ปีที่ 22 ฉบับที่ 280 ประจำ�เดือนกันยายน 2561

พิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เรือพระราชทาน”เวชพาหน์”

วันที่ 26 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์ศภุ วัฒน์ ชุตวิ งศ์ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธสี ง่ หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีเ่ รือพระราชทานเวชพาหน์ เพือ่ น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ท่าวาสุกรี
เทเวศร์ โดยออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม ดังนี้
วันที่ 1 ตุลาคม 2561ให้บริการในเขตอำ�เภอบางบาล วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ให้บริการในเขตอำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
และวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ให้บริการในเขตอำ�เภอบางปะอิน

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาจอ LED
วันที่ 3 กันยายน 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ ร่วมกับ นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายรัฐกิจ
สัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น ( ประเทศไทย ) จำ�กัด ประชุมหารือ
เรื่องการพิจารณาแนวทางการพัฒนาจอ LED เพื่อการประชาสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

มอบชุดธารนํ้าใจฯ...จังหวัดนครนายก
วันที่ 3 กันยายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารนํ้าใจฯ พร้อมนํ้าดื่ม จำ�นวน 900 ชุด ให้แก่
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำ�บลบางอ้อ อำ�เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ร่วมด้วยนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก คณะ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดบางอ้อใน
ตำ�บลบางอ้อ อำ�เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ปฏิบัติงาน RDRT รุ่นที่ 2...ช่วย สปป. ลาว
วั น ที่ 4-30 กั น ยายน 2561
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างาน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และนางนิชานันท์
จันทงาม พยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัด
สุรนิ ทร์ ร่วมปฏิบตั งิ านใน RDRT Deployment
to support the Lao Red Cross Operation
in Attapeu รุ่นที่ 2

ประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมด้วย Mr.Hung Ha Nguyen, Manager, Community Safety Resilience จาก IFRC Mr. Brian Heidel, Regional
Advisor East Asia & Pacific at USAIN และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า ร่วมประชุม โดยบริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด ได้ชี้แจง
ความก้าวหน้าของโครงการฯ และการใช้แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในการร้องขอความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2
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116 ปี...ร.พ.สมเด็จฯ
วันที่ 10 กันยายน 2561 ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และภญ.จิราวรรณ
สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฯ ร่วมในพิธี
ตักบาตรพระสงฆ์และวางพานพุม่ ถวายสักการะ
พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องใน
โอกาสวันพระราชทานกำ�เนิดโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ 116
ปี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประชุมสรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในต่างประเทศ
วันที่ 11 กันยายน 2561 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ จัดประชุมสรุปถอดบทเรียน
การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่
ณ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ หน่วยแพทย์
จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ประเทศภู ฏ าน และที ม RDRT ณ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำ�งาน และนำ�ไปปรับปรุง
แก้ไขในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น…เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาว
ภาวิณี อยูป่ ระเสริฐ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และ
นักศึกษาจาก St.Mary’s College Faculty of
Nursing of Japan ทีม่ าศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์
ในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระ
ผูป้ ระสบภัย ณ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

15 ปี...กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
วันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริม
ศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ิ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ครบ 15 ปี โดยมีพลอากาศตรี พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย รองเจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศ รับมอบ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
สารบรรเทาทุกข์
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งานเกษียณอายุ ประจำ�ปี 2561

วันที่ 13 กันยายน 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดงาน “แสดงความระลึก ขอบคุณ และผูกพัน” ให้แก่
ผู้เกษียณอายุและผู้ลาออกก่อนเกษียณอายุที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ประจำ�ปี 2561 โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สำ�หรับผูเ้ กษียณอายุ ในปี 2561 ได้แก่ 1. น.ส.ภาวิณี อยูป่ ระเสริฐ ผช.ผอ.ส.บป. 2. นางดาลัด กันทยศ หน.พยาบาลส.บป.
3. น.ส.องุน่ วงศ์เจริญ หน.สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ 4. นางลัดดา พฤกษ์ขจร พยาบาล 6 สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
5. นางกมลธร เลาห์กิติกูล จนท.บริหารงานทั่วไป 6 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป 6. นางทองใบ เกตุมณี จนท.ธุรการ 4
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 7. น.ส.จงกล รุดเครือ นักการภารโรง สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ 8. นายเสงี่ยม นาคประนม
พนง.รปภ. สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี 9. นายสุทัศน์ รื่นเพียร นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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หน่วย หู คอ จมูก สัญจร.....จังหวัดนครนายก
วันที่ 14 กันยายน 2561 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการหน่วย หู คอ จมูก
สัญจร จังหวัดนครนายก เพื่อถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต โดยมี
แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และจังหวัดนครนายก ร่วมพิธี ในการนี้
แพทย์หญิงกานดา ลิมติ เลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ และ
คณะ ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัด (เล็ก) หู คอ จมูก แก่ประชาชนให้ได้รบั การรักษาอย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2561 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำ�บลบ้านใหญ่ อำ�เภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ทำ�ความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล...จังหวัดระยอง
วั น ที่ 15 กั น ยายน 2561 นางทองพู น เสนา
และนางวัลลภา สุขศิรมิ ชั ผูช้ ว่ ยหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้ อ มคณะ ร่ ว มกิ จ กรรมทำ � ความสะอาดบริ เวณชายฝั่ ง ทะเล
จังหวัดระยอง เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำ�ปี 2561
(International Coastal Cleanup Day 2018) กับบริษทั ดาว เคมิคอล
ประเทศไทย จำ�กัด และส่วนราชการต่างๆ ณ บริเวณชายฝัง่ ทะเลหาด
นํ้าริน-หาดพยูน อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เยี่ยมองค์การกาแดงลาว

วั น ที่ 17 กั น ยายน 2561 ผู้ อำ � นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าเยีย่ มองค์การกาแดงลาว
แขวงอัตตะปือ พร้อมมอบชุดธารนํ้าใจฯ ที่ Hadyao
transiton Site และเข้าพบปะพูดคุยกับผูป้ ระสบภัยที่ EOC
และ Sanamxay High School Camp ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
สารบรรเทาทุกข์
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วางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ
วันที่ 24 กันยายน 2561 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นำ�คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล
ในโอกาสนี้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธี ณ สถูปพระ
ราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

เปิดโครงการ Day Care “ผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ”
วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ
Day Care “ผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ” และพิธีทำ�บุญ
เลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บรรเทาทุกข์ช่วยผู้ประสบวาตภัย
วันที่ 27 กันยายน 2561 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง
พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย จำ�นวน 17 ชุด ในพื้นที่เขต
คลองสามวา และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ร่วมกับนางกุสุมาล
พงษ์ สิ ท ธิ ถ าวร นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด บึ ง กาฬ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มอบชุดธารนํ้าใจฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอ
พรเจริญ อำ�เภอเมือง และอำ�เภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
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ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

วันที่ 5 กันยายน 2561 รับรางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ออกกำ�ลังกายยางยืด 10 ท่ากายบริหาร
ในงานมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
เป็นผู้แทนส่งมอบชุดธารนํ้าใจฯ
1,500 ชุด และเรือท้องแบนพร้อม
เครือ่ งยนต์ 1 ลำ� เพือ่ บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบอุทกภัย ในสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ณ ด่านพรมแดนจังหวัดนครพนม
โดยได้รับการต้อนรับและอำ�นวย
ความสะดวกตลอดการส่งมอบ จาก
นายสมชาย วิทย์ดำ�รง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางปัทมา วิทย์ดำ�รง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายด่านศุลกากร
และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครพนม
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ร่วมกับ นางยุพาภร วิฑูรย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบชุดธารนาํ้ ใจฯ จำ�นวน 512 ชุด ให้
แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำ�บลแดงหม้อ และ ตำ�บลสหธาตุ อำ�เภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนสหธาตุศึกษา อำ�เภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธาน
วันที่ 5 กันยายน 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานี
กาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมประจำ�เดือนกันยายน 2561
โดยมีกจิ กรรมดังนี้ ตอบปัญหาด้านสุขภาพ ทำ�สมาธิ ร้องเพลงมาร์ช
ชมรมพร้อมกายบริหารประกอบเพลง แสดงความยินดีกบั บุคลากรดี
เด่นและเกษียณอายุราชการ ให้คำ�แนะนำ�เรื่องการออมจากธนาคาร
ออมสิน ลีลาศ รำ�วง เปตอง การออกกำ�ลังกายประกอบเพลงด้วย
ตาราง 9 ช่อง โดยวิทยากรจากสมาชิกในชมรม
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15-17 กันยายน 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดการอบรมลีลาศเพื่อสุขภาพ
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 ของโครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย และใจในการเล่นเปตองและลีลาศเพื่อสุขภาพ ณ สถานีกาชาดที่ 7
จ.อุบลราชธานี โดยนายนพพร เตชาวิวัฒนบูลย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดได้รับการ
สนับสนุนคณะวิทยากรจากสมาคมลีลาศ นำ�ทีมโดย นายอานนท์ วงษ์ศรีวิลัย และนายณธวรรษ ขันหะ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดบ้านบัวยาง ตำ�บลดุมใหญ่ อำ�เภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 18 กันยายน 2561 ร่วมกับ
คณะกรรมการเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
อุบลราชธานี นายอำ�เภอม่วงสามสิบ
และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อำ�เภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มอบชุด
ธารนาํ้ ใจฯ ช่วยผูป้ ระสบอุทกภัย จำ�นวน
89 ชุด และผู้ประสบอัคคีภัย จำ�นวน 1
ชุด ให้แก่ผปู้ ระสบภัยในเขตพืน้ ที่ อำ�เภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลา

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย
นางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 200 ชุด
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำ�บลแก่งกระจาน และตำ�บลสองพี่น้อง

วันที่ 5 กันยายน 2561 ร่วมกับนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำ�เภอบ้านแหลม และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
มอบชุดธารนาํ้ ใจฯ พร้อมนํา้ ดืม่ จำ�น วน 26 ชุด ให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีห่ มู่ 2 ตำ�บลท่าแร้ง อำ�เภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2561 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 17/2 หมู่ 2
ตำ�บลยางนํ้ากลัดใต้ อำ�เภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คุณอรนุช เย็นสุจิตร
ผู้แทนคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล มอบนํ้าดื่ม จำ�นวน
5,640 ขวด และบริษัท เจที อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จำ�กัด บริจาคนํ้าดื่ม จำ�นวน 1,800 ขวด
และบริจาคเงินจำ�นวน 17,600 บาท เพื่อนำ�ไปช่วย
เหลือผู้ประสบอุทกภัย

องค์กรพิทักษ์สัตว์ฯ...สนับสนุนอาหารและวิตามิน
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 คุณสุวิมล บุญทารมณ์ หัวหน้าฝ่ายการ
ตลาด สื่อสารองค์กรและระดมทุน องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก พร้อมคณะ
มอบอาหารและวิตามิน เพื่อช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติฯ

ทิปโก้...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 17 กันยายน 2561 คุณตติยา เอมช์บตุ ร ผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล กลุม่ ธุรกิจอาหารทิปโก้ มอบนาํ้ แร่ ขนาด 500 มิลลิลติ ร
จำ�นวน 120,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัย
พิบัติฯ

ชมรมผู้สูงอายุ...สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วันที่ 18 กันยายน 2561 รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์
ประธานชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบหมวกไหมพรม
สำ�หรับพระสงฆ์ จำ�นวน 50 ใบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ณ ตึกสธ ชั้น 17 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริษัท มิลลิเมด...สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานฯ
วันที่ 19 กันยายน 2561 ภญ.ชนา วนวัฒนสุนทร Sale Manager
บริษัท มิลลิเมด จำ�กัด มอบยาหม่อง Dragon balm ขนาด 15 กรัม
จำ�นวน 3,600 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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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