ปีที่ 21 ฉบับที่ 278 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2561

รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ ....
ให้บริการในเขตจังหวัดสุโขทัย และนครนายก

วันที่ 10 และ 24 กรกฎาคม 2561 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบแว่นสายตาในกิจกรรมรถตัดแว่น
สายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ณ หอประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย และ
ณ ศาลาการเปรียญวัดเจดีย์ทอง ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและนครนายก
พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและนครนายก ให้การต้อนรับ ตามลำ�ดับ โดยจังหวัดสุโขทัยได้สำ�รวจพบนักเรียน
ที่มีปัญหาทางสายตา จำ�นวน 2,896 คน และจังหวัดนครนายกมีนักเรียนเข้ารับบริการตรวจวัดสายตา จำ�นวน 1,252 คน
กิจกรรมนี้ให้บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาฟรีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กนักเรียนในชนบท

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

“ปันนํ้าใจ ในสายฝน” ให้บริการ....ในเขตจังหวัดหนองคาย และระนอง

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปันนํ้าใจ ในสายฝน” โดยมอบ
เสื้อกันฝน 500 ตัว เครื่องทำ�นํ้าเย็น 5 เครื่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนบ้านคำ�โพนสว่าง โรงเรียนเวที
ราษฎร์บำ�รุง พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค และมุ้งกันยุงจาก บริษัท อิออน (ประเทศไทย) จำ�กัด แก่ผู้ด้อยโอกาส 300
คน ณ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด อำ�เภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 มอบเสื้อกันฝน 1,196 ตัว และ
เครื่องทำ�นํ้าเย็น 12 เครื่อง ให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำ�เภอสุขสำ�ราญ จังหวัดระนอง ได้แก่โรงเรียนบ้านควนไทรงาม โรงเรียนบ้าน
บางกล้วยนอก โรงเรียนบ้านทะเลนอก และโรงเรียนบ้านแหลมนาว พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มุ้งกันยุง จำ�นวน
47 ชุด ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสบ้านแหลมนาว ถวายชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคแด่พระสงฆ์วัดควนไทรงาม 3 ชุด และออกเยี่ยมบ้านผู้
ด้อยโอกาส มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค 2 ชุด

ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัย...จังหวัดนครนายก และจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 29 มิถนุ ายน 2561
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุ ก ข์ ฯ เป็ น ประธานในการ
ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ
และส่งมอบชุดสิ่งของเตรียม
ความพร้อมรับภัยพิบตั แิ ก่ผแู้ ทน
ชุมชนหมู่ 14 บ้านบางอ้อใหม่
และโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ตำ�บลบางอ้อ อำ�เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางอ้อ อำ�เภอ
บ้านนา จังหวัดนครนายก และวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานในการส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่ชุมชน 7 ชุมชน และโรงเรียน 7 แห่ง ในพื้นที่อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และUSAID ณ
ศาลาประชาคมอำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อัสสัมชัญ...เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำ�ประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์และนักศึกษา ที่มาศึกษาดูงาน
บรรเทาทุกข์ในด้านต่างๆ ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561...จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรีและอ่างทอง
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ โดยงานประชาสัมพันธ์ จัดทำ�โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2561 เพื่อนำ�ผู้บริหารเข้าพบปะผู้ว่าราชการ
จังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งใหม่ในปีงบประมาณ 2561 พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์จงั หวัด สือ่ มวลชนท้องถิน่ และ
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ�ภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และประสานความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดใน
ด้านต่างๆ โดยในปี พ.ศ.2561 มีแผนดำ�เนินการใน 5 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง และชัยนาท ซึ่งในเดือนกรกฎาคม
2561 ได้ปฏิบัติงานแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่
วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ภญ.จิ ร าวรรณ สั น ติ พิ ทั ก ษ์ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ เข้าพบ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์
วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกันนี้ได้ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นตำ�บลบางเลน อำ�เภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯและคณะ เข้าพบ นางจุรีพร
โพธิป์ ภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายแปลก เทพรักษ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ
ห้องประชุม สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำ�นวยการ
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ และคณะเข้ า พบ
นายจีระเกียรติ ภูมสิ วัสดิ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นางรชยา ภูมสิ วัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแควน้อย
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าพบ นายรัฐฐะ
สิรธิ รังศรี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิกร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ
ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ให้ความรู้นักศึกษาพยาบาล
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดการสอนทดลอง
ปฏิบัติการจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราว สำ�หรับนักศึกษาพยาบาล
ชัน้ ปีที่ 3 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จำ�นวน 2 รุน่ ระหว่าง
วันที่ 3 และ 5 กรกฎาคม 2561 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ การจัดการด้านสุขภิบาลและนํา้ ดืม่ การดูแลด้านจิตสังคม ความรูเ้ บือ้ งต้น
เกีย่ วกับศูนย์พกั พิงฯ การจัดการด้านสุขภาพและการบริหารจัดการศูนย์พกั พิงฯ
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ
สารบรรเทาทุกข์
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ติดตามการรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งฯ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 แพทย์หญิงกษมา นิลประภา นายแพทย์ 6
ฝ่ายบริการทางการแพทย์พร้อมคณะ ติดตามการรักษาผ่าตัดผูป้ ว่ ยในกิจกรรม
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอืน่ จำ�นวน 32
ราย ซึ่งได้รับการรักษาไปเมื่อวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาล
อุทัยธานี

ประชุมการประสานความร่วมมือช่วยเหลือ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสาน
ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 20 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และปาฐกถาพิเศษ มีนายกเหล่ากาชาด
จังหวัด และเจ้าหน้าทีเ่ หล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
ประกอบด้วย ขอนแก่น นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย หนองบัวลำ�ภู สุรินทร์ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร อำ�นาจเจริญ สกลนคร และนครพนม เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 6 ขอนแก่น เจ้าหน้าที่กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมโฆษะ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น

อบรมการบำ�รุงรักษาและมอบเครื่องกรองนํ้า...จังหวัดสิงห์บุรี
วั น ที่ 18 กรกฎาคม 2561
ฝ่ า ยบรรเทาทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย
พร้ อ มด้ ว ยผู้ แ ทนจากบริ ษั ท ดาว
เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด และบริษทั
วอเตอร์ เนท จำ�กัด (มหาชน) ร่วมอบรม
ให้ความรูเ้ รือ่ งการติดตัง้ และบำ�รุงรักษา
เครือ่ งกรองนํา้ ภายใต้โครงการ “นํา้ ดืม่
สะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” ให้แก่ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่บำ�รุงรักษาเครื่องกรองนํ้า
ในโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเครือ่ งกรองนํา้ ประกอบด้วยโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดประโชติการาม โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
โรงเรียนวัดเตย และโรงเรียนวัดน้อย จังหวัดสิงห์บุรี และวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
พิธีส่งมอบเครื่องกรองนํ้า จำ�นวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนดังกล่าว และร่วมลงนามสัญญาการติดตั้งเครื่องกรองนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
โดยมีคุณดวงฤทัย ศรีสราญนนท์ ผู้จัดการด้านชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัท วอเตอร์ เนท จำ�กัด (มหาชน)
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ณ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ อำ�เภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
4
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มหาวิทยาลัยฟูโชวดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ
สันติพทิ กั ษ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ
ให้การต้อนรับ Mr.Ye Xianba รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
และการจัดการ มหาวิทยาลัยฟูโชว สาธารณรัฐประชาชนจีน
และคณะที่มาเยี่ยมชมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สำ�รวจสถานที่ติดตั้งแท็งก์นํ้าดื่ม...จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2561
นางสุมาลี นุน่ ชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป และคณะ พร้อมด้วยเหล่า
กาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และ
เจ้ า หน้ า ที่ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ลงพื้นที่เพื่อสำ�รวจสถานที่ในการ
ติ ด ตั้ ง แท็ ง ก์ นํ้ า ดื่ ม พร้ อ มฐาน
คอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม” เนื่องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เพื่อให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนนํ้า มีนํ้าดื่มสะอาดและแท็งก์นํ้าสำ�หรับเก็บสำ�รองนํ้าดื่มสะอาด
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

อบรมสัมมนาระบบสื่อสารฯ
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ จัดอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน กิจกรรม
การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้
ทางด้านระบบสือ่ สาร ระบบ ดิจติ อล
และระบบ ROIP เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อยุค 4.0 ณ สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จังหวัดนนทบุรี และ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชุม…กรรมการดำ�เนินงานจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็น
ประธานการประชุมกรรมการดำ�เนิน
งานจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัคร
ราชเทวี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ พร้อมลงพื้นที่ดูสถานที่ก่อสร้าง
ณ สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ

สารบรรเทาทุกข์
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บรรเทาทุกข์ชาวลาว
จากเหตุกาณ์เขือ่ นเซเปีย่ น -เซนาํ้ น้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทำ�ให้ประชาชนลาวเดือดร้อนเป็นจำ�นวนมาก ในการนี้สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดส่งชุดธารนํ้าใจ
สภากาชาดไทย ช่วยผูป้ ระสบภัย จำ�นวน 1,500 ชุด และเต็นท์ จำ�นวน 10 หลัง มอบให้แก่ผปู้ ระสบภัยทางช่องเม๊ก อำ�เภอสิรนิ ธร
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยท่านบุญทอน มาลาวงศ์ รองหัวหน้าแผนกแรงงาน แขวงจำ�ปาสัก
ผู้ดูแลกาแดงลาว เป็นตัวแทนรับมอบ และได้ส่งเจ้าหน้าที่จำ�นวน 2 คน คือนางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพ
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
และนางพรธีรา ชาลีโคตร พยาบาล 6 สถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี ไปร่วมปฏิบัติงานหน่วยตอบสนอง
ภัยพิบัติระดับภูมิภาค (Regional Disaster Response
Team : RDRT) ตามคำ�ร้องขอของสหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เพือ่ ให้การ
ช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์ และด้านนํ้า สุขาภิบาล
และการส่งเสริมสุขอนามัย แก่ผู้ประสบภัยเมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 2 อาทิตย์ และในวันเดียวกัน
เจ้าหน้าทีก่ าแดงลาวได้มอบชุดธารนํา้ ใจฯ ให้ผปู้ ระสบภัย
ดั ง กล่ า ว ณ ศู น ย์ อ พยพโรงเรี ย นมั ธ ยมสนามไซ
แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ...ณ ท้องสนามหลวง

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2561 ออกปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ประกอบด้วย การตรวจรักษา
โรคทั่วไป ตรวจวัดความดันลูกตา เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นำ�ทีมชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 4
ร่วมกับชมรมผูส้ งู อายุเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เมืองย่า 4 หัวทะเล ทำ�
กิจกรรมวันเข้าพรรษา บำ�เพ็ญประโยชน์ ทำ�บุญถวายภัตตาหารเพล
แด่พระสงฆ์และสามเณร ณ วัดบึงพระอารามหลวง ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ร่วมกิจกรรม 100 คน
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกาย รุ่นที่ 2 ณ
สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จัดโดยสำ�นักการ
สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาล
นครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานี
กาชาดที่ 4 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พร้อมจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพสมาชิก โดยมีคณะกรรมการชมรมเป็น
วิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ณ สถานีกาชาดที่ 4

สารบรรเทาทุกข์
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งภัยและการป้องกัน
ตนเองเมื่อเกิดภัย ให้กับนักเรียนและครู ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ตำ�บลบุ่ง
หวาย อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม
ประชุมประจำ�เดือนครั้งที่ 7/61

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านป่ากุง หมู่ที่ 7 ตำ�บลคันไร่ อำ�เภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค 55 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้
ประสบวาตภัย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนบ่อแบง ตำ�บลขามเปี้ย อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และในวันเดียวกัน
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค 2 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำ�เภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ร่วมปฏิบตั งิ านในโครงการ “เพชรบุรี
เข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่)” กับ
หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี
โดยมอบชุดธารนํ้าใจฯ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ จำ�นวน
50 ชุด ณ วัดเขากระปุก หมู่ที่ 3 ตำ�บลเขากระปุก อำ�เภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรมโครงการสภากาแฟ จังหวัดเพชรบุรยี ามเช้า กับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อร่วมพบปะพูดคุย นำ�เสนอและรับทราบภารกิจสำ�คัญของแต่ละหน่วยงาน ณ วิทยาลัยอาชีวะเพชรบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ร่วมกับนางสมหมาย อิงคโลหะกุล ประธานชมรมสายใยเอื้อนอนามัยกาชาดเพชรบุรี (ชมรม
ผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 8) พร้อมทั้งสมาชิกชมรมฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หลังเสร็จพิธี สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุร่วมประชุม
ประจำ�เดือน ณ สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพังงา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�ชุดเครือ่ งอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 6 ชุด ช่วย
เหลือผู้ประสบวาตภัย ณ อำ�เภอกะปง อำ�เภอทับปุด อำ�เภอ
ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
สารบรรเทาทุกข์

11

ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

สมาคม YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 Mrs. Gracita
Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์
ประจำ�ประเทศไทย และคุณอุษรา สุคนธทรัพย์
นายกสมาคม YWCA นำ�คณะกรรมการสมาคม
มอบเงินจำ�นวน 600,000 บาท ให้แก่สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์
จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ หน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่ หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่งฯ และหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
กิจกรรมละ 150,000 บาท โดยมีผู้อำ�นวยการ
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ และคณะ รั บ มอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

สถาบันเอเชียศึกษา...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นางสาวภาวิณี อยูป่ ระเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบเงิน
บริจาคจำ�นวน 53,000 บาท จาก รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อน
เซเปี่ยน - เซนํ้าน้อย แขวงอัตตะปือแตก ณ ศูนย์ปฏิบัติ
การภัยบัติฯ

บริษัท ประชาอาภรณ์ มอบเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป...ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คุณสุวิมล
เจริญศรีชัย EXECUTIVE DIRECTOR /COMPANY SECRETARY บริษทั ประชาอาภรณ์ จำ�กัด
(มหาชน) มอบเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป จำ�นวน 1,346 ชิน้
มูลค่า 245,390 บาท เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติฯ

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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