ปีที่ 19 ฉบับที่ 234 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2557

60 ปี เรือเวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557
เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ในกิ จ กรรม “60 ปี เวชพาหน์
60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ”
ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ โดยให้บริการ
ในเขตจังหวัดราชบุรี ณ อำ�เภอเมือง และอำ�เภอดำ�เนินสะดวก ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายสุรพล
แสวงศักดิ์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เรือพระราชทานเวชพาหน์ “ 60 ปี เวชพาหน์
60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ ณ วัดท่าโขลง
ตำ�บลหลุมดิน อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เลขาธิการสภากาชาดไทย ออกเยีย่ มและให้ก�ำ ลังใจหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีเ่ รือพระราชทาน
เวชพาหน์พร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำ�บลโคกหม้อ อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำ�ลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ที่ออกปฏิบัติงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด (นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์) ให้การต้อนรับ
และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด ส่งทีมแพทย์ร่วมให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ วัดท้ายเมือง
ตำ�บลพงสวาย อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ให้สัมภาษณ์...รายการโทรทัศน์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สมั ภาษณ์รายการโทรทัศน์เรือ่ ง หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีเ่ รือพระราชทานเวชพาหน์
ในกิจกรรม “60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” ออกปฏิบัติงานในพื้นที่อำ�เภอเมือง และอำ�เภอดำ�เนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้
วันที่ 3 พฤศจิกายน
2557 ออกรายการบ่ า ยนี้
มีค�ำ ตอบ เวลา 14.00 – 15.00 น.
ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี
		
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 อัดเทป
รายการ VVIP ณ บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จำ�กัด ถนนแจ้งวัฒนะ 43 โดยมีผู้ดำ�เนินรายการ
คือคุณแหม่ม (สุรวิ ภิ า กุลตังวัฒนา) และคุณเจนนิเฟอร์ คิม้
(พรพรรณ ชุนหชัย) ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 22.40 น.

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยผู้ประสบอัคคีภัย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
เจ้ า หน้ า ที่ สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ
นำ�เครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 10 ชุด
ไปมอบให้ แ ก่ ผู้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ชุ ม ชน
หัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทมหานคร
จำ�นวน 5 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อน ณ สำ�นักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพ ฯ

มอบอุปกรณ์ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ...จังหวัดชัยนาท
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 นางสาวภาวิณี
อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และ
คณะ มอบเครือ่ งปัน่ ไฟ เรือยาง เสือ้ ชูชพี อุปกรณ์ท�ำ ครัว
ขนาดพกพา พร้อมอุปกรณ์ส�ำ หรับช่วยชีวติ ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆ ในโครงการ
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีสิบโท สมหมาย อารมณ์
นายกเทศมนตรีตำ�บลหาดอาษา และคณะ รับมอบ
ณ เทศบาลตำ�บลหาดอาษา อำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
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กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 2

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมอาสาสมัคร และผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นางสาวอารีรักษ์
บุญมีประเสริฐ พยาบาลฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
และคณะ นำ�เครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 14 ชุด
ไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบอัคคีภยั จำ�นวน 11 ครอบครัว
ณ ชุมชนซอยเพชรเกษม 4 แยก 3 (ซอยโรงเหล็ก)
ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร

เยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ Mr.Marcin Zbierski ผู้แทนบริษัท GSK
เดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีนางมลสุดา ชำ�นิประศาสน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำ�เภอวิเศษชัยชาญ
และอาสายุวกาชาด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำ�บลบางจัก อำ�เภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง
สารบรรเทาทุกข์

3

ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ประชุมการจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการประชุมหารือ
ระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ จังหวัดเชียงราย สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่ ง ประเทศไทย สมาคมผู้ สื่ อ ข่ า วบั น เทิ ง แห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ หาแนวทางในการจั ด
“กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด
“หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ” ในพื้นที่อำ�เภอแม่สรวย อำ�เภอเมือง และอำ�เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 จัดงานแถลงข่าว โดยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ร่วมกับนางวิชดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พล.อ.ท. มานะ ประสพศรี เจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศ ดร.จำ�ลอง อนันตสุข นายกสมาคมช่างภาพผูส้ อื่ ข่าวโทรทัศน์ฯ และนายชาตรี ศรียาภัย
นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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ส่งมอบ...ห้องสุขาและอ่างล้างมือ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับกลุม่ บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด ส่งมอบห้องสุขา
และอ่างล้างมือตามโครงการพัฒนาระบบนํา้ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่โรงเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554
โดยมีผอู้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยคุณพรธิชา วงศ์ยานนาวา ผูแ้ ทนจากกลุม่ บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย
จำ�กัด เป็นผูแ้ ทนส่งมอบ ณ โรงเรียนวัดงิว้ ราย อำ�เภอนครชัยศรี และโรงเรียนวัดลำ�พญา อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทัง้ นีไ้ ด้ให้
ความรูด้ า้ นนาํ้ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย การฝึกปฏิบตั ดิ า้ นปฐมพยาบาล พร้อมมอบตูย้ าสามัญประจำ�บ้านและเวชภัณฑ์
ตูท้ �ำ นา้ํ เย็น และเครือ่ งอุปโภคบริโภค แก่เด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ของโรงเรียนวัดลำ�พญา อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ....จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ หมู่ที่ 6 บ้านคลองครก และหมู่ที่ 10
บ้านบ่อโบกปูน ณ วัดคลองครก ตำ�บลพงา อำ�เภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติในพื้นที่
ผลกระทบจากภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ บทบาทชุมชน การดูแลสุขภาพอนามัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมมอบถุงเท้า
แก่ประชาชน นักเรียน และพระภิกษุสงฆ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามชุมชน รวมทั้งสิ้น 55 คน ในการนี้นางอังสนา
รักความสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และนายวิวัฒน์ สุภาพ
นายอำ�เภอแก่งหางแมว ให้เกียรติร่วมและให้คำ�แนะนำ�การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแก่ชุมชนด้วย
สารบรรเทาทุกข์
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ให้ความรู้การปฐมพยาบาล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นางดวงพร พลปัถพี พยาบาล 6 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัย
พิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมคณะ ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในหัวข้อ การปฐมพยาบาล
เมื่อเกิดบาดแผลชนิดต่างๆ การปฐมพยาบาลผู้ที่กระดูกหัก และการปฐมพยาบาลผู้ถูกงูกัด แก่เยาวชนที่เข้าร่วมงาน
มหกรรมเด็กและเยาวชนพลังสำ�คัญในการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จำ�นวน 160 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่
ในพื้นที่เสี่ยงภัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชียงราย และเชียงใหม่ งานดังกล่าวจัดโดยองค์กรแพลนประเทศไทย
ณ ห้องแกรนด์ฮอล 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

หน่วยแพทย์ทางเลือกให้บริการ .... ณ จังหวัดเชียงใหม่
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยแพทย์ทางเลือก ให้บริการตรวจรักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์
และทำ�กายภาพบำ�บัดแก่ผู้ป่วย ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ทั้งนี้ กำ�หนดการปฏิบัติงาน โดยตั้งเป้าหมายให้บริการ
ผู้ป่วยจำ�นวน 1,000 ราย ปฏิบัติงานรวม 4 ครั้ง คือวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2557 วันที่ 6-8 มกราคม 2558
วันที่ 10-12 มีนาคม 2558 และวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2558

ร่วมงานสัมมนาสัญจร
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ปฏิบตั กิ าร
ภัยพิบตั ฯิ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสัญจรและนิทรรศการความรู้
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพือ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในสถานการณ์ภยั พิบตั ิ และภาวะฉุกเฉิน ซึง่ จัดโดย สำ�นักงาน
กสทช. ร่วมกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และผู้ให้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ งั้ 5 ราย ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ษ์
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
ถนนแจ้งวัฒนะ
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ประมวลภาพข่าว

ความเคลื่อนไหว

ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ ให้บริการ....ในเขตจังหวัดแพร่

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2557 นายศักดิ์ สมบุญโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่ง
แก้ไขปากแหว่ง–เพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวย
เสียงใสฯ โดยมีนายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับคณะแพทย์อาสาสมัคร เหล่ากาชาด
กาชาดจังหวัดแพร่ โรงพยาบาลแพร่ และสำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ ให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
และความพิการอื่น ณ โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 24 -27 พฤศจิกายน 2557

สาธารณรัฐประชาชนจีน... เยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
คณะผูบ้ ริหารจากสาธารณรัฐประชาชน
จีน ประกอบด้วย รองผู้อำ�นวยการ
สถาบันด้านการบริหารจัดการแห่งมณฑล
เสฉวน และคณะเจ้าหน้าทีร่ ะดับผูบ้ ริหาร
จากสำ�นักบริหารจัดการสถานการณ์
ฉุกเฉินและส่วนฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ของสถาบันด้านการบริหารจัดการภาครัฐแห่งมณฑลกวางสี
มูลนิธิเอเชียประจำ�สาธารณรัฐประชาชนจีน และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย โดยมีนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์วิทยุสื่อสาร ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ และระบบการจัดการคลัง ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สารบรรเทาทุกข์
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ธารนํ้าใจ

จากใจผู้บริจาค

มูลนิธิอิออนประเทศไทย...ช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กฬี า และตูก้ ดนาํ้ เย็น
รวมมูลค่า 2,008,230 บาท จากคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

GSK สนับสนุนงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
นางโสมรสา พงษ์เพิม่ พฤกษ์ ผูจ้ ดั การใหญ่
แผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษทั แกล็กโซสมิท
ไคล์น (ประเทศไทย ) จำ�กัด และคณะ
มอบเงิน จำ�นวน 551,750 บาท เพื่อใช้
ในกิจการของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
โดยมีผอู้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

มอบเงิน...ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2557
คุ ณ ทอรุ้ ง คุ ณ เพกา จรุ ง กิ จ อนั น ต์ ,
คุณเจริญ ขจรบุญ และคุณกรรณิการ์ พูนสมบัติ
มอบเงินจำ�นวน 13,735 บาท เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว ผ่านสภากาชาดไทย โดย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ รับมอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

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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