ปีที่ 23 ฉบับที่ 285 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้ด้อยโอกาส
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ญ.เกศณี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา
สภากาชาดไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เขตคันนายาว
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวกมลวรรณ อินศวร พยาบาล
3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ
จำ�นวน 9 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยรามอินทรา
48/2 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ

ประชุมหารือความเสี่ยง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารความเสีย่ งของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
โดยมี นางต้องใจ ธนะชานันท์ นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ และ
นายศิรวิ ฒั น์ วิศลดิลกพันธ์ ทีป่ รึกษาคณะทำ�งานพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ ง
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ให้ความรู้..โครงการนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวอารีรักษ์
บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
และคณะ ให้ความรู้เกี่ยวกับนํ้า สุขาภิบาล และ
การส่งเสริมสุขอนามัยแก่นักเรียน ตามโครงการ
นํ้ า ดื่ ม สะอาดกาชาด-ดาว เพื่ อ นั ก เรี ย น ณ
โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ตำ�บลตลาดเกรียบ
อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุม “แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานบรรเทาทุกข์ฯ”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ
ร่วมประชุม “แผนแม่บทการพัฒนาระบบงานบรรเทาทุกข์ฯ” ในหัวข้อประกอบด้วย
2 วาระ คือ การดำ�เนินการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในรูปแบบ Superstore
Model : กรณีพายุโซนร้อนปาบึก และร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2562-2564 กับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
สภากาชาดไทย ณ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 สำ�นักงานสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมคณะทำ�งานโครงการ “นํ้าทิพย์ปันนํ้าใจให้กาชาด”
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ
ร่วมกับนายธงชัย ศิริธร ผู้อำ�นวยการกิจกรรมสังคมและสื่อสารองค์กร บริษัท
ไทยนํ้าทิพย์ จำ�กัด และกรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย พร้อมด้วย
นายนันทิวัติ ธรรมหทัย ผู้อำ�นวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคาโคล่า (ประเทศไทย) จำ�กัด และกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุม
คณะกรรมการทำ�งานโครงการ “นํา้ ทิพย์ปนั นํา้ ใจให้กาชาด” เพือ่ ติดตามความคืบหน้า
และประเด็นปัญหาต่างๆ ณ บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จำ�กัด นอร์ธปาร์ค กรุงเทพฯ
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ประชุมคณะทำ�งานโครงการ (GIS) ระยะที่ 2
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 น.พ.พิชิต ศิริวรรณ
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
การประชุมคณะทำ�งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ
(GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด ได้ชี้แจงการใช้แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ในการร้องขอความ
ช่วยเหลือ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานในการอบรมการใช้แอปพลิเคชัน่ “พ้นภัย” ในการร้องขอ
ความช่วยเหลือ หลักสูตรสำ�หรับผูป้ ฏิบตั งิ าน (User) และผูใ้ ช้งานทัว่ ไป
ณ ห้องประชุมชั้น 6

อบรมสร้างศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
และแกนนำ�ชุมชน..ในเขตจังหวัดชัยนาท
วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 นายพลกฤต พวงวลั ย สิ น
นายอำ�เภอสรรพยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ เรื่อง “การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น”ในโครงการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
โดยมีนางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อม
รับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ พร้อมด้วยคณะ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
ในการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดชัยนาท ร่วมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดอบรมแกนนำ�ชุมชน
เพื่อทบทวนแผนลดความเสี่ยงชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ เทศบาลตำ�บลบางหลวง อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ตัดสินประกวดการออกแบบสถานีกาชาดที่ 15 ในศูนย์ราชการุณย์ฯ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมด้วยนายสุวรรณ พิมลแสงสุรยิ า ผูจ้ ดั การศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย
เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดการออกแบบสถานี
กาชาดที่ 15 ในศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการประกวดผลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม “สถานีกาชาด ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน
จังหวัดตราด” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สารบรรเทาทุกข์
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มอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยิน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ญ.กานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่าย
บริการทางการแพทย์ พร้อมพยาบาล และอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติงาน
โครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส มีนายแพทย์
สมเริง สีแก้ว รองผู้อำ�นวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่
ผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ผ่านการตรวจคัดกรอง จำ�นวน 30 เครื่อง
ณ โรงพยาบาลเชียงรายปนะชานุเคราะห์ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย

เยี่ยมสื่อมวลชน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ และนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ มอบของที่ระลึกในกิจกรรม “ 99 ปี สู่ปีที่ 100 แห่งการให้...ด้วยใจรัก ” แด่ผู้บริหารรายการวิทยุกรีนเวฟ 106.5 MHz.
คุณวีรนิ ทร์ อรวัฒนพันธุ์ ผูอ้ �ำ นวยการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 และคุณปรัชญา ชีพเจริญรัตน์ บรรณาธิการบริหารข่าว
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่องวัน 31 พร้อมแนะนำ�ภารกิจสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ที่ดำ�เนินกิจการมากว่า 99 ปี สู่ปีที่ 100
ในปี พ.ศ.2563

และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยีย่ มและพบปะคุณมาเรียม วิเศษรัตน์
ผู้แทนหน้าสตรี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คุณน.รินี เรืองหนู หัวหน้าข่าวชีวิตและคุณภาพ หนังสือพิมพ์มติชน คุณอภิชัย รุ่งเรืองกุล
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และรองบรรณาธิการบริหาร พร้อมคุณสกาวรัตน์ ปัญญาอุตม์ ผู้แทนภาพข่าวสังคม หน้า 5
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นอกจากนี้ยังได้มอบ
ของที่ระลึกในกิจกรรม “99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 แห่งการให้...ด้วยใจรัก”
4

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

ประชุมการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายสมชัย กลิน่ สุวรรณมาลี บริษทั โกลว์
พลังงาน จำ�กัด (มหาชน) เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

องค์การยูนิเซฟ...ร่วมหารืองานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับนายโธมัส ดาวิน
ผู้อำ�นวยการองค์การยูนิเซฟ ประจำ�ประเทศไทย ในโอกาส
เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

บรรยายเรื่อง “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรบรรยาย
เรื่อง “ผู้(ดูแล)สูงวัย พร้อมรับภัยพิบัติ” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทักษะการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำ�หรับผู้สูงอายุ
ณ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ

ประชุมนำ�ข้อมูลแสดงบน application M-Help Me
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำ�นวยการบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ คุณชินนริทธิ์ โชติสุริยพงศ์ ผู้บริหาร บริษัท S-Planet
และนั ก พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น พร้ อ มคณะ และ ผู้ แ ทนจาก
บริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด ร่วมประชุม ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำ�มาแสดง บน application
M-Help Me เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าว และกิจกรรมต่างๆ ของ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
สารบรรเทาทุกข์
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สรรหา...มาฝาก

เกิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส มี ห ลาย
สายพั น ธุ์ คื อ A B และ C
ส่ ง ผลให้ ติ ด เชื้ อ ทั้ ง ในจมู ก คอ
และปอดได้
มีไข้

หนาวสั่น

ไอ เจ็บคอ

ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ
และศีรษะ

อ่อนเพลีย

บางราย
อาจ
ท้องเสีย

อาการ

ติดต่ออย่างไร?
ติ ด ต่ อ โดย ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ไอ จาม หรื อ พู ด
ออกมาทาให้ เ ชื้ อ ไวรั ส ไปสั ม ผั ส ผู้ อ่ื น หรื อ การไปสั ม ผั ส
สิ่ ง ของที่ มี เ ชื้ อ ไวรั ส อยู่ แล้ ว ไปสั ม ผั ส โดนปาก จมู ก หรื อ ตา

การรักษา

รั บประทานยาต้ า นไวรั ส ดื่ มน้าเยอะๆ
พั กผ่ อนให้ เ พี ยงพอ หากอาการไม่ ดีข้ึนให้ รีบ
ไปพบแพทย์

ฉีดวัคซีน

เลี่ยงการ
ใกล้ชิด
ผู้ป่วย

จัดทาโดย งานประชาสัมพันธ์
สานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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สวม
หน้ากาก
อนามัย

Facebook

ล้างมือ
บ่อยๆ

ใช้ช้อนกลาง

ทุกครั้ง

การป้องกัน

#23 ธันวาคม 2562 ครบ 99 ปี ที่มา : กรมควบคุมโรค, สานักงาน
ก้าวสู่ปที ี่ 100 สานักงานบรรเทาทุกข์ฯ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สรรหา...มาฝาก

สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

เยี่ยมหน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ...จังหวัดอ่างทอง
		
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ
ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มการปฎิ บั ติ ง านของ
หน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง โดยให้
บริการรักษาตรวจโรคทั่วไป รักษาโดยการ
ฝังเข็มประยุกต์ และบริการด้านทันตกรรม
พร้อมกันนี้ได้พบปะนายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำ�บลบางจัก เพื่อร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สภากาชาดไทยฯ
ณ สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลบางจัก และตรวจเยี่ยมคลังเก็บเรือท้องแบนและรถผลิตนํ้าสะอาด

เยี่ยมชมบริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำ�กัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการด้านขนส่ง และ Logistic บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่) ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสาม
ประเวศ เขตลาดกระบัง โดยมีนายสมควร รุ้งสุวรรณ Head of Transportation และคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
พร้อมนำ�ชมการจัดการด้านขนส่ง และ Logistic และมาตราการความปลอดภัยในการทำ�งาน

ประชุมเรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติ
วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักวิจยั และความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
คณะ ร่วมหารือกับผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เรื่องการจัดงาน
วั น การจั ด การภั ย พิ บั ติ อ าเซี ย นและ
วันลดภัยพิบัติสากล ประจำ�ปี 2562 พร้อมกันนี้ยังได้มอบหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและ
วันลดภัยพิบัติสากล ประจำ�ปี 2560 และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
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ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 30 มกราคม 2562 จัดกิจกรรม “สูงวัย สุขใจ
ห่างไกลสมองเสื่อม” บรรยายความรู้ด้านกายภาพบำ�บัด
โดย รศ.ดร.กภ.วิมลวรรณ เหียงแก้ว อาจารย์คณะกายภาพบำ�บัด
มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารบริพัตรวรอุทิศ สถานีกาชาดที่
2 กรุงเทพฯ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับโครงการจุฬาอารีย์ จัดประเมินสอบถามเรือ่ งการสือ่ สารในผูส้ งู อายุ โดยคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญโรจน์ และทีมงานโครงการจุฬาอารีย์ นำ�นวัตกรรม Application มาใช้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชน การออกกำ�ลังกายบริหารสมอง ตาราง 9 ช่อง การบริหารสมอง Chicken Dance ณ อาคารบริพัตรวรอุทิศ
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจ ผู้สูงอายุ
30 คน รับฟังธรรมบรรยาย ถวายภัตตาหารเพล พระราชปฏิภาณ
โกศล วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ณ อาคารบริพัตรวรอุทิศ
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
วันที่ 8 มกราคม 2562 ร่วมกับหน่วยสัสดีอำ�เภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จำ�นวน 205 คน
ในพื้นที่อำ�เภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำ�เภอพร้าว ตำ�บลเวียง อำ�เภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วั น ที่ 22-24 มกราคม 2562
จัดกิจกรรมการอบรมเรื่องนํ้า สุขาภิบาล
และสุขอนามัย รุ่นที่ 4-6 ให้แก่ประชาชน
และนั ก เรี ย นในพื้ น ที่ อำ � เภอวาริ ช ภู มิ
จังหวัดสกลนคร
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
วันที่ 24 มกราคม 2562 ร่วมกิจกรรม “สรุปปิดโครงการศูนย์
การเรียนรูก้ จิ กรรมทางกายต้นแบบและเครือข่าย” ณ สถานีกาชาด
ที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโครงการนี้ดำ�เนินงานโดยมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และโรงเรียนบ้านสว่าง ตำ�บลสว่าง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์
2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัย
และการป้ อ งกั น ตนเองเมื่ อ เกิ ด ภั ย
แ ก่ นั ก เรี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น อ นุ บ า ล
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา
ตำ�บลนาโพธิ์กลาง อำ�เภอโขงเจียม

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
วั น ที่ 8-17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ตั้ ง หน่ ว ยปฐมพยาบาล
ในงานพระนครคี รี เ มื อ งเพชรครั้ ง ที่ 33 บริ เวณหน้ า เขาวั ง
เพือ่ บริการประชาชนทีม่ าเทีย่ วงานหากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 24 มกราคม 2562 มอบชุดเครือ่ งครัว ชุดเครือ่ งนอน และ
ชุดทำ�ความสะอาด จำ�นวนอย่างละ 1,400 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัย
จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่หมู่ 5 ตำ�บลท่าศาลา
อำ � เภอท่ า ศาลา ณ โรงเรี ย นบ้ า นในถุ้ ง อำ � เภอท่ า ศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

บ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 6 ชุด
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วันที่ 24 -25 มกราคม 2562
จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ ด้ า นนํ้ า
สุ ข าภิ บ าล และสุ ข อนามั ย
แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ ณ ศาลา
ประชาคมหมู่ 4 และศาลาประชาคม
หมู่ 8 ตำ�บลหานโพธิ์ อำ�เภอเขาชัยสน
จังหวัดพัทลุง นอกจากนีย้ งั ได้เยีย่ ม

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุง่ สง) จ.นครศรีธรรมราช (ต่อ)

วันที่ 30-31 มกราคม 5-6 กุมภาพันธ์ และ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
แก่แกนนำ�ชุมชน ในพื้นที่อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลควนพัง
ณ ศาลาประชาคมบ้านกลอง หมู่ 5 และ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลควนพัง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องภัย และการป้องกัน
ตนเองเมื่อเกิดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติด้านต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช และบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำ�กัด จังหวัดนครศรีธรรมราช มาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม
ดังกล่าว แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางไทร ตำ�บลสวนหลวง อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว
ชุดทำ�ความสะอาด และเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย และผู้ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลังจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน
ปาปึกพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำ�นวน 78 ครัวเรือน ในพื้นที่อำ�เภอร่อนพิบูลย์ พระพรหม และเชียรใหญ่
และพื้นที่ตำ�บลขนาบนาก อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานต่างๆ มาสวัสดีปีใหม่ 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 25 มกราคม 2562
					
วันที่ 30 มกราคม 2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
					

คุณเชาวนี พันธุพ์ ฤกษ์ ผูจ้ ดั การฝ่าย หน่วยงานบริหารกิจการเพือ่ สังคม บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
จำ�กัด (มหาชน)
นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด
คุณปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย
นายสั ต วแพทย์ ณฤทธิ์ ศ ร ผลเพิ่ ม Response Manager Animals in Disasters
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
สารบรรเทาทุกข์
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มาเล่นเกมรับของที่ระลึกกันเถอะ
สารบรรเทาทุ ก ข์ ฉ บั บ นี้ ชวนคุ ณ ผู้ อ่ า นมาหาภาพคู่ เ หมื อ นกั น เถอะ ใครจะได้ กี่ คู่
ก็ ล องจั บ คู่ ห าดู กั น นะคะ แล้ ว ส่ ง คำ � ตอบมาที่ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หมายเลข 086-793-1139
ใครตอบถู ก 5 ท่ า นแรก จะได้ สิ ท ธิ์ รั บ ธั ม ไดร์ 1 ชิ้ น แก้ ว เก็ บ นํ้ า ร้ อ น-นํ้ า เย็ น 1 ใบ
เป็ น ของที่ ร ะลึ ก จากสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ พร้ อ มบรรจุ ล งในกระเป๋ า ผ้ า สี ส ดใสนะคะ  
ส่ ว นท่ า นที่ 6 เป็ น ต้ น ไป จะได้ รั บ สมุ ด โน๊ ต ปกอ่ อ น 100 ปี สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ
พร้อมกระเป๋าผ้าสีสดใส เช่นกันค่ะ รีบส่งคำ�ตอบมากันเยอะๆ นะคะ

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
ยพิทักษ์ สภากาชาดไทย TRC.RH - TMR03 - 19 - 285
กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

