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ğĄĚħ Đ ĊĔ ü úĘħ  ıĲ ûĔ ü ĊĕåĄ āċ ıĳĵĲ

ģ÷ňĄþĘ ĆēâĕċãĐèéĐĄāĈčĄğ÷ĦéāĆēğéňĕýĆĄĊèċŋğûĐ
ğéň ĕ ĂŃ ĕ ýĆė āĔ ø Ćčě ãě Ą āĔ ü ûěŋ  âĆĄāĆēüåĆčĊĆĆåŋ 
ĊĆāėüėøĐěþüĕąâÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆčăĕâĕëĕ÷čąĕĄ
ĢĎňøĔĨèâĐèýĆĆğúĕúěâãŋãęĨüğāĚħĐëŇĊąĄĎĕëüúĔħĊģþ
ģĄŇĊŇĕëĕøėĢ÷ăĕČĕĢ÷ìęħèģ÷ňĆĔýåĊĕĄúěâãŋąĕâ
éĕâĐěúâăĔąĐĔååĘăĔąĠĈēĐěýĔøėăĔąúĔĨèąĕĄþâøė
ĠĈēąĕĄčèåĆĕĄĠĈēģ÷ňúĆèĠøŇèøĔĨèüĕąāĔüğĐâ
āĆēċĔâ÷ĕāĈĆĔâČŋ āĈøĆĘāĆēąĕ÷ĬĕĆèĠāúąĕåěö ğþŎüÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆåüĠĆâĢüĆēąēĠĆââĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüãĐèčăĕâĕëĕ÷čąĕĄĠýŇèğþŎüĴâĐèåĚĐ
İâĐèāąĕýĕĈıâĐèĊėúąĕċĕčøĆŋĲâĐèĐüĕĄĔąĳâĐèýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēĴâĐèĐüěâĕëĕ÷
Y āċıĳĶĳĆĊĄâĐèāąĕýĕĈğãňĕâĔýâĐèýĆĆğúĕúěâãŋ
Y āċıĳĶĴĆĊĄâĐèĐüĕĄĔ ą ğãň ĕ âĔ ý âĐèýĆĆğúĕúě â ãŋ ğ ĆĘ ą âëĚħ Đ ĢĎĄŇ ĊŇ ĕ âĐèýĆĆğúĕúě â ãŋ Ġ ĈēĐüĕĄĔ ą øĕĄĎĈĔ â âĕëĕ÷čĕâĈ
ĠýŇèğþŎüĲâĐèåĚĐİâĐèýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēĐüĕĄĔąıâĐèĊėúąĕċĕčøĆŋĲâĐèĐüěâĕëĕ÷
Y āċ ıĴİĴ ğĄĚħ Đ ăĕĆâė é ģ÷ň ã ąĕąĊèâĊň ĕ è éę è ģ÷ň ą âğĈė â âĐèýĆĆğúĕúě â ãŋ Ġ ĈēĐüĕĄĔ ą  ĠąâğþŎ ü  İ âĐèýĆĆğúĕúě â ãŋ 
ıġĆèāąĕýĕĈéěďĕĈèâĆöŋĲġĆèāąĕýĕĈčĄğ÷ĦéöċĆĘĆĕëĕ
Y āċıĴİĴèĕüĢüâĐèýĆĆğúĕúě â ãŋ ĄĘ ă ĕĆâė é Ģü÷ň ĕ üûě Ć âĕĆĄĕâãęĨ ü éę è ģ÷ň ğ āėħ Ą Ġÿüâûě Ć âĕĆãęĨ ü ĐĘ â ĠÿüâĎüęħ è ğĄĚħ Đ ĊĔ ü úĘħ 
ıĸĄĘüĕåĄıĴİĴ
Y āċıĴıķğāĚħ Đ åĊĕĄğĎĄĕēčĄâĔ ý þĆė Ą ĕöèĕüĠĈēĢĎň å ĆĐýåĈě Ą ăĕĆâė é úĘħ øň Đ èĆĔ ý ÿė ÷ ëĐýéę è ģ÷ň ĄĘ â ĕĆþĆĔ ý ġåĆèčĆň ĕ è
ġ÷ąğāėħĄĠÿüâąĕĠĈēğĊëăĔöôŋ ğĄĚħĐĊĔüúĘħ ĳâěĄăĕāĔüûŋ ıĴıķĆĊĄğþŎüĴĠÿüâåĚĐĠÿüâčùĕüĘâĕëĕ÷ĠÿüâýĆĆğúĕúěâãŋ ĠÿüâûěĆâĕĆ
ĠÿüâčùĕüāĔâĂŁŐüčĊĕèåüėĊĕčĠĈēĠÿüâąĕĠĈēğĊëăĔöôŋ
Y ĊĔ ü úĘħ ıĄâĆĕåĄāċıĴĲįčĄğ÷Ħ é āĆēğúāĆĔ ø üĆĕëčě ÷ ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâě Ą ĕĆĘ  Đě þ üĕąė â ĕÿĜňĐĬĕ üĊąâĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúą
ğč÷ĦéāĆēĆĕë÷ĬĕğüėüģþúĆèğþŎüĐèåŋþĆēûĕüĢüāėûĘğþľ÷ĐĕåĕĆčĬĕüĔâèĕüĢĎĄŇ âĐèýĆĆğúĕúěâãŋ ğþŎüĐĕåĕĆĵëĔĨüìęħèøĔĨèĐąĜŇýĆėğĊöčùĕüğčĕĊăĕ
ğĈãúĘħİķĶİùüüĐĔèĆĘ÷ĜüĔèøŋğãøþúěĄĊĔüâĆěèğúāĒİįĲĲį
Y āċıĴĳįâĐèýĆĆğúĕúěâãŋğþĈĘħąüëĚħĐğþŎüčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ
Y ĊĔ ü úĘħ  ĶāćČăĕåĄāċıĴĳİģ÷ň ĄĘ āė ûĘ ğ þľ ÷ ċĜ ü ąŋ éĔ â Čě Ą ĕøĆĠĈēĠĊŇ ü øĕčăĕâĕëĕ÷ģúąğāĚħ Đ ĢĎň ý Ćė â ĕĆøĆĊéĊĔ ÷ čĕąøĕ
þĆēâĐýĠĊŇ ü ĠĈēĢĎň åĬ ĕ þĆę â ČĕĠüēüĬ ĕ ÿĜň úĘħ ĄĘ å ĊĕĄÿė ÷ þâøė ú ĕè÷ň ĕ üčĕąøĕĐąŇ ĕ èùĜ â øň Đ èøĕĄĎĈĔ â Ċė ë ĕâĕĆĢüåĊĕĄ÷Ĝ Ġ ĈãĐèéĔ â Čě Ġ āúąŋ
éĔ÷éĬĕĎüŇĕąĠĊŇüøĕĠĈēĐěþâĆöŋġ÷ąüĬĕĆĕąģ÷ňčŇĊüĎüęħèĄĕčèğåĆĕēĎŋÿĜň÷ňĐąġĐâĕčúĘħĄĘþŌîĎĕúĕèčĕąøĕ
Y ĊĔüúĘħ ıĸâĔüąĕąüāċıĴĳıčĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘ ģ÷ňğč÷ĦéāĆēĆĕë÷ĬĕğüėüģþúĆèğþŎüĐèåŋþĆēûĕü
ĢüāėûĘğþľ÷ċĜüąŋýĆĆğúĕúěâãŋÿňþĜ ĆēčýĐěúâăĔąĢüĈěŇĄĠĄŇüĨĕĬ ğéňĕāĆēąĕĠĈēāĆēĆĕëúĕüüĕĄĊŇĕÁċĜüąŋčăĕâĕëĕ÷ģúąğĊëāĕĎüŋğêĈėĄāĆēğâĘąĆøėÂ
øĔĨèĐąĜŇúĘħĆėĄĠĄŇüĬĨĕüňĐąøýĕèéĔâĐĊėğċČëĔąëĕîéĐŇĕèúĐè
Y ĊĔüúĘħıĲĄü
Ę ĕåĄāċıĴĳĲčĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘģ÷ňğč÷ĦéāĆēĆĕë÷ĬĕğüėüģþúĆèğþŎüĐèåŋþĆēûĕüĢüāėûğĘ þľ÷
ĐĕåĕĆğúė÷āĆēğâĘąĆøėčĄğ÷ĦéāĆēîĕöčĔèĊĆ ğéĆėîčěĊôĝõġü ìęħèğĆėħĄâŇĐčĆňĕèğĄĚħĐĊĔüúĘħ İĶâěĄăĕāĔüûŋ ıĴĳįĠĈňĊğčĆĦéğĄĚħĐĊĔüúĘħ İįĄĘüĕåĄ
āċıĴĳıġ÷ąĄĘ ý ĕèčŇ Ċ üğþŎ ü úĘħ úĬĕ âĕĆãĐèčĬ ĕ üĔ â èĕüýĆĆğúĕúě â ãŋ Ġ ĈēþĆēëĕüĕĄĔ ą āė úĔ â Čŋ  ÿĜň ý Ćė Ď ĕĆċĜ ü ąŋ þ ñė ýĔ øė â ĕĆăĔ ą āė ýĔ øė  ĠĈē
ĀłĕąýĆėĎĕĆèĕüúĔħĊģþ ġ÷ąčĄğ÷ĦéāĆēîĕöčĔèĊĆčĄğ÷ĦéāĆēčĔèçĆĕëčâĈĄĎĕčĔèçþĆėöĕąâğč÷ĦéúĆèĊĕèċėĈĕćâČŋ ğĄĚħĐĊĔüúĘħ İĸğĄČĕąü
āċıĴĳįğĊĈĕİĲĲįü

ăĕĆâėé
ĄĘĎüňĕúĘħëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąĐąŇĕèåĆýĊèéĆúĔĨèâĕĆğøĆĘąĄāĆňĐĄâŇĐüğâė÷ăĔąâĕĆéĔ÷âĕĆ
ĢüăĕĊēêěâğêėüãöēğâė÷ăĔąĠĈēâĕĆĂŁŐüĂĜýĜĆöēčĜŇăĕĊēþâøėýĆĆğúĕúěâãŋÿĜň÷ňĐąġĐâĕč
øĈĐ÷éüâĕĆþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋğāĚħĐčŇèğčĆėĄåěöăĕāëĘĊėøĢĎňĄĔħüåèúĔ÷ğúĘąĄĠĈēąĔħèąĚü

āĆēýĕúčĄğ÷ĦéāĆēþĆĄėüúĆĄĎĕăĜĄėāĈĐ÷ěĈąğ÷ë 
āĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄăâčăĕâĕëĕ÷ģúą 


čĄğ÷ĦéāĆēüĕèğéňĕčėĆėâėøėīāĆēýĆĄĆĕëėüĘüĕù

čăĕüĕąėâĕčăĕâĕëĕ÷ģúą

čĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕğéňĕĂŃĕĄĎĕéĔâĆĘčėĆėüûĆĆĔòčĘĄĕåěöĕâĆþľąëĕøėčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘ
ĐěþüĕąėâĕÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúą
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øĈĐ÷ĆēąēğĊĈĕąĕĊüĕüùę è  ķĸ þĿ  úĘħ čĬ ĕ üĔ â èĕü
ýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ģ÷ňĄěŇèĄĔħüþñėýĔøėăĕĆâėé
ĢüâĕĆýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋĐąŇĕèĎüĔâġ÷ąģĄŇ
ğĎĦüĠâŇåĊĕĄğĎüĦ÷ğĎüĚħĐąğāĚħĐëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňøâúěâãŋģ÷ňąĕâĐĘâúĔĨè
÷ĬĕğüėüâėéâĆĆĄĐĔüğþŎüåěöþĆēġąëüŋøŇĐčĔèåĄĐąŇĕèâĊňĕèãĊĕè
÷ňĊąåĊĕĄğãňĄĠãĦèĐ÷úüĠĈēğčĘąčĈēĄĘâĕĆāĔõüĕâėéâĆĆĄĐąŇĕèøŇĐğüĚħĐèčüĐèüġąýĕąãĐè
čăĕâĕëĕ÷ģúąĠĈēčĐ÷åĈňĐèøŇĐåĊĕĄğþĈĘħąüĠþĈèãĐèčĔèåĄ
åĊĕĄčĬ ĕ ğĆĦ é ĢüăĕĆâė é ğĎĈŇ ĕ üĘĨ  ğâė ÷ éĕââĕĆþñė ýĔ øė è ĕü÷ň Ċ ąåĊĕĄøĔĨ è ĢéĠĈēğøĦ Ą âĬ ĕ ĈĔ è
åĊĕĄčĕĄĕĆùúĔĨèģ÷ňĆĔýåĊĕĄĆŇĊĄĄĚĐĠĈēâĕĆčüĔýčüěüğâĚĨĐâĜĈğþŎüĐąŇĕè÷Ę éĕâăĕåĆĔòýĕĈĠĈē
ăĕåğĐâëüøĈĐ÷éüÿĜňĄĘéėøċĆĔúûĕúĘħýĆėéĕåğèėüĠĈēúĆĔāąŋčėü
ÿĄãĐĠč÷èåĊĕĄëĚħ ü ëĄĠĈēãĐãĐýåě ö ğéň ĕ Ďüň ĕ úĘħ čĬ ĕ üĔ â èĕüýĆĆğúĕúě â ãŋ Ġ ĈēþĆēëĕ
üĕĄĔąāėúĔâČŋúěâåüĠĈēÿĜňĄĘĐěþâĕĆåěöúěâúŇĕüöġĐâĕčüĘĨ ĠĈēĎĊĔèĊŇĕčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈē
þĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ éēāĔõüĕâėéâĆĆĄĠĈēâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüĢĎňğéĆėîâňĕĊĎüňĕąėħèãęĨüğāĚħĐğþŎüĐèåŋâĆ
úĘħ ĄĔħ ü åèĢüâĕĆĢĎň å ĊĕĄëŇ Ċ ąğĎĈĚ Đ ÿĜň ø âúě â ãŋ ģ ÷ň ą ĕâøĕĄĎĈĔ â Ąüě Č ąûĆĆĄãĐèčăĕâĕëĕ÷ĠĈē
čăĕğčĘĨąĊĊèğ÷ĚĐüĠ÷èĆēĎĊŇĕèþĆēğúċčĄøĕĄğéøüĕĆĄöŋãĐèčăĕâĕëĕ÷ģúąčĚýģþ




üĕąĠÿüĊĆĆöğĄûĘ
ğĈãĕûėâĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúą
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čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ģ÷ň÷ĬĕğüėüèĕüĄĕ
åĆýķĸþĿĢüĊĔüúĘħ ıĲûĔüĊĕåĄıĴĴıøĈĐ÷ĆēąēğĊĈĕİþĿúÿħĘ ĕŇ üĄĕčĬĕüĔâèĕü
ýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ģ÷ňþñėýĔøėăĕĆâėéúĘħģ÷ňĆĔýĄĐýĎĄĕą
÷ňĊąåĊĕĄĄěŇèĄĔħüğčĘąčĈēĄěŇèÿĈþĆēġąëüŋãĐèÿĜňþĆēčýăĔąÿĜňąĕâģĆň ĠĈē
ÿĜň÷ňĐąġĐâĕčğþŎüğþŃĕĎĄĕąčĜèčě÷ġ÷ąĄĘĎüŇĊąèĕüþñėýĔøėĎüňĕúĘħĆĔýÿė÷ëĐý
úĔĨèčŇĊüâĈĕèĠĈēčŇĊüăĜĄėăĕå
čĬ ĕ ĎĆĔ ý ĢüþĿ ā ċıĴĴıüĘĨ ğ üĚĨ Đ ĎĕĢüĆĜ þ ğĈŇ Ą ãĐèĎüĔ è čĚ Đ ğĆĕğüň ü ğĆĚħ Đ èâė é âĆĆĄĆĊĄĢéĠâň ģ ãåĊĕĄāė â ĕĆ
ğúė÷āĆēğâĘąĆøėčĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘâėéâĆĆĄğêĈėĄāĆēğâĘąĆøėùĊĕąğþŎüāĆēâěċĈğüĚħĐèĢü
ġĐâĕččĄğ÷ĦéāĆēčĔèçĆĕëúĆèğéĆėîāĆēëĔüČĕĸĵþĿ ĠĈēâĕĆúĬĕâėéâĆĆĄåĆýĆĐýķĸþĿ ãĐèčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒ
üĐâéĕâüĘĨąĔèĄĘèĕüëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąĐąŇĕèåĆýĊèéĆþĆēâĐý÷ňĊąâĕĆğøĆĘąĄāĆňĐĄĆĔýĄĚĐăĔąāėýĔøėúĔĨèĆē÷ĔýĐèåŋâĆ
ĠĈēĆē÷ĔýëěĄëüĠĈēâĕĆĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąģ÷ňúĔüğĎøěâĕĆöŋĠĈēøĆèøĕĄåĊĕĄøňĐèâĕĆĠĈēéĬĕğþŎüĐĕúė
ăĔąĎüĕĊĊĕøăĔąĐěúâăĔąăĔąĠĈňèĐĔååĘăĔąĠĈēăĔąéĕâåĊĕĄģĄŇčèýĢüýňĕüğĄĚĐèğþŎüøňü
úĔĨèüĘĨ üĐâéĕâèĕüëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąĐąŇĕèåĆýĊèéĆĠĈňĊğĆĕąĔèĄĘèĕüýĆĆğúĕúěâãŋÿĜň÷ňĐąġĐâĕčþĆēâĐý
÷ňĊąâĕĆĢĎňýĆėâĕĆúĕèâĕĆĠāúąŋøŇĕèĥúĔĨèĠāúąŋúħĊĔ ģþĠĈēĠāúąŋğêāĕēúĕèĠâŇÿňąĜ ĕâģĆňĠĈē÷ňĐąġĐâĕčĢüčĔèåĄĆĊĄúĔĨè
þĆēëĕëüĢüùėħüúěĆâĔü÷ĕĆğāĚħĐâĕĆĄĘåěöăĕāëĘĊėøúĘħ÷Ę ĄĘġĐâĕčāĔõüĕåĊĕĄğþŎüĐąĜŇĢĎňúĔ÷ğúĘąĄýěååĈúĔħĊģþþĆēâĐý
÷ňĊąĎüŇĊąĠāúąŋéĔâČěċĔĈąâĆĆĄčăĕâĕëĕ÷ģúąĢüčĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘ ĎüŇĊąĠāúąŋ
ċĔĈąâĆĆĄøâĠøŇèĠâňģãþĕâĠĎĊŇèğā÷ĕüġĎĊŇ ĠĈēåĊĕĄāėâĕĆĐĚħüĠĈēġåĆèâĕĆąėĨĄčĊąğčĘąèĢčĒĎüŇĊąĠāúąŋ 
åĚüğčĘąèčĜŇġčøĎüŇĊąĠāúąŋĢüâėéâĆĆĄĠĊŇüčĕąøĕčăĕâĕëĕ÷ģúąğāĚħĐğ÷ĦâüĔâğĆĘąüĢüëüýúĎüŇĊąúĔüøâĆĆĄ
ğåĈĚħĐüúĘħ ĎüŇĊąĠāúąŋğåĈĚħĐüúĘħčĕĬ üĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ğþŎüøňüüĐâğĎüĚĐéĕâèĕü÷ĔèâĈŇĕĊ
ĠĈňĊğĆĕąĔèĄĘèĕüþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ģ÷ňĠâŇ èĕüĆĔâČĕāąĕýĕĈèĕüþŃĐèâĔüġĆåġ÷ąĢĎňăĜĄėåěňĄâĔüèĕüčŇèğčĆėĄčěãăĕā
ĠĈēèĕüĐüĕĄĔąċęâČĕĐĘâ÷ňĊą
ĢüüĕĄãĐèğéňĕĎüňĕúĘħčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ãĐãĐýåěöÿĜňýĆėĎĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúą
čĬĕüĔâèĕüĠĈēĎüŇĊąèĕüøŇĕèĥĢüčĔèâĔ÷čăĕâĕëĕ÷ģúąüĕąâğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷ĠĈēåöēâĆĆĄâĕĆğĎĈŇĕâĕëĕ÷
éĔèĎĊĔ÷ĎüŇĊąèĕüúĔĨèăĕåĆĔòýĕĈĠĈēğĐâëüĠĈēÿĜňĄĘĐěþâĕĆåěöúěâúŇĕüúĘħģ÷ňĢĎňåĊĕĄĆŇĊĄĄĚĐĠĈēčüĔýčüěüğþŎüĐąŇĕè÷Ę
ġ÷ąğêāĕēĐąŇĕèąėħèčĚħĐĄĊĈëüĠãüèøŇĕèĥúĘħĢĎňåĊĕĄĐüěğåĆĕēĎŋĠéňèãŇĕĊÿĜňąĕâģĆň åĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐúĘħúĕèčĬĕüĔâèĕü
ýĆĆğúĕúěâãŋĒĠĈēčăĕâĕëĕ÷ģúąĄĐýĢĎň øĈĐ÷éüåĊĕĄĆŇĊĄĄĚĐĢüâĕĆþĆēëĕčĔĄāĔüûŋåĊĕĄğãňĕĢéĐąŇĕè÷ĘğąĘħąĄ
ĠĈēãĐãĐýåěöğéňĕĎüňĕúĘħúěâåüúĘħþñėýĔøėĎüňĕúĘħĐąŇĕèğøĦĄâĬĕĈĔèåĊĕĄčĕĄĕĆùúĬĕĢĎňăĕĆâėéøŇĕèĥÿŇĕüĈěĈŇĊèģþ÷ňĊą÷Ę
ĠĈēğĎĦüùęèċĔâąăĕāĐĔüğ÷ŇüëĔ÷ãĐèčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋčăĕâĕëĕ÷ģúą
āĈġú

üĕąĠāúąŋĐĬĕüĕéýĕĈĘ

ÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ

čăĕâĕëĕ÷ģúą

4

2:+"9
čĕĆéĕâğĈãĕûėâĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúą
čĕĆéĕâÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋčăĕâĕëĕ÷ģúą
ąěúûċĕčøĆŋčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋčăĕâĕëĕ÷ģúą
âėéâĆĆĄğêĈėĄāĆēğâĘąĆøė
âėéâĆĆĄýĆĆğúĕăĔąĎüĕĊğêĈėĄāĆēğâĘąĆøėĴûĔüĊĕĄĎĕĆĕëåĆĔĨèúĘħĶþĆēéĬĕþĿāċıĴĴİ
âėéâĆĆĄĆĊĄĢéĠâňģãåĊĕĄāėâĕĆğúė÷āĆēğâĘąĆøėčĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘ
âėéâĆĆĄğêĈėĄāĆēğâĘąĆøėùĊĕąğþŎüāĆēâěċĈğüĚħĐèĢüġĐâĕččĄğ÷ĦéāĆēčĔèçĆĕëúĆèğéĆėîāĆēëĔüČĕĸĵþĿ
èĕüýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýăĔą
ĆēąēğøĆĘąĄāĆňĐĄâŇĐüğâė÷ăĔą
 İğøĆĘąĄåĊĕĄāĆňĐĄăĕąĢüčĬĕüĔâèĕü
 ığøĆĘąĄåĊĕĄāĆňĐĄĆĔýăĔąāėýĔøėĆē÷ĔýëěĄëüĠĈēčĕûĕĆöē
âĕĆéĔ÷âĕĆĢüăĕĊēêěâğêėüãöēğâė÷ăĔą
  ăĔąûĆĆĄëĕøė
 İýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąĠĈē÷ėüùĈŇĄ
 ıýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýăĔąĎüĕĊ
 ĲýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĊĕøăĔą
 ĳýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýăĔąĠĈňè
  ăĔąéĕâüĬĨĕĄĚĐĄüěČąŋ
 İýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýăĔąéĕâåĊĕĄģĄŇčèýĢüýňĕüğĄĚĐè
 ıýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐĔååĘăĔą
èĕüýĆĆğúĕúěâãŋÿĜň÷ňĐąġĐâĕč
âĕĆĢĎňýĆėâĕĆúĕèâĕĆĠāúąŋ
 âėéâĆĆĄĎüŇĊąĠāúąŋğêāĕēúĕè
âėéâĆĆĄĎüŇĊąĠāúąŋğåĈĚħĐüúĘħ
èĕüāĔõüĕĠĈēčŇèğčĆėĄåěöăĕāëĘĊėø
 âėéâĆĆĄčŇèğčĆėĄčěãăĕāÿĜňčĜèĐĕąě
âĕĆþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ
 İèĕüĆĔâČĕāąĕýĕĈ
 ıèĕüčŇèğčĆėĄčěãăĕā
 ĲèĕüþŃĐèâĔüġĆå
 ĳèĕüĐüĕĄĔąċęâČĕ
 ĴâĕĆĆĔýýĆėéĕåġĈĎėø÷ĊèøĕĐĊĔąĊēĠĈēĆŇĕèâĕą
èĕüčüĔýčüěüăĕĆâėéčĬĕüĔâèĕü
ċĜüąŋéĔâČěĄĕøĆĠĈēĠĊŇüøĕčăĕâĕëĕ÷ģúą
āĔõüĕýěåĈĕâĆ 
čēčĄāĔč÷ěąĕğĊëăĔöôŋğåĆĚħĐèĄĚĐĠāúąŋĠĈēğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăåģĊňąĕĄêěâğêėü
âĕĆþĆēëĕčĔĄāĔüûŋ
âėéâĆĆĄĴččĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋčăĕâĕëĕ÷ģúą
âĕĆğąĘħąĄëĄâėéâĆĆĄčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋčăĕâĕëĕ÷ģúą
ýěåĈĕâĆ÷Ęğ÷ŇüãĐèčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒþĆēéĬĕþĿıĴĴİĠĈēıĴĴı
ÿĜňĄĘĐěþâĕĆåěö 
ÿĔèâĕĆýĆėĎĕĆèĕüãĐèčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ
ĐĔøĆĕâĬĕĈĔèčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ
ĆĕąüĕĄåöēÿĜňýĆėĎĕĆčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ
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*@ 0:2+č
2Q:!9 :!"++D:@ čE-8#+8:!:)9*&<9 1č
čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ģ÷ňþñėýĔøėăĕĆâėéøĕĄĠÿüąěúûċĕčøĆŋčăĕâĕëĕ÷ģúąĲĢüĳ÷ňĕü

ģ÷ňĠâŇ âĕĆýĆĆğúĕúěâãŋăĔąāėýĔøė âĕĆĠāúąŋĠĈēčĕûĕĆöčěãĠĈēâĕĆčŇèğčĆėĄåěöăĕāëĘĊėøġ÷ąğþŎüğéňĕăĕāĢüăĕĆâėéĠâŇüĎĈĔâ
âĕĆýĆĆğúĕúěâãŋăĔąāėýĔøėģ÷ňéĔ÷úĬĕĠÿüþñėýĔøėâĕĆĆĕąþĿøĕĄâĆĐýąěúûċĕčøĆŋčăĕâĕëĕ÷ģúąāċıĴĴııĴĴĴ÷ĔèüĘĨ

UŴ*@ 0:2+čĊ:! :+"++D:@ č(9*&<"9<
âĕĆëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąĠĈēëěĄëüğčĘħąèĐąŇĕèúĔüğĎøěâĕĆöŋĠĈēøĆèøĕĄåĊĕĄ
øňĐèâĕĆġ÷ąâĕĆĄĘčŇĊüĆŇĊĄãĐèčĔèåĄëěĄëüĠĈēĐĕčĕčĄĔåĆčăĕâĕëĕ÷ģúąþĆēâĐý÷ňĊą
âėéâĆĆĄĎĈĔâıâėéâĆĆĄģ÷ňĠâŇ
İİâėéâĆĆĄâĕĆëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąĐąŇĕèĆĊ÷ğĆĦĊġ÷ąÿĜňþĆēčýăĔąģ÷ňĆĔýĐĕĎĕĆ
üĬĨĕ÷ĚħĄĠĈēğĆėħĄĢĎňýĆėâĕĆăĕąĢüĳëĔħĊġĄèĠĈēģ÷ňĆĔýëě÷ûĕĆüĬĨĕĢéĒăĕąĢüĵëĔħĊġĄè
İıâėéâĆĆĄâĕĆğøĆĘąĄëěĄëüğčĘħąèĢĎňāĆňĐĄĆĔýĐěúâăĔąĊĕøăĔąĠĈē÷ėüġåĈüùĈŇĄ
ġ÷ąëěĄëüĄĘåöēâĆĆĄâĕĆéĔ÷âĕĆ÷ňĕüăĔąāėýĔøė ĄĘâĕĆĀŀâìňĐĄ
ĠÿüğÿëėîğĎøě ğëĚħĐĄġąèâĔýĐèåŋâĕĆýĆėĎĕĆčŇĊüúňĐèùėħüġ÷ą
ĄĘâėéâĆĆĄøŇĐğüĚħĐèğëŇüâĬĕĎü÷ĄĕøĆâĕĆĈ÷åĊĕĄğčĘħąèĠĈē
þĈěâéėøčĬĕüęâğþŎüøňü

VŴ*@ 0:2+čĊ:! :+E&*čE-82: :+2@
âĕĆýĆėâĕĆúĕèâĕĆĠāúąŋĠĈēčĕûĕĆöčěãúĘħğþŎüğĈėċĠĈēåĆýĊèéĆĠâŇþĆēëĕëüĆĊĄúĔĨèÿĜň÷ňĐąġĐâĕčþĆēâĐý÷ňĊą
ýĆėâĕĆúĔĨèĳ÷ňĕüåĚĐâĕĆčŇèğčĆėĄčěãăĕāâĕĆþŃĐèâĔüġĆåâĕĆĆĔâČĕāąĕýĕĈĠĈēâĕĆĂŁŐüĂĜ

WŴ*@ 0:2+čĊ:! :+&9!:E-82ĉD2+<) @(:&=/<
âĕĆāĔõüĕĠĈēčŇèğčĆėĄåěöăĕāëĘĊėøãĐèþĆēëĕëüúĘħĄěŇèğüňüÿĜň÷ňĐąġĐâĕčĠĈēÿĜňąĕâģĆň ġ÷ąâĕĆĄĘčŇĊüĆŇĊĄãĐèëěĄëü
ĐĕčĕčĄĔåĆčăĕâĕëĕ÷ģúąĠĈēăĕåĘğåĆĚĐãŇĕąğāĚħĐāĔõüĕøňüĠýýğāėħĄĠĈēãąĕąèĕüýĆėâĕĆģ÷ňĠâŇĎüŇĊąĠāúąŋéĔâČěċĔĈąâĆĆĄ
čăĕâĕëĕ÷ģúąĢüčĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘ ĎüŇĊąĠāúąŋċĈĔ ąâĆĆĄøâĠøŇèĠâňģãþĕâĠĎĊŇèğā÷ĕüġĎĊŇ
ĠĈēåĊĕĄāė â ĕĆĐĚħ ü ĠĈēġåĆèâĕĆÁąėĨ Ą čĊąğčĘ ą èĢčĒÂĎüŇ Ċ ąĠāúąŋ åĚ ü ğčĘ ą èčĜŇ ġ čøĎüŇ Ċ ąĠāúąŋ âė é âĆĆĄĠĊŇ ü čĕąøĕ
čăĕâĕëĕ÷ģúąğāĚħĐğ÷ĦâüĔâğĆĘąüĢüëüýúĎüŇĊąĠāúąŋúĔüøâĆĆĄğåĈĚħĐüúĘħ ĎüŇĊąĠāúąŋğåĈĚħĐüúĘħčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒ
ĎüŇĊąĠāúąŋğåĈĚħĐüúĘħğĆĚĐāĆēĆĕëúĕüğĊëāĕĎüŋ ĎüŇĊąĠāúąŋċĜüąŋčăĕâĕëĕ÷ģúąğĊëāĕĎüŋğêĈėĄāĆēğâĘąĆøė ĠĈēĎüŇĊąĠāúąŋ
âėéâĆĆĄčěãăĕāĠéŇĄĢčĢüýňĕüøēĊĔüĢĎĄŇ
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ğüĚħĐèĢüĊĔüğêĈėĄāĆēëüĄāĆĆČĕāĆēýĕúčĄğ÷ĦéāĆēğéňĕĐąĜŇĎĔĊăĜĄėāĈĐ÷ěĈąğ÷ëāĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄăâ
čăĕâĕëĕ÷ģúąčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ġ÷ąāĈġúüĕąĠāúąŋĐĬĕüĕéýĕĈĘ ÿĜňĐĬĕüĊąâĕĆ
čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒüĕąĊėýĈĜ ąŋčèĊüāèċŋÿĜĊň ĕŇ ĆĕëâĕĆéĔèĎĊĔ÷ğëĘąèĢĎĄŇüĕèĐĔéêĆĕčèĊüāèċŋüĕąâğĎĈŇĕâĕëĕ÷
éĔèĎĊĔ÷ğëĘąèĢĎĄŇ ĠĈēāĈĐĕâĕċøĆĘ ëĜëĘāĠÿňĊčĄýěîğéňĕâĆĄâėéâĕĆāĈğĆĚĐüúĎĕĆĐĕâĕċâĐèúĔāĐĕâĕċĆŇĊĄâĔý
čĄĕåĄëŇĕèăĕāÿĜňčĚħĐãŇĕĊġúĆúĔċüŋĠĎŇèþĆēğúċģúąĢüāĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄăŋ čĄĕåĄüĔâãŇĕĊýĔüğúėèĄĎĕĊėúąĕĈĔą
čąĕĄýĆėČĔúģúąþĆēâĔüëĘĊėøéĬĕâĔ÷ýĆėČĔúìĘāĘğĐĂğúĆ÷÷ėĨèéĬĕâĔ÷ýĆėČĔúĐĕĆŋğĐčéĬĕâĔ÷ ĄĎĕëü ăĔøøĕåĕĆġâğúň
üåĆþòĄĠĈē÷ĕĆĕüĔâĆňĐèĆŇĊĄâĔüéĔ÷âėéâĆĆĄýĆĆğúĕăĔąĎüĕĊğêĈėĄāĆēğâĘąĆøė ĴûĔüĊĕĄĎĕĆĕëãęĨüğþŎüåĆĔĨèúĘħ Ķ
öéĔèĎĊĔ÷ğëĘąèĢĎĄŇĢüğãøĐĬĕğăĐāĆňĕĊčĔüþłĕøĐèģëąþĆĕâĕĆ÷ĐąčēğâĦ÷ĠĈēĠĄŇĊĕèĆēĎĊŇĕèĊĔüúĘħĶİĲûĔüĊĕåĄ
ıĴĴİġ÷ąĄĘüĕąčĊüėøåèčėĆė ÿĜňëŇĊąğĈãĕûėâĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúąĀłĕąĊėğúċčĔĄāĔüûŋ ğþŎüþĆēûĕüĢüâĕĆğþľ÷âĆĊą
ĠĈēâĈŇĕĊĆĕëč÷ě÷ĘāĆēýĕúčĄğ÷ĦéāĆēğéňĕĐąĜŇĎĔĊ
čĆěþâĕĆĢĎňýĆėâĕĆ÷ĔèüĘĨ ĄĐýÿňĕĎŇĄĲıįĳÿĚüğčĚĨĐâĔüĎüĕĊğ÷ĦâĵĴįøĔĊĄĐýâĈŇĐèąĕčĕĄĔîþĆēéĬĕýňĕü
ĢĎňĠâŇĊĔ÷ĠĈēġĆèğĆĘąüéĬĕüĊüİįâĈŇĐèüĐâéĕâüĘĨčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒĆŇĊĄâĔýġĆèāąĕýĕĈăĜĄėāĈĐ÷ěĈąğ÷ë
ãĐèâĐèúĔāĐĕâĕċéĔ÷ĎüŇĊąĠāúąŋğåĈĚħĐüúĘħĢĎňýĆėâĕĆþĆēëĕëüĢüāĚĨüúĘħ ġ÷ąĄĘÿĜňĄĕĆĔýýĆėâĕĆøĆĊéĆĔâČĕġĆåúĔħĊģþ
İįķıĆĕąøĆĊéĆĔâČĕúĕèúĔüøâĆĆĄĴİķĆĕąĠĈēĢĎňåĊĕĄĆĜňčěãċęâČĕĠĈēþĆēëĕčĔĄāĔüûŋİĴĶįåü

üĕąčĊüėøåèčėĆėÿĜňëŇĊąğĈãĕûėâĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúąĀłĕąĊėğúċčĔĄāĔüûŋğþŎüþĆēûĕüéĔ÷âėéâĆĆĄýĆĆğúĕăĔąĎüĕĊğêĈėĄāĆēğâĘąĆøė
ĴûĔüĊĕĄĎĕĆĕëöéĔèĎĊĔ÷ğëĘąèĢĎĄŇ
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< ++)ß+/)GE ĊH /:)&< :+D<&+8D =*+<
2)DK&+8D&+9!+:2@:72*:)"+)+: @):+=à
ğāĚħĐğþŎüâĕĆğêĈėĄāĆēğâĘąĆøėčĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘ ĐěþüĕąėâĕÿĜňĐĕĬ üĊąâĕĆ
čăĕâĕëĕ÷ģúąğüĚħ Đ èĢüġĐâĕčĊĔ ü åĈň ĕ ąĊĔ ü āĆēĆĕëčĄăāığĄČĕąüıĴĴıčĬ ĕ üĔ â èĕüýĆĆğúĕúě â ãŋ Ġ Ĉē
þĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ čăĕâĕëĕ÷ģúąĆŇĊĄâĔýĄĜĈüėûėãĕğúĘąĄĢüčĄğ÷ĦéāĆēċĆĘüåĆėüúĆĕýĆĄĆĕëëüüĘ ĠĈēĄĜĈüėûė
ĎĜ åĐéĄĜâëüýúýěåĈĕâĆúĕèâĕĆĠāúąŋ āĆňĐĄúĔĨèčĕûĕĆöčěãéĔèĎĊĔ÷ĠĈēğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷āēğąĕğëĘąèĆĕą
ĠĈēüŇĕüĆŇĊĄâĔüýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňāėâĕĆúĘħ÷ňĐąġĐâĕč÷ňĊąâĕĆéĔ÷âėéâĆĆĄÁĆĊĄĢéĠâňģãåĊĕĄāėâĕĆğúė÷āĆēğâĘąĆøė
čĄğ÷ĦéāĆēğúāĆĔøüĆĕëčě÷ĕĒčąĕĄýĆĄĆĕëâěĄĕĆĘÂğāĚħĐëŇĊąĆĔâČĕÿŇĕøĔ÷ĠâňģãåĊĕĄāėâĕĆúĕèøĕĎĜüĬĨĕĎüĊâ
þĕâĠĎĊŇèğā÷ĕüġĎĊŇ ĠĈēåĊĕĄāėâĕĆúĕèċĔĈąċĕčøĆŋĐĚħüĥğëŇüĠÿĈğþŎüĎ÷ĆĔĨèüėĨĊøė÷üėĨĊğâėüĠãüãĕøė÷ĆĊĄúĔĨè
éĔ÷úĬĕãĕğúĘąĄĢĎňĠâŇÿĜňāėâĕĆãĕãĕ÷úĘħ÷ňĐąġĐâĕččĆěþâĕĆþñėýĔøėèĕüģ÷ň÷ĔèüĘĨ

UŴ3!ĉ/*E&*č09-* ++) EĉE ĊH #: E3/ĉųD&:!F3/ĉE-8 /:)&< :+5?L!
ĢĎňýĆėâĕĆÿĜňþłĊąöġĆèāąĕýĕĈāēğąĕéĔèĎĊĔ÷āēğąĕĆēĎĊŇĕèĊĔüúĘħİĵıįâěĄăĕāĔüûŋıĴĴıĢĎňýĆėâĕĆ
øĆĊéĆĔâČĕÿĜňþłĊąþĕâĠĎĊŇèğā÷ĕüġĎĊŇĠĈēåĊĕĄāėâĕĆĐĚħüĆĊĄİĴıĆĕąýĆėâĕĆÿŇĕøĔ÷ĆĊĄĶĲĆĕą

VŴ3!ĉ/*E&*č ?!D2=*2AĉF2+ĉ/) 9")A-!< <3A 5)A !"
ĢĎňýĆėâĕĆÿĜňþłĊąĢüéĔèĎĊĔ÷ğëĘąèĆĕąāēğąĕĠĈēüŇĕüĆēĎĊŇĕèĊĔüúĘħİĴıİâěĄăĕāĔüûŋıĴĴıéĬĕüĊüĲåĆĔĨè
ĄĘÿĜňĄĕĆĔýýĆėâĕĆúĔĨèčėĨüİİİĵĆĕąĠýŇèğþŎüĆĔâČĕ÷ňĊąąĕİįıĳĆĕąĆĔâČĕ÷ňĊąâĕĆÿŇĕøĔ÷ĸıĆĕąøĆĊéĊĔ÷Ćē÷Ĕý
âĕĆģ÷ňąėüıİıĆĕąĠĈēĄĐýğåĆĚħĐèëŇĊąĂŌèıĶĆĕą
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WŴ3!ĉ/*E&*č9 1@09-* ++)2(: ::H*G!2)DK&+8D&+9!+:2@:72*:)"+)+: @):+=
ĢĎňýĆėâĕĆÿĜňþłĊąöġĆèāąĕýĕĈþèĐĬĕğăĐþèéĔèĎĊĔ÷āēğąĕĆēĎĊŇĕèĊĔüúĘħ ıĳâěĄăĕāĔüûŋ ¼ĴĄĘüĕåĄ
ıĴĴıýĆėâĕĆøĆĊéġĆåøĕĆĊĄĶĶıĆĕąýĆėâĕĆÿŇĕøĔ÷ĆĔâČĕĆĊĄĲĴķĆĕą

XŴ3!ĉ/*E&*č)A-!< < :D=*)G!2)DK&+80+=! +<!+:"+)+:!!=
ĢĎňýĆėâĕĆÿĜňþłĊąöĊĔ÷čĔüâĈĕèĐĬĕğăĐ÷ĐâåĬĕĢøň éĔèĎĊĔ÷āēğąĕĆēĎĊŇĕèĊĔüúĘħ İĵİĶâěĄăĕāĔüûŋ ıĴĴı
ġ÷ąĄĐýãĕğúĘąĄĢĎňĠâŇÿĜňāėâĕĆãĕãĕ÷éĬĕüĊüıİĆĕą
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< ++)ßD-<)&+8D =*+</:*D#đ!&+8 @0-D!?L5G!F5 :2
2)DK&+829+:+D+<&+89!1:]Z#āà
ğāĚħĐğþŎüâĕĆğêĈėĄāĆēğâĘąĆøėčĄğ÷ĦéāĆēčĔèçĆĕëúĆèğéĆėîāĆēëĔüČĕåĆýĸĵþĿ ĢüĊĔüúĘħ ĲøěĈĕåĄıĴĴı
čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋčăĕâĕëĕ÷ģúąéęèģ÷ňéĔ÷âėéâĆĆĄùĊĕąğþŎüāĆēâěċĈ÷ĔèüĘĨ

UŴF + :++ -<!< 9 1@09-* ++)D -?L5!=L2(: ::H*7/:*D#đ!&+8 @0-D!?L5G!F5 :2
D-<)&+8D =*+<2)DK&+829+:+D+<&+89!1:]Z#ā
þñė ýĔ øė è ĕü ö Đèåŋ â ĕĆýĆė Ď ĕĆčŇ Ċ üøĬ ĕ ýĈâĈĔ ÷ ĎĈĊè ĐĬ ĕ ğăĐúŇ ĕ ąĕè éĔ è ĎĊĔ ÷ ğāëĆýě ĆĘ  ĆēĎĊŇ ĕ èĊĔ ü úĘħ 
ıķâĔüąĕąüĳøěĈĕåĄıĴĴıĢĎňýĆėâĕĆøĆĊéĆĔâČĕġĆåøĕĲıĲĆĕąúĬĕâĕĆÿŇĕøĔ÷İĶķĆĕąéĬĕĠüâğþŎü
ÿŇĕøĔ÷øňĐâĆēéâķĶĆĕąøňĐğüĚĨĐķĴĆĕąøňĐĎėüİĆĕąĠĈēĐĚħüĥĴĆĕą

ğĈãĕûėâĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúąĆŇĊĄâĔýĆĐèÿĜňĊŇĕĆĕëâĕĆéĔèĎĊĔ÷ğāëĆýěĆĘ üĕąâğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷ğāëĆýěĆĘ ĠĈē
åöēâĆĆĄâĕĆğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷ĐĐâğąĘħąĄĎüŇĊąĠāúąŋéĔâČěċĔĈąâĆĆĄĒāĆňĐĄĄĐýãĐèãĊĔîĢĎňÿĜňþłĊąúĘħģ÷ňĆĔýâĕĆ
ÿŇĕøĔ÷øĕĊĔüúĘħıĸâĔüąĕąüıĴĴı
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VŴ F + :+9 !  ++)D -?L 5 !=L  /:*D#đ ! &+8 @ 0 - D!?L 5 G!F5 :2=L 2 )DK  &+829  +:
+D+<&+89!1:]Z#ā
þñėýĔøėèĕüöĄĜĈüėûėčėĆėĊĔõüĕğëčğëĘąĆŋ øĬĕýĈýĕèþľŐèĐĬĕğăĐğĄĚĐèéĔèĎĊĔ÷čĄěúĆþĆĕâĕĆĊĔüúĘħ ıøěĈĕåĄ
ıĴĴıĢĎňýĆėâĕĆúĔüøâĆĆĄıĴĆĕąéĬĕĠüâğþŎüãĜ÷ĎėüþĜüİıĆĕąùĐüĂŌüĵĆĕąĐě÷ĂŌüĳĆĕąĠĈēĐĚħüĥ
ĴĆĕą
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:!"++D:@ č$AĊ#+82"(9*

13

:!"++D:@ č$AĊ#+82"(9*
čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ĄĘāĔüûâėéýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýăĔąúĘħåĆýĊèéĆĐąŇĕèúĔħĊùęè
úĔüğĎøěâĕĆöŋĠĈēĄĘþĆēčėúûėăĕāúĔĨèĆēąēâŇĐüãöēĠĈēĎĈĔèğâė÷ăĔąġ÷ąĠýŇèâĕĆ÷ĬĕğüėüèĕüğþŎüĲĆēąēåĚĐ

ä+8*8D+=*)&+Ċ5) ĉ5!D <(9*
ģ÷ňĠâŇ âĕĆğøĆĘąĄåĊĕĄāĆňĐĄăĕąĢüčĬĕüĔâèĕüĐĕúė ğøĆĘąĄĠÿüþñėýĔøėèĕüýěåĈĕâĆąĕüāĕĎüēğåĆĚħĐè
ĐěþġăåýĆėġăåĠĈēâĕĆğøĆĘąĄåĊĕĄāĆňĐĄãĐèëěĄëüğčĘħąè

UŴD+=*) /:)&+Ċ5)(:*G!2Q:!9 :!ĠýŇèģ÷ňı÷ňĕü÷ĔèüĘĨ
İİ÷ňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆģ÷ňéĔ÷úĬĕĠÿüéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøė čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ Ġÿü
ğêāĕēâėéčĬĕĎĆĔýăĔąøŇĕèĥĴăĔąģ÷ňĠâŇ ăĔąéĕâåĊĕĄãĔ÷ĠąňèăĔąĠÿŇü÷ėüģĎĊĐĔååĘăĔąăĔąģãňĎĊĔ÷üâĠĈēăĔąéĕâ
ĐěúâăĔąĊĕøăĔąĠĈē÷ėüġåĈüùĈŇĄéĔ÷úĬĕåĜŇĄĚĐâĕĆþñėýĔøėèĕüĎüŇĊąğåĈĚħĐüúĘħğĆĦĊåĜŇĄĚĐâĕĆþñėýĔøėèĕüåĆĔĊğåĈĚħĐüúĘħåĜŇĄĚĐ
âĕĆÿĈėøüĬĨĕčēĐĕ÷âĆēýĊüâĕĆþñėýĔøėèĕüĄĕøĆòĕüĠĈēéĔ÷úĬĕĄĕøĆòĕüëě÷ûĕĆüĬĨĕĢéčăĕâĕëĕ÷ģúąĒüĐâéĕâüĘĨ
ąĔèéĔ÷øĔèĨ åöēúĬĕèĕüþñėýøĔ èė ĕüğêāĕē÷ňĕüğāĚĐħ åĊĕĄĄĘþĆēčėúûėăĕāģ÷ňĠâŇ ĎüŇĊąğåĈĚĐħ üúĘğħ ĆĦĊ 4CRKF#EVKQP6GCO4#6 
éĬĕüĊüĆĊĄĲĶĎüŇĊąéĕâčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒİĵĎüŇĊąĠĈēéĕâğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷ıİĎüŇĊąğāĚĐħ ëŇĊąğĎĈĚĐ
ÿĜňþĆēčýăĔąģ÷ňúĔüğĊĈĕéĔ÷øĔĨèĎüŇĊąþñėýĔøėâĕĆĆē÷ĔýăĜĄėăĕå 4GIKQPCN&KUCUVGT4GURQPUG6GCO4&46 
āĆňĐĄĐĐâþñėýøĔ èė ĕüăĕąĢüıĳëĔĊħ ġĄèĎüŇĊąåĆĔĊğåĈĚĐħ üúĘħ ĎüŇĊąÿĈėøüĬĕĨ čēĐĕ÷ĎüŇĊąĠāúąŋğåĈĚĐħ üúĘħ ĠĈēĎüŇĊąğĆĚĐúňĐèĠýü
ĠĈēĈèüĕĄåĊĕĄøâĈèĆŇĊĄâĔýĄĜĈüėûėġååĕġåĈĕþĆēğúċģúąìęħèĄĘĠĎĈŇèÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄýĆĆéěãĊ÷âĆēéĕąĐąĜŇĢüăĕå
øŇĕèĥãĐèþĆēğúċčüĔýčüěüüĬĨĕ÷ĚħĄĠâŇÿĜňþĆēčýăĔąġ÷ąøĆèĢüüĕĄãĐèčăĕâĕëĕ÷ģúą ÿŇĕüğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷ĎĆĚĐ
čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒ
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ĢüâĕĆüĘĨ éĬĕğþŎüøňĐèāĔõüĕċĜüąŋþñėýĔøėâĕĆăĔąāėýĔøė čăĕâĕëĕ÷ģúąĠĈēāĔõüĕĆēýýġĈéėčøėâčŋ åĊýåĜŇ 
ģþ÷ňĊąğāĚħĐýĆĆĈěğþŃĕĎĄĕąãĐèâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøė ġ÷ąċĜüąŋþñėýĔøėâĕĆăĔąāėýĔøė ĄĘâĕĆāĔõüĕĆēýýĊėúąěčĚħĐčĕĆ8*(
(/åĊĕĄùĘħ İĳķĵıĴ/*\*(55$åĊĕĄùĘħ ĶĶĴĶ/*\6TWPMGF4CFKQğåĆĚĐãŇĕąâĆĄâĕĆþâåĆĐèâĆēúĆĊè
ĄĎĕ÷ģúąĠĈēĆēýýGTCFKQÿŇĕüğåĆĚĐãŇĕąĐėüğúĐĆŋğüĦøğāĚħĐøė÷øŇĐčĚħĐčĕĆģ÷ňúěâĆē÷ĔýĄĘâĕĆüĬĕĆùčĚħĐčĕĆğåĈĚħĐüúĘħ
ĐĐâþñėýøĔ èė ĕüøė÷øĔèĨ ĆēýýĊėúąěčĐħĚ čĕĆĢüĈĔâČöē8Q+2āĆňĐĄéĔ÷ĐýĆĄâĕĆĢëňèĕüéĔ÷úĬĕĆēýýĠéňèğøĚĐüăĔąÿŇĕü5/5
ĠĈēāĔõüĕĆēýýýĆėĎĕĆéĔ÷âĕĆòĕüãňĐĄĜĈăĔąāėýĔøėĠĈēğĊĦýģìøŋčĬĕüĔâèĕüčĬĕĎĆĔýĆēýýġĈéėčøėâčŋĄĘâĕĆāĔõüĕåĊĕĄĆĜň
åĊĕĄğãňĕĢéğĆĚĐħ èġĈéėčøėâčŋ ğĆĚĐħ èåĈĔèāĔč÷ěĠĈēâĕĆãüčŇè 9CTGJQWUGU6TCPURQTVCVKQP ĠĈēāĔõüĕåĈĔèčėüåňĕĢüăĜĄăė ĕå
úĔĨèüĘĨĢüâĕĆāĔõüĕċĔâąăĕā÷ňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøė ĠĈēĆēýýġĈéėčøėâčŋ ģ÷ňĆĔýâĕĆčüĔýčüěüéĕââĕëĕ÷ĐğĄĆėâĔü
ĠĈēčĎāĔüûŋčăĕâĕëĕ÷ĠĈēčăĕğčĘĨąĊĊèğ÷ĚĐüĠ÷èĆēĎĊŇĕèþĆēğúċ +(4% úĔĨèúĕè÷ňĕüğúåüėåĠĈēèýþĆēĄĕö

UŴVĊ:!+9&*: +
ýěåĈĕâĆéĔ÷ĢĎňĄĘğéňĕĎüňĕúĘħþñėýĔøėèĕüıĳëĔħĊġĄèĠĈēĀŀâĐýĆĄúĔâČēĢüğĆĚħĐèúĘħğâĘħąĊãňĐèâĔýâĕĆéĔ÷âĕĆ
ăĔąāėýĔøėĠĈēĈ÷åĊĕĄğčĘħąèéĕâăĔąāėýĔøė

ğåĆĚħ Đ èĐě þ ġăåýĆė ġ ăåąĕĠĈēğĊëăĔ ö ôŋ  ğøĆĘ ą ĄāĆň Đ Ąëě ÷ ûĕĆüĬĨ ĕ Ģéčăĕâĕëĕ÷ģúąĒıįįįëě ÷
ëě÷čěãĐüĕĄĔą *[IKGPGMKVU ıįįįëě÷ëě÷ąĕčĕĄĔîþĆēéĬĕýňĕüıįįįįëě÷ĠĈēåĊĕĄāĆňĐĄĢüâĕĆğøĆĘąĄĐĕĎĕĆ
þĆěèčěâıĴįįëě÷øŇĐĄĚĨĐ

ëě÷ûĕĆüĬĨĕĢéčăĕâĕëĕ÷ģúąëŇĊąÿĜňþĆēčýăĔąëě÷čěãĐüĕĄĔąþĆēéĬĕĊĔü
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ąĕüāĕĎüēĐěþâĆöŋĊėúąěčĚħĐčĕĆģ÷ňéĔ÷ĎĕĠĈēìŇĐĄĠìĄ÷ĜĠĈąĕüāĕĎüēĠĈēĐěþâĆöŋčĚħĐčĕĆøŇĕèĥĢĎňĐąĜŇ
Ģüčăĕā÷ĘāĆňĐĄĢëňèĕüģ÷ňøĈĐ÷ğĊĈĕ

ĆĕąĈēğĐĘą÷ğåĆĚħĐèĄĚĐĐěþâĆöŋ
ąĕüāĕĎüē
ğĆĚĐúňĐèĠýüĆĊĄúĔĨèčėĨü
þĆēéĬĕčŇĊüâĈĕè
þĆēéĬĕčŇĊüăĜĄėăĕå
 čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħĶéĐěýĈĆĕëûĕüĘ ĳ ĈĬĕ
 čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħİıéüåĆċĆĘûĆĆĄĆĕë ı ĈĬĕ
ĆùýĆĆúěâĆĊĄúĔĨèčėĨü
þĆēéĬĕčŇĊüâĈĕè
 ĆùþľåĐĔāýĆĆúěâãüĕ÷İįøĔü İ åĔü
ĆùþľåĐĔāýĆĆúěâãüĕ÷İıøĔü ı åĔü
ĆùþľåĐĔāĳ9& ı åĔü
ĆùýĆĆúěâãüĕ÷ĴıøĔü İ åĔü
ĆùýĆĆúěâãüĕ÷ıĵøĔü İ åĔü
ĆùýĆĆúěâãüĕ÷ĳĶøĔü İ åĔü
ĆùýĆĆúěâãüĕ÷ĳĸøĔü İ åĔü
ĆùýĆĆúěââĆēýēğĎĈĦâĵĶøĔü İ åĔü
ĆùýĆĆúěâéĔĄġýňĴĳøĔü Ĵ åĔü
ĆùąĜüėĄŉĐâãüĕ÷ĲįøĔü ı åĔü
þĆēéĬĕčùĕüĘâĕëĕ÷
 ĆùþľåĐĔāýĆĆúěâĵåĔü ĐąĜŇúĘħčùĕüĘâĕëĕ÷úĘħİéčěĆėüúĆŋ
čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħĳüåĆĆĕëčĘĄĕčùĕüĘâĕëĕ÷úĘħĵéčĆēĠâňĊ
čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħķéğāëĆýěĆĘčùĕüĘâĕëĕ÷ĎĔĊĎėüĒ
čùĕüāĔâĂŁŐüčĊĕèåüėĊĕč
 ĆùþľåĐĔāĳ9&ıåĔü
 ĐąĜŇúĘħčùĕüĘâĕëĕ÷úĘħĵéčĆēĠâňĊčùĕüĘâĕëĕ÷úĘħİĲéøĕâ
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éĬĕüĊü
ıįĈĬĕ
İĳĈĬĕ
ĵĈĬĕ

ıĴåĔü
İĶåĔü

ķåĔü



ĆĕąĈēğĐĘą÷ğåĆĚħĐèĄĚĐĐěþâĆöŋ

ĆùġĂĈŋåĈėĂúŋþĆēéĬĕčŇĊüâĈĕèüĬĨĕĎüĔâąâİįįįâėġĈâĆĔĄ
ĆùāŇĊèþŌŏüģĂþĆēéĬĕčùĕüĘâĕëĕ÷ĎĔĊĎėüĒ
ĆùāąĕýĕĈĆĊĄúĔĨèčėĨü
þĆēéĬĕčŇĊüâĈĕè
þĆēéĬĕčùĕüĘâĕëĕ÷
 ĐąĜŇúĘħčùĕüĘâĕëĕ÷ĎĔĊĎėüĒčùĕüĘâĕëĕ÷úĘħİıéüåĆċĆĘûĆĆĄĆĕëĠĈē
čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħİĲéøĕâ
ĆùÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄþĆēéĬĕčŇĊüâĈĕèĆĊĄúĔĨèčėĨü
ĆùąĘħĎňĐ/#0ÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄģ÷ňİįįįįĈėøĆëĔħĊġĄè
ĆùąĘħĎňĐìĘğĄüøŋøňĐèĢëňĆùĈĕâéĜè
ÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄģ÷ňİįįįĈėøĆëĔħĊġĄè
ĆùąĘħĎňĐ&19øňĐèĢëňĆùĈĕâéĜè
ÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄģ÷ňİįįįĈėøĆëĔħĊġĄè
ĆùøĆĊéġĆåğåĈĚħĐüúĘħ
ĆùúĔüøâĆĆĄğåĈĚħĐüúĘħ
ĆùéĔâČěċĔĈąâĆĆĄğåĈĚħĐüúĘħ
ĆùþĈěâéėøčĬĕüęâ÷ňĕüăĔąāėýĔøėğåĈĚħĐüúĘħ
ĆùčĚħĐčĕĆêěâğêėüğåĈĚħĐüúĘħ
ĆēýýĊėúąěčĚħĐčĕĆ
åĊĕĄùĘħąŇĕü8*((/İĳķĵıĴ/*\
ğåĆĚħĐèOQDKNGU
ğåĆĚħĐèDCUGU
ğåĆĚħĐèOQDKNGøė÷øĔĨèĆùąüøŋ
åĊĕĄùĘħąŇĕü%$$CPFıĳĴ/*\ğåĆĚħĐèDCUGU
åĊĕĄùĘħąŇĕü*(55$ĶĶĴĶ/*\
ğåĆĚħĐèDCUGU
ğåĆĚħĐèOQDKNGøė÷øĔĨèĆùąüøŋ
Ćēýý6TWPMGF4CFKQķįį/*\
ğåĆĚħĐèDCUGU
ğåĆĚħĐèOQDKNGU
Ćēýý'TCFKQICVGYC[=RCUUKPVGTPGVU[UVGO?
þĆēéĬĕčŇĊüâĈĕè
þĆēéĬĕúěâčùĕüĘâĕëĕ÷
þĆēéĬĕčĬĕüĔâèĕüþŃĐèâĔüĠĈēýĆĆğúĕčĕûĕĆöăĔąéĔèĎĊĔ÷āĔèèĕ
âĆēýĘħăĜğâĦøĆēüĐèøĆĔèĠĈēčøĜĈ

éĬĕüĊü
İåĔü
İåĔü
ķåĔü
ĴåĔü
ĲåĔü

ĶåĔü
İåĔü
ĳåĔü
ıåĔü
İåĔü
İåĔü
İåĔü
İåĔü
ıåĔü
İĲįğåĆĚħĐè
ĶįğåĆĚħĐè
ıĴğåĆĚħĐè
ĲĴğåĆĚħĐè
ıįğåĆĚħĐè
ĲığåĆĚħĐè
İĶğåĆĚħĐè
İĴğåĆĚħĐè
ĳğåĆĚħĐè
ığåĆĚħĐè
ığåĆĚħĐè
İĸéě÷
İéě÷
İıéě÷
ĵéě÷
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ĐěþâĆöŋĠĈēğåĆĚħĐèĄĚĐúĕèâĕĆĠāúąŋģ÷ňéĔ÷ĎĕéĔ÷ğøĆĘąĄĐěþâĆöŋâĕĆĠāúąŋĠĈēğåĆĚħĐèĄĚĐĠāúąŋčĬĕĎĆĔý
ğĎøěâĕĆöŋêěâğêėüøŇĕèĥĆĊĄúĔĨèâĕĆúĬĕĢĎňþĆĕċéĕâğëĚĨĐĢĎňāĆňĐĄĢëňģ÷ňúĔüúĘ ğëŇüëě÷úĬĕĠÿĈëě÷ğåĆĚħĐèĄĚĐÿŇĕøĔ÷øŇĕèĥ
ĐěþâĆöŋĢüâĕĆâĜňëĘāğåĆĚħĐèÿĈėøĐĐâìėğéüĠĈēğåĆĚħĐè÷Ĝ÷ğčĄĎēğþŎüøňü

VŴD+=*) /:)&+Ċ5)+9"(9*&<"9<+89"@)!E-82: :+8÷ĔèüĘĨ
ıİčĆňĕèċĔâąăĕāëěĄëüĢĎňāĆňĐĄĆĔýăĔąģ÷ň÷ĬĕğüėüâĕĆĢĎňëěĄëüĄĘåĊĕĄøĆēĎüĔâĠĈēåĊĕĄĆĜňåĊĕĄ
čĕĄĕĆùĢüâĕĆĆĔýĄĚĐâĔýÿĈâĆēúýãĐèăĔąāėýĔøėģ÷ňğĐèġ÷ąøĔĨèâĆĆĄâĕĆāĆňĐĄĆĔýăĔąāėýĔøėãęĨüÿŇĕüâĕĆĐýĆĄĠâüüĬĕ
ìęħèĄĘâĕĆĀŀâþñėýĔøėâĕĆþĆēğĄėüåĊĕĄğčĘħąèâĕĆĊėğåĆĕēĎŋčĕğĎøěãĐèăĔąğāĚħĐĎĕúĕèþŃĐèâĔüĠĈēéĔ÷âĕĆ÷ňĊąăĜĄėþŌîîĕ
ĠĈēúĆĔāąĕâĆúňĐèùėħüğāĚħĐëŇĊąğĎĈĚĐøüğĐèģ÷ňĆĊĄúĔĨèĄĘâĕĆéĔ÷úĬĕĠÿüĠĈēìňĐĄĠÿü

ãĔĨüøĐüâĕĆ÷ĬĕğüėüâĕĆğøĆĘąĄåĊĕĄāĆňĐĄĆĔýăĔąāėýĔøėĆē÷ĔýëěĄëü
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ĆēĎĊŇĕèğ÷ĚĐüøěĈĕåĄıĴĴİ¼âĔüąĕąüıĴĴı÷ĬĕğüėüâĕĆĴĸëěĄëüĢüĶéĔèĎĊĔ÷ģ÷ňĠâŇ
éĔèĎĊĔ÷ğāëĆýĜĆöŋıëěĄëüúĘħýňĕüġāûėīèĕĄĎĄĜŇĴĠĈēýňĕüġāûėīğèėüĎĄĜŇĶøĬĕýĈúŇĕāĈĐĬĕğăĐğĄĚĐè

éĔèĎĊĔ÷čėèĎŋýěĆĘİëěĄëüúĘħýňĕüþĆēġĄèĎĄĜŇİøĬĕýĈþĆēċěâĐĬĕğăĐĐėüúĆŋýěĆĘ

éĔèĎĊĔ÷âĕîéüýěĆĘİëěĄëüúĘħýňĕüĎňĊąþĕâåĐâøĬĕýĈĎňĊąğãąŇèĐĬĕğăĐúĐèÿĕăĜĄė

éĔèĎĊĔ÷ĆēüĐèİĳëěĄëüĢüĐĬĕğăĐğĄĚĐèĐĬĕğăĐčěãčĬĕĆĕîĐĬĕğăĐâēğþĐĆŋĠĈēĐĬĕğăĐâĆēýěĆĘ
ĐĬĕğăĐğĄĚĐèĵëěĄëüúĘħ øĬĕýĈğâĕēāąĕĄģ÷ňĠâŇýňĕüğâĕēāąĕĄĎĄĜŇİĠĈēýňĕüğâĕēëňĕèĎĄĜŇı

 
øĬĕýĈþĕâüĬĨĕģ÷ňĠâŇğâĕēåöôĘĎĄĜŇİğâĕēåöôĘĎĄĜŇığâĕēčėüģĎĎĄĜŇĳ

 
ĠĈēğâĕēøĕåĆěôĎĄĜŇĳ
ĐĬĕğăĐčěãčĬĕĆĕîĳëěĄëüúĘħ øĬĕýĈüĕåĕģ÷ňĠâŇýňĕüýĕèĄĔüĎĄĜŇ İýňĕüüĕāĆěĎĄĜŇ ıýňĕüýĕèâĈňĊąüĐâ

 
ĎĄĜŇĲĠĈēýňĕüĠĎĈĄüĕĊĎĄĜŇúĘħĵ
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ĐĬĕğăĐâēğþĐĆŋĲëěĄëüúĘħ

 
ĐĬĕğăĐâĆēýěĆĘİëěĄëüúĘħ

øĬĕýĈâēğþĐĆŋģ÷ňĠâŇýňĕüýĕèĈĬĕāĜĎĄĜŇĲĠĈēýňĕüëėĄĘĎĄĜŇķ
øĬĕýĈýĕèĎėüģ÷ňĠâŇýňĕüëĕåĈĘĎĄĜŇİ
øĬĕýĈéþĆģ÷ňĠâŇýňĕüĢüâĆĔèĎĄĜŇĸ

éĔèĎĊĔ÷āĔèèĕİĳëěĄëüĢüĐĬĕğăĐğĄĚĐèĐĬĕğăĐúňĕąğĎĄĚĐèĠĈēĐĬĕğăĐøēâĔħĊúěŇè
ĐĬĕğăĐğĄĚĐèĳëěĄëüúĘħ 
øĬĕýĈýĕèğøąģ÷ňĠâŇýňĕüâĈĕèĎĄĜŇ ĵýňĕüýĕèāĔõüŋĎĄĜŇ ķĠĈēýňĕüĢøňĎĄĜŇ ĸ

 
øĬĕýĈğâĕēþŌüĎąĘģ÷ňĠâŇýňĕüğâĕēģĄňģÿŇĎĄĜŇĸ
ĐĬĕğăĐúňĕąğĎĄĚĐèĳëěĄëüúĘħ  øĬĕýĈüĕğøąģ÷ňĠâŇýňĕüĎĔĊüĕĎĄĜŇıĠĈēýňĕüýŇĐ÷ĕüĎĄĜŇĶ

 
øĬĕýĈĈĬĕĠâŇüģ÷ňĠâŇýňĕüĈĬĕĆĜĎĄĜŇİĠĈēýňĕüúŇĕ÷ėüĠ÷èĎĄĜŇĳ
ĐĬĕğăĐøēâĔĊħ úěèŇ ĵëěĄëüúĘħ  øĬĕýĈġåââĈĐąģ÷ňĠâŇýňĕüĎĕĆýĔĊĎĄĜŇ ĴýňĕüüĕĢøňĎĄĜŇ ĵýňĕüúŇĕþĕâĠĎĊŇè

ĎĄĜŇİİĠĈēýňĕüğãĕþľĎĈĕąĎĄĜŇİĳ

 
øĬĕýĈåĈĐèğåĘąüģ÷ňĠâŇýňĕüĎėüĆŇĄĎĄĜŇıĠĈēýňĕüøėğøēĎĄĜŇĴ
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éĔèĎĊĔ÷øĆĔèİĳëěĄëüĢüĐĬĕğăĐþēğĎĈĘąüĐĬĕğăĐâĔüøĔèĠĈēĐĬĕğăĐčėğâĕ
ĐĬĕğăĐþēğĎĈĘąüĳëěĄëüúĘħ øĬ ĕ ýĈğâĕēčě â Ć ģ÷ň Ġ âŇ  ýň ĕ üğčĘ ą ĄģĎĄ ĎĄĜŇ  İ ýň ĕ üĠĎĈĄ ĎĄĜŇ  ı
 
 
ýňĕüúěŇèĎĄĜŇĲĠĈēýňĕüĎĕ÷úĆĕąúĐèĎĄĜŇĳ
ĐĬĕğăĐâĔüøĔèĶëěĄëüúĘħ øĬ ĕ ýĈğâĕēĈė ý èģ÷ň Ġ âŇ  ýň ĕ üġåâúň Đ üĎĄĜŇ  İýň ĕ üğâĕēĄě â øŋ  ĎĄĜŇ  ı
 
 
ýňĕüĄ÷øēüĐąĎĄĜŇ ĲýňĕüýĕøĜþĜğøŉēĎĄĜŇ ĳýňĕüĎĈĔèğãĕĎĄĜŇ Ĵ
 
 
ýňĕüğéňĕģĎĄĎĄĜŇĵĠĈēýňĕüĎĕ÷úĆĕąĠâňĊĎĄĜŇĶ
ĐĬĕğăĐčėğâĕĲëěĄëüúĘħ
øĬĕýĈģĄňĀĕ÷ģ÷ňĠâŇýňĕüüĕĎĈēĎĄĜŇĶ

 
øĬĕýĈğãĕģĄňĠâňĊģ÷ňĠâŇýňĕüĠĎĈĄģúĆĎĄĜŇ ĲĠĈēýňĕüĠĎĈĄĄēãĕĄĎĄĜŇ Ĵ



éĔèĎĊĔ÷čøĜĈİĲëěĄëüĢüĐĬĕğăĐğĄĚĐèĠĈēĐĬĕğăĐĈēèĜ
ĐĬĕğăĐğĄĚĐèķëěĄëüúĘħ øĬĕýĈøĔüĎąèġþģ÷ňĠâŇýňĕüýĕâĔüğåąĎĄĜŇĲ

 
øĬĕýĈþĜąĜģ÷ňĠâŇýňĕüğâĕēąĕĊĎĄĜŇİĠĈēýňĕüøĔüĎąèâĕġýąĎĄĜŇı

 
øĬĕýĈğâĕēčĕĎĆŇĕąģ÷ňĠâŇýňĕüøĔüĎąèĐěĄĕĎĄĜŇİýňĕüýĕâĔüĢĎîŇĎĄĜŇı

 
ýňĕüøĔüĎąèâĈėèĎĄĜŇ ĲýňĕüąēĆēġø÷üěąň ĎĄĜŇ ĳĠĈēýňĕüąēĆēġø÷ĢĎîŇĎĄĜŇ Ĵ
ĐĬĕğăĐĈēèĜĴëěĄëüúĘħ øĬ ĕ ýĈĠĎĈĄčü ģ÷ň Ġ âŇ  ýň ĕ üøĔ ü ĎąèĈēģüň  ĎĄĜŇ  İ ýň ĕ üýě ġ ýą ĎĄĜŇ  Ĳ
 
 
ýňĕüčüâĈĕèĎĄĜŇĳĠĈēýňĕüčěģĎèĄĜġìŉēĎĄĜŇĴ

 
øĬĕýĈþĕâüĬĨĕģ÷ňĠâŇýňĕüýŇĐğéĦ÷ĈĜâĎĄĜŇİ

ııâĕĆĈ÷ÿĈâĆēúýéĕâăĔąĄĘâĕĆéĔ÷âėéâĆĆĄĢüĲéĔèĎĊĔ÷ģ÷ňĠâŇ
éĔèĎĊĔ÷ĆēüĐè
ĄĘ âė é âĆĆĄâĕĆþĈĜ â āĚ ë åĈě Ą ÷ė ü ĎĆĚ Đ Ďîň ĕ ĠĀâğāĚħ Đ Ģëň þŃ Đ èâĔ ü Ďüň ĕ ÷ė ü ýüģĎĈŇ ú ĕèĆė Ą ùüüýň ĕ üĢüâĆĔ è
úĘħëěĄëüýňĕüĢüâĆĔèĄĸøĬĕýĈéþĆĐĬĕğăĐâĆēýěĆĘ
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éĔèĎĊĔ÷čøĜĈ
âėéâĆĆĄþĈĜâþłĕëĕąğĈüþŃĐèâĔüăĔąāėýĔøė úĘħëěĄëüýňĕüýĕâĔüĢĎîŇ ĄıøğâĕēčĕĎĆŇĕąĐğĄĚĐèúĘħëěĄëü
ýňĕüýěġýąĄĲøĠĎĈĄčüĐĈēèĜúĘħëěĄëüýňĕüąēĆēġø÷üěňąĄĳøğâĕēčĕĎĆŇĕąĐğĄĚĐèĠĈēâėéâĆĆĄþĈĜâþłĕ
ëĕąĎĕ÷úĘħëěĄëüýňĕüýŇĐğéĦ÷ĈĜâĄİøþĕâüĬĨĕĐĈēèĜ

éĔèĎĊĔ÷āĔèèĕ
 âė é âĆĆĄþĈĜ â þł ĕ ëĕąğĈüĢüġĆèğĆĘ ą üýň ĕ üúŇ ĕ þĕâĠĎĊŇ è ĎĄĜŇ úĘħ İ İøĬ ĕ ýĈġåââĈĐąĐĬ ĕ ğăĐøēâĔħ Ċ úěŇ è
ĠĈēúĘħ ġ ĆèğĆĘ ą üýň ĕ üğâĕēģĄň ģ ÿŇ  ĎĄĜŇ úĘħ Ĳ øĬĕ ýĈğâĕēþŌ ü ĎąĘ  ĐĬĕ ğăĐğĄĚ Đ èāĔ è èĕġ÷ąĆŇ Ċ Ą þĈĜ â øň ü ġâèâĕèéĬĕ üĊü
İįįįøňüþĈŇĐąþĈĕâĆēāè÷ĬĕİįįįøĔĊþĈŇĐąþĜİįįįøĔĊĠĈēþĈŇĐąĎĐąİįįįøĔĊ
ıĲâėéâĆĆĄčĆňĕèåĊĕĄøĆēĎüĔâøŇĐăĔąāėýĔøėĠĈēčėħèĠĊ÷ĈňĐĄĆē÷ĔýåĆĔĊğĆĚĐüġĆèğĆĘąüĠĈēëěĄëü
ĄĘâĕĆéĔ÷âėéâĆĆĄĢüĲéĔèĎĊĔ÷ģ÷ňĠâŇ
éĔèĎĊĔ÷čøĜĈ
âėéâĆĆĄĐýĆĄþĈěâéėøčĬĕüęâĢüġĆèğĆĘąüúĘħġĆèğĆĘąüýěġýąġĆèğĆĘąüýňĕüčüâĈĕèġĆèğĆĘąüýňĕüøĔüĎąèĈēģüň
ġĆèğĆĘąüýňĕüčěģĎèĄĜġìŉēġĆèğĆĘąüýňĕüýŇĐğéĦ÷ĈĜâġĆèğĆĘąüýňĕüğâĕēąĕĊġĆèğĆĘąüýňĕüøĔüĎąèâĕġýąġĆèğĆĘąüýňĕüğâĕē
ąēĆēġø÷ĢĎîŇġ÷ąĢĎňåĊĕĄĆĜňğĆĚħĐèăĔąāėýĔøėâĔýüĔâğĆĘąü



éĔèĎĊĔ÷āĔèèĕ
âė é âĆĆĄþĈĜ â éė ø čĬ ĕ üę â ĢüġĆèğĆĘ ą üúĘħ ġ ĆèğĆĘ ą üýň ĕ üúŇ ĕ þĕâĠĎĊŇ è ĎĄĜŇ úĘħ İ İøĬĕ ýĈġåââĈĐąĐĬ ĕ ğăĐ
øēâĔħĊúěŇèĠĈēúĘħġĆèğĆĘąüýňĕüğâĕēģĄňģÿŇ ĎĄĜŇúĘħĲøĬĕýĈğâĕēþŌüĎąĘ ĐĬĕğăĐğĄĚĐèāĔèèĕġ÷ąéĔ÷âėéâĆĆĄþĈĜâéėøčĬĕüęâ
ĢĎňâĔýüĔâğĆĘąüéĔ÷òĕüğĈŇĄğâĄøŇĕèĥĠĈē9CNM4CNN[
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âėéâĆĆĄĊĔüĈ÷ăĔąāėýĔøėġĈâúĘħġĆèğĆĘąüýňĕüâĈĕèĄĘâėéâĆĆĄ9CNM4CNN[âĕĆéĔ÷üėúĆĆċâĕĆğâĘħąĊâĔýåĊĕĄĆĜň
÷ňĕüăĔąāėýĔøėĢüĶġĆèğĆĘąüğþŃĕĎĄĕąþĆēâĊ÷Ċĕ÷ăĕāĠĈēğĆĘąèåĊĕĄ

éĔèĎĊĔ÷øĆĔè
éĔ÷âėéâĆĆĄÁåŇĕąğ÷ĦâĠĎĈĄĄēãĕĄāĆňĐĄčĜňăĔąāėýĔøėÂúĘħġĆèğĆĘąüýňĕüĠĎĈĄĄēãĕĄøğãĕģĄňĠâňĊĐčėğâĕ
éøĆĔèġ÷ąģ÷ňĢĎňåĊĕĄĆĜňâĔýüĔâğĆĘąüğâĘħąĊâĔýăĔąāėýĔøėéĔ÷âėéâĆĆĄğþŎüâĕĆğãňĕòĕüğĈŇüğâĄ
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ıĳĆöĆèåŋčĆňĕèéėøčĬĕüęâĠĎŇèåĊĕĄþĈĐ÷ăĔąéĕâăĔąāėýĔøė &KUCUVGT5CHGV[/KPF%CORCKIP 
ġ÷ąĊĔüāěûúĘħıãĐèğ÷ĚĐüøěĈĕåĄğþŎüĊĔüĈ÷ăĔąāėýĔøėġĈâ 9QTNF&KUCUVGT4KUM4GFWEVKQP&C[ éęèģ÷ňùĚĐğþŎüĊĔüĆöĆèåŋ
ĢĎňğąĕĊëüĠĈēþĆēëĕëüúĔħĊģþģ÷ňğĆĘąüĆĜňÿĈâĆēúýãĐèăĔąāėýĔøė čĆňĕèéėøčĬĕüęâĠĈēåĊĕĄøĆēĎüĔâøĈĐ÷éüâĆēøěňü
ğøĚĐüĢĎňĄĘčøėĆēĈęâùęèåĊĕĄþĈĐ÷ăĔąĐąĜŇøĈĐ÷ğĊĈĕčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒģ÷ňéĔ÷âėéâĆĆĄĊĔüĈ÷ăĔąāėýĔøėġĈâğþŎü
þĆēéĬĕúěâþĿøĔĨèĠøŇþĿāċıĴĴį¼ıĴĴıġ÷ąĆöĆèåŋčĆňĕèéėøčĬĕüęâĠĎŇèåĊĕĄþĈĐ÷ăĔąéĕâăĔąāėýĔøėĢüĆĜþĠýýøŇĕèĥ
ģ÷ňĠâŇ þĆēâĊ÷Ċĕ÷ăĕāĆēýĕąčĘ 9CNM4CNN[ğ÷ėüĆöĆèåŋčĆňĕèéėøčĬĕüęâĠĈēåĊĕĄøĆēĎüĔâùęèåĊĕĄþĈĐ÷ăĔąéĕâ
ăĔąāėýøĔ ė üėúĆĆċâĕĆâĕĆĠč÷èĠĈēğâĄâĕĆĈēğĈŇüøŇĕèĥ÷ĬĕğüėüâĕĆúĔèĨ čŇĊüâĈĕèĠĈēăĜĄăė ĕåöčùĕüĘâĕëĕ÷İıĠĎŇè
ĠĈēĢüāĚĨüúĘħéĔèĎĊĔ÷úĘħþĆēčýăĔąčęüĕĄėġ÷ąĄĘÿĜňğãňĕĆŇĊĄâėéâĆĆĄğþŎüéĬĕüĊüĄĕâ


âėéâĆĆĄþĈěâéėøčĬĕüęâĢüĊĔüĈ÷ăĔąāėýøĔ ġė ĈâþĆēéĬĕþĿıĴĴıġ÷ąéĔ÷âėéâĆĆĄğ÷ėüĆöĆèåŋâĕĆĠč÷èğâĄâĕĆğĈŇüĠĈēøĐýþŌîĎĕëėèĆĕèĊĔĈ
öĈĕüøēĊĔüąėĄĨ čĊüĈěĄāėüĘ ĊĔüúĘħ İĶøěĈĕåĄıĴĴı
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ıĴčüĔýčüěüĊėúąĕâĆĢüâĕĆğÿąĠāĆŇåĊĕĄĆĜň÷ňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøė  čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈē
þĆēëĕüĕĄĔąāėúâĔ Čŋ čăĕâĕëĕ÷ģúąġ÷ąčùĕüĘâĕëĕ÷øŇĕèĥĆŇĊĄâĔýčĬĕüĔâèĕüþŃĐèâĔüĠĈēýĆĆğúĕčĕûĕĆöăĔąģ÷ňğÿąĠāĆŇ
åĊĕĄĆĜň÷ňĕüâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøėøŇĕèĥĠâŇþĆēëĕëüĢüāĚĨüúĘħĆĔýÿė÷ëĐýġ÷ąâĕĆéĔ÷ĎĈĔâčĜøĆĠĈēĆŇĊĄğþŎüĊėúąĕâĆ
ýĆĆąĕąĢüġåĆèâĕĆčĆňĕèċĔâąăĕāĢĎňëěĄëüğøĆĘąĄāĆňĐĄĆĔýăĔąāėýĔøė åĆĐýåĈěĄııĐĬĕğăĐĢüāĚĨüúĘħ ķéĔèĎĊĔ÷
éĬĕüĊüĲĸåĆĔĨèĄĘÿĜňğãňĕĆĔýâĕĆĐýĆĄúĔĨèčėĨüıĵĶĸĆĕą÷ĔèüĘĨ
čùĕüĘâĕëĕ÷

ĎĈĔâčĜøĆğĆĚħĐè

éĬĕüĊüĆĊĄ
åĆĔĨè ëĔħĊġĄè
İ
ı

čùĕüúĘħ

åü
Ĵį

ĐéĐĄāĆēéčěĆėüúĆŋ

čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħİ
éčěĆėüúĆŋ

âĕĆĊėğåĆĕēĎŋþŌîĎĕëěĄëü

čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħĲ
éĔèĎĊĔ÷ğëĘąèĢĎĄŇ

ĐýĆĄĠĈēìňĐĄĠÿüĐāąāğĄĚħĐğâė÷ăĔąāėýĔøė

ı

ı

ĶĴ

ĐéĐĄúĐèéğëĘąèĢĎĄŇ

čăĕâĕëĕ÷ģúąĠĈēâĕĆøĐýčüĐèøŇĐăĔąāėýĔøė

İ

İ

Ĵį

ĐğĄĚĐèéğëĘąèĢĎĄŇ

âĕĆéĔ÷úĬĕãňĐĄĜĈāĚĨüòĕüëěĄëüþñėúėüć÷ĜâĕĈ
ĠÿüúĘħëěĄëüâĕĆéĔ÷øĔĨèåöēâĆĆĄâĕĆĠÿü
þŃĐèâĔüăĔąãĐèëěĄëü

İį

ĵį

ıįİ ĐĠĄŇĠéŇĄĐéĐĄúĐè
ĐĠĄŇĆėĄéğëĘąèĢĎĄŇ

čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħĳ
üåĆĆĕëčĘĄĕ

ĠüĊúĕèâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøėġ÷ąĐĕċĔąëěĄëü
ğþŎüòĕüâĕĆþĆēğĄėüåĊĕĄğčĘąèăĔąāėýĔøėġ÷ą
âĕĆĄĘčŇĊüĆŇĊĄãĐèåüĢüëěĄëüĠĈēâĕĆéĔ÷ĐèåŋâĆ
ëěĄëüĢüâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøėâĕĆéĔ÷úĬĕãňĐĄĜĈ
āĚĨüòĕüëěĄëüþñėúėüć÷ĜâĕĈĠÿüúĘħëěĄëü
âĕĆéĔ÷øĔĨèåöēâĆĆĄâĕĆĠÿüþŃĐèâĔüăĔąãĐè
ëěĄëü

ĸ

ĳķ

ĳĳĶ ĐþĕâëŇĐèĐ÷Ňĕüãěüú÷
ĐþŌâûèëĔąĐğčėèčĕè
ĐĊĔèüĬĨĕğãĘąĊĐġüüčĜè
éüåĆĆĕëčĘĄĕ

čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħĵ
ĐĆĔîþĆēğúċ

âĕĆéĔ÷úĬĕĠÿüëěĄëüĠĈēâĕĆìňĐĄĠÿü


Ĵ

ıĶ

İķķ ĐøĕāĆēąĕĐĊĔèčĄýĜĆöŋ
éčĆēĠâňĊ

čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħĶ
éĐěýĈĆĕëûĕüĘ

ĠüĊúĕèâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøėġ÷ąĐĕċĔąëěĄëü
ğþŎüòĕüâĕĆþĆēğĄėüåĊĕĄğčĘħąèăĔąāėýĔøėġ÷ą
âĕĆĄĘčŇĊüĆŇĊĄãĐèåüĢüëěĄëüĠĈēâĕĆéĔ÷ĐèåŋâĆ
ëěĄëüĢüâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýĔøė

Ķ

ĳķ

İĴįį ĐüĬĨĕãěŇüĐğĄĚĐèĐğãĚħĐèĢü
ĐğãĄĆĕòĐġāûėīģúĆ
Đ÷ĐüĄ÷Ġ÷è
éĐěýĈĆĕëûĕüĘ

čùĕüĘâĕëĕ÷úĘħķ
éğāëĆýěĆĘ

åĊĕĄĆĜňğâĘħąĊâĔýčĕûĕĆöăĔąĠĈēâĕĆúĬĕãňĐĄĜĈ
ëěĄëü

İ

ı

ĳĴ

ĐĠâŇèâĆēéĕüéğāëĆýěĆĘ

čùĕüĘâĕëĕ÷čėĆėüûĆ

âĆēýĊüâĕĆĠĈēğåĆĚĐħ èĄĚĐčĬĕĎĆĔýþĆēğĄėüčăĕĊē
ëěĄëüĠýýĄĘčŇĊüĆŇĊĄĠĈēĐýĆĄğëėèþñėýĔøėâĕĆ
ğāĚħĐāĔõüĕĎĈĔâčĜøĆâĕĆĀŀâĐýĆĄÿĜňüĬĕëěĄëü

İ

ķ

ĳĲ

ĐğĄĚĐèéâĆēýĘħ

ýúýĕúãĐèčăĕâĕëĕ÷ģúą÷ňĕüăĔąāėýĔøė
âĕĆğøĆĘąĄëěĄëüāĆňĐĄĆĔýăĔąāėýĔøė
âĕĆéĔ÷úĬĕĠÿüğøĆĘąĄāĆňĐĄĆĔýăĔąāėýĔøėĠĈē
ýúýĕúãĐèëěĄëüāĆňĐĄĆĔýăĔąāėýĔøė

ı

ķ

ķį

ĐâĔüøĔèéøĆĔè

ĆĊĄúĔĨèčėĨü

Ĳĸ

ıįĵ ıĵĶĸ ııĐĬĕğăĐķéĔèĎĊĔ÷
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O
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ĢüþĿèýþĆēĄĕöıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĠĈēþĆēëĕüĕĄĔąāėúĔâČŋ ÷ĬĕğüėüâĕĆčèğåĆĕēĎŋÿĜňþĆēčýăĔą
éĕâğĎøěĐěúâăĔąăĔąéĕâčăĕĊēĐĕâĕċĎüĕĊğąĦüĊĕøăĔąĐĔååĘăĔąăĔąéĕâåĊĕĄģĄŇčèýĢüýňĕüğĄĚĐèĠĈēčĕûĕĆöăĔą
øŇ ĕ èĥ÷ň Ċ ąğåĆĚħ Đ èĐě þ ġăåýĆė ġ ăåìęħ è ýĆĆéě Ģ üùě è ûĕĆüĬĨ ĕ Ģéčăĕâĕëĕ÷ģúąëŇ Ċ ąÿĜň þ ĆēčýăĔ ą ğëŇ ü ëě ÷ ûĕĆüĬĨ ĕ Ģé
čăĕâĕëĕ÷ģúąĒİëě÷čĬĕĎĆĔýýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąİåĆĐýåĆĔĊ ĳåü ğþŎüğĊĈĕıĊĔüþĆēâĐý÷ňĊąýēĎĄĘħ
čĬĕğĆĦéĆĜþĵìĐèĐĕĎĕĆâĆēþŅĐèİįâĆēþŅĐèãňĕĊčĊąıâĆēþŅĐèãňĕĊčĕĆĴâėġĈâĆĔĄüĬĨĕ÷ĚħĄİĴįįĄėĈĈėĈėøĆ
ıãĊ÷ąĕëě÷čĕĄĔîþĆēéĬĕýňĕüİëě÷ąĕĠâňüĬĨĕâĔ÷ğúňĕİĎĈĐ÷ğâĈĚĐģĐġĐ÷ĘüİùěèğúĘąüģãİĎŇĐģĂĠëŉåİĐĔü
ùěèãąē÷Ĭĕãüĕ÷ĢĎîŇ ĵĢýĠĈēùěèãąē÷Ĭĕãüĕ÷ğĈĦâĵĢý ĆĕąâĕĆğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăåúĘħýĆĆéěĢüùěèûĕĆüĬĨĕĢéĒ
ãęĨüĐąĜŇâĔýþĆēğăúãĐèăĔąāėýĔøė ĎüŇĊąýĆėâĕĆúĕèâĕĆĠāúąŋ ĎüŇĊąåĆĔĊğåĈĚħĐüúĘħčăĕâĕëĕ÷ģúąĎüŇĊąğĆĚĐúňĐèĠýü
ĠĈēĎüŇĊąÿĈėøüĬĨĕčēĐĕ÷éĬĕĠüâøĕĄëüė÷ãĐèăĔąāĚĨüúĘħþĆēčýăĔąĠĈēĄĜĈåŇĕâĕĆëŇĊąğĎĈĚĐ÷ĔèüĘĨ

(9* ++):<
İýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąĠĈē÷ėüùĈŇĄ
 ğ÷ĚĐüøěĈĕåĄıĴĴİāćċéėâĕąüıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒġ÷ąčŇĊüâĈĕèĠĈēčùĕüĘâĕëĕ÷
ĢüăĜĄėăĕåģ÷ňøė÷øĕĄčùĕüâĕĆöŋĠĈēĐĐâþñėýĔøėèĕüýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąĆŇĊĄâĔýğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷ĠĈē
ăĕåĆĕëâĕĆġ÷ąøĈĐ÷ĠĈēøŇĐğüĚħĐèĆĊĄİĴĵåĆĔĨèåĆĐýåěĈĄĳĲéĔèĎĊĔ÷úĔħĊúěâăĕåãĐèþĆēğúċġ÷ąčĬĕĆĊé
åĊĕĄğčĘąĎĕąþĆēğĄėüčùĕüâĕĆöŋåĊĕĄøňĐèâĕĆĢüāĚĨüúĘħþĆēčýăĔąĆē÷ĄåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐĐąŇĕèğĆŇè÷ŇĊüğāĚħĐýĆĆğúĕ
åĊĕĄğ÷ĚĐ÷ĆňĐüãĐèÿĜþň ĆēčýăĔą÷ňĊąğåĆĚĐħ èĐěþġăåýĆėġăåąĕğĊëăĔöôŋéĬĕüĊüĳĳĲĵĳåĆĐýåĆĔĊĠĈēĴĲķĳĲåü
ĆĊĄĄĜĈåŇĕúĔĨèčėĨüıĴĲĳįįķĴĸıýĕú

ăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
ĲĵİĲįĶįĳĴýĕú

ăĕåğĎüĚĐĸĳĸĲĵİİĸýĕú

ăĕåâĈĕè
ĸĲĲĸĴĲİĲĵýĕú
ăĕåĢøň
İİĳĲķİııĸıýĕú

ĠÿüăĜĄėĠč÷èĄĜĈåŇĕåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąĠĈē÷ėüùĈŇĄĠýŇèøĕĄăĕå
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čùĕüúĘħ
ăĕåğĎüĚĐ
ĠĄŇđŇĐèčĐü
ğëĘąèĢĎĄŇ
üŇĕü
ĠāĆŇ
øĕâ
ĈĬĕāĜü
ĈĬĕþĕè
ĐěøĆ÷ėøùŋ
āėČöěġĈâ
ĆĊĄĸéĔèĎĊĔ÷

éĬĕüĊü
åĆĔĨè
ı
Ĵ
İ
Ĵ
ı
İ
ı
İ
İ
ıį

čèğåĆĕēĎŋğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăå
åĆĐýåĆĔĊ

Ĳįį

İĲį



İĵ
İĴį
Ĵĸĵ

ĳįį
Ĳįįĸ
ĳįį
ĸĵ
İįĴį
ıķį
ķį


ĴĲİĴ

ĄĜĈåŇĕ ýĕú

ĶķĸĳĴįį
Ĵķııĵĳį
ĵĵįĸĸįį
İıİĸıĵįĵ
ĲĲĳįıķĶĲ
ĵĸĳĲįįį
ĴĲĴĵįįį
İĶıĸĵįį
İĳĸķĴįįį
ĸĳĸĲĵİİĸ

ıøěĈĕåĄıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒĆŇĊĄâĔýüĕąĐĬĕğăĐĠĄŇĆēĄĕ÷ĄĐýëě÷ûĕĆüĬĨĕĢéĒĠâŇÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąöýňĕüĎňĊąĄēãĕĄĎĄĜŇ Ĳ
øĠĄŇøĚħüĐĠĄŇĆēĄĕ÷éøĕâ

ăĕåâĈĕè
üåĆčĊĆĆåŋ
ĐěúĔąûĕüĘ
ĐŇĕèúĐè
āĆēüåĆċĆĘĐąěûąĕ
čėèĎŋýěĆĘ
þúěĄûĕüĘ
čĆēýěĆĘ
üåĆüĕąâ
þĆĕéĘüýěĆĘ

ĳ
İ
Ĳ
ĵ
İ
İ
İ
İ
İ

ıĴĴį
İįįį
İĴįį
ĶİįĴ
İįįį
Ĳįįį
Ĵįį
Ĵįį
Ĳįį











İķĲĶĸįİĵķ
İĳĸįıįıĸ
İįĸķııĳĶİ
ıķıĵĴįĶıĲ
ĶĴıĲįķĳĲ
Ķĳĸįįįį
ĳįĶİĵİĶĴ
ĲİĵıĶĸĶĲ
ıĲİĵııĶĵ
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čùĕüúĘħ
ëĔąüĕú
âĕîéüýěĆĘ
ëĈýěĆĘ
čĄěúĆþĆĕâĕĆ
ğāëĆýěĆĘ
ĆĊĄİĳéĔèĎĊĔ÷

éĬĕüĊü
åĆĔĨè
ı
ı
İ
İ
ı
ıķ

čèğåĆĕēĎŋğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăå
åĆĐýåĆĔĊ
Ĳįİį
Ĳİķ
Ĳĳį

ĵ
ıİİıĸ




ĳįį

ĳįį

ĄĜĈåŇĕ ýĕú
ĸķķĶķİĳĲ
ĲķıįĴĶĴı
ıįĳıĳĵİĲ
ĵĴĸĴĴįį
ĳĴĵĳĶį
ĸĲĲĸĴĲİĲĵ

ĸøěĈĕåĄıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒéĔ÷ĎüŇĊąĆùÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄčăĕâĕëĕ÷ģúąĢĎňýĆėâĕĆĠâŇÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąĢüāĚĨüúĘħ øġÿèğÿè
ĐþłĕġĄâéĐŇĕèúĐè

ķĸİĶıįĠĈēıİøěĈĕåĄıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒĆŇĊĄâĔýĄĜĈüėûėĆĕëþĆēëĕüěğåĆĕēĎŋĢüāĆēýĆĄĆĕëĜþùĔĄăŋýĆĆğúĕúěâãŋ
ÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąĢüāĚĨüúĘħéĔèĎĊĔ÷ĐěúĔąûĕüĘþúěĄûĕüĘčĄěúĆþĆĕâĕĆĠĈēâĕîéüýěĆĘ

28

čùĕüúĘħ

éĬĕüĊü
åĆĔĨè

ăĕåøēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ
ĆňĐąğĐĦ÷
Ĳ
ğĈą
İ
âĕďčėüûěŋ
İ
ċĆĘčēğâČ
Ĳį
ĐěýĈĆĕëûĕüĘ
İĳ
ýěĆĘĆĔĄąŋ
ĵ
čěĆėüúĆŋ
ı
ëĔąăĜĄė
İ
üåĆĆĕëčĘĄĕ
ĳ
ĆĊĄĸéĔèĎĊĔ÷
ĵı

čèğåĆĕēĎŋğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăå
åĆĐýåĆĔĊ
İįĴĴ
ĳįį
İįįį

ĲĲį
İķį


Ĳįįį
ĴĸĵĴ




ĳįĶĸĴ
İİĲĳ
Ĳĸĸ
ĵįį
ıįįį

ĳĳĸıķ

ĄĜĈåŇĕ ýĕú

ĳįĲĶĵĳĳĲ
ıĳķĵıķįį
ıķķįĵİİĵ
ĵįıĳĴİĸĳ
ĳįİĴĲĵĴį
ĲĴıįİĲĸķ
ĵįĸıįį
ĲĶİĴįĴįį
ĸĲĸįİĶĳĳ
ĲĵİĲįĶįĳĴ

ı ĠĈēĶ øěĈĕåĄ  ıĴĴıčùĕüĘâĕëĕ÷úĘħ ĶéĐěýĈĆĕëûĕüĘ ýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąĢüāĚĨüúĘħ ĐġãèğéĘąĄĠĈēĐāėýĜĈĄĔèčĕĎĕĆ
éĐěýĈĆĕëûĕüĘ

ĶøěĈĕåĄıĴĴıčùĕüĘâĕëĕ÷úĘħ İéčěĆėüúĆŋ þñėýĔøėèĕüýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąöýňĕüĈĬĕëĘ ĎĄĜŇ ĸøĬĕýĈåĐġåĐğĄĚĐèčěĆėüúĆŋ
ġ÷ąĄĐýëě÷čěãĐüĕĄĔąþĆēéĬĕĊĔüąĕčĕĄĔîþĆēéĬĕýňĕüĠĈēąĕĠâňüĬĨĕâĔ÷ğúňĕĴįëě÷
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čùĕüúĘħ
ăĕåĢøň
ëěĄāĆ
üåĆċĆĘûĆĆĄĆĕë
čěĆĕČðĆŋûĕüĘ
þŌøøĕüĘ
ąēĈĕ
üĆĕûėĊĕč
āĔúĈěè
čèãĈĕ
čøĜĈ
āĔèèĕ
øĆĔè
ĆĊĄİİéĔèĎĊĔ÷

éĬĕüĊü
åĆĔĨè
İ
Ĵ
ĳ
Ĳ
ı
ķ
ĳ
Ĵ
ĳ
ķ
ı
ĳĵ

čèğåĆĕēĎŋğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăå
åĆĐýåĆĔĊ
Ĵįį
ıĵĵİ
İĳĶį
İķĳį
Ĵįį
ıĴİį
İĸĴį
İĸĲĴ
Ĵįį
ıįįĶ
ķįİ
İĵĵĶĳ

ĄĜĈåŇĕ ýĕú


ıķĴĳİĵĵį
 İĸĲĸįķĲĴķ
 İįĶĶĵĸıĳĴ
 İĳĵĲıĶĳķį

ıĳĲķĶİĴį
 İĶĸĳıįįĴį

ĳĸĳĵıĴĴį
 İĲĵĲıİĶıĳ

ĲİĲİįĴįį
Ĳıįį İĸĳĲĲĳĶĸİ

ĴıįıķĶķĳ
Ĳıįį İİĳĲķİııĸı

İĲİĳ āćċéėâĕąü ıĴĴığĈãĕûėâĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúąĆŇĊĄâĔýÿĜňĊŇĕĆĕëâĕĆéĔèĎĊĔ÷þŌøøĕüĘ ĠĈēüĕąâğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷þŌøøĕüĘ
ýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐěúâăĔąĢüğãøĐĠĄŇĈĕüĠĈēĐğĄĚĐèþŌøøĕüĘ

čĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒģ÷ňčŇèĎüŇĊąøŇĕèĥğãňĕģþĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýĐěúâăĔą÷ĔèüĘĨ
 ĎüŇĊąğåĈĚħĐüúĘħğĆĦĊĠĈēĎüŇĊąýĆĆğúĕúěâãŋ ğãňĕģþþĆēğĄėüčùĕüâĕĆöŋ ĠĈēĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐġ÷ą
þñėýĔøėèĕüĆŇĊĄâĔýğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷úĘħþĆēčýăĔą
  ĎüŇĊąğĆĚĐúňĐèĠýüĲëě÷ğãňĕģþĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąğāĚħĐâĕĆĐāąāĠĈēâĕĆãüčŇèĢüāĚĨüúĘħ
øĬĕýĈ÷èčėèĎŋĠĈēøĬĕýĈ÷ėü÷ĬĕĐĬĕğăĐéĔèĎĕĆéĔèĎĊĔ÷ĆňĐąğĐĦ÷ġ÷ąþñėýĔøėèĕüøĔĨèĠøŇĊĔüúĘħİİøěĈĕåĄ¼Ĳįāćċéėâĕąü
ıĴĴİĠĈēĢüāĚĨüúĘħĐĬĕğăĐþĕâāüĔèéĔèĎĊĔ÷üåĆċĆĘûĆĆĄĆĕëøĔĨèĠøŇĊĔüúĘħıĶāćċéėâĕąü¼ĳûĔüĊĕåĄıĴĴİ

30

 ĎüŇĊąĆùÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄĲëě÷ĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐ÷ňĕüüĬĨĕ÷ĚħĄčēĐĕ÷ĠâŇÿĜňþĆēčýăĔąĢüāĚĨüúĘħøĕĬ ýĈ÷èčėèĎŋ
øĬĕýĈ÷ėü÷ĬĕĠĈēøĬĕýĈĄŇĊèĈĕ÷ĐĬĕğăĐéĔèĎĕĆéĔèĎĊĔ÷ĆňĐąğĐĦ÷ÿĈėøĠĈēĠéâéŇĕąüĬĨĕ÷ĚħĄğêĈĘħąĊĔüĈēķįįįįĈėøĆ
ġ÷ąþñėýĔøėèĕüøĔĨèĠøŇĊĔüúĘħİİøěĈĕåĄİİûĔüĊĕåĄıĴĴİ

üĐâéĕâüĘĨ ĢüþĿèýþĆēĄĕöıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒĆŇĊĄâĔýĄĜĈüėûėġååĕġåĈĕþĆēğúċģúą
ĢüġåĆèâĕĆüĬĨĕúėāąŋþŌüüĬĨĕĢéĢĎňâĕëĕ÷üĬĕüĬĨĕ÷ĚħĄĄĐýĢĎňÿĜňþĆēčýăĔąĆĊĄĵĴåĆĔĨèıĲéĔèĎĊĔ÷éĬĕüĊüĲıİĳĶĠāå
İĸıķķıãĊ÷ ĆĊĄĄĜĈåŇĕúĔĨèčėĨüİĸıķķıįýĕú

čĬĕĎĆĔýâĕĆğøĆĘąĄāĆňĐĄĆĔýčùĕüâĕĆöŋĐěúâăĔąúĘħåĕ÷ĊŇĕéēĆěüĠĆèãęĨüğĆĚħĐąĥčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒģ÷ňéĔ÷
úĬĕĠýýĂĐĆŋĄøė÷øĕĄčùĕüâĕĆöŋăĔąāėýĔøė ĠĈēåĊĕĄøňĐèâĕĆåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐéĕâğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷úĘħþĆēčýăĔą
ġ÷ąċĜüąŋĊėúąěčĚħĐčĕĆčăĕâĕëĕ÷ģúąéē÷ĬĕğüėüâĕĆčŇèĠýýĂĐĆŋĄ÷ĔèâĈŇĕĊģþąĔèğĎĈŇĕâĕëĕ÷éĔèĎĊĔ÷úĘħģ÷ňĆĔýĆĕąèĕü
éĕââĆĄþŃĐèâĔüĠĈēýĆĆğúĕčĕûĕĆöăĔąĊŇĕğþŎüāĚĨüúĘħğčĘħąèăĔąĎĆĚĐāĚĨüúĘħþĆēčýăĔąğāĚħĐĢĎňğâė÷åĊĕĄĆĊ÷ğĆĦĊĢüâĕĆ
øė÷øĕĄčùĕüâĕĆöŋ ĠĈēĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐĐąŇĕèúĔüúŇĊèúĘ āĆňĐĄğþľ÷ċĜüąŋĐĕĬ üĊąâĕĆéĔ÷âĕĆăĔąāėýøĔ ė öċĜüąŋþñėýøĔ âė ĕĆ
ăĔąāėýøĔ čė ăĕâĕëĕ÷ģúąğāĚĐħ þĆēëěĄčùĕüâĕĆöŋåĊĕĄğčĘąĎĕąĠĈēåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐéĕâĎüŇĊąèĕüøŇĕèĥĐąŇĕèøŇĐğüĚĐħ è
ġ÷ąĄĘâĕĆþĆēğĄėüčùĕüâĕĆöŋ âĕĆčĔħèâĕĆĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐ÷ňĕüøŇĕèĥúĔĨèąĕüāĕĎüēğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăå
ąĕğĊëăĔöôŋ ĒĈĒĆĊĄùęèâĕĆþĆēčĕüèĕüĠĈâğþĈĘħąüãňĐĄĜĈĆēĎĊŇĕèâĔüúĔĨèĢü÷ňĕüúĆĔāąĕâĆğåĆĚħĐèĄĚĐĠĈēýěåĈĕâĆ
ğāĚħĐâĕĆþñėýĔøėèĕüýĆĆğúĕúěâãŋúĘħĆĊ÷ğĆĦĊĠĈēøĆèâĔýåĊĕĄøňĐèâĕĆãĐèÿĜňþĆēčýăĔą
ıýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýăĔąĎüĕĊ
 ğ÷ĚĐüøěĈĕåĄıĴĴİ¼ĄĘüĕåĄıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒģ÷ňĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔą
úĘħģ÷ňĆĔýåĊĕĄğ÷ĚĐ÷ĆňĐüéĕâăĕĊēĐĕâĕċĎüĕĊğąĦüĆĊĄĳıåĆĔĨèĢüıĲéĔèĎĊĔ÷ġ÷ąĄĐýÿňĕĎŇĄğåĆĚħĐèâĔüĎüĕĊğåĆĚħĐè
ĐěþġăåýĆėġăåąĕĠĈēğĊëăĔöôŋ ëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąéĬĕüĊüİİķĴåĆĐýåĆĔĊĠĈēıİıĸıåüĠĈēéĔ÷ĎüŇĊą
ĠāúąŋğåĈĚħĐüúĘħ ĢĎňýĆėâĕĆøĆĊéĆĔâČĕġĆåýĆėâĕĆúĕèúĔüøâĆĆĄĠâŇÿĜňþĆēčýăĔąĎüĕĊìęħèĐąĜŇĢüāĚĨüúĘħĎŇĕèģâĈúěĆâĔü÷ĕĆ
éĬĕüĊüİĵįįåüĆĊĄĄĜĈåŇĕúĔĨèčėĨüıįĸĴıĲĳĸĳýĕú
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ăĕå
ğĎüĚĐ

éĔèĎĊĔ÷

ğëĘąèĢĎĄŇ
ğëĘąèĆĕą
ĠĄŇđĐŇ èčĐü
üŇĕü
ĈĬĕāĜü
ĐěúąĔ ûĕüĘ
ĈĬĕþĕè
øēĊĔüĐĐâğêĘąèğĎüĚĐ âĕďčėüûěŋ
ãĐüĠâŇü
ëĔąăĜĄė
üåĆĆĕëčĘĄĕ
ĄĎĕčĕĆåĕĄ
ĎüĐèåĕą
ĎüĐèýĔĊĈĬĕăĜ
ĆňĐąğĐĦ÷
čĆēĠâňĊ
ğĈą
Đě÷ĆûĕüĘ
üåĆāüĄ
ĐěýĈĆĕëûĕüĘ
âĈĕè
âĕîéüýěĆĘ
üåĆčĊĆĆåŋ
ğāëĆýěĆĘ
ĆĊĄ
ıĲéĔèĎĊĔ÷
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ĄĜĈåŇĕ ýĕú
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ĲýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĊĕøăĔą
 ğ÷ĚĐüĄĘüĕåĄøěĈĕåĄıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒģ÷ňĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýĊĕøăĔąĆĊĄ
ĲķåĆĔĨèĢüİįéĔèĎĊĔ÷ģ÷ňĠâŇâĆěèğúāĄĎĕüåĆýěĆĘĆĔĄąŋčěĆėüúĆŋčĆēĠâňĊċĆĘčēğâČĐĬĕüĕéğéĆėîëĔąăĜĄėĐěýĈĆĕëûĕüĘ
âĕîéüýěĆĘ ĠĈēčøĜĈġ÷ąĄĐýğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăåąĕĠĈēğĊëăĔöôŋ ëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąéĬĕüĊüĳķķİ
åĆĐýåĆĔĊĠĈēİİĴåüĆĊĄĄĜĈåŇĕúĔĨèčėĨüİĶĶĸķĲĵįĲýĕú
čùĕüúĘħ
âĆěèğúāĄĎĕüåĆ
ýěĆĘĆĔĄąŋ
čěĆėüúĆŋ
čĆēĠâňĊ
ċĆĘčēğâČ
ĐĬĕüĕéğéĆėî
ëĔąăĜĄė
ĐěýĈĆĕëûĕüĘ
âĕîéüýěĆĘ
čøĜĈ
ĆĊĄİįéĔèĎĊĔ÷

éĬĕüĊü åĆĔĨè
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ĄĜĈåŇĕ ýĕú
İİĵıĴĲĸ
ıįķıįįį
ıĳĵĳĳįķķ
İĳįķıİķį
İĲĶĶĵķİĵ
İįĸİĲĴıĵ
İĸĴįįį
ĲĳĵĴĶıĴĳ
İĶİĲĶķ
ĴĸĲĲıĳįį
İĶĶĸķĲĵįĲ

ĳâĕĆýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýăĔąĠĈňè
 ğ÷ĚĐüĄĘüĕåĄĠĈēğĄČĕąüıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒģ÷ňĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýăĔąĠĈňè
ĢüıéĔèĎĊĔ÷ģ÷ňĠâŇ ĐěýĈĆĕëûĕüĘ ĠĈēğāëĆýěĆĘ ġ÷ąĄĐýğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăåąĕĠĈēğĊëăĔöôŋ ĢĎňÿĜňþĆēčýăĔą
éĬĕüĊüİįĶįåĆĐýåĆĔĊĄĜĈåŇĕĴĵĵķįýĕúĠĈēüĬĕĆùÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄğåĈĚħĐüúĘħčăĕâĕëĕ÷ģúąāĆňĐĄğéňĕĎüňĕúĘħ
ĐĐâþñėýĔøėèĕüÿĈėøüĬĨĕ÷ĚħĄğāĚħĐĠéâéŇĕąĢĎňÿĜňþĆēčýăĔąĠĈňèĢüéĔèĎĊĔ÷ĐěýĈĆĕëûĕüĘ ĠĈēčěĆėüúĆŋ ĄĜĈåŇĕķĸįıĳýĕú
ĆĊĄĄĜĈåŇĕúĔĨèčėĨüķİĵķĶĲýĕú
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(9*: !QM:)?5)!@1*č
İýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýăĔąéĕâåĊĕĄģĄŇčèýĢüýňĕüğĄĚĐè
 ĎüŇĊąĠāúąŋêěâğêėüğøĆĘąĄāĆňĐĄĆĔýĐěýĔøėăĔąĎĄĜŇčăĕâĕëĕ÷ģúą
 ĆēĎĊŇĕèğ÷ĚĐüĄâĆĕåĄğĄČĕąüĠĈēâĔüąĕąüıĴĴıéĔ÷ğéňĕĎüňĕúĘħþñėýĔøėèĕüĎüŇĊąĠāúąŋêěâğêėü
ğāĚĐħ ğøĆĘąĄāĆňĐĄĆĔýĐěýøĔ ăė ąĔ ĎĄĜŇ öúĬĕğüĘąýĆĔòýĕĈéĔ÷øĔèĨ ċĜüąŋþñėýøĔ âė ĕĆöčùĕüĘĊúė ąěāĈİâĐèāĈúĘħ İĆĔâČĕāĆēĐèåŋ
ĠĈēĎĐčĄě ÷ ĠĎŇ è ëĕøė  ĠĈēĆŇ Ċ ĄâĔ ý čùĕýĔ ü âĕĆĠāúąŋ êě â ğêė ü ĠĎŇ è ëĕøė  ĠĈēċĜ ü ąŋ ğ ĐĆĕĊĔ ö čĬ ĕ üĔ â âĕĆĠāúąŋ 
âĆěèğúāĄĎĕüåĆöġĆèāąĕýĕĈčèçŋ ĠĈēĈĕüāĆēýĆĄĆĜþúĆèĄňĕğāĚħĐğøĆĘąĄāĆňĐĄĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐĠâŇúěâĀłĕą
úĘħģ÷ňĆĔýýĕ÷ğéĦýéĕâğĎøěâĕĆöŋåĊĕĄģĄŇčèýĢüýňĕüğĄĚĐèĢĎňýĆėâĕĆÿĜňþłĊąĆĊĄúĔĨèčėĨüİĳĲĆĕą

øĔĨèċĜüąŋþñėýĔøėâĕĆúĕèâĕĆĠāúąŋĢüčùĕüâĕĆöŋêěâğêėüöčùĕüĘĊėúąěâĐèāĈúĘħİĆĔâČĕāĆēĐèåŋĆēĎĊŇĕèĊĔüúĘħķ¼İĳğĄČĕąüıĴĴı
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ıýĆĆğúĕúěâãŋÿĜňþĆēčýĐĔååĘăĔą
 ğ÷ĚĐüâĔüąĕąüıĴĴİøěĈĕåĄıĴĴıčĬĕüĔâèĕüýĆĆğúĕúěâãŋĒģ÷ňĢĎňåĊĕĄëŇĊąğĎĈĚĐÿĜňþĆēčýĐĔååĘăĔą
ĆĊĄİİķåĆĔĨèĢüİıéĔèĎĊĔ÷ģ÷ňĠâŇâĆěèğúāĄĎĕüåĆčĄěúĆþĆĕâĕĆğāëĆýěĆĘčĆēĠâňĊüåĆĆĕëčĘĄĕğëĘąèĢĎĄŇĠāĆŇ
ċĆĘčēğâČþĆēéĊýåĘĆĘãĔüûŋčěĆėüúĆŋĐěýĈĆĕëûĕüĘĠĈēüåĆċĆĘûĆĆĄĆĕëġ÷ąĄĐýğåĆĚħĐèĐěþġăåýĆėġăåąĕĠĈēğĊëăĔöôŋ
éĬĕüĊüķıįåĆĐýåĆĔĊĠĈēıĲķĸåüĆĊĄĄĜĈåŇĕúĔĨèčėĨüķĸĸĶĳįķįýĕú
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åĆĐýåĆĔĊ
ĸĸĲ
Ĳķ
İį
İį
ıı
ĵĴ
ķ
İıĴ
İĵ
ıı
ĳĲ
ı
İĲĴĳ

ĄĜĈåŇĕ ýĕú
ĶįķĶĸĲĳĳ
ĴĲıĳķķĲ
Ĳĵĵĸįı
İĶĳķıĵĳ
İİıĲİĶı
ııĵķįĳı
ĳķĶįıı
İĵııįİį
ıķĶįĲĵ
İĲķķįķı
ĳĲĵįįįĸ
İİĸĲİĳ
ķĸĸĶĳįķį
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งานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำ�เนินงาน
ตามภารกิจหลักที่สำ�คัญประการหนึ่งอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ การให้บริการทางการแพทย์ สุขภาพอนามัย และการ
สงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสนั้นได้รับการตรวจ
รักษา การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และสุขภาพอนามัย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี ลดการพึ่งพิงผู้อื่น สามารถดำ�เนินชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลต่อการพัฒนาทาง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป
การให้บริการโดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้การรักษาในหลายลักษณะ ได้แก่ การตรวจรักษาโรค
เฉพาะทาง และการทำ�ผ่าตัด เช่น หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการ
“ยิ้มสวยเสียงใสฯ” หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต หน่วยแพทย์แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
และหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ ส่วนการตรวจรักษาโรคทั่วไป เช่น การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ และหน่วยแพทย์
ในกิจกรรมสุขภาพแจ่มใสในบ้านตะวันใหม่ รวมถึงการให้ความรู้ทางสุขภาพอนามัย การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค
บริโภค ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น
●

การให้บริการทางการแพทย์

กิจกรรมหน่วยแพทย์เฉพาะทาง
๑. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
เป็นกิจกรรมที่ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาที่ยากไร้ ณ สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว และปฏิบัติงานในรูปแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลประจำ�อำ�เภอที่ไม่มีจักษุแพทย์ โดย
คัดเลือกอำ�เภอที่มีระยะทางห่างจากจังหวัดประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร และประชากรมีรายได้ตํ่า ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สโมสรโรตารีทุ่งคา จังหวัดภูเก็ต ได้น้อมเกล้าฯ ถวายรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่แด่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้มีการทดลองปฏิบัติงานตรวจรักษาและผ่าตัดบนรถคันดังกล่าว โดย
ดำ�เนินการในรูปแบบโครงการนำ�ร่องคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และออกปฏิบัติงานเชิงลึกในระดับตำ�บล
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒  หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ปฏิบัติงาน ๒๐ ครั้ง มีผู้ได้รับการตรวจรักษา จำ�นวน ๑๑,๑๗๖ ราย  และ
ได้รับการผ่าตัด  จำ�นวน ๓,๑๗๒ ราย  ประกอบด้วย   
๑.๑ หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ณ สถานีกาชาดที่ ๖ อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาที่ยากไร้ ทุกสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๕ วัน ปฏิบัติงาน
ทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง โดยทำ �การผ่าตัดในวันพุธ – ศุกร์ ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตาในวันเสาร์และอาทิตย์ นอกจากนี้
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ได้มีการจัดทำ�โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ
ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สรุปผล
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. จำ�นวนผู้ป่วยนอก
๗,๓๒๒
ราย
๒. จำ�นวนผู้ป่วยใน
๑,๐๘๔
ราย
รวมทั้งสิ้น
๘,๔๐๖
ราย
๓. จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด จำ�แนกตามโรค
- ต้อกระจก		
๙๘๖
ราย
- ต้อหิน		
๖๔
ราย
- ต้อเนื้อ		
๘๔๖
ราย
- อื่นๆ		
๑๘๕
ราย
รวมทั้งสิ้น     
๒,๐๘๑
ราย

เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ และผู้ป่วยผ่าตัดโรคตา
ณ สถานีกาชาดที่ ๖ อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตา
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ตารางแสดงผลการตรวจและผ่าตัดผู้ป่วย
วันที่
๑๕-๑๙ ต.ค.๕๑
๑๒-๑๖ พ.ย.๕๑
๑-๕ ธ.ค.๕๑
๑๗-๒๑ ธ.ค.๕๑
๑๔-๑๘ ม.ค.๕๒
๑๘-๒๒ ก.พ.๕๒
๑๘-๒๒ มี.ค.๕๒
๒๒-๒๖ เม.ย.๕๒
๑๓-๑๗ พ.ค.๕๒
๑๗-๒๑ มิ.ย.๕๒
๑๕-๑๙ ก.ค.๕๒
๑๐-๑๖ ส.ค.๕๒
๑๖-๒๐ ก.ย.๕๒
รวม

จำ�นวนผู้มารับบริการตรวจรักษา
จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด
(ราย)
(ราย)
ผูป้ ว่ ยนอก ผู้ป่วยใน รวม ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ อื่น ๆ
๖๓๐
๑๒๘
๗๕๘
๗๙
๓
๘๐
๗
๕๑๘
๖๙
๕๘๗
๕๗
๐
๖๖
๑
๐
๗๙
๗๙
๗๗
๐
๐
๒
๗๒๙
๗๒
๘๐๑
๖๘
๕๒
๑๐
๑๓๐
๕๗๓
๖๘
๖๔๑
๖๖
๑
๗๒
๓
๖๕๖
๖๗
๗๒๓
๖๕
๒
๑๐๕
๔
๖๑๒
๘๗
๖๙๙
๘๒
๑
๙๙
๕
๖๒๔
๗๘
๗๐๒
๗๖
๐
๕๙
๒
๔๖๐
๗๗
๕๓๗
๗๖
๑
๘๖
๒
๗๑๐
๘๐
๗๙๐
๗๒
๑
๕๗
๑๒
๕๐๖
๖๑
๕๖๗
๖๐
๑
๙๒
๐
๖๐๗
๑๔๒
๗๔๙
๑๓๓
๒
๕๙
๑๑
๖๙๗
๗๖
๗๗๓
๗๕
๐
๖๑
๖
๗,๓๒๒ ๑,๐๘๔ ๘,๔๐๖
๙๘๖
๖๔
๘๔๖
๑๘๕

รวม
๑๖๙
๑๒๔
๗๙
๑๓๐
๑๔๒
๑๗๖
๑๘๗
๑๓๗
๑๖๕
๑๔๒
๑๕๓
๒๐๕
๑๔๒
๒,๐๘๑

๑.๒ กิจกรรมขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากการปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
มีผมู้ ารับการรักษาเป็นจำ�นวนมากจากทัง้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ เป็นผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ น
ถิ่นทุรกันดาร รายได้น้อยและมีความลำ�บากในการเดินทาง จึงได้ขยายงานโครงการหน่วยแพทย์จักษุฯ ขึ้น เพื่อให้การ
ช่วยเหลือในเชิงรุกและเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสให้มากที่สุด โดยปฏิบัติงานในรูปแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาล
ประจำ�อำ�เภอที่ไม่มีจักษุแพทย์ ปฏิบัติงานครั้งละ ๑๐ วัน โดยตั้งเป้าหมายตรวจผู้ป่วยนอกจำ�นวน ๕๐๐ ราย/ครั้ง
ผ่าตัดต้อกระจกครั้งละ ๑๐๐ ราย และผ่าตัดโรคอื่นๆ เช่น ต้อหิน ต้อเนื้อ ฯลฯ
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ณ โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
ถึง ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ และโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๘ เมษายน ถึง
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
จำ�นวนผู้มารับบริการ
๑. จำ�นวนผู้ป่วยนอก
๑,๕๑๖
ราย
๒. จำ�นวนผู้ป่วยใน
๑๗๒
ราย
รวมทั้งสิ้น
๑,๖๘๘
ราย
๓. จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด จำ�แนกตามโรค
- ต้อกระจก		
๒๗๓
ราย
- ต้อหิน		
๑
ราย
- ต้อเนื้อ		
๒๑๐
ราย
- อื่นๆ		
๒๒
ราย
รวมทั้งสิ้น     
๕๐๖
ราย
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๑.๓ กิจกรรมรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติงาน ๕ ครั้ง ในพื้นที่ทุรกันดารระดับตำ�บล ๕ จังหวัด ได้แก่ ที่สถานีอนามัยบ้านระเริง
ตำ�บลบ้านระเริง อำ�เภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำ�บลท่ากระดาน อำ�เภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีอนามัยบ้านสามแยกด่านชุมพล ตำ �บลด่านชุมพล อำ�เภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ที่ทำ�การ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลหินดาด อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และวัดมัชฌิมวิทยาราม ตำ�บลบ้านลาน
อำ�เภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. จำ�นวนผู้มารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น       ๑,๐๘๒
ราย
๒. จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทั้งสิ้น        ๕๘๕
ราย
								 จำ�แนกการผ่าตัดเป็น
								 - ผ่าตัดต้อกระจก ๒๘๗ ราย
								 - ผ่าตัดต้อเนื้อ		 ๒๘๑ ราย
								 - ผ่าตัดต้อหิน		
๓ ราย
								 - ผ่าตัดอื่นๆ		
๑๔ ราย
*** ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมรถคลินิกจักษุฯ ประสบความสำ�เร็จด้วยดี โดยการประเมินผลการตรวจ
หลังการผ่าตัดต้อกระจก ๑๔ วัน ผู้ป่วยทุกรายมองเห็นชัดขึ้น ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และมีความพึงพอใจ
ต่อบริการที่ได้รับ

เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ
พร้อมมอบของขวัญให้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ณ สถานีอนามัยบ้านทุ่งมะกอก ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
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ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
ลำ�ดับ
ที่

รายการ

๑

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ)
ดี

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

รวม

การจัดสถานที่ในการให้บริการมีความสะดวก

๙๕.๓๑

๔.๒๑

๐.๔๘

๑๐๐

๒

ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

๙๑.๗๘

๘.๒๒

๐

๑๐๐

๓

มารยาทในการต้อนรับของเจ้าหน้าที่

๙๗.๙๒

๑.๘๖

๐.๒๒

๑๐๐

๔

การอธิบายถึงขั้นตอนการให้บริการ

๙๗.๒๔

๒.๔๙

๐.๒๗

๑๐๐

๕

เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยหรือญาติซักถาม
ข้อสงสัยต่าง ๆ

๙๕.๙๑

๔.๐๙

๐

๑๐๐

๒.หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการ
“ยิ้มสวยเสียงใส เทิดพระเกียรติ ๕๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
๒.๑  หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอื่น เป็นกิจกรรม
ที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และความร่วมมือของหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ฝ่ายศัลยศาสตร์และฝ่ายวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งแพทย์ วิสัญญี แพทย์และ
พยาบาลอาสาสมัคร จากภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันดำ�เนินการตรวจและผ่าตัดรักษาแก้ไขความพิการ ปากแหว่ง
เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก นิ้วเกิน นิ้วติดกัน
เป็นต้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้ออกไปให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษา  ณ โรงพยาบาลประจำ�จังหวัด
ต่างๆ จำ�นวน ๖ ครั้ง ใน ๖ จังหวัด ดังนี้
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- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน-๔ ธันวาคม ๒๕๕๑

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕-๙ มกราคม ๒๕๕๒ 		

โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 		

โรงพยาบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

- ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

- ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๙-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
๑. ตรวจผู้ป่วยนอก             จำ�นวน    ๕๕๓ ราย
๒. ผ่าตัดรักษา
จำ�นวน   ๓๑๒ ราย  
จำ�แนกตามการผ่าตัดดังนี้
		 - ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่ง		
๘๐ ราย
		 - ผ่าตัดแก้ไขเพดานโหว่		
๕๐ ราย
		 - ผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งและเพดานโหว่
๑๑ ราย
		 - ผ่าตัดแก้ไขนิ้วติดกัน		
๑๒ ราย
		 - ผ่าตัดแก้ไขนิ้วเกิน		
๒๗ ราย
		 - ผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นหดรั้ง		
๖๔ ราย
		 - ผ่าตัดอื่นๆ		
๖๘ ราย

หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
และโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามลำ�ดับ

ตารางแสดงผลการตรวจและผ่าตัดรักษาผู้ป่วย
ครั้งที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
เลย
พะเยา
พิษณุโลก
มหาสารคาม
ปัตตานี
รวม

ชาย
๖
๓
๒๔
๘
๒๒
๕
๖๘

จำ�นวนผู้ป่วยนอก (ราย)
หญิง
เด็ก
รวม
๑๓
๔๖
๖๕
๘
๑๘
๒๙
๙๙
๒๙
๑๕๒
๘
๖๔
๘๐
๔๗
๙๙
๑๖๘
๑๐
๔๔
๕๙
๑๘๕
๓๐๐
๕๕๓

จำ�นวนผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด(ราย)
ชาย
หญิง
เด็ก
รวม
๕
๘
๓๐
๔๓
๑
๔
๑๔
๑๙
๒๐
๓๐
๒๓
๗๓
๘
๔
๔๕
๕๗
๑๑
๒๐
๔๔
๗๕
๕
๗
๓๓
๔๕
๕๐
๗๓
๑๘๙
๓๑๒

๒.๒ โครงการ “ยิ้มสวย เสียงใส เทิดพระเกียรติ ๕๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี” เป็นกิจกรรมที่สภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ แก้ปัญหาความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ สร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานแบบบูรณาการและสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การค้นหา การคัดกรอง การรักษาทางศัลยกรรม
ทั น ตกรรม การฝึ ก พู ด รวมถึ ง ค้ น หาปั จ จั ย เสี่ ย งการเกิ ด โรค โดยหวั ง ผลให้ ท ารกปากแหว่ ง เพดานโหว่ ทุ ก ราย
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ได้รับการดูแลในระยะเวลาที่เหมาะสม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยกลุ่มนี้ และลดอุบัติการณ์การเกิดโรค โดยระยะ
เวลาดำ�เนินการ ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้ดำ�เนินงานดังนี้
• การลงทะเบียนผู้ป่วย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
		 - จำ�นวนผู้ลงทะเบียนผู้ที่มีปากแหว่ง เพดานโหว่		
๑,๑๓๗ ราย
		 - จำ�นวนผู้ที่ได้รับการผ่าตัด			
๑,๒๐๔ ราย
		 - บริการใส่เพดานเทียม		
		
๓๘๔ ครั้ง
		 - บริการจัดฟัน				
๑,๔๒๙ ครั้ง
		 - บริการแก้ไขการพูด 			
๑,๓๙๗ ครั้ง

ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี วันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ก่อนผ่าตัด		

หลังผ่าตัด

ก่อนผ่าตัด

หลังผ่าตัด

การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำ�หนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ “ยิ้มสวย เสียงใสฯ”
โดยให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการ เบิกเงินได้เมื่อทำ�การผ่าตัดครั้งละ ๖,๕๐๐ บาท และสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายได้เมื่อผู้ป่วยในโครงการรับบริการทันตกรรมจัดฟัน ใส่เพดานเทียม และแก้ไขการพูด /ฝึกพูด
สภากาชาดไทย กำ�หนดให้มอบค่าเดินทาง ค่ากินอยู่สำ�หรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
ผูป้ ว่ ยทีร่ กั ษาทางทันตกรรมจัดฟัน ใส่เพดานเทียม ครัง้ ละ ๕๐๐ บาท และผูป้ ว่ ยฝึกพูดหรือแก้ไขการพูด ครัง้ ละ ๕๐๐ บาท
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้จ่ายเงินให้และส่งหลักฐานมาเบิกได้ที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
และรับเงินค่าเดินทางได้ที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เบิกค่าดำ�เนินการเบ็ดเตล็ดในการผ่าตัด
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท
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ยอดการเบิกจ่ายเงินค่าเดินทางผูป้ ว่ ยในโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทัง้ สิน้ ๒,๙๗๑,๐๐๐ บาท   
จำ�แนกเป็น
๑. เหล่ากาชาดจังหวัดเบิกค่าเดินทางจากสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
		 - ผ่าตัด
๑,๒๒๗ ครั้ง เป็นเงิน
๑,๒๒๗,๐๐๐ บาท
		 - ใส่เพดานเทียม
๓๘๔ ครั้ง เป็นเงิน
๑๙๒,๐๐๐ บาท
		 - ทันตกรรมจัดฟัน ๑,๔๒๙ ครั้ง เป็นเงิน
๗๑๔,๕๐๐ บาท
		 - แก้ไขการพูด
๑,๓๙๗ ครั้ง เป็นเงิน
๖๙๘,๕๐๐ บาท
๒. สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบเงินค่าเดินทางให้ผู้ป่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
- ผ่าตัด
๑๓๙ ครั้ง เป็นเงิน
๑๓๙,๐๐๐ บาท
๓. สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ เบิ ก ค่ า ดำ� เนิ น การเบ็ ด เตล็ ด รายละ ๑,๐๐๐ บาท จำ� นวน ๑,๒๓๐ ครั้ ง
เป็นเงิน ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท

การประชุมเชิงปฏิบัติการของสหสาขาวิชาชีพ
โครงการยิ้มสวย เสียงใสฯ ได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง
แห่งประเทศไทย สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย ในการสนับสนุนการสร้าง
ความรู้ ศักยภาพในการดูแลรักษาปากแหว่ง เพดานโหว่ แก่บุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อให้สามารถรักษาภาวะนี้ได้
ในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ให้การดูแลผู้ปากแหว่ง เพดานโหว่ในแต่ละภูมิภาค ที่มีมาตรฐานไป
ในทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของสหสาขาวิชาชีพ ดังนี้
๑. ประชุ ม อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ งการใช้ เ พดานเที ย มก่ อ นการผ่ า ตั ด ริ ม ฝี ป ากและเพดาน
ในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ เพื่อสนับสนุนให้ทันตแพทย์สามารถให้การรักษาขั้นต้น ในการใช้เพดานเทียมเพื่อ
เตรียมสำ�หรับการผ่าตัดริมฝีปากและเพดานในผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นการสร้างความรู้ เพิ่มศักยภาพ
ในการดูแลรักษาปากแหว่ง เพดานโหว่ ในส่วนภูมิภาค และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ให้การดูแลผู้ปากแหว่ง
เพดานโหว่ในแต่ละภูมิภาค ที่มีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๗ ครั้ง ที่จังหวัดสงขลา
นครราชสีมา นครปฐม นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี ลพบุรี และขอนแก่น
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๒. อบรมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาทางภาษาและการพูดในผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่
ค่ายฝึกพูดบุคคลปากแหว่ง เพดานโหว่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำ � หรั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ เพื่ อ คั ด แยกปั ญ หาทางภาษา การพู ด และการได้ ยิ น สามารถคั ด แยกปั ญ หา
ให้คำ�แนะนำ�เบื้องต้น และส่งต่อไปยังนักแก้ไขการพูดได้อย่างถูกต้อง โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง ที่จังหวัด
อุบลราชธานี และเชียงใหม่

๓. หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
		 หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ออกให้บริการตรวจรักษาทั้งทางยา การทำ�ผ่าตัด ตรวจวัดระดับการได้ยิน
และมอบเครื่องช่วยฟัง ให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางหูซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือท้องที่ชนบทห่างไกล และยากจน
ที่ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือ โดยปฏิบัติงานตามสถานีกาชาด โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาล
อำ�เภอ ดำ�เนินงานครั้งแรกในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในปีพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา โดยความร่วมมือของมูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท
ภาควิ ช าโสต คอ นาสิ ก ลาริ ง ซ์ วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และแพทย์ อ าสมั ค รจาก
โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒  มีผลการปฏิบตั งิ าน จำ�นวน ๔ ครัง้ ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
- ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และ
			 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
ณ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำ�พูน
- ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
			 วันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลเชียงม่วน จังหวัดเชียงราย และ
			 วันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
- ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี
- ครัง้ ที่ ๔ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
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สรุปผลการปฏิบัติงาน  ดังนี้
มีผู้ได้รับการรักษาและผ่าตัดรวม
    
● จำ�นวนผู้ป่วยนอก
		
● จำ�นวนผู้ป่วยใน 			
จำ�แนกตามชนิดการผ่าตัด
- Tympanoplasty			
			- Mastoidectomy			
			- Myringotomy and tube		
			- Stepedectomy			
			- Explor middle ear			
		- Canaloplasty
		
		- ผ่าตัดอื่นๆ
		
● จำ�นวนผู้ป่วยที่ตรวจวัดระดับการได้ยิน
● จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับมอบเครื่องช่วยฟัง 		

๒,๗๖๒
๒,๕๔๔
๒๑๘

ราย
ราย
ราย

๑๙๖
๑๑
๓
๑
๔
๒
๑
๔๙๘
๖๖

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

๔.  หน่วยแพทย์แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
		 หน่วยแพทย์แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เป็นกิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ในชนบททุกระดับการศึกษาที่มีปัญหาสายตา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประกอบด้วย จักษุแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล
และพนักงานขับรถ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและอาสายุวกาชาด หน่วยงานสายการศึกษาทุกระดับ
ทั้งภาครัฐ เอกชน สาธารณสุขจังหวัด และข้าราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป้าหมาย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ปฏิบัติงาน ๖ ครั้ง ใน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี พิษณุโลก
ฉะเชิงเทรา  เพชรบุรี  ตราด  และนครราชสีมา
● มีนักเรียนสายตาผิดปกติจากการตรวจวัดเบื้องต้น  ๑๒,๒๘๖  ราย
● นักเรียนสายตาผิดปกติ ได้รับแว่นตาจากกิจกรรมนี้ รวมทั้งสิ้น  ๔,๗๒๓  ราย
			 ประกอบด้วยปัญหา
			 - สายตาสั้น 			 ๒,๗๖๖ ราย
			 - สายตายาว 			 ๙๖๑ ราย
			 - สายตาเอียง 			 ๙๙๕ ราย
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เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบแว่นสายตาให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม วัดโสธรวราราม
วรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒

ให้บริการตรวจวัดสายตาเบื้องต้นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประกอบแว่นสายตา

๕. หน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่  
เป็นหน่วยแพทย์ที่ออกให้บริการด้านทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส โดยให้บริการ
อุดฟันถอนฟัน และขูดหินปูน ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย และในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้บริการดังนี้
๕.๑ ทันตกรรมเคลือ่ นทีแ่ รงงานข้ามชาติ ออกให้บริการทางทันตกรรมแก่แรงงานข้ามชาติ ชาวมอญ
พม่า และกะฉิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย วันอังคารสัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง
ครั้งละ ๑ วัน ปฏิบัติงานรวม ๑๑ ครั้ง มีผู้ได้รับบริการทั้งสิ้น ๒๗๙ ราย
๕.๒ ทันตกรรมจัดฟัน ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ ๒, ๑๐, ๑๑ และภปร ๑๒ รวม ๑๒ ครั้ง มีผู้ได้รับ
บริการ ๑,๔๕๗ ราย
๕.๓ ทันตกรรมเคลื่อนที่ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัด
สมุทรปราการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บ้านปรานี จังหวัดนครปฐม สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิง กรุงเทพฯ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน จังหวัด
นนทบุรี สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวม ๒๒ ครั้ง มีผู้ได้รับบริการ
๑,๑๔๙ ราย
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นอกจากนี้ ได้ออกปฏิบัติงานทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาส ๘๙ ปี สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์
ที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รับบ้านใหม่ในสอย ตำ�บลปางหมู อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ ๒๓-๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีผู้ได้รับบริการตรวจรักษา ๕๗๙ ราย

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
๑. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์  
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้า รวม ๒ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา มีผู้รับบริการทั้งสิ้น ๓,๐๑๒ ราย จำ�แนกเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปและฝั่งเข็มประยุกต์ ๒,๔๖๕ ราย
และตรวจรักษาด้านทันตกรรม ๑,๐๑๕ ราย นอกจากนี้ ได้ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ และบริการ
รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ๒,๗๖๘ ราย มอบตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน ๔๐ ตู้ ยาชุดสามัญประจำ�บ้าน ๑,๐๐๐ กล่อง และ
ชุดของขวัญให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ๔๒๐ ชุด

ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง อ.ปากเกร็ด และอ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๒

ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง และอ.ท่าเรือ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๒. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เป็นกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารตามจังหวัดต่างๆ
โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการหน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติในพื้นที่เป้าหมาย จัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด และให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค
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ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  ให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
มีผู้รับบริการทั้งสิ้น
๓,๗๐๕  
ราย  
จำ�แนกเป็น
		 1. บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป		
๑,๐๖๑
ราย
		 2. บริการตรวจรักษาโรคทันตกรรม		
๕๔๔
ราย
		 3. บริการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์		
๒,๑๐๐
ราย
พร้อมมอบตู้ยาสามัญประจำ�บ้าน ๒๐ ตู้ และชุดของขวัญให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ๕๐๐ ชุด
       
  
        
นอกจากนี้ ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่งานกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าสระแก้ว ตำ�บลนาสนุ่น
อำ�เภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีผู้รับบริการรวม ๑๘๙ ราย
๓. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง
สภากาชาดไทยได้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติท่ี ตำ�บลบางจัก อำ�เภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง ขึ้น โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัด
ใกล้เคียงเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย และเพื่อให้ราษฎรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำ�บลบางจัก ให้บริการตรวจ
รักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์ และบริการทันตกรรม ปฏิบัติงานทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ ๔
ของเดือน โดยปฏิบัติงานปีละ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒   ออกปฏิบัติงานรวม  ๔  ครั้ง
มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น
๖๙๕
ราย
จำ�แนกเป็น
		 - ตรวจรักษาโรคทั่วไป			
๒๗๕
ราย
		 - ตรวจรักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์		
๓๔๕
ราย
		 - ตรวจรักษาด้านทันตกรรม		
๗๕
ราย
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๔. หน่วยแพทย์กิจกรรมสุขภาพแจ่มใสในบ้านตะวันใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
สภากาชาดไทย ได้ ม อบหมายให้ สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบ
สุขภาพอนามัยเยาวชนในบ้านตะวันใหม่ ที่ตำ�บลคลองสวน อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๓๙
จนถึงปัจจุบัน โดยจัดบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ให้บริการตรวจรักษาโรค ดูแล
ด้านทันตกรรมและส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน
คางทูม ไอกรน โปลิโอ และสอนสุขศึกษา การฟื้นฟูทางด้านจิตใจ ได้จัดกิจกรรมบันเทิง เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบ
ของขวัญของรางวัลให้ตามวาระต่างๆ เสมอมา ปฏิบัติงาน ๓ เดือนต่อครั้ง ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒   ออกปฏิบัติงานรวม  ๔  ครั้ง
มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น
๑๓๙
จำ�แนกเป็น
		 - ตรวจรักษาโรคทั่วไป			
๗๔
		 - ตรวจรักษาด้านทันตกรรม		
๖๕

ราย
ราย
ราย
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●

งานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

สถานีกาชาดต่าง ๆ ดำ�เนินโครงการ “การดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว” โดยอบรมผู้สูงอายุ
และผู้ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุและครอบครัว ให้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยตนเอง ด้วยหลัก ๑๐ อ. เพื่อลดภาวะการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้การรักษา การ
ส่งต่อ และติดตามเยี่ยมที่บ้านเพื่อความต่อเนื่องในการรักษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรค อีกทั้งช่วย
กระตุ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แนบแน่นขึ้น อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งให้การคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่ผู้สูงอายุ จำ�นวน ๑๘ ครั้ง รวม ๓๙๔ คู่ (๗๘๘ ราย)
สถานีกาชาด
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จำ�นวนครั้ง
ในการอบรม

วันที่จัดอบรม
รุ่นที่ ๑

รุ่นที่ ๒
๒๐ - ๒๒ ก.ค. ๕๒

จำ�นวนคู่

สถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์

๒

๒๔ - ๒๖ ก.พ. ๕๒

๖๓

สถานีกาชาดที่ ๒ กรุงเทพฯ

๑

๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๕๒

สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่

๒

๒ - ๔ มี.ค. ๕๒

๒๕ - ๒๗ มี.ค. ๕๒

๓๐

สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒

๑๐ - ๑๒ ก.ค. ๕๒

๒๐ - ๒๒ ก.ค. ๕๒

๔๘

สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส

๑

๒๕ - ๒๗ มี.ค. ๕๒

สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ

๒

๓ - ๕ มี.ค. ๕๒

สถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

๑

๑๓ – ๑๕ พ.ค. ๕๒

๒๐

สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี

๑

๓๐ มี.ค. - ๑ เม.ย. ๕๒

๒๒

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

๑

๒๒ - ๒๔ เม.ย. ๕๒

๒๐

สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม

๒

๒๘ - ๓๐ เม.ย. ๕๒

๒๙ - ๓๑ ก.ค. ๕๒

๒๙

สถานีกาชาดสิรินธร

๒

๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๕๒

๑๑ - ๑๓ มี.ค. ๕๒

๕๖

สถานีกาชาดเทพรัตน์

๑

๑๑ - ๑๓ มี.ค. ๕๒

รวม

๑๘

๒๑

๑๙
๑๑ - ๑๓ มี.ค. ๕๒

๓๐

๓๖
๓๙๔

การประชานามัยพิทักษ์

การประชานามัยพิทักษ์
ดำ�เนินการโดยสถานีกาชาด ๑๒ แห่ง และสาขาสถานี
กาชาด ๔ แห่ ง ให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาล ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ป้องกันโรค และงานอนามัยศึกษา แก่ประชาชนทั้งในคลินิกและ
ชุมชนรับผิดชอบ ในรูปแบบต่ าง ๆ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับ
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และ
กลุ่มเสี่ยง ในการจัดตั้งคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาสถานี
กาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร์ สาขาสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ และสาขา
สถานี ก าชาดสิ ริ น ธร โดยให้ บ ริ การตรวจวิ เ คราะห์ เ ลื อ ดทางห้ อ ง
ปฏิบัติการแก่ผู้ที่มารับบริการ หรือหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน
ตลอดจนให้คำ�ปรึกษาทั้งผู้มารับบริการที่คลินิกหรือติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์ โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. งานรักษาพยาบาล
๑.๑ บริการรักษาพยาบาลประชาชนในคลินิกของ
สถานี ก าชาด ให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในคลินิกของ
สถานีกาชาด ได้แก่ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทำ�การผ่าตัด ให้การพยาบาล ชันสูตรโรค ตรวจรักษา
ฟัน และส่งต่อผู้ป่วย มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น ๑๙๑,๘๖๙ ราย
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๑.๒ บริการรักษาพยาบาลประชาชนในโครงการเงินทุนหมุนเวียนสถานีกาชาดที่ ๒
เดิมสถานีกาชาดที่ ๒ ดำ�เนินการด้านประชานามัยพิทักษ์ ให้บริการรักษาพยาบาล โดยใช้งบประมาณจาก
สภากาชาดไทย เหมือนสถานีกาชาดอื่นๆ และพบว่าการดำ�เนินการมีข้อขัดข้องในงบประมาณค่ายา ซึ่งสถานีกาชาด
ที่ ๒ ต้องใช้ถึง ๕๐% ของทุกสถานีกาชาดรวมกัน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ จึงเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียนค่าขายยาสถานีกาชาดที่ ๒ โดยยืมเงินทุนจากสภากาชาดไทย
จำ�นวน ๒ ล้านบาทถ้วน ในการดำ�เนินงานพบว่าประสบผลสำ�เร็จ สามารถแก้ปัญหางบประมาณค่ายาของสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯได้ ต่อมาได้ขยายการใช้งบประมาณให้กว้างขวาง ครอบคลุมงานทัง้ หมด ได้แก่ ค่าตอบแทนห้องปฏิบตั กิ าร
ค่าทันตกรรม ค่าทำ�แผล ค่าฝังเข็ม การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ค่าครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าครุภัณฑ์ และ
ค่าพัฒนาบุคลากร เป็นต้น การดำ�เนินกิจกรรมนี้ ยังธำ�รงไว้ซึ่งพันธกิจของสำ�นักงานในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ การดำ�เนินงานเงินทุนหมุนเวียนสถานีกาชาดที่ ๒ มีผู้รับบริการตรวจรักษาและ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจ่ายยา เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทันตกรรม และเวชภัณฑ์ตรวจโลหิต รวมทั้งสิ้น ๙๕๐๐
ราย ดังนี้
เดือน / พ.ศ.
ตุลาคม ๒๕๕๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ธันวาคม ๒๕๕๑
มกราคม ๒๕๕๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
มีนาคม ๒๕๕๒
เมษายน ๒๕๕๒
พฤษภาคม ๒๕๕๒
มิถุนายน ๒๕๕๒
กรกฎาคม ๒๕๕๒
สิงหาคม ๒๕๕๒
กันยายน ๒๕๕๑
รวมทั้งสิ้น

ผู้มารับบริการทั่วไป ผู้มารับบริการโดยไม่คิดราคา
รายรับ
รายจ่าย
(ราย)
(ราย)
(บาท)
(บาท)
๗๑๙
๒๔
๓๓๔,๕๕๕.๐๐
๗๓๒
๒๙
๕๑๖,๔๖๔.๖๘
๒๕๔,๙๒๐.๑๐
๗๖๔
๑๕
๓๔๒,๙๒๕.๐๐
๗๔๔,๒๑๗.๑๙
๗๘๘
๑๓
๔๓๐,๕๗๔.๑๐
๒๓๖,๑๒๖.๘๓
๗๒๒
๑๕
๓๙๐,๔๘๕.๐๐
๑๙๘,๑๒๒.๗๗
๘๑๔
๑๗
๓๘๖,๐๗๐.๐๐
๑๓๖,๖๕๖.๕๔
๖๖๕
๑๖
๓๖๙,๔๔๐.๐๐
๘๒,๑๑๖.๘๘
๗๔๓
๙
๔๐๑,๙๒๗.๑๒
๑๓๓,๗๕๘.๘๕
๘๕๘
๒๑
๔๗๙,๓๙๖.๔๒
๑๓๖,๖๙๐.๗๘
๗๒๒
๑๔
๔๕๓,๕๖๒.๗๙
๖๗๒,๒๐๔.๕๒
๘๑๐
๑๗
๒๘๕,๓๐๕.๐๐ ๑,๑๓๐,๘๑๘.๓๙
๙๕๔
๑๙
๔๓๗,๘๓๙.๐๓
๑๗๖,๗๒๓.๙๕
๙,๒๙๑
๒๐๙ ๔,๘๒๘,๕๔๔.๑๔ ๓,๙๐๒,๓๕๖.๘๐

๑.๓ ให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาลแก่ ผู้ ติ ด เชื้ อ เอช ไอ วี และกลุ่ ม เสี่ ย งในคลี นิ ค นิ ร นาม
สภากาชาดไทย สาขาสถานีกาชาด นอกจากให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ผู้ที่ลงทะเบียนที่สถานีกาชาดแล้ว ยังให้
บริการคัดกรองเบือ้ งต้นและให้ค�ำ ปรึกษาแก่กลุม่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอช ไอ วี ตลอดจนให้บริการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
แก่โครงการที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงานใกล้เคียง มีผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น ๒,๐๗๒ ราย ดังนี้
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ลำ�ดับที่
รายการ
๑ จำ�นวนผู้รับบริการในคลินิก
รายใหม่
รายเก่า
๒ ตัวอย่างเลือดจากหน่วยงานอื่น ๆ ส่งตรวจ
๓ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๔ บริการให้คำ�ปรึกษา

ราย
ราย
Tube
Test
ครั้ง

รวมทุกกาชาด กช. ๑ กช. ๓ กช.๑๒
๒,๐๗๒
๓๕๔ ๑,๑๐๙
๖๐๙
๑,๑๗๔
๓๐๕
๗๗๐
๙๙
๘๙๘
๔๙
๓๓๙
๕๑๐
๗,๑๒๔ ๓,๔๒๘ ๑,๙๓๙ ๑,๗๕๗
๑๐,๖๗๖ ๕,๑๕๖ ๓,๓๕๖ ๒,๑๖๔
๓,๖๓๕
๓๙๘ ๑,๙๖๕ ๑,๒๗๒

๑.๔ บริการหน่วยปฐมพยาบาล
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการ
ประชาชนในโอกาสต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุ/การเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น ๑๑,๓๗๒ ราย
ดังนี้
หน่วยงาน
ฝ่ายบรรเทาทุกข์
สถานีกาชาด ที่ ๑ จ.สุรนิ ทร์
สถานีกาชาด ที่ ๓ เชียงใหม่
สถานีกาชาด ที่ ๔ นครราชสีมา
สถานีกาชาด ที่ ๕ สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ
สถานีกาชาด ที่ ๖ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สถานีกาชาด ที่ ๗ จ.อุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม กรุงเทพฯ
สถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง) จ.นครศรีธรรมราช
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)
รวม
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จำ�นวน (วัน) จำ�นวนผูม้ ารับบริการ นำ�ส่งร.พ.
๔๗
๑
๕๙
๓
๓
๑
๑
๑๓
๒๗
๑
๖
๑๐
๑๗๒

๗,๖๐๕
๒๐
๑,๒๔๓
๗๐
๑๕๖
๑๐๒
๕๗
๔๙๒
๙๘๐
๑๗๑
๓๐
๒๖๐
๑๑,๑๘๖

๑๐
๓
๑
๑๔

๑.๕ การแพทย์ทางเลือก

๑.๕.๑ การฝังเข็มประยุกต์ เป็นศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน มุ่งหวังเพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และความเชื่อดั้งเดิมที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง
โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะมีแพทย์ผู้ชำ�นาญการ และเป็นที่ยอมรับ สลับสับเปลี่ยนไปให้
บริการแก่ประชาชน ณ สถานีกาชาดที่ ๒ กรุงเทพฯ และสถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม กรุงเทพฯ มีผรู้ บั บริการรวมทัง้ สิน้
๑,๖๖๙ ราย ดังนี้
สถานีกาชาด ผูป้ ว่ ยฝังเข็ม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวมทัง้ ปี

สถานีกาชาด รายใหม่
๑๑ ๑๐
๙
๕ ๑๖ ๑๖
๗
๓ ๑๘ ๒๐ ๑๐ ๑๑
ที่ ๒ กรุงเทพฯ รายเก่า
๓๕ ๑๙ ๒๗ ๒๒ ๒๒ ๒๘ ๒๑ ๑๔ ๒๐ ๑๕ ๓๑ ๔๕
รวมแต่ละเดือน ๔๖ ๒๙ ๓๖ ๒๗ ๓๘ ๔๔ ๒๘ ๑๗ ๓๘ ๓๕ ๔๑ ๕๖
สถานีกาชาด รายใหม่
๓๕ ๓๖ ๔๕ ๒๕ ๒๖ ๓๖ ๒๖ ๓๔ ๔๕ ๒๑ ๓๗ ๕๐
ที่ ๑๑
รายเก่า
๙๙ ๑๒๔ ๑๑๘ ๘๔ ๙๗ ๑๑๗ ๗๗ ๗๗ ๑๓๐ ๘๑ ๑๑๕ ๑๓๔
วิเศษนิยม
รวมแต่ละเดือน ๑๓๔ ๑๖๐ ๑๖๓ ๑๐๙ ๑๒๓ ๑๕๓ ๑๐๓ ๑๑๑ ๑๗๕ ๑๐๒ ๑๕๒ ๑๘๔
กรุงเทพฯ

๑๓๖
๒๙๙
๔๓๕
๔๑๖
๑๒๕๓
๑๖๖๙

๒. งานส่งเสริมสุขภาพ ดำ�เนินกิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและชุมชน ทั้งในและนอกสถานีกาชาด

ได้แก่ งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน การวางแผนครอบครัว การเฝ้าระวังทางโภชนาการ การฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ การเยี่ยมบ้าน และการเยี่ยมชุนชม รวม ๑,๑๗๒ ครั้ง มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น ๒,๐๑๘ ครอบครัว
และ ๑๐๓,๘๑๔ ราย ดังนี้

๒.๑ การอนามัยแม่และเด็ก
มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น
- ตรวจครรภ์
- ตรวจเต้านม
- ตรวจสุขภาพเด็กดี
- ตรวจพัฒนาการเด็ก

๓๐,๗๖๕
๔,๑๐๒
๓,๓๑๑
๑๑,๓๕๖
๑๑,๙๙๖

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

๒.๒ การอนามัยโรงเรียน จำ�นวน ๑๑๗ ครั้ง
มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น

๑๕,๓๓๕

ราย
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๒.๓ การวางแผนครอบครัว
มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น

๓,๗๙๓

ราย

๒๑,๘๔๙

ราย

๒.๔ การเฝ้าระวังทางโภชนาการ
มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น

๒.๕ การเยี่ยมบ้าน
มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น

๒.๖ การเยี่ยมชุมชน จำ�นวน
มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น

๒,๐๑๘

ครอบครัว และ

๖,๐๐๔

ราย

๑,๐๕๕ ครั้ง
๒๖,๐๖๘ ราย

๓. งานป้องกันโรค
การให้ภูมิคุ้มกันโรค แก่ประชาชนและชุมชน ทั้งในและนอกสถานีกาชาด มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น
๒๘,๒๘๖ ราย
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๔. งานอนามัยศึกษา ดำ�เนินกิจกรรมงานอนามัยศึกษาแก่ประชาชนและชุมชน ทั้งในและนอกสถานีกาชาด ได้แก่

ให้สุขศึกษา จัดอบรม / เผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เผยแพร่ความรู้
ด้านการปฐมพยาบาล และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน รวม ๑,๐๖๘ ครั้ง มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น
๒๗๔,๒๒๑ ราย ดังนี้
๔.๑ ให้สุขศึกษาทั้งในและนอกสถานีกาชาด รวมทั้งสิ้น ๒๖๗,๓๕๐ ราย
๔.๒ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
และกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันการเกิดโรค และส่งเสริมการควบคุมโรคเรื้อรัง / โรคประจำ�ตัว
ที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แก่ผู้รับบริการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๗๒ ครั้ง เป็นเวลา
๑๒๘.๒๐ ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๔,๗๒๙ ราย

สถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ ๑
จ.สุรนิ ทร์
สถานีกาชาดที่ ๓
เชียงใหม่

หลักสูตร / เรือ่ ง
หลักการใช้ยา
การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคตามวัยและการให้ค�ำ แนะนำ�
การดูแลทารกแรกคลอด - ก่อนวัยเรียน
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หลักการป้องกันและทำ�ลายเชือ้
การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ/อุบตั เิ หตุในผูส้ งู อายุและการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
กฎหมายน่ารูส้ �ำ หรับผูส้ งู อายุและวิถสี ขุ ภาพ
ความรูเ้ กีย่ วกับสมุนไพรพืน้ บ้าน “มะรุม”
โครงการ สนับสนุนและช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์
มหันตภัยโรคร้ายทีม่ ากับยาเสพติดและโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การดูแลผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการทำ�แม่พมิ พ์นา้ํ ยาหล่อแบบจากยางพารา
การออกกำ�ลังกายโดยใช้ไม้กระบอง
อาหารสำ�หรับผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง การออกกำ�ลังกาย
การดูแลสุขภาพ เรือ่ งสุขภาพดีไม่มขี าย
ความรูเ้ รือ่ งโลหิตและวันบริจาคโลหิตโลก
โรคกระดูกและข้อในวัยสูงอายุ
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ ๒๐๐๙
โรคนิว่ ในถุงนํา้ ดี

ครัง้
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

จำ�นวน
ชัว่ โมง
๑.๓๐
๒
๑
๒.๕๐
๓.๔๕
๖
๑.๕
๒
๒.๓๐
๖
๓
.๒๐
.๓๐
๑
๑
๒
๒
๑

คน
๗๔
๑๑๒
๑๗
๓๙
๑๕๑
๒๐๐
๑๕
๓๙
๑๒๐
๓๐
๒๐
๑๕
๑๕
๑๐๐
๑๐๐
๘๖
๑๓๐
๑๕๕
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สถานีกาชาด

หลักสูตร / เรือ่ ง

ครัง้
๑

สถานีกาชาดที่ ๔

แกนนำ�สาธารณสุขประจำ�ครอบครัว

นครราชสีมา

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ ๒๐๐๙

๑

๓

๒๐๐

ให้ความรูแ้ ละแนวทางการดำ�เนินงานโรคไข้หวัดใหญ่ ๒๐๐๙ และไข้เลือดออก

๑

๐.๓๐

๔๓

สถานีกาชาดที่ ๕

โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน

๓

๑๘

๕๘๐

สวางคนิวาส

สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ

๑

๑

๑๒๐

จ.สมุทรปราการ

อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี ไข้เลือดออก กินร้อน ช้อนกลาง
ล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย

๑

๒.๓๐

๖๔

สถานีกาชาดที่ ๖
อรัญประเทศ

การบริจาคโลหิตและการดูแลสุขภาพ

๑

๒

๗๒

สถานีกาชาดที่ ๗
จ.อุบลราชธานี

การดูแลมารดาและทารก

๑

๒

๒๕

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กติดผูต้ อ้ งขัง

๓

๑๕

๒๖๒

สถานีกาชาดที่ ๘
จ.เพชรบุรี

โครงการหลักประกันสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ทค่ี วรได้รบั ของผูส้ งู อายุ

๑

๓

๔๕

การป้องกัน การเฝ้าระวัง และการดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ ๒๐๐๙

๑

๐.๓๐

๕๐๐

สถานีกาชาดหัวหิน เพศศึกษาพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
เฉลิมพระเกียรติ การตรวจคัดกรองเบาหวานเบือ้ งต้นโดยการตรวจเจาะปลายนิว้ และการใช้เครือ่ งวัด
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ ความดันในการวัดความดันโลหิต

๑

๒

๘๐

๑

๓

๑๒

สถานีกาชาด
สิรนิ ธร

การออกกำ�ลังกายแบบโยคะ

๘

๕

๑๐๘

การปฏิบตั ติ นในผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
- โภชนาการ การออกกำ�ลังกาย การดูแลสุขภาพทัว่ ไป ฝึกการหายใจ
การควบคุมโรคด้วยตนเอง

๑๐

๕.๐๕

๑๙๒

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบงานคลินกิ สุขภาพเด็กดี
เรือ่ ง การบริหารวัคซีน

๒

๔

๑๕๖

- การดูแลเท้าในผูป้ ว่ ยเบาหวาน

๒

๑

๘๐

- โรคแทรกซ้อนทีม่ ากับโรคเบาหวาน/การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน

๒

๑

๓๒

- โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ ๒๐๐๙ และสาธิตการล้างมือ
โรคชิคนุ กุนยา ยาทีใ่ ช้ในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง

๒

๒

๕๐

๒

๒๐

- โรคต่างๆ กับการดูแลสุขภาพ
สถานีกาชาด
เทพรัตน์

การเปลีย่ นแปลงด้านร่างกายจิตใจ โภชนาการ และการดูแลผูส้ งู อายุ

๒

๑

๑๓๐

การดูแลสุขภาพทัว่ ไปในเด็ก

๕

๑๐

๒๕๐

สุขบัญญัต ๑ิ ๐ ประการ / การดูแลสร้างสุขภาพคนไทย

๒

๑.๓๐

๑๙๐

รวม
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จำ�นวน
ชัว่ โมง คน
๓
๑๐๐

๗๒ ๑๒๘.๒๐ ๔,๗๒๙

๔.๓ เผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สถานีกาชาดได้ดำ�เนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ปฐมพยาบาล แยกเป็นการประชานามัยพิทักษ์ และการเตรียมพร้อมรับภัย รวมทั้งสิ้นจำ�นวน ๖๒ ครั้ง มีผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น ๒,๑๔๒ ราย เป็นระยะเวลา ๕๗๒ ชั่วโมง ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ และนำ�การปฐมพยาบาลไปปฏิบัติได้จริง ทั้งในชีวิตประจำ�วันและยามเกิดภัยพิบัติ เพื่อลดการบาดเจ็บ
และการสูญเสียแก่บุคคลใกล้ชิดและสังคม

สถานีกาชาด
ฝ่ายสถานีกาชาด สถานีกาชาด
ที่ ๒, ๕, ๖, ๘ และสถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ
สถานีกาชาดที่ ๑
จ.สุรนิ ทร์
สถานีกาชาดที่ ๓
เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ ๔
นครราชสีมา
สถานีกาชาดที่ ๕
สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ
สถานีกาชาดที่ ๖
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สถานีกาชาดที่ ๗
จ.อุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ ๘
จ.เพชรบุรี
สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ
สถานีกาชาดสิรนิ ธร
(สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง)
สถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)
รวม

การประชานามัยพิทกั ษ์
หลักสูตร ๓ - ๕ วัน
หลักสูตร ๑ – ๒ วัน
ครัง้
คน ชัว่ โมง ครัง้
คน ชัว่ โมง

๒

๑

๓๘

๖๕

๓๖

๑๘

๖

๒๒๑

๓๖

๔

๑๓๑

๒๔

๓

๑๐๐

๑๘

๑

๓๐

๖

๒

๖๐

๑๒

๑

๒๖

๑๒

๓

๙๐

๑๘

๔

๑๕๙

๒๔

๑

๑๔

๖

๒

๑๑๔

๑๒

๑๕

๕๐๗

๙๐

๘

๒๕๒ ๑๔๔

๖

๒๙๐

๔๔

๔

๙๖

๓

๑๓๓

๒๔

๓

๙๐

๑๘

๑๕

๔๕๑

๗๒

๒๗๐

การเตรียมพร้อมรับภัย
หลักสูตร ๓ - ๕ วัน
หลักสูตร ๑ – ๒ วัน
ครัง้
คน ชัว่ โมง ครัง้
คน ชัว่ โมง
๘ ๒๓๓ ๔๘

๓๒ ๑,๑๘๔ ๒๑๒
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๔.๔ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน โดย
สถานีกาชาดต่างๆ จัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งสิ้น
๙๓๔ ครั้ง ด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และ
สามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ตลอดจนรู้
ช่องทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี
สถานีกาชาด
จัดรายการ
สถานีกาชาด ที่ ๑ “สาระน่ารูก้ บั สถานีกาชาดที่ ๑
จ. สุรนิ ทร์
จ. สุรนิ ทร์”

สถานีวทิ ยุ
- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. สุรนิ ทร์ F.M. ๙๗.๕ MHz
ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๕.๑๐ - ๑๕.๓๕ น.

จำ�นวนครัง้
๓๖

สถานีกาชาดที่ ๓ “หน้าต่างเชียงใหม่”
เชียงใหม่

- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. เชียงใหม่ F.M. ๙๗.๕ MHz
เวลา ๐๕.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. หรือภาค A.M. ๑๔๗๖ ทุกวันศุกร์
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

๕๒

สถานีกาชาดที่ ๔ “กาชาดสัมพันธ์”
นครราชสีมา

- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี
F.M. ๑๐๗.๒๕ MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๔๑

สถานีกาชาดที่ ๖ “กาชาดเพือ่ สุขภาพ”
อรัญประเทศ

- สถานีวทิ ยุทอ้ งถิน่ ไทยลูกทุง่ อรัญเรดิโอ F.M. ๙๔.๒๕ MHz.
ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๗.๐๐. – ๑๘.๐๐ น.

๕๔

- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ ๑ ค่ายไพรีระย่อเดช
A.M. ๑๑๘๘ KMz ทุกวันพุธ เวลา ๑๘.๔๕-๑๙.๐๐ น.

๙๒

- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ ๑ ค่ายไพรีระย่อเดช
จังหวัดสระแก้ว A.M. ๑๑๘๘ KMz. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๘.๔๕ – ๑๙.๐๐ น.

๕๒

- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ. สระแก้ว F.M. ๑๐๓.๕ MHz
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.

๕๔

สถานีกาชาดที่ ๗ “เมืองไทยแข็งแรง”
จ.อุบลราชธานี

- จุดปฏิบตั กิ ารเรียนรูว้ ทิ ยุประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี F.M. ๑๐๓.๕ MHz
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๔๘

สถานีกาชาด
สิรนิ ธร

“รักษ์สขุ ภาพ”

- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำ�เภอทุง่ สง F.M. ๙๗ MHz
ทุกวันพุธ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ๑๕.๑๐ – ๑๕.๓๕ น.

๔๘

“กาชาดเพือ่ ชุมชน”

- สถานีวทิ ยุชมุ ชนบ้านนาป่า ม.๔ ต.หนองหงส์ อ.ทุง่ สง จ.นครศรีธรรรมราช
F.M. ๙๔.๒๕ MHz ทุกวันจันทร์ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๔๕

“สามนาทีสขุ ภาพกับ
สถานีกาชาดเทพรัตน์”

- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตาก F.M. ๙๗ MHz
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๕.๕๐ - ๐๕.๕๕ น.

๓๒๔

สถานีกาชาด
เทพรัตน์

“ใส่ใจสุขภาพกับกาชาดเทพรัตน์” - สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตาก ทุกวันจันทร์
เวลา ๑๑.๑๐ – ๑๑.๓๐ น.

๔๔

“เสียงสุขภาพตามสาย”

๔๔

- เทศบาลตำ�บลป่ามะม่วง อำ�เภอป่ามะม่วง ทุกวันอังคาร
เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๑๕ น.
รวมทัง้ สิน้
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๙๓๔
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๑,๙๐๐
๔๒/๑๔๗

๓๙๘
๑,๒๓๖

๑๘๖

๔/๑๑ ๑๔๑/๓๗๐

๑,๑๔๓
๑๕,๔๑๐

๑๗๙
๒,๖๔๐

๒๕๗

ร่วม ๑/๑๔

๕/๒๒๔
๔๘

๒/๕๔๕

๒๗,๖๗๗

๙๙๑

๒/๕๓๕

๙๐/๑๘๑

๑,๔๘๗

๔/๒๘๗

๖,๑๔๕

๔๕๙

๑/๒๒๗ ๑๖/๑,๐๔๙

๒/๕๕

๔๗๔

๙/๗๖๙

๒/๒๐๖
๑๖๓

๑,๑๕๖

๕๒๔

๑๔๖

๔๐๒

๑๖

๓,๐๘๙

๙๔

๓

๘,๒๙๙

๑๖,๖๗๐

๒๔,๘๐๙

กช.๘

๔๑๓

๒๑๘

๖๒๔

๑๓๒

๙๐

๒๗

๑๓

๑๒๒

๑๑๓

๓๓๙

๑๐

๓๙

๖๗๓

๑,๕๕๑

๒,๗๔๔

สาขา
กช.๗

๘

๘๐

๓

๗,๑๐๘

กช.๗

๓,๙๖๓

สาขา
กช.๖

๒๗๕

๒๒,๕๙๕

กช.๖

๒,๖๘๑

๑๙,๗๐๑

กช.๕

๒,๑๕๐

จำ�นวนผูม้ ารับบริการทัง้ สิน้
(๑) งานรักษาพยาบาล

๓,๗๖๗

กช.๔

๑,๑๗๘
๑๐,๙๓๑
๙,๖๕๐
๙,๒๕๘
- ผูป้ ว่ ยนอก
(ราย) ๑,๖๗๒ ๑๒,๓๑๑
๒,๐๔๑
- ผูป้ ว่ ยใน
(ราย)
๑,๓๐๔
๑,๙๔๘
๔,๖๙๗
๖๒๔
- การพยาบาล
(ราย) ๑,๓๖๑ ๔,๒๑๗
๒
๖
๑,๙๔๖
- การผ่าตัด
(ราย)
๑,๖๒๒
๑,๓๐๕
๑๓๕
- การตรวจรักษาฟัน
(ราย)
๑๓
๑๕๗
๑๘
๘๓๑
๙๕
๑๐
- การส่งต่อผูป้ ว่ ย
(ราย)
๕๓๘
๒,๙๔๙
๔๑๙
๓๘๘๒
๖,๐๒๙
๑๐๖
- การชันสูตรโรค
(ราย)
(๒) งานส่งเสริมสุขภาพ
๒.๑ การอนามัยแม่และเด็ก
๕๐
๓
๒๕๘
๑,๒๕๑
๑
- ตรวจครรภ์
(ราย)
๗๐
๔๔
๒๐๘
๘๗
๒,๐๖๒
- ตรวจเต้านม
(ราย)
๘๗
๙๕๗
๒,๕๔๔
๗
- ตรวจสุขภาพเด็กดี
(ราย) ๒,๕๕๙
๘๘
๙๕๗
๒,๕๔๖
๓๐
- ตรวจพัฒนาการเด็ก
(ราย) ๒,๕๕๙
๑/๘๑ ๕๒/๑,๙๒๔
๑๙/๑,๑๗๙ ๘/๑,๔๑๑
๒.๒ การอนามัยโรงเรียน
(ครัง้ /ราย) ๑๒/๖,๙๘๗
๓๕๙
๑๖๑
๒๒๖
๑๖๐
๒๓๖
๕๑
๒.๓ วางแผนครอบครัว
(ราย)
๒,๔๐๖
๘๔
๒,๕๗๐
๓,๓๘๖
๑๐๙
๒.๔ งานเฝ้าระวังทางโภชนาการ
(ราย)
๓/๕๑
๒.๕ การเยีย่ มบ้าน
(ครอบครัว/ราย) ๙๘/๑๒๓ ๒๘๔/๔๑๔ ๕๓/๒๐๒ ๙๔/๑๕๖ ๓๐๓/๘๒๓
๐/๑๐ ๒๓๖/๑๙๗๔
๓/๙๙ ๑๕๕/๑๖,๔๕๘
๐/๓๔
๒.๖ การเยีย่ มชุมชน
(ครัง้ /ครอบครัว) ๕๒/๕๑๓
(๓) งานป้องกันโรค
๖๘๖
๔
๒,๕๖๗
๕,๙๑๗
๑,๑๖๒
- การให้ภมู คิ มุ้ กันโรค
(ราย) ๕,๒๑๗
(๔) งานอนามัยศึกษา
๙,๐๓๒
๑๙๒๓๑
๔๗,๙๘๖ ๑๔,๕๘๔
๔.๑ ให้สขุ ศึกษาทัง้ ในและนอกสถานีกาชาด
(ราย) ๑๓,๕๕๔ ๑๔,๓๗๓
๑๘/๑,๒๓๒
๓/๓๔๓
๕/๗๖๔
๑/๗๒
๔.๒ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้
(ครัง้ /ราย) ๒/๑๘๖
๙/๒๖๙
๓/๙๐
ร่วม ๑/๒๖ ร่วม ๓/๙๐
๔.๓ เผยแพร่ความรูด้ า้ นการปฐมพยาบาล
(ครัง้ /ราย) ๖/๒๒๑ ๘/๒๓๓
๓๖
๕๒
๔๑
๒๕๒
๔.๔ เผยแพร่ความรูด้ า้ นสุขภาพผ่าน
(ครัง้ )
สือ่ มวลชน

๑๕,๙๒๓

๖,๗๒๙

กช.๓
๒,๕๕๘

(ราย)

กช.๒

กช.๑
๑๒,๔๔๗

กิจกรรม

๓๒๑

๓

๓๖

๑๗๖

๑

๑๔

๒๖๗

๓๓๓

สาขา
กช.๘

ตารางแสดงผลงานด้านการประชานามัยพิทกั ษ์ โดยสถานีกาชาด ๑๒ แห่ง และสาขาสถานีกาชาด ๔ แห่ง ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

๘๑๘

๖๙

๑/๔๐

๑๕๗

๒๓๘

๔

ร่วม ๑๔/๕๔๒

๒/๙๒

๓๔,๗๗๑

๖,๑๑๖

๒๑,๘๔๙

๓,๗๙๓

๑๑๗/๑๕,๓๓๕

๑๑,๙๙๖

๑๑,๓๕๖

๓,๓๑๑

๔,๑๐๒

๒๘,๒๗๗

๑,๘๗๔

๘,๓๕๘

๑,๙๙๙

๕๘,๘๖๒

๒,๐๔๑

๙๙,๐๒๕

๑๙๑,๘๖๙

รวม

๘๕/๓๗๙ ๒,๐๑๘/๖,๐๐๔

๒,๘๓๑

๘๗

๑๓๒

๑๗๑

๑,๔๓๐

๒๓๖

๑,๐๗๗

๗,๓๓๕

๖,๒๔๐

๑๐,๙๑๘

กช.๑๓

๑,๕๐๘

๙๓

๙/๓๔๓

๒๖/๖๓๘

๑๗,๔๗๗

๑,๙๗๕

๔๑๒

๓/๙๐

๙/๕๗๐

๑๙,๕๒๐

๙๖

๙๓๔

๖๒/๒,๑๔๒

๗๒/๔,๗๒๙

๒๖๗,๓๕๐

๒๘,๒๘๖

๕/๑๗๒ ๗๔/๑,๑๗๐ ๓๑๔/๓,๑๕๑ ๑,๐๕๕/๒๖,๐๖๘

๒,๕๘๔ ๒๒,๐๔๕

๒๖๖

๑๑๓/๔๒๓ ๘๒/๑๙๘

๘๖๓

๒๑๐

๓/๑๑๐

๖๓๗

๗๔๒

๕

๑,๐๔๙

๔,๗๒๓

๑๕๘

๑,๘๐๙

๑,๘๐๕

๕,๘๔๐

๑๕,๖๙๕

๓๔/๕๔ ๒๐๗/๓๙๑

๗๗๘

๔๖๑

๒/๘๓๕

๗๙๑

๘๑๘

๓๐๐

๑๗๘

๑,๑๘๑

๘๗

๑,๔๑๐

๔๒

๑๗๖ ๑๒,๐๒๙

๔๑๖ ๑๐,๖๒๘

๑,๖๘๒ ๑๕,๓๙๕

สาขา กช. ๑๑ กช.๑๒
กช.๑๐

๓๗๐/๑,๙๕๐ ๒๑๐/๗๕๒

๓,๒๑๕

๔๕๘

๘/๑,๗๙๓

๑,๙๘๑

๑,๙๘๐

๑,๑๒๔

๓,๔๕๖

๕๒

๑,๐๐๐

๑๐,๑๔๒

๗,๕๘๒

๒๙,๔๖๕

กช. ๑๐

การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
สถานีกาชาดต่างๆ ร่วมกับสาขาบริการโลหิต และเหล่ากาชาดจังหวัด รับบริจาคโลหิต ทั้งในและนอกสถานี
กาชาด มีผู้บริจาค ๑๖,๕๕๘ ราย และให้การสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยในการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
และร่างกาย ซึ่งมีผู้บริจาคดวงตา ๘๒ ราย บริจาคอวัยวะ ๒๔๕ ราย บริจาคร่างกาย ๔๔ ราย
สถานีกาชาด

โลหิต

ดวงตา

อวัยวะ

๓

๗

สถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรนิ ทร์

๗,๗๒๐

สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่

๑,๑๔๘

สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๑๓๕

สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ

๓๒

๘

๕

สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

๑๒๓

๑

๑

สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี

๑,๖๔๕

สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี

๒,๑๘๖

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

๑,๖๖๙

๑๔

๑๒

สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม กรุงเทพมหานคร

๑๓๕๗

๓๘

๙๓

สถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง) จ.นครศรีธรรมราช

๑๑๑

๑๕

๒

สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)

๔๓๒

๓

๑๒๕

๑๖,๕๕๘

๘๒

๒๔๕

รวม
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จำ�นวนผูบ้ ริจาค (ราย)
ร่างกาย

๑๓

๓๑
๔๔

งานสนับสนุนภารกิจสำ�นักงาน

งานสนับสนุนภารกิจสำ�นักงาน
ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
เป็นศูนย์ให้บริการเรื่องตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นแก่ประชาชนทั่วไป โดยบุคลากรที่มีความรู้ความ
ชำ�นาญโดยเฉพาะ สามารถให้บริการได้ครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักวิชาการ พร้อมทั้ง
ให้คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น ๕,๕๓๑ ราย จำ�แนกเป็น ตรวจรักษา ๒,๑๖๐ ราย ตัดแว่น
๑,๗๔๕ ราย และอื่นๆ ๑,๖๒๖ ราย รวมมูลค่า ๑,๒๔๔,๔๕๗.๖๕ บาท
จำ�นวนผู้มาใช้บริการศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒
เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม

ผูม้ าตัดแว่น
(คน)

ผูม้ าใช้บริการอืน่ ๆ
(คน)

คิดเป็นมูลค่า
(ทุน) (บาท)

๒๕๕๑

๒๕๘

๒๑๓

๑๘๗

๑๕๖,๔๖๓.๔๗

พฤศจิกายน ๒๕๕๑

๑๖๒

๑๕๒

๑๒๙

๑๐๑,๗๒๕.๓๒

ธันวาคม

๒๕๕๑

๑๕๗

๑๕๑

๑๓๒

๙๐,๖๒๐.๔๖

มกราคม

๒๕๕๒

๑๕๙

๑๕๖

๑๒๘

๑๐๙,๗๔๓.๔๔

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

๑๕๒

๑๕๔

๑๒๙

๑๐๒,๐๕๘.๒๔

มีนาคม

๒๕๕๒

๒๑๘

๑๗๙

๑๕๒

๑๓๙,๔๗๙.๗๘

เมษายน

๒๕๕๒

๑๔๗

๑๔๓

๑๔๐

๑๐๓,๔๒๗.๘๔

พฤษภาคม ๒๕๕๒

๒๕๐

๑๕๐

๑๒๐

๘๓,๙๐๖.๗๘

มิถนุ ายน

๒๕๕๒

๑๕๒

๑๑๕

๑๑๓

๕๑,๑๕๕.๙๐

กรกฎาคม ๒๕๕๒

๑๗๐

๑๑๒

๑๓๕

๑๓๑,๓๒๓.๘๔

สิงหาคม

๒๕๕๒

๑๕๐

๑๐๕

๑๒๕

๑๑๒,๓๑๕.๒๓

กันยายน

๒๕๕๒

๑๘๕

๑๑๕

๑๓๖

๖๒,๒๓๗.๓๑

๒,๑๖๐

๑,๗๔๕

๑,๖๒๖

๑,๒๔๔,๔๕๗.๖๕

รวม
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ผูม้ ารับการตรวจ
(คน)

จำ�นวนผู้มาใช้บริการศูนย์จ
จักษุมาตรฯ
ักษุมาตรฯ ปีงบประมาณ
๒๕๕๒ ๒๕๕๒
จ
ำนวนผู้มาใชบริการศูนย์
ปีงบประมาณ
300

250

200

150

100

50

ผู้มารับการ
ตรวจ(คน)

ผู้มารับการตรวจ (คน)

ผู้มา
ต
ัดแว่น(คน)

ผู้มาตัดแว่น (คน)

ก.
ย.
๕๒

ส.
ค.
๕๒

ก.
ค.
๕๒

มิ.
ย.
๕๒

พ.
ค.
๕๒

เม
.ย
.๕๒

มี.
ค.
๕๒

ก.
พ.
๕๒

ม.
ค.
๕๒

๕๑ .ย. ๕๑ .ค. ๕๑ .ค. ๕๒ พ. ๕๒ ี.ค. ๕๒ .ย. ๕๒ .ค. ๕๒ ิ.ย. ๕๒ .ค. ๕๒ .ค. ๕๒ .ย. ๕๒
ธ
ก
ก
ส
พ
ม
ม
ม
ก.
พ
เม
ธ.
ค.
๕๑

ต.
ค.
๕๑

ต.ค.

พ.
ย.
๕๑

0

ผู้มาใช้บริการอื่นๆ(คน)

ผู้มาใช้บริการอื่นๆ (คน)
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พัฒนาบุคลากร
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีนโยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาทางด้าน
วิชาการและประสบการณ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน และร่วมประชุมกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สาขาต่างๆ ดังนี้

๑. ศึกษาอบรม ดูงาน และเข้าร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ จำ�นวน ๑๓ คน ดังนี้
- อบรม WONCA Asia Pacific Regional Conference ณ เมลเบิ ร์ น ประเทศออสเตรเลี ย
(๒ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๑) จำ�นวน ๑ คน
- อบรม Basic Training Course for Future Delegates ณ ประเทศฟินแลนด์
		 (๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑) จำ�นวน ๑ คน
- ประชุม The ๙th Regional Disaster Response Team Induction Course
		 for Health in Emergency ณ ค่ายยุวกาชาด ประเทศสิงคโปร์
		 (๑๙ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑) จำ�นวน ๒ คน
- อบรมหลักสูตร Security Management Course ณ ประเทศมาเลเซีย
		 (๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑) จำ�นวน ๑ คน
- ประชุมวิชาการ Asia Pacific Critical Care ๒๐๐๘ Congress ณ กรุงซิดนีย์
		 ประเทศออสเตรเลีย (๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) จำ�นวน ๑ คน
- ประชุมเรื่อง Water and Sanitation Course for Regional Disaster Response Team ณ กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์ (๑๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑) จำ�นวน ๓ คน

- ประชุมวิชาการเรื่อง “International Colorectal Disease Symposium” (ICD๘ ๒๐๐๙)
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
		 จำ�นวน ๑ คน
- ประชุม The ๑๓rd Regional Disaster Management Committee Meeting ณ
กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒) จำ�นวน ๑ คน
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- อบรม Regional Disaster Response Team IT & Telecom Technical ณ ค่ายยุวกาชาด
			 ประเทศสิงคโปร์ (๔ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒) จำ�นวน ๑ คน

- ประชุม Inter Action Regional Humanitarian Pandemic Preparedness
ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒)
		 จำ�นวน ๑ คน

๒. ลาศึกษาต่อและอบรมในประเทศ จำ�นวน ๑๔ คน ดังนี้
- อบรมโครงการ Mini MBA in Health รุ่นที่ ๒๖ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๒) จำ�นวน ๕ คน
- อบรม ADPC’s Ninth Regional Training Course on Flood Disaster Risk
Management (FDRM-๙) ณ AIT (๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑) จำ�นวน ๑ คน
- อบรม Regional Pilot Training for Community-Based AHI Management
Practitioners ณ AIT (๒๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑) จำ�นวน ๑ คน
- อบรมส่งเสริมประสิทธิภาพทางการบริหาร รุ่นที่ ๑๘ ผู้บริหารระดับต้น ณ ศูนย์บริการ
		 โลหิตแห่งชาติ และศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี (๑๗ - ๒๑, ๒๗ - ๒๘
		 พฤศจิกายน ๒๕๕๑) จำ�นวน ๒ คน
- ศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEOMBA) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยหอการค้า (๒ ปี) จำ�นวน ๑ คน
- สัมมนาหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์
(๑๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒) จำ�นวน ๑ คน
- ฝึก Cobra Gold ๐๙ ณ โรงแรมโลตัสกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
		 (๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) จำ�นวน ๒ คน
- อบรมหลักสูตร “การฝังเข็มสำ�หรับแพทย์” รุ่นที่ ๒๒ ณ สถาบันบรมราชชนก สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (๑๗ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) จำ�นวน ๑ คน
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๓. ร่วมประชุม สัมมนา อบรม ดูงานในประเทศ จำ�นวน ๓๔๓ ครั้ง ๙๓๘ คน จำ�แนก
ตามหัวข้อดังนี้
-

ความรู้ทางการแพทย์และพยาบาล		
ความรู้ทางด้านบริหารจัดการ			
ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์			
ศึกษาดูงาน					

๑๖๑
๑๕๑
๒๑
๑๐

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๓๕๗
๔๙๒
๓๙
๕๐

คน
คน
คน
คน		

เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำ�เร็จ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลังพัสดุและการขนส่ง (Warehouse
&Transportation Workshop) ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมซีเอช จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กาชาดอเมริกัน จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการประสานงานด้านการ
จัดการภัยพิบัติ ณ โรงแรมภูเก็ตโบ๊ทลากูนรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๒-๑๔
พฤษภาคม ๒๕๕๒

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หน่วยเคลื่อนที่เร็ว โดยมีคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด ๒๑ จังหวัด ตำ�รวจตระเวนชายแดน สำ�นักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่
๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

จัดอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการปฐมพยาบาล และซ้อมแผนอพยพ แก่ชาวบ้าน
ในโครงการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ บ้านห้วยปากคอก ตำ�บลห้วยเขย่ง
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
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การจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (ตามลักษณะของภัย)
ภารกิจ

ครั้ง

รายการ

จำ�นวนเงิน

๑. ภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
- อุทกภัย และดินโคลนถล่ม

๓๕

๑๖๓

๑,๐๘๓,๓๖๐.๐๐

๘

๘๖

๙๙,๔๖๘.๕๘

- ชุมนุมทางการเมือง

๒๐

๔๐๕

๙๔,๒๗๖.๔๓

- การลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับชุมชน

๒๓

๙๘

๒๘๑,๘๒๒.๓๒

- ปฐมพยาบาล กิจกรรมต่างๆ

๓๗

๓๑๖

๒๔,๓๙๙.๑๕

๑

๑

๑๙.๐๐

๒. ภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

๑๘๙

๓,๐๔๓

๓,๘๒๑,๗๘๐.๗๓

๓. ภารกิจงานประชานามัยพิทักษ์

๑๖๐

๔,๗๕๑

๗,๐๒๗,๙๒๗.๘๓

๔๗๓

๘,๘๖๓

๑๒,๔๓๓,๐๕๔.๐๔

- ภัยหนาว

- โรคระบาด (ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙)

รวม
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กิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับ เวชภัณฑ์ เครือ่ งมือแพทย์ เพือ่ สนับสนุนภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (จ่ายตามภารกิจ)
กิจกรรม

ผลิต/จัดเตรียม

จ่าย

หน่วย

๑. ปรุงและผลิตยา : เพือ่ จ่ายให้แก่สถานีกาชาดต่างๆ และใช้ในกิจการ
บรรเทาทุกข์ รวมทัง้ จำ�หน่ายแก่บคุ คลทัว่ ไป

๑๕ (๕๔)

๙๗ (๒๓๖)

ครัง้ /รายการ

๒. จัดยาชุดสามัญ : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ ๕ รายการ สำ�หรับ ๘๐,๐๐๐ (๔๐๐,๐๐๐) ๗๑,๘๒๕ (๓๕๙,๑๒๕) ชุด / รายการ
แจกจ่ายประชาชนทัว่ ไป และผูป้ ระสบภัยต่างๆ ยอดยกมา ๔,๖๑๔ ชุด
๓. จัดยาชุดสำ�หรับชุมชน : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ ๑๗ รายการ
เพือ่ แจกจ่ายให้แก่ชมุ ชนต่างๆ เช่นโรงเรียน วัด หมูบ่ า้ น ฯลฯ
ยอดยกมา ๔๘ ชุด

๑๐๐ (๑,๗๐๐)

๗๕ (๑,๒๗๕)

ชุด / รายการ

๔. จัดตูย้ าสามัญ : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ ๒๓ รายการ

๔๘ (๑,๑๐๔)

๔๘ (๑,๑๐๔)

ตู้ / รายการ

๕. จัดชุดปฐมพยาบาล : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ ๑๑ รายการ
ยอดยกมา ๑,๐๕๔ ชุด

๔,๔๐๐ (๔๘,๔๐๐)

๒,๒๙๙ (๒๕,๒๘๙)

ชุด / รายการ

๖. จัดชุดเครือ่ งมือแพทย์ส�ำ หรับหน่วยแพทย์ทว่ั ไป หน่วยแพทย์
เฉพาะทาง และหน่วยปฐมพยาบาลต่างๆ

๑๕๙ (๗๔,๒๗๙)

๑๕๙ (๗๔,๒๗๙)

ครัง้ / ชิน้

๗. การทำ�เครือ่ งมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้ปราศจากเชือ้

๑,๖๔๖ (๗๘,๐๘๗)

๑,๖๔๖ (๗๘,๐๘๗)

ครัง้ / ชิน้

๖๗๗ (๘๖)

๖๗๗ (๘๖)

รายการ / ครัง้

- จ่ายเจ้าหน้าทีแ่ ละครอบครัวเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย

๑,๕๖๙ (๔,๑๒๕)

๑,๕๖๙ (๔,๑๒๕)

ราย / รายการ

- จ่ายให้แก่ผปู้ ว่ ยของสถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส

๕,๕๐๗ (๒๒,๗๖๖)

๕,๕๐๗ (๒๒,๗๖๖)

ราย / รายการ

- จ่ายผูป้ ว่ ยทีห่ น่วยแพทย์เคลือ่ นทีอ่ อกปฏิบตั งิ าน

๓,๙๐๔ (๑๓,๑๘๗)

๓,๙๐๔ (๑๓,๑๘๗)

ครัง้ / ราย

๘. ซ่อมบำ�รุงเครือ่ งมือแพทย์
๙. การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามใบสัง่ แพทย์

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ ๒ - ๕ ระดมอาสมัครจากสำ�นักงานอาสากาชาด นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั่วไปมาช่วยจัด
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การประชาสัมพันธ์

หน่วยประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทำ�หน้ าที่ในการเผยแพร่ข่ าวสารองค์กรไปสู่ประชาชน
ผู้บริจาค ผู้ใช้บริการ ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
บุคลากรทุกคนและผู้บริหารในองค์กร ได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงและถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกิดความรักและความศรัทธาต่อสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ผลการดำ�เนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
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รายละเอียดงาน
งานพัฒนาบอร์ดข่าวสาร
งานพัฒนาเสียงตามสาย
งานพัฒนาบอร์ดอวยพรแสดงความยินดี
งานพัฒนาการเผยแพร่ข่าวสาร
- สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร)
- บทความสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
งานพัฒนาสารบรรเทาทุกข์
งานพัฒนาหนังสือรายงานประจำ�ปี
งานสื่อมวลชนสัมพันธ์
งานผู้มีอุปการคุณสัมพันธ์
งานต้อนรับเยี่ยมชมผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน
งานถ่ายภาพทำ�ข่าว อัดขยายภาพสี
ภาพและข่าวที่สื่อสิ่งพิมพ์ลงให้เกี่ยวกับกิจกรรมของสำ�นักงาน
งานพัฒนาป้ายคัทเอ้าท์ และป้ายผ้า กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
งานพัฒนาการตกแต่งเวทีอาคารสถานที่ / จัดนิทรรศการต่างๆ

ครั้ง
๖๖
๓๓๐
๗
๑๐๔
๓
๑๒
๑
๓๘
๑๘
๒๑
๑๐๘
๔๖
๒๘
๑๘

กิจกรรม ๕ ส สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ดำ�เนินการจัด
กิจกรรม ๕ ส ขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานในการปรับปรุงสถานที่ทำ�งานและสภาพแวดล้อม ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเกิดการใช้
ทรัพยากรในด้านต่างๆ อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการทำ�งาน และเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขอนามัยจาก
การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ซึ่งสำ�นักงานได้รณรงค์การป้องกันทุกระดับให้ตระหนักถึง
การดำ�เนินการทำ�กิจกรรม ๕ ส กันอย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยสถานีกาชาดต่าง ๆ ได้ดำ�เนินกิจกรรม ๕ ส
Big Cleaning Day ขึ้น ดังนี้
สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ ร่วมกันทำ�กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
และวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา ร่วมกันทำ�กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม
๒๕๕๒ โดยทำ�ความสะอาดบริเวณที่นั่งรอตรวจของผู้ป่วย ห้องตรวจโรคต่างๆ คลังยา คลังสัมภาระ โรงจอดรถและ
บริเวณรอบๆอาคารของสถานีกาชาดที่ ๔

สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส จ.สมุทรปราการ ร่วมกันทำ�กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
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- ตรวจพื้นที่ ๕ ส ตามโซนต่าง ๆ

- ประชุมเสนอผลงานการตรวจพื้นที่ พร้อม
หาแนวทางแก้ไขปัญหา

สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ร่วมกันทำ�กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day

สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี ร่วมกันทำ�กิจกรรม ๕ ส Big Cleaning Day วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๒
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การเยี่ยมชมกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ
บรรยายสรุปภารกิจและบทบาทของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ แก่บุคลากร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการสำ�นักงาน ทั้งในด้านการบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ซึ่งถือเป็นความสำ�คัญในการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส ดังต่อไปนี้

กาชาดเวี ย ดนาม...เยี่ ย มชมสำ � นั ก งาน ผู้อำ�นวยการ
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ และคณะ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสภากาชาดเวี ย ดนาม ในโอกาสเข้ า ฟั ง
บรรยายภารกิจ และเยีย่ มชมกิจการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกาชาดอเมริกัน และ IFRC
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การ
ต้อนรับ Mr.Drew Strobel Head of Regional Delegation
และ Mr.Robert G. Laprade Program Director Tsunami
Recovery Program จากกาชาดอเมริกัน และที่ปรึกษา
ด้ า นงานเทคนิ ค โครงการฟื้ น ฟู จ ากภั ย สึ น ามิ เอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ จากสหพั น ธ์ ส ภากาชาดและสภา
เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เพื่อร่วมประเมินการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ระหว่างสภากาชาดไทย
และกาชาดอเมริกัน เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

อวยพรวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักงาน และวันขึ้นปีใหม่ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
ผู้แทนจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) ในโอกาสมาอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ครบ ๘๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
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RS อวยพรปีใหม่ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และคณะ รับมอบกระเช้าของขวัญจาก บริษัท อาร์เอส จำ�กัด
(มหาชน) ที่ ม าอวยพรเนื่ อ งในโอกาสวั น ปี ใ หม่ เมื่ อ
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒

กาชาดพม่ า ...ศึ ก ษาดู ง านบรรเทาทุ ก ข์ ผู้ อำ � นวยการ
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ และคณะ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
Dr.Tun Myint และ Ms.Aye Than จากสภากาชาดพม่า
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ เมื่อ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ร่ ว มประชุ ม และให้ ก ารต้ อ นรั บ สภากาชาดพม่ า
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การ
ต้อนรับและร่วมประชุมกับ Dr.Hla Pe Honorary Secretary
และ Dr.Saw Ni Tun Head of Health Division จาก
สภากาชาดพม่า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒

เอกอัครราชทูตคิวบา เยีย่ มสภากาชาดไทย รองผูอ้ �ำ นวยการ
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ และคณะ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
Mr.Laxaro Herrera เอกอั ค รราชทู ต สาธารณรั ฐ คิ ว บา
ประจำ � ประเทศไทย ในโอกาสเข้ า ฟั ง บรรยายโครงการ
จั ก ษุ ศั ล ยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็ จ พระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และโครงการ
แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เมื่อ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒
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บ.แคปปิ ต อลฯ ขอคำ � ปรึ ก ษาเรื่ อ งการช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การ
ต้ อ นรั บ Miss Raine Grady จาก บริ ษั ท แคปปิ ต อล
เทเลวิชั่น กรุ๊ป จำ�กัด เข้าพบปรึกษาเรื่องสภากาชาดไทย
กั บ การช่ ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข์ ผู้ ป ระสบภั ย ทั้ ง ในและ
นอกประเทศ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

เยี่ ย มชมโครงการจั ก ษุ ศั ล ยกรรมฯ คณะแพทย์ แ ละพยาบาลจากสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คุณจูล่ี เวลส์ และคุณซู ไลออน ตัวแทนด้านสวัสดิการ จากสมาคมออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึง่ เข้าเยีย่ มชมภารกิจของโครงการ
จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , โครงการแว่นตาสภากาชาดไทย
เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท และโครงการคัดกรองโรคเบาหวานขึ้นตา สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

กาชาด ร่ ว มมื อ กั บ ตชด. ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
พล.ต.ต.ณรงค์ มณีนพ รอง ผบช.ตชด. และ พ.ต.อ.พันธุ์
พงษ์ สุขศิริมัช ผกก.ฝสสน.๓ บก.สสน.บช.ตชด. ซึ่งเข้าพบ
ปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสภากาชาดไทย
กั บ ตำ � รวจตระเวนชายแดน ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ ป ระสบภั ย เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน
๒๕๕๒

ให้การต้อนรับ IFRC และ ADPC ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ให้ ก ารต้ อ นรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส หพั น ธ์ ส ภากาชาดและสภา
เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และเจ้าหน้าที่
ศูนย์เตรียมพร้อมการป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC)
ร่ ว มปรึ ก ษาเตรี ย มการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระดั บ
นานาชาติ เรื่อง Disaster Reductions ที่จังหวัดภูเก็ต
และร่วมดูงานชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติในจังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
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บุคลากรดีเด่นของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำ�ปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒
สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ สภากาชาดไทย ได้ ต ระหนั ก และเล็ ง เห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ า
ของทรัพยากรบุคคลที่เป็นเสมือนกลไกหลักที่จะทำ�ให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ทางสำ � นั ก งานได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด่ น และได้ ม อบโล่ และ
ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ มี ค วามขยั น มี ค วามประพฤติ ดี มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เพื่ อ เป็ น การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรเหล่ า นี้ ตลอดจนยกย่ อ งบุ ค ลากรในระดั บ ต่ า ง ๆ ให้ เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจในการทำ�งาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งานต่อไป
บุคลากรดีเด่นของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
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กลุ่มที่ ๑

เจ้าหน้าที่ระดับ ๔-๖

		
		
		
		
		

นางสาวสุดสิริ ชาญณรงค์
เภสัชกร ๖ ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
เกิดวันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๙
วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต
บรรจุเข้าทำ�งาน วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

กลุ่มที่ ๒

เจ้าหน้าที่ระดับ ๑-๓

		
		
		
		
		

นางอุไร ไชยเนตร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เกิดวันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
บรรจุเข้าทำ�งาน วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗

กลุ่มที่ ๓

ลูกจ้างประจำ�

		
		
		
		
		

นางสาวรสริน ลำ�ดับวงศ์
นักการภารโรง สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์
เกิดวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔
บรรจุเข้าทำ�งาน วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

บุคลากรดีเด่นของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑

เจ้าหน้าที่ระดับ ๔-๖

		
		
		
		
		

นางกุญชลีย์ สุคันวรานิล 		
พยาบาล ๖ สถานีกาชาดที่ ๒ แพร่งภูธร กรุงเทพฯ ฝ่ายสถานีกาชาด
เกิดวันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗
วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
บรรจุเข้าทำ�งาน วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐

กลุ่มที่ ๒

เจ้าหน้าที่ระดับ ๑-๓

		
		
		
		
		

นายวิเชียร พาโคกกรวด
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เกิดวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
บรรจุเข้าทำ�งาน วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐

กลุ่มที่ ๓

ลูกจ้างประจำ�

		
		
		
		
		
		

นางวิไลวรรณ นงค์พรหมมา
นักการภารโรง
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายสถานีกาชาด
เกิดวันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๓
บรรจุเข้าทำ�งาน วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
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ผู้มีอุปการคุณ
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
ทรัพย์สินและสิ่งของ เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ขอขอบพระคุณ
และขอให้กุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทำ�ในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญยิ่งขึ้นสืบไป

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู้ อำ � นวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ �กัด (มหาชน) เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายถังนํ้าขนาดความจุ
๒,๒๐๐ ลิตร จำ�นวน ๙,๘๐๐ ใบ เพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนนํ้าตามโครงการถังนํ้าใจ เอไอเอส เพื่อไทยไม่ขาดนํ้า

สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู้ อำ � นวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายธงชัย อ้นชูฤทธิ์ ผู้อำ�นวยการบริหารงานทั่วไป บริษัท หาดทิพย์ จำ�กัด (มหาชน) เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายถังบรรจุนํ้า จำ�นวน ๒๐ ใบ เพื่อมอบให้
โรงเรียนในจังหวัดยะลา เพื่อการอุปโภค-บริโภค
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นายจาง ฟง หาว นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน และคณะ มอบเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๘,๑๐๐ บาท เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากพายุไต้ฝุ่นมรกต ประเทศไต้หวัน

คุ ณ อำ � นวย และแพทย์ ห ญิ ง นาฎ ฟองสมุ ท ร มอบเงิ น
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย มอบเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่
และความพิการอื่น

เภสัชกรจารุโรจน์ ด่านเกียรติก้อง พร้อมคณะผู้สนับสนุน
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒ มอบเงิ น สนั บ สนุ น โครงการฯ รวม
๑,๔๗๐,๐๐๐ บาท

บริษัท โลจิสติกส์ แมนท์ จำ�กัด มอบเครื่องมือในการขน
ย้ายสิง่ ของเพือ่ นำ�ไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มูลค่า ๒๐๓,๗๐๐ บาท
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นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายจัดหากลุ่มประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง ตัวแทนมูลนิธิก้าวไปคู่ไทย โดยบริษัท เชลล์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด มอบเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยผู้ประสบภัยหนาว

นายสุทัศน์ ทองประเสริฐ ประธานบริหาร และมร.ยูกิโนริ โทมิ กรรมการ บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำ�กัด มอบเงินจำ�นวน
๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย รับมอบแว่นตาใช้แล้วกว่า ๘๐๐ อัน
จากคณะผู้จำ�หน่ายแว่นตาจากประเทศญี่ปุ่น
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ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒

มูลนิธิเล็กโกเมศ
นางสาวอารี บุญธนวงศ์
โรงพยาบาลปง
ม.ร.ว. วโรทัย สุริยง
ร.ต. ไพโรจน์ รัตตกุล
นางสาวสุภัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์
นายโดมศักดิ์ กฤตยาหรรษ์
นางสาวพรรณโสมย์ กฤตยาหรรษ์
นางศรีวรรณ กฤตยาหรรษ์
นางสาวมนตร์ลดา พงษ์พานิช
นางสาวลัญฉนา บุนนาค
มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย
นางรุจวรรณ สุจริตกุล
นางยุพา เอี่ยมดีงามเลิศ
นางนงราม เศรษฐพานิช
บริษัท เมอส์ก ไลนส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
นายดนุช บุนนาค
นางสาวนพรัตน์ จิระธนะวัฒน์
นางสาวสุเนตร จิระธนะวัฒน์
นายเดชา ศรีวีรเดชา
บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จำ�กัด
บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บริษัท อินเตอร์บังเกอร์ซัพพลายแอนด์ทรานสปอร์ต จำ�กัด

๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๘๖,๐๐๐.๐๐
๑๒๒,๕๐๐.๐๐
๑๒๒,๕๐๐.๐๐
๑๒๒,๕๐๐.๐๐
๑๒๒,๕๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐
๕๖,๕๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
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ผังการบริหารงานของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทกั ษ์

ฝ่าย
บริหารงานทัว่ ไป

ฝ่าย
บรรเทาทุกข์

ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทกั ษ์ ฝ่ายบริหาร

ฝ่าย
ยาและเวชภัณฑ์

ฝ่าย
สถานีกาชาด

- หน่วยสารบรรณ

- หน่วยธุรการ

- หน่วยธุรการ

- หน่วยธุรการและการเงิน

- หน่วยบัญชีและการเงิน

- หน่วยประชาสัมพันธ์

- หน่วยยา

- สถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรนิ ทร์

- หน่วยการเจ้าหน้าที่

- หน่วยสัมภาระ

- หน่วยเวชภัณฑ์

- สถานีกาชาดที่ ๒ กรุงเทพมหานคร

- หน่วยจัดซือ้

- หน่วยสนับสนุนบริการบรรเทาทุกข์

- สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่

- หน่วยยานพาหนะ

- ศูนย์จกั ษุมาตรและแว่นตา
สภากาชาดไทย

- สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

- ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ
สภากาชาดไทย
- หน่วยพัฒนาและวิชาการ

- สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส
จ.สมุทรปราการ
- สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว
- สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี
- สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี
- สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม
กรุงเทพมหานคร
- สถานีกาชาดสิรนิ ธร
(สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง)
จ.นครศรีธรรมราช
- สถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)
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สถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ
- สาขาสถานีกาชาดหัวหิน
บ้านห้วยทรายใต้

- สาขาสถานีกาชาดที่ ๖
บ้านหนองบัวเหนือ

- สาขาสถานีกาชาดที่ ๗
อ.สิรนิ ธร

- สาขาสถานีกาชาดที่ ๘
กิง่ อ.หนองหญ้าปล้อง
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หัวหน้าฝ่าย
๑ อัตรา
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่าย
๑ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
แพทย์
๑๔ อัตรา
(ว่าง)
๔ อัตรา
แพทย์วสิ ามัญ
๓ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
ทันตแพทย์
๕ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
หัวหน้าหน่วย
๔ อัตรา
พยาบาล
๒๔ อัตรา
ผูช้ ว่ ยพยาบาล
๑๐ อัตรา
ผูช้ ว่ ยทันตแพทย์
๗ อัตรา
จนท.ทันตสาธารณสุข
๓ อัตรา
นักรังสีการแพทย์
๑ อัตรา
จนท.วิทยาศาสตร์ฯ
๒ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑ อัตรา
จนท.ประชาสัมพันธ์
๓ อัตรา
จนท.การเงินและบัญชี
๑ อัตรา
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑ อัตรา
จนท.บันทึกข้อมูล
๑ อัตรา
จนท.ธุรการ
๕ อัตรา
นายช่างเทคนิค
๑ อัตรา
นายช่างศิลป์
๑ อัตรา
นายช่างภาพ
๑ อัตรา
นักการภารโรง
๘ อัตรา
ผูช้ ว่ ยทันตแพทย์ (ชัว่ คราว)
๑ อัตรา
จนท.ธุรการ (ชัว่ คราว)
๒ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
รวม ๙๕ อัตรา
หน.ศูนย์จกั ษุมาตรฯ ๑ อัตรา

หัวหน้าฝ่าย
๑ อัตรา
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่าย
๑ อัตรา
หัวหน้าหน่วย
๕ อัตรา
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าหน่วย
๑ อัตรา
จนท.บริหารงานทัว่ ไป
๒ อัตรา
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
๑ อัตรา
จนท.บันทึกข้อมูล
๑ อัตรา
จนท.ธุรการ
๑๔ อัตรา
จนท.การเงินและบัญชี
๕ อัตรา
จนท.วิทยุสอ่ื สาร
๙ อัตรา
จนท.พัสดุ
๑ อัตรา
จนท.ประชาสัมพันธ์
๑ อัตรา
นายช่างไฟฟ้า
๑ อัตรา
นายช่างโยธา
๑ อัตรา
นายช่างเครือ่ งกล
๓ อัตรา
นายช่างเทคนิค
๑ อัตรา
ช่าง
๑ อัตรา
นักการภารโรง
๗ อัตรา
คนสวน
๒ อัตรา
พนักงานขับรถ
๑๙ อัตรา
รปภ.
๔ อัตรา
รปภ.(จ้างบริษทั )
๒ อัตรา
คนงาน (จ้างบริษทั )
๑ อัตรา
รวม ๘๑ อัตรา
จ้างชัว่ คราว ๓ อัตรา

จ้างชัว่ คราว ๓ อัตรา

ฝ่ายบรรเทาทุกข์

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ

แพทย์วสิ ามัญ ๓ อัตรา

จ้างชัว่ คราว ๔ อัตรา

ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าฝ่าย
๑ อัตรา
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่าย
๑ อัตรา
หัวหน้าหน่วย
๓ อัตรา
เภสัชกร
๕ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
ผูช้ ว่ ยเภสัชกร
๔ อัตรา
จนท.เวชภัณฑ์
๔ อัตรา
จนท.พัสดุ
๓ อัตรา
จนท.ธุรการ
๔ อัตรา
นายช่างเวชภัณฑ์
๑ อัตรา
นักการภารโรง
๔ อัตรา
รวม ๓๐ อัตรา

รองผูอ้ �ำ นวยการ

ผูอ้ �ำ นวยการ

ฝ่ายสถานีกาชาด
หัวหน้าพยาบาล สบป.
ผช.หน.พยาบาล สบป.
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าหน่วยธุรการ
หัวหน้าสถานีกาชาด
(ว่าง)
ผช.หน.สถานีกาชาด
ทีป่ รึกษา (ว่าง)
แพทย์วสิ ามัญ
(ว่าง)
พยาบาล
(ว่าง)
ผูช้ ว่ ยพยาบาล
จนท.วิทยาศาสตร์ฯ
จนท.รังสีการแพทย์
จนท.การเงินและบัญชี
จนท.บริหารงานทัว่ ไป
จนท.ธุรการ
จนท.ประกอบอาหาร
นายช่างเทคนิค
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
รปภ.
คนสวน
คนงานประจำ�ตึก
จนท.ธุรการ (จ้างชัว่ คราว)
จนท.บันทึกข้อมูล (ชัว่ คราว)
นักการภารโรง (จ้างชัว่ คราว)
รวม ๑๘๙ อัตรา
ทีป่ รึกษา ๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา
๑๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑๑ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๒ อัตรา
๖๗ อัตรา
๒ อัตรา
๖ อัตรา
๔ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา
๑๑ อัตรา
๒ อัตรา
๒ อัตรา
๒๗ อัตรา
๑๑ อัตรา
๒๑ อัตรา
๕ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา

ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายบริหาร

แพทย์วสิ ามัญ ๒ อัตรา

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้าฝ่าย
๑ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
หัวหน้าพยาบาล
๑ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
ผช.หน.พยาบาล
๑ อัตรา
แพทย์
๒ อัตรา
(ว่าง)
๒ อัตรา
ทันตแพทย์
๑ อัตรา
พยาบาล
๑๒ อัตรา
(ว่าง)
๒ อัตรา
ผูช้ ว่ ยพยาบาล
๖ อัตรา
(ว่าง)
๒ อัตรา
ผูช้ ว่ ยทันตแพทย์
๑ อัตรา
จนท.พยาบาล
๑ อัตรา
จนท.การเงินและบัญชี
๑ อัตรา
จนท.ธุรการ
๑ อัตรา
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์
๑ อัตรา
จนท.รังสีการแพทย์
๑ อัตรา
(ว่าง)
๑ อัตรา
ผูช้ ว่ ยเภสัชกร
๑ อัตรา
พนักงานขับรถ
๒ อัตรา
นักการภารโรง
๒ อัตรา
รปภ.
๒ อัตรา
จนท.ธุรการ (จ้างชัว่ คราว)
๑ อัตรา
รวม ๓๘ อัตรา
จ้างชัว่ คราว ๑ อัตรา

อัตรากำ�ลังสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประจำ�ปี ๒๕๕๒ (๔๕๕ อัตรา) ประจำ� ๔๓๗ อัตรา ชั่วคราว ๑๘ อัตรา

รายนามคณะผู้บริหารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ผูบ้ ริหารระดับสูง
พลโท นายแพทย์อ�ำ นาจ บาลี
เภสัชกรหญิงวันทนีย์ คงสมบูรณ์
นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชรคำ�

ผูอ้ �ำ นวยการ
รองผูอ้ �ำ นวยการ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ (ฝ่ายบริหาร)

ผูบ้ ริหารระดับกลาง
นางพัชรี นิรชั มงคล
นางสุปาณี เลิศสวัสดิว์ ชิ า
ทันตแพทย์หญิงจินตนา ทุมโฆสิต
เภสัชกรกอบชัย โรจน์ไพบูลย์
นายภานนท์ ทรัพย์ประเสริฐ
(ว่าง)
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำ�ใส
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพทิ กั ษ์
นางดาลัด กันทยศ
ดร.กำ�ไลรัตน์ เย็นสุจติ ร
นางสาวทองเปลว พงษ์รตั น์

หัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานีกาชาด
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์
หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายสถานีกาชาด (บริหาร)
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายสถานีกาชาด (วิชาการ)
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

ผูบ้ ริหารระดับต้น
นางนวลอนงค์ ศรีธญ
ั รัตน์
นางเสาวลักษณ์ ธนศิโรรัตน์
นางพัชรี ฉัว่ ริยะกุล
(ว่าง)
นางทองพูน เสนา
นางสาวนงพงา จันทรัตนา
(ว่าง)
นางปราณี ขุนสิทธิ์
นางสาวสมพิศ น้าเจริญ
นางสาวองุน่ วงศ์เจริญ

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๑
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๒
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๕
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๖
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๗
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๘
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๑๑
หัวหน้าสถานีกาชาดสิรนิ ธร
(สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง)

นางสาวนฤมล พรหมวา

หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)

นางวัลลี สวัสดี
นางสาวเพียงใจ กรรณเทพ
นางสาวอรสา เพชรคง

หัวหน้าหน่วยธุรการ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วยสัมภาระ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนบริการบรรเทาทุกข์
ฝ่ายบรรเทาทุกข์

นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบรรเทาทุกข์

นางกมลธร เลาห์กติ กิ ลุ
เภสัชกรหญิงสุมาลิน ศีลพิพฒ
ั น์
นางสาวสุภวงศ์ บุณยรัตนศิรกิ ลุ

หัวหน้าหน่วยธุรการ ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าหน่วยยา ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าหน่วยเวชภัณฑ์
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

นางสาวพรชนีย์ พงษ์พณิชย์พนั ธุ์
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นางสุมาลี นุน่ ชู
นางสาวกันทิมา โชตน์รงุ่ เรือง
นางขนิษฐา บุญหาญ

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
หัวหน้าหน่วยจัดซือ้ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

นายวงศักดิ์ ทองงาม

หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

นางฉัตรานุช มหาทัพภ์

หัวหน้าหน่วยธุรการและการเงิน
ฝ่ายสถานีกาชาด

นางจินตาพร บุญเรือนทรัพย์

ผูช้ ว่ ยหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

(ว่าง)
นางลัดดา พฤกษ์ขจร
นางสุรางค์รตั น์ ณ ลำ�ปาง
นางสาววิชลุ ดา พูนธเนศ
นางสาวบุญศรี วณิชย์เจริญวงศ์
นางเบญจมาศ นันทโพธิเ์ ดช
(ว่าง)
นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม
นางสุนยี ์ เลิศชัยมงคล
นางฐานิกา พรหมประสงค์

ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๑
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๒
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๕
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๖
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๗
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๘
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๑๑
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรนิ ธร
(สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง)

นางสุภาวดี นาแก้ว

ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าสถานีกาชาด
หัวหินเฉลิมพระเกียรติ

นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน
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รายนามคณะกรรมการจัดทำ�หนังสือรายงาน ประจำ�ปี ๒๕๕๒
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ที่ปรึกษา
๑. พลโท นายแพทย์อำ�นาจ บาลี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

๒. นายแพทย์พิชิต

รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ศิริวรรณ

๓. เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ�

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฯ ฝ่ายบริหาร

๔. นางพัชรี

นิรัชมงคล

หัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

๑. นางสาววันเพ็ญ

ฐานิสสรณ์

หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

๒. นางสาวอัมพา

วัชโรทยางกูร พยาบาล ๖ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

กรรมการ

๓. นางสาวสุกาญจน์

อยู่คง

พยาบาล ๖ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

กรรมการ

๔. นางศิริมล

คัมภีร์พันธุ์

พยาบาล ๖ ฝ่ายสถานีกาชาด

กรรมการ

๕. นางโยธกาวรรณ

เข็มทอง

เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ๖ ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์

กรรมการ

๖. นางสยมพร

อิสมาแอล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ

๗. นายเฉลิมพล

เพียรธุรัตน์

นายช่างศิลป์ ๕ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

กรรมการ

๘. นายสุนทร

ทิพยากรณ์

นายช่างภาพ ๔ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

กรรมการ

๙. นายสมชาย

สิงห์ชุมพร

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔ ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์

กรรมการ

๑๐. นางเสาวภาคย์

ปิ่นกุมภีร์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กรรมการ

๑๑. นางสาวอังศุมาลี

อรรถเจดีย์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๓ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

กรรมการ

๑๒. นางณัฐวดี

พูลอำ�ไภย์

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๕ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

กรรมการและเลขานุการ

๑๓. นายเจริญ

จารุภัทธ์พันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๔. นางสาวกรรณิการ์

เอมแสง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๓ ฝ่ายบรรเทาทุกข์

ประธานกรรมการ

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด โทร. ๐ ๒๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

ภ

ารกิจหลักของสภากาชาดไทยทีส่ �ำ คัญประการหนึง่ คือ การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ผูย้ ากไร้และด้อยโอกาส
ในสังคม ดังประโยคทีว่ า่ “กาชาดเป็นทีพ่ ง่ึ ของปวงชน ช่วยทุกคนทุกหนแห่งให้พน้ ภัย”
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยยึดหลักการกาชาด ได้แก่มีมนุษยธรรม
ความไม่ลำ�เอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล
ซึ่งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติน้ีมีท้ังในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย โดยปฏิบัติงานร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และสื่อมวลชน ด้วยการให้บริการทางการแพทย์ สงเคราะห์
เครือ่ งอุปโภค-บริโภค สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์
เนือ่ งในโอกาสทีส่ �ำ นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีอายุครบ ๘๙ ปี ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้จดั กิจกรรมภายใต้
ชื่อโครงการว่า เผยแพร่ภารกิจและแสดงศักยภาพสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาครบ ๘๙ ปี โดยมีกจิ กรรมทีจ่ ดั ขึน้ ในโครงการดังนี้
วันจันทร์ท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. จัดOPEN HOUSE (เปิดบ้านเยี่ยมชม)
เพือ่ เผยแพร่ภารกิจ แสดงศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการภัยพิบตั ใิ นภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัยของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และให้บริการทางการแพทย์ดา้ นสุขภาพแก่ผมู้ าร่วมงาน ได้แก่ การบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ณ ศูนย์จกั ษุมาตร
และแว่นตาสภากาชาดไทย ตรวจโรคทัว่ ไปและโรคเฉพาะทาง เช่น ตรวจหู คอ จมูก ตรวจโรคผิวหนัง ฝังเข็มรักษาโรค บริการ
ทางด้านทันตกรรม ชมนิทรรศการ ชมคลังสัมภาระทีม่ เี ครือ่ งอุปโภคบริโภคสำ�หรับผูป้ ระสบภัย ชมศักยภาพของรถยูนมิ อ็ ก
เรือท้องแบน ที่บรรทุกผู้ประสบภัยและสัมภาระในภาวะนํ้าท่วม ชมการสาธิตการผลิตนํ้าดื่ม ของหน่วยรถผลิตนํ้าดื่ม
ชมการสาธิตการปรุงอาหาร วิธีการจัดเตรียมอาหารของการเลี้ยงคนที่มาเที่ยวชมงานได้ ๕๐๐ คน ของหน่วยครัวเคลื่อนที่
(ซึ่งเมื่อเกิดภัยสามารถปรุงอาหารได้วันละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ กล่อง ต่อวัน) ชมรถสื่อสารเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยุส่ือสาร
สภากาชาดไทย และศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ สภากาชาดไทย เป็นต้น ซึง่ จัดในบริเวณสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ถนนอังรีดนู งั ต์
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ น. จัดประชุม
วิชาการเรื่อง เตรียมตัวอย่างไร รับภัยนํ้าท่วม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านภัยพิบัติ
และการเตรียมพร้อมรับภัยแก่บคุ ลากรสภากาชาดไทย อาจารย์ และประชาชนทัว่ ไป
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่านมาบรรยายในครั้งนี้ได้แก่ ดร.อาจอง ชุมสาย
ณ อยุธยา นายณรงค์ จิรสรรพคุณากร ผูอ้ �ำ นวยการกองสารสนเทศระบายนํา้ สำ�นัก
ระบายนํ้า กรุงเทพมหานคร และ อาจารย์ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ณ ห้องประชุม
เฉลิมพรมมาส อาคาร อปร ชัน้ ล่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และกิ จ กรรมหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่อ นที่เ พื่อ ผู้พิก ารและทุ พ พลภาพ ณ สถานสงเคราะห์ ค นพิ ก ารและ
ทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ ให้การดูแลแก่กลุม่ ผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพผูด้ อ้ ยโอกาสให้ได้รบั บริการ
ด้านการแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ได้แก่ ศัลยแพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก และแพทย์โรคผิวหนัง
เช่นเดียวกับประชาชนทัว่ ไปโดยเริม่ ให้บริการครัง้ แรกด้วย
หน่วยแพทย์ตรวจคัดกรองและรักษาโรคทั่วไป เป็นการให้
บริการชั่งนํ้าหนัก วัดความดันโลหิต วัดระดับนํ้าตาลในเลือด ตรวจร่างกาย รักษาโรคทั่วไป และโรคผิวหนัง แผลกดทับ
ให้บริการ ๒ ครัง้ ในวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๓
หน่วยจักษุแพทย์ ให้บริการตรวจวัดสายตาเบื้องต้น วัดความดันลูกตา ตรวจรักษาโรคตาโดยจักษุแพทย์ และ
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยจักษุมาตร ให้บริการ ๓ ครัง้ ในวันที่ ๘-๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และ
วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๓
หน่วยแพทย์หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรคระบบหู คอ จมูก โดยแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก โดยให้บริการ
๒ ครัง้ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันที่ ๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๓
หน่วยทันตกรรมเคลือ่ นที่ ให้บริการด้านทันตกรรม ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน โดยให้บริการ ๒ ครัง้ ในวันที่
๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
นอกจากนีย้ งั ให้บริการความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีส่ ถานสงเคราะห์ ในเรือ่ งการดูแลสุขภาพและการดูแลแผลกดทับ
แก่ของผู้พิการในสถานสงเคราะห์ และจัดเลี้ยงอาหารพร้อมมีกิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญของรางวัล
ในวันสุดท้ายของการออกปฏิบตั งิ านอีกด้วย คือ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของสำ �นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หรือของใช้สำ�หรับคนพิการ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ รถเข็นนั่ง ไม้เท้า ที่นอนลม อุปกรณ์ทำ�แผล เครื่องกันหนาว
ผ้าห่ม เป็นต้น สามารถบริจาคได้ทส่ี �ำ นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ ๑๘๗๑
ถนนอังรีดนู งั ต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์: ๐-๒๒๕๑-๗๘๕๓-๖ ต่อ ๒๓๑๐ , ๑๖๐๓ หรือจะโอนเงินเข้าบัญชี
ได้ท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชือ่ บัญชี สภากาชาดไทย เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๔๕-๒-๘๘๐๐๐-๖ ประเภท
ออมทรัพย์ ส่วนใบโอนเงินให้ระบุช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้โอนเงิน ส่งแฟกซ์มาที่หมายเลขโทรศัพท์
๐-๒๒๕๒-๗๙๗๖ จะได้จดั ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้

