It also organized a memorandum of understanding (MOU) signing ceremony on “Cooperation for the
integrated movement on the use of disaster database system and geographic information systems to assist the
disaster victim” together with the disaster relief network agencies, namely Thai Red Cross Society, Department
of Disaster Prevention and Mitigation, Bangkok Municipality, Internal Security Operations Command, Office of
the Permanent Secretary Ministry of Public Health, National Institute for Emergency Medicine, Department of
Health Service Support, National Health Commission Office, Department of Provincial Administration, Department
of Local Administration, Department of Lands, Department of Land Development, Department of Public Works
and Town & Country Planning, Royal Irrigation Department, Meteorological Department, Metropolitan Electricity
Authority, Provincial Electricity Authority, Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public
Organization) and Thai Intelligent Traffic Information Center, a total of 19 organizations, on November 5, 2020
at Samyan Mitrtown Hall, Bangkok.
โดยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 ได้เพิ่มการใช้งานให้ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน หรือ อสม. และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว หรือ อสต. ส่งคำ�ร้องขอความช่วยเหลือ
ทั้งในเรื่องของการกักกันโรคโควิด-19 อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดในมนุษย์
การคมนาคม ซึ่งมีการร้องขอมากว่า 20,319 คำ�ร้อง นอกจากนี้ยังได้มีการปักหมุดพิกัดกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก ผู้พิการ กลุ่มที่ช่วยตนเองไม่ได้ และกลุ่มไร้ที่พึ่ง เข้าในระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อให้
หน่วยงานเครือข่ายใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัย
During the novel coronavirus-infected pneumonia or COVID-19 pandemic, it has increased its usage
of “Phonphai Application” by public health volunteers and migrant health volunteers send the requests for
assistance in terms of the COVID-19 quarantine, floods, fire, tropical storm, drought, cold, epizootic, human
epidemic diseases and traffic, that more than 20,319 requests have been requested. In addition, vulnerable
groups, such as the elderly, bed-bound patients, children and disabilities a group of people who can’t help
themselves and a group of homeless people, have been pinned into the “Phonphai” application
system in order to provide the benefit for network agencies in the quickly assistance to the vulnerable groups
when disaster strikes.
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วันที่ 23 ธันวาคม 2463 ได้มีประกาศของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำ�นวยการสภากาชาดสยาม ให้ตั้งกองบรรเทาทุกข์ขึ้น เพื่อช่วย
มหาชนทั่วไป ไม่ว่าชาติใด ภาษาใด ซึ่งได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติภัย ทั้งยามปกติ
และยามสงคราม และได้แต่งตัง้ นายพันเอก พระศักดาพลรักษ์ (พลตรีพระยาดำ�รงแพทยาคุณ) เป็นผูอ้ �ำ นวยการ
คนแรก ในระยะแรกการดำ�เนินงานของสภากาชาดสยามแบ่งเป็นกอง 5 กอง คือ กองพยาบาล กองวิทยาศาสตร์
กองอนามัย กองบรรเทาทุกข์ และกองอนุกาชาด
December 23, 1920 H.R.H. Prince Baripatra Sukhumbhand, Prince of Nakorn Sawan Warapinit,
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 Bhathayakhun) as the first director. In the early
days of the establishment of the Siamese Red Cross Society, it was divided into 5 departments, such as Department of Nursing,
Science, Health, Relief, and Red Cross Youth.
พ.ศ.2474 รวมกองพยาบาลเข้ากับกองบรรเทาทุกข์ In 1931 Merged Department of Nursing into Department of Relief.
พ.ศ.2475 รวมกองอนามัยเข้ากับกองบรรเทาทุกข์ เรียกชื่อใหม่ว่ากองบรรเทาทุกข์และอนามัย สภากาชาดสยาม จึงมี 3 กอง คือ
กองบรรเทาทุกข์และอนามัย กองวิทยาศาสตร์ และกองอนุกาชาด
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, such as Department of Relief and Health, Science and Red Cross Youth.
พ.ศ.2515 ได้ยกเลิกกองบรรเทาทุกข์และอนามัย แยกเป็น กองบรรเทาทุกข์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
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.
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2528 กองบรรเทาทุกข์มี 5 แผนก คือ แผนกบรรเทาทุกข์ แผนกสถานีกาชาด แผนกธุรการ แผนกสถานพักฟื้น
สวางคนิวาส และ แผนกยาและเวชภัณฑ์
February 4, 1985 the Department of Relief had 5 divisions, such as Division of Relief, the Thai Red Cross Health Stations,
Administration, Sawangkhanivas Rehabilitation Center, Medicine and Medical Supplies.
วันที่ 15 ธันวาคม 2529 จัดตั้งศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทยขึ้นที่ชั้น 6 อาคารกองบรรเทาทุกข์ ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ไนติงเกล” ต่อมาได้ย้าย
ที่ทำ�การมาที่อาคารเทิดพระเกียรติ ฯ ชั้น 2 ในปี 2542 ใช้ชื่อว่า “ศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย”
December 15, 1986 Established the Communications Center of the Thai Red Cross Society on the 6th floor of Relief Building
and named it the “Nightingale Center”. In 1999, the center moved to 2nd floor of Somdet Phra Nyanasamvara (Charoen Suvaddhano)
Memorial Building, Terd Prakiat Building and renamed “the Thai Red Cross Disaster Operations Center”.
วันที่ 2 มกราคม 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำ�เนินไป
ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสำ�นักงานใหม่ของกองบรรเทาทุกข์ เป็นอาคาร 6 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณสถานเสาวภา เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 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 the compound
of Queen Saovabha Memorial Institute, addressed on 1871 Henry Dunant Road, Patumwan, Bangkok 10330.
พ.ศ.2540 กองบรรเทาทุกข์เปลีย่ นชือ่ เป็นสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ โดยมีกจิ การภายในสำ�นักงานแยกเป็นฝ่ายต่างๆ
5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบรรเทาทุกข์ ฝ่ายสถานีกาชาด ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ และสถานพักฟื้นสวางคนิวาส
In 1997 the Department of Relief renamed to the Relief and Community Health Bureau with five internal divisions, such as General
Administration, Relief, the Thai Red Cross Health Stations, Medicine and Medical Supplies and Sawangkhanivas Rehabilitation Center.
พ. ศ. 2541 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภากาชาดไทยว่าด้วยกิจการของสภากาชาดไทยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยแยกสถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ ออกจากฝ่ายสถานีกาชาด ทำ�ให้กจิ การภายในสำ�นักงาน ฯ แยกเป็น 6 ฝ่าย โดยเพิม่ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติเป็นอีกฝ่าย
และต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างใหม่จึงรวมสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ให้กลับมาอยู่ในความดูแลของฝ่ายสถานีกาชาดตามเดิม
In 1998, The amendment of the Thai Red Cross’s Articles of Association regarding the business of the Thai Red Cross is made more
appropriate. So, Hua Hin Chalerm Phrakiat Thai Red Cross Health Station separated from the Thai Red Cross Health Stations Coordination
Division and added to 6th division of the Relief and Community Health Bureau. Later, when there was a reorganization, Hua Hin
Chalerm Phrakiat Thai Red Cross Health Station was reunited with the Thai Red Cross Health Stations Coordination Division as before.
วันที่ 7 พฤษภาคม 2541 มีพิธีเปิดศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และให้
คำ�ปรึกษาแนะนำ�ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการในความดูแลของจักษุแพทย์ อีกทั้งจัดจำ�หน่ายแว่นตา
และอุปกรณ์ โดยนำ�รายได้ส่วนหนึ่งมาสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตา
May 7, 1998 Organized the opening ceremony of the Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center to provide the optical
sight examination and give correctly and theoretically advice to the people with visual impairment in the care of an ophthalmologist,
include to dispense the eyeglasses and equipment by donating part of the income to assist the disadvantaged people with visual
problems.

วันที่ 29 กันยายน 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำ�เนิน
ไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา และพระราชทานนามว่า “ศูนย์สภากาชาดไทย
เวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ” ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าน้อย ตำ�บลบางจัก อำ�เภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
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”, located at riverside of Noi River, Bangchak Sub-district, Wiset Chai
Chan district, Ang Thong province.
วันที่ 23 มีนาคม 2543 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธเี ปิดอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ซึง่ เริม่ ก่อสร้าง
เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์ เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2540
เวลา 13.30 น. การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2542 อาคารสูง 11 ชั้นหลังนี้ได้ใช้เป็นที่ทำ�การของสำ�นักงานบริหาร ส่วนกลาง
รวมถึงห้องประชุมของสภากาชาดไทย และได้แบ่งบางส่วนเป็นที่ทำ�การของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (ผู้บริหารสำ�นักงาน
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ)
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, Terd
Prakiat Building” which started the construction on February 17, 1997 and Somdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharaja
Sakalamahasanghaparinayaka, His Holiness the Supreme Patriarch of Thailand, laid the foundation stone on April 19, 1997 at 13.30 hr.
The 11-storey building was completed on March 10, 1999 and used as the office of Administration Bureau and Central Bureau and
meeting rooms of the Thai Red Cross Society, include partially divided into the offices of Relief and Community Health Bureau (RCHB
Executives, Disaster Operations Center, General Administration Division and Executive Services Division).
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำ�เนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และทรงเสด็จเยี่ยม สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ได้ทรงมีพระราชดำ�ริถึงการขยายพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย
ที่เพิ่มจำ�นวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
June 28, 2007 H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Executive Vice-President of the Thai Red Cross Society, proceed
to perform the royal duties in Srakaew Province and visited the Thai Red Cross Health Station No. 6 Aranyaprathet. In this regard,
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn had royal idea to expand the service areas for the continually growing number of patients
in the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit Project
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ทรงโปรดพระราชทานพระราชานุญาต ให้สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ใช้ชื่อว่า สถานีกาชาดที่ 6
อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประดับที่ป้ายชื่อ
June 6, 2015 granted the royal permission to the Thai Red Cross Health Station No. 6 Aranyaprathet to be named the
Thai Red Cross Health Station No.6 Aranyaprathet Honor Celebration To H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn on
auspicious occasion of 5th Cycle Birthday Anniversary, 2nd April 2015 and invited the honor celebration emblem on
auspicious occasion of 5th Cycle Birthday Anniversary, 2nd April 2015 decorated at the office nameplate.
พ.ศ.2554 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำ�เนินงาน แบ่งเป็น
1 กลุ่มงาน 2 ศูนย์ 6 ฝ่าย ดังนี้ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบริการทางการแพทย์ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
In 2011, the Relief and Community Health Bureau (RCHB) reorganized the implementation structure, divided into 1 group,
2 centers and 6 divisions, such as Executive Services Division Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center, Thai Red Cross Disaster
Operations Center, Finance and Accounting Division, General Administration Division, Relief Division, Medical Services Division,
Medical and General Supply Division and Thai Red Cross Health Station Coordination Division.
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สภากาชาดไทยได้ยกสถานะสถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา ขึ้นเป็นสถานีกาชาดลำ�ดับที่ 14
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
October 1, 2015 The Thai Red Cross Society raised the status of Thai Red Cross Health Station, Phang Nga branch to
Thai Red Cross Health Station No.14 for honor celebration on auspicious occasion of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th
Cycle Birthday Anniversary, 2nd April 2015
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 และได้รับพระราชทานนามสถานีกาชาดดังกล่าวว่า “สถานีกาชาดที่ 14 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558”
November 27, 2015 gave the royal permission to be named the “Thai Red Cross Health Station No.14 Honor Celebration of
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn on auspicious occasion of 5th Cycle Birthday Anniversary, 2nd April 2015”.
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบ 100 ปี ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส
และการประชานามัยพิทักษ์
December 23, 2020 the Relief and Community Health Bureau (RCHB) reached its 100th anniversary in the operational mission
of relief assistance to the disaster victims, the disadvantaged people and community health services.

โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (แอปพลิเคชัน พ้นภัย)
Project for further expanding and improvement of usability of disaster database system and
geographic information system (GIS) in order to victim relief assistance
(“Phon Phai” Mobile Application).

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบภารกิจแก่นหลักด้านการบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยพิบัติ จึงให้ความสำ�คัญอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งด้านสิ่งของยังชีพ การขนส่งและอพยพ และบริการ
ทางการแพทย์ ฯลฯ รวมทั้งปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับ
สถานการณ์ในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น โดยตระหนักถึงความสำ�คัญของการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย
The Thai Red Cross Society is the humanitarian and a non-profit organization, its main mission and responsibility to bring
assistance without discrimination to the disaster victims. So the operations to provide the relief to the disaster victim is very
significant, whether it be the necessities for sustenance, transportation and evacuation and medical services, etc. Moreover,
Paradigm Shift in management practices and information system development that consistent with situation in the occurred
crisis, by recognizing the importance of disaster preparedness both of tools, equipment, human resources and the collaboration
between all sectors, in order to provide the timely assistance and met the requirement of the disaster victims.
สภากาชาดไทย โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ภายใต้การสนับสนุนของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ได้จัดทำ� “โครงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ขึ้น ในลักษณะบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้าน
ข้อมูลสถานการณ์ การเตือนภัย การร้องขอความช่วยเหลือ และการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถ
แลกเปลีย่ นและแบ่งปันข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาเรือ่ งความสับสนของข้อมูล ความไม่ทวั่ ถึง และความซาํ้ ซ้อน
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือกันเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย ดังนี้
1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
2. กรุงเทพมหานคร
3. กระทรวงสาธารณสุข
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
5. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
6. การไฟฟ้านครหลวง
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. สภากาชาดไทย

The Relief and Community Health Bureau, TRCS, founded by The International Federation of Red Cross
and Red Crescent (IFRC), conducted the “Development and Integration Project of Disaster Database System and
Geographic Information System (GIS) for relief assistance” by collaboration with the related government and private
agencies on the situation database, disaster warning, helping request and relief assistance practice. Therefore,
all agencies able to exchange and share the useful information, which lead to the problem solving on the data
confusion, inequality and redundancy of victim assistance by signing a memorandum of cooperation (MOU)
on January 8, 2015 at the Ratchamonthon Meeting Room, Montien Hotel, namely networking partners as follow
1. Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior.
2. Bangkok Metropolis
3. Ministry of Public Health
4. National Health Commission Office
5. National Institute for Emergency Medicine
6. Metropolitan Electricity Authority
7. Provincial Electricity Authority
8. Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) : GISTDA
9. King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
10. The Thai Red Cross Society
โดยได้มีการการดำ�เนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น ระยะที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 - 2559
ระยะที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561- 2562) และปัจจุบันเป็นการดำ�เนินโครงการในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2563) ซึ่งมุ่งเน้น
การนำ�ระบบ “Application พ้นภัย” ที่ได้มีการพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และได้
จัดทำ�โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
The project has been implemented continuously, divided into the first phase of January 2015 - 2016,
the second phase of January 2018-19 and the current project implementation in phase 3 (2020) which focuses
on leading the developed system of “Phon Phai Application” to be used for maximum benefit thoroughly and
efficiently, include established the project to expand and improve the usablility of the disaster database system
and the geographic information system (GIS) to assist the disaster affected victims.
นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยเป็นความร่วมมือในการบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ซึ่งมี สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลจราจรอัจฉริยะไทย
รวม 19 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ กรุงเทพ ฯ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย
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Her Majesty Queen Sirikit
The Queen Mother
President
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สารเลขาธิการสภากาชาดไทย
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ได้ปฏิบตั งิ าน
อันเป็นภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ในการบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ของประชาชนมาโดยตลอด นับตั้งแต่ได้สถาปนาสำ�นักงาน ฯ
ขึ้น เมื่อปี 2463
และในปี 2563 เป็นปีทสี่ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ครบ 100 ปี  
เป็น 100 ปีทไี่ ด้ท�ำ หน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็ง และมุง่ มัน่ ในการดำ�เนิน
กิจกรรมและโครงการอันเป็นคุณประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศ
ชาติ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำ�งานและพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
และเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ ตอบสนองต่อนโยบาย
ความเป็นพลวัตและนวัตกรรมของสภากาชาดไทย
นอกจากนี้ ยังเป็นปีทสี่ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ปฏิบตั งิ าน
อย่างหนักในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งคนไทยและแรงงาน
ข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19
ตัง้ แต่เริม่ สถานการณ์ ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบนั
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ ซึ่งเห็นผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ในการรับรู้ขององค์กรและสาธารณชน
ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ คณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ทุกท่าน ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดำ�เนินกิจกรรมต่าง ๆ  
รวมทั้ง ผู้มีอุปการคุณของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ที่เป็น
กำ�ลังสำ�คัญที่ทำ�ให้สภากาชาดไทยสามารถทำ�งานด้าน
การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้ต่อเนื่องยาวนานเป็นเวลากว่า 
100 ปี และเชื่อมั่นว่าสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จะปฏิบัติ
หน้าที่และพัฒนาการทำ�งานให้ก้าวหน้า  เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสต่อไป ด้วยเมตตา
ธรรม และมนุษยธรรม ตามหลักการกาชาด และเจตนารมณ์
ของสภากาชาดไทยสืบไป

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย

Message from the Secretary General
of the Thai Red Cross Society
Ever since its establishment in 1920, the Relief and Community Health Bureau of the
Thai Red Cross Society has performed its main duty in relief works to the disaster victims
and disadvantaged also promote the better quality of life of people throughout.
In 2020, it marks the 100th anniversary of the Relief and Community Health Bureau
to 100 years of strengthening its duties and be determined to implement the activities and
programs which is beneficial to society and nation. Moreover, it improved continuously
working models and developed the activities in order to comply with the changing social and
technological conditions as well as responding to the policy of dynamism and innovation of
the Thai Red Cross Society.
It is also a year when the Relief and Community Health Bureau has worked hard to
provide assistance to both Thai and migrant workers who has been affected by the situation
of an epidemic of the novel coronavirus-infected pneumonia (COVID-19) since the beginning
of the situation in early 2020 until now by performing duties to the fullest capacity, the results
are evident in the perception of the organization and the public.
I wish to take this opportunity to express my admiration and appreciation to all the
executives and staffs of the Relief and Community Health Bureau, all sectors in the activity
implementation as well as the benefactor of the Relief and Community Health Bureau which
is an important force that enables the Thai Red Cross Society continue to perform the relief
assistance for over 100 years and I am confident that the Relief and Community Health Bureau
will perform its duties and develop work progress to make of the maximum benefits for the
disaster victims, unprivileged and disadvantaged people with loving-kindness and humanity
according to the principles of the international Red Cross movement and in the spirit of the
Thai Red Cross Society.

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

สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ปี 2563 เป็นปีทมี่ คี วามสำ�คัญอย่างมากของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เนื่องจากเป็นปีที่
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ปฏิบตั งิ านมาครบ 100 ปี นับจาก
วันสถาปนาสำ�นักงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2463 และ
เป็นปีทที่ กุ ประเทศทัว่ โลก ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
หรือ โควิด-19 ทำ�ให้สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ทีร่ บั ผิดชอบ
ภารกิจหลักด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย
จำ�เป็นต้องกำ�หนดมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค
ทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานและผู้รับบริการ
รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบคอบและเร่งด่วน
ในวาระทีส่ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ปฏิบตั งิ านครบ 100 ปี
ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในการทำ�หน้าที่ดูแล
ทุกข์สขุ ของประชาชนทีป่ ระสบภัย ยากไร้ และด้อยโอกาส
ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ทุกคน ที่สามารถทำ�คุณประโยชน์
ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ และสิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างต่อเนือ่ ง
ยาวนาน มาตลอด 100 ปี ก็ด้วยกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ สติ
ปัญญา ของเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และหน่วยงานทุกภาคส่วน
ทีท่ �ำ หน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็ง รวมทัง้ ทุนทรัพย์และการสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ  จากผู้มีอุปการคุณ และผู้บริจาคที่เชื่อถือ
ไว้วางใจในการทำ�งานด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ของสภากาชาดไทย
สำ�หรับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019
หรือ โควิด-19  ส�ำ นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ได้รบั ความร่วมมือ
จากหน่วยงาน ทัง้ ภายในสภากาชาดไทย ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ โครงการสภากาชาดไทยรวมใจต้านภัย
โควิด-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า การมอบชุดธารนํา้ ใจ
กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ซึ่งร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน

“พ้นภัย” การจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกา
ผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารปรุงสุก
ให้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากนี้
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ยังได้รับความร่วมมือ
อย่างดียงิ่ จากหน่วยงานในพืน้ ที่ ได้แก่ เหล่ากาชาด
จังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
(อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
(อสต.) ในการสำ�รวจ คัดกรองข้อมูล การร้องขอ และ
นำ�ส่งความช่วยเหลือต่าง ๆ  จากสภากาชาดไทย
ไปยังผูก้ กั กันตนเอง และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19
นอกจากการดำ�เนินกิจกรรมด้านการป้องกัน
และควบคุมโรคข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่าง
รวดเร็ว คือ กลุม่ แรงงานข้ามชาติ ดังนัน้ องค์กรกาชาด
ทั้งสภากาชาดไทย IFRC ICRC จึงประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ NGO และเครือข่าย
องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) จัดทำ�
โครงการ “รวมใจต้านภัยโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติ” เพื่อให้ความรู้ มอบอุปกรณ์และสิ่งของ
บรรเทาทุกข์แก่แรงงานข้ามชาติ รวมทั้งอบรม
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการใช้แอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ในการแจ้งเบาะแส และรายงานผูท้ มี่ อี าการ
สงสัยโรคโควิด-19 ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าว (อสต.) ซึง่ ดำ�เนินงานเรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั
นอกจากนี้ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ได้จัด
กิจกรรมเด่นในปี 2563 ได้แก่ กิจกรรม “หนาวนี้
ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2563” ในพื้นที่จังหวัดเลย  กิจกรรม
“วิ่งพ้นภัย เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ”  เข้าร่วม
การประกวดร้ า นค้ า และขวั ญ ใจงานกาชาด

Message from Director
ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำ�ปี 2563  ซึ่งทั้งหมดนี้  
ได้รวบรวมรายละเอียดไว้ในเล่มแล้ว รวมทั้งข้อมูล
การปฏิบัติงานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ผู้ด้อยโอกาส โดย หน่วยแพทย์เฉพาะทาง และ
การประชานามัยพิทักษ์ของสถานีกาชาดทั้ง 13 แห่ง
จะเห็นได้ว่า  ในการทำ�งานตลอดปี 2563
เป็นปีที่คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และอาสา
สมัครของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ทุกท่าน ทำ�งาน
กันอย่างหนัก โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การได้
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ยาก ลำ�บาก
และเดือดร้อน ให้บรรเทาเบาบางลง และหวังว่า
การทำ�งานในปีต่อ ๆ   ไป จะเป็นก้าวย่างที่มั่นคง
และยัง่ ยืนของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการเดินหน้า 
ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัย ผูย้ ากไร้ และผูด้ อ้ ยโอกาส
ต่อไป ดังคำ�ขวัญเนื่องในโอกาส 100 ปี สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ทีว่ า 
่ “หนึง่ ศตวรรษร่วมใจ บรรเทาทุกข์
ก้าวไกล คู่กาชาดไทย สู่สากล”
สุดท้ายนี้ กระผม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหารสภากาชาดไทย ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาด
อำ�เภอ รวมทั้งสำ�นักงาน และหน่วยงาน ต่าง ๆ  
ของสภากาชาดไทย ทีส่ นับสนุนกิจการของสำ�นักงาน ฯ
ตลอดจนผู้ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มทั้ ง ภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
ภาคเอกชน และบุคคลที่บริจาคเงินและสิ่งของ
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส และ
ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ  ของสำ�นักงาน ฯ ให้สำ�เร็จ
ลุลว่ งไปด้วยดี ขอบุญกุศลนีบ้ งั เกิดแก่ทา่ นและครอบครัว
รวมทั้งส่งผลให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

พลโท

(นายแพทย์อำ�นาจ บาลี)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

2020 was a very important year for the Relief
and Community Health Bureau on occasion of
its 100th anniversary for implementation of the
Relief and Community Health Bureau since the
establishment of the bureau on December 23, 1920.
Moreover, it is also a year that all countries of the
world affected by the situation of an epidemic of the
novel coronavirus-infected pneumonia (COVID-19),
so the Relief and Community Health Bureau, that
responsible for the main relief mission of the Thai
Red Cross Society, necessary to define measures
for prevention and control of disease in both the
operating staffs and the service recipients, including
providing the assistance to the COVID-19 affected
people are cautiously and urgently.
In occasion of 100th anniversary of the Relief
and Community Health Bureau implementation,
it is considered a long time to perform the relief
assistance for the disaster victims, unprivileged
and disadvantaged people which is a great pride
for all staffs of the Relief and Community Health
Bureau who able to benefit society and the nation.
The important thing for the Relief and Community
Health Bureau to be able to work continuously for
100 years is by the hard working, inner strength and
brainpower of the staffs, volunteers and all sectors
that act strongly, including funds and supports
from the various benefactors and donors trusted in
the relief assistance working of the Thai Red Cross
Society.
For providing assistance to those affected
by an epidemic of the novel coronavirus-infected
pneumonia (COVID-19), the Relief and Community
Health Bureau has received cooperation from various
agencies, both within the Thai Red Cross Society, the
government sector, the private sector and the public
sector, participated to the activities and projects

such as the Thai Red Cross Society joins
hands to protect COVID-19  with cloth masks
project, donation of the TRCS relief kit for
fighting COVID-19 requested through the
“Phonphai” application, the establishment
of the Mobile Kitchen of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhon to cooked
the food for distributing to people in various
provinces. In addition, the Relief and
Community Health Bureau received great
cooperation from local agencies, namely the
provincial red cross chapter, village health
volunteer and migrant health volunteer,
in the survey and screening data, requesting
and delivering the assistances from the
Thai Red Cross Society to the quarantined
people and the COVID-19 affected people.
In addition to carrying out the above
disease prevention and control activities,
migrant worker group are still risk factor
contributing to the quickly spread of
COVID-19. Therefore, the Red Cross
organizations, including the Thai Red Cross
Society, IFRC and ICRC, cooperated with
government agencies, NGOs and Migrant
Working Group (MWG) to organize the
“COVID-19 Assistance for Migrant Worker
Project” for health education, providing the
relief supplies to migrant workers, including
training on COVID-19 knowledge and
use of “Phonphai” application in order to
tip off and report people with suspected
symptoms of COVID-19 to the migrant
health volunteers, this project have been
working until present.
Moreover, in 2020 the Relief and
Community Health Bureau has organized
the outstanding activities, such as “This
Winter, Do Good Deeds for Dad 2020”
in Loei Province, “Wingponpai By MDRT
Thailand Run Activity for the Relief and
Community Health Bureau”, participating

in the shop contest and miss popular vote competition of the
Virtual Red Cross Fair 2020, its detail shown in annual report
2020, as well as the information on implementation of relief
assistance to disaster victims, disadvantaged people by
specialized medical units and community health operation
of all 13 Thai Red Cross Health Stations.
Obviously, the implementation throughout 2020 is the
year that the executives, staffs, workers and volunteers of the
Relief and Community Health Bureau have all worked hard
with the same goal is to provide the assistance to human
beings and relieve them from distress, inconvenience and
trouble and I hope that working in the coming years will be
a stable and sustainable step for the Relief and Community
Health Bureau in the forward to perform duties to assist the
disaster victims, underprivileged and disadvantaged people
as the motto in occasion of 100th anniversary of the Relief and
Community Health Bureau, says “A Century of Unity, RCHB
Go Forward Together With TRCS and Moving to International”.
Finally, I, executives and staffs of the Relief and
Community Health Bureau greatly appreciate to the
executives of the Thai Red Cross Society, Provincial Governor,
President of the Provincial Red Cross Chapter, President of
the District Red Cross Branch, Including Bureaux and various
departments of the Thai Red Cross Society that supports
the affairs of the Relief and Community Health Bureau, as
well as the participators in the government sector, state
enterprises, the private sector and benefactor who
donate money and supplies to help the disaster victims,
the underprivileged and the disadvantaged people and to
cooperate in various activities of the Relief and Community
Health Bureau to be successful. May this merit befall you and
your family and wish forever prospering of your business.

Lt.Gen. (Rtd)

(Amnat Barlee, M.D.)
Director of the Relief and Community Health Bureau
The Thai Red Cross Society

บทสรุปผู้บริหาร Executive Summary
1. กิจกรรมเด่นสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ที่ดำ�เนินการในปีงบประมาณ 2563
Outstanding Activities of the Relief and Community Health Bureau (RCHB)
in the fiscal year 2020
1.1
		
		
		
		
		
		

การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ กั ก กั น ตนเองที่ ข าดแคลน ผู้ ป ระสบวิ ก ฤตทางเศรษฐกิ จ ที่ ย ากไร้
และแรงงานข้ามชาติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19)
Relief assistance for the shortage quarantine persons, disadvantaged
people who affected from economic crisis and migrant workers in the
pandemic situation of the novel coronavirus-infected pneumonia 2019
(COVID-19).

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีแนวทางการดำ�เนินงานทั้งการเตรียมความพร้อม การดำ�เนินการป้องกัน
และการเฝ้าระวังโรค รวมทั้งจัดทำ�โครงการต่าง ๆ  ได้แก่ โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19
ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า  โดยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง อาสาสมัคร
และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวัง COVID-19 จำ�นวน 10 ล้านชิ้น, การใช้แอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ค้นหาและแจ้งร้องขอชุดยังชีพให้ผู้ถูกกักกันโรคที่ขาดแคลนผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ยากไร้
และแรงงานข้ามชาติ ซึง่ ในระหว่างวันที่ 27 มีนาคม –  15 ธันวาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้มอบชุดธารนาํ้ ใจ
กู้ชีวิตฯ พร้อมนํ้าดื่ม รวมทั้งสิ้น 156,321 ชุด มูลค่า  103,171,860 บาท ในพื้นที่ 68 จังหวัด โดยการให้
ความช่วยเหลือข้างต้น มี 26 จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้มอบชุด
ธารนํ้าใจกู้ชีวิตฯ พร้อมนํ้าดื่ม รวม 23,354 ชุด, การจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2563 ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ รวมทั้งสิ้น 188,477 ชุด สำ�หรับนำ�ไป
มอบให้ประชาชนและแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สระแก้ว นนทบุรี กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงราย และนราธิวาส และครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย โดยสถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา สถานีกาชาดที่ 5 จ.สมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ
จ.สระแก้ว สถานีกาชาดที่ 7  จ.อุบลราชธานี และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จ.ตาก ประกอบ
อาหารปรุงสุกใหม่ สำ�หรับนำ�ไปมอบให้แก่ประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 29
เมษายน – 22 พฤษภาคม 2563 รวม 19,800 ชุด,  โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 27 พฤศจิกายน 2563 ได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ 25 จังหวัด โดยมอบ
รายงานประจำ�ปี 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
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ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฯ จำ�นวน 22,678 ชุด หน้ากากอนามัยแบบผ้า สำ�หรับผู้ใหญ่ 431,888 ชิ้น และเด็ก 92,000 ชิ้น
แอลกอฮอล์เจล 54,919 หลอด เครื่องวัดอุณหภูมิ 1,043 เครื่อง แผ่นพับภาษาพม่า  43,804 แผ่น ภาษากัมพูชา 
19,400 แผ่น และภาษาเวียดนาม 15,230 แผ่น  โปสเตอร์ภาษาพม่า  7,370 แผ่น ภาษากัมพูชา 7,630 แผ่น
และภาษาเวียดนาม 400 แผ่น, กิจกรรมการมอบชุดสุขอนามัยสำ�หรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 โดยดำ�เนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมด้านนํ้า  สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WASH)
ทั้งนี้ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนจักรพรรดินีโชเก็น
จำ�นวน 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถนำ�มาจัดชุดสุขอนามัยได้ 1,000 ชุด เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นครนายก และฉะเชิงเทรา และแคมเปญ
“พลังนํ้าใจ 63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63” เพื่อเปิดรับบริจาค สนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและชุดธาร
นํ้าใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด 19 รวมทั้งนำ�ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่เดือน
มีนาคม - กรกฎาคม 2563  มียอดเงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 59,924,611.08 บาท
RCHB implemented the relief assistance for people in the pandemic situation of the novel
coronavirus-infected pneumonia 2019 (COVID-19) with operational guidelines of preparation,
prevention and surveillance Including organized the various projects such as The Thai red Cross
Society joins hands to protect COVID-19 with cloth masks project which distributed 10 million cloth
masks to people at risk, volunteers and agencies whom outpost of the COVID-19 surveillance and Use
of “Phonphai” Application for finding and requesting the TRCS relief kit for fighting COVID-19 to shortage
quarantine persons, disadvantaged people who affected from economic crisis and migrant workers
that during March 25 – December 15, 2020, RCHB distributed the 156,321 sets of the TRCS relief kit
with drinking water, totally amount of 103,171,860 baht, in 68 provinces. For above assistance, migrant
workers who affected from COVID-19 pandemic in 26 provinces received the 23,354 sets of TRCS relief
kit and drinking water from the distribution of RCHB.
As well as, RCHB established the Mobile Kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn, during May 8 – August 12, 2020, to prepare the freshly cooked food of 188,477 sets for
distributing to people and migrant workers in 8 provinces, namely Samuth Sakorn, Srakaew,
Nonthaburi, Bangkok, Khonkhan, Nakhon Ratchasima, Chiangrai and Narathiwat Province and The
Thai Red Cross Society Mobile Kitchen, by TRC Health Station No.3 Chiangmai Province, TRC Health
Station No.4 Nakhon Ratchasima Province, TRC Health Station No.5 Samuth Prakarn Province,
TRC Health Station No.6 Aranya Pratet Chalerm Prakiat, Srakaew Province, TRC Health Station No.7
Ubonratchathani Province and Tepparat TRC Health Station (TRC Health Station No.13) Tak Province
to prepare the freshly cooked food for daily distribution to people and communities in affected areas
during April 26 – May 22, 2020, totally of 19,800 sets.
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Moreover, COVID-19 Assistance for Migrant Worker Project launched during April 20 – November
27 2020 to assist the migrant workers in 25 provinces by distributing the TRCS relief kits for fighting
COVID-19) of 22,678 sets, the 431,888 cloth face marks for adults and 92,000 cloth face marks for
children, include the 54,919 tubes of hand sanitizer, the 1,043 sets of body thermometer, 43,804
brochures and 7,370 posters in Burmese language, 19,400 brochures and 7,630 posters in Cambodian
language, 15,230 brochures and 400 posters in Vietnamese language. Including conducted Activity
on hygiene kit distribution for COVID-19 affected people by co-working with WASH activity, funding
supported from The Empress Shoken Fund Committee, amount of USD 17,000, that could be distributed
the 1,000 sets of the hygiene kit to the COVID-19 affected people in areas of Bangkok, Samuth Sakorn,
Nakhon Nayok and Chachoengsao Province and Donation campaign on “63 baht for fighting COVID-19
in year 2563” to supported the production and preparing the cloth face mask and TRCS relief kits for
fighting COVID-19, also provided the assistance to the COVID-19 affected people during March – July 2020,
totally amount of donation was 59,924,611.08 baht.  
		
1.2
			
			
			

การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ค้นหา และแจ้งร้องขอชุดธารนํ้าใจสภากาชาดไทยฯ
และชุดธารนํ้าใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19
Use of “Phonphai” Appilication for finding and requesting the TRCS
Relief kit and TRCS relief kit for fighting COVID-19.

พ้นภัย เป็นแอปพลิเคชัน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ การแจ้งภัยพิบตั ิ และร้องขอความช่วยเหลือรวมทัง้ ให้ทกุ หน่วยงาน
สามารถเห็นภาพรวมของการร้องขอ และให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกัน เพือ่ ลดความซํา้ ซ้อน ลดความคลาดเคลือ่ น
ขาดความชัดเจนของข้อมูล ความล่าช้าในการขนส่งทรัพยากรรวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ประสบภัย
“Phonphai” Application developed for the disaster notification and the assistance requesting,
including supported all agencies focus an overview of the request and provide assistance at the same
time in order to reduce the redundancy, reduce the inaccuracies and lack of clarity of information, also
delays in the transportation of resources and referral of the victims.
โดยวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย
“ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ซึ่งมี   สภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคง
ในราชอาณาจักร  สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ   กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมชลประทาน  กรมอุตุนิยมวิทยา  การไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าค สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน)  และมูลนิธศิ นู ย์ขอ้ มูลจราจร
อัจฉริยะไทย รวม 19 หน่วยงาน โดยมี USAID และ IFRC ร่วมเป็นพยานในการลงนาม
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On November 8, 2020 The Thai Red Cross Society organized the MOU signing ceremony
on “Collaboration in Integration and Powering the Usage of Disaster Database System and Geographic
Information System (GIS) for relief assistance” which coordinated with the network agencies for the
disaster relief assistance, namely the Thai Red Cross Society, Department of Disaster Prevention
and Mitigation, Bangkok Metropolis, Internal Security Operations Command, the Office of Permanent
Secretary of MOPH, National Institute for Emergency Medicine, Department of Health Service Support,
National Health Commission Office, Department of Provincial Administration, Department of Local
Administration, Department of Lands, Department of Land Development, Department of Public Works
and Town & Country Planning, Royal Irrigation Department, Thai Meteorological Department, Metropolitan
Electricity Authority, Provincial Electricity Authority, Geo-Informatics and Space Technology Development
Agency (Public Organization) and Intelligent Traffic Information Center, totally 19 agencies, by USAID
and the IFRC have jointly witnessed the signing.
นอกจากนี้ ได้ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย พัฒนา Web และ Mobile Application “พ้นภัย” ทำ�ให้ประชาชน
สามารถเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและใช้แจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย และมีกระบวนการคัดกรอง
ตรวจสอบคำ�ร้องให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยที่ทุกหน่วยงานเข้าถึงข้อมูลตรงกัน ลดความไม่ทั่วถึง
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยลงได้ โดย ในปี 2563 ได้มีการใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ค้นหา และแจ้งร้องขอ
ชุดธารนํ้าใจสภากาชาดไทยฯ และชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 สรุปได้ ดังนี้
In addition, RCHB coordinating with the network for development the Website and “Phonphai”
Mobile Application that allows people to prepare for disasters and report incidents, request for the relief
assistance in the event of disasters, include there is a process for screening and verifying the requests
for correctness in a timely manner. All agencies have access to the same information and reducing the
inequality in relief assistance for the disaster victims. In year 2020, “Phonphai” Application was used to
search and request the TRCS relief kits and TRCS relief kits for fighting COVID-19 as follows:
			1. จำ�นวนแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ (แบ่งตามประเภทภัย) รวม 22,801 คำ�ร้อง
(ในพืน้ ที่ 76 จังหวัด) โดยจำ�นวนประชาชนได้รบั การช่วยเหลือ แบ่งเป็น กักกันโรค COVID-19 จำ�นวน 206,071 ราย
แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม จำ�นวน 20 ครัวเรือน ฝุ่น PM2.5 จำ�นวน 20 ครัวเรือน ไฟป่าและหมอกควัน
จำ�นวน 2,300 ครัวเรือน ภัยแล้ง จำ�นวน 2,288 ครัวเรือน ภัยหนาว จำ�นวน 7,201 ครัวเรือน โรคระบาดสัตว์
1,090 ครัวเรือน โรคระบาดสัตว์นํ้า  จำ�นวน 19 ครัวเรือน วาตภัย จำ�นวน 41,326 ครัวเรือน อัคคีภัย จำ�นวน
1,077 ครัวเรือน อุทกภัย จำ�นวน 122,766 ครัวเรือน
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		 1. The number of notices and requests for relief assistance (Classified by disaster), totally
amount were 22,801 cases in 76 provinces and the number of the people who received the assistance,
classified to 206,071 persons of Quarantine for COVID-19, 20 households of Earthquake and Building
collapse, 20 households of PM2.5 Pollution, 2,300 households of Forest fire and smog, 2,288 households
of drought, 7,201 household of cold weather disaster, 1,090 households of animal epidemic, 19 households
of aquatic animal epidemic, 41,326 households of tropical storm disaster, 1,077 households of fire and
122,766 households of flood.     
		 2. จำ�นวนการเข้าใช้งานแอปพลิชัน “พ้นภัย” ของประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่
2.1 จำ�นวนการเข้าใช้งานของประชาชน รวม 52,825 ครั้ง
2.2 จำ�นวนการเข้าใช้งานของหน่วยงาน รวม 29,168 ครั้ง (ในพื้นที่ 77 จังหวัด)
2.3 จำ�นวนการขอความช่วยเหลือ รวม 22,801 คำ�ร้อง (ในพื้นที่ 76 จังหวัด)
2.4 จำ�นวนผู้ใช้งานรวมทั้งหมด 1,111,039 ราย และจำ�นวนผู้ใช้งานจริง 25,786 ราย
		
2. The number of the “Phonphai” Application Using of people and organizations in the area
2.1 Total number of the using people were 52,825 log-ins
2.2 Total number of the using organizations were 29,168 log-ins (77 provinces)
2.3 Total number of the requested case were 22,801 cases (76 provinces)
2.4 Total number of the applicant were 1,111,039 persons and number of the real user
were 25,786 persons.  

จานวนผู้ใช้ งาน (คน)

สถิติผู้ใช้ งานของหน่ วยงานประจาปี 2563

10,000,000

1,000,000

1,035,180

ผูใ้ ช้งานทั้งหมด

ผูใ้ ช้งานจริ ง

65,847

100,000

17,347
3,903

10,000

8,249

2,773

1,000

1,124 1,124

400

400

239

239

100
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1.3 กิจกรรมพิเศษ เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
		
Special activities in occasion of Centenary Anniversary of RCHB
ในปีงบประมาณ 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ดำ�เนินการ จัดโครงการและกิจกรรม
พิเศษเพือ่ บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยและผูด้ อ้ ยโอกาส เนือ่ งในโอกาส 100 ปี สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย  
ได้แก่ กิจกรรม “วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand” เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในโอกาส 99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ, กิจกรรม “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม เนื่องในโอกาสครบ 99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำ�นักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ” โดยมอบแท็งก์นํ้าดื่ม พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำ�นวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครสวรรค์
สิงห์บุรี ปัตตานี ตรัง และจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 300 ชุด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,880,000 บาท และกิจกรรม “งาน
กาชาดออนไลน์ประจำ�ปี 2563” ในรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 19 –29 ธันวาคม 2563 โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้เข้าร่วมประกวดร้านค้าออนไลน์ในชื่อ  “ร้านเวชพาหน์”
ร่วมจำ�หน่ายสินค้าผ่านระบบ E-commerce  ร่วมประกวดมาสคอตประจำ�ร้านเวชพาหน์ และร่วมประกวดขวัญใจ
งานกาชาด บนแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ ทั้งนี้ ในการประกวดร้านค้าออนไลน์ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ
In fiscal year 2020, RCHB conducted the extraordinary activities and projects for the relief assistance
to the disaster victims and disadvantaged people in occasion of centenary anniversary of RCHB such
as “Wingponpai by MDRT Thailand” run activity for RCHB in occasion of 99th anniversary-forward to
centenary of RCHB, “Pun Nam Jai Hai Nam Duem” activities, in occasion of 99th anniversary-forward to
centenary of RCHB by distributing the the 300 drinking water tanks with reinforced concrete footing in 6
provinces, namely Chachoengsao, Nakhon Sawan, Singburi, Pattani, Trang and Chantaburi Province,
total budget were 2,880,000 baht, and “Virtual Red Cross Fair 2020” activity in www.งานกาชาด.com
platform that be held on December 19 – 29, 2020. RCHB attended the online shop contest in Virtual Red
Cross Fair under the Shop name is “Vejapah”, E-commerce product distribution, include participated the
Vejapah Shop’s Mascot Contest and Miss Popular Vote of Red Cross Fair 2020 competition. However,
RCHB received an honorable mention in group of state enterprise and independent organizations from
the online shop contest.
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2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
Relief assistance for the disaster affected victims
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ 2563 รวม 5 ภัย
ได้แก่ การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา  โดย ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดต่าง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบ เยี่ยมให้กำ�ลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเยียวยาสภาพ
จิตใจผู้บาดเจ็บที่กลับบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และร่วมงานสวดอภิธรรมศพและมอบพวงหรีดแสดง
ความเสียใจแก่ครอบครัวผูเ้ สียชีวติ , การบรรเทาทุกข์ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากท่อประปาใหญ่แตก สำ�นักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ โดยสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์
ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากท่อประปาใหญ่แตก ในพื้นที่ตำ�บลในคลองบางปลากด อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ จำ�นวน 3 ครัง้ มีผรู้ บั การบรรเทาทุกข์ จำ�นวน 233 ราย มูลค่า 11,184 บาท, การบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
จากอาคารทรุดตัว ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุทรุดตัว จำ�นวน 2 ครั้ง ในพื้นที่
2 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร และสมุทรปราการ โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 141 ราย
มูลค่า 48,782 บาท,  การบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยจากเหตุการณ์สารเคมีรวั่ ไหล ปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
จากเหตุการณ์ถังบรรจุสารเคมีรั่วไหล จำ�นวน 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมอบเครื่องอุปโภค
และบริโภค แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 11 ราย มูลค่า  712.80 บาท การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ท่อ
แก๊สระเบิด ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิด ในพื้นที่ตำ�บลเปร็ง อำ�เภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 87 ราย
In this fiscal year 2020, RCHB operated the relief assistance for the disaster affected victim in
5 disasters, such as Relief assistance for the people who affected from the shooting incident at Nakhon
Ratchasima Province which coordinated with various Provincial Red Cross Chapters to assist, visit and
hearten the affected people, hearten the state of mind to the injured person who returned to the home
treatment together with distributing the necessities, attend the pray for funeral ceremony and present
the wreath for expressing the condolences to the deceased’s family, as well as, Relief assistance for
the people who affected from the broken big plumbing that be conducted by TRC Health Station No.5,
Sawangkaniwas, Samuthprakarn Province. RCHB provided the 3 relief assistance operations for the
233 victims who affected from broken big plumping incident in Tambon Klongbangplakod, Phra Samuth
Jedi District, Samuthprakarn Province, totally amount of 11,184 baht.
In addition, RCHB organized the Relief assistance for the people who affected from the collapsed
building incident that be provided the 2 operations for the 141 victims who affected from the collapsed
building incident in 2 provinces, namely Samuthsakorn and Samuthprakarn Province, to distribute the
set of necessities, totally amount of 48,782 baht, include Relief assistance for the chemical leakness
affected victim that be provided the 1 operation for the 11 victims who affected from the chemical
leakness in Samuthprakarn Province to distribute the necessities to victims, totally amount of 712.80 baht
and Relief assistance for gas pipe explosion affected victim that distributed the necessities to 87 victims
who affected from the gas pipe explosion incident in Tambon Preng, Bangbor District, Samuthprakarn
Province.
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การจัดการขณะเกิดภัย Disaster Response Phase
          สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ประจำ�ปี 2563 รวมทั้งสิ้น 196,057 ราย
แบ่งเป็น อุทกภัย จำ�นวน 82,995 ราย วาตภัย 66,282 ราย ภัยหนาว 44,366 และอัคคีภัย 2,414 ราย
รวมมูลค่า 101,229,516.10 บาท เปรียบเทียบปี 2560-2563 ดังแผนภูมิ
In this fiscal year 2020, RCHB operated the relief assistance to total 196,057 victims, classified
to flood affected victims of 82,995 persons, tropical storm affected victims of 66,282 persons,
cold weather affected victims of 44,366 persons and fire affected victims of 2,414 person, totally amount
of 101,229,516.10 baht, compared between fiscal year 2017 – 2020 as follow chart.    
แผนภู มิ แ สดงการช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภั ย ปี 2560 - 2563
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3. การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
The Medical Services and Public Health
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส โดยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เฉพาะทาง
ด้านต่าง ๆ  ได้แก่ หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หน่วยแพทย์ศลั ยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอืน่ หน่วยแพทย์คนื เสียงสูโ่ สต หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และหน่วยปฐมพยาบาล
โดยในปีงบประมาณ 2563 มีจำ�นวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด 586,814 ราย
RCHB organized the medical services for the disadvantaged and impoverished people by the
specialized medical unit in various fields, such as The Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye
Surgery Unit, Cleft Lip and Cleft Palate and Other Deformities Surgery Unit, The Hearing Rehabilitation
and Ear Surgery Mobile Unit, RCBH Mobile Medical Unit and the Royal Boat “Vejapah” Mobile Medical
Unit, The Mobile Dental Unit for the disadvantaged people and The First aid Unit. In this fiscal year 2020,
the totally serviced users were 586,814 persons.

4. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
The Development and Promotion of People’s Quality of Life
        สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยส่วนกลาง และสถานีกาชาดทั้ง 13 แห่ง ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย
รวม 12 ชุมชน 166,881 ราย จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์รถตัดแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
โดยการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท โดยมีนักเรียนในชนบทที่ได้รับการตรวจสายตา 
โรคตา  และได้รับบริการแว่นสายตาที่มีคุณภาพโดยจักษุแพทย์หรือผู้ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
จำ�นวน 3,247 ราย และให้บริการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตาแก่ประชาชนทัว่ ไป ณ ศูนย์จกั ษุมาตรและแว่นตา
สภากาชาดไทย รวม 4,321 ราย
RCHB, both central and 13 TRC Health Stations, organized the activities on development and
promotion of people’s quality of life according to the criteria of The Thai Red Cross Society in 12 communities,
totally 166,881 persons, include conducted the activity of The Thai Red Cross Society’s Mobile
Eyeglasses Clinic for School Children in Rural Areas which optical sight examination, totally of 3,247
children received primary eye examinations, eye diseases examination, and eyeglasses by the
Ophthalmologist or professional standard trained specialist. Moreover, RCBH provided the optical sight
examination to public at Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center, totally of 4,321 persons.    
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วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส และส่งเสริมการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี อง
ประชาชนบนพื้นฐานข้อมูลวิชาการที่ทันสมัยภายใต้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกาชาด
Vision:
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 person.
ภารกิจ :
มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และ
การฟื้นฟูบูรณะสู่ภาวะปกติ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทักษ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้มั่นคง ทัดเทียม และยั่งยืน
Mission:
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 enable the disadvantaged person, the elderly and youth to
live secure, equal and sustainable lives.
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ยุทธศาสตร์ : สภากาชาดไทย มียุทธศาสตร์ 6 ประการ ได้แก่
Strategies : The 6 Strategies of the Thai Red Cross:
การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
Medical and Public Health Services

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
และเซลล์ต้นกำ�เนิดเม็ดโลหิต
Development and expansion of blood/plasma
products, stemcells and blood cell services
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Disaster Assistance

ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
Developing and promoting of people’s quality of life
การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
Development of integrated volunteer system

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
Proactive development of an integrated management system

ซึ่งสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
3 ใน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1  3 และ 4 โดยเป็นเจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ท่ี 3  การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
The Relief and Community Health Bureau (RCHB) has operational missions from three of the six
strategies by the Thai Red Cross Society which include strategies 1, 3 and 4 by implementing strategy
3 (Disaster Assistance).
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กิจกรรมน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
The activities in remembrance of and giving the royal charity to
His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great

กิจกรรมเพื่อน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
The activities in remembrance to His Majesty King Bhumibol Adulyadej
The Great and giving the royal charity to
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.
กิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2563” เพื่อน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
“This Winter, Do Good Deeds for Dad 2020” cold weather relief assistance activities in
remembrance to His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and giving the royal charity to
His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua.
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พลโท นายแพทย์อำ�นาจ
บาลี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2563”
ร่วมกับนายชัยวัฒน์ ชืน่ โกสุม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย น.อ. ณรัฐ บุญประเสริฐ ผูอ้ �ำ นวยการกองบรรเทาสาธารณภัย
สำ�นักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ นายอำ�ไพ โพธิ์ชัยรัตน์ อุปนายก
สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดีเจอ้อย (นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล)
จากคลืน่ วิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM โดยมีนางกุลทรัพย์ ชืน่ โกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย
ร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายให้องค์กรต่าง ๆ  ได้เข้ามามีส่วนร่วมทำ�
กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพือ่ เป็นการน้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ในถิ่นทุรกันดารที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำ�หรับกิจกรรม
“หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2563” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ อำ�เภอเชียงคาน อำ�เภอเมืองเลย
และอำ�เภอภูกระดึง จังหวัดเลย
November 28, 2019 Lt. Gen. (Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB presided over
the press conference of “This Winter, Do Good Deeds for Dad 2020” at the meeting room, 6th floor, Relief
and Community Health Bureau. In this regard, Mr. Chaiwat Chuenkosum, Governor of Loei Province,
Gp.Capt. Narat Boonprasert, Director of Disaster Mitigation Division, Office of Policy and Planning,
Directorate of Civil Affairs, RTAF, Mr. Amphai Phochairat, Vice-chairman of Televison Reporter and
22

รายงานประจำ�ปี 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ANNUAL REPORT 2020 Relief and Community Health Bureau

Photographer Association of Thailand under the Royal Patronage, Mrs. Napaporn Trivitvareekul
(DJ.Aoi), representative of Greenwave FM 106.5 Radio Channel, Mrs. Kulsup Chuenkosum, President
of Loei Provincial Red Cross Chapter as well as the network partners attended the press conference.
This project aims to inspire various organizations to participate this activity in harmony for in remembrance
of and giving the royal charity to His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great and His Majesty King
Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. Moreover, this activity to be organized for the relief
assistance to the impoverished and underprivileged in the remote areas who affected cold weather in
order to improve their health, sanitation and quality of life. “This Winter, Do Good Deeds for Dad 2020”
event will be held between December 17-19, 2019 in Chiang Khan, Mueang and Phu Kradueng Districts
of Loei Province.
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วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 พลโท นายแพทย์อำ�นาจ บาลี ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2563” โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดเลย
กองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายการวิทยุ กรีนเวฟ
106.5 FM และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2563” ในพื้นที่อำ�เภออำ�เภอเชียงคาน
อำ�เภอเมือง ฯ และอำ�เภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเครือ่ งกันหนาว หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา เยี่ยมบ้าน และตรวจสุขภาพ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำ�นํ้าเย็น คอมพิวเตอร์ PC ตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน
พร้อมยาและเวชภัณฑ์สำ�หรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท ผลการดำ�เนินกิจกรรม ดังนี้

- มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว 		
- มอบเครื่องกันหนาวสำ�หรับเด็ก 			
- เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป 					
- ตรวจรักษาทางทันตกรรม 				

3,500
1,508
30
154
150

ชุด
ชุด
ครอบครัว
ราย
ราย

December 17 – 19, 2019 Lt. Gen. (Rtd) Amnat Barlee, M.D., Director of the RCHB presided over
the opening ceremony of “This Winter, Do Good Deeds for Dad 2020” that be coordinated with Loei
Province, Royal Thai Air Force, Televison Reporter and Photographer Association of Thailand under the
Royal Patronage, Greenwave FM 106.5 radio  and network partners conducted “This Winter, Do Good
Deeds for Dad 2020” activity in Chiangkan, Muang and Phu Kradueng District of Loei Province, include
to distribute the cold weather relief kits, provide the medical and dental services by mobile medical units,
health education, home visit, health check for the disabled, disadvantaged and elder and distribute
the sport equipment, cold water dispensers, computer, medicine  cabinet and medical supplies for the
nursing room in rural schools, implementation as follow.

		
-
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Distribution of the 3,500 cold weather relief kits
Distribution of the 1,508 children sweaters
Home visit the 30 households of disadvantaged,
disabilities and elderly people
General treatment of 154 service users
Dental services of 150 service users.
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กิจกรรมน้อมรำ�ลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563
The activities in remembrance of His Majesty
The Late King Bhumibol Adulyadej Memorial Day, On Octber 13 2020

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ บริเวณด้านหน้าสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ และชั้น 1
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
RCHB seted the altar tables for enshrining the royal portrait and organized the exhibition of His
Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s biography and royal dities in front of RCHB building,
Henri Dunant Rd., and 1st floor of Somdet Phra Yannasangwon Honor Building.  

26

รายงานประจำ�ปี 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ANNUAL REPORT 2020 Relief and Community Health Bureau

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ
TRC Health Station No.6 Aranyapratet Honor Celebration

ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในพิธีบำ�เพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำ�ลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน
ร่วมประกอบพิธีฯ ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2563
Attended the wreath laying and pay the tribute and royal charity ceremony, including the in
remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on occasion of King Bhumibol
Memorial Day, presided by Srakaew Governor and together with President of Srakaew Provincial Red
Cross Chapter, Heads of the government agencies and Srakaew people at Pangsida Auditorium,
Srakaew Government Center on October 13 – 15, 2020.  

รายงานประจำ�ปี 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ANNUAL REPORT 2020 Relief and Community Health Bureau

27

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
The Activities for Honor Celebration of Her Majesty Queen Sirikit.
The Queen Mother. President of The Thai Red Cross Society.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
The Activities for Honor Celebration of Her Majesty Queen Sirikit.
The Queen Mother. President of The Thai Red Cross Society.
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
Activities for Honor Celebration on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen
Sirikit’s Birthday, August 12, 2020.
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยส่วนกลางและสถานีกาชาดต่าง ๆ  ได้จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  โดยจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ประดับผ้า ธง และตราสัญลักษณ์ จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 กับส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในจังหวัดที่สถานีกาชาด               
ตั้งอยู่ นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 สถานีกาชาดได้จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
เพื่อบริการด้านสุขภาพ โดยการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการ
จัดรายการวิทยุ แจกแผ่นพับ ตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค ตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย เผยแพร่
และส่งเสริม   พันธกิจสภากาชาดไทย และกิจกรรมอื่น ๆ  สรุปผลการดำ�เนินกิจกรรม ดังนี้
RCHB both the central office and TRC Health Stations organized the activities for honor
celebration to Her Majesty Queen Sirikit. The Queen Mother, President of TRCS on the Auspicious
Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s Birthday, August 12, 2020 including to set the altar tables for
enshrining the royal portrait of Her Majesty Queen Sirikit, decorated with the royal flag, organized the
exhibition of Her Majesty Queen Sirikit’s biography and royal duties and attended the honor celebration
activities with government agencies, private agencies and people in each province of located TRC Health
Stations. Moreover, during August 1 - 31, 2020 TRC Health Stations organized the on-site and off-site
activities on health service and health education to promote the healthy life such as health exhibition,
radio programing, brochure dissemination, health check, disease screening and free of charge general
treatment and to improve the quality of life of the disadvantaged elderly, children and youth according
to the model of Thai Red Cross Society and another activity, as follow  
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จัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายสักการะหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ ประดับผ้า ธง ตราสัญลักษณ์ และจัดบอร์ด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บริเวณด้านหน้า
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฝัง่ ถนนอังรีดนู งั ต์ และชัน้ 1
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
Setting the altar tables for enshrining
the royal portrait of Her Majesty Queen Sirikit,
decorated with the royal flag and organized
the exhibition for honor celebration to Her
Majesty Queen Sirikit in front of the RCHB office, Henri Dunant Rd., and at 1st floor of Somdet Phra
Yannasangwon Honor Bld.

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
Pictures of activities for Honor Celebration on the Auspicious Occasion
of H.M. Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday, August 12, 2020

สถานีกาชาดที่ 1 (พลสุรินทร์อนามัย) จังหวัดสุรินทร์
TRC Health Station No.1 (Pol Surin Anamai) Surin Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา  และจัดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ภายในสถานีกาชาด ระหว่างวันที่ 1-31
สิงหาคม 2563 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ และมอบหน้ากากผ้าสภากาชาดไทย
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563
Setting the altar tables for enshrining the royal portrait of Her Majesty Queen Sirikit, decorated
with the royal flag and organized the exhibition for honor celebration to Her Majesty Queen Sirikit at TRC
Health Station during August 1-31, 2020. In this regard, provided the service on basic health check to
the elder and presented the TRC cloth face masks on August 12, 2020.
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สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
TRC Health Station No.2 (Sukhuman Anamai), Bangkok

กิจกรรมตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า  และร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ หน้ากากผ้าสภากาชาดไทย และของบริจาคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส จำ�นวน 250 ชุด
Providing the free of charge service on health check to people and coordinated with Mahamakut
Buddhist University, Nakhon Pratom Province, to distribute the 250 sets of TRCS relief kit, cloth face
mask and donated stuffs to the bedridden patients, disabled and disadvantaged people.

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
TRC Health Station No.3, Chiang Mai

จัดกิจกรรมตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูก
และการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีวยั เจริญพันธุ์
Organized the service on cervical cancer
screening and breast mass screening in the
reproductive age women.     

ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
Attended the Buddhist ceremony to
royal charity and bless signing ceremony at
The International Convention and Exhibition
Centre Commemorating His Majesty’s 7th
Cycle Birthday Anniversary.   
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สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
TRC Health Station No.4, Nakhon Ratchasima

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงทิว
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
Setting the altar tables for enshrining the royal
portrait of Her Majesty Queen Sirikit, decorated
with the royal flag.

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่คิดมูลค่า
Provided the free of charge service on
basic health check.

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
TRC Health Station No.5 Sawangkaniwas, Samutprakhan Province

กิจกรรมทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สถานีกาชาด และร่วมกับชมรมผู้สูงอายุฯ จัดเลี้ยงอาหาร
แก่ผู้พิการ ณ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ (บ้านพักคนพิการ) ตำ�บลท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ
Organized the ceremony of offering the dried food to the monks at TRC Health Station and together
with the elderly club to conduct the catering for the disabled people at Siriwattana Cheshire Foundation
(Home for the disabled), Tambon Taiban, Muang District, Samut Prakarn Province.   
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สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
The Thai Red Cross Health Station No.6 Aranyaprathet Honor Celebration (H.R.H. Princess
Maha Chakri Sirindhorn 5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015)

จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
กิจกรรมเทิดพระเกียรติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ของอำ�เภออรัญประเทศ และทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
Organized the exhibition of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s royal duties
and attended the honor celebration activities of the organizations in Aranyapratet District, include
offering the dried food to the monks.

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
TRC Health Station No. 7, Ubon Ratchathani Province

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวติ เด็กก่อนวัยเรียน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขเกษม ตำ�บลคันไร่
อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
Activity on promoting the quality of life of
pre-school children at Ban Sookkasem Child
Development Center, Tambon Kanrai, Sirindhorn
District, Ubon Ratchathani Province.  

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบจาก
การเกิ ด ไฟไหม้ ล ามทุ่ ง ณ บ้ า นกระแอกน้ อ ย
ตำ�บลค้อน้อย อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี
Planting activity for reducing the effect of
the grass fire at Ban Kra-aek Noi, Tambon Konoi,
Samrong District, Ubon Ratchathani Province.
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สถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จังหวัดเพชรบุรี
TRC Health Station No.8 (Aeuan Anamai), Phetchaburi Province.

มอบของใช้เพื่อสุขอนามัยแก่ผู้มารับบริการเนื่องในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 8
และมอบของใช้เพื่อสุขอนามัยแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์  
อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี
Distributed the hygiene personal use to service users in National Mother Day activity at
TRC Health Station No.8 and distributed the hygiene personal use to the student and school personnel
at Wat Chaisurin Municipality No.4 School, Mueang District, Petchaburi Province.   

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station, Prachuap Khiri Khan Province

ร่วมพิธีถวายพุ่มเงินพุ่มทอง ถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนหลวงราชินี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดหนองซอ หมูที่ 6 ตำ�บลหินเหล็กไฟ อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Attending the ceremony of placing the lotus-shaped pedestal trey and blessing ceremony at Hua
Hin Queen’s Park and planting the honor celebration trees at Wat Nongsor, Moo 6,   
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สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
TRC Health Station No. 11, Wiset Niyom, Bangkok
จัดกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ 5 ส  บริเวณตึกหอพักสถานี
กาชาดที่ 11
Big Cleaning activity at TRC Health Station No.11
Dormitory Building.  

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sirindhorn Red Cross Health Station (TRC Health Station No.12, Thung Song)
Nakhon Si Thammarat Province
จัดรายการวิทยุเผยแพร่พระราชประวัตแิ ละพระราช
กรณียกิจทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุง่ สง
FM 97.0 MHz
Organized the radio program to publish the royal
biography and royal duties via FM 97.0 MHz, National
Broadcasting Service of Thailand, Thungsong.

สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
Teppharat Red Cross Health Station (TRC Health
Station No.13 Tak Province)
รับบริจาคโลหิต ในสถานีกาชาดเทพรัตน์
Blood donation activity at Tepparat TRC Health Station.

สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
TRC Health Station No.14 Phang-nga Honor Celebration (H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn 5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015)
กิจกรรม 5 ส  บริเวณโถงชั้น 1 และห้องคลัง
สนับสนุน
Big Cleaning at the 1st floor Hall and
Supporting warehouse.
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย
The activities for honor celebration of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua, Patron of the Thai Red Cross Society,

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย
The activities for honor celebration of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua,Patron of the Thai Red Cross Society,

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563
The activities for honor celebration on the Auspicious Occasion of the birthday of H.M.
King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Patron of the Thai Red Cross Society,
28 July 2020.
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยส่วนกลางและสถานีกาชาดต่าง ๆ  ได้จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยจัดโต๊ะหมู่บูชา 
ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับผ้า  ธง และตราสัญลักษณ์ จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราช
ประวัติ พระราชกรณียกิจ และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กับส่วนราชการ เอกชน
และประชาชนในจังหวัดที่สถานีกาชาดตั้งอยู่ นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 สถานีกาชาดได้จัด
กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อบริการด้านสุขภาพ โดยการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีใน
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการ จัดรายการวิทยุ แจกแผ่นพับ ตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค ตรวจรักษาโรคแก่
ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบ
ของสภากาชาดไทย เผยแพร่ และส่งเสริมพันธกิจสภากาชาดไทย และกิจกรรมอืน่ ๆ  สรุปผลการดำ�เนินกิจกรรม ดังนี้
RCHB, both of central and TRC Health Stations organized the activities for Honor Celebration on
the Auspicious Occasion of the birthday of H.M. King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun,
Patron of the Thai Red Cross Society, 28 July 2020 such as set the altar tables for enshrining the royal
portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua decorated with the royal flag, and
organized the exhibition of royal biography and royal duties, included attended the honor celebration
activities with the various government agencies, private agencies and people in the provinces that be
the location of TRC Health Stations on July 28, 2020. Moreover, on July 1 – 31, 2020, TRC Health Stations
conducted various of the in-site and off-site activities for providing the health services, such as health
check and screening and free of charge treatment, and education on health promotion via the various
manners, such as the exhibition, radio programe, brochure, to the people. In this regard, RCHB also
conducted the activities for development the better quality of life of the disadvantaged elder, children
and youth according to the criteria of TRCS and the activities for publication and promotion the TRCS
missions, as follow implementation.
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จัดโต๊ะหมูบ่ ชู า ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับผ้า ธง และตราสัญลักษณ์ จัดบอร์ดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณด้านหน้าสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฝั่งถนนอังรีดูนังต์ และชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
Setting the altar tables for enshrining the royal portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua, decorated with the royal flag and organized the exhibition of honor
celebration in front of the RCHB office, Henri Dunant Rd., and at 1st floor of Somdet Phra Yannasangwon
Honor Bld.
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สถานีกาชาดที่ 1 (พลสุรินทร์อนามัย) จังหวัดสุรินทร์
TRC Health Station No.1 (Pol Surin Anamai) Surin Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา  ประดับธงตราสัญลักษณ์ ประดับรอบรั้วสถานีกาชาด และจัดนิทรรศการเผยแพร่
พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ทำ�บุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร่วมกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร กิจกรรม
Big Cleaning Day ตรวจสุขภาพผูส้ งู อายุชมรมผูส้ งู อายุของสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรนิ ทร์ และมอบเครือ่ งบริโภค
เติมตู้ปันสุขในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
Setting the altar tables for enshrining the royal portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua, decorated with the royal flag and organized the exhibition of royal biography
and royal duties, include making the royal charity by offering the lunch meal to the monks, organizing
the blessing ceremony and attending the ceremony of laying the lotus-shaped pedestal and candling.
Moreover, organizing the big cleaning day, providing the health check to the elder of TRC Health
Station No.1 Surin Province’s elderly club and distributing the necessities in Pan Sook Cabinet in the
area of Surin Municipality.
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สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
TRC Health Station No.2 (Sukhuman Anamai), Bangkok

ประดับธงทิวและตราสัญลักษณ์ จัดโต๊ะหมู่บูชา  จัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ได้แก่ ชั่งนํ้าหนัก วัดส่วนสูง หาค่าดัชนีมวลกาย
วัดความดันโลหิต ตรวจโลหิต และการตรวจคัดกรองโรคต้อหิน โดยวัดความดันลูกตา ตรวจสุขภาพช่องปาก
จัดกิจกรรม สูงวัยสุขใจ ห่างไกลสมองเสื่อม แก่ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุกาชาด 2 สุขุมาลอนามัย
Setting the altar tables for enshrining the royal portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua, decorated with the royal flag and organized the exhibition of royal
duties, include providing the free of charge services such as weight and height measuring, IBM test,
blood pressure measuring, blood test, Glaucoma screening by tonometry and dental health checkup,
include organizing “the Happy elderly, far away from dementia” activity for elderly of TRC Health Station
No.2 Sukuman Anamai’s elderly club.  
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สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
TRC Health Station No.3, Chiang Mai

จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประดับธง ริว้ ผ้า บริเวณ
รั้วหน้าสถานีกาชาด
Organizing the exhibition of H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s royal
duties and decorating the fence of TRC Health Station with flag and fabric stripe.

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
TRC Health Station No.4 Nakhon Ratchasima

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงตราสัญลักษณ์ ประดับรอบรั้วสถานีกาชาด อบรมเรื่อง “ สถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย “ โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 กิจกรรม 5 ส ณ ห้องประชุม สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา 
ภายในสถานีกาชาด
Setting the altar tables for enshrining the royal portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua and decorating the fence of TRC Health Station with flag and fabric stripe,
include conducting the training course on “Monarchy and Thailand”, facilitated by the trainers from the
Volunteer 904 curriculum and big cleaning activity at meeting room, TRC Health Station No.4 Nakhon
Ratchasima.
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สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
TRC Health Station No.5 Sawangkaniwas, Samutprakhan Province.

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง ตราสัญลักษณ์ กิจกรรม
ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเรื่อง“ผู้สูงวัย
พร้อมรับภัยพิบัติ” และให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
Setting the altar tables for enshrining the
royal portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua, decorated with the royal
flag, organizing the children development screening, prototype community for development of elderly’s
quality of life on “disaster preparedness” and providing the free of charge health check.  

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
The Thai Red Cross Health Station No.6 Aranyaprathet Honor Celebration (H.R.H. Princess
Maha Chakri Sirindhorn 5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015)

ร่วมทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จัดนิทรรศการ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประดับพระบรมฉายาลักษณ์
และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุที่มาผ่าตัดโรคตา
Merit-making by offering the dry food to monks, organizing the exhibition of H.M. King Maha
Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s royal duties and royal portrait and distributing the
necessities to the elderly who received the eye surgery.
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สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
TRC Health Station No. 7, Ubon Ratchathani Province

ตัง้ โต๊ะหมูบ่ ชู าเบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมประดับธงทิว พร้อมร่วมกับชมรมผูส้ งู อายุสถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายพระพร และปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมพัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  68 พรรษา  พระบาทสมเด็จ                                               
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Setting the altar tables for enshrining the royal portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua, decorated with the royal flag, coordinating with the elderly club of
TRC Health Station No.7 Ubon Ratchathani Province to conduct the blessing ceremony and tree
planting, include landscape developing for honor celebration on the auspicious occasion of
H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s 68th year birthday.
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มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุด้อยโอกาส ให้ความรู้ด้านโภชนาการในผู้สูงอายุที่ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง
Distributing the necessities to the disadvantaged elderly and educating the knowledge on
nutrition for elderly with chronic illness.

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station, Prachuap Khiri Khan Province

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล
Attending the bless-signing ceremony and merit-making by offering the dry food to monks, include
the tribute-paying and bless-candling ceremony.
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สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sirindhorn Red Cross Health Station (TRC Health Station No.12, Thung Song)
Nakhon Si Thammarat Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา  ตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพร
เบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร ก สถานีกาชาดสิรนิ ธร
กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day สถานีกาชาด
สิรนิ ธร อำ�เภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Setting the altar tables and signing table for enshrining the royal portrait of H.M. King Maha
Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua at Kor building Sirithorn TRC Health Station and
organizing the big cleaning in Sirindhorn TRC Health Station, Tungsong District, Nakhon Si Thammarat

ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (ข้าวสาร
อาหารแห้ง) ณ สนามหน้าที่ว่าการอำ�เภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช ร่ ว มพิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคล
ณ โรงยิมนีเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำ�เภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรี ธ รรมราช และร่ ว มพิ ธี ถ วายเครื่ อ งราชสั ก การะ
(พุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ โรงยิมนีเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Attending the merit-making ceremony by offering the dry food to monks for royal charity at the
ground in front of Thungsong District Office, Nakhon Si Thammarat Province, attending the bless-signing
ceremony at Thungsong Municipality Gymnasium, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province
and attending the ceremony for paying tribute by lotus-shaped pedestals, include bless-candling
ceremony at Thungsong Municipality Gymnasium, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province.
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สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
Teppharat Red Cross Health Station (TRC Health Station No.13 Tak Province)

จัดโต๊ะหมู่บูชาประดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประดับ
ธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. รับบริจาคโลหิต และพัฒนาบริเวณอาคารสำ�นักงานชั้น 2
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) นอกจากนี้ยังรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม
ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 2 อำ�เภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิต 209 ราย
Setting the altar tables for enshrining the royal portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua, decorated with the royal flag and national flag, organizing the blood
donation and big cleaning of 2nd floor, Tepparat TRC Health Station Office Building (TRC Health Station
No.13 Tak Province), include organizing the blood donation for royal charity on the auspicious
occasion of H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s 68th year birthday at Auditorium,
2nd floor, Tak City Hall, Muang District, Tak Province, participants were 209 blood donors.
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สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
TRC Health Station No.14 Phang-nga Honor Celebration

จัดโต๊ะหมู่บูชาและประดับธงตราสัญลักษณ์ จัดกิจกรรม 5 ส บริเวณโถงชั้น 1 และห้องคลังสนับสนุน
นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับจังหวัดพังงา  และจัดรายการวิทยุเรื่องเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Setting the altar tables for enshrining the royal portrait of H.M. King Maha Vajiralongkorn
Phra Vajiraklaochaoyuhua, decorated with the royal flag, organizing the big cleaning at 1st floor hall
and warehouse, include attending the honor celebration activities with Phang Nga Province and
broadcasting the radio program on H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s royal
duties.
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
The activities for Honor celebration
of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563
The activities for Honor celebration on the Auspicious Occasion
of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s
birthday on June 3, 2020
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยส่วนกลางและสถานีกาชาดต่าง ๆ  ได้จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563 โดยจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับผ้า  ธง
และตราสัญลักษณ์ จัดบอร์ดนิทรรศการเกีย่ วกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 กับส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในจังหวัดที่สถานีกาชาดตั้งอยู่ นอกจากนี้
สถานีกาชาดได้จัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อบริการด้านสุขภาพ โดยการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริม
การมีสขุ ภาพทีด่ ใี นรูปแบบต่าง ๆ  เช่น จัดบอร์ดนิทรรศการ จัดรายการวิทยุ แจกแผ่นพับ ตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค
ตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า  และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย เผยแพร่ และส่งเสริมพันธกิจสภากาชาดไทย และกิจกรรมอื่น ๆ  
สรุปผลการดำ�เนินกิจกรรม ดังนี้
RCHB, both the central office and TRC Health Stations, organized the activities for honor celebration
on the auspicious occasion of Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s birthday,
June 3, 2020 by setting the altar tables for enshrining the royal portrait of Her Majesty Queen Suthida,
decorated with the royal flag, organized the exhibition of Her Majesty Queen Suthida’s biography and
royal duties and attended the honor celebration activities with government agencies, private agencies
and people in each province of located TRC Health Stations that be held on June 3, 2020. Moreover,
TRC Health Stations organized the on-site and off-site activities on health service and health education
to promote the healthy life such as health exhibition, radio programing, brochure dissemination, health
check, disease screening and free of charge general treatment and to improve the quality of life of
the disadvantaged elderly, children and youth according to the model of Thai Red Cross Society and
another activities, as follow missions, as follow implementation.
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ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563
Pictures of activities for honor celebration on the auspicious occasion of Her Majesty
Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s birthday, June 3, 2020

สถานีกาชาดที่ 1 (พลสุรินทร์อนามัย) จังหวัดสุรินทร์
TRC Health Station No.1 (Pol Surin Anamai) Surin Province

จัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จัดโต๊ะหมู่บูชา 
ประดับธงทิวตราสัญลักษณ์ และจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ภายในสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
Organized the blessing ceremony for honor celebration to Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana by setting the altar tables for enshrining the royal portrait, decorated with
the royal flag and organized the exhibition of royal duties at TRC Health Station No.1, Surin Province.  

สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
TRC Health Station No.2 (Sukhuman Anamai), Bangkok

จัดโต๊ะหมูบ่ ชู า ประดับธง จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ภายในสถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
Organized the blessing ceremony for honor celebration to Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana by setting the altar tables for enshrining the royal portrait, decorated with the royal
flag and organized the exhibition of royal duties at TRC Health Station No.2 (Sukhuman Anamai), Bangkok.
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สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
TRC Health Station No.3, Chiang Mai
จั ด นิ ท รรศการพระราชกรณี ย กิ จ ของสมเด็ จ
พระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภายในสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่   
Organized the exhibition of Her Majesty Queen
Suthida Bajrasudhabimalalakshana’s royal duties at
TRC Health Station No.3 Chiangmai.

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
TRC Health Station No.4 Nakhon Ratchasima

เจ้าหน้าทีส่ ถานีกาชาดที่ 4 และ อสม. ร่วมรณรงค์ปอ้ งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยร่วมดูแลความสะอาด
ทำ�ลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน และวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
TRC Health Station No.4 Officers and Village Public Health Volunteers conducted the campaign on
prevention and control of dengue fever by big cleaning and destruction of breeding grounds for Aedes
mosquitoes in the community and temple on the auspicious occasion of Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana’s birthday.   
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สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
TRC Health Station No.5 Sawangkaniwas, Samutprakhan Province

จัดโต๊ะหมูบ่ ชู า ประดับธงตราสัญลักษณ์ และจัดกิจกรรม
ตรวจคัดกรองสุขภาพ รณรงค์ฉดี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ให้กับพระภิกษุ แม่ชี และฆราวาส ณ วัดอโศการาม ตำ�บล       
ท้ายบ้าน อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ
Organized the altar tables for enshrining the royal
portrait, decorated with the royal flag and conducted the
health screening activity, campaign on vaccine injection for Influenza prevention to the priests, nuns and
people at Asokaram temple, Tambon Taiban, Muang District, Samutprakarn Province.

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
TRC Health Station No. 7, Ubon Ratchathani Province

จัดกิจกรรม “ปรับภูมิทัศน์ บริเวณริมตลิ่ง สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Organized the landscape development activity in area of the river bank at TRC Health Station
No.7, Ubon Ratchathani Province for presenting as a royal charity to Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana.
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สถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จังหวัดเพชรบุรี
TRC Health Station No.8 (Aeuan Anamai), Phetchaburi Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงทิวตราสัญลักษณ์ และจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
Organized the altar tables for enshrining the royal portrait, decorated with the royal flag, organized
the exhibition of royal duties and conducted the vaccine injection for Influenza prevention.

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station, Prachuap Khiri Khan Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Organized the altar tables for enshrining the royal portrait of Her Majesty Queen Suthida
Bajrasudhabimalalakshana.
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สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
TRC Health Station No. 11, Wiset Niyom, Bangkok

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง ตราสัญลักษณ์ และจัดกิจกรรม “ทำ�ความสะอาดสถานีกาชาดที่ 11” เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Organized the altar tables for enshrining the royal portrait and big cleaning the TRC Health
Station No.11 for presenting as a royal charity to Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana.

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sirindhorn Red Cross Health Station (TRC Health Station No.12, Thung Song)
Nakhon Si Thammarat Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา  ตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเผยแพร่บทอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล ผ่านทาง Facebook
สถานีกาชาดสิรินธร
Organized the altar tables for enshrining and bless signing the royal portrait of Her Majesty
Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana and broadcasting the congratulatory poetry for blessing via
Sirindhorn TRC Heath Station Facebook.
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สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
Teppharat Red Cross Health Station (TRC Health Station No.13 Tak Province)

ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมเฉลิมพระเกียรติผา่ นเสียงสุขภาพตามสายในชุมชนตำ�บลป่ามะม่วง อำ�เภอเมืองตาก
จังหวัดตาก และรับบริจาคโลหิต
Organized the PR activity for honor celebration via public address system in communities at
Tambon Pamamuang, Mueang District, Tak Province and conducted the blood donation activity.

สถานีกาชาดที่ 14 พังงาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
TRC Health Station No.14 Phang-nga Honor Celebration (H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn 5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015)

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง ตราสัญลักษณ์ และจัดกิจกรรม 5 ส บริเวณรอบอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา
เฉลิมพระเกียรติฯ
Organized the altar tables for enshrining the royal portrait and big cleaning the surrounding area
of the TRC Health Station No.14 Phang-nga Honor Celebration.
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
The Activities for Honor Celebration of H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn, Executive Vice-President of The Thai Red Cross Society.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
The Activities for Honor Celebration of Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn,
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยส่วนกลางและสถานีกาชาดต่าง ๆ  ได้จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สรุปผลการจัดกิจกรรม ดังนี้
RCHB, both of central and TRC Health Stations organized the activities for honor celebration on
the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Birthday, 2 April
2020 during March 1 – April 30, 2020, as follow

ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2563
Pictures of activities for honor celebration on the Auspicious Occasion of
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Birthday, 2 April 2020

สถานีกาชาดที่ 1 (พลสุรินทร์อนามัย) จังหวัดสุรินทร์
TRC Health Station No.1 (Pol Surin Anamai) Surin Province

จัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงทิวตราสัญลักษณ์ และจัดนิทรรศการพระราช
กรณียกิจของอุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
Organized the blessing ceremony for Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn,
Vice-president of the Thai Red Cross Society, include set the altar table, decorated with the royal flag,
and organized the exhibition of the Vice-president of the Thai Red Cross Society’s royal duties.
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สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ
TRC Health Station No.2 (Sukhuman Anamai), Bangkok

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง ตราสัญลักษณ์ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ อุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย บอร์ดความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ
Set the altar table, decorated with the royal flag, and organized the exhibition of the Vice-president
of the Thai Red Cross Society’s royal duties, include organized the exhibition of health knowledge and
provided the service on health screening.

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
TRC Health Station No.4 Nakhon Ratchasima

จัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย พร้อมประดับธง ให้บริการด้านสุขภาพ
คัดกรองสุขภาพ และคัดกรองโรคโควิด-19 ในสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
Set the altar tables for enshrining the royal portrait of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn, Vice-president of the Thai Red Cross Society, decorated with the royal flag, include provided
the services on health treatment, health screening and COVID-19 screening at TRC Health Station No.4
Nakhon Ratchasima.
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สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
TRC Health Station No.5 Sawangkaniwas, Samutprakhan Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง ตราสัญลักษณ์ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของอุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ และให้สุขศึกษาเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019
Set the altar table, decorated with the royal flag, and organized the exhibition of the Vice-president
of the Thai Red Cross Society’s royal duties, include provided the service on health screening and health
education on COVID-19 prevention.

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
TRC Health Station No. 7, Ubon Ratchathani Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงตราสัญลักษณ์ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของอุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย และจัดกิจกรรม 5 ส ในสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
Set the altar table, decorated with the royal flag, and organized the exhibition of the Vice-president
of the Thai Red Cross Society’s royal duties, include conducted the big cleaning in TRC Health Station
No.7 Ubon Ratchathani Province.
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สถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จังหวัดเพชรบุรี
TRC Health Station No.8 (Aeuan Anamai), Phetchaburi Province

คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 8 ร่วมทำ�พิธีอาเศียรวาทราชสดุดี ถวายพระพร และให้ความรู้เรื่องการดูแล
ตนเอง เพื่อป้องกันการติดต่อและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
Officers of TRC Health Station No.8 conducted the ceremony for paying the tribute and
blessing to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, include provided the health
education on COVID-19 prevention.

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station, Prachuap Khiri Khan Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง ตราสัญลักษณ์ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของอุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย และทำ�บุญถวายภัตตาหารเช้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
Set the altar table, decorated with the royal flag, and organized the exhibition of the Vice-president
of the Thai Red Cross Society’s royal duties, include dedicated the morning meal to the monks for
making the royal merit.
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สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
TRC Health Station No. 11, Wiset Niyom, Bangkok

ร่วมกับชมรมผูส้ งู อายุสถานีกาชาดที่ 11 จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ พร้อมให้ค�ำ แนะนำ�ด้านสุขภาพ
Coordinated with TRC Health Station No.11’s elderly club to organized the services on health
treatment and counseling.

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sirindhorn Red Cross Health Station (TRC Health Station No.12, Thung Song)
Nakhon Si Thammarat Province

จัดโต๊ะหมู่บูชา  ประดับธง ตราสัญลักษณ์ และจัดสมุดลงนาม เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการ
ร่วมลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เบือ้ งหน้าพระฉายาลักษณ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
Set the altar table, decorated with the royal flag, and bless signing book for the people, include
organized the ceremony for paying the tribute and blessing on the auspicious occasion of H.R.H.
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Birthday.
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สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
Teppharat Red Cross Health Station (TRC Health Station No.13 Tak Province)

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธง ตราสัญลักษณ์ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของอุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต และพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์
Set the altar table, decorated with the royal flag, and organized the exhibition of the Vice-president
of the Thai Red Cross Society’s royal duties, include conducted the blood donation and big cleaning in
front of Tepparat TRC Health Station.

สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ
TRC Health Station No.14 Phang-nga Honor Celebration

จัดโต๊ะหมู่บูชา ประดับธงตราสัญลักษณ์ จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจอุปนายิกาผู้อำ�นวยการ
สภากาชาดไทย
Set the altar table, decorated with the royal flag, and organized the exhibition of the Vice-president
of the Thai Red Cross Society’s royal duties.
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กิจกรรมเด่น สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
The RCHB’s Highlight Activities

ในปีงบประมาณ 2563  เป็นปีที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) และพัฒนาเป็นการติดต่อจากคนสู่คน ณ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ดังนั้น สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย  มีหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์ประชาชน
มีการบริการด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลตามสถานีกาชาด และปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ  
จึงต้องเตรียมความพร้อมและกำ�หนดแนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่
(COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
In fiscal year 2020, there was an epidemic of novel coronavirus-infected pneumonia (COVID-19)
and developed into human-to-human transmission in Wuhan, Hubei Province, People’s Republic
of China. Therefore, RCHB Which is a unit of the Thai Red Cross Society has the duty to provide
the relief assistance and medical services and treatments to the affected people under the operations
of The Thai Red Cross Health Stations, include to organize the field works in the various provinces,
it is necessary to prepare and set the operation guidelines for the prevention and surveillance
of the novel coronavirus-infected pneumonia (COVID-19) since January 2020 until now.

การเตรียมความพร้อม การดำ�เนินการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563
The operation for preparation, prevention and surveillance of the novel
coronavirus-infected pneumonia (COVID-19) of RCHB,
January – December 2020.
1. การเตรียมความพร้อมฯ ของส่วนกลาง (Head Quarter’s Preparation)
         สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ กำ�หนดแนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 453 ราย
ถือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ ทัง้ ในเรือ่ งมาตรการการคัดกรองผูป้ ว่ ย การป้องกันการแพร่เชือ้ ในสำ�นักงาน รวมทัง้ การเตรียม
ความพร้อมสำ�หรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งด้านความรู้และเน้นยํ้าให้บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึง
ความสำ�คัญในการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดทำ�แผนการเตรียมความพร้อม
การตอบสนองภัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์
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RCHB regulated the guidelines for the prevention and surveillance of the COVID-19 that all 453
officers adhere to a practice guideline both in regard to patient screening measures, preventing the
spread of the infection in the offices, including preparing for the medical personnel both knowledge and
emphasis on awareness and importance of the self-protection while working strictly, RCHB established
the preparedness and response plan for the transmission of COVID-19 and appointed a committee
for the prevention and control of the novel coronavirus-infected pneumonia (COVID-19) of RCHB
to manage the situation.
          นอกจากนี้ยังตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทัว่ ไปทีม่ าติดต่อ โดยขอความร่วมมือให้ทกุ คนทีเ่ ข้าอาคารสวมใส่หน้ากากอนามัย
ให้บริการแอลกอฮอล์เจล บริเวณหน้าลิฟท์โดยสารและบริเวณเครื่องสแกนนิ้วของอาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และอาคารเทิดพระเกียรติฯ รวมทั้งจัดทำ�เครื่องหมายระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) ในลิฟท์และ
หน้าลิฟท์ทั้งสองอาคาร
      Also, RCHB set up the screening point to prevent the spread of COVID-19 by masuring the body
tempeatiure of the officers and general public who come to contact the RCHB and requested the
cooperation for all people entering the building to wear the facial mask, include served the alcohol
gel in front of passenger elevators and fingerprint scanners at RCHB building and Somdet Phra
Yannasangwon Honor building and marked the physical distancing sign in the elevator and in front of
the elevator of both buildings.
2. การเตรียมความพร้อมฯ ของส่วนภูมิภาค (TRC Health Stations’s Preparation)
สถานีกาชาดทัง้ 13แห่ง ซึง่ รับผิดชอบจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ จัดตัง้ จุดคัดกรองผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางระบบ
ทางเดินหายใจไว้ดา้ นนอกอาคาร หรือในพืน้ ทีป่ ดิ ทีแ่ ยกออกจากผูป้ ว่ ยทัว่ ไป โดยให้เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบสวมใส่ชดุ
PPE ระดับ 1 หรือ 2 ตามความเหมาะสม มีการตรวจวัดอุณหภูมดิ ว้ ยเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจติ อลกับผูม้ าใช้บริการทุก
ราย และคัดกรองผู้มีความเสี่ยงโดยอาการและอาการแสดงที่ควรแยกผู้ป่วยมีการจัดสถานที่แยกสำ�หรับการตรวจ
ซึ่งเป็นพื้นปิด มีอุปกรณ์ท่ีจำ�เป็นประจำ�ห้อง เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดความดันโลหิต ชุดให้ออกซิเจน ไม้กดลิ้น
ไฟฉาย ถังผ้าเปื้อน ถังขยะติดเชื้อชนิดใช้เท้าเปิด ฯลฯ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ หากพบผู้ป่วยสงสัย
ติดเชือ้ จะมีการส่งต่อตามระบบ โดยให้แต่ละสถานีกาชาด เข้าร่วมประชุมกับสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ที่
รับผิดชอบ เพื่อหาข้อสรุปสำ�หรับขั้นตอนในการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งจัดที่นั่งสำ�หรับผู้มารับบริการโดยเว้นระยะห่าง
ทางสังคม จัดทำ�ฉากกัน้ เพือ่ ป้องกันโรค และเน้นยาํ้ ให้ผมู้ ารับบริการทุกรายใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและแจก
ให้กับผู้ที่ไม่มีหน้ากากฯ นอกจากนี้ให้งดจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคน เช่น ออกหน่วยแว่นสายตาเพื่อผู้ด้อยโอกาส
แต่ยังให้บริการตรวจวัดสายตา และให้แว่นสายตาผู้ด้อยโอกาส ณ ที่ตั้ง
13 TRC Heath Stations, responsible for provinces in nationwide, set up the screening point for
patients with respiratory symptoms outside the building or in a closed area separated from the general
patient operated by the staffs in charge, wearing PPE Level 1 or 2 as appropriate. There is a temperature
measurement with a digital thermometer for all service users and screening the risk cases by signs
and symptoms that should be diagnosed and isolated from the general patient in the closed room with
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isolated equipment such as a thermometer, blood pressure monitor. Oxygen set, tongue depressor,
flashlight, contaminated clothing bucket, open-footed infectious waste bin, etc. in order to reduce the
risk of spreading infection. If a suspected patient is found to be infected will be forwarded according to
the system by each TRC Health Station attended the co-meeting with the responsible Provincial Public
Health Office to conclude the process of patient referring. For the medical services in the TRC Health
Station should be mark or arrange the social distancing, partitions to prevent the COVID-19 and emphasize
the all service users to wear the facial mark all time, include distribute the facial mark to who without
mask. Moreover, TRC Health Stations refrain to organizing the activities that be crowd, such as mobile
eyeglasses unit for the underprivileged but also providing eye examination services and distributing
the eyeglasses to the disadvantaged people at in-site offices.        
3. ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ (Collaboration from various organizations)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ทำ�ให้เจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำ�นวน 433 ราย และมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงปฏิบัติงานแบบ work from home
จำ�นวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.41 ของเจ้าหน้าทีท่ งั้ หมด สำ�หรับเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งในการเดินทาง สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ได้รับความร่วมมือจากโรงแรมแมนดาริน และ Lub D สนับสนุนที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ จำ�นวน 26
ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563
In the COVID-19 pandamic situation, 433 RCHB officers be assigned the operation for the relief
assistances to the affected victims at the RCHB offices and only 20 officers, who be at risk group,
perform the work from home (or percentage 4.41 from all officers). For The officers who are at risk of
travel, RCHB received the the cooperation from Mandarin Hotel and Lub D Hotel to support the free of
charged accommodation for 26 officers during March - June 2020.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทย โดยนำ�เสนอข้อมูล
การบริ ห ารความเสี่ ย งและระบบงานของสำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ฯ พร้อมรายงานการดำ�เนินงานและมาตรการ
ในการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสถานีกาชาดทั้ง 13 แห่ง

ณ อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
February 18, 2020 Director and executives of RCHB attended the TRCS Risk Management
Committee and presented the risk management database and operation system of RCHB, include
reported the implementation and measures for prevention and control of COVID-19 in the responsible
areas of RCHB both central and 13 TRC Health Stations at Jamjuree 4 Building, Chulalongkorn University.
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การบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
Relief Assistance for the novel coronavirus-infected pneumonia
(COVID-19) affected victims
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยส่วนกลาง และสถานีกาชาดส่วนภูมิภาค ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภายใน และภายนอกสภากาชาดไทยที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19)  สรุปดังนี้
RCHB, both central and TRC Health Stations, coordinated with Provincial Red Cross Chapters,
the related TRCS units and the outsided organizations to operate the relief assistance for the COVID-19
affected victims as follow,
1. โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า

(The Thai Red Cross Society joins hands to protect COVID-19 with cloth masks project)

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้จัดจ้างบริษัทเพื่อผลิตผ้ามัสลินพิมพ์ลาย (แพทเทิร์น) โลโก้สภากาชาดไทย และ
แอปพลิเคชัน พ้นภัย สำ�หรับนำ�มาตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้า จำ�นวน 10 ล้านชิ้น เพื่อแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับ
ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง อาสาสมัคร และหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้
RCHB purchased the company to produce the TRCS and Phonphai Application logo printed
muslin cloth (pattern) for sewing the 10 million cloth masks to distribute the cloth masks to people at risk,
volunteers and agencies as follow,
1.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน หรือ อสม.ทั่วประเทศ จำ�นวน 2 ล้านชิ้น
		Village Public Health Volunteer in nationwide, 2 million of cloth masks.
1.2 ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ได้ แ ก่ พนั ก งานไปรษณี ย์ และประชาชนกลุ่ ม เสี่ ย ง ได้แก่ ผู้สูงอายุ
ผู้ที่มีโรคประจำ�ตัว ผู้พิการ กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยง ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ 76 จังหวัด
โดยมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดพิจารณาตามสัดส่วนของประชากรในจังหวัดนั้นๆ โดยเรียงลำ�ดับตามความ
เร่งด่วน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร รวมทั้ง อสส. และอปพร. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเครือข่าย ชุมชนในความรับผิดชอบของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และผู้มารับบริการตามสถานีกาชาด
ทั้ง 13 แห่ง รวม 8 ล้านชิ้น
Field worker, namely postman, and people at risk in 76 provinces, such as elder, people with
medical condition, disabled, at-risk occupation group, impoverished and disadvantaged people,
by coordinated with Provincial Red Cross Chapter to consider the proportion of the population in that
province sorted by urgency, include the people at risk, Public Health Volunteer and Civil Defense Volunteer
in Bangkok area. Moreover, the colth masks will be distributed to networking agencies, communities in
responsibility of RCHB and people who receive the medical services at 13 TRC Health Stations, totally
of 8 million cloth masks.   
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วันที่ 15 เมษายน 2563 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ตามโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” แก่กระทรวง
สาธารณสุข จำ�นวน 2 ล้านชิ้น โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้รับมอบ และมอบให้   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด จำ�นวน 1 แสนชิ้น โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
April 15, 2020 Secretary General of TRCS presided the consignment ceremony of the cloth face
mask under the “Thai Red Cross Society joins hands to protect COVID-19 with cloth masks project”
to provide 2 million of cloth face masks to Ministry of Public Health, representatively received by
Director General of Department of Health Service Support, and 100,000 cloth face masks to Thailand Post,
received by Managing Director of Thailand Post, at meeting room, 6th floor, RCHB building.  
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2. การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ค้นหาและแจ้งร้องขอชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19
ให้ผู้ถูกกักกันโรคที่ขาดแคลน ผู้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ยากไร้ และแรงงานข้ามชาติ
Use of “Phonphai” appilication for finding and requesting the TRCS relief kit
for fighting COVID-19 to provide to shortage quarantine persons,
disadvantaged people who affected from economic crisis and migrant workers.

ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นับว่าแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เข้ามามี
บทบาทสำ�คัญในการช่วยเหลือประชาชน
ที่ ถู ก กั ก กั น โรค และผู้ ป ระสบวิ ก ฤต
ทางเศรษฐกิจที่ขาดแคลน รวมทั้งแรงงาน
ข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ สภากาชาดไทย โดยสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
แรงงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมการปกครอง กรมการปกครองส่วนท้องถิน่
กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เหล่ากาชาดจังหวัด  และ AIS
During the COVID-19 pandemic
situation, “Phonphai” application played
the important role in relief assistance for
quarantined people and who suffer from
the shortage of economic crisis, include
migrant workers that affected from this
situation. So the Thai Red Cross Society,
by the RCHB, have been well supported
from various agencies, namely Ministry of Interior, Ministry of Labor, Department of Health Service
Support, Department of Provincial Administration, Department of Local Administration, Department of
Disaster Prevention and Mitigation, Provincial Red Cross Chapter and AIS.       
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3. มอบ “ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19”
Distribution of “TRCS relief kit for fighting COVID-19”
จัดทำ�ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนทีถ่ กู กักกันโรค และผูป้ ระสบวิกฤตทางเศรษฐกิจทีข่ าดแคลน ภายในชุดธาร
นํ้าใจกู้ชีวิตฯ ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูป ปลากระป๋อง ปลาราดพริกกระป๋อง ไข่พะโล้ใส่ไก่ นํ้าพริก
ปลาทูน่า ถุงขยะสีดำ�ขนาดเล็ก ฯลฯ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม –  15 ธันวาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้มอบ
ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฯ พร้อมนํ้าดื่ม รวมทั้งสิ้น 156,321 ชุด มูลค่า 103,171,860 บาท ในพื้นที่ 68 จังหวัด โดย
การให้ความช่วยเหลือข้างต้น มี 26 จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้มอบชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฯ พร้อมนํ้าดื่ม รวม 23,354 ชุด
TRCS relief kit for fighting COVID-19 produced to assist the quarantined people and who suffer
from the shortage of economic crisis, consist of rice, instant noodles, canned fish, canned fish topped
with chilli sauce, canned egg and chicken in brown sauce, canned tuna chili paste, small black garbage
bags, etc. During March 25 – December 15, 2020, RCHB distributed the 156,321 sets of the TRCS
relief kit with drinking water, totally amount of 103,171,860 baht, in 68 provinces. For above assistance,
migrant workers who affected from COVID-19 pandemic in 26 provinces received the 23,354 sets of
TRCS relief kit and drinking water from the distribution of RCHB.    

ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 (1 ชุด ต่อ คน สำ�หรับ 14 วัน)
Set of TRCS relief kit for fighting COVID-19 (1 set/1 person/14 days)
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4. การจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย
(Mobile Kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn)
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้ อำ � นวยการสภากาชาดไทย ทรงห่ ว งใยและทรงตระหนั ก ถึ ง ความเดื อ ดร้ อ นของราษฎรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย
จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำ�หรับ
นำ � ไปมอบให้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ   อั น สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ของสภากาชาดไทยในการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด รวมทั้งคำ�นึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด   ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้
มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำ�เนินการจัดระเบียบ
การรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn care about and is aware of the grievances of Thai people who
affected from the COVID-19 pandemic situation, so that graciously pleased the TRCS to establish “Mobile
kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn” in order to prepare the freshly cooked food
for providing to the people in the affected areas which correspond to the TRCS mission in humanitarian work
with the international red cross principles. The operation of Mobile kitchen of Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn take into account the kitchen management that emphasize cleanliness, adhere to the
standard of sanitation, fresh and clean food menu, kitchen worked staffs dress according to the standard and
the distribution of food carried out in the social distancing arrangement, so preventing the spread of COVID-19.    
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 12 สิงหาคม 2563 ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย โดย
ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ รวมทั้งสิ้น 188,477 ชุด สำ�หรับนำ�ไปมอบให้ประชาชนและแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ 8
จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สระแก้ว นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงราย และนราธิวาส
During May 8 – August 12, 2020 Mobile kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
prepared the freshly cooked food of 188,477 sets for distributing to people and migrant workers in 8 provinces,
namely Samut Sakorn, Srakaew, Nonthaburi, Bangkok, Khonkhan, Nakhon Ratchasima, Chiangrai and
Narathiwat Province.

จังหวัดสมุทรสาคร Samut Sakorn Province
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จังหวัดสระแก้ว Srakaew Province

จังหวัดนนทบุรี Nonthaburi Prvince
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กรุงเทพมหานคร Bangkok

จังหวัดขอนแก่น Khonkhan Province
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จังหวัดนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Province

จังหวัดเชียงราย Chiangrai Province
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จังหวัดนราธิวาส Narathiwat Province
นอกจากนี้ ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนราธิวาส ได้สนับสนุน
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ  ของจังหวัดนราธิวาส โดยรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผล
และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร จากเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าไผ่ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดย วันที่ 4
และ 13 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้เข้าเยี่ยมชมการดำ�เนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพพื้นที่และศึกษาที่มาของผลิตผล
ทางการเกษตร ที่นำ�มาใช้ในครัวพระราชทานฯ
Moreover, Mobile kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn supported
and promoted the agricultural livelihood of people in areas of Narathiwat Province by purchasing
the raw materials, agricultural produce and agricultural processed products from the farms in the
Sufficiency Economy Village Project and Ban Rotan Batoo, the Model Farm Royal Initative Project of Her
Majesty Queen Sirikit, Ban Papai, the Model Farm Royal Initative Project of Her Majesty Queen Sirikit
and Pikunthong Royal Development Study Center. On August 3 and 14, 2020, TRCS executives and
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officers visited the implementation of Pikunthong Royal Development Study Center to understand the
condition of area and to study the origin of agricultural products that use in the Mobile kitchen of Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.   

5. จัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Society Mobile Kitchen)
นอกจากนี้สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา 
สถานีกาชาดที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว
สถานีกาชาดที่ 7  จงั หวัดอุบลราชธานี และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13) จังหวัดตาก ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา สมุทรปราการ สระแก้ว อุบลราชธานี และตาก จัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
ณ สถานีกาชาดทั้ง 6 แห่งข้างต้น จัดทำ�อาหารปรุงสุกทุกวัน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 22 พฤษภาคม 2563 รวม 19,800 ชุด
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Moreover, RCHB, by TRC Health Station No.3 Chiangmai Province, TRC Health Station No.4
Nakhon Ratchasima, TRC Health Station No.5 Samut Prakarn Province, TRC Health Station
No.6 Aranya Pratet Chalerm Prakiat, Srakaew Province, TRC Health Station No.7 Ubonratchathani
Province and Tepparat TRC Health Station (TRC Health Station No.13) Tak Province, coordinated
with Chiangmai, Nakhon Ratchasima, Samut Prakarn, Srakaew, Ubon Ratchathani and Tak Provincial
Red Cross Chapter conducted the TRCS mobile kitchen at TRC Health Station in above 6 provinces
to prepare the freshly cooked food for daily distribution to people and communities during April 26 – May
22, 2020, totally of 19,800 sets.
6. โครงการรวมใจต้านภัย COVID-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
(COVID-19 Assistance for Migrant Worker Project)
สภากาชาดไทยร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) และยูนเิ ซฟประเทศไทย  
จัดโครงการรวมใจต้านภัยโควิด-19  ในกลุม่ แรงงานข้ามชาติ  เพือ่ ให้กลุม่ ประชากรและแรงงานข้ามชาติได้รบั การดูแล
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมตลอดจนช่วยให้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของ COVID-19
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2563 ดังนี้
Relief and Community Health Bureau (RCHB) worked with the International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies (IFRC), The International Committee of The Red Cross (ICRC), Migrant
Working Group (MWG) and UNICEF Thailand to organize the COVID-19 assistance for migrant worker
project in order to provide the comprehensive and equitable assistance in accordance with humanitarian
principles and to effective prevent and control the spread of COVID-19. The project be implemented
during May – December 2020, as follow
6.1 ผลิตและแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฯ ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาษาไทย พม่า 
กัมพูชา และเวียดนาม ในรูปแบบของ โปสเตอร์ แผ่นพับ นิทาน และ VDO Clip
6.1 Produce and distribute PR media: project produced the PR media for education in Thai,
Burmese, Cambodian and Vietnamese languages in various formats, such as poster, brochure,
tale book and VDO Clip.   
6.2 ผลิตและแจกจ่าย หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำ�หรับเด็ก จำ�นวน 92,000 ชิ้น และผู้ใหญ่ จำ�นวน
431,888 ชิ้น รวมถึงแอลกอฮอล์เจล จำ�นวน 54,919 หลอด และเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 1,043 ชิ้น
6.2 Produce and distribute the 92,000 cloth face masks for children and 431,888 cloth face masks
for adults, include 54,919 tubes of hand sanitizer and 1,043 sets of body thermometer.  
6.3 จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค (ชุดธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19) จำ�นวน 22,678 ชุด
6.3 Prepare the basic necessities (relief kits to COVID-19) of 22,678 sets.
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6.4 จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครแรงงานต่างด้าวขึ้นในพื้นที่ 8 จังหวัด ที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ ได้แก่
จังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และตาก โดยคัดเลือกแรงงานข้ามชาติ
ที่ต้องการทำ�งานจิตอาสามาอบรมให้เป็นอาสาสมัครแรงงานต่างด้าว (อสต.) มาเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
โรค COVID-19 และการใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการรายงานผู้ที่มีความเสี่ยงและต้องสงสัยโรค COVID-19
โดยมี อสต. ผ่านการอบรมแล้วทั้งสิ้น 2,866 คน
6.4 Organize the traning course for migrant volunteer in 8 provinces with a large number of
migrant workers, namely Bangkok, Chonburi, Nakhon Pratom, Nonthaburi, Pathumthani, Samut  Prakarn,
Samut Sakorn and Tak Province. The participants were the migrant workers who willing to volunteer
work and train as migrant volunteer by training on the knowledge of COVID-19 and use of “Phonphai”
Application for report the suspected and Risk people of COVID-19 totally amount of the trained migrant
volunteer were 2,866 persons.
6.5 ศึกษาเกี่ยวกับ “มาตรการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19” ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการช่วยเหลือภายใต้โครงการ จำ�นวน 423
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อนำ�ผลการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงการความ
ช่วยเหลือต่อไป
6.5 Research Study on “Assistance measures to migrant workers in the COVID-19 pandemic
situation” by gathering the information and data from 423 samples of the migrant workers who received
the assistance under this project. The tool for data collection was questionnaire and bring the results
of the study to develop and improve the assistance further.
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สรุปผลการดำ�เนินการป้องกันและเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของสถานีกาชาดต่าง ๆ
Summary of the implementation in the prevention and surveillance of
COVID-19 of TRC Health Stations
กิจกรรมในสถานที่ In-site activities
- สถานีกาชาดทุกแห่งจัดทำ�การตอบสนองภัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID-19) ของสถานีกาชาดต่าง ๆ  โดยสอดคล้องกับแนวทางของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
และกระทรวงสาธารณสุข
		All TRC Health Stations establish the disaster response plan for COVID-19 pandemic in
accordance with the guidelines of RCHB and the Ministry of Public Health.
- สถานีกาชาดทุกแห่ง ปฏิบตั งิ านให้บริการตรวจรักษาพยาบาลในสถานีกาชาด ตามมาตรการการป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
All TRC Health Stations operate medical examination services in TRC Health Stations in
accordance with COVID-19 preventive and surveillance measures.
กิจกรรมนอกสถานที่ Off-site activities
การตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชนและจุดคัดกรองต่าง ๆ Screening in communities and
screening points
คัดกรองประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พระภิกษุ สามเณร ในการจัดกิจกรรมและพื้นที่รับผิดชอบของสถานีกาชาด ได้แก่
- คัดกรองผู้มาบริจาคโลหิต หน่วยบริการโลหิตเคลื่อนที่
- เยี่ยมโรงเรียน งานอนามัยโรงเรียน
- การประชุมชมรมผู้สูงอายุของสถานีกาชาด
- หน่วยคัดกรองด่านความมั่นคงจุดบริการบ่อฝ้าย อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- คัดกรองผู้ด้อยโอกาสที่มารับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) และอาหารกล่องแจกฟรี
- คัดกรองผูท้ มี่ ารับอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ �ำ นวยการสภากาชาดไทย
และครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย บริเวณหน้าสถานีกาชาด
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Provided the screening to the public, elder, students, village health volunteer, local staffs and
priests in the responsible area of TRC Health Stations and activiits, such as
- Screening to blood donor at blood donation mobile unit,
- School visit for health promotion in school,
- Screening to members of elderly club of TRC Health Stations,
- Screening to public at Bor Phai Security Check Point, Huahin District, Prachaub Kirikhan
Province,
- Screening to disadvantaged people who received the basic necessities and preventing
equipment for COVID-19 and free of chagre cooked food,
- Screening to public who received the cooked food at Mobile kitchen of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn and TRCS mobile kitchen in front of the TRC Health Stations.
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การให้ความรู้/สุขศึกษา Health Education
ให้ความรู/้ สุขศึกษา เรือ่ งโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-19) การป้องกันตนเอง
ดังนี้ การล้างมือให้ถูกวิธี, การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง, การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคและลด
การแพร่กระจายโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมู่บ้าน ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีกาชาด พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องโรคโควิด 19
ในกิจกรรมต่าง ๆ  
Conducted the health education on COVID-19 knowledge, self protection such as properly
hand washing, face mask wearing and self-care for preventing and reducing the spread of COVID-19
epidemic to people, elder, students, village health volunteers in the responsible area of TRC Health
Stations, include distributed the brochure on COVID-19 knowledge in various activities.

การติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
Monitoring situation, preventing, surveillance and control of COVID-19
ร่วมประชุม/ติดตามการประชุม กับจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำ�เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เรื่องมาตรการการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
การเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง การซักซ้อมแผนและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  
ในพื้นที่ โดยได้รับการประสานงานจากกลุ่มงานโรคติดต่อของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลจังหวัด
ให้ปฏิบตั งิ าน ติดตามผูส้ มั ผัสความเสีย่ งสูง ผูท้ เี่ ดินทางมาจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ค้นหาและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด 19 โดยได้ดำ�เนินการเฝ้าระวัง สอบถาม ซักประวัติ อาการ ทางโทรศัพท์และทางไลน์ ตามนโยบาย
ของสาธารณสุขจังหวัด และการลงพื้นที่เพื่อควบคุม สอบสวนโรคโควิด 19  ให้สุขศึกษาและพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อ
ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีกาชาด
Attended and follow up the meeting with Province, Provincial Public Health Office, District Public
Health Office, Local Administration Office and the relevant network agencies on the protection measures
of the spread of COVID-19 epidemic, preparedness, surveillance, plans rehearsal, include coordination
with the relevant agencies in the areas. TRC Health Station worked with Communicable Diseases Division
of Provincial Public Health Offices and Municipalities to follow up the high risk contacts, travelers form
risk areas and to find the patient for preventing and surveillance the spread of COVID-19 by patient
interview and history taking via telephone and line application in accordance with policy of Provincial
Public Health Office, include to conduct the field work for control and disease investigation, health
education and disinfectant spraying in responsible area of TRC Heatlh Stations.    
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กิจกรรมเคาะประตูบ้าน ต้าน COVID 19 Home visit for fighting COVID-19
เจ้าหน้าทีส่ ถานีกาชาดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ นของสถานีกาชาด ดำ�เนินกิจกรรม เคาะประตูบา้ น
ต้านโควิด-19   ให้ความรู้ เรื่องโรคโควิด 19 และค้นหากลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และพักอาศัย
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมให้ความรู้เรื่องการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และแจกเอกสาร
แผ่นพับความรู้เรื่องโรคโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีกาชาด
TRC Health Station officers and village health volunteers conducted the home visit for fighting
COVID-19 to educate the knowledge on social distancing and distribute the brochure of COVID-19
knowledge to households in responsible areas of TRC Health Stations.
จัดส่งยาถึงบ้านสำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Home delivery of medicines for chronic disease patients
     จัดส่งยาถึงบ้านสำ�หรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ควบคุมได้ โดยดำ�เนินการตามแนวทางการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
สำ�หรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลของเครือข่ายโรงพยาบาล และให้ความรู้โรคโควิด 19 ผู้ป่วยและญาติ
ในเขตรับผิดชอบสถานีกาชาด
Conducted the home delivery of medicines for patients with controllable chronic diseases
in accordance with guideline of the chronic diseases patient monitoring for Tambon Health Promoting
Hospital in Hospital Network and educated the COVID-19 knowledge to patients and relatives
in responsible area of TRC Health Stations.

การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบทางสารสนเทศ COVID-19 knowledge PR via information system
อัพเดทสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) การดูแลและ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 การล้างมือให้ถูกวิธี การใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ตามแนวทาง
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผ่านสือ่ ของสถานีกาชาด ได้แก่ หอกระจายเสียงชุมชน วิทยุกระจายเสียง
ชุมชน วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำ�จังหวัด บทความด้านสุขภาพผ่านหนังสือพิมพ์ทอ้ งถิน่ Facebook
และกลุ่ม Line ของสถานีกาชาด
Updated the situation and PR on knowledge of  COVID-19 such as self-care and prevention from
COVID-19 epidemic, properly hand washing and face mask wearing in accordance with guideline of
Department of Disease Control, Ministry of Public Health via medias of TRC Health Stations such as
community broadcasting tower, community radio station, Provincial Broadcasting Station of Thailand,
health column in local newspaper, Facebook and line group of TRC Health Stations.    
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กิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
Special activities on the occasion of the 99th Aniversary-Forward to Centenary of RCHB
ในปีงบประมาณ 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาส ครบ 99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
In fiscal year 2020, RCHB is ongoning to conduct the extraordinary activities on occasion of the
99th anniversary – forward to centenary of RCHB, as follow
วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำ�นวน 100 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ภายในงาน
ยังให้บริการทางด้านการแพทย์แก่ผู้ที่มาร่วมงานและสื่อมวลชน ได้แก่ บริการทางทันตกรรม ตรวจหู ตรวจตา 
บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม OPEN HOUSE ให้เยี่ยมชมคลังสัมภาระ
ผู้ประสบภัย บูธนิทรรศการโครงการและกิจกรรมสำ�คัญ เช่น โครงการป้องกันความพิการแต่กำ�เนิดด้วยโฟเลต
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และสื่อความรู้ต่าง ๆ  ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รวมทั้งการฝึกการรับมือภัยพิบัติ
เสมือนจริงสามมิติ (Virtual Reality ฝึกดับเพลิง) การสาธิตการปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) บริการตรวจมวลสารร่างกาย และการแสดงดนตรี เกม การละเล่น และรับของที่ระลึกภายในงาน
ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ  ถนนอังรีดูนังต์
December 23, 2019 Secretary General of TRCS presided over the opening ceremony of the 99th
anniversary of RCHB’s foundation day and ceremony of food offering to the 100 monks for the prosperity.
In this event, RCHB provided the medical services to the participants and mass medias, such as
dental services, ear and eye examination, optometry and conducted the OPEN HOUSE event for inviting
the participants to visit the disaster victim warehouse, exhibition booth of outstanding project and
activities such as the Prevention of Congenital Disability with Folate Program, “Phonphai” Application
and various formats of knowledge media of RCHB, include 3D Virtual Disaster Response Training
(Virtual Reality fire fighting), First aid and AED Use Demonstration, BMI test and musical show, game,
performance and receiving souvenirs at RCHB, Henry Dunant Rd.    
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วันที่ 22 มกราคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ MDRT Thailand จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม
“วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand” เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในโอกาส 99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  MDRT Thailand
Country Chair 2019-2020 และดารานักแสดง ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการเดินแบบ  
เสื้อและเหรียญที่ระลึก และการประมูลเลขสวย ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
January 22, 2020 RCHB and MDRT Thailand organized the press release on “Wingponpai by
MDRT Thailand” run activity for RCHB in occasion of 99th anniversary-forward to centenary of RCHB,
participated press conference by Director of RCHB, Vice-governor of Samuth Prakarn Province, MDRT
Thailand Country Chair 2019-2020 and actors. Moreover, there was walking show of running shirt and
commemorative medal and beautiful number auction at Mongkolnavin meeting room, Chulalongkorn
Hospital.
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1. กิจกรรม “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม” เนื่องในโอกาส 100 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
“Pun Nam Jai Hai Nam Duem” activities, in occasion of Centenary Anniversary of RCHB.
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่มฯ” โดยมอบแท็งก์นํ้าดื่มพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำ�นวน 300 ชุด สำ�หรับเก็บสำ�รองนาํ้ สะอาดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน เพือ่ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสบภัย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2563
ในปีงบประมาณ 2564 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ได้มอบให้สำ�นักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด และสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้ดำ�เนินการติดตั้งแท็งก์นํ้าดื่มพร้อมฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ 500 เครื่อง
  
นอกจากนี้ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้จัดทำ�โครงการติดตามประเมินผลกิจกรรม “ปันนํ้าใจ ให้นํ้าดื่ม”
ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ฉะเชิงเทรา สิงห์บุรี จันทบุรี ตรัง และปัตตานี โดยจะเริ่มดำ�เนินการ
ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2564
RCHB coordinated with PTT Global Chemical PCL. organized the “Pan Nam Jai Hai Nam Duem”
activities to distribute the 300 drinking water tanks with reinforced concrete footing for collecting the
fresh and clean water to use in dry and rainny season in order to alleviate the troubles initially and
beneficial to the victims, as well as to promote the mission and activities of the RCBH be more wellknow.
The implementation had completed in July 2020.
In fiscal year 2021, RCHB, Thai Red Cross Chapter Administration Office and PTT Global
Chemical PCL. has a continuos actvities, wich this year has been assigned Thai Red Cross Chapter
Administration Office and Thai Red Cross Chapter Administration Office operates about 500 more
drinking water tanks with reinforced concrete footing installed.
Moreover, RCHB conduct the monitoring and evaluation program on “Pan Nam Jai Hai Nam Duem”
activities in 6 provinces, namely Nakhon Sawan, Chachoengsao, Singburi, Chantaburi, Trang and
Pattani Province and will be launched in Quarter 2 of fiscal year 2021.   
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2. กิจกรรม “งานกาชาดออนไลน์ประจำ�ปี 2563” “Virtual Red Cross Fair 2020” activity
เนื่องในโอกาสสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ครบ 100 ปี ในวันที่ 23
ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สำ�นักงานในโอกาสดังกล่าว สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จึงได้เข้าร่วม
ในกิจกรรม “งานกาชาดออนไลน์ประจำ�ปี 2563” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2563 โดยงานกาชาด
ปีนี้ ได้จัดงานรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com
In occasion of Centenary Anniversary of RCHB on December 23, 2020, RCHB attended the “Virtual
Red Cross Fair” activity, which organized during December 19 – 29, 2020, to publicize the Centenary
Anniversary of RCHB activities. Red Cross Fair in this year had launched in the new format of online
platform “www.งานกาชาด.com”.
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของงานกาชาดออนไลน์ประจำ�ปี 2563 ดังนี้
RCHB attended the Virtual Red Cross Fair as follow activities,
1. ร่วมประกวดร้านค้าออนไลน์ บนแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ ประจำ�ปี 2563 โดยออกแบบร้านด้วย
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “การให้วิถีใหม่” โดยใช้ชื่อร้านว่า “ร้านเวชพาหน์”
โดยได้รับรางวัลชมเชย
1. Participate the online shop contest on Virtual Red Cross Fair 2020 online plateform by
designing the shop with computer graphics on online platform under the concept of “New normal for
giving”, Shop name is “Vejapah” that be received the honorable mention.
- รูปแบบร้านค้าภายนอก ออกแบบโดยใช้เรือพระราชทานเวชพาหน์ เป็นต้นแบบ ซึ่งแสดง     
ความเป็นเอกลักษณ์ของหน่วยงาน และเพิม่ บอลลูนลอยอยูเ่ หนือเรือเวชพาหน์ เพือ่ เป็นการฉลองในโอกาสสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 100 ปี
- Designed the Outside shop format by use the model of the “Vejapah” royal boat, showing
the uniqueness of the organization, and add the balloons floating over the boat in order to celebrate in
occasion of the 100th anniversary of RCHB.
- รูปแบบร้านค้าภายใน ประกอบด้วยภารกิจหลักของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ คือ บรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และการประชานามัยพิทักษ์ โดยแสดงให้เห็นถึงภารกิจในแต่ละมุม
ของร้าน เช่น การลำ�เลียงชุดธารนํ้าใจฯ การปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ การร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย หน่วยแพทย์เฉพาะทาง และหน่วยปฐมพยาบาล ที่ให้บริการประชาชนอยู่
ภายใน “ร้านเวชพาหน์”
- Layout of Interior shop consists of the main mission of RCHB, such as relief assistance
for the disaster victims, relief assistance to the disadvantaged peole and promoting the community
health. The missions shown in each cornor of the shop, e.g. TRCS relief kit transporting, relief assistance
operation, assistance requesting via “Phonphai” application, mobile kitchen of TRCS, specialized
medical units and first aid unit which provide the services to people inside “Vejapah Shop”.
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2. ร่วมจำ�หน่ายสินค้าผ่านระบบ E-commerce บนแพลตฟอร์ม งานกาชาดออนไลน์ โดยรายได้ทงั้ หมด
ในการจำ�หน่ายสินค้า มอบให้สภากาชาดไทย โดยมีสินค้าที่วางจำ�หน่าย ดังนี้
- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ยาหม่อง (บรรจุขวด 15 กรัม)
- สบู่เหลวล้างมือ (บรรจุขวด 450 มิลลิลิตร)
2. E-commerce product distribution on Virtual Red Cross Fair 2020 online platform, total revenue
donated to the Thai Red Cross Society, goods and products as follow.
- Set of basic first aid
- Bottled balm (15 g.)
- Bottled liquid hand soap (450 ml.)
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3. ร่วมประกวด มาสคอต ประจำ�
ร้านเวชพาหน์ ซึ่งออกแบบให้ใกล้เคียง
กับเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ขณะออกปฏิบัติงาน
3. Participated the Vejapah
Shop’s Mascot Contest, designed
by reference with the uniforms of the
RCHB officer while working.

4. ร่วมประกวด “ขวัญใจงานกาชาด” ประจำ�ปี 2563 โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ประกวดขวัญใจงานกาชาด ประจำ�ปี 2563
4. Participated the “Miss Popular Vote of Red Cross Fair 2020”, officer of RCHB be the
contestant in the “Miss Popular Vote of Red Cross Fair 2020”
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การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Disaster Assistance

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Disaster Assistance)
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสภากาชาดไทย คือการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ครบวงจรได้อย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะก่อน ขณะ
และหลังเกิดภัย โดยแบ่งการดำ�เนินงานเป็น 3 ระยะ คือ
The Relief and Community Health Bureau is responsible for rapid disaster assistance
in emergency under the 3rd strategy of the Thai Red Cross Society to comprehensive assist victims
in emergencies thoroughly and effectively. The operation is divided into three phases of before,
during and post-disaster. The three phases of management are as follows :

ระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย (Disaster Preparedness Phase)
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมภายในองค์กร อาทิ เตรียมแผนปฏิบัติงาน บุคลากร ยานพาหนะ
เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ และการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของชุมชนเสี่ยง
Disaster preparedness phase is composed of an institutional preparedness, such as
preparation of action plans, manpower, vehicles and basic necessities, etc., and risk community’s
disaster preparedness.

1. การเตรียมพร้อมองค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 (Institutional Preparedness and Related Activities)
		 1.1 ด้านการจัดการ (Management)
			 1.1.1 จัดทำ�แผนการจัดการภัยพิบัติสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ แผนเฉพาะกิจสำ�หรับภัยต่าง ๆ  
5 ภัย ได้แก่ แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับอัคคีภยั
แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภัยจากความขัดแย้ง แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภัยจากไข้หวัดนก และแผนเฉพาะกิจ
เตรียมพร้อมรับภัยทีเ่ กิดบ่อยในแต่ละพืน้ ทีข่ องสถานีกาชาด จัดทำ�คูม่ อื ปฏิบตั งิ านหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
เวรบรรเทาสาธารณภัย คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยครัวเคลื่อนที่ คู่มือการผลิตนํ้าสะอาด เป็นต้น เพื่อการตอบสนอง
ภัยอย่างมีประสิทธิภาพ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีเครื่องมือในการตอบสนองต่อภัยพิบัติด้านการบรรเทาทุกข์
ที่สำ�นักงานจัดเตรียมไว้ ได้แก่ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team : RAT) หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิต
นาํ้ สะอาด หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ และหน่วยเรือท้องแบน นอกจากนัน้ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ภายใต้การประสานงาน
ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) มีหน่วยปฏิบตั งิ านภัยพิบตั ริ ะดับภูมภิ าค
(Regional Disaster Response Team : RDRT) พร้อมออกปฏิบัติงานต่างประเทศในภูมิภาคนี้ ภายใน 24 - 28
ชัว่ โมง รวมทัง้ การประสานภาคีเครือข่ายตัง้ แต่ระยะก่อนเกิดภัย เช่น การจัดทำ�โครงการนํา้ ทิพย์ปนั นํา้ ใจให้กาชาด
เป็นการลงนามความตกลงร่วมกับมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย ซึ่งประสานงานกับบริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จำ�กัด
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และบริษัท หาดทิพย์ จำ�กัด ในการสนับสนุนนํ้าดื่มบรรจุขวดให้แก่ผู้ประสบภัยโดยตรงในนามของสภากาชาดไทย
โดยผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด หรือสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดทำ�โครงการ
นํ้า สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ร่วมกับบริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด เป็นต้น
1.1.1 Make a Disaster Management Plan and Contingency Plan
Relief and Community Health Bureau (RCHB) has made disaster management plan
and five contingency plans, include 1.) flood, tropical storm and landslide, 2.) fire, 3.) conflict, 4.) the H5N1
(Avian influenza) and 5) contingency plans for common disasters in each area of the Thai Red Cross
Health Stations. A Rapid Action Team Operation Manual, the Disaster Relief Duty Operation Manual,
the Mobile Kitchen Operation Manual and the Water Production Unit Manual are provided to guide on
Rapid Action Team, etc. RCHB has prepared an effective tools to response to any kind of disaster.
The Rapid Action Team (RAT), the Mobile Kitchen Team, the Water Purification Unit Team, the Mobile
Medical Team and the Flat Bottom Boat Team. Besides, RCHB, under coordination of the International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), carried out the Regional Disaster Response
Team (RDRT) deployed in the region for working within 24–48 hrs. Additionally, RCHB coordinated with
partners since the disaserter preparedness phase, for exemple, the “Namthip Give Back” Project that
RCHB singed MoU Coca Cola Foundation Thailand which collaborated with Thainamthip Co., Ltd. and
Haadthip PCL. to provide bottled drinking water to the victims on behalf of the Thai Red Cross Society
through the Provincial Red Cross Chapters or RCHB in central and regional, include the operation of
the water, Sanitation and Hygiene Promotion Project with DOW Thailand group.
1.1.2 พัฒนาศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ สภากาชาดไทย เพือ่ เป็นศูนย์บญ
ั ชาการในยามเกิดพิบตั ภิ ยั
ขนาดใหญ่ (ระดับ 3 ขึ้นไป) มีการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM 148.625 MHz, HF/SSB 7.757 MHz,
Trunked Radio, เครือข่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และระบบ e-radio ผ่าน                         
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารได้ทุกระดับ มีการนำ�รถสื่อสารเคลื่อนที่ออกใช้งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
เพื่อสนับสนุนระบบสื่อสารในพื้นที่มายังส่วนกลาง จัดทำ�ระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน SMS และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการฐานข้อมูลภัยพิบัติ และเว็บไซต์สำ�นักงาน
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, Department of Disaster Prevention
and Mitigation network, Ministry of Interior and e-radio system via the internet network which be able to
communicate on all levels. RCHB deployed mobile communication vehicle to support communication
between the affected area and headquarter, established early warning system via SMS, as well as
developed the disaster database management system and the RCHB’s website.
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1.1.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ (คลังพัสดุ และการขนส่ง) และพัฒนาคลังสินค้าในภูมิภาค
1.1.3 Development of logistics system (Warehouse & Transportation) both central and
regionl

		 1.2 ด้านบุคลากร (Personnel)
จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยง
การประเมินความเสียหายและความต้องการในพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน          
ภาครัฐในพืน้ ที่ เช่น ผูว้ า่ ราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าสำ�นักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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 amomg concerned organizations such as Governors, the President of Provincial Red
Cross Chapters, Head of provincial government agencies, Head of Provincial DDPM, in order to provide
assistance to the victims in timely and effective manner.
		 1.3 ด้านทรัพยากร (Resources)
1.3.1 คลังเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ : การเตรียมพร้อมชุดธารนํ้าใจฯ 4,000 ชุด
ชุดสุขอนามัย 2,000 ชุด ยาชุดสามัญประจำ�บ้าน 20,000 ชุด ชุดอาหารพร้อมรับประทาน 2,000 ชุด และความพร้อม
ในการออกหน่วยครัวเคลื่อนที่ โดยมีศักยภาพในการผลิตอาหารปรุงสุก 3,000 ชุด/วัน
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1.3.1 Warehouse of necessities, Medicine and Medical Supplies : Preparing of the
4,000 sets of Relief kit, 2,000 sets of hygiene kit, 20,000 sets of household medicine, 2,000 sets of
ready-to-eat food and preparedness of mobile kitchen unit operation with the potential to produce
3,000 sets of hot meals per day.

1.3.2 อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำ�หรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินต่าง ๆ  พร้อมใช้งานได้ทนั ที เช่น ชุดทำ�แผล
ชุดผ่าตัดต่าง ๆ  เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เป็นต้น
1.3.2 Medical instruments : preparation of dressing set, operating set, phlegm suction,
oxygen supply, etc., and ensuring a sufficient supply of equipment ready for emergencies.
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1.3.3 ยานพาหนะ และอุปกรณ์สื่อสาร : จัดหาและบำ�รุงรักษายานพาหนะ และอุปกรณ์สื่อสาร
ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
1.3.3 Vehicles and Communication Equipment : supply and maintenance vehicles and
communications equipments to be in good conditions and ready to use at anytime
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รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์
Tools/Equipment Description
ยานพาหนะ Vehicles
- เรือท้องแบน รวมทั้งสิ้น Total Flatted-bottom boat
		❑ ประจำ�ส่วนกลาง (สนง.6 ลำ�, อ่างทอง 12 ลำ�)
located at Headquarter (the RCHB of 6 boats and
      
Ang Thong Province of 12 boats)
		❑ ประจำ�ส่วนภูมิภาค located at regional office
* สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 4 ลำ�
* 4 boats at Red Cross Health Station No.7,
Ubon Ratchathani Province
* สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ลำ�
* 4 boats at Sirindhorn Red Cross Health Station
(the Thai Red Cross Health Station No.12, Thung Song),
Nakhon Si Thammarat Province
* สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) 7 ลำ�
* 7 boats at Teppharat, Red Cross Health Station
(the Thai Red Cross Health Station No.13, Tak Province)
- รถยนต์ รวมทั้งสิ้น Total Cars
		
❑ ประจำ�ส่วนกลาง located at Headquarter
รถตู้โดยสาร/Van
: 10 คัน/vans
รถเก๋ง/Car
: 2 คัน/Cars
รถบัส /Bus
: 1 คัน/ bus
รถมินิบัส/ Minibus
: 1 คัน/ bus
รถพยาบาล/ Ambulance
: 6 คัน/ cars
รถสื่อสารฉุกเฉินเคลื่อนที่/
: 1 คัน/ car  
        Emergency Communications Mobile unit
รถทันตกรรม /Mobile Dental Service Unit
: 1 คัน/cars
รถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ / Mobile Eye Surgery Unit : 1 คัน/cars
รถบรรทุกขนาดกลาง / Truck
: 2 คัน/trucks
รถบรรทุกขนาดใหญ่ / Lorry
: 5 คัน/lorry
รถปิ๊กอัพ/ Pick-up
: 9 คัน/cars
รถยูนิม๊อก / Unimog car
: 2 คัน/cars
รถเครน / Crane
: 1 คัน/crane
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จำ�นวน
Quantity
33 ลำ�/boats
18 ลำ�/boats
15 ลำ�/boats

64 คัน/cars
42 คัน/cars

รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์
Tools/Equipment Description
❑ ประจำ�สถานีกาชาด at The Thai Red Cross Health Stations

* รถปิคอัพบรรทุก : 16 คัน (อยู่ที่สถานที่กาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์,
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา, สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว,
สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี, สถานีกาชาดหัวหินฯ ,
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส)
16 Pickup cars, locatated at TRC Health Station No.1 Surin,
TRC Health Station No.4 Nakhon Ratchasima,
TRC Health Station No.6 Sa Kaeo, TRC Health Station No.8
Phetchaburi, Hua Hin Chalerm Phrakiat,
TRC Health Station and TRC Health Station No.5 Sawangkhanivas
* รถปิคอัพ 4 WD : 6 คัน (อยู่ที่สถานีกาชาดที่ 6 จ.สระแก้ว, สถานีกาชาดที่
8 จ.เพชรบุรี, สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 คัน,
สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก, สถานีกาชาดที่14)
4 WD pickup of 6 cars, located at TRC Health Station No.6 Sa Kaeo,
TRC Health Station No.8 Phetchaburi , Hua Hin Chalerm Phrakiat,
TRC Health Station : 2 cars, TRC Station No.13 Tak and TRC Health
Station No. 14)

.

- รถโฟล์คลิฟท์ ประจำ�ส่วนกลาง นํ้าหนักยก 1,000 กิโลกรัม
Fork Lift in headquater, capacity of lifting : 1,000 kgs
- รถโฟล์คลิฟท์ ประจำ�ส่วนกลาง นํ้าหนักยก 2,000 กิโลกรัม
Fork Lift in headquater, capacity of lifting : 2,000 kgs
- รถโฟล์คลิฟท์ ประจำ�ส่วนกลาง นํ้าหนักยก 3,000 กิโลกรัม
Fork Lift in headquater, capacity of lifting : 3,000 kgs
- รถผลิตนํ้าดื่ม ประจำ�ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น
Drinking Water Production Car at headquater
* รถยีห่ อ้ NEW MAN ผลิตนํา้ ดืม่ ได้ 4,000 ลิตร/ชั่วโมง (32,000 ลิตร/วัน)
NEW MAN car, capacity of 4,000 liters/hour (32,000 liters/day)
* รถยีห่ อ้ DOW ต้องใช้รถลากจูง ผลิตนาํ้ ดืม่ ได้ 800 ลิตร/ชัว่ โมง ( 6,400 ลิตร/วัน)/
Dow-Chemical car, capacity of 800 liters/hour (6,400 liters/day)
- เครื่องกรองนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SOS WATER NANO
ผลิตนํ้าดื่มได้ 200 ลิตร/ชั่วโมง ( 1,600 ลิตร/วัน)
SOS WATER NANO solar system filter, capacity of 200 liters/hour
(1,600 liters/day)

จำ�นวน
Quantity
22 คัน/cars

1 คัน (car)
1 คัน (car)
1 คัน (car)
5 คัน (cars)
1 คัน (car)
4 คัน (cars)
1 เครื่อง (unit)
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รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์
Tools/Equipment Description

จำ�นวน
Quantity

ระบบวิทยุสื่อสาร Radio communication system
- ความถี่ VHF/FM 148.625 MHz/ Frequency of VHF/FM 148.625 MHz
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ
Mobile radio transmitter
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำ�ที่
Fixed radio transmitter
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งรถยนต์
Car installed radio transmitter
- ความถี่ย่าน CB Band 245 MHz
Frequency of CB Band 245 MHz
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำ�ที่
Fixed radio transmitter
- ความถี่ย่าน HF/SSB 7,757 MHz
Frequency of HF/SSB 7,757 MHz
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งประจำ�ที่
Fixed radio transmitter
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดตั้งรถยนต์
Car installed radio transmitter
ระบบ E-radio gateway และระบบ Zello Walkie Talkie
- Eradio gateway, with internet system
ประจำ�ศูนย์สื่อสาร สภากาชาดไทย
at TRC Communication Center
- Zello Walkie Talkie สื่อสารผ่าน Smart Phone และ Tablet
Zello Walkie Talkie system, with Smart Phone and Tablet
ประจำ�ศูนย์สื่อสาร สภากาชาดไทย
at TRC Communication Center
ประจำ�ทุกสถานีกาชาด
at all TRC Health Stations
การสื่อสารทางเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต
Voice over Internet Protocal (VoIP)
รถสื่อสารสภากาชาดไทย
TRC Communication car

163 เครื่อง (units)
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70 เครื่อง (units)
23 เครื่อง (units)
28 เครื่อง (units)

12 เครื่อง (units)

14 เครื่อง (units)
1 เครื่อง (unit)
20 จุด (spot)
1 จุด (spot)

1 จุด (spots)
15 จุด (spots)
2 จุด (spots)
1 คัน (car)

2. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
		 The Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) Program
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ส่งเสริมให้ดำ�เนินงานชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องมา  ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
โดยประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำ�เนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย สามารถดำ�เนิน
การได้อย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัย และลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพราะชุมชนเป็นด่านแรกที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตระหนัก
ต่อภัยอันตราย ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ� โดยใช้กระบวนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างเป็นระบบจนนำ�
ไปสู่ความเข้มแข็ง ปลอดภัย สามารถลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 8 ขั้นตอน ได้แก่
1. การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
2. การลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและวางแผนร่วมกับชุมชน
      3. การอบรมแกนนำ�ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
4. การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนและอนุกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
5. การประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมและการจัดทำ�แผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
6. การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
7. การฝึกซ้อมแผนโต๊ะและการฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
8. การประเมินผลการดำ�เนินงานและการส่งมอบชุมชนให้แก่หน่วยงานในพื้นที่
RCHB continuously conducted the Community Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) program,
since 2003 to the present, for increasing the disaster preparedness capacity and resilience of the risk
communities. In pre-disaster phase, communities can approach in all step of thinking, planning and
implementation process. In disaster phase, they can response the disaster systematically and reduce
the impact of the disaster by effectively using resources that be available in local area, because of
Communities are the first priority to face disaster. In order to Strengthening the capacity and building
disaster awareness of the community including promotion the participation in thinking, planning and
implementing by systematically CBDRR approach, that contribute to safety, strengthening and resilience
communities, be able to operate in 8 following processes;
1. Community Selection,
2. Field work to clarify and planning with community,
3. Conduct VCA training for community leader and volunteer,
4. Set up community committee and sub- committee,
5. Conduct VCA and develop community plan,
6. Capacity building for community committee,
     7. Table Top Exercise and emergency response plans training.
8. Project evaluation and hand over to local authority.
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ในปีงบประมาณ 2563 ได้ดำ�เนินการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติในชุมชนและโรงเรียน จำ�นวน 22 ชุมชน
14 โรงเรียน และติดตามชุมชนฯ จำ�นวน 61 ชุมชน ใน 15 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,752 คน
In fiscal year 2020, RCHB conducted the CBDRR program of 22 communities and 14 schools
and followed up the 61 CBDRR communities that be located in 15 provinces, total 6,752 participants.
2.1 งานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
ดำ�เนินการใน 22 ชุมชน ในพืน้ ทีป่ ระสบอุทกภัย โดยแบ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
จำ�นวน 8 ชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความรับผิดชอบของฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 14 ชุมชน
ในจังหวัดบุรรี มั ย์ นครราชสีมา สมุทรปราการ ประจวบคีรขี นั ธ์ นครศรีธรรมราช ตาก และ 10 ชุมชนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจาก Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) ผ่านทางสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี กระบี่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,795 ราย
2.1 CBDRR Program
implemented in 22 communities of flood affected areas, classified to 8 communities in Phra Nakhon
Si Ayudhaya Province that be conducted by the Relief Division, 14 communities in Burirum, Nakhon
Ratchasima, Samutorakhan, Prochuab Kiri Khan, Nakhon Si Thammarat and Tak Province that be conducted
by the Thai Red Cross Health Station Coordination Division. Moreover, the implementation of another
10 communities in Chiangmai, Chiangrai, Ubon Ratchathani and Krabi Province received the fund from
Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) that be supported through the International Federation
of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), Totally 2,795 participants attended the program.
2.2 งานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั การติดตามในการเตรียมความพร้อม รวม 61 ชุมชน  โดยแบ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย จำ�นวน 36 ชุมชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และสิงห์บุรี ความรับผิดชอบ
ของฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำ�นวน 25 ชุมชน ในจังหวัดสุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ นครราชสีมา สระแก้ว นครศรีธรรมราช
และตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,645 ราย
2.2 Monitoring and follow up the CBDRR communities
Implementation of the monitoring and follow up the CBDRR program conducted in totally 61
communities classified to 36 communities in Kancha Buri, Chainat, Phetchaboon, Nakhon Sawan and
Singburi province that be conducted by the Relief Division, 25 communities in Surin, Burirum, Nakhon
Ratchasima, Sa Keaw, Nakhon Si Thammarat and Tak Province that be conducted by the Thai Red
Cross Health Station Coordination Division. Total 1,645 participants attended the activities.  
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2.3 การอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ดำ�เนินงาน 14 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด โดยแบ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย จำ�นวน 6 โรงเรียน
ในจังหวัดสิงห์บรุ ี และจังหวัดอ่างทอง ความรับผิดชอบของฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด จำ�นวน 8 โรงเรียน ในจังหวัดสระแก้ว
นครศรีธรรมราช และตาก โดยงดดำ�เนินกิจกรรม 8 โรงเรียน ในจังหวัดบุรรี มั ย์ นครราชสีมา เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 นอกจากนีย้ งั มี 10 โรงเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จาก Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA) ผ่านทางสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี กระบี่ และพังงา และได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลหัวหิน 1 โรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,403 ราย
2.3 Training course on Disaster
Preparedness for Student implemented in 14 schools of 5 provinces, classified to 6 schools in
Sing Buri and Ang Thong Province that be conducted by the Relief Division, and other 8 schools in
Sa Keaw, Nakhon Si Thammarat and Tak Province that be conducted by the Thai Red Cross Health Station
Coordination Division. However, no activities implemented in 8 schools in Buriram, Nakhon Ratchasima,
Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan due to the situation of the COVID-19 pandemic. Moreover,
the implementation of another 10 schools received the fund from Office of U.S. Foreign Disaster
Assistance (OFDA) including Chaing Mai Province, Ubon Ratchathani Province, Krabi Province, and
Phang-Nga Province, that be supported through the International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies (IFRC) and 1 school in Prachuab Kiri Khun Province that be supported the fund from
ภาพงานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
Pictures of the CBDRR program implementation, conducted by the Relief Division.

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ชุมชนต้นแบบด้านลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ พัฒนาแผนลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยวัดโพธิ์งาม และการจัดฝึกอบรมดับเพลิงแก่พระภิกษุ
สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์งาม และวัดต่าง ๆ  ในอำ�เภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
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February 24 – 28, 2020 Prototype Community in Disaster Risk Reduction, CBDRR Program
developed the plan of fire risk reduction for Pho Ngam temple and conducted the training course
of fire fighting to the pirests of Phrapariyattidhamma School of Pho Ngam temple and other temples in
Sappaya District, Chainart Province.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทกั ษ์ โดยนางคนึงนิจ จันทรทิน หัวหน้า
งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบตั ิ พร้อมคณะ
จัดอบรมสร้างศักยภาพคณะกรรมการแกนนำ�ชุมชน
หมู่ 1-8 เกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยชัก การดูแลผูป้ ว่ ยหลอดเลือด
ในสมองตีบหรือแตก และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นภายใต้
โครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลนาคู อำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
July 14, 2020 Mrs. Kanungnij Chantaratin,
Head of Capacity Building and Disaster Preparedness
Unit, RCHB and her teams conducted the training
course for capacity building under the CBDRR
program to Moo 1 – 8 community committees and
leaders on nursing care for the patient with epilepsy
and stroke, include the first aid, at Nakoo Sub-district
Admininistration Office, Phakhai District, Phra Nakhon
Si Ayutthaya Province.  
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วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธสี ง่ มอบชุมชน
พร้อมรับภัยพิบัติ และมอบอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนน อุปกรณ์ปอ้ งกันโรคระบาดในชุมชน และ
สื่อความรู้ด้านภัยพิบัติและโรคโควิด 19 โดยมีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม จำ�นวน 72 คน ณ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลนาคู อำ�เภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
July 22 – 24, 2020 Director of RCHB
presided the launching ceremony of CBDRR
community and distributed the road safety equipment,
community epidemic prevention equipment and
knowledge media of disaster and COVID-19
pandemic, number of participants were 72 persons,
at Nakoo Sub-district Admininistration Office,
Phakhai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

ภาพงานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ภาพงานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
Pictures of the CBDRR program implementation, conducted by the Thai Red Cross Health
Station Coordination Division.

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ USAID-OFDA ประชุม
สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลกิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (OFDA) ณ บ้านกระแอกน้อย ตำ�บลค้อน้อย และบ้านเปือย ตำ�บลโนนกาเล็น
อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี
December 12, 2019 TRC Health Station No.7, Ubon Ratchathani Province and USAID-OFDA
met to summarize the CDBRR monitoring and follow up the capacity building activities on disaster risk
reduction under the OFDA program at Ban Kra-eak Noi, Kornoi and Ban Puay Sub-district, Non Kalen
Sub-district, Samrong District, Ubon Ratchathani Province.

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ดำ�เนินกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติในการจัดทำ�
แผนชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวน
57 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ตำ�บลแม่พริก อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
December 19, 2019 TRC Health Station No.3 Chiangmai Province conducted the community
plan under the capacity building project on disaster risk reduction, total participants were 57 persons,
at Ban Thung Pha pa Community Learning Center, Mae Prik Sub-district, Mae Saruay Distrcit, Chiangrai
Province.
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วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สถานีกาชาดที่
4 นครราชสีมา  จัดกิจกรรมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
ณ บ้ า นโคกมะกอก หมู่ 12 ตำ � บล บุ่ ง ขี้ เ หล็ ก
อำ�เภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดตัง้ คณะกรรมการ
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และทบทวนปรับปรุงข้อมูล
ในเรื่องภัย ความล่อแหลม ศักยภาพและเครื่องมือ
ประเมินความเสี่ยง
December 23, 2019 TRC Health Station
No.4 Nakhon Ratchasima conducted the CBDRR
activities on establishment the CBDRR committee
and update the data of disaster, vulnerability,
capacity and risk assessment tools at Ban Kok
Makok, Moo 12, Bungkheelek Sub-district,        
Soongnoen District, Nakhon Ratchasima Province.
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วันที่ 24 มกราคม 2563 สถานีกาชาดเทพ
รัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) จัดกิจกรรม
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และฝึกซ้อมแผนตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉิน ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ                                 
ณ วัดแม่ระวาน ชุมชนบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5
ตำ�บลยกกระบัตร อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก
January 24, 2020 Tepparat TRC Health
Station (TRC Health Station No.13, Tak Province)
conducted the table top exercise and emergency
response plans training in CBDRR program at Wat
Mae Rawan, Ban Mae Rawan Community, Moo 5,
Yok Krabut Sub-district, Sam Ngao District,
Tak Province.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดกิจกรรมอบรมการจัด
ทำ�แผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน โดยการวางแผนอพยพ การกำ�หนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ณ วัดหนองจาน           
ตำ�บลโนนหมากมุ่น อำ�เภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
February 19, 2020 TRC Health Station No.6, Aranyapratet Honor Celebration conducted the VCA
and development the community plan on evacuation planning, role and responsibility assignment of
CBDRR committee at Nongjan temple, Non Makmun Sub-district, Kok Soong District, Srakaew Province.

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สถานีกาชาดที่ 1
จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 5 ตำ�บลชุมแสง อำ�เภอ
กระสัง จังหวัดบุรรี มั ย์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนตอบสนอง
ต่อภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดอุทกภัย (ซ้อมแผนบนโต๊ะ)
ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ ณ ศาลาประชาคม
บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 5 ตำ�บลชุมแสง อำ�เภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์
February 24, 2020 TRC Health Station No.1 Surin Province and CBDRR committee of Ban Kan
Luang, Moo 5, Tambon Chumsaeng, Krasang District, Burirum Provunce conducted the table top
exercise and emergency response plans training at Ban Kan Luang Community Hall, Moo 5, Chumsaeng
Sub-district, Krasang District, Burirum Province.
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วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 5
สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรม
แกนนำ�ชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ ในโครงการชุมชนพร้อม
รับภัยพิบัติ ณ หมู่บ้านมั่นคง หมู่ที่ 2 ตำ�บลบางโปรง
อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรปราการ
July 8 – 9, 2020 TRC Health Station No.5
Sawangkaniwas, Samuthprakarn Province
conducted the CBDRR training for the community
leaders at Ban Munkong, Moo 2, Bangprong
Sub-district, Muang District, Samutprakarn Province.
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วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563 สถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดอบรมแกนนำ�ชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั โิ ดยให้ความรูเ้ รือ่ ง                                                                           
ภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง การเตือนภัย                             
การซ้อมแผน การดูแลสุขภาพอนามัยเมื่อเกิดภัย
การจัดทำ�แผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และการใช้               
Application พ้นภัย ณ ชุมชนบ้านวังยาง หมูท่ ี่ 4 ตำ�บล
อ่างทอง อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
July 14 – 15, 2020 Hua Hin Honor
Celebration TRC Health Station, Prachuab
Kirikhun Province conducted the CBDRR committee
training on disaster, risk assessment, warning,
rehearsal, health care in disaster phase, CBDRR
planning and use of “Phon Phai” application at
Ban Wangyang Community, Moo 4, Angthong
Sub-district, Tub Sakae District, Prachuab
Kirikhun Province.

ภาพการติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
Pictures of the CBDRR communities
follow up, conducted by the Relief Division

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สถานีกาชาด
สิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ อบรม
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น หลักสูตร 1 วัน ณ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านกลอง
หมู่ที่ 5 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
July 13, 2020 Sirindhorn TRC
Health Station (TRC Health Station No.12
Thungsong), Nakhon Si Thammarat Province
conducted the CBDRR committee capacity
building activity, 1 day traning course on
first aid at the Sufficiency Economy Learning
Center of Ban Klong Community, Moo 5,
Kuanpang Sub-district, Ron Piboon District,
Nakhon Si Thammarat Province.

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาวกฤวิสรา ธนเพิ่มพร                
ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 และคณะ มอบยาจุดกันยุงแบบขด
จำ�นวน 15,600 กล่อง หน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำ�นวน 285 ผืน
และนํ้ายาทำ�ความสะอาดพื้น จำ�นวน 4,800 ถุง แก่นายสุรศักดิ์
เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุก พร้อมผูน้ �ำ ชุมชน
หมู่ที่ 1 บ้านประโมง หมู่ที่ 4 บ้านปลาไหล หมู่ที่ 6 บ้านต้นหว้า 
และหมู่ที่ 7 บ้านม้า ตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุกและสำ�นักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสิงห์บุรี
July 2, 2020 Ms. Kriswisara Tanapermporn, Nurse
Specialist Level 8, and her teams distributed the 15,600
boxes of mosquito coil, 285 cloth face masks and 4,800
bags of floor cleaning liquid to Mr. Surasak Pengpark, Chief
Executive of Prasook Sub-district Administration Office,
and the community leaders of Moo 1 Ban Pramong, Moo 4
Ban Palai, Moo 6 Ban Tonwa and Moo 7 Ban Ma, Prasook
Sub-district, Inburi District, Singburi Province at Prasook
Sub-district Administration Office and Singburi Provincial
Red Cross Chapter.  
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วันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2563 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผูป้ ระสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ
โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ระดับองค์การบริหารส่วนตำ�บล และระดับกำ�นัน  
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และภาคประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
October 14 – 15, 2020 Officers of Capacity Building and Disaster Preparedness Unit,
The Relife Division organized the field visit of CBDRR community and trained the knowledge on use of
“Phon Phai” application to Sub-district Administration level, Community Headman, Public Health Volunteer
and general people at Prasook Sub-district Administration Office, Inburi District, Singburi Province.
ภาพการติดตามชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
Pictures of the CBDRR communities follow up, conducted by the
Thai Red Cross Health Station Coordination Division.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมติดตามชุมชน
พร้อมรับภัยพิบัติ รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการดำ�เนินกิจกรรมและปรับปรุงแผนการอพยพฯ และการใช้งาน
Application พ้นภัย ณ ที่ทำ�การผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5, 6, 7, 9, 10 และ 13 ตำ�บลแซร์ออ อำ�เภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
February 13, 2020 TRC Health Station No.6 Aranyapratet Honor Celebration conducted
the CBDRR community follow up and collected the data for planning the activities, include updated
the evacuation plan and use of “Phon Phai” application at Village Headman Office of Moo 5, 6, 7, 9, 10
and 13, Sae-or Sub-district, Wattana Nakhon District, Srakaew Province.
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง “การใช้งาน
Application พ้นภัย” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและทบทวนปรับปรุงข้อมูล ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
July 21, 2020 TRC Health Station No.1 Surin Province conducted the training course on
use of “Phon Phai” application for relief assistance and updated the data at Nongteng Sub-district                            
Municipality, Krasang District, Burirum Province.

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2563 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดประชุมติดตามประเมินผลชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยดำ�เนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ณ หมู่ที่ 12 และ 14 ตำ�บลคลองน้อย หมู่ที่ 1 และ 2 ตำ�บลแหลมตะลุมพุก อำ�เภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
July 22 – 23, 2020 Sirindhorn TRC Health Station (TRC Health Station No.12 Thungsong), Nakhon
Si Thammarat Province conducted the CBDRR community follow up under the preventive measure
of COVID-19 pandemic at Moo 12 and 14, Klongnoi Sub-district, and Moo 1 and 2, eam Talumpuk        
Sub-district, Pak Panang District, Nakhon Si Thammarat Province.
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2563  สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ติดตามงานชุมชนเตรียม
พร้อมรับภัยพิบัติ ณ หมู่ที่ 2 และ 3 ตำ�บลแม่สลิด อำ�เภอบ้านตาก จังหวัดตาก
July 15, 2020 Tepparat TRC Health Station (TRC Health Station No.13 Tak Province) conducted
the CBDRR community follow up at Moo 2 and 3, Mae Salid Sub-district, Bantak District, Tak Province.
ภาพการอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
Picture Training course on Disaster Preparedness for Student conducted
by the Relief Division

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ปฏิบัติงานอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนวัดเสือข้าม
โรงเรียนวัดเสือข้าม ตำ�บลประศุก อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพภาพนักเรียนให้มีความรู้    
เพิ่มมากขึ้น
November 12 – 13, 2020 Relief Division operated the training course on disaster preparedness
for student at Wat Suakham School, Prasook Sub-district, Inburi District, Singburi Province in order to
develop the capacity and knowledge of student.
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ภาพการอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
Picture Training course on Disaster Preparedness for Student conducted by the Thai Red
Cross Health Station Coordination Division.

1. กิจกรรมแนะนำ�หน่วยงาน และสภากาชาดไทย เรียนรูผ้ า่ นวีดทิ ศั น์เกีย่ วกับ ประวัตสิ ภากาชาดไทย
หลักการกาชาด และการใช้เครื่องหมายกาชาด
1. Introduction of RCHB and TRCS, learned via VDO on TRCS history, Red Cross Principle
and Red Cross Emblems

สถานีกาชาดหัวหินฯ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาลบ้ า นตะเกี ย บ ตำ � บลหนองแก
อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
July 17, 2020 Hua Hin TRC Health
Station conducted the activity at Ban Takiab
Municipality School, Nongkae Sub-district,
Hua Hin District, Prachaub Kirikhun Province.

สถานีกาชาดสิรินธร ฯ
วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านด่าน
ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบลู ย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
January 15, 2020 Sirindhorn
TRC Health Station conducted the activity
at Bandan School, Kuanpang Sub-district,
Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat
Province.
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2. ให้ความรู้เรื่องภัย ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ชมวีดิทัศน์ เรดาร์
ทูตน้อยเตือนภัย
2. Education on hazards, disasters and disaster preparedness via VDO of MR. Radar

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองจาน
ตำ�บลโนนหมากมุน่ อำ�เภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
December 24, 2019 TRC Health Station
No.6 Aranyapratet conducted the activity at
Ban Nongjan School, Non Makmun Sub-district,
Koksoong District, Srakaew Province.

สถานีกาชาดเทพรัตน์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน
วังหวายวิทยาคม ตำ�บลวังหมัน อำ�เภอสามเงา 
จังหวัดตาก
February 5, 2020 Te.pparat TRC Health
Station conducted the activity at Wangwai
Wittayakom School, Wangman Sub-district,
Samngao District, Tak Province.

สถานีกาชาดสิรินธร ฯ เกมส์บิงโก ความรู้เกี่ยวกับภัย
วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ 8 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
January 15, 2020 Sirindhorn TRC Health Station educated the knowledge of disaster
via Bingo game at Bandan School, Moo 8, Kuanpang Sub-district, Ronpiboon District, Nakhon
Si Thammarat Province.
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3. กิจกรรม วาดภาพระบายสี เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการป้องกันตัวเองเมื่อเกิดภัย
3. Painting and drawing activity on the topic of self protection practices in the disaster phase

สถานีกาชาดเทพรัตน์ ฯ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวังหวาย
วิทยาคม ตำ�บลวังหมัน อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก
February 5, 2020 Tepparat TRC Health
Station conducted the activity at Wangwai
Wittayakom School, Wangmhan Sub-district,
Samngao District, Tak Province.

สถานีกาชาดสิรินธร ฯ
วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียน
บ้านด่าน หมู่ที่ 8 ตำ�บลควรพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
January 15, 2020 Sirindhorn TRC Health
Station conducted the activity at Bandan School,
Moo 8, Kuanpang Sub-district, Ronpiboon
District, Nakhon Si Thammarat Province.

4. กิจกรรมเรียนรู้เรื่องภัย ผ่านเกมส์บันไดงู
4. Learning activity on the disaster via snake and ladder game
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุน่
ตำ�บลโนนหมากมุ่น อำ�เภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
January 22, 2020 TRC Health Station No.6
Aranyapratet conducted the activity at Ban
Nonmakmun School, Nonmakmun Sub-district,
Koksoong District, Srakaew Province.
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สถานีกาชาดหัวหิน ฯ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน
เทศบาลบ้านตะเกียบ ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
July 17, 2020 Hua Hin TRC Health Station
conducted the activity at Bantakiab Municipality
School, Nongkae Sub-district, Hua Hin District,
Prachuab Kirikhun Province.

สถานีกาชาดสิรินธร ฯ
วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้าน
ด่าน หมู่ 8 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบลู ย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
January 15, 2020 Sirindhorn TRC Health
Station conducted the activity at Bandan School,
Moo 8, Kuanpang Sub-district, Ronpiboon
District, Nakhon Si Thammarat Province.

5. กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดอัคคีภัยของโรงเรียน
5. Rehearsal the evacuation plan for fire incident in school

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ
ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
July 17, 2020 Hua Hin TRC Health Station conducted the activity at Bantakiab Municipality
School, Nongkae Sub-district, Hua Hin District, Prachuab Kirikhun Province.
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6. กิจกรรมให้ความรู้ ประถมศึกษา 4 - 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม ต่าง ๆ
เช่นความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ การฝึกเงื่อนเชือกและการเดินสะพานเชือก กรณีเกิดภัยพิบัติ อุบัติภัยบน
ท้องถนน (เครือ่ งหมายจราจร , สวมหมวกกันน็อค) เรียนรูก้ ารใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องรวมถึงการเดินเท้า
การใช้รถต่าง ๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการปฏิบัติกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
6. Educational activities for Primary School Student (grade 4-6) and Junior High School Student,
learning through various activities, namely knowledge of disasters, rope khot training and the rope
bridge walking in a disaster incident, road accidents (traffic signs, helmet safety), road and driving
safety and pedestrian traffic learning, first aid and CPR training.
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
Sirindhorn TRC Health Station
(TRC Health Station No.12 Thungsong), Nakhon Si Thammarat Province.

โรงเรียนวัดปลายสระ หมู่ที่ 4 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Wat Plaisra School, Moo 4, Kuanpang Sub-district, Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat Province.

โรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ 8 ตำ�บลควนพัง อำ�เภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Bandan School, Moo 8, Kuanpang Sub-district, Ronpiboon District, Nakhon Si Thammarat Province.
สถานีกาชาดเทพรัตน์ ฯ Tepparat TRC Health Station
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง หมู่ที่ 9 ตำ�บลวังจันทร์
อำ�เภอสามเงา จังหวัดตาก
Moo Ban Tuayang School, Moo 9, Wangchan
Sub-district, Samngao District, Tak Province.
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ระยะการจัดการขณะเกิดภัย
(Disaster Response Phase)
ในขณะเกิดภัยออกปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย โดยส่งทีมประเมินความเสียหายและความต้องการ
ของผู้ประสบภัย และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการที่จำ�เป็น เช่น การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค               
ชุดสุขอนามัย ยาสามัญประจำ�บ้าน หน่วยบริการทางการแพทย์ หน่วยผลิตนํ้าสะอาด และหน่วยส่งเสริมความรู้
ด้านนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย ผลการปฏิบัติงานดังนี้
In disaster response phase, Relief and Community Health Bureau (RCHB) deployed a national
disaster response team(NDRT) to assess the damage and needs of the disaster-victims and provided
relief assistance for example, basic necessities sets (the relief kits), hygiene kits, household
medicine sets, mobile medical services unit, drinking water purification unit, water, sanitation and hygiene
promotion unit. The summary of the operations are as follows:

1. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (Fire Relief Assistance)
ปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอัคคีภยั จำ�นวน 208 ครัง้ ในพืน้ ที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สุรนิ ทร์
บุรีรัมย์ สมุทรปราการ เชียงใหม่ นครราชสีมา สระแก้ว อุบลราชธานี เพชรบุรี สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช ตาก
และพังงา โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 2,414 ราย มูลค่า 1,508,645.13 บาท
The 208 fire relief operations were operated in the area of 13 provinces namely Bangkok, Surin,
Buri Rum, Samutprakhan, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Sa Kaeo, Ubon Ratchathani, Phetchaburi,
Samutsakhon, Nakhon Si Thammarat, Tak, and Phang Nga Provinces. The 2,414 basic necessities sets
were distributed for fire-affected victims, a total amount of 1,508,645.13 baht.

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารนํ้าใจฯ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำ�นวน
21 ชุด ณ ชุมชนวัดกัลยาณมิตรฯ ซอยอรุณอัมรินทร์ 6 แขวงวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
December 11, 2019 RCHB distributed the 21 TRCS relief kits to assist the fire-affected victims
in Wat Kalayanamith Community, Soi Arun Amarin 6, Wat Kalayanamith, Thonburi, Bangkok.
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วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สถานีกาชาดที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย จำ�นวน 2 ครอบครัว
ณ ตำ�บลสันนาเม็ง และตำ�บลแม่แฝก อำ�เภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
December 27, 2019 TRC Health Station
No.3 Chiangmai Province and Chiangmai
Provincial Red Cross Chapter provided assistance for
2 fire-affected households in Sannameng  
and Maephaek Sub-district, Sansai District,
Chiangmai Province.

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 สถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
และนายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด นครราชสี ม า                                  
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้                                                   
ตลาดสดแม่กิมเฮง จำ�นวน 122 ราย ณ วัดสะแก       
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
December 5, 2019 TRC Health Station
No.4 Nakhon Ratchasima Province, together with
Nakhon Ratchasima Governor and President of
Nakhon Ratchasima Provincial Red Cross Chapter
provided assistance for the 122 fire-affected
victims at Mae Kimheng Fresh Market in Wat
Sakae, Nai mueang Sub-district, Mueang District,
Nakhon Ratchasima Province.

วันที่ 5 มีนาคม 2563 สถานีกาชาด
เทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก)
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบชุด
ธารนํ้าใจฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำ�บลหนองบัวใต้ อำ�เภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก
March 5, 2020 Tepparat TRC
Health Station (TRC Health Station No.13 Tak Province) together with Tak Provincial Red Cross Chapter provided
the TRCS relief kits to the fire-affected victims in Moo 5, Nongbuatai Sub-district, Muang District, Tak Province.
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วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถานี ก าชาดที่ 1
จังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
และบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอัคคีภยั โดยมอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภค
และหน้ากากอนามัยแบบผ้า  ในพื้นที่อำ�เภอศรีณรงค์ และ
อำ�เภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
July 1, 2020 TRC Health Station No.1
Surin Province provide home visit and assistance
for the disadvantaged and fire-affected victims by the distribution of the basic necessities and TRCS
cloth-masks in Srinarong and Kabcheng District, Surin Province.
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (Tropical Storm Relief Assistance)
ปฏิบัตงิ านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จำ�นวน 277 ครัง้ ในพืน้ ที่ 31 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สิงห์บรุ ี
อ่างทอง ฉะเชิงเทรา สุรินทร์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ลำ�พูน น่าน นครราชสีมา 
หนองบัวลำ�ภู ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม สมุทรปราการ สระแก้ว อุบลราชธานี สกลนคร เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
นครศรีธรรมราช ตาก อุตรดิตถ์ กำ�แพงเพชร พังงา นราธิวาส และปัตตานี โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค
แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 66,282 ราย มูลค่า 19,936,048.19 บาท
The 277 tropical storm relief operations were operated in the area of 31 provinces, namely Bangkok,
Singburi, Ang Thong, Chachoengsao, Surin, Roi Et, Udon Thani, Nong Khai, Buriram, Kalasin,
Chiang Mai, Lamphun, Nan, Nakhon Ratchasima, Nong Bua Lam Phu, Khon Kaen, Chaiyaphum,
Maha Sarakham, Samut Prakan, Sa Kaeo, Ubon Ratchathani, Sakon Nakhon, Phetchaburi, Prachuap
Khiri Khan, Nakhon Si Thammarat, Tak, Uttaradit, Kamphaeng Phet, Phangnga, Narathiwat and Pattani
Provinces. The 66,282 basic necessities sets were distributed for tropical storm-affected victims, a total
amount of 19,936,048.19 baht.
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ
วาตภัยในพืน้ ทีต่ �ำ บลนาแซง ตำ�บล
ศรีวลิ ยั ตำ�บลเกาะแก้ว และตำ�บล
ท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบชุดอุปโภคและบริโภค จำ�นวน 541 ชุด
February 4, 2020 TRC Health Station No.1 Surin Province together with Roi-Et Provincial Red
Cross Chapter provided the 541 sets of the necessities to tropical strom-affected victims in Nasaeng,
Srivilai, Kohkaew and Thamuang Sub-district, Selaphom District, Roi-Et Province.
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วันที่ 16 มีนาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 
บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบวาตภัยในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอโชคชัย และ
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา จำ�นวน
194 ครอบครัว
		
March 16, 2020 TRC Health Station No.4,
Nakhon Ratchasima together with and Nakhon
Ratchasima Provincial Red Cross Chapter provided
relief assistance for 194 tropical strom- affected
households in Chokchai and Chalerm Prakiat
District, Nakhon Ratchasima Province.

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สถานีกาชาด           
เทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ร่วมกับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบ                      
ชุดธารนํา้ ใจฯ จำ�นวน 202 ชุด เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบ
วาตภัย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำ�รุง
ตำ�บลแม่ต้าน อำ�เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
June 12, 2020 Tepparat TRC Health
Station, Tak Province together with Tak Governor,
Tak Provincial Red Cross Chapter Committee
and the related agencies provided the 202 TRCS
relief kits to the tropical strom-affected victims
at Ban Maetan Rasadornbamrung Community
School, Maetan Sub-district, Tha-songyang
District, Tak Province.

3. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย (Flood Relief Assistance)
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จำ�นวน 75 ครั้ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บุรีรัมย์
อุดรธานี เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา สระแก้ว จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พิษณุโลก
สุโขทัย พังงา  และสตูล โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 82,995 ราย มูลค่า 
67,118,064 บาท
The 75 flood relief operations were operated in the area of 15 provinces, namely Surin,
Buriram, Udon Thani, Chiang Rai, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Sa Kaeo, Chanthaburi, Phetchaburi,
Prachuap Khiri Khan, Nakhon Si Thammarat, Phitsanulok, Sukhothai, Phang Nga and Satun Provinces.
The 82,995 basic necessities sets were provided to flood-affected victims, a total amount of
67,118,064 baht.
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วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ                         
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายอำ�เภอแว้ง กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำ�เภอแว้ง และหัวหน้าส่วนราชการ
มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน 300 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ตำ�บลแว้ง อำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งให้ความรู้และ             
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ณ หอประชุมที่ว่าการอำ�เภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
December 6, 2020 Sirindhorn TRC Health Station, Nakhon Si Thammarat Province, together with Narathiwat
Provincial Red Cross Chapter, Waeng District Chief, Committee and Member of Waeng Red Cross District
Branch and Heads of government agencies provided the 300 sets of TRCS relief kit to the flood-affected
victims in Tambon Waeng, including provided health education and promote the “Phon Phai” mobile
application at Waeng District Office’s Hall, Narathiwat Province.

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารนํ้าใจฯ ช่วยเหลือ   
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำ�เภอมะขาม อำ�เภอขลุง อำ�เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี         
รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
พร้อมด้วย หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ นายอำ�เภอมะขาม นายอำ�เภอขลุง และส่วนราชการ
ต่าง ๆ  รว่ มในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำ�บลมะขาม อำ�เภอมะขาม และองค์การบริหารส่วนตำ�บลวังสรรพรส อำ�เภอ
ขลุง จังหวัดจันทบุรี
August 17, 2020 The director of RCHB presided over the delivery ceremony of TRCS relief kit to
flood-affected victims in Makham, Klung, Muang District, Chantaburi Province. With the Chantaburi
Vice-gorvenor acting as Chantaburi Governor, Vice-president of Chantaburi Provincial Red Cross Chapter
acting as President of Chantaburi Provincial Red Cross Chapter, Head of TRC Health Station No.6 Aranyapratet
Honor Celebration, Makham and, Klung District Chief and related government agencies at Community Hall
of Tambon Makham Municipality, Makham District and Wang Sabparos Sub-District Administration Office,
Klung District, Chantaburi Province.
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4. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว (Cold Weather Relief Asistance)
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว จำ�นวน 133 ครั้ง ในพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ บึงกาฬ
หนองคาย ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ ลำ�พูน เชียงราย น่าน พะเยา นครราชสีมา ชัยภูมิ สระแก้ว
อุบลราชธานี สกลนคร มุกดาหาร อำ�นาญเจริญ หนองบัวลำ�ภู ประจวบคีรีขันธ์ ตาก แพร่ และพิษณุโลก
โดยมอบเสือ้ กันหนาว ผ้าห่ม และเครือ่ งอุปโภค บริโภค แก่ผปู้ ระสบภัย จำ�นวน 44,366 ราย มูลค่า 12,548,560 บาท
The 133 cold weather relief operations were operated in the area of 23 provinces, namely Surin,
Bueng Kan, Nong Khai, Roi Et, Buriram, Kalasin, Chiang Mai, Lamphun, Chiang Rai, Nan, Phayao,
Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Sa Kaeo, Ubon Ratchathani, Sakon Nakhon, Mukdahan, Amnart
Chareon, Nong Bua Lam Phu, Prachuap Khiri Khan, Tak, Phrae and Phitsanulok Provinces to provide
the sweaters, blankets and the basic necessities sets for the 44,366 persons, a total amount of
12,548,560 baht.

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบผ้าห่มเพือ่ บรรเทาภัยหนาว จำ�นวน 1,000 ชุด แก่ผสู้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส และประชาชนทีป่ ระสบภัยหนาวในพืน้ ที่
ตำ�บลนาโสก อำ�เภอเมืองมุกดาหาร และตำ�บลกกแดง อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย พร้อมออกเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยติดเตียงตำ�บลกกแดง
อำ�เภอนิคมคำ�สร้อย จังหวัดมุกดาหาร
December 17, 2019 TRC Health Station No.7 Ubon Ratchathani Province together with the President
of Mookdahan Provincial Red Cross Chapter provided 1,000 blankets for cold weather relief assistance to the
elderly people, disabilities, disadvantaged, and people who effected by cold weather in Nasok Sub-district,
Mueang District, and Kokdaeng Sub-district, Nikom Kamsoy District, include home visiting the bedridden
patients in Kokdaeng Sub-district, Nikom Kamsoy District, Mookdahan Province.    
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วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบเครื่องกัน
หนาว จำ�นวน 600 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวใน
เขตพื้นที่อำ�เภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
February 7, 2020 TRC Health Station No.4
Nakhon Ratchasima together with Nakhon
Ratchasima Provincial Red Cross Chapter and
Heads of the related government agencies distributed the 600 sets of cold weather relief kit to the cold
weather affected victims in Sri Boonruang District, Nong Bua Lampu Province.
5. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง (Drought Relief Assistance)
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง 2 ครั้ง ในพื้นที่ตำ�บลเนินขาม และตำ�บลสุขเดือนห้า                                       
อำ�เภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยผลิตนํ้าดื่มสะอาดแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 184,700 ลิตร  
The drought relief operation was operated 2 times in the area of Neun Kham sub-district and
Sukdueanha Sub-district, Noen Kham District, Chainat Provinces to produce and distribute the clean
drinking water for the affected victims, the total amount of 184,700 Liters.
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6. การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา
Relief Assistance for the people who affected by the shooting incident at
Nakhon Ratchasima Province
วันที่ 11 - 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยสถานีกาชาดส่วนภูมิภาค
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ  ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้
สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมให้กำ�ลังใจปู่ย่า 
ผู้เสียชีวิต พร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภค

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ณ ศาลาวัดดงมะตื๋น ตำ�บล     
ผางาม อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับสถานี
กาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เดินทางไปมอบพวงหรีดแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว                
ผู้เสียชีวิต ณ ศาลาวัดดงมะตื๋น ตำ�บลผางาม อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

1. ติดตามและรายงานสถานการณ์ให้คณะกรรมการบริหารจัดการภัยพิบัติของ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับทราบเป็นระยะ
2. ประสานงานกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับบริจาค
โลหิตและสนับสนุนบุคลากรช่วยจัดหาโลหิต
3. ประสานงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่าง ๆ
4. ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์  
- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมงานพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพผู้วายชนม์
และฟังสวด พระอภิธรรม
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วม
ทำ�บุญเพื่ออุทิศ ส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำ�บล                    
ในเมือง อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดนครราชสีมา 
- วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมทำ�บุญตักบาตรพระ 10,000 รูป ทำ�บุญเมือง
นครราชสีมา 364 ปี ปลูกจิตสำ�นึกรักษ์บ้านเกิดให้เกิดขึ้นในจิตใจชาวโคราช
พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิต ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำ�เภอเมืองฯ              
จังหวัดนครราชสีมา 
5. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เลขาธิการสภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา สถานีกาชาดที่ 4 และคณะ เยี่ยมให้กำ�ลังใจและมอบกระเช้า
แก่ผู้บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี            
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำ�นวน 25 ราย
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สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา
6. กิจกรรมสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ทำ�บุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 219 รูป ร่วมฟังสวดนพเคราะห์ และพิธีบายศรี   
สู่ขวัญ งานบุญเปิดศูนย์ “สร้างขวัญกำ�ลังใจและก้าวต่อไปด้วยกัน”  
- วันที่ 13 - 14 และ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เยี่ยมบ้านเยียวยาสภาพจิตใจ                
ผู้บาดเจ็บที่กลับบ้าน
7. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ความรู้เรื่องโรคเครียดภายหลังภยันตราย
(Post-Traumatic Stress Disorder) ในกลุ่มผู้ร่วมรับรู้เหตุการณ์ผ่านสื่อให้แก่
สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุสถานีกาชาดที่ 4 ซึง่ เป็นกลุม่ เสีย่ งระดับ 3 จำ�นวน 80 คน
8. กิจกรรมร่วมมอบเงินช่วยเหลือ เยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ
-  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำ�ภู สมาชิก                                    
เหล่ากาชาดและผู้ใจบุญในจังหวัดหนองบัวลำ�ภู จำ�นวน 30,000 บาท                   
ณ ศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและ
ผูบ้ าดเจ็บ จากเงินกองทุนช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัย สำ�นักนายกรัฐมนตรี
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

-

วันที่ 13 และ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมงานสวดอภิธรรมศพและมอบพวงหรีด
แสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ วัดกองแก้ว ตำ�บลบางยอ
อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดกองแก้ว
ตำ�บลบางยอ อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะ
กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือ
เยี่ยมให้กำ�ลังใจญาติผู้เสียชีวิต ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์ ตำ�บลธาตุเชิงชุม อำ�เภอเมืองฯ
จังหวัดสกลนคร

จังหวัดอุบลราชธานี

เยี่ยมให้กำ�ลังใจผู้บาดเจ็บขณะพักรักษาตัว

สถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
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วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เหล่ากาชาดจังหวัด
ราชบุรี ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดช่องลม อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี
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สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประกอบพิธมี สิ ซาปลงศพ และพิธวี างดินพระราชทาน
ณ สุสานวัดนักบุญอันนา ตำ�บลท่าฉลอม อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมพิธเี ชิญพวงมาลาหลวง และร่วมทำ�บุญ จำ�นวน 2,500
บาท ณ วัดสำ�โรง ตำ�บลนาหลวงเสน อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

February 11 – 19, 2020 RCBH, by collaboration between TRC Health Stations and Provincial Red
Cross Chapters, operated the relief assistance for the victims as follow. Injured person
TRC Health Station No.1 Surin Province
Surin Province

February 11, 2020 coordinated with Surin Provincial Red Cross Chapter to
visit and hearten the grandparent of the deceased and present the basic
necessities.  

TRC Health Station No.3 Chiangmai
Chiangrai Province

February 11, 2020 attended the pray for funeral ceremony at Dongmatuen
Pavilion temple, Pa Ngam Sub-district, Wiangchai District, Chiangrai Province.
February 12, 2020 Deputy Director of RCHB and TRC Health
Station No.3 Chiangmai officers presented the wreath for expressing the
condolences to the deceased’s family at Dongmatuen Pavilion temple,            
Pa Ngam Sub-district, Wiangchai District, Chiangrai Province.

TRC Health Station No.4 Nakhon Ratchasima
Nakhon Ratchasima Province

1. Follow up and continuous report the situation to Disaster Management
Committee, RCHB.
2. Coordinate with Regional Blood Center Thai Red Cross Society for public
relations on blood donation and support the personnel on assistance
the blood donation.
3. Coordinate with Provincial Red Cross Chapters to visit the injured
persons in various hospitals.
4. the religion ceremony to make the merit to the deceased.  
- February 11, 2020 attended the royal ceremony for watering the
deceased and pray for funeral.
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TRC Health Station No.4 Nakhon Ratchasima Province
-

-

5.

6.

7.
8.
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February 12, 2020 attended the offering food to the monk and make the merit
to the deceased at Sutthijinda Woravihan temple, Naimuang Sub-district,
Mueang District, Nakhon Ratchasima Province.
February 15, 2020 attended the ceremony of offering food to the 10,000
monks for Nakhon Ratchasima’s 364th year Merit Making in order to raise the
awareness of hometown protection of Korat people and make the merit to the
deceased at Thao Suranari Monument, Mueang District, Nakhon Ratchasima
Province.
February 11, 2020 Secretary General of TRCS, President of Nakhon Ratchasima
Provincial Red Cross Chapter, TRC Health Station No.4 and teams visited,
hearten and presented the basket to the 25 injured persons at Maharaj Nakhon
Ratchasima Hospital, Fort Suranaree Hospital, Bangkok Ratchasima Hospital.
Morale building activities
- February 13, 2020 attended the buddhist chanting ceremony, making
the merit by offering the dired food to the 219 monks, include attended the
Navagraha praying and blessing ceremony in opening event of “Morale
Building and Move Onward Together” Center.  
- February 13 – 14 and 17,  2020 visited and hearten to the injured person who
returned to the home treatment.
February 13, 2020 educated the knowledge on Post-Traumatic Stress Disorder
to the 80 elderly club members of TRC Heatlh Station No.4 who received the
news through the mass media and be the risk group in level 3.
Grant Donation for assistance to families of the injured person and the
deceased.
- February 14, 2020 represented from Nongbua Lamphu Governor, President
of Nongbua Lamphu Provincial Red Cross Chapter, Member of Red Cross
Chapter and benefactors in Nongbua Lamphu Province to donated the 30,000
baht to support the relief assistance operation of the Nakhon Ratchasima
Helping Center, received by Nakhon Ratchasima Governor and President
of Nakhon Ratchasima Provincial Red Cross Chapter.
- February 19, 2020 attended the granting ceremony to assit the injured
persons and the deceased from the Helping fund for the disaster affected
victim, The Office of Prime Minister.
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TRC Health Station No.5 Samuthprakarn Province
Samuthprakarn Province

-

-

February 13 and 15, 2020 attended the pray for funeral and placing the wreath
to express the condolence to the deceased’s family at Kongkaew temple,
Bangyor Sub-district, Phra Pradaeng District, Samuthprakarn Province.
February 15, 2020 attended the cremation ceremony at Kongkaew temple,
Bangyor Sub-district, Phra Pradaeng District, Samuthprakarn Province.

TRC Health Station No.7 Ubon Ratchathani Province
Sakon Nakhon Province

February 11, 2020 President of Sakon Nakhon Provincial Red Cross Chapter
and the committee and member of Sakon Nakhon Provincial Red Cross
Chapter distributed the grant, visited and hearten the deceased relatives
at Pa Phutorn Pitak temple, Tatchengchum Sub-district, Mueang District,
Sakon Nakhon Province.

Ubon Ratchathani Province

Visit and hearten the injured persons.

TRC Health Station No.8 Petchaburi Province
Ratchaburi Province

February 11, 2020 attended the pray for funeral with the Ratchaburi
government agencies and Ratchaburi Provincial Red Cross Chapter at
Chonglom temple, Mueang District, Ratchaburi Province.

TRC Health Station No.11 Bangkok
Samuth Sakorn Province

February 13, 2020 attended the Mass cremation ceremony and royal
ceremony for grounding in the funeral ceremony at Tomb Temple of Saint
Anna, Ta Chalom Sub-district, Mueang District, Samuthsakorn Province.

Sirindhorn TRC Health Station, Nakhon Si Thammarat Province
Nakhon Si Thammarat
Province

February 11, 2020 attended the royal wreath placing ceremony and
make a merit by donated the 2,500 baht at Samrong temple, Naluangsan
Sub-district, Thungsong District, Nakhon Si Thammarat Province.
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ภาพการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา
Pictures of the implementation on relief assistance for the people who affected from
by the shooting incident at Nakhon Ratchasima Province.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และ
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา เยี่ยมให้กำ�ลังใจ พร้อมมอบกระเช้าให้แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิง ซึ่งพักรักษาตัว
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
February 11, 2020 Secretary General of TRCS, President of Nakhon Ratchasima Provincial Red Cross
Chapter, TRC Health Station No.4, and teams visited, hearten, and presented the basket to the injured persons
from the shooting incident at Maharaj Nakhon Ratchasima Hospital, Fort Suranaree Hospital, and Bangkok
Ratchasima Hospital.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสถานีกาชาดที่ 3
เชียงใหม่ มอบพวงหรีดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
วัดดงมะตืน๋ ตำ�บลผางาม อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
February 12, 2020 Deputy Director of
RCHB and TRC Health Station No.3 Chiangmai
officers presented the wreath for expressing
the condolences to the deceased’s family at
Dongmatuen temple, Pa Ngam Sub-district,
Wiangchai District, Chiangrai Province.
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สถานีกาชาดที่ 8 (เอื้อนอนามัย) จังหวัด
เพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาด ส่วนราชการจังหวัด
ราชบุรี  ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดช่องลม
อำ�เภอเมือง ฯ จังหวัดราชบุรี
TRC Health Station No.8 Petchaburi
Province, Ratchaburi government agencies
and Provincial Red Cross Chapter attended the
pray for funeral at Chonglom temple, Mueang
District, Ratchaburi Province.
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สถานีกาชาดที่ 11 กรุงเทพฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธมี สิ ซาปลงศพ และพิธวี างดินพระราชทาน
ณ สุสานนักบุญอันนา ตำ�บลท่าฉลอม อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
TRC Health Station No.11 Bangkok and Samutsakorn Provincial Red Cross Chapter attended the Mass
cremation ceremony and royal ceremony for grounding in the funeral ceremony at Tomb Temple of Saint Anna,
Ta Chalom sub-district, Mueang District, Samutsakorn Province.

7. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหมอกควันไฟป่า
Relief assistance for the wildfire smog affected victim
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหมอกควันไฟป่า  จำ�นวน 6 ครั้ง  ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่แม่ฮ่องสอน และ
เชียงราย  โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 1,000 ราย มูลค่า  80,000 บาท มอบหน้ากาก
อนามัยชนิด Paper face mask จำ�นวน 1,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำ�นวน 500 ชิ้น มูลค่า 42,000 บาท
RCHB operated 6 times relief assistance operations for the wildfire smog affected victim in 2 provinces,
namely Mae Hongson and Chiangrai Province, to distribute the set of necessities to 1,000 victims, the total
amount of 80,000 baht, distribute the 1,000 paper face masks and N95 mask of 500 sets, the total amount of
42,000 baht.

8. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์
Relief assistance for animal epidemic affected victim
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์
(จากการเลี้ยงม้า) จำ�นวน 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย
จำ�นวน 16 ราย รวมมูลค่า 15,520 บาท
May 19, 2020 RCHB operated a relief assistance
operation for animal epidemic affected victims (from horse
livestock) in Petchaburi Province to distribute the set of
necessities to 16 victims, a total amount of 15,520 baht.
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9. การบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากท่อประปาใหญ่แตก
Relief assistance for the people who affected by the broken big plumbing
วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส  
จังหวัดสมุทรปราการ ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากท่อประปาใหญ่แตก ในพื้นที่ตำ�บลในคลอง
บางปลากด อำ�เภอพระสมุทเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  จำ�นวน 3 ครั้ง มีผู้รับการบรรเทาทุกข์ จำ�นวน 233 ราย มูลค่า 
11,184 บาท
October 6 – 8, 2020 RCHB, by TRC Health Station No.5, Sawangkaniwas, Samutprakarn Province,
operated relief assistance operations 3 times for the 233 victims who affected by the broken big plumping
incident in Klongbangplakod sub-district, Phra Samut Jedi District Samut Prakarn, Province, the total amount
of 11,184 baht.

10. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากอาคารทรุดตัว
Relief assistance for the people who affected from the collapsed building incident
ปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุทรุดตัว จำ�นวน 2 ครัง้ ในพืน้ ที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 141 ราย มูลค่า 48,782 บาท
RCBH operated relief assistance operations for the 141 victims who affected by the collapsed building incident 2 times in 2 provinces, namely Samutsakorn and Samutprakarn Province, to distribute the set of
necessities, the total amount of 48,782 baht.
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วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ           
ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายอำ�เภอบางเสาธง ปลัดอำ�เภอบางเสาธง สำ�นักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ มอบชุดธารนํ้าใจฯ จำ�นวน  20 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์          
ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้นทรุดตัว ในพื้นที่ตำ�บลบางเสาธง อำ�เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
August 26, 2020 RCBH, by TRC Health Station No.5 Sawangkaniwas, Samutprakarn Province and
the President of Samutprakarn Provincial Red Cross Chapter, Bang Saothung District Chief, Bang Saothung
Deputy District Chief and Samutprakarn Provincial Disaster Protection and Migration Office distributed the 20
TRCS relief kits to assist the victims who affected by the collapsed townhouse in Bang Saothung Sub-district,
Bang Saothung District, Samutprakarn Province.

11. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล
Relief assistance for the chemical leaked affected victim
ปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยจากเหตุการณ์ถงั บรรจุสารเคมีรวั่ ไหล จำ�นวน 1 ครัง้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ
โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 11 ราย มูลค่า 712.80 บาท
RCHB operated a relief assistance operation for the 11 victims who affected by the chemical leaked
in Samutprakarn Province to distribute the necessities to victims, a total amount of 712.80 baht.

12. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิด
Relief assistance for gas pipe explosion affected victims
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิด ในพื้นที่ตำ�บลเปร็ง อำ�เภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน 87 ราย
RCHB operated the relief assistance for the victims who affected by the gas pipe explosion incident in
Tambon Preng, Bangbor District, Samutprakarn Province, to distribute the necessities to 87 victims.
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วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัด
สมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมและให้กำ�ลังใจ พร้อมมอบชุดธารนํ้าใจฯ แก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์  
ท่อส่งแก๊สระเบิดในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำ�บลเปร็ง อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำ�รุง อำ�เภอ
บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ มอบเงินเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บ
ณ โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ
October 24 – 25, 2020 Director of RCHB, TRC Health Station No.5 Sawangkaniwas, Samutprakarn
Province and related agencies visited and distributed the TRCS relief kits to the victims from the gas pipe
explosion incident in Moo 4, Tambon Preng, Bangbor District, Samutprakarn Province at Wat Preng Rasbamrung
School, Bangbor District, Samutprakarn Province. In this regard, the President of Samutprakarn Provincial Red
Cross Chapter and teams presented the helping grant to the injured persons at Bangbor Hospital, Ruamchai
Pracharak Hospital and Thai Nakarin Hospital, Samutprakarn Province.
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ระยะการฟื้นฟูหลังเกิดภัย
(Disaster Recovery Phase)
1. โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2554 โดยใช้เงินสนับสนุน
ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
(The Thai Red Cross Flood Recovery Project, funding from DOW Thailand Group)
สำ�หรับโครงการนํ้าดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้กิจกรรมการให้
ความช่วยเหลือด้านนํ้า  สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย (WASH) เนื่องจากเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับนํ้าและการสุขาภิบาลที่ไม่ปลอดภัย ประกอบกับมีโรงเรียนหลายแห่งประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าสะอาดในการบริโภคอย่างรุนแรง ทั้งยังขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องกรองนํ้า  ทำ�ให้นักเรียน
ต้องดืม่ นํา้ ทีไ่ ม่ได้ผา่ นการกรองอย่างเหมาะสม มีการปนเปือ้ นของเชือ้ โรคและสารต่าง ๆ  ซงึ่ ปัญหาเหล่านีส้ ามารถ
แก้ไขได้ด้วยการมีเครื่องกรองนํ้าที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพของแหล่งนํ้าต่าง ๆ  เหล่านั้น เพื่อให้นักเรียน
และชุมชนใกล้เคียงสามารถเข้าถึงนํ้าสะอาดเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์  และกลุม่ บริษทั ดาว ประเทศไทย จึงได้ท�ำ ข้อตกลงความร่วมมือ
ภายใต้โครงการนํา้ ดืม่ สะอาดกาชาด-ดาว เพือ่ นักเรียน โดยได้รบั เงินงบประมาณสนับสนุน จำ�นวน 4,300,000 บาท
(สี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ในการติดตั้งเครื่องกรองนํ้าระบบรีเวอร์สออสโมซิส จำ�นวน 50 เครื่อง แก่โรงเรียน
ที่ขาดแคลนนํ้าสะอาด โดยมีการสำ�รวจความต้องการเครื่องกรองนํ้าในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง
พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม สิงห์บุรี ชัยนาท และอุตรดิตถ์
โดยหลังจากติดตั้งเครื่องกรองนํ้าระบบรีเวอร์สออสโมซิส จำ�นวน 50 เครื่อง แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนนํ้าสะอาด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขอนามัยตามโครงการนํ้าดื่มสะอาด
กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน โดยได้ดำ�เนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 10 จังหวัด
TRC-DOW Clean Drinking Water for Student Project was one of the Water, Sanitation, and
Hygiene Promotion (WASH) Program. Since most children and youth in remote schools were a risk
group that confronts the impure drinking water and unhygienic sanitation problem. Moreover, many
schools confront a serious problem of clean drinking water shortage, including budget shortage for
procurement the strainer. The student has to drink the inappropriate filtered water, which contaminated
the germs and chemicals. The solution to this problem was the providing of the strainers with the
appropriate technology for each water source in order to students and neighborhood communities
access to clean drinking water so that promote good health and better quality of life.
The RCHB and DOW Thailand Group have agreed to sign the MOU under “TRC-DOW Clean
Drinking Water for Student Project”, supported the funding of 4,300,000 baht (Four million and three
hundred thousand baht) to install 50 reverse osmosis (RO) water purifiers at the schools which clean
drinking water shortage. The RCHB conducted the need assessment of strainer in 10 provinces, namely
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Rayong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nakhon Nayok, Chachoengsao, Nakhon Sawan, Kanchanaburi,
Nakhon Pathom, Sing Buri, Chainat, and Uttaradit Provinces. Nowadays, the installation of the RO
system strainer completely finished in 50 schools and RCHB started to conduct the Water, Sanitation,
and Hygiene Promotion (WASH) work under “TRC-DOW Clean Drinking Water for Student Project”
has completed conclude 10 provinces

2. กิจกรรมการมอบชุดสุขอนามัยสำ�หรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
Distribution of Hygiene kit for the COVID-19 pandemic affected people.
               ชุดสุขอนามัย จัดสรรขึ้นเพื่อมอบสำ�หรับ
ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับอนามัย
ส่วนบุคคล ได้ดำ�เนินการควบคู่ไปกับกิจกรรม
ด้านนาํ้ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WASH)
โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนจักรพรรดินโี ชเก็น
จำ�นวน 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ
527,000 บาท ซึ่งสามารถนำ�มาจัดชุดสุขอนามัยได้
1,000 ชุด และชุดอนามัยประจำ�เดือนได้ 1,000 ชุด
เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
นครนายก ชัยนาท กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา 
This activity conducted in parallel with the operations of the WASH program in order to distribute
the hygiene kit for promoting personal hygiene, that RCHB obtained the supported budget from the
Empress Shoken Fund Committee, amount of 17,000 USD or approximately 527,000 baht, to arrange
the 1,000 sets of hygiene kit and the 1,000 sets of monthly hygiene kit for distributing to the COVID-19
pandemic affected people in Bangkok, Samutsakorn, Nakhon Nayok, Chai Nat, Kanchanaburi and
Chachoengsao Province.
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การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่เป็นเลิศและครบวงจร
The Excellency and Comprehensive
Medical Services and Public Health

การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร
The Excellency and Comprehensive Medical Services and
Public Health
เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์หลักของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่
การแพทย์เฉพาะทางและการแพทย์ทั่วไปแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร
           นอกจากนี้ ยังดำ�เนินการงานด้านการประชานามัยพิทักษ์ โดยสถานีกาชาด 13 แห่ง และสาขาสถานี
กาชาด 4 แห่ง  ประกอบด้วย การให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสภาพ แก่ประชาชนที่สถานีกาชาดและชุมชน
           Another strategy of the RCHB is to provide medical services, both general and specialty to the
disadvantaged and impoverished people in the remote areas, as well as to implement the 4 services
of the community health, conducted by the 13 Thai Red Cross Health Stations and 4 Branches of Thai
Red Cross Health Stations, namely 1) Health Promotion, 2) Disease Prevention, 3) Medical Treatment
and Health Care and 4) Rehabilitation, to people both in TRC Heatlh Station and communities.
1. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
The Thai Red Cross society’s eye clinic and surgery project Of Her Royal Highness
Maha Chakri Sirindhorn
		
1.1 หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ 2563 ให้บริการตรวจรักษา และผ่าตัดผู้ป่วยโรคตา ปฏิบัติงานรวม 10 ครั้ง  
มีผู้ได้รับบริการตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก 6,966 ราย  ผู้ป่วยใน 1,139 ราย ทำ�ผ่าตัด 1,672 ราย จำ�แนกเป็น ต้อกระจก
1,103 ราย ต้อเนื้อ 522 ราย ต้อหิน 2 ราย ต้อกระจกร่วมกับต้อหิน 1 ราย หนังตาม้วนเข้า 10 ราย ผ่าตัดท่อนํ้าตา 
3 ราย ผ่าตัดกุ้งยิง 2 ราย และอื่นๆ 29 ราย นอกจากนี้ยังรับการรักษาด้วยเลเซอร์ 112 ราย
			 The Thai Red Cross society’s eye clinic and surgery project of Her Royal Highness
Maha Chakri Sirindhorn at TRC Health Station No. 6, Aranyaprathet , Srakaew Province.
Fiscal year 2020, the unit conducted the 10 operations on eye treatment and
surgery. Number of the OPD patients were 6,966 cases, the IPD patients were 1,139 cases and the
surgery patients were 1,672 cases, classified to 1,103 cases of Cataract, 522 cases of Pterygium,
2 cases of Glaucoma, 1 case of Cataract with Glaucoma, 10 cases of Entropion, 3 cases of
Daeryoeystorhinostomy, 2 cases of Hordeolum and 29 cases of other symtoms, also 112 cases of Laser
Surgery.     
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ตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตา ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว
Eye treatment and surgery for the eye patients at TRC Health Station No. 6, Aranyaprathet Honor
Celebration, Srakaew Province.
		 1.2 โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราช
			 สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        
ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาที่ยากไร้ ด้อยโอกาส บนรถผ่าตัดเคลื่อนที่ โดยออกปฏิบัติ
งานเชิงรุกระดับตำ�บล ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงาน รวม 7 ครั้ง ได้แก่
วัดป่าเทพเนรมิต จังหวัดลพบุรี (วันที่ 6 - 11 ตุลาคม 2562)  วัดธรรมธีราราม จังหวัดบุรีรัมย์ (วันที่ 22 - 27
ธันวาคม 2562)  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี (วันที่ 5 - 10 มกราคม 2563) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านพุนํ้าร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2563) วัดพระงาม จังหวัดตรัง
(วันที่ 7 - 14 มีนาคม 2563) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านหนองโสน จังหวัดตราด (วันที่ 16 - 21
สิงหาคม 2563) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านชำ�ฆ้อ จังหวัดระยอง (วันที่ 20 - 25 กันยายน 2563)
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ผู้มารับบริการตรวจรักษา
2,167 ราย
ผู้ได้รับการผ่าตัด
  
974 ราย
แยกเป็น
- ผ่าตัดต้อกระจก
578 ราย
- ผ่าตัดต้อเนื้อ
376 ราย
- ผ่าตัดต้อกระจกร่วมกับต้อหิน
1
ราย
- ผ่าตัดหนังตาม้วนเข้า
11
ราย
- ผ่าตัดท่อนํ้าตาอุดตัน
2      ราย
- ผ่าตัดอื่นๆ
6      ราย
มอบแว่นผู้สูงอายุ
467 ราย
มอบแว่นสีชา
969 ราย
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1.2 Mobile car clinic of the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surger Unit.
In fiscal year 2020, the mobile car clinic conducted the 7 active operations in
ub-district level of eye treatment and surgery to the disadvantaged and impoverished people and monks,
nuns, priests of all religions at the Health Promoting Hospital namely Pa Thep Neramit temple, Lopburi
Province (October 6 - 11, 2019) Thammathiraram temple, Buriram Province (December 22 - 27, 2019)
Mai Krongthong Secondary School Temple, Prachinburi Province (January 5 - 10, 2020) Ban Phu Nam
Ron Health Promoting Hospital, Suphanburi Province (February 23 - 28, 2020) Phra Ngam Temple, Trang
Province (March 7 - 14, 2020) Ban Nong Sano Sub-District Health Promoting Hospital, Trat Province
(August 16 - 21, 2020), Ban Nong Sano Health Promoting Hospital, Ban Cham Khor Health Promoting
Hospital, Rayong Province (September 20 - 25, 2020), implementation as follow
2,167 cases of service users
974 cases of surgery patients, classified to
578 cases of Cataract
376 cases of Pterygium
1
cases of Cataract with Glaucoma
11
cases of Entropion
2
case of Nasolacrimal duct obstruction
6
cases of other symtoms
Distribution of 467 eye glasses for the elderly
Distribution of 969 sun glasses

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาให้กับพระสงฆ์ แม่ชี และนักบวชทุกศาสนาที่มีปัญหาทางด้านโรคตา 
เช่น ต้อเนื้อ ต้อกระจก เป็นต้น วัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2563 พร้อมกันนี้
ได้เปิดตาพระสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกแล้ว และถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับการตรวจรักษา 
ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ อำ�เภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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January 7, 2020, Mr. Phan Wannamathee, Secretary General of the Thai Red Cross Society,
presided over the Mobile car clinic of the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surger Unit for
providing the services on diagnosis and eye surgery to the monks, nuns and priests with eye problems
in Prachin Buri Province on January, 5 - 10, 2020. At the same time, he visited the treated Cataract
patients and dedicated the offerings to the priests who received the services at Wat Mai Krong Tong
School, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province.

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ ม
โครงการรถคลินกิ จักษุศลั ยกรรมเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมถวายชุดสังฆทานแด่พระสงฆ์และมอบชุด
ของขวัญสภากาชาดไทย แก่ประชาชนทีร่ บั การผ่าตัดตา 
ทัง้ นีไ้ ด้มอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สถานที่ปฏิบัติงาน โดยมีนางอัชณา 
มิ่งขวัญสุข ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหนองโสน และนายชำ�นาญ ชำ�ปฏิ สาธารณสุข
อำ�เภอเมืองตราด เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหนองโสน อำ�เภอเมือง  จังหวัดตราด
August 18, 2020, Director of the Relief and Community Health Bureau visited the Mobile Car
Clinic of the Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surger Unit which conducted the operations
of eye treatment and surgery to the disadvantaged, impovished people and monks, include dedicated
the offerings to the monks and presented the royal portrait of H.R.H. Princess Maha Chakri Siridhorn to
Nong Sa No Sub-district Health Promoting Hospital, received by Mrs. Aschana Mingkwansook, Director
of Nong Sa No Sub-district Health Promoting Hospital, Mr. Chamnan Champati, Head of Muang District
Public Health Office, at Nong Sa No Sub-district Health Promoting Hospital, Muang District, Trat Province.
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2. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
           โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ฝ่ายศัลยศาสตร์
และฝ่ายวิสัญญี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาสาสมัครจากภาครัฐและเอกชน ได้ทำ�การตรวจรักษาและผ่าตัด
ผูป้ ว่ ยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์อนื่ ๆ ณ โรงพยาบาลประจำ�จังหวัด ปีงบประมาณ 2563
ปฏิบัติงานรวม 3 ครั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562) โรงพยาบาลชัยภูมิ
(วันที่ 27 - 30 มกราคม 2562) โรงพยาบาลยะลา (วันที่ 1 - 6 มีนาคม 2563)  ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้  
ผู้มารับบริการตรวจรักษา
273 ราย
ผู้มารับการผ่าตัด
137 ราย
แยกเป็น
- ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง
26   ราย
- ผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่
17 ราย
- ผ่าตัดแก้ไขความพิการแผลเป็นหดรั้ง
20 ราย
- ผ่าตัดแก้ไขหนังตาตกแต่กำ�เนิด
3 ราย
- ผ่าตัดแก้ไขแผลเป็น
3 ราย
- ผ่าตัดแก้ไขนิ้วติดกัน
17 ราย
- ผ่าตัดแก้ไขนิ้วเกิน
16 ราย
- ผ่าตัดแก้ไขนิ้วล็อคและปลายประสาทมือชา
10 ราย
- ผ่าตัดแก้ไขความพิการอื่นๆ
25 ราย
จำ�แนกทางวิสัญญีวิทยา ดังนี้
- ผ่าตัดโดยการดมยาสลบ
87     ราย
- ผ่าตัดโดยฉีดยาชาเข้าไขสันหลังหลัง    
5     ราย
- ผ่าตัดโดยฉีดยาชาเฉพาะที่
43     ราย
- ผ่าตัดโดยฉีดยาเข้าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงแขนร่วมกับดมยาสลบ 2 ราย

2. Repair of Cleft Lip and Cleft Palate and Other Deformities
In fiscal year 2020, RCHB collaborated with Plastic and Reconstructive Surgery Unit,                         
Department of Surgical, Department of Orthopaedics, Department of Anesthesiology of King                            
Chulalongkorn Memorial Hospital, private and government volunteers to operate the surgery and               
treatment for cleft lip, cleft palate and other deformities patients at provincial hospitals, total of 3
operations in 3 provinces, namely Roi-Et Hospital (November 25 - 29, 2019), Chaiyaphum Hospital
(January 27 - 30, 2019) and Yala Hospital (March 1 - 6, 2020), implementation as follow
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273 cases of service users
137 cases of surgery patients, classified to
- 26 cases of Cleft lip repair
- 17 cases of Cleft palate repair
- 20 cases of Scar contracture release
- 3   cases of Frontallis Advancement
- 3   cases of Scar revision
- 17 cases of Syndactyly Separation
- 16 cases of Excision and Reconstruction
- 10 cases of A1 pulley Release
- 25 cases of Other deformities Surgery
137 cases of anesthesia patients, classified to ;
- 87 cases of General Anesthesia
- 5 cases of spinal Block
- 43 cases of local anesthesia
- 2 cases of Brachial Plexus Block

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายวิชัย ตั้งคำ�เจริญ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอืน่ และโครงการยิม้ สวยเสียงใสฯ โดยมี นายแพทย์พชิ ติ
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์
อาสาสมัคร สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม  ิ เหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดชัยภูม  ิ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดและโรงพยาบาลชัยภูมิ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผูป้ ว่ ยปากแหว่ง- เพดานโหว่ และผูพ้ กิ ารทางศัลยศาสตร์
ตกแต่งอื่นๆ เช่น นิ้วติด นิ้วเกิน แผลหดรั้งจากไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก ให้ได้รับการผ่าตัดแก้ไขในระยะเวลาที่เหมาะสม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563
ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
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January 27, 2020 Mr. Vichai Tungkamcharoen, Deputy Governor of Chaiyaphum Province,
presided the opening ceremony of the cleft lip, cleft palate and other deformities surgery project and
beautiful smile, beautiful voice project that be implemented by Pichit Siriwan M.D., Deputy Director of
RCHB with the volunteer physicians, Chaiyaphum Provincial Public Health Office, Chaiyaphum Provincial
Red Cross Chapter, Committees of Chaiyaphum Provincial Red Cross Chapter and Chaiyaphum
Hospital for providing the free of charge services of cleft lip, cleft palate and other deformities surgery
such as syndactyly separation, excision and reconstruction, scar contraction release to the service
users in order to get the corrective surgery in a suitable time and improve the better quality of life of the
patients. This activity be held on January 27 – 31, 2020 at Chaiyaphum Hospital, Chaiyaphum Province.   

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เยี่ยมและให้กำ�ลังใจผู้ป่วยที่รอรับ
การผ่าตัดในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอืน่ และโครงการยิม้ สวยเสียงใสฯ
ซึ่งให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลยะลา 
March 3, 2020
Director of the Relief and Community Health Bureau and his team visited and encouraged the patients,
who are waiting for surgery in cleft lip, cleft palate and other deformities project and beautiful smile,
beautiful voice project, which be held on March 2-6, 2020 at Yala Hospital.

โครงการยิ้มสวยเสียงใส เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อให้เด้กปากแหว่ง เพดานโหว่ทุกรายในส่วนภูมิภาคที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ได้รับการผ่าตัด
ดูแลรักษาในเวลาที่เหมาะสม และมีโอกาส จะได้รับการดูแลเรื่องการฝึกพูด และการดูแลด้านทันตกรรมที่จำ�เป็น
ต่อไปในอนาคต ในระยะเวลาที่เหมาะสม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่
ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ
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The Smart Smile and Speech Project. In honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s 50th Birthday
The Project is a collaboration between Ministry of Public Health, the Thai Red Cross Society
and the Nation Health Security Office for children (who have suffered from cleft lip and / or cleft palate
or other deformities in the region) that, occurred since January 1, 2004 have undergone timely surgery
and have the opportunity to be taken care of speaking practice and dental care needed in the future.
Regarded as the starting point for solving cleft lip and / or cleft palate to other deformities problems
systematic in Thailand.
กิจกรรมทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ
กิจกรรมทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพี่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นกิจกรรมหนึง่ ในโครงการยิม้ สวยเสียงใส ฯ  ซงึ่ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ทำ�ร่วมกับ สมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศไทย สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริม่ ดำ�เนินการ
ตั้งแต่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งจะมีความผิดปกติของการเรียง
ตัวของฟัน และการสบฟันร่วมด้วย การรักษามีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลานาน และมักมีการผ่าตัดร่วมด้วย
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ รวมทั้งเทคนิคในการรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสา
          
ปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง  มีผู้ป่วยทั้งหมด  101 ราย
         
ผู้ป่วยได้รับบริการจัดฟัน  ในปีงบประมาณ  2563  จำ�นวน   335 ครั้ง
Mobile Orthodontic Treatment for Cleft Lip and Cleft Palate Patients, under the
Smart Smile and speech project In honor of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s 50th Birthday
RCHB collaborated with Thai Association of Orthodontists, Office of the Permanent Secretary
of Public Health Ministry and National Health Security Office conducted the mobile dental service on
orthodontic for cleft lip and cleft palate patients, under the Beautiful Smile, Beautiful Voice Project that
be continuing operated since November 16, 2010, objectives of this project are
1. Service of orthodontic treatment for cleft lip and cleft palate patients, which often have the
deformation of the teeth arrangement and malocclusion, that affected to the treatment Is complicated,
time-consuming and often includes surgery.
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2. Development the knowledge and treatment techniques in order to maximize the benefits
for patients, this activity has received cooperation from the voluntary orthodontists.
Duration of operation was 1 time per month with total 101 cases and in fiscal year 2020 conducted the
335 operations of orthodontic service.
การเบิกค่าใช้จ่ายการดำ�เนินงานโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ปีงบประมาณ 2563
สภากาชาดไทย   มอบค่าเดินทาง ค่ากินอยู่สำ�หรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในโครงการยิ้มสวยเสียงใส
เทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งละ  1,000 บาท ผู้ป่วยที่รักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน ใส่เพดานเทียม ครั้งละ 500 บาท และผู้ป่วยฝึกพูดหรือแก้ไขการพูด ครั้งละ 500 บาท ดังนี้
- ผ่าตัด     
602  
ครั้ง    เป็นเงิน 802,000 บาท
- ใส่เพดานเทียม    1,513   ครั้ง    เป็นเงิน 756,500 บาท
- ทันตกรรมจัดฟัน 7,703   ครั้ง    เป็นเงิน 3,851,500 บาท
- แก้ไขการพูด      3,088
ครั้ง    เป็นเงิน 1,544,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,954,000 บาท
Project operation expenditure In fiscal year 2020
The TRCS supported the transportation and living cost to the operated patient of 1,000 baht/
case, the palatal obturator treatment/orthodontic patient of 500 baht/case and the speech therapy patient
of 500 baht/case, as following expenditure
- 602 Surgery operations,
totally amount of 802,000   baht
- 1,513 palatal obturator treatments, totally amount of 756,500 baht
- 7,703 Orthodontic treatments,
totally amount of 3,851,500 baht
- 3,088 Speech correction,
totally amount of ,544,000 baht
Grand total of 6,954,000 baht

3. หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตฯ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตฯ ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาหูนํ้าหนวก
ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลนาแก จังหวัดนครพนม (วันที่ 17-20
ธันวาคม 2562ง)  และโรงพยาบาลบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  (วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563) ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ผู้มารับบริการตรวจรักษา
1,104 ราย
แยกเป็น
- ผู้ป่วยรักษาด้วยยา
1,063 ราย
- ผู้ป่วยรับการผ่าตัด
41
ราย แยกเป็น
- ผ่าตัดปะเปลี่ยนแก้วหู
38
ราย
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- ผ่าตัดกระดูกมาสตอยด์
1
ราย
- เจาะแก้วหูใส่ท่อระบายนํ้า
1
ราย
- อื่นๆ (Remove Granulation) 1
ราย
นอกจากนี้ทำ�การตรวจวัดระดับการได้ยิน จำ�นวน  71 ราย และมอบเครื่องช่วยฟัง จำ�นวน  7 ราย
3. The Hearing Rehabilitation and Ear Surgery Mobile Unit
In fiscal year 2020, RCHB operated the 2 operations of the Hearing Rehabilitation and
Ear Surgery Mobile Unit to people with Otitis Media in 2 provinces, namely Na Kae Hospital,
Nakhon Phanom Province (December 17-20, 2019) and Baan Kruat Hospital, Buriram Province
(February 3-6, 2020), implementation as follow
Number of service users were 1,104 cases, classified to
1,063 cases of medical therapy
41 cases of surgery, classified to
- 38 cases of Tympanoplasty
- 1 case of Mastoidectomy
- 1 case of Myringotomy with Tympanostomy tubes
- 1 case of Remove Granulation

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ฯ ร่วมกับ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี
และมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท ให้บริการตรวจรักษาโรคหู และผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูนํ้าหนวก ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
โดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงพยาบาลบ้านกรวด อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
February 3 - 6 , 2020 the Hearing Rehebilitation and Ear Surgery Mobile Unit collaborated
with the Department of Otorhinolaryngology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Center of
Excellence for Ear Nose and Throat (ENT) of Rajavithi Hospital and Rural Ear Nose and Throat Foundation
provided the fee of charge services on  ear treatment and surgery for patients with otitis media in Buriram
Province at Ban Kruad Hospital, Ban Kruad District, Buriram Province.
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4. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ผู้ด้อยโอกาส
     ปีงบประมาณ 2563 ให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี   สถานสงเคราะห์คนพิการ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ มีผู้รับบริการรวม  1,043  ราย

4. The Mobile Dental Unit for the disadvantaged people
In fiscal year 2020, RCHB operated the service on teeth scaling, filling and extraction at Chonburi
Province, Bang Pakong Home for the Disabled, Chachoengsao Province, Ban Muthita Juvenile Vocational
Training Center for Boys, Nakhon Pathom Province, including provide the service on Children’s Day
activities at Thai Red Cross Museum, Henri Dunant Rd., Bangkok, totally of service users were 1,043
persons.

5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่าง ๆ และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
Mobile Medical Unit for the disadvantaged people in the remote area and provinces
5.1 หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงาน จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 1-6 มีนาคม 2563
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
            
ตรวจรักษา
284 ราย
            
ฝังเข็มประยุกต์     
388 ราย
            
ทันตกรรม   
242 ราย
            
ให้ความรู้สุขศึกษา และประชาสัมพันธ์
440 ราย
            
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค  
520 ชุด
            
มอบตู้ยา                         
10   ตู้
            
มอบรถเข็นสำ�หรับผู้พิการ
10    คัน
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5.1 The Royal Boat “Vejapah” Mobile Medical Unit operated the service at Uthai Thani
Province on March 1 – 6, 2020, implementation as follow.
General treatment of 284 persons
Acupunture of 388 persons
Dental service of 242 persons
Number of participant attened the health education and publication were 440 persons
Distribution of the 520 basic necessities relief kits.
Distribution of the 10 household remedy cabinets.
Distribution of the 10 wheelchairs.
ภาพการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ จังหวัดอุทัยธานี
Picture of implementation of the Royal Boat “Vejapah”
Mobile Medical Unit at Uthai Thani Province.
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5.2 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดกำ�แพงเพชร วันที่ 27 ตุลาคม
ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  งานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2562  โครงการเรือกาชาด (รักษ์นาวา) จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 9 กันยายน 2563 และ
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
            ตรวจรักษา  
513    ราย
            ฝังเข็มประยุกต์      
401     ราย
            ทันตกรรม   
320     ราย
            ให้ความรู้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 500     ราย
            มอบเครื่องอุปโภค บริโภค  
500   ชุด
            มอบอุปกรณ์ช่วยเดิน           
8
อัน  
            มอบตู้ยา                          
8  
ตู้
            มอบยาชุด
50    ชุด
5.2 The Relief and Community Health Bureau Mobile Medical Unit operated the
services at Kampangphet Province on October 27 – November 1, 2019, TRCS Kathina Offering Ceremony
at Wat Pisanranyawas, Nongbua Lampu Province on November 4 – 6, 2019 and Red Cross Boat Project
(Rak Sa Nava), Samuth Sakorn Province on September 9 and December 23, 2019,  implementation as
follow.
General treatment of 513 persons.
Acupunture of 401 persons
Dental service of 320 persons
Number of participant attened the health education and publication were 500 persons
Distribution of the 500 basic necessities relief kits.
Distribution of the 8 walker aid sets.
Distribution of the 8 household remedy cabinets.
Distributtion of the 50 household remedy sets.
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ภาพการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จังหวัดกำ�แพงเพชร
Picture of implementation of RCBH Mobile Medical Unit at Kampaengpech Province.
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5.3 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง
ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงานตรวจรักษาทั่วไป 249 ราย ฝังเข็ม  504  ราย ทันตกรรม 41 ราย
และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 20 ราย
5.3 The Mobile Medical Unit at the Thai Red Cross Vejapah Chalerm Phra Kiat Center,
Angthong Province.
In fiscal year 2020 the unit operated the medical services on general treatment to
249 patients,  acupuncture to 504 patients, dental service to 41 patients and Rehabilitation Medicine
to 20 patients.
5.4 หน่วยแพทย์ตรวจรักษาเด็กบ้านตะวันใหม่
ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงานตรวจรักษา 27  ราย และบริการทางทันตกรรม 33  ราย
5.4 Bann Tawan Mai Medical Unit
In fiscal year 2020, the unit operated the general treatment to 27 persons and dental
services to 33 persons.
5.5 หน่วยแพทย์ฝังเข็มประยุกต์ ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีงบประมาณ 2563 ปฏิบัติงานฝังเข็ม 866 ราย
5.5 Alternative Medicine Acupuncture Unit at the Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross
Health Station.
In fiscal year 2020, the RCHB operated the service to 866 persons
5.6 หน่วยปฐมพยาบาล
ปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานตามคำ�ร้องขอจากหน่วยต่าง ๆ  
ปฏิบัติงาน 25  ครั้ง ผู้รับบริการ 5,243 ราย
5.6 First Aid Medical Unit
In fiscal year 2020, Medical Service Division operated the 25 services as requested from
the organizations, totally number of service users were 5
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งานประชานามัยพิทักษ์
The Community Health Service
ดำ�เนินการโดยสถานีกาชาด 13 แห่ง และสาขาสถานีกาชาด 4 แห่ง ให้บริการงานรักษาพยาบาล งานฟืน้ ฟู
สภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพ และงานป้องกันโรค แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ที่มารับบริการในสถานีกาชาด
ชุมชน และโรงเรียนที่รับผิดชอบ ในรูปแบบต่าง ๆ  ตลอดจนดำ�เนินงานคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาสุรินทร์
สาขา เชียงใหม่ และสาขาทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้บริการคำ�ปรึกษาและตรวจเอชไอวี โรคติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ์ แก่ผทู้ ลี่ งทะเบียนทีส่ ถานีกาชาด การตรวจวิเคราะห์เลือดทางห้องปฏิบตั กิ ารแก่ผมู้ ารับบริการและ
หน่วยงานใกล้เคียง ตลอดจนให้ค�ำ ปรึกษาแก่ผมู้ ารับบริการทีค่ ลีนคิ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และทาง Facebook
ของคลีนิคฯ  โดยมีผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น 768,567  ราย แบ่งเป็นผู้รับบริการในสถานีกาชาดรวม 544,464 ราย และผู้รับบริการ
ในชุมชนรวม 224,103 ราย ดังนี้
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 Thai Red Cross Anonymous Clinic Surin Branch, Chiang Mai Branch and Thung Song Branch,
Nakhon Si Thammarat province, that provide a preliminary screening blood and consulting service at
the clinic or over the phone and Facebook. There were total of 768,567 patients, classified to 544,464
patients received services through the Thai Red Cross Health Stations, and 224,103 patients received
the community service as following:

1. งานรักษาพยาบาล
1.1 บริการงานรักษาพยาบาล ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนที่มารับบริการในสถานีกาชาด
รวมถึงชุมชนและโรงเรียนที่รับผิดชอบ ได้แก่ ตรวจโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง (จักษุ หู คอ จมูก) การแพทย์ทางเลือก
(ฝังเข็ม) การบริการทันตกรรม การผ่าตัดโดยแพทย์ (ผ่าตัดเล็กและจักษุศัลยกรรม) การชันสูตรโรค การปฏิบัติ
การพยาบาล การให้สขุ ศึกษา เผยแพร่ความรูผ้ า่ นสือ่ ต่าง ๆ  และการส่งต่อผูป้ ว่ ย รวมผูร้ บั บริการทัง้ สิน้ 336,067 ราย
แบ่งเป็นผู้รับบริการในสถานีกาชาด 334,144 ราย ผู้รับบริการในชุมชน 1,923 ราย

1. Medical Service
1.1 Medical Service include general and specific  medical services (ophthalmology, otolaryngology),
alternative medicine (acupuncture), dental services, surgeries (minor and eye surgery), diagnosis,
nursing, health education, knowledge broadcasting and referral. Services were provided at the Thai Red
Cross Health Stations, communities, and schools, totaling 336,067 patients classified to 334,144 patients
received services at the Thai Red Cross Health Stations and 1,923 patients received the community
service.
รายงานประจำ�ปี 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ANNUAL REPORT 2020 Relief and Community Health Bureau

151

1.2 การแพทย์ทางเลือก
การฝังเข็มประยุกต์ เป็นศาสตร์ทางการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึง่ ซึง่ เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน มุ่งหวังเพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
มีแพทย์ที่ชำ�นาญการ และเป็นที่ยอมรับ ให้บริการแก่ประชาชน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ สถานีกาชาดที่ 5
สวางคนิวาส สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น
1,544 ราย ดังนี้
1.3 Alternative Medicine
Acupuncture applied to the alternative medical service for public health care in order to
reduce the conventional medicine usage. RCHB’s professional and recognition doctors provided the
service of acupuncture at the Thai Red Cross Health Station No.2, Bangkok, the Thai Red Cross Health
Station No.5, Sawangkaniwas, Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross Health Station and the Thai Red
Cross Health Station No.11, Wiset Niyom. Totally serviced users were 1,544 persons, as follow:
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สถานีกาชาด

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

12

7

4

8

3

0

0

0

1

0

0

1

36

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

10

2

10

1

1

2

3

3

4

2

3

5

46

สถานีกาชาดหัวหินฯ

26

0

12

26

350

255

0

0

0

11

18

7

705

สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม

97

37

50

150

80

82

17

35

44

40

57

68

757

รวม

145

46

76

185

434

339

20

38

49

53

78

81

1,544

TRC Health Station

Oct

Nov

Dec

No. 2, Bangkok

12

7

No. 5, Sawangkaniwas

10

Hua Hin Chalerm Phrakiat
No. 11, Wiset Niyom
รวม

รวม

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

total

4

8

3

0

0

0

1

0

0

1

36

2

10

1

1

2

3

3

4

2

3

5

46

26

P0

12

26

350

255

0

0

0

11

18

7

705

97

37

50

150

80

82

17

35

44

40

57

68

157

145

46

76

185

434

339

20

38

49

53

78

81

1,544

1.4 การให้สุขศึกษา ดำ�เนินกิจกรรมให้สุขศึกษาแก่ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ทั้งในและนอกสถานีกาชาด
และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้แก่ การให้สุขศึกษา จัดอบรม เป็นวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้  
และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน ดังนี้
1.4 Health Education implemented at Thai Red Cross Health Stations, communities and schools
in the responding areas by dissemination of health knowledge through various channel, such as health
education, training, speaker and moderator of training course and media broadcasting, as follow
1.4.1 จัดอบรม เป็นวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันการเกิดโรค และส่งเสริมการควบคุมโรคเรื้อรัง
ที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แก่ผู้รับบริการ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 116 ครั้ง เป็นเวลา 
167 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 14,660 ราย
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1.4.1 Organized and facilitated the training course for educating the health care and
encourage the behavior change for diseases prevention and promotion of the chronic disease control
caused by inappropriate behavior to service users, household members and people, totally 116 training
courses, 167 hours and 14,660 participants.
จำ�นวน

สถานีกาชาด

ครั้ง

ชั่วโมง

คน

สถานีกาชาดที่ 1 สุรินทร์

3

6

1,200

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

1

3

50

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

2

1

136

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

31

82

8,239

สถานีกาชาดสิรินธร

75

64

4,904

สถานีกาชาดเทพรัตน์

2

5

76

สถานีกาชาดพังงา เฉลิมพระเกียรติฯ

2

6

55

116

167

14,660

รวม
TRC Health Station

Amount
course

hour

participant

TRC Health Station No. 1, Surin Province

3

6

1,200

TRC Health Station No. 4, Nakhon Ratchasima

1

3

50

TRC Health Station No. 5, Sawangkaniwas

2

1

136

Hua Hin Chalerm Phrakiat Red Cross  Health
Station.

31

82

8,239

TRC Health Station No.12 Thung Song

75

64

4,904

TRC Health Station No. 13 Tak Province

2

5

76

TRC Health Station No. 14 Phang Nga Chalerm
Phrakiat

2

6

55

Total

116

167

14,660
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1.4.2 เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ ผ่านสื่อมวลชน ได้แก่ การจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ประจำ�จังหวัด   วิทยุกระจายเสียงชุมชน หอกระจายเสียงชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ทาง Facebook และกลุ่ม Line ของสถานีกาชาด ดำ�เนินการโดยสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์  สถานีกาชาดที่ 3
เชียงใหม่   สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี   สถานีกาชาดสิรินธร สถานีกาชาดเทพรัตน์ และสถานีกาชาด
พังงาเฉลิมพระเกียรติ ฯ รวม  601  ครั้ง
1.4.2 Media broadcasting of health knowledge, such as radio  program in  provincial radio
station of National Broadcasting Services of Thailand, Cable TV program, community broadcasting
tower, local newspaper, SAO wise broadcasting that be organized by the Thai Red Cross Health Station
No.1, Surin Province, the Thai Red Cross Health Station No.3, Chiangmai, the Thai Red Cross Health
Station No.7, Ubon Ratchathani Province, Sirindhorn Red Cross Health Station, Teppharat Red Cross
Health Station and the Thai Red Cross Health Station, Phang-nga Honor Celebration. Totally activities
were 601 times
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2. งานฟื้นฟูสภาพ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน
(ให้บริการในชุมชน) โดยเยีย่ มผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง/ผูพ้ กิ าร/มีกายอุปกรณ์ และผูส้ งู อายุ มีผรู้ บั บริการทัง้ สิน้ 38,819 ราย
2. Rehabilitation, Home Visits and Community service
For Patients with Chronic, Persons with Disabilities, and the elderly, there were 38,819 service users.

3. งานส่งเสริมสุขภาพ
ดำ�เนินกิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชน และโรงเรียน ได้แก่ งานอนามัยแม่และเด็ก
งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยชุมชน บริการสุขภาพเคลื่อนที่ และหน่วยปฐมพยาบาล มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น
57,876 ราย ในสถานีกาชาด 26,681 ราย นอกสถานีกาชาด 31,195 ราย
3.1 งานอนามัยแม่และเด็ก มีผู้รับบริการรวม 27,071 ราย ในสถานีกาชาด 26,681 ราย และนอกสถานี
กาชาด 390 ราย
3.2 งานอนามัยโรงเรียน(นอกสถานีกาชาด)  มีผู้รับบริการทั้งสิ้น  30,850  ราย
3. Health Promotion
Be provided the services on mother and child health, school health, community health, mobile unit
and first aid to people, community and school. Total service users were 57,876 cases, 26,681 cases
received service at the Thai Red Cross Health Stations and 31,195 cases received service at off-site.
3.1 Mother and Child Health Program, total service users were 27,071 cases, 26,681 cases
received at the Thai Red Cross Health Stations and 390 case received at off-site.
3.2 School Health Program, total service users were 30,850 cases.
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4. งานป้องกันโรค
การดำ�เนินงานป้องกันโรคแก่ประชาชน ชุมชน และโรงเรียน ได้แก่ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
การรณรงค์ควบคุม คัดกรองความเสีย่ งโรคเรือ้ รังและโรคไร้เชือ้ ผูร้ บั บริการรวมทัง้ สิน้ 335,805 ราย  ในสถานีกาชาด
183,639 ราย และนอกสถานีกาชาด 152,166 ราย
4.1 งานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค  มีผู้รับบริการทั้งสิ้น   38,145 ราย ในสถานีกาชาด 29,870 ราย
และนอกสถานีกาชาด 8,275 ราย
4.2 งานรณรงค์ควบคุมโรค / คัดกรองความเสี่ยงโรค  มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 297,660 ราย ในสถานีกาชาด  
153,769 ราย  และนอกสถานีกาชาด  143,891 ราย
งานออกกำ�ลังกายในสถานีกาชาด (ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป) มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 17,966 ราย
4. Disease Prevention
This service includes immunization, disease screening and control be provided to people,
community and school, totaling service users were 335,805 cases, 183,639 cases received at the Thai
Red Cross Health Stations and 152,166 cases received at off-site.
4.1 Immunization, total service users were 38,145 cases, 29,870 case received at the Thai Red
Cross Health Stations and 8,275 cases received at off-site.
4.2 Disease Control / Screening for disease risk, total service users were 297,660 cases, 153,769
cases received at the Thai Red Cross Health Stations and 143,891 cases received at off-site.
In addition, an exercise course be provided at the Thai Red Cross Health Stations to elderly
and people of 17,966 participants.
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5. ให้บริการคำ�ปรึกษาและตรวจเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
โดยให้บริการในคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ สาขาสถานีกาชาดที่ 3
เชียงใหม่ และสาขาสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้บริการ
คำ�ปรึกษาและตรวจเอชไอวี โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผู้มารับบริการที่สถานีกาชาด การตรวจวิเคราะห์เลือด
ทางห้องปฏิบัติการ แก่ผู้มารับบริการและหน่วยงานใกล้เคียง ตลอดจนให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้มารับบริการที่คลีนิคฯ
ให้คำ�ปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ และทาง Facebook ของคลีนิคฯ   มีผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 1,821 ราย
รวมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 5,979 Tube ดังนี้                                                                       
5. Counseling and testing service on HIV and sexually transmitted diseases.
Thai Red Cross Anonymous Clinic provided the service at Thai Red Cross Health Station No. 1,
Surin Province, Thai Red Cross Health Station No. 3, Chiangmai and Sirindhon, Thai Red Cross Health
Station (No. 12, Thung Sung), Nakhon Si Thammarat for counseling and testing the HIV and sexually
transmitted diseases to phone-in and Facebook, include providing the laboratory test to relevant people
and organizations. Total service users were 1,821 cases and number of laboratory test were 5,979 tubes,
as follow.
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ลำ�ดับ
ที่
1

2

3

2

3

กช. 1

กช. 3

กช. 12

จำ�นวนผู้รับบริการในคลินิก

ราย

1,821

308

1,167

346

- รายใหม่

ราย

857

279

547

31

- รายเก่า

ราย

964

29

620

315

จำ�นวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Tube

5,979

410

1,742

3,827

- หน่วยงานอื่นๆ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

Tube

4,193

102

328

3,763

- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในสถานีกาชาด

Tube

1,897

308

1,525

64

บริการให้คำ�ปรึกษา

ครั้ง

4,684

390

3,843

451

Total of
all station

No. 1

No.
1

รวมทุก
กาชาด

รายการ

Description

No. 3

No. 12

No. of users in clinic

case

1,821

308

1,167

346

- New

case

857

279

547

31

- Old

case

964

29

620

315

No. of Laboratory test

Tube

5,979

410

1,742

3,827

- From relevant organizations

Tube

4,193

102

328

3,763

- Own Thai Red Cross Health Stations

Tube

1,897

308

1,525

64

Counselling service

ครั้ง

4,684

390

3,843

451

6. การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
ในปีงบประมาณ 2563 สถานีกาชาดต่าง ๆ  ร่วมกับสาขาบริการโลหิต และเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมรับ
บริจาคโลหิต ทั้งในและนอกสถานีกาชาด มีผู้บริจาค 17,459 ราย  และให้การสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย
ในการรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ซึ่งมีผู้บริจาคดวงตา  361 ราย  บริจาคอวัยวะ  370  ราย  
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สถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

จำ�นวนผู้บริจาค
โลหิต

อวัยวะ

ร่างกาย

15,467

351

344

0

0

9

23

0

1,786

0

0

0

17,459

361

370

0

สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
สถานีกาชาดเทพรัตน์   
รวม

ดวงตา

6. In collaboration 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 2020 collaborating with Branch National Blood Center and Provincial Red
Cross Chapters, there were 17,459 blood donors, 361 eye donors and 370 organ donors.
TRC Health Station
No. 1, Surin province

No. of donator
Blood

Body

351

344

0

0

9

23

0

1,786

0

0

0

17,459

361

370

0

TRC Health Station No. 13 Tak Province
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Organ

15,467

No. 3, Chiangmai

Total

Eye
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การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
The Development and Promotion of
People’s Quality of Life

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
The Development and Promotion of People’s Quality of Life
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน ทีม่ งุ่ เน้นผูส้ งู อายุทดี่ อ้ ยโอกาส ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูส้ งู อายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย การอบรมปฐมพยาบาล
การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมหน่วยแพทย์รถตัดแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
โดยการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่เด็กนักเรียนในชนบท และการตรวจวัดสายตา  ประกอบแว่นตา
แก่ประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
The development and promotion of people’s quality of life focus on developing the disadvantaged
elderly to have a better quality of life according to 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 and provision of eyeglasses to the general public at Thai Red Cross Optometrist and
Eyeglass Center.

1. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย
The development of the quality of Life for the elderly according to
the criteria of the Thai Red Cross Society.
สถานีกาชาดได้ดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ มีผู้เข้ารับการอบรม 462 คน และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำ�หรับอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
มีผู้เข้ารับการอบรม  344 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรจำ�นวน 806 คน อีกทั้งดำ�เนินกิจกรรมชุมชน
ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองของผูส้ งู อายุในสถานการณ์
ปกติและยามเกิดภัยพิบัติแก่ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม   โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลช่วยเหลือ และ
สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาวะที่ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำ�พัง
ทั้งประเภท ติดบ้านและติดเตียง ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สังคมและ
วัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา 2 ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุมชน
จังหวัดสระแก้ว 1 ชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ชุมชน จังหวัดตาก 1 ชุมชน จังหวัดพังงา 1 ชุมชน ดำ�เนินการรวมทั้งสินจำ�นวน 11 ชุมชน
The Thai Red Cross Health Station has developed the elder’s quality of life by organizing the
elderly’s self-care training courses, which 462 participants be attended and the Elderly Care Program
for Volunteer/Caregiver, which 344 participants be attended. Total participants of both Programs were
806 persons. Besides, RCHB conducted the prototype community of elderly’s quality of life development
activities in order to enhance the self-care capacity of sociable elderly in the normal and disaster
situation, continually promote the participation of community in the assistance and supporting the
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social activities of the elderly, reduce the number of the abandoned elderly in whole groups, sociable,
housebound and bedridden elderly, consistent with elderly context, local knowledge, society and
culture. in 11 communities, 1 community in each province of Samut Prakan, Srakaew , Ubon Ratchathani,
Prachuap Khiri Khan ,Nakhon Si Thammarat ,Tak and Phangnga Province and 2 communities in Bangkok
and Nakhon Ratchasima Province.
การอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
Elderly self-care training course
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การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสำ�หรับอาสาสมัคร / ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
Elderly care program for volunteer/caregiver

กิจกรรมชุมชนต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม
Prototype community of participatory elderly’s health promotion activities
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นอกจากนี้ สถานีกาชาดได้ดำ�เนินการในกิจกรรมอื่น ๆ  เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและสัมพันธภาพใน
ครอบครัวและชุมชน ตามวัฒนธรรมท้องถิน่ และบริบทของประเทศไทย เช่น  การคัดกรองภาวะสุขภาพ   ทศั นศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรมประจำ�ชาติ    สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจำ�ชาติ   ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและ
ครอบครัวที่บ้าน  ให้การสงเคราะห์ปัจจัย 4  และส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ
In addition, Thai Red Cross Health Station conducted other activities to promote the elderly’s
health and develop the relationship within their families and community based on local culture and
context of Thailand, such as health screening, trip visit on national art and culture, preserving the national
culture and tradition, home visit, providing the 4 basic necessities for life and educating on livelihood
knowledge.
การคัดกรองภาวะสุขภาพ
Health screening
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การออกกำ�ลังกาย
Exercise Event

ทัศนะศึกษาศิลปวัฒนธรรมประจำ�ชาติ และเปิดโลกกว้าง
National art and culture trip visit
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สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจำ�ชาติ
Preserving the national culture and tradition

ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและครอบครัวที่บ้าน
Elderly and family home visit
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ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ
Education on livelihood knowledge

สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของผูส้ งู อายุ ดำ�เนินการจัดสถานทีด่ แู ลผูส้ งู อายุตอนกลางแบบเช้าไปเย็นกลับ   
( Day Care) โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย กรุงเทพฯ
และสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Supporting the social activities of elder by conduct the elderly day care facility with the quality
of life development and promotion program at TRC Health Station No.2 Sukuman Anamai, Bangkok and
Huahin Honor Celebration TRC Health Station.  
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การดำ�เนินงานด้านผู้สูงอายุที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอีกด้านหนึ่ง ได้แก่ ผู้สูงอายุในความดูแล
ของสถานีกาชาดที่   2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ กลุ่มช่วงอายุ 70 - 79 ปี ที่มีโรคประจำ�ตัว ได้รับรางวัลดีเลิศ
และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย จำ�นวน 1 คน ในงานกาชาดประจำ�ปี 2563
ณ สวนลุมพินีและเข้ารับโล่รางวัลจากเลขาธิการสภากาชาดไทย จำ�นวน 1 คน ในโครงการประกวดผู้สูงวัย
สุขภาพดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Another implementation to promote the elder’s quality of life was the 1 elder with medical
problem under the responsibility of Thai Red Cross Health Station No.2 (70 – 79 age) received the
excellent award and royal trophy from H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn in Annual Red Cross
Fair 2020 at the Lumpini Park and other 1 elder received the Plaque from Secretary General of TRCS
in the Bangkok’s Healthy Elderly Contest.  

2. การอบรมปฐมพยาบาล
สถานีกาชาดต่าง ๆ  ได้จัดอบรมปฐมพยาบาลตามมาตรฐานสภากาชาดไทย จำ�นวน 36 ครั้ง รวมทั้งสิ้น
3,185 คน ดังนี้  
• หลักสูตร 1 วัน  จำ�นวน 31 ครั้ง  รวมทั้งสิ้น 2,362 คน จำ�แนกเป็น
อาสาสมัครต่าง ๆ
จำ�นวน 3 ครั้ง รวม 53 คน
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ ICRC จำ�นวน 1 ครั้ง รวม 20 คน
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
จำ�นวน 7 ครั้ง รวม 1,707 คน
บริษัท ห้างร้าน โรงแรม
จำ�นวน 16 ครั้ง รวม 390 คน
แกนนำ�ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัย
จำ�นวน 3 ครั้ง รวม 102 คน
ประชาชนทั่วไป
จำ�นวน 1 ครั้ง รวม 90 คน
• ตามการร้องขอระยะเวลาระหว่าง 30 นาที ถึง 4 ชั่วโมง จำ�นวน 16 ครั้ง รวม  823 คน
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2. First Aid Training Course
Thai Red Cross Health Stations conducted the 36 training courses of TRCS Standard First Aid,
total participants were 3,185 persons, as follow
Organized the 31 training courses of 1 day first aid, total participants were 2,362 persons,
classified to
3 training courses for 53 Volunteers
1 training courses for 20 TRCS and ICRC officers
7 training courses for 1,707 participants from private and government academics
16 training courses for 390 participants from private companies and hotels
3 training courses for 102 CBDRR community leaders.
1 training courses for 90 general publics.
Organized the 16 training courses of 0.5-4 hours first aid as requested, total participants
were 823 persons.
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3. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส Relief Assistance for the Disadvantaged
การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา  การสาธารณสุข ฯลฯ
ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ตามความจำ�เป็น จำ�นวนทั้งสิ้น 326,850 ราย คิดเป็น
มูลค่า  17,479,832 บาท และสิ่งของบริจาค คิดเป็นมูลค่า  13,834,169.72  บาท รวมมูลค่าการช่วยเหลือ
ทั้งสิ้น 31,314,001.72 บาท
RCHB provided the consumable products and medicines as required to assist the 326,850  
disadvantaged persons who affected from economic, social, educational, public health problem, etc.
Total amount was 17,479,832 baht, including the amount of donated supplies was 13,834,169.72  baht,
totally cost of assistance was 31,314,001.72 baht.
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4. โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
The Thai Red Cross Society’s Mobile Eyeglasses Clinic for School Children
in Rural Areas
ปีงบประมาณ 2563 คณะจักษุแพทย์รว่ มกับเหล่ากาชาดจังหวัด สำ�นักงานเขตการศึกษา สาธารณสุขจังหวัด
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกปฏิบัติงานตรวจวัดสายตาประกอบแว่น จำ�นวน 1 ครั้ง โดยออกปฏิบัติงาน
ณ จังหวัดตรัง (วันที่ 26 - 31 มกราคม 2563) ผลการปฏิบตั งิ านดังนี้ เด็กได้รบั การตรวจสายตาเบือ้ งต้น 58,899 ราย
เด็กที่ได้รับการตรวจสายตาโดยโครงการฯ 1,914 ราย เด็กที่ได้รับแว่น 1,333 ราย จำ�แนกเป็น สายตาสั้น 958 ราย
สายตายาว 200 ราย สายตาเอียง 175 ราย พบปัญหาโรคตา 74 ราย
In this fiscal year 2020, Ophthalmologists coordinated with Provincial Red Cross Chapter,
Primary Educational Service Area Office, Provincial Public Health Office, Government and private
agencies conducted the 1 activity of basic refraction and optician examination in Trang Province on
January 26 – 31, 2020. There were 58,899 children received primary eye examinations, 1,914 children
received the examination under the project and 1,333 children received the eyeglasses, classified to 958
cases of shortsighted, 200 cases of presbyopia, 175 cases of astigmatism, 74 cases of eye diseases.
5. ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center
เป็นศูนย์ให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาแก่ประชาชนทัว่ ไป และผูด้ อ้ ยโอกาส โดยบุคลากร
ที่มีความรู้ ความชำ�นาญเฉพาะทาง สามารถให้บริการได้ครบวงจรด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ถูกต้องและทันสมัย
ตามหลักวิชาการ พร้อมให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา
ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย มีผู้มารับบริการตรวจวัดสายตาทั้งสิ้น
3,998 ราย ตัดแว่นสายตา จำ�นวน 1,603 ราย และรับบริการอื่น ๆ  จำ�นวน 2,395 ราย ทั้งนี้ได้มีการออกหน่วย
ให้บริการประชาชนใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ศรีสะเกษ และชัยนาท มารับบริการทั้งสิ้น 362 ราย
และโครงการแว่นตาเพื่อพนักงานขับรถสภากาชาดไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 107 ราย
The center provides the complete services on refraction and optician examination and optometry
for general public and disadvantaged people by the ophthalmology experts with the modern and
accurate theoretical equipment, include provide the counseling to the people with vision problem.
This fiscal year 2020, Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center provided the services to
3,998 service users, classified to 1,603 cases of optical examination, Additionally, the unit provided the
mobile unit services to 362 persons in 3 provinces, namely Bangkok, Sri Sa Khet and Chai Nat Province
and the glasses project for drivers of the Thai Red Cross Society, there were 107 participants.
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งานสนับสนุนภารกิจสำ�นักงาน
The Support to the Relief and
Community Health Bureau

พัฒนาบุคคลากร
Human Resources Development
1. ศึกษา อบรม ดูงาน และประชุม ณ ต่างประเทศ ไม่มี
1. The oversea training and meeting, – None 2. ลาศึกษาต่อและอบรมในประเทศ จำ�นวน 6 คน
2.1 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 – 13 สิงหาคม 2563 หลักสูตรทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�นวน 1 คน
2.2 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 – 12 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำ�นวน 1 คน
2.3 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2566 หลักสูตรด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิลโลเฟเซียม จำ�นวน 1 คน
2.4 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดี จำ�นวน 1 คน
2.5 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2567 แพทย์ประจำ�บ้าน สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกล้า จำ�นวน 1 คน
2.6 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2565 สาขาตจวิทยา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)นานาชาติ
โรงพยาบาลรามาธิบดี จำ�นวน 1 คน
2. Domestically educational leave of absence and training, 6 persons
2.1 August 14, 2018 – August 13, 2020, 1 person study the Master of Science in Prosthodontics,
Chulalongkorn University.
2.2 August 13, 2019 – August 12, 2021, 1 person is studying the Master of Science in Mental Health,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University.
2.3 July 1, 2019 – June 30, 2023, 1 resident is studying in department of the Oral and Maxillofacial
Surgery.
2.4 July 1, 2020 – June 30, 2022, 1 person is studying the Geriatric Medicine, Department of Internal
Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital and Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital.
2.5 June 1, 2020 – May 2024, 1 resident is studying in the Department of Surgery, Phramongkutklao
Hospital.
2.6 August 1, 2020 – July 31, 2022, 1 person is studying the Master of Science in Psychology
(International), Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital.
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3. เข้าร่วมอบรม จำ�นวน 73 คน
3.1 วันที่ 31 มกราคม 2563 เข้าอบรมโครงการเติมพลังใจในการทำ�งาน (Recharge Energy for TRC
จำ�นวน 3 คน
3.2 วันที่ 16-17 มกราคม และ วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าอบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาและปรับปรุงงาน” จำ�นวน 1 คน
3.3 วันที่ 2-4 มีนาคม 2563 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ�ของสภากาชาดไทย
(The Leadership Development Program-LDP) จำ�นวน 3 คน
3.4 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การตัดสินใจในการบริหาร” (Decision Management)
จำ�นวน 4 คน
3.5 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมอบรมโครงการอบรม เรื่อง การใช้ Social Media เพื่อพัฒนา 
จำ�นวน 5 คน
3.6 วันที่ 12-13 ธันวาคม และ 29 มกราคม 2564 เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
การติดตามผล เรื่อง “เทคนิคการทำ�สื่อเพื่อนำ�เสนอ (PowerPoint)” จำ�นวน 2 คน
3.7 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เข้าอบรมในโครงการเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “ศิลปะการเป็นผูบ้ ริหารกับการสร้าง
เครือข่าย” จำ�นวน 6 คน
3.8 วันที่ 17,21 กันยายน 2563 เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การพัฒนาพฤติกรรม
การให้บริการ” จำ�นวน 4 คน
3.9 วันที่ 25 กันยายน 2563 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ถามอย่างผู้นำ� ฟังอย่างโค้ช (Lead And
Techniques) จำ�นวน 3 คน
3.10 วันที่ 29-31 กรกฎาคม 3-4,10-11,13 สิงหาคม และ 22-23 กันยายน 2563 เข้าอบรมหลักสูตร
การพัฒนาประสิทธิภาพการเป็นผู้นำ�สำ�หรับหัวหน้างาน (Smart Manager)จำ�นวน 4 คน
3.11 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2563 เข้าอบรม เรื่อง “หัวหน้างานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(HR For Non-HR)” รุ่นที่ 2 จำ�นวน 3 คน
3.12 วันที่ 22 เมษายน และ 17 มิถุนายน 2563 เข้าอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สำ�หรับบุคลากรสภากาชาดไทย รุ่นที่ 2 -3 จำ�นวน 8 คน
3.13 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการถ่ายภาพในยุคดิจิทัล จำ�นวน 2 คน
3.14 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เข้าอบรมเป็น Admin ระบบจัดซื้อในรูปแบบออนไลน์ของสำ�นักงาน
จำ�นวน 2 คน
3.15 วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ และ 25-27 มีนาคม 2563 เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมปฎิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ (ทีม MERT) จำ�นวน 17 คน
3.16 วันที่ 27-31 มกราคม 2563 เข้าร่วมอบรมวิทยากรต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
(Camp Coordination and Management) จำ�นวน 2 คน
3.17 วันที่ 1-4 และ 9 กันยายน เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้นำ� (Being a Leader) 2563 จำ�นวน 4 คน
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3. Seminar Participation, 73 persons
3.1 January 31, 2020, 3 persons attended the training course of Recharge Energy for TRC.
3.2 January 16 – 17 and February 20 - 21, 2020, 1 person attended the workshop of Work
Development and Improvement.
3.3 March 2 - 4, 2020, 3 persons attended the workshop of The Leadership Development
Program-LDP.
3.4 February 14, 2020, 4 persons attended the training course on Decision Management.
3.5 December 16 – 17, 2020, 5 persons attended the training course on the Use of Social Media
for Development.
3.6 December 12 – 13, 2020 and January 29, 2021, 2 persons attended the workshop and
follow up on Technique for PowerPoint Presentation
3.7 November 22, 2019, 6 persons attended the workshop on Excellent Administration Skill
and Networking.
3.8 September 17 and 21, 2020, 4 persons attended the workshop on Development of Service
Behavior.
3.9 September 25, 2020, 3 persons attended the workshop on Lead And Techniques.
3.10 July 29 – 31, August 3-4, 10-11, 13 and September 22 – 23, 2020, 4 persons attended
the training course on Smart Manager.
3.11 August 19 – 20, 2020, 3 persons attended the training course on HR For Non-HR batch#2
3.12 April 22 and June 17, 2020, 8 persons attended the Basic First Aid training course for
TRC Officer batch#2-3.
3.13 November 14-15, 2020, 2 persons attended the workshop on Development of Photography
Skill on Digital Age.
3.14 December 3, 2020, 2 persons attended the training course on Online Procurement of
RCHB Administration.
3.15 February 3 – 6 and March 25-27, 2020, 17 persons attended the training course of
MERT Development.
3.16 January 27-31, 2020, 2 persons attended the training course for trainer on Camp Coordination
and Management.
3.17 September 1-4 and 9, 2020, 4 persons attended the training course on Being a Leader.
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4.
5.
6.
7.

ฟังบรรยาย จำ�นวน 1 คน, 1 person attended the lecture.
ประชุม จำ�นวน 10 คน, 10 persons attended the meetings.
สัมมนา จำ�นวน 6 คน, 6 persons attended the seminars.
อื่นๆ จำ�นวน 17 คน
1. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรเข้ารับการปฐมนิเทศของสภากาชาดประจำ�ปีงบประมาณ 2563
(ครั้งที่ 1 ) จำ�นวน 11 คน
2. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรเข้ารับการปฐมนิเทศของสภากาชาดประจำ�ปีงบประมาณ 2563
(ครั้งที่ 2 ) จำ�นวน 3 คน
3. วันที่ 17,18 และ 21 สิงหาคม 2563 บุคลากรเข้ารับการปฐมนิเทศของสภากาชาดประจำ�ปี
งบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3-5 ) จำ�นวน 2 คน
4. วันที่ 24 กันยายน 2563 บุคลากรเข้ารับการปฐมนิเทศของสภากาชาดประจำ�ปีงบประมาณ 2563
(ครั้งที่ 6-7 ) จำ�นวน 1 คน
7. Others, 17 persons as follow
1. November 26, 2019, 11 persons attended the fiscal year 2020’s 1st job orientation of TRCS.
2. February 25, 2020, 3 persons attended the fiscal year 2020’s 2nd job orientation of TRCS.
3. August 17, 18 and 21, 2020, 2 persons attended the fiscal year 2020’s 3rd – 5th job orientation
of TRCS.
4. September 24, 2020, 1 person attended the fiscal year 2020’s 6th – 7th job orientation of TRCS.
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ตารางสะสมพัสดุยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และงานประชานามัยพิทักษ์ ปีงบประมาณ 2563
The table of cumulative medicine, medical supplies and medical instruments
to assist victims, provide relief to the underprivileged, and improve community health in
the fiscal year 2020
รายการ
Description

ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
Medicine, Medical Supplies and
Medical Instrument

ยอดสะสมจากปีงบประมาณ 2562
Beginning balance from fiscal year 2019

36,230,158.81

ซื้อและผลิตเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2563
Additional procurement and production in fiscal year 2020

43,597,243.97

รับบริจาคในปีงบประมาณ 2563
Receive from donations in fiscal year 2020

14,021,454.70

รวมรายรับในปีงบประมาณ 2563
Total receiving in the fiscal year 2020

57,618,698.67

จ่ายในปีงบประมาณ 2563
Distributed in the fiscal year 2020

38,477,166.43

จ่ายบริจาคในปีงบประมาณ 2563
Donation distributed in fiscal year 2020

5,958,712.84

รวมรายจ่ายในปีงบประมาณ 2563
Total distribution in the fiscal year 2020

44,435,879.27

ยอดคงเหลือสะสมยกไปปีงบประมาณ 2564
Balance carried forward to fiscal year 2021

49,412,978.21
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สรุปการซื้อ การปรุง การผลิตและรับบริจาค เปรียบเทียบกับการจ่ายยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
ปีงบประมาณ 2563 แบ่งเป็น
	
The summary of procurement, production, and donation compared to the
	
distribution of medicine, medical supplies and medical instruments
	
in the fiscal year 2020, as follow

ซื้อและผลิต
43,597,243.97 บาท
Procurement and
Production of
43,597,243.97 baht

01
รับบริจาค
14,021,454.70 บาท
Donation of
14,021,454.70 baht

02

จ่าย
44,435,879.27 บาท
Distribution of
44,435,879.27 baht

03

กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ปีงบประมาณ 2563 (จ่ายตามภารกิจ)
Activities on the medicine, medical supplies, and medical instruments
to support the operation of Relief and Community Health Bureau
for the fiscal year 2020 (distribute by a mission)

กิจกรรม Activity
1. ปรุงและผลิตยา : เพือ่ จ่ายให้กบั สถานี
กาชาดต่าง ๆ  และใช้ในกิจการบรรเทา
ทุกข์ รวมทั้งจำ�หน่ายแก่บุคคลทั่วไป
Compounding medicine and
production of drugs: Distribution to Thai Red Cross Health
Stations and to RCHB’s relief
assistance, as well as selling to
the public.

ผลิต/จัดเตรียม
Production/
Preparation

จ่าย
Distribution

หน่วย
Unit

29/57

206/343

ครั้ง/รายการ
Amount/Item
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กิจกรรม Activity

ผลิต/จัดเตรียม
Production/
Preparation

2. จัดยาชุดสามัญ : ประกอบด้วยยาและ 130,000/650,000
เวชภัณฑ์ 5 รายการ สำ�หรับ แจกจ่าย
ประชาชนทัว่ ไป และผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ  
ยอดยกมา 30,308 ชุด
Preparation of household medicine
includes 5 pharmaceutical items
for distributing to the public and
victims, a beginning balance of
30,308 sets.

จ่าย
Distribution

หน่วย
Unit

119,180/595,900

ชุด/รายการ
Set/Item

3. จัดยาชุดสำ�หรับชุมชน : ประกอบด้วย
ยาและเวชภัณฑ์ 18 รายการ เพือ่ แจก
จ่ายให้กับชุมชนต่าง ๆ  เช่นโรงเรียน
วัด หมู่บ้าน ฯลฯ ยอดยกมา 58 ชุด
Preparation of community medicine
kit: includes 18 items of medicine
and medical supplies distributed
to the community, such as schools,
temples, village, etc. The beginning
balance was 58 sets.

120/2,160

162/2,916

ชุด/รายการ
Set/Item

4. จัดตู้ยาสามัญ : ประกอบด้วยยาและ
เวชภัณฑ์ 23 รายการ
Preparation of medicine cabinet,
consists of 23 items of medicine
and medical supplies.

76/1,748

76/1,748

ตู้/รายการ
Cabinet/Item

5. จัดชุดปฐมพยาบาล : ประกอบด้วย
ยาและเวชภัณฑ์ 15 รายการ
Preparation of first-aid kit, includes
15 items of medicine and medical
supplies

610/9,150

610/9,150

ชุด/รายการ
Set/Item
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กิจกรรม Activity
6. จัดชุดเครื่องมือแพทย์สำ�หรับหน่วย
แพทย์ทั่วไป หน่วยแพทย์ เฉพาะทาง
และหน่วยปฐมพยาบาลต่าง ๆ
Arrangement of the medical
instrument kit for the general and
specialize medical unit and other
first-aid units.

ผลิต/จัดเตรียม
Production/
Preparation

จ่าย
Distribution

หน่วย
Unit

6,227/39,694

6,227/39,694

รายการ/ชิ้น
Item/pieces

7. การทำ�เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ 418/24,193/97,610 418/24,193/97,610
ครั้ง/เครื่องมือ
ให้ปราศจากเชื้อ
แพทย์(ชิ้น)/เวชภัณฑ์
Sterilization of medical instruments
(ชิ้น)
and supplies
Amount/Medical
Instrument (pieces)/
Medical supplies
(pieces)
8. ซ่อมบำ�รุงเครื่องมือแพทย์
Maintenance of medical
instruments.

131/1,370

131/1,370

รายการ/ครั้ง
Item/Amount

1,819/4,565

1,819/4,565

ราย/รายการ
Case/Item

10,700/39,798

ราย/รายการ
Case/Item

9. การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่ง
แพทย์
Dispensing prescribed medicine
and medical supplies.
9.1 จ่ายเจ้าหน้าที่และครอบครัว
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
Dispensed to Red Cross
officers and their families

9.2 จ่ายผู้ป่วยสถานีกาชาดที่ 2, 5 10,700/39,798
และ 11
Dispensed to patients at
Thai Red Cross Health Station
No.2,5 and 11
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กิจกรรม Activity
9.3 จ่ายผูป้ ว่ ยทีห่ น่วยแพทย์เคลือ่ นที่
Dispensed to patients at mobile
medical unit.

ผลิต/จัดเตรียม
Production/
Preparation

จ่าย
Distribution

หน่วย
Unit

14/8,105

14/8,105

ครั้ง/รายการ
Amount/Item

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 2-5 ระดมอาสมัครมาช่วยจัด
Remark: Activity 2 - 5 was organized by the volunteer assistance.
ตารางสะสมพัสดุ เครื่องอุปโภค บริโภค ไว้ยามฉุกเฉิน เพื่อสนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย งานบรรเทาทุกข์
ผู้ด้อยโอกาส และงานประชานามัยพิทักษ์
The table of cumulative basic necessity items for emergency situations to support the victim relief assistance, the relief assistance for the underprivileged and
community health services.
รายการ
Description

เครื่องอุปโภค-บริโภค
Basic Necessities

ยอดยกมาสะสมจากปีงบประมาณ 2562
Beginning balance from fiscal year 2019

34,781,006.79

ซื้อและผลิตเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2563
Additional procurement and production in the fiscal
year 2020

289,243,722.52

รับบริจาคในปีงบประมาณ 2563
Receive from donations in the fiscal year 2020

31,429,199.24

รวมรายรับในปีงบประมาณ 2563
Total receiving in the fiscal year 2020

355,453,928.55

รวมรายจ่าย ในปีงบประมาณ 2563
Distributed in the fiscal year 2020

309,145,115.14

ยอดคงเหลือสะสมยกไปปีงบประมาณ 2564
Balance carried forward to fiscal year 2021

46,308,813.41
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สรุปการซื้อ และ ผลิต ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ 2563
The summary of procurement and production of medicine, medical supplies, and medical
instruments in the fiscal year 2020

งบประมาณ
43,597,243.97 บาท
to the budget was
43,597,243.97
baht

เงินบริจาค
14,021,454.70 บาท
received from donation
14,021,454.70
baht.

รวมทั้งสิ้น
57,618,698.67 บาท
totally of
57,618,698.67
baht

สรุปการจ่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ 2563
The summary of the distribution of medicine, medical supplies,
and medical instruments in the fiscal year 2020

เงินงบประมาณ
38,477,166.43 บาท
the budget was
38,477,166.43
baht

เงินบริจาค
5,958,712.84 บาท
donated distribution
was 5,958,712.84
baht.

รวมทั้งสิ้น
44,435,879.27 บาท
totally of
44,435,879.27
baht
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สรุปการจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ 2563 แบ่งเป็น

The summary of the procurement of basic necessities items
in the fiscal year 2020, classified to

ซื้อจากเงินงบประมาณ 19,497,597.69 บาท
จ่ายจากเงินงบประมาณ 13,657,378.74 บาท

Purchased by the Budget of 19,497,597.69 baht
Distributed by the budget of 13,657,378.74 baht

02

ซื้อจากเงินบริจาค 268,021,286.89 บาท
จ่ายจากเงินบริจาค 265,104,851.50 บาท
Purchased by the Donation of 268,021,286.89 baht
Distributed by the donation of 265,104,851.50 baht

รับสิ่งของบริจาคคิดเป็นมูลค่า 31,430,279.24 บาท
จ่ายสิ่งของบริจาคคิดเป็นมูลค่า 30,392,075.90 บาท
Donated items of 31,430,279.24 baht
Donated Distribution of 30,392,075.90 baht

04
184

01

03

รับสิ่งของบริจาคจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า - บาท
จ่ายสิ่งของบริจาคจากต่างประเทศ คิดเป็นมูลค่า - บาท
Foreign country donation of - baht
Foreign country donated distribution of - baht
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ผลการดำ�เนินงานการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
The Operation of Public Relations October 2019 – September 2020
ที่

รายละเอียดงาน

1.

งานพัฒนาบอร์ดข่าวสาร
      - การพัฒนาบอร์ดข่าวสาร                                                                                                  
- งานพัฒนาเสียงตามสาย และอื่นๆ
- งานเผยแพร่ทาง Social Media รวมข่าว / ประกาศต่าง ๆ  ของสำ�นักงาน
เพื่อเผยแพร่ผ่าน Social Media ทาง Facebook  และ line
- จัดอบรมพัฒนาความรู้บุคลากร

ครั้ง
240
792
574
9

2.

การประชาสัมพันธ์ภายนอก
- งานมวลชนสัมพันธ์/จัดกิจกรรมพิเศษกับหน่วยงานต่าง ๆ
- งานสื่อมวลชนสัมพันธ์/สร้างความสัมพันธ์/ประสานงานกับสื่อมวลชน

94
182

3.

งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
- งานหนังสือรายงานประจำ�ปี 2561
- งานจัดทำ�สารบรรเทาทุกข์
- งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์
- งานจัดทำ�หนังสือ 100 ปี

1
12
19
1

งานผลิตสื่อออนไลน์
- งานจัดทำ� VDO
- งานจัดทำ�ป้าย Banner
- งานจัดทำ�ข้อความบนจอ LED
- งานจัดทำ� e - library และ e – book ในเว็บไซต์สำ�นักงาน
- งานการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ Application พ้นภัย

209
16
88
9
17

4.

งานป้ายผ้า/ป้ายคัตเอ้าท์

18

5.

งานจัดนิทรรศการ/การจัดตกแต่งเวที/ จัดบอร์ด ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ

84

6.

งานถ่ายภาพทำ�ข่าว/อัดขยายภาพสี

289

7.

ภาพและข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

64

8.

ภาพข่าวกิจกรรมผ่านสื่อ สื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต

90
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Number

Activities

1.

Information Board Development Task
- Information board development
- Public address system development task and others
- Social media publication task such as RCHB news and announcement
disseminated by Facebook and Line Application
- Training for development the capacity and knowledge to officer

Amount
240
792
574
9

2.

External Public Relations Task
- Mass relations/Organize the special event with other organizations
- Media relations/Recreation activity/Collaboration with mass media

3.

PR Material Production Task
- Annual Report 2018
- RCHB Newsletter
- PR material and print media production
- Centenary anniversary of RCHB Book production
Online Media Production Task
- VDO production
- Banner production
- LED display production
- E-library and E-book on RCBH website
- Advocacy for Phon Phai Application Usage

209
16
88
9
17

4.

Fabric banner / Billboard

18

5.

Exhibition / Backdrop / Information Board in Events / Projects

84

6.

Photograph for news or press release / Color enlargement

289

7.

Dissemination of news and photo on print media

64

8.

Dissemination of news and photo on mass media, online media and
internet

90
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182

1
12
19
1

งานประชาสัมพันธ์
Public Relations Activities
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ภญ.จิราวรรณ
สันติพทิ กั ษ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และคณะ มอบกระเช้าของที่ระลึกแสดงความยินดี
สถานีวิทยุคลื่นกรีนเวฟ FM 106.5 ดำ�เนินกิจการครบ
28 ปี ณ ชั้นที่ 38 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  โดยมี
ดีเจป๊อป กิตติพงศ์ ตัวแทนของสถานีเป็นผู้รับมอบ
October 1, 2019 Jirawan Santipitak
B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of RCHB and
colleague bestowed the souvenir basket to DJ Pop Kittipong, the representative of Greenwave 106.25
MHz. Radio Program, in occasion of 28th anniversary at 38th floor, GMM Grammy Place Building.

วันที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2562
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ โดยงาน
ประชาสัมพันธ์ กลุม่ งานช่วยอำ�นวยการ
จัดกิจกรรม “99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100
แห่งการให้ ด้วยใจรัก” โดยการเดิน
รณรงค์แนะนำ�สำ�นักงานให้เป็นที่รู้จัก
พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมด้วยการกดไลท์เฟสบุ๊ค แฟนเพจ สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมกดแชร์และติด #99ปีสู่ปีที่100สบป และมอบของที่ระลึก ณ สำ�นักงานบริหารระบบกายภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำ�นักงาน
บริหาร และสถานเสาวภา
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October 11 and 18, 2019 The Public Relations Unit, Executive Service Division, RCHB conducted
the walk campaign in activity of “99th years stepping into the 100th year of loving giving” to introduce
the RCHB and invite the officers and general public to participate the activity by like, share the RCHB
Fan Page and hashtag #99ปีสู่ปีที่100สบป included to bestow the souvenirs at Office of Infrastructure
Management, Information Technology Center, Organ Donation Center, Thai Red Cross Eye Bank,
Thai Red Cross Chapters Administration Office, Administration Bureau and Queen Saovabha Memorial
Institute.
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยนางณัฐวดี พูลอำ�ไภย์
หัวหน้ากลุม่ งานช่วยอำ�นวยการ เดินทางเข้าพบนางสาวพิมชญา ทิพยธรรมรัตน์
เลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย เพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และมอบของที่ระลึกจากสำ�นักงงานบรรเทาทุกข์ฯ
October 28, 2019 Mrs. Natthawadee Poolamphai, Head of the
Executive Services Division, RCHB visited Ms Pimchaya Thipthammarat,
Secretary of Thai Broadcast Journalists Association (Thaibja) to converse
and exchange the opinion, include bestowed the RCHB’s souvenir.  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึกเทปสัมภาษณ์ กิจกรรมหนาวนี้
ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2563 ที่กำ�ลังจะจัดขึ้นในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดเลย โดยคุณอรอุมา พงษ์แสง
เป็นผู้ดำ�เนินรายการจุฬาปริทรรศน์ สถานีวิทยุจุฬาฯ CU FM 101.5 MHz ซึ่งจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 3
พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ CU FM 101.5 MHz
November 1, 2019 Director of RCHB gave the interview recording on “Do Good Thing for the
Father 2020” cold weather relief assistance activity that be held on December 17 – 19, 2019 at Loei
Province, interviewed by Ms. Ornuma Pongsaeng, Radio host of Chula Parithat Program, and will be
broadcasted on November 3, 2019 at 11.30 hr. on the CU FM 101.5 MHz, CU Broadcasting Station.  
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วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ
จัดกิจกรรม “99 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 แห่งการให้ ด้วยใจรัก” โดยการเดินรณรงค์แนะนำ�สำ�นักงานให้เป็นที่รู้จัก
พร้อมเชิญชวนเจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทัว่ ไปร่วมกิจกรรมด้วยการกดไลท์เฟสบุค๊ แฟนเพจ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมกดแชร์และติด #99ปีสู่ปีที่100สบป และมอบของที่ระลึก ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำ�กัด สำ�นักงานการคลัง และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
November 8, 2019 The Public Relations Unit, Executive Service Division, RCHB conducted
the walk campaign in activity of “99th years stepping into the 100th year of loving giving” to introduce
the RCHB and invite the officers and general public to participate the activity by like, share the RCHB
Fan Page and hashtag #99ปีสู่ปีที่100สบป included to bestow the souvenirs at Thai Red Cross Children
Home, The Thai Red Cross Society Savings and Credit Co.,Ltd., Finance Bureau and The Thai Red
Cross AIDS Research Center.
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสุนิษฐิดา 
เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
บันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่น ช่อง TNN 2   ในหัวข้อ
“การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” โดยมี ดร.วีรชน นรานุต
เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ
November 12, 2019 Mrs. Sunitthida
Phetduang, Assistant Director of RCHB, gave the interview recording on the topic of Disaster
Preparedness that interviewed by Mr. Werachon Naranut Ph.D., Moderator of Ruk Muangthai TV
Program and broadcasted on True Vision TNN 2 at Tipco Building, Rama 6 Rd., Bangkok.   
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วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2562
องค์กรช่วยเหลือเด็ก สำ�นักงานประเทศไทย
สัมภาษณ์นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการฯ เรื่องมาตรฐานระเบียบ
ขัน้ ตอนการดำ�เนินงานด้านการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินและการบรรเทาทุกข์ฯ ในภาวะ
ภัยพิบตั ิ เพือ่ นำ�ข้อมูลไปวิเคราะห์ผลและ
นำ�มาใช้ในการพัฒนายุทธศาสตร์ของ
องค์กรในด้านการเตรียมความพร้อมเพือ่
ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านมนุษยธรรม
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
November 19, 2019 Save the Children Thailand interviewed Mrs. Sunitthida Phetduang,
Assistant Director of RCHB on the topic of the standard procedure on emergency assistance and relief
in disaster phase for analysis and adaptation to develop the Save the Children strategy on preparedness
for emergency humanitarian assistance at Thai Red Cross Disaster Operations Center.     

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายจีระพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย นางสาวเทียมใจ ทองเมือง ผูจ้ ดั การสมาคมฯ และ นายเสด็จ บุนนาค ผูจ้ ดั การสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งขาติ เดินทางเข้าพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
เพื่อร่วมมือให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
November 28, 2019 Mr. Jirapong Prasertpolkrang, Secretary of Thai Journalists Association,
Ms. Tiamjai Thongmuang, Manager of Thai Journalists Association and Mr. Sadej Bonnak, Manager of
The National Press Council of Thailand visited and exchanged the opinion with Director of RCHB and
his teams to collaborate the social profit activities or projects include to promote the good relationship.
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วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์
ในรายการ “คุยกับหมอ” ทางสถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่น ช่อง TNN 2  
โดยมี ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำ�เนินรายการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรม “หนาวนี้ทำ�ดีเพื่อพ่อ 2563”
และภารกิจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาวและภารกิจของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
December 4, 2019 Mrs. Sunitthida Phetduang,
Assistant Director of RCHB gave the interview recording
on the “Do Good Thing for the Father 2020” activity
and the winter relief assistance operation of RCHB that interviewed by Kittiluck Jullatsathien, D.D.S.,
“Talk with Doctor” TV Program Moderator, TNN 2 Channel at Tipco Building, Rama 6 Rd., Bangkok.  

วันที่ 11 ธันวาคม 2562   ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น 99 ปี
สู่ปีที่ 100 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดยบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ใน
รายการ “คุยกับหมอ” ทางสถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่น ช่อง TNN 2 ซึ่งมี ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำ�เนินรายการ
ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ และบันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ “ชีวิต ชีวา” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี
สีช่อง 3 ซึ่งมีคุณศิริบูรณ์  ณัฐพันธ์ เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ ห้องรับรอง สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
December 11, 2019 Director of RCHB gave the interview recording on the topic of “99th years
stepping into the 100th year” activity and health care in winter season that interviewed by Kittiluck
Jullatsathien, D.D.S., “Talk with Doctor” TV Program Moderator, TNN 2 Channel at Tipco Building, Rama 6 Rd.,
Bangkok. Moreover, Director of RCHB gave the interview recording in the “Chevit Cheva” TV Program
that interviewed by Ms. Siriboon Nattaphan, Moderator of Channel 3 HD, at Reception room, Relief and
Community Health Bureau.
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วันที่ 17 ธันวาคม 2562 แพทย์หญิงกษมา นิลประภา แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง ให้สัมภาษณ์สด
รายการตามตะวัน  ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz เกี่ยวกับโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ณ สถานีวิทยุศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพฯ
December 17, 2019 Kasama Nilprapha M.D., Plastic and Reconstructive Surgery Physician,
gave the live interview in “Tam Tawan” Radio Program, FM 92 MHz/AM 1161 KHz, MOE Radio, in topic
of Cleft lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery project at MOE Radio, Phayathai, Bangkok.

วันที่ 8-9 มกราคม 2563 นายนิธโิ รจน์
ธนโอฬารสิน ประธาน MDRT Thailand และ
คณะ พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์
หั ว หน้ า งานประชาสั ม พั น ธ์ สำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะเดินสายเยีย่ มสือ่ มวลชน
เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563 พร้อมกันนี้ยังได้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วิ่งพ้นภัย by MDRT
Thailand” เพื่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
January 8-9, 2020 Mr. Nithiroj
Thanaoransin, President of MDRT Thailand and colleague, together with Ms. Wanpen Thanitsorn,
Head of Public Relations Unit, RCHB and her teams visited the Mass Media agencies in occasion of
New Year 2020 and publicized the “Phon Phai Run by MDRT Thailand” run activity for RCHB.   
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วันที่ 14 มกราคม 2563 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา 
FM 92 MHz/AM 1161 KHz รายการตามตะวัน เกี่ยวกับโรคหูนํ้าหนวก
ณ สถานีวิทยุศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพฯ
January 14, 2020 Kanda Limitlaohaphan M.D., Head of
Medical Service Division, gave the live interview in “Tam Tawan”
Radio Program, broadcasted on FM 92 MHz/AM 1161 KHz, on the
topic of Otitis at MOE Radio, Payathai, Bangkok.
วันที่ 15 มกราคม 2563 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น
การจัดงานวิ่งพ้นภัยในรายการ “คุยกับหมอ” ทางสถานีโทรทัศน์
ทรูวิชั่น ช่อง TNN 2  ซึ่งมี ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัษเฐียร เป็นผู้ดำ�เนิน
รายการ ณ อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
January 15, 2020 Mrs. Sunitthida Phetduang, Assistant
Director of RCHB gave the interview on the “Phon Phai Run
by MDRT Thailand” run activity that interviewed by Kittiluck
Jullatsathien, D.D.S., “Talk with Doctor” TV Program Moderator,
TNN 2 Channel at Tipco Building, Rama 6 Rd., Bangkok.

วันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “สถานีประชาชน”
ออกอากาศสด เวลา 14.00-15.00 น. ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับงานวิ่งพ้นภัย ณ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย กรุงเทพฯ
January 20, 2020 Director of RCHB gave the live interview on the “Phon Phai Run by MDRT
Thailand” run activity that be broadcasted at 14.00 – 15.00 hr. on “People Station” TV Program,
Thai PBS Channel, Bangkok.
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วันที่ 23 มกราคม 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สมั ภาษณ์สด ทางสถานี
วิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz รายการ
ตามตะวัน เกีย่ วกับงานวิง่ พ้นภัย ณ สถานีวทิ ยุศกึ ษา 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
January 23, 2020 Director of RCHB
gave the live interview on the “Phon Phai Run
by MDRT Thailand” run activity in “Tam Tawan”
Radio Program, FM 92 MHz/AM 1161 KHz at
MOE Radio, Phayathai, Bangkok.

วันที่ 19 มีนาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ  จัดกิจกรรมสอนทำ�หน้ากากผ้าใน
“โครงการหน้ากากผ้าสวย ๆ  เราจะไม่ป่วยด้วยโควิด-19” ให้กับเจ้าหน้าที่ในสำ�นักงาน สำ�หรับเจ้าหน้าที่ได้สวม
ใส่ เนื่องจากหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาด  ณ ชั้น 6 อาคาร
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
March 19, 2020 The Public Relations Unit, Executive Service Division, RCHB conducted the
training course for making the cloth face mask in project of “Beautiful cloth face mask, Save us from
COVID-19” to RCHB officers due to the lack of surgical masks during the COVID-19 pandemic at 6th fl.,
RCHB Office.   
วันที่ 6 เมษายน 2563 นายแพทย์พิชิต
ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ให้สมั ภาษณ์ในรายการ “ร่วมใจคนไทย สูภ้ ยั โควิด - 19”
ทางช่อง 9 MCOT เวลา 17.30 น. เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ช่อง
ทางการให้ความช่วยเหลือของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการแจ้งและร้องขอชุด
ธารนํ้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ผู้กักตนเองเพื่อ
สังเกตอาการที่มีฐานะยากจน เดือดร้อน และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
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April 6, 2020 Pichit Siriwan M.D., Deputy Director of RCHB, gave the interview in “Ruamjai
Thai Soo Phai COVID-19” TV Program, broadcasted on 9 MCOT Channel at 17.30 hr., to promote the
“Phon Phai” Mobile Application for relief assistance of RCHB which is the contact channel to inform and
request the “TRCS relief kits during COVID-19 Pandemic” for rapid assistance to COVID-19 quarantined
cases who be impoverished, trouble and lack of the necessities.   

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ   ให้สมั ภาษณ์ใน
รายการสุขหยุดโรค ในหัวข้อ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ออกอากาศทางช่อง TNN 16 ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2563
โดยมีนางสาวพรรณพิไล ปุกหุต เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
April 9, 2020 Pichit Siriwan M.D., Deputy Director of RCHB, gave the interview in “Sook Yud Rok”
TV Program, broadcasted on April 17, 2020 in TNN 16 Channel, to promote the “Phon Phai” Mobile
Application, interviewed by Ms. Phanpilai Pookhut, at Reception room, Thai Red Cross Disaster
Operations Center.

วันที่ 13 เมษายน นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้สัมภาษณ์
ในรายการ “สถานีประชาชน” ออกอากาศ สดเวลา 14.00-15.00 น. ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ชุดธารนํ้าใจโควิด-19 และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ณ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย กรุงเทพฯ
April 13, 2020 Pichit Siriwan M.D., Deputy Director of RCHB, gave the live interview in “People
Station” TV Program, broadcasted on Thai PBS at 14.00 – 15.00 hr., to promote the “Phon Phai” Mobile
Application, TRCS relief kits during COVID-19 Pandemic and Cloth Face Mask at TV Thai Television
Station, Bangkok.
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วันที่ 23 เมษายน 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
ให้สมั ภาษณ์ ในหัวข้อ หน้ากากผ้าสำ�หรับแรงงานต่างด้าวและชุดธารนาํ้ ใจกูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ซึง่ ออกอากาศทาง
ช่องเวิร์คพ้อยท์ ณ ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
April 23, 2020 Pichit Siriwan M.D., Deputy Director of RCHB, gave the interview in topic of
TRCS relief kits during COVID-19 Pandemic and Cloth Face Mask for migrant worker, broadcasted on
Workpoint TV Channel, at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นางวั ล ลภา  สุ ข ศิ ริ มั ช รั ก ษาการ
ในตำ�แหน่งหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วย นางชุติพร
วิ จิ ต ร์ แ สงศรี นายกเหล่ า กาชาด
จังหวัดสมุทรสาคร ให้สมั ภาษณ์สดใน
รายการ บ่ายนี้มีคำ�ตอบ ออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องโมเดิร์นไนน์
เวลา  13.00-14.00 น. ในหั ว ข้ อ
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำ นวย
การสภากาชาดไทย” โดยมี คุณสุนทรี อรรถสุข และคุณวิศาล ดิลกวณิช เป็นผู้ดำ�เนินรายการ ณ สถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
May 20, 2020 Mrs. Wallapa Suksirimuch, Acting as Head of Nurse, RCHB, and Mrs. Chutiporn
Vijitsaengsri, President of Samutsakorn Provincial Red Cross Chapter, gave the live interview by
Ms. Sunthree Atthasuk and Mr. Wisan Dilokwanich, moderators of “Bai Nee Mee Kamtob” TV program,
in the topic of “Mobile Kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, broadcasted
on 13.00 – 14.00 hr., at Television Channel 9 MCOT, Rama 9 Rd., Bangkok.
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วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต   ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ  
นางศศิวิมล  อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางพาณี   อนรรฆเดช หัวหน้าสถานี
กาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ และคณะบันทึกเทปรายการ คุณนายจ่ายตลาด เกี่ยวกับครัว
เคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส โดยออกอากาศในวันที่ 7 มิถนุ ายน 2563 เวลา 13.40 น.
ทางช่องอัมรินทร์ทวี   ี พร้อมกันนีย้ งั ได้ลงพืน้ ทีม่ อบอาหารปรุงสุก จำ�นวน  200  ชดุ ให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด -19
ณ ชุมชนบางนางเกร็ง ตำ�บลบางด้วน อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
May 21, 2020 Pichit Siriwan M.D., Deputy Director of RCHB, Mrs. Sasivimol Uthaiphan,
President of Samutprakarn Provincial Red Cross Chapter and Mrs. Panee Anakadech, Head of TRC Health
Station No.5, Sawangkaniwas Samutprakarn Province, and teams recorded the Khun Nai Jai Talad TV
Program on TRCS Mobile Kitchen at TRC Health Station No.5, Sawangkaniwas which be broadcasted
on June 7, 2020 at 13.40 hr. in Amarin TV Channel, herewith, teams visited and distributed the 200 sets
of cooked meal to the COVID-19 affected people at Bang Nangkreng Community, Tambon Bangduan,
Muang District, Samutprakarn Province.

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
ในพิธีมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือในกิจกรรมคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์
และสิ่งของบริจาคนำ�ไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเยียวยาประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี ณ สถานีรถไฟขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
June 12, 2020 Mr. Tej Bunnag, Assistant Secretary General for Administration of TRCS,
presided the ceremony of delivery the relief aids and necessities for volunteer caravan activity to
fight the COVID-19 pandemic by distributing the medical instruments and donated stuffs to medical
personnel and assisting the COVID-19 affected people in Northeast of Thailand. In this regard, Director
of RCHB, the Executive Committee of TRCS, Khonkhan Governor and President of Khonkhan Provincial
Red Cross Chapter attended the delivery ceremony at Khonkhan Railway Station, Khonkhan Province.  
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วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางสาวเกวลี ยิ้มประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ตำ�บลแก่งโสภา 
อำ�เภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เข้าพบผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า  สภากาชาดไทย จำ�นวน 200 ชิ้น เพื่อนำ�ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในช่วงเปิดเรียนใช้ป้องกัน
การแพร่ระบาด พร้อมอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
June 19, 2020 Ms. Kewalee Yimprasert, Teacher of Ban Kaengkula Samakkee School,
Kaengsopa Sub-district, Wangthong District, Pissanulok Province visited the Director of RCHB to request
the donation of 200 TRCS cloth face marks for distributing to the student during the semester in order
to prevent the COVID-19 pandemic also request the donation of school equipment and necessities at
the Thai Red Cross Disaster Operations Center.  

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะ เข้ากราบนมัสการและ
ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า สภากาชาดไทย แด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
วิทยารามวรวิหาร   จำ�นวน 300 ชิ้น เพื่อใช้ป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และเข้ากราบนมัสการ
พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
June 19, 2020 Director of RCHB and his teams visited and bestowed the 300 TRCS cloth
face masks in order to prevent the COVID-19 pandemic to Somdej Phra Phuthajarn (Sanit Chuanpanyo),
Abbot of Wat Trai Mit Witthayaram Worawihan and visited Phra Brahma Mangalajan (Jaokhun Thongchai)
at Wat Trai Mit Witthayaram Worawihan, Charoenkrung Rd., Sampantawong, Bangkok.  
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วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 ผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะถวาย
ชุดธารนํ้าใจ ฯ แปรงสีฟัน และยาสีฟัน
ให้แก่สำ�นักสงฆ์ป่ามะขาม ซึ่งดูแล
พระสงฆ์ทอี่ าพาธ และอยูใ่ นระยะสุดท้าย
ณ สำ�นักสงฆ์ปา่ มะขาม อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
June 25, 2020 Director of RCHB
and his teams bestowed the
TRCS relief kits, tooth brush and
toothpaste to Pa Makham Monastery where take care of the Terminally ill priests at Pa Makham
Monastery, Pakchong District, Nakhon Rachasima Province.    

วันที่ 29 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
ถวายหน้ากากอนามัยแบบผ้า  จำ�นวน 200 ชิ้น แก่ พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.3) เจ้าอาวาสวัดหัวลำ�โพง
พระอารามหลวง เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ณ วัดหัวลำ�โพง กรุงเทพฯ และถวายแด่
พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการ
เจ้าคณะภาค 10 และผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง จำ�นวน 400 ชิ้น พร้อมเจลล้างมือและชุดปฐมพยาบาล
ในโอกาสนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
June 29 and July 3, 2020 Director of RCHB and his teams bestowed the 200 cloth face masks
in order to prevent the COVID-19 pandemic to Phra Thammasuthee (Narin Narintho), Abbot of Wat Hua
Lamphong, at Wat Hua Lamphong, Bangkok. Also, they bestowed the 400 cloth face masks with hand
sanitizer and first aid kit to Phra Thammathachmunee (Amorn Yanothayo), Abbot of Wat Pathumwanaram
Worawihan, Committee of The Sangha Supreme Council of Thailand, Acting as Dean of Region 10 and
Assistant of Central Dhamma Testing Service Headquarters of Thailand. Herewith, they visited the Phra
Thepyanvisit, Assistant Abbot, at Wat Pathumwanaram Worawihan, Rama 1 Rd., Pathumwan, Bangkok.   
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วันที่ 25 สิงหาคม 2563 แพทย์หญิงกานดา  ลิมิตเลาหพันธุ์ ประธานหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
ให้สัมภาษณ์สด ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz/AM 1161 KHz รายการตามตะวัน  เกี่ยวกับ “โรคหูดับหรือหูตึง
เฉียบพลัน”  ณ สถานีวิทยุศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพฯ
August 25, 2020 Kanda Limitlaohaphan M.D., President of The Hearing Rehabilitation and Ear
Surgery Unit, gave the live interview in “Tam Tawan” Radio Program, FM 92 MHz/AM 1161 KHz, on the
topic of “Sudden Sensorineural Hearing Loss” at MOE Radio, Phayathai, Bangkok.
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บุคลากรดีเด่น ประจำ�ปี 2563
The Annual Outstanding Personnel of the Year 2020
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่เป็นเสมือนกลไกหลัก
ทีจ่ ะทำ�ให้ องค์กรเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2563 สำ�นักงานได้พจิ ารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นและมอบโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลากรที่มีความขยัน มีความประพฤติดี
และมีความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่บคุ ลากรเหล่านัน้ ตลอดจนยกย่อง
บุคลากรในระดับต่าง ๆ  ให้เกิดความภาคภูมิใจในการทำ�งาน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติ
งานต่อไป
The Relief and Community Health Bureau recognizes and acknowledges the value of human
resources as a key to enable the organization to grow and effectively develop. During the fiscal year
2020, The Relief and Community Heath bureau selected the outstanding staffs to present a plaque and
a certificate to the personnel who are diligence, well-behaved and responsible in their duties in order
to praise them reinforce morale and encouragement their future performance.
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การเยี่ยมชมกิจการของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
และหน่วยงานภายนอก
A visit to the office of Relief and Community Health Bureau
(RCHB) and other organizations
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปภารกิจ และบทบาทของสำ�นักงาน แก่บุคลากร
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการของสำ�นักงาน ทั้งในการบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทกั ษ์ ซึง่ ถือเป็นความสำ�คัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูป้ ระสบภัยและผูด้ อ้ ยโอกาส
ดังนี้
Relief and Community Health Bureau welcomed and recapitulated the RCHB roles and
missions, both the relief assistance and community health care service that be important for providing
the assistance to the disaster victims and disadvantaged people, to the national and international
visitors, as follow.

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ร่วมกับนายมาร์เทน เดอครีสเซอ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำ�กัด และนายลาร์ส เบิร์ก แองเคอร์ เดนธ่า  ผู้จัดการใหญ่
งานขายพื้นที่ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ บริษัท เมอส์กไลน์ ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือสนับสนุนด้านการขนส่งสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการขนส่ง
ในทุกมิติระหว่างกลุ่มบริษัท เอ พี เมอลเลอร์ เมอส์ก ประเทศไทย และสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเยี่ยมชม
กิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ห้องวิทยุสื่อสาร และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
October 8, 2019 Director of RCHB, Mr. Marten De Krisse, Managing Director of Siam Shoreside
Services Ltd. and Mr. Lars Burk Anker Dentha, Head of Sales Operations in Thailand, Malaysia and
Singapore, Maersk Line (Thailand) Ltd. signed the memorandum of goods transportation cooperation and
supporting for the disaster relief assistance, include the sharing in all dimension of logistic knowledge
between the Group of AP Moller Maersk Thailand Ltd. and RCHB. In the addition, Director of RCHB
presented the operations of RCHB such as radio communication room and warehouse.
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วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน                  
เหล่ากาชาดลากูน่า  กาชาดฟิลิปปินส์ และอาสาสมัครจากสภากาชาดเมียนมาร์ เยี่ยมชมกิจกรรมสำ�นักงาน            
บรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมห้องวิทยุสื่อสาร และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม          
ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติ ฯ
October 11, 2019 Director of RCHB and his teams welcomed the representatives of Laguna
Red Cross Chapter, Philippine Red Cross and Volunteer of Myanmar Red Cross Society that visited and
listen the lecture of the operations of RCHB, also visited the radio communication room and warehouse
at meeting room, Thai Red Cross Disaster Operations Center.

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2562 Dr. Aselia Abdurakhmanova จักษุแพทย์จากประเทศคีรก์ ซี สถาน ดูงานหน่วย
แพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำ�ไปพัฒนางาน
ด้านจักษุศลั ยกรรม ให้บริการแก่ประชาชนทีย่ งั ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางตา ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ จังหวัดสระแก้ว
October 16 – 20, 2019 Dr. Aselia Adburakhmanova, Ophthalmologist from Kyrgyzstan, studied
the operations of The Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit in order to develop
the eye surgery service to the disadvantaged people, who still not have access to services, at TRC
Health Station No.6 Aranyaprated Chalermprakiat, Srakaew Province.
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วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
Mr.Lin Shengkui, Red Cross Society of China Fujian Provincial Branch และคณะ เข้าเยี่ยมชม
กิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมฟังบรรยายสรุป เยี่ยมชมห้องวิทยุสื่อสาร คลังสัมภาระผู้ประสบภัย
และศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
October 21, 2019 Director and the executives of RCHB welcomed Mr. Lin Shengkui,
Red Cross Society of China Fujian Provincial Branch and colleague that visited and listened to lecture the
operation of RCHB, visited the radio communication room, warehouse and Thai Red Cross Optometrist
and Eyeglass Center, at meeting room, Thai Red Cross Disaster Operations Center.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน : ในสถานการณ์สาธารณภัย และด้านการบัญชาการเหตุการณ์
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน/สาธารณภัย” ให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ในการนีผ้ อู้ �ำ นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 และ 7 พฤศจิกายน 2562  
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกการกู้ชีพ
และทักษะเสมือนจริง อาคาร สธ ชั้น 16 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
November 4, 2019 Kanda Limitlaohaphan M.D., Head of Medical Services Division,                                 
conducted the workshop on “Emergency Medical Services: In Disaster Situation and Incident
Command in Emergency/Disaster Situation” to Medical Personnel of RCHB, presided the opening
ceremony by Director of RCBH. The workshop held on November 4 and 7, 2019 at meeting room,
6th fl., RCHB Office and November 5 – 6, 2019 at Simulation and CPR Center, 16th fl., Sirindhorn Bld.,
Chulalongkorn Hospital.
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโนบายการดำ�เนินงานของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในด้านต่าง ๆ  รวมทัง้ โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ การใช้งาน application
พ้นภัย ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก
และเลขานุการกาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดประจำ�ปีงบประมาณ 2563 นอกจากนี้ยังได้จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้งานและการติดตั้ง mobile application “พ้นภัย” ณ ห้องประชุมเรนโบว์ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ
November 13, 2019 Pichit Siriwan M.D., Deputy Director of RCHB, lectured the policy of
RCHB implementation and the Development Project of Disaster Database System and GIS for victim                              
relief assistance including the “Phon Phai” Mobile Application to the seminar participants, President of          
Provincial Red Cross Chapter, Deputy President of Provincial Red Cross Chapter, Finance Officer and
Secretary from 76 Provinces in fiscal year 2020. Moreover, RCHB organized the exhibition on knowledge
and installation method of “Phon Phai” Mobile Application at Rainbow meeting room, Biyok Sky Hotel,
Bangkok.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ นำ�กระเช้าดอกไม้ร่วมแสดง
ความยินดีกับนายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด (GSK)
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลบริษัทที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากหอการค้าอเมริกาประจำ�
ประเทศไทย เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
November 18, 2019 Director of RCHB and his teams bestowed the bouquet for congratulation
to Mr. Wiriya Jongpaisal, Managing Director of GlaxoSmithKline (Thailand) LTD.: GSK, on occasion
of receiving the award for the company with outstanding corporate social responsibility performance
for 10th consecutive year from The American Chamber of Commerce in Thailand at Shangri-La Hotel,
Bangkok.
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วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย)
จำ�กัด หรือ GSK และคณะมอบของขวัญ
สวัสดีปใี หม่ 2563 แด่ผอู้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
February 3, 2020 Mr. Wiriya
Jongpaisal, Managing Director of                   
GlaxoSmithKline (Thailand) LTD.: GSK,
and his teams bestowed the New Year
2020 basket to Director of RCBH at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

วันที่ 23 มีนาคม 2563 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการจัดงานวันสถาปนา  23 ปี
สำ�นักงานบริหาร ในการนี้แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
มอบกระเช้าผลไม้ โดยมีนางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหาร รับมอบ และร่วมพิธีทำ�บุญและถวาย
ภัตตาหารเพล ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ
March 23, 2020 Secretary General of TRCS was the president on foundation day of 23rd
anniversary of Administration Bureau, in this occasion, Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos M.D., Deputy
Director of RCHB bestowed the fruit basket to Mrs. Nontiya Kaewket, Director of Administration Bureau
and attended the merit-making and food offering ceremony at grand meeting room, 9th fl., Somdet Phra
Yannasangwon Honor Bld.
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วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำ�นวน 500,000 ชิ้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจ
ป้องกันภัย (COVID-19) ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพือ่ มอบให้กบั กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีอาชีพเสี่ยง รวมทั้ง อสส.กทม. และอปพร.กทม. ในพื้นที่ 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยมี
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
May 14, 2020 Pichit Siriwan M.D., Deputy Director of RCHB, and his teams presented the 500,000
cloth face masks to Pol.Gen. Aussawin Kwanmuang, Governor of Bangkok under the project of “TRCS
Together Preventing the COVID-19 Pandemic with Cloth Face Mask” for distributing to the target groups
in 50 districts of Bangkok such as elder, bed-bound patient, disadvantaged people, risk occupation
group, Bangkok’s public health volunteer and civil defense volunteer at Rattanakosin room, Bangkok
Metropolitan Administration.
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมด้วยนางมลสุดา 
ชำ�นิประศาสน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
เสริมสร้างด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
และคณะ ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มและมอบสิง่ ของเครือ่ งอุปโภค
บริโภคแก่ศูนย์พัฒนาเยาวชนปนัดดา  จันทร์อุดร
เลขที่ 577/1 ซอยนวลจิ ต ร ถนนเอกมั ย 30
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โดยมีนางปนัดดา จันทร์อุดร รับมอบ เพื่อส่งความ
ช่วยเหลือต่อไป
July 29, 2020 Director of RCHB, Mrs. Molsuda Chamniprasart, Coordinator of Disaster
Risk Reduction Enhancement Project, and teams visited and distributed the necessities to Panadda
Chanudon Youth Development Center, 577/1, Soi Nuanjit, Akamai 30 Rd., Klongtannua, Wattana,
Bangkok for relief assistance to disadvantaged people in this area.
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วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2563 สถาบั น
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เข้าพูดคุย
เกี่ยวกับข้อมูลภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมนัดกำ�หนดการเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมดูงาน
ของสำ�นักงานต่อไป โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุ ก ข์ ฯ และเภสั ช กรหญิ ง จิ ร าวรรณ
สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฯ  ให้การต้อนรับ
August 24, 2020 Director of RCHB and
Jirawan Santipitak B.Sc. (in Pharm.), Assistant
Director of RCHB welcomed the lecturers and
nursing student of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing that visited and listened to lecture
of RCHB missions, also made the appointment for further study tour.

วันที่ 8 กันยายน 2563 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
และคณะเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย”
ในหลักสูตร “การบรรเทาภัยพิบัติ” จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายกฤษฎา บุญราช                   
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
September 8, 2020 Ms. Naengnoi Juthaisong, Specialist RN level 8, the Relief Division
and her team educated the knowledge to the participants of “Volunteer Development to TRCS volunteer”
training course in the topic of “Disaster Relief Assistance” that be conducted by Phra Nakorn
Si Ayutthaya Provincial Red Cross Chapter. In this regard, Mr. Krisada Boonrach, Director of Thai Red
Cross Chapters Administration Office presided the opening ceremony at Provincial Administration Office
Auditorium, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
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วั น ที่ 16 กั น ยายน 2563 นางณัฐวดี
พูลอำ�ไภย์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ
และคณะมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือน
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ครบ 17 ปี โดยมี
พลอากาศตรี ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศ รับมอบ ณ กรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ
September 16, 2020 Mrs. Natthawadee Poolamphai, Head of the Executive Services
Division and her teams bestowed the gift basket to AVM. Tripol Ongphaitoon, Director of Civil Affairs
Directorate, for congratulation in occasion of 17th anniversary on Civil Affairs Directorate Foundation
Day at Civil Affairs, Royal Thai Air Force, Bangkok.

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ มอบตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน จำ�นวน 2 ตู้ พร้อมถุงมือยาง 2 กล่อง ให้แก่สำ�นักงานเขตปทุมวัน
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ของสำ�นักงานฯ โดยมีนางสุวรรณ
ศิริมุจลินท์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขตปทุมวัน รับมอบ ณ สำ�นักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
September 22, 2020 Mr. Kiattisak Yantarapakorn, Head of General Administration Division,
RCHB, distributed the 2 household remedy cabinets and 2 boxes of rubber gloves to Pathumwan District
Office for presenting the appreciation on the waste collection and management from the RCHB office,
received by Mrs. Suwan Sirimujalin, Assistant Director of Pathumwan District Office, at Pathumwan
District Office, Bangkok.
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วันที่ 25 กันยายน 2563 ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 1 ของสถาบันศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย มาศึกษาดูงานด้านการจัดการงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
โดยมีนางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บรรยายเกี่ยวกับ
ภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
September 25, 2020 Director of RCHB and his teams welcomed the 1st year nursing student
of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing that attended the study tour on disaster victim
relief management of RCHB by lectured by Ms. Naengnoi Juthaisong, Specialist RN level 8, the Relief              
Division, include visited the warehouse.
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ผู้มีอุปการคุณ THE BENEFACTORS

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เสียวหมี่และหมี่แฟน
มอบเงินบริจาค 30,000 บาท พร้อมมอบสิ่งของ
ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นํ้าท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้ง
ร่วมลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  
ณ วั ด บ้ า นช่ า งหม้ อ หมู่ 5 ตำ � บลคำ � นํ้ า แซบ
อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี
October 2, 2019 Xiaomi Brand and Mi
Fan donated the 30,000 baht and the stuffs to
TRCS for assistance the flood affected victims in
Ubon Ratchathani Province, include organized
filed trip to attend the Big Cleaning Day activity
at Wat Ban Changmor, Moo 5, Kam Namsab
Sub-district, Warinchamrab District, Ubon
Ratchathani Province.

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กลุม่ แฟนคลับ Xiao Zhan
FC Thailand (บ้านกระต่ายจ้าน) ร่วมบริจาคเงินรายได้
จากโครงการ Xiao Zhan FC Thailand Birthday Projects
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเซียวจ้าน จำ�นวน 60,000 บาท
ให้กับสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบอุทกภัย โดยมี เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
October 4, 2019 Xiao Zhan FC Thailand   
(Ban Kratai Zhan) donated the 60,000 bath
from the organization of “Xiao Zhan FC Thailand                      
Birthday Project” on occasion of the celebration the           
birthday of Xiao Zhan to RCBH for assistance the
flood affected victims, received by Jirawan Santipitak
B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of RCHB at the
warehouse, RCBH office.
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 กลุม่ แฟนคลับเจนนิษฐ์ BNK 48
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำ�นวน 8,000 บาท
โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์   ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติ ฯ
October 8, 2019 Jennis BNK48 Fanclub donated the
8,000 baht to assist the flood affected victims, received
by Jirawan Santipitak B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director
of RCHB at the  Thai Red Cross Disaster Operation Center.
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วันที่ 28 ตุลาคม 2562 พระครูมงคลภาวนานุสิฐ          
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า  พร้อมด้วย Mr.Togo ohta บริษัท
Lunex ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ร่วมกับร้านจำ�หน่ายแว่นตา 
ในประเทศญี่ปุ่น มอบแว่นตาและกรอบแว่นตาให้แก่ศูนย์จักษุ
มาตรฯ  จำ�นวน 163 อัน เพื่อนำ�ไปประกอบแว่นตาช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตาให้สามารถมองเห็นได้
อย่างปกติ โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ
ณ ศูนย์จักษุมาตรฯ สภากาชาดไทย
October 28, 2019 Phra Kru Mongkol Pawananusit,
Assistant Abbot of Wat Paknam, Mr. Togo Ohta,
representative of Lunex (Japan), and colleague with      
optical shops in Japan donated the 163 sets of eye
glasses and frames to Thai Red Cross Optometrist and
Eyeglass Center for the disadvantaged people with eye
problems, received by Director of RCHB at the Thai Red
Cross Optometrist and Eyeglass Center.    

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 คุณฐาปณี และคุณปัฐเมศร์
เตชะเจริญวิกลุ มอบหน้ากากอนามัย N95 จำ�นวน 3,640 แพค
(10,920 ชิน้ ) มูลค่า 600,600 บาท เพือ่ มอบให้แก่ผปู้ ระสบภัย
โดยมี ภญ.สุมาลิน ศีลพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุทาง
การแพทย์และทั่วไป รับมอบ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย
October 8, 2019 Ms. Thapanee and Mr. Pattames
Techacharoenwikul donated the 3,640 packs of N95
respirator (10,920 sets), totally amount was 600,600
baht for distribution to the victims, received by
Sumalin Silpiphat B.Sc. (in Pharm.), Head of Medical
and General Supply Division at the warehouse, RCHB.
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วันที่ 17 ตุลาคม 2562 คุณภูพินทร์ ไค
และครอบครัว มอบเงิน จำ�นวน 229,999 บาท เพือ่ สนับสนุน
โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา  โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
October 17, 2019 Ms. Poopin Kai and her
family donated the 229,999 baht to support the
project of The Thai Red Cross Society Princess
Sirindhorn Eye Surgery Unit in order to service the
eye disease patients, received by the Director of
RCHB at the Thai Red Cross Disaster Operation
Center.

		
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดีเจป๊อบ (กิตติพงศ์) 
ตัวแทนของสถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM  มอบเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ
เพือ่ ฟืน้ ฟูและเยียวยาหลังนํา้ ลดจำ�นวน 120,932.60 บาท
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และ                         
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ชั้นที่ 38 อาคาร            
จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ เพลส  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)          
กรุงเทพฯ
October 28, 2019 DJ Pop (Kittipong), representative of Greenwave 106.5 FM Radio Channel,
donated the 120,932.60 baht for assistance the tropical storm “PODUl and KAJIKI” affected victims
in disaster recovery phase, received by Director of RCHB and Jirawan Santipitak B.Sc. (in Pharm.),
Assistant Director of RCHB at 38th fl., GMM Grammy Place Bld., Sukumvit 21 Rd. (Asoke), Bangkok.

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณวิภาดา  ดวงรัตน์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จำ�กัด (มหาชน) พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัย N95
จำ�นวน 15,143 ชิ้น เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย          
โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวย
การสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ คลังสัมภาระ              
ผู้ประสบภัย
November 26, 2019 Ms. Vipada Duangrat,
Deputy CEO of Big C Supercenter Plc., and her teams
donated the 15,143 sets of N95 respirator to assistance
the victims, received by Jirawan Santipitak B.Sc.
(in Pharm.), Assistant Director of RCHB, at warehouse,
RCHB.

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คุณแพรขวัญ อติเรก
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรการ บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน )
พร้อมด้วยพนักงาน บริจาคเงิน 50,000 บาท  เพือ่ สนับสนุน
กิจกรรม “หนาวนีท้ �ำ ดีเพือ่ พ่อ 2563” โดยมีนางสุนษิ ฐิดา 
เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
พร้อมคณะ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
December 4, 2019 Ms. Praekwan Atirek,
Administration Director of The Navakij Insurance
Plc., and the company employees donated
the 50,000 baht for supporting the activity of
“Do Good Thing for the Father 2020”, received by                          
Mrs. Sunittida Petchduang, Assistant Director of
RCHB and her teams at Thai Red Cross Disaster
Operations Center.   
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วันที่ 6 ธันวาคม 2562 คุณสุพัตรา หาญเจริญ   
ผูจ้ ดั การแผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษทั แกล็กโซสมิทไคล์น
(ประเทศไทย) จำ�กัด มอบเงิน 1,200,000 บาท สนับสนุน
กิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ภายใต้โครงการ
“จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชน”
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
December 6, 2019 Ms. Supattra Hancharoen,
Manager of Corporate Relationships Department,
GlaxoSmithKline (Thailand) LTD., donated the
1,200,000 baht for supporting the RCHB operations
under the project of “GSK: Medicine Bank for relief
the people”, received by Director of RCHB at Thai
Red Cross Disaster Operations Center.

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คุณพัทธมน ศานติ
วงษ์การ Business Development Manager บริษัท
สหธุรกิจ จำ�กัด เป็นตัวแทนนายทรงชัย และนางจูรี
ศานติวงษ์การ พร้อมพนักงาน บริจาคเงิน 1,000,000 บาท
เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตและโครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และ
ความพิการอื่น และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563
โดยมีผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติ ฯ
December 24, 2019 Mr. Pattamol
Santiwongkarn, Business Development Manager
of First Inter Business LTD., and company employees
donated the 1,000,000 baht for supporting the
operations of The Hearing Rehabilitation and Ear
Surgery Unit and Cleft Lip, Cleft Palate and Other
Deformities Surgery Unit, include bestowed the
New Year 2020 gift basket to Director of RCHB at
Thai Red Cross Disaster Operations Center.

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบเสื้อกันหนาว
จากบริษัทสยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 9,700 ตัว              
มูลค่า 180,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
December 26, 2019 Pichit Siriwan M.D., Deputy
Director of RCHB received the 9,700 sweaters, total
amount of 180,000 baht, that be donated by Siammakro
PLC., for assistance the cold weather affected victims.
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วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอัศวิน - นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 จำ�นวน 3,640 แพ็ค
มูลค่า 600,600 บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
January 9, 2020 Mr. Aussavin and Mrs. Thapanee Techacharoenvikul, CEO and MD and Senior
Deputy MD of Berli Jucker PCL. and Big C Supercenter PLC., and their teams donated the 3,640 packs
of PM 2.5 Hygienic Masks, total amount of 600,600 baht, at Thai Red Cross Disaster Operations Center.  

วันที่ 17 มกราคม 2563 คุณกัญญพร            
เกียรติกุลกำ�จร ผู้จัดการฝ่ายทันตแพทย์สัมพันธ์
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
พร้อมคณะ มอบเงินรายได้จากการจำ�หน่ายภาพวาด
ในโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิม้ ใส จำ�นวน 100,000 บาท
เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข
ปากแหว่ ง เพดานโหว่ แ ละความพิ ก ารอื่ น
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
January 17, 2020 Ms. Kanyaporn Kiattikulkamjorn, Dentist Relations Manager of
Colgate-Palmolive (Thailand) Co., Ltd. and her teams donated the 100,000 baht from proceed of the
paintings selling under the project of “Bright Smiles Bight Futures” to support the activities of Repair of
Cleft Lip and Cleft Palate and Other Deformities at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.
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วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 นางสาวจรวยพร                   
อยู่ประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงิน  จ�ำ นวน 50,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand”
เพือ่ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ โดยนางณัฐวดี พูลอำ�ไภย์ หัวหน้า
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ และคณะ  รับมอบ ณ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
February 7, 2020 Ms. Jaruayporn Yoopradit,
Assistant Director of Sustainability Strategy Department,
Electricity Generating Authority of Thailand donated
the 50,000 baht to support the “Wing Phon Phai by
MDRT Thailand” activity, received by Mrs. Natthawadee
Poolamphai, Head of the Executive Services Division,
RCHB at Electricity Generating Authority of Thailand,
Bangkruay District, Nonthaburi Province.

วันที่ 26 มีนาคม 2563 ผูแ้ ทนบริษทั โกลว์ พลังงาน
จำ�กัด (มหาชน) มอบเงิน จำ�นวน 50,000 บาท เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานเทาทุกข์ ฯ โดยมีภญ.จิราวรรณ
สันติพทิ กั ษ์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
March 26, 2020 Representative of Glow Energy
PLC. donated the 50,000 baht to support the RCHB
operations, received by Jirawan Santipitak B.Sc.
(in Pharm.), Assistant Director of RCHB, at the
Thai Red Cross Disaster Operations Center.
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วันที่ 11 มีนาคม 2563 คุณศุภวรรณ เกษสาคร
มอบเงิน จำ�นวน 450,000 บาท เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย โดยมีนางวิมลรัตน์ พูลสุขโข หัวหน้าฝ่าย
การเงินและบัญชี รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
March 11, 2020 Mr. Supawan Kessakorn
donated the 450,000 baht to assist the disaster
victims, received by Mrs. Wimolrat Poolsukko, Head
of Finance and Accounting Division at the Thai Red
Cross Disaster Operations Center.

		
วันที่ 26 มีนาคม 2563 นางธนิมา สิทธิเลิศเจริญ
Managing partner  ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ธนวงศ์วณิช
มอบหน้ากากอนามัย ให้แก่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
จำ � นวน 1,020 ชิ้ น เพื่ อ ใช้ ป้ อ งกั น COVID-19  
โดยมีแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ พร้ อ มคณะ รั บ มอบ
ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
		
March 26, 2020 Mrs. Tanima Sittilertcharoen,
Managing Partner of Thanawong Vanich LTD., PART., donated the 1,020 surgery masks to prevent
the COVID-19 pandemic, received by Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos M.D., Deputy Director of RCHB,
at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.

วันที่ 1 เมษายน 2563 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำ�นวยการธนาคารออมสิน มอบแอลกอฮอล์เจลชนิด
พกพา จำ�นวน 50,000 ชิน้ ให้กบั สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
เพื่ อ ป้ อ งกั น การระบาดของไวรั ส โคโรนา-2019
โดยมี ภญ.จิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ธนาคารออมสิน
สำ�นักงานใหญ่ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
April 1, 2020 Mr. Chatchai Payuhanavichai,
Director of Government Saving Bank, donated
the 50,000 pieces of sanitizer gel to RCHB for
preventing the COVID-19 pandemic, received by
Jirawan Santipitak B.Sc. (in Pharm.), Assistant
Director of RCHB, at Head Quarter, Government
Saving Bank, Payathai, Bangkok.

วั น ที่ 13 เมษายน 2563 นางณั ฐ วดี
พู ล อำ � ไภย์ หั ว หน้ า กลุ่ ม งานช่ ว ยอำ � นวยการ
และคณะ มอบแอลกอฮอล์เจล ขนาด 25 มิลลิลิตร
จำ�นวน 5,000 หลอด ให้แก่สมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย เพือ่ ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ณ สมาคมคนตาบอด
แห่งประเทศไทย ถนนดินแดง กรุงเทพฯ
April 13, 2020 Mrs. Natthawadee
Poolamphai, Head of the Executive Services
Division, RCHB and her teams donated the
5,000 tubes (25 ml.) of sanitizer gel to Thailand
Association of the Blind for preventing the
COVID-19 pandemic at Thailand Association of
the Blind, Dindaeng Rd., Bangkok.
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วั น ที่ 23 เมษายน 2563 คุ ณ ภรณี
บุ ณ ยเกี ย รติ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การแผนกผลิ ต ภั ณ ฑ์
เชอรีล่อน พร้อมคณะ บริจาคหน้ากากผ้าทอ จำ�นวน
12,000 ชิ้น มูลค่ารวม 348,000 บาท เพื่อนำ�
ไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์
เชื้อไวรัส COVID 19 ระบาด ในการนี้ แพทย์หญิง
ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ เป็นผูร้ บั มอบ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ ฯ
April 23, 2020 Ms. Paranee Boonyakiat,
Assistant Manager of Cherlion Product
Department, and her teams donated the
12,000 cloth face masks, total amount of
348,000 baht, for distributing to the COVID-19
pandemic affected people, received by Chor.
Kemsiri Kongrukgreatiyos M.D., Deputy Director
of RCHB at Thai Red Cross Disaster Operations
Center.

วั น ที่ 28 เมษายน 2563 นายแพทย์วิชัย
ตั้งเลิศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
ในนามบริษทั โรงรับจำ�นำ� มิตรประชา จำ�กัด งามวงศ์วาน
และห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด โรงรั บ จำ � นำ � รามอิ น ทรา 
(กม.8) มอบเงินจำ�นวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุน
ชุดธารนํ้าใจ ฯ ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ที่ขาดแคลน
โดยมี น ายแพทย์ พิ ชิ ต ศิ ริ ว รรณ รองผู้ อำ � นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ ฯ
April 28, 2020 Vichai Tanglertsamphan M.D.,
Vichai Termrungruenglert M.D., representatives of
Mitpracha Pawnshop Co., Ltd. and Ramintra (K.M.8)
AWM Shop Ltd., Part., donated the 300,000 baht
for supporting the TRCS relief kits to the needy and
impoverished person, received by Pichit Siriwan
M.D., Deputy Director of RCHB at Thai Red Cross
Disaster Operations Center.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัท เจริญไชย
สุรินทร์ จำ�กัด สาขาสุรินทร์ จัดทำ�อุปกรณ์ป้องกัน
การฟุ้งกระจายของเชื้อโรค ให้แก่สถานีกาชาดที่ 1
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการ
แก่ประชาชน
May 14, 2020 Charoenchai Surin
Co., Ltd. (Surin branch) donated the aerosol
guard equipment to TRC Health Station No.1
Surin Province for medical services to people.    
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วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายคริสตอฟ ซุตแตร์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานภูมภิ าคกรุงเทพฯ คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และนายบรูโน ปอมมิเยร์
รองผู้อำ�นวยการ ฯ มอบหน้ากากอนามัย จำ�นวน
100,000 ชิ้น สื่อเพื่อการเรียนรู้เรื่องโควิด-19 ภาษา
ต่าง ๆ   5 ภาษา  พร้อมเงินจำ�นวน 500,000 บาท
สนับสนุนการจัดทำ�หน้ากากอนามัยแบบผ้า  เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยในการตอบโต้และ
ป้องกันภัยจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นที่
การดูแลกลุม่ ผูเ้ ปราะบาง ผูพ้ ลัดถิน่ และแรงงานข้ามชาติ
โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายบริหาร และคณะ รับมอบ ณ ชั้น 9 อาคารเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ
May 26, 2020 Mr. Christoph Sutter, Regional
Head of Delegation in Bangkok, ICRC and Mr. Bruno
Pom mier, Deputy Head of Regional Delegation,
donated the 100,000 surgical masks, 5 languages
version of COVID-19 learning medias and the
500,000 baht for supporting the producing of cloth
face mask in order to use in the operation of TRCS in
responses and prevention of COVID-19 pandemic,
focusing on the vulnerable groups, displaced person
and migrant workers, received by Mr. Tej Bunnag,       
Assistant Secretary General for Administration
of TRCS and his teams at 9th fl., Somdet Phra
Yannasangwon Honor Bld.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 คุณสาโรช  
ชยาวิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบเวอร์
เรจแคน จำ�กัด คุณสาคร ชยาวิวัฒน์กุล Senior Vice
President Sale & Marketing พร้อมด้วย คุณวงศ์วุธ
กุลปิยะวาจา กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ชบาบางกอก จำ�กัด  
คุณนริศรา  กุลปิยะวาจา  ผู้จัดการทั่วไป คุณกรณ์
กุลปิยะวาจา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาตลาดและธุรกิจ
และคุณรัฐวุฒิ ชัยวงศ์ขจร กลุ่ม Little Big Green
ร่วมมอบนาํ้ ดืม่ บรรจุกระป๋อง จำ�นวน 50,040 กระป๋อง
มูลค่า 500,000 บาท  เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
และผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายแพทย์พิชิต  ศิริวรรณ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ
รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ฯ
May 26, 2020 Mr. Saroj Chayavivatkul,
Managing Director of Thai Beverage Can Co.,
Ltd., with Mr. Sakorn Chayavivatkul, Senior Vice
President Sale and Marketing, Mr. Wongwut         
Kulpiyavaja, Managing Director of Chaba Bangkok
Co., Ltd., with Ms. Narisara Kulpiyavaja, General
Manager, Mr. Korn Kulpiyavaja, Manager of
Market and Business Development Division, and
Mr. Rattawut Chaiwongkhajorn, Little Big Green
Group, donated the 50,040 cans of drinking
water, totally amount of 500,000 baht, to assist
the disaster victims and disadvantaged people,
received by Pichit Siriwan M.D., Deputy Director
of RCHB, and his teams at the Thai Red Cross
Disaster Operations Center.
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วั น ที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาววลั ย ทิ พ ย์
ซื่อตรงมั่นคง Communication Director บริษัท เฮอริเทจ
สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำ�กัด นำ�ผลิตภัณฑ์ในเครือเฮอริเทจ
มูลค่า  300,000 บาท เพื่อสนับสนุน “ครัวพระราชทาน
อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย” โดยมีเภสัชกรหญิง
จิ ร าวรรณ สั น ติ พิ ทั ก ษ์ ผู้ ช่ ว ยผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
May 26, 2020 Ms. Walaithip Chuetrongmankong, Communication Director of Heritage
Snacks and foods Co., Ltd., donated the products of Heritage Group, totally amount of 300,000 baht,
to support the “Mobile Kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, received
by Jirawan Santipitak B.Sc. (in Pharm.), Assistant Director of RCHB, at RCHB office.    

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 CP Fresh Mart
มอบไข่ไก่สด จำ�นวน 9,000 ฟอง เพื่อนำ�ไปประกอบ
อาหารแจกจ่ายประชาชน ในครัวพระราชทาน ฯ  
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
May 29, 2020 CP Fresh Mart donated
the 9,000 fresh eggs to support the “Mobile
Kitchen of Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn” that be conducted at Wat
Pathumwanaram Rachavoravihan, Bangkok.  

วันที่ 2 มิถุนายน 2563  ผู้แทนบริษัท นิวเวฟ
เอเชีย จำ�กัด มอบผลิตภัณฑ์ขนมจูลี่ส์ จำ�นวน 61 ลัง
มูลค่า 50,796 บาท เพื่อนำ�ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผล
กระทบจากโควิด-19 ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้ และสนับสนุน
ครัวพระราชทาน ฯ
June 2, 2020 Representative of New Wave
Asia Co., Ltd. donated the 61 boxes of Julie’s brand,
totally amount of 50,796 baht, to support the “Mobile
Kitchen of Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn” and gave to the COVID-19 affected people.    
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 คุณสุกิจ-คุณสุณีย์
ภั ท รสุ ว รรณกุ ล และในนามคุ ณ แม่ เ ฮี ย ง แซ่ แ ต้
บริจาครถตู้จำ�นวน 1 คัน มูลค่า 1,209,000 บาท
June 4, 2020 Mr. Sukij and Mrs. Sunee
Pattarasuwankul, in name of Mrs. Hiang Saetae,
donated the 1 van, amount of 1,209,000 baht.  
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วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เภสัชกรฌาคริณ
วดีอนิ ทวงศ์ และเภสัชกร ธนกฤต สุขเกือ้ เป็นผูแ้ ทนเภสัชกร
ดอกเตอร์พสิ ฐิ อุย่ รุง่ โรจน์ CEO บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จำ�กัด
มอบผลิตภัณฑ์นาํ้ ยาทำ�ลายเชือ้ POSE-CLORITE PLUS
Disinfectant Solution ขนาด 4 ลิตร จำ�นวน 20 แกลลอน
มูลค่า  30,000 บาท เพื่อใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19
June 9, 2020 Mr. Chakarin Wadeeintawong,
Pharmacist, and Mr. Tanakrit Sookkua, Pharmacist,
representatives of Pisit Ouirungroj M.D., CEO of
Pose Health Care Ltd., donated the 20 gallons of
POSE-CLORITE PLUS Disinfectant Solution (size 4
liters), totally amount of 30,000 baht, to prevent the
COVID-19 pandemic.    

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายสมพงษ์
ปรีเปรม ผูว้ า่ การการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค มอบเช็คเงินสด
มูลค่า 1,000,000 บาท เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมศัลยกรรม
ตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอืน่
และโครงการยิม้ สวยเสียงใส ฯ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
(สำ�นักงานใหญ่) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
June 11, 2020 Mr. Sompong Preeprem,
Executive Director of Provincial Electricity
Authority, donated the 1,000,000 baht to support
the operations of the Repair of Cleft Lip and Cleft   
Palate and Other Deformities and Beautiful Smile,
Beautiful Voice Project at Provincial Electricity
Authority (Head Office), Chatujak, Bangkok.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย
ประธานบริหาร บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด สนับสนุน
ถุงกาชาด-ดาว ให้แก่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัย และเดือดร้อนจากโควิด 19 มูลค่า 1,000,000 บาท
July 9, 2020 Mr. Chatchai Luanpolcharoenchai,
CEO of DOW Chemical Thailand Co., Ltd., donated
the Red Cross – DOW relief kits, totally amount
of 1,000,000 baht, to RCHB for assistance the COVID-19
affected people.
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วั น ที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสุ พ จน์   
สันติวิมลรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดลูกค้าอาวุโส
บริษทั ฮอว์ลยี่ ์ แอนด์ ฮาเซล เคมิคอล (ประเทศไทย)
จำ�กัด พร้อมด้วยคุณวนัสภรณ์ ธนาสิดาพันธุ์ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายการตลาดอาวุโส และคุณกมลรัตน์ บูรณบุรวี าสน์
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์อาวุโส ร่วมมอบผลิตภัณฑ์
ยาสีฟันดาร์ลี่ มูลค่า  4,215,943.45 บาท สนับสนุน
กิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
July 9, 2020 Mr. Supoj Santivimolrat, Senior Manager of Customer Marketing, Hawley & Hazel
Chemical (Thailand) Co., Ltd., with Ms. Wanasaporn Tanasidaphan, Senior Manager of Marketing,
and Ms. Kamolrat Booranaburiwas, Senior Manager of Company Product, donated the Darlie
brand toothpaste, totally amount of 4,215,943.45 baht, to support the RCHB operations.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมด้วย คุณดวงสมร  พนั ธุเสน
ผู้แทน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ผศ.ดร.เฉลิม
ชัยวัชราภรณ์ คณบดีส�ำ นักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ
หจก.ห้างขายยาจอมทอง ร่วมกับพระครูปริยัติวัฒนกิจ
ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดหัวลำ�โพง พระอารามหลวง กรุงเทพฯ
จัดพิธบี �ำ เพ็ญกุศล โดยการมอบทุนการศึกษา จำ�นวน 119 ทุน
พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน 2 ล้อ
พัดลม ผ้าห่ม หน้ากากอนามัยแบบผ้า เครื่องอุปโภค-บริโภค ยาเวชภัณฑ์จาก หจก.ห้างขายยาจอมทอง ขนมคุกกี้
จาก KCG ให้แก่นกั เรียนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์ ตำ�บลม่วงหมู่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และมอบชุดธารนํ้าใจฯ
แก่ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐานะยากจน จำ�นวน 139 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำ�ลังใจให้แก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน ณ โรงเรียนศรัทธาภิรมย์ และเดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่ดำ� แผนกสามัญศึกษา  ตำ�บลทองเอน
อำ�เภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เข้ากราบสมัสการพร้อมถวายชุดธารนํ้าใจฯ เครื่องอุปโภค-บริโภค ยาเวชภัณฑ์
จาก หจก.ห้างขายยาจอมทอง ขนมคุกกี้ จาก KCG และหน้ากากอนามัยแบบผ้า แด่พระครูปลัดปราโมทย์ สิริเตโช
ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
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July 10, 2020 Director of RCHB and his teams, together with Mrs. Duangsamorn Phanthusen,
Representative of KCG Corporation Co., Ltd., Asst. Prof. Chalerm Chaiwacharaporn Ph.D., Dean of
Sports Science Program, Chom Thong Limited Partnership and Phra Kru Pariyattiwattanakij, Assistant
Abbot of Wat Hua Lampong, conducted the charity ceremony by presenting the 119 scholarships
with school equipment, sport equipment, bicycle, electric fan, blanket, cloth face mask, necessities,                      
medicine from Chom Thong Limited Partnership and Cookie from KCG Corporation to the students
of Wat Satthapirom School, Muangmoo Sub-district, Muang District, Singburi Province, include to
distribute the 139 TRCS relief kits to the disadvantaged parents for delivery the morale of parents
and students at Wat Satthapirom School. Moreover, Teams traveled to Wat Paidam School, Thong-en
Sub-district, Inburi District, Singburi Province for visiting Phra Kru Palad Pramote, School Director
and presenting the TRCS relief kits, necessities, medicine from Chom Thong Limited Partnership,
Cookie from KCG Corporation and cloth face mask.

วั น ที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายธเนศร์
รัชตะปีติ ประธานมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย บริษัท เชลล์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด พร้อมด้วยคุณวรรณี ยงชยานันทกุล
เหรัญญิก และคุณฐิติภา  ลักษณพิสุทธิ์ กรรมการ
มอบเงิน จำ�นวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19
July 30, 2020 Mr. Tanes Rachatapiti, President
of Onward with Thais Foundation, The Shell Company
of Thailand, with Ms. Wannee Yongchayanantakul,
Treasurer, and Ms. Thitipha Lucksanapisut,
Committee, donated the 150,000 baht to assist
the COVID-19 affected people.

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คุณสุพร วัธนเวคิน
ประธานกรรมการมูลนิธอิ อิ อนประเทศไทย พร้อมคณะ
บริจาคคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา  ตู้ทำ�นํ้าเย็น
รวมมูลค่า  1,095,385 บาท เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส
August 11, 2020 Ms. Suporn Wattanawaykin,
Chairman of AEON Thailand Foundation
Committee, and his teams donated the computer
sets, sport equipment and cold-water dispensers,
totally amount of 1,095,385 baht, to distribute to
the disadvantaged people.   

รายงานประจำ�ปี 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ANNUAL REPORT 2020 Relief and Community Health Bureau

223

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตัวแทนพนักงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพ สำ�นักงานใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย จำ�นวน 44,295 บาท
August 18, 2020 Representative of
employees, Bangkok Hospital (Head Office),
donated the 44,295 baht to assist the flood
affected victims.
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารบริษัท
สโตสเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) และกลุ่ม
บริษัทฯ ในเครือ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จำ�นวน 105,000 บาท และเครื่องวัดอุณหภูมิ
จำ�นวน 100 ชิ้น รวมมูลค่า 200,000 บาท
August 19, 2020 Executives of Stonehenge
Inter PCL. & Groups donated the 105,000 baht
and the 100 sets of thermometers, totally amount
of 200,000 baht, to assist the victims.

วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา  3 ชุด อุปกรณ์การเรียน
287 ชุด ตู้ทำ�นํ้าเย็น 3 เครื่อง แปรงสีฟันและยาสีฟัน 314 ชุด ให้แก่โรงเรียนวัดเขาวงกฎ โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
และโรงเรียนห้วยแก้ว และถวายชุดธารนํ้าใจ ฯ แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดเขาวงกฎ และวัดห้วยแก้ว 10 ชุด
September 16, 2020 Director of RCHB and his teams with Mrs. Jureeporn Phopabaphan,
President of Lopburi Provincial Red Cross Chapter, distributed the 6 computer sets, 3 sets of sport
equipment, 287 sets of school equipment, 3 cold water dispensers and 314 sets of tooth brush and
toothpaste to Wat Khaowongkod School, Piboon Pattamakom School and Huaykaew School, include
presented the 10 TRCS relief kits to the priests of Wat Khaowongkod and Wat Huaykaew.
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วันที่ 18 กันยายน 2563 รศ.(พิเศษ) ทพญ.ดร.สมใจ สาตราวาหะ
ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพือ่ ผูป้ ว่ ยปากแหว่งเพดานโหว่
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ทพญ.ฐิฏิมา 
ศุขเขษม ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
และนางนภาเพ็ญ จันใด สำ�นักโครงการพระราชดำ�ริโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ  เป็นผู้แทนมอบเงิน จำ�นวน
1,000,000 บาท จากผู้ มี จิ ต ศรั ท ธาที่ ไ ม่ ป ระสงค์ อ อกนาม
เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดาน
โหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใส สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ ฯ โดยมีนายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ ฯ
September 18, 2020 Adjunct Assoc. Prof. Dr. Somjai Satrawaha DDS., President of Mobile Dentofacial
Orthopedics Project for the Cleft lip and Cleft Palate Patient, Thai Association of Orthodontists, with Thitima
Sookkhasem, Assistant Head of Medical Service Division, RCBH and Mrs. Napapen Chandai, Officer of ORDP, Ministry
of Public Health, as representatives to donate the 1,000,000 baht from the anonymous benefactors for supporting
the Cleft lip, Cleft Palate and Other Deformities Surgery Project and Beautiful Smile, Beautiful Voice Project,
received by Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of RCHB at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.   

วันที่ 21 กันยายน 2563 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมกับนางดลวสา 
บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย
คุณเอกราช รักวนัส คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของ
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย ธัญญบุรี ฯ โดยมอบพัดลมติดผนัง 3 ตัว โดยการสนับสนุนจากผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พัดลมอุตสาหกรรม 2 ตัว โดยการสนับสนุนจากคุณเอกราช รักวนัส และคุณกัญญารัตน์
พิณสีทอง  คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ตู้ทำ�นํ้าเย็น 3 ตู้ ยาสีฟัน 648 หลอด แปรงสีฟัน 600 อัน
หน้ากากอนามัย 1,302 ชิน้ ผักกาดดอง 960 กระป๋อง และเสือ้ ผ้า 106 ตัว ให้แก่สถานคุม้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ ชายธัญญบุรี ฯ
ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ฯ จังหวัดปทุมธานี
September 21, 2020 Director of RCHB and his teams, Mrs. Dolwasa Boonlert, President of
Pathumthani Provincial Red Cross Chapter, Committees of Pathumthani Provincial Red Cross Chapter
and Mr. Akarat Rakwanas, ICRC’s Committee attended the summary lecture of Thanyaburi Home for
Destitute (Men)’s mission and distributed the 3 electrical wall fans that donated by Director of RCHB,      
2 industrial fans that donated by Mr. Akarat Rakwanas and Ms. Kanyarat Phinsithong, ICRC’s committee,
3 cold water dispensers, 648 tubes of toothpaste, 600 tooth brushes, 1,302 face masks, 960 cans of
pickled cabbage and 106 clothes to Thanyaburi Home for Destitute (Men) at meeting room, Thanyaburi
Home for Destitute (Men), Pathumthani Province.
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วันที่ 29 กันยายน 2563 นายตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด และคณะ มอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กผู้ยากไร้ จำ�นวน 548,617 บาท โดยมี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติ ฯ
September 29, 2020 Mr. Tong Theeranusornkij, Managing Director and CEO of KCG Corporation
Co., Ltd., and his teams donated the 548,617 baht to assist the miserable children, received by Director
of RCHB at the Thai Red Cross Disaster Operations Center.
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รายงานยอดบริจาคพร้อมรายชื่อและที่อยู่ผู้บริจาค			
ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
จำ�นวนเงินบริจาคตั้งแต่ 50,000.00 บาท ขึ้นไป			

		

ลำ�ดับ

ชื่อผู้บริจาค

จำ�นวนเงิน

1

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่
GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.

1,300,000.00

2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำ�นักงานใหญ่)
Provincial Electricity Authority Head Office

1,000,000.00

3

คุณศิริพร ปัญญเอกวงศ์
Ms. Siriporn Panyaaekwong

1,000,000.00

4

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
KCG Corporation Co., Ltd.

548,617.35

5

นายทรงชัย ศานติวงษ์การ
Mr. Songchai Santiwongkan

500,000.00

6

นางจูรี ศานติวงษ์การ
Mrs. Juree Santiwongkan

500,000.00

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา นาควัชระ
Assist. Prof. Wanida Nakwatchara

500,000.00

8

คุณศุภวรรณ เกษสาคร
Ms.Suppawan Ketsakorn

450,000.00

9

คุณสุพัฒน์ - คุณอัจฉรา รังคกูลนุวัฒน์
Mr. Suphat - Ms. Autchara Rangkakulnuwat

300,000.00

10

บริษัท บ้านอิงภู จำ�กัด
Baan Ing Phu Co., Ltd.

169,000.00

11

บริษัท โรงรับจำ�นำ� มิตรประชา จำ�กัด
Mitpracha Pawnshop Co., Ltd.

150,000.00

12

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด โรงรับจำ�นำ� รามอินทรา (กม.8)
Ramintra (K.M.8) Awn Shop Limited Partnership

150,000.00

13

มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย
Step Forward with Thailand Foundation

150,000.00
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ลำ�ดับ

ชื่อผู้บริจาค

จำ�นวนเงิน

14

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority

150,000.00

15

คุณประเสริฐ - คุณนฤมล เอื้อเฟื้อเลิศสกุล พร้อมครอบครัว
Mr. Prasert - Ms. Naruemon Uafualertsakul and Family

100,000.00

16

มูลนิธิ เทสโก้ เพื่อไทย
Tesco for Thailand Foundation

100,000.00

17

บริษัท มาเรีย พิซเซเรีย แอนด์ เรสเตอรองต์ จำ�กัด
Maria Pizzeria & Restaurant Co., Ltd.

100,000.00

18

บริษัท สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน)
Siam Makro Public Co., Ltd.

100,000.00

19

แพทย์หญิงอนงค์ เลขะกุล
Anong Lekakul, M.D.

100,000.00

20

นางภูพินทร์ ไค
Mrs. Phuphin Kai

79,999.00

21

นางสาวสิริพร ไค
Miss Siriporn Kai

75,000.00

22

นายราวินเดอร์ ปาล ซิงห์ ไค
Mr. Ravinder Pal Singh Kai

75,000.00

23

XiaoZhan FC Thailand (บ้านกระต่ายจ้าน)
XiaoZhan FC Thailand (Zhan Rabbit House)

60,000.00

24

บริษัท ราช กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) (สำ�นักงานใหญ่)
RATCH Group Public Co., Ltd

50,000.00

25

นายปริญญา ยมะสมิต
Mr. Parinya Yamasamit

50,000.00

26

คุณนวลศิริ วรธำ�รง
Ms. Nuansiri Worrathamrong

50,000.00

27

นางสาวยาใจ บุนนาค
Miss Yajai Boonnak

50,000.00

28

บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด ( มหาชน ) สำ�นักงานใหญ่
The Navakij Insurance Plc.

50,000.00
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ลำ�ดับ

ชื่อผู้บริจาค

จำ�นวนเงิน

29

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด (สำ�นักงานใหญ่)
Advanced Wireless Network Co., Ltd.

50,000.00

30

บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน)
CH. Karnchang PCL.

50,000.00

31

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สำ�นักงานใหญ่)
Electricity Generating Authority of Thailand

50,000.00

32

การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sport Authority of Thailand

50,000.00

33

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด(มหาชน)
PTT Global Chemical PCL.

50,000.00

34

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
PTG Energy PCL.

50,000.00

35

บริษัท สยามเลเทกซ์ สังเคราะห์ จำ�กัด
Siam Synthetic Latex Co., Ltd

50,000.00

36

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด สาขาที่ 00003
Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.

50,000.00

37

บริษัท โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
Glow Energy PCL.

50,000.00
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ผังบริหารงาน : ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Organizational Chart : Relief and Community Health Bureau (RCHB).

ผู้อำ�นวยการ Director
รองผู้อำ�นวยการ(1) Deputy Director (1)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ (1) Assistant Director (1)

ฝ่ายบริการทางการแพทย์
Medical Services
Division
- งานทันตกรรม Dentistry Unit
- งานการแพทย์สาธารณภัย
Disaster Medical Unit
- งานการแพทย์ผู้ด้อยโอกาส
Disadvantaged Medical Unit

ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
Relief Division
- งานธุรการทั่วไป
General Administration Unit
- งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
Relief Unit
- งานสร้างเสริมศักยภาพความ
พร้อมรับภัยพิบัติ
Capacity Building and
Disaster preparedness Unit

ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
Thai Red Cross Disaster
Operations Center

- งานอำ�นวยการข้อมูล
Data and It Support Unit
- งานวิทยุสื่อสาร
Radio Communication Unit

- งานประสานและอำ�นวยการ
กิจการสถานีกาชาด
The Coordination Thai Red
Cross Health Stations Support Unit
- งานธุรการ
General Administration Unit

ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
Thai Red Cross Optometrist and Eyeglass Center

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
The Thai Red Cross Health Station No.4,
Nakhon Ratchasima

สถานีกาชาดที่ 1 พลสุรินทร์อนามัย จ.สุรินทร์
The Thai Red Cross Health Station No.1,
Pol-Surin Anamai, Surin Province

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ
The Thai Red Cross Health Station No.5,
Sawangkaniwas, Samut Prakan Province

สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย กรุงเทพฯ
The Thai Red Cross Health Station No.2,
Sukumal Anamai, Bangkok

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 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)

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
The Thai Red Cross Health Station No.3,
Chiang Mai
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ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
The Thai Red Cross Health
Stations Coordination Division

รายงานประจำ�ปี 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ANNUAL REPORT 2020 Relief and Community Health Bureau

อัตรากำ�ลังสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำ�ปี 2563 481 อัตรา
Human Resources of the RCHB, the fiscal year 2020 481 Positions

รองผู้อำ�นวยการ (2) Deputy Director (2)
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ (2) Assistant Director (2)

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
General Administration
Division
- งานสารบรรณ
Documents Management Unit
- งานการเจ้าหน้าที่
Personnel Unit
- งานอาคารสถานที่
Building and Maintenance Unit
- งานยานพาหนะ
Vehicle Unit
ฝ่ายการเงินและบัญชี
Finance and Accounting
Division
- งานการเงิน Finance Unit
- งานบัญชี Accounting Unit
- งานงบประมาณ Budget Unit
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี
The Thai Red Cross Health Station No.7,
Ubon Ratchathani Province
สถานีกาชาดที่ 8 เอื้อนอนามัย จ.เพชรบุรี
The Thai Red Cross Health Station No.8,
Eurn Anamai, Phetchaburi Province
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จ.ประจวบคีรีขันธ์
Hua Hin Chalerm Phrakiat
Red Cross Health Station,
Prachuap Khiri Khan Province

ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
Medical and General Supply Division
- งานธุรการและบัญชีพัสดุ
Administration and Supply Unit
- งานจัดซื้อจัดจ้าง Procurement Unit
- งานคลังพัสดุทั่วไป Warehouse Unit
- งานคลังยาและเวชภัณฑ์
Drug and Medical Supplies Unit
- งานเครื่องมือแพทย์และจ่ายกลาง
Medical Instrument and Central Supplies Unit

กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ
Executive Services Division
- งานนโยบายและแผน Plan and Policy Analysis Unit
- งานประชาสัมพันธ์ Public Relations Unit
- งานเลขานุการกิจ Secretary Services Unit

สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
The Thai Red Cross Health Station No.11, Wiset Niyom, Bangkok
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช
Sirindhorn Red Cross Health Station, (the Thai Red Cross
Health Station No.12, Thong Song) Nakhon Si Thammarat Province
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก)
Tepparat Red Cross Health Station
(the Thai Red Cross Health Station No.13, Tak Province)
สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 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)

รายงานประจำ�ปี 2563 สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ANNUAL REPORT 2020 Relief and Community Health Bureau

231

ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตของสภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Overall implementation performance of RCHB, fiscal year 2020
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดแต่ละผลผลิต มีปรากฏดังตารางต่อไปนี้
Performance based on indicatiors of individual output shown in the following table.
ผลผลิตที่ 1 การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส
Output 1: Providing the medical service, rehabilitation, health promotion and disease prevention
to the patient and the target people, include the disadvantaged group.

ตัวชี้วัด
Indicator
(1)

ร้อยล
ร้อยละ
ะความสำ�เร็จเมื่อ
ความสำ�เร็จ
ถ่วงนํ้าหนัก
ผลการ
เป้าหมาย
เทียบกับ
เมื่อถ่วงนํ้าหนัก
ตัวชี้วัด
ดำ�เนินงาน
Target
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
Weight
Performance
(3)
% of target
% of target
(2)
(4)
achieved
achieved (weight)
(5)
(6)

1. จำ�นวนผูร้ บั บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขทั้งหมด
1. No. of medical and public health
service users

0.2

426,820

569,161

133.35

26.67

2. จำ�นวนผูร้ บั บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขทีเ่ ป็นผูด้ อ้ ยโอกาส
2. No. of medical and public health
service users with disadvantaged

0.1

17,855

17,653

98.87

9.88

รวม Total

0.3
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36.55

ผลผลิตที่ 7 สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัย และให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
Output 7: The Thai Red Cross Society able to rapid access to the disaster victim and
provide the immediately relief assistance.

ตัวชี้วัด
Indicator
(1)

ร้อยล
ร้อยละ
ะความสำ�เร็จเมื่อ
ความสำ�เร็จ
ถ่วงนํ้าหนัก
ผลการ
เป้าหมาย
เทียบกับ
เมื่อถ่วงนํ้าหนัก
ตัวชี้วัด
ดำ�เนินงาน
Target
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
Weight
Performance
(3)
% of target
% of target
(2)
(4)
achieved
achieved (weight)
(5)
(6)

1. จำ�นวนครั้งที่สภากาชาดไทยไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท
1. No. of relief assistance operation
(All disaster)

0.05

639

830

129.89

6.49

2. จำ�นวนผู้ประสบภัยทั้งหมด
ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
สภากาชาดไทย
2. No. of disaster victim that received
the TRCS relief assistance

0.20

547,550

413,120

75.45

15.09

3. จำ�นวนผูป้ ระสบภัยทีไ่ ด้รบั อาหาร
และนํา้ ดืม่ อย่างรวดเร็ว ภายในระยะ
เวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์
3. No. of disaster victim that received
the food and drinking water within 4
hours according to the criteria

0.01

51,300

-

-

-

4.จำ�นวนผู้ประสบภัยที่ได้รับบริการ
ด้านปฐมพยาบาลสื่อสาร และ/หรือ
สืบหาญาติจากเต็นท์บรรเทาทุกข์ของ
สภากาชาดไทยอย่างรวดเร็ว ภายใน
ระยะเวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์
4. No. of disaster victim that received
the first aid service, communication
and/or relative finding from TRCS
relief assistance tent within 4 hours
according to the criteria

0.01

1,800

-

-

-
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ตัวชี้วัด
Indicator
(1)

ร้อยล
ร้อยละ
ะความสำ�เร็จเมื่อ
ความสำ�เร็จ
ถ่วงนํ้าหนัก
ผลการ
เป้าหมาย
เทียบกับ
เมื่อถ่วงนํ้าหนัก
ตัวชี้วัด
ดำ�เนินงาน
Target
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
Weight
Performance
(3)
% of target
% of target
(2)
(4)
achieved
achieved (weight)
(5)
(6)

5. จำ�นวนผู้ประสบภัย ที่ได้รับชุดธาร
นํ้าใจอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา
6 ชั่วโมงตามเกณฑ์
5. No. of disaster victim that received
the TRCS relief kit within 6 hours
according to the criteria

0.13

180,000

187,705

104.28

13.55

6.ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตาม
เกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน(หมู่บ้าน ชุมชนใน
เมืองและโรงเรียน)
6. Community is ready for disaster
preparedness according to TRCS
criteria with community participatory
based (Village, Urban Community
and School)

0.05

119

151

126.89

6.34

7.ประชาชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติ
ตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน(หมูบ่ า้ น ชุมชนใน
เมืองและโรงเรียน)
7. People are ready for disaster
preparedness according to TRCS
criteria with community participatory
based (Village, Urban Community
and School)

0.025

50,000

41,772

83.54

2.08

8.ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตาม
เกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน(หมู่บ้าน ชุมชนใน
เมืองและโรงเรียน)ที่ได้รับการพัฒนา
เป็นชุมชนต้นแบบ(ปีละ1ชุมชน)
8. Community is ready for disaster
preparedness according to TRCS
criteria with community participatory
based (Village, Urban Community and
School) and developed to prototype
community (1 new per year)

0.025

4

4

100

2.50

รวม Total

0.5
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46.05

ผลผลิตที่8 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย
Output 8: Better quality of life of the disadvantaged elderly, children and youth
according to the TRCS prototype.

ตัวชี้วัด
Indicator
(1)

ร้อยล
ร้อยละ
ะความสำ�เร็จเมื่อ
ความสำ�เร็จ
ถ่วงนํ้าหนัก
ผลการ
เป้าหมาย
เทียบกับ
เมื่อถ่วงนํ้าหนัก
ตัวชี้วัด
ดำ�เนินงาน
Target
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
Weight
Performance
(3)
% of target
% of target
(2)
(4)
achieved
achieved (weight)
(5)
(6)

1.จำ�นวนชุมชนทีไ่ ด้รบั การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย
1. No. of community with developed
the quality of life according to TRCS
prototype.

0.015

10

12

120

1.8

2.จำ�นวนผูท้ ไี่ ด้รบั การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย
2. No. of people with developed the
quality of life according to TRCS
prototype.

0.055

48,765

166,881

342.21

18.82

3.จำ�นวนผู้ได้รับบริการแว่นสายตา
โดยศูนย์จักษุมาตร
3. No. of people with received the
eyeglass from Thai Red Cross
Optometrist and Eyeglass Center.

0.05

2,500

4,321

172.84

8.64

4.จำ�นวนนักเรียนในชนบทที่ได้รับ
การตรวจสายตา โรคตา และได้รับ
บริการแว่นสายตาที่มีคุณภาพโดย
จักษุแพทย์หรือผูผ้ า่ นการอบรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
4. No. of student in rural area with
received the service on the reflection
and eye disease examination and high
quality eyeglass by ophthalmologist
or specialist.

0.045

12,000

3,247

27.05

1.21
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ตัวชี้วัด
Indicator
(1)

5.ร้อยละนักเรียนในชนบทที่ได้รับ
บริการแว่นตาที่มีคุณภาพภายใน
หนึง่ วันโดยจักษุแพทย์หรือผูผ้ า่ นการ
อบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. % of student in rural area with
received the quality eyeglass within
1 day by ophthalmologist or specialist
รวม Total
รวมทั้งสิ้น Grand Total
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ร้อยล
ร้อยละ
ะความสำ�เร็จเมื่อ
ความสำ�เร็จ
ถ่วงนํ้าหนัก
ผลการ
เป้าหมาย
เทียบกับ
เมื่อถ่วงนํ้าหนัก
ตัวชี้วัด
ดำ�เนินงาน
Target
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
Weight
Performance
(3)
% of target
% of target
(2)
(4)
achieved
achieved (weight)
(5)
(6)
0.035

90

-

-

-

0.2

30.47

1.0

113.07
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บทส่งท้าย Acknowledgement with thanks
          ในนามผู้บริหารของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รู้สึกขอบคุณ
และชืน่ ชมในความพยายาม ความตัง้ ใจของคณะทำ�งาน ฯ ทีท่ �ำ ให้รายงานประจำ�ปี 2563 นี้ มีความสมบูรณ์ สวยงาม
และมีเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่าน ทัง้ นี้ รับทราบว่า คณะทำ�งาน ฯ พยายามเรียบเรียงเนือ้ หา 
และดำ�เนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษควบคูไ่ ปกับภาษาไทย เพือ่ มอบให้กบั หน่วยงานและผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของสำ�นักงาน รวมทั้งผู้มีอุปการคุณ และชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาประชุม เยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
ให้ได้รับทราบ และเข้าใจในการปฏิบัติงานและกิจกรรมของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มากยิ่งขึ้น
          สุดท้ายนี้ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยินดีน้อมรับคำ�ติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพื่อนำ�ไปปรับปรุง
แก้ไขการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีในปีต่อ ๆ  ไป ให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
พลโท
(นายแพทย์อำ�นาจ บาลี)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย
          On behalf of the executives of the Relief and Community Health Bureau, the Thai Red Cross
Society is grateful and appreciative for the efforts and the intention of the committee for
producing the Annual Report 2020 is complete, beautiful and useful content to all readers, also
attempt to compose the content and translate into English in conjunction with Thai for presenting
to the relevant agencies and participators in various activities of the Relief and Community Health
Bureau  as well as to the benefactors and foreigners who attend the meeting, visit and study
tour to acknowledge and understand more about the operations and activities of the Relief and
Community Health Bureau.
           Finally, the Relief and Community Health Bureau welcome the feedback and                                        
recommendations to improve the better preparation of the annual report in the coming years.
Thank you in advance for your kind support.  
Lt.Gen.(Rtd)
(Amnat Barlee, M.D.)
Director of the Relief and Community Health Bureau
The Thai Red Cross Society
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รายนามคณะกรรมการจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี 2563
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Committee Preparation of the Annual Report 2020,
Relief and Community Health Bureau.
คณะที่ปรึกษา Adviser

1. พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D.
Director of the Relief and Community Health Bureau
2. นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Pichit Siriwan, M.D.
Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau
3. แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Chor. Kemsiri Kongrukgreatiyos, M.D. Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau
4. นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Mrs.Sunisthida Phetduang    
Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau
5. เภสัชกรหญิงจิราวรรณ  สันติพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
Jirawan  Santipitak, B.Sc (in Pharm.)         Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau

คณะกรรมการ Committee
6. นางณัฐวดี  พูลอ�ำไภย์                    
Mrs. Nattavadee Poolamphai        
7. นางสาวกรรณิการ์  เอมแสง    
Ms. Kannika  Aemsang           
8. ทันตแพทย์หญิงนันทมาส  โพธิ์วรสุนทร

หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ
Head of the Executive Services Division     

Chairman

รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ

รองประธาน
กรรมการ

Acting Head of the Public Relations Unit,
the Executive Services Division

Vice
Chairman

หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์  

กรรมการ

Nanthamas Phoworasuntorn,D.D.S.    Head of Dental Services Unit
9. นางสาวสุกาญจน์  อยู่คง
Ms. Sukan Youkhong

11. นางสาววรนุช  จันทร์อุไร            
Ms. Woranuch  Janurai         
12. นางสุนีย์  มณีกาญจนสิงห์
Mrs. Sirimol  Khumpheephant  
13. นางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล
Ms. Sudakan  Suknoun          
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Committee

ผู้ช�ำนาญการพิเศษพยาบาล 7 ฝ่ายบริการทางการแพทย์      

กรรมการ

Senior Professional Nurse 7 Medical Services Division

Committee

10. เภสัชการหญิงสิริวรรณ หมื่นรุ่น                                                เภสัชกร 6 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป        
Siriwan  Muenrun, B.Sc (in Pharm.)

ประธานกรรมการ  

Pharmacist Level 6, Medical and General Supplies Division       
พยาบาล 6  ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
RN Level 6, Thai Red Cross Health Stations
Coordination Division   
พยาบาล 6  ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
RN Level 6, Thai Red Cross Health StationsCoordination Division  
พยาบาล 6  ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย                                   
RN Level 6,  the Relief Division
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กรรมการ
Committee
กรรมการ
Committee
กรรมการ
Committee
กรรมการ
Committee

14. นางสาวสุกัญญา ตะเคียนเกลี้ยง
Ms. Sukanya  Thakhiankliang    
15. นางกันญารัตน์ สุขสวัสดิ์
Mrs. Kanyarat Suksawat               
16. นายวินัย  ด�ำเกลี้ยง  
Mr. Vinai  Damkliang                  
17. นายเฉลิมพล เพียรธุรัตน์          
Mr. Chalurmpon  Painturat
18. นางสาวสุวลี  อั๋นใจใหญ่
Ms. Chenchira Yaiwong    
19. นางสาวปนัดดา ธาดานันทกิจ           
Ms. Panadda  Thadananthakij     
20. นางสาวณัฐณิชา  อรุณรัศมี
Ms. Natnicha Arunratsamee  
21. นางสาวสหัทยา  เลิศปัญญา          
Ms. Sahataya Leadpanya         
22. นางสาวขวัญใจ  ค�ำวา          

Ms. Kwanjai  Kumva  

23. นางเสาวภาคย์  ปิ่นกุมภีร์     

Mrs. Saowapark Pinkumpee  

24. นายเจริญ  จารุภัทธ์พันธ์                  

Mr. Charoen Charuphatphaun           

พยาบาล 6  ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย                                 

กรรมการ

RN Level 6, the Relief Division

Committee

เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ 5 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป

กรรมการ

Medical Supply Officer Level 5, Medical and General Supplies
Division          

Committee

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 5   กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ

กรรมการ

Audio-Visual Technician Level 5, the Executive Services Division      

Committee

นายช่างศิลป์ 5 กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ                                 

กรรมการ

Graphic Designer Level 5, the Executive Services Division   

Committee

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ฝ่ายการเงินและบัญชี

กรรมการ

Finance and Accounting Officer Level 4,  Finance and Accounting
Division  

Committee

บุคลากร 4  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

กรรมการ

Personnel Officer Level 4, General Administration Division             

Committee

เจ้าหน้าทีว่ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์ 3  ศูนย์จกั ษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย

กรรมการ

Service Officer Level 3, Thai Red Cross
Optometrist and Eyeglass Center   

Committee

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5  กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ     

กรรมการและ
เลขานุการ

Public Relations Officer Level 5, the Executive
Services Division    

Committee and
Secretary

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5   กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ    

กรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

Public Relations Officer Level 5, the Executive Services Division   Committee and
Secretary
Assistant
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4  กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ               

กรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ

Public Relations Officer Level 4, the Executive Services Division     Committee and
Secretary
Assistant
เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 กลุ่มงานช่วยอ�ำนวยการ    

Service Officer Level 4, the Executive Services Division

กรรมการ
และผู้ช่วย
เลขานุการ
Committee and
Secretary
Assistant
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