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ปีที่ 35 ฉบับที่ 1552  ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2563

กนิษฐาธิราชาศิรวาท

วสันตดิลกฉันท์ ๑๔

 พิศภาพพระรูปบรมรา-   ชกุมาริเลอลักษณ์
ยังจิตสนิทนิตยภัก-     ดิพระบาท บ คลาดหาย
 รูปองค์พระทรงสรวกิจ   สุประดิษฐ์พิพิธพราย
ภาพผลพระบารมิขจาย    จระวาด ณ ธาษตรี
 ใดดีก็ปลงมนอุทิศ    สิริกิจจการี
ใดเพื่อประชานิกระมี     สุขะพร้อมประนอมทรง
 ข้าแต่พระเทพรตนราช   อภิวาทพระบาทบงสุ์
บุญใดพระบ่มบรมวง-     ศพิทักษ์พระบาทเทอญ
 พิศภาพพระรูปบรมรา-   ชกุมาริจ�าเริญ-
จิตให้จะตามยุคละเดิน    บทะด้วยมิป่วยการ
 บ่นพ้อ ฤ ท้อกะทุรยศ   มิระทดระทวยทาน
ต่อเปลวประทีปทิพยศาน-    ติประสิทธิ์มิเสื่อมแรง
 สักวันสว่างศุกระส่อง   สิจะก่องประกายแสง

ส่องรัฐจรัสจิระแสดง     ดละพร่างกระจ่างไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร และอาสาสมัครสภากาชาดไทย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร : ประพันธ์)



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	 13	 มีนาคม	 2563	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุมใหญ่	

ช้ัน	12	อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

พระราชทานประกาศนียบัตรก�ากับพัดกาชาดสมนาคุณ ช้ันท่ี 1  

แด่พระสงฆ์ผูบ้รจิาคโลหติครบ	100	ครัง้	และประกาศนยีบตัรก�ากบัเหรยีญ

กาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1	แก่ผู้บริจาคเงิน	ผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุน

กิจกรรมด้านต่าง	 ๆ	 ผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด	 ผู้บริจาค 

เซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต	 ผู้บริจาคโลหิตครบ	 100	 คร้ัง	

ทายาทผูบ้รจิาคดวงตาและอวยัวะ	ซึง่สภากาชาดไทยได้น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว	 

เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร	เข็ม	และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์	

	 จากน้ัน	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระญาณสังวรฯ	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 คณะบุคคลต่าง	 ๆ	 

เข้าเฝ้าฯ	ทลูเกล้าฯ	ถวายเงินโดยเสดจ็พระราชกศุลเพือ่บ�ารงุและจดัหาเครือ่งมอื

เครื่องใช้ทางการแพทย์ส�าหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และสมทบเงนิฝากอาคารศรสีวรนิทริานสุรณ์	

150	ปี	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย

	 โอกาสนี้	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	นายกฤษฎา บุญราช  

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด	 รองศาสตราจารย์  

แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ	 ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 

และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์	พร้อมคณะผู้บรหิารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากากาชาดไทย	

เข้าเฝ้าฯ	 ถวายตัว	 และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับต�าแหน่งใหม่	 

รับพระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย	สธ

	 จากนัน้	ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการสภากาชาดไทย 

ครั้งที่ 336 โดยมีระเบียบวาระต่าง	 ๆ	 อาทิ	 รายงานสถานการณ์และ 

การให้ความช่วยเหลือเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา	ส�านักงานบริหาร

เสนอรายงานสรปุการประชมุสภาเยาวชน	สมชัชาใหญ่สหพนัธ์สภากาชาด

และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 ครั้งท่ี	 22	 และการประชุม

กาชาดระหว่างประเทศ	คร้ังที	่33	ณ	ศนูย์การประชมุนานาชาต	ินครเจนวีา	 

สมาพนัธรฐัสวสิ	และเสนอสมดุสแดงก�าเหนดิ	และกจิการของโรงพยาบาล

สภากาชาด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เมือ่วนัที	่13	มนีาคม	2563	พนัต�ารวจตร ีเชาวลติ สิงห์เจรญิ 
รองประธานคณะกรรมการจดัหาและบรกิารดวงตาแห่งสภากาชาดไทย	
เป็นประธานเปิดโครงการ	“จากวนัพระ... ถงึวนัพ่อ ร่วมทอดผ้าป่า
ดวงตามหากุศล ประจ�าปี 2563”	ณ	วัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	
กรุงเทพฯ	โดยมี	พระราชญาณกวี	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม	9	
กาญจนาภิเษก	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์	
	 โครงการจากวันพระ...	 ถึงวันพ่อ	 ร่วมทอดผ้าป่าดวงตา 
มหากุศล	เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม	ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด

พิธีเปิดโครงการ “จากวันพระ... ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” 2563

ของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก  
โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความจ�านงบริจาคดวงตา	 
ให้กบัศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	จนถึงวันที ่5 ธนัวาคม	เพือ่ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	และเพ่ือแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยกระจกตา
พิการได้รับการรักษา	สามารถมองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทยพระองค์แรก	 และพิธีท�าบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล	 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ส�านักงานบริหาร สภากาชาดไทย	วันที่	23	มีนาคม	2563	

	 ตามประกาศของสภากาชาดไทย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เพิ่มเติมประเทศ

หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	คือ	สเปน และสหรัฐอเมริกา  

ประกาศเพิ่มเติมฉบับที่ 4

23 ปี ส�านักงานบริหาร 
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมือ่วันท่ี	25	มนีาคม	2563	ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพนัธ์ ภานภุาค	ผูอ้�านวยการ 

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 รับหนังสือขอโทษจาก	 นายแพทย์ชเนษฎ์ ศรีสุโข	 จากเหตุ 
ใช้เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นพาดพิงและกล่าวหากรณีพีทคนเลือดบวก	 สร้างความเสียหาย 
แก่หน่วยงาน	ณ	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
	 สืบเน่ืองจากกรณีพีทคนเลือดบวก	 ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการตรวจไม่เจอ 
เชื้อเอชไอวี	 (Undetectable)	 เท่ากับการไม่แพร่เชื้อเอชไอวี	 (Untransmittable)	 หรือ	 U=U	 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	 ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษณ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าง 
กว้างขวางนั้น	นายแพทย์ชเนษฎ์ฯ	ได้ใช้เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นพาดพิงและกล่าวหาผู้อ�านวยการ
ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ฯ	โดยไม่ได้วเิคราะห์ข้อเทจ็จรงิ	ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่หน่วยงาน	จนน�าไปสูก่าร
ร้องเรยีนต่อแพทยสภา	นายแพทย์ชเนษฎ์ฯ	ได้ส�านึกผดิ	จงึท�าการยืน่หนังสอืขอโทษต่อ	ศาสตราจารย์
กิตติคุณ	 นายแพทย์ประพันธ์	 ภานุภาค	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 ในความ 
ผิดพลาดจากการสื่อสารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

	 สภากาชาดไทย	เปิดรับบริจาคเพื่อร่วมสู้วิกฤต	COVID-19	

ป้องกนัสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย	ส�าหรับผลติหน้ากาก

อนามัยแบบผ้า ตามมาตรฐานท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ก�าหนด 
เพื่อมอบให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยง	 ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด 
ทุกจังหวัด
	 บริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย	 สาขาส�านักสีลม	 
ชือ่บัญช	ี"สภากาชาดไทย	เพ่ือภยัพิบัต"ิ	ประเภทบัญช	ี"กระแสรายวนั"	
เลขที่	001-1-34567-0	สอบถามเพิ่มเติมโทร.	0	2256	4440	–	3

ยื่นหนังสือขอโทษ ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ในการให้ข่าวผิดพลาด 

	 สถานการณ์การระบาดของ	COVID-19	ส่งผลกระทบให้ผูบ้รจิาคโลหติลดลงอย่างมาก	ท�าให้โลหติขาดแคลนทัว่ประเทศ	ศนูย์บรกิารโลหิต 

แห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 ขอให้ผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตต่อเนื่อง	 โดย	 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ	 ผู้อ�านวยการ 
ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิเปิดเผยว่า	จากสถานการณ์การระบาดของโรค	COVID-19	เป็นเหตใุห้ผูบ้รจิาคโลหิตลดลงทกุแห่ง	หน่วยงานมข้ีอจ�ากดั
ในการจดักจิกรรมบริจาคโลหติ	ท�าให้ปรมิาณโลหติทีไ่ด้รบัลดน้อยลง	ถึงแม้จะเป็นช่วงของ	COVID-19	ระบาด	โลหิตก็ยังคงเป็นยารักษาโรคทีส่�าคญั	 
ซึง่ต้องได้มาจากการบรจิาคเท่านัน้	และต้องการใช้ทกุวัน	หากขาดแคลนจะส่งผลต่อการรกัษาผูป่้วยอุบติัเหต	ุผูป่้วยผ่าตดั	ตกเลอืดหลังคลอด	และ
ผู้ป่วยโรคเลือดที่จ�าเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจ�า	ขณะนี้โลหิตขาดแคลนมาก	ในส่วนกรุงเทพมหานครการบริจาคโลหิตลดลงถึง	25%	ส่วนภูมิภาค
การบริจาคโลหิตลดลงถึง	15%	และหากสถานการณ์บริจาคยังลดลงต่อเนื่องต่อไป	อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ

 ผู้ที่มีสุขภาพดี คัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต	ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค	COVID-19	หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับ

ผู้ป่วย	ให้งดบริจาคโลหิต	4	สัปดาห์	และ	โปรดให้ประวัติเพิ่มเติม กรณีต่อไปนี้
	 1.	มีความใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
	 2.	ท�างานอยู่ใกล้หรือในบริเวณสนามบิน
	 3.	ท�างานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
	 4.	ท�างานด้านการคัดกรองผู้ติดเชื้อ	COVID-19

 ขอความร่วมมอืผู้บรจิาคโลหติต้องตอบค�าถามเกีย่วกบัสขุภาพ และการเดนิทางไปประเทศเสีย่งตามความเป็นจรงิ สวมหน้ากากอนามยั

ทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต

ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตต่อเนื่อง ... แก้วิกฤตโลหิตขาดทั่วประเทศ

เปิดรับบริจาค 

เพื่อร่วมสู้วิกฤต COVID-19 
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

สวนงูปิดท�าการชั่วคราว

 คลนีคินรินาม สภากาชาดไทย	เป็นหน่วยบรกิารทีมี่ความเชีย่วชาญ

ในการดแูลผูติ้ดเชือ้เอชไอวี	ท�าให้แต่ละวนัมผู้ีตดิเชือ้และประชาชนทีส่งสยัว่า 

ติดเชื้อเอชไอวีเข้ารับบริการจ�านวนมาก	 400	 -	 500	 คนต่อวัน	 ขณะที่

พืน้ทีก่ารให้บรกิารจ�ากดัเมือ่เทยีบกบัจ�านวนผูร้บับรกิาร	ท�าให้มคีวามเสีย่ง 

คลีนิคนิรนามเพิ่มบริการส่งยาต้านไวรัสเอชไอวี ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย	 ซึ่งมีผู้เข้าชมทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ	 มีความจ�าเป็นต้องปิดท�าการชั่วคราว เพื่อป้องกัน

การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ตามมาตรการการป้องกันโรค 

ของกรุงเทพมหานคร	 ตั้งเเต่วันที่ 23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563  

โดยจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งภายหลังครบก�าหนดช่วงเวลา 

ดังกล่าว	และจะประกาศให้ทราบต่อไป	

	 สามารถติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ผ่านทาง 

เเฟนเพจ	Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา

 

	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	คณะผู้จัดงานจึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงาน	“วิ่งพ้นภัย” เพื่อส�านักงาน

บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย by MDRT Thailand จาก	Actual	Run	(วิ่งจริง)	ในวันที่	29	มีนาคม		2563	ณ	เทศบาลบางปู	จังหวัดสมุทรปราการ	

เป็น Virtual Run (วิ่งเสมือนจริง) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสและความปลอดภัยของนักวิ่งทุกท่าน

	 นักวิ่งสามารถท�าการวิ่งสะสมระยะทางตามความสะดวก	 แล้วส่งผลการว่ิงตามระยะทางที่สมัคร	 (13.4	 กิโลเมตร	 หรือ	 5.6	 กิโลเมตร)	 

ได้ที่	www.facebook.com/wingponpai ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2563 และจะจัดส่งเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกให้นักวิ่งทุกท่าน 

ภายในเดือนเมษายนทางไปรษณีย์ต่อไป

ที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิดได้	 จึงได้ปรับการให้บริการ 

เพื่อเป็นการชะลอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  

โดยเพิ่มช่องทางจัดส่งยาต้านไวรัสเอชไอวี ด้วยระบบขนส่งพัสดุ  

(service	 delivery)	 ให้แก่ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีของคลีนิคนิรนาม  

ที่มีผู ้มารับบริการประมาณ	 3,000	 ราย/เดือน	 ซึ่งผู้ติดเช้ือสามารถ 

ส่งใบส่ังยาและผลการตรวจห้องปฏิบติัการทีเ่ข้ารับบริการยงัสถานพยาบาล

ที่สะดวก	 มายังคลีนิคนิรนามผ่านช่องทางออนไลน์	 เพื่อซื้อยาต้านไวรัส 

ได้คราวละ	6	เดอืน	บรกิารนีร้วมถงึผูร้บับรกิารยาป้องกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

ก่อนการสัมผสั	(PRE-EXPOSURE	PROPHYLAXIS	:	PrEP)	โครงการน�าร่อง

สิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ภายใต้ความร่วมมือ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)				

	 ส่วนบริการตรวจอื่น	 ๆ	 งดการให้บริการฉีดวัคซีนรายใหม่  

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก และการตรวจโรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร.	0	2251	6711	-	5	 

ในวันและเวลาราชการ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรม "วิ่งพ้นภัย" จาก Actual Run เป็น Virtual Run 
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กิจกรรมสภากาชาดไทย



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เพชรบูรณ์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอหล่มสัก	 
ออกหน่วยโครงการอ�าเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม 
ให้กับประชาชน มอบไข่ไก่ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
จ�านวน 40 ราย	ณ	วัดสว่างอารมณ์	หมู่ที่	6	ต�าบลบ้านโสก	

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

 สรุาษฎร์ธาน ีนางอรุสา จนิโต นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 ลงพื้นที่ 
มอบหน้ากากอนามยัแบบผ้า จ�านวน 80 ช้ิน เพือ่แจกจ่ายให้แก่คนไข้และ
ญาติผู้ป่วย รวมถึงประชาชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเคียนซา 
อ�าเภอเคียนซา

เชยีงราย นางดวงจติต์ ปรชัญ์สกลุ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัเชียงราย	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	ร่วมกจิกรรมการ
สอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน	ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	 COVID-19	 ณ	 ศาลากลางจังหวัด 

อุดรธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี	 
มอบถงุยงัชพีเพือ่บรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้งต้นให้แก่ผูป้ระสบวาตภยั 
ทีพ่กัอาศัยได้รบัความเสยีหาย จ�านวน 5 ราย	ในเขตพืน้ทีต่�าบลเชยีงหวาง	
อ�าเภอเพ็ญ	

บรุรีมัย์  นางเยาวพรรณ พณะชยั 	นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอกระสงั	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชกิก่ิงกาชาดอ�าเภอ	ออกหน่วยโครงการอ�าเภอยิม้ 
เคล่ือนที ่เยีย่มผูป่้วยติดเตียง พร้อมมอบถงุยงัชพีและเงินช่วยเหลอื ในเขตพืน้ที ่
ต�าบลบ้านปรือ   

ลพบุร ีนางจรุพีร โพธิป์ภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัลพบรีุ	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	มอบหน้ากากอนามัย
และแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชือ้ไวรสั COVID-19 แด่พระภกิษสุงฆ์ และมอบให้แก่ผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ณ	สถานที่ชุมชน	วัด	โรงพยาบาลบ้านหมี่	และ
โรงพยาบาลท่าวุ้ง	



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727

ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

 � มลูนิธิสงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย	 รับสมัครเจ้าหน้าท่ี
บริบาลเด็กเล็ก	 ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กปฐมวัย	มลูนธิสิงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	จ�านวน	1	ต�าแหน่ง	
และรบัสมคัรลกูจ้างต�าแหน่งพนกังานเลีย้งเด็ก ปฏบิตังิานทีฝ่่ายพัฒนา 
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ 
สภากาชาดไทย	 จ�านวน	 1	 ต�าแหน่ง	 ลูกจ้างต�าแหน่งพนักงาน 
ท�าความสะอาด	ปฏบิตังิานทีศ่นูย์พฒันาและเลีย้งเดก็เฉลมิพระเกยีรติ	 
ฝ่ายพฒันาและส่งเสรมิคณุภาพชวีติเดก็ปฐมวยั	 มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ 
ของสภากาชาดไทย	 จ�านวน	 1	 ต�าแหน่ง	ตั้งแต่วันท่ี 9 มีนาคม –  
10 เมษายน 2563   
	 และรับสมัครเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ปฏิบัติงานที่หมู่บ้านเด็ก
เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัด
นครปฐม	 ต�าแหน่งผูอ้�านวยการหมูบ้่านเดก็เฉลมิพระเกยีรต	ิ จ�านวน	
1	อตัรา	เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานท่ัวไป	จ�านวน	5	อตัรา	เจ้าหน้าทีธ่รุการ	
จ�านวน	1	อตัรา	พนกังานขบัรถ	จ�านวน	2	อตัรา	และคนสวน	จ�านวน	
3	อตัรา	ตัง้แต่วนัที	่16	มนีาคม	–	30	เมษายน	2563	สอบถามเพิม่เตมิ
โทร.	0	2256	4209

 � ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	งดหน่วยรบับรจิาคโลหติ 
ณ ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน สาขาบางกะปิ และ
สาขาบางแค	ระหว่างวนัที	่22	มนีาคม	-	12	เมษายน	2563	สอบถาม
เพิม่เตมิ	โทร.	0	2256	4300

 � แอปพลิเคชัน	 "พ้นภัย"	 สามารถใช้ในการระบุต�าแหน่ง 
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 หรือกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ	 โดยผู้ใช้กรอก 
รายละเอียดให้ครบถ้วน	 และกด	 "แจ้งภัย" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที	่https://bit.ly/3bfSj1x

 � ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธ์ุใหม่	 2019	 (COVID-19)	 สภากาชาดไทยค�านงึถงึผลกระทบ 
ของการจัดงานที่อาจส่งผลต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ 
ผู้เข้าร่วมงาน	จงึได้เล่ือนการจัดงานต่าง ๆ  ออกไปโดยไม่มกี�าหนด ดงันี ้
 - การจัดฝึกอบรมหลักสูตร Finance for Non Finance 
ในวนัที	่ 8	 เมษายน	 2563	และหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเป็นผู้น�าส�าหรับหัวหน้างาน (Smart Manager)	 ระหว่าง
วนัที	่7	–	8,	12	–	13,	20	–	22	และ	25	–	26	พฤษภาคม	2563	 
	 - การจัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส�าหรับ
บุคลากรสภากาชาดไทย	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	รุน่ท่ี	2	ในวันที่	
22	เมษายน	2563			 	 	 	 	
 - งานวันสถาปนาสภากาชาดไทย	ในวันที	่24	เมษายน	2563 
 - การแข่งขันกฬีา และการจัดพิธีเปิด - ปิดกฬีาบคุลากรสภากาชาดไทย 
(กาชาดเกมส์	คร้ังท่ี	9)	ระหว่างวันท่ี	23	มนีาคม	–	15	พฤษภาคม	2563	 
 - พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา  
(เป็นกรณพีเิศษ) ประจ�าปี	2562	ระหว่างวนัที	่2	–	19	พฤษภาคม	2563	

สารพันข่าว
ประกาศขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ประสงค์จะขายที่ดิน
สภากาชาดไทย	 โฉนดเลขที่	 69759	 เขตบางซื่อ	 กรุงเทพมหานคร	 พร้อม 
ส่ิงปลูกสร้าง	 (อาคารศูนย์บริการรถยนต์)	 เนื้อที่	 200	 ตารางวา	 ติดถนน
วภิาวด	ี(ใกล้ซอยวิภาวดี	18)	ผูส้นใจสามารถรบัข้อก�าหนดและเง่ือนไขการยืน่ 
ข้อเสนอซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้	–	24	เมษายน	2563	ที่ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	
สภากาชาดไทย	โทร.0	2256	4078-80	ต่อ	63	หรือ	09	2542	5665	

จ้างบุคลากรชั่วคราวสัญญาจ้างพิเศษ 

ส�านักงานจัดหารายได้
	 ให้จ้าง	 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	 เป็นบุคลากรสัญญาจ้างพิเศษ	 

ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย	ตั้งแต่วันที่	 
1	เมษายน	2563	–	31	มีนาคม	2566		

แต่งตั้งรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ฝ่ายการคลัง
	 ให้แต่งตั้ง	 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ 

ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	
ฝ่ายการคลัง

จ้างเจ้าหน้าที่วิสามัญ

	 ให้จ้าง	 นายชินเทพ เพ็ญชาติ เป็นเจ้าหน้าที่วิสามัญปฏิบัติงานใน

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย  
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา	6	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	–	30	กันยายน	2563	

Call Center
สภากาชาดไทย


