ปีที่ 24 ฉบับที่ 300 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2563

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย”
ให้บริการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดแรก
ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของ
ราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จึงพระราชทาน
พระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตัง้ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย”
ณ สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานเป็นแห่งแรก
ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำ�หรับนำ�ไปมอบ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร อำ�เภอบ้านแพ้ว และอำ�เภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบตั งิ านด้านมนุษยธรรม
ตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา
ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ  และจะคำ�นึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัว
ที่เน้นความสะอาด มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากร
ทีเ่ ตรียมเครือ่ งปรุงจะแต่งกายตามมาตรฐานคือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผา้ กันเปือ้ น สวมหน้ากาก
อนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำ�เนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทาง
สังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย
ทั้งนี้ได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งสิ้น 15,599 ชุด โดยมี
นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในพิธปี ดิ ครัว มีนางวัลลภา สุขศิรมิ ชั รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้า
พยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน ฯ

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

หารือเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19
วันที่ 23 เมษายน 2563
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
ร่วมประชุมโครงการความ
ร่วมมือให้ความรูเ้ กีย่ วกับการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) แก่แรงงานข้ามชาติ โดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงแรงงาน
เป็นประธาน มีนายชาญนะ เอีย่ มแสง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครปฐม นางธัมมิกา เอีย่ มแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามพราน จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงาน
ข้ามชาติที่ชุมชนบ้านท่าตลาด และชุมชนยายชา โดยมอบชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พร้อมนํ้าดื่ม แก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด – 19

มอบชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 27 เมษายน 2563
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
และสมาชิก อส. ร่วมกันบรรจุสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  ลงในชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมนํ้าดื่ม ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้ประสานฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดธารนํ้าใจ ฯ เพื่อมอบให้ผู้กักตัวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีผู้กักกันตัวทั้งหมดมากกว่า 800 คน มีผู้กักกันตัวที่เข้าเกณฑ์และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นทั้งหมด 494 คน ดังนี้
อำ�เภอท่าตะเกียบ 488 คน ตำ�บลท่าตะเกียบ 188 คน ตำ�บลคลองตะเกรา 300 คน อำ�เภอบ้านโพธิ์ 6 คน ตำ�บลเกาะไร่ 6 คน เพื่อเป็น
การช่วยเหลือในการดำ�รงชีวิตเบื้องต้น

บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พชิ ติ
ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมด้วยนางมาศวัลย์ ปิน่ สุวรรณ ผูอ้ �ำ นวยการ
เขตปทุมวัน IFRC ศูนย์บริการสาธารณสุข 16
ลุมพินี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำ�ชุด
ธารนํา้ ใจ กูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมด้วยชุด
สุขอนามัย และนาํ้ ดืม่ จำ�นวน 21 ชุด ไปมอบให้แก่
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาส ในพื้นที่ 6 ชุมชน ของเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ได้แก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนซอยกุหลาบแดง
ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนพระเจน พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ
และส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย  
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มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ มอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้า จำ�นวน 500,000 ชิ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย (COVID-19) ด้วยหน้ากากอนามัย
แบบผ้า” เพื่อมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีอาชีพเสี่ยง รวมทั้ง อสส.กทม. และอปพร.
กทม. ในพื้นที่ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแรงงานข้ามชาติ ณ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นางดลวสา บุญเลิศ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ผลศรีทอง สำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ผู้ประกอบการตลาดไท ตลาดไอยรา
ตลาดสี่มุมเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตัวของแรงงานข้ามชาติ ตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม ณ ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวจุฑาทิพ ศรีวริ าช พยาบาล 4  
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย พร้อมเจ้าหน้าทีล่ งพืน้ ทีน่ �ำ ชุดธารนาํ้ ใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวน 66 ชุด ไปมอบให้แก่สมาคม
ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 เพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีพได้ ณ สมาคมศูนย์การเรียนรู้
ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว เขตหนองจอก กรุงเทพฯ
สารบรรเทาทุกข์
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บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตปทุมวัน และเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

วันที่ 20 และ 21 พฤษภาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับนางมาศวัลย์ ปิน่
สุวรรณ ผูอ้ �ำ นวยการเขตปทุมวัน IFRC และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ลงพืน้ ทีน่ �ำ ชุดธารนาํ้ ใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมด้วยชุดสุขอนามัย และนํ้าดื่ม จำ�นวน 122 ชุด มอบให้แก่
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการด้อยโอกาส ในพื้นที่ชุมชนจรัสเมือง ชุมชนวัดดวงแข
และชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน  และ ณ มัสยิดกมาลุล้ อิสลาม ซอยประชาร่วมใจ 48
เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  เพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีพได้ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อและส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย

บ่ายนี้มีคำ�ตอบ กับครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางวัลลภา สุขศิริมัช รักษาการ
ในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วย
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ให้สัมภาษณ์สดในรายการ บ่ายนี้มีคำ�ตอบ ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ ช่องโมเดิร์นไนน์ เวลา 13.00-14.00 น. ในหัวข้อ
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” โดยมี
คุณสุนทรี อรรถสุข และคุณวิศาล ดิลกวณิช เป็นผู้ดำ�เนินรายการ
ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

บันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต   ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ นางศศิวิมล   อุทัยพันธ์ นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางพาณี  อนรรฆเดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ และคณะ
บันทึกเทปรายการ คุณนายจ่ายตลาด เกี่ยวกับครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส โดยออกอากาศในวันที่ 7
มิถุนายน 2563 เวลา 13.40 น. ทางช่องอมรินทร์ทีวี  พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุก จำ�นวน 200 ชุด ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากโควิด -19 ณ ชุมชนบางนางเกร็ง ตำ�บลบางด้วน อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  
4
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ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

ส่งมอบเครือ่ งอุปโภคบริโภค เพือ่ จัดชุดธารนํา้ ใจ ฯ
ที่ผ่านการร้องขอทางแอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้แก่
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรนิ ทร์ อุดรธานี หนองคาย บุรรี มั ย์
กาฬสินธุ์ และบึงกาฬ เพือ่ บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบวาตภัย
6 อำ�เภอ ในเขตจังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน 536 ชุด
ในพื้นที่ 5 อำ�เภอ จังหวัดอุดรธานี จำ�นวน 222 ชุด
ในพื้นที่ 6 อำ�เภอ จังหวัดหนองคาย จำ�นวน 1,209 ชุด ในพื้นที่ 6 อำ�เภอ จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 538 ชุด ในพื้นที่ 3 อำ�เภอ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำ�นวน 684 ชุด และในพื้นที่ 8 อำ�เภอ จังหวัดบึงกาฬ จำ�นวน 657 ชุด ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 ระบาด
โดยส่งต่อให้ อสม. และผู้นำ�ชุมชน มอบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งครัว
เคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ โดยผลิตอาหารปรุงสุก
400 ชุด มอบให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 ณ ชุมชนศาลาแดง
ชุมชนศรีปิงเมือง แขวงเม็งราย อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ และบริเวณประตูทางเข้า
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

วันที่ 8-10, 13, 14 และ 16-17 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดตัง้ ครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย โดยผลิต
อาหารปรุงสุก จำ�นวน 1,400 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตอำ�เภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

ส่งมอบชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 จำ�นวน 14 ชุด ให้แก่ผู้กักตัวในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 8-10, 14, 15, 16-17 และ 18-19 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จัดตัง้ ครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย
โดยผลิตอาหารปรุงสุก จำ�นวน 1,800 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตอำ�เภอเมืองสมุทรปราการ
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ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 23 เมษายน 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดสระแก้ว อำ�เภอตาพระยา จิตอาสา อสม. และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมบรรจุชดุ ธารนาํ้ ใจ กูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกันโรคในพื้นที่ อำ�เภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำ�นวน 321 ชุด และ
วันที่ 24 เมษายน 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว สมาชิกเหล่ากาชาดสระแก้ว
ร่วมกับ นางเบญจมาศ นันทโพธิเ์ ดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6
อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ นายอำ�เภอเมือง
สระแก้ว และจิตอาสา มอบชุดธารนํา้ ใจ กูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤต
โควิด-19 ให้กับ อสม. เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผูท้ ถี่ ูกกักกันโรคป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19 ณ หอประชุมทีว่ ่าการอำ�เภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีแกนนำ� อสม. ในแต่ละพื้นที่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ 8-10, 13, 14, 15, 16-17 และ 18-19 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดตัง้ ครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย  
ผลิตอาหารปรุงสุก จำ�นวน 4,490 ชุด มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตอำ�เภอโคกสูง อำ�เภออรัญประเทศ และ
อำ�เภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
สารบรรเทาทุกข์
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 เมษายน 2563 มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 170 ชุด
บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบวาตภัย ให้กบั เหล่ากาชาดจังหวัดอำ�นาจเจริญ
ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน พ้นภัย โดยมีนายสุธี ทองแย้ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำ�นาจเจริญ เป็นประธานในการมอบ พร้อมทั้ง
ให้ก�ำ ลังใจผูป้ ระสบวาตภัย ในเขตเทศบาลเมืองอำ�นาจเจริญ จังหวัด
อำ�นาจเจริญ

วันที่ 10, 14, 15 และ 16-17 พฤษภาคม 2563 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำ�ลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งแจกอาหารและ
นํ้าดื่ม จำ�นวน 1,210 ชุด ในเขตอำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มอบชุดธารนํ้าใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด -19 จำ�นวน 1,300 ชุด ให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ยากจน เดือดร้อนและยังไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอืน่ ทีต่ อ้ งกักกันตนเอง 14 วัน
ในพื้นที่ 7 อำ�เภอ จังหวัดมุกดาหาร  เป็นการควบคุม
การระบาดของโควิด -19 ผ่านแอปพลิเคชัน พ้นภัย
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ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง ) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 22 เมษายน 2563 หัวหน้าสถานี
กาชาดสิรินธร และคณะ พร้อมด้วยปลัด
อำ�เภอท่าศาลา และจิตอาสา ร่วมกันบรรจุ
ชุ ด ธารนํ้ า ใจ กู้ ชี วิ ต ฝ่ า วิ ก ฤตโควิ ด -19
เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกันโรคโควิด-19
ณ หอประชุ ม ที่ ว่ า การอำ � เภอท่ า ศาลา
อำ�เภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ส่งมอบชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวน 440 ชุด ให้กับผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลท่าศาลา
โดยมีนายสุพงษ์วินัย ชูชก นายอำ�เภอท่าศาลา นางอโนทัย ชูชก นายกกิ่งกาชาดอำ�เภอท่าศาลา ร่วมมอบ โดยครั้งนี้ แกนนำ� อสม. ในแต่ละพื้นที่
ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์ นายอำ�เภอเกาะพะงัน นายกกิ่งกาชาดอำ�เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ปลัดอำ�เภอเกาะพะงัน กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำ�เภอเกาะพะงัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำ�เภอเกาะพะงัน แมคโครจิตอาสาสาขาเกาะพะงัน และจิตอาสากลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำ�เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกัน
บรรจุชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำ�นวน 300 ชุด และส่งมอบให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำ�เภอเกาะพะงัน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID – 19 ตามโครงการ “รวมใจต้านภัย COVID – 19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” ของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ  ณ วัดโพธิ์ หมู่ 2 ตำ�บลบ้านใต้ อำ�เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แรงงาน
ข้ามชาติ สำ�หรับผู้ใหญ่ 300 ชิ้น เด็ก 50 ชิ้น และถวายเครื่องบริโภคแก่เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ที่ตู้ปันสุข
ของที่ว่าการอำ�เภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)

วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 แจกจ่ายอาหารปรุงสุก จำ�นวน 800 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บลป่ามะม่วง   องค์การบริหารส่วนตำ�บลโป่งแดง อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยให้ผู้นำ�ชุมชน และ อสม. นำ�ไปมอบให้กับประชาชน
ตามบ้านส่วนหนึง่ เพือ่ ไม่ให้ประชาชนมาชุมนุมกัน และส่วนหนึง่ ได้น�ำ ไปมอบให้กบั ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูต่ ามบ้านทีไ่ ม่สามารถออกมารับอาหารได้
ประกอบกับมีฐานะยากจน
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค
วั น ที่ 28 เมษายน 2563 นายแพทย์ วิ ชั ย ตั้ ง เลิ ศ สั ม พั น ธ์
พร้อมด้วยนายแพทย์วชิ ยั เติมรุง่ เรืองเลิศ ในนามบริษทั โรงรับจำ�นำ� มิตรประชา
จำ�กัด งามวงศ์วาน และห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โรงรับจำ�นำ� รามอินทรา (กม.8)
มอบเงินจำ�นวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนชุดธารนํ้าใจ ฯ ช่วยเหลือ
ผู้ยากไร้และผู้ที่ขาดแคลน โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัทเจริญไชยสุรินทร์
จำ�กัด สาขาสุรินทร์ จัดทำ�อุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของเชื้อโรค ให้แก่สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชน  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
ภูมภิ าคกรุงเทพ ฯ  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และนายบรูโน ปอมมิเยร์
รองผู้อำ�นวยการ ฯ มอบหน้ากากอนามัย จำ�นวน 100,000 ชิ้น สื่อเพื่อการเรียนรู้เรื่อง
โควิด -19 ภาษาต่าง ๆ 5 ภาษา พร้อมเงินจำ�นวน 500,000 บาท สนับสนุนการจัดทำ�
หน้ากากอนามัยแบบผ้า เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านของสภากาชาดไทยในการตอบโต้และ
ป้องกันภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นการดูแลกลุม่ ผูเ้ ปราะบาง ผูพ้ ลัดถิน่
และแรงงานข้ามชาติ โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายบริหาร และคณะ รับมอบ ณ ชัน้ 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไทยเบเวอร์เรจแคน จำ�กัด คุณสาคร ชยาวิวัฒน์กุล Senior Vice President Sale &
Marketing พร้อมด้วยคุณวงศ์วธุ กุลปิยะวาจา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ชบาบางกอก
จำ�กัด คุณนริศรา กุลปิยะวาจา ผู้จัดการทั่วไป คุณกรณ์ กุลปิยะวาจา ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาตลาดและธุรกิจ และคุณรัฐวุฒิ ชัยวงศ์ขจร กลุ่ม Little Big Green ร่วมมอบ
นาํ้ ดืม่ บรรจุกระป๋อง จำ�นวน 50,040 กระป๋อง มูลค่า 500,000 บาท  เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายแพทย์พิชิต   ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาววลัยทิพย์
ซื่อตรงมั่นคง Communication Director บริษัท
เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำ�กัด นำ�ผลิตภัณฑ์
ในเครือเฮอริเทจ มูลค่า 300,000 บาท เพือ่ สนับสนุน
“ครั ว พระราชทาน อุ ป นายิ ก าผู้ อำ � นวยการ
สภากาชาดไทย”  โดยมี ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 และ 0-2251-7614-5 โทรสาร 0-2252-7976 E-mail : relief@webmail.redcross.or.th
relief@redcross.or.th
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