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ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย และประธาน
กรรมการอ�ำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก
และถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม และกองทุนแว่นตาผู้สูงวัย
ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พร้อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองประธานกรรมการอ�ำนวยการมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
จากนัน้ ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการอ�ำนวยการมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 1/2563 เพือ่ ติดตามผลการด�ำเนินงานต่าง ๆ
อาทิ การด�ำเนินงานของหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม การด�ำเนินงานของหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ และ
ศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม ผลการด�ำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าทีป่ ระสบภัยจากคลืน่ สึนามิในภาคใต้ การด�ำเนินงาน
ด้านสวัสดิภาพเด็ก ปัจจุบันมีเด็กก�ำพร้าอยู่ในความอุปการะตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปี รวม 50 คน และมีเด็กที่อยู่ในความดูแลของครอบครัวบุญธรรม
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน รวม 633 คน

พระราชทานแจกันดอกไม้เยีย่ มผูว้ า่ ราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลต�ำรวจตรี ชัยทัต บุญข�ำ  กรมวังผู้ใหญ่
ประจ�ำพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้ พร้อมตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปเยี่ยม นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ภริยาของนายวีระศักดิ์ วิจติ ร์แสงศรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์
นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสแสดงความห่วงใยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสาคร ขอให้ทั้ง 2 คน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง หายจากอาการป่วยโดยเร็ววัน และทรงรับทั้ง 2 คน ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
พร้อมกันนี้ยังมีพระราชกระแสแสดงความห่วงใยและพระราชทานก�ำลังใจแก่ นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ทุกคน
ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกฤษฎา บุญราช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน
ไปเยี่ยม นายวีระศักด์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี นางสาววีราพร วิจิตร์แสงศรี บุตรสาว เป็นผู้แทน
รับมอบ
และเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิญแจกัน
ดอกไม้พระราชทาน เยี่ยม นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีบุตรสาวเป็นผู้แทนรับมอบ
พร้อมเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยมาในโอกาสนี้ด้วย เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจแก่ครอบครัว
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับการรักษาด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และพักรักษาตัวอยู่ในห้องแยกผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต่อมาได้ย้ายเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
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มอบเงินพระราชทานแก่สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงิน
พระราชทานแก่สภากาชาดไทย เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรวิ ณ
ั ณวรี นารีรตั นราชกัญญา โดยมี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบเงินพระราชทาน
ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สภากาชาดไทย

ให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-199

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในจังหวัด
สมุทรสาคร ซึง่ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อปุ กรณ์ทางการแพทย์
ที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเกิดภาวะการขาดแคลนอย่างกะทันหัน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 สภากาชาดไทย โดย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ ส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และ
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ ชุดป้องกันเชื้อโรค
PPE จ�ำนวน 2,000 ชุด Single-Use N95 Mask จ�ำนวน 10,000 ชิ้น
และ Surgical Mask จ�ำนวน 10,000 ชิ้น
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 สภากาชาดไทยได้จัดส่ง
ชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” จ�ำนวน 1,000 ชุด ส�ำหรับผู้ที่กักตัว และผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
จากการ Lock Down ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และจัดส่ง
ชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 3,000 ชุด
สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ และผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม20 ธั น วาคม 2563 โดยมอบชุ ด ธารน�้ ำ ใจกู ้ ชี วิ ต ฯ พร้ อ มน�้ ำ ดื่ ม

รวมทั้งสิ้น 157,321 ชุด มูลค่า 103,831,860 บาท ในพื้นที่ 68 จังหวัด
ส�ำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 7,397 ชุด พร้อมแอลกอฮอล์เจล แผ่นพับ
ความรู้ในการป้องกันโควิด-19 เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย
แบบผ้าส�ำหรับผู้ใหญ่และเด็ก
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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สถานีกาชาดที่ 2 ร่วมกับเหล่ากาชาดนครปฐม มอบชุดธารน�ำ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติ

สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤต
โควิด-19 ให้แก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�ำนวน 100 ชุด ในพื้นที่อ�ำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563

มอบเงินสนับสนุนการด�ำเนินงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อาจารย์สายสุดา อ้นสุวรรณ มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบส่งต่อโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ

เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบแท่นกด
เจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบให้สภากาชาดไทย จ�ำนวน 200 แท่น
เพือ่ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดน�ำส่งต่อให้กบั โรงพยาบาลทีข่ าดแคลนทัว่ ประเทศ
โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สภากาชาดไทย พร้อมคณะ รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย
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ระงับการจัดงานกาชาดประจ�ำปีของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�ำเภอ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทย โดย ส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้มีค�ำสั่งให้เหล่ากาชาด
จังหวัดและกิ่งกาชาดอ�ำเภอ ปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการในการป้องกันและลดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้เหล่ากาชาด
จังหวัดและกิ่งกาชาดอ�ำเภอที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จ�ำนวน 27 จังหวัด ระงับการจัดงานกาชาดประจ�ำปี ในกรณีจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุด หากเห็นว่าไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ สมควรระงับการจัดงานกาชาดไว้ก่อน

แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
สภากาชาดไทยประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อระงับยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาก�ำหนดกลุ่มบุคลากรที่จะปฏิบัติงานจากบ้าน และ
กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานตามปกติ ตามความส�ำคัญและเร่งด่วนที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้มีจ�ำนวนบุคลากรปฏิบัติงานเท่าที่จ�ำเป็น
งดการจัดกิจกรรมหรือการประชุมที่ไม่จำ� เป็น และบุคลากรของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ใช้สิ่งของ
ร่วมกับผู้อื่น หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบตรวจวินิจฉัยโรคโดยทันที

จิตอาสาให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
นายกรพล จั่นจิรภัทร อาสายุวกาชาด สังกัดส�ำนักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือ
งานบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (โทร.1664) แทนเจ้าหน้าทีผ่ พู้ กิ ารทางสายตา
ของส�ำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ส�ำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย
ณ ตึกประสงค์ พานิชภักดี ในช่วงทีเ่ จ้าหน้าทีม่ กี ารปฏิบตั งิ าน Work from
home ระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2564 เพื่อให้บริการประชาชน
ที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทางโทรศัพท์

อาสายุวกาชาดเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยภาคใต้

นางสาวสมพร ฉันทโชติ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก น�ำสมาชิกชมรมจัดกิจกรรม
นันทนาการ ท�ำการ์ดก�ำลังใจ และรับบริจาค โดยเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง และคณาจารย์ สมทบทุนเพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ท�ำความสะอาด
ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 และจะน�ำส่งไปยังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อ�ำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยต่อไป
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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แนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับ IA Letter
IA Letter ของส�ำนักงานตรวจสอบ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflffllict of Interest)
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติคู่มือ Conflffllict of Interest และคู่มือ Whistle Blower

WHAT

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม
• อาจเกิดขึ้นเมื่อบุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีธุรกิจหรือกิจการงานนอกสภากาชาดไทย (โดยการถือหุ้นหรือเป็นผู้มีอ�ำนาจบริหาร)
• อาจเป็นมูลเหตุจงู ใจให้บคุ ลากรด�ำเนินงานให้สภากาชาดไทย ในทางทีเ่ อือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง สร้างผลประโยชน์ทบั ซ้อน
• ก่อให้เกิดความเสี่ยงในหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงของสภากาชาดไทย ชื่อเสียงของบุคลากร การจัดหารายได้ งบลงทุน และงบประมาณรายจ่าย
ของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะการจัดซือ้ จัดจ้าง การรับท�ำผลิตภัณฑ์ การให้บริการ การรับท�ำงานวิจยั ฯลฯ ทีอ่ าจท�ำให้สภากาชาดไทยไม่ได้รบั ประโยชน์
สูงสุด

WHO

“บุคลากร” หมายความถึง เจ้าหน้าที่/ลูกจ้างประจ�ำ/ชั่วคราว เจ้าหน้าที่วิสามัญ สัญญาจ้างพิเศษ และบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง) ที่ปรึกษาและกรรมการด้วย
“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความถึง บุคคลดังต่อไปนี้
1. คู่สมรส (ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย)
2. บุตร บุตรบุญธรรม รวมถึงคู่สมรสของบุตร
3. บิดา มารดา พี่น้อง
4. เป็นบริษัทที่บุคคลนั้น หรือบุคคลตามข้อ 1 หรือ 2 มีอ�ำนาจในการจัดการ หรือมีอ�ำนาจควบคุม หรือเป็นผู้ถือหุ้น
5. เป็นบริษัทลูก หรือบริษัทร่วมของบริษัทตามข้อ 3
6. เป็นตัวการ ตัวแทน 			
7. กิจการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสีย และหรือ ผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
8. บุคคลที่มีลักษณะอื่นตามที่สภากาชาดไทยจะก�ำหนด
บุคคลใดที่ถือหุ้นในบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
บริษัทนั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
											
ฉบับหน้าพบกับสรุปแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

สงขลา

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา อ�ำนาจเจริญ นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ อ�ำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ�ำนวน 50 ชุด ในพื้นที่อ�ำเภอสะบ้าย้อย เครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางวันทอง ขันแข็ง ผู้ประสบ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
อัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 170 หมู่ 7 ต�ำบลน�้ำปลีก อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ

ตรั ง

นางละมั ย เจริ ญ โสภา นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ตรั ง
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3
ต�ำบลบางดี อ�ำเภอห้วยยอด เพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้ งต้น

สมุทรสาคร

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบข้าวสาร
จ�ำนวน 10 ตัน จากเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

เชียงใหม่

นางอ�ำไพพรรณ ทับทอง นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ
แม่ริม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบชุด
ธารน�้ำใจ ให้แก่ นายสมศักดิ์ ผิวบาง ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่
236 หมู่ที่ 5 ต�ำบลริมเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

บุรีรัมย์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอบ้านกรวด มอบ

บ้ า นในโครงการซ่ อ มแซมบ้ า นผู ้ ย ากไร้ จ� ำ นวน 6 หลั ง คาเรื อ น
พร้ อ มมอบเครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภค เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ
ในเขตพื้ น ที่ ต�ำบลหนองไม้งาม
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ปกิ ณ กะ
แต่งตั้งผู้รักษาการในต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ค�ำสั่งสภากาชาดไทย ที่ 1497/2563 ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ เป็นผู้รักษาการ
ในต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

จ้างที่ปรึกษาส�ำนักขับเคลื่อนการพัฒนา
กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
ค�ำสั่งสภากาชาดไทย ที่ 5/2564 ให้จ้าง นายบวรวิชย์
ศิริทรัพย์สมบัติ ต�ำแหน่งที่ปรึกษาส�ำนักขับเคลื่อนการพัฒนา
กลุม่ งานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม31 มีนาคม 2564

กาชาดเลือดไม่พอจ่าย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่
ส่งผลกระทบท�ำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ท�ำให้โลหิต
ขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤติทั่วประเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ
ได้อย่างเพียงพอ ปริมาณโลหิตลดลงมากถึงร้อยละ 50
หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย
ถึงชีวิตได้
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีมาตรการและแนวทาง
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริจาคโลหิต ตาม
ค�ำแนะน�ำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอ
เชิญชวนร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน
ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ไปด้วยกัน ณ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาล
สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดทั่วประเทศ
สอบถามโทร. 0 2256 4300

สารพันข่าว
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัย
โรคเอดส์ ได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ จึงมีแนวทางการให้บริการเพื่อลด
ความเสีย่ งในการสัมผัสเชือ้ โควิด-19 โดยปรับการให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.
คลินิกนอกเวลา วันพุธ, ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-11.30 น.
งดการให้บริการฉีดวัคซีนรายใหม่ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก ส�ำหรับ
การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รบั เฉพาะทีน่ ดั หมายล่วงหน้า สอบถามโทร. 0 2251 6711-5
ต่อ 102 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา ขอปรับเวลาท�ำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา
08.30-16.30 น. ปิดท�ำการวันเสาร์-อาทิตย์ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สอบถามโทร.
0 2252 0161-4 สวนงู สถานเสาวภา เปิดท�ำการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น.
ยังคงปิดท�ำการชั่วคราวในวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และปรับเปลี่ยนเวลา
การสาธิตการจับงู เป็นเวลา 14.00 น. และของดกิจกรรมคล้องงูที่คอ ถ่ายรูปกับงูหลาม
หลังการเเสดงการสาธิตการจับงู ผูม้ จี ติ กุศลทีต่ อ้ งการแสดงความจ�ำนงบริจาคดวงตา สามารถ
แสดงความจ�ำนงผ่าน www.eyebankthai.com ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดส่ง
บัตรผู้แสดงความจ�ำนงบริจาคดวงตาให้ตามที่อยู่ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ส�ำหรับการแสดงความจ�ำนงบริจาคดวงตา ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7
อาคารเทิดพระเกียรติฯ ยังคงเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ แต่กำ� หนดจ�ำนวนครัง้ ละ
ไม่เกิน 3 ท่าน ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของด
รับลงทะเบียนอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ณ อาคารแพทยพัฒน์ เป็นการชั่วคราว สามารถ
แสดงความจ�ำนงบริจาคร่างกายได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สอบถามโทร. 0 2256 4737 หรือ 0 2256 4751 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพ
อนามัย ขอปรับรูปแบบการอบรมในหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส�ำหรับประชาชน
เป็นวิธีการแบบผสมผสานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เรียนทฤษฎีแบบ Online ฝึกปฏิบัติ
แบบ Onsite) สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดและก�ำหนดการอบรมได้ที่
www.training.redcross.or.th
 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการท�ำระบบ
ฐานข้อมูลของศูนย์ดวงตา ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
20 มกราคม 2564 ผู้เสนอราคาต้องเข้ารับฟังค�ำชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 22 มกราคม
2564 เวลา 10.00-12.00 น. และยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 28 มกราคม 2564
เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย
สอบถามโทร. 0 2256 4040
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างรักษาความสะอาด ดูแลสวนภูมิทัศน์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง จ�ำนวน 1 เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอล ดี อาร์ จ�ำกัด โดยเสนอ
ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 489,363.71 บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารอาคาร
สิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา งานวิศวกรรมบ�ำรุงรักษาอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 457,272.97 บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จ�ำนวน 100 ตัว อาคารพระบรมคุณ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี เอช เวิลด์ซัพพลาย จ�ำกัด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 145,413 บาท
 ส�ำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.) เชิญชวนผูส้ นใจออกแบบนโยบาย ในโจทย์ “พลิกวิกฤต Covid-19 เป็นโอกาสทอง
ของประเทศไทย” ในโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for Better
Future เพื่อระดมความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ข้อเสนอนโยบายที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
เงินสนับสนุนความคิด จ�ำนวน 10,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับ สอวช. เครือข่าย
หน่วยงานวิจยั นโยบาย และผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบนโยบาย ในโครงการ
NXPO Policy Innovation Platform for Better Future ในการพัฒนาข้อเสนอนโยบาย
ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นการใช้งานจริงในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีสทิ ธิร์ ว่ มชิงเงินสนับสนุนเพิม่ เติม
กว่า 1,000,000 บาท รับข้อเสนอนโยบาย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมที่ www.nxpo.or.th/th/6388
 เปิดให้บริการห้องรับบริจาคโลหิตประจ�ำ  ใจกลางเมือง ณ ชั้น M ศูนย์การค้า
ดิ เอ็มโพเรียม (เชื่อมลานจอดรถอาคาร B) ทุกวัน (ยกเว้นวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี) เวลา
12.00-18.00 น. เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ ทางออกที่ 2 สอบถาม
โทร. 0 2256 4300
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