ปีที่ 24 ฉบับที่ 297 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2563

หน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรม
เคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ฯ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
เปิดและเยีย่ มหน่วยแพทย์รถคลินกิ จักษุศลั ยกรรมเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการ
สภากาชาดไทย ผ่าตัดรักษาโรคตาฟรี แก่ประชาชนทีย่ ากไร้และอยูใ่ นพืน้ ที่
ห่างไกล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านพุนาํ้ ร้อน อำ�เภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิมติ วันไชยธนวงศ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
และนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ
ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม ได้ปฏิบัติงาน
ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดมาเป็นเวลาถึง 25 ปี ให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วย
ทัง้ ประชาชนทัว่ ไป โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยไปแล้วกว่า 256,000 ราย ทำ�การผ่าตัด
ไปแล้วกว่า 63,000 ราย
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พิธีพระราชทานผ้าพันคอและหมวกจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์อำ�นวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จัดพิธีพระราชทานผ้าพันคอและ
หมวกจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ทีส่ มัครจิตอาสาพระราชทาน โดยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

นํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน
วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอารีรักษ์
บุ ญ มี ป ระเสริ ฐ พยาบาล 6 ฝ่ า ยบรรเทาทุ ก ข์
ผูป้ ระสบภัย และคณะ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับนาํ้ สุขาภิบาล
และการส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน ตามโครงการ
นํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน ณ โรงเรียน
บ้ า นหนองแฟบ อำ � เภอเมื อ ง และโรงเรี ย น
บ้านคลองทราย อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ตรวจรักษาโรคหู และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูนํ้าหนวกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 พญ.ณัฐฑารีย์ จูดี นายแพทย์ 6 ฝ่ายบริการ
ทางการแพทย์ และคณะ ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก
โรงพยาบาลราชวิถี และมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคหู
และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูนํ้าหนวก ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่คิดมูลค่า
ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “วิง่ พ้นภัย”
เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
by MDRT Thailand ร่วมกับคณะกรรมการ
จัดงานฯ และ MDRT Thailand ณ ศูนย์ปฏิบตั ิ
การภัยพิบัติ ฯ
2

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ควา

ความเคลื่อนไหว

“Follow Up” ติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดฯ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พญ.กษมา นิลประภา
พร้อมแพทย์ประจำ�สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ ตรวจเยีย่ มและติดตามผูป้ ว่ ย (Follow
Up) หลังผ่าตัดในโครงการ ศัลยกรรมตกแต่ง
แก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่

มอบพวงหรีดแก่ครอบครัว ร.ต.อ. ตระกูล ทาอาษา
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
นายแพทย์ พิ ชิ ต ศิ ริ ว รรณ
รองผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับ
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และ
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เดิน
ทางไปมอบพวงหรีดแก่ครอบครัว
ร.ต.อ. ตระกูล ทาอาษา ผู้เสียชีวิตจากกรณีเหตุกราดยิงกลางเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ณ วัดดงมะตื๋น
หมู่ 7 ตำ�บลผางาม อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อบรมให้ความรู้การลดความเสี่ยงภัย...จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วั น ที่ 12 -14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จัดโครงการชุมชน
พร้อมรับภัยพิบัติ อบรมให้ความรู้การลด
ความเสี่ยงภัย สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลนาคู อำ�เภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมและชาวบ้านกว่า 500 ครอบครัว

ประชุมและร่วมหารือเรื่องการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ พร้ อ มคณะ เข้ า พบ
นายนิรตั น์ พงษ์สทิ ธิถาวร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำ�เนินงานจัดสร้าง
สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องปฏิบตั ริ าชการ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี นอกจากนีค้ ณะดังกล่าว
ยังได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการจัดสร้างสถานีกาชาดที่ 9
จังหวัดอุดรธานี
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แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเปลี่ยนลมหายใจเป็นรอยยิ้ม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดาร์ลี่แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเปลี่ยนลมหายใจ
เป็นรอยยิ้มกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในการนำ�ไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วย
พร้อมร่วมหาเงินบริจาคให้กบั สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น ในการนี้ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ เข้าร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพระราม 4 กรุงเทพ ฯ

ประชุมโครงการ “นํ้าทิพย์ปันนํ้าใจให้กาชาด” ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2563
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานร่วมกับนายนันทิวัต ธรรมหทัย
กรรมการมูลนิธโิ คคา-โคลา ประเทศไทย และคณะ ในการประชุม
โครงการ “นาํ้ ทิพย์ปนั นาํ้ ใจให้กาชาด” ครัง้ ที่ 1 ประจำ�ปี 2563
เพื่อสรุปผลการดำ�เนินงานโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุม Covid-19
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เป็นประธานในพิธเี ปิด การประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบ
จากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) เพื่อหาแนวทางป้องกันการแพร่
ระบาดของ Covid-19 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

ปรึกษาหารือช่วยเหลือสัตว์ในภาวะภัยพิบัติของประเทศไทย
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เข้าพบ
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ
ในการช่ ว ยเหลื อ สั ต ว์ ใ นภาวะภั ย พิ บั ติ ข องประเทศไทย สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
การจัดทำ�แผนการช่วยเหลือสัตว์จากภัยพิบัติภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ สู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ พร้อมพูดคุย
เกี่ยวกับการรับมือไวรัสโควิด 19 ร่วมกัน ณ ห้องรับรองศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

(GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 3
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เดินหน้า
ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
และระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้ประสบภัย ระยะที่ 3 อย่างต่อเนื่อง
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ
และบริษัท อินฟราพลัส จำ�กัด ร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และการดำ�เนิน
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบตั แิ ละระบบสารสนเทศ (GIS) เพือ่ ช่วยผูป้ ระสบภัย ระยะที่ 3 เพือ่ ให้การดำ�เนินด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยมีนายปวิณ ชำ�นิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมดำ�รงธรรม ชั้น 2 กระทรวงมหาดไทย
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การประชุมโครงการ ขยายผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐาน
ข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
วันที่ 12, 19, 21, 24 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดการประชุมโครงการฯ (Project Kickoff)
และอบรมเป็นวิทยากรสำ�หรับการใช้งาน “Applicaton พ้นภัย” โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (พ้นภัย) ระยะที่ 3 โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์โครงการฯ ที่ผ่านมา ซึ่ง “Application พ้นภัย” นี้ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ในพืน้ ทีแ่ ละส่วนกลางช่วยให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทีม่ หี น้าทีใ่ นการให้ความสงเคราะห์ชว่ ยเหลือได้รบั ข้อมูลการแจ้งสถานการณ์ภยั ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว นำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาลดความซ้ำ�ซ้อนและความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จ.เชียงราย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง และณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ตามลำ�ดับ

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสงขลา
จังหวัดลำ�ปาง

สารบรรเทาทุกข์

5

สรรหา...มาฝาก

6

สารบรรเทาทุกข์

สรรหา...มาฝาก

สารบรรเทาทุกข์

7

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 8, 14, 20, 21, 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ นำ�ชุด
ธารนํา้ ใจ ฯ มอบให้ผปู้ ระสบอัคคีภยั ประกอบด้วย ชุมชน
วัดมะกอก ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ จำ�นวน
114 ชุด ซอยลาดพร้าว 80 ณ ร้านเทพประธานรับซื้อ
ของเก่า ซอยลาดพร้าว 80 เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ
ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนภักดี ถนนกำ�แพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ จำ�นวน 5 ชุด ซอยนวมินทร์ 105 – 107 ถนนนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ ฯ จำ�นวน 14 ชุด ซอยวัดช่องลม ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ ฯ จำ�นวน 117 ชุด และชุมชนพัฒนา
บ้านสามอิน ภายในซอยปรีดีพนมยงค์ 26 แยก 2 ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ จำ�นวน 60 ชุด ตามลำ�ดับ

บริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มคลังเลือด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยนางสุนิษฐิ
ดา เพชรด้วง ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทาง
ไปบริจาคโลหิตเพือ่ เพิม่ คลังเลือดเนือ่ งจาก
เลือด ยังขาดอยู่เป็นจำ�นวนมาก ณ ศูนย์
บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สร้างสายสัมพันธ์สื่อมวลชน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เภสัชกรหญิง
สุมาลิน ศีลพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์
และทั่วไป เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬา
เปตองสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ณ สนามเปตอง
หลังอาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สำ�หรับผล
การแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม ได้แก่ ทีมกระแตแต้แว้ด รางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย 3 คน ได้แก่ ทีมแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ และ
รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง 3 คนได้แก่ ทีม 3P โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทจะได้เป็นตัวแทนสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เข้าแข่งขันกีฬากาชาดเกม ครั้งที่ 8 ในเดือนมีนาคมนี้
8
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับนายวัฒนา
พุฒชิ าติ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา
พุฒชิ าติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
และนางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานี
กาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมหน่วยแว่น
สายตาเคลื่อนที่เพื่อผู้ด้อยโอกาส โดยศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี อำ�เภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเเพทย์หญิงเกศนี สินฉลอง หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้บริการตรวจวัด
สายตาประกอบแว่นแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่และมอบอุปกรณ์กีฬา ตู้ทำ�นํ้าเย็น เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียน จำ�นวน 7 โรงเรียนที่ขาดเเคลน
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำ�เภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สถานี
กาชาดที่ 2 ออกปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติติดตาม
โครงการนํ้าดื่มสะอาด - ดาว เพื่อนักเรียนใน
จังหวัดนครปฐม จำ�นวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดห้วยพลู โรงเรียนวัดลาง โรงเรียนวัดรางมูก โรงเรียนวัดกงลาด และเทคนิควิทยาลัยนครปฐม พร้อมตรวจวัด
ค่าระดับนํ้าให้อยู่ในมาตรฐาน รวมทั้งติดตามภัยพิบัติอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐม

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
อบรมแกนนำ�ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติชุมชนหมู่บ้าน
มั่นคงวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเบญจพร
จิตรหาญ พยาบาล 6 เป็นวิทยากร ในการอบรมแกนนำ�
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ขิ อง สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
จังหวัดสมุทรปราการ ณ ชุมชนหมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 2
ตำ�บลบางโพรง อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ประกอบด้วย กิจกรรมไม่ล้ม ไม่ลืม
ไม่ ซึ ม เศร้ า กิ น ข้ า วอร่ อ ย โดยการออกกำ � ลั ง กายประกอบจั ง หวะเพลง
มาร์ ช อุ บ ลราชธานี กิ จ กรรมสร้ า งสุ ข 5 มิ ติ ได้ แ ก่ สุ ข สนุ ก สุ ข สงบ
สุขสง่า สุขสว่าง สุขสบาย การให้ความรู้ เรื่อง โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ กิจกรรมต้อนรับสมาชิกใหม่ และกิจกรรมวันเกิด รวมถึงกิจกรรม
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
วันที่ 6 และ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมให้
ความรูเ้ รือ่ ง นาํ้ สุขาภิบาล และสุขอนามัยในโรงเรียน
โดยให้ความรูเ้ รือ่ งของการจัดการขยะและสิง่ ปฏิกลู
โรคทีส่ มั พันธ์กบั นาํ้ และโรคตามฤดูกาล (โรคปอด
อักเสบรุนแรงจากเชือ้ โคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ 2019
โรคท้องร่วง) สุขาภิบาลนํา้ สุขาภิบาลอาหาร และ
การดูแลสุขอนามัย ณ โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง
ตำ�บลดุมใหญ่ อำ�เภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านผักหย่า ตำ�บลไร่ใต้ อำ�เภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามลำ�ดับ
วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 อบรม
“การจัดการขยะในโรงเรียน” ให้แก่ครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านหินแห่ ตำ�บลค้อน้อย โรงเรียนบ้านบุง่
ตำ�บลโนนกาเล็น อำ�เภอสำ�โรง โรงเรียนบ้านสว่าง
ตำ�บลสว่าง และโรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ ตำ�บล
แก่งโดม อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับองค์ประกอบภาพรวมของขยะ
การคัดแยกขยะ การนำ�ขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์
และศึกษาดูงานธนาคารขยะ ณ ชุมชนบ้านช่างหม้อ ตำ�บลคำ�นํ้าแซบ อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ชุมชน
พร้อมรับภัยพิบตั ิ เรือ่ ง “นํา้ ฟ้า อากาศ
เพือ่ การรับมือกับภัยพิบตั ”ิ และแนะนำ�
การใช้งาน Application พ้นภัย แก่
ชุมชนบ้านดอนงิ้ว ชุมชนหาดสวนยา
ชุมชนหาดสวนสุข ชุมชนบ้านช่างหม้อ
ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนดีงาม ชุมชนท่า
กอไผ่ อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี และชุมชนบูรพา อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

		 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้เรื่องการใช้งานแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” แก่แกนนำ�ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ บ้านกระแอกน้อย
หมู่ที่ 10 ตำ�บลค้อน้อย อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี
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สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ควา

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม
อบรมหลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”
พร้อมให้ความรูก้ ารป้องกันไวรัสโคโรน่า ฝุน่ ละออง
PM 2.5 และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
ภัยแล้ง ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านกลอง หมู่ที่ 5 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 12 และ 14 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม “ให้ความรู้เรื่องภัยและการป้องกันตนเองเมื่อเกิดภัย” ณ โรงเรียนสุนทราภิบาล หมู่ 2
ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องภัยพิบัติ ให้ความรู้เรื่องภัย ชมวีดีทัศน์ “เรดาร์ทูตน้อย
เตือนภัย” ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 2019 และการป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยวิทยากรจากสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งใหญ่ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จำ�กัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนวัดปลายสระ
ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามลำ�ดับ

5 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม
อบรมหลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”
พร้อมให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรนา ฝุ่น
ละออง PM 2.5 และการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือกับภัยแล้ง ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 ตำ�บล
ควนพัง อำ�เภอร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านกลอง หมูท่ ี่

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
อบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จัดอบรมนักเรียน
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ให้แก่นักเรียนโรงเรียน
วังหวายวิทยาคม โดยให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ
ความปลอดภัยบนท้องถนน และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น พร้อมนี้ได้ให้ความรู้เรื่องวิธีปฏิบัติตัว
เพื่อปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
2019 อันตรายและการป้องกันฝุน่ ละอองขนาดเล็ก
(PM 2.5) และการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ณ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม ตำ�บลวังหมัน อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านควน หมู่ 1 ตำ�บลถํ้านํ้าผุด อำ�เภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในวันที่ 20-21 และ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วัดสราภิมุข ตำ�บลถํ้านํ้าผุด อำ�เภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

สวัสดีปีใหม่ 2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด
หรื อ GSK และคณะ มอบของขวั ญ สวั ส ดี ปี ใ หม่ 2563
แด่ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติ ฯ

ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

กิจกรรม “วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand”
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวจรวยพร อยูป่ ระดิษฐ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำ�นวน 50,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand”
เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยนางณัฐวดี พูลอำ�ไภย์
หัวหน้ากลุม่ งานช่วยอำ�นวยการ และคณะรับมอบ ณ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศั
relief@redcross.or.th
สารบรรเทาทุกข์ และ 0-2251-7614-5 โทรสาร 0-2252-7976 E-mail : relief@webmail.redcross.or.th
12 พท์ 0-2251-7853-6
ยพิทักษ์ สภากาชาดไทย TRC.RH - TMR03 - 20 - 297
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ยบรรเทาทุ
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จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
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