ปีที่ 19 ฉบับที่ 233 ประจำ�เดือนตุลาคม 2557

สมเด็จองค์อุปนายิกาฯ ทรงบำ�เพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำ�ปี 2557
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ�นวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำ�เนินไปยังพระอุโบสถวัดกลาง อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทรงบำ�เพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำ�ปี 2557 ซึง่ สภากาชาดไทยร่วมกับผูม้ จี ติ ศรัทธาจัดขึน้
เพือ่ นำ�รายได้บรู ณปฏิสงั ขรณ์วดั โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เหรัญญิกสภากาชาดไทย รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดสุรนิ ทร์ และคณะกรรมการเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทยเฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนีส้ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินด้วย

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

GSK น้อมเกล้าฯ ถวายจอ LED

วันที่ 29 กันยายน 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย โปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการสภากาชาดไทยนำ�นายวิรยิ ะ จงไพศาล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แกล็กโซสมิท
ไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อมคณะ เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายจอ LED พร้อมติดตั้งหน้าสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
มูลค่า 2,648,250 บาท เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ของสภากาชาดไทย ณ ห้อง
รับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

เยิ่ยมและให้กำ�ลังใจ...หน่วยรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา
พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ป่วย จำ�นวน 150 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเขาหินซ้อน
อำ�เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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เยี่ยมสื่อมวลชน
วันที่ 3 และ 6 ตุลาคม 2557
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์จากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และสำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำ�นักงาน
บริหาร พร้อมด้วยศิลปินนักร้อง สังกัดค่ายกานต์มณี ลายไท เข้าพบสื่อมวลชนกว่า 30 สำ�นักข่าว เพื่อมอบของที่ระลึก
และประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำ�ปี พ.ศ.2557” ที่จดั ขึ้นในวันอาทิตย์
ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

มูลนิธิโตโยต้าฯ....มอบเงินสนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
นายประมนต์ สุ ธี ว งศ์
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำ � กั ด
เป็นประธานในพิธีมอบ
ทุนสนับสนุน 10 องค์กร
ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง
เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยผู้อำ �นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมพิธีและรับมอบเงินจำ �นวน
1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ณ ห้องลอนดอน 3
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เอ รอยัล เมอริเดียน ถ.วิทยุ

บรรยาย..การติดตามสถานการณ์อีโบล่า
วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2557
ฝ่ายบริการทางการแพทย์ โดยพ.ญ.อมรรัตน์
ประเสริฐเจริญสุข บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
“โรคที่มากับภัยพิบัติ ภาวะโลกร้อน และ
แนวทางป้องกัน รวมทั้งติดตามสถานการณ์
โรคอีโบล่า” โดยมีพ.ญ.วรางคณา ทองคำ�ใส
หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชัน้ 3
อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สภาเสี้ยววงเดือนแดงบาห์เรน...เยี่ยมงานบรรเทาทุกข์

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะให้
การต้อนรับ Dr.Fawzi Amine เลขาธิการสภาเสีย้ ววงเดือนแดงบาห์เรน เยีย่ มชมศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ฯิ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 2
สารบรรเทาทุกข์
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การจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำ�ปี พ.ศ. 2557

ส

ำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววง
เดือนแดงระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 20 หน่วยงาน
จัดกิจกรรม “วันจัดการภัยพิบตั อิ าเซียนและวันลดภัยพิบตั สิ ากลประจำ�ปี 2557” โดยปีนอี้ งค์การสหประชาชาติให้ความ
สำ�คัญกับผู้สูงอายุ ต้องการให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเรียนรู้วิธีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในเบือ้ งต้นยามเกิดภัยพิบตั ขิ นึ้ เพือ่ เป็นการลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึน้ ได้ โดยผ่านการเรียนรูจ้ ากกิจกรรม
สันทนาการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557		

4

สารบรรเทาทุกข์

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

เยี่ยมชม...ภารกิจสภากาชาดไทย

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานอาเซียนว่าด้วยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการจัดการพิบัติภัย [ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management
(AHA Centre)] , ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) และกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเข้าเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ านของสภากาชาดไทย โดยมีแพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาชมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติฯ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย
และสถานเสาวภา

จักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการ...จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุ
ศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมี แพทย์หญิงอุไรวัลย์
ติ น นั ง วั ฒ นะ ประธานโครงการ และคณะ ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลวั ด จั น ทร์
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ป่วยยากไร้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2557
มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 679 ราย ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำ�เภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ประชุม RDRT
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ
เป็นประธานการประชุมกับคณะ SOUTHEAST
ASIA REGION RC/RC NATIONAL
SOCIETIES WORKSHOP เพื่อทบทวน
การปฏิบัติงาน REGIONAL DISASTER RESPONSE TEAM (RDRT) โดยความร่วมมือของ IFRC และสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
สารบรรเทาทุกข์
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พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์พระที่นั่ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำ�นักพระราชวัง เป็นประธานในพิธบี วงสรวงแม่ยา่ นาง
เรือยนต์พระที่นั่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาปีละครั้ง โดยมีข้าราชการฝ่ายเรือยนต์หลวง
สำ�นักพระราชวัง และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมในพิธี ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพมหานคร

เมอร์เซเดส-เบนซ์...ช่วยผู้ประสบภัย
วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2557 บริ ษั ท
เมอร์ เ ซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำ � กั ด
และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)
จำ � กั ด มอบนํ้ า ดื่ ม จำ � นวน 5,000 ขวด
โดยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ เพือ่ ใช้
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์
ในการนี้ทางบริษัทได้นำ�พนักงานจำ�นวน 30 คน
มาร่วมจัดชุดธารนาํ้ ใจฯ เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ณ คลังสัมภาระอาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

วั น ที่ 14,16 ตุ ล าคม 2557 สถานี ก าชาดที่ 3 เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ชี วิ ต ใหม่ ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ข อง
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านไตรสภาวคาม หมู่ 5
ตำ�บลปิงโค้ง อำ�เภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำ�นวน 125 ครอบครัว และหมู่ 5 ตำ�บลป่าไผ่ อำ�เภอลี้ จังหวัดลำ�พูน
จำ�นวน 132 ครอบครัว

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในเขตจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 26-31 ตุลาคม 2557 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ โดยนายแพทย์ฐปกรณ์ แหนบนาค และคณะ
ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำ�นวน 362 ราย
และบริการทางทันตกรรม จำ�นวนน 138 ราย ให้ความรู้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์จ ำ�นวน 410 ราย มอบเครื่อง
อุปโภค - บริโภค และเครื่องกันหนาว จำ�นวน 271 ชุด มอบตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน 8 ตู้ มอบพระบรมฉายาลักษณ์
องค์อุปนายิกาฯ 4 ภาค ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ ณ วัดกลาง ตำ�บลรัตนบุรี อำ�เภอรัตนบุรี, ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง
ตำ�บลเพี้ยราม อำ�เภอเมืองสุรินทร์, โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ตำ�บลอาโพน อำ�เภอบัวเขต และโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ตำ�บลตาเมียง อำ�เภอพนมดงรัก
สารบรรเทาทุกข์

7

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 นางสาวนงพงา จันทรัตนา หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 และคณะ ออกปฏิบัติงาน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับปภ.จังหวัดสระแก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ณ หมู่ 1 ตำ�บลท่าข้าม อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ เยี่ยมและนิเทศงานเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจแก่เจ้าหน้าที่
สถานีกาชาดที่ 7

กิจกรรมสถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุง่ สง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร ร่วมกับนายอำ�เภอพระแสง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
ตำ�บลอิปัน อำ�เภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 400 ชุดแก่ผู้ประสบภัย

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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