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ปีที่ 24 ฉบับที่ 306 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2563

พิ ธี ล งเสาเอก เสาโท สถานี ก าชาดที่ 9
จั ง หวั ด อุ ด รธานี
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก เสาโท เพื่อเป็น
สิริมงคลก่อนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ตำ�บลกุดสระ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัด
อุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี สำ�หรับการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระราชประสงค์
ให้สภากาชาดไทยฟืน้ ฟูสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี โดยสภากาชาดไทยได้รบั การจัดสรรทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
หนองแด ตำ�บลกุดสระ อำ�เภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีกาชาดที่ 9
ตามพระราชประสงค์ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จึงได้ดำ�เนินการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็น
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คลังพัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัย และศูนย์โลจิสติกส์

เรื่องเด่นในเล่ม
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ช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัย

มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
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ช่วยเหลือของผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาวสุกัญญา
ตะเคียนเกลีย้ ง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ลงพืน้ ทีป่ ระเมินความต้องการความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 4, 5 และ 7
ตำ�บลบางพลับ อำ�เภอสองพีน่ อ้ ง และหมู่ 3 และ 7 ตำ�บลวัดโบสถ์
อำ�เภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ชุด
อาหารพร้อมรับประทาน ชุดสุขอนามัย ชุดอนามัยประจำ�เดือน
และชุดยาสามัญประจำ�บ้าน แนะนำ�การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

มอบคอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรี อุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของบริจาค

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ร่วมกับนางไพเราะ รอยตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม และคณะ มอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และเครือ่ งดนตรี
ทีใ่ ช้งานแล้ว หน้ากากอนามัย ให้กบั วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
โดยมีนายสุรชาติ ชืน่ พิชยั รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิชาการและบริหาร
ทรัพยากร รับมอบและโรงเรียนวัดบางประจันต์ (หวังเจริญราษฎร์
นุกลู ) ตำ�บลลาดใหญ่ อำ�เภอเมืองสมุทรสงคราม เพือ่ มอบอุปกรณ์
การเรียน จำ�นวน 66 ชุด อุปกรณ์กีฬา ชุดแปรงสีฟันยาสีฟัน
จำ�นวน 2 ลัง หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล จำ�นวน 200 ชุด
ให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสงคราม

สร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วย นางเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2
(สุขมุ าลอนามัย) กรุงเทพฯ และคณะ ร่วมประชุมและตรวจรับงานจัดสร้าง พระอนุสาวรียส์ มเด็จพระนางเจ้าสุขมุ าลมารศรีพระอัครราชเทวี
ที่จะนำ�ไปประดิษฐานไว้ที่สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ ณ สตูดิโอ บริษัท เกวลา มาร์โม อาร์เต้ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง
ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ลงพื้นที่นำ�ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวน
116 ชุด พร้อมนาํ้ ดืม่ หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำ�หรับผูใ้ หญ่
จำ�นวน 630 ชิ้น สำ�หรับเด็ก จำ�นวน 114 ชิ้น นม UHT
จำ�นวน 57 ชุด แอลกอฮอล์เจล จำ�นวน 232 หลอด และแผ่นพับ
การป้องกันโควิด-19 ภาษากัมพูชา จำ�นวน 100 แผ่น ภาษาเวียดนาม จำ�นวน
50 แผ่น มอบให้แก่แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ตลาดสี่มุมเมือง อำ�เภอลำ�ลูกกา และ
วัดประยูรธรรมาราม ตำ�บลคูคต อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ พร้อมนํ้าดื่ม จำ�นวน 1,061 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา แนะนำ�
การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว โดยมีนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีมอบ ณ วัดไชยภูมิธาราม ตำ�บลบางพระ อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางสาวสุกญั ญา ทรัพย์อดุ มมัง่ มี
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะมอบชุดธารนํ้าใจ
พร้อมนาํ้ ดืม่ จำ�นวน 2,165 ชุด ให้แก่ผปู้ ระสบ
อุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอสองพี่น้อง จำ�นวน
1,726 ชุด และอำ�เภอบางปลาม้า 439 ชุด
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งผู้นำ�ชุมชนร้องขอผ่าน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” โดยมีนายณัฐภัทร
สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานในพิธีมอบ
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แนะนำ�การใช้แอปพลิเคชันพ้นภัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวแน่งน้อย
จุไธสง ผูเ้ ชีย่ วชาญพยาบาล 8 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ แนะนำ�การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
ให้แก่กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำ�เภอบางบาล
เพื่อให้ผู้นำ�ท้องถิ่นสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมอำ�เภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมโครงการ
App พ้นภัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ประชุมหารือร่วมกับ นายกฤษฎา
บุญราช ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และ
คณะ เรือ่ ง โครงการ อสม. หมอประจำ�ครอบครัว ปรึกษาได้ใช้
App พ้นภัย แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่าง
สภากาชาดไทย กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้านที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

ติดตามการใช้เครื่องช่วยฟัง
วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงกานดา ลิมติ เลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ ร่วมปฏิบัติงานโครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกาส โดยได้ติดตามปัญหา อุปสรรค และแนะนำ�
การใช้เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งมอบพิมพ์หู จำ�นวน 65 อัน ให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยนางจริยา
จารุดารา หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม และคณะ ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
หรือ อสต. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 40 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมง พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสร่วมสนับสนุน
และผลักดันการอบรม อสต. ของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายวีระศักดิ์ วิจิตต์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร

ร่วมงาน iTIC Networking 2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมงาน iTIC Networking
2020 จั ด ขึ้ น โดยมู ล นิ ธิ ศู น ย์ ข้ อ มู ล จราจรอั จ ฉริ ย ะไทย
เพื่อรายงานผลการดำ�เนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกและภาคีเครือข่าย ในการนี้
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้รว่ มจัดนิทรรศการแนะนำ�การใช้ แอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม เดอะมิตร-ติ้ง-รูม สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสรุป ประเมินผล
และส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ และโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบตั ิ โดยมีนางยุพาภร วิฑรู ย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
กล่าวต้อนรับ และเยีย่ มชมนิทรรศการ และส่งมอบ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเปือย หมูท่ ี่ 3 ตำ�บลโนนกาเล็น, ชุมชนบ้านกระแอกน้อย
หมู่ที่ 10 ตำ�บลค้อน้อย, ชุมชนบ้านหินแห่ หมู่ที่ 3 ตำ�บลค้อน้อย อำ�เภอสำ�โรง และชุมชนบ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 20 ตำ�บลท่าช้าง
อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ และ 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านหินแห่หมู่ที่ 3 ตำ�บลค้อน้อย โรงเรียนบ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 ตำ�บลโนนกาเล็น
อำ�เภอสำ�โรง, โรงเรียนบ้านสว่าง หมู่ 8 ตำ�บลสว่าง และโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์หมู่ 1 ตำ�บลแก่งโดม อำ�เภอสว่างวีระวงศ์
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
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บันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ คุยกับหมอ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ
คุยกับหมอ ออกอากาศทางช่อง ทรูวชิ นั่ TNN2 ในหัวข้อ “แอปพลิเคชันพ้นภัย” ในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย โดยมีทนั ตแพทย์
หญิงกิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนา
ความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ระหว่างมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย กับสถาบันการศึกษา 15 แห่ง
พร้อมรับมอบประกาศนียบัตรในการร่วมจัดนิทรรศการ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิ
เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัตใิ นประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ในการนีส้ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำ�
ภารกิจ การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และการทดสอบการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงภาพยนตร์ ด้วยเครื่องจำ�ลอง
การสร้างภาพเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) ณ ห้องประชุมชัน้ 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค-19
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาด
จั ง หวั ด นครนายก และคณะร่ ว มกั บ นางสาวแน่ ง น้ อ ย จุ ไ ธสง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมคณะมอบชุดธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวน 594 ชุด พร้อม
นํ้าดื่ม ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในพื้นที่อำ�เภอเมืองนครนายก
อำ�เภอองครักษ์ อำ�เภอบ้านนา และอำ�เภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อน ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำ�บลสาริกา
อำ�เภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
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หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์สภากาชาดไทย
เวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์
เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟนื้ ฟู
และฝังเข็มประยุกต์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้บริการ
ทุกสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เป็นประจำ�ทุกเดือน
ณ ศู น ย์ ส ภากาชาดไทยเวชพาหน์
เฉลิมพระเกียรติ ตำ�บลบางจัก อำ�เภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นอกจากนี้
ได้ใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ขึน้
บินเหนือพืน้ ที่ โดยเก็บภาพบรรยากาศ
ของศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์ฯ ซึง่
ตัง้ อยูต่ ดิ ริมแม่นาํ้ น้อย ในขณะให้บริการ
แก่ประชาชน

กิจกรรม

สถานีกาชาด
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำ�บลสะเดา ตำ�บลหนองไทร ตำ�บลทรัพย์พระยา และตำ�บลลำ�ไทรโยง อำ�เภอนารอง
จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยสนับสนุนชุดธารนาํ้ ใจฯ จากคลังสัมภาระผูป้ ระสบภัย สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรนิ ทร์ ร้องขอผ่านแอปลิเคชัน่
“พ้นภัย” จำ�นวน 134 ชุด ณ วัดสิงห์วงค์ อำ�เภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ส่งมอบโครงการชุมชนพร้อม
รับภัยพิบตั ิ (Community Based Disaster Risk Reduction:
CBDRR) และแนะนำ�การใช้แอปพลิเคชัน่ “พ้นภัย” ให้แก่คณะ
กรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ 3 ชุมชน ณ ศาลาประชาคม
อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยมีนางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
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อบรมการใช้งานระบบ
แอปพลิเคชั่นพ้นภัย

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 จัดอบรมการใช้งาน Application “พ้นภัย” ในโครงการขยายผล
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยระยะที่ 3 ให้กับหน่วยงานระดับ อปท. และกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน 17 อำ�เภอ จำ�นวน 277 คน
ในพื้นที่อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2
กรุงเทพ ฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าทีส่ ถานีกาชาดที่ 2
กรุงเทพ ฯ ร่วมกับแพทย์ พยาบาล ฝ่ายบริการทางการแพทย์
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สนับสนุนแพทย์เคลือ่ นทีป่ ระจำ�ศูนย์
บริการช่วยเหลือประชาชน และผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 2
เข้าร่วมกิจกรรมกับสำ�นักนโยบายและแผนกลาโหมจัดกิจกรรม
โครงการจิตอาสา “เราทำ�ความดีเพือ่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย”์
ทำ�ความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมช่วยเหลือ
ประชาชนในพืน้ ทีว่ ดั พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
และชุมชนท่าเตียน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางวัลลภา สุขศิรมิ ชั รักษาการ
ในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาล สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ ภูมวิ สนะ ผูอ้ �ำ นวยการ
กองจัดทำ�งบประมาณด้านสังคม 2 สำ�นักงบประมาณ
และคณะเข้าศึกษาดูงานสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
ตำ�บลช้างม่อย อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2563 ร่วมกับนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา เยีย่ มผูป้ ระสบภัยอุทกภัย มอบถุงยังชีพ
10 ถุง ปลากระป๋อง 2 ลัง ข้าวกล่อง และนํ้าดื่ม ถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์ และชาวบ้าน บ้านโคกไทย ณ วัดโคกเกษม หมู่ที่ 6
ตำ�บลโคกไทย อำ�เภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
จังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยม
และให้ก�ำ ลังใจ พร้อมมอบชุดธารนาํ้ ใจฯ จำ�นวน 7 ชุด และ
เครือ่ งอุปโภคบริโภค ให้แก่ผพู้ กิ าร และผูป้ ว่ ยติดบ้านติดเตียง
โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ และคณะ มอบเงินเยียวยาให้กับผู้ป่วย
ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นขุ น สมุ ท รจี น ตำ � บลแหลมฟ้ า ผ่ า
อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกับนางนงรัตน์ คงเกษม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานราชการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นประธาน จัดกิจกรรม “วันกาชาด บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข ปวงประชา”
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน พร้อมทั้งมอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน
ทั้งสิ้น 50 ชุด และเงินช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท ให้แก่
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ว่ ยติดเตียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บล
แหลมฟ้าผ่า อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกับนางยุพาภร วิฑูรย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่ นำ�ผ้าห่มนวมสภากาชาดไทย ที่ร้องขอผ่าน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” มอบให้แก่ประชาชนทีป่ ระสบ
ภัยหนาว ในพื้นที่ อำ�เภอกุดข้าวปุ้น อำ�เภอเขมราฐ
อำ�เภอนาตาล อำ�เภอโพธิ์ไทร อำ�เภอศรีเมืองใหม่
อำ�เภอโขงเจียม และ อำ�เภอสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน
700 ผืน และแนะนำ�วิธกี ารร้องขอความช่วยเหลือเมือ่ เกิดภัยผ่าน แอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ให้กับผู้ใหญ่บ้าน กำ�นัน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำ�บล
และอำ�เภอในพื้นที่จนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือและส่งต่อคำ�ร้องได้
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กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรนิ ธร แนะนำ�การใช้งาน “Application
พ้นภัย” รวมถึงการทดลองเข้าใช้งาน Application พ้นภัย แก่กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของอำ�เภอ ในอำ�เภอปากพนัง
และอำ�เภอหัวไทร เพื่อใช้ในการแจ้งสถานการณ์ภัยและการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการ
อำ�เภอปากพนัง และศาลาประชาคมที่ว่าการอำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ร่วมกับนายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์
นายอำ�เภอแม่สอด และคณะ ออกปฏิบัติงานในโครงการ
“รวมใจต้านภัย Covid - 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ”
ในอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์
มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับแรงงาน
ข้ามชาติ จำ�นวน 700 ชุด ณ ที่ว่าการอำ�เภอแม่สอด
ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ร่วมฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้านทับปริก
ตำ�บลทับปริก อำ�เภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
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สารบรรเทาทุกข์

สรรหา.....มาฝาก
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สารบรรเทาทุกข์

ธารนํ้าใจ....จากใจผู้บริจาค

สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง ฯ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบเงินจำ�นวน 1,000,000 บาท
จากคุณวิศิษฐ์ จิรวิวัฒน์วนิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮอว์ลี่ย์ แอนด์ ฮาเซล
เคมิคอล (ประเทศไทย) จำ�กัด และคณะ พร้อมด้วยคุณวิชัย เบญญาดิลก
รองประธานฝ่ายจัดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน) และคณะ ซึ่งเป็นรายได้จากแคมเปญ “เปลี่ยนลมหายใจให้เป็นรอยยิ้ม” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการศัลยกรรม
ตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นฯ โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์อดิศัย รุจิรกาล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักกิจการนักศึกษา ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสยาม มอบผ้าห่ม จำ�นวน 70 ผืน เพื่อกิจกรรม
“หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2564” โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางแพรวขวัญ อติเรก ผูอ้ �ำ นวยการ
ฝ่ายธุรการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มอบเงิน จำ�นวน
20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2564”
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรร เทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติ
การภัยพิบัติ ฯ

100
100ththAnniversary
Anniversary
2323December
December1920
1920--2020
2020

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
านบรรเทาทุกกข์ข์แและประชานามั
ยยพิพิททักและ
งานบรรเทาทุ
ละประชานามั
ักษ์ษ์สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย
0-2251-7614-5
0-2251-7853-6
and
Bureau,
andCommunity
CommunityHealth
Health
Bureau,The
TheThai
ThaiRed
RedCross
CrossSociety
Society
0-2252-7976
Website
facebook
Website
facebook
นนอั
นนอังงรีรีดดูนูนังังต์ต์แขวงวั
แขวงวังงใหม่
ใหม่เขตปทุ
เขตปทุมมวัวันนกรุกรุงงเทพฯ
เทพฯ10330
10330
relief@redcross.or.th
กงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
สำ�นั
วยอำ�นวยการ
มพันธ์ กลุ่มงานช่
งานประชาสั
จัดทำ�โดย
enry
Wang
Mai,
Bangkok
10330
THAILAND
enryDunant
DunantRoad,
Road,
Wang
Mai,Patumwan,
Patumwan,
Bangkok
10330
THAILAND

ท์ //Tel.
พท์
Tel.0-2251-7853-6,
0-2251-7853-6,0-2251-7614-5
0-2251-7614-5โทรสาร
โทรสาร//Fax.
Fax.0-2252-7976
0-2252-7976
l: :relief@redcross.or.th,
relief@redcross.or.th,website
website: :www.rtrc.in.th,
www.rtrc.in.th,www.redcross.or.th
www.redcross.or.th

รายงานประจำ
รายงานประจำาปีาปี

TRC.RH - TMR03 - 20 - 306

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
รับมอบเงินจำ�นวน 159,999 บาท จากคุณภูพนิ ทร์ ไค และครอบครัว
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาตา
ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว
ในโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สนับสนุนกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2564”
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สนับสนุนโครงการจักษุศัลยกรรม ฯ

