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สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

 สภากาชาดไทย จดัพธิมีอบหน้ากากอนามยัแบบผ้า ในโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกนัภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามยัแบบผ้า 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี 

เลขาธกิารสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบหน้ากากอนามยัแบบผ้า จ�านวน 2,000,000 ชิน้ ให้แก่ นายแพทย์ธเรศ กรษันยัรววิงค์ อธบิดกีรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพ ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�าหรับแจกจ่ายให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็น 

ด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค และมอบอีก 100,000 ชิ้น ให้แก่ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บริษทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั เพือ่น�าไปมอบให้แก่บรุษุไปรษณย์ีทัว่ประเทศ ส่วนท่ีเหลืออกีประมาณกว่า 7,000,000 ช้ิน เหล่ากาชาดจงัหวัดทัง้ 77 จังหวดั

ทั่วประเทศ น�าไปด�าเนินการตัดเย็บและส่งมอบให้แก่ประชาชนต่อไป 

 นอกจากหน้ากากอนามัย 10 ล้านชิ้น ที่สภากาชาดไทยจัดท�าขึ้นเพื่อมอบให้แก่ประชาชนแล้ว ยังส่งมอบ “ชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต 

โควดิ-19” เพือ่ช่วยเหลอืผูท้ีถู่กกักกันโรคและมีฐานะยากจน ให้สามารถด�ารงชพีได้ในขณะทีต้่องกกัตวัอยู่ในทีพ่กัด้วย โดยจะได้รบัชดุธารน�า้ใจฯ 

ผ่านการส�ารวจและคัดกรองจาก อสม. และแจ้งร้องขอชดุธารน�า้ใจฯ ผ่านแอปพลเิคชนัพ้นภยั โดยได้ด�าเนินการมอบ “ชดุธารน�า้ใจกู้ชวีติฝ่าวกิฤต

โควิด-19” ไปแล้วกว่า 75,464 ชุด ใน 55 จังหวัดทั่วประเทศ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการจัดท�าหน้ากากอนามัยแบบผ้า 

หรอืจดัซือ้ชดุธารน�า้ใจกูชี้วิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบญัชธีนาคารกสกิรไทย สาขาส�านกัสลีม ชือ่บญัช ี"สภากาชาดไทย เพือ่ภัยพบิตั"ิ 

ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขท่ี 001-1-34567-0 โดยสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อน�าไปลดหย่อนภาษีได้ที่ donation@redcross.

or.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ "เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ 

COVID-19 ในประเทศไทย"  



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานโครงการอาสาร่วมใจ สู้ภัยโควิด สภากาชาดไทย 

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้สนับสนุนโครงการฯ ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2563 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย เพื่อน�าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นต่าง ๆ ที่ได้รับการบริจาค
ไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว ยังรวมไปถึงเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของ
บริจาคส�าหรับน�าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วย 
 ส�าหรับขบวนคาราวานฯ ครั้งนี้จะเป็นการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ล็อตแรกของโครงการฯ ไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ โดยมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ประสานรับมอบและช่วยด�าเนินการแจกจ่ายไปยัง จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เนื่องจาก 
พบว่ามีผู้ป่วยจ�านวนมาก และก�าลังมีประชาชนคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ต่อจากนั้น จะทยอยส่งมอบอุปกรณ ์
ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาคไปให้ครบทั่วทุกภูมิภาค 

ปล่อยขบวนคาราวาน อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ ์เบญ็จาธกิลุ ชยัรุ่งเรือง ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายวรีะศกัดิ ์วิจติร์แสงศรี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ

เหล่ากาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร เดนิทางไปเย่ียมและให้ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโครงการ

ความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต 

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 และหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง 
ณ ตลาดกุ้ง และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ให้ความรู้พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน COVID-19 แก่แรงงานต่างด้าว



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

รับมอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 

รับมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 ผูแ้ทนนกัศกึษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น วปรอ.388 
น�าโดย นายธนากร เสรีบุรี ประธานรุ่น วปรอ.388 ประจ�าปี 2563 
พล.อ.สนัน่ มะเรงิสิทธิ ์ร.อ.ดร.วรพฒัน์ อรรถยกุติ ดร.สมุาล ีอทุยัเฉลิม  
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นายวัฒนชัย สุวคนธ์ และนายณรงค์ 
พรหมลักขโณ มอบหน้ากากอนามัย จ�านวน 21,000 ชิ้น  
เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ตามภารกิจของสภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค  
ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย ฝ่ายบรหิาร เป็นผูร้บัมอบ ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

 นายตรทีพิ อรณุานนท์ชยั และคณะ ผูแ้ทนบริษัท น�า้ตาลราชบรุี 
จ�ากัด บริษทั ราชบรีุเอทานอล จ�ากัด มอบแอลกอฮอล์ 95% จ�านวน 
3,000 ลติร เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและ
ผูด้้อยโอกาส โดยมี นายเตช บนุนาค ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
ฝ่ายบรหิาร เป็นผูร้บัมอบ ณ อาคารเทดิพระเกยีรตฯิ สภากาชาดไทย 

 นางสาวเพชรรตัน์ เอกแสงกลุ กรรมการผูจ้ดัการอซีึน่ เพ้นท์
และคณะ มอบน�้ายาฆ่าเชื้อแบบไร้แอลกอฮอล์ชนิดเข้มข้น เพื่อใช้ 
ในการผลิตน�้ายาท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยมี นายชัยวัฒน์  
อทุยัวรรณ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานการคลงั สภากาชาดไทย เป็นผูร้บัมอบ 
ณ ส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย

 นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย 
และคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงิน จ�านวน  
10 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่
สถานพยาบาลทัว่ประเทศ โดยม ีนายชยัวัฒน์ อทุยัวรรณ์  
ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย ในนาม 
ประธานคณะท�างานอาสาร่วมใจ FIGHT COVID  
ของสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกไทยคู่ฟ้า 
ท�าเนียบรัฐบาล



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายอรรถสิทธิ์ พรหมสุข ผู้จัดการส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท  

บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด มอบเงิน จ�านวน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน

การดแูลรกัษาผู้ตดิเชือ้ COVID-19 โดยม ีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธพิงศ์ 

วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ 

เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 นายพงศธร เอือ้มงคลชยั รองประธานกรรมการบรหิาร พร้อมผู้บรหิาร

ระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ากัด มอบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า 

รุน่ Fino125 จ�านวน 4 คนั เพือ่ใช้ในการปฏบิตัภิารกจิรบั-ส่งยาและเวชภณัฑ์ 

ประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19  โดยมี ศาสตราจารย์  

นายแพทย์สทุธพิงศ์ วชัรสินธุ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

และ นายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ด้านกายภาพ เป็นผูรั้บมอบ ณ บรเิวณด้านหน้าตึกอ�านวยการ

 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะประธาน

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วย พันต�ารวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี 

ผู้อ�านวยการส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และคณะ มอบผลิตภัณฑ์

ท�าความสะอาดมอืทีผ่ลติจากแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ในโครงการกระทรวง

การคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 จ�านวน 1,000 ลิตร และเงินบริจาค  

จ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ 

ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  

วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) มอบหุ่นยนต์

ทางการแพทย์ 5G Telemedicine เพือ่ช่วยตรวจคดักรองผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 

ด้วยระบบอัจฉริยะ Thermoscan ระบบปรึกษาทางไกลระหว่างผู้ป่วยและ 

หมอผ่าน VDO CALL โดยม ีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ เขมะเพชร 

รองผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายสนบัสนนุบรกิาร 

พร้อมคณะ เป็นผูร้บัมอบ ณ ศาลาทนิทตั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาฯ รับมอบเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์

 และเครื่องมือสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย COVID-19 
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เปดิที่พักฟรี ส�าหรับ
เป็นท่ีตั้งของโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยท่ีได้รับการตรวจยืนยันผลการ 
ติดเช้ือ COVID-19 ที่ต้องกักกันตัว (Quarantine) และรักษา รวมถึงผู้ท่ีกลับมา
จากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดตราด เพื่อสังเกตอาการ 
เนื่องจากศูนย์ราชการุณย์ฯ เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยและอยู่ห่างไกลจาก
ชมุชน โดยได้รบัการขอความอนเุคราะห์จากจงัหวดัตราด และส�านักงานสาธารณสขุ
จังหวัดตราด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการ รวมทั้งการจัดบุคลากร 
ทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของ COVID-19  โดยได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน 
มีผู้เข้าพักเพื่อกักกันตน รวม 21 คน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน จัดสถานที่พักพิง  

Isolation Unit ส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการดีข้ึน แต่ยังมีการติดตามดูแล 
จากทีมแพทย์ เพื่อลดการแออัดของโรงพยาบาล ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย
ของโรคในวงกว้าง ได้พักฟื้นในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพื่อเป็นต้นแบบ 
พร้อมท้ังเสริมสร้างศักยภาพการรักษาและบริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเนื่อง ก่อนผู้ป่วยจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ศูนย์ราชการการุณย์ฯ เปิดที่พักรองรับผู้ที่กักตนเอง

สถานที่พักพิงส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการดีขึ้น

 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 

สภากาชาดไทย ร่วมกบั กลุม่ MedAsa หรือ “สยามชีวาภบิาล” 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัย สภากาชาดไทย 

เพื่อสร้างนวัตกรรมส�าหรับงานอาสา ชมรมผู ้สูงอายุ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท  

ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั เปิดรับอาสาสมคัรท�า Face shield ทีบ้่าน  

เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อ

ปกป้องแพทย์และพยาบาลในการปฎิบัติงานสู ้กับวิกฤต 

COVID-19 สนใจดูรายละเอียดและสมัครเป็นอาสาสมัคร 

ท�า Face shield ที่บ้าน ได้ที่ www.medasa.org

เปิดรับอาสาสมัครท�า Face shield ที่บ้าน



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 วิธีการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ถูกต้อง 

1. หน้ากากอนามัยแบบผ้าต้องซักให้สะอาดทุกครั้งก่อนน�ามาใช้ 

2. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ และน�้าทุกครั้งก่อนสวมหน้ากากอนามัย 

3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง โดยให้ด้านที่มีโลโก้อยู่ด้านนอก 

4. มัดปมปรับความยาวของสายคล้องหูให้พอดีกับใบหน้า 

5. การสวมใส่ให้จับบริเวณสายคล้องหูของหน้ากากทั้งสองข้าง 

6. สวมหน้ากากอนามัยให้ครอบปากและจมูก ดึงด้านล่างให้คลุมถึงปลายคาง ด้านบนให้พอดีกับสันจมูก 

7. เมื่อถอดหน้ากาก ให้จับบริเวณหูคล้อง โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านหน้าของหน้ากาก จากนั้นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่   

   แอลกอฮอล์ และน�้า

8. ซักด้วยน�้ายาซักผ้าเด็ก น�้าสบู่อ่อน หรือผงซักฟอก ไม่ควรแช่ทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการใช้น�้ายาขจัดคราบหรือน�้ายาปรับผ้านุ่ม ขยี้เบา ๆ 

   ให้ทั่วผืน ล้างท�าความสะอาดและบิดน�้าให้หมาด ตากบริเวณที่อากาศถ่ายเท หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดจัด



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ล�ำพูน คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอเวียงหนองล่อง  
มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ผู ้ที่กักตนเอง 
จ�านวน 51 ราย ในพื้นที่ต�าบลวังผาง ต�าบลหนองยวง ต�าบล
เวียงหนองล่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
 
 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

 อุดรธำนี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 
มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ�านวน 5,484 ชุด ให้แก ่
ผู้กักกันตนเองท่ีมีฐานะยากจนและขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค ใน
เขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

 ลพบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  มอบชุด 
ธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19  ให้แก่ผู้ที่กักตนเองเนื่องจากเดินทาง 
กลบัจากต่างจงัหวดั จ�านวน 1,300 ชดุ และหน้ากากอนามยั  จ�านวน 700 ช้ิน 
เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-19 ณ หอประชมุอ�าเภอเมอืงลพบรุี  

เพชรบูรณ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์  
มอบเครือ่งช่วยหายใจชนดิควบคุมปริมาณและความดัน  มูลค่า 650,000 บาท 
ให้แก่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย 
จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  

นครำชสีมำ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอห้วยแถลง  
เยี่ยมให้ก�าลังใจพร้อมมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก ่
ผูก้กักนัตนเองในทีพ่กั เนือ่งจากเดนิทางกลบัจากต่างจงัหวดั  จ�านวน  2 ราย 
ในเขตพืน้ทีต่�าบลหนิดาด เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควิด-19 

ปทุมธำนี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  
ร่วมจดัท�าหน้ากากอนามยัแบบผ้า และบรรจแุอลกอฮอล์ลงขวดสเปรย์เพือ่ 
น�าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ หอประชุม
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี



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

 � เชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทย ร่วมแสดงพลังความดีโดย 
ไม่หวงัผลตอบแทน พร้อมใจกนับริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา เพิ่มโลหิต 
เพิ่มชีวิต ตลอดปี 2563 

 � ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  
มคีวามประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานีกาชาดที่ 9 ต�าบล
กดุสระ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีโดยวธิคีดัเลอืกแบบจ�ากัดข้อก�าหนด 
ก�าหนดยื่นซองบัญชีเอกสารในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และก�าหนดเปิด
ซองเสนอให้บรกิาร ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2563 ติดต่อขอรับเอกสารการจ้าง
ควบคุมงานได้ที ่ งานจดัซือ้จดัจ้าง  ช้ัน 4 อาคารส�านกังานบรรเทาทกุข์ฯ 
จนถงึวนัที ่5 พฤษภาคม 2563 สอบถามโทร. 0 2251 7853 – 6 ต่อ 1404 
ในวันและเวลาราชการ

สารพันข่าว

 ขอแก้ไขสถานที่ลงนามถวายพระพร 2 เมษายน 2563 ฉบับที่ 1553  

จากอาคารเทดิพระเกยีรตฯิ สภากาชาดไทย เป็น อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา

Call Center
สภากาชาดไทย

 วันกาชาดโลก ตรงกบัวนัที ่8 พฤษภาคมของทกุปี เป็นวนัคล้ายวนัเกดิ
ของ นายอังรี ดูนังต์ ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ จนน�าไปสูก่ารก่อตัง้สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดอืนแดง 
ระหว่างประเทศทั่วโลก โดยด�าเนินการตามหลักการกาชาด 7 ประการ  
อันได้แก่ มนุษยธรรม ความไม่ล�าเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการ
อาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล

8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก

ขอเชิญร่วมบริจาค


