กรรมการสภาฯ ครั้งที่ ๓๔๒ / ๓ ก.ย. ๒๕๖๔
เอกสารประกอบวาระที่
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

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
o พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
o สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๑

สำนั กงำนบรรเทำทุกข์แ ละประชำนำมัย พิทัก ษ์ โดย สถำนีกำชำดต่ำงๆ จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกี ย รติ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ระหว่ำงวันที่
๑ - ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมในสถำนที่
เผยแพร่พระรำชประวัติ
พระรำชกรณียกิจ
กิจกรรมของสภำกำชำดไทย และควำมรู้ด้ำน
สุขภำพอนำมัย
พร้อมจัดโต๊ะหมูบ่ ูชำ
และประดับธงทิว
ตรำสัญลักษณ์

รำยละเอียด

สรุปผลกำรดำเนินงำน

๑. จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิวตรำสัญลักษณ์
จัดโต๊ะลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล
๒. จัดบอร์ดนิทรรศกำร
- พระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจของ
พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
- กิจกรรมของสภำกำชำดไทย กิจกรรมของ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และกิจกรรมของสถำนี
กำชำด
- ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย เรื่องกำรป้องกัน
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำสำยพั น ธุ์ ใ หม่ ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)
- ควำมรู้เรื่องโรคตำ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ
ต้อลม

มีผู้ชมนิทรรศกำร รวม ๓,๓๐๓ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน
๑๙๓ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๒ จำนวน ๑,๖๐๔ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๓ จำนวน
๒๐๐ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๔ จัดโต๊ะหมู่บูชำ
สถำนีกำชำดที่ ๕ จัดโต๊ะหมู่บูชำ
สถำนีกำชำดที่ ๖ จำนวน
๙๒ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๗ จัดโต๊ะหมู่บูชำ
สถำนีกำชำดที่ ๘ จัดโต๊ะหมู่บูชำ
สถำนีกำชำดหัวหินฯ จำนวน ๖๕๐ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๑๑ จัดโต๊ะหมู่บูชำ
สถำนีกำชำดสิรินธร จำนวน ๓๑๔ รำย
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๒๕๐ รำย

บริ ก ำรและให้ คำแนะนำ ให้บริกำรตรวจสุขภำพประชำชนทั่วไป โดยไม่คิด
ด้ำนสุขภำพในสถำนที่
มู ล ค่ ำ พร้ อ มให้ ค วำมรู้ และค ำแนะน ำด้ ำ น
สุขภำพอนำมัย
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แก่กลุ่มผู้สูงอำยุ
๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเสี่ยง ในพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร
- ให้ควำมรู้เรื่องกำรดูแดตนเองเพื่อป้องกันกำร
ติดต่อและกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ
(Covid-๑๙) แก่ ผู้ ม ำรั บ บริ ก ำร พร้ อ มแจก
หน้ำกำกอนำมัย และแผ่นพับควำมรู้เรื่องโรค

มีผู้รับบริกำรตรวจสุขภำพ
รวม ๑,๕๓๔ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๒ จำนวน ๑,๒๘๔ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๘ จำนวน ๒๕๐ รำย

กิจกรรมรับบริจำคโลหิต

สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๑๓ รำย

รับบริจำคโลหิต

บรรเทำทุ กข์ / ช่ วยเหลื อ สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับสำนักงำน สถำนีกำชำดที่ ๗
ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อสงเครำะห์
ครอบครัวผู้ด้อยโอกำสในพื้นที่

จำนวน ๙๙ รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๒

กิจกรรม

รำยละเอียด

กิจกรรมอื่นๆ

สรุปผลกำรดำเนินงำน

พัฒนำพื้นที่บริเวณสถำนีกำชำดและกิจกรรม ๕ส มีเจ้ำหน้ำที่ร่วมกิจกรรม รวม
สถำนีกำชำดที่ ๑
จำนวน
สถำนีกำชำดที่ ๗
จำนวน
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน

กิจกรรมนอกสถำนที่
กำรประชำสัมพันธ์

- เผยแพร่พระรำชกรณียกิจของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ประชำสัมพันธ์กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ให้ควำมรู้และคำแนะนำด้ำน
สุขภำพอนำมัย ทำงสถำนีวิทยุ กระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทย วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
- ให้ ควำมรู้และคำแนะนำด้ำ นสุขภำพอนำมัย
ผ่ำนทำงเพจ Facebook เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล

๔๖
๑๕
๑๒
๑๙

รำย
รำย
รำย
รำย

จำนวนกำรเผยแพร่ รวม ๔ ครั้ง
สถำนีกำชำดที่ ๑
จำนวน ๓ ครั้ง
สถำนีกำชำดที่ ๓
จำนวน ๑ ครั้ง

จำนวนกำรเผยแพร่ รวม ๕ ครั้ง
สถำนีกำชำดที่ ๗
จำนวน ๕ ครั้ง

ภำพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๔
สถำนีกำชำดที่ ๑ จ.สุรินทร์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง และนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ภำยในสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๓

เจ้ำหน้ำที่ร่วมถวำยพระพรชัยมงคล ณ สถำนีกำชำดที่ ๑ จ.สุรินทร์
สถำนีกำชำดที่ ๒ กรุงเทพฯ

ประดับธง และตรำสัญลักษณ์ จัดบอร์ดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจ
สถำนีกำชำดที่ ๓ จ.เชียงใหม่

ประดับธง และตรำสัญลักษณ์ จัดบอร์ดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๔

สถำนีกำชำดที่ ๔ จ.นครรำชสีมำ

สถำนีกำชำดที่ ๕ จ.สมุทรปรำกำร

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ภำยในสถำนีกำชำด

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ภำยในสถำนีกำชำด

สถำนีกำชำดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง และนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ภำยในสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๕

สถำนีกำชำดที่ ๗ จ.อุบลรำชธำนี

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิวภำยในสถำนีกำชำด

สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี ในพื้นที่ อ.เมืองฯ จ.อุบลรำชธำนี

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้วด้ำนหลังสถำนีกำชำดที่ ๗

สถำนีกำชำดที่ ๘ จ.เพชรบุรี

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง
และตรำสัญลักษณ์ ทำพิธี
อำเศี ย รวำทรำชสดุ ดี
จุดเทียนชัยถวำยพระพร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๖

สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง และนิทรรศกำรเทิดพระเกียรติฯ
ภำยในสถำนีกำชำด

สถำนีกำชำดที่ ๑๑ กรุงเทพฯ

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง ภำยในสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๗

สถำนีกำชำดสิรินธร จ.นครศรีธรรมรำช

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ตั้งโต๊ะลงนำมถวำยพระพรเบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จ.ตำก

รับบริจำคโลหิต ณ สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จังหวัดตำก
ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔
จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงภำยในสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๘

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๙

สำนั กงำนบรรเทำทุกข์แ ละประชำนำมัยพิทักษ์ โดย สถำนีกำชำดต่ำงๆ จัด กิจกรรมเฉลิมพระเกีย รติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมในสถำนที่
เผยแพร่พระรำชกรณียกิจ
กิจกรรมสภำกำชำดไทย
และควำมรู้ด้ำนสุขภำพ
อนำมัย พร้อมจัดโต๊ะหมู่
บูชำ และประดับธงทิว
ตรำสัญลักษณ์

รำยละเอียด

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกรรม

๑. จั ด โต๊ ะ หมู่ บู ช ำ ประดั บ พระบรมฉำยำลักษณ์ ประดับธงทิวตรำสัญลักษณ์
- จัดตั้งโต๊ะลงนำมถวำยพระพรเบื้องหน้ำ
พระฉำยำลั ก ษณ์ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สุ ทิ ด ำ
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
- จัดบอร์ดนิทรรศกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ
อนำมัย เรื่องควำมรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจำก
เชื้ อ โควิ ด -๑๙ (COVID-๑๙) และกำรดู แ ล
ตนเองเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค

มีผู้ชมนิทรรศกำร รวม ๕,๑๗๘ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน ๒๒๕ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๒ จำนวน ๒,๐๒๐ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๓ จำนวน ๒๐๐ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๔ จำนวน ๙๓๒ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๕ จำนวน ๕๑๒ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๘ จำนวน ๒๐๐ รำย
สถำนีกำชำดหัวหินฯ จำนวน ๓๖๔ รำย
สถำนีกำชำดสิรินธร จำนวน ๔๖๖ รำย
สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๒๕๙ รำย

๒. จัดพิธีถวำยพระพรแด่ สมเด็จพระนำงเจ้ำ สถำนีกำชำดที่ ๑
สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
เจ้ำหน้ำที่ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖ รำย
๓. เจ้ำหน้ำที่สถำนีกำชำด ร่วมกิจกรรมทำบุญ สถำนีกำชำดที่ ๑
ตั ก บำตร เนื่ อ งในวั น คล้ ำ ยวั น ก่ อ ตั้ ง สถำนี - เจ้ำหน้ำที่ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๔ รำย
กำชำดที่ ๘ และถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำ สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
๔. พัฒนำพื้นที่บริเวณสถำนีกำชำด
มีเจ้ำหน้ำที่ร่วมกิจกรรม รวม ๓๓ รำย
- ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ กิ จ กรรม ๕ ส เพื่ อ สถำนีกำชำดที่ ๗
จำนวน ๑๕ รำย
ส่ ง เสริม ให้ ส ภำพแวดล้ อมน่ ำอยู่ เอื้ อกับ กำร สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จำนวน ๑๘ รำย
ทำงำน และถวำยเป็นพระรำชกุศล
- พัฒนำพื้นที่บริเวณสถำนีกำชำด ทำควำมสะอำดตำมมำตรกำรกำรป้ อ งกั น กำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด -๑๙ เพื่อควำมปลอดภัย
ของบุคลำกร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๐

กิจกรรม

รำยละเอียด

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมนอกสถำนที่
กำรประชำสัมพันธ์

จัดรำยกำรวิทยุ เผยแพร่พระรำชประวัติ และ
พระรำชกรณียกิจของสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี กิจกรรม
ของสภำกำชำดไทย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
สถำนีกำชำด และให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ เช่น
ควำมรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจำกเชื้อโควิด -๑๙
กำรดู แลตนเอง เพื่ อป้ องกัน กำรแพร่ระบำด
ของเชื้ อ โควิ ด -๑๙ ผ่ ำ นสื่ อ มวลชน ได้ แ ก่
จัดรำยกำรทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง ประเทศไทย ประจำจังหวัด วิทยุกระจำยเสียง
ชุมชน และหอกระจำยเสียงชุมชน

มีกำรประชำสัมพันธ์
สถำนีกำชำดที่ ๑
สถำนีกำชำดที่ ๓
สถำนีกำชำดเทพรัตน์

รวม
๓ ครั้ง
จำนวน ๑ ครั้ง
จำนวน ๑ ครัง้
จำนวน ๑ ครัง้

ภำพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
๓ มิถุนำยน ๒๕๖๔
สถำนีกำชำดที่ ๑ จ.สุรินทร์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิว และตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๑

จัดพิธีถวำยพระพรแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
สถำนีกำชำดที่ ๒ กรุงเทพฯ

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิว และตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๒

สถำนีกำชำดที่ ๓ จ.เชียงใหม่

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิว และตรำสัญลักษณ์

จัดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี

สถำนีกำชำดที่ ๔ จ.นครรำชสีมำ

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิว และตรำสัญลักษณ์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๓

สถำนีกำชำดที่ ๕ จ.สมุทรปรำกำร

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิว และตรำสัญลักษณ์
สถำนีกำชำดที่ ๗ จ.อุบลรำชธำนี

จั ด กิ จ กรรม ๕ ส ปรั บ ปรุ ง สภำพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์
บริเวณสถำนีกำชำดที่ ๗ จ.อุบลรำชธำนี และสำขำสถำนี กำชำดที่ ๗ อ.สิ ริ น ธร จ.อุ บ ลรำชธำนี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
สภำพแวดล้ อ มน่ ำ อยู่ เอื้ อ กั บ กำรท ำงำน และถวำยเป็ น
พระรำชกุศล

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๔

สถำนีกำชำดที่ ๘ จ.เพชรบุรี

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิว และตรำสัญลักษณ์
จัดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจของสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี

จัดกิจกรรมทำบุญตักบำตร เนื่องในวันคล้ำยวันก่อตั้งสถำนีกำชำดที่ ๘ และถวำยเป็นพระรำชกุศล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิว และตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๕

จัดตั้งโต๊ะลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
ณ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
สถำนีกำชำดสิรินธร จ.นครศรีธรรมรำช

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิวและตรำสัญลักษณ์

จัดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจของสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ

พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี

จัดตั้งโต๊ะลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
ณ สถำนีกำชำดสิรินธร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๖

สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จ.ตำก
จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิวและตรำสัญลักษณ์
จัดนิทรรศกำรพระรำชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี

จัดกิจกรรม ๕ ส ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริเวณสถำนีกำชำดเทพรัตน์

ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และพระรำชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี
ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๗

กิจกรรมการบรรเทาทุกข์
o การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
o การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
กำรเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
๑. เตรียมความพร้อมองค์กร
๒. เตรียมความพร้อมชุมชน
งานติดตามความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน

กำรบรรเทำทุกข์ขณะเกิดภัย
๑. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
๒. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย
๓. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
๔. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
๕. การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๖. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก
ในจังหวัดสมุทรปราการระเบิด

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย
โครงการน้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๘

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

ผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม ๒๕๖๔ ดังนี้
วั น ที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔
ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย
และผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด พร้อม
ด้ ว ยผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บรรเทำทุกข์ฯ และคณะผู้บริหำร
สำนักวิเทศสัมพันธ์ ร่วมประชุม
ออนไลน์ ผ่ ำ น ร ะบบ zoom
meeting กับคณะกรรมกำรกำชำดระหว่ำงประเทศ (ICRC) เกี่ยวกับสถำนกำรณ์และกำรช่วยเหลือผู้อพยพชำยแดน
เมียนมำ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ
วันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงำนแถลงข่ำวเปิดตัว
โรงงำน SKYMED พร้อมรับมอบถุงมือทำงกำรแพทย์
และหน้ ำ กำกอนำมั ย จำกประธำนกรรมกำรบริ หำร
บริ ษั ท เมื อ งเศรษฐกิ จพอเพี ย ง จ ำกั ด เพื่ อ สนั บสนุน
บุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ แ ละใช้ ใ นกิ จ กรรมส ำนั กงำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ ณ โรงงำน SKYMED อ ำเภอศรี ร ำชำ
จังหวัดชลบุรี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๙

วั น ที่ ๑๕ มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๔ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ยบริ ก ำรทำง
กำรแพทย์ สำนั กงำนบรรเทำทุกข์ฯ บัน ทึกเทปสัมภำษณ์
หัวข้อ "กำรระดมอำสำสมัครฉีดวัคซีนโควิด-๑๙” ในรำยกำร
คุยกับหมอ ออกอำกำศทำงทรูวิชั่น TNN๒ ณ อำคำรทิปโก้
ถนนพระรำม ๖

วั น ที่ ๒๑ มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ ร่ ว มประชุ ม หำรื อ กั บ เครื อ ข่ ำ ย
องค์ ก รด้ ำ นประชำกรข้ ำ มชำติ (Migrant Work Group)
มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ ไ ทย และ Solidarity center เกี่ ย วกั บ กำร
วำงแผนเตรี ย มกำรฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -๑๙ ในกลุ่ ม แรงงำน
ข้ำมชำติ ณ ศูนย์ปฎิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๔ รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รองปลัดกระทรวงแรงงำน อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุ ข ภำพ อธิ บ ดี ก รมกำรจั ด หำงำน อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก ำรและคุ้ ม ครองแรงงำน และผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ ลงนำมบั น ทึก ข้อ ตกลงควำมร่ว มมื อ (MOU) กำรบู ร ณำกำรกำรดำเนิ นงำนพั ฒนำอำสำสมัคร
สำธำรณสุขในโรงงำน สถำนประกอบกำรในกลุ่มแรงงำนต่ำงด้ำว โดยมี คณะผู้บริหำรจำกสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
สำนั กงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด และผู้แทนหน่วยงำนต่ำงๆ ร่วมเป็นสักขีพยำน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดนนทบุรี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๐

วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ร่วมประชุมหำรือกับผู้แทน
เครือข่ำยองค์กรด้ำนประชำกรข้ำมชำติ (Migrant Working Group) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๔ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บร ร เทำทุ ก ข์ ฯ พร้ อมคณะ ว ำงพวงมำลั ย และ
พำนดอกไม้ ถวำยสักกำระจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้ำ
บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ ำ ฟ้ ำ บริ พั ต รสุ ขุ ม พั น ธุ์ กรมพระนครสวรรค์ ว รพิ นิ ต ซึ่ ง เคยด ำรงต ำแหน่ ง อุ ป นำยิ ก ำ
ผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย เนื่องในวันคล้ำยวันประสูติ
๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ณ อำคำรบริพัต ร โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์
วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะผู้บริหำร พร้อมด้วย ผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำนกลยุทธ์องค์กร และคณะ ร่วมประชุมแผนยุทธศำสตร์ ๕ ปี และงำนด้ำนโลจิสติกส์ของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๑

วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ หัวหน้ำพยำบำลสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ และคณะ นำพยำบำลสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ที่บรรจุใหม่ จำนวน ๕ คน และโอนย้ำย จำนวน ๓
คน เข้ ำ พบผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ
เพื่ อ แนะน ำตั ว ก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง ำน ณ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำร
ภัยพิบัติฯ

วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ และคณะผู้บริหำร พร้อมด้วยผู้อำนวยกำร
สำนักงำนตรวจสอบ และคณะ ร่วมประชุมสรุปกำรตรวจสอบปี ๒๕๖๔ ของสำนักงำนบบรรเทำทุกข์ฯ ผ่ำนระบบ
Microsoft Team ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วั น ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ หั ว หน้ ำ พยำบำลส ำนั ก งำนบรรเทำทุ กข์ ฯ เป็ น ประธำนกำรประชุ มนิ เ ทศงำน
ด้ำนยุทธศำสตร์และพันธกิจสำนักงำนบรรเทำทุ กข์ฯ ให้แก่พยำบำลจบใหม่ และพยำบำลโอนย้ำย ณ ห้องประชุม
ชั้น ๑๐ อำคำรเทิดพระเกียรติ ฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๒

วันที่ ๒๗ กรกฏำคม ๒๕๖๔ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัด กำรใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด
(มหำชน) ส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบบัตรเติมน้ำมัน และผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่ำเชื้อภำยใต้โครงกำร “ส่งพลังงำน
สร้ ำ งพลั ง ใจ” รวมมู ล ค่ ำ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บำท ให้ แ ก่ ส ภำกำชำดไทย ส ำหรั บ ใช้ ใ นกำรเดิ น ทำงของบุ ค ลำกร
ทำงกำรแพทย์และเจ้ำหน้ำที่ กำรขนส่งหรือเคลื่อนย้ำยอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยมีเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย
พร้ อ มด้ ว ยผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ และรองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ รั บ มอบ
ณ ห้องรับรองชั้น ๑ อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวรฯ

๒. เตรียมควำมพร้อมชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพประชำชน เยำวชน และชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยพิบัติ ให้มีควำมรู้
และทักษะในกำรรับมือกับภัยพิบัติอย่ำงเป็นระบบด้วยตนเอง ก่อนที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก
เดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม ๒๕๖๔ ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
งำนติดตำมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
ดำเนินงำนติดตำมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยที่ร่วมโครงกำรชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ โดยมอบชุดสุขอนำมัย แอลกอฮอล์เจล หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ เทียนไขพร้อมไฟแช็ค ยำสีฟัน ให้แก่ชุมชน
ดังนี้
- วันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๙ เทศบำลตำบลหำดอำษำ หมู่ที่ ๑ - ๗ เทศบำลตำบล
บำงหลวง อำเภอสรรพยำ จังหวัดชัยนำท
- วันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ๖ ๙ ๑๒ ตำบลเกรียงไกร หมู่ที่ ๒ ตำบลบำงพระหลวง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
- วันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลตลำดกรวด อำเภอเมืองฯ จังหวัดอ่ำงทอง
หมู่ที่ ๑ ๓ ๕ ๖ ๗ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
- วันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๓

ขณะเกิดภัย
๑. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
เดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และ
สถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ๒๘ ครั้ง โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภค-บริโภค
และยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒๑๑ รำย รวมมูลค่ำ ๙๖,๘๖๙.๒๔ บำท
จำนวน
(ครั้ง)

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)

มูลค่ำ
(บำท)

กรุงเทพมหำนคร
จังหวัดสุรินทร์

๕
๓

๙๒
๑๑

๓๘,๙๒๕.๘๘
๔,๐๙๕.๐๐

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
จังหวัดสมุทรปรำกำร

๙
๔
๓
๔

๓๒
๑๖
๑๐
๕๐

๑๗,๔๔๔.๐๐
๑๒,๐๐๘.๐๐
๑๓,๗๕๑.๐๐
๑๐,๖๔๕.๓๖

๒๘

๒๑๑

๙๖,๘๖๙.๒๔

สถำนที่

รวม

วันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๓ จ.เชียงใหม่
ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธำรน้ำใจฯ
และสิ่ ง ของจ ำเป็ น แก่ ค รอบครั ว ผู้ ป ระสบเหตุ อั ค คี ภั ย
ณ หมู่ที่ ๕ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๔
ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภั ย
น ำชุ ด ธำรน้ ำใจฯ ไปมอบ
ให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ซอย
ประชำอุ ทิ ศ ๘๔ เขตทุ่ ง ครุ
กรุงเทพมหำนคร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๔

๒. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย
เดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และ
สถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๕๓ ครั้ง โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภคบริโภค และยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๒๕,๖๕๓ รำย รวมมูลค่ำ ๗,๖๗๔,๘๐๗.๗๖ บำท
จำนวน

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์

มูลค่ำ

(ครั้ง)

(รำย)

(บำท)

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ

๖
๓

๒,๙๕๗
๕,๐๒๖

๑,๐๗๗,๑๒๐.๐๐
๑,๖๐๙,๑๕๒.๐๐

จังหวัดร้อยเอ็ด

๑

๑,๒๐๕

๔๕๑,๕๒๐.๐๐

จังหวัดอุดรธำนี
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูน

๒
๑
๓

๑,๑๘๔
๘
๓๙๖

๓๘๒,๙๗๖.๐๐
๑,๙๒๒.๐๐
๙๕,๗๘๔.๐๐

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดมหำสำรคำม

๑
๒

๓๖๘
๔,๓๐๐

๘๙,๓๓๒.๐๐
๑,๐๑๓,๕๔๐.๐๐

จังหวัดชัยภูมิ

๒

๑,๐๕๖

๒๖๐,๑๓๒.๐๐

จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร
จังหวัดสระแก้ว

๗
๔
๕

๒,๐๐๔
๗๙๐
๒,๒๔๘

๔๙๑,๖๗๖.๐๐
๒๓๑,๓๔๖.๗๖
๕๖๒,๐๐๐.๐๐

จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลรำชธำนี

๑
๖

๓๓๐
๑,๑๐๐

๑๕๕,๐๐๕.๐๐
๒๕๓,๘๐๐.๐๐

จังหวัดเพชรบุรี

๓

๓๕๖

๘๓,๖๖๐.๐๐

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓

๑๓๗

๑๖๕,๙๐๔.๐๐

จังหวัดนครศรีธรรมรำช

๒

๓๙๒

๓๔๕,๘๓๘.๐๐

จังหวัดกำแพงเพชร

๑

๑,๗๙๖

๔๐๔,๑๐๐.๐๐

๕๓

๒๕,๖๕๓

๗,๖๗๔,๘๐๗.๗๖

สถำนที่

รวม

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๕

วันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิ เคชัน
"พ้นภัย" เพื่อนำไปจัดชุด ธำรน้ำใจสภำกำชำดไทยฯ ช่วยเหลือผู้ ประสบวำตภัยในพื้นที่ ๑๐ อำเภอของจังหวัดสุ รินทร์
จำนวน ๕๘๖ ครัวเรือน โดยมีนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับมอบ และในวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ได้นำ
ชุดธำรน้ำใจฯ ดังกล่ำว ไปมอบให้ผู้ประสบวำตภัยในพื้นที่ตำบลหนองบัว จำนวน ๑๑ หมู่บ้ำน รวม ๑๑๗ ครัวเรือน

วันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส จังหวัดสมุทรปรำกำร พร้อมด้วยนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด
สมุทรปรำกำร และคณะ มอบชุดธำรน้ ำใจสภำกำชำดไทยฯ ช่ว ยเหลื อผู้ ประสบวำตภั ย ในพื้ นที่ ต ำบลนำเกลื อ และ
ตำบลแหลมฟ้ำผ่ำ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร

วันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔
สถำนี ก ำชำดที่ ๕ สวำงคนิ ว ำส
พร้อมด้วยนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด
สมุทรปรำกำร มอบชุดธำรน้ำใจฯ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ว ำ ต ภั ย
ณ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำ บล
แหลมฟ้ ำ ผ่ ำ และองค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่ ว นต ำบลนำเกลื อ อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๖

๓. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
เดือนพฤษภำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และสถำนีกำชำด
ส่วนภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๒ ครั้ง โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภค-บริโภค และ
ยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบภัย จำนวน ๕๗๖ รำย รวมมูลค่ำ ๑๗๙,๔๒๒.๐๐ บำท
สถำนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดตรำด
รวม

จำนวน

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์

มูลค่ำ

(ครั้ง)
๑

(รำย)
๓๕๖

(บำท)
๑๒๔,๔๒๒.๐๐

๑
๒

๒๒๐
๕๗๖

๕๕,๐๐๐.๐๐
๑๗๙,๔๒๒.๐๐

๔. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
เดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย แล้ง จำนวน ๑ ครั้ง โดยผลิตน้ำดื่มสะอำดให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัด
ชัยนำท จำนวน ๒๒๘,๕๐๐ ลิตร
วัน ที่ ๒ - ๑๑ มิถุน ำยน ๒๕๖๔ ส ำนั กงำนบรรเทำทุกข์ฯ ปฏิบัติงำนหน่ว ยผลิ ตน้ำดื่ม สภำกำชำดไทย เพื่อบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ตำบลกะบกเตี้ย โดยปฏิบัติงำน ณ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลกะบกเตี้ย
อำเภอเนินขำม จังหวัดชัยนำท

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๗

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 ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคปอดอักเสบจำก
ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สรุปดังนี้
๕.๑ 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
ถือเป็น แนวทำงปฏิบัติ ทั้งในเรื่องมำตรกำรกำรคัด กรองผู้ป่วย กำรป้องกันกำรแพร่เชื้อในสำนักงำน รวมทั้ง
กำรเตรีย มควำมพร้อมสำหรับ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ทั้ ง ด้ ำ นควำมรู้และเน้ นย้ ำให้บุ คลำกรทำงกำรแพทย์
ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด โดยได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-๑๙
ให้แก่แพทย์ พยำบำล และบุคลำกรของสำนักงำนฯ เพื่อ ช่วยสร้ำงภูมิคุ้มกัน โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับกำรสวม
หน้ ำ กำกอนำมัย เว้ น ระยะห่ ำง ล้ ำ งมื อ ให้ บ่ อย และเลี่ ย งพื้ น ที่ แออั ด โดยได้ จั ด ท ำเอกสำรคัด กรองประเมิน
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 โดยให้ 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
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๘

นอกจำกนี้ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID -๑๙ ให้กับบุคลำกรทำงกำรแพทย์
และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ครบ ๒ เข็ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และได้ เ ริ่ ม ฉี ด วั ค ซี น ฯ เข็ ม ที่ ๓ (Booster Dose) ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๓๐
กรกฎำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมำ

๕.๒ กำรปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ

๑. จัดทีมแพทย์และพยำบำล ร่วมปฏิบัติงำนกับสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำนใน
พื้นที่ต่ำงจังหวัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙ ให้แก่ผู้สูงอำยุ และผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทำงเดินหำยใจ
เรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวำยเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง และโรคเบำหวำน
โดยปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำย
วัน ที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพำะกิจ
บรรเทำทุกข์ทำงกำรแพทย์ ในกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙ ให้กับประชำชนในเขตพื้นที่ชุมชนวัดคลองเตย ร่วมกับ
สำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ ๒๖ - ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดคลองเตย จำกนั้นเดินทำงไป
ตรวจเยี่ ย มกำรปฏิบัติงำนของเจ้ ำหน้ ำที่ส ถำนีกำชำดที่ ๑๑ วิเศษนิยม ในกำรฉีดวัคซี นป้องกันโรคโควิด -๑๙ ให้ กับ
ประชำชนในพื้นที่เขตบำงแค กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๙

วัน ที่ ๒ มิถุน ำยน ๒๕๖๔ ผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนบรรเทำทุก ข์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่ว ยเฉพำะกิจบรรเทำทุ ก ข์
ทำงกำรแพทย์ ในกำรฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -๑๙ ให้ กั บ ประชำชนในพื้ นที่ เ ขตคลองเตย ร่ ว มกั บ ส ำนั ก อนำมัย
กรุงเทพมหำนคร ณ อำคำรโกดังสเตเดียม กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

วันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำร
ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ ลงพื้ น ที่
ตรวจเยี่ ย มหน่ ว ยเฉพำะกิ จ บรรเทำทุ ก ข์
ทำงกำรแพทย์ ในกำรฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรค
โควิ ด -๑๙ ของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละอำสำสมั ค ร
ในพื้ น ที่ เ ขตคลองเตย ร่ ว มกั บ ส ำนั ก อนำมั ย
กรุ ง เทพมหำนคร ณ อำคำรโกดั ง สเตเดี ย ม
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทยและวัดคลองเตยใน
กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ
หน่วยเฉพำะกิจบรรเทำทุกข์ทำงกำรแพทย์ ในกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ได้จัดส่งอำสำสมัครร่วมปฏิบัติงำน
ในพื้นที่คลองเตย ร่วมกับสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร ณ ตลำดคลองเตย ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๐

วันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยกำรส ำนักงำนบรรเทำทุ ก ข์ฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ ยมและให้ กำลั งใจหน่ว ยเฉพำะกิจบรรเทำทุกข์ทำงกำรแพทย์ ในกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙
ของเจ้ำหน้ ำที่ และอำสำสมัครที่ ร่ว มปฏิบั ติงำนกับศูนย์บริกำรสำธำรณสุ ข ๒๐ สำนักอนำมัย ณ วัดสุนทรธรรมทำน
เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพฯ

วั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ำยน และ ๒, ๗-๙, ๑๒-๑๖ และ ๒๙
กรกฎำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี
ร่ ว มปฏิบั ติ งำนบริกำรฉีดวัคซีน ป้ องกันโรคโควิด -๑๙ ให้ กับ
ประชำชน ณ โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิ ร ำลงกรณ
จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
จัดหำรำยได้และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัครหน่วยบริกำรฉีดวัคซีนป้องกัน โควิค-๑๙ โดย
สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร และศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู สภำกำชำดไทย บริกำร
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ ให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร และ
นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร ให้กำรต้อนรับ ณ สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส จังหวัดสมุทรปรำกำร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๑

วันที่ ๕-๙, ๑๒-๑๕, ๒๗, ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยำบำลสุรินทร์ ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ พร้อมดูแลสังเกตอำกำรผู้รับบริกำรหลังฉีดวัคซีนโควิด -๑๙ ณ คณะวิทยำกำร-จัดกำรอำคำร ๔๔
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์

วันที่ ๕-๗, ๒๒-๒๓, ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๑ วิเศษนิยม กรุงเทพฯ เปิดหน่วยให้บริกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-๑๙ สำหรับกลุ่มเป้ำหมำยผู้สูงอำยุและผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรค ในเขตพื้นที่ภำษีเจริญ และใกล้เคียง ณ สถำนีกำชำดที่ ๑๑ วิเศษนิยม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพฯ

วันที่ ๗-๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร และแพทย์ พยำบำล
อำสำสมัคร ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ณ ตลำดคลองเตย กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๒

วันที่ ๗, ๑๐, ๑๔, ๑๗-๑๘ มิถุนำยน และ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๔ นครรำชสีมำ ปฏิบัติงำนร่วมกับ
สำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ และห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์นครรำชสีมำ ในกำร
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ โดยซักประวัติ คัดกรอง ให้คำแนะนำเบื้องต้น และส่งปรึกษำแพทย์หรือเภสัชกร โดยแพทย์
เป็นผู้พิจำรณำกำรฉีดวัคซีนและให้คำปรึ กษำ ในรำยที่มีอำกำรผิดปกติต่ำงๆ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์นครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่ ๑๒-๑๓, ๒๒-๒๓ และ ๒๙ กรกฏำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่
ผู้สูงอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อำคำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๒-๑๕, ๒๙-๓๐ กรกฎำคม
และวัน ที่ ๒-๓ สิงหำคม ๒๕๖๔
สถำนี ก ำชำดที่ ๕ สวำงคนิ ว ำส
ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำนเหล่ ำ กำชำด
จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร ศู น ย์ เ วชศำสตร์ ฟื้ น ฟู ให้ บ ริ ก ำรฉี ด วั ค ซี น
ป้ อ งกั น โควิ ด -๑๙ ให้ กั บ กลุ่ ม
ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไป และ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีอำยุครรภ์มำกกว่ำ
๑๒ สั ป ดำห์ จ ำนวน ๖๐๐ คนต่อวัน ณ อำคำรหอพักแผน วรรณเมธี เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย สถำนีกำชำดที่ ๕
สวำงคนิวำส จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๓

วันที่ ๒๒-๒๓, และ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖ สถำนีกำชำดที่ ๖
อรั ญ ประเทศ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง ำนกั บ
โรงพยำบำลอรั ญ ประเทศ โดยให้ บ ริ ก ำรฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น
โควิ ด -๑๙ ณ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
สระแก้ว เขต ๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วั น ที่ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สถำนี ก ำชำดที่ ๑๔ พั ง งำ
เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙
โดยมีผู้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีน ๗๕๑ รำย ณ อำคำรเอนกประสงค์
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัด
พังงำ

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
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน – ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ มีอำสำสมัครร่วมปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-๑๙ ในนำมสภำกำชำดไทย สรุปดังนี้
- อำสำสมัครที่ลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น ๖,๗๔๘ รำย แบ่งเป็น
* แพทย์
จำนวน
๒๖๘ รำย
* พยำบำล
จำนวน
๕๕๑ รำย
* ทันตแพทย์
จำนวน
๑๐๔ รำย
* ผู้ช่วยพยำบำล
จำนวน
๓๖ รำย
* อำสำสมัครทั่วไป
จำนวน
๕,๗๘๙ รำย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๔

- ลงทะเบียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ แบ่งเป็น
* ผ่ำนระบบ Call Center จำนวน
๗๔ รำย
* ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ จำนวน
๖,๖๗๔ รำย
- อำสำสมัครลงไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๖๗๘ รำย แบ่งเป็น
* กรุงเทพมหำนคร
จำนวน
๖๑๐ รำย
(แพทย์ ๗๑ รำย ทันตแพทย์ ๒๙ รำย พยำบำล ๗๑ รำย ผู้ช่วยพยำบำล ๔ รำย และ
อำสำสมัครทั่วไป ๔๓๕ รำย)
* ต่ำงจังหวัด
จำนวน
๖๘ รำย
(แพทย์ ๖ รำย ทันตแพทย์ ๒ รำย พยำบำล ๑๐ รำย และอำสำสมัครทั่วไป ๕๐ รำย)

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๕

วันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ เป็นประธำนกำรประชุม "กำรประสำนงำน
ดำเนินกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ โดยควำมร่วมมือของ
อำสำสมัครทำงกำรแพทย์และทั่วไปของสภำกำชำดไทย"
เพื่อหำรือแนวทำงในกำรเปิดรับอำสำสมัครแพทย์ พยำบำล
และอำสำสมั ค รบุ ค คลทั่ ว ไปที่ มี ค วำมถนั ด ด้ ำ นต่ ำ งๆ
เพื่อจัดสรรทรัพยำกรบุคคลให้เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่ประชำชน ณ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ภัยพิบัติฯ

วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ เป็นประธำนกำรประชุ มแนวทำงในกำร
จัดระบบลงทะเบียนอำสำสมัคร เพื่อเปิดรั บอำสำสมัคร
แพทย์ พยำบำล และอำสำสมัครบุคคลทั่วไปที่มีควำมถนัด
ด้ำนต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙
ให้แก่ประชำชน โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกสำนักงำนอำสำกำชำด
กลุ่ มงำนกลยุ ทธ์ องค์ กร ส ำนักงำนบริห ำรกิจ กำรเหล่ ำ กำชำด ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักสำรนิเทศและ
สื่ อ สำรองค์ ก ร และส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ เข้ ำ ร่ ว ม
ประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติ ฯ
วันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ ร่วมประชุมกับผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนกลยุทธ์
องค์กร และคณะผู้บริหำรหน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย
เกี่ ย วกั บ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มด้ ำ นต่ ำ งๆ ส ำหรั บ
กำรเปิดรับอำสำสมัคร แพทย์ พยำบำล ในกำรฉีดวัคซีน
โควิด -๑๙ ณ ห้ องประชุม ชั้น ๙ อำคำรเทิดพระเกี ย รติ
สมเด็จพระญำณสังวรฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๖

๕.๓ กำรใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ค้นหำและแจ้งร้องขอชุดธำรน้ำใจกู้ชีวติ ฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙
ให้ผู้ถูกกักกันโรคที่ขำดแคลน ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้ และแรงงำนข้ำมชำติ
เดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง
และสถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ได้รบั
ผลกระทบจำกโรคปอดอั ก เสบจำกไวรั ส โคโรน่ ำ สำยพั น ธุ์ ใ หม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ แก่ ผู้ กั กกั นตนเองและ
ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้ แรงงำนข้ำมชำติ และโรงพยำบำลสนำม ดังนี้
๑. ประชำสัมพั น ธ์แ ละแนะนำกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย ” ในกำรร้องขอควำมช่ว ยเหลือ
ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด -๑๙ ที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน ให้แก่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ในเขตกรุงเทพมหำนคร
วั น ที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ยบรรเทำทุ ก ข์
ผู้ประสบภัย และคณะ เข้ำพบผู้แทนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
๔๑ คลองเตย และศู น ย์ บ ริ ก ำรสำธำรณสุ ข ณ โรงเรี ย น
วั ด คลองเตย เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละแนะน ำกำรใช้ ง ำน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในกำรร้องขอควำมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ควำมเดือดร้อนจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด -๑๙ ที่ต้อง
กักตัว ๑๔ วัน

วันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๔ หัวหน้ำฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เข้ำพบผู้แทนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๑๖
ลุมพินี ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๔ ดินแดง และศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๕๒ สำมเสนนอก เพื่อประชำสัมพันธ์และแนะนำ
กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในกำรร้องขอควำมช่วยเหลื อผู้ ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
โควิด-๑๙ ที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๗

วั น ที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔ หั ว หน้ ำ ฝ่ ำ ยบรรเทำทุ ก ข์
ผู้ประสบภัย และคณะ เข้ำพบผู้แทนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๖
สมำคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ เขตดุสิต
และศู น ย์ บ ริ ก ำรสำธำรณสุ ข ๒ วั ด มั ก กะสั น เขตรำชเทวี
เพื่ อ ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละแนะน ำกำรใช้ ง ำนแอปพลิ เ คชั น
“พ้นภัย” ในกำรร้องขอควำมช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อน
จำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-๑๙ ที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน

วันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ หัวหน้ำฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ เข้ำพบผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
๑๘ เขตบำงคอแหลม และคณะอำสำสมัครสำธำรณสุข เพื่อประชำสัมพันธ์และแนะนำกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”
หลังจำกนั้นได้ประชุมเรื่องกำรช่วยเหลือผู้ถูกกักกันโรคโควิด -๑๙ ร่วมกับศูนย์บริกำรสำธำรณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง ในพื้นที่
กรุ ง เทพมหำนคร โดยมี ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก อนำมั ย กรุ ง เทพมหำนคร เป็ น ประธำนในกำรประชุ ม ออนไลน์ และ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เข้ำร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทำงกำรสนับสนุนชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ ำวิก ฤต
โควิด-๑๙ ของสภำกำชำดไทย ผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

๒. ชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙
ในกำรช่วยเหลือประชำชนที่ถูกกักกันโรคที่บ้ำนแต่ขำดแคลนอำหำร ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่
ขำดแคลน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ สภำกำชำดไทย โดย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และเหล่ำกำชำดจังหวัดต่ำงๆ ได้มอบ “ชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙” ประกอบด้วย ข้ำวสำร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลำกระป๋อง ปลำรำดพริกกระป๋อง ไข่พะโล้ใส่ไก่ น้ำพริกปลำทูน่ำ ถุงขยะสีดำขนำดเล็ก ฯลฯ ตั้งแต่
เริ่ ม มี ส ถำนกำรณ์ กำรแพร่ร ะบำดจนถึง ปัจ จุ บัน ระหว่ ำ งวั น ที่ ๒๗ มี น ำคม ๒๕๖๓ – ๑๖ สิ ง หำคม ๒๕๖๔
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ พร้อมน้ำดื่ม ๓๓๓,๓๓๒ ชุด มูลค่ำ ๒๑๙,๙๙๙,๑๒๐ บำท
ในพื้นที่ ๗๒จังหวัด โดยแบ่งเป็น มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำ วิกฤตโควิด ๑๙ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ที่ต้องทำกำร
กักตัวให้อยู่ในพื้นที่ รวม ๒๖๒,๔๐๗ ชุด และมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบ
วิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้ รวม ๗๐,๙๒๕ ชุด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๘

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๙

วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดยโสธร มอบชุดธำรน้ำใจ
กู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ จำนวน ๒๓๓ ชุด ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้แก่ผู้กักตนเอง ๑๔ วัน เพื่อป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ ในท้องที่อำเภอทรำยมูล อำเภอป่ำติ้ว อำเภอไทยเจริญ และอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
เหล่ำกำชำดจังหวัดเลยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มอบชุดธำรน้ ำใจกู้ ชี วิ ต ฝ่ ำ วิ ก ฤตโควิ ด -๑๙ จ ำนวน ๑๑๙ ชุ ด ในพื้ น ที่
ต ำบลภู ห อ ต ำบลหนองคั น ต ำบลห้ ว ยสี เ สี ย ด และต ำบล
เลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑
จังหวัดสุรินทร์ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤต
โควิด-๑๙ จำนวน ๖๙๓ ชุด ให้แก่เหล่ำกำชำด
จั ง หวั ด กำฬสิ น ธุ์ เพื่ อ น ำไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ต้ อ ง
กักตนเอง และป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
โควิ ด -๑๙ ในพื้ น ที่ ๑๕ อ ำเภอของจั ง หวั ด
กำฬสินธุ์
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๐

วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ จำนวน ๑๕๙ ชุด
ให้แก่เหล่ำกำชำดจังหวัดอุดรธำนี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องกักตนเอง และป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -๑๙
ในพื้นที่ ๕ อำเภอของจังหวัดอุดรธำนี

วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรัง พร้อมด้ว ย
คณะกรรมกำรและสมำชิกเหล่ำกำชำดจั งหวัดตรัง มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ จำนวน ๓๘๖ ชุด ให้แก่
ผู้ กักตนเอง ๑๔ วัน เพื่อป้ องกัน กำรแพร่ ร ะบำดในพื้น ที่อำเภอกันตัง และอำเภอนำโยง จังหวัดตรัง โดยกำรร้องขอ
ควำมช่วยเหลือผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสตูล มอบชุดธำรน้ำใจ
กู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด-๑๙ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจำกโควิด-๑๙ จำนวน ๔๐๔ ชุด ในพื้นที่จังหวัดสตูล

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๑

วันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ
เฉลิ มพระเกีย รติฯ ร่ ว มกับ ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดกระบี่
รองนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดกระบี่ คณะกรรมกำรและ
สมำชิกเหล่ำกำชำด ส่งมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่ำวิกฤต
โควิ ด -๑๙ เพื่ อ น ำไปมอบให้ ผู้ ถู ก กั ก กั น ตนในพื้ น ที่
อ ำเภอปลำยพระยำ จ ำนวน ๑๕๐ ชุ ด และลงพื้ น ที่
ตำบลไสไทย ตำบลอ่ำวนำง อำเภอเมืองกระบี่ มอบ
ชุดน้ ำใจกู้ชีวิต ฯ จ ำนวน ๑,๑๑๐ ชุด ซึ่งร้ องขอผ่ ำ น
แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" โดย อสม.ในพื้นที่

วันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส จังหวัดสมุทรปรำกำร ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจั งหวัด
สมุทรปรำกำร และปลัดจังหวัดสมุทรปรำกำร รับมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ จำนวน ๓๔๙ ชุด ที่ร้องขอผ่ำน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อมอบให้สำธำรณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อนำไปมอบให้ประชำชนผู้ถูกกักตัวในพื้นที่อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร

วันที่ ๖-๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ
เฉลิ มพระเกีย รติฯ ร่ ว มกับ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมกำรและสมำชิ กเหล่ ำ กำชำด มอบชุดธำรน้ำใจ
กู้ ชี วิ ต ฝ่ ำ วิก ฤตโควิด -๑๙ จ ำนวน ๑,๔๑๖ ชุ ด ให้ กั บ ผู้ กั ก
ตนเอง ๑๔ วัน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙
ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย
กำรส ำรวจและคั ด กรองจำก อสม. และร้ อ งขอควำม
ช่วยเหลือผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๒

วันที่ ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี ร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดอุบลรำชธำนี และ อสม. นำชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ จำนวน ๖๐ ชุด ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” มอบให้กับผู้กักตนเอง ๑๔ วัน เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอ
ตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี

วั น ที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔
ฝ่ ำ ยบรรเทำทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย
ร่ ว มกั บ อำสำสมั ค รสำธำรณสุ ข
(อสส.) เขตทวีวัฒนำ มอบชุดธำร
น้ ำใจกู้ ชี วิ ต ฝ่ ำ วิ ก ฤติ โ ควิ ด -๑๙
จำนวน ๔๐ ชุด หน้ำกำกอนำมัย
แบบผ้ำ แอลกอฮอล์เจล แผ่นพับ
หยุ ด กำรตี ต รำทำงสั ง คม ให้ แ ก่
อสส. เขตทวีวัฒนำ เพื่อส่ งต่อให้
ผู้ที่ต้องกักกันตนเองจำกโควิด-๑๙ ในชุมชนหลังสถำนีรถไฟ ชุมชนประตูน้ำ ชุมชนเจ้ำพระยำ ๑ ชุมชนพรรณพฤกษำ และ
ชุมชนสกุลทิพย์ ณ ศูนย์ประสำนงำนอำสำสมัครพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เขตทวีวัฒนำ ถนนบรม รำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนำ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑-๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔
ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
นำชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติ
โควิ ด -๑๙ จ ำนวน ๒,๓๖๖
ชุด แอลกอฮอล์ เจล จำนวน
๒,๓๖๖ หลอด หน้ ำ กำก
อ น ำ มั ย แ บ บ ผ้ ำ จ ำ น ว น
๔,๗๓๒ ผื น แผ่ นพับควำมรู้
โรคโควิด -๑๙ โปสเตอร์ Stigma ที่ร้ องขอผ่ ำนแอปพลิ เคชัน “พ้นภัย ” ให้ กับศูนย์บริกำรสำธำรณสุ ข ส ำนักอนำมั ย
กรุงเทพมหำนคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่กักตน ๑๔ วัน ในพื้นที่ ๒๗ เขตของกรุงเทพมหำนคร เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ในเบื้องต้น
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๓

วันที่ ๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด -๑๙ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด
แอลกอฮอล์เจล จำนวน ๑,๐๐๐ หลอด หน้ำกำกอนำมัย จำนวน ๒,๐๐๐ ผืน แผ่นพับควำมรู้โรคโควิด -๑๙ โปสเตอร์
Stigma และโปสเตอร์ "ทำอย่ำงไรเมื่อต้องกักตัว ๑๔ วัน" จำนวน ๒๐๐ แผ่น ให้กับศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๓๕ บำงกะปิ
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่กักตน ๑๔ วัน ซึ่งได้ร้องขอผ่ำนระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต ฯ แก่ผู้ที่กักตน ๑๔ วัน ณ แฟลตคลองจั่น ๙ และชุมชนช่วยกันสร้ำง ซอยลำดพร้ำว ๑๐๑
กรุงเทพฯ

วัน ที่ ๔ มิถุน ำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๘ เพชรบุรี
ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำนเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด เพชรบุ รี และ
ส่ ว นรำชกำรในพื้ น ที่ มอบชุ ด ธำรน้ ำใจกู้ ชี วิ ต ฝ่ ำ วิ ก ฤต
โควิด-๑๙ จำนวน ๘๙ ชุด โดยมีนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด
เพชรบุ รี เป็ น ประธำนในพิ ธี ม อบ และตั ว แทนแต่ ล ะ
หมู่บ้ำนรับมอบ ณ ที่ว่ำกำรอำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๒ สุขุมำลอนำมัย กรุงเทพฯ ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยกำรเขตพระนคร และ
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๙ ประชำธิปไตย รับมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ จำนวน ๒๗ ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ที่ถูกกัก
ตัวในชุมชน

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๔

วันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนจัดหำรำยได้ รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนจัดหำรำยได้ และคณะ ร่วมมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด หน้ำกำกอนำมัย
แบบผ้ ำ ๑,๐๐๐ ชิ้น และแอลกอฮอล์ เจล ๑,๐๐๐ หลอด เพื่อช่ว ยเหลื อผู้ พิกำรทำงสำยตำที่กักกันตน และผู้ ที่ ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด –๑๙ ระบำด ผ่ ำนสมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย โดยมี นำยกสมำคมคนตำบอด
แห่งประเทศไทย รับมอบ ณ สมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย เขตพญำไท กรุงเทพฯ

วั น ที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ฝ่ ำ ยบรรเทำทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนศู น ย์ บ ริ ก ำรสำธำรณสุ ข ๔๑ คลองเตย
นำชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ พร้อมแอลกอฮอล์เจล และหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ ให้กับชุมชนริมทำงรถไฟ
สำยท่ำเรือ เขตคลองเตย เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -๑๙ ที่รอเตียง ณ ลำนกีฬำชุมชนริมทำงรถไฟสำยท่ำเรือ
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ พร้อมสำรวจควำมต้องกำรจำเป็น เพื่อส่งควำมช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่ ปรอทวัดไข้ หน้ำกำก
อนำมัย surgical mask ถุงมือ ยำกันยุงสเปรย์ แอลกอฮอล์ขวดปั๊ม น้ำยำฆ่ำเชื้อทำควำมสะอำด เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์บริกำร
สำธำรณสุข ๔๑ คลองเตย ได้สำรวจควำมต้องกำรและร้องขอควำมช่วยเหลือผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วั น ที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สถำนี ก ำชำดที่ ๑ จั ง หวัด
สุรินทร์ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ จำนวน
๓๗ ชุ ด ที่ ร้ อ งขอผ่ ำ นแอปพลิ เ คชั น "พ้ น ภั ย " ให้ แ ก่
ฝ่ำยปกครองอำเภอศรีณรงค์ เพื่อ นำไปช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว
๑๔ วันที่มีฐำนะยำกจน ในพื้นที่ตำบลตรวจ ตำบลแจนเเวน
และตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๕

วันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสตูล มอบ
ชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ จำนวน ๒๑๓ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้กักตนเองอยู่ในบ้ำนพักหรือผู้กักกันในสถำนกักกัน
โรคท้องที่ (LQ) ผู้ที่มีผลยืนยันได้รับเชื้อและรักษำหำยแล้วที่มีรำยได้น้อย รวมทั้งผู้ถูกเลิกจ้ำงงำน เนื่องจำกได้รับผลกระทบ
จำกโรคโควิด-๑๙ และไม่มีรำยได้ ในพื้นที่อำเภอละงู จังหวัดสตูล

๓. บรรเทำทุกข์ผปู้ ่วยโควิด-๑๙ ที่โรงพยำบำลสนำม
สำนัก งำนบรรเทำทุก ข์และประชำนำมัย พิทักษ์ โดยส่ว นกลำง และสถำนีกำชำดส่ว นภูมิภำค
ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่โรงพยำบำลสนำม
ในพื้นที่ ๙ จังหวัด จำนวน ๑๓ ครั้ง โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ป่วยโควิด-๑๙ จำนวน ๑๓,๐๙๗ รำย รวมมูลค่ำ
๑,๗๑๕,๓๗๖.๔๘ บำท
จำนวน

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์

มูลค่ำ

(ครั้ง)

(รำย)

(บำท)

จังหวัดกำฬสินธุ์
จังหวัดศรีสะเกษ

๑
๒

๑๐๐
๓,๐๖๖

๓๗,๐๐๐.๐๐
๔๔๐,๖๕๐.๐๐

จังหวัดจันทบุรี

๒

๔๑๐

๑๖๑,๒๑๔.๓๓

จังหวัดปรำจีนบุรี

๑

๑๖๐

๙๙,๕๔๗.๖๕

จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสตูล

๑
๑

๔๕๐
๑,๕๐๐

๒๗๗,๔๕๐.๐๐
๒๘๗,๐๐๐.๐๐

จังหวัดสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรสำคร

๑
๑

๖๐๐
๓๑๕

๑๕๖,๗๖๕.๐๐
๗๔,๑๑๒.๐๐

จังหวัดตำก

๓

๖,๔๙๖

๑๘๑,๖๓๗.๕๐

๑๓

๑๓,๐๙๗

๑,๗๑๕,๓๗๖.๔๘

สถำนที่

รวม

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๖

นอกจำกนี้ ในกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ระหว่ำงวันที่ ๗ เมษำยน – ๓๑ กรกฎำคม
๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้มอบสิ่งของสนับสนุนโรงพยำบำลสนำม ใน ๒๖ จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ชลบุรี
สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ นครรำชสี มำ สระแก้ว ปรำจีนบุรี ยโสธร พังงำ ลำพูน สมุทรปรำกำร เพชรบุรี กำฬสินธุ์
ศรีสะเกษ จันทบุรี ภูเก็ต สตูล สมุทรสำคร ตำก ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครศรีธรรมรำช เลย พระนครศรีอยุธยำ สิงห์บุรี
และฉะเชิงเทรำ ดังนี้
- มุ้ง
- ผ้ำห่ม
- หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ (ผู้ใหญ่)
- หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ (เด็ก)
- หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์
- หน้ำกำก N๙๕
- ชุด PPE
- ชุดสุขอนำมัย
- Face shield
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- น้ำยำฆ่ำเชื้อ
- แอลกอฮอล์เจลล้ำงมือ
- แอลกอฮอลเจลล้ำงมือ
- ที่นอน พร้อมผ้ำปู
- หมอน พร้อมปลอก
- ผ้ำเช็ดตัว
- ถุงมือ
- สบู่
- ยำสีฟัน พร้อมแปรงสีฟัน
- ยำสำมัญประจำบ้ำน

๑,๘๑๐
๒,๑๗๐
๔,๘๐๔
๔๓๐
๕๙,๙๐๐
๖๐๐
๙๕๐
๔,๖๑๖
๑,๓๐๐
๔๐
๒๐
๙,๓๕๒
๗,๔๐๔
๑,๖๑๐
๑,๖๑๐
๑,๑๖๐
๒๒,๘๓๓
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๕๒

หลัง
ผืน
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชุด
ชุด
ชิ้น
ชิ้น
แกลลอน
หลอด
ขวด
ชุด
ชุด
ผืน
กล่อง
ก้อน
ชุด
ชุด

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๗

วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ และนำยกเหล่ำกำชำด
จังหวัดกำฬสินธุ์ มอบอุปกรณ์ป้องกัน กำรแพร่กระจำยไวรัสโควิค -๑๙ หน้ำกำกอนำมัย ๒,๐๐๐ ชิ้น ถุงมือ ๑๐ กล่อง
แอลกอฮอล์เจล ๑๐๐ ขวด และชุดสุขอนำมัย ๑๐๐ ชุด เพื่อใช้ในโรงพยำบำลสนำมทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลสนำม
ศำลำกลำง โรงพยำบำลสนำม อำเภอฆ้องชัย และโรงพยำบำลสนำม เขื่อนลำปำว โดยมีร องนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
กำฬสินธุ์ เป็นผู้รับมอบ

วัน ที่ ๑๔ มิถุน ำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส จังหวัดสมุทรปรำกำร ร่วมกับ นำยกเหล่ำกำชำดจั งหวัด
สมุทรปรำกำร รองนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร และคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร มอบ
ชุดสุขอนำมัย (Hygiene kits) จำนวน ๖๐๐ ชุด ให้แก่แรงงำนข้ำมชำติ ณ โรงพยำบำลสนำมมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี
โดยมีผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลสนำมมหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี เป็นผู้รับมอบ

วัน ที่ ๒๓ มิถุน ำยน ๒๕๖๔ สถำนี กำชำดที่ ๑๑ วิเศษนิย ม
กรุ ง เทพฯ มอบเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค ประกอบด้ ว ย แชมพู
แปรงสี ฟัน และยำสี ฟั น บะหมี่กึ่งส ำเร็ จ รู ป แอลกอฮอล์ เ จล
อย่ำงละ ๓๐๐ ชิ้น และหน้ำกำกอนำมัยสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน
๖๐๐ ผื น หน้ ำ กำกอนำมั ย ส ำหรั บ เด็ ก จ ำนวน ๓๐ ผื น
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ
ณ โรงพยำบำลสนำมวัฒ นำแฟคตอรี่ ตำบลพันท้ำยนรสิ ง ห์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๘

๕.๔ กำรจัดตั้งครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี อุปนำยิกำ
ผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย ทรงห่ ว งใยและทรงตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของรำษฎรที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้สภำกำชำดไทย จัดตั้ง
“ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย” ขึ้นเพื่อประกอบอำหำรปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบ
ให้แก่ประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ โดยดำเนินกำรแล้วในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษำยน – ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๘ อำเภอ รวมทั้งสิ้น
๒๖,๐๗๗ ชุด และจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โดมสวนรมย์บุรี ๒๐๐ ปี เทศบำลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่เขตเทศบำลเมืองบุรีรัมย์ และ ๒๓ อำเภอของจังหวัด
บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น ๔๓,๓๗๒ ชุด
เดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม ๒๕๖๔ จัดตั้ง“ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย” เพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตรัง และจังหวัดปทุมธำนี ดังนี้
๑. ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย จังหวัดนครสวรรค์ ณ อำคำรอเนกประสงค์
(สนำมฟุตซอล) มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ พฤษภำคม – ๖ มิถุนำยน
๒๕๖๔ เพื่อประกอบอำหำรปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชำชนและชุมชนในพื้นที่ เขตเทศบำลเมือง
นครสวรรค์ และ ๑๕ อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น ๓๖,๘๒๙ ชุด

วันที่ ๒๘ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำด
ไทย เป็นประธำนในพิธีเปิด “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำ
ผู้ อ ำนวยกำรสภำกำชำดไทย ” พร้ อ มมอบอำหำร
พระรำชทำน จำนวน ๓,๗๘๗ ชุด ให้แก่ผู้แทนในอำเภอ
เมื อ งนครสวรรค์ อ ำเภอลำดยำว และเทศบำลนคร นครสวรรค์ โดยมีผู้ อำนวยกำรส ำนัก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด
นครสวรรค์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อำคำร
อเนกประสงค์ (สนำมฟุ ต ซอล) มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำกนั้นเดินทำงไปเยี่ยมผู้สูงอำยุ ผู้ป่ว ยติดเตียง และผู้พิกำรในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์
เพื่อมอบอำหำรพระรำชทำน น้ำดื่ม และชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด-๑๙
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๙

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๐

๒. ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย จังหวัดตรัง ณ วิทยำลัยเทคนิคตรัง อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เพื่อประกอบอำหำรปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบ
ให้แก่ประชำชนและชุมชนในพื้นที่เขตเทศบำลจังหวัดตรัง และ ๑๐ อำเภอของจังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น ๓๘,๓๑๕ ชุด

วัน ที่ ๑๗ มิถุน ำยน ๒๕๖๔ ผู้ ช่ว ยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย เป็นประธำนในพิธีเปิด “ครัว พระรำชทำน อุปนำยิกำ
ผู้ อำนวยกำรสภำกำชำดไทย” พร้ อมมอบอำหำรพระรำชทำนให้ แก่ผู้ แทนจำกอ ำเภอเมื อ งตรัง จำนวน ๓,๗๕๐ ชุด
ณ วิทยำลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จำกนั้นได้เดินทำงไปเยี่ยมผู้สูงอำยุและผู้ยำกไร้ ในพื้นที่ตำบลบ้ำนควน
ตำบลนำโยงใต้ ตำบลนำท่ำมเหนือ อำเภอเมืองตรัง พร้อมมอบอำหำรพระรำชทำน น้ำดื่ม และชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติ
โควิด-๑๙
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๑

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๒

๓. ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำรสภำกำชำดไทย จังหวัดปทุมธำนี ณ ศูนย์คหกรรมศำสตร์
ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๖ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เพื่อประกอบอำหำรปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชำชน
และชุมชนในพื้นที่ ๗ อำเภอของจังหวัดตรัง รวมทั้งสิ้น ๓๕,๑๗๒ ชุด

วันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย เป็นประธำนในพิธีเปิด “ครัวพระรำชทำน อุปนำยิกำผู้อำนวยกำร
สภำกำชำดไทย” พร้อมมอบอำหำรพระรำชทำนให้แก่ผู้แทนจำกอำเภอเมืองตรัง จำนวน ๓,๖๐๗ ชุด ณ ศูนย์คหกรรมศำสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี จำกนั้นได้เดินทำงไปเยี่ยมผู้สูงอำยุและผู้ยำกไร้ ในพื้นที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง พร้อมมอบอำหำร
พระรำชทำน น้ำดื่ม และชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด-๑๙
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๓

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๔

๕.๕ 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 จำกก ำร
แพร่กระจำยของ COVID-๑๙ รวมทั้งให้แรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกักกันโรคและขำดแคลนอำหำรสำมำรถดำรงชีวิตได้
ในระหว่ำงถูกกักกันโรค ทั้งนี้ กิจกรรมหลักในโครงกำรฯ ได้แก่ กำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง COVID-๑๙
กำรปฏิบัติตนต่ำงๆ ร่วมกับเนื้อหำเรื่องกำรตีตรำบำปจำกสั งคม (Stigma) กำรแจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ำกำก
อนำมัยชนิดผ้ำ แอลกอฮอล์เจล และเครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้ปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังในพื้นที่ เช่น อสต. อสม. และ
กำรมอบชุดอำหำรยังชีพสำหรับผู้กักกันตนที่ขำดแคลนอำหำร ซึ่งมี กำรกำหนดคำจำกัดควำม โดยใช้แนวทำงด้ำน
สำธำรณสุขว่ำเป็นผู้ที่สมควรถูกกักกันโรค รวมทั้งกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสำธำรณสุขของรัฐ กำรตรวจโรค COVID-๑๙
และกำรรับกำรรักษำ
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ – ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ โครงกำรฯ ได้ให้ควำมช่ว ยเหลือแรงงำน
ข้ำมชำติในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด โดยมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ จำนวน ๓๙,๘๔๕ ชุด หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ สำหรับ
ผู้ใหญ่ ๘๑๗,๘๒๘ ชิ้น และเด็ก ๑๐๕,๙๘๐ ชิ้น แอลกอฮอล์เจล ๒๕๕,๒๕๗ หลอด เครื่องวัดอุณหภูมิ ๑,๘๒๔
เครื่อง แผ่น พับภำษำพม่ำ ๙๘,๐๔๙ แผ่น ภำษำกัมพูชำ ๕๔,๗๓๑ แผ่น และภำษำเวียดนำม ๑๕,๓๕๒ แผ่น
โปสเตอร์ภำษำพม่ำ ๑๔,๔๙๐ แผ่น ภำษำกัมพูชำ ๖,๓๖๒ แผ่น และภำษำเวียดนำม ๖๑๖ แผ่น
วันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
ร่วมกับสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดระยอง มูลนิธิรักษ์ไทย
มอบชุ ด ธำรน้ ำใจกู้ ชี วิ ต ฝ่ ำ วิ ก ฤตโควิ ด -๑๙ พร้ อ มน้ ำดื่ ม
จ ำนวน ๑๐๐ ชุด ให้ แก่ผู้ อำนวยกำรโรงพยำบำลส่ ง เสริ ม
สุขภำพตำบลเกำะเสม็ด และผู้นำชุมชน เพื่อส่งต่อให้ชุมชน
แรงงำนข้ ำ มชำติ ที่ ถู ก กั ก ตั ว ในพื้ น ที่ เ กำะเสม็ ด ต ำบลเพ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๕

วันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส
จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร ร่ ว มกั บ นำยกเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด
สมุทรปรำกำร นำยอำเภอเมืองฯ และสำธำรณสุขอำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปรำกำร ส่งมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด ๑๙ ที่ร้ องขอผ่ ำนแอปพลิ เคชัน “พ้น ภัย ” จำนวน ๑๕๙ ชุด
เพื่อนำไปช่วยเหลือแรงงำนข้ำมชำติผู้ถูกกักตัวในตำบลแพรกษำ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปรำกำร
วันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสส.) เขตประเวศ และ
ศูนย์สำธำรณสุขที่ ๕๗ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด -๑๙ พร้อมหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำผู้ใหญ่ แผ่นพับควำมรู้
โควิด-๑๙ ภำษำกัมพูชำ แอลกอฮอล์เจล แผ่นพับหยุดกำรตีตรำทำงสังคม ภำษำไทย ภำษำกัมพูชำ และภำษำเมียนมำ
ให้แก่แรงงำนชำวกัมพูชำที่ต้องได้รับกำรกักตัว ๑๔ วันในห้องพัก ณ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๘ มิถุนำยน – ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ ร่วมกับสมำคมพรำว มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต
ฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ สำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก แอลกอฮอล์เจล แผ่นพับและโปสเตอร์ควำมรู้เกี่ยวกับ
โควิด-๑๙ ให้แก่แรงงำนข้ำมชำติที่กักกันตนเองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๖

วันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ จำนวน ๔๔ ชุด
ที่ ร้ อ งขอผ่ ำ นแอปพลิ เ คชั น "พ้ น ภั ย " ให้ แ ก่ แ รงงำนข้ ำ มชำติ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกกำรนโยบำยปิ ด แคมป์ ก่ อ สร้ ำ ง
ห้ำมเคลื่อนย้ำยแรงงำน เพื่อควบคุมกำรระบำดของโรคโควิด -๑๙ ณ แคมป์ก่อสร้ำง โครงกำรซื่อตรงพรีเมี่ยม แสมดำ
เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพฯ

๕.๖ 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
ช่ ว ยเหลื อ กลุ่มผู้ เปรำะบำงอื่น ในอนำคต นอกจำกนี้ ฐำนข้ อมู ล พิ กัด GPS ที่ ส ำรวจจะนำไปใช้ ใ นกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปรำะบำง ทั้งยำมปกติและยำมเกิดภัยพิบัติ โดยบรรจุอยู่ในแผนเผชิญเหตุของทุกพื้นที่ ซึ่งถือเป็น
โอกำสสำคัญที่สภำกำชำดไทยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จะสำมำรถเข้ำถึง “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 ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เปรำะบำงที่จำเป็นต้องให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนก่อนเป็นลำดับแรก
ในสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน จำก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในกำรจัดส่งชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัย
ไปที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) เพื่อให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) นำไปมอบ
ให้กับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ซึ่ง อสม. ได้ สำรวจและลงพิกัด ข้อมูลผู้สูงวัยฯ ผ่ำนแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษำยน – ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ สรุปดังนี้
๑. กำรแจ้งตำแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มผู้เปรำะบำง ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมทั้งสิ้น ๑๔๑,๒๖๒
รำย แบ่งเป็น
๑.๑ ผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน
๘๕,๖๘๘
รำย
๑.๒ ผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถหลบหนีภัยได้ จำนวน
๓๔,๗๕๑
รำย
๑.๓ ผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน
๒๐,๘๒๓
รำย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๗

๒. จั ด ส่ ง ชุ ด ธำรน้ ำใจสู่ ผู้สู งวั ย ฯ ให้ กั บ ต ำบลที่ ปัก หมุด พิ กั ด GPS ได้ ค รบถ้วน และกลุ่ มผู้ สู ง อำยุท่ี
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง รวมทั้งสิ้น ๔๕,๘๕๘ รำย แบ่งเป็น
๑.๑ ผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
จำนวน
๓๘,๘๖๓
รำย
๑.๒ ผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง จำนวน
๖,๙๙๕
รำย
วันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๔ อำสำสมัครจำกสำนักงำนยุวกำชำด สภำกำชำดไทย และประชำชนทั่วไป ร่วมกันบรรจุชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ในโครงกำร “มอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศ” ณ คลังสัมภำระผู้ประสบภัย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ

วันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๔ เจ้ำหน้ำที่โครงกำรพัฒนำตำบลแบบบูรณำกำร พร้อมด้วยพยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลคลองปำง ประธำน อสม.ตำบลคลองปำง และ อสม.หมู่บ้ำน ร่วมกันมอบชุดธำรน้ำใจ
สู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในพื้นที่ ตำบลคลองปำง อำเภอรัษฎำ จังหวัดตรัง ซึ่ง อสม. ได้สำรวจและ
ปักหมุดพิกัดที่อยู่ของผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๘

วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๔ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองฯ จังหวัด
นครปฐม มอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ที่ อสม.ได้สำรวจและปักหมุดพิกัดที่อยู่ของผู้สูงวัยที่ช่วยเหลื อตนเองไม่ได้ ผ่ำน
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนสนำมชัย ตำบลสนำมชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
มอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในพื้นที่ตำบลสนำมชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๙

๕.๗ กำรให้ควำมช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-๑๙ ที่รักษำตัวที่บ้ำน (Home Isolation)
จำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรคโควิ ด -๑๙ ในปั จ จุ บั น โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดปริมณฑล มีผู้ติดเชื้อรำยใหม่จำนวนมำก ทำให้กำรบริกำรรักษำพยำบำลในโรงพยำบำล
ไม่เพียงพอต่อกำรดูแล ทำให้สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ได้เปิดระบบดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -๑๙
ที่บ้ำน (Home Isolation: HI) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับกำรประเมินอำกำรด้วยวิดิโอคอลวันละ ๒ ครั้ง อำหำร ๓ มื้อ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล และเครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว ยำฟ้ำทะลำยโจร และยำพื้นฐำนอื่นๆ รวมทั้งประสำนส่งต่อรักษำ
หำกอำกำรแย่ลง พร้อมยำฟำวิพิรำเวียร์ประคองอำกำร ซึ่งกำรลงทะเบียนดังกล่ำว พบว่ำมีผู้ป่วยจำนวนมำกที่ยัง
ไม่สำมำรถลงทะเบียนได้ หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับกำรติดต่อดูแล ดังนั้น สภำกำชำดไทย โดย สำนักงำน
บรรเทำทุ ก ข์ แ ละประชำนำมั ย พิ ทั ก ษ์ จึ ง ได้ ป ระชุ ม หำรื อ กั บ ส ำนั กงำนหลั ก ประกัน สุ ข ภำพแห่ งชำติ (สปสช.)
ศูน ย์บริห ำรสถำนกำรณ์โ ควิด -๑๙ (ศบค.) กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวง
สำธำรณสุข สำนักอนำมัย ศูนย์เอรำวัณ กรุงเทพมหำนคร แพทยสภำ และทีมอำสำสมัครภำคเอกชนที่ทำงำนให้ควำม
ช่วยเหลือ ทั้งด้ำน Telemedicine ประสำนหำเตียง รถพยำบำล ฯลฯ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
ที่บ้ำน (Home Isolation) ที่ยังไม่สำมำรถลงทะเบียน Home Isolation หรือลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับกำร
ติดต่อดูแล
ทั้งนี้ หลังจำกกำรประชุมหำรือร่วมกัน สำนักงำนประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) ได้ขอให้สำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ ช่ว ยดำเนิ น กำรประสำนงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ติด เชื้อโควิด -๑๙ ที่บ้ำน (Home Isolation)
ในเบื้องต้น โดยให้สำนัก งำนบรรเทำทุก ข์ฯ เข้ำ ร่ว มเป็น หน่ว ยบริก ำร/สถำนบริก ำร ในสัง กัด บริก ำรระบบ
ประกันสุขภำพแห่งชำติ เพื่อดำเนินงำนดังกล่ำวตำมเกณฑ์ที่กำหนด โดย สปสช. จะให้กำรสนับสนุน ค่ำใช้จ่ำย
สำหรับกำรดูแลรักษำในที่พักระหว่ำงรอเข้ำรับกำรรักษำแบบผู้ป่วยในโรงพยำบำล (Home Isolation) เป็นค่ำใช้จ่ำย
รวมค่ำอำหำร ๓ มื้อ และติดตำมประเมินอำกำรให้คำปรึกษำ ในอัตรำจ่ำยแบบเหมำจ่ำย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐
บำท ต่อวัน กำหนดระยะเวลำไม่เกินจำนวน ๑๔ วัน
ในกำรนี้ สภำกำชำดไทย ได้ร่วมมือกับทีมงำนจิตอำสำ อำทิ Let’s be heroes หมอริท-ช่วยโควิด Thai
CoCare HICV มูลนิ ธิรักษ์ไทย และอำสำสมัครของสภำกำชำดไทย ได้รับผู้ป่วยเข้ำมำดูแลในเบื้องต้น ซึ่งผู้ป่วยดังกล่ำว
ได้ลงทะเบียนในระบบ Home Isolation แล้ว โดยมีสถำนีกำชำดที่ ๑๑ วิเศษนิยม กรุงเทพฯ เป็นผู้ประสำนงำนหลัก
กับ สปสช. ในกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่บ้ำน ซึ่งหลังจำกผู้ป่วยผ่ำนกำรติดต่อประสำนงำน ประเมินและ
คัดกรองอำกำรแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับกำรประเมินอำกำรทำงโทรศัพท์ (Telemedicine) วันละ ๒ ครั้ง ชุดอำหำรพร้ อม
รั บประทำน หรื อ อำหำรกล่ อง ๓ มื้ อ ปรอทวั ด ไข้ แ บบดิ จิ ต อล เครื่ อ งวั ด ออกซิ เ จนปลำยนิ้ ว ยำ Favipiravir
ยำฟ้ำทะลำยโจร และยำพื้นฐำนอื่นๆ โดยด่วน
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎำคม – ๑๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ กข์แ ละประชำนำมั ยพิทักษ์
สภำกำชำดไทย ร่ ว มกั บ ที ม จิ ต อำสำ ได้ ใ ห้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ติ ด เชื้ อ โควิ ด -๑๙ ที่ บ้ ำ น (Home Isolation) ทั้ งกำร
ดำเนินงำนด้ำน Telemedicine โทรศัพท์คัดกรองข้อมูลผู้ป่วย และจัดส่งอำหำร ยำ เวชภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับกำรติดต่อ ดูแล และรักษำพยำบำลได้รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. ลงทะเบียนผู้ป่วยและรับเข้ำระบบรักษำพยำบำล รวมทั้งสิ้น ๘,๐๘๙ รำย
ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๑๔ สิ งหำคม ๒๕๖๔ มี ผู้ ป่ ว ยยั ง คงได้ รั บ กำรประเมิ น อำกำรทำงโทรศั พ ท์ อ ยู่
(Telemedicine) จำนวน ๓,๗๖๒ รำย และมีผู้ป่วยที่จำหน่ำยจำกระบบแล้ว ๔,๓๒๗ รำย (หำย กลับต่ำงจังหวัด
เข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล เสียชีวิต)
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๐

๒. ส่งยำ Favipiravir จำนวน ๔,๕๐๑ รำย ถึงบ้ำนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
๓. ส่งเครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว จำนวน ๒,๔๓๒ รำย ถึงบ้ำนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
๔. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน ๒,๕๓๐ รำย ถึงบ้ำนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
๕. ส่งชุดอำหำรพร้อมรับประทำน (ชุดอำหำรกระป๋อง) ๑ ชุด / ๒ วัน จำนวน ๔,๕๙๔ รำย ถึงบ้ำนผู้ติด
เชื้อโควิด-๑๙ เบื้องต้น ก่อนที่จะได้รับอำหำรกล่อง
๖. ส่งอำหำรกล่อง ๓ มื้อ จำนวน ๔,๕๖๐ รำย ถึงบ้ำนผู้ติดเชื้อโควิด -๑๙ ตลอดระยะเวลำ Home
Isolation
ทั้งนี้ กำรจัดส่งยำและเวชภัณฑ์ข้ำงต้นขึ้นอยู่กับกำรประเมินของแพทย์ ผู้ป่วยบำงรำยมีเวชภัณฑ์ใช้งำน
อยู่แล้ว หรือได้รับจำกหน่วยงำนอื่น และมีผู้ป่วยบำงรำยไม่ประสงค์รับอำหำร
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สำหรับควำมร่วมมือจำกอำสำสมัครทั้งภำยในและภำยนอกสภำกำชำดไทย ที่เข้ำมำช่วยโทรศัพท์คัดกรอง และ
Telemedicine ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่รักษำตัวที่บ้ำน สรุปดังนี้
๑. อำสำสมัครแพทย์นอกสภำกำชำดไทยที่ช่วย Telemedicine จำนวน ๖๘ รำย
๒. อำสำสมัครจำกหน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย แบ่งเป็น
๒.๑ อำสำสมัครโทรศัพท์คัดกรอง
- ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติฯ โดยเจ้ำหน้ำที่ ๑๕ รำย ดำเนินกำรแล้ว ๘๔๐ เคส
- สำนักงำนยุวกำชำด โดยเจ้ำหน้ำที่ ๕ รำย ดำเนินกำรแล้ว ๔๐๑ เคส
- สำนักงำนอำสำกำชำด โดยเจ้ำหน้ำที่ ๕ รำย ดำเนินกำรแล้ว ๒๓๐ เคส
- สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินสภำกำชำดไทย โดยเจ้ำหน้ำที่ ๙ รำย ดำเนินกำรแล้ว ๖๑๙ เคส
- สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยเจ้ำหน้ำที่ ๑๑๖ รำย ดำเนินกำรแล้ว ๒,๕๒๖ เคส
- Call Center ที่สภำกำชำดไทย จ้ำง Operator ๓ รำย ดำเนินกำรแล้ว ๙๒๐ เคส
๒.๒ อำสำสมัคร Telemedicine (ไม่รวมเคสเพิม่ หลังกำร Telemedicine)
- สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำฯ โดยอำจำรย์ พยำบำล จำนวน ๔๐ รำย ดำเนินกำรแล้ว
๑๒๘ เคส
- ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติฯ โดยแพทย์ พยำบำล จำนวน ๒๙ รำย ดำเนินกำรแล้ว ๓๗ เคส
- ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลฯ โดยพยำบำล จำนวน ๑๘ รำย ดำเนินกำรแล้ว ๓๖ เคส
- สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยแพทย์ พยำบำล จำนวน ๑๑๗ รำย ดำเนินกำรแล้ว
๑,๑๓๒ เคส
๒.๓ สนับสนุนกำรดำเนินงำน
- ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ
- สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด
- สำนักงำนกำรคลัง
นอกจำกนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -๑๙ ที่มีแนวโน้มจะยืดเยื้อต่อไปเป็น
เวลำนำน ทำให้พบปัญหำในกำรเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล
ซึ่งไม่สำมำรถเพิ่มได้ทันกับจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนมำกในแต่ละวัน ดังนั้น กำรรักษำพยำบำล โดยกำรคัดกรองและ
ประเมินอำกำรทำงโทรศัพท์ (Telemedicine) โดยทีมแพทย์ พยำบำล จึงมีควำมสำคัญอย่ำงมำกในกำรช่วยเหลือ
ผู้ ป่ ว ยโควิ ด -๑๙ ขณะนี้ ดั ง นั้ น สภำกำชำดไทย ขอเชิ ญ ชวนแพทย์ แ ละ
พยำบำลจิตอำสำที่สนใจ เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยโค
วิด-๑๙ ที่บ้ำน (Home Isolation) ผ่ำนทำง Telemedicine โดยคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร คือ เป็นผู้ที่มีเวลำในกำรให้คำปรึกษำผู้ป่วย สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์
และสำมำรถใช้แอปพลิเคชัน Line ได้ โดยสำมำรถลงทะเบียนด้วยกำรสแกน
QR code ห รื อ ค ลิ ก ลิ ง ก์ https: / / chapter. redcross. or. th/ covid19/register.php สอบถำมเรื่ อ งกำรรั บ อำสำสำมั ค รได้ ที่ สำยด่ ว น โทร.
๐-๒๐๒๑-๑๖๖๔ รวมทั้งเพิ่มทีมอำสำสมัครแพทย์ พยำบำล และล่ำมต่ำงด้ำว
ร่วมปฏิบัติงำนด้ำนมนุษยธรรม ในกำรดูแลผู้ป่วย covid-๑๙ ที่รักษำตัวที่บ้ำน เพื่อลดอุปสรรคด้ำนกำรสื่อสำร และ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยต่ำงด้ำว โดยติดต่อขอใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวชกรรมชั่วครำวจำก
แพทยสภำ ให้กับแพทย์อำสำสมัครต่ำงชำติที่ร่วมปฏิบัติงำนดังกล่ำว
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๒

วันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ พร้อม
ด้วยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ร่วมหำรือแนวทำงกำรดำเนินงำนให้ผู้ป่วยโควิด -๑๙ ที่รักษำตัวที่บ้ำน (Home Isolation)
รองรับปัญหำเตียงไม่เพียงพอ โดยประชุมผ่ำนระบบ zoom ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๒๒ กรกฎำคม ๒๕๖๔ หัวหน้ำพยำบำลสำนักงำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ ประชุ ม วำงแผนเพื่ อ ให้ ก ำร
สนั บ สนุ น กำรจั ด ตั้ ง หน่ ว ยบริ ก ำรคลิ นิ ก ชุม ชนอบอุ่ น ตำม
มำตรฐำนของส ำนั ก งำนหลั ก ประกั น สุ ข ภำพแห่ ง ชำติ
ณ สถำนีกำชำดที่ ๑๑ วิเศษนิยม เพื่อประสำนงำนกำรให้
ควำมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่บ้ำน (Home Isolation)
ที่ ยั ง ไม่ ส ำมำรถลงทะเบี ย น Home Isolation ได้ หรื อ
ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับกำรติดต่อดูแล ร่วมกับมูลนิธิ
องค์กรเครือข่ำย ณ สถำนีกำชำดที่ ๑๑ วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
วันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ สำนักงำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ จั ด ยำ เวชภั ณ ฑ์
พร้ อ มอำหำร ๓ มื้ อ ส ำหรั บ น ำไป
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่รักษำตัว
ที่ บ้ ำ น (Home isolation) เพื่ อ ให้
สำมำรถช่ว ยเหลื อผู้ป่วยที่มีจำนวน
มำกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๓

๖. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยจำกเหตุกำรณ์โรงงำนผลิตเม็ดโฟมพลำสติก
ในจังหวัดสมุทรปรำกำรระเบิด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยสถำนีกำชำดที่ ๕ จังหวัด สมุทรปรำกำร ปฏิบัติงำน
บรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยจำกเหตุกำรณ์โรงงำนผลิตเม็ดโฟมพลำสติกในจังหวัดสมุทรปรำกำรระเบิด จำนวน ๒ ครั้ง
มีผู้รับกำรบรรเทำทุกข์ ๕๐๐ รำย

วัน ที่ ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๔ นำยกเหล่ ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำร หั ว หน้ำสถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิว ำส จังหวัด
สมุทรปรำกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรและประสำนกิจกำรเหล่ำกำชำดจังหวัด และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจ
ควำมเสียหำยและควำมต้องกำรในกำรช่วยเหลื อของผู้ ได้รับผลกระทบจำกเหตุโ รงงำนผลิตเม็ดโฟมพลำสติกในจัง หวัด
สมุทรปรำกำรระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ขึ้น โดยบ้ำนเรือนประชำชนได้รับควำมเสียหำย ต้องอพยพประชำชนที่อยู่อำศัยในรัศมี
๑๐ กิโลเมตรไปยังศูนย์อพยพที่ตั้งขึ้นทั้งหมด ๘ จุด มีผู้ได้รับผลกระทบ ๑,๘๙๒ รำย ในกำรนี้ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และ
ประชำนำมัย พิทั กษ์ สภำกำชำดไทย โดยสถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิว ำส จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้มอบชุดสุ ขอนำมั ย
(Hygiene Kits) จำนวน ๓๐๐ ชุด และเหล่ำกำชำดจังหวัดสมุทรปรำกำรได้มอบข้ำวกล่อง จำนวน ๓๐๐ กล่อง ให้แก่ผู้อพยพ
ณ ศูนย์อพยพ อบต. บำงพลีใหญ่ และศูนย์อพยพโรงเรียนวัดบำงพลี ใหญ่กลำง เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้ อนใน
เบื้องต้น พร้อมมอบเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท ให้แก่ญำติผู้เสียชีวิตในเหตุกำรณ์ครั้งนี้
วันที่ ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ หัวหน้ำสถำนีกำชำดที่ ๕
สวำงคนิ ว ำส มอบหน้ ำ กำก N๙๕ จ ำนวน ๔๐๐ ชุ ด
ให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร เพื่อบรรเทำทุ ก ข์ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจำกเหตุ ก ำรณ์ โ รงงำนผลิ ต
เม็ ด โฟมพลำสติ ก ในจั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำรระเบิ ด
ณ ศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์จังหวัดสมุทรปรำกำร และ
มอบชุ ด สุ ข อนำมั ย จ ำนวน ๒๐๐ ชุ ด ให้ แ ก่ น ำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงพลีใหญ่ ณ ศูนย์พักพิง
ชั่วครำว องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงพลีใหญ่ จังหวัด
สมุทรปรำกำร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๔

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย
โครงกำรน้ำดื่มสะอำดกำชำด-ดำว เพื่อนักเรียน
เดือนพฤษภำคม – กรกฎำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
๑. จัดส่งไส้กรองในกำรบำรุงรักษำเครื่องกรองน้ำตำมระยะเวลำที่กำหนดในพื้นที่ต่ำงๆ ตำมโครงกำร ได้แก่
จังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยำ ฉะเชิงเทรำ นครปฐม อุตรดิตถ์ สิงห์บุรี และจังหวัดนครนำยก
๒. ประสำนควำมร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ เ ปลี่ ย นไส้ ก รองตำมระยะเวลำในพื้ น ที่ ดั ง กล่ ำ วตำมข้ อ ๑ โดย
วิทยำลัยเทคนิคในพื้นที่ และผู้ทำหน้ำที่รับผิดชอบหลักในโรงเรียน
๓. จัดทำและเผยแพร่คลิปสอนวิธีกรอกข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ https://youtu.be/P4CPg9Bd43c
๔. ติดตำมระบบกำรบำรุงรักษำเครื่องกรองน้ำผ่ำนเว็บไซต์ https://youtu.be/P4CPg9Bd43c
ภำพกำรปฏิบตั ิงำนเปลี่ยนไส้กรองร่วมกันระหว่ำงวิทยำลัยเทคนิคและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

กำรบรรเทำทุกข์ผู้ด้อยโอกำส โดย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน ๒๕๖๔ ไม่มีกำรออกปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ด้อยโอกำส โดย หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ เนื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๕

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
แก่ประชำชนและชุมชนรับผิดชอบในรูปแบบต่ำงๆ
ดังนี้

เดือนพฤษภำคม – มิถุนำยน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินกิจกรรมกำรประชำนำมัยพิทักษ์ โดยมีผลกำรปฏิบตั งิ ำน
๑. งำนรักษำพยำบำล ฟื้นฟู สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
๑.๑ จำนวนผู้รับบริกำรในสถำนีกำชำด
รวม
- งำนตรวจรักษำโรค
- งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ (อนำมัยแม่และเด็ก)
- งำนป้องกันโรค
๑.๒ จำนวนผู้รับบริกำรในชุมชน
- งำนตรวจรักษำโรค
- กำรฟื้นฟูสภำพ เยี่ยมบ้ำน เยี่ยมชุมชน
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- กำรป้องกันโรค

รวม

๗๗,๓๕๘
๔๙,๗๔๔
๓,๘๓๓
๒๓,๗๘๑

รำย
รำย
รำย
รำย

๓๐,๐๑๓
๕๕
๑,๒๓๙
๔๘
๒๘,๖๗๑

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จังหวัดตำก จัดกิจกรรมตรวจสุขภำพเบื้องต้น ได้แก่ วัดควำมดันโลหิต
และคำนวณค่ำดัชนีมวลกำย พร้อมให้คำแนะนำโดยไม่คิดมูลค่ำ

๒. งำนผู้สูงอำยุ
๒.๑ กำรออกกำลังกำย
รวม ๒๒๙ ครั้ง ๔๒๔ รำย
๒.๒ กำรประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอำยุ รวม ๒๖ ครั้ง ๒๖ รำย
๓. งำนร่วมรับบริจำคโลหิต ดวงตำ อวัยวะ และร่ำงกำย
๓.๑ ร่วมรับบริจำคโลหิต
๒๐ รำย
๓.๒ จำนวนผู้บริจำคโลหิต
๑๕๗ รำย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๖

เชิญชวน แพทย์ และพยาบาลอาสา ร่วมปฏิบัติงาน Telemedicine ผู้ป่วยโควิด-19
Home Isolation สภากาชาดไทย

