ปีที่ 21 ฉบับที่ 276 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2561

หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ
ให้บริการ ณ จังหวัดสตูล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายจารุวฒ
ั น์ เกลีย้ งเกลา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธเี ปิดกิจกรรม
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอืน่ โดยมี นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมด้วยคุณชุมพฤนท์ ยุระยง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิแอมเวย์
เพื่อสังคมไทย และคณะ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561
และวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยนางฐิตารีย์
รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยแพทย์ พร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา มีแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสตูล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

อบรบผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดอ่างทอง
วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2561
นางสาวสุ ด ากาญจน์ สุ ข นวล
พยาบาล 6 ฝ่ า ยบรรเทาทุ ก ข์
ผู้ประสบภัย และคณะ จัดการอบรม
พัฒนาศักยภาพ เรือ่ งผูส้ งู วัยพร้อมรับ
ภัยพิบตั ิ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ณ ที่ทำ�การชมรมธรรมรักษาพัฒนาชีวิตและสุขภาพผู้สูงอายุ ตำ�บลยี่ล้น อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ประชุมวิชาการครบรอบวันสถาปนา สำ�นักงานฯ....ครบ 100 ปี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง
“การป้องกันโรคระบาดในชุมชน” ในโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันสถาปนาสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
(พ.ศ 2563) โดยมีวิทยากรคือ นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท นายแพทย์ชำ�นาญการพิเศษ ผู้อำ�นวยการสำ�นักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค และคุณนิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำ�นักระบาดวิทยา บรรยายเรื่อง
การปฏิบัติงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคติดต่ออันตราย การปฏิบัติงานในระยะการระบาดโรคติดต่ออันตราย,
แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายเรือ่ ง การใช้คมู่ อื การฝึกอบรม การควบคุม
โรคระบาดสำ�หรับอาสาสมัคร และอาจารย์หม่อมหลวงอาบกนก ทองแถม สถาบันการพยาบาลศรีวรินทิรา สภากาชาดไทย
บรรยายเรื่อง หลักการสอนให้ความรู้อาสาสมัครในชุมชน โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

เปิดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาด
วันที่ 2 พฤษภาคม
2561 นางสาวภาวิณี
อยู่ ป ระเสริ ฐ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมใน
พิธเี ปิด “โครงการสร้างเสริม
สมรรถนะกรรมการ
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
ตามพันธสัญญา” ในการนี้ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายในพันธกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ห้องราชมณเฑียร
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
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ปรึกษาหารือออกแบบอาคารแบบอารยสถาปัตย์
วันที่ 4 พฤษภาคม
2561 ผู้ อำ � นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ ร่วมปรึกษา
หารื อ กั บ ผศ.ธิ ด าสิ ริ
ภัทรากาญจน์ อาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการออกแบบอาคารสำ�นักงานแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design หรือ Inclusive Design หรือ Visitable Design)
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ฯิ พร้อมสำ�รวจพืน้ ทีภ่ ายในอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
และอาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

20 ปี...ศูนย์จักษุมาตรฯ

วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย และผู้อำ�นวยการ
สถานเสาวภา เป็นประธานในพิธที �ำ บุญ
เลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย ครบ 20 ปี โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี และร่วมแสดงความยินดี ณ ศูนย์จักษุมาตรฯ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ...รักเมืองไทย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึกเทปสัมภาษณ์
ในรายการ รักเมืองไทย ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2
ในหัวข้อ “การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” โดยมีนายภาณุมาศ
สุขอัมพร เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ
สารบรรเทาทุกข์
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เปิดนิทรรศการในวันกาชาดโลก
		 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการ
“รอยยิ้ม - a smile” เนื่องในวันกาชาดโลกปี
2561 (World Red Cross and Red Crescent
Day 2018) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
สภากาชาดไทย Mr.Beat Schweizer Head
of Regional Delegation ICRC Bangkok
และ Ms.Cindy Le Ky Huong, Support Services Manager of Country Cluster Support Team, Bangkok, IFRC ในโอกาสนี้
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีดังกล่าว เป็นการนำ�เสนอมุมมองการทำ�งานของเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ทีท่ �ำ งานด้วยความทุม่ เทช่วยเหลือผูอ้ นื่ ด้วยรอยยิม้ อย่างเป็นสุข ตามภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย
4 ด้าน โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจำ�
ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ใน
โอกาสนี้ ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์

ประชุมการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จ้างออกแบบ
โครงการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 10
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

บรรยายเรื่อง”เครื่องหมายกาชาด”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้รับเกียรติบรรยาย
ในหัวข้อเรือ่ งเครือ่ งหมายกาชาด รวมถึงประเด็นปัญหาเครือ่ งหมายกาชาดในบริบทของสังคมไทย กรณีศกึ ษาต่างฯ การคุม้ ครอง
เครื่องหมายกาชาดโดยสภากาชาดไทย และการก้าวไปในอนาคต ในงานการประชุมอบรมความร่วมมือสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ด้านความร่วมมือ จาก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 ณ สำ�นักงาน
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) สำ�นักงานกรุงเทพฯ
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ประชุม GIS ระยะที่ 2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานการประชุม
ติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ
(GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ของ บริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

เยี่ยมชม...งานบรรเทาทุกข์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
Mr. Douglas Macdonald คณะผู้แทน
จากสภากาชาดแคนาดา คณะผูแ้ ทนจากกระทรวง
การต่างประเทศแคนาดา Mr. Marwan Jilani
หัวหน้าคณะทำ�งานให้การสนับสนุนกลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
(IFRC) และคณะ ที่มาเยี่ยมชมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านการจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัย
พิบัติฯ พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย

กาชาดอังกฤษ เยี่ยมชม ส.บป.
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ
คณะ ให้การต้อนรับ Ms.Karen Hargrave ผูแ้ ทนจากกาชาดอังกฤษ เยีย่ ม
ชมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านผู้อพยพ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ถ่ายภาพกิจกรรม ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่าย
ภาพกิจกรรม missingtypeTH 1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
สารบรรเทาทุกข์
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สรรหา...มาฝาก
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สรรหา...มาฝาก

สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

อบรมให้ความรู้การบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า
วันที่ 22 พฤษภาคม
2561 นางสาวพั น ธ์ ทิ พ ย์
อธิปญั จพงษ์ ผูช้ �ำ นาญการพิเศษ
พยาบาล 7 และคณะ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่บริษัท วอเตอร์ เนท
จำ�กัด (มหาชน) ร่วมอบรม
ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการติ ด ตั้ ง
และบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า ภายใต้โครงการ “นํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ให้แก่นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพ
พนมสารคาม คณะอาจารย์และเจ้าหน้าทีบ่ �ำ รุงรักษาเครือ่ งกรองนาํ้ ในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเครือ่ งกรองนาํ้ ประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้านท่าเลียบ โรงเรียนบ้านสุง่ เจริญ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ และโรงเรียนบ้านท่าคาน ณ โรงเรียน
บ้านท่าเลียบ ตำ�บลท่ากระดาน อำ�เภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
และวันที่ 23 พฤษภาคม
2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
พิธีส่งมอบเครื่องกรองนํ้า
ในโครงการ “นํ้าดื่มสะอาด
กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”
จำ�นวน 5 เครือ่ ง ให้แก่ โรงเรียน
บ้านท่ากระดาน โรงเรียนบ้าน
ท่าเลียบ โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ และโรงเรียนบ้านท่าคาน นอกจากนี้ได้ร่วมลงนามสัญญาการติดตั้งเครื่อง
กรองนํ้า ณ โรงเรียนบ้านท่าเลียบ ตำ�บลท่ากระดาน อำ�เภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซ้อมแผนพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การฝึกซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยมีนางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับ ในการนี้
Mr.Hung Ha Nguyen, Manager, Community Safety Resilience จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) กล่าวทบทวนการฝึกซ้อมแผนตอบสนองภัยพิบัติระดับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร
จากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ IFRC และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดสิงห์บุรี
อ่างทอง และนครนายก รวม 51 คน และในวันเดียวกันนี้ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ได้ลงพื้นที่
เพื่อสำ�รวจชุมชนในตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
8

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ควา

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วัดสามัคคีธรรม ซอยลาดพร้าว 80 แยก 14 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

วันที่ 24 พฤษภาคม
2561 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง
ผู้ชำ�นาญการพิเศษ พยาบาล 7
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย และ
คณะ นำ�ชุดธารนํา้ ใจฯ จำ�นวน 36
ชุด มอบให้แก่ผปู้ ระสบวาตภัยใน
พืน้ ทีเ่ ขตวังทองหลาง ณ โรงเรียน

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศึกษาดูงานชมรมผูส้ งู อายุสถานีกาชาดที่ 4
โดยนำ�เสนอการดำ�เนินงาน ปัญหา อุปสรรค การออกกำ�ลังกาย
ด้วยยางยืด เกมส์ฝกึ สมองป้องกันโรคอัลไซเมอร์ การหัวเราะบำ�บัด ร้องเพลง
รำ�วงสานสัมพันธ์ มีผรู้ ว่ มกิจกรรม 97 ราย ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรม
ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย
ครัง้ ที่ 1 ให้กบั ผูส้ งู อายุกลุม่ เสีย่ งทีม่ โี อกาส
พลัดตกหกล้ม โดยมีนักกายภาพบำ�บัด
เป็นวิทยากร ณ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมแกนนำ�
ผูส้ งู อายุในหัวข้อ “การป้องกันโรคระบาดในชุมชน” จำ�นวน
30 คน เนื่ อ งในโอกาสสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ
ครบ 100 ปี (ในปี พ.ศ.2563) โดยให้ความรู้ผ่านเกมส์
กิจกรรมสันทนาการ และสาธิตการล้างมือและการสวม
หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 23-24 พฤษภาคม
2561 จัดอบรมหลักสูตรผูส้ งู วัย
พร้อมรับภัยพิบตั แิ ละทัศนศึกษา
ดูงาน ในกิจกรรมชุมชนต้นแบบ
การดูแลผูส้ งู อายุ เพือ่ เสริมสร้าง
องค์ความรู้และทักษะให้แก่
ผู้ สู ง อายุ เ มื่ อ ต้ อ งเผชิ ญ ภั ย
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จัดกิจกรรมการประชุมประจำ�เดือนครั้งที่ 5/61 กิจกรรม
ประกอบด้วย การต้อนรับสมาชิกใหม่ อวยพรวันเกิดให้กบั สมาชิกทีม่ วี นั คล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม บริหารสมอง ออกกำ�ลัง
กาย ร้องเล่นเต้นรำ� และกิจกรรม “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมให้กำ�ลังใจหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์
นำ�โดยแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
พร้อมเยี่ยมพื้นที่ชุมชนเสี่ยงภัยนํ้าท่วมที่ดำ�เนินงานโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติโดยงบประมาณจากกาชาดแคนาดา
เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังสิ้นสุดโครงการ
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สารบรรเทาทุกข์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคี
ภัย และซ้อมแผนอพยพ เมือ่ เกิดอัคคีภยั โดยได้รบั การสนับสนุน
คณะวิทยากรจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
นครอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
สถานีกาชาดที่ 7 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ชมรมผูส้ งู อายุสถานีกาชาดที่
7 และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 52 คน ณ สถานี
กาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ควา

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 18 พฤษภาคม
2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร การพัฒนาศูนย์
การเรียนรูก้ จิ กรรมทางกาย
ต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิต
(เครือข่าย) โดยมีวิทยากร
จากเทศบาลนครอุบลราชธานีและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 เป็นวิทยากรร่วมในการอบรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 84 คน ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุลราชธานี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับ
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบวาตภัยในเขต อ.เขื่องใน จำ�นวน
33 ชุด ณ หอประชุมที่ว่าการอำ�เภอเขื่องใน
จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
วั น ที่ 8 พฤษภาคม 2561
ร่วมกิจกรรมในโครงการ “เพชรบุรี
เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์
กษั ต ริ ย์ ” (จั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ )
ให้บริการในพื้นที่อ.บ้านแหลม โดย
มีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี) เป็นประธานจัด
กิจกรรม ในการนี้สถานีกาชาดที่ 8 ได้มอบชุดธารนํ้าใจฯ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย จำ�นวน 50 ชุด ณ วัดเกาะแก้ว
หมู่ที่ 1 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ร่วมกับปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช (เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด) คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัด กิ่งกาชาดอำ�เภอร่อนพิบูลย์ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ประสบวาตภัย ต.หินตก
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จำ�นวน 51 ครัวเรือน ณ มัสยิดอัลกุบรอ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ลงพื้นที่พบปะให้กำ�ลังใจผู้ประสบวาตภัย ต.หินตก และ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

อิออน...มอบมุ้งกันยุง

วั น ที่ 16 พฤษภาคม 2561 Mr. Manabu Boike กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท อิ อ อน (ไทยแลนด์ ) จำ � กั ด
มอบมุ้งกันยุง TV Olyset Net จำ�นวน 1,400 ชิ้น มูลค่า 1,890,000 บาท โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

IFRC...มอบรถคลินิกเคลื่อนที่

วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2561
Mr. Marwan Jirani Head of Country
Cluster Support Team of IFRC และคณะ
มอบรถคลินิกเคลื่อนที่ จำ�นวน 1 คัน
เพือ่ นำ�ไปปฏิบตั ภิ ารกิจ ณ สถานีกาชาดที่
3 เชียงใหม่ โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุ ก ข์ ฯ พร้ อ มคณะ รั บ มอบ
ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

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
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