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วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายแพทยอรุณ ประเสริญสุข
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลปตตานี เปนประธานในพิธี
เปดโครงการศัลยกรรมตกแตงแกไขปากแหวง-เพดานโหว
และความพิการอื่น โดยมีนายแพทยพิชิต ศิริวรรณ
รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานบรรเทาทุ ก ข ฯ ร ว มกั บ
คณะแพทยอาสาสมัครจังหวัดปตตานี สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดปตตานี เหลากาชาดจังหวัดปตตานี และโรงพยาบาล
ปตตานี ใหบริการตรวจรักษาและผาตัดผูปวยปากแหวงเพดานโหว และความพิการอื่น เชน นิ้วติด นิ้วเกิน
แผลหดรั้งจากไฟไหม นํ้ารอนลวก โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ณ โรงพยาบาลปตตานี จังหวัดปตตานี ระหวางวันที่
18-22 มีนาคม 2562 และในวันที่ 19 มีนาคม 2562 พลโท นายแพทย อํานาจ บาลี ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ
และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของหนวยแพทยฯ ณ โรงพยาบาลปตตานี จังหวัดปตตานี

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

อบรมหลักสูตรสําหรับผูบริหาร
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ เปน
ประธานในการอบรมหลักสูตรสําหรับผูบ ริหาร ในโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานขอมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการชวยเหลือ
ผูประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมี บริษัท อินฟรา พลัส จํากัด เปนวิทยากรอบรม
การใชแอปพลิเคชั่น “พนภัย” ในการรองขอความชวยเหลือ ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารสํานักงานบรรเทาทุกขฯ

ประชุมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ เปน
ประธานการประชุมหารือการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานบรรเทาทุกขฯ
โดยมีนางตองใจ ธนะชานันท นายปวเรศร เชษฐพงศพันธุ และนายศิริวัฒน
วิศลดิลกพันธุ ทีป่ รึกษาคณะทํางานพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งของสํานักงาน
บรรเทาทุกขฯ และคณะผูบริหาร เขารวมประชุม ณ ศูนยปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ใหความรูเรื่องนํ้า...โครงการนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2562 นางสาวสุกญ
ั ญา ตะเคียนเกลีย้ ง พยาบาล
6 ฝายบรรเทาทุกขผปู ระสบภัย และคณะ ใหความรูเ กีย่ วกับเรือ่ งนํา้ สุขาภิบาล
การสงเสริมสุขอนามัย และการปฐมพยาบาลเบือ้ งตน แกนกั เรียนตามโครงการ
นํา้ ดืม่ สะอาดกาชาด-ดาว เพือ่ นักเรียน ณ วัดเจาปลุก อําเภอมหาราช โรงเรียน
วัดทาดินแดน อําเภอผักไห และโรงเรียนวัดยม อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

มอบเครื่องคอมฯ...จ.ปตตานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ
เปนประธานในพิธีมอบชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และเครื่องสํารองไฟ
ในโครงการ “ฟน ฟูผปู ระสบอุทกภัยภาคใต” ( รอบที่ 2 ) ใหแกโรงเรียนที่ประสบ
อุทกภัย ป พ.ศ. 2559 ในเขตจังหวัดปตตานี จํานวน 50 โรงเรียน 50 เครื่อง
รวมมูลคา 1,744,100.00 บาท พรอมกันนี้ไดมอบหนังสือการตูน “เรดารทูตนอยเตือนภัย” ใหแกนักเรียน จํานวน 30 เลม
เพื่อใหนักเรียนไดใชศึกษาวิธีดูแลตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ

มอบปฏิทินเกาใหมูลนิธิคนตาบอด
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอําไภย หัวหนากลุมงานชวยอํานวยการ และคณะ
นําปฏิทนิ ทีใ่ ชแลว โดยรวบรวมจากเจาหนาทีข่ องสํานักงานบรรเทาทุกขฯ ไปบริจาคใหแกศนู ย
เทคโนโลยีการศึกษาเพือ่ คนตาบอด มูลนิธคิ นตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนําไปทําเปนอักษรเบรลล
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โครงการ “สวมหมวกใหนอง”
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผูอ าํ นวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ
และคณะ พร อ มด ว ยนางจั น ทร ป ระภา วิ ชิ ต ชลชั ย
รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานจั ด หารายได และคณะ
และนางสาวธารินี ปานเขียว ผูอ าํ นวยการสํานักประชาสัมพันธ
และสือ่ สารองคกร บริษทั กลางคุม ครองผูป ระสบภัยจากรถ
จํากัด และคณะ ประชุมรวมกัน ในโครงการ “สวมหมวก
ใหนอง” เฉลิมฉลอง 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อหาแนวทางในการดําเนินโครงการ
ที่เหมาะสม ณ หองประชุมชั้น 2 ตึกอํานวยนรธรรม สํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย

มอบสิ่งของจําเปนเพื่อชวยเหลือองคการกาแดงลาว
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ พรอม
คณะ มอบเรือทองแบน จํานาน 3 ลํา คอมพิวเตอรจํานวน 55 เครื่อง พัดลม
ตั้งโตะ 3 ตัว เสื้อผาสําเร็จรูป และยาสีฟน รวมมูลคา 2,741,586.99 บาท
ใหแกองคการกาแดงลาว เพือ่ เปนการเตรียมความพรอมรับภัยพิบตั แิ ละใหการ
ชวยเหลือประชาชนผูทุกขยาก โดยมี ทานคําฮุง เฮืองวงสี ประธานองคการ
กาแดงลาว และคณะรับมอบ ณ สํานักงานองคการกาแดงลาว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

อบรม “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงฯ”
วันที่ 7 มีนาคม 2562 ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ
เปนประธานในพิธเิ ปดการอบรมเรือ่ ง “การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง
เพือ่ การแกปญ หาภัยพิบตั อิ ยางยัง่ ยืน” จัดโดยฝายบรรเทาทุกขผปู ระสบภัย
ในการนี้ พันโท บรรเทิง แสงดอกไม หัวหนาศูนยสง เสริมเกษตรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ชมรมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนวิทยากร
ในการอบรม ณ หองประชุม ชั้น 6 อาคารสํานักงานบรรเทาทุกขฯ

ตั้งศาลพระภูมิเจาที่
วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผูอ าํ นวยการ
สํานักงานบรรเทาทุกขฯ พรอมคณะ
ผูบริหาร และเจาหนาที่ รวมกิจกรรม
ตั้งศาลพระภูมิเจาที่ เพื่อความเปน
สิรมิ งคลแกผปู ฏิบตั งิ าน ณ สถานีกาชาดที่
11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
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ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการใชงานระบบ “ Application พนภัย”
วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ
เปนประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลือ่ นการใชงานระบบ “ Application
พนภัย” ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลภัยพิบตั แิ ละระบบ
สารสนเทศ (GIS) เพื่อการชวยเหลือผูประสบภัย ระยะที่ 2 เพื่อผลักดัน
ใหนําระบบฯ ไปใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมประชุม ณ หองประชุมชั้น 6 อาคารสํานักงานบรรเทาทุกขฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติงาน (SOP)
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ และ
คณะ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแนวทางปฏิบัติงาน (SOP)
ของทีม EMT (Emergency Medical Team) ประเทศไทย ตามมาตรฐาน
องคการอนามัยโลก โดยรวมประชุมกับนักวิชาการจากหนวยงานตางๆ
ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อบรมสรางศักยภาพการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสําหรับพระภิกษุ สามเณร
วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ เปนประธานการอบรมสรางศักยภาพการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติสําหรับพระภิกษุ สามเณร ในโครงการชุมชนพรอมรับภัยพิบัติ โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอําเภอสรรพยา
ใหการตอนรับ พรอมถวายเครื่องอุปโภค-บริโภค และภัตตาหารเพลแดพระภิกษุและสามเณร ณ วัดโพธิ์งาม ตําบลบางหลวง
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
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ลงนามความรวมมือการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีน

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม เปนประธานลงนามบันทึก
ความรวมมือการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยัง่ ยืนมุง สูเ ด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต
เกลือเสริมไอโอดีน ในจังหวัดมหาสารคามใหเปนทีย่ อมรับ โดยมีนายแพทยพชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ าํ นวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ
และนางวนิฐา จันทรา นายกเหลากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายแพทยภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม รวมในพิธี ณ จังหวัดมหาสารคาม

ไทยทีวีสีชอง 3 ครบ 49 ป

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกขฯ พรอมคณะ
เขารวมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 49 ป ของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และไดมอบกระเชาอวยพรใหกับ
คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝายประชาสัมพันธ และคุณสําราญ ฉัตรโท ที่ปรึกษาฝายขาว ณ อาคารมาลีนนท
ทาวเวอร 2 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ÊÒÃºÃÃà·Ò·Ø¡¢
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

เดือนกุมภาพันธ 2562 จัดกิจกรรมสูงวัย สุขใจ หางไกลสมองเสื่อม ใหกับกลุมผูสูงอายุสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
และผูสูงวัยในชุมชน แขวงศาลเจาพอเสือ โดยมีกิจกรรมการฝกเตนลีลาศขั้นพื้นฐาน โดย ผศ.ดร.อัจฉรา เสาวเฉลิม
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 30 ราย
วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ
2562 จัดกิจกรรมอบรมอาสา
สมั ค ร เรื่ อ ง “การป อ งกั น
โรคระบาดในชุมชน” ใหแกผนู าํ
ชุมชนและอาสาสมัครชุมชน
สามแพรง แขวงศาลเจาพอเสือ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ จํานวน
10 คน ณ อาคารบริพตั รวรอุทศิ
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมการอบรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่บาน โดย น.พ.ปญญวัฒน แหนบนาค
นายแพทย 7 ฝายบริการทางการแพทย เปนวิทยากรบรรยายความรูเรื่อง “การดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง การยืดกลามเนื้อ
การใชอุปกรณชวยเดิน และการเคลื่อนยายตัวผูสูงอายุ” และภญ.สิริวรรณ หมื่นรุน เปนวิทยากรบรรยายความรูเรื่อง “ผูสูงอายุ
กับการใชยา” และอาจารยจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร สอนฝกอาชีพ
การเพนทกระเปาผา ณ หองประชุมอาคารสมัยนวุติวัสส สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
8
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

วันที่ 13 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมชุมชนตนแบบการดูแลผูส งู อายุ โดยใหความรูเ รือ่ งการปองกันสมองเสือ่ ม แกประชาชน
ณ ศาลาประชาคม บานบุวังหวา หมู 4 ตําบลจักราช จังหวัดนครราชสีมา และกิจกรรมเยี่ยมบานเพื่อสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย

กิจกรรมสถานีกาชาด 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25-26 กุมภาพันธ 2562 จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องภัย และการปองกันตนเองเมื่อเกิดภัย ใหแกนักเรียนระดับชั้น
อนุบาล - ป.6 ณ โรงเรียนอนุบาลสวางวีระวงศ ตําบลแกงโดม อําเภอสวางวีระวงศ และโรงเรียนบานบุง ตําบลโนนกาเล็น
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ÊÒÃºÃÃà·Ò·Ø¡¢
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุง สง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 18 และ 28 กุมภาพันธ 2562 มอบชุดฟน ฟู ประกอบดวย ชุดเครือ่ งนอน ชุดเครือ่ งครัว ชุดทําความสะอาด และเครือ่ ง
อุปโภค-บริโภค ใหแกผูประสบภัยบานพังเสียหายทั้งหลังจากเหตุการณพายุโซนรอนปาบึกพัดถลมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พื้นที่อําเภอรอนพิบูลย อําเภอพระพรหม อําเภอเชียรใหญ รวม 57 ครัวเรือน

วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติดานตางๆ แกนักเรียนโรงเรียนวัดควนเกย ตําบลควนเกย
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 12-14 มีนาคม
2562 จัดอบรมหลักสูตร
“การดูแลตนเองของผูส งู อายุ”
ใหแกสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
บานบางคู หมู 3 ตําบลควน
ทอง โดยมีนายวรินธร ทองขาว
ปลัดอาวุโสอําเภอขนอม เปน
ประธานในพิธีเปด ณ ศาลา
ประชาคม หมู 3 บานบางคู
ตําบลควนทอง อําเภอขนอม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 รวมในโครงการจังหวัดเคลือ่ นที่ “บําบัดทุกข บํารุงสุข
สรางรอยยิม้ ใหประชาชน” โดยมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภค จํานวน 100 ชุด ใหแก
ราษฎรยากจนและดอยโอกาส ณ ศูนยพฒั นาเด็กเล็กบานปางวัว หมู 12 ตําบลมหาวัน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

วันที่ 13 มีนาคม 2562 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จํานวน 107 ชุด ใหแก
ผูประสบอัคคีภัยพื้นที่พักพิงชั่วคราวผูหนีภัยจากการสูรบบานนุโพ ตําบลแมจัน
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
วันที่ 13 มีนาคม 2562 รวมมอบบาน
ใหแกนายแสงเดือน สิทธิกนั บานเลขที่ 20/3
หมูที่ 4 ตําบลพระธาตุ อําเภอแมระมาด
ในโครงการ “กาชาดซ อ มสร า งบ า นให
ผูยากไร เทิดไทองคอุปนายิกาผูอํานวยการ
สภากาชาดไทย” ประจําป 2561
¸ÒÃ¹íéÒã¨

¨Ò¡ã¨¼ÙŒºÃÔ¨Ò¤

รับมอบโดรน..จากมูลนิธิอิออนฯ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผูอ าํ นวยการสํานักงาน
บรรเทาทุกขฯ รับมอบโดรน DJI Matrice 200
และ DJI Matrice 600 Pro รวมมูลคา 548,739 บาท
จากคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออน
ประเทศไทย เพือ่ นําไปใชในภารกิจของสํานักงาน
บรรเทาทุกขฯ ณ สํานักงานบรรเทาทุกขฯ
ถนนอังรีดูนังต

รับมอบเงินวิ่งการกุศล “MDRT THAILAND RUN 2019”
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นางณัฐวดี พูลอําไภย หัวหนากลุมงานชวย
อํานวยการ รับมอบเงินรายไดจากการจัดกิจกรรมวิง่ การกุศล “MDRT THAILAND
RUN 2019” จํานวน 150,000 บาท จากนางพรประภา สุกรีภิรมย
ประธาน MDRT ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นางศรีจันทร พัฒนานิตยสกุล
ประธาน MDRT ประเทศไทย และนายสาระ ลํ่าซํา กรรมการผูจัดการ
และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
ÊÒÃºÃÃà·Ò·Ø¡¢
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มาเลนเกมรับของที่ระลึกกันเถอะ
สวัสดีคะ สารบรรเทาทุกขฉบับเดือนมีนาคม 2562 นี้ ชวนคุณผูอานมาเลนเกมเติมตัวเลขใหครบกันเถอะ โดยจะมี 9
ชองใหญ ที่มีตัวเลข 1-9 อยูในแตละชอง ซึ่งในแตละชอง ไดเติมตัวเลขใหแลวบางสวน ดังนั้นจงเติมตัวเลขในชองที่วางทั้ง
9 ชองใหญใหครบนะคะ แลวสงคําตอบโดยถายรูปสงชิงรางวัลที่ Inbox แฟนเพจ สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัย
พิทักษ สภากาชาดไทย ซึ่งมีขั้นตอนการสงคําตอบดังนี้คะ
1. กด Like และกด Share แฟนเพจ สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย
2. Capture หนาจอ แฟนเพจ สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย หลังจากกด Like
และกด Share แลว
3. สงภาพ Capture หนาจอตามขอ 2 + ภาพคําตอบของเกมที่ได + ชื่อ ที่อยูและเบอรโทรศัพทมาที่ Inbox
แฟนเพจ สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย
(ของรางวัลจะเปนธัมไดร จํานวน 3 ชิ้น พวงกุญแจนกหวีด 1 ชิ้น บรรจุอยูในกลอง 100 ป กระทัดรัดสีขาว พรอมถุงผา
100 ป 1 ใบ จํานวน 2 รางวัลเทานั้นนะคะ ใครจะเปนผูโชคดีไดรับรางวัลนี้ เราจะถายภาพการมอบรางวัลใหกับผูโชคดี
และลงในสารบรรเทาทุกขเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อประกาศใหทราบโดยทั่วกันคะ)
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