ปีที่ 22 ฉบับที่ 281 ประจำ�เดือนตุลาคม 2561

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ให้บริการในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการรักษาพยาบาลทางนํ้าแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อน้อมสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค 510 ชุด ตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน 10 ตู้
และรถเข็นสำ�หรับผู้ป่วย 10 คัน ในพื้นที่อำ�เภอบางบาล อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา และอำ�เภอบางปะอิน โดยมี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตำ�บลบ้านป้อม อำ�เภอ
พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 และ ณ วัดเชิงท่า อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 5
ตุลาคม 2561

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 กันยายน 2561 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ พร้อมนํ้าดื่ม
จำ�นวน 1,441 ชุด ไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีต่ �ำ บลทรายมูล และบึงศาล
ณ วัดคลอง 1 ตำ�บลทรายมูล อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 29 กันยายน 2561 นางสาว อิสราภรณ์
พละศักดิ์ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พร้อมคณะ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 20 ชุด ไปมอบให้แก่
ผูป้ ระสบอัคคีภยั ณ วัดทุง่ ครุ ถนนประชาอุทศิ 84 แขวงและ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

46 ปี สำ�นักงานจัดหารายได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีส�ำ นักงาน
จัดหารายได้ ครบ 46 ปี โดยมีคุณหญิงปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
และเป็นผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้ และคณะ รับมอบ
ณ สำ�นักงานจัดหารายได้

ติดตั้งและบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า...จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด และเจ้าหน้าที่
บริษัท วอเตอร์ เนท จำ�กัด (มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้าภายใต้โครงการ
“นํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่
บำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้าในโรงเรียนจำ�นวน 5 แห่ง ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองนํ้า โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2561
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีส่งมอบเครื่องกรองนํ้า จำ�นวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านพรหมณี
โรงเรียนบ้านปากนาสวน โรงเรียนบ้านองสิต โรงเรียนบ้านยางโทน และโรงเรียนบ้านทุ่งมังกระหร่า อำ�เภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี และร่วมลงนามสัญญาการติดตัง้ เครือ่ งกรองนาํ้ ดืม่ สะอาดกาชาด-ดาว ณ โรงเรียนบ้านพรหมณี ตำ�บลหนองปลิง
อำ�เภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพรหมณี โรงเรียนบ้านปากนาสวน โรงเรียนบ้านองสิต โรงเรียน
บ้านยางโทน โรงเรียนบ้านทุ่งมังกระหร่า ณ โรงเรียนบ้านพรหมณี ตำ�บลหนองปลิง อำ�เภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
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ลงพื้นที่สำ�รวจการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ
จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่สำ�รวจการจัดตั้ง
โครงการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัด
อุดรธานี ณ ตำ�บลกุดสระ อำ�เภอเมืองฯ
จังหวัดอุดรธานี

เมืองไทยประกันชีวิต..เยี่ยม ส.บป.
วั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2561 นางณั ฐ วดี พู ล อำ � ไภย์
หัวหน้ากลุม่ งานช่วยอำ�นวยการ และคณะ ให้การต้อนรับ นายชัชพล
วิไลประจวบแสง รองผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
การตลาดพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด
(มหาชน) และคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการสนับสนุน
กิจกรรมของส.บป. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ และเยี่ยมชมกิจกรรม ส.บป.

ร่วมพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์หลวง
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 พลอากาศตรี
ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการสำ�นักพระราชวัง
เป็นประธานในพิธบี วงสรวงแม่ยา่ นางเรือยนต์
หลวงพระทีน่ งั่ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล และพิธี
ทำ�บุญเลีย้ งพระ โดยมีผอู้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมในพิธี ณ ท่าวาสุกรี
เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน
วั น ที่ 11-12 ตุ ล าคม 2561
นางสุนษิ ฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่ตำ�บลไผ่วง
ตำ � บลยี่ ล้ น ตำ � บลไผ่ จำ � ศี ล ตำ � บลสี่ ร้ อ ย
ตำ � บลบางจั ก และตำ � บลท่ า ช้ า ง อำ � เภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตาม
และประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการเสริม
สร้างศักยภาพด้านการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
สารบรรเทาทุกข์
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พิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลถวายแด่รัชกาลที่ 9 และทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีบำ�เพ็ญ
พระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ และผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้นำ�คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ จำ�นวน 89 รูป อุทิศถวายเป็น
พระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ต้อนรับเจ้าหน้าที่ ICRC
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ให้การต้อนรับคุณมาริโกะ อิฟคอฟ Protection Team Leader,
The International Committee of the Red Cross (ICRC)
ซึง่ รับผิดชอบงานด้าน Restoring Family Links (RFL) ในโอกาสอำ�ลา
จากตำ�แหน่ง พร้อมทัง้ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ ICRC เพือ่ หารือเกีย่ วกับ
ความร่วมมือระหว่างส.บป. และ ICRC ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ประชุมวางแผนการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุดธารนํ้าใจฯ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
การประชุมเกีย่ วกับการวางแผนการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพชุดธารนํา้ ใจฯ
โดยมี ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำ�ธรชัย ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ นายปวเรศร์
เชษฐพงศ์พนั ธุ์ และ นางต้องใจ ธนะชานันท์ ทีป่ รึกษาคณะทำ�งานพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยงของส.บป. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส.บป. และสำ�นักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

49 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นางทองพูน เสนา รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้า
พยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ ครบ 49 ปี โดยมีนาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ รับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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ประชุมสัมมนาความร่วมมือสภากาชาด...ในพม่า
วันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมประชุมสัมมนาสภากาชาด ในหัวข้อความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูสู่สภาวะปกติ
หลังเกิดภัย และการประชุมความร่วมมือสภากาชาดพันธมิตรของสภากาชาด
เมียนมา ปี 2561 ณ กรุงเณปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ประชุมโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล GIS
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายณัฐพงศ์
ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ
(GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
จ.นครนายก โดยมีนายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยบริษัท อินฟรา
พลัส จำ�กัด ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการฯ และการใช้แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในการร้องขอความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

อบรมการใช้เครื่องกรองนํ้า…จ.นครปฐม
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว
ประเทศไทย และบริษัท วอเตอร์ เนท
จำ�กัด (มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการติดตั้งและบำ�รุงรักษาเครื่อง
กรองนํ้าภายใต้โครงการ “นํ้าดื่มสะอาด
กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ให้แก่คณะ
อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดนครปฐม คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้าในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
เครื่องกรองนํ้า ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านห้วยพลู โรงเรียนกงลาด โรงเรียนรางมูก โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
ณ โรงเรียนบ้านห้วยพลู ตำ�บลห้วยพลู อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ติดตามประเมินผลโครงการ

การดำ�เนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

วั น ที่ 16-17 ตุ ล าคม 2561
นางสาวพิชญาฎา วัชชวัลคุ พยาบาล 5
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ
ลงพืน้ ทีต่ �ำ บลบางอ้อ อำ�เภอบ้านนา จังหวัด
นครนายก และตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บรุ ี
จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามและประเมินผล
สารบรรเทาทุกข์
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สรรหา...มาฝาก
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ประชุมโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล GIS
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชจังหวัด
เพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำ�เนินโครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วย
ผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ และบริษทั อินฟรา พลัส
จำ�กัด ร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และการดำ�เนินงานโครงการฯ
ณ ห้องบุษราคัม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมเตรียมพร้อม...ให้บริการในจังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เพชรบุรี นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นายแพทย์ชมุ พล เตชะอำ�ไพ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด
เพชรบุรี คณะแพทย์และพยาบาล เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม
เตรียมการจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และ
ความพิการอื่น ให้กับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมนพเก้า
ชั้น 9 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

วางพานพุ่มถวายราชสักการะ...วันปิยมหาราช
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรม
รูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

คลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำ�รุง) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
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วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 6 ชุด
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในซอยวุฒากาศ 1
แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นเบื้ อ งต้ น
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นางคนึงนิจ จันทรทิน
หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบตั ิ
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 15 ชุด
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ โรงเรียนสุเหร่า

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

ร่วมงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำ�ปี 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำ�ปี 2561 โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อม
ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจสู่อาเซียนที่ปลอดภัย : บทเรียนสู่การพัฒนา”
และการจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาว “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2562”

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม
บรรเทาภัยหนาว “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2562” ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำ�พูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำ�พูน กองทัพอากาศ
สมาคมช่างภาพผูส้ อื่ ข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมชัน้ 6 อาคารสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ

สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ประชุมติดตามความก้าวหน้าระบบสารสนเทศ (GIS) ระยะที่ 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุม
ติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบตั แิ ละระบบสารสนเทศ (GIS)
เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ของ บริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6
ส.บป.

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมประจำ�เดือนตุลาคม 2561 โดยให้ค�ำ ปรึกษาด้านสุขภาพ การออกกำ�ลังกาย มอบเกียรติบตั รให้แก่สมาชิกทีม่ จี ติ อาสา
ดีเด่น ประชุมประจำ�เดือน ลีลาศและกีฬาเปตอง

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องใน
วันพยาบาลแห่งชาติ โดยนางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี นำ�คณะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
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ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง...จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ และคณะ ติดตาม
การใช้เครื่องช่วยฟัง ซึ่งมอบให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตามโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต กิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟัง
สภากาชาดไทย เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินมากที่สุด ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ธารนํ้าใจ...จากใจผู้บริจาค

วันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบชุดคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา
และตู้ทำ�นํ้าเย็น รวมมูลค่า 2,046,367 บาท จากคุณคิโยะยะซึ อะซะนุมะ ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อนำ�ไป
มอบให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
วันที่ 28 กันยายน 2561
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ให้การต้อนรับนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
กรรมการในคณะกรรมการจัดหาและ
บริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย และ
กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม
เข้าพบปะพูดคุยและได้มอบแว่นตา
สำ�หรับป้องกันแสงแดด ลม และ
ฝุ่ น ละออง จำ � นวน 1 อั น ณ
ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ฯิ

สารบรรเทาทุกข์
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มาเล่นเกมรับของที่ระลึกกันเถอะ
ลูกศรทั้ง 25 อัน รูปร่างหน้าตา สีสัน ช่างคล้ายกัน
เลยอยากให้ทา่ นผูอ้ ่านสารบรรเทาทุกข์ฉบับนีช้ ่วยหากันหน่อยว่า
มีคู่หนึ่ง คู่ใดที่เหมือนกัน แล้วรีบส่งคำ�ตอบ โดยสแกน OR Code
พิมพ์คำ�ตอบ พร้อมชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ส่งมาให้
แล้วทีมงานจะจัดส่งของที่ระลึกมาให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

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
ยพิทักษ์ สภากาชาดไทย TRC.RH - TMR03 - 18 - 281
กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

