กรรมกำรสภำฯ ครั้งที่ ๓๔๓ / ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔
เอกสำรประกอบวำระที่
กิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกติ ิ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมกำรบรรเทำทุกข์
กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
กำรบรรเทำทุกข์ผู้ด้อยโอกำส

กิจกรรมกำรประชำนำมัยพิทักษ์
งำนรักษำพยำบำล ฟื้นฟู สร้ำงเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรค
งำนผู้สูงอำยุ
งำนร่วมรับบริจำคโลหิต ดวงตำ อวัยวะ และร่ำงกำย

Facebook สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย
Tel. ๐๒ ๒๕๑ ๗๘๕๓-๖ Fax. ๐๒ ๒๕๒ ๗๙๗๖ www.rtrc.in.th

กิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

กิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๑

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดย ส่วนกลำง และสถำนีกำชำดต่ำงๆ จัดกิจกรรมเพื่อ
น้อมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคต ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ สรุปผลกำรดำเนิน
กิจกรรม ดังนี้
๑. จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับพระบรมฉำยำลักษณ์ ประดับธงทิวตรำสัญ ลักษณ์ และจัด บอร์ดนิ ทรรศกำร
เผยแพร่พระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช
บรมนำถบพิตร บริเวณด้ำนหน้ำสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ และชั้น ๑ อำคำรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญำณสังวรฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๒

๒. สถำนี ก ำชำดต่ ำ งๆ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ น้ อ มส ำนึ ก ในพระมหำกรุณ ำธิ คุ ณ พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิ พลอดุ ลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร เนื่องในวัน คล้ำยวัน สวรรคต ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ สรุปดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมในสถำนที่
เผยแพร่พระรำชกรณียกิจ
กิจกรรมสภำกำชำดไทย
และควำมรูด้ ้ำนสุขภำพ
อนำมัย พร้อมจัดโต๊ะหมู่บชู ำ
และประดับธงทิว
ตรำสัญลักษณ์

กิจกรรมนอกสถำนที่
กำรประชำสัมพันธ์

รำยละเอียด

ระยะเวลำกำรดำเนินกิจกรรม

๑. จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับพระบรมฉำยำ- มีผู้ชมนิทรรศกำร รวม ๑,๐๒๖ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน ๒๒๕ รำย
ลักษณ์ ประดับธงทิวตรำสัญลักษณ์
๒. จั ด บอร์ ด นิ ท รรศกำรเผยแพร่ พ ระ- สถำนีกำชำดที่ ๔ จำนวน ๘๐๑ รำย
รำชประวั ติ แ ละพระรำชกรณี ยกิ จ
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย เรื่องโรคปอด
อั ก เสบจำกเชื้ อ โควิด -๑๙ (COVID-๑๙)
และกำรดูแลตนเองเพื่อป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรค
๑. จัดรำยกำรวิทยุ พระรำชประวัติและ
พ ร ะ ร ำ ช ก ร ณี ย กิ จ กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
สภำกำชำดไทย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
สถำนีกำชำด และให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ
เช่น ควำมรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจำกเชื้อ
โควิด -๑๙ กำรดู แ ลตนเอง เพื่ อ ป้ อ งกั น
กำรแพร่ระบำดของเชื้อ โควิด-๑๙ ผ่ำน
สื่อมวลชน ได้แก่ จัด รำยกำรทำงสถำนี
วิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย
ประจำจังหวัด วิทยุกระจำยเสียงชุมชน
และหอกระจำยเสียงชุมชน
๒. ร่ ว มกิ จ กรรมจิ ต อำสำพระรำชทำน
กิจกรรมพัฒ นำทำควำมสะอำดอ่ำงเก็บ
น้ำเขำเต่ำ อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

สถำนีกำชำดที่ ๑
จำนวน ๑ ครัง้

สถำนีกำชำดหัวหินฯ
จำนวน ๑๑ รำย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๓

ภำพกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
สถำนีกำชำดที่ ๑ จ.สุรินทร์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ และตรำสัญลักษณ์ จัดนิทรรศกำรพระกรณียกิจ

จัดรำยกำรวิทยุเผยแพร่พระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจ
วันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๖๔ ทำง สวท. ภำค FM.๙๗.๕ MHz

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๔

สถำนีกำชำดที่ ๔ จ.นครรำชสีมำ

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ภำยในสถำนีกำชำด
สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน
กิจกรรมพัฒนำทำควำมสะอำดอ่ำงเก็บน้ำเขำเต่ำ
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
o สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๖

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดย สถำนีกำชำดต่ำงๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๔ ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ สรุปผลกำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรมในสถำนที่
เผยแพร่พระรำชประวัติ
พระรำชกรณียกิจ กิจกรรม
ของสภำกำชำดไทย และ
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย
พร้อมจัดโต๊ะหมูบ่ ูชำ
และประดับธงทิว
ตรำสัญลักษณ์

รำยละเอียด

สรุปผลกำรดำเนินงำน

๑. จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิวตรำสัญลักษณ์
จัดโต๊ะลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล
๒. จัดบอร์ดนิทรรศกำร
- พระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจของ
สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์ พระบรมรำชิ นี น ำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
- กิจกรรมของสภำกำชำดไทย กิจกรรมของ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และกิจกรรมของสถำนี
กำชำด
- จัดกิจกรรมกล่ำวคำอำเศียรวำท และถวำยพระ

มี ผู้ ช มนิ ท รรศกำร รวม
๑,๓๐๐
รำย
สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๓ จำนวน ๒๐๐ รำย
สถำนีกำชำดที่ ๖ จัดโต๊ะหมู่บูชำ
สถำนีกำชำดที่ ๗ จัดโต๊ะหมู่บูชำ
สถำนีกำชำดหัวหินฯ จำนวน ๖๕๐ รำย
สถำนีกำชำดสิรินธร จำนวน ๒๖๕ รำย

พรชัยมงคล

บรรเทำทุ กข์ / ช่ วยเหลื อ สนับ สนุน เครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับ นักเรียน สถำนีกำชำดที่ ๗
ผู้สูงอำยุและผู้ด้อยโอกำส ด้อยโอกำส เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล
กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมนอกสถำนที่
กำรประชำสัมพันธ์

พัฒนำพื้นที่บริเวณสถำนีกำชำดและกิจกรรม ๕ส สถำนีกำชำดที่ ๗

๑. เผยแพร่ พ ระรำชกรณี ย กิ จ ของ สมเด็ จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี พั น ปี ห ลวง ประชำสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ให้ควำมรู้และคำแนะนำด้ำน
สุขภำพอนำมัย ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น และ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
๒. ร่วมกับสำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์
จั ด กิ จ กรรมมอบชุ ด ของขวั ญ “กำชำดปั น สุ ข
ปันน้ำใจให้คุณแม่” เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล

จำนวน ๑๐๐ รำย

จำนวน ๑๕ รำย

จำนวนกำรเผยแพร่ รวม ๓ ครั้ง
สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน ๓ ครั้ง

จำนวนกำรเผยแพร่ รวม ๑ ครั้ง
สถำนีกำชำดที่ ๑ จำนวน ๑ ครัง้

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๗

ภำพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกติ ิ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๔
สถำนีกำชำดที่ ๑ จ.สุรินทร์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง และนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ภำยในสถำนีกำชำด

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๘

เจ้ำหน้ำที่ร่วมถวำยพระพรชัยมงคล ณ สถำนีกำชำดที่ ๑ จ.สุรินทร์

กิจกรรมมอบชุดของขวัญ “กำชำดปันสุข ปันน้ำใจให้คุณแม่”ณ บริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่ำ)
สถำนีกำชำดที่ ๓ จ.เชียงใหม่

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงภำยในสถำนีกำชำด
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย

๙

สถำนีกำชำดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงภำยในสถำนีกำชำด
สถำนีกำชำดที่ ๗ จ.อุบลรำชธำนี

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธงทิวภำยในสถำนีกำชำด
และสำขำสถำนีกำชำดที่ ๗ จ.อุบลรำชธำนี อ.สิรินธร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๐

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้วด้ำนหลัง
สถำนีกำชำดที่ ๗

สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค
ให้ให้กับนักเรียนด้อยโอกำส
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล

สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์

จัดโต๊ะหมู่บูชำ ประดับธง และนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ ภำยในสถำนีกำชำด
สถำนีกำชำดสิรินธร จ.นครศรีธรรมรำช
จัดโต๊ะหมู่บูชำ
นิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
และตั้งโต๊ะลงนำมถวำยพระพร
เบื้องหน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๑

กิจกรรมการบรรเทาทุกข์
o การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
o การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
กำรเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
๑. เตรียมความพร้อมองค์กร
๒. เตรียมความพร้อมชุมชน
งานติดตามความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน

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

กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย
โครงการน้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๒

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

ผลกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เดือนสิงหำคม – ตุลำคม ๒๕๖๔ ดังนี้
วันที่ ๑๘ สิ งหำคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหำรือเกี่ยวกับควำมร่วมมือและแนวทำงกำรช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ผ่ำนระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ปฎิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ ร่ ว มประชุ ม กั บ ที ม Thai CoCare เพื่ อ หำรื อ
กำรท ำงำนเชิ ง รุ ก ในกำรให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยโควิ ด -๑๙
ผ่ำนระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ปฎิบัติกำรภัยพิบัติฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๓

วั น ที่ ๒๐ สิ ง หำคม ๒๕๖๔ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ เป็ น วิ ท ยำกรบรรยำย เรื่ อ ง Logistics
กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ในโครงกำรสัมมนำวิชำกำรระดับชำติด้ำนอุบัติเหตุฉุกเฉินและ
สำธำรณภัย ครั้งที่ ๘ โดยผ่ำนระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพญำไท ชั้น ๑๑ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยำบำล
รำชวิถี กรุงเทพมหำนคร

วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ ร่ว มกำรประชุมฝึกอบรม ครูฝึกอบรม
มำตรฐำนอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำวระดับจังหวัด
และเป็น วิทยำกรบรรยำยพิเศษ เรื่องครูฝึกมำตรฐำน
อำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำวกับกำรพัฒนำอำสำสมัคร
สำธำรณสุ ขในโรงงำน สถำนประกอบกำรและชุมชน
ผ่ำนระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ปฎิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วย
เ ล ข ำ ธิ ก ำ ร ส ภ ำ ก ำ ช ำ ด ไ ท ย
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำ
ทุ ก ข์ ฯ และผู้ ช่ ว ยผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ ร่ ว ม
ประชุมกับศูนย์ประสำนงำนกำร
พู ด คุ ย เพื่ อ มนุ ษ ยธรรม (Centre
for Humanitarian Dialogue - HD Centre) เกี่ยวกับร่ำงข้อเสนอโครงกำรยุทธศำสตร์กำรจัดสรรวัคซีนป้องกัน
โรคระบำดโควิด-๑๙ ฉบับปรับปรุง (Humanitarian Vaccine Relief Strategy) เพื่อมนุษยธรรมและบรรเทำทุกข์
กลุ่มเปรำะบำงตำมแนวชำยแดนไทย-เมียนมำ และภำยในประเทศ ผ่ำนระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ปฎิบัติกำรภัยพิบัติฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๔

วั น ที่ ๒๖ สิ ง หำคม ๒๕๖๔ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บ ร ร เ ท ำ ทุ ก ข์ ฯ ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม โ ค ร ง ก ำ ร Healthcare
Technology Summit ๒๐๒๑ ภำยใต้ แ นวคิ ด Theme:
Digital Health in time of Pandemic: Gearing Up for
the Next Normal โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงสำธำรณสุข สมำคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ
วันที่ ๓๐ สิ งหำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับเลขำธิกำรสำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประชุมหำรือแนวทำงกำรดำเนินงำน Home
Isolation ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด โดยผ่ำนระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ปฎิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๔
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
จั ด หำรำยได้ กรรมกำร
ผู้ จั ด กำร บริ ษั ท โกลบอล
ก รี น เ ค มิ ค อ ล จ ำ กั ด
(มหำชน) และประธำน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำร บริ ษั ท
สแตนดำร์ ด แมนู แ ฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรจัดทำโครงกำร "มอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ" โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมเป็นเกียรติ และลงนำมเป็นพยำน
ในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงำนจัดหำรำยได้ สภำกำชำดไทย
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๕

วั น ที่ ๑๕ กั น ยำยน ๒๕๖๔ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ เข้ ำ ร่ ว มกำรสั ม มนำ Practical
methods for DRR investment acceleration through organizing DRR strategy in the local perspective
ผ่ำนระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดย Japan International Cooperation Agency (JICA), Asian Disaster Reduction
Center (ADRC), UNDRR และ MCR๒๐๓๐ เพื่อจัดเตรียมวิธีปฏิบัติ สำหรับกำรพัฒนำกลยุทธ์ และวำงแผนกลยุทธ์
กำรลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ (DRR) ในท้องถิ่น ให้สำมำรถรับมือกับภัยพิบัติให้ได้รวดเร็วยิ่ง ขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติกำร
ภัยพิบัติฯ

วันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
บรรเทำทุ ก ข์ ฯ และคณะ ให้ ก ำรต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษำ
พยำบำลชั้นปีที่ ๑ สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ
สภำกำชำดไทย ที่ศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ
งำนบรรเทำทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย ผ่ ำ นระบบออนไลน์
โดยหั ว หน้ ำฝ่ ำ ยบรรเทำทุ กข์ผู้ ประสบภั ย บรรยำย
เกี่ยวกับภำรกิจพยำบำลของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
และผู้ช่วยหัวหน้ำพยำบำลฯ (ด้ำนกำรบรรเทำทุกข์)
ร่วมตอบคำถำมด้ำนกำรบรรเทำทุกข์ของสถำนีกำชำด
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนจัดหำ
รำยได้ และรองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ
ร่วมบันทึกเทปให้สัมภำษณ์ รำยกำรลูกทุ่งไอดอล Charity
ในหั ว ข้ อ กำรด ำเนิ น งำนสภำกำชำดไทย ในสถำนกำรณ์
กำรแพร่ ร ะบำดโควิ ด -๑๙ ออกอำกำศทำงช่ อ ง ๗HD
ณ Moonstar Studio ๑ เขตวังทองหลำง กรุงเทพฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๖

วันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ และคณะผู้บริหำร ร่วมประชุมกับรองอธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) และคณะผู้บริหำร เกี่ยวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติ ในโอกำสนี้ ปภ. ได้มอบ
หนังสือ "ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรจัดกำรภัยพิบัติ ที่ระลึกเนื่องในวันจัดกำรภัยพิบัติของอำเซียนและ
วันลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติสำกล" ให้สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ

วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ร่วมพิธีมอบประกำศนียบัตร ให้แก่
อำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงด้ำว (อสต.) ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร (เร่งรัด) ฝึกอบรม อสต.๒๐๒๑ และมอบประกำศ
เกียรติบัตรสำหรับ อสต.ที่มีผลงำนเด่น ทีมพี่เลี้ยงสนับสนุน และโรงงำน สถำนประกอบกำรที่สนับสนุนกำรพัฒนำ
อสต. โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เป็นประธำนในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
กรุงเทพฯ

วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
รำชบุรี สำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ สภำกำชำดไทย NECTEC และ IRC ประชุมหำรือ
เกี่ยวกับระบบบริกำรหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิ ด-๑๙ ให้กับ
ประชำกรข้ำมชำติผู้ลี้ภัย จำกกำรสู้รบ ณ ค่ำยพักพิงชั่วครำว
บ้ำนถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี ผ่ำนระบบออนไลน์
ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรภัยพิบัติฯ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๗

วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ หัวหน้ำสถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัด
อุบลรำชธำนี และคณะ เข้ำพบนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด
อุบลรำชธำนี พร้อมคณะกรรมกำร MOU ของเหล่ำกำชำด
จังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อบูรณำกำรงำนต่ำงๆให้สอดคล้อง
กับพันธกิจทั้ง ๘ ข้อของเหล่ำกำชำดจังหวัดอุบลรำชธำนี
ณ สำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดอุบลรำชธำนี

วันที่ ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำง
สถำนีกำชำดที่ ๙ จังหวัดอุดรธำนี และร่วมประชุม Weekly Meeting On site กับหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด อุด รธำนี เพื่อหำรือในรำยละเอียดปัญหำอุปสรรค แนวทำงในกำรดำเนินกำร รวมทั้งขอคำแนะน ำ
ในประเด็นสำคัญต่ำงๆ ณ สถำนีกำชำดที่ ๙ จังหวัดอุดรธำนี ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธำนี

วันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ ร่วมเสวนำออนไลน์ The Art of Humanity
ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม : ข้อท้ำทำยและก้ำวต่อไปของงำนด้ำนมนุษยธรรม ร่วมกับคณะกรรมกำรกำชำดระหว่ำง
ประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC) สหพันธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ (IFRC) และ
ศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ (DXC Thai PBS) ณ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๘

วันที่ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๔ มูลนิธิ ณภำฯ ในพระรำชดำริ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณี สิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ มอบไอศกรีมมะพร้ำวอ่อน “เสน่ห์ไทย” ในกิจกรรม “Thanks
Forever” เติมกำลังใจ เติมรอยยิ้ม แสดงควำมขอบคุณ และให้กำลังใจบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และอำสำสมัคร
ที่ ร่ ว มปฏิ บั ติ ง ำนให้ บ ริ ก ำรฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โควิ ด -๑๙ ให้ แ ก่ แ รงงำนข้ ำ มชำติ โดยมี ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำน
บรรเทำทุกข์ฯ รับมอบ ณ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ

๒. เตรียมควำมพร้อมชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนำศักยภำพประชำชน เยำวชน และชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยพิบัติ ให้มีควำมรู้
และทักษะในกำรรับมือกับภัยพิบัติอย่ำงเป็นระบบด้วยตนเอง ก่อนที่จะได้รับควำมช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำยนอก
เดือนกันยำยน – ตุลำคม ๒๕๖๔ ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
งำนติดตำมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย
ดำเนินงำนติดตำมควำมพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน ในพื้นที่เสี่ ยงภัยที่ร่วมโครงกำรชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ ดังนี้
- วันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ จัดส่งสิ่งของเพื่อสร้ำงศักยภำพชุมชนตำบลประศุก ในโครงกำรชุมชนพร้อม
รับภัยพิบัติ เพื่อสนั บสนุน กำรจัดตั้ง Community Isolation ในกำรแยกกักผู้ติดเชื้อโควิดในชุมชน ณ องค์กำร
บริหำรส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๑๙

- วันที่ ๑๘ – ๒๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ปฏิบัติงำนติดตำมชุมชนที่เคยดำเนินโครงกำรพร้อมรับภัยพิบัติ และ
ฝึกอบรมกำรใช้ งำนแอปพลิเคชัน “พ้น ภัย” พร้อมมอบอุปกรณ์ทำควำมสะอำดชุมชนหลังประสบเหตุอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนำท สิงห์บุรี อ่ำงทอง และพระนครศรีอยุธยำ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๐

ขณะเกิดภัย
๑. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
เดือนกรกฎำคม - ตุลำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และ
สถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ๒๓ ครั้ง โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภค-บริโภค
และยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน ๑,๐๙๘ รำย รวมมูลค่ำ ๑๘๖,๔๑๘.๓๒ บำท
สถำนที่
กรุงเทพมหำนคร
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดสมุทรปรำกำร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดตำก
รวม

จำนวน
(ครั้ง)

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)

มูลค่ำ
(บำท)

๕
๖
๒
๑
๖
๑
๑
๑
๒๓

๑๒๗
๒๑
๙๐๐
๘
๒๐
๒
๗
๑๓
๑,๐๙๘

๕๓,๑๙๗.๓๒
๑๐,๓๖๙.๐๐
๑๐๒,๗๓๐.๐๐
๕,๐๒๒.๐๐
๒,๘๙๐.๐๐
๕,๔๖๘.๐๐
๕,๖๔๒.๐๐
๑,๑๐๐.๐๐
๑๘๖,๔๑๘.๓๒

วันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์
ในพระบรมรำชูป ถัมภ์ และมูล นิ ธิร่ ว มกตัญญู นำชุดธำรน้ำใจฯ ไปมอบให้ แก่ ผู้ ประสบอัคคีภัย ซอยเจริญรัถ ๔ แขวง
คลองต้นไทร, ซอยเจริญนคร ๓๙ แขวงบำงลำภูล่ำง และเขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร จำนวน ๑๐ ครอบครัว โดยมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรเขตคลองสำน ร่วมมอบ ณ สำนักงำนเขตคลองสำน กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๑

วันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๖๔ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธำนในพิธีมอบสิ่งของพระรำชทำนของมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยมีกรรมกำรและสมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์
หัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีฯ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้ำนเรือนเสียหำยทั้งหลัง ในพื้นที่
หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย นำชุดธำรน้ำใจฯ ไปมอบให้ แก่
ผู้ประสบอัคคีภัย ภำยในชุมชนริมทำงรถไฟสำยแปดริ้ว ถนนหลำนหลวง แขวงสี่แยกมหำนำค เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๒

๒. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย
เดือนกรกฎำคม - ตุลำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และ
สถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๘ ครั้ง โดยสงเครำะห์เครื่องอุปโภคบริโภค และยำสำมัญประจำบ้ำนแก่ผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๗๘๖ รำย รวมมูลค่ำ ๒๐๐,๙๓๘.๐๐ บำท
จำนวน

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์

มูลค่ำ

(ครั้ง)

(รำย)

(บำท)

จังหวัดสุรินทร์

๕

๔๙๒

๑๓๓,๔๖๔.๐๐

จังหวัดเชียงใหม่

๑

๒

๙๗๑.๐๐

จังหวัดลำพูน

๒
๘

๒๙๒
๗๘๖

๖๖,๕๐๓.๐๐
๒๐๐,๙๓๘.๐๐

สถำนที่

รวม

วันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยที่ปรึกษำ กรรมกำร และสมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมมอบชุดธำรน้ำใจสภำกำชำดไทยฯ ให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจำกวำตภัย ในพื้น ที่อำเภอแม่อำย จำนวน ๒๕ รำย
และพื้ น ที่ อ ำเภอฝำง จ ำนวน ๗๒ รำย โดยมี ผู้ แ ทนในพื้ น ที่
เป็นผู้รับมอบ ณ อำเภอแม่อำย อำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ
เหล่ำกำชำดจังหวัดสุ รินทร์ สมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ป ระจำ
อำเภอท่ำตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และจิต อำสำในพื้นที่ มอบชุดธำรน้ำใจฯ
ช่วยผู้ประสบวำตภัย จำนวน ๙๔ ครัวเรือน ในพื้นที่ ๓ ตำบลของอำเภอ
ท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์

วัน ที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ ร่ว มกับ
เหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธำรน้ำใจฯ ช่วยผู้ประสบวำตภัย
โดยมีผู้แทนอำเภอสันทรำย รับมอบ ณ สถำนีกำชำดจังหวัดที่ ๓ จังหวัด
เชียงใหม่
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๓

๓. กำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
เดือนกรกฎำคม - ตุลำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และ
สถำนีก ำชำดส่ว นภูม ิภ ำค ได้ป ฏิบ ัต ิง ำนบรรเทำทุก ข์ผู ้ป ระสบอุท กภัย จ ำนวน ๑๐๖ ครั ้ง โดยสงเครำะห์
เครื่องอุปโภค-บริโภค และยำสำมัญประจำบ้ำน จำนวน ๒๙๓,๑๐๗ รำย รวมมูลค่ำ ๗๖,๖๘๓,๓๕๖.๐๐ บำท
สถำนที่
จังหวัดสตูล
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน
(ครั้ง)
๑
๓
๒

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)
๓๓๖.๐๐
๔๔.๐๐
๓๐๘.๐๐

มูลค่ำ
(บำท)
๑๐๕,๖๐๖.๐๐
๑๓,๘๓๘.๐๐
๙๑,๐๙๑.๐๐

จังหวัดนครรำชสีมำ

๑๗

๕๒,๕๘๘.๐๐

๑๓,๕๐๗,๒๐๖.๐๐

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ

๒
๑๗

๘,๙๒๘.๐๐
๓๗,๐๘๔.๐๐

๒,๖๘๑,๒๕๒.๐๐
๑๒,๐๑๔,๘๒๐.๐๐

จังหวัดมหำสำรคำม
จังหวัดสมุทรปรำกำร
จังหวัดปรำจีนบุรี

๑
๑
๑

๘,๒๓๒.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๔.๐๐

๒,๓๙๑,๘๗๒.๐๐
๖๙,๖๐๐.๐๐
๖๐๑,๒๐๐.๐๐

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดระนอง

๔
๓
๑

๒,๘๑๖.๐๐
๗๐๒.๐๐
๑๐๕.๐๐

๘๔๔,๘๐๐.๐๐
๕,๖๗๒.๐๐
๑๔๘,๔๙๙.๐๐

จังหวัดตำก

๓

๒,๑๖๐.๐๐

๖๑๒,๗๐๐.๐๐

จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก

๔
๑

๑๗,๐๗๖.๐๐
๗,๗๙๖.๐๐

๔,๖๙๕,๙๐๐.๐๐
๒,๑๔๓,๙๐๐.๐๐

จังหวัดกำญจนบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรำ

๑
๓

๖๕๖
๖,๑๙๖

๑๘๙,๒๐๐
๑๘๐,๔๐๐

จังหวัดชัยนำท

๓

๓,๖๔๐

๑,๗๐๓,๙๐๐

จังหวัดนครนำยก

๑

๙๕๖

๑,๐๐๑,๐๐๐

จังหวัดนครสวรรค์

๑

๒,๔๐๐

๒๖๒,๙๐๐

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๔

สถำนที่
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

จำนวน
(ครั้ง)
๓
๕

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์
(รำย)
๘,๔๗๒
๒๗,๘๘๐

มูลค่ำ
(บำท)
๖๖๐,๐๐๐
๒,๓๒๙,๘๐๐

จังหวัดลพบุรี

๒

๑๗,๙๖๐

๗,๖๖๗,๐๐๐

จังหวัดเลย
จังหวัดสระบุรี

๔
๑

๕,๕๒๘
๕๕๖

๑,๕๒๐๒๐๐
๑๕๒,๙๐๐

จังหวัดสิงห์บุรี

๕

๒๒,๑๘๐

๖,๐๙๙,๕๐๐

จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่ำงทอง

๑
๗

๑๖,๖๓๖
๑๘,๖๘๘

๔,๕๗๔,๙๐๐
๕,๑๓๙,๒๐๐

จังหวัดอุทัยธำนี
รวม

๘
๑๐๖

๑๙,๑๘๐
๒๙๓,๑๐๗

๕,๒๗๔,๕๐๐
๗๖,๖๘๓,๓๕๖.๐๐

วันที่ ๑๐ และ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยสถำนีกำชำดที่ ๔ นครรำชสีมำ และคณะ ร่วมกับ
นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสี มำ และคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดนครรำชสี มำ มอบชุดธำร น้ำใจฯ ให้แก่
ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้ำนใหม่สะแกรำช หมู่ ๑๕ ตำบลสะแกรำช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรำชสีมำ

วันที่ ๔ และ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดย
สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส และคณะ ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำด
จั ง หวั ด สมุ ท รปรำกำร คณะกรรมกำรเหล่ ำ กำชำด จั ง หวั ด
สมุ ท รปรำกำร และอำสำสมั ค ร มอบชุ ด ธำรน้ ำใจฯ ให้ แ ก่
ผู้ประสบภัย จำนวน ๖๗๓ ชุด ณ ที่ทำกำรผู้ใหญ่บ้ำน และมอบ
ชุดธำรน้ำใจฯ จำนวน ๗๐ ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่
๓ - ๖ ตำบลแพรกษำ โดยมีปลัดอำเภอชำนำญกำร อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปรำกำร รับมอบ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๕

วันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดย ฝ่ำยบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัด
ลพบุรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประเมินควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือของประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย
ในพื้นที่ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้ำนหมี่ และตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จั งหวัดลพบุรี นอกจำกนี้ ได้มอบชุดธำรน้ำใจฯ
พร้อมน้ำดื่ม ชุดอำหำรพร้อมรับประทำน ชุดสุขอนำมัย และยำสำมัญประจำบ้ำน ให้แก่ประชำชนที่ได้รับผลกระทบ และ
แนะนำกำรใช้แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ

วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดย สถำนี
กำชำดที่ ๑ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ส่ ง มอบชุ ด ธำรน้ ำใจฯ พร้ อ ม
น้ำดื่ม จำนวน ๓๒๘ ชุด ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปกครองส่วนท้องถิ่น
ต ำบลโคกจำน อ ำเภออุ ทุ ม พรพิ สั ย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วัน ที่ ๑ - ๓ ตุ ลำคม ๒๕๖๔ หั ว หน้ ำสถำนีกำชำดที่ ๔
นครรำชสีมำ ร่วมกับปลัดอำเภอโนนสูง ปลัด อบต. กำนัน
ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น และผู้ น ำชุ ม ชน ร่ ว มมอบชุ ด ธำรน้ ำใจฯ
เพื่อช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบอุทกภัย ณ องค์กำรบริห ำรส่ ว น
ต ำบลหลุ ม ข้ ำ ว ต ำบลหลุ ม ข้ ำ ว จ ำนวน ๒๙๖ ชุ ด โดย
นำยกเหล่ ำกำชำดจั งหวัดนครรำชสี มำ และคณะ เยี่ยม
หน่วยเรือท้องแบนสภำกำชำดไทย ที่ปฏิบัติงำนในพื้นที่
อำเภอโนนสูง ณ วัดหลุมข้ำว หมู่ ๑๕ ตำบลหลุมข้ำว และ
บ้ำนหนองอ้อ ตำบลเมืองปรำสำท อำเภอโนนสูง จังหวัด
นครรำชสีมำ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๖

วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ นำยอำเภออุ้มผำง ร่วมกับสมำชิก
กิ่ ง กำชำดอ ำเภออุ้ ม ผำง สำธำรณสุ ข อ ำเภออุ้ ม ผำง และ
ผู้นำท้องถิ่น มอบชุดธำรน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๔๔๐
ชุด โดยกำรประสำนงำนผ่ำนสถำนีกำชำดเทพรัตน์ จังหวัด
ตำก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอ
อุ้มผำง อำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก

วันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือท้องแบนสภำกำชำดไทย ที่ให้บริกำรรับส่งและขนย้ำยสิ่งของให้กับประชำชนที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับ
ควำมร้อนในพื้นที่ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุรี

วั น ที่ ๖ ตุ ล ำคม ๒๕๖๔ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด
สุ โ ขทัย นำยกเหล่ ำกำชำดจั งหวั ดสุ โขทัย และ
คณะ มอบชุดธำรน้ ำใจฯ พร้ อมน้ ำดื่ม จ ำนวน
๔๐๙ ชุด โดยกำรประสำนงำนผ่ำนสถำนีกำชำด
เทพรั ต น์ จั ง หวั ด ตำก เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ
อุทกภัย ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๗

วัน ที่ ๖ ตุ ลำคม ๒๕๖๔ ผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้ว ยนำยกเหล่ ำกำชำดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดลพบุรี และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภำกำชำดไทย
ที่ปฏิบัติงำนให้บริกำรน้ำดื่มสะอำดแก่ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย ณ ตำบลท่ำมะนำว อำเภอชัยบำดำล จังหวัด
ลพบุรี เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนในเบื้องต้น

วันที่ ๗, ๙, ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ หน่วยเรือท้องแบนสภำกำชำดไทย ร่วมกับสมำคมกู้ภัยจังหวัดอ่ำงทอง กู้ภัยจังหวัด
สุพรรณบุรี และจิตอำสำ ๙๐๔ ปฏิบัติงำนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคและอำหำรปรุงสุก
รวมทั้งเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยติดเตียง เพื่อส่งต่อไปรักษำยังโรงพยำบำล ณ อำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง

วัน ที่ ๑๒ ตุ ลำคม ๒๕๖๔ ผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวัดนครนำยก
เป็ น ประธำนมอบชุดธำรน้ ำใจฯ จ ำนวน ๒๓๙ ชุด ให้ แ ก่
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบำงอ้อ อำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก โดยมี นำยกเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด นครนำยก
คณะกรรมกำรเหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด นครนำยก และฝ่ ำ ย
บรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมมอบ
ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบำงอ้อ อำเภอบ้ำนนำ จังหวัด
นครนำยก
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๘

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 ได้ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ ผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคปอดอักเสบจำก
ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สรุปดังนี้
๔.๑ กำรเตรียมควำมพร้อม กำรดำเนินกำรป้องกัน และเฝ้ำระวังโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนำสำยพันธุใ์ หม่
(COVID-๑๙) ของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
๑. กำรเตรียมควำมพร้อมฯ ของส่วนกลำง
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค covid-๑๙ ด้วยกำร
ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของเจ้ำหน้ำที่และประชำชนทั่วไปที่มำติดต่อ โดยขอควำมร่วมมือให้ทุกคนที่เข้ำอำคำร
สวมใส่หน้ำกำกอนำมัย ให้บริกำรแอลกอฮอล์เจล บริเวณหน้ำลิฟท์โดยสำร และบริเวณเครื่องสแกนนิ้วของอำคำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และอำคำรเทิดพระเกียรติฯ รวมทั้งจั ดทำเครื่องหมำยระยะห่ำงทำงกำยภำพ (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 โดยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค 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 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 เพื่อลดควำ มเสี่ยงกำร
แพร่กระจำยเชื้อ หำกพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ จะมีกำรส่งต่อตำมระบบ โดยให้แต่ละสถำนีกำชำดเข้ำร่วมประชุมกับ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อหำข้อสรุปสำหรับขั้นตอนในกำรส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งจัดที่นั่ง
สำหรับผู้มำรับบริกำรโดยเว้นระยะห่ำงทำงสังคม จัดทำฉำกกั้นเพื่อป้องกันโรค และเน้นย้ำให้ผู้มำรับบริกำรทุกรำย
ใส่หน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำและแจกให้กับผู้ที่ไม่มีหน้ำกำกฯ นอกจำกนี้ ให้งดจัดกิจกรรมที่เป็นกำรรวมคน เช่น
กำรปฏิบัติงำนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เฉพำะทำง กิจกรรมชุมชนพร้อมรับภั ยพิบัติ กำรจัดอบรม ฯลฯ
แต่ยังให้บริกำรตรวจวัดสำยตำ และประกอบแว่นสำยตำมอบให้ผู้ด้อยโอกำส ณ ที่ตั้ง
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๒๙

๔.๒ กำรปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ของสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ

๑. จัดทีมแพทย์และพยำบำล ร่วมปฏิบัติงำนกับสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร และหน่วยงำนใน
พื้นที่ต่ำงจังหวัด โดยสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ส่วนกลำง และสถำนีกำชำด ส่วนภูมิภำค ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีน
ป้ อ งกั น โรคโควิด -๑๙ ให้ แ ก่ ผู้ สู งอำยุ และผู้ ป่วย ๗ กลุ่ ม โรค ได้ แ ก่ โรคทำงเดินหำยใจเรื้ อรัง โรคหั ว ใจและ
หลอดเลือด โรคไตวำยเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบำหวำน และร่วมกับโรงพยำบำลและ
หน่วยงำน ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด ปฏิบัติงำนจุด ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ และดูแลสังเกตอำกำรผู้รับบริกำรหลัง
ฉีดวัคซีนฯ โดยปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำย
๒. จัดทีมแพทย์และพยำบำล ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ “ซิโนฟำร์ม” ที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกสภำกำชำดจีน ให้แก่กลุ่มผู้เปรำะบำง และแรงงำนข้ำมชำติ ที่ยังไม่เคยได้รับกำรฉีดวัคซีนมำก่อน
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และต่ำงจังหวัด โดยปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่ำ
สถำนกำรณ์จะคลี่คลำย
ตั้งแต่เดือนกันยำยน – เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๔
มีผู้ได้รับวัคซีนฯ
รวมทั้งสิ้น
๕๒,๘๐๔
รำย จำแนกเป็น
- คนไทย
๓๑,๐๘๐
รำย
- แรงงำนข้ำมชำติ
๒๑,๗๒๔
รำย
มีอำสำสมัครร่วมปฏิบัติงำน รวมทั้งสิ้น
๑,๒๔๕
รำย จำแนกเป็น
- อำสำสมัครคนไทย
๑,๐๙๔
รำย
- อำสำสมัครต่ำงชำติ
๑๕๑
รำย
ผลกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนฯ ณ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ กรุงเทพฯ และร่วมกับกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ปฏิบัติงำนในพื้นที่ ๗ เขตของกรุงเทพมหำนคร ได้แก่ เขตบำงบอน
เขตบำงแค เขตคันนำยำว เขตธนบุรี เขตดินแดง เขตรำชเทวี และเขตคลองเตย ระหว่ำงวันที่ ๑๘ กันยำยน –
๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีผู้ได้รับวัคซีนฯ รวม ๑๘,๓๔๕ รำย (จำแนกเป็น คนไทย ๑๒,๐๗๕ รำย และแรงงำน
ข้ำมชำติ ๖,๒๗๐ รำย) มีอำสำสมัครร่วมปฏิบัติงำน รวม ๙๑๖ รำย (จำแนกเป็น อำสำสมัครคนไทย ๘๗๗ รำย
และอำสำสมัครต่ำงชำติ ๓๙ รำย)
๒.๒ ปฏิ บั ติ ง ำนฉี ด วั ค ซี น ฯ ณ สถำนี ก ำชำดที่ ๒ กรุ ง เทพฯ สถำนี ก ำชำดที่ ๕ จั ง หวั ด
สมุทรปรำกำร และสถำนีกำชำดที่ ๑๑ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนกันยำยน – เดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีผู้ได้รับ
วั ค ซี น ฯ รวม ๓๒,๒๒๒ รำย (จ ำแนกเป็ น คนไทย ๑๙,๐๐๕ รำย และแรงงำนข้ ำ มชำติ ๑๓,๒๑๗ รำย
มีอำสำสมัครร่วมปฏิบัติงำน รวม ๓๒๙ รำย (จำแนกเป็น อำสำสมัครคนไทย ๒๑๗ รำย และอำสำสมัครต่ำงชำติ
๑๑๒ รำย)
๒.๓ ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนฯ ณ พื้นที่พักพิงชั่วครำวผู้หนีภัยกำรสู้รบบ้ำนถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดรำชบุรี ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลำคม และ วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีผู้ได้รับวัคซีนฯ เชื้อชำติ
พม่ำ (กะเหรี่ยง) รวม ๑,๓๓๕ รำย (๒,๒๓๗ โดส)
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๐

สำหรับกำรปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ ให้แก่ผู้หนีภัยกำรสู้รบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
มำก่อน ณ พื้นที่พักพิงชั่วครำวฯ บ้ำนถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวั ดรำชบุรี ได้กำหนดวันปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนฯ
เข็มที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๔ และเข็มที่ ๒ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ โดยเป็นกำร
ทำงำนร่วมกันระหว่ำงสภำกำชำดไทย กระทรวงมหำดไทย จั งหวัดรำชบุรี โรงพยำบำลสวนผึ้ง สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติประจำประเทศไทย (UNHCR) คณะกรรมกำรกู้ภัยนำนำชำติ (IRC) โดยกำรสนับสนุน
จำก สหพันธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ (IFRC) คณะกรรมกำรกำชำดระหว่ำงประเทศ
(ICRC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด
(มหำชน) (NT) และบริษัท แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหำชน) (AIS) ซึ่งกำรปฏิบัติงำนครั้งนี้ ได้มีกำรนำ
ระบบบริกำรฉีดวัคซีนฯ ที่มีกำรบันทึกข้อมูลของผู้ฉีดวัคซีนฯ ด้ วยระบบเทคโนโลยีแบบ Face Verification และ
Iris recognition ที่ได้รับกำรพัฒนำโดย NECTEC และ iRespond พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบหมอพร้อมของ
กระทรวงสำธำรณสุข (Moph IC) เพื่อลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ไม่มีสัญชำติไทยและไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียน
รำษฎร์ ซึ่งใช้วิธีกำหนดรหัสประจำตัวบุคคลด้วยกำรขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ๑ ตัว ตำมด้วยหมำยเลข ๑๓ หลักเป็น
กำรชั่วครำวให้กบั ผู้รับวัคซีนฯ ทั้งนี้ ในโอกำสต่อไป เมื่อสภำกำชำดไทยสำมำรถจัดหำวัคซีนหรือได้รบั บริจำควัคซีน
จำกองค์กรต่ำงๆได้มำกขึ้นก็จะขยำยกำรฉีดวัคซีนไปยังประชำกรกลุ่มต่ำงๆ ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย
ต่อไป
นอกจำกนี้ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เพื่อประชุมหำรือในกำรจัดตัง้
หน่วยบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้กับผู้หนีภัยกำรสู้รบ พร้อมดูสถำนที่ในกำรจัดตั้งหน่วยดังกล่ำว
ณ พื้น ที่พักพิงชั่ว ครำวผู้หนี ภัยกำรสู้รบบ้ำนแม่สุริน อำเภอขุนยวม และพื้นที่พักพิงชั่วครำวผู้หนีภัยกำรสู้รบ
บ้ำนใหม่ในสอย อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
วั น ที่ ๒-๕, ๙-๑๐ สิ ง หำคม ๒๕๖๔ สถำนี ก ำชำดที่ ๑ จั ง หวั ด
สุ ริ น ทร์ ปฏิบั ติงำนร่ ว มกั บ โรงพยำบำลสุ ริ น ทร์ ในกำรฉีด วั ค ซี น
ป้องกันโควิด-๑๙ โดยดูแลสังเกตอำกำรผู้รับบริกำรหลังรับกำรฉีด
วัคซีนฯ ณ คณะวิทยำกำรจัดกำรอำคำร ๔๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรินทร์
วันที่ ๒-๓, ๙, ๑๖, ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ
เฉลิ มพระเกีย รติฯ ร่ ว มปฏิบั ติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ ณ
อำคำรเอนกประสงค์ อบต.ถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ
โดยดูแลสังเกตุอำกำรรำยที่มีปัญหำก่อนและหลังรับวัคซีนโควิด-๑๙

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๑

วันที่ ๓, ๕-๖, ๙-๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๖ อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมปฏิบัติงำนกับโรงพยำบำล
อรัญประเทศ ในกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ณ หอประชุม สพป. สระแก้ว เขต ๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ ๓-๔, ๙, ๑๑, ๑๓, ๑๘, ๒๗ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-๑๙ ร่วมกับโรงพยำบำล ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ โดยเปิดรับ Walk in กลุ่มผู้สูงอำยุ กลุ่มผู้ป่วย ๗ โรคเรื้อรัง
และสตรีมีครรภ์ จำนวน ๘๐๐ รำย ณ โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำมหำวชิรำลงกรณ จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันที่ ๒๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๔ นครรำชสีมำ ร่วมปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำ
เดอะมอลล์ จังหวัดนครรำชสีมำ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๒

วันที่ ๙ - ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส จังหวัดสมุทรปรำกำร ให้บริกำรฉีดวัคซีนโควิด ๑๙
แก่ผู้ ที่มีอำยุ ๖๐ ปี ขึ้น ไป หญิงตั้งครรภ์อำยุครรภ์ ๑๒ สั ปดำห์ ขึ้นไป และกลุ่ มผู้ ป่ว ย ๗ โรคเรื้อรัง ณ อำคำรหอพัก
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู สภำกำชำดไทย จังหวัดสมุทรปรำกำร

วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้บริกำรฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แก่
ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขำพิทักษ์ ชุมชนเพชรสระสรง และชุมชนไร่นุ่น ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) ร่วมปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙
ที่จุดลงทะเบียนผู้รับบริกำร จุดฉีดวัคซีน ฯ และจุดสังเกตอำกำรหลังฉีดวัคซีน ฯ ณ โรงยิมเนเซียมเทศบำลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๓

วันที่ ๓๑ สิงหำคม และ วันที่ ๑, ๗-๘, ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ปฏิบัติงำน
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ และสังเกตอำกำรรำยที่มีปัญหำก่อนฉีดและหลังฉีด ณ อำคำรเอนกประสงค์ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงำ จังหวัดพังงำ

วันที่ ๑, ๓, ๖, ๘, ๑๐, ๒๐, ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโรค
โควิด-๑๙ ร่วมกับโรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ ณ อำคำรพุทธสถำน โรงพยำบำล ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ จังหวัดอุบลรำชธำนี

วันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมือง
หัวหิน ให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ เข็มที่ ๑ และเข็ม ๒
ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอำยุในชุมชนเขตเทศบำลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๔

วันที่ ๗ - ๘, ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙
และสังเกตอำกำรหลังฉีดวัคซีนฯ ณ โรงยิมเนเซียมเทศบำลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วัน ที่ ๒๐ - ๒๓, ๒๗ - ๓๐ กัน ยำยน ๒๕๖๔
สถำนี ก ำชำดที่ ๑ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ปฏิ บั ติ ง ำน
ร่ ว มกับ โรงพยำบำลสุ ริน ทร์ ณ คณะวิทยำกำร
จัดกำรอำคำร ๔๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
โดยดู แ ลสั ง เกตอำกำรผู้ รั บ บริ ก ำรหลั ง รั บ กำร
ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙

วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนำสังคมและ
สวัส ดิกำร กระทรวงกำรพัฒ นำสั งคมและควำมมั่นคงของมนุ ษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ กำลั งใจเจ้ำหน้ำที่ และ
อำสำสมัครที่ ร่ ว มปฏิบั ติ งำนหน่ ว ยบริ ก ำรฉี ดวั คซี นป้ อ งกันโควิด -๑๙ ณ โครงกำรสุ ข ำภิบ ำล ๑ กำรเคหะแห่ ง ชำติ
ซอยนวมินทร์ ๗๔ กรุงเทพฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๕

วัน ที่ ๒๔ กัน ยำยน ๒๕๖๔ ผู้ ช่ว ยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย พร้อมด้ว ยรองผู้ อำนวยกำรส ำนัก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ
ตรวจเยี่ยมกำรให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ “ซิโนฟำร์ม” โดยมี ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และผู้ ว่ ำ กำรกำรเคหะแห่ ง ชำติ ร่ ว มตรวจเยี่ ย ม ณ สนำมกี ฬ ำห้ ว ยขวำง เขตดิ น แดง
กรุงเทพมหำนคร

วันที่ ๕ และ ๗ ตุลำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) ร่วมปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ปฏิบัติงำนจุดซักประวัติ จุดลงทะเบียนผู้รับบริกำร และจุดฉีดวัคซีน ณ โรงพยำบำลทุ่งสง (ชัยชุมพล) อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันที่ ๔-๕, ๑๑, ๑๒, ๑๔ และ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๔
สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ
โรงพยำบำลพังงำ ปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ โดยดูแลสั งเกตอำกำรรำยที่ มีปั ญ หำก่ อ นและ
หลังฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ณ อบต.ถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง
พังงำ จังหวัดพังงำ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๖

วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ “ซิโนฟำร์ม”
เข็มที่ ๑ แก่ประชำกรข้ำมชำติ พื้นที่กรุงเทพมหำนคร ณ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยมีคณะผู้บริหำรสภำกำชำดไทย
ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ กำลั งใจแพทย์ พยำบำล อำสำสมัคร และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน โดยให้บริกำรฉีดวัคซีนฯ แก่
ประชำกรข้ำมชำติที่ยังไม่เคยได้รับกำรฉีดวัคซีนมำก่อน ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร และจังหวัดสมุทรปรำกำร โดยให้บริกำร
ฉีดวัคซีนฯ ในวันที่ ๕-๘, ๑๑, ๑๖ และ ๒๐ ตุลำคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ในวันที่ ๘ และ ๒๙ ตุลำคม
๒๕๖๔ ณ สถำนีกำชำดที่ ๑๑ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๔, ๒๕-๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ ณ สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส จังหวัด
สมุทรปรำกำร และในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ ณ สถำนีกำชำดที่ ๒ กรุงเทพฯ

วันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ จัดตั้งหน่วยบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙ “ซิโนฟำร์ม” เข็ม ๒
ให้แก่ประชำชนกลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้ำน ติดเตียง ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร หญิงตั้งครรภ์ที่มีอำยุครรภ์ตั้งแต่ ๑๒
สัปดำห์ขึ้นไป ณ วัดนินสุขำรำม เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๗

วันที่ ๑๑-๑๒, ๑๔ ตุลำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติงำนร่วมกับโรงพยำบำลสุรินทร์ โดยดูแล
สังเกตอำกำรผู้รับบริกำรหลังรับกำรฉีดวัคซีนโควิด -๑๙ ณ คณะวิทยำกำรจัดกำรอำคำร ๔๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๗ - ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิ ทัล สภำกำชำดไทย พร้อมด้วย
iResponse ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรทำง
กำรแพทย์ ผู้ช่วยหัวหน้ำพยำบำล (ฝ่ำยบริหำร) และคณะเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ระบบ
กำรลงทะเบียนผู้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -๑๙ (ซิโนฟำร์ม) ให้แก่ผู้ลี้ภัย และประชุมหำรือกับนำยอำเภอสวนผึ้ง และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมในจัดตั้งหน่วยบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -๑๙ (ซิโนฟำร์ม) ที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกสภำกำชำดจีน ให้แก่ผู้ลี้ภัย และผู้อำศัยในพื้นที่ พักพิงชั่วครำวบ้ำนถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี
พร้อมกันนี้ได้ทำกำรทดสอบซอฟต์แวร์กำรฉีดวัคซีนฯ และอบรมกำรใช้งำนลงทะเบียนผู้รับกำรฉีดวัคซีน ฯ จำกเจ้ำหน้ำที่
ของ NECTEC ให้แก่ผู้ลี้ภัยภำยในพื้นทีพ่ ักพิงชั่วครำวฯ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๘

วันที่ ๒๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย ฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ ในฐำนะผู้แทนเลขำธิกำรสภำกำชำดไทย
เป็นประธำนในพิธีเปิดหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เชิงรุก สำหรับผู้หนีภัยกำรสู้รบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมำก่อน
โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรี รองปลัดกระทรวงมหำดไทย ผู้แทนจำกสำนักงำนข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ
ประจำประเทศไทย (UNHCR) สหพันธ์สภำกำชำดและสภำเสี้ยววงเดือนแดงระหว่ำงประเทศ (IFRC) คณะกรรมกำร
กำชำดระหว่ำงประเทศ (ICRC) คณะกรรมกำรกู้ภัยนำนำชำติ (IRC) หน่ว ยงำนภำครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนดังกล่ำว ร่วมในพิธี ณ พื้นทีพ่ ักพิงชั่วครำวบ้ำนถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี

วั น ที่ ๑๕ – ๑๗ พฤศจิ ก ำยน
๒ ๕ ๖ ๔ ผู้ ช่ ว ย ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ หัวหน้ำ
พยำบำลสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
หั ว ห น้ ำ ส ถ ำ นี ก ำ ช ำ ด ที่ ๓
เชี ย งใหม่ และคณะ พร้ อ มด้ ว ย
เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ จ ำ ก International
Rescue Committee (IRC) และ
หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ลงพื้ น ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมหำรือกำรจัดตั้งหน่วยบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับผู้หนีภัยกำรสู้รบ พร้อมดูสถำนที่ใน
กำรจัดตั้งหน่วยบริกำรฉีดวัคซีน ฯ ณ พื้นที่พักพิงชั่วครำวผู้หนีภัยกำรสู้รบบ้ำนแม่สุริน อำเภอขุนยวม และพื้นที่ พักพิง
ชั่วครำวผู้หนีภัยกำรสู้รบบ้ำนใหม่ในสอย อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๓๙

วันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ หัวหน้ำพยำบำลสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
และคณะ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี เจ้ำหน้ำที่คณะกรรมกำรกู้ภัยนำนำชำติ
(IRC) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนหน่วยบริกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ซิโนฟำร์ม ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก
สภำกำชำดจีน เข็มที่ ๒ เพื่อช่วยลดควำมรุนแรงของกำรเจ็บป่วยและเสียชีวิต สร้ำงภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ผู้ที่อำศัยในประเทศ
ณ พื้นที่พักพิงชั่วครำวผู้หนีภัยกำรสู้รบบ้ำนถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดรำชบุรี

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๐

๓. เชิญชวนแพทย์ และพยำบำล จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในสภำกำชำดไทย หน่วยงำน
ภำครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง ผู้ ที่ เ กษี ย ณอำยุ และศิ ษ ย์ เ ก่ ำ ของสมำคมศิ ษ ย์ เ ก่ ำ แพทย์ จุ ฬ ำลงกรณ์ และ
สมำคมศิษย์เก่ำพยำบำลสภำกำชำดไทย ร่วมเป็นอำสำสมัครปฏิบัติงำนฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-๑๙ ในนำม
สภำกำชำดไทย ณ จุดบริกำรฉีดวัคซีนฯ ที่สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ , จุดบริกำรฉีดวัคซีนฯ เพิ่มเติม ที่สำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ ร่ว มกับสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
และจุ ด บริ ก ำรฉี ด วัค ซี น ฯ ที่ ส ถำนี ก ำชำดที่ ๒, ๕, ๑๑ และในพื้ น ที่ ต่ ำ งจั ง หวั ด ที่ ส ถำนี ก ำชำด ส่ ว นภู มิ ภ ำค
ช่วยปฏิบัติงำนฉีดวัคซีนฯ กับหน่วยงำนในพื้นที่ ทั้งนี้ สำหรับแพทย์ พยำบำลที่เกษียณอำยุแล้ว และเต็มใจที่จะ
เป็นอำสำสมัครดังกล่ำว ทำงสำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ จะได้ทำกำรประสำนงำน เพื่อให้ได้รับกำรฉีดวัคซีน ป้องกัน
โควิด-๑๙ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำนประมำณ ๒ - ๓ สัปดำห์
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนำยน – ๑๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีอำสำสมัครร่วมปฏิบัตงิ ำนฉีดวัคซีนป้องกัน
โควิด-๑๙ ในนำมสภำกำชำดไทย สรุปดังนี้
- อำสำสมัครที่ลงทะเบียน รวมทั้งสิ้น ๗,๓๔๙ รำย แบ่งเป็น
* แพทย์
จำนวน
๒๘๔ รำย
* พยำบำล
จำนวน
๕๙๙ รำย
* ทันตแพทย์
จำนวน
๑๑๙ รำย
* ผู้ช่วยพยำบำล
จำนวน
๓๙ รำย
* อำสำสมัครทั่วไป
จำนวน
๖,๓๐๘ รำย
- ลงทะเบียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ แบ่งเป็น
* ผ่ำนระบบ Call Center จำนวน
* ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ จำนวน

๗๔ รำย
๗,๒๗๕ รำย

- อำสำสมัครลงไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น ๙๑๐ รำย แบ่งเป็น
* กรุงเทพมหำนคร
จำนวน
๗๖๙ รำย
(แพทย์ ๗๒ รำย ทันตแพทย์ ๓๒ รำย พยำบำล ๘๖ รำย ผู้ช่วยพยำบำล ๔ รำย และ
อำสำสมัครทั่วไป ๕๗๕ รำย)
* ต่ำงจังหวัด
จำนวน
๑๔๑ รำย
(แพทย์ ๑๔ รำย ทันตแพทย์ ๑ รำย พยำบำล ๓๐ รำย ผู้ชว่ ยพยำบำล ๑ รำย และ
อำสำสมัครทั่วไป ๙๕ รำย)

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๑

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๒

๔.๓ กำรใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ค้นหำและแจ้งร้องขอชุดธำรน้ำใจกู้ชีวติ ฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙
ให้ผู้ถูกกักกันโรคที่ขำดแคลน ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้ และแรงงำนข้ำมชำติ
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง และสถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ร่วมกับ
เหล่ำกำชำดจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคปอดอักเสบจำก
ไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้แก่ผู้กักกันตนเองและผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้ แรงงำน
ข้ำมชำติ และโรงพยำบำลสนำม ดังนี้
๑. ประชำสัมพั น ธ์แ ละแนะนำกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย ” ในกำรร้องขอควำมช่ว ยเหลือ
ผู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด -๑๙ ที่ต้องกักตัว ๑๔ วัน ให้แก่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ในเขตกรุงเทพมหำนคร
๒. ชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙
ในกำรช่วยเหลือประชำชนที่ถูกกักกันโรคที่บ้ำนแต่ขำดแคลนอำหำร ผู้ประสบวิกฤตทำงเศรษฐกิจ
ที่ขำดแคลน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ สภำกำชำดไทย โดย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และเหล่ำกำชำดจังหวัดต่ำงๆ ได้มอบ “ชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙” ประกอบด้วย ข้ำวสำร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลำกระป๋อง ปลำรำดพริกกระป๋อง ไข่พะโล้ใส่ไก่ น้ำพริกปลำทูน่ำ ถุงขยะสีดำขนำดเล็ก ฯลฯ ตั้งแต่
เริ่มมีสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดจนถึงปัจจุบัน ระหว่ำงวันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓ – ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ พร้อมน้ำดื่ม ๔๐๘,๙๒๖ ชุด มูลค่ำ ๒๖๙,๘๙๑,๑๖๐ บำท
ในพื้นที่ ๗๓ จังหวัด โดยแบ่งเป็น มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ที่ต้องทำกำร
กักตัวให้อยู่ในพื้นที่ รวม ๓๓๘,๐๐๑ ชุด และมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด ๑๙ พร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบ
วิกฤตทำงเศรษฐกิจที่ยำกไร้ รวม ๗๐,๙๒๕ ชุด

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๓

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๔

วันที่ ๒, ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ พร้อมน้ำดื่ม
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ให้แก่เหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้กักกันตนเอง ณ พื้นที่ปิดหมู่บ้ำน
อำเภอสนม จำนวน ๒๒๗ ชุด และยำสีฟัน ๒๔๐ หลอด ถุงขยะดำใหญ่ ถุงขยะแดงใหญ่ จำนวน ๔๐๐ ใบ น้ำยำทำควำม
สะอำดพื้น ให้ศูนย์กักกันผู้ที่ต้องระวังและสังเกตอำกำร ณ ศูนย์อบรมเยำวชนจังหวัดสุรินทร์ บ้ำนจักจรูก อำเภอเมือง ฯ
จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ปลัดประจำตำบลสำมร้อยยอด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำ
หมู่บ้ำน (อสม.) สมำชิกกองอำสำรักษำดินแดนที่ ๙ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด -๑๙ ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย" ให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัว เนื่องจำกเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ ๔ หมู่บ้ำน ของตำบลสำมร้อยยอด
อำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ พร้อมน้ำดื่ม
ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ให้แก่เหล่ำกำชำดจังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้กักกันตนเอง จำนวน ๒๗๖ ชุด
ณ พื้นที่ปิดหมู่บ้ำนโนนแดง และบ้ำนน้ำคำ ตำบลท่ำตูม อำเภอ ท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๕

วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ ให้แก่ผู้ที่กักตัว
๑๔ วั น โดยผ่ ำ นกำรร้ อ งขอจำกแอปพลิ เ คชั น “พ้ น ภั ย ” ณ ชุ ม ชนเขำพิ ทั ก ษ์ ต ำบลหั ว หิ น อ ำเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จังหวัดตำก มอบชุดธำรน้ำใจ
กู้ชีวิตฝ่ำวิกฤติโควิด -๑๙ จำนวน ๔๐ ชุด ให้กับกองกำกับกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ ๓๔ จังหวัดตำก เพื่อนำไปมอบให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชำยแดนในสังกัดที่ถูกกักกันตน และมอบชุดยำสำมัญประจำบ้ำน ๑๐๐
ชุด ไว้กับห้องพยำบำลโรงเรียน ณ อำเภออุ้มผำง จังหวัดตำก

วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดเทพรัตน์ จังหวัดตำก มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ ให้กับตัวแทน
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ถูกกักกันตนที่บ้ำนจำกกำรระบำดของโรคโควิด –๑๙ ในพื้นที่
บ้ำนลำนเต็ง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๖

วันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ มอบชุด
ธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ให้กับประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-๑๙ จำนวน ๒๖๖ ชุด โดยมีปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นผู้แทนมอบ ณ บ้ำนป่ำละอู ตำบล
ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดอุบลรำชธำนี
มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ เพื่อนำไปบรรเทำทุกข์
ให้ ผู้ กักตนเองเพื่อป้ องกัน กำรแพร่ ร ะบำดของไวรัส โควิด -๑๙
ในพื้นที่ชุมชนปอยปริ ง และชุมชนบำรุงรำษฎร์ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๑๓, ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ เพื่อ
ช่วยเหลือประชำชนที่ถูกกักตัวเนื่องจำกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด -๑๙ ณ ตำบลไร่ใหม่ และตำบลไร่เก่ำ อำเภอ
สำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๗

วันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ
เฉลิ มพระเกีย รติฯ ส่ งมอบชุดธำรน้ ำใจกู้ชีวิตฝ่ ำวิกฤติ
โควิ ด -๑๙ ให้ แ ก่ เ หล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด กระบี่ ทั้ ง นี้ รอง
นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะ ร่วมบรรจุ
ชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ จำนวน ๖๒๐ ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ำย
ให้ กั บ ผู้ กั ก ตั ว และผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ โดยกำรส ำรวจ
ข้อมูลจำกอำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจ ำหมู่บ้ำน ผ่ำน
ทำงแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ณ หอประชุมที่ว่ำกำรอำเภอ
อ่ำวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙ ให้
เหล่ำกำชำดจังหวัดกระบี่ โดยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน จำนวน ๑,๐๒๙ ชุด เพื่อมอบให้แก่ผู้กักกันตนเอง
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

วั น ที่ ๑๒ ตุ ล ำคม ๒๕๖๔ สถำนี ก ำชำดที่ ๗ จั ง หวั ด
อุบลรำชธำนี ร่วมกับนำยอำเภออำกำศอำนวย พร้อมด้วย
คณะหัวหน้ำส่วนรำชกำร มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤต
โควิด-๑๙ จำนวน ๒๗๓ ชุด ให้แก่ผู้กักกันตนเอง เพื่อป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -๑๙ ณ บ้ำนหนองตำไก้ ตำบล
อำกำศ อำเภออำกำศอำนวย จังหวัดสกลนคร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๘

วันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดภูเก็ต และคณะ
มอบสิ่งของเครื่องใช้ในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-๑๙ และมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ จำนวน
๗๒ ชุด โดยกำรประสำนงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดภูเก็ต ณ โรงพยำบำลสนำมมณีครำม จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ หัวหน้ำสถำนีกำชำดที่ ๗
จั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี ร่ ว มกั บ เหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด
อุบลรำชธำนี มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด -๑๙
จำนวน ๓๑ ชุด ให้แก่เทศบำลนครอุบลรำชธำนี เพื่อนำไป
มอบให้ ผู้ กั ก กั น ตนที่ มี ค วำมเสี่ ย งสู ง ณ ชุ ม ชนวัดหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จั งหวัดอุบ ลรำชธำนี โดย
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) แจ้งร้องขอ
ควำมช่วยเหลือผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ จำนวน ๖๐ ชุด ให้ผู้แทนจำก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำคง เพื่อมอบให้แก่ผู้กักกันตนเอง ๑๔ วัน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ้ำนเถกิง ตำบลตำคง อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๔๙

วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เหล่ำกำชำดจังหวัดบึ งกำฬ รับมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙ จำกสำนักงำน
บรรเทำทุกข์ฯ จำนวน ๒๔๑ ชุด ที่ร้องขอผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และได้รับกำรประสำนงำนผ่ำนสถำนีกำชำดที่ ๑
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบัวตูม เพื่อบรรเทำทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) กรณีปิดหมู่บ้ำน ณ บ้ำนโนนอุดม หมู่ ๓ และ
บ้ำนโนนสมบูรณ์ หมู่ ๑๓ ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ

วันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะ ร่วมกับนำยอำเภอเมืองกระบี่ มอบชุดธำรน้ำใจ
กู้ ชี วิ ต ฝ่ ำ วิ ก ฤตโควิ ค -๑๙ ซึ่ ง ได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ โดยกำรร้ อ งขอควำมช่ ว ยเหลื อ ผ่ ำ น
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และกำรประสำนงำนผ่ำนสถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบให้กับผู้ที่กักตนเอง
และสัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ตำบลเขำทอง ตำบลหนองทะเล และตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รวม ๓๖๓ ชุด
โดยมีผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประธำน อสม. รับมอบ ณ ศำลำประชำคมที่ว่ำกำรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๐

๓. บรรเทำทุกข์ผปู้ ่วยโควิด-๑๙ ที่โรงพยำบำลสนำม
เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ โดยส่วนกลำง
และสถำนีกำชำดส่วนภูมิภำค ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผปู้ ่วย
โควิด-๑๙ ที่โรงพยำบำลสนำม จำนวน ๒๖ ครั้ง โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ผู้ป่วยโควิด-๑๙ จำนวน ๗,๒๗๖ รำย
รวมมูลค่ำ ๓,๘๓๒,๘๒๐.๖๕ บำท
จำนวน

ผู้รับกำรบรรเทำทุกข์

มูลค่ำ

(ครั้ง)

(รำย)

(บำท)

จังหวัดร้อยเอ็ด

๒

๙๑๕

๑๐๗,๙๐๐.๐๐

จังหวัดสุรินทร์

๑

๔๐๐

๓๐๙,๐๐๐.๐๐

จังหวัดปรำจีนบุรี
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

๓
๗

๕๐๐
๙๔๐

๑,๖๘๕,๖๙๒.๐๐
๒๘๖,๗๒๐.๐๐

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดชัยภูมิ

๑
๑
๑

๑๐๐
๕๕๖
๔๐๐

๗๕,๐๐๐.๐๐
๑๖๖,๘๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐

จังหวัดสมุทรปรำกำร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลรำชธำนี

๑
๑
๔

๑๐๐
๑๐๐
๗๘๕

๖๓,๒๕๐.๐๐
๖๑,๐๐๐.๐๐
๓๓๓,๘๕๘.๖๕

จังหวัดภูเก็ต

๔
๒๖

๒,๔๘๐
๗,๒๗๖

๖๒๓,๖๐๐.๐๐
๓,๘๓๒,๘๒๐.๖๕

สถำนที่

รวม

นอกจำกนี้ ในกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ระหว่ำงวันที่ ๗ เมษำยน – ๓๑ ตุลำคม
๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้มอบสิ่งของสนับสนุนโรงพยำบำลสนำม ใน ๒๖ จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ชลบุรี
สุรินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ นครรำชสีมำ สระแก้ว ปรำจีนบุรี ยโสธร พังงำ ลำพูน สมุทรปรำกำร เพชรบุรี กำฬสินธุ์
ศรีสะเกษ จันทบุรี ภูเก็ต สตูล สมุทรสำคร ตำก ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครศรีธรรมรำช เลย พระนครศรีอยุธยำ สิงห์บุรี
และฉะเชิงเทรำ ดังนี้
- มุ้ง
๓,๘๖๖
หลัง
- ผ้ำห่ม
๖,๑๒๖
ผืน
- หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ (ผู้ใหญ่)
๗,๑๘๔
ชิ้น
- หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ (เด็ก)
๑,๓๓๐
ชิ้น
- หน้ำกำกอนำมัยทำงกำรแพทย์
๘๑,๕๐๔
ชิ้น
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๑

- หน้ำกำก N๙๕
- ชุด PPE
- ชุดสุขอนำมัย
- Face shield
- เครื่องวัดอุณหภูมิ
- น้ำยำฆ่ำเชื้อ
- แอลกอฮอล์เจลล้ำงมือ
- แอลกอฮอลเจลล้ำงมือ
- แอลกอฮอลเจลล้ำงมือ
- ที่นอน พร้อมผ้ำปู
- หมอน พร้อมปลอก
- ผ้ำเช็ดตัว
- ถุงมือ
- สบู่
- ยำสีฟัน พร้อมแปรงสีฟัน
- ยำสำมัญประจำบ้ำน
- Paper Cap
- ถุงดำ
- ถุงแดง

๒,๘๓๕
๓,๖๐๐
๑๐,๔๗๑
๓,๙๗๙
๔๐
๖๔๘
๒๐,๑๘๒
๗,๔๐๔
๖๐๐
๔,๐๐๖
๑,๖๑๐
๑,๑๖๐
๒๕,๕๑๗
๕๐๐
๘๑๒
๑,๐๕๒
๒,๑๕๐
๒๐๐
๒๐๐

ชิ้น
ชุด
ชุด
ชิ้น
ชิ้น
แกลลอน
หลอด
ขวด
แกลลอน
ชุด
ชุด
ผืน
กล่อง
ก้อน
ชุด
ชุด
ชิ้น
แพ็ค (แพ็คละ ๖ ใบ)
แพ็ค (แพ็คละ ๖ ใบ)

วัน ที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๖๔ ฝ่ ำยบรรเทำทุกข์ผู้ ประสบภัย ส ำนักงำนบรรเทำทุก ข์ฯ ร่ว มกับ นำยกเหล่ ำกำชำดจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรำ และคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดฉะเชิงเทรำ มอบที่นอน ๓๐๐ ชุด มุ้ง ๓๐๐ หลัง ผ้ำห่ม ๓๐๐ ผืน
ผ้ำขนหนู ๓๐๐ ผืน หน้ำกำกผ้ำ ๙๐๔ ชิ้น แอลกอฮอล์ เจล ๓๐๐ หลอด น้ำยำฆ่ำเชื้อ (๓.๕ ลิตร) ๑๐ แกลลอน ให้แก่
โรงพยำบำลสนำม ศูนย์พักคอยเฝ้ำระวังผู้กักตัว ๑๔ วัน กลุ่มผู้ที่มีรำยได้น้อย และกลุ่มผู้เปรำะบำง ที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดโควิด-๑๙ ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยร้องขอผ่ำนระบบแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๒

วันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) ส่งมอบชุดสุขอนำมัย จำนวน ๑๒๐ ชุด และ
น้ำยำทำควำมสะอำดพื้น (๒ ลิตร/ขวด) จำนวน ๖๐ ขวด เพื่อใช้ในโรงพยำบำลสนำมอำเภอบำงขัน จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ซึ่งจัดตั้ง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศำลำประชำคมที่ว่ำกำรอำเภอบำงขัน จำนวน ๖๐ เตียง และโรงเรียนบำงขันวิทยำ จำนวน
๖๐ เตียง กำหนดเปิดบริกำรในวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หลังจำกนั้น ได้ส่งมอบผ้ำห่ม จำนวน ๒๐ ผืน ที่นอน
จำนวน ๒๐ หลัง ชุดสุขอนำมัย จำนวน ๒๐ ชุด และน้ำยำทำควำมสะอำดพื้น (๒ ลิตร/ขวด) จำนวน ๑๒ ขวด เพื่อใช้
ในศูนย์พักคอย (Community Isolate) ตำบลนำหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จั งหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งจัดตั้งที่ค่ำยลู กเสื อ
โรงเรียนวัดสำโรง ตำบลนำหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จำนวน ๒๐ เตียง กำหนดเปิดบริกำร ในวันที่ ๙
สิงหำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

วันที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์
ร่วมกับเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์ มอบผ้ำห่ม จำนวน ๑๐๐
ผืน มุ้งเล็ก จำนวน ๑๐๐ หลัง และที่นอน ๑๐๐ หลัง เพื่อใช้
ในโรงพยำบำลสนำมแห่ งที่ ๒ อำเภอประโคนชัย ส ำหรับ
รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย ตำบล
ประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

วั น ที่ ๑๓ สิ ง หำคม ๒๕๖๔ สถำนี ก ำชำดสิ ริ น ธร (สถำนี
กำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) ส่งมอบผ้ำห่ม จำนวน ๒๐ ผืน ที่นอน
จำนวน ๒๐ หลัง มุ้ง จำนวน ๒๐ หลัง ชุดสุขอนำมัย จำนวน
๒๐ ชุด และน้ำยำทำควำมสะอำดพื้น (๒ ลิตร/ขวด) จำนวน
๑๒ ขวด เพื่ อ ใช้ ใ นศู น ย์ พั ก คอย (Community Isolation)
ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ซึง่
จั ดตั้ง ณ ศูนย์ พัฒ นำเด็ ก เล็ กต ำบลควนกรด อำเภอทุ่ ง สง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จำนวน ๒๐ เตียง กำหนดเปิดบริกำร
ในวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๓

วัน ที่ ๑๙ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ
เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับนำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดภูเก็ต
และคณะ ส่งมอบผ้ำห่ม ๔๗๐ ผืน ชุดสุขอนำมัย ๔๗๐
ชุด และแอลกอฮอลล์ เจล ๔๗๐ หลอด จ ำนวน ๔๗๐
เตียง สำหรับใช้ในโรงพยำบำลสนำมชุมชน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนี
กำชำดที่ ๑๒ ทุ่ ง สง) ส่ ง มอบผ้ ำ ห่ ม จ ำนวน ๒๐ ผื น
ที่ น อน จ ำนวน ๒๐ หลั ง มุ้ ง จ ำนวน ๒๐ หลั ง ชุ ด
สุขอนำมัย จำนวน ๒๐ ชุด และน้ำยำทำควำมสะอำดพื้น
(๒ ลิตร/ขวด) จำนวน ๑๒ ขวด เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย
( Community Isolate) ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรำ
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช ซึ่ ง จั ด ตั้ ง จ ำนวน ๒๐ เตี ย ง
ณ ทำกำรกำนันตำบลดุสิ ต อำเภอถ้ำพรรณรำ จังหวัด
นครศรี ธ รรมรำช ก ำหนดเปิ ด บริ ก ำร ในวั น ที่ ๒๕
สิงหำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
วั น ที่ ๒ กั น ยำยน ๒๕๖๔ สถำนี ก ำชำดที่ ๑ จั ง หวั ด
สุรินทร์ ส่งมอบชุดสุขอนำมัย จำนวน ๖๐ ชุด ถุงซิปล็อค
จำนวน ๖๐๐ ใบ และน้ำยำทำควำมสะอำดพื้น (๘๐๐
มล./ถุง) จ ำนวน ๑๒ ถุง เพื่อใช้ในสถำนที่กักตัว และ
สังเกตอำกำรผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -๑๙ ที่อยู่ในกำรดูแล
ขององค์กำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลนอกเมื อง อำเภอเมื อ ง
สุ ริ น ทร์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ โดยมี น ำยกองค์ ก ำรบริ ห ำร
ส่วนตำบลนอกเมือง และผู้อำนวยกำรกองสำธำรณสุขฯ
เป็นผู้รับมอบ ณ อำคำรหอพักฝึกอบรมของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๔

วันที่ ๑๖ และ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดสิรินธร (สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) และคณะ ส่งมอบที่นอน ผ้ำห่ม
ชุดสุขอนำมัย อย่ำงละ ๕๐ ชุด และน้ำยำทำควำมสะอำดพื้น (๑ ลิตร/ขวด) จำนวน ๖๐ ขวด เพื่อใช้ในศูนย์พัก คอย
(Community Isolate) สำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ณ ศูนย์จริยธรรมมัสยิดนูรุลเอี๊ยะซำน ตำบลท่ำซัก อำเภอเมืองฯ และมอบ
ชุดสุขอนำมัย และผ้ำห่ม อย่ำงละ ๒๐ ชุด สำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ซึ่งจัดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วัน ที่ ๔ - ๕ ตุ ลำคม ๒๕๖๔ สถำนี กำชำดสิ รินธร
(สถำนีกำชำดที่ ๑๒ ทุ่งสง) ส่งมอบที่น อน จำนวน
๑๐๐ ชุด ผ้ำห่ม ๕๐ ผืน และน้ำยำทำควำมสะอำด
จ ำนวน ๑๒๐ ขวด เพื่ อ ใช้ ใ นโรงพยำบำลสนำม
จ ำนวน ๑๐๐ เตี ย ง ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ณ ค่ ำ ยเทพสตรี ศรี สุ น ทร ต ำบลกะปำง, วั ด ควนสุ ท ธำรำม ต ำบล
นำโพธิ์ อ ำเภอทุ่ ง สง และศู น ย์ ข ยำยพั น ธุ์ พื ช ที่ ๔
ตำบลนำบอน อำเภอนำบอน จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑๔ พังงำ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับคณะกรรมกำรเหล่ำกำชำดจังหวัดพังงำ
มอบเวชภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ที่จะนำมำใช้ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และตรวจค้นหำเชิงรุก เพื่อสนับสนุนกำร
ทำงำนของแกนนำชุมชนบ้ำนน้ำเค็ม ณ บ้ำนทับตะวัน ตำบลบำงม่วง อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ และมอบหน้ำกำกผ้ำ
จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น ให้แก่มูลนิธิคำทอลิกฯ ประจำจังหวัดพังงำ มูลนิธิกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒ นำและเครือข่ำยองค์กรด้ำน
ประชำกรข้ำมชำติ (Migrant Working Group : MWG)

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๕

๔.๔ 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 ซึ่งมี กำรกำหนดคำจำกัดควำม โดยใช้แนวทำงด้ำน
สำธำรณสุขว่ำเป็นผู้ที่สมควรถูกกักกันโรค รวมทั้งกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสำธำรณสุขของรัฐ กำรตรวจโรค COVID-๑๙
และกำรรับกำรรักษำ
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓ – ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ โครงกำรฯ ได้ให้ควำมช่ว ยเหลือแรงงำน
ข้ำมชำติในพื้นที่ ๒๙ จังหวัด โดยมอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฯ จำนวน ๔๒,๒๐๙ ชุด หน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ สำหรับ
ผู้ใหญ่ ๘๑๗,๘๒๘ ชิ้น และเด็ก ๑๐๕,๙๘๐ ชิ้น แอลกอฮอล์เจล ๒๕๕,๒๕๗ หลอด เครื่องวัดอุณหภูมิ ๑,๘๒๔
เครื่อง แผ่นพับภำษำพม่ำ ๑๐๑,๙๔๙ แผ่น ภำษำกัมพูชำ ๕๘,๖๓๑ แผ่น และภำษำเวียดนำม ๑๙,๒๕๒ แผ่น
โปสเตอร์ภำษำพม่ำ ๑๔,๔๙๐ แผ่น ภำษำกัมพูชำ ๖,๓๖๒ แผ่น และภำษำเวียดนำม ๖๑๖ แผ่น
วั น ที่ ๑๑ สิ ง หำคม ๒๕๖๔ สถำนี ก ำชำดที่ ๕ สวำงคนิ ว ำส มอบ
ชุดธำรน้ ำใจกู้ชีวิตฝ่ ำวิก ฤตโควิด -๑๙ ให้ แก่ผู้ กักตัว ซึ่งเป็ นแรงงำน
ข้ำมชำติ ณ หอพักดำว หมู่ ๓ ตำบลเทพำรักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรปรำกำร

วั น ที่ ๑๙ สิ ง หำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิว ำส
จังหวัดสมุทรปรำกำร มอบชุดธำรน้ำใจกู้ชีวิตฝ่ำวิกฤตโควิด-๑๙
ให้ แ ก่ ผู้ กั ก ตั ว ซึ่ ง เป็ น แรงงำนข้ ำ มชำติ ณ หอพั ก ไม่ มี ชื่ อ
ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล ตำบลในคลองบำงปลำกด อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๖

๔.๕ 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
ให้กับผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ ที่พึ่ง ซึ่ง อสม. ได้สำรวจและลงพิกัด ข้อมูลผู้สูงวัยฯ ผ่ำนแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ – ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ สรุปดังนี้
๑. กำรแจ้งตำแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มผู้เปรำะบำง ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมทั้งสิ้น ๑๖๒,๘๒๓
รำย แบ่งเป็น
๑.๑ ผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
จำนวน
๑๓๕,๕๐๗ รำย
๑.๒ ผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถหลบหนีภัยได้
จำนวน
๒๑,๕๒๑ รำย
๑.๓ ผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน
๕,๗๙๕ รำย
๒. จั ด ส่ ง ชุ ด ธำรน้ ำใจสู่ผู้ สู งวัย ฯ ให้ กั บ ต ำบลที่ปั กหมุด พิกั ด GPS ได้ ค รบถ้ว น และกลุ่ มผู้ สูง อำยุท่ี
ช่ว ยเหลือตนเองไม่ไ ด้และไร้ที่พึ่ง ในพื้น ที่ ๗๕ จังหวัด ระหว่ำงวันที่ ๒๓ เมษำยน – ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๗๑๘ รำย แบ่งเป็น
๒.๑ ผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
จำนวน
๙๒,๕๕๒ รำย
๒.๒ ผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง จำนวน
๙,๑๖๖ รำย
นอกจำกนี้ ยังสำมำรถนำข้อมูลที่ได้จำกกำรปักหมุดพิกัดผู้เปรำะบำงไปกระทบกับข้อมูลกำรฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-๑๙ ในระบบหมอพร้อม เพื่อค้นหำผู้เปรำะบำงที่ยังไม่ได้รับกำรฉีดวัคซีนฯ และดำเนินกำรฉีดวัคซีนฯ
ให้กลุ่มคนเหล่ำนั้นด้วย

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๗

วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ฝ่ำยบรรเทำทุกข์
ผู้ประสบภัย สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ร่วมกับ
เหล่ ำ กำชำดจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ย ำ
นำยอำเภอบ้ำนแพรก มอบชุดธำรน้ำใจสู่ ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เพื่อส่งมอบให้กำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน และเจ้ำหน้ำที่ อสม. ในพื้นที่อำเภอ
บ้ำนแพรก ๕ ตำบล จำนวน ๒๐๓ ชุด ได้แก่
ตำบลบ้ำนแพรก ตำบลสำพะเนียง ตำบลบ้ำนใหม่ ตำบลคลองน้อย และตำบลสองห้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๔ ชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) อำเภอบ้ำนธิ ร่วมกับโรงพยำบำลบ้ำนธิ
จังหวัดลำพูน มอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ จำนวน ๓๖ ชุด ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ซึ่ง อสม. ได้สำรวจ และ
ปักหมุดพิกัด GPS กลุ่มผู้เปรำะบำงผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”

วันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ส่งมอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงอำยุ ติดบ้ำน ติดเตียง ในพื้นที่
ตำบลวอแก้ว อำเภอห้ำงฉัตร โดยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนวอแก้ว ร่วมกับคณะกรรมกำรชมรมคนพิกำรตำบล
วอแก้ว อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง เป็นผู้แทนมอบ

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๘

วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ
ส่งมอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ จำนวน ๔๕ ชุด โดย
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ ตำบลเขำจ้ำว เป็นผู้แทน
มอบให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง
ในพื้ น ที่ ต ำบลเขำจ้ ำ ว อ ำเภอปรำณบุ รี จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๔ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนหนองตำนำ มอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ ให้แก่ผู้สูงวัย
ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๓-๑๗ กันยำยน ๒๕๖๔ เจ้ำหน้ำที่สถำนีกำชำดที่ ๕ สวำงคนิวำส และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน
(อสม.) ร่วมกันมอบชุดธำรน้ำใจสู่ผู้สูงวัยฯ จำนวน ๔๙ ชุด ซึ่ง อสม. ได้สำรวจและปักหมุดพิกัด GPS กลุ่มผู้เปรำะบำง
ผ่ำนแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้แก่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้เปรำะบำงในพื้นที่ตำบลท้ำยบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรปรำกำร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๕๙

๔.๖ 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 – ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์
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
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๐

๑. ลงทะเบียนผู้ป่วยและรับเข้ำระบบรักษำพยำบำล รวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๓๔ รำย
ข้อมูล ณ วัน ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ มีผู้ป่ ว ยยัง คงได้รั บกำรประเมินอำกำรทำงโทรศัพท์ อยู่
(Telemedicine) จำนวน ๔ รำย และมีผู้ป่วยที่จำหน่ำยจำกระบบแล้ว ๑๖,๐๓๐ รำย (หำย กลับต่ำงจังหวัด
เข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล เสียชีวิต)
๒. ส่งยำ Favipiravir จำนวน ๑๐,๔๖๙ รำย ถึงบ้ำนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
๓. ส่งเครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว จำนวน ๕,๓๐๑ รำย ถึงบ้ำนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
๔. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน ๕,๒๕๐ รำย ถึงบ้ำนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
๕. ส่งชุดอำหำรพร้อมรับประทำน (ชุดอำหำรกระป๋อง) ๑ ชุด / ๒ วัน จำนวน ๑๐,๐๐๕ รำย ถึงบ้ำนผู้ติด
เชื้อโควิด-๑๙ เบื้องต้น ก่อนที่จะได้รับอำหำรกล่อง
๖. ส่งอำหำรกล่อง ๓ มื้อ จำนวน ๙,๙๙๓ รำย ถึงบ้ำนผู้ติดเชื้อโควิด -๑๙ ตลอดระยะเวลำ Home
Isolation
ทั้งนี้ กำรจัดส่งยำและเวชภัณฑ์ข้ำงต้นขึ้นอยู่กับกำรประเมินของแพทย์ ผู้ป่วยบำงรำยมีเวชภัณฑ์ใช้งำน
อยู่แล้ว หรือได้รับจำกหน่วยงำนอื่น และมีผู้ป่วยบำงรำยไม่ประสงค์รับอำหำร

สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ สภำกำชำดไทย ๖๑

สำหรับควำมร่วมมือจำกอำสำสมัครทั้งภำยในและภำยนอกสภำกำชำดไทย ที่เข้ำมำช่วยโทรศัพท์คัดกรอง และ
Telemedicine ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่รักษำตัวที่บ้ำน สรุปดังนี้
๑. อำสำสมัครแพทย์นอกสภำกำชำดไทยที่ช่วย Telemedicine จำนวน ๖๘ คน
๒. อำสำสมัครจำกหน่วยงำนภำยในสภำกำชำดไทย แบ่งเป็น
๒.๑ อำสำสมัครโทรศัพท์คัดกรอง
- ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติฯ โดยเจ้ำหน้ำที่ ๑๕ คน ดำเนินกำรคัดกรองผู้ป่วยฯ ๑,๒๐๐ รำย
- สำนักงำนยุวกำชำด โดยเจ้ำหน้ำที่ ๕ คน ดำเนินกำรคัดกรองผู้ป่วยฯ ๕๗๖ รำย
- สำนักงำนอำสำกำชำด โดยเจ้ำหน้ำที่ ๕ คน ดำเนินกำรคัดกรองผู้ป่วยฯ ๔๓๔ รำย
- สำนักงำนจัดกำรทรัพย์สินสภำกำชำดไทย โดยเจ้ำหน้ำที่ ๙ คน ดำเนินกำรคัดกรองผู้ป่วยฯ
๑,๐๘๕ รำย
- สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยเจ้ำหน้ำที่ ๑๑๖ คน ดำเนินกำรคัดกรองผู้ป่วยฯ ๔,๖๑๐ รำย
- Call Center ที่สภำกำชำดไทย จ้ำง Operator ๓ คน ดำเนินกำรคัดกรองผู้ป่วยฯ ๑,๕๗๐ รำย

๒.๒ อำสำสมัคร Telemedicine (ไม่รวมเคสเพิม่ หลังกำร Telemedicine)

- สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำฯ โดยอำจำรย์ พยำบำล จำนวน ๔๐ คน ดำเนินกำร
Telemedicine ๑๕๗ รำย
- ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติฯ โดยแพทย์ พยำบำล จำนวน ๒๙ คน ดำเนินกำร Telemedicine ๖๔ รำย
- ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลฯ โดยพยำบำล จำนวน ๑๘ คน ดำเนินกำร Telemedicine ๙๕ รำย
- สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ โดยแพทย์ พยำบำล จำนวน ๑๑๗ คน ดำเนินกำร Telemedicine
๑,๖๑๓ รำย

๒.๓ สนับสนุนกำรดำเนินงำน

- สำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล
- 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 เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรรักษำพยำบำลผู้ป่วย
โควิ ด -๑๙ ที่ บ้ ำ น (Home Isolation) ผ่ ำ นทำง Telemedicine โดย
คุณสมบัติของผู้สมัคร คือ เป็นผู้ที่มีเวลำในกำรให้คำปรึกษำผู้ป่วย สำมำรถใช้
คอมพิวเตอร์ และสำมำรถใช้แอปพลิเคชัน Line ได้ โดยสำมำรถลงทะเบียนด้วย
กำรสแกน QR code หรือ คลิกลิงก์ https://chapter.redcross.or.th/covid๑๙/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 ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๔ รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับ
เลขำธิ ก ำรส ำนั ก งำนหลั ก ประกั น สุ ข ภำพ
แห่งชำติ (สปสช.) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหำรือแนวทำงกำรดำเนินงำน Home
Isolation ในพื้นที่ต่ำงจังหวัด โดยผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ณ ศู น ย์ ป ฎิ บั ติ ก ำรภั ย พิ บั ติ
สภำกำชำดไทย
วันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๔ สถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์
รับมอบเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนปลำยนิ้ว
ปรอทวัดไข้ชนิดดิจิตอล และชุดอำหำรพร้อมรับประทำน
จำกส ำนั ก งำนบรรเทำทุ ก ข์ ฯ ส ำหรั บ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ติ ด เชื้ อ
โควิ ด -๑๙ กลุ่ ม อำกำรสี เ ขี ย ว แยกกั ก ตั ว ที่ บ้ ำ น (Home
Isolation) ทั้งนี้ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ จะนำส่งเวชภัณฑ์
และชุดอำหำรพร้อมรับประทำน ให้แก่เหล่ ำกำชำดจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบของสถำนีกำชำดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์ และ
สถำนีกำชำดอื่นๆ ต่อไป
วันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๖๔ เจ้ำหน้ำที่สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัดอุบลรำชธำนี อบรมกำรใช้โปรแกรมกำรยืนยันตัวตน และกำร
ส่ ง ข้ อ มู ล เข้ ำ ระบบ e-claim โดยได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น วิ ท ยำกรจำกส ำนั ก งำนหลั ก ประกั น สุ ข ภำพแห่ ง ชำติ เ ขต ๑๐
อุบลรำชธำนี เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับดูแลผู้ป่วยโควิด -๑๙ แบบ Home Isolation ณ สถำนีกำชำดที่ ๗ จังหวัด
อุบลรำชธำนี
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กำรฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย
โครงกำรน้ำดื่มสะอำดกำชำด-ดำว เพื่อนักเรียน
สำนักงำนบรรเทำทุกข์และประชำนำมัยพิทักษ์ และกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือในกำรสนับสนุนเครื่องกรองน้ำสะอำด จำนวน ๕๐ เครื่อง แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดำร ภำยใต้โครงกำรน้ำดื่ม
สะอำดกำชำด-ดำว เพื่อนั กเรียน โดยจะจัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนำคม ๒๕๖๐
ณ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ทั้งนี้ ได้สนับสนุนงบประมำณ จำนวน ๔,๓๐๐,๐๐๐ บำท โดยมีจังหวัดต่ำงๆ ให้ควำมสนใจ
และส่ งรำยชื่ อโรงเรี ยน เพื่ อขอรั บกำรสนั บสนุ นเครื่ องกรองน้ ำ รวมทั้ งสิ้ น ๑๐ จั งหวั ด ได้ แก่ จั งหวั ด ระยอง
พระนครศรีอยุธยำ นครนำยก ฉะเชิงเทรำ นครสวรรค์ กำญจนบุรี นครปฐม สิงห์บุรี ชัยนำท และอุตรดิตถ์ และ
ได้สำรวจเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๑๐ จังหวัดในเดือนกันยำยน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลำสำรวจทั้งสิ้น ๙ เดือน จำกนั้นได้ทำ
กำรติดตั้งและส่งมอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑๐ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๕๐ โรงเรียน ภำยในปี ๒๕๖๑ และจัดอบรม
ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในโรงเรียนที่ได้รับเครื่องกรองน้ำ และวิทยำลัยอำชีวศึกษำพื้นที่แล้ว รวมทั้งจัดให้มีกำรส่งเสริม
สุขอนำมัยแก่นักเรียน โดยเน้นเกี่ยวกับเรื่องน้ำ กำรสุขำภิบำล และโรคที่สัมพันธ์กับน้ำ ตลอดจนกำรปฏิบัติตนอย่ำง
ปลอดภัย โดยดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วในปี ๒๕๖๓ นอกจำกนี้ ได้ทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรบำรุ งรั กษำ
ต่อเนื่องถึงปีงบประมำณ ๒๕๖๕
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม – ตุลำคม ๒๕๖๔ สำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
๑. ประสำนควำมร่ ว มมื อ ไปยั ง วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค ในพื้ น ที่ ๑๐ จั ง หวั ด เพื่ อ บ ำรุ ง รั ก ษำเครื่ อ งกรองน้ ำ
ตำมกำหนดระยะเวลำทุก ๑ เดือน
๒. ติดตำมระบบกำรบำรุงรักษำเครื่องกรองน้ำผ่ำนเว็บไซต์ https://youtu.be/P4CPg9Bd43c
๔. ติดตำมกำรบำรุงรักษำเครื่องกรองน้ำจำกโรงเรียนในเวปไซต์น้ำดื่มสะอำดกำชำด-ดำว เพื่อนักเรียน
https://waterforstudents.com/
๕. จัดทำร่ำง Exit plan ร่วมกับคณะกรรมกำรจำกกลุ่มบริษัท ดำว ประเทศไทย

กำรเปลี่ยน High Pressure Pump ณ โรงเรียนบ้ำนทุ่งมังกะหร่ำ ตำบลห้วยกระเจำ อำเภอห้วยกระเจำ จังหวัดกำญจนบุรี
กำรตรวจสอบและบำรุงรักษำ Power supply โรงเรียนวัดเตย จังหวัดสิงห์บุรี และกำรเปลี่ยนไส้กรองน้ำในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม ๕ โรงเรียน

กำรบรรเทำทุกข์ผู้ด้อยโอกำส โดย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม ๒๕๖๔ ไม่มีกำรออกปฏิบัติงำนบรรเทำทุกข์ผู้ด้อยโอกำส โดย หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ เนื่องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-๑๙
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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
เดือนกรกฎำคม – ตุลำคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินกิจกรรมกำรประชำนำมัยพิทักษ์ โดยมีผลกำรปฏิบัติงำน
ดังนี้
๑. งำนรักษำพยำบำล ฟื้นฟู สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
๑.๑ จำนวนผู้รับบริกำรในสถำนีกำชำด
รวม
- งำนตรวจรักษำโรค
- งำนสร้ำงเสริมสุขภำพ (อนำมัยแม่และเด็ก)
- งำนป้องกันโรค
๑.๒ จำนวนผู้รับบริกำรในชุมชน
รวม
- งำนตรวจรักษำโรค
- กำรฟื้นฟูสภำพ เยี่ยมบ้ำน เยี่ยมชุมชน
- กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
- กำรป้องกันโรค

๒๓๖,๐๔๐
๗๔,๓๖๑
๕,๓๐๐
๑๕๖,๓๗๙
๑๕๔,๓๘๙
๑,๐๕๑
๓,๙๗๑
๔๒
๒๓๐,๕๓๔

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

๒. งำนผู้สูงอำยุ
๒.๑ กำรออกกำลังกำย
รวม ๗๖ ครั้ง ๕๖๕ รำย
๒.๒ กำรประชุมประจำเดือนของชมรมผู้สูงอำยุ รวม ๑ ครั้ง ๑๐ รำย
วันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ ประธำนชมรมผู้สูงอำยุสถำนีกำชำดที่ ๗
จั งหวัด อุ บ ลรำชธำนี พร้อ มคณะกรรมกำรชมรมฯ ร่ว มกั บ สถำนี
กำชำดที่ ๗ จั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมกำร
ประจำเดือนตุลำคม ๒๕๖๔

๓. งำนร่วมรับบริจำคโลหิต ดวงตำ อวัยวะ และร่ำงกำย
๓.๑ ร่วมรับบริจำคโลหิต
๓.๒ จำนวนผู้บริจำคโลหิต

๒๘ รำย
๒๒๙ รำย
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