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	 เมื่อวันที่	 4	มิถุนายน	2564	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย	เสดจ็ออก	ณ	วงัไกลกงัวล	อ�าเภอหวัหนิ	จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์	ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครัง้ที ่341 
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์	ณ	ห้องประชมุใหญ่	ชัน้	9	อาคารเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระญาณสงัวรฯ	
สภากาชาดไทย	 เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานในภารกิจต่าง	 ๆ	 ของสภากาชาดไทย	 โดยมีระเบียบวาระการประชุม	 อาทิ	 รายงานการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการอ�านวยการ	กลุม่บรกิารทางการแพทย์	สภากาชาดไทย	รายงานการด�าเนนิงานของคณะกรรมการอ�านวยการ	กลุม่บรกิารโลหติ	อวัยวะ
และผลติภัณฑ์ชีววัตถ	ุรายงานการด�าเนนิงานและการให้ความช่วยเหลอืประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ระลอกใหม่	และการจดัหา	
จัดสรร	จัดบริการวัคซีนโควิด-19	
	 สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล	 ด�าเนินการช่วยเหลือด้านมนุษธรรมตามหลักกาชาดสากล	 มีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์
และสุขภาพอนามัย	 การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	 การบริการโลหิต	 และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	 มีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 
ทัว่ประเทศ	สภากาชาดไทยมคีวามพร้อมในการให้การสนบัสนนุการฉีดวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19	แก่ประชาชน	ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั	เพือ่ขบัเคลือ่น
ภารกจิให้ส�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมาย ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์และประชาชนทัว่ไปสามารถร่วมเป็นอาสาสมคัรกบัสภากาชาดไทย ในการสนบัสนนุ
การให้บรกิารฉดีวคัซนีโควดิ-19 แก่ประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและส่วนภมิูภาคท่ัวประเทศ โดยลงทะเบยีนได้ท่ีเวบ็ไซต์ covid19.redcross.or.th 
สอบถามสายด่วน โทร. 0 2021 1664

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย  
ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	จงึพระราชทาน
พระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย	 โดย	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์	จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย”	ณ	อาคารอเนกประสงค์	(สนามฟตุซอล)	มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์	อ�าเภอเมืองนครสวรรค์	จังหวดันครสวรรค์	ระหวา่ง
วนัที	่28	พฤษภาคม	–	6	มถินุายน	2564	เพือ่ประกอบอาหารปรงุสุกใหม่ 
ส�าหรับน�าไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	 นับเป็น 
ครวัพระราชทานฯ	แห่งที	่11	ตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19

	 เมื่อวันที่	 28	 พฤษภาคม	 2564 นายกฤษฎา บุญราช	 ผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน  
อปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย”	พร้อมมอบอาหารพระราชทาน 
แก่ประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาลนครนครสวรรค์	จ�านวน	291	ชุด	อ�าเภอเมอืง
นครสวรรค์	จ�านวน	1,996	ชุด	และอ�าเภอลาดยาว	จ�านวน	1,500	ชุด	 
รวมทั้งสิ้น	 3,787	 ชุด	 ณ	 อาคารอเนกประสงค์	 (สนามฟุตซอล)	 
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์	อ�าเภอเมืองนครสวรรค์	จงัหวดันครสวรรค์	
	 จากนัน้ได้เดนิทางเข้าเยีย่มผูส้งูอายแุละผูป่้วยยากไร้	จ�านวน	3	ราย	
ในพื้นที่ต�าบลกลางแดด	 ต�าบลตะเคียนเลื่อน	 และต�าบลนครสวรรค์
อ�าเภอเมืองนครสวรรค์	 พร้อมมอบอาหารพระราชทาน	 น�้าดื่ม	 และ 
ชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชน 
ที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นพ้น	
	 นบัตัง้แต่วนัที	่28	พฤษภาคม-6	มิถนุายน	2564	ประกอบอาหารปรงุสกุ 
รวมทั้งสิ้น	36,829	ชุด

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนครสวรรค์



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 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�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะผู้บริหาร	เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	2564	ณ	ศาลาทินทัต	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
	 เน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบัน	 โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อจ�านวนมาก	 ท�าให้ขาดแคลนเครื่องมือที่มีความส�าคัญและมีคุณภาพสูง 
ในการรกัษาผูป่้วย	เคร่ืองอัลตราซาวด์จ�าเป็นต้องใช้ในการประเมินการท�างานของหวัใจ	พยาธสิภาพของปอด	และใช้เพือ่ท�าหตัถการแทงเส้นเลอืดด�าใหญ่	
รวมถึงตรวจสภาพช่องท้องในผู้ป่วยโควิด-19	ที่จ�าเป็นต้องท�าการผ่าตัด

พระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการวิกฤต

 นายแพทย์พชิติ ศริวิรรณ รองผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์ 
และประชานามยัพทิกัษ์	สภากาชาดไทย		พร้อมด้วยนางวัลลภา สุขศิรมัิช  
หัวหน้าพยาบาล	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	
สภากาชาดไทย	 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแพทย์	 ทันตแพทย์	 พยาบาล
และอาสาสมัครที่มาร่วมให้บริการ	 ในเขตพื้นที่เขตคลองเตย	 
โดยร่วมกับส�านักอนามัย	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันที่	 7	 มิถุนายน	2564	 
ณ	 อาคารโกดังสเตเดียม	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 วัดคลองเตยใน	
กรุงเทพฯ	 และสถานีกาชาดที่	 5	 สวางคนิวาส	 จังหวัดสมุทรปราการ	 
ที่เปิดเป็นหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนด้วย

เยี่ยมอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ช่วยเหลือผู้ที่กักกันโรค เขตบางกะปิ 

สนับสนุนเงินช่วยเหลือสภากาชาดอินเดีย 

เพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

 เมือ่วนัที	่1	มถินุายน	2564 นางสาวสกุญัญา ทรพัย์อุดมมัง่มี	หวัหน้าฝ่ายบรรเทาทกุข์ผูป้ระสบภยั	ส�านักงานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์	
สภากาชาดไทย	 พร้อมเจ้าหน้าที่ น�าชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ�านวน 1,000 ชุด พร้อมน�้าดื่ม แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย 
ส�าหรับผู้ใหญ่ แผ่นพับและโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19	 มอบให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข	 35	 หัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 
ซึ่งได้ส�ารวจความต้องการและร้องขอผ่านระบบ “App พ้นภัย”	มายังสภากาชาดไทย	เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ที่กักกันโรคในพื้นที่	โดยมี	นางสาวปิยะนุช 
ดวงกางใต้	นักสังคมสงเคราะห์	เป็นผู้รับมอบ	
	 โอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้ก�าลังใจและมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 แก่ผู้ที่กักกันโรค	 ณ	 แฟลตคลองจั่น	 9	 และหมู่บ้านชุมชน 
ร่วมกันสร้าง	ซอยลาดพร้าว	101	แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ

  สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสยีใจต่อสภากาชาดอนิเดยี และสนบัสนนุเงินช่วยเหลอืในการตอบโต้ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสาธารณรัฐอินเดีย เป็นเงินจ�านวน 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 3,152,000 บาท	เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2564	ซึ่งขณะนี้
สาธารณรัฐอินเดียมีจ�านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันจากโรคโควิด-19	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า	27	ล้านคน	และมีผู้เสียชีวิต
สะสมกว่า	300,000	คน
		 สภากาชาดอินเดียได้ปฏิบัติการตอบโต้การระบาดใหญ่ในครั้งนี้	 ด้วยการลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์	 แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและ 
เจลแอลกอฮอล์	ให้บริการปฐมพยาบาล	จัดตั้งศูนย์กักตัว	พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรับมอบและจัดสรรความช่วยเหลือต่าง	ๆ	จากนานาประเทศ



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 บรษิทั	ซปุเปอร์	เอนเนอร์ย	ีคอร์เปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	มอบเงนิ
บรจิาค	จ�านวน	1,000,000	บาท	เพ่ือสมทบทนุจัดซือ้เคร่ืองมือและอปุกรณ์
ทางการแพทย์	

	 บรษิทั	บอดี	้เคร์ิฟ	สตดูโิอ	จ�ากดั	“CURVE	BKK”	สถาบนัออกก�าลงักาย	 
และทีมงานนิสิตเก่าฯ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มอบเครื่องช่วยหายใจ	 
High	flow	oxygen	Therapy	มูลค่า	250,000	บาท	จ�านวน	1	เครื่อง	

 มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม	 ร่วมกับ	 เมืองไทยประกันชีวิต	 มอบเครื่อง 
ช่วยหายใจ	จ�านวน	2	เครื่อง	

	 บริษัท	 โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์	 จ�ากัด	 มอบเครื่องให้ออกซิเจน 
ด้วยอัตราการไหลสูง	จ�านวน	2	เครื่อง	

	 บริษัท	 ท็อป	 โซลเว้นท์	 จ�ากัด	 (ส�านักงานใหญ่)	 มอบเงินบริจาค	
จ�านวน	100,000	บาท	เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมด�าเนินคู่กันกับพลังงานที่ยั่งยืน

 หน่ึงในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาในระยะยาวของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) คอืความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาระบบการเข้าถงึ 
พลังงานท่ีปลอดภัยและยั่งยืน มีการจับมือกับพันธมิตรหลากหลาย  
โดยมีหัวใจส�าคัญคือการมองหาพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้แทนเชื้อเพลิง
ที่ใช้แล้วหมดไป
	 ในพื้นที่ขัดแย้ง	 ICRC	 ได้ปรับแผนช่วยเหลือทางมนุษยธรรม 
ให้มคีวามเหมาะสม	เพือ่ช่วยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกจนต้องย้ายถิ่นฐาน	มีการตั้งศูนย์อบรมเรื่องพลังงานขึ้นใหม่ 
ในประเทศไนโรบแีละเคนยา	เพือ่เตรยีมพร้อมให้ผูแ้ทนของเรามีความสามารถ 
และความคดิสร้างสรรค์ในการออกแบบโครงการซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
	 ภายใต้ความร่วมมอืระหว่างสถาบนัวจิยัและฝึกอบรมแห่งสหประชาชาติ	
(United	Nations	Institute	for	Training	and	Research	–	UNITAR)	
และแหล่งความรูอ้อนไลน์เรือ่งพลงังานอย่าง	Energypedia	ICRC	ได้ร่วม

จัดซีรีย์การสัมนาผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อ พลังงานที่ยั่งยืน	 เพื่อแลกเปล่ียน
แนวคิดและพฒันาเครอืข่ายผูป้ฏบิติังานด้านมนุษยธรรมทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ด้านพลังงาน	 ผ่านทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงและแหล่งข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ	
 ICRC มีส�านักงานและพื้นที่ปฎิบัติการทั่วโลกกว่า 2,500 แห่ง  
ใน 115 ประเทศ นั่นท�าให้เราเป็นหนึ่งในผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ของโลก  
การเปลีย่นมาใช้พลงังานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ในหลายพืน้ทีอ่าจมรีาคาสงู 
ในครั้งแรก แต่สามารถช่วยประหยัดงบประมาณได้มากกว่าในระยะยาว 
ถ้าเราลงทุน	10	ล้านสวิสฟรังก์	ตั้งแต่ตอนนี้	เรามีโอกาสสามารถประหยัด
เงินได้ถึง	50	ล้านสวิสฟรังก์	ในอีก	20	ปีข้างหน้า	เงินจ�านวนที่ว่าสามารถ
น�าไปสนับสนุนปฎิบัติการด้านมนุษยธรรมได้อีกมากมาย
	 อย่างไรก็ดี	 แม้จะมีทางเลือกส�าหรับพลังงานสะอาด	 แต่พลังงาน
ที่ถูกและสะอาดที่สุดคือ	 พลังงานที่ไม่ถูกใช้	 ดังนั้นการลดใช้พลังงาน 
จึงมีความส�าคัญควบคู่กัน	 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานจึงควร 
ถูกสร้างไปพร้อม	ๆ	กับการน�าเข้าเทคโนโลยีใหม่	ๆ	

 เรามีเป้าหมายที่จะลดการผลิตคาร์บอนให้ได้มากกว่า 25% 
ใน 5 ปี นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ก้าวต่อไปคือการน�าพลังงานยั่งยืน 
ไปใช้ปรบัใช้เป็นแกนหลักส�าหรบัปฎบัิตกิารมนษุยธรรมทัง้หมด การลดคาร์บอน 
ของเราอาจน�าไปใช้ต่อในรูปของคาร์บอนเครดิตที่ใช้ซื้อขายกันในตลาด 
คาร์บอน โดยจะน�าเงนิทีไ่ด้มาไปใช้สนบัสนนุกจิรรมด้านมนษุยธรรมต่อไป 
	 ICRC	 ยังมองหารูปแบบการเปิดรับเงินบริจาคในรูปแบบใหม่	 
แยกการระดมทุนสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมออกจากการระดมทุน 
เพื่อโปรเจคด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้แน่ใจว่าเงินของผู้บริจาคถูกใช ้
อย่างถูกวัตถุประสงค์	 และอาจสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริจาครายใหม่เข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 ประเดน็ด้านพลงังานเป็นเรือ่งของทกุคน	องค์กร	หน่วยงานภาครัฐ	
และเอกชนต่างมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อย	
เราหวังว่าก้าวเล็ก	ๆ 	ของ	ICRC	จะมีผลน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
ต่อไปในอนาคต

แปลและเรียบเรียงจากบทความ Taking sustainable energy to the 
next level : from challenge to transition



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สงขลา คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอสะเดา	 ลงพื้นที ่
เย่ียมให้ก�าลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนไข ้
ในพระราชานุเคราะห์ฯ จ�านวน 9 ราย	 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต�าบลปริก	
องค์การบรหิารส่วนต�าบลพงัลา	องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าโพธิ	์และองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลทุง่หมอ	เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจในการด�าเนนิชวีติต่อไป 
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ปราจีนบุรี นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 ลงพื้นที่ 
ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่ม 
โรคเรื้อรัง	ณ	โรงพยาบาลบ้านสร้าง	อ�าเภอบ้านสร้าง

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

สุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนในการ
ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ส�าหรบักลุ่มผูสู้งอายุและผู้ป่วย 
7 กลุ่มโรคเรื้อรัง	ณ	โรงพยาบาลสุโขทัย	อ�าเภอเมืองสุโขทัย

ประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ
ปราณบุรี	 มอบชุดธารน�้าใจให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ี 3	 ในพื้นที่ต�าบล
ปากน�้าปราณ	 ต�าบลปราณบุรี	 ต�าบลเขาน้อย	 และต�าบลหนองตาแต้ม	 

ปทุมธานี นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
ให้ก�าลังใจเจ้าหน้าทีแ่ละประชาชนในการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรัส
โควิด-19 ส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเร้ือรัง	 ณ	 อาคาร
ยิมเนเซียม	4	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	อ�าเภอคลองหลวง	



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727
ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

 � เชญิชวนอาสาสมคัรบรจิาคสเตม็เซลล์อัพเดตข้อมูล ภายใน
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ลุ้นรับแก้วน�้า “Thank You Stem 
Cells Donor”	จ�านวน	200	รางวลั	ซึง่อาสาสมคัรบรจิาคสเตม็เซลล์ 
ทีข่ึน้ทะเบยีนในระบบ	 ระหว่างปี	 2545-2563	 จะได้รบัลิงก์ส�าหรบั
อพัเดตข้อมลูผ่านทาง	SMS

 � คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดให้
บรกิารฉดีวคัซนี ตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู มะเร็งปากทวารหนกั  
และตรวจโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ วนัจนัทร์-เสาร์ เวลา 08.30-
14.00 น. ปิดท�าการวนัอาทติย์	และวันหยดุนกัขัตฤกษ์	ตัง้แต่บดันี้
เป็นต้นไป	 การรักษาหดูทางทวารหนกักรณุาโทรนัดหมายล่วงหน้า	
โทร.	06	2726	9900

 � สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีความประสงค ์
จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องวัดค่าการเปล่งแสงในไมโครแพลท  
(Luminescence)	 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได ้
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี	 1	 กรกฎาคม	 2564	 และมีความประสงค ์
จะประกวดราคาจัดซื้ออาหารม้า แบบราคาคงที่ไม่จ�ากัด
ปริมาณ จ�านวน 2 สูตร	 ผูส้นใจตดิต่อขอซือ้เอกสารสอบราคาได้ 
ตัง้แต่บดันีถ้งึวันที	่7	กรกฎาคม	2564	ณ	ห้องประชาสมัพนัธ์	ชัน้	1	
สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ถนนพระรามที	่4	สอบถามเพิม่เตมิ	
โทร.	0	2252	0161-4	ต่อ	118	ในวันและเวลาราชการ		

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ส�านักงาน 
โดยวธีิเฉพาะเจาะจง	ผู้ได้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	บรษิทั	ววิฒันา	มูฟวิง่	
จ�ากดั	โดยเสนอราคาเป็นเงนิท้ังสิน้	160,000	บาท	ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคาจ้างปรบัปรงุระบบป๊ัมน�า้พ ุหน้าอาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง	ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืก	ได้แก่	บรษัิท	โรเตอร์	รนั	จ�ากัด	
โดยเสนอราคาเป็นเงนิท้ังสิน้	307,464.50	บาท

สารพันข่าววางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

App  “V TRC” สร้างประสบการณ์ใหม่เพื่อบุคลากรสะดวกยิ่งขึ้น

	 ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล	
สภากาชาดไทย	 และโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ร่วมพฒันา	
Application	V	TRC	(We'	re	Thai	
Red	Cross)	ซึง่รวบรวมข่าวสารและ
การแจ้งเตือนที่ทันต่อสถานการณ	์
สามารถตรวจสอบเงินเดือน	กองทุน	
ภาษี	ผ่านระบบออนไลน์	และเรียนรู้
หลกัสตูรทีห่ลากหลายได้ทกุที	่ทกุเวลา	
รวมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมาย	
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	 V	 TRC	 
ได้แล้ววันน้ีทั้งทาง	 Website	 และ	
Smart	phone	

	 คณะผูบ้รหิารสภากาชาดไทย	น�าโดย	นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย	
วางพวงมาลาถวายราชสกัการะ พระบรมราชานสุาวรย์ี พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร 
มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8	เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	
และเป็นวันอานันทมหิดล	 เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได	้ 
ณ	 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์	 รัชกาลที่	 8	 อาคาร	 อปร	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย

เชิญชวนบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดเดือนมิถุนายน

  ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	เชญิชวน 
พสกนิกรทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการ
บริจาคโลหิต	 ตลอดเดือนมิถุนายน	 2564	 ในโครงการ	 
“จติอาสา บรจิาคโลหติ เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจ้า 
สทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชิน ีเนือ่งในโอกาส
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 43 พรรษา 3 มิถนุายน 2564” 
	 สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่	ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	หน่วยรับบริจาคโลหติประจ�าที่	 
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	 12	 แห่งทั่วประเทศ	
สอบถามเพิ่มเติม	โทร.	0	2256	4300
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