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สิ่งของบรรเทาทุกข ทรัพยากร เเละการใหบริการชวยเหลือผูประสบภัย
ในเหตุการณสาธารณภัยตางๆ สำนักงานบรรเทาทุกขเเละประชานามัยพิทักษ ไดใหความชวยเหลือผูประสบภัยดานสิ่งของ
บรรเทาทุกข ทรัพยากร เเละการใหบริการดานตางๆ ดังนี้
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รายงานประจำป ๒๕๕๖ สำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
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รถบรรทุกขนาดตางๆ รถพยาบาล รถสื่อสาร ฯลฯ

สำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทกั ษ

Relief and Community Health Bureau

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๖๓ ไดมปี ระกาศของจอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพตั รสุขมุ พันธุ
กรมพระนครสวรรควรพินิต อุปนายกผูอำนวยการสภากาชาดสยาม ใหตั้งกองบรรเทาทุกขขึ้น
เพือ่ ชวยมหาชนทัว่ ไป ไมวา ชาติใด ภาษาใด ซึง่ ไดรบั ความทุกขยาก จากอุทกภัย อัคคีภยั และอุบตั ภิ ยั
ทัง้ ยามปกติ และยามสงคราม และไดแตงตัง้ นายพันเอก พระศักดาพลรักษ (พลตรีพระยาดำรงแพทยาคุณ)
เปนผูอำนวยการคนแรก ในระยะแรกการดำเนินงานของสภากาชาดสยามแบงเปนกอง ๕ กอง คือ
กองพยาบาล กองวิทยาศาสตร กองอนามัย กองบรรเทาทุกข และกองอนุกาชาด
พ.ศ. ๒๔๗๔ รวมกองพยาบาลเขากับกองบรรเทาทุกข
พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมกองอนามัยเขากับกองบรรเทาทุกข เรียกชือ่ ใหมวา กองบรรเทาทุกขและอนามัย ตามหลักกาชาดสากล สภากาชาดสยาม
จึงมี ๓ กอง คือ กองบรรเทาทุกขและอนามัย กองวิทยาศาสตร และกองอนุกาชาด
พ.ศ.๒๕๑๕ ไดยกเลิกกองบรรเทาทุกขและอนามัย แยกเปน กองบรรเทาทุกข โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ กองบรรเทาทุกขมี ๕ แผนก คือ แผนกบรรเทาทุกข แผนกสถานีกาชาด แผนกธุรการ แผนกสถานพักฟน
สวางคนิวาส และแผนกยาและเวชภัณฑ
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ จัดตัง้ ศูนยสอ่ื สารสภากาชาดไทยขึน้ ทีช่ น้ั ๖ อาคารกองบรรเทาทุกข ใชชอ่ื วา “ศูนยไนติงเกล”
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปนองคประธานในพิธเี ปดอาคารสำนักงานใหมของกองบรรเทาทุกข เปนอาคาร ๖ ชัน้ ตัง้ อยูบ ริเวณสถานเสาวภา เลขที่ ๑๘๗๑
ถนนอังรีดนู งั ต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
พ.ศ.๒๕๔๐ กองบรรเทาทุกขเปลีย่ นชือ่ เปนสำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทกั ษ โดยมีกจิ การภายในสำนักงานแยกเปนฝายตางๆ
๕ ฝาย คือ ฝายบริหารงานทัว่ ไป ฝายบรรเทาทุกข ฝายสถานีกาชาด ฝายยาและเวชภัณฑ และสถานพักฟน สวางคนิวาส
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๑ มีพธิ เี ปดศูนยจกั ษุมาตรและแวนตาสภากาชาดไทย เพือ่ ใหบริการตรวจวัดสายตาประกอบแวน และใหคำปรึกษา
แนะนำผูท ม่ี คี วามผิดปกติทางดานสายตาอยางถูกตองตามหลักวิชาการในความดูแลของจักษุแพทย อีกทัง้ จัดจำหนายแวนตาและอุปกรณ
โดยนำรายไดสว นหนึง่ มาสงเคราะหผดู อ ยโอกาสทีม่ ปี ญ หาทางสายตา
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปนองคประธานในพิธเี ปดศูนยบรรเทาทุกขผปู ระสบอุทกภัยในลุม แมนำ้ เจาพระยา และพระราชทานนามวา “ศูนยสภากาชาดไทย
เวชพาหนเฉลิมพระเกียรติ” ตัง้ อยูร มิ แมนำ้ นอย ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปนองคประธานในพิธเี ปดอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร(เจริญ สุวฑฺฒโน) ซึง่ เริม่ กอสรางเมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๐
โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงวางศิลาฤกษ เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
แลวเสร็จเมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ไดแบงบางสวนเปนทีท่ ำการของสำนักงานบรรเทาทุกขฯ (ผูบ ริหารสำนักงาน ศูนยปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ
และฝายบริหารงานทัว่ ไป)

สถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร
อ.เมือง จ.สุรินทร ๓๒๐๐๐
โทรศัพท : ๐๔๔-๕๑๖-๐๘๐
โทรสาร : ๐๔๔-๕๑๑-๓๙๑
e-mail : kc1_sr@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส
๑๘๙ ต.ทายบาน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทรศัพท : ๐-๒๓๘๙-๓๖๖๓
โทรสาร : ๐-๒๓๙๕-๓๖๗๖
e-mail : station5@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ ๒ สุขุมาลอนามัย
๘๐ ซ.เเพรงภูธร ถ.อัษฎางค เเขวงศาลเจาพอเสือ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท : ๐-๒๒๒๑-๕๗๗๘
โทรสาร : ๐-๒๒๒๕-๖๕๕๙ ตอ ๑๐๑
e-mail : kachad_b@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
อ.อรัญประเทศ จ.สระเเกว ๒๗๑๒๐
โทรศัพท : ๐๓๗-๒๓๑-๒๐๗
โทรสาร : ๐๓๗-๒๓๑-๒๐๗
e-mail : trc-6@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐
โทรศัพท : ๐๕๓-๒๓๕-๕๗๔
โทรสาร : ๐๕๓-๒๓๕-๑๖๑
e-mail : kachad_3@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท : ๐๔๕-๒๔๕-๓๐๙
โทรสาร : ๐๔๕-๒๕๖-๒๒๔
e-mail : kc7ub@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทรศัพท : ๐๔๔-๒๔๒-๓๘๖
โทรสาร : ๐๔๔-๒๕๓-๖๗๙
e-mail : station4korat@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทรศัพท : ๐๓๒-๔๒๕-๔๒๗
โทรสาร : ๐๓๒-๔๒๕-๔๒๗, ๐๓๒-๔๒๓-๗๒๒
e-mail : trc_station_8@yahoo.com

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
๒๕ ถ.ดำเนินเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ ๗๗๑๑๐
โทรศัพท : ๐๓๒-๕๑๑-๐๒๔, ๐๓๒-๕๑๒-๕๖๗
โทรสาร : ๐๓๒-๕๑๒-๕๒๖
e-mail : huahin2551@hotmail.com

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุงสง)
๑๓๕ หมู ๘ ต. หนองหงส อ.ทุง สง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
โทรศัพท : ๐๗๕-๓๐๒-๐๕๑, ๐๗๕-๔๑๑-๖๕๒-๓
โทรสาร : ๐๗๕-๓๐๒-๑๑๙, ๐๗๕-๔๒๐-๑๑๙
e-mail : trcs12b@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม
๓๓/๓ ถ.เพชรเกษม เเขวงบางหวา
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท : ๐-๒๔๑๓-๐๕๖๐, ๐-๒๔๕๔-๐๕๖๕
โทรสาร : ๐-๒๔๑๓-๐๕๖๐
e-mail : station11trc@yahoo.com

สถานีกาชาดเทพรัตน (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)
๑๙๙ หมู ๓ ถ.เจดียยุทธหัตถี ต.ปามะมวง
อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทรศัพท : ๐๕๕-๕๑๔-๐๖๑-๒
โทรสาร : ๐๕๕-๕๑๔-๐๖๐
e-mail : kachad_13@hotmail.com

เเผนที่เเสดงขอบเขตความรับผิดชอบ
ของสถานีกาชาดเเละฝายบรรเทาทุกขผปู ระสบภัย
(MAP showed the responsible boundary for health station
and relief division (HQ))

ชุดปฏิบตั กิ ารการแพทยฉกุ เฉินเคลือ่ นทีเ่ ร็วตอบโตภยั พิบตั ิ สภากาชาดไทย
TRC DMERT
Thai Red Cross Disaster Medical Emergency Response Team

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ รวมกับสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.)
ไดลงนามขอตกลงรวมกัน จัดตั้งชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโตภัยพิบัติขึ้น (DMERT) โดยเปนชุดปฏิบัติการ
ที่มีความพรอมสูงทั้งทางดานบุคคล ความสามารถ และวัสดุอุปกรณ ที่สามารถเขาชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได
ในระยะเวลาอันสั้น รวดเร็ว สามารถดูแลตนเองได ไมตองรบกวนทรัพยากรทองถิ่น สามารถออกปฏิบัติงานไดภายใน ๓ ชั่วโมง
หลังจากไดรบั การประสานงาน สัง่ การ ทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ ชุดปฏิบตั กิ ารการแพทยฉกุ เฉินเคลือ่ นทีเ่ ร็วตอบโตภยั พิบตั ิ
สภากาชาดไทย ประกอบดวยเจาหนาที่รวม ๑๒ คน ไดแก แพทย ๒ คน พยาบาล ๔ คน ผูชวยพยาบาล ๒ คน
เจาหนาทีว่ ทิ ยุ ๑ คน พนักงานขับรถ ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน ทัง้ นี้ เจาหนาทีส่ ำนักงานบรรเทาทุกขฯ ไดเขารับการอบรม
ชุดปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินเคลือ่ นทีเ่ ร็วตอบโตภยั พิบตั ิ (DMERT) รุน ที่ ๓ ของสถาบันการแพทยฉกุ เฉิน ๓ Module ดังนี้

Module ที่ ๑ วันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ชัน้ ๒ อาคารสถานีดบั เพลิง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

โครงการพัฒนาระบบน้ำ สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัยแกโรงเรียน
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยปพ.ศ.๒๕๕๔
สำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทกั ษ เปนหนวยงานทีร่ เิ ริม่ การดำเนินการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยดานน้ำ สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัยแกผูประสบภัย (WatSan) ตลอดระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานไดรับการตอบรับจากผูประสบภัย หนวยงานภาคราชการและเอกชน เปนอยางดียิ่ง
ดวยเหตุนี้บริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเปนผูสนับสนุนงบประมาณหลักดานรถผลิตน้ำดื่ม
ของสำนักงานบรรเทาทุกขฯ ไดแสดงความจำนงในการชวยเหลือเพิม่ เติม โดยทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ
เกีย่ วกับโครงการเสริมสรางศักยภาพดานการผลิตน้ำดืม่ เพือ่ ผูป ระสบภัย และปรับปรุงระบบสุขอนามัยของ
โรงเรียนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากอุทกภัย เปนเงินจำนวน ๘,๑๒๖,๐๐๐บาท (แปดลานหนึง่ แสนสองหมืน่ หกพันบาทถวน)
ทั้งนี้สำนักงานบรรเทาทุกขฯ จะใชเงินงบประมาณนี้เพื่อการปรับปรุงระบบสุขอนามัยของโรงเรียน
ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยในปพ.ศ.๒๕๕๔ พรอมทั้งใหความรูแกนักเรียนในเรื่องสุขอนามัยและ
การปองกันโรคติดตอตางๆ ที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย การเตรียมพรอมรับมือกับอุทกภัยในอนาคต

วัตถุประสงค
๑. เพือ่ พัฒนาระบบน้ำ สุขาภิบาล ในโรงเรียนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากอุทกภัย
๒. เพือ่ สงเสริมสุขอนามัย และใหความรูเ กีย่ วกับโรคทีม่ ากับอุทกภัย ตลอดจนการปองกันและการปฏิบตั ติ นแกนกั เรียน
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากอุทกภัย
๓. เพือ่ ใหมมี าตรฐานในการปฏิบตั งิ านดานน้ำ สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัยในพืน้ ทีป่ ระสบภัย
๔. เพือ่ ใหนกั เรียนในพืน้ ทีป่ ระสบภัยมีเจตคติทด่ี ใี นการปฏิบตั ติ นตามหลักสุขอนามัย

Module ที่ ๒ วันที่ ๑๘-๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ คายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี

รูปเเเบบการดำเนินงาน
๑. สรางหองสุขา อางลางมือ และตูผ ลิตน้ำพรอมเครือ่ งทำน้ำเย็น
๒. ใหความรูด า นน้ำ สุขาภิบาล และการสงเสริมสุขอนามัยแกโรงเรียน รวมทัง้ สิน้ ๙ โรงเรียน ในพืน้ ที่ ๓ จังหวัด
ไดแก นครปฐม ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา

Module ที่ ๓ วันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ คายพระราม ๖ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทกั ษ
Relief and Community Health Bureau

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย

สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
ตลอดระยะเวลายาวนานถึง ๙๓ ปี ทีส่ าำ นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทกั ษ์ ได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในการบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
โดยเต็มความสามารถ ไม่เห็นแก่ความลำาบากเหนื่อยยาก
ในปีพ.ศ.๒๕๕๖ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนตุลาคม ได้เกิด
อุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศไทย สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนั้น ได้ดำาเนินกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริม
คุณภาพชีวติ มีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง สนองนโยบายของสภากาชาดไทย
และสอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ความสำาเร็จในภารกิจเหล่านี้ เกิดจากการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและ
เต็มกำาลังความสามารถ ทั้งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเกื้อกูลเป็นอย่างดีจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตลอดจน
อาสาสมัครและผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนกำาลังกายและกำาลังทรัพย์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ทุกคน และ
ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้ และเชื่อมั่นว่าสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะปฏิบัติภารกิจและพัฒนา
กิจกรรมและการดำาเนินงานให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ เพือ่ เป็นองค์กรทีม่ นั่ คงในการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั แิ ละผูย้ ากไร้
ด้วยเมตตาธรรมและมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด และตามเจตนารมณ์ของสภากาชาดไทยสืบไป
	
  

(นายแผน วรรณเมธี)
เลขาธิการสภากาชาดไทย

สารจากผู้อำานวยการ

สำานักงานบรรเทาทุกข์เเละประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย

สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย มีหน้าทีใ่ นการ
ช่วยเหลือผูท้ ไ่ี ด้รบั ความเดือดร้อนโดยไม่เลือกเชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา ชนชัน้ หรือความ
เชือ่ ถือ โดยยึดตามหลักการกาชาด ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้
ปฏิบตั งิ านให้การสงเคราะห์ผตู้ กทุกข์ได้ยากในเหตุการณ์สาธารณภัยต่างๆ ผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ผูท้ อ่ี าศัยในท้องถิน่ ทุรกันดาร ทัง้ ยังได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานเป็นขัน้ ตอนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีหน่วยงานปฏิบตั หิ น้าทีร่ บั ผิดชอบทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าทีข่ องสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยและผูด้ อ้ ยโอกาส โดยเฉพาะอุทกภัยที่
เกิดขึน้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๖ ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึง่ สำานักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ได้ดาำ เนินงานในด้านการบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอุทกภัยอย่างเต็มศักยภาพและ
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอืน่ ๆ อีก ไม่วา่ จะเป็นภัยหนาว วาตภัย อัคคีภยั
ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ อีกทัง้ ได้จดั หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว เข้าไปประเมินสถานการณ์ และ
ให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ระสบภัยด้วยความรวดเร็ว และการช่วยเหลือในอีกหลายด้าน อาทิ ด้านการให้บริการยานพาหนะไม่วา่ จะเป็น
หน่วยเรือท้องแบน หรือรถยูนมิ อ็ คเพือ่ อพยพผูป้ ระสบภัยและลำาเลียงสิง่ ของบรรเทาทุกข์ หน่วยผลิตนำา้ สะอาด อาหารปรุงสุกจากหน่วยครัวเคลือ่ นที่
ด้านการมอบชุดบรรเทาทุกข์ตา่ งๆ พร้อมยาชุดสามัญประจำาบ้าน เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบอุทกภัย รวมทัง้ ด้านนำา้ สุขาภิบาล และ
การส่งเสริมสุขอนามัย สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้เป็นตัวเชือ่ มทีอ่ าำ นวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานของเอกชนทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ในการบริจาคเงินและสิง่ ของ รวมทัง้ ผูม้ จี ติ อาสา อาสาสมัครเข้ามาช่วยงานบรรเทาทุกข์ในด้านต่างๆ ด้วย ขณะเดียวกัน
สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังไม่ทง้ิ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูด้ อ้ ยโอกาส ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์ตา่ งๆ ทัง้ แพทย์
ทัว่ ไปและแพทย์เฉพาะทางแก่ผยู้ ากไร้และด้อยโอกาส รวมทัง้ ประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร เพือ่ ให้มคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ มีโอกาสพัฒนาความเป็นอยู่
ให้ทดั เทียมบุคคลทัว่ ไป ความท้าทายของสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทีต่ อ้ งวิจยั และพัฒนาการจัดการสิง่ ของ อาสาสมัคร ให้ตรงตามความต้องการ
ของผูป้ ระสบภัย ผูย้ ากไร้ ให้ทนั การณ์ ทันเวลา และทันใจ เหมาะสม ครบถ้วน ทัว่ ถึง ในสภาวการณ์นน้ั ๆ ตลอดจนแนวทางสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านบรรเทาทุกข์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูด้ อ้ ยโอกาสให้กบั สาธารณชน องค์กร ทัง้ ในและนอกสภากาชาดไทยตามมาตรฐานสากล
ในนามของเจ้าหน้าทีส่ าำ นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ขอขอบคุณผูบ้ ริหารสภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าทีข่ องสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทยทีใ่ ห้กาำ ลังใจ กำาลังกาย
กำาลังสติปญั ญา หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงอาสาสมัครและผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์แจ้งข่าวผูป้ ระสบภัย ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูย้ ากไร้ ความช่วยเหลือทีท่ างสำานักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และสภากาชาดไทยมอบให้ตลอดจนความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ความเข้าใจอย่างดีเยีย่ ม และขอขอบคุณเจ้าหน้าทีส่ าำ นักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ทกุ คนทีอ่ ทุ ศิ แรงกาย แรงใจ และสติปญั ญาอย่างเต็มกำาลังความสามารถ ในการผลักดันให้สาำ นักงาน
ได้กา้ วต่อไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง ทำางานเพือ่ สภากาชาดไทย เพือ่ บรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนให้มคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าคงจะได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนตลอดไป
	
  

พลโท

(นายแพทย์อาำ นาจ บาลี)
ผูอ้ าำ นวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
สภากาชาดไทย

สารบัญ

สารจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
สารจากผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาไทย
วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์

๕
๖
๖
๑๔
๒๕
๒๗
๓๐
๓๗
๓๘
๔๐
๔๒
๔๓

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว
• ระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
๑. การเตรียมความพร้อมองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง							
๒. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน						
		 • ระยะจัดการขณะเกิดภัย
๑. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย							
๒. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว							
๓. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย							
๔. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย							
๕. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง							
๖. การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา 				
		 • ระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัย

การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร					
๑. หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น
๓. หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
๔. หน่วยทันตกรรมคลื่อนที่
๕. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
๕.๑ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
๕.๒ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
๕.๓ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ
๕.๔ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านตะวันใหม่
๕.๕ หน่วยแพทย์ฝังเข็มประยุกต์
๕.๖ หน่วยปฐมพยาบาล
๖. งานประชานามัยพิทักษ์
๖.๑ งานรักษาพยาบาล								
๖.๒ งานฟื้นฟูสภาพ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน								
๖.๓ งานส่งเสริมสุขภาพ								
๖.๔ งานป้องกันโรค
๖.๕ งานบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และกลุ่มเสี่ยง
๖.๖ งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
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การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย
๒. งานอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
๓. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสโดยสถานีกาชาด
๔. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในกิจกรรมแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
๕. ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย

๗๙
๘๐
๘๒
๘๗
๘๙
๙๒
๙๘
๙๙
๑๐๑
๑๑๒
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๘

งานสนับสนุนภารกิจสำานักงาน
พัฒนาบุคลากร
สะสมพัสดุ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องอุปโภค บริโภค ไว้ยามฉุกเฉิน
การประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ๕ ส สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
การเยี่ยมชมกิจการของสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และหน่วยงานภายนอก
พระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ไนติงเกล ครั้งที่ ๔๔
บุคลากรดีเด่น ประจำาปีพ.ศ.๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖
ผู้มีอุปการคุณ
รายชื่อผู้บริจาคเงิน
ผังบริหารงานของสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
อัตรากำาลังสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
รายนามคณะผู้บริหารสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรทีใ่ ห้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส และส่งเสริม
การมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนบนพืน้ ฐานข้อมูลวิชาการทีท่ นั สมัยภายใต้การจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกาชาด

ภารกิจ

มีหน้าทีช่ ว่ ยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างครบวงจร ทัง้ การเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การจัดการขณะเกิดภัย และการฟืน้ ฟูบรู ณะสูภ่ าวะ
ปกติ บรรเทาทุกข์ผดู้ อ้ ยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทกั ษ์ เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ให้มง่ั คง ทัดเทียม และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์
สภากาชาดไทย มียทุ ธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีเ่ ป็นเลิศ
และครบวงจร ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็ว ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาและขยายบริการโลหิต
ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ตน้ กำาเนิดเม็ดโลหิต ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน และยุทธศาสตร์ท่ี ๕
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก ซึง่ สำานักงาน

บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ปฏิบัติภารกิจตาม
แผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ๓ ใน ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ และยุทธศาสต์ท่ี ๔ โดยเป็น
เจ้าภาพในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างรวดเร็ว
ซึง่ ได้จดั ทำาแผนปฏิบตั กิ ารรายปี ตามกรอบยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร
การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจรแก่ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสด้วยงานบริการทาง
การแพทย์ทวั่ ไปและเฉพาะทาง ได้แก่ หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการ “ยิ้มสวยเสียงใส เทิดพระเกียรติ ๕๐
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ หน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้าน
ตะวันใหม่ และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ รวมทั้งงานประชานามัยพิทักษ์ ซึ่งดำ�เนินงานโดยสถานีกาชาด ๑๒ แห่ง และสาขาสถานี
กาชาด ๔ แห่ง ประกอบด้วย งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ และงานป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งในคลินิก
ชุมชน และโรงเรียนที่รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุมชนเสี่ยงอย่างทันเหตุการณ์ และตรงตามความต้องการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
อาสาสมัครสภากาชาดไทย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ได้แก่
๑. การเตรียมพร้อมองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Institutional Preparedness) กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย คือผูป้ ระสบภัยได้รบั อาหาร นํา้ ดืม่ ภายใน ๔ ชัว่ โมง และได้รบั ชุดธารนํา้ ใจสภากาชาดไทย
ช่วยผู้ประสบภัย ภายใน ๖ ชั่วโมง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามความต้องการตั้งแต่ระยะเกิดภัยจนกระทั่งถึงระยะ
ของการฟื้นฟู โดยการที่จะตอบสนองด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยให้ทันเหตุการณ์และตรงตามความต้องการ ต้องมีการเตรียม
พร้อมองค์กร ซึ่งจะประกอบด้วยงานหลายๆ ด้าน เช่น การจัดทำ�แผนจัดการภัยพิบัติสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ แผนเฉพาะกิจเตรียมรับ
ภัยพิบัติต่างๆ การซ้อมตอบสนองภัยพิบัติด้านการบรรเทาทุกข์ การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ การอบรมอาสาสมัครเฉพาะทาง
ด้านการบรรเทาทุกข์ การเตรียมพร้อมด้านวัสดุ-อุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านคลัง ด้านการสื่อสาร ด้านยานพาหนะ ด้านการบริหาร
จัดการ ฯลฯ รวมทั้งการประสานภาคีเครือข่ายตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย เช่น โครงการนํ้าทิพย์ปันนํ้าใจให้กาชาด โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมาตรฐานสภากาชาดไทย เเละการจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงาน
เป็นต้น

๒. การเตรียมชุมชนเสี่ยงให้พร้อมรับภัย
พิบัติต่างๆ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
ธรณีพิบัติภัยสึนามิ อัคคีภัย ภัยหนาว เป็นต้น โดย
สนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการจัดการด้านภัย
พิบัติ มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเชี่อมโยงกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ โดยมีกิจกรรม
ต่อเนื่อง เช่น การกำ�หนดมาตรการลดความเสี่ยง การ
ปลุกจิตสำ�นึกด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการ
จัดทำ�แผ่นพับเอกสารเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติ เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มุ่งเน้นผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย การอบรมปฐมพยาบาล การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส การตรวจวัดสายตาและตัดแว่นแก่เด็กนักเรียนในชนบท การตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแก่ประชาชนทั่วไป
ณ ศูนย์จักษุมาตรเเละเเว่นตาสภากาชาดไทย และเขตปริมณฑล
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การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว
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การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างรวดเร็ว โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ครบวงจรได้อย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ทั้งระยะก่อน
ขณะ และหลังเกิดภัย โดยแบ่งการดำ�เนินงานเป็น ๓ ระยะ คือ

ระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย

ได้แก่การเตรียมความพร้อมภายในองค์กร อาทิ เตรียมแผนปฏิบัติงาน บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องอุปโภคบริโภค และ
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของชุมชนเสี่ยง
๑. การเตรียมพร้อมองค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Institutional Preparedness)
๑.๑ ด้านการจัดการ
๑.๑.๑ จั ด ทำ � แผนการจั ด การภั ย พิ บั ติ สำ � นั ก งาน
บรรเทาทุกข์ฯ แผนเฉพาะกิจสำ�หรับภัยต่างๆ ๕ ภัย ได้แก่ แผน
เฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แผน
เฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับอัคคีภยั แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภัย
จากความขัดแย้ง แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภัยจากไข้หวัดนก
และแผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภัยจากเเผนดินไหว รวมทัง้ เเผน
เฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภัยที่เกิดบ่อยในแต่ละพื้นที่ของสถานี
กาชาด จัดทำ�คู่มือปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่เร็ว คู่มือปฏิบัติงาน
เวรบรรเทาสาธารณภัย คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยครัวเคลื่อนที่
คู่มือหน่วยผลิตนํ้าดื่มในภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น เพื่อการตอบสนอง
ภัยพิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีเครือ่ งมือ
ในการตอบสนองต่อภัยพิบัติด้านการบรรเทาทุกข์ที่สำ�นักงาน
จัดเตรียมไว้ ได้แก่ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team

: RAT) ชุดธารนํ้าใจฯ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ยาเวชภัณฑ์
ต่างๆ หน่วยครัวเคลื่อนที่ หน่วยผลิตนํ้าสะอาด หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ และหน่วยเรือท้องแบน หน่วยรถสื่อสารสภากาชาดไทย
นอกจากนั้น สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ภายใต้การประสานงาน
ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
จะมีหน่วยปฏิบัติงานภัยพิบัติระดับภูมิภาค (Regional Disaster
Response Team : RDRT) พร้อมออกปฏิบัติงานต่างประเทศใน
ภูมิภาคนี้ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง และการลงนามความตกลงร่วม
กับมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย ซึ่งประสานงานกับบริษัท
ไทยนํ้าทิพย์ จำ�กัด และบริษัท หาดทิพย์ จำ�กัด ในการสนับสนุน
นาํ้ ดืม่ บรรจุขวดให้แก่ผปู้ ระสบภัยโดยตรงในนามของสภากาชาดไทย
โดยผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด หรือสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๑.๑.๒ พัฒนาศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ สภากาชาดไทย เพือ่
เป็นศูนย์บญั ชาการในยามเกิดพิบตั ภิ ยั ขนาดใหญ่ (ระดับ ๓ ขึน้ ไป)
มีการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM ๑๔๘.๖๒๕ MHz, HF/SSB
๗.๗๕๗ MHz,Trunked Radio, เครือข่ายกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย และระบบ e-radio ผ่านเครือข่าย internet เพื่อติดต่อ
สือ่ สารได้ทกุ ระดับ มีการนำ�รถสือ่ สารเคลือ่ นทีอ่ อกใช้งานบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารในลักษณะ VoIP จัดทำ�ระบบ
แจ้งเตือนภัยผ่านSMS และพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
ภัยพิบัติ และ website สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

๑.๑.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ คลังพัสดุ และการขนส่ง
(Warehouse & Transportation) และพัฒนาคลังสินค้าในภูมภิ าค
โดยการสนับสนุนของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) ทั้งทางด้านเทคนิคและงบประมาณ
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๑.๒ ด้านบุคลากร จัดการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ให้กับเจ้าหน้าที่ ในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ การ
ลดความเสีย่ ง การอบรมเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านหน่วยเคลือ่ นที่
เร็ว เพื่อประเมินความเสียหายและความต้องการในพื้นที่ประสบ
ภัยพิบัติ และการประสานความร่วมมือกับนายกเหล่ากาชาด
จังหวัด หน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่ เช่น ผูว้ า่ ราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อ
หาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการ
และด้อยโอกาส จำ�นวน ๑๐๐ ชุด ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้
สำ�รวจพื้นที่ประสบอุทกภัยซํ้าซาก ๔ จังหวัด ได้แก่ นครนายก
นครสวรรค์ ลพบุรี และสุพรรณบุรี การพัฒนาและฝึกอบรม
หน่วยนํ้า สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะให้กับพยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านนํ้า สุขาภิบาล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขอนามัย
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ ศูนย์สื่อสาร
สภากาชาดไทย เพือ่ เฝ้าระวังและประสานข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะ
ด้านภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมบรรเทาภัยพิบัติภายใต้
กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum
Disaster Relief Exercise ARF DiREx : ARF DiREx ๒๐๑๓) เป็นการ

ซ้อมแผนที่จัดขึ้นทุก ๒ ปี โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒
โดยมีกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มประเทศสมาชิกนอก
ภูมิภาค ผลัดกันเป็นเจ้าภาพร่วม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริม
สร้างขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายพลเรือน
กับฝ่ายทหารในการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความ
เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการและบรรเทาภัย
พิบัติระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม ๒๖ ประเทศ สำ�หรับการฝึกซ้อม
ARF DiREx ๒๐๑๓ ในครั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยจัดขึ้น ณ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึง่ มีหน่วยงานจากกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม ฝ่ายพลเรือน หน่วยงานทหาร
องค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อาทิ สหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และสำ�นักงานเพื่อ
การประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNOCHA)
และสภากาชาดไทย โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้สนับสนุนด้านการบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี กิ่งกาชาดอำ�เภอ
ชะอำ� มูลนิธิโคคาโคลา ประเทศไทย และบริษัทดาว เคมิคอล
ประเทศไทย จำ�กัด ที่ได้ให้การสนับสนุนนํ้าดื่มบรรจุขวด และ
รถผลิตนํ้าเพื่อการฝึกซ้อมในพื้นที่

สนับสนุนภารกิจในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสำ�หรับผู้ประสบภัย
หน่วยครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทย ชุดธารนาํ้ ใจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
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หน่วยรถผลิตนํ้าดื่มฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ

หน่วยรถสื่อสารเคลื่อนที่

หน่วยรักษาพยาบาล
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ (DMERT : Disaster Medical Emergency Response Team)

กิจกรรมสืบค้นหาญาติในภาวะภัย
พิบตั โิ ดยเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางด้ า น
เทคนิคจากคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ (ICRC) และสำ�นัก
วิเทศสัมพันธ์ สำ�นักงานบริหาร
สภากาชาดไทย
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การฝกซ้อมการตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (IMEX ๒๐๑๓-๕)
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นหน่วยงานหลักของสภากาชาดไทยในการจัดการภัยพิบัติแบบองค์รวม
ทัง้ ระยะเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย ระยะขณะเกิดภัย และระยะฟืน้ ฟูหลังเกิดภัย ดังนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย
นอกจากการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ด้านวัสดุอปุ กรณ์ ด้านงบประมาณ และการจัดทำาแผนตอบสนองในระยะต่างๆ แล้ว การซ้อมแผน
จะเป็นกลไกสำาคัญเพือ่ ตรวจสอบแผนว่าแผนสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และมีจดุ ด้อยทีค่ วรปรับปรุงในเรือ่ งใดบ้าง ทัง้ นีเ้ พือ่ จะทำาให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในสถานการณ์จริงเกิดข้อผิดพลาดและความสูญเสียน้อยทีส่ ดุ ด้วยเหตุน้ี สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ จึงได้จัดทำาการฝึกซ้อม
การตอบสนองภัยพิบตั แิ บบบูรณาการปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ (IMEX ๒๐๑๓-๕) ขึน้ โดยในขัน้ ต้นจัดให้มกี ารฝึกอบรมการใช้เว็บไซต์ Emergency
Operation Center : EOC สำาหรับเจ้าหน้าที่ของสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ และขั้นฝึกจะจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนโต๊ะ การฝึกซ้อมแผน
แบบ Functional Exercise โดยการใช้ระบบการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ EOC

๑.๓ ด้านทรัพยากร
๑.๓.๑ คลังเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาและเวชภัณฑ์ : การเตรียมพร้อมชุดธารนำ้าใจฯ ๔,๐๐๐ ชุด ชุดสุขอนามัย (Hygiene
Kits) ๒,๐๐๐ ชุด ยาชุดสามัญประจำาบ้าน ๒๐,๐๐๐ ชุด ชุดอาหารพร้อมรับประทาน ๒,๐๐๐ ชุด และความพร้อมในการออกหน่วย
ครัวเคลื่อนที่ โดยมีศักยภาพในการผลิตอาหารปรุงสุก ๓,๐๐๐ ชุด/วัน

ชุดธารนำ้าใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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ชุดสุขอนามัยประจำ�วัน

ยาชุดสามัญประจำ�บ้าน

๑.๓.๒ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือทางการแพทย์ : ได้จดั หา
จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ สำ�หรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ รวมทั้งการฆ่าเชื้อเพื่อพร้อมใช้ได้ทันที
เช่น ชุดทำ�แผล และชุดผ่าตัดต่างๆ เครื่องดูดเสมหะ เครื่อง
ผลิตออกซิเจน เป็นต้น

ชุดอาหารพร้อมรับประทาน

๑.๓.๓ ยานพาหนะ อุปกรณ์สอื่ สาร : จัดหาและซ่อมแซมดูแล
ยานพาหนะ และอุปกรณ์สอื่ สารต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพดี และพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์
ยานพาหนะ
- เรือท้องแบน รวมทั้งสิ้น
• ประจำ�ส่วนกลาง
• ประจำ�ส่วนภูมิภาค
* สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี ๔ ลำ�
* สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช ๔ ลำ�
* สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก) ๘ ลำ�
- รถบรรทุก รวมทั้งสิ้น
• ประจำ�ส่วนกลาง
* รถปิคอัพบรรทุกขนาด ๑.๐ ตัน
๑
คัน
* รถปิคอัพบรรทุกขนาด ๑.๒ ตัน
๒
คัน
* รถปิคอัพ ๔WD
๖
คัน
* รถบรรทุกขนาด ๕.๒ ตัน
๑
คัน
* รถบรรทุกขนาด ๒.๖ ตัน
๑
คัน
* รถบรรทุกขนาด ๔.๗ ตัน
๑
คัน
* รถบรรทุกขนาด ๔.๙ ตัน
๑
คัน
* รถบรรทุกกระบะเหล็กขนาด ๖.๗ ตัน
๑
คัน
* รถบรรทุกจัมโบ้ขนาด ๕.๔ ตัน
๔ คัน
* รถยูนิม๊อกขนาด ๓.๐ ตัน
๓ คัน
• ประจำ�สถานีกาชาด
* รถปิคอัพบรรทุก ๑๖ คัน (อยู่ที่สถานที่กาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร์ , สถานีกาชาดที่ ๔
นครราชสีมา , สถานีกาชาดที่ ๖ จ.สระแก้ว , สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี , สถานี
กาชาดหัวหินฯ , สถานพักฟื้นสวางคนิวาส)
* รถปิคอัพ ๔WD ๕ คัน
(อยู่ที่สถานีกาชาดที่ ๖ จ.สระแก้ว , สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี , สถานีกาชาดหัว
หินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ , สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก )
- รถโฟล์คลิฟท์ ประจำ�ส่วนกลาง นํ้าหนักยก ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
- รถพ่วงปั่นไฟ ประจำ�ส่วนกลาง
- รถพยาบาล รวมทั้งสิ้น
• ประจำ�ส่วนกลาง
• ประจำ�สถานีกาชาด
อยู่ที่สถานีกาชาดหัวหินฯ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง)
จ.นครศรีธรรมราช และสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

จำ�นวน

๔๒ ลำ�
๒๖ ลำ�
๑๖ ลำ�

๔๒ คัน
๒๑ คัน

๒๑ คัน

๒
๑
๘
๕
๓

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
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รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์
- รถผลิตนํ้าดื่ม ประจำ�ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น
* รถยี่ห้อ MAN ผลิตนํ้าดื่มได้ ๑๐,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง (๘๐,๐๐๐ ลิตร/วัน)
* รถยี่ห้อ ซีเมนต์ ต้องใช้รถลากจูง
ผลิตนํ้าดื่มได้ ๕,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง (๔๐,๐๐๐ ลิตร/วัน)
* รถยี่ห้อ DOW ต้องใช้รถลากจูง
ผลิตนํ้าดื่มได้ ๘๐๐ ลิตร/ชั่วโมง (๔,๐๐๐ ลิตร/วัน)
- รถตรวจโรคเคลื่อนที่
- รถทันตกรรมเคลื่อนที่
- รถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
- รถปลุกจิตสำ�นึกด้านภัยพิบัติเคลื่อนที่
- รถสื่อสารฉุกเฉินเคลื่อนที่
ระบบวิทยุสื่อสาร
- ความถี่ VHF/FM ๑๔๘.๖๒๕ MHz
* เครื่อง Mobiles
* เครื่อง bases
* เครื่อง mobile ติดตั้งรถยนต์

จำ�นวน
๑๐ คัน
๑ คัน
๗ คัน
๒ คัน
๑
๑
๑
๑
๑

๑๓๑
๗๑
๒๕
๓๕

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

- ความถี่ย่าน CB Band ๒๔๕ MHz เครื่อง bases

๘ เครื่อง

- ความถี่ย่าน HF/SSB ๗.๗๕๗ MHz
* เครื่อง bases
* เครื่อง mobile ติดตั้งรถยนต์

๑๐ เครื่อง
๙ เครือ่ ง
๑ เครือ่ ง

- ระบบ E-radio gateway [pass internet system]
* ประจำ�ส่วนกลาง
* ประจำ�ทุกสถานีกาชาด
* ประจำ�สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต
ระนอง ตรัง และสตูล

๑๙
๑
๑๒
๖

จุด
จุด
จุด
จุด

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๒. การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
๒.๑ สร้างศักยภาพชุมชนพร้อมรับภัยพิบตั ิ : ได้ดาำ เนินการส่งเสริมชุมชนมีความตระหนักต่อภัย และมีการพัฒนาศักยภาพใน
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ สำาหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดำาเนินการ ดังนี้
- ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย โดยงานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ดำาเนินการโครงการชุมชนพร้อมรับ
ภัยพิบัติ จำานวน ๖ ชุมชน ณ หมู่ที่ ๑-๖ ตำาบลตลาดกรวด อำาเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
- ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด และฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ดำาเนินการโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและ
สามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (Community resilience building and analysis through
CBDRR Project) โดยสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กับ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือในการดำาเนินโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดย
กาชาดแคนาดาเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการตอบ
สนองความต้องการพื้นฐานของตนเอง และสามารถฟื้นคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยได้ กำาหนดระยะเวลาดำาเนินงานโครงการ ๓ ปี
ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ มีเป้าหมายพื้นที่เสี่ยงภัยใน ๕ จังหวัด ๗ อำาเภอ ๑๒ ตำาบล รวมทั้งสิ้น ๒๐ ชุมชน ได้แก่ สุรินทร์ (อำาเภอ
สำาโรงทาบและอำาเภอเมือง) บุรีรัมย์ (อำาเภอกระสัง) เชียงใหม่ (อำาเภอหางดงและอำาเภอแม่แตง) อุบลราชธานี (อำาเภอวารินชำาราบ)
และเพชรบูรณ์ (อำาเภอวิเชียรบุรี) ผลการดำาเนินโครงการโดยจัดอบรมแกนนำาชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ และจัดตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการชุมชน ประเมินความเสี่ยงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ผลักดันให้ชุมชนจัดทำาแผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ตลอดจน
การดำาเนินงานมาตรการบรรเทาภัย
ความก้าวหน้าของโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยฯ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
การดำาเนินงานอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำาเนินงานมาตรการบรรเทาภัย การฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน และกิจกรรมวันลดภัยพิบัติสากล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รายละเอียดดังนี้
สถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์
- ถอดบทเรียนการดำาเนินงานของคณะกรรมการชุมชนฯ หลังเกิดอุทกภัย
บ้านลำาชี ตำาบลคอโค อำาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

- กิจกรรมวันลดภัยพิบัติโลก
โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรรี มั ย์
โรงเรียนบ้านหนองพญา ตำาบลประดู่ อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัดสุรนิ ทร์

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
- การซ้อมแผนบนโต๊ะ และการซ้อมแผนอพยพต่อสภาวะฉุกเฉิน ตามสถานการณ์สมมติ
ชุมชนบ้านแม่ขนิลใต้ หมู่ ๘ ตำาบลนำ้าแพร อำาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนบ้านสบเลิม หมู่ ๓ ตำาบลบ้านเป้า อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนบ้านเป้า
หมู่ ๔ ตำาบลบ้านเป้า อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

- ติดตามการดำาเนินโครงการปรับปรุงระบบนำ้าประปาสำาหรับการอุปโภค - บริโภค

- กิจกรรม walk rally ให้ความรูภ้ ยั พิบตั ใิ นโรงเรียน ณ โรงเรียนป่าแป๋ จำานวน ๕ ฐาน ดังนี้
ฐานที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัย
ฐานที่ ๒ การปฐมพยาบาล
ฐานที่ ๓ ภัยพิบัติในชุมชน
ฐานที่ ๔ ขับขี่ปลอดภัย และกฎจราจร
ฐานที่ ๕ นันทนาการ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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สถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี
- กิจกรรมวันลดภัยพิบัติโลก Walk Rally ๘ ฐาน
ฐานที่ ๑ นิทรรศการการรับมือกับภัยพิบตั โิ ดย…ชุมชนทีร่ ว่ ม
โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยฯ

ฐานที่ ๒ นิทรรศการและการสาธิตการกู้ชีพกู้ภัยทางนำ้า
โดย…มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี

ฐานที่ ๓ ความรูเ้ รือ่ งโลหิต โดย..ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี ๗
อุบลราชธานี

ฐานที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพคนพิการ โดย…สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการจังหวัดอุบลราชธานี

ฐานที่ ๕ นิทรรศการและการสาธิตการป้องกันไฟป่า
โดย…สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ จังหวัดอุบลราชธานี

ฐานที่ ๖ การปฐมพยาบาลและการแพทย์ฉุกเฉิน
โดย…ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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ฐานที่ ๗ ความปลอดภัยบนท้องถนน
โดย…ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้าเกียรติสุรนนท์

ฐานที่ ๘ สาธิตการลำาเลียงผูป้ ระสบภัยโดยเงือ่ นเชือก
โดย…สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดอุบลราชธานี

- กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
- การซ้อมแผนเผชิญเหตุเรือ่ งนำา้ ป่าไหลหลาก และถอด
บทเรียนจากการซ้อมแผนฯ บ้านยางสาว หมู่ ๑ บ้านซับกระโซ่
หมู่ ๖ บ้านนำา้ อ้อม หมู่ ๗ บ้านโนนสง่า หมู่ ๑๐ และ บ้านสวน
ยาใหญ่ หมู่ ๑๑ ตำาบลยางสาว อำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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๒.๒ สร้างศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Increasing Coastal Community Capacity for Climate Change Adaptation : INCA Project
ความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการที่ดำาเนินงาน เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๖
สถานีกาชาดสิรินธร
• มีขั้นตอนกระบวนการทำางานในพื้นที่ ประกอบด้วยคัดเลือกพื้นที่ แต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัด เพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการจังหวัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
• จัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
• วิเคราะห์ความเสีย่ งและพัฒนาศักยภาพการปรับตัวของชุมชน เพือ่ ประเมินว่าชุมชนมีจดุ อ่อน จุดแข็งอย่างไร จากนัน้
ทำาการวิเคราะห์และสรุปผล
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ใน
ชุมชนท่าบ้งมัง่ ต.วารินชำาราบ อ.วารินชำาราบ
และชุมชนวัดบูรพา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี โดยจัดทำาเสาวัดระดับนำา้ ของ
ชุมชน เพือ่ ให้เกิดการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ที่มีประสิทธิภาพในระดับชุมชน

โครงการขุดลอกเลนอ่าวบ้านในถุง้ กลุ่มสตรีเย็บเสื้อชูชีพ-บ้านแหลมตะลุมพุก กิจกรรมปลูกจากเพือ่ เพิม่ แหล่งเพาะพันธุส์ ตั ว์นา้ำ
ผลลัพธ์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่ง
๑. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัด และชุมชนเป้าหมายได้แก่ชุมชนแหลมตะลุมพุก และบ้าน
ในถุ้ง โดยให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงและความเข้มแข็งของชุมชนชายฝั่ง มองกว้าง คิดไกล มีวิสัยทัศน์
๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ Climate Change Adaptation Integrated to CBDRR Training
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการ การตั้งกองทุน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชน
โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ

ชุมชนแหลมตะลุมพุกช่วยกันทำาแนวกันคลื่น ดูดเลนเพื่อทำาร่องให้เรือหลบพายุ
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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ผลลัพธ์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของชุมชนชายฝั่งในการจัดการความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติ
๑. โครงการขุดลอกเลนอ่าวบ้านในถุ้ง บริเวณอ่าว ๑,๒,๓,๔,๕ แล้วเสร็จในการดำ�เนินการ มีนายอำ�เภอท่าศาลา นายก
องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าศาลา ปลัดอำ�เภอท่าศาลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ และสมาชิกในอ่าวที่ ๓ ลงพื้นที่ติดตามการดำ�เนินงานอย่าง
ใกล้ชิด การดำ�เนินกิจกรรมของโครงการเสร็จสิ้น ในส่วนอุปกรณ์เครื่องดูดเลนแพยนต์ ทางโครงการและคณะกรรมการเตรียมการทำ�
หนังสือส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าศาลา ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำ�บลท่าศาลาได้บรรจุ
แผนงานชุมชนขุดลอกเลนอ่าวบ้านในถุ้ง เข้าสู่แผนพัฒนาของตำ�บลท่าศาลา
๒. โครงการชุมชนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		 • กิจกรรมเย็บเสื้อชูชีพบ้านในถุ้ง หมู่ที่ ๕
		 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน หมู่ ๕ บ้านในถุ้ง บริเวณรอบอ่าว มีการปลูกต้นจาก มีการทำ�ต่อ ปีพ.ศ.๒๕๕๗
		 • กิจกรรมการบริหารจัดการภัยพิบตั ใิ นชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ (GIS) ถือเป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระโยชน์
มากเป็นการอบรมความรู้พื้นฐาน แต่ยังไม่สามารถบูรณาการเข้าสู่แผนงานชุมชนได้ แต่มีการวางแผนไว้ว่าจะส่งต่อให้กับทางจังหวัด
ได้ดำ�เนินการในแผนงานนี้ต่อไป
๓. โครงการฝึกอบรมเย็บเสื้อชูชีพ หมู่ที่ ๑
		 ติดตั้งจักรเย็บผ้าจำ�นวน ๒ ตัว ผ้าร่ม สายคาดสีดำ� ไว้ที่ห้องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลแหลมตะลุมพุก เย็บได้
จำ�นวน ๓๐ ตัว ราคาขายในหมู่บ้าน ขายให้ชาวประมงตัวละ ๒๐๐ บาท บุคคลอื่นขายตัวละ ๔๕๐ บาท จัดตั้งกองทุนเย็บเสื้อชูชีพ
หมู่ ๑ เริ่มต้นจะมีสมาชิกจำ�นวน ๘ คน หลังจากประสบผลสำ�เร็จจึงจะรับสมาชิกเพิ่มเติมทำ�เป็นอาชีพเสริม
๔. โครงการฝึกอบรมเย็บเสื้อชูชีพ หมู่ที่ ๒,๓
		 ติดตั้งจักรเย็บผ้า จำ�นวน ๓ ตัว โดยแยกเป็นจักรเย็บผ้าร่ม ๒ ตัว และจักรเย็บผ้าสายคาดเสื้อชูชีพอย่างหนา จำ�นวน ๑
ตัว อุปกรณ์อื่น เช่น ผ้าร่ม สายคาดสีดำ� กรรไกร ไม้บรรทัด กระดาษวาดแบบ ด้ายเย็บผ้า ฯลฯ สถานที่เก็บอุปกรณ์ ห้อง ณ โรงเรียน
วัดแหลมตะลุมพุก ขณะนี้เย็บได้ ๗๐ ตัว กำ�หนดราคาขายไว้ดังนี้ ขายให้ชาวประมงในหมู่บ้าน ๒๐๐ บาท บุคคลภายนอกขายตัวละ
๔๕๐ บาท และจัดตั้งกองทุนเย็บเสื้อชูชีพ หมู่ ๒,๓
การดำ�เนินงานสถานีกาชาดสิรินธร ผลการดำ�เนินงานไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม - กันยายน ๒๕๕๖
๑. กองทุนพัฒนาอาชีพประมงและแปรรูปอาหาร เพื่อกู้ยืม เพื่อซื้ออุปกรณ์ประมง วัตถุดิบอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหาร ให้
เกิดการหมุนเวียนเงินในกองทุน
๒. กองทุนความมัน่ คงทางด้านอาหาร เพือ่ สนับสนุนสมาชิกเรือ่ งวัสดุอปุ กรณ์ในการเพาะพันธุต์ น้ จาก เมือ่ ได้ขนาดสูง ๑๐ นิว้
กองทุนรับซื้อจากสมาชิก ต้นละ ๕ บาท และนำ�กล้าไปเก็บในโรงเรือนอนุบาลเพื่อนำ�ไปปลูกในป่าชายเลนริมคลอง และพื้นที่ป่าหมู่
๒,๓ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์นํ้า และขายผลผลิตจากต้นจาก ต้นกล้า ส่วนหนึ่งขายให้กับบุคคลภายนอกในราคาต้นละ ๑๐ บาท
ผลลัพธ์ที่ ๓ การบูรณาการแผนการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าสู่แผนพัฒนาระดับจังหวัด
และนโยบายระดับประเทศ มีการนำ�แผนชุมชนมาจัดทำ�ประชาพิจารณ์ระดับชุมชน แล้วนำ�เสนอต่อองค์การบริหารส่วนตำ�บลในพื้นที่
เป้าหมาย เพือ่ นำ�เข้าสูแ่ ผนพัฒนาระดับตำ�บล และได้น�ำ กิจกรรมต่างๆ เชือ่ มโยงไปยังหน่วยงานส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำ�นักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ ๑๕ รวมทั้งหน่วยงานเอกชน
ผลลัพธ์ที่ ๔ การถอดบทเรียนการจัดการความรู้ที่ได้จากโครงการ และเผยแพร่ความรู้ไปยังช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
๑. จดหมายข่าว facebook
๒. การเป็นวิทยากรในเวทีต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการถอดบทเรียน ได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำ�เนินงานต่อหลังจากปิดโครงการ
๒. ต้องการหาแหล่งขายต้นจากที่ได้ทำ�การเพาะไว้แล้ว ซึ่งได้มีการประสานงานกับทางพื้นที่ท่าศาลาในการขายต้นจาก
๓. ต้องการสถานที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือและเรือประมงในช่วงเกิดมรสุมเพื่อป้องกันการเสียหาย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๔. ต้องการให้เจ้าหน้าที่ติดตามงานในชุมชนทุก ๑,๓,๖ เดือน
๕. ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในกองทุนที่ชุมชนจะจัดตั้งขึ้น
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ดำาเนินการในพื้นที่ มีดังนี้
๑. การลดความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
• การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิทยุ เฝ้าระวังภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ลุ่มนำ้าท่าเชียด
• การสื่อสารของเครือข่ายอาสาสมัคร เฝ้าระวังและเตือนภัย ที่ดำาเนินการโดยสมาชิกศูนย์วิทยุอันดามัน
๒. การปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงด้านวิถีชีวิตและงานอาชีพ
ตำาบลนาปะขอและตำาบลจองถนน

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน-นาปะขอ

เน้นเรือ่ งความมัน่ คงด้านอาหาร การฟืน้ ฟูพนั ธุข์ า้ วดัง้ เดิมทีท่ นต่อสภาพนำา้ ท่วมและการปรับเปลีย่ นวิธเี พาะปลูก ให้สอดคล้อง
กับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งพื้นที่นาปะขอ ทดลองการทำานาโยน ทั้งในพื้นที่นาปรังและนาปีในพื้นที่ สำาหรับตำาบลจองถนน ทำาการทดลอง
ข้าวพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อศึกษาความอดทนของพันธุ์ข้าวและผลผลิต ผลที่ได้พบว่าการปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวตามสภาพอากาศและพื้นที่
ทำาให้ชาวบ้านเกิดความพึงพอใจ มีรายได้เพิ่มขึ้น สำาหรับชาวประมง มีการจัดตั้งกองทุนการประมง ซึ่งในพื้นที่เริ่มแรกของโครงการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีสมาชิก ๑๕ คน ในปัจจุบันมีสมาชิก ๕๓ คน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรณี
เครื่องมือสูญเสียจากภัยพิบัติ พบว่าการดำาเนินงานในระยะเวลา ๒ ปี สามารถช่วยเหลือชาวประมงได้ในส่วนหนึ่ง เพราะงบประมาณ
มีไม่เพียงพอ
ตำาบลตะโหมด

สวนเกษตรลุงวิฑูร-ปลูกพืชร่วมยาง ตำาบลตะโหมด

การปลูกพืชร่วมยางเพื่อลดปัญหานำ้าท่วมและดินถล่ม พบว่าชาวบ้านได้วางแผนหาพันธุ์พืชมาปลูกเพิ่มเพื่อให้เกิดความต่อ
เนื่องจึงได้ก่อตั้งธนาคารต้นไม้ ซึ่งต้นไม้นั้นได้จากหน่วยงานราชการและชาวบ้านเพาะ แจกจ่ายกันเอง สำาหรับพื้นที่ชายฝั่ง มีการปลูก
ลำาภูชายฝั่ง พบว่าสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งได้มากขึ้น นอกจากนี้มีการบริหารจัดการนำ้าร่วมกับโครงการ
บำารุงรักษาและส่งนำ้าท่าเชียด สำานักชลประทานที่ ๑๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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พื้นที่เกาะลิบงและเกาะมุกด์

กลุ่มอาชีพสตรีเกาะลิบง

กลุ่มอาชีพสตรีเกาะลิบง มีการแปรรูปอาหารในพื้นที่ที่ได้ผลผลิตจากสัตว์ทะเลในพื้นที่ พบว่าชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก
การทำาอาชีพเสริม มีการปลูกพืชร่วมยาง ซึง่ ๒ พืน้ ทีน่ ม้ี ปี ญั หาดินถล่ม พบว่าชาวบ้านมองว่าควรมีการปลูกพืชมากขึน้ โดยได้รบั ความรู้
จากตำาบลตะโหมด นอกจากนี้ชาวบ้านตะโหมดได้เข้ามาให้ความรู้และช่วยทำาฝายชะลอนำ้า โดยทำาควบคู่กับการปลูกพืชร่วมยาง เพื่อ
ลดความเสี่ยงดินถล่ม
๓. การลดความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ
• วางแผนบริหารจัดการนำ้าร่วมกับทางโครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาท่าเชียด สำานักชลประทานที่ ๑๖
• การบริหารจัดการนำ้าในที่นาตนเอง
๔. การลดความเสี่ยงจากที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
• การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานมูลนิธิฯ ทำาร่วมกับเทศบาลและชุมชนในพื้นที่อ่าวขาม ซึ่ง
การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตั้งถิ่นฐาน เพื่อนำาเสนอแผนในการสร้างบ้านที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีพายุและนำ้าท่วม
ปัญหาและอุปสรรคมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑) ภัยธรรมชาติ เช่น จังหวัดพัทลุงต้องเผชิญกับภัยแล้งและสภาวะขาดนำ้าสำาหรับทำาเกษตร ขณะที่จังหวัดตรังต้องเผชิญกับ
ปัญหาพายุและมรสุมหลายครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลจากภัยธรรมชาติ ทำาให้กิจกรรมบางอย่างต้องเลื่อนการดำาเนินงานไป ทำาให้เกิด
การล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่กำาหนดไว้
๒) การเปลี่ยนแปลงของการเมืองภายในท้องถิ่น หรือการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัด มีผลต่อการดำาเนินงาน เพราะแม้จะ
สามารถทำางานกับชุมชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เมื่อต้องเชื่อมโยงการทำางานของชุมชนเข้าสู่ระบบของท้องถิ่นและจังหวัดเพื่อ
สร้างหลักประกันความยั่งยืนของงาน จึงต้องมีการทำากระบวนการกับผู้บริหารชุดใหม่เพิ่มเติม ทำาให้การทำางานเชิงนโยบายล่าช้า
๓) การทำางานร่วมกับภาคีที่หลากหลาย สิ่งที่จำาเป็นคือ การยกระดับความเข้าใจ และความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศให้กบั เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ หลายหน่วยงานมีความเข้าใจเพิม่ ขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่สามารถเชือ่ มโยงได้วา่ เรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศและภัยพิบัติ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างไร
ความยั่งยืนของโครงการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑) การส่งเสริมสิทธิชุมชนให้สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายระดับท้องถิ่น ทั้งระดับตำาบลและระดับ
จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในวิถีชีวิต ความมั่นคงด้านอาหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเชื่อมโยงกับการปรับ
ตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
๒) ชุมชนสามารถประเมินความเปราะบางและศักยภาพ ได้เรียนรู้และเข้าใจบริบทของพื้นที่ตนเอง และสามารถระบุปัญหา
ในพื้นที่ได้ รวมทั้งสามารถแยกแยะได้ว่าปัญหาอะไรที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอะไรเป็นปัญหาดั้งเดิมที่มีผล
ต่อการดำารงชีวิตและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๓) กำาหนดทิศทางและวางแผนการปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีเ่ พือ่ ตัง้ รับปรับตัวเป็นการคิดบนฐานจัดการเชิงระบบนิเวศ จะทำาให้เห็น
ความเชื่อมโยงของปัญหาทั้งระบบ รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ทำาให้เกิดการบูรณาการอย่างรอบด้าน
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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รายงานผลการถอดบทเรียนและกระบวนการจัดการความรู้ของโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สรุปผลการถอดบทเรียนและกระบวนการจัดการความรู้ของโครงการโดยทีมที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยใช้กรอบวิเคราะห์ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
- ทุนมนุษย์ เป็นทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้แรงงาน ศึกษาในแต่ละพื้นที่
- ทุนสังคม ใช้ศึกษาในกระบวนการ ๓ ส่วน ได้แก่
๑.เครือข่ายและเชื่อมโยง ๒.สมาชิกในกลุ่ม ๓.การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
- ทุนธรรมชาติ เป็นแหล่งของทรัพยากรที่จำาเป็นต่อการทำามาหากิน
- ทุนกายภาพ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
- ทุนเงินตรา ประกอบด้วยกองทุน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่มีความ
เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการทำาให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชนชายฝัง่ นัน่ คือการสร้างขีดความสามารถเพือ่ “ความ
เป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน” หรือ “การเชือ่ มโยงความสมานฉันท์ระหว่าง
คนในชุมชน” เพือ่ เตรียมพร้อมสูก่ ารเผชิญหน้ากับเหตุวกิ ฤติ ต้องรักษา
พัฒนา และปกป้องทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นทุน ๕ ชนิด ได้แก่ ทุนทางสังคม
ทุนทางภายภาพ ทุนความเป็นมนุษย์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทุนทางด้านการเงิน ในการนีโ้ ครงการอินคา (INCA) และสำานักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับมูลนิธริ กั ษ์ไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (MFF) มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย และองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ได้จดั สัมมนาแลกเปลีย่ น เรียนรูร้ ะดับชาติเรือ่ ง “ชุมชนคิด…รูท้ นั …การ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ” ร่วมสร้างพลังความเข้มแข็งชุมชนตอบ
สนองต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ณ โรงแรมกระบีเ่ มอริไทม์
จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทัง้ นีม้ ผี อู้ าำ นวยการสำานักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ INCA เข้าร่วมการสัมมนา เพือ่
ให้องค์กรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจากทุกภาคส่วน ได้มเี วทีในการแลก
เปลีย่ น เรียนรู้ และนำาเสนอแนวทางการบูรณาการการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศไปสูน่ โยบายและแผนงานระดับท้องถิน่ และส่วนกลาง พร้อม
ทัง้ เสริมสร้างศักยภาพและการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการวิเคราะห์และ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ โดยโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP)
ให้การสนับสนุนจัดงานสัมมนาในครัง้ นี้

วันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้อำานวยการสำานักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยคณะทำางานโครงการINCA
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์เครือข่ายงาน
วิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก ภาย
ใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ติดตามความก้าวหน้า
การดำาเนินงานโครงการINCA ในพื้นที่นำาร่องจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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๒.๓ สร้างเสริมความรู้ให้นักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติในโครงการ “อบรมประชาชนและนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ”
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย โดยงานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบตั ิ ดำาเนินโครงการ “อบรมประชาชนและนักเรียน
พร้อมรับภัยพิบัติ” เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประกอบด้วยความรู้เรื่อง สภากาชาดไทย
กำาเนิดกาชาด หลักการกาชาด ภารกิจสภากาชาดไทย การบริหารงานของสภากาชาดไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ความหมายของภัย ภัยพิบัติ ประเภทของภัย ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัย การเตรียมพร้อมรับภัย
การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่น การสำาลัก การเป็นลม บาดแผล เลือด
กำาเดาไหล แมลงสัตว์กัดต่อยและโรคที่มากับภัยพิบัติรวมถึงการปฏิบัติตัวและการป้องกัน การรักษา เช่น โรคตาแดง โรคอุจจาระร่วง
โรคไข้หวัด โรคนำ้ากัดเท้า โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก รวมทั้งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติให้กับ
โรงเรียนคลองพระอุดม อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มีนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๓,๗๐๐ คน ตามตารางดังต่อไปนี้

วันที่

โรงเรียน

จำานวนนักเรียน

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านหนองยาง

๒๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงเรียนบ้านห้วยหิน

๑๒๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงเรียนสวนลุมพินี

๙๓

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา

๙๙

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

โรงเรียนคลองพระอุดม

๘๘

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

๔๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

๖๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

๕๐๐

๒ กันยายน ๒๕๕๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

๖๐๐

๓ กันยายน ๒๕๕๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

๕๐๐

๙ กันยายน ๒๕๕๖

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

๕๐๐
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๒.๔ เผยแพร่สื่อความรู้ด้านการเตรียมพร้อมภัยพิบัติ ประกอบด้วย หนังสือการ์ตูน โปสเตอร์ แผ่นป้ายไวนิล เกมบันไดงู เพื่อ
เผยแพร่ภารกิจสภากาชาดไทย ความรู้เรื่องภัยพิบัติ ความรู้เรื่องโรคต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภากาชาดฮ่องกง
ผ่านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ให้แก่โรงเรียนที่ประสบภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำ�นวน ๓๐๗
โรงเรียน ตามตารางดังต่อไปนี้

จังหวัด

จำ�นวน (โรงเรียน)

อ่างทอง

๒๔
๓๐
๒๕
๒๓
๒๗
๒๕
๑
๒๘
๒๓
๒๕
๒๓
๒๓
๕
๔
๑๑
๑๐

นนทบุรี
ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
นครสวรรค์
ชลบุรี
กาญจนบุรี
สิงห์บุรี
นครนายก
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
ปทุมธานี
ระยอง
สระบุรี

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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ระยะการจัดการขณะเกิดภัย

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ดำ�เนินงานด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการสงเคราะห์
เครื่องอุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ บริการทางด้านการแพทย์ บริการด้านอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน บริการนํ้าดื่มสะอาด และ
บริการด้านการขนส่งแก่ผู้ประสบภัย โดยปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง
และการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา รวม ๕๕๐ ครั้ง โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และ
สิ่งของจำ�เป็นในการยังชีพต่างๆ แก่ผู้ประสบภัย จำ�นวน ๑๒๐,๓๙๕ ครอบครัว และ ๑๐๖,๕๘๔ ราย มูลค่าการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น
๑๔๒,๗๖๒,๐๒๕.๘๖ บาท
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พบว่า มีการออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ อัคคีภัย ภัยหนาว วาตภัย และภัยอื่นๆ ตามลำ�ดับ สำ�หรับมูลค่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
พบว่าอุทกภัย เป็นประเภทภัยที่ได้รับความช่วยเหลือสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ภัยหนาว ภัยแล้ง วาตภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
ตามลำ�ดับ ดังแสดงในตาราง และแผนภูมิวงกลม ดังนี้
ตารางสรุปการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ชนิดของภัย

จำ�นวนครั้งที่ให้
ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
(ครอบครัว)

ผู้ประสบภัยที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
(ราย)

มูลค่า
ความช่วยเหลือ
(บาท)

อุทกภัย

๒๑๐

๑๒๐,๓๙๕

-

๑๒๑,๒๖๐,๑๐๓.๐๐

ภัยหนาว

๙๙

-

๕๙,๒๗๔

๑๔,๒๕๘,๐๔๗.๑๒

วาตภัย

๕๓

-

๒๔,๕๘๖

๒,๓๙๙,๗๔๐.๔๗

อัคคีภัย

๑๖๓

-

๔,๙๑๗

๑,๕๙๔,๘๓๕.๒๗

ภัยแล้ง

๒๐

-

๑๖,๐๕๑

๒,๘๑๐,๓๐๐.๐๐

การให้
ความช่วยเหลือ
แก่ชาวโรฮิงญา

๕

-

๑,๗๕๖

๔๓๙,๐๐๐.๐๐

รวม

๕๕๐

๑๒๐,๓๙๕

๑๐๖,๕๘๔

๑๔๒,๗๖๒,๐๒๕.๘๖

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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แผนภูมิแสดงจำานวนการให้ความช่วยเหลือแยกตามภัย (ครั้ง)

แผนภูมิแสดงมูลค่าการให้ความช่วยเหลือแยกตามภัย (บาท)

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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๑. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย
เดือนกันยายน ๒๕๕๕ - ธันวาคม ๒๕๕๖ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ๒๑๐ ครั้ง ใน ๓๓ จังหวัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ยาและเวชภัณฑ์ จำ�นวน ๑๒๐,๓๙๕ ครอบครัว มูลค่า ๑๒๑,๒๖๐,๑๐๓.๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วย
รถระนาบสูงและเรือท้องแบน สำ�หรับขนส่งสิง่ ของบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอุทกภัย หน่วยครัวเคลือ่ นทีส่ �ำ หรับปรุงอาหารพร้อมรับประทาน
แจกจ่ายผู้ประสบภัย หน่วยผลิตนํ้าสะอาด จำ�นวน ๑๐ หน่วย มอบเรือยางและเรือพาย จำ�นวน ๗๕ ลำ� และเต็นท์บริจาค จำ�นวน
๘๘๐ หลัง พร้อมให้ความรู้ด้านนํ้า สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดำ�รงชีวิตยามเกิดภัยพิบัติได้
อย่างถูกสุขลักษณะ

จังหวัด

จำ�นวน (ครั้ง)

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
(ครอบครัว)

มูลค่า (บาท)

ปทุมธานี

๓

๒,๒๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

จันทบุรี

๔

๔,๗๖๐

๔,๗๖๐,๐๐๐.๐๐

นครปฐม

๑

๑,๒๗๐

๑,๒๗๐,๐๐๐.๐๐

เพชรบุรี

๑๔

๓,๙๕๐

๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

นครสวรรค์

๑

๔๗๕

๔๗๕,๐๐๐.๐๐

อ่างทอง

๒

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ชัยนาท

๑

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

พระนครศรีอยุธยา

๗

๑๐,๗๐๐

๑๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

สุรินทร์

๘

๓,๐๓๒

๓,๐๓๒,๐๐๐.๐๐

อุบลราชธานี

๒๔

๘,๖๖๒

๘,๖๖๒,๐๐๐.๐๐

ศรีสะเกษ

๒

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

นครราชสีมา

๑๑

๗,๓๘๖

๗,๓๘๖,๐๐๐.๐๐

บุรีรัมย์

๘

๒,๗๕๐

๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐

นครศรีธรรมราช

๑๖

๕,๙๔๙

๖,๘๒๔,๖๔๔.๐๐

ชุมพร

๓

๒,๒๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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จังหวัด

จำ�นวน (ครั้ง)

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
(ครอบครัว)

สกลนคร

๑

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

เชียงราย

๑

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

พิจิตร

๒

๑,๕๐๕

๑,๕๐๕,๐๐๐.๐๐

ตรัง

๗

๑,๓๗๐

๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐

พังงา

๕

๓,๕๕๐

๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐

ประจวบคีรีขันธ์

๘

๒,๔๓๕

๒,๔๒๔,๔๕๙.๐๐

เชียงใหม่

๒

๔๓

๔๓,๐๐๐.๐๐

ลำ�ปาง

๒

๒๐๐

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

สระแก้ว

๒๘

๑๒,๓๘๐

๑๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐

สุโขทัย

๕

๑,๕๗๐

๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐

พิษณุโลก

๗

๑,๕๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ตาก

๓

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ชัยภูมิ

๓

๑,๓๑๕

๑,๓๑๕,๐๐๐.๐๐

ปราจีนบุรี

๒๐

๑๖,๓๑๓

๑๖,๓๑๓,๐๐๐.๐๐

ฉะเชิงเทรา

๖

๙,๐๐๐

๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

นครนายก

๔

๔,๖๐๐

๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐

สมุทรปราการ

๑

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สุพรรณบุรี

๑

๑,๘๘๐

๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐

๒๑๐

๑๒๐,๓๙๕

รวม ๓๓ จังหวัด

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

มูลค่า (บาท)

๑๒๑,๒๖๐,๑๐๓.๐๐
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วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผูป้ ระสบอุทกภัยตำาบลโผงเผง อำาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้รบั ชุดธารนำา้ ใจ สภากาชาดไทย พระราชทาน
พร้อมนำ้าดื่ม จำานวน ๕๐๐ ชุด

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ นำาชุดธารนำ้าใจสภากาชาดไทยฯ
พระราชทาน พร้อมนำ้าดื่ม จากมูลนิธิโคคา โคลา ประเทศไทย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดกระโดงทอง ตำาบลบ้านโพธิ์ และ
วัดโบสถ์ (ล่าง) ตำาบลบ้านแพน อำาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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๒. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยหนาว ๙๙ ครัง้ ใน ๒๓ จังหวัด มอบเครือ่ งอุปโภคบริโภค และเครือ่ งกันหนาว
จำ�นวน ๕๙,๒๗๔ ราย มูลค่า ๑๑,๑๕๙,๓๙๒.๑๒ บาท

จังหวัด

จำ�นวน (ครั้ง)

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
(ราย)

เชียงใหม่

๘

๓,๔๙๖

๙๕๓,๙๙๙.๔๐

นครราชสีมา

๓

๑๗๕

๓๓,๑๐๒.๕๐

สระแก้ว

๑๐

๘๐๐

๑๓๔,๓๘๓.๕๐

อุบลราชธานี

๒๔

๑๐,๓๘๗

๑,๔๑๑,๓๐๐.๔๔

ตาก

๒๔

๘,๑๙๑

๑,๙๐๐,๓๔๕.๗๐

เชียงราย

๒

๒,๗๑๕

๕๐๖,๕๙๑.๘๘

ศรีสะเกษ

๑

๑,๗๒๐

๔๙๘,๘๐๐.๐๐

ขอนแก่น

๑

๕๐๐

๑๙๑,๒๖๕.๐๐

เลย

๓

๕,๕๖๐

๗๘๓,๘๗๕.๐๐

ชัยภูมิ

๒

๑,๖๐๐

๒๘๓,๒๘๑.๐๐

สกลนคร

๑

๑,๕๕๐

๖๗๗,๓๑๒.๕๐

พะเยา

๑

๑,๖๐๐

๑๗,๐๐๐.๐๐

แม่ฮ่องสอน

๒

๑๒๐

๑๙,๒๐๐.๐๐

หนองบัวลำ�ภู

๒

๓,๕๙๐

๖๙๓,๒๒๘.๘๐

อุตรดิตถ์

๑

๑๐๐

๑๒,๓๒๑.๘๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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จังหวัด

จำ�นวน (ครั้ง)

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
(ราย)

เพชรบูรณ์

๒

๑,๓๐๐

๔๕,๐๐๐.๐๐

หนองคาย

๒

๑,๕๐๐

๒๒๕,๐๐๐.๐๐

กาญจนบุรี

๑

๓,๔๐๐

-

ลำ�พูน

๑

๒,๐๕๐

๔๘๒,๗๓๘.๒๐

สุรินทร์

๒

๑,๘๐๐

๔,๗๗๐.๐๐

บึงกาฬ

๓

๔,๑๖๐

๙๑๒,๐๑๔.๐๐

พิษณุโลก

๑

๑,๕๐๐

๘๓๘,๓๒๐.๔๐

นครพนม

๒

๑,๔๖๐

๕๓๕,๕๔๒.๐๐

๙๙

๕๙,๒๗๔

๑๑,๑๕๙,๓๙๒.๑๒

รวม ๒๓ จังหวัด

มูลค่า (บาท)

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับปลัดอาวุโส อำ�เภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำ�ผ้าห่มและเสื้อกันหนาวมอบให้เด็กนักเรียน ณ บ้านถํ้าง๊อบ ตำ�บลหนองบัว โรงเรียน
บ้านห้วยต้นตอง ตำ�บลแม่ลบ และบ้านเวียงผาพัฒนา ตำ�บลศรีดงเย็น อำ�เภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี สมาคมช่างภาพผูส้ อื่ ข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพอากาศ กองทัพบก และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา
มหาราช ครั้งที่ ๑๑ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขต ๓ อำ�เภอ ได้แก่ ทองผาภูมิ สังขละบุรี และไทรโยค ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยมอบเครื่องกันหนาว จำ�นวน ๓,๕๐๐ ชุด แบ่งเป็นเครื่องกันหนาวผู้ใหญ่ จำ�นวน ๒,๙๐๐ ชุด (๑ ชุด ประกอบ
ด้วย ผ้าห่ม ๒ ผืน เสื้อกันหนาว ๑ ตัว หมวกไหมพรม ๑ ใบ ถุงมือ ๑ คู่ ถุงเท้า ๒ คู่) และเครื่องกันหนาวเด็ก จำ�นวน ๖๐๐ ชุด
(๑ ชุด ประกอบด้วย ผ้าห่ม ๒ ผืน เสื้อกันหนาวเด็ก ๑ ตัว กางเกงวอร์มขายาว ๑ ตัว หมวกไหมพรม ๑ ใบ ถุงมือ ๑ คู่ ถุงเท้า ๒ คู่
รองเท้าแตะ ๑ คู)่ มอบเครือ่ งกันหนาว รวมมูลค่าประมาณทัง้ สิน้ ๑,๔๒๘,๖๗๙.๐๕ บาท และยังได้ระดมอาสาสมัครด้านการบรรเทาทุกข์
เพือ่ ทำ�กิจกรรมทาสีโรงเรียน มอบตูย้ าสามัญประจำ�บ้าน และเวชภัณฑ์ส�ำ หรับห้องพยาบาลในโรงเรียน มอบอุปกรณ์กฬี าสำ�หรับนักเรียน
จัดหน่วยแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป ๓๙๒ ราย ตรวจรักษาด้านทันตกรรม ๑๐๕ ราย จัดกิจกรรมให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย พร้อมมอบของรางวัลแก่เด็กนักเรียน และผู้ร่วมกิจกรรม จำ�นวน ๗๗๐ ราย

กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๑๑ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมปล่อยคาราวาน
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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การมอบชุดเครื่องกันหนาวร่วมกับภาคีเครือข่าย

การมอบชุดเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวและผู้ด้อยโอกาส

การเยี่ยมบ้านผู้พิการและด้อยโอกาส
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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บริการด้านการแพทย์ทั่วไป การฝังเข็ม และการบริการทันตกรรม

การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

การประกอบอาหารแจกจ่าย โดยบริษัท แฟชั่นฟู้ด จำ�กัด

ภาพบรรยากาศการจัดชุดเครื่องกันหนาว

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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นอกจากนี้ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดในการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านจัดทำ�ผ้าห่ม
และเสื้อกันหนาวเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจำ�นวน ๓๑ จังหวัด โดยมอบผ้าห่มจำ�นวน ๑๕,๘๔๐ ผืน และเสื้อกันหนาว จำ�นวน
๒,๖๐๐ ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๙๘,๖๕๕.๐๐ บาท

จังหวัด
เลย
นครพนม
อุดรธานี
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
เพชรบูรณ์
น่าน
แพร่
บุรีรัมย์
อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
เชียงใหม่
นครราชสีมา
สุโขทัย
เชียงราย
ลำ�ปาง
อำ�นาจเจริญ
มุกดาหาร
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
ชัยภูมิ
หนองบัวลำ�ภู
ลำ�พูน
กาญจนบุรี
บึงกาฬ
หนองคาย
สุรินทร์
สกลนคร
กาฬสินธุ์
รวม ๓๑ จังหวัด

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

มอบผ้าห่ม (ผืน)

มอบเสื้อกันหนาว (ตัว)

๔๐๐
๖๒๕
๖๒๕
๕๐๐
๕๐๐
๕๕๕
๕๐๐
๕๐๐
๖๒๕
๖๒๕
๕๕๕
๗๑๔
๕๔๐
๕๕๕
๖๖๖
๖๖๖
๕๐๐
๕๕๕
๕๕๕
๕๐๐
๖๖๖
๘๓๓
๖๔๕
๕๕๕
๖๖๖
๕๐๐
๗๑๔
๑๕,๘๔๐

๓๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๘๐๐
๒,๖๐๐

มูลค่า (บาท)
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๙๙,๙๖๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๙๖๐.๐๐
๙๙,๙๗๕.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๙๙,๙๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๙,๙๖๐.๐๐
๓,๐๙๘,๖๕๕.๐๐
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๓. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยวาตภัย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยวาตภัย ๕๓ ครั้ง ใน ๑๒ จังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์
จำานวน ๒๔,๕๘๖ ราย มูลค่า ๒,๓๙๙,๗๔๐.๔๗ บาท

จังหวัด

จำานวน (ครั้ง)

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
(ราย)

สุรินทร์

๑๗

๖,๒๒๓

๕๗๘,๔๗๘.๗๒

มหาสารคาม

๔

๕,๙๕๐

๔๘๘,๖๘๘.๖

อุบลราชธานี

๑๕

๒,๑๐๘

๓๓๖,๐๑๖.๑

เชียงใหม่

๒

๔๘

๔,๔๗๖.๘๐

ศรีสะเกษ

๒

๓,๐๐๐

๑๓๑,๔๑๖

เพชรบุรี

๓

๓๘

๒๐,๓๐๑.๙๗

บุรีรัมย์

๕

๒,๐๔๐

๑๖๕,๑๕๗.๙

นครพนม

๑

-

ชัยนาท

๑

๑,๙๑๒

๔๗๘,๐๐๐

นราธิวาส

๑

๓,๒๔๐

๑๘๕,๘๓๓.๘๐

สระแก้ว

๑

๒๔

๔,๙๖๖.๕๐

ลำาปาง

๑

๓

๑,๔๐๔.๐๘

๕๓

๒๔,๕๘๖

รวม ๑๒ จังหวัด

มูลค่า (บาท)

๕,๐๐๐

๒,๓๙๙,๗๔๐.๔๗

วั น ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖
สถานีกาชาดที่ ๑ บรรเทาทุกข์
ผูป้ ระสบวาตภัย ณ อำาเภอสังขะ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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๔. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ๑๖๓ ครั้ง ใน ๑๔ จังหวัด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์
จำานวน ๔,๙๑๗ ราย มูลค่า ๑,๕๙๔,๘๓๕.๒๗ บาท

จังหวัด

จำานวน (ครั้ง)

มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
(ราย)

กรุงเทพมหานคร

๗๑

๑,๘๑๓

๘๔๐,๙๐๗.๖๙

เพชรบุรี

๑๘

๔๗

๑๗,๖๘๒.๖๒

สมุทรปราการ

๙

๖๖

๒๖,๖๗๘.๕๕

อุบลราชธานี

๒๒

๒๖๔

๒๔,๑๕๔.๗๘

ตาก

๗

๑๐๑

๒๖,๒๕๕.๙๖

สุรินทร์

๑๔

๗๓

๑๒,๓๒๖.๖๔

บุรีรัมย์

๑

๗๐

๒๓,๑๘๔.๒๑

นครศรีธรรมราช

๗

๑๑๘

๗๐,๗๓๗.๓๙

ลพบุรี

๑

๑

๑,๔๗๑.๙๐

พะเยา

๑

๑๕

๗,๕๑๘.๗๕

นครราชสีมา

๔

๒๓

๔,๐๐๘.๗๔

แม่ฮ่องสอน

๑

๒,๓๐๐

๕๓๑,๑๗๑.๖๐

สระแก้ว

๔

๑๗

๖,๙๙๒.๑๕

ลำาพูน

๓

๙

๑,๗๔๔.๒๙

๑๖๓

๔,๙๑๗

รวม ๑๔ จังหวัด

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
นำาชุดธารนำา้ ใจสภากาชาดไทย ช่วยผูป้ ระสบภัย ไปมอบให้ผปู้ ระสบ
อัคคีภัย ณ ชุมชนริมทางรถไฟ ถนนเทอดดำาริ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

มูลค่า (บาท)

๑,๕๙๔,๘๓๕.๒๗
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วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำ�นาญการพิเศษ พยาบาล ๗ นำ�ชุดธารนํา้ ใจสภากาชาดไทย ช่วย
ผูป้ ระสบภัย มอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย ซอยจันทน์เก่า ๑๐ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ณ สำ�นักงานเขตสาทร

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าทีส่ ถานีกาชาด
ที่ ๕ สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ
นางมลสุดา ชำ�นิประศาสน์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์
ผูป้ ระสบอัคคีภยั ในเขตตำ�บลด่านสำ�โรง อำ�เภอเมือง
และในเขตตำ�บลศีรษะจรเข้น้อย อำ�เภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ จำ�นวน ๖ ครอบครัว ๑๖ ราย

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๕. งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ปฏิบตั งิ านบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยแล้งจากสถานการณ์ความแห้งแล้งผิดปกติ
ของอากาศเป็นเหตุให้ความชื้นในอากาศและในดินน้อยลงมีผลต่อปริมาณนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรขาดแคลน โดยสรุปผล
การปฏิบัติงานให้บริการผลิตนํ้าสะอาดเเละให้ความรู้ด้านนํ้า สุขาภิบาล เเละสุขภาพอนามัยเเก่ผู้ประสบภัยจำ�นวน ๑๖,๐๕๑ ราย รวม
๒๐ ครั้ง ผลิตนํ้าสะอาดจำ�นวน ๕,๖๒๐,๖๐๐ ลิตร คิดเป็นมูลค่า ๒,๘๑๐,๓๐๐.๐๐ บาท ดังนี้
ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ จัดหน่วยผลิตนํ้าสะอาด จำ�นวน ๑๐ หน่วย ให้บริการผลิตนํ้าสะอาดแก่
ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น ๒,๘๙๕,๖๐๐ ลิตร ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อุบลราชธานี และมหาสารคาม ผลการปฏิบัติงานดังนี้
จังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน ๗ หน่วย ปฏิบัติงานที่
- ตำ�บลดม อำ�เภอสังขะ จำ�นวน ๒ หน่วย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผลิตนํ้าสะอาดได้ ๕๐๔,๐๐๐ ลิตร
- ตำ�บลหนองเทพ อำ�เภอโนนนารายณ์ จำ�นวน ๑ หน่วย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖
		 ผลิตนํ้าสะอาดได้ ๕๗๕,๖๐๐ ลิตร
- ตำ�บลโคกตะเคียน อำ�เภอกาบเชิง จำ�นวน ๒ หน่วย ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลิตนา้ํ สะอาดได้
		 ๖๕๐,๐๐๐ ลิตร			
- ตำ�บลชุมพลบุรี อำ�เภอชุมพลบุรี จำ�นวน ๒ หน่วย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลิตนํ้าสะอาดได้
		 ๖๐๐,๐๐๐ ลิตร
จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน ๒ หน่วย ปฏิบัติงานที่
- อำ�เภอนาจะหลวย จำ�นวน ๑ หน่วย ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลิตนํ้าสะอาดได้ ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร
- อำ�เภอนาจะหลวย จำ�นวน ๑ หน่วย ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลิตนํ้าสะอาดได้ ๑๖,๐๐๐ ลิตร
จังหวัดมหาสารคาม จำ�นวน ๑ หน่วย ปฏิบัติงานที่
- ตำ�บลดงใหญ่ อำ�เภอวาปีปทุม ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลิตนํ้าสะอาดได้ ๕๐,๐๐๐ ลิตร

ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ จัดหน่วยรถผลิตนํ้าสะอาด จำ�นวน ๗ หน่วย ให้บริการผลิตนํ้าสะอาดแก่
ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๕,๐๐๐ ลิตร ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อุบลราชธานี และมหาสารคาม ผลการปฏิบัติงานดังนี้
จังหวัดสุรินทร์ จำ�นวน ๑ หน่วย ปฏิบัติงานที่
- อำ�เภอพนมดงรัก ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลิตนํ้าสะอาดได้ ๓๕๐,๐๐๐ ลิตร
จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน ๔ หน่วย ปฏิบัติงานที่
- ตำ�บลโสกแสง อำ�เภอนาจะหลวย จำ�นวน ๒ หน่วย ตั้งแต่วันที่ ๓-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๙-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
		 ผลิตนํ้าสะอาดได้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ลิตร
- ตำ�บลบุง่ มะแลง อำ�เภอวารินชำ�ราบ จำ�นวน ๑ หน่วย ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๔-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลิตนํา้ สะอาดได้ ๒๑๕,๐๐๐ ลิตร
- ตำ�บลโพธิ์ไทร อำ�เภอโพธิ์ไทร จำ�นวน ๑ หน่วย ตัง้ แต่วนั ที่ ๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ผลิตนํา้ สะอาดได้ ๔๖๐,๐๐๐ ลิตร
จังหวัดมหาสารคาม จำ�นวน ๒ หน่วย ปฏิบัติงานที่
- ตำ�บลดงใหญ่ อำ�เภอวาปีปทุม ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ผลิตนํ้าสะอาดได้ ๔๐๐,๐๐๐ ลิตร
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ทีมนํ้าสุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย (WatSan)
จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช้ในพื้นที่อำ�เภอชุมพลบุรี โนนนารายณ์ และกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ จึงส่งทีมนํ้าสุขาภิบาลและสุขภาพอนามัย (WatSan) ที่ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ไปให้ความรู้เรื่อง
การใช้นํ้า การปฏิบัติตนยามขาดแคลนนํ้า การสุขาภิบาลที่ถูกวิธี และการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ พร้อม
มอบชุดสุขอนามัย ชุดยาสามัญประจำ�บ้านแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบชุดยาสำ�หรับชุมชนให้แก่ผู้นำ�ชุมชน โดยปฏิบัติ
งาน ณ องค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองบัว และองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกตะเคียน อำ�เภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่
๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง มีประชาชนและผู้ประสบภัยเข้าร่วมกิจกรรม ๒,๐๐๐ คน มอบชุดสุขอนามัย ชุดยาสามัญ
ประจำ�บ้าน และคาลาไมด์โลชั่น จำ�นวน ๑,๕๐๐ ชุด ยาชุดชุมชน จำ�นวน ๖ กล่อง ขี้ผึ้งวิตฟิล จำ�นวน ๒,๐๐๐ ตลับ รวมมูลค่า
๑๗๙,๔๑๒ บาท ทั้งนี้ได้มอบของบริจาค ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ผ้าอนามัย เทียนไข ไฟแช็ค รองเท้าบู๊ท ยาจุดกันยุง

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับนางมัณฑะนา สุทธิวรชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมแจกจ่ายนํ้าดื่มพร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทยให้ผู้ประสบภัยแล้ง
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๖. การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา
สภากาชาดไทย โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์เเละประชานามัยพิทักษ์ ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวโรฮิงญา
รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเเก่ชาวโรฮิงญาจำ�นวน ๑,๗๕๖ ราย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้
ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เลขาธิการสภากาชาดไทย คณะผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี
และสถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดสงขลา นราธิวาส พังงา อุบลราชธานี และสตูล ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่
ชาวโรฮิงญา โดยมอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภค ยา-เวชภัณฑ์ ชุดเด็กอ่อน โลชัน่ กันยุง ชุดทำ�แผล ยากำ�จัดเหา และให้ค�ำ แนะนำ�การดูแล
สุขภาพทัว่ ไปดังนี้
ครัง้ ที่ ๑ : วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ สถานีกาชาดสิรนิ ธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและจังหวัด
นราธิวาส และพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาส ให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญา โดยมอบข้าวธัญพืช
จำ�นวน ๑๐๐ ถุง ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา
ครัง้ ที่ ๒ : วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ สถานีกาชาดสิรนิ ธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาและ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลคุระบุรี ให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญา จังหวัดพังงา พร้อมมอบชุดทำ�แผล ยากำ�จัดเหา และแนะนำ�การดูแลสุขภาพ
ทัว่ ไป โดยมีจดุ ปฏิบตั งิ านได้แก่
- จุดที่ ๑ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
- จุดที่ ๒ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว
- จุดที่ ๓ ณ มัสยิดบ้านหินลาดม.๑๐อำ�เภอคุระบุรี
- จุดที่ ๔ ณ หอประชุมอำ�เภอคุระบุรี
ครัง้ ที่ ๓ : วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับรองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวย
การสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ สถานีกาชาดสิรนิ ธร จ.นครศรีธรรมราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดพังงา ให้ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา โดยมอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภค ๔๐๐ ชุด ยา-เวชภัณฑ์
ชุดเด็กอ่อน โลชัน่ กันยุง คิดเป็นมูลค่า ๑๘๕,๔๐๘.๙๗ บาท ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวอำ�เภอตะกัว่ ป่าและทีด่ า่ นตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพังงา
ครัง้ ที่ ๔ : วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สถานีกาชาดที๗่ จังหวัดอุบลราชธานีรว่ มกับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองอุบลราชธานี ให้ความช่วยเหลือ
ชาวโรฮิงญาที่ส่งมาจากด่านปาดังเบซาร์โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ๘ รายการ คิดเป็นมูลค่า ๑๓,๕๗๓.๓๕ บาท ณ อาคาร
ผูต้ อ้ งกักตรวจคนเข้าเมืองอำ�เภอพิบลู มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
ครัง้ ที่ ๕ : วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับผูว้ า่ ราชการจังหวัดสตูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดินทางไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เพื่อเยี่ยมเยาวชนชาวโรฮิงญา
ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล พร้อมมอบเครือ่ งอุปโภค-บริโภค ของใช้ทจ่ี �ำ เป็นในชีวติ ประจำ�วันแก่หวั หน้า
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูลเพือ่ ใช้ในการดูแลเยาวชน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะ
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และ
นํ้าดื่มให้แก่ผู้อพยพชาวโรฮิงญา ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว
อำ�เภอตะกั่วป่า และที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดพังงา
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ระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัย

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด จัดทำ�โครงการฟืน้ ฟูผปู้ ระสบอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ADB เริ่มโครงการในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ดำ�เนินการฟื้นฟูหลังเกิด
อุทกภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑. ฟื้นฟู ปรับปรุง สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม กรุงเทพฯ ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องผ่าตัดจักษุกรรม อุปกรณ์
ไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์สำ�นักงานให้สามารถบริการประชาชนได้ตามปกติหลังประสบปัญหาอุทกภัย
๒. ฟืน้ ฟู ซ่อมแซมรถสือ่ สารเคลือ่ นที่ และติดตัง้ ระบบสือ่ สารเพิม่ เติม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เพือ่ เสริมสร้างทักษะการตอบสนองด้านภัยพิบตั แิ ก่บคุ ลากร อาสาสมัครของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปีพ.ศ.๒๕๕๔ อาทิ
		 ๓.๑ การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน ให้ความรูเ้ รือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ความรูท้ างกฎหมายเดินเรือ ความรู้
เกี่ยวกับหลักการกาชาด และความรู้เรื่องรถยนต์ โดยจัดอบรม ๒ รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๘๘ คน

		 ๓.๒ การเสริมทักษะด้านการผลิตนํ้าดื่มอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีในการบำ�บัดนํ้า และเทคนิค
การใช้เครื่องกรองนํ้ารุ่น/ยี่ห้อต่างๆ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๒๕ คน
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๓.๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นต้น เรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน ๔๙ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์แก่บุคลากรสภากาชาดไทย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๔. กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำาหรับชุมชน จำานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท นครสวรรค์ และ
ลพบุรี อบรมให้ความรู้เรื่องอุทกภัย การแจ้งเตือนล่วงหน้า การเตรียมตัวสำาหรับตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใช้ระยะเวลาการอบรม
๒ วัน มีผเู้ ข้ารับการอบรมจาก ๑๐ หมูบ่ า้ น จำานวน ๑๐๐ คน

๕. กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยสำาหรับโรงเรียน จำานวน ๑๐ จังหวัด อบรมให้ความรู้เรื่อง
อุทกภัย การแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมตัวสำาหรับตัวนักเรียนเอง ครอบครัว และชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรมจาก ๒๓ โรงเรียน
จำานวน ๒,๓๐๐ คน

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อม
รับภัยพิบตั ิ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย นำาทีมวิทยากรให้ความรูเ้ รือ่ ง
สภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบตั ิ และการปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นแก่นกั เรียนโรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพือ่
เพิ่มศักยภาพด้านการพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่
เสีย่ งภัยให้สามารถดูแลตนเองและแบ่งเบาภาระผูป้ กครองยามเกิดภัยได้
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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๖. โครงการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์
โรงอาหาร ห้องนํ้า สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน และระบบสาธารณูปโภค แก่โรงเรียนจำ�นวน ๘ โรงเรียน
ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา และอุทัยธานี

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาภัยสำ�หรับโรงเรียน โดยการนำ�ทีมวิทยากรจัดกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับ
ภัยพิบัติ การเตรียมอุปกรณ์และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้
วันที่ ๒๖ และ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนราชวินิตบางใหญ่ อำ�เภอบางใหญ่ และโรงเรียนบางบัวทอง อำ�เภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี และ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหิน อำ�เภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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การบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
ที่เปนเลิศและครบวงจร

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร

เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับผิดชอบ ประกอบด้วยการให้บริการทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งแพทย์ทั่วไป
และแพทย์เฉพาะทางแก่ผยู้ ากไร้และด้อยโอกาสในสังคมรวมทัง้ ประชาชนในถิน่ ทุรกันดาร รวมทัง้ งานประชานามัยพิทกั ษ์ ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

๑. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ

		
- สถานีกาชาด ๖ อรัญประเทศ
		
ปฏิบัติงานรวม ๑๑ ครั้ง
		
ผู้ได้รับบริการตรวจรักษา			
			
ผู้ป่วยนอก		
๗,๒๔๔ ราย
			
ผู้ป่วยใน			
๑,๓๖๕ ราย
			
ทำ�ผ่าตัด			
๒,๓๘๔ ราย
			
จำ�แนกเป็น
			
ต้อกระจก			
๑,๓๑๐ ราย
			
ต้อเนื้อ			
๙๖๓ ราย
			
ต้อหิน			
๑๐
ราย
			
ต้อกระจกร่วมกับต้อหิน
๒๗
ราย
			
ผ่าตัดท่อทางเดินนํ้าตา
๗
ราย
			
หนังตาม้วนเข้า		
๒๓
ราย
			
ผ่าตัดกุ้งยิง		
๒๐
ราย
			
รับการรักษาด้วยเลเซอร์ ๓๔ ราย
			
อื่นๆ			
๓๒
ราย
		
- รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ ณ สถานีอนามัยตำ�บล
		
ปฏิบัติงานรวม ๕ ครั้ง
		
รพ.สต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ๒ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕
		
รพ.สต.นาพันสาม จ.เพชรบุรี ๒๘ ม.ค.- ๑ ก.พ. ๒๕๕๖
		
รพ.สต.บ้านทับลาน จ.ปราจีนบุรี ๓ - ๘ ก.พ. ๒๕๕๖
		
วัดวังวิเวการาม จ.กาญจนบุรี ๒๖ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๒๕๕๖
		
วัดบ้านแพร้วนอก จ.ปทุมธานี ๔ - ๘ มิ.ย. ๒๕๕๖
			
ผู้ได้รับบริการตรวจรักษา ๑,๓๑๑ ราย
			
ทำ�ผ่าตัด			
๕๙๘ ราย
			
จำ�แนกเป็น
			
ต้อกระจก			
๓๐๒ ราย
			
ต้อเนื้อ			
๒๗๑ ราย
			
ต้อหิน			
๑
ราย
			
ต้อกระจกร่วมกับต้อหิน
๑๑
ราย
			
ผ่าตัดท่อทางเดินนํ้าตา
๔
ราย
			
หนังตาม้วนเข้า		
๕
ราย
			
หนังตาม้วนออก		
๑
ราย
			
อื่นๆ			
๓
ราย
			
มอบแว่นสายตาสั้น		
๑
ราย
			
มอบแว่นสายตายาว		
๓๐๖ ราย
			
มอบแว่นกันแดด		
๕๙๐ ราย
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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- ขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ณ โรงพยาบาลอำ�เภอ
		
ปฏิบัติงานรวม ๒ ครั้ง
		ร.พ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๒๗ ก.พ. - ๘ มี.ค. ๒๕๕๖
		
ร.พ.พนา จ.อำ�นาจเจริญ ๒๔ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๒๕๕๖
			
ผู้ได้รับบริการตรวจรักษา		
๑,๕๘๓ ราย
			
ทำ�ผ่าตัด				
๘๙๔ ราย
			
จำ�แนกเป็น
			
ต้อกระจก				
๔๒๗ ราย
			
ต้อเนื้อ				
๔๒๘ ราย
			
ต้อหิน				
๒
ราย
			
ต้อกระจกร่วมกับต้อหิน		
๑๑
ราย
			
ผ่าตัดท่อทางเดินนํ้าตา		
๗
ราย
			
หนังตาม้วนเข้า			
๓
ราย
			
แก้ไขเปลือกตา			
๖
ราย
			
อื่นๆ				
๑๐
ราย
			
มอบแว่นสายตายาว			
๓๐๑ ราย
			
มอบแว่นกันแดด			
๗๑๒ ราย

๒. หน่วยแพทย์ศลั ยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่และความพิการอืน่

โดยร่วมมือกับหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ฝ่ายศัลยศาสตร์ และฝ่ายวิสญั ญี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาสาสมัครจากภาครัฐและเอกชน
ทำ�การตรวจรักษา และผ่าตัดผูป้ ว่ ยปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยศาสตร์อนื่ ๆ ณ โรงพยาบาลประจำ�จังหวัด ปฏิบตั งิ านรวม ๖ ครัง้
๖ จังหวัด
จ.พะเยา ๒๙ ต.ค. - ๒ พย. ๒๕๕๕
จ.สตูล ๔-๘ ก.พ.๒๕๕๖
จ.กาฬสินธุ์ ๑๘- ๒๒ มี.ค.๒๕๕๖
จ.ปัตตานี ๒๘ เมย. - ๓ พ.ค.๒๕๕๖
จ.เพชรบูรณ์ ๑๗ - ๒๑ มิ.ย.๒๕๕๖
จ.ชัยภูมิ ๒๖ - ๓๐ ส.ค.๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
			
ผู้มารับบริการตรวจ			
			
ทำ�การผ่าตัด			
			
จำ�แนกตามการผ่าตัดดังนี้
			
แก้ไขปากแหว่ง			
			
แก้ไขเพดานโหว่			
			
แก้ไขปากแหว่งและเพดานโหว่
			
แก้ไขนิ้วติดกัน			
			
แก้ไขนิ้วเกิน			
			
แก้ไขแผลเป็นหดรั้ง			
			
อื่นๆ				

๖๗๐
๓๔๐

ราย
ราย

๕๓
๓๘
๙
๑๙
๓๘
๕๕
๑๒๘

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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โครงการ “ยิ้มสวยเสียงใส” เทิดพระเกียรติ ๕๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
การลงทะเบียนผู้ป่วยในโครงการ
			 จำ�นวนผูท้ ไ่ี ด้รบั การผ่าตัดจากโรงพยาบาลทีร่ ว่ มโครงการ
๗๖๗
			 ผู้ป่วยใส่เพดานเทียม			 ๔๒๐
			 ผู้ป่วยจัดฟัน			 ๑,๒๑๓
			 แก้ไขการพูด			 ๙๐๘
		 การออกหน่วยกิจกรรมทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพือ่ ผูป้ ว่ ยปากแหว่ง เพดานโหว่ ณ
ปฏิบัติงานเดือนละ ๑ ครั้ง
		 ผู้ป่วยได้รับบริการจัดฟัน 			 ๔๖๒

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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การเบิกค่าใช้จ่ายการดำ�เนินงานโครงการ
สภากาชาดไทย มอบค่าเดินทาง ค่ากินอยู่สำ�หรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ป่วยที่รักษาทางทันตกรรม
จัดฟัน ใส่เพดานเทียม ครั้งละ ๕๐๐ บาท และผู้ป่วยฝึกพูดหรือแก้ไขการพูด ครั้งละ ๕๐๐ บาท ดังนี้
		 ผ่าตัด 			
๑,๐๑๗ 		
ครั้ง
เป็นเงิน ๑,๐๑๗,๐๐๐.๐๐
บาท
		 ใส่เพดานเทียม
๒,๑๐๘ 		
ครั้ง
เป็นเงิน ๑,๐๕๔,๐๐๐.๐๐
บาท
		 ทันตกรรมจัดฟัน
๓,๙๙๐
ครั้ง
เป็นเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐.๐๐
บาท
		 แก้ไขการพูด
๒,๓๓๘
ครั้ง
เป็นเงิน ๑,๑๖๙,๐๐๐.๐๐
บาท
		 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๓. หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ปฏิบัตงาน ๔ ครั้ง ๔ จังหวัด
		ร.พ.สูงเม่น จ.แพร่ ๗-๙ ม.ค. ๒๕๕๖
ร.พ.ยโสธร จ.ยโสธร ๒๖-๒๙ มี.ค.๒๕๕๖
ร.พ.กระบี่ จ.กระบี่ ๒๓-๒๖ เม.ย.๒๕๕๖
ร.พ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ ๒-๕ ก.ค.๒๕๕๖
		 ตรวจ
ผ่าตัด
		 วัดระดับการได้ยิน
		 มอบเครื่องช่วยฟัง

๓๕๓
๑๐๙
๑๐๗
๓๐

ราย
ราย
ราย
ราย

		๔. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
		 ให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ปฏิบัตงาน ๕ ครั้งใน จ.ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม
และโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร
			 ผู้มารับบริการ
๑,๕๕๔

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

ราย

53
ANNUAL REPORT 2013

๕. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

		 ๕.๑ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ให้บริการ ณ จ.ปทุมธานี ๒๖ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕
			
ตรวจรักษาทั่วไป		
๓๖๔
ราย
			
ฝังเข็ม		
๓๗๑
ราย
			
ทันตกรรม		
๓๙๕
ราย
			
ให้สุขศึกษา		
๘๖๕
ราย
			
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
๔๑๕
ราย
			
มอบตู้ยา		
๑๐
ตู้
			
มอบพระบรมฉายาลักษณ์
๕
ภาพ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๕.๒ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์เเละประชานามัยพิทักษ์
ให้บริการ ๕ ครั้ง ได้เเก่ วัดท่าสุธาวาส จ.อ่างทอง
พุทธมณฑล จ.นครปฐม
จ.ชัยภูมิ ๑๐ - ๑๗ ก.พ.๒๕๕๖
วันกาชาดโลก ชุมชนตลาดโชคชัย ๔ วันที่ ๔ พ.ค.๒๕๕๖
วัดบางเพลิง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๖
			
ตรวจรักษาทั่วไป		
๑,๐๖๓ ราย
			
ฝังเข็ม			
๕๕๐ ราย
			ทันตกรรม		
๖๗๐ ราย
			
ให้สุขศึกษา		
๑,๓๖๒ ราย
			
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ๔๕๐ ราย
			
มอบตู้ยา			
๑๐
ตู้
			
มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ๕
ภาพ

๕.๓ หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีศ่ นู ย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ณ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง		
			
ตรวจรักษาทั่วไป		
๖๖๕ ราย
			
ฝังเข็ม			
๗๘๕ ราย
			
ทันตกรรม		
๘๐
ราย
			
เวชศาสตร์ฟื้นฟู		
๒๙๖ ราย
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๕.๔ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านตะวันใหม่ ให้บริการ ณ จ.สมุทรปราการ
			
ตรวจรักษา		
๑๐๒ ราย
			
ทันตกรรม		
๕๐
ราย

๕.๕ หน่วยแพทย์ฝังเข็มประยุกต์ ณ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)
		
ตรวจรักษาทั่วไป		
๗๙ ราย
			
ฝังเข็ม			
๑,๕๙๔ ราย
			
เวชศาสตร์ฟื้นฟู		
๓๖๔ ราย

๕.๖ หน่วยปฐมพยาบาล ตามคำ�ร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ
			ปฏิบัติงาน
๒๖
ครั้ง
			
ผู้รับบริการ		
๓,๐๑๔ ราย
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๖. งานประชานามัยพิทกั ษ์
งานประชานามัยพิทกั ษ์ ดำาเนินการโดยสถานีกาชาด ๑๒ แห่ง และสาขาสถานีกาชาด ๔ แห่ง
ให้บริการงานรักษาพยาบาล งานฟืน้ ฟูสภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพ และงานป้องกันโรค แก่ประชาชนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ทีม่ ารับบริการในสถานีกาชาด ชุมชน และโรงเรียน ทีร่ บั ผิดชอบ ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนดำาเนิน
งานคลีนคิ นิรนาม สภากาชาดไทย สาขาสถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรนิ ทร์ สาขาสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
สาขาสถานีกาชาดสิรนิ ธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุง่ สง) จังหวัดนครศรีธรรมราช และสาขาสถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยให้บริการคัดกรองโรคเบือ้ งต้น ให้บริการตรวจวิเคราะห์เลือด
ทางห้องปฏิบัติการแก่ผ้มู ารับบริการ ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเเก่หน่วยงานใกล้เคียง ตลอดจน
ให้คาำ ปรึกษาทัง้ ผูม้ ารับบริการทีค่ ลินกิ หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผลการปฏิบตั งิ านบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ และ
การป้องกันโรค มีผู้รับบริการรวมทั้งสิ้น ๖๕๖,๙๖๓ ราย แบ่งเป็นผู้รับบริการในสถานีกาชาดรวม ๔๕๘,๔๒๘
ราย และผู้รับบริการในชุมชนรวม ๑๙๘,๕๓๖ ราย มีรายละเอียดดังนี้
๖.๑ งานรักษาพยาบาล
๖.๑.๑ บริการงานรักษาพยาบาล ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนทีม่ ารับบริการในสถานีกาชาด รวมถึงชุมชนและ
โรงเรียนทีร่ บั ผิดชอบ ได้แก่ ตรวจโรคทัว่ ไป โรคเฉพาะทาง (จักษุ หู คอ จมูก) การแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม) การบริการทันตกรรม
การผ่าตัดโดยแพทย์ (ผ่าตัดเล็กและจักษุศลั ยกรรม) การชันสูตรโรค การปฏิบตั กิ ารพยาบาล การให้สขุ ศึกษา เผยแพร่ความรูผ้ า่ นสือ่ ต่างๆ
และการส่งต่อผูป้ ว่ ย รวมผูร้ บั บริการทัง้ สิน้ ๓๕๒,๖๗๙ ราย แบ่งเป็นผูร้ บั บริการในสถานีกาชาดจำานวน ๓๕๐,๑๖๘ ราย ผูร้ บั บริการในชุมชน
จำานวน ๒,๕๑๑ ราย
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๖.๑.๒ บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในโครงการเงินทุนหมุนเวียนสถานีกาชาดที่ ๒
เดิมสถานีกาชาดที่ ๒ ได้ด�ำ เนินการทางด้านประชานามัยพิทกั ษ์ ในการรักษาพยาบาล โดยใช้งบประมาณจากสภากาชาดไทย
เหมือนสถานีกาชาดอื่นๆ และพบว่าการดำ�เนินการมีข้อขัดข้องในงบประมาณค่ายา ซึ่งสถานีกาชาดที่ ๒ ต้องใช้ถึง ๕๐% ของทุกสถานี
กาชาดรวมกัน จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จึงเสนอโครงการเงิน
ทุนหมุนเวียนค่าขายยาสถานีกาชาดที่ ๒ โดยยืมเงินทุนจากสภากาชาดไทย จำ�นวน ๒ ล้านบาทถ้วน ในการดำ�เนินงานพบว่าประสบ
ผลสำ�เร็จ สามารถแก้ปัญหางบประมาณค่ายาของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯได้ ต่อมาได้ขยายการใช้งบประมาณให้กว้างขวางครอบคุลม
มากขึ้น ไม่เฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ค่าตอบแทนห้องปฏิบัติการ ค่าทันตกรรม ค่าทำ�แผล ค่าฝังเข็ม การป้องกันโรค
การส่งเสริมสุขภาพ ค่าครุภณั ฑ์ทางการแพทย์ ค่าครุภณั ฑ์ และค่าพัฒนาบุคลากร เป็นต้น การดำ�เนินกิจกรรมนีย้ งั ธำ�รงไว้ซง่ึ พันธกิจ
ของสำ�นักงานในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ การดำ�เนินการเงินทุนหมุนเวียนสถานีกาชาดที่ ๒ มีผู้รับบริการตรวจรักษาและสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจ่ายยา เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทันตกรรม และเวชภัณฑ์ตรวจโลหิต รวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๘ ราย ดังนี้
เดือน/พ.ศ.
ตุลาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
มกราคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
รวมทั้งสิ้น

ผู้มารับบริการทั่วไป ผูม้ ารับบริการโดยไม่คดิ ราคา
(ราย)
(ราย)
๑,๑๗๘
๒๘
๑,๐๙๙
๒๕
๑,๐๓๒
๑๘
๑,๒๐๓
๒๐
๙๔๐
๒๓
๑,๐๔๙
๒๐
๑,๐๖๒
๙
๑,๑๓๕
๑๕
๑,๐๘๗
๑๓
๑,๑๙๗
๑๕
๑,๑๔๓
๑๘
๑,๑๖๖
๑๓
๑๓,๒๙๑
๒๑๗

รายรับ
(บาท)

๓๕๑,๐๙๕.๐๐
๓๔๑,๖๐๕.๐๐
๒๗๒,๖๔๐.๐๐
๔๐๑,๙๔๐.๐๐
๔๑๗,๗๑๗.๒๕
๓๐๖,๔๐๕.๐๐
๔๕๑,๕๘๐.๓๑
๔๓๔,๔๕๕.๐๐
๓๒๐,๑๒๐.๐๐
๔๒๔,๕๖๙.๑๒
๓๕๒,๔๕๗.๔๐
๕๐๘,๔๙๑.๗๑
๔,๕๘๓,๐๗๕.๗๙

รายจ่าย
(บาท)

๒๔,๖๘๐.๐๐
๔๓๗,๔๔๕.๗๖
๗๔๕,๙๗๗.๕๑
๑๔๔,๔๒๙.๔๕
๑๑๗,๓๕๑.๐๐
๔๘๒,๑๓๐.๘๔
๖,๒๗๔,๗๓๑.๙๐
๒๔๐,๙๓๕.๑๐
๓๑๕,๕๒๑.๐๑
๑๖๕,๑๐๔.๒๐
๒๙๒,๘๙๘.๘๔
๓๔๒,๐๕๒.๒๐
๙,๕๘๓,๒๕๗.๘๑
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๖.๑.๓ การแพทย์ทางเลือก
		
- การฝังเข็มประยุกต์ เป็นศาสตร์ทางการแพทย์ทางเลือกแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน มุ่งหวังเพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีแพทย์ที่ชำ�นาญการ และเป็นที่
ยอมรับ ให้บริการแก่ประชาชน ณ สถานีกาชาดที่ ๒ กรุงเทพฯ สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
และสถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม มีผรู้ บั บริการรวมทัง้ สิน้ ๑,๑๙๙ ราย ดังนี้
สถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ ๒ กรุงเทพฯ
สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส
สถานีกาชาดหัวหินฯ
สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม
รวม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๒๒
๔
๔๘
๑๘
๙๒

๕
๓
๕๔
๑๒
๗๔

๖
๔
๑ ๓๓
๖๐ ๔๗
๖๐ ๔๐
๑๒๗ ๑๒๔

๕
๑๐
๒๑
๓๐
๖๖

๓
๑๕
๓๒
๓๒
๘๒

๓
๑๓
๓๐
๔๘
๙๔

๑
๕๗
๒๒
๔๐
๑๒๐

๑
๔๓
๑๓
๒๔
๘๑

๖
๓๔
๐
๒๒
๖๒

รวม

๑๘ ๑๕ ๘๙
๖๓ ๘๐ ๓๕๖
๒๓ ๒๖ ๓๗๖
๒๐ ๓๒ ๓๗๘
๑๒๔ ๑๕๓ ๑,๑๙๙

๖.๑.๔ การให้สุขศึกษา ดำ�เนินกิจกรรมให้สุขศึกษาแก่ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ทั้งในและนอกสถานีกาชาด และเผยแพร่
ความรูผ้ า่ นสือ่ ต่างๆ ได้แก่ การให้สขุ ศึกษา จัดอบรม เป็นวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่าน
สื่อมวลชน ดังนี้
		๖.๑.๔.๑ จั ด อบรม เป็ น วิ ท ยากร ร่ ว มเป็ น วิ ท ยากรบรรยายความรู้เ รื่อ งสุ ข ภาพ เพื่อ ให้ ค วามรู้
ในการดูแลสุขภาพและกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันการเกิดโรค และส่งเสริมการควบคุมโรคเรื้อรัง ที่เกิดจาก
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้รับบริการ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ ครั้ง เป็นเวลา ๑๒๙.๔๐ ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น ๕,๗๐๑ ราย
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สถานีกาชาด

หลักสูตร/เรื่อง

สถานีกาชาดที่ ๑ สุรินทร์

ผู้นำ�เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการใช้ยา
สถานีกาชาดที่ ๒ กรุงเทพฯ
การสือ่ สารและทักษะการพูดต่อหน้าสาธารณชน ในหลักสูตร CADRE
(Community Action For Disaster Response)
สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
บทบาทสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค
สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
การจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ เรือ่ งการจัดทำ�ข้อมูลชุมชน,แผนที่
ชุมชน,การวิเคราะห์ปัญหา, การกำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหา
สุขาภิบาลอาหาร และสารปนเปื้อนในอาหาร
รอบรู้เรื่องโรคโคเลสเตอรอลในผู้สูงวัย
การพัฒนาบำ�รุงรักษา ส้วมให้สะอาด เพียงพอและปลอดภัย
อบรม อสร./บทบาท อสร. สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ, โรคติดต่อ ส้วม
อาหารปลอดภัย ฟัน การใช้ยา การประเมินภาวะโภชนาการ และ
การตรวจสายตา
อบรม อสว./การประเมินภาวะโภชนาการการใช้ยา การตรวจสายตา
การวัดสัญญาณชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น บทบาทหน้าที่ อสว.
สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส
อบรมแกนนำ�นักเรียน อย. น้อย
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ
สถานีกาชาดที่ ๗ อุบลราชธานี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กติดผูต้ อ้ งขัง
ให้ความรู้ เรื่องการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยการซ้อมแผนอพยพและ
จำ�ลองสถานการณ์ในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการการจัดการ
ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประจำ�ปี ๒๕๕๖
การดูแลผู้สูงอายุแก่ญาติผู้ป่วย ตามโครงการแก้ปัญหาด้านสายตา
อันเนื่องมาจากเลนส์ตา
สถานีกาชาดที่ ๘ เพชรบุรี
ทำ�อย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีและอายุยืน
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ การออกกำ�ลังกายแบบโยคะในผู้สูงอายุ และวิธีการทำ�ยาหม่อง

สถานีกาชาดสิรินธร

การดูแลผู้สูงอายุ
สารเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
โรคไข้เลือดออก
สุขาภิบาลอาหารและสารเคมีในอาหาร
การเสริมสร้างสุขภาวะของตนเองและครัวเรือน
แกนนำ�โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน รักปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ดอกลำ�ดวน
กิจกรรมรวมพลคนความดันโลหิตสูง
อบรมแกนนำ�ไข้เลือดออก
การป้องกันไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือปาก
สภากาชาดไทยและสมุนไพร
การเสริมสร้างสุขภาวะของตนเองและครัวเรือน ๘ อ.
การเลือกดื่มนมในผู้สูงอายุ
ผู้นำ�เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
และการใช้ยา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ครั้ง

จำ�นวน
ชั่วโมง

คน

๑

๓

๔๘

๑

๓

๕๖

๑
๑๒

๑
๕

๑๓๐
๖๐๐

๒
๑
๑
๑

๑.๓๐
๐.๓๐
๑
๖

๓๐
๔๐
๒๐๐
๑๐๐

๑

๖

๕๑

๒
๑
๑
๑

๑
๕
๖
๔

๔๐
๑๐๐
๓๐
๒๐๐

๑

๔

๑๕๐

๑
๑

๑
๓

๕๐
๓๐

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑

๖
๑
๑
๑
๑.๓๐
๖
๖
๖
๘
๑
๖
๑.๓๐
๑
๑

๘๐
๒๐๐
๒๕๐
๕๐
๒๓
๔๐
๙๒
๖๑
๕๓
๘๐
๑๒๐
๑๐๐
๕๐
๕๐

๑

๐.๔๐

๓๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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สถานีกาชาด

สถานีกาชาดเทพรัตน์

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

ครั้ง

จำ�นวน
ชั่วโมง

คน

การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยถูกสารเคมี
ทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพศศึกษาแก้ปัญหาเอดส์
Climate Change and health
what tools they are using CCA project in Nakornsrithammarat
CCA project in the Nakonsithamarat Area

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑.๓๐
๒
๑.๓๐
๐.๔๐
๐.๔๐
๐.๔๐

๔๗๐
๖๐
๔๐๐
๓๐
๓๐
๓๐

กระบวนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
และภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักการกาชาด และสภากาชาดไทย
โรคติดดาว (อ้วนลงพุง,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง)
โรคระบาดและโรคติดต่อ
หลักการกาชาด ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร, การเตรียม
พร้อมรับภัยพิบัติ การช่วยเหลือขณะเกิดภัยและการสนับสนุน
ช่วยเหลือระยะฟื้นฟู
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ความรู้เรื่อง ๓ อ.
ความรู้เรื่องเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ความรู้เรื่องการออกกำ�ลังกายโดยวิธีโยคะ โยคะอาสนะ
โรคหลอดเลือดสมอง, การออกกำ�ลังกาย
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การดูแลเท้า
สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ
โภชนาการและการออกกำ�ลังกาย
โภชนาการและโรคแทรกซ้อน
การออกกำ�ลังกาย
การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
โรคไข้หวัดใหญ่, โรคคอตีบ
การตรวจตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
อาหารในช่วงวันสารทเดือนสิบกับโรคเบาหวาน
อาการที่พึงระวังในโรคเบาหวาน, สมาธิบำ�บัด
โยคะในผู้ป่วยเรื้อรัง
การสูบบุหรี่และการดูแลเท้า
ความรู้เรื่องการชลอความเสื่อมของร่างกาย
สมาธิบำ�บัด
ฝึกการหายใจเพื่อผ่อนคลายร่วมกับการยืดกล้ามเนื้อแขน ขา
การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การสร้างเสริมไอคิวและอีคิวในวัยรุ่น
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
รวม

๑

๑.๓๐

๑๒๐

๕
๕
๑

๓
๒
๑.๓๐

๑๙๒
๑๒๗
๑๒๐

๑
๓
๑
๕
๑
๔
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑๐๑

๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๐.๓๐
๑
๑.๓๐
๓
๑๒๙.๔๐

๔๐
๑๐๐
๑๐
๑๐๗
๑๐
๑๔๐
๓๐
๓๕
๓๐
๓๐
๕๐
๕๕
๒๐
๓๐
๑๕
๒๐
๒๐
๓๐
๔๐
๒๒
๒๕
๕๐
๘๕
๕๐
๕,๗๐๑

หลักสูตร/เรื่อง
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๖.๑.๔.๒ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน รวม ๖๕๔ ครั้ง
สถานีกาชาด

จัดรายการ

สถานีกาชาดที่ ๑ สุรินทร์

“สาระน่ารู้กับสถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร์

สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่

“หน้าต่างเชียงใหม่”

สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ

“กาชาดเพื่อสุขภาพ”

สถานีกาชาดที่ ๗ อุบลราชธานี

“เมืองไทยแข็งแรง”

สถานีกาชาด สิรินธร

“รักษ์สุขภาพ”
“กาชาดเพื่อชุมชน”

สถานีกาชาด เทพรัตน์

“สามนาทีสุขภาพกับกาชาดเทพรัตน์”
“สุขภาพน่ารู้กับ กาชาดเทพรัตน์”
“เสียงสุขภาพตามสายกับกาชาดเทพรัตน์”
รวม

สถานีวิทยุ

จำ�นวน(ครั้ง)

- สถานี วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย
จ.สุรินทร์ F.M. ๙๗.๕ MHz. ทุกวันอังคาร เวลา
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
- สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จ.เชียงใหม่ F.M. ๙๓.๒๕ MHz.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๓๐ น.
- สถานีวิทยุชุมชนคลื่นสร้างสรรค์อรัญเรดิโอ
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว F.M. ๙๔.๒๕ MHz.
ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
- สถานีโทรทัศน์ราชธานีเคเบิลทีวี และศูนย์วิทยุ
ประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี คลื่นความถี่
๑๐๓.๕ MHz. ทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐
น. และ ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.
- หอกระจายข่าว ณ สาขาสถานีกาชาดที่ ๗
อ.สิรนิ ธร จ.อุบลราชธานี ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐๑๑.๐๐ น.
- สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช FM ๙๗ MHz ทุกวันศุกร์ เวลา
๑๕.๑๐-๑๕.๓๕ น.
- สถานีวทิ ยุชมุ ชนบ้านนาป่า ต.หนองหงส์ อ.ทุง่ สง
จ.นครศรีธรรมราช FM ๙๔.๒๕ MHz วันจันทร์
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จ.ตาก FM ๑๐๒ MHz ทุกวันอังคาร-เสาร์
๐๖.๕๐ – ๐๖.๕๕ น.
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ.ตาก ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖
ของเดือน
- เสียงตามสายของ อบต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก
ทุกวันอังคาร เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๐๕ น.

๓๗
๕๑
๔๖
๕๔

๔๗
๔๕
๒๖๓
๔๖
๒๕
๔๐
๖๕๔

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๖.๒ งานฟื้นฟูสภาพ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน จำานวน ๑,๐๘๙ ครั้ง มีผู้รับบริการทั้งสิ้น ๓๑,๑๕๘ ราย
๖.๓ งานส่งเสริมสุขภาพ ดำาเนินกิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ชุมชน และโรงเรียน ได้แก่ งานอนามัยแม่และเด็ก
งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยชุมชน บริการสุขภาพเคลือ่ นทีแ่ ละหน่วยปฐมพยาบาล มีผรู้ บั บริการรวมทัง้ สิน้ ๑๒๗,๑๗๙ ราย ในสถานี
กาชาด ๔๑,๑๖๔ ราย นอกสถานีกาชาด ๘๖,๐๑๕ ราย
๖.๓.๑ งานอนามัยแม่และเด็ก มีผรู้ บั บริการรวม ๔๑,๗๔๐ ราย ในสถานีกาชาด ๔๑,๑๖๔ ราย และนอกสถานีกาชาด ๕๗๖ ราย
๖.๓.๒ งานอนามัยโรงเรียน (นอกสถานีกาชาด) มีผรู้ บั บริการทัง้ สิน้ ๖๔,๔๖๐ ราย
๖.๓.๓ งานอนามัยชุมชน บริการสุขภาพเคลือ่ นทีแ่ ละหน่วยปฐมพยาบาล (นอกสถานีกาชาด) มีผรู้ บั บริการทัง้ สิน้ ๒๐,๙๗๙ ราย
๖.๔ งานป้องกันโรค การดำาเนินงานป้องกันโรคแก่ประชาชน ชุมชน และโรงเรียน ได้แก่การเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค การรณรงค์
ควบคุม คัดกรองความเสีย่ งโรคเรือ้ รังและโรคไร้เชือ้ ผูร้ บั บริการรวมทัง้ สิน้ ๑๔๗,๕๒๖ ราย ในสถานีกาชาด ๖๗,๐๙๖ ราย และนอก
สถานีกาชาด ๘๐,๔๓๐ ราย
๖.๔.๑ งานเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค มีผรู้ บั บริการทัง้ สิน้ ๔๒,๕๐๓ ราย ในสถานีกาชาด ๓๓,๑๔๑ ราย และนอกสถานีกาชาด
๙,๓๖๒ ราย
๖.๔.๒ งานรณรงค์ควบคุม คัดกรองความเสีย่ งโรคเรือ้ รังและโรคไร้เชือ้ มีผรู้ บั บริการทัง้ สิน้ ๑๐๕,๐๒๓ ราย ในสถานีกาชาด
๓๓,๙๕๕ ราย และนอกสถานีกาชาด ๗๑,๐๖๘ ราย
งานออกกำาลังกายในสถานีกาชาด (ผูส้ งู อายุและประชาชนทัว่ ไป) มีผรู้ บั บริการทัง้ สิน้ ๓๔,๔๓๕ ราย

๖.๕ งานบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี และกลุ่มเสี่ยง ในคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาสถานี
กาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร์ สาขาสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ สาขาสถานีกาชาดสิรินธร และสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
นอกจากให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ผู้ที่ลงทะเบียนที่สถานีกาชาดแล้ว ยังให้บริการคัดกรองเบื้องต้นและให้คำาปรึกษาแก่
กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วี ตลอดจนให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่หน่วยงานใกล้เคียง มีผู้มารับบริการรวม
ทั้งสิ้น ๒,๙๑๘ ราย รวมการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ๑๒,๐๒๑ Tube ดังนี้
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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ลำ�ดับที่
๑

๒

๓

รายการ
จำ�นวนผู้รับบริการในคลินิก
- รายใหม่
- รายเก่า
จำ�นวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- หน่วยงานอืน่ ๆ ส่งตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ในสถานีกาชาด
บริการให้คำ�ปรึกษา

พ.ย.
ราย
ราย
ราย
Tube
Tube
Tube

รวมทุกสถานีกาชาด
๒,๙๑๘
๑,๖๑๒
๑,๓๐๖
๑๒,๐๒๑
๘,๒๗๖
๓,๗๔๕

กช. ๑
๒๘๑
๒๔๗
๓๔
๓,๕๖๕
๓,๔๐๓
๑๗๖

กช. ๓
๒,๐๘๓
๑,๒๘๗
๗๙๖
๔,๒๓๐
๑,๘๐๗
๒,๔๒๓

กช. ๑๐
๐
๐
๐
๘๒๐
๒๔
๗๙๖

กช. ๑๒
๕๕๔
๗๘
๔๗๖
๓,๓๙๒
๓,๐๔๒
๓๕๐

ครั้ง

๕,๔๗๙

๔๑๘

๔,๒๘๘

๓๖๐

๓๘๔

๖.๖ งานรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย
		สถานีกาชาดต่างๆ ร่วมกับสาขาบริการโลหิต และเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมรับบริจาคโลหิต ทัง้ ในและนอกสถานีกาชาด
มีผบู้ ริจาค ๒๕,๕๙๕ ราย และให้การสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยในการรับบริจาคดวงตา อวัยวะและร่างกาย ซึง่ มีผบู้ ริจาคดวงตา
๓๒ ราย บริจาคอวัยวะ ๑๑๐ ราย บริจาคร่างกาย ๑๐ ราย
สถานีกาชาด

จำ�นวนผู้บริจาค
โลหิต

สถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์

๑๕,๘๘๘

สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่

๑,๖๑๘

สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

๒๕๙

สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ

๐

สถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๒

สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี

๑,๓๖๒

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

๔,๓๓๐

สถานีกาชาดเทพรัตน์

๒,๑๒๖
รวม

๒๕,๕๙๕

ดวงตา

อวัยวะ

ร่างกาย

๓๒

๑๐๗

๐

๓

๑๐

๑๑๐

๑๐

๓๒

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

งานบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
๑. จำ�นวนผู้รับบริการในสถานีกาชาด
๑.๑ ตรวจรักษาโรค
๑.๑.๑ โรคทั่วไปในคลินิก (ผู้ป่วยนอก)
๑.๑.๒ โรคเฉพาะทาง (จักษุ หูคอ จมูก ปากแหว่งเพดานโหว่ ฯลฯ)
๑.๑.๓ การแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม ฯลฯ)
๑.๑.๔ การบริการตรวจรักษาทันตกรรมในคลินิก
๑.๑.๕ โครงการทันตกรรมจัดฟัน
๑.๑.๖ ผ่าตัดโดยแพทย์
- ผ่าตัดเล็ก
- จักษุ
๑.๑.๗ การชันสูตรโรคในคลินิก (LAB, X-Ray, DTX, Blood group)
๑.๑.๘ การปฏิบัติการพยาบาล
๑.๑.๙ ให้สุขศึกษาในคลินิก
๑.๑.๑๐ การส่งต่อผู้ป่วย
๑.๒ การส่งเสริมสุขภาพ (อนามัยแม่และเด็ก)
๑.๓ การป้องกันโรค
๑.๓.๑ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๑.๓.๒ รณรงค์ควบคุมโรค/คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังและโรคไร้เชื้อ
๒. จำ�นวนผู้รับบริการในชุมชน
๒.๑ การบริการรักษาพยาบาล (ในชุมชน)
๒.๑.๑ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
๒.๑.๒ การบริการตรวจรักษาทันตกรรม
๒.๑.๓ การชันสูตรโรค (LAB, X-Ray, DTX, Blood group)
๒.๒ การฟื้นฟูสภาพ / เยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน
จำ�นวน (ครั้ง)
๒.๒.๑ เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง / ผู้พิการ / มีกายอุปกรณ์
๒.๒.๒ ให้สุขศึกษา

กิจกรรม
๔๖,๑๓๙
๔๐,๗๘๘
๓๑,๔๔๑
๖,๙๙๕
๑,๔๐๓
๙๒
๘๓๕
๙๒
๓๐๗
๕
๓๐๒
๑,๘๕๒
๖,๔๗๕
๑๓,๐๓๒
๓๕๘
๔,๒๗๖
๕,๐๗๑
๒,๘๔๙
๒,๒๒๒
๕,๓๕๑
๑๒๐
๖๕
๐
๕๕
๑,๕๕๓
๑๔๘
๗๔๗
๘๐๖

ตค.๕๕
๖๔,๘๔๐
๔๐,๓๘๖
๓๐,๐๕๙
๖,๗๓๖
๑,๒๓๕
๗๔
๖๓๐
๖๐
๒๑๕
๔
๒๑๑
๑,๖๘๙
๖,๔๖๐
๑๒,๖๙๑
๒๖๙
๓,๒๑๗
๗,๑๑๐
๔,๙๓๐
๒,๑๘๐
๒๔,๔๕๔
๑๒๕
๔๕
๐
๘๐
๑,๔๓๔
๑๑๐
๖๘๖
๗๔๘

พย.๕๕
๕๔,๙๖๕
๓๙,๔๒๖
๓๐,๘๘๘
๖,๘๘๐
๑,๓๙๗
๑๒๗
๖๐๐
๔๕
๒๘๘
๑๒
๒๗๖
๑,๕๑๗
๖,๒๗๕
๑๓,๕๖๘
๑๙๑
๓,๓๙๗
๕,๑๔๑
๒,๗๗๘
๒,๓๖๓
๑๕,๕๓๙
๕๑๒
๑๓๑
๕๕
๓๒๖
๒,๖๑๗
๑๐๗
๑,๒๔๕
๑,๓๗๒

ธค.๕๕
๕๐,๙๔๖
๔๑,๔๘๙
๓๐,๗๙๗
๖,๗๕๒
๑,๔๕๒
๑๒๔
๖๐๐
๕๕
๒๑๒
๗
๒๐๕
๑,๘๙๔
๖,๑๖๕
๑๒,๔๒๙
๒๐๒
๓,๕๖๗
๗,๑๒๕
๒,๙๐๙
๔,๒๑๖
๙,๔๕๗
๑๔๘
๓๐
๔๕
๗๓
๑,๒๘๓
๑๑๘
๖๓๘
๖๔๕

มค.๕๖
๕๑,๘๐๒
๓๖,๒๘๑
๒๗,๔๔๗
๕,๔๕๔
๑,๑๑๕
๖๖
๖๐๘
๕๗
๑๗๙
๑
๑๗๘
๑,๗๗๕
๕,๙๑๘
๑๒,๐๙๔
๑๘๑
๓,๑๐๖
๕,๗๒๘
๑,๕๕๖
๔,๑๗๒
๑๕,๕๒๑
๗๔
๐
๓๓
๔๑
๘๖๔
๗๑
๔๑๕
๔๔๙

กพ.๕๖
๔๙,๑๘๗
๓๗,๗๔๗
๒๘,๙๘๖
๖,๑๑๗
๑,๑๘๙
๘๒
๗๓๔
๖๒
๑๙๖
๕
๑๙๑
๒,๐๓๕
๗,๒๑๘
๑๑,๑๗๑
๑๘๒
๒,๗๐๘
๖,๐๕๓
๒,๘๑๕
๓,๒๓๘
๑๑,๔๔๐
๓๐๑
๗๙
๖
๒๑๖
๑,๖๔๔
๘๕
๘๒๙
๘๑๕

๓๑,๐๔๙
๒๖,๔๒๐
๑๘,๗๐๐
๕,๒๕๒
๕๙๘
๙๔
๖๕๓
๗๖
๕
๔
๑
๑,๕๗๖
๕,๔๑๖
๑๐,๒๙๘
๑๔๘
๒,๓๓๓
๕,๓๘๗
๒,๖๘๘
๒,๖๙๙
๔,๖๒๙
๑๗๕
๑๓๙
๐
๓๖
๑,๔๑๒
๖๙
๗๐๒
๗๑๐

๔๘,๑๙๙
๓๔,๘๑๐
๒๗,๔๘๐
๕,๙๒๘
๑,๔๔๘
๑๒๐
๖๐๑
๖๗
๒๐๕
๑
๒๐๔
๑,๕๒๐
๖,๓๖๙
๑๑,๐๘๕
๑๓๗
๓,๘๐๓
๓,๕๒๗
๑,๘๑๘
๑,๗๐๙
๑๓,๓๘๙
๑๔๑
๔๙
๑๗
๗๕
๙๑๗
๕๘
๔๓๔
๔๘๓

รวมทุกสถานีกาชาด
มีค.๕๖ เมย.๕๖ พค.๕๖

รายงานผลการดำ�เนินงาน โดยฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๕๙,๑๑๓
๓๘,๔๓๔
๒๘,๐๙๘
๕,๙๓๔
๑,๐๒๑
๘๑
๔๖๒
๓๘
๒๓๕
๓
๒๓๒
๑,๗๗๕
๖,๕๓๑
๑๑,๘๘๔
๑๓๗
๔,๐๗๙
๖,๒๕๗
๓,๑๓๔
๓,๑๒๓
๒๐,๖๗๙
๑๑๑
๑๒
๑๙
๘๐
๑,๒๘๕
๘๕
๕๙๗
๖๘๘

มิย.๕๖
๘๔,๒๙๗
๔๑,๐๔๔
๓๑,๖๖๑
๖,๑๗๒
๑,๕๑๗
๖๒
๕๘๖
๕๕
๒๐๙
๔
๒๐๕
๒,๔๐๑
๗,๔๗๒
๑๒,๙๗๐
๒๑๗
๓,๔๗๔
๕,๙๐๙
๒,๖๕๒
๓,๒๕๗
๔๓,๒๕๓
๙๒
๐
๑๕
๗๗
๑๕,๓๔๐
๕๙
๗,๖๖๖
๗,๖๗๔

กค.๕๖

๖๓,๕๑๘
๔๒,๗๗๐
๓๓,๕๓๖
๖,๒๐๙
๑,๕๖๐
๑๒๔
๕๕๔
๕๐
๓๐๑
๔
๒๙๗
๒,๐๓๙
๘,๗๕๒
๑๓,๗๗๙
๑๖๘
๓,๘๑๖
๕,๔๑๘
๒,๗๐๔
๒,๗๑๔
๒๐,๗๔๘
๖๖๐
๔๙
๒๓๓
๓๗๘
๑,๔๖๑
๗๒
๗๑๕
๗๔๖

สค.๕๖

๕๒,๙๐๘
๓๘,๘๓๓
๓๑,๐๗๕
๖,๑๐๒
๑,๕๐๕
๑๕๓
๕๗๕
๕๗
๒๐๖
๓
๒๐๓
๑,๙๖๗
๖,๘๔๖
๑๓,๔๕๖
๒๐๘
๓,๓๘๘
๔,๓๗๐
๒,๓๐๘
๒,๐๖๒
๑๔,๐๗๕
๕๒
๐
๑๘
๓๔
๑,๓๔๘
๑๐๗
๖๕๒
๖๙๖

กย.๕๖

รวม

๖๕๖,๙๖๓
๔๕๘,๔๒๘
๓๕๐,๑๖๘
๗๔,๕๓๑
๑๕,๔๔๐
๑,๑๙๙
๗,๔๓๘
๗๑๔
๒,๕๕๘
๕๓
๒,๕๐๕
๒๒,๐๔๐
๗๙,๘๙๗
๑๔๘,๔๕๗
๒,๓๙๘
๔๑,๑๖๔
๖๗,๐๙๖
๓๓,๑๔๑
๓๓,๙๕๕
๑๙๘,๕๓๕
๒,๕๑๑
๕๙๙
๔๔๑
๑,๔๗๑
๓๑,๑๕๘
๑,๐๘๙
๑๕,๓๒๖
๑๕,๘๓๒

ผลผลิตที่ ๑ การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

๒
๓

๑

๓

๒

๑

๑
๒
๓
๔
๕

๒
๓

๑

๒.๔

๒.๓

การส่งเสริมสุขภาพ
๒.๓.๑ อนามัยแม่และเด็ก
๒.๓.๒ อนามัยโรงเรียน
๒.๓.๓ อนามัยชุมชน/บริการสุขภาพเคลื่อนที่/หน่วยปฐมพยาบาล
การป้องกันโรค
๒.๔.๑ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
๒.๔.๒ รณรงค์ควบคุมโรค/คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังและโรคไร้เชื้อ
งานผู้สูงอายุ
ออกกำ�ลังกาย (ราย)
จำ�นวน (ครั้ง)
ประชุมประจำ�เดือนของชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาด (ราย)
ประชุมโครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจและสมองของผู้สูงอายุ
งานร่วมรับบริจาคโลหิต/ดวงตา/อวัยวะ
การร่วมรับบริจาคโลหิต (ครั้ง)
จำ�นวนผู้บริจาคโลหิต (ราย)
จำ�นวนผู้บริจาคดวงตา
จำ�นวนผู้บริจาคอวัยวะ
จำ�นวนผู้บริจาคร่างกาย
งานบริการคลีนิคนิรนาม
จำ�นวนผู้รับบริการในคลินิก
ใหม่
เก่า
จำ�นวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๒.๑ หน่วยงานอื่นๆ ส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ
๒.๒ จำ�นวนรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ในสถานีกาชาด)
บริการให้คำ�ปรึกษา (ครั้ง)
จำ�นวนผู้รับบริการในสถานีกาชาดทั้งหมด
จำ�นวนผู้รับบริการในสถานีกาชาด
๑.๑) แรกเกิด - ๑ ปี
๑.๒) ๑ ปีขึ้นไป - ๖ ปี
๑.๓) ๖ ปีขึ้นไป - ๒๔ ปี
๑.๔) ๒๔ ปีขึ้นไป - ๖๐ ปี
๑.๕) ๖๐ ปีขึ้นไป
ตรวจสุขภาพประจำ�ปี
ขอใบรับรองแพทย์

กิจกรรม

๑๓,๑๒๐
๖๑๘
๑,๐๙๔
๑,๗๙๒
๕,๙๐๒
๓,๗๑๔
๑๓๕
๓๓๒

๒๒๗
๑๓๕
๙๒
๑,๒๙๗
๗๗๐
๕๒๗
๔๐๑

๒๐
๑,๘๕๐
๐
๐
๐

๒,๔๕๖
๑๕๔
๓๒๘

๑,๕๘๗
๔๗
๖๖๗
๘๗๓
๒,๐๙๑
๓๓๖
๑,๗๕๕

ตค.๕๕

๑๒,๓๕๖
๖๑๒
๑,๐๓๘
๑,๕๕๐
๕,๕๗๓
๓,๕๘๓
๑๐๔
๑๙๑

๒๑๗
๑๒๖
๙๑
๙๗๘
๖๗๘
๓๐๐
๔๒๓

๒๗
๒,๒๕๔
๑
๓
๑

๓,๑๒๔
๑๕๔
๒๙๕
๑๕

๔,๖๐๕
๔๓
๓,๔๑๐
๑,๑๕๒
๑๘,๒๙๐
๒,๕๕๒
๑๕,๗๓๘

พย.๕๕

๑๑,๖๐๗
๕๘๕
๘๙๔
๑,๔๓๖
๕,๑๔๐
๓,๘๖๑
๕๔
๑๑๖

๑๙๕
๑๐๒
๙๓
๗๔๗
๕๔๒
๒๐๕
๓๗๔

๒๙
๒,๙๕๘
๑
๔
๓

๒,๙๒๖
๑๕๔
๓,๐๘๐
๒๐๐

๕,๔๕๘
๖๕
๒,๐๘๕
๓,๓๐๘
๖,๙๕๒
๒,๑๗๐
๔,๗๘๒

ธค.๕๕

๑๒,๘๒๔
๕๙๘
๑,๐๓๗
๑,๕๓๑
๕,๗๐๒
๓,๙๕๖
๖๓
๑๙๒

๒๒๘
๑๓๘
๙๐
๙๖๕
๖๗๖
๒๘๙
๕๐๘

๒๑
๒,๑๖๖
๑
๑
๐

๒,๘๙๙
๑๕๐
๔๑๑
๘

๘,๑๑๐
๙๐
๗,๓๘๖
๖๓๔
๑,๔๙๕
๓๕๐
๑,๑๔๕

มค.๕๖

๑๑,๑๘๕
๕๕๘
๑,๐๕๘
๑,๔๗๕
๔,๘๑๗
๓,๒๗๗
๓๖
๑๖๒

๒๓๖
๑๓๒
๑๐๔
๘๓๐
๕๔๙
๒๘๑
๔๓๓

๒๖
๒,๓๑๙
๑๒
๑๓
๐

๒,๖๙๕
๑๓๕
๓๒๗

๑,๙๖๔
๖๔
๗๗๐
๑,๑๓๐
๑๒,๖๑๙
๐
๑๒,๖๑๙

กพ.๕๖

๑๒,๒๙๒
๖๗๔
๑,๐๑๘
๑,๕๗๘
๕,๒๖๖
๓,๙๕๑
๔๘
๑๘๓

๒๖๒
๑๕๗
๑๐๕
๘๓๐
๕๓๒
๒๙๘
๔๗๗

๒๑
๑,๕๗๗
๑
๘
๐

๒,๘๑๒
๑๓๙
๔๗๓

๗,๗๕๒
๒๗
๔,๐๖๕
๓,๖๖๐
๑,๗๔๓
๐
๑,๗๔๓

๑๐,๔๘๘
๕๐๒
๘๔๙
๑,๖๗๖
๔,๔๖๗
๒,๙๙๔
๔๘
๒๐๕

๒๕๕
๑๖๕
๙๐
๗๙๖
๕๐๘
๒๘๘
๔๖๙

๑๓
๑,๐๓๖
๐
๑๐
๐

๒,๙๔๕
๑๔๙
๓๙๗

๑,๔๙๑
๓๕
๒๘๐
๑,๑๗๖
๑,๕๕๑
๓๐
๑,๕๒๑

๑,๓๓๐
๓๐
๒๘๐
๑,๐๒๐
๑๑,๐๐๑
๐
๑๑,๐๐๑

๑๒,๐๑๗
๕๓๒
๑,๐๑๘
๑,๕๖๕
๕,๒๘๓
๓,๖๑๙
๕๒
๒๐๗

๒๖๖
๑๐๔
๑๖๒
๑,๑๑๙
๘๕๑
๒๖๘
๔๔๙

๒๖
๑,๘๙๗
๙
๑๑
๐

๓,๑๘๕
๑๕๒
๒๗๐

รวมทุกสถานีกาชาด
มีค.๕๖ เมย.๕๖ พค.๕๖

รายงานผลการดำ�เนินงาน โดยฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑๑,๙๓๒
๕๗๗
๙๖๑
๑,๕๘๖
๕,๒๓๒
๓,๕๗๖
๑๐๐
๑๔๒

๒๙๕
๑๗๙
๑๑๖
๑,๓๖๔
๑,๐๐๑
๓๖๓
๕๔๒

๒๗
๒,๕๑๙
๐
๕
๐

๒,๘๙๘
๑๔๕
๑๘๕

๑๘,๐๖๗
๒๔
๑๕,๕๙๒
๒,๔๕๑
๑,๒๑๖
๑๗๑
๑,๐๔๕

มิย.๕๖

๑๓,๑๓๗
๕๓๔
๙๕๗
๑,๙๘๙
๕,๘๗๗
๓,๗๕๐
๒๔๐
๑๖๗

๒๓๕
๑๒๓
๑๑๒
๑,๐๕๕
๗๔๗
๓๐๘
๔๕๐

๒๙
๑,๙๙๒
๐
๑๒
๑

๒,๙๔๘
๑๔๘
๑๙๕

๑๖,๗๙๒
๗๓
๑๔,๗๑๙
๒,๐๐๐
๑๑,๐๒๙
๑,๗๙๖
๙,๒๓๓

กค.๕๖

๑๓,๑๗๒
๖๑๒
๙๙๕
๑,๕๐๘
๕,๘๖๙
๔,๑๘๘
๑๓๔
๑๕๖

๒๖๒
๑๐๔
๑๕๘
๑,๑๘๐
๘๘๒
๒๙๘
๔๖๗

๓๕
๑

๒๖
๒,๘๔๕

๒,๙๑๘
๑๕๔
๓๐๖

๘,๑๘๓
๔๒
๕,๒๔๖
๒,๘๙๕
๑๐,๔๔๔
๑,๐๘๐
๙,๓๖๔

สค.๕๖

๒,๙๑๘
๑,๖๑๒
๑,๓๐๖
๑๒,๐๒๑
๘,๒๗๖
๓,๗๔๕
๕,๔๗๙

๒๘๕
๒๕,๓๑๕
๒๕
๑๑๐
๑๑

๓๔,๔๓๕
๑,๗๗๙
๖,๔๙๒
๒๒๓

รวม

๘๖,๐๑๕
๕๗๖
๖๔,๔๖๐
๒๐,๙๗๙
๘๐,๔๓๐
๙,๓๖๒
๗๑,๐๖๘

๑๒,๘๔๐ ๑๔๖,๙๗๐
๔๘๘
๖,๘๙๐
๙๗๔ ๑๑,๘๙๓
๑,๕๒๖ ๑๙,๒๑๒
๕,๘๗๕ ๖๕,๐๐๓
๓,๙๗๗ ๔๔,๔๔๖
๔๙
๑,๐๖๓
๑๗๐ ๒,๒๒๓

๒๔๐
๑๔๗
๙๓
๘๖๐
๕๔๐
๓๒๐
๔๘๖

๒๐
๑,๙๐๒
๐
๘
๕

๒,๖๒๙
๑๔๕
๒๒๕

๑๐,๖๗๖
๓๖
๙,๙๖๐
๖๘๐
๑,๙๙๙
๘๗๗
๑,๑๒๒

กย.๕๖
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วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นเงินจำ�นวน ๕๐,๐๐๐ บาท
จากการประกวดหน่วยบริการปฐมภูมิที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังดีเด่น (Well Come Home) จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี มอบบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปให้แก่เด็กนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียน
ธรรมมิกวิทยา อำ�เภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ�จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมอบหนังสือการ์ตูน
“พี่เรดาร์เตือนภัย เตรียมพร้อมไว้เมื่อภัยมา” จำ�นวน ๘๕๐ เล่ม ให้แก่โรงเรียนวัดจันทราวาส เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้และตระหนัก
ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆ

ทุกวันอังคารที่ ๓ ของเดือน สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี ออกปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำ�บลโปร่ง
วิเชียร “โครงการบูรณาการด้านสุขภาพ” เพื่อคัดกรองและตรวจรักษาโรคเรื้อรังให้ประชาชนหมู่ ๑,๒,๕,๘ ตำ�บลยางนํ้ากลัดใต้
อำ�เภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับผิดชอบ ประกอบด้วย
กิจกรรมและงานต่างๆ ดังนี้
๑. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย
องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์วา่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๖๔๓ จะเป็นศตวรรษแห่งผูส้ งู อายุ หมายถึงการมีประชากร
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน เป็นภาระทั้ง
ทางสังคมและเศรษฐกิจทีแ่ ต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับ สำ�หรับประเทศไทยจะเป็นสังคมผูส้ งู อายุสมบูรณ์แบบภายในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๗๑ สภากาชาดไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายดำ�เนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทยในการดูแลผู้สูงอายุ จำ�นวน ๘ ด้าน ได้แก่ (๑) ผู้สูงอายุได้รับการอบรม
ในการดูแลตนเองที่บ้าน (๒) อาสาสมัครและสมาชิกในครัวเรือนได้รับการอบรมให้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (๓) ผู้สูงอายุได้รับการ
อบรมหรือมีอาสาสมัครที่ได้ผ่านการอบรมเรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชน (๔) ผู้สูงอายุได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรือ
อบรมกายภาพบำ�บัด หรือมีอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมในชุมชน (๕) ผู้สูงอายุได้รับบริการตรวจวัดสายตา หรือได้รับแว่นสายตา
(๖) ออกกำ�ลังกาย โดยผู้สูงอายุมีการออกกำ�ลังกายหรือมีอาสาสมัครสอนการออกกำ�ลังกายให้ผู้สูงอายุในชุมชน (๗) สนับสนุนผู้สูง
อายุนำ�ภูมิปัญญาไปถ่ายทอด (๘) ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส ยากไร้ หรือพิการ ได้รับการสงเคราะห์จากเหล่ากาชาดจังหวัดโดยผู้สูงอายุ
แต่ละคน ต้องได้รับการดูแลจากสภากาชาดไทย อย่างน้อย ๓ ด้าน จึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สถานี
กาชาดได้ด�ำ เนินการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุฯ โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผูส้ งู อายุและหลักสูตรการดูแลผูส้ งู
อายุสำ�หรับอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโดยใช้หลัก ๑๐ อ. เช่น การออก
กำ�ลังกาย ภาวะอารมณ์ทสี่ ง่ เสริมสัมพันธภาพในครอบครัว โภชนาการทีเ่ หมาะสม ฯลฯ ตลอดจนการดูแลผูส้ งู อายุทสี่ ามารถเคลือ่ นไหว
ได้เองและผู้สูงอายุที่ติดเตียงรวมผู้เข้ารับการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร ๑,๐๗๕ คน รายละเอียดดังตาราง

วันที่
สถานีกาชาดที่ ๑ จังหวัดสุรินทร์
สถานีกาชาดที่ ๒ (สุขุมาลอนามัย)
สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
สถานีกาชาดที่ ๑๑ วิเศษนิยม
สถานีกาชาดสิรินธร
สถานีกาชาดเทพรัตน์
รวม
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

จำ�นวนผู้เข้ารับการอบรม (คน)
หลักสูตรการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุ

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
สำ�หรับอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

๘๐
๓๔
๑๐๐
๔๗
๕๐
๑๐๐
๓๐
๓๐
๙๕
๔๐
๕๖

๒๙
๓๐
๔๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๔๐
๓๔

๖๐
๗๒๒

๓๐
๓๕๓
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นอกจากนี้ สถานีกาชาดได้ดำาเนินการในกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจวัตรประจำาวันและประจำาเดือน เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และสัมพันธภาพในครอบครัวและชุมชนตามวัฒนธรรมท้องถิน่ และบริบทของประเทศไทย เช่น การออกกำาลังกาย คัดกรองภาวะสุขภาพ
ตรวจวัดความดันโลหิตและหาค่าดัชนีมวลกาย เผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ประชุมผู้สูงอายุประจำาเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร เรียนรู้สาระประโยชน์ และสันทนาการร่วมกัน กิจกรรมทางพุทธศาสนาในวันสำาคัญและฟังธรรมมะ ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูง
อายุและครอบครัวที่บ้าน พร้อมให้การสงเคราะห์ปัจจัย ๔

การฝึกอบรม ให้สุขศึกษาจัดบอร์ดนิทรรศการ และแจกแผ่นพับเอกสารความรู้
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ

การคัดกรองภาวะสุขภาพ
ตรวจวัดความดันโลหิตหาค่าดัชนีมวลกาย คัดกรองโรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งในสถานีกาชาดและรุกสู่ชุมชนที่รับผิดชอบ

ตรวจวัดสายตาและตรวจสุขภาพประจำาปี
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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ผู้สูงอายุจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการมูลนิธิ
สิริวัฒนาเชสเชียร์ เป็นการบำาเพ็ญประโยชน์แก่
สังคม ช่วยส่งเสริมคุณค่าแห่งตนและความภาคภูมิใจ
ให้ผู้สูงอายุ

กิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อความสงบสุขของจิตใจ ความเป็นผู้ให้และสิริมงคล โดยการทำาบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม

ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุเเละครอบครัวทั้งที่บ้านเเละชุมชน ให้การดูเเลสุขภาพพร้อมให้การสงเคราะห์ปัจจัย ๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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รวมกลุ่มกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เป็นกิจวัตรประจำาวันและประจำาเดือน ผ่านรูปแบบการออกกำาลังกายการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ การประชุมวางแผนดำาเนินกิจกรรมตามบริบทของชุมชนและสังสรรค์ตามอัธยาศัย
ผลลัพธ์ของการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุทาำ ให้ผสู้ งู อายุใน ทัง้ ผูส้ งู วัยทีม่ โี รคประจำาตัวและไม่มโี รคประจำาตัว ให้หนั มาใส่ใจใน
ความดูแลของสถานีกาชาดที่ ๒ (สุขมุ าลอนามัย) กรุงเทพฯ ได้รบั สุขภาพ ให้มกี ารแลกเปลีย่ น เรียนรูก้ ารดำาเนินชีวติ แบบมีสขุ ภาพดี
รางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคณุ ค่าและศักดิศ์ รี อีกทัง้ ให้ผสู้ งู วัยและ
ราชกุมารี ในโครงการประกวดผูส้ งู วัยสุขภาพดีแบบองค์รวมทัง้ ร่างกาย ผูท้ อ่ี ยูใ่ นช่วงการเตรียมความพร้อมเพือ่ วัยทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ สมาชิกใน
จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันเป็นภารกิจหนึง่ ของสภากาชาดไทย ครอบครัวและสังคมได้ตระหนักถึงการมีสขุ ภาพดีอย่างมีคณุ ภาพ
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุแบบรอบด้าน โดยการส่งเสริม แบบองค์รวม ทัง้ ร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคม
รางวัลที่ ๑ คุณรจิตร ศรีสายัณห์
นิโครธ รับพระราชทานโล่จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

คุณชื่นจิตร เฉลิมฤทธิรัตน

คุณรำาภา ทองหลง

คุณบุ้นเฮง แซ่ก้วย
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

คุณเชาวลิต ฤกษ์สุทธิวิเศษ
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๒. งานอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
งานอบรม/เผยแพร่ความรูด้ า้ นการปฐมพยาบาล โดยมุง่ เน้นให้ผทู้ เี่ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาล
และนำาไปประยุกต์สู่การปฏิบัติได้จริงในการดูแลเบื้องต้นให้ตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดยามเกิดอุบัติเหตุเพื่อลดความเจ็บปวด ป้องกัน
ความพิการและการเสียชีวิต จึงถือได้ว่าการเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเป็นงานหนึ่งในการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ดังนี้ หลักสูตรมาตรฐาน ๓ วัน จำานวน ๑๓๕ คน หลักสูตรมาตรฐาน ๒ วัน จำานวน ๑๕๖ คน หลักสูตร ๑ วัน จำานวน ๑,๖๒๘ คน
และรายวิชา /หัวข้อตามความต้องการ ๘๘๑ คน รายละเอียดดังตาราง

สถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรินทร์
สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
สถานีกาชาดสิรินธร
สถานีกาชาดเทพรัตน์
รวม

หลักสูตร
มาตรฐาน
๓ วัน (คน)

๖๐
๗๕
๑๓๕

หลักสูตร
มาตรฐาน
๒ วัน (คน)

หลักสูตร
๑ วัน (คน)

รายวิชา/หัวข้อตามความ
ต้องการ(คน)

๑๖๕
๔๒๕
๔๙๖
๖๐
๓๙

๒๘๑
๓๑๒
๓๗

๑๕๖

๓๘๓
๑๕๖

๖๐
๑,๖๒๘

๔๘
๑๓๔
๖๙
๘๘๑

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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การฝึกอบรมปฐมพยาบาล ในโครงการนำ้าทิพย์ปันนำ้าใจให้กาชาด เป็นความร่วมมือระหว่างสำานักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยนำ้าดื่ม โดยมีฝ่ายประสานงานสถานี
กาชาด และสถานีกาชาดที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการฝึกอบรมปฐมพยาบาลแก่พนักงาน และอาสาสมัครมูลนิธิ จำานวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจำานวน ๑๒ รุ่น รวม ๓๓๓ คน และหลักสูตรการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน จำานวน ๔ รุ่น รวม ๙๖ คน
รายละเอียดดังตาราง

ผู้เข้ารับการอบรม (คน)

สถานีกาชาด
ที่ดำาเนินการ

สถานที่
ดำาเนินการ

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
ร่วมกับสถานีกาชาดที่ ๒
กรุงเทพฯ
สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ
สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา
สถานีกาชาดสิรินธร

โรงงานรังสิต
สำานักงานใหญ่ ชัน้ ๔
สำานักงานใหญ่ ชัน้ ๘

๒
๔
๑

๔๙

โรงงานลำาปาง
โรงงานขอนแก่น

๑
๑

โรงแรมสิงห์โกลเด้น
เพลสจ.สงขลา
โรงแรมบรรจงบุรี
จ.สุราษฎร์ธานี

สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ โรงงานลำาปาง
สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา โรงงานโคราช
โรงงานขอนแก่น
โรงแรมสิงห์โกลเด้น
สถานีกาชาดสิรินธร
เพลส จ.สงขลา
รวม

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

จำานวน
วัน พนักงาน อาสาสมัครมูลนิธิ จำานวน
โคคา-โคลา
รวม
๑๒๙
๑๒

๔๙
๑๒๙
๑๒

๑๖
๑๗

๑๐

๑๖
๒๗

๒

๕๖

๑๖

๗๒

๑

๒๐

๘

๒๘

๑

๑๖

๑๖

๑
๑
๑

๒๕
๒๗
๒๘

๒๕

๑๖

๒๕๔

๒๗
๒๘
๑๗๕

๔๒๙

หลักสูตร

การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

การกูช้ วี ติ ขัน้ พืน้ ฐาน
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๓. การสงเคราะห์ผดู้ อ้ ยโอกาสโดยสถานีกาชาด ซึง่ ผูด้ อ้ ยโอกาสประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสาธารณสุข และ
ภัยพิบัติ ฯลฯ ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ตามความต้องการ จำานวน ๓๕๗ ครั้ง รวม ๒๒ จังหวัด ครอบคลุม
ทั่วทุกภาค รวมผู้ได้รับการสงเคราะห์ ๗๔,๙๓๓ คน ราคาทุน ๒,๒๑๙,๘๗๔.๒๕ บาท เทียบเป็นราคาประเมินตามราคาท้องตลาด
๓,๐๑๕,๕๙๙.๖๕ บาท และมูลค่าของบริจาค ๑,๘๗๕,๖๒๑.๕๕ บาท เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถานีกาชาด
ที่ดำาเนินการ

รายงานการช่วยเหลือ
จำานวน
ครั้ง

สถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรนิ ทร์

๗๘

สถานีกาชาดที่ ๒ กรุงเทพฯ
สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่

๔
๔๑

สถานีกาชาดที่ ๔
นครราชสีมา
สถานีกาชาดที่ ๖
อรัญประเทศ
สถานีกาชาดที่ ๗
จ.อุบลราชธานี
สถานีกาชาดที่ ๘ จ.เพชรบุรี
สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ
สถานีกาชาดที่ ๑๑
วิเศษนิยม
สถานีกาชาดสิรินธร

๒๔

สถานีกาชาดเทพรัตน์
รวม

พื้นที่ได้รับการ จำานวนคน
ช่วยเหลือ

ราคาทุน

ราคา
ประเมิน

มูลค่า
ของบริจาค

๒๕,๕๘๙

๖๖๒,๒๘๘.๓๒ ๙๔๘,๘๕๘.๕๐ ๑๓๒,๔๗๔.๐๐

๑,๒๙๒
๑๐,๑๓๔

๓๒,๙๔๖.๒๔
๓๕๒,๒๔๘.๐๐ ๔๙๒,๔๖๖.๐๐ ๔๒๑,๐๓๘.๐๐

๒๘

จ.สุรนิ ทร์ จ.บุรรี มั ย์
จ.อุดรธานี
กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงราย
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.ลำาพูน
จ.พะเยา
จ.ลำาปาง
จ.นครราชสีมา
จ.ชัยภูมิ
จ.สระแก้ว

๗๒

จ.อุบลราชธานี

๑๒,๗๓๕

๑๗๔,๕๒๙.๔๕ ๑๕๘,๕๘๔.๔๘
๖๗๗.๐๘๒.๖๘ ๙๒๔.๓๑๖.๐๐ ๔๕๘,๘๑๗.๔๐

๒๑
๑๓

จ.เพชรบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

๒,๓๔๓
๕๗๘

๗๒,๔๑๗.๙๕
๑,๕๒๗.๑๘

๒

กรุงเทพฯ

๖

จ.นครศรีธรรมราช
จ.พังงา
จ.ตาก จ.ลำาปาง
๒๒ จังหวัด

๖๘
๓๕๗

๖๖๙

๖๐,๐๙๒.๔๐

๔,๓๗๔

๗๑,๕๔๙.๑๘

๒๐๐
๔,๒๘๔
๑๒,๗๓๕
๗๔,๙๓๓

๗๙,๙๘๐.๐๐ ๑๓๔,๒๑๙.๘๘

๕๖,๗๑๔.๐๐
๓๖,๖๐๓.๒๐

๓๑,๔๔๕.๙๙
๔๔,๓๘๔.๔๐
๓๔,๐๘๐.๐๐

๒๘๙,๗๒๒.๓๐

๑,๗๖๐.๐๐
๓๐๒,๑๓๒.๕๐
๖๗๗,๐๘๒.๖๘ ๙๒๔,๓๑๖.๐๐ ๔๕๘,๘๑๗.๔๐
๒,๒๑๙,๘๗๔.๒๕ ๓,๐๑๕,๕๙๙.๖๕ ๑,๘๗๕,๖๒๑.๕๕

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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๔. หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ในกิจกรรมเเว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

		ปฏิบัติงาน ๖ จังหวัด
		 จ.กำ�แพงเพชร ๑๖-๒๑ มิ.ย.๒๕๕๖
		 จ.เพชรบุรี
๒๔-๒๖ มิ.ย.๒๕๕๖
		 จ.สกลนคร ๓๐ มิ.ย. - ก.ค.๒๕๕๖
		 จ.เชียงราย ๗ - ๑๓ ก.ค.๒๕๕๖
		 จ.พะเยา
๒ ก.ค. - ๑ ส.ค.๒๕๕๖
		 จ.ปทุมธานี ๕ - ๙ ส.ค.๒๕๕๖
			 สายตาผิดปกติจากการตรวจเบื้องต้น 		
			 สายตาผิดปกติจากการตรวจโดยโครงการฯ		
			 สายตาสั้น			
			 สายตายาว			
			 สายตาเอียง			
			 พบปัญหาโรคตา		
			 รับแว่นกันลม		
			 มอบแว่นสายตา		

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

๒๒๐,๕๐๕
๘,๐๒๒
๒,๙๘๔
๓๖๒
๖๘๒
๒๘๔
๘
๔,๐๗๖

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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๕. ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
เป็นศูนย์ให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาส โดยบุคลากรที่มีความรู้ความ
ชำานาญโดยเฉพาะสามารถให้บริการได้ครบวงจรด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักวิชาการพร้อมทั้งให้คำาแนะนำา
สำาหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีผู้มาใช้บริการในศูนย์จักษุมาตรฯ รวมทั้งสิ้น ๙๔๙๒ ราย จำาแนกเป็นมารับ
การตรวจวัดสายตาในศูนย์ จำานวน ๒,๕๗๓ ราย รับการตรวจวัดสายตาผู้ด้อยโอกาสในและนอกศูนย์ จำานวน ๓,๕๕๓ ราย ตัดแว่น
สายตา ๑,๙๖๔ ราย และรับบริการอื่นๆ ๑,๔๐๒ ราย คิดเป็นมูลค่า ๒,๑๗๓,๑๘๕.๖๓ บาท
จำานวนผู้มาใช้บริการศูนย์จักษุมาตรฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เดือน/ปี

จำานวน
ผู้มารับ
การตรวจ
(คน)

ตุลาคม ๕๕
พฤศจิกายน ๕๕
ธันวาคม ๕๕
มกราคม ๕๖
กุมภาพันธ์ ๕๖
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๒๒๖,๗๒๕.๗๕
๑๔๙,๙๓๔.๕๒
๒๑๘,๓๓๒.๓๖
๑๘๙,๗๔๘.๘๒
๒๒๔,๘๘๐.๓๓
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จํานวนผู้มาใช้บริการศูนย์จักษุมาตรฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖	
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บริการอื่นๆ
(คน)
รับการตรวจ รับการตรวจ
(คน)
นอกพื้นที่
(คน)
(คน)

จำานวนผู้มารับการตรวจ (คน)

จำานวนผู้มาตัดเเว่น (คน)

จำานวนผูม้ าใช้บริการอืน่ ๆ (คน)
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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งานสนับสนุนภารกิจสำ�นักงาน		
พัฒนาบุคลากร

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มีนโยบายสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาทางด้านวิชาการ
และประสบการณ์ เพือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ลาศึกษาต่อ อบรม สัมมนา ดูงาน และร่วมประชุมกับ
หน่วยงานอืน่ ทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ สาขาต่างๆ ดังนี้
๑. ศึกษาอบรมดูงาน และเข้าประชุม ณ ต่างประเทศ จำ�นวน ๒ คน ดังนี้
		
อบรม Regional Workshop for Project Kickoff Mobile Communication for Disaster Preparedness ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย วันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
		 - พยาบาล ๑ คน
		 - เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ ๑ คน
๒. ลาศึกษาต่อและอบรมในประเทศ จำ�นวน ๗๓๓ คน ดังนี้
		๒.๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลสำ�หรับผู้บริหารทาง
การแพทย์ รุ่นที่ ๑” ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นนทบุรี (ทุกวันศุกร์และเสาร์) (แพทย์ ๑ คน)
๒.๒ วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประชุมการวางแผนครั้งสุดท้าย (Final Planning Conference:
FPC) การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๓ (พยาบาล ๒ คน)
		
๒.๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ อบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร ประจำ�ปีงบประมาณ
๒๕๕๕ รุ่นที่ ๗ (SSD๐7) ณ สำ�นักงานการเจ้าหน้าที่ (พยาบาล ๒ คน)
				 ๒.๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(จบ.ปภ.) รุน่ ที่ ๑๐ ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี (พยาบาล ๑ คน)
				 ๒.๕ วันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ อบรมระยะสัน้ ผิวหนัง สาขาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Current lssues in Dermatology ๒๐๑๓ : A To Z in Dermatology) ณ อาคาร อปร.ชัน้ ๒, ๓ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ (แพทย์ ๑ คน)
			 ๒.๖ วันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ประชุมวิชาการครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖ เรือ่ ง “Keep it Simple, Make it Good” ณ
Centara Grand at Central World กรุงเทพฯ (ทันตแพทย์/ผูช้ ว่ ย ๑ คน)
			 ๒.๗ วันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครัง้ ที่ ๒๒ เรือ่ ง “Disaster Management :
Taking Action to Better Health Outcomes ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช พระศรีนครินทร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัด
นครปฐม (พยาบาล/ผูช้ ว่ ย ๑ คน)
			 ๒.๘ วันที่ ๗ - ๑๑ , ๑๔ - ๑๘ , ๒๕ - ๒๖ และ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ อบรมเพิม่ พูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ
Asian University จังหวัดชลบุรี
				 - เภสัชกร ๒ คน
				 - พยาบาล ๕ คน
				 - เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ๑ คน
			 ๒.๙ วันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๕ - ๗ และ ๑๒ - ๑๕ , ๒๐ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อบรมผูบ้ ริหารระดับ
กลาง ณ ห้องประชุมชัน้ ๔ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สำ�นักงานการเจ้าหน้าที่ (เภสัชกร ๒ คน)
			 ๒.๑๐ วันที่ ๓ , ๗ , ๑๑ , ๑๗ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ประชุมตรวจรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินการ
บัญชีและการพัสดุของสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมชัน้ ๔ สำ�นักงานจัดการทรัพย์สนิ (เจ้าหน้าทีเ่ วชภัณฑ์ ๑ คน)
			 ๒.๑๑ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ฟังบรรยายเรือ่ งสภากาชาดไทยเตรียมเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างไร ณ ห้องประชุมตึก ภปร. ชัน้ ๑๘ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (เจ้าหน้าทีเ่ วชภัณฑ์ ๑ คน)
			 ๒.๑๒ วันที่ ๒๘ มกราคม - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ทัว่ ไป (การรักษาโรคเบือ้ งต้น) ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (พยาบาล ๕ คน)
			 ๒.๑๓ วันที่ ๕ - ๗ , ๑๑ - ๑๓ และ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อบรมหลักสูตร การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับกลาง ณ
ห้องประชุม ชัน้ ๔ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ (เภสัชกร ๑ คน)
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๒.๑๔ วันที่ ๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อบรมหลักสูตรวิทยากร ICS (Incident Command System) Basic & Intermediate
Course and Planning Process ณ วังรีรสี อร์ท ตำ�บลเขาพระ จังหวัดนครนายก (เภสัชกร ๑ คน)
		 ๒.๑๕ วันที่ ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อบรมการฝึกชุดปฏิบตั กิ ารแพทย์ฉกุ เฉินเคลือ่ นทีเ่ ร็วตอบโต้ภยั พิบตั ิ (DMERT-Disaster
Medical Emergency Response Team) ณ โรงแรมบัดดีโ้ อเรียลเทล รีเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
			 - เภสัชกร ๑ คน
			 - พยาบาล ๕ คน
			 - เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ๑ คน
			 - เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ๑ คน
			 - ผูช้ ว่ ยเภสัชกร ๑ คน
			 - นักการภารโรง ๑ คน
		 ๒.๑๖ วันที่ ๒๒ , ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อบรมการทดสอบ UAT (โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทางการเงินการบัญชีฯ ของสภากาชาดไทย) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์
			 - เภสัชกร ๒ คน
			 - เจ้าหน้าทีเ่ วชภัณฑ์ ๒ คน
			 - เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ๑ คน
		 ๒.๑๗ วันที่ ๑ , ๔ - ๘ , ๑๑ - ๑๕ , ๒๐ - ๒๑ , ๒๕ - ๒๖ และ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ร่วมทดสอบ
และตรวจรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศทางการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สภากาชาดไทย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
อาคารเฉลิมบูรณะนนท์
			 - เภสัชกร ๓ คน
			 - เจ้าหน้าทีเ่ วชภัณฑ์ ๔ คน
			 - เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ๑ คน
		 ๒.๑๘ วันที่ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ อบรมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ของสภากาชาดไทย ณ สำ�นักงาน
การเจ้าหน้าที่ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ จังหวัดเพชรบุรี
		 - เภสัชกร ๑ คน
		 - เจ้าหน้าทีเ่ วชภัณฑ์ ๑ คน
		 ๒.๑๙ วันที่ ๗ - ๙ และ ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ร่วมกิจกรรมนำ�เสนอผลงานเอกสารวิชาการกลุม่ และปัจฉิมนิเทศหลักสูตร
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำ�หรับผูบ้ ริการทางการแพทย์รนุ่ ที่ ๑ ณ โรงแรมเมธาวลัย อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
			 - แพทย์ ๑ คน
			 - พยาบาล ๑ คน
			 - นักการภารโรง ๑ คน
		 - พนักงานรักษาความปลอดภัย ๑ คน
๒.๒๐ วันที่ ๒๑ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ อบรมหลักสูตรวิทยากร Incident Command System (ICS)
ณ โรงแรมดราก้อนบีชรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เภสัชกร ๑ คน
๒.๒๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ประชุมการจัดพิมพ์สารศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย
ณ ตึกศักรินทรภักดี ชัน้ ล่าง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เจ้าหน้าทีเ่ วชภัณฑ์ ๑ คน
๒.๒๒ วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ นำ�เสนอ Project Proposal ในการอบรมพัฒนาผูบ้ ริหารระดับต้น
รุน่ ที่ ๒๒ ณ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สำ�นักงานการเจ้าหน้าที่
			 - เภสัชกร ๑ คน
			 - พยาบาล ๑ คน
๓. ร่วมประชุม สัมมนา อบรม ดูงานในประเทศ จำ�นวน ๒๓๓ ครัง้ ๖๗๒ คน จำ�แนกตามหัวข้อดังนี้
		
ความรูท้ างการแพทย์และพยาบาล
๑๒๓
ครัง้
๒๙๘ คน
		 ความรูท้ างด้านบริหารจัดการ
๙๖ 		
ครัง้
๓๔๑ คน
		 ความรูท้ างคอมพิวเตอร์		
๘ 		
ครัง้
๑๒ คน
		 ดูงาน		
๖ 		
ครัง้
๒๑ คน
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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สะสมพัสดุ ยาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เเละเครื่องอุปโภค บริโภค ไว้ยามฉุกเฉิน
ตารางสะสมพัสดุยา เวชภัณฑ์ และเครือ่ งมือแพทย์ เพือ่ สนับสนุนงานช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย งานบรรเทาทุกข์ผดู้ อ้ ยโอกาส
และงานประชานามัยพิทักษ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายการ

ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

ยอดสะสมจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ซื้อและผลิตเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รับบริจาคในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รวมรายรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รวมรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ยอดคงเหลือสะสมยกไปปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๕,๓๒๓,๑๕๒.๐๒
๑๓,๒๔๗,๐๒๙.๗๓
๙๓๔,๙๙๒.๑๔
๑๙,๕๐๕,๑๗๓.๘๙
๑๙,๐๖๒,๓๗๕.๓๓
๔๔๒,๗๙๘.๕๖

ตารางสรุปการจัดซื้อ การปรุง การผลิต และรับบริจาค เปรียบเทียบกับการจ่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เดือน ปี
ตุลาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
มกราคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

ซื้อและผลิต

ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
รับบริจาค

๖๑๔,๗๗๙.๑๘
๒,๐๔๒,๓๒๓.๓๘
๘๗๖,๗๐๗.๘๗
๑,๔๕๗,๓๑๑.๗๑
๕๘๐,๖๔๔.๕๓
๕๔๙,๖๐๖.๗๕
๖๓๖,๐๘๖.๓๑
๙๐๘,๒๗๕.๖๙
๕๐๐,๘๗๘.๐๓
๑,๒๗๒,๒๕๐.๔๔
๒,๒๕๒,๘๒๐.๙๖
๑,๕๕๕,๓๔๔.๘๘
๑๓,๒๔๗,๐๒๙.๗๓

๑๑๐,๔๘๓.๓๙
๕๕,๔๐๗.๓๒
๓๒๔,๘๔๒.๕๕
๓๗,๑๓๒.๖๘
๕๐.๐๐
๕,๘๔๓.๒๐
๒๒,๓๕๖.๐๐
๒๗๒,๗๑๕.๐๐
๘๙,๒๔๕.๐๐
๐.๐๐
๑๒,๘๗๖.๐๐
๔,๐๔๑.๐๐
๙๓๔,๙๙๒.๑๔

จ่าย
๑,๗๖๓,๐๔๕.๐๓
๑,๗๔๐,๗๙๗.๓๓
๒,๐๘๗,๑๘๑.๓๙
๑,๗๐๐,๕๑๖.๔๗
๑,๕๖๒,๒๓๙.๔๕
๙๐๕,๑๕๔.๕๙
๑,๓๐๕,๖๐๙.๖๐
๑,๒๓๒,๐๘๑.๑๒
๑,๒๘๑,๗๐๖.๕๑
๑,๕๔๔,๗๘๐.๓๕
๑,๘๐๑,๖๐๘.๔๘
๒,๑๓๗,๖๕๕.๐๑
๑๙,๐๖๒,๓๗๕.๓๓
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กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจ			
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (จ่ายตามภารกิจ)
กิจกรรม

ผลิต/จัดเตรียม

จ่าย

หน่วย

๑. ปรุงและผลิตยา : เพือ่ จ่ายให้กบั สถานีกาชาดต่างๆ และใช้ใน
กิจการบรรเทาทุกข์ รวมทั้งจำ�หน่ายแก่บุคคลทั่วไป
๒. จั ด ยาชุ ด สามั ญ : ประกอบด้ ว ยยาและเวชภั ณ ฑ์
๕ รายการ สำ � หรั บ แจกจ่ า ยประชาชนทั่ ว ไป และ
ผู้ประสบภัยต่างๆ ยอดยกมา ๓๑,๖๓๐ ชุด
๓. จัดยาชุดสำ�หรับชุมชน : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ ๑๗
รายการ เพือ่ แจกจ่ายให้กบั ชุมชนต่างๆ เช่นโรงเรียน วัด หมูบ่ า้ น
ฯลฯ ยอดยกมา ๘๘ ชุด
๔. จัดตู้ยาสามัญ : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ ๒๓ รายการ
๕. จัดชุดปฐมพยาบาล : ประกอบด้วยยาและเวชภัณฑ์ ๑๓
รายการ ยอดยกมา ๒,๓๓๕ ชุด
๖. จัดชุดเครื่องมือแพทย์ สำ�หรับหน่วยแพทย์ทั่วไป หน่วยแพทย์
เฉพาะทาง และหน่วยปฐมพยาบาลต่างๆ
๗. การทำ�เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ให้ปราศจากเชื้อ
๘. ซ่อมบำ�รุงเครื่องมือแพทย์
๙. การจ่ายยาและเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์
- จ่ายเจ้าหน้าที่และครอบครัวเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
- จ่ายผู้ป่วยสถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส
- จ่ายผู้ป่วยที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

๒๐/๔๙

๑๒๔/๒๓๐

ครั้ง/รายการ

๔๐,๐๐๐/๒๐๐,๐๐๐

๗๐,๓๙๐/๓๕๑,๙๕๐

ชุด/รายการ

๑๐๐/๑,๗๐๐

๑๐๕/๑,๗๘๕

ชุด/รายการ

๕๔/๑,๒๔๒

๕๔/๑,๒๔๒

ตู้/รายการ

๑,๘๐๐/๒๓,๔๐๐

๑,๑๘๔/๑๕,๓๙๒

ชุด/รายการ

๘๔๓/๖๙,๑๒๖

๘๔๓/๖๙,๑๒๖

ครั้ง/ชิ้น

๖๙๓/๕๑,๙๗๕
๑๑๓/๙๗๙

๖๙๓/๕๑,๙๗๕
๑๑๓/๙๗๙

ครั้ง/ชิ้น
รายการ/ครั้ง

๑,๑๘๒/๒,๙๐๙

๑,๑๘๒/๒,๙๐๙

ราย/รายการ

๖,๓๔๘/๒๔,๘๓๔
๕๔/๓๖๑

๖,๓๔๘/๒๔,๘๓๔
๖๖/๑,๒๖๙

ราย/รายการ
ครั้ง/รายการ

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ ๒-๕ ระดมอาสาสมัครมาช่วยจัด

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

๕๒๐,๕๙๑.๙๖

๑,๒๙๘,๗๖๔.๗๕

๖๘๗,๙๒๕.๙๙

๔๗๖,๒๕๑.๔๘

๕๑๔,๗๐๕.๘๘

๑๘๖,๙๑๔.๐๓

๓๓๒,๙๖๒.๕๗

๕๐๓,๑๖๖.๒๖

๒๗๘,๑๓๘.๐๓

๙๐๓,๔๐๒.๔๒

๑,๑๑๖,๗๙๔.๖๗

๖๒๒,๒๐๔.๔๘

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ธันวาคม ๒๕๕๕

มกราคม ๒๕๕๖

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มีนาคม ๒๕๕๖

เมษายน ๒๕๕๖

พฤษภาคม ๒๕๕๖

มิถุนายน ๒๕๕๖

กรกฎาคม ๒๕๕๖

สิงหาคม ๒๕๕๖

กันยายน ๒๕๕๖

ยา

ตุลาคม ๒๕๕๕

เดือน ปี

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

๔๓๓,๑๔๐.๔๐

๒๙๑,๔๒๑.๒๙

๒๗๑,๒๒๕.๐๒

๒๒๒,๗๔๐.๐๐

๒๐๙,๗๓๙.๔๓

๒๗๗,๑๒๓.๗๔

๓๓๖,๕๙๒.๗๒

๖๕,๙๓๘.๖๕

๙๓๓,๖๒๑.๐๓

๑๐๖,๘๗๐.๖๘

๖๓๖,๐๗๗.๑๓

๒๓,๘๓๑.๒๑

งบประมาณ
เวชภัณฑ์

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๔๔,๖๐๕.๐๐

๙๗,๖๒๓.๐๐

๐.๐๐

๑๙๕,๓๗๐.๐๐

๒๖,๐๐๐.๐๐

๒๖,๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๔๗,๔๓๙.๒๐

๘๑,๙๑๑.๒๐

๑๐๗,๔๘๑.๕๐

๗๐,๓๕๖.๐๑

เครื่องมือแพทย์

๔,๐๔๑.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙,๙๕๖.๐๐

๕,๖๔๓.๒๐

๐.๐๐

๓๔,๕๓๒.๖๘

๓๒๔,๘๔๒.๕๕

๔๔,๕๐๙.๓๒

๑๐๐,๗๒๘.๓๙

ยา

๐.๐๐

๗,๘๗๖.๐๐

๐.๐๐

๕๐.๐๐

๑๒,๗๑๕.๐๐

๒,๔๐๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐,๘๙๘.๐๐

๙,๒๕๕.๐๐

บริจาค
เวชภัณฑ์

๑,๕๕๕,๓๔๔.๘๘

๒,๒๕๒,๘๒๐.๙๖

๑,๒๗๒,๒๕๐.๔๔

๕๐๐,๘๗๘.๐๓

๙๐๘,๒๗๕.๖๙

๖๓๖,๐๘๖.๓๑

๕๔๙,๖๐๖.๗๕

๕๘๐,๖๔๔.๕๓

๑,๔๕๗,๓๑๑.๗๑

๘๗๖,๗๐๗.๘๗

๒,๐๔๒,๓๒๓.๓๘

๖๑๔,๗๗๙.๑๘

รวมทั้งสิ้น ๑๓,๒๔๗,๐๒๙.๗๓

๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๘๙,๑๙๕.๐๐

๒๖๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๐.๐๐

๒,๖๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

เครื่องมือแพทย์ รวมงบประมาณ

ซื้อ + ผลิต ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ ๒๕๕๖

๑,๕๕๙,๓๘๕.๘๘

๒,๒๖๕,๖๙๖.๙๖

๑,๒๗๒,๒๕๐.๔๔

๕๙๐,๑๒๓.๐๓

๑,๑๘๐,๙๙๐.๖๙

๖๕๘,๔๔๒.๓๑

๕๕๕,๔๔๙.๙๕

๕๘๐,๖๙๔.๕๓

๑,๔๙๔,๔๔๔.๓๙

๑,๒๐๑,๕๕๐.๔๒

๒,๐๙๗,๗๓๐.๗๐

๗๒๕,๒๖๒.๕๗

รวม

๙๓๔,๙๙๒.๑๔ ๑๔,๑๘๒,๐๒๑.๘๗

๔,๐๔๑.๐๐

๑๒,๘๗๖.๐๐

๐.๐๐

๘๙,๒๔๕.๐๐

๒๗๒,๗๑๕.๐๐

๒๒,๓๕๖.๐๐

๕,๘๔๓.๒๐

๕๐.๐๐

๓๗,๑๓๒.๖๘

๓๒๔,๘๔๒.๕๕

๕๕,๔๐๗.๓๒

๑๑๐,๔๘๓.๓๙

จำ�นวนเงิน
รวมบริจาค
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๗๒๐,๒๐๑.๐๓

๔๘๔,๕๖๕.๑๐

๖๕๙,๑๔๔.๗๘

๖๔๑,๑๖๙.๓๗

๖๕๗,๓๐๘.๙๙

๗๗๗,๙๗๙.๒๔

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มีนาคม ๒๕๕๖

เมษายน ๒๕๕๖

พฤษภาคม ๒๕๕๖

มิถุนายน ๒๕๕๖

กรกฎาคม ๒๕๕๖

๗๖๑,๒๑๗.๗๕

๘๒๓,๐๓๒.๑๔

มกราคม ๒๕๕๖

กันยายน ๒๕๕๖

๖๖๒,๘๓๙.๗๔

ธันวาคม ๒๕๕๕

๘๓๕,๐๗๒.๖๗

๘๙๑,๘๖๐.๐๗

พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สิงหาคม ๒๕๕๖

๖๕๒,๗๐๕.๖๗

ยา

ตุลาคม ๒๕๕๕

เดือน ปี

๑๓๔,๓๙๑.๘๓

๔๔๖,๗๑๙.๘๑

๕๐๙,๒๗๐.๘๒

๔๑๖,๐๘๘.๒๒

๒๒๐,๓๔๒.๓๕

๔๖๑,๕๗๐.๓๘

๒๗๐,๔๑๒.๕๘

๒๘๘,๔๙๖.๑๔

๐.๐๐

๒๔๗,๑๒๑.๔๓

๔๒๒,๖๖๔.๘๘

๓๑๔,๗๘๒.๓๓

งบประมาณ
เวชภัณฑ์

๘๖๑,๖๙๕.๓๓

๕๒,๘๔๐.๐๐

๖,๔๒๐.๐๐

๐.๐๐

๑๗๒,๒๗๐.๐๐

๒๖,๐๐๐.๐๐

๓๕,๙๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑,๙๐๐.๐๐

๑๕๖,๙๑๑.๕๕

๘,๒๑๐.๑๑

๒,๒๘๔.๐๐

เครื่องมือแพทย์

๓๖๙,๗๙๐.๑๐

๔๖๐,๗๙๖.๐๐

๒๓๙,๕๒๗.๐๐

๑๙๗,๗๖๔.๓๐

๑๙๕,๗๑๙.๔๐

๑๔๔,๗๒๔.๔๔

๑๑๐,๙๙๖.๙๑

๕๔๗,๗๔๒.๒๘

๕๓๔,๙๔๐.๘๑

๓๙๕,๗๐๐.๖๗

๒๖๔,๘๒๖.๒๑

๖๗๕,๐๘๓.๐๓

ยา

๔๐๐.๐๐

๖,๑๘๐.๐๐

๑๑,๓๘๓.๒๙

๑๐,๕๔๕.๐๐

๒,๕๘๐.๐๐

๑๔,๑๗๐.๐๐

๓,๒๘๐.๐๐

๕,๘๐๐.๐๐

๔๑,๔๐๐.๐๐

๑๑,๒๐๘.๐๐

๑๔๖,๒๓๖.๐๖

๔๒,๖๑๐.๐๐

บริจาค
เวชภัณฑ์

๑,๗๕๗,๓๐๔.๙๑

๑,๓๓๔,๖๓๒.๔๘

๑,๒๙๓,๖๗๐.๐๖

๑,๐๗๓,๓๙๗.๒๑

๑,๐๓๓,๗๘๑.๗๒

๑,๑๔๖,๗๑๕.๑๖

๗๙๐,๘๗๗.๖๘

๑,๐๐๘,๖๙๗.๑๗

๘๒๔,๙๓๒.๑๔

๑,๐๖๖,๘๗๒.๗๒

๑,๓๒๒,๗๓๕.๐๖

๙๖๙,๗๗๒.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๑๓,๖๒๓,๓๘๘.๓๑

๑๐,๑๖๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๑๓,๔๐๐.๐๐

๗,๐๐๐.๐๐

๗๕,๕๘๐.๐๐

เครื่องมือแพทย์ รวมงบประมาณ

จ่าย ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ งบประมาณ ๒๕๕๖

๒,๑๓๗,๖๕๕.๐๑

๑,๘๐๑,๖๐๘.๔๘

๑,๕๔๔,๗๘๐.๓๕

๑,๒๘๑,๗๐๖.๕๑

๑,๒๓๒,๐๘๑.๑๒

๑,๓๐๕,๖๐๙.๖๐

๙๐๕,๑๕๔.๕๙

๑,๕๖๒,๒๓๙.๔๕

๑,๔๐๑,๒๗๒.๙๕

๒,๐๘๗,๑๘๑.๓๙

๑,๗๔๐,๗๙๗.๓๓

๑,๗๖๓,๐๔๕.๐๓

รวม

๕,๑๓๙,๗๔๓.๕๐ ๑๘,๗๖๓,๑๓๑.๘๑

๓๘๐,๓๕๐.๑๐

๔๖๖,๙๗๖.๐๐

๒๕๑,๑๑๐.๒๙

๒๐๘,๓๐๙.๓๐

๑๙๘,๒๙๙.๔๐

๑๕๘,๘๙๔.๔๔

๑๑๔,๒๗๖.๙๑

๕๕๓,๕๔๒.๒๘

๕๗๖,๓๔๐.๘๑

๑,๐๒๐,๓๐๘.๖๗

๔๑๘,๐๖๒.๒๗

๗๙๓,๒๗๓.๐๓

จำ�นวนเงิน
รวมบริจาค
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ตารางสะสมพัสดุ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
งานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และงานประชานามัยพิทักษ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รายการ

เครื่องอุปโภค บริโภค

ยอดสะสมจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ซื้อและผลิตเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รับบริจาคในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รวมรายรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
รวมรายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ยอดคงเหลือสะสมยกไปปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๕,๓๒๓,๑๕๒.๐๒
๑๑,๙๕๑,๒๒๗.๒๐
๓๗,๒๐๑,๒๐๘.๐๐
๕๔,๔๗๕,๕๘๗.๒๒
๕๐,๔๕๗,๐๕๖.๔๖
๔,๐๑๘,๕๓๐.๗๖

ตารางสรุปการจัดซื้อ เครื่องอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เดือน ปี
ตุลาคม ๒๕๕๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๕
มกราคม ๒๕๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
มีนาคม ๒๕๕๖
เมษายน ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
มิถุนายน ๒๕๕๖
กรกฎาคม ๒๕๕๖
สิงหาคม ๒๕๕๖
กันยายน ๒๕๕๖
รวมทั้งสิ้น

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

เครื่องอุปโภค บริโภค
ซื้อ (งบประมาณ) จ่าย (งบประมาณ)
๘๙,๗๖๑.๔๑
๒๗๗,๕๗๐.๑๓
๔,๒๘๐,๒๒๙.๗๐
๔,๒๘๐,๒๒๙.๗๐
๔๓๓,๑๒๔.๙๗
๑๒๒,๔๗๐.๐๖
๙๗๕,๓๑๕.๖๑
๔๑๕,๐๐๕.๖๘
๑๐๒,๗๘๒.๕๐
๒๘๑,๗๘๘.๗๖
๒๓๑,๖๕๐.๗๑
๔๖๑,๒๙๗.๙๗
๑๑,๙๕๑,๒๒๗.๒๐

๓๗๓,๗๖๘.๘๕
๔๗๘,๖๗๒.๒๗
๔,๔๘๘,๐๒๕.๕๐
๔,๔๘๗,๙๗๕.๕๐
๑,๕๑๘,๕๒๙.๑๒
๑๒๘,๖๗๒.๖๔
๑,๑๓๙,๙๕๔.๙๕
๑๐๓,๕๘๖.๗๘
๓๖๒,๗๔๘.๗๒
๓๗๒,๘๗๓.๘๕
๔๕๑,๓๗๓.๗๔
๓๔๖,๑๐๐.๘๕
๑๔,๒๕๒,๒๘๒.๗๗

ซื้อ (เงินบริจาค)
๑๑,๐๑๗,๔๕๖.๐๐
๕,๓๒๓,๔๖๐.๐๐
๑,๖๘๑,๖๒๐.๐๐
๓,๒๐๘,๖๔๐.๐๐
๔,๕๔๘,๖๔๐.๐๐
๑,๔๘๓,๖๑๒.๐๐
๑,๖๑๓,๖๔๐.๐๐
๑๖๓,๕๕๔.๐๐
๘๖๕,๕๐๐.๐๐
๐.๐๐
๓,๒๘๔,๗๕๐.๐๐
๔,๐๑๐,๓๓๖.๐๐
๓๗,๒๐๑,๒๐๘.๐๐

จ่าย (เงินบริจาค)
๑๑,๓๐๐,๒๙๔.๒๘
๒,๙๙๔,๔๙๑.๘๙
๕๒๖,๕๓๕.๒๑
๑,๑๓๗,๕๐๔.๖๒
๔๒๑,๗๙๙.๙๕
๗๒๑,๖๘๒.๑๖
๙๗๑,๐๔๖.๕๕
๕๑๙,๕๖๗.๖๖
๙๖๘,๑๗๗.๐๔
๙๐๙,๙๔๙.๐๒
๑๐,๒๗๗,๑๑๒.๙๓
๕,๙๘๓,๑๔๗.๕๙
๓๖,๗๓๑,๓๐๘.๙
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การประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ทำ�หน้าที่ในการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
ไปสู่ประชาชน ผู้บริจาค ผู้ใช้บริการ ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรและผู้บริหารในองค์กรให้ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและถูกต้อง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ เกิดความรักความศรัทธาต่อองค์กร

ผลการดำ�เนินงานการประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ลำ�ดับที่

รายละเอียดงาน

ครั้ง

๑.

งานพัฒนาบอร์ดข่าวสาร

๙๑

๒.

งานพัฒนาเสียงตามสาย

๖๖๙

๓.

งานพัฒนาการเผยเเพร่ข่าวสาร

๑๙๔

- สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร)
- บทความสัมภาษณ์ผู้บริหาร เเละเเเพทย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม/โครงการต่างๆ

๒

๔.

งานพัฒนาสารบรรเทาทุกข์

๑๒

๕.

งานพัฒนาหนังสือรายงานประจำ�ปี

๑

๖.

งานสื่อมวลชนสัมพันธ์

๑๒

๗.

งานผู้มีอุปการคุณสัมพันธ์

๓๐

๘.

งานต้อนรับเยี่ยมชมผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน

๗๖

๙.

งานถ่ายภาพทำ�ข่าว อัดขยายภาพสี

๒๓๕

๑๐.

ภาพและข่าวที่สื่อสิ่งพิมพ์ลงให้เกี่ยวกับกิจกรรมของสำ�นักงาน

๑๓๑

๑๑.

งานพัฒนาป้ายคัทเอ้าต์ และป้ายผ้ากิจกรรม/โครงการต่างๆ

๑๙

๑๒.

งานพัฒนาการตกแต่งเวที/อาคารสถานที่และการพัฒนาการจัดบอร์ดนิทรรศการในโอกาส
ต่างๆ

๗๓

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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ผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์

ออกบูธ

อวยพรวันเกิดผูม้ อี ปุ การคุณ

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

จัดงานแถลงข่าว

ออกบูธจัดนิทรรศการและรับบริจาคเงิน

อวยพรวันเกิดสือ่
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กิจกรรม ๕ ส สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรม ๕ ส ขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานในการปรับปรุงสถานที่
ทำ�งานและสภาพแวดล้อมให้เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับเกิดการใช้ทรัพยากรในด้านต่างๆ อย่างคุม้ ค่ามีประสิทธิภาพในการทำ�งานและเป็นการ
สร้างเสริมสุขอนามัย ซึ่งสำ�นักงานได้รณรงค์ป้องกันทุกระดับ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้การทำ�กิจกรรม ๕ ส ภายในสำ�นักงาน
ทุกๆ วันจันทร์-ศุกร์ เป็นเวลา ๑๕ นาทีก่อนเลิกงานและเน้นยํ้าถึงการดำ�เนินกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานมัยพิทักษ์ โดยสถานีกาชาดต่างๆ ได้ดำ�เนินกิจกรรม ๕ ส
Big Cleaning Day ดังนี้

สถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรนิ ทร์
จัดกิจกรรม ๕ ส จำ�นวน ๒ ครัง้
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ และ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
กำ�เเพงก่อนทำ�

กำ�เเพงหลังทำ�

สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
จัดกิจกรรม ๕ ส วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จัดกิจกรรม ๕ ส จำานวน ๓ ครัง้
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕, วันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

สถานีกาชาดที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี
จัดกิจกรรม ๕ ส วันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
และจัดที่สาขาอำาเภอสิรินธร วันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๕๖

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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สถานีกาชาดที่ ๘ จังหวัดเพชรบุรี
จัดกิจกรรม ๕ ส จำ�นวน ๔ ครั้ง
วันที่ ๑๙ และ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕,
วันที่ ๑๗ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก)
จัดกิจกรรม ๕ ส วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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การเยีย่ มชมกิจการของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
และหน่วยงานภายนอก
สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปภารกิจ และบทบาทของสำ�นักงานแก่บุคลากร
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการของสำ�นักงาน ทั้งในด้านการบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ซึ่งถือเป็นความสำ�คัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ดังนี้
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และ
คณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชม บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย
จำ�กัด โดยมีคุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร ให้การต้อนรับ และพาเยีย่ มชมการปฏิบตั งิ านของบริษทั
ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำ�บลมาบตาพุด อำ�เภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ Mr.Dang Minh Chau ผู้อำ�นวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดเวียดนาม นำ�คณะเหล่ากาชาดจังหวัด
และเจ้าหน้าที่จำ�นวน ๓๐ คน มาศึกษางานในประเทศไทยในเรื่องความสำ�เร็จในการจัดการกับวิกฤตจากมหาอุทกภัยปีพ.ศ.๒๕๕๔
การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ และคลังสัมภาระของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ระบบการหารายได้ที่ดีรวมทั้งระบบการจัดการ
อาสาสมัคร และโรงพยาบาล และการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชุมชน ซึ่งสภากาชาดเวียดนาม
คาดหวังว่าจะจัดตั้งศูนย์ในแบบเดียวกันโดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยมีนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ และศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายวิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและคณะ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือเรื่อง
การช่วยเหลือและให้การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดารกับสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ มูลนิธิรักษ์ไทย นำ�คณะเจ้าหน้าที่จากองค์การแคร์นานาชาติ ประเทศศรีลังกา มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
ภารกิจของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ ๔ พศจิกายน ๒๕๕๕ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย มาเยี่ยมชมกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ด้านการผลิตนํ้า คลังสัมภาระ ยา-เวชภัณฑ์ ห้องวิทยุสื่อสาร

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะผู้แทนจาก IFRC เข้าพบเพื่อติดตามการใช้
งบประมาณโครงการต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ คณะผู้แทนจาก SMK Tinggi Kajang, Selangor สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย จำ�นวน ๒๕ คน
เยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สภากาชาดญี่ปุ่น และคณะ เยี่ยมชมกิจการของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมฟังการบรรยาย
สรุปการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาการจัดการสาธารณภัย เยี่ยมชมกิจการของสำ �นักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ คณะแพทย์และพยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมด้านการ
บรรเทาทุกข์ อาทิ การบริหารจัดการคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ศูนย์วิทยุสื่อสาร

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำ�นวน ๔๕ คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจ
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ รับฟังการบรรยาย เรื่อง บทบาทและพันธกิจในการจัดการภัยพิบัติของสภากาชาดไทย และเยี่ยมชม
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ ศูนย์วิทยุสื่อสาร รถสื่อสาร รถผลิตนํ้าดื่ม คลังยาและเวชภัณฑ์ และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นักศึกษาพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำ�นวน ๓๔ คน เข้าเยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
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วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม
กิจการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ และฟังบรรยายในหัวข้อ “ระบบ
การจัดการสาธารณภัยของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ” มีนางสาว
สุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการ
ด้านภัยพิบัติ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ศึกษาเยี่ยมชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำ�ปีพ.ศ.๒๕๕๖” ซึ่งประกอบด้วยการแสดงความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้าน
การแพทย์และยา ภูมปิ ญั ญาสูน่ วัตกรรมการจัดการนาํ้ พลังงานเพือ่
อนาคต และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อม
เพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการทำ�งาน และสามารถนำ�
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กบั การบรรเทาทุกข์มากยิง่ ขึน้
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้บริหารและ
คณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
พลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการบูรณาการงาน
ศูนย์วทิ ยุสอ่ื สารสภากาชาดไทย มีนางสาวเพ็ญศรี
แผ่นเทอดไทย ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเกีย่ วกับ
การติดต่อสือ่ สารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึง
เทคนิคในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีที่มี
อยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ ณ กระทรวงพลังงาน
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และเยี่ยมชมศึกษา
ดูงานการบริหารจัดการนํ้าของกรมชลประทาน
เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเตรียมพร้อมป้องกัน
การเกิดอุทกภัยในอนาคต มีนายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรนํ้าและบำ�รุงรักษา) พร้อม
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญกรมชลประทาน ให้การต้อนรับและบรรยายถึงการจัดสรร และกักเก็บนํา้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพือ่ ป้องกัน
การเกิดอุทกภัย ณ กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ คุณฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยคม เข้าพบและร่วมหารือความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสนันสนุนกิจกรรมของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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พระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ครัง้ ที่ ๔๔
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอ้ าำ นวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พยาบาลสภากาชาดไทย
เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ครั้งที่ ๔๔ ประจำาปีพ.ศ.๒๕๕๖
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ มี
พยาบาลได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ให้ได้
รับเหรียญคือ นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ “เหรียญ
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” เป็นเหรียญซึ่ง ICRC จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มิสฟลอเรนซ์
ไนติงเกล ที่ได้สร้างคุณงามความดีและความเสียสละในการอุทิศตนต่อการพยาบาลผู้ป่วย
ทั้งในยามสงบและสงครามเป็นผู้วางรากฐานการพยาบาลและเป็นผู้ก่อกำาเนิดวิชาชีพการ
พยาบาล เหรียญนี้สร้างขึ้นโดย ICRC ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๕๕ โดยกำาหนดการมอบทุกๆ ๒ ปี

สำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ มีพยาบาลที่ได้รับเหรียญฯ ไปแล้วทั้งสิ้น ๑๒ คน ได้แก่

๑. นางสาวระเบียบ พันธุ์เพ็ง
๒. นางสุรัตน์ ขจิตตานนท์
๓. นางสาวสมทรง เกษรมาลา
๔. นางสาวอำาเผือ ทองเอี่ยม
๕. นางสาวอรสา เพชรคง
๖. นางสาวประภาพรรณ พานิชพันธุ์
๗. นางอัจฉราวรรณ โชติชัชวาล
๘. นางสาวอัมพา วัชโรทยางกูร
๙. นางสาวสุนี โพธิ์ทองคำา

อดีตหัวหน้าพยาบาลสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๒๒
อดีตหัวหน้าพยาบาลสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๓๒
อดีตหัวหน้าพยาบาลสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๓๖
อดีตหัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๔๒
รองผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๔๔
หัวหน้างานการแพทย์ผดู้ อ้ ยโอกาส ฝ่ายบริการทางการแพทย์ ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๔๖
อดีตหัวหน้าพยาบาลสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๔๘
อดีตหัวหน้าหน่วยธุรการ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๔๘
อดีตหัวหน้าหน่วยสนับสนุนบริการบรรเทาทุกข์ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๕๐
๑๐. นางสาวเพียงใจ กรรณเทพ
อดีตหัวหน้าหน่วยสัมภาระ ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๕๒
๑๑. นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๕๔
๑๒. นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ได้รับเหรียญในปีพ.ศ.๒๕๕๔
รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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บุคลากรดีเด่น ประจำาปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เเละ ๒๕๕๖
สำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลที่เป็นเสมือนกลไกหลักที่
จะทำาให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ทางสำานักงานได้พิจารณาคัดเลือก
บุคลากรดีเด่นและมอบโล่ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่มีความขยัน มีความประพฤติดี และมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรเหล่านี้ ตลอดจนยกย่องบุคลากรในระดับต่างๆ ให้เกิดความภาคภูมิใจใน
การทำางาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
บุคลากรดีเด่นของสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำาปีพ.ศ. ๒๕๕๕
แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ เจ้าหน้าที่ระดับ ๔-๖
นายสมเกียรติ ทองเจริญ
ผู้ช่วยพยาบาล ๕
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
เกิดวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๖
บรรจุเข้าทำางาน….วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๑

กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ระดับ ๑-๓
นางวิวสิทรา ภักดีศรี
ผู้ช่วยพยาบาล ๓
สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
เกิดวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔
บรรจุเข้าทำางาน…วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๑

กลุ่มที่ ๓ ลูกจ้างประจำา
นายสุนันท์ จันทะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
สถานีกาชาดที่ ๖ จังหวัดสระแก้ว
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
เกิดวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙
บรรจุเข้าทำางาน…วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๙

รายงานประจำาปี ๒๕๕๖

100
ANNUAL REPORT 2013

บุคลากรดีเด่นของสำานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประจำาปีพ.ศ. ๒๕๕๖
แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

กลุ่มที่ ๑ เจ้าหน้าที่ระดับ ๔-๖
นายอำานาจ จินันทุยา
เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ๔
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย
เกิดวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๑
บรรจุเข้าทำางาน….วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓

กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ระดับ ๑-๓
นางสาวรัชฏา เรืองอร่าม
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
เกิดวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๔
บรรจุเข้าทำางาน…วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๗

กลุ่มที่ ๓ ลูกจ้างประจำา
นายบุญธรรม ลำาดับวงศ์
พนักงานขับรถ
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
เกิดวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕
บรรจุเข้าทำางาน…วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๗
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ผูม้ อี ปุ การคุณ
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำ�นวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้บคุ คลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและเรือกูภ้ ยั ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ดังนี้
๑. นายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชยั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำ�กัด และคณะ ถวายเงิน จำ�นวน ๘,๑๒๖,๐๐๐ บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (รูปที่ ๑-๒)

๑

๒

๒. นางนิภาภรณ์ ชืน่ วาริน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพือ่ สมทบทุนซือ้ เครือ่ งสลาย
ต้อกระจกด้วยคลืน่ เสียงความถีส่ งู จำ�นวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (รูปที่ ๓-๔)

๓

๔

๓. หม่อมหลวงสุทธิฉนั ท์ วรวุฒิ ทีป่ รึกษาบริษทั ซูเปอร์-วี เอทีวี จำ�กัด และนายวัชรินทร์ รัตนวงศา กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ซูเปอร์-วี เอทีวี จำ�กัด
พร้อมครอบครัว ถวายเรือกูภ้ ยั จำ�นวน ๑ ลำ� พร้อมอุปกรณ์ เพือ่ ใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย (รูปที่ ๕-๖)

๕

๖

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ (รูปที่ ๗) ดีเจอ้อย (นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล) ตัวแทนจากคลื่นวิทยุกรีนเวฟ ๑๐๖.๕ FM มอบเงิน
จำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในงาน Green Charity มินิคอนเสิร์ต “THE HERO” นำ�โดย “มอส อ๊อฟ ว่าน”
ชวนจิตอาสาเหล่าฮีโร่ ร่วมทำ�ดีต้านภัยพิบัติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติฯ
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ (รูปที่ ๘) ดีเจ ฉอด (สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา) และนักร้อง เจ (เจตริน วรรธนะสิน) มอบเงินรายได้
จากคอนเสิร์ต “J2๐ Anniversary Concert” จำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
เพลส ถนนสุขุมวิท (อโศก) กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ (รูปที่ ๙-๑๐) ผูแ้ ทนบริษทั ซิกน่าประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มอบถุงบรรเทาทุกข์ จำ�นวน ๔๐๐ ชุด เพือ่ นำ�ไป
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (รูปที่ ๑๑) คุณนันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล ผูแ้ ทนบริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำ�กัด มอบเงินจำ�นวน
๑๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่ สนับสนุนหน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (รูปที่ ๑๒) พันเอกสุรใจ จิตต์แจ้ง ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายข่าวสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ รับมอบ
คอมพิวเตอร์ จำ�นวน ๑๐ เครือ่ ง ซึง่ ได้รบั บริจาคจากมูลนิธอิ อิ อนประเทศไทย เพือ่ นำ�ไปมอบให้โรงเรียนในถิน่ ทุรกันดาร
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๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (รูปที่ ๑๓) พระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า กรุงเทพฯ และ Mr.TogoOhta
ผู้แทนบริษัท ลูเน็กซ์ จำ�กัด พร้อมคณะผู้จำ�หน่ายแว่นตาชั้นนำ�จากประเทศญี่ปุ่น มอบกรอบแว่นตา เพื่อนำ�ไปประกอบแว่นสายตา
มอบให้ผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (รูปที่ ๑๔-๑๕) ชมรมไท้จซ๋ี กี งเพือ่ สุขภาพ สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ ร่วมใจบริจาคสีทาภายใน
อาคารไม้ของสถานีกาชาด มูลค่า ๓๒,๔๕๐ บาท
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (รูปที่ ๑๖) คุณแสนสุข ศิริพรพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท มิลลิเมด จำ�กัด และคณะ มอบยา
เวชภัณฑ์ มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำ�ไปบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ (รูปที่ ๑๗-๑๘) คุณดุจพิมพ์ เจริญศรี และคุณไพรัช ไกรพรศักดิ์ คณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้
พร้อมคณะมอบผ้าห่มกันหนาวมูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
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องค์กรภาคีเครือข่าย….สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๑๑

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ กองทัพอากาศ (รูปที่ ๑๙-๒๐) โดย น.อ. สิทธิชยั แก้วบัวดี รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
มอบผ้าห่ม จำ�นวน ๓๐๐ ผืน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รูปที่ ๒๑) โดยคุณอานุภาพ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้ากองบริหารเครือข่ายกิจการสังคม
มอบผ้าห่มจำ�นวน ๑,๕๐๐ ผืน
มูลนิธิไทยประกันชีวิต (รูปที่ ๒๒) โดยคุณศรีสุดา พูลพิพัฒน์นันท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ มอบผ้าห่มจำ�นวน ๑,๐๐๐ ผืน มูลค่า
๒๐๐,๐๐๐ บาท
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย (รูปที่ ๒๓-๒๔) โดยคุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ กรรมการกองทุน มอบเสื้อกันหนาวจำ�นวน ๑,๕๐๐ ตัว
มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
มูลนิธิอิออนประเทศไทย (รูปที่ ๒๕) โดยคุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อิออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์
จำ�กัด (มหาชน) มอบเสื้อกันหนาวจำ�นวน ๒๓๐ ตัว มูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท และชุดเครื่องเขียนจำ�นวน ๖๙๐ ชุด มูลค่า ๒๗,๖๐๐ บาท
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

บริษทั ยูนลิ เิ วอร์ ไทย เทรดดิง้ จำ�กัด (รูปที่ ๒๖-๒๗) โดยคุณภรณี เพชรจอม ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวกาย มอบชุดโลชัน่ บำ�รุงผิว
วาสลินจำ�นวน ๑,๖๐๐ ขวด และทำ�เสือ้ แจกสือ่ และศิลปินทีร่ ว่ มปฏิบตั งิ านจำ�นวน ๓๐ ตัว
กลุม่ อาสากาชาดไทยเชือ้ สายอินเดีย (รูปที่ ๒๘) โดยคุณภูพินทร์ ไค และคณะมอบเครื่องกันหนาว หมวกไหมพรม ถุงมือถุงเท้ามูลค่า
๘๖,๐๐๐ บาท
บริษทั เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำ�กัด (มหาชน) (รูปที่ ๒๙) โดยคุณเยาวเรศ กาญจนโชติกมล นำ�ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ฟาร์มเฮ้าส์ ได้แก่ แซนวิส
จำ�นวน ๑๐๐ ชิ้น แจกในงานแถลงข่าว และขนมปังสอดไส้จำ�นวน ๓,๐๐๐ ชิ้นแจกในวันปฏิบัติงาน
บริษัท แฟชั่น ฟู้ด จำ�กัด (รูปที่ ๓๐-๓๑) โดยคุณถิรกิตติ์ สถิรกุล ผู้จัดการบริษัท มอบบะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปยี่ห้อFF ผัดบะหมี่ จำ�นวน
๓,๐๐๐ เสิร์ฟให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้ร่วมปฏิบัติงาน
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๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ (รูปที่ ๓๒) คุณประทักษ์ ธีระชัยกุลพานิช ผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริษทั เอ็น วาย เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำ�กัด และ
คณะ มอบผ้าห่มโพลีเอสเตอร์ จำ�นวน ๗๔๘ ผืน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ (รูปที่ ๓๓-๓๔) ดร.ศาสดา วิรยิ านุพงศ์ รักษาการผูอ้ �ำ นวยการวิทยาลัยการจัดการเพือ่ การพัฒนา พร้อมด้วย
อาจารย์สมฤทัย ศรีสวัสดิ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมหมวกไหมพรม มูลค่า ๙,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ (รูปที่ ๓๕) คุณสิตานัน สิทธิกจิ ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์กร บริษทั ลอรีอลั (ประเทศไทย) จำ�กัด มอบผลิตภัณฑ์
บำ�รุงผิวและเส้นผม จำ�นวน ๓,๐๐๐ ชิน้ (รูปที่ ๓๖-๓๗) ผูแ้ ทนธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) มอบเงินจำ�นวน
๑๖๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนหน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ (รูปที่ ๓๘-๓๙) คุณวีณา อรัญญเกษม
กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั วันคลิกมีเดีย แอนด์ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย)
จำ�กัด มอบเงินจำ�นวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนหน่วยแพทย์
จักษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๔๒

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๔๐) คุณ Scott Murray GM / Coach Flying Farangs Ice Hockey Club มอบเงินจำ�นวน ๕๘,๔๗๔ บาท
จากการแข่งขันฮอกกี้น้าํ แข็ง ระหว่าง Canada team vs World team เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ เดอะริงค์ ไอซ์ อารีน่า
ชัน้ ๗ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม ๙
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๔๑) คุณกฤติยา ศรีสนิท ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่สายงานบริหารสินเชือ่ และปฏิบตั กิ าร บริษทั อยุธยา
แคปปิตอล ออโต้ลสิ จำ�กัด(มหาชน) และคณะมอบคอมพิวเตอร์ เพือ่ สนับสนุนการศึกษาในโครงการ “คอมพิวเตอร์เพือ่ น้องปีท่ี ๔”
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๔๒) ผูแ้ ทนรายการ โอไอซี บริษทั จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำ�กัด มอบเงินจำ�นวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการ
แว่นสายตาสภากาชาดไทย เพือ่ เด็กนักเรียนในชนบท กับกิจกรรม OIC Charity ช่วยน้องให้มองเห็น เนือ่ งในโอกาสรายการครบ ๙ ปี ภายใน
งานประกอบด้วยการร้องเพลงเปิดหมวก พร้อมทัง้ ประมูลเสือ้ เพ้นท์จากฝีมอื ศิลปินแกรมมี่ ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล ๒๑ อโศก กรุงเทพฯ
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๔๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๔๓) คุณสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา
(ดีเจฉอด) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายธุรกิจสือ่ บริษทั จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) และศิลปินนักร้อง มอบเงินจำ�นวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยการจัดคอนเสิรต์ Three Men & The Dream
Girls สนับสนุนโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพือ่ เด็ก
นักเรียนในชนบท ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชัน้ ๕ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน

๔๔

๔๕

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (รูปที่ ๔๔-๔๕) คุณวิรัช-นัชชา
ต่อเทียนชัย และครอบครัวเป็นตัวแทน สถาบันภาษา อีซีซี
มอบเงินจำ�นวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนหน่วยแพทย์จกั ษุ
ศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (รูปที่ ๔๖) คุณพิทกั ษ์ กุลทวีธนา ผูแ้ ทนบริษทั
ไทยคูณ เมดิคอล จำ�กัด มอบเงินจำ�นวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพือ่ สนับสนุน
การจัดชื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๔๖

๔๗

๔๘

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๔๗-๔๘) คุณภูพนิ ทร์ ไค พร้อมคณะ มอบเงินจำ�นวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนหน่วยแพทย์จกั ษุ
ศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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๔๙

๕๐

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๔๙) คุณรุง่ โรจน์ ดุลลาพันธ์
และทีมครูมอื อาชีพ เป็นผูแ้ ทนเด็กนักเรียนในการมอบเงินจำ�นวน
๒๖๙,๐๓๓ บาท เพือ่ สนับสนุนหน่วยแพทย์ศลั ยกรรมตกแต่ง
แก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอีน่
๕๑

๕๒

๕๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ (รูปที่ ๕๐) ผูแ้ ทนบริษทั โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน) มอบเงินจำ�นวน ๓๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการ
“ชุดธารนํา้ ใจสภากาชาดไทย ช่วยผูป้ ระสบภัย”
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ (รูปที่ ๕๑) บริษทั เอ็ม บี เค จำ�กัด (มหาชน) บริจาคผลิตภัณฑ์ฟชิ โช และปลาทูนา่ กระป๋อง มูลค่า
๕๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ใช้ในกิจการของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๕๒) นายปรีชา ประกอบกิจ ประธานกรรมการมูลนิธแิ อมเวย์เพือ่ สังคมไทย และคณะ
มอบเงินจำ�นวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
(รูปที่ ๕๓) คุณเบญจวรรณ มนัสไพบูลย์ และคุณอมรา ลีละวัฒน์ มอบเงินจำ�นวน ๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงการ
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น
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๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๕๔) คุณศิรพิ งศ์ จิระพงศ์ และคุณพัชรีพร ฐานิฐปนีย์ มอบเงินจำ�นวน ๑๓,๐๐๐ บาท เพือ่
สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอืน่
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ (รูปที่ ๕๕) นายไพโรจน์ ชืน่ ครุฑ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำ�กัด
(มหาชน) และคณะ มอบเงินจำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ สนับสนุนโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๕๖) คุณมาเรีย มาริษา ทวีผลเจริญ ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั มาเรียพิซเซเรีย แอนด์ เรสเตอรองท์
จำ�กัด มอบเงินจำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ สนับสนุนโครงการจักษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งฯ โครงการจักรยานเพือ่ เด็กนักเรียนในชนบท และหน่วยทันตกรรม
เคลือ่ นที่
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๕๗) คุณจารุวรรณ จับจำ�รูญ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรการ บริษทั นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
เป็นตัวแทนมอบเงินจำ�นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (รูปที่ ๕๘-๕๙) ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานมูลนิธโิ ตโยต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด พร้อมด้วย
นายประมนต์ สุธวี งศ์ ประธานคณะกรรมการบริษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ร่วมเป็นประธานพิธมี อบเงินจำ�นวน
๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพือ่ สนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอืน่
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ (รูปที่ ๖๐) คุณอมฤตา ใจอารีย์ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลพญาไท ๑
มอบกรอบแว่นตาให้ศนู ย์จกั ษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย เพือ่ นำ�ไปประกอบแว่นสายตาให้ผปู้ ว่ ยโรคตาและผูด้ อ้ ยโอกาส
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ (รูปที่ ๖๑) คุณสุปราณี ตุลารักษา ผู้แทนบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำ�กัด
มอบเงินจำ�นวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินส่วนตัว ๒,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

112
ANNUAL REPORT 2013

รายชือ่ ผูบ้ ริจาคเงิน ตัง้ แต่ ๑๒,๐๐๐ บาท ขึน้ ไป
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล
๑.นางนัชชา ต่อเทียนชัย
๒.มูลนิธิมนตรี พงษ์พานิช
๓.บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
๔.MR.KATSUYOSHI NAKANO
๕.นายไพฑูรย์-นางเกศรา มานะศิลป์
๖.มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
๗.โรงพยาบาลแม่ใจ
๘.บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มหาชน)
๙.บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำ�กัด
๑๐.นางวีณา-นายเชษฐา อรัญญเกษม
๑๑.นายรุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์
๑๒.คุณภูพินทร์ ไค
๑๓.ริษัท ทู เดอะ บิ๊ก แมงโก จำ�กัด
๑๔.บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำ�กัด (มหาชน)
๑๕.บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
๑๖.นายเดชา ศรีวีรเดชา
๑๗.นายเต็งเซีย แซ่ลี้ - นางอาเตียง แซ่เจีย และครอบครัว
๑๘.คุณณัฐยา บุญสมบัติ
๑๙.พระปริยัติธรรม สุธี (สุธีโสดา) เจ้าอาวาสวัดกันมาตยาราม
๒๐.บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
๒๑.นางสุมิตรา หงส์จินตกุล
๒๒.นายชัยวัฒน์ เครือชะเอม
๒๓.บริษัท Maria Pizzeria & Restaurant จำ�กัด
๒๔.นายกฤต สุทธิกุลการณ์
๒๕.PARKER INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) LIMITED
๒๖.บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำ�กัด
๒๗.Scott Murray - Dragon Art Media Co.,Ltd.
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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ชื่อ-นามสกุล
๒๘.งานคอนเสิร์ต "The Hero”
๒๙.ตระกูลเอื้อมนารมย์
๓๐.นายประวิทย์ หิรัญมหผล และนางจิตรา แซ่ฉั่ว
๓๑.นางอมรา ลีละวัฒน์
๓๒.นางนงราม เศรษฐพานิช
๓๓.นายจิตต์ บูรณะนิตย์
๓๔.นางสาววีนัส และนางสาววาสนา วงศ์ชัยประเสริฐ
๓๕.นางภูพินทร์ ไค และกลุ่มอาสากาชาดไทย - เชื้อสายอินเดีย
๓๖.นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
๓๗.นายสมพร ศศิโรจน์
๓๘.นายวิชาญ-นางอังศนา โชติตันติมากร
๓๙.บริษัท โกชู โคซัน จำ�กัด
๔๐.บริษัท เอสซีลอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
๔๑.นายปกรณ์ บุญสินสุข
๔๒.บริษัท โกลว์ พลังงาน จำ�กัด (มหาชน)
๔๓.นางวสุนธรา จาติกวณิช
๔๔.คุณฉุย นางประยูร เพ็ชรรื่น และครอบครัว
๔๕.ตระกูลพินธุโสภณ
๔๖.สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
๔๗.ตระกูล “บุญญานุกูล”
๔๘.พนักงานบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด
๔๙.งานคอนเสิร์ต Three Men and The Dream Girl
๕๐.นางสาวมนัสวี ภังคานนท์
๕๑.คุณจุฑาทิพ ไกรฤกษ์
๕๒.คุณกัณณิกา วิโรจนวัธน์
๕๓.นางอรทัย โกษาคาร
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๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๔๓,๕๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๓๓,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๘,๑๐๐.๐๐
๒๖,๑๖๐.๐๐
๒๖,๐๐๐.๐๐
๒๕,๘๘๘.๐๐
๒๕,๔๖๙.๒๕
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๑๐๐.๐๐

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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ชื่อ-นามสกุล
๕๔.นางสาวศิรีนุช เตชะธนิตานนท์
๕๕.นายณัฏฐกลย์ วงศ์มาศา
๕๖.คุณอลัน เหยียน
๕๗.นางภควิภา เจริญตรา
๕๘.คุณสิรินดา ชมะนันทน์
๕๙.คุณสุเมธ จิรวิภาพันธุ์
๖๐.ครอบครัวเหล่าอิทธิ
๖๑.คุณกมล จิรกิจอนุสรณ์
๖๒.นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์
๖๓.บจก.ออมรอน อีเลคทรอนิคส์
๖๔.คุณเศรษฐกานต์ อัตถากรพัฒน์
๖๕.คุณสมพร ศศิโรจน์
๖๖.นางนิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา
๖๗.คุณออเสน การบริสุทธิ์
๖๘.คุณสุภาพ เปรมโยธิน และเพื่อนในสหรัฐอเมริกา
๖๙.บริษัท ทรูมูฟ จำ�กัด
๗๐.นายเสรี เวชโช
๗๑.ครอบครัวเกตุมาลาศิริ
๗๒.คุณสุนันทา ใต้ร่มบุญ
๗๓.คุณกิตติ มานะคงตรีชีพ
๗๔.ครอบครัวลีนะวัต
๗๕.นายออเสน การบริสุทธิ์
๗๖.นางสุดารัตน์-นายวิทวัส สมุทรานนท์
๗๗.นายจง-นางสุดา อัศวินพันเลิศ
๗๘.บริษัท วันไฮไลน์ส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
๗๙.ตู้รับบริจาคประจำ�อาคารศูนย์บริการโลหิตฯ สนับสนุนกิจกรรมปากแหว่งเพดานโหว่ฯ

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

จำ�นวนเงิน
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๕,๗๕๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๒๔๐,๕๑๒.๒๕

สถานีกาชาดที่ ๒
สถานีกาชาดที่ ๖
สถานีกาชาดที่ ๑๑

สถานีกาชาดที่ ๕

สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์จักษุมาตรเเละเเว่นตา
สภากาชาดไทย

ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ
สภากาชาดไทย

สถานีกาชาดที่ ๑

ฝ่ายบริการทางการเเพทย์

ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย * *

ฝ่ายประสานงาน
สถานีกาชาด

สถานีกาชาดสิรินธร

สถานีกาชาดที่ ๗

สถานีกาชาดที่ ๓

ฝ่ายการเงินเเละบัญชี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ

ฝ่ายพัสดุทาง
การเเพทย์เเละทั่วไป

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

* ดำ�รงตําเเหน่งผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
** ดำ�รงตําเเหน่งผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ฯิ
*** ดำ�รงตําเเหน่งหัวหน้าฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด

สถานีกาชาดเทพรัตน์

สถานีกาชาดที่ ๘

สถานีกาชาดที่ ๔

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ (๒)

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ (๑) *

หัวหน้าพยาบาลสำ�นักบรรเทาทุกข์ฯ * * *

รองผู้อำ�นวยการ (๒) (ว่าง)

รองผู้อำ�นวยการ (๑)

ผู้อำ�นวยการ

สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

ผังบริหารงานของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ

หัวหน้าฝ่าย
นายแพทย์
(ว่าง)
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
งานทันตกรรม
ทันตแพทย์
(ว่าง)
ทันตเเพทย์ (จ้างชั่วคราว) (ทำ�งานที่ กช.๒)
จนท.ทันตสาธารณสุข
ผู้ช่วยทันตแพทย์		
งานธุรการทั่วไป
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.ธุรการ
นักการภารโรง
รวม ๕๙ อัตรา
แพทย์วิสามัญ ๕ อัตรา (ว่าง)
ทันตเเพทย์ (จ้างชั่วคราว) 1 อัตรา

ฝ่ายบริการทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน
งานนโยบายและแผน
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
จนท.บันทึกข้อมูล
งานประชาสัมพันธ์
จนท.ประชาสัมพันธ์
จนท.โสตทัศนศึกษา
จนท.ธุรการ
นายช่างศิลป์
นายช่างภาพ
งานเลขานุการกิจ
จนท.บริหารงานทั่วไป
จนท.ธุรการ
นักการภารโรง
รวม ๑๘ อัตรา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา

1 อัตรา
๓ อัตรา
๒ อัตรา
๑๙ อัตรา
๒ อัตรา

๒ อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
๓ อัตรา
2 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

3 อัตรา
1 อัตรา
6 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป

1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย
1 อัตรา
เภสัชกร
1 อัตรา
๖ อัตรา งานธุรการและบัญชีพัสดุ
จนท.บริหารงานทั่วไป
1 อัตรา
2 อัตรา
๒ อัตรา จนท.พัสดุ
จนท.ธุรการ
3 อัตรา
นั
ก
การภารโรง
6 อัตรา
๒ อัตรา
1 อัตรา งานจัดซื้อจัดจ้าง
5 อัตรา
1 อัตรา จนท.พัสดุ
จนท.ธุรการ
2 อัตรา
รวม ๑๓ อัตรา
งานคลังพัสดุทั่วไป
จนท.พัสดุ
8 อัตรา
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
(ว่าง)
๑ อัตรา
หัวหน้าฝ่าย
1 อัตรา งานคลังยาและเวชภัณฑ์
งานธุรการทั่วไป
เภสัชกร
6 อัตรา
จนท.บริหารงานทั่วไป
	1 อัตรา จนท.เวชภัณฑ์
3 อัตรา
จนท.ธุรการ	1 อัตรา ผู้ช่วยเภสัชกร
4 อัตรา
นักการภารโรง	3 อัตรา (ว่าง)
๑ อัตรา
งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
งานเครื่องมือแพทย์และจ่ายกลาง
พยาบาล
๗ อัตรา จนท.เวชภัณฑ์
3 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล
๔ อัตรา จนท.พัสดุ		
1 อัตรา
(ว่าง)
๒ อัตรา นายช่างเวชภัณฑ์
1 อัตรา
งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ
รวม ๔๗ อัตรา
พยาบาล
๕ อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล
๒ อัตรา
ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาฯ
(ว่าง)
1 อัตรา งานบริการและวิชาการด้านจักษุมาตรและแว่นตา
รวม ๒๔ อัตรา
พยาบาล	1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑ อัตรา
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์
๒ อัตรา
งานอำ�นวยการข้อมูล
งานธุรการทั่วไป
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
๒ อัตรา จนท.ธุรการ
๒ อัตรา
นายช่างเทคนิค
๑ อัตรา จนท.ธุรการ (จ้างชั่วคราว)
๒ อัตรา
งานวิทยุสื่อสาร
รวม ๖ อัตรา
จนท.บริหารงานทั่วไป
๑ อัตรา
จ้างชั่วคราว ๒ อัตรา
จนท.วิทยุสี่อสาร
๘ อัตรา
รวม ๑๒ อัตรา

หัวหน้าฝ่าย
งานการเงิน
จนท.การเงินและบัญชี
งานบัญชี
จนท.การเงินและบัญชี
งานงบประมาณ
จนท.การเงินและบัญชี
จนท.ธุรการ
นักการภารโรง

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย (ว่าง)
งานสารบรรณ
2 อัตรา จนท.บริหารงานทั่วไป
1 อัตรา (ว่าง)
จนท.ธุรการ
5 อัตรา คนงานทั่วไป
1 อัตรา งานการเจ้าหน้าที่
1 อัตรา บุคลากร
1 อัตรา จนท.บันทึกข้อมูล
1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานอาคารสถานที่
1 อัตรา นายช่างเทคนิค
3 อัตรา นายช่างไฟฟ้า
1 อัตรา นายช่างโยธา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
(ว่าง)
นักการภารโรง
1 อัตรา คนสวน
1๗ อัตรา งานยานพาหนะ
3 อัตรา จนท.บริหารงานทั่วไป
13 อัตรา นายช่างเครื่องกล
๕ อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานขับรถ
๖ อัตรา นักการภารโรง
รวม ๕๕ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา
3 อัตรา
๙ อัตรา

รองผู้อำ�นวยการ (๒) (ว่าง)

รองผู้อำ�นวยการ (๑)

ผู้อำ�นวยการ

อัตรากำ�ลังสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ประจำ�ปี ๒๕๕๖ [๔๘๙ อัตรา] ประจำ� ๔๖๔ อัตรา
แพทย์วสิ ามัญ ๕ อัตรา ชัว่ คราว ๒๐ อัตรา
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1 อัตรา
๓ อัตรา
๑ อัตรา
๔ อัตรา
1 อัตรา
๔ อัตรา
๑ อัตรา
๓ อัตรา

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
จนท.ธุรการ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
รวม ๑๒ อัตรา

1 อัตรา
๖ อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
1 อัตรา
๒ อัตรา

สถานีกาชาดที่ ๕ สวางคนิวาส
จ.สมุทรปราการ

หัวหน้าพยาบาล
ผช.หน. พยาบาล
(ว่าง)
พยาบาล
จนท.บริหารงานทั่วไป (ว่าง)
จนท.ธุรการ
คนงานทั่วไป
จนท.พัสดุ (จ้างชั่วคราว)
รวม ๑๔ อัตรา
จ้างชั่วคราว ๓ อัตรา
1 อัตรา
๖ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
1 อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา

หัวหน้าสถานีกาชาด
1 อัตรา
หัวหน้าพยาบาล
๑ อัตรา
พยาบาล
๑๓ อัตรา
ผู้ช่วยเภสัช
1 อัตรา
ผู้ช่วยพยาบาล
๖ อัตรา
จนท.ธุรการ
1 อัตรา
จนท.ธุรการ (จ้างชั่วคราว) (ประกันสุขภาพฯ) 1 อัตรา
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์
1 อัตรา
จนท.พยาบาล
1 อัตรา
จนท.การเงินและบัญชี
๑ อัตรา
พนักงานขับรถ
๒ อัตรา
นักการภารโรง
๒ อัตรา
พนักงานรักษาความปลอดภัย
๒ อัตรา
รวม ๓๒ อัตรา
จ้างชั่วคราว ๑ อัตรา

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

สถานีกาชาดที่ ๑ จ.สุรนิ ทร์

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
(ว่าง)
นักจิตวิทยา (จ้างชั่วคราว)
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ (จ้างชั่วคราว)
ผู้ช่วยพยาบาล
นักเทคนิกการเเพทย์ (จ้างชั่วคราว) (ว่าง)
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
นักการภารโรง (จ้างชั่วคราว)
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม ๑๔ อัตรา
จ้างชั่วคราว ๔ อัตรา
1 อัตรา
๖ อัตรา
๑ อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
๓ อัตรา
๒ อัตรา

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
จนท.ธุรการ (ว่าง)
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
คนสวน
รวม ๑๓ อัตรา

1 อัตรา
๕ อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๒ อัตรา
1 อัตรา

สถานีกาชาดที่ ๑๑ (วิเศษนิยม)
กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
จนท.ธุรการ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม ๑๕ อัตรา

1 อัตรา
๗ อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
๒ อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา

สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์
จนท.ธุรการ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นักการภารโรง
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถ (จ้างชั่วคราว)
รวม ๑๔ อัตรา
จ้างชั่วคราว ๑ อัตรา

สถานีกาชาดที่ ๒ สุขุมาลอนามัย
กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
๗ อัตรา
๒ อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
1 อัตรา
๓ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา

1 อัตรา
๗ อัตรา
๑ อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๒ อัตรา
1 อัตรา

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
จนท.บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยพยาบาล
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์
จนท.รังสีการแพทย์
จนท.การเงินและบัญชี
จนท.บริหารงานทั่วไป (จ้างชั่วคราว)
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ (จ้างชั่วคราว)
นายช่างเทคนิค
จนท.ประกอบอาหาร
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
คนสวน
คนงานประจำ�ตึก
พนัก งานขับ รถ (จ้างชัว่ คราว) ปฏิบตั งิ านสาขาจ.พังงา
รวม ๒๙ อัตรา
จ้างชั่วคราว ๓ อัตรา

1 อัตรา
๘ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๒ อัตรา
๓ อัตรา
๓ อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
๑ อัต รา

สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่
๑๒ ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
จนท.ธุรการ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
คนสวน
รวม ๑๖ อัตรา

สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี

สถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
จนท.บริหารงานทั่วไป (จ้างชั่วคราว)
จนท.ธุรการ
จนท.ธุรการ (จ้างชั่วคราว)
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นักเทคนิกการเเพทย์ (จ้างชั่วคราว)
รวม ๑๕ อัตรา
จ้างชั่วคราว ๔ อัตรา

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด (รวม ๒๒๕ อัตรา ชัว่ คราว ๑๗ อัตรา)

หัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์เเละประชานามัยพิทกั ษ์ (ว่าง)

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์
จนท.ธุรการ
นายช่างเทคนิค
จนท.ประกอบอาหาร
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
(ว่าง)
คนสวน
รวม ๒๑ อัตรา

สถานีกาชาดเทพรัตน์
(สถากาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
จนท.ธุรการ
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม ๑๔ อัตรา

1 อัตรา
๗ อัตรา
๒ อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๑ อัตรา
๓ อัตรา
๒ อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

สถานีกาชาดที่ ๘ (เอื้อนอนามัย)
จ.เพชรบุรี

1 อัตรา
๖ อัตรา
1 อัตรา
๑ อัตรา
๓ อัตรา
๒ อัตรา

1 อัตรา
๗ อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
๓ อัตรา
๒ อัตรา

สถานีกาชาดที่ ๔ นครราชสีมา

หัวหน้าสถานีกาชาด
พยาบาล
จนท.วิทยาศาสตร์การแพทย์
จนท.ธุรการ
จนท.บันทึกข้อมูล (จ้างชั่วคราว)
พนักงานขับรถ
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวม ๑๖ อัตรา
จ้างชั่วคราว ๑ อัตรา
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รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

รายนามคณะผูบ้ ริหารสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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รายงานประจำาปี ๒๕๕๖
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รายนามคณะผูบ้ ริหารสำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
ผู้บริหารระดับสูง
พลโท นายแพทย์อำ�นาจ บาลี		
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ		
(ว่าง)		
นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล		
แพทย์หญิงช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ		

ผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
รองผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

ผู้บริหารระดับกลาง
(ว่าง)		
แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำ�ใส		
เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์		
(ว่าง)		
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ		
นางสาวพรชนีย์ พงษ์พณิชย์พันธุ์		
นายแพทย์ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์		
นางสาวทองเปลว พงษ์รัตน์		

หัวหน้าพยาบาลสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
หัวหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ

ผู้บริหารระดับต้น
แพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์		
นางดาลัด กันทยศ		
นางสาวนิตยาภรณ์ ธนภูษิตวณิชย์		
นางวัลลภา สุขศิริมัช		
นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน		
นางเสาวลักษณ์ ธนศิริโรรัตน์		
(ว่าง)		
นางสาววิชุลดา พูนธเนศ		
นางทองพูน เสนา		
นางสาวนงพงา จันทรัตนา		

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๑
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๒
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๔
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๕
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๖
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นางธัญธรณ์ วิทยาขาว		 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๗
นางปราณี ขุนสิทธิ์
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๘
นางสาวสุดใจ เครือวณิชธรรม
หัวหน้าสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
นางสาวสมพิศ น้าเจริญ
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๑๑
นางสาวองุ่น วงศ์เจริญ
หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง)
นางสาวนฤมล พรหมวา
หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จ.ตาก)
(ว่าง)
หัวหน้างานธุรการ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
เภสัชกรหญิงสุมาลิน ศีลพิพัฒน์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
นางสุมาลี นุ่นชู
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม
หัวหน้างานทันตกรรม
ฝ่ายบริการทางการแพทย์
นางศิริพร วาสบุญมา
หัวหน้างานการแพทย์สาธารณภัย
ฝ่ายบริการทางการแพทย์
นางสาวประภาพรรณ พานิชพันธุ์
หัวหน้างานการแพทย์ผู้ด้อยโอกาส
ฝ่ายบริการทางการแพทย์
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี
หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง
หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ
นายธรรศ ทัศเจริญ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ
นางรัณภา อังศิริจินดา
หัวหน้างานเลขานุการกิจ
กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ
นางกมลธร เลาห์กิติกูล
หัวหน้างานธุรการและบัญชีพัสดุ
ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
เภสัชกรหญิงสุดสิริ ชาญณรงค์
หัวหน้างานคลังยาและเวชภัณฑ์
ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
นางลำ�พา กานติกูล
หัวหน้างานเครือ่ งมือแพทย์และจ่ายกลาง ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
นายพิทักษ์ชัย สิทธิสงคราม
หัวหน้างานคลังพัสดุทั่วไป
ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
นางสาวกันทิมา โชตน์รุ่งเรือง
หัวหน้างานจัดซื้อจัดจ้าง
ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
นายสิทธิศักดิ์ เพชรด้วง
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางขนิษฐา บุญหาญ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์
หัวหน้างานยานพาหนะ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางเยาวลักษณ์ ยอดโสภา
หัวหน้างานอำ�นวยการข้อมูล
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ สภากาชาดไทย
นางทัศนีวรรณ อินทชาติ
หัวหน้าพยาบาลสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
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รายนามคณะกรรมการจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖
ของสำ�นักงานบรรเทาทุกข์เเละประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

พลโท นายแพทย์อำ�นาจ บาลี
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ
นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล
แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบรรเทาทุกข์ฯ

คณะกรรมการจัดทำ�
๑. นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์
๒. นางสาวอุษา บุญเปลี่ยน
๓. นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี
๔. นางสาวสุกาญจน์ อยู่คง
๕. นางศิริมล คัมภีร์พันธุ์
๖. นางสาววรนุช จันทร์อุไร
๗. นางวรรณวิมล เขื่อนวัง
๘. นางดวงพร พลปัถพี
๙. นางสุมาลี นุ่นชู
๑๐. นางวิมลรัตน์ พูลสุขโข
๑๑. นางสาวอังศุมาลี อรรถเจดีย์
๑๒. นายวินัย ดำ�เกลี้ยง
๑๓. นายเฉลิมพล เพียรธุรัตน์
๑๔. นายพิทักษ์ชัย สิทธิสงคราม
๑๕. นายสมชาย สิงห์ชุมพร
๑๖. นายสุนทร ทิพยากรณ์
๑๗. นางสาวอโนชา นุชเพนียด
๑๘. นางณัฐวดี พูลอำ�ไภย์
๑๙. นางสาวกรรณิการ์ เอมแสง
๒๐. นางเสาวภาคย์ ปิ่นกุมภีร์
๒๑. นายเจริญ จารุภัทธ์พันธ์

รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ		ประธานกรรมการ
ผู้ชำ�นาญการพิเศษ พยาบาล ๗ ฝ่ายบริการทางการแพทย์		กรรมการ
หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย		กรรมการ
พยาบาล ๖ ฝ่ายบริการทางการแพทย์		กรรมการ
พยาบาล ๖ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด		กรรมการ
พยาบาล ๖ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด		กรรมการ
พยาบาล ๖ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด		กรรมการ
พยาบาล ๖ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย		กรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		กรรมการ
หัวหน้างานงบประมาณและใบสำ�คัญ ฝ่ายการเงินและบัญชี		กรรมการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๕ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ		กรรมการ
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ๕ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ		กรรมการ
นายช่างศิลป์ ๕ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ		กรรมการ
หัวหน้างานคลังพัสดุทั่วไป ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป		กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป		กรรมการ
นายช่างภาพ ๔ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ		กรรมการ
เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ (ชัว่ คราว) ศูนย์จกั ษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย 		กรรมการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๕ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ กรรมการและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๕ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๔ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๔ กลุ่มงานช่วยอำ�นวยการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

