ันที่ 23 ธัน าคม 2463 ได้มีปร ก ข งจ มพล มเด็จพร เจ้ บรม ง ์เธ เจ้ ฟ้ บริพตร ุขุมพนธุ์ กรมพร นคร
รรค์ รพินิต ุปน ยกผู้ ำ น ยก ร ภ ก ช ด ย ม ใ ้ต้งก งบรรเท ทุกข์ขึ้น เพื่ ช่ ยม ชนท่ ไป ไม่ ่ ช ติใด ภ ใด
ซึง่ ได้รบค มทุกข์ย กจ ก ทุ กภย คคีภย แล บุ ติภย ท้งย มปกติ แล ย ม งคร ม แล ได้แต่งต้งน ยพนเ ก พร กด พลรก ์
(พลตรีพร ย ดำ รงแพทย คุณ) เป็นผู้ ำ น ยก รคนแรก ในร ย แรกก รดำ เนินง นข ง ภ ก ช ด ย มแบ่งเป็นก ง 5 ก ง คื
ก งพย บ ล ก ง ิทย ตร์ ก ง น มย ก งบรรเท ทุกข์ แล ก ง นุก ช ด
December 23, 1920 H.R.H. Prince Baripatra Sukhumbhand, Prince of Nakorn Sawan, Vice President,
Director of Siamese Red Cross Society set up the Relief division to help the general public regardless of any
particular language spoken who had been suffering from flood, fire and accident both in peacetime and
wartime; and appointed Col. Phra Sakdapolrak, M.D. (Maj. Gen. Phraya Damrong Pathayakhun) as the first
director. In the early days of the establishment of the Siamese Red Cross Society it was divided into 5 departments; Department of Nursing,
Science, Health, Relief, and Red Cross Youth.
พ. .2474 ร มก งพย บ ลเข้ กบก งบรรเท ทุกข์
In 1931 Merged Department of Nursing into Department of Relief.
พ. .2475 ร มก ง น มยเข้ กบก งบรรเท ทุกข์ เรียกชื่ ใ ม่ ่ ก งบรรเท ทุกข์แล น มย ภ ก ช ด ย ม จึงมี 3 ก ง คื ก งบรรเท ทุกข์แล น มย
ก ง ิทย ตร์ แล ก ง นุก ช ด
In 1932 Merged the Department of Health into Division of Relief and renamed it the Department of Relief and Health. At that time
the Siamese Red Cross Society had 3 departments ; Department of Relief and Health, Science and Red Cross Youth.
พ. .2515 ได้ยกเลิกก งบรรเท ทุกข์แล น มย แยกเป็น ก งบรรเท ทุกข์ โรงพย บ ลจุ ลงกรณ์ แล โรงพย บ ล มเด็จ ณ รีร ช
In 1972 Had canceled the Department of Relief and Health and divided into Department of Relief, King Chulalongkorn Memorial Hospital
and Queen Savang Vadhana Memorial Hospital.
ันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 ก งบรรเท ทุกข์มี 5 แผนก คื แผนกบรรเท ทุกข์ แผนก ถ นีก ช ด แผนกธุรก ร แผนก ถ นพกฟื้น งคนิ แล แผนกย
แล เ ชภณฑ์
February 4, 1985 the Department of Relief had 5 divisions : Division of Relief, the Thai Red Cross Health Stations, Administration,
Sawangkhanivas Rehabilitation Center, Medicine and Medical Supplies.
ันที่ 15 ธัน าคม 2529 จดต้ง ูนย์ ื่ ร ภ ก ช ดไทยขึ้นที่ช้น 6 ค รก งบรรเท ทุกข์ ใช้ชื่ ่ “ ูนย์ไนติงเกล”
December 15, 1986 Established the Communications Center of the Thai Red Cross on the 6th floor of Relief Building and named
it the “Nightingale Center”.
ันที่ 2 มกราคม 2530 มเด็จพร เทพรตนร ช ุด ย มบรมร ชกุม รี ุปน ยิก ผู้ ำ น ยก ร ภ ก ช ดไทย เ ด็จพร ร ชดำ เนินไปทรงเป็น งค์ปร ธ น
ในพิธีเปิด ค ร ำ นกง นใ ม่ข งก งบรรเท ทุกข์ เป็น ค ร 6 ช้น ต้ง ยู่บริเ ณ ถ นเ ภ เลขที่ 1871 ถนน งรีดูนงต์ เขตปทุม น กรุงเทพ 10330
January 2, 1987 H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice President of the Thai Red Cross Society, graciously presided
over the opening ceremony of the new office building of the Department of Relief, a 6- storey building located at Queen Saovabha Memorial
Institute Compound, 1871 Henry Dunant Road, Patumwan, Bangkok 10330.
พ. .2540 ก งบรรเท ทุกข์เปลีย่ นชื่ เป็น ำ นกง นบรรเท ทุกข์แล ปร ช น มยพิทก ์ โดยมีกจิ ก รภ ยใน ำ นกง นแยกเป็นฝ่ ยต่ งๆ 5 ฝ่ ย คื ฝ่ ยบริ ร
ง นท่ ไป ฝ่ ยบรรเท ทุกข์ ฝ่ ย ถ นีก ช ด ฝ่ ยย แล เ ชภณฑ์ แล ถ นพกฟื้น งคนิ
In 1997 the Department of Relief renamed to Relief and Community Health Bureau with five divisions; General Administration, Relief,
the Thai Red Cross Health Stations, Medicine and Medical Supplies and Sawangkhanivas Rehabilitation Center.
ันที่ 7 พฤ ภาคม 2541 มีพิธีเปิด ูนย์จก ุม ตรแล แ ่นต ภ ก ช ดไทย เพื่ ใ ้บริก รตร จ ด ยต ปร ก บแ ่น แล ใ ้คำ ปรึก แน นำ ผู้ที่มีค มผิด
ปกติท งด้ น ยต ย่ งถูกต้ งต ม ลก ิช ก รในค มดูแลข งจก ุแพทย์ ีกท้งจดจำ น่ ยแ ่นต แล ุปกรณ์ โดยนำ ร ยได้ ่ น นึ่งม งเคร ์ผู้ด้ ยโ ก
ที่มีปัญ ท ง ยต
May 7, 1998 the opening ceremony of the Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center provided eye tests and eyeglasses to the
general public and the disadvantaged people by our qualified optometrist. They offered a complete range of equipment on an up-to-date
technical basis and dispensed eyeglasses and gave advice to those who are visually impaired.
นั ที่ 29 กันยายน 2542 มเด็จพร เทพรตนร ช ดุ
ย มบรมร ชกุม รี ปุ น ยิก ผู้ ำ น ยก ร ภ ก ช ดไทย เ ด็จพร ร ชดำ เนินไปทรงเป็น งค์ปร ธ น
ในพิธีเปิด ูนย์บรรเท ทุกข์ผู้ปร บ ุทกภยในลุ่มแม่นำ้ เจ้ พร ย แล พร ร ชท นน ม ่ “ ูนย์ ภ ก ช ดไทยเ ชพ น์เฉลิมพร เกียรติ” ต้ง ยู่ริมแม่นำ้ น้ ย
ตำ บลบ งจก ำ เภ ิเ ชยช ญ จง ด ่ งท ง
September 29, 1999 H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice President of the Thai Red Cross Society graciously presided
over the opening ceremony of the Relief Center for Flood Victims in the Chao Phraya river basin and graciously named it the “Thai Red
Cross Vejapah Chalerm Phrakiat Center”, and is located by the Mae Nam Noi River, Bangchak Sub-District, Wiset Chai Chan District, Ang Thong
Province.
ันที่ 23 มีนาคม 2543 มเด็จพร เทพรตนร ช ุด ย มบรมร ชกุม รี ุปน ยิก ผู้ ำ น ยก ร ภ ก ช ดไทย เ ด็จพร ร ชดำ เนินไปทรงเป็น งค์ปร ธ น
ในพิธีเปิด ค รเทิดพร เกียรติ มเด็จพร ญ ณ ง ร (เจริญ ุ ฑฺฒโน) ซึ่งเริ่มก่ ร้ งเมื่ นที่ 17 กุมภ พนธ์ 2540 โดย มเด็จพร ญ ณ ง ร มเด็จพร งฆร ช
กลม งฆปริณ ยก เ ด็จทรง ง ิล ฤก ์ เมื่ นที่ 19 เม ยน 2540 เ ล 13.30 น. แล้ เ ร็จเมื่ นที่ 10 มีน คม 2542 ได้แบ่งบ ง ่ นเป็นที่ทำ ก รข ง
ำ นกง นบรรเท ทุกข์ (ผู้บริ ร ำ นกง น ูนย์ปฏิบติก รภยพิบติ ฝ่ ยบริ รง นท่ ไป กลุ่มง นช่ ย ำ น ยก ร)
March 23, 2000 H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice President of the Thai Red Cross Society graciously presided
over the opening ceremony of the “Somdet Phra Nyanasamvara (Charoen Suvaddhano) Memorial Building” which began construction on
February 17, 1997. Somdet Phra Nyanasamvara laid the foundation stone on April 19, 1997 at 1.30 p.m. It was completed on March 10, 1999.
Some spaces of the building are used for an Office of Relief and Community Health Bureau (RCHB Executives, Disaster Operations Center,
General Administration and Executive Services department).
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พุทธ กร ช 2559 นบเป็นปีม มงคลที่ มเด็จพร น งเจ้ ิริกิติ์ พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช ทรงมีพร ชนมพรร
84 พรร แล ทรงง นในตำ แ น่ง ภ น ยิก ภ ก ช ดไทยครบ 60 ปี ท้งนี้ ำ นกง นบรรเท ทุกข์แล ปร ช น มยพิทก ์ ำ นึกในพร ม กรุณ ธิคุณ
ที่พร งค์ทรงมีต่ ำ นกง น จึงได้ร บร มพร ร ชกรณียกิจในพร งค์ท่ นที่ทรงมีต่ ง นบรรเท ทุกข์ใน ดีต เพื่ เผยแพร่ใน นง ื เล่มนี้ใ ้เป็นที่ปร จก ์แก่ผู้ ่ น ่ พร งค์
ทรงง นด้ ยพร ิริย ุต
ด้ ย ยพร เนตรที่ก ้ งไกล แล ทรงใ ่พร ร ช ฤทยในค มเป็น ยู่ที่ดีข งทุกชี ิต ใต้ร่มพร บรมโพธิ มภ รในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทร
ม ภูมิพล ดุลยเดช แล มเด็จพร น งเจ้ ิริกิติ์ พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช
The year of 2016 is designated as the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday Anniversary and 60th Anniversary of Her Majesty
the Queen of being President of the Thai Red Cross Society. The Relief and Community Health Bureau has collected and compiled Her Royal initiatives which
are printed in this book and are being disseminated to the public contains her endeavors and visions, as well as her heartfelt intentions for the well-being of
all human beings under the royal protection of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit.
เมื่ ช่ งกล งปีพุทธ กร ช 2522 ปร เท กมพูช มีก ร ู้รบ ผู้ พยพช กมพูช ได้ ล่งไ ลเข้ ม ู่ปร เท ไทยเป็นจำ น น ล ยแ นคน เข้ ม พึ่งพร บรมโพธิ มภ ร
งค์ ภ น ยิก ภ ก ช ดไทย ได้เ ด็จพร ร ชดำ เนินไปทรงเยี่ยมผู้ พยพช กมพูช ที่เข้ ม คร้งแรกซึ่ง ยู่ใน ภ พ ิดโรยม ก ณ บ้ นเข ล้ น ตำ บลไม้รูด ำ เภ คล งใ ญ่
จง ดตร ด เมื่ นที่ 26 พฤ ภ คม 2522 ทรงมีพร ร ชดำ ร ่
“ฉันตัด ินใจจะช่ ยเ ลือเพื่อนมนุ ย์เ ล่านี้ เท่าที่กำาลังค าม ามารถของฉันจะมี”
“ค ามทุกข์ทรมาน ค ามเจ็บป่ ย และค ามเดือดร้อนแ น า ั นั้นไม่ ามารถที่จะรอจนก ่า ถานการณ์ งบได้ ฉันเป็น ภานายิกาของกาชาดไทย จะนิ่งดูดายกระไรได้
นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำาเภอคลองใ ญ่ก็กำาลังอพยพ นีกระ ุนปืนใ ญ่ ถ้า ากฉันไปเยี่ยมก็คงจะทำาใ ้ข ัญดีขึ้น ไม่ต้องอพยพ นี ฉันไปที่นั่นในฐานะ น่ ยกาชาด
ชักธงกาชาด ถ้าท ารข้า ึกจะยิงแม้กระทั่ง น่ ยที่ติดธงเครื่อง มายกาชาดก็ช่างเขาเถอะ”
“ภาพชา เขมรบ้านแตกเมืองล่มที่เ ็นอยู่ต่อ น้านั้น เป็นภาพที่ต้องเก็บอยู่ในค ามทรงจำาของฉันไม่มี ันลืมเลือน พ กเขานอนอยู่บนพื้นดินแฉะๆ ท่ามกลางแดดร้อนเปรี้ยง
แต่ละก้า ที่ฉันเดินตร จตราดู ภาพผู้ลี้ภัย ยังต้องคอยระมัดระ ังมิใ ้เ ยียบไปบนคนที่นั่งนอนระเกะระกะ และเ บียงอา ารที่เขาฉ ยติดตั มาด้ ย คือปลาตั เล็กๆ ที่ างผึ่งแดด
อยู่ คละไปกับกองอุจจาระ ตลอดจนไถ้ใ ่ข้า ารที่เขาแบก ะพายมา พื้นดินบางที่ก็เป็นบ่อ เ ลาฝนตกนำ้าจะขังอยู่เป็นแอ่ง...นั่นแ ละคือนำ้าที่เขาใช้ดื่มกิน ภาพของผู้คนที่ ุดแ น
จะเ ทนาเ ล่านี้เป็นภาพที่ฉันไม่เคยเ ็นมาก่อน”
In mid 1979 there was a civil war in Cambodia and thousands of Cambodian refugees flocked into Thailand in seek royal protection. H.M. Queen Sirikit
graciously visited the victims of the war from Cambodia at Ban Khao Lan, Mai Rut Sub-District, Klong Yai District, Trat Province. She was quoted as saying
“I am determined to help our fellow human beings to the best of my abilities”.
“Suffering, sickness and tribulations cannot be waited until the situation has calmed down. As President of the Thai Red Cross, I cannot stand idly by.
The Thai people living in Klong Yai District were being evacuated from the fires. If I had been able to visit them as a Red Cross Representative and give them
morale support, may be they would not have had to be evacuated inspite of the danger from foreign soldiers. And if foreign soldiers shoot at our Red Cross
symbol we will still go”.
“The images of the Cambodian immigrants will be long lasting in my memory. They endured wet and muddy shelter, lacked food and had to consume
rain water from a chuckhole. There are terrible images I have never witnessed before”.
จ กเ ตุก รณ์ดงกล่ ข้ งต้นพร งค์ทรงมีพร ร ชเ นีย์ใ ้มีก รจดต้ง ูนย์ ภ ก ช ดไทยเข ล้ นขึ้นเพื่ ช่ ยเ ลื ช กมพูช ที่ต้ งพลดถิ่นฐ นต ม ลกก รก ช ดด้ น
มนุ ยธรรมพร้ มท้งพร ร ชท นพร ร ชทรพย์ ่ นพร งค์ใ ้ ่ น นึ่ง เพื่ ใ ้ ภ ก ช ดไทยปฏิบติง นที่เข ล้ นทนที
ภ ก ช ดไทย โดยก งบรรเท ทุกข์ จึงจด น่ ยแพทย์ กไปปฏิบติง นเป็นปร จำ โดยผลดเปลี่ยนเป็นรุ่นๆ จนถึงเดื นมิถุน ยน 2526 จึงเลิก น่ ยแพทย์ที่ ูนย์ ภ ก ช ดไทย
เข ล้ น เพร ได้ย้ ยผู้ลี้ภยไปที่ ูนย์ พยพจง ดปร จีนบุรี แล บ ง ่ นเดินท งไป ยู่ปร เท ที่ 3
จ กเ ตุก รณ์ที่ช กมพูช นีก ร ู้รบแล พยพเข้ ู่ปร เท ไทยเป็นจำ น นม กน้น จึงได้มีก รจดต้ง ูนย์แล ค่ ยต่ งๆ ดงนี้ ูนย์บ้ นแก้ง ำ เภ ร แก้ จง ดปร จีนบุรี
ูนย์เข ีด่ ง ำ เภ ต พร ย จง ดปร จีนบุรี ูนย์ site 2 ำ เภ ต พร ย จง ดปร จีนบุรี ูนย์พญ กมพุช ำ เภ โป่งนำ้ ร้ น จง ดจนทบุรี แล ค่ ยผู้ ลบ นีเข้ เมื ง
ช กมพูช ำ เภ บ่ ไร่ จง ดตร ด
As a result of witnessing these incidents in 1979, H.M. Queen Sirikit issued a royal proclamation under the Red Cross’s Principle of Humanity establishing
the Thai Red Cross in Khao Lan Sub-District to assist the refugees from Cambodia. In addition H.M. Queen Sirikit graciously granted her personal funds to the
Thai Red Cross for its operations in Khao Lan area.
The Thai Red Cross through the Relief and Community Health Bureau were on missions periodically until June 1983. The Thai Red Cross Medical Unit
ended the mission in Khao Lan due to the relocation of the Refugee Camp to Prachin Buri Province and some of the refugees having had asked for a moved
to third country.
Due to the events of 1979, several refugee centers and camps were set up including Ban Kaeng, Sa Kaeo District, Prachin Buri Province, Khao I Dang
Center, Ta Phraya District, Prachin Buri Province, Site 2 Center, Ta Phraya District, Prachin Buri Province, Phya Kam Phuch Center, Pong Nam Ron District,
Chanthaburi Province and Cambodia Refugee Camp, Bo Rai District, Trat Province.

พ.ศ.2498
ันที่ 20 กันยายน 2498 มเด็จพร น งเจ้ ิริกิติ์
พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม
ภูมิพล ดุลยเดช ได้ต มเ ด็จพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม
ภูมิพล ดุลยเดช ท ดพร เนตรกิจก รภ ยในเรื พร ร ชท น
เ ชพ น์ ในโ ก ที่พร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล
ดุลยเดช เ ด็จ ไปทรงปร ก บพิธบี ง ร งพร ญิ ญ ณ มเด็จ
พร นเร รม ร ช ณ นุ รณ์ด นเจดีย์ จง ด ุพรรณบุรี
โดย น่ ยแพทย์เคลื่ นที่เรื พร ร ชท นเ ชพ น์ที่ กปฏิบติง นในขณ น้นได้มีโ ก เข้ เฝ้ รบเ ด็จ ยงค มปล บปลื้มแก่เจ้ น้ ที่ทุกคน นบเป็นพร ม กรุณ ธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ ุดมิได้
In 1955 September 20,1955 H.M. Queen Sirikit graciously accompanied King Bhumibol Adulyadej on his visit to Honor name onboard the Royal Donated Boat
“Vejapah” Floating Medical Unit in Suphanburi Province. This was much appreciated by the medical team and all of the authorities.
พ.ศ.2505
นั ที่ 15 เม ายน 2505 เ ลา 12.35 น. พร บ ท มเด็จ
พร ปรมินทรม ภูมพิ ล ดุลยเดช แล มเด็จพร น งเจ้
พร บรมร ชินนี ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมพิ ล
ดุลยเดช ทรงพร กรุณ โปรดเกล้ ใ พ้ ร ย รี ิ ร จ
นำ น ย ื้ จื เ ลียง ปร ธ นกรรมก รมูลนิธิ “ ้ื จื
เ ลียง” แล คณ กรรมก ร เข้ เฝ้ ณ พร ตำ นกจิตรลด
รโ ฐ น พร ร ช งดุ ติ ทูลเกล้ ถ ยทีด่ นิ แล งิ่ ปลูก ร้ ง
จำ น น 60 ไร่เ มูลค่ ก ่ 10 ล้ นบ ท ที่ตำ บลท้ ยบ้ น ำ เภ เมื ง มุทรปร ก ร จง ด มุทรปร ก ร เพื่ ใช้เป็น ถ นที่พกฟื้นคนไข้ข ง ภ ก ช ดไทย โดยพร ร ชท นน ม ถ นพกฟื้นนี้ ่
“ งคนิ ” ( ่ น ่ - ง-ค -นิ- ด) โดยก งบรรเท ทุกข์ เป็น น่ ยง นที่รบผิดช บดูแล ถ นพกฟื้นแ ่งนี้
In 1962 April 15, 1962 His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit graciously granted an audience to Mr. U Chu Liang,
President of U Chu Liang Foundation together with the committees at Dusitdalai Hall, Chitralada Villa Royal Residence which presented 60 Rai of land and buildings
valued at 10 million baht in Taiban Sub-District, Muang Samut Prakan District, Samut Prakan Province to be used as the convalescent home of the Thai Red Cross and
His Majesty the King graciously bestowed the name for the place as “ Sawangkhaniwas” under the responsibility of Department of Relief.
พ.ศ.2508
นั ที่ 24 มีนาคม 2508 เ ล 17.00 น. พร บ ท มเด็จ
พร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช แล มเด็จพร น งเจ้ ิริกิติ์
พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล
ดุลยเดช เ ด็จพร ร ชดำ เนินพร้ มด้ ย มเด็จพร เจ้ ลูกเธ
เจ้ ฟ้ ิรินธรเทพรตน ุด กิติ ฒน ดุลโ ภ คย์ แล มเด็จ
พร เจ้ ลูกเธ เจ้ ฟ้ จุ ภรณ ลยลก ณ์ ครร ชกุม รี ไปทรง
เยีย่ ม ถ นีก ช ดที่ 10 นิ จง ดปร จ บคีรขี นธ์ เป็นก ร ่ น
พร งค์ ท ดพร เนตรกิจก รต่ งๆ ใน ถ นีก ช ด แล พร ร ชท นทรพย์ ่ นพร งค์ใ ่ ีบบำ รุง แล มีพร ร ชดำ ร ใ ้ผู้ติดต มเ ด็จได้บริจ คด้ ย เพื่ บำ รุงกิจก รต่ งๆ ข ง ถ นีก ช ดที่ 10
In 1965 March 24, 1965 His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit, accompanied by Her Royal Highness Princess Sirindhorn and Her Royal
Highness Princess Chulabhorn, visited the Thai Red Cross Health Station No.10-Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province. During the private visitation they looking at
the activities of the health station. H.M. the King donated from his private fund to support the Thai Red Cross Health Station No.10 and suggested the royal entourage
to donate as well.

ที่อยู่สถานีกาชาด
ถานีกาชาดที่ 1 (พล ุรินทร์อนามัย) จัง ัด ุรินทร์
TRC Health Station No.1 (Pol Surin Anamai) Surin Province.
578-582 ถ. ลกเมื ง .เมื ง จ. ุรินทร์ 32000
578-582 Lak Mueang Rd., Mueang District, Surin Province 32000.
โทร พท์ (Tel.): 044-516-080 โทร ร (Fax): 044-511-391
E-mail : kc1_sr@hotmail.com

พ.ศ.2509
ันที่ 27 พฤ จิกายน 2509 มเด็จพร น งเจ้ ิริกิติ์ พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช เ ด็จพร ร ชดำ เนินพร ร ชท นผ้ ่มแก่ร ฎร ตำ บลป กช่ ง
ำ เภ ป กช่ ง จง ดนครร ช ีม แล นำ น่ ยแพทย์จ กก งบรรเท ทุกข์ ภ ก ช ดไทย ไปใ ้บริก รตร จรก แก่ร ฎรที่เจ็บป่ ย แล ทรงท ดผ้ พร กฐิน ่ นพร งค์ท่ี ด ชิร ลงกรณ์
In 1966 November 27, 1966 Her Majesty Queen Sirikit graciously bestowed blankets to her subjects in Pak Chong, Nakhon Ratchasima province together with the Relief and
Community Health Bureau Medical Unit which provided medical services to the people in the area.

ถานีกาชาดที่ 3 เชียงใ ม่ TRC Health Station No.3 Chiang Mai
369 ถ. ิชย นนท์ ต.ช้ งม้ ย .เมื ง จ.เชียงใ ม่ 50000
369 Witchayanon Rd,. Chang Moi, Mueang District, Chiang Mai Province 50000
โทร พท์ (Tel.): 0-5323-5574 โทร ร(Fax): 0-5323-5161
E-mail : kachad_3@hotmail.com
ถานีกาชาดที่ 4 นครราช ีมา TRC Health Station No.4 Nakhon Ratchasima
121 ถ.ม ดไทย ต.ในเมื ง .เมื ง จ.นครร ช ีม 30000
121, Mahadthai Rd., Nai Mueang Sub-District, Mueang District, Nakhon Ratchasima, 30000.
โทร พท์/โทร ร (Tel./Fax): 044-242-386 E-mail : station4korat@hotmail.com

พ.ศ.2510
ันที่ 6 ิง าคม 2510 พร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช แล มเด็จพร น งเจ้ พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช เ ด็จพร ร ชดำ เนินไปทรง
ปร ก บพิธีเปิด ถ นีก ช ดที่ 11 “ ิเ นิยม” ณ บ้ นเลขที่ 33/3 ถนนเพชรเก ม ตำ บลบ ง ้ ำ เภ ภ เี จริญ จง ดธนบุรี (ปัจจุบนเปลี่ยนเป็นแข งบ ง ้ เขตภ ีเจริญ กรุงเทพ 10160)
In 1967 August 6, 1967 His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit presided over the opening ceremony of the Thai Red Cross Health Station
No.11- “Wiset Niyom” situated at 33/3, Phetkasem Road, Bang Wa Sub-District, Phasi Charoen District, Thonburi province. (Former name).
พ.ศ.2516
ันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ 2516 ก งบรรเท ทุกข์ ภ ก ช ดไทย ร่ มกบ นนิบ ต ภ ก ช ดได้จดก รปร ชุม ASEAN
RED CROSS เรื่ ง “บทบ ทข ง ภ ก ช ดปัจจุบนในง น งคม งเคร ์” ณ ตึก ำ น ยนรธรรม ภ ก ช ดไทย ผู้เข้
ปร ชุมปร ก บด้ ยผู้แทนจ กปร เท ต่ งๆ 13 ปร เท ได้แก่ เตรเลีย บงคล เท เย รมน ่ งกง ินเดีย ินโดนีเซีย
เก ลี ม เลเซีย เนป ล ฟิลิปปิน ์ ิงคโปร์ รีลงก แล ปร เท ไทย แล ผู้ งเกตก รณ์จ กภ ครฐแล เ กชนที่ทำ ง นเกีย่ กบ
งคม งเคร ์ในปร เท ไทย ซึ่งก รปร ชุมในคร้งน้นพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช แล มเด็จพร น ง
เจ้ ิริกิติ์ พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช ได้พร ร ชท นเลี้ยงนำ้ ช แก่ผู้เข้ ปร ชุม
ด้ ย
In 1973 February 6-27, 1973 the Relief and Community Health Bureau in collaboration with
the League of the Red Cross and Red Cresent Societies and the observers from government and private sectors who were involved with social support in Thailand,
set up the ASEAN RED CROSS Meeting on Role and Responsibility of the Red Cross in Social Work. There were 13 countries participated including Australia, Bangladesh, Germany,
Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, and Thailand. The meeting at that time, His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her
Majesty Queen Sirikit, tea party was also presented to the participants.
พ.ศ.2516

พ.ศ.2509

ันที่ 17 ตุลาคม 2516 พร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช
แล มเด็จพร น งเจ้ พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม
ภูมิพล ดุลยเดช พร้ มด้ ย มเด็จพร เจ้ ลูกเธ เจ้ ฟ้ ิรินธรเทพรตน ุด
กิติ ฒน ดุลโ ภ คย์ แล มเด็จพร เจ้ ลูกเธ เจ้ ฟ้ จุ ภรณ ลยลก ณ์
ครร ชกุม รี เ ด็จ ไปทรงเยี่ยมผู้ป่ ยที่โรงพย บ ลจุ ลงกรณ์ จ กเ ตุก รณ์
ไม่ งบในกรุงเทพม นคร เมื่ นที่ 14 ตุล คม 2516 ( นม ิปโยค)
ซึ่งก งบรรเท ทุกข์ แล โรงพย บ ลจุ ลงกรณ์ ภ ก ช ดไทย ได้ต้ง น่ ย
ปฐมพย บ ล แล นำ ผู้บ ดเจ็บ ่งม ยงโรงพย บ ลจุ ลงกรณ์

พระมหากรุณาธิคุณทรงมีต่องานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

นั ที่ 12 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2509 พร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช แล มเด็จพร น งเจ้ พร บรมร ชินีน ถ ในพร บ ท มเด็จพร ปรมินทรม ภูมิพล ดุลยเดช
เ ด็จพร ร ชดำ เนินพร้ มด้ ย มเด็จพร เจ้ ลูกเธ เจ้ ฟ้ ุบลรตน์ร ชกญญ ิริ ฒน พรรณ ดี แปรพร ร ชฐ นไปปร ทบที่พร ตำ นกภูพิงค์ร ชนิเ น์ จง ดเชียงใ ม่ พร งค์ทรงเ ็นค ม
เป็น ยู่ข งปร ช ชนแล ช เข ่ มีค มทุกข์จ กค ม น เย็นแล มีปัญ ด้ น ุขภ พ จึงมีพร ร ชดำ ริใ ้ ภ ก ช ดไทย โดยก งบรรเท ทุกข์ชื่ ใน มยน้น จด น่ ยแพทย์เคลื่ นที่แล จด
ผ้ ่มเครื่ งกน น ต มเ ด็จ ไปใ ้บริก รปร ช ชนโดยใ ้บริก รตร จโรค ปลูกฝีใ ้แก่ร ฎรช เข แล ปร ช ชนในถิ่นทุรกนด ร ในเขต ำ เภ แม่ริม ำ เภ ด ำ เภ เมื ง ำ เภ นกำ แพง
แล ำ เภ งดง จง ดเชียงใ ม่ แล ท้ง มพร งค์ได้พร ร ชท นผ้ ่ม เ ื้ ผ้ แล ิ่งข งจำ เป็นในคร้งน้นด้ ย นบเป็นพร ม กรุณ ธิคุณต่ ง นบรรเท ทุกข์ผู้ปร บภย น ย่ ง ที่ ุดมิได้
In 1966

Their Majesties’ endless divine grace provided necessities for cold weather victims.

January 12 – February 6, 1966 His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit, accompanied by Her Royal Highness Princess Ubolratana, stayed
at the Bhubhing Palace, Chiang Mai. On this occasion medical mobile units from the Thai Red Cross Department of Relief provided medical services and vaccinations
to the hilltribe and underprivileged people at Mae Rim, Hod, Muang, San Kamphaeng and Hang Dong Districts, Chiang Mai. The royal family distributed relief materials
such as blankets as well as other relief necessities.

ถานีกาชาดที่ 2 ( ุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ TRC Health Station No. 2 (Sukumal Anamai) Bangkok.
80 ซ.แพร่งภูธร ถ. ฎ งค์ แข ง ลเจ้ พ่ เ ื เขตพร นคร กรุงเทพ 10200
80, Soi Phraeng Phu Thorn, Atsadang Rd., San Chao Pho Suea, Phra Nakhon District, Bangkok, 10200
โทร พท์ (Tel.): 0-2221-5778 โทร ร(Fax): 0-2225-6559 ต่ (ext) 101
E-mail : kachad_b@yahoo.co.th

In 1973
October 17, 1973 His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Majesty Queen Sirikit, accompanied by H.R.H. Princess Sirindhorn and H.R.H. Princess Chulabhorn,
visited the patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital due to the unrest in Bangkok on October 14, 1973 (so called-The great tragic day). On this day the Department
of Relief and King Chulalongkorn Memorial Hospital (Thai Red Cross) deployed the first aid units and brought the injured to the hospital.

ถานีกาชาดที่ 5 างคนิ า จ. มุทรปราการ
Sawangkhanivas TRC Health Station No.5 Samut Phakan Province
189 ต.ท้ ยบ้ น .เมื ง จ. มุทรปร ก ร 10280
189, Thaiban Sub-District, Mueang District, Samut Phakan Province, 10280.
โทร พท์ (Tel.): 0-2389-3663 โทร ร (Fax): 0-2395-3676 E-mail : station5@hotmail.com
ถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเท เฉลิมพระเกียรติ จ. ระแก้
TRC Health Station No.6 Aranyaprathet Honor Celebration (H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn 5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015), Sa Kaeo Province
3 ถ.ม ดไทย ต. รญปร เท . รญปร เท จ. ร แก้ 27120
3 Mahadthai Rd., Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province, 27120.
โทร พท์/โทร ร(Tel./Fax) : 037-231-207 E-mail : trc-6@hotmail.com
ถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี TRC Health Station No.7 Ubon Ratchathani Province
257 ถ.พร มเทพ .เมื ง จ. ุบลร ชธ นี 34000
257 Phrom Thep Rd,. Mueang District. Ubon Ratchathani Province, 34000.
โทร พท์(Tel.) : 045-245-309 โทร ร(Fax) : 045-256-224
E-mail : kc7ub@hotmail.com , kc7ub@yahoo.com
ถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จ.เพชรบุรี
TRC Health Station No.8 (Aeuan Anamai) Phetchaburi Province.
91 ถ.ม ตย ง ์ .เมื ง จ.เพชรบุรี 76000
91 Martayawong Rd., Mueang District, Phetchaburi Province,76000.
โทร พท์(Tel.) /โทร ร(Fax): 032-425-427 , 032-423-722 E-mail : trc_station_8@hotmail.com
ถานีกาชาด ั ินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจ บคีรีขันธ์
Hua Hin Chalerm Phrakiat RC Health Station, Prachuap Khiri Khan Province.
25 ถ.ดำ เนินเก ม ต. ิน . ิน จ.ปร จ บคีรีขนธ์ 77110
25 DumnunKasem Rd., Hua Hin Sub-District, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, 77110.
โทร พท์(Tel.) : 032-511-024 , 032-215-567 โทร ร(Fax) : 032-512-526 E-mail : huahin2551@hotmail.com
ถานีกาชาดที่ 11 ิเ นิยม กรุงเทพฯ TRC Health Station No.11, Wiset Niyom Bangkok.
33/3 ถ.เพชรเก ม แข งบ ง ้ เขตภ ีเจริญ กรุงเทพ 10160
33/3, Petchkasem Rd., Bang Wa, Phasi Charoen District, Bangkok 10160.
โทร พท์/โทร ร(Tel./Fax) : 0-2413-0560 E-mail : station11trcs@gmail.com

ถานีกาชาด ิรินธร ( ถานีกาชาดที่ 12 ทุ่ง ง) จ.นคร รีธรรมราช
Sirindhorn RC Health Station (TRC Health Station No.12 Thung Song), Nakhon Si Thammarat Province.
135 มู่ 8 ต. น ง ง ์ .ทุ่ง ง จ.นคร รีธรรมร ช 80110 135,
Moo 8, Nong Hong Sub-District, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province, 80110
โทร พท์(Tel.) : 075-302-051 , 075-302-169 โทร ร (Fax) : 075-302-119
E-mail : kc12.2534@hotmail.com, kachad_b@yahoo.co.th
ถานีกาชาดเทพรัตน์ ( ถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก)
Teppharat RC Health Station (TRC Health Station No.13, Tak Province).
199 มู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธ ตถี ต.ป่ ม ม่ ง .เมื ง จ.ต ก 63000
199, Moo 3, Chedi Yutthahatthi Rd., Pa MaMuang Sub-District, Mueang District, Tak Province 63000.
โทร พท์(Tel.): 055-514-062 โทร ร(Fax) : 055-514-060
E-mail : kachad_13@hotmail.com
ถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติ
TRC Health Station No.14 Phang-Nga Honor Celebration (H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015)
570 ถ.เพชรเก ม ต.ท้ ยช้ ง .เมื งพงง จ.พงง 82000
570 Petchkasem Rd., Thai Chang Sub-district, Mueang Phang-nga District, Phang-nga Province, 82000
โทร พท์ / โทร ร (Tel./Fax) : 076-481-464 E-mail : kachad14@gmail.com
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สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย

ส

ำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ได้ปฏิบัติง�นอันเป็นภ�ระหน้�ที่ในก�ร
บรรเท�ทุกข์โดยเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถตลอดม�นับตั้งแต่ได้สถ�ปน�สำ�นักง�นนี้ขึ้น
ในปี พ.ศ. 2559 สำ�นักง�นฯ ได้ให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยคว�มเข้มแข็งอย่�งมี
ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล นอกจ�กนั้น ได้ดำ�เนินกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม
ส่งเสริมคุณภ�พชีวิต มีก�รพัฒน�กิจกรรมอย่�งต่อเนื่อง สนองนโยบ�ยของสภ�ก�ช�ดไทย และ
สอดคล้องต่อคว�มเปลี่ยนแปลงของสังคม
คว�มสำ�เร็จในภ�รกิจเหล่�นี้ เป็นผลจ�กก�รที่เจ้�หน้�ที่ของสำ�นักง�นฯ ได้อุทิศตน
ปฏิบัติง�นด้วยคว�มตั้งใจและเต็มกำ�ลังคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทั้งได้รับคว�มร่วมมือและ
ก�รสนับสนุนเกือ้ กูลเป็นอย่�งดีจ�กภ�ครัฐบ�ลและภ�คเอกชน ตลอดจนอ�ส�สมัครและผูม้ จี ติ ศรัทธ�
ที่ให้ก�รสนับสนุนทัง้ กำ�ลังก�ย กำ�ลังใจ กำ�ลังสติปญ
ั ญ� และกำ�ลังทรัพย์ ในก�รให้คว�มช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ขอแสดงคว�มชืน่ ชม และขอขอบคุณเจ้�หน้�ทีส่ �ำ นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์
ทุกคน และผู้มีอุปก�รคุณทุกท่�น ณ โอก�สนี้ และเชื่อมั่นว่�สำ�นักง�นนี้ จะปฏิบัติภ�รกิจและ
พัฒน�กิจกรรม และก�รดำ�เนินง�นให้เจริญก้�วหน้�ยิง่ ขึน้ เพือ่ เป็นองค์กรทีม่ นั่ คง อำ�นวยประโยชน์
ในก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ย�กไร้ด้วยเมตต�ธรรมและมนุษ ยธรรม
ต�มหลักก�รก�ช�ด และต�มเจตน�รมณ์ของสภ�ก�ช�ดไทยสืบไป
	
  

(น�ยแผน วรรณเมธี)
เลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย

Message from the Secretary General of the
Thai Red Cross Society

E

ver since the Relief and Community Health Bureau was established, it has performed
its duty in relief work to the full extent of its capability.
In 2016, the Bureau actively provided efficient and effective assistance to victims of
disasters. Moreover, it undertook and continuously developed activities of benefit to society
and promoted quality of life in response to Thai Red Cross policy and in accordance with social
changes.
The success of these endeavours was due to the Bureau’s officials,
who dedicated themselves to perform their work with concentration to the full extent of their
knowledge and capability. They also received valuable cooperation and support from the
government and private sectors, including volunteers and the faithful who provided physical,
moral, spiritual, intellectual and financial support to assist victims of disasters.
I wish to take this opportunity to express admiration and appreciation to all the officials
of the Relief and Community Health Bureau and to each and everyone of the supporters.
I am confident that this Bureau will continue to perform its duty and develop activities to ever
greater progress thus becoming a solid and sound agency providing helpful benefits to victims
of disasters as well as the destitutes with loving kindness and humanitarianism according to the
principles of the Red Cross and in the spirit of the Thai Red Cross Society.

(Phan Wannamethee)
Secretary General of the Thai Red Cross Society

สารจากผู้อำานวยการสำานักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

ปี

พุทธศักร�ช 2559 นับเป็นปีสำ�คัญที่เป็นปีมห�มงคลสำ�หรับสภ�ก�ช�ดไทยเร� เป็นปีที่สมเด็จ
พระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ สภ�น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษ�
84 พรรษ� ในวันที่ 12 สิงห�คม 2559 และทรงดำ�รงตำ�แหน่งสภ�น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทยครบ 60 ปี ซึ่ง
สภ�ก�ช�ดไทยโดยแต่ละสำ�นักง�นได้มกี จิ กรรมหล�กหล�ยทีส่ �ำ คัญยิง่ ในส่วนของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และ
ประช�น�มัยพิทักษ์ ได้จัดกิจกรรมต่�งๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอก�สดังกล่�ว อ�ทิเช่น ฝังเข็ม 1,500 ร�ย
เฉลิมพระเกียรติ หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ช
กุม�รี เฉลิมพระเกียรติ ปันนำ้�ใจให้นำ้�ดื่ม เฉลิมพระเกียรติ ปันนำ้�ใจในส�ยฝน เฉลิมพระเกียรติ และอบรม
ปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
พนักง�น เจ้�หน้�ที่ คนง�น และอ�ส�สมัครของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ทุกคน ทำ�ง�นด้วยคว�มขยัน
ขันแข็ง เพือ่ นำ�คว�มสุข คว�มปลอดภัยไปสูป่ ระช�ชนและชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั แิ ละเผชิญกับเหตุก�รณ์
และสถ�นก�รณ์ ส�ม�รถฟื้นฟูกลับได้อย่�งรวดเร็วและเป็นไปอย่�งยั่งยืน ปีนี้เป็นปีที่ 96 ของก�รสถ�ปน�
สำ�นักง�นฯ เพื่อจุดประก�ยไปสู่ปีที่ 100 ในปี พ.ศ.2563 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รฉลอง 100 ปี สำ�นักง�นฯ
โดยมีรองผูอ้ �ำ นวยก�รฯ (น�ยแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ) เป็นประธ�นฯ ได้ว�งแผนให้มกี จิ กรรมในแต่ละปีตอ่ เนือ่ งไป
ที่มีผลกระทบและประโยชน์ต่อสังคมสอดคล้องคำ�ขวัญ 100 ปี สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ที่ว่� “หนึ่งศตวรรษ
ร่วมใจ บรรเท�ทุกข์ก�้ วไกล คู่ก�ช�ดไทย สู่ส�กล” หวังในแรงก�ยแรงใจและแรงสนับสนุนปัจจัยในก�รทำ�ให้
สำ�นักง�นฯ ยั่งยืนและมั่นคง เป็นที่พึ่งพ�ของประช�ชนต่อไปตร�บน�นเท่�น�น
ท้�ยสุดนี้ กระผมและเจ้�หน้�ทีท่ กุ ท่�นขอขอบพระคุณผูบ้ ริห�รสภ�ก�ช�ดไทย น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัด
น�ยกกิง่ ก�ช�ดอำ�เภอ ผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัด รวมทัง้ สำ�นักง�นและหน่วยง�นต่�งๆ ของสภ�ก�ช�ดไทย ทีส่ นับสนุน
กิจก�รของสำ�นักง�นฯ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน บุคคล บริษัท ห้�งร้�น รัฐวิส�หกิจ
ทีบ่ ริจ�คช่วยกิจกรรมต่�งๆ ให้ส�ำ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี ขอบุญกุศลทีบ่ งั เกิดแก่ประช�ชนผูป้ ระสบภัย ผูด้ อ้ ยโอก�ส
จะส่งผลให้ท�่ นและกิจก�รของท่�นเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

พลโท
(น�ยแพทย์อำ�น�จ บ�ลี)
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์

Message from Director

Y

ear 2016 is the auspicious year of the Thai Red Cross Society (TRC) because it
is the year in the Honor Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty
Queen Sirikit’s 84th Birthday Anniversary Celebrations 12th August 2016, and 60th anniversary
of being President of the Thai Red Cross Society. Each Department or Bureau of TRC arranged
important and diverse activities to join this auspicious celebration.
The Relief and Community Health Bureau (RCHB) has a lot of activities to celebrate this
auspicious occasion, for examples; alternative medicine (acupuncture) with a total of
1,500 patients in honor of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday, the Thai Red Cross
Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit in honor of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday,
Pun Nam Jai Hai Nam Duem – Sharing for a Drinking Water Project in honor of Her Majesty
Queen Sirikit’s 84th Birthday, Pun Nam Jai Nai Sai Fon” – Sharing of Raincoats Project in
honor of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday and First Aid Training Project in honor of
Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday.
RCHB personnel are hard workers and dedicate to their direction in many ways
and means to bringing happiness, safety preparedness who are ready to face any disasters
or calamities and recovery back to better life with Sustainability (Resilience) as up to our
capacities. This year is also the 96th anniversary of establishment of RCHB, bringing us toward
the 100th anniversary in 2020. The 100th anniversary celebration committee of RCHB as sharing
by Deputy Director Dr. Pichit Siriwan, having the plans and activities continuously each year
to get impact and benefit to society at large, consistent with the motto for 100th anniversary
celebration so called “100th year RCHB put our heart together for advanced relief and
happiness that bringing TRC toward the global standard”. Hoping that RCHB will always receive
support from every concerned to secure and sustain our present and future operation missions.
At last I and RCHB staffs and personnels and RTC volunteers would like to thank TRC Administration
Board and Bureaux, Provincial Governors and Presidents of the RC Provincial Chapters and
Branches for supporting RCHB works as well as Public, private sectors including individuals,
state enterprises, donors. Wishing you all success and happiness and prosperous future.
Best regards
Lt.Gen.
(Amnat Barlee, M.D.)
Director of the Relief and Community Health Bureau
The Thai Red Cross Society
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การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร
Excellent and Complete Medical Services and Public Health
1. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
The Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit
2. หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขป�กแหว่งเพด�นโหว่และคว�มพิก�รอื่น
The Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery Unit
3. หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
The Hearing Rehabilitation and Ear Surgery Unit
4. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ด้อยโอก�สในจังหวัดต่�งๆ และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันด�ร
The Mobile Dental Unit for the Underprivileged and Disabled in the Provinces and
those in Rural Areas
5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ผู้ด้อยโอก�สในจังหวัดต่�งๆ และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันด�ร
The Mobile Medical Unit for the Underprivileged and Disabled in the Provinces and
those in Rural Areas
5.1 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระร�ชท�นเวชพ�หน์
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Vision: The Relief and Community Health Bureau
An organization, guided by the time-tested and modern procedures principles of
the Red Cross, which improves the quality of life by providing assistance to disaster victims
and disadvantaged.

ภารกิจ: สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
มี น้ ที่ในก รช่ ยเ ลื ผู้ปร บภย ย่ งครบ งจร ท้งก รเตรียมพร้ มก่ นเกิดภย ก รจดก ร
ขณ เกิดภย แล ก รฟื้นฟูบูรณ ู่ภ ปกติ บรรเท ทุกข์ผู้ด้ ยโ ก ตล ดจนก รปร ช น มยพิทก ์
เพื่ ่งเ ริมคุณภ พชี ิตใ ้ม่นคง ทดเทียม แล ย่งยืน

Mission: The Relief and Community Health Bureau
The Thai Red Cross utilizes the cycle of disaster assistance to provide relief to
disaster victims. This includes preparational work, disaster management, as well as
recovery and reconstruction. As a result the community’s safety and resilience enables the
disadvantaged, elderly and youth to live secure, equal and sustainable lives.
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เป็น งค์กรที่ใ ้ค มช่ ยเ ลื ผู้ปร บภยพิบติ ผู้ย กไร้ ผู้ด้ ยโ ก แล ่งเ ริมก รมีคุณภ พ
ชี ติ ทีด่ ขี งปร ช ชนบนพืน้ ฐ นข้ มูล ชิ ก รทีท่ น มย ภ ยใต้ก รจดก ร ย่ งมีปร ทิ ธิภ พ โดยยึด ลก
ก รก ช ด
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วิสัยทัศน์: สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

ยุทธศาสตร์ Strategies :
สภากาชาดไทย มียุทธศาสตร์ 5 ประการ ได้แก่
The 5 Strategies of the Thai Red Cross:

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่เป็นเลิศและครบวงจร

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและขยายบริการโลหิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ตน้ กำาเนิดเม็ดโลหิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

1. Excellent and comprehensive
medical services and public health

2. Disaster Assistance in Emergencies

3. Development and expansion of blood/plasma
products, stemcells and blood cell services

4. Developing and promoting quality of life

5. Proactive development of an integrated management
system

่ึง ำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทัก ์ ได้ป ิบัติภารกิจตามแผนยุทธ า ตร์ ภากาชาดไทย
3 ใน 5 ยุทธ า ตร์ ได้แก่ ยุทธ า ตร์ที่ 1 2 และ 4 ดยเป็นเจ้าภาพในยุทธ า ตร์ที่ 2 การช่ ยเ ลือผู้ประ บภัย
อย่างร ดเร็
The Relief and Community Health Bureau (RCHB) has operational missions from three of the
ve strategies by the Thai Red Cross Society which include strategies 1, 2 and 4 by implementing
strategy 2 (Disaster Assistance in mergency) during emergencies.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
และทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี

T

he Relief and Community Health Bureau (RCHB) has initiated the following projects in honor of the
Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday and 60th Anniversary of Her being
President of the Thai Red Cross Society. The three activities and two projects are as follows:
1. The activity of Alternative Medicine – “1,500 patients in Honor Celebration”.
2. “Pun Nam Jai Hai Nam Duem” Project in Honor Celebration.
3. The activity of the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit in Honor
Celebration.
4. The activity of “Pun Nam Jai Nai Sai Fon” in Honor Celebration.
5. “The First Aid Training” Project in Honor Celebration.
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The Thai Red Cross commemorates the Auspicious Occasion of
Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday and 60th Anniversary of
Her being President of the Thai Red Cross Society.
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สำ�

นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รเนือ่ งในโอก�สทรงเจริญพระชนมพรรษ� 84 พรรษ� และทรง
ดำ�รงตำ�แหน่งสภ�น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทย 60 ปี รวมทั้งสิ้น 3 กิจกรรม และ 2 โครงก�ร ดังนี้
1. กิจกรรม หน่วยแพทย์ท�งเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ “ฝังเข็ม 1,500 ร�ย
เฉลิมพระเกียรติฯ”
2. โครงก�ร “ปันนำ้�ใจ ให้นำ้�ดื่ม เฉลิมพระเกียรติ”
3. กิจกรรม “หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
เฉลิมพระเกียรติฯ”
4. กิจกรรม “ปันนำ้�ใจในส�ยฝน เฉลิมพระเกียรติ”
5. โครงก�ร “อบรมปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติ”

1. กิจกรรม หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ
“ฝังเข็ม 1,500 ราย เฉลิมพระเกียรติฯ”
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สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ โดยฝ่�ยบริก�รท�งก�รแพทย์ จัดกิจกรรม หน่วยแพทย์
ท�งเลือก “ฝังเข็ม 1,500 ร�ย เฉลิมพระเกียรติฯ” ให้บริก�รตรวจรักษ�โรคทัว่ ไป และก�รรักษ�โดยวิธฝี งั เข็มประยุกต์
แก่ประช�ชนกลุ่มผู้สูงอ�ยุและผู้ด้อยโอก�สที่มีปัญห�เกี่ยวกับเรื่องก�รปวดบริเวณต่�งๆ ของร่�งก�ยม�เป็นเวล�น�น
และได้รับก�รรักษ�ด้วยย�แผนปัจจุบันแล้วไม่ได้ผล เช่น ไหล่ติด (Frozen Shoulder) ปวดหลัง (Low Back Pain)
ปวดเข่� ไมเกรน เป็นต้น และผู้ที่มีปัญห�โรคอัมพฤกษ์ อัมพ�ต ที่เกิดจ�กหลอดเลือดสมองตีบและแตก ซึ่งเป็น
ระยะน�นม�กกว่� 6 เดือน ได้รับก�รฟื้นฟูท�งก�ยภ�พแล้วไม่ได้ผล รวมทั้งผู้ที่มีปัญห�เรื่องอ�ก�รช�บริเวณต่�งๆ
ของร่�งก�ย โดยเฉพ�ะบริเวณปล�ยมือ และปล�ยเท้�โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ยใดๆ ทั้งสิ้น
วันที่ 7-11 มีนาคม 2559 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ปฏิบัติง�นให้บริก�รหน่วยแพทย์ท�งเลือกฝังเข็ม
ประยุกต์ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ “ฝังเข็ม 1,500 ร�ย เฉลิมพระเกียรติฯ” ณ สถ�นีก�ช�ดที่ 4 นครร�ชสีม� โดยมี
ผูม้ �รับบริก�รตรวจรักษ� ฝังเข็มประยุกต์ 314 ร�ย เวชศ�สตร์ฟน้ื ฟู 126 ร�ย รวมเป็น 440 ร�ย และวันที่ 8 มีน�คม 2559
เลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย เป็นประธ�นในพิธีเปิดหน่วยแพทย์ท�งเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
“ฝังเข็ม 1,500 ร�ย เฉลิมพระเกียรติฯ” และมอบชุดของขวัญจ�กสภ�ก�ช�ดไทยให้แก่ผู้สูงอ�ยุ ผู้พิก�ร ผู้ด้อยโอก�ส
จำ�นวน 85 ชุด พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมก�รปฏิบัติง�นของหน่วยแพทย์ฯ ณ สถ�นีก�ช�ดที่ 4 นครร�ชสีม�
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1. The activity of Alternative Medicine - “1,500 Acupunctures in Honor Celebration”.
Relief and Community Health Bureau (RCHB), through the Medical Unit, organized the event
“1,500 Acupunctures in the honor of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday and 60th Anniversary of Her
being President of the Thai Red Cross Society”. This unit provides general treatment and acupuncture to
the elderly and disadvantaged who suffer from long-term pain. Although they have been treated with
modern medicine, it is not effective with injuries such as frozen shoulders, lower back pain, knee pain,
migraine, etc. Additionally, physical therapy is ineffective for those with paralysis lasting longer than six
months, where there is numbness in parts of the body, especially the tingling of the hands and feet.
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March 7-11, 2016 RCHB provided general treatment and acupuncture to a total of 440 elderly
and disadvantaged patients (314 for acupuncture and 126 for rehabilitation) who suffer from
long-term pain at the Thai Red Cross Health Station No.4 in the Nakhon Ratchasima province. The Secretary
General of the Thai Red Cross presided over the opening ceremony of the event, gave 85 sets of gifts from
the Thai Red Cross to the elders, disabled, and disadvantaged and visited the operations of the medical
services unit on March 8, 2016.
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2. โครงการ “ปันน�้าใจ ให้น�้าดื่ม เฉลิมพระเกียรติ”
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ โดยฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป เล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของผู้ประสบภัยที่ข�ดแคลนนำ้�ดื่ม
สะอ�ดและแท็งก์นำ้�สำ�หรับเก็บไว้ใช้เมื่อเกิดภัยแล้ง จึงได้จัดทำ�โครงก�ร “ปันนำ้�ใจ ให้นำ้�ดื่ม เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น
เพื่อให้ผู้ประสบภัยแล้งได้มีแท็งก์นำ้�สำ�หรับก�รเก็บสำ�รองนำ้�สะอ�ดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน

2. “Pun Nam Jai Hai Nam Duem” Project in Honor Celebration

รายงานประจำาปี 2559
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Supported drought affected communities through providing them drinking water tanks
(1,500-2,000 liters capacity) with the reinforced concrete base project in honor of Her Majesty Queen
Sirikit’s 84th Birthday and 60th Anniversary of Her being President of the Thai Red Cross Society.
RCHB, through Department of the General Administration, recognizes the importance of victims
who lack clean drinking water and means of water storage during drought. Therefore, this project was
initiated to provide victims with water tanks for clean water storage during drought and rainy season.
เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2559 ปฏิบัติง�นสำ�รวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อมอบแท็งก์นำ้�ดื่มในโครงก�ร
ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เชียงใหม่ และพะเย� ผลก�รปฏิบัติง�นมีดังนี้
From April to July 2016 a survey was conducted in five provinces affected by drought – Sukhothai,
Uttaradit, Phitsanulok, Chiang Mai and Phayao – which was then provided with drinking water tanks.
1. สุโขทัย : วันที่ 23-24 เมษายน 2559 สำ�รวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อมอบแท็งก์นำ้�ดื่มใน 8 อำ�เภอ ได้แก่
บ้�นด่�นล�นหอย เมืองสุโขทัย คีรีม�ศ ศรีสำ�โรง สวรรคโลก ทุ่งเสลี่ยม ศรีนคร และศรีสัชน�ลัย รวม 24 ตำ�บล
พิจ�รณ�มอบแท็งก์นำ้�ดื่ม รวมทั้งสิ้น 49 แท็งก์
1. Sukhothai Province : During April 23-24, 2016 drinking water tanks were distributed within
a drought affected area in eight districts including Ban Dan Lan Hoi, Mueang Sukhothai, Khiri Mat, Sri
Samrong, Sawankhalok, Thung Saliam, Sri Nakhon and Sri Satchanalai for a total of 24 sub-districts and
provided a total of 49 water tanks.

ส�ารวจ ณ บ้านนาขุนไกร หมู่ 1
ต.นาขุนไกร อ.ศรีส�าโรง
Conducted a survey at Ban Na Khun
Krai, Moo 1, Na Khun Krai
sub-district, Sri Samrong district.

ส�ารวจ ณ ศาลากลางหมู่บ้านป่าไม้เนินสะอาดหมู่ 7 ต�าบลน�้าพี้ อ�าเภอทองแสนขัน
Conducted a survey at Ban Pa Mai Nern Sa-ard, Moo 7, Nam Phi sub-district,
Thong Saen Khan district.
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วันที่ 1 กันยายน 2559 ผู้ว�่ ร�ชก�รจังหวัดสุโขทัย เป็นประธ�นในพิธีมอบแท็งก์นำ้�ดื่มพร้อมฐ�นคอนกรีต
แบบเสริมเหล็กให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ กล่�วถึงคว�มเป็นม�ของก�รจัด
กิจกรรม พร้อมด้วยรองน�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมก�รเหล่�ก�ช�ดจังหวัด และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ได้ร่วมกันส่งมอบแท็งก์นำ้�ดื่ม รวม 49 แท็งก์ ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัย
ณ ศ�ล�กล�งจังหวัดสุโขทัย อำ�เภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และได้เยี่ยมจุดติดตั้งแท็งก์นำ้�ดื่ม พร้อมมอบชุด
ธ�รนำ้�ใจฯ และนำ้�ดื่ม จำ�นวน 20 ชุด ให้แก่ผู้สูงอ�ยุ ณ หมู่ 7 และหมู่ 10 ตำ�บลเมืองเก่� อำ�เภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
September 1, 2016 the Governor of Sukhothai province presided over the opening ceremony
of drinking water tanks with the reinforced concrete base for a drought affected areas. Director of the
RCHB, together with the Deputy Provincial Red Cross Chapter of Sukhothai, the Committees and Related
Organizations provided a total of 49 water tanks for the drought affected areas in Sukhothai province.
2. อุตรดิตถ์ : วันที่ 25-26 เมษายน 2559 สำ�รวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อมอบแท็งก์นำ้�ดื่มใน 4 อำ�เภอ ได้แก่
นำ้�ป�ด ท่�ปล� ทองแสนขัน และเมืองอุตรดิตถ์ รวม 7 ตำ�บล และพิจ�รณ�มอบแท็งก์นำ้�ดื่ม รวมทั้งสิ้น 26 แท็งก์
2. Uttaradit Province : April 25-26, 2016 drinking water tanks were distributed within a drought
affected area in four districts, including Nam Pat, Tha Pla, Thong Saen Khan and Mueang Uttaradit with
a total of 7 sub-districts and provided a total of 26 water tanks.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธ�นในพิธีมอบแท็งก์น�ำ้ ดืม่ พร้อมฐ�นคอนกรีต
แบบเสริมเหล็กให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ กล่�วถึงคว�มเป็นม�ของก�รจัด
กิจกรรม และน�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมก�รเหล่�ก�ช�ดจังหวัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมด้วยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ได้ร่วมกันส่งมอบแท็งก์นำ้�ดื่ม รวม 26
แท็งก์ ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมอำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เยี่ยมจุด
ติดตั้งแท็งก์นำ้�ดื่ม พร้อมมอบชุดธ�รนำ้�ใจฯ และนำ้�ดื่ม จำ�นวน 20 ชุด ให้แก่ผู้สูงอ�ยุ ณ วัดดงช้�งดี หมู่ 8 บ้�นดง
ช้�งดี ตำ�บลห�ดกรวด และศ�ล�กล�งหมู่บ้�น หมู่ 7 บ้�นห้วยบง ตำ�บลป่�เซ่� อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
August 31, 2016 the governor of Uttaradit province presided over the opening ceremony of
drinking water tanks with the reinforced concrete base for a drought affected areas. Director of the Relief
and Community Health Bureau, together with President of the Provincial Red Cross Chapter of Buri Ram,
the Committees and representatives of PTT Global Chemical Plc., collectively presented the drinking water
tank at the office of Mueang Uttaradit Hall and provided a total of 26 water tanks for a drought affected
areas in Buri Ram province.

ส�ารวจ ณ โรงเรียนบ้านสะเดา หมู่ 1
ต�าบลหนองพระ อ�าเภอวังทอง
Conducted a survey at Ban Sadao,
Moo 1, Nong Phra sub-district, Wang
Thong district
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วันที่ 5 สิงหาคม 2559 รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธ�นในพิธีมอบแท็งก์นำ้�ดื่มพร้อมฐ�น
คอนกรีตแบบเสริมเหล็กให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง โดยมีผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ กล่�วถึงคว�มเป็นม�ของ
ก�รจัดกิจกรรม พร้อมด้วยน�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมก�รเหล่�ก�ช�ดจังหวัด และหน่วยง�นที่
เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ ได้ร่วมกันส่งมอบแท็งก์นำ้�ดื่ม รวม 43 แท็งก์ ให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในจังหวัด
พิษณุโลก ณ ศูนย์ประส�นแผนพัฒน�ท้องถิน่ ประจำ�อำ�เภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก และได้เยีย่ มจุดติดตัง้ แท็งก์น�ำ้ ดืม่
พร้อมมอบชุดธ�รนำ้�ใจฯ และนำ้�ดื่มจำ�นวน 20 ชุด ให้แก่ผู้สูงอ�ยุ ณ อ�ค�รเอนกประสงค์ หมู่ 2 และหมู่ 4
ตำ�บลท้อแท้ อำ�เภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
August 5, 2016 the Vice-Governor of Phitsanulok province presided over the opening
ceremony of drinking water tanks with the reinforced concrete base for a drought affected areas. Director
of the Relief and Community Health Bureau, together with President of the Provincial Red Cross Chapter
of Phitsanulok, the Committees and Related Organization provided a total of 43 water tanks for a drought
affected areas in Phitsanulok province.
4.เชียงใหม่ : วันที่ 5 - 11
มิถนุ ายน 2559 สำ�รวจพืน้ ทีป่ ระสบภัย
แล้งเพือ่ มอบแท็งก์น�ำ้ ดืม่ ใน 4 อำ�เภอ
ได้แก่ สะเมิง แม่ออน อมก๋อย และ
แม่แตง
4. Chaing Mai Province : June
5-11, 2016 a survey was conducted
for a drought affected area in four
districts, including Samoeng, Mae
On, Omkoi and Mae Taeng.
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3.พิษ ณุโลก : วันที่ 27-28 เมษายน 2559 สำ�รวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อมอบแท็งก์นำ้�ดื่มใน 5 อำ�เภอ ได้แก่
วังทอง เนินมะปร�ง วัดโบสถ์ พรหมพิร�ม และบ�งกระทุ่ม รวม 17 ตำ�บล และพิจ�รณ�มอบแท็งก์นำ้�ดื่ม รวมทั้งสิ้น
43 แท็งก์
3. Phitsanulok Province : April 27-28, 2016 drinking water tanks were distributed for a drought
affected area in five districts, including Wang Thong, Nern Ma Prang, Wat Bot, Phrom Phiram and Bang
Krathum in a total of 17 sub-districts and a total of 43 water tanks were provided.

5. พะเยา : วันที่ 25-28 กรกฏาคม 2559 สำ�รวจพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อมอบแท็งก์นำ้�ดื่มในพื้นที่
อำ�เภอเมืองพะเย�
5. Phayao Province : July 25-28, 2016 a survey was conducted for a drought affected area
in Mueang Phayao district.
รายงานประจำาปี 2559

10

3. กิจกรรม “หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติฯ”
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กิจกรรมหน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เริม่
ดำ�เนินก�รตรวจรักษ�และผ่�ตัดให้แก่ผู้ป่วยโรคต� ตั้งแต่วันที่ 1 เมษ�ยน 2538 และในโอก�สที่สมเด็จพระเทพรัตน
ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ทรงเจริญพระชนม�ยุ 40 พรรษ� สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ได้จัดชุดจักษุแพทย์ออก
ปฏิบัติง�นตรวจรักษ�และผ่�ตัด ณ สถ�นีก�ช�ดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และได้รับพระร�ชท�นน�มชุด
ปฏิบตั งิ �นนีจ้ �กสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ว่� “หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ใน
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี” โดยปฏิบัติง�นตรวจรักษ�และผ่�ตัดโรคต� ณ สถ�นีก�ช�ดที่ 6
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ทุกสัปด�ห์ที่ 3 ของทุกเดือน ปฏิบัติง�นโครงก�รขย�ยง�นหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
สภ�ก�ช�ดไทยฯ ปีละ 2 ครั้ง ในโรงพย�บ�ลอำ�เภอที่ห่�งไกล และปฏิบัติง�นรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภ�ก�
ช�ดไทยฯ ปีละ 6 ครั้ง

3. The activity of the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery
Unit in Honor Celebration
This is a specialized medical unit of the Relief and Community Health Bureau and has operated
eye surgical treatment for the poor since it was estabilished on April 1, 1995 in honor of the 40th birthday
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, the Thai Red Cross Society mobilized this eye
surgery unit to operate at the Thai Red Cross Health Station No.6 Aranyaprathet, Sa Kaeo province. Later
on the Princess changed the new name of the unit to “The Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn
Eye Surgery Unit” and provided treatment for the poor every third week of each month. In 2002 the unit
expanded to provide treatment at district hospitals in remote areas.

ANNUAL REPORT 2016

วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2559 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ร่วมกับคณะแพทยศ�สตร์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และโรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ ปฏิบตั งิ �นหน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จ
พระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เนื่องในโอก�สสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ สภ�น�ยิก�
สภ�ก�ช�ดไทย ทรงมีพระชนมพรรษ� 84 พรรษ� ในวันที่ 12 สิงห�คม 2559 โดยออกให้บริก�รตรวจรักษ�และ
ผ่�ตัดต�แก่ผู้ป่วยโรคต� ณ โรงพย�บ�ล Paro เมือง Paro และโรงพย�บ�ล Jigmi Dorji Wangchuck National
Referal Center (JDWNR Hospital) เมือง Thimpu ประเทศภูฏ�น (Bhutan) มีผู้ป่วยม�รับบริก�รตรวจรักษ�
1,472 ร�ย ทำ�ก�รผ่�ตัดต� 199 ร�ย
May 23-30, 2016 Relief and Community Health Bureau, in cooperation with Faculty of Medicine
of Chulalongkorn University and King Chulalongkorn Memorial Hospital, initially operated the eye
surgical treatment in honor of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday at Jigmi Dorji Wangchuck
National Referal Center (JDWNR Hospital) in Paro City, Bhutan. Crucial surginal treatment was provided
to 1,472 patients and a total of 199 cases for eye operation cases.

รายงานประจำาปี 2559
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4. กิจกรรม “ปันน�้าใจ ในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ โดยฝ่�ยประส�นง�นสถ�นีก�ช�ด ได้ดำ�เนินกิจกรรม “ปันนำ้�ใจ ในส�ยฝน
เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถว�ยคว�มจงรักภักดีแด่สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรมร�ชินีน�ถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษ� 84 พรรษ� และทรงดำ�รงตำ�แหน่งสภ�น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทย 60 ปี โดยมอบเสื้อกันฝนแก่เด็ก
นักเรียนด้อยโอก�ส เพือ่ ให้เด็กนักเรียนเหล่�นี้ได้มเี สือ้ กันฝนสำ�หรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน ทัง้ นี้ได้ด�ำ เนินก�รมอบ
เสื้อกันฝนให้แก่นักเรียนด้อยโอก�ส รวมทั้งสิ้น 16 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พะเย� แม่ฮ่องสอน
นครร�ชสีม� สมุทรปร�ก�ร สระแก้ว อุบลร�ชธ�นี อำ�น�จเจริญ เพชรบุรี ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมร�ช
สุโขทัย และต�ก จำ�นวน 72 โรงเรียน มอบเสื้อกันฝน จำ�นวน 8,838 ตัว

4. The activity of “Pun Nam Jai Nai Sai Fon” in Honor Celebration
รายงานประจำาปี 2559

12
ANNUAL REPORT 2016

Relief and Community Health Bureau, through Department of the Coordination Thai Red Cross
Health Stations, recognizes the importance of disadvantaged children. Therefore, the Sharing of Raincoat
was initiated to provide raincoats to needy school children during the rainy season in the honor of Her
Majesty Queen Sirikit’s 84th Birthday. Raincoats were distributed in 16 provinces including Buri Ram,
Bangkok, Chiang Mai, Phayao, Mae Hong Son, Nakhon Ratchasima, Samut Prakan, Sa Kaeo, Ubon
Ratchathani, Amnat Charoen, Phetchaburi, Ranong, Prachuap Khiri Khan, Nakhon Si Thammarat, Sukhothai
and Tak. A total of 72 schools and 8,838 students received these raincoats.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และคณะ มอบเสื้อกันฝนแก่เด็กนักเรียน
จำ�นวน 886 ตัว ณ โรงเรียนวัดหนองติม และโรงเรียนอนุบ�ลต�พระย� อำ�เภอต�พระย� จังหวัดสระแก้ว
July 22, 2016 Director of the Relief and Community Health Bureau and team presented 886
raincoats to students at Watnongtim and Anuban Tapraya schools, Tha Phraya District, Sa Kaeo Province.

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย นำ�เสื้อกันฝนมอบให้แก่เด็กนักเรียน จำ�นวน 837 ตัว
จ�ก 8 โรงเรียน ในพื้นที่อำ�เภอส�มร้อยยอด และอำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
August 15, 2016 Secretary General of the Thai Red Cross presented 837 raincoats to eight
schools in Sam Roi Yot and Hun Hin Districts, Prachuap Khiri Khan Province.

ANNUAL REPORT 2016
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วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และคณะ มอบเสื้อกันฝนแก่เด็กนักเรียน
จำ�นวน 421 ตัว ณ โรงเรียนวัดชมนิมิตร อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
August 4, 2016 Director of the Relief and Community Health Bureau and team presented
421 raincoats to the students of Watchomnimit School, Phra Pradaeng District, Samut Prakarn Province.

รายงานประจำาปี 2559

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และคณะ มอบเสื้อกันฝนแก่เด็กนักเรียน
จำ�นวน 310 ตัว ณ โรงเรียนบ้�นหนองปืนแตก และโรงเรียนบ้�นด่�นโง อำ�เภอแก่งกระจ�น จังหวัดเพชรบุรี
August 17, 2016 Director of the Relief and Community Health Bureau and team presented
310 raincoats to the students of Ban Nongpuentaek and Ban Danngo schools, Kaeng Krachan District,
Phetchaburi Province.
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วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และคณะ มอบเสื้อกันฝนแก่เด็กนักเรียน
จำ�นวน 653 ตัว ณ โรงเรียนขุนควรวิทย�คม และโรงเรียนบ้�นนำ้�ปุก อำ�เภอปง จังหวัดพะเย�
August 18, 2016 Director of the Relief and Community Health Bureau and team presented 653
raincoasts to the students of Khun Kuan Wittayakom and Ban Nam Pook schools, Pong District, Phayao
Province.

5. โครงการ “อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เฉลิมพระเกียรติ”
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ โดยฝ่�ยประส�นง�นสถ�นีก�ช�ด ได้ด�ำ เนินกิจกรรมก�รอบรมปฐมพย�บ�ลเบือ้ งต้น
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิรกิ ติ ิ์ พระบรมร�ชินนี �ถ โดยอบรมปฐมพย�บ�ล 3 สถ�บันท�งสังคม “บวร” (บ้�น
วัด โรงเรียน) ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รเพิ่มศักยภ�พแก่ 3 สถ�บันหลักของสังคมไทย อันประกอบด้วย บ้�น
(ชุมชน) วัดและโรงเรียน หรือที่เรียกว่� “บวร” ซึ่งเป็นสถ�บันที่ยึดโยงปฏิสัมพันธ์ท�งสังคมเข้�ด้วยกันอย่�งต่อเนื่อง
และเป็นหนึ่งเดียวม�น�น เพร�ะบ้�นเป็นสถ�บันแรกในก�รดูแลสม�ชิกในครอบครัวและเป็นส่วนร่วมของสังคม ส่วน
โรงเรียนมีบทบ�ทในก�รสร้�งเย�วชนให้มีคว�มรู้และปัญญ�เติบโตเป็นสม�ชิกที่ดีของสังคมและส�ม�รถดำ�รงชีวิตได้
อย่�งมีคว�มสุข และวัดเป็นศูนย์รวมของจิตใจและก�รจัดกิจกรรมท�งจิตวิญญ�ณ ห�กสถ�บันหลักท�งสังคมมีคว�ม

5. The First Aid Training Project in Honor Celebration
Relief and Community Health Bureau, through Department of the Coordination Thai Red Cross
Health Stations, organized the event “The First Aid Training in honor of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th
Birthday and 60th Anniversary of Her being President of the Thai Red Cross Society”. By providing a course
on first-aid training to three major elements. These include families (communities), temples, and schools
(CTS), which are all closely linked to social interaction. Family is the principal step in caring for family
members and is also a major part of society. The school plays a significant role in developing youth
potential and is a great force in bringing knowledge to improve the country in the future. Temples are
mental and spiritual centers that help increase stability in communities.
In our daily life, accidents can happen unexpectedly causing pain, disability, and potential
life-threatening injuries, such as burns, scalds, severe bleeding, fractures, or emergency conditions. Ability
to perform first aid can help relieve pain, protect the disabled, minimize deaths and help reduce health
care costs. Thus, obtaining knowledge of first aid is important and necessary for everyone.
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กลมเกลียวเหนียวแน่นและมีศกั ยภ�พในก�รดูแลตนเองจะเป็นก�รช่วยลดภ�ระของประเทศช�ติได้ อีกทัง้ เป็นก�รเพิม่
คว�มมั่นคงเข้มแข็งขึ้นในชุมชน
ก�รอบรมปฐมพย�บ�ล 3 สถ�บันท�งสังคม “บวร” (บ้�น วัด โรงเรียน) เป็นก�รอบรมปฐมพย�บ�ลเบื้องต้น
เมื่อประสบเหตุ อ�ทิ กรณีเป็นแผลจ�กไฟไหม้ นำ้�ร้อนลวก ฟกชำ้� เลือดออก กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ข้อแพลง
ซึ่งอ�จเกิดขึ้นได้โดยไม่ค�ดคิดในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน หรือกรณีก�รเคลื่อนย้�ยผู้บ�ดเจ็บ ก�รสำ�ลักอ�ห�ร และ
ก�รหยุดห�ยใจหรือภ�วะหัวใจหยุดเต้น โดยสถ�นีก�ช�ดต่�ง ๆ ได้จัดกิจกรรมอบรมปฐมพย�บ�ลแก่ “บวร” ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ดำ�เนินก�รของสถ�นีก�ช�ด จำ�นวน 11 บวร รวมบวรละ 84 คน เพื่อให้ผู้เข้�รับก�รอบรมมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ
เกิดคว�มส�ม�รถและทักษะในก�รช่วยเหลือตนเองเบือ้ งต้นและส�ม�รถช่วยเหลือผูอ้ นื่ ได้ กิจกรรมก�รอบรมประกอบด้วย
ก�รบรรย�ยส�ธิตและฝึกปฏิบตั ิ ระยะเวล� 1 วัน ทัง้ นีก้ ลุม่ เป้�หม�ยทีเ่ ข้�รับก�รอบรมจ�กชุมชนประกอบด้วย อ�ส�สมัคร
ส�ธ�รณสุข (อสม.) อ�ส�สมัครป้องกันภัยฝ่�ยพลเรือน (อพปร.) ประช�ชนในชุมชน ฯลฯ และสถ�นีก�ช�ดที่ 4
นครร�ชสีม� ได้จัดอบรมรุ่นพิเศษแก่อ�ส�สมัครยุวก�ช�ด เหล่�ก�ช�ดจังหวัดนครร�ชสีม� จำ�นวน 1 รุ่น รวม 25 คน
สำ�หรับผูเ้ ข้�รับก�รอบรมจ�กวัดและมัสยิด ประกอบด้วย พระภิกษุ ส�มเณร อุบ�สกอุบ�สิก� อิหม่�ม กรรมก�ร
มัสยิดโรงเรียน ส่วนผู้เข้�รับก�รอบรมจ�กโรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษ� ครูอน�มัย ครูพละ เป็นต้น
รวมผู้เข้�รับก�รอบรมปฐมพย�บ�ล จำ�นวนทั้งสิ้น 997 คน จำ�แนกเป็นผู้เข้�รับก�รอบรมจ�กบ้�น (ชุมชน)
จำ�นวน 341 คน จ�กวัดและมัสยิด จำ�นวน 284 คน และจ�กโรงเรียน จำ�นวน 372 คน
ผลก�รประเมินกิจกรรมพบว่�ผู้เข้�รับก�รอบรมมีคว�มคิดเห็นว่�ก�รอบรมปฐมพย�บ�ลเป็นก�รอบรมที่ดี
ม�กส�ม�รถนำ�ไปช่วยเหลือผู้บ�ดเจ็บได้อย่�งถูกต้อง ควรดำ�เนินกิจกรรมลักษณะนี้ ให้แก่อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข
เด็กนักเรียนอย่�งต่อเนื่อง ครอบคลุมในพื้นที่รับผิดชอบของสถ�นีก�ช�ดและครอบคลุมทั้งโรงเรียน โดยเฉพ�ะ
จัดอบรมให้แก่พระภิกษุ ส�มเณร เพื่อจะได้นำ�คว�มรู้ที่ได้รับไปใช้ในก�รปฐมพย�บ�ลเบื้องต้นกับพระภิกษุอ�พ�ธ
หรือประสบเหตุในวัดก่อนที่เจ้�หน้�ที่พย�บ�ลจะม�รับไปรักษ�ต่อยังสถ�นพย�บ�ล

A total of 997 people attended this event. The attendees from temples and mosques weremonks,
novices, worshippers and imams. The attendees from schools included teachers, students, health teachers
and physical education teachers.
The results indicate that first aid training is useful and could be applied to help the injured.
By providing training to monks and novices to understand basic first aid knowledge, they can also use
this knowledge to help monks who are ill or injured before the arrival of a medical team.

สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ The Thai Red Cross Health Station No.1 - Surin Province.

รายงานประจำาปี 2559

รุ่นที่ 1 : วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ประช�ชนในตำ�บลประดู่ จำ�นวน 30 คน ณ ห้องประชุมองค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บลประดู่ อำ�เภอสำ�โรงท�บ จังหวัดสุรินทร์
Class 1 : August 2, 2016 first aid traning was provided to 30 people at Pradoo Adminstration
Office, Samrong Thap District, Surin Province.
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รุ่นที่ 2 : วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นักเรียนศูนย์ก�รศึกษ�
นอกระบบและต�มอัธย�ศัย อำ�เภอศีขรภูมิ จำ�นวน 49 คน ณ ห้อง
ประชุมศูนย์ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย อำ�เภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
Class 2 : August 3, 2016 first aid traning was provided
to 49 students at the Office of the Non-Formal and Informal
Education Center at Sikhoraphum District, Surin Province.
รุ่นที่ 3 : วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ส�มเณรนักเรียน โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมพันษีวิทย�(วัดพันษี) จำ�นวน 37 รูป ณ ห้องประชุมโรงเรียน
พระปริยัติธรรมพันษีวิทย�(วัดพันษี) อำ�เภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
Class 3 : August 4, 2016 first aid training was provided to 37
novices at Prapariyatdham Punsri Witaya School (Wat Punsri),
Sikhoraphum District, Surin Province.

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ The Thai Red Cross Health Station No.3 - Chiang Mai.

รุ่นที่ 2 : วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ส�มเณรชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนส�มัคคีวิทย�ท�นฯ จำ�นวน
29 รูป ณ โรงเรียนส�มัคคีวิทย�ท�น สถ�นศึกษ�ร�งวัลพระร�ชท�น ตำ�บลพระสิงห์ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Class 2 : August 2, 2016 first aid training was provided to 29 novices at Samakkeewitthayatan
Royal Academy Award School, Prasing Sub-District, Mueang District, Chiang Mai Province.
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รุ่นที่ 1 : วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนคำ�เที่ยงอนุสสรณ์ จำ�นวน 28 คน
ณ โรงเรียนคำ�เที่ยงอนุสสรณ์ ตำ�บลช้�งม่อย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Class 1 : July 26, 2016 first aid training was provided to 26 students at Khamthieng Anussorn
School, Chang Moi Sub-District, Mueang District, Chiang Mai Province.

รุ่นที่ 3 : วันที่ 5 สิงหาคม 2559 อ�ส�สมัครตำ�บลป่�แป๋ จำ�นวน 27 คน ณ องค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บลป่�แป๋ อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Class 3 : August 5, 2016 first aid training was provided to 27 volunteers at Pa Pae Sub-District
Administrative Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province.

รายงานประจำาปี 2559
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สถานีกาชาดที่ 4 นคราชสีมา The Thai Red Cross Health Station No.4 -Nakhon Ratchasima.

รุ่นที่ 1 : วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนบ้�นหินโคน
จำ�นวน 31 คน ณ โรงเรียนบ้�นหินโคน อำ�เภอจักร�ช จังหวัดนครร�ชสีม�
Class 1 : July 5, 2016 first aid training was provided to 31 teachers and students at Ban Hin
Khon School, Chakkarat District, Nakhon Ratchasima Province.

รายงานประจำาปี 2559
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รุ่นที่ 2 : วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 พระภิกษุ ส�มเณร วัดบึงกิตติวิทย�และวัดสระแก้ว จำ�นวน 18 รูป
อุบ�สกอุบ�สิก� วัดบึงกิตติวิทย� และวัดสระแก้ว จำ�นวน 6 คน ณ สถ�นีก�ช�ดที่ 4 นครร�ชสีม�
Class 2 : July 7, 2016 first aid training was provided to 18 monks at Wat Bueng Kitti Wittaya
and Wat Sa Keao, 6 worshippers at Wat Bueng Kitti Wittaya and Wat Sa Keao at the Thai Red Cross
Health Station No.4 Nakhon Ratchasima.

รุ่นที่ 3 : วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ประช�ชนทั่วไปในตำ�บลในเมือง จำ�นวน 26 คน ณ สถ�นีก�ช�ดที่
4 นครร�ชสีม�
Class 3 : July 12, 2016 first aid training was provided to 26 people at the Thai Red Cross Health
Station No.4 Nakhon Ratchasima.

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส The Thai Red Cross Health Station No.5- Sawangkhanivas

รุ่นที่ 1 : วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ประช�ชนทั่วไป จำ�นวน 32 คน ณ โรงง�นสย�มบอลล์สปอร์ต จำ�กัด
จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
Class 1 : June 17, 2016 first aid training was provided to 32 people at Siamball Sports Factory
in Samut Prakarn Province.
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รุ่นพิเศษ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 กลุ่มจิตอ�ส�ยุวก�ช�ด เหล่�ก�ช�ดจังหวัดนครร�ชสีม� จำ�นวน 25
คน ณ โรงเรียนบูรพ�วิทย�นุสรณ์ วัดบูรพ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครร�ชสีม�
Special Class : July 3, 2016 first aid training was provided to 25 youth volunteers at Burapa
Wittaya Nusorn School, Wat Burapa, Nai Mueang Sub-District, Mueang District Nakhon Ratchasima Province.

รุ่นที่ 2 : วันที่ 10 สิงหาคม 2559 อ�จ�รย์และเจ้�หน้�ที่ วิทย�ลัยเทคนิคสมุทรปร�ก�ร จำ�นวน 44 คน
ณ วิทย�ลัยเทคนิคสมุทรปร�ก�ร
Class 2 : August 10, 2016 first aid training was provided to 44 teachers and staff at Samut
Prakan Technical College in Samut Prakarn Province.

รายงานประจำาปี 2559
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รุ่นที่ 3 : วันที่ 30 สิงหาคม 2559 อิหม่�ม กรรมก�รมัสยิด และผู้นับถือศ�สน�อิสล�ม จำ�นวน 14 คน
ณ มัสยิดย�มีอุ้ลมุมี่นี หมู่ 5 ตำ�บลท้�ยบ้�นใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
Class 3 : August 30, 2016 first aid training was provided to 14 imams and the Islamic at Yameaul
Mumenien Mosque, at Moo 5, Tai Ban Mai Sub-District, Mueang District, Samut Prakarn Province.

รายงานประจำาปี 2559
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สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระแก้ว
The Thai Red Cross Health Station No.6 Aranyaprathet Honor Celebration, Sa Kaeo
Province.
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รุ่นที่ 1 : วันที่ 28 มิถุนายน 2559 อ�ส�สมัคร
ประจำ�หมู่บ้�นฟ�กห้วย จำ�นวน 30 คน ณ โรงพย�บ�ลส่ง
เสริมสุขภ�พตำ�บลฟ�กห้วย อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว
Class 1 : June 28, 2016 first aid training
was provided to 30 volunteers at Fak Huai Sub-District
Health Promoting Hospital, Aranyaprathet District, Sa
Kaeo Province.

รุน่ ที่ 2 : วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษ�
ปีที่ 6 โรงเรียนอรัญประเทศ จำ�นวน 30 คน ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Class 2 : July 5, 2016 first aid training was provided to 30 students at Aranyaprathet School, Aranyaprathet
District, Sa Kaeo Province.
รุ่นที่ 3 : วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 อุบ�สกอุบ�สิก�วัดเหล่�อ้อย
จำ�นวน 24 คน ณ วัดเหล่�อ้อย อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Class 3 : July 27, 2016 first aid training was provided to 24
worshippers at Wat Lao Oi, Aranyaprathet District, Sa Kaeo Province.

สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
The Thai Red Cross Health Station No.7- Ubon Ratchathani Province.

รุ่นที่ 2 : วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 พระภิกษุส�มเณร วัดสุปัฏน�ร�มวรวิห�ร จำ�นวน 23 รูป อุบ�สิก�
จำ�นวน 2 คน ณ วัดสุปัฏน�ร�มวรวิห�ร ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
Class 2 : July 27, 2016 first aid training was provided to 23 monks and 2 worshippers at Wat
Supatnaram Voravihan, Nai Mueang Sub-District, Mueang District, Ubon Ratchathani Province.
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รุ่นที่ 1 : วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ประช�ชนจ�กชุมชนอำ�เภอว�รินชำ�ร�บและอำ�เภอเมือง จำ�นวน 30
คน ณ สถ�นีก�ช�ดที่ 7 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
Class 1 : July 25, 2016 first aid training was provided to 30 people from Warin Chamrap and
Mueang Districts at the Thai Red Cross Health Station No.7- Ubon Ratchathani Province.
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รุ่นที่ 3 : วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จวัดสุปัฏน�ร�มวรวิห�ร จำ�นวน 30 คน ณ
สถ�นีก�ช�ดที่ 7 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
Class 3 : July 29, 2016 first aid training was provided to 30 students of Somdej Wat Supatnaram
Voravihan School at the Thai Red Cross Health Station No.7- Ubon Ratchathani Province.

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station- Phrachuap Khiri Khan Province.

รุ่นที่ 1 : วันที่ 4 สิงหาคม 2559 อสม.ในเขตเทศบ�ลเมืองหัวหิน จำ�นวน 27 คน ณ สถ�นีก�ช�ดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ
Class 1 : August 4, 2016 first aid training was provided to 27 public health volunteers in Hua
Hin Municipality at Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station.

รายงานประจำาปี 2559

รุ่นที่ 2 : วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ครูโรงเรียนในเขตเทศบ�ลเมืองหัวหิน จำ�นวน 33 คน ณ สถ�นีก�ช�ด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ
Class 2 : August 8, 2016 first aid training was provided to 33 teachers in Hua Hin Municipality
at Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station.
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รุ่นที่ 3 : วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พระภิกษุในเขตเทศบ�ลเมืองหัวหิน จำ�นวน 25 รูป ณ สถ�นีก�ช�ด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ
Class 3 : August 10, 2016 first aid training was provided to 25 monks in Hua Hin Municipality
at Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station.

สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
The Thai Red Cross Health Station No.11-Wiset Niyom,
Bangkok

รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นักเรียนและอ�จ�รย์ประจำ�ห้องพย�บ�ล จำ�นวน 36 คน ณ โรงเรียน
วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำ�เภอส�มพร�น จังหวัดนครปฐม
Class 2 : July 14, 2016 first aid training was provided to 36 teachers and students in the nursing
room at Wat Raikhing School (Soonthorn Utis), Sam Phran District, Nakhon Pathom Province.

ANNUAL REPORT 2016

รุ่นที่ 1 : วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เจ้�หน้�ที่เทศบ�ลไร่ขิง
อปพร. อสม. จำ�นวน 32 คน ณ เทศบ�ลไร่ขิง อำ�เภอส�มพร�น จังหวัด
นครปฐม
Class 1 : July 6, 2016 first aid training was provided
to 32 Raikhing staff member and volunteers at Raikhing Administration Office, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province.

รุน่ ที่ 3 : วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 พระภิกษุ และอุบ�สกอุบ�สิก�จำ�นวน 24 คน ณ วัดจันทร์ประดิษฐ�ร�ม
Class 2 : July 28, 2016 first aid training was provided to 24 monks and worshippers at Wat
Chan Pradit Tharam.
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สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช
Sirindhorn Red Cross Health Station (the Thai Red Cross Health Station No.12 Thung Song),
Nakhon Si Thammarat Province.

รุ่นที่ 1 : วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อุบ�สกอุบ�สิก� วัดเข�ปรีดี จำ�นวน 26 คน ณ วัดเข�ปรีดี อำ�เภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
Class 1 : July 5, 2016 first aid training was provided to 26 worshippers at Wat Khao Pridi, Thung
Song District, Nakhon Si Thammarat Province.
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รุ่นที่ 2 : วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ประช�ชนในเขตตำ�บลหนองหงส์ อำ�เภอทุ่งสง จำ�นวน 30 คน
ณ สถ�นีก�ช�ดสิรินธร จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
Class 2 : July 22, 2016 first aid training was provided to 30 people in Nonghong Sub-District,
Thung Song District at Sirindhorn Red Cross Health Station, Nakhon Si Thammarat Province.
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รุ่นที่ 3 : วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ครูและนักเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง จำ�นวน 32 คน ณ โรงเรียนสตรี
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
Class 3 : August 2, 2016 first aid training was provided to 32 teachers and students at Satree
Thungsong School, Nakhon Si Thammarat Province.

สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก)
Teppharat Red Cross Health Station (the Thai Red Cross Health Station No.13 -Tak Province)

รุ่นที่ 2 : วันที่ 28 มิถุนายน 2559 อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขตำ�บลหนองบัวเหนือ จำ�นวน 30 คน ณ สถ�นี
ก�ช�ดเทพรัตน์
Class 2 : June 28, 2016 first aid training was provided to 30 public health volunteers of Nong
Bua Neau Sub-District at Teppharat Red Cross Health Station.
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รุ่นที่ 1 : วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ครูวิทย�ลัยเทคนิคต�ก โรงเรียนโสตศึกษ�จังหวัดต�ก และศูนย์ก�ร
ศึกษ�พิเศษประจำ�จังหวัดต�ก จำ�นวน 30 คน ณ สถ�นีก�ช�ดเทพรัตน์
Class 1 : June 17, 2016 first aid training was provided to 30 teachers of Tak Technical College,
School of Audiology Tak Province and Tak Special Education Center at Teppharat Red Cross Health Station.

รุ่นที่ 3 : วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 พระนิสิตมห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณ์ร�ชวิทย�ลัยและส�มเณร
โรงเรียนพลูหลวงวิทย� (วัดโคกพลู) จำ�นวน 24 คน ณ วัดท่�น� ตำ�บลหนองบัวใต้ อำ�เภอเมือง จังหวัดต�ก
Class 3 : July 14, 2016 first aid training was provided to 24 monks of Maha Chulalongkorn
Raja Witta Yalai University and Phru Luang Wittaya School (Wat Kok Phru) at Wat Tha Na, Nong Bua Tai
Sub-District, Mueang District, Tak Province.
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สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
The Thai Red Cross Health Station No.14 Phang-Nga Honor Celebration

รุ่นที่ 1 : วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ครูอน�มัยโรงเรียนในอำ�เภอคุระบุรี จำ�นวน 29 คน ณ วัดส�มัคคีธรรม
(วัดป่�ส้�น) อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังง�
Class 1 : July 23, 2016 first aid training was provided to 29 health teachers school in Khura
Buri District at Wat Samakkhi Dham (Wat Pa San), Khura Buri District, Phang Nga Province.
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รุ่นที่ 2 : วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พระภิกษุ วัดส�มัคคีธรรม(วัดป่�ส้�น) จำ�นวน 32 รูป วัดส�มัคคีธรรม
(วัดป่�ส้�น) อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังง�
Class 2 : August 8, 2016 first aid training was provided to 32 monks at Wat Samakkhi Dham
(Wat Pa San), Khura Buri District, Phang Nga Province.
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รุ่นที่ 3 : วันที่ 30 สิงหาคม 2559 อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขหมู่บ้�นชัยพัฒน์จำ�นวน 22 คน ณ หมู่บ�้ นชัย
พัฒน�ก�ช�ดไทย บ้�นทุ่งรัก อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังง�
Class 3: August 30, 2016 first aid training was provided to 22 health volunteers at Chaipattana
Thai Red Cross Village, Bantungrak, Khura Buri District, Phang Nga Province.

กิจกรรมพิเศษ
เพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Special activity
To Pay Tribute to His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej

O

n October 13, 2016 the Bureau of the Royal Household announced the death of His Majesty
the Late King Bhumibol Adulyadej :
“His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej had been treated at Siriraj Hospital since
October 3, 2014. Although his doctor treated him with antibiotics his health later worsened and his
condition remained unstable. The king died at the hospital on October 13, 2016 at 03:52 p.m. local time,
at the age of 89 in the 70th year of his reign” as announced by the Bureau of the Royal Household later
that day.

ANNUAL REPORT 2016

เ

27
รายงานประจำาปี 2559

นื่องด้วยวันที่ 13 ตุล�คม 2559 สำ�นักพระร�ชวังออกประก�ศว่� พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดช มหิตล�ธิเบศรร�ม�ธิบดี จักรีนฤบดินทรสย�มินทร�ธิร�ช บรมน�ถบพิตร เสด็จสวรรคต คว�มว่�
“พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช มหิตล�ธิเบศรร�ม�ธิบดี จักรีนฤบดินทรสย�มินทร�ธิ
ร�ช บรมน�ถบพิตร เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปประทับรักษ�พระอ�ก�รประชวร ณ โรงพย�บ�ลศิริร�ช ตั้งแต่วันศุกร์
ที่ 3 ตุล�คม พุทธศักร�ช 2557 ต�มที่สำ�นักพระร�ชวังได้แถลงให้ทร�บเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถว�ยก�ร
รักษ�อย่�งใกล้ชิดจนสุดคว�มส�ม�รถ แต่พระอ�ก�รประชวรห�คล�ยไม่ ได้ทรุดหนักลงต�มลำ�ดับถึงวันพฤหัสบดีที่
13 ตุล�คม พุทธศักร�ช 2559 เวล� 15 น�ฬิก� 52 น�ที เสด็จสวรรคต ณ โรงพย�บ�ลศิริร�ช ด้วยพระอ�ก�รสงบ
สิริพระชนมพรรษ�ปีที่ 89 ทรงครองร�ชสมบัติได้ 70 ปี” สำ�นักพระร�ชวัง ลงวันที่ 13 ตุล�คม พุทธศักร�ช 2559
ภ�ยหลังประก�ศของสำ�นักพระร�ชวัง เรือ่ ง พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตล�ธิเบศร�ม�ธิบดี
จักรีนฤบดินทร สย�มมินทร�ธิร�ช บรมน�ถบพิตร เสด็จสวรรคต ยังคว�มโศกเศร้�เสียใจม�ยังประช�ชนช�วไทยทั่ว
ทัง้ ประเทศ สำ�นักพระร�ชวัง จึงมีหนังสือถึงสภ�ก�ช�ดไทย เพือ่ ขอรับก�รสนับสนุนทีมรักษ�พย�บ�ลเบือ้ งต้น สำ�หรับ
สนับสนุนภ�รกิจกองแพทย์หลวงในง�นพระบรมศพ เพือ่ เพิม่ ศักยภ�พและขีดคว�มส�ม�รถในก�รถว�ยคว�มปลอดภัย
ด้�นก�รแพทย์ และให้ก�รบริบ�ลผู้ม�ร่วมง�นอย่�งทั่วถึงเพียงพอ จนครบกำ�หนด 100 วัน
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ได้จัดหน่วยปฐมพย�บ�ลง�นพระร�ชพิธีพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร
มห�ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บริก�รแก่ประช�ชนที่ม�ร่วมถว�ยสักก�ระพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร
มห�ภูมิพลอดุลยเดช โดยให้บริก�ร ดังนี้
วันที่ 19 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณข้�งกระทรวงกล�โหม มีผู้ม�รับบริก�ร รวมทั้งสิ้น
2,525 ร�ย
วันที่ 22 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณในพระบรมมห�ร�ชวัง ด้�นประตูเทว�ภิรมย์
มีผู้ม�รับบริก�ร รวมทั้งสิ้น 85,238 ร�ย

After the announcement of the death of the King, the whole nation was overwhelmed with grief.
The Bureau of the Royal Household issued a letter making a request to the Thai Red Cross for the deployment
of the first aid team to provide the medical care to the public for 100 days. The Relief and Community
Health Bureau provided the following:
October 19 - November 6, 2016 : Next to the Ministry of Defense a total of 2,525 persons
received this service.
October 22 - November 15, 2016 : Inside the Grand Palace a total of 85,238 persons received
this service.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผูอ้ �ำ นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ตรวจเยีย่ มก�รปฏิบตั งิ �นหน่วยปฐมพย�บ�ล
ที่ให้บริก�รประช�ชนที่ม�ร่วมถว�ยสักก�ระพระบรมศพ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ณ ประตู
เทว�ภิรมย์ ภ�ยในพระบรมมห�ร�ชวัง ซึ่งให้บริก�รตั้งแต่วันที่ 29 ตุล�คม 2559 08-00-16.00 น.
November 1, 2016 Director of the Relief and Community Health Bureau visited the First Aid
Unit. The First Aid Unit was available to the public since October 29, 2016 at 08.00 a.m. to 04.00 p.m. at
Tewapirom gate of the Grand Palace Complex, Bangkok.

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว
Rapid Disaster Assistance in Emergency

ระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย (Disaster Preparedness Phase)
ประกอบด้วย ก�รเตรียมพร้อมภ�ยในองค์กร และก�รเตรียมคว�มพร้อมรับภัยพิบัติของชุมชนเสี่ยง
Disaster preparedness phase is composed of an institutional preparedness and community preparedness.

29
รายงานประจำาปี 2559

1. การเตรียมพร้อมองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
Institutional Preparedness and Related Activities
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ำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ มีภ�รกิจหลักต�มยุทธศ�สตร์ที่ 2 คือก�รช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยพิบัติอย่�งรวดเร็ว โดยให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ครบวงจรได้อย่�งทั่วถึง ทันเหตุก�รณ์ และ
มีประสิทธิภ�พ ทั้งระยะก่อน ขณะ และหลังเกิดภัย โดยแบ่งก�รดำ�เนินง�นเป็น 3 ระยะ คือ
The Relief and Community Health Bureau is responsible for rapid disaster assistance in emergency
under the second strategy of the Thai Red Cross Society to assist victims in emergencies thorougly and
effectively. The operation is divided into three phases of before, during and post-disaster. The 3 stages
of management are as follows :

1.1 ด้านการจัดการ (Management)
1.1.1 จัดทำ�แผนก�รจัดก�รภัยพิบัติสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ แผนเฉพ�ะกิจสำ�หรับ
ภัยต่�งๆ 4 ภัย ได้แก่ แผนเฉพ�ะกิจเตรียมพร้อมรับอุทกภัย ว�ตภัย และดินโคลนถล่ม แผนเฉพ�ะกิจเตรียมพร้อมรับ
อัคคีภัย แผนเฉพ�ะกิจเตรียมพร้อมรับภัยจ�กคว�มขัดแย้ง แผนเฉพ�ะกิจเตรียมพร้อมรับภัยจ�กไข้หวัดส�ยพันธุ์ใหม่
และแผนเฉพ�ะกิจเตรียมพร้อมรับภัยทีเ่ กิดบ่อยในแต่ละพืน้ ทีข่ องสถ�นีก�ช�ด จัดทำ�คูม่ อื ปฏิบตั งิ �นหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว
คูม่ อื ปฏิบตั งิ �นเวรบรรเท�ส�ธ�รณภัย คูม่ อื ก�รปฏิบตั งิ �นหน่วยครัวเคลือ่ นที่ คูม่ อื ก�รผลิตนำ�้ สะอ�ด เป็นต้น เพือ่ ก�ร
ตอบสนองภัยอย่�งมีประสิทธิภ�พ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ มีเครือ่ งมือในก�รตอบสนองต่อภัยพิบตั ดิ �้ นก�รบรรเท�ทุกข์
ที่สำ�นักง�นจัดเตรียมไว้ ได้แก่ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT) หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิต
นำ้�สะอ�ด หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยเรือท้องแบน นอกจ�กนั้น สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ภ�ยใต้ก�รประส�น
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ง�นของสหพันธ์สภ�ก�ช�ดและสภ�เสี้ยววงเดือนแดงระหว่�งประเทศ (IFRC) มีหน่วยปฏิบัติง�นภัยพิบัติระดับภูมิภ�ค
(Regional Disaster Response Team : RDRT) พร้อมออกปฏิบัติง�นต่�งประเทศในภูมิภ�คนี้ ภ�ยใน 24 – 48 ชั่วโมง
รวมทั้งก�รประส�นภ�คีเครือข่�ยตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย เช่น ก�รจัดทำ�โครงก�รนำ้�ทิพย์ปันนำ้�ใจให้ก�ช�ด เป็นก�ร
ลงน�มคว�มตกลงร่วมกับมูลนิธิโคค� โคล� ประเทศไทย ซึ่งประส�นง�นกับบริษัท ไทยนำ้�ทิพย์ จำ�กัด และบริษัท
ห�ดทิพย์ จำ�กัด ในก�รสนับสนุนนำ้�ดื่มบรรจุขวดให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรงในน�มของสภ�ก�ช�ดไทย โดยผ่�นเหล่�
ก�ช�ดจังหวัด หรือสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ทั้งในส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค ก�รจัดทำ�โครงก�รนำ้� สุข�ภิบ�ล และ
ก�รส่งเสริมสุขอน�มัย ร่วมกับบริษัท ด�ว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด เป็นต้น
1.1.1 Make a Disaster Management Plan and Contingincy Plan
Relief and Community Health Bureau (RCHB) has made disaster management plan and four
contingincy plans flood and landslides, tropical storm, conflict, fire and the H1N1 influenza. Additionally,
there are contingincy plans for common disasters in each area of the Thai Red Cross Health Stations. A rapid
action team manual, disaster relief manual, mobile kitchen manual, water purification unit manual are
provided to guide on Rapid Action Team. Furthermore, RCHB has prepared an effective tools to response
to any kind of disaster. The Rapid Action Team : RAT, mobile kitchen team, water purification unit team,
mobile medical team and flat bottom boat team. Besides, RCHB, under coordination of the International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, trained the Regional Disaster Response Team (RDRT)
deployed in the region for working within 24 – 48 hrs. Additionally, RCHB signed MoU with Coca Cola
Foundation Thailand under the project “Namthip Give Back” to provide bottled water to the victims on
behalf of the Thai Red Cross Society through the Provincial Red cross Chapters or RCHB in central region
and all over the country. And also carried out water, sanitation and hygiene promotion project with DOW
Thailand group.
1.1.2 พัฒน�ศูนย์ปฏิบัติก�รภัยพิบัติ สภ�ก�ช�ดไทย เพื่อเป็นศูนย์บัญช�ก�รในย�มเกิดพิบัติภัยขน�ดใหญ่
(ระดับ 3 ขึ้นไป) มีก�รพัฒน�ระบบวิทยุสื่อส�ร VHF/FM 148.625MHz, HF/SSB 7.757MHz,Trunked Radio, เครือ
ข่�ยกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย กระทรวงมห�ดไทย และระบบ e-radio ผ่�นเครือข่�ย internet เพื่อติดต่อ
สื่อส�รได้ทุกระดับ มีก�รนำ�รถสื่อส�รเคลื่อนที่ออกปฏิบัติง�นบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย เพื่อสนับสนุนระบบสื่อส�รใน
พืน้ ทีม่ �ยังส่วนกล�ง จัดทำ�ระบบแจ้งเตือนภัยผ่�นSMS และพัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รฐ�นข้อมูลภัยพิบตั ิ และ website
สำ�นักง�น
1.1.2 Development of the Thai Red Cross Disaster Operations Center as a command center in
times of a large scale disaster (level 3 and above), through the development of radio communication
VHF/FM 148.625 MHz, HF/SSB 7.757 MHz, Trunked Radio, the Department of Disaster Prevention and
Mitigation network, Ministry of Interior and e-radio system via the internet network. They are also able
to communicate on all levels. RCHB deployed mobile communication vehical to suport communication
between the affected area and headquater. Establish early warning system via SMS, as well as development
and information management system for the RCHB website.
1.1.3 พัฒน�ระบบโลจิสติกส์ (คลังพัสดุ และก�รขนส่ง) และพัฒน�คลังพัสดุในภูมิภ�ค
1.1.3 Development of logistics system (Warehouse & Transportation) both central and provincial
parts.
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1.3 ด้านทรัพยากร (Resources)
1.3.1 คลังเครือ่ งอุปโภคบริโภค - ย�และเวชภัณฑ์ : ก�รเตรียมพร้อมชุดธ�รนำ�้ ใจฯ 4,000 ชุด ชุดสุขอน�มัย
2,000 ชุด ย�ชุดส�มัญประจำ�บ้�น 20,000 ชุด ชุดอ�ห�รพร้อมรับประท�น 2,000 ชุด และคว�มพร้อมในก�รออก
หน่วยครัวเคลื่อนที่ โดยมีศักยภ�พในก�รผลิตอ�ห�รปรุงสุก 3,000 ชุด/วัน
1.3.1 Warehouse of necessities – Medicine and Medical Supplies : 4,000 sets of Relief kits, 2,000
sets of hygiene kits, 20,000 sets of household medicine, 2,000 sets of ready-to-eat food and a stand by
mobile kitchen unit with the potential to produce 3,000 sets of hot meals per day.
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1.2 ด้านบุคลากร (Personnel)
จัดก�รฝึกอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พให้กับเจ้�หน้�ที่ด�้ นก�รจัดก�รภัยพิบัติ ก�รลดคว�มเสี่ยง ก�รประเมิน
คว�มเสียห�ยและคว�มต้องก�รในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งก�รประส�นคว�มร่วมมือกับหน่วยง�นภ�ครัฐในพื้นที่ เช่น
ผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัด น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัด หัวหน้�ส่วนร�ชก�รจังหวัด หัวหน้�สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
จังหวัด เพื่อห�แนวท�งในก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่�งรวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พ
There are training program for personnel capacity building in term of disaster management, risk
reduction, damage and needs assessment in the affected areas. Moreover, RCHB carried out coordination
meeting among concerned organizations such as Governors, the President of Provincial Red Cross Chapters,
Head of Provincial DDPM, in order to provide assistance to the victims in timely and effective manner.

รายงานประจำาปี 2559
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1.3.2 อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ สำ�หรับเหตุก�รณ์ฉุกเฉินต่�งๆ พร้อมใช้ได้ทันที เช่น ชุดทำ�แผล ชุดผ่�ตัด
ต่�งๆ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นต้น
1.3.2 Medical instruments : preparation of dressing set, operating set, suction machine, oxygen
supply, etc. and ensuring a sufficient supply of equipment ready for emergencies.
1.3.3 ย�นพ�หนะ และอุปกรณ์สื่อส�ร : จัดห�และบำ�รุงรักษ�ย�นพ�หนะ และอุปกรณ์สื่อส�รต่�งๆ ให้
อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�นได้ตลอดเวล�
1.3.3 Vehicles and Communication Equipments : provide and maintain vehicles and communications
equipments to be in good conditions and ready to use at anytime.

The Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) program in RCHB was established in 2003
to encourage targeted communities living in disaster prone areas to increase community capacity and
resilience. Communities can become safer and resilient by using available resources, brainstorming
sessions, community action planning, raising awareness activities and participating in disaster drills. The
CBDRR community will be prepared for and have ability to manage disasters. The CBDRR is operated in
8 following processes;
1. Community Selection
2. Field work for orientation and planning with community
3. Conduct VCA training for community leader and volunteer
4. Set up community committee
5. Conduct VCA and develop community plan
6. Capacity building for community committee
7. Table Top Exercise and community evacuation drill
8. Project evaluation and hand over to local authority
ในปีงบประม�ณ 2559 ได้ด�ำ เนินง�นเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ใิ นชุมชนและโรงเรียน จำ�นวน 118 ชุมชน 40 โรงเรียน
ใน 15 จังหวัด มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 5,792 คน งบประม�ณ 1,241,263.24 บ�ท
2.1 การเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ดำ�เนินง�นเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จำ�นวน 7 ชุมชน ใน 3 จังหวัด
ประกอบด้วย ก�ญจนบุรี กรุงเทพมห�นคร ประจวบคีรีขันธ์ งบประม�ณ 332,821.60 บ�ท
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สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ได้ส่งเสริมให้ดำ�เนินง�นชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติอย่�งต่อเนื่องม�
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นก�รส่งเสริมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้มีก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
โดยประช�ชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมว�งแผน ร่วมดำ�เนินก�รทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ได้อย่�งเป็นระบบเมื่อเกิดภัย และลดผลกระทบจ�กภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยใช้ทรัพย�กรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพร�ะชุมชนเป็นด่�นแรกที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ก�รส่งเสริมให้ชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง ตระหนักต่อภัยอันตร�ย
ร่วมคิด ร่วมว�งแผน ร่วมทำ� โดยใช้กระบวนก�รลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติอย่�งเป็นระบบจนนำ�ไปสู่คว�มเข้มแข็ง
ปลอดภัย ส�ม�รถลดผลกระทบจ�กภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 8 ขั้นตอนได้แก่
1.ก�รคัดเลือกพื้นที่เป้�หม�ย
2.ก�รลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและว�งแผนร่วมกับชุมชน
3.ก�รอบรมแกนนำ�ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
4. ก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รชุมชนและอนุกรรมก�รชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
5.ก�รประเมินคว�มเสี่ยงอย่�งมีส่วนร่วมและก�รจัดทำ�แผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
6.ก�รพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�รชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
7.ก�รฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและก�รฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภ�วะฉุกเฉิน
8.ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นและก�รส่งมอบชุมชนให้แก่หน่วยง�นในพื้นที่
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2. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
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2.2 การติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ดำ�เนินง�นติดต�มชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จำ�นวน 111 ชุมชน
ใน 14 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยน�ท เพชรบูรณ์ สตูล ก�ญจนบุรี นครร�ชสีม� เพชรบุรี นครศรีธรรมร�ช สุรินทร์
เชียงใหม่ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ อุบลร�ชธ�นี ต�ก และพังง� งบประม�ณ 537,435.00 บ�ท
2.3 การอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ดำ�เนินง�น 40 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย ก�ญจนบุรี
เชียงใหม่ นครร�ชสีม� ประจวบคีรีขันธ์ ต�ก และอุบลร�ชธ�นี งบประม�ณ 371,006.64 บ�ท
In the fiscal year 2016, operated 118 communities and 40 schools in 15 provinces. Totaling 5,792
participants and budgeted 1,241,263.24 baht.
2.1 Community Based Disaster Risk Reduction(CBDRR) operated 7 communities in 3 provinces:
Kanchanaburi, Bangkok and Prachuap Khiri Khan. Budgeted 332,821.60 baht.
2.2 Follow up and tracking CBDRR communities operated 111 communities in 14 provinces;
Chai Nat, Phetchabun, Satun, Kanchanaburi, Nakhon Ratchasima, Phetchaburi, Nakhon Si Thammarat,
Surin, Chiang Mai, Sa Kaeo, Prachuap Khiri Khan, Ubon Ratchathani, Tak and Phang Nga. Budgeted
537,435.00 baht.
2.3 Provided the training course on Disaster Preparedness for student 40 schools in 6 provinces;
Kanchanaburi, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Prachuap Khiri Khan, Tak and Ubon Ratchathani. Budgeted
371,006.64 baht.
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ระยะการจัดการขณะเกิดภัย (Disaster Response)
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ดำ�เนินก�รสงเคร�ะห์ผู้ประสบภัย โดยจำ�แนกต�มชนิดของภัย
ดังนี้
The Relief and Community Health Bureau has taken action to assist the disaster victims
based on the type of disaster.

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยวาตภัย
Tropical Storm Relief Assistance

43,751 ราย
(people)
4,888,050 ราย
(people)

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
Flood Relief Assistance

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
Fire Relief Assistance

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
Cold Weather Relief Assistance

53,017 ราย
(people)
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4,027 ราย
(people)

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอาคารถล่ม
Buildings Collapse
Relief Assistance
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
จากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง
ภูเก็ต พังงา และกระบี่
Bombings and Fires Relief
Assistance in Prachuap Khiri
Khan, Surat Thani, Nakhon Si
Thammarat, Trang, Phuket,
Phang Nga and Krabi Provinces

56,612 ราย
(people)

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
Drought Relief Assistance

24,344 ราย
(people)

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากคลื่นลม
แรงกัดเซาะชายฝั่งและนำ้าทะเลหนุนสูง
Ocean Waves, Coastal Erosion
and High Tides Relief Assistance

22 ครอบครั ว
(families)

27 ราย
(cases)
19 หมู ่ บ ้ า น
(Villages)

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
ณ แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
Flood Relief Assistance in
Vientiane, Lao People’s
Democratic Republic
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ในปีงบประม�ณ 2559 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ดำ�เนินก�รสงเคร�ะห์ผู้ประสบภัยจ�ก
อัคคีภัย ว�ตภัย ภ�วะอ�ก�ศหน�วเย็น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยจ�กอ�ค�รถล่ม ภัยจ�กคลื่นลมแรงกัดเซ�ะช�ยฝั่งและ
นำ้�ทะเลหนุนสูง และภัยจ�กเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ชุดสุขอน�มัย ย�ส�มัญประจำ�บ้�น
หน่วยบริก�รท�งก�รแพทย์ หน่วยผลิตนำ้�สะอ�ด และหน่วยนำ้� สุข�ภิบ�ล และก�รส่งเสริมสุขอน�มัย ซึ่งสรุปคว�ม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้
In the fiscal year 2016, the RCHB assisted the disaster victims from fire, tropical storm, cold weather,
flood, drought, collapsed building, ocean wave, coastal erosion, high tide, bombing and fire. Basic
necessities kits, hygiene kits, household medicines, drinking water, water supply, hygiene promotion and
medical services were provided. The summary of the operations are as follows :

1. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (Fire Relief Assistance)
รายงานประจำาปี 2559

ปฏิบัติง�นบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย 179 ครั้ง โดยสงเคร�ะห์เครือ่ งอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
4,027 ร�ย รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 1,217,163.99 บ�ท
There were 179 operations of fire relief. Basic necessities kits were provided to 4,027 recipients,
costing 1,217,163.99 baht.
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2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (Tropical Storm Relief Assistance)
ปฏิบตั งิ �นบรรเท�ทุกข์ผปู้ ระสบว�ตภัย 107 ครัง้ โดยสงเคร�ะห์เครือ่ งอุปโภคและบริโภคแก่ผู้ประสบว�ตภัย 43,751
ร�ย รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 5,289,395.95 บ�ท
There were 107 operations of tropical storm relief, and 43,751 sets of basic necessities were provided.
The total cost was 5,289,395.95 baht.

3. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (Cold Weather Relief Assistance)
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ปฏิบตั งิ �นบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัยหน�ว จำ�นวน 195 ครั้ง โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโ ภคและเครื่องกัน หน�ว
จำ � นวน 4,888,050 ร�ย รวมมู ล ค่ � ทั้ ง สิ้ น 19,038,909.84 บ�ท
There were 195 operations of cold weather relief. Basic necessities, blankets, and clothing were
provided to 4,888,050 recipients, totaling 19,038,909.84 baht.
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นอกจ�กนี้ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์ ร่วมกับเหล่�ก�ช�ดจังหวัดเชียงใหม่ กองทัพอ�ก�ศ
สม�คมช่�งภ�พผู้สื่อข่�วโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ สม�คมผู้สื่อข่�วบันเทิงแห่งประเทศไทย
กองทุนฮอนด้�เคียงข้�งไทย มูลนิธิอิออนประเทศไทย กลุ่มอ�ส�ก�ช�ดไทยเชื้อส�ยอินเดีย ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่ง
ประเทศไทย บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (GSK) บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด บริษัท แฟชั่นฟู้ด
จำ�กัด มูลนิธิโคค�-โคล� ประเทศไทย บริษั ท เพรซิเด้นท์เบเกอรี่ จำ�กัด มห�วิทย�ลัยสย�ม บริษั ทในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ บริษัท เอสมิโดแฟชั่น จำ�กัด ศิลปินด�ร�บริษัท อ�ร์ เอส จำ�กัด (มห�ชน) สำ�นักง�นยุวก�ช�ด
โดยชมรมกุลบุตร/กุลธิด�ก�ช�ด สำ�นักส�รนิเทศและสือ่ ส�รองค์กร สำ�นักง�นอ�ส�ก�ช�ด และสำ�นักง�นจัดห�ร�ยได้
จัดกิจกรรมบรรเท�ภัยหน�วเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันว�มห�ร�ช ครั้งที่ 14 ภ�ยใต้แนวคิด “หน�วนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ” ในพื้นที่
อำ�เภอสันกำ�แพง อำ�เภอจอมทอง และอำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่�งวันที่ 15-17 ธันว�คม 2558 โดยมอบ
เครื่องกันหน�วผู้ใหญ่ จำ�นวนทั้งสิ้น 3,500 ชุด มอบชุดวอร์ม และหมวกไหมพรมแก่เด็กนักเรียนด้อยโอก�ส 1,524 ชุด
พร้อมสิ่งของบริจ�คแก่โรงเรียน ได้แก่ อุปกรณ์กีฬ�ชุดใหญ่ 37 ชุด เครื่องทำ�นำ้�เย็น 30 เครื่อง รวมมูลค่�ทั้งสิ้น
2,807,955.76 บ�ท จัดหน่วยแพทย์ตรวจรักษ�โรคทั่วไป 271 คน ตรวจรักษ�ด้�นทันตกรรม 105 ร�ย จัดกิจกรรม
ให้สุขศึกษ� และส่งเสริมสุขอน�มัย รวมถึงก�รประช�สัมพันธ์สภ�ก�ช�ดไทย พร้อมมอบของร�งวัลแก่เด็กนักเรียน
และผู้เข้�ร่วมกิจกรรม 537 ร�ย
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In addition, the RCHB cooperated with Chiang Mai Province, Provincial Red Cross Chapter of Chiang
Mai, The Royal Thai Air Force, TV Camera man and Reporters Association of Thailand under Royal Patronage,
Entertainment Correspondents Association of Thailand, Honda Khiang Khang Thai Fund, AEON Thailand
Foundation, Thai-Indian Red Cross Volunteers, Electricity Generating Authority of Thailand, GlaxoSmithKline
(Thailand) Ltd. , The Navakij Insurance Plc., Fashion Food Co., Ltd., Coca Cola Foundation Thailand,
President Bakery Limited, Siam University, Charoen Pokphand Group, Asmido Fashion Co.,Ltd., Star of
RS Plc., Red Cross Youth Bureau with the club of Red Cross Youth Volunteer (Kullabut and Kullathida),
Information and Communications Bureau, Red Cross Volunteer Bureau and Fund Raising Bureau.
These cold weather relief activities were in honor of the celebration of H.M. the King’s Birthday on
December 5th under the concept of benefaction for the king, “Do Good Things for the Father @ Chiang
Mai” in San Kam Phaeng district, Jom Thong district, Mae Taeng district, Chiang Mai province during
December 15-17, 2015. Also, donations of 3,500 sets of clothes (blanket, sweater, hood and sock) for
adults and 1,524 sets of sport cloth with sock for the students were made. There were also donations of
37 sets of sport equipments, 30 cool water dispensers for schools, with the cost totaling 2,807,955.76 baht.
The RCHB also provided the medical services for 271 patients, 105 cases of dental treatment as well as
health education, hygiene promotion and the Thai Red Cross dissemination to plublic with gifts for 537
students and others who participated.

ANNUAL REPORT 2016

รายงานประจำาปี 2559

39

นอกจ�กนี้ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ร่วมกับเหล่�ก�ช�ดจังหวัด ได้จัดทำ�โครงก�รส่ง
เสริมอ�ชีพกลุ่มแม่บ้�น โดยจัดทำ�ผ้�ห่ม เสื้อกันหน�ว และชุดกันหน�ว เพื่อบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัยหน�ว 29 จังหวัด
โดยมอบผ้�ห่ม 15,197 ผืน และเสือ้ กันหน�วผูใ้ หญ่ 300 ตัว ชุดกันหน�ว 526 ชุด รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,697,993.00 บ�ท
In addition, the Career Promotion project, in collaboration with the Provincial Red Cross Chapters,
promoted women’s groups at localities to produce sweaters and blankets. These products were provided
to the cold weather victims in 29 provinces. The 15,197 blankets and 300 sweaters were donated. The
total cost was 2,697,993.00 baht.

4. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย (Flood Relief Assistance)
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เดื อ นตุ ล �คม 2558 – ตุ ล �คม 2559 ปฏิบตั งิ �นบรรเท�ทุ ก ข์ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย 44 ครั้ ง โดยสงเคร�ะห์
เครื่ อ งอุ ป โภคและบริ โ ภค 53,017 ร�ย รวมมู ล ค่ � ทั้ ง สิ้ น 14,511,131.32 บ�ท
From October 2015 - October 2016, relief for flood victims was provided 44 times with delivery basic
necessities sets to 53,017 recipients, worth 14,511,131.32 baht.

ทั้งนี้ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ได้เตรียมพร้อมในก�รบริห�รจัดก�รกับสถ�นก�รณ์อุทกภัย
โดยจัดประชุมคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เพื่อติดต�มสถ�นก�รณ์ รวมถึงก�ร
ร้องขอและก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกันนี้ยังให้เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยต่�งๆ และสถ�นีก�ช�ดทั้ง 13 แห่ง
เตรียมพร้อมให้ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่�งรวดเร็ว จนกว่�สถ�นก�รณ์จะเข้�สู่ภ�วะปกติ ณ ศูนย์ปฏิบัติก�รภัย
พิบัติ สภ�ก�ช�ดไทย เมื่อวันที่ 23 กันย�ยน 2559 รวมทั้งติดต�มก�รใช้ง�นระบบฐ�นข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิ
ส�รสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยนำ�ร่องจัดก�รสถ�นก�รณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
ณ อำ�เภอผักไห่ อำ�เภอเสน� และอำ�เภอบ�งบ�ล ระหว่�งวันที่ 10-14 ตุล�คม 2559
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RCHB had a Disaster Management Committee meeting on September 23, 2016 at Thai Red Cross
Disaster Operations Center to update flooding situations and providing assistances to the flood victims.
The committee also alert all 13 Thai Red Cross Health Stations for well preparedness and prompt respond.
Besides, Geographic Information System (GIS) was followed up on the development and improvement in
the affected areas, Phak Hai, Sena and Bang Ban districts, Phra Nakhon Si Ayutthaya province on October
10 -14, 2016.

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ
RCHB’s Disaster Management Committee Meeting

ติดตามการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศฯ ในการจัดการสถานการณ์อุทกภัย
ในพื้นที่อ�าเภอผักไห่ อ�าเภอเสนา และอ�าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Followed up GIS and testing the system in Phra Nakhon Si Ayutthaya affected areas
in Phak Hai, Sena and Bang Ban districts, Phra Nakhon Si Ayutthaya province.
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5. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง (Drought Relief Assistance)
ปฏิบตั งิ �นบรรเท�ทุกข์ผปู้ ระสบภัยแล้ง 11 ครัง้ ใน 7 จังหวัด ผลิตนำ�้ สะอ�ดบรรเท�ทุกข์ผปู้ ระสบภัยแล้ง 56,612
ร�ย รวมมูลค่�ทัง้ สิน้ 1,692,831.84 บ�ท
นอกจ�กนี้ให้คว�มรูด้ �้ นนำ�้ สุข�ภิบ�ล และก�รส่งเสริมสุขอน�มัยแก่ผปู้ ระสบภัยแล้ง 10 ครั้ง ใน 5 จังหวัด 2,530
ร�ย มอบชุดธ�รนำ้�ใจฯ 654 ชุด รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 296,553.40 บ�ท
Provided relief kits to assist with drought relief 11 times. In cooperation with Thai Red Cross water
purification unit, they were distributed to 56,612 victims in 7 provinces. The total cost was 1,692,831.84 baht.
In addition, drought victims were educated about water, sanitation and hygiene promotion on
10 occassions, total 2,530 victims in 5 provinces. The 654 sets of basic necessities were also provided.
The total cost was 296,553.40 baht.
รายงานประจำาปี 2559
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การให้ความช่วยเหลือด้านน�า้ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผปู้ ระสบภัยแล้ง
Providing water, sanitation and hygiene promotion to drought victims

วันที่ 20 และ 28 กันยายน 2559 สถ�นีก�ช�ดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติง�นให้คว�มรู้ด้�นสุขศึกษ� สุข�ภิบ�ล
และก�รส่งเสริมสุขอน�มัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ โรงเรียนบ้�นสะเด� หมู่ที่ 1 ตำ�บลหนองพระ อำ�เภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก และศ�ล�วัดประช�ธรรม บ้�นงุ้นง�ม หมู่ที่ 11 ตำ�บลจริม อำ�เภอท่�ปล� จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้มีผู้เข้�รับ
ก�รอบรมทั้งสิ้น 94 ร�ย และมอบชุดสุขอน�มัย 72 ชุด
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วันที่ 9,15 และ16 สิงหาคม 2559 สถ�นีก�ช�ดเทพรัตน์ (สถ�นีก�ช�ดที่ 13 จังหวัดต�ก) ออกปฏิบัติง�นให้
คว�มรูด้ �้ นสุขศึกษ� สุข�ภิบ�ล และก�รส่งเสริมสุขอน�มัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ณ อำ�เภอนำ้�ป�ด จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
อำ�เภอสวรรคโลก อำ�เภอศรีสำ�โรง จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้มีผู้เข้�รับก�รอบรมทั้งสิ้น 166 ร�ย และได้มอบชุดสุขอน�มัย
120 ชุด
August 9,15 and 16, 2016 Teppharat Red Cross Health Station (the Thai Red Cross Health Station
No.13,Tak Province) provided health education, sanitation and hygiene promotion to drought’s victims
in Nam Pat district, Uttaradit province and Sawankhalok, Si Samrong districts, Sukothai province.
There was a total of 166 participants and 120 sets of hygiene kits were distributed.

September 20 and 28, 2016 Teppharat Red Cross Health Station (the Thai Red Cross Health Station
No.13,Tak Province) provided health education, sanitation and hygine promotion to drought’s victims at Ban
Sadao school, Moo 1, Wang Thong district, Phitsanulok province and Tha Pla district, Uttaradit province with
a total of 94 particpants and distribution of 72 sets of hygiene kits.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 18 - 22 เมษายน 2559 ฝ่�ยบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย จัดทีมให้คว�มรู้ด�้ นนำ้� สุข�ภิบ�ล และส่งเสริมสุข
อน�มัยแก่ประช�ชน ณ วัดดอนแสลบ อำ�เภอห้วยกระเจ� จังหวัดก�ญจนบุรี พร้อมเยี่ยมบ้�น มอบชุดธ�รนำ้�ใจฯ
นำ้�ดื่ม และเครื่องใช้ต่�งๆ ให้แก่ผู้ด้อยโอก�ส ผู้พิก�ร ผู้สูงอ�ยุ และพระภิกษุ
From April 18-22, 2016 Department of the relief provided health education, sanitation and hygiene
promotion to drought’s victims at Wat Donsalap, Huay Krachao district, Kanchanaburi province.

6. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอาคารถล่ม (Buildings collapse Relief Assistance)

วันที่ 12 กันยายน 2559 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ นำ�ชุดธ�รนำ้�ใจสภ�ก�ช�ดไทย ช่วยผู้ประสบภัยไปมอบให้
แก่ผู้ประสบภัยอ�ค�รถล่ม รวมทั้งสิ้น 22 ครอบครัว ณ บริเวณหลังตล�ดประช�นิเวศน์ 1 แขวงล�ดย�ว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ ทั้งนี้เหตุก�รณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันย�ยน 2559 โดยที่เกิดเหตุเป็นอ�ค�รพ�ณิชย์lสูง 3 ชั้น 12 คูห�
พังถล่มลงม�ตั้งแต่ชั้นบนลงม�ชั้นล่�ง ไม่มีร�ยง�นผู้ได้รับบ�ดเจ็บหรือเสียชีวิต
September 12, 2016 RCHB donated Thai Red Cross basic necessities to the victims of collapsed building
to a total of 22 families at Prachaniwet market, Lat Yao sub-district, Chatuchak district, Bangkok. The incident
happened on September 7, 2016 when a 3-story high commercial building collapsed. No one was injured or dead.
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สถ�นีก�ช�ดสิรินธร (สถ�นีก�ช�ดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมร�ช และสถ�นีก�ช�ดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติง�นบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัยจ�กคลื่นลมแรงกัดเซ�ะช�ยฝั่งและนำ้�ทะเลหนุนสูง
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชุมพร และจังหวัดนครศรีธรรมร�ช จำ�นวน 20 ครัง้ โดยสงเคร�ะห์เครือ่ งอุปโภคและบริโภค 24,344 ร�ย
รวมมูลค่�ทั้งสิ้น 2,865,354.00 บ�ท
Sirindhorn Red Cross Health Station (the Thai Red Cross Health Station No.12,Thong Song) Nakhon
Si Thammarat province, and Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station, Prachuap Khiri Khan
province, provided basic necessities kits to the victims of ocean waves, coastal erosion, and high
tides in Chumphon and Nakhon Si Thammarat provinces 20 times and to 24,344 victims. The total cost
was 2,865,354.00 baht.
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7. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากคลืน่ ลมแรงกัดเซาะชายฝัง่ และน�า้ ทะเลหนุนสูง
(Ocean Waves, Coastal Erosion and High Tides Relief Assistance)

8. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้
ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต พังงา และกระบี่
(Bombings and Fires Relief Assistance in Prachuap Khiri Khan, Surat Thani, Nakhon Si
Thammarat, Trang, Phuket, Phang Nga and Krabi provinces)
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วันที่ 11-15 สิงหาคม 2559 สถ�นีก�ช�ดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถ�นีก�ช�ด
สิรินธร (สถ�นีก�ช�ดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมร�ช และสถ�นีก�ช�ดที่ 14 พังง� เฉลิมพระเกียรติฯ ได้
ติดต�มสถ�นก�รณ์ และให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ�กเหตุระเบิดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุร�ษฎร์ธ�นี
นครศรีธรรมร�ช ตรัง ภูเก็ต พังง� และกระบี่ ผลก�รปฏิบัติง�น ดังนี้
From August 11-15, 2016 Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station, Prachuap
Khiri Khan province, Sirindhorn Red Cross Health Station, (the Thai Red Cross Health Station No.12,
Thong Song) Nakhon Si Thammarat province and the Thai Red Cross Health Station No.14 Phang-Nga
Honor Celebration, throughly followed up on the situation and provided assistance to the victims of the
bombing and fire in the following areas:
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan province)
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วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวล�ประม�ณ 22.00 น. เกิดเหตุระเบิด 2 ลูก ที่หลังวัดหัวหิน ซอยบิณฑบ�ตร
มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บ จำ�นวน 22 ร�ย เป็นช�วต่�งประเทศ 10 ร�ย และช�วไทย 12 ร�ย โดยส่งตัวไปรักษ�ที่โรงพย�บ�ล
ต่�ง ๆ ได้แก่ โรงพย�บ�ลหัวหิน 14 ร�ย โรงพย�บ�ลซ�นเป�โลหัวหิน 7 ร�ย และโรงพย�บ�ลกรุงเทพหัวหิน 1 ร�ย
August 11, 2016 two bombings occurred at 10 p.m. near Hua Hin temple, soi Binthabhat.
The 22 victims were injured and admited in several hospitals in Hua Hin district.

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวล�ประม�ณ 08.55 น. เกิดเหตุระเบิดอีก 2 ลูก ที่หอน�ฬิก�เทศบ�ลเมืองหัวหิน
มีผู้เสียชีวิต 1 ร�ย และบ�ดเจ็บ 3 ร�ย เป็นช�วไทยทั้งหมด นำ�ส่งโรงพย�บ�ลหัวหิน
August 12, 2016 two bombings near a clock tower exploded in Hua Hin at 8.55 a.m. One person
was killed and three were injured. The victims were all Thai and were referred to Hua Hin hospital.

วันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวล� 19.30 น. ผู้ว�่ ร�ชก�รจังหวัดและน�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะกรรมก�รกิ่งก�ช�ดอำ�เภอหัวหิน หัวหน้�สถ�นีก�ช�ดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ หัวหน้�ส่วนร�ชก�รจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และทีมผู้บริห�รเทศบ�ลเมืองหัวหิน ร่วมง�นศพน�งส�วณัชช� สุวรรณพรม ณ วัดกัสสปะ
ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
August 14, 2016 the Governor and the President of Provincial Red Cross Chapter of Prachuap
Khiri Khan, the Committee of Hua Hin Red Cross District Branches, Head of Hua Hin Chalerm Phrakiat
Red Cross Health Station, attended the cremation ceremony of Ms. Natcha Suwanprom at Katsapa temple,
Muang Hua Hin, Prachuap Khiri Khan province.

ANNUAL REPORT 2016

47
รายงานประจำาปี 2559

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวล� 14.00 น. ผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดและน�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ คณะ
กรรมก�รกิง่ ก�ช�ดอำ�เภอหัวหิน หัวหน้�สถ�นีก�ช�ดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และทีมผูบ้ ริห�รเทศบ�ลเมืองหัวหิน ออก
เยี่ยมเยียนให้กำ�ลังใจผู้ประสบภัย โดยมอบเงินให้ผู้บ�ดเจ็บร�ยละ 2,000 บ�ท และมอบชุดธ�รนำ้�ใจสภ�ก�ช�ดไทย
ช่วยผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้บ�ดเจ็บจำ�นวน 11 ร�ย ณ โรงพย�บ�ลหัวหิน
August 12, 2016 the Governor and the President of Provincial Red Cross Chapter of Prachuap Khiri
Khan, the Committee of Hua Hin Red Cross District Branches and Hua Hin Municipal Executive Team,
Head of Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station visited the injured victims of the incidents
and donated 2,000 baht to each of the 11 victims, together with Thai Red Cross necessities kits at Hua
Hin hospital.

รายงานประจำาปี 2559

48
ANNUAL REPORT 2016

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวล� 15.00 น. สมเด็จพระน�งเจ้�สิรกิ ติ ิ์ พระบรมร�ชินนี �ถ สภ�น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทย
ทรงพระกรุณ�โปรดเกล้�โปรดกระหม่อมให้เลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย เป็นผูแ้ ทนพระองค์ เยีย่ มและสร้�งขวัญกำ�ลังใจ
แก่ผู้บ�ดเจ็บจ�กเหตุระเบิด จำ�นวน 10 ร�ย พร้อมมอบชุดธ�รนำ้�ใจฯ พระร�ชท�น เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อน ณ
อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษ� ณ โรงพย�บ�ลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
August 15, 2016 H.M. Queen Sirikit, President of the Thai Red Cross Society graciously granted
Secretary General of the Thai Red Cross Society as a royal representative to visit patients who were
injured from bombings as morale support and encouragement. The Thai Red Cross necessities kits were
also presented to them at Hua Hin hospital, Prachuap Khiri Khan province.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Surat Thani province)
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 สถ�นีก�ช�ดสิรินธร ได้ติดต�มสถ�นก�รณ์เหตุระเบิดบริเวณถนนริมเขื่อนแม่นำ้�ต�ปี
เขตเทศบ�ลนครสุร�ษฎร์ธ�นี จำ�นวน 2 จุด ดังนี้
จุดที่ 1 บริเวณหน้�กองกำ�กับก�ร 6 กองบังคับก�รตำ�รวจนำ้� (วัตถุระเบิดซ่อนในกระถ�งต้นไม้) มีผู้เสียชีวิต
จำ�นวน 1 ร�ย และผู้บ�ดเจ็บ จำ�นวน 3 ร�ย
จุดที่ 2 บริเวณหน้�สถ�นีตำ�รวจภูธรเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี (วัตถุระเบิดซ่อนในกระถ�งต้นไม้ข้�งตู้เอทีเอ็มธน�ค�ร
กรุงไทย) ไม่มีผู้บ�ดเจ็บและผู้เสียชีวิต
พร้อมกันนี้ ได้ประส�นง�นกับสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย และสำ�นักง�นเหล่�ก�ช�ดจังหวัด
สุร�ษฎร์ธ�นี เพื่อให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุก�รณ์ดังกล่�ว
August 12, 2016 Sirindhorn Red Cross Health Station monitored the situation of the 2 bombings
which occurred at the municipality of Surat Thani, Marine Police Division, and Surat Thani Provincial
Police Station. The blast resulted in one dead and three injuries.

จังหวัดนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat province)
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 สถ�นีก�ช�ดสิรินธร ได้ติดต�มสถ�นก�รณ์เหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นว�งของประเภทขนม
ขบเคีย้ วของห้�งสรรพสินค้�เทสโก้ โลตัส ส�ข�นครศรีธรรมร�ช ซึง่ ได้รบั คว�มเสียห�ยบ�งส่วน โดยผูก้ อ่ เหตุใช้โทรศัพท์
มือถือเป็นตัวจุดชนวน ทั้งนี้พนักง�นประจำ�ห้�งที่อยู่ในโซนพื้นที่ ได้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือที่มีอยู่ ทำ�ก�รดับไฟ
ได้อย่�งทันท่วงที ไม่มีผู้บ�ดเจ็บและผู้เสียชีวิต

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดตรัง น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดตรัง และคณะกรรมก�รเหล่�ก�ช�ดจังหวัด เยี่ยมให้กำ�ลังใจ
ผู้บ�ดเจ็บจ�กเหตุระเบิด
The Governor of Trang province and the President of Provincial Red Cross Chapter of Trang
visited the victims of the bombing.
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จังหวัดตรัง (Trang province)
สถ�นีก�ช�ดที่ 14 พังง� เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ติดต�มสถ�นก�รณ์เหตุเพลิงไหม้และระเบิด ดังนี้
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เกิดเหตุระเบิดบริเวณถนนรื่นรมย์ ตำ�บลทับเที่ยง อำ�เภอเมืองตรัง มีผู้เสียชีวิต 1 ร�ย
และบ�ดเจ็บ 6 ร�ย ทั้งนี้ ผู้ว�่ ร�ชก�รจังหวัดตรัง น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดตรัง และคณะกรรมก�รเหล่�ก�ช�ดจังหวัด
ได้เยี่ยมผู้บ�ดเจ็บดังกล่�ว
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เกิดเหตุเพลิงไหม้อ�ค�รห้�งลีม�ร์ค อำ�เภอเมืองตรัง ไม่มีผู้บ�ดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต
August 11 and 12, 2016 The Thai Red Cross Health Station No.14, Phang Nga monitored the situation
of the fire and bomb incident on Ruen Rom road, Thap Thiang sub-district, and Building Department Lee
Mark, Muang Trang district. This resulted in one dead and six injuries. The Governor of Trang province,
together with the President of Provincial Red Cross Chapter of Trang, visited the victims.
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August 12, 2016 Sirindhorn Red Cross Health Station monitored the situation of the fire incident
at Tesco Lotus Department Store in Nakhon Si Thammarat province. The attacker used a mobile phone
as an ignition device. No injurie occurred during this incident.
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จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ (Phang Nga, Phuket and Krabi provinces)
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 สถ�นีก�ช�ดที่ 14 พังง� เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ติดต�มสถ�นก�รณ์เหตุระเบิดที่ห�ด
ป่�ตอง จังหวัดภูเก็ต มีผู้บ�ดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมก�รเหล่�
ก�ช�ดจังหวัดได้เยี่ยมให้กำ�ลังใจผู้บ�ดเจ็บที่พักรักษ�ตัวที่บ้�น และได้ติดต�มสถ�นก�รณ์เหตุเพลิงไหม้บริเวณอ�ค�ร
พ�ณิชย์ ห�ดบ�งเนียง และระเบิดทีต่ ล�ดบ�งเนียง อำ�เภอตะกัว่ ป่� จังหวัดพังง� และเหตุเพลิงไหม้ร�้ นค้�ห�ดอ่�วน�ง
จังหวัดกระบี่ ไม่มีผู้บ�ดเจ็บหรือเสียชีวิต จ�กเหตุก�รณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ในพื้นที่ 3 จังหวัดข้�งต้น สถ�นีก�ช�ด
ที่ 14 ได้ประส�นง�นกับสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด และเหล่�ก�ช�ดจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อม
ให้ก�รช่วยเหลือ รวมทัง้ ประส�นกับส�ธ�รณสุขจังหวัดพังง� ในกรณีเกิดเหตุบ�ดเจ็บหมูเ่ พือ่ ระดมกำ�ลังคนให้ก�รช่วย
เหลือร่วมกัน
August 12, 2016 The Thai Red Cross Health Station No.14 Phang Nga followed up on the bombings
in Patong beach, Phuket province. This resulted in minor injuries in the Phuket incident, the fire incident
in Bang Niang beach Commercial Building, and Bang Niang market, Takuapa district, Phang-nga province.
No one was injured in Phang-nga. The Thai Red Cross Health Station No.14, in collaboration with Provincial
Office of Disaster Prevention and Mitigation-Phang Nga and the Provincial Red Cross Chapter of Phang
Nga, provided assistance to the victims of these incidents. Furthermore, there was coordination with
Phang Nga Provincial Public Health office to mobilized the injured.

9. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Flood Relief Assistance in Vientiane, Lao People’s Democratic Republic)
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วันที่ 4 กันยายน – 28 ตุลาคม 2559 เจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เป็นผู้แทนสหพันธ์สภ�ก�ช�ดและ
สภ�เสี้ยววงเดือนแดงระหว่�งประเทศ (IFRC) ปฏิบัติง�นทีมตอบสนองต่อภัยพิบัติระดับภูมิภ�ค(Regional Disaster
Response Team: RDRT) เพื่อบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ แขวงเวียงจันทน์ ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชน
ล�ว ในเบือ้ งต้นได้ปฏิบตั งิ �นสำ�รวจคว�มเสียห�ยและคว�มต้องก�รของผูป้ ระสบภัย ร่วมกับสภ�ก�ช�ดล�ว ณ อำ�เภอ
แบง และอำ�เภอฮุน จังหวัดอุดมไซ รวมทั้งสิ้น 19 หมู่บ้�น
From September 4 - October 28, 2016 Staff of RCHB was a RDRT representative of IFRC deployed
to flood assistance in Vientiane, Lao People’s Democratic Republic. Damage, need assessment and relief
operation were done in 19 villages.

1. โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของสภากาชาดไทย ด้วยงบประมาณของสหพันธ์สภากาชาด
และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
The Thai Red Cross Flood Recovery Project through funding from the International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
โครงก�รฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของสภ�ก�ช�ดไทยด้วยงบประม�ณ IFRC ได้สิ้นสุดโครงก�ร ณ วันที่ 31
ธันว�คม 2558 โดยมียอดค่�ใช้จ�่ ยทัง้ สิน้ เมือ่ สิน้ สุดเดือนธันว�คม 2558 จำ�นวน 95,886,274 บ�ท หรือ 85 เปอร์เซ็นต์
ของยอดงบประม�ณโครงก�รฯ ทัง้ นีท้ กุ สำ�นักง�นทีเ่ ข้�ร่วมโครงก�รฯ ส�ม�รถดำ�เนินกิจกรรมเสร็จสิน้ ต�มทีว่ �งแผน
ไว้ แต่มีเพียง 1 กิจกรรม ได้แก่ ก�รพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิส�รสนเทศ (GIS) เพื่อก�รช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ปีที่ 1 ระยะที่ 4 ซึ่งดำ�เนินก�รโดยสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ มีคว�มจำ�เป็นต้องขอ
ขย�ยระยะเวล�ในก�รดำ�เนินโครงก�รฯ ไปสิน้ สุดในเดือนพฤษภ�คม 2559 เนือ่ งจ�กอยูร่ ะหว่�งดำ�เนินกิจกรรมในระยะ
สุดท้�ย ได้แก่ ก�รจัดทำ� workflow เพื่อก�รทดสอบระบบ ก�รจัดอบรมผู้ใช้ง�นระบบ ในเดือนกุมภ�พันธ์ 2559 และ
ก�รฝึกซ้อมแผนโต๊ะโดยใช้ระบบฐ�นข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิส�รสนเทศ (GIS)เพื่อก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่ง
ดำ�เนินก�รในสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ และพื้นที่นำ�ร่องโครงก�รฯ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
โดยเชิญองค์กรภ�คีเครือข่�ยจำ�นวน 10 หน่วยง�น เข้�ร่วมสังเกตก�รณ์ ในวันที่ 8 มีน�คม 2559 ณ ศ�ล�กล�ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธย� สำ�หรับก�รฝึกซ้อมแผนจัดก�รภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธย� ได้สมมุติสถ�นก�รณ์เกิด
อุทกภัยนำ้�ล้นตลิ่ง และมีพื้นที่ได้รับคว�มเดือดร้อน 3 อำ�เภอ ได้แก่ เสน� ผักไห่ และบ�งบ�ล โดยแต่ละพื้นที่ที่ได้
รับคว�มเดือดร้อนจะแจ้งขอคว�มช่วยเหลือผ่�นระบบฯ ซึ่งคำ�ร้องก็จะส่งต่อไปยังหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก�รช่วย
เหลืออย่�งเร่งด่วน
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วันที่ 15 ตุลาคม 2558 น�ยจำ�นง แสงมห�ชัย ผู้ช่วยเลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย ฝ่�ยบุคล�กร ประธ�น
โครงก�รฟืน้ ฟูผปู้ ระสบอุทกภัยของสภ�ก�ช�ดไทย ด้วยงบประม�ณสภ�ก�ช�ดและสภ�เสีย้ ววงเดือนแดงระหว่�งประเทศ
(IFRC) เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รถอดบทเรียนโครงก�รฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยฯ โดยมีผู้เข้�ร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 70
คน ประกอบด้วยเจ้�หน้�ทีจ่ �กสภ�ก�ช�ดไทยและหน่วยง�นภ�ยนอก เช่น ผูแ้ ทนจ�กชุมชน แกนนำ�นักศึกษ�จิตอ�ส�
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เรียนรูข้ อ้ ดีและข้อควรปรับปรุงของโครงก�ร ห�บทเรียนและข้อเสนอแนะในก�รพัฒน�โครงก�ร
ให้มีประสิทธิภ�พในอน�คต ระหว่�งวันที่ 15-16 ตุล�คม 2558 ณ ห้องบุษบ� โรงแรมแมนด�ริน กรุงเทพฯ
October 15, 2015 Mr. Jamnong Saengmahachai, Assistant Secretary General, the Thai Red
Cross take care of human resource and development aspect and the president of the Thai Red Cross
Flood Recovery Project through funding from IFRC, presided over the opening ceremony of the Meeting :
Lesson Learn from Flood Recovery in Thailand 2011. There were a total of 70 participants in the Mandarin
Hotel, Bangkok since October 15-16, 2016. The participants were composed of for example, the Thai Red
Cross Society staffs, the representative from communities, student volunteer leaders. The objective of the
meeting is to learn from good experince and suggestion to lead to an effective project in a nearly future.
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ทัง้ นีเ้ มือ่ เสร็จสิน้ ก�รดำ�เนินโครงก�รฯ ในปีที่ 1 แล้วจะส�ม�รถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงก�รฯ ดังนี้
1. มีก�รพัฒน�ระบบ GIS ทีม่ ฐี �นข้อมูลแผนทีป่ ระเทศไทยในส่วนของ map data และ map service เครือ่ ง
มือสือ่ ส�ร บริก�รขอคว�มช่วยเหลือและก�รแจ้งภัย บริก�รจัดสรรทรัพย�กรเพือ่ ให้คว�มช่วยเหลือ บริก�รนำ�ส่งคว�ม
ช่วยเหลือและติดต�มง�น ก�รร�ยง�นระดับนำ�้ และปริม�ณนำ�้ ฝน พร้อมทัง้ มีworkflow และก�รทดสอบระบบในพืน้ ที่
นำ�ร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธย� โดยโครงก�รฯ จะมีก�รพัฒน�และปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องต�มบันทึกคว�มร่วมมือ
ขององค์กรภ�คีเครือข่�ย เป็นเวล� 5 ปี
2. หน่วยง�นที่ให้คว�มช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เช่น สภ�ก�ช�ดไทย เหล่�ก�ช�ดจังหวัด ปภ.จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ม�รถใช้ระบบในก�รบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ สนับสนุนฐ�นข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลทรัพย�กร
เพื่อนำ�ส่งคว�มช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
3. พืน้ ทีน่ �ำ ร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธย�ส�ม�รถใช้ระบบสำ�หรับบริก�รให้คว�มช่วยเหลือประช�ชนโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประช�ชนส�ม�รถขอคว�มช่วยเหลือ แจ้งภัย ระบุตำ�แหน่งของภัยพิบัติ แบ่งปันข้อมูลด้�น
ต่�งๆ รวมทั้งทรัพย�กรที่มีอยู่ให้กับเครือข่�ย เพื่อลดคว�มซำ้�ซ้อนในก�รทำ�ง�น และส�ม�รถนำ�ส่งคว�มช่วยเหลือให้
แก่ผปู้ ระสบภัยแต่ละครัวเรือนได้อย่�งรวดเร็ว ทัว่ ถึงและไม่ซ�ำ้ ซ้อน รวมทัง้ ส�ม�รถติดต�มข้อมูลก�รร�ยง�นระดับนำ�้
และปริม�ณนำ้�ฝนผ่�นระบบได้
4. อบรมก�รใช้ง�นและบำ�รุงรักษ�ระบบในพื้นที่นำ�ร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
5. ก�รซ้อมแผนโต๊ะในพื้นที่นำ�ร่องจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
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The Thai Red Cross flood recovery project concluded on December 31, 2015. The total expense
at the end of December 2015 was 95,886,274 baht. Although the activities were completed, an extension
was requested until May 2016 to continue the development of Geographical Information System (GIS)
for Disaster Relief Operation project. The use of system has to get access to GisNet website. On the rest
of time, the work flow was improved and the training was provided to Local Authorities Officers in target
areas. Besides, the system was tested in 3 affected areas of Phra Nakhon Si Ayutthaya province via flood
scenario with the table-top exercise methodology and communication through GisNet website. The
system is divided into four categories: 1. Request of Assistance 2. The information was sent to responsible
organization 3. Surveillance and monitor for relief processes 4. Assistance deliver to victims
Once completed, 1 year project can be able to meet the 5 objectives as follow :
1. There was GIS system development in term of based map data and map service, communication
tools, incident report and assistant request service, resource management, assistance delivery, surveillance
and monitor, reporting water level and rainfall. Workflow and system will be always tested in Phra Nakhon
Si Ayutthaya province for 5 year follow the MoU among partnerships.
2. The Thai Red Cross and partnerships can use Incident Command System to support the GIS
and resource management system to improve relief management process.
3. Local Authorities Officers can use the system in term of disaster incident report, assistance
requested, information sharing, resource management in order to decrease duplication. Rapid assessment
and coverage action were provided. Monitoring system of water level and rainfall were exist.
4. Training of GIS system and maintainence were provided to local authority officers in the pilot
area, Phra Nakhon Si Ayuttaya province.
5. There was a simulation exercise in the pilot area, Phra Nakhon Si Ayuttaya province.
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วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 รองผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดพระนครศรีอยุธย�เป็นประธ�นก�รประชุมเรือ่ งก�ร
ใช้ระบบฐ�นข้อมูลภัยพิบัติและระบบส�รสนเทศ (GIS) เพื่อก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีหัวหน้�ง�นบรรเท�ทุกข์
ผูป้ ระสบภัย นำ�ทีมวิจยั จ�กสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง ม�ให้คว�มรูแ้ ก่หน่วยง�นในพืน้ ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธย� เพื่อคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินง�นโครงก�รฯ ณ ศ�ล�กล�งจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
November 10, 2015 Deputy Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya province presided over
the meeting on GIS together with TRC’s staffs and King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
(KMITL) team at the City Hall of Phra Nakhon Si Ayutthaya province.
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วันที่ 19 มกราคม 2559 รองผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดพระนครศรีอยุธย� เป็นประธ�นก�รประชุมว�งแผนก�ร
ดำ�เนินโครงก�รพัฒน�และบูรณ�ก�รระบบฐ�นข้อมูลภัยพิบตั แิ ละระบบภูมสิ �รสนเทศ (GIS) เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ในพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ได้แก่ อำ�เภอเสน� อำ�เภอผักไห่ และอำ�เภอบ�งบ�ล โดยมีผชู้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยก�ร
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์ พร้อมคณะ และหน่วยง�นทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธย�
ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมห้องรับรอง ชั้น 1 ศ�ล�กล�งจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
January 19, 2016 Deputy Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya province presided over the
meeting on GIS Action Plans in the pilot areas Phra Nakhon Si Ayutthaya province : Sena, Phak Hai and
Bang Ban districts, at the City Hall of Phra Nakhon Si Ayutthaya province.
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วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 รองผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดพระนครศรีอยุธย� เป็นประธ�นในก�รอบรมก�รใช้ระบบ
ฐ�นข้อมูลภัยพิบตั แิ ละระบบภูมสิ �รสนเทศ (GIS) รวมทัง้ ทบทวนขัน้ ตอนก�รปฏิบตั งิ �น เพือ่ ก�รช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธย� ซึง่ มีเจ้�หน้�ทีจ่ �กองค์ก�รปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีน่ �ำ ร่อง 3 อำ�เภอ ได้แก่ เสน�
ผักไห่ และบ�งบ�ล และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมรับรอง 1
ศ�ล�กล�งจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
Febuary 1, 2016 Deputy Governor of Phra Nakhon Si Ayutthaya province presided over the
training on GIS, review and testing the disaster management plan in 3 pilot areas : Sena , Phak Hai and
Bang Ban districts at the City Hall of Phra Nakhon Si Ayutthaya province.
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วันที่ 8 มีนาคม 2559 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
จัดก�รฝึกซ้อมแผนจัดก�รภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธย� ครั้งที่ 1 ต�มโครงก�รพัฒน�และบูรณ�ก�รระบบฐ�น
ข้อมูลภัยพิบตั แิ ละระบบภูมสิ �รสนเทศ (GIS) เพือ่ ก�รช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ร่วมกับหน่วยง�นทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
พระนครศรีอยุธย� ณ ห้องประชุมรับรอง 1 ศ�ล�กล�งจังหวัดพระนครศรีอยุธย� และฝึกซ้อมแผนผ่�นระบบ แบบ VDO
Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติก�รภัยพิบัติฯ สำ�หรับก�รฝึกซ้อมแผนจัดก�รภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธย� ได้สมมุติ
สถ�นก�รณ์เกิดอุทกภัยนำ้�ล้นตลิ่ง และมีพื้นที่ได้รับคว�มเดือดร้อนจำ�นวน 3 อำ�เภอ ได้แก่ เสน� ผักไห่ และบ�งบ�ล
โดยแต่ละพืน้ ทีท่ ี่ได้รบั คว�มเดือดร้อนจะแจ้งขอคว�มช่วยเหลือผ่�นระบบฯ ซึง่ คำ�ร้องก็จะส่งต่อไปยังหน่วยง�นทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้ก�รช่วยเหลืออย่�งเร่งด่วน
March 8, 2016 Relief and Community Health Bureau in collaboration with Phra Nakhon Si
Ayutthaya province carried out the first simulation exercise by using GIS and testing the VDO conference
system among the pilot areas: Sena, Phak Hai and Bang Ban districts, the City Hall of Phra Nakhon Si
Ayutthaya province and Thai Red Cross Disaster Operations Center.

วันที่ 19 เมษายน 2559 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ จัดอบรมก�รใช้ง�นระบบและ
ทดลองใช้ต�มสถ�นก�รณ์จำ�ลองอุทกภัยนำ้�ล้นตลิ่ง เพื่อก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย�
สำ�หรับเจ้�หน้�ที่จ�กองค์ก�รบริห�รส่วนท้องถิ่น อำ�เภอเสน� อำ�เภอผักไห่ อำ�เภอบ�งบ�ล และสำ�นักง�นป้องกันและ
บรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธย� ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ วิทย�ลัยพย�บ�ล สภ�ก�ช�ดไทย
April 19, 2016 Relief and Community Health Bureau carried out a training on GIS via Flood
Scenario for local authority officers from pilot areas : Sena, Phak Hai and Bang Ban districts at Computer
Room, the Thai Red Cross College of Nursing.
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วันที่ 26 เมษายน 2559 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์ ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธย�
จัดก�รฝึกซ้อมแผนจัดก�รภัยพิบัติจังหวัดพระนครศรีอยุธย� ครั้งที่ 2 ต�มสถ�นก�รณ์จำ�ลองอุทกภัยนำ้�ล้นตลิ่ง ซึ่งมี
พืน้ ที่ได้รบั คว�มเดือดร้อนจำ�นวน 3 อำ�เภอ ได้แก่ เสน� ผักไห่ และบ�งบ�ล โดยใช้ระบบฐ�นข้อมูลภัยพิบตั แิ ละระบบ
ภูมสิ �รสนเทศ (GIS) เพือ่ ก�รช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เป็นเครือ่ งมือในก�รฝึกซ้อมแผนฯ ณ ห้องประชุมรับรอง 1 ศ�ล�
กล�งจังหวัดพระนครศรีอยุธย� และฝึกซ้อมแผนผ่�นระบบฯ แบบ VDO Conference ณ ศูนย์ปฏิบัติก�รภัยพิบัติฯ
April 26, 2016 Relief and Community Health Bureau in collaboration with Phra Nakhon Si
Ayutthaya province carried out the 2nd simulation exercise to test the disaster management plan, according
to flood situation with overflow water in 3 pilot areas : Sena, Phak Hai and Bang Ban districts by using
GIS and testing the VDO conference system among the City Hall of Phra Nakhon Si Ayutthaya province
and Thai Red Cross Disaster Operations Center.

2. โครงการฟื้นฟูฯ ที่ใช้เงินสนับสนุนของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
Recovery project through funding from Dow Thailand Group
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โครงก�รฟื้นฟูฯ ที่ใช้เงินสนับสนุนของกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย เป็นโครงก�รต่อเนื่องจ�กปีที่ผ่�นม�
ได้จัดสร้�งห้องนำ้�และอ่�งล้�งมือให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัยปี 2554 จำ�นวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียนใน 3
จังหวัด คือ ฉะเชิงเทร� พระนครศรีอยุธย� และนครปฐม รวมทัง้ ก�รเพิม่ เติมสัญญ�แนบท้�ยข้อตกลงเบือ้ งต้นในก�ร
ให้คว�มช่วยเหลือด้�นนำ�้ สุข�ภิบ�ล สำ�หรับโรงเรียนในถิน่ ทุรกันด�ร และก�รให้คว�มช่วยเหลือในก�รจัดทำ�ห้องสมุด
ให้กับโรงเรียนที่ข�ดแคลน ก�รดำ�เนินก�รในปีนี้ ได้แก่
ให้คว�มรูด้ �้ นนำ�้ สุข�ภิบ�ล และก�รส่งเสริมสุขอน�มัยในโรงเรียนวัดนกกระจ�บ โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ
และโรงเรียนวัดสุทธ�ว�ส จังหวัดพระนครศรีอยุธย� มีนักเรียนที่เข้�รับฟังคว�มรู้ในโรงเรียนวัดนกกระจ�บ 120 คน
โรงเรียนวัดแก้วสุวรรณ 89 คน และโรงเรียนวัดสุทธ�ว�ส 125 คน รวมทั้งสิ้น 364 คน
วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 ปฏิบตั งิ �นสำ�รวจคว�มต้องก�รเครือ่ งกรองนำ�้ สะอ�ด ต�มโครงก�รพัฒน�
ระบบนำ้� สุข�ภิบ�ล และก�รส่งเสริมสุขอน�มัยแก่โรงเรียนถิ่นทรุกันด�ร ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่�น
The recovery project through funding from Dow Thailand Group, has continued since the year,
2012. On the year 2015, toilets and washing basins were provided to 8 schools in 3 provinces, Chachoengsao,
Phra Nakhon Si Ayutthaya and Nakhon Pathom. Besides, contract attached was added to provide water,
sanitation system and hygiene promotion for school in the remote area to provide library to the needy
school. For this year, the detail of activities were as follows :
Health education on water sanitation, and hygiene was provided to the students at Wat
Nokkrajab School, Wat Kaew Suwan School and Wat Sutthawas School in Phra Nakhon Si Ayutthaya
province. A total of 364 students were trained.

การส�ารวจพื้นที่ด�าเนินงาน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ระมีดหลวง
ต�าบลอมก๋อย อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
Surveyed the area Mae Fah Luang Learning Center for Hilltribe Community in Omkoi subdistrict, Omkoi sub-district, Chiang Mai province.
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ส�ารวจพื้นที่ดา� เนินงาน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูด ต�าบลขุนน่าน
อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
Surveyed the area Mae Fah Luang Learning Center for Hilltribe Community in Khun Nan
sub-district, Chalerm Phrakiat district, Nan province.
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February 15-19, 2016 clean water filters at schools were surveyed in accordance with the
project of development of water, sanitation and hygiene for schools in the remote area, in Chiang Mai
and Nan provinces.

วันที่ 11 มีนาคม 2559 ปฏิบัติง�นสำ�รวจและตรวจสภ�พเครื่องกรองนำ้� ต�มโครงก�รพัฒน�ระบบนำ้�
สุข�ภิบ�ล และก�รส่งเสริมสุขอน�มัย ณ ศูนย์สภ�ก�ช�ดไทยเวชพ�หน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่�งทอง
March 11, 2016 clean water filters at schools were surveyed and inspected in accordance with
the project of development of water, sanitation and hygiene promotion at the Thai Red Cross Vejapah
Chalerm Phrakiat Center, Ang Thong province.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2559 ปฏิบัติง�นติดตั้งเครื่องกรองนำ้�สะอ�ดและส่งเสริมสุขอน�มัยแก่นักเรียน
และประช�ชน ณ ศูนย์ก�รเรียนชุมชนช�วไทยภูเข� “แม่ฟ�้ หลวง” บ้�นห้วยปูด ตำ�บลขุนน่�น อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่�น ต�มโครงก�รพัฒน�ระบบนำ้� สุข�ภิบ�ล และก�รส่งเสริมสุขอน�มัยแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันด�ร มีผู้เข้�
ร่วมกิจกรรม 75 คน
May 10-13, 2016 the installation of water filters and hygiene promotion were provided to
students and community members at Mae Fah Luang Learning Center for Hilltribe Community in Khun
Nan sub-district, Chalerm Phrakiat district, Nan province. This was in accordance to the project of water
sanitation and hygiene promotion for school in the remote areas. There were 75 participants.
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วันที่ 26-30 พฤษภาคม 2559 หน่วยนำ้� สุข�ภิบ�ล และสุขอน�มัย (WatSan) ปฏิบัติง�นส่งเสริม
สุขอน�มัย พร้อมมอบชุดธ�รนำ�้ ใจฯ ข้�วส�ร และนำ�้ ดืม่ บรรจุขวด ณ อบต.หนองแซง อบต.ดอนใหญ่ และอบต.ไพรนกยูง
อำ�เภอหันค� จังหวัดชัยน�ท มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม 314 คน
May 26-30, 2016 the Water, Sanitation and Hygiene Promotion Unit (WatSan), conducted a
seminar for hygiene promotion. TRC’s relief bags were also provided to drought-victims along with bottled
water at Nong Saeng, Don Yai and Prai Nok Yoong sub-district Administration Organization, Chai Nat
province. There were 314 participants.

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 ปฏิบัติง�นสำ�รวจภัยแล้งแม่นำ้�ท่�จีน เทศบ�ลตำ�บลหันค� และบ่อเก็บนำ้�
ฝน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำ�บลเด่นใหญ่ อำ�เภอหันค� จังหวัดชัยน�ท
May 17-18, 2016 the drought area in Thajin river was surveyed, Hanka municipality and
rainwater collection pond, moo 4 and moo 6, Den Yai sub-district, Hanka district, Chai Nat province.

ก่อนก่อสร้างห้องสมุด (before construction)

ANNUAL REPORT 2016

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ผูอ้ �ำ นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์ พร้อมคณะผูบ้ ริห�ร
และตัวแทนจ�กกลุ่มบริษัท ด�ว ประเทศไทย ร่วมพิธีมอบห้องสมุด ซึ่งปรับปรุงถังปูนเก็บนำ้�ที่ไม่ได้ใช้ง�นแล้วนำ�ม�
ทำ�เป็นห้องสมุดสำ�หรับนักเรียนอนุบ�ล และมอบหนังสือ พร้อมอุปกรณ์สำ�หรับฝึกพัฒน�ก�รสำ�หรับเด็ก ณ โรงเรียน
วัดงิ้วร�ย อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
August 16, 2016 director of the Relief and Community Health Bureau along with representatives
from the Dow Thailand Group handed over the newly renovated library for Kindergarten students, books
and learning equipment for children’s development to Ngiurai School, Nakhon Chai Sri district, Nakhon
Pathom province.

หลังก่อสร้างห้องสมุด (after construction)
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วันที่ 26-29 ตุลาคม 2558 ปฏิบตั งิ �นส่งเสริมสุขอน�มัยร่วมกับหน่วยผลิตนำ�้ ดืม่ ในง�นกฐินพระร�ชท�น
ประจำ�ปี 2559 ณ ที่ว่�ก�รอำ�เภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
October 26-29, 2016 health education and hygiene promotion team worked with the Emergency
Water Purification Unit in Kathin Royal conducted at Benjaluk District Office, Sri Sa Ket province.
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 กิจกรรมทำ�คว�มสะอ�ดบริเวณช�ยฝั่งทะเลจังหวัดระยอง (International
Coastal Cleanup Day (ICC)) ร่วมกับบริษัท ด�ว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด บริษัทและส่วนร�ชก�รต่�งๆ ณ
บริเวณช�ยฝั่งทะเลห�ดนำ้�ริน-ห�ดพยูน อำ�เภอบ้�นฉ�ง จังหวัดระยอง
September 17, 2016 the International Coastal Cleanup Day (ICC Day), was held in collaboration
with Dow Chemical Thailand Co.,Ltd., companies and government agencies at Nam Rin and Payoon
beach, Ban Chang district, Rayong province.
รายงานประจำาปี 2559
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1. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ด�าเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่
1. The three activites of the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit

1.1 กิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปฏิบัติง�น ณ สถ�นีก�ช�ดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว โดยให้บริก�รตรวจรักษ�
และผ่�ตัดผู้ป่วยโรคต� ปฏิบัติง�นรวม 12 ครั้ง มีผู้ได้รับบริก�รตรวจรักษ� 6,911 ร�ย ทำ�ก�รผ่�ตัด 2,479 ร�ย
จำ�แนกเป็น ผ่�ตัดต้อกระจก 1,576 ร�ย ต้อเนื้อ 795 ร�ย ต้อหิน 9 ร�ย ต้อกระจกร่วมกับต้อหิน 21 ร�ย ท่อท�ง
เดินนำ้�ต� 4 ร�ย หนังต�ม้วนเข้� 11 ร�ย ต�กุ้งยิง 6 ร�ย รับก�รรักษ�ด้วยเลเซอร์ 99 ร�ย และอื่นๆ 46 ร�ย
1.1 The activities of the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit
The unit operated at the Thai Red Cross Health Station No.6 Aranyaprathet Honor Celebration,
Sa Kaeo province. There were 12 missions with a total of 6,911 patients and 2,479 surgical cases. Categories : Cataract 1,576, Peterygium 795, Glaucoma 9, Cataract with glaucoma 21, tear duct 4, eyelid
rolls inward(Entropion) 11, Hordeolum 6, Laser treatment 99 and Others 46.
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เป็นอีกหนึ่งยุทธศ�สตร์ที่สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ รับผิดชอบ ประกอบด้วยก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์ต่�งๆ ทั้ง
แพทย์ทวั่ ไปและแพทย์เฉพ�ะท�งแก่ผยู้ �กไร้ดอ้ ยโอก�สในสังคมและประช�ชนในถิน่ ทุรกันด�ร รวมทัง้ ง�นประช�น�มัย
พิทักษ์ ซึ่งดำ�เนินกิจก�รโดยสถ�นีก�ช�ด 13 แห่ง และส�ข�สถ�นีก�ช�ด 4 แห่ง ประกอบด้วยก�รบริก�ร 4 ด้�น
คือ ก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รฟื้นฟูสภ�พ ก�รส่งเสริมสุขภ�พ และก�รป้องกันโรคแก่ประช�ชนทั้งในคลินิก ชุมชน และ
โรงเรียนที่รับผิดชอบในรูปแบบต่�งๆ อันประกอบด้วยกิจกรรมต่�งๆ ดังนี้
Another strategy of the RCHB is to provide medical services as well as community health services to
the poor and disadvantaged in the society, and people living in rural areas. Operations are provided by
the 13 Thai Red Cross Health Stations and 4 Branches of Thai Red Cross Health Stations which include
medical and health care, rehabilitation, health promotion and disease prevention. All of these branches
improve the public’s quality of life. These activities include:
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การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร
Excellent and Comprehensive
Medical Services and Public Health
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1.2 กิจกรรมขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ให้บริก�รผ่�ตัดรักษ�ผู้ป่วยโรคต�ที่ย�กไร้ ณ โรงพย�บ�ลอำ�เภอที่ ไม่มีจักษุแพทย์อยู่ ในพื้นที่ห่�งไกล
และประช�ชนมีร�ยได้ตำ่� ปฏิบัติง�นรวม 2 ครั้ง ใน 2 จังหวัด ได้แก่โรงพย�บ�ลสิรินธร จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
(23 กันย�ยน – 2 ตุล�คม 2558) และโรงพย�บ�ลร�ชบุรี จังหวัดร�ชบุรี (24 สิงห�คม – 1 กันย�ยน 2559)
มีผู้ได้รับบริก�รตรวจรักษ� 1,274 ร�ย ทำ�ก�รผ่�ตัด 712 ร�ย จำ�แนกเป็น ผ่�ตัดต้อกระจก 372 ร�ย ต้อเนื้อ
326 ร�ย ต้อกระจกร่วมกับต้อหิน 4 ร�ย หนังต�ม้วนเข้� 3 ร�ย และอื่นๆ 7 ร�ย มอบแว่นส�ยต�ย�ว 536 ร�ย
มอบแว่นกันแดด 709 ร�ย
1.2 The expansion of the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit at District
Hospitals
This unit provides eye surgical treatment for the poor at district hospitals in remote areas
without an ophthalmologist. There were 2 missions in Ubon Ratchathani (September 23 – October 2, 2016)
and Ratchaburi provinces (August 24 – September 1, 2016) with a total of 1,274 patients and
712 surgical cases. Categories : Cataract 372, Peterygium 326, Cataract with glaucoma 4,
Eyelid rolls inward (Entropion) 3 and others 7, Presbyopia glasses distribution 536 and Sunglasses
distribution 709.
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วันที่ 28 กันยายน 2558 เลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย เป็นประธ�นเปิดโครงก�รขย�ยง�นหน่วยแพทย์จักษุ
ศัลยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอก�สฉลอง
พระชนม�ยุ 5 รอบ 2 เมษ�ยน 2558 และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับก�รผ่�ตัดรักษ�โรคต� พร้อมมอบชุดของขวัญจ�ก
สภ�ก�ช�ดไทยให้แก่ผู้ป่วย ณ โรงพย�บ�ลสิรินธร อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ทั้งนี้หน่วยแพทย์ฯ ให้บริก�ร
ระหว่�งวันที่ 23 กันย�ยน – 2 ตุล�คม 2558

1.3 กิ จ กรรมรถคลิ นิ ก จั ก ษุ ศั ล ยกรรมเคลื่ อ นที่ ส ภากาชาดไทย ในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ให้บริก�รผ่�ตัดรักษ�ผู้ป่วยโรคต�ที่ย�กไร้บนรถผ่�ตัดเคลื่อนที่ ปฏิบัติง�นรวม 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 30 พฤศจิก�ยน - 4 ธันว�คม 2558 , วัดพระพุทธฉ�ย จังหวัดสระบุรี วันที่ 29-24 มกร�คม
2559, วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่�งทอง วันที่ 11-6 มีน�คม 2559 และจังหวัดระยอง วันที่ 29-24 เมษ�ยน 2559
มีผู้ม�รับบริก�ร 1,081 ร�ย ทำ�ก�รผ่�ตัด 306 ร�ย จำ�แนกเป็น ผ่�ตัดต้อกระจก 201 ร�ย ต้อเนื้อ 94 ร�ย ต้อกระจก
ร่วมกับต้อหิน 3 ร�ย หนังต�ม้วนเข้� 2 ร�ย แก้ไขเปลือกต� 5 ร�ย และกุ้งยิง 1 ร�ย มอบแว่นส�ยต�ย�ว 469 ร�ย
มอบแว่นกันแดด 297 ร�ย มอบแว่น Aphakia 1 ร�ย
1.3 The Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Mobile Eye Surgery Unit
This unit provides eye surgical treatment for the poor at district hospitals in remote areas
without an ophthalmologist. There were 4 missions in Phetchaburi (30 November-4 December 2016) and
Saraburi (24-29 January 2016), Ang Thong (6-11 March,2016) and Rayong provinces (24-29 April,2016),
with a total of 1,081 patients and 306 surgical cases. Categories : Cataract 201, Peterygium 94, Cataract
with glaucoma 3, Eyelid rolls inward(Entropion) 2 and Hordeolum 1, Presbyopia glasses distribution 469,
Sunglasses distribution 297 and Aphakia glasses distribution 1.
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June 28, 2016 Secretary General of the Thai Red Cross Society presided over the opening
ceremony of the event “Thai Red Cross Mobile Eye Unit”, visited patients and presented gifts from the
TRC to the patients at Sirindhorn Hospital, Sirindhorn District, Ubon Ratchathani province.
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วันที่ 26 มกราคม 2559 เลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย เป็นประธ�นเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุ
ศัลยกรรมเคลื่อนที่สภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
องค์สภ�น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษ� 84 พรรษ� พร้อมเยี่ยมพระภิกษุที่ได้รับก�รผ่�ตัดต� และ
ถว�ยชุดสังฆท�นและผ้�ห่มกันหน�วจ�กสภ�ก�ช�ดไทย จำ�นวน 150 ชุด ณ วัดพระพุทธฉ�ย อำ�เภอเมือง จังหวัดสระบุรี
January 26, 2016 Secretary General of the Thai Red Cross Society presided over the opening
ceremony of the event “Thai Red Cross Mobile Eye Surgery Unit”, visited patients and presented gifts from
the TRC 150 sets at Wat Phra Phut Thachai, Mueang District, Saraburi Province.

2. หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น
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สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ร่วมกับหน่วยศัลยศ�สตร์ตกแต่งและเสริมสร้�ง ฝ่�ยศัลยศ�สตร์
และฝ่�ยวิสัญญีวิทย� โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ อ�ส�สมัครจ�กภ�ครัฐและเอกชน ได้ทำ�ก�รตรวจรักษ� และผ่�ตัด
ผู้ป่วยป�กแหว่ง เพด�นโหว่ และคว�มพิก�รท�งศัลยศ�สตร์อื่นๆ ณ โรงพย�บ�ลประจำ�จังหวัด ปฏิบัติง�นรวม 6 ครั้ง
6 จังหวัด ณ โรงพย�บ�ลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (วันที่ 9-13 พฤศจิก�ยน 2558 ) โรงพย�บ�ลพะเย� จังหวัด
พะเย� (วันที่ 18-22 มกร�คม 2559 ) โรงพย�บ�ลปัตต�นี จังหวัดปัตต�นี (วันที่ 21-25 มีน�คม 2559 ) โรงพย�บ�ล
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ 23 - 27 พฤษภ�คม 2559 ) โรงพย�บ�ลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (วันที่ 27 มิถุน�ยน 1 กรกฎ�คม 2559 ) และโรงพย�บ�ลพัทลุง จังหวัดพัทลุง (วันที่ 1-5 สิงห�คม 2559 ) มีผู้ม�รับบริก�รตรวจ
772 ร�ย ทำ�ก�รผ่�ตัด 377 ร�ย จำ�แนกเป็นผ่�ตัดแก้ไขป�กแหว่ง 73 ร�ย ผ่�ตัดแก้ไขเพด�นโหว่ 42 ร�ย
ผ่�ตัดแก้ไขป�กแหว่งและเพด�นโหว่ 4 ร�ย ผ่�ตัดแก้ไขนิ้วติดกัน 18 ร�ย ผ่�ตัดแก้ไขนิ้วเกิน 32 ร�ย ผ่�ตัดแก้ไขแผล
เป็นหดรั้ง 69 ร�ย และผ่�ตัดอื่นๆ 139 ร�ย

2. The Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery Unit
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This was incooperated with the plastic surgery unit, surgical department, anesthetic department
of King Chulalongkorn Memorial Hospital, and volunteers from both public and private sectors.
This unit provided treatment of 6 missions in six provincial hospitals of Uttaradit (November 9-13, 2016),
Phayao (January 18-22, 2016), Pattani (March 21-25, 2016), Surin (May 23-27, 2016), Chaiyaphum (June
27 – July 1, 2016) and Phatthalung provinces (August 1-5, 2016). A total of 772 patients and 377 surgical
cases. Categories : Cleft Lip 73, Cleft Palate 42, Cleft lip and palate 4, Syndactyly 18, Polydactyly 32,
Scare Contracture 69 and others 139.

โครงการ “ยิม้ สวยเสียงใส” เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีผู้ที่ได้รับก�รผ่�ตัดจ�กโรงพย�บ�ลที่ร่วมโครงก�รจำ�นวน 652 ร�ย ผู้ป่วยใส่เพด�นเทียม 663 ร�ย ผู้ป่วยจัดฟัน
1,566 ร�ย แก้ไขก�รพูด 875 ร�ย
นอกจ�กนี้ กิจกรรมหน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร ได้ออกให้บริก�รผูป้ ว่ ยป�กแหว่งเพด�นโหว่ ณ จังหวัดนครสวรรค์
โดยปฏิบัติง�น เดือนละ 1 ครั้ง มีผู้ป่วยได้รับบริก�รจัดฟัน จำ�นวน 441 ร�ย

“The Beautiful Smile Beautiful Voice Project” in Honor Celebration of the 50th Birthday of
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
There were a total of 3,756 patients. Categories : Surgery 652, Obtulator 663, Orthodontics 1,566 and
Speech correction 875. Moreover, there was a mobile dental service for patients with cleft lip and cleft
palate at Nakhon Sawan Hospital once a month with a total of 441 patients.
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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ผูว้ �่ ร�ชก�รจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธ�นในพิธเี ปิดกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ป�กแหว่งเพด�นโหว่ และคว�มพิก�รอืน่ และโครงก�รยิม้ สวยเสียงใสฯ โดยมีรองผูอ้ �ำ นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
และคณะ ร่วมกับน�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะกรรมก�รเหล่�ก�ช�ดจังหวัด พร้อมคณะแพทย์
อ�ส�สมัคร สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด และโรงพย�บ�ลอุตรดิตถ์ ร่วมในพิธี ณ โรงพย�บ�ลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
November 9, 2015 The Governor of Uttaradit province presided over the opening ceremony of the
“Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities and Beautiful Smile Beautiful Voice Project” together with
the medical volunteers and Committee Provincial Red Cross Chapter of Uttaradit at Uttaradit Hospital,
Uttaradit Province.

วันที่ 18 มกราคม 2559 รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดพะเย� เป็นประธ�นเปิดกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขป�ก
แหว่งเพด�นโหว่และคว�มพิก�รอื่น และโครงก�รยิ้มสวยเสียงใสฯ ณ โรงพย�บ�ลพะเย� จังหวัดพะเย�
January18, 2016 Deputy Governor of Phayao province presided over the opening ceremony of
the “Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities and Beautiful Smile Beautiful Voice Project” at Phayao
Hospital, Phayao Province.

3. หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
ปฏิบัติง�น 3 ครั้ง ใน 3 จังหวัด ได้แก่ โรงพย�บ�ลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� จังหวัดเชียงใหม่
(วันที่ 25-29 มกร�คม 2559) โรงพย�บ�ลสิรนิ ธร จังหวัดอุบลร�ชธ�นี (วันที่ 19-21 เมษ�ยน 2559) และโรงพย�บ�ล
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 12-15 กรกฎ�คม 2559) มีผู้ม�รับบริก�รตรวจ 546 ร�ย ทำ�ก�รผ่�ตัด
43 ร�ย วัดระดับก�รได้ยิน 63 ร�ย และมอบเครื่องช่วยฟัง 3 ร�ย

3. The Hearing Rehabilitation and Ear Surgery Unit
This unit provided treatment in 3 provincial hospitals – Watchan 80th Celebration Hospital,
Chiang Mai province (January 25-29, 2016), Sirindhorn Hospital, Ubon Ratchathani (April 19-21, 2016)
and Prachuap Khiri Khan Hospital (July 12-15, 2016). There were a total of 546 patients. Categories :
Surgery 43, Hearing Measurement 63, Hearing aid distribution 3.
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4. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ให้บริก�รขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ปฏิบัติง�นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทร� สมุทรปร�ก�ร สมุทรส�ครวัดบวรนิเวศ
วิห�ร กรุงเทพฯ ศูนย์พักพิงชั่วคร�วบ้�นถำ้�หิน จังหวัดร�ชบุรี ศูนย์พักพิงชั่วคร�วบ้�นใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถ�นสงเคร�ะห์คนไข้โรคจิตทุเล�บ้�นกึ่งวิถีช�ย จังหวัดปทุมธ�นี สถ�นสงเคร�ะห์คนพิก�ร จังหวัดฉะเชิงเทร� และ
สถ�นสงเคร�ะห์คนพิก�ร จังหวัดสมุทรปร�ก�ร มีผู้ม�รับบริก�รทั้งสิ้น1,686 ร�ย

4. The Mobile Dental Unit for the Underprivileged and Disabled in the Provinces and those
in Rural Areas
This unit provided teeth scaling, fillings and extraction in Chachoengsao, Samut Prakarn, Samut Sakhon,
Wat Bowonniwet Vihara Bangkok, Ratchaburi, Mae Hongson, Pathumthani provinces, with a total of
1,686 patients.
รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 9-10 มีนาคม 2559 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริก�รท�งทันตกรรมแก่ผู้พิก�รและทุพพลภ�พ
ณ สถ�นสงเคร�ะห์คนพิก�รและทุพพลภ�พบ�งปะกง ตำ�บลสองคลอง อำ�เภอบ�งปะกง จังหวัดฉะเชิงเทร�
March 9-10, 2016 The Mobile Dental Unit provided treatment to the people with disabilities at
Bang Pakong Home for the Disabled, Bangpakong District, Chachoengsao province.

5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แก่ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
5.1 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
ให้บริก�รในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระหว่�งวันที่ 1-4 ธันว�คม 2558 ผลก�รปฏิบัติง�นตรวจรักษ�โรคทั่วไป
295 ร�ย ฝังเข็ม 372 ร�ย และทันตกรรม 264 ร�ย ให้คว�มรู้สุขศึกษ� 697 ร�ย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
370 ร�ย มอบตู้ย�ส�มัญประจำ�บ้�น 8 ตู้ และมอบพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ 4 ภ�พ

5. The Mobile Medical Unit for the Underprivileged and Disabled in the Provinces and
those in Rural Area
5.1 The Royal Donated Boat “ Vejapah”, Floating Medical Unit.
This unit provided the following services in Nakhon Pathom province on December 1-4, 2015 :
General treatment 295, Acupuncture 372, Dental treatment 264, Health education 697, Necessities bag
distribution 370, Medicine cabinet distribution 8, and presentation of King’s photos 4.
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วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ เป็นประธ�นในพิธีเปิด
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระร�ชท�นเวชพ�หน์ ณ วัดบ�งภ�ษี ตำ�บลคลองนกกระทุง อำ�เภอบ�งเลน
จังหวัดนครปฐม
December 1, 2016 Director of the Relief and Community Health Bureau presided over the opening
ceremony of the Royal Donated Boat “ Vejapah”, Floating Medical Unit at Wat Bangpasri, Bang Len
District, Nakhon Pathom Province.
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วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทยตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระร�ชท�นเวชพ�หน์ที่
ออกปฏิบัติง�นให้ก�รตรวจรักษ�พย�บ�ลแก่ประช�ชนริมสองฝั่งแม่นำ้�ในพื้นที่อำ�เภอส�มพร�น จังหวัดนครปฐม
December 3, 2016 Secretary General of the Thai Red Cross Society visited the operation of the
Royal Donated Boat ”Vejapah”, Floating Medical Unit at Sam Phran District, Nakhon Pathom Province.

5.2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ให้บริก�รในเขตจังหวัดศรีสะเกษ (วันที่ 25-31 ตุล�คม 2558) อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(วันที่ 7 ธันว�คม 2558 ) และจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 14-18 ธันว�คม 2558) ผลก�รปฏิบัติง�นตรวจรักษ�โรคทั่วไป
964 ร�ย ทันตกรรม 573 ร�ย ให้สุขศึกษ� 455 ร�ย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค 305 ร�ย มอบตู้ย�ส�มัญประจำ�บ้�น
10 ตู้ และมอบพระบรมฉ�ย�ลักษณ์ 5 ภ�พ
5.2 Relief and Community Health Bureau, the Thai Red Cross Mobile Medical Unit.
This unit provided the following services in Si Sa Ket province (October 25-31, 2015),
Phutthamonthon District, Nakhon Pathom Province (December 7, 2015) and Chiang Mai Province
(December 14-18, 2015) : General treatment 964, Dental treatment 573, Health education 455,
Necessities bag distribution 305, Medicine cabinet distribution 10, and presentation of the King’s photos 5.
รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 26 ตุลาคม 2558 น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธ�นเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ให้บริก�รประช�ชนในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 5 อำ�เภอ ได้แก่โรงเรียน
บ้�นแซร์สะโบว์ อำ�เภอภูสิงห์ โรงเรียนหมู่บ้�นป่�ไม้ห้วยจันทร์ อำ�เภอขุนห�ญ วัดบ้�นหนองปล�เข็ง อำ�เภอโนนคูณ
โรงเรียนบ้�นดอนเขียว อำ�เภอเบญจลักษณ์ และวัดเจียงอีศรีมงคลวร�ร�ม อำ�เภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่�ง
วันที่ 26-30 ตุล�คม 2558
October 26, 2015 President of the Provincial Red Cross Chapter of Si Sa Ket presided over the
opening ceremony of the event “Relief and Community Health Bureau Mobile Medical Unit” in 5 districts
of Si Sa Ket province from October 26-30, 2016.
5.3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ
ปฏิบัติง�น ณ อำ�เภอวิเศษชัยช�ญ จังหวัดอ่�งทอง ทำ�ก�รตรวจรักษ�โรคทั่วไป 311 ร�ย ฝังเข็ม 795 ร�ย
ทันตกรรม 102 ร�ย เวชศ�สตร์ฟื้นฟู 994 ร�ย
5.3 Mobile Medical Unit at the Thai Red Cross Vejapah Chalerm Phrakiat Center
This unit provided the following services in Wisetchaicharn district of Angthong province: General
treatment 311, Acupuncture 795, Dental treatment 102 and Medical Rehabilitation 994.
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5.4 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านตะวันใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
ปฏิบัติง�นตรวจรักษ�โรค 76 ร�ย บริก�รทันตกรรม 91 ร�ย ฉีด HPV 92 เข็ม
5.4 Bann Tawan Mai Mobile Medical Unit at Samut Prakan Province
This unit provided the following services : General treatment 76, Dental treatment 91,
and HPV Injection 92.
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ให้บริก�รตรวจรักษ�โรคทั่วไป
ฝังเข็มประยุกต์ บริก�รทันตกรรม และแพทย์ท�งเลือกให้บริก�รด้�นก�ยภ�พบำ�บัด ณ ศูนย์สภ�ก�ช�ดไทยเวชพ�หน์
เฉลิมพระเกียรติ ตำ�บลบ�งจัก อำ�เภอวิเศษชัยช�ญ จังหวัดอ่�งทอง
July 21, 2016 the Relief and Community Health Bureau Mobile Medical Unit provided services at
the Thai Red Cross Vejapah Chalerm Phrakiat Center, Bang Chak Sub-District, Wiset Chai Chan District,
Angthong Province.

วันที่ 13 ธันวาคม 2558 หัวหน้�ง�นก�รแพทย์ผู้ด้อยโอก�ส นำ�ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์
และประช�น�มัยพิทกั ษ์ ให้บริก�รตรวจสุขภ�พและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งป�กมดลูกแก่เด็กด้อยโอก�สทีบ่ �้ นตะวันใหม่
พร้อมจัดกิจกรรมปีใหม่ เล่นเกม ตอบคำ�ถ�ม แจกของร�งวัลและไอศกรีม ณ บ้�นตะวันใหม่ จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
December 13, 2016 the team of Relief and Community Health Bureau Mobile Medical Unit provided
services at Bann Tawan Mai, Samut Prakan Province.
5.5 หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์
ปฏิบัติง�น ณ สถ�นีก�ช�ดที่ 4 นครร�ชสีม� ให้บริก�รฝังเข็ม 1,604 ร�ย และเวชศ�สตร์ฟื้นฟู 574 ร�ย
5.5 Alternative Medicine Acupunture Unit
This unit provided the following services in the Thai Red Cross Health Station No.4- Nakhon
Ratchasima. Categories : Acupunture 1,604 and Medical Rehabilitation 574.
รายงานประจำาปี 2559
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5.6 หน่วยปฐมพยาบาล
โดยฝ่�ยบริก�รท�งก�รแพทย์ และฝ่�ยประส�นง�นสถ�นีก�ช�ด ได้ปฏิบัติง�นต�มคำ�ร้องขอจ�กหน่วยง�น
ต่�งๆ มีผู้รับบริก�รทั้งสิ้น 1,656 ร�ย
5.6 The First-Aid Medical Unit
This unit was operated by Department of the Medical Services and Department of the
Coordination THai Red Cross Health Stations with a total of 1,656 patients.
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6. งานประชานามัยพิทักษ์

6. Community Health Service
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The Community Health Service provides medical treatment, rehabilitation, health promotion and
disease prevention by the 13 Thai Red Cross Health Stations and 4 branches. An additional service is
the Anonymous Clinics at the Thai Red Cross AIDS Research Centers, the Thai Red Cross Health Station
No.1- Surin province, the Thai Red Cross Health Station No.3-Chiang Mai, Sirindhorn Red Cross Health
Station (the Thai Red Cross Health Station No.12- Thung Song), Nakhon Si Thammarat province, that
provide a preliminary screening blood and consulting service at the clinic or over the phone. There were
total of 679,885 patients. Of which 516,544 received services through the Thai Red Cross Health Stations,
and 163,341 community service recipients as following :
6.1 Medical Service
6.1.1 Medical Service include general and specific medical services, dental services, surgeries,
nursing, and health education. Locations were at the Thai Red Cross Health Stations, communities, and
schools, totaling 411,558 patients, 406,585 received services through the Thai Red Cross Health Stations
and 4,973 community service recipients.
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6.1 งานรักษาพยาบาล
6.1.1 บริก�รง�นรักษ�พย�บ�ล ให้บริก�รตรวจรักษ�โรคแก่ประช�ชนที่ม�รับบริก�รในสถ�นีก�ช�ด รวม
ถึงชุมชนและโรงเรียนที่รับผิดชอบ ได้แก่ ตรวจโรคทั่วไป โรคเฉพ�ะท�ง (จักษุ หู คอ จมูก) ก�รแพทย์ท�งเลือก
(ฝังเข็ม) ก�รบริก�รทันตกรรม ก�รผ่�ตัดโดยแพทย์ (ผ่�ตัดเล็กและจักษุศัลยกรรม) ก�รชันสูตรโรค ก�รปฏิบัติก�ร
พย�บ�ล ก�รให้สุขศึกษ�และเผยแพร่คว�มรู้ผ่�นสื่อต่�งๆ และก�รส่งต่อผู้ป่วย รวมผู้รับบริก�รทั้งสิ้น 411,558 ร�ย
แบ่งเป็นผู้รับบริก�รในสถ�นีก�ช�ด 406,585 ร�ย ผู้รับบริก�รในชุมชน 4,973 ร�ย
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ดำ�เนินก�รโดยสถ�นีก�ช�ด 13 แห่ง และส�ข�สถ�นีก�ช�ด 4 แห่ง ให้บริก�รง�นรักษ�พย�บ�ล ง�นฟื้นฟูสภ�พ
ง�นสร้�งเสริมสุขภ�พ และง�นป้องกันโรค แก่ประช�ชนและผู้ด้อยโอก�ส ที่ม�รับบริก�รในสถ�นีก�ช�ด ชุมชน และ
โรงเรียน ที่รับผิดชอบ ในรูปแบบต่�งๆ ตลอดจนดำ�เนินง�นคลีนิคนิรน�ม สภ�ก�ช�ดไทย ส�ข�สถ�นีก�ช�ดที่ 1
จังหวัดสุรินทร์ ส�ข�สถ�นีก�ช�ดที่ 3 เชียงใหม่ และส�ข�สถ�นีก�ช�ดสิรินธร (สถ�นีก�ช�ดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช โดยให้บริก�รคำ�ปรึกษ�และตรวจเอชไอวี โรคติดเชือ้ ท�งเพศสัมพันธ์แก่ผทู้ ลี่ งทะเบียนทีส่ ถ�นีก�ช�ด
ก�รตรวจวิเคร�ะห์เลือดท�งห้องปฏิบัติก�รแก่ผู้ม�รับบริก�รและหน่วยง�นใกล้เคียง ตลอดจนให้คำ�ปรึกษ�แก่ผู้ม�
รับบริก�รที่คลินิกหรือติดต่อผ่�นท�งโทรศัพท์ โดยมีผลก�รปฏิบัติง�น ได้แก่ ง�นบริก�รรักษ�พย�บ�ล ฟื้นฟู สร้�ง
เสริมสุขภ�พ และก�รป้องกันโรค มีผู้รับบริก�รรวมทั้งสิ้น 679,885 ร�ย แบ่งเป็นผู้รับบริก�รในสถ�นีก�ช�ด รวม
516,544 ร�ย และผู้รับบริก�รในชุมชน รวม 163,341 ร�ย ดังนี้
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6.1.2 บริก�รรักษ�พย�บ�ลประช�ชนในโครงก�รเงินทุนหมุนเวียนสถ�นีก�ช�ดที่ 2 เดิมสถ�นีก�ช�ดที่ 2
ได้ดำ�เนินก�รท�งด้�นประช�น�มัยพิทักษ์ ในก�รรักษ�พย�บ�ล โดยใช้งบประม�ณจ�กสภ�ก�ช�ดไทยเหมือนสถ�นี
ก�ช�ดอื่นๆ และพบว่�ก�รดำ�เนินก�รมีข้อขัดข้องในงบประม�ณค่�ย� ซึ่งสถ�นีก�ช�ดที่ 2 ต้องใช้ถึง 50% ของทุก
สถ�นีก�ช�ดรวมกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 มกร�คม 2541 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ จึงเสนอ
โครงก�รเงินทุนหมุนเวียนค่�ข�ยย�สถ�นีก�ช�ดที่ 2 โดยยืมเงินทุนจ�กสภ�ก�ช�ดไทย จำ�นวน 2 ล้�นบ�ทถ้วน ในก�ร
ดำ�เนินง�นพบว่�ประสบผลสำ�เร็จ ส�ม�รถแก้ปญ
ั ห�งบประม�ณค่�ย�ของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์
ได้ ต่อม�ขย�ยก�รใช้งบประม�ณให้กว้�งขว�งครอบคลุมม�กขึ้น ไม่เฉพ�ะค่�ย�และเวชภัณฑ์ ได้แก่ ค่�ตอบแทน
ห้องปฏิบัติก�ร ค่�ทันตกรรม ค่�ทำ�แผล ค่�ฝังเข็ม ก�รป้องกันโรค ก�รส่งเสริมสุขภ�พ ค่�ครุภัณฑ์ท�งก�รแพทย์
ค่�ครุภัณฑ์ และค่�พัฒน�บุคล�กร เป็นต้น ก�รดำ�เนินกิจกรรมนี้ยังธำ�รงไว้ซึ่งพันธกิจของสำ�นักง�นในก�รสงเคร�ะห์
ผู้ด้อยโอก�ส
ในปีงบประม�ณ 2559 ก�รดำ�เนินง�นเงินทุนหมุนเวียนสถ�นีก�ช�ดที่ 2 มีผู้รับบริก�รตรวจรักษ�และ
สงเคร�ะห์ผู้ด้อยโอก�ส ด้วยก�รจ่�ยย�เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทันตกรรม และเวชภัณฑ์ตรวจโลหิต คิดเป็นร�ยรับทั้งหมด
4,987,028.09 บ�ท และร�ยจ่�ยทั้งหมด 2,883,927.81 บ�ท
6.1.2 Medical Service under the Thai Red Cross Health Station No.2
Initially, the Thai Red Cross Health Station No.2 operated under the funds from the
Thai Red Cross Society, as did other stations. On January 14, 1998, Rlief and Community Health Bureau
proposed a project for the Thai Red Cross Health Station No.2 by borrowing THB 2 million from the Thai Red
Cross to increase the medical budget. This solution was so successful that it was expanded to other areas.
In the fiscal year 2016 there was a total of 4,987,028.09 baht as an income and 2,883,927.81 baht as
an expenditure.

6.1.4.2 Health education through mass media, including the Radio Thailand Broadcasting,
Cable TV, Broadcasting Tower and local newspaper for a total of 673 times.
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6.1.3 ก�รแพทย์ท�งเลือก
- ก�รฝังเข็มประยุกต์ เป็นศ�สตร์ท�งก�ร
แพทย์ท�งเลือกแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็น ท�งเลือกในก�รดูแล
สุขภ�พของประช�ชน มุ่งหวังเพื่อลดก�รใช้ย�แผนปัจจุบัน
โดยสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ มีแพทย์
ที่ชำ�น�ญก�ร และเป็นที่ยอมรับ ให้บริก�รแก่ประช�ชน ณ
สถ�นีก�ช�ดที่ 2 สุขมุ �ลอน�มัย สถ�นีก�ช�ดที่ 5 สว�งคนิว�ส
สถ�นีก�ช�ดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และสถ�นีก�ช�ดที่ 11
วิเศษนิยม มีผู้รับบริก�รรวมทั้งสิ้น 1,584 ร�ย
6.1.3 Alternative Medicine
- Acupuncture is an alternative health care method for people aiming to reduce drug
usage. This service is provided by specialized doctors from the Thai Red Cross Health Station No.2, No.5,
No.11 and Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station, with a total of 1,584 patients.
6.1.4 ก�รให้สขุ ศึกษ� ดำ�เนินกิจกรรมให้สขุ ศึกษ�แก่ประช�ชน ชุมชน โรงเรียน ทัง้ ในและนอกสถ�นีก�ช�ด
และเผยแพร่คว�มรู้ผ่�นสื่อต่�งๆ ได้แก่ ก�รให้สุขศึกษ� จัดอบรม เป็นวิทย�กร ร่วมเป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้
และเผยแพร่คว�มรู้ด้�นสุขภ�พผ่�นสื่อมวลชน ดังนี้
6.1.4.1 จัดอบรม เป็นวิทย�กร ร่วมเป็นวิทย�กรบรรย�ยให้คว�มรู้เรื่องสุขภ�พ เพื่อให้คว�มรู้ในก�ร
ดูแลสุขภ�พและกระตุน้ ให้เกิดก�รปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เพือ่ ป้องกันก�รเกิดโรค และส่งเสริมก�รควบคุมโรคเรือ้ รังที่
เกิดจ�กพฤติกรรมที่ไม่เหม�ะสมแก่ผู้รับบริก�ร ครอบครัว และประช�ชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 122 ครั้ง เป็นเวล� 258
ชั่วโมง มีผู้เข้�รับก�รอบรมทั้งสิ้น 8,873 ร�ย
6.1.4.2 เผยแพร่คว�มรู้ด้�นสุขภ�พผ่�นสื่อมวลชน ได้แก่ก�รจัดร�ยก�รท�งสถ�นีวิทยุกระจ�ย
เสียงแห่งประเทศไทยประจำ�จังหวัด สถ�นีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี หอกระจ�ยข่�ว หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เสียงต�มส�ย
ของอบต. โดยสถ�นีก�ช�ดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สถ�นีก�ช�ดที่ 3 เชียงใหม่ สถ�นีก�ช�ดที่ 7 จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
สถ�นีก�ช�ดสิรินธร และสถ�นีก�ช�ดเทพรัตน์ รวม 673 ครั้ง
6.1.4 Health Education
The Relief and Community Health Bureau provides health education and health activities
to the public, communities, and schools, through various sources of media.
6.1.4.1 Providing health knowledge to encourage behavioral change for disease prevention,
totaling 122 times 258 hours of admission and 8,873 participants.

6.2 งานฟื้นฟูสภาพ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน โดยเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง/ผู้พิก�ร/มีก�ยอุปกรณ์ และผู้สูงอ�ยุ มีผู้รับ
บริก�รทั้งสิ้น 25,917 ร�ย
6.2 Rehabilitation and Home Visits for Patients with Chronic and Persons with Disabilities, totaling
25,917 cases.
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6.3 งานส่งเสริมสุขภาพ ดำ�เนินกิจกรรมง�นส่งเสริมสุขภ�พแก่ประช�ชน ชุมชน และโรงเรียน ได้แก่ ง�นอน�มัย
แม่และเด็ก ง�นอน�มัยโรงเรียน ง�นอน�มัยชุมชน บริก�รสุขภ�พเคลื่อนที่ และหน่วยปฐมพย�บ�ล มีผู้รับบริก�รรวม
ทั้งสิ้น 106,207 ร�ย ในสถ�นีก�ช�ด 42,298 ร�ย นอกสถ�นีก�ช�ด 63,909 ร�ย
6.3.1 ง�นอน�มัยแม่และเด็ก มีผู้รับบริก�รรวม 42,755 ร�ย ในสถ�นีก�ช�ด 42,298 ร�ย และนอกสถ�นี
ก�ช�ด 457 ร�ย
6.3.2 ง�นอน�มัยโรงเรียน (นอกสถ�นีก�ช�ด) มีผู้รับบริก�รทั้งสิ้น 59,174 ร�ย
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6.3 Health Promotion with a total of 106,207 cases, 42,298 cases were at the Thai Red Cross Health
Stations and 63,909 were outside the stations.
6.3.1 Mother and Child Health Program, totaling 42,755 cases, 42,298 were at the Thai Red Cross
Health Stations and 457 were outside the stations.

6.3.2 School Health Program, totaling 59,174 cases.

6.4 Disease Prevention
This service includes immunization, disease screening and control with a total of 136,203 cases,
67,661 were at the Thai Red Cross Health Stations and 68,542 outside the stations.
6.4.1 Immunization totaled 39,640 cases, 32,468 were at the Thai Red Cross Health Stations and
7,172 were outside the stations.
6.4.2 Disease Control / Screening for disease risk, totaling 96,721 cases, 35,351 were at the Thai
Red Cross Health Stations and 61,370 were outside the stations.
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6.4 งานป้องกันโรค ก�รดำ�เนินง�นป้องกันโรคแก่ประช�ชน ชุมชน และโรงเรียน ได้แก่ ก�รเสริมสร้�งภูมิคุ้มกัน
โรค ก�รรณรงค์ควบคุม คัดกรองคว�มเสี่ยงโรคเรื้อรังและโรคไร้เชื้อ ผู้รับบริก�รรวมทั้งสิ้น 136,203 ร�ย ในสถ�นี
ก�ช�ด 67,661 ร�ย และนอกสถ�นีก�ช�ด 68,542 ร�ย
6.4.1 ง�นเสริมสร้�งภูมิคุ้มกันโรค มีผู้รับบริก�รทั้งสิ้น 39,640 ร�ย ในสถ�นีก�ช�ด 32,468 ร�ย และนอก
สถ�นีก�ช�ด 7,172 ร�ย
6.4.2 ง�นรณรงค์ควบคุมโรค / คัดกรองคว�มเสี่ยงโรค มีผู้รับบริก�รทั้งสิ้น 96,721 ร�ย ในสถ�นีก�ช�ด
35,351 ร�ย และนอกสถ�นีก�ช�ด 61,370 ร�ย

นอกจ�กนี้ ยังมีง�นออกกำ�ลังก�ยในสถ�นีก�ช�ด (ผู้สูงอ�ยุและประช�ชนทั่วไป) มีผู้รับบริก�รทั้งสิ้น 33,313 ร�ย
In addtion, an exercise course was provided in the Thai Red Cross Health Stations (elderly and people
in general) with 33,313 participants.
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6.5 บริการให้ค�าปรึกษาและตรวจเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ในคลีนิคนิรน�ม สภ�ก�ช�ดไทย ส�ข�สถ�นีก�ช�ดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ส�ข�สถ�นีก�ช�ดที่ 3 เชียงใหม่ และ
ส�ข�สถ�นีก�ช�ดสิรินธร(สถ�นีก�ช�ดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมร�ช โดยบริก�รให้คำ�ปรึกษ�และตรวจเชื้อ
เอชไอวี โรคติดเชื้อท�งเพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่ลงทะเบียนที่สถ�นีก�ช�ดและติดต่อผ่�นท�งโทรศัพท์ ตลอดจนให้บริก�ร
ตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รแก่ผู้ม�รับบริก�รและหน่วยง�นใกล้เคียง มีผู้ม�รับบริก�รรวมทั้งสิ้น 3,461 ร�ย รวมก�ร
ตรวจท�งห้องปฏิบัติก�ร 9,167 ตัวอย่�ง
6.5 Providing HIV counseling and testing services, and sexually transmitted infections
The Anonymous Clinics at the Thai Red Cross AIDS Research Centers, the Thai Red Cross Health
Station No.1- Surin province, the Thai Red Cross Health Station No.3-Chiang Mai, Sirindhorn, Red Cross
Health Station (the Thai Red Cross Health Station No.12- Thung Song), Nakhon Si Thammarat province,
provided medical services to those who registered at the Thai Red Cross Health Stations. Providing HIV
counseling and testing services, and sexually transmitted infections, and laboratory services to nearby
agencies. There were a total of 3,461 patients and 9,167 tests.
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วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมรณรงค์ ก�รให้คำ�ปรึกษ�และตรวจห�เชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และร่วมจัด
นิทรรศก�รเกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ณ ล�นกิจกรรมเมญ่�เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรม 300 คน
December 1, 2015 organize the campaign, voluntary counseling and testing for HIV. And co-exhibit about AIDS. On World AIDS Day, at Maya Chiang Mai Activity Hall Lifestyle Shopping Center, Muang
District, Chiang Mai Prevince. There were 300 participants.
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วันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณ�จ�รย์จ�กคณะเทคนิคก�รแพทย์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ นำ�นักเทคนิคก�รแพทย์
จ�กประเทศส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์ จำ�นวน 3 คน เข้�ศึกษ�ดูง�นก�รตรวจวินิจฉัยห�เชื้อเอชไอวีของคลีนิค
นิรน�มฯ เชียงใหม่
Auguest 30, 2016 faculty members of the Faculty of Medical Technology Chiang Mai University
Lead medical technician from the Republic of the Union of Myanmar 3 to study the HIV diagnosis of the
Clinic Ni Ra Nam Chiang Mai.
6.6 การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ในปีงบประม�ณ 2559 สถ�นีก�ช�ดต่�งๆ ร่วมกับส�ข�บริก�รโลหิต และเหล่�ก�ช�ดจังหวัด ร่วมรับบริจ�ค
โลหิต ทั้งในและนอกสถ�นีก�ช�ด มีผู้บริจ�ค 17,186 ร�ย และให้ก�รสนับสนุนภ�รกิจของสภ�ก�ช�ดไทยในก�รรับ
บริจ�คดวงต� อวัยวะ และร่�งก�ย ซึ่งมีผู้บริจ�คดวงต� 408 ร�ย บริจ�คอวัยวะ 431 ร�ย บริจ�คร่�งก�ย 59 ร�ย
6.6 In collabolation of the Thai Red Cross Health Stations with Provincial Red Cross Chapters and
Regional Blood donation Centers for blood, eyes, organs and body donations
In the fiscal year 2016 collaborating with Branch National Blood Center and Provincial Red Cross
Chapters, there were a total of 17,186 blood donors, 408 eye donors, 431 organ donors and 59 body
donors from both inside and outside the Thai Red Cross Health Stations.
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การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
The Development and Promotion of People’s
Quaity of Life
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�รพัฒน�และส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของประช�ชน ที่มุ่งเน้นผู้สูงอ�ยุที่ด้อยโอก�ส ให้มีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น
ได้แก่ ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีของผู้สูงอ�ยุอย่�งรอบด้�นต�มเกณฑ์ของสภ�ก�ช�ดไทย ก�รอบรม
ปฐมพย�บ�ล ก�รสงเคร�ะห์ผู้ด้อยโอก�ส กิจกรรมหน่วยแพทย์รถตัดแว่นส�ยต�สภ�ก�ช�ดไทย เพื่อเด็กนักเรียนใน
ชนบท โดยก�รตรวจวัดส�ยต�ประกอบแว่นให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท และก�รตรวจวัดส�ยต� ประกอบแว่นต�แก่
ประช�ชนทั่วไป ณ ศูนย์จักษุม�ตรและแว่นต�สภ�ก�ช�ดไทย
ocusing on the disadvantaged elderly to have a better quality of life is the development of good
quality of life in accordance with the criteria of the Thai Red Cross Society, first aid training,
relief assistance for the disadvantaged, TRC’s mobile eyeglasses clinic for school children in rural areas;
provision of eyeglasses to the general public at Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center.

F

1. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย
The development of the quality of life for the elderly according to the criteria of
the Thai Red Cross Society.
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สถ�นีก�ช�ดได้ดำ�เนินก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของผู้สูงอ�ยุ โดยก�รฝึกอบรมหลักสูตรก�รดูแลตนเองของ
ผู้สูงอ�ยุ มีผู้เข้�รับก�รอบรม 619 คน และหลักสูตรก�รดูแลผู้สูงอ�ยุสำ�หรับอ�ส�สมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอ�ยุ มีผู้เข้�รับ
ก�รอบรม 350 คน รวมผู้เข้�รับก�รอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จำ�นวน 969 คน และก�รดำ�เนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้�น
ส่งเสริมสุขภ�พผูส้ งู อ�ยุแบบมีสว่ นร่วม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปร�ก�ร จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ รวม
จำ�นวน 3 ชุมชน เพือ่ เพิม่ ศักยภ�พในก�รช่วยเหลือตนเองทัง้ ย�มปกติและย�มเกิดภัยพิบตั แิ ก่ผสู้ งู อ�ยุทชี่ ว่ ยเหลือตนเอง
ได้ โดยชุมชนเห็นคว�มสำ�คัญและเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รดูแลช่วยเหลือผู้สูงอ�ยุและสนับสนุนกิจกรรมท�งสังคมให้
เป็นไปอย่�งต่อเนื่อง ลดก�รที่ผู้สูงอ�ยุถูกทอดทิ้งให้อยู่ต�มลำ�พังทั้งประเภทติดสังคม ติดบ้�น และติดเตียง ได้อย่�ง
สอดคล้องเหม�ะสมกับบริบทของผู้สูงอ�ยุ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น สังคม และวัฒนธรรม
The Thai Red Cross Health Stations has improved the self-help quality of life for the elderly by providing
two self-care courses : there were 619 participants and the Elderly Care Program and 350 participants
in the Volunteer / Elderly Caregivers Program for a total of 969 participants in the 3 provinces of Samut
Prakan, Sa kaeo and Prachuap Khiri Khan. The 3 communities recognize and participate in the care of
the elderly and support continuous social activities, reduce the number of elderly abandoned and /or
bedridden consistent with local knowledge and local culture.
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การอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
Elderly self-care training course
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การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุส�าหรับอาสาสมัคร / ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
Volunteers & Caregivers elderly care training course
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การด�าเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม
Community Initiative Activities for Participatory Health Promotion for the Elderly.
นอกจ�กนี้ สถ�นีก�ช�ดได้ด�ำ เนินก�รในกิจกรรมอืน่ ๆ เพือ่ ส่งเสริมสุขภ�พผูส้ งู อ�ยุและสัมพันธภ�พในครอบครัว
และชุมชนต�มวัฒนธรรมท้องถิ่นและบริบทของประเทศไทย เช่น ก�รรวมกลุ่มออกกำ�ลังก�ย ก�รคัดกรองภ�วะ
สุขภ�พ โดยก�รตรวจวัดคว�มดันโลหิต ห�ค่�ดัชนีมวลก�ย และห�ระดับนำ้�ต�ลในเลือด เผยแพร่คว�มรู้ในรูปแบบ
ต่�งๆ ประชุมชมรมผู้สูงอ�ยุของสถ�นีก�ช�ดประจำ�เดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่�วส�ร เรียนรู้ส�ระประโยชน์
และสันทน�ก�รร่วมกัน กิจกรรมวันสำ�คัญต่�งๆ เพื่อสืบส�นประเพณีและวัฒนธรรมประจำ�ช�ติ ติดต�มเยี่ยมเยียน
ผู้สูงอ�ยุและครอบครัวที่บ้�น พร้อมให้ก�รสงเคร�ะห์ปัจจัย 4 ก�รทำ�ง�นอดิเรกและกิจกรรมเสริมร�ยได้
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In addition the Thai Red Cross Health Stations have conducted other activities to promote the
health of the elderly and relationships within families and community based on local cultures and context
in Thailand such as fitness grouping, blood pressure screening, determining body mass index, find blood
sugar levels, disseminating knowledge in various ways, by means of theThai Red Cross Health Stations
club meetings, exchanging information to learn the benefits of recreation together, celebrating national
traditions and culture days, elderly and family home visits supporting the 4 basic necessities for life,
encouraging hobbies and training for extra income activities.
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โครงการประกวดผูส้ งู วัยสุขภาพดีงานกาชาดประจ�าปี 2559 เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู วัยทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมห�นคร
ได้หนั ม�ใส่ใจในสุขภ�พอย่�งสมำ�่ เสมอ มีก�รแลกเปลีย่ น เรียนรูก้ �รดำ�เนินชีวติ แบบมีสขุ ภ�พดีและอยู่ในสังคมได้อย่�ง
มีคณ
ุ ค่�และศักดิศ์ รีผสู้ งู อ�ยุในคว�มดูแลของสถ�นีก�ช�ดที่ 2 (สุขมุ �ลอน�มัย) กรุงเทพฯ ได้รบั ร�งวัลผูส้ งู อ�ยุทมี่ โี รค
ประจำ�ตัว กลุ่มช่วงอ�ยุ 80 ปี จำ�นวน 1 คน ได้แก่น�ยเกษม มงคลวัฒน์
Elderly Health Contest at the Annual Red Cross Fair 2016. To improve the quality of life of the
elderly living in Bangkok by promoting there is consistent health care, exchange learning on how to live
a healthy lifestyle and living in a society that values and dignity. From the Thai Red Cross Health Station
No. 2 (Sukumal Anamai) Bangkok 80 year old Mr. Kasem Mongkolwat won the contest and received an
award.

2. การอบรมปฐมพยาบาล (The First-Aid Training)
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สถ�นีก�ช�ดต่�ง ๆ ได้จัดอบรมปฐมพย�บ�ล ดังนี้ สถ�บันก�รศึกษ� 6 ครั้ง รวม 273 คน ชุมชนพร้อมรับภัย
6 ครั้ง รวม 145 คน ภ�คีเครือข่�ยภ�คเอกชน 24 ครั้ง รวม 522 คน ภ�คีเครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รบรรเท�ทุกข์
2 ครั้ง รวม 58 คน และต�มก�รร้องขอ 10 ครั้ง รวม 1,171 คน รวมทั้งสิ้น 48 ครั้ง 2,169 คน
The Thai Red Cross Health Stations provided a course on first-aid training to various institutes
educational institution (6 times totaling 273 participants), communities disaster (6 times totaling 145
participants), private sector partners (24 times totaling 522 participants), relief cooperation network
partners (12 times totaling 1,229 participants). There were a total of 48 times with 2,169 participants.

ก�รสงเคร�ะห์ผู้ด้อยโอก�สทีป่ ระสบปัญห�ด้�นเศรษฐกิจ สังคม ก�รศึกษ� ก�รส�ธ�รณสุข ฯลฯ โดยก�รมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค ย�และเวชภัณฑ์ ต�มคว�มจำ�เป็น จำ�นวนทั้งสิ้น 55,023 ร�ย คิดเป็นมูลค่� 3,889,631.35 บ�ท
และสิ่งของบริจ�ค คิดเป็นมูลค่� 811,144.40 บ�ท รวมมูลค่�ก�รช่วยเหลือทั้งสิ้น 4,700,775.75 บ�ท
Help for the disadvantaged who suffer from economic, social, educational, public health
problems, etc., by providing basic necessities, medicines and supplies as required. A total of 55,023 cases,
(3,889,631.35 / Red Coss plus 811,144.40 / Donations), total cost was 4,700,775.75 baht.
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3. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส (Relief Assistance for the Disadvantaged)
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วันที่ 14 และ 22 เมษายน 2559 เจ้�หน้�ทีส่ ถ�นีก�ช�ดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับน�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติง�นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่� 29,326.00 บ�ท ในโครงก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์
ระหว่�งประช�ชนกับประช�ชนในพื้นที่ช�ยแดนอำ�เภอมะริด จังหวัดมะริด ประเทศสหภ�พพม่� จำ�นวน 400 คน ณ
บ้�นนำ้�เย็น ตำ�บลดอนขนุน และบ้�นมอญไซญ่� ตำ�บลตะน�วศรี
April 14 and 22, 2016 authorities of Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station and
Bang Saphan District, Phrachuap Khiri Khan Province donated basic necessities worth 29,326.00 baht in
a project to build the relationship between people on the borders of Mergui District, Mergui Province,
Myanmar (totaling 400 people at Ban Nam Yen, Don Khanun Sub-District and Ban Mon Sai Ya, Tanowsri
Sub-District).
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4. หน่วยแพทย์รถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
(The Thai Red Cross Society’s Mobile Eyeglasses Clinic for School Children
in Rural Areas)
คณะจักษุแพทย์สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ร่วมกับเหล่�ก�ช�ดจังหวัด สำ�นักง�นเขตก�ร
ศึกษ� ส�ธ�รณสุขจังหวัด หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน ดำ�เนินก�รตรวจวัดส�ยต�เบื้องต้น จำ�นวน 5 จังหวัด ได้แก่
สมุทรส�คร (4-7 ม.ค.2559 ) สระบุรี (6-10 มิย.2559 ) ศรีสะเกษ (19-25 มิ.ย.2559) ระยอง (4-8 ก.ค.2559)
และอ่�งทอง (8-10 ส.ค.2559) มีเด็กนักเรียนได้รับก�รตรวจวัดส�ยต�เบื้องต้น 334,166 ร�ย เด็กนักเรียนที่ได้รับ
ก�รตรวจวัดส�ยต�โดยหน่วยแพทย์รถตัดแว่นส�ยต�ฯ 11,328 ร�ย ตรวจพบว่�ส�ยต�สั้น 3,873 ร�ย ส�ยต�ย�ว
710 ร�ย ส�ยต�เอียง 899 ร�ย พบปัญห�โรคต� 635 ร�ย มอบแว่นส�ยต� 5,482 ร�ย
The ophthalmologist, together with the Provincial Red Cross Chapters, Provincial Office Education,
Provincial Public Health, public and private agencies, examined the refractions of children in 5 provinces
: Samut Sakhon (January 4-7, 2016), Saraburi (June 6-10, 2016), Si Sa Ket (June 19-25, 2016), Rayong
(July 4-8, 2016) and Angthong (August 8-10, 2016) provinces. As a result of this 334,166 students with
visual impairment. Therefore, services were provided to 11,328 students by Mobile Eyeglasses Clinic.
Categories : Myopia 3,873, Hyperropia 710, Astigmatism 899, eye diseases 635 and distribution of glasses
to 5,482 students.

5. ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
(Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center)
เป็นศูนย์ให้บริก�รตรวจวัดส�ยต�และประกอบแว่นต�แก่ประช�ชนทั่วไป และผู้ด้อยโอก�ส โดยบุคล�กรที่มี
คว�มรูค้ ว�มชำ�น�ญเฉพ�ะด้�น ส�ม�รถให้บริก�รได้ครบวงจรด้วยอุปกรณ์ต�่ งๆ ทีถ่ กู ต้องและทันสมัยต�มหลักวิช�ก�ร
พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ที่มีปัญห�ท�งส�ยต� ปีงบประม�ณ 2559 ศูนย์จักษุม�ตรและแว่นต�สภ�ก�ช�ดไทย
ปิดปรับปรุงชั่วคร�วเพื่อพัฒน�เครื่องมือและอุปกรณ์ในก�รปฏิบัติง�นต่อไป
Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center provides eye tests and eyeglasses to the general
public and disadvantaged people by our qualified optometrists and offers a wide range of up-to-date
technical equipment, dispenses eyeglasses and gives advice for those who are visually impaired. In the
fiscal year 2016 the center has been temporarily closed until equipment is improved.
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วันที่ 7 มิถุนายน 2559 เลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดไทย เป็นประธ�นเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์รถตัดแว่นส�ยต�
เคลื่อนที่สภ�ก�ช�ดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ซึ่งให้บริก�รตรวจวัดส�ยต� แก้ไขปัญห�คว�มผิดปกติท�งส�ยต�
และตัดแว่นส�ยต�แก่นักเรียนโดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ณ โรงเรียนสวนกุหล�บวิทย�ลัยสระบุรี จังหวัดสระบุรี
June 7, 2016 Secretary General of the Thai Red Cross Society presided over the opening ceremony of the Thai Red Cross’s Mobile Eyeglasses Clinic for School Children in Rural Areas. Services were
provided for the students at Suankularb Wittayalai Saraburi School, Saraburi Province.

งานสนับสนุนภารกิจสำานักงาน
The Support Provided to the Relief and
Community Health Bureau
พัฒนาบุคคลากร (Human Resources Development)
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สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ มีนโยบ�ยสนับสนุนให้เจ้�หน้�ที่มีก�รพัฒน�ด้�นวิช�ก�รและประสบก�รณ์ เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น
ในปีงบประม�ณ 2559 ได้สนับสนุนให้เจ้�หน้�ที่ล�ศึกษ�ต่อ อบรม สัมมน� ดูง�น และร่วมประชุมกับหน่วย
ง�นอื่นทั้งภ�ยในประเทศ และต่�งประเทศ ส�ข�ต่�งๆ ดังนี้
Relief and Community Health Bureau continuously supported the building the capability of the
staffs both on technical and soft skill development to improve the organization performance. In the fiscal
year 2016 development is through training programs, seminars, field visits, educational leave of absence
and meetings both domestically and internationally.

Attended oversea training and meeting (3 persons)
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1. ศึกษา อบรม ดูงาน และประชุม ณ ต่างประเทศ จ�านวน 3 คน
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1.1 วันที่ 12 - 16 ตุล�คม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติก�รด้�นมนุษยธรรมในภ�วะฉุกเฉินภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์ จำ�นวน 1 คน
Human Rights Workshop on Emergencies in Southeast Asia, Singapore (1 person), from October
12-16, 2015.
1.2 วันที่ 23 - 24 กุมภ�พันธ์ 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติก�รด้วยแผนตอบโต้ภัยพิบัติในสม�คมประช�ช�ติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินโดนิเซีย จำ�นวน 1 คน
Workshop with Disaster Response Plans in the Association of Southeast Asian Nations, Republic
of Indonesia (1person), on February 23- 24, 2016.
1.3 ทุนก�รศึกษ�มห�วิทย�ลัยหัวเฉียว เมืองเซียเหมิน ประเทศจีน จำ�นวน 1 คน
Huachiew University’s Scholarship to study in Xiamen City, China (1 person).

2. ลาศึกษาต่อและอบรมในประเทศ จ�านวน 1 คน
Educational leave of absence and training domestically (1 person)
- วันที่ 1 ตุล�คม - 30 พฤศจิก�ยน 2558 ก�รพย�บ�ลเฉพ�ะท�ง ส�ข�ก�รพย�บ�ลเวชปฏิบัติท�งต�
โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เวชปฏิบัติท�งต� จำ�นวน 1 คน
- Specialized nursing field of ophthalmology, Ophthalmic Thammasat Hospital (1 person),
from October 1 – November 30, 2015.
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3.1 วันที่ 17 ธันว�คม 2558 คว�มเข้�ใจก�รดูแลและประเมินผู้สูงอ�ยุที่มีสภ�วะสมองเสื่อม ณ โรงพย�บ�ล
จุฬ�ลงกรณ์ จำ�นวน 7 คน
Understanding care and assessment of the elderly with dementia at King Chulalongkorn Memorial
Hospital (7 persons) on December 17, 2015.
3.2 วันที่ 24 ธันว�คม 2558 เสริมสร้�งคว�มรู้และส่งเสริมคุณภ�พชีวิตด้�นก�รทำ�ง�น เรื่อง ห�ยใจเบิกบ�น
ทำ�ง�นเป็นสุข ณ สำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล จำ�นวน 10 คน
Enhance knowledge and promote quality of work life “Breath joyfully, work happily” at the
Human Resources Bureau (10 persons), on December 24, 2015.
3.3 วันที่ 16 พฤศจิก�ยน - 18 ธันว�คม 2558 อบรมหลักสูตรเจ้�หน้�ทีบ่ ริห�รง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
ณ วิทย�ลัยป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย วิทย�เขตปทุมธ�นี จำ�นวน 1 คน
A course training on Disaster Prevention and Mitigation at College of Disaster Prevention and
Mitigation Pathumthani Campus (1 person), from November 16 – December 18, 2015.
3.4 วันที่ 8 มกร�คม 2559 ร่วมห�รือทบทวนแนวปฏิบตั กิ �รใช้ง�นระบบส�รบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สภ�ก�ช�ดไทย
ณ ศูนย์เทคโนโลยีส�รสนเทศ จำ�นวน 3 คน
To discuss and review the operational guidelines of the Thai Red Cross Society’s electronic
documentation system at Information Technology Center (3 persons), on January 8, 2016.
3.5 วันที่ 15 มกร�คม 2559 ALL ABOUT SCALP HAIR AND INTERHOSPITAL CONFERENCE ณ ห้องประชุม
ตรีเพ็ชร์ อ�ค�ร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 จำ�นวน 1 คน
All About Scalp Hair and Interhospital Conference at Tri Petch Room, 100th Anniversary, Somdej
Phra Srinakarin Building, 15th Floor (1 person), on January 15, 2016.
3.6 วันที่ 1 - 5 กุมภ�พันธ์ 2559 อบรมเรื่องหลักปฏิบัติในก�รทำ�ให้เครื่องมือและอุปกรณ์ก�รแพทย์ปร�ศจ�ก
เชื้อ ณ โรงแรม ทีเคพ�เลซ กรุงเทพฯ จำ�นวน 4 คน
Practical training on sterilization of medical instruments and equipments at TK Palace Hotel
Bangkok (4 persons), from February 1-5, 2016.
3.7 วันที่ 17 - 19, 24 - 26 กุมภ�พันธ์ 2559 สัมมน� เรื่องก�รผูกใจรักมั่น เพื่อสรรสร้�งองค์กร SPIRIT OF
RTRC ณ สำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล จำ�นวน 17 คน
A seminar on Spirit for RTRC at Human Resources Bureau (17 persons), from February 17-19
and 24-26, 2015.
3.8 วันที่ 11-12 กุมภ�พันธ์ 2559 TWO DAYS PRACTICAL POINTS AND UPDATES IN RHEUMATOLOGY
IMMUNOLOGY TOXICOLOGY NUTRITIONAL MEDICINE AND GERIATRIC MEDICINE ณ โรงพย�บ�ล
จุฬ�ลงกรณ์ จำ�นวน 1 คน
Two days of practical points and updates in Rheumatology Immunology Toxicology Nutritional
Medicine and Geriatric Medicine at King Chulalongkorn Memorial Hospital (1person), on February
11-12, 2016.
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3. เข้าร่วมอบรม จ�านวน 77 คน Seminar Participation (77 persons)
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3.9 วันที่ 9 -11 มีน�คม 2559 อบรมก�รใช้ระบบปฏิบัติก�ร Windows 8.1 และโปรแกรม Microsoft office
2013 ณ สำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล จำ�นวน 3 คน
Training on using Windows 8.1 and Microsoft Office 2013 Workshop at Human Resources Bureau
(3 persons), from March 9-11, 2016.
3.10 วันที่ 25 มีน�คม 2559 อบรมก�รใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Internet และ Social Media สำ�หรับผู้มีอ�ยุ 50
ปีขึ้นไป ณ สำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล จำ�นวน 5 คน
Training on basic computer, internet, and social media for the elderly aging over 50 years old
at Human Resources Bureau (5 persons), on March 25, 2016.
3.11 วันที่ 7 -16 มีน�คม 2559 อบรมก�รออกแบบฝึกซ้อมก�รบริห�รวิกฤตก�รณ์ ณ ศูนย์ฝกึ อบรมยุทธวิธตี �ำ รวจ
กล�ง จำ�นวน 1 คน
Crisis Management Training Design at the Central Police Critical Situation Training Center
(1 person), from March 7-16, 2016.
3.12 วันที่ 10 - 11 มีน�คม 2559 อบรมเรื่องก�รฝังเข็มและสมุนไพร ณ โรงแรมเอเชีย จำ�นวน 1 คน
Acupuncture and herbs training at Asia Hotel (1 person), on March 10-11, 2016.
3.13 วันที่ 10 มีน�คม 2559 อบรม INFOGRAPHIC เทรนด์ใหม่ ในง�นประช�สัมพันธ์ ณ สถ�บันก�รประช�สัมพันธ์
จำ�นวน 6 คน
New Trend of INFOGRAPHIC in Public Relations at Public Relations Institute (6 persons), on
March 10, 2016.
3.14 วันที่ 14 -18 มีน�คม 2559 STROKE CLINICAL PRACTICE FOR NURSES ณ โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์
จำ�นวน 2 คน
Stroke Clinical Practice for Nurses at King Chulalongkorn Memorial Hospital (2 person) on March
14-18, 2016.
3.15 วันที่ 18 มีน�คม 2559 อบรมก�รว�งแผนขัน้ สุดท้�ย กลุม่ ก�รฝึกด้�นกิจก�รพลเรือน กองบัญช�ก�รกองทัพ
ไทย จำ�นวน 2 คน
Final planning training, Civic Training Group, Royal Thai Armed Forces Headquarters (2 persons)
on March 18, 2016.
3.16 วันที่ 25 - 29 เมษ�ยน 2559, 10 - 11 พฤษภ�คม 2559 อบรมเทคนิคก�รเขียนหนังสือร�ชก�รและเทคนิค
ก�รเขียนร�ยง�นก�รประชุมอย่�งมีประสิทธิภ�พ ณ สำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล จำ�นวน 4 คน
Training in technical writing bureaucracy books and techniques for writing meeting reports
effectively at Human Resources Bureau (4 persons) from April 25-29 and May 10-11, 2016.
3.17 วันที่ 10 พฤษภ�คม - 10 มิถุน�ยน 2559 อบรมก�รเตรียมคว�มพร้อมสู่ก�รเป็นผู้บริห�ร ณ สำ�นักง�น
บริห�รทรัพย�กรบุคคล จำ�นวน 2 คน
Executive Preparedness Training at Human Resources Bureau (2 persons) from May 10 – June
10, 2016.

116 คน

Attended a Lecture

(116 persons)

5. ประชุม

จ�านวน

48 คน

Attended Meetings

(48 persons)

6. สัมมนา

จ�านวน

23 คน

Seminar Participation

(23 persons)

7. อื่นๆ
จ�านวน
8 คน
Others
(8 persons)
7.1 วันที่ 18 ตุล�คม 2558 ฟังก�รเสวน� ตับจะแข็งแรงดีในไม่ช�้ ขอคืนคว�มสุขให้เธอ ประช�ชน ณ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย จำ�นวน 3 คน
Listen to the dialogue, “the liver will be strong soon and give happiness to the people” at King
Chulalongkorn Memorial Hospital (3 persons), on October 18, 2015.
7.2 วันที่ 22 ตุล�คม 2558 โครงก�รจิตอ�ส�สภ�ก�ช�ดไทยในเหล่�ก�ช�ดจังหวัดปร�จีนบุรี จำ�นวน 4 คน
Listen to the dialogue, “TRC volunteer project in the Provincial Red Cross Chapter of Prachin
Buri” (4 persons), on October 22, 2015.
7.3 วันที่ 18 - 20 พฤศจิก�ยน 2558 เป็นวิทย�กรบรรย�ยเรื่องก�รดูแลผู้ป่วยป�กแหว่ง เพด�นโหว่อย่�ง
ครอบคลุมในเขตลุ่มแม่นำ้�โขงเพื่อคุณภ�พชีวิตที่ดีกว่� ณ โรงแรมพูลแมน ร�ช�ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
จำ�นวน 1 คน
As a guest speaker on “caring for patients with cleft lip and cleft palate, comprehensive gab in
the MRB for better quality of life“, at Pullman Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Province (1 person),
on November 18-20, 2015.
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4. ฟังบรรยาย จ�านวน
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3.18 วันที่ 27 พฤษภ�คม 2559 อบรมกฎหม�ยและจริยธรรมสำ�หรับผู้ประกอบวิช�ชีพก�รพย�บ�ล ณ โรงแรม
เอเซีย กรุงเทพฯ จำ�นวน 1 คน
Law and ethics training for nursing professionals at Asia Hotel (1 person) on May 27, 2016.
3.19 วันที่ 9 - 10 มิถุน�ยน 2559 อบรมก�รพัฒน�ระบบคิดและคว�มคิดสร้�งสรรค์ ณ สำ�นักง�นเสริมศึกษ�
และบริก�รสังคม มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จำ�นวน 2 คน
Developmental and creative thinking training at Department of Education and Social Services,
Thammasat University (2 persons) from June 9-10, 2016.
3.20 วันที่ 18 - 19 สิงห�คม 2559 อบรมก�รกำ�หนดตำ�แหน่งและประเมินค่�ง�น ณ สำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กร
บุคคล จำ�นวน 4 คน
Training, positioning and valuating of job description at Human Resources Bureau (4 persons)
on August 18-19, 2016.

สะสมพัสดุยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค ไว้ยามฉุกเฉิน
Preparation for medicine, medical supplies, medical instrument and consumer goods
for emergency
ตารางสะสมพัสดุยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์เพื่อสนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และงานประชานามัยพิทักษ์ ปีงบประมาณ 2559
The table of cumulative medicine, medical instruments and medical supplies to assist victims,
provide relief to the underprivileged, and improve community health in the fiscal year 2016
รายการ
List
รายงานประจำาปี 2559
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ยอดสะสมจ�กปีงบประม�ณ 2558
Beginning balance from fiscal year 2015
ซื้อและผลิตเพิ่มเติมในปีงบประม�ณ 2559
Additional purchased and production in fiscal year 2016
รับบริจ�คในปีงบประม�ณ 2559
Receive from donations in fiscal year 2016
รวมรับในปีงบประม�ณ 2559
Total receiving in the fiscal year 2016
จ่�ยในปีงบประม�ณ 2559
Distributed in the fiscal year 2016
จ่�ยบริจ�คในปีงบประม�ณ 2559
Donation distributed in fiscal year 2016
รวมจ่�ยในปีงบประม�ณ 2559
Total distribution in the fiscal year 2016
ยอดคงเหลือสะสมยกไปปีงบประม�ณ 2560
Balance carried forward to fiscal year 2017

มูลค่ายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ (บาท)
Value of medicine, medical supplies and
medical instrument (baht)
28,202,278.34
31,501,104.28
835,670.37
60,539,052.99
25,892,330.44
3,080,249.20
28,972,579.64
31,566,473.35

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงยอดสะสมปีงบประม�ณ 2558 จ�ก 28,200,114.78 บ�ท เป็น 28,202,278.34 บ�ท
Note : The beginning balance in the fiscal year 2015 changed from 28,200,114.78 baht
to 28,202,278.34 baht.
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สรุปการซื้อ การ
ปรุง การผลิต และรับบริจาค
เปรียบเทียบกับการจ่ายยา เวชภัณฑ์ และ
เครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ 2559 แบ่งเป็น
The summary of purchases, production,
and donations compared to the
distribution of medicine, medical
supplies and medical instruments
in the fiscal year 2016 :

ซื้อและผลิต
Purchasing and
Production

รับบริจาค
By Donation

จ่าย
Distribution

31,501,104.28
บาท/baht

835,670.37
บาท/baht

28,972,579.64
บาท/baht
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กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ปีงบประมาณ 2559 (จ่ายตามภารกิจ)
Activities on the medicine, medical supplies, and medical instruments to support
the operation of Relief and Community Health Bureau for the fiscal year 2016
(distribute by a mission)
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กิจกรรม
Activity
1. ปรุงและผลิตย� : เพื่อจ่�ยให้กับสถ�นีก�ช�ดต่�งๆ
และใช้ในกิจก�รบรรเท�ทุกข์ รวมทั้งจำ�หน่�ยแก่
บุคคลทั่วไป
Compounding medicine and production of
drugs : Distribution to the Red Cross Health
Stations and to RCHB’s relief assistance, as well
as selling to the public.
2 .จัดย�ชุดส�มัญ : ประกอบด้วยย�และเวชภัณฑ์
5 ร�ยก�ร สำ�หรับ แจกจ่�ยประช�ชนทั่วไปและ
ผู้ประสบภัยต่�งๆ ยอดยกม� 31,630 ชุด
Preparation of household medicine includes
5 pharmaceutical items for distributing to the
general public with a beginning balance of
31,630 sets.
3. จัดย�ชุดสำ�หรับชุมชน : ประกอบด้วยย�และเวชภัณฑ์
18 ร�ยก�ร เพื่อแจกจ่�ยให้กับชุมชนต่�งๆ เช่น
โรงเรียน วัด หมู่บ�้ น ฯลฯ ยอดยกม� 83 ชุด
Preparation of community medicine kit : includes
18 items of medicine and medical supplies
distributed to areas in the community, such as
schools, temples, village, etc. The beginning
balance was 83 sets.
4. จัดตู้ย�ส�มัญ : ประกอบด้วยย�และเวชภัณฑ์ 23
ร�ยก�ร
Preparation of medicine cabinet : consists of
23 items of medicine and medical supplies.

ผลิต/จัดเตรียม
Production/
Preparation

จ่าย
Distribution

หน่วย
Unit

27 / 40

127 / 202

ครั้ง /ร�ยก�ร
time / list

86,795 /
433,975

70,089 /
350,445

ชุด / ร�ยก�ร
set / list

120 / 2,160

70 / 1,260

ชุด / ร�ยก�ร
set / list

71 / 1,633

49 / 1,127

ตู้ / ร�ยก�ร
cabinet / list

300/ 3,900

639/ 8,307

2,644/ 66,465 2,644/ 66,465

1,352 / 96,309 1,352 / 96,309
115 /1,112

115 /1,112

หน่วย
Unit

ชุด / ร�ยก�ร
set / list

ครั้ง / ชิ้น
time / piece
ครั้ง / ชิ้น
time / piece
ครั้ง/ร�ยก�ร
time /list
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5. จัดชุดปฐมพย�บ�ล : ประกอบด้วยย�และเวชภัณฑ์
13 ร�ยก�ร ยอดยกม� 2,951 ชุด
Preparation of first-aid kit : includes 13 items
of medicine and medical supplies with a
beginning balance of 2,951sets.
6. จัดชุดเครือ่ งมือแพทย์ส�ำ หรับหน่วยแพทย์ทวั่ ไป หน่วย
แพทย์เฉพ�ะท�ง และหน่วยปฐมพย�บ�ลต่�งๆ
Arrangement of a medical kit for the general
medical unit, specialized for the medical unit
and first-aid unit.
7. ก�รทำ�เครือ่ งมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้ปร�ศจ�กเชือ้
Sterilization of medical instruments and supplies.
8. ซ่อมบำ�รุงเครื่องมือแพทย์
Maintenance of medical instruments.
9. ก�รจ่�ยย�และเวชภัณฑ์ต�มใบสั่งแพทย์
Dispensing prescribed medicine and medical
supplies
- จ่�ยเจ้�หน้�ทีแ่ ละครอบครัวเจ้�หน้�ทีส่ ภ�ก�ช�ดไทย
Dispensed to Red Cross officers and their
families
- จ่�ยผู้ป่วยสถ�นีก�ช�ดที่ 2,5,11
Dispensed at Red Cross Health Station
No.2,5 and 11
- จ่�ยผู้ป่วยที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
Dispensed at mobile medical teams
หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 2-5 ระดมอ�สมัครม�ช่วยจัด
Note : Activity 2-5, Volunteers support

จ่าย
Distribution
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1,128/3,203

1,128/3,203

ร�ย / ร�ยก�ร
recipient / list

8,324/35,189

8,324/35,189

ร�ย / ร�ยก�ร
recipient / list

5,060/13,503

5,060/13,503

ร�ย / ร�ยก�ร
recipient / list
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กิจกรรม
Activity

ผลิต/จัดเตรียม
Production/
Preparation

ตารางสะสมพัสดุ เครื่องอุปโภค บริโภค ไว้ยามฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และงานประชานามัยพิทักษ์
The table of cumulative basic necessity items for emergency situations to assist victims,
provide relief for the underprivileged, and improve community health

รายงานประจำาปี 2559

รายการ
List
ยอดยกม�สะสมจ�กปีงบประม�ณ 2558
Beginning balance from fiscal year 2015
ซื้อและผลิตเพิ่มเติมในปีงบประม�ณ 2559
Additional purchased and production
in the fiscal year 2016
รับบริจ�คในปีงบประม�ณ 2559
Receive from donations in the fiscal year 2016
รวมรับในปีงบประม�ณ 2559
Total receiving in the fiscal year 2016

มูลค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค (บาท)
Value of basic necessities items (baht)
19,032,280.91
40,350,592.53

6,736,844.55
66,119,717.99
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จ่�ยในปีงบประม�ณ 2559
Distributed in the fiscal year 2016
ยอดคงเหลือสะสมยกไปปีงบประม�ณ 2560
Balance carried forward to fiscal year 2017

47,111,671.50
19,008,046.49

สรุปการซื้อ และผลิต ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
ปีงบประมาณ 2559 แบ่งเป็น
เงินงบประมาณ 31,501,104.28 บาท
รับบริจาค
835,670

.37 บาท
รวมทั้งสิ้น
32,336,774.65 บาท
The summary of purchasing and production
of medicine, medical supplies, and medical
instruments in the fiscal year 2016,
The budget was
31,501,104.28 baht,
receive from donation 835,670.37 baht

สรุปการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค
ซื้อจากเงินงบประมาณ
จ่ายจากเงินงบประมาณ
ซื้อจากเงินบริจาค
จ่ายจากเงินบริจาค
รับสิ่งของบริจาค
จ่ายสิ่งของบริจาค
รับสิ่งของบริจาคจากต่างประเทศ
จ่ายสิ่งของบริจาคจากต่างประเทศ

ปีงบประมาณ 2559
19,944,241.21
14,125,076.47
36,356,115.63
26,565,464.48
4,403,844.55
4,232,130.55
2,189,000.00

แบ่งเป็น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

The summary of purchases of basic necessities items in the
fiscal year of 2016
Purchased from the Budget
19,944,241.21 baht
Distributed
14,125,076.47 baht
Purchased from the Donation 36,356,115.63 baht
Distributed
26,565,464.48 baht
Donated items
4,403,844.55 baht
Distributed
4,232,130.55 baht
Donation from foreign country
baht
Distributed
2,189,000.00 baht
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Summary of the distribution of medicine, medical supplies,
and medical instruments in the fiscal year 2016.
The budget was 25,892,330.44 baht,
donation distributed 3,080,249.20 baht
and total was 28,972,579.64 baht.
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สรุปการจ่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ
2559 แบ่งเป็น
เงินงบประมาณ 25,892,330.44 บาท
เงินบริจาค 3,080,249.20 บาท
รวมทั้งสิ้น 28,972,579.64 บาท

การประชาสัมพันธ์ Public Relations
ผลการด�าเนินงานการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558–กันยายน 2559
The Operation of Public Relations (fiscal year 2016)
ล�าดับที่
Number

รายงานประจำาปี 2559
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รายละเอียดงาน
Job Description

ครั้ง
Time

1.

ง�นบอร์ดข่�วส�ร News Bulletin Board

69

2.

ง�นเสียงต�มส�ย Wired Broadcasting

711

3.

ง�นบอร์ดอวยพรแสดงคว�มยินดี Congratulatory/Greeting Board

4.

ง�นเผยแพร่ข�่ วส�ร Dissemination

180

-สื่ออีเล็กทรอนิกส์ /สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยส�ร ฯลฯ)
Electronic media / Printed media (Newspapers/ Magazines, etc.)

176

3
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- บทคว�มสัมภ�ษณ์ผู้บริห�ร และแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม/โครงก�รต่�งๆ
Executive Interviews and Specialized doctors in each project

3

5.

ง�นผลิตส�รบรรเท�ทุกข์ Relief News

12

6.

ง�นจัดทำ�หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี Annual Report

1

7.

ง�นสื่อมวลชนสัมพันธ์ Mass Media Relationship

9

8.

ง�นผู้มีอุปก�รคุณสัมพันธ์ Donor Relationship

9

9.

ง�นต้อนรับเยี่ยมชมผู้เข้�อบรม ศึกษ� ดูง�น
Welcome visitors and field visit participants

28

10.

ง�นถ่�ยภ�พทำ�ข่�ว อัดขย�ยภ�พสี
Taking photos for news release, color print and enlargement of photos

128

11.

ภ�พและข่�วที่สื่อสิ่งพิมพ์ลงให้เกี่ยวกับกิจกรรมของสำ�นักง�น
News clipping from PR activities

34

12.

ง�นทำ�ป้�ยคัทเอ้�ต์ และป้�ยผ้�กิจกรรม / โครงก�รต่�ง ๆ
Cut-outs and banners for activities/projects

26

13.

ง�นตกแต่งเวทีอ�ค�รสถ�นที่และจัดบอร์ดนิทรรศก�รในโอก�สต่�ง ๆ
Stage decoration, building, and exhibition board on various occasion

66

วันที่ 5 ตุลาคม 2558
พ�ผูบ้ ริห�รสัมภ�ษณ์สดท�งสถ�นีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ ร�ยก�รบ่�ยนีม้ คี �ำ ตอบ เวล� 14.00-15.00 น.
ในหัวข้อ “ก�รจัดก�รภัยพิบัติอ�เซียน และวันลดภัยพิบัติส�กล ปี 2558” จัดขึ้นในวันอังค�รที่ 13 ตุล�คม 2558
ณ ล�นกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
October 5, 2015
The Relief and Community Health Bureau executive gave a LIVE Interview with Modern
Nice TV on ASEAN Day for Disaster Management and International Day for Disaster Reduction.
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ภาพงานประชาสัมพันธ์ Public Relations in Pictures
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วันที่10-11 ตุลาคม 2558
ออกบูธง�นคอนเสิร์ต “กล่อมกรุง” ณ รอยัล พ�ร�กอน ฮอลล์ สย�มพ�ร�กอน
October 10-11, 2015
Exhibition Booth for a Charity Concert “Klom Krug” at Royal Paragon Hall, Siam Paragon
Department Store.

รายงานประจำาปี 2559

วันที่ 20 ตุลาคม 2558
ออกบูธง�นประชุมวิช�ก�รเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษ� ณ ห้องเอนกประสงค์ อ�ค�รแพทยพัฒน์
ชั้นล่�ง คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
October 20, 2015
Exhibition Booth for the Annual Conference at Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
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วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
พ�ผู้บริห�รบันทึกเทปสัมภ�ษณ์ ในร�ยก�รบ่�ยนี้มีคำ�ตอบ เรื่องก�รออกปฏิบัติง�นของหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่เรือพระร�ชท�นเวชพ�หน์ ให้บริก�รในเขตจังหวัดนครปฐม ระหว่�งวันที 1-4 ธันว�คม 2558 ออก
อ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิก�ยน 2558 เวล� 13.05-14.00 น.
November 4, 2016
The Relief and Community Health Bureau executive had a recording interview with
Modern Nice TV about the operation of the royal donated boat “ Vejapah” , a floating medical
unit service in Nakhon Pathom province on Dec 1-4, 2015. It was broadcasted on Friday, Nov 6,
2015, at 1.05-2.00 p.m. “Bai Ni Mee Kam Tob”.

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
จัดง�นแถลงข่�ว
“กิจกรรมบรรเท�ภัยหน�ว
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันว�มห�ร�ช”
ณ สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
November 27, 2016
Held a press
conference on the cold
weather relief activities
in honor celebration of the
H.M. King’s Birthday on
December 5th at the Relief
and Community Health
Bureau.
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วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
พ�ผู้บริห�รสัมภ�ษณ์สดในร�ยก�ร Hospital Hotline พบหมอต่อส�ยตรง ท�ง Thai Visions
Channel ออกอ�ก�ศทุกวันจันทร์ เวล� 18.00-19.00 น. เรื่อง กิจกรรมบรรเท�ภัยหน�วเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันว�มห�ร�ช
November 23, 2015
The Relief and Community Health Bureau executive gave a LIVE Interview with Thai
Visions Channel “Hospital Hotline” ; (the cold weather relief activities in honor celebration of the
H.M. King’s Birthday on December 5th), broadcasted every Monday from 06:00 to 07:00 p.m.)

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 8 ธันวาคม 2558
พ�ผู้บริห�รบันทึกเทปสัมภ�ษณ์ ในร�ยก�รบ่�ยนี้มีคำ�ตอบท�งสถ�นีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ เกี่ยวกับ
กิจกรรมบรรเท�ภัยหน�วเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันว�มห�ร�ช ครั้งที่ 14 จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติง�นวันที่ 15-17
ธันว�คม 2558
December 8, 2015
The Relief and Community Health Bureau executive had a recording Interview with Modern
Nice TV about “the cold weather relief activities in honor celebration of the H.M. King’s Birthday
on December 5th” in the Chiang Mai Province.
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วันที่ 16 มิถุนายน 2559
พ�ผู้บริห�รบันทึกเทปสัมภ�ษณ์ ในร�ยก�รชีวิตชีว� ออกอ�ก�ศท�งสถ�นีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
เรื่องก�รป้องกันคว�มพิก�รแต่กำ�เนิดด้วยโฟเลต เป็นก�รกระตุ้นเตือนให้ภ�ครัฐ องค์กรธุรกิจด้�นอ�ห�ร
และประช�ชนทั่วไป เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของโฟเลตเพื่อป้องกันคว�มพิก�รแต่กำ�เนิด ณ บริษัท ส�ระศิลป์ไทย
ทัศน์ จำ�กัด เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
June 16, 2016
The Relief and Community Health Bureau executive had a recording interview with T.V.3
Channel “chee vit chee va” on disability prevent defects from birth by using folate.
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วันที่ 25 สิงหาคม 2559
พ�ผู้บริห�รสัมภ�ษณ์สดในร�ยก�ร คน
ไทยไม่ทิ้งกัน เกี่ยวกับโครงก�รปันนำ้�ใจในส�ยฝน
เฉลิมพระเกียรติ ซึง่ เป็นโครงก�รทีส่ ร้�งโอก�สให้เด็ก
นักเรียนทีย่ �กไร้ได้มเี สือ้ กันฝนสำ�หรับใส่ไปโรงเรียนใน
หน้�ฝน ออกอ�ก�ศท�งช่อง True Vision 8 หรือ TNN
2 ณ อ�ค�รทิปโก้ ถนนพระร�ม 6 กรุงเทพฯ
August 25, 2016
The Relief and Community Health
Bureau executive gave the LIVE Interview with True Vision 8 “Thai do not leave” on “Pan Nam Jai
Nai Sai Fon Chalerm Phrakiat project”.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 5 ตุลาคม 2559
พบปะสือ่ มวลชน 9 แห่ง ได้แก่สถ�นีโทรทัศน์ชอ่ ง 3 5 7 โมเดิรน์ ไนน์ เอ็นบีที ไทยพีบเี อส และหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน เพื่อมอบของที่ระลึกและประช�สัมพันธ์กิจกรรม “วันจัดก�รภัยพิบัติอ�เซียน และวัน
ลดภัยพิบัติส�กล ประจำ�ปี พ.ศ. 2559” ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 9 ตุล�คม 2559 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมห�นคร
October 5, 2016
meet the 9 mass media, including TV Channel 3, 5, 7, Modern Nine, NBT, Thai PBS and
Thairat, Daily News, Matichon Newspapers gave souvenirs and reported on the information shared
by the public relations department of the “ASEAN Day for Disaster Management and International
Day for Disaster Reduction”.

บุคลากรดีเด่น ประจ�าปี 2559
The Annual Outstanding Personnel of the Year 2016

รายงานประจำาปี 2559

สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่�ของทรัพย�กรบุคคลที่เป็นเสมือนกลไกหลักที่จะทำ�ให้
องค์กรเติบโตและพัฒน�ไปได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ในปีงบประม�ณ 2559 สำ�นักง�นได้พิจ�รณ�คัดเลือกบุคล�กรดี
เด่นและมอบโล่ พร้อมใบประก�ศเกียรติคุณให้แก่บุคคล�กรที่มีคว�มขยัน มีคว�มประพฤติดี และมีคว�มรับผิดชอบ
ต่อก�รปฏิบตั หิ น้�ที่ เพือ่ เป็นก�รประก�ศเกียรติคณ
ุ ให้แก่บคุ ล�กรเหล่�นัน้ ตลอดจนยกย่องบุคล�กรในระดับต่�งๆ ให้
เกิดคว�มภ�คภูมิใจในก�รทำ�ง�น อีกทั้งเป็นก�รสร้�งขวัญและกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�นต่อไป ได้แก่
Relief and Community Health Bureau recognizes and acknowledges the value of human resources
as a key to enable the organization to grow and develop effectively during the fiscal year 2016.
The bureau selected the outstanding staffs to present a plaque with a certificate to the personnel who
are diligencent, well-behaved and responsible in their duties in order to praise them reinforce morale
and encouragement their future performance.
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นายธงชัย คุ้มแจ้ง
เจ้าหน้าที่พัสดุทางการแพทย์และทั่วไป 5
ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2508
บรรจุเข้าท�างานวันที่ 1 ธันวาคม 2534

Mr. Thongchai Kuamjeang
Medical and General Supplies Officer Level 5
Department of the Medical and General Supplies
Born on July 4, 1965
Employed on December 1, 1991

Ms. Kosum Imcharoen
General Services Officer Level 5
The Thai Red Cross Health Station No.5, Sawangkhanivas
Department of the Coordination Red Cross Health Stations
Born on January 24, 1977
Employed on January 21, 2008
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นางสาวโกสุม อิ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
เกิดวันที่ 24 มกราคม 2520
บรรจุเข้าท�างานวันที่ 21 มกราคม 2551

รายงานประจำาปี 2559

103

นายสมพงษ์ ขาวเอี่ยม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2506
บรรจุเข้าท�างานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2529

Mr. Sompong Kaoame
Security Staff
The Thai Red Cross Health Station No.2 (Sukumal Anamai) Bangkok
Department of the Coordination Red Cross Health Stations
Born on May 7, 1963
Employed on November 1, 1986

การเยีย่ มชมกิจการของส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ และหน่วยงานภายนอก
A visit to the Office of Relief and Community Health Bureau and other organizations

ส

ำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ให้ก�รต้อนรับ บรรย�ยสรุปภ�รกิจ และบทบ�ทของสำ�นักง�น ทัง้ ในก�รบรรเท�
ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ซึ่งถือเป็นคว�มสำ�คัญในก�รให้คว�มช่วยเหลือแก่ประช�ชนผู้ประสบภัย
และผูด้ อ้ ยโอก�สแก่บคุ ล�กร หน่วยง�น ทัง้ ภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ ทีส่ นใจเข้�เยีย่ มชมกิจก�รของสำ�นักง�น ดังนี้
We welcome and give a recapitulating about the Relief and Community Health Bureau (RCHB)
roles and missions which notable for giving help to disaster victims throughout preparedness phase, disaster
phase and recovery phase and to disadvantaged along with providing community health to visitors both
from national and international organizations as follows :
รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษ�คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฟังบรรย�ย
เรือ่ ง “บทบ�ทหน้�ทีข่ องสภ�ก�ช�ดไทย” พร้อมเยีย่ มชมกิจกรรมของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เกีย่ วกับก�รบรรเท�ทุกข์
ผู้ประสบภัย
November 16, 2015 Students of Faculty of Law, Huachiew Chalermphrakiat University, received
a lecture on “TRC roles and responsibilities on relief operations” and also took a visit at RCHB.
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วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ให้ก�รต้อนรับผูเ้ ข้�ร่วมประชุม AP NS Disaster Management and Resilience
Reference Group Meeting ณ กรุงเทพฯ ระหว่�งวันที่ 24-27 พฤศจิก�ยน 2558 โดยม�เยี่ยมชมกิจกรรมสำ�นักง�น
บรรเท�ทุกข์ฯ พร้อมรับฟังบรรย�ยสรุป เยี่ยมชมศูนย์สื่อส�รสภ�ก�ช�ดไทย คลังเก็บสัมภ�ระผู้ประสบภัย
November 26, 2015 Director of the RCHB welcomed the participants of AP NS Disaster
Management and Resilience Reference Group Meeting during November 24-27, 2015 in Bangkok received
a relief operation recapitulating at RCHB and took a visit at Thai Red Cross Communication Center and
Relief Goods Warehouse.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 น�ยสเตฟฟ�น แฮร์สตอร์ม เอกอัครร�ชทูตสวีเดนประจำ�ประเทศไทย และ
นักธุรกิจ เยี่ยมชมกิจกรรมสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และเทคโนโลยีด้�นก�รช่วยเหลือ
บรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติก�รภัยพิบัติฯ
November 30, 2015 Sweden’s Ambassador to Thailand, Mr. Staffan HerrstrÖm and businessmen,
paid a visit to RCHB for Information sharing on Technology Assistance for helping disaster victims.
รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 9 ธันวาคม 2558 คุณรติรัตน์ นิมิตรบรรณส�ร นักเขียน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำ�กัด ม�สัมภ�ษณ์ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เกี่ยวกับคว�มร่วมมือระหว่�งสภ�ก�ช�ดไทยกับศูนย์น�โน
เทคโนโลยีแห่งช�ติ ในโอก�สศูนย์น�โนฯ ครบ 12 ปี
December 9, 2015 Khun Ratirat Nimitbansarn, A writer from Amarin Printing and Publishing
Co.,Ltd, interviewed Director of the RCHB on the cooperation between TRC and NANOTEC on the 12th
anniversary of NANOTEC.
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วันที่ 22 ธันวาคม 2558 น.พ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และคณะ
นำ�กระเช้�อวยพร สำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล ในโอก�สครบ 25 ปี โดยมีน�งสุด� ศ�นติวรกุล รักษ�ก�ร
ในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล รับมอบ
December 22, 2015 Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the RCHB, bestowed a gift basket
th
on the 25 Anniversary of Human Resources Bureau received by Mrs. Suda Santiworakul, Acting Director
of Human Resources Bureau.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 23 ธันวาคม 2558 น�งกชแก้ว เชวงศักดิ์สงคร�ม (บูรณะธนิต) ผู้แทนน�งอรุโณช� ภ�นุพันธ์
กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท บรอดค�ชท์ ไทย เทเลวิชั่น จำ�กัด และคุณอรนุช พฤกษ์วัฒน�นนท์ ที่ปรึกษ�ฝ่�ยกิจกรรม
องค์กรเพื่อสังคม บริษัท ฮอนด้� ออโตโมบิล ประเทศไทย จำ�กัด นำ�กระเช้�อวยพรปีใหม่ 2559
December 23, 2015 Mrs. Kochkaew Chavengsaksongkram (Buranatanit), representative of
Mrs. Arunocha Bhanuphan, Managing Director of Broadcast Thai Television Co., Ltd. and Khun Oranuch
Pruekwatananon Corporate Social Responsibility Consultant, Honda Automobile Thailand Co., Ltd. bestowed
a gift basket on RCHB on the occasion of New Year Festival 2016.

รายงานประจำาปี 2559

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผศ.ดร.วรุณยุพ� รอยกุลเจริญ ผูอ้ �ำ นวยก�รวิทย�ลัยพย�บ�ลฯ อวยพรปีใหม่ 2559
December 29, 2015 Professor Assistant Dr. Warunyupa Roykulcharoen, Director of Nursing
College bestowed a gift basket on RCHB on the occasion of New Year Festival 2016.
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วันที่ 4,6,11 มกราคม 2559 น�ยปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รธน�ค�รกสิกรไทย
คุณคันธรส วิจิตรน�วิน ผู้ประส�นง�นมูลนิธิอิออนประเทศไทย และน�งอมรรัตน์ ช�ญปรีชญ� ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ประช�สัมพันธ์ภ�พลักษณ์องค์กร น�ยสมภพ รัตนพรสมปอง ผู้จัดก�รแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท แอดว�นซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส ต�มลำ�ดับ นำ�กระเช้�ม�อวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2559
January 4,6,11, 2016 Mr. Porvarate Chetphongphan First Senior Vice President of Kasikorn
Bank, Khun Kantharoj Wichitnawin, AEON (Thailand), Mrs. Amornratana Chanpreechaya, Director of
Public Relations Corporate Image and Mr. Sompop Rattanapornsompong, Relationship Manager Affairs,
Advanced Info Service Co.,Ltd. (AIS), bestowed a gift basket on RCHB on the occasion of New Year
Festival 2016.

ปีใหม่ 2559
February 2, 2016 Mrs. Angkana Puttiwinyu, President of the Provincial Red Cross Chapter of
Saraburi bestowed a gift basket on RCHB on the occasion of New Year Festival 2016.
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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 น�งอังคณ� พุฒิวิญญู น�ยกเหล่�ก�ช�ดจังหวัดสระบุรี และคณะ เข้�อวยพร
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วันที่ 21 มกราคม 2559 น�งส�วภ�วิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
นำ�กระเช้�ของที่ระลึกอวยพร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) ในโอก�สครบ 74 ปี โดยมีน�งส�วภ�สินี
ปรีช�ธน�พล ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ และน�งส�วป�ณี จ�รีวุฒิชัย ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รส�ยง�น
ส�ยง�นกิจกรรมเพื่อสังคม รับมอบ
January 21, 2016 Ms. Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the RCHB bestowed a gift
basket on Ms. Pasinee Prechathanapol, Vice President Corporate Relationships Group and Ms. Panee
Jarewuthichai Assistant Vice President Corporate Social Responsibility Department at Thai Life Insurance
Plc., on the occasion of 74th years anniversary of Thai Life Insurance Plc.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 28 มกราคม 2559 คณะฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติก�รสนับสนุนก�รจัดก�รเหตุก�รณ์ กรมป้องกัน
และบรรเท�ส�ธ�รณภัย ศึกษ�ดูง�นภ�รกิจก�รบรรเท�ส�ธ�รณภัย ฟังบรรย�ยภ�รกิจของสำ�นักง�น เยี่ยมชมระบบ
ก�รจัดก�รคลังสัมภ�ระผู้ประสบภัย หน่วยผลิตนำ้�ดื่ม และรถสื่อส�รสภ�ก�ช�ดไทย
January 28, 2016 Incident Management Assistant Team (IMAT) took a field visit at RCHB
and received a recapitulating on RCHB activities, Relief Goods Warehouse Management System, Water
Purification Unit and Thai Red Cross Society Communications.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 Mr. Xavier Castellanos ผู้อำ�นวยก�รประจำ�ภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิค สหพันธ์
สภ�ก�ช�ดและสภ�เสี้ยววงเดือนแดงระหว่�งประเทศ (IFRC) เข้�เยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�นบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย
พร้อมบรรย�ยภ�รกิจของสำ�นักง�น และระบบก�รจัดก�รคลัง
February 11, 2016 Mr. Xavier Castellanos, SEA. Regional Director, IFRC took a field visit at
RCHB and received a Relief operation recapitulating on RCHB activities and Relief Goods Warehouse
Management.
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วันที่ 4 มีนาคม 2559 น�ยสิทธิศักดิ์ เพชรด้วง หัวหน้�ง�นอ�ค�รสถ�นที่ ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป และคณะ
เป็นผู้แทนสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ มอบของขวัญและตู้ย�ส�มัญประจำ�บ้�น ให้แก่สำ�นักง�นเขตปทุมวัน เพื่อแสดง
คว�มขอบคุณที่ให้คว�มอนุเคร�ะห์ในก�รจัดเก็บขยะมูลฝอยของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ โดยมีน�ยวิชชพงศ์ สุวรรณ
มัย ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รเขตปทุมวัน รับมอบ ณ สำ�นักง�นเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
March 4, 2016 Mr. Sitthisak Petdoung, Head of the Buildings and Maintenance Division,
Department of the General Administration, as RCHB’s representative bestowed a gift basket and medicine
cabinets on Pathumwan District Office, in the courtesy of RCHB compounds cleaning received by Mr.
Vichapong Suwanmai, Assistant Director of Pathumwan District.

วันที่ 8 มีนาคม 2559 ผูเ้ ข้�ร่วมโครงก�รฝึกอบรม หลักสูตร “จุดประก�ยก�ช�ด” เพือ่ เป็นวิทย�กรแกนนำ�
ของเหล่�ก�ช�ดจังหวัด ม�ศึกษ�ดูง�นบรรเท�ทุกข์ พร้อมเยี่ยมชมคลังสัมภ�ระผู้ประสบภัย
March 8, 2016 Trainees of the Course on Dissemination of Red Cross Red Crescent Movement
for being the keynote speaker of the Provincial Red Cross Chapters took a field visit on Relief operation
at RCHB Relief Goods Warehouse.

รายงานประจำาปี 2559

วันที่ 10 มีนาคม 2559 Mr. Elhadj Assy เลข�ธิก�ร IFRC และคณะ เข้�เยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�นก�ร
บรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมฟังบรรย�ยภ�รกิจของสำ�นักง�น ระบบก�รจัดก�รคลัง และรถทันตกรรมเคลื่อนที่
March 10, 2016 Mr. Elhadj Assy, Secretary General, IFRC received a Relief operation recapitulating
on RCHB activities, Warehouse Management and took a visit at RCHB Mobile Dental Unit.
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วันที่ 14 มีนาคม 2559 น�งอัญชลี เจียประเสริฐ หัวหน้�ฝ่�ยพัฒน�โครงสร้�งและระบบ และคณะเป็น
ผู้แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�รทรัพย�กรบุคคล มอบกระเช้�ดอกไม้ร่วมแสดงคว�มยินดี ในโอก�สที่แพทย์หญิง
ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศได้รับก�รแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
March 14, 2016 Mrs. Anchalee Jearprasert, Head of the Structure and System Development,
bestowed a gift basket to congratulate Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D. on an occasion of a new
promotion as the RCHB Deputy Director.

วันที่ 28 มีนาคม 2559 แพทย์หญิงวร�งคณ� ทองคำ�ใส ผู้เชี่ยวช�ญ น�ยแพทย์ 8 และคณะ นำ�กระเช้�
อวยพร ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ธนิต วัชรพุกก์ อดีตผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เนื่องในโอก�สสวัสดีปีใหม่
พร้อมมอบสมุดภ�พเรือพระร�ชท�นเวชพ�หน์
March 28, 2016 Varangkana Thongkhamsai, M.D. (Medical Experts Level 8), bestowed a gift
basket on Professor Thanit Watcharapuk, M.D., former RCHB Director on the occasion of New Year Festival
2016.
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วันที่ 24 มีนาคม 2559 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
พร้อมด้วยน�งส�วภ�วิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ นำ�กระเช้�ผลไม้อวยพรสำ�นักง�น
บริห�ร ครบ 19 ปี โดยมีน�งนนทิย� แก้วเกตุ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบริห�ร รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อ�ค�ร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญ�ณสังวรฯ
March 24, 2016 Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D., Deputy Director of the RCHB together
with Ms. Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the RCHB bestowed a gift basket on Administration
Bureau on the occasion of its 19th Anniversary received by Mrs. Nontiya Kaewket, Director of Administration
Bureau.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 30 มีนาคม 2559 น�งส�วภ�วิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เป็นผู้แทน
สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ รับมอบร�งวัล ด�วเมขล� ประจำ�ปี 2559 ส�ข�“บุคคลคนดี ศรีสังคม ปีมห�มงคล” จัดโดย
สม�คมผู้สื่อข่�วบันเทิงแห่งประเทศไทย ภ�ยใต้โครงก�รร่วมใจสื่อมวลชนจงรักภักดี ทำ�ดีเพื่อในหลวง - พระร�ชินี ใน
ปีมห�มงคล ณ หอประชุมกรมประช�สัมพันธ์ ซอยอ�รีย์ ถนนพหลโยธิน ซึ่งสม�คมผู้สื่อข่�วบันเทิงฯ ได้ร่วมกิจกรรม
บรรเท�ภัยหน�วเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันว�มห�ร�ช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
March 30, 2016 Ms.Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the RCHB , as the RCHB Representative,
receieved Dao Mekhala Awards organized by Entertainment Correspondents Association of Thailand.
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วันที่ 12 เมษายน 2559 ผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เข้�รดนำ้�ขอพรจ�กเลข�ธิก�ร
สภ�ก�ช�ดไทย เนื่องในเทศก�ลวันสงกร�นต์ประจำ�ปี 2559 ณ ชั้น 9 อ�ค�รเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญ�ณสังวรฯ
April 12, 2016 RCHB Executives and Authorities received the blessings from TRC Secretary
General on the occasion of Songkran Festival 2016.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 12 เมษายน 2559 น�ยแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ พร้อมคณะผู้
บริห�รและเจ้�หน้�ที่สำ�นักง�น เข้�รดนำ้�ขอพรจ�กผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ เนื่องในเทศก�ลวันสงกร�นต์
ประจำ�ปี 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติภัยพิบัติฯ
April 12, 2016 Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the RCHB, RCHB Executives and Staff
received the blessings from the RCHB Director on the occasion of Songkran Festival 2016.

ANNUAL REPORT 2016

วันที่ 19 เมษายน 2559 คุณบุษบ� ตรีสวัสดิ์ ผูจ้ ดั ก�รง�นสือ่ ส�รและกิจกรรมองค์กร ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์
จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมคณะ เยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�นหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภ�ก�ช�ดไทย ใน
สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี พร้อมทั้งเยี่ยมชมคลังสัมภ�ระผู้ประสบภัย
April 19, 2016 Khun Budsaba Trisawat, Communications and Organization Affairs, Siam
Commercial Bank took a visit on the Thai Red Cross Mobile Eye Surgery Unit and Relief Goods Warehouse
at RCHB.

รายงานประจำาปี 2559
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วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นักศึกษ�ชั้นปีที่ 3 วิทย�ลัยพย�บ�ล สภ�ก�ช�ดไทย ศึกษ�ดูง�นและฟังบรรย�ย
เกี่ยวกับบทบ�ทสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ในก�รจัดก�รภัยพิบัติ พร้อมเยี่ยมชมคลังย�และเวชภัณฑ์ ศูนย์ปฏิบัติก�ร
ภัยพิบัติฯ ศูนย์สื่อส�รสภ�ก�ช�ดไทย และคลังสัมภ�ระผู้ประสบภัย
June 9, 2016 Juniors of the Thai Red Cross Collage of Nursing received a Relief operation
recapitulating at RCHB and took a visit at Medicine Warehouse, Thai Red Cross Disaster Operations
Center, TRC Communication Center and Relief Goods Warehouse.
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วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และคณะ นำ�กระเช้�ผลไม้อวยพรวิทย�ลัย
พย�บ�ล สภ�ก�ช�ดไทย ครบ 102 ปี โดยมีผศ.ดร.วรุณยุพ� รอยกุลเจริญ ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยพย�บ�ล รับมอบ
June 16, 2016 Director of the RCHB bestowed a gift of basket on Assistant Professor Dr. Warunyupa
Roykulcharoen, on the occasion of its 102nd Anniversary.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นักศึกษ�คณะพย�บ�ลศ�สตร์ ชั้นปีที่ 3 มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ ศึกษ�ดูง�น
และฟังบรรย�ยเกีย่ วกับบทบ�ทของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ในก�รจัดก�รภัยพิบตั ิ พร้อมเยีย่ มชมคลังย�และเวชภัณฑ์
ศูนย์ปฏิบัติก�รภัยพิบัติฯ ศูนย์สื่อส�รสภ�ก�ช�ดไทย และคลังสัมภ�ระผู้ประสบภัย
July 7, 2016 Juniors of Faculty of Nursing, Assumption University received a Relief operation
recapitulating at RCHB and took a visit at Thai Red Cross Disaster Operations Center, TRC Communication
Center and Relief Goods Warehouse.

รายงานประจำาปี 2559

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 บริษัท ทริปเปิล วี บรอดค�สท์ จำ�กัด โดยคุณวรรธิณี สีเคน ผู้สื่อข่�วในพระร�ช
สำ�นักอ�วุโส สัมภ�ษณ์ผอู้ �ำ นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และน�ยแพทย์ฐปกรณ์ แหนบน�ค แพทย์ประจำ�สำ�นักง�น
บรรเท�ทุกข์ฯ ณ ห้องรับรองชั้น 2 อ�ค�รเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญ�ณสังวรฯ เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์ร�ยก�ร
ส�รคดีเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เรื่องก�รปฏิบัติง�นของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระร�ชท�น
เวชพ�หน์ ออกอ�ก�ศท�งไทยรัฐทีวี ในช่วงเดือนธันว�คม 2559
July 14, 2016 Tripple V. Broadcast Co.,Ltd. by Khun Wanthinee Siken, Senior Reporter, interviewed
Director of the RCHB and Tapakorn Napnak, M.D. on the Royal Donated Boat “ Vejapah” , Floating Medical
Unit which was aired on Thairath Channel in December, 2016
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วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ นำ�กระเช้�ผลไม้อวยพรสำ�นักง�นอ�ส�ก�ช�ด
ครบ 76 ปี โดยมีศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ น�ยแพทย์ดำ�รง เหรียญประยูร ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นอ�ส�ก�ช�ด รับมอบ
August 1, 2016 Director of the RCHB bestowed a gift of basket on Emeritus Professor Damrong
Rianprayoon, M.D. Director of Red Cross Volunteers Bureau on its 76th Anniversary.
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วันที่ 17 สิงหาคม 2559 กลุ่มอ�ส�สมัครโครงก�รมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน จ�กศ�สนจักรพระเยซูคริสต์
แห่งวิสทุ ธิชนยุคสุดท้�ย ช่วยบรรจุสงิ่ ของใส่ในถุงธ�รนำ�้ ใจสภ�ก�ช�ดไทย ช่วยผูป้ ระสบภัย เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่�น จำ�นวน 2,000 ชุด ณ คลังสัมภ�ระผู้ประภัย อ�ค�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
August 17, 2016 Mormon Volunteers hands Aid Project Group from the Church of Jesus Christ
of the Latter-day Saints helped packing 2,000 sets of TRC Relief Kits at RCHB Warehouse for the flood
victims in Nan province.
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วันที่ 25 สิงหาคม 2559 น�งส�วภ�วิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ พร้อม
เจ้�หน้�ที่ อบรมก�รใช้ง�นคอมพิวเตอร์และเครือข่�ยอย่�งปลอดภัย เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้ให้แก่บุคล�กรของหน่วยง�น
และเตรียมคว�มพร้อมรับมือกับภัยคุกค�มท�งไซเบอร์ที่อ�จจะเกิดขึ้น พร้อมศึกษ�ดูง�นคว�มก้�วหน้�ท�งด้�นก�ร
พัฒน�และบูรณ�ก�รระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและสื่อส�รของภ�ครัฐ ณ สำ�นักง�นรัฐบ�ลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�ร
มห�ชน) EGA (สรอ.) ถนนร�งนำ้� เขตร�ชเทวี กรุงเทพฯ
August 25, 2016 Ms. Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the RCHB and authorities attended
on the Computer Program Workshop for gaining a knowledge on potential cyber threats preparedness at
EGA Office.

วันที่ 5 กันยายน 2559 น�ยสุวัฒน์ เสวตไอย�ร�ม ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ด้�นประช�สัมพันธ์
และกรรมก�รสม�คมช่�งภ�พผู้สื่อข่�วโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ เข้�พบผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
บรรเท�ทุกข์ฯ เพื่ออำ�ล�ไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริก�
September 5, 2016 Mr. Suwat Sawetiyaram, RCHB Counselor, paid a visit to RCHB Director for
his farewell to USA.
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วันที่ 14 กันยายน 2559 Mr. Olav Aasland ผู้ประส�นง�นด้�นก�รตอบสนองภ�วะฉุกเฉิน (Emergency
Response Coordinator) ฝ่�ยจัดก�รภัยพิบตั ิ ในฐ�นะผูแ้ ทนสภ�ก�ช�ดนอร์เวย์ เข้�พบเพือ่ ห�รือเกีย่ วกับคว�มเป็นไป
ได้ที่สภ�ก�ช�ดไทยจะร่วมลงน�มในบันทึกคว�มเข้�ใจ เพื่อให้ก�รสนับสนุนแก่สภ�ก�ช�ดนอร์เวย์ ในก�รปฏิบัติหน้�ที่
ให้คว�มช่วยเหลือด้�นบริก�รสุขภ�พอน�มัยในภ�วะฉุกเฉิน โดยมีผอู้ �ำ นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และคณะผูแ้ ทน
จ�กโรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ และเจ้�หน้�ที่วิเทศสัมพันธ์ ร่วมห�รือ ณ ศูนย์ปฏิบัติก�รภัยพิบัติฯ
September 14, 2016 Mr. Olav Aasland, Emergency Response Coordinator, Norwegian Red Cross,
paid a visit to discuss on a possibility to sign MoU between Thai Red Cross and Norwegian Red Cross on
Health Emergency Response with RCHB Director and TRC staff.

วันที่ 16 กันยายน 2559 ภญ.จิร�วรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ และคณะ
มอบกระเช้�แสดงคว�มยินดีกรมกิจก�รพลเรือนทห�รอ�ก�ศ ดำ�เนินกิจก�รครบ 13 ปี โดยมี พลอ�ก�ศโท ณัฐพงษ์
วิริยะคุปต์ เจ้�กรมกิจก�รพลเรือนทห�รอ�ก�ศ รับมอบ
September 16, 2016 Mrs. Jirawan Santipitak, Assistant Director of the RCHB, bestowed a gift
of basket on Air Marshal Nattapong Wiriyakup, Commander-In-Chief The Royal Thai Air Force on the
occasion of its 13thAnniversary.
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วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะสภ�ก�ช�ดล�ว เยี่ยมชมกิจกรรมสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ฟังบรรย�ย
สรุป พร้อมเยี่ยมชมสวนงูของสถ�นเส�วภ�
November 8, 2016 Lao Red Cross took a visit and received a Relief operation recapitulating at
RCHB and took a visit at Queen Saovabha Memorial Institute’s Snake Farm

ANNUAL REPORT 2016

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 องค์ก�รพุทธศ�สนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับบริษัท ปรินด� จำ�กัด (มห�ชน) มอบ
ผ้�ห่ม 1,500 ผืน
October 2, 2015 The World Fellowship of Buddhists (WFB) in collaboration with Prinda Plc.,
donated 1,500 blankets.
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วันที่ 5 ตุลาคม 2558 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธ�นมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมคณะ มอบชุด
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬ� ถุงใส่อุปกรณ์กีฬ� และตู้กดนำ้�ดื่ม รวมมูลค่� 1,802,946.25 บ�ท เพื่อเด็กนักเรียนในถิ่น
ทุรกันด�ร
October 5, 2015 Khun Suporn Wattanavekin, Vice Chairman of AEON Thailand Foundation
donated computers, sport gears and water dispensers worth 1,802,946.25 baht for school children in rural
areas.
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วันที่ 11 ตุลาคม 2558 คุณส�ยทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธย� ประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่ ริห�ร (ส�ยธุรกิจสือ่ ) บริษัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จำ�กัด (มห�ชน) มอบเงินจำ�นวน 100,000 บ�ท จ�กก�รจัดคอนเสิร์ต “กล่อมกรุง 2” โดยศิลปินระดับ
ตำ�น�น สุเทพ สวลี ชรินทร์ อรวี ธ�นินทร์ รุ่งฤดี เศรษฐ� และศรีไศล ระหว่�งวันที่ 10-11 ตุล�คม 2558 เพื่อสมทบ
ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงก�รจักษุศัลยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
โดยมี พ.ญ.อุไรวัลย์ ติงนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษ น�ยแพทย์ 9 รับมอบ ณ รอยัล พ�ร�กอน ฮอลล์ สย�มพ�ร�กอน
October 11, 2015 Khun Saithip Montrikul Na Ayudhaya, Chief Executive Officer (Media
Business line), GMM Grammy Plc., donated 100,000 baht from the Charity Concert “Klom Krung 2” famous
singers of all time, Suthep, Sawaree, Charin, Orawee, Tanin, Rungridee, Setha and Srisalai, during October
10-11, 2015 to contribute funds to help patients in the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye
Surgery Project.
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วันที่ 14 ตุลาคม 2558 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำ�นวน 200,000 บ�ท เพื่อสนับสนุน
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
October 14, 2015 Khun Bhupind Ghai and her family donated 200,000 baht to support in the
Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit.
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วันที่ 26 ตุลาคม 2558 พระครูมงคลภ�วน�นุสิฐ ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�สวัดป�กนำ้� พร้อมด้วย Mr.masuruota
บริษัท Lunex ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ร่วมกับร้�นจำ�หน่�ยแว่นต�ในประเทศญี่ปุ่น มอบแว่นต�และกรอบแว่นต�ให้
แก่ศูนย์จักษุม�ตรและแว่นต�สภ�ก�ช�ดไทย จำ�นวน 811 อัน เพื่อนำ�ไปประกอบแว่นต�ช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สที่มี
ปัญห�ท�งส�ยต�ให้ส�ม�รถมองเห็นได้อย่�งปกติ
October 26, 2015 Assistant Abbot of Wat Paknam (Phra Mongkol Pawananusit) in collaboration
with the optical shop in Japan together with Mr. Masuruota, Lunex (Japan) company and others donated
811 eyeglasses and frames to Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center for help the disadvantaged
people, who have visually impaired
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วันที่ 3 ธันวาคม 2558 สถ�นเอกอัครร�ชทูตสหพันธ์ส�ธ�รณรัฐไนจีเรีย ประจำ�ประเทศไทย ร่วมกับ
บริษัท เอฟ ซี เค จำ�กัด โดย Mr.Ferdinard Nduka และ Mrs.Wipaporn Nduka และคณะ มอบบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป
จำ�นวน 500 ลัง เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
December 3, 2015 The Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Thailand in collaboration
with FCK Co.,Ltd., Mr. Ferdinard Nduka, Mrs. Wipaporn Nduka and others donated 500 boxes of instant
noodle for helping the disaster victims.
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วันที่ 8 ธันวาคม 2558 คุณนงลักษณ์ กวีวัจน์ น�ยกสม�คมพย�บ�ลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภ�คใต้
สหรัฐอเมริก� และคณะ มอบเงินจำ�นวน 400,000 บ�ท สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภ�ก�ช�ดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี
December 8, 2015 Khun Nongluk Kaweewat, President of Thai Nurses Association of Southern
California donated 400,000 baht to support the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery
Unit.
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วันที่ 17 ธันวาคม 2558 Mr. Masamitsu Ikuta กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำ�กัด
มอบมุ้งชนิดมีส�รกำ�จัดยุง Topvalu Olyset net จำ�นวน 100 หลัง มูลค่� 115,000 บ�ท ณ สำ�นักง�นใหญ่ บริษัท
อิออน (ไทยแลนด์) จำ�กัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
December 17, 2015 Mr. Masamitsu Ikuta, Managing Director of AEON (Thailand) Co.,Ltd.
donated 100 mosquito nets worth 115,000 baht.
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วันที่ 22 ธันวาคม 2558 คุณกฤติย� ศรีสนิท รักษ�ก�รกรรมก�รผูจ้ ดั ก�รใหญ่ บริษัท อยุธย� แคปปิตอล
ออโต้ลีส จำ�กัด (มห�ชน) และประธ�นคณะกรรมก�รอ�ส�สมัครกรุงศรี ออโต้ ประจำ�ปี 2558 และคณะ มอบผ้�ห่ม
ต้�นภัยหน�วให้แก่ผู้ประสบภัยหน�ว มูลค่� 120,000 บ�ท
December 22, 2015 Khun Kittiya Srisanit, Acting Managing Director of Ayudhaya Capital
Auto lease Plc., Chairman of Krungsri Auto Volunteers Committee, donated blankets worth 120,000 baht
to help the victims of the cold weather.

วั น ที่ 7 มกราคม 2559
น.ส.สุกัญญ� ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้�ง�น
บรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย รับมอบผ้�ห่มจำ�นวน
112 ผืน จ�กกองแผนง�นกิจก�รพิเศษ สำ�นักง�น
ยุทธศ�สตร์ตำ�รวจ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
January 7, 2016 Ms. Sukanya
Sabudommangmee, Head of the Relief
Division, received 112 blankets donation
from Special Task Planning Division, Office
of Police Strategy, Royal Thai Police.
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วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 Mrs. Astrid Amaya ภริย�เอกอัครร�ชทูตโคลอมเบีย ประจำ�ประเทศไทย Mrs.
Akiko El Housni ภริย�เอกอัครร�ชทูตโมรอคโค ประจำ�ประเทศไทย Mrs. Juri Sekiguchi Drofenik ภริย�เอกอัครร�ชทูต
ออสเตรีย ประจำ�ประเทศไทย Mrs. Olga Bar - Skaya ภริย�เอกอัครร�ชทูตรัสเซีย ประจำ�ประเทศไทย ร่วมกับ
คุณด�รัตน์ พิทกั ษ์สทิ ธิ์ ประธ�นฝ่�ยจัดห�ทุนสม�คม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ และคณะ มอบเงินจำ�นวน 150,000 บ�ท
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระร�ชท�นเวชพ�หน์ และคุณด�รัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ มอบเงินจำ�นวน
10,000 บ�ท เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขป�กแหว่ง-เพด�นโหว่ และคว�มพิก�รอื่น
February 8, 2016 Mrs. Astrid Amaya, spouse of Columbian Ambassador to Thailand along with
Morocco’s Mrs. Akiko El Housni, Austrias Mrs. Juri Sekiguchi Drofenik and Russia’s Mrs. Olga Bar - Skaya
in collaboration with Khun Darat Pitaksit, President of Fund Raising, YWCA Bangkok and others donated
150,000 baht to support the Royal Donated Boat “Vejapah”, Floating Medical Unit and Khun Darat Pitaksit
donate 10,000 baht to support the Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery Unit.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท ซิกน่� ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) โดยทีมผู้บริห�รจ�กหล�ยประเทศ
ทั่วโลก ร่วมกิจกรรมจิตอ�ส�(CSR) บรรจุถุงยังชีพ จำ�นวน 300 ชุด ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เพื่อ
นำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
February 24, 2016 Executives Team of Cigna Insurance Plc., packed 300 survival kits at JW
Marriott Hotel Bangkok for helping disaster victims as CSR activities.
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วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ์ ประธ�นกรรมก�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมคณะผู้บริห�ร มอบเงินจ�กก�รจัดกิจกรรมวิ่งมินิม�ร�ธอนก�รกุศล “SET BULL RUN Mini Marathon 2016”
จำ�นวน 1,500,000 บ�ท ณ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชด� กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขป�กแหว่ง-เพด�นโหว่ฯ
February 28, 2016 At the Stock Exchange of Thailand Ratchadapisek Road Bangkok, Dr.Chaiwat
Wiboonsawat, Chairman of the Stock Exchange of Thailand and executive management team donated
1,500,000 baht from the event “SET BULL RUN Mini Marathon 2016” to support the Cleft Lip, Cleft Palate and Other
Deformities Surgery Unit.
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วันที่ 8 มีนาคม 2559 คุณศิริน อ�ร์ทิเนียน ภริย�กงสุลกิตติมศักดิ์อ�ร์ม�เนียน และที่ปรึกษ�
คณะกรรมก�รจัดง�นบ�ซ�ร์ 2015 ร่วมกับ คุณด�รัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธ�นฝ่�ยจัดห�ทุน สม�คม ไว ดับยู ซี เอ
กรุงเทพฯ คุณดำ�รัสพร พีระเสถียร ผู้ช่วยฝ่�ยจัดห�ทุน และคุณสุทธิพงษ์ อินพิล� เจ้�หน้�ที่โครงก�ร มอบเงินจำ�นวน
131,000 บ�ท เพื่อสนับสนุนรถเข็น เตียง และไม้เท้�แก่ผู้พิก�ร และผู้ด้อยโอก�ส
March 8, 2016 Khun Sirin Athinien, spouse of Honorary Consular of Republic of Armenia to the
Kingdom of Thailand and Advisor to the YWCA International Charity Bazaar 2015 Organizing Committee
in collaboration with Khun Darat Pitaksit, President of Fund Raising, YWCA Bangkok donated 131,000
baht to support wheelchairs, beds and canes for disabled and the underprivileged.

รายงานประจำาปี 2559

วันที่ 1 เมษายน 2559 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ น�ยแพทย์พิชัย บุณยะรัตเวช พร้อมด้วย แพทย์หญิง
กนก บุณยะรัตเวช มอบเงินจำ�นวน 500,000 บ�ท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
April 1, 2016 Emeritus Professor Pichai Bunyaratavej, M.D. and Kanok Bunyaratavej,
M.D. donated 500,000 baht to support Relief and Community Health Bureau operations.
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วันที่ 4 เมษายน 2559 คุณดวงพร กิจเลิศบรรจง ผู้จัดก�รแผนก Company Secretary, Corporate
Affairs บริษัท โกลว์ พลังง�น จำ�กัด (มห�ชน) มอบเงินจำ�นวน 50,000 บ�ท เพื่อสนับสนุนชุดธ�รนำ้�ใจสภ�ก�ช�ดไทย
ช่วยผู้ประสบภัย
April 4, 2016 Khun Daungporn Kitlertbanjong, Company Secretary, Corporate Affairs, manager
Glow Energy Plc., donated 50,000 baht to support Relief Kits for victims.
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วันที่ 28 เมษายน 2559 คุณสัณห์ชัย ศรีวัฒน� service planning division supervisor บริษัท ฟูจิทสึ
เท็น (ประเทศไทย) จำ�กัด และคณะ มอบเงินจำ�นวน 57,350 บ�ท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศญี่ปุ่น
April 28, 2016 Khun Sanchai Sriwattana, Service Planning Division Supervisor, Fujitsu-ten
(Thailand) Co.,Ltd., donated 57,350 baht to help the earthquake victims in Japan
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วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 น�งส�วทองเปลว พงษ์รัตน์ หัวหน้�กลุ่มง�นช่วยอำ�นวยก�ร รับมอบเงิน
จำ�นวน 76,480 บ�ท จ�กก�รแข่งขันฮอกกีก้ �รกุศล ระหว่�ง Thai and Western All-stars และ Dallas Stars’Johnny
Oduya เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ ณ ชั้น 7 ศูนย์ก�รค้�เซ็นทรัล ส�ข�พระร�ม 9
May 21, 2016 Ms.Thongplawe Pongratana, Head of the Department of Executive Service,
accepted donation funds 76,480 baht from Charity Hockey Tournament between Thai and Western
All-stars and Dallas Stars’Johnny Oduya to support Relief and Community Health Bureau operations
at 7th floor Central Department Store Rama 9.

รายงานประจำาปี 2559

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 คุณกฤติย� ศรีสนิท ประธ�นคณะกรรมก�รอ�ส�สมัครกรุงศรี ออโต้ ประจำ�ปี
2558 พร้อมคณะ มอบเงินจำ�นวน 30,000 บ�ท สนับสนุนหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขป�กแหว่งเพด�นโหว่ฯ
June 1, 2016 Khun Kittiya Srisanit, Chairman of Krungsri Auto Volunteers Committee, donated
30,000 baht to support the Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery Unit.
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วันที่ 20 มิถุนายน 2559 น.พ.ทวิร�ป ตันติวงศ์ ผู้อำ�นวยก�รแผนกรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิท
ไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด และคณะ มอบเงินจำ�นวน 1,200,000 บ�ท สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
ภ�ยใต้โครงก�ร “จีเอสเค ธน�ค�รย�เพื่อบรรเท�ทุกข์ประช�ชน”
June 20, 2016 Thavirap Tantiwongse, M.D. Public Affairs Director, GlaxoSmithKline (Thailand)
Co.,Ltd. and his team presented a chegue for 1,200,000 baht to the Thai Red Cross Society’s Relief and
Community Health Bureau, to support the implementation of their activities under the “ GSK Medicine
Bank for Relief and Community Health” program.
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วันที่ 20 มิถุนายน 2559 คุณกิจธวัช ฤทธีร�วี ประธ�นกรรมก�รมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย และคณะ
มอบเงินจำ�นวน 500,000 บ�ท เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขป�กแหว่ง-เพด�นโหว่ฯ และโครงก�ร
ยิ้มสวยเสียงใสฯ
June 20, 2016 Khun Kittawat Ritteerawee, President of Amway for Thai Society Foundation
donated 500,000 baht to support the Cleft Lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery Unit and the
Beautiful Smile Beautiful Voice Project.
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วันที่ 27 มิถุนายน 2559 บริษั ท เอ็ม บี เค จำ�กัด (มห�ชน) โดยน�งส�วธัญพิชช� พึ่งสุจริต
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์กร และน�ยณรงค์ จิตต์เกษม ผู้จัดก�รฝ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส พร้อมด้วยเจ้�หน้�ที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำ�กัด (มห�ชน) มอบข้�วม�บุญครอง จำ�นวน 100 ถุง และนำ้�ดื่ม
MBK Group จำ�นวน 1,000 ขวด เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์
June 27, 2016 MBK Plc., Ms. Tanpicha Peungsujarit, Assistant Director of Organization
Communication Division and Mr. Narong Jitkasem, Food and Beverage Manager of Pathumwan Princess
Hotel and others donated 100 packs of rice and 1,000 bottles of drinking water.
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วัน ที่ 7 กรกฎาคม 2559 Mrs. Oh Chung-wha ภริย�เอกอัครร�ชทูตเก�หลี พร้อมด้วย
Mrs.Gracita Tolentino ภริย�เอกอัครร�ชทูตสวิตเซอร์แลนด์ และคุณวันทนีย์ โชตินนั ทเศรษฐ์ รักษ�ก�รน�ยกสม�คม
ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมคณะ มอบเงินจำ�นวน 150,000 บ�ท สนับสนุนหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
July 7, 2016 Mrs. Oh Chung-wha, spouse of Korea Ambassador to Thailand along with
Switzerland’s Mrs. GracitaTolentino and Khun Wantanee Chotinantasaeth, Acting President of YWCA
Bangkok, donated 150,000 baht to support the Hearing Rehabilitation and Ear Surgery Unit.
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วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ศ�สตร�จ�รย์ น�ยแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำ�นวยก�รศูนย์น�โนเทค ห�รือ
คว�มร่วมมือในก�รสนับสนุนกิจกรรมสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ฯ
July 27, 2016 Professor Sirirurg Songsivilai, M.D. Executive Director of Nation Nanotech Center
(NANOTEC) had a cooperative meeting in providing assistance to Relief and Community Health Bureau
operations.
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วันที่ 19 สิงหาคม 2559 น�ยพิรุณโรจน์ ไกรสุรพงศ์ กลุ่ม YUAN 2 หลักสูตร Ultra Wealth และคณะ
มอบเงินจำ�นวน 20,000 บ�ท เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต และหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ กิจกรรมละ
10,000 บ�ท
August 19, 2016 Mr.Piroonroj Kraisuraphong, YUAN 2 Group, Ultra Wealth Course, donated
10,000 baht to support the Hearing Rehabilitation Ear Surgery Unit and 10,000 baht to support the Thai
Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit.
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วันที่ 29 สิงหาคม 2559 คุณวันทนีย์ โชตินันทเศรษฐ์ รักษ�ก�รน�ยกสม�คม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
พร้อมคณะ มอบเงินจำ�นวน 270,000 บ�ท สนับสนุนหน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภ�ก�ช�ดไทยฯ จำ�นวน 120,000 บ�ท
และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จำ�นวน 150,000 บ�ท
August 29, 2016 Khun Wantanee Chotinantasaeth, Acting President of YWCA Bangkok donated
270,000 baht, 120,000 baht to support the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit
and 150,000 baht to support the Mobile Dental Unit.
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วันที่ 11 ตุลาคม 2559 น�ยวรพล เจนนภ� กรรมก�รและเลข�นุก�รมูลนิธิเอสซีจี และคณะกรรมก�ร
มูลนิธิเอสซีจี มอบสุข�กระด�ษ จำ�นวน 1,000 ชุด ณ อ�ค�ร 1 มูลนิธิเอสซีจี เขตบ�งซื่อ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย
October 11, 2016 Mr. Worapol Jennapa Director and Secretary of the SCG Foundation and
SCG Foundation Board, donated 1,000 sets of paper toilet for flood victims.
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วันที่ 21 ตุลาคม 2559 รองศ�สตร�จ�รย์ อรุณีประภ� หอมเศรษฐี ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นจัดห�ร�ยได้ และ
คณะ มอบย�กันยุง จำ�นวน 23,040 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่ประช�ชนที่ม�ร่วมถว�ยสักก�ระพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จ
พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมห�ร�ชวัง ในช่วงคำ่�ได้ปลอดจ�กยุง
October 21, 2016 Associate Professor Aruneeprabha Homsettee, Honorary Advisor Counselor
of Fund Rasing Bureau, TRC donated 23,040 mosquito repellent for the people coming to pay tribute to
His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej at the Grand Palace.
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ น�ยกสม�คมทันตแพทย์จัดฟันแห่ง
ประเทศไทย มอบเงินจำ�นวน 200,000 บ�ท จ�กก�รจัดโครงก�ร “ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ” เพื่อช่วยเหลือเด็กป�กแหว่ง
เพด�นโหว่ ซึ่งดำ�เนินก�รโดยสม�คมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มห�วิทย�ลัยขอนแก่น
November 22, 2016 Assoc. Prof. Dr. Chairat Charoemratanarote, president of Thai Association
of Orthodontists (ThaAo), gave a donation of 200,000 baht from the charity project, Happy Smiles, Happy
Hearts” for help children suffering with cleft lips and cleft palates, support from Thai Association of
Orthodontists (ThaAo), Khon Kaen University.

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธ�นมูลนิธอิ อิ อนประเทศไทย มอบชุดคอมพิวเตอร์ เครือ่ งดนตรี
และตู้กดนำ้�เย็น รวมมูลค่� 2,011,335 บ�ท เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันด�รที่ข�ดแคลน
November 25, 2016 Khun Suporn Wattanavekin, Vice Chairman, AEON Thailand Foundation
donated computers, musical instruments and cold water dispensers worth 2,011,335 baht for school children in
rural areas.

รายนามผู้บริจาคเงิน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ประจำาปี 2559
List of Donors donated from 50,000 baht for the Year 2016
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ที่
ชื่อ-นามสกุล
NO.
List of Donors
1. มูลนิธิตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand Foundation
2. บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด
GlaxoSmithKline (Thailand) Co., Ltd.
3. สม�คม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YWCA Bangkok
4. โรงพย�บ�ลสิรินธร
Sirindhorn Hospital
5. มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
Amway for Thai Society Foundation
6. ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ น�ยแพทย์พิชัย บุณยะรัตเวช
Emeritus Professor Pichai Bunyaratavej, M.D.
7. สม�คมพย�บ�ลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภ�คใต้
Thai Nurses Association of Southern California
8. บริษัท สตูดิโอ ไลน์ เอเจนซี่ จำ�กัด และ ผู้ร่วมบริจ�ค
Studio Line Agency Co., Ltd. and others
9. องค์กร ไอ อ�ร์ ซี
International Rescue Committee (I.R.C. Organization)
10. คุณ ภูพินทร์ ไค
Khun Bhupind Ghai
11. สม�คมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริก�
Thai Physicians Association of America : TPAA
12. บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน)
G.M.M. Media Public Company Limited
13. น�ย ภักดี ก�ลวันตว�นิช
Mr. Pakdee Kalawantawanich
14. แพทย์หญิง จินตน� ปรมกุล
Jintana Paramakul, M.D.

จ�านวนเงิน
Amount (THB)
1,495,550.00
1,200,000.00
1,022,000.00
800,000.00
500,000.00
500,000.00
400,000.00
270,627.5
250,000.00
200,000.00
173,600.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

จ�านวนเงิน
Amount (THB)
100,000.00
100,000.00
100,000.00

50,000.00
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50,000.00
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ที่
ชื่อ-นามสกุล
NO.
List of Donors
15. บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด ( มห�ชน )
The Navakij Insurance Plc.
16. พลโท น�ยแพทย์ สุปรีช� โมกขะเวส
Lt.Gen. Supreecha Mokaves, M.D.
17. น�งส�ว ทองใบ ยิ้มเยื้อน
Ms. Thongbai Yimyeun
18. น�ย เดช� ศรีวีรเดช�
Mr. Decha Sriviradecha
19. บริษัท โกลว์ พลังง�น จำ�กัด (มห�ชน)
Glow Energy Plc.

ผังบริหารงาน : ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Organization Chart : Relief and Community Health Bureau, The Thai Red Cross Society

ผู้อำ�นวยก�ร Director

รองผู้อำ�นวยก�ร(1) Deputy Director (1)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร (1) Assistant Director (1)
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ฝ่�ยบริก�รท�งก�รแพทย์
Deparment of the Medical
Services Division
- ง�นบริก�รท�งก�รแพทย์
Medical Services Division
- ง�นทันตกรรม
Dentistry Division
- ง�นธุรก�รทั่วไป
General Administration
Division
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ศูนย์ปฏิบัติก�รภัยพิบัติ สภ�ก�ช�ดไทย
Thai Red Cross Disaster
Operations Center

ฝ่�ยประส�นง�นสถ�นีก�ช�ด
Deparment of the Coordination
Thai Red Cross Health Stations
ฝ่�ยบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย
Deparment of the Relief Division
- ง�นธุรก�รทั่วไป
General Administration Division
- ง�นบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย
Relief Division
- ง�นเสริมสร้�งศักยภ�พคว�ม
พร้อมรับภัยพิบัติ
Capacity Building and
Disaster preparedness Division

- ง�นประส�นและอำ�นวยก�ร
กิจก�รสถ�นีก�ช�ด
The Coordination Thai Red
Cross Health Stations Support
Division
- ง�นธุรก�ร
General Administration Division

ศูนย์จักษุม�ตรและแว่นต�สภ�ก�ช�ดไทย
Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center

- ง�นอำ�นวยก�รข้อมูล
Data and It Support Division
- ง�นวิทยุสื่อส�ร
Radio Communication Division

สถ�นีก�ช�ดที่ 4 นครร�ชสีม�
The Thai Red Cross Health Station No.4,
Nakhon Ratchasima

สถ�นีก�ช�ดที่ 1 พลสุรินทร์อน�มัย จ.สุรินทร์
The Thai Red Cross Health Station No.1,
Pol-Surin Anamai, Surin

สถ�นีก�ช�ดที่ 5 สว�งคนิว�ส จ.สมุทรปร�ก�ร
The Thai Red Cross Health Station No.5,
Sawangkaniwas, Samut Prakan

สถ�นีก�ช�ดที่ 2 สุขุม�ลอน�มัย กรุงเทพฯ
The Thai Red Cross Health Station No.2,
Sukumal Anamai, Bangkok

สถ�นีก�ช�ดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ
สย�มบรมร�ชกุม�รี ในโอก�สฉลองพระชนม�ยุ
5 รอบ 2 เมษ�ยน 2558
The Thai Red Cross Health Station No.6
Aranyaprathet Hornor Celebration (H.R.H. Princess
Maha Chakri Siridhorn 5th Cycle Birthday
Anniversary Celebrations 2nd April 2015)

สถ�นีก�ช�ดที่ 3 เชียงใหม่
The Thai Red Cross Health Station No.3,
Chiang Mai

รองผู้อำ�นวยก�ร (2) (ว่�ง) Deputy Director (2) (vacancy)

- ง�นส�รบรรณ
Documents Management Division
- ง�นก�รเจ้�หน้�ที่
Personnel Division
- ง�นอ�ค�รสถ�นที่
Building and Maintenance Division
- ง�นย�นพ�หนะ
Vehicle Division
ฝ่�ยก�รเงินและบัญชี
Deparment of the Finance
and Accounting
- ง�นก�รเงิน Finance Division
- ง�นบัญชี Accounting Division
- ง�นงบประม�ณ Budget Division

สถ�นีก�ช�ดที่ 7 จ.อุบลร�ชธ�นี
The Thai Red Cross Health Station No.7,
Ubon Ratchathani
สถ�นีก�ช�ดที่ 8 เอื้อนอน�มัย จ.เพชรบุรี
The Thai Red Cross Health Station No.8,
Eurn Anamai, Phetchaburi
สถ�นีก�ช�ดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จ.ประจวบคีรีขันธ์
Hua Hin Chalerm Phrakiat
Red Cross Health Station,
Prachuap Khiri Khan

- ง�นธุรก�รและบัญชีพัสดุ
Administration and Supply Division
- ง�นจัดซื้อจัดจ้�ง Procurement Division
- ง�นคลังพัสดุทั่วไป Warehouse Division
- ง�นคลังย�และเวชภัณฑ์
Drug and Medical Supplies Division
- ง�นเครื่องมือแพทย์และจ่�ยกล�ง
Medical Instrument and Central Supplies
Division

กลุ่มง�นช่วยอำ�นวยก�ร
Deparment of the Executive Services
- ง�นนโยบ�ยและแผน Policy and Strategy Analyst Division
- ง�นประช�สัมพันธ์ Public Relations Division
- ง�นเลข�นุก�รกิจ Secretary Services Division

สถ�นีก�ช�ดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
The Thai Red Cross Health Station No.11, Wiset Niyom, Bangkok
สถ�นีก�ช�ดสิรินธร (สถ�นีก�ช�ดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมร�ช
Sirindhorn Red Cross Health Station, (the Thai Red
Cross Health Station No.12, Thong Song) Nakhon Si Thammarat
สถ�นีก�ช�ดเทพรัตน์ (สถ�นีก�ช�ดที่ 13 จ.ต�ก)
Tepparat Red Cross Health Station
(the Thai Red Cross Health Station No.13, Tak)
สถ�นีก�ช�ดที่ 14 พังง� เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ
สย�มบรมร�ชกุม�รี ในโอก�สฉลองพระชนม�ยุ 5 รอบ 2 เมษ�ยน 2558
The Thai Red Cross Health Station No.14 Phang-Nga Hornor
Celebration (H.R.H. Princess Maha Chakri Siridhorn 5th
Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015)
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ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป
Deparment of the General
Administration

ฝ่�ยพัสดุท�งก�รแพทย์และทั่วไป
Deparment of the Medical and General Supply
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ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร (2) Assistant Director (2)

บทส่งท้าย
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ในน�มของสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์ สภ�ก�ช�ดไทย รูส้ กึ ขอบคุณ
และชื่นชมในคว�มพย�ย�ม คว�มตั้งใจของคณะทำ�ง�น ที่จะทำ�ให้ร�ยง�นประจำ�ปีฉบับ
ปีพ.ศ.2559 ออกม�สวยง�มมีเนื้อห�ส�ระให้เป็นประโยชน์ แก่ท่�นผู้อ�่ นทุกท่�น โดยเฉพ�ะ
ในปีนี้สำ�นักง�นฯ ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์
พระบรมร�ชินีน�ถ สภ�น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษ� 84 พรรษ�
และทรงดำ�รงตำ�แหน่งสภ�น�ยิก�สภ�ก�ช�ดไทย 60 ปี ท�งสำ�นักง�นฯ พย�ย�มแปลและ
เรียบเรียงภ�ษ�อังกฤษคู่ขน�นไปด้วย เพื่อแจกจ่�ยให้กับผู้มีอุปก�รคุณและช�วต่�งช�ติ
ที่ม�เยี่ยมเยือนได้เข้�ใจและเข้�ถึงกิจกรรมของสภ�ก�ช�ดไทย ในส่วนของสำ�นักง�นฯ
นี้ให้ม�กขึ้น เพื่อนำ�ไปพัฒน�ต่อไป
ท้�ยสุดนี้คณะผู้จัดทำ�สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ยินดีน้อมรับคำ�ติ
ชมและข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปปรับปรุงร�ยง�นประจำ�ปีในปีต่อๆ ไปอีกครั้งหนี่ง ขอขอบคุณ
ล่วงหน้�ม� ณ ที่นี้
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พลโท
(น�ยแพทย์อำ�น�จ บ�ลี)
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์
สภ�ก�ช�ดไทย

On behalf of Relief and Community Health Bureau of the Thai Red Cross
Society, we would like to thank and sincerely appreciate the organizing committee
for developing the Annual Report for the Year 2016. With their efforts and hardwork
to make this book more beautiful and useful for those concerns. This year 2016,
RCHB had operated the activities in the Honor Celebration on the Auspicious Occasion
of Her Majesty Queen Sirikit’s 84th birthday and 60th anniversary of being President
of the Thai Red Cross Society, that we put effort to translate the content in English
for benefits of benefactors as well as our guests in understanding our missions
and accessing to our activities if it worth for the future development of humanity
principles. This report will be initiative part with hoping for the usefulness. Finally
the organizing committee of RCHB welcome the suggestion as well as the productive
criticism for improvement in following issues. We would like to thank you again,
hoping we will hear from you in the near future.
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Acknowledgement with thanks.

Lt. Gen. (Rtd) Amnat Barlee, MD.
Director of the Relief and Community Health
Bureau
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รายนามคณะกรรมการจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2559
ของส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Committee Preparation of the Annual Report 2016,
Relief and Community Health Bureau.
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คณะที่ปรึกษา Adviser
1. พลโท น�ยแพทย์อ�ำ น�จ บ�ลี
Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D.
2. น�ยแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
Pichit Siriwan, M.D.
3. แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ
Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D.
4. น�งส�วภ�วิณี อยูป่ ระเสริฐ
Ms. Pavinee Yuprasert
5. เภสัชกรหญิงจิร�วรรณ สันติพทิ กั ษ์
Mrs. Jirawan Santipithak

ผูอ้ �ำ นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์
Director of the Relief and Community Health Bureau
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์
Deputy Director of the Relief and Community Health Burea
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์
Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์
Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทกั ษ์
Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau

คณะกรรมการ Committee
1. น�งส�ววันเพ็ญ ฐ�นิสสรณ์
Ms. Wanpen Thanissorn
2. น�งส�วอุษ� บุญเปลี่ยน
Ms. Usa Boonplian
3. น�งส�วสุก�ญจน์ อยู่คง
Ms. Sukan Yukong
4. น�งดวงพร พลปัถพี
Mrs. Duangporn Phonpattapee
5. น�งณัฐวดี พูลอำ�ไภย์
Mrs. Nattavadee Poolamphai
6.น�งศิริมล คัมภีร์พันธุ์
Mrs. Sirimol Khumpheephant
7. น�งวรรณวิมล เขื่อนวัง
Mrs. Wannavimol Khuanwang
8. น�งส�ววรนุช จันทร์อุไร
Ms. Woranuch Janurai
9. น�งส�วอิสร�ภรณ์ พละศักดิ์
Ms. Israporn Parasak

หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
ประธ�นกรรมก�ร
Head of the Public Relations Division
Head of Committee
ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ พย�บ�ล 7
กรรมก�ร
Senior Professional RN Level 7
Committee
ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ พย�บ�ล 7
กรรมก�ร
Senior Professional RN Level 7
Committee
ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ พย�บ�ล 7
กรรมก�ร
Senior Professional RN Level 7
Committee
หัวหน้�ง�นส�รบรรณ
กรรมก�ร
Head of the Documents Management Division Committee
พย�บ�ล 6
กรรมก�ร
Registered Nurse Level 6
Committee
พย�บ�ล 6
กรรมก�ร
Registered Nurse Level 6
Committee
พย�บ�ล 6
กรรมก�ร
Registered Nurse Level 6
Committee
พย�บ�ล 4
กรรมก�ร
Registered Nurse Level 4
Committee

19. น�ยเจริญ จ�รุภัทธ์พันธ์
Mr. Charoen Charuphatphaun
20. น�งส�วสหัทย� เลิศปัญญ�
Ms. Sahataya Leadpanya
21. น�งส�วขวัญใจ จงประเสริฐ
Ms. Kwanjai Jongprasert
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เจ้�หน้�ที่พัสดุ 5
กรรมก�ร
General Supplies Officer Level 5
Committee
เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ 5
กรรมก�ร
Public Relations Officer Level 5
Committee
เจ้�หน้�ที่โสตทัศนศึกษ� 5
กรรมก�ร
Audio-Visual Technician Level 5
Committee
น�ยช่�งศิลป์ 5
กรรมก�ร
Graphic Designer Level 5
Committee
เจ้�หน้�ที่บันทึกข้อมูล 4
กรรมก�ร
Data Recording Officer Level 4
Committee
เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร 3
กรรมก�ร
Service Officer Level 3
Committee
เจ้�หน้�ที่ก�รเงินและบัญชี 3
กรรมก�ร
Finance and Accounting Officer Level 3
Committee
เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ 5
กรรมก�รและเลข�นุก�ร
Public Relations Officer Level 5 Committee and Secretary
เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ 4
กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
Public Relations Officer Level 4
Committee and
Secretary Assistant
เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร 4
กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
Service Officer Level 4
Committee and
Secretary Assistant
เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ 3
กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
Public Relations Officer Level 3
Committee and
Secretary Assistant
เจ้�หน้�ที่ประช�สัมพันธ์ 3
กรรมก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
Public Relations Officer Level 3
Committee and
Secretary Assistant
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10. น�ยพิทักษ์ชัย สิทธิสงคร�ม
Mr. Pithakchai Sitthisongkram
11. น�งส�วอังศุม�ลี อรรถเจดีย์
Ms. Angsumalee Atthachadee
12. น�ยวินัย ดำ�เกลี้ยง
Mr. Vinai Damkliang
13. น�ยเฉลิมพล เพียรธุรัตน์
Mr. Chalermpon Painturat
14. น�งกัลทรี ดำ�รงค์กุล
Mrs. Kantaree Damrongkul
15. น�ยรัตนชัย สีสุขโข
Mr. Rattanachai Srisukkho
16. น�งส�วอัจฉร� แจ่มศรี
Ms. Ajchara Jamsri
17. น�งส�วกรรณิก�ร์ เอมแสง
Ms. Kannika Aemsang
18. น�งเส�วภ�คย์ ปิ่นกุมภีร์
Mrs. Saowapark Pinkumpee

รายนามคณะท�างานกองบรรณาธิการปรับปรุงแก้ไขภาษาอังกฤษ
หนังสือรายงานประจ�าปี 2559 ของส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Editorial Board English Language of the Annual Report 2016,
Relief and Community Health Bureau.
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1. ภญ.จิร�วรรณ สันติพิทักษ์
Mrs.Jirawan Santipithak
2. น�งส�วภ�วิณี อยู่ประเสริฐ
Ms. Pavinee Yuprasert
3. พ.ญ.ก�นด� ลิมิตเล�หพันธุ์
Kanda Limitlaohaphan, M.D.
4. ภญ.สุม�ลิน ศีลพิพัฒน์
Ms. Sumalin Silpipat
5. น�งสุนิษฐิด� เพชรด้วง
Mrs. Sunisthida Phetduang
6. น�งส�วทองเปลว พงษ์รตั น์
Ms. Tongplawe Pongratana
7. น�งวัลลภ� สุขศิริมัช
Mrs. Wallapa Suksirimuch
8. น.พ. ฐปกรณ์ แหนบน�ค
Tapakorn Napnak, M.D.
9. ภญ. สุดสิริ ช�ญณรงค์
Ms. Sudsiri Channarong
10. น�งส�วสุกัญญ� ทรัพย์อุดมมั่งมี
Ms. Sukanya Subaudommukmee
11. น�งส�วสุก�ญจน์ อยู่คง
Ms. Sukan Yukong
12. น�งคนึงนิจ จันทรทิน
Mrs. Kanungnij Chantaratin
13. น�งส�วแน่งน้อย จุไธสง
Ms. Nangnoi Juthaisong
14. น�งดวงพร พลปัถพี
Mrs. Duangporn Phonpattapee

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์ ประธ�นคณะทำ�ง�น
Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau
Head of Board
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์
คณะทำ�ง�น
Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau
Board
รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ฝ่�ยบริก�รท�งก�รแพทย์
คณะทำ�ง�น
Acting Head of the Department of Medical and Services
Board
รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ฝ่�ยพัสดุท�งก�รแพทย์และทั่วไป
คณะทำ�ง�น
Acting Head of the Department of Medical and General Supplies
Board
หัวหน้�ฝ่�ยบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย
คณะทำ�ง�น
Head of the Department of Relief
Board
หัวหน้�กลุม่ ง�นช่วยอำ�นวยก�ร
คณะทำ�ง�น
Head of the Department of Executive Services
Board
ผู้ช่วยหัวหน้�พย�บ�ลสำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์และประช�น�มัยพิทักษ์
คณะทำ�ง�น
Assistant Head of the Nurse, the Relief and Community Health Bureau Board
น�ยแพทย์ 7
คณะทำ�ง�น
Doctor Level 7
Board
หัวหน้�ง�นคลังย�และเวชภัณฑ์
คณะทำ�ง�น
Head of the Drug and Medical Supplies Division
Board
หัวหน้�ง�นบรรเท�ทุกข์ผู้ประสบภัย
คณะทำ�ง�น
Head of the Relief Division
Board
ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ พย�บ�ล 7
คณะทำ�ง�น
Senior Professional RN Level 7
Board
ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ พย�บ�ล 7
คณะทำ�ง�น
Senior Professional RN Level 7
Board
ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ พย�บ�ล 7
คณะทำ�ง�น
Senior Professional RN Level 7
Board
ผู้ชำ�น�ญก�รพิเศษ พย�บ�ล 7
คณะทำ�ง�น
Senior Professional RN Level 7
Board

คณะทำ�ง�น
Board
คณะทำ�ง�น
Board
คณะทำ�ง�น
Board
เลข�นุก�รคณะทำ�ง�น
Secretary Board
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เภสัชกร 6
Pharmacist Level 6
พย�บ�ล 6
Registered Nurse Level 6
ผู้ช่วยพย�บ�ล 5
Practical Nurse Level 5
หัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์
Head of the Public Relations Division
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15. ภญ. ปิยะน�ถ แสงมณี
Ms. Piyanat Sangmanee
16. น�งศิริมล คัมภีร์พันธุ์
Mrs. Sirimol Khumpheephant
17. น�ยไพฑูรย์ น้อยวิเศษ
Mr. Phaitoon Noiviset
18. น�งส�ววันเพ็ญ ฐ�นิสสรณ์
Ms. Wanpen Thanissorn

