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ปีที่ 25 ฉบับที่ 309 ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2564

พระอนุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สุ ขุ ม าลมารศรี พระอั ค รราชเทวี
ประดิ ษ ฐาน ณ สถานี ก าชาดที่ 2 กรุ ง เทพ ฯ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับ
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมและตรวจรับพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระนางเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายเตช
บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เข้าเยี่ยมชมพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ภายหลังการตรวจรับ ซึ่งประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย
ซอยแพร่งภูธร ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชโอรส
และพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 ทีป่ ระสูตแิ ต่สมเด็จพระปิตจุ ฉาเจ้า สุขมุ าลมารศรีฯ มี 2 พระองค์คอื สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์
สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ต้นราชสกุล
บริพัตร
ต่อมา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงบริจาคเงินจากผู้ท่ีทำ�บุญอุทิศถวาย
ในงานพระศพสมเด็จพระปิตจุ ฉาเจ้า สุขมุ าลมารศรี พระอัครราชเทวี ซึง่ เป็นพระชนนี เป็นเงิน 28,948.41 บาท สร้างสถานีสขุ มุ าลอนามัย โดยย้ายมา
สร้างทีเ่ ลขที่ 80 แพร่งภูธร ถ.อัษฎางค์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชัน้ สร้างบนทีด่ นิ ของกรมพระคลังข้างที่ เพือ่ เป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จ
พระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่ง “อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดง” พระองค์หนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
17,712.21 บาท คงเหลือเงิน 11,236.20 บาท จึงโปรดให้นำ�ไปตั้งทุนนามว่า “ทุนสุขุมาลอนามัย” เพื่อใช้ในการบำ�รุงสถานีกาชาดต่อไป

เรื่องเด่นในเล่ม
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ประดิษฐานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้า
สุขุมาลมารศรี ฯ ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
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ฉีดวัคซีนโควิด-19
ต้องเตรียมตัวอย่างไร

10

5 ต ดูแลสุขภาพจิตใจ
กักตัวอย่างไรไม่ให้เครียด

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ประชุมคณะทำ�งานบูรณาการ
การดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิค-19

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำ�งานบูรณาการ การดำ�เนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคโควิค-19 ในกลุม่ แรงงานต่างด้าว โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม ฯ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข กรุงเทพ ฯ

ประชุมหารือการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก อดิศร สุวรรณตรา และคณะ ร่วมหารือกับนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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มอบชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายบรรพต จันทรวงศ์
นายอำ�เภอกระทุม่ แบน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
นำ�ชุดธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สภากาชาดไทย มอบให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ ตำ�บลคลองมะเดื่อ และตำ�บลท่าไม้ อำ�เภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร จำ�นวน 1,000 ชุด ซึ่ง อสม.ในพื้นที่ร้องขอชุด
ธารนํ้าใจ ฯ ดังกล่าวผ่าน แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางจริญา จารุดารา หัวหน้า
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนาํ้ ใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สภากาชาดไทย จำ�นวน 130 ชุด มอบให้กับนายณัฐพงษ์
มีโภคกิจ ผูอ้ �ำ นวยการเขตภาษีเจริญ พร้อมคณะ เพือ่ ใช้ส�ำ หรับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายพัชร์ปณัฏฐ์
นาทวรทัต ปลัดอำ�เภอบ้านแพ้ว พร้อมเจ้าหน้าที่
นำ � ชุ ด ธารนํ้ า ใจกู้ ชี วิ ต ฝ่ า วิ ก ฤตโควิ ด -19
จากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
มอบให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ อำ�เภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
จำ�นวน 800 ชุด ซึ่ง อสม.ในพื้นที่ ร้องขอ
ชุดธารนํ้าใจฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย….ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 20 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่ป้อมปราบศัตรูพ่าย จำ�นวน
11 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยมี นายยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำ�นวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมมอบ
ณ สำ�นักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพ ฯ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุกัญญา
ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพ 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่
นำ � ชุ ด ธารนํ้ า ใจฯ จำ � นวน 25 ชุ ด ไปมอบให้ แ ก่
ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ภายในชุ ม ชนหลั ง สามร้ อ ยห้ อ ง
ซอยเจริญกรุง 99 วัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพ ฯ
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วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ
พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 18 ชุด มอบให้
แก่ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบชุ ม ชน
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 บางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ โดยมี
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำ�นวยการเขตบางกอกน้อย
ร่วมมอบ ณ สำ�นักงานเขตบางกอกน้อย ถนนบางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย….ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” (ต่อ)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาว
แน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล 8 ฝ่าย
บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนาํ้ ใจ ฯ จำ�นวน 30 ชุด
มอบให้แก่ ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนหลังวัด
ดาวดึงษาราม ซอยอรุณอมรินทร์ 34 ถนนอรุณ
อมรินทร์ แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 18 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอยสาธุประดิษฐ์ 24 เขตยานนาวา
กรุงเทพ ฯ

ร่วมประชุม 12th SEA Leaders’ Meeting
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ร่วมกับ
ผูแ้ ทนสำ�นักวิเทศสัมพันธ์ และคุณ Charis Chan,
Singapore Red Cross ร่วมการประชุมออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom การอภิปรายผู้นำ�เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 12 เกี่ยวกับการสร้าง
เครือข่ายผู้เผชิญเหตุภัยพิบัติระดับภูมิภาค
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ “Application พ้นภัย” (ครั้งที่ 1)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบ “Application พ้นภัย” ครัง้ ที่ 1 สำ�หรับศูนย์จกั ษุมาตรและแว่นตาฯ, ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทัว่ ไป และฝ่ายการเงินและบัญชี
โดยมีคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิด การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของโครงการ ฯ หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้องและเรียนรู้การใช้งานระบบ “Application พ้นภัย” ในขั้นตอนการแจ้งเตือนภัยสำ�หรับประชาชนทั่วไปทาง Web
และ Mobile Application ให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันนำ�ไปสูก่ ารใช้งานระบบ “Application พ้นภัย” ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสามารถในการแนะนำ�การใช้งาน “Application พ้นภัย” และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

ประชุม โครงการ “นํ้าทิพย์ปันนํ้าใจให้กาชาด” ประจำ�ปี 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานการประชุม โครงการ “นํ้าทิพย์ปันนํ้าใจ
ให้กาชาด” ประจำ�ปี 2564 ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าและพูดคุยประเด็นปัญหาต่าง ๆ
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรม สถานีกาชาด
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม “การใช้งาน Application พ้นภัย” ให้กับ Tambon Smart Team แกนนำ�
และผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน 134 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อบรม “การใช้งาน Application พ้นภัย” ในการฝึกอบรมโครงการ
เพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย จังหวัดอุบลราชธานี” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องฝึกอบรมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกับนายพงศ์รัตน์
ภิรมย์รตั น์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางศลิษา
ภิรมย์รตั น์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบอุปกรณ์
ทางการแพทย์และสิง่ ของจำ�เป็นในการป้องกันโควิด-19
ให้ แ ก่ โรงพยาบาลสมเด็ พ ระเจ้ า ตากสิ น มหาราช
โดยมี น ายแพทย์ บ รรเจิ ด นนทสู ติ ผู้ อำ � นวยการ
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช
ผู้รับมอบสิ่งของ เพื่อนำ�ไปใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สำ�นักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมกับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะ มอบชุดธาร
นํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จำ�นวน 16 ชุด และนํ้าดื่มนํ้าทิพย์ จำ�นวน 16 แพ็ค ให้กับผู้ถูกกักกันตัวที่บ้านและผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำ�เภอวังเจ้า จังหวัดตาก ผ่านทางแอพพลิเคชัน “พ้นภัย” และลงพื้นที่
เยีย่ มพร้อมมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภค และให้ก�ำ ลังใจนายทำ� บุญวัติ อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ 2 ตำ�บลนาโบสถ์ อำ�เภอวังเจ้า
จังหวัดตาก โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และเหล่ากาชาด จังหวัดตากได้มอบเงินช่วยเหลือ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์   2564 ร่วมเป็นเกียรติ
เปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพผูส้ งู อายุต�ำ บลป่ามะม่วง
(โรงเรียนผู้สูงอายุตำ�บลป่ามะม่วง รุ่นที่ 3) พร้อมร่วม
พิธมี อบวุฒบิ ตั รนักเรียนผูส้ งู อายุ รุน่ ที่ 2 ทีจ่ บหลักสูตร
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุตำ�บลป่ามะม่วง อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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สรรหา.....มาฝาก
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ธารนํ้าใจ....จากใจผู้บริจาค

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำ�กัด มอบแอลกอฮอล์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัททิรา ชัชวาลปรีชา ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายการตลาด บริษทั คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำ�กัด มอบผลิตภัณฑ์ บิโอเร การ์ด
(Biore Guard : แอลกอฮอล์ทำ�ความสะอาดมือ 79% แบบไม่ต้องล้างนํ้าออก)
พร้อมแท่นจ่าย จำ�นวน 5 เครื่อง นํ้ายาแอลกอฮอล์สำ�หรับเติม จำ�นวน 90 แกลลอน
ให้แก่ส�ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพือ่ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโควิค -19
โดยมี เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

บริษัท เวิลด์สปีด จำ�กัด มอบหน้ากากอนามัยและชุด PPE
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสุชาดา ดาราสิชฌน์ ผู้จัดการ
บริษทั เวิลด์สปีด จำ�กัด พร้อมด้วยคุณกรินทร์ ดาราสิชฌน์ กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำ�กัด ร่วมกับ บริษัท เอพี.ฮอนด้า
จำ�กัด มอบหน้ากากอนามัย จำ�นวน 10,000 ชิน้ และชุด PPE จำ�นวน 90 ชุด
ให้แก่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทันตแพทย์หญิงลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำ�กัด
(ประธานมูลนิธิเอมสตาร์) พร้อมด้วยนายแพทย์พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฯ (รองประธาน
มูลนิธิเอมสตาร์) และพนักงาน ร่วมมอบเครื่องฟอกอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์ รุ่น KI-E60TA-W Air Purifier
จำ�นวน 100 เครื่อง ให้แก่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อติดตั้งในอาคาร โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมคณะรับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำ�กัด มอบเครื่องฟอกอากาศ

