ปีที่ 19 ฉบับที่ 235 ประจำ�เดือนธันวาคม 2557

องค์อุปนายิกาฯ เสด็จฯ

ไปทรงบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558

ส

มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังอาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์
100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย
และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมใส่บาตร วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค...ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำ�เครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 12 ชุด
ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยศรีศักรินทร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จำ�นวน 6 ครอบครัว
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ ให้บริการในเขตจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์คลินกิ จักษุศลั ยกรรม
เคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่
ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
และเยี่ยมพระภิกษุที่ได้รับการผ่าตัดตา พร้อมถวายชุดสังฆทาน และผ้าห่มกันหนาวจากสภากาชาดไทย ณ พุทธอุทยาน
นครสวรรค์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช...
ครั้งที่ 13 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และสมาคม
ช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม
บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ” ประกอบด้วย
กิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส มอบอุปกรณ์กีฬา ยา เวชภัณฑ์สำ�หรับห้องพยาบาลในโรงเรียนชนบท
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ
ทั้งสิ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 3 อำ�เภอ ได้แก่ แม่สรวย อำ�เภอเมือง และเวียงป่าเป้า
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ติดตาม...ความก้าวหน้าโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557
นายไพฑูรย์ น้อยวิเศษ ผูช้ ว่ ยพยาบาล
4 ฝ่ า ยบรรเทาทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย
และคณะปฏิบัติงานชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบ
อุปกรณ์เตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ใิ ห้แก่
ชาวบ้านหมู่ 5 บ้านโพธ์งาม และหมู่ 17 บ้านโพธิ์เงิน ตำ�บลท่าพล อำ�เภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกันนี้ ได้ติดตาม
ผลการดำ�เนินงานโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ตำ�บลยางสาว อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ช่วยภัยหนาว...จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 ธันวาคม 2557
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
พร้อมด้วยสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
นายอำ�เภอฝางและสมาชิกกิ่งกาชาด
อำ�เภอฝาง นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่สูน หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
สาขาฝาง มอบเครือ่ งกันหนาวและยาชุดสามัญประจำ�บ้านเพือ่ บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยหนาวตำ�บลเวียง ตำ�บลสันทราย
ตำ�บลม่อนปิน่ ตำ�บลโป่งนํา้ ร้อน ตำ�บลแม่สนู ตำ�บลแม่คะ ตำ�บลแม่ขา่ และตำ�บลแม่งอน รวมจำ�นวน 1.500 ครอบครัว
ณ ที่ว่าการอำ�เภอฝางและองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่สูน อำ�เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น
(ประเทศไทย) จำ�กัด สนับสนุนยาสีฟันและแปรงสีฟัน จำ�นวน 1,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวอำ�เภอฝาง

ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ
และคณะเข้าพบนายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านเก่า อำ�เภอเมือง และนายสุคนธ์ อิ่มพลับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้องตี้ อำ�เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประสานงานพร้อมเข้าสำ�รวจพื้นที่
ในการดำ�เนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี
4

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

การให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์เมื่อเกิดภัยพิบัติ
วันที่ 17 ธันวาคม 2557 คุณ Masanori Takenaka
ผู้แทนจาก JICA Thailand Office เข้าพบผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการแพทย์เมือ่ เกิดภัยพิบตั ใิ นภูมภิ าคอาเซียน
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย อาคารเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

บรรยาย....เรื่องภาวะผู้นำ�
วันที่ 18 ธันวาคม 2557
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เชิญคุณเกรียงศักดิ์
นิรตั พิ ฒั นะศัย ผูเ้ ชีย่ วชาญการโค้ชผูบ้ ริหาร
รายบุคคลในเรื่องภาวะผู้นำ� การนำ�เสนอ
แบบมืออาชีพ และการทำ�งานต่างวัฒนธรรม
ภายใต้ตรา The Coach มาบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยมีผู้บริหารของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ประชุม...การบริหารจัดการภัยพิบัติ

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของสำ�นักงาน เพื่อติดตาม ประเมินสถานการณ์ และพิจารณาตัดสินใจ
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ให้ทนั เวลา และตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย และเตรียมพร้อม
ในเรื่องของคงคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

อวยพรปีใหม่...2558
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
ผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยพยาบาล และคณะนำ�กระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
วันที่ 31 มกราคม 2557 คุณฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำ�นวย
การสำ�นักสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยคม และคณะ นำ�กระเช้าอวยพร
ปีใหม่ 2558 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติ
การภัยพิบัติฯ
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วันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ... ครบ 94 ปี
วันที่ 23 ธันวาคม 2557 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 94 ปี โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน ในการนี้ส�ำ นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้จัดกีฬาสามัคคี และงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่เจ้า
หน้าที่ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำ�ปี 2557 ณ อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้แก่
นางรพีพรรณ ตั้งตัว เจ้าหน้าที่พยาบาล 4 ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นางกฤษณา หมื่นศรีธาราม ผู้ช่วยพยาบาล 3 ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และนายศรัณ วงศ์อรุณทิพย์ พนักงานขับรถ ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จังหวัดเพชรบุรี
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

มูลนิธิอิออน...ช่วยภัยหนาว
วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2557 ผู้ แ ทนมู ล นิ ธิ
อิออน ประเทศไทย และบริษัทในเครือ พร้อมด้วย
พนั ก งาน ร่ ว มบริ จ าคเครื่ อ งกั น หนาว โดยมี
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ

ดาว เคมิคอล...ช่วยภัยหนาว
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 คุณพรธิชา วงศ์ยานนาวา
ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ดาว เคมิคอล
ประเทศไทย จำ�กัด เป็นผู้แทนของพนักงาน มอบเงินจำ�นวน
76,500 บาท โดยมีนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วย
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบตั ิ
การภัยพิบัติฯ

กรุงศรีออโต้...มอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 คุณกฤติยา
ศรีสนิท ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบริหาร
สินเชือ่ และปฏิบตั กิ าร และประธานคณะกรรมการ
อาสาสมัครกรุงศรีออโต้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำ�กัด (มหาชน) และคณะ มอบคอมพิวเตอร์
ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องปีที่ 5 จำ�นวน
216 เครื่อง โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

มูลนิธิอิออน...มอบตู้กดนํ้าเย็น
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 คุณสุพร วัธนเวคิน
รองประธานมูลนิธอิ อิ อนประเทศไทย มอบตูก้ ดนํา้ เย็น
ให้แก่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธพิ ระเมตตา สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน โดยมีผอู้ �ำ นวย
การสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์
ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

เบอร์ลี ยุคเกอร์...มอบโลชั่นกันยุง

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 คุณชาลินี ประสานพานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำ�กัด
(มหาชน) และคณะ มอบโลชั่นกันยุงเบลล์ มูลค่า 864,000 บาท โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

ฮาวาส เวิลด์ไวด์...ช่วยภัยหนาว

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 Mr.Mrinal Sharma หัวหน้าแผนกสือ่ บริษทั ฮาวาส เวิลด์ไวด์ แบงค็อค จำ�กัด และคณะ
มอบผ้าห่ม จำ�นวน 100 ผืน และเงินจำ�นวน 87,380 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนางสาวสมสิริ
อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
งเทพมหานคร
1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุ
เทพมหานคร 10330
มวัน กรุง10330
แขวงปทุมวัมนวันกรุเขตปทุ
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
สารบรรเทาทุ
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