
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1557  ปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2563

TRC.AD.TMR03-19-0012

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 

จังหวัดสระแก้ว นนทบุรี และวัดปทุมวนาราม

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	ทรงห่วงใยและ 
ทรงตระหนกัถงึความเดอืดร้อนของราษฎรทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จงึพระราชทานพระราชานญุาตให้สภากาชาดไทย

จัดตั้งครัวพระราชทาน	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	ณ	สถานีกาชาดที่	 6	 อรัญประเทศ	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกมุาร	ีจงัหวดัสระแก้ว ซ่ึงเป็นการจัดตัง้ครัวพระราชทานแห่งที ่2 ระหว่างวนัที ่20 - 29 พฤษภาคม 2563 เพือ่ประกอบอาหารปรงุสกุใหม่ 
ส�าหรับน�าไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการ
กาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ 

 โดยม ีนายเตช	บนุนาค	ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย ฝ่ายบรหิาร เป็นประธานในพธิเีปิดครวัพระราชทาน อปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย 
และมอบอาหารปรงุสกุแก่ประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ สถานกีาชาดที ่6 จงัหวัดสระแก้ว พร้อมทัง้ลงพืน้ทีม่อบอาหารปรุงสกุ
ให้แก่ประชาชน โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย - กัมพูชา 



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีอปุนายิกาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทาน 

พระราชานญุาตให้สภากาชาดไทยจดัตัง้ครวัพระราชทาน	อปุนายิกาผูอ้�านวยการ 

สภากาชาดไทย	 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทาน 

แห่งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบ

อาหารปรงุสกุใหม่ส�าหรบัน�าไปมอบให้แก่ประชาชนในพืน้ทีจั่งหวัดนนทบรุี 

โดยมี	นายแผน	วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี

เปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ณ วัดหูช้าง 

ต�าบลบางคูเวียง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้มอบชุดธารน�้าใจ 

ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 และอาหารปรงุสกุให้แก่ประชาชน ณ วดัหชู้าง พร้อมลงพืน้ท่ี 

แจกจ่ายให้แก่ประชาชน

 และพระราชทานพระราชานญุาตให้สภากาชาดไทยจดัต้ังครวัพระราชทาน	

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	ณ	 วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร	

ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม -  

4 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�าหรับน�าไปมอบ

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตปทุมวันและพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมี  

นายแผน	 วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด 

ครวัพระราชทาน อปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย ณ วดัปทมุวนาราม 

ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้ง

ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน

ในครั้งนี้ 

 ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย จังหวัด

สระแก้ว แจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวม 37 ต�าบล ในพ้ืนที่ 4 อ�าเภอ 

 ยอดรวมที่แจกจ่าย จ�านวน 17,823 ชุด จังหวัดนนทบุรี แจกจ่ายให้แก่

ประชาชน รวม 52 ต�าบล ในพื้นที่ 6 อ�าเภอ ยอดรวมที่แจกจ่าย จ�านวน 

28,781 ชดุ และทีว่ดัปทมุวนาราม กรุงเทพมหานคร แจกจ่ายให้แก่ประชาชน 

รวม 20 ชุมชน ยอดรวมที่แจกจ่าย จ�านวน 22,419 ชุด



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายคริสตอฟ	 ซุตแตร์ ผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย

จ�านวน 100,000 ชิน้ เอกสารแผ่นพบัและโปสเตอร์แสดงค�าแนะน�าส�าหรบั

การดแูลสขุอนามยั จ�านวน 175,000 ฉบบั ส่ือเพือ่การเรยีนรูเ้รือ่งโควดิ -19 

ในภาษาไทยและภาษาต่าง ๆ ของกลุ่มผู้พลัดถิ่นและแรงงานต่างด้าว 

และเงินสนับสนุนอีก จ�านวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการท�างาน 

ของสภากาชาดไทย โดยม ีนายเตช	บนุนาค ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 

ฝ่ายบริหาร รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

	 นางวรรณพร	 วองอิสริยะกุล กรรมการบริหารบริษัท วินเนอร์

กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ากัด (มหาชน) มอบชุด PPE จ�านวน 500 ชุด และ

แอลกอฮอล์เจล จ�านวน 960 ขวด

 นายน�าชัย	 หล่อวัฒนตระกูล ผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหาร

ระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) มอบชุด PPE จ�านวน 

250 ชุด และหน้ากาก N95 จ�านวน 470 ชิ้น

 นางอมราพร	สงัข์ทอง	ผูจ้ดัการฝ่ายส่ือสารองค์กร และคณะท�างาน

มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบแอลกอฮอล์ จ�านวน 240 ลิตร 

 นายรว	ีอ่างทอง ผูบ้รหิารฝ่ายสือ่สารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคาร

กสิกรไทย พร้อมด้วย นายกฤษณ์	จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย มอบเงิน จ�านวน 

12 ล้านบาท เพื่อให้สภากาชาดไทยจัดซ้ือหน้ากากอนามัยชนิด N95 

จ�านวน 200,000 ชิ้น เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย และส่งต่อให้กับ 

สถานพยาบาลต่าง ๆ ท่ัวประเทศท่ีขาดแคลน โดยมี คุณหญิงชฎา	 

วฒันศริธิรรม	เหรญัญกิสภากาชาดไทย รบัมอบ ณ ตกึบรพิตัร สภากาชาดไทย

ส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อต้านภัยโควิด-19

	 นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ์	ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง	สภากาชาดไทย	ประธานโครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด	รับมอบอุปกรณ์

เครื่องมือแพทย์	ณ	ส�านักงานการคลัง	สภากาชาดไทย	ดังนี้



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย รณรงค์เชญิชวนบรจิาค

โลหิตเนือ่งในวนัผูบ้ริจาคโลหติโลก วนัที ่14 มิถนุายน 2563 ภายใต้สโลแกน 

“Give	blood	and	make	the	world	a	healthier	place	:	ให้เลือด	

สขุภาพด	ีโลกน่าอยู”่ โดยผูท้ีบ่ริจาคโลหติระหว่างวนัที ่14 – 18 มถินุายน 

2563 ได้รบัตัว๋หนงั SF จ�านวน 1 ทีน่ัง่ เพือ่เป็นการขอบคณุผูบ้รจิาคโลหติ

	 นายฮโิระฮะรุ	โมโตฮะช	ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั อายิโนะโมะโต๊ะ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค จ�านวน 1,000,000 บาท 
และมอบผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มในเครือบริษัท เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย โดยมี ศาสตราจารย	์ 
นายแพทย์สุทธิพงศ์	 วัชรสินธุ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดย Mr.Yongmin Tang  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรรษทัธรุกจิสมัพนัธ์จนี มอบหน้ากากอนามยั  
จ�านวน 15,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์  
และป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 โดยม	ีอาจารย์	นายแพทย์เพชร 
อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ด้านสนบัสนนุบรกิาร เป็นผู้รบัมอบ ณ ศาลาทนิทตั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

รับมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บรรยากาศการบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2563



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 นายเตช	 บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด	 คร้ังที่	 3  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นักศึกษาหลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 

รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) และผู้สนับสนุนต่าง ๆ ร่วมในพิธีเพื่อส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของบริจาค น�าไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และช่วย

เยียวยาประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ด�าเนินการ 

ส่งมอบภายใต้โครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

 โครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด โดย สภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เริ่มด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ 

ในการป้องกันการติดเชื้อส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเหมาะสม ส�าหรับคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด 

ครั้งที่ 3 เป็นขบวนคาราวานครั้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการฯ ได้ท�าการส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของที่ได้รับบริจาคต่าง ๆ  

อาทิ  เครื่ อ ง เอกซ เรย ์ เ คลื่ อนที่ ดิ จิ ทั ล  ตู ้ อบฆ ่ า เชื้ อ โ รค  UVC หน ้ ากาก  N95 หน ้ ากากอนามั ยทางการแพทย ์ 

หน้ากากอนามัยแบบผ้า หน้ากากแผ่นใสป้องกันละอองฝอยน�้าลาย รวมกว่า 150,000 ชิ้น พร้อมสิ่งของจ�าเป็นอื่นและถุงยังชีพด้วย 

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 3 ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ 

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุทั่วประเทศ

 ในช่วงทีม่กีารระบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 และ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้สูงอายุ  

และญาต ิให้สามารถดแูลช่วยเหลอืตนเองได้ ศูนย์ความเป็นเลศิ

ทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคล่ือนไหว

ผิดปกติ	 แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 

จึงน�าไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน	จ�านวน	500	อัน	แจกจ่าย 

ให้แก่ผูป่้วยพาร์กนิสนั	และผูส้งูอายทุัว่ประเทศ	โดยไม่คดิมลูค่า	

หากประสงค์จะขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้องท�าการ 

ลงทะเบยีนล่วงหน้าที ่www.chulapd.org/th/announcement/40/ 

และหากผ่านเกณฑ์ตามก�าหนดสามารถตดิต่อรบัไม้เท้าเลเซอร์

พระราชทานได้ที ่ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์โรคพาร์กนิสนัฯ 

อาคาร ส.ธ. ช้ัน 12 ในวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์  

เวลา 13.00 - 15.30 น. สอบถามโทร 0 2256 4000 ต่อ 70704 



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 การรับวัคซีนตามก�าหนดเป็นสิ่งส�าคัญ แต่การเดินทางมาสถานพยาบาลเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19  

จึงควรรับวัคซีนเฉพาะที่จ�าเป็นก่อน

 เพราะอะไรยังต้องฉีดวัคซีนแม้เป็นช่วงเสี่ยง	?	

  - ลดโอกาสเกิดโรคติดเชื้อร่วมกับ COVID-19 โดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

  - การรับวัคซีนโรคอื่นไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้

	 มีวัคซีนอะไรบ้าง	?

  - วัคซีนป้องกันการติดเชื้อหลังสัมผัสโรค เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคบาดทะยัก

  - วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปกติควรฉีดทุกราย ไม่มีข้อห้าม ช่วง COVID-19 กลุ่มต่อไปนี้ควรได้รับก่อน ได้แก่ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 

เช่น อายุ 60 ปีขึ้นไป โรคปอดเรื้อรัง หอบหืด หัวใจและหลอดเลือด ไต ตับ โรคเลือด โรคเบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง คนอ้วนมาก 

นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรสุขภาพ ผู้ดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้ที่ต้องเดินทางพบคนจ�านวนมาก หรืออาศัยร่วมกับคนจ�านวนมาก

  - วัคซีนนิวโมค๊อกคัส ส�าหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่ม้ามท�างานบกพร่อง ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น 

โรคหัวใจ ไต ปอด ตับ เบาหวาน สูบบุหรี่ พิษสุราเรื้อรัง

           ทีม่า : สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย

วัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรได้รับ แม้มีการระบาดของ COVID-19 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ชลบุรี คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอสตัหบี เย่ียมผูป่้วยติดเตียง	
ผูย้ากไร้	ผูพ้กิาร	ผูส้งูอาย	ุในพืน้ทีต่�าบลสตัหบี	และต�าบลบางเสร่	จ�านวน	 
10	ราย	พร้อมมอบถงุยงัชพีและเงนิช่วยเหลอื เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจต่อไป 
 
 
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ก�ำแพงเพชร คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัก�าแพงเพชร 
มอบถุงยังชีพ	เครื่องอุปโภค	บริโภค	และเงินช่วยเหลือ	นางสาวกัญญา	
ไตรสกุล	ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
ณ บ้านเลขที่ 65/2 หมู่ที่ 1 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอทรายทองวัฒนา

ปรำจีนบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  
ถวายแท่นกดเจลล้างมอืชนดิเท้าเหยยีบ	พร้อมขวดบรรจ	ุและหน้ากากอนามัย
แบบผ้าส�าหรับพระภิกษุ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ใช้ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ วัดหลวงปรีชากูล อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี  

สรุำษฎร์ธำนี คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าสภากาชาดไทย	 จ�านวน	 540	 ชิ้น	 และ
แอลกอฮอล์	จ�านวน	540	ขวด	ให้แก่พ่อค้า	แม่ค้า	และผู้ที่มาซื้อสินค้า	
ณ ตลาดสดไดมอนด์ อ�าเภอเมือง  

ฉะเชิงเทรำ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอบางคล้า 
มอบข้าวสารอาหารแห้ง	 น�้าดื่ม	 และแพมเพิส	 ช่วยเหลือ	 นายนิยม	 
บัวทอง	 อายุ	 74	 ปี	 ผู ้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 
104/1 หมู่ที่ 4 ต�าบลบางกระเจ็ด เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจต่อไป  

ตรำด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกหน่วย
โครงการสงเคราะห์ผูป่้วยตดิเตยีงยากไร้	จงัหวดัตราด	ประจ�าปีงบประมาณ	
2563	 โดยมอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้	 จ�านวน	 
8	ราย	ในพื้นที่ต�าบลด่านชุมพล อ�าเภอบ่อไร่ 



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

 � สวนงู สถานเสาวภา เปิดท�าการในวนัจันทร์ที ่ 1 มถินุายน 2563 
เป็นต้นไป ตัง้เเต่เวลา 09.30 - 15.30 น. เเต่เนือ่งจากสถานการณ์ยงัไม่กลบัมา 
เป็นปกติ สวนงูยังคงปิดท�าการชั่วคราวในวันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และ 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์	ไปจนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19  
จะดขีึน้จนกลบัสู่ปกติ

 � คลนิกิเสรมิภมูคิุม้กนัและอายรุศาสตร์การท่องเทีย่ว สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย เปิดให้บริการในวันเสาร์	 และวันหยุดนักขัตฤกษ์	 เวลา	
08.30	–	12.00	น.	ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 2563 เป็นต้นไป และปิดท�าการ
ในวนัอาทติย์ โดยผู้ทีจ่ะมารบับรกิารในวันหยุดต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code 
อย่างน้อย 1 วนั แต่ไม่เกิน 1 เดือน สอบถามโทร. 0 2252 0161 - 4 และ 
0 2252 0167 หรอื www.saovabha.com

 � เปิดรับสมัครเจ้าหน้าท่ีบริบาลเด็กเล็ก	 และลูกจ้างต�าแหน่ง
พนักงานเลี้ยงเด็ก	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	 จนถึง 
วันที่	 19	 มิถุนายน	 2563 ตดิต่อขอทราบรายละเอียดและยืน่ใบสมคัรได้ที่  
ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป มูลนธิิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตกึวชริาลงกรณ 
สอบถามโทร. 0 2256 4209

 � สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 ขอแจ้งการจ่ายเงิน
สมาชกิประจ�าเดอืนพฤษภาคม	2563	จ�านวน	12	ราย เป็นเงิน 2,073,320 บาท 
รวมยอดเงนิท่ีสมาคมฯ ได้ช่วยเหลอืสมาชกิแล้วเป็นเงนิ 172,952,592 บาท

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ขอเผยแพร่แผนการ
จดัซือ้จดัจ้าง	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	ชือ่โครงการจดัท�าและติดตัง้ราว 
สแตนเลสกนัตกท่ีระเบยีงในตัวอาคารสรินิธรานสุรณ์	60	พรรษา งบประมาณ
โครงการ 930,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างเดือนมถินุายน 2563

สารพันข่าว

Call Center
สภากาชาดไทย

 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลา 

ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 

มหาอานันทมหิดล	พระอัฐมรามาธิบดินทร	รัชกาลที่	8	เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 
อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหารวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.8 

เนื่องในวันอานันทมหิดล

	 นางกีต้า	 ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident  
Coordinator in Thailand) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย 

เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ	

นายแพทย์ประพันธ์	ภานุภาค ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย 

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์

ค�าขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
 พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

มอบค�าขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งก�าหนดให้ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี

“สุรา	พาคิดน้อย	ด้อยความปลอดภัย”


