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พิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย”
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใย
และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ จึงพระราชทานพระราชานุญาต
ให้สภากาชาดไทย โดย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ จัดตัง้ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน–3 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�ำหรับ
น�ำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย” มอบอาหารพระราชทาน จ�ำนวน 3,000 ชุด ให้แก่ผู้แทนในอ�ำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในพื้นที่อ�ำเภอหัวหิน จ�ำนวน 5 ราย เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น�้ำดื่ม
และชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นายแพทย์ธเรศ
กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมด้วย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะท�ำงาน
จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมความพร้อม
ของโรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดให้บริการวันที่ 22
เมษายน 2564 ณ อาคารจันทนยิ่งยง ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ
โรงพยาบาลสนาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโรงพยาบาลสนาม
ด้านโรคระบาด ระดับที่ 1 มีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง ได้มาตรฐาน
ตามก�ำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากร และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะน�ำมาใช้กับผู้ป่วย ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย
ทีเ่ ป็นโรคโควิด-19 ทีไ่ ม่มคี วามรุนแรง สามารถตรวจรักษาโดยแพทย์ในเบือ้ งต้น
และพิจารณาส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย
กลุม่ เป้าหมายเป็นนิสติ และบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทัง้
ประชาชนทัว่ ไปทีต่ ดิ เชือ้ โควิดทีไ่ ม่มอี าการหรืออาการน้อย และไม่สามารถ
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้

สภากาชาดไทยเร่งส่งความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ สภากาชาดไทยเร่งด�ำเนินการส�ำรวจ
ความต้องการและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน
นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า
“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบนี้ ส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมกับ
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สนับสนุนชุดธารน�้ำใจฯ แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดต่าง ๆ โดยประสานงานผ่านสถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด หรือ
แจ้งผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อร้องขอชุดธารน�้ำใจฯ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของ
ที่จ�ำเป็น อาทิ ผ้าห่ม มุ้ง หน้ากากอนามัยแบบผ้า และแอลกอฮอล์เจล”
นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
กล่าวว่า “ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมสนับสนุนชุดธารน�้ำใจฯ รวมถึงสิ่งของที่จ�ำเป็นแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง และพร้อมสนับสนุนชุดธารน�้ำใจฯ แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่ได้รับค�ำแนะน�ำจาก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ให้กักตัวเองที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน แต่ไม่มีอาหารเพียงพอ
ส�ำหรับการกักตัว โดยอสม. ทัว่ ประเทศ สามารถร้องขอชุดธารน�ำ้ ใจฯ ผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยได้ สภากาชาดไทย
จะด�ำเนินการจัดส่งให้โดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง ส�ำหรับ 3 จังหวัดชายแดนใต้”
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการสภากาชาดไทย และที่ปรึกษาสภากาชาดไทย
นายแผน วรรณเมธี ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ขอลาออกจากต�ำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง นายเตช บุนนาค ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย สืบแทนต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง นายแผน วรรณเมธี ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษาสภากาชาดไทย

หารือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แก่ผู้หนีภัยจากสถานการณ์ ในเมียนมา
เข้าเยี่ยมคารวะ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายเตช
บุนนาค ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
นอกจากนีย้ งั ได้หารือเกีย่ วกับความพร้อมของสภากาชาดไทย
ในการเข้ามาของผู้หนีภัยจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา บริเวณชายขอบประเทศไทย และ
การระบาดระลอกที่ 3 ของโรคโควิด- 19
อุ ป ทู ต สหรั ฐ ฯ แจ้ ง ว่ า ยิ น ดี ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย สภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
พร้อมด้วย ดร.สตีเวน โอลีฟ ผู้อ�ำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ แก่ผู้หนีภัยจากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
สหรัฐอเมริกา ส�ำนักงานภาคพื้นเอเชีย และนายเดวิด มิวล์กี ผู้ประสานงานฝ่ายกิจการ เมียนมา
ผู้อพยพประจ�ำเอเชียตะวันออก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย

สภากาชาดอินโดนีเซียและติมอร์-เลสเต ขอบคุณสภากาชาดไทยที่ ให้การสนับสนุนปฏิบัติการโต้ตอบภัยพิบัติ
Mr. Sudirman Said เลขาธิการสภากาชาด
อินโดนีเซีย และ Madalena Fernandes Melo
Hanjan Costa Soares ประธานสภากาชาดติมอร์-เลสเต
ส่งหนังสือแสดงความขอบคุณสภากาชาดไทยที่ให้
การสนับสนุนปฏิบัติการโต้ตอบภัยพิบัติอุทกภัย
จากพายุไซโคลนและมีฝนตกหนักในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมถึงพืน้ ทีข่ องสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งส่งผลกระทบและ
สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยสภากาชาดไทย
ได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจไปยังสภากาชาด
ทัง้ 2 แห่ง เมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2564 รวมทัง้ สนับสนุน
เงินทุนให้แก่สภากาชาดติมอร์-เลสเต ในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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เยี่ยมชมโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ เยีย่ มชมโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ของบริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จ�ำกัด จังหวัดระยอง เพือ่ ศึกษาดูงานการด�ำเนินกิจการ ผังโรงงาน
และการบริหารจัดการโรงงาน โดยมี นายชลณัฐ ญาณารภพ กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และกรรมการขับเคลื่อน
โครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงาน ผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชือ้ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Vice-President–Olefins Business and operations, SCG Chemicals ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

เชิญชวนคนไทยสุขภาพดีบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ช่วยชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศ
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดลง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง
มีความต้องการใช้โลหิตวันละ 6,500-7,000 ยูนติ ปัจจุบนั ปริมาณโลหิตบริจาคทัว่ ประเทศ
ได้เพียงวันละ 2,000 ยูนิตเท่านั้น ท�ำให้ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย
การชะลอและเลื่อนการรักษาด้วยโลหิตอาจส่งผลอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ยกระดับมาตรการ 3 ข้อ ในการ
จัดหาโลหิตบริจาคที่ปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตขอให้คัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต เช่น หากมีไข้ ไอ
เจ็บคอ น�้ำมูกไหล จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่นขึ้น เดินทางไปยังสถานบันเทิง
ตลาด สถานที่แออัด พื้นที่เสี่ยงที่มกี ารระบาด หรือสัมผัสใกล้ชดิ กับผู้ป่วย หรือผู้ได้รับการ
วินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ต้องงดบริจาคโลหิตอย่างน้อย 14 วัน ส�ำหรับผู้ที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถบริจาคโลหิตได้ ดังนี้
- กรณีฉีดวัคซีน Sinovac เว้น 1 สัปดาห์ บริจาคโลหิตได้
- กรณีฉีดวัคซีน Astrazeneca และ Johnson & Johnson เว้น 4 สัปดาห์
บริจาคโลหิตได้
- หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้รอหลังหายดีแล้ว เว้น 1 สัปดาห์
บริจาคโลหิตได้
2. บุคลากรมีความตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทุกคน
ในพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดสัมผัส สถานที่
และอุปกรณ์สะอาดปลอดเชือ้ มีการเว้นระยะห่างและจัดตัง้ ฉากกัน้ ระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ผู้บริจาคโลหิตทุกจุดของกระบวนการบริจาคโลหิต
3. มาตรการทัง้ หมดครอบคลุมทัง้ ทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยเคลือ่ นที่ และ
หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทัว่ ประเทศ เพือ่ ความปลอดภัย
สูงสุดตามมตรฐานสากล
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

จุฬาฯ รักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ส�ำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสาขาวิชาโลหิตวิทยา สาขาวิชาระบบหายใจและเวชบ�ำบัดวิกฤติโรคระบบการหายใจ และสาขาวิชาโรคติดเชื้อ แถลงข่าว การรักษา
ผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ส�ำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โรคผิวหนังแข็ง เป็นโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันท�ำงานผิดปกติ ท�ำให้เกิดพังผืดที่ผิวหนังและอวัยวะภายใน สาเหตุของการเสียชีวิตคือ มีภาวะปอด
เป็นพังผืด แรงดันหลอดเลือดแดงในปอดสูงและหัวใจวาย ในผู้ป่วยที่มีการด�ำเนินโรครวดเร็ว การรักษาด้วยการจัดระบบภูมิคุ้มกันใหม่ให้ท�ำงาน
เป็นปกติ หรือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ จะช่วยชะลอการด�ำเนินโรคหรือการเสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ทันสมัยโดยเกิดจากความร่วมมือของ
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญในหลากหลายสาขาจนประสบผลส�ำเร็จ ส่งผลให้เกิดการต่อยอด และน�ำความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในอนาคตส�ำหรับประเทศไทย

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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หลากเรื่องราว หลายผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่สงคราม

“ไม่มีงานให้ท�ำอีกต่อไป ทุกอย่างหยุดนิ่ง แต่ถ้าคุณต้องอยู่โดย
ไม่เหลืออะไร มันคงง่ายกว่า ถ้าอย่างน้อยคุณได้อยู่กับครอบครัว” Jassim
จากอิรัก

“ผูค้ นบางส่วนไม่เชือ่ ว่าโควิดเป็นเรือ่ งใหญ่ อันทีจ่ ริงพวกเรามีปญ
ั หา
ที่หนักและรุนแรงกว่า ฉันได้แต่หวังว่าวัคซีนจะมาถึงพวกเราโดยเร็วที่สุด”
Falmata พยาบาลผดุงครรภ์จากไนจีเรีย

“การถูกตีตราจากงานที่ท�ำก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การถูกโจมตีเพราะ
รักษาคนไข้เป็นสิ่งที่ผมยอมรับไม่ได้” Abobakr คุณหมอชาวเยเมน
อาสาตัวเข้าดูแลผู้ป่วยโควิด-19

8 พฤษภาคม วันกาชาดโลก
TOGETHER WE ARE #UNSTOPPABLE - ท�ำดีไม่มีหยุดยั้ง
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

อ�ำนาจเจริญ

นางรัชชุมา บุตรโพธิ์บุตร นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด เยี่ยมให้ก�ำลังใจ นางปาน   ใจกล้า อายุ 86 ปี ผู้ป่วยติดเตียง
พร้ อ มมอบเครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภคเพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ
ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 3 บ้านนาดี ต�ำบลไร่ขี อ�ำเภอลืออ�ำนาจ

ชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย

สงขลา

สุพรรณบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบพัดลม จ�ำนวน
20 ตัว ให้แก่โรงพยาบาลจะนะ เพือ่ เป็นอุปกรณ์ในการจัดตัง้ โรงพยาบาลสนาม
ส�ำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด–19 ณ โรงพยาบาลจะนะ อ�ำเภอจะนะ

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบมุ้ง ผ้าห่ม และของใช้
จ�ำเป็นให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 จ�ำนวน 500 ชุด ณ โรงพยาบาลสนาม
ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ศฝ.สอ.รฝ.)
ต�ำบลบางเสร่ อ�ำเภอสัตหีบ

ร่วมส่งก�ำลังใจ พร้อมจัดส่งอาหารกล่อง จ�ำนวน 240 กล่อง ให้บุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช และส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ณ ปั๊มน�้ำมัน
ปตท. เลี่ยงเมือง อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

บุรรี มั ย์ นางเยาวพรรณ พณะชัย  นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอกระสัง พร้อมด้วย เพชรบูรณ์
คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ รับมอบชุดธารน�ำ้ ใจช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบวาตภัย ทีผ่ า่ นการร้องขอทางแอปพลิเคชันพ้นภัย จ�ำนวน 36 ชุด เพือ่ น�ำไป
แจกจ่ายในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลกันทรารมย์ และต�ำบลล�ำดวน ณ หอประชุมอ�ำเภอกระสัง

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอหล่มสัก
มอบถุงยังชีพ เครือ่ งอุปโภค บริโภค ให้แก่นางพรทิพย์ ไชยขาว ผูป้ ระสบอัคคีภยั
ณ บ้านเลขที่ 73 หมูท่ ี่ 3 ต�ำบลบ้านไร่ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้ งต้น
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ปกิ ณ กะ
27 ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

นายแพทย์ วิ ศิ ษ ฎ์ ฐิ ต วั ฒ น์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ รั บ บริ จ าค
อวั ย วะสภากาชาดไทย เป็ น ประธานพิ ธีบ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลอุ ทิ ศ แด่
ผู้บริจาคอวัยวะ ในงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ครบ 27 ปี วั น ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 5
ศู น ย์ รั บ บริ จ าคอวั ย วะสภากาชาดไทย อาคารเทิ ด พระเกี ย รติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน 99 บาท ในโครงการ “พลังใจ
99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” ช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัย
ทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ทพี่ งึ่ เพือ่ ลดความเสีย่ ง ป้องกัน และเยียวยา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักสีลม ชือ่ บัญชี "สภากาชาดไทย เพือ่ ภัยพิบตั "ิ
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย
สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี "ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภท
บัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 023-6-06799-0 สอบถามเพิ่มเติม โทร.1664

สารพันข่าว
 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 25) วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 สวนงู สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย จึงจ�ำเป็นต้องปิดท�ำการชั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 26 เมษายน9 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอบถาม
เพิ่มเติมที่เพจ Snake Farm QSMI-สวนงู สถานเสาวภา
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ท�ำการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการพบแพทย์ ส�ำหรับบุคลากรและครอบครัว สังกัดโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สังกัดสภากาชาดไทย และสังกัดคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคาร ภปร ชั้น 13 เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่บุคลากรและครอบครัวที่ไม่มีนัดหมายล่วงหน้า แต่มีความประสงค์
ท�ำการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ เพื่อให้ขั้นตอนการพบแพทย์เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วได้จัดท�ำขั้นตอนการบริการตรวจโรคส�ำหรับบุคลากรและ
ครอบครัวทีไ่ ม่มนี ดั หมาย โดยไม่ตอ้ งผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนทีอ่ าคาร
ภปร ชั้นล่าง ให้สามารถติดต่อเพื่อท�ำการนัดเวลาพบแพทย์ที่อาคาร ภปร
ชั้น 13 ได้โดยตรง หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2256 5121
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศผู้ชนะ
การประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาด 535,000 BTU
พร้อมติดตั้ง อาคารพระบรมคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สยามไตรเทควิศวกรรม จ�ำกัด
โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,642,441.44 บาท

Call Center
สภากาชาดไทย

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

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