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ปีที่ 35 ฉบับที่ 1553  ปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2563

“ มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือ ที่จะแก้ปัญหาก็ยินดี เพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติ ซ่ึงเร่ืองโรคระบาดนี่ ก็ไม่ใช่ความผิดของใคร  
แล้วส่ิงที่เกิดข้ึน ก็คือ เรามีหน้าท่ีท่ีจะดูแลแก้ไขให้ดีท่ีสุด อย่างที่เคยพูดไว้ว่า ถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหา มีความเข้าใจ  
ไม่ใช่หมายความว่ายอมรับตามบุญตามกรรม แต่มีความเข้าใจในสถานการณ์ มีความเข้าใจในปัญหา และก็มีความรู้เกี่ยวกับโรค  
ก็คือเข้าใจในปัญหานั่นเอง อันแรกก็เป็นอย่างนี้ อันที่ 2 ก็คือ จากข้อที่ 1 ก็คือการมีการบริหารจัดการ มีแผนเผชิญเหตุ มีระบบในการ
ปฏิบัติ แก้ไขให้ถูกจุด รู้ปัญหา แก้ไขให้ถูกจุด โดยมีการบริหารจัดการ แล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัต ิ
ทีถ่กูต้อง และเหตผุลท่ีจะต้องปฏิบตั ิเพราะว่าการมรีะบบ หรือแผนในการปฏิบตัติามแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริง ตามสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง แก้ถูกจุด ก็จะลดปัญหาลงไป จะแก้ได้ในที่สุด ก็เชื่อแน่ว่า จะต้องแก้ไขและก็เอาชนะอันนี้ได้ เพราะว่าประเทศของเรานี่
ก็นับว่าท�าได้ดี ประเทศของเรานี่น่าภูมิใจว่าท�าได้ดี และก็ทุกคนก็ร่วมใจกัน ก็ดีกว่าที่อื่นอีกหลายที่ แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการท�างาน
มีระบบด้วยความเข้าใจ และการมรีะเบยีบวินัยในการแก้ไขปัญหา โดยมเีป้าหมายว่าเราจะต้องต่อสู้ให้โรคน้ีสงบลงไปได้ในทีสุ่ด เพราะว่าโรคมาได้ 
โรคกไ็ปได้ โรคจะไม่ไป ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหา เราไม่แก้ไขให้ถกูจดุ หรือเราไม่มคีวามขนัต ิอดทน ทีจ่ะแก้ไข บางทกีต้็องสละในความสุข 
ส่วนตวับ้าง หรือเสียสละในการกล้าทีจ่ะสร้างนิสัย หรือสร้างวินัยในตวัเอง ทีจ่ะแก้ไขเพ่ือตวัเอง เพ่ือส่วนรวมอันนีเ้รากข็อเป็นก�าลงัใจให้ ”

(พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย 
เนื่องในโอกาสที่ทรงพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย) 
วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

“เรื่องโรคระบาดนี่ ก็ ไม่ใช่ความผิดของใคร แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือ เรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุด”



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้าย 
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี อุปนายกิาผูอ้�านวยการ 
สภากาชาดไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ 
สภากาชาดไทย

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยตมิอร์-เลสเต โดย สภากาชาดไทยได้จดัส่งอปุกรณ์รบับริจาคโลหติ

เพื่อมอบให้ธนาคารโลหิตของโรงพยาบาลแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร์-เลสเต เพื่อใช้ประโยชน์ในการรับบริจาคโลหิตต่อไป 

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต 

ณ กรุงดิลี เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย มอบอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตแก ่ 

นางเอเลีย แอนโตเนีย เดอ อเราโจ โดส เรส อมารอล (ÉliaAntónia de 

Araújo dos Reis Amaral) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต โดยมี นายแพทย์แอนนิซีโอ  

คาร์โดโซ บาร์รโีต (Aniceto Cardoso Barreto) ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลแห่งชาติ 

และนายแพทย์ เมนเดส ปินโต (Mendes Pinto) ผู้อ�านวยการธนาคารโลหิต 

ร่วมในพิธีด้วย

 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  

องคมตร ีและประธานมลูนธิิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมด้วย 

คณุหญงิชฎา วฒันศิรธิรรม เหรญัญิกสภากาชาดไทย ผู้แทนจาก

คณะแพทยศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ร่วมประชมุคณะท�างานโครงการอาสา

ร่วมใจ Fight COVID เพื่อการรับบริจาคเงิน และอุปกรณ์

ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากาก N95 และ ชุด PPE ส�าหรับส่งต่อ

ให้บคุลากรทางการแพทย์ทัว่ประเทศใช้ในการปฏบิตังิาน เมือ่วนัท่ี 

7 เมษายน 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 ส�าหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน เพื่อน�าไป 

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ได้ที่ บัญชี “สภากาชาดไทย 

สู้ภัย COVID” เลขที่บัญชี 045-304722-9 บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารไทยพาณิชย์

มอบอุปกรณ์รับบริจาคโลหิต
แก่ติมอร์-เลสเต 

อาสาร่วมใจ Fight COVID

ลงนามถวายพระพร 2 เมษายน 2563



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อจัดท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า จ�านวน 

10 ล้านชิ้น ส่งมอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของ 

โรคติดเชื้อ COVID-19 และมอบให้แก่ประชาชนทั้ง 77 จังหวัด คาดว่าจะสามารถผลิตได้ครบ 10 ล้านชิ้น ภายในเดือนเมษายน โดยหน้ากาก
อนามยัแบบผ้าทีส่ภากาชาดไทยจดัท�าขึน้ มีคณุสมบติัตรงตามมาตรฐานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ผลติจากผ้าฝ้ายมสัลนิทีม่ปีระสทิธิภาพ 
สามารถป้องกนัการรบัเชือ้และป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ COVID-19 ได้ ซึง่ส�านกังานบรหิารกจิการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ประสานงาน
กับเหล่ากาชาดจังหวัด ในการด�าเนินการตัดเย็บ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด สนับสนุนด้านการจัดส่งให้แก่ อสม. และเหล่ากาชาดจังหวัด 
จะมอบให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเรียงล�าดับตามความเร่งด่วน และจัดสรรตามสัดส่วนของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีท่วีความรนุแรงมากข้ึน ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทัิกษ์ สภากาชาดไทย 

ได้ประสานความร่วมมือกับ เหล่ากาชาดจังหวัด จัด “ชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีถูกกักกันโรคและยากจน  
ให้สามารถด�ารงชีพได้ในขณะที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พัก โดยมีการประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้ตัวแทน อสม. 

ด�าเนินการร้องขอชุดธารน�้าใจฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 

 สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า และชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต 

โควิด-19 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน”  
เลขที่ 001-1-34567-0 พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ “เพื่อช่วยเหลือ
สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย”  มาที่อีเมล donation@redcross.or.th 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคพลาสมา 

จากผู้ป่วย COVID-19 ที่หาย ไม่มีอาการ ซึ่งออกจากโรงพยาบาล กักตัว

ที่บ้านครบ 14 วัน และแข็งแรงดีแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้รักษา

ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง 
 ขอเชิญชวนผู้ป่วยที่หายจากโรค COVID-19 มาเป็นฮีโร ่
ในการช่วยให้ผู้ป่วยท่ีก�าลังทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย หายจาก 
โรค COVID-19  โดยร่วมบริจาคพลาสมา สร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ 
ผู้ป่วยคนอื่น ๆ ต่อไป เพราะพลาสมาของคุณมีคุณค่า ไม่สามารถหาจาก
ที่ไหนได้ ต้องได้มาจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 ที่หายแล้วและสร้างขึ้น 
มาเองเท่านัน้ ต้องการร่วมบรจิาคสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที ่ศนูย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99  
ในวันและเวลาราชการ

เชิญชวนผู้ป่วยที่หายจาก COVID-19
เป็นผู้ให้พลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัส ในการรักษาผู้ป่วย 

ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ล้านชิ้น

พร้อมสนับสนุนชุดธารน�้าใจแก่ผู้ถูกกักกันโรค



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ผู้แทน 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513 บริจาคเงิน 
จ�านวน 3,100,000 บาท

ผู ้แทนนางนงลักษณ์ บุนนาค และคณะ  
บริจาคเงินจ�านวน  500,000 บาท

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (ส�านักงานใหญ่) 
โดย นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะ 
ผู้บริหาร บริจาคเงิน จ�านวน 2,000,000 บาท

นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา และคณะท�างาน 
บริจาคเงิน จ�านวน 100,000 บาท

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ�ากัด  
โดย นายสราวฒุ ิอยูว่ทิยา ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
กลุ่มธุรกิจ TCP มอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์
อัตโนมัติ COVID Cobas 6800 System  
เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19  
มูลค่า 15,000,000 บาท

นายทัชชะ ชัยปาณี ประธานชมรมรถปอร์เช่
แห่งประเทศไทย (Porsche Club Thailand) 
บริจาคเงิน จ�านวน 520,000 บาท

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการ
บรหิาร บรษัิท วี ฟูด้ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั บริจาคเงิน  
จ�านวน 50,000 บาท และน�าผลติภณัฑ์น�า้นมข้าวโพด 
V Foods จ�านวน 300 ขวด มอบให้แก่บุคลากร 
ทางการแพทย์

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด และคณะผู้บริหาร  
น�าแว ่นตานิรภัยมามอบให ้แก ่บุคลากร 
ทางการแพทย์

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ป้องกันรักษาโควิด-19  
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 

 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

มอบชุดธารน�้าใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตนเอง 14 วัน ตามมาตรการป้องกัน

และควบคมุการแพร่ระบาดต่อโรคตดิเช้ือโควดิ-19 และขาดแคลนเครือ่งอุปโภค บรโิภค เพือ่บรรเทา

ความเดือดร้อนเบื้องต้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 256

 คณะกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวดัยะลา 

มอบชุดธารน�้าใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในเขตพื้นที่

อ�าเภอเมืองยะลา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 

 สถานีกาชาดท่ี 7 จังหวัดอุบลราชธานี  

ส่งมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 

จ�านวน 3,239 ชุด แก่เหล่ากาชาดจังหวัด

สกลนคร เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่อยู่ในระหว่างการ 

กักตนเอง และขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

 สถานกีาชาดที ่1 จงัหวดัสรุนิทร์ ส่งมอบ

ชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ�านวน  

26 ชุด แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุรนิทร์ เพือ่มอบให้

แก่ผูท้ีอ่ยูใ่นระหว่างการกกัตนเอง และขาดแคลน

เครื่องอุปโภค บริโภค เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

ขั้นตอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า

โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภยั COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามยัแบบผ้า

ขั้นตอนมีดังนี้

 1. ตัดผ้าตามรูปแบบ (ตามรอยกรรไกร) ดังรูป

 2. พับด้านข้างแนวยาวตามแนวเส้นประ จากนั้นกลัดด้วยเข็มหมุด

 3. พับผ้าทั้งสองด้านเข้าหากัน โดยเอาด้านที่มีโลโก้ไว้ข้างใน จากนั้น 

เย็บปิดตามแนวเส้นประ

 4. กลบัตะเข็บผ้า โดยเอาด้านในออกมาด้านนอก จากน้ันพับผ้าตามแนวเส้น 

ดังรูป

 5. สายคล้องหู ตัดตามรูปแบบ พับครึ่งตามแนวยาวทั้งสองเส้น ดังรูป 

แล้วเย็บให้ชิดริมขอบผ้า ตามแนวยาว ทั้งสองเส้น จากนั้นกลับตะเข็บ

 6. สอดสายคล้องห ูทัง้สองเส้น ดงัรปู แล้วเยบ็ตามรมิขอบผ้า ทัง้สองด้าน 

(เมื่อสวมใส่สามารถปรับขนาดสายคล้องหูได้ตามต้องการ)



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอบางปะกง 

แจกหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 รวมท้ังสิ้น 24,735 ชิ้น 
ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ต�าบลพิมพา ต�าบลท่าข้าม ต�าบลบางปะกง 
ต�าบลหนองจอก ต�าบลบางวัว ต�าบลบางสมัคร ต�าบลหอมศีล ต�าบล 
สองคลอง และต�าบลเขาดิน  

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

 ศรีสะเกษ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
ผลิตหน้ากากผ้ามัสลิน และ Face shield เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้แก ่
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติหน้าที ่
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID–19 ณ ส�านักงาน 
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

สระแก้ว คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สระแก้ว จัดกิจกรรมจ�าหน่ายไข่ไก่ ในราคาหน้าฟาร์ม เพื่อช่วยเหลือ 
ประชาชน ลดค่าครองชีพในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส  
COVID–19 จ�านวน 400 แผง ณ หอประชุมอ�าเภอเมืองสระแก้ว 

ระนอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง  
แจกหน้ากากผ้าแก่แม่ค้าและประชาชน จ�านวน 600 ชิ้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ตลาดสะพานยูง ต�าบล
เขานิเวศน์ อ�าเภอเมืองระนอง 

นนทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอบางบัวทอง  
แจกจ่ายหน้ากากอนามัย จ�านวน 150 ชิ้น ให้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
เพือ่เป็นการป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ณ ทีว่่าการอ�าเภอบางบวัทอง 
 

สุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  
มอบหน้ากากอนามยัให้แก่ต�ารวจภธูรจงัหวดัสพุรรณบรุ ีจ�านวน 100 ชิน้  
เพือ่น�าไปใช้ป้องกนัไวรสั COVID-19 ระหว่างปฏบิตัหิน้าที ่ณ สถานตี�ารวจภธูร 
จังหวัดสุพรรณบุรี 



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

Call Center
สภากาชาดไทย

 � จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพ่ือความปลอดภัย
ของผูใ้ช้บรกิารและเจ้าหน้าที ่ขอเชิญชวนผู้ท่ีมีความประสงค์บริจาคดวงตา 
แจ้งความจ�านงผ่านช่องทางออนไลน์ www.eyebankthai.com 
และ Application Line : MOPH Connect หรือโทร. 0 2256 4039 – 40 
ในวันและเวลาราชการ

 � สวนง ูสถานเสาวภา ขยายเวลาปิดท�าการชัว่คราว ตัง้แต่วนัที่ 
23 มนีาคม – 30 เมษายน 2563  หรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงตาม
ประกาศกรงุเทพมหานคร เพือ่ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

 � พพิธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตมุหดิลวงศานสุรณ์ สภากาชาดไทย 
ปิดท�าการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 21 เมษายน 2563 

 � ห้องได้บุญ สภากาชาดไทย ปิดให้บริการและงดรับบริจาค
สิ่งของทุกประเภทช่ัวคราว ตัง้แต่วนัที ่ 23 มนีาคม 2563 จนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสูภ่าวะปกต ิ เพือ่เป็นการป้องกนัและลดความเสีย่ง
ของผู้ทีม่าใช้บรกิารจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย เปิดรบัสมคัร
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สงูอายุ 
และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2563 สอบถามโทร. 0 2256 4091 – 7 ต่อ 1149 www.stin.ac.th

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ประกาศ 
ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืกโครงการจ้างพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การตดัสินใจ 
(BI Business Intelligence) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 1 ระบบ ได้แก่ บริษัท 
อินโฟลิสท์ จ�ากัด โดยเสนอราคาเป็นเงนิทัง้สิน้ 729,000 บาท และ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้แถวพักคอย 2 ที่นั่ง อาคาร 
สิรนิธรานสุรณ์ 60 พรรษา จ�านวน 128 ชุด ด้วยวธีิเฉพาะเจาะจง 
ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอ.ยู.เค.เฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงนิ
ทัง้ส้ิน 343,100 บาท 

 � โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิประจ�าประเทศไทย (UNDP 
Thailand) ซ่ึงเป็นหนึง่ในผู้ให้การสนับสนนุการจดัท�าโครงการประกวด
หนงัสัน้ โลกป่วย เราต้องเปลีย่น เชญิชวนสมคัรชงิทนุเพือ่ผลติหนงัสัน้ 
หมดเขตการรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2563 ตดิต่อสอบถามได้ทาง 
Line account : @CCCL2020

 � ส�านกังานจดัการทรพัย์สนิ ขยายเวลาการรบัสมคัรงานต�าแหน่ง
วิศวกร และต�าแหน่งสถาปนิก ระดบั 6 – 8 จ�านวน 2 อตัรา ต้ังแต่
วนัที ่ 18 กมุภาพนัธ์ – 30 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 1 เมษายน –  
15 พฤษภาคม 2563 ผู ้สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพ่ิมเติม  
โทร. 0 2256 4078 – 80 ในวนัและเวลาราชการ 

สารพันข่าว

สถานเสาวภา ออกมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของ COVID-19  

 ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลินกิ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
ประกาศมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส�าหรบั
ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน โดย งดให้บริการชาวต่างชาติที่ได้รับ 

วีซ่าท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้ที่เดินทางกลับ 

จากต่างประเทศไม่ถงึ 14 วนั และผูท้ีม่ปีระวัตใิกล้ชดิหรอืสมัผสั

กับผูท้ีเ่ข้าข่ายหรอืตดิเชือ้ไวรัส  COVID-19 หากผูม้ารบับรกิาร 
ยังอยู่ในระยะเวลา 14 วันหลังสัมผัสโรค และปรับเปล่ียน 
เวลาท�าการ เป็นวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดท�าการ 
วนัเสาร์ อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ จนถงึวนัที ่30 เมษายน 
2563 สอบถามโทร. 0 2252 0161 - 4 และ 0 2252 0167 
หรือ www.saovabha.com


