
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย”
ให้บริการในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดแรก 

ระหว่างวันท่ี 7-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 
อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย	 ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของ
ราษฎรท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19	จงึพระราชทาน 

พระราชานญุาตใหส้ภากาชาดไทยจัดตัง้	“ครวัพระราชทาน	อปุนายิกาผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย”	
ณ	 สำานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร	 ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานเป็นแห่งแรก	
ระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม  2563	 เพ่ือประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำาหรับนำาไปมอบ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่อำาเภอเมืองสมุทรสาคร	 อำาเภอบ้านแพ้ว	 และอำาเภอกระทุ่มแบน	 
จังหวัดสมุทรสาคร	อนัสอดคลอ้งกับภารกิจของสภากาชาดไทย	ในการปฏิบติังานด้านมนษุยธรรม
ตามหลักการกาชาดสากล	เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก	เชื้อชาติ	วรรณะ	ศาสนา	
ลัทธิ	และความเชื่อทางการเมืองใด	ๆ 		และจะคำานึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัว
ที่เน้นความสะอาด	มีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน	มีเมนูอาหารที่สด	สะอาด	บุคลากร 
ทีเ่ตรยีมเครือ่งปรงุจะแต่งกายตามมาตรฐานคอื	สวมหมวกคลมุผม	ใสผ่า้กนัเป้ือน	สวมหน้ากาก
อนามัย	 และสวมถุงมือ	 รวมถึงการแจกจ่ายก็ดำาเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทาง
สังคม	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ด้วย
	 ทั้งน้ีได้แจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน	 รวมทั้งส้ิน	 15,599	 ชุด	 โดยมี 
นายแพทย์ศักด์ิชัย	 ลิ้มทองกุล	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และมีนายแพทย์พิชิต	ศิริวรรณ	รองผู้อำานวยการสำานักงาน
บรรเทาทกุข์	ฯ	เปน็ประธานในพิธปีดิครวั	มีนางวลัลภา	สขุศริมัิช	รกัษาการในตำาแหนง่หวัหนา้
พยาบาลสำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ	เป็นหัวหน้าครัวพระราชทาน	ฯ	

ปีที่ 24  ฉบับที่ 300 ประจำ�เดือนพฤษภ�คม 2563



 วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 นายแพทยพิ์ชิต	
ศิริวรรณ	รองผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ	 
พรอ้มด้วยนางมาศวัลย	์ป่ินสุวรรณ	ผู้อำานวยการ 
เขตปทุมวัน	 IFRC	ศูนย์บริการสาธารณสุข	16	
ลุมพินี	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ลงพื้นที่นำาชุด
ธารนำา้ใจ	กู้ชวิีตฝา่วิกฤตโควิด-19	พรอ้มด้วยชดุ 

สุขอนามัย	และนำา้ดืม่	จำานวน	21	ชุด	ไปมอบใหแ้ก ่

ผู้ป่วยติดเตียง	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการด้อยโอกาส	ในพื้นท่ี	6	ชุมชน	ของเขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	ได้แก่	ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่	ชุมชนซอยกุหลาบแดง	 
ชุมชนเคหะบ่อนไก่	 ชุมชนโปโล	 ชุมชนร่วมฤดี	 และชุมชนพระเจน	 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพ่ือช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อ 

และส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย		

 วนัที ่27 เมษายน 2563  

นางจริพรรณ	คงเคารพธรรม	 
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวดั
ฉะเชิงเทรา	 พร้อมด้วย	 
คณะกรรมการและสมาชิก
เหลา่กาชาดจังหวัดฉะเชงิเทรา	

และสมาชิก	อส.	ร่วมกันบรรจุสิ่งของ	เครื่องอุปโภคบริโภค		ลงในชุดธารนำ้าใจ	กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	พร้อมนำ้าดื่ม	ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้ประสานฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดธารนำ้าใจ	ฯ	เพื่อมอบให้ผู้กักตัวในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา	
โดยมีผู้กักกันตัวท้ังหมดมากกว่า	800	คน	มีผู้กักกันตัวท่ีเข้าเกณฑ์และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นท้ังหมด	494	คน	ดังนี้	
อำาเภอท่าตะเกียบ	488	คน	ตำาบลท่าตะเกียบ	188	คน	ตำาบลคลองตะเกรา	300	คน	อำาเภอบ้านโพธิ์	6	คน	ตำาบลเกาะไร่	6	คน	เพื่อเป็น 

การช่วยเหลือในการดำารงชีวิตเบื้องต้น

หารือเร่ืองการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19  

มอบชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

 บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 

 วนัท่ี 23 เมษายน 2563 

นายแพทย์พิชิต	 ศิริวรรณ	
รองผู้อำานวยการสำานักงาน
บรรเทาทุกข์	 ฯ	 และคณะ	
ร่วมประชุมโครงการความ
ร่วมมือใหค้วามรู้เกีย่วกบัการ
ป้องกันการแพรร่ะบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	–	19	)	แก่แรงงานข้ามชาติ	โดย	ดร.ดวงฤทธิ์	เบ็ญจาธิกุล	ชัยรุ่งเรือง	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงแรงงาน  
เป็นประธาน	มีนายชาญนะ	เอ่ียมแสง	ผูว้า่ราชการจังหวดันครปฐม	นางธมัมิกา	เอ่ียมแสง	นายกเหลา่กาชาดจังหวดันครปฐม	และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมประชุม	ณ	 ห้องประชุมเทศบาลเมืองสามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 นอกจากน้ีได้ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมและพบปะแรงงาน 

ข้ามชาติท่ีชุมชนบ้านท่าตลาด	และชุมชนยายชา	โดยมอบชุดธารนำ้าใจ	กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด	–	19	พร้อมนำ้าดื่ม	แก่แรงงานข้ามชาติท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโควิด	–	19	

2 สารบรรเทาทุกข์

ความเคลื่อนไหว 
ประมวลภาพข่าว 



 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต	ศิริวรรณ	รองผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ	และคณะ	มอบหน้ากากอนามัย 

แบบผ้า	จำานวน	500,000	ช้ิน	ให้แก่กรุงเทพมหานคร	ตามโครงการ	“สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย	(COVID-19)	ด้วยหน้ากากอนามัย
แบบผ้า”	เพื่อมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยติดเตียง	ผู้ด้อยโอกาส	กลุ่มผู้มีอาชีพเสี่ยง	รวมท้ัง	อสส.กทม.	และอปพร.
กทม.	ในพื้นท่ี	50	เขตในกรุงเทพมหานคร	โดยมี	พล.ต.อ.	อัศวิน	ขวัญเมือง	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	รับมอบ	ณ	ห้องรัตนโกสินทร์	
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่กรุงเทพมหานคร

ประชุมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแรงงานข้ามชาติ ณ จังหวัดปทุมธานี

บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายดวงฤทธิ์	เบ็ญจาธิกุล	ชัยรุ่งเรือง	ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	นายแพทย์พิชิต	ศิริวรรณ	 
รองผู้อำานวยสำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ	กรมอนามัย	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กระทรวงสาธารณสุข	พร้อมด้วย	นางดลวสา	บุญเลิศ	
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี	 นายชวลิต	 ผลศรีทอง	 สำานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด	 ผู้ประกอบการตลาดไท	 ตลาดไอยรา	 
ตลาดสี่มุมเมือง	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ร่วมประชุมความร่วมมือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส
โคโรนา	2019	ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	ณ	ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี	พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตัวของแรงงานข้ามชาติ	ตามมาตรการ
เว้นระยะห่างทางสังคม	ณ	ตลาดไท	จังหวัดปทุมธานี

 วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563	นางสาวจุฑาทพิ	ศรีวิราช	พยาบาล	4		 
ฝ่ายบรรเทาทกุขผู้์ประสบภยั	พรอ้มเจา้หน้าทีล่งพืน้ทีน่ำาชดุธารนำา้ใจ	 
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 จำานวน	 66	 ชุด	 ไปมอบให้แก่สมาคม 

ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว	 ท่ีได้รับผลกระทบ 

จาก	COVID-19	เพ่ือให้สามารถดำารงชีพได้	ณ	สมาคมศนูยก์ารเรียนรู้ 
ฟื้นฟูคนพิการโดยครอบครัว	เขตหนองจอก	กรุงเทพฯ

3สารบรรเทาทุกข์

ความเคลื่อนไหว
ประมวลภาพข่าวประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว



 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางวัลลภา	สุขศิริมัช	 รักษาการ 
ในตำาแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำานักงานบรรเทาทุกข์	 ฯ	 พร้อมด้วย	 
นางชุติพร	 วิจิตร์แสงศรี	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร	 
ให้สัมภาษณ์สดในรายการ	 บ่ายนี้มีคำาตอบ	 ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์	 ช่องโมเดิร์นไนน์	 เวลา	 13.00-14.00	น.	 ในหัวข้อ	 
“ครัวพระราชทาน	อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย”	โดยมี	
คุณสุนทรี	อรรถสุข	และคุณวิศาล	ดิลกวณิช	เป็นผู้ดำาเนินรายการ	 
ณ	สถานโีทรทศันโ์มเดิร์นไนน	์ถนนพระราม	9	เขตหว้ยขวาง	กรุงเทพฯ

บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในเขตปทุมวัน และเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 

บันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

 วันท่ี 20 และ 21 พฤษภาคม 2563	สำานักงานบรรเทาทุกข	์ฯ	รว่มกบันางมาศวลัย	์ป่ิน
สวุรรณ	ผูอ้ำานวยการเขตปทุมวนั	IFRC	และหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง	ลงพ้ืนท่ีนำาชดุธารนำา้ใจ	 
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	พร้อมด้วยชุดสุขอนามัย	และนำ้าดื่ม	จำานวน	122	ชุด	มอบให้แก ่

ผู้ป่วยติดเตียง	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการด้อยโอกาส	 ในพ้ืนท่ีชุมชนจรัสเมือง	 ชุมชนวัดดวงแข	 
และชมุชนตรอกสลักหนิ	เขตปทุมวัน		และ	ณ	มัสยดิกมาลุ้ลอิสลาม	ซอยประชารว่มใจ	48	 
เขตคลองสามวา	กรุงเทพฯ		เพือ่ให้สามารถดำารงชพีได้	พร้อมมอบหนา้กากอนามยัแบบผ้า	 
เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายเช้ือและส่งเสริมการสวมหน้ากากอนามัย

บ่ายนี้มีคําตอบ กับครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต	 	 ศิริวรรณ	 รองผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์	 ฯ	 นางศศิวิมล	 	 อุทัยพันธ์	 นายก 

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ	พร้อมด้วย	นางพาณี		อนรรฆเดช	หัวหน้าสถานีกาชาดท่ี	5	สวางคนิวาส	จังหวัดสมุทรปราการ	และคณะ
บันทึกเทปรายการ	คุณนายจ่ายตลาด	เก่ียวกับครัวเคลื่อนท่ีสภากาชาดไทย	ณ	สถานีกาชาดท่ี	5	สวางคนิวาส	โดยออกอากาศในวันท่ี	7	
มิถุนายน	2563	เวลา	13.40	น.	ทางช่องอมรินทร์ทีวี		พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นท่ีมอบอาหารปรุงสุก	จำานวน	200	ชุด	ให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

จากโควิด	-19	ณ	ชุมชนบางนางเกร็ง	ตำาบลบางด้วน	อำาเภอเมืองสมุทรปราการ	จังหวัดสมุทรปราการ		
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 สง่มอบเครือ่งอปุโภคบรโิภค	เพือ่จดัชดุธารนำา้ใจ	ฯ	 
ที่ผ่านการร้องขอทางแอปพลิเคชัน	 พ้นภัย	 ให้แก่ 

เหลา่กาชาดจังหวดัสรุนิทร	์อุดรธานี	หนองคาย	บรุรีมัย	์
กาฬสินธุ	์และบึงกาฬ	เพือ่บรรเทาทุกขผู้์ประสบวาตภยั 

6	 อำาเภอ	 ในเขตจังหวัดสุรินทร์	 จำานวน	 536	 ชุด 

ในพื้นท่ี	 5	อำาเภอ	จังหวัดอุดรธานี	 จำานวน	222	 ชุด	 
ในพื้นท่ี	 6	 อำาเภอ	 จังหวัดหนองคาย	 จำานวน	 1,209	 ชุด	 ในพื้นท่ี  6  อำาเภอ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 จำานวน	 538  ชุด	 ในพื้นท่ี	 3  อำาเภอ	 
จังหวัดกาฬสินธุ์	จำานวน	684 ชุด	และในพื้นท่ี	8	อำาเภอ	จังหวัดบึงกาฬ	จำานวน	657	ชุด	ท่ีได้รับผลกระทบจาก	COVID	-	19	ระบาด	 
โดยส่งต่อให้	อสม.	และผู้นำาชุมชน	มอบให้ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนต่อไป

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

บ่ายนี้มีคําตอบ กับครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ 

 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่	จัดตั้งครัว
เคลื่อนท่ีสภากาชาดไทย	ณ	สถานีกาชาดท่ี	3	เชียงใหม่	โดยผลิตอาหารปรุงสุก	
400	ชดุ	มอบให้กับประชาชนทีไ่ดรั้บผลกระทบจากโควิด-19	ณ	ชมุชนศาลาแดง	
ชุมชนศรีปิงเมือง	แขวงเม็งราย	อำาเภอเมืองเชียงใหม่	และบริเวณประตูทางเข้า
สถานีกาชาดท่ี	3	เชียงใหม่

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา 

 วนัที ่8-10, 13, 14 และ 16-17 พฤษภาคม 2563 รว่มกบัเหลา่กาชาดจังหวดันครราชสมีา	จัดตัง้ครวัเคลือ่นทีส่ภากาชาดไทย	โดยผลติ
อาหารปรุงสุก	จำานวน	1,400	ชุด	มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	ในเขตอำาเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

 ส่งมอบชุดธารนำ้าใจ	กู้ชีวิตฝ่าวิกฤต	COVID-19	จำานวน	14	ชุด	ให้แก่ผู้กักตัวในพื้นท่ีจังหวัดสมุทรปราการ

 วันท่ี 8-10, 14, 15, 16-17 และ 18-19 พฤษภาคม 2563 รว่มกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ	จัดตัง้ครวัเคล่ือนทีส่ภากาชาดไทย	
โดยผลิตอาหารปรุงสุก	จำานวน	1,800	ชุด	มอบให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19	ในเขตอำาเภอเมืองสมุทรปราการ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสระแก้ว

 วันท่ี 23 เมษายน 2563	 ร่วมกับเหล่ากาชาด 

จงัหวดัสระแก้ว	อำาเภอตาพระยา	จติอาสา	อสม.	และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง	รว่มบรรจุชุดธารนำา้ใจ	กู้ชีวิตฝา่วิกฤตโควิด-19	 
เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ท่ีถูกกักกันโรคในพื้นท่ี	 อำาเภอ
ตาพระยา	 จังหวัดสระแก้ว	 จำานวน	 321	 ชุด	 และ 
วันท่ี 24 เมษายน 2563 นายวรพันธุ์	 สุวัณณุสส์	 
ผูว่้าราชการจงัหวัดสระแกว้	สมาชิกเหลา่กาชาดสระแกว้	
ร่วมกับ	นางเบญจมาศ	นันทโพธิเ์ดช	หัวหน้าสถานีกาชาดที	่6	 
อรัญประเทศ	 เฉลิมพระเกียรติ	 ฯ	 นายอำาเภอเมือง
สระแกว้	และจติอาสา	มอบชดุธารนำา้ใจ	กูช้วิีตฝ่าวิกฤต

โควดิ-19	ให้กับ	อสม.	เพื่อนำาไปชว่ยเหลอืผูท้ีถู่กกักกนัโรคป้องกันการแพรร่ะบาดจากโควิด-19	ณ	หอประชมุทีว่่าการอำาเภอเมืองสระแก้ว	 
จังหวัดสระแก้ว	ซึ่งมีแกนนำา	อสม.	ในแต่ละพื้นท่ีได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน	“พ้นภัย”

 วันที ่8-10, 13, 14, 15, 16-17 และ 18-19 พฤษภาคม 2563 	ร่วมกบัเหลา่กาชาดจงัหวดัสระแกว้	จดัต้ังครัวเคลือ่นทีส่ภากาชาดไทย		
ผลิตอาหารปรุงสุก	จำานวน	4,490	ชุด	มอบให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19	ในเขตอำาเภอโคกสูง	อำาเภออรัญประเทศ	และ
อำาเภอตาพระยา	จังหวัดสระแก้ว
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 27 เมษายน 2563 มอบชุดธารนำ้าใจ	ฯ	จำานวน	170	ชุด	
บรรเทาทกุขผู้์ประสบวาตภยั	ใหกั้บเหล่ากาชาดจงัหวดัอำานาจเจริญ	
ท่ีร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน	 พ้นภัย	 โดยมีนายสุธี	 ทองแย้ม	 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ	เป็นประธานในการมอบ	พร้อมท้ัง
ใหก้ำาลังใจผู้ประสบวาตภยั	ในเขตเทศบาลเมืองอำานาจเจรญิ	จังหวัด
อำานาจเจริญ

 วันที่ 10, 14, 15 และ 16-17 พฤษภาคม 2563	ลงพื้นท่ีเยี่ยมให้กำาลังใจผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ด้อยโอกาส	พร้อมท้ังแจกอาหารและ 
นำ้าดื่ม	จำานวน	1,210	ชุด	ในเขตอำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	

 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 มอบชุดธารนำ้าใจ	
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด	 -19	 จำานวน	 1,300	 ชุด	 ให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร	 เพื่อนำาไปช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาส	 ยากจน	 เดือดร้อนและยังไม่ได้รับการ
ชว่ยเหลือจากหน่วยงานอืน่	ท่ีตอ้งกักกันตนเอง	14	วัน	
ในพื้นท่ี	7	อำาเภอ	จังหวัดมุกดาหาร		เป็นการควบคุม
การระบาดของโควิด	-19	ผ่านแอปพลิเคชัน	พ้นภัย	
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 วันที่ 22 เมษายน 2563	 หัวหน้าสถานี
กาชาดสิรินธร	 และคณะ	 พร้อมด้วยปลัด 

อำาเภอท่าศาลา	 และจิตอาสา	 ร่วมกันบรรจุ 
ชุดธารนำ้าใจ	 กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 
เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักกันโรคโควิด-19	 
ณ	 หอประชุมท่ีว่าการอำาเภอท่าศาลา	 

อำาเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช และวันที่ 23 เมษายน 2563 นายไตรรัตน์	ไชยรัตน์	ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เป็นประธาน	 ส่งมอบชุดธารนำ้าใจ	 กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 จำานวน	 440	 ชุด	 ให้กับผู้อำานวยการโรงพยาบาลท่าศาลา	 
โดยมีนายสุพงษ์วินัย	ชูชก	นายอำาเภอท่าศาลา	นางอโนทัย	ชูชก	นายกกิ่งกาชาดอำาเภอท่าศาลา	ร่วมมอบ	โดยครั้งนี้	แกนนำา	อสม.	ในแต่ละพื้นที่
ได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ	ผ่านแอปพลิเคชัน	“พ้นภัย” 

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) 

 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 	 นายพูลศักด์ิ	 โสภณปทุมรักษ์	 นายอำาเภอเกาะพะงัน	 นายกก่ิงกาชาดอำาเภอเกาะพะงัน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 
พร้อมด้วย	 หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร	 ปลัดอำาเภอเกาะพะงัน	 กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำาเภอเกาะพะงัน	 สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อำาเภอเกาะพะงัน	 แมคโครจิตอาสาสาขาเกาะพะงัน	 และจิตอาสากลุ่มแรงงานข้ามชาติในพ้ืนท่ีอำาเภอเกาะพะงัน	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ร่วมกัน 

บรรจุชุดธารนำ้าใจ	 กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 จำานวน	 300	 ชุด	 และส่งมอบให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่อำาเภอเกาะพะงัน	 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ได้รับผลกระทบ	จาก	COVID	–	19	ตามโครงการ	“รวมใจต้านภัย	COVID	–	19	ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ”	ของสำานักงาน
บรรเทาทุกข์	ฯ		ณ	วัดโพธ์ิ	หมู่	2	ตำาบลบ้านใต้	อำาเภอเกาะพะงัน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นอกจากนี้	ยังได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แรงงาน
ข้ามชาติ	 สำาหรับผู้ใหญ่	 300	 ชิ้น	 เด็ก	 50	 ชิ้น	 และถวายเครื่องบริโภคแก่เจ้าอาวาสวัดโพธิ์	 พร้อมท้ังมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคไว้ท่ีตู้ปันสุข	 
ของที่ว่าการอำาเภอเกาะพะงัน	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 	แจกจ่ายอาหารปรุงสุก	จำานวน	800	ชุด	 ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลป่ามะม่วง	 	 องค์การบริหารส่วนตำาบลโป่งแดง	 อำาเภอเมืองตาก	 จังหวัดตาก	 โดยให้ผู้นำาชุมชน	 และ	 อสม.	 นำาไปมอบให้กับประชาชน 

ตามบ้านส่วนหนึง่	เพ่ือไมใ่ห้ประชาชนมาชุมนมุกัน	และส่วนหนึง่ได้นำาไปมอบให้กับผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ป่วยท่ีอยู่ตามบ้านท่ีไมส่ามารถออกมารับอาหารได้	 
ประกอบกับมีฐานะยากจน
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 วันที่ 28 เมษายน 2563	 นายแพทย์วิชัย	 ต้ังเลิศสัมพันธ์	 
พรอ้มดว้ยนายแพทย์วิชัย	เตมิรุง่เรอืงเลศิ	ในนามบรษัิท	โรงรบัจำานำา	มติรประชา	
จำากัด	งามวงศ์วาน	และห้างหุ้นส่วนจำากัด	โรงรับจำานำา	รามอินทรา	(กม.8)	 
มอบเงินจำานวน	 300,000	 บาท	 เพ่ือสนับสนุนชุดธารนำ้าใจ	 ฯ	 ช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้และผู้ที่ขาดแคลน	โดยมีนายแพทย์พิชิต	ศิริวรรณ	รองผู้อำานวยการ
สำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ	รับมอบ	ณ	ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ	ฯ

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัทเจริญไชยสุรินทร์	
จำากัด	 สาขาสุรินทร์	 จัดทำาอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย 

ของเช้ือโรค	 ให้แก่สถานีกาชาดท่ี	 1	 จังหวัดสุรินทร์	 เพื่อใช้ 

ในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชน		

 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 นายคริสตอฟ	ซุตแตร์	ผู้อำานวยการสำานักงาน
ภมูภิาคกรงุเทพ	ฯ		คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	(ICRC)	และนายบรโูน	ปอมมเิยร	์ 
รองผู้อำานวยการ	ฯ	มอบหน้ากากอนามัย	จำานวน	100,000	ชิ้น	สื่อเพื่อการเรียนรู้เรื่อง
โควิด	-19	ภาษาต่าง	ๆ 	5	ภาษา	พร้อมเงินจำานวน	500,000	บาท	สนับสนุนการจัดทำา
หนา้กากอนามยัแบบผ้า	เพ่ือใชใ้นการปฏิบตังิานของสภากาชาดไทยในการตอบโตแ้ละ
ป้องกันภยัจากการระบาดของโรคโควดิ-19	โดยเน้นการดูแลกลุ่มผู้เปราะบาง	ผู้พลัดถิน่	 
และแรงงานข้ามชาติ	 โดยมี	 นายเตช	 บุนนาค	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 
ฝ่ายบรหิาร	และคณะ	รบัมอบ	ณ	ชัน้	9	อาคารเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระญาณสังวร	ฯ	

 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563	คุณสาโรช	ชยาวิวัฒน์กุล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 
ไทยเบเวอร์เรจแคน	จำากัด	คุณสาคร	ชยาวิวัฒน์กุล	Senior	Vice	President	Sale	&	
Marketing	พรอ้มดว้ยคุณวงศ์วุธ	กุลปยิะวาจา	กรรมการผู้จดัการ	บริษัท	ชบาบางกอก	
จำากัด	คุณนริศรา	กุลปิยะวาจา	ผู้จัดการทั่วไป	คุณกรณ์	กุลปิยะวาจา	ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาตลาดและธุรกิจ	และคุณรัฐวุฒิ	ชัยวงศ์ขจร	กลุ่ม	Little	Big	Green	ร่วมมอบ 

นำา้ดืม่บรรจุกระปอ๋ง	จำานวน	50,040	กระปอ๋ง	มลูคา่	500,000	บาท		เพือ่นำาไปช่วยเหลอื 

ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส	 โดยมี	 นายแพทย์พิชิต	 	 ศิริวรรณ	 รองผู้อำานวยการ
สำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ	และคณะ	รับมอบ	ณ	ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ	ฯ

 วันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 นางสาววลัยทิพย์	
ซ่ือตรงม่ันคง	 Communication	 Director	 บริษัท	 
เฮอริเทจ	 สแน็ค	 แอนด์	 ฟู้ด	 จำากัด	 นำาผลิตภัณฑ์ 
ในเครือเฮอริเทจ	มลูคา่	300,000	บาท	เพือ่สนับสนุน	 
“ครัวพระราชทาน	 อุปนายิกาผู้อำานวยการ
สภากาชาดไทย”		โดยมี	ภญ.จิราวรรณ	สันติพิทักษ์	
ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ	รับมอบ	
ณ	สำานักงานบรรเทาทุกข์	ฯ	
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