กรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓๔๑ / ๔ มิ.ย. ๒๕๖๔
เอกสารประกอบวาระที่ ๕.๕
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
กิจกรรมการบรรเทาทุกข์
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมการประชานามัยพิทักษ์
งานรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค
งานผู้สูงอายุ
งานร่วมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

Facebook สานักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Tel. ๐๒ ๒๕๑ ๗๘๕๓-๖ Fax. ๐๒ ๒๕๒ ๗๙๗๖ www.rtrc.in.th

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๑

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดย สถำนีกำชำดต่ำงๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จ พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย
เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม

รำยละเอียด

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมในสถำนที่
จัดโต๊ะหมู่บูชำประดับ
ธงทิวตรำสัญลักษณ์
สดุดีถวำยพระพรและ
จัดบอร์ดนิทรรศกำร

๑. จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับพระบรมฉำยำลักษณ์
ประดับธงทิวตรำสัญลักษณ์ ประดับไฟ ลงนำม
ถวำยพระพร
๒. จั ด บอร์ ด นิ ท รรศกำรเผยแพร่ พ ระรำชกรณียกิจ

บริกำรด้ำนสุขภำพ

ให้บริกำรสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และ
ประชำชน โดยไม่คิดมูลค่ำ ดังนี้
๑. วั ด ควำมดั น โลหิ ต ชั่ ง น้ ำหนั ก วั ด ส่ ว นสู ง
หำค่ำดัชนีมวลกำย เพื่อคัดกรองควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูงและโรคอ้วน

มีผู้ชมนิทรรศกำร รวม ๒,๙๒๐ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน ๒๕๔ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๒ จำนวน ๘๐๔ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๕ จำนวน ๙๗๘ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๖ จำนวน ๔๑๔ รำย
สถำนีกำชำดสิรินธร จำนวน ๒๕๖ รำย
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๒๑๔ รำย
รวมผู้รับบริกำรตรวจสุขภำพ
รวม ๓,๐๐๗ รำย
มีผู้รับบริกำร
รวม ๑,๑๗๓ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๒
จำนวน ๑๖๙ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๔
จำนวน ๖๑๘ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๗
จำนวน ๑๓๑ รำย
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๒๕๕ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๒ จำนวน ๕๓ รำย

๒. ถวำยกำรตรวจสุขภำพแก่พระภิกษุสงฆ์ โดย
กำรตรวจค่ำน้ำตำลในเลือด ไขมันในเลือด
๓. ร่วมกับสำนักงำนอนำมัยกรุงเทพมหำนคร
ให้ บ ริ กำรตรวจ X – Ray ปอด แก่พระภิกษุ สงฆ์ และประชำชนทั่วไป
๔. ร่วมกับหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ทำกำร
ผ่ำตัดรักษำผู้มีปัญหำโรคตำ
๕. ให้กำรรักษำเบื้องต้น โดยไม่คิดมูลค่ำ
๖. ตรวจคัดกรองโรค Covid-๑๙

สถำนีกำชำดที่ ๒

จำนวน ๑๖๘ รำย

สถำนีกำชำดที่ ๖

จำนวน ๑๐๔ รำย

สถำนีกำชำดที่ ๗
สถำนีกำชำดที่ ๔
สถำนีกำชำดที่ ๗
๗. ให้ควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง อำทิ โรคอ้วน สถำนีกำชำดที่ ๗
โรคควำมดันโลหิตสูง โรค Covid-๑๙

จำนวน ๑๑ รำย
จำนวน ๑,๒๓๖ รำย
จำนวน ๑๓๑ รำย
จำนวน ๑๓๑ รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๒

กิจกรรม
รับบริจำคโลหิต
กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมนอกสถำนที่
ให้คำแนะนำ
ด้ำนสุขภำพในชุมชน
ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
รับบริจำคโลหิต

กำรประชำสัมพันธ์

รำยละเอียด

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกรรม

รับบริจำคโลหิตในสถำนีกำชำด

มีผู้บริจำคโลหิต
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๑๓
ทำบุญตักบำตรพระภิกษุสงฆ์
สถำนีกำชำดที่ ๕ จำนวน ๙
สถำนีกำชำดที่ ๖ จำนวน ๒๐
มอบสิ่งของเครื่ องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้สู งอำยุ สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน ๓๐
ผู้รับบริกำร และประชำชนทั่วไป
สถำนีกำชำดที่ ๖ จำนวน ๑๐๔
สถำนีกำชำดที่ ๘ จำนวน ๑๐๐
มอบอำหำรปรุ ง สุ ก แก่ ผู้ ม ำรั บ บริ ก ำรและ สถำนีกำชำดที่ ๘ จำนวน ๒๐๐
ประชำชน บริเวณรอบสถำนีกำชำด
รดน้ำขอพรผู้สูงอำยุ
ผู้สูงอำยุเข้ำรับกำรรดนำขอพร ๔๒
สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน ๓๐
สถำนีกำชำดที่ ๗ จำนวน ๑๒
พั ฒ นำพื้ น ที่ บ ริ เ วณสถำนี ก ำชำด โดยกำร มีเจ้ำหน้ำที่ร่วมกิจกรรม รวม ๕๙
ปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรม ๕ ส เพื่อส่งเสริมให้ สถำนีกำชำดที่ ๗
จำนวน ๑๕
สภำพแวดล้อมน่ำอยู่ เอื้อกับกำรทำงำน และ สถำนีกำชำดที่ ๑๒ จำนวน ๒๕
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๑๙

รำย
รูป
รูป
ชุด
รำย
ชุด
ชุด
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

ตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุ
ให้สุขศึกษำกำรดูแลสุ ขอนำมัยในช่วงฤดูร้ อน
และกำรส่งเสริมพัฒนำกำรของเด็กตำมวัย
เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค-บริโ ภคแก่
เด็กและครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดตำกและโรงพยำบำล
สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช รับบริจำคโลหิต
ในพื้นที่จังหวัดตำก

สถำนีกำชำดที่ ๑
สถำนีกำชำดที่ ๗

จำนวน ๒๐ รำย
จำนวน ๒๖ รำย

สถำนีกำชำดที่ ๗

จำนวน ๒๖ รำย

จัดรำยกำรวิทยุ เผยแพร่พระรำชประวัติและ
พระรำชกรณียกิจ และให้ควำมรู้ด้ำนสุ ขภำพ
อำทิ อำกำรของโรคโควิด -๑๙ กำรปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันและควบคุม โควิด-๑๙ ไข้หวัดใหญ่
สำยพั น ธุ์ ใ หม่ พำยุ ฤ ดู ร้ อ น ฯลฯ ทำงสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุชุมชน
เคเบิ้ ล ที วี ท้ อ งถิ่ น และหนั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น
ประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นช่ อ งทำงสื่ อ สำร Page
Facebook ของสถำนีกำชำด

มีกำรประชำสัมพันธ์
สถำนีกำชำดที่ ๑
สถำนีกำชำดที่ ๓
สถำนีกำชำดที่ ๗
สถำนีกำชำดที่ ๑๔
สถำนีกำชำดเทพรัตน์
สถำนีกำชำดที่ ๑๔

มีผู้บริจำคโลหิต
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๑๒๘ รำย
รวม ๓๙ ครัง
จำนวน ๒ ครั้ง
จำนวน ๑ ครัง้
จำนวน ๕ ครั้ง
จำนวน ๗ ครัง้
จำนวน ๒๒ ครัง้
จำนวน ๒ ครั้ง

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๓

สถำนีกำชำดที่ ๑ จ.สุรินทร์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ตรำสัญลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย และจัดกิจกรรมตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุ
และรดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุ

สถำนีกำชำดที่ ๒ กรุงเทพฯ

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ตรำสัญลักษณ์ บอร์ดควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย และกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภำพสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ และประชำชนทั่วไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๔

สถำนีกำชำดที่ ๓ จ.เชียงใหม่

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจฯ
สถำนีกำชำดที่ ๔ จ.นครรำชสีมำ

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง กิจกรรมบริกำรด้ำนสุขภำพ คัดกรองสุขภำพ และคัดกรองโรคโควิด๑๙
สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส จ.สมุทรปรำกำร

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจ ของ
อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย และกิจกรรมทำบุญตักบำตร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕

สถำนีกำชำดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว

กิจกรรมทำบุญตักบำตร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เข้ำรับกำรผ่ำตัดโรคตำ
สถำนีกำชำดที่ ๗ จ.อุบลรำชธำนี

จัดโต๊ะหมู่บูช ำ ประดับธง ตรำสั ญลั กษณ์ และจัดกิจกรรม
ปรับภูมิทัศน์ ในสถำนีกำชำดที่ ๗ จ.อุบลรำชธำนี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๖

สถำนีกำชำดที่ ๘ จ.เพชรบุรี

ร่วมทำพิธีอำเศียรวำทรำชสดุดี ถวำยพระพร และมอบอำหำรปรุงสุกเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์
สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจของอุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย
สถำนีกำชำดสิรินธร จ.นครศรีธรรมรำช

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจของอุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย
และจัดกิจกรรมปรับภูมิทศั น์ในสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๗

สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จ.ตำก

จัดโต๊ะหมู่บูช ำ ประดับธง ตรำสั ญลั กษณ์ จัด นิ ทรรศกำร
พระรำชกรณียกิจของอุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย รับบริจำคโลหิ ต และพัฒ นำพื้น ที่บ ริเ วณหน้ ำ สถำนี
กำชำดเทพรัตน์

สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจของ
อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย ผ่ำนทำงสถำนีวิทยุ อสมท. FM ๙๑.๗๕ MHz.
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๘

กิจกรรมการบรรเทาทุกข์
o การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
o การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

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

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

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย
โครงการน้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๙

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

กำรเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย แบ่งได้ ๒ ด้ำน ดังนี้
๑. เตรียมควำมพร้อมองค์กร

สำนัก งำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยจัด ให้มีกำรฝึก อบรม ฝึก ซ้อ มแผน ประชุม สัม มนำ เยี่ย มชม และศึกษำ
ดูงำน เพื่อพัฒนำศักยภำพให้แก่บุคลำกรในทักษะที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ

ผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เดือนมีนำคม – เมษำยน ๒๕๖๔ ดังนี้
วั น ที่ ๓ มี น ำคม ๒๕๖๔
ผู้ อ ำนว ยกำร ส ำนั กง ำ น
บรรเทำทุกข์ฯ คณะผู้บริหำร
พร้อมด้วยผู้อำนวยกำรส่วน
ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ ำ ง
ประเทศ กรมป้ อ งกั น และ
บรรเทำสำธำรณภั ย และ
คณะ ประชุมหำรือเกี่ยวกับ
กำรเตรียมจัดงำน ASEAN Day on Disaster Management (ADDM) และควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนต่ำงๆ
ระหว่ำงสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติสภำกำชำดไทย

ในกิจกรรมต่ำงๆ ของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติ ฯ

วั น ที่ ๔ มี น ำคม ๒๕๖๔
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ
ป ร ะ ชุ มร่ ว มกั บ ผู้ จั ด กำร
ฝ่ ำ ยสื่ อ สำรองค์ ก ร บริ ษั ท
เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
เพื่อหำรือควำมร่วมมือในกำร
สนับสนุนและร่วมดำเนินงำน

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๐

วันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เป็นประธำนพิธีเปิดกำรจัดฝึกอบรมกำรเป็นวิทยำกร
ด้ำนกำรใช้งำนระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ - ๙ มีนำคม ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๕ - ๑๖
มี น ำคม ๒๕๖๔ ส ำหรั บฝ่ ำยบริกำรทำงกำรแพทย์ ฝ่ ำ ยบริ หำรงำนทั่วไป และกลุ่ม งำนช่ วยอ ำนวยกำร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทรำบถึงภำพรวมของโครงกำรฯ หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง และเรียนรู้กำรใช้งำนระบบ
ในขั้น ตอนกำรแจ้งเตือนภัยสำหรับประชำชนทั่วไปทำง Web และ Mobile Application ณ ห้องประชุมชั้น ๖
อำคำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ

วั น ที่ ๑๗ มี น ำคม ๒๕๖๔ Mission Director, USAID Regional Development Mission for Asia และคณะ
พร้อมด้วย Program Coordinator of IFRC ประชุมเกี่ยวกับกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และฝึกซ้อมแผน
โต๊ ะ กำรใช้ ง ำนในกำรร้ อ งขอหรื อ แจ้ ง ภั ย ร่ ว มกั บ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะผู้ บ ริ ห ำร
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๑

วั น ที่ ๑๑ มี น ำคม ๒๕๖๔ ประธำนกรรมกำร
บริ ษั ท เชลล์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ ำกั ด พร้ อ มด้ วย
กรรมกำรผู้ จั ด กำรธุร กิ จ ร่ว มทุ น พั ฒ นำทรั พย์สิน
ผู้จัดกำรใหญ่ ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร และผู้จัดกำรฝ่ำย
สื่อสำรองค์กร มอบเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บำท
ให้แก่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ ำ ก โ ค วิ ด - ๑ ๙ โ ด ย มี
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ
วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนี กำชำดที่ ๒ กรุงเทพฯ ร่วมกับแพทย์ประจำบ้ำนต่อยอดอนุสำขำต่อมไร้ท่อฯ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฝึกปฏิบัติกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับประชำชนในชุมชน จำนวน ๒๐ รำย โดยบรรยำย
เรื่องกำรดูแลตนเองของผู้ป่วยเบำหวำน ณ ห้องประชุมอำคำรบริพัตรวรอุทิศ และลงพื้นที่ในชุมชนเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วย
เบำหวำน

วั น ที่ ๒๖ มี น ำคม ๒๕๖๔ บริ ษั ท สแกนเนี ย กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สแกนเนีย เเมนูแฟคเจอ
ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท
สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหำร
เข้ำพบผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เพื่อ มอบ
สิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ให้แก่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เพื่อ
นำไปใช้เป็นสำธำรณประโยชน์ และใช้ในกิจกรรมของ
สำนักงำน ณ อำคำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๒

วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)
จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ โดยรองผู้จัดกำร
ส่ ว นกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ HBA Category ๑ บริ ษั ท ไลอ้ อ น
(ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เจลล้ำงมือคิเรอิคิเรอิ
ขนำด ๕๐ ml มูลค่ำ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บำท ให้กับสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำง
สถำนีกำชำดที่ ๙ จังหวัดอุดรธำนี และร่วมจัดชุดธำรน้ำใจฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัย ณ เหล่ำกำชำด
จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ หัวหน้ำฝ่ำยกำชำดสัมพันธ์ และผู้จัดกำร
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรคณะกรรมกำรกำชำดระหว่ำงประเทศ (ICRC) เข้ำพบผู้อำนวยกำรศูนย์สื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ
Thai PBS และคณะ เพื่อหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรร่วมพัฒนำเนื้อหำและกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงควำมร่วมมือในกำรประชำสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ณ สถำนีโทรทัศน์ไทยพี บีเอส
อำคำรสำนักงำนใหญ่ กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๓

วันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
ร่วมโครงกำรจิตอำสำบริจำคโลหิตด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี อุ ปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย
โดยมีเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทยร่วมพิธี ณ ชั้น ๑
อำคำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ บ รมรำชิ นี น ำถ ศู น ย์ บ ริ ก ำรโลหิ ต แห่งชำติ สภำกำชำดไทย
วันที่ ๕ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
สัมภำษณ์สดในรำยกำร "รวมไทยสร้ำงชำติ ร่วมต้ำนโควิด -๑๙"
ทำงช่อง NBT ๒HD ร่วมกับเจ้ำอำวำสวัดสวนแก้ว ณ ตึกสันติ ไมตรี ทำเนียบรัฐบำล กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท
แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ มอบ
"ชุดของใช้ส่วนตัวแรกเข้ำ โรงพยำบำลสนำม" (Hygiene
Kit) จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด มูลค่ำ ๕๐๐,๐๐๐ บำท ให้แก่
สำนักงำนบรรรเทำทุกข์ฯ โดยสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
ได้ น ำไปมอบให้ โ รงพยำบำลสนำมจุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยในเบื้องต้น จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ณ อำคำร
จันทนยิ่งยง สนำมกีฬำแห่งชำติ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๔

วันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔ ประธำนกรรมกำรมูลนิธิอิออน
ประเทศไทย และคณะมอบหน้ำกำก N๙๕ จำนวน ๕๐๐
ชิ้น ให้กับสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ เพื่อให้บุคลำกรทำงกำร
แพทย์ และเจ้ำหน้ำที่ใช้ป้องกันกำรแพร่ระบำดของ COVID๑๙ ในกำรปฏิบัติงำน โดยมีผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำ
ทุ ก ข์ ฯ และคณะ รั บ มอบ ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๖ อำคำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
วันที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บริษัท
ผึ้ ง หลวง อั ศ วิ น จ ำกั ด มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่อ งดื่ม สมุนไพร
ผสมสำรสกัด ตรำอัศวิน จำนวน ๕๐ ลัง ให้แก่สำนักงำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภำรกิ จ ครั ว พระรำชทำน
อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย โดยมีผู้อำนวยกำร
สำนักงำนบรรทำทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วั น ที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บรรเทำทุกข์ ฯ เข้ำกรำบนมัสกำร และถวำยหน้ ำกำก
อนำมัยแบบผ้ำ ๒๐๐ ชิ้น เครื่องฟอกอำกำศ ๔ เครื่อง
แอลกอฮอล์เจลแบบหลอด ๒๐๐ หลอด และแอลกอฮอล์
เจลแบบขวด ๑๐๐ ขวด แด่สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (สนิท
ชวนปญฺ โ ญ) เจ้ ำ อำวำสวั ด ไตรมิ ต รวิ ทยำรำมวรวิห ำร
สมเด็ จ พระมหำรั ช มงคลมุ นี (ธงชั ย ธมฺ ม ธโช) และ
เจ้ำประคุณพระนิกรมมุนี ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสฯ ณ วัดไตรมิตรวิทยำรำมวรวิหำร กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๕

๒. เตรียมควำมพร้อมชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพประชำชน เยำวชน และชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยพิบัติ ให้มีควำมรู้
และทักษะในกำรรับมือกับภัยพิบัติอย่ำงเป็นระบบด้วยตนเอง ก่อนที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก
เดือนมีนำคม – เมษำยน ๒๕๖๔ ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๒.๑ งำนเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
ดำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยที่ร่วมโครงกำรชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ ดังนี้
- วันที่ ๒ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ เข้ำพบนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นำยอำเภอเชียงขวัญ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพลับพลำ
และเทศบำลตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อประสำนงำน ชี้แจงรำยละเอียดโครงกำร และ
คัดเลือกพื้นที่ในโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ

- วันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นวิทยำกรร่วมอบรมโครงกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับแกนนำหมู่บ้ำน ตำบล
โนนสวำง จังหวัดอุบลรำชธำนี จัดโดยสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดอุบลรำชธำนี โดยรองผู้ว่ำ รำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็น ประธำนในพิธีเปิด ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโนนสวำง จังหวัด
อุบลรำชธำนี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๖

- วันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นวิทยำกรร่วมในกำรอบรม
ให้ กับแกนนำหมู่บ้ำน หมู่ ๑ ๕ และ ๗ ตำบลนำเลิง อำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี จำนวน ๖๐ รำย
ตำมโครงกำรเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพชุ ม ชนด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย ประจ ำปี ๒๕๖๔ รุ่ น ที่ ๒
ณ หอประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำเลิง อำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี

- วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๘ จังหวัด เพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยำกรโครงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนแผนกำรจัดกำรภัยพิบัติสำหรับคนพิกำรสู่กำรปฏิบัติ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมฯ ณ เดอะ คำแนล กำร์เด้น รีสอร์ท ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๗

ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
ดำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยที่ร่วมโครงกำรชุมชนพร้อมรับ

ภัยพิบัติ ดังนี้
- วันที่ ๒๒-๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงำนประกอบและติดตั้งเครื่องกรองน้ำบริจำคจังหวัดอ่ำงทอง
และจังหวัดสิงห์บุรี

- วันที่ ๓๐ มีนำคม - ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ ปฏิบัติงำนประสำนงำนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติจังหวัด
สิงห์บุรี ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๒.๒ งำนพัฒนำศักยภำพเยำวชนด้ำนภัยพิบัติ
ฝ่ำยประสำนงำนสถำนีกำชำด
วั น ที่ ๒๔ มี น ำคม ๒๕๖๔
สถำนี ก ำชำดที่ ๗ จั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี
ร่ ว มเป็น วิทยำกรกำรใช้ง ำนแอปพลิเคชั น
“พ้ น ภั ย ” ในโครงกำรเสริ ม สร้ ำ งควำม
เข้ ม แข็ ง ของเยำวชนในกำรป้ อ งกั น และ
บรรเทำสำธำรณภัย กำรฝึกอบรมหลักสูตร
อำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
สำหรับเยำวชน รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๔ รำย โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสกลนคร เป็นประธำนในพิธี ณ ห้องประชุม
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนคร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๘

ขณะเกิดภัย
๑. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
เดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และ
สถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ๑๐๖ ครั้ง โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภคบริโภค และยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๔,๗๔๗ รำย รวมมูลค่ำ ๓,๒๑๔,๙๑๖.๙๘ บำท
จำนวน
(ครั้ง)
๑๗
๑๓
๑๖
๑๖
๒
๑
๓๑

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)
๓๕๒
๕๐
๔๘
๑๐๐
๑๔
๕
๒๐๐

มูลค่ำ
(บำท)
๑๗๙,๖๒๙.๕๙
๑๗,๕๔๕.๐๐
๓๑,๘๖๕.๐๐
๑๘,๘๕๐.๓๙
๔,๕๘๐.๐๐
๕,๗๑๒.๐๐
๑๑๓,๐๐๐.๐๐

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม

๓
๑

๒๕๐๑
๘๐๐

๑๗๙,๓๖๘๐.๐๐
๕๖๗,๒๖๕.๐๐

จังหวัดมุกดำหำร
จังหวัดยโสธร

๒
๑

๓๓๑
๓๐

๒๔๓,๑๑๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐

๓
๑๐๖

๓๑๖
๔,๗๔๗

๒๒๔,๖๘๐.๐๐
๓,๒๑๔,๙๑๖.๙๘

สถำนที่
กรุงเทพมหำนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดสมุทรปรำกำร
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
จังหวัดตำก

จังหวัดอุบลรำชธำนี
รวม

วันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์
ผู้ ประสบภั ย นำชุดธำรน้ำใจฯ มอบให้ แก่
ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ในชุ ม ชนตรอกศำลเจ้ ำ
โกวบ้อ ๙ ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน ซอย
๓๔ แขวงดำวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๙

วันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๑ วิเศษนิยม นำชุดธำรน้ำใจฯ และมุ้ง มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในซอยบำงแวก
๒ แยก ๑ แขวงคูหำสวรรค์ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ

วันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจฯ ไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เขตบำงซื่อ
ณ สำนักงำนเขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ

วัน ที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔ ฝ่ ำยบรรเทำทุกข์ผู้ ประสบภัย
น ำชุ ด ธำรน้ ำใจฯ ไปมอบให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ชุ ม ชน
เทพพิทักษ์ ซอยเพชรเกษม ๖๗ กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๐

๒. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย
เดือนมีนำคม - เมษำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่ว นกลำง และ
สถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๖๒ ครั้ง โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภคบริโภค และยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๓๗,๕๗๔ รำย รวมมูลค่ำ ๑๐,๖๘๒,๒๖๙.๐๐ บำท
จำนวน

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์

มูลค่ำ

(ครั้ง)
๔
๙

(รำย)
๒,๒๖๘
๔,๒๓๐

(บำท)
๖๔๖,๒๗๒.๐๐
๑,๒๙๕,๗๙๗.๐๐

จังหวัดศรีสะเกษ

๕

๔,๓๒๘

๑,๖๘๔,๒๒๔.๐๐

จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดชัยภูมิ

๒
๖
๒

๕,๑๗๗
๘๙๖
๑,๗๒๐

๑,๔๕๙,๐๐๘.๐๐
๑๙๔,๓๑๒.๐๐
๔๖๔,๗๔๔.๐๐

จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดสุโขทัย

๔
๒

๑,๘๘๔
๔,๗๑๒

๕๗๑,๐๓๐.๐๐
๑,๐๖๐,๒๐๐.๐๐

จังหวัดตำก

๑

๑๒๐

๒๗,๐๐๐.๐๐

จังหวัดอุดรธำนี
จังหวัดลำพูน
จังหวัดนครรำชสีมำ

๓
๖
๑๒

๒,๐๓๒
๑,๘๕๒
๑,๙๑๒

๖๑๙,๐๗๒.๐๐
๔๔๙,๕๗๓.๐๐
๔๙๐,๕๐๐.๐๐

จังหวัดมหำสำรคำม
จังหวัดสกลนคร

๒
๑

๔,๘๔๘
๑,๐๑๕

๑,๒๐๘,๗๕๖.๐๐
๓๔๙,๗๓๐.๐๐

จังหวัดยโสธร

๓

๕๘๐

๑๖๒,๐๕๑.๐๐

๖๒

๓๗,๕๗๔

๑๐,๖๘๒,๒๖๙.๐๐

สถำนที่
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์

รวม

วันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ นำชุดธำรน้ำใจฯ มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปกครองจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปบรรเทำทุกข์
ผู้ประสบวำตภัย ในพื้นที่ตำบลบ้ำนแร่ อำเภอเขวำสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๑

วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๙๙๕ ชุด มอบให้แก่เหล่ำกำชำด
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิม ำน และอำเภอ
เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๑๕๑ ชุด มอบให้แก่เหล่ำกำชำด
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบวำตภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๒๔๐ ชุด มอบให้ผู้ประสบวำตภัย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๒

วันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๔๒๒ ชุด มอบให้ผู้ประสบ
วำตภัย เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนและให้กำลังใจประชำชนที่ประสบเหตุพำยุฤดูร้อน จำก ๗ อำเภอในจังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๗๕๙ ชุด มอบให้แก่เหล่ำกำชำด
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัยในพื้นที่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ และอำเภอเชียงขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ นำชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๒๙๑ ชุด มอบให้แก่เหล่ำกำชำด
จังหวัดอุดรธำนี เพื่อบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัยในพื้นที่อำเภอบ้ำนดุง อำเภอบ้ำนผือ อำเภอกุดจับ อำเภอน้ำโสม อำเภอ
วังสำมหมอ และอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธำนี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๓

๓. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยหนำว
เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และสถำนีกำชำด
ส่ว นภูม ิภ ำค ได้ป ฏิบ ัต ิง ำนบรรเทำทุก ข์ผู ้ป ระสบภัย หนำว จ ำนวน ๑๒ ครั ้ง โดยสงเครำะห์ เครื่ องกั นหนำว
ให้แก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๒,๒๐๙ รำย รวมมูลค่ำ ๔๑๗,๑๖๕.๐๐ บำท
จำนวน
(ครั้ง)

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)

มูลค่ำ
(บำท)

จังหวัดลำพูน

๒

๓๕๔

๘๙,๓๕๕.๐๐

จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดนครรำชสีมำ

๑
๖

๙๐๐
๔๕๙

๑๖๒,๐๐๐.๐๐
๘๐,๖๗๐.๐๐

จังหวัดตำก

๒

๔๕๐

๘๑,๐๐๐.๐๐

จังหวัดอุตรดิตถ์

๑

๔๖

๔,๑๔๐.๐๐

๑๒

๒,๒๐๙

๔๑๗,๑๖๕.๐๐

สถำนที่

รวม

๔. 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 ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคปอดอักเสบจำก
ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สรุปดังนี้
๔.๑ กำรเตรียมควำมพร้อม กำรดำเนินกำรป้องกัน และเฝ้ำระวังโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่
(COVID-๑๙) ของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ระลอกใหม่ (เดือนเมษำยน ๒๕๖๔)
๑. กำรเตรียมควำมพร้อมฯ ของส่วนกลำง
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค covid-๑๙ ด้วยกำร
ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของเจ้ำหน้ำที่และประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อ โดยขอควำมร่วมมือให้ทุกคนที่เข้ำอำคำร
สวมใส่หน้ำกำกอนำมัย ให้บริกำรแอลกอฮอล์เจล บริเวณหน้ำลิฟท์โดยสำร และบริเวณเครื่องสแกนนิ้วของอำคำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และอำคำรเทิดพระเกียรติฯ รวมทั้งจัดทำเครื่องหมำยระยะห่ำงทำงกำยภำพ (Physical
distancing) ในลิฟท์และหน้ำลิฟท์ทั้งสองอำคำร
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ (COVID๑๙) จัดประชุมและบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์ พร้อมกำหนดแนวทำงกำรป้องกันและเฝ้ำระวังโรคฯ ให้เจ้ำหน้ำที่
ทั้งหมด ๔๕๓ รำย ถือเป็น แนวทำงปฏิบัติ ทั้ งในเรื่องมำตรกำรกำรคัด กรองผู้ป่วย กำรป้องกันกำรแพร่เชื้ อ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๔

ในสำนักงำน รวมทั้งกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทั้งด้ำนควำมรู้และเน้นย้ำให้บุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด โดยได้ ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรค covid-๑๙ ให้แก่แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรของสำนักงำนฯ เพื่อ ช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกัน โดยจะต้องทำควบคู่
ไปกับกำรสวมหน้ำกำก เว้นระยะห่ำง ล้ำงมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด โดยได้จัดทำเอกสำรคัดกรองประเมิน
ควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อ covid-๑๙ เพื่อคัดกรองในเบื้องต้น
๒. กำรเตรียมควำมพร้อมฯ ของส่วนภูมิภำค
สถำนีกำชำดทั้ง ๑๓ แห่ง ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดต่ำงๆทั่วประเทศ จัดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยที่มีอำกำร
ทำงระบบทำงเดิ น หำยใจไว้ ด้ ำ นนอกอำคำร หรื อ ในพื้ น ที่ ปิ ด ที่ แ ยกออกจำกผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไป โดยใ ห้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่
ผู้รับผิดชอบสวมใส่ชุด PPE ระดับ ๑ หรือ ๒ ตำมควำมเหมำะสม มีกำรตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบ
ดิจิตอลกับผู้มำใช้บริกำรทุกรำย และคัดกรองผู้มีควำมเสี่ยง โดยอำกำรและอำกำรแสดงที่ควรแยกผู้ป่วย มีกำร
จัดสถำนที่แยกสำหรับกำรตรวจ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด มีอุปกรณ์ที่จำเป็นประจำห้อง เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดควำมดัน
โลหิต ชุดให้ออกซิเจน ไม้กดลิ้น ไฟฉำย ถังผ้ำเปื้อน ถังขยะติดเชื้อชนิดใช้เท้ำเปิด ฯลฯ เพื่อลดควำมเสี่ยงกำร
แพร่กระจำยเชื้อ หำกพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ จะมีกำรส่งต่อตำมระบบ โดยให้แต่ละสถำนีกำชำดเข้ำร่วมประชุมกับ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อหำข้อสรุปสำหรับขั้นตอนในกำรส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งจัดที่นั่ง
สำหรับผู้มำรับบริกำรโดยเว้นระยะห่ำงทำงสังคม จัดทำฉำกกั้นเพื่อป้องกันโรค และเน้นย้ำให้ผู้มำรับบริกำรทุกรำย
ใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำและแจกให้กับผู้ที่ไม่มีหน้ำกำกฯ นอกจำกนี้ ให้งดจัดกิจกรรมที่เป็นกำรรวมคน เช่น
กำรปฏิบัติงำนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เฉพำะทำง กิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ กำรจัดอบรม ฯลฯ
แต่ยังให้บริกำรตรวจวัดสำยตำ และประกอบแว่นสำยตำมอบให้ผู้ด้อยโอกำส ณ ที่ตั้ง
ตัวอย่ำงเอกสำรคัดกรองประเมินควำมเสี่ยงกำรติดเชื้อ COVID-๑๙

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๕

นอกจำกนี้ ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ เริ่ ม ฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น COVID -๑๙ ให้ กั บ บุ ค ลำกรทำง
กำรแพทย์และเจ้ำหน้ำที่ ณ อำคำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นมำ

๔.๒ กำรปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
๑. จัดทีมแพทย์และพยำบำล ร่วมปฏิบัติงำนกับสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร ในกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ผู้ที่มีควำมเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนแออัด เขตคลองเตย โดยตั้งจุดบริกำรฉีดวัคซีน บริเวณ
โลตัส พระรำมสี่ ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งปฏิบัติงำนทุกวัน เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
จนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำย โดยมีเป้ำหมำยในกำรฉีดวัคซีนฯ ให้กับประชำชน ประมำณวันละ ๑,๕๐๐ รำย
เพื่อช่วยควบคุมโรคระบำดในพื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหำนคร

วั น ที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ รองผู้ อำนวยกำรส ำนั ก งำน
บรรเทำทุกข์ฯ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยำบำล
ของส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ ที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ ส ำนั ก
อนำมัย กรุงเทพมหำนคร ในกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙
ให้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ค วำมเสี่ ย งในพื้ น ที่ ชุ ม ชนแออั ด เขตคลองเตย
ณ บริเวณโลตัส พระรำมสี่

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๖

วัน ที่ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริ ห ำร
กิจกำรเหล่ำกำชำด รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
และหัวหน้ำฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุม
ออนไลน์ ผ่ ำนระบบ zoom meeting กั บศูนย์ควบคุมและ
ป้ อ งกั น โรคสหรั ฐ ฯ (Centers for Disease Control and
Prevention – CDC) และสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ทหำร (AFRIMS) เกี่ยวกับกำรจัดหำวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

๒. เชิญชวนแพทย์ และพยำบำล จำกหน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอำยุ และศิษย์เก่ำของสมำคม
ศิษย์เก่ำแพทย์จุฬำลงกรณ์ และสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลสภำกำชำดไทย ร่วมเป็นอำสำสมัครปฏิบัติงำนฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-๑๙ ในนำมสภำกำชำดไทย ณ จุดบริกำรฉีดวัคซีนฯ เพิ่มเติมที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับสำนัก
อนำมัย กรุงเทพมหำนคร ทั้งนี้ สำหรับแพทย์ พยำบำลที่เกษียณอำยุแล้ว และเต็มใจที่จะเป็นอำสำสมัครดังกล่ำว
ทำงสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ จะได้ทำกำรประสำนงำนสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร เพื่อให้ได้รับกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-๑๙ ชนิด ASTRA ZENECA ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำนประมำณ ๒-๓ สัปดำห์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๗

๓. จัด ทำสื่อประชำสัมพันธ์ เชิญชวนแพทย์ และพยำบำล ร่วมเป็นอำสำสมัครฉีดวัคซีน ป้องกัน
โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร

๔. จัดทำบันทึกข้อควำมและหนังสือถึง คณะกรรมกำรต่ำงๆของสภำกำชำดไทย เพื่อทรำบกำรจัด
ทีมแพทย์และพยำบำลของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนฯ กับสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
และกำรเชิญชวนแพทย์และพยำบำลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอำยุแล้ว และศิษย์เก่ำของสมำคม
ศิษย์เก่ำแพทย์จุฬำลงกรณ์ และสมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลสภำกำชำดไทย ร่วมเป็นอำสำสมัครปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนฯ
๕. จั ด ท ำหนั งสื อถึ ง แพทยสภำ สภำกำรพยำบำล สมำคมศิษ ย์ เก่ำ โรงเรีย นแพทย์ แ ละพยำบำล
ทุกสถำบัน เพื่อเชิญชวนแพทย์แ ละพยำบำลในสังกัด ผู้ที่เกษียณอำยุแล้ว และศิษย์เก่ำ ร่วมเป็น อำสำสมัคร
ฉีดวัคซีนฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๘

๔.๓ กำรใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ค้นหำและแจ้งร้องขอชุดธำรน้ำใจกู้ชีวติ ฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙
ให้ผู้ถูกกักกันโรคที่ขำดแคลน ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้ และแรงงำนข้ำมชำติ
๑. แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เข้ำมำมีบทบำทสำคัญในกำรช่วยเหลือประชำชนที่ถูกกักกันโรค และ
ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ขำดแคลน รวมทั้งแรงงำนข้ำมชำติ ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิด-๑๙ ทั้งนี้ สภำกำชำดไทย โดยสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ได้แก่
กระทรวงมหำดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพื่อขอควำมร่วมมือจังหวัดประชำสัมพันธ์และ
ติดตำมกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” โดยพิจำรณำกำหนดเป็นประเด็นในวำระกำรประชุมประจำเดือนของ
จังหวัดทุกครั้ง
กระทรวงแรงงำน ให้ควำมร่วมมือกับสภำกำชำดไทย ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด ๑๙ ในกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว ในจังหวัดที่มีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตทำงำนสูงสุด จำนวน ๗ จังหวัด และจังหวัด
ชำยแดน ๑ จังหวัด โดยมีจังหวัดสมุทรสำครเป็นพื้นที่ต้นแบบในกำรค้นหำและเฝ้ำระวัง ซึ่ งปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมมือ (MOU)
กรมสนั บสนุ น บริกำรสุขภำพ มีหนังสือถึงสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และประธำนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) ทุกจังหวัด เพื่อให้แกนนำ อสม. หมู่บ้ำนละ ๑ คน จำกทุกหมู่บ้ำนในประเทศไทย
ประมำณ ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้ำน แจ้งให้ใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นเครื่องมือในกำรขอสนับสนุนชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ
ให้แก่ผู้ถูกกักกันโรคที่ขำดแคลน
กรมกำรปกครอง มีห นั งสือถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพื่อขอควำมร่วมมือให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และ
นำยอำเภอ ดำวน์โหลดและเข้ำใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในช่วงโควิด-๑๙
กรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือถึงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อขอควำมร่วมมือให้จงั หวัด
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำวน์โหลดและเข้ำใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในช่วงโควิด-๑๙
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีหนังสือถึงสำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทุกจังหวัด
ดำวน์โหลดและเข้ำใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” โดยให้ควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์และติดตำมผลกำรใช้งำน
รวมทั้งพิจำรณำกำหนดเป็นประเด็นในวำระกำรประชุมประจำเดือนของจังหวัดทุกครั้ง
เหล่ำกำชำดจังหวัด รับคำร้ องขอชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ ประสำนงำน คัด กรอง และส่งคำร้องมำยัง
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เพื่อจัดส่งชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ ภำยใน ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้น ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำยใน
๔๘ ชั่วโมง
AIS มอบสิ ท ธิ พิ เ ศษในกำรใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ฟรี ส ำหรั บ อำสำสมั ค รสำธำรณสุ ข ต่ ำ งด้ ำ ว (อสต. )
ทั่วประเทศที่ใช้งำนผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” นำน ๑ ปี พร้อมประกันควำมคุ้มครองชีวิตจำก COVID-๑๙ มูลค่ำ
๑๐๐,๐๐๐ บำท นำน ๔๕ วัน
สำหรับประเทศไทย อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน หรือ อสม. ถือเป็นกุญแจแห่งควำมสำเร็จ
อันหนึ่งในกำรควบคุมโรคในระดับชุมชน และสภำกำชำดไทยได้สนับสนุนเครื่องมือในกำรทำงำนดูแลกลุ่มเสี่ยงหรือ
กลุ่มผู้ถูกกักกันโรคให้กับ อสม. โดยให้แกนนำ อสม.เป็นผู้คัดกรองผู้ถูกกักกันโรคที่ขำดแคลนอำหำรและยังไม่มี
หน่วยงำนใดให้ควำมช่วยเหลือ และสำมำรถร้องขอชุดยังชีพไปยังเหล่ำกำชำดจังหวัดผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
ซึ่งจะช่วยทำให้ อสม. ได้รับควำมเชื่อถือและร่วมมือจำกผู้ถูกกักกันโรคมำกขึ้นในกำรควบคุมโรค
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๙

นอกจำกนี้ สภำกำชำดไทย ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงแรงงำน ได้ดำเนินกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว ในจังหวัดที่มีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับอนุญำตทำงำนสูงสุด
๗ จังหวัด และจังหวัด ชำยแดน ๑ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร สมุทรสำคร นครปฐม ปทุมธำนี นนทบุรี
สมุ ท รปรำกำร ชลบุ รี และ ตำก โดยมี จั ง หวั ด สมุ ท รสำคร เป็ น พื้ น ที่ ต้ น แบบในกำรค้ น หำและเฝ้ ำ ระวั ง โรคฯ
โดยดำเนินกิจกรรมฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน โดยให้อำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำว (อสต.)
หรือแกนนำหอพักต่ำงด้ำว จำนวน ๒๐๐ คน (๒๐๐ หอพัก) รำยงำนผู้ที่มีอำกำรสงสัยโรคฯ ผ่ำนแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย”
สำหรับกำรขับเคลื่อนกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ระหว่ำงเดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๔
สรุปกำรปฏิบัติงำนดังนี้
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในระดับชุมชน อปท. และอำเภอ รวม
๓๒ อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๓ จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปำง นครรำชสีมำ ปรำจีนบุรี
อุบลรำชธำนี รำชบุรี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมรำช พิษณุโลก และพังงำ โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น ๑,๓๓๒ รำย
- เป็นวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ แก่หน่วยงำนต่ำงๆ จำนวน ๖ ครั้ง ได้แก่ กองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงนครรำชสีมำ สำนักงำนอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
อุบลรำชธำนี และศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพคนพิกำรจังหวัดชำยแดนใต้ หน่วยงำนละ ๑ ครั้ง และ
จำนวน ๒ ครั้ง สำหรับกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมทั้งสิ้น ๓๙๖ รำย ครอบคลุมพื้นที่
๔ จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี สกลนคร และปัตตำนี
- ปฏิบัติงำนเนื่องใน “วัน อพปร.” ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔ ครอบคลุมพื้นที่ดูแล
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต จำนวน ๑๓ เขต สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” แก่
อพปร. และผู้ร่วมงำน จำนวน ๓,๕๒๖ รำย มีผู้ด ำวน์โหลดและทดลองใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้น ภัย” จำนวน
๑,๐๐๔ รำย
- อบรมอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำว (อสต.) เพื่อให้สำมำรถใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นเครื่องมือ
ในกำรแจ้งเหตุและขอควำมช่วยเหลือในสถำนกำรณ์โควิด -๑๙ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วม
อบรมทั้งสิ้น ๒๐๑ รำย
วันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดต่ำงๆ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนวัน "อปพร." ประจำปี ๒๕๖๔ โดยจัดบูธประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้ และเผยแพร่กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" แก่อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ในจังหวัด
ต่ำงๆ
สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี
เข้ำร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
นครพนม มุ ก ดำหำร และบึ ง กำฬ
ณ สนำมกี ฬ ำเทศบำลนครสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๐

สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี เข้ำร่วมกิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดอำนำจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลรำชธำนี
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยเขต ๑๓ จังหวัดอุบลรำชธำนี

สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้ำร่วมกิจกรรมในพื้นทีจ่ ังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ณ ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยเขต ๑๑ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

สถำนีกำชำดสิรินธร จังหวัดนครศรีธรรมรำช เข้ำร่วม
กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลำ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยเขต ๑๒ จังหวัดสงขลำ

สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จังหวัดตำก เข้ำร่วมกิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เขต ๘ จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๑

วันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จังหวัดตำก
จัดอบรมกำรใช้แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ให้แก่เจ้ำหน้ำที่อำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อสม. ในพื้นที่
อำเภอบำงระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นสำมำรถ
ใช้ แ อปพลิ เ คชั น "พ้ น ภั ย " ได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ ง ณ ห้ อ งประชุ ม
อำเภอบำงระกำ จังหวัดพิษณุโลก

๒. ชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙
ในกำรช่วยเหลือประชำชนที่ถูกกักกันโรค ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ขำดแคลน และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ สภำกำชำดไทย โดย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และเหล่ำกำชำด
จั ง หวั ด ต่ ำ งๆ ได้ ม อบ “ชุ ด ธำรน้ ำใจกู้ ชี วิ ต ฝ่ ำ วิ ก ฤตโควิ ด -๑๙” ประกอบด้ ว ย ข้ ำ วสำร บะหมี่ กึ่ ง ส ำเร็ จ รู ป
ปลำกระป๋ อ ง ปลำรำดพริ ก กระป๋ อ ง ไข่ พ ะโล้ ใ ส่ ไ ก่ น้ ำพริ ก ปลำทู น่ ำ ถุ ง ขยะสี ด ำขนำดเล็ ก ฯลฯ ตั้ ง แต่ เ ริ่ มมี
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดจนถึงปัจจุบัน ระหว่ำงวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓ – ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ ได้มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ พร้อมน้ำดื่ม ๒๓๗,๒๔๕ ชุด มูลค่ำ ๑๕๖,๕๘๑,๗๐๐ บำท ในพื้นที่ ๗๒
จังหวัด โดยแบ่งเป็น มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ที่ต้องทำกำรกักตัวให้อยู่ใน
พื้นที่ รวม ๑๖๖,๓๒๐ ชุด และมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบวิกฤตทำง
เศรษฐกิจที่ยำกไร้ รวม ๗๐,๙๒๕ ชุด

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๒

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๓

นอกจำกนี้ ในกำรแพร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด -๑๙ ระลอกใหม่ ระหว่ ำ งวั น ที่ ๗ เมษำยน – ๑๓
พฤษภำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้มอบสิ่งของสนับสนุนโรงพยำบำลสนำม ในจังหวัดต่ำงๆ ได้แก่
ลพบุรี ชลบุรี สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ นครรำชสีมำ สระแก้ว ปรำจีนบุรี ยโสธร และพังงำ ดังนี้
- มุ้ง
๑,๓๕๐
หลัง
- ผ้ำห่ม
๑,๓๘๐
ผืน
- หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ
๓,๙๐๐
ชิ้น
- หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์ ๒,๐๐๐
ชิ้น
- แอลกอฮอล์เจลล้ำงมือ
๔,๗๐๐
หลอด
- แอลกอฮอลเจลล้ำงมือ
๘๐๐
ขวด
- หมอน พร้อมปลอก
๑,๐๕๐
ชุด
- สบู่
๕๐๐
ก้อน
- ยำสีฟัน พร้อมแปรงสีฟัน
๕๐๐
ชุด
- ชุดสุขอนำมัย
๒๗๖
ชุด
- ที่นอน พร้อมผ้ำปู
๓๕๐
ชุด

วันที่ ๑๕ เมษำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๔ จังหวัดนครรำชสีมำ ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ มอบผ้ำห่ม
๒๐๐ ผืน มุ้ง ๒๐๐ หลัง หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ ๔๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์เจลแบบหลอด ๔๐๐ หลอด และแอลกอฮอล์เจล
แบบขวด ๑๐๐ ขวด เพื่อนำไปใช้ในกำรจัดตั้งโรงพยำบำลสนำมรองรับกำรรักษำผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ณ โครำชชำติชำยฮอล์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครรำชสีมำ
วันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์
มอบเครื่ อ งอุ ป โภค-บริ โ ภคที่ ไ ด้ รั บ กำรประสำนงำนจำก
สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์ ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน
"พ้นภัย" ซึ่งทำงจังหวัดสุรินทร์ได้มีคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุม
ห้ ำมเข้ำออกเป็น เวลำ ๑๔ วัน เพื่อเป็นกำรป้อ งกั นกำรแพร่
ระบำดของโรค ได้แก่ บ้ำนกะทะ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๔

วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔ เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย ฝ่ำยบริหำร ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ และผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริห ำร ประชุมร่วมกับ อธิกำรบดี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พร้อมด้วยรอง
อธิกำรบดีฯ ผู้บัญชำกำรสถำนกำรณ์ โรงพยำบำลสนำมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสนำมฯ รอง
ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสนำมฯ ด้ำนกำรแพทย์ และผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศำสตร์
จุ ฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลั ย เพื่อหำรื อในกำรจัดตั้ งโรงพยำบำลสนำมจุ ฬำลงกรณ์ มหำวิ ทยำลั ย ณ อำคำรจันทนยิ่ ง ยง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อเป็นสถำนที่แยกกักผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ที่ไม่แสดงอำกำรหรือมีอำกำรน้อย
ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวรฯ

วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มอบเครื่ อ งอุ ป โภค-บริ โ ภค
ที่ได้รั บ กำรประสำนงำนจำกส ำนั กงำนเหล่ำ กำชำดจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ โดยร้ อ งขอผ่ ำ นแอปพลิ เคชัน "พ้น ภัย " เพื่อเป็ น กำรบรรเทำทุ ก ข์
เบื้ อ งต้ น กั บ ประชำชนที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์โรคโควิด-๑๙ จำนวน ๓๕๒ ชุด
วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธำนในพิธีรับมอบชุดธำรน้ำใจฯ ที่ร้องขอผ่ ำน
แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่กักตนเองอยู่ที่บ้ำน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-๑๙ ทั้ง ๘ อำเภอ จำนวน ๒,๓๒๔ ชุด โดยมีนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเข้ำร่วมพิธี ณ ศำลำกลำงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๕

วันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๔ เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย ผู้ช่วยเลขำธิกำรฯ ฝ่ำยบริหำร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
และคณะ ลงพื้น ที่ตรวจเยี่ ย มควำมพร้ อมโรงพยำบำลสนำมจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั ย ณ อำคำรจันทนยิ่งยง ร่ว มกับ
รั ฐ มนตรี ว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุ ขภำพ โดยมี
อธิกำรบดีจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พำตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่วนต่ำงๆ ของโรงพยำบำลสนำมฯ ซึ่งใช้เป็นสถำนที่แยกกักตัวผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ที่ไม่แสดงอำกำรหรือมีอำกำรน้อย เพื่อให้กำรดูแลรักษำ

วันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดนนทบุรี มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต
ฝ่ำวิกฤติโควิด -๑๙ แอลกอฮอล์เจล และหน้ำกำกอนำมัย
แบบผ้ำ จำนวน ๙๖๖ ชุด ให้กับบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
โดยร้องขอควำมช่วยเหลือผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ใน
พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปำกเกร็ด อำเภอไทรน้อย
อำเภอบำงใหญ่ อำเภอบำงกรวย และอำเภอบำงบัว ทอง
จังหวัดนนทบุรี
วันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ รับเครื่องอุปโภคบริโภคจำกสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เพื่อจัดชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ จำนวน ๒๗๔ ชุด และน้ำดื่ม จำนวน ๒๗๔
แพ็ค ที่ผ่ำนกำรร้องขอทำงแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อนำไปบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยกำรระบำดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่
อำเภอรัตนบุรี อำเภอจอมพระ อำเภอปรำสำท และอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๖

๔.๔ กำรจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย และครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผูอ้ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย
๑. ครัวเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช
๑.๑ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย ณ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ - ๒๕
เมษำยน ๒๕๖๔ เพื่อประกอบอำหำรปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชำชนและชุมชนในพื้นที่ อำเภอหัวหิน
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอปรำณบุรี วันละ ๑,๒๐๐ - ๒,๐๐๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๘,๓๙๒ ชุด (ปฏิบัติงำน
เสร็จสิ้น และยกระดับเป็นครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย)

วัน ที่ ๒๑ - ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๔ หัวหน้ำพยำบำลสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ นำทีมเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ
สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และอำสำสมัคร ประกอบและบรรจุอำหำรปรุงสุก พร้อมน้ำดื่ม แจกจ่ำยให้ประชำชน
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-๑๙ โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำยกเหล่ำ กำชำดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปฏิบัติงำนครัวเคลื่อนที่ฯ ณ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๗

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๘

๑.๒ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดสิรินธร จังหวัดนครศรีธรรมรำช ร่วมกับเหล่ำกำชำด
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย รวมใจฝ่ำวิกฤต Covid ๑๙ ณ สถำนีกำชำดสิรินธร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพื่อประกอบอำหำรปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบ
ให้แก่ประชำชนและชุมชนในพื้นที่ตำบลควนพัง ตำบลเสำธง อำเภอร่อนพิบูลย์ วันละประมำณ ๖๐๐ ชุด รวมทั้งสิ้น
๒,๓๖๖ ชุด

วันที่ ๓ – ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ หัวหน้ำสถำนีกำชำดสิรินธร นำทีมเจ้ำหน้ำที่สถำนีกำชำดสิรินธร กรรมกำรและสมำชิก
เหล่ำกำชำดจังหวัดนครศรีธรรมรำช กิ่งกำชำดอำเภอทุ่งสง และอำสำสมัคร ประกอบ และบรรจุอำหำรปรุงสุก เพื่อแจกจ่ำย
ให้กับประชำชนในพื้นที่หมู่ที่ ๔ และ ๕ ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่ได้รับผลกระทบจำก
Covid – ๑๙ รวมทั้งสิ้น ๒,๑๗๐ ชุด ณ สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมรำช
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๙

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๐

บุรีรัมย์

๒. ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อุปนำยิกำ
ผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย ทรงห่ ว งใยและทรงตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของรำษฎรที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้สภำกำชำดไทย จัดตั้ง
“ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย” ขึ้นเพื่อประกอบอำหำรปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบ
ให้แก่ประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ อันสอดคล้องกับภำรกิจของสภำกำชำดไทยในกำรปฏิบัติงำนด้ำนมนุษยธรรมตำม
หลักกำรกำชำดสำกล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อ ชำติ วรรณะ ศำสนำ ลัทธิ และควำมเชื่อทำง
กำรเมืองใดๆ ดังนี้
๒.๑ ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย ณ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ
อำเภอหั ว หิ น จังหวัด ประจวบคีรีขัน ธ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษำยน – ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพื่อประกอบอำหำร
ปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชำชนและชุมชนในพื้นที่อำเภอหัวหิน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ
ปรำณบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำนน้อย อำเภอกุยบุรี และอำเภอสำมร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ วันละประมำณ ๓,๐๐๐ ชุด รวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๗๗ ชุด

วันที่ ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด เป็นประธำนในพิธีเปิด “ครัวพระรำชทำน
อุป นำยิ กำผู้ อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย” มอบอำหำรพระรำชทำน จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ให้ แก่ผู้ แทนในอ ำเภอต่ ำ งๆ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเดินทำงไป
เยี่ยมผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิกำร ในพื้นที่อำเภอหัวหิน เพื่อมอบอำหำรพระรำชทำน น้ำดื่ม และชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต
ฝ่ำวิกฤติโควิด-๑๙
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๑

วันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธำนในพิธีปิด “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำ
ผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย” และนำทีมเจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัคร ประกอบอำหำร เพื่อบรรจุและแจกจ่ำยให้แก่ประชำชน
ที่ได้รับผลกระทบจำก Covid-๑๙ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤต โควิด-๑๙ ให้แก่ผู้พิกำร
ผู้ยำกไร้ และผู้ด้อยโอกำส

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๒

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๓

๒.๒ ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบำล
เมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เพื่อประกอบอำหำร
ปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชำชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำก COVID-๑๙ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
วันละประมำณ ๓,๕๐๐ ชุด (อยู่ระหว่ำงปฏิบัติงำน)

วันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย เป็นประธำนใน
พิธีเปิด “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย” มอบอำหำรพระรำชทำน จำนวน ๓,๕๕๐ ชุด ให้แก่
ผู้แทนในอำเภอต่ำงๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเป็น อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๑,๐๐๐ ชุด อำเภอคูเมือง ๒,๐๐๐ ชุด และชุมชนใน
เขตเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ ๕๕๐ ชุด ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเดินทำงไปเยี่ยม
ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิกำรในพื้นที่เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ และมอบอำหำรพระรำชทำน น้ำดื่ม และชุดธำรน้ำใจ
กู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด-๑๙ ยังควำมปลำบปลื้มแก่ประชำชนที่ได้รับอำหำรพระรำชทำน และต่ำงสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
เป็นล้นพ้น
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๔

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๕

๔.๕ โครงกำรรวมใจต้ำนภัย COVID-๑๙ ในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ
เป็น โครงกำรที่บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรกำชำด หน่วยงำนภำครัฐ และหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ ได้แก่ สภำกำชำดไทย IFRC ICRC กระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงแรงงำน
Unicef Thailand และองค์กรด้ำนประชำกรข้ำมชำติ (Migrant Working Group: MWG) เพื่อให้แรงงำนข้ำมชำติ
และครอบครัวในประเทศไทย ทั่วประเทศ รวม ๓๘๔,๖๙๔ คน และผู้ประกอบกำรที่ใช้แรงงำนข้ำมชำติ ในกำร
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ เกิ ด ควำมตระหนั ก และสำมำรถป้ อ งกั น ตนเองและครอบครั ว จำกกำร
แพร่กระจำยของ COVID-๑๙ รวมทั้งให้แรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกักกันโรคและขำดแคลนอำหำรสำมำรถดำรงชีวิตได้
ในระหว่ำงถูกกักกันโรค ทั้งนี้ กิจกรรมหลักในโครงกำรฯ ได้แก่ กำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง COVID-๑๙
กำรปฏิบัติตนต่ำงๆ ร่วมกับเนื้อหำเรื่องกำรตีตรำบำปจำกสังคม (Stigma) กำรแจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ำกำก
อนำมัยชนิดผ้ำ แอลกอฮอล์เจล และเครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้ปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังในพื้นที่ เช่น อสต. อสม. และ
กำรมอบชุดอำหำรยังชีพสำหรับผู้กักกันตนที่ขำดแคลนอำหำร ซึ่งมีกำรกำหนดคำจำกัดควำม โดยใช้แนวทำงด้ำน
สำธำรณสุขว่ำเป็นผู้ที่สมควรถูกกักกันโรค รวมทั้งกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสำธำรณสุขของรัฐ กำรตรวจโรค COVID-๑๙
และกำรรับกำรรักษำ
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ - ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ โครงกำรฯ ได้ให้ควำมช่วยเหลือแรงงำน
ข้ำมชำติในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด โดยมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ จำนวน ๒๒,๙๐๕ ชุด หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ สำหรับ
ผู้ใหญ่ ๔๓๓,๐๒๒ ชิ้น และเด็ก ๙๒,๐๔๐ ชิ้น แอลกอฮอล์เจล ๕๕,๓๘๖ หลอด เครื่องวัดอุณหภูมิ ๑,๐๔๓ เครื่อง
แผ่นพับภำษำพม่ำ ๔๓,๘๐๔ แผ่น ภำษำกัมพูชำ ๑๙,๔๐๐ แผ่น และภำษำเวียดนำม ๑๕,๒๓๐ แผ่น โปสเตอร์ภำษำ
พม่ำ ๗,๔๒๐ แผ่น ภำษำกัมพูชำ ๗,๖๓๐ แผ่น และภำษำเวียดนำม ๔๐๐ แผ่น

วั น ที่ ๑๑-๑๒ มี น ำคม ๒๕๖๔ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำยบรรเทำทุ กข์
ผู้ประสบภัย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ร่วมบรรยำย
เรื่ อ งกำรใช้ แ อปพลิ เ คชั น “พ้ น ภั ย ” ในกำรประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรดำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ ให้กับประชำกรต่ำงด้ำว
ในชุ ม ชนกรุ ง เทพฯ เพื่ อ เป็ น กำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยในกำร
ดำเนินงำนให้ดียิ่งขึน้ ณ โรงแรมปรินซ์ พำเลซ กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๖

๔.๖ โครงกำรมอบชุดธำรน้ำใจสูผ่ ู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ
เป็นโครงกำรที่ สภำกำชำดไทย ร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และหน่วยงำนเครือข่ำยในพื้น ที่
จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจและลงพิกัดที่อยู่ “กลุ่มผู้เปรำะบำง” ได้แก่ ผู้สูงวัย ผู้พิกำร และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งช่ว ยเหลือ
ตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” พร้อมมอบ “ชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัย ” เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นแก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ประมำณ ๖๐๐,๐๐๐ รำย ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ และนำไปสู่กำร
ช่ว ยเหลือ กลุ่มผู้เปรำะบำงอื่น ในอนำคต นอกจำกนี้ ยังมีฐำนข้อมูลในกำรให้ควำมช่วยเหลือกลุ่มผู้เปรำะบำง
ทั้งยำมปกติและยำมเกิดภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นโอกำสสำคัญที่สภำกำชำดไทยและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง จะสำมำรถ
เข้ำถึง “กลุ่มผู้เปรำะบำง” ได้อย่ำงทันท่วงที โดยเฉพำะกลุ่มที่ยำกจน และไร้ที่พึ่งได้อย่ำงทั่วถึง ทุกคน ทุกหมู่บ้ำน
ทั่วประเทศ
ทั้ ง นี้ จำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด -๑๙ ระลอกใหม่ ในเดื อ นเมษำยน ๒๕๖๔
สภำกำชำดไทย และหน่วยงำนเครือข่ำย ได้ดำเนินกำรมอบ “ชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัย” ให้กับกลุ่มผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง จำนวน ๒๔,๐๐๐ รำย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เปรำะบำง ที่จำเป็นต้องให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน
ก่อนเป็นลำดับแรกในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน จำก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกำรจัดส่ง
ชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัย ไปที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน
(อสม.) น ำไปมอบให้กับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ซึ่ง อสม. ได้สำรวจและลงพิกัดที่อยู่ผู้สูงวัย
ดังกล่ำว ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” โดยดำเนินกำรตั้งแต่เดือนเมษำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นมำ จนถึงปัจจุบัน

วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด สภำกำชำดไทย เป็นประธำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ โครงกำรมอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ ผ่ำนระบบ Zoom
ร่วมกับคณะกรรมกำรฯ จำก สภำกำชำดไทย ได้แก่ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ สำนักงำนจัดหำรำยได้ สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด สำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหำดไทย สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมกำรปกครอง
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และกรมพัฒนำชุมชน เพื่อชี้แจงโครงกำรฯ และแนวทำงในกำรดำเนินงำน รวมถึงกำรใช้
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ปักหมุดพิกัด GPS ของผู้สูงอำยุที่ช่ว ยเหลื อตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิกำร และผู้ไร้ที่ พึ่ง
ให้สำมำรถเข้ำถึงควำมช่วยเหลือได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติสภำกำชำดไทย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๗

วั น ที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๖๔ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ ร่ ว มประชุ ม กั บ ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ำรบดี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ด้ำนงำนสื่อสำรองค์กร บริหำร
แบรนด์ และนิสิตเก่ำสัมพันธ์ กรรมกำรอำนวยกำรด้ำน
สื่อสำรองค์กรสภำกำชำดไทย และประธำนกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริหำร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ
คณะ เพื่อหำรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินโครงกำรมอบ
ชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำยงำนปฏิบัติกำร
และรักษำกำรในตำแหน่ ง กรรมกำรผู้ จั ด กำรใหญ่ บริษั ท
ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ำกั ด พร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห ำร ร่ ว มพิ ธี จั ด ส่ ง
ชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ภำยใต้เคมเปญ
“ส่งควำมห่วงใย ส่งให้สู้ภัย COVID -๑๙” โดยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จ ำกั ด ณ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรภั ย พิ บั ติ ฯ และคลั ง สั ม ภำระ
ผู้ประสบภัย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๘

วันที่ ๑-๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย จัดส่งชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัย ฯ
ให้กับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่อำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร, อำเภอตระกำรพืชผล อำเภอ
วำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี, อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธำนี, อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม และอำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับกำรสนับสนุ นจำกบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกำรจัดส่งชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัย ไปที่โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) ที่ได้สำรวจและลงพิกัดที่อยู่ผู้สูงวัย
ดังกล่ำว ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” นำไปมอบให้กับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งในพื้นที่ข้ำงต้น
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๙

๔.๗ กำรผลิตและเผยแพร่สื่อประชำสัมพันธ์ เกี่ยวกับ COVID-๑๙
เดือนเมษำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ออกแบบและจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ควำมรู้ สถำนกำรณ์ และกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ไ ด้รั บผลกระทบจำกกำรแพร่ ร ะบำดของโรค COVID-๑๙
โดยเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกสำนักงำน นอกจำกนี้ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ให้สัมภำษณ์สื่อต่ำงๆ เกี่ยวกับกิจกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-๑๙ สรุปดังนี้
- ผลิตสื่อเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ VDO Infographic ป้ำย Banner ในเว็บไซต์
และ Facebook fan page สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ คำแนะนำสำหรับประชำชนป้องกันโรคฯ รำยละเอียดชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ บัญชีรับบริจำค
เงินเข้ำโครงกำรฯ กำรให้ควำมช่วยเหลือ ผู้กักตนเอง และผู้ประสบวิกฤติทำงเศรษฐกิจ กำรปฏิบัติงำนครัวเคลื่อนที่
สภำกำชำดไทย ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย กำรให้ควำมช่วยเหลือ ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ ฯลฯ
- เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ได้แก่ สถำนีโทรทัศน์ สถำนีวิทยุ หนังสื อพิมพ์ และสื่อออนไลน์
โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในกำรแจ้งร้องขอชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ ท่ี
กักตนเอง และผู้ประสบวิกฤติทำงเศรษฐกิจ ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ กำรใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของ
อสม. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคโควิด -๑๙ ครัวเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย และครัว พระรำชทำน
อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๐

๕. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยจำกภูเขำหินถล่ม
เดือนมีนำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยสถำนีกำชำดสิรนิ ธร (สถำนีกำชำด
ที่ ๑๒ ทุ่งสง) บรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย จำกภูเขำหินถล่ม จังหวัดนครศรีธรรมรำช จำนวน ๑ ครั้ง โดยสงเครำะห์
เครื่องอุปโภค-บริโภค และยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๗ รำย รวมมูลค่ำ ๖,๐๔๕.๐๐ บำท

๖. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยจำกหมอกควันไฟป่ำ
เดือนมีนำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยสถำนีกำชำดที่ ๓ จังหวัด
เชียงใหม่ ปฏิบัติบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจำกหมอกควันไฟป่ำ และรณรงค์แก้ไขปัญหำดังกล่ำว
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓ ครั้ง มีผู้รับกำรบรรเทำทุกข์ จำนวน ๓๐๐ รำย รวมมูลค่ำ ๒๔,๙๐๐.๐๐ บำท

๗. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยจำกอำคำรทรุดตัว
เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยสถำนีกำชำดที่ ๕ จังหวัด
สมุท รปรำกำร ปฏิบ ัต ิง ำนบรรเทำทุก ข์ผู ้ป ระสบภัย ที ่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจำกอำคำรทรุด ตัว ในพื ้น ที ่จ ัง หวัด
สมุทรปรำกำร จำนวน ๑ ครั้ง มีผู้รับกำรบรรเทำทุกข์ ๒๖ รำย รวมมูลค่ำ ๕,๐๗๕.๑๙ บำท

วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยสถำนีกำชำดที่ ๕ จังหวัดสมุทรปรำกำร
ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร พร้อมด้วยคณะกรรมกำรเเละสมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัด และนำยอำเภอ
บำงเสำธง ป้องกันเเละบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด มูลนิธิร่วมกตัญญู องค์กำรบริหำรส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย กำนัน เเละ
ผู้ใหญ่บ้ำน ร่วมลงพื้นที่ หมู่ ๗ ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบำงเสำธง จังหวัดสมุทรปรำกำร พร้อมตรวจเยี่ยมและ
ให้กำลังใจผู้ประสบภัยจำกเหตุดินทรุดตัว ถนนตัดขำด และอำคำรทรุดตัว ทำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน ทรัพย์สิน
เสียหำย และไม่สำมำรถเดินทำงสัญจรได้ จำนวน ๒๖ รำย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๑

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย
โครงกำรน้ำดื่มสะอำดกำชำด-ดำว เพื่อนักเรียน
เดือนมีนำคม – เมษำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
๑. จัดซื้อไส้กรองในกำรบำรุ งรักษำเครื่องกรองน้ำตำมระยะเวลำที่กำหนด ในพื้นที่จังหวัดนครนำยก และ
จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๐ โรงเรียน รวมมูลค่ำ ๗,๒๐๕๔.๑๐ บำท
๒. ประสำนขอควำมร่วมมือจำกวิทยำลัยเทคนิคในพื้นที่ และผู้ทำหน้ำที่รับผิดชอบหลักในโรงเรียน ในกำร
เปลี่ยนไส้กรองตำมระยะเวลำ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดชัยนำท
๓. ตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรภำยหลังกำรเปลี่ยนไส้กรอง ในพื้นที่จังหวัดชัยนำท และจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
จำนวน ๑๐ โรงเรียน รวมมูลค่ำ ๒๓,๐๗๘ บำท
๔. จัดทำคลิปวิดีโอสอนวิธีกรอกข้อมูลกำรบำรุงรักษำเครื่องกรองน้ำ (https://youtu.be/P4CPg9Bd43c)
ภำพกำรปฏิบตั ิงำนเปลี่ยนไส้กรองร่วมกันระหว่ำงวิทยำลัยเทคนิคและโรงเรียน
จังหวัดชัยนำท

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๒

ภำพกำรเก็บตัวอย่ำงน้ำสำหรับตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อหำเชื้อจุลชีพ

ภำพคลิปวิดีโอสอนวิธีกรอกข้อมูลกำรบำรุงรักษำเครื่องกรองน้ำ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๓

กำรบรรเทำทุกข์ผู้ด้อยโอกำส โดย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
๑. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภำกำชำดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
เดือนเมษำยน ๒๕๖๔ สำนั กงำนบรรเทำทุกข์ ฯ ปฏิบัติงำนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภำกำชำดไทยฯ
โดยให้บริกำรตรวจรักษำและผ่ำตัดผู้ป่วยโรคตำ ณ สถำนีกำชำดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว
ปฏิบัติงำน ๑ ครั้ง ผู้ได้รับกำรตรวจรักษำ จำนวน ๑๕๓ รำย และได้รับกำรผ่ำตัด จำนวน ๑๐๗ รำย ผลกำรปฏิบัติงำน
ดังนี้
มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
แยกเป็น
- ผู้ป่วยนอก
- ผู้ป่วยใน
มีผู้มำรับกำรผ่ำตัด รวม
แยกเป็น
- ผ่ำตัดต้อกระจก
- ผ่ำตัดต้อกระจกร่วมกับต้อหิน
- ผ่ำตัดต้อเนื้อ
- ผ่ำตัดแก้ไขเปลือกตำ
- ผ่ำตัดอื่นๆ

๑๕๓

รำย

๔๙
๑๐๔
๑๐๗

รำย
รำย
รำย

๑๐๐
๑
๒
๑
๓

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

๒. หน่วยแพทย์โครงกำรรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี
วันที่ ๒๘ มีนำคม - ๒ เมษำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ปฏิบัติงำนพิเศษโครงกำรรถคลินิกจักษุ
ศัลยกรรมเคลื่อนที่สภำกำชำดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ณ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลสะพำนหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท
มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
มีผู้มำรับกำรผ่ำตัด รวม
แยกเป็น
- ผ่ำตัดต้อกระจก
- ผ่ำตัดต้อเนื้อ
- ผ่ำตัดแก้ไขเปลือกตำ
- ผ่ำตัดอืน่ ๆ
มอบแว่นสำยตำผู้สูงอำยุ
มอบแว่นกันแดด กันลม

๓๖๑
๑๙๗

รำย
รำย

๑๐๕
๙๐
๑
๑
๖๒
๑๙๗

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๔

วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดชัยนำท และนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยนำท พร้อมหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ออกติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภำกำชำดไทยฯ เพื่อสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ
ที่ยำกไร้ในชนบท ให้ได้รับกำรตรวจและรักษำอย่ำงถูกต้อง โดยมีก ลุ่มเป้ำหมำยจำกประชำชนในพื้นที่อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนำท และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ำรับกำรบริกำรตรวจรักษำโรคตำ ผู้ป่วยผ่ำตัดต้อกระจก และทำกำรผ่ำตัดโรคตำอื่นๆ
โดยมีสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ สภำกำชำดไทย นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนจักษุให้กำรตรวจรักษำ ณ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลสะพำนหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท

๓. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ปฏิบัติงำนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยำวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม
มีผู้มำรับบริกำรตรวจรักษำ รวม
- ถอนฟัน
- ตรวจสุขภำพช่องปำก

๔๓
๒๓
๒๐

รำย
รำย
รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๕

นอกจำกนี้ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ ดำเนิ นกำรจัดโครงกำรและกิจกรรมพิเศษ เนื่องใน
โอกำส ๑๐๐ ปี สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ สภำกำชำดไทย ดังนี้

กิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เนื่องในโอกำส ๑๐๐ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์”
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ สำนั กงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ปรับรูปแบบกำรดำเนินงำนกิจกรรม “ปัน น้ ำใจ
ให้น้ำดื่ม” โดยประสำนควำมร่วมมือ อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงสำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด และบริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) ซึ่งสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ จะเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน ดำเนินกำรติดตำม และ
ประเมิน ผลกิจกรรม “ปัน น้ ำใจ ให้ น้ ำดื่ม ” ในจังหวัด ที่ได้รับกำรสนับสนุนแท็งก์น้ำไปแล้ว เพื่อเป็น ฐำนข้อมูล
ด้ ำ นกำรวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นำงำนด้ ำนน้ ำ สุ ข ำภิ บ ำล ส ำหรั บ ผู้ ป ระสบสำธำรณภั ย ให้ดี ยิ่ ง ขึ้น ในอนำคต ภำยใต้ ร่ ำ ง
โครงกำรวิจัยกำรประเมินประสิทธิผลของกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ร่วมกับกำรส่งเสริมสุขอนำมัยผ่ำนระบบ
ออนไลน์ สำหรับผู้ประสบสำธำรณภัยของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ สภำกำชำดไทย

วันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย ลงพื้นที่ประเมินและติดตำม
กำรใช้งำนแท็งก์น้ำ กิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ของชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๙ แห่ง

วันที่ ๓๐ มีนำคม - ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย ลงพื้นที่ประเมินและ
ติดตำมกำรใช้งำนแท็งก์น้ำ กิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ของชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ จำนวน ๓๐
แห่ง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนำแนวทำงในกำรดำเนินกิจกรรมฯ ต่อไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๖

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
เดือนกุมภำพันธ์ - เมษำยน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินกิจกรรมกำรประชำนำมัยพิทักษ์ โดยมีผลกำรปฏิบัติงำน
ดังนี้
๑. งำนรักษำพยำบำล ฟื้นฟู สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
๑.๑ จำนวนผู้รับบริกำรในสถำนีกำชำด
รวม
- งำนตรวจรักษำโรค
- งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ (อนำมัยแม่และเด็ก)
- งำนป้องกันโรค
๑.๒ จำนวนผู้รับบริกำรในชุมชน
- งำนตรวจรักษำโรค
- กำรฟื้นฟูสภำพ เยี่ยมบ้ำน เยี่ยมชุมชน
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- กำรป้องกันโรค

รวม

๑๑๕,๑๗๙
๗๑,๘๑๕
๗,๐๓๑
๓๖,๓๓๓

รำย
รำย
รำย
รำย

๒๕,๑๒๘
๘๘๒
๑,๔๙๒
๔,๒๐๗
๑๘,๕๔๗

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

วันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ร่ ว มกั บ นำยกเหล่ ำ กำชำด
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมกำร
ส ม ำ ชิ ก เ ห ล่ ำ ก ำ ช ำ ด จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์
สำธำรณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์ องค์กำรบริ ห ำร
ส่ ว นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ และพั ฒ นำสั ง คมและ
คว ำมมั่ ง คง ข อง มนุ ษย์ จั ง หวั ด สุ ริ น ท ร์
นำยอ ำเภอ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน อสม.และจิตอำสำลงพื้นที่
เยี่ยมเยียน ติดตำมอำกำรผู้ป่วย และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้ผู้ป่วยในพระรำชำนุเครำะห์ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๗ รำย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๗

วันที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ และคลีนิคนิรนำมสภำกำชำดไทย สำขำสุรินทร์ ร่วมกับ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ จัดกิจกรรม “โครงกำรจังหวัดสุรินทร์ สร้ำงสุข สร้ำงรอยยิ้ม ” โดยมีกำรประชำสัมพันธ์คลีนิค
นิรนำมสภำกำชำดไทย สำขำสุรินทร์ ให้ควำมรู้และคำปรึกษำเกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และตอบคำถำม
ชิงรำงวัล ณ โรงเรียนวัดบึง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๒. งำนผู้สูงอำยุ
๒.๑ กำรออกกำลังกำย
รวม ๑๙๙ ครั้ง ๒,๒๙๑
๒.๒ กำรประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอำยุ รวม
๕ ครั้ง ๓๐๔

รำย
รำย

วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ โดย สถำนีกำชำดที่ ๒ (สุขุมำลอนำมัย) กรุงเทพฯ ร่วมกับโครงกำร
บูรณำกำรสหศำสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (จุฬำอำรี) ตรวจสุขภำพผู้เข้ำร่วมโครงกำรประเมินกำรใช้งำนนวัตกรรมหุ่นยนต์
ดูแลผู้ สู งอำยุ ผู้ ป่ ว ยโรคหลอดเลื อดสมองและผู้ป่ว ยโรคสมองเสื่ อมที่บ้ำน จำนวน ๒๔ รำย ณ อำคำรสุ ขุมำลอนำมัย
สถำนีกำชำดที่ ๒ กรุงเทพฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๘

วันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดย สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี จัดกิจกรรมอบรม
อำสำสมัคร และผู้ดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน ให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน และผู้ดูแลผู้สูงอำยุ ณ ศำลำวัดบ้ำนกระแอกน้อย หมู่ ๑๐ ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดย สถำนีกำชำดที่ ๓ เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "กำรดูแล
ตนเองของผู้สูงอำยุ ” แก่ผู้สูงอำยุบ้ำนแม่มูต จำนวน ๓๗ รำย ณ ศำลำกำรเปรียญวัดแม่มูต หมู่ ๖ ตำบลแม่วิน อำเภอ
แม่วำง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๔
ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ โดย
สถำนี ก ำช ำด ที่ ๒ (สุ ขุ ม ำล
อนำมั ย ) กรุ ง เทพฯ ร่ ว มกั บ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (จุฬำ
อำรี ย์ ) โครงกำรแผนพั ฒ นำ
วิ ช ำกำรสร้ ำ งเสริ ม พลั ง จุ ฬ ำ
ก้ำวสู่ศตวรรษที่ ๒ ช่วงที่ ๓ โครงกำรย่อย กำรส่งเสริมและติดตำมสุขภำวะผู้สูงอำยุในชุมชนเมืองโดยบริกำรตรวจสุขภำพ
ให้ผู้สูงอำยุในชุมชน ๓ แพร่ง และนอกเขต โดยคณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มีผู้มำรับบริกำร จำนวน
๑๗๐ รำย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๙

วันที่ ๗ - ๙ เมษำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ โดย สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “อำสำสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอำยุ” ให้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำน (อสม.)
และผู้ดูแลผู้สูงอำยุ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคลองน้อย อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ณ ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
สินค้ำทำงกำรเกษตรตำบลคลองน้อย อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

๓. งำนร่วมรับบริจำคโลหิต ดวงตำ อวัยวะ และร่ำงกำย
๓.๑ ร่วมรับบริจำคโลหิต
๔๔
๓.๒ จำนวนผู้บริจำคโลหิต
๒,๒๐๔
๓.๓ จำนวนผู้บริจำคดวงตำ
๖๓
๓.๔ จำนวนผู้บริจำคอวัยวะ
๗๐

รำย
รำย
รำย
รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๐

เชิญชวน "แพทย์ และพยาบาลอาสา ร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙"

