
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1577  ปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2564
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54

	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต	ครั้งที่	54 ซึ่งสภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้

แนวคิด "Shop the World at the Diplomatic Red Cross Bazaar" ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2564 โดยมี นายแผน	วรรณเมธี เลขาธิการ

สภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายขรรค์	ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 

มิสซิสมาเรีย	ฮีเมน่า	ริโอส	ฮามาน	ภริยาเอกอัครราชทูตเปรู ประจ�าประเทศไทย ประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 เฝ้าฯ รับเสด็จ  



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 มีสินค้าทั่วทุกมุมโลกจากสถานทูตกว่า 50 ประเทศ ร่วมออกร้าน ส�าหรับปีนี้ราชอาณาจักรกัมพูชา 

เข้าร่วมเป็นครั้งแรก และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 จึงจัดงานในรูปแบบ	 Hybrid	 ที่ผสมผสานระหว่าง 

งานออนกราวด์และออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและมีส่วนร่วมในงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.dpcredcrossbazaar.com  

ทั้งการจ�าหน่ายสินค้า การจ�าหน่ายสลากคณะภริยาทูต ชมศิลปะการแสดงนานาชาติ และร่วมบริจาคสนับสนุนสภากาชาดไทยผ่านโครงการต่าง ๆ 

กิจกรรมออนกราวน์ ณ ชั้น 5 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามข้อก�าหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีระบบ

การจัดคิวด้วยแอปพลิเคชัน QueQ เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดความหนาแน่นในการเข้าพื้นที่ รายได้จากการจัดงานน�าไปช่วยเหลือเด็ก สตรี  

ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ชนบท และผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และการจัดสรรของคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต  

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของสภากาชาดไทยต่อไป



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564	 นายแผน	 วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย	 ลงนามถวายพระพร	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	 ทรงเจริญพระชนมายุ	 

66	พรรษา พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารสภากาชาดไทย เพือ่แสดงความจงรกัภักดีและส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณอย่างหาทีสุ่ดมิได้ ณ บรเิวณชัน้ 1 อาคาร

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติฯ

ลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564	 นายแผน	วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา	บริจาคโลหิต	ด้วยหัวใจ	

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 

ทรงเจริญพระชนมายุ	 66	 พรรษา	 2	 เมษายน	 2564 และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย 

ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ	 ร่วมเป็นจิตอาสา	 ท�าความดี	 บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ	 

เฉลิมพระเกียรติฯ	พร้อมโพสต์ภาพและข้อความติด	hashtag	#เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ	ตลอดเดือนเมษายน	2564	ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

สภากาชาดไทย หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าที ่ทัง้ 6 แห่ง ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ12 แห่ง สาขาบรกิารโลหติ และโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัท่ัวประเทศ



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

ปล่อยขบวนส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ส�านักงานเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ

 เมือ่วันที ่20 มนีาคม 2564 นายขรรค์	ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์	 

แพทย์หญิงภัณฑิลา	 หฤทัยวิจิตรโชค	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านจัดซื้อ และคณะผู้บริหารจากส�านักงาน 
จดัหารายได้ และส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย 

ร่วมปล่อยขบวนส่งมอบวัสดุและครุภณัฑ์ส�านกังาน	ให้กบัสมาคมส่งเสรมิ

สถานภาพสตรี	 ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ ณ บริเวณด้านหน้าตึก
ไนติงเกล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 
นายแพทย์วิศิษฏ์	สิตปรชีา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
เป็นประธานพธิที�าบญุเนือ่งในโอกาสครบ 21 ปี สถานเีพาะเลีย้งม้าและ
สัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 สถานเีพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลมิพระเกยีรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เปิดด�าเนินการเมือ่วนัที ่21 มกราคม 2543 มพีืน้ที ่646 ไร่ พืน้ทีส่่วนใหญ่ 
ได้แบ่งเป็นแปลงปลูกหญ้าเพื่อเป็นแปลงปล่อยม้า และแปลง 
ปลกูหญ้าสดเพือ่เป็นอาหารส�าหรบัม้าท่ีเลีย้ง ส่วนท่ีเหลอืเป็นทีก่่อสร้าง
บ้านพักและอาคารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประกอบด้วย บ้านพัก 60 หลัง 
อาคารส�านักงาน 1 หลัง อาคารปฏิบัติงานเซรุ่ม 1 หลัง อาคารสัตว์
ทดลอง โรงรถ และโรงเก็บของต่าง ๆ 
 ปัจจบัุนสถานีเพาะเลีย้งม้าและสัตว์ทดลองฯ มม้ีาท้ังหมด 490 ตวั 
มีภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดการฟาร์มม้า เป็นการบริหารจัดการ
งานต่าง ๆ อย่างครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงม้า และผลิตลูกม้า 
เพือ่ใช้งานการผลติเซรุม่ต่าง ๆ  การผลติพลาสมาจากม้าเพือ่ท�าเซรุม่	
คือ การน�าพลาสมาจากม้าที่คัดเลือกและผ่านการฉีดกระตุ้นแล้ว  
เพือ่น�าไปผลิตเซรุ่มแก้พษิงู และเซรุม่ป้องกันพษิสนุขับ้า และการเลีย้ง
สตัว์ทดลอง	อย่างหนถูบีจกัร (mice) เพ่ือใช้งานทดสอบผลติภณัฑ์เซรุม่

21 ปี สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

ทุน่ระเบดิสงัหาร... สงครามในอดตียงัคงคร่าชวิีตผูค้นในปัจจบุนั 

 สถานการณ์ความสูญเสียจากทุ ่นระเบิดยังคงเกิดต่อเน่ือง 

มาสบิหลายปี แม้บางพืน้ทีส่งครามจะสงบไปนานแล้ว เรือ่งนีมี้ทีม่าจากหลาย

สาเหตุ อย่างแรกคือเรื่องงบประมาณในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดท่ีไม่เพียงพอ 

อย่างที่สองคือปัญหาด้านเศรฐกิจที่ผลักดันให้ผู้คนจ�านวนมากจ�าเป็นต้อง

เข้าไปใช้งานพื้นที่ที่ยังเก็บกู้ทุ่นระเบิดได้ไม่หมด และอย่างสุดท้ายซึ่งเป็น

เหตุผลที่น่าเศร้า ที่ทุกวันน้ีทุ่นระเบิดยังคงถูกใช้ในความขัดแย้งต่าง ๆ  

นั่นหมายความว่าในทุกวันที่เราพยายามเก็บกู้ระเบิด มีทุ่นระเบิดใหม่ 

ถกูฝังลงไปเสมอ จรงิอยูว่่าสาเหตทุัง้สามประการไม่สามารถแก้ไขได้ในทนัที  

แต่ทุกวันนี้ประชาคมโลกก็หันมาตระหนักถึงความอันตรายของทุ่นระเบิด

สังหารกันมากขึ้น ฉันหวังว่าประเด็นนี้จะเป็นที่พูดถึงและผลักดันกันต่อไป 

เพราะยังมีผู้คนอีกมากมายที่ไม่ทราบถึงภัยอันตรายจากทุ่นระเบิด 

 อะไรเป็นแรงบนัดาลใจให้คณุเข้ามาท�างานเกีย่วกบัทุน่ระเบดิสงัหาร	

 ภารกิจในการก�าจัดทุ่นระเบิดที่หลงเหลือจากสงครามเป็นงานใหญ่

ทั้งในเชิงตัวเลขสถิติ และในแง่ผลกระทบ ทุกครั้งที่ฉันได้เห็นตัวเลขว่ามี 

ทุ่นระเบิดมากขนาดไหนถูกฝังอยูในพื้นที่ต่าง ๆ มันท�าให้ใจหาย จริงอยู่

ว่าการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลาและต้องมีแผนการพัฒนา

อย่างยัง่ยนื แต่กม็ผีูค้นมากมายพร้อมเสีย่งชวีติในทกุวนัเพือ่ท�าให้พืน้ทีแ่ต่ละ

ตารางเมตรกลายเป็นเขตปลอดภัย ทุก ๆ ตารางเมตรที่เราก�าจัดระเบิดได้  

และทุก ๆ ทุ่นระเบิดท่ีเราเก็บกู้ คือตัวแทนความตั้งใจของผู้หญิงและ

ผู้ชายหลายพันคนที่ท�าหน้าที่ของพวกเขาในทุกวันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน  

คือการสร้างโลกนี้ให้เป็นสถานที่ที่ดีกว่า 

	 ประเทศลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 ได้รับผลกระทบอย่างมาก

จากทุ่นระเบิดที่ยังคงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	

คุณรู้สึกอย่างไรที่ได้เข้ามาท�างานในพื้นที่เหล่านี้	

 การท�างานในประเทศเหล่านีเ้ป็นเรือ่งน่าตืน่เต้นมาก ท้ังสามประเทศ

เป็นหนึ่งในบริเวณท่ีได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดสังหารมากที่สุดในโลก  

มคีวามพยายามอย่างต่อเนือ่งเพือ่ก�าจดัทุน่ระเบดิ ซึง่นัน่ท�าให้ฉนัรูส้กึประทบัใจ  

การได้มีส่วนร่วมในงานนี้ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถ

พัฒนาการท�างานได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับ

การท�างานของฉัน

 ก้าวแรก ก้าวที่สอง หรือก้าวต่อไปอาจเป็นก้าวสุดท้าย หากคุณ

ใช้ชีวิตในประเทศที่เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดสังหารอย่างอัฟกานิสถาน อิรัก 

ไนจีเรีย หรือแม้แต่บ้านใกล้เรือนเคียงอย่างลาว กัมพูชา และเวียดนาม  

ทั้งสามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดูภายนอกเหมือนจะสงบสุข 

แต่ยังมีภัยร้ายจากสงครามเวียดนามซ่อนตัวอยู่ 

 ช่วงสงครามเวียดนาม ประเทศลาวตกเป็นเป้าหมายของการ 

ท้ิงระเบดิมากกว่าสองล้านตนั ในระหว่างปี 1964 ถงึ 1973 เทยีบเท่ากบัการ

ทิง้ระเบิดด้วยเครือ่งบนิทกุ ๆ  8 นาท ีตดิต่อกนัเป็นเวลา 9 ปี ประเทศกมัพชูา

ยังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากกับระเบิดแม้สงครามจะจบลงไปนานแล้ว  

ต้นศตวรรษที ่1990 กมัพชูามทุีนระเบดิสังหารประมาณ 10 ล้านลกู มากกว่า

จ�านวนประชากรรวมกนัทัง้ประเทศ จ�านวนทีน่่าตกใจน้ีน�าไปสู่ค�าถามส�าคญั 

ทีว่่า	“โลกนีจ้ะปราศจากกบัระเบดิได้อย่างไร”	และ	“ใครทีท่�าหน้าทีเ่บือ้งหลงั 

การเก็บกู้มรดกจากสงคราม” คิโอน่า	 โบลด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

อาวุธและวัตถุปนเปื้อนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 

ได้ให้สัมภาษณ์เนื่องในวันทุ่นระเบิดสากล	4	เมษายน ว่า

	 วันทุ่นระเบิดสากลมีความส�าคัญอย่างไร	

 ฉันคิดว่ามีความส�าคัญหลายอย่าง ในด้านหนึ่ง วันทุ่นระเบิดสากล

เปดิโอกาสให้เราได้มองย้อนถึงความส�าเรจ็ที่ผ่านมา และความทา้ทายที่รอ

อยู่ในอนาคต มันยังเป็นวันที่เราได้ร่วมกันร�าลึกถึงผู้คนมากมายที่สูญเสีย

ชวีติหรอืได้รบัผลกระทบจากทุน่ระเบดิ ไม่ว่าจะเป็นคนพืน้ที ่หรอืเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเข้าไปเก็บกู้ระเบิด ผลกระทบจากทุ่นระเบิดไม่เพียงสร้างความสูญเสีย 

ทางร่างกาย แต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจ มีผู้คนมากมายที่สูญเสียอวัยวะ

และประสบกับความยากล�าบากทั้งทางสังคมและการประกอบอาชีพ  

ดงันัน้วันทุน่ระเบดิสากลจงึท�าหน้าทีต่่างจากวันส�าคญัอืน่ ๆ  อยูเ่ลก็น้อย คอื

มันไม่ใช่วันที่เราร่วมเฉลิมฉลองเพียงอย่างเดียว แต่เป็นวันที่เราได้ร่วมกัน

ตระหนักถึงปัญหาที่ประชาคมโลกต้องร่วมกันแก้ไข

 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	กล่าวว่ามีผู้คนกว่า 

สีพ่นัคนจากทัว่โลกต้องสูญเสียชวีติหรอืได้รบับาดเจบ็จากทุน่ระเบดิในทกุปี	

ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2564 นางสนุนัทา	ศรอนสุนิ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย น�าอาสา
ยุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา 
ต่าง	ๆ	จ�านวน	295	คน	ร่วมแสดงพลังโดยการบริจาค
โลหิต	เนื่องจากวิกฤตโลหิตขาดแคลนในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นปีแห่งการ 
เฉลิมฉลองวนัคล้ายวนัสถาปนายวุกาชาดไทย 99 สู ่100 ปี 
กิจการยุวกาชาดไทย ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย 

 กิจกรรมรวมพลังอาสายุวกาชาดก�าหนดจัดขึ้น
เดือนละครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึง
เดือนมกราคม 2565 ซึ่งที่ผ่านมามีการรวมพลังอาสา 
ยุวกาชาด 368 คน และจะก�าหนดจัดข้ึนในครั้งต่อไป	 
วันที่	26	เมษายน	2564 ในวันสถาปนาสภากาชาดไทย 
เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้เป็นส่วนหน่ึงของการช่วยเหลือ
ผูป่้วยทีร่อความหวงั และ ช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลน
โลหิต

รวมพลังอาสายุวกาชาดในโอกาส 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สงขลา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอสะเดา ลงพื้นที่
มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ซึ่งอ�าเภอสะเดา
มีผู้ป่วยที่ผ่านการคัดเลือก จ�านวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ต�าบลปาดังเบซาร์  
 
 

เหล ่ากาชาดจังหวัด

สุโขทัย นางกนกพร	 พรรณเทวี	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวัด มอบชุดธารน�า้ใจ
สภากาชาดไทยแก่ผูป้ระสบวาตภยั	ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอศรสี�าโรง รวมท้ังสิน้ 
10 ต�าบล 61 หมูบ้่าน 932 ครวัเรอืน ณ หอประชมุศรสี�าโรง อ�าเภอศรสี�าโรง 
 
 

มุกดาหาร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร 
เยี่ยมให้ก�าลังใจ	นางสุภา	สาลิสี	อายุ	65	ปี	ผู้ป่วยติดเตียง	ในโครงการ	
“วนักาชาด	บรรเทาทุกข์	บ�ารุงสขุ	ปวงประชา”	พร้อมมอบถงุยงัชพี	และ
เงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ ณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 11 ต�าบล
ผึ่งแดด อ�าเภอเมือง   

พัทลุง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบ 
ถงุยงัชพีและเงนิช่วยเหลอืครอบครัว	นายโอภาส	ศรมุีณ	ีผูป้ระสบอคัคภียั	
ณ บ้านเลขที่ 103/1 หมู่ที่ 5 ต�าบลกงหรา อ�าเภอกงหรา 

ชลบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอสัตหีบ มอบถุงยังชีพ
และเงินช่วยเหลือผูพิ้การและผู้ด้อยโอกาส	จ�านวน	3	ราย	ในเขตพืน้ทีต่�าบล
สตัหีบ และต�าบลบางเสร่ เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจในการด�าเนนิชวิีตต่อไป 
 

ชยัภมู ินางสายชล	บุญอรณะ		นายกเหล่ากาชาดจังหวดัชยัภมู ิพร้อมด้วย 
คณะกรรมและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเคร่ืองอุปโภค	 บริโภค	
และเงินช่วยเหลือครอบครัว	 นายคะนอง	 ประนิดพล	 ผู้ประสบอัคคีภัย	
สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ณ บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 6 ต�าบลถ�้าวัวแดง อ�าเภอ
หนองบัวแดง



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2251 1621
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Call Center
สภากาชาดไทย

 � คลินิคนิรนาม	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	เปิดท�าการคลินิก
นอกเวลา	วันพุธ,	ศุกร์	เวลา	16.30-19.00	น.	และวันเสาร์	เวลา	08.30-
15.00	น.	ตั้งแต่เดือนเมษายน	2564	เป็นต้นไป

 � เชญิชวนประกวดสือ่ภาพนิง่	Infographic	หวัข้อ	ท้าเพือ่น...	บรจิาค
โลหิต	ในโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่	ต่อพลงัชวีติ	2564	(Brand’s	Young	
Blood	2021)	ชงิเงนิรางวลักว่า	20,000	บาท	โดยส่งผลงานได้ตัง้แต่บดันีถ้งึ
วนัที	่10	พฤษภาคม	2564 และขอเชญิร่วมกจิกรรมประกวดภาพถ่าย	หวัข้อ	
ท้าประลองบริจาคโลหิต	#brandsyoungbloodchallenge	 โดยโพสต์ลง	 
Facebook	ตัง้ค่าเป็นสาธารณะ	และแทก็เพือ่น	5	คน	ชงิรางวลักว่า	10,000	บาท  
สอบถามเพิ่มเติมโทร.	0	2255	4567

 � ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ	 ให้บริการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ 
ด้วยเทคโนโลยี	ReLEx	SMILE	เป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดแยกชั้นกระจกตา
ด้วยการใช้เคร่ืองเลเซอร์ความเร็วสูงในการเปิดแผลและแก้ไขสายตา 
ผิดปกติพร้อมกันในขั้นตอนเดียว	 มีความแม่นย�าและปลอดภัยสูง	 รวมถึง 
วธิอีืน่	ๆ 	โดยสามารถรบัส่วนลด	10%	ตัง้แต่บดันีถ้งึวนัที	่30	มถินุายน	2564	
ติดต่อสอบถามหรือนัดตรวจประเมินก่อนผ่าตัดได้ที่	 ศูนย์เลเซอร์สายตา
จุฬาฯ	ชั้น	18	โซน	C	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00-16.00	น.	โทร.	0	2649	4000	
ต่อ	81875-76

 � คลินิกพฤฒารักษ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 
เปิดให้บริการคัดกรองและประเมินปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย	 55	 ปีขึ้นไป	 
โดยให้การดูแลแบบองค์รวม	 ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี	 เวลา	 16.00-
20.00	 น.	 วันเสาร์	 เวลา	 08.00-12.00	 น.	 สอบถามเพิ่มเติมและติดต่อ 
ท�านัดได้ที่	ชั้น	4	อาคาร	ส.ธ.	โทร.	09	4807	7456

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคาจ้างตดิตัง้ระบบส�ารองไฟฟ้าฉกุเฉนิส�าหรับลฟิต์โดยสารอาคาร
สิรินธรานุสรณ์	60	พรรษา	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	
บริษัท	 ฮิตาชิ	 เอลลิเวเตอร์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 โดยเสนอราคาเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น	 390,550	 บาท	 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดหุ่นฝึกจ�าลอง 
การเจาะเลือด	 การให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดด�า	 อาคาร 
สรินิธรานสุรณ์	60	พรรษา	ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์	จ�านวน	10	ชดุ	 
ผู้ชนะการเสนอราคา	ได้แก่	บริษัท	บีเจเอช	เมดิคอล	จ�ากัด	โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น	 1,200,000	 บาท	 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้ง 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 ชนิดเครือข่ายแบบมุมองศาคงที่	 จ�านวน	 2	 ชุด  
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง	ผูไ้ด้รบัคดัเลอืก	ได้แก่	บรษิทั	มนิท์คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั 
โดยเสนอราคาเป็นเงนิท้ังสิน้	120,005.85	บาท	ประกาศผูช้นะการเสนอราคา 
จ้างควบคุมการก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาสถาบัน	 
ห้องสรง	ชั้น	8	และห้องประชุมศักรินทรภักดี	ชั้น	3	อาคารสิรินธรานุสรณ์	
60	พรรษา	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ได้แก่	บริษัท	แปลน	
คอนซลัแตนท์ส	จ�ากดั	โดยเสนอราคาเป็นเงนิทัง้สิน้	487,920	บาท	ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างท�าร้านสวัสดิการขายของที่ระลึกของสถาบัน	 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ผู้ได้รับคัดเลือก	ได้แก่	บริษัท	วรวัฒน์	ดีไซน์	จ�ากัด 
โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังสิ้น	 359,625.90	 บาท	 ประกาศผู้ชนะการเสนอ 
ราคาจ้างติดตั้งประตูหนีไฟ	ชั้น	1	ชนิดบานคู่ทึบกันไฟ	อาคารพระบรมคุณ  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	 ผู้ได้รับการคัดเลือก	 ได้แก่	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	
ส.พรรณรัตน์	โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	140,063	บาท	ประกาศผู้ชนะ 
การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน	 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 
ผู้ชนะการเสนอราคา	 ได้แก่	 บริษัท	 เทคโนโลยีอินฟราสตรัคเจอร์	 จ�ากัด	 
โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น	2,504,000	บาท

สารพันข่าว

 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก�าหนดจดัพธิพีระราชทาน
เพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) ประจ�าปีการศึกษา 
2563 วันที่	 9	 พฤษภาคม	 2564	 ณ	 วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ และมีพิธี 
มอบประกาศเกียรติคุณและสวดพระอภิธรรม วันที่ 8 พฤษภาคม 2564  
ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกาย 

เพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563


