ปีที่ 24 ฉบับที่ 299 ประจำ�เดือนเมษายน 2563

พิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

ตามโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย
COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 15 เมษายน 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  จัดพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าตามโครงการ “สภากาชาดไทย
ร่วมใจป้องกันภัย COVID- 19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็น
ประธานในพิธี และมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี
ในการนี้ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับกระทรวงสาธารณสุข จำ�นวน 2 ล้านชิ้น และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
จำ�นวน 1 แสนชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวัง
และควบคุมการระบาดของโรค และมอบให้กับประชาชนทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด จำ�นวนกว่า 7 ล้านชิ้น

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ให้สัมภาษณ์ ช่องทางการให้ความช่วยเหลือผู้กักกันตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
วันที่ 6 เมษายน 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สมั ภาษณ์ในรายการ
“ร่วมใจคนไทย สูภ้ ยั โควิด - 19” ทางช่อง 9 MCOT เวลา 17.30 น.
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้ความช่วยเหลือของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการแจ้งและร้องขอ
ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ผู้กักตนเองเพื่อสังเกต
อาการที่มีฐานะยากจน เดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภค
บริโภค ให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
		วันที่ 9 เมษายน 2563
รายการสุขหยุดโรค ในหัวข้อ แอปพลิเคชัน
พ้นภัย ออกอากาศทางช่อง Tnn 16
ในวันอาทิตย์ท่ี 17 เมษายน 2563
โดยมี น างสาวพรรณพิ ไ ล ปุ ก หุ ต
เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ ห้องรับรอง
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

วั น ที่ 13 เมษายน 2562
รายการ “สถานีประชาชน” ออก
อากาศสดเวลา 14.00-15.00 น.
ทางช่ อ ง Thai PBS เกี่ ย วกั บ
แอปพลิเคชันพ้นภัย ชุดธารนํ้าใจ
โควิด 19 และหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ณ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย กรุงเทพฯ

ให้สัมภาษณ์ หน้ากากผ้าสำ�หรับแรงงานต่างด้าว
วั น ที่ 23 เมษายน 2563
ณ ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ ฯ
น า ย แ พ ท ย์ พิ ชิ ต ศิ ริ ว ร ร ณ
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ให้สัมภาษณ์ ในหัวข้อ หน้ากาก
ผ้ า สำ � หรั บ แรงงานต่ า งด้ า วและ
ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19
ซึ่งออกอากาศทางช่องเวิร์คพ้อยท์
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ประชุมหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
วันที่ 17 เมษายน 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ประชุมร่วมกับ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจำ�กระทรวงแรงงาน และผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ

หารือในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 กลุ่มแรงงานต่างด้าว
จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เข้าพบหารือกับ
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวง
แรงงาน พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นคณะลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงานต่างด้าวที่ตลาดกลางกุ้ง อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และร่วมมอบหน้ากากผ้า Face Shield
และเจลล้างมือ มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พร้อมนํ้าดื่ม แก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบ จำ�นวน 500 ชุด

หารือแนวทางการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
วันที่ 23 เมษายน 2563 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมประชุมกับนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหารือแนวทางการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโควิด-19
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุม ข้างห้องอธิบดี ชั้น 8 อาคารกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ
สารบรรเทาทุกข์
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ตรวจเยี่ยมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า
วันที่ 17 เมษายน 2563 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี พยาบาล 7 รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
พร้อมด้วย Mr.Christopher Rassi Head of Country Cluster Support Team, Bangkok and Representative to UNESCAP at
IFRC ตรวจเยี่ยมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID - 19 ด้วยหน้ากากอนามัย
แบบผ้า” ของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดและสัมผัสผู้ป่วย ผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดนครนายก พร้อมรับมอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 ชุด Hygiene Kids จำ�นวน 96 ชุด (งบทุน
จักรพรรดินีโชเก็น) พร้อมนํ้าดื่ม เพื่อนำ�ไปมอบให้กับผู้กักตนเอง 14 วัน ที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่น

ปล่อยคาราวานรถบรรจุสิ่งของบริจาค ในโครงการ
“อาสาร่วมใจ FIGHT COVID -19”

วันที่ 23 เมษายน 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวานรถบรรจุสิ่งของบริจาค
ในโครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID -19” ของสภากาชาดไทย ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และองค์กรภาคเอกชน
จัดขึ้น เพื่อนำ�สิ่งของที่ได้รับบริจาคส่งมอบให้กับจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับและกระจายต่อให้กับจังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส พร้อมจัดชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด - 19 จำ�นวน 3,000 ชุด
เพื่อนำ�ไปมอบให้กับผู้กักตนเอง14 วัน ที่ขาดแคลน ใน 5 จังหวัดดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ภาคเอกชน ร่วมพิธี
ณ สวนหย่อมศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
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ส่งมอบ “ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID – 19 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
วั น ที่ 2-10 เมษายน 2563
มอบจำ�นวน 3,987 ชุด แก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจังหวัดเลย 870 ชุด
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา 1,404 ชุ ด
จังหวัดลพบุรี 1,300 ชุด จังหวัดนนทบุรี
100 ชุด จังหวัดพิจิตร 263 ชุด และ
จังหวัดสระบุรี 50 ชุด

วันที่ 13-14 เมษายน 2563 มอบให้แก่จิตอาสา และอาสาสมัครสื่อสารสาธารณสุข (อสส.) กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 14 ชุด
เขตสาทร 3 ราย เขตราชเทวี 5 ราย และเขตวังทองหลาง 8 ราย

วันที่ 20 เมษายน 2563 มอบผ้าอ้อมสำ�หรับเด็กในครอบครัว ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยผ้าอ้อมได้รับการบริจาคจาก บริษัทยูนิชาร์ม
(ประเทศไทย) จำ�กัด และมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำ�หรับเด็ก และแอลกอฮอล์ เจล มากกว่า 1,100 ชิ้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำ�บลหน้าเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สารบรรเทาทุกข์

5

สรรหา...มาฝาก

6

สารบรรเทาทุกข์

สรรหา...มาฝาก

สารบรรเทาทุกข์

7

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ส่งมอบ “ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19”
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 (ต่อ)
สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์

  วันที่ 31 มีนาคม และ 2-3 เมษายน 2563 มอบ ให้วัดเทพสุรินทร์ ตำ�บลนอกเมือง จำ�นวน 5 ชุด วัดโคกบัวราย ตำ�บลในเมือง
จำ�นวน 8 ชุด วัดทุ่งโพธิ์ ตำ�บลท่าสว่าง อำ�เภอเมือง จำ�นวน 5 ชุด รวม 18 ชุด และมอบให้แก่ผู้กักตนเองในพื้นที่อำ�เภอท่าตูม และ
อำ�เภอจอมพระ จำ�นวน 18 ชุด พื้นที่อำ�เภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 610 ชุด

วันที่ 5 - 8 เมษายน 2563 มอบจำ�นวน 12,259 ชุด ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 5,163 ชุด จังหวัดอุดรธานี 5,484 ชุด จังหวัดสุรินทร์
502 ชุด และจังหวัดบึงกาฬ 1,110 ชุด
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ส่งมอบ “ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID – 19 (ต่อ)
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วั น ที่ 18 เมษายน 2563
มอบจำ � นวน 2,938 ชุ ด ให้ แ ก่
ผู้กักตนเองในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 3, 7, 11 และ 17 เมษายน 2563   มอบจำ�นวน 4,961 ชุด ให้แก่ผู้กักตนเองในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 3,239 ชุด
จังหวัดอุบลราชธานี 77 ชุด และจังหวัดอำ�นาจเจริญ 1,645 ชุด

สารบรรเทาทุกข์
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ส่งมอบ “ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID – 19 (ต่อ)
สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 21 เมษายน 2563 มอบจำ�นวน 97 ชุด ให้แก่
ผู้กักตนเองในพื้นที่อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 1, 6 และ 11 เมษายน 2563 มอบจำ�นวน 273 ชุด ให้แก่ผู้กักตนเองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 400 ชุด
และเครื่องอุปโภค บริโภค จำ�นวน 240 ชุด และจังหวัดชุมพร 33 ชุด

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) นครศรีธรรมราช
วันที่ 18 และ 21 เมษายน 2563 มอบจำ�นวน 1,564 ราย ให้แก่ผู้กักตนเองในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 10 เมษายน 2563  มอบจำ�นวน 289 ชุด ให้แก่ผู้กักตนเองในพื้นที่
จังหวัดพังงา
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สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวล

ควา

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
   วันที่ 16 เมษายน 2563  ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค
จำ�นวน 222 ชุด ให้แก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำ�บลกระโพ และตำ�บลพรมเทพ
อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
    วันที่ 16 เมษายน 2563 มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ เพื่อบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบวาตภัย จำ�นวน 880 ครัวเรือน ในพื้นที่ อำ�เภอลำ�ปลายมาศ อำ�เภอกระสัง
อำ � เภอพลั บ พลาชั ย อำ � เภอหนองหงส์ อำ � เภอหนองกี่ และอำ � เภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
   วนั ที่ 14 เมษายน 2563 แจกขนมคุกกีแ้ ละนาํ้ ดืม่ สงเคราะห์เด็กและ
ผูส้ งู อายุในชุมชน 3 แพร่ง ได้แก่ แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์
และผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานี จำ�นวน 95 ราย

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
    วันที่ 7 เมษายน 2563 มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 421 ชุด ให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เพือ่ มอบให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวาตภัย
พายุฤดูร้อน ในพื้นที่ 7 อำ�เภอ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ
  วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563  ตรวจคัดกรอง
ผูท้ สี่ ญ
ั จร เข้า-ออก อำ�เภอหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน เพือ่ ป้องกัน
การระบาดของโรค covid-19 โดยร่วมปฏิบัติงานกับตำ�รวจ
กรมการขนส่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และ อปพร.
ณ อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  วันที่ 1 เมษายน 2563  ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานกิจกรรม
Big Cleaning day ถนน แหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ ย่านชุมชนต่างๆ ในเขต
เทศบาลเมืองหัวหิน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยล้างทำ�ความสะอาดถนน
แหล่งชุมชน ฉีดพ่นละอองน่าเชื้อโรค
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

ธนาคารออมสินมอบแอลกอฮอล์เจลป้องกัน Covid 19
วันที่ 1 เมษายน 2563 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน มอบแอลกอฮอล์เจลชนิด
พกพา จำ�นวน 50,000 ชิน้ ให้กบั สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 โดยมี
ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ธนาคารออมสิน สำ�นักงาน
ใหญ่ พญาไท กรุงเทพฯ

มอบแอลกอฮอล์เจล ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
วันที่ 13 เมษายน 2563 นางณัฐวดี พูลอำ�ไภย์
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ และคณะ มอบ
แอลกอฮอล์เจล ขนาด 25 มิลลิลติ ร จำ�นวน 5,000 หลอด
ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อใช้
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโคน่า
2019 ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ถนนดินแดง กรุงเทพ ฯ

เชอรีล่อน บริจาคหน้ากากผ้าทอ จำ�นวน 12,000 ชิ้น
วันที่ 23 เมษายน 2563 คุณภรณี
บุณยเกียรติ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์
เชอรีล่อน พร้อมคณะ บริจาคหน้ากากผ้าทอ
จำ�นวน 12,000 ชิน้ มูลค่ารวม 348,000 บาท
เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน
จากสถานการณ์เชื้อไวรัส COVID 19 ระบาด
ในการนี้ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 และ 0-2251-7614-5 โทรสาร 0-2252-7976 E-mail : relief@webmail.redcross.or.th
relief@redcross.or.th
ยพิทักษ์ สภากาชาดไทย TRC.RH - TMR03 - 20 - 299
กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

