The Duets Concert “Rhythm of Life, Colors of Love”
ทุกจังหวะของชีวิตมีสีสันของความรักและการให้เสมอ
สภากาชาดไทย ร่ วมกับ ธนาคารกสิกรไทย เชิญคุณร่วมดื่มด่่ากับบทเพลงรักหลากหลายอารมณ์ใน The Duets
Concert “Rhythm of Life, Colors of Love” ทุกจังหวะของชีวิตมีสีสันของความรักและการให้...เสมอ ก่าหนดจัดขึ้นวัน
อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ จ่าหน่ายบัตร 21 มิถุนายน นี้ ศิลปินน่าโดยบี พีระพัฒน์
บอย พีชเมกเกอร์ หนึ่ง จักรวาล ปุ๊ อัญชลี มาเรียมB5 กบ ทรงสิทธิ์ ปั่น ไพบูลย์เกียรติ ที Jetset’er กานต์ The Parkinson
แนน วาทิยา แนน สาธิดา ไข่มุก เดอะวอยซ์ กิต กิตตินันท์ และละมุนแบนด์ รายได้สมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
The Duets Concert คอนเสิร์ตที่ เต็มไปด้วยจังหวะของความรัก ในหลากหลายอารมณ์ ที่สะท้อนผ่าน
มุมมองและน้่าเสียงคุณภาพจากศิลปินทั้ง 16 คนบนเวที ซึ่งจะได้พบกับการจับคู่ดวลเพลงแบบคาดไม่ถึง ทั้งจับคู่เพลง
จับคู่ร้อง ทั้งเพลงฮิต เพลงรัก เพลงเร็ว และเพลงช้า ตลอด 3 ชั่วโมง นอกจากจะได้สนุกเต็มอิ่มกับทุกจังหวะของเพลง
รักสุดพิเศษจากเหล่าศิลปินแล้วยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการให้ โดยรายได้ สมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซึง่ ด่าเนินการ
ก่อสร้างไปแล้วกว่า 70% ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท
เมื่ออาคารแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากจ่านวนผู้ป่วยนอกประมาณ 830,000 รายต่อปี เป็นประมาณ
1,500,000 รายต่ อ ปี มี จ่ า นวนเตี ย งรั บ ผู้ ป่ ว ย จาก 450 เตี ย ง เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 745 เตี ย ง และเป็ น ศู น ย์ ก ลางการ
รักษาพยาบาลของภูมิภาคตะวันออกที่ทันสมัยครบวงจรต่อไป
สภากาชาดไทย และ ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างตานานให้ทุกจังหวะของชีวิตเต็มไปด้วย
สีสันของความรักกับ The Duets Concert “Rhythm of Life, Colors of Love” ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม
2562 เวลา 19.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ เปิดจาหน่ายบัตร 21 มิถุนายน นี้ บัตรราคา 3,500 / 2,500 /
2,000 / 1,500 บาท ที่ Thaiticketmajor โทร 02-262-3456 รายได้สมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
สามารถซื้อบัตรได้ที่ : www.thaiticketmajor.com/concert/the-duets-concert-rhythm-of-life-colors-of-love-2019.html
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โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลที่ถือก่าเนิดด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระศรีสวรินทิ
ราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ด้วยทรงห่วงใยประชาชนในเขตต่าบลนี้ที่ยังขาดแคลนสถานพยาบาลและแพทย์ จึงทรง
สร้างสถานพยาบาลขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน ของปี พ.ศ. 2445 ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในอ่าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ถือเป็นโรงพยาบาลในสังกัดของสภากาชาดไทยและในพระอุปถัมภ์พระมหากษัตริย์ เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทย
และชาวต่างชาติในภาคตะวันออกมากกว่า 117 ปี ปัจจุบันโรงพยาบาลตั้งอยู่ท่ามกลางนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 3 แห่ง มี
โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ มากกว่า 5,000 โรง ด้วยสภาพโรงพยาบาลในปัจจุบันถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในภาวะวิกฤต
ต้องรับภาระในการให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 1 ล้านรายต่อปี ผู้ป่วยในระบบประกันสังคมเลือกใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลนี้มากกว่า
3 แสนคนต่อปี และมีแรงงานไทยและต่างด้าวในโรงงานอุตสาหกรรมเข้ารักษาอีกจ่านวนมากและนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สภาพอาคารและอุปกรณ์หลายแห่งเก่าและชารุดทรุดโทรม ความไม่เพียงพอของหอผู้ป่วยเกิดการวิกฤติ ห้องผ่าตัด และ
ห้องรับผู้ป่วยห้องฉุกเฉินที่คับแคบ และไม่สามารถรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ เพราะ
โรงพยาบาลขาดทุนทรัพย์ในการดาเนินการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบมาเป็นระยะเวลายาวนาน
เพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น จึงปรับปรุงโครงสร้างของโรงพยาบาล ด้านอาคารสถานที่และบุคลากร สร้างศูนย์ฝึก
แพทย์ และด่าเนินโครงการต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป เช่น จัดตั้ง ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม , ศูนย์ส่งเสริม
และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ, ศูนย์ทารกแรกเกิดก่อนก่าหนด, ศูนย์อุบัติเหตุ อุบัติภัย เป็นต้น ลักษณะอาคารสูง 26 ชั้น พื้นที่ใช้
สอย 150,000 ตารางเมตร สามารถให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จากจ่านวนผู้ป่วยนอกประมาณ 830,000 รายต่อปี เป็นประมาณ
1,500,000 รายต่อปี ผู้ป่วยใน 29,000 รายต่อปี เพิ่มเป็น 45,000 รายต่อปี มีจ่านวนเตียงรับผู้ป่วย จาก 450 เตียง เพิ่มขึ้นเป็น
745 เตียง อาคารหลังนี้ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 6,900 ล้านบาท ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจาก
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ปัจจุบันก่อสร้างไปแล้วร้อยละ70 ยังขาดเงินทุนสนับสนุนอีกกว่า 1500 ล้านบาท
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
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