ปีที่ 19 ฉบับที่ 232 ประจำ�เดือนกันยายน 2557

สภากาชาดไทย....บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

ส

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำ�ชุดธารนํ้าใจฯ พระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำ�เภอนาจะหลวย จำ�นวน 1,500 ชุด และ
โรงเรียนบ้านพระโรจน์ อำ�เภอม่วงสามสิบ จำ�นวน 600 ชุด วันที่ 9 สิงหาคม 2557

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 16 กันยายน 2557
รวม 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี น่าน เชียงใหม่ ตาก และสุโขทัย โดยมอบชุดธารนํ้าใจสภากาชาดไทย
ช่ ว ยผู้ ป ระสบภั ย จำ � นวน 4,100 ชุ ด และนํ้ า ดื่ ม
จำ�นวน 3,750 ขวด
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2557

จังหวัดตาก วันที่ 5 กันยายน 2557

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ปากแหว่งฯ.... ให้บริการจังหวัดยโสธร

วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร คณะแพทย์อาสาสมัคร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และโรงพยาบาลยโสธร ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2557
และในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้เยี่ยมหน่วยแพทย์ โดยมีนายแพทย์ธนิต
สุขผ่องศรี ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลยโสธร ให้การต้อนรับ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ...ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน
วันที่ 26-27 สิงหาคม
2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การถอดบทเรียนจากการ
ดำ�เนินโครงการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติระดับ
ชุมชน ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้อำ�นวยการเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านช่างหม้อ ตำ�บลคำ�นํ้าแซบ อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากสภากาชาดแคนาดา

อบรมวิทยุสื่อสาร...ยามเกิดภัยพิบัติ
วันที่ 28-29 สิงหาคม
2557 ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ภัยพิบตั ฯิ จัดอบรม “หลักการ
ใช้เครือ่ งวิทยุสอื่ สารยามเกิด
ภัยพิบตั ิ และเทคนิคการดูแล
บำ�รุงรักษา พร้อมการแก้ไข
ปัญหาเบือ้ งต้น” ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ และเยีย่ มชมศึกษา
ดูงาน ณ ศูนย์ควบคุมและสัง่ การจราจร (บก.02) กองบังคับการตำ�รวจจราจร ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
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ส่งเสริมสุขอนามัยโรงเรียน

							

วันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยนางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำ�นาญการพยาบาล 7
และคณะ ออกปฏิบัติงานส่งเสริมสุขอนามัยตามโครงการพัฒนาระบบนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่
โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 ณ โรงเรียนวัดงิ้วราย ตำ�บลงิ้วราย อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ได้มอบสิง่ ของต่าง ๆ ได้แก่ตยู้ าสามัญประจำ�บ้าน เครือ่ งทำ�นํา้ เย็น หนังสือนิทานพร้อมสีไม้ เสือ้ ยืด เสือ้ แจ็คเก็ต และ
รองเท้าแตะ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 189 คน

ลงนาม…MOU กับ GSK

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด (GSK) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว และลงนามความร่วมมือ
โครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพือ่ บรรเทาทุกข์” ส่งเสริมให้ผดู้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ระสบภัยสามารถเข้าถึงยา การรักษา
และการป้องกันโรค ได้อย่างทัว่ ถึง ร่วมด้วยผูพ้ นั เบิรด์ (พันโท วันชนะ สวัสดี) และแต้ว (ณฐพร เตมีรกั ษ์) ดารานักแสดง
ที่มาร่วมสนับสนุนและสมัครเป็นอาสาสมัคร ในการช่วยเหลือสังคม พร้อมช่วยจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อส่งต่อให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สารบรรเทาทุกข์
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ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย…เขตบางนา
วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นางสาวสุกญ
ั ญา
ทรัพย์อดุ มมัง่ มี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
และคณะ นำ�เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบให้แก่
ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ชุมชนซอยอุดมสุข 21 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 60 ชุด 35 ครัวเรือน 123 คน

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่...ให้บริการ ณ จังหวัดระนอง

วันที่ 1- 4 กันยายน 2557 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ นำ�ทีมโดย ทญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม
ให้บริการทันตกรรมเคลือ่ นทีแ่ ก่ผดู้ อ้ ยโอกาสชาวไทยและคนต่างด้าวในเขตจังหวัดระนอง มีผมู้ ารับบริการรวม 433 ราย

สัมมนา...โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยฯ
วันที่ 2 กันยายน 2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ
IFRC และบริษัท เอ็กเซลเล้นท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
จัดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่
ประเมินโครงการ ภายใต้โครงการประเมินผลการดำ�เนิน
งาน โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืน
สู่สภาพปกติหลังเกิดภัยผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยประจำ�ปี 2557
วันที่ 5 กันยายน 2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมแผนดับเพลิง
อพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2557 ณ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดย
มีนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากร
ฝึกสอนโดยคุณมนต์สวรรค์ ลาภทวี และคณะเจ้าหน้าที่จากสำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
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เยี่ยมหน่วยคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ ฯ

วันที่ 2 กันยายน 2557 ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์ศภุ วัฒน์ ชุตวิ งศ์ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย
จำ�นวน 150 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลห้วยสัตว์ใหญ่ อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝึกซ้อม IMEX 2013-2015
วันที่ 8 กันยายน 2557
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธเี ปิดการ
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ในโครงการ
ฝึกซ้อมการตอบสนองภัยพิบัติ
แบบบูรณาการปี 2556-2558 (IMEX 2013-2015 ) มีผู้เข้าร่วมฝึก จำ�นวน 59 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน
2557 ณ โรงแรมเขาหลักเมอร์ลินรีสอร์ท อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก IFRC
เป็นการฝึกซ้อมการตอบสนองภัยพิบัติขนาดใหญ่ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด และสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดทีเ่ คยประสบภัยสึนามิ
6 จังหวัด ได้แก่พังงา ระนอง ตรัง กระบี่ ภูเก็ต และสตูล 		

จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ...ให้บริการ ณ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 10 กันยายน 2557
หน่วยรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บริการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตา รวมทั้งสิ้น
240 ราย และผ่ า ตั ด 137 ราย ณ
โรงพยาบาลหนองโดน อำ�เภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี
สารบรรเทาทุกข์
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ด้วยรักและผูกพันผู้เกษียณอายุ...ประจำ�ปี พ.ศ.2557
วั น ที่ 11 กั น ยายน 2557 สำ � นั ก งานบรรเทาทุ กข์ ฯ
จัดงานเลี้ยงด้วยรักและผูกพันผู้เกษียณอายุประจำ�ปีพ.ศ.2557
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธี
มีผู้เกษียณอายุจำ�นวน 5 คน ได้แก่
นางสาวประภาพรรณ พานิชพันธุ์ หัวหน้างานการแพทย์
ผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายบริการทางการแพทย์
นายสมเกียรติ ทองเจริญ ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย
นายบุญช่วย มีนาภา พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายคำ�ปัน คงใหญ่ พนักงานขับรถ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
นายประเสริฐ เด่นจักร์ พนักงานขับรถ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

มอบแว่นสายตาเด็ก....จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 15 กันยายน
2557 ฝ่ า ยบริ ก าร
ท า ง ก า ร แ พ ท ย์
โ ด ย แ พ ท ย์ ห ญิ ง
อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญนายแพทย์
9 และคณะ ออกปฏิ บั ติ ง านมอบแว่ น สายตาเด็ ก เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก นั ก เรี ย น ในกิ จ กรรม
แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท โดยมีเด็กนักเรียนมาตรวจวัดสายตา 2,099 ราย และ
ได้รับแว่น 866 ราย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ออกหน่วยปฐมพยาบาล
วันที่ 20 สิงหาคม 2557
เจ้าหน้าทีส่ ถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
ออกหน่วยปฐมพยาบาล โครงการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดย
วัดความดันโลหิต คัดกรองความเสีย่ ง
โรคเบาหวานและความดันโลหิต
และให้คำ�แนะนำ�การดูแลสุขภาพ
ข้าราชการตำ�รวจของกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนตำ�รวจภาค 3
6
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2557
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง ความเป็นหุน้
ส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม เพือ่ เสริมสร้างพืน้ ที่
ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ ในงานเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน” (Safe School) และเวทีประสานความร่วมมือ
เครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงเรียนสันทราย
(พรหมมณี) วิทยา อำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

วันที่ 16-18 กันยายน 2557 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
จัดการประชุม Regional Community Safety and Resilience Forum Meeting ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างชุมชนปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติได้ในระดับภูมิภาค โดยมี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนสภากาชาดจากประเทศต่างๆ

ทำ�ความสะอาดชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง
วันที่ 20 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกิจกรรมทำ�ความสะอาดบริเวณ
ชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง (International Coastal Cleanup Day) (ICC) กับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด
ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดนํ้าริน-หาดพยูน อำ�เภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
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เปิดแฟ้ม

ไปเยี่ยม...มาเยือน
นายกกิ่งกาชาดอำ�เภอ...เยี่ยมชมกิจการบรรเทาทุกข์

วันที่ 2 กันยายน 2557 นายกกิ่งกาชาดอำ�เภอทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย

สภาเสี้ยววงเดือนแดงการ์ต้า...เยี่ยมชมกิจการบรรเทาทุกข์

วันที่ 4 กันยายน 2557 Dr.Daoud Al Bast, Director of Medical Affairs – Qatar Red Crescent Society
และคณะเยี่ยมชมการบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย

The Asia Foundation...ศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์

วันที่ 4 กันยายน 2557 Mr.Kim DeRidder, Director Environment Programs , The Asia Foundation ศึกษาดูงาน
การบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย พร้อมเยีย่ มชมระบบการจัดการคลังสัมภาระผูป้ ระสบภัย ณ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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@redcross.or.th
จัดทำ�โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
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