
3 6 11มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่แรงงานข้ามชาติ

เร่ืองเด่นในเล่ม 
ดูแลผู้สูงวัยอย่างไร
ไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19     

กิจกรรมสถานีกาชาด

สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ สภ�ก�ช�ดไทย ร่วมกับ 
เหล่�ก�ช�ดจังหวัดนครร�ชสีม� จัดตั้งหน่วยครัวเคลื่อนที่สภ�ก�ช�ดไทย  
ระหว่�งวันที่ 12-15 ตุล�คม 2563 ณ ท่ีว่�ก�รอำ�เภอป�กช่อง จังหวัด
นครร�ชสีม� ผลิตอ�ห�รปรุงสุกพร้อมรับประท�น จำ�นวน 3,500 ชุด  
เพือ่นำ�ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัในพืน้ท่ีอำ�เภอป�กช่อง จังหวดันครร�ชสีม� 

ครัวเคลือ่นทีส่ภากาชาดไทย 
จังหวัดนครราชสีมา

ปีท่ี 24   ฉบับท่ี 305   ประจำ�เดือนตุล�คม 2563
THE RELIEF NEWSสาร

บรรเทาทุกข์

ผลิตอาหารปรุงสุก
พร้อมรับประทาน 

จำ�นวน 3,500 ชุด 
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อวยพร คลื่นวิทยุกรีนเวฟ ครบ 29 ปี

มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้แก่สหทัยมูลนิธิ

อวยพรสํานักงานจัดหารายได้ ครบ 48 ปี อวยพรสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ครบ 31 ปี

 วันที่  1 ตุลาคม 2563 ผู้อ�านวยการส�านักงาน 

บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส 

ครบ 29 ปี สถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 MHz. โดยมีนางสาวนวรัตน์ 
เตชะวิวรรธน์ Program Manager รายการวิทยุ Green Wave 
F.M.106.5 MHz. (เมกกะเฮิร์ต) และดีเจแคน อติรุจน์ และคณะรับมอบ  
ณ ตกึ Gmm Grammy  ถนนอโศกมนตรี (สขุมุวทิ 21) แขวงคลองเตย  
กรุงเทพ ฯ

 วันที ่2 ตลุาคม 2563  ผูอ้�านวยการส�านักงานบรรเทาทกุข ์ฯ มอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค ประกอบดว้ย ขา้วสาร 
ยาสฟีนั แปรงสฟีนั หนา้กากผ้า แอลกอฮอล ์70% ใหแ้กส่หทัยมูลนธิิ และมูลนธิิเพือ่การฟ้ืนฟพูฒันาเด็กและครอบครวั 
(FORDEC) ณ สหทัยมูลนิธิและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ กรุงเทพฯ

 วันที ่2 ตลุาคม 2563 เภสชักรหญงิจริาวรรณ สันตพิทิกัษ์  
ผูช่้วยผูอ้�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข ์ฯ มอบของท่ีระลึกแสดง 
ความยินดี เนื่องในโอกาสครบ 31 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
สภากาชาดไทย จ�ากัด ณ ตกึวชิรญาณวงศ ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 วนัที ่1 ตุลาคม 2563  ผู้อ�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข ์ฯ  
พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้าย 

วันสถาปนาส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 48 ปี  
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สนับสนุนโครงการฝึกอาชีพ 
ร่วมกับ มูลนิธิ FORDEC

มอบเคร่ืองช่วยฟัง
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ

 วันท่ี 4 ตุลาคม 2563 มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและ
ครอบครวั (FORDEC) จัดโครงการฝึกอาชพี ท�าหมป้ิูง น�า้ยาล้างจาน  
และน�้ายาซักผ้าให้กับผู้ปกครองของเด็กในความอุปการะของ
มูลนิธิ ฯ ในการนี้ ได้น�าข้าวสาร และชุดแปรงสีฟัน ท่ีทาง
ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบให้เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2563  
มาร่วมจัดโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน 

วัดมหาวงษ์ กรุงเทพฯ

 วนัที ่8 - 9 ตุลาคม 2563 แพทย์หญงิกานดา ลมิิตเลาหพันธุ ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  
สภากาชาดไทย พร้อมพยาบาล ร่วมปฏิบัติงานโครงการ 
เครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพ่ือผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบ 

เครือ่งช่วยฟังให้แก่ผู้บกพรอ่งทางการไดย้ินที่ได้ผา่นการคดักรอง 
จ�านวน 65 เครื่อง ในการนี้นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอรุณี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการ ร่วมมอบ  
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

 วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 นางจริญา จารุดารา หัวหน้า
สถานีกาชาดท่ี 11 วิเศษนิยม พร้อมเจ้าหน้าท่ีน�าชุดธาร 
น�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมน�้าดื่ม ให้แก่แรงงาน 

ข้ามชาติ จ�านวน 120 ชุด นม UHT 105 ชุด หน้ากาก
อนามัย 70,422 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจล แก่มูลนิธิรักษ์ไทย  
ศูนย์ประสานงานสมาคมพราว  แกนน�าอาสาสมัครแรงงาน
ข้ามชาติชุมชนมหาชัยนิเวศน์ และ ศูนย์คาทอลิกนักบุญ
อันนา เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น จังหวัดสุมทรสาคร  

จังหวัดสมุทรสาคร
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 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางอุรสา 
จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ร่วมกับนายอ�าเภอเกาะสมยุ และคณะ ร่วมมอบ 

ชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้แก่
แรงงานข้ามชาติ ในพ้ืนท่ีอ�าเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 209 ชุด ณ  
วัดสว่างอารมณ ์ต�าบลบอ่ผดุ อ�าเภอเกาะสมยุ 
จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พร้อมกันน้ีได ้มอบนมกลอ่ง  
UHT ส�าหรับเด็ก แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัยแบบผ้า แผ่นพับ และโปสเตอร์ความรู้เร่ืองโรคติดเชื้อ (COVID-19)  
พร้อมให้ค�าแนะน�าการดูแลตนเอง 

 วันท่ี 8 และ 19 ตุลาคม 2563 นางสาวอารีรักษ์  
บญุมปีระเสริฐ ผูช้�านาญการพเิศษ พยาบาล 7 ฝา่ยบรรเทาทุกข์ ฯ  
และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์กร Center 
for Asylum Protection หรือ CAP น�าชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต 

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน�้าดื่ม จ�านวน 316 ชุด นม UHT  
313 ชดุ หน้ากากอนามยัแบบผา้ 2,372 ชิน้ เจลแอลกอฮอล ์
626 หลอด และแผ่นพบัใหค้วามรูเ้รือ่งโควิด-19 ใหแ้ก่แรงงาน
ข้ามชาติ  ณ คริสตจักรพระสิริแด่พระเจ้า ซอยสินสมบูรณ์  
อ�าเภอเมืองนนทบรุ ีจังหวัดนนทบุรี  และชุมชนยา่นสะพานใหม่  
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ

 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง  
ผู้ช�านาญการ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับ 

กิ่งกาชาดอ�าเภอท่ามะกา และคณะ น�าชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน�้าดื่ม จ�านวน 150 ชุด นม UHT 
107 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า 420 ช้ิน แอลกอฮอล์เจล 
300 หลอด และแผ่นพับให้ความรู้เร่ืองโควิด-19 มอบให้แก่
แรงงานข้ามชาต ิณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 7 ต�าบลแสนตอ  
อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
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 วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 ผู้อ�านวยการส�านักงาน 

บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันครบรอบ 

สถาปนา 51 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ฯ ณ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

อวยพร ศูนย์บริการโลหิตฯ ครบ 51 ปี

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ ถวายผ้าพระกฐิน

มอบคอมพิวเตอร์ 
เพื่อสนับสนุนการศึกษา    

 วันท่ี 14 ตุลาคม 2563  ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  
และคณะ พรอ้มด้วยคุณบุญรกัษ์ สรัคคานนท์ ผู้อ�านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณุกฤช กุลทรพัย์ไพศาล ผู้อ�านวยการ 

บริหาร ฯ บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน) และคณะ  
ร่วมมอบคอมพิวเตอร์มือสอง จ�านวน 5 เครื่อง และสิ่งของ

บริจาคอื่นฯ ให้แก่โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ต�าบลไทรงาม อ�าเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี 

คุณจุฑามาศ นุชนาถ ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดไผ่จรเข้  
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

 วันท่ี 11 ตุลาคม 2563 ส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ
แก่ประชาชนในงานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2563 ณ วัดทัพทันวัฒนาราม ต�าบลทัพทัน 
อ�าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

สารบรรเทาทุกข์5
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เข้าพบอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อบรมการใช้งาน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

แสดงความยินดี 
คมชัดลึก ครบ 19 ปี 

ติดตามการก่อสร้าง
สถานีกาชาดที่ 9 
จังหวัดอุดรธานี

 วันท่ี 19 ตุลาคม 2563  ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และ
คณะผู้บริหาร เข้าพบนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพ่ือหารือเก่ียวกับการท�างานด้านภัยพิบัติและ
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย รวมทั้งการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชัน 
“พ้นภัย” ให้เข้าถึงผู้ประสบภัยท่ัวประเทศ

 วันที ่14 – 15 ตุลาคม 2563 นางสาวสุดากาญจน ์สุขนวล พยาบาล 6 งานสร้างเสรมิศักยภาพความพร้อม 

รับภัยพิบัติฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะลงพื้นท่ีติดตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้ความรู้ 

เรื่องโรคไข้เลือดออกและการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ระดับองค์การบริหารส่วนต�าบล และ 

ภาคประชาชน  เข้าร่วมการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลประศุก อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ผู้อ�านวยการส�านักงาน 

บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เข้าพบ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว 
รองผูว้า่ราชการจังหวดัอดุรธานี พรอ้มด้วยผูแ้ทนหน่วยงาน
ราชการในพืน้ที ่เพือ่หารือเกีย่วกับการจัดสร้างสถานีกาชาด 

ท่ี 9 จังหวดัอุดรธานี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวดัอุดรธานี 
พร้อมลงพื้นท่ีติดตามการก่อสร้างสถานีกาชาดท่ี 9 จังหวัด
อุดรธานี ณ บริเวณท่ีดินสาธารณประโยชน์หนองแด ต�าบล
กุดสระ อ�าเภอเมือง ฯ จังหวัดอุดรธานี

 วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 นางณัฐวดี พูลอ�าไภย์ หัวหน้า
กลุ่มงานช่วยอ�านวยการ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความ
ยินดีเนื่องในโอกาส คมชัดลึก ครบ 19 ปี โดยมีนายอุดร 
แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย 
จ�ากัด รับมอบ พร้อมกันน้ียังได้ร่วมออกบูทจัดกิจกรรม 

เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ และงาน 100 ปี ของส�านักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา 
กรุงเทพฯ 
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 งานสร้างเสริมศักยภาพ
ความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและ 

กู้ชีพแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5  
และ 6 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่  
ต�าบลปิล็อก อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  
พร้อมแนะน�าการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

           วันท่ี 23 ตุลาคม 2563 นางสาวสุกัญญา 
ทรพัย์อุดมมัง่ม ีหวัหนา้ฝ่ายบรรเทาทุกขผู์ป้ระสบภยั  
และคณะ พร้อมดว้ยนางจันทรรัตน์ ไตรตลิานันท์ 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่
ประเมนิความต้องการความชว่ยเหลือ ผู้ทีไ่ด้รับ 

ผลกระทบจากอุทกภัย โดยมอบชุดธารน�้าใจ ฯ   
50 ชดุ ชุดยาสามัญประจ�าบา้น 50 ชดุ ยาน�า้กัดเท้า  

50 หลอด ชุดสุขอนามยั 20 ชุด  ในพ้ืนทีอ่�าเภอพนมสารคาม  
และอ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อบรมความรู้โรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ  

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทําดีเพื่อพ่อ 

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

 วันที ่22 ตุลาคม 2563 ผู้อ�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์ ฯ 

เป็นประธานการประชุมกิจกรรม “หนาวน้ีทำาดีเพื่อพ่อ 2564” 
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  
นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย
ภาคีเครือขา่ย ร่วมประชมุ ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 ศูนยบ์ริการโลหิต
แห่งชาติ  เพื่อเป็นการส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 15-17 ธันวาคม 
2563 ณ อ�าเภอพบพระ และอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

มอบชุดธาร ฯ และเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุท่อก๊าซระเบิด   

มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี
 วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับนายอ�าพล 
อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี และ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มอบชุดธารน�้าใจ ฯ พร้อมน�้าด่ืม จ�านวน 707 ชุด  
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต�าบลทรายมูล และในพื้นที่ต�าบลบางลูกเสือ 
จังหวัดนครนายก

 วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ร่วมกับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป  
ผู้ว่าราชการจงัหวัดสุพรรณบุร ีเป็นประธานในพธีิ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
มอบชุดธารน�้าใจ ฯ พร้อมน�้าดื่ม จ�านวน 5,382 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ในพ้ืนที่ต�าบลหนองบ่อ ต�าบลบ่อสุพรรณ ต�าบลทุ่งคอก ต�าบลศรีส�าราญ 
ต�าบลดอนมะนาว และต�าบลหัวโพธิ์ อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 วันท่ี 24 และ 25 ตุลาคม 2563 ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานบรรเทาทกุข์ ฯ และคณะ เข้าเยีย่มให้ก�าลงัใจ  
และมอบชุดธารน�้าใจ ฯ จ�านวน 88 ชุด ให้ผู้ท่ี 

ได้รับผลกระทบจากเหตุก๊าซระเบิด ในพื้นที่หมู่ 4 
ต�าบลเปร็ง อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดเปร็ง
ราษฎร์บ�ารุง อ�าเภอบางบ่อ และโรงพยาบาลบางบ่อ  
โรงพยาบาลรวมชยัประชารกัษ ์และโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
จังหวัดสมุทรปราการ 

 วันท่ี 24 ตุลาคม 2563 ร่วมกับนายไมตรี ไตรติลานันท์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง มอบชุดธารน�้าใจ ฯ พร้อมน�้าดื่ม 
จ�านวน 444 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีต�าบล 

ท่าถ่าน ต�าบลเมืองเก่า อ�าเภอพนมสารคาม และในพ้ืนที่
อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ประชุมโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
GIS (Application พ้นภัย)      

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา  

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ  สถานีกาชาดที่ 7 
จังหวัดอุบลราชธานี

มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี

 วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 นายปวิณ ช�านิประศาสน์ ท่ีปรึกษาโครงการ ฯ 
เป็นประธานในการประชุมคณะท�างานโครงการขยายผลและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Application พ้นภัย) ระยะท่ี 3 ณ ห้องราชมณเฑียร 
โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ  
รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน  
ร่วมประชุมพร้อมแจ้งก�าหนดการ งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  
(MOU) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 

 วันท่ี 7-10 ตุลาคม 2563  รว่มกบั 

จังหวัดนครราชสีมา มอบชุดธาร 
น�า้ใจสภากาชาดไทย ฯ  ในพืน้ทีอ่�าเภอ
ปากช่อง อ�าเภอโนนสงู และอ�าเภอเมอืง  
จังหวัดนครราชสีมา รวม 803 ชุด  
ณ อ�าเภอปากชอ่ง จงัหวดันครราชสีมา

 วนัที ่12 ตลุาคม 2563 
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
สระแก้ว และหน่วยงาน 

ที่ เกี่ ยว ข้อง  มอบชุด 

ธารน�า้ใจ ฯ จ�านวน 189 ชุด 
ให้แก่ผู้ประสบอทุกภยั ในพืน้ท่ี 

อ�าเภอวังน�้าเย็น จังหวัด
สระแก้ว  

 วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 รว่มกบัเหลา่กาชาดจงัหวัดสระแกว้ 
และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง มอบชุดธารน�า้ใจ ฯ จ�านวน 189 ชุด  
ให้แก่ผูป้ระสบอทุกภยั ในพืน้ท่ีอ�าเภอวังน�า้เย็น จังหวัดสระแก้ว  

กิจกรรม
สถานีกาชาด
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สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
        0-2251-7853-6 และ 0-2251-7614-5  
        0-2252-7976        
        relief@redcross.or.th
จัดทําโดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอํานวยการ สํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
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สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี

สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ

 วันท่ี 19 ตุลาคม 2563  ลงพื้นท่ีส�ารวจและประเมิน
สถานการณ์อุทกภยัในเขต อ�าเภอเมอืงอุบลราชธานี และเยีย่ม 

ใหก้�าลังใจ ผู้ประสบอทุกภยั ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทางสายตา  
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมหน่วยงานในพืน้ทีม่อบ
ชดุยังชพี ยาสามญัประจ�าบา้น และชดุสุขอนามยั ณ จดุอพยพ 

ศาลากลางบ้านชุมชนบูรพา จ�านวน 2 ครัวเรือน และ
จุดอพยพสวนสาธารณะห้วยม่วง 
จ�านวน 11 ครวัเรอืน นอกจากน้ี 

ได้สอนการใช้แอปพลิเคชัน 
“พ้นภัย” ให้กับผู้น�าชุมชน 

ท่ีประสบภัย 

 วนัที ่16 ตลุาคม 2563 รว่มกบันายกเหล่ากาชาดจังหวดั
เพชรบุรี และส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง มอบชดุธารน�า้ใจ ฯ  
จ�านวน 60 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นท่ีหมู่ 7 
ต�าบลไร่ส้ม อ�าเภอเมืองและหมู่ 2 ต�าบลยางน�้ากลัดใต้  
อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 วันท่ี 6 ตลุาคม 2563 ให้ความรู้วิธีการใชง้านแอปพลเิคชนั 
“พ้นภัย” แกก่�านันและเจา้หน้าท่ีองคก์ารบรหิารสว่นต�าบล 
ในจังหวดัภเูกต็ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพ่ือใช้ในการแจ้ง
สถานการณ์เกดิภยั และการรอ้งขอความช่วยเหลอืเมือ่เกดิภยั  
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต 

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

วันท่ี  23  ธันวาคม  2463   ได้มีประกาศของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  
อุปนายกผูอ้ำานวยการสภากาชาดสยาม ให้ต้ังกองบรรเทาทกุขข์ึน้ เพ่ือช่วยมหาชนทัว่ไป ไมว่่าชาติใด ภาษาใด ซ่ึงได้รบัความทกุข์ยากจากอุทกภัย อัคคภัีย 
และอุบัตภัิย ทัง้ยามปกต ิและยามสงคราม และไดแ้ตง่ตัง้นายพันเอก พระศกัดาพลรักษ ์(พลตรพีระยาดำารงแพทยาคณุ) เปน็ผูอ้ำานวยการคนแรก ใน
ระยะแรกการดำาเนนิงานของสภากาชาดสยามแบ่งเปน็กอง 5 กอง คือ กองพยาบาล กองวิทยาศาสตร ์กองอนามยั กองบรรเทาทุกข ์และกองอนกุาชาด

December 23, 1920 

language spoken who had been suffering from flood, fire and accident both in peacetime and wartime; and appointed Col
as the first director

of the Siamese Red Cross Society it was divided into 5 departments: Department of Nursing, Science, Health, Relief, and Red Cross Youth.
พ.ศ.2474  รวมกองพยาบาลเข้ากับกองบรรเทาทุกข์ In 1931

 พ.ศ.2475  รวมกองอนามัยเข้ากับกองบรรเทาทุกข์ เรียกชื่อใหม่ว่ากองบรรเทาทุกข์และอนามัย สภากาชาดสยาม จึงมี 3 กอง คือ กองบรรเทาทุกข์และอนามัย กองวิทยาศาสตร์ 
และกองอนุกาชาด

In 1932
Cross Society had 3 departments ; Department of Relief and Health, Science and Red Cross Youth.

พ.ศ.2515 ได้ยกเลิกกองบรรเทาทุกข์และอนามัย  แยกเป็น  กองบรรเทาทุกข์   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
 In 1972

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2528 กองบรรเทาทุกข์มี 5 แผนก คือ แผนกบรรเทาทุกข์ แผนกสถานีกาชาด แผนกธุรการ แผนกสถานพักฟื้นสวางคนิวาส และ แผนกยาและเวชภัณฑ์
 February 4, 1985 the Department of Relief had 5 divisions : Division of Relief, the Thai Red Cross Health Stations, Administration, Sawangkhanivas 

 วันท่ี 15 ธันวาคม 2529 จัดตั้งศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทยขึ้นที่ชั้น 6 อาคารกองบรรเทาทุกข์  ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ไนติงเกล” ต่อมาได้ย้ายที่ทำาการมาที่อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ 
ชั้น 2 ในปี 2542 ใช้ชื่อว่า “ศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย”

December 15, 1986    Established  the Communications Center of the Thai Red Cross Society on the 6th floor of Relief Building and named it 
the “Nightingale Center”. In 1999, the center moved to 2  floor of Somdet Phra Nyanasamvara (Charoen Suvaddhano) Memorial Building, Terd Prakiat 
Building. named, the Thai Red Cross Disaster Operations Center. 

วันท่ี 2 มกราคม 2530  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร
สำานักงานใหม่ของกองบรรเทาทุกข์ เป็นอาคาร 6 ชั้น  ตั้งอยู่บริเวณสถานเสาวภา เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

January 2, 1987  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice-President of the Thai Red Cross Society, graciously presided over the 
opening ceremony of the new office building of the Department of Relief, a 6 - storey building located at Queen Saovabha Memorial Institute Compound,  
1871 Henry Dunant Road, Patumwan, Bangkok 10330.
 พ.ศ.2540 กองบรรเทาทุกข์เปล่ียนชื่อเป็นสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยมีกิจการภายในสำานักงานแยกเป็นฝ่ายต่างๆ 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ฝ่ายบรรเทาทุกข์  ฝ่ายสถานีกาชาด  ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์  และสถานพักฟื้นสวางคนิวาส
 In 1997 the Department of Relief renamed to the Relief and Community Health Bureau with five divisions: General Administration, Relief, 
the Thai Red Cross Health Stations, Medicine and Medical Supplies and Sawangkhanivas Rehabilitation Center.

พ. ศ. 2541 การแกไ้ขเพิม่เติมข้อบังคบัสภากาชาดไทยวา่ด้วยกจิการของสภากาชาดไทยใหเ้หมาะสมย่ิงข้ึน โดยแยกสถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิพระเกยีรติ ออกจากฝา่ยสถานกีาชาด 
ทำาใหก้จิการภายในสำานกังาน ฯ แยกเป็น 6 ฝา่ย โดยเพิม่สถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิพระเกยีรตเิป็นอีกฝ่าย และตอ่มาเมือ่มกีารปรบัโครงสรา้งใหม่จึงรวมสถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิพระเกยีรติ 
ให้กลับมาอยู่ในความดูแลของฝ่ายสถานีกาชาดตามเดิม
 In 1998, The amendment of the Thai Red Cross’s Articles of Association regarding the business of the Thai Red Cross is more appropriate. the Red 
Cross Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station exit the Thai Red Cross Health Stations Coordination Division. Added the Hua Hin Chalerm Phrakiat 

to the Thai Red Cross Health Stations Coordination Division as before
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2541 มีพิธีเปิดศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และให้คำาปรึกษาแนะนำาผู้ที่มีความผิดปกติทางด้าน

สายตาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในความดูแลของจักษุแพทย์ อีกทั้งจัดจำาหน่ายแว่นตาและอุปกรณ์ โดยนำารายได้ส่วนหนึ่งมาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตา
 May 7, 1998 the opening ceremony of the Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center provided eye tests and eyeglasses to the general public 
and the disadvantaged people by our qualified optometrist.  They offered a complete range of equipment on an up-to-date technical basis and dispensed 

วันท่ี 29 กันยายน 2542  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา และพระราชทานนามว่า “ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาน้อย ตำาบลบางจัก อำาเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

September 29, 1999 H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice-President of the Thai Red Cross Society graciously presided over the 
opening ceremony of the Relief Center for Flood Victims in the Chao Phraya river basin and graciously named it the “Thai Red Cross Vejapah Chalerm 
Phrakiat Center”, and is located by the Mae Nam Noi River, Bangchak sub-district, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province.

วันท่ี 23 มีนาคม 2543  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2540 เวลา 13.30 น. การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 อาคารสูง 11 ชั้นหลังนี้ได้ใช้เป็นที่ทำาการของ
สำานักงานบริหาร ส่วนกลาง รวมถึงห้องประชุมของสภากาชาดไทย และได้แบ่งบางส่วนเป็นที่ทำาการของสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (ผู้บริหารสำานักงาน ศูนย์ปฏิบัติ
การภัยพิบัติ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานช่วยอำานวยการ)

March 23, 2000  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice-President of the Thai Red Cross Society graciously presided over the opening 
ceremony of the “Somdet Phra Nyanasamvara (Charoen Suvaddhano) Memorial Building, Terd Prakiat Building” which began construction on February 17, 1997.   
Somdet Phra Nyanasamvara laid the foundation stone on April 19, 1997 at 1.30 p.m.  It was completed on March 10, 1999.  Some spaces
 for an Office of Relief and Community Health Bureau (RCHB Executives, Disaster Operations Center, General Administration and Executive Services department).

พ.ศ.2554 สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำาเนินงาน แบ่งเป็น 1 กลุ่มงาน 2 ศูนย์ 6 ฝ่าย ดังนี้ กลุ่มงานช่วย
อำานวยการ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย  ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบริการ
ทางการแพทย์  ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป  ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 
 In 2001, the Relief and Community Health Bureau (RTHB) modified the operating structure of organization, divided into one group, two centers and 
six divisions. 

วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 100 ปี ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส และการประชานามัยพิทักษ์
 December 25, 2020 the Relief and Community Health Bureau (RTHB) reached its 100

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
Relief and Community Health Bureau

 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมโครงการฯ (Project Kickoff) และ
อบรมเป็นวิทยากรส�าหรับการใช้งาน “Applicaton พ้นภัย” จังหวัดเชียงราย 
 On February 12, 2019, GIS project Kick-Off & Training of 
Trainers on “Phonphai” application Project for usage expansion 
and optimization of Disaster and Geographic Information System 
(GIS) at Chiang Rai Province.

   วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมโครงการฯ (Project Kickoff) และ
อบรมเป็นวิทยากรส�าหรับการใช้งาน “Applicaton พ้นภัย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
On February 21, 2020, GIS project Kick-Off & Training of Trainers 
on “Phon Phai” application Project for usage expansion and  
optimization of Disaster and Geographic Information System (GIS) 
at Suratthani Province.

กระบวนการทำางานของ Web / Mobile Application

     1.  ระบบการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ 
        ระบบการแจ้งภัย ส�าหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุร้ายหรือภัยต่างๆ ซึ่งอาจหวังหรือ
ไม่หวังได้รับความช่วยเหลือ เพื่อรับทราบข้อมูลและติดตามสถานการณ์อีกช่องทางหน่ึง  
น�าไปสู่การเตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงที และสามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลภัยพิบัติ 
เพ่ือการสืบค้นและ/หรือการวิเคราะห์ต่างๆ ได้
        ระบบร้องขอความช่วยเหลือ  การน�าข้อมูลร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาสู่ระบบ 
 โดยผ่าน Web / Mobile Application  จากผูใ้ช้ต้ังแต่ประชาชน แกนน�าชมุชน อปท. อ�าเภอ  
จนถึงระดับจังหวัด   มีการคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลจาก อปท. ในพื้นที่  ระบบแสดง 
ให้เหน็ภาพรวมของค�าร้องและความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัของหน่วยงานต่างๆ ในเชงิพ้ืนที่   
 รวมทัง้มข้ีอมลูผู้ป่วยติดเตยีงและผู้พกิารท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เพือ่การวางแผน
และจัดเตรียมก�าลังพลในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  แสดงผลรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น รายงานสรุป 
การร้องขอและการให้ความช่วยเหลือ รายงานสรุปความช่วยเหลือต่างๆ ได้ ตามรูปแบบ
รายงานแบบตาราง รายงานเชิงเปรียบเทียบ รายงานส�าหรับผู้บริหาร เป็นต้น
      2.  ระบบจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
        มีฟังก์ช่ันส�าหรบับรหิารจดัการทรพัยากรท่ีมีอยูข่องแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงทรพัยากร
เพ่ือการช่วยเหลือจะอยู่ในหลายหลากรูปแบบ ทั้งที่เป็นสิ่งของ บุคลากร และบริการที่จะ
น�าไปให้การช่วยเหลือ  มีการแสดงต�าแหน่งที่ตั้งของ โรงพยาบาล สถานีอนามัย ที่ตั้งของ
หน่วยงานของสภากาชาดไทย พร้อมข้อมูลทรัพยากรที่มีการจัดเก็บไว้ในแต่ละที่ตั้ง 
       มีระบบการแจ้งเตือน กรณีทรัพยากรที่เคยน�าส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย
ไปแล้วหมดหรอืไม่เพียงพอ เพือ่น�าเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลอืรอบต่อไป 
      3.  ระบบการนำาส่งความช่วยเหลือและติดตามงาน 
   ฟังก์ชัน่ส�าหรบับันทกึการน�าส่งสิง่ของและความช่วยเหลือในรปูแบบต่างๆ ไปถงึผูป้ระสบภยั  
สามารถแสดงข้อมูลสภาพจราจร เช่น เส้นทางจราจร จุดเกิดอุบัติเหตุ  จุดซ่อมบ�ารุง 

ความหนาแน่นของรถในแต่ละเส้นทางบนแผนที่  โดยเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทาง-หลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC)
      มีเคร่ืองมือในการจัดเส้นทางไปยังพ้ืนที่ที่ต้องน�าส่งความช่วยเหลือ และ
บันทึกเส้นทาง แสดงต�าแหน่งที่มีการน�าส่งความช่วยเหลือจริง ซึ่งรับข้อมูลจาก 
Mobile Application ส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการน�าส่งความช่วยเหลือ 
      มีปฏิทิน ตารางเวลา ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนก�าหนดวันเวลา
เพ่ือการออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 

Web / Mobile Application workflow

 1. Notification system and assistance requirement system
   Notification system for disasters reporter who need or 
don’t need to receive the assistance have one more channel to 
acknowledge the information and monitor the situation that lead 
to timely preparedness and can be stored the reported information 
in the disaster database for further searching and/or analysis.
Assistance requirement system inputted the information of assistance 
 requirement to the system via Web / Mobile Application by the users 
from public, community leaders, local administration organizations, 
district and provincial level, which the data accuracy will be screened 
by the local administration organizations. The system will be shown 
the spatial overview of the requirement and assistance to victims of 
various organizations, including information about bedridden patients 
and disabled people in order to plan and prepare the personnel to 
visit and provide the timely and efficiently assistance in the affected 
areas from related agencies. The report can be displayed in various 
formats such as summary report on requirement and assistance, 
summary table on various assistance, comparative report and report 
for executive, etc.   
 2. Resource allocation system for relief assistance
   Function for available resources management of each 
agencies. The resources for the relief assistance are in many forms, 
such as the supplies, personnel and services. Function for display the 
location of hospital, Public Health Station, TRCS agencies, together 
with the information of the stored resources at each location.
       Moreover, if the relief supplies are exhausted or insufficient,  
a notification system will be inputted the information to the  
consideration process to allocate the supplies for the next round 
of assistance.
 3. Delivery system for assistance and monitoring
        Function for recording the supplies and assistance delivery in 
various forms to the disaster victims and display the traffic conditions 
such as traffic routes, accident spots, maintenance points, vehicle 
density in each route on the map, linked the supporting information  
from relevant agencies such as the Department of Highways, 
Department of Rural-Highway, Ministry of Transport and the Thai 
Intelligent Traffic Information Center Foundation (ITIC)
      Tools for vehicle routing to affected areas, recording the route 
and display the actual location that be delivered the assistance. 
Those information will be sent by Mobile Application from the 
practical staffs.
 A schedule and calendar for the staff to plan the time and date 
for disaster relief assistance.
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วันท่ี  23  ธันวาคม  2463   ได้มีประกาศของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  
อุปนายกผูอ้ำานวยการสภากาชาดสยาม ให้ต้ังกองบรรเทาทกุขข์ึน้ เพ่ือช่วยมหาชนทัว่ไป ไมว่่าชาติใด ภาษาใด ซ่ึงได้รบัความทกุข์ยากจากอุทกภัย อัคคภัีย 
และอุบัตภัิย ทัง้ยามปกต ิและยามสงคราม และไดแ้ตง่ตัง้นายพันเอก พระศกัดาพลรักษ ์(พลตรพีระยาดำารงแพทยาคณุ) เป็นผูอ้ำานวยการคนแรก ใน
ระยะแรกการดำาเนนิงานของสภากาชาดสยามแบ่งเปน็กอง 5 กอง คือ กองพยาบาล กองวิทยาศาสตร ์กองอนามยั กองบรรเทาทุกข์ และกองอนกุาชาด

December 23, 1920 

language spoken who had been suffering from flood, fire and accident both in peacetime and wartime; and appointed Col
as the first director

of the Siamese Red Cross Society it was divided into 5 departments: Department of Nursing, Science, Health, Relief, and Red Cross Youth.
พ.ศ.2474  รวมกองพยาบาลเข้ากับกองบรรเทาทุกข์ In 1931

 พ.ศ.2475  รวมกองอนามัยเข้ากับกองบรรเทาทุกข์ เรียกชื่อใหม่ว่ากองบรรเทาทุกข์และอนามัย สภากาชาดสยาม จึงมี 3 กอง คือ กองบรรเทาทุกข์และอนามัย กองวิทยาศาสตร์ 
และกองอนุกาชาด

In 1932
Cross Society had 3 departments ; Department of Relief and Health, Science and Red Cross Youth.

พ.ศ.2515 ได้ยกเลิกกองบรรเทาทุกข์และอนามัย  แยกเป็น  กองบรรเทาทุกข์   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
 In 1972

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2528 กองบรรเทาทุกข์มี 5 แผนก คือ แผนกบรรเทาทุกข์ แผนกสถานีกาชาด แผนกธุรการ แผนกสถานพักฟื้นสวางคนิวาส และ แผนกยาและเวชภัณฑ์
 February 4, 1985 the Department of Relief had 5 divisions : Division of Relief, the Thai Red Cross Health Stations, Administration, Sawangkhanivas 

 วันท่ี 15 ธันวาคม 2529 จัดตั้งศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทยขึ้นที่ชั้น 6 อาคารกองบรรเทาทุกข์  ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ไนติงเกล” ต่อมาได้ย้ายที่ทำาการมาที่อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ 
ชั้น 2 ในปี 2542 ใช้ชื่อว่า “ศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย”

December 15, 1986    Established  the Communications Center of the Thai Red Cross Society on the 6th floor of Relief Building and named it 
the “Nightingale Center”. In 1999, the center moved to 2  floor of Somdet Phra Nyanasamvara (Charoen Suvaddhano) Memorial Building, Terd Prakiat 
Building. named, the Thai Red Cross Disaster Operations Center. 

วันท่ี 2 มกราคม 2530  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร
สำานักงานใหม่ของกองบรรเทาทุกข์ เป็นอาคาร 6 ชั้น  ตั้งอยู่บริเวณสถานเสาวภา เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

January 2, 1987  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice-President of the Thai Red Cross Society, graciously presided over the 
opening ceremony of the new office building of the Department of Relief, a 6 - storey building located at Queen Saovabha Memorial Institute Compound,  
1871 Henry Dunant Road, Patumwan, Bangkok 10330.
 พ.ศ.2540 กองบรรเทาทุกข์เปล่ียนชื่อเป็นสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยมีกิจการภายในสำานักงานแยกเป็นฝ่ายต่างๆ 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ฝ่ายบรรเทาทุกข์  ฝ่ายสถานีกาชาด  ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์  และสถานพักฟื้นสวางคนิวาส
 In 1997 the Department of Relief renamed to the Relief and Community Health Bureau with five divisions: General Administration, Relief, 
the Thai Red Cross Health Stations, Medicine and Medical Supplies and Sawangkhanivas Rehabilitation Center.

พ. ศ. 2541 การแกไ้ขเพิม่เติมข้อบังคบัสภากาชาดไทยวา่ด้วยกจิการของสภากาชาดไทยใหเ้หมาะสมย่ิงข้ึน โดยแยกสถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิพระเกยีรติ ออกจากฝา่ยสถานกีาชาด 
ทำาใหก้จิการภายในสำานกังาน ฯ แยกเป็น 6 ฝา่ย โดยเพิม่สถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิพระเกยีรตเิป็นอีกฝ่าย และตอ่มาเมือ่มกีารปรบัโครงสรา้งใหม่จึงรวมสถานกีาชาดหวัหนิเฉลมิพระเกยีรติ 
ให้กลับมาอยู่ในความดูแลของฝ่ายสถานีกาชาดตามเดิม
 In 1998, The amendment of the Thai Red Cross’s Articles of Association regarding the business of the Thai Red Cross is more appropriate. the Red 
Cross Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station exit the Thai Red Cross Health Stations Coordination Division. Added the Hua Hin Chalerm Phrakiat 

to the Thai Red Cross Health Stations Coordination Division as before
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2541 มีพิธีเปิดศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และให้คำาปรึกษาแนะนำาผู้ที่มีความผิดปกติทางด้าน

สายตาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในความดูแลของจักษุแพทย์ อีกทั้งจัดจำาหน่ายแว่นตาและอุปกรณ์ โดยนำารายได้ส่วนหนึ่งมาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตา
 May 7, 1998 the opening ceremony of the Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center provided eye tests and eyeglasses to the general public 
and the disadvantaged people by our qualified optometrist.  They offered a complete range of equipment on an up-to-date technical basis and dispensed 

วันท่ี 29 กันยายน 2542  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยา และพระราชทานนามว่า “ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำาน้อย ตำาบลบางจัก อำาเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง

September 29, 1999 H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice-President of the Thai Red Cross Society graciously presided over the 
opening ceremony of the Relief Center for Flood Victims in the Chao Phraya river basin and graciously named it the “Thai Red Cross Vejapah Chalerm 
Phrakiat Center”, and is located by the Mae Nam Noi River, Bangchak sub-district, Wiset Chai Chan district, Ang Thong province.

วันท่ี 23 มีนาคม 2543  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2540 เวลา 13.30 น. การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 อาคารสูง 11 ชั้นหลังนี้ได้ใช้เป็นที่ทำาการของ
สำานักงานบริหาร ส่วนกลาง รวมถึงห้องประชุมของสภากาชาดไทย และได้แบ่งบางส่วนเป็นที่ทำาการของสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (ผู้บริหารสำานักงาน ศูนย์ปฏิบัติ
การภัยพิบัติ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานช่วยอำานวยการ)

March 23, 2000  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice-President of the Thai Red Cross Society graciously presided over the opening 
ceremony of the “Somdet Phra Nyanasamvara (Charoen Suvaddhano) Memorial Building, Terd Prakiat Building” which began construction on February 17, 1997.   
Somdet Phra Nyanasamvara laid the foundation stone on April 19, 1997 at 1.30 p.m.  It was completed on March 10, 1999.  Some spaces
 for an Office of Relief and Community Health Bureau (RCHB Executives, Disaster Operations Center, General Administration and Executive Services department).

พ.ศ.2554 สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำาเนินงาน แบ่งเป็น 1 กลุ่มงาน 2 ศูนย์ 6 ฝ่าย ดังนี้ กลุ่มงานช่วย
อำานวยการ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย  ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบริการ
ทางการแพทย์  ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป  ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 
 In 2001, the Relief and Community Health Bureau (RTHB) modified the operating structure of organization, divided into one group, two centers and 
six divisions. 

วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 100 ปี ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส และการประชานามัยพิทักษ์
 December 25, 2020 the Relief and Community Health Bureau (RTHB) reached its 100

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
Relief and Community Health Bureau

 วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมโครงการฯ (Project Kickoff) และ
อบรมเป็นวิทยากรส�าหรับการใช้งาน “Applicaton พ้นภัย” จังหวัดเชียงราย 
 On February 12, 2019, GIS project Kick-Off & Training of 
Trainers on “Phonphai” application Project for usage expansion 
and optimization of Disaster and Geographic Information System 
(GIS) at Chiang Rai Province.

   วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมโครงการฯ (Project Kickoff) และ
อบรมเป็นวิทยากรส�าหรับการใช้งาน “Applicaton พ้นภัย” จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
On February 21, 2020, GIS project Kick-Off & Training of Trainers 
on “Phon Phai” application Project for usage expansion and  
optimization of Disaster and Geographic Information System (GIS) 
at Suratthani Province.

กระบวนการทำางานของ Web / Mobile Application

     1.  ระบบการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ 
        ระบบการแจ้งภัย ส�าหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุร้ายหรือภัยต่างๆ ซึ่งอาจหวังหรือ
ไม่หวังได้รับความช่วยเหลือ เพื่อรับทราบข้อมูลและติดตามสถานการณ์อีกช่องทางหน่ึง  
น�าไปสู่การเตรียมความพร้อมได้อย่างทันท่วงที และสามารถจัดเก็บในฐานข้อมูลภัยพิบัติ 
เพ่ือการสืบค้นและ/หรือการวิเคราะห์ต่างๆ ได้
        ระบบร้องขอความช่วยเหลือ  การน�าข้อมูลร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาสู่ระบบ 
 โดยผ่าน Web / Mobile Application  จากผูใ้ช้ต้ังแต่ประชาชน แกนน�าชมุชน อปท. อ�าเภอ  
จนถึงระดับจังหวัด   มีการคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลจาก อปท. ในพื้นที่  ระบบแสดง 
ให้เหน็ภาพรวมของค�าร้องและความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัของหน่วยงานต่างๆ ในเชงิพ้ืนที่   
 รวมทัง้มข้ีอมลูผู้ป่วยติดเตยีงและผู้พกิารท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  เพือ่การวางแผน
และจัดเตรียมก�าลังพลในการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  แสดงผลรายงานในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น รายงานสรุป 
การร้องขอและการให้ความช่วยเหลือ รายงานสรุปความช่วยเหลือต่างๆ ได้ ตามรูปแบบ
รายงานแบบตาราง รายงานเชิงเปรียบเทียบ รายงานส�าหรับผู้บริหาร เป็นต้น
      2.  ระบบจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
        มีฟังก์ช่ันส�าหรบับรหิารจดัการทรพัยากรท่ีมีอยูข่องแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงทรพัยากร
เพ่ือการช่วยเหลือจะอยู่ในหลายหลากรูปแบบ ทั้งที่เป็นสิ่งของ บุคลากร และบริการที่จะ
น�าไปให้การช่วยเหลือ  มีการแสดงต�าแหน่งที่ตั้งของ โรงพยาบาล สถานีอนามัย ที่ตั้งของ
หน่วยงานของสภากาชาดไทย พร้อมข้อมูลทรัพยากรที่มีการจัดเก็บไว้ในแต่ละที่ตั้ง 
       มีระบบการแจ้งเตือน กรณีทรัพยากรที่เคยน�าส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัย
ไปแล้วหมดหรอืไม่เพียงพอ เพือ่น�าเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลอืรอบต่อไป 
      3.  ระบบการนำาส่งความช่วยเหลือและติดตามงาน 
   ฟังก์ชัน่ส�าหรบับันทกึการน�าส่งสิง่ของและความช่วยเหลือในรปูแบบต่างๆ ไปถงึผูป้ระสบภยั  
สามารถแสดงข้อมูลสภาพจราจร เช่น เส้นทางจราจร จุดเกิดอุบัติเหตุ  จุดซ่อมบ�ารุง 

ความหนาแน่นของรถในแต่ละเส้นทางบนแผนที่  โดยเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทาง-หลวงชนบท กระทรวง
คมนาคม และมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย (ITIC)
      มีเคร่ืองมือในการจัดเส้นทางไปยังพ้ืนที่ที่ต้องน�าส่งความช่วยเหลือ และ
บันทึกเส้นทาง แสดงต�าแหน่งที่มีการน�าส่งความช่วยเหลือจริง ซึ่งรับข้อมูลจาก 
Mobile Application ส�าหรับเจ้าหน้าที่ในการน�าส่งความช่วยเหลือ 
      มีปฏิทิน ตารางเวลา ส�าหรับให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนก�าหนดวันเวลา
เพ่ือการออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 

Web / Mobile Application workflow

 1. Notification system and assistance requirement system
   Notification system for disasters reporter who need or 
don’t need to receive the assistance have one more channel to 
acknowledge the information and monitor the situation that lead 
to timely preparedness and can be stored the reported information 
in the disaster database for further searching and/or analysis.
Assistance requirement system inputted the information of assistance 
 requirement to the system via Web / Mobile Application by the users 
from public, community leaders, local administration organizations, 
district and provincial level, which the data accuracy will be screened 
by the local administration organizations. The system will be shown 
the spatial overview of the requirement and assistance to victims of 
various organizations, including information about bedridden patients 
and disabled people in order to plan and prepare the personnel to 
visit and provide the timely and efficiently assistance in the affected 
areas from related agencies. The report can be displayed in various 
formats such as summary report on requirement and assistance, 
summary table on various assistance, comparative report and report 
for executive, etc.   
 2. Resource allocation system for relief assistance
   Function for available resources management of each 
agencies. The resources for the relief assistance are in many forms, 
such as the supplies, personnel and services. Function for display the 
location of hospital, Public Health Station, TRCS agencies, together 
with the information of the stored resources at each location.
       Moreover, if the relief supplies are exhausted or insufficient,  
a notification system will be inputted the information to the  
consideration process to allocate the supplies for the next round 
of assistance.
 3. Delivery system for assistance and monitoring
        Function for recording the supplies and assistance delivery in 
various forms to the disaster victims and display the traffic conditions 
such as traffic routes, accident spots, maintenance points, vehicle 
density in each route on the map, linked the supporting information  
from relevant agencies such as the Department of Highways, 
Department of Rural-Highway, Ministry of Transport and the Thai 
Intelligent Traffic Information Center Foundation (ITIC)
      Tools for vehicle routing to affected areas, recording the route 
and display the actual location that be delivered the assistance. 
Those information will be sent by Mobile Application from the 
practical staffs.
 A schedule and calendar for the staff to plan the time and date 
for disaster relief assistance.
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