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เรื่องเด่นในเล่ม
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บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอัคคีภัย

ดูแลใจผู้สูงวัย ไม่ให้วิตกกังวล
กับไวรัสโควิด-19 มากจนเกินไป
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ดูแลสุขภาพใจ
ในระยะ covid ระบาด

สภากาชาดไทย ช่ ว ยเหลื อ แรงงานข้ า มชาติ
และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19

สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19   สำ�หรับผู้ที่ต้องทำ�การกักตัวให้อยู่ในพื้นที่
และสำ�หรับผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ยากไร้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 (ระลอกแรก) โดยมอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19
พร้อมนํ้าดื่ม ในพื้นที่ 69 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 175,974 ชุด  มูลค่า 116,142,840 บาท  
พร้อมกันนี้ยังได้มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ช่วยเหลือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 26 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นครปฐม กรุงเทพมหานคร
สุราษฎร์ธานี สระแก้ว พังงา สมุทรปราการ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ตาก นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี ระนอง ระยอง ชลบุรี หนองคาย
เชียงใหม่ นนทบุรี ปัตตานี เลย ชุมพร ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ปทุมธานี สงขลา และราชบุรี รวม 31,893 ชุด มูลค่า 21,049,380 บาท
นอกจากนี้ยังได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด ระลอก 2 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 - 30 มกราคม 2564  
จำ�นวน 21 จังหวัด (สมุทรสาคร เชียงใหม่ นครราชสีมา สระบุรี  อุบลราชธานี นครปฐม นนทบุรี เลย ปทุมธานี กรุงเทพฯ สุรินทร์ นครพนม
บุรีรัมย์ ชัยนาท ลำ�พูน สระแก้ว ระยอง นครสวรรค์ อ่างทอง ตาก และชลบุรี) มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฯ พร้อมนํ้าดื่ม รวมทั้งสิ้น 19,653 ชุด
(เป็นแรงงานข้ามชาติ 8,073 ชุด) แบ่งเป็น ผูท้ กี่ กั ตัว 14,182 ชุด (เป็นแรงงานข้ามชาติ 5,886 ชุด) และผูท้ ปี่ ระสบวิกฤตทางเศรษฐกิจ 5,471 ชุด
(เป็นแรงงานข้ามชาติ 2,653 ชุด) มูลค่า 12,970,980 บาท

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ ผู้ประสบอัคคีภัย
วั น ที่ 4 มกราคม 2564 เจ้ า หน้ า ที่
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงาน
บรรเทาทุ ก ข์ ฯ พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่
นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 68 ชุด
พร้อมนาํ้ ดืม่ ไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบ
อัคคีภัยชุมชนตลาดศรีดินแดง
แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รวม 38 ครอบครัว เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ ตลาด
ศรีดินแดง กรุงเทพ ฯ

วันที่ 11 มกราคม 2564
มอบชุ ด ธารนํ้ า ใจ ฯ จำ � นวน
17 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อั ค คี ภั ย เบื้ อ งต้ น ในพื้ น ที่
ซอยวั ด ประชาระบื อ ธรรม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพ ฯ

ประชุมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับ
Mr. Hung Ha Nguyen, Disaster Risk Management Delegate Bangkok, IFRC และคณะ ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือเกี่ยวกับ
การให้ความสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ในประเทศไทย ให้แก่กลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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ปรึกษาหารือแนวทางการร่วมใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
วันที่ 13 มกราคม 2564 นายแพทย์พิชิต
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล
กรรมการและผู้ จั ด การ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ นพึ่ ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย และคณะเพื่อหารือแนวทาง
ในการร่วมใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สัมภาษณ์ในรายการ คุยกับหมอ
วั น ที่ 19 มกราคม 2564 นายแพทย์ พิ ชิ ต ศิ ริ ว รรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ บันทึกเทปสัมภาษณ์
ในรายการ คุยกับหมอ ออกอากาศทางช่อง ทรูวิชั่น TNN2 ในหัวข้อ
“การมอบชุดธารนาํ้ ใจ ฯ แก่ผถู้ กู กักกันตนและผูป้ ระสบวิกฤตเศรษฐกิจ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19” โดยมีทันตแพทย์หญิง
กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ อาคารทิปโก้
ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ

ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่
งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่
ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ
ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยอบรม
ให้ความรูเ้ รือ่ ง COVID-19 การใช้งานแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ระดับองค์การบริหารส่วนตำ�บล และ
ระดับกำ�นันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) และภาคประชาชน
โดยมีนางชูจิตร กิจส่งเสริมธน กรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดนครนายก พร้อมคณะ เข้าร่วม
การอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลบางอ้อ
อำ�เภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  
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มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19
ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชืน่ โกสุม ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต
โควิด-19 พร้อมนํา้ ดืม่ จำ�นวน 386 ชุด ทีร่ อ้ งขอผ่านแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย”  และหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำ�หรับผูใ้ หญ่ แอลกอฮอล์
เจล จำ�นวน 386 ชุด และหนังสือคู่มือความรู้เกี่ยวกับโรคติด
เชื้อโควิด-19 ภาษาเมียนมา ให้แก่ผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ณ มูลนิธิ
รวมใจรังสิตปทุมธานี (ไต่ฮงกงรังสิต)

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบ
ชุดธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวน 1,000 ชุด ทีร่ อ้ งขอ
ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้กบั เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
โดยนางชุตพิ ร วิจติ ร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ตำ�บลท่าทราย ตำ�บลบ้านเกาะ
ตำ�บลบางนํ้าจืด อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร    
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วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายไกรสร กองฉลาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางพรรณวดี
รอดงาม   รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
มอบชุดธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวน 318 ชุด
ให้แก่นายอำ�เภอ 12 อำ�เภอ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครพนม
เพื่อนำ�ส่งมอบแก่ประชาชนผู้กักกันตนเอง จากการเฝ้า
ระวังเชื้อ covid-19  โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�
หมู่บ้าน ( อสม. ) แต่ละท้องที่ได้บันทึกข้อมูลคำ�ร้อง ขอ
ความช่วยเหลือผ่านระบบ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และ
ผ่านการรับเรื่องของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  
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กิจกรรมสถานีกาชาด
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
มอบเครื่องกันหนาวที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว จำ�นวน 1,600 ครัวเรือน
ในพื้นที่ 18 อำ�เภอ ของจังหวัดสกลนคร เมื่อต้นฤดูหนาว
ทันการณ์กอ่ นทีจ่ ะหนาวและก่อนโควิด-19 ระบาดระลอก 2

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมประชุม
ประชาคม แกนนำ�และผู้นำ�ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
เรื่องคัดกรองโรคเรื้อรัง, โรคสมองเสื่อม คัดกรอง
ภาวะโภชนาการ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ของสถานีกาชาด ณ วัดบ้านหินแห่ ตำ�บลค้อน้อย
อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี

วั น ที่ 12 มกราคม 2564 เหล่ า กาชาด
จังหวัดอำ�นาจเจริญ เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย
มอบผ้าห่มนวม จำ�นวน 300 ผืน ผ้าห่ม Polyester
จำ�นวน 800 ผืน เสื้อกันหนาวผู้ใหญ่ จำ�นวน 200 ตัว
และเสื้ อ กั น หนาวเด็ ก จำ � นวน 100 ตั ว ที่ ร้ อ งขอ
ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้แก่นายอำ�เภอ 7 อำ�เภอ
ในพื้นที่จังหวัดอำ�นาจเจริญ เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอำ�นาจเจริญ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)
วั น ที่ 28 มกราคม 2564 เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี
กาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรการอบรม
การใช้งาน Application “พ้นภัย” ให้กับเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำ�บล เทศบาลนคร
และ Tambon Smart Team ในเขตพืน้ ที่ อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี
จำ�นวน 37 คน ณ ห้องประชุมทีว่ า่ การอำ�เภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ร่วมกับนายอำ�เภอไชยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย
โดยการร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” จำ�นวน 2,000 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จำ�นวน 1,000 ชุด ในพื้นที่อำ�เภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช    

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
โดยการร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
จำ�นวน 250 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยใน
พื้นที่อำ�เภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช)
วันที่ 7 มกราคม 2564 นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดและผู้นำ�ท้องที่ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ�ลังใจและมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้ผู้ประสบอุทกภัย จำ�นวน 60 ชุด ในพื้นที่ ตำ�บลบาเจาะ
อำ�เภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 25 มกราคม 2564  หัวหน้าสถานีกาชาด
เทพรัตน์ ร่วมกับนางศลิษา  ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จั ง หวั ด ตาก และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการอำ � เภอ
บ้านตาก มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19
ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” พร้อมนํ้าดื่ม
จำ�นวน   91 ชุด   ให้กับผู้ถูกกักกันตัวที่บ้านและ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยส่งผ่านให้ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.)
ในพื้นที่ตำ�บลแม่สลิด ตำ�บลท้องฟ้า ตำ�บลเกาะตะเภา ตำ�บลตากตก และตำ�บลตากออก อำ�เภอบ้านตาก จังหวัดตาก
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สวัสดีปีใหม่ 2564
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย พร้อมคณะผูบ้ ริหาร เข้าอวยพร
และมอบของขวั ญ สวั ส ดี ปี ใ หม่ 2564  
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คุณจรุงศักดิ์ นิมิตร
Construction Management Department Manager
Corporate Development Department Manager
บริษทั แปลน คอนซัลแตนท์ส จำ�กัด ผูร้ บั เหมางานก่อสร้าง
สถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่
2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบของที่
ระลึกสวัสดีปใี หม่จากนางสิณนี าฎ อุทา ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายแพทย์พิชิต
ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
รับมอบกระเช้าจากนายนพพร ปัญญาวีราภรณ์
หัวหน้าศูนย์วิทยุกรุงเทพ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  

8

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

อวยพรวันคล้ายวันเกิดครบ 98 ปี เลขาธิการสภากาชาดไทย
วันที่ 28 มกราคม 2564 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฯ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ครบ 98 ปี ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

อวยพร ไทยประกันชีวิต

วันที่ 25 มกราคม 2564 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสบริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ครบ 79 ปี
โดยมีนางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
และนายบดิศร กษมารกูร ผู้จัดการ ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) รับมอบ
ณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
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สรรหา.....มาฝาก
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ธารนํ้าใจ....จากใจผู้บริจาค

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายปนันท์ ประจวบเหมาะ
ประธานกรรมการ บริษทั เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด และคณะ
ร่วมมอบเงิน จำ�นวน 1,000,000 บาท ให้แก่สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้ โดยมี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เภสัชกร ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล
ประธานกรรมการ บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำ�กัด พร้อมด้วย
ดร.ชุตินันต์ สนั่นเสียง กรรมการผู้จัดการบริษัท อดินพ จำ�กัด
บริจาคเงิน จำ�นวน 120,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ

รายงานประจำาปี ๒๕๖๒

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์
แบบเท้ า เหยี ย บ จำ � นวน 200 แท่ น มู ล ค่ า 100,000 บาท
เพื่อนำ�ไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำ�ไปมอบต่อให้แก่โรงพยาบาล
ทัว่ ประเทศ จากนางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
ด้ า นบรรษั ท สั ม พั น ธ์ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ และคณะ โดยมี
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ร่วมรับมอบ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  
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