ปีที่ 23 ฉบับที่ 288 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2562

การใช้งานระบบ “App พ้นภัย”

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดการอบรมการใช้งานระบบ “Application พ้นภัย” สำ�หรับอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครนายก
ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ซึ่งระบบ
Application พ้นภัย เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย  ในลักษณะบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ด้านข้อมูลสถานการณ์ การเตือนภัย การร้องขอความช่วยเหลือ และการปฏิบตั งิ านให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย ซึง่ ทุกหน่วยงานสามารถใช้ขอ้ มูลและแบ่งปันข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาเรือ่ งความสับสนของข้อมูล
ความไม่ทวั่ ถึง และความซ้�ำ ซ้อนในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยได้ การอบรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 รุน่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยนายบัญชา  เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด
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บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำ�นวน 79 ชุด ดังนี้
วันที่ 29 เมษายน 2562 ชุมชน
ซาอาดะห์ ซอยกรุงเทพกรีฑา 26 แยก 1
และแยก 3 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร ณ มัสยิดเนี๊ยะม่าตุ้ล
อิสลาม (ทับช้างล่าง) จำ�นวน 13 ชุด
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ และ มอบชุดธารนํา้ ใจฯ จำ�นวน
19 ชุด ให้แก่ ชุมชนในซอยประชาสงเคราะห์
4 แยก 6 แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ
จำ�นวน 20 ชุด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น
ซอยตรอกครุ ฑ ถนนอั ษ ฎางค์ แขวงศาลเจ้ า พ่ อ เสื อ
เขตพระนคร จำ�นวน 9 ชุด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ซอยสาธุประดิษฐ์ 49
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ จำ�นวน 11 ชุด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ซอยรามคำ�แหง 24 แยก 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จำ�นวน 7 ชุด
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ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดสตูล

วันที่ 29-30 เมษายน, 1 พฤษภาคม 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกิจกรรมติดตามชุมชน
พร้อมรับภัยพิบตั ิ เพื่อติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ พูดคุยและทบทวนบทบาทของคณะกรรมการชุมชน ให้เตรียมพร้อมรับภัย
พิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้แก่เด็กนักเรียน และเยี่ยมศูนย์
เด็กเล็ก ณ อำ�เภอละงู และอำ�เภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ แนะนำ�ภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำ�ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 3) โดยมี น.ส.อังศุมาลี อรรถเจดีย์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรยายบทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้แก่บุคลากรใหม่ ณ ห้องประชุม
แมนดารินเอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
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อบรม “การบรรเทาภัยพิบัติ” จังหวัดชลบุรี และระยอง

วันที่ 30 เมษายน 1 พฤษภาคม และ 22 พฤษภาคม 2562
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่
ผูเ้ ข้าอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สูอ่ าสาสมัครสภากาชาดไทย”
ในหลักสูตร “การบรรเทาภัยพิบัติ” ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี และ ณ ศาลาประชาคม อำ�เภอเมือง,
จังหวัดระยอง ตามลำ�ดับ

อบรมการใช้โดรน
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่
จากกลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ และ
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ จำ�นวน
4 คน เข้ารับการอบรมการใช้โดรน
(อากาศยานไร้คนขับ) สนับสนุนโดย
มูลนิธอิ อิ อน ประเทศไทย เพือ่ เป็น
เจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้โดรนในการปฏิบัติภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำ�กัด ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

สำ�รวจพื้นที่และประสานงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วย
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ สำ�รวจพืน้ ทีแ่ ละประสาน
งานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การ
ประสานความร่วมมือในการช่วย
เหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดตรัง
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ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกหารือเรื่องการพัฒนา EMT
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
พ.ญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
หัวหน้ากลุม่ ฉุกเฉินทางการแพทย์
กรมการแพทย์ กท.สธ. และผูแ้ ทน
จากองค์การอนามัยโลก เข้าพบ
น.พ.พิชติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ
เพื่อหารือเรื่องการพัฒนา Emergency Medical Team (EMT) ของประเทศไทย พร้อมกันนี้ พ.ญ.กานดา ลิมิตเลาหพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ และ ภญ.สุมาลิน ศีลพิพฒ
ั น์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทัว่ ไป นำ�เยีย่ มชมการจัดการ
คลังพัสดุของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ประชุมถอดบทเรียนการตอบโต้ภัยพิบัติ และการฟื้นคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยพิบัติ

วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางสาว
วิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี และ
คณะ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการตอบโต้ภยั พิบตั ิ และการฟืน้ คืนสูส่ ภาพปกติหลังเกิดภัยพิบตั ิ จากเหตุการณ์เขือ่ นเซเปียนเซนํ้
าน้อยแตก ระหว่างสภากาชาดไทย และองค์การกาแดงลาว เนื่องในโอกาสวันกาชาดโลก ปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมลายทอง
จ.อุบลราชธานี โดยในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำ�เนินโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติบ้าน
ช่างหม้อ ต.คำ�นํ้าแซบ อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี และดูงานการจัดการคลังสัมภาระ ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

ศัลยกรรมตกแต่งฯ ให้บริการ....จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายเกียรติศกั ดิ์
จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่ง
แก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ โดยมีนายแพทย์
พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้บริการตรวจรักษา
ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง- เพดานโหว่ฯ ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
สารบรรเทาทุกข์
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ประชุมติดตามการดำ�เนินงานโครงการ GIS
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดการประชุม
ติดตามการดำ�เนินงานโครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัย
พิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS)
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะ
ที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายก
อบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม และวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมโครงการ
GIS ระยะที่ 2 เพื่อชี้แจงการใช้ “Application พ้นภัย” ในการร้องขอความช่วยเหลือ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
นายประทีป บริบรู ณ์รตั น์ หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

โครงการนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำ�นาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง ตำ�บลบ้านไร่ อำ�เภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง...จังหวัดเชียงราย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 แพทย์หญิงกานดา ลิมติ เลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ พร้อมพยาบาล และอาสาสมัคร
ร่วมปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกาส มีนายแพทย์สมเริง สีแก้ว รองผู้อำ�นวยการด้าน
การแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกันนี้หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์
พร้อมพยาบาลและอาสาสมัคร ได้ร่วมติดตามปัญหา อุปสรรค และแนะนำ�การใช้เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งมอบพิมพ์หูให้แก่
ผู้บกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้มอบสายสำ�หรับคล้องเครื่องช่วยฟัง
จำ�นวน 8 เส้นให้แก่เด็กที่ได้รับเครื่องช่วยฟัง ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สารบรรเทาทุกข์

7

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ร.พ.จุฬาลงกรณ์...ครบ 105 ปี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ มอบกระเช้า
อวยพร วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบ 105 ปี
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับมอบ ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร 18
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 13-15 และ 21 พฤษภาคม 2562
ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร
จัดสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้แก่เ
จ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ จำ�นวน 40 ราย
โดยมี อาจารย์ประยุทธ เทียมสุข คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เขตพระนคร เป็นวิทยากร ณ อาคารบริพัตรวรอุทิศ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมแกนนำ�เรื่องความรู้
ทางด้านสหเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมการติดตาม
ผลสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนเมือง หนึ่งในโครงการย่อยจุฬาอารีย์
โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 25 ราย ณ อาคารบริพตั รวรอุทศิ
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มณฑลทหารบกที่ 29 สกลนคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนจิตอาสาในเขต อ.กุสมุ าลย์ และอ.เมืองฯ จ.สกลนคร ลงพืน้ ทีใ่ ห้การช่วยเหลือผูป้ ระสบวาตภัย มอบชุดบรรเทาทุกข์
จำ�นวน 610 ชุด ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านโนนแจ้ง เทศบาลตำ�บลเมืองทองท่าแร่ ศาลาวัดบ้านหนองกระบอก และศาลา
วัดบ้านหนองบัวสร้าง
8
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ประมวล

ควา

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบ
วาตภัย ในพื้นที่ อ.นํ้ายืน โดยมอบชุดบรรเทาทุกข์ จำ�นวน
619 ชุด ณ หอประชุมอำ�เภอนํ้ายืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 จัดกิจกรรม “การอบรม
แกนนำ�ชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ”ิ ให้กบั แกนนำ�บ้านหินแห่ ณ
ศาลาวัดบ้านหินแห่ ม.3 ต.ค้อน้อย อ.สำ�โรง จ.อุบลราชธานี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา
ในพืน้ ทีอ่ .ม่วงสามสิบ และ อ.โพธิไ์ ทร โดยมอบชุดบรรเทาทุกข์
ผูป้ ระสบวาตภัย จำ�นวน 165 ชุด ณ หอประชุมอำ�เภอม่วงสามสิบ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลสารภี อำ�เภอโพธิ์ไทร
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลโพธิ์ไทร อำ�เภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ้อมแผนอพยพอุทกภัย ณ ชุมชนบ้านนํ้าตก หมู่ 9 ตำ�บลบางมะพร้าว และ ณ ชุมชนบ้าน
ดอนม่วง หมู่ 8 ตำ�บลพ้อแดง อำ�เภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สารบรรเทาทุกข์
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ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 25 เมษายน 2562 หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มอบเครือ่ งอุปโภค
บริโภค ช่วยผูป้ ระสบวาตภัยในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเมืองพิษณุโลก และอำ�เภอบางระกำ�
จำ�นวน 328 ชุด และอีก 574 ชุด มอบให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
เพือ่ นำ�ไปช่วยผูป้ ระสบวาตภัยในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเนินมะปราง อำ�เภอบางกระทุม่
อำ�เภอพรหมพิราม อำ�เภอวัดโบสถ์ อำ�เภอวังทอง อำ�เภอนครไทย และ
อำ�เภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 เมษายน 2562 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค ช่วยผูป้ ระสบวาตภัยใน
พื้นที่อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำ�เภอท่าปลา จำ�นวน 275 ชุด และอีก
483 ชุด มอบให้เหล่ากาชาด จังหวัด นำ�ไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบวาตภัยใน
พื้นที่อำ�เภอตรอน อำ�เภอบางฟากท่า และอำ�เภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ลงพื้นที่ติดตาม
ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ิ ประจำ�ปี 2562 เพือ่
เยีย่ มชุมชน ทบทวนผังและบทบาทหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการและอนุกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ
ให้กับชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติหมู่ที่ 1 หมู่ที่
5 และหมู่ที่ 7 ตำ�บลทุ่งกระเชาะ อำ�เภอบ้านตาก
จังหวัดตาก
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำ�ปี
2562 “พยาบาล – เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” (Nurse - A Voice
to Lead Health For All) ณ ห้องประชุมสี่มหาราช ชั้น 4 อาคารศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ร2562 ร่วมกับ
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่
พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข สร้างรอยยิม้ ให้ประชาชน” โดยมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค จำ�นวน 100 ชุด ให้แก่ประชาชน
ยากจนและด้อยโอกาส ณ สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 3 ตำ�บลทุ่งกระเชาะ อำ�เภอบ้านตาก จังหวัดตาก
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

MDRT...ช่วยผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “MDRT THAILAND RUN 2019”
จำ�นวน 150,000 บาท จากนางพรประภา สุกรีภิรมย์ ประธาน MDRT ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ สำ�หรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562
ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ANB...ช่วยผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาส

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ นํ้าเกลือ มูลค่า 310,140 บาท จาก ภก.เสกสม ดีนุช ผู้อำ�นวยการสายงานขาย
และการตลาดผลิตภัณฑ์นํ้าเกลือคลีนแอนด์แคร์ บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำ�นวยเภสัช) จำ�กัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

สารบรรเทาทุกข์
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ผู้โชคดีได้รับของรางวัล
สวัสดีค่ะ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่ติดตามการเล่นเกมและ
ส่งคำ�ตอบของเกมฉบับเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งมีคนตอบถูกจำ�นวน 6
ท่านนะคะ แต่ของรางวัลเรามีจำ�นวน 2 รางวัลเท่านั้น จึงต้องใช้วิธีจับ
ฉลาก และได้ผู้โชคดี 2 ท่าน ได้แก่ คุณกัญญาภัค ชูวงศ์ อยู่บ้านเลข
ที่ 17 หมู่ 1 ตำ�บลตงออย อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา 56140 ซึ่งทางเรา
ได้จัดส่งของรางวัลเป็นกระเป๋าผ้าโลโก้สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ
100 ปี จำ�นวน 1 ใบ พร้อมธัมไดร์ จำ�นวน 3 ชิ้น และพวงกุญแจ
นกหวีด 1 ชิ้น บรรจุอยู่ในกล่องกระทัดรัดสีขาว ส่งไปให้ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนอีก
ท่านคือ คุณอังคณา นุชุนทด จากฝ่ายการเงินและบัญชี สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ โดยได้มอบรางวัลและถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เช่นกันค่ะ

มาเล่นเกมรับของที่ระลึกกันเถอะ
และเกมในสารบรรเทาทุกข์ฉบับที่ 288
ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ก็จะไม่ยาก
และไม่ง่ายนะคะคือเกมจับคู่กล่องสี่เหลี่ยม
หลากสีมี 5 คู่ เท่านั้นที่เหมือนกันเป๊ะ ใคร
ตาดีไปเล่นกันเลยค่ะ ลองดูนะคะ แล้วส่งคำ�
ตอบมาทีโ่ ทรศัพท์มอื ถือหมายเลข 086-7931139 ของรางวัลจะเป็นถุงผ้าสีสดใส ข้าง
ในจะบรรจุแก้วใส่นํ้าร้อนนํ้าเย็น 1 ใบ สมุด
โน้ตปกอ่อนและปกแข็ง ส.บป. 100 ปี อย่าง
ละ 1 เล่ม รีบส่งคำ�ตอบกันมาเยอะๆ นะคะ

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 - 19 - 288
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