ปีที่ 21 ฉบับที่ 274 ประจำ�เดือนมีนาคม 2561

หน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทยฯ

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดและเยี่ยมหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าตัดรักษาโรคตาฟรี แก่ประชาชนที่ยากไร้และอยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านหนองตะแบก ตำ�บลตะพานหิน อำ�เภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสุริยะ
อมรโรจน์วรวุฒิ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ นายอำ�เภอนาดี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ได้ปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดมาเป็นเวลาถึง 22 ปี ให้
บริการรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยทั้งประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 190,000 ราย ทำ�การผ่าตัดไปแล้วกว่า 57,000 ราย

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 2 มีนาคม 2561 นางสาวกฤวิสรา ธนเพิ่มพร ผู้ชำ�นาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
และคณะ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ 21 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ภายในซอยจันทน์ 43 (วัดไผ่เงิน)
แขวงทุ่งวัดดอน และบ้านพักอาศัย บ้านเช่า คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ ภายในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 6 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ณ สำ�นักงานเขตสาทร
และวันที่ 10 มีนาคม 2561 นางสาวจุฑาทิพ ศรีวริ าช พยาบาล 3
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย และคณะ มอบชุดธารนาํ้ ใจฯ จำ�นวน 30 ชุด
ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 46
เเขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ประชุมพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
วันที่ 5 มีนาคม 2561
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ฯ และทีมเลขานุการ
คณะทำ�งานพัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ ย งของสำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ของสภากาชาดไทย โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 4
สำ�นักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมลดความเสี่ยงภัยในโรงเรียน...จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นางสาว
สุ ด ากาญจน์ สุ ข นวล พยาบาล 6
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ
จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงภัยในโรงเรียน
โดยให้ นั ก เรี ย นจั ด บอร์ ด นิ ท รรศการ
ความรู้เรื่องภัยพิบัติ พร้อมปรับภูมิทัศน์
ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนไผ่วงวิทยา
อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
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ประชุมส่งเสริมความรู้โซเชียลมีเดีย
วันที่ 8 มีนาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ
ร่วมประชุมกับคุณศตพล จันทร์ณรงค์
นายกสมาคมการค้าพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว และคณะ เพื่อหารือ
ความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และสมาคมฯ ในการส่งเสริมความรู้
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และโซเซียลมีเดีย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ประชุมโครงการนํ้าทิพย์ปันนํ้าใจให้กาชาด
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
ร่วมกับนายนันทิวตั ธรรมหทัย กรรมการ
มูลนิธิ โคคา-โคลา ประเทศไทย และคณะ
ในการประชุมโครงการ “นํา้ ทิพย์ปนั นํา้ ใจ
ให้กาชาด” ประจำ�ปี 2561 เพื่อสรุปผล
การดำ�เนินงานโครงการฯ โดยมีคณะผู้
บริหารและเจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว...จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หน่วยเคลื่อนที่เร็วเฉพาะทางด้านนํ้า
สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย
และด้ า นสาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น โดยมี
Mr.Hung Ha Nguyen, Manager,
Community Safety Resilience จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวถึงการสนับสนุน
การอบรมฯ ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และอาสาสมัคร
จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในเรื่องการประเมิน การวางแผน และการปฏิบัติงานด้านนํ้า สุขาภิบาลฯ และสามารถนำ�ความรู้
ที่ได้ไปปรับใช้ พัฒนางานตอบสนองภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม ริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เยี่ยมการปฏิบติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
วันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางอุษณา
สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่สำ�นักงารบรรเทาทุกข์ฯ
ณ สถานคุม้ ครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
สารบรรเทาทุกข์
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บรรเทาทุ
ข์ผู้ประสบอั
คคีภัย
ประชุ
มกและพั
ฒนาระบบฐานข้
อมูลภัยพิบัติ
วั น ที่ 15 มี น าคม 2561
นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าที่ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประชุม
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ
(GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เพื่อชี้แจงการดำ�เนินงานโครงการฯ ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะทำ�งานโครงการฯ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
เป็นประธานในการประชุม ณ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 11
วันที่ 16 มีนาคม 2561
ผู้ อำ � น ว ย ก า ร สำ � นั ก ง า น
บรรเทาทุ ก ข์ ฯ ตรวจเยี่ ย ม
ความคืบหน้าในการก่อสร้าง
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
กรุงเทพฯ

อบรมการดูแลผู้สูงอายุ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าทีส่ ถานี
กาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
จัดอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ที่บ้าน ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดที่ 2
(สุขมุ าลอนามัย) กรุงเทพฯ โดยมีผอู้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกิจกรรม

ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 19 มีนาคม 2561
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ
คณะนักศึกษาสาขารัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ทั้งนี้เภสัชกร
หญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย บรรยายเกี่ยวกับภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นอกจากนี้คณะผู้เข้าอบรม
ได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “Best practices in sterile processing”
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Best practices in sterile processing
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี แ ละปลอดภั ย ในงานปราศจากเชื้ อ ”
ให้แก่เจ้าหน้าทีท่ ที่ �ำ งานเกีย่ วกับการทำ�ความสะอาด การทำ�ลายเชือ้ และการ
ทำ�ให้ปราศจากเชื้อของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติ
งานของหน่วยแพทย์และสถานีกาชาดต่างฯ โดยมี คุณปริญญา พุ่มเกตุ
Product manager and Product specialist บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป
จำ�กัด คุณวิณิชชา อุดมฤกษ์ชัย ผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณมณีวรรณ
แดงจำ�รูญ ผู้แทนขาย บริษัท DHC Trading และคุณมะลิวัลย์ กรีติยุตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและวิชาการ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย
จำ�กัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

บรรยายเรื่อง “บริหารงานอย่างไรในยุค 4.0”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จัดสัมมนาเรื่อง บริหารงานอย่างไรในยุคประเทศไทย
4.0 โดยมี นายสมบูรณ์ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากร
บรรยาย เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การทำ � งานในโลกยุ ค 4.0
เพื่ อ ความสำ � เร็ จ และความสุ ข ในการนี้ ผู้ อำ � นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วัน อปพร.ประจำ�ปี 2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน
“วัน อปพร.” ประจำ�ปี 2561 จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญีป่ นุ่ ) ดินแดง กรุงเทพฯ

มอบเครือ่ งกรองนํา้ ...จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
ในพิ ธี ส่ ง มอบเครื่ อ งกรองนํ้ า โครงการ “นํ้ า ดื่ ม สะอาดกาชาด-ดาว
เพื่อนักเรียน” จำ�นวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดยม โรงเรียนวัดตลาด
โรงเรียนเจ้าปลุก โรงเรียนวัดท่าดินแดง และโรงเรียนวัดจำ�ปา นอกจากนี้
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และผู้อำ�นวยการโรงเรียน
ทั้ง 5 แห่ง ร่วมลงนามสัญญาการติดตั้งเครื่องกรองนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาวเพื่อนักเรียน โดยมีคุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดร. ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัท วอเตอร์ เนท จำ�กัด (มหาชน)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวัดยม ตำ�บลวัดยม อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เก็บข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติ
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา หัวหน้างานอำ�นวยการ
ข้อมูลและหัวหน้างานวิทยุสื่อสาร พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่บริษัท
อินฟราพลัส จำ�กัด ร่วมประชุมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสิงห์บรุ ี
เพือ่ เก็บข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบตั ิ สำ�หรับเป็นแนวทางในการออกแบบ
ระบบการทำ�งานของระบบสารสนเทศประยุกต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี
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หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ให้บริการ...จังหวัดหนองคาย

วันที่ 25-31 มีนาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
และหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง จัดกิจกรรม“หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำ�รงตำ�แหน่งอุปนายิกา
ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี” ให้บริการตรวจรักษา
โรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ บริการทางทันตกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย และสุขศึกษา โดยไม่คิดมูลค่า
พร้อมมอบชุดของขวัญ รถเข็น (wheel chair 4) แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และมอบตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่อำ�เภอเฝ้าไร่ รัตนวาปี สังคม ศรีเชียงใหม่ และโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
6
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อวยพรสำ�นักงานบริหารครบ 21 ปี
วันที่ 23 มีนาคม 2561 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำ�กระเช้าผลไม้อวยพรสำ�นักงานบริหาร ครบ 21 ปี
โดยมีนางนนทิยา แก้วเกตุ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหาร รับมอบ ณ ห้องประชุมชัน้ 9
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการนํ้าดื่มสะอาด
วันที่ 23 มีนาคม 2561 นางสาวพันธ์ทพิ ย์ อธิปญั จพงษ์ ผูช้ �ำ นาญการพิเศษ พยาบาล 7
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการนํ้าดื่มสะอาด
กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ในงาน MDRT kick off 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการในเขตจังหวัดนราธิวาส
วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายสุรพร พร้อมมูล
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธเี ปิด
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดาน
โหว่และความพิการอื่น โดยมี นายแพทย์พิชิต
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์์ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการตรวจรักษา
ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ และผู้พิการ
ทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส

ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายชวพล พันธุมรัตน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ หมู่ที่ 1-9 ต.หาดอาษา
อ.สรรพยา จ.ชั ย นาท โดยมี น างคนึ ง นิ จ จั น ทรทิ น
หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ พร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่เคยประสบอุทกภัย
ณ เทศบาลตำ�บลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

หารือการช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์
วันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร
โรงแรมโฆษะ เข้าพบผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในโอกาสหารือ
การช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

อวยพรไทยทีวีสีช่อง 3 ครบ 48 ปี
วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายสำ�ราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ
และผู้จัดการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รับมอบกระเช้าของขวัญ
จากนางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วย
อำ�นวยการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครบ 48 ปี ณ อาคารมาลีนนท์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถนนพระราม 4
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย กรุงเทพฯ

วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561 ดำ�เนินกิจกรรมการอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน ณ ห้องประชุมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปัญญวัฒน์ แหนบนาค นายแพทย์ 7 จากฝ่ายบริการทางการแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง
“การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การยืดกล้ามเนื้อ การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินและการเคลื่อนย้ายตัวผู้สูงอายุ” และ เภสัชกรหญิงปิยะนาถ แสงมณี
จากฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง “ผู้สูงอายุกับการใช้ยา” ร่วมด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบ
เขตพระนคร สอนกิจกรรมทำ�กรอบรูปวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยาและนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรมเรื่องสมองเสื่อม

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพชมรมผูส้ งู อายุ เล่นเกมส์
ฝึกสมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ตรวจวัด
ความดันโลหิต ออกกำ�ลังกาย และ
รำ�วง โดยมีผสู้ งู อายุรว่ มกิจกรรม 60 คน
ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
วันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ร่วมกับ
หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีส่ �ำ นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ ให้บริการตรวจรักษา โดยวิธฝี งั เข็ม
ประยุกต์ แก่ประชาชน ในกิจกรรม
หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์
ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 9 มีนาคม 2561 ร่วมกับ
นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อม
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธาร
นาํ้ ใจฯ จำ�นวน 30 ชุด แก่ผปู้ ระสบวาตภัย
ในพื้นที่ตำ�บลโคกสว่าง อำ�เภอสำ�โรง
จังหวัดอุบลราชธานี
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ร่วมกับ
นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจฯ
จำ�นวน 81 ชุด แก่ผปู้ ระสบวาตภัยในพืน้ ที่
ตำ�บลหนองผือ อำ�เภอเขมราฐ และตำ�บลขุหลุ
อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 14 มีนาคม 2561
ร่ ว มกั บ ชมรมผู้ สู ง อายุ ส ถานี
กาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรมการประชุมประจำ�เดือน
ครั้งที่ 3/61 ณ สถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม
ประกอบด้วย การต้อนรับสมาชิกใหม่
อวยพรวันเกิดให้กับสมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม ร่วมร้องเล่นเต้นรำ� บริหารสมอง ออกกำ�ลังกาย กิจกรรมอาชีพเสริม
และกีฬาเปตอง มีผู้ร่วมกิจกรรม 60 คน
วั น ที่ 15 มี น าคม 2561 จั ด อบรมอาชี พ เสริ ม
การทำ�แจ่วบอง และการทำ�นํ้ายาล้างจานสูตรมะนาว
ภายใต้ กิ จ กรรมชุ ม ชนต้ น แบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ให้กับผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบ้านป่า
กุง จำ�นวน 30 คน ณ ศาลากลางบ้าน บ้านป่ากุง
ตำ�บลคันไร่ อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2561 ร่วมกับนางนิชรา พุทธรังษี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจฯ
จำ�นวน 14 ชุด แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำ�บลนาดี อำ�เภอนาเยีย และอีก 130
ชุด ในพื้นที่อำ�เภอพิบูลมังสาหาร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลดอนจิก
อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
สารบรรเทาทุกข์
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
วันที่ 21 มีนาคม 2561
นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้า
สถานี ก าชาดที่ 7 จั ง หวั ด
อุ บ ลราชธานี และคณะ
เป็ น วิ ท ยากร ในการอบรม
อาสาสมั ค รสภากาชาดไทย
ด้านการบรรเทาทุกข์ ให้กับ
อาสาสมัครในพื้นที่อำ�เภอเมือง และ อำ�เภอหัวตะพาน จังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�นวน 100 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำ�เภอหัวตะพาน
จังหวัดอำ�นาจเจริญ จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดอำ�นาจเจริญ โดยมีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำ�นาจเจริญ
เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางธัญธรณ์ วิทยาขาว หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการ อบรม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตร 1 วัน ให้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำ�เภอเมือง และอำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จำ�นวน 40 คน ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นางสาวองุน่ วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานี
กาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับนายดุสติ ลัคนาศิโรรัตน์
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 2 นางวาลินี ธนทวี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับ
โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2560 จำ�นวน 2 โรงเรียนคือ
โรงเรียนวัดบางดี และโรงเรียนบ้านทุ่งยาง ณ สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 อำ�เภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ประชุมปรับปรุงซ่อมห้องนํ้าโรงเรียน...จังหวัดชุมพร
วันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 นางดาลัด
กันทยศ หัวหน้าพยาบาล สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมประชุม
Kick-off Meeting กิจกรรมปรับปรุง สร้าง ซ่อม
ห้องนํ้า – ห้องส้วม ในโรงเรียนและวัดที่ประสบ
อุทกภัย เมื่อปี 2559 จำ�นวน 10 แห่ง ที่อำ�เภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำ�เภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร
10

สารบรรเทาทุกข์

สรรหา...มาฝาก

สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

สนับสนุนโครงการนํ้าดื่มสะอาดฯ
วันที่ 6 มีนาคม 2561
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน จำ�นวน
16,500 บาท จากคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เพือ่ สนับสนุนโครงการ “นาํ้ ดืม่
สะอาดกาชาด-ดาว เพือ่ นักเรียน”
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ถวายเครื่องปั่นไฟ
วนั ที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวภาวิณี

อยูป่ ระเสริฐ ภญ.จิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะถวายเครือ่ งปัน่ ไฟพร้อมเครือ่ งยนต์
จำ�นวน 1 เครือ่ ง แก่วดั บัวลอย จังหวัดสระบุรี
เพื่อนำ�ไปใช้ภายในโรงพยาบาลที่กำ�ลัง
สร้างขึ้น โดยมีพระครูพัฒนกิจสุนทร
เจ้าอาวาสวัดบัวลอย และคณะสงฆ์
รับมอบ

สนับสนุนนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 15 มีนาคม 2561 คุณสาธิต
เดชะตุงคะ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง มอบกรรไกร
และคัตเตอร์ เพือ่ นำ�ไปบริจาคให้เด็กนักเรียน
ตามโรงเรียนต่างๆ ในการนี้ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ รับมอบ
ณ อาคารสำ�นักงานท่าอากาศยานดอนเมือง

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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