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กิจกรรมเพื่อน้อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมการประชานามัยพิทักษ์
งานรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
งานผู้สูงอายุ
งานร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

Facebook สานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
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กิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

กิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
และถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๑

กิจกรรม "หนำวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๔"
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ร่วมกับ จังหวัดตำก กองทัพอำกำศ สมำคมช่ำงภำพผู้สื่อข่ำวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหำชน) พร้อมศิลปิน
ดำรำ และภำคีเครือข่ำย จัดกิจกรรม “หนำวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๔” เพื่อมอบเครื่องกันหนำวแก่ผู้ประสบภัยหนำว
จำนวน ๓,๕๐๐ ชุด ชุดกันหนำวเด็ก จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด มอบอุปกรณ์กีฬำ เครื่องทำน้ำเย็น ยำ เวชภัณฑ์ สำหรับ
ห้องพยำบำลโรงเรียนในชนบท ให้บริกำรตรวจรักษำโรคทั่วไป และบริกำรทำงทันตกรรม พร้อมให้ควำมรู้ด้ำนสุขศึกษำ
โดยไม่คิดมูลค่ำ นอกจำกนี้ ยังเยี่ยมบ้ำนผู้ด้อยโอกำสและผู้พิกำร มอบเครื่องกันหนำว รวมทั้งตรวจสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ
และผู้พิกำร จำนวน ๓๐ ครอบครัว ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนำ ๒ ตำบลรวมไทยพั ฒนำ ศูนย์แสดงสินค้ ำโอทอป
ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ และโรงเรียนบ้ำนแม่โกนเกน ตำบลมหำวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก เพื่อน้อมสำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณและถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร ระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓
นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ ๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผน กรมกิจกำรพลเรือน
กองทัพอำกำศ นำยกสมำคมช่ำงภำพผู้สื่อข่ำวโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และรำยกำรคลื่นวิ ทยุ
กรีนเวฟ FM ๑๐๖.๕ MHz. พร้อมด้วยภำคีเครือข่ำย ร่วมกัน
แถลงข่ ำวกำรจั ด กิ จกรรม "หนำวนี้ ท ำดี เพื่ อพ่ อ ๒๕๖๔"
ณ ห้องรำชูปถัมภ์ ชั้น ๔ อำคำรสิรินธรำนุสรณ์ ๖๐ พรรษำ
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๒

วันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ร่วมกันมอบเครื่องกันหนำวให้แก่
ผู้ ประสบภัย ณ โรงเรี ยนรวมไทยพัฒนำ ๒ ตำบลรวมไทยพัฒนำ ศูนย์แสดงสิ นค้ำโอทอป ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
และโรงเรียนบ้ำนแม่โกนเกน ตำบลมหำวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก

ให้บริกำรตรวจรักษำโรคทั่วไป โรคทำงทันตกรรม

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๓

ให้ควำมรู้ด้ำนสุขศึกษำ

เยี่ยมบ้ำนผู้ด้อยโอกำส/ผู้พิกำรเพื่อมอบเครื่องกันหนำวและตรวจสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๔

กิจกรรมการบรรเทาทุกข์
o การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
o การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
กำรเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
๑. เตรียมความพร้อมองค์กร
๒. เตรียมความพร้อมชุมชน
๒.๑ งานเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
๒.๒ งานพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านภัยพิบัติ
๒.๓ งานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ

กำรบรรเทำทุกข์ขณะเกิดภัย
๑. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
๒. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
๓. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
๔. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
๕. การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๖. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากอาคารทรุดตัว

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย
โครงการและกิจกรรมด้านน้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๕

กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
สำนั กงำนบรรเทำทุกข์แ ละประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ให้กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยอย่ำง
ครบวงจร ตั้ ง แต่ ก ำรเตรี ย มพร้ อ มก่ อ นเกิ ด ภั ย ทั้ ง เตรี ย มกำรภำยในองค์ ก ร และเตรี ย มควำมพร้ อ มเยำวชน
อำสำสมั ค ร และชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ส ำมำรถช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ เ มื่ อ เกิ ด ภั ย ในขณะเกิ ด ภั ย ให้ ก ำรสงเครำะห์ ด้ว ย
เครื่องอุปโภค-บริโภค บริกำรทำงกำรแพทย์ น้ำและสุขำภิบำล และอื่นๆ ตำมควำมจำเป็นของผู้ประสบภัย ต่อเนื่อง
ถึงกำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย โดยกำรร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน ภำยในและภำยนอกประเทศ
ได้ แ ก่ กรมป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) The United
Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR The International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies (IFRC) The International Committee of the Red Cross (ICRC) USAID's Office
of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) องค์กำรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) และเครือข่ำย
องค์กรด้ำนประชำกรข้ำมชำติ (Migrant Working Group : MWG) มูลนิธิโคคำ-โคลำ ประเทศไทย กลุ่มบริษัท
ดำว เคมิคอล ประเทศไทย บริษัท สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน) และกลุ่มบริษัท เอ พี เมอลเลอร์ เมอส์ก
ประเทศไทย เป็นต้น

กำรเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย แบ่งได้ ๒ ด้ำน ดังนี้
๑. เตรียมควำมพร้อมองค์กร
สำนัก งำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยจัด ให้มีกำรฝึก อบรม ฝึก ซ้อ มแผน ประชุม สัม มนำ เยี่ย มชม และศึกษำ
ดูงำน เพื่อพัฒนำศักยภำพให้แก่บุคลำกรในทักษะที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ

ผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เดือนธันวำคม ๒๕๖๓ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้
วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ กลุ่มอำสำสมัครจำกศำสนจักรของพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุด ท้ำย ร่ว มกั บ
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ บรรจุสิ่งของบรรเทำทุกข์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนำว ในกิจกรรม
“หนำวนี้ทำดีเพื่อพ่อ ๒๕๖๔” ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตำก ณ คลังสัมภำระ อำคำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๖

วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ หัวหน้ำฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพ และมำตรฐำนสำหรับนักสังคมสงเครำะห์และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย
ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหำนคร ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เข้ำพบ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหำรือเรื่องกำรรณรงค์ป้องกันควำมพิกำร
แต่กำเนิ ด ด้ว ยโฟลิกแอซิด และกำรปักหมุด พิกัด GPS ของผู้เปรำะบำง ในแอปพลิเคชัน "พ้นภั ย" เพื่อให้ กำร
ช่ว ยเหลือผู้เปรำะบำง ได้แ ก่ ผู้พิกำร ผู้ป่วยติด เตียง และผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในยำมเกิด ภัยพิบัติ
ได้อย่ำงทันท่วงที ณ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

วันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๓
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บรรเทำทุ กข์ ฯ ร่ ว มเป็น
เกี ย รติ ใ นงำนแถลงข่ ำ ว
ม อ บ ไ ม้ เ ท้ ำ เ ล เ ซ อ ร์
พระรำชทำน เพื่อส่งมอบ
แก่ผู้ป่วยพำร์กินสัน ๗๖
จังหวัด นอกจำกนี้ ได้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
และสำนักงำนจัดหำรำยได้ เกี่ยวกับแนวทำงกำรดำเนินงำนและกำรสนับสนุนงบประมำณในโครงกำรเยี่ยมบ้ำน
ผู้เปรำะบำงทุกคนทุกหมู่บ้ำนทั่ว ประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด ชั้ น ๘ อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวรฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๗

วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมกำรใช้งำน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในโครงกำรขยำยผลและเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลภัยพิบัติและระบบ
ภูมิสำรสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ ๓ ให้กับหน่วยงำนระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ในพื้นที่จังหวัดบึงกำฬ จำนวน ๑๖๘ คน ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอเมืองฯ
และหอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ

วันที่ ๑๖-๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี จัดกำรอบรม
กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ให้กับเหล่ำกำชำดจังหวัดอำนำจเจริญ สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ หน่ ว ยงำนระดั บ
อำเภอ หน่วยงำนระดับท้องถิ่น ผู้แทน
แกนน ำชุมชน ก ำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ ำน และ
อสม. ในพื้นที่ ๗ อำเภอ จำนวน ๓ รุ่น
รวม ๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่ ง เมื อ ง ชั้ น ๔ ศำลำกลำงจั ง หวั ด
อำนำจเจริญ
วันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำร
กิ จ กำรเหล่ ำ กำชำด เป็ น ประธำนกำรประชุ ม ออนไลน์
กั บ เหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด ทั้ ง ๗๖ จั ง หวั ด เกี่ ย วกั บ ปั ญ หำ
อุ ป สรรคในกำรปฏิ บั ติ ง ำน ทั้ ง นี้ ในกำรประชุ ม ดั ง กล่ ำ ว
รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ ได้ แ จ้ ง ให้
เหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด รั บ ทรำบเกี่ ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำน
โครงกำรเยี่ ย มบ้ ำ นผู้ เ ปรำะบำงทุ ก คน ทุ ก หมู่ บ้ ำ น
ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำ กำชำด ชั้น ๘ อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวรฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๘

วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ หัวหน้ำฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดปทุมธำนี
สมำคมแม่บ้ำนมหำดไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัด กิจกรรมให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักรู้
กำรป้องกัน กำรแพร่ระบำดของโควิด -๑๙ ในกลุ่ มแรงงำนข้ำมชำติ ให้ แก่ชำวเมียนมำในพื้นที่จังหวัด ปทุมธำนี
ณ Myanmar Development for fund อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรกิจกำร
เหล่ ำ กำชำด รั บ มอบแท่ น กดเจลแอลกอฮอล์ แ บบเท้ ำ เหยี ย บ
จำนวน ๒๐๐ แท่น จำกรองกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส ด้ำนบรรษัทสั ม พั น ธ์ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ เพื่ อ มอบให้ เ หล่ ำกำชำดจังหวัด
นำไปมอบให้แก่โรงพยำบำลทั่วประเทศ โดยมีรองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมรับมอบ ณ คลังสัมภำระผู้ประสบภัย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ
วันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ร่ว มประชุมกับกรรมกำรและผู้จัด กำร มูลนิธิ
เพื่อนพึ่ง (ภำฯ) ยำมยำก สภำกำชำดไทย เพื่อหำรือแนวทำงใน
กำรร่ ว มใช้ง ำนแอปพลิ เคชัน “พ้ น ภั ย ” เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภำพ
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนให้ดียิ่งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ภัยพิบัติฯ

วั น ที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บรรเทำทุกข์ฯ บันทึกเทปสัมภำษณ์ในรำยกำร คุยกับหมอ
ออกอำกำศทำงช่ อ ง ทรู วิ ชั่ น TNN๒ ในหั ว ข้ อ "กำรมอบ
ชุดธำรน้ำใจฯ แก่ผู้ถูกกักกันตนและผู้ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด Covid-๑๙” ณ อำคำรทิปโก้
ถนนพระรำม ๖ กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๙

วันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๔ ประธำนกรรมกำร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ ร่วมมอบเงิน จำนวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท ให้ แ ก่สำนั กงำนบรรเทำทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภำคใต้ โดยมี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม คณะทำงำน
บูรณำกำร กำรดำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคโควิ ค ๑๙ ในกลุ่ ม แรงงำนต่ ำ งด้ ำ ว และพื้ น ที่
ด ำเนิ น งำน โดยมี อ ธิ บ ดี ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ
กระทรวงสำธำรณสุ ข เป็ น ประธำนในกำรประชุ ม ฯ
ณ ห้ อ งประชุ ม ๔ ชั้ น ๙ อำคำรกรมสนับ สนุนบริกำร
สุขภำพ
วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้จัดกำรอำวุโส ฝ่ำยกำรตลำด
บริ ษั ท คำโอ อิ น ดั ส เตรี ย ล (ประเทศไทย) จ ำกั ด มอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ อลกอฮอล์ ท ำควำมสะอำดมื อ ๗๙% แบบ
ไม่ต้องล้ำงน้ำออก พร้อมแท่นจ่ำย จำนวน ๕ เครื่อง น้ำยำ
สำหรับเติม จำนวน ๙๐ แกลลอนให้แก่สำนักงำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ เพื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกั น กำรแพร่ ก ระจำยของเชื้ อ ไวรั ส
โควิค-๑๙ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๐

วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ประธำนกรรมกำร บริษัท เอม สตำร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ในนำมประธำนมูลนิธิเอมสตำร์
และคณะ ร่วมมอบเครื่องฟอกอำกำศ จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ให้แก่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เพื่อติดตั้งในอำคำร โดยมี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ พร้อมคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้จัดกำรบริษัท เวิลด์สปีด
จำกัด พร้อมด้วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เวิลด์สปีด
เซลส์ แอนด์ เซอร์ วิส จ ำกั ด และบริ ษั ท เอพี .ฮอนด้ำ
จำกัด มอบหน้ำกำกอนำมัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น และ
ชุด PPE จำนวน ๙๐ ชุด ให้แก่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
ส ำหรั บ น ำไปใช้ ใ นกำรป้ อ งกั น โรคโควิ ด ๑๙ โดยมี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ
วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ และคณะ ผู้แทนสำนักวิเทศสัมพันธ์ ประชุม
ออนไลน์กำรอภิปรำยผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๒ ร่วมกับ Singapore Red Cross เกี่ยวกับกำรสร้ำง
เครือข่ำยผู้เผชิญเหตุภัยพิบัติระดับภูมิภำค ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๑

วันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ร่วมประชุม และตรวจรับ
พระอนุสำวรีย์สมเด็จพระนำงเจ้ำสุขุมำลมำรศรีพระอัครรำชเทวี
ซึ่งประดิษฐำน ณ สถำนีกำชำดที่ ๒ กรุงเทพฯ

และวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขำธิกำร
สภำกำชำดไทย ฝ่ำยบริหำร ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ และคณะ เยี่ยมชมพระอนุสำวรีย์
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุขุมำลมำรศรีพระอัครรำชเทวี
ภำยหลั ง กำรตรวจรั บ งำน ณ สถำนี ก ำชำดที่ ๒
กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๒

๒. เตรียมควำมพร้อมชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพประชำชน เยำวชน และชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยพิบัติ ให้มีควำมรู้
และทักษะในกำรรับมือกับภัยพิบัติอย่ำงเป็นระบบด้วยตนเอง ก่อนที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก
เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๓ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๒.๑ งำนเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
ดำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยที่ร่วมโครงกำรชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ ดังนี้
- วันที่ ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม
สรุป ประเมินผล และส่งมอบชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และโรงเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด
อุบลรำชธำนี กล่ำวต้อนรับ และร่วมส่งมอบ ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ำนเปือยหมู่ที่ ๓ ตำบลโนนกำเล็น ชุมชนบ้ำนกระแอกน้อยหมู่ที่ ๑๐ ตำบลค้อน้อย ชุมชนบ้ำนหินแห่หมู่ที่ ๓ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง และชุมชนบ้ำนฮ่องอ้อ
หมู่ที่ ๒๐ ตำบลท่ำช้ำง อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ และ ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหินแห่หมู่ที่ ๓ ตำบลค้อน้อย
โรงเรียนบ้ำนบุ่งหมู่ที่ ๔ ตำบลโนนกำเล็น อำเภอสำโรง โรงเรียนบ้ำนสว่ำงหมู่ ๘ ตำบลสว่ำง และโรงเรียนอนุบำล
สว่ำงวีระวงศ์หมู่ ๑ ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ ณ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี

- วันที่ ๒๗ และ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี ส่งมอบชุมชนพร้อม
รับภัยพิบัติในพื้นที่ ๔ ชุมชน ได้แก่ บ้ำนหินแห่ บ้ำนกระแอกน้อย บ้ำนเปือย อำเภอสำโรง และบ้ำนฮ่องอ้อ อำเภอ
สว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๓

๒.๒ งำนพัฒนำศักยภำพเยำวชนด้ำนภัยพิบัติ
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
วันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ดำเนินงำนพัฒนำศักยภำพเยำวชนด้ำนภัยพิบัติ ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่
ร่วมโครงกำรชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยสถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมฝึกซ้อมแผนตอบสนอง
ต่อภำวะฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย ณ โรงเรียนบ้ำนทับปริก ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

๒.๓ งำนติดตำมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
ดำเนินงำนติดตำมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ร่วมโครงกำรชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ดังนี้
วั น ที่ ๒๒ ธั น วำคม ๒๕๖๓ ฝ่ ำ ยบรรเทำทุ ก ข์
ผู้ ป ระสบภั ย ลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนติ ด ตำมชุ ม ชนพร้ อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ
ในโครงกำรชุ ม ชนพร้ อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ โดยอบรมให้ ค วำมรู้ เ รื่ อ ง
COVID-๑๙ กำรใช้ ง ำนแอปพลิ เ คชั น “พ้ น ภั ย ” ระดั บ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล และระดั บ ก ำนั น ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น อำสำสมั ค ร
สำธำรณสุ ข ประจ ำหมู่ บ้ ำ น (อสม.) และภำคประชำชน โดยมี
กรรมกำรเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด นครนำยก เข้ ำ ร่ ว มกำรอบรม
ณ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลบำงอ้ อ อ ำเภอบ้ ำ นนำ จั ง หวั ด
นครนำยก
เนื่ อ งจำกสถำนกำรณ์ ก ำรระบำดของไวรั ส โคโรนำ ๒๐๑๙ ฝ่ ำ ยบรรเทำทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย จึ ง ได้
ประสำนงำนติดตำมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติผ่ำนระบบออนไลน์ ดังนี้
- ประสำนกำรปฏิบัติงำนติดตำมชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่ หมู่ ๓ ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองฯ
หมู่ ๑, ๒ ตำบลปูยู อำเภอเมืองฯ หมู่ ๑-๕ ตำบลเกำะสำหร่ำย อำเภอเมืองฯ หมู่ ๑, ๔, ๕ ตำบลแหลมสน อำเภอ
ละงู หมู่ ๔ ตำบลขอนคลำน อำเภอทุ่งหว้ำ หมู่ ๑ ตำบลปำกน้ำ อำเภอละงู หมู่ ๓ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู และ
หมู่ ๑, ๒ ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้ำ
- ประสำนกำรปฏิบัติงำนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และสิงห์บุรี
- ดำเนินโครงกำรพัฒนำกำรอบรมควำมรู้แบบสื่อประสม : กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติระดับชุมชน
สำหรับแกนนำชุมชน อำสำสมัครชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
- ประสำนงำนและจัดทำสื่อกำรสอนกำรปฐมพยำบำลและกำรใช้เครื่อง AED สำหรับโรงเรียน โดยกำร
สนับสนุนจำกคณะกรรมกำรกำชำดสำกล
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๔

ขณะเกิดภัย
๑. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
เดือ นพฤศจิก ำยน ๒๕๖๓ - มกรำคม ๒๕๖๔ สำนัก งำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัย พิทักษ์ โดย
ส่ว นกลำง และสถำนีกำชำดส่ว นภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ๓๗ ครั้ง โดยสงเครำะห์
เครื่องอุปโภค-บริโภค และยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๓๕๓ รำย รวมมูลค่ำ ๑๙๒,๐๑๑.๖๘ บำท
สถำนที่
กรุงเทพมหำนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดสมุทรปรำกำร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รวม

จำนวน
(ครั้ง)
๓
๘

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)
๑๙๑
๑๗

มูลค่ำ
(บำท)
๘๘,๘๓๕.๖๔
๑๐,๘๙๕.๐๐

๘
๙
๔
๒
๒
๑

๑๕
๓๘
๗
๘๐
๒
๓

๗,๔๖๑.๐๐
๑๔,๑๐๑.๐๔
๑๖,๓๗๙.๐๐
๔๙,๒๘๐.๐๐
๓,๖๒๐.๐๐
๑,๔๔๐.๐๐

๓๗

๓๕๓

๑๙๒,๐๑๑.๖๘

วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำด
จังหวัดอุบลรำชธำนี กรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดอุบลรำชธำนี และหัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที่ ถวำยชุดบรรเทำทุกข์แด่
พระภิกษุสงฆ์ที่ประสบเหตุ อัคคีภัย ณ วัดปำกน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยร้องขอควำมช่วยเหลื อผ่ ำน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๕

วันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจฯ ที่ร้องขอผ่ ำน
แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" จำนวน ๑๗ ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภำยในซอยเพชรเกษม ๖๒ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ

วันที่ ๔ มกรำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๖๘ ชุด
พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลำดศรีดินแดง เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ตลำดศรีดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๑๗ ชุด
มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ซอยวัดประชำระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๖

วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๒๐ ชุด
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย โดยมีผู้อำนวยกำรเขต
ป้อมปรำบศัตรูพ่ำย ร่วมมอบ ณ สำนักงำนเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย ถนนศุภมิตร แขวงวัดโสมนัส กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๒๕ ชุด
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภำยในชุมชนหลังสำมร้อยห้อง ซอยเจริญกรุง ๙๙
วัดพระยำไกร เขตบำงคอแหลม กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดย
ฝ่ ำ ยบรรเทำทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย น ำชุ ด ธำรน้ ำใจฯ จ ำนวน
๑๘ ชุด ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ไปมอบให้แก่
ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย และผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในพื้ น ที่ ชุ ม ชน
ซอยจรั ญ สนิ ท วงศ์ ๔๓ เพื่ อ บรรเทำควำมเดื อ นร้ อ นใน
เบื้ อ งต้ น โดยมี ผู้ อ ำนวยกำรเขตบำงกอกน้ อ ย ร่ ว มมอบ
ณ สำนักงำนเขตบำงกอกน้อย เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๗

๒. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย
วั น ที่ ๒ ๗ พ ฤ ศ จิ ก ำ ย น
๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดย
ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับ
นำยกเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี
รองผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดสิ งห์ บุ รี และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นำชุดธำรน้ำใจฯ
มอบให้ผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๑๙๘
ชุ ด ในพื้ น ที่ อ ำเภอพรหมบุ รี อ ำเภอ
เมืองฯ และอำเภอค่ำยบำงระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสอนกำรใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในกำรร้องขอควำมช่วยเหลือ
ให้แก่ผู้นำชุมชน
วันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) จังหวัด
นครศรีธ รรมรำช ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย ณ หมู่ ๖ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๑ รำย รวมมูลค่ำ ๓,๘๙๓.๐๐ บำท

๓. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
เดือ นพฤศจิก ำยน ๒๕๖๓ - มกรำคม ๒๕๖๔ ส ำนัก งำนบรรเทำทุก ข์แ ละประชำนำมัย พิท ัก ษ์
โดยส่ว นกลำง และสถำนีก ำชำดส่ว นภูม ิภ ำค ได้ป ฏิบ ัต ิง ำนบรรเทำทุก ข์ผู ้ป ระสบอุท กภัย จ ำนวน ๘๗ ครั้ง
โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๒๒๐,๗๒๐ รำย รวมมูลค่ำ ๓๕,๘๗๙,๗๘๙.๐๐ บำท
สถำนที่
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
จังหวัดสงขลำ
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดนรำธิวำส
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดปัตตำนี
จังหวัดยะลำ
รวม

จำนวน
(ครั้ง)
๑๐
๑
๔๓
๓
๑๐
๕
๗
๔
๔
๘๗

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)
๖,๙๘๖
๑๐
๑๐๙,๙๗๕
๑๓,๔๗๖
๖๕,๗๕๒
๒,๑๘๖
๑๖,๔๒๑
๔,๗๘๒
๑,๑๓๒
๒๒๐,๗๒๐

มูลค่ำ
(บำท)
๒,๑๗๓,๕๓๐.๐๐
๑๒,๒๐๐.๐๐
๑๔,๖๒๘,๘๙๓.๕๐
๕,๙๐๖,๗๙๐.๐๐
๗,๕๒๐,๐๑๐.๐๐
๕๓๓,๖๙๒.๕๐
๓,๒๖๘,๓๓๘.๐๐
๑,๔๖๒,๖๗๒.๕๐
๓๗๓,๖๖๒.๕๐
๓๕,๘๗๙,๗๘๙.๐๐

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๘

วันที่ ๓ - ๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ จัดตั้งหน่วยครัวเคลื่อนที่
สภำกำชำดไทย ณ สถำนี กำชำดสิ ริน ธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธ รรมรำช โดยผลิ ตอำหำรปรุงสุก
พร้อมรับประทำน จำนวน ๘,๒๐๐ ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรี ธรรมรำช และมอบ
ชุดธำรน้ ำใจฯ ที่ร้ องขอผ่ ำนแอปพลิ เคชัน “พ้นภัย ” ให้ แก่ผู้ ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธ รรมรำช จำนวน
๒๙,๔๓๕ ชุด จังหวัดพัทลุง จำนวน ๕,๔๕๔ ชุด จังหวัดนรำธิวำส จำนวน ๒๒๗ ชุด จังหวัดสงขลำ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
และจังหวัดสุรำษร์ธำนี จำนวน ๑,๐๘๒ ชุด

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๙

วัน ที่ ๑๑ ธั น วำคม ๒๕๖๓ ส ำนั กงำนบรรเทำทุกข์ ฯ โดยสถำนีกำชำดสิ รินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ร่วมกับนำยอำเภอไชยำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธำรน้ำใจฯ ทีร่ ้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"
ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ อ ำเภอไชยำ จั ง หวั ด สุ ร ำษฎร์ ธ ำนี จ ำนวน ๒,๐๐๐ ชุ ด และอ ำเภอนำบอน จั ง หวั ด
นครศรีธรรมรำช จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด

วั น ที่ ๑๔ ธั น วำคม ๒๕๖๓ ส ำนั ก งำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ โดยสถำนี ก ำชำดสิ ริ น ธร
ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดนครศรีธรรมรำช
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธำรน้ำใจฯ
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" จำนวน
๒๕๐ ชุ ด ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่
อำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันที่ ๗ มกรำคม ๒๕๖๔ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดยะลำ พร้อมด้วยกรรมกำรเหล่ำกำชำด สมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัดยะลำ
และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดธำรน้ำใจฯ ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
จำนวน ๖๐ ชุด ในพื้นทีต่ ำบลบำเจำะ อำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๐

๔. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยหนำว
เดือ นพฤศจิก ำยน ๒๕๖๓ - มกรำคม ๒๕๖๔ ส ำนัก งำนบรรเทำทุก ข์แ ละประชำนำมัย พิท กั ษ์
โดยส่ว นกลำง และสถำนีกำชำดส่ว นภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย หนำว จำนวน ๑๑๙ ครั้ง
โดยสงเครำะห์ เครื่ องอุ ปโภค-บริ โภค และเครื่ องกั นหนำวให้ แก่ ผู้ ประสบภั ย จ ำนวน ๓๐,๑๗๑ รำย รวมมู ลค่ ำ
๖,๕๒๕,๓๕๐.๐๐ บำท
จำนวน
(ครั้ง)

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)

มูลค่ำ
(บำท)

จังหวัดอุบลรำชธำนี

๑๑

๑,๓๐๐

๓๗๓,๒๐๐.๐๐

จังหวัดตำก

๗

๑,๖๘๐

๒๔๘,๕๙๐.๐๐

จังหวัดลำพูน
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๘
๑๙
๑๘

๒,๘๗๘
๓,๒๐๐
๑,๒๓๐

๕๙๑,๐๙๕.๐๐
๗๓๒,๐๐๐.๐๐
๔๒๑,๘๕๐.๐๐

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดตำก
จังหวัดร้อยเอ็ด

๓
๖
๑

๖๙๐
๔๔๗
๒,๐๐๐

๑๕๑,๑๖๐.๐๐
๘๗,๓๘๐.๐๐
๒๘๔,๕๐๐.๐๐

จังหวัดบุรีรัมย์

๒

๗๖๐

๑๖๙,๐๐๐.๐๐

จังหวัดสุรินทร์

๖

๔๖๕

๖๗,๘๖๕.๐๐

จังหวัดศรีสะเกษ

๑

๒,๘๔๕

๕๙๙,๐๐๐.๐๐

จังหวัดบึงกำฬ
จังหวัดพะเยำ

๑
๑

๑,๒๐๐
๔๓๐

๓๑๓,๕๐๐.๐๐
๙๔,๒๐๐.๐๐

จังหวัดนครรำชสีมำ

๖

๓,๗๕๖

๗๗๖,๒๑๐.๐๐

จังหวัดชัยภูมิ

๑

๘๐๐

๑๙๐,๐๐๐.๐๐

จังหวัดนครพนม

๑๒

๑,๒๐๐

๑๗๐,๑๐๐.๐๐

จังหวัดอำนำจเจริญ

๘

๑,๖๐๐

๓๘๐,๐๐๐.๐๐

จังหวัดยโสธร
จังหวัดรำชบุรี
จังหวัดแพร่

๖
๑
๑

๑,๙๐๐
๒๐๐
๑,๕๙๐

๔๗๗,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๓๕๘,๗๐๐.๐๐

๑๑๙

๓๐,๑๗๑

๖,๕๒๕,๓๕๐.๐๐

สถำนที่

รวม

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๑

วันที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดอุบลรำชธำนี กรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดอุบลรำชธำนี และหัวหน้ำส่วนรำชกำรในพื้นที่ นำผ้ำห่มนวม
สภำกำชำดไทย ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” มอบให้แก่ประชำชนที่ประสบภัยหนำว ในพื้นที่ อำเภอกุดข้ำวปุ้น
อำเภอเขมรำฐ อำเภอนำตำล อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
จำนวน ๗๐๐ ผืน รวมทั้งแนะนำวิธีกำรร้องขอควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้กับผู้ใหญ่บ้ำน
กำนัน เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลและอำเภอในพื้นที่ เพื่อให้สำมำรถแจ้งขอควำมช่วยเหลือและส่งต่อคำร้องได้

วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ เหล่ำกำชำดจังหวัดสกลนคร มอบเครื่องกันหนำวที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ให้แก่
ประชำชนที่ประสบภัยหนำว จำนวน ๑,๖๐๐ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๑๘ อำเภอของจังหวัดสกลนคร

วั น ที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๔ เหล่ ำ กำชำด
จังหวัดอำนำจเจริญ มอบผ้ำห่มนวม จำนวน
๓๐๐ ผื น ผ้ ำ ห่ ม Polyester จ ำนวน ๘๐๐
ผื น เสื้ อ กั น หนำวผู้ ใ หญ่ จ ำนวน ๒๐๐ ตั ว
และเสื้ อ กั น หนำวเด็ ก จ ำนวน ๑๐๐ ตั ว
ที่ร้องขอผ่ ำนแอปพลิ เคชัน "พ้นภัย" ให้แก่
นำยอ ำเภอ ๗ อ ำเภอ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อ ำนำจเจริ ญ เพื่ อ ส่ ง มอบให้ แ ก่ ป ระชำชน
ผู้ประสบภัยหนำว
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๒

วันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบผ้ำห่มและเครื่องกันหนำว
ให้แก่เหล่ำกำชำดจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชั น “พ้นภัย” เพื่อมอบให้ผู้สูงอำยุ และเด็กนักเรียนที่ประสบ
ภัยหนำว ในพื้นทีจ่ ังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ อำเภอโพนทรำย จำนวน ๒,๔๙๐ รำย และอำเภอหนองฮี จำนวน ๑,๙๙๘ รำย

วันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ มอบผ้ำห่มและเครื่องกันหนำว
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” แด่พระสงฆ์ที่ประสบภัยหนำว ณ วัดป่ำอำลอ-โดนแบน และวัดดอนวิเวก ผู้สูงอำยุที่
ประสบภัยหนำว ณ บ้ำนอำลอ หมู่ที่ ๑๐ และนักเรียนโรงเรียนบ้ำนประทัดบุอำลอ ตำบลนำดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ มอบผ้ำห่มและเครื่องกันหนำว
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้แก่
เหล่ ำกำชำดจั งหวัดศรี ส ะเกษ เพื่อมอบให้
ผู้สูงอำยุ และเด็กนักเรียนที่ประสบภัยหนำว
ในพื้น ที่อำเภอขุน หำญ จ ำนวน ๗๘๘ รำย
อ ำเภอกั น ทรลั ก ษณ์ จ ำนวน ๖๐๕ รำย
อ ำเภอเมื อ งฯ จ ำนวน ๑๐๐ รำย อ ำเภอ
วังหิน จำนวน ๖๑๒ รำย และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน ๕๐๐ รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๓

วันที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ มอบผ้ำห่มและเครื่องกันหนำว
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชั น “พ้นภัย” เพื่อมอบให้ผู้สูงอำยุ ที่ประสบภัยหนำวในพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ และตำบลตำเบำ
อำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๕๐รำย

วันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดเทพรัตน์ (สถำนีกำชำดที่ ๑๓ จังหวัดตำก) ร่วมกับ
เหล่ำกำชำดจังหวัดแพร่ มอบผ้ำห่มและเครื่องกันหนำวที่ ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชั น “พ้นภัย” ให้แก่ผู้ประสบภัยหนำว
ในพื้นที่ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จำนวน ๑๕๐ ครอบครัว

วันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๔ จังหวัดนครรำชสีมำ ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำด
จังหวัดนครรำชสีมำ มอบผ้ำห่มกันหนำว หมวกไหมพรม จำนวน ๕๐๐ ชุด และเสื้อกันหนำวสำหรับเด็ก จำนวน ๓๐๐ ตัว
ให้แก่ผู้ประสบภัยหนำว ณ หอประชุมอำเภอสูงเนิน และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขำสำมสิบส่ำง ตำบลมะเกลือเก่ำ
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครรำชสีมำ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๔

๕. กำรบรรเทำทุ ก ข์ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกโรคปอดอั ก เสบจำกไวรั ส โคโรน่ ำ สำยพั น ธุ์ ใ หม่ ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)
สำนัก งำนบรรเทำทุกข์แ ละประชำนำมัย พิทักษ์ โดยส่วนกลำง และสถำนีกำชำดส่วนภูมิภ ำค ร่ว มกับ
เหล่ำกำชำดจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ ผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคปอดอักเสบจำก
ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สรุปดังนี้
๕.๑ กำรใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ค้นหำและแจ้งร้องขอชุดธำรน้ำใจกู้ชีวติ ฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙
ให้ผู้ถูกกักกันโรคที่ขำดแคลน ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้ และแรงงำนข้ำมชำติ
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-๑๙ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ประสำนควำมร่วมมือ
กั บ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ำรสุ ข ภำพ กระทรวงสำธำรณสุ ข เปิ ด สิ ท ธิ์ ก ำรใช้ ง ำนแอปพลิ เ คชั น “พ้ น ภั ย ” ให้ กั บ
แกนนำ อสม. จำนวน ๘๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ เพื่อค้นหำและแจ้งร้องขอ “ชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙”
โดยเหล่ำกำชำดจังหวัดจะได้รับคำร้องดังกล่ำวทันที และทำกำรประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อคัดกรองไม่ให้มีกำร
ช่ ว ยเหลื อ ที่ ซ้ ำซ้ อนกัน หลั ง จำกนั้ น จึ ง ส่ งค ำร้ องมำยั ง สำนัก งำนบรรเทำทุ กข์ ฯ เพื่ อ จั ด ส่ ง ชุ ด ธำรน้ ำใจกู้ชีวิต ฯ
ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้น ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดส่งภำยใน ๔๘ ชั่วโมง โดยมีเป้ำหมำยให้ประชำชนทุกคน
ที่ ถู ก กั ก กั น โรคที่ ข ำดแคลน และเดื อ ดร้ อ น ต้ อ งได้ รั บ ชุ ด ยั ง ชี พ เพื่ อ ให้ ก ำรควบคุ ม โรค COVID-๑๙ ประสบ
ควำมสำเร็จ
ทั้งนี้ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัด ได้ให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -๑๙ โดยมอบ “ชุด ธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙” เพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนที่ถูกกักกันโรคที่ขำดแคลน ให้สำมำรถดำรงชีพได้ในขณะที่ต้องกักตัวอยู่ในที่พัก และผู้ประสบวิกฤตทำง
เศรษฐกิจที่ยำกไร้ โดยภำยในชุดธำรน้ำใจฯ ประกอบด้วย ข้ำวสำร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลำกระป๋อง ปลำรำดพริก
กระป๋อง ไข่พะโล้ใส่ไก่ น้ำพริกปลำทูน่ำ ถุงขยะสีดำขนำดเล็ก ฯลฯ
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๒๒ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๓ ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ ได้ ใ ห้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-๑๙ โดยมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ พร้อม
น้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น ๑๗๙,๓๓๐ ชุด มูลค่ำ ๑๑๘,๓๕๗,๘๐๐.๐๐ บำท ในพื้นที่ ๖๙ จังหวัด แบ่งเป็น
- มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ที่ต้องทำกำรกักตัวให้อยู่ในพื้นที่
รวม ๑๑๑,๓๓๒ ชุด มูลค่ำ ๗๓,๔๗๙,๑๒๐ บำท ในพื้นที่ ๖๒ จังหวัด
- มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้
รวม ๖๗,๙๙๘ ชุด มูลค่ำ ๔๔,๘๗๘,๖๘๐ บำท ในพื้นที่ ๔๙ จังหวัด
โดยกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ข้ ำ งต้ น มี ๒๖ จั ง หวั ด ที่ มี แ รงงำนข้ ำ มชำติ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ซึ่งสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ พร้อมน้ำดื่ม รวม ๓๒,๖๘๖ ชุด ได้แก่
สมุทรสำคร ๑๒,๗๔๓ ชุด, นครปฐม ๖๐๐ ชุด, กรุงเทพมหำนคร ๑,๓๘๓ ชุด, สุรำษฎร์ธำนี ๗๑๐ ชุด, สระแก้ว
๑๐๐ ชุด พังงำ ๑,๙๒๓ ชุด สมุทรปรำกำร ๒๑๕ ชุด เชียงรำย ๖๓๔ ชุด ประจวบคีรีขันธ์ ๑๐๗ ชุด ตำก ๔,๘๗๕
ชุด นครศรีธรรมรำช ๗๕ ชุด กำญจนบุรี ๙๔๘ ชุด ระนอง ๗๕ ชุด ระยอง ๑๓๔ ชุด ชลบุรี ๘๐ ชุด หนองคำย ๑๑๘
ชุด เชียงใหม่ ๑,๓๗๑ ชุด นนทบุรี ๑,๕๙๒ ชุด ปัตตำนี ๔๒๙ ชุด เลย ๒๐๓ ชุด ชุมพร ๑๒๐ ชุด ภูเก็ต ๒,๔๑๖ ชุด
แม่ฮ่องสอน ๑,๐๙๐ ชุด ปทุมธำนี ๕๐๒ ชุด สงขลำ ๖๓ ชุด และรำชบุรี ๑๘๐ ชุด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๕

วันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครพนม และรองนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดนครพนม มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ จำนวน ๓๑๘ ชุด ให้แก่นำยอำเภอ ๑๒ อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อมอบให้แก่ประชำชน
ผู้กักกันตนเองจำกกำรเฝ้ำระวังเชื้อ covid-๑๙ โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) แต่ละท้องที่ได้บันทึก
ข้อมูลคำร้องขอควำมช่วยเหลือผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

วันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๔ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดปทุมธำนี คณะกรรมกำรเหล่ำกำชำด
จังหวัดปทุมธำนี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๓๘๖ ชุด
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" และหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์เจล จำนวน ๓๘๖ ชุด และ
หนังสือคู่มือควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรน่ำ (Covid-๑๙) ภำษำเมียนมำ ให้แก่ผู้เสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ ณ มูลนิธิรวมใจรังสิต
ปทุมธำนี (ไต่ฮงกงรังสิต) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ Covid-๑๙ บริเวณตลำดสุชำติ และ
ตลำดพรพัฒน์ ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๖

วัน ที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๔ ส ำนั กงำนบรรเทำทุกข์ฯ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ ำวิกฤตโควิด -๑๙ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้กับเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรสำคร เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตำบลท่ำทรำย ตำบลบ้ำนเกำะ ตำบลบำงน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสำคร

วันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดเทพรัตน์ (สถำนีกำชำดที่ ๑๓ จังหวัดตำก) ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดตำก
รองนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดตำก คณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดตำก นำยอำเภอบ้ำนตำก นำยกกิ่งกำชำดอำเภอ
บ้ำนตำก และหัวหน้ำส่วนรำชกำร มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด -๑๙ ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” พร้อม
น้ ำดื่ม จ ำนวน ๙๑ ชุด ให้ กับ ผู้ ถูกกักกัน ตัว ที่บ้ำนและผู้ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด -๑๙ โดยส่ งผ่ ำน
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) ในพื้นที่ตำบลแม่สลิด ตำบลท้องฟ้ำ ตำบลเกำะตะเภำ ตำบลตำกตก และ
ตำบลตำกออก อำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๗

วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ หัวหน้ำสถำนีกำชำดเทพรัตน์
จังหวัดตำก ร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำก และนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดตำก มอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์และ
สิ่งของจำเป็นในกำรป้องกันโควิด -๑๙ ให้แก่โรงพยำบำล
สมเด็ จ พระเจ้ ำ ตำกสิ น มหำรำช โดยมี ผู้ อ ำนวยกำร
โรงพยำบำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช เป็นผู้รับมอบ
เพื่อนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรป้องกัน
และควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ณ สำนักงำน
เหล่ำกำชำดจังหวัดตำก
วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ นำยอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วยเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรสำคร นำชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่ ำ วิ ก ฤตโควิ ด -๑๙ จำกส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ มอบให้ ป ระชำชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบทำงเศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ ต ำบล
คลองมะเดื่อ และตำบลท่ำไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสำคร จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ซึ่ง อสม.ในพื้นที่ ได้ร้อ งขอ
ชุดธำรน้ำใจฯ ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ หัวหน้ำสถำนีกำชำดที่ ๑๑
กรุงเทพฯ และคณะ นำชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ จ ำนวน ๑๓๐ ชุ ด มอบให้ กั บ ผู้ อ ำนวยกำรเขต
ภำษี เ จริ ญ เพื่ อ ใช้ ส ำหรั บ ให้ ค วำมช่ว ยเหลื อ ประชำชน
ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ก ำรแพร่ ระบำดของ
โควิด -๑๙ ณ สำนักงำนเขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๘

วั น ที่ ๕ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๔ ปลั ด อ ำเภอบ้ ำ นแพ้ ว จั ง หวั ด
สมุทรสำคร นำชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ จำกสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ มอบให้กับประชำชนที่ได้รับผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
ในพื้ น ที่ อ ำเภอบ้ ำ นแพ้ ว จั ง หวั ด สมุ ท รสำคร จ ำนวน ๘๐๐ ชุ ด
ซึ่ง อสม. ในพื้นทีร่ ้องขอชุดธำรน้ำใจฯ ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดเทพรัตน์ ร่วมกับนำยก
เหล่ำกำชำดจังหวัดตำก และหัวหน้ำส่วนรำชกำรอำเภอสำมเงำ
มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด-๑๙ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๓๘
ชุ ด ให้ กั บ ผู้ ถู ก กั ก กั น ตั ว ที่ บ้ ำ นและผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกกำร
ระบำดของโควิด -๑๙ ในพื้นที่อำเภอสำมเงำ จังหวัดตำก โดยมี
แกนนำ อสม. เป็นผู้สำรวจ และนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

วั น ที่ ๑๖ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๔ สถำนี กำชำดเทพรัต น์ ร่ว มกั บ
นำยกเหล่ ำกำชำดจั งหวัดตำก และหั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรอำเภอ
วั ง เจ้ ำ มอบชุ ด ธำรน้ ำใจกู้ ชีวิต ฝ่ ำ วิก ฤติโ ควิด -๑๙ พร้ อ มน้ ำดื่ม
จำนวน ๑๖ ชุด ให้กับผู้ถูกกักกันตัวที่บ้ำนและ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโควิด - ๑๙ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้ำ จังหวัดตำก
โดยมี แ กนน ำ อสม. เป็ น ผู้ ส ำรวจและน ำไปมอบให้ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ

๕.๒ โครงกำรรวมใจต้ำนภัย COVID-๑๙ ในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ
เป็น โครงกำรที่ บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรกำชำด หน่วยงำนภำครัฐ และหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ ได้แก่ สภำกำชำดไทย IFRC ICRC กระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงแรงงำน
Unicef Thailand และองค์ ก รด้ำนประชำกรข้ ำมชำติ (Migrant Working Group: MWG) เพื่อให้ แ รงงำน
ข้ำมชำติและครอบครัวในประเทศไทย ทั่วประเทศ รวม ๓๘๔,๖๙๔ คน แบ่งเป็น เด็ก ๖๒,๗๐๔ คน และ ผู้ใหญ่
๓๒๑,๙๙๐ คน และผู้ประกอบกำรที่ใช้แรงงำนข้ำมชำติในกำรดำเนินธุรกิจ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกิด ควำม
ตระหนัก และสำมำรถป้องกันตนเองและครอบครัวจำกกำรแพร่กระจำยของ COVID-๑๙ รวมทั้งให้แรงงำน
ข้ำมชำติที่ถูกกักกันโรคและขำดแคลนอำหำรสำมำรถดำรงชีวิตได้ในระหว่ำงถูกกักกันโรค ทั้งนี้ กิจกรรมหลักใน
โครงกำรฯ ได้แก่ กำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง COVID-๑๙ กำรปฏิบัติตนต่ำงๆ ร่วมกับเนื้อหำเรื่องกำร
ตีตรำบำปจำกสังคม (Stigma) กำรแจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ำกำกอนำมัยชนิดผ้ำ แอลกอฮอล์เจล และเครื่อง
วัดอุณหภูมิ สำหรับผู้ปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังในพื้นที่ เช่น อสต. อสม. กำรมอบชุดอำหำรยังชีพสำหรับผู้กักกันตนที่
ขำดแคลนอำหำร ซึ่งมีกำรกำหนดคำจำกัดควำม โดยใช้แนวทำงด้ำนสำธำรณสุขว่ำเป็นผู้ที่สมควรถูกกักกันโรค และ
กำรเข้ำถึงบริกำรทำงสำธำรณสุขของรัฐ กำรตรวจโรค COVID-๑๙ กำรรับกำรรักษำ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๙

ควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินโครงกำรฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ – ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ได้
ให้ควำมช่วยเหลือแรงงำนต่ำงด้ำว ในพื้นที่ ๒๘ จังหวัด ดังนี้
- มอบอุปกรณ์ในกำรป้องกันโรค พร้อมสื่อ online และสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่
* หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำสำหรับผู้ใหญ่
จำนวน
๗๗๖,๔๐๐ ชิ้น
* หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำสำหรับเด็ก
จำนวน
๙๔,๐๐๐ ชิ้น
* แอลกอฮอล์เจล
จำนวน
๒๐๓,๖๑๓ หลอด
* เครื่องวัดอุณหภูมิ
จำนวน
๑,๘๒๔ เครื่อง
* แผ่นพับภำษำพม่ำ
จำนวน
๙๑,๓๕๗ แผ่น
* แผ่นพับภำษำกัมพูชำ
จำนวน
๕๒,๑๕๒ แผ่น
* แผ่นพับภำษำเวียดนำม
จำนวน
๑๔,๗๕๒ แผ่น
* แผ่นพับภำษำไทย
จำนวน
๕,๖๒๒ แผ่น
* โปสเตอร์ภำษำพม่ำ
จำนวน
๑๓,๑๐๐ แผ่น
* โปสเตอร์ภำษำกัมพูชำ
จำนวน
๕,๒๖๒ แผ่น
* โปสเตอร์ภำษำเวียดนำม
จำนวน
๖๑๖ แผ่น
* หนังสือนิทำนภำษำพม่ำ
จำนวน
๑,๖๐๐ เล่ม
* หนังสือนิทำนภำษำไทย
จำนวน
๘๐๐ เล่ม
* หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) ภำษำพม่ำ
จำนวน
๕,๖๐๐ เล่ม
* หนังสือเล่มเล็ก (Booklet) ภำษำกัมพูชำ
จำนวน
๑,๗๕๐ เล่ม
* สื่อ VDO Clip เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ทำง Youtube Application พ้นภัย Line
และ Facebook สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และภำคีเครือข่ำย
- กำรจัดหำเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน
๓๒,๗๙๘ ชุด และมีหลักเกณฑ์ในกำรคัดกรอง ได้แก่
* ตกงำนขำดรำยได้ หรือ
* รำยได้น้อยร่วมกับปัจจัยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- พ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว
- ในบ้ำนมีเด็กอำยุ ๐-๑๕ ปี อย่ำงน้อย ๑ คน
- ในบ้ำนมีหญิงตัง้ ครรภ์หรือให้นมบุตร
- ในบ้ำนมีผู้สงู อำยุหรือผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถประกอบอำชีพได้
- ในบ้ำนมีผเู้ จ็บป่วยเรือ้ รังทีไ่ ม่สำมำรถประกอบอำชีพได้
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๐

- กิจกรรมกำรอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำว (อสต.) โดยมี อสต. ผ่ำนกำรอบรมแล้วทั้งสิน้
๑,๘๗๐ คน แยกตำมรำยจังหวัด ดังนี้
* จังหวัดชลบุรี
จำนวน ๕๐ คน
* จังหวัดนครปฐม
จำนวน ๙๒ คน
* จังหวัดนนทบุรี
จำนวน ๗๐ คน
* จังหวัดปทุมธำนี
จำนวน ๔๐ คน
* จังหวัดสมุทรปรำกำร
จำนวน ๑๙ คน
* จังหวัดสมุทรสำคร
จำนวน ๖๕๙ คน
* จังหวัดตำก
จำนวน ๙๔๐ คน
- กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรตระหนักรู้ ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
COVID–๑๙ ในกลุ่ มแรงงำนข้ำมชำติ ดำเนินกำรใน ๕ จังหวัด ได้แก่ ตำก สระแก้ว ปทุมธำนี ระนอง และ
หนองคำย โดยมีรูปแบบกำรจัดกิจกรรมในลักษณะกำรสนทนำกลุ่ม ในหัวข้อควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ COVID-๑๙
พฤติกรรมสุขภำพในป้องกันโรค ช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร และกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรควบคุมป้องกัน
โรค ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ แรงงำนข้ำมชำติ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เหล่ำกำชำดจังหวัด จัดหำงำนจังหวัด องค์กร
ด้ำนประชำกรข้ำมชำติ โดยมีแรงงำนข้ำมชำติ เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๑๘ คน
- กิจกรรมกำรสรุปบทเรียน โดยจัดขึน้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ ณ สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย มีผเู้ ข้ำร่วมกำรประชุมทั้งสิ้น ๕๐ คน ทีมวิทยำกร ๗ คน ทั้งนี้ กำรอภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
* กลุ่มที่ ๑ : หัวข้อ “ด้ำนกำรให้บริกำรสุขภำพและกำรป้องกันโรค”
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ กำรจัดอบรมและจัดทำสื่อกำรสอนให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำว
รวมถึงกำรประสำนงำนภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน
* กลุ่มที่ ๒ : หัวข้อ “ด้ำนกำรบรรเทำทุกข์และกำรลดควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดโรค รวมถึงด้ำนกำร
อบรมอำสำสมัคร”
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรบรรเทำทุกข์ และกำรอบรม อสต. ควรมีกำรจัด
เรียงลำดับให้เหมำะสม และควรทำทั้งด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม และด้ำนสำธำรณสุขในกำรป้องกัน
และควบคุ ม โรค กำรจั ด สรรงบประมำณเพิ่ ม เติ ม ในกำรน ำส่ ง ควำมช่ ว ยเหลื อ กำรอบรม อสต. ควรแนะน ำ
ให้มีหัวหน้ำทีมที่สำมำรถใช้ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้ได้อย่ำงน้อย ๑ คน และควรมีกำรปรับเปลี่ยนสิ่งของใน
ชุดธำรน้ำใจฯ ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของผู้ประสบภัย
* กลุ่มที่ ๓ : หัวข้อ “กำรประสำนควำมร่วมมือ”
ข้ อ เสนอแนะที่ ส ำคั ญ คื อ ควรมี ก ำรจั ด ประชุ ม และชี้ แ จงโครงกำรในทุ ก ระดั บ และ
ทุก Stakeholders มีกำรจัดประชุมติดตำมงำนในทุกระดับอย่ำงสม่ำเสมอ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลโครงกำรฯ
อย่ำงสม่ำเสมอ และกระจำยข้อมูลให้ทรำบทั่วกัน รวมทั้งควรประสำนหน่วยงำนที่มีบทบำทต่อแรงงำนข้ำมชำติ
เพิ่มมำกขึ้น
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๑

- กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกำรระบำดระลอกใหม่ จังหวัดสมุทรสำคร
และจังหวัดอื่นๆ
๑. กำรเข้ำถึงข้อมูล
* องค์กรด้ำนประชำกรข้ำมชำติ (MWG) ประสำน Dtac ตั้งเสำสัญญำณ Free Wifi ในพื้นที่
* สถำนีกำชำดที่ ๑๑ กรุงเทพฯ ได้รับกำรประสำนจำก AIS ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ อสต. และ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ โดยมีกำรประสำนงำนไปยังสำธำรณสุขจังหวัดและโรงพยำบำลสมุทรสำครแล้ว
* IFRC เสนอให้ใช้รถประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำย
* กรมสนั บสนุน บริกำรสุขภำพ จัด ทำโครงกำรอบรม อสต. โดยมีกำรจัดทำสื่อควำมรู้ และ
มอบหมำยให้ อสต. ในพื้นที่เป็นผู้เผยแพร่ประชำสัมพนธ์
* ประสำนงำนกับ กสทช. ในกำรตั้งเสำสัญญำณมือถือ ทั้ง ๓ ค่ำย ในพื้นที่ เพื่อให้ แ รงงำน
ข้ำมชำติ เข้ำถึงสื่อควำมรู้ และกำรปฏิบัติตน
๒. ชุดธำรน้ำใจฯ
* มีกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณและจำนวนสิ่งของในชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ ได้แก่ กำรเพิ่มน้ำมันถั่วเหลือง ๑ ลิตร และถั่วเหลือง ๕๐๐ กรัม
* สำนักงำนบรรเทำทกข์ ฯ ให้ข้อเสนอในกำรแจกนมผงสำหรับเด็ก โดยจะหำรือกับกระทรวง
สำธำรณสุข เนื่องจำกกำรให้นมผง มีข้อจำกัดหลำยประกำร เช่น สูตรนม หรือกำรแพ้นมวัว และกำรบริจำคนมผง
ยังมีกฏหมำยควบคุมห้ำมประกำศรำยชื่อผู้บริจำค (Milk Code) ฯลฯ
* ควรระมัดระวังเรื่องกำรใช้ยำ และต้องมีฉลำกกำกับยำเป็นภำษำพม่ำ
* UNICEF เสนอให้สำรวจเด็กที่ต้องกำรนมผง หำกมีเหตุผลว่ำเด็กไม่ได้อยู่กับแม่ ก็สมควรให้
ควำมช่วยเหลือ และสอบถำมว่ำเด็กกินนมสูตรไหน ถ้ำเด็กอำยุมำกกว่ำ ๑ ปี จะให้นม UHT
๓. กำรบรรจุสิ่งของเพื่อให้ควำมช่วยเหลือ กรณีมีกำรระบำดในกลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นภำระและควำมเสี่ยง
ของจังหวัดในกำรระดมอำสำสมัครเข้ำมำจัดชุดธำรน้ำใจฯ โดยจะพิจำณำรูปแบบกำรจัดของที่สถำนี กำชำด หรือ
ส่วนกลำง รวมทั้งกำรจัดส่งให้กับเหล่ำกำชำดจังหวัด
๔. กำรผลิตสื่อควำมรู้เพิ่มเติม ได้แก่ แผ่นพับและโปสเตอร์ควำมรู้เรื่องกำรควบคุมป้องกันโรค
โควิด-๑๙ โดย ICRC จะผลิตสื่อควำมรู้เพิ่มเติม ดังนี้
* โปสเตอร์ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันโรคโควิดภำษำพม่ำ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น
* โปสเตอร์เรื่องกำรกักตัว ๑๔ วัน จัดพิมพ์เฉพำะภำษำพม่ำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น
* แผ่นพับเรื่องกำรกักตัว ๑๔ วัน จัดพิมพ์เฉพำะภำษำพม่ำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๒

วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เป็นประธำนเปิดกำรประชุมสรุปบทเรียน "โครงกำรรวมใจ
ต้ำนภัยโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ" โดยมีผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ สำนักนโยบำยยุทธศำสตร์
และงบประมำณ สำนักบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร พร้อมด้วยผู้แทน
จำก IFRC ICRC เหล่ำกำชำดจังหวัดปทุมธำนี เหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร เหล่ำกำชำดจังหวัด ประจวบคิรี ขันธ์
เหล่ำกำชำดจังหวัดระนอง เหล่ำกำชำดจังหวัดพังงำ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เครือข่ำยองค์กรด้ำนประชำกรข้ำมชำติ
องค์กำรยูนิเซฟ สมำคมพรำว และมูลนิธิรักษ์ไทย เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำคำรสิรินธรำนุสรณ์ ๖๐ พรรษำ สถำบัน
กำรพยำบำลสรีสวรินทิรำ สภำกำชำดไทย

วั น ที่ ๕ ธั น วำค ม ๒๕๖๓
สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส
จังหวัดสมุทรปรำกำร ลงพื้นที่
ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
แพร่ ร ะบำดของโรค COVID๑๙ โดยมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต
ฝ่ ำ วิ ก ฤต COVID-๑๙ พร้ อ ม
น้ำดื่มที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชั น "พ้นภัย" ให้กับแรงงำนข้ำมชำติ จำนวน ๑๐๖ รำย และคนไทย จำนวน ๔๓ รำย และ
มอบนม UHT สำหรับครอบครัวที่มีเด็ก จำนวน ๓๑ แพ็ค ณ แฟลตหรรษำ ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๘ แยก ๑๐ ตำบำงจำก อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๓

วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ หัวหน้ำฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดปทุมธำนี สมำคม
แม่บ้ำนมหำดไทย และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักรู้ กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติแก่ชำวเมียนมำ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี ณ Myanmar Development for
fund อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๓ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรสำคร พร้อมด้วยคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัด ร่วมกับ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดฯ ชมรม Young Entrepreneur Chamber of commerce (YEC) สมุทรสำคร เทศบำล
นครสมุทรสำคร และปกครองจังหวัดฯ ร่วมบรรจุชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต ฯ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน
"พ้นภัย" เพื่อมอบให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อและแพร่เชื้อแรงงำนต่ำงด้ำว

วัน ที่ ๒๑ ธั น วำคม ๒๕๖๓ รองผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ พร้อมคณะ มอบชุดธำรน้ำใจฯ ที่ร้องขอผ่ ำ น
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกักกันตัวตำมมำตรกำรป้ องกัน
กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด -๑๙ และมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด Single-Use N๙๕ Mask จำนวน
๑๐,๐๐๐ ชิ้น และ Surgical Mask จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์ เพื่อใช้ป้องกันโรค ผ่ำนเหล่ำกำชำด
จังหวัดสมุทรสำคร โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรสำคร นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรสำคร และสมำชิกเหล่ำกำชำด
จังหวัด และสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร รับมอบ ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรสำคร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๔

วันที่ ๑๔-๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ สถำนีกำชำดที่ ๒ กรุงเทพฯ
ร่ ว มกั บ เหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด นครปฐม และหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้อง มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต ฯ ให้กับแรงงำนข้ำมชำติ
ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด ๑๙ จำนวน
๑๐๐ ชุ ด ในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ ำ นคุ้ ม พญำไม้ อ ำเภอสำมพรำน
ชุ ม ชนหอพั ก เทศบำลซอย ๕ ชุ ม ชนซอยแหลมทอง
อุตสำหกรรม ชุมชนหอพักซอยเทีย นดัด ตำบลอ้อมใหญ่
ชุมชนหอพักซอยหมอศรี ตำบลท่ำข้ำม และชุมชนโรงงำน
ผลไม้กระป๋องมำลี อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม
วันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ร่วมประชุมออนไลน์กับ IFRC เพื่อหำรือ
เกี่ ย วกั บ กำรสนั บ สนุ น และกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกกำรแพร่ ร ะบำดของ COVID-๑๙ ระลอก ๒
ในประเทศไทย และกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุม
คณะทำงำนบูรณำกำรกำรดำเนินงำนเฝ้ ำระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคโควิค ๑๙ ในกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว และ
พื้นที่ดำเนินงำน โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุ ข เป็ น ประธำนในกำรประชุ ม ฯ
ณ ห้องประชุม ๔ อำคำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

๖. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยจำกอำคำรทรุดตัว
วันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยสถำนีกำชำดที่ ๕ จังหวัด
สมุทรปรำกำร ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุอำคำรทรุดตัว จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้รับ
กำรบรรเทำทุกข์ จำนวน ๕ รำย มอบชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๑ ชุด มูลค่ำ ๑,๐๐๘.๕๐ บำท
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๕

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย
โครงกำรน้ำดื่มสะอำดกำชำด-ดำว เพื่อนักเรียน
เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๓ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ติดตำมบำรุงรักษำเครื่องกรองน้ำ
โดยเปลี่ยนไส้กรองตำมระยะเวลำ ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๑๐๘.๒๐ บำท
ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนไส้กรอง ๑ ชุด เป็นเงิน ๗,๒๐๕.๔๑ บำท ประกอบด้วย
๑. ไส้กรองใยโพลี ๕ ไมครอน ขนำด ๒๐ นิ้ว
๑ ชุด รำคำ
๒. ไส้กรองคำร์บอนบล๊อก ขนำด ๒๐ นิ้ว
๑ ชุด รำคำ
๓. ไส้กรองใยโพลี ๑ ไมครอน ขนำด ๒๐ นิ้ว
๑ ชุด รำคำ
๔. ไส้กรอง UF ขนำด ๑๐ นิ้ว
๒ ชุด รำคำ
๕. ไส้กรอง RO
๒ ชุด รำคำ

๒๖๑.๕๘
๔๖๗.๒๙
๒๖๑.๕๘
๑,๒๑๔.๙๖
๕,๐๐๐.๐๐

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ภำพกำรปฏิบตั ิงำนเปลี่ยนไส้กรองร่วมกัน
ระหว่ำงวิทยำลัยอำชีวศึกษำ และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๖

กำรบรรเทำทุกข์ผู้ด้อยโอกำส โดย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
๑. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภำกำชำดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เดื อ นพฤศจิ ก ำยน - ธั น วำคม ๒๕๖๓
ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ ปฏิ บั ติ ง ำนหน่ ว ยแพทย์ จั ก ษุ
ศัลยกรรมสภำกำชำดไทยฯ โดยให้บริกำรตรวจรักษำและ
ผ่ ำ ตั ด ผู้ ป่ ว ยโรคตำ ณ สถำนี ก ำชำดที่ ๖ อรั ญ ประเทศ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ จั ง หวั ด สระแก้ ว ปฏิ บั ติ ง ำน ๓ ครั้ ง
ผู้ได้รับกำรตรวจรักษำ จำนวน ๑,๐๖๙ รำย และได้รับกำร
ผ่ำตัด จำนวน ๔๐๗ รำย ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
แยกเป็น
- ผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วยใน
มีผู้มำรับกำรผ่ำตัด รวม
แยกเป็น
- ผ่ำตัดต้อกระจก
- ผ่ำตัดต้อกระจกร่วมกับต้อหิน
- ผ่ำตัดต้อหิน
- ผ่ำตัดต้อเนื้อ
- ผ่ำตัดกุ้งยิง
- ผ่ำตัดแก้ไขเปลือกตำ
- ผ่ำตัดอื่นๆ
ผู้ป่วยรับกำรรักษำโดยกำรยิงเลเซอร์

๑,๑๖๕

รำย

๘๐๐
๓๖๕

รำย
รำย

๕๑๖

รำย

๓๖๐
๒
๑
๑๔๔
๒
๕
๒

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

๑๖

รำย

๒. หน่วยแพทย์โครงกำรรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
วันที่ ๒๙ พฤศจิก ำยน - ๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ปฏิบัต ิง ำนโครงกำร
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภำกำชำดไทยฯ โดยให้บริกำรตรวจรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วยโรคตำ ณ โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้ำนไผ่ จังหวัดขอนแก่น ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๗

มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
มีผู้มำรับกำรผ่ำตัด รวม
แยกเป็น
- ผ่ำตัดต้อเนื้อ
- ผ่ำตัดต้อกระจก
- ผ่ำตัดแก้ไขเปลือกตำ
- ผ่ำตัดแก้ไขท่อน้ำตำอุดตัน

๓๒๔
๑๙๒

รำย
รำย

๙๘
๘๙
๓
๒

รำย
รำย
รำย
รำย

วั น ที่ ๓ - ๘ มกรำคม ๒๕๖๔ ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ ปฏิบ ัต ิง ำนโครงกำรรถคลิน ิก จัก ษุ
ศัลยกรรมเคลื่อนที่สภำกำชำดไทยฯ โดยให้บริกำรตรวจรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วยโรคตำ ณ วัดท่ำหลวง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดพิจิตร ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
มีผู้มำรับกำรผ่ำตัด รวม
แยกเป็น
- ผ่ำตัดต้อกระจก
- ผ่ำตัดแก้ไขเปลือกตำ
- อื่นๆ
มอบแว่นสำยตำผู้สูงอำยุ
มอบแว่นกันแดด กันลม

๔๑๒
๙๖

รำย
รำย

๙๔
๑
๑
๑๔๖
๑๒๖

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๘

๓. หน่วยแพทย์ศูนย์สภำกำชำดไทยเวชพำหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่ำงทอง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ปฏิบัติงำนหน่วยแพทย์ ศูนย์สภำกำชำดไทยเวชพำหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่ำงทอง ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
๕๔ รำย
แยกเป็น
- ฝังเข็มประยุกต์
๓๐ รำย
- เวชศำสตร์ฟื้นฟู
๒๔ รำย

วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ปฏิบัติงำนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์สภำกำชำดไทยเวชพำหน์
เฉลิมพระเกียรติ โดยให้บริกำรตรวจรักษำเฉพำะทำงเวชศำสตร์ฟื้นฟู และฝังเข็มประยุกต์ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ทุกสัปดำห์ที่
๔ ของเดือน เป็นประจำทุกเดือน ณ ศูนย์สภำกำชำดไทยเวชพำหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบำงจัก อำเภอวิเศษชัยชำญ
จังหวัดอ่ำงทอง นอกจำกนี้ ได้ใช้อำกำศยำนไร้คนขับ หรือ โดรน ขึ้นบินเหนือพื้นที่ โดยเก็บภำพบรรยำกำศของ
ศูนย์
สภำกำชำดไทยเวชพำหน์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำน้อย ในขณะให้บริกำรแก่ประชำชน

๔. หน่วยแพย์คืนเสียงสู่โสต
วันที่ ๑๑- ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ ปฏิบัติงำนโครงกำรเครื่องช่วยฟัง
สภำกำชำดไทย เพื่อผู้ด้อยโอกำส โดยติดตำมปัญหำ อุปสรรค และแนะนำกำรใช้เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งมอบพิมพ์หู
จำนวน ๖๕ อัน ให้แก่ผู้บกพร่องทำงกำรได้ยิน ณ โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๙

๕. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ณ จังหวัดตำก
วันที่ ๑๔ - ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ปฏิบัติงำนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ
ในพื้นที่ประสบภัยหนำว จังหวัดตำก ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
๑๗๙
รำย
มีผู้มำรับบริกำรด้ำนทันตกรรม รวม
๕๐
รำย
แยกเป็น
- ถอนฟัน
๓๙
รำย
- ตรวจสุขภำพช่องชำก
๙
รำย
- อื่นๆ (เคลือบฟลูออไรด์)
๒
รำย
กำรพยำบำล
- วัดควำมดันโลหิต
๑๔
รำย

๖. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้ำนตะวันใหม่ ณ จังหวัดสมุทรปรำกำร
วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ปฏิบัติงำนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้ำนตะวัน
ใหม่ ณ จังหวัดสมุทรปรำกำร
มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
๔๙
รำย
มีผู้มำรับบริกำรด้ำนทันตกรรม รวม
๔๐
รำย
แยกเป็น
- ถอนฟัน
๘
รำย
- ตรวจสุขภำพช่องชำก
๑๑
รำย
- อื่นๆ (เคลือบฟลูออไรด์)
๒๑
รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๐

นอกจำกนี้ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ ดำเนินกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมพิเศษ เนื่อง
ในโอกำส ๑๐๐ ปี สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ สภำกำชำดไทย
ดังนี้

๑. กิจกรรม “งำนกำชำดออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๓”
เพื่ อ เป็ น กำรประชำสั ม พั น ธ์ เ นื่ อ งในโอกำสส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ แ ละประชำนำมั ย พิ ทั ก ษ์
สภำกำชำดไทย ครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ จึงได้เข้ำร่วมในกิจกรรม
“งำนกำชำดออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๓” ในรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งำนกำชำด.com ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ –๒๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ โดยสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ ได้เข้ำร่วมประกวดร้ำนค้ำออนไลน์ ในชื่อ
“ร้ำนเวชพำหน์” ร่วมจำหน่ำยสินค้ำผ่ำนระบบ E-commerce ร่วมประกวดมำสคอตประจำร้ำนเวชพำหน์ และ
ร่วมประกวดขวัญใจงำนกำชำด บนแพลตฟอร์มงำนกำชำดออนไลน์ ทั้งนี้ ในกำรประกวดร้ำนกำชำดออนไลน์ ฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้รับรำงวัลชมเชย ประเภทหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กรอิสระ

วันที่ ๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อุปนำยิกำ
ผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย เสด็จพระรำชดำเนินไปทรงเปิดงำนกำชำดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในกำรนี้ ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เข้ำร่วมพิธีเปิดงำนกำชำดออนไลน์ ฯ และเข้ำรับพระรำชทำนใบประกำศเกียรติคุณรำงวัลชมเชย
กำรประกวดร้ำนกำชำดออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภทหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ และองค์กรอิสระ จำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และรับมอบโล่รำงวัล ณ อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๑

๒. กิจกรรม “วันคล้ำยวันสถำปนำสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ครบ ๑๐๐ ปี”
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ ฯ ครบ ๑๐๐ ปี ในวัน ที่ ๒๓ ธันวำคม
๒๕๖๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ นำคณะ
ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ประกอบพิธีบวงสรวงเจ้ำที่
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ห ว้ ศ ำลพร ะ ภู มิ ห น้ ำ ส ำนั ก งำน
วำงพวงมำลัยถวำยสักกำระพระรำชำนุสำวรีย์สมเด็จ
พระศรีพัชรินทรำ บรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี
พัน ปีห ลวง (พระองค์เจ้ำเสำวภำผ่องศรี) และถวำย
พวงมำลัยหน้ำพระรูปสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก (เจริญ สุ วฑฺฒโน) ณ อำคำรเทิด พระเกียรติฯ เพื่อควำมเป็นสิริมงคล และจัด พิธีมอบประกำศเกียรติคุณแก่บุคคลำกรดีเด่น
ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน โรคโควิด-๑๙ โดยเว้นระยะห่ำงทำงสังคม
และสวมหน้ำกำกอนำมัยอย่ำงเคร่งครัด

นอกจำกนี้ ผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ
แ ล ะ ค ณ ะ ร่ ว ม รั บ ม อ บ
กระเช้ำและของที่ระลึกจำก
หน่ ว ยงำนต่ ำงๆ ที่ เ ดิ น ทำง
มำแสดงควำมยิ น ดี และ
สวั ส ดี ปี ใ หม่ ๒๕๖๔ จำก
บริ ษั ท เคซี จี คอร์ ป อเรชั่น
จำกัด มูลนิธิกรุงศรี ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) มูลนิธิโคคำ-โคลำ ประเทศไทย บริษัท โคคำ-โคลำ
(ประเทศไทย) จำกัด สำนั กงำนยุว กำชำด กองบังคับกำรตำรวจทำงหลวง สถำบันกำรพยำบำลศรีสวริ น ทิ ร ำ
สภำกำชำดไทย และสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลสภำกำชำดไทย ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๒

๓. กิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เนื่องในโอกำส ๑๐๐ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์”
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ร่วมกั บบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่มฯ” มำอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ รวมระยะเวลำ
๖ ปี มี จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รับ กำรสนั บสนุ น รวมทั้ ง สิ้ น ๒๒ จั ง หวั ด ๙๙ อ ำเภอ ๓๑๐ ต ำบล ๘๓๔ แท็ ง ก์ โดยมี กำร
มอบแท็งก์น้ำดื่ม พร้อมฐำนสำหรับเก็บสำรองน้ำสะอำดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน เพื่อเป็นกำรช่วยบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจและกิจกรรมของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ปรับรูปแบบกำรดำเนินงำน โดยประสำนควำมร่วมมือ
อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงสำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน)
ซึ่งสำนั กงำนบรรเทำทุกข์ฯ จะเป็น ผู้ให้ กำรสนับสนุน ดำเนินกำรติด ตำม และประเมินผลกิจกรรม “ปัน น้ ำใจ
ให้น้ำดื่ม” ในจังหวัดที่ได้รับกำรสนับสนุนแท็งก์น้ำไปแล้ว เพื่อเป็นฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำงำนด้ำนน้ำ
สุขำภิบำล สำหรับผู้ประสบสำธำรณภัยให้ดียิ่งขึ้นในอนำคต ภำยใต้ ร่ำงโครงกำรวิจัยกำรประเมินประสิทธิผลของ
โครงกำร “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ร่วมกับกำรส่งเสริมสุขอนำมัยผ่ำนระบบออนไลน์สำหรับผู้ประสบสำธำรณภัย ของ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ สภำกำชำดไทย : กรณีศึกษำจังหวัดที่ได้รับกำรสนับสนุนแท็งก์น้ำ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๓

กิจกรรมการประชานามัยพิทักษ์
โดย สถานีกาชาด และสาขาสถานีกาชาด
o งานรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
o งานผู้สูงอายุ
o งานร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

กำรประชำนำมัยพิทักษ์
ดำเนิน กำรโดยสถำนีก ำชำด ๑๓ แห่ง และสำขำสถำนีก ำชำด จำนวน ๔ แห่ง ประกอบด้ว ย
งำนรักษำพยำบำล งำนส่งเสริมสุขภำพ งำนป้องกันโรค และงำนอนำมัยศึกษำ ให้บริกำรทั้งในและนอกสถำนีกำชำด
แก่ประชำชนและชุมชนรับผิดชอบในรูปแบบต่ำง ๆ
เดื อ นตุ ล ำคม ๒๕๖๓ - มกรำคม ๒๕๖๔ ได้ ด ำเนิ นกิ จ กรรมกำรประชำนำมั ยพิ ทั กษ์ โดยมี
ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนรักษำพยำบำล ฟื้นฟู สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
๑.๑ จำนวนผู้รับบริกำรในสถำนีกำชำด
รวม
- งำนตรวจรักษำโรค
- งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ (อนำมัยแม่และเด็ก)
- งำนป้องกันโรค
๑.๒ จำนวนผู้รับบริกำรในชุมชน
- งำนตรวจรักษำโรค
- กำรฟื้นฟูสภำพ เยี่ยมบ้ำน เยี่ยมชุมชน
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- กำรป้องกันโรค

รวม

๒๐๕,๗๐๗
๑๐๘,๘๖๑
๙,๐๔๙
๘๗,๗๙๗

รำย
รำย
รำย
รำย

๗๓,๐๔๙
๑,๓๑๗
๖,๔๐๘
๑,๘๕๖
๖๓,๔๖๘

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

วั น ที่ ๔ ตุ ล ำคม ๒๕๖๓ สถำนี ก ำชำดที่ ๑ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ร่ ว มกั บ นำยกเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมกำรและสมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ และส่วนรำชกำรในพื้นที่ ออกเยี่ยมและบรรเทำทุกข์ผู้ยำกไร้ และ
ด้อยโอกำส ในพื้นที่ หมู่ ๓ ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองฯ และ หมู่ ๑๒ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๔

วันที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๓ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี จัดกิจกรรมประชุม ประชำคม แกนนำ และผู้นำชุมชน
กลุ่มเป้ำหมำย เรื่องคัดกรองโรคเรื้อรัง โรคสมองเสื่อม คัดกรองภำวะโภชนำกำร กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุของ
สถำนีกำชำดฯ ณ วัดบ้ำนหินแห่ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
ค้อน้อย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ ๒ ธันวำคม ๒๕๖๓ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมกับชมรมผู้สูงอำยุ จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน
ธันวำคม ๒๕๖๓ กิจกรรมกำรแสดงของวงอังกะลุง นักร้องของชมรมฯ และออกกำลังกำยด้วยตำรำง ๙ ช่อง โดยมีสมำชิก
ร่วมกิจกรรม รวม ๘๕ คน ณ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี
วั น ที่ ๒๕ ธั น วำคม ๒๕๖๓
สถำนี ก ำชำดที่ ๗ จั ง หวั ด
อุ บ ลรำชธำนี จั ด กิ จ กรรม
ประชุ ม ประชำคม แกนน ำ
และผู้นำชุมชนกลุ่มเป้ำหมำย
เรื่ อ งคั ด กรองโรคเรื้ อ รั ง โรค
สมองเสื่ อ ม คั ด กรองภำวะ
โภชนำกำร กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุของสถำนีกำชำด ณ วัดบ้ำนหินแห่ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัด
อุบลรำชธำนี โดย รพ.สต.ค้อน้อย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๕

๒. งำนผู้สูงอำยุ
๒.๑ กำรออกกำลังกำย
รวม ๔๖๔ ครั้ง ๕,๕๔๐ รำย
๒.๒ กำรประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอำยุ รวม ๑๔ ครั้ง ๘๖๓ รำย

วันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๓ สถำนีกำชำดที่ ๒ (สุขุมำลอนำมัย) กรุงเทพฯ ร่วมกับโครงกำรจุฬำอำรี สำธิตวิธีกำรใช้หุ่นยนต์
สำหรับดูแลผู้สูงอำยุผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่บ้ำน ณ อำคำรบริพัตรวรอุทิศ สถำนีกำชำดที่ ๒
กรุงเทพฯ และส่งมอบหุ่นยนต์ให้แก่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่บ้ำน จำนวน ๙ รำย

วันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดย สถำนีกำชำดที่ ๒ (สุขุมำลอนำมัย) กรุงเทพฯ ร่วมกับแพทย์
พยำบำลจำกฝ่ำยบริกำรทำงกำรแพทย์ ปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนแพทย์เคลื่อนที่ประจำศูนย์บริกำรช่วยเหลือประชำชน โดยมี
ผู้สูงอำยุสถำนีกำชำดที่ ๒ เข้ำร่วมกิจกรรมกับสำนักนโยบำยและแผนกลำโหม จัดกิจกรรมโครงกำรจิตอำสำ “เรำทำควำมดี
เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์” กิจกรรมทำควำมสะอำด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และกิจกรรมช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรมหำวิหำร และชุมชนท่ำเตียน

๓. งำนร่วมรับบริจำคโลหิต ดวงตำ อวัยวะ และร่ำงกำย
๓.๑ ร่วมรับบริจำคโลหิต
๔๒ รำย
๓.๒ จำนวนผู้บริจำคโลหิต
๔,๑๐๖ รำย
๓.๓ จำนวนผู้บริจำคดวงตำ
๑๖๔ รำย
๓.๔ จำนวนผู้บริจำคอวัยวะ
๑๖๕ รำย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๖

การระบุตาแหน่งผู้เปราะบางที่ช่วยตนเองไม่ได้ ผ่าน Application “พ้นภัย”
โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต.) และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สามารถเพิ่มข้อมูลตาแหน่ง ผู้เปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้
ผู้พิการที่ไม่สามารถหลบหนีภัยได้ และผู้ป่วยติดเตียง ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อ เป็นการยืนยันตัวตน
ในฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการแจ้งร้องขอความช่วยเหลือ และเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าช่วยเหลือได้รวดเร็วและทันท่วงที เมื่อเกิดสาธารณภัย

ขั้นตอนการระบุตาแหน่ง
ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ฯ

