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	 สภากาชาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	 และกระทรวงมหาดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)	 โดยมี	 คุณหญิงชฎา  
วัฒนศิริธรรม	 เหรัญญิกสภากาชาดไทย	 และประธานคณะกรรมการอ�านวยการโครงการบริจาค 
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	(AED)	นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
นายสมคิด จันทมฤก	รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	ผู้แทนจากทั้ง	3	หน่วยงาน	ร่วมลงนาม	เมื่อวันที่	
14	กนัยายน	2563	ณ	ห้องประชมุ	1210	ชัน้	12	อาคารภมิูสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	โอกาสนี้	พลอากาศเอก นายแพทย์สุบิน ชิวปรีชา	กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์	904	
และที่ปรึกษาศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน	 และพลต�ารวจตรี นายแพทย์โสภณ  
กฤษณะรังสรรค์	ประธานมูลนิธิสอนช่วยชีวิต	ร่วมในพิธีลงนามด้วย	
	 การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืในครัง้นี	้เป็นการติดต้ังเครือ่งกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมัติ	
(AED)	จ�านวน	1,100	เครือ่ง	ในพืน้ทีส่าธารณะและแหล่งชมุชนต่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศ	ซึง่สภากาชาดไทย
ได้ด�าเนินการโครงการ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่อง	AED	อุปกรณ์
ช่วยชีวิตผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน	 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ	 จะมอบเครื่อง	 AED	 
ให้กบักระทรวงสาธารณสุข	พร้อมทัง้จดัท�าแอปพลเิคชัน	“AED กระตกุหวัใจ”	เพือ่การบรหิารจดัการ
การใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยนั้น	 
จะจดัอบรมครผููส้อนและประชาชนเรือ่งการช่วยชวีติขัน้พืน้ฐาน	และการใช้เครือ่ง	AED	อย่างต่อเนือ่ง	
อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน	 ในการฝึกอบรมประชาชน 

ให้มีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการท�า	CPR	และใช้เครื่อง	AED	อีกด้วย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	 10	 กันยายน	 2563	 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการ
สภากาชาดไทย	 เป็นประธานพิธีวางพานพุ ่ม ถวายสักการะ 
พระราชานุสาวรีย์ และพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด ่
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  
เนื่องในวันพระราชทานก�าเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ครบ 118 ปี เพื่อเป็นการร�าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา	 บรมราชเทว	ี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ ้า	 ผู ้พระราชทานก�าเนิดโรงพยาบาล	 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 10 กันยายน  
พ.ศ. 2445 ด้วยพระประสงค์จะให้เป็นสถานรักษาพยาบาลแก่
ประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วย	 โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ	 ศาสนา	 
ความเห็นทางการเมือง

	 เมือ่วนัที	่8	กนัยายน	2563	นางนภาภรณ์ จนิดาวรานนท์	รองนายกเหล่ากาชาดจงัหวดัปทมุธาน	ีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวดั 

ปทุมธานี	 ผู้แทนจากส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง 
ระหว่างประเทศ (IFRC) และภาคีเครือข่าย ร่วมมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่แรงงานข้ามชาติ จ�านวน 170 ชุด  
พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 เพื่อให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ท�างานอยู่ในประเทศไทยรู้จัก 
วิธีการป้องกันตนเอง	ณ	ศูนย์การเรียนรู้	Myanmamdf	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	

	 ส�าหรับประชาชนท่ีเดือดร้อนสามารถร้องขอชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 ผ่านแอปพลิเคชัน	 “พ้นภัย”	 หรือติดต่อสอบถามได้ท่ี	 
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	โทร.	0	2251	7853	ต่อ	1214

มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติ จังหวัดปทุมธานี

118 ป ีโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา

1563.indd   2 17/09/2563   14:34:11



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้วงวงเดอืนแดงระหว่างประเทศ	(IFRC)	

ก�าหนดให้วนัเสาร์ที	่2	ของเดอืนกนัยายนของทกุปี	เป็น	“วนัปฐมพยาบาลโลก” 
(World	 First	 Aid	 Day)	 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่	 12	 กันยายน	 2563	 

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 สภากาชาดไทย	 จัดงาน 

วนัปฐมพยาบาลโลก 2563	ขึน้	เมือ่วนัที	่11	กนัยายน	2563	ณ	ห้องประชมุ	

โรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ	 เขตปทุมวัน	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ศิริพร พุทธรังษี ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพ
อนามยั	สภากาชาดไทย	เป็นประธานเปิดงาน	พร้อมมอบรางวลัการประกวด 

วาดภาพระบายสี	 และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "เด็กไทย ใส่ใจ  

สูภ้ยัโควดิ-19"	และรบัชมสือ่นทิาน	Animation	เร่ือง	“ฮโีร่ของฉนัคอืเธอ” 

ตลอดจนให้ความรู้เรื่อง “การปฐมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือด”  

การล้างมอืถูกวธิ	ี“ล้างมอื 7 ขัน้ตอน”	แก่นกัเรยีนทีม่าร่วมงาน	โดยวทิยาจารย์ 
จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	สภากาชาดไทย

งานวันปฐมพยาบาลโลก 2563 

	 ขอเชิญรับชมสื่อนิทาน	 Animation	 เรื่อง	 “ฮีโร่ของฉันคือเธอ” ได้ทาง	 www.training.redcross.or.th	 และชมผลงานของน้อง	 ๆ	 

ที่ส่งเรียงความและประกวดวาดภาพระบายสี	 เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก	 ประจ�าปี	 2563	 หัวข้อ	 "เด็กไทย ใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19"	 ได้ที่	 
www.facebook.com/tc.trcs	
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4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

อ�าลา – อาลัย ประจ�าปี 2563 

 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานในงานอ�าลา – อาลัย ประจ�าปี 2563	 พร้อมมอบเข็มอุณาโลมทองค�าและ 
โล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่น	ณ	ห้องนารายณ์	บอลรูม	โรงแรมนารายณ์	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2563	
	 สภากาชาดไทย	 จัดงานอ�าลา	 –	 อาลัย	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 29	 เพื่อแสดงมุทิตาจิต	 ตลอดจนยกย่องคุณความดีของผู้เกษียณอายุที่ได้เสียสละ	 

ทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 อุทิศตนในการปฏิบัติงานให้กับสภากาชาดไทยมาโดยตลอด	 ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุ	 ประกอบด้วย บุคลากรสภากาชาดไทย  

179 คน แพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�านวน 9 คน ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี แล้วลาออก 80 คน	รวม	268	คน	และ

บุคลากรดีเด่น 14 คน	 นอกจากนี้	 มีพิธีมอบเหรียญวชิราวุธให้แก่ผู้ท่ีมีอายุงานมากท่ีสุด	 มีประวัติการท�างานดี	 ไม่เคยได้รับโทษทางวินัย	 ให้แก่	 

นางกานดา เงินยวง	ผู้ช่วยเภสัชกร	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ด้วย
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5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

99 ปี สู่ 100 ปี สืบสานภักดีงานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	 ส�านักงานยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 จัดโครงการป่าที่ภักดี “99 ปี สู่ 100 ปี สืบสานภักดีงานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  

สภานายิกาสภากาชาดไทย เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และในโอกาสก้าวสู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย 27 มกราคม 2565  
ณ	ศูนย์ราชการุณย์	เขาล้าน	สภากาชาดไทย	จังหวัดตราด	
	 โดยเมื่อวันที่	 3	 กันยายน	 2563	 ส�านักงานยุวกาชาดได้รวมพลังอาสายุวกาชาดจังหวัดตราด	 ร่วมกันบ�ารุงรักษาผืนป่าราชพฤกษ	์ 
ซึ่งได้ปลูกต้นราชพฤกษ์	 จ�านวน	 860	 ต้น	 ในพื้นท่ี	 5	 ไร่	 เมื่อวันที่	 4	 สิงหาคม	 2561	 และในคร้ังนี้ได้ปลูกต้นมหาพรหมราชินี	 ต้นรวงผึ้ง	 
และต้นจ�าปีสิรินธร	 ในพื้นที่	 2	 ไร่	 เพื่อสานต่อโครงการป่าที่ภักดีให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	 พักผ่อนหย่อนใจ	 เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เชิงธรรมชาติ	และเป็นการบ�ารุงรักษาผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 เชิญชวน 
แบ่งปันความสุข	บรจิาคโลหติช่วยผูป่้วยเดก็โรคเลือดกว่า	10,000	ราย	

ในโครงการ	 “ปันโลหิตให้น้อง” ตลอดเดือนกันยายน 2563  
ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	และภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติ	 12	 แห่งทั่วประเทศ	 เน่ืองจากในช่วงการ 
แพร่ระบาดของโรค	 COVID-19	 มีการบริจาคโลหิตที่ลดน้อย 
ลงมาก	ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยโรคต่าง	ๆ	โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วย 

โรคเลอืดทีจ่�าเป็นทีต้่องใช้โลหติในการรกัษาเป็นประจ�า	นอกจากน้ี

ยังสามารถบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุดวาดภาพระบายสี 

และนมกล่อง เพือ่น�าไปมอบเป็นก�าลงัใจให้น้อง	ๆ 	ในโรงพยาบาล
สาขาบริการโลหิต	สอบถามเพิ่มเติมโทร.	0	2256	4300

ปันโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด
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6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
บ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	โดยน�าอาหารปรุงสุก	น�้าดื่ม	 

ไปมอบให้ผู้ทีไ่ด้รบัความเดือดร้อนในพืน้ท่ีต�าบลคลองกระจง ต�าบลคลองยาง 

ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอสวรรคโลก	จงัหวดัสุโขทยั	เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน 
ในเบื้องต้น	ระหว่างวันที่	25	-	27	สิงหาคม	2563

อาสายุวกาชาดบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2563

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงานสัปดาห์ “วันผู้บริจาค 

สเตม็เซลล์โลก 2563” เพือ่ขอบคณุอาสาสมคัรและผูบ้รจิาคสเตม็เซลล์กว่า 37 ล้านคน

ทั่วโลก ที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 7-19 กันยายน 2563 ณ	 ศูนย์
บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	 4	จังหวัด	 ได้แก่	
ชลบุรี	 นครราชสีมา	 ขอนแก่น	 และเชียงใหม่	 ส�าหรับผู้บริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียน 

เป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์จะได้รับ “กระเป๋าผ้าปฏิบัติการตามหาคู่แท ้

สเต็มเซลล์”	เป็นที่ระลึก
	 การจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก	 ก�าหนดจัดขึ้นโดยองค์กร	 World	 
Marrow	Donor	 Association	 (WMDA)	 ให้วันเสาร์ที่	 3	 ของเดือนกันยายนของทุกปี	 

เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก	 (World	 Marrow	 Donor	
Day)	 เพื่อขอบคุณอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์	 ผู้บริจาค 
สเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกกว่า	 37	 ล้านคน	 และรณรงค ์
ให้ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วย 
ที่รอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากกว่า	 50,000	 รายต่อปี	 
นับต้ังแต่ปี	 2545	 เป็นเวลา	 18	 ปีแล้ว	 ในประเทศไทยม ี
อาสาสมคัรลงทะเบียนบรจิาคสเตม็เซลล์	จ�านวน	264,022	ราย	 
ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย	 จ�านวน	 398	 ราย	 (คนไทย 
และชาวต่างชาติ)	 และยังมีผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วย
การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง	 2,171	 ราย	 อาทิ	 ผู้ป่วย 
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	 มะเร็งเม็ดเลือดขาว	 มะเร็ง 
ต่อมน�้าเหลือง	ไขกระดูกฝ่อ
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 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เพชรบูรณ์ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
หล่มสัก	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่	 นางสาว
วิไล ค�าสอน ผู้ด้อยโอกาส	 ณ	 บ้านเลขที่	 174	 หมู่ที่	 5	 ต�าบลน�้าชุน 
  
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

นครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด	 มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ได้รับความเดือดร้อน 
จ�านวน 98 หลังคาเรือน	 ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองระเวียง	 อ�าเภอเมือง	 
ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบ	40	ปี	

พิจิตร นางสุกัญญา ชุมอุปการ	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 มอบเครื่อง
ช่วยความพิการ (อุปกรณ์การแพทย์) ในโครงการห่วงใยใส่ใจ 
คนพิการ จ�านวน 79 ชิ้น	 ณ	 หอประชุมจังหวัดพิจิตร	 อ�าเภอเมือง	 
โดยได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตในการจัดซื้อ	 

ร้อยเอ็ด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด	เยี่ยม
ให้ก�าลังใจผู้ป่วยโรคไตร่ัว และโรคเเพ้ภูมตินเอง (โรคพุม่พวง) พร้อมมอบ
เงนิช่วยเหลือเพือ่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้งต้น	ณ	บ้านเลขที	่
20	หมู่ที่	7	ต�าบลแวง	อ�าเภอโพนทอง	

เชียงราย นางอรวรรณ สมทุรารินทร์ นายกกิง่กาชาดอ�าเภอเวยีงป่าเป้า	
พร้อมด้วยสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ	 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็น 
ขวัญก�าลังใจในการด�ารงชีวิต แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ในเขตพื้นที่ต�าบล 
แม่เจดีย์	

ราชบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี	 มอบ 
ถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ จ�านวน 3,000 บาท แก่นางสาวชลธิชา 
ชมชื่น อายุ 51 ปี ผู้ประสบอัคคีภัย	ณ	บ้านเลขที่	80/6	หมู่ที่	4	ต�าบล
เบิกไพร	อ�าเภอบ้านโป่ง
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ปกิณกะ

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

 � สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 
จะเสด็จพระราชด�าเนินถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย  
ประจ�าปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ วัดทัพทัน
วัฒนาราม ต�าบลทัพทัน อ�าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 � ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของ
สภากาชาดไทย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  
มีมติให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ/สมัครงาน 
ของสภากาชาดไทย จากผู้สมัครทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาส 
ในการมีผู้มาสมัครงานกับสภากาชาดไทยมากขึ้น

 � สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย แจ้งการ
จ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิตประจ�าดือนสิงหาคม 2563 จ�านวน 
11 ราย เป็นเงิน 1,897,420 บาท รวมยอดเงินที่สมาคมฯ  
ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้วทั้งสิ้น 177,722,384 บาท

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนประตู 
กนัไฟ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ผู้ได้รบัการ 
คัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ส.พรรณรัตน์ โดยเสนอราคา
เป็นเงนิทัง้สิน้ 138,030 บาท จ้างตดิต้ังป้ายทางออกฉกุเฉนิและ
ถังดับเพลิง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท  
เค เอ็ม อาร์ เอเชีย แปซิฟิค จ�ากัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 
ทั้งส้ิน 214,000 บาท และได้ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือจัดท�าแผนปฏบัิตกิารดจิิทลั เนือ่งจากชือ่โครงการไม่ตรงกบั 
TOR และค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

 � ส�านกังานจดัการทรัพย์สนิ สภากาชาดไทย เปิดรบัสมคัร 
บุคคลเพื่อปฏิบัติงานในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและ
นิติกรรม ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ส�านกังานจดัการทรพัย์สนิ สภากาชาดไทย  
ตึกอ�านวยนรธรรม ชั้น 4 โทร. 0 2256 4078 – 80 ต่อ 22 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

 � สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโครงการ "ธารน�้าใจ 
ช่วยภัยน�้าท่วม" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผู้มีจิตศรัทธา
สามารถร่วมบริจาคเงิน ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
สภากาชาดไทย ชือ่บัญช ีสภากาชาดไทย เพือ่ภยัพบิติั ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 045-3-04637-0 หรือบริจาค 
ผ่านช่องทางออนไลน์ http://bit.ly/Donate-TRC

 � โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้
บริการคลินิกคุณภาพชีวิตและการเล่น (Child Life Clinic)  
วนัจนัทร์และพฤหสับดี เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร ภปร  
ชั้น 9 ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป สอบถามโทร. 
0 2256 5245

 � ศนูย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จดัท�าภาพยนตร์สัน้
รณรงค์บรจิาคอวยัวะ ชดุ “หวัใจว่าง” เพือ่รณรงค์ประชาสมัพนัธ์
การบริจาคอวัยวะ และส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติที่ด ี
เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และร่วมแสดงความจ�านงในการ
บรจิาคอวยัวะเพิม่มากขึน้ สามารถรบัชมออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Youtube ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

สารพันข่าว

Call Center
สภากาชาดไทย

ขอเชิญร่วมตอบแบบส�ารวจเกี่ยวกับโควิด-19

	 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 (IFRC)	 
ร่วมกับ	 WHO	 และ	 UNOCHA	 จัดท�าแบบส�ารวจออนไลน์ความเข้าใจของชุมชน 
เกี่ยวกับโควิด-19	 โดยมี	 4	 ภาษา	 ได้แก่	 ภาษาไทย	 ภาษาเวียดนาม	 ภาษาเมียนมา	
และภาษากัมพูชา	 เพ่ือน�าข้อมูลไปพัฒนาแนวทางการรับมือกับโควิด-19 ในอนาคต  
แบบส�ารวจประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับสุขภาพ	 และการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโรค	 
ท�าแบบส�ารวจได้ที่	https://bit.ly/2RqgrqH

สมทบทุนจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการ

บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

	 ขอเชญิผูม้จีติศรัทธาร่วมบรจิาค
สมทบทุนเพื่อการจัดสร้างอาคารศูนย์
บูรณาการบริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย (Extended OPD)  
เพือ่ใช้เป็นพืน้ทีส่่วนขยายในการให้บริการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกของอาคาร ภปร 
เพิม่มาตรฐานการคดักรองผูป่้วย	การให้
บรกิารทางการแพทย์ด้วยระบบทางไกล
ให้สะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	 สามารถร่วมสมทบทุนผ่าน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ชือ่บัญชี  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
(ฬ.จุฬา สะพานบุญ) เลขที่บัญชี  
059-1-93894-0	สอบถามเพิม่เตมิโทร.	
0	2251	7804
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