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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
ขอเชิญบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือนตุลาคม

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย
ร่วมน้อมร�ำลึกและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ 2 มหาราช บริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
ตลอดเดือนตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ

ร้อยดวงใจ อาลัยรัก 2563

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานร้อยดวงใจ อาลัยรัก พิธีแสดง
มุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีเ่ กษียณอายุการท�ำงาน ประจ�ำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์
นายแพทย์สทุ ธิพงษ์ วัชรสินธุ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบเหรียญพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทีร่ ะลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ล้อมกรอบทองค�ำ และมอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ
แด่ผู้เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18
อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

for Blood

วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญคนไทยสุขภาพดีทั่วประเทศ แสดงพลังของการให้ด้วยใจช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่าน 3 ช่องทาง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
ชวนคนไทยสุขภาพดี แสดงพลังของการให้ด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ในโครงการ
Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อจัดหารายได้
สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณ
เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุด ทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามนโยบายหลักว่า โลหิตทุกยูนิต ต้องได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวัง
สิง่ ตอบแทน ดังนัน้ การจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ และปลอดภัย ตามมาตรฐานสูงสุดต่อผูป้ ่วย จึงมีกระบวนการ
ด�ำเนินงานตามขั้นตอน การเจาะเก็บโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิต ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาล
ทั่วประเทศ ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการสนับสนุนการท�ำงาน และมีค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก จึงเป็นที่มาของ
การจัดกิจกรรม Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทาง ค่าสมัคร 500 บาท (ได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญ)
- ลงทะเบียนวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2563 สมัครได้ที่ Website Thairun
- จัดส่งเสื้อและเหรียญ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
- จับสลากลุ้นรางวัลสร้อยคอทองค�ำ 1 สลึง จากรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนฯ 2 ครั้ง / 1 เดือน (จ�ำนวน 5 ครั้ง)
2. สนับสนุนท�ำบุญซื้อเสื้อวิ่ง ราคา 300 บาท จ�ำหน่ายที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่
สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต
3. ร่วมบริจาคเงิน เข้าบัญชี “คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย” บัญชีกระแสรายวัน
045-286494-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ผูส้ นใจร่วมท�ำบุญสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผูบ้ ริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1753, 1760 และ1771

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
48 ปี ส�ำนักงานจัดหารายได้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
พิธีท�ำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส�ำนักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย ครบ 48 ปี มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม
ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ ชั้น 2 ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 มีภารกิจในการ
จัดหารายได้เพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนินภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ซึ่งแหล่งที่มาของเงินรายได้
มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และการจัดกิจกรรมหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งมั่น เสริมสร้าง
และพัฒนาจัดหาเงินรายได้การกุศลอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน

เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตแห่งใหม่
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตใหม่ ณ บ้านทรงไทย
ย่านวงศ์สว่าง สัมผัสบรรยากาศความงามแบบคลาสสิค
การเดินทางที่สะดวกสบายห่างจากรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง
สถานีวงศ์สว่าง เพียง 350 เมตร เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 - 15.00 น. (ปิ ด ท� ำ การวั น ที่
1 มกราคม ของทุกปี) ลงทะเบียนบริจาคโลหิตล่วงหน้า
(จ�ำกัดวันละ 70 คน) โทร. 0 2256 4300 และ 0 2263 9600
ต่ อ 1770, 1771 ผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต ตั้ ง แต่ วั น ที่ 19 31 ตุลาคม 2563 จะได้รับเสื้อยืดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เป็นที่ระลึก

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
สารการตรวจสอบภายใน IA Letter ฉบับที่ 4 ปีที่ 2 (ต่อ)
เรื่องการน�ำเงินยืมรองจ่าย (Cash Advance) ไปใช้ส่วนตัว
เบิกชดเชยเงินยืมเป็นเงินสดจากใบเสร็จรับเงินที่ผู้ยืมน�ำมาเคลียร์ ซึ่งสามารถฝากเข้าบัญชีธนาคารของเงินนอก
งบประมาณได้ แต่น�ำเงินสดไปให้เจ้าหน้าที่บัญชีเป้นผู้น�ำฝาก เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่บัญชีน�ำเงินสดไปใช้ส่วนตัว และบันทึก
รายการล่าช้าเพื่อปิดบัง
- การคืนเงินที่เบิกชดเชยเพื่อเข้าบัญชีธนาคารเงินนอกงบประมาณ ให้ใช้การโอนผ่านธนาคารเพื่อลดความเสี่ยง
ที่เกิดจากเงินสด
ผู้ปฏิบัติงานยังปฏิบัติตามระบบที่ก�ำหนดไว้ไม่ครบถ้วน หัวหน้างานสอบทานงานไม่เพียงพอ
- เจ้าหน้าที่การเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินใน FMIS ตามหลักฐานใบน�ำฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร แทนการบันทึก
ตามที่รับแจ้งด้วยวาจา
- หัวหน้าสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมที่ผู้ปฏิบัติงานจัดท�ำให้เป็นปัจจุบัน
- หัวหน้าสอบทานรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตาม FMIS กับ Bank Statement ของธนาคาร
ที่แตกต่างกันผิดปกติ
- ติดตามลูกหนี้ที่ค้างนานเกินก�ำหนด ลดโอกาสให้ผู้ยืมน�ำเงินไปใช้ส่วนตัว หรือผู้ยืมคืนเงินยืมแล้ว แต่ผู้รับคืนน�ำเงิน
ไปใช้ส่วนตัว
- ระมัดระวังรายการเงินยืมที่ผิดปกติ โดยใช้ช่องโหว่ของระบบเพื่อน�ำเงินสดไปใช้ส่วนตัว เช่น ยืมใหม่เพื่อคืน
ครั้งก่อน (Lapping) คืนเงินยืมเป็นเงินสดทั้งจ�ำนวน หรือใช้น้อยกว่าที่ยืมโดยไม่มีสาเหตุ วงเงินยืมสูงเกินความจ�ำเป็น
(ยืมเงินเผื่อเพื่อน�ำไปใช้ส่วนตัว)
ใช้ Username และ Password ร่วมกัน หัวหน้างานให้ Username และ Password ของตนเองแก่เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกฝาก – ถอนเงินในระบบ FMIS เปิดโอกาสให้บันทึกรายการเท็จเพื่อปิดบังรายการ
- ผู้ใช้งานระบบมีหน้าที่รักษา Username และ Password ของตนเอง ห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการท�ำรายการ
ที่ไม่ถูกต้อง
สภากาชาดไทยด�ำเนินงานมาเป็นเวลานาน มีหน่วยงาน / กิจกรรมเพิ่มขึ้น และแตกต่างกัน ระบบงานต่าง ๆ
ที่วางไว้อาจไม่สอดคล้องกับปัจจุบัน มีจุดที่สามารถปรับปรุงให้ดีและเหมาะสมขึ้นได้ แล้วจะท�ำอย่างไร แนวทางเชิงป้องกัน
Three Lines of Defense ช่วยได้หรือไม่ โปรดติดตามต่อ

สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
ซึง่ จัดขึน้ เป็นครัง้ แรก ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ อาคาร ภปร ชั้น G และชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พบกิจกรรมสุขภาพมากมายจากผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อาทิ วัดไขมันในร่างกาย ตรวจสุขภาพเท้า ประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม
ปรึกษาปัญหาการปวด ออฟฟิศซินโดรม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 5348

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
เชิญชวนส่งภาพวาดประกวดหัวข้อ “งานมนุษยธรรมคืออะไร”

กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ขอเชิญผู้มีใจรักงานศิลปะ ส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “งานมนุษยธรรมคืออะไร”
(What is Humanitarian Work?) ผ่านรูปแบบแนวคิดและการด�ำเนินงานของ 3 องค์กร ซึ่งผู้เข้าแข่งขันสามารถศึกษาและส่งผลงาน
วาดภาพได้ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ คณะกรรมการกาชาดระหว่าประเทศ (ICRC) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
(IFRC) และสภากาชาดไทย เพื่อชิงรางวัลและได้มีโอกาสจัดแสดงผลงานในงานนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในปี 2563 นี้ เปิดรับสมัครผลงาน
ตั้งแต่บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2563
ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถเลือกธีมได้ตามความถนัดใน 3 หัวข้อดังกล่าว โดยสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้จากสือ่ ต่าง ๆ โดยผลงานต้องมีขนาด
ไม่ต�่ำกว่า A3 สามารถเลือกใช้สีหรือเทคนิคได้ตามความถนัด (ห้ามตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอล) กรอกชื่อผลงานและอธิบายความหมาย
ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาในใบสมัคร สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ทางอีเมล icrc.thailand@gmail.com และทางไปรษณีย์
แบบลงทะเบียน ถึงคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ส�ำนักงานภูมภิ าคกรุงเทพฯ 191/6-8 ซีทไี อ ทาวเวอร์ ชัน้ 30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 1830 4357 หรือ www.facebook.com/icrcth การตัดสินจะแบ่งออกเป็นคะแนน
จากคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละองค์กร รวมถึงศิลปินผู้ทรงวุฒิ และจากการโหวตผ่านทางเฟซบุ๊กของคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ โดยจะเปิดให้มีการลงคะแนนโหวตออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563

อบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 24 – 25 กันยายน 2563 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ให้แก่บุคคลภายนอก
ครัง้ ที่ 28 เพือ่ เปิดโอกาสให้บคุ คลทัว่ ไปเรียนรูข้ อ้ มูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับงู ฝึกทักษะการใช้อปุ กรณ์และการจับงูอย่างถูกวิธี รวมทัง้ ฝึกการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเมื่อถูกงูกัด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 21 คน
สวนงู สถานเสาวภา นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ส�ำคัญของประเทศไทย ยังเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงูและพิษงู
เป็นแหล่งวิชาการและการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านพื้นฐานและประยุกต์ จนได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น
WHO Collaborating Center for Venomous Snake Toxicology and Research
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

ขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบอุปกรณ์ส�ำหรับผู้พิการ ในโครงการ
รถกาชาด เอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจ�ำปี 2563 ให้แก่
สมาชิกในครัวเรือนคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อยแก้จน คนขอนแก่น รวม 39 คน
จาก 14 อ�ำเภอ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ลพบุรี นางจุรพี ร โพธิป์ ภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการ

สภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ
เงินช่วยเหลือ จ�ำนวน 2,000 บาท แก่นางมะลิ เสนแสง ผู้ด้อยโอกาส
ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ต�ำบลลาดสาลี่ อ�ำเภอท่าวุ้ง

สุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายถาวร
พรหมฉิม นายอ�ำเภอท่าฉาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยม
ให้ก�ำลังใจ นายวรฉัตร ฟองรอด ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเตียงนอน
ส�ำหรับผู้ป่วย ณ บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 2 ต�ำบลท่าเคย อ�ำเภอท่าฉาง

นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ�ำนวน 9 รายการ
ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

พิจิตร

นายโชคชัย รักเกื้อ นายอ�ำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิ ก กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ มอบเครื่ อ งช่ ว ย
ความพิการ อาทิ รถเข็น เครื่องช่วยฟัง และมอบผ้าห่มนวม ให้แก่
ผู้พิการที่มีฐานะยากจน จ�ำนวน 7 ราย ในพื้นที่อ�ำเภอบางมูลนาก

สกลนคร

นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ
วาริ ช ภู มิ พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการและสมาชิ ก กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่ มอบถุ ง ยั ง ชี พ น�้ ำ ดื่ ม สเปรย์
แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
จ�ำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลวาริชภูมิ ต�ำบลค�ำบ่อ และต�ำบลปลาโหล
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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สารพันข่าว

ร่วมสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูง

ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญ
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)”
เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
ขั้นสูง ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชื่อบัญชี โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ) เลขที่บัญชี 059-1-93894-0
สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2251 7804

เปลี่ยนพลังบวกในตัวคุณ สู่ความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ชวนมาเปลีย่ นพลังบวกในตัวคุณ สูค่ วามพร้อม
ในการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ ด้วยการบริจาคสนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย ได้ทธี่ นาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย"
เลขที่บัญชี “045-3-04655-8” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/
RedCrossFundRaising
เงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณ จะเปลี่ยนน�้ำตาให้เป็นรอยยิ้ม ให้กับเพื่อนคนไทย
ในทันที #เชื่อในพลังบวก

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในต�ำแหน่ง
อาศัยอ�ำนาจตามความในหมวด 3 ข้อ 15 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ให้แต่งตั้ง นายประโลม ภัทรพนาวัน ต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการ
ในต� ำ แหน่ ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานบริ ห ารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตของผู้หญิงในประเทศไทย ผู้ชาย
ก็สามารถเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม และสนับสนุนโครงการบ้านพิงพัก
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ ได้ที่บัญชี "มูลนิธิศูนย์มะเร็ง
เต้านมเฉลิมพระเกียรติ" ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-4-92405-0 ติดต่อ
ขอรับใบเสร็จได้ที่ มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0 2214 6044,
0 2214 6047 email : info@qscbcfoundation.org
จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

 คณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัยของ
สภากาชาดไทย ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแก่บุคลากร
ในสังกัดสภากาชาดไทย ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้พฒ
ั นาทักษะทางด้านการวิจยั เพือ่
พัฒนาคุณภาพและการบริการ รวมทัง้ สร้างองค์ความรูใ้ หม่เพือ่
เผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถยื่นแบบข้อเสนอ
โครงการวิจัยในปี 2564 จัดส่งมายังส�ำนักนโยบายยุทธศาสตร์
และงบประมาณ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาจ้ า งท� ำ ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ใ บปริ ญ ญาบั ต ร
งานรับปริญญา โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ภัทรการพิมพ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
119,000 บาท ประกาศผูช้ นะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง
บริหารจัดการอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา ปีงบประมาณ
2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่ชนะ
การเสนอราคา ได้แก่ บริษัทรักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม
แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 21,241,640 บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างบริการบ�ำรุงรักษาและซ่อมแซม (ไม่รวมอะไหล่) ลิฟต์
ยี่ห้อโอทิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 444,906 บาท
 เชิ ญ ชวนร่ ว มวิ่ ง Stress Care Virtual Run
ลดความเครียด เพิ่มความแคร์ สะสมระยะทาง เพื่อส่งต่อ
ความรัก ระยะเวลาวิง่ สะสมระทาง 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน
2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
ทุก ๆ การวิ่งสะสม 1 กิโลเมตรของคุณจะเปลี่ยนเป็นเงิน
1 บาท บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รายละเอียด
เพิ่มเติม www.cigna.co.th
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด�ำเนินการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการบริการ บริเวณ
ด้านหลังอาคาร ส.ธ. (ด้านถนนราชด�ำริ) จ�ำเป็นต้องปิดบริการ
พืน้ ทีบ่ ริเวณดังกล่าวเพือ่ ท�ำการก่อสร้าง ตัง้ แต่วนั ที่ 11 ตุลาคม
2563 เป็นต้นไป ผูใ้ ช้บริการจอดรถด้านหลังอาคาร ส.ธ. สามารถ
เลือกใช้บริการพื้นที่จอดรถอื่น ๆ ได้แก่ ลานด้านหน้าอาคาร
แพทยพัฒน์ ลานด้านหน้าอาคาร ภปร (ริมถนนพระรามที่ 4)
ด้านหน้าอาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น (ริมถนนอังรีดูนังต์) และ
ชั้นใต้ดินอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการ
คลินิกสลายนิ่วตับอ่อน ส�ำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) ณ อาคาร
ภปร ชัน้ 6 ทุกวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 –
14.30 น. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถาม
เพิ่มเติมโทร. 0 2256 4000 ต่อ 81001 – 2
 คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย แจ้งย้ายบริการ จากอาคาร ภปร ชั้น 5
ไปที่ อาคาร ภปร ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สอบถาม
โทร. 0 2256 5348

Call Center
สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2251 1621

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

