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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1523 ปักษ์หลัง เดือนมกราคม 2562

 720,885 ครัวเรือน จาก 20 จังหวัด ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)  

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นมา   

	 สภากาชาดไทย โดย ส�านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ด�าเนนิการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผูป้ระสบภัย 

จากพายุปาบึกอย่างทันท่วงที โดยมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าติดตามและเตือนภัย ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เคร่ืองมือ
ในการกู้ภัย กู้ชีวิต สถานที่ส�าหรับการอพยพ ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จ�าเป็น พร้อมทั้งเปิดบัญชีรับบริจาคเพ่ือน�าไปช่วยเหลือขณะ 
เกิดภัยและฟื้นฟูบูรณะภายหลังจากเกิดภัย โดยได้ให้การช่วยเหลือด้วยการมอบชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย พร้อมชุดเครื่องนอน เครื่องครัว และ
ชุดท�าความสะอาดไปแล้ว 23 จังหวัด รวมเป็นเงิน 14,384,566 บาท ตลอดจนมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ต่อบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะให้กลับสู่สภาวะปกติ

สภากาชาดไทยช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” 



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 พลโท	นายแพทย์อ�านาจ	บาลี	ผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทกัษ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงการช่วยเหลือในสถานการณ์
คร้ังนีว่้า “สภากาชาดไทย เร่งเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ  และส�ารองเคร่ืองอุปโภค บริโภค ยา และเวชภณัฑ์ พร้อมแจกจ่าย 
ให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ดังนี้ สถานีกาชาดที่	8	จังหวัดเพชรบุรี จ�านวน 5,000 ชุด สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�านวน 5,000 ชุด สถานีกาชาดสิรินธร	(สถานีกาชาดที่	12	ทุ่งสง)	จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 6,000 ชุด และสถานี
กาชาดที่	14	พังงา	เฉลิมพระเกียรติฯ จ�านวน 3,500 ชุด รวม 19,500 ชุด ด้านชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค  
จัดส่งผ่าน Makro และ DHL ถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับการร้องขอ นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ยังได ้
เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและ 
ทันท่วงที รวมทั้งเตรียมพร้อมในส่วนของการฟื้นฟูบูรณะให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว”
	 ระหว่างวันที่	3	–	17	มกราคม	2562	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ลงพื้นที่ส�ารวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้ก�าลังใจ 
และให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในด้านต่าง ๆ  ได้แก่	มอบชุดธารน�า้ใจสภากาชาดไทย	ในพ้ืนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช	ประจวบครีีขนัธ์	พัทลุง	ชุมพร	
และสุราษฎร์ธานี	รวมทั้งสิ้น 12,556 ชุด คิดเป็นมูลค่า 12,556,000 บาท มอบผ้าห่ม 200 ผืน ชุดสุขอนามัยประจ�าวัน (Hygiene Kit) 200 ชุด ส่งทีม 

กองอ�านวยการส่วนหน้า	ส่งรถยนิูม๊อก	1 คนั รถบรรทกุ	1 คนั และรถโฟร์วลี	1 คนั ปฏบัิตงิานตัง้แต่วนัที ่5 มกราคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะบรรเทาลง  
อีกทั้งยังมีการเตรียมพร้อมทีมปฏิบัติงาน ได้แก่ หน่วยครัวเคลื่อนที่	หน่วยผลิตน�้าสะอาด	หน่วยเรือท้องแบน	และหน่วยแพทย์เคลื่อนที ่เพื่อช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภัยได้ทนัทหีากมีการร้องขอจากพ้ืนทีป่ระสบภัย นอกจากนี ้ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทกัษ์ ยังจัดส่งชดุเครือ่งครวั	ชดุเคร่ืองนอน	
และชุดท�าความสะอาด อย่างละ 4,476 ชุด พร้อมเคร่ืองนุ่งห่ม	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 จ�านวน	 10	 ชุมชน	 ภายใต้โครงการชุมชนพร้อมรับ 

ภัยพิบัติในความรับผิดชอบของสถานีกาชาดที่	12	ทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	และส�านักงานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย	ได้จัดตั้งครัวเคลื่อนที่บนรถ
ประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจนสถานการณ์บรรเทาลง



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายเตช	บุนนาค	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 
ณ	พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย	และสวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ ภายในงานมีเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครอง 
ได้เรียนรู้และท�ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความสามารถของเด็กตามฐานต่าง	 ๆ	 การให้ความรู้เก่ียวกับ 

การช่วยชีวิตเบ้ืองต้น	 ตรวจฟันและอุดเคลือบร่องฟันด้วยรถทันตกรรมเคล่ือนที่	 ชมการแสดงสาธิตการจับงู	 การแสดงบนเวทีเพ่ือความบันเทิง	 
อีกทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องหลักการกาชาด ภารกิจหลักของสภากาชาดไทย รวมทั้งปลูกฝังการมีจิตอาสาเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการท�าประโยชน์
เพื่อสังคม 

 ในวนัเดยีวกันทีศ่นูย์ราชการุณย์	สภากาชาดไทย	เขาล้าน	จงัหวัดตราด	
นายศุภมติร	ชณิศรี	รองผูว่้าราชการจงัหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน 
วนัเดก็แห่งชาติ โดยเป็นการจดังาน คร้ังท่ี 23 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวดัตราด  
ก่ิงกาชาดอ�าเภอคลองใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายในงานมี 
การปล่อยพนัธ์ุปมู้า	8,700,000	ตวั	การแสดงกระโดดร่มของทหารเรอื	 
การแสดงของนักเรยีน	ประกวดวาดภาพ	แจกของขวัญและอปุกรณ์การเรยีน	
เป็นต้น โดยมบีริการอาหารและเคร่ืองดืม่ฟรี แก่เด็ก เยาวชน และผู้มาร่วมงาน 
จ�านวน 31,092 คน

วันเด็กแห่งชาติ @ สภากาชาดไทย



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ค่ายเยาวชนราชการุณย์. พลังเยาวชน หัวใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์โลก

 ส�านักงานกลาง สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์	 ครั้งที่	 18	ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  

ระหว่างวันที่	 17	 –	 21	 มีนาคม	 2562 รวม 5 วัน 4 คืน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน ให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครเยาวชนที่มีอายุ	9	–	13	ปี	จ�านวนไม่เกิน	140	คน	ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ 

อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกม กีฬาชายหาด ดนตรี งานศิลปะ การปฐมพยาบาล ปีนเขา Walk Rally การด�ารงชีพในป่า การปลูกป่า  
และทัศนศึกษานอกค่าย โดยมีค่าธรรมเนียมคนละ 3,000 บาท
 ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ 
 - ส�านักงานกลาง สภากาชาดไทย ตึกนิลุบล กุลแพทย์ ชั้น 1 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพ 10330 โทร. 0 2256 4020-22
 - ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทร. 0 3951 0821, 08 6413 2482
 หรอืสมคัรทางอเีมล trc.youthcamp@gmail.com ดาวน์โหลดใบสมคัร www.facebook.com/trc.youthcamp ช�าระค่าธรรมเนยีมผ่านธนาคาร 
ชื่อบัญชี	สภากาชาดไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาตราด	บัญชีออมทรัพย์	เลขที่	652-2-06439-3

 ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยร่วมโครงการกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย กาชาดเกมส์	 
ครั้งที่	 8 และร่วมส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทั้ง 4 สี (สีฟ้า ชมพู ม่วง และสีเขียว) ในการชิงชัย 

ทั้ง 9 ชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณสนามกีฬาภายใน
สภากาชาดไทย โดยจะมีพิธีเปิดและพิธีปิด	ในวันศุกร์ที่	8	กุมภาพันธ์	2562	เวลา	15.00	น.	
เป็นต้นไป	ณ	 บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ภายในงานมีการเล่นเกม จับรางวัล 
และชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ไท ธนาวุฒิ และปิ๋ม ซีโฟร์ แสดงบัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่เพื่อ 

ลงทะเบยีนเข้างานและลุ้นรับของรางวลัจากผูบ้รหิารสภากาชาดไทย (เริม่ลงทะเบยีนเวลา 14.00 น.)

กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8

ชนิดกีฬา

เปตอง
เซปักตะกร้อ
วอลเลย์บอล
กรีฑา

โบวลิ่ง

แบดมินตัน
แชร์บอลหญิง
ฟุตบอล

เทเบิลเทนนิส

11 - 25 ม.ค. 62
11 - 25 ม.ค. 62
14 - 21 ม.ค. 62
16 ม.ค. 62

20 ม.ค. 62

21 - 25 ม.ค. 62
28, 30 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62
28 ม.ค. 62 - 1 ก.พ. 62

7 ก.พ. 62

17.00 - 20.00 น.
17.00 น. เป็นต้นไป
17.00 - 20.00 น
15.30 - 19.00 น

13.00 น. เป็นต้นไป

17.00 - 20.00 น.
17.00 - 20.00 น.
17.00 - 20.00 น.

17.00 - 20.00 น.

จัดหารายได้
สถานเสาวภา
คณะแพทยศาสตร์
สนามกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
นิวสตาร์โบว์ล อิมพีเรียล
เวิลด์ ลาดพร้าว 81
คณะแพทยศาสตร์
สถานเสาวภา
จินดารักษ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อาคารกีฬาในร่ม 2 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนาม วันที่ท�าการแข่ง เวลา



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ส�านักงานบริหาร สภากาชาดไทย จัดท�าแผ่นพับการใช้เครื่องหมายกาชาด	ฉบับใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองหมายกาชาด หากหน่วยงานของสภากาชาดไทยสนใจและต้องการน�าไปเผยแพร่ต่อ สามารถติดต่อขอรับได้ท่ี 
งานเอกสารสิ่งพิมพ์ ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ตึกประสงค์ พานิชภักดี ชั้น 2 โทร. 0 2256 4034

 คุณขนิษฐา	 โชตยานนท์ ได้รับมอบหมายจาก คุณนรัชสทวรรณ	 ลีเศรษฐเลิศ (Chairman) ร่วมกับ คุณภณปัทมนันท์	 ลีเศรษฐเลิศ  

(Vice Chairman) และคุณรัฐนันท์	 ลีเศรษฐเลิศ (Group CEO) บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนส่งมอบแผ่นพับ 
การใช้เครื่องหมายกาชาดที่บริษัทได้ให้การสนับสนุนจัดพิมพ์ จ�านวน 10,000 ฉบับ โดยมีผู้แทนจากส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ส�านักงานบริหาร 
สภากาชาดไทย รับมอบ เพื่อน�าไปเผยแพร่ต่อไป 

 สภากาชาดไทยจัดท�าสมุดบันทึกสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2562 (Diary)  
ผู้สนใจสามารถซื้อได้ที่ส�านักงานบริหาร ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ 
พระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ หรือส่ังจองทางไปรษณีย์  
ราคา 250 บาท  (มจี�านวนจ�ากดั) สอบถามโทร. 0 2256 4088 (ในวันและเวลาราชการ)  
รายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย 

แผ่นพับการใช้เครื่องหมายกาชาด

สมุดบันทึกสภากาชาดไทย 2562 



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ตรวจสุขภาพผู้เข้าประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี

การใช้งานแอพลิเคชั่น THAI FEVER RISK MAP

 ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ�าปี 2562 ครั้งที่ 13 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่  
9 มกราคม 2562 มีการตรวจร่างกายผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการประกวด ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยแบ่งตามอายุ 
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ�าตัว และไม่มีโรคประจ�าตัว โดยตรวจการมองเห็น	การได้ยิน	ตรวจร่างกายทั่วไป	และสุขภาพจิต	มีผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย 
ทั้งสิ้น 43 ราย 
 และจะตรวจร่างกายผู้เข้าประกวดอีกครั้งในวันที่ 16 มกราคม 2562 จ�านวน 46 ราย ผู้ชนะการประกวดในโครงการฯ	จะได้รับโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	ในวันที่	13	มีนาคม	2562

 THAI	 FEVER	 RISK	MAP	 เป็นเครื่องมือแจ้งเตือนภัยทางการแพทย์ หรือเรียกอีกอย่างว่า	 "แผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือ" ที่พัฒนา 
ต่อยอดสร้างมาจากองค์ความรู้ใหม่ของงานวิจัย เรื่อง วงจรการติดเชื้อโรคไข้ ที่มีพาหะ เห็บ หมัด เหา และไร ซึ่งตรวจพบ DNA เชื้อโรคของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ส�ารวจโดยส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน) ต่อยอดผลงานวิจัยยอดเยี่ยมอันดับ 1 ประจ�าปี 2558 ของกองทัพบก และรางวัลวิจัยนวัตกรรมชนะเลิศประจ�าปี 2559  
กระทรวงกลาโหม เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนในการป้องกัน ระวังทางด้านสุขภาพ และเป็นการเตรียมตัวส�าหรับแพทย์เพ่ือวางแผนการเดินทาง 
มายังพื้นที่เส่ียงต่อการเกิดโรคไข้ และน�าผลทางการวิจัยทางการแพทย์มาสู่การใช้งานจริงในปัจจุบันแบบทันสถานการณ์ น�ามาสู่การเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของโรคไข้ในพื้นที่เสี่ยง
 

วิธีการใช้งาน
 เข้าใช้งานผ่าน	URL:	gistda.or.th/fever และใส่ค�าค้นหาต�าแหน่งสถานที่ส�าคัญ อาทิ สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว จากนั้นโปรแกรม 

จะข้ึนรายละเอียดของต�าแหน่งพ้ืนท่ีส�ารวจ หากส�ารวจพบโรคไข้ น�าโดยพาหะ เหบ็ หมัด เหา Pop-up และจะแสดงข้อมูลเก่ียวกับโรคและวธิป้ีองกันโรค 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทหาร	โทร.	08	9168	2808	

เกร็ดความรู้ 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

 เพชรบูรณ์ นางสาวเพชรยุพาพร	 ทองอุ่น	 นายกกิ่งกาชาด
อ�าเภอหล่มสัก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ  
เยี่ยม	 นางเพชรตะวัน	 ม่วงอ�่า	 ผู้ประสบอัคคีภัย	 พร้อมมอบถุงยังชีพ	
เครื่องอุปโภค	 บริโภค	 เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจต่อไป ณ บ้านเลขที่  
165 หมู่ที่ 8 ต�าบลน�้าก้อ

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

สงขลา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  
ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่	 “หน่วยบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	บริโภคแก่ผู้สูงอายุ	 
ผู้พิการ	และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ต�าบลเกาะแต้ว อ�าเภอเมือง

อุดรธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย	 นายสัมฤทธิ	์ 
อินทะแสง	 พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและ 
ก�าลังใจต่อไป ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ 3 ต�าบลโนนสูง อ�าเภอเมือง 

มหาสารคาม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มหาสารคาม ออกหน่วยรับโลหิต	ณ	 กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด  
มีผู้บริจาคโลหิต 85 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 34,000 ซีซี และมีผู้บริจาค
ดวงตาและอวัยวะ 8 ราย  

บุรีรัมย์ คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอกระสัง	 เยี่ยม	 
นางแผด	 ปุสารัมย์	 ผู้ด้อยโอกาส	 พร้อมมอบเคร่ืองอุปโภค	 บริโภค  
ณ ต�าบลกระสัง

ลพบุรี นางจุรีพร	 โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพ้ืนท่ีเยี่ยม 
ผู้สงูอาย	ุพร้อมมอบถงุยงัชีพ ณ หมูท่ี ่6 ต�าบลหนองมะค่า อ�าเภอโคกเจริญ



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727

ปกิณกะ
 

 

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

 เครือเจริญโภคภัณฑ์	และทรู	คอร์ปอเรชั่น	ร่วมส่งต่อการให้ไม่สิ้นสุด โดยมอบ 
เงินบริจาคจ�านวน 1,007,400 บาท ผ่าน SMS ในโครงการ	Let	Them	See	Love	
2018	เพ่ือสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบรจิาคอวยัวะและดวงตา	ให้สภากาชาดไทย
ส่งต่อลมหายใจ มอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย 
 ลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถร่วมบริจาคได้อย่างต่อเน่ือง ผ่าน SMS ระบบ 
ทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 หรือใช้ 100 ทรูพอยท์  
แทนเงินบริจาค 10 บาท ผ่านแอพลิเคชั่นทรูยู

 ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลทักษิณา 
นุประทานถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์	 กรมพระนคร
สวรรค์วรพินิต	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย	ครบ	97	ป ี
โดยจะมีพิธีสงฆ์ พิธีรับเข็มผู้อ�านวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด และโล่รางวัลชมรม
มาตรฐานฯ ในวันศุกร์ที่	25	มกราคม	2562	เวลา	08.00	–	13.00	น. ณ ห้องประชุม 
2 - 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

มอบเงินบริจาคผ่าน SMS 
โครงการ Let Them See Love 2018

ขอเชิญร่วมงานบ�าเพ็ญกุศลฯ 
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย

Call Center
สภากาชาดไทย

 � 16 ม.ค. – 26 ก.พ. ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	
สภากาชาดไทย	 รับสมัครบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานในต�าแหน่ง
พนักงานปฏิบัติการ	 ระดับ	 3	 –	 5	 ฝ่ายปฏิบัติการ	 จ�านวน	 
1	อตัรา	สอบถามโทร. 0 2256 4078 – 80 ต่อ 22 ในวนัและเวลา
ราชการ โดยจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธสิอบในวันที ่28 กมุภาพันธ์ 
2562 ณ สถานที่ปิดประกาศของส�านักงานจัดการทรัพย์สิน  
ตกึอ�านวยนรธรรม ช้ัน 4 และทาง http://property.redcross.or.th

 � 16 ม.ค. – 20 ก.พ.	 สหกรณ์สภากาชาดไทย	 
รับสมคัรผูช่้วยผูจั้ดการ	1	อัตรา	ปฏิบตังิานประจ�าโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี	 ณ	 ศรีราชา สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่ www.trcs-coop.com สอบถามรายละเอียด 
โทร. 0 2256 4081 – 5 ต่อ 124, 222 หรือ 0 3832 2484

 � 19 ม.ค. เวลา 08.30 – 12.00 น.	 สมาคมโลหิต
วิทยาแห่งประเทศไทย	 จัดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน	 
ครั้งที่	 16	 ในหัวข้อเรื่อง	 มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉยีบพลนั
รักษาได้ ณ ห้องประชุม 1210 โซน B อาคารภูมสิิริมงัคลานุสรณ์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในงานมีนิทรรศการ
ให้ความรู ้ บรกิารตรวจกรุป๊เลือด ตรวจความเข้มข้นของเลือด 
และปรกึษาปัญหาสุขภาพกบัแพทย์ ฟร ี โทร. 0 2716 5977 
และ 0 2256 4300

 � 31 ม.ค. – 2 ก.พ. เชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทย	
ร่วมงาน	 Thailand	 e-Commerce	 Week	 2019	 
ภายใต้แนวคิด e-Commerce in the Park Show, 
Share, Challenge & Shop รวมพลงั Young Talent เพือ่  
SMEs Go Online	 จัดโดย	 ส�านักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 ณ	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 
ประสานมิตร	 เพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจในการท�าธุรกรรม 
อิเลก็ทรอนกิส์ทีม่มีาตรฐานให้แก่ผู้ซ้ือ ผู้ขาย และประชาชน 
ท่ัวไป สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0 
สอบถามโทร. 0 2123 1234 ต่อ 90351

 � ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย  
เปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 
จ�านวน 6 อตัรา ในต�าแหน่งเภสัชกร	 1	 อัตรา	 	 พยาบาล	 
1	อตัรา		นักอรรถบ�าบัด	1	อตัรา	นักเทคนิคการแพทย์	1	อตัรา	
นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์	1	อัตรา	และนายแพทย์	(ช่ัวคราว)	
1	 อัตรา	 ท่ีเวบ็ไซต์ http://jobtrc.redcross.or.th ตัง้แต่บัดนี ้
ถึงวนัท่ี 23 มกราคม 2562 

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทริา สภากาชาดไทย ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบสารสนเทศ 
ด้วยระบบ	RFID	แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) จ�านวน 1 ชดุ 
ผู ้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ได้แก่	 บริษัท	 บุ ๊ค	 
โปรโมชั่น	 แอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 โดยเสนอราคาเป็นเงิน 
ท้ังส้ิน 2,348,115 บาท 

สารพันข่าว


