ปีที่ 24 ฉบับที่ 298 ประจำ�เดือนมีนาคม 2563

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์

ให้บริการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับ
จังหวัดอุทยั ธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทยั ธานี จัดกิจกรรม
หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีเ่ รือพระราชทานเวชพาหน์ โดยให้บริการทางการแพทย์
แก่ประชาชนฟรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำ�นวน 500 ชุด รถเข็นสำ�หรับ
ผู้ป่วย 10 คัน ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และมอบตู้ยาสามัญ
ประจำ�บ้าน จำ�นวน 10 ตู้ พร้อมให้ความรูเ้ กีย่ วกับสภากาชาดไทย สุขศึกษา
และสันทนาการ ณ วัดมณีสถิตกปิฎฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) พระอารามหลวง
อำ�เภอเมืองอุทยั ธานี ณ วัดหลุมเข้า อำ�เภอหนองขาหย่าง ณ วัดหนองขุนชาติ
อำ�เภอหนองฉาง และ ณ ศาลาประชาคมทีว่ า่ การอำ�เภอทัพทัน อำ�เภอทัพทัน
ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคม ที่วา่ การ
อำ�เภอทัพทัน อำ�เภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ ฯ
วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลยะลา
ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์อื่น ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563
ณ โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา

และในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะตรวจเยี่ยมและให้กำ�ลังใจผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด
ณ โรงพยาบาลยะลา

ให้บริการทางการแพทย์แก่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจหู ตรวจตา ในการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
2563 ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 100 ปี สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และให้ความรูเ้ รือ่ งเครือ่ งหมายกาชาด โดยสำ�นักสารนิเทศและสือ่ สารองค์กร สำ�นักงานบริหาร ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพ ฯ
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หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ Application พ้นภัย
วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ประชุมร่วมกับ นายสุรชัย ปานน้อย
ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์พฒ
ั นาการสือ่ สารด้านภัยพิบตั ิ Thai PBS และคณะ
เพือ่ หารือเกีย่ วกับแนวทางการประชาสัมพันธ์ การใช้งาน “Application
พ้นภัย” ในโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (พ้นภัย) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

มอบแท็งก์นํ้าดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก...จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ เป็นประธานพิธีมอบแท็งก์นํ้ำ�ดื่มพร้อม
ฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ซึ่งสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
โดยมอบแท็ ง ก์ นํ้ า ดื่ ม จำ � นวน 78 แท็ ง ก์ ใ ห้ แ ก่
อำ�เภอฉะเชิงเทรา อำ�เภอราชสาสน์ อำ�เภอสนามชัยเขต
อำ�เภอท่าตะเกียบ และอำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมมอบ ณ ลานศูนย์กฬี า
องค์การบริหารส่วนตำ�บลคลองนครเนื่องเขต

หารือแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์องค์กรยุคใหม่
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์
องค์กรยุคใหม่ โดยมีผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ F.M.107 บริษัท อสมท. จำ�กัด (มหาชน) และคณะ ผู้บริหาร
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำ�นักงานบริหาร ร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สารบรรเทาทุกข์

3

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 12 มีนาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการ
ตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกายของเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทัว่ ไปทีม่ าติดต่อ โดยขอความร่วมมือให้ทกุ คนทีเ่ ข้าอาคารสวมใส่หน้ากากอนามัย
ให้บริการแอลกอฮอล์เจล บริเวณหน้าลิฟท์โดยสาร และบริเวณเครื่องสแกนนิ้ว ของทั้งอาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และอาคาร
เทิดพระเกียรติ ฯ

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสาวกฤติมา
พวงทองทิพย์ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ
จำ�นวน 7 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
ภายในซอยเพชรเกษม 55/2 แยก 7 เขตบางแค
กรุงเทพ ฯ
วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางสาวสุดากาญจน์
สุขนวล พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 23 ชุด
มอบให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ภายในซอยจั น ทน์
45 เขตสาทร กรุงเทพ ฯ

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง
ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 15 ชุด
ไปมอบให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ชุ ม ชนวั ด วิ มุ ต ยาราม
ใต้สะพานพระราม 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ
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ประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการด้านการสื่อสารองค์กร
วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อำ�นวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาดไทย เพื่อหาข้อสรุปจัดทำ�แผนงานสื่อสารองค์กรของสภากาชาดไทย โดยมีผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สภากาชาดไทย ร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

อบรมการทำ�หน้ากากผ้าป้องกันเชือ้ ไวรัสโควิด 19
วันที่ 19 มีนาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ งาน
ช่วยอำ�นวยการ จัดกิจกรรมสอนทำ�หน้ากากผ้าใน “โครงการ
หน้ากากผ้าสวย ๆ เราจะไม่ปว่ ยด้วยโควิด 19” ให้กบั เจ้าหน้าที่
ในสำ�นักงาน สำ�หรับเจ้าหน้าที่ได้สวมใส่ เนื่องจากหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน จากสถานการณ์เชื้อไวรัส
โควิด 19 ระบาด ณ ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

สารบรรเทาทุกข์
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ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ Covid - 19
วันที่ 20 และ 23 มีนาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID – 19 ระบาด และ
การจัดทำ� Contingency Plan และแผนปี 2565 โดย
มีคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่และหัวหน้าสถานีกาชาด
ทุกสถานีร่วมประชุมผ่าน video conference

มอบกระเช้าแสดงความยินดี สำ�นักงานบริหาร ครบ 23 ปี
วันที่ 23 มีนาคม 2563 เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนา 23 ปี สำ�นักงานบริหาร
ในการนี้แพทย์หญิงช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบกระเช้าผลไม้ โดยมีนางนนทิยา
แก้วเกตุ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหาร รับมอบ และร่วมพิธี
ทำ�บุญและถวายภัตตาหารเพล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นวิทยากร
อบรมการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น และ
การป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19 (Basic
First Aid and Covid- 19 ) ให้แก่พนักงาน
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สราวุธการช่าง (2000)
จำ�นวน 30 คน ณ ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
สราวุธการช่าง (2000) ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 19 มีนาคม 2563 ร่วมทำ�
กิจกรรม 5 ส ทำ�ความสะอาดพืน้ ทีภ่ ายใน
สถานีกาชาดที่ 1 และอุปกรณ์ส�ำ นักงาน
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ รักษา
ระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อ Covid-19

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะของเสีย เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ความรู้การคัดแยกขยะ ซึ่งจะนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องของประชาชนชุมชนรอบกระทรวงกลาโหม มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
และชุมชน ณ พื้นที่ด้านหลังสถานีกาชาดที่ 2
วันที่ 11 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรม
สูงวัยสุขใจห่างไกลสมองเสือ่ ม ร่วมกับ
ชมรมผู้ สู ง อายุ ส ถานี ก าชาดที่ 2
เย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อไว้ใส่
ป้องกันการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) สำ�หรับผู้สูงอายุ
และพระสงฆ์ ณ อาคารบริพตั รวรอุทศิ
สถานีกาชาดที่ 2
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ (ต่อ)
วันที่ 4-6 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมการอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
ที่บ้าน โดยนายแพทย์ปัญญวัฒน์ แหนบนาค นายแพทย์ 7 เป็นวิทยากรบรรยาย
ความรูเ้ รือ่ ง “การดูแลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง การยืดกล้ามเนือ้ การใช้อปุ กรณ์ชว่ ยเดินและ
การเคลือ่ นย้ายตัวผูส้ งู อายุ” รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การดูแล
ตนเองเพื่อป้องกันสมองเสื่อม คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจุฬาอารีย์
เป็นวิทยากรบรรยายความรูเ้ รือ่ ง “ผูส้ งู อายุกบั การใช้ยา” และอาจารย์จากสำ�นักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพระนคร สอนฝึกอาชีพ
ณ ห้องประชุมอาคารสมัยนวุติวัสส์ สถานีกาชาดที่ 2

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ร่วมจัดการขยะในโรงเรียน พร้อมครู
และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ ด้วยการทำ�เสวียนไม้ไผ่ คือการนำ�เอา
ไม้ไผ่มาสานรอบโคนต้นไม้ เพื่อใช้เก็บใบไม้ และขยะที่ย่อยสลายได้
เป็นการลดการใช้ปุ๋ยบำ�รุงต้นไม้ แถมยังไม่สร้างมลพิษ ณ โรงเรียนอนุบาล
สว่างวีระวงศ์ อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยในวันที่ 11
มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 ยังได้ร่วมกันทำ�เสวียน เพื่อเก็บ
เศษใบไม้เป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้ ณ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
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สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 เป็นวิทยากรสอนการทำ�หน้ากากอนามัย ให้กบั สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ร่วมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 1 ชุด ให้แก่ครอบครัวนายก้อง ม่วงไหม
ณ บ้านเลขที่ 36/1 หมู่ที่ 5 ตำ�บลหนองบัวใต้ อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ให้ความช่วยเหลือด้านนํ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ให้กับประชาชนบ้านไผ่ใหญ่
ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำ�บลหาดกรวด อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำ�นวน 44 ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ชุดสุขอนามัย และยาสามัญประจำ�บ้าน 44 ชุด
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

11 มีนาคม 2563 คุณศุภวรรณ เกษสาคร
มอบเงิน จำ�นวน 450,000 บาท เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยมีนางวิมลรัตน์ พูลสุขโข หัวหน้า
ฝ่ายการเงินและบัญชี รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติ ฯ

สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วั น ที่ 26 มี น าคม 2563 ผู้ แ ทนบริ ษั ท โกลว์
พลังงาน จำ�กัด (มหาชน) มอบเงิน จำ�นวน 50,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยมี
ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

มอบหน้ากากอนามัย ป้องกัน COVID -19
วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางธนิมา สิทธิเลิศเจริญ
Managing partner ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด ธนวงศ์ ว ณิ ช
มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จำ�นวน
1,020 ชิ้น เพื่อใช้ป้องกัน COVID -19 โดยมีแพทย์หญิง
ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
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