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รับมอบโล่รางวัลการประกวด
ร้านกาชาดออนไลน์ประจําปี 2563

สรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ของสํานักงานบรรเทาทุกข์

ระหว่างวันที่ 3-30 ธันวาคม 2563

เรื่องเด่นในเล่ม 

อบรมภาคีเครือข่าย
การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

ครบ 100 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
สํานักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

“หนาวน้ีท�าดีเพื่อพ่อ 2564”

ปีท่ี 24  ฉบับท่ี 307  ประจำ�เดือนธันว�คม 2563
THE REL IEF NEWSสาร

บรรเทาทุกข์

 วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 พลโทนายแพทย์อ�านาจ บาลี ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับนายวรานนท์ ย้ิมมงคล  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พลอากาศตรีวิสุทธิ์ สมภักดี ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ ดร.จ�าลอง 
อนนัตสุข นายกสมาคมชา่งภาพผู้ส่ือขา่วโทรทัศนแ์ห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และคณุนภาพร ไตรวทิยว์ารกีลุ (ดเีจอ้อย) จากรายการ
คลื่นวิทยุกรีนเวฟ FM 106.5 MHz. พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย แถลงข่าว กิจกรรม “หนาวน้ีทำาดีเพื่อพ่อ 2564”  ซึ่งจัดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดตาก 
ระหว่างวันท่ี 15-17 ธันวาคม 2563
 โดยส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รว่มกับ จังหวัดเลย กองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) พร้อมศิลปินดารา และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ 2564” เพื่อมอบเครื่องกันหนาว
แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ�านวน 3,500 ชุด ชุดกันหนาวเด็ก จ�านวน 1,200 ชุด มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องท�าน�้าเย็น ยา เวชภัณฑ์ส�าหรับห้องพยาบาล
โรงเรียนในชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี ้
ยังเย่ียมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ เพื่อมอบเคร่ืองกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ จ�านวน 30 ครอบครัว ณ โรงเรียน 

รวมไทยพัฒนา 2 ต�าบลรวมไทยพัฒนา ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป ต�าบลช่องแคบ อ�าเภอพบพระ และโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ต�าบลมหาวัน  
อ�าเภอแมส่อด จังหวดัตาก เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิด ีศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่วั  
และน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
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ความเคลื่อนไหว

รับมอบโล่รางวัลการประกวด
ร้านกาชาดออนไลน์ประจําปี 2563
 วันท่ี 19 ธันวาคม 2563 ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด
ออนไลน์ และรับมอบโล่รางวัลชมเชยการประกวดร้าน
กาชาดออนไลนป์ระจ�าปี 2563 ประเภทหนว่ยงาน 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ พระราชทาน
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  
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ความเคลื่อนไหว

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย...ภาคใต้

 วันท่ี 3 - 8  ธันวาคม 2563 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดต้ังหน่วยครัวเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จ�านวน 8,200 ชุด เพื่อน�าไปมอบให้แก่ผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ในการนี้ได้มอบชุดธารน�้าใจ ฯ ท่ีร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน  
“พ้นภัย” ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ�านวน 29,435 ชุด จังหวัดพัทลุง จ�านวน 5,454 ชุด จังหวัด
นราธิวาส จ�านวน 227 ชุด จังหวัดสงขลา จ�านวน 1,000 ชุด และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�านวน 1,082 ชุด
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อบรมภาคีเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน 
“พ้นภัย”

บรรยายพิเศษ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

ประชุมการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย คงเกษม  
ผูว้า่ราชการจังหวดัสมทุรปราการ เป็นประธานในพิธเีปิดการอบรม
ภาคีเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทย  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ณ หอประชุมศาลา
ประชาคมจังหวดัสมทุรปราการ โดยมนีางสนิุษฐิดา เพ็ชรด้วง ผูช่้วย 

ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นางนงรัตน์ คงเกษม  
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการ 
เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมในพิธี

 วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2563 นางเยาวลักษณ์ 
 ยอดโสภา หวัหน้างานอ�านวยการข้อมูลและหวัหน้างานวิทยุส่ือสาร 
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เร่ือง “โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วย
เหลอืผูป้ระสบภัยผา่นระบบแอปพลเิคชนั (พ้นภัย)” ในการประชมุ 

เชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนกลไกการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ดา้นความมัน่คงพเิศษ ณ โรงแรมเอเชยี แอร์พอร์ท อ�าเภอล�าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

 วันท่ี 4  ธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมม่ังมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ  
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และมาตรฐานส�าหรับนักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม ส�านักป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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ความเคลื่อนไหว

 วันท่ี 9 ธันวาคม 2563 นายแพทยพิ์ชิต ศิรวิรรณ รองผูอ้�านวยการ 
ส�านกังานบรรเทาทุกข ์ฯ และคณะร่วมกับคณุฉัตรสุดา จันทร์ดยีิง่ กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าพบนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือหารือเร่ืองการรณรงค์
ป้องกันความพิการแต่ก�าเนิดด้วยโฟลิกแอซิด และการปักหมุดพิกัด GPS 
ของผู้เปราะบาง ในแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพ่ือที่จะให้การช่วยเหลือ 

ผู้เปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเอง
ไม่ได้ ในยามเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที ณ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพ ฯ

 วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 นายกฤษฎา บญุราช ผู้อ�านวยการส�านกังานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในการประชุมออนไลน์ กับเหล่ากาชาดจังหวัดท้ัง 
76 จังหวัด เก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดประชุมเป็นประจ�าทุก  
2 เดือน ทัง้นี ้ในการประชมุดังกล่าว ได้มวีาระแจ้งเพ่ือทราบเก่ียวกับการด�าเนนิงาน
โครงการเย่ียมบ้านผูเ้ปราะบางทุกคน ทุกหมูบ้่านท่ัวประเทศ โดยม ีนายแพทย์พชิิต  
ศิริวรรณ รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  
เข้าร่วมประชุมฯ และช้ีแจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมส�านักงานบริหารกิจการเหล่า
กาชาด ช้ัน 8 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

 วนัท่ี 9 ธันวาคม 2563  ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทกุข์ ฯ และคณะ 

ผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน  
เพื่อส่งมอบแก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน 76 จังหวัด นอกจากนี้ยังได้มีการประชุม 

รว่มกันระหว่างส�านักงานบรรเทาทกุขฯ์ ส�านักงานบรหิารกิจการเหลา่กาชาด  
และส�านักงานจัดหารายได้ เก่ียวกับแนวทางการด�าเนินงานและ 

การสนับสนุนงบประมาณ ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้เปราะบางทุกคน 

ทกุหมูบ่า้นทัว่ประเทศ ณ หอ้งประชมุส�านกังานบรหิารกจิการเหลา่กาชาด 
ช้ัน 8 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ   

หารือเร่ืองการรณรงค์ป้องกันความพิการ
แต่กําเนิดด้วยโฟลิกแอซิด 

ประชุมออนไลน์ กับเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

แถลงข่าวมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน  
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ความเคลื่อนไหว

ประชุมสรุปบทเรียนโครงการรวมใจต้านภัยโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

ให้ความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19  จังหวัดปทุมธานี

 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปบทเรียน”โครงการรวมใจ
ต้านภัยโควิด -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยผู้แทนจาก IFRC 
ICRC ส�านกันโยบายยทุธศาสตร ์สภากาชาดไทย เหลา่กาชาดจงัหวดัปทุมธาน ีเหลา่กาชาดจงัหวดัสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจงัหวดั 

ประจวบคิรีขันธ์ เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ส�านักบริหารกิจการเหล่ากาชาด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ส�านัก
สารนิเทศและสื่อสารองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ องค์การยูนิเซฟ สมาคมพราว
และมูลนธิรัิกษไ์ทย เขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุมอาคารสริินธรานสุรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ 
และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้
และสร้างความตระหนกัรูก้ารปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในกลุม่แรงงานขา้มชาตแิก่ชาวเมียนมาร์ในพืน้ท่ีจังหวัดปทุมธาน ี
ณ Myanmar Development for fund อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 วันท่ี 21 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ  
รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ  
มอบชุดธารน�้าใจ ฯ ท่ีร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 
จ�านวน 4,000 ชุด เพื่อน�าไปช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ 

ท่ีถูกกักกันตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 
เช้ือโควิด-19 และมอบชุดป้องกันเช้ือโรค PPE จ�านวน  
2,000 ชุด Single-Use N95 Mask จ�านวน 10,000 ชิ้น  
และ Surgical Mask จ�านวน 10,000 ชิน้ ใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย์เพ่ือใชป้้องกันเชือ้โควิด-19 ผา่นเหลา่กาชาดจงัหวัดสมุทรสาคร  
โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร 

พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รับมอบ ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
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ความเคลื่อนไหว

 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวดั ร่วมกบัส�านกังานพัฒนาชุมชน
จังหวัดฯ ชมรม YEC (Young Entrepreneur Chamber 
of commerce) สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร  
และปกครองจงัหวัด ฯ รว่มบรรจชุุดธารน�า้ใจกูชี้วิต ฝ่าวิกฤติ
โควิด-19 จ�านวน 1,000 ชุด ท่ีร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน 
“พน้ภัย” เพือ่มอบให้กลุม่เสีย่งตดิเชือ้ และแพร่เชือ้แรงงาน
ต่างด้าว 

 วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 นางสาวจุฑาทิพ  
ศรีวิราช พยาบาล 4 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าท่ี น�าชุด 

ธารน�้าใจ ฯ ท่ีร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” 
จ�านวน 17 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายใน
ซอยเพชรเกษม 62 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา 
ตะเคียนเกล้ียง พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทกุขผู้์ประสบภัย  
ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ น�าชุดธารน�้าใจ ฯ  

มอบให้แก่ผู้ประสบวาตภยั จ�านวน 198 ชุด ในอ�าเภอเมือง ฯ  
อ�าเภอพรหมบุรี และอ�าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 

และสอนการใช้แอปพลเิคชันพ้นภยั ในการร้องขอความช่วยเหลอื 

ให้แก่ผู้น�าชุมชน 

ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 
ใน จังหวัดสมุทรสาคร 

มอบชุดธารนํ้าใจฯแก่ผู้ประสบอัคคีภัย  

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสิงห์บุรี 
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ครบ 100 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
 วนัที ่23 ธนัวาคม 2563   เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  
ครบ 100 ปี ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ น�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีประกอบ
พิธีบวงสรวงเจ้าที่ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ศาลพระภูมิหน้าส�านักงาน วางพวงมาลัยถวายสักการะ 

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
(พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) และถวายพวงมาลัยหน้าพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) อาคารเทิดพระเกียรติฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล 
และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลากรดีเด่น ประจ�าปี 2563 ได้แก่ นางสาวเบญจพร จิตรหาญ พยาบาล 6 สถานีกาชาดท่ี 7 
จงัหวดัอุบลราชธาน ีฝ่ายประสานงานสถานกีาชาด นายพิบูลย ์ศรสัีงข ์พนกังานขบัรถ ฝา่ยบรหิารงานท่ัวไป และนายสินธุ ์มุ่งเขือ่นกลาง  
พนกังานรกัษาความปลอดภัย สถานกีาชาดที ่4 จงัหวัดนครราชสมีา ฝา่ยประสานงานสถานกีาชาด ทัง้นี ้ได้เนน้ย�า้ใหเ้จา้หนา้ทีป่ฏิบติั
ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด

 นอกจากนี้ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ยังได้รับมอบกระเช้าและ 

ของท่ีระลึกร่วมแสดงความยินดี และสวัสดีปีใหม่ 2564 จากบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด,  
มลูนิธกิรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ�ากดั (มหาชน) , มลูนธิิโคคา-โคลา ประเทศไทย บริษัท โคคา-โคลา  
(ประเทศไทย) จ�ากัด, ส�านักงานยุวกาชาด, กองบังคับการต�ารวจทางหลวง, สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
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กิจกรรมสถานีกาชาด

กิจกรรมถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563  จัดอบรมการใช้งาน  
“Application พ้นภัย” ในโครงการขยายผลและ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ 
และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ระยะที่ 3 ให้กับหน่วยงานระดับจังหวัด อ�าเภอ อปท.  
และก�านันผู้ใหญ่บ้าน  อ�าเภอใน
พืน้ที ่บึงกาฬ จ�านวน  168 คน  
หอประชุมท่ีวา่การอ�าเภอ
เมืองบึงกาฬ และหอ
ประชุมที่ว่าการอ�าเภอ
บงึโขงหลง จังหวดับงึกาฬ

 วนัท่ี 14-15 ธนัวาคม 2563 รว่มกับเหล่ากาชาด
จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มอบชุด 

ธารน�า้ใจกู้ชวิีตฝา่วิกฤตโควิด 19 ท่ีรอ้งขอผา่นแอปพลเิคชนั 
“พ้นภัย” ให้กับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบ 

จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 จ�านวน 100 ชุด  
ให้แก่หมูบ่า้นคุม้พญาไม้ อ�าเภอสามพราน  ชุมชนหอพัก
เทศบาลซอย 5 ชุมชนซอยแหลมทองอุตสาหกรรม  
ชมุชนหอพักซอยเทียนดดั ต�าบลออ้มใหญ ่ ชมุชนหอพัก
ซอยหมอศรี ต�าบลท่าข้าม และชุมชนโรงงานผลไม้ 
กระป๋องมาลี อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 วันที่ 5 ธันวาคม 2563  ลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 โดยมอบชุดธารน�า้ใจกูชี้วิต ฝา่วิกฤต COVID-19 
พร้อมน�้าดื่ม ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคช่ัน “พ้นภัย” ให้กับ
แรงงานขา้มชาติจ�านวน 106 ราย และคนไทยจ�านวน 43 ราย 

 รวมเป็น 149 ราย และนม UHT ส�าหรับครอบครัวท่ีมีเด็ก
จ�านวน 31 แพ็ค ณ แฟลตหรรษา ซอยสุขสวัสดิ์ 78 แยก 
10 ต�าบางจาก อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 
จังหวัดอุบลราชธานี

 วันท่ี 16-17 ธันวาคม 2563 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้กับเหล่ากาชาด 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ�านาจเจริญ หน่วยงานระดับอ�าเภอ หน่วยงานระดับท้องถิ่น  
ผู้แทนและแกนน�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.จากท้ัง 7 อ�าเภอ จ�านวน 3 รุ่น รวม 130 คน ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง  
ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดอ�านาจเจริญ 

 วันที่ 27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 ส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในพื้นท่ี ท้ัง 4 ชุมชน ได้แก่บ้านหินแห่ บ้านกระแอกน้อย  
บ้านเปือย อ�าเภอส�าโรง  และบ้านฮ่องอ้อ อ�าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี น�าโดย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นท่ี ถวาย
ชดุบรรเทาทุกข ์แด่พระภิกษุสงฆ์ท่ีประสบเหตุอคัคภัีย ณ วัด
ปากน�้า อ�าเภอเมือง ฯ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งส่งค�าร้องขอ
ความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย 

 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจัด
กิจกรรมประชุมประจ�าเดือนธันวาคม 2563 โดยมีกิจกรรม
พิเศษคือการแสดงของวงอังกะลุง นักร้องของชมรมฯ และ
ออกก�าลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สมาชิกร่วมกิจกรรมวันนี้
จ�านวน 85 คน ณ สถานีกาชาดท่ี 7 จังหวัดอุบลราชธานี
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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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ธารนํ้าใจ....จากใจผู้บริจาค

มูลนิธิกรุงศรี มอบเงินช่วยเหลือผู้

กลุ่มช่างตัดผมชาย มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย

สวัสดีปีใหม่ 2564

มอบแว่นสายตาและแว่นกันแดด

 วนัที ่4 ธนัวาคม 2563 ผู้อ�านวยการส�านกังานบรรเทาทุกข ์ฯ  
และคณะ รับมอบเงิน จ�านวน 400,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ  
จ�านวน 150 ถุง จากคุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
มูลนิธิกรุงศรี พร้อมด้วยคุณนัยนา ยังเกิด ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝา่ยกิจกรรมสังคม เพ่ือน�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในพ้ืนที่
ภาคใต้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ  
คงรักเกียรติยศ รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  
รับมอบแว่นสายตาและแว่นกันแดด จ�านวน 385 อัน  
จากบริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด ให้แก่ 
ศูนยจ์กัษมุาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เพ่ือน�าไปชว่ยเหลือ
ผู้ท่ีมีปัญหาด้านสายตา ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

 วันท่ี 8 ธันวาคม 2563 นางวิมลรัตน์ พูลสุขโข 
หัวหนา้ฝ่ายการเงินและบญัช ีเปน็ตวัแทนรับมอบเงินบริจาค  
จ�านวน 17,307 บาท จากนายสนัน่ โสนาคา (กลุม่ช่างตัดผมชาย)  
เพ่ือน�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั ณ ฝา่ยบรหิารงานทัว่ไป 
ส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 แพทย์หญิงอนงค์ เลขะกุล เข้ามอบ
ของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์ ฯ 
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ 

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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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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