ปีที่ 24 ฉบับที่ 301 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2563

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย” แห่งที่ 2
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึง
ความเดือดร้อนของราษฎรทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด-19 จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ จัดตัง้ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย”
ขึ้นเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำ�หรับนำ�ไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว แห่งแรกจัดตั้งที่จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 7-17 พฤษภาคม 2563  แห่งที่ 2
จังหวัดสระแก้ว วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2563  แห่งที่ 3 จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563 แห่งที่ 4 กรุงเทพมหานคร ณ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร วันที่ 26 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2563  แห่งที่ 5 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 โดยผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน รวมทั้งสิ้น
5 จังหวัด จำ�นวน 105,995 ชุด
จังหวัดสระแก้ว   มีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และมีนายวิทยา
มากปาน รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธปี ดิ วันที่ 29 พฤษภาคม
2563 มีนางเบญจมาศ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน ฯ ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับ
ประทาน จำ�นวน 17,823 ชุด

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” แห่งที่ 3
จังหวัดนนทบุร  ี มีนายแผน  วรรณเมธี  
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิด วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
และมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิด
วันที่ 2 มิถุนายน 2563   มีนางคนึงนิจ
จันทรทิน หัวหน้างานสร้างสร้างเสริม
ศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบตั ิ เป็นหัวหน้า
ครัวพระราชทาน ฯ ผลิตอาหารปรุงสุก
พร้อมรับประทาน จำ�นวน 28,781 ชุด
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สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” แห่งที่ 4
กรุงเทพมหานคร ณ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน มีนายแผน วรรณเมธี  
เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย เป็ น ประธาน
ในพิธีเปิด  วันที่ 27 พฤษภาคม 2563  และมี
พลโท นายแพทย์อำ�นาจ บาลี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  เป็นประธานในพิธปี ดิ   
วันที่ 4 มิถุนายน 2563   มีนางสาวสุกัญญา
ทรัพย์อดุ มมัง่ มี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
และนางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผูเ้ ชีย่ วชาญ พยาบาล 8
เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน ฯ ผลิตอาหาร
ปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำ�นวน 22,419 ชุด

สารบรรเทาทุกข์
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ความเคลื่อนไหว

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” แห่งที่ 5
จังหวัดขอนแก่น    มีนายเตช บุนนาค
ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย ฝ่ า ย
บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 12
มิถนุ ายน  2563 และมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
ในพิธปี ดิ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2563  มนี างวัลลภา
สุขศิรมิ ชั รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาล
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นหัวหน้าครัว
พระราชทาน ฯ ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับ
ประทาน จำ�นวน 21,373 ชุด
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หน่วยผลิตนํ้าดื่ม สภากาชาดไทย

วันที่ 6-22 มิถุนายน 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ส่งหน่วยผลิตนํ้าดื่ม สภากาชาดไทย ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่
ผูป้ ระสบภัยแล้งโดยผลิตนาํ้ สะอาดเฉลีย่ 20,000 ลิตร ต่อวัน ให้เพียงพอกับความต้องการเบือ้ งต้นของผูป้ ระสบภัย 48 หมูบ่ า้ น ในพืน้ ทีต่ �ำ บลเนินขาม
ตำ�บลสุขเดือนห้า และตำ�บลกะบกเตี้ย อำ�เภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  และในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เดินทางไปเยี่ยม และให้กำ�ลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ตำ�บลเนินขาม และ ตำ�บลสุขเดือนห้า อำ�เภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย เขตบางแค
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย มอบชุดธารนํ้าใจ ฯ จำ�นวน 4 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอย
เพชรเกษม 88 เขตบางแค กรุงเทพ ฯ  

ตรวจรับพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
วันที่ 11 มิถุนายน 2563  ณ บริษัทเกวลา
มาร์โม อาร์เต้ จำ�กัด จังหวัดปทุมธานี ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ เข้าตรวจ
รับงานจัดสร้างพระอนุสาวรียส์ มเด็จพระนางเจ้า
สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เพื่อนำ�มา
ประดิษฐานไว้ที่สถานีกาชาดที่ 2  

มอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือในกิจกรรมคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด
วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายเตช บุนนาค
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
ในพิธมี อบอุปกรณ์ความช่วยเหลือในกิจกรรมคาราวาน
อาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์
และสิง่ ของบริจาคนำ�ไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์
และช่วยเยียวยาประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีผอู้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ คณะผูบ้ ริหาร
สภากาชาดไทย ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สารบรรเทาทุกข์
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ความเคลื่อนไหว

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เขตปทุมวัน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ ผู้ชำ�นาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่
นำ�ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จำ�นวน 18 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
โดยมีนางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำ�นวยการเขตปทุมวัน ร่วมมอบ

มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 เขตราชเทวี

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฯ คุณมลสุดา ชำ�นิประศาสน์
และคณะ นำ�ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จำ�นวน 42 ชุด ไปมอบให้แก่แรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ในพื้นที่เขตราชเทวี ณ อาคารอนุสรณ์ เรย์ ซี-เอลิซาเบ็ธ ดาวน์ล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
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ขอสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาวเกวลี ยิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ตำ�บลแก่งโสภา อำ�เภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้า สภากาชาดไทย
จำ�นวน 200 ชิ้น เพื่อนำ�ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในช่วงเปิดเรียนใช้ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมอุปกรณ์การเรียนและ
เครื่องอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ

โครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการ
รวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงการป้องกัน
ตนเองและบุคคลรอบข้างต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อีกทัง้ เพือ่ ให้แรงงานข้ามชาติทถี่ กู กักกันโรคและขาดแคลนอาหาร หรือ
ประสบวิกฤติเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเปราะบาง ทั้งนี้สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำ�ประเทศไทย
ได้มอบเงิน จำ�นวน 330,000 บาท สนับสนุนโครงการ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และนอกจากนี้
คณะผู้ร่วมแถลงข่าวได้ลงพื้นที่ชุมชนดงพม่า เพื่อมอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่แรงงานข้ามชาติชาวพม่าด้วย
สารบรรเทาทุกข์
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ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า
วันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ
เข้ากราบนมัสการและถวายหน้ากาก
อนามั ย แบบผ้ า สภากาชาดไทย
แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร   
จำ�นวน 300 ชิ้น เพื่อใช้ป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และเข้ากราบนมัสการพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ณ วัดไตรมิตร
วิทยาราม ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ ฯ

ถวายชุดธารนํ้าใจ ฯ แด่สำ�นักสงฆ์ป่ามะขาม
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะถวายชุด
ธารนํ้าใจ ฯ แปรงสีฟัน และยาสีฟัน ให้แก่สำ�นักสงฆ์ป่ามะขาม ซึ่งดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ
และอยู่ในระยะสุดท้าย ณ สำ�นักสงฆ์ป่ามะขาม อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 มอบหน้ากากอนามัยตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย
จำ�นวน 140 ผืน และแผ่นพับความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ภาษาพม่าให้แก่แรงงานข้ามชาติ
ชาวพม่าจำ�นวน 90 แผ่น และมอบแผ่นพับความรู้เรื่องโรคโควิด-19 ภาษาไทย จำ�นวน
50 แผ่น ณ บริษัท ไฮ-เทค สุรินทร์แอพพาเรล ตำ�บลท่าตูม อำ�เภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 9-10 มิถนุ ายน 2563  รว่ มกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง มอบถุงยังชีพ จำ�นวน 1,000 ชุด ให้แก่ผสู้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร และผูย้ ากไร้
ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมมอบหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า ให้คำ�แนะนำ�การดูแลตนเอง แจกแผ่นพับความรู้เรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
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วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 ร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุด
ธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้ได้รับผลกระ
ทบจากโควิด-19 โดยมอบให้ 9 อำ�เภอในจังหวัดตาก
รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 1,451 ชุด ได้แก่อำ�เภอเมืองตาก
อำ�เภอบ้านตาก  อำ�เภอสามเงา อำ�เภอวังเจ้า อำ�เภอแม่สอด
อำ�เภอแม่ระมาด อำ�เภอท่าสองยาง  อำ�เภอพบพระ และอำ�เภออุ้มผาง                                  

ประมวลภาพข่าว

ประมวลภา

ความ

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 8 , 9, 12, 15-19 มิถุนายน 2563 ร่วมกับนายอำ�เภอทุ่งสง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19
จำ�นวน 1,620 ชุด ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  ในเขตอำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

สารบรรเทาทุกข์

11

ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค
CP สนับสนุนไข่ไก่
CP Fresh Mart มอบไข่สด จำ�นวน 9,000 ฟอง เพือ่ นำ�ไปประกอบ
อาหารแจกจ่ายประชาชน ในครัวพระราชทาน ฯ ณ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร กรุงเทพ ฯ

มอบผลิตภัณฑ์ขนมจูลี่ส์
วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2563 ผู้ แ ทนบริ ษั ท
นิ ว เวฟ เอเชี ย จำ � กั ด มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมจู ลี่ ส์
จำ�นวน 61 ลัง มูลค่า 50,796 บาท เพื่อนำ�ไปแจกจ่าย
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ และสนับสนุน ครัวพระราชทาน ฯ  

มอบรถเพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วันที่ 4 มิถนุ ายน 2563 คุณสุกจิ -คุณสุณยี ์ ภัทรสุวรรณกุล และในนาม
คุณแม่เฮียง แซ่แต้ บริจาครถตู้จำ�นวน 1 คัน มูลค่า 1,209,000 บาท  

มอบผลิตภัณฑ์นํ้ายาทำ�ลายเชื้อ
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2563 เภสัชกร ฌาคริณ วดีอนิ ทวงศ์ และเภสัชกร ธนกฤต
สุขเกื้อ เป็นผู้แทนเภสัชกร ดอกเตอร์ พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ CEO บริษัท โพสเฮลท์แคร์
จำ�กัด มอบผลิตภัณฑ์นํ้ายาทำ�ลายเชื้อ POSE-CLORITE PLUS Disinfectant
Solution ขนาด 4 ลิตร จำ�นวน 20 แกลลอน มูลค่า 30,000 บาท เพื่อใช้ควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19   

สนับสนุนกิจกรรมปากแหว่ง เพดานโหว่ ฯ
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค มอบเช็คเงินสด มูลค่า 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการ
ยิ้มสวยเสียงใส ฯ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำ�นักงานใหญ่) เขตจตุจักร
กรุงเทพ 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
ยพิทักษ์ สภากาชาดไทย TRC.RH - TMR03 - 20 - 301
กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

วันท
สุกจิ
กุล
แต้ บ
1 คัน

