ปีที่ 22 ฉบับที่ 279 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2561

“ปันนํ้าใจ ในสายฝน” เนื่องในโอกาสสํ านักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 98
ก้าวสู่ปีที่ 100 ในเขตจังหวัดพัทลุง สมุทรปราการ และร้อยเอ็ด

ปี

ผู้

อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด จัดกิจกรรม
“ปันนํ้าใจ ในสายฝน” เนื่องในโอกาสสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 98 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 ในปี พ.ศ.2563 โดยการมอบ
เสื้อกันฝน 2,531 ตัว ให้นักเรียนได้ใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์ 9 เครื่อง, เครื่องทำ�นํ้าเย็น
22 เครื่อง, อุปกรณ์กีฬา 3 ชุด, เครื่องดนตรี 2 ชุด นอกจากนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคสิ่งของจำ�เป็นแก่พระสงฆ์และ
ผู้ด้อยโอกาส จำ�นวน 462 คน ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด อำ�เภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง วันที่ 2 สิงหาคม 2561,
ณ โรงเรียนวัดบางด้วน อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 และ ณ โรงเรียนบ้านเขวาทุง่
อำ�เภอธวัชบุรี ณ โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 23 สิงหาคม 2561
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ส่งความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย
สู่ผู้ประสบภัยเขื่อนแตกใน สปป.ลาว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เกิดเหตุกาณ์เขื่อนเซเปี่ยน-เซนํ้าน้อยแตกในแขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำ�ให้ประชาชนลาวเดือดร้อนเป็นจำ�นวนมาก (ข้อมูลจาก UN ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
สรุปตัวเลขผู้เสียชีวิต 34 ราย สูญหาย 97 ราย อพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราว 6,000 ราย และมีผู้ได้รับผลกระทบ 13,100 ราย)
ในการนี้สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ (ส.บป.) ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
- มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 4,500 ชุด มูลค่า 5,362,500 บาท และส่งเจ้าหน้าที่ 2 คน ได้แก่ นางคนึงนิจ จันทรทิน
พยาบาลจากฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และนางพรธีรา ชาลีโคตร พยาบาลจากสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ไปร่วมปฏิบัติงาน
หน่วยตอบสนองภัยพิบัติระดับภูมิภาค (RDRT) ตามการร้องขอจาก IFRC
- มอบเรือท้องแบน จำ�นวน 3 ลำ� พร้อมเครื่องยนต์ จำ�นวน 3 เครื่อง มูลค่ารวม 1,316,700 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27
สิงหาคม 2561)
- สนับสนุนรถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ จำ�นวน 2 คัน พร้อมคนขับรถ ในการปฏิบัติงานฟื้นฟูหลังเกิดภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ IFRC
- สนับสนุนชุดป้องกันสารเคมี (ชุดเก็บศพ) พร้อมแว่นและรองเท้าบูท จำ�นวน 500 ชุด ยาสามัญประจำ�บ้าน 500 ชุด เสื้อยืด
กางเกง มูลค่า 100,000 บาท และรถบรรทุกขนส่งสิง่ ของไปจังหวัดหนองคาย เพือ่ ส่งความช่วยเหลือไปยัง สปป.ลาว ในวันที่ 15 สิงหาคม
2561 ตามคำ�ร้องขอจากรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ TPBS
2

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

สำ�รวจติดตั้งแท็งก์นํ้าดื่ม..จังหวัดอำ�นาจเจริญและสกลนคร
วั น ที่ 31 กรกฎาคม – 3
สิงหาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
จัดกิจกรรม “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม”
เนือ่ งในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสูป่ ที ี่ 100
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้ชุมชน
และประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ที่ขาดแคลนนํ้า มีนํ้าดื่มสะอาดและแท็
งก์นํ้าสำ�หรับเก็บสำ�รองนํ้าดื่มสะอาด
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน โดยสำ�รวจพื้นที่ติดตั้งในพื้นที่อำ�เภอเสนางคนิคม และอำ�เภอเมืองฯ จังหวัดอำ�นาจเจริญ และในพื้นที่
อำ�เภอวาริชภูมิ และอำ�เภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ให้บริการทันตกรรม...จังหวัดนครปฐม
วั น ที่ 1-3 สิ ง หาคม 2561
ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างาน
ทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ พร้อมคณะ
ให้บริการทันตกรรมแก่เด็กและเยาวชนชาย
บ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม

รับประกาศนียบัตรองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นผู้แทนรับประกาศนียบัตร “องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านลีนเพือ่ สิง่ แวดล้อม” ทีม่ คี วามมุง่ มัน่ สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการทำ�งานและช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ พนักงานและชุมชนรอบข้าง ภายใต้
โครงการดาว เคมิคอล เพือ่ อุตสาหกรรมยัง่ ยืน ระยะที่ 3 จากอธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ในงานแถลงข่าวโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน
ระยะที่ 4 ณ ห้องชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อบรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างไรให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยูป่ ระเสริฐ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรม เรือ่ ง “การใช้โทรศัพท์
มือถืออย่างไรให้ปลอดจากภัยคุกคาม” เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เกิดการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถสื่อสารเพื่อภารกิจ
ขององค์กร ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลที่สำ�คัญ
ของตนเองและขององค์กร โดยมีวทิ ยากรคือ รศ.ยืน ภูว่ รวรรณ กรรมการพัฒนา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ดร.ภัทระ เกียรติเสวี ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริษทั เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำ�กัด รศ.ดร.ไพศาล
สันติธรรมนนท์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมสำ�รวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณเขมรัฐ บุญสิทธิ์ กรรมการพัฒนานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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ประชาสัมพันธ์เชิงรุก...จังหวัดชัยนาท
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ
เข้าพบนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชัยนาท รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัด
สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ แนะนำ�ภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดในด้านต่างๆ ในโครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก 2561 ณ ห้องประชุมสกุณา ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ส่งมอบชุดเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการส่งมอบ
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ และส่งมอบชุดสิง่ ของเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ 1 6 9
และ 12 ต.เกรียงไกร และชุมชนหมู่ที่ 2 ต.บางพระ
หลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ณ วัดเกรียงไกรใต้
ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

มอบชุดธารนํ้าใจฯ...ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 10 และ 17 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ ป ระสบภั ย นำ�ชุ ด ธารนํ้ า ใจฯ จำ�นวน 67 ชุ ด
ไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบอัคคีภยั ชุมชน ณ วัดสังข์กระจาย
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ และ ณ วัดใหญ่
ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประชุม..การสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีฯ
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการดำ�เนินงานจัดสร้างพระอนุสาวรียส์ มเด็จพระนาง
เจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ณ ห้องประชุม ชั้น 10
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
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วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด
กิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมี
นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะแพทย์อาสา
สมัคร สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง- เพดานโหว่ และผู้พิการอื่น โดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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เปิดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดโครงการ
พัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง ด้านจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 1 ประจำ�ปี 2561
ทั้งนี้ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมโครงการ ณ โรงแรมซันไรท์ ลากูน
แอนด์ กอล์ฟ โฮเทล อำ�เภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำ�ปี 2561
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ จัดการฝึกอบรมและซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำ�ปี 2561 และได้
รับเกียรติจากเจ้าหน้าทีส่ ำ�นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร ณ อาคาร
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

มอบเครื่องทำ�นํ้าเย็น...จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องทำ�นํ้าเย็น 46 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา
17 ชุด เครื่องดนตรี 2 ชุด ให้นักเรียน จำ�นวน 23 โรงเรียน ในพื้นที่
อำ�เภอขุนหาญ ณ โรงเรียนบ้านพยอม ตำ�บลโพธิ์กระสังข์ อำ�เภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ

มอบชุดธารนํ้าใจฯ...จังหวัดน่าน
วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่าน
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบชุดธารนํ้าใจฯ
พร้อมนํ้าดื่ม จำ�นวน 1,250 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตอำ�เภอเมืองน่าน และอำ�เภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ณ โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อำ�เภอเมืองน่าน

ประชุมโครงการปรับปรุง GIS
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายแพทย์
พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรทุกข์ฯ
เป็นประธานการประชุมคณะทำ�งานโครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ระยะที่ 2 ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย
ที่ปรึกษาโครงการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สารบรรเทาทุกข์
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ความเคลื่อนไหว

มอบห้องนํ้า-ห้องส้วม...จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบห้องนํ้า - ห้องส้วม ในกิจกรรม
การปรับปรุง/สร้าง/ซ่อม ห้องนํ้า – ห้องส้วม ในโรงเรียนและ
วัดที่ประสบอุทกภัย และกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้าน
อาชีพและคุณภาพชีวติ แก่ผพู้ กิ าร และผูย้ ากไร้ ในโครงการฟืน้ ฟู
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559 ทั้งนี้ได้ดำ�เนินการปรับปรุง/
สร้าง/ซ่อม ห้องนํา้ – ห้องส้วม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์
และชุมพร จำ�นวน 6 โรงเรียน 2 วัด และ 1 ศาลากลางหมู่บ้าน พร้อมกันนี้ได้มอบรถสามล้อ ชนิดมือโยกสำ�หรับผู้พิการ จำ�นวน 10 คัน และรถเข็น
ขายอาหาร สำ�หรับผู้ด้อยโอกาสที่ประสบอุทกภัย จำ�นวน 40 คัน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร

อบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ บริษัท วอเทอร์ เนท
จำ�กัด (มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการติดตั้งและบำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้าภายใต้
โครงการ “นํา้ ดืม่ สะอาดกาชาด-ดาว เพือ่ นักเรียน” ให้แก่คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิค
จังหวัดนครสวรรค์ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า 5 โรงเรียนที่ได้
รับการสนับสนุนเครื่องกรองนํ้า ณ โรงเรียนวัดพนมเศษ ตำ�บลพนมเศษ อำ�เภอท่าตะโก
จังหวัดนครสวรรค์

วิทยาลัยพยาบาลโตโยต้า สภากาชาดญี่ปุ่น...เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การ
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลโตโยต้า
สภากาชาดญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมรับฟังบรรยายสรุป
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา แก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ณ อาคาร
Day Care สถานีกาชาดที่ 2
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมพัฒนาจิตให้แก่ผู้สูงอายุ
โดยพระอาจารย์จากวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิร์ าชวรมหาวิหาร ณ อาคาร Day Care
สถานีกาชาดที่ 2

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 น.พ.ปัญญวัฒน์ แหนบนาค นายแพทย์ 7 ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 2 ประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ และบรรยาย
ให้ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันการหกล้มของผูส้ งู อายุโดยการออกกำ�ลังกายเพือ่ เพิม่ สมรรถภาพ
ทางกายแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ณ อาคาร Day Care สถานีกาชาดที่ 2
8
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งมอบห้องสมุด
มุมประเทืองปัญญา เพือ่ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุและประชาชน
ณ บ้านวังวารี หมู่ 5 ตำ�บลสีสุก อำ�เภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7
จัดโครงการส่งเสริมการออกกำ�ลังกายในผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 กิจกรรม
ประกอบด้วย การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรำ�วงมาตรฐานและการออก
กำ�ลังกายประกอบเพลงพืน้ บ้าน การฝึกรำ�วงมาตรฐาน การฝึกการออกกำ�ลังกาย
ประกอบเพลงพื้นบ้าน
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวติ เด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรียน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านโคกเที่ยง ต.คันไร่
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดเจริญทัศน์ ต.ฝางคำ�
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยให้สขุ ศึกษาเเก่ครูพเี่ ลีย้ งและผูป้ กครอง
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในฤดูฝน โภชนาการในเด็ก โรคระบาดช่วงฤดูฝน และการใช้ยา พร้อมทั้งมอบเครื่ออุปโภค-บริโภค และยาสามัญ
ประจำ�บ้าน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ร่วมฝึกบริหารสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านอุทกภัยภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำ�ปี 2561 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ
โรงแรมสุนยี ์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการดูแล
ผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 7 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านป่ากุง ต.คันไร่
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี มอบป้ายชุมชนต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ
สถานีกาชาดที่ 7 เยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุทปี่ ว่ ย ในเขตพืน้ ที่ บ้านป่ากุง ต.คันไร่
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมหน่วยบริการสาธารณสุข
เคลือ่ นที่ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสุขเกษม ต.คันไร่ อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ร่วมโครงการจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
พัฒนาร่วมบุญ (วัด) เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 ณ วัดสระประสานสุข ต.ไร่น้อย อ.เมืองฯ
จ.อุบลราชธานี
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 20 และ 22 สิงหาคม 2561 มอบชุดธารนํ้าใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำ�นวน 530 ชุด ในพื้นที่อำ�เภอศรีเมืองใหม่
อำ�เภอเหล่าเสือโก้ก อำ�เภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อำ�เภอคำ�เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ตามลำ�ดับ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ร่วมกับนางปัทมา วิทย์ดำ�รงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จัดพิธีมอบเสื้อกันฝนตาม
โครงการ “ปันนํ้าใจในสายฝนฯ” แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อ.วังยาง และอ.ปลาปาก จ.นครพนม จำ�นวน 22 โรงเรียน 1,154 ตัว และมอบ
เครื่องทำ�นํ้าเย็น จำ�นวน 10 เครื่อง ให้โรงเรียน 10 แห่ง
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 9, 10-11 , 24 และ 25 สิงหาคม 2561 มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 1,436 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอ
แก่งกระจาน อำ�เภอท่ายาง และอำ�เภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้ป่วยที่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยงต่อไข้หวัดใหญ่ จำ�นวน 220 คน ณ สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ประจำ�ปี 2561 แก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย
นํ้าท่วมซํ้าซาก ต.บางรัก และ ต.ตาล่วง อ.เมืองฯ จ.ตรัง และมอบผ้าขนหนู แปรงสีฟัน และยาสีฟัน ให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางรัก และวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง อ.เมืองฯ จ.ตรัง
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

เอกภพฟุตแวร์ช่วยเหลือ...ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นางณัฐวดี พูลอำ�ไภย์ รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้า
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ และคณะ รับมอบรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหนังสำ�หรับ
นักเรียน จำ�นวนกว่า 400 คู่ จากตัวแทนบริษัท เอกภพฟุตแวร์ จำ�กัด เพื่อนำ�ไปช่วย
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ณ บริษัท เอกภพฟุตแวร์ จำ�กัด เลขที่ 99/8-9 หมู่ 11
ตำ�บลสวนหลวง อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สหมงคลฟิล์มช่วยผู้ประสบสาธารณภัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ภญ.จิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินบริจาค จำ�นวน 30,000 บาท
จากคุณเตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ รองประธานกรรมการ บริษทั สหมงคลฟิลม์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติ
การภัยพิบัติฯ

ธารนํ้าใจช่วย สปป.ลาว

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยน-เซนํ้าน้อยแตกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน่วยงานให้การสนับสนุน ดังนี้
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางสาวณัฐณิชา สุภา ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท แพรรี่มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด มอบบะหมี่กึ่ง
สำ�เร็จรูปซัมยัง จำ�นวน 500 หีบ ( รูป 1)
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษทั ชินแพค (ประเทศไทย) จำ�กัด มอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภค และเงินบริจาคจำ�นวน 20,000 บาท (รูป 2)
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้แทนบริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำ�กัด และคณะ มอบเงิน จำ�นวน 11,292 บาท (รูป 3)

MDRT สนับสนุนกิจกรรมปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ภญ.จิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงินจำ�นวน 80,558.50 บาท จากนางพรประภา
สุกรีภิรมย์ ประธาน MDR T เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมหน่วยแพทย์ศลั ยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอืน่
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

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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