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ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
จังหวัดสระแก้ว นนทบุรี และวัดปทุมวนาราม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและ
ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย
จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ซึง่ เป็นการจัดตัง้ ครัวพระราชทานแห่งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2563 เพือ่ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่
ส�ำหรับน�ำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการ
กาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ
โดยมี นายเตช บุนนาค ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธเี ปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
และมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ สถานีกาชาดที่ 6 จังหวัดสระแก้ว พร้อมทัง้ ลงพืน้ ทีม่ อบอาหารปรุงสุก
ให้แก่ประชาชน โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย - กัมพูชา

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย พระราชทาน
พระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตัง้ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการ
สภากาชาดไทย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทาน
แห่งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบ
อาหารปรุงสุกใหม่สำ� หรับน�ำไปมอบให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนนทบุรี
โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
เปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ณ วัดหูช้าง
ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้มอบชุดธารน�้ำใจ
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 และอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชน ณ วัดหูชา้ ง พร้อมลงพืน้ ที่
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน
และพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตัง้ ครัวพระราชทาน
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 4 มิถุนายน 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�ำหรับน�ำไปมอบ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน
ในครั้งนี้
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัด
สระแก้ว แจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวม 37 ต�ำบล ในพื้นที่ 4 อ�ำเภอ
ยอดรวมที่แจกจ่าย จ�ำนวน 17,823 ชุด จังหวัดนนทบุรี แจกจ่ายให้แก่
ประชาชน รวม 52 ต�ำบล ในพื้นที่ 6 อ�ำเภอ ยอดรวมที่แจกจ่าย จ�ำนวน
28,781 ชุด และทีว่ ดั ปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร แจกจ่ายให้แก่ประชาชน
รวม 20 ชุมชน ยอดรวมที่แจกจ่าย จ�ำนวน 22,419 ชุด

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
ส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อต้านภัยโควิด-19

นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย
จ�ำนวน 100,000 ชิน้ เอกสารแผ่นพับและโปสเตอร์แสดงค�ำแนะน�ำส�ำหรับ
การดูแลสุขอนามัย จ�ำนวน 175,000 ฉบับ สือ่ เพือ่ การเรียนรูเ้ รือ่ งโควิด -19
ในภาษาไทยและภาษาต่าง ๆ ของกลุ่มผู้พลัดถิ่นและแรงงานต่างด้าว
และเงินสนับสนุนอีก จ�ำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน
ของสภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายบริหาร รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

นายรวี อ่างทอง ผูบ้ ริหารฝ่ายสือ่ สารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคาร
กสิกรไทย พร้อมด้วย นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย มอบเงิน จ�ำนวน
12 ล้านบาท เพื่อให้สภากาชาดไทยจัดซื้อหน้ากากอนามัยชนิด N95
จ�ำนวน 200,000 ชิ้น เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย และส่งต่อให้กับ
สถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ขาดแคลน โดยมี คุณหญิงชฎา
วัฒนศิรธิ รรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย รับมอบ ณ ตึกบริพตั ร สภากาชาดไทย

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ประธานโครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด รับมอบอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ ณ ส�ำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ดังนี้

นางวรรณพร วองอิสริยะกุล กรรมการบริหารบริษัท วินเนอร์
นายน�ำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE จ�ำนวน 500 ชุด และ ระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน.4) มอบชุด PPE จ�ำนวน
แอลกอฮอล์เจล จ�ำนวน 960 ขวด
250 ชุด และหน้ากาก N95 จ�ำนวน 470 ชิ้น

นางอมราพร สังข์ทอง ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร และคณะท�ำงาน
มูลนิธิเวิร์คพอยท์ มอบแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 240 ลิตร

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
รับมอบเงินและสิ่งของบริจาคเพื่อบุคลากรทางการแพทย์

นายฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมคณะ มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 1,000,000 บาท
และมอบผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มในเครือบริษัท เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย โดยมี ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) โดย Mr.Yongmin Tang
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายบรรษัทธุรกิจสัมพันธ์จนี มอบหน้ากากอนามัย
จ�ำนวน 15,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของบุคลากรทางการแพทย์
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยมี อาจารย์ นายแพทย์เพชร
อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผูร้ บั มอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

บรรยากาศการบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2563

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รณรงค์เชิญชวนบริจาค
โลหิตเนือ่ งในวันผูบ้ ริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิถนุ ายน 2563 ภายใต้สโลแกน
“Give blood and make the world a healthier place : ให้เลือด
สุขภาพดี โลกน่าอยู”่ โดยผูท้ บี่ ริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 14 – 18 มิถนุ ายน
2563 ได้รบั ตัว๋ หนัง SF จ�ำนวน 1 ทีน่ งั่ เพือ่ เป็นการขอบคุณผูบ้ ริจาคโลหิต

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 3 ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 3
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นักศึกษาหลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) และผู้สนับสนุนต่าง ๆ ร่วมในพิธีเพื่อส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของบริจาค น�ำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และช่วย
เยียวยาประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ด�ำเนินการ
ส่งมอบภายใต้โครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย
โครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด โดย สภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เริ่มด�ำเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้
ในการป้องกันการติดเชื้อส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเหมาะสม ส�ำหรับคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด
ครั้งที่ 3 เป็นขบวนคาราวานครั้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการฯ ได้ท�ำการส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงสิ่งของที่ได้รับบริจาคต่าง ๆ
อ า ทิ เ ค รื่ อ ง เ อ ก ซ เ ร ย ์ เ ค ลื่ อ น ที่ ดิ จิ ทั ล ตู ้ อ บ ฆ ่ า เ ชื้ อ โ ร ค U V C ห น ้ า ก า ก N 9 5 ห น ้ า ก า ก อ น า มั ย ท า ง ก า ร แ พ ท ย ์
หน้ากากอนามัยแบบผ้า หน้ากากแผ่นใสป้องกันละอองฝอยน�้ำลาย รวมกว่า 150,000 ชิ้น พร้อมสิ่งของจ�ำเป็นอื่นและถุงยังชีพด้วย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ
มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุทั่วประเทศ
ในช่วงทีม่ กี ารระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 และ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้สูงอายุ
และญาติ ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหว
ผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จึงน�ำไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จ�ำนวน 500 อัน แจกจ่าย
ให้แก่ผปู้ ว่ ยพาร์กนิ สัน และผูส้ งู อายุทวั่ ประเทศ โดยไม่คดิ มูลค่า
หากประสงค์จะขอรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้องท�ำการ
ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.chulapd.org/th/announcement/40/
และหากผ่านเกณฑ์ตามก�ำหนดสามารถติดต่อรับไม้เท้าเลเซอร์
พระราชทานได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กนิ สันฯ
อาคาร ส.ธ. ชั้น 12 ในวันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 13.00 - 15.30 น. สอบถามโทร 0 2256 4000 ต่อ 70704

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

วัคซีนที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรได้รับ แม้มีการระบาดของ COVID-19
การรับวัคซีนตามก�ำหนดเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่การเดินทางมาสถานพยาบาลเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19
จึงควรรับวัคซีนเฉพาะที่จ�ำเป็นก่อน
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�ำนวนมาก หรืออาศัยร่วมกับคนจ�ำนวนมาก
		 - วัคซีนนิวโมค๊อกคัส ส�ำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่ม้ามท�ำงานบกพร่อง ผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น
โรคหัวใจ ไต ปอด ตับ เบาหวาน สูบบุหรี่ พิษสุราเรื้อรัง
											

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ทีม่ า : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

ปราจีนบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ถวายแท่นกดเจลล้างมือชนิดเท้าเหยียบ พร้อมขวดบรรจุ และหน้ากากอนามัย
แบบผ้าส�ำหรับพระภิกษุ เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ใช้ป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ วัดหลวงปรีชากูล อ�ำเภอเมืองปราจีนบุรี

ก�ำแพงเพชร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดก�ำแพงเพชร

มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางสาวกัญญา
ไตรสกุล ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ณ บ้านเลขที่ 65/2 หมู่ที่ 1 ต�ำบลทุ่งทอง อ�ำเภอทรายทองวัฒนา

ตราด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ออกหน่วย สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการสงเคราะห์ผปู้ ว่ ยติดเตียงยากไร้ จังหวัดตราด ประจ�ำปีงบประมาณ
2563 โดยมอบเงินและสิ่งของแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จ�ำนวน
8 ราย ในพื้นที่ต�ำบลด่านชุมพล อ�ำเภอบ่อไร่

แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าสภากาชาดไทย จ�ำนวน 540 ชิ้น และ
แอลกอฮอล์ จ�ำนวน 540 ขวด ให้แก่พ่อค้า แม่ค้า และผู้ที่มาซื้อสินค้า
ณ ตลาดสดไดมอนด์ อ�ำเภอเมือง

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

ชลบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอสัตหีบ เยีย่ มผูป้ ว่ ยติดเตียง ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอบางคล้า
ผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ ในพืน้ ทีต่ ำ� บลสัตหีบ และต�ำบลบางเสร่ จ�ำนวน
10 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจต่อไป

มอบข้าวสารอาหารแห้ง น�้ำดื่ม และแพมเพิส ช่วยเหลือ นายนิยม
บั ว ทอง อายุ 74 ปี ผู ้ พิ ก ารทางการเคลื่ อ นไหว ณ บ้ า นเลขที่
104/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบางกระเจ็ด เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจต่อไป
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

7

ปกิ ณ กะ
คณะผู้บริหารวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ร.8
เนื่องในวันอานันทมหิดล

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

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย
เยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์

สารพันข่าว
 สวนงู สถานเสาวภา เปิดท�ำการในวันจันทร์ที่ 1 มิถนุ ายน 2563
เป็นต้นไป ตัง้ เเต่เวลา 09.30 - 15.30 น. เเต่เนือ่ งจากสถานการณ์ยงั ไม่กลับมา
เป็นปกติ สวนงูยังคงปิดท�ำการชั่วคราวในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนกว่าสถานการณ์การเเพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
จะดีขนึ้ จนกลับสูป่ กติ
 คลินกิ เสริมภูมคิ มุ้ กันและอายุรศาสตร์การท่องเทีย่ ว สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย เปิดให้บริการในวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา
08.30 – 12.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 เป็นต้นไป และปิดท�ำการ
ในวันอาทิตย์ โดยผูท้ จี่ ะมารับบริการในวันหยุดต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code
อย่างน้อย 1 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน สอบถามโทร. 0 2252 0161 - 4 และ
0 2252 0167 หรือ www.saovabha.com
 เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก และลูกจ้างต�ำแหน่ง
พนักงานเลี้ยงเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จนถึง
วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยืน่ ใบสมัครได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ
สอบถามโทร. 0 2256 4209
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย ขอแจ้งการจ่ายเงิน
สมาชิกประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2563 จ�ำนวน 12 ราย เป็นเงิน 2,073,320 บาท
รวมยอดเงินทีส่ มาคมฯ ได้ชว่ ยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงิน 172,952,592 บาท
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเผยแพร่แผนการ
จัดซือ้ จัดจ้าง ประจ�ำปีงบประมาณ 2563 ชือ่ โครงการจัดท�ำและติดตัง้ ราว
สแตนเลสกันตกทีร่ ะเบียงในตัวอาคารสิรนิ ธรานุสรณ์ 60 พรรษา งบประมาณ
โครงการ 930,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซือ้ จัดจ้างเดือนมิถนุ ายน 2563

นางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident
Coordinator in Thailand) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563

ค�ำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
มอบค�ำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งก�ำหนดให้ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี

“สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย”

Call Center
สภากาชาดไทย

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2255 3727

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

