สาร
บรรเทาทุกข์

THE RELIEF NEWS

ปีที่ 25 ฉบับที่ 311 ประจำ�เดือนเมษายน 2564

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการ สภากาชาดไทย
ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้
จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จัดตัง้ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย”
ขึน้ เพือ่ ประกอบอาหารปรุงสุก สำ�หรับนำ�ไปมอบให้แก่ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบดังกล่าว ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564  โดยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำ�นวนทั้งสิ้น 26,077 ชุด
โดยในวันที่ 26 เมษายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธาน
ในพิธเี ปิด และวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายพัลลภ สิงหเสนี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นประธานในพิธปี ดิ ในการนีน้ างวัลลภา สุขศิรมิ ชั
หัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นำ�ทีมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประกอบอาหาร เพื่อบรรจุและแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งมอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวนรวม 24 ชุด ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

เรื่องเด่นในเล่ม
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ครัวพระราชทาน ฯ
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ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.สนาม
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อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
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ความเคลื่อนไหว

ติดตามการใช้งานแท็งก์นํ้า โครงการ “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม” จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2564 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง พยาบาล 6 งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ลงพื้นที่ประเมินและติดตามการใช้งานแท็งก์นํ้า โครงการ “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม” ของชุมชน
และโรงเรียนที่ได้รบั แท็งก์นาํ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดฉะเชิงเทรา จำ�นวน 30 แห่ง เพือ่ นำ�ข้อมูลไปพัฒนาแนวทาง ในการดำ�เนินโครงการต่อไป

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยม
ความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี และร่วมจัดชุดธารนํ้าใจ ฯ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ณ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี          

ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านภัยพิบัติ กับศูนย์สื่อสารด้านภัยพิบัติ Thai PBS

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล
สันติธรรมนนท์ ทีป่ รึกษาโครงการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” นายเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายกาชาดสัมพันธ์ และนายกุลวรรธน์
ชิตรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เข้าพบนายสุรชัย ปานน้อย ผู้อำ�นวยการ
ศูนย์สื่อสารด้านภัยพิบัติ Thai PBS และคณะ เพื่อหารือเบื้องต้นถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางการร่วมพัฒนาเนื้อหา
และกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
ณ ห้องประชุมสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้ (อาคาร D) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาคารสำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพ ฯ
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วันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วงศ์กลุ พัทธ์
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการสภากาชาดไทย และดร.เอกก์
ภทรธนกุล ทีป่ รึกษาด้านการสือ่ สารองค์กรของสภากาชาดไทย
ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำ�เนินงานกิจกรรมสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
วันที่ 2 เมษายน 2564 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 พร้อมกล่าวสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ ฯ และถวายพระพรชัยมงคล  
ในการนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย
ร่วมพิธี ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สัมภาษณ์สด “รวมไทยสร้างชาติ ร่วมต้านโควิด 19” ทางช่อง NBT
วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ สัมภาษณ์สดในรายการ “รวมไทยสร้างชาติ
ร่ ว มต้ า นโควิ ด -19”   ทางช่ อ ง NBT 2HD เวลา
14.00-15.00 น. ร่วมกับเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศ  
(หลวงพ่อพระพยอม) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว โดยมี
คุ ณ สุ ภ นั น ท์ ฤทธิ์ ม นตรี เป็ น ผู้ ดำ � เนิ น รายการ
ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล กรุงเทพ ฯ
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บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อม
เจ้าหน้าที่นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
จำ�นวน 12 ชุด ไปมอบให้แก่ผทู้ ปี่ ระสบอัคคีภยั ในพืน้ ทีเ่ ขตบางซือ่
ณ สำ�นักงานเขตบางซื่อ ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง
พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ นำ�ชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 17 ชุด ไปมอบให้แก่
ผูป้ ระสบอัคคีภยั ชุมชนเทพพิทกั ษ์ ซอยเพชรเกษม 67 กรุงเทพ ฯ
4

ประชุมหารือร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฯ
วันที่ 20 เมษายน 2564 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายบริหาร ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคุณนนทิยา
แก้วเกตุ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบริหาร สภากาชาดไทย ประชุมร่วมกับ
ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์
หิ รั ญ สุ ท ธิ กุ ล รองอธิ ก ารบดี ฯ ผู้ บั ญ ชาการสถานการณ์
โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย
สถิตมัน่ ในธรรม ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลสนาม ฯ, ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ดร.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข รองผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
สนาม ฯ ด้านการแพทย์, และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์
วัชรสินธุ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณบดีคณะแพทยศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ หารือ
ในการจัดตัง้ โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคาร
จันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่แยกกัก
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย
ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ
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ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการโครงการมอบชุดธารนํ้าใจสู่ผู้สูงวัย ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
วันที่ 21 เมษายน 2564 นายวิทยา
จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการโครงการมอบชุดธารนํ้าใจ
สูผ่ สู้ งู วัยทีช่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ทวั่ ประเทศ
ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับคณะกรรมการฯ
จาก สภากาชาดไทย ได้แก่ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สำ�นักงานจัดหารายได้ สำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำ�นักสารนิเทศและ
สือ่ สารองค์กร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจง
โครงการฯ และแนวทางในการดำ�เนินงาน รวมถึงการใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ปักหมุดพิกดั GPS ของผูส้ งู อายุทชี่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง ให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
วันที่ 21 เมษายน 2564 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เริม่ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -19 โดสแรกให้กบั คณะผูบ้ ริหาร บุคลากร
ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

ตรวจเยี่ยมความพร้อม ของโรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รักษาผู้ป่วยโควิด-19
วันที่ 22 เมษายน 2564 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการ ฯ
ฝ่ายบริหาร ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ อาคารจันทนยิง่ ยง ร่วมกับศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และพาตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสนามฯ
ซึ่งใช้เป็นสถานที่แยกกักตัวผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย เพื่อให้การดูแลรักษา
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ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วันที่ 21 - 25 เมษายน 2564 นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นำ�ทีมเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และอาสาสมัคร ประกอบ และบรรจุอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน 8,392 ชุด โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่ ฯ ณ สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำ�หรับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมนํ้าดื่ม แจกจ่าย
ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2564  

ประชุมออนไลน์ ร่วมกับ CDC และ AFRIMS เรื่องการจัดหา Covid-19 Vaccine
วันที่ 29 เมษายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และนางสาวพิมณพัฒน์  ไพบูลย์ หัวหน้า
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำ�นักวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting กับศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control
and Prevention – CDC) และสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร (สวพท) (AFRIMS) เกีย่ วกับการจัดหาวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ ฯ
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มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ ช่วยภัยโควิด-19

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายพัลลภ
สิงหเสนี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
ทีร่ อ้ งขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพือ่ นำ�ไป
มอบให้แก่ผปู้ ว่ ยติดเชือ้ และผูท้ กี่ กั ตนเองอยูท่ ี่
บ้าน เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 8 อำ�เภอ จำ�นวน 2,324 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับสำ�นักงานจัดหารายได้
และสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด   โดยมี ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                              
วันที่ 22 เมษายน 2564 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ โดยฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบชุด
ธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 แอลกอฮอล์เจล
และหน้ากากอนามัยแบบผ้า รวมจำ�นวน 966 ชุด
ให้กบั บุคคลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ โดยร้องขอความ
ช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในพื้นที่ อำ�เภอเมืองนนทบุรี อำ�เภอปากเกร็ด อำ�เภอไทรน้อย อำ�เภอบางใหญ่ อำ�เภอบางกรวย
และอำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ประชุมหารือเกี่ยวกับความท้าทายในประเด็นการเคลื่อนย้ายประชากรในอนุภูมิภาค

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมผู้นำ�สภากาชาดประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพือ่ หารือเกีย่ วกับความท้าทายในประเด็นการเคลือ่ นย้ายประชากรในอนุภมู ภิ าค โดยมี Her Highness Princess Intan Safinez
Binti Almarhum Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah ประธานเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย เป็นประธานการประชุมฯ
พร้อมด้วย Mr. Alexander Matheou ผูอ้ �ำ นวยการประจำ�ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) ผู้แทนจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และผู้แทนจากสภาเสี้ยววงเดือนแดง
สภากาชาดบังคลาเทศ สภากาชาดอินเดีย สภากาชาดอินโดนีเซีย สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย สภากาชาดเมียนมา
และสภากาชาดสิงคโปร์ เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 10
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
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ประชุมความร่วมมือการดำ�เนินงานระหว่างสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด
วันที่ 26 เมษายน 2564 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุม
กับ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านงานสื่อสารองค์กร
บริหารแบรนด์ และนิสติ เก่าสัมพันธ์ กรรมการอำ�นวยการ
ด้านสือ่ สารองค์กรสภากาชาดไทย และประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือความร่วมมือในการดำ�เนินงานระหว่างสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด ในโครงการมอบชุดธารนํ้าใจ สู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 26 มีนาคม 2564 มอบสิง่ ของเครือ่ งอุปโภค-บริโภค
จากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ   เพื่อจัดชุดธารนํ้าใจวาตภัย
ที่ผ่านการร้องขอทางแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้แก่เหล่ากาชาด
จังหวัดร้อยเอ็ด  เพือ่ บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบวาตภัย จำ�นวน 995 ชุด  
ในพื้นที่ 3 อำ�เภอ  อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด  อำ�เภอจตุรพักตรพิมาน
และอำ�เภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19 เมษายน 2564 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อจัดชุดธารนํ้าใจ ฯ
ทีผ่ า่ นการร้องขอทางแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” จำ�นวน 346 ชุด
ให้แก่เหล่ากาชาด จังหวัดร้อยเอ็ด บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบวาตภัย
ในพื้นที่ 4 อำ�เภอ ดังนี้ อำ�เภอเกษตรวิสัย อำ�เภอเมืองสรวง
อำ�เภอธวัชบุรี และอำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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วันที่ 9 เมษายน 2564 ร่วมกับนางจันทร์เพ็ญ  
กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ
กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายอำ�เภอ
เขวาสินรินทร์ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านอสม.และจิตอาสา ร่วมมอบ
ชุดธารนํ้าใจวาตภัย ที่ร้องขอผ่านทางแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่  
บ้านเบาะอุน่ ตำ�บลบ้านแร่ อำ�เภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์

จังหวัดยโสธร

วันที่ 16 เมษายน 2564 นายณัฐพงษ์มิณร์ ตั้งตระกูล
ปลัดอำ�เภอทรายมูล พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลไผ่
ผอ.รพสต.ตำ�บลไผ่ กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ร่วมมอบ
ชุดธารนํา้ ใจ ฯ ทีร่ อ้ งขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” จำ�นวน 22 ชุด
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนและให้ก�ำ ลังใจประชาชนทีป่ ระสบเหตุ
พายุฤดูร้อน อำ�เภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
สารบรรเทาทุกข์
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ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (ต่อ)

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดพิจิตร

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจติ ร พร้อมด้วยนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ
จำ�นวน 240 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำ�เภอเมืองพิจิตร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำ�เภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 22 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมมอบชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 422 ชุด
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน และให้ก�ำ ลังใจประชาชนทีป่ ระสบเหตุ
พายุฤดูร้อนจาก 7 อำ�เภอในจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมสถานีกาชาด
กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 23 -25 มีนาคม 2564 จัดอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ในโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัยระยะที่ 3 ให้กับหน่วยงานระดับ อำ�เภอ อปท.
อสม. กำ�นันและผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 3 อำ�เภอ อำ�เภอขุขันธ์ อำ�เภอ
ขุนหาญ และอำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ     

วันที่ 20 เมษายน 2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ทีไ่ ด้รบั การประสานงานจากสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรรี มั ย์
โดยร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพือ่ เป็นการบรรเทาทุกข์
เบือ้ งต้นกับประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 จำ�นวน 352 ชุด และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
ไทยนํ้าทิพย์ บริจาคและจัดส่งนํ้าดื่มนํ้าทิพย์ 352 แพค
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วันที่ 28 เมษายน 2564 ร่วมกับนางจันทร์เพ็ญ กิตภิ ทั ย์พบิ ลู ย์
นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุรนิ ทร์ รับมอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภคจาก
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพือ่ จัดชุดธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
จำ�นวน 274 ชุดและนํา้ ดืม่ จำ�นวน 274 แพ็ค ทีผ่ า่ นการร้องขอทาง
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพือ่ นำ�ไปบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยการระบาด
ไวรัสโควิด-19 ใน พื้นที่ 4 อำ�เภอ อำ�เภอรัตนบุรี อำ�เภอจอมพระ
อำ�เภอปราสาท และอำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 เมษายน 2564 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
ให้บริการตรวจ X-ray ปอด ร่วมกับสำ�นักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร
แก่พระภิกษุสามเณร ประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมบริการทั้งหมด  
168 ราย ณ บริเวณหน้าอาคารสุขุมาลอนามัยและอาคาร
สมัยนวุติวัสส์ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

วันที่ 15 เมษายน 2564 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสุพิชฌาย์
วิชโิ ต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ร่วมมอบผ้าห่ม จำ�นวน
200 ผืน มุง้ จำ�นวน 200 หลัง หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำ�นวน 400 ชิน้
แอลกอฮอล์เจลแบบหลอด จำ�นวน 400 หลอด และแอลกอฮอล์
เจล ขนาด 450 ml จำ�นวน 100 ขวด เพื่อนำ�ไปใช้ในการจัดตั้งโรง
พยาบาลสนาม รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ โคราช
ชาติชายฮอล์ อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 20 เมษายน 2564 เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับนายอำ�เภอ
เจ้าหน้าที่ และอสม.ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนส่งมอบชุดธารนํ้าใจ
กู้ ชี วิ ต ฝ่ า วิ ก ฤตโควิ ด -19 จำ � นวน 906 ชุ ด แก่ ป ระชาชนที่ ต้ อ งกั ก ตั ว
เพื่อเฝ้าระวังเชื้อ covid-19 จาก 15 อำ�เภอในจังหวัดสกลนคร โดยร้องขอ
ความช่ ว ยเหลื อ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น “พ้ น ภั ย ” และประสานงานผ่ า น
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร
(สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 7-9 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม
อบรมหลักสูตร “อาสาสมัครและผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ” ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน หรือ อสม. และผู้ดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 13 ตำ�บลคลองน้อย อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
สินค้าทางการเกษตรตำ�บลคลองน้อย อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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สารบรรเทาทุกข์

สรรหา.....มาฝาก
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สารบรรเทาทุกข์

ธารนํ้าใจ....จากใจผู้บริจาค

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด
มอบชุด Hygiene Kit
วันที่ 28 เมษายน 2564 นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อมด้วย นางโสมรสา
พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
และนางสาวสุพัตรา หาญเจริญ ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร ร่วมมอบ
“ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้า โรงพยาบาลสนาม” (Hygiene Kit) จำ�นวน
3,000 ชุด มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่สำ�นักงานบรรรเทาทุกข์ ฯ โดยมี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะรับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติ
การภัยพิบัติ ฯ พร้อมนำ�ไปมอบต่อ ณ โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วย
อธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลสนามด้านการบริหารทั่วไป พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหาร
แบรนด์ และนิสติ เก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลสนามด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ

มอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ฯ สนับสนุนภารกิจ
“ครัวพระราชทาน”
วันที่ 29 เมษายน 2564
นายชาตรี จั น ทน์ เ ครื อ
ผู้ จั ด การฝ่ า ยการตลาด
บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน
จำ�กัด มอบผลิตภัณฑ์เครือ่ ง
ดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด
ตราอัศวิน จำ�นวน 50 ลัง
ให้แก่ส�ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพือ่ สนับสนุนภารกิจ “ครัวพระราชทาน
อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรทาทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหน้ากาก N95
สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 28 เมษายน 2564 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
มูลนิธอิ อิ อนประเทศไทย พร้อมด้วยคุณนันทวัฒน์ โชติวจิ ติ ร กรรมการ
บริหารฝ่ายการตลาด และคุณสิรภพ ชัยสหฤกษ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
อาวุโส ร่วมมอบหน้ากาก N95 จำ�นวน 500 ชิน้ ให้กบั สำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ ฯ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ใช้ป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้อำ�นวย
การสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะรับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 6
อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องฟอกอากาศ
และแอลกอฮอล์เจล
วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เข้ากราบนมัสการและถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำ�นวน 200 ชิ้น
เครื่องฟอกอากาศ 4 เครื่อง และแอลกอฮอล์เจล แบบหลอด
จำ�นวน 200 หลอด แอลกอฮอล์เจลแบบขวด 100 ขวด แด่สมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
วรวิหาร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) หรือเจ้าคุณธงชัย
และเจ้าประคุณพระนิกรมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ณ วัดไตรมิตรวิทยา
รามวรวิหาร ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 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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