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******* LETTER FROM THE EDITOR********* 
Welcome to the thirteenth issue of Safe Community Weekly News in 2006, the electronic 
Safe Community Weekly News is edited by the European Safe Community Network, 
International Safe Community Support Team and the WHO CC on Community Safety 
Promotion on behalf of Safe Communities Network.   
 

WHAT IS NEW AT SAFE COMMUNITIES? 
In this issue: 
DESIGNATION: Nomzamo-Strand, South Africa, designated as Safe Community No.99 
LOGO: About using the WHO name or logo for Safe Community movement 
SITE VISIT: Wellington City –  Safe Communities Site Visit, New Zealand 
CONFERENCE: The 1st European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion  
PROGRAM:  Tsuen Wan Safe and Healthy Community Awards Presentation Ceremony 
************************************************************************** 
 

Nomzamo - Strand, South Africa  
designated as Safe Community No. 99!  

10 April 2006 
 

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.phs.ki.se/csp และ www.safecommunity.net  
 

 
 
 
 
 



การใชชื่อหรอืสัญลักษณ WHO เกี่ยวกับงานชุมชนปลอดภัย 
 
เรียน สมาชิกชมุชนปลอดภัยทุกทาน, 
 
เพื่อเปนการชีแ้จงเกีย่วกับ การใชสัญลักษณ และการใชช่ือเรียกอยางเปนทางการของ "World Health 

Organization" หรือ "WHO" เกี่ยวกับการดําเนินงานดานชุมชนปลอดภัย จึงขอชีแ้จง ดังนี ้
 
การดําเนินงานดานชุมชนปลอดภัย เร่ิมขึ้นที่ประเทศสวีเดน เมื่อปลายทศวรรษที ่70 ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของ
งานสงเสริมการอนามัยและใหเห็นถึงความสําคัญของงานพัฒนาชุมชน โครงการรุนบุกเบิกจึงถือกําเนิดที ่ 
Falköping และที่ Lidköping และเปนพืน้ฐานของโครงการอื่นๆในประเทศสวีเดน และไดขยายผลไปยังที่
อ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวีย และทั่วโลก ในขณะเดียวกัน ทาง WHO กไ็ดดําเนนิงานสงเสริมความปลอดภัย 
เพื่อใหแนวคิดทางทฤษฎีกลายมาเปนการปฏิบัติการจริง จึงไดจดัตั้ง  WHO Collaborating Centre เพื่อ
ดําเนินการงานสงเสริมความปลอดภัย ทีส่ถาบัน Karolinska  Institutet ในป 2532 นั่นหมายความวา  มีเพียง 
สถาบัน Karolinska  Institutet เทานั้นทีส่ามารถใช สัญลักษณ  WHO ในงานชมุชนปลอดภัย (รวมกับ
สัญลักษณของสถาบัน) 
 
เมื่อ Collaborating Centre ซ่ึงดําเนินงานสงเสริมความปลอดภัย ที่สถาบัน KI ไดแตงตั้งชุมชนปลอดภัย
สากลขึ้นหลายแหง ชุมชนเหลานี้ จึงสามารถใชสัญลักษณ ชุมชนปลอดภัยได แตไมอาจใชสัญลักษณ WHO 

หรือ  WHO CC ได      เนื่องจาก ชุมชนเหลานี้ไมไดเปนหนวยงานในโครงสราง WHO  เชนเดยีวกนั 
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกบังานสนับสนุนชุมชนปลอดภัย เชน โรงเรียนปลอดภยั ยอมมีสิทธิใชสัญลักษณ 
ชุมชนปลอดภยัได แตไมอาจใชสัญลักษณ WHO  เนื่องจากโครงการเหลานี้มีจุดเริ่มตนมาจากงานชมุชน
ปลอดภัย  
 
การกลาวอางถึงหรือใชสัญลักษณ WHO โดยมิไดรับอนุญาต ยอมทําใหเกดิปญหาขึ้นได จึงขอความรวมมือ
มายังทุกฝาย หากตองการสอบถามเพิ่มเติม ติดตอ Leif Svanström หรือ Diana Stark Ekman. 
 
Sincerely 
For Safe Community movement 
 
Leif Svanström (leif.svanstrom@ki.se), ประธาน 
Diana Stark Ekman (diana_hudson@hotmail.com), รักษาการ ผูประสานงาน 

 
 
 
 
 
 



 [New Zealand] 
WELLINGTON CITY –  SAFE COMMUNITIES SITE VISIT 

 

 
 

เวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด มีพลเมืองราว 164,000 คน ตั้งอยูทางเกาะเหนือ
ของประเทศ โอบลอมดวยชายหาดที่สวยงามและเนินเขาเขียวชอุม เปนสถานที่ ที่มีทั้ง รานคา 
สถานพักผอน รานแกลเลอรี่ และภัตตาคาร เช่ือมถึงกันในระยะทางไมไกล 
 

 
เชนเดียวกับชุมชนอื่นในนิวซีแลนด เวลลิงตัน มีเปาหมายที่จะสงเสริมความ
ปลอดภัย และปองกันอุบัติเหตุใหกับทุกคนที่พักอาศัย หรือมาทองเที่ยว หรือ
ทํางานในเวลลิงตัน โดยเปาหมายนี้ จะสําเร็จไดดวยความรวมมือจากหลายๆ
ฝาย เชน เจาหนาที่ทองถิ่น องคกรเอกชน ชุมชน และจากทุกคน 
 
 

เวลลิงตัน ไดรับการยกยองใหเปนชุมชนปลอดภัยสากล เปนแหงที่ 5 ในนิวซีแลนดดังน้ัน ทาง 
Safe Communities Foundation New Zealand (SCFNZ) จึงไดจัดทัวร 1 วันเพื่อเยี่ยมชม
เวลลิงตัน 
 
 

การที่เวลลิงตันไดเนนเกี่ยวกับการปองกันอาชญากรรม จนทําใหไดรับ
เปนชุมชนปลอดภัยสากลนั้นจากการชมทัวร 1 วัน พบวา เวลลิงตัน ยัง
ไดเนนเรื่องการรวมมือกนัในเรื่องการปองกันอุบัติเหตุ และการสงเสริม
ความปลอดภัย รวมถึงเรื่องอื่นๆ เชน การงดสุรา โครงการถนนปลอดภัย 
ปญหาเรื่องผูพิการ การสรงสภาพแวดลอมใหเปนสวนสาธารณะที่
ปลอดภัยในใจกลางกรุง สถานที่เพื่อใหยุวชนรวมกลุมกัน ทางเดินยาน
ธุรกิจ Central Business District (CBD) การสรงสภาพแวดลอมเพื่อ
ปองกันอาชญากรรม Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
 

 
การจัดทัวร 1 วัน เพื่อยืนยันใหเห็นถึง การสนับสนนุการ
ดําเนินการรวมเพื่อสรางเสริมความปลอดภัย รวมถงึแนวทางใน
อนาคต 
 
  

ดังน้ัน WHO CC จึงไดประกาศให    Wellington city เปนชุมชนปลอดภัยสากล โดยจะจัดงาน
ฉลองในวันที่ 14 มิถุนายน น้ี  
 
 
 
 
 



THE 1st EUROPEAN CONFERENCE ON INJURY PREVENTION AND SAFETY PROMOTION 
Date: June 25-27 2006 

 

 
www.eurosafe.eu.com 

 
Conference objectives 
The main conference objectives are:  
• make the injury issue visible on the public health and consumer protection agenda, and in related policy 

domains in Europe;  

• to profile the impact of injuries on society and the huge benefits attainable by its reduction;  

• highlight evidence of good practices and successful safety promotion programmes that result in reducing 
the burden of injury;  

• increase the involvement of relevant stakeholders (government, civil society, private sector and 
academia);  

• empower public health and consumer safety professionals to mainstream injury prevention and safety 
promotion to relevant policy domains and to provide leadership to national programmes for injury 
prevention and safety promotion;  

• and to reinforce European networks for safety promotion and assist all Member States in establishing 
national policies and structures for injury prevention. 

Who should attend 
All who wish to play a part in working together to tackle injury prevention in Europe. The 1st 
European Conference will address key agents that can help to create a safer Europe. These are:  
• Senior policy makers in government, public (health/safety) institutes and non-governmental organisations 

(interest groups representing exposed risk groups or victims);  

• Regulators, enforcers, standardisers, designers, product and business compliance experts;  

• Private sector representatives, business, health professionals, consumer protection officers, injury 
prevention experts, safety promotion practitioners, and researchers; and  

• Representatives of agencies and representative bodies at European level that have a vested interest in 
safety promotion such as consumer safety, road safety and safety at work. 

The conference will enable policy makers, injury and safety experts and NGO’s to share the 
evidence as regards the impact of the injury issue on today’s society and solutions for creating 
a safer world. 
 
For final information and for registration please open the attached documents: 
The Final announcement  
Call for registration and abstracts 
Instructions for Abstracts 
Separate Registration form 
 
With the support of  

   



 
More information 
Secretariat: Mrs Joke Broekhuizen 
Tel.: + 31 20 5114 513 
E-mail: secretariat@eurosafe.eu.com 

 
 

Tsuen Wan Safe and Healthy Community 
Awards Presentation Ceremony and Carnival 2005/2006  

 
 

   
แขกผูมีเกียรติ การแสดงของนักเรียน   รับรางวัล 
 

งานฉลอง Tsuen Wan Safe and Healthy Community Awards Presentation Ceremony and 
Carnival 2005/2006 ซึ่งจัดโดย Tsuen Wan Safe and Healthy Community Steering Committee 
และสภา Occupational Safety and Health Council โดยจัดที่ Tsuen Wan Plaza เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 
 
Mr Tang Kam-hung ประธานของ Tsuen Wan Safe and Healthy Community Steering Committee  
Dr Lily Chiu Lee-lee ประธานอาวุโสของ New Territories West Cluster of the Hospital Authority 
Mr Lam Hei-chung เจาหนาที่สังคมสงเคราะหเมือง Tsuen Wan และ Kwai Tsing  
Dr Louisa Wong ประธานที่ปรึกษาของ Occupational Safety and Health Council 
Dr Ng Yu-kin, Kenneth รองประธานของ Hong Kong Doctors Union 
Mr Wong Tak-fat เจาหนาที่พัฒนาโรงเรียนในเมือง Tsuen Wan และเจาหนาที่จากสํานักงานแรงงาน
และอื่นๆไดเขารวมในงานดังกลาว  
 

 
Mr Tang Kam-hung, ประธาน 
Tsuen Wan Safe &Healthy 
Community Steering Committee 

รางวัลบานผูสูงอายุ
ปลอดภัย 
 

รางวัลโรงเรียน
ปลอดภัย 
 

การแสดงกังฟู 
 

 

 
หลายปที่ผานมา ชุมชน Tsuen Wan ไดริเริ่มกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยไปยังโรงเรียน หมูบาน บาน
ผูสูงอายุ และอื่นๆ ในงานฉลอง จึงไดมอบรางวัลแก แพทย,  school of the Doctor, School Matching 
Scheme, estates of the Safe and Healthy Estates Programme ในฐานะที่รวมกันพัฒนาชุมชน และ
ยังไดมีการมอบรางวัลประเภทSubsidized Homes Category และ Non-subsidized Homes Category 
ดวยเชนกัน 
 
Mr Tang Kam-hung ไดกลาวตอนรับและชื่นชมทุกทานที่รวมในการพัฒนา ซึ่งหวังวาในอนาคต ชุมชน
จะสามารถพัฒนาเปนชุมชนปลอดภัยสากลได  



 
 
 
Please send your activities, programs and reports via post/ e-mail to the editor:  
************************************************************************************************************************************************ 
Yousif Rahim 
European Safe Community Network  
E-mail: yousif.rahim@ki.se   
http://www.phs.kise/csp     
http://www.safecommunity.net/  
************************************************************************************************************************************************* 
 
ฉบับแปลภาษาไทย โดย : 
************************************************************************************************************************************************* 
ชฎารัตน เฮงษฎีกุล 
ศูนยวิจัยเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก 
คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
E-mail : hchadarat@yahoo.com 
http://www.csip.org 
http://www.safekids-thailand.com 
************************************************************************************************************************************************ 


