ปีที่ 21 ฉบับที่ 272 ประจำ�เดือนมกราคม 2561

พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

สม

เด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาว จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำ�เครื่องกันหนาว จำ�นวน 7,932 ชุด มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภาวะ
อากาศหนาว ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เชียงราย ร้อยเอ็ด ตาก และยโสธร ดังนี้
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ในพื้นที้อำ�เภอเทพสถิต อำ�เภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำ�นวน 1,600 ชุด
วันที่ 12 มกราคม 2561 มอบให้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านปางขอน ตำ�บลห้วยชมภู อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำ�นวน 1,000 ชุด และจำ�นวน
482 ชุด มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปางขอน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม โรงเรียนบ้านผาลั้งและโรงเรียนบ้านร่มเย็น อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย
วันที่ 15 มกราคม 2561 มอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำ�เภอเมยวดี และอำ�เภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 1,400 ชุด และถวายแด่
พระภิกษุ จำ�นวน 40 รูป
วันที่ 22 มกราคม 2561 มอบให้ประชาชนในพื้นที่อำ�เภอวังเจ้า จังหวัดตาก ณ หอประชุมที่ว่าการอำ�เภอวังเจ้า จำ�นวน 1,000 ชุด
วันที่ 26 มกราคม 2561 มอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุม100 ปี อำ�เภอคำ�เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำ�นวน 830 ชุด
ณ หอประชุม อำ�เภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำ�นวน 830 ชุด และ ณ วัดบูรพารามใต้ ตำ�บลทรายมูล อำ�เภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำ�นวน 250 ชุด
และถวายแด่พระภิกษุสามเณร จำ�นวน 500 ชุด

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด
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บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยหนาว ในเขตจังหวัดอุดรธานี อำ�นาจเจริญ และนครราชสีมา
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มอบผ้าห่มกันหนาว บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

วันที่ 5 และ 12 มกราคม 2561 มอบผ้าห่มกันหนาว จำ�นวน 1000 ผืน ในพื้นที่ อำ�เภอเมือง อำ�เภอหนองวัวซอ
และอำ�เภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำ�เภอบ้านผือ จำ�นวน 800 ผืน
และอำ�เภอเพ็ญ จำ�นวน 700 ผืน พร้อมมอบเสือ้ กันหนาวเด็ก จำ�นวน 60 ตัว ให้แก่ศนู ย์เด็กเล็กเทศบาลอำ�เภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 มกราคม 2561 มอบผ้าห่มกันหนาว จำ�นวน 1,000 ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำ�เภอเมือง
และอำ�เภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำ�นาจเจริญ
วั น ที่ 22 มกราคม 2561
ณ หอประชุมอำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา มอบเครื่องกันหนาวผู้ใหญ่
500 ชุด ผ้าห่ม 300 ผืน เสื้อกันหนาวเด็ก
100 ตัว ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่
อำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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เปิดหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ...จังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2561 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
หน่วยแพทย์รถคลินกิ จักษุศลั ยกรรมเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาแก่พระสงฆ์ แม่ชี
และนักบวชทุกศาสนาที่มีปัญหาทางด้านโรคตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจก วัดต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-12 มกราคม 2561 พร้อมกันนี้ได้เปิดตา
พระสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกแล้ว และถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับ
การตรวจรักษา ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
โดยเจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนี้
วันที่ 11 มกราคม 2561 จำ�นวน 8 ชุด ในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 เขตธนบุรี ณ บ้านเลขที่ 1131/9 เขตธนบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2561 จำ�นวน 12 ชุด ในชุมชนริมคลองบางค้อ เขตจอมทอง ณ สำ�นักงานเขตจอมทอง กรุงเทพฯ
วันที่ 17 มกราคม 2561 จำ�นวน 19 ชุด ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 78 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
วันที่ 18 มกราคม 2561 จำ�นวน 24 ชุด ภายในชุมชนย่านรามอินทรา 39/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ
วันที่ 26 มกราคม 2561 จำ�นวน 10 ชุด ภายในซอยรามบุตรี บ้านเลขที่ 227 แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพฯ
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“Happy Press @Red Cross 2018”

วันที่ 4 และ 11 มกราคม 2561 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้ และคณะ เข้าพบและ
ร่วมหารือกับผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ในการจัดกิจกรรม“สร้างสุข สานสัมพันธ์ สื่อมวลชน Happy Press @Red
Cross 2018” เพือ่ สานสัมพันธ์กบั สือ่ มวลชนให้เกิดความคุน้ เคยกับสภากาชาดไทย และเผยแพร่ภารกิจให้สอื่ มวลชนรับทราบอย่างถ่องแท้
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิ...จังหวัดพังงา
วันที่ 9 มกราคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมพิธีเปิด “การซ้อมอพยพหนีภัยสึนามิ ใน 5 โรงเรียน จังหวัดพังงา”
ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางเนียง โรงเรียนพระราชทานทับละมุ โรงเรียน
บ้านนํ้าเค็ม โรงเรียนบางม่วง และโรงเรียนเกาะหมากน้อย ซึ่งสำ�นักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม
2561 พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ
ได้ให้ความรูเ้ รือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการทำ� CPR ณ โรงเรียนบ้านนํา้ เค็ม
ตำ�บลบางม่วง อำ�เภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นอกจากนี้ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชนคุระบุรี จังหวัดพังงา และชุมชนหนองทะเล
จังหวัดกระบี่

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2561
วันที่ 13 มกราคม 2561
สภากาชาดไทยจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณ
พิพธิ ภัณฑ์สภากาชาดไทย
และสถานเสาวภา
ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้นำ�รถทันตกรรมเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่เด็กๆ และนำ�รถสื่อสาร
สภากาชาดไทย มาจัดแสดงให้เด็กๆ และผูป้ กครองได้มสี ว่ นร่วมในการเข้าชมและทดลองฝึกการใช้รถสือ่ สารฯ ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
เขาล้าน จังหวัดตราด

ประชุมการบริหารความเสี่ยงของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 18 และ 30 มกราคม
2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุ ก ข์ ฯ เป็ น ประธาน
การประชุมการบริหารความเสี่ยง
ของสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ
โดยมีนางต้องใจ ธนะธานันท์ นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พนั ธ์ ทีป่ รึกษาคณะทำ�งานพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
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ศูนย์จักษุมาตรฯ...เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย พลิกโฉมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ทั้งตรวจวัดสายตา
โดยจักษุแพทย์ พร้อมประกอบแว่นด้วยเลนส์คุณภาพเยี่ยมในราคาย่อมเยา และยังนำ�รายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสายตาอีกด้วย
ซึ่งการเปิดบริการในครั้งนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสำ�หรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 18 เมษายน 2561 โดยลดราคา
กรอบแว่นพิเศษสุดๆ และตรวจวัดสายตาฟรีโดยจักษุแพทย์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้าเวลา 8.30-11.30 น. และช่วงบ่าย
เวลา 13.00-15.30 น.

นอกจากนีเ้ ว็บไซต์เดลินวิ ส์ออนไลน์ นิตยสารวงการแพทย์ รายการเช็คลิส เช็คโรค ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 และทีมงาน
จากสำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สัมภาษณ์แพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
เรือ่ งการตรวจวัดสายตา ปัญหาของสายตา และการเปิดให้บริการศูนย์จกั ษุมาตรและแว่นตาฯ เต็มรูปแบบ ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม 2561

ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 15-19 มกราคม 2561 นางคนึงนิจ
จันทรทิน ผู้ชำ�นาญการพิเศษ พยาบาล 7
หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัย
พิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ
ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามชุ ม ชนพร้ อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ
พร้อมมอบชุดอุปกรณ์เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
(CBDRR BOX) ผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชุมชนใน
พื้นที่อำ�เภอทองผาภูมิ ได้แก่ ตำ�บลลิ่นถิ่น ปิล็อค ชะแล ท่าขนุน และอำ�เภอไทรโยค ได้แก่ ตำ�บลบ้องตี้ จังหวัดกาญจนบุรี

ซ้อมแผนโต๊ะชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 22-23 มกราคม 2561 นางสุนษิ ฐิดา
เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
และคณะ ลงพื้นที่เป็นวิทยากรในการจัด
ซ้อมแผนโต๊ะให้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ หมู่ 4 บ้านปลาไหล
หมู่ 6 บ้านต้นหว้า และ หมู่ 7 บ้านม้า ตำ�บลประศุก
อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายเอกราช นาคทอง ปลัดอำ�เภออินทร์บุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมสังเกตการณ์
สารบรรเทาทุกข์
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 4 มกราคม 2561 มอบผ้าห่มแก่
ผูส้ งู อายุบา้ นวังวารี 130 ราย และมอบเสือ้ กันหนาว
แก่เด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสีสุก และ
บ้านหนองไผ่ จำ�นวน 155 ราย
วันที่ 9มกราคม 2561 มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
100ชุด และเสื้อกันหนาวสำ�หรับเด็กประถมวัย60ตัว เพื่อ
บรรเทาทุกข์ภยั หนาวแก่เด็กนักเรียนบ้านหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
วันที่ 11 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมปีใหม่ชมรมผู้สูงอายุสถานี
กาชาดที่ 4 นครราชสีมา ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

วันที่ 16 มกราคม 2561 มอบผ้าห่มกันหนาว
1,200 ผืน ชุดเครื่องกันหนาว 800 ชุด เสื้อกันหนาวเด็ก
300 ตัว ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำ�เภอเอราวัณ
ผาขาว และภูกระดึง จังหวัดเลย
วันที่ 23 มกราคม 2561 สอนการอบรม
ปฐมพยาบาลหลั ก สู ต ร 1 วั น ให้ แ ก่ พ นั ก งาน
บริษัท เอส อาร์ ดี นอร์ทอีส จำ�กัด ณ ห้างสรรพสินค้า
เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา
วั น ที่ 25 มกราคม 2561 มอบผ้ า ห่ ม
และชุดยาสามัญประจำ�บ้านให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
200 ชุ ด และเยี่ ย มบ้ า นผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและ
ด้อยโอกาส จำ�นวน 2 ราย ในพื้นที่อำ�เภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 มกราคม 2561 มอบผ้าห่มกันหนาว 700 ผืน
เสื้ อ กั น หนาว 500 ตั ว เสื้ อ กั น หนาวเด็ ก 300 ตั ว
เครื่องกันหนาว 700 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จำ�นวน
1,500 ราย ในพื้นที่ อำ�เภอสีชมพู และ อำ�เภอเวียงเก่า
จังหวัดเลย
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กิจกรรมของสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 23 มกราคม 2561 ร่วมมอบเสื้อกันหนาว
ในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
หน่วยบำ�บัดทุกข์บ�ำ รุงสุข จ.หนองคาย ณ ร.ร.บ้านเทา-นาบอน
ตำ�บลนางิ้ว อำ�เภอสังคม จังหวัดหนองคาย
วันที่ 24 มกราคม 2561 ออกปฏิบัติงานในโครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม
โดยร่วมมอบบ้านธารนํ้าใจฯ และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์งานคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย
สาขาสุรินทร์ ณ อำ�เภอลำ�ดวน จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
วันที่ 3 มกราคม 2561 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่
เด็กนักเรียนทีป่ ระสบภัยหนาวจังหวัดลำ�พูน ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอบ้านลี้
532 ราย และอำ�เภอเวียงหนองล่อง 97 ราย

กิจกรรมของสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 24 มกราคม 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน โดยให้
ความรูเ้ รือ่ ง การออกกำ�ลังกายและโภชนาการในผูส้ งู อายุ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาล
สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางบ้าน บ้านป่ากุง ตำ�บลคันไร่ อำ�เภอสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมของสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชบุรี
วันที่ 9 มกราคม 2561 ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เพชรบุรเี ข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ
ศาสน์ กษัตริย”์ (จังหวัดเคลือ่ นที)่ โดยมอบชุดธารนํา้ ใจฯ ให้แก่ผสู้ งู อายุและผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ในพื้นที่หมู่ 4 ตำ�บลห้วยแม่เพรียง อำ�เภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวน 50 ชุด
ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลห้วยแม่เพรียง อำ�เภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 10 มกราคม 2561 นำ�เครื่องอุปโภคต่างๆ ไปมอบ
ให้ผอู้ �ำ นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ�จังหวัดเพชรบุรี เพือ่
มอบเป็นของขวัญวันเด็กให้กบั เด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำ�จังหวัดเพชรบุรี จำ�นวน 200 คน ในวันที่ 12 มกราคม 2561

กิจกรรมของสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 22 มกราคม 2561 บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยหนาว
130 ราย และนักเรียน 81 ราย พร้อมมอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค
ให้โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ณ บ้านหนองเป่าปี่ ตำ�บลศาลาลัย
อำ�เภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สารบรรเทาทุกข์
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ทำ�บุญยานพาหนะ

วันที่ 19 มกราคม 2561 งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
2561 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี ณ งานยานพาหนะ ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในบริเวณ ร.พ.จุฬาลงกรณ์

ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 22 มกราคม 2561 นางจิระวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
สระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธี โดยหน่วยแพทย์
ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง- เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวัน
ที่ 22-26 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและที่ทำ�การชั่วคราวของ...สถานีกาชาดที่ 11
วั น ที่ 26 มกราคม 2561 ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานบรรเทา
ทุ ก ข์ ฯ ตรวจเยี่ ย มความคื บ หน้ า การก่ อ สร้ า งสถานี ก าชาดที่ 11
วิ เ ศษนิ ย ม และตรวจเยี่ ย มให้ กำ � ลั ง ใจเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี ก าชาดที่ 11
ที่ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วย ณ ที่ทำ�การชั่วคราว ในห้างสรรพสินค้าซีคอน
บางแค ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ

ประชุมบริหารความเสี่ยง
วันที่ 29 มกราคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ และทีมเลขานุการคณะทำ�งานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของสภากาชาดไทย โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุม 203 อาคารจามจุรี 3 ชั้น 2 สำ�นักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ไทยพีบีเอส...ครบ 10 ปี

วันที่ 15 มกราคม 2561 เภสัชกรหญิง
จิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ และคณะ นำ�กระเช้าไปอวยพรสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ดำ�เนินกิจการครบ 10 ปี โดยมีนายก่อเขต
จันทเลิศลักษณ์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักข่าวรับมอบ และเยีย่ มชม
การผลิตรายการต่างๆ และในวันเดียวกันผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าพบคุณสุรชัย ปานน้อย Executive Producer สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อหารือถึง
ความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และไทยพีบเี อส พร้อมเข้าร่วมแสดงความยินดีกบั ผูบ้ ริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส ครบ 10 ปี
ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ถนนวิภาวดีรังสิต

เยี่ยมชมกการประกอบรถเฉพาะกิจ
วันที่ 15 มกราคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะเข้าพบ นายสมศักดิ์ สิยาโน กรรมการผู้จัดการบริษัท
เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำ�กัด เพื่อศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม
การประกอบรถเฉพาะกิจต่างๆ เช่น รถทันตกรรม รถบริจาคโลหิต
เป็นต้น ณ บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำ�กัด จังหวัดชลบุรี

ไทยประกันชีวิต...ครบ 76 ปี
วันที่ 22 มกราคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วย
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ แสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาส
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินกิจการครบ 76 ปี โดยมี
นางสาวปาณี จารีวุฒิชัย ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม
รับมอบ ณ บริษทั ไทยประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง

เยี่ยม MCOT Radio Network

วันที่ 23 มกราคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าพบคุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สำ�นักวิทยุ บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน) และ คุณฐิติรัตน์ พูลศิริชัยกิจ ผู้อำ�นวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ F.M.96.5
MHz/A.M. 1494 KHz เพือ่ หารือถึงความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ MCOT Radio Network พร้อมเข้าเยีย่ มชม
หน่วยงานและคลื่นวิทยุในสังกัด MCOT Radio Network ณ บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
สารบรรเทาทุกข์
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อวยพร และสวัสดีปีใหม่ 2561
วันที่ 4 มกราคม 2561
คุณคันธรส วิจิตรนาวิน Vice
president Corporate Communication
Section บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน) และคณะ
มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ นำ�คณะผู้บริหาร รับพรปีใหม่
พร้อมมอบกระเช้าสวัสดีปใี หม่เลขาธิการ
สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบของขวัญ
และร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

คุณชยารัตน์ อร่ามแสงรุ่งโรจน์
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร สำ�นักงานประจำ�
ประเทศไทยและเมียนมาร์ และรอง
เลขานุการมูลนิธโิ คคา-โคลา ประเทศไทย
และคณะ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

วันที่ 11 มกราคม 2561 พ.ญ. เจรียง
จันทรกมล กรรมการผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
ในเครือบางปะกอก และ ผศ.ดร.วรุณยุพา
รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มอบกระเช้า
ของขวัญสวัสดีปีใหม่
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วันที่ 16 มกราคม 2561 คุณอภิชญา เดชไกลวัลย์
ผู้จัดการส่วน หน่วยงานพัฒนากิจการเพื่อสังคม บริษัท
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) มอบของขวัญ
สวัสดีปีใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2561 นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ โดยมีแพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรัก
เกียรติยศ รับมอบ						
วันที่ 18 มกราคม 2561
คุณอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำ�นวยการ ส่วนงานประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์องค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน)
และคณะ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำ�นวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่ม
บริษัท ดาว ประเทศไทย และคณะ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

คุณวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิท
ไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด และคณะ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2561 คุณปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสภากาชาดไทย มอบของขวัญ
สวัสดีปีใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2561 คุณอัญชลี ชาลีจนั ทร์ ผูจ้ ดั การฝ่าย
องค์กรสัมพันธ์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด
และคณะ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

สารบรรเทาทุกข์
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อวยพร และสวัสดีปีใหม่ 2561 (ต่อ)

วันที่ 23 มกราคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นายวิศาล
ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข พิธีกรรายการบ่ายนี้มีคำ�ตอบ ช่อง 9 MCOT HD ณ บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

บริษัท ประชาอาภรณ์ มอบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นางสุวิมล เจริญศรีชัย กรรมการและเลขานุการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำ�กัด (มหาชน)
พร้อมคณะ มอบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป จำ�นวน 6,954 ตัว มูลค่า 1,625,500 บาท ให้สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ 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
ก
ข์
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กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

