ปีที่ 24 ฉบับที่ 304 ประจำ�เดือนกันยายน 2563

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดตาก

วันที่ 28 กันยายน 2563   ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ จัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้า จำ�นวน 20,000 ชิ้น และแอลกอฮอล์ 70% จำ�นวน 160 ลิตร ให้กับผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตากพร้อมมอบ
ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำ�นวน 56 ชุด ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19
จำ�นวน 10 ชุด เครื่องดื่มช้อคโกแล็ตชนิดผง จำ�นวน 10 ลัง ให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรี ณ โรงเรียนอิสลาม
ศึกษา ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมกันนี้ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการป้องกันยับยั้ง
การแพร่เชื้อ เพื่อช่วยให้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ระลอก 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�หรับการดำ�เนินโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563
ถึง 25 กันยายน 2563 โดยอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต. ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร นครปฐม ตาก และปทุมธานี จำ�นวน 1,445 คน มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำ�หรับเด็ก จำ�นวน 47,664 ชิ้น
และหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำ�หรับผู้ใหญ่ จำ�นวน 319,540 ชิ้น มอบเจลแอลกอฮอล์ จำ�นวน 32,724 ชุด มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ
จำ�นวน 465 เครื่อง และมอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 จำ�นวน 10,804 ชุด
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มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชน
วันที่ 3 กันยายน 2563  
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธาน
ในพิธีมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ และนํ้าดื่ม ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับ
การร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ณ ที่ว่าการอำ�เภอสวรรคโลก และที่ว่าการอำ�เภอศรีสำ�โรง จำ�นวน 2,000 ชุด

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
วั น ที่ 8 กั น ยายน 2563
นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผูเ้ ชีย่ วชาญ
พยาบาล 8 ฝ่ า ยบรรเทาทุ ก ข์
ผู้ประสบภัย และคณะเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
โครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสา
สมัครสภากาชาดไทย” ในหลักสูตร
“การบรรเทาภัยพิบัติ” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต ให้แก่แรงงานข้ามชาติในเขตกรุงเทพ ฯ ปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี

วันที่ 8,11,18 และ 27 กันยายน 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 ให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบ จำ�นวน 517 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัยแบบผ้า รวมทั้งแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโรค COVID-19
เจลล้างมือ หนังสือนิทานภาษาพม่า และ booklets ให้แก่เด็กในศูนย์การเรียนรู้แรงงานข้ามชาติ จำ�นวน 300 ชุด
ณ ศูนย์การเรียนรู้ Myanmamdf อำ�เภอธัญบุรี ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานี ศูนย์รับดูบุตรแรงงานต่างด้าว ศูนย์ให้บริการ
แรงงานข้ามชาติ (DIC) มูลนิธิรักษ์ไทย เขตบางขุนเทียน ซอย 14 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน
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อบรมการใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย จังหวัดชลบุรี
วันที่ 9-10 กันยายน
2563 นางสาวสุ กั ญ ญา
ทรั พ ย์ อุ ด มมั่ ง มี หั ว หน้ า
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
ร่วมกับสำ�นักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด ชลบุ รี ลงพื้ น ที่
อำ�เภอบ้านบึง อำ�เภอพานทอง
และอำ�เภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่ออบรมแกนนำ�อาสาสมัครต่างด้าว (อสต.) เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการใช้
“Application พ้นภัย “ ในการแจ้งขอความช่วยเหลือสำ�หรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด19 เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคในแรงงานข้ามชาติ โดยมี อสต.แกนนำ�ชาวพม่า และชาวกัมพูชาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำ�นวน 40 คน

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 15, 17 และ 25 กันยายน 2563 เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย นำ�ชุดธารนํา้ ใจ ฯ มอบให้แก่ผปู้ ระสบอัคคีภยั
ซอยปรีดีพนมยงค์ 41 ณ สำ�นักงานเขตวัฒนา ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
จำ�นวน 11 ชุด ณ ศูนย์เยาวชน เขตดุสิต จำ�นวน 17 ชุด และ ณ สำ�นักงานเขตหนองแขม ซอยเพชรเกษม 71
เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ จำ�นวน 10 ชุด ตามลำ�ดับ

มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน ฯ

วันที่ 16 กันยายน 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับนางจุรพี ร โพธิป์ ภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลพบุรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 6 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา จำ�นวน 3 ชุด อุปกรณ์การเรียน 287 ชุด ตู้ทำ�นํ้าเย็น
3 เครื่อง แปรงสีฟันและยาสีฟัน 314 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดเขาวงกฎ โรงเรียนพิบูลปัทมาคม และโรงเรียนห้วยแก้ว และถวาย
ชุดธารนํ้าใจ ฯ แด่พระภิกษุสงฆ์วัดเขาวงกฎ และวัดห้วยแก้ว จำ�นวน 10 ชุด
สารบรรเทาทุกข์
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อวยพร กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบ 17 ปี
วันที่ 16 กันยายน 2563 นางณัฐวดี พูลอำ�ไภย์ หัวหน้า
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ และคณะมอบกระเช้าแสดงความ
ยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือน
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ครบ 17 ปี โดยมีพลอากาศตรี
ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบ
ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ กรุงเทพ ฯ

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวลาว

วันที่ 17 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย และคณะ ลงพื้นที่มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวลาว จำ�นวน
203 ชุด ณ วัดบ้านปากห้วย ตำ�บลหนองผือ วัดบ้านอาฮี ตำ�บลอาฮี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำ�บลบ้านแก่งม่วง
ตำ�บลนํ้าทูน อำ�เภอท่าลี่ จังหวัดเลย

มอบสิ่งของเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคระบาด COVID-19

วันที่ 17 กันยายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำ�นิประศาสน์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
โครงการเสริมสร้างด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ตรวจเยี่ยมและมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 268 ชุด พร้อมหน้ากากอนามัย
แบบผ้า เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดเจล โปสเตอร์แนะนำ�การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดยมีคุณพ่อพนศรี
ทองคำ� เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล และคุณพ่อธงชัย ทองรส ผู้จัดการบ้านเอื้ออารี สะพานใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมมอบ
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
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ทำ�ความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล

วันที่ 19 กันยายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมทำ�ความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล
เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลครั้งที่ 18 (International Coastal Cleanup Day (ICC Day)) ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล
ณ หาดนํ้าริน-หาดพยูนและหาดพลา อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

มอบพัดลม ตู้ทำ�นํ้าเย็น และสิ่งของบริจาค ให้สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี
วันที่ 21 กันยายน 2563  
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
ร่วมกับนางดลวสา บุญเลิศ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปทุมธานี และคณะกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมมอบพัดลมติดผนัง จำ�นวน 3 ตัว พัดลมอุตสาหกรรม จำ�นวน 2 ตัว
ตู้ทำ�นํ้าเย็น 3 ตู้ ยาสีฟัน 648 หลอด แปรงสีฟัน 600 อัน หน้ากากอนามัย 1,302 ชิ้น ผักกาดดอง 960 กระป๋อง และเสื้อผ้า
106 ตัว ให้แก่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ฯ ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ฯ จังหวัดปทุมธานี

มอบตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน
วันที่ 22 กันยายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระปกรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบตู้ยา
สามัญประจำ�บ้าน จำ�นวน 2 ตู้ พร้อมถุงมือยาง 2 กล่อง ให้แก่
สำ�นักงานเขตปทุมวัน เพือ่ แสดงความขอบคุณทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์
ในการจัดเก็บขยะสิง่ ปฏิกลู ต่าง ๆของสำ�นักงานฯ โดยมีนางสุวรรณ
ศิริมุจลินท์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขตปทุมวัน รับมอบ ณ สำ�นักงาน
เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
สารบรรเทาทุกข์
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เปิดโครงการเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร (รัก-สะ-นา-วา)

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร (รัก-สะ-นา-วา)
เฉลิมพระเกียรติสภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำ�ปี 2563 สำ�หรับการดำ�เนินโครงการเรือกาชาดจังหวัดสมุทรสาคร (รัก-สะ-นา-วา) เฉลิมพระเกียรติสภา
นายิกาสภากาชาดไทย ประจำ�ปี 2563 เป็นเรือลำ�ที่ 2 ของสภากาชาดไทย ทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามชือ่ เรือว่า “รักษนาวา”
(รัก-สะ-นา-วา) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อออกหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางนํ้า ณ วัดท่ากระบือ ตำ�บลบางยาง อำ�เภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่

วันที่ 24 กันยายน 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงกานดา ลิมติ เลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์
เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติงานตรวจรักษา
และผ่าตัดตา แก่ประชาชนทีด่ อ้ ยโอกาส ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านชำ�ฆ้อ อำ�เภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง วันที่ 21-25 กันยายน 2553
โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมมอบชุดของขวัญ ให้แก่ผู้ที่ได้รับ
การผ่าตัดตา พร้อมกันนี้นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้จัดการส่วนหน่วยงานชุมชนสัมพันธ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
มอบเงินจำ�นวน 150,000 บาท ชมรมแม่ดีเด่น มอบเงินจำ�นวน 20,000 บาท ให้แก่สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาจำ�นวน 233 ราย และได้รับการผ่าตัด รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 144 ราย

ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินงานกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2564”
วันที่ 24 กันยายน 2563 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินงาน
กิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2564” เพื่อคัดเลือกพื้นที่และกำ�หนด
รูปแบบในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และ
ผู้ ด้ อ ยโอกาสในถิ่ น ทุ ร กั น ดารที่ ป ระสบภาวะอากาศหนาวเย็ น ให้ มี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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เยี่ยมชมภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ของสถาบันศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย มาศึกษาดูงานด้านการจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บรรยายเกี่ยวกับภารกิจ
ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

ประชุมถอดบทเรียนความรู้เรื่องโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 นายแพทย์พิชิต
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และถอด
บทเรียนการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด 19
ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ณ โรงแรมโกลเด้น ซี หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพ ฯ
วันที่ 17 และ 22 กันยายน 2563
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาอารี)
จัดอบรมการบูรณาการ การดูแลผู้สูงอายุ
และแกนนำ�ครูสุขภาพ สู่การดูแลตนเอง
เพือ่ เป็นผูส้ งู วัยสุขภาพดีมคี วามสุขรุน่ ที่ 1
ณ อาคารบริพตั รวรอุทศิ ชุมชนสามแพร่ง
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
		

วันที่ 2 กันยายน 2563 จัดกิจกรรม
ประชุมประจำ�เดือนกันยายน 2563
และพิธปี ดิ โครงการอบรมดนตรีอังกะลุง
ของชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7
อุบลราชธานี โดยคุณนภาพร เมฆาผ่องอำ�ไพ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ

สารบรรเทาทุกข์
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สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
วั น ที่ 11 กั น ยายน 2563
นายวิรจุ วิชยั บุญ รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การใช้งาน
แอพพลิเคชั่น“ พ้นภัย” ร่วมกับ
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี
จำ�นวน 2 รุ่น 60 และโดยมี
เจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผ่านการอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นพ้น ร่วมเป็นวิทยากรให้คำ�แนะนำ�ประจำ�กลุ่ม

สถานีกาชาดที่ 11วิเศษนิยม
วันที่ 15 กันยายน 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
และเครือข่ายองค์กรข้ามชาติ มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19
พร้อมนํา้ ดืม่ นมสำ�หรับเด็ก หน้ากากผ้าสำ�หรับผูใ้ หญ่และเด็ก ใหักบั แรงงาน
ข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด 19 ณ ชุมชนหมู่บ้าน
มหาชัยนิเวศน์ ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วั น ที่ 30 สิ ง หาคม 2563 ร่ ว มกั บ
เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
และเครือข่ายองค์กร UNICEF (มูลนิธิรักษ์
ไทยนครศรีธรรมราช) มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้กบั แรงงานข้ามชาติ พร้อม
นมกล่อง หน้ากากผ้า จำ�นวน 75 ชุด ณ ศูนย์
การเรียนรูเ้ ด็กข้ามชาติ อำ�เภอขนอม และบ้าน
พักแรงงาน อำ�เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 1-2 กันยายน 2563 ร่วมฝึก
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ
กลุม่ จังหวัดภาคใต้ฝงั่ อ่าวไทย ประจำ�ปี 2563
(SDMEx2020) พร้อมทัง้ นำ�เสนอ Application
“พ้นภัย” ณ โรงแรม ดิโอวาเลย์ และ
ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11
สุราษฎร์ธานี อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช (ต่อ)
วันที่ 9 และ 14-15 กันยายน 2563 ร่วม
กับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี โดยนางอนุรี
วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ
(MWG) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลปัตตานี
(Stellamaris) มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤตโควิด 279 ชุด นมกล่อง เจลแอลกอฮอล์
หน้ากากผ้า สื่อความรู้วิธีใช้หน้ากากอนามัย
แบบผ้าที่ถูกต้อง 3 ภาษา (ไทย พม่า กัมพูชา) ณ ซอยอารีย์ วัดแหลมนก ชุมชนยูโย ชุมชนสะพานปลา และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลปัตตานี
(Stellamaris) ณ อำ�เภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันที่ 14 -15 กันยายน 2563 ร่วมกับ
นายอำ�เภอเกาะสมุย และคณะ ปฏิบัติงาน
โครงการ “รวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติ” ในพื้นที่อำ�เภอเกาะสมุย
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จำ � นวน 201 ชุ ด
ณ วัดพม่า (ภายในบริเวณวัดสว่างอารมณ์)
ตำ�บลบ่อผุด อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 22 กันยายน 2563 ร่วมกับมูลนิธิ
ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vission
Foundation of Thailand) มอบชุดธารนํา้ ใจ
ฝ่าวิกฤติโควิด 19 ให้กับแรงงานข้ามชาติ
จำ�นวน 382 ชุด พร้อมมอบนมพาสเจอไรซ์
ให้กบั เด็ก จำ�นวน 548 แพ็ค และออกปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้าย
ถิ่นฐาน (IOM) มอบชุดธารนํ้าใจฝ่าวิกฤติ
โควิด – 19 ให้กับแรงงานข้ามชาติ จำ�นวน 464 ชุด พร้อมมอบนมพาสเจอไรซ์ให้กับเด็ก จำ�นวน 129 แพ็ค
วันที่ 28 กันยายน 2563 นางสาวนฤมล
พรหมวา หั ว หน้ า สถานี ก าชาดเทพรั ต น์
(สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) พร้อมคณะ
มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟาเรด
จำ�นวน 186 เครือ่ ง ให้แก่ศนู ย์ประสานงานการ
จัดการเด็กต่างด้าว เพื่อป้องการการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมีนายพงศกร ทองคำ� ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 รับมอบ ณ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จังหวัดตาก
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 18 กันยายน 2563 รศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.สมใจ
สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร
เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ สมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ทพญ.ฐิฏมิ า ศุขเขษม
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และนางนภาเพ็ญ จันใด สำ�นักโครงการ
พระราชดำ�ริโครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรม
พิเศษ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำ�นวน 1,000,000 บาท
จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรม
ตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอืน่
และโครงการยิม้ สวยเสียงใส สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ภัยพิบตั ิ ฯ

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้
วันที่ 29 กันยายน 2563 นายตง
ธีระนุสรณ์กจิ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และคณะ
มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กผูย้ ากไร้
จำ�นวน 548,617 บาท โดยมีผอู้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ
ศูนย์ปฎิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ 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 - 304
กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

