ปีที่ 21 ฉบับที่ 277 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2561

เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายรถผลิตนํ้าดื่มสะอาดฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายรถผลิตนํ้าดื่มสะอาดเคลื่อนที่
ดาว จำ�นวน 1 คัน เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่ขาดแคลนนํ้าดื่มสะอาดได้ทันต่อสถานการณ์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ประชุมหารือการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
การประชุมหารือการบริหารความเสี่ยงของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี ผศ.ดร.
เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ นางต้องใจ ธนะชานันท์ นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธ์ุ และ
นายศิริวัฒน์ วิศลดิลกพันธ์ ที่ปรึกษาคณะทำ�งานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัย
พิบัติฯ

ประชุมคณะทำ�งานพัฒนาการจ่ายค่าใช้จ่าย
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุม คณะทำ�งานพัฒนาการจ่าย
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการดูแลฟื้นฟูทางการแก้ไขการพูด ทันตกรรม
จัดฟัน และผ่าตัดสำ�หรับผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จัดโดยสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย
เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

ประชุมโครงการจัดทำ�หนังสือประกอบการอบรม
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดประชุมโครงการจัดทำ�
หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว เพือ่ แจกจ่าย เป็นเอกสาร
อ้างอิง ทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยมีนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ
ผู้ ช่ ว ยผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ ผู้ เชี่ ย วชาญจากกรมป้ อ งกั น
และบรรเทาสาธารณภัย สำ�นักสารนิเทศและสือ่ สารองค์กรฯ และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ กรุงเทพฯ

วันสถาปนา ร.พ.จุฬาฯ ครบ 104 ปี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้า
ผลไม้แสดงความยินดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบ 104 ปี โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง
ลีลานุกรม รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ
ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงณ์

ประชุมความร่วมมือกับองค์การกาแดงลาว
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สารบรรเทาทุกข์

วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 นางสาวภาวิณี
อยู่ประเสริฐผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมประชุม
ระหว่างสภากาชาดไทยกับองค์การกาแดงลาว ครั้งที่ 2 เนื่องใน
โอกาสวันกาชาดโลก ประจำ�ปี 2561 เพื่อวางแผนความร่วมมือและ
การดำ�เนินงานร่วมกันในอนาคต ณ โรงแรมดอนจัน พาเลซ โฮเต็ล
แอนด์ คอนเวนชั่น เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ควา

ความเคลื่อนไหว

ศึกษาดูงาน “ชุมชนต้นแบบด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และนางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงาน “ชุมชนต้นแบบ
ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ” จัดโดยงานเสริมสร้าง
ศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบตั ิ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกขาม และชุมชนหมู่ที่ 3, 8, และ 9 ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง...จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
แพทย์หญิงกานดา ลิมติ เลาหพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ
คณะ ติดตามการใช้เครือ่ งช่วยฟัง
ซึ่งมอบให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ตามโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต กิจกรรมมอบเครื่องช่วยฟัง สภากาชาดไทย
เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินมากที่สุด ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ทดสอบการใช้ Drone
วันที่ 4 มิถุนายน 2561
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ และคณะ เข้ารับชม
การทดสอบการใช้งาน Drone
(เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุม
ด้วยวิทยุทางไกล) ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ อิออน ประเทศไทย โดยคุณคันธรส วิจิตรนาวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
มูลนิธิ อิออน ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับชม ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ติดตามการรักษาหลังผ่าตัด
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทกุขฯ์ พร้อมคณะ ร่วมติดตาม
การรักษาผ่าตัดผูป้ ว่ ย ในกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น จำ�นวน 30 ราย ซึ่งได้รับการรักษาไปเมื่อวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสตูล

ประชุมการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2561 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานประชุมกรรมการจัดจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง
สถานีกาชาดที่ 9 จ.อุดรธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สารบรรเทาทุกข์
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เยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่...จังหวัดปทุมธานี
		 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตรวจเยีย่ มการปฏิบตั ิ
งานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และเยี่ยมการ
ดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาน
คุม้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ ชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 11
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสถานีกาชาดที่
11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี...เยี่ยมชมสำ�นักงาน
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทกุข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Jan Scheer,
อุ ป ทู ต ประจำ � สถานเอกอั ค รราชทู ต สหพั น ธ์
สาธารณรั ฐ เยอรมนี ประจำ � ประเทศไทย
และ Mr.Karl-Heinz Schmitz, Chief of
Operations, Crisis Response Center กระทรวงการต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะ เยี่ยมชมสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ประชุมกรรมการสร้างอนุสาวรีย์
วันที่ 11 มิถนุ ายน 2561 นายเตช บุนนาค ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายบริหาร เป็นประธานประชุมกรรมการดำ�เนินงานจัดสร้างพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สัมภาษณ์ในรายการ...คุยกับหมอ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึก
เทปสัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2
ในหัวข้อ “โครงการปันนํ้าใจในสายฝน” โดยมีทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์
จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
4

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ความเคลื่อนไหว

ควา

ซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และส่งมอบชุมชน...จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่าย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ จัดกิจกรรมชุมชนพร้อม
รับภัยพิบัติ โดยการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการชุมชน จากหมู่ 4, 6 และ 7 ทบทวนการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ฝึกซ้อมแผนชุมชน
พร้อมรับภัยพิบตั ิ จำ�ลองสถานการณ์จริง ในโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ ณ ศาลาประชาคม
หมู่ 6 บ้านต้นหว้า ศาลาประชาคม หมู่ 4 บ้านปลาไหล และ
ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านม้า ตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ
Mr. Marwan Jirani Head of Country Cluster Support Team of IFRC ร่วมสังเกตการณ์

และในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
และส่งมอบชุดสิ่งของเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้แทนชุมชนหมู่ 4, 6, 7, โรงเรียนวัดเสือข้าม และโรงเรียนวัดปลาไหล
ตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรับมอบชุมชน
และ Mr. Marwan Jirani Head of Country Cluster Support Team of IFRC, นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
สารบรรเทาทุกข์
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เปิดงาน วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เภสัชกรหญิง
จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน
“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561” (World
Blood Donor Day 2018) ภายใต้สโลแกน
“Be there for someone else. Give
blood.Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย
ให้โลหิต ให้ชีวิต” เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ

ถ่ายภาพกิจกรรม missingtypeTH 1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย

วันที่ 11 มิถนุ ายน 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่
ร่วมถ่ายภาพกิจกรรม missingtypeTH 1 ตัวอักษรที่หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

อบรมโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นางสาวสุดากาญจน์
สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
และคณะ เป็นวิทยากรในการอบรมโรงเรียนพร้อม
รับภัยพิบัติ เรื่องความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ ณ โรงเรียนวัดสีกุก ตำ�บลนํ้าเต้า อำ�เภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมวิชาการเรื่อง “Nasoalveolar Molding
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 น.พ.พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วย
ทญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ร่วมการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง “Nasoalveolar Molding
ช่วยในการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ระยะ
แรกให้สวยได้จริงหรือ” จัดโดย ทันตแพทยสมาคม
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม Lotus Suite 3,4
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
6

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ความเคลื่อนไหว

ควา

ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า...จังหวัดนครนายก
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์
ผู้ชำ�นาญการพิเศษพยาบาล 7 และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
บริษัท วอเตอร์ เนท จำ�กัด (มหาชน) ร่วมอบรมให้ความรู้
เรื่องการติดตั้งและบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า ภายใต้โครงการ
“นํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ให้แก่นักศึกษา จาก
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำ�รุง
รักษาเครื่องกรองนํ้าในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองนํ้า ณ โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ตำ�บลบางสมบูรณ์
อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ประชุมปรับปรุงระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายณัฐพงศ์
ศิ ริ ช นะ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นครนายก
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำ�เนิน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วย
ผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมีนายแพทย์พิชิต
ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมคณะ และบริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด ร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และการดำ�เนินงานโครงการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ตรวจรักษาสุขภาพ...บ้านตะวันใหม่
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 แพทย์หญิงสิริมา
สวัสดิว์ ราห์กลุ แพทย์ประจำ�สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมคณะ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป
และบริการด้านทันตกรรมแก่เด็กบ้านตะวันใหม่
ซ.อ่อนนุช ต.จรเข้น้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

พัฒนาชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางคนึงนิจ
จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความ
พร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พร้อมคณะ จัดอบรมแกนนำ�ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพร้อมรับภัยพิบัติ โดยให้
ความรูเ้ กีย่ วกับสภากาชาดไทย ความรูท้ วั่ ไปเรือ่ ง
ภัยพิบัติ แนวคิดในการจัดการภัยพิบัติระดับ
ชุมชน การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติและการจัดทำ�แผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่ชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปากคอก
ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
สารบรรเทาทุกข์
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ติดตั้งเครื่องกรองนํ้า...จังหวัดกาญจนบุรี
วั น ที่ 18-20 มิ ถุ น ายน 2561
นางสาวพันธ์ทิพย์ อธิปัญจพงษ์ ผู้ชำ�นาญการ
พิเศษพยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
และคณะ พร้อมด้วย บริษทั วอเทอร์ เน็ท จำ�กัด
(มหาชน) ตรวจรับการติดตั้งเครื่องกรองนํ้า
ในโครงการ “นํ้ า ดื่ ม สะอาด กาชาด-ดาว
เพื่อนักเรียน” ณ โรงเรียนบ้านยางโทน อำ�เภอไทรโยค โรงเรียนบ้านปากนาสวน โรงเรียนบ้านองสิต อำ�เภอศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านพรหมณี อำ�เภอเลาขวัญ โรงเรียนทุ่งมังกะหร่า อำ�เภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
คณะอาจารย์และนักศึกษา สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ศึกษาดูงานสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมคลัง
สัมภาระผู้ประสบภัย รถผลิตนํ้าดื่ม และศูนย์
ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ....จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางคนึงนิจ
จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความ
พร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พร้ อ มคณะ จั ด อบรมนั ก เรี ย นพร้ อ มรั บ
ภัยพิบตั ิ ให้แก่นกั เรียนโรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพือ่ ให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคที่พบบ่อยเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความรู้เรื่องภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

สัมภาษณ์รายการ “พบหมอรามา”

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทกุข์ฯ บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ
“พบหมอรามา” ช่วง Rama Health Talk ออกอากาศทางช่อง True Visions 42 Rama Channel ในหัวข้อหน่วยแพทย์
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
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ประชุมติดตามความก้าวหน้าระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติฯ
วันที่ 21 มิถนุ ายน 2561 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า และสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย
ระยะที่ 2 ของ บริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธาน
คณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ภาคีเครือข่าย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ปันนํ้าใจในสายฝน...จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2561
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“ปันนํา้ ใจ ในสายฝน” เพือ่ มอบ
เสือ้ กันฝนให้นกั เรียนสำ�หรับใส่
ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน ในการนี้
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางวาสนา วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางวัลลภา
สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกันมอบเสื้อกันฝน จำ�นวน 604 ตัว เครื่องทำ�นํ้าเย็น จำ�นวน
6 เครื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านป่าวิไล และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค
และมุ้งกันยุง จากบริษัท อิออน (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้แก่ผู้สูงอายุ จำ�นวน 300 คน ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
ตำ�บลหนองตาคง อำ�เภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี

หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งฯ ให้บริการ ณ จังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายพีระพล ตัณฑโอภาส
ปลัดจังหวัดอุทยั ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความ
พิการอืน่ โดยมี นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทยั ธานี เหล่ากาชาดจังหวัด
จังหวัดอุทยั ธานี และโรงพยาบาลอุทยั ธานี ให้บริการตรวจ
รักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง - เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน
2561 โดยในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของแพทย์
พร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

พัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสูอ่ าสา
สมัครสภากาชาดไทยด้านการบรรเทาทุกข์ รุ่นที่ 3 จัดโดย
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อให้อาสาสมัครมีความพร้อม
ในการปฏิบตั งิ านด้านการบรรเทาทุกข์ และสามารถเป็นแกนนำ�
ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นีน้ างสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรนิ ทร์ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ งการบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทยกับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม โรงแรมวานาเวลเนส
จังหวัดหนองคาย		
สารบรรเทาทุกข์
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ตรวจรับเครื่องกรองนํ้า...จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำ�นาญการพิเศษ
พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ร่วมกับว่าที่ร้อยตรี ปรีชา
พลับน้อย นายอำ�เภอพยุหะคีรี คณะกรรมการกิง่ กาชาดอำ�เภอลาดยาว คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และบริษัท วอเทอร์ เน็ท จำ�กัด (มหาชน) ตรวจรับ
เครื่องกรองนํ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมตรวจวัดคุณภาพนํ้าดื่ม ในโครงการ
“นาํ้ ดืม่ สะอาด กาชาด-ดาว เพือ่ นักเรียน” ณ โรงเรียนบ้านธารหวาย โรงเรียนบ้านดอน
กระชาย อ.พยุหะคีรี และโรงเรียนบ้านบ่อกระบุง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 6 มิถนุ ายน 2561 ร่วมกับนางยุพาภร
วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
และคณะ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน
118 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยใน
เขต อ.ตระการพืชผล อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ณ หอประชุมที่ว่าการอำ�เภอตระการพืชผล
และห้องประชุมเทศบาลตำ�บลหัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ร่วมกับชมรม
ผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
จัดกิจกรรมการประชุมประจำ�เดือนครั้งที่ 6/61
ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี กิจกรรม
ประกอบด้วยการบริหารสมอง บริหารช่องปาก
และออกกำ�ลังกาย กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่
และอวยพรวันเกิดให้กบั สมาชิกทีม่ วี นั คล้ายวันเกิด
ในเดือนมิถุนายน กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ครั้งที่ 3” และกิจกรรมเสริมอาชีพ “สาคูไส้หมู”
โดยมีสมาชิกชมรมฯ เป็นวิทยากร
วันที่ 12 - 14 มิถนุ ายน 2561 จัดกิจกรรม
การให้ความรูเ้ รือ่ งนาํ้ สุขาภิบาล และสุขอนามัย
ให้กบั ประชาชน รวมทัง้ นักเรียนและครู จำ�นวน
6 รุ่น รวม 399 คน ในพื้นที่ อ.ศรีสงคราม และ
อ.เรณูนคร จ.นครพนม
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ติดตามการ
ใช้แท็งก์นํ้าดื่ม ในโรงเรียนที่ได้รับแท็งก์นํ้าดื่ม
ในโครงการปันนํ้าใจให้นํ้าดื่ม เพื่อน้อมสำ�นึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ ณ โรงเรียนบ้านดอนขาว
ต.โพนทอง โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.เรณูใต้
และโรงเรียนบ้านดอนขาว ต.นาขาม อ.เรณูนคร
จ.นครพนม
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ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันตนเองเมื่อเกิดภัย ให้กับนักเรียน และครู
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันตนเองเมื่อเกิดภัย ให้กับนักเรียนและครู
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น (มหิดลอนุสรณ์ 3) ต.หนองกินเพล อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี และคณะ ออกปฏิบัติงาน ในโครงการ
“เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 50 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย
ในการนี้ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ ตำ�บลห้วยทรายเหนือ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
สารบรรเทาทุกข์
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เยี่ยมไข้...สื่อมวลชน
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
นางสาววั น เพ็ ญ ฐานิ ส สรณ์
หั ว หน้ า งานประชาสั ม พั น ธ์
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ มอบ
กระเช้าผลไม้เยี่ยมไข้ นายสุรชัย
วิ เ ศษโสภา นายกสมาคมช่ า ง
ภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ณ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดหัวใจ
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

วอเตอร์วู้ดออพติคัล....มอบแว่นตากันแดด

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 Mr. Arthur Tsung ผู้อำ�นวยการ บริษัท วอเตอร์วู้ดออพติคัล อินดัสเตรียล จำ�กัด
และคณะ มอบแว่นตากันแดด จำ�นวน 18 อัน ให้แก่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมี
แพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จกั ษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ฯิ

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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