สาร
บรรเทาทุกข์

THE RELIEF NEWS

ปีที่ 25 ฉบับที่ 310 ประจำ�เดือนมีนาคม 2564

ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น “พ้ น ภั ย ”
ในวั น อปพร. ประจ� ำ ปี 2564
วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้งาน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และ อปพร. เนื่องใน “วัน อปพร.”
ประจำ�ปี 2564 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตจัดขึ้น ประกอบด้วยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 จังหวัดสกลนคร ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 8 จังหวัดกำ�แพงเพชร ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จังหวัดสงขลา ศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จังหวัดจันทบุรี และศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 จังหวัดภูเก็ต

เรื่องเด่นในเล่ม
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ข้อควรระวังในการใช้ Social Media
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หารือเตรียมการจัดงาน ADDM ร่วมกับ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประชุมนำ�ส่งข้อเสนอโครงการสำ�รวจ
และสร้างอาสาสมัครที่เป็นโรคอ้วน
วันที่ 2 มีนาคม 2564 รศ.ดร.นายแพทย์พชิ ติ สุวรรณประกร
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัยของ
สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ
นำ�ส่งข้อเสนอโครงการ “การสำ�รวจและสร้างอาสาสมัครที่เป็น
โรคอ้วนทำ�ตนให้พ้นโรคเบาหวานและความเสี่ยงโรคโควิด-19”
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
และสาธารณสุขและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเสนอ
ต่อสำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณพรรณภา ณ น่าน ผู้อำ�นวยการ
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) และคณะ ร่วมประชุมหารือเกีย่ วกับการเตรียม
จัดงาน ASEAN Day on Disaster Management (ADDM)
และความร่วมมือ ในการดำ�เนินงานต่างๆ ระหว่างสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

ประชุมความร่วมมือกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ประชุมร่วมกับ
นางสุดารัตน์ พีตกานนท์ ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร บริษทั เชลล์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด เพื่อหารือความร่วมมือในการสนับสนุน
และร่วมดำ�เนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อม
เจ้าหน้าที่นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 18 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนตรอกศาลเจ้าโกวบ้อ 9 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ซอย 34 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ
วั น ที่ 23 มี น าคม 2564 นางสุ ภ าพ
เอื้อทวีพล พยาบาล 6 สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 16 ชุด
และมุ้ง มอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในซอยบางแวก 2
แยก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

บรรยายเรื่อง การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ ร่วมบรรยายเรื่อง การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำ�เนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชากรต่างด้าวในชุมชน กรุงเทพ ฯ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการดำ�เนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพ ฯ
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ประชุมซ้อมแผนโต๊ะการใช้งาน app พ้นภัย ร่วมกับ USAID
วันที่ 17 มีนาคม 2564 Mr. Steven G. Olive, Ph.D.,
Mission Director, USAID Regional Development Mission
for Asia และคณะ พร้อมด้วย Mr. Hung Ha Nguyen, Program
Coordinator of IFRC รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ อาจารย์
ประจำ�ภาควิชาวิศวกรรมสำ�รวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ บริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด ร่วมประชุมเกี่ยวกับ
การใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และฝึกซ้อมแผนโต๊ะ การใช้งาน
ในการร้องขอหรือแจ้งภัย โดยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ภัยพิบัติ ฯ

อบรมการขยายเครือข่าย การใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
วันที่ 8 มีนาคม 2564 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เป็นประธานพิธเี ปิดการจัดฝึกอบรมการเป็นวิทยากรด้านการใช้งานระบบ
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 และรุน่ ที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 สำ�หรับฝ่ายบริการทางการแพทย์,
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ โดยมีคณะผู้บริหาร
ร่วมพิธเี ปิดการอบรม เพือ่ ให้ทราบถึงภาพรวมของโครงการ ฯ และเรียนรู้
การใช้งานระบบ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนำ�ไปสู่การใช้งานระบบ และ
สามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั บุคคลอืน่ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยมีบริษัท อินฟรา พลัส จำ�กัด และฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
เป็นวิทยากรฝึกอบรม ในการนี้ นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ได้กล่าวถึงทิศทาง
การขับเคลื่อนและผลักดันการใช้งานระบบ
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
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อบรมการขยายเครือข่าย การใช้งานแอปพลิเคชัน

“พ้นภัย”

จังหวัดระนอง
วันที่ 9-11 มีนาคม 2564 นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าพยาบาล สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยนางสาวสุดใจ
เครือวณิชธรรม หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดอบรมการขยายเครือข่าย การใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
เพื่อส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการแจ้งภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดภัยต่าง ๆ
ณ ที่ว่าการอำ�เภอละอุ่น ที่ว่าการอำ�เภอสุขสำ�ราญ และที่ว่าการอำ�เภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ติดตามการใช้งานแท็งก์นํ้า
โครงการ “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม” จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดชลบุรี
วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวสุกญ
ั ญา ตะเคียนเกลีย้ ง
พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
จังหวัดชลบุรี จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การใช้งาน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”แก่กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอปพร. พนักงานเทศบาล
ตำ�บลธาตุทอง และประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ให้สามารถใช้แจ้งเตือน
เหตุภยั พิบตั ิ และร้องขอความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำ�บลธาตุทอง อำ�เภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
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วันที่ 25-26 มีนาคม 2564
นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ
รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้างาน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ลงพื้นที่ประเมินและติดตามการใช้งาน
แท็งก์นํ้า โครงการ “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม” ของชุมชนและโรงเรียน
ที่ได้รับแท็งก์นํ้า ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำ�นวน 19 แห่ง เพื่อนำ�
ข้อมูลไปพัฒนาแนวทางในการดำ�เนินโครงการ ฯ ต่อไป
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กิจกรรมสถานีกาชาด
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2564 จัดอบรมการใช้งาน “แอปพลิเคชัน พ้นภัย” ในโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยระยะที่ 3 ให้กับหน่วยงาน
ระดับ อำ�เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. กำ�นัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำ�เภอขุขันธ์ อำ�เภอขุญหาญ และอำ�เภอ
กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ส่งมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
ช่วยผู้ประสบภัย ที่ผ่านการร้องขอทางแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” จำ�นวน 35 ชุด ให้ฝ่ายปกครอง เพื่อนำ�
ไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ตำ�บลพระแก้ว
อำ�เภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2564 ร่วมกับแพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด อนุสาขาต่อมไร้ท่อฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝึกปฏิบัติ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชน จำ�นวน 20 คน โดยให้การบรรยายเรื่อง การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ณ ห้องประชุมอาคารบริพัตรวรอุทิศ และลงพื้นที่ในชุมชนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

วันที่ 24 มีนาคม 2564 จัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ในจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนตำ�บล เทศบาล ปลัดอำ�เภอ จากอำ�เภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อเป็น(ครู ก) สามารถนำ�ความรู้ไปขยายผลต่อ
ในพื้นที่ของตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา โดยมี นางณัฏฐินภี รณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรม

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวิทยากรร่วมอบรมโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำ�ปี 2564 ให้กบั แกนนำ�หมูบ่ า้ น ตำ�บลโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดยสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธเี ปิด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลโนนสวาง
จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร และผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ณ ศาลาวัดบ้านกระแอกน้อย หมู่ 10 ตำ�บลค้อน้อย อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี
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ความเคลื่อนไหว
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 11

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ร่วมเป็นวิทยากร การใช้งาน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำ�หรับ
เยาวชน รุ่นที่ 1 จำ�นวน 54 คน
โดยมีนายดำ�รงค์ สิริวิชย
อิม่ วิเศษ รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสกลนคร เป็น
ประธานในพิธี ณ ห้องประชุม
โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา
จังหวัดสกลนคร
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มอบชุดธารนํ้าใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวน 18 ชุด และสื่อความรู้
โควิด-19 ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้แก่
ผูส้ มั ผัสเสีย่ งสูงชาวเมียนมาทีไ่ ด้รบั การกักกันตัวในสถานที่
ควบคุมเป็นทีพ่ กั อาศัย (Home Quarantine) และแรงงาน
ชาวเมียนมา ณ สถานประกอบการ ในพืน้ ทีเ่ ขตภาษีเจริญ
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพระนิสิตชาวเมียนมา
ให้ความรู้ คำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษา ทาง video call
ในการป้องกันตนเองจากโควิด-19 รวมทัง้ มอบแอลกอฮอล์เจล
หน้ากากอนามัยแบบผ้า และสื่อความรู้ ณ พื้นที่
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้แก่เจ้าหน้าที่อำ�เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่อำ�เภอบางระกำ� จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้นำ�ท้องถิ่นสามารถใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
ได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำ�เภอบางระกำ� เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมอำ�เภอบางระกำ�
จังหวัดพิษณุโลก
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ข้อควรระวังการใช้

ในที่ทางาน

โพสต์บ่นเรื่องที่ทางาน

หลายคนใช้พื้นที่ Social Media เพื่อระบายอารมณ์ ปลดปล่อยความเครียด ความกดดันจากในทีท่ างาน
แต่บางคนถึงขั้นนินทาเจ้านาย เปิดเผยเงินเดือนหรือข้อมูลสาคัญของหน่วยงานหรือองค์กร เป็นการกระทาที่
ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องภายในองค์กรซึ่งถือเป็นความลับ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็เข้าข่ายให้ร้ายหน่วยงาน
โลกออนไลน์มีหลายสายตาจับจ้องอยู่ แม้กระทั่งฝ่าย HR บางแห่งก็คัดเลือกและตรวจสอบผูส้ มัครงานจากประวัติ
Social Media รวมถึงเพื่อนใน Social Media ของคุณ ซึ่งคุณอาจถูกตัดสินจาก
โพสต์ๆ เดียวทีส่ ะท้อนทัศนคติแง่ลบ จนพลาดโอกาสในตาแหน่งที่หวังไว้กเ็ ป็นได้ การโพสต์ด่า, ประจานผู้อื่นผ่าน Social Media

โพสต์ข้อความหมิ่นประมาท
การโพสต์ข้อความหมิ่นประมาท ด่าทอ ดูหมิ่นเหยียดหยาม สามารถสร้าง
ความเสี ย หายให้ ผู้ อื่ น และยั ง ผิ ด กฏหมายอีกด้วย

มีความผิดตามกฎหมายอาญา
มาตรา 328 : มีโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับ
ไม่เกิน 200,000 บาท
พ.ร.บ. คอมฯ มาตรา 14(1) : มีโทษจาคุกไม่เกิน
5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท

เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืน
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562
มีโทษ จาคุก 1 ปี ปรับ 3 ล้านบาท
จ่ายค่าเสียหาย 2 เท่า

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองและผู้อื่น เป็นสิ่งที่ไม่ควรทาใน
โลก Social เพราะเสี่ยงต่อการถูกขโมยอัตลักษณ์บุคคล (Identity Theft)
อาจเป็นการเอื้ อ ประโยชน์ ใ ห้ มิ จ ฉาชี พ หรือการโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจส่งผลเสียได้

การโพสต์ข้อความ ที่เป็นเท็จ มีความผิดตาม
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(1) และ พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้บริโภค มีโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี และ
ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
กดไลก์ กดแชร์ ข้อความอันเป็นเท็จ มีความผิด
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(5) มีโทษ
จาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
หรือ ทั้งจาทั้งปรับ

แชร์ขา่ วปลอม ปล่อยข่าวลือ

Social Media เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ของผู้ไม่หวังดี อาจถูกตัดต่อรูปภาพหรือดัดแปลงข้อมูลได้
เพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งรีบแชร์ ควรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงก่อน เพราะเราอาจกลายเป็นกระบอกเสียง
กระจายข่าวปลอมได้โดยไม่รู้ตัว
การโพสต์ภาพวาบหวิวจนเกินไปเป็นสิ่งไม่สมควร หากมีคนไม่หวังดี
ทึกภาพเหล่านั้นไว้ ในอนาคตคุณอาจโดนกลั่นแกล้ง หรือ
โพสต์ภาพวาบหวิว อนาจาร บันนาภาพมาประจานบน
Social ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือ และหน้าที่การงานของคุณ
ที่ ม า : www.dharmniti.co.th

สานั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ สภากาชาดไทย
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ความเคลื่อนไหว

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย
Mrs. Christina Macpherson, Spouse of the Ambassador of New Zealand, Mrs.Yuet Lin Fong (Doreen),
Spouse of the Ambassador of Germany และคณะมอบเงิน จำ�นวน 600,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรม
ตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ ฯ, หน่วยทันตกรรมเคลือ่ นที,่ หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรม ฯ และหน่วยแพทย์คนื เสียงสูโ่ สต
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำ�กัด พร้อมด้วย
นายกมล คงสกุลวัฒนสุข กรรมการผูจ้ ดั การธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สนิ นางสาวฐิตภิ า ลักษณพิสทุ ธิ์ ผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายสือ่ สารองค์กร
และนางสุดารัตน์ พีตกานนท์ ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบเงินจำ�นวน 2,000,000 บาท ให้แก่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำ�
ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะรับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
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ธารนํ้าใจ....จากใจผู้บริจาค

บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป และบริษัท สแกนเนีย เเมนูแฟคเจอริ่ง
วันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)
จำ�กัด และบริษัท สแกนเนีย เเมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
นำ�โดย มร.แคสเปอร์ นิคลาสสัน กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สแกนเนีย กรุป๊
(ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อมคณะผูบ้ ริหาร เข้าพบผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำ�ไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์และใช้ในกิจกรรม
ของสำ�นักงาน ฯ ณ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด
มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำ�กัด
ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ โดย นางสาวณิศรา ไตรโรจน์
รองผู้จัดการส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ HBA Category 1 บริษัท ไลอ้อน
(ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ
คิเรอิคิเรอิ ขนาด 50 ml รวมมูลค่า 3,600,000 บาท ให้กับ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำ�ไปบรรจุในชุดธารนํ้าใจสู่ผู้สูงวัย
ในโครงการ“มอบชุดธารนํ้าใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ทั่วประเทศ” โดยมี นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จาก โควิด-19

วั น ที่ 29 มี น าคม 2564 แพทย์ ห ญิ ง วศิ นี
เกิดวงศ์บัณฑิต พร้อมนายแพทย์ ดร.ธนาสิทธิ์ เตชานุกูล
มอบเงินจำ�นวน 100,000 บาท ให้กบั สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายแพทย์
พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0-2251-7853-6 และ 0-2251-7614-5
0-2252-7976
relief@redcross.or.th
จัดทำ�โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
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