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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 เมื่อวันที่	 12	มีนาคม	2564	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย	เสด็จออก	ณ	ห้องประชุม	วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 โดยมีคณะกรรมการ

สภากาชาดไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ	ห้องประชุมใหญ่	ชั้น	9	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	สภากาชาดไทย	

	 มีระเบียบวาระการประชุม	 อาทิ	 รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย	 รายงานการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์	 สภากาชาดไทย	 คณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการโลหิต	 อวัยวะ	 และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ	

รายงานการด�าเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	คณะกรรมการอ�านวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย	เสนอ

การวางแผนพัฒนาแบรนด์ของสภากาชาดไทย	 ส�านักงานจัดหารายได้	 เสนอรายงานการจัดงานกาชาด	 ประจ�าปี	 2564	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และ

ประชานามัยพิทักษ์	รายงานโครงการมอบชุดธารน�้าใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ	ซึ่งด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย	ทั้งภาครัฐและ

เอกชน	เพือ่ช่วยเหลอืกลุม่เปราะบางทีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้	โดยมกีารลงพิกัด	GPS	ในฐานข้อมลูแอปพลิเคชนั	"พ้นภยั"	เมือ่เกิดภยัพิบตักิลุม่เปราะบาง 

จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที	 โดยในปีงบประมาณ	 2564	 จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบชุดธารน�้าใจสู่ผู้สูงวัยฯ	 ให้แก่ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ 

ตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ	จ�านวน	600,000	ราย	

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

24 ปี ส�านักงานบริหาร

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนบริจาคดวงตา  

โครงการ “จากวันพระ… ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่า 

ดวงตามหากุศล ประจ�าปี 2564

	 เมือ่วนัที	่13	มนีาคม	2564	พนัต�ารวจตรเีชาวลติ สงิห์เจรญิ เป็นประธาน

เปิดโครงการ	“จากวนัพระ… ถงึวนัพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ประจ�าปี 

2564” ณ	วดัพระราม	9	กาญจนาภเิษก	กรงุเทพฯ	โดยมี	พระราชวนิยัสนุธร (ธงชยั	
ธมฺมธโช)	ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
	 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	 จัดโครงการจากวันพระ…	 ถึงวันพ่อ	 

ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล	 โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมบัณฑิต 

เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

เป็นปีท่ี 12 เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความจ�านงบริจาคดวงตา	 
ให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	 โดยเขียนใบแสดงความจ�านงบริจาคดวงตา 
ใส่กล่องผ้าป่า	

 ก�าหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด 

ของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ไปจนถึง 

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และเพือ่ให้ 
ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาให้สามารถมองเห็นและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน	 ในปีน้ีศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ก�าหนดเป้าหมายผู้แสดงความจ�านง
บริจาคดวงตาในโครงการฯ	จ�านวน	50,000	ราย

 นายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย	

เป็นประธานพธิที�าบญุครบ 24 ปี ส�านกังานบรหิาร 

สภากาชาดไทย	ซึง่ตรงกบัวันที	่23	มนีาคม	ของทกุปี	

โดยมพีธิถีวายราชสกัการะพระราชานสุาวรย์ีสมเดจ็

พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง	ณ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	และ

ถวายเครื่องสักการะศาลพระภูมิและศาลหลวงปู ่

ชีวกโกมารภัจจ์	 บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 จากนั้นมีพิธีท�าบุญและ

ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์	 ณ	 ห้องรับรอง	
ชัน้ล่าง	อาคารเทดิพระเกียรตสิมเดจ็พระญาณสงัวรฯ	
สภากาชาดไทย		
	 ส�านักงานบริหาร	 สภากาชาดไทย	
ประกอบด้วย	ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	ส�านกัสารนเิทศ
และสือ่สารองค์กร	และส�านกัวเิทศสมัพนัธ์	มหีน้าที่ 
รับผิดชอบด้านงานประชุมผู ้บริหารระดับสูง	 
งานพิธีการ	 งานสารบรรณ	 การสร้างภาพลักษณ์
องค์กร	การสร้างความสัมพันธ์กับขบวนการกาชาด
และเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

หารือสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาด

เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อมนุษยธรรม 

	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2564 นางสุนันทา ศรอนุสิน	 ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 และคณะ	 เข้าพบ	 นางวราภรณ์  
เจริญศิริโชติ	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม	 ณ	 ส�านักงาน 
เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม	 เพ่ือหารือเตรียมจัดโครงการขยายฐาน 
เยาวชนจิตอาสา และเสรมิสร้างเยาวชนจิตอาสาให้เป็นทีพ่ึง่ของประชาชน
อย่างยัง่ยนื โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่ายในการมุง่สรรหาเยาวชน 
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดนครปฐม	 มีคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จงัหวดั	รองศกึษาธกิารจงัหวดั	และผูบ้รหิารสถานศกึษาของจังหวัดนครปฐม	 
ที่มีเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย	อายุ	15-30	ปี	เข้าร่วมเพื่อขับเคลื่อนการขยาย
ฐานเยาวชนจิตอาสาจังหวัดนครปฐมต่อไป	

 	 เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2564	นางสุนันทา ศรอนุสิน	ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	และคณะ	เข้าพบ	ดร.เบญจมาภรณ์ 
คุณะรังษี	ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์	ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี	ณ	วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 เพื่อหารือในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดและสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด 
ในครั้งนี้มีอาสายุวกาชาดแสดงความจ�านงบริจาคโลหิต	ในภาวะวิกฤตโลหิตขาดแคลนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19	มากกว่า	200	คน

	 เมื่อวันที่	 15	 มีนาคม	 2564	 ได้มีการจัดประชุมผู้น�าสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้ง 10 

ประเทศ รวมสภากาชาดติมอร์-เลสเต	โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจากสภากาชาดเมียนมา	รวมทั้งได้หารือ 
ให้ความช่วยเหลือแก่สภากาชาดเมียนมา	 ซึ่งสภากาชาดเมียนมาได้เปิดจุดปฐมพยาบาล	 246	 แห่งทั่วประเทศ	 และจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมพยาบาล

บาดแผล	ตลอดจนขอให้สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง	ๆ	อาทิ	อุปกรณ์ส�าหรับ

ปฐมพยาบาล รองเท้าส�าหรับอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนหน้า รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ เปลส�าหรับรถพยาบาล ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่าย

ในการดูแลรักษารถพยาบาล การสนับสนุนแก่อาสาสมัคร เช่น	อาหาร	เครื่องดื่ม		

 สภากาชาดไทยขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมายังส�านักวิเทศสัมพันธ์ ส�านักงานบริหาร สภากาชาดไทย หรือโอนเงิน 

ผ่านธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาสภากาชาดไทย ชือ่บญัช ีสภากาชาดไทยเพือ่ภยัพบิติั เลขทีบ่ญัช ี045-3-04637-0 สอบถามเพิม่เตมิโทร. 0 2256 4037-8 

โดยสภากาชาดไทยจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อส่งมอบให้แก่สภากาชาดเมียนมาต่อไป



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

หนุม่สาวชาวซีเรยีนบัล้านต้องเผชญิความไม่แน่นอนในชวีติ หลงัผ่าน 10 ปีแห่งความสญูเสีย 

 ฟาบริซิโอ คาร์โบนี่	 ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคตะวันออกกลาง

ประจ�านครเจนวีา	กล่าวว่า	“คนหนุม่สาวเหล่านีก้�าลงัเผชิญกบัความเจบ็ปวด

มากกว่าสองทศวรรษ	สิ่งที่สาหัสที่สุดส�าหรับสถานการณ์ของพวกเขาก็คือ	

ต้องสังเวยวัยเด็กและวัยหนุ่มสาวให้กับความรุนแรง	 คนรุ่นน้ีมีแนวโน้ม 

ที่จะต้องแบกรับความรับผิดชอบและงานในการฟื้นฟู	 ชีวิตของพวกเขา 

ในวัยเด็กจะจารึกความขัดแย้งครั้งนี้ไว้”		

 ความขัดแย้งในซีเรีย คือความโหดร้ายที่ยากจะลืมเลือนส�าหรับ

พลเรือน มันเต็มไปด้วยภาพของเมืองน้อยใหญ่ที่ได้รับความเสียหาย 

เป็นวงกว้าง ประชากรจ�านวนมหาศาลต้องย้ายท่ีอยู ่ และวิกฤต 

ผู้อพยพที่ส่ันสะเทือนไปทั่วโลก ในปีที่ผ่านมาประชากรหลายล้านคน 

ต้องเผชิญกับความยากจนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจาก 

ความขดัแย้ง และผลกระทบจากมาตรการคว�า่บาตร และการแพร่ระบาด 

ของโรคโควิด-19 ท�าให้ประชากร 13.4 ล้านคน จากทั้งหมด 

18 ล้านคน ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	 อย่างไรก็ตาม	 

ผลการส�ารวจก็ยังชี้ว่าคนวัยหนุ่มสาวเหล่านี้ยังคงมีความหวังกับอนาคต	 

โดยในอกี	10	ปีข้างหน้าพวกเขาหวงัจะเหน็ความปลอดภัย	เสถยีรภาพ	โอกาส

ท่ีจะสร้างครอบครัว	และมีงานท่ีรายได้ดี	ๆ 	สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสขุ

ที่ราคายุติธรรม	และหวังว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะสิ้นสุดลงเสียที

อเลปโป ซาลาอัลดีน ICRC จัดหาอุปกรณ์ให้กับชายคนนี้ 

หลังจากที่เขาสูญเสียขาในอุบัติเหตุและไม่สามารถท�างานได้อีก

การแจกจ่ายอาหารกระป๋องให้กับครอบครัวอพยพย้ายถิ่น

 ในขณะที่วิกฤตการณ์ในซีเรียก�าลังย่างเข้าสู่ช่วง 2 ทศวรรษ  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง 

ชาวซีเรีย 1,400 คน อายุ 18-25 ปี ที่อาศัยในซีเรีย เลบานอน และ

เยอรมันนี พบว่าประเด็นส�าคัญท่ีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่พูดถึง คือ 

การพลัดพรากจากครอบครัวและเพื่อน ความล�าบากด้านเศรษฐกิจ  

ความวิตกกังวล ความไร้เป้าหมาย ผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุรุนแรง 

ที่เกิดขึ้น และความแตกแยกที่ด�าเนินมายาวนาน 

	 ผลส�ารวจได้สะท้อนให้เห็นถึงความอดทนที่คนนับล้านต้องเผชิญ 

ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา	 

	 -	ในซีเรยี	ร้อยละ	47	ญาตหิรอืเพือ่นถกูสงัหารในช่วงทีเ่กดิความขดัแย้ง	

ร้อยละ	16	ของคนกลุ่มนี้	พ่อหรือแม่ถูกฆ่าหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส	ขณะที่

ร้อยละ	12	ระบุว่าพวกเขาคือคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุขัดแย้งที่เกิดขึ้น

	 -	ร้อยละ	54	ไม่สามารถติดต่อกับญาติพี่น้อง	ในเลบานอนตัวเลข

สูงถึง	7	ใน	10

	 -	ร้อยละ	62	ระบุว่าต้องพลัดพรากจากบ้านเกิด	 ไม่ว่าจะในซีเรีย

หรือต่างประเทศ

	 -	ร้อยละ	49	สูญเสียรายได้จากเหตุขัดแย้ง	ร้อยละ	77	ต้องเผชิญ

กับความล�าบากในการประกอบอาชีพ	 และในซีเรียตัวเลขนี้สูงถึงเกือบ 

ร้อยละ	85

	 -	ร้อยละ	57	ของคนวัยหนุ่มสาวต้องหยุดเรียนกลางคัน

	 -	1	ใน	5	ต้องเลื่อนการแต่งงานเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น

  

 โรเบร์ิต มาร์ดนิี	่ผูอ้�านวยการใหญ่	ICRC	ประจ�านครเจนวีา	กล่าวว่า	

“มันเป็นทศวรรษแห่งความสญูเสยีทีร้่ายแรงส�าหรบัชาวซเีรยีทกุคน	โดยเฉพาะ 

กับคนหนุ่มสาว	ช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	เต็มไปด้วยเรื่องราวการสูญเสียบุคคล

อันเป็นที่รัก	 โอกาส	 และแม้แต่อนาคตของตัวเอง	 รายงานการส�ารวจนี ้

จึงเป็นเสมือนหนึ่งภาพจ�าลองของคนรุ่นหนึ่งที่ต้องสูญเสียช่วงเวลา 

ของการเป็นหนุ่มสาวให้กับความขัดแย้ง”

	 ประชากรในวัยหนุ่มสาวระบุว่า	สิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุด	คือ

โอกาสทางเศรษฐกิจและงาน	ตามมาด้วยเรื่องของสาธารณสุข	การศึกษา	

และการสนับสนุนด้านจิตวิทยา	 ผู้หญิงจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ค่อนข้างมาก	 โดยเกือบร้อยละ	 30	 ในซีเรียรายงานว่าพวกเธอไม่มีรายได้ 

มาจุนเจือครอบครัวเลยแม้แต่น้อย	 หนุ่มสาวซีเรียในเลบานอนระบุว่า 

พวกเขาต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นอันดับแรก	

	 ผลกระทบทางสุขภาพจิตจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสามารถ 

เห็นได้ชัด	 เนื่องจากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคนวัยหนุ่มสาวในประเทศซีเรีย	

ร้อยละ	73	มีปัญหาด้านความวิตกกังวล	ร้อยละ	69	รู้สึกเครียด	ร้อยละ	62	 

มีความผิดหวัง	 ร้อยละ	 58	 เป็นโรคซึมเศร้า	 ร้อยละ	 54	 มีปัญหาด้าน 

การนอนหลับ	และร้อยละ	46	รู้สึกโดดเดี่ยว	ซึ่งทั้งในซีเรีย	เลบานอน	และ

เยอรมันนี	ที่	ICRC	ท�าการส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง	คนหนุ่มสาวชาวซีเรียระบุ

ว่าพวกเขาต้องการการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตเป็นอันดับต้น	ๆ	



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 หลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิด-19	สามารถบริจาคโลหิตได้	โดยแบ่งเป็น	2	กรณี	

 1. ถ้าไม่มีอาการข้างเคียง ให้เว้น 1 สัปดาห์ 	แม้ว่าจะบริจาคได้ทันทีหลังฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	แต่เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกาย
มีความสมบูรณ์เต็มที่	จึงให้เว้นระยะก่อนเป็นเวลา	1	สัปดาห์

 2. ถ้ามีอาการข้างเคียง เมื่อหายดีแล้วให้เว้น 2 สัปดาห์ 	อาการข้างเคียงที่พบบ่อย	ได้แก่	เจ็บ	บวม	แดง	บริเวณที่ฉีด	ปวดศีรษะ	
ปวดกล้ามเนื้อ	อ่อนเพลีย	มีไข้	ส่วนอาการข้างเคียงอื่นที่พบได้น้อย	ได้แก่	ต่อมน�้าเหลืองบริเวณใกล้เคียงที่ฉีดบวมโต	หลังฉีดวัคซีน	2-3	วัน	
และเป็นอยู่นานประมาณ	2	สัปดาห์

	 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	โทร.	0	2256	4300

ฉีดวัคซีนโควิด-19 บริจาคโลหิตได้หรือไม่ ?



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สุราษฎร์ธานี นายเจริญศักดิ์ วงษ์สุวรรณ  นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
ไชยา	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ ออกหน่วย 
รบับรจิาคโลหติ ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการ “Plus 1 เพ่ิมจ�านวนครัง้  
เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2)”	 เพื่อจัดหาโลหิตส�าหรับใช้รักษาผู้ป่วย 
ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ณ	 ศาลาประชาคม	 ที่ว่าการ
อ�าเภอไชยา	มีผู้บริจาคโลหิต	144	ราย	คิดเป็นปริมาณโลหิต	117	ยูนิต	 

เหล ่ากาชาดจังหวัด

สมุทรสงคราม นางรัชฎา บุญณสะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน 
ให้ผู ้ป ่วยพาร์กินสัน จ�านวน 8 ราย ในพ้ืนที่อ�าเภอบางคนที 
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น	 
 

 พทัลงุ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	ออกหน่วย
กิจกรรม	“วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข ปวงประชา” เยี่ยมผู้สูงอายุ 
 80 ปีข้ึนไป และครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน พร้อมมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค 
และเงินช่วยเหลือ	ในเขตพื้นที่ต�าบลควนขนุน	อ�าเภอควนขนุน  

ชัยภูมิ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ	 เยี่ยม 
ให้ก�าลังใจ นางณัชทวิภา สดับธรรม ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย  
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	ณ	บ้านเลขที่	
60/2	หมู่ที่	1	บ้านเมืองน้อย	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง

เพชรบูรณ์ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
หล่มสัก	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 ลงพื้นที่ 
เย่ียมเด็กนกัเรยีนทีมี่ความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา พร้อมมอบ
ถงุยงัชพี เคร่ืองอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ	ณ	ศนูย์การศึกษาพิเศษ
ประจ�าจังหวัดเพชรบูรณ์	ต�าบลหนองไขว่									

สโุขทยั นางกนกพร พรรณเทว ีนายกเหล่ากาชาดจังหวดัสุโขทยั	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 ออกหน่วยโครงการ 
หน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสขุ สร้างรอยยิม้ให้ประชาชน พร้อมมอบชดุธารน�า้ใจ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 100 ชุด	ณ	วัดราวต้นจันทร์	อ�าเภอศรีส�าโรง
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Call Center
สภากาชาดไทย

 � คณะรัฐมนตรีมีมติก�าหนดวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณี
พิเศษ เดือนเมษายน 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ วันจันทร์ 
ที่ 12 เมษายน 2564

 � ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างการท�าระบบฐานข้อมลูศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตดิต่อ 
ขอเอกสารประกวดราคาได้ถงึวนัที ่2 เมษายน 2564 ย่ืนซองประกวด
ราคาในวนัที ่22 เมษายน 2564 เวลา 10.00-11.30 น. และเปิดซอง 
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 7 สอบถามโทร.  
0 2256 4040 ในวันและเวลาราชการ

 � เชิญชวนคนรุ่นใหม่ อายุ 17-22 ปี บริจาคโลหิต ให้รัก  
ให้ชีวิต รับสายคล้องหน้ากาก BRAND’s Young Blood  
Challenge เป็นทีร่ะลกึ มจี�านวน 80,000 ชิน้ ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป 
หรือจนกว่าจะหมด บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
สภากาชาดไทย หน่วยเคล่ือนที่รับบริจาคโลหิต ในสถาบัน 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุร ี
ราชบรุ ีนครราชสมีา ขอนแก่น อบุลราชธาน ีนครสวรรค์ พษิณโุลก 
เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต

 � ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ในครอบครัว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00-16.30 น.  
โดยฝึกอบรมที่ศูนย์ฝีกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาคาร ส.ธ. ชั้น 11  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จ�านวน 20 คน ค่าลงทะเบยีน 3,500 บาท 
และฝึกอบรมออนไลน์ จ�านวน 50 คน ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 
สอบถามโทร. 0 2256 4000 ต่อ 71104 

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการระบบ NCD Platform  
ใน Application ระบบพยาบาลทางไกลและการให้ค�าปรกึษาสุขภาพ
ทางไกลชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 
บรษิทั มาย เฮลท์ กรุป๊ จ�ากดั โดยเสนอราคาเป็นเงินทัง้ส้ิน 150,000 
บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้ือทีวี Android 49-55 นิ้ว  
จ�านวน 13 เคร่ือง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก ได้แก่ บริษทั 
สินสยามพลสั จ�ากดั โดยเสนอราคาเป็นเงนิทัง้สิน้ 223,297.23 บาท  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุการเข้าออก
ลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท 
ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,230,544 บาท 

 � หนังสือการอภิบาลผู้สูงวัยส�าหรับผู้ดูแล มีจ�าหน่ายที่ร้าน  
ฬ Care ช้ัน 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ทั้ง 10 สาขา ราคาเล่มละ 200 บาท 
ขมุทรพัย์องค์ความรูใ้นการดแูลผูสู้งวยัทีท่นัสมยั เตม็ไปด้วยทกัษะ
และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการดูแล 
ผู้สูงวัยแบบครบวงจร

สารพันข่าว

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจ
บริจาคโลหิตในโครงการ	 “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” ตลอดเดือนเมษายน	 2564	 
เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญ 
พระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 

	 เมือ่วนัองัคารที	่9	มนีาคม	2564	ศาสตราจารย์กติตคิณุ นายแพทย์วิศิษฏ์  สติปรชีา 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 และผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 
พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย	 เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนของ 
บรษัิท	ไบโอเนท-เอเชยี	จ�ากดั	ณ	ต�าบลบ้านเลน	อ�าเภอบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	
เพือ่น�าข้อมลูมาประกอบการด�าเนนิโครงการยทุธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลติชวีวตัถุ
และยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย
	 โดยมี	นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไบโอเนท-เอเชีย	จ�ากัด	
และคณะ	ให้การต้อนรับน�าชมการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงานครั้งนี้	

เชิญชวนบริจาคโลหิตในโครงการ “เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” 

ตลอดเดือนเมษายน 2564

เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน เพื่อด�าเนินโครงการยุทธศาสตร์ 

และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ


