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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จออก ณ วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 341
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการอ�ำนวยการ กลุม่ บริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการอ�ำนวยการ กลุม่ บริการโลหิต อวัยวะ
และผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุ รายงานการด�ำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และการจัดหา
จัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19
สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ด�ำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษธรรมตามหลักกาชาดสากล มีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์
และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ สภากาชาดไทยมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ขับเคลือ่ น
ภารกิจให้สำ� เร็จลุลว่ งตามเป้าหมาย ส�ำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ ไปสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการสนับสนุน
การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและส่วนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ โดยลงทะเบียนได้ทเี่ ว็บไซต์ covid19.redcross.or.th
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ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู ้ อ� ำ นวยการสภากาชาดไทย
ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทาน
พระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย” ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่าง
วันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถนุ ายน 2564 เพือ่ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่
ส�ำหรับน�ำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นับเป็น
ครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 11 ตัง้ แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน
อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทาน
แก่ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลนครนครสวรรค์ จ�ำนวน 291 ชุด อ�ำเภอเมือง
นครสวรรค์ จ�ำนวน 1,996 ชุด และอ�ำเภอลาดยาว จ�ำนวน 1,500 ชุด
รวมทั้งสิ้น 3,787 ชุด ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จากนัน้ ได้เดินทางเข้าเยีย่ มผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ยยากไร้ จ�ำนวน 3 ราย
ในพื้นที่ต�ำบลกลางแดด ต�ำบลตะเคียนเลื่อน และต�ำบลนครสวรรค์
อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น�้ำดื่ม และ
ชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชน
ที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น
นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม-6 มิถนุ ายน 2564 ประกอบอาหารปรุงสุก
รวมทั้งสิ้น 36,829 ชุด

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

พระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการวิกฤต

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” จัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์พระราชทาน
แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาสถานการณ์และช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นการเร่งด่วน โดยมี นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องอัลตราซาวด์ ให้แก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อจ�ำนวนมาก ท�ำให้ขาดแคลนเครื่องมือที่มีความส�ำคัญและมีคุณภาพสูง
ในการรักษาผูป้ ว่ ย เครือ่ งอัลตราซาวด์จำ� เป็นต้องใช้ในการประเมินการท�ำงานของหัวใจ พยาธิสภาพของปอด และใช้เพือ่ ท�ำหัตถการแทงเส้นเลือดด�ำใหญ่
รวมถึงตรวจสภาพช่องท้องในผู้ป่วยโควิด-19 ที่จ�ำเป็นต้องท�ำการผ่าตัด

เยี่ยมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย  พร้อมด้วยนางวัลลภา สุขศิรมิ ชั
หั ว หน้ า พยาบาล ส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์
สภากาชาดไทย ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มแพทย์ ทั น ตแพทย์ พยาบาล
และอาสาสมั ค รที่ ม าร่ ว มให้ บ ริ ก าร ในเขตพื้ น ที่ เ ขตคลองเตย
โดยร่วมกับส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
ณ อาคารโกดังสเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย วัดคลองเตยใน
กรุงเทพฯ และสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
ที่เปิดเป็นหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนด้วย
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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มอบชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ช่วยเหลือผู้ที่กักกันโรค เขตบางกะปิ

เมือ่ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 นางสาวสุกญ
ั ญา ทรัพย์อดุ มมัง่ มี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ น�ำชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ�ำนวน 1,000 ชุด พร้อมน�้ำดื่ม แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย
ส�ำหรับผู้ใหญ่ แผ่นพับและโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มอบให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ซึ่งได้ส�ำรวจความต้องการและร้องขอผ่านระบบ “App พ้นภัย” มายังสภากาชาดไทย เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ที่กักกันโรคในพื้นที่ โดยมี นางสาวปิยะนุช
ดวงกางใต้ นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ
โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้ก�ำลังใจและมอบชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้ที่กักกันโรค ณ แฟลตคลองจั่น 9 และหมู่บ้านชุมชน
ร่วมกันสร้าง ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

สนับสนุนเงินช่วยเหลือสภากาชาดอินเดีย
เพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สภากาชาดไทยได้สง่ หนังสือแสดงความเสียใจต่อสภากาชาดอินเดีย และสนับสนุนเงินช่วยเหลือในการตอบโต้ตอ่ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสาธารณรัฐอินเดีย เป็นเงินจ�ำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 3,152,000 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งขณะนี้
สาธารณรัฐอินเดียมีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันจากโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 27 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต
สะสมกว่า 300,000 คน
สภากาชาดอินเดียได้ปฏิบัติการตอบโต้การระบาดใหญ่ในครั้งนี้ ด้วยการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและ
เจลแอลกอฮอล์ ให้บริการปฐมพยาบาล จัดตั้งศูนย์กักตัว พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรับมอบและจัดสรรความช่วยเหลือต่าง ๆ จากนานาประเทศ
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

บริษทั ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) มอบเงิน
มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ร่วมกับ เมืองไทยประกันชีวิต มอบเครื่อง
บริจาค จ�ำนวน 1,000,000 บาท เพือ่ สมทบทุนจัดซือ้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ ช่วยหายใจ จ�ำนวน 2 เครื่อง
ทางการแพทย์

บริษทั บอดี้ เคิรฟ์ สตูดโิ อ จ�ำกัด “CURVE BKK” สถาบันออกก�ำลังกาย
บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จ�ำกัด มอบเครื่องให้ออกซิเจน
และทีมงานนิสิตเก่าฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบเครื่องช่วยหายใจ ด้วยอัตราการไหลสูง จ�ำนวน 2 เครื่อง
High flow oxygen Therapy มูลค่า 250,000 บาท จ�ำนวน 1 เครื่อง

บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาค
จ�ำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมด�ำเนินคู่กันกับพลังงานที่ยั่งยืน

หนึ่งในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในระยะยาวของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) คือความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาระบบการเข้าถึง
พลังงานที่ปลอดภัยและยั่งยืน มีการจับมือกับพันธมิตรหลากหลาย
โดยมีหัวใจส�ำคัญคือการมองหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้แทนเชื้อเพลิง
ที่ใช้แล้วหมดไป
ในพื้นที่ขัดแย้ง ICRC ได้ปรับแผนช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ให้มคี วามเหมาะสม เพือ่ ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกจนต้องย้ายถิ่นฐาน มีการตั้งศูนย์อบรมเรื่องพลังงานขึ้นใหม่
ในประเทศไนโรบีและเคนยา เพือ่ เตรียมพร้อมให้ผแู้ ทนของเรามีความสามารถ
และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงการซึง่ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั และฝึกอบรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Institute for Training and Research – UNITAR)
และแหล่งความรูอ้ อนไลน์เรือ่ งพลังงานอย่าง Energypedia ICRC ได้รว่ ม
จัดซีรีย์การสัมนาผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อ พลังงานที่ยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวคิดและพัฒนาเครือข่ายผูป้ ฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรมทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ด้านพลังงาน ผ่านทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงและแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ
ICRC มีส�ำนักงานและพื้นที่ปฎิบัติการทั่วโลกกว่า 2,500 แห่ง
ใน 115 ประเทศ นั่นท�ำให้เราเป็นหนึ่งในผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ของโลก
การเปลีย่ นมาใช้พลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ในหลายพืน้ ทีอ่ าจมีราคาสูง
ในครั้งแรก แต่สามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้มากกว่าในระยะยาว
ถ้าเราลงทุน 10 ล้านสวิสฟรังก์ ตั้งแต่ตอนนี้ เรามีโอกาสสามารถประหยัด
เงินได้ถึง 50 ล้านสวิสฟรังก์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า เงินจ�ำนวนที่ว่าสามารถ
น�ำไปสนับสนุนปฎิบัติการด้านมนุษยธรรมได้อีกมากมาย
อย่างไรก็ดี แม้จะมีทางเลือกส�ำหรับพลังงานสะอาด แต่พลังงาน
ที่ถูกและสะอาดที่สุดคือ พลังงานที่ไม่ถูกใช้ ดังนั้นการลดใช้พลังงาน
จึงมีความส�ำคัญควบคู่กัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานจึงควร
ถูกสร้างไปพร้อม ๆ กับการน�ำเข้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เรามีเป้าหมายที่จะลดการผลิตคาร์บอนให้ได้มากกว่า 25%
ใน 5 ปี นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ก้าวต่อไปคือการน�ำพลังงานยั่งยืน
ไปใช้ปรับใช้เป็นแกนหลักส�ำหรับปฎิบตั กิ ารมนุษยธรรมทัง้ หมด การลดคาร์บอน
ของเราอาจน�ำไปใช้ต่อในรูปของคาร์บอนเครดิตที่ใช้ซื้อขายกันในตลาด
คาร์บอน โดยจะน�ำเงินทีไ่ ด้มาไปใช้สนับสนุนกิจรรมด้านมนุษยธรรมต่อไป
ICRC ยังมองหารูปแบบการเปิดรับเงินบริจาคในรูปแบบใหม่
แยกการระดมทุนสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมออกจากการระดมทุน
เพื่อโปรเจคด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าเงินของผู้บริจาคถูกใช้
อย่างถูกวัตถุประสงค์ และอาจสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริจาครายใหม่เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นด้านพลังงานเป็นเรือ่ งของทุกคน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนต่างมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อย
เราหวังว่าก้าวเล็ก ๆ ของ ICRC จะมีผลน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ต่อไปในอนาคต
แปลและเรียบเรียงจากบทความ Taking sustainable energy to the
next level : from challenge to transition

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

ระนอง

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร นายกเหล่าชาดจังหวัดระนอง
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ
ให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในเขตพื้นที่บ้านนา หมู่ที่ 1-2
และ 4-6 อ�ำเภอกะเปอร์

ปราจีนบุรี นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

ปทุมธานี

สุโขทัย

นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ ม
ให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัส
โควิด-19 ส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ อาคาร
ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ�ำเภอคลองหลวง

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่ม
โรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลบ้านสร้าง อ�ำเภอบ้านสร้าง

นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส�ำหรับกลุม่ ผูส้ งู อายุและผูป้ ว่ ย
7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลสุโขทัย อ�ำเภอเมืองสุโขทัย

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

สงขลา

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอสะเดา ลงพื้นที่
เยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง ใจพร้ อ มมอบเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคให้ แ ก่ ค นไข้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ จ�ำนวน 9 ราย ในเขตพื้นที่เทศบาลต�ำบลปริก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลพังลา องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าโพธิ์ และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลทุง่ หมอ เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวติ ต่อไป

ประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ
ปราณบุรี มอบชุดธารน�้ำใจให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในพื้นที่ต�ำบล
ปากน�้ำปราณ ต�ำบลปราณบุรี ต�ำบลเขาน้อย และต�ำบลหนองตาแต้ม
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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เชิญชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนมิถุนายน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวน
พสกนิกรทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการ
บริจาคโลหิต ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 ในโครงการ
“จิตอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่ งในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถนุ ายน 2564”
สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�ำที่
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300

สารพันข่าว

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

คณะผูบ้ ริหารสภากาชาดไทย น�ำโดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
และเป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

App “V TRC” สร้างประสบการณ์ ใหม่เพื่อบุคลากรสะดวกยิ่งขึ้น
ส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สภากาชาดไทย และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพัฒนา
Application V TRC (We' re Thai
Red Cross) ซึง่ รวบรวมข่าวสารและ
การแจ้งเตือนที่ทันต่อสถานการณ์
สามารถตรวจสอบเงินเดือน กองทุน
ภาษี ผ่านระบบออนไลน์ และเรียนรู้
หลักสูตรทีห่ ลากหลายได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
รวมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมาย
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน V TRC
ได้แล้ววันนี้ทั้งทาง Website และ
Smart phone

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

 เชิญชวนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์อพั เดตข้อมูล ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลุ้นรับแก้วน�้ำ “Thank You Stem
Cells Donor” จ�ำนวน 200 รางวัล ซึง่ อาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
ทีข่ นึ้ ทะเบียนในระบบ ระหว่างปี 2545-2563 จะได้รบั ลิงก์สำ� หรับ
อัพเดตข้อมูลผ่านทาง SMS
 คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้
บริการฉีดวัคซีน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากทวารหนัก
และตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.3014.00 น. ปิดท�ำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่บดั นี้
เป็นต้นไป การรักษาหูดทางทวารหนักกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
โทร. 06 2726 9900
 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มี ค วามประสงค์
จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดค่าการเปล่งแสงในไมโครแพลท
(Luminescence) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และมีความประสงค์
จะประกวดราคาจั ด ซื้ อ อาหารม้ า แบบราคาคงที่ ไ ม่ จ� ำ กั ด
ปริมาณ จ�ำนวน 2 สูตร ผูส้ นใจติดต่อขอซือ้ เอกสารสอบราคาได้
ตัง้ แต่บดั นีถ้ งึ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 สอบถามเพิม่ เติม
โทร. 0 2252 0161-4 ต่อ 118 ในวันและเวลาราชการ  
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ได้แก่ บริษทั วิวฒ
ั นา มูฟวิง่
จ�ำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทัง้ สิน้ 160,000 บาท ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปัม๊ น�ำ้ พุ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก ได้แก่ บริษทั โรเตอร์ รัน จ�ำกัด
โดยเสนอราคาเป็นเงินทัง้ สิน้ 307,464.50 บาท
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