
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1579 ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2564

TRC.AD.TMR03-19-0010

	 สภากาชาดไทย	ร่วมกับส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	จัดทีมแพทย์และพยาบาลเสริมทัพในการฉีดวัคซีนโควิด-19	ให้แก่ผู้มีความเสี่ยงในพื้นที่

ชุมชนแออัดเขตคลองเตย	และเตรียมเปิดรับสมัครอาสาสมัครแพทย์	พยาบาล	พร้อมมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	ส�าหรับผู้กักตัว	14	วัน

	 เมื่อวันที่	 5	 พฤษภาคม	 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 

ตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจทีมแพทย์และพยาบาลของส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	ที่ปฏิบัติงานร่วมกับส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	

น�าทีมโดย แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 

ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19	ให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนแออัดเขตคลองเตย	โดยส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	ตั้งเป้าในการฉีดวัคซีน

ประมาณวันละ	1,500	ราย	ณ	ห้างสรรพสินค้าโลตัส	สาขาพระราม	4	เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

สภากาชาดไทย ร่วมกับส�านักอนามัย เสริมทัพฉีดวัคซีนโควิด-19 เขตคลองเตย  



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ	กล่าวว่า	“วันนี้สภากาชาดไทยมาร่วมสนับสนุน	กทม.	ในการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด 

หนักสุดในตอนน้ี	ซึง่กค็อืพืน้ท่ีคลองเตย	มทีัง้ทมีแพทย์และพยาบาลทีม่าปฏิบติังาน	นอกจากนี	้ในอนาคตอันใกล้เราจะระดมอาสาสมคัรของสภากาชาดไทย	

ที่เป็นแพทย์หรือพยาบาลที่มีจิตอาสา	 มาช่วยภาครัฐในการระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอีก	 และสภากาชาดไทยได้เตรียมเปิดสิทธิ์ 

ให้กบั	อสส.	(อาสาสมัครสาธารณสขุ)	ในการคย์ีข้อมลูเข้าในระบบแอปพลิเคชันพ้นภยั	ส�าหรบัผูท่ี้	อสส.ประเมินแล้วว่ามคีวามเสีย่ง	จ�าเป็นต้องกกัตวัเอง	

14	 วัน	 เพ่ือท่ีเมื่อข้อมูลเข้าระบบแล้วสภากาชาดไทยจะได้จัดส่งชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 ไปสนับสนุน	 โดยอาศัยส�านักงานเขตต่าง	 ๆ	 

เป็นตัวกลางในการประสานต่อไป	ซึ่งชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	นี้	สภากาชาดไทยได้ด�าเนินการในส่วนภูมิภาคมาเป็นระยะเวลา	1	ปีเศษแล้ว 

โดยมี	 อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน)	 เป็นผู้คีย์ข้อมูลผ่านเข้าระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย	 ซึ่งสภากาชาดไทยได้ด�าเนินการช่วยเหลือ 

ผู้กักตัวเอง	14	วัน	ด้วยชุดธารน�้าใจฯ	ไปแล้วกว่า	100,000	ชุด”

	 เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทยเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน	 โดยสามารถบริจาคในโครงการ	 “พลังใจ 99 บาท  

ก้าวผ่านวกิฤต COVID-19”	เพือ่มอบชดุธารน�า้ใจช่วยเหลอืประชาชนทีต้่องกักกันตน	ผูสู้งวยัทีช่่วยเหลอืตนเองไม่ได้และไร้ทีพ่ึง่	เพือ่ลดความเสีย่ง	ป้องกนั	

และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ด้วยการสแกน	 QR	 CODE	 ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ	 E-DONATION	 หรือ 

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย	สาขาส�านักสีลม	ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน	เลขที่	001-1-34567-0	

หรือธนาคารกรุงไทย	 สาขาสุรวงศ์	 ชื่อบัญชี “ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี	 กระแสรายวัน	 เลขที่	 023-6-06799-0	 

ลดหย่อนภาษีได้	2	เท่า	สอบถามเพิ่มเติม	โทร.	1664



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

รับมอบรถบริจาคโลหิต เนื่องในวันกาชาดโลก

	 เมื่อวันที่	 8	พฤษภาคม	 2564	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 จัดงานวันกาชาดโลก ปี 2564 ภายใต้แนวคิด Together  

We Are #UNSTOPPABLE “บริจาคโลหติ มัน่ใจ ปลอดภยั เราจะฝ่าวกิฤต COVID-19 ไปด้วยกนั”	ณ	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	

โดยมี	 นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานเปิดงาน และรับมอบรถบริจาคโลหิต	 จาก	Ms. Kathryn Clarkson  

หัวหน้าคณะผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง	สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	ส�านักงานกรุงเทพ	(IFRC)	

	 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ	33/2	แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย	พุทธศักราช	2500	แก้ไขเพิ่มเติม	โดยข้อบังคับสภากาชาดไทย	 

(ฉบับที่	 83)	 พุทธศักราช	 2562	 ข้อ	 6	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา

สภากาชาดไทย จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตัง้ผู้มนีามต่อไปนีด้�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	ตามท่ีเลขาธกิาร

สภากาชาดไทยเสนอ	คือ

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

 2. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

 3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

 4. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	ฝ่ายการแพทย์

 5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

 6. นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

 7. ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2564	

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน อาหาร และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ 

	 นายประสิทธ์ิ	 บุญดวงประเสริฐ	 ประธานคณะผู้บริหาร	 บริษัท
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
ภายใต้โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19

	 คณะผู้แทนบริษัท	คาร์มาร์ท	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	วิศวะจุฬาฯ	 
รุ ่น	 2517	 มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ Cathy Doll จ�านวน 
50,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จ�านวน 1,000 กล่อง

	 ครอบครัวพันธุมโกมล	 มอบเงินบริจาค จ�านวน 163,000 บาท  
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศส�าหรับฆ่าเชื้อโควิด-19 

	 นายสทิธศัิกดิ	์วฒันาพร	ประธานกรรมการบริหาร	บริษทัศาลา	สมทุรสาคร	
จ�ากดั มอบน�า้มะพร้าวและน�า้สบัปะรดแบรนด์เจีย๊ก JIAK จ�านวน 40 กล่อง

 คณะผู้แทนมูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน	 The	
Insurance	 and	 Financial	 Advisors	 Foundation	 มอบชุด PPE 
จ�านวน 100 ชุด และหมวก จ�านวน 150 ใบ พร้อมของใช้ที่จ�าเป็น

	 คณะผู้แทนบริษัท	ซีอาร์จี	อินเตอร์เนชั่นแนล	ฟู้ด	จ�ากัด	แบรนด์
โอโตยะ	 (OOTAYA)	 มอบอาหารปรุงสุกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

	 บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมกับหลักสูตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์	 รุ ่นที่	 9	 (ปธพ.9) มอบผลิตภัณฑ์ 
กึ่งส�าเร็จรูป จ�านวน 10 ลัง และขนมปังกรอบ จ�านวน 10 ลัง 

ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้านโควิด-19



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 IA Letter	 ฉบับนี้กลับมาพร้อมกับวิถีชีวิตใหม่เพื่อป้องกันตนเองและผู้อ่ืน	 ซึ่งต้องวางแผนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	 เช่นเดียวกับ
การบริหารจัดการงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง	 ที่ในแต่ละปีสภากาชาดไทยมีงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูง	 หากทุกท่านเข้าใจกระบวนการ	 วิธีปฏิบัต ิ
อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	เป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน	และสภากาชาดไทยอย่างยั่งยืน

หลักการในการจัดซื้อ/จัดจ้าง - เพื่อพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีคุณภาพ	/ตรงวัตถุประสงค์
ราคาเหมาะสม

เปิดเผยข้อมูลเปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรมและระยะเวลาที่เหมาะสม

มีแผนล่วงหน้า	
ก�าหนดเวลาเหมาะสม

มีการประเมินผล

เก็บข้อมูลเป็นระบบตรวจสอบได้

KEY CONTROL กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง – เราเข้าใจแต่ละขั้นตอนดีแล้วอย่างไร

 สามารถติดตาม	IA	LETTER	ได้ทาง	Intranet	สภากาชาดไทย	(https://thethairedcrosssociety.sharepoint.com)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ต่อฉบับหน้า)

IA LETTER
ฉบับที่ 8 ปีที่ 3 ประจ�าวันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง KEY CONTROL กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 วันที่	 8	 พฤษภาคมของทุกปี	 วันคล้ายวันเกิดของนายอังรี	 ดูนังต์	 บิดาผู้ก่อตั้งกลุ่มองค์กรกาชาด	 และเป็นวันกาชาดโลก	 
วันส�าคัญในการเฉลิมฉลองหลักการ	คุณค่า	ประวัติศาสตร์	และผลกระทบที่กลุ่มองค์กรกาชาดได้ท�างานอย่างหนักให้เกิดขึ้น	
	 นายอังรี	ดูนังต์	ได้บันทึกเรื่องราวอันเจ็บปวดในสมรภูมิรบในหนังสือความทรงจ�าแห่งโซลเฟริโน	ได้แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น 
ของวิสัยทัศน์ในการท�างานด้านมนุษยธรรม	 และน�าไปสู่การเกิดขึ้นขององค์กรอาสาสมัครบรรเทาทุกข์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
การดแูลผูท้ีไ่ด้รบับาดเจบ็จากการสูร้บโดยไม่มกีารแบ่งแยก	ซึง่สิง่เหล่านีเ้ป็นหลกัการทีถู่กน�ามาปฏบิตัใินการท�างานของกลุม่องค์กรกาชาด	
	 ช่วงเวลาเกอืบสองศตวรรษในการก่อต้ังองค์กรอาสาสมคัรบรรเทาทกุข์ในทุกประเทศ	ธรรมชาตขิองสงครามและภยัพบิตัอิืน่	ๆ 	
ได้เปลี่ยนแปลงไป	แต่สิ่งที่ยังคงอยู่เช่นเดิม	คือความเจ็บปวดของมวลมนุษยชาติ	หลายปีที่ผ่านมาสันติภาพไม่เคยเกิดขึ้นอย่างแท้จริง	
ในทางกลับกันเรายังคงเห็นความเจ็บปวดขยายตัวเพิ่มขึ้น	ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของโลกต่อการแพร่ระบาด
ของโรคร้าย แต่ในขณะเดียวกันก็ได้สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงความทุ่มเทและความส�าเร็จในการท�างานของอาสาสมัคร และ
เจ้าหน้าที่ของกลุ่มองค์กรกาชาด 
	 ความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	แต่ท่ามกลางสภาวการณ์ของการแพร่ระบาด	ความเร่งด่วนด้านภาวะ
โลกร้อน	 และภยันตรายนานัปการจากชุมชนที่ตกอยู่ท่ามกลางความเส่ียงของภัยพิบัติและความขาดแคลน	 แต่ที่ปลายอุโมงค์ยังคงมี
ความหวังที่ถกัทอขึน้ผ่านการลงมือท�าด้วยความกรุณา	จากคนหนึ่งสู่อกีคนหนึ่ง	ไปยงัคนที่อยูใ่นชุมชนทั้งนอ้ยใหญท่ั่วโลก	เมื่อใดก็ตาม
ทีเ่กดิวกิฤตจะมอีาสาสมคัรของกลุม่องค์กรกาชาดทีพ่ร้อมท�างานเพือ่ให้การสนับสนุนผู้คนท่ีได้รับผลกระทบ	และท�าให้พวกเขาเหล่านัน้
ฟื้นตัวและกลับไปใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุด	การท�างานของเหล่าอาสาสมัครเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อ	
 เน่ืองในโอกาสวนักาชาดโลก ขอถอืโอกาสนีใ้นการยกย่องอาสาสมคัร สมาชกิ และเจ้าหน้าทีจ่�านวนหลายล้านคนทีท่�างานหนกั
เพือ่ให้การป้องกนัและลดทอนความเจบ็ปวดของมวลมนุษยชาต ิพวกเขาท�างานในแนวหน้าท่ามกลางวกิฤต อยูใ่นสถานการณ์ทีย่าก
ล�าบาก และเสี่ยงต่อความปลอดภัย พวกเขาสมควรได้รับการขอบคุณจากเรา 
 การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความส�าคัญต่อการท�าหน้าที่ของกลุ่มองค์กร
กาชาดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดประเทศต่าง ๆ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) 
และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เราเข้าถงึผูค้นหลายล้านคนทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างหนกัจากการระบาดในเกอืบ 
ทุกประเทศทั่วโลก และยังคงตอบสนองต่อภัยพิบัติ การขัดกันทางอาวุธและวิกฤตอื่น ๆ	โดยท�างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่
ภาครฐั	และภาคประชาสงัคมเพ่ือให้เกิดการตอบสนองอย่างมปีระสทิธภิาพ	และร่วมแรงร่วมใจต่อวิกฤตทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดคดิมาก่อน	
	 โลกของเราเผชิญกบัวกิฤตและความท้าทายใหม่	ๆ 	ตลอดเวลา	ด้วยประวัตอินัยาวนานกว่า	150	ปี	เราได้สนองตอบต่อความท้าทาย
เหล่านัน้มาทกุยคุทกุสมยัและยังคงเดินหน้าท�างานต่อไป	เน่ืองในโอกาสวนักาชาดโลกน้ี	เราขอเฉลมิฉลองการเดนิทางอันยาวนาน	และ

ยืนยันต่อความทุ่มเทในภารกิจด้านมนุษยธรรมของเราต่อไป ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งเราได้ #unstoppable

ฟรานเซสโก ร็อคค่า ประธานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
เมอร์เซเดส บาเบ ประธานคณะท�างานกองประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เนื่องในวันกาชาดโลก



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

นครสวรรค์ นายสมบญุ วงศ์วชัรานนท์	นายกกิง่กาชาดอ�าเภอท่าตะโก	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ	 น�าชุดธารน�้าใจ 
กูช้วีติฝ่าวกิฤตโควดิ-19 จ�านวน 60 ชดุ มอบให้ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	 ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอท่าตะโก 
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

กาญจนบรุ ี นางรชยา ภมูสิวสัดิ ์นายกเหล่ากาชาดจังหวดักาญจนบรุ	ี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	น�าชุดธารน�้าใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้
แรงงานต่างด้าวท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 จ�านวน 53 ชุด	ณ	มูลนิธิพัฒนรักษ์	หมู่ที่	 7	ต�าบล
แสนตอ	อ�าเภอท่ามะกา

พระนครศรอียธุยา นางนวลจนัทร์ แย้มศรี	นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั 
พระนครศรีอยุธยา	 เป็นประธานมอบชุดนักเรียนและกระเป๋านักเรียน  
ให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ณ	 อาคารกรรมฐาน	 
วัดใหญ่ชัยมงคล	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ลพบรุ ีนางวชัราภรณ์ รุง่สาคร	นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัลพบรุ	ีพร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวดั มอบไข่ไก่และเคร่ืองบริโภค
ต่าง ๆ  ให้แก่ผูก้กัตนเองในทีอ่ยูอ่าศยั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่	ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองลพบุรี	

บรุรีมัย์ คณะกรรมการก่ิงกาชาดอ�าเภอบ้านกรวด	มอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค 
ช่วยเหลอืผู้ประสบวาตภยั จ�านวน 30 ครวัเรอืน ในเขตพืน้ทีบ้่านโนนเจริญ	
หมู่ที่	1-5	ต�าบลโนนเจริญ	เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
 

ชยันาท นางจฬุาภร ศริเิวช	นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัชยันาท	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 ร่วมจัดเตรียมชุดธารน�้าใจ 
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ�านวน 94 ชุด เพ่ือน�าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ระลอกใหม่	ในเขตพืน้ทีอ่�าเภอ
เมืองชัยนาท
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 � มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างต�าแหน่ง
พนักงานขับรถ จ�านวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม	 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและ 
ยื่นใบสมัครได้ที่	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	 
ตกึวชริาลงกรณ	ชัน้	1	และหมู่บ้านเดก็	จังหวดันครปฐม	สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิ	
โทร.	0	2256	4209	ในวนัและเวลาราชการ

 � สถาบนัการพยาบาลศรีสวรนิทริา	สภากาชาดไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอ
ราคาจ้างท�าพาร์ตชิัน่พร้อมตดิตัง้ ส�าหรบักัน้พืน้ทีน่ัง่ท�างานของอาจารย์สาขาวชิาการ
พยาบาลพื้นฐาน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา	โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอ.ยู.เค เฟอร์นิเจอร์ 
เสนอราคาเป็นเงินทัง้ส้ิน	423,000	บาท	ประกาศผูช้นะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม
ประตูรั้วทางออกของสถาบัน ประตูที่ 17	โดยวิธเีฉพาะเจาะจง	ผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก	
ได้แก่	ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั สริิลกัษณ์ เทรดดิง้	เสนอราคาเป็นเงนิทัง้สิน้	239,466	บาท	

สารพันข่าว

Call Center
สภากาชาดไทย

	 อาศัยอ�านาจตามความในหมวด	3	ข้อ	15	แห่งระเบียบสภากาชาดไทย	
ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคล	พ.ศ.	2534	จึงให้แต่งตัง้ นางนนทยิา แก้วเกต ุ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร สภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการ 
ในต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงานกลาง สภากาชาดไทย  
อกีต�าแหน่งหนึง่	จนกว่าจะมกีารสรรหาผูเ้หมาะสมมาด�ารงต�าแหน่ง	
ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2564	เป็นต้นไป

แต่งตั้งผู้รักษาการในต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานกลาง

มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสนับสนุนภารกิจ 

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

มอบเงินสมทบทุนรักษาผู้ป่วยโควิด-19

 นายชาตรี จันทน์เครือ	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	 บริษัท	 ผ้ึงหลวง	 
อัศวิน	 จ�ากัด	 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัดตราอัศวิน  
จ�านวน 50 ลงั	ให้แก่ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์	สภากาชาดไทย 
 เพ่ือสนบัสนนุภารกจิครัวพระราชทาน อุปนายกิาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 
โดยมี พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์	รับมอบ	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2564	ณ	ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติสภากาชาดไทย

 นางสุทธารักษ์ ปัญญา	 ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง	
สภากาชาดไทย	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
การคลัง	 มอบเงินบริจาค จ�านวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุน
รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เคร่ืองมือแพทย์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
โดยม	ีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วรีพนัธุ ์โขวฑิรูกิจ	รองผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ฝ่ายการคลัง	 และ 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค  
ผู้ช่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 
ด้านจัดซ้ือ	 เป็นผู้แทนรับมอบ	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	 2564	 
ณ	ศาลาทินทัต	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 โอกาสนี้	นางสุทธารักษ์ ปัญญา	 เป็นผู้แทน	CU Freshy 

2514 มอบเงินบริจาคอีก จ�านวน 100,000 บาท	 เพื่อสมทบทุน 
รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19	 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ด้วย


