ปีที่ 18 ฉบับที่ 230 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2557

ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย…..
19 จังหวัดภาคกลาง

สำ�

นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
19 จังหวัดในเขตภาคกลาง ให้แก่ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี สระบุรี
กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร ชัยนาท ระยอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี นครนายก ปทุมธานี นครปฐม เพชรบูรณ์ ชลบุรี นครสวรรค์
และนนทบุรี รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การบรรเทาภัยพิบัติ ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยมีนางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และพลโท นายแพทย์อำ�นาจ บาลี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ กล่าวเปิดงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปาฐกถาพิเศษ
เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และนายพระนาย สุวรรณรัตน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด บรรยาย
เกี่ยวกับกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

หน่วยปฐมพยาบาล...งานรับปริญญาบัตร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการ
ดูแลสุขภาพแก่บัณฑิตและญาติ ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำ�ปีการศึกษา 2554 ซึ่งมารับปริญญาในปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬา
สถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรเทาทุกข์...ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ
นำ�เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยและแรงงานต่างด้าว ณ ชุมชนคอกหมู ซอยเทอดไท 21 แขวง
บางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จำ�นวน 124 ครัวเรือน
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จัดฐานกิจกรรมการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในงานจุฬาฯ
อาสา...ช่วยกาชาด ประจำ�ปี 2557
วันที่ 15-20 กรกฎาคม 2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดฐานกิจกรรม
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมในงานจุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด ปี 2557 “ช้อป
ชม ชิม อิ่มความรู้” โดยฐานกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการเตรียมพร้อม
รับภัยพิบัติ การบริหารจัดการคลังสัมภาระผู้ประสบภัย จัดแสดงยานพาหนะ
เพื่อการบรรเทาทุกข์ ชุดครัวเคลื่อนที่ สาธิตระบบการผลิตนํ้าสะอาด และสาธิต
ระบบการสื่อสารเพื่อการบรรเทาทุกข์ รวมถึงการลงทะเบียนเพื่อเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการวัดสายตา
ประกอบแว่นในราคาพิเศษ และให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้มาเยี่ยมชมงาน ณ สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานจำ�นวน 940 คน

สารบรรเทาทุกข์
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ทันตแพทย์จัดฟันชาวเวียดนาม ศึกษาดูงานทันตกรรมจัดฟัน
ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่

 	
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 รศ.(พิเศษ)ทญ.สมใจ สาตราวาหะ ประธานคณะกรรมการทีป่ รึกษาสมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับทญ.ฐิตมิ า ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร
จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ให้บริการจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใส
เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีทนั ตแพทย์จดั ฟันชาวเวียดนามร่วมเดินทาง
ไปศึกษา ดูงาน เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไป ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โครงการยังเลิฟ...สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พ.ญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการ
Wrangler Give A Life กล้าทำ�ในสิ่งที่ดี ครั้งที่ 5” โดยบริษัท Wrangler จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้แก่หน่วยแพทย์จักษุ
ศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกิจกรรมมีการจำ�หน่ายเสือ้ ยืด Wrangler
จากราคา 790 บาท จำ�หน่ายในราคา 200 บาท โดยเงินจำ�นวนนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

อบรมเจ้าหน้าที่....เรียนรู้การใช้ระบบPMIS							

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำ�นักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดบรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสภากาชาดไทย (PMIS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจวิธีการเข้าใช้งานในระบบ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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ซ้อมแผนรับภัยพิบัติ...จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย และคณะ จัดกิจกรรมทบทวนความรูด้ า้ นการปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.และซ้อมแผนตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชน ตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชน โดยมีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปากคอก ตำ�บลห้วยเขย่ง อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยากรยุวกาชาด...เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับ
ภัยพิบตั ิ ร่วมจัดนิทรรศการ “การเตรียม
พร้อมรับภัยพิบัติ” ในโครงการรวมพลัง
วิทยากรยุวกาชาดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1
จัดโดยสำ�นักงานยุวกาชาด โดยมีวทิ ยากร
ยุวกาชาดทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นครู อาจารย์
เจ้าหน้าทีจ่ ากสถานศึกษา และหน่วยงานพัฒนาเยาวชน จำ�นวน 400 คน มาพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ร่วมทำ�กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม พร้อมเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการเรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ใน
การนีเ้ ลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว และเข้าเยีย่ มชมนิทรรศการของสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่งโฮม อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
สารบรรเทาทุกข์
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ร่วมกับนางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมเจ้า
หน้าทีม่ ลู นิธริ ว่ มกุศลสมุทรปราการ ออกปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอัคคีภยั
ณ บ้านเลขที่ 8, 9 และห้องเช่าไม่มีเลขที่จำ�นวน 9 ห้อง ซอย 15 ถนนท้ายบ้าน
ตำ�บลปากนํ้า อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 ร่วมกับสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานอื่นๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน ฝึกแผนปฏิบัติการในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ด้านการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยจากอุทกภัย และระดับกลุ่มจังหวัด ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัยและอุบัติภัยหมู่
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557 ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือ (อบจ.สระแก้ว) อำ�เภออรัญ
ประทศ จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกให้บริการคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น ค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และหมู่โลหิต แก่ประชาชน และออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยปฏิบัติ
งานร่วมกับนายอำ�เภอทุ่งสง สาธารณสุขอำ�เภอทุ่งสง ผู้นำ�ชุมชน ในงาน “มหกรรมสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีคนหนองหงส์”
ณ โรงพยาบาล สต.หนองหงส์ อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เปิดแฟ้ม

ไปเยี่ยม...มาเยือน
คณะทันตแพทย์เวียดนาม...เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะทันตแพทย์จากประเทศเวียดนาม เยีย่ มชมและศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์
ผูป้ ระสบภัย โดยมี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของสำ�นักงาน
รวมถึงเยี่ยมชมหน่วยผลิตนํ้าสะอาด หน่วยครัวเคลื่อนที่ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

มูลนิธิแอมเวย์...สนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 คุณกิจธวัช
ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์
เพื่อสังคมไทย และคณะ มอบเงินจำ�นวน
500,000 บาท เพือ่ สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่ง
แก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
และโครงการยิม้ สวยเสียงใสฯ โดยมีนายแพทย์พชิ ติ
ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
รั บ มอบ ณ อาคารเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระญาณสังวรฯ

สมาคมไว ดับยู ซี เอ... มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 นางดารัตน์
พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมาคม
ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินจำ�นวน 150,000 บาท
เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำ�หรับ
ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีผอู้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ สมาคมไว ดับยู ซี เอ
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย...สนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์
เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัด
ฟันแห่งประเทศไทย มอบเงินรายได้จากการ
บริจาคและการจำ�หน่ายเสื้อโครงการ “ยิ้มสดใส
ใจอิ่มบุญ” จำ�นวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุน
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง
เพดานโหว่ และความพิการอืน่ โดยมีผอู้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ โรงแรม
Centara Grand at Central World
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2251-7853-6 และ 0-2251-7614-5 โทรสาร 0-2252-7976 E-mail : relief@webmail.redcross.or.th
relief@redcross.or.th
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กข์และประชานามั
ข์ สำ�นักสำงานบรรเทาทุ
ยบรรเทาทุ
วยประชาสัมพัมนพัธ์นธ์กลุฝ่่มางานช่
จัดทำ�โดย หน่
กข์ฯ สภากาชาดไทย
�นักงานบรรเทาทุ
วยอำ�กนวยการ
งานประชาสั

