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ปีที่ 24 ฉบับที่ 305 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำ�เภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำ�นวน 3,500 ชุด
เพือ่ นำ�ไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผลิตอาหารปรุงสุก
พร้อมรับประทาน

จำ�นวน 3,500 ชุด

่ นทีส
่ ภากาชาดไทย
ครัวเคลือ
จั ง หวั ด นครราชสี ม า

เรื่องเด่นในเล่ม

3

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต

ดูแลผู้สูงวัยอย่างไร

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่แรงงานข้ามชาติ

ไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19

6 11

กิจกรรมสถานีกาชาด

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

อวยพร คลื่นวิทยุกรีนเวฟ ครบ 29 ปี
วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ครบ 29 ปี สถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 MHz. โดยมีนางสาวนวรัตน์
เตชะวิวรรธน์ Program Manager รายการวิทยุ Green Wave
F.M.106.5 MHz. (เมกกะเฮิรต์ ) และดีเจแคน อติรจุ น์ และคณะรับมอบ
ณ ตึก Gmm Grammy ถนนอโศกมนตรี (สุขมุ วิท 21) แขวงคลองเตย
กรุงเทพ ฯ

อวยพรสำ�นักงานจัดหารายได้ ครบ 48 ปี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาสำ�นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 48 ปี

อวยพรสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ครบ 31 ปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบของทีร่ ะลึกแสดง
ความยินดี เนื่องในโอกาสครบ 31 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์
สภากาชาดไทย จำ�กัด ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สหทัยมูลนิธิ

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร
ยาสีฟนั แปรงสีฟนั หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ 70% ให้แก่สหทัยมูลนิธิ และมูลนิธเิ พือ่ การฟืน้ ฟูพฒ
ั นาเด็กและครอบครัว
(FORDEC) ณ สหทัยมูลนิธิและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ กรุงเทพฯ
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มอบเครื่องช่วยฟัง
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนโครงการฝึกอาชีพ
ร่วมกับ มูลนิธิ FORDEC
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว (FORDEC) จัดโครงการฝึกอาชีพ ทำ�หมูปงิ้ นาํ้ ยาล้างจาน
และนํ้ายาซักผ้าให้กับผู้ปกครองของเด็กในความอุปการะของ
มูลนิธิ ฯ ในการนี้ ได้นำ�ข้าวสาร และชุดแปรงสีฟัน ที่ทาง
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ มอบให้เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
มาร่วมจัดโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
วัดมหาวงษ์ กรุงเทพฯ

วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงกานดา ลิมติ เลาหพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
สภากาชาดไทย พร้อมพยาบาล ร่วมปฏิบัติงานโครงการ
เครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบ
เครือ่ งช่วยฟังให้แก่ผู้บกพร่องทางการได้ยินที่ได้ผา่ นการคัดกรอง
จำ�นวน 65 เครื่อง ในการนี้นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช นางอรุณี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาด
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และคณะกรรมการ ร่ ว มมอบ
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19
ให้แก่แรงงานข้ามชาติ
จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางจริญา จารุดารา หัวหน้า
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม พร้อมเจ้าหน้าที่นำ�ชุดธาร
นํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมนํ้าดื่ม ให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติ จำ�นวน 120 ชุด นม UHT 105 ชุด หน้ากาก
อนามัย 70,422 ชิ้น และแอลกอฮอล์เจล แก่มูลนิธิรักษ์ไทย
ศูนย์ประสานงานสมาคมพราว แกนนำ�อาสาสมัครแรงงาน
ข้ามชาติชุมชนมหาชัยนิเวศน์ และ ศูนย์คาทอลิกนักบุญ
อันนา เพื่อผู้อพยพย้ายถิ่น จังหวัดสุมทรสาคร
3

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางอุรสา
จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกับนายอำ�เภอเกาะสมุย และคณะ ร่วมมอบ
ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ให้แก่
แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อำ�เภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำ�นวน 209 ชุด ณ
วัดสว่างอารมณ์ ตำ�บลบ่อผุด อำ�เภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกันนีไ้ ด้ มอบนมกล่อง
UHT สำ�หรับเด็ก แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัยแบบผ้า แผ่นพับ และโปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อ (COVID-19)
พร้อมให้คำ�แนะนำ�การดูแลตนเอง

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 และ 19 ตุลาคม 2563 นางสาวอารีรักษ์
บุญมีประเสริฐ ผูช้ �ำ นาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ
และเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์กร Center
for Asylum Protection หรือ CAP นำ�ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมนํ้าดื่ม จำ�นวน 316 ชุด นม UHT
313 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า 2,372 ชิน้ เจลแอลกอฮอล์
626 หลอด และแผ่นพับให้ความรูเ้ รือ่ งโควิด-19 ให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติ ณ คริสตจักรพระสิริแด่พระเจ้า ซอยสินสมบูรณ์
อำ�เภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และชุมชนย่านสะพานใหม่
ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ
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วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง
ผู้ชำ�นาญการ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับ
กิ่งกาชาดอำ�เภอท่ามะกา และคณะ นำ�ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมนํ้าดื่ม จำ�นวน 150 ชุด นม UHT
107 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า 420 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล
300 หลอด และแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโควิด-19 มอบให้แก่
แรงงานข้ามชาติ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ ี่ 7 ตำ�บลแสนตอ
อำ�เภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
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หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ ถวายผ้าพระกฐิน
วันที่ 11 ตุลาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ
แก่ประชาชนในงานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำ�ปี 2563 ณ วัดทัพทันวัฒนาราม ตำ�บลทัพทัน
อำ�เภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

อวยพร ศูนย์บริการโลหิตฯ ครบ 51 ปี
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีบ�ำ เพ็ญกุศลถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันครบรอบ
สถาปนา 51 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ฯ ณ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

มอบคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการศึกษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ พร้อมด้วยคุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณกฤช กุลทรัพย์ไพศาล ผูอ้ �ำ นวยการ
บริหาร ฯ บริษัท เอสวีโอเอ จำ�กัด (มหาชน) และคณะ
ร่วมมอบคอมพิวเตอร์มือสอง จำ�นวน 5 เครื่อง และสิ่งของ
5

บริจาคอื่นฯ ให้แก่โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ตำ�บลไทรงาม อำ�เภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการศึกษา โดยมี
คุณจุฑามาศ นุชนาถ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดไผ่จรเข้
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สารบรรเทาทุกข์

สรรหา.....มาฝาก
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อบรมการใช้งาน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อม
รับภัยพิบัติฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้ความรู้
เรื่องโรคไข้เลือดออกและการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ระดับองค์การบริหารส่วนตำ�บล และ
ภาคประชาชน เข้าร่วมการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ติดตามการก่อสร้าง
สถานีกาชาดที่ 9
จังหวัดอุดรธานี

แสดงความยินดี
คมชัดลึก ครบ 19 ปี

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เข้าพบ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผูแ้ ทนหน่วยงาน
ราชการในพืน้ ที่ เพือ่ หารือเกีย่ วกับการจัดสร้างสถานีกาชาด
ที่ 9 จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
พร้อมลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัด
อุดรธานี ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์หนองแด ตำ�บล
กุดสระ อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางณัฐวดี พูลอำ�ไภย์ หัวหน้า
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความ
ยินดีเนื่องในโอกาส คมชัดลึก ครบ 19 ปี โดยมีนายอุดร
แสงอรุณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คมชัดลึก มีเดีย
จำ�กัด รับมอบ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมออกบูทจัดกิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ และงาน 100 ปี ของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ณ อาคาร 1 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา
กรุงเทพฯ

เข้าพบอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และ
คณะผู้บริหาร เข้าพบนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำ�งานด้านภัยพิบัติและ
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย รวมทั้งการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ให้เข้าถึงผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
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อบรมความรู้โรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 งานสร้างเสริมศักยภาพ
ความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและ
กู้ ชี พ แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4, 5
และ 6 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านปิล็อกคี่
ตำ�บลปิล็อก อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมแนะนำ�การใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เป็นประธานการประชุมกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2564”
โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย
ภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชัน้ 9 ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ เพื่อเป็นการสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม
2563 ณ อำ�เภอพบพระ และอำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวสุกัญญา
ทรัพย์อดุ มมัง่ มี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
และคณะ พร้อมด้วยนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่
ประเมินความต้องการความช่วยเหลือ ผูท้ ไี่ ด้รบั
ผลกระทบจากอุทกภัย โดยมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
50 ชุด ชุดยาสามัญประจำ�บ้าน 50 ชุด ยานาํ้ กัดเท้า
50 หลอด ชุดสุขอนามัย 20 ชุด ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอพนมสารคาม
และอำ�เภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
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มอบชุดธาร ฯ และเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุท่อก๊าซระเบิด
วันที่ 24 และ 25 ตุลาคม 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เข้าเยีย่ มให้ก�ำ ลังใจ
และมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 88 ชุด ให้ผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุก๊าซระเบิด ในพื้นที่หมู่ 4
ตำ�บลเปร็ง อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดเปร็ง
ราษฎร์บำ�รุง อำ�เภอบางบ่อ และโรงพยาบาลบางบ่อ
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และโรงพยาบาลไทยนครินทร์
จังหวัดสมุทรปราการ

มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับนายอำ�พล
อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ พร้อมนํ้าดื่ม จำ�นวน 707 ชุด
ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำ�บลทรายมูล และในพื้นที่ตำ�บลบางลูกเสือ
จังหวัดนครนายก

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ร่วมกับนายไมตรี ไตรติลานันท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ พร้อมนํ้าดื่ม
จำ�นวน 444 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำ�บล
ท่าถ่าน ตำ�บลเมืองเก่า อำ�เภอพนมสารคาม และในพื้นที่
อำ�เภอบางนํ้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ร่วมกับนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ พร้อมนํ้าดื่ม จำ�นวน 5,382 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ตำ�บลหนองบ่อ ตำ�บลบ่อสุพรรณ ตำ�บลทุ่งคอก ตำ�บลศรีสำ�ราญ
ตำ�บลดอนมะนาว และตำ�บลหัวโพธิ์ อำ�เภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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ประชุมโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
GIS (Application พ้นภัย)
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายปวิณ ชำ�นิประศาสน์ ที่ปรึกษาโครงการ ฯ
เป็นประธานในการประชุมคณะทำ�งานโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Application พ้นภัย) ระยะที่ 3 ณ ห้องราชมณเฑียร
โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน
ร่วมประชุมพร้อมแจ้งกำ�หนดการ งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

สถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
วันที่ 7-10 ตุลาคม 2563 ร่วมกับ
จังหวัดนครราชสีมา มอบชุดธาร
นํา้ ใจสภากาชาดไทย ฯ ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอ
ปากช่อง อำ�เภอโนนสูง และอำ�เภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา รวม 803 ชุด
ณ อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 12 ตุลาคม 2563
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
สระแก้ว และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มอบชุ ด
ธารนํา้ ใจ ฯ จำ�นวน 189 ชุด
ให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย ในพืน้ ที่
อำ�เภอวังนํ้าเย็น จังหวัด
สระแก้ว
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สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี
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วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ลงพื้นที่สำ�รวจและประเมิน
สถานการณ์อทุ กภัยในเขต อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี และเยีย่ ม
ให้ก�ำ ลังใจ ผูป้ ระสบอุทกภัย ผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูพ้ กิ ารทางสายตา
โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานในพืน้ ทีม่ อบ
ชุดยังชีพ ยาสามัญประจำ�บ้าน และชุดสุขอนามัย ณ จุดอพยพ
ศาลากลางบ้านชุมชนบูรพา จำ�นวน 2 ครัวเรือน และ
จุดอพยพสวนสาธารณะห้วยม่วง
จำ�นวน 11 ครัวเรือน นอกจากนี้
ได้สอนการใช้แอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ให้กับผู้นำ�ชุมชน
ที่ประสบภัย

สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ให้ความรูว้ ธิ กี ารใช้งานแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” แก่ก�ำ นันและเจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำ�บล
ในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้ในการแจ้ง
สถานการณ์เกิดภัย และการร้องขอความช่วยเหลือเมือ่ เกิดภัย
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
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วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบุรี และส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง มอบชุดธารนํา้ ใจ ฯ
จำ�นวน 60 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 7
ตำ�บลไร่ส้ม อำ�เภอเมืองและหมู่ 2 ตำ�บลยางนํ้ากลัดใต้
อำ�เภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

