ปีที่ 24 ฉบับที่ 302 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2563

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย”
จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 6
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและ
ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จึงได้พระราชทานพระราชานุญาต
ให้สภากาชาดไทย โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” ขึ้นเพื่อประกอบอาหาร
ปรุงสุกสำ�หรับนำ�ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป็นแห่งที่ 6  ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน
ถึง 4 กรกฎาคม 2563  โดยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำ�นวนทั้งสิ้น 22,657 ชุด มีนายกฤษดา บุญราช ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 26 มิถุนายน 2563 มีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธปี ดิ วันที่ 4 กรกฎาคม  2563 และมีนางวัลลภา  สุขศิรมิ ชั รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน ฯ                              

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย” จังหวัดเชียงราย แห่งที่ 7
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 20-29 กรกฎาคม 2563 โดยผลิตอาหาร
ปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำ�นวนทั้งสิ้น 27,025 ชุด มีนายแพทย์พินิจ
กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563  
มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
พิธีปิดวันที่ 29 กรกฎาคม  2563 และมีนางวัลลภา  สุขศิริมัช รักษาการ
ในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นหัวหน้าครัว
พระราชทาน ฯ ณ หน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลากลางจังหวัดหลังแรก
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ความเคลื่อนไหว

ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่เจ้าอาวาสวัดหัวลำ�โพง และวัดปทุมวนาราม ฯ

วันที่ 29 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ถวายหน้ากากอนามัยแบบ
ผ้า จำ�นวน 200 ชิ้น แก่ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.3)
เจ้าอาวาสวัดหัวลำ�โพง พระอารามหลวง เพื่อใช้ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ Covid-19 ณ วัดหัวลำ�โพง กรุงเทพฯ และถวายแด่
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 10
และผูช้ ว่ ยแม่กองธรรมสนามหลวง จำ�นวน 400 ชิน้ พร้อมเจลล้างมือ
และชุ ด ปฐมพยาบาล ในโอกาสนี้ ไ ด้ เข้ า กราบนมั ส การ
พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ถนนพระรามที่ 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ

สนับสนุนสิ่งของจำ�เป็นให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วยคุณดวงสมร พันธุเสน ผู้แทน บริษัท เคซีจี
คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ คณบดีส�ำ นักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และหจก.ห้างขายยาจอมทอง ร่วมกับพระครูปริยตั วิ ฒ
ั นกิจ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำ�โพง พระอารามหลวง กรุงเทพ ฯ จัดพิธีบำ�เพ็ญกุศล  โดยการมอบทุนการศึกษา จำ�นวน 119 ทุน พร้อมอุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน 2 ล้อ พัดลม ผ้าห่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องอุปโภค-บริโภค ยาเวชภัณฑ์จาก หจก.ห้างขายยา
จอมทอง ขนมคุกกี้ จาก KCG ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์ ตำ�บลม่วงหมู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และมอบชุดธารนํ้าใจฯ
แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐานะยากจน จำ�นวน 139 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนศรัทธาภิรมย์
และเดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่ด� 
ำ แผนกสามัญศึกษา ตำ�บลทองเอน อำ�เภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี เข้ากราบนมัสการพร้อมถวายชุดธารนาํ้ ใจฯ
เครือ่ งอุปโภค-บริโภค ยาเวชภัณฑ์ จาก หจก.ห้างขายยาจอมทอง ขนมคุกกี้ จาก KCG และหน้ากากอนามัยแบบผ้า แด่พระครูปลัดปราโมทย์
สิริเตโช ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
สารบรรเทาทุกข์
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มอบสิ่งของเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคระบาด COVID-19
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และสิงห์บุรี
- วั น ที่ 26 และ 30
มิถนุ ายน 2563 นางสาวศิรภิ รณ์
วงศ์วัฒนวรรณ พยาบาล 4
งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อม
รับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่
นำ�สิ่งของส่งมอบเพื่อส่งเสริม
การป้องกันโรคระบาด และรักษาความสัมพันธ์กบั ชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ ได้แก่ สเปรย์กนั ยุง จำ�นวน 4,800 ขวด
ยาจุดกันยุงแบบขด จำ�นวน 32,500 กล่อง นํ้ายาทำ�ความสะอาดพื้น จำ�นวน 9,000 ถุง หน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำ�นวน 228 ชิ้น
และหน้ากากกันละอองฝอย (Face Shield) จำ�นวน 400 ชิน้ มอบให้แก่ ชุมชนหมูท่ ี่ 1-8 ตำ�บลนาคู อำ�เภอผักไห่  ณ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลนาคู อำ�เภอผักไห่ และสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมอบให้ชุมชนหมู่ที่ 1 - 7 ตำ�บลบางหลวง
และชุมชนหมู่ที่ 1 - 9 ตำ�บลหาดอาษา อำ�เภอสรรพยา ณ เทศบาลตำ�บลบางหลวง อำ�เภอสรรพยา และสำ�นักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยนาท
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
นางสาวกฤวิสรา ธนเพิ่มพร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พยาบาล 8 และคณะ
มอบสิ่งของได้แก่ ยาจุดกัน
ยุงแบบขด จำ�นวน 15,600
กล่อง หน้ากากอนามัยชนิดผ้า
จำ�นวน 285 ผืน และนํ้ายา
ทำ�ความสะอาดพื้น จำ�นวน 4,800 ถุงแก่นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุก พร้อมผู้นำ�ชุมชนหมู่ที่ 1
บ้านประโมง หมู่ที่ 4 บ้านปลาไหล หมู่ที่ 6 บ้านต้นหว้า และหมู่ที่ 7 บ้านม้า ตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุกและสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฯ ให้แก่แรงงานข้ามชาติในเขตกรุงเทพ ฯ และจังหวัดสมุทรสาคร
- วันที่ 29 มิถุนายน และ
26 กรกฎาคม 2563 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ  มอบชุดธารนํา้ ใจ
กู้ ชี วิ ต ฝ่ า วิ ก ฤติ โ ควิ ด 19
ให้กับแรงงานข้ามชาติที่ได้รับ
ผลกระทบ จำ�นวน 126 ชุด
พร้ อ มมอบหน้ า กากอนามั ย
แบบผ้า ให้คำ�แนะนำ�การดูแลตนเอง แจกแผ่นพับความรู้เรื่องโรค COVID-19 เจลล้างมือ หนังสือนิทานภาษาพม่า และ booklets
ให้แก่เด็กในศูนย์การเรียนรู้แรงงานข้ามชาติ จำ�นวน 570 ชุด ณ  ศูนย์ประสานงานสมาคมลั่วะ แห่งประเทศไทย ซอยทวีวัฒนา
20/1 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และศูนย์การเรียนรู้แรงงานข้ามชาติ วัดเทพนรรัตน์ ตำ�บลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร                          
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เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 นางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมพยาบาล
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ณ บ้านทุ่งฟ้าผ่า ตำ�บลแม่พริก อำ�เภอแม่สรวย และบ้านห้วยนํ้ากืน ตำ�บลแม่เจดีย์ อำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และได้เยี่ยมชม
การดำ�เนินงานโรงเรียนปลอดภัยขององค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง ตำ�บลป่าแดด
อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อบรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563 นางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้างานสร้างเสริม
ศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบตั ิ และคณะจัดอบรมสร้างศักยภาพคณะกรรมการ
แกนนำ�ชุมชน หมู่ 1-8 เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยเมื่อเกิดภัยพิบัต ิโรคโควิด 19
การปฐมพยาบาลทางใจ การฝึกอบรมปฐมพยาบาล การสำ�ลัก การดูแลผูป้ ว่ ยชัก
การดูแลผูป้ ว่ ยหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น การ CPR
และการใช้เครือ่ ง AED ภายใต้โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลนาคู อำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
ณ ตำ�บลนาคู อำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้มอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาด
ในชุมชนและสื่อความรู้ด้านภัยพิบัติและโรค covid 19 ให้กับชุมชน หมู่ 1-8 โดยมีพันเอกพิเศษ เพิ่มศักดิ์ ขุนโขน รองผู้อำ�นวยการ
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้
ยังได้ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ที่ 8 เพื่อเยี่ยมชมการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงไส้เดือนดิน และบ้านดิน ตามภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเยี่ยม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และหน้ากากอนามัย ในพื้นที่
อำ�เภอศรีณรงค์ และอำ�เภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ร่วมกิจกรรม “ปั่น เยี่ยม ยาม ถาม ไถ่” กับสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบของขวัญเป็นกำ�ลังใจให้กับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลสะเดา อำ�เภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ยาชุดสามัญประจำ�บ้าน จำ�นวน 10 ชุด และร่วมปั่นจักรยานเพื่อเยี่ยมเยียน
พูดคุย สอบถาม และสร้างขวัญกำ�ลังใจ ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวที่ยากไร้ อีกทั้งมอบยากันยุงชนิดขด จำ�นวน 60 กล่อง ให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสะเดา สำ�หรับแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การล้างมือ 7 ขั้นตอน การป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยภูมิปัญญา
พืน้ บ้าน ผลิตของชำ�ร่วย “ปูนแดงสูตรกำ�จัดลูกนาํ้ ยุงลาย” การนวดเพือ่ ผ่อนคลายความเครียด และออกเยีย่ มให้ก�ำ ลังใจผูส้ งู อายุ
ที่ป่วยติดเตียง และมอบเบาะนอนสำ�หรับลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง
8
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 22 และ 24 มิถุนายน 2563
ปรั บ ปรุ ง ระบบเฝ้ า ระวั ง แจ้ ง เตื อ นภั ย
บ้านเปือย บ้านกระแอกน้อย อำ�เภอสำ�โรง
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมอบอุปกรณ์เฝ้าระวัง
และแจ้งเตือน พร้อมทัง้ ติดตัง้ ระบบกระจายเสียง
จั ด ทำ � เสาวั ด ระดั บ นํ้ า รั บ มอบอุ ป กรณ์
เสริมศักยภาพการรับมือกับนํ้าท่วม ได้แก่
เสื้ อ ชู ชี พ เสื้ อ สะท้ อ นแสง ถั ง บรรจุ นํ้ า
พร้อมหัวฉีด ไม้ตบไฟ ครอบไฟป่า กระบองไฟ นกหวีด ไฟฉาย และกระเป๋าปฐมพยาบาล พร้อมกันนีเ้ จ้าหน้าทีป่ อ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อบต.โนนกาเล็น ให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่เสื้อชูชีพ และการช่วยเหลือคนตกนํ้า
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมตามโครงการ เสริมสร้างสุข
อนามัยเพือ่ ปลอดภัยจาก Covid-19 ให้กบั โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์
และโรงเรียนบ้านสว่าง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง Covid-19 การควบคุ ม และการป้ อ งกั น
การแพร่กระจายเชือ้ สำ�หรับครอบครัว โรงเรียน และมอบชุดสุขอนามัย
สำ�หรับโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมทำ�เชือกทุ่นลอยนํ้า
ตามโครงการ ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (OFDA) ให้ความรู้
เกี่ยวกับ วิธีการช่วยเหลือคนจมนํ้า จำ�ง่ายๆ สติ ตะโกน โยน ยื่น
ณ ศาลาวัดบ้านเปือย หมู่ที่ 3 ตำ�บลโนนกาเล็น อำ�เภอสำ�โรง
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรม
อาชีพเสริม การสานกระเป๋าด้วยเส้นพลาสติก
ณ ศาลากลางบ้ า นสุ ข เกษม ตำ � บลคั น ไร่
อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรม
ชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมรับภัย ผ่านการเรียนรู้
ทางกิจกรรมกลุม่ สร้างสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์
ผ่อนคลายความเครียด
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วั น ที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2563
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำ�นวน 3,404 ชิน้
เอทิลแอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร จำ�นวน
11 แกลลอน ให้กบั โรงเรียน 6 แห่ง และศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก 2 ศูนย์ ในพื้นที่ตำ�บลหนองหงส์
อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมให้
คำ�แนะนำ�การดำ�เนินชีวิตวิถีใหม่
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 จัดอบรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน
พร้อมรับภัยพิบัติ เรื่อง การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น หลักสูตร 1 วัน ภายใต้กิจกรรม
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ และให้ค�ำ แนะนำ�การ
ดำ�เนินชีวติ วิถใี หม่ พร้อมการใช้แอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 5 และ 8
ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 จัดอบรมหลักสูตร
ผู้สูงอายุพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้กิจกรรมชุมชน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของสถานี
กาชาด และให้คำ�แนะนำ�การดำ�เนินชีวิตวิถีใหม่  
ณ หมูท่ ี่ 5 บ้านกลอง ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบลู ย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรม
ทบทวนแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
และอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น หลักสูตร
1 วัน ให้กบั บุคลากรของสถานีกาชาดสิรนิ ธร
ณ ห้องประชุมใหญ่สถานีกาชาดสิรินธร  
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กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)

วันที่ 3 และ 14 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบสือ่ ประชาสัมพันธ์หน้ากากอนามัย
แบบผ้า และแอลกอฮอล์เจลให้แก่แรงงานข้ามชาติในโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ผ่านองค์กรเครือข่าย
โครงการได้แก่ มูลนิธชิ ว่ ยไร้พรมแดน มูลนิธศิ ภุ นิมติ รแห่งประเทศไทย เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) และองค์กรระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ฯ (IOM) ในเขตตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก

ติดตามความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 Mr. Hung Ha ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ (DM Manager) IFRC, Mr.Jonathan Baker
ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค USAID และคณะร่วมกับ นางศิริมล คำ�ภีร์พันธุ์ พยาบาล 6 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และหัวหน้า
สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมคณะร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการสร้างขีดความสามารถ
ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในประเทศไทย ระยะที่ 2 (OFDA) ซึ่งได้ดำ�เนินโครงการ  CBDRR และ SBDRR ในพื้นที่จังหวัดพังงา
และกระบี่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และชุมชนในโครงการ พร้อมมอบชุดสุขอนามัยต้านภัยโควิด-19 ณ โรงเรียนเกาะหมากน้อย
ตำ�บลเกาะปันหยี อำ�เภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา บ้านห้วยนํ้าแก้ว ตำ�บลหน้าเขา อำ�เภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และบ้านทับปริก
หมู่ 5 ตำ�บลทับปริก อำ�เภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

ฮอว์ลี่ย์ แอนด์ ฮาเซล เคมิคอล มอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดาร์ลี่
สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
นายสุ พ จน์ สั น ติ วิ ม ลรั ต น์
ผู้ จั ด การฝ่ า ยการตลาด
ลูกค้าอาวุโส บริษัท ฮอว์ลี่ย์
แอนด์ ฮาเซล เคมิ ค อล
(ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อมด้วย
คุณวนัสภรณ์ ธนาสิดาพันธุ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส
และคุณกมลรัตน์ บูรณบุรีวาสน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์อาวุโส ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ยาสีฟันดาร์ลี่ มูลค่า  4,215,943.45 บาท
สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

ดาว เคมิคอล ประเทศไทย สนับสนุนถุงกาชาด-ดาว
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย เลือ่ นผลเจริญชัย
ประธานบริหาร บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด
สนับสนุนถุงกาชาด-ดาว ให้แก่ส�ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย และเดือดร้อนจากโควิด 19
มูลค่า 1,000,000 บาท

มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
นายธเนศร์ รัชตะปีติ ประธาน
มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย   บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด พร้อมด้วย
คุณวรรณี ยงชยานันทกุล เหรัญญิก
และคุณฐิตภิ า ลักษณพิสทุ ธิ์ กรรมการ
มอบเงินจำ�นวน 150,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จาก โควิด-19
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 - 302
กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

