ปีที่ 19 ฉบับที่ 231 ประจำ�เดือนสิงหาคม 2557

พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ส

ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชิ นี น าถ สภานายิ ก า
สภากาชาดไทย ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็น
ผูแ้ ทนพระองค์น�ำ ชุดธารนํา้ ใจสภากาชาดไทยฯ พระราชทาน
ไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย ร่วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ดังนี้
วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมเทศบาล
ตำ�บลหัวตะพาน อำ�เภอหัวตะพาน 1,500 ชุด และหอ
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลไร่ขี อำ�เภอลืออำ�นาจ
จังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�นวน 500 ชุด
วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อำ�เภอนาจะหลวย 1,500 ชุด และหอประชุม
โรงเรียนบ้านพระโรจน์ อำ�เภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน 600 ชุด

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ

วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2557
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็ น ประธาน
เปิ ด โครงการผ่ า ตั ด ต้ อ กระจก
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
พร้อมกันนีไ้ ด้เยีย่ มและมอบชุดของ

ขวัญให้แก่ผู้ป่วย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตาจากการ
ให้บริการ 3 กิจกรรม ได้แก่ หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ และหน่วยรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ รวมทั้งสิ้น 154,361
ราย โดยผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจก 17,925 ราย โรคต้อกระจกร่วมกับต้อหิน 9,993 ราย โรคต้อหิน 430 ราย โรคต้อเนื้อ
18,721 ราย ผ่าตัดเปลือกตาและท่อนํ้าตาอุดตัน 2,123 ราย รวมให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมาแล้วทั้งสิ้น 49,192 ราย

MOU…บริหารจัดการเส้นทางคมนาคมรับมือกับภัยพิบัติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU)
ว่าด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการทำ�งานในการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล โดยมีนายมานิต เตชอภิโชค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี นายสิรภพ จึงสมาน ที่ปรึกษา
ด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ 14 องค์กร
ภาคีเครือข่าย ร่วมลงนาม เพื่อบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติที่ปลอดภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
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สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์…ณ จังหวัดเชียงใหม่

วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2557 ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การสั ม มนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระดับชุมชนในโครงการประเมิลผลการดำ�เนินงานโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัย
และสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
จัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และผู้แทนชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และเพชรบูรณ์ ร่วมสัมมนา ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ...ให้บริการ ณ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 24-25 กรกฎาคม
2557 แพทย์ ห ญิ ง วรางคณา
ทองคำ � ใส หั ว หน้ า ฝ่ า ยบริ ก าร
ทางการแพทย์ นำ � หน่ ว ยแพทย์
์
เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ให้ บ ริ ก ารตรวจรั ก ษาโรคทั่ ว ไป
แพทย์ทางเลือก (ฝังเข็มประยุกต์) และให้บริการด้านกายภาพบำ�บัด โดยนายแพทย์ฐาปกรณ์ แหนบนาค พร้อมบริการ
ทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน) ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ บ้านสามเรือน หมู่ที่ 9
ตำ�บลบางจัก อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี และศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สารบรรเทาทุกข์
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กิจกรรมแบ่งปันความรักกับโครงการ...“เปิดตาดีสู่สังคมไทย”

วันที่ 25 กรกฎาคม
2557 เลขาธิการสภากาชาดไทย
และนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
บริษั ท บิ๊ กคาเมร่า จำ � กัด
จัดงานแถลงข่าว “โครงการ
เปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 3”
ภายใต้แนวคิด “ความรักทำ�ให้ตาสว่าง” ณ ห้องมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งนี้ เลขาธิการ
สภากาชาดไทย รับมอบเงินจำ�นวน 2,090,556 บาท จากนายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ สนับสนุนการดำ�เนินงานของ
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซ้อมแผนรับภัยพิบัติ..จังหวัดกาญจนบุรี

วั น ที่ 21-22 กรกฎาคม 2557
นางสุ นิ ษ ฐิ ด า เพชรด้ ว ง หั ว หน้ า งานสร้ า งเสริ ม
ศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย และคณะ จัดกิจกรรมทบทวนความรู้
ด้านการปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.และซ้อมแผนตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชน ตามโครงการชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชน โดยมี
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วม ณ หมูท่ ี่ 7 บ้านห้วยปากคอก
ตำ�บลห้วยเขย่ง อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
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ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ....ให้บริการจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอืน่ โดยมี นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแพทย์อาสาสมัคร สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ และผู้พิการทางศัลยศาสตร์
ตกแต่งอื่นๆ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2557

ระดมจัดชุดธารนํ้าใจฯ..ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557
เจ้าหน้าทีส่ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อาสายุวกาชาด และอาสาสมัคร
ร่วมจัดชุดธารนาํ้ ใจสภากาชาดไทย
ช่ ว ยผู้ ป ระสบภั ย ณ อาคาร
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อนำ�
ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ในจังหวัดต่างๆ
สารบรรเทาทุกข์
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อบรมผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดโครงการอบรมผูส้ งู วัยพร้อมรับภัยพิบตั ิ โดยมีผอู้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และ
การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ณ ศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านประโมง ตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บรุ ี จังหวัดสิงห์บรุ ี

ช่วยผู้ประสบวาตภัย....จังหวัดสระบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นางอังคณา พุฒิวิญญู
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัด ร่วมกับผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำ�เงินพร้อมชุด
ธารนํ้าใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย มอบให้ผู้ประสบวาตภัย
ณ ชุมชนซับบอน ตำ�บลทับกวาง อำ�เภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน หลังถูกพายุพัดถล่มบ้านเรือน
ได้รับความเสียหาย
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ตรวจวัดสายตาแก่ผู้ด้อยโอกาส... จังหวัดสระบุรี

		
วันที่ 20 สิงหาคม 2557 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการ “ตาใส โลกสวย” โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมในพิธี มีเจ้าหน้าที่ศูนย์จักษุมาตร
และแว่นตาสภากาชาดไทย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองปลาไหล
ตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นสายตา ให้ผู้ด้อยโอกาส ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองปลาไหล อำ�เภอเมือง
จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557

และในวั น เดี ย วกั น นายกเหล่ า กาชาด
จังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
พร้อมผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ถวาย
เครื่ อ งอุ ป โภค-บริ โ ภคแด่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ในตำ � บล
หนองปลาไหล อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี
สารบรรเทาทุกข์
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ซ้อมแผนพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดชัยนาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สิบโท สมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำ�บลหาดอาษา เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ และคณะ ร่วมกับเทศบาล
ตำ�บลหาดอาษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนเทศบาลหาดอาษา หมู่ที่ 1 ตำ�บลหาดอาษา อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระหว่าง
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557

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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