ปีที่ 21 ฉบับที่ 273 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2561

โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ ห้องประชุม
สถานี ก าชาดสิ ริ น ธร (สถานี ก าชาดที่ 12 ทุ่ ง สง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการฟื้นฟูผู้ประสบ
อุทกภัยภาคใต้” โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย Mr. Marwan Jilani
หัวหน้าสำ�นักงานสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ ประจำ�ประเทศไทย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธี โดยการ
ส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องพิมพ์
และเครือ่ งสำ�รองไฟ จำ�นวน 181 ชุด ให้แก่โรงเรียนทีป่ ระสบอุทกภัย
ภาคใต้ใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 78 เครื่อง
78 โรงเรียน พัทลุง 78 เครื่อง 78 โรงเรียน และสุราษฎร์ธานี
25 เครื่อง 25 โรงเรียน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,102,490.00 บาท
เพื่อให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ได้มีอุปกรณ์การเรียนการ
สอนให้แก่นกั เรียน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรูจ้ ากทัว่ โลก เป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ทางด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

IFRC…เยี่ยมชมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 31 มกราคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับ
Dr. Emanuele Capobianco ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายสุขภาพและอนามัย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ สำ�นักงานใหญ่ ณ กรุงเจนีวา และคณะ เยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับ
ภารกิจหลัก และการบริการทางการแพทย์ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ฉก.ราชสีห์...ร่วมหารือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสิรภพ สระแก้ว (ฉก.ราชสีห์)
พร้อมคณะ เข้าพบผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพือ่ หารือความ
ร่วมมือในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติฯ

สวัสดีปีใหม่ 2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าพบผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้า
สวัสดีปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติฯ

ติดตามผลหลังผ่าตัด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รอง
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ติดตามผลหลัง
การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ ซึ่งให้
บริการตรวจรักษาผ่าตัดระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 ณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ประชุมบริหารความเสี่ยง
วันที่ 6 และ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
การประชุมหารือเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีนายปวเรศร์ เชษฐ
พงศ์พันธ์ และนางต้องใจ ธนะธานันท์ ที่ปรึกษาคณะทำ�งานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

สร้างสุข สานสัมพันธ์ สื่อมวลชน Happy Press @ Red Cross 2018

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานจัดหารายได้ เป็น
ประธานเปิดกิจกรรม “สร้างสุข สานสัมพันธ์ สื่อมวลชน Happy Press @ Red Cross 2018” ณ บริเวณสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ
สื่อมวลชนทุกแขนง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจัดหารายได้และเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทยมาโดยตลอด โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน ร่วมพิธี ภายในงานมีการบริการสื่อมวลชน เช่น บริการตรวจหู ตรวจตา และตรวจสุขภาพฟัน นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจ
เช็คดวงชะตาราศี นิตยสาร Health Today ผลิตภัณฑ์ Backmores และเครื่องดื่มลาวิต้า มาร่วมออกบูธในครั้งนี้ด้วย
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ประชุมและร่วมหารือเรื่องการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

   วันที่ 14 21 และ 28 กุมภาพันธ์ 2561
แพทย์ ห ญิ ง ช.เขมศิ ริ คงรั ก เกี ย รติ ย ศ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานการประชุมคณะทำ�งานโครงการ
จัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำ�เนินงานจัดสร้าง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ และห้องประชุม
ชั้น 10 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ร่วมหารือกับนายชินเทพ เพ็ญชาติ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบริหารระบบกายภาพ เกี่ยวกับการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติฯ

ประชุมหารือการขยายโครงการ U.S.Agency
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 Mr.Marwan Jilani, Head, IFRC Country Cluster
Support Team, Bangkok. และ Ms.Rommanee klaeotanong, Disaster Risk Reduction
Officer at IFRC เข้าพบผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพือ่ หารือเกีย่ วกับการขยายการดำ�เนิน
กิจกรรม/โครงการ U.S. Agency for International Development’s Office of U.S. Foreign
Disaster Assistance (USAID/OFDA) จนถึงเดือนธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติฯ

เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางคนึงนิจ
จันทรทิน ผู้ชำ�นาญการพิเศษ พยาบาล 7
หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อม
รั บ ภั ย พิ บั ติ ฝ่ า ยบรรเทาทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย
พร้อมคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
มอบอุ ป กรณ์ จั ด บอร์ ด นิ ท รรศการความรู้
และชุ ด อุ ป กรณ์ ทำ � ความสะอาดโรงเรี ย น
โดยมีนายจำ�ลอง ดาวดวงสุก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม อำ�เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รับมอบ
และได้เข้าพบนางอุบล จันทร์เกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบางอ้อ เพื่อประชุมวางแผนขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน
ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางอ้อ อำ�เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สารบรรเทาทุกข์
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บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 5 – 6
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
สถานี ก าชาดที่ 5
สวางคนิวาส ร่วมกับ
นางศศิวิมล อุทัยพันธ์
นายกเหล่ า กาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 7 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
ณ ตำ�บลสำ�โรงเหนือ อำ�เภอเมือง และ ตำ�บลบางพึ่ง อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวอิสราภรณ์
พละศักดิ์ พยาบาล 5 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
และคณะ มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 27 ชุด ให้แก่
ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในซอยเพชรเกษม 28 แยก 22
แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ณ วัดคูหาสวรรค์
กรุงเทพฯ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์
2561 นางสาวพันธ์ทิพย์
อธิปญ
ั จพงษ์ ผูช้ �ำ นาญการ
พิเศษ พยาบาล 7 ฝ่าย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
และคณะ นำ�ชุดธารนาํ้ ใจฯ
จำ�นวน 45 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ้านครัวตะวันตก ถนนพระราม 6 ซอย 12 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงทพฯ

ผอ.ให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บันทึกเทปวิทยุ
ทางคลื่น F.M. 92 MHz และ A.M. 1161 MHz
สัมภาษณ์ เรื่องสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหลัก
การทำ�งาน การดำ�เนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา
ในรายงานพิเศษทางการศึกษา ช่วงศาสตร์พระราชา
ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 10, 17 และ 24 กุมภาพันธ์
2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. และเวลา 22.00 - 23.00 น. โดยมีคุณชุติมา และคุณกิตติกร นันทะวงษ์ เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ สถานีวิทยุศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ให้สมั ภาษณ์ทางสถานีวทิ ยุ
F.M. 96.5 คลื่นความคิด ในรายการ “ ห้องรับแขก ” เรื่อง
ภารกิจสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ดำ�เนินรายการโดย ดร.ปนัดดา
วงศ์ผู้ดี และ คุณพัชราภรณ์ ชมกลิ่น ออกอากาศวันอาทิตย์
ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.15 - 20.35 น. ณ บริษัท
อสมท จำ�กัด (มหาชน) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย F.M. 101.5 MHz. ในรายการ “ตามรอยพ่อ”
เรือ่ งเรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกอากาศวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 และให้สมั ภาษณ์สดทางรายการ “ทูไนท์ไทยแลนด์” ออกอากาศทางคลืน่ วิทยุ
F.M. 95 MHz. เวลา 20.00 น. ในประเด็นเรื่องภารกิจสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
4

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ความเคล

ตรวจรับการติดตั้งเครื่องกรองนํ้า

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ พร้อมด้วย
บริษัท วอทเทอร์ เน็ท จำ�กัด ตรวจรับการติดตั้งเครื่องกรองนํ้า ในโครงการ “นํ้าดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ณ โรงเรียน
บ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้านท่าเลียบ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ อำ�เภอสนามชัยเขต และ โรงเรียนบ้านท่าคาน
อำ�เภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ให้บริการตรวจรักษาโรคหู
วั น ที่ 14-15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ ประธาน
โครงการหน่ ว ยแพทย์ คื น เสี ย งสู่ โ สต และ
คณะ ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคหู
และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูนํ้าหนวก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำ�เภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ลดความเสี่ยงภัยในโรงเรียน

วันที่ 12 -15 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงภัยในโรงเรียน โดยให้นักเรียนจัดบอร์ดนิทรรศการ
ความรู้เรื่องภัยพิบัติ พร้อมปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา โรงเรียนสนิทวิทยา โรงเรียนชุมชนวัดนํ้าพุ และโรงเรียน
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยา
ประชานุกูล) อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
สารบรรเทาทุกข์
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สรรหา...มาฝาก
หลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตสีของปัสสาวะตัวเองว่ามีสีเป็นแบบไหน
และไม่ได้คิดหรือคำ�นึงว่าจะบอกถึงโรคต่างๆ ที่เรากำ�ลังเป็นอยู่ วันนี้เราเอาข้อมูล
เกี่ยวกับสีของปัสสาวะมาบอกให้รู้กันว่าสีแบบไหนที่บ่งบอกถึงโรคอะไรบ้าง

ไม่ว่าสีของปัสสาวะของคุณจะเป็นสีอะไร เราก็ควรหมั่นสังเกตและดูแล ทั้งเรื่องอาหาร
การกินทีร่ บ
ั ประทานเข้าไปว่ามีรสจัดมากจนเกินไปหรือไม่ การดืม
่ น้� 
ำ และอะไรต่างๆ เพราะหลายคน
อาจจะไม่เคยสังเกตว่าตนเองมีปญ
ั หาอะไรเกีย่ วกับร่างกายบ้าง อย่างเช่น คนทีอ่ น
ั้ ปัสสาวะเป็นเวลานาน
หรือดื่มน้ำ�น้อย คิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ได้เพราะว่าไม่มีเวลา แต่รู้หรือไม่ว่า
โรคเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้อาจจะลุกลามไปเป็นโรคร้ายแรงในภายหน้าก็ได้
สารบรรเทาทุกข์
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เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม...เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ
นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ในโอกาสเข้าเยีย่ มชมกิจกรรม
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ คลังสัมภาระผูป้ ระสบภัย ศูนย์ปฎิบตั กิ ารภัยพิบตั ฯิ และศูนย์สอื่ สารสภากาชาดไทย พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
ภารกิจสำ�นักงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ถอดบทเรียนจากโครงการ RRI

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานประชุมการถอดบทเรียนจากโครงการ RRI
(Regional Resilience Initiative) Lessons Learned Workshop โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดา กาชาดแคนาดา
และ IFRC ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขมุ วิท 20 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวภาวิณี อยูป่ ระเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฯ และนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เข้าร่วมประชุมการถอดบทเรียนครั้งนี้ด้วย

กาชาดเกมส์ครั้งที่ 7

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย “กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 7”
ประจำ�ปี 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมชมขบวนพาเหรดของสีส้ม
เขียว ชมพู และฟ้า สำ�หรับกิจกรรมในงานมีการแข่งกีฬาพืน้ บ้าน และมีการมอบ
เหรียญรางวัล ให้แก่ผชู้ นะกีฬาประเภทต่างๆ โดยปีนผี้ ชู้ นะเลิศการประกวดพาเหรด
ได้แก่ สีเขียว การประกวดกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ได้แก่ สีชมพู และถ้วย
คะเเนนรวมกีฬาสูงสุดได้แก่ สีเขียว ณ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภาพข่าว

ความเคล

ความเคลื่อนไหว

ประชุมและติดตามความก้าวหน้า GIS ระยะที่ 2
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำ�งานด้านข้อมูลและ
ผูใ้ ช้งาน ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบตั แิ ละระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 เพื่อพิจารณา
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ตาม Business
Process ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และบริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด ร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำ�เนิน
โครงการดังกล่าว ซึ่งกำ�หนดให้จังหวัดนครนายก สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่นำ�ร่อง โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราช
จังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสาริกา ศาลากลางจังหวัดนครนายก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้า
และสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการ ของบริษัท
อินฟรา พลัส จำ�กัด โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ สภากาชาดไทย ภาคีเครือข่าย และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สาธารณรัฐเกาหลี...เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวสุกญ
ั ญา ทรัพย์อดุ มมัง่ มี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Jong
Hyeon Lee, The Pastelground ตัวแทนกลุ่มองค์กรการกุศลจากสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือ ประเทศเกาหลีใต้
(South Korea) และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติฯ
สารบรรเทาทุกข์
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 29-30 มกราคม 2561 มอบผ้าห่ม
1,100 ผืน เสื้อกันหนาว 800 ตัว เสื้อกันหนาว
เด็ก 300 ตัว เครื่องกันหนาว 800 ชุด ให้แก่
ผูป้ ระสบภัยหนาว 2,200 ราย ในพืน้ ที่ อำ�ภอโนนสัง
ศรีบญุ เรือง เมือง และสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวิทยากร
อบรมปฐมพยาบาลหลักสูตร 1 วัน ให้แก่พนักงาน
บริษทั เอส อาร์ ดี นอร์ทอีส จำ�กัด ณ ห้างสรรพสินค้า
เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี จัดประชุมประจำ�เดือน ครั้งที่ 2/61 ในสถานี
กาชาดประกอบด้วย การลงทะเบียน ชั่งนํ้าหนัก วัดความดันโลหิต สวดมนต์ไหว้พระและทำ�สมาธิ ต้อนรับสมาชิกใหม่ และอวยพร
วันเกิดให้กับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 14 และ 16 กุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันตนเองเมื่อเกิดภัย” ให้กับนักเรียนชั้น
ป.1-3 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3 ) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกินเพล และโรงเรียน
บ้านทางสาย, โรงเรียนบ้านวังยาง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทางสาย ตำ�บลหนองกินเพล อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 (ต่อ)

วันที่ 21 และ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จัดการอบรม “ให้ความรูเ้ รือ่ งภัยและการป้องกันตนเองเมือ่ เกิดภัย” ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนด้านภัยพิบตั ิ ให้กบั นักเรียนชัน้ ป.4-6 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3), โรงเรียนบ้านหนองกินเพล ณ หอประชุมโรงเรียน
บ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3) และโรงเรียนบ้านทางสาย, โรงเรียนบ้านวังยาง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทางสาย ตำ�บลหนองกินเพล
อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561
ให้ บ ริ ก ารหน่ ว ยปฐมพยาบาล
ในงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่
32 (งานประจำ�ปีของจังหวัดเพชรบุรี
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว) แก่ประชาชน
ทีม่ าเทีย่ วงาน ในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุหรือ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน โดย มีผู้มาใช้บริการ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กิจกรรมสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 300 ชุด
ให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัยตำ�บลสามกระทาย
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำ�บลสามกระทาย
อำ�เภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สารบรรเทาทุกข์
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กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วั น ที่ 1-2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561
ร่วมเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสูอ่ าสาสมัคร
สภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ
รุ่นที่ 1 และ 2 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมเปิดโครงการ
พั ฒ นาจิ ต อาสาสู่ อ าสาสมั ค รสภากาชาดไทย
ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
จั ด ขึ้ น ณ ห้ อ งประชุ ม วั ง แก้ ว โรงแรมยะลา
แกรนด์พาเลซ อำ�เภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมกิจกรรม
“ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งภั ย และการป้ อ งกั น
ตนเองเมื่อเกิดภัย” ในโครงการ “พัฒนา
ศักยภาพเยาวชนด้านภัยพิบัติ” ณ โรงเรียน
บ้านนาตาแย้ม ตำ�บลถํ้าใหญ่ อำ�เภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ มอบคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 3 เครื่อง
ซึ่ ง สนั บ สนุ น จากมู ล นิ ธิ อิ อ อนประเทศไทย
และกรุ ง ศรี อ อโต้ ให้ แ ก่ โรงเรี ย นนิ ย มไพรผาหมอนอินทนนท์ หมู่ที่ 8 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์โอสถ – แพทย์หญิง
อนงค์ เลขะกุล จากโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติฯ

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
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กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

