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สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
ปีพทุ ธศักราช 2550 เป็นปีมหามงคลสมัยทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา
80 พรรษา และเป็นปีที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีอายุ ครบ 87 ปี
ตลอดระยะเวลาทีย่ าวนานถึง 87 ปี นีท้ ส่ี ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ได้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ิ
ภารกิจในการบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์
ได้ยาก อีกทั้งดำเนินกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางด้วยความเข้มแข็ง อดทนและ
เสียสละ มีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องสนองนโยบายของสภากาชาดไทยและสอดคล้องต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
ความสำเร็จในภารกิจเหล่านี้ เกิดจากการปฏิบตั งิ านด้วยความตัง้ ใจและเต็มกำลังความสามารถ
ทั้งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเกื้อกูลเป็นอย่างดี จากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจนผู้มี
จิตศรัทธาที่บริจาคเงินและทรัพย์สิน
ผมขอแสดงความชืน่ ชมและขอขอบคุณเจ้าหน้าทีส่ ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ทกุ
คนและผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้ และหวังว่าสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะ
พัฒนากิจกรรมและการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อเป็นองค์กรที่มั่นคงในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ตามหลักมนุษยธรรมของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สมตาม
เจตนารมณ์ของสภากาชาดไทย สืบไป

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย
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สารจากผู้อำนวยการ

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ได้ดำเนินงานมาครบ 87 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ตลอด
ระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความมุ่งมั่น เสียสละ มุ่งผลประโยชน์ของผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสเป็นเป้าหมายสูงสุด โดยมีหน่วย
งานปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สำหรับในปีพ.ศ.2550 นอกเหนือจากภารกิจและโครงการปกติเพือ่ ผูป้ ระสบภัย ผูย้ ากไร้และผูด้ อ้ ยโอกาส
แล้ว ในปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาด
ไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้จัดทำกิจกรรม/
โครงการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เช่น โครงการตรวจโรคผิวหนังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้บริการ ณ
ชุมชนพัฒนาใหม่ และชุมชนล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ให้บริการ ณ วัดอโศการาม อำเภอเมือง วัดบางกอบัว และสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โครงการหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ให้
บริการตลอดปีพ.ศ.2550 จำนวน 9 ครั้ง ณ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และอ่างทอง โครงการหน่วย
แพทย์คืนเสียงสู่โสตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพ.ศ.2550 โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียน
ในชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ใน
โอกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพ.ศ.2550 โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยเฉลิมฉลอง
80 พรรษา องค์ภูมิพล โครงการ 80 พรรษา สภากาชาดไทยเทิดไท้องค์ราชัน ที่แจกเสื้อกันหนาวแก่เด็ก 8,000 ตัว
รวมทั้งแท็งก์น้ำ 80 ใบแก่โรงเรียนต่างๆ ในภูมิภาค โครงการสภากาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชัน สานฝันสู้ฝน ที่รับ
บริจาคเสื้อกันฝนแจกจ่ายให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในชนบทกว่า 4,800 ตัว กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ
5 ธันวามหาราช จัดที่จังหวัดเชียงราย เป็นปีที่ 5 เหล่านี้เป็นต้น
ในนามของเจ้าหน้าทีส่ ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ขอขอบคุณผูบ้ ริหารสภากาชาดไทย
สำนักงานและหน่วยงานต่างๆในสังกัดสภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัด หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์แจ้งข่าวผู้ยากไร้ ความช่วยเหลือที่ทาง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสภากาชาดไทยมอบให้ ตลอดจนความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ความเข้าใจอย่าง
ดีเยี่ยม และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้ภารกิจต่างๆ ผ่านลุล่วง
ไปด้วยดี และเห็นถึงศักยภาพอันเด่นชัดของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
พลโท

(นายแพทย์อำนาจ บาลี)
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย
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สารบัญ
-

สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
สารจากผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
รายนามคณะผู้บริหาร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
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- กิจกรรมเด่น
		 l โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 10
			 พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย
		 l การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวร่วมกับองค์กรอื่น โดยจัดกิจกรรม		
			 บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
15
- ภารกิจหลัก
		 l การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
		 l การบรรเทาทุกข์ประชาชนในถิ่นทุรกันดารและผู้ด้อยโอกาส
			 1. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
			 2. หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์
			 3. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
			 4. ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ
			 5. บรรเทาทุกข์ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
			 6. โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
				 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
			 7. โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
			 8. โครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
			 9. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่
				 และความพิการอื่น / โครงการยิ้มสวยเสียงใส
			 10. โครงการสุขภาพแจ่มใสในบ้านตะวันใหม่
		 l การประชานามัยพิทักษ์
			 1. งานอนามัยศึกษา
			 2. งานส่งเสริมสุขภาพ
			 3. งานป้องกันโรค โดยให้ภูมิคุ้มกัน
			 4. งานรักษาพยาบาล
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รายนามคณะผู้บริหาร

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ผู้บริหารระดับสูง
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี
เภสัชกรหญิงวันทนีย์
คงสมบูรณ์
           (ว่าง)
           (ว่าง)		

ผู้บริหารระดับกลาง
นางลัดดา
ตันศรีสวัสดิ์
			
		
นายแพทย์พิชิต
ศิริวรรณ
เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ เพ็ชร์คำ
นายภานนท์
ทรัพย์ประเสริฐ
นางวัสสิกา
เผือกโสมณ
			
ทันตแพทย์หญิงจินตนา ทุมโฆสิต
เภสัชกรกอบชัย
โรจน์ไพบูลย์
นางสุปาณี
เลิศสวัสดิ์วิชา
ดร.กำไลรัตน์
เย็นสุจิตร
นางสาวจันทนา
ขาวประทุม

ผู้บริหารระดับต้น
นางพัชรี
นิรัชมงคล
นางเสาวลักษณ์
ธนศิโรรัตน์
นางสาวพัชรี
ฉั่วริยะกุล
นางสาวสมพิศ
น้าเจริญ
นางพรทิพา
สสิกาญจน์
นางวิภูษิต
มีศรี
			
นางสมพร
มัลลานู
นางอุไร
บุญกอง
นางปราณี
สท้านไตรภพ
นางสาววลีรัตน์
สระศรีสุวรรณ
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ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานีกาชาด
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์
หัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินฯ
และหัวหน้าพยาบาลสถานีกาชาดหัวหินฯ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสถานีกาชาด (บริหาร)
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสถานีกาชาด (วิชาการ)
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6
และผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 11
หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)
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นางสาวนฤมล
พรหมวา
นางวัลลี
สวัสดี
นางสาวเพียงใจ
กรรณเทพ
นางสาวอรสา
เพชรคง
นางสาววันเพ็ญ
ฐานิสสรณ์
นางเรวดี
อุดมสุวรรณกุล
เภสัชกรหญิงอุบลรัตน์
ประดิษฐ์กุล
นางสาวสุภวงศ์
บุณยรัตนศิริกุล
นางสาวพรชนีย์
พงษ์พณิชย์พันธุ์
นางสาวทองเปลว
พงษ์รัตน์
นางสาวกันทิมา
โชตน์รุ่งเรือง
นางขนิษฐา
บุญหาญ
นายวงศักดิ์
ทองงาม
นางฉัตรานุช
มหาทัพภ์
นางจินตาพร
บุญเรือนทรัพย์
นางนวลอนง
ศรีธัญรัตน์
(ว่าง)		
นางสุรางค์รัตน์
ณ ลำปาง
นางสาววิชุลดา
พูนธเนศ
นางทองพูน
เสนา
นางอรอนงค์
มังคลา
นางปราณี
ขุนสิทธิ์
นางสุนีย์
เลิศชัยมงคล
นางสาวองุ่น
วงศ์เจริญ
นางสุภาวดี
นาแก้ว

หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก)
หัวหน้าหน่วยธุรการ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วยสัมภาระ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนบริการบรรเทาทุกข์ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วยธุรการ ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าหน่วยยา ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าหน่วยเวชภัณฑ์ ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าหน่วยธุรการและการเงิน ฝ่ายสถานีกาชาด
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 2
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 5
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 7
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 11
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง)
ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จ.ตาก)
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โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กิจกรรมเด่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

เ

นื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ.2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ สำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่

1. โครงการหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เป็นโครงการที่ร่วมจัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง และกองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
กรมชลประทาน และกองพระราชพาหนะ ฝ่ายเรือยนต์หลวง สำนักพระราชวัง โดยให้บริการทางการแพทย์ และมอบตู้ยาพร้อม
ยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 81 ตู้ ให้บริการทั้งหมด 9 ครั้ง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และอ่างทอง ใน
เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2550 รวมผู้มารับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น 4,070 ราย บริการทันตกรรม 1,370 ราย ให้ความรู้
สุขศึกษา 3,653 คน ชมวิดีทัศน์ 1,334 คน และบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 1,399 คน

2. โครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภก
สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพ.ศ.2550
เป็นโครงการให้บริการตรวจรักษาทัง้ ทางยาและการผ่าตัด รวมทัง้ ตรวจวัดระดับการได้ยนิ ของผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาโรคทางหูในถิน่
ทุรกันดาร หรือชนบทห่างไกล เป้าหมายปฏิบตั งิ านตรวจผูป้ ว่ ยโรคทางหู 4 ครัง้ ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2549 ที่โรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ครั้งที่ 2 วันที่ 15-19 มกราคม 2550 ที่โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลพัทลุง
จังหวัดพัทลุง ครัง้ ที่ 3 วันที่ 19-22 มีนาคม 2550 ทีโ่ รงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
และครัง้ ที่ 4 วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2550 ทีโ่ รงพยาบาลโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
รวมตรวจรักษาด้วยยา 2,323 ราย ทำผ่าตัด 293 ราย และตรวจวัดระดับการได้ยิน
368 ราย
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เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาของเด็กนักเรียนในชนบทที่ยังไม่ได้รับการดูแลและแก้ไข ด้วย
การตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นสายตาให้สามารถมองเห็นได้เป็นปกติ มีโอกาสในการเรียน และดำเนินชีวิตเช่นเดียวกับ
เด็กทั่วไป เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับแว่นสายตา จำนวน 4,000 อัน ใน 6 จังหวัด ครั้งที่ 1 จังหวัดน่าน วันที่ 27
พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2549 ครั้งที่ 2 จังหวัดอ่างทอง วันที่ 25-27 มิถุนายน 2550 ครั้งที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 2-5
กรกฎาคม 2550 ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงราย วันที่ 8-14 กรกฎาคม 2550 ครั้งที่ 5 จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 22-27 กรกฎาคม
2550 ครั้งที่ 6 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 27-29 สิงหาคม 2550 มีนักเรียนมารับบริการตรวจวัดสายตาทั้งสิ้น 8,532 คน เป็น
นักเรียนที่ได้รับแว่นสายตา 3,820 คน ( สั้น 2,583 คน , ยาว 432 คน , เอียง 804 คน , แว่นกันลม 1 คน )

4. โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยเฉลิมฉลอง 80 พรรษา องค์ภูมิพล

เป็นโครงการที่ให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยโรคตา ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปฏิบัติ
งาน 2 ครั ้ ง วั น ที ่ 5-9 มี น าคม 2550 และวั น ที ่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2550 ณ สถานี ก าชาดหั ว หิ น เฉลิ ม
พระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 217 ราย ทำผ่าตัด 73 ราย

5. โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เป็นโครงการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
		 5.1 กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดตาก วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2550 ใน
เขตอำเภอพบพระ และแม่สอด มีผู้มารับบริการ 1,739 ราย
		 5.2 กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดจันทบุรี
			 ครั้งที่ 1 ในเขตอำเภอแหลมสิงห์ และขลุง วันที่ 22-27 เมษายน 2550 มีผู้มารับบริการ 527 ราย
			 ครั้งที่ 2 ในเขตอำเภอแก่งหางแมว และนายายอาม วันที่ 13-18 พฤษภาคม 2550 มีผู้มารับบริการ 406 ราย
			 ครัง้ ที่ 3 ในเขตอำเภอสอยดาว และโป่งน้ำร้อน วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2550 มีผู้มารับบริการ 512 ราย
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3. โครงการแว่ น สายตาสภากาชาดไทย เพื ่ อ เด็ ก นั ก เรี ย นในชนบท เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ในโอกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ในปีพ.ศ.2550
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กิจกรรมเด่น

		 5.3 กิจกรรมทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้บริการ ทุกวันพุธ
จำนวน 80 ครั้ง ภายในปีพ.ศ.2550-2551 ดังนี้
			 จังหวัดสมุทรปราการ
			 ทีว่ ดั อโศการาม อำเภอเมือง (11 เมษายน - 19 กันยายน 2550) จำนวน 18 ครั้ง มีผู้มารับบริการ 501 ราย
			 ที่วัดบางกอบัว อำเภอพระประแดง (27 กรกฎาคม 2550) จำนวน 1 ครั้ง มีผู้มารับบริการ 43 ราย
		 ที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ อำเภอพระประแดง (26 กันยายน 2550) จำนวน 1 ครั้ง มีผู้มา
รับบริการ 63 ราย
			 หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 5.3 ดำเนินการต่อในปี 2551

6. โครงการตรวจโรคผิวหนังเคลือ่ นทีเ่ ฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เป็นโครงการให้บริการตรวจโรคผิวหนังแก่ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตชุมชนแออัดและแหล่งเสื่อมโทรมในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการตรวจโรคผิวหนังได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และได้รับความรู้ในการปฏิบัติตนและป้องกันการ
ติดต่อของโรคผิวหนังอย่างถูกต้อง สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น โดยให้
บริการ ณ ชุมชนพัฒนาใหม่ และชุมชนล็อค 4-5-6 เขตคลองเตย รวมปฏิบัติงานทั้งสิ้น 9 ครั้ง ระหว่าง เดือนพฤษภาคมธันวาคม 2550 มีผู้มารับบริการรวม 385 ราย

7. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
เป็นโครงการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม และให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร วันที่ 1-9 มีนาคม 2550 มีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรค 997 ราย ด้านทันตกรรม 879 ราย ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
1,995 คน มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน 81 ตู้
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สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society

เป็นโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วย 2 โครงการ
1. โครงการ “แท็งก์น้ำเพื่อน้องผู้ประสบภัยแล้ง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” โดยการมอบแท็งก์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียนใน
ส่วนการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขาดแคลนแท็งก์เก็บน้ำดื่ม จำนวน 80 ใบ มีสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ และ
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบสถานีละ 40 ใบ

2. โครงการ “เสื้อกันหนาวเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” โดยการมอบเสื้อกันหนาวให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนในส่วนการศึกษาภาคเหนือ ที่ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นจำนวน 8,000 ตัว มีสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัด
เชียงใหม่ และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) เป็นผู้รับผิดชอบสถานีละ 4,000 ตัว (โครงการยังไม่ได้
ดำเนินการ)

9. โครงการสภากาชาดไทย เทิดไท้องค์ราชันสานฝันสู้ฝน

เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีพ.ศ.2549 จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมอบเสื้อกันฝนให้เด็กนักเรียน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 4,800 ตัว ด้วยเงินบริจาคทั้งหมด สรุปการดำเนินงาน รวม 7 จังหวัด 41 โรงเรียน
จำนวน 4,671 ตัว เป็นเงิน 264,504 บาท รายละเอียดตามตาราง
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
สถานีกาชาดเทพรัตน์
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน
หมายเหตุ
8
1,055 *
รวมที่รอมอบ 263 ตัว *
5
524
7
644
5
437
4
406 *
รวมที่รอมอบ 160 ตัว *
7
837
5
768
เก็บไว้ที่ฝ่ายสถานีกาชาด 129 ตัว
41
4,671

เนื่องจากเป็นเสื้อกันฝนขนาดใหญ่
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กิจกรรมเด่น

8. โครงการ 80 พรรษา สภากาชาดไทยเทิดไท้องค์ราชัน

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
10. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” ระยะฟื้นฟู

กิจกรรมเด่น

โครงการฟื้นฟูจากเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือน
แดงระหว่างประเทศ
โครงการด้านสุขภาพและอนามัย 2 โครงการ
1. โครงการมีนำ้ ดืม่ สะอาดและห้องน้ำทีเ่ พียงพอใน 19 โรงเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบฯ : สำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูการมีน้ำดื่มสะอาดและห้องน้ำพอเพียงให้กับโรงเรียน ใน 4
จังหวัดภาคใต้ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสึนามิ โดยการปรับปรุงแก้ไข ต่อเติมซ่อมสร้าง ระบบน้ำประปา ห้องสุขา ทีล่ า้ งมือ ทีแ่ ปรงฟัน
ให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง 19 โรงเรียน
2. โครงการน้ำดื่มสะอาดและสุขาน่าใช้ : สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2549 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการมีน้ำดื่มสะอาดและห้องน้ำที่พอเพียงใน 19 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบฯ จากการ
สังเกตพฤติกรรมการใช้น้ำ และห้องสุขา พบว่า บางโรงเรียนมีพฤติกรรมการใช้น้ำและห้องสุขาได้ถูกต้องและสามารถเป็น
ตัวอย่างได้ แต่บางโรงเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขบางส่วน หรือทั้งหมด ดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้ การมีความรู้ความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และสนับสนุนให้โรงเรียนมีน้ำดื่มสะอาดและสุขาน่าใช้ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทั้ง 19 โรงเรียน ในเรื่องการมีน้ำดื่มสะอาดและสุขาน่าใช้ในโรงเรียน โดยอิงตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งสามารถรักษา
มาตรฐานให้ยั่งยืนต่อไป

11. กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

เป็ น กิ จ กรรมที ่ น ำหน่ ว ยแพทย์ เ คลื ่ อ นที ่ ไ ปให้ บ ริ ก ารตรวจรั ก ษาโรค บริ ก ารทั น ตกรรม จั ด กิ จ กรรมสุ ข ศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์กิจการสภากาชาดไทย พร้อมมอบเครื่องกันหนาวและสิ่งของบริจาค และนำดารา นักร้อง นักแสดง ไปให้ความ
บันเทิงแก่ผู้ประสบอากาศหนาวเย็นในถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ ยังมีกองทัพอากาศ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักข่าวบันเทิง พร้อมทั้งองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมด้วย
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สภากาชาดไทย

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

ร่วมกับองค์กรอื่น โดยจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

เ

นื ่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภก
สภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิ ท ั ก ษ์ สภากาชาดไทย ร่ ว มกั บ จั ง หวั ด เชี ย งราย
โดยนายอมรพั น ธุ ์ นิ ม านั น ท์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด
เชียงราย นางสุเนตรา นิมานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงราย กองทัพอากาศ โดยพลอากาศตรี ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และสมาคมช่างภาพ
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนั ก ข่ า วบั น เทิ ง มหาวิ ท ยาลั ย สยาม โครงการ
7 สี ช่วยชาวบ้าน บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บริ ษ ั ท ทราฟฟิ ก คอร์ น เนอร์ โ ฮลดิ ้ ง ส์ จำกั ด (มหาชน)
รายการวิทยุกรีนเวฟ คลื่นความถี่ 106.5 Mhz ในเครือบริษัท
จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จำกัด
บริ ษ ั ท แนเชอรั ล พาร์ ค จำกั ด และภั ต ตาคารสมชั ย
ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมบรรเทาภั ย หนาวเฉลิ ม พระเกี ย รติ
5 ธันวามหาราช ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในเขตจังหวัดเชียงราย
ณ วัดป่าแงะ เมืองชุม อำเภอป่าแดด ณ วัดแม่ตำ๋ ตำบลท่าก๊อ
อำเภอแม่สรวย ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล ณ วัดปงสนุก
ตำบลปงน้อย กิ่งอำเภอดอยหลวง และ ณ วัดศรีดอนมู
ตำบลศรีดอนมู อำเภอเชียงแสน ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม
2549 ด้ ว ยการนำหน่ ว ยแพทย์ เ คลื ่ อ นที ่ ไ ปให้ บ ริ ก าร
ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม และนำผ้าห่ม
เครื่องกันหนาว สิ่งของบริจาค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว
โดยมีดารานักแสดง อาทิเช่น เชียร์(ฑิฆัมพร) บิ๊ก(ภุชิสะ)
ต่าย(ชัชฎาภรณ์) ศิลปินนักร้อง จากค่ายอาร์เอส ได้แก่ศลิ ปินวง
BADZ และดีเจรายการกรีนเวฟ เช่น อั๋น(ภูวนาถ พูนผลิน)
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สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

กิจกรรมเด่น
เป็นต้น พร้อมสื่อมวลชน ร่วมเดินทางไปด้วย โดยเครื่องบิน C130 ของกองทัพอากาศ ให้การสนับสนุนในกิจกรรมนี้ เมื่อวันที่
5 ธันวาคม 2549 ที่วัดแม่ต๋ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงใหม่

สรุปการปฏิบัติงาน ดังนี้

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
บริการทันตกรรม
จัดกิจกรรมสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
มอบผ้าห่ม			
มอบตู้ยาเฉลิมพระเกียรติพร้อมยาชุดสามัญประจำบ้าน
มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้อาสาสมัคร
มอบชุดยาสามัญประจำบ้านชุดเล็กให้อำเภอขุนตาล
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1,618
489
1,190
3,265
5
4
50

ราย
ราย
ราย
ผืน
ตู้
กล่อง
ชุด

สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society

การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

สำ

ระยะก่อนเกิดภัย
1. การเตรียมความพร้อมของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
1.1		
1.2		
1.3		
			
			
1.4		
			
			
			

ด้านบุคลากร โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่เวรบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งพร้อมออกปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านการสำรองเครื่องอุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ ไว้ในคลังพร้อมจัดส่ง
ด้ า นการพัฒนาศักยภาพการจัดการภั ย พิ บ ั ต ิ โดยจั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเรื ่ อ งการจั ด การภัยพิบัติ
การสื่อสารทางวิทยุและระบบอื่นที่เกี่ยวข้องในภาวะฉุกเฉิน การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน โลจิสติกส์
กับการบริหารงานพัสดุ และวิทยากรกระบวนการกับการพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 459 คน
ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยจัดทำโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเชิงรุก เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องการ
ประสานงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างสำนักงาน และเหล่ากาชาดจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นระบบ และรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทั้งด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค การบริการทางการแพทย์ ปฏิบัติงานรวม 4 ครั้ง
ในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี
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นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีพันธกิจให้การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยที่ครบวงจรได้อย่างทั่วถึง
ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
2. การเตรียมความพร้อมของประชาชนและชุมชนเสี่ยง

ภารกิจหลัก

เป็นการสร้างศักยภาพชุมชนให้พร้อมรับภัย โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกของการป้องกันภัยแก่ประชาชน และกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ดำเนินการจัดตั้งองค์กรชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ จัดทำแผนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ วางแผนรับ
ภัยพิบัติ วางมาตรการในการบรรเทาภัย รวมถึงกระตุ้นเตือนให้เกิดการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่เสมอ ดังนั้น สภากาชาดไทย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และกรม
ประชาสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการจัดการภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2550 และได้ดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมของประชาชนและชุมชนเสี่ยง ดังนี้
2.1		 โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน รวม 39 ครั้ง 21 ชุมชน ในเขตอ.แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี, อ.
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์, อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา, อ.ทุ่งหว้า อ.ละงู จังหวัดสตูล, กิ่งอ.สุขสำราญ อ.เมือง อ.กระบุรี อ.ละอุ่น
จังหวัดระนอง และอ.ปะเหลียน อ.กันตัง จังหวัดตรัง

2.2		 โครงการปลุ ก จิ ต สำนึ ก เยาวชนเนื ่ อ งในวั น ลดภั ย พิ บ ั ต ิ โ ลก ดำเนิ น การโดยผ่ า นกิ จ กรรมประกวดภาพวาด
การจัดแสดงนิทรรศการ และการเดินรณรงค์ในงานวันลดภัยพิบัติโลก พร้อมกัน 6 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ และ 10
จังหวัดที่มีสถานีกาชาดตั้งอยู่ รวม 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง สตูล เชียงใหม่ สุรินทร์ นครราชสีมา
สมุทรปราการ สระแก้ว อุบลราชธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และตาก
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ขณะเกิดภัยและวิกฤต

ในปีงบประมาณ 2550 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ดำเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ ได้แก่
อัคคีภัย อุทกภัย ภัยจากสภาวะอากาศหนาวเย็น วาตภัย ภัยจากความไม่สงบในบ้านเมือง และสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งให้การ
ช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค-บริโภค การบริการทางการแพทย์ ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เรือท้องแบน ฯลฯ โดยจำแนกตาม
ชนิดของภัย และมูลค่าการช่วยเหลือ ดังนี้

1. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย

สถานที่
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สระแก้ว
นครสวรรค์
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
สุรินทร์
นครราชสีมา
ยโสธร
นครศรีธรรมราช
ยะลา
รวม

จำนวน (ครั้ง)

สงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค (ครอบครัว)

43
3
3
1
4
26
17
3
1
1
1
103

1,177
1 ครอบครัว และ 12 คน
7
130
8
127 ครอบครัว และ 150 คน
23
6
3 คน
1
1,480 ครอบครัว และ 165 คน

มูลค่า (บาท)
960,118.91
1,300.00
7,139.13
171,121.88
5,136.11
31,713.75
6,910.95
2,678.00
279.00
74.50
3,514.55
1,189,986.78

2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

		 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยส่วนกลางและสถานีกาชาดในภูมิภาค ได้ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
โดยตลอดและต่อเนื่อง รวม 97 ครั้ง ครอบคุลม 31 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยสำรวจความเสียหาย ประเมินสถานการณ์
ความต้องการในพื้นที่ประสบภัย ระดมความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย ด้วยเครื่อง
อุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ เรือท้องแบน และหน่วยรถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 36,160 ครอบครัว และ 2,171 คน รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 11,552,924.36 บาท
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		 อัคคีภัย เป็นภัยที่เกิดเป็นประจำ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 103 ครั้ง ใน 11
จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สระแก้ว นครสวรรค์ เชียงใหม่ อุบลราชธานี สุรินทร์ นครราชสีมา ยโสธร
นครศรีธรรมราช และยะลา โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยา และเวชภัณฑ์ จำนวน 1,480 ครอบครัว และ 165 คน รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 1,189,986.78 บาท

สภากาชาดไทย
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สถานที่

ภารกิจหลัก

กรุงเทพมหานคร
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
อุทัยธานี
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
พิจิตร
ตาก
เชียงใหม่
พะเยา
เชียงราย
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
อำนาจเจริญ
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
มหาสารคาม
ขอนแก่น
ยโสธร
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ระนอง
พังงา
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
รวม

จำนวน (ครั้ง)

สงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค (ครอบครัว)

7
1
2
1
1
1
3
1
1
2
8
4
1
1
1
3
1
1
3
19
3
2
1
2
1
16
1
1
4
2
2
97

130
2,000
2,000
1,000
50 ครอบครัว 365 คน
200
1,300
5,000
450
1,347
800
300
300
1,000
1,200 คน
100
500
500
3,871
1,500
1,200
400
530
2,000
2,702 ครอบครัว 606 คน
300
500
2,080
2,900
1,200
36,160 ครอบครัว และ 2,171 คน

20
:รายงานประจำปี 2550
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

มูลค่า (บาท)
286,919.24
993,744.84
915,200.17
376,726.06
16,452.25
40,544.80
383,680.73
286,290.00
251,585.00
34,583.55
184,209.01
70,192.48
10,800.00
55,095.20
407,251.60
33,048.00
13,708.00
176,541.00
76,507.01
857,979.17
394,920.00
338,395.70
11,016.00
117,144.38
1,526,000.00
596,322.27
69,857.86
155,030.00
1,181,835.92
1,318,014.12
373,330.00
11,552,924.36

สภากาชาดไทย
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ประมวลภาพการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

ภารกิจหลัก

จังหวัดเพชบูรณ์

::: บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพืน้ ทีต่ ำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า โดยนำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ ยาชุดสามัญประจำบ้าน และยาทาแก้นำ้ กัดเท้า
1,000 ชุด และชุดสุขอนามัยประจำวัน 500 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย 9 หมู่บ้าน รวม 888 ครอบครัว เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2550 :::

จังหวัดอ่างทอง

::: เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550 :::

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

::: นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดไผ่ล้อม วัดสีกุก อำเภอบางบาล และเทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2550 :::
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จังหวัดชุมพร

จังหวัดปัตตานี

ภารกิจหลัก
::: นำชุดธารน้ำใจฯพระราชทาน ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอสวี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 :::

จังหวัดนราธิวาส

::: นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในเขต
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 :::
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::: สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พร้อมนำชุด
ธารน้ำใจฯ ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮารัง
อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 21,24 ธันวาคม 2550 :::

จังหวัดยะลา

::: นำชุดธารน้ำใจฯ 1,200 ชุด มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอ
บันนังสตา และ 4 ตำบล 23 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอกรงปินัง เมื่อวันที่ 21,22
ธันวาคม 2550 :::

สภากาชาดไทย
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ทั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช่น
มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย หน่วยรถผลิตน้ำดื่ม หน่วยเรือท้องแบน
การบรรเทาทุกข์โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษา ได้ตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัยจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,215 คน รวมมูลค่ายา
และเวชภัณฑ์ 207,660.37 บาท ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ วันที่ 17-22 ต.ค. 2549 จังหวัดอ่างทอง มีผู้รับบริการ 481 คน มูลค่ายา
และเวชภัณฑ์ 33,137.50 บาท และวันที่ 6-9 ,14 และ 16 พ.ย. 2549 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้รับบริการ 734 คน มูลค่ายา
และเวชภัณฑ์ 174,522.87 บาท นอกจากนี้ ได้ดำเนินการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ในจังหวัดชัยนาท
อยุธยา สิงห์บุรี และพิษณุโลก รวมมูลค่า 232,684 บาท

		 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นรวม 81
ครั้ง ใน 32 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมอบผ้าห่ม เครื่องกันหนาว เครื่องอุปโภค-บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจำนวน 7,204 ครอบครัว และ 12,782 คน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,209,573.92 บาท และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้
บริการตรวจรักษาโรคและบริการทางทันตกรรมแก่ผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
		 นอกจากนี้ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน โดยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
จัดทำผ้าห่ม เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด รวมเป็นเงิน
2,099,220 บาท และสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว 10 ครั้ง มูลค่า 795,390 บาท
สถานที่
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
ระยอง
อุทัยธานี
เพชรบูรณ์
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
เลย
หนองคาย
อุดรธานี
กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ศรีสะเกษ
สกลนคร
บุรีรัมย์
สุรินทร์
หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ

จำนวน (ครั้ง)

สงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค (ครอบครัว)

2
1
1
1
1
1
1
5
12
2
1
1
2
1
3
1
2
5
1
3

1,100 ครอบครัว และ 350 คน
300 ครอบครัว และ 5,692 คน
700 ครอบครัว 5 คน
300
4 ครอบครัว 723 คน
1,946 คน

มูลค่า (บาท)
336,500.00
80,000.00
18,750.00
80,000.00
202,380.00
99,960.00
99,960.00
331,510.00
410,487.00
226,150.00
159,900.00
160,000.00
159,960.00
100,000.00
114,226.00
99,900.00
100,618.75
108,775.11
100,000.00
100,000.00
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3. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
สถานที่

ภารกิจหลัก

ขอนแก่น
ยโสธร
มุกดาหาร
สุโขทัย
แพร่
น่าน
ตาก
เชียงใหม่
ลำพูน
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
พิษณุโลก
รวม

จำนวน (ครั้ง)

สงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค (ครอบครัว)

1
2
3
1
1
1
3
12
2
3
2
1
81

500 คน
818
800 คน
530 คน
2,449 ครอบครัว และ 1,616 คน
400 ครอบครัว และ 20 คน
433 ครอบครัว และ 600 คน
200
500
7,204 ครอบครัว และ 12,782 คน

มูลค่า (บาท)
31,285.00
71,734.00
282,629.68
99,900.00
99,970.00
100,000.00
71,130.50
894,987.88
100,000.00
195,800.00
140,000.00
33,060.00
5,209,573.92

4. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย

		 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบวาตภัยรวม 39 ครัง้ ใน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สระแก้ว
สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ มหาสารคาม อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุดรธานี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 3,718 ครอบครัว รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,501,182.41 บาท
สถานที่
กทม
สระแก้ว
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
อุดรธานี

จำนวน (ครั้ง)

สงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค (ครอบครัว)

1
1
7
2
7
3
10
3
1

1
30
550
1,000
850
250
329
697
0
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มูลค่า (บาท)
1,120.22
4,347.30
112,678.84
242,106.80
161,462.10
521,451.64
111,495.28
229,565.90
104,172.29

สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society

สถานที่

สงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค (ครอบครัว)

1
1
39

0
11
3,718

มูลค่า (บาท)
1,671.16
11,110.88
1,501,182.41

ภารกิจหลัก

เชียงใหม่
สุราษฎร์ธานี
รวม

จำนวน (ครั้ง)

		 นอกจากนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในต่างประเทศ โดยส่งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานด้านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับคณะ RDRT
(Regional Disaster Response Team) ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ สุขาภิบาลน้ำและที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบวาตภัยไต้ฝุ่น
ทุเรียน ครอบคลุมถึงผูป้ ระสบวาตภัยจากพายุชา้ งสาร พายุซมิ รอน พายุซมิ ารอน และพายุอเู ตอร์ ตัง้ แต่วนั ที่ 5 – 29 ธันวาคม 2549
ณ เมืองAlbay เมืองCamarine เมืองMarinedugue เมืองSorsogon เมืองMindoro และเมืองQuezon ประเทศฟิลิปปินส์

5. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง

		 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งรวม 7 ครั้ง ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง
อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยะลา โดยนำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่สภากาชาดไทยพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงาน
ผลิตน้ำดื่มเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยแล้งรวม 2,866,100 ลิตร และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผ่านเหล่ากาชาด รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 382,619.65 บาท
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6. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย

		 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยรวม 6 ครั้ง ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ลพบุรี
จันทบุรี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และยะลา โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมมูลค่าทั้งสิ้น
1,612,849.05 บาท

ภารกิจหลัก

สถานที่

จำนวน (ครั้ง)

รวม

1
1
1
1
1
1
6

นนทบุรี
ลพบุรี
จันทบุรี
ชัยภูมิ
ศรีสะเกษ
ยะลา

การฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย

มูลค่า (บาท)
80,774.65
18,250.00
40,544.80
120,430.00
36,533.00
1,316,316.60
1,612,849.05

1. โครงการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งที่ประสบภัยสึนามิ ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล โดยมอบเรือหัวโทง อุปกรณ์ประมง พันธุ์สัตว์น้ำ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ทำขนม
เบเกอรี่ กาแฟโบราณ กลุ่มทำผ้าบาติก กลุ่มทำปลาเค็ม ทำก๋วยเตี๋ยว กลุ่มเลี้ยงปลา หอย ปู และจัดอบรมหลักสูตรทำผ้าบาติก
การเย็บผ้าเบื้องต้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,460,663.80 บาท
2. โครงการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของกลุ่มสตรี จังหวัดสตูล โดยการจัดอบรมปักจักรลวดลายดอกไม้ 30 คน และสัมมนา
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มสตรี
3. โครงการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชุมชนชายฝั่ง ที่ประสบภัยสึนามิ ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และ
จังหวัดกระบี่ โดยมอบอุปกรณ์ประมง อุปกรณ์สำนักงาน พันธุ์สัตว์น้ำ และอบรมหลักสูตรทำผ้าบาติก การเย็บผ้าเบื้องต้น
มูลค่า 3,522,598.40 บาท
4. โครงการการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน แก่ผู้ประสบธรณีพิบัติภัย จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ มอบและ
ติดตั้งเครื่องดับเพลิง จำนวน 1,779 เครื่อง
5. โครงการฟื้นฟูการมีน้ำดื่มสะอาดและห้องน้ำเพียงพอ 19 โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ โดยดำเนินงานปรับปรุง
ซ่อมแซม ต่อเติมระบบการประปา ก่อสร้างถังน้ำสูบ ปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิ รวม 15
โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสตูล กระบี่ พังงา และภูเก็ต
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สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society

บรรเทาทุกข์ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
และผู้ด้อยโอกาส

1. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

เป็นโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ให้บริการแก่ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสในถิน่ ทุรกันดารตามจังหวัดต่าง ๆ โดยให้บริการตรวจ
รักษาโรคทัว่ ไป บริการทันตกรรม บริการหน่วยสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
ครอบครัวและชุมชน การเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย จัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมกิจกรรมมากทีส่ ดุ
และให้การสงเคราะห์เครือ่ งอุปโภค-บริโภค ปีงบประมาณ 2550 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้จดั หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีต่ ามโครงการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2550
		 จำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น
3,871 ราย
		 จำแนกเป็น
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
997 ราย
					
ตรวจรักษาด้านทันตกรรม
879 ราย
					
บริการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
1,995 ราย
		 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า
178,259.00 บาท

2. หน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์

สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยความร่วมมือ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี กองทัพเรือ กรมขนส่งทางน้ำ
และพาณิชยนาวี กรมชลประทาน กองบังคับการตำรวจน้ำ และฝ่ายเรือยนต์หลวง สำนักพระราชวัง โครงการนี้ ดำเนินงานทั้งสิ้น
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สำ

นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ท ั ก ษ์ ดำเนิ น งานบรรเทาทุ ก ข์ ป ระชาชนในถิ ่ น ทุ ร กั น ดารและผู ้ ด ้ อ ย
โอกาสในหลายลักษณะ ทั้งในด้านการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางบกและทางน้ำโดยเรือพระราชทานเวชพาหน์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และการดำเนินงานโครงการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง เช่น โครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
ในสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โครงการขยายงานหน่ ว ยแพทย์ จ ั ก ษุ ศ ั ล ยกรรมสภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการหน่วยแพทย์จักษุกรรมสภากาชาดไทยเฉลิมฉลอง 80 พรรษา
องค์ภูมิพล ปฏิบัติงานที่สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โครงการยิ้มสวยเสียงใส และโครงการสุขภาพ
แจ่มใสในบ้านตะวันใหม่ เป็นต้น

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
9 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2550 นี้ ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 7 ครั้ง ดังนี้
จังหวัด และ
วัน เดือน ปี
ที่ปฏิบัติงาน

ภารกิจหลัก

วัดบางฝ้าย จ.สมุทรปราการ
1 พค.50
วัดเตย จ.นนทบุรี
22 พค.50
วัดมะขาม จ.ปทุมธานี
22 มิย. 50
วัดแหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ
20 กค.50
ท่าเรือพิบูลย์สงคราม จ.นนทบุรี
23 สค.50
วัดบางน้ำผึ้งนอก จ.สมุทรปราการ
14 กย.50
วัดศาลาแดง จ.ปทุมธานี
21 กย.50
รวม

จำนวนผู้รับบริการ (ราย)
ตรวจรักษา
ทั่วไป
229

3. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

ตรวจรักษา
ทันตกรรม
ฝังเข็ม
81
149

รวม

จำนวน
จำนวนผู้ร่วมชม
ผู้ร่วมกิจกรรม วิดิทัศน์ของรถ
(ราย)
ปลูกจิตสำนึก

459

130

60

180

86

119

385

300

80

256

73

91

420

100

5

44

53

120

217

150

50

245

77

104

426

300

100

312

37

129

349

260

151

140

60

78

278

200

28

1,406

467

790

2,534

1,440

474

เป็นหน่วยที่ออกให้บริการด้านทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยให้บริการอุดฟัน ถอนฟันและขูดหินปูน
แก่ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกล รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
1. บริการทันตกรรมตามโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ จังหวัดตาก 1 ครั้ง และจังหวัดจันทบุรี
4 ครั้ง รวมผู้รับบริการจำนวน 3,954 ราย
2. บริการทันตกรรมตามโครงการทันตกรรมแคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยให้บริการในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ได้ออกให้บริการ ณ วัดอโศการาม วัดบางกอบัว และสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพลภาพ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยให้บริการทั้งสิ้นจำนวน 17 ครั้ง รวมผู้รับบริการจำนวน 520 ราย
3. บริการทันตกรรมแก่แรงงานต่างด้าว ณ จังหวัดสมุทรสาคร ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เป็นจำนวน 9 ครั้ง
รวมผู้รับบริการจำนวน 341 ราย
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สภากาชาดไทยได้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ขึ้น โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2542
เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียง เมื่อยามเกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย และเพื่อให้
ราษฎรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางจัก ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป ตรวจรักษาโดยการฝังเข็ม
ประยุกต์ และบริการทันตกรรม โดยปฏิบัติงานทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 4 ของทุก 3เดือน
		 ในปีงบประมาณ 2550 ปฏิบัติงาน
จำนวน
4 ครั้ง
		 มีผู้รับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น
450 ราย
		 แยกเป็น ตรวจรักษาทั่วไป
143 ราย
			 ตรวจรักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์
253 ราย
			 ตรวจรักษาด้านทันตกรรม
54 ราย

5. บรรเทาทุกข์ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการบริการตรวจรักษาเนื่องใน
วันสำคัญต่าง ๆ เช่น หน่วยแพทย์งานปฏิบตั ธิ รรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นต้น และโครงการตรวจโรคผิวหนัง
เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ ชุมชนคลองเตย โดยในปีงบประมาณ 2550 นี้ ให้บริการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
บริการตรวจรักษาทั่วไป 333 ราย รายละเอียดตามตาราง
วัน เดือน ปี
4 ธค.49
9 พค.50
23 พค.50
13 มิย.50
27 มิย.50
22 สค.50
รวม

สถานที่
พุทธมลฑล จ.นครปฐม
ชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย
ชุมชนล๊อค 4-5-6 เขตคลองเตย
ชุมชนพัฒนาใหม่ เขตคลองเตย
ชุมชนล๊อค 4-5-6 เขตคลองเตย
ชุมชนล๊อค 4-5-6 เขตคลองเตย

ตรวจรักษา(ราย)
79
59
52
38
67
38
333
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4. ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
6. โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาฯ สยามบรมราชกุมารี
1 หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาฯ สยามบรมราชกุมารี

		 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
		 ให้บริการตรวจรักษาและทำผ่าตัด ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยเงินทุนดอกผลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุกวันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
		 ในปีงบประมาณ 2550 ออกปฏิบัติงานและบริการผู้ป่วย รวม
13 ครั้ง
					
บริการตรวจรักษาทั้งสิ้น		
8,084 ราย
					
ทำผ่าตัดทั้งสิ้น		
1,887 ราย

ภารกิจหลัก
2 หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี

		 ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 ในปีงบประมาณ 2550 ออกปฏิบัติงานและบริการผู้ป่วย รวม
					
บริการตรวจรักษาทั้งสิ้น		
					
ทำผ่าตัดทั้งสิ้น		

2
327
37

ครั้ง
ราย
ราย

3. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย เฉลิมฉลอง 80 พรรษา องค์ภูมิพล

		 ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
		 ในปีงบประมาณ 2550 ออกปฏิบัติงานและบริการผู้ป่วย รวม
					
บริการตรวจรักษาทั้งสิ้น
					
ทำผ่าตัดทั้งสิ้น		

2
217
73

ครั้ง
ราย
ราย

4. โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาาฯ สยามบรมราชกุมารี

		 ให้บริการตรวจรักษาและทำผ่าตัด ณ โรงพยาบาลอำเภอที่ไม่มีจักษุแพทย์ประจำและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตาที่ยากไร้และด้อยโอกาสในการรักษา
		 ในปีงบประมาณ 2550 ออกปฏิบัติงานและบริการผู้ป่วย จำนวน 2 จังหวัด รวม 2 ครั้ง ณ โรงพยาบาลเวียงแก่น
					
จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
					
บริการตรวจรักษาทั้งสิ้น		
1,801 ราย
					
ทำผ่าตัดทั้งสิ้น		
667 ราย
					
มอบแว่นสายตา		
420 ราย
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7. โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

จำนวนนักเรียนที่ได้รับแว่นจากโครงการจำแนกเป็น

				
				
				
				

แว่นสายตาสั้น			
แว่นสายตายาว			
แว่นสายตาเอียง			
แว่นกันลม			

2,583
432
804
1

คน
คน
คน
คน

8. โครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต

โครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต เป็นโครงการที่ให้บริการตรวจรักษาและทำผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคทางหู ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส อยู่ในชนบทห่างไกลความเจริญ ที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก และแพทย์หู คอ
จมูก มีจำนวนน้อยและกระจายไม่ทั่วถึง โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท และภาควิชาโสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งแพทย์หู คอ จมูกอาสาสมัครทั่วประเทศ ในการปฏิบัติงานจะประสานงาน
กับเหล่ากาชาดจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด ซึง่ จะให้บริการ ณ โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลอำเภอตามความเหมาะสม
ในปีงบประมาณ 2550 ให้บริการจำนวน 4 ครั้ง และร่วมปฏิบัติงานกับมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท 1 ครั้ง ณ โรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
		 ครั้งที่ 1 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2549
ณ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
		 ครั้งที่ 2 วันที่ 15-19 มกราคม 2550
ณ โรงพยาบาลควนขนุน และโรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
		 ครั้งที่ 3 วันที่ 19-22 มีนาคม 2550
ณ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
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		 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาทางด้านสายตาแก่นักเรียนในชนบท โดยคณะแพทย์และพยาบาลจาก
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
หน่วยงานสายการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ออกให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น
สายตาให้เด็กนักเรียนจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอำนาจเจริญ
และจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ มีนกั เรียน 324,786 คน ได้รบั การตรวจสายตาเบือ้ งต้นจากทางจังหวัด พบเด็กมีปญ
ั หาทางสายตา
10,474 คน ซึ่งเมื่อตรวจแล้วพบว่าเด็กนักเรียนมีสายตาผิดปกติและได้รับแว่นจากโครงการจำนวน 3,820 คน มีแว่นสายตา
แล้วจำนวน 456 คน เป็นโรคตาและได้รับคำแนะนำในการรักษาที่ต่อเนื่อง 406 คน

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
		 ครั้งที่ 4 วันที่ 23-26 กรกฎาคม 2550
ณ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
		 ครั้งที่ 5 วันที่ 28 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 2550 ณ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
มีผู้รับบริการตรวจรักษาทั้งสิ้น 3,072 ราย ทำผ่าตัด 330 ราย ตรวจการได้ยิน 507 ราย มอบเครื่องช่วยฟัง 160 ราย

9. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
และโครงการยิ้มสวยเสียงใส
1. โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น

ภารกิจหลัก

		 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดยความร่วมมือของหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันดำเนินการแก้ไขความพิการ
ปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ เช่น แผลเป็นจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติดกัน นิ้วเกิน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยความร่วมมือ ร่วมใจจากศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมตกแต่ง ทั้งภาครัฐภาคเอกชน
และอาสาสมัครมาช่วยผ่าตัดโดยไม่คิดค่าตอบแทน
		 ในปีงบประมาณ 2550 ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้พิการปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยปฏิบัติงาน
ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ จำนวน 4 ครั้งได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดปัตตานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์
			 จำนวนผู้รับบริการ
				 - ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก		
399 ราย
				 - ผ่าตัดรักษา			
198 ราย
						 จำแนกเป็น
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่ง		
40 ราย
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการเพดานโหว่		
23 ราย
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่ง-เพดานโหว่		
10 ราย
						 ผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นหดรั้ง		
57 ราย
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการนิ้วติดกัน		
29 ราย
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการนิ้วเกิน		
23 ราย
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการนิ้วติดและนิ้วเกิน		
3 ราย
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการอื่นๆ		
13 ราย

2. โครงการยิ้มสวยเสียงใส

		 เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จะให้
หลักประกันว่าทารกปากแหว่ง-เพดานโหว่ทุกรายที่คลอดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 จะได้รับการ
ผ่าตัดรักษาภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 50 พรรษา ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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			 จำนวนผู้รับบริการ
				 - ผ่าตัดรักษา			
						 จำแนกเป็น
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่ง		
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการเพดานโหว่		
						 ผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่ง-เพดานโหว่		

42

ราย

22
20
10

ราย
ราย
ราย

บ้านตะวันใหม่เป็นโครงการหนึง่ ของมูลนิธปิ อ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด มีพลตำรวจเอก เภา สารสิน ดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการมูลนิธปิ อ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ที่ 88 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ เปิดดำเนินการตั้งแต่ พุทธศักราช 2538 เพื่อภารกิจสำคัญ 2 ประการ
		 1. การบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด โดยใช้วิธีการชุมชนบำบัด (Therapeutic Community) รับบำบัดฟื้นฟู
และพัฒนาเยาวชนทั้งชายและหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
		 2. การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ซึ่งได้แก่ เด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กด้อยโอกาสและ
เด็กที่ครอบครัวแตกแยก อายุระหว่าง 5-18 ปี โดยการนำมาเลี้ยงดูส่งให้เรียน ฝึกอบรมให้เป็นคนดี เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เหล่านี้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรที่ดีของชาติและเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป
สภากาชาดไทย มอบหมายให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เข้าไปดูแลรับผิดชอบ ด้านสุขภาพอนามัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เป็นต้น ไปให้การตรวจ
รักษาโรค ดูแลด้านทันตกรรมและส่งเสริมสุขภาพ โดยการฉีดวัคซีนโรคต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบบี หัด หัดเยอรมัน คางทูม
ไอกรน และโปลิโอ เป็นต้น การให้สุขศึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม โดยจะปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3
ของเดือน ในปีงบประมาณนี้งดให้บริการในเดือนตุลาคม 2549 เนื่องจากติดภารกิจบรรเทาทุกข์อุทกภัย และงดให้บริการใน
เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2550 เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมเด็กจะกลับไปเยี่ยมบ้าน
ในปัจจุบันนี้ไม่มีเยาวชนผู้ติดยาเสพติดมาบำบัดแล้ว จึงมีเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด ได้แก่เด็ก
เร่ ร ่ อ น เด็ ก ที ่ ถ ู ก ทอดทิ ้ ง หรื อ ด้ อ ยโอกาสทางการศึ ก ษาเข้ า มาเป็ น สมาชิ ก บ้ า นตะวั น ใหม่ จำนวนสมาชิ ก ในปี ง บประมาณ 2550
ประมาณ 160 คน
		
		
		
		
		
		

ในปีงบประมาณ 2550 ออกปฏิบัติงาน 9 ครั้ง ให้บริการดังนี้
1. การตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. ให้บริการด้านทันตกรรม
3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค		
4. ทำแผล		
5. สอนสุขศึกษา		
6. สนับสนุนยาสามัญประจำบ้านและเวชภัณฑ์ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

159
114
98
3
3
9

ราย
ราย
ราย
ราย
ครั้ง
ครั้ง			
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10. โครงการสุขภาพแจ่มใสในบ้านตะวันใหม่
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การประชานามัยพิทักษ์

ดำ

เนินการโดยสถานีกาชาด 11 แห่ง และสาขาสถานีกาชาด จำนวน 3 แห่ง ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่
งานอนามัยศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันโรค งานรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพดังนี้

1. งานอนามัยศึกษา
ภารกิจหลัก

1.1 ให้สุขศึกษาทั้งในและนอกสถานีกาชาด รวมทั้งสิ้นจำนวน 249,926 ราย
1.2 จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 32 ครั้ง เป็นเวลา 133.30 ชั่วโมง จำนวนผู้
เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,355 ราย
สถานีกาชาด

สถานีกาชาดที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง

จำนวน จำนวน จำนวนผู้เข้า
ครั้ง ชั่วโมง รับการอบรม

กลุ่มผู้รับการอบรม

การดูแลผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อHIV
โดยครอบครัวและชุมชน
การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการจัดการภัยพิบัติ
โครงการยายเลี้ยงหลาน

5

34

152

ญาติ/ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อHIV/
อาสาสมัครสาธารณสุข

4

24

171

ประชาชน ใน จ.เชียงใหม่

2

10

59

การดูแลผู้สูงอายุ

1

6

50

วัดกับการส่งเสริมสุขภาพ

2

4.30

51

1

3

20

ญาติ/ผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ
HIV/อาสาสมัครดูแล
ผู้ป่วยผู้ติดเชื้อHIV
อสม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุและ
อาสาพัฒนาหมู่บ้าน
พระภิกษุ ต.หนองตอง
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
อสม. กลุ่มราชนิกูล 1,2,3
จ.นครราชสีมา

1

2

81

แกนนำสาธารณสุขประจำ
ครอบครัว/อสม.
กลุ่มราชนิกูล 1,2,3
จ.นครราชสีมา

2

4

104

1

2

20

อ.บัวใหญ่และ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
อสม.
และสมาชิกชุมชนราชนิกูล
จ.นครราชสีมา

อสม. เกี่ยวกับความหมาย/คุณสมบัติ/
บทบาทหน้าที่/ทบทวนทะเบียน/
สิทธิประโยชน์และการคัดเลือกอสม.
ดีเด่น
สถานีกาชาดที่ 4 แกนนำสาธารณสุขประจำครอบครัว
จังหวัดนครราชสีมา สุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน/โครงการ
30 บาท/ การป้องกันอุบัติเหตุ/
อาหารปลอดภัย/การดูแลความสะอาด/
สุขภาพจิตกับการป้องกันยาเสพติด/
โรคติดต่อที่ กสค. ควรรู้
การดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว
แกนนำสาธารณสุขประจำครอบครัว
และการดูแลสุขภาพ 10 อ.

34
:รายงานประจำปี 2550
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society

สถานีกาชาดที่ 5
สวางคนิวาส
สถานีกาชาดที่ 6
อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี

สถานีกาชาดสิรินธร

สถานีกาชาด
เทพรัตน์

เรื่อง

จำนวน จำนวน จำนวนผู้เข้า
ครั้ง ชั่วโมง รับการอบรม

กลุ่มผู้รับการอบรม

ครอบครัวผูกพันสานสัมพันธ์ผู้สูงวัย

1

6

52

ผู้สูงอายุและสมาชิกใน
ครอบครัว จ.สมุทรปราการ

อบรมยาเสพติด

2

14

90

นักเรียน ม.1-3 ร.ร.บีกริม
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สมรรถภาพทางร่างกาย การออกกำลัง
กายในผู้สูงอายุและการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย
การเตรียมพร้อมรับภัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ อ.ส.ม.
หมอน้อยของชุมชน (ระยะที่ 2 )

1

2

70

ผู้สูงอายุ

2
3

3
7

58
110

อป.พร./ประชาชนทั่วไป

โครงการ วัยใส่ ใส่ใจเรื่องบริโภค
โรคข้อเข่า
การใช้ยา

1
1
1

8
1
1

104
32
35

การดูแลสุขภาพในช่องปาก

1

2

96

32

133.30

1,355

รวมทั้งสิ้น

อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสถานีกาชาดสิรินธร
และสถานีอนามัย
บ้านหนองหงส์
นักเรียนมัธยมศึกษา
ผู้สูงอายุ จ.ตาก
คณะครูและอาจารย์
ร.ร.โสตศึกษา จ.ตาก
ร.ร.ถนอมราษฎร์บำรุง
จ.ตาก

1.3 ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้เรื่องสุขภาพรวมทั้งสิ้น จำนวน 171 ครั้ง เป็นเวลา 378.45 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้า
รับการอบรมทั้งสิ้น 8,091 ราย
สถานีกาชาด

สถานีกาชาดที่ 1
จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง

จำนวน จำนวน จำนวนผู้เข้า
ครั้ง ชั่วโมง รับการอบรม

ความรู้เรื่องเบาหวาน

1

2

140

การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น

1

2

200

การส่งเสริมสุขภาพด้านน้ำและ
สุขาภิบาล
การใช้เทคนิค PHAST ในงานชุมชน

1

1.30

65

2

36

53

กลุ่มผู้รับการอบรม
ผู้ป่วยคลินิคโรคเบาหวาน
ร.พ.สุรินทร์
ผู้นำเยาวชนสาธารณสุข
ในโรงเรียน
แกนนำชุมชนและ อสม.
เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
คณะทำงานโครงการน้ำดื่ม
สะอาดและสุขาน่าใช้ /
แกนนำชุมชน ครู นักเรียน
และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จ.พังงา
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สถานีกาชาด

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
สถานีกาชาด

ภารกิจหลัก

สถานีกาชาดที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง

จำนวน จำนวน จำนวนผู้เข้า
ครั้ง ชั่วโมง รับการอบรม

กลุ่มผู้รับการอบรม

โครงการส่งเสริม สาธารณสุขมูลฐาน
ในชุมชนอาสาสมัครเขตเมือง ปี 2550
ของสำนักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
ทักษะชีวิต

1

6

240

อสม.เขตเมือง

2

6

92

สอนและสาธิตการออกกำลังกาย 30
ท่ากาชาด
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
พิษภัยของบุหรี่

1

2

11

วิทยากร/น.ร.
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
ผู้สูงอายุวัดเชียงแสน
อ.สารภี จ.เชียงใหม่

1
1

2.30
2

45
280

พิษภัยของบุหรี่ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการป้องกัน

1

4

90

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการจัดการภัยพิบัติ
ความรู้เรื่องโลหิต
การคัดกรองสุขภาพ
ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

1

6

50

1

6

51

อบต.บ่อสลี อ.ฮอด
จ.เชียงใหม่

1
1

1
6

50
70

ผู้ต้องขังหญิง จ.เชียงใหม่

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

1

2.30

45

1

2

81

1

6

30

อบต.ปากช่อง

1

6

50

เจ้าหน้าที่ อบต.
แกนนำประชาชน ต.จันทึก
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1

3

50

ผู้ปกครองและพี่เลี้ยง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ราชนิกูล
จ.นครราชสีมา

แกนนำสาธารณสุขประจำครอบครัว
สุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน/โครงการ
30 บาท/ การป้องกันอุบัติเหตุ/
อาหารปลอดภัย/การดูแลความสะอาด/
สุขภาพจิตกับการป้องกันยาเสพติด/
โรคติดต่อที่ กสค. ควรรู้
สถานีกาชาดที่ 4 การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นฐาน
การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่เสี่ยงภัยสารเคมี
การป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์เด็ก
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สมาชิกบ้านชีวิตใหม่
น.ร. ร.ร.เทศบาลวัดศรี
ดอนไชย จ.เชียงใหม่
เยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จ.เชียงใหม่
เด็กและเยาวชน อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่

ผู้สูงอายุ บ้านท่าหลุกฯ
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
สมาชิกบ้านชีวิตใหม่
อ.ลี้ จ.ลำพูน
แกนนำสาธารณสุข
ประจำครอบครัว/อสม.
กลุ่มราชนิกูล 1,2,3

สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society

เรื่อง

จำนวน จำนวน จำนวนผู้เข้า
ครั้ง ชั่วโมง รับการอบรม

กลุ่มผู้รับการอบรม

แกนนำสุขภาพครอบครัวและการดูแล
สุขภาพ 10 อ.
สถานีกาชาดที่ 4
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
จังหวัดนครราชสีมา
อสม. เพื่อพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
อย.น้อย
อาหารปลอดภัย สุขาน่าใช้
เด็กไทยฟันดี

1

4

20

อสม. และสมาชิก
ชุมชนราชนิกูล

1

12

500

อสม. ชุมชนเขตเมือง

1
2

3
4.30

20
54

น.ร. ร.ร.วัดสระแก้ว

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด
โรคคางทูม

1

2

250

1

1.30

44

สาธิตและฝึกปฏิบัติ
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

1

1.30

22

วิทยากรพี่เลี้ยงในการจัดทำค่ายบำบัด
ยาเสพติด

1

8

101

โรคความดันโลหิตสูง
การจัดภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
ระดับจังหวัด
การคัดกรองโรคตาและการดูแล
สุขภาพอนามัย
การนวดฝ่าเท้า

4
1

24
7

800
70

1

3

180

อสม. ต.หนองสังข์
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

1

8

15

นักศึกษา ร.ร.รามบริรักษ์
จ.อุบลราชธานี

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ด้านการจัดการภัยพิบัติ

1

8

50

หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

1

2.30

80

6

16

120

ประชาชนทั่วไป
ต.ยางน้ำกลัดเหนือ
อ.หนองหญ้าปล้อง
จ.เพชรบุรี
อาสายุวกาชาด
ร.ร.เบญจเทพอุทิศ
จ.เพชรบุรี
อสม. และสตรีอายุ 35-60 ปี
ในเขตรับผิดชอบ

1
1

2
3

120
59

สถานีกาชาดที่ 5
สวางคนิวาส

สถานีกาชาดที่ 6
อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี

สถานีกาชาดที่
จังหวัดเพชรบุรี

มะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง
สถานีกาชาดสิรินธร บัตรประกันสุขภาพและสมุดคนพิการ
การวางแผนชีวิตและการวางแผน
ครอบครัว

ชมรมเด็กไทยทำได้
ร.ร.บ้านคลองหลวง
จ.สมุทรปราการ
อสม.ใหม่ ในพื้นที่
รับผิดชอบ
คณะครูและนักเรียน
ร.ร.ศูนย์เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรินธรฯ
จ.สมุทรปราการ
คณะครูและนักเรียน
ร.ร.ศูนย์เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรินธรฯ
จ.สมุทรปราการ
ผู้ติดยาเสพติดโครงการ
จิตเวชสังคมศึกษาของ
สาธารณสุขอำเภอเมือง
อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบ
แกนนำ อ.คลองหาด และ
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ครู ผู้ปกครอง นักเรียน
น.ร.ชั้น ม. 6
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สถานีกาชาด

เรื่อง
วิชาสุขศึกษา

กลุ่มผู้รับการอบรม

ภารกิจหลัก

115

115

3,671

1

1

25

1

8

70

ประชาชน ต.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช

1
1

1
1

21
22

อสม.ในเขตรับผิดชอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัยพิบัติ
นิยามศัพท์วงจรการจัดการภัยพิบัติ
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน
เป็นฐาน
โทษของยาเสพติด

1

1

49

1

18

66

วิทยากรระดับจังหวัด
ทางภาคเหนือตอนบน

2

16

114

ประชาชนทั่วไป จ.ตาก

1

0.45

130

การเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กพิการ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1

2

50

การดูแลเด็ก

1

4

30

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

1

4

50

น.ร. ร.ร. ชุมชนบ้านป่า
มะม่วง ต.ป่ามะม่วง
อ.เมือง จ.ตาก
ผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.โสตศึกษาสงเคราะห์
จ.ตาก
ผู้ปกครองเด็กและครูผู้คูแล
ของศูนย์เด็กเล็กชุมชน
ป่ามะม่วง จ.ตาก
ประชาชน ต.ป่ามะม่วง
จ.ตาก

ไส้ติ่ง การเตรียมตัวและการดูแล
หลังผ่าตัด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถานีกาชาดสิรินธร
ประจำปี 2550
รู้จักวัยทอง
ภาวะโลกร้อน

สถานีกาชาด
เทพรัตน์

จำนวน จำนวน จำนวนผู้เข้า
ครั้ง ชั่วโมง รับการอบรม

นักเรียนมัธยม 1 – 3
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์
อสม.ในเขตรับผิดชอบ

อสม.ประจำหมู่บ้าน
ในเขตรับผิดชอบ
ผู้เข้ารับการอบรม CBDRR

1.4 สถานีกาชาด ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล แก่สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไป 86 ครั้ง
มีผู้เข้ารับการอบรม 3,099 ราย รวมระยะเวลา 755 ชั่วโมง ทั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
และนำการปฐมพยาบาลไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดความบาดเจ็บและการสูญเสีย แก่บุคคลใกล้ชิด และสังคม
หลักสูตร 3 วัน (18 - 24 ช.ม.)
หลักสูตร 1 - 16 ช.ม.
ประชาชน
สถาบัน
ประชาชน
สถาบัน
สถานีกาชาด
ทั่วไป
การศึกษา
ทั่วไป
การศึกษา
ครั้ง คน ชม. ครั้ง คน ชม. ครั้ง คน ชม. ครั้ง คน ชม.
สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
1 28 18 3 105 54
1 15 12
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
1 93 4
สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
1 16 18
6 345 24 5 143 20
สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา 3 53 63
1 120 2

38
:รายงานประจำปี 2550
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society

- 16 ช.ม.
สถาบัน
การศึกษา
ครั้ง คน ชม.

6
3

229 16
70 18

1
1

76
35

12
6

22 863 105

1.5 งานเผยแพร่ ค วามรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพผ่ า นสื ่ อ มวลชน โดยการจั ด รายการทางสถานี ว ิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง 787 ครั ้ ง
รายละเอียดตามตาราง
จำนวน
สถานีกาชาด
จัดรายการ
สถานีวิทยุ
ครั้ง
สถานีกาชาด ที่ 1 “สาระน่ารู้กับ
จ.สุรินทร์
สถานีกาชาด ที่ 1
จ.สุรินทร์”
สถานีกาชาดที่ 3 “หน้าต่างเชียงใหม่”
จ.เชียงใหม่

- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุรินทร์
F.M.97.5 MHz ทุกวันจันทร์ เวลา 15.10 – 15.35 น.

- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่
F.M.97.5 MHz เวลา 05.30 – 06.00 น.หรือ ภาค A.M.1476
ทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 – 13.00 น.
สถานีกาชาดที่ 4 “วิทยุชุมชนคนโคราช” - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
F.M.105.25 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 16.00 น.
“สุขสดใสใส่ใจสุขภาพ - สถานีวิทยุกระจายเสียงค่ายสุรนารี
กับ สถานีกาชาดที่ 4
F.M.107.25 MHz วันศุกร์แรกของเดือน เวลา 09.00 – 09.30 น.
นครราชสีมา”
สถานี ก าชาดที ่ 6 “กาชาดเพื่อสุขภาพ” - สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยอรัญลูกทุ่งเรดิโอ
อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
F.M.94.25 MHz.ทุกวันจันทร์ เวลา 17.00 –18.00 น.
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 1
ค่ายไพรีระย่อเดช จ.สระแก้ว
A.M.1188 KMz ทุกวันพุธ 18.45 – 19.00 น.
- สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 1
ค่ายไพรีระย่อเดช จ.สระแก้ว
A.M.1188 KMz ทุกพฤหัสบดี เวลา 18.45 – 19.00 น
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สระแก้ว
F.M.103.25 MHz.ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.30.–10.00 น.
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ภารกิจหลัก

หลักสูตร 3 วัน (18 - 24 ช.ม.)
หลักสูตร 1
ประชาชน
สถาบัน
ประชาชน
สถานีกาชาด
ทั่วไป
การศึกษา
ทั่วไป
ครั้ง คน ชม. ครั้ง คน ชม. ครั้ง คน ชม.
สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
1 30 12
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
4 67 72
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 1 28 18
4 300 21
สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี
2
70 12
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
2 43 36 1 150 6
สถานีกาชาดสิรินธร
2 56 36 2 66 36 7 162 84
สถานีกาชาดเทพรัตน์
7 228 22
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
2 49 36
15 440 82
รวม
15 327 273 7 214 126 42 1,695 251

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
สถานีกาชาด

จัดรายการ

จำนวน
ครั้ง

สถานีวิทยุ

สถานี ก าชาดที ่ 7 “เมืองไทยแข็งแรง”
จ.อุบลราชธานี
สถานีกาชาด
“รักษ์สุขภาพ”
สิรินธร

ภารกิจหลัก

สถานีกาชาด
เทพรัตน์

- จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
103.5 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 10.00 น.
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง
F.M.97 MHz วันพุธ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
เวลา 15.10 – 15.35 น.(เริ่ม ก.พ.49)
“กาชาดเพื่อชุมชน”
- สถานีวิทยุชุมชนบ้านนาป่า
ม.4 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรรมราช
F.M.94.25 MHz วันจันทร์ 14.00 – 15.00 น.(เริ่ม ก.พ.49)
“สามนาทีสุขภาพกับ - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์” F.M.97 MHz ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.50 – 05.55 น.
“ใส่ใจสุขภาพกับ
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตาก
กาชาดเทพรัตน์”
ทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 – 11.30 น.
“เสียงสุขภาพตามสาย” - เทศบาลตำบลป่ามะม่วง อำเภอป่ามะม่วง
ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 – 18.15 น.

2. งานส่งเสริมสุขภาพ
		 –
			
			
		 –
		 –
		 –
			
		 –
		 –
		 –
			
		 –

งานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจครรภ์
ทำคลอดบุตร
ตรวจสุขภาพเด็กดี
ตรวจพัฒนาการเด็ก
อนามัยโรงเรียน ให้การดูแล
ให้บริการ 15,013 ราย
งานวางแผนครอบครัว
งานเฝ้าระวังทางโภชนาการ
งานเยี่ยมบ้าน
ให้บริการ 6,196 ราย
งานอนามัยศึกษา ให้สุขศึกษาในและนอกสถานที่
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4,819
26
12,290
12,288
105

ราย
ราย
ราย
ราย
ครั้ง

5,132 ราย
37,322 ราย
2,013 ครอบครัว
249,926 ราย

44
39

25

207
54
42
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3. งานป้องกันโรค

- โดยให้ภูมิคุ้มกัน

35,850 ราย

ภารกิจหลัก

		

4. งานรักษาพยาบาล
		
		
		
		
		
		

–
–
–
–
–
–
–

ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ให้การพยาบาล
ผ่าตัด
ตรวจรักษาฟัน
ส่งต่อผู้ป่วย
ชันสูตรโรค

97,441
2,309
54,678
2,132
9,491
1,681
29,493

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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2,934

920

18,624

กช.5

4,134

286

(ราย) 1,131

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

- การพยาบาล

- การผ่าตัด

- การตรวจรักษาฟัน

- การส่งต่อผู้ป่วย

- การชันสูตรโรค

(4) การสุขศึกษาในและนอกสถานที่

(ราย)

- ผู้ป่วยใน

3,064

80

1,627

15

4,546

8,939

638

753

14

-

867

1,324

58

3803

742

1495

1931

11740

3941

47,806

5,339

93

1,175

8

2,894

9,257

8,362

99/2891 33/247 172/21252

(ราย) 17,004 12,042 10,066 20665

121

15

(ราย) 3,248

(ราย) 7,983

- ผู้ป่วยนอก

(3) รักษาพยาบาล

- การให้ภูมิคุ้มกันโรค

(2) ป้องกันโรค

3/72

(ครั้ง/ครอบครัว)

1559

213

32/1481 12/896

1158

136

17473

กช.4

1.6 การเยี่ยมชุมชน

-

225

19

3,908

กช.3

(ครอบครัว/ราย) 65/109 197/443 86/221 128/238 251/506

73

144

114

10

13,988

กช.2

1.5 การเยี่ยมบ้าน

(ราย) 19,854

1.4 งานเฝ้าระวังทางโภชนาการ

(ครั้ง/ราย) 21/8509

1.2 การอนามัยโรงเรียน
660

(ราย) 2,686

- ตรวจสุขภาพเด็กดี

(ราย)

(ราย)

- ทำคลอดบุตร

1.3 วางแผนครอบครัว

(ราย)

6,436

กช.1

- ตรวจครรภ์

1.1 การอนามัยแม่และเด็ก

(1) ส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น

กิจกรรม

ภารกิจหลัก
12,609

280

3

-

1,906

286

2,125

8,034

154

12/25

-

99

6/890

9,122

กช.6

1,855

23

4

-

651

1,323

479

1/2

189

223

241

49

1,966

สาขา
กช.6

9,038

196

36

-

3,202

2,318

1,162

12/939

15/34

892

291

586

6

5,906

กช.7

2,779

257

8/1360

455

20

22,925

กช.8

8,200

407

33

-

1,276

2,556

406

15/265

22,118

2,447

64

-

13

6,781

15,052

1,511

62/124

135/134 130/285

2,103

592

290

190

3,854

สาขา
กช.7

238

1

3

-

6

252

8

5

261

สาขา
กช.8

1,009

66

206

2

1,520

สาขา
กช.10

29,923

4,342

69

1,875

121

14,528

184

10,963

6,090

4/15

837

3

163

244

473

460/2,733 231/837

1,878

531

9/1134

2,126

26

1,562

27,077

กช.10

21,990

2,295

291

689

67

8,476

9,612

2,574

2/22

6/14

-

1,091

701

199

15,628

กช. 11
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1,311

148

1/27

104

2

9,110

กช.13

37,322

5,132

105/15,013

12,280

26

4,819

170,360

รวม

18,520

4,661

123

1,375

1,882

6,817

1,847

17,015

1,758

111

1,255

2

6,058

5,762

172

249,926

29,493

1,681

9,491

2,132

54,678

2,309

97,441

35,850

51/710 81/2669 534/29,206

194/377 102/238 2,013/6,196

1,533

301

16/716

660

-

1,723

12,562

กช.12
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กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ส

ถานีกาชาดต่างๆ ให้การดูแลสุขภาพผู้อายุ ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม โดยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
ที่เหมาะสมตามวัย บริการตรวจสุขภาพประจำเดือน ประจำปี ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลก
เปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ สันทนาการ และกิจกรรมวันครอบครัวเพื่อให้ลูกหลานได้มีเวลามาใส่ใจผู้สูงอายุ
สถานีกาชาด

กิจกรรม

กช. 1, 3, 6, 13

ตรวจสุขภาพทั่วไป จำนวน 5 ครั้ง รวม 390 ราย

กช. 3,6,8,11,13

ส่งเสริมสุขภาพโดยการนำออกกำลังกาย จำนวน 1,466 ครั้ง รวม 32,435 ราย

กช.1,2,3,5,6,7,8,11,13

ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต จำนวน 101 ครั้ง รวม 4,703 ราย

กช.1,2,13

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด และ/หรือไขมันในเลือด จำนวน 3 ครั้ง รวม 195 ราย

กช.1

ตรวจหาหมู่โลหิต จำนวน 1 ครั้ง รวม 63 ราย

กช.1,13

ประเมินดัชนีมวลกาย จำนวน 2 ครั้ง รวม 95 ราย

กช. 2

X-RAY ปอด เคลื่อนที่ แก่ผู้สูงอายุและ ผู้มารับบริการ จำนวน 90 คน

กช.4, 7

ตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยตรวจไขมันใต้ผิวหนัง ทดสอบความจุปอด การยืดกล้ามเนื้อ
แรงเหยียดมือ จำนวน 2 ครั้ง รวม 137 คน

กช.3,4,6,7,8,12,13

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ในวันสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และ 12 สิงหามหาราชินี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม วันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระราขชนนีศรีสังวาลย์ 21 ตุลาคม

กช.12

จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ ภายในชมรม
และระหว่างชมรมอื่น ๆ

รายงานประจำปี 2550:43
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ภารกิจอื่น

กช. 2,3,5,6,7,8,11,12,13 ให้สุขศึกษา จำนวน 70 ครั้ง รวม 1,679 ราย

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
จำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สถานีกาชาดต่าง ๆ
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ

จำนวน 30 คน

สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่

จำนวน

476 คน

สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา จำนวน 76 คน

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

จำนวน

49 คน

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

จำนวน 274 คน

สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

จำนวน

550 คน

สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี

จำนวน 42 คน

สถานีกาชาดสิรินธร

จำนวน

203 คน

สถานีกาชาดเทพรัตน์ ไม่มีชมรมของสถานีกาชาด

ภารกิจอื่น
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บริการหน่วยปฐมพยาบาล

ใ

หน่วยงาน

จำนวนครั้ง

จำนวนผู้มารับบริการ

ฝ่ายบรรเทาทุกข์

18

4,346

สถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

28

345

สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา

5

65

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

4

250

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

3

31

สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี

2

18

สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม

2

217

สถานีกาชาดสิรินธร

5

2,042

สถานีกาชาดเทพรัตน์

11

251

78

7,565

รวม
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ภารกิจอื่น

นปีงบประมาณ 2550 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการประชาชนในโอกาส
ต่างๆ จำนวน 78 ครั้ง มีผู้รับบริการ 7,565 ราย
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การรับบริจาคโลหิต ดวงตา
อวัยวะ และร่างกาย

ส

ถานีกาชาดต่าง ๆ ร่วมกับสาขาบริการโลหิตและเหล่ากาชาดจังหวัด รับบริจาคโลหิตทัง้ ในและนอกสถานีกาชาด มีผบู้ ริจาค
จำนวน 51,920 ราย และให้การสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยโดยรับบริจาคดวงตา จำนวน 373 ราย บริจาคอวัยวะ
จำนวน 318 ราย และบริจาคร่างกาย จำนวน 46 ราย
สถานีกาชาด

ภารกิจอื่น

สถานีกาชาดที่ 1
จังหวัดสุรินทร์
สถานีกาชาดที่ 3
จังหวัดเชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 4
จังหวัดนครราชสีมา
สถานีกาชาดที่ 6
อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ 7
จังหวัดอุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ 8
จังหวัดเพชรบุรี
สถานีกาชาดที่ 11
วิเศษนิยม
สถานีกาชาดสิรินธร
สถานีกาชาดเทพรัตน์

รวม
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จำนวนผู้บริจาค (ราย)
โลหิต

ดวงตา

อวัยวะ

ร่างกาย

15,899

32

37

-

2,916

30

114

-

335

1

1

-

950

2

4

1

23,423

15

15

-

5,918

8

7

-

-

263

119

45

2,479
51,920

21
1
373

19
2
318
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คลินิกนิรนามสภากาชาดไทย
สรุปการดำเนินงานคลินิกนิรนาม สาขาสถานีกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2550
1
2

3

4

5
6
7

รายการ
จำนวนผู้รับบริการ
1.1 รายใหม่
1.2 รายเก่า
การบริการตรวจเลือด (Test)
2.1 เอดส์
2.2 ไวรัสตับอักเสบ
2.3 ซิฟิลิส
2.4 หมู่เลือด
2.5 ซีดี สี่
2.6 ปริมาณไวรัสในเลือด
2.7 ตรวจหายีนดื้อยา
บริการให้คำปรึกษา
3.1 ก่อน
3.2 หลัง
3.3 รับคำปรึกษาอย่างเดียว
3.4 ทางโทรศัพท์
บริการจ่ายยา
4.1 Cotrimoxazole
4.2 Fluconazol
4.3 รับยาต้านไวรัส HIV
รายรับ
รายจ่าย
6.1 เงินเดือน
6.2 ค่าสาธารณูปโภค/ค่าใช้สอย
คงเหลือรายได้สุทธิ

สถานีกาชาด
ที่ 1
จ.สุรินทร์
342
196
146
3,708
156
13
20
3,510
7
2
485
251
203
31
476,360.90
395,681.34
363,350.00
32,331.34
80,679.56

สถานีกาชาด
ที่ 3
จ.เชียงใหม่
1,296
716
580
2,484
1,312
75
80
41
818
137
21
1,887
837
879
68
103
27
14
13
926,230.00
593,320.39
522,000.00
71,320.39
332,909.61

สถานีกาชาด
สิรินธร
941
290
681
1,573
114
10
4
5
1,164
261
15
1,571
549
441
581
1,089,260.00
232,086.20
196,800.00
35,286.20
857,173.80

รวม
1,638
1,202
1,407
7,765
1,582
85
97
66
5,492
405
38
3,943
1,637
1,523
68
715
27
14
13
2,491,850.90
1,221,087.93
1,082,150.00
138,937.93
1,270,762.97
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ลำดับที่

สภากาชาดไทย
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โครงการคลินิกนวดแผนไทย
การแพทย์ทางเลือก
1. คลินิกนวดแผนไทยและอบสมุนไพร เพื่อการรักษา

สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดคลินิกนวดแผนไทย อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อีก
แขนงหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2545 เป็นต้นมา และเริ่มทดลองให้บริการในส่วนการอบสมุนไพร เมื่อ ปี 2550 โดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยได้สนับสนุนให้ และให้สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัด
อุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย อีกทั้งมีจัดหาหมอนวดที่มีประสบการณ์และมีคุณภาพ
มาให้ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา และแนะนำ

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550
เดือน

ผู้ป่วยใหม่

ผู้ป่วยเก่า

รวม

ภารกิจอื่น

ตุลาคม

2549

4

44

48

พฤศจิกายน

2549

10

45

55

ธันวาคม

2549

4

42

46

มกราคม

2550

68

160

228

กุมภาพันธ์

2550

1

24

25

มีนาคม

2550

10

29

39

เมษายน

2550

13

25

38

พฤษภาคม

2550

15

92

107

มิถุนายน

2550

21

33

54

กรกฎาคม

2550

18

24

42

สิงหาคม

2550

-

-

-

กันยายน

2550

10

24

34

174

542

716

รวม

2. การฝังเข็มประยุกต์

ศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ มุ่งหวัง
เพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และความเชื่อดั้งเดิมที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง
สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม จะมีแพทย์ผู้ชำนาญการจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สลับสับเปลี่ยนไปให้บริการแก่ประชาชน
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ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2550
รวม

กช.11
ผูป้ ว่ ยใหม่ ผู้ป่วยเก่า

รวม

รวมทั้งสิ้น

ตุลาคม

2549

12

84

96

36

93

129

225

พฤศจิกายน

2549

7

84

91

26

114

140

231

ธันวาคม

2549

1

2

3

-

-

-

3

มกราคม

2550

17

32

49

27

83

110

159

กุมภาพันธ์

2550

23

49

72

17

76

93

165

มีนาคม

2550

12

67

79

25

104

129

208

เมษายน

2550

15

28

43

18

117

135

178

พฤษภาคม

2550

12

50

62

18

69

87

149

มิถุนายน

2550

17

58

75

18

95

113

188

กรกฎาคม

2550

14

59

73

27

124

151

224

สิงหาคม

2550

12

81

93

22

93

115

208

กันยายน

2550

11

57

68

31

131

162

230

153

651

804

265

1,099

1,364

2,168

รวม
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กช. 2
ผูป้ ว่ ยใหม่ ผู้ป่วยเก่า

เดือน  ปี
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The Thai Red Cross Society

พัฒนาบุคลากร
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์มนี โยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีม่ กี ารพัฒนาทางด้านวิชาการและประสบการณ์
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
ในปีงบประมาณ 2551 ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน และร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ สาขาต่าง ๆ ดังนี้

1. ศึกษาอบรม ดูงาน และเข้าร่วมประชุม ณ ต่างประเทศ จำนวน 46 คน ดังนี้

ภารกิจอื่น

		 		 			
		 			
		 			
		 			
		 			
		 			
		 		 		 			
		 			
		 			

ศึกษาดูงาน “การปลูกป่าชายเลน” ณ ประเทศเวียดนาม (1 - 4 พฤศจิกายน 2549) เจ้าหน้าที่ 13 คน
ปฏิบัติงานร่วมกับ IFRC บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ซิมารอน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (2 – 24 พฤศจิกายน 2549)
พยาบาล 1 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Logistics workshop ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (6 – 10 พฤศจิกายน 2549)
เจ้าหน้าที่ 2 คน
อบรม The Global Vulnerability & capacity (VCA) Practitioner training ณ ประเทศตุรกี (10 – 20 พฤศจิกายน
2549) พยาบาล 1 คน
ดูงาน การจัดการลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ริ ะดับชุมชน ณ ประเทศเนปาล (19 – 26 พฤศจิกายน 2549) เจ้าหน้าที่
15 คน
อบรม The 5th Regional Disaster Response Team Induction ณ เมือง Kota Bharu เมือง Kelantan
ประเทศมาเลเซีย (8 - 17 ธันวาคม 2549) พยาบาล 3 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน
ประชุม The eleventh Regional Disaster Management Committee Meeting ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (21 มีนาคม 2550) แพทย์ 1 คน
ดูงาน การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ ประเทศอินโดนีเซีย (27 – 31 พฤษภาคม 2550) พยาบาล 1 คน
อบรมเรื่อง The 6th RDRT Induction Course ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (4 – 11 มิถุนายน 2550) พยาบาล 2 คน
ประชุม เรื่อง “Work Conference on Humanitarain Consequences of Climate Change ณ กรุงเฮก
ประเทศเนเธอร์แลนด์ (24 – 30 มิถุนายน 2550) รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ร่วมประชุม และศึกษาดูงานด้านการลดความเสี่ยง การเตือนภัย และการสร้างความตระหนักถึงภัยพิบัติ
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ (24 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2550) พยาบาล 5 คน
ร่วมประชุม Regional Exchange Meeting and study visit to Bangladesh ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
บังคลาเทศ (26 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2550) พยาบาล 3 คน
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2. ลาศึกษาต่อและอบรมในประเทศ จำนวน 14 คน ดังนี้
		 			
		 			
		 			
		 			

อบรมหลักสูตร “การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล (Mini BMA in Health) ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (5 ตุลาคม 2549 – 15 กุมภาพันธ์ 2550) แพทย์ 1 คน
เรียนหลักสูตรเวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (4 กุมภาพันธ์ – 25 พฤษภาคม 2550) พยาบาล
11 คน
อบรมระยะสั้น วิชาโรคผิวหนัง ครั้งที่ 27 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 9 โรงพยาบาลราชวิถี (12 – 23 กุมภาพันธ์
2550) แพทย์ 1 คน
อบรม ทดลองหลักสูตรพีเ่ ลีย้ งพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) เรือ่ ง “การปรึกษาเพือ่ ตรวจเลือดหาการติดเชือ้
HIV โดยสมัครใจ” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี (13 – 15 มีนาคม 2550) พยาบาล 1 คน

3. ร่วมประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน ในประเทศ จำนวน 353 ครั้ง 1,100 คน จำแนกตามหัวข้อดังนี้
-

ความรู้ทางการแพทย์และพยาบาล
ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการ
ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
เยี่ยมชมกิจการและดูงาน

124
216
9
4

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

319
743
14
24

คน
คน
คน
คน

ภารกิจอื่น

		
		
		
		

รายงานประจำปี 2550:51

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

สะสมพัสดุ ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
เครื่องอุปโภค-บริโภค ไว้ยามฉุกเฉิน

ปี

งบประมาณ 2550 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทกั ษ์ ได้จดั เตรียม จัดหา พัสดุ ยาเวชภัณฑ์ เครือ่ งมือแพทย์
เครือ่ งอุปโภค-บริโภค รวมทัง้ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ตา่ ง ๆ ให้พร้อมใช้สำหรับ
การปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ตลอดจนภารกิจ
พิเศษตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง
รายการ

เครื่องอุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

วัสดุ ครุภัณฑ์

ภารกิจอื่น

ยอดสะสมจากปีงบประมาณ 2549

943,573.02

16,177,443.10

2,928,505.55

ซื้อเพิ่มเติมในปีงบประมาณ 2550

11,580,799.95

24,116,606.48

11,624,729.79

รับบริจาคในปีงบประมาณ 2550

-

1,141,009.18

-

รวมรายจ่ายในปีงบประมาณ 2550

8,817,305.50

23,921,124.18

12,259,810.22

ยอดคงเหลือสะสมยกไปปีงบประมาณ 2551

3,707,067.47

17,513,934.58

2,293,425.12
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เดือน / พ.ศ.

ตารางสรุปการจัดซื้อ จัดหา การจ่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
เครื่องอุปโภค-บริโภค
ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
ซื้อ
จ่าย
ซือ้ และผลิต
รับบริจาค
จ่าย
3,120.00
352,991.00
329,196.00
143,715.00
62,935.00
10,585.88
17,532.68
749.00
42,273.00
39,269.62
4,092.00
134,550.00
1,141,009.18

2,583,903.91 1,293,575.40
2,615,912.49 2,762,775.37
2,639,558.35
299,157.21
2,334,959.96
599,609.40
1,802,519.79
592,674.50
1,899,651.63
740,677.01
1,565,907.73
71,138.50
2,185,632.75
919,940.37
2,209,767.96 1,495,694.97
1,221,723.34
640,637.76
1,393,108.57 1,573,370.41
1,468,447.70
635,478.89
23,921,124.18 11,624,729.79

1,631,056.81
2,090,072.18
757,929.17
565,902.93
324,670.59
553,339.10
246,427.57
954,976.80
1,370,702.69
573,983.72
2,168,600.90
1,022,147.76
12,259,810.22

ภารกิจอื่น

ตุลาคม 2549
5,265,308.09 5,154,790.74 2,686,745.71
พฤศจิกายน 2549
327,618.40 523,013.72 4,610,135.74
ธันวาคม 2549
600,000.00 779,262.75 3,242,358.75
มกราคม 2550
70,311.20 2,511,922.94
กุมภาพันธ์ 2550
390,916.80
43,372.50 2,172,954.77
มีนาคม 2550
112,240.00 104,964.58 1,579,917.29
เมษายน 2550
58,361.33 1,289,149.09
พฤษภาคม 2550
254,851.36
13,053.00 1,951,142.19
มิถุนายน 2550
1,135,455.30
44,440.25 1,245,281.85
กรกฎาคม 2550
965,070.00 763,272.15 1,200,246.70
สิงหาคม 2550
2,164,270.00 818,193.49
662,072.63
กันยายน 2550
365,070.00 444,269.79
964,678.82
รวม
11,580,799.95 8,817,305.50 24,116,606.48

วัสดุ ครุภัณฑ์
ซื้อ
จ่าย

การจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ (จ่ายตามลักษณะ......)
ภารกิจ
1. ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- อุทกภัย
- ธรณีพิบัติภัย
- ภัยหนาว

ครั้ง

รายการ

36
12
3

260
87
315

จำนวนเงิน
754,732.59
9,015.38
134,767.75
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- อัคคีภัย
- วาตภัย
- ดินโคลนถล่ม
- การชุมนุมทางการเมือง
2. ภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส
3. ภารกิจประชานามัยพิทักษ์
รวม

1
1
6
1
97
197
354

8
2
33
12
2,023
6,206
8,946

3,514.55
61,125.21
1,700.30
894.28
9,012,092.01
13,943,282.11
23,921,124.18

การจ่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจต่างๆ (จ่ายตามภารกิจ)
กิจกรรม

ผลิต/จัดเตรียม

หน่วย

23(58)

ครั้ง(รายการ)

90,000(450,000)

ชุด(รายการ)

3. การจัดยาชุดสำหรับชุมชน :
ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ 17 รายการ ยอดยกมา 82 ชุด

200(3,400)

ชุด(รายการ)

4. การจัดตู้ยาและเวชภัณฑ์ : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ 23 รายการ

131(3,013)

ตู้(รายการ)

5. การจัดชุดปฐมพยาบาล : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ 13 รายการ
ยอดยกมา 5,226 ชุด

5,226(67,938)

ชุด(รายการ)

6. การจัดชุดเครื่องมือแพทย์สำหรับหน่วยแพทย์ทั่วไป
หน่วยแพทย์เฉพาะทาง และหน่วยปฐมพยาบาลต่างๆ

174(75,017)

ครั้ง(ชิ้น)

7. การทำเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้ปราศจากเชื้อ

2,566

ครั้ง

8. การซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

347

ครั้ง

53(94)

ครั้ง(รายการ)

- จ่ายเจ้าหน้าที่และครอบครัวสภากาชาดไทย

1,970(5,136)

ราย(รายการ)

- จ่ายผู้ป่วยที่สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส

4,255(16,671)

ราย(รายการ)

58(15,229)

ครั้ง(ราย)

1. การปรุงยา
2. การจัดยาชุดสามัญประจำบ้าน :
ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ 5 รายการ ยอดยกมา 23,184 ชุด

ภารกิจอื่น

9. การขายยาและเวชภัณฑ์
10. การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์

- จ่ายผู้ป่วยที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
หมายเหตุ :

กิจกรรมที่ 2 - 5 ระดมอาสาสมัครจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สำนักงานอาสากาชาดและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ
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ภารกิจอื่น

การประชาสัมพันธ์

ห

น่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ฝ่ า ยบรรเทาทุ ก ข์ ทำหน้ า ที ่ ใ นการ
เผยแพร่ข่าวสารองค์กรไปสู่ประชาชน ผู้บริจาค ผู้ใช้บริการ
ผูป้ ระสบภัย ผูด้ อ้ ยโอกาส และรวมทัง้ หน่วยงานภายในและภายนอกอง
ค์กรทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงบุคลากรทุกคนและผูบ้ ริหารในองค์กรได้รบั ทราบข
า่ วสารอย่างทัว่ ถึงและถูกต้อง เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดความรัก
และความศรัทธาต่อสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์อย่า
งมิเสื่อมคลาย
ในปีงบประมาณ 2550 ที่ผ่านมา หน่วยประชาสัมพันธ์ ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในเหตุการณ์อุทกภัย ในการถ่ายทำและเผยแพร่ข่าว โดยมีประช
าชนผูม้ จี ติ ศรัทธาจำนวนมากหลัง่ ไหลจากทัว่ สารทิศเมือ่ ได้รบั ทราบข่าวความเดือดร้อน และความต้องการของผูป้ ระสบภัยต่างรี
บเดินทางมายังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ บริจาคทรัพย์สินเงินทอง เครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งแรงกายแล
ะแรงใจอย่างมิหยุดหย่อนนับเป็บภาพที่สร้างความประทับใจ และซาบซึ้งแก่ผู้คนที่ได้รับทราบ
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ผลการดำเนินงาน
รายละเอียดงาน

(ครั้ง)

ภารกิจอื่น

1.

งานพัฒนาบอร์ดข่าวสาร

90

2.

งานพัฒนาเสียงตามสาย

392

3.

งานพัฒนาบอร์ดอวยพรแสดงความยินดี

12

4.

งานพัฒนาการเผยแพร่ข่าวสาร
- สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร)
- บทความสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะแพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ

182
63
6

5.

งานผลิตสื่อสไลด์ /วิดีทัศน์ /ซีดี-รอม

2

6.

งานพัฒนาสารบรรเทาทุกข์

7

7.

งานพัฒนาบรรเทาทุกข์สาร

3

8.

งานพัฒนาหนังสือรายงานประจำปี

1

9.

งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์พิเศษอื่น ๆ

2

10. งานสื่อมวลชนสัมพันธ์

73

11. งานผู้มีอุปการคุณสัมพันธ์

40

12. งานต้อนรับ เยี่ยมชมผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงาน

166

13. งานถ่ายภาพทำข่าว อัดขยายภาพสี ก๊อปปี้วิดีโอเทป ถ่ายวิดีโอ

221

14. ภาพและข่าวที่สื่อสิ่งพิมพ์ลงให้เกี่ยวกับกิจกรรมของสำนักงาน

107

15. งานพัฒนาการจัดบอร์ดนิทรรศการโอกาสต่าง ๆ

74

16. งานพัฒนาป้ายคัทเอ้าต์ และป้ายผ้า กิจกรรม / โครงการต่าง ๆ

40

17. งานพัฒนาการตกแต่งเวทีอาคารสถานที่

6
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ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

ส

		 1.
			
			
		 2.
			
			
		 3.

เพือ่ พัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ใิ นส่วนของสภากาชาดไทย กำหนดชนิด และวิธกี ารได้มา
ซึง่ ข้อมูลจากทัง้ ภายในและภายนอกสำนักงาน บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนกระจายข้อมูล
ทั้งการเตือนภัย ขณะเกิดภัย และเมื่อภัยพิบัติสิ้นสุด
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานบรรเทาทุกข์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานที่ออกปฎิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาวิธีการประสานงาน การบัญชาการ สำหรับหน่วยงานที่เป็นฝ่ายปฏิบัติงานในขณะเกิดภัยพิบัติขึ้น

ขบวนการในการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ภาวะปกติ : แจ้งข่าวเตือนภัย และเหตุภัยพิบัติ แบบ real time พร้อมประเมินสถานการณ์ประจำวัน จัดทำ

		
		

ฐานข้อมูลภัยพิบัติ ข้อมูลสถิติ จัดหาข้อมูลตามที่ร้องขอ ประสานงานข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์
เพิ่มเมนูการใช้งาน ปรับปรุงฐานข้อมูลภัยพิบัติ การประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการใช้งานฐานข้อมูล
2. ภาวะฉุกเฉิน : เมื่อเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ จะกลายเป็นศูนย์ปฏิบัติการ [Operation room] มีการตั้งศูนย์
		 บัญชาการขึน้ โดยมีผบู้ ริหาร และหัวหน้าฝ่าย ทัง้ ในสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และสำนักงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มานัง่ ประจำ
		 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ เพื่อประชุมสถานการณ์ และสั่งการ โดยศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ทำหน้าที่อำนวยความ
		 สะดวกในเรื่องข้อมูลที่ต้องการ พร้อมรวบรวม และบันทึกข้อมูลสถานการณ์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยใช้
		 เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการข้อมูล เพื่อความสะดวกในการสืบค้น
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ภารกิจอื่น

ภากาชาดไทย ได้ดำริจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการบรรเทาทุกข์
ทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล สั่งการ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านภัยพิบัติ
ทั้งวิชาการ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ทั้งการเตือนภัย ขณะเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูช่วยเหลือ โดยวางเป้าหมาย
เบื้องต้นให้ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารภัยพิบัติ และข้อมูลการปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์
จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

ภารกิจอื่น

สรุปการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย ปีพ.ศ.2550
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
		
4.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการภัยพิบัติ ทั้งก่อน ขณะ และหลังเกิดภัย
เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของระบบศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการจัดการภัยพิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และเครือข่ายของสภากาชาดไทย
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 6 จังหวัด
เพื่อพัฒนากรอบนโยบายและแผนการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการ

ภารกิจหลักและผลการดำเนินงาน

1. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ และศูนย์วทิ ยุสอ่ื สารสภากาชาดไทย ได้รบั การพัฒนาระบบปฏิบตั กิ าร (Commander System)
		 ระบบสื่อสาร องค์ความรู้ และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านภัยพิบัติได้อย่าง
		 รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
			 1.1 ปรับปรุงสถานที่ภายในศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ และศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย
			 1.2 จัดซือ้ อุปกรณ์สอ่ื สาร เพือ่ เชือ่ มต่อระบบวิทยุสอ่ื สารเข้ากับอินเตอร์เนต Voice over Internet Protocol (VoIP)
				 Radio Internet Link (RIL)
			 1.3 ติดตั้งระบบภาพและเสียง ภายในห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ
			 1.4 ติดตั้งชุดจานดาวเทียม เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว
			 1.5 เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เนตระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงาน
			 1.6 ตรวจสภาพและซ่อมบำรุงช่วงล่างรถยนต์ เพื่อปรับปรุงเป็นรถสื่อสารเคลื่อนที่
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			 1.7 มีเครือข่ายภาคีพันธมิตรด้านการสื่อสาร และฐานข้อมูลภัยพิบัติ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
				 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ศูนย์บริหาร
				 ภาวะวิกฤติ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) สมาคม
				 นักวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ
2. เชื่อมต่อระบบสื่อสารและการปฏิบัติการภัยพิบัติระหว่างส่วนกลาง เหล่ากาชาดจังหวัด 6 จังหวัด และสถานีกาชาด
		 ทั้ง 12 แห่ง โดยดำเนินการสำรวจระบบสื่อสาร และประเมินความต้องการครบทุกแห่งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
		 อุปกรณ์ตามการประเมิน เพื่อติดตั้งระบบและส่งมอบ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการภัยพิบัติ โดย
			 3.1 อบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จากสภากาชาดไทย สถานีกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัด ในโครงการอบรมเชิง
				 ปฏิบัติการเรื่องการบริหารพัสดุ จำนวน 2 รุ่น จำนวน 160 คน
			 3.2 อบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จากสภากาชาดไทย สถานีกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัด ด้านการจัดการภัยพิบตั ิ
				 (Disaster Management) จำนวน 2 รุ่น จำนวน 86 คน
			 3.3 อบรมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร จากสภากาชาดไทย สถานีกาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัด ในโครงการอบรม
		 		 เชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสียหายและความต้องการเมื่อเกิดภัยพิบัติ จำนวน 1 รุ่น จำนวน 42 คน
			 3.4 อบรมทักษะความรู้ในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี และการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร
			 3.5 จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
4. การวางแผนและนโยบายด้านการจัดการภัยพิบัติ
			 4.1 จัดตั้งคณะทำงานพิจารณา SWOT และจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
				 แบบมีส่วนร่วม จำนวน 42 คน
			 4.2 บูรณาการแผนโดยผู้แทนสำนักงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 33 คน
			 4.3 สัมมนาเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เรื่อง บทเรียนจากการปฏิบัติงานในการรับมือภัยสึนามิ และภัยอื่นๆ
				 และการบูรณาการแผนจัดการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
			 4.4 จัดทำหนังสือ Sphere Project ฉบับภาษาไทย และประชุมพิจารณาเนื้อหา Sphere Project
			 4.5 จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร ระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไป เพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการจัดทำ
				 แผนกลยุทธ์ แผนรับมือภัยพิบัติแต่ละประเภท และการวางมาตรฐานการปฏิบัติงาน จำนวน 40 คน
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สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

งานระบบวิทยุสื่อสาร

ศู

นย์ไนติงเกล สภากาชาดไทย เป็นศูนย์สื่อสารสภากาชาดไทย มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับลูกข่ายระหว่างหน่วยงานใน
สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในถิ่นทุรกันดาร
และในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมีระบบสื่อสารต่าง ๆ ดังนี้

		
		
		

1. ระบบ VHF/FM ความถี่ 148.625 MHz
2. ระบบ HF/SSB ความถี่ 7.757 MHz
3. ระบบ TRUNKED RADIO โดยเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ภารกิจอื่น
กิจกรรม

จำนวนครั้ง

1. รับ-ส่งข่าวสารทางวิทยุสื่อสาร

11,057

2. รับ-ส่งข่าวสารทางโทรสาร

5,094

3. รับ-ส่งข่าวสารทางโทรศัพท์

471

4. ติดต่อลูกข่าย

4,364

5. ทดสอบความชัดเจนของสัญญาณวิทยุสื่อสาร

8,299

6. ติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์ฯ กับสถานีกาชาดต่าง ๆ

2,148

7. ติดตามข้อมูลสาธารณภัย

2,623

8. ติดตามการพยากรณ์อากาศ

365
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เงินทุนหมุนเวียนสถานีกาชาดที่ 2

เ

ผู้มารับบริการทั่วไป
(ราย)

ผู้มารับบริการโดยไม่คิดราคา
(ราย)

รายรับ
(บาท)

ทุน
(บาท)

2549

755

39

510,660.00

315,709.69

พฤศจิกายน 2549

762

43

519,705.00

313,020.03

ธันวาคม

2549

659

42

389,890.00

260,019.06

มกราคม

2550

828

58

516,610.00

328,047.71

กุมภาพันธ์

2550

720

55

461,850.00

313,159.29

มีนาคม

2550

709

43

476,610.00

292,919.25

เมษายน

2550

565

37

435,745.00

264,803.61

พฤษภาคม

2550

690

45

530,655.00

344,101.39

มิถุนายน

2550

730

40

421,670.00

276,300.39

กรกฎาคม

2550

704

47

399,410.00

242,285.90

สิงหาคม

2550

744

55

450,500.00

277,236.54

กันยายน

2550

591

43

351,710.00

225,758.59

8,457

547

5,465,015.00

3,453,361.45

เดือน / พ.ศ.
ตุลาคม

รวมทั้งสิ้น
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ดิมสถานีกาชาดที่ ๒ ได้ดำเนินการทางด้านประชานามัยพิทกั ษ์ ในการรักษาพยาบาล โดยใช้งบประมาณจากสภากาชาดไทย
เหมือนสถานีกาชาดอื่น ๆ และพบว่าการดำเนินการมีข้อขัดข้องในงบประมาณค่ายา ซึ่งสถานีกาชาดที่ ๒ ต้องใช้ถึง ๕๐%
ของทุกสถานีกาชาดรวมกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
จึงเสนอโครงการเงินทุนหมุนเวียนค่าขายยาสถานีกาชาดที่ ๒ โดยยืมเงินทุนจากสภากาชาดไทย จำนวน ๒ ล้านบาทถ้วน ในการ
ดำเนินงานพบว่าประสบผลสำเร็จ สามารถแก้ปญ
ั หางบประมาณค่ายาของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ได้ ต่อมา
ได้ขยายการใช้งบประมาณให้กว้างขวางครอบคลุมมากขึ้น ไม่เฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ค่าตอบแทนห้องปฏิบัติการ
ค่าทันตกรรม ค่าทำแผล ค่าฝังเข็ม การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ค่าครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ ค่าครุภณ
ั ฑ์ และค่าพัฒนาบุคลากร
เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมนี้ยังธำรงไว้ซึ่งพันธกิจของสำนักงานในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
การดำเนินการเงินทุนหมุนเวียนสถานีกาชาดที่ ๒ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ นี้ มีผู้รับบริการและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ตลอดจนรายรับ ดังตารางต่อไปนี้

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย

เ

ป็นศูนย์ให้บริการเรือ่ งตรวจวัดสายตา และประกอบแว่นตา แก่ประชาชนทัว่ ไป โดยบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญโดยเฉพาะ
สามารถให้บริการได้ครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มี
ปัญหาทางสายตา

ภารกิจอื่น

จำนวนผู้มาใช้บริการศูนย์จักษุมาตรฯ ในปีงบประมาณ 2550
จำนวนผู้มา
รับการตรวจ (คน)

จำนวนผู้มา
ตัดแว่น (คน)

จำนวนผู้มา
ใช้บริการอื่น ๆ (คน)

คิดเป็นมูลค่า (ทุน) (บาท)

2549

194

169

87

287,661.65

พฤศจิกายน 2549

160

142

87

107,440.82

ธันวาคม

2549

132

116

89

81,966.72

มกราคม

2550

172

170

75

281,037.95

กุมภาพันธ์

2550

142

124

78

112,784.27

มีนาคม

2550

174

154

69

114,141.67

เมษายน

2550

182

138

85

129,323.47

พฤษภาคม

2550

251

216

71

212,139.05

มิถุนายน

2550

173

134

65

124,660.07

กรกฎาคม

2550

171

159

62

181,889.39

สิงหาคม

2550

161

146

69

412,760.70

กันยายน

2550

157

137

71

508,407.44

2,069

1,805

908

2,554,213.20

เดือน / พ.ศ.
ตุลาคม

รวม
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นอกจากนี้ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย ยังบริการประกอบแว่นให้แก่โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย
เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ดังนี้
สถานที่

จำนวนเด็กนักเรียน (คน)

คิดเป็นมูลค่า(ทุน) (บาท)

ตุลาคม

2549 จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดยโสธร

714

173,037.00

มกราคม

2550 จังหวัดน่าน

639

147,755.00

กรกฎาคม 2550 จังหวัดอ่างทอง

303

73,518.50

สิงหาคม

2550 จังหวัดสมุทรปราการ

1,164

281,329.50

กันยายน

2550 จังหวัดเชียงราย
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1,713

415,498.50

รวมทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2550

4,533

1,091,138.50

รายงานโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปี 2550
เดือน/ปี

สถานที่

จำนวน
เด็กนักเรียน (คน)

คิดเป็นมูลค่า (ทุน)
(บาท)

ตุลาคม

2549

จ.สมุทรสาคร , จ.ยโสธร

714

173,037.00

มกราคม

2550

จ.น่าน

639

147,755.00

กรกฎาคม

2550

จ.อ่างทอง

303

73,518.50

สิงหาคม

2550

จ.สมุทรปราการ

1,164

281,329.50

กันยายน

2550

จ.เชียงราย, จ.อำนาจเจริญ, จ.ประจวบคีรีขันธ์

1,713

415,498.50

4,533

1,091,138.50

รวมทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2550
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เดือน

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

กิจกรรม 5 ส เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใ

นปีงบประมาณ 2550 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม
5 ส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อม ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกๆ
ระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีระเบียบ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดจนเกิดการพัฒนาการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ อย่างคุ้มค่า
ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ไม่ได้กำหนดการทำกิจกรรม 5 ส ของสำนักงาน
แต่การดำเนินกิจกรรม 5 ส ของแต่ละฝ่ายยังคงดำเนินการอยู่เป็นประจำ โดยในปีงบประมาณ 2550 ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส ดังนี้

ภารกิจอื่น
วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ ดำเนินกิจกรรมการทำ

5 ส Big Cleaning Day ของฝ่าย ซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินกิจกรรม 5 ส ของฝ่าย เป็นอย่างดี
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การเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ใ

นปีงบประมาณ 2550 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปภารกิจ
และบทบาทของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ แก่บุคคลกร หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการ
สำนักงานทั้งในด้านการบรรเทาทุกข์และการประชานามัยพิทักษ์ ซึ่งถือเป็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ดังต่อไปนี้

ภญ.วันทนีย์ คงสมบูรณ์ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานบรรเทาทุ
กข์ฯ ให้การต้อนรับคณะมูลนิธกิ ระจกเงา จำนวน 7 คน ในโอกาสเข้า
ฟังบรรยายภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตลอดจนศึกษาและเ
ยีย่ มชมกิจการของสำนักงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย........เยี่ยมชมสำนักงาน
ภญ.วันทนีย์ คงสมบูรณ์ รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550
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มูลนิธิกระจกเงา...เยี่ยมชมบรรเทาทุกข์

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society
กาชาดภูมิภาคเอเชียฯ...เยี่ยมชมบรรเทาทุกข์
ภญ.วั น ทนี ย ์ คงสมบู ร ณ์ รองผู ้ อ ำนวยการสำนั ก งาน
บรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม Regional Disaster
Response Team Logistics Course (RDRT) จากสภากาชาด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ในโอกาสเข้าฟัง
การบรรยายภารกิ จ สำนั ก งาน และเยี ่ ย มชมคลั ง สำนั ก งาน
บรรเทาทุกข์ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2550

เหล่ากาชาดจังหวัดภาคใต้...ศึกษาดูงานบรรเทาทุกข์

ภารกิจอื่น

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และ ภญ.วันทนีย์ คงสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนัก
งานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด
6 จังหวัด ที่ประสบภัยสึนามิ ในโอกาสเข้าฟังบรรยายภารกิจ
การจัดการภัยพิบัติและการบรรเทาทุกข์ ตลอดจนศึกษาดูงาน
บรรเทาทุกข์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่
7 สิงหาคม 2550

ปรึกษาหารือ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ประชุมหารือ ร่วมกับ ร.ท. สุรพล อิศรางกูร
ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาวะวิกฤต พร้อมพนักงาน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หารือร่วมกันถึงการช่วยเหลือ
และบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับแพทย์จากประเทศเกาหลี
(DPRK) ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย วันที่ 20 กันยายน
2550
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สำ

บุคลากรดีเด่นประจำปี 2549

นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล
ทีเ่ ป็นเสมือนกลไกหลักทีจ่ ะทำให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ทางสำนัก
งานได้คดั เลือกและเฟ้นหาบุคลากรดีเด่น เพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ และยกย่องบุคลากรเหล่านีใ้ ห้เกิดความภาคภูมใิ จในการ
ประพฤติตนเป็นคนดีขององค์กรมาอย่างต่อเนือ่ งและสม่ำเสมอโดยการมอบโล่ และประกาศเกียรติคณ
ุ ให้แก่บคุ ลากรทีม่ คี วามขยัน
อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และปฏิบัติตนตามกรอบที่ดีของศีลธรรม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ภารกิจอื่น

บุคลากรดีเด่นของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2549

นางทัศนีวรรณ อินทชาติ

นายวิชาญ กลิ่นพุฒ

พยาบาล 6 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

นักการภารโรง ฝ่ายบรรเทาทุกข์

เกิด
วุฒิการศึกษา
บรรจุเข้าทำงาน

: 28 สิงหาคม 2511
: พยาบาลศาสตร์บันฑิต
: 1 พฤษภาคม 2534

เกิด
วุฒิการศึกษา
บรรจุเข้าทำงาน

: 1 เมษายน 2502
: ประถมศึกษาปีที่ 4
: 21 ตุลาคม 2526

นายอัมพร นวมวิจิตร
คนสวน สถานีกาชาดที่ 11 ฝ่ายสถานีกาชาด
เกิด
วุฒิการศึกษา
บรรจุเข้าทำงาน

: 1 มกราคม 2495
: ประถมศึกษาปีที่ 4
: 1 มีนาคม 2519
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สำ

ผู้มีอุปการคุณ

นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์สินและ
สิ่งของ เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งและ
ขอให้กุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทำในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งขึ้น

ผู้มีอุปการคุณ

สโมสรโรตารีทุ่งคา น้อมเกล้าฯ ถวายรถจักษุคลินิกเคลื่อนที่ เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวายรถทันตกรรมเคลื่อนที่ มูลค่า 6,800,000 บาท
เพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย บริจาคเงิน 1,500,000 บาท เพื่อ บริษัท เอไอเอส โมบายไลฟ์ บริจาคเงิน 368,685 บาท เพื่อ
สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดาน สนับสนุนครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย และกิจการสภากาชาด
โหว่ และความพิการอื่น
ไทย

รายนามผู้สนับสนุนกิจการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
Red Cross Society of China

14,247,877.41

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2,642,705.00

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

1,500,000.00

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

1,038,432.71

ประชาชนบริจาคผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด

573,370.74

ลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

368,685.00

บริษัท สาระศิลป์ไทยทัศน์ จำกัด

350,000.00

SUMITOMO CORPORATION

300,000.00

นายทอง นนทสวัสดิ์ศรี

300,000.00
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ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย บริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบ บริ ษ ั ท ซี . พี . เซเว่ น อี เ ลฟเว่ น จำกั ด (มหาชน) บริ จ าคเงิ น
อุทกภัย 3,000,000 บาท
2,700,000 บาท จากการเปิ ด รั บ เงิ น บริ จ าคผ่ า นร้ า นค้ า
เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

ผู้มีอุปการคุณ

นางมิรินดา กสิวิทย์อำนวย

250,000.00

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี

200,000.00

บริษัท แปซิฟิค เชียงใหม่ จำกัด

200,000.00

บริษัท โททาล อีแอนด์พี ไทยแลนด์ จำกัด

200,000.00

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

200,000.00

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

200,000.00

นายทอง นนทสวัสดิ์ศรี

200,000.00

บริษัท ไวน์ แอนด์ สปิริท เทรดดิ้ง จำกัด

200,000.00

นางสมพงษ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา

200,000.00

นางภูพินทร์ ไค

180,000.00

อาสากาชาดไทย – เชื้อสายอินเดีย

180,000.00

นางศรีวรรณ กฤตยาหรรษ์

122,500.00

นางสาวพรรณโสมย์ กฤตยาหรรษ์

122,500.00

นายโดมศักดิ์ กฤตยาหรรษ์

122,500.00

นางสาวสุภัคเพ็ญ กฤตยาหรรษ์

122,500.00

บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด

120,000.00

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์

120,000.00

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

110,779.26

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

107,255.00

ด.ญ.ชุติกาญจน์ - นางสาวปวีณา - นางวรุณี - นายปรีชา อรุณรัศมีโชติ

100,000.00

บริษัท สปิดเพรส จำกัด โดยคุณลัดดา เบญโชติเดช

100,000.00

นายยู่เล่ง แซ่แต้ อุทิศแก่นายไดซิว แซ่แต้

100,000.00

นางสาวเยาวลักษณ์ ภคบัณฑุ

100,000.00

สหภาพแรงงานเซนจูรี่ เท็กซ์ไทล์

100,000.00
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สภากาชาดไทย

คุณยุทธนา-คุณทัศนีย์ เฉลิมกิตติชัย

100,000.00

บริษัท เฮลซ์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

100,000.00

นางนวลละออ โรจนประภา

100,000.00

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด

100,000.00

มูลนิธิเจริญการกุศล

100,000.00

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สำนักงานใหญ่

100,000.00

นายณรงค์ ศรีสอ้าน

100,000.00

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชั้งซิม

100,000.00

นายยงยุทธ ตั้งศรีธรรม

100,000.00

Mrs. Ani Tanjong

100,000.00

บริษัท จีไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

100,000.00

บริษัท พัฒนาที่ดินและอาคาร จำกัด

100,000.00

มูลนิธิการพยาบาลบางพลี

100,000.00

นายไทร แซ่ตั้ง

100,000.00

บริษัท ไทยเฮงหลี่ จำกัด

100,000.00

บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า 2529 จำกัด

100,000.00

บริษัท ซันซุย จำกัด

81,904.00

คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนภิเษก

80,960.00

นางสาวสิรีณัฏฐ์ แซ่เอี๊ยว

60,000.00

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด

60,000.00

โรงพยาบาลพระรามเก้า

53,300.00

คุณจตุรงค์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการ สาขา TESCO LOTUS สาขาบางกะปิ

50,074.25

นายเต็งเซีย แซ่ลี้ – นางอาเตียง แซ่เจีย และครอบครัว

50,000.00

นางเลี้ยง ชัยวิภาส

50,000.00
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ผู้มีอุปการคุณ

The Thai Red Cross Society

สภากาชาดไทย
The Thai Red Cross Society

ผู้มีอุปการคุณ

นางกนกกร แทนไกรศร

50,000.00

นางลาวัลย์ เตชะไพบูลย์

50,000.00

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด

50,000.00

บริษัท เฟอร์โร เซอร์เดค (ประเทศไทย) จำกัด

50,000.00

บจก. ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส

50,000.00

นายโชติวิทย์ ชยวัฒนางกูร

50,000.00

บริษัท แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จำกัด

50,000.00

บริษัท เอ.เค.เอนจิเนียริ่ง จำกัด

50,000.00

บริษัท ดิจิทรอน โซลูชั่น จำกัด

50,000.00

บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

50,000.00

บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจซีล จำกัด

50,000.00

บริษัท กองทองสินทรัพย์ จำกัด

50,000.00

นายทรงวิทย์ เลิศสิริมงคลชัย

50,000.00

นายปอ ธนาดำรงศักดิ์

50,000.00

นายอุดม เติมวิวัฒน์

50,000.00

บริษัท ตั้งฮ่งกี่ เทรดดิ้ง จำกัด

50,000.00

นางพูนศรี แต้โสภาพงษ์

50,000.00

บริษัท สินไทย สเปเซียล สตีล จำกัด

50,000.00

มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

50,000.00

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเซียลทรัค จำกัด

50,000.00

บริษัท สุธี ดิชเฮด แอนด์ เมทเทิลฟอร์ม จำกัด

50,000.00

นายเดชา ศรีวีรเดชา

50,000.00
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