ปีที่ 21 ฉบับที่ 275 ประจำ�เดือนเมษายน 2561

สถาปนาสภากาชาดไทย...ครบ 125 ปี
วันที่ 26 เมษายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงบาตรพระสงฆ์ จำ�นวน 31 รูป ร่วมกับคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี
ณ บริเวณลานนํ้าพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติฯ

วันที่ 2 เมษายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบตั ิ
และระบบภูมสิ ารสนเทศ (GIS) เพือ่ การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เพือ่ ชีแ้ จงการดำ�เนินงานโครงการฯ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช
ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ภาคีเครือข่าย คณะทำ�งานโครงการฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

อบรมให้ความรู้การบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า
วั น ที่ 2 เมษายน 2561
นางสาวสุกญั ญา ทรัพย์อดุ มมัง่ มี หัวหน้า
งานบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย และคณะ
พร้อมด้วย คุณพรธิชา วงศ์ยานนาวา
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การด้านกิจกรรมเพือ่ สังคม
บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด
และเจ้าหน้าที่บริษัท วอเตอร์ เนท
จำ�กัด (มหาชน) ร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้าภายใต้โครงการ “นํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
เพื่อนักเรียน” ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า
ในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองนํ้า ประกอบด้วยโรงเรียนวัดยม โรงเรียนวัดตลาด โรงเรียนเจ้าปลุก โรงเรียน
วัดท่าดินแดง โรงเรียนวัดจำ�ปา ณ โรงเรียนวัดยม ตำ�บลวัดยม อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ปี 2561

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน
“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำ�ปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน ในการนี้
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกล่าวถึงภารกิจด้านงานบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยให้สื่อมวลชนได้รับทราบ
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์
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ประชุมชี้แจงพร้อมจัดอบรมโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3-5 เมษายน 2561 นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และจัด
อบรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการพร้อมรับภัยพิบัติ การทำ�แผนและบทบาทของชุมชนใน
การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านท่าดินแดง หมู่ 2 ตำ�บลบางพระหลวง อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

มอบเครื่องกรองนํ้า จังหวัดนครนายก

วันที่ 9 เมษายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องกรองนํ้า ในโครงการ
“นาํ้ ดืม่ สะอาดกาชาด-ดาว เพือ่ นักเรียน” จำ�นวน 5 เครือ่ ง ให้แก่โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธา
ราม โรงเรียนบ้านคลองหกวา โรงเรียนบ้านคลอง 33 และโรงเรียนบ้านหัวหมอน นอกจากนี้ร่วมลงนามสัญญาการติดตั้งเครื่อง
กรองนํ้าดื่มสะอาด ทั้ง 5 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ตำ�บลบางสมบูรณ์ อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
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รดนํ้าขอพร...วันสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำ�คณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ เข้ารดนํ้าขอพรผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำ�ปี 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

และวันที่ 11 เมษายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ร่วมพิธสี รงนาํ้ พระ และรดนาํ้ ขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์
ประจำ�ปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญานสังวรฯ

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
วั น ที่ 11 เมษายน 2561
นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช พยาบาล 3
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ
มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 10 ชุด ให้แก่
ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในซอยแสมดำ� 3
แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
และวันที่ 25 เมษายน 2561
นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำ�นาญการ
พิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย และคณะ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ
ไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำ�นวน 15 ชุด
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนน้อมเกล้า
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
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เปิดสัมมนาฝ่ายพัสดุทางการแพทย์ฯ
วั น ที่ 18 เมษายน 2561
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานเปิดการสัมมนาฝ่ายพัสดุ
ทางการแพทย์และทั่วไป “การน้อมนำ�
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบตั เิ ป็นวิถชี วี ติ เพือ่ การพัฒนาตนเอง
ที่ยั่งยืน” โดยมี ภญ.สุมาลิน ศีลพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ติดตามผลหลังผ่าตัด
วันที่ 18 เมษายน 2561 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เยีย่ มและติดตามผลผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัด
ในกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ซ้อมแผนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 19 เมษายน 2561 นางคนึงนิจ
จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพ
ความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ ป ระสบภั ย พร้ อ มคณะ เป็ น วิ ท ยากร
ในการจัดซ้อมแผนพร้อมรับภัยพิบตั ริ ะดับชุมชน
ให้แก่ คณะกรรมการ ในโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางอ้อ อำ�เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติฯ

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมโครงการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีนายประสงค์
คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และนายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
สารบรรเทาทุกข์
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เยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์

วันที่ 23 เมษายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหน่วยแพทย์
ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งให้บริการรักษาประชาชนโดยการฝังเข็มประยุกต์ บริการ
ด้านทันตกรรมให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีต่ �ำ บลบางจัก โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายกเทศบาลตำ�บลบางจัก
ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำ�บลบางจัก อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 เมษายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าพบ คุณสำ�ราญ ฉัตรโท รองกรรมการ
ผู้จัดการและผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และคณะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทาง
การประชาสัมพันธ์ ณ อาคารมาลีนนท์ 1 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สัมภาษณ์...รายการบ่ายนี้มีคำ�ตอบ

วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สัมภาษณ์สด
ในรายการ บ่ายนี้มีคำ�ตอบ ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ เวลา 13.00 – 14.00 น. ในหัวข้อ “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ” โดย มีคณ
ุ สุนทรี อรรถสุข และคุณวิศาล ดิลกวณิช เป็นผูด้ �ำ เนินรายการ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
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สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภาพข

ความเค

ความเคลื่อนไหว

ให้สัมภาษณ์นักวิจัยจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก

วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.อลิสรา สุริยสมบูรณ์ นักวิจัยของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
พร้อมด้วยคุณศุภมงคล รัตนวิจิตร เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบรรเทาภัยพิบัติ และ คุณนิติทัศน์ เลาบวรเศรษฐ์ รองผู้จัดการ
ฝ่ายบรรเทาภัยพิบัติ มูลนิธิฯ เข้าพบผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อขอสัมภาษณ์บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย แนวทาง กระบวนการในการประสานงานและความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

เยี่ยมงานบรรเทาทุกข์

วันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม 2nd Disaster
Risk Communication Course และผู้เข้าอบรมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

และวันที่ 26 เมษายน 2561 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ ให้การต้อนรับรศ.ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และกิ่งกาชาดอำ�เภอ
มาศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 5 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยจัดนิทรรศการ
และนำ�เสนอผลงานในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียน
รูผ้ สู้ งู อายุและภาคีเครือข่ายสุขภาพอำ�เภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำ�เภอจักราช
วันที่ 11 เมษายน 2561 ดำ�เนินงานชุมชนต้นแบบ
การดูแลผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนเห็นความสำ�คัญของการร่วมดูแลผู้สูงอายุอยู่
อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี โดยจัดกิจกรรมทำ�บุญ
ตักบาตร รดนํ้าดำ�หัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมนันทนาการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชน ณ ศาลา
ประชาคมบ้านวังวารี หมู่ 5 ตำ�บลสีสุก อำ�เภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
วั น ที่ 19 เมษายน 2561 จั ด กิ จ กรรม
วันสงกรานต์ในชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาด 4
เพื่ อ สื บ สานประเพณี วั ฒ นธรรมไทย สรงนํ้ า
พระพุทธรูป รดนาํ้ ขอพรผูส้ งู อายุ เทิดพระเกียรติถวาย
พระพรเนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเจ้าหน้าที่
สถานีกาชาดที่ 4 เจ้าหน้าทีภ่ าคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ 5 ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 4 และชุมชนราชนิกูล 1 เข้าร่วมกิจกรรม รวม 102 ราย

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 27 มีนาคม 2561 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้
แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำ�นวน 4 ราย ณ บ้านไม่มีเลขที่ ในพื้นที่
หมู่ 14 บ้านผานํ้าหยด ตำ�บลเขากระปุก อำ�เภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

และร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบุรี มอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภคแก่ผดู้ อ้ ยโอกาส จำ�นวน 50 ชุด ใน
โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัด
เคลื่อนที่) ณ วัดหนองจอก หมู่ที่ 3 ตำ�บลห้วยลึก อำ�เภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี
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สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภาพข

ความเค

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 4 เมษายน 2561 ร่วมกับชมรมผูส้ งู อายุสถานี
กาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
กิจกรรมรื่นเริงวันสงกรานต์ โดยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 8 เมษายน 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานี
กาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมรดนํ้าขอพรเนื่อง
ในวันผูส้ งู อายุและวันครอบครัว ณ ห้องนาคินทร์ สำ�นักงานชมรม
ผู้สูงอายุ กศน.ภาคตะะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ 11 เมษายน 2561 จัดกิจกรรม “วันผูส้ งู อายุ”
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (2 เมษายน 2561)
ณ ศาลากลางบ้าน บ้านป่ากุง ต.คันไร่ อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี
วันที่ 20 เมษายน 2561 ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นำ�โดยนาง
นิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
จากสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค จำ�นวน 136 ชุด แก่ผู้ประสบวาตภัย หมู่ 1, 9 และ 11 ต.ขี้เหล็ก อ.นํ้าขุ่น จ.อุบลราชธานี
วันที่ 23 เมษายน 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”
กิจกรรมประกอบด้วยการบริหารสมอง บริหารข้อเข่าและกล้ามเนื้อ และ
ออกกำ�ลังกาย
วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาจิตอาสา
สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาทุกข์ จังหวัดอุบลราชธานี
รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมจาก 12 อำ�เภอ จำ�นวน 100 คน ณ หอประชุม
โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนางยุพาภร
วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

สมาคม MDRT สนับสนุน...โครงการนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน

วันที่ 1 เมษายน 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ
ไปร่วมงานวิง่ การกุศล“MDRT THAILAND RUN 2018 ” ซึง่ จัดโดยสมาคม MDRT เพือ่ มอบรายได้ให้แก่ส�ำ นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และในวันที่ 3 เมษายน 2561 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ รับมอบเงิน จำ�นวน 150,000 บาท จากนายขจรศักย์ ไคร้วาณิชย์ ประธานจัดงาน MDRT THAILAND RUN 2018
พร้อมด้วยนายวัชระ อินทรชาติ ประธาน MDRT ประเทศไทย และนายกฤชนัท เดชะธนสิงห์ ประธานจัดงาน MDRT KICK
OFF 2018 เพื่อสนับสนุนโครงการนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

บริจาคแว่นสายตาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 24 เมษายน 2561 Mr. Arthur Tsung ผู้อำ�นวยการ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล อินดัสเตรียล จำ�กัด
และคณะ มอบแว่นตา จำ�นวน 100 อัน เพื่อนำ�ไปประกอบแว่นตาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 และ 0-2251-7614-5 โทรสาร 0-2252-7976 E-mail : relief@webmail.redcross.or.th
relief@redcross.or.th
สารบรรเทาทุ
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