ปีที่ 34 ฉบับที่ 1528 ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2562

TRC.AD.TMR03-19-0007

อศิรวาทราชสดุดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี
พระเกียรติคุณบุญญาค่าเรืองนาม
ธ ทรงเป็นนักปราชญ์เปล่งรอบรู้
ทรงผ่อนคลายเปลื้องทุกข์สุขชีวิน
มวลประชาต่างซาบซึ้งถึงพระคุณ
กาชาดไทยถวายพระพรมงคล
อุปนายิกา 64 พรรษา
กราบถวายแทบเบื้องบาทราชกุมารี

พระราชวงศ์พงศ์จักรีศรีสยาม
ดำ�เนินตามพระปิตุรงค์องค์ภูมินทร์
ทรงพรั่งพรูสู่ชาติทั้งศาสตร์ศิลป์
ทั่วธานินทร์สดชื่นรื่นกมล
ทรงการุณย์บุญญาสถาผล
ทุกมวลชนร้อยดวงใจใฝ่ภักดี
ขออัญเชิญเทพเทวาพิทักษ์ศรี
เทิดชีวีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
(ร้อยกรองโดย ผศ.อัจฉรา พุ่มดวง)

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 332

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู ้ อ� ำ นวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานประกาศนียบัตรก�ำกับเหรียญ
กาชาดสรรเสริญ แก่ผเู้ สีย่ งอันตรายเพือ่ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้รอดพ้นอันตราย
พระราชทานประกาศนียบัตรก�ำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
แก่ผชู้ ว่ ยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผูช้ ว่ ยเหลืองาน และสนับสนุน
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตจาก
กระแสโลหิต และผูบ้ ริจาคโลหิต ครบ 100 ครัง้ พระราชทานประกาศนียบัตร
เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ แก่ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ
ที่สภากาชาดไทยได้น�ำไปใช้ประโยชน์แล้ว
ต่อมา เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จ
พระราชกุศล เพื่อบ�ำรุงสภากาชาดไทย และสนับสนุนกิจการต่าง ๆ
ของสภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานเข็มกลัดพระนามาภิไธย "สธ"
ฝังเพชร แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จากนั้น
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 332
แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินกลับ
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล
ขอเชิญชวนผู้มีกุศลจิตร่วมเป็นผู้ให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยกระจกตาพิการให้ได้รบั ดวงตาบริจาค ตลอดจนสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ
ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 10” โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
พันต�ำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการ
ดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดพระราม 9
กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
โครงการดังกล่าวเริม่ มาตัง้ แต่วนั ที่ 13 มีนาคม 2562 ซึง่ เป็นวันเจริญ
อายุวฒ
ั นมงคลของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
(ผูด้ ำ� ริโครงการฯ) 81 ปี และจะสิน้ สุดโครงการฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีเป้าหมายจัดหาผู้แสดงความจ�ำนง
บริจาคดวงตา จ�ำนวน 55,000 ราย

จัดประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจ�ำปี 2562
ภายใต้แนวคิด "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “ปลุกพลังจิตอาสา : ท�ำงานให้สุขและสนุกได้อย่างไร” โดย นายพิภู พุ่มแก้วกล้า ผู้ประกาศข่าว
The Standard Daily และ GMM News, “Social Media : ใช้อย่างไรให้ผล” โดยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จ�ำกัด และ
“5 เหตุผลหลักทีต่ อ้ งงดบริจาคโลหิต” โดย ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน แอดมินและเจ้าของเพจดัง ‘หมอแล็บแพนด้า’ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมครัง้ นี้ รวม 430 คน

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่ฯ ให้บริการจังหวัดปัตตานี

ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ พยาบาลอาสาสมัคร ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลปัตตานี ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่ และผู้พิการ
ทางศั ล ยศาสตร์ ต กแต่ ง อื่ น ให้ ไ ด้ รั บ การผ่ า ตั ด แก้ ไ ขในระยะเวลาที่ เ หมาะสม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ใ ห้ ดี ขึ้ น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่น ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562
ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

3

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

ความส�ำเร็จโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”
สภากาชาดไทย จัดโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”
เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED
จ�ำนวน 1,600 เครื่อง เพื่อส่งต่อการช่วยชีวิตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มากที่สุด ตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา นับว่าประสบความส�ำเร็จ
เป็นอย่างสูง มีฮโี ร่นกั วิง่ และส่งระยะการวิง่ พร้อมกันทัว่ ประเทศ 200,000 คน
จากเป้าหมายแรก 2,000,000 กิโลเมตร จนเกิดเป้าหมายใหม่ 10,000,000
กิโลเมตร และส�ำเร็จก่อนเวลาที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ สภากาชาดไทย
ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาตลอดจากฮีโร่ (บริษัท) ใจบุญ และฮีโร่
บริจาคจ�ำนวนมาก
ในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการฯ สภากาชาดไทย ได้เชิญชวนฮีโร่
นักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมชาเลนจ์ รวมพลสะสมระยะวิ่ง 500,000 กิโลเมตร
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2562 จนถึงเวลา 18.00 น.
วันที่ 16 มีนาคม 2562 เพื่อพิชิตยอดเงินบริจาคจากฮีโร่บริจาคอีก
2,000,000 บาท ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมวิ่งและร่วมปิดภารกิจพร้อมกัน
ในงานรวมพลฮีโร่นักวิ่ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สวนลุมพินี
กรุงเทพฯ

กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show

นายเตช บุ น นาค ผู ้ ช ่ ว ยเลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย ฝ่ า ยบริ ห าร
เป็นประธานเปิดงาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show” โดยมี
คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ศิลปิน ดารา และเหล่าจิตอาสา ร่วมงาน
เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม สยามสแควร์วนั กรุงเทพฯ เพือ่ เชิญชวน
ให้ประชาชนสมัครเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย องค์กรแห่งการให้และ
จิตอาสา เนื่องในโอกาสสภากาชาดไทยครบรอบ 126 ปี ผ่านระบบ VTRIS
นอกจากการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยภายในงาน จะได้
รับบัตรประจ�ำตัวจิตอาสา และได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ยังมี
การสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่อง AED และมีศิลปินดารามาร่วม
สร้างความบันเทิง อาทิ หมอก้อง - สรวิชญ์ สุบุญ แพนเค้ก - เขมนิจ จามิกรณ์
ศิลปินจาก The Star และค่ายอื่น ๆ การแสดงจากกุลบุตรและกุลธิดากาชาด
การแสดงจากชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนราชวินติ บางแก้ว การแสดงจากชมรม
อาสายุวกาชาดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

มอบเรือท้องแบนและคอมพิวเตอร์ แก่องค์การกาแดงลาว
พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ มอบเรือท้องแบน
3 ล�ำ คอมพิวเตอร์ 55 เครื่อง พัดลมตั้งโต๊ะ เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป และยาสีฟัน
รวมมูลค่า 2,741,586.99 บาท ให้แก่องค์การกาแดงลาว เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมรับภัยพิบตั แิ ละน�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั แิ ละได้รบั
ความเดือดร้อนต่อไป โดยมี ท่านค�ำฮุ่ง เฮืองวงสี ประธานองค์การ
กาแดงลาว และคณะ รับมอบ ณ ส�ำนักงานองค์การกาแดงลาว
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562

ส่งต่อบทเรียนจากแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

นายสวนิต คงสิริ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจาก
แผ่นดินไหว ปี พ.ศ.2558 กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล จัดโดยสภากาชาดเนปาล และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562 เพื่อส่งต่อบทเรียนส�ำคัญเกี่ยวกับความส�ำเร็จสูงสุดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด
ภายใต้แผน Movement - Wide Recovery Plan “One Plan” หาแนวทางและวิธีการน�ำไปใช้ส�ำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตเพื่อสร้างความยั่งยืน
และยกระดับการด�ำเนินงานเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของสภากาชาดประเทศต่าง ๆ
นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางของสภากาชาดเนปาลหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 2558 ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเงินบริจาคของประชาชนชาวไทยผ่านทางสภากาชาดไทย จ�ำนวน
4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วย

เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงานบริหาร
สภากาชาดไทย ให้บรรจุและแต่งตั้ง หม่อมหลวงพิชญา สวัสดิวัตน์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย จัดค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 18

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 18 “พลังเยาวชน หัวใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์โลก” ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างวันที่   17 – 21 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการปฐมพยาบาล ปีนเขา การด�ำรงชีพในป่า ปลูกป่า กิจกรรมดนตรี งานศิลปะ
เกม กีฬาชายหาด และการทัศนศึกษานอกค่าย ซึ่งครั้งนี้มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จ�ำนวน 146 คน

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

นราธิวาส

นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ 1 คนให้ 3 คนรับ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ มีผู้บริจาคโลหิต 68 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 30,600 ซีซี

ยะลา ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ�ำนวน 107 คน เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 อ�ำเภอบันนังสตา

นครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปราจีนบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางสมบุญ ลูกศร ทีม่ ฐี านะ มอบสิ่งของเครื่องใช้จ�ำเป็น และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน
ยากจน ต้องดูแลหลาน จ�ำนวน 2 คน เนือ่ งจากมารดาเสียชีวติ ขณะคลอด ด้อยโอกาส จ�ำนวน 7 ราย ในโครงการก�ำลังใจแก่เด็กยากไร้ในชนบท
ณ บ้านเลขที่ 334 หมู่ที่ 7 ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอท่าตะโก
ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ในเขต
พื้นที่อ�ำเภอบ้านสร้าง  

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

ขอนแก่น

นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอบ้านไผ่ พร้อม
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
เคลื่อนที่ ณ หอประชุมอ�ำเภอบ้านไผ่ มีผู้บริจาคโลหิต 343 ราย คิดเป็น
ปริมาณโลหิต 144,700 ซีซี มีผู้บริจาคอวัยวะ 14 ราย มีผู้บริจาคดวงตา
14 ราย

บุรีรัมย์ นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอกระสัง พร้อม

ด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบถุงยังชีพและเงิน
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ประสบวาตภัย จ�ำนวน 2 ราย
เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ในพื้นที่ต�ำบลบ้านปรือ และต�ำบลสูงเนิน
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

7

ปกิ ณ กะ
พิธีบ�ำเพ็ญกุศล วันสถาปนาส�ำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในงานวันสถาปนาส�ำนักงานบริหาร
โดยจัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบ 22 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2

สภากาชาดไทย จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 โดยมี นางขนิษฐา หงสประภาส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติงานในองค์กรกาชาด อาทิ สิทธิ หน้าที่ และสวัสดิการของบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย และการบรรยาย เรื่อง จุดประกายกาชาด
และเรื่อง มนุษย์เงินเดือนรุ่นใหม่ อยู่อย่างไรให้สุขและส�ำเร็จ โดยมีบุคลากรเข้ารับการปฐมนิเทศ จ�ำนวน 226 คน

เรื่อง จ้างบุคลากรชั่วคราวสัญญาจ้างพิเศษ
ส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สภากาชาดไทย ให้ จ ้ า ง นางสุ ภ าภรณ์ อั ง ชั ย สุ ข ศิ ริ
เป็นบุคลากรชั่วคราวสัญญาจ้างพิเศษ ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง
ผู ้ ช� ำ นาญการด้ า นบริ ห ารความเสี่ ย ง สภากาชาดไทย ทั้ ง นี้
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 13 พฤษภาคม 2563
และให้จ้าง นางสาวศตพร ยอดวานิช เป็นบุคลากรชั่วคราว
สัญญาจ้างพิเศษ ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

แล้งนี้ไม่แล้งน�้ำใจ ด้วยการให้โลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วม
บริจาคโลหิตในโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน�้ำใจ ด้วยการให้โลหิต”
ระหว่างวันที่ 8 - 16 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม และ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
ร่วมสืบสานประเพณีไทย แต่งกายผ้าไทย ผ้าลายดอกสีสัน
สดใส บริจาคโลหิตสุขใจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมรับเสื้อยืด
“Hello Summer Give Blood Save Lives” เป็นที่ระลึก

Call Center

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย
โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2255 3727

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

