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55 ปี ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

	 เมือ่วนัที	่17	สงิหาคม	2563	ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย	จดัพธิที�ำบญุอทุศิส่วนกศุลแด่ผูบ้รจิำคดวงตำทีถ่งึแก่กรรม เนือ่งในวนัศนูย์ดวงตำสภำกำชำดไทย 

ประจ�ำปี 2563	โดยม	ีพระธรรมบณัฑติ เจ้าอาวาสวดัพระราม	9	กาญจนาภเิษก	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำยแผน วรรณเมธี	เลขาธกิารสภากาชาดไทย	

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส	ณ	ห้องพิธี	ชั้น	3	ตึกวชิรญาณวงศ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	 2508	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับแสดงความจ�านงบริจาคดวงตา	 จัดเก็บดวงตา 

ผู้บริจาคเมื่อเสียชีวิต	และจัดสรรดวงตาบริจาคให้จักษุแพทย์น�าไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ	ปัจจุบันมีผู้แสดงความจ�านง

บริจาคดวงตา	1,374,482	ราย	มีผู้ป่วยรอรับดวงตาบริจาค	14,179	ราย	และมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแล้ว	14,806	ราย

	 ส�าหรบัปีนีไ้ด้งดเชญิทายาทของผูอ้ทุศิดวงตาเข้าร่วมพิธี	เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	ผูม้จีติกศุลสามารถ

แสดงความจ�านงบริจาคดวงตาออนไลน์	ได้ที่	http://bit.ly/2bw7cDl	สอบถามโทร.	0	2256	4039	-	40
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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นำยเอกชัย และนำงรัชดำพร พงษ์อิศรำพันธ์ มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 

บรมนำถบพิตร และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงาน

กาชาด	ในปี	2499	ขนาด	20	x	24	นิ้ว	จ�านวน	2	ภาพ	ให้แก่พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย	เพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงในโอกาสต่าง	ๆ	เป็นการร�าลึกถึง 

พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสภากาชาดไทยและพสกนิกรชาวไทย	 โดยมี	นำยเตช บุนนำค	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายบริหาร	 เป็นผู้รับมอบ	 

เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2563	ณ	อาคารพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

 นำยบุญชัย ปัณฑุรอัมพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

ซาบีน่า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อมคณะ	 มอบหน้ากากผ้าส�าหรับ

เด็ก	 จ�านวน	 50,000	 ชิ้น	 ให้แก่สภากาชาดไทย	 เพื่อน�าไปมอบ 

แก่เด็กนักเรียนส�าหรับใช้ป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 

ต่อไป	 โดยมี	 นำยเตช บุนนำค	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 

ฝ่ายบรหิาร	เป็นผูแ้ทนรบัมอบ	ณ	ห้องรบัรอง	ชัน้	9	อาคารเทดิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ	สภากาชาดไทย	เมือ่วันท่ี	10	สงิหาคม	2563

	 ศูนย์วจิยัโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	

เชิญชวนบุคคล หน่วยงำน องค์กร และ

ชมรม ร่วมส่งผลงำนด้ำนเอดส์ที่ท�ำ 

คณุประโยชน์ให้กบัสังคม เพือ่คดัเลือกเป็น 

บุคคลหรือองค์กรดีเด่นด้ำนต่ำง ๆ	ได้แก่	

บคุคลดเีด่นด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	 

บคุคลดเีด่นด้านสงัคม	สือ่สร้างสรรค์ดเีด่น	

สถานประกอบการดเีด่น	สถาบนัการศกึษา

ดีเด่น	 องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น	

ครอบครัวดเีด่น	และชมรมฯ/กลุม่ผูต้ดิเชือ้ 

มอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยรับมอบหน้ากากผ้าส�าหรับเด็ก 

ส่งต่อให้เด็กนักเรียน 

ขอเชิญส่งผลงานด้านเอดส์ เพื่อคัดเลือกรับโล่

เนื่องในวันเอดส์โลก

ดเีด่น	โดยผูท้ีผ่่ำนกำรคดัเลอืกจะได้รบัโล่รำงวลัในงำนเทยีนส่องใจ 

เนือ่งในวันเอดส์โลก ประจ�ำปี 2563 ซึง่จะจดัขึน้ในวันท่ี 1 ธนัวำคม 

2563 

 สำมำรถกรอกข้อมลูกำรเสนอชือ่ได้ที ่https://bit.ly/3aIU0pm 

หมดเขตวนัที ่16 ตลุำคม 2563	สอบถามเพ่ิมเตมิ	โทร.	0	2251	6711	-	5	

ต่อ	119	
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 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 รองศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวำนิชศิริ	ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	เปิดเผยถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง 
เพศสัมพันธ์	มีผลต่อผู้รับโลหิตว่า	การรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ป่วย	จ�าเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต

จากผู้ที่มีสุขภาพดี	 และไม่มีความเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดทางโลหิตไปสู่ผู้ป่วยได้	 ดังนั้น	 หำกผู้ที่จะบริจำคโลหิตทรำบว่ำตนเองมี

พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ขอให้งดกำรบริจำคโลหิตออกไป เพรำะหำกบริจำคโลหิตแล้ว โลหิตท่ีได้รับบริจำคอำจน�ำเชื้อโรค

ถ่ำยทอดไปให้แก่ผู้ป่วย	และเพิ่มโรคแก่ผู้ป่วยได้	ซึ่งก่อนบริจาคโลหิตจะมีขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพ	ให้ผู้บริจาคโลหิตตอบแบบสอบถามในแบบฟอร์ม
ก่อนการบริจาคโลหิต	 โดยตอบค�าถามเก่ียวกับสุขภาพของตนเองตามความเป็นจริง	 ไม่ปิดบังข้อมูล	 หากมีโรคประจ�าตัวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของตนเองขอให้งดการบริจาคโลหิต
	 การคัดกรองโลหิตบริจาคทางห้องปฎิบัติการ	 โลหิตที่ได้รับบริจาคจะถูกน�าไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ซ่ึงมีขั้นตอนการตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน	 
ลดความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ทีอ่าจแฝงมากับโลหิตบรจิาค	โดยเฉพาะการตรวจหาเชือ้เอดส์	หรือ	HIV	แต่หากผู้บรจิาคโลหิตได้รบัเชือ้	HIV	ในระยะเร่ิมต้น	
(window	period)	ภายใน	8	วนัก่อนมาบรจิาคโลหติ	ก็ไม่สามารถทีจ่ะตรวจพบได้เพราะเชือ้ยังมจี�านวนน้อย	แต่สามารถแพร่เชือ้ไปยงัผูป่้วยทีไ่ด้รบัโลหิต
นั้นได้	ดังนั้นก่อนการบริจาคโลหิตต้องแน่ใจแล้วว่าผู้บริจาคจะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ	ที่ส่งผลต่อผู้ป่วยที่รับบริจาคโลหิต

	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 จัดโครงกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ของสภำกำชำดไทย ประจ�ำปีงบประมำณ 2563  
โดยจัดขึ้นจ�านวน	 4	 ครั้ง	 ส�าหรับบุคลากรใหม่ที่บรรจุเข้าท�างานตั้งแต่วันที่	 16	 มกราคม	 –	 16	 กันยายน	 2563	ณ	ห้องประชุมศิริ	 สิริโยธิน	 ชั้น	 4	 
อาคารเฉลมิ	บรูณะนนท์	สภากาชาดไทย	เพือ่ให้บคุลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัโครงสร้างใหม่ทีส่อดคล้องกบัภารกจิทีห่ลากหลายของสภากาชาดไทย	
รวมถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และเป็นโอกาสให้บุคลากรใหม่ได้ท�าความรู้จักหน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีดูแล	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการท�างาน 
แก่บุคคลากรของสภากาชาดไทย	

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ งดบริจาคโลหิต มีผลต่อผู้ป่วย

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2563
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4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย สนับสนุนการปฎิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดเลบานอน   

ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับดวงตา

 สภำกำชำดไทย โอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน จ�ำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐ	 (1,562,500	 บาท)	 เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตอบโต้ภัยพิบัติ 

ของกำชำดเลบำนอน ในเหตุกำรณ์กำรระเบิดของสำรแอมโมเนียมไนเตรท ปริมาณ	 2,750	 ตัน	 ที่จัดเก็บในคลังสินค้าของท่าเรือเบรุต	 สาธารณรัฐ

เลบานอน	 ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือวันที่	 4	 สิงหาคม	 2563	 ที่ผ่านมา	 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�านวนมาก	 พร้อมกันนี้	 สภำกำชำดไทยยังส่งหนังสือ 

แสดงควำมเสียใจถึงกำชำดเลบำนอนต่อภัยพิบัติดังกล่ำวด้วย
	 ในส่วนของ	 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 (IFRC)	 และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	 (ICRC)	 
ต่างกม็หีนงัสอืแสดงจุดยนืการเป็นหนึง่เดยีวกบักาชาดเลบานอน	พร้อมกบัท�าหนงัสอืถงึสมาชกิขบวนการกาชาด	เพือ่สนบัสนนุปฏบิตักิารของกาชาดเลบานอน 
ในการดูแลผู้บาดเจ็บ	 และสนองตอบต่อความจ�าเป็นของผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิด	 รวมถึงการดูแลเจ้าหน้าที่และครอบครัวของ	 IFRC	 และ 
กาชาดเลบานอนที่ได้รับบาดเจ็บ	ตลอดจนที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายจากการระเบิดครั้งนี้ด้วย

	 เชิญชวนนิสิต	 นักศึกษา	 และบุคคลทั่วไป	 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ในวชิำควำมรูเ้รือ่งดวงตำส�ำหรบัประชำชน (Eye for all) รุน่ที ่1	โดยพบกบั
คณาจารย์ผูท้รงคณุวฒุ	ิจากภาควชิาจกัษวุทิยา	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 เนื้อหาในรายวิชา	 อาทิ	 สารพัดโรคต้อท่ีมากับอายุ	 ตาขี้เกียจ	
สารเคมีเข้าตา	 อาหารเสริมทางตามีจริงหรือแค่อวดอ้าง	 สนใจลงทะเบียน
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	https://mooc.chula.ac.th/courses/18
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5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

รวมพลังอาสายุวกาชาดให้ความรู้ชุมชน สู้โควิด -19   

	 ส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	รวมพลังอาสายุวกาชาดกว่า	150	คน	ร่วมกับประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท	จัดกิจกรรมโครงการ	

“อำสำพำพิชิต พ้นโควิด-19” เมื่อวันที่	22	และ	29	สิงหาคม	2563	ณ	ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน	และชุมชนอาเชียน	เขตพญาไท	กรุงเทพฯ

 นำงสุนันทำ ศรอนุสิน	ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	กล่าวว่า	ส�านักงานยุวกาชาด	มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคนรุ่นใหม่
ของประเทศ	ให้มีจิตอาสาและคุณธรรม	เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชน	ด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่	ที่ผ่านมามีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 หลายอย่าง	 อาทิ	 การรณรงค์ให้ความรู้	 วิธีการป้องกันด้วยสื่อ	 Infographic	 
แต่งเพลงพร้อมวดิโีอประกอบเนือ้หาเกีย่วกบัการป้องกนัโรคดงักล่าวส�าหรบัเผยแพร่ทางสือ่มวลชน	และสือ่สงัคมออนไลน์	นอกจากนี	้ยงัมกีจิกรรม
ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า	จ�านวน	300,000	ชิ้น	ที่ผนึกก�าลังร่วมมือกับภาคีข่ายส�าหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชน	พร้อมลงพื้นที่แจกหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าในชุมชนเขตพญาไท	บางรัก	ปทุมวัน	กรุงเทพฯ	ซึ่งท�าให้ได้พบกับสภาพปัญหาต่าง	ๆ	ของชุมชนในด้านการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง	 การขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด	 และการเกิดภาวะความเครียดของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว	โดยชุมชนมีความประสงค์ที่จะให้อาสายุวกาชาด	ร่วมกับประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาชุมชน	โดยมีกรอบแนวคิดของกิจกรรม	
คือ	สร้างชุมชนเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19	และปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน	ตลอดจนฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ก�าลังใจให้กับประชาชน	จนเป็นที่มาของโครงการอาสาพาพิชิต	พ้นโควิด-19”

	 โครงการ	 “อำสำพำพิชิต พ้นโควิด-19”	 ในชุมชนวัดมะกอกกลางสวน	 ประกอบด้วย	 การรณรงค์เรื่องสวมหน้ากากอนามัย	 ให้ความรู้ 
เรื่องการล้างมืออย่างถูกวิธี	การรับมือกับโรคระบาด	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	เช่น	วิธีการปฐมพยาบาลเมื่อเจอเหตุการณ์การส�าลัก	(Choking)	
ตลอดจนจัดท�าลานกิจกรรม	 Brain	 Based	 learning	 (บันไดงูสู้โควิด)	 ส�าหรับกิจกรรมในส่วนของชุมชนอาเซียน	 มีการท�าความสะอาดชุมชน	 
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	ตรวจสุขภาพหาค่า	BMI	เป็นต้น
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6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันท่ี	 14	 กรกฎาคม	 2563	 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร. นำยสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร	 รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 

ฝ่ายวิชาการ	 ผู้แทนสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ร่วมลงนำมบันทึกควำมร่วมมือ (MOU) เพ่ือก�ำจัดโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ  

(African Horse Sickness) ของประเทศไทย	ณ	สถาบนัสขุภาพสตัว์แห่งชาต	ิกรมปศสุตัว์	โดยความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	 
17	หน่วยงาน	
	 การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้	ปฏิบัติตามหลักความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	(Public	Private	Partnership,	PPP)	
ขององค์การสุขภาพสัตว์โลก	 (OIE)	 เพื่อก�าจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าให้หมดไปจากประเทศไทย	 และได้รับสถานะประเทศปลอดโรค 
กลับคืนมาในที่สุด	 ซึ่งได้จัดท�าแผนดังกล่าวไว้	 3	 ระยะ	 ประกอบด้วย	 ระยะที่	 1	 ระยะเผชิญเหตุโรคระบาดกาฬโรคแอฟริกาในม้า	 
(เมษายน	–	กันยายน	2563)	ระยะที่	2	การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอุบัติซ�้าของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า	(ตุลาคม	2563	–	กันยายน	
2565)	และระยะที	่3	ระยะจดัท�าเอกสารขอคนืสถานภาพปลอดโรคกาฬโรคแอฟรกิาในม้า	จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก	(OIE)	(2565	–	2566)

ลงนามความร่วมมือ เพื่อก�าจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า
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 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ฉะเชงิเทรา คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอบางปะกง	เยีย่ม 
ผูป่้วยตดิเตยีง จ�ำนวน 9 รำย ในเขตพืน้ทีต่�ำบลท่ำสะอ้ำน พร้อมทัง้มอบผ้ำอ้อม
ผูใ้หญ่ และเครือ่งอปุโภค บรโิภค	เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจในการด�ารงชีวติต่อไป 
  
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

อ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง	 
ร่วมพิธีมอบบ้ำนให้แก่ นำงสำวบุญยนุช แสงพุ่มพงษ์ ในโครงกำร 
ซ่อมสร้ำงบ้ำนสำนฝันให้กับผู้ยำกไร้ ประจ�ำปี 2563	ณ	บ้านเลขที่	22/2	
หมู่ที่	3	ต�าบลบ้านพราน	อ�าเภอแสวงหา	

เลย คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัเลย	เยีย่ม นำงสำวอำรรีตัน์ 
มลูถวลิ ผูป่้วยในพระรำชำนเุครำะห์ สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พร้อมมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค 
และเงินช่วยเหลือ	ณ	บ้านเลขที่	77/1	หมู่ที่	5	ต�าบลธาตุ	อ�าเภอเชียงคาน	 
 

นนทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี	มอบ
เครือ่งอปุโภค บรโิภค หน้ำกำกอนำมยัแบบผ้ำ และเงนิช่วยเหลอื จ�ำนวน 
3,000 บำท ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย	 ณ	 บ้านเลขที่	 42	 หมู่ที่	 4	 ต�าบล
บางรักน้อย	อ�าเภอเมือง	

สกลนคร คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอสว่างแดนดิน	
เยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง จ�ำนวน 2 รำย พร้อมมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค และ
เงินช่วยเหลือ จ�ำนวน 1,000 บำท	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

สุรินทร์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร	์ 
เยี่ยมให้ก�ำลังใจ นำงสมบูรณ์ ว่ำดี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ 
เงินช่วยเหลือ จ�ำนวน 3,000 บำท	ณ	 บ้านเลขที่	 107	 หมู่ที่	 5	 ต�าบล
กระเทียม	อ�าเภอสังขะ	
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ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

 � ส�านักงานอาสากาชาด	จดัโครงกำรสมัมนำบคุลำกร 
“พฒันำตน พฒันำทมี” เพือ่ควำมส�ำเรจ็ขององค์กร ระหว่ำง
วันที่ 2 – 3 กันยำยน 2563	โรงแรม	ณ	เวลา	จงัหวัดราชบรีุ	
จงึมคีวามจ�าเป็นต้องหยดุท�าการชัว่คราวในวนัดังกล่าว

 � สภำกำชำดไทย ก�ำหนดวันหยุดชดเชยประจ�ำปี 
ตามมตทิีป่ระชมุคณะรฐัมนตร	ี ซึง่ได้ก�าหนดวนัหยดุราชการ
เพือ่ชดเชยวนัหยดุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประจ�าปี	 2563	
(เพิม่เตมิ)	ในวันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยำยน 2563 
เพือ่ให้บคุลากรสภากาชาดไทยหยุดงานได้ในวนัหยดุประจ�าปี
ของทางราชการและวนัพิเศษ

 � มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย	 รับสมัคร
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรหมู่บ้ำนเด็ก 1 อัตรำ และต�ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป จ�ำนวน 5 อัตรำ ปฏิบัติงำน
ที่หมู่บ้ำนเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของ
สภำกำชำดไทย จังหวัดนครปฐม	ตดิต่อขอรายละเอยีดและ
ยืน่ใบสมคัรได้ที	่ ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	 มลูนธิสิงเคราะห์เด็ก 
ของสภากาชาดไทย	 ตึกวชิราลงกรณ	 และหมู่บ้านเด็ก
เฉลมิพระเกยีรติ	จงัหวัดนครปฐม	โทร.	0	2256	4209	และ	
0	3424	4350	ในวันและเวลาราชการ

 � สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย	แจ้งกำร
จ่ำยเงินสมำชิกที่เสียชีวิตประจ�ำเดือนกรกฎำคม 2563 
จ�ำนวน 6 รำย	เป็นเงนิ	1,036,140	บาท	รวมยอดเงนิทีส่มาคมฯ	 
ได้ช่วยเหลอืสมาชกิแล้วเป็นเงนิทัง้สิน้	175,768,304	บาท

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	
ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำซื้อเครื่องออกก�ำลังกำยและ
อปุกรณ์กฬีำ	โดยวธิเีฉพาะเจาะจง	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	
บรษิทั	360	องศา	เทเลวิชัน่	มาร์เกต็ส์	จ�ากดั	โดยเสนอราคา
เป็นเงนิทัง้สิน้	189,900	บาท	ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ
จ้ำงซ่อมแซมพื้นช้ัน 2 โถงหน้ำห้องประชุมสงวนวรรณ 
เฟื่องเพ็ชร และคุณอุดม สุภำไตร โดยวธิเีฉพาะเจาะจง	 
ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	บรษิทั	เอส	เอส	แอนด์	เอ	บวิดิง้	
จ�ากดั	โดยเสนอราคาเป็นเงนิท้ังสิน้	419,723.55	บาท	และ
ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำซื้อชุดอุปกรณ์ระบบห้อง
ประชุม 912 อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ 60 พรรษำ	 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง	ผูไ้ด้รับการคดัเลอืก	ได้แก่	บรษิทัอัครเทรดด้ิง	
จ�ากดั	โดยเสนอราคาเป็นเงนิทัง้สิน้	356,845	บาท

 � โครงกำรอบรมเเละฝึกปฏบิตัจิบังู ครัง้ที ่28 ระหว่ำง
วันที่ 24 และ 25 กันยำยน 2563	ณ	สวนง	ูสถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	 เปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่ำ
จะครบจ�ำนวน 20 คน	 ที่เพจ	 Snake	 Farm	 QSMI	 -	 
สวนง	ูสถานเสาวภา

 � ย้ายสถานทีใ่ห้บรกิารของหน่วยมะเร็งวิทยา	 คลินิก
พิเศษโรคมะเร็งครบวงจร	 จากอาคารล้วน-เพิ่มพูล	 
ว่องวานิช	 ชั้น	 1 ย้ำยไปยังอำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์  
ชั้น 1 โซน C ตัง้แต่วนัที	่3	สงิหาคม	2563	เป็นต้นไป	เปิดให้
บรกิารเวลา	16.00	–	20.00	น.	ส�าหรบัหน่วยรงัสรีงัสรีกัษาและ
มะเร็งวทิยา	เปิดให้บรกิาร	ณ	อาคารล้วน-เพ่ิมพลู	ว่องวานชิ	 
ชั้น	 1	 ตามเดิม	 และผู้ป่วยรับยาเคมีบ�าบัดศูนย์เคมีบ�าบัด 
เปิดให้บริการ	ณ	 อาคารล้วน-เพิ่มพูล	 ว่องวานิช	 ชั้น	 4	 
ตามเดมิ	สอบถามเพิม่เตมิโทร.	0	2256	5193

สารพันข่าว

Call Center
สภากาชาดไทย

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย 

	 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 สภากาชาดไทย	ปฏิบัติงำนนิเทศ
และประเมินผลวิทยำกรเครือข่ำยโครงกำรพัฒนำอำสำสมัครสภำกำชำดไทย หลักสูตร
กำรดูแลตนเองของผู้สูงอำยุ รุ่นที่ 1	 โดยมี	นำงอุรสำ จินโต	นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี	เป็นประธานเปิดการอบรม	ณ	ห้องประชุมโรงแรมวังใต้	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2563	มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	34	คน

เรื่อง จ้างที่ปรึกษาส�านักกฎหมาย

	 ให้จ้าง	นำงรัชวดี วัฒนสุทธิ์	เป็นที่ปรึกษาส�านักกฎหมาย	สภากาชาดไทย ตั้งแต่
วันที่ 10 สิงหำคม – 31 ตุลำคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

	 ให้แต่งตั้ง	 นำงอุไรวรรณ ศำนต์รักษ์	 ที่ปรึกษาด้านการขับเคลื่อนการ

พัฒนา	 ส�านักขับเคลื่อนการพัฒนา	 กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร	 สภากาชาดไทย	 

เป็นผู้รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

สภำกำชำดไทย	ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2563	เป็นต้นไป
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