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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ

ขอเชิญผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว ร่วมบริจาคพลาสมาเพื่อใช้เสริมการรักษาผู้ป่วยรายใหม่
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว มาร่วมบริจาคพลาสมาเพื่อน�ำไปช่วยเสริมการรักษา
ในผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบรุนแรง โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากการรณรงค์เชิญชวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่หายแล้วในรอบแรก เมื่อเดือนเมษายน 2563 ให้กลับมาเป็นฮีโร่
ในโครงการวิจยั การใช้พลาสมาเพือ่ เสริมการรักษาโรค เนือ่ งจากพลาสมาของผูป้ ว่ ยทีห่ ายจากโรคแล้วจะมีภมู ติ า้ นทานต่อไวรัส สามารถน�ำไปใช้เสริมการรักษา
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยยับยั้งไวรัสก่อนที่จะเข้าไปท�ำลายเซลล์ปอดขั้นรุนแรงได้ ซึ่งภูมิต้านทานในพลาสมาเปรียบเสมือน
เป็นยาใช้รักษาโรค ในรอบแรกมีผู้ป่วยที่หายแล้วมาลงทะเบียนกว่า 400 ราย แต่มีเพียง 152 ราย ที่สามารถบริจาคพลาสมาได้เป็นจ�ำนวน 446 ถุง
ในการน�ำไปผลิตเป็น COVID-19 Convalescent Plasma หรือ CCP ที่มีภูมิต้านทานสูงได้จ�ำนวน 383 ถุง ซึ่งได้น�ำไปด�ำเนินการเตรียมเป็นพลาสมา
โควิด-19 (CCP) พร้อมใช้รักษาโรค 250-300 มล./ยูนิต จ�ำนวน 342 ยูนิต และน�ำพลาสมา CCP 160 ถุง ไปผลิตเซรุ่ม COVID-19 Intramuscular
Immunoglobulin (CIMIG) ได้ 700 ขวด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภูว่ รวรรณ หัวหน้าศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า กว่า 1 ปี
ที่พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งการต่อสู้กับโรคระบาดนี้ ความหวังการมี
วัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทยถือเป็นสัญญาณที่ดี ส่วนอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการรักษา คือ การน�ำพลาสมาของผูป้ ว่ ยโรคโควิด-19 ทีห่ ายแล้ว มาใช้ในการ

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

รักษาผูป้ ว่ ย ซึง่ จากการทดลองใช้พลาสมาในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคโควิด-19
ในสถานกักกันโรค (Alternative State Quarantine) 1 ราย
เป็นชาวต่างชาติทมี่ อี าการปอดบวมรุนแรง มีคา่ ออกซิเจนในเลือดต�ำ 
่
จ�ำเป็นต้องให้ออกซิเจนในระดับสูง แต่หลังจากให้พลาสมา CCP ทันที
ที่เข้าโรงพยาบาล โดยให้ 2 ครั้ง ล่าสุดผู้ป่วยอาการดีขึ้น สามารถ
ลดการใช้ออกซิเจนได้ ทั้งนี้เชื่อว่าผู้ป่วยรายนี้ได้ประโยชน์จากการ
ให้พลาสมาค่อนข้างเร็ว นอกจากนี้ มีโรงพยาบาลเบิกพลาสมา
CCP จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไปใช้แล้ว 5 แห่ง เพือ่ เสริมการ
รักษาให้ผู้ป่วย 9 ราย ผลการรักษาสามารถกลับบ้านได้ 6 ราย
เสียชีวติ 1 ราย และยังรักษาตัวอยูอ่ กี 2 ราย ส่วนเซรุม่ COVID-19
Intramuscular Immunoglobulin (CIMIG) อยูร่ ะหว่างน�ำมาทดลอง
กับอาสาสมัคร จ�ำนวน 10 ราย เพื่อศึกษาระดับภูมิคุ้มกันต่อ
เชื้อโควิด-19 และผลข้างเคียงก่อนน�ำไปใช้จริง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้ป่วย
โควิด-19 ทีห่ ายแล้ว สุขภาพแข็งแรงดี มาบริจาคพลาสมาเพือ่ ใช้
เสริมการรักษาโรคให้แก่ผปู้ ว่ ย โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่
Facebook fan page ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยจะมีเจ้าหน้าทีต่ ดิ ต่อ
กลับไปนัดหมายคัดกรองในรายละเอียดต่อไป สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2256 4300
.

ประชุมชี้แจง เรื่อง ระบบมาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภากาชาดไทย

คณะกรรมการมาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรม สภากาชาดไทย จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง "ระบบมาตรฐานหลักสูตรและประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสภากาชาดไทย" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ร่วมกับการใช้ cloud zoom meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เจริญพรวัฒนา กรรมการมาตรฐานหลักสูตร
และประกันคุณภาพการฝึกอบรม สภากาชาดไทย เป็นผู้บรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการฯ ร่วมชี้แจงพร้อมตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็น
การประชุมชีแ้ จงและรับฟังข้อคิดเห็นทีไ่ ด้จดั ขึน้ ในครัง้ นีเ้ พือ่ ให้ผบู้ ริหารและบุคลากรของส�ำนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกอบรม เข้าใจนโยบายและ
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ โอกาสนี้
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและให้ข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการฯ ด้วย

รับมอบชุดระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิโอความละเอียดสูง
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายเก่อ ถัง ที่ปรึกษาและผู้อ�ำนวยการ
แผนกการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย
เป็นผู้แทนมอบชุดระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิโอความละเอียดสูง Huawei
IdeaHub Pro ขนาด 65 นิว้ ระบบหน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ (Interactive Touchscreen) จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เเก่ นายสวนิต
คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนายบุญรักษ์
สรัคคานนท์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย เพื่อใช้
ประโยชน์ในการท�ำงานและการจัดประชุมสื่อสารทางไกลของสภากาชาดไทย
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย
โอกาสนี้ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ขอบคุณสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนฯ และบริษัท หัวเว่ยฯ พร้อมทั้งกล่าวว่า ชุดระบบ
ประชุมทางไกลจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการท�ำงานของสภากาชาดไทย
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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เริม่ บังคับใช้สนธิสญ
ั ญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์
กลุม่ องค์กรกาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ร่วมยินดีทสี่ นธิสญ
ั ญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ หรือ the Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons (TPNW) เริม่ มีผลบังคับใช้ โดยสนธิสญ
ั ญานีห้ า้ มการใช้ ข่มขู่ พัฒนา ผลิต ทดลองและสะสมอาวุธนิวเคลียร์ และยังก�ำหนดให้ชาติสมาชิกทีร่ ว่ มลงนาม
ไม่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือโน้มน้าวใครก็ตามไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดในการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามที่ระบุห้ามไว้ในสนธิสัญญา
นายปีเตอร์ เมาเรอร์ (Peter Maurer) ประธานคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ (ICRC) กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นชัยชนะของมนุษยชาติ สนธิสัญญานี้
เป็นผลจากการด�ำเนินการมากว่า 75 ปี และก�ำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า ในปัจจุบันนี้
อาวุธนิวเคลียร์เป็นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ ทัง้ ทางด้านศีลธรรม ด้านมนุษยธรรม และด้านกฎหมาย
สนธิสญ
ั ญาจะท�ำให้หวั รบนิวเคลียร์มอี ปุ สรรคทางกฎหมายและมีการตีตรามากขึน้ กว่าเดิม
สนธิสัญญานี้จะช่วยให้เราจินตนาการถึงโลกที่ปราศจากอาวุธอันไร้ซึ่งมนุษยธรรมเหล่านี้
ว่าเป็นเป้าหมายที่เราท�ำให้เกิดขึ้นได้จริง”
นายปีเตอร์ เมาเรอร์
ปัจจุบันมี 51 ประเทศทั่วโลก ที่ร่วมลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาฉบับนี้
ขณะที่อีก 35 ประเทศ ร่วมลงชื่อแต่ยังไม่ให้การรับรองสัตยาบัน ซึ่งกลุ่มองค์กรกาชาด
และสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศประสงค์ให้บรรดาผูน้ ำ� ทัว่ โลก รวมถึงประเทศ
ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองร่วมลงนามในสนธิสัญญาฉบับดังกล่าว อันจะน�ำไปสู่
หนทางในการท�ำให้โลกปราศจากอาวุธร้ายแรงอย่างนิวเคลียร์

นายฟรานเซสโก รอคคา (Francesco Rocca) ประธานสหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยวงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การมีผลบังคับใช้ของตราสาร
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนี้ เป็นการย�้ำเตือนที่น่ายินดีและทรงพลังว่า ถึงแม้
เราจะก�ำลังเผชิญกับภาวะความกังวลทัว่ โลกในปัจจุบนั ก็ตาม แต่นโยบายการตกลงร่วมกัน
จากหลายฝ่ายจะช่วยให้เราก้าวผ่านปัญหาความท้าทายที่มีขนาดใหญ่และฝังรากลึก
เหล่านีไ้ ด้ ซึง่ เราควรใช้สมรรถภาพในการรวมตัวและประสานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ในห้วงเวลาที่เราเผชิญกับปัญหาความท้าทายอื่น ๆ ที่มีความร้ายแรงและเกิดขึ้นทั่วโลก”
นายฟรานเซสโก รอคคา
สนธิสญ
ั ญาฉบับนีก้ ำ� หนดให้ชาติสมาชิกต้องให้ความช่วยเหลือทัง้ ด้านการแพทย์ การฟืน้ ฟู การสนับสนุนด้านจิตวิทยา รวมทัง้ ความช่วยเหลือ
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่เหยื่อโดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังต้องท�ำลายพื้นที่ที่ปนเปื้อนการใช้หรือทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกด้วย

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ติดตามผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ครัง้ ที่ 2

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการด�ำเนินงานการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า
โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ มีความแตกต่างของเด็กนักเรียนในด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และด้านร่างกาย ครูจึงใช้วิธีการสอนภาษาไทย
ที่มีความหลากหลาย คิดค้นเทคนิควิธีการใหม่เพื่อให้นักเรียนสนใจและเห็นความส�ำคัญของการอ่านและเขียน มีการใช้นวัตกรรมการฝึกทักษะ
การอ่าน-การเขียน จ�ำนวน 20 สัปดาห์ ที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดท�ำขึ้น ส�ำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3
เน้นการสอนทักษะการอ่านพื้นฐาน ท�ำให้นักเรียนเริ่มมีทักษะในการสะกดค�ำและการรวมพยัญชนะได้ดีขึ้น
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร พบนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักเรียนใช้ภาษาถิ่น
ในการสื่อสาร ผู้ปกครองพูดภาษาถิ่น ท�ำให้นักเรียนไม่ได้ฝึกการใช้ภาษาไทย และยังไม่ได้วางแผนแก้ปัญหาการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียน
ขาดสื่อและอุปกรณ์การสอนที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ควรมีการน�ำแบบฝึกหัดให้นักเรียนกลับไปท�ำที่บ้าน หรือลงพื้นที่ไปยังบ้านของนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หรือสอนซ่อมเสริมในแต่ละวัน หลีกเลี่ยงการสอนตามหนังสือ ควรใช้เทคนิคการสอนที่กระตุ้นความสนใจของนักเรียน และกระตุ้น
ให้นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

มอบรอยยิม้ ให้เด็ก ๆ ปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอืน่
สภากาชาดไทยเชิญชวนทุกท่านเป็นส่วนหนึง่ ในการมอบ
รอยยิม้ ให้แก่เด็กทีม่ ภี าวะปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอืน่
ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา ให้มีคุณภาพชีวิตใหม่และ
รอยยิ้มที่สดใส สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจต่อไป หากเด็ก ๆ
เหล่านี้ได้รับการรักษาช้าไปจะแก้ไขโรคได้ไม่ดี และท�ำให้เด็ก
เกิดปมด้อย ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการผ่านช่องทางออนไลน์
ที่ https://bit.ly/Donate-TRC หรือบริจาคด้วยตนเองได้ที่
ตึกอ�ำนวยนรธรรม ชัน้ 2 ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2256 4440-3

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

สุโขทัย

นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบทุนการศึกษา
ในโครงการ “วันกาชาด บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ปวงประชา ประจ�ำปี 2564”
ให้แก่นกั เรียนทีม่ ผี ลการเรียนดี ฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับ
ประถมศึกษา ทุนละ 500 บาท จ�ำนวน 60 ทุน ณ หอประชุมอ�ำเภอศรีสชั นาลัย

ปราจีนบุรี นางมัทนา สุวณั ณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมให้ก�ำลังใจ
นางผัน พนมเชื้อ อายุ 94 ปี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในโครงการ
“วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุข ปวงประชา” พร้อมมอบเครื่องอุปโภค
บริโภค และเงินช่วยเหลือ ณ บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 1 ต�ำบลโคกไทย
อ�ำเภอศรีมโหสถ  

แพร่ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย อ�ำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ผลการการเรียนของนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมมอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจ ณ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  

มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายศักดา ทัศบุตร ผูป้ ระสบ
อัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 5 ต�ำบลคึมใหญ่ อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

บุรีรัมย์

นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอกระสัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางราน ชึรัมย์ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่
16 หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยส�ำราญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นครสวรรค์ คณะกรรมการกิง่ กาชาดอ�ำเภอชุมแสง ออกหน่วยโครงการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจ�ำปี
2564 โดยมอบชุดธารน�้ำใจและเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จ�ำนวน
10 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลพิกุล ต�ำบลหนองกระเจา ต�ำบลฆะมัง ต�ำบล
ท่าไม้ ต�ำบลบางเคียน ต�ำบลเกยไชย และต�ำบลทับกฤช
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

7

ปกิ ณ กะ

สารพันข่าว

เชิญชวนร่วมสนับสนุนชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เหล่ากาชาดจังหวัดได้ประสาน
ขอความร่วมมือกับส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
จัดชุดธารน�ำ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพือ่ ช่วยเหลือผูท้ ถี่ กู กักกันโรคและมีฐานะยากจน
ให้สามารถด�ำรงชีพได้ในขณะที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พัก โดยมีการประสานกับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้ อสม. ทีไ่ ด้รบั มอบหมายในแต่ละหมูบ่ า้ นสามารถ
ด�ำเนินการร้องขอชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ได้
สภากาชาดไทยได้มอบชุดธารน�ำ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน�ำ้ ดืม่ ระหว่าง
วันที่ 27 มีนาคม 2563-11 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 178,507 ชุด มูลค่า 117,814,640 บาท
ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมสนับสนุนชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยการโอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักสีลม ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0 หรือสแกน QR code E-DONATION
สอบถามโทร. 0 2256 4440-3

แต่งตั้งผู้มีอ�ำนาจลงนามในหนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทน
ค�ำสั่งสภากาชาดไทย ที่ 80/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอ�ำนาจลงนามในหนังสือตกลง
รับค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้การด�ำเนินการรับค่าสินไหมทดแทนกรณีเคลมประกันภัย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และต่อเนื่อง ขอแต่งตั้งให้หัวหน้าหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน และรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายการ
คลัง หรือผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านการคลัง หรือ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผูล้ งนามและมีอำ� นาจ
กระท�ำแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย ในการตกลงรับค่าสินไหมทดแทน เฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการคลัง
อาศัยอ�ำนาจตามความในหมวด 3 ข้อ 15 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 ให้แต่งตั้ง นางทิพจุฑา เพิ่มชาติ รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การคลัง สภากาชาดไทย อีกต�ำแหน่งหนึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะมีการ
สรรหาผู้เหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง
จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

 สภากาชาดไทย ได้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเติม
เป็นกรณีพเิ ศษ และการเลือ่ นวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจ�ำปี
2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ให้บคุ ลากรสภากาชาดไทยมีวนั หยุดราชการ ปี 2564 ดังนี้ วันศุกร์
ที่ 12 กุมภาพันธ์ วันจันทร์ที่ 12 เมษายน วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564
 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานสาวภา สภากาชาดไทย เปิด
ท�ำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดท�ำการวันเสาร์
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดท�ำการวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.30-15.30 น. ชมการแสดงรีดพิษงู เวลา 11.00 น.
การแสดงจับงู เวลา 14.00 น. โดยงดกิจกรรมคล้องงูที่คอและ
ถ่ายภาพกับงูหลาม ปิดท�ำการชั่วคราววันเสาร์ วันอาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย เปิดท�ำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าจากซากสัตว์หรือ
ในสัตว์ที่ยังมีชีวิต กักกันสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
บริกาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าให้แก่สตั ว์เลีย้ ง ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและระบาดวิทยาโดยนายสัตวแพทย์
และนอกเวลาราชการ 16.30-08.30 น. ของวันรุ่งขึ้น หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดทั้งวัน ให้บริการรับซากสัตว์และสัตว์
ทีย่ งั มีชวี ติ อยูเ่ พือ่ การบริการตรวจวินจิ ฉัยโรคพิษสุนขั บ้า สอบถามโทร.
0 2252 0161-4
 สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสื่อจอประชาสัมพันธ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท ริเวอร์พลัส จ�ำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
140,000 บาท ประกาศผู ้ ช นะการเสนอราคาจ้ า งตั ด เย็ บ
และติดตั้งผ้าม่านเปลี่ยนรางชัก และซักผ้าม่าน ชั้น 5-7 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ซ.ธนวัฒน์ เดคอเรชั่น เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
139,100 บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์
เอกสาร จ�ำนวน 36 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จ�ำกัด
โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 489,600 บาท
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปลีย่ นแบบฟอร์ม
บริจาคโลหิตใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ละเอียด
มากขึ้นและครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื่องสุขภาพ การรับประทานยา
ความเสีย่ งต่าง ๆ ทีไ่ ม่ปลอดภัยต่อโลหิตทีจ่ ะส่งต่อให้ผปู้ ว่ ย เพือ่ ให้
ได้โลหิตทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใหม่ได้ที่ https://bit.ly/3c4yHRX และตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป งดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ณ สวนจตุจักร ตรวจสอบหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ได้ที่
www.blooddonationthai.com
 เชิญชวนสมาชิกบางจาก ร่วมมอบชุดธารน�ำ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤต
โควิด-19 ส่งต่อความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการบัตรสมาชิก
บางจาก เติมน�้ำใจ ขับเคลื่อนการให้ไม่เคยหยุด 1 คะแนน มีมูลค่า
20 สตางค์ http://bit.ly/BangchakRewards-RedCross
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โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2251 1621
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