ปีที่ 23 ฉบับที่ 289 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2562

นํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน...
จังหวัดนครสวรรค์ และนครนายก

วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน ตามโครงการนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนธารหวาย ตำ�บลสระทะเล โรงเรียนบ้านดอน
กระชาย ตำ�บลยางขาว อำ�เภอพยุหะคีรี และโรงเรียนบ้านสระงาม ตำ�บลมะเกลือ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองหกวา โรงเรียนบ้านหัวหมอน โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ อำ�เภอองครักษ์,
โรงเรียนบ้านคลอง 33 อำ�เภอบ้านนา และโรงเรียนวัดโยธาราษฎร์ศรัทธาราม อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

อบรม CBDRR-SBDRR Refresher Training
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
จัดการอบรม CBDRR-SBDRR Refresher
Training ให้กบั เจ้าหน้าทีส่ ำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และทักษะ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำ�เนินโครงการชุมชนและ
โรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 โดยเจ้าหน้าที่จาก IFRC เป็นวิทยากร ในการนี้ นายแพทย์พิชิต
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว และมี Mr. Hung Ha Nguyen,
Acting Head of Bangkok Country Cluster Support Team จาก IFRC และคณะผูบ้ ริหารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธี ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

มอบชุดธารนํ้าใจฯ...ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
วั น ที่ 11 และ 19 มิ ถุ น ายน 2562
น.ส.สุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ
จำ�นวน 36 ชุด มอบให้แก่ผปู้ ระสบอัคคีภยั ภายใน
ซอยแจ้งวัฒนะ 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ และซอยยี่สิบสองกรกฎา 1 แขวง
ป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

อบรมการใช้งานระบบ “Application พ้นภัย”

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
การใช้งานระบบ “Application พ้นภัย” สำ�หรับหน่วยงานระดับจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ระดับอำ�เภอ 16 อำ�เภอ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมใน
พิธี ซึ่งระบบ Application พ้นภัย เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งจะนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหา
เรื่องความสับสนของข้อมูล ความไม่ทั่วถึง และความซํ้าซ้อนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 1 ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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เยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 พ.ญ.กษมา นิลประภา พร้อมด้วย พ.ญ.ณิชกร จงขจรพงษ์ แพทย์ประจำ�ฝ่ายบริการทางการแพทย์
และนางสาวอุษา บุญเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด ในกิจกรรม
หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ให้บริการตรวจรักษาโรคหู…จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562
พ.ญ.กานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ ประธาน
โครงการหน่ ว ยแพทย์ คื น เสี ย งสู่ โ สต
พร้อมคณะ ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต
ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิ
หู คอ จมูก ชนบท ให้บริการตรวจรักษา
โรคหู และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูนํ้าหนวก ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา...ดูงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 13 มิถุนายน 2562   
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์
และนักศึกษาพยาบาลสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
เยี่ยมชมกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
ชมศูนย์ปฎิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ ห้องวิทยุ
สือ่ สาร คลังสัมภาระผูป้ ระสบภัย และ
รถผลิตนํ้าดื่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 6
อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สารบรรเทาทุกข์
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โครงการ “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม” จังหวัดนครสวรรค์ และจันทบุรี
วันที่ 4-5 และ 17-21 มิถนุ ายน 2562 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผูช้ ำ�นาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
และคณะ ลงพื้นที่สำ�รวจความต้องการแท็งก์นํ้าดื่มสะอาดสำ�หรับเก็บไว้ใช้ในพื้นที่ขาดแคลน ในกิจกรรม ปันนํ้าใจให้นํ้าดื่ม
เนือ่ งในโอกาสครบ 98 ปี ก้าวสูป่ ที ี่ 100 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ อำ�เภอราชสานส์ และอำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
และลงพื้นที่สำ�รวจความต้องการแท็งก์นํ้าพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่ 14 อำ�เภอ จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ตาคลี
ตากฟ้า ไพศาลา ท่าตะโก หนองบัว ชุมแสง บรรพตพิสัย เก้าเลี้ยว ลาดยาว ชุมตาบง แม่เปิน แม่วงก์ อำ�เภอเมืองฯ และพยุหะคีรี
ตามลำ�ดับ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ
และคณะเจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าพบนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
ความเป็นมาและการดำ�เนินงานโครงการ “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม” ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้
ได้กำ�หนดการปฏิบัติงานสำ�รวจความต้องการแท็งก์นํ้าดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวม 9
อำ�เภอ ได้แก่ เขาคิชฌกูฎ นายายอาม ขลุง แหลมสิงห์ ท่าใหม่ มะขาม สอยดาว แก่งหางแมว และโป่งนํ้าร้อน ระหว่างวันที่
25 - 28 มิถุนายน 2562
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“ปันนํ้าใจ ในสายฝน” ให้บริการ...ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
ในพิธมี อบเสือ้ กันฝน ในกิจกรรม “ปันนํา้ ใจ ในสายฝน” เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล พระราชพิธบี รมราชาภิเษก และเนือ่ งในโอกาสก้าวสูป่ ที ี่ 100 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ในปีพ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำ�เภอสตึก อำ�เภอประโคนชัย อำ�เภอห้วยราช และอำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้มี
นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นางทองพูน เสนา หัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมในพิธี

ศัลยกรรมตกแต่งฯ...ให้บริการจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผูป้ ว่ ยปากแหว่ง - เพดานโหว่ และผูพ้ กิ ารอืน่ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ระหว่าง
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

สารบรรเทาทุกข์
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สรรหา...มาฝาก
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สัมมนาการพัฒนาความคิดเชิงรุก ด้วยทัศนคติบวก

วันที่ 21 มิถุนายน 2562   ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม สัมมนาและศึกษา
ดูงานด้านการพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก จัดโดยกลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมชัน้ 6 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ สายธารไอยรา รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมทัศนศึกษา
ตามสถานที่ต่างๆ การแข่งขันเล่นเกม เพื่อสร้างความสันพันธ์อันดีภายในกลุ่มงาน จัดประกวดการแต่งกายในธีมเรโทร
โบฮีเมีย่ น และยังมีการโหวตเพือ่ คัดเลือกคนดีศรี กชอ. 2562 ได้แก่นางสาวกรรณิการ์ เอมแสง เพือ่ เป็นกำ�ลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ในการทำ�งาน รางวัลชนะเลิศการแต่งกายยอดเยี่ยมลำ�ดับที่ 1. ได้แก่ นายเจริญ จารุภัทธ์พันธ์ ลำ�ดับที่ 2. นางสาวกรรณิการ์
เอมแสง และลำ�ดับที่ 3. นางสาวลำ�ยงค์ วงษาบุตร

บรรเทาภัยแล้ง...จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง จำ�นวน 8 หมู่บ้าน
(หมู่ที่ 3, 6-9,11, 16 และ 17) ตำ�บลทุ่งพระยา อำ�เภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยส่งหน่วยผลิตนํ้าดื่มสะอาด
ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 22-30 มิถุนายน 2562 เพื่อให้บริการนํ้าดื่มและนํ้าใช้แก่ประชาชนที่ขาดแคลน พร้อมทั้งส่งหน่วยสุขศึกษา
เพื่อให้ความรู้ด้านนํ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย แก่ประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติงานวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562
ณ หมู่ที่ 7 บ้านโป่งตาสา ตำ�บลทุ่งพระยา อำ�เภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้มาร่วมกิจกรรมรับความรู้ด้านนํ้า
สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย จำ�นวน 80 คน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 และ 11 ตำ�บลทุ่งพระยา
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โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562...จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม
งานประชาสัมพันธ์ จัดทำ�โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 2562 เพื่อนำ�ผู้บริหารเข้าพบปะผู้ว่าราชการจังหวัด และนายก
เหล่ากาชาดจังหวัด ทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งใหม่ในปีงบประมาณ 2562 พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์จงั หวัด สือ่ มวลชนท้องถิน่ และหัวหน้า
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ�ภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และประสานความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัด
ในด้านต่างๆ โดยในปี พ.ศ.2562 ดำ�เนินการใน 3 จังหวัด ได้แก่เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม โดยร่วมกับสถานีกาชาด
ที่ 8 จ.เพชรบุรี ดังนี้
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เข้าพบ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เข้าพบ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี แทนนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี และนางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี แทนนายชยาวุธ จันทร นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแควอ้อม ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เข้าพบ นางสาวสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
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ซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดชัยนาท
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายพลกฤต
พวงวลัยสิน นายอำ�เภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท พร้อมด้วยนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผน
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ จำ�ลองสถานการณ์จริง
ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ วัดสวนลำ�ไย
ตำ�บลบางหลวง อำ�เภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท โดยในช่วงบ่าย นายสำ�ราญ นันทนีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
ในการส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และส่งมอบชุดสิ่งของเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ แก่ผู้แทนชุมชนหมู่ที่ 1-7 ตำ�บลบางหลวง
อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดธารนํ้าใจฯ...จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2562 นางคนึงนิจ
จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพ
ความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ เยี่ยมบ้านพร้อม
มอบชุดธารนํ้าใจฯ เพื่อบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบวาตภัย ในชุมชน หมู่ 6 ตำ�บล
ประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 จัด “อบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” และวันที่ 7 มิถุนายน 2562
จัด “อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น” ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ณ ห้องประชุม ชัน้ 2 อาคาร “สมัยนวุตวิ สั ส์”
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
ด้วยวิธีทางกายภาพบำ�บัด การดูแลอาการผิดปกติและโรคเรื้อรัง การใช้ยาในผู้สูงอายุ และสอนงานอดิเรกเย็บกระเป๋าหนัง
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (ต่อ)
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นางเสาวลักษณ์
ธนศิโรรัตน์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
เป็นตัวแทนไปรับบริจาครถเข็น จำ�นวน 10 คัน
ณ จังหวัดนครปฐม เพื่อมอบผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและขัดสนทางเศรษฐกิจ จากมูลนิธิ
ปรีดา รวมเมฆ ตัวแทนผูส้ ง่ มอบ คือ คุณลดาวัลย์
รวมเมฆ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
วันที่ 24-25 มิถนุ ายน 2562 ร่วมออกปฏิบตั งิ าน
ให้บริการสุขภาพเบือ้ งต้น เยีย่ มบ้านผูส้ งู อายุ/ผูพ้ กิ าร/
ผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ “ Providing first aid
service and primary health care in communities
in provinces under the support of Health
station No.3 Chiang Mai province, Thai Red
Cross” ให้สุขศึกษา เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคท้องร่วง สาธิตและปฏิบัติการล้างมือ 7 ขั้นตอน การทำ�สารละลายเกลือแร่ และการใช้
หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน 65 ราย และให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น มีผู้มารับบริการจำ�นวน 60 ราย
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านประชาภักดี หมู่ 13 ตำ�บลร่มเย็น อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 17 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรม
ชุ ม ชนต้ น แบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ อบรม
ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผสู้ งู อายุบา้ นบุวงั หว้า หมู่ 4
ตำ�บลสีสกุ อำ�เภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 52 คน

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรม ให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมออกกำ�ลังกาย
ด้วยตาราง 9 ช่อง ฟ้อนรำ�ประกอบเพลงอีสานลำ�เพลิน
ต้อนรับสมาชิกใหม่ และอวยพรวันเกิดให้กับสมาชิก
ทีม่ วี นั คล้ายวันเกิดในเดือนมิถนุ ายน ประชุมประจำ�เดือน
มิถนุ ายน อบรมอาชีพเสริมด้วยการประดิษฐ์เข็มกลัดจาก
กระดาษฟางข้าว ลีลาศ รำ�วง คาราโอเกะ และ เปตอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 60 คน
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
วันที่ 6-7 และ 18-19 มิถุนายน 2562 จัด “การอบรมแกนนำ�ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ” ให้กับแกนนำ�บ้านฮ่องอ้อ
ณ ศาลาวัดบ้านฮ่องอ้อ หมู่ 20 ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ และแกนนำ�บ้านเปือย ณ ศาลาวัดบ้านเปือย หมู่ 3
ตำ�บลโนนกาเล็น อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 จัดอบรม
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้
กับแกนนำ�โรงเรียนบ้านสว่าง ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านสว่าง ตำ�บลสว่าง อำ�เภอสว่าง
วีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้ารับการ
อบรมจำ�นวน 40 คน

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จัดอบรมโครงการ
“พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”
หลักสูตรการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำ�ปี 2562
ให้กับอาสาสมัครสภากาชาดไทยจำ�นวน 120 คน
ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมฟรายเดย์ ตำ�บลท่าอิฐ
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนทุน
การศึกษาพระราชทาน จำ�นวน 43 คน ณ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 55 อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยสถานีกาชาด
เทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำ�นวน 43 ชุด
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ร่วมออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชน
ยากจนและด้อยโอกาส ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำ�บัดทุกข์ บำ�รุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำ�นวน 100 ชุด
ให้แก่ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ณ วัดปากห้วยไม้งาม หมู่ 3
ตำ�บลหนองบัวเหนือ อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สารบรรเทาทุกข์
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2562  ร่วมออกปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบอุทกภัย 2 จุด ณ ศาลาประชาคมบ้านเชี่ยวหลอด
และศาลาประชาคมบ้านตีนเป็ด ตำ�บลลำ�ภี อำ�เภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา จำ�นวน 154 ครอบครัว 616 คน โดยมอบ
เครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 154 ชุด

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ร่วมออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
ณ ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ ตำ�บลทุ่ ง มะพร้ า ว
อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา หมู่ 1, 2, 4-11 ตำ�บลทุ่งมะพร้าว หมู่ 3, 5
ตำ�บลลำ�แก่น และหมู่ 1, 3, 5 ตำ�บลบางทอง อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
รวมจำ�นวน 164 ครอบครัว 656 คน และมอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 164 ชุด
ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

Dow...สนับสนุนปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
วันที่ 16 มิถุนายน 2562   
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ และคณะ รับมอบเงินราย
ได้จากการจัดกิจกรรมวิง่ การกุศล
“Dow Charity Run 2019”
จำ�นวน 1,500,000 บาท เพื่อ
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

มอบกรอบแว่นตา...ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นาย LIN FEIPENG ผู้อำ�นวยการ บริษัท
SKYLINE OPTICAL TRADING SDN BHD และคณะ มอบกรอบแว่นตา
จำ�นวน 1,000 อัน เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส โดยมีนางสุนษิ ฐิดา เพชรด้วง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และแพทย์หญิงเกศณี สินฉลอง
หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติ
การภัยพิบัติฯ
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 - 289
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งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

