ภาคบริการโลหิตและสถานีกาชาด สภากาชาดไทย
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

			

สถานีกาชาด

สถานีกาชาดที่ 1 พลสุรินทร์อนามัย
ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0 4451 6080
โทรสาร : 0 4451 1391
อีเมล : station1@mail.redcross.or.th
		 niratch59@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ 8 เอื้อนอนามัย
91 ถ.มาตยาวงษ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3242 5427, 0 3242 3722
โทรสาร : 0 3242 5427
อีเมล : station8@mail.redcross.or.th
		 sudjai62@hotmail.com

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
35/5 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3827 8905, 085 111 6199
โทรสาร : 0 3827 8906
อีเมล : thaiblood3@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย
80 ซ.แพร่งภูธร ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2221 5778
โทรสาร : 0 2225 6559
อีเมล : station2@mail.redcross.or.th
		 kachad2@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี
ถ.อุดรธานี-หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
อาคารสโมสรข้าราชการพลเรือนจังหวัดราชบุรี
ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 7476, 085 111 6200
โทรสาร : 0 3827 8906
อีเมล : region04th@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
121 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4426 8555, 085 111 6201
โทรสาร : 0 4426 8729
อีเมล : region05th@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
168/302-304 ถ.ประชาสโมสร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 6807, 085 111 6202
โทรสาร : 0 4324 6808
อีเมล : region06th@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
269 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4524 4628 ต่อ 105, 085 111 6203
โทรสาร : 0 4524 4629
อีเมล : region07th@yahoo.com

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
57/12 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน�้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0 5637 1447 ต่อ 200, 085 111 6204
โทรสาร : 0 5637 1448
อีเมล : region08nbc@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
138/1 ถ.พระองค์ด�ำ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5521 1353, 085 111 6205
โทรสาร : 0 5521 1355-7
อีเมล : region09@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
196 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5341 8390 ต่อ 17, 085 111 6206
โทรสาร : 0 5341 8389
อีเมล : region10th@yahoo.com

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
1 หมู่ 6 ถ.ทุ่งควรจีน ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0 7424 0220-1, 085 111 6208
โทรสาร : 0 7424 0228
อีเมล : region12th@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4424 2386
โทรสาร : 0 4425 3679
อีเมล : station4@mail.redcross.or.th
		 station_4korat@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
189 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0 2389 3663
โทรสาร : 0 2395 3676
อีเมล : station5@mail.redcross.or.th
		 rstation5@hotmail.com
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
3 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ : 0 3723 1207
โทรสาร : 0 3723 1207
อีเมล : station6@mail.redcross.or.th
		 kachad6@hotmail.com
สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี
256 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4524 5309, 0 4525 6224
โทรสาร : 0 4524 5309
อีเมล : station7@mail.redcross.or.th
		 redcrossstation7@hotmail.com

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
38/193 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7625 1178
โทรสาร : 0 7625 0185
อีเมลล์ : phuketrbc@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
33/3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0 2413 0560, 0 2454 0565
โทรสาร : 0 2413 0560
อีเมล : station11@mail.redcross.or.th
สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง (สถานีกาชาดสิรินธร)
135 หมู่ 8 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.หนองหงส์
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0 7541 1665, 0 7530 2051-3
โทรสาร : 0 7530 2119
อีเมล : station12@mail.redcross.or.th
		 station12@yahoo.com
สถานีกาชาดที่ 13 ตาก (สถานีกาชาดเทพรัตน์)
199 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี
ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5551 4061-2
โทรสาร : 0 5551 4060
อีเมล : station13@mail.redcross.or.th
		 Kachad13@hotmail.com
สถานีกาชาดที่ 14 พังงา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
570 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0 7648 1464
โทรสาร : 0 7648 1464

งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
25 ถ.ด�ำเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0 3251 2370
โทรสาร : 0 3251 2372
อีเมลล์ : bloodhuahin_nbc@yahoo.com
		 bloodhuahin@redcross.or.th

ท่านสามารถอ่านรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ในรูปแบบออนไลน์ได้ เพียงสแกน QR Code
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ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในบริเวณสถานีกาชาดสิรินธร 135
หมู่ 8 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0 7530 2172, 085 111 6207
โทรสาร : 0 7530 2170
อีเมล : region11th@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5323 5161, 0 5323 5574
โทรสาร : 0 5323 5161
อีเมล : station3@mail.redcross.or.th
		 kachad3@hotmail.com

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
(สถานีกาชาดที่ 10 เดิม)
25 ถ.ด�ำเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0 3251 1024
โทรสาร : 0 3251 2526
อีเมล : station@mail.redcross.or.th
		 trc10th@hotmail.com
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ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
ในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0 3642 2184, 085 111 6198
โทรสาร : 0 3642 2179
อีเมล : region02@hotmail.com
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แผนที่แสดงที่ตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย

ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
1/1 ซ.ข้าหลวง ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0 7562 0985
โทรสาร : 0 7562 0985
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0 3451 2887
โทรสาร : 0 3451 2887
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
8 ถ.สุรินทร์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0 4381 1669
โทรสาร : 0 4381 1669
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดก�ำแพงเพชร
17 ถ.เทศา 1 อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0 5571 1420
โทรสาร : 0 5571 1420
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4323 7136
โทรสาร : 0 4333 1111
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
ถ.เลียบเนิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0 3931 2766
โทรสาร : 0 3931 2766
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0 3881 4241
โทรสาร : 0 3881 4241
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ถ.ต�ำหนักน�้ำ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3827 1970
โทรสาร : 0 3827 1970
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 0 5641 1963
โทรสาร : 0 5641 1963
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0 4481 1203
โทรสาร : 0 4421 1203
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
ถ.อาภากร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0 7750 4644
โทรสาร : 0 7750 4644
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0 5371 6196
โทรสาร : 0 5371 6196
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
196 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5321 2638
โทรสาร : 0 5321 2638
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
8 ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0 7550 1095
โทรสาร : 0 7550 1095
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0 3951 2135
โทรสาร : 0 3951 2135
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5551 1011
โทรสาร : 0 5551 1011
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0 3731 2120
โทรสาร : 0 3731 1001, 0 3731 1732
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
หมู่ 6 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3434 0018-9
โทรสาร : 0 3434 0018
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0 4251 1580, 0 4251 1574
โทรสาร : 0 4251 1580, 0 4251 1574

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ถ.ราชด�ำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4425 4615
โทรสาร : 0 4425 4615
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
658 ถ.ราชด�ำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0 7534 1202
โทรสาร : 0 7534 1202
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0 5622 8787
โทรสาร : 0 5622 7015
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0 7351 4712
โทรสาร : 0 7351 4712
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
ถ.สุริยพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5477 4513
โทรสาร : 0 5477 4513
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
213 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2527 3878
โทรสาร : 0 2525 2160
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ถ.รมย์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4461 2169
โทรสาร : 0 4461 2169
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ถ.เทศปทุม-ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0 2581 5550
โทรสาร : 0 2593 4076
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถ.สู้ศึก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0 3260 2497
โทรสาร : 0 3260 2497
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ถ.พินิจรังสรรค์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0 3721 2719
โทรสาร : 0 3721 2719
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0 7334 9215
โทรสาร : 0 7334 9215
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
99/19 ถ.พหลโยธิน หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0 5448 2298
โทรสาร : 0 5448 2298
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3524 3613
โทรสาร : 0 3524 2868
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
560 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0 7641 1939
โทรสาร : 0 7641 1939
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0 7461 1678
โทรสาร : 0 7461 3012
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร
ถ.พิจิตร-ตะพานหิน อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0 5661 1074
โทรสาร : 0 5661 3710
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ถ.จ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5525 1144
โทรสาร : 0 5525 1144
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ถ.ด�ำเนินเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3242 6144
โทรสาร : 0 3242 6144
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0 5672 1528
โทรสาร : 0 5672 1528

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0 5452 3007
โทรสาร : 0 5452 3007
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
38/34 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7621 1766
โทรสาร : 0 7621 1766
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
333 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0 4371 3691
โทรสาร : 0 4371 3691
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
99 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0 4266 1109
โทรสาร : 0 4266 1109
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ.ขุมลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 4097
โทรสาร : 0 5361 2158
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
33 ถ.สุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7321 2955
โทรสาร : 0 7321 2955
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0 4572 4986
โทรสาร : 0 4572 4986
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง
17 ถ.ก�ำลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0 7782 1522
โทรสาร : 0 7782 1522
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ถ.ตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3887 0235
โทรสาร : 0 3887 0235
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
50 ถ.วรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 1085
โทรสาร : 0 3233 8300
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
50 ถ.รัชชูปการ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 0 4351 1511
โทรสาร : 0 4351 1511
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0 3677 0007
โทรสาร : 0 3677 0007
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำปาง
ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5421 7758
โทรสาร : 0 5421 7758
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำพูน
ถ.อินทยงยศ อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5351 0370
โทรสาร : 0 5351 0370
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ.เจริญรัฐ
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0 4281 1161
โทรสาร : 0 4281 1774
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ถ.ศรีวิเศษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0 4561 1367
โทรสาร : 0 4561 1367
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
1848 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาติเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0 4271 1326
โทรสาร : 0 4271 1326
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : 0 7473 0966
โทรสาร : 0 7471 1055

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ถ.สุทธิภิรมย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2395 0083
โทรสาร : 0 2395 0089
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0 3471 5505
โทรสาร : 0 3471 5505
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
952 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3442 6974
โทรสาร : 0 3442 6803
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
60 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0 3621 1911
โทรสาร : 0 3621 1911
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
23 ถ.ชายเขา ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7432 3760
โทรสาร : 0 7432 3760
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ถ.สิงห์บุรี-บางพาน อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0 3650 7249
โทรสาร : 0 3650 7249
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0 5661 1314
โทรสาร : 0 5661 1314
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0 3552 2457
โทรสาร : 0 3552 2457
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
168/1 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7727 2798
โทรสาร : 0 7728 9198
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0 4451 3391
โทรสาร : 0 4451 3391
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0 4241 2379
โทรสาร : 0 4241 2379
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0 3561 1234
โทรสาร : 0 3562 0060
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4222 2960
โทรสาร : 0 4222 2960, 0 4232 5588
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0 5541 3501
โทรสาร : 0 5541 3501, 05544 0708		
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0 5651 2956
โทรสาร : 0 5651 2956
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4524 4821 ต่อ 608
โทรสาร : 0 4524 4821, 0 4525 5058		
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวล�ำภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภู ถ.หนองบัวล�ำภู-เลย
อ�ำเภอเมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทรศัพท์ : 0 4237 8541
โทรสาร : 0 4237 8541

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ชั้น 4
ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0 4552 3020
โทรสาร : 0 4552 3003 กด 603

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0 3742 5117
โทรสาร : 0 3742 5117

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 0 4249 1551
โทรสาร : 0 4249 1551
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ค�ำน�ำ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้ตง้ ั สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม เมือ่ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2436 ซึง่ ต่อมาได้ถอื เป็นวันสถาปนา
สภากาชาดไทย และในปี พ.ศ. 2561 เป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี ดังนัน้ รายงานกิจการ
สภากาชาดไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 จึงเป็นฉบับทีเ่ ป็นอนุสรณ์ในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี
สภากาชาดไทยได้พฒ
ั นาก้าวหน้าเป็นลำ�ดับทุกปี สำ�หรับในปี พ.ศ. 2561 มีกจิ กรรมทีด่ เี ด่น เป็นเกียรติ
และเป็นศักดิศ์ รีแก่สภากาชาดไทย คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รบั รางวัล “เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรม
ดีเด่น” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รบั รางวัล “นักบริหาร
โรงพยาบาลดีเด่น” จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์ประพันธ์
ภานุภาค ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ ได้รบั โล่เกียรติคณ
ุ แพทย์ดเี ด่นจากแพทยสภา ในฐานะเป็น “แพทย์
ต้นแบบ”
สภากาชาดไทยมีคติทศั น์ในการดำ�เนินกิจกรรมว่าเป็นองค์กรทีเ่ ป็นพลวัต (Dynamic) คือ พลังเข้มแข็ง
และนวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิดสร้างสรรค์ จากรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2561 นี้
จะเห็นได้ชดั ถึงเจตจำ�นงทีจ่ ะให้สภากาชาดไทยเป็นองค์กรทีเ่ ป็นพลวัตและนวัตกรรม ปฏิบตั ภิ ารกิจบำ�บัดทุกข์
บำ�รุงสุขประชาชน ตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม

					

(นายแผน วรรณเมธี)			
เลขาธิการสภากาชาดไทย
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รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

สารบัญ

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
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รายนามคณะกรรมการสภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระบรมราชูปถัมภก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
สภานายิกา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
นายกลินท์ สารสิน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายเตช บุนนาค
นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ	
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายแผน วรรณเมธี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
นายวิทยา เวชชาชีวะ
นายสวนิต คงสิริ
ศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ดร.อภิชัย จันทรเสน
นายฮาราลด์ ลิงค์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
และกรรมการสภากาชาด ผู้แทน 12 ภาค

รายนามคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
เหรัญญิกสภากาชาดไทย
ดร.อภิชัย จันทรเสน
กรรมการสภากาชาดไทย
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการสภากาชาดไทย
นายวิทยา เวชชาชีวะ
กรรมการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
กรรมการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการสภากาชาดไทย
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รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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รายนามคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2561

นายแผน วรรณเมธี
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายเตช บุนนาค
นายสวนิต คงสิริ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
		
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
		
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
		
นายจ�ำนง แสงมหาชัย
		
		
		
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
		
		
นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
		
		
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
		
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ด�ำรง เหรียญประยูร
นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
นางนนทิยา แก้วเกตุ
นายพระนาย สุวรรณรัฐ
นางขนิษฐา หงสประภาส
		
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
		

เลขาธิการสภากาชาดไทย
เหรัญญิกสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกลาง
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร
และรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
(1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 2 กันยายน พ.ศ. 2561)
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการคลัง
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์
และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุวกาชาด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอาสากาชาด
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(3 กันยายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการคลัง
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
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ประวัติสภากาชาดไทย
สภาอุณาโลมแดงแห่ งชาติสยาม
26 เมษายน พ.ศ. 2436

12

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

12

ประวัติสภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย เป็นองค์การการกุศลเพื่อมนุษยธรรม ถือก�ำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) เนื่องจาก
เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่น�้ำโขง และมีการสู้รบเกิดขึ้น เป็นผล
ให้มีทหารเสียชีวิต และบาดเจ็บ ได้รับความทุกข์ทรมานจ�ำนวนมาก แต่ยังไม่มีองค์การการกุศลใดเข้าไปช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ให้เป็นกิจลักษณะ
กุลสตรีไทยที่สูงศักดิ์ในเวลานั้น โดยการน�ำของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์
(พร บุ นนาค) ได้ชักชวนบรรดาสตรีไทยช่วยกั น เรี่ ย ไรเงิ น และสิ่ ง ของ เพื่ อ ส่ ง ไปช่ วยเหลื อ ทหารที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ
และมีความเห็นว่าควรจะมีองค์การใดองค์การหนึ่งช่วยบรรเทาทุกข์ยากของทหารเช่นเดียวกับองค์การกาชาด
ของต่ า งประเทศ จึ ง ได้ น�ำความกราบบั ง คมทู ล สมเด็ จ พระนางเจ้ า สว่ า งวั ฒ นา พระบรมราชเทวี (สมเด็ จ
พระศรี ส วริ น ทิ ร า บรมราชเทวี พระพั น วั ส สาอั ย ยิ ก าเจ้ า ) ขอให้ ท รงเป็ น ชนนี บ�ำรุ ง คื อ เป็ น องค์ อุ ป ถั ม ภ์ ใ นการ
จั ด ตั้ ง องค์ ก าร เพื่ อ บรรเทาทุ ก ข์ ย ากของทหาร ความทราบถึ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพอพระราชหฤทั ย เป็ น อย่ า งยิ่ ง จึ ง พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ตั้ ง
“สภาอุ ณ าโลมแดงแห่ ง ชาติ ส ยาม” ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2436 ซึ่ ง ต่ อ มาถื อ เป็ น วั น สถาปนา
สภากาชาดไทย และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงเป็น
สภาชนนี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พั น ปี ห ลวง) ทรงเป็ น สภานายิ ก า ท่ า นผู ้ ห ญิ ง เปลี่ ย น ภาสกรวงศ์ เป็ น เลขานุ ก าริ ณี และพระเจ้ า น้ อ งนางเธอ
พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ ทรงเป็นเหรัญญิกสภาอุณาโลมแดง

สัญลักษณ์อุณาโลมแดง มีความหมายถึง สิริมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งในศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา รวมทั้งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นธงชัยของผู้เสี่ยงชีวิตเข้าปฏิบัติหน้าที่
ตามอุดมการณ์ของกาชาดสากลในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112
ซึ่งประกอบด้วย พลเรือนทั้งชายและหญิง โดยไม่จ�ำกัดลัทธิศาสนา

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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คณะกรรมการสภากาชาดสยามชุดแรก พุทธศักราช 2464

การด�ำเนินงานของสภาอุณาโลมแดง ในระยะแรกมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ คือ การจัดส่งยา เวชภัณฑ์อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภคต่างๆ ไปช่วยทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ ครั้นเมื่อกรณีพิพาท และการสู้รบ
ดังกล่าวยุติลงแล้ว กิจการของสภาอุณาโลมแดงก็ระงับไปด้วย และซบเซาอยู่เป็นเวลานาน จึงได้กลับฟื้นคืนมาใหม่
เนื่ อ งจากพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เมื่ อ ครั้ ง ยั ง ทรงเป็ น สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เสด็ จ
พระราชด�ำเนินกลับจากการศึกษาในประเทศอังกฤษ ผ่านมาทางประเทศญี่ปุ่นได้ทอดพระเนตรโรงพยาบาลของ
สภากาชาดญี่ปุ่น ท�ำให้ทรงด�ำริว่า ถ้าได้จัดตั้งโรงพยาบาลของกาชาดขึ้นในประเทศไทยบ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่
บ้านเมืองอย่างมาก
ดังนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงได้ทรงร่วมกับพระราชโอรส พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ทรงบริจาค
ทรัพย์รวมกับทุนของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่ สร้างโรงพยาบาลขึ้นในที่ดินส่วนพระองค์ อยู่ที่ริมถนนพระรามที่ 4
เนื้อที่ประมาณ 141 ไร่ 48 ตารางวา แล้วโปรดเกล้าฯ ขนานนามตามพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
ชนกนาถ และเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้เจ็บไข้ทั่วไป เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457
เมื่อมีการเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว ต่อมาได้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาการพยาบาลขึ้น ชื่อว่า
“โรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดสยาม” เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2457 โรงเรียนการพยาบาลนี้ ต่อมาได้ววิ ฒ
ั นาการ
เป็นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปัจจุบัน และเมื่อปี
พ.ศ. 2463 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร (เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี)
ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างตึกสุทธาทิพย์ ใช้เป็นหอพักนักเรียนพยาบาล และที่ท�ำการโรงเรียน
พยาบาล ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
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ครั้นเมื่อมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่ อ วั นที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎเกล้ าเจ้ าอยู ่ หัว ทรงค�ำนึ ง ถึ ง พระคุ ณูป การของ
สมเด็จพระบรมราชชนนี และทรงพระราชปรารภจะสร้างสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ให้ยั่งยืนอยู่ในประเทศไทย
เพื่ อ เป็ น ที่ เ ชิ ด ชู พ ระเกี ย รติ ย ศสมเด็ จ พระบรมราชชนนี คู ่ กั น กั บ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ อั น เป็ น สถานที่
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ย ศสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�ำนวน 258,000 บาท
มอบให้สภากาชาดไทย เพื่ออ�ำนวยการสร้างตึกใหญ่หลังหนึ่งที่มุมถนนสนามม้า (คือถนนอังรีดูนังต์ในปัจจุบัน)
ติดต่อกับถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นที่ท�ำการแห่งใหม่ของสถานปาสเตอร์ ซึ่งสภากาชาดไทย
ได้รับโอนจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2460 พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ทั้งฝ่ายหน้า
ฝ่ายในต่างได้ทรงบริจาคเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ได้เงินอีกจ�ำนวนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องตกแต่ง
อาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถานที่แห่งใหม่
นี้ว่า “สถานเสาวภา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนี และได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงประกอบ
พิธเี ปิด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2465 ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม สั น นิ บ าตฝ่ า ยบุ ร พเทศ ครั้ ง ที่ 1 ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และจากมติ
การประชุมครั้งนี้ ได้มีการเริ่มการประชานามัยพิทักษ์ขึ้น โดยสภากาชาดไทยได้จัดตั้งสถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 1
และที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2466 ซึ่งต่อมาเรียกว่า สถานีกาชาด และได้ขยายไปตามจังหวัดต่างๆ ด้วย
กับได้มีการจัดตั้งกองอนุสภากาชาดสยามขึ้น คือ ส�ำนักงานยุวกาชาดในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2465

การประชุมสภากาชาดฝ่ายบุรพเทศ ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2465
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ในปี พ.ศ. 2461 มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยไข้ และบาดเจ็บในสงครามและยามสงบ กับทั้งท�ำการบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัยพินาศ โดยไม่
เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิ ศาสนา หรือความเห็นในทางการเมืองของผู้ประสบภัย ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง
และต่อมาในปี พ.ศ. 2463 ได้ออกพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยสภากาชาดสยาม แก้ไขเพิม่ เติม จัดระเบียบสภากาชาดสยาม
เป็ น สมาคมอิ ส ระ ยั ง ผลให้ ค ณะกรรมการกาชาดระหว่ า งประเทศรั บ รองสภากาชาดสยาม เมื่ อ วั น ที่
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสันนิบาตสภากาชาด มีมติรับสภากาชาดสยามเป็นสมาชิก เมื่อปี พ.ศ. 2464 ต่อมา
สภากาชาดสยามเปลี่ยนชื่อเป็น สภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2482 นอกจากพระราชบัญญัติสภากาชาดไทย 2 ฉบับ
ดังกล่าวแล้ว ได้มีพระราชบัญญัติสภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมาย
กาชาด เพื่ออนุวัติตามบทแห่งอนุสัญญาเจนีวา ปี พ.ศ. 2492
ในปี พ.ศ. 2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเห็นว่า
เหล่ากาชาดจังหวัดที่เคยมีมาแต่อดีตยังมิได้ท�ำกันอย่างจริงจัง จึงมีพระราชด�ำริฟื้นฟูเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้นใหม่
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ อุปนายกผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย รับสนองพระราชด�ำริ โดยประสานกับ
พลเอก ประภาส จารุ เ สถี ย ร รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทย ขณะนั้ น ให้ ช ่ ว ยจั ด ตั้ ง เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ขึ้ น
โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ รวม 69 จังหวัด และให้
กระท�ำพิธีเปิดในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2504 พร้อมกันทุกจังหวัด เพื่อให้ตรงกับวันเปิดงานวันกาชาดประจ�ำปี
พ.ศ. 2504
ต่ อ มาได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น อี ก 2 ฉบั บ คื อ ฉบั บ ที่ 4 วั น ที่ 13 มี น าคม พ.ศ. 2550 ว่ า ด้ ว ย
เหรี ย ญกาชาด และพระราชบั ญ ญั ติ ฉบั บ ที่ 5 วั น ที่ 12 สิ ง หาคม พ.ศ. 2550 เพิ่ ม ข้ อ ความในพระราชบั ญ ญั ติ
ปี พ.ศ. 2461 ว่ า “ให้ ส ภากาชาดไทยมี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ด�ำเนิ น การอั น เป็ น สาธารณกุ ศ ลเพื่ อ มนุ ษ ยธรรม
ตามหลักการกาชาดสากล และพึงได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินงานจากรัฐ”
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ อุปนายกผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ได้กราบถวายบังคมลาออก
จากต�ำแหน่งเมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 ท�ำให้ต�ำแหน่งอุปนายกผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทยนัน้ ว่างลง
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมี พ ระราชด�ำริ ว ่ า สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเป็ น ผู ้ ที่ เ หมาะสมและไว้ ว างพระราชหฤทั ย จึ ง มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่ อ ม แต่ ง ตั้ ง ให้ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงด�ำรงต�ำแหน่ ง อุ ป นายิ ก า
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520
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พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งอุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

นั บ ตั้ ง แต่ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม แต่ ง ตั้ ง ให้ ท รงด�ำรงต�ำแหน่ ง อุ ป นายิ ก า
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ เ สด็ จ พระราชด�ำเนิ น ไป
ทรงเป็ น ประธานในการประชุ ม คณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้ ง แรก ซึ่ ง เป็ น การประชุ ม ครั้ ง ที่ 176 เมื่ อ วั น ที่
22 ธันวาคม พ.ศ. 2520 และได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกครั้ง
ในปี พ.ศ. 2560 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงด�ำรงต�ำแหน่ ง อุ ป นายิ ก า
ผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี
สภากาชาดไทยได้ พั ฒ นาเจริ ญ ก้ า วหน้ า เป็ น ล�ำดั บ ในปี พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทยได้ ด�ำเนิ น กิ จ การ
มาเป็นระยะเวลา 125 ปี สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว อาทิ โครงการ
เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไปยังส่วนภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ และงานกาชาด 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม
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17

วันสถาปนาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี แห่งการก่อตั้ง
ซึ่งตรงกับวันที่ 26 เมษายนของทุกปี ณ สถานเสาวภา

18

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนือ่ งในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย
ครบ 125 ปี แห่งการก่อตัง้ ณ บริเวณรอบสระน�ำ้ สถานเสาวภา

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
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พิธถี วายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ต�ำบลอ่าวลึกใต้
อ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สภากาชาดไทยจั ด ให้ มี ก ารถวายผ้ า พระกฐิ น เป็ น ประจ�ำทุ ก ปี เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก หน่ ว ยงานของ
สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสท�ำบุญร่วมกัน ในปีนี้
มีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ�ำนวน 6,355,282.25 บาท

20

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนือ่ งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562
ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ร่วมกับคณะผู้บริหาร
สภากาชาดไทย คณาจารย์และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และประชาชน
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

21

ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพรปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนที่ร่วม
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ความว่า
“เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ที่เรียกว่า หมาไปหมูมาในคราวนี้ ก็อย่างเดิม
ขออวยพรให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
มี อ ะไรอยากได้ อ ะไร ก็ ไ ด้ ส มปรารถนา สมกั บ ที่ ไ ด้ ช่ ว ยงานกั น มาจนเหนื่ อ ยกั น มามาก ตลอดปี นี้
ก็ มีส่ิง ที่ดีเ พิ่ม ขึ้น มาด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ ของทุ ก ๆ ท่ า น ก็ บุญ ทั้ง หลายนี้ ก็ น่า จะสนองตอบ ทำ � ให้ ท่า น
ทุกคน ได้รับสิ่งที่น่าพอใจ ก็มาปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ด้วยปีใหม่ที่สดใส แล้วก็ปลายปีก็พบกันอีก”

22

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 328

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้ ง ที่ 328 เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม พ.ศ. 2561
ก่อนการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทย
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย เนือ่ งในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

คณะกรรมการสภากาชาดไทย
รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
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คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

24

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 329

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 329 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

25

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 330

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 330 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

26

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 331

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 331 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พระราชทานสมุดบันทึก สภากาชาดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 ให้คณะกรรมการ
สภากาชาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
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งานเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงเปิดงาน “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารภู มิ สิ ริ มั ง คลานุ ส รณ์ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ และทรงพระด�ำเนิ น น�ำขบวนตามเส้ น ทางระยะทาง
3.5 กิโลเมตร และภายหลังจากทรงพระด�ำเนินถึงเส้นชัย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ
ถวายเหรียญรางวัลเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย

28

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทศิ ถวายแด่
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทยจัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
อุ ทิ ศ ถวายแด่ จอมพล สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ เจ้ า ฟ้ า บริ พั ต รสุ ขุ ม พั น ธุ ์ กรมพระนครสวรรค์ ว รพิ นิ ต
ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อดีตเคยทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งอุปนายกผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2463 – 2475 และทรงมีพระอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย
เป็นอเนกประการ

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
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พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกาชาดสดุดี
และเกียรติบตั รเชิดชูเกียรติแก่บคุ ลากรสภากาชาดไทยดีเด่น

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
เหรียญกาชาดสดุดีแก่เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างประจ�ำสภากาชาดไทย แพทย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงาน ครบ 25 ปี และเกษียณอายุ และมอบเข็มอุณาโลมทองค�ำและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
แก่บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสดศรี
วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

ผังการบริหารงานของสภากาชาดไทย

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2564

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
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สํานักงานบริหาร
วิสัยทัศน

สํานักงานบริหาร เป็ นศูนย์การขับเคลื�อนสภากาชาดไทยตามพันธกิจที�รับผิดชอบ และเป็ นศูนย์บริ หาร
งานกลางของสภากาชาดไทย

พันธกิจ
สํานักงานบริหาร มีหน้ าที�รับผิดชอบงานของสภากาชาดไทยด้ านงานประชุมผู้บริหารระดับสูง งานพิธีการ
งานสารบรรณ การสร้ างภาพลักษณ์องค์กร การสร้ างความสัมพันธ์กับขบวนการกาชาดและเสี �ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ การวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการความเสี�ยง

ยุทธศาสตร
1. ด้ านการบริหารจัดการงานประชุมผู้บริหารระดับสูง งานพิธีการ และงานสารบรรณ
2. ด้ านการสื�อสารองค์กรและความเชื�อถือศรัทธา
3. ด้ านวิเทศสารสนเทศ
4. ด้ านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย
5. ด้ านการบริหารความเสี�ยงของสภากาชาดไทย
6. ด้ านการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
โดยดําเนินการตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ดังนี �
ยุทธศาสตร์ ท� ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
ผลผลิตที� 11
ระบบการบริหารจัดการที�มปี ระสิทธิภาพ
สํานักงานบริหาร ประกอบด้ วย 4 หน่ วยงาน คือ
1. ฝ่ ายบริหารงานทัว� ไป
2. สํานักวิเทศสัมพันธ์
3. สํานักสารนิเทศและสื�อสารองค์กร
4. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
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ฝายบริหารงานทั่วไป
ภารกิจฝ่ ายบริหารงานทัว� ไป จัดการประชุมผู้บริ หารระดับสูง ได้ แก่ คณะกรรมการสภากาชาดไทย ปี ละ
4 ครัง� คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เดือนละ 1 ครัง� และคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที�สภากาชาดไทย วันพุธ
เว้ นวันพุธ ของทุกเดือน งานเลขานุการกิจ การประสานงานและอํานวยการอื�นๆ
งานพิ ธี ก าร การเสด็จ พระราชดําเนิ น ของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
พระบรมวงศานุวงศ์

สํานักวิเทศสัมพันธ
สํานักวิเทศสัมพันธ์ เป็ นหน่วยงานหลักที�รับผิดชอบงานด้ านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทัง� ในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี กับสภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงต่างประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ งานประชุมระหว่างประเทศ
งานเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ งานสืบหาติดตามญาติ ประสานงานการให้ ความช่วยเหลือ
ภัย พิ บัติใ นต่างประเทศ และประสานงานการรับ ความช่วยเหลือภัย พิ บัติภายในประเทศ รวมทัง� งานพิ ธีก าร
ต่างประเทศ ต้ อนรับแขกผู้มาเยือนจากนานาประเทศ

สรุปกิจกรรมในป พ.ศ. 2561 ในดานตางๆ ดังนี้
1. การใหความชวยเหลือและการสนับสนุนแกสภากาชาดประเทศตางๆ ดังนี �
1. มอบเครื�องอุปโภค บริโภค และยาสามัญประจําบ้ าน จํานวน 1,200 ชุด คิดเป็ นมูลค่า 100,000 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ ให้ แก่สภากาชาดเมียนมา เพื�อสนับสนุนปฏิบตั ิการบรรเทาทุกข์ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความรุนแรงทางตอนเหนือรัฐยะไข่ ณ ศาลาว่าการรัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
2. มอบเงิน จํานวน 100,000 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ เพื�อสนับสนุนเสี �ยววงเดือนแดงบังกลาเทศ ในการ
ปฏิบตั ิงานบรรเทาทุกข์ผ้ ปู ระสบภัยจากสถานการณ์ความรุนแรงทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ ณ ที�พักพิงชั�วคราว
เมืองคอกซ์บาซาร์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
3. มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื�อนที� 8 เตียง จํานวน 1 คัน ถุงบรรจุโลหิต ขนาด 350 ml จํานวน 24,000 ถุง
และนํ า� ยาตรวจหมู่โลหิ ต จํ า นวน 2,572 ขวด ให้ แก่อ งค์ ก ารกาแดงลาว เพื� อ สนับ สนุน การจัด หาโลหิ ต ของ
ศูนย์รับบริจาคเลือดองค์การกาแดงลาว ตามแผนความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและองค์ก ารกาแดงลาว
ณ โรงแรมดอนจัน พาเลซ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน� เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. มอบงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท สนับสนุนองค์การกาแดงลาว ในการดําเนินการจัด “กิจกรรม
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ โครงการด้ านโลหิตขององค์การกาแดงลาว (Strengthening LRC Blood Programme)”
ซึ�งจัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และองค์การกาแดงลาว
5. มอบเงินบริจาค จํานวน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ให้ แก่สภากาชาดญี�ปนุ่ เพื�อใช้ ในการดําเนินการ
ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแผ่นดินถล่มในประเทศญี�ปนุ่
รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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2. การประชุม/สัมมนา/อบรมระหวางประเทศ
ในปี พ.ศ. 2561 สํานักวิเ ทศสัมพัน ธ์ ได้ ป ระสานงานอํานวยความสะดวกให้ กับ คณะผู้บ ริ ห ารรวมถึง
บุคลากรสภากาชาดไทย ในการเดินทางเข้ าร่วมประชุม/สัมมนา/อบรมระหว่างประเทศต่างๆ ดังนี �
 การประชุมสภากาชาดพันธมิตร ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครัง� ใหญ่ บริ เวณประเทศญี� ปนฝั
ุ่ � งตะวันออก
เมื�อวันที� 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศญี�ปนุ่
 การประชุมพันธมิตรอาสาสมัคร ครัง� ที� 2 (Second Volunteering Alliance Meeting) เมื�อวันที� 5 – 10
มีนาคม พ.ศ. 2561 กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน
 การประชุ ม ผู้ นํ า กาชาดและเสี ย� ววงเดื อ นแดงภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ครั ง� ที� 15
(15th Southeast Asia Red Cross Red Crescent Leadership Meeting) เมื�อวันที� 10 – 11 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ รัฐมะละกา มาเลเซีย

15th Southeast Asia Red Cross Red Crescent Leadership Meeting
 การประชุมชี แ� จงเกี� ยวกับการดํ าเนิ นโครงการความร่ วมมือข้ ามพรมแดนระหว่างสภากาชาดไทย

และองค์การกาแดงลาว เมื�อวันที� 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
 การประชุมสภากาชาดพันธมิตรสภากาชาดเนปาล เมื�อวันที� 16 – 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 การประชุมความร่วมมือระหว่างสภากาชาดจีน กาชาดและเสี �ยววงเดือนแดงในกลุม่ ประเทศอาเซียน
(China-ASEAN Red Cross and Red Crescent Cooperation Forum) เมื�อวันที� 12 – 14 กั น ยายน พ.ศ. 2561
ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 การอบรมหลักสูตรสําหรับผู้บริ หารระดับกลางประจําปี พ.ศ. 2561 (The 2018 ACE Programme
Module) ในหัวข้ อ “Rapid Assessment on Women and Children” เมื�อวันที� 24 – 25 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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 การประชุม สัม มนาสภากาชาด ในหัว ข้ อ “ความร่ วมมื อเพื� อการฟื �น คืน สู่สภาวะปกติ ห ลัง เกิ ด ภัย

(Red Cross Coalition for Resilience) และการประชุมความร่วมมือสภากาชาดพันธมิตรของสภากาชาดเมียนมา
ประจําปี พ.ศ. 2561 (MRCS Partnership Meeting 2018) เมื�อวันที� 14 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงเนปยีดอ
(Nay Pyi Taw) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

Myanmar Red Cross Society Partnership Meeting 2018
 การประชุมสภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชี ย แปซิ ฟิก ครัง� ที� 10 (10 th Asia

Pacific Regional Conference of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
เมื�อวันที� 11 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์

3. การประสานความรวมมือและความสัมพันธระหวางประเทศ

วันที� 12 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะผู้แทนสภากาชาดไทย นําโดย นายเตช บุนนาค
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ ายบริหาร และนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
เดินทางลงพื �นที�สาํ รวจความจําเป็ นในการให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ทู ี�ได้ รับผลกระทบจาก สถานการณ์ ความรุนแรงในรัฐยะไข่
ณ ศาลาว่าการรัฐยะไข่ เมืองชิตตเว (Sittwe) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
รายงานกิจการสภากาชาดไทย

37

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

37

วันที� 26 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทยได้ สง่ หน่วยแพทย์เคลื�อนที� สภากาชาดไทย ไปตรวจ
รักษาผู้พลัดถิ�นและชาวเมืองท้ องถิ�น ณ เขตคอกซ์ บาซาร์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยแบ่งเป็ น 2 ทีม
ทีมแรกจัดตังจุ
� ดปฏิบตั ิงานที�คา่ ยพักพิงของข้ าหลวงใหญ่ผ้ ลู ี �ภัยแห่งสหประชาชาติ 4 (UNHCR Camp 4) โซน O
พื �นที� Madhrehara ทีมที�สองจัดตังจุ
� ดปฏิบตั ิงานที�โรงเรียนรัฐบาลตัวอย่าง (Ukhia Model Government School)
ณ แขวงอุคเฮีย เขตคอกซ์บาซาร์
ตลอดระยะเวลา 4 วัน หน่ ว ยแพทย์ ส ภากาชาดไทยได้ ตรวจรักษาผู้ป่วย จํานวนทัง� สิ �น 2,564 ราย
ซึ�งส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิงและเด็กอายุตํ�ากว่า 15 ปี โรคที�มีจํานวนผู้ป่วยมากที�สดุ ได้ แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคกระดูกและกล้ ามเนื �อ และโรคระบบทางเดินอาหาร กิจกรรมดังกล่าวเป็ นโครงการริเริ�มจากสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงธากา โดยได้ รับ การสนับ สนุน จากสภาเสี ย� ววงเดือ นแดงบัง กลาเทศ UNHCR และหน่ว ยงานต่า งๆ
ของรัฐบาลบังกลาเทศ

4. การตอนรับผูม าเยือนสภากาชาดไทย

วันที� 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้แทนจากสภากาชาดเยอรมัน เดินทางเข้ าเยี�ยมชมการปฏิบตั ิงาน
ของศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ และสวนงู สถานเสาวภา ในโอกาสนี � นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิ การสภากาชาดไทย ฝ่ ายบริหาร
พร้ อมด้ วยนายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์ ให้ การต้ อนรับ
ณ ห้ องประชุมศูนย์ รับบริ จาคอวัยวะ ชั �น 5 อาคารเทิดพระเกียรติฯ
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วันที่ 3 และ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะเจ้ าหน้ าที่จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
สานักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ เดินทางเข้ าเยี่ยมชมการปฏิบตั ิงานของสภากาชาดไทย

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะทางานให้ การสนับสนุนกลุม่ ประเทศในลุ่มแม่น ้าโขง
สหพันธ์ สภากาชาดและสภาเสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) พร้ อมด้ วยผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศแคนาดา
(Global Affairs Canada) นาโดย Ms. Connie Tulus เจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านการพัฒนา หลักสูตรประจาภูมิภาคอาเซียน
กระทรวงต่างประเทศแคนาดา เดินทางเข้ าพบผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ ายบุคลากร เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการ
เรื่องเพศภาวะและความหลากหลาย จากนั ้นเดินทางเข้ าพบผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
เพื่อเรียนรู้และเยี่ยมชมการปฏิบตั ิงานของสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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5. งานบริการดานกิจกรรมสานสัมพันธครอบครัว (Restoring Family Links)
สํานักวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานบริหาร ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที�ในการสานสัมพันธ์ครอบครัว โดยให้ ความช่วยเหลือ
แก่บุคคลที� ขาดการติ ด ต่อ สื�อ สารหรื อพลัด พรากจากกัน โดยมี สาเหตุอัน เนื� องมาจากภัย การสู้ร บ ภัย พิ บัติ
ทางธรรมชาติ การอพยพโยกย้ ายถิ�น ฐาน หรื อการถูกจับกุมคุมขัง ให้ ได้ กลับมาพบกับครอบครัวอีกครัง� โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื�อลดความวิตกกังวลของบุคคลที�ต้องพลัดพรากจากครอบครัว
งานบริการด้ านกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว ประกอบด้ วยการสืบหาติดตามสมาชิกของครอบครัวที�สญ
ู หาย
ตามคําร้ องของญาติโดยตรง (Tracing Request) รวมถึงคําร้ องที� ส่งผ่านสภากาชาด/สภาเสีย� ววงเดือนแดง
และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สํานักงานประจําประเทศที�ผ้ ยู ื�นคําร้ องพํานักอยู่ อีกทังการเป็
�
นสื�อกลาง
ในการนําส่งข่าวสารของครอบครัวผ่านทางจดหมายกาชาด (Red Cross Message)
ทัง� นี � ในปี พ.ศ. 2561 สํานักวิเทศสัมพันธ์ได้ ให้ บริ ก ารสืบหาติดตามญาติ และการติดต่อผ่านจดหมาย
กาชาด จํา นวนกว่ า 22 ครั ง� รวมทั ง� ได้ ส่ ง ผู้แทนจากสํา นั ก วิ เ ทศสัม พั น ธ์ เข้ าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค
ด้ านกิจ กรรมสืบหาติดตามญาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 (RFL Regional Meeting 2018) เมื�อวันที� 3 – 5 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลด้ วย

Restoring Family Links Regional Meeting 2018
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สํานักสารนิเทศและสื่อสารองคกร
สํานักสารนิเ ทศและสื�อสารองค์ก ร เป็ นศูนย์ก ลางให้ ความร่วมมือด้ านประชาสัมพัน ธ์หน่วยงานต่างๆ
ของสภากาชาดไทย รับผิดชอบงานด้ านการจัดหา รวบรวมข้ อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย
เพื�อเผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน ภายนอก และแก่สาธารณชน ให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารผ่าน Call Center 1664
ผลิตสื�อต่างๆ เพื� อการประชาสัมพัน ธ์ งานสร้ างเครื อข่ายความสัมพัน ธ์กับองค์ก รสาธารณชน และสื�อมวลชน
ดําเนิ น การในด้ านงานพิ พิธภัณ ฑ์สภากาชาดไทยเพื� อให้ เ ป็ นศูน ย์ก ารเรี ย นรู้ ป ระวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของ
สภากาชาดไทย

สํานักสารนิเทศและสื่อสารองคกร ประกอบดวย 2 กลุมงาน และ 1 งาน คือ
1. กลุม่ งานสารนิเทศ
2. กลุม่ งานสื�อสัมพันธ์
3. งานพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุสภากาชาดไทย
ผลการดําเนินงานตลอดป พ.ศ. 2561 เชน
1. งานเอกสารสิ่งพิมพ
1.1 จัดทําจดหมายข่าว “กาชาดสัมพันธ์” เผยแพร่รายปั กษ์ 24 ฉบับ ฉบับละ 2,500 เล่ม
รวมจํานวนทังสิ
� �น 60,000 เล่ม

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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1.2 จัดทานิตยสาร “สนองโอฐสภากาชาดไทย” เผยแพร่ราย 3 เดือน รวม 4 ฉบับ ฉบับละ 8,000 เล่ม
รวมจานวนทังสิ
้ ้น 32,000 เล่ม

1.3 จัดทาหนังสือพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อานวยการสภากาชาดไทย ประจาปี พ.ศ. 2560 จานวน 1,000 เล่ม
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1.4 จัดทําสมุดปฏิทินกิจกรรมและหมายเลขโทรศัพท์ ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 5,000 เล่ม

1.5 จัดทํ าหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค 125 เรื� องสุขภาพน่ารู้ เนื� องในโอกาส 125 ปี สภากาชาดไทย
จํานวน 1,000 เล่ม

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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2. ประสานงานกับสื่อมวลชนในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ของสภากาชาดไทย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายแพทย์อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ ศัลยแพทย์ประจาศูนย์ สริ ิ กิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็ งเต้ านม)
และนางอพัชชา อิทธิยาวุฒิ พยาบาลวิชาชีพ ประจาศูนย์ สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ให้ สมั ภาษณ์สดในรายการบ่ายนี ้มีคาตอบ
ในการประชาสัมพันธ์ โครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

3. งานเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์

เว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th/news/
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4. งานผลิตรายการวิทยุ
4.1 ผลิตรายการวิทยุ “สภากาชาดไทย Red Cross on Radio” ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี F.M. 89.5 MHz ออกอากาศทุกวันเสาร์ ตังแต่
� เวลา 04.00 – 04.30 น.
4.2 ผลิตรายการวิทยุ “กาชาดเพื�อชีวิต” ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบก
F.M. 102 MHz ออกอากาศทุกวันหลังข่าวต้ นชัว� โมง 11.00 น.
5. โครงการและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธภารกิจของสภากาชาดไทย

วันที� 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 สํานักสารนิเทศและสือ� สารองค์ กร สํานักงานบริหาร จัดโครงการสภากาชาดไทยพบสือ� มวลชน
ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ ห้ องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์

วันที� 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการสือ� มวลชนเยี�ยมชมศูนย์ ราชการุณย์ฯ (Press Tour)
เพื�อติดตามโครงการพัฒนาศูนย์ ราชการุณย์ฯ เขาล้ าน จังหวัดตราด และร่วมทําข่าวกิจกรรม
โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ ายบริหาร ให้ การต้ อนรับ
รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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6. พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
6.1 งานนาชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับประวัติ ความเป็ นมา และภารกิจหน้ าที่
ของสภากาชาดไทย ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในโอกาสต่างๆ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้ แก่เด็กและเยาวชน

6.2 รวบรวมเอกสารที่มีคณ
ุ ค่า เอกสารสาคัญที่เกี่ยวกับประวัติ ความเป็ นมาของสภากาชาดไทย
วิเคราะห์และประเมินคุณค่าเอกสาร จัดเรี ยง จัดทาคาอธิบาย และบันทึกข้ อมูลเอกสารจดหมายเหตุด้วยระบบ
สารสนเทศจดหมายเหตุ รวมถึงการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับและเอกสารจดหมายเหตุในรูปแบบ
ดิจิทลั ต่างๆ พร้ อมทังเผยแพร่
้
ประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุสภากาชาดไทย และให้ บริการค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการเอกสารและเอกสารจดหมายเหตุแก่หน่วยงานภายในและบุคคลทัว่ ไป
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย เปิ ดให้ เข้ าชมนิทรรศการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เสีย
ค่าเข้ าชม สาหรับการค้ นคว้ าเอกสารในหอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ หากมีความประสงค์ต้องการค้ นคว้ า
ข้ อมูลเป็ นการเฉพาะ สามารถทาหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อขออนุญาตเข้ าค้ นคว้ า

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
รับ ผิ ด ชอบงานด้ า นแผนยุท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นาสภากาชาดไทย ประสาน ก ากับ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผน
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1. การดําเนินการดานยุทธศาสตร และแผนของสภากาชาดไทย
1.1 จัดทําแผนปฏิบตั ิการสภากาชาดไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2 จัดทําแผนปฏิบตั ิการสภากาชาดไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
1.3 ประสานงานด้ านยุทธศาสตร์และแผนงานหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และหน่วยงานภายนอก
เช่น สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักนายกรัฐมนตรี
2. งานดานติดตามและประเมินผลของสภากาชาดไทย
2.1 จัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานรายเดือน (ตามตัวชี �วัดสภากาชาดไทยที�นําส่งสํานักงบประมาณ)
2.2 จั ด ทํา รายงานการติ ด ตามผลการปฏิ บ ั ติ ง าน รายไตรมาส จํา นวน 4 ฉบั บ /ปี ซึ� ง เป็ น
การรายงานการติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ตามแผนปฏิบตั ิการปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.3 จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จในการนําส่งผลผลิตตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้ บริการ
ของสภากาชาดไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
2.4 จัดทํ ารายงานประเมินผลความสําเร็ จของการดําเนิ นงานของหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย
ตามแผนปฏิบตั ิการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
3. งานดานการวิจัยของสภากาชาดไทย
3.1 ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในการเชื�อมโยงงานวิจยั และการพัฒนาระบบ
ข้ อมูลข่าวสารการวิจยั
3.2 จัดอบรมคลินิกวิจยั กาชาด จํานวนทังสิ
� �น 5 ครัง� และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการ
วิจยั จนเสร็จสิ �นโครงการ จํานวน 25 โครงการ
4. งานดานการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานสภากาชาดไทย
4.1 ให้ คําแนะนําในเรื�องการจัดทําแผนการบริหารความเสี�ยง ให้ แก่หน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย
4.2 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและติดตามแผนการบริ หารความเสี�ยง ตลอดจนให้ หน่วยงาน
ทบทวนเหตุการณ์ความเสี�ยงและแผนบริ ห ารความเสี�ยงที�ใช้ ในปั จจุบัน รวมทัง� ตัวชีว� ดั ต่างๆ เพื�อปรับและเพิ� ม
วิธีการตอบสนองความเสี�ยงให้ มีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น รวมทังเพื
� �อค้ นหาความเสี�ยงใหม่ในระดับที�มีนยั สําคัญ ซึ�งอาจ
ก่อให้ เกิดผลกระทบและสร้ างความเสียหายในระดับองค์กร
4.3 จัดทําแผนการบริหารความเสี�ยงของหน่วยงานในสภากาชาดไทย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ 20 หน่วยงานในสภากาชาดไทย และเพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของสภากาชาดไทย
4.4 จัด ทํา รายงานและประเมิ น ผลงานการบริ ห ารความเสี�ย งของทุก หน่ ว ยงานในสภากาชาดไทย
ในภาพรวม เพื�อรายงานให้ คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของสภากาชาดไทย รับทราบความคืบหน้ าตลอดจน
ปั ญหาและอุปสรรคที�ถกู ค้ นพบได้ อย่างถูกต้ องและทันเวลา
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สํานักงานกลาง

วิสัยทัศน

เป็ นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสภากาชาดไทย ด้ านบริ การยานพาหนะ การปฏิบัติ
พิ ธีก ารทางศุลกากร หนังสื อเดิน ทางสําหรั บ ผู้บ ริ ห าร และกํ ากับ ดูแลหน่วยงานให้ บ ริ ก ารสังคม เพื� อเรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย และชุมชนต้ นแบบผู้สงู อายุสขุ ภาพดี

พันธกิจ

เป็ นหน่วยงานกลางอํานวยความสะดวกให้ แก่ หน่วยงานต่างๆ ภายในสภากาชาดไทย โดยดําเนินการ
ในด้ านการให้ บริการยานพาหนะ การให้ บริการด้ านพิธีการทางศุลกากร หนังสือเดินทางและการตรวจลงตราและ
ทําหน้ าที�กํากับ ดูแลหน่วยงานที�ให้ บ ริ การสังคมตามเป้าหมาย โดยกํ ากับดูแลการบริ หารจัดการโครงการที�พัก
ผู้สงู อายุสวางคนิเวศ ให้ เป็ นต้ นแบบชุมชนผู้สงู อายุที�มีรายได้ ระดับปานกลาง ให้ มีชีวิตอิสระ มีคณ
ุ ค่า และพึ�งพา
ตนเอง ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด ให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ด้านมนุษยธรรม
ของสภากาชาดไทย และศูนย์สวางคนิวาส ให้ เป็ นสถานที�พกั ผ่อนและฟื น� ฟูสขุ ภาพอนามัยของประชาชน

ยุทธศาสตร

ดําเนินการตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ดังนี �
ยุทธศาสตร์ ท� ี 4 การพัฒนาและส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ผลผลิตที� 8
คุณภาพชีวิตที�ดีขึ �นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที� ด้อยโอกาสตามต้ นแบบของ
สภากาชาดไทย
ยุทธศาสตร์ ท� ี 6 การพัฒนาระบบแบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
ผลผลิตที� 11
ระบบการบริหารจัดการที�มปี ระสิทธิภาพ
ผลผลิตที� 12
การสื�อสารและประชาสัมพัน ธ์ ของสภากาชาดไทย เข้ าถึง กลุ่มเป้ าหมายทั�วถึ ง
และอย่างรวดเร็ว
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หน่วยงานหลักและหน่วยงานในกากับ

1. ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป สานักงานกลาง กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด
3. อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ
4. ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ ายบริ ห ารงานทั่วไป รับ ผิดชอบงานของสานัก งานในด้ านงานสารบรรณและธุรการ งานเลขานุก าร
ผู้บริหาร งานบริการห้ องประชุม งานพัสดุ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ งานจัดซือ้ จัดจ้ าง งานนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงงานติดต่อประสานงานอานวยความสะดวกระหว่างหน่วยงานในกากับของสานักงานกลาง
งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานบริการและยานพาหนะ งานศุลกากร งานหนังสือเดินทางและตรวจลงตรา
(วีซ่า) สาหรับผู้แทนสภากาชาดไทยที่ได้ รับอนุญาตไปปฏิบตั ิงานต่างประเทศ

งานพิธีการทางศุลกากร
ให้ บริการหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ในการปฏิบตั ิพิธีการศุลกากรนาสิ่งของจากต่างประเทศเข้ ามา
ในราชอาณาจักร เพื่อการรักษาพยาบาล การศึกษาวิจยั และการบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561
ดาเนินงานด้ านศุลกากร 131 เรื่อง มูลค่าสิ่งของบริจาครวมภาษี ที่ได้ รับการยกเว้ นอากรขาเข้ ามีมลู ค่า รวมทัง้ สิ ้น
103,512,316.73 บาท และอานวยความสะดวกในการนาสิ่งของผ่านด่านศุลกากรเข้ าประเทศให้ หน่วยงาน 5 หน่วยงาน
รวม 75 ครัง้
สรุปรายงานกิจการด้านศุลกากรของสานักงานกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
การนำ
สิ่งของจากต่
างประเทศ
การน
าเข้�าเข้
สิ่งาของจากต่
างประเทศ

่งของและภาษี
อากรที่ได้่ได้รับรับยกเว้
ยกเว้นน
มูลมูค่ลาค่สิา่ งสิของและภาษี
อากรที
อากร+
ขอยกเว้
ขอยกเว้
น น มูลค่าสิ่งของ
อากร+
รวม
จ�ำนวน
จ
านวน
มู
ล
ค่
า
สิ
่
ง
ของ
มูมูลลค่ค่าารวม
มู
ล
ค่
า
เพิ
่
ม
ภาษี
อ
ากร
ล�ำดับ
หน่วยงาน
(บาท)
(บาท)
(เรื่อง) ภาษี(เรื
ลาดับ
หน่ วยงาน
อากร
มูลค่(บาท)
าเพิ่ม
่อง)
(เรื่อง)
(บาท)
(บาท)
(เรื่อง)
(บาท)
1 ส�ำนักงานบริหาร
2
1
1,036,937.70
960,204
1,997,141.70
1 สานักงานบริหาร
2
1
1,036,937.70
960,204
1,997,141.70
2 ส�ำนักงานกลาง
2
2 สานักงานกลาง
2
3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
43
9
29,692,476.38
5,242,871
34,935,347.38
3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
43
9
29,692,476.38
5,242,871
34,935,347.38
ิจัยโรคเอดส์
59,096,251.65 7,483,576
7,483,576 66,579,827.65
66,579,827.65
4 4 ศูนศูย์นวิจย์ยั วโรคเอดส์
48 48
1717
59,096,251.65
ริการโลหิ
งชาติ 32 32
5 5 ศูนศูย์นบย์ริ กบารโลหิ
ตแห่ตงแห่
ชาติ
----รับจบริาคอวั
จาคอวั
6 6 ศูนศูย์นรับย์บริ
ยวะยวะ
44
----รวมทั
89,825,665.73 13,686,651
13,686,651 103,512,316.73
103,512,316.73
รวมทั
ง้ สิน้ง้ สิ้น
131131
2727
89,825,665.73
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สรุปรายงานกิจการดานปฏิบตั พ
ิ ิธีการศุลกากร (ออกของ) ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ล�ำดั
บ
ลาดั
�บ
1�
1
2�
2
3�
3
4�
4
5
5

สรุปรายงานกิจการด้านปฏิบตั พ
ิ จํิธากนวน
ี ารศุลกากรการดํ
(ออกของ)
ประจาปี มูพ.ศ.
าเนินการ
ลค่ าที2561
�ได้ รับการยกเว้ น

หน่ วยงาน
หน่หน่
วยงาน
วยงาน
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์
ศูศูนนย์ย์วบิจัยริ กโรคเอดส์
ารโลหิตแห่งชาติ
ศูนย์วิจยั โรคเอดส์
ศูศูนนย์ย์บรริับกบริ
ารโลหิ
ตแห่ยวะ
งชาติ
จาคอวั
ศูนย์บริ การโลหิ
ตแห่งชาติ
ศูโรงพยาบาลจุ
นย์รับบริจาคอวั
ยวะ
ฬาลงกรณ์
ศูนย์รับบริ จาคอวั
ยวะ
โรงพยาบาลจุ
ฬ
าลงกรณ์
สํานักงานบรรเทาทุ
กข์ฯ
โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ์
ส�ำนักงานบรรเทาทุ
รวม กกข์ข์ฯฯ
สานักงานบรรเทาทุ
รวม
รวม

(เรื� อง)
(ครั ง� )
(บาท)
านวน
การด
าเนิ(ครั
นการ
่ได้ รับการยกเว้
จ�ำนวนจ(เรื
่อง) การด�ำเนิ
นการ
้ง) มูลค่าทีมูไ่ ลด้ค่รบัาทีการยกเว้
น (บาท)น
��
��
(เรื่อง)
(ครั ง้ )
(บาท)
25 ��
25 ��
- 25
25
22 �
22 �
- 22
22
4 ��
4 ��
- 4
4
23 �
23 �
- 23
23
1 ��
1 ��
- 1
1
75 75
75 75
-

งานหนังสือเดินทางสําหรับผูบริหาร
งสือเดินผทางส
าหรับบสูผูง้บของสภากาชาดไทยตามที
ริหาร
ให้ บ ริ ก ารจัดทําหนังสือเดิงานหนั
นทางราชการแก่
้ บู ริ หารระดั
�ได้ รับอนุมัติใ ห้
เดินทางไปปฏิ
ิภารกิ
ต่างประเทศ
ในปี พ.ศ. 2561ผจํ้ บู ารินวนทั
งสิ
� บ�น สู8งรายการ
ให้ บ ริบกตัารจั
ดทจาหนั
งสือเดินทางราชการแก่
หารระดั
ของสภากาชาดไทยตามที่ได้ รับอนุมัติใ ห้
เดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 จานวนทังสิ
้ ้น 8 รายการ
สรุปรายงานกิจการงานหนังสือเดินทางราชการและตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ประจําป พ.ศ. 2561
สรุปรายงานกิจการงานหนังสือเดินทางราชการและตรวจลงตราหนั
จํานวน
การดําเนินการ งสือเดินทาง ประจาปี พ.ศ. 2561

ลําบดับ
วยงาน
ล�ำดั
หน่หน่
วยงาน
ลาดั
บ
หน่ วยงาน
กงานบริ
1 � ส�ำนัสํกานังานบริ
หารหาร
1 โรงพยาบาลจุ
สานักงานบริหฬาราลงกรณ์
2 � โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ์
3
4
5

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
�2 สถานเสาวภา
สถานเสาวภา
�3 ส�ำนัสํสถานเสาวภา
วิเทศสั
กานัวิเกทศสั
มพัมนพัธ์นธ์
�4 ศูนศูสย์นานั
ิจเยั ทศสั
โรคเอดส์
วิจย์ัยกววิโรคเอดส์
มพันธ์
รวม
5 ศูนย์วิจรวม
ยั โรคเอดส์
รวม

จ�ำนวน
(เรืจ(เรื
่อานวน
ง)� อง)
2 �่ อง)
(เรื
2
3�
1
1
1
8

การด�ำเนินการ
(ครั้งง�) )
(ครั
การด
าเนินการ
2� ง้ )
(ครั
2
2�

�3
�1
�1
�1

2
1�
1�1
1�1
7�1

8

7

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

ประเทศภูฏฏาน
าน
วีวีซซ่าา่ ประเทศภู
เทศสั
มพัพันนธ์ธ์เป็เป็นนผู
้ ด�ำําเนิเนินนการ
การ
ส�สํำานันักกวิวิเทศสั
ผูฏ้ดาน
วีซา่ มประเทศภู
สานักวิเทศสัมพันธ์เป็ นผู้ดาเนินการ

การใหบริการยานพาหนะแกหนวยงานภายในสภากาชาดไทย

การให้พ.ศ.
บริก2561
ารยานพาหนะแก่
หน่วยงานภายในสภากาชาดไทย
ในปี งบประมาณ
จัดระบบยานพาหนะเพื
�ออํานวยความสะดวกแก่บุคลากรตามภารกิจของ
ทุกหน่วยงาน
ในการเดินทางไปปฏิ
บตั จัิงดานและให้
บริการแก่ประชาชน
จํานวนทังสิ
� �น 2,626
ง� ดังนี �
ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ระบบยานพาหนะเพื
่ออานวยความสะดวกแก่
บุคครั
ลากรตามภารกิ
จของ
ทุกหน่วยงาน ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานและให้ บริการแก่ประชาชน จานวนทังสิ
้ ้น 3,097 ครัง้ ดังนี ้
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รายงานการให้บริการยานพาหนะ สานักงานกลาง ประจาปี พ.ศ. 2561
ปฏิ
ปฏิบบัตัติงิงานในกรุ
านในกรุงงเทพ
เทพ
และปริ
และปริมมณฑล
ณฑล
ลาดัล�ำดั
บ บ
หน่หน่
วยงาน
วยงาน
จจ�ำนวน
านวน ระยะทาง
ระยะทาง
(ครั
ง
้
)
(กิ
(ครั ง้ ) (กิ โลเมตร)
1 1 สานัส�กำงานบริ
หารหาร
33
27
นักงานบริ
- ส-านัส�กำนโยบายและยุ
ทธศาสตร์
48
837
นักนโยบายและยุ
ทธศาสตร์
48
- ส-านัส�กำสารนิ
เทศและสื
่อสารองค์
กร กร
381
12,364
นักสารนิ
เทศและสื
่อสารองค์
381
2 2 สานัส�กำงานกลาง
339
20,047
นักงานกลาง
339
20,047
3 3 โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ์
33
75
โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ์
75
4 4 สานัส�กำงานยุ
วกาชาด
53
1,529
นักงานยุ
วกาชาด
53
1,529
5 5 สานัส�กำงานจั
ดหารายได้
147
3,243
นักงานจั
ดหารายได้
147
3,243
6
สานักงานการคลัง
11
194
6 ส�ำนักงานการคลัง
11
194
7
สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
14
755
7 ส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
14
755
8
สานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
199
9,887
8 ส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
199
9,887
9
ศูนย์ดวงตา
293
15,420
9 ศูนย์ดวงตา
293
15,420
10 ศูนย์วิจยั โรคเอดส์
310
5,740
10 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
310
5,740
11 ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ
256
13,495
11 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
256
13,495
12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
16
864
12 ศูนศูย์ฝนึ กย์อบรมปฐมพยาบาลและสุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขภาพ
16
864
13
5,304
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพ 103
13 อนามัย
103
5,304
อนามัย
14 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
52
1,266
14 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 52
1,266
15 สานักงานบริหารระบบกายภาพ
59
1,321
นักงานบริหารระบบกายภาพ
1,321
16 15 สานัส�กำงานตรวจสอบ
659
277
16
ส�
ำ
นั
ก
งานตรวจสอบ
6
277
17 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาล
10
951
สมาคมศิ
ษย์พเก่ย์าสวิภากาชาดไทย
ทยาลัยพยาบาล
10
951
18 17 สหกรณ์
ออมทรั
24
430
18 สถาบั
สหกรณ์
ออมทรัพย์สภากาชาดไทย
24
430
นการพยาบาลศรี
สวริ นทิรา
19
2
95
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย
19
2
95
สภากาชาดไทย
รวม
2,329
94,121
รวม
2,329
94,121
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ปฏิบบัตัติงิงาน
าน
ปฏิ
ต่างจังหวัด
จานวน ระยะทาง
ระยะทาง
จ�ำนวน
(ครัง้ )) (กิ(กิโโลเมตร)
ลเมตร)
-9
3,739
3,739
37
25,961
25,961
12
12,712
12
12,712
--36
13,790
36
13,790
3,119
88
3,119
2
340
2
340
1
227
1
227
49
19,585
49
19,585
39
9,990
39
9,990
2
159
2
159
13
2,181
13
2,181
7
4,117
7
4,117
23
8,232
23
8,232
3
905
3
905
26
11,023
26
11,023
20
7,176
201
7,176
231
19
231
2,955
9
2,955
297
126,442
297 126,442

รวม
รวม
จานวน
จ�ำนวน
(ครั
(ครัง้ )ง้ )
33
5757
418
418
351
351
33
8989
155
155
13
13
15
15
248
248
332
332
312
312
269
269
23
23
126
126
55
55
85
8526
2611
1133
33
2
2
2,626
2,626

ระยะทาง
ระยะทาง
(กิ(กิ
โลเมตร)
โลเมตร)
2727
4,576
4,576
38,325
38,325
32,759
32,759
7575
15,319
15,319
6,362
6,362
534
534
982
982
29,472
29,472
25,410
25,410
5,899
5,899
15,676
15,676
4,981
4,981
13,536
13,536
2,171
2,171
12,344
12,344
7,453
7,453
1,182
1,182
3,385
3,385
95
95
220,563
220,563
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ศูนยราชการุณยสภากาชาดไทย เขาลาน จังหวัดตราด

ศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ � พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9
สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็ นอาคารใช้ จัดแสดงความเป็ นมาของศูนย์รับผู้อพยพชาวกัมพูชา เพื�อเป็ นแหล่ง
เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ด้านมนุษยธรรม และปลูกฝั งความสามัคคีให้ กับผู้มาเยือน เปิ ดให้ เข้ าชมทุกวัน ยกเว้ น
วันอังคารและวันพุธ ตังแต่
� เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยจัดให้ เจ้ าหน้ าที� หรื อพนักงานของศูนย์ฯ ให้ การต้ อนรับ
ฉายวีดิทศั น์ และบรรยายสรุป ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) มีผ้ เู ข้ าชม
พิพิธภัณฑ์ รวมทังสิ
� �น จํานวน 14,173 คน
อาคารที�พัก ได้ ทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที�มีอยู่เดิมให้ เป็ นอาคารที�พกั และอาคารจัดกิจกรรม ให้ มี
สภาพดีอยู่เสมอ ปั จจุบันมีอาคารในการให้ บริ การที�พักและจัดกิจกรรม รวม 19 อาคาร พักได้ วนั ละ 258 เตียง
สามารถใช้ พื �นที�สําหรับการเข้ าค่ายฝึ กอบรมได้ ตังแต่
� 100 - 1,000 คน และมีเต็นท์สําหรับบริ การเช่าพัก จํานวน
92 หลัง ให้ บริการผู้เข้ าพักเต็นท์ได้ วันละ 478 คน
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สถิติแสดงผลงานของศูนย์ราชการุณย์ฯ ในการให้บริการค่ายพักแรมและอาคารห้องพัก
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561

รายการ
รายการ

ปีงบประมาณ ปี งบประมาณ
ปีงบประมาณ ปี งบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559
พ.ศ.2561
2561
พ.ศ. 2559
พ.ศ.พ.ศ.
25602560
พ.ศ.
จ�ำนวนจานวน
จ�ำนวนจานวน
จ�ำนวน จานวน
จ�ำนวน จานวน
จ�ำนวน
จานวนจ�ำนวน
จานวน
(คน)
(ครั ง้ ) (ครั้ง) (คน) (คน) (ครั ง้ (ครั
) ้ง) (คน)(คน) (ครั(ครั
ง้ ) ้ง) (คน)

การใช้ออาคารรสสุ
าคารรสสุคคนธ์นธ์ในการเข้
ในการเข้าาค่ค่าายอบรม
ยอบรม
1.1.การใช้
97
14,550
45
6,750
77
11,550
สัมมนาหรือท�ำกิจกรรม
97
14,550
45
6,750
77
11,550
สัมมนาหรื อทากิจกรรม
2. การเช่าเต็นท์
278
2,419
62
298
79
333
2. การเช่าเต็นท์
278
2,419
62
298
79
333
3. การใช้สถานที่กางเต็นท์ เข้าค่ายของเยาวชน
9
1,075
6
970
2
370
3. การใช้ สถานที่กางเต็นท์ เข้ าค่ายของเยาวชน
9
1,075
6
970
2
370
4. การใช้อาคารที่พักทั้ง 19 อาคาร
7,150 31,128 4,003 15,688 6,290 13,075
4. การใช้ อาคารที่พกั ทัง้ 19 อาคาร
7,150 31,128 4,003 15,688 6,290 13,075

กิจกรรมพิเศษ

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้ อมทั ้งหน่วยงานทั ้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็ก ประจาปี พ.ศ. 2561
ณ บริเวณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด มีผ้ รู ่ วมงาน จานวน 43,618 คน

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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วันที่ 18 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 โครงการค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั ้งที่ 17 มีเยาวชนเข้ าร่วมโครงการ 123 คน
เป็ นชาย 73 คน หญิง 50 คน จาก 17 จังหวัด ณ ศูนย์ราชการุ ณย์ สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายสุพงษ์ ลิ ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็ นประธานทาบุญครบรอบ
การก่อตั ้งศูนย์ราชการุณย์ฯ ครบ 39 ปี โดยมี นายประเสริ ฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมในงานด้ วย
ณ อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด
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วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ทาการพัฒนา
ขุดลอกรางน ้าบริเวณด้ านหน้ าศาลาราชการุณย์ และเก็บขยะบริเวณหน้ าชายหาดเขาล้ าน เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ ายบริหาร นาอาสายุวกาชาด
และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ กว่า 300 คน ร่วมกันปลูกต้ นราชพฤกษ์ 860 ต้ น ในโครงการ “ป่ าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ราชการุ ณย์ สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด
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วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ ายบริหาร เป็ นประธานปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน
จานวน 86,000 ตัว ถวายเป็ นพระราชกุศลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดโดยสานักงานยุวกาชาด ร่ วมกับศูนย์ ราชการุ ณย์ ฯ
ณ บึงในศูนย์ ราชการุ ณย์ สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ทาการพัฒนาตัดหญ้ า แต่งกิ่งต้ นไม้ และขุดลอกรางระบายน ้า
บริเวณศาลาราชการุณย์และรอบๆ ศาลาหลวงพ่อแดง เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล
ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้ าน จังหวัดตราด
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อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
วิสัยทัศน

อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย เป็ นหน่วยงานในกํากับดูแลของสํานักงานกลาง ต้ นแบบที�พักอาศัย
สําหรับผู้สงู อายุสขุ ภาพดี ที�ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ มุง่ เน้ น การให้ บริการเพื�อความเป็ นอยู่ที�ปลอดภัย สะดวกสบาย
และสง่างาม สนับสนุนงานวิจยั พัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ด้านผู้สงู อายุ เพื�อเป็ นแหล่งอ้ างอิงในระดับประเทศ
และอาเซียน

พันธกิจ
1. บริหารจัดการอาคารสวางคนิเวศ เพื�อให้ บริการแก่ผ้ พู กั อาศัย ครอบคลุมด้ านกายภาพและสิ�งแวดล้ อม
กิจกรรมสําหรับผู้สงู อายุด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เพื�อความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
2. ให้ บริการทางวิชาการเพื�อเผยแพร่และแลกเปลี�ยนความรู้ในระดับหน่วยงาน ระดับประเทศและนานาชาติ
3. สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายด้ านบริการทางวิชาการและการวิจยั เกี�ยวกับผู้สงู อายุ
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื�อดํารงไว้ ซึ�งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย
5. สืบค้ นแสวงหาทรัพยากรและมีการบริหารจัดการที�ดี เพื�อสนับสนุนการดําเนินงาน
6. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื�องและเป็ นระบบ
7. สร้ างคุณภาพชีวิตและสิ�งแวดล้ อมที�ดีตอ่ บุคลากรในหน่วยงาน

ยุทธศาสตร
ต้ นแบบที�พกั อาศัยสําหรับผู้สงู อายุสขุ ภาพดีของสภากาชาดไทย ที�ใช้ ชีวิตอย่างอิสระ มีคณ
ุ ค่า พึ�งพาตนเอง

แผนยุทธศาสตร

1. ให้ บริการด้ านกายภาพและสิ�งแวดล้ อมสําหรับผู้สงู อายุเพื�อความปลอดภัยและสะดวกสบายสําหรับ
ชนชันกลางตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย
�
2. ให้ บริ การด้ านสุขภาพอนามัย สํ าหรั บ ผู้สูงอายุใ นภาวะปกติ และฉุก เฉิ น รวมทัง� การส่ง ต่อเพื� อการ
รักษาพยาบาล
2.1 บริการด้ านสุขภาพอนามัยครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาล
เบือ� งต้ น เมื�อบาดเจ็บ และ/หรื อเจ็บป่ วย รวมทัง� การนําส่งโรงพยาบาลเพื�อการรักษาต่อเนื�องและการช่วยชีวิ ต
ตลอดจนการฟื น� ฟูสขุ ภาพและกายภาพบําบัดให้ หายหรือทุเลาจากอาการเจ็บป่ วยต่างๆ
2.2 จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื�อเสริมสร้ างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ สมบูรณ์แข็งแรง
เหมาะสม และปลอดภัย ตามสภาวะสุขภาพของผู้สงู อายุทงในและนอกสถานที
ั�
�
3. บูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวข้ องเพื�อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย
การบริหารจัดการพืน้ ที่ศูนย์ สวางคนิวาส สภากาชาดไทย

ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย มีพื ้นที่โดยประมาณ 105 ไร่ ประกอบด้ วย 4 หน่วยงาน คือ
1. ศูนย์เวชศาสตร์ฟืน้ ฟู
2. สถานีกาชาดที่ 5 สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
3. อาคารที่พกั ผู้สงู อายุสวางคนิเวศ
4. สถานพักฟื น้ สวางคนิวาส
สภากาชาดไทยได้ มีการศึกษา เพื่อจัดทาผังแม่บทในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2552 โดยคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการศึกษาดังกล่าวได้ กาหนดกรอบนโยบายการใช้ ที่ดินเบือ้ งต้ น โดยแบ่งพืน้ ที่เป็ น
5 โซน คือ
พื ้นที่โซนที่ 1 ได้ แก่ พื ้นที่อาคารโรงพยาบาล และศูนย์เวชศาสตร์ฟืน้ ฟู
พื ้นที่โซนที่ 2 ได้ แก่ พื ้นที่พกั อาศัย
พื ้นที่โซนที่ 3 ได้ แก่ พื ้นที่ศนู ย์พฒ
ั นาบุคคล และศูนย์พฒ
ั นาสุขภาพ
พื ้นที่โซนที่ 4 ได้ แก่ พื ้นที่ศนู ย์อนุรักษ์ ธรรมชาติ และป่ าชายเลน
พื ้นที่โซนที่ 5 ได้ แก่ พื ้นที่ของมูลนิธิอื ้อจือเหลียง

ในปี พ.ศ. 2561 สานักงานกลาง ได้ จดั ทา “โครงการศูนย์การเรี ยนรู้การอนุรักษ์ ป่าชายเลนสวางคนิวาส
สภากาชาดไทย” จัดจ้ างคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นผู้ออกแบบโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อสงวนรักษาพื ้นที่ป่าชายเลน ระบบนิเวศ และฟื น้ ฟูสภาพป่ าชายเลนที่เสื่อมโทรม
2. เพื่อการบริหารจัดการระบบระบายน ้าในพื ้นที่สวางคนิวาสให้ มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใช้ ประโยชน์พื ้นที่ในเชิงสันทนาการ และการศึกษาธรรมชาติ
4. สร้ างสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสาหรับผู้ป่วย และผู้สงู อายุในสวางคนิวาส
5. เผยแพร่ความรู้แก่บคุ คลทัว่ ไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ป่าชายเลน
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วิสัยทัศน
วิสัยทัศโรงพยาบาลจุ
น์
ฬาลงกรณ์ เป็ นสถาบันต้ นแบบทางการแพทย์ที�มีคณ
ุ ธรรม ด้ วยคุณภาพมาตรฐานระดับ

ุ ธรรม ด้ วยคุณภาพมาตรฐานระดับ
นานาชาติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นสถาบันต้ นแบบทางการแพทย์ที่มีคณ
นานาชาติ

พันธกิจ
พันธกิจ1. ให้ บริการรักษาพยาบาล ฟื น� ฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรคและสร้ างเสริ มสุขภาพที�เป็ นเลิศด้ วยการพัฒนา

1. ให้
บริอกเนืารรั
กษาพยาบาล
ฟื น้ ตฟูกรรมทางการแพทย์
สมรรถภาพ ป้องกัแนละการพยาบาล
โรคและสร้ างเสริ มสุขภาพที่เป็ นเลิศด้ วยการพัฒนา
คุณภาพอย่
างต่
�องและการสร้
างนวั
คุณภาพอย่
างต่บอสนุ
เนืน่องและการสร้
ละการพยาบาล
2. สนั
การค้ นคว้ าวิาจงนวั
ยั ฝึตกกรรมทางการแพทย์
อบรม และบริการวิชแาการที
�เป็ นแหล่งอ้ างอิงได้ ในระดับสากล
2.
สนุนดการค้
นคว้การให้
วิจยั มฝึีคกวามคล่
อบรม และบริ
่เป็ นแหล่งอ้ านงอิมีงธได้รรมาภิ
ในระดับบาล
สากล
3. สนั
บริ หบารจั
การองค์
องตัว มีกปารวิ
ระสิชาการที
ทธิภาพทางการเงิ
เป็ นองค์กรแห่ง
หารจั
ดการองค์
กรให้วมิตีคของบุ
วามคล่
องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาล เป็ นองค์กรแห่ง
การเรียนรู3.้ แบริ
ละสร้
างเสริ
มคุณภาพชี
คลากร
การเรี ยนรู้และสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ มี ก ารปรั บ เปลี� ย นการจัด ทํ า แผนยุท ธศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุ
ฬ าลงกรณ์
ได้ มี ก ารปรั
บ เปลี่ ย นการจั
ด ท า แผนยุ
ฬ าลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2559
– พ.ศ. 2562
ให้ โรงพยาบาลจุ
ฬาลงกรณ์
สามารถบรรลุ
วิสยั ทัทศธศาสตร์
น์ และยุโทรงพยาบาลจุ
ธศาสตร์ การเป็
นสถาบัน
ปีต้ นพ.ศ.
2559 – พ.ศ. บ2562
ให้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สามารถบรรลุ
วิสยั ทัศน์ และยุทการบริ
ธศาสตร์
การเป็ นสถาบัน
แบบในการยกระดั
ความสามารถทางการแพทย์
และการรั
กษาพยาบาลของประเทศ
การทางการแพทย์
ต้และการดู
นแบบในการยกระดั
บความสามารถทางการแพทย์
กษาพยาบาลของประเทศ
แลรักษาพยาบาลที
�เป็ นเลิศแก่ประชาชนทุแกละการรั
ระดับ อย่
างมีประสิทธิภาพและยัง� ยืการบริ
น ดังนีก�ารทางการแพทย์
และการดูแลรักษาพยาบาลที่เป็ นเลิศแก่ประชาชนทุกระดับ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน ดังนี ้
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับความสามารถทางการแพทยและการรักษาพยาบาลของประเทศ
ยุทธศาสตร์
ท่ี างศู
1 : ยกระดั
บความสามารถทางการแพทย์
ละการรั
1.1 สร้
น ย์ ค วามเป็
นเลิ ศ (Excellent Center :แEC)
เพื� อกก่ษาพยาบาลของประเทศ
อ ให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์ ก ารผลิ ต องค์ ค วามรู้
สร้ างศูนย์ ค�มวามเป็
นเลิ ศง(Excellent
Center
: EC)อวงการแพทย์
เพื่ อก่อให้ เกิ แดละสั
ผลลังพคม
ธ์ กสามารถชี
ารผลิตองค์น� ําคสัวามรู
ในการรัก1.1
ษาพยาบาลที
ีผลกระทบสู
หรื อมีประโยชน์
อย่างมากต่
งคม้
ในการรั
กษาพยาบาลที
่มีผลกระทบสู
อมีปหระโยชน์
อย่างมากต่
ละสังคม สามารถชี ้นาสังคม
ได้
อย่างแท้
จริง โดยมีระบบการคั
ดเลืองก หรื
การบริ
าร และการสนั
บสนุอนวงการแพทย์
ที�มีประสิทธิภแาพ
ได้ อย่างแท้ จริง โดยมีระบบการคัดเลือก การบริหาร และการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
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1.2 ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ที�มีอตั ลักษณ์ ซื�อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื �ออาทร ที�สอดคล้ องกับทิศทาง
และความต้ องการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ด้ วยระบบรองรับการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (การสร้ างและอนุมตั ิหลักสูตร การกําหนดระยะเวลา การสร้ างแรงจูงใจ)

ยุทธศาสตรที่ 2 : บริการทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาลเปนเลิศแกประชาชนทุกระดับ
จัดกลุม่ ผู้รับบริการตามลักษณะการดูแลรักษา เพื�อปรับรูปแบบกระบวนการการให้ บริ การให้ เหมาะสม
ในแต่ละกลุม่ ประเภท โดยมีแนวทาง ดังนี �
- พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ� รัง ให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับปริมาณและความต้ องการ
- เน้ นการให้ บริการและสร้ างองค์ความรู้ ในระดับทุติยภูมิจนถึงระดับสูงกว่าตติยภูมิ (Super tertiary care)
ซึ�งให้ การรักษาผู้ป่วยโรคยากและซับซ้ อน
- เพิ�มความพึงพอใจ ลดระยะเวลาการรอคอย และกระบวนการที�ไม่จําเป็ นในการให้ บริการผู้ป่วยนอก
ยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ใช้ เป็ นฐานในการสนับ สนุนยุทธศาสตร์ ที� 1 และ 2 เน้ น ในเรื� องของการบริ หารทรัพยากรให้ ใช้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล เพื�อให้ องค์กรก้ าวบรรลุวิสยั ทัศน์อย่างยัง� ยืน ทัง� ในส่วน
ของการบริ หารจัดการสถานที� บุคลากร งบประมาณ เครื� องมือแพทย์ รวมถึงระบบสนับ สนุนอื�นๆ เช่น ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ประชาสัมพัน ธ์ โดยพัฒนาระบบการบริ ห ารจัดการในภาพรวม มุ่งเน้ น ไปยัง ทิ ศทาง
การดําเนินงานที�ชดั เจน และจัดสรรทรัพยากรอย่างสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล การปรับปรุงระบบต่างๆ
เทียบกับสิ�งที�ควรจะเป็ นในระดับผู้นํา (Best practice) โดยเฉพาะการบริหารงาน
ทังนี
� � ยุทธศาสตร์ทงสามส่
ั�
วนจะมีการเชื�อมโยงกัน เพื�อให้ เกิดความสําเร็จและยัง� ยืนขององค์กร
จํานวนผูป วยที่ใหการรักษาและบริการ/จําแนกตามประเภทของการมาตรวจ
งบประมาณป พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561)
ประเภทผู
้รับ้ รบริ
ประเภทผู
ับบริการ
การ ปีปีพ.ศ.
พ.ศ.2557
2557 ปีปีพ.ศ.
พ.ศ.2558
2558 ปีปีพ.ศ.
พ.ศ.2559
2559 ปีปีพ.ศ.
พ.ศ.2560
2560 ปีปีพ.ศ.
พ.ศ.2561
2561
ผู้ปผู่วยนอกของฝ่
ายต่าายต่
งๆ างๆ
1,469,114
้ ป่วยนอกของฝ่
�,���,��� 1,535,241
�,���,��� 1,584,904
�,���,��� 1,675,921
�,���,��� 1,673,305
�,���,���
ผู้ปผู่วยใน
49,380
50,071
50,584
51,707
53,884
้ ป่วยใน
��,���
��,���
��,���
��,���
��,���
ผู้ปผู่วยฉุ
กเฉินกเฉิน
36,466
37,080
40,264
41,255
43,750
้ ป่วยฉุ
��,���
��,���
��,���
��,���
��,���
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
301,904
327,605
339,604
361,883
358,328
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
���,���
���,���
���,���
���,���
���,���
มารดาคลอดบุตร
4,747
4,719
4,513
4,736
4,626
มารดาคลอดบุตร
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���
ทารกแรกเกิด
4,876
4,845
4,668
4,891
4,790
ทารกแรกเกิด
�,���
�,���
�,���
�,���
�,���

หมายเหตุ : จํานวนผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยฉุกเฉิน นับรวมอยูใ่ นผู้ป่วยนอกของฝ่ ายต่างๆ
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กิจกรรม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปดบริการตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพรางกายใหกับประชาชนทั่วไป
โดยไมคิดมูลคา
เนื�องในโอกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที� 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ �พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9
วันที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิ ดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายในเบื �องต้ น
ให้ กบั ประชาชนทัว� ไปโดยไม่คิดมูลค่า เพื�อร่วมถวายเป็ นพระราชกุศล เช่น ตรวจระดับนํา� ตาลและไขมันในเลือด
ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย วัดรอบเอว และแปรผลการตรวจด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจหาหมูโ่ ลหิต ตรวจวัด
คลื� น ไฟฟ้ าหัวใจ ตรวจหู ตรวจวัด สายตาด้ ว ยเครื� อ งคอมพิ ว เตอร์ และความดัน ลูก ตา ขูด หิ น ปูน ทดสอบ
สมรรถภาพทางกายด้ วยจักรยานวัดงาน มีการบรรยาย เรื�อง ต่อมลูกหมากโตและมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้ บริ การ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก ให้ คําปรึกษาสตรี วยั ทอง และให้ คําปรึกษา
ปั ญหาสุขภาพ รวมทัง� มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของที�ระลึก จากร้ าน ฬ.จุฬา เพื�อนํารายได้ สมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และมีการจําหน่ายยาสามัญประจําบ้ านในราคาพิเศษ เป็ นต้ น
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วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็ นประธานเปิ ดบริ การตรวจสุขภาพ
และสมรรถภาพร่างกายให้ กบั ประชาชนทัว่ ไปโดยไม่คดิ มูลค่า เนือ่ งในโอกาสวันคล้ ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โถงชันล่
้ าง อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความร่วมมือด้านการวิจัยการแพทย์แม่นยา (Precision Medicine) สาหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็ นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้ อตกลงความร่วมมือด้ านการวิจยั การแพทย์แม่นยา (Precision Medicine) สาหรับผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านม
โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ หัวหน้ าศูนย์สริ ิ กิต์บิ รมราชินีนาถ สภากาชาดไทย นายแพทย์สขุ มุ กาญจนพิมาย
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พร้ อมด้ วยนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อานวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ การแพทย์
และนายแพทย์อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ ศัลยแพทย์ ศูนย์สริ ิ กิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม
ณ ห้ องประชุมศูนย์สริ ิ กิติ์บรมราชินีนาถ ชัน้ 9 อาคารว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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“คลินิกเคลื่อนที่” ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็ นประธานในพิธีปล่อยรถคาราวาน
“คลินิกเคลือ่ นที่” จุฬาฯ ใส่ใจ อยูไ่ กล เราไปหา ครัง้ ที่ 1 โดยออกปฏิบตั ิภารกิจที่จงั หวัดบุรีรัมย์
ณ บริ เวณหน้ าอาคารภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ประชุมวิชาการร่วม Kyoto Perfectural University ครั้งที่ 4

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รศ.นพ.ปริ ญญ์ โรจนพงศ์พนั ธุ์ หัวหน้ าฝ่ ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรี เจริ ญ หัวหน้ าศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้ บริการปลูกถ่ายกระจกตา
และการใช้ สเต็มเซลล์รักษาโรคตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Prof.Shigeru Kinoshita M.D., Ph.D. และ Prof.Chie Sotozono
แถลงข่าวการประชุมวิชาการร่วม 4th Chulalongkorn Eye Center - Kyoto Prefectural University of Medicine
พัฒนาแผนการรักษาและการใช้ เทคโนโลยีในการรักษาโรคตาชนิดต่างๆ
และผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ผิวกระจกตาเพาะเลี ้ยงจากสเต็มเซลล์ของผู้ป่วยได้ ประสบผลสาเร็ จ
ณ ชัน้ 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

64

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

64

ตําราเวชศาสตรผูสูงวัย

วันที� 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศ.นพ.เกื �อเกียรติ ประดิษฐ์ พรศิลป์ หัวหน้ าศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สงู อายุ
นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน หัวหน้ าสาขาวิชาเวชศาสตร์ ผ้ สู งู วัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นพ.ภรเอก มนัสวานิช อาจารย์ประจําฝ่ ายเวชศาสตร์ ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ร่วมการเสวนาเปิ ด "ตําราเวชศาสตร์ ผ้ สู งู วัย" คัมภีร์การดูแลสุขภาพผู้สงู วัยแบบครบวงจร
ณ ห้ องประชุม ชั �น 17 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า เรื่อง “Disease X - ลึกลับ อาพรางโรคติดเชื้อ”

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นประธานเปิ ดงาน
เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สงั คมโรคอุบตั ิใหม่/อุบตั ซิ ้า เรื่ อง “Disease X - ลึกลับ อาพราง โรคติดเชื ้อ
โดยมี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้ าศูนย์วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพโรคอุบตั ิใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็ นผู้ดาเนินการเสวนา ณ ห้ องดุสติ ธานีฮอลล์ โรงแรมดุสติ ธานี
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“ทายาทเด็กหลอดแกว คนแรกของไทย”

วันที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รศ.นพ.วิชยั เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้ าฝ่ ายสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน ที�ปรึกษาหน่วยชีววิทยาการเจริ ญพันธุ์ ฝ่ ายสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
รศ.นพ.กําธร พฤกษานานนท์ อาจารย์แพทย์ฝ่ายสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รศ.นพ.บุญชัย เอื �อไพโรจน์กิจ หัวหน้ าสาขาเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์ ฝ่ ายสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
นายปวรวิชญ์ ศรีสหบุรี เด็กหลอดแก้ วคนแรกของประเทศไทย และ รศ.นพ.วิสนั ต์ เสรีภาพงศ์
หัวหน้ าหน่วยชีววิทยาการเจริ ญพันธุ์ ฝ่ ายสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมการแถลงข่าว
“ทายาทเด็กหลอดแก้ วคนแรกของไทย” ณ ห้ องประชุมจรัญพัฒน์ ชั �น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ผลงานดีเด่น
รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่ น ประจาปี พ.ศ. 2561
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับรางวัล “นักบริ หารโรงพยาบาลดีเด่น ”
ประจาปี พ.ศ. 2561 ประเภทนักบริ หารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้ านสังกัดมหาวิทยาลัย จากสมาคมนักบริ หาร
โรงพยาบาลประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธานมอบรางวัล ในโอกาสที่ สมาคมนักบริ หารโรงพยาบาลประเทศไทย มูลนิ ธิ
การแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ และสถาบันบาราศนราดูร กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้ องประชุมอัจฉรา สถาบันบาราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

รางวัลเครือข่ ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่ น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ รับรางวัล “เครื อข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น” จากสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ ารับประทานโล่รางวัลจาก
พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ในโอกาสเสด็จ เป็ นองค์ประธานเปิ ดการประชุม
สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครัง้ ที่ 13 ประจาปี พ.ศ. 2561 เมื่ อวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 ณ ห้ องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร
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รางวัลโพธิจักร ครัง้ ที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2561
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
ผู้ช่ วยผู้อํ านวยการฯ ด้ านภาพลัก ษณ์ องค์ก ร ได้ รับ โล่รางวัลและประกาศเกี ย รติ คุณ ผู้ทํ าคุณ ประโยชน์ ต่อ
พระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ รางวัลโพธิจักร ครัง� ที� 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 จากสมาคม
สื�อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (สสพช.) โดยมีหม่อมเจ้ าฑิฆัมพร ยุคล เป็ นองค์ประธาน
เมื�อวันที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมใหญ่พทุ ธมณฑล สํานักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการอาหารปลอดภัย
ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทรู ทิพย์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฯ ด้ านภาพลักษณ์องค์กร เป็ นผู้แทนโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เข้ ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ สําหรับ หน่วยงานที�ใ ห้ การสนับ สนุน และร่วมดําเนินการอาหาร
ปลอดภัยอย่างเข้ มแข็ง จาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561” เมื�อวันที� 21 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเดนดานความปลอดภัย
วันที� 13 กันยายน พ.ศ. 2561 ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทรู ทิพย์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฯ ด้ านภาพลักษณ์
องค์กร เป็ นผู้แทนโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ รับโล่รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเด่น
ด้ านความปลอดภัย ระดับ Gold จากโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้ านความปลอดภัย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
(The Building Inspectors Association) โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สาธารณภัย
และพัฒนาเมือง ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผลการตัดสิน ได้ แก่ อาคาร
อุปการเวชชกิจ อาคาร ส.ธ. และอาคารจอดรถหลังที� 3
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โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็
โรงพยาบาลสมเด็จจพระบรมราชเทวี
พระบรมราชเทวี ณ
ณ ศรี
ศรีรราชา
าชา

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า
าเนิดโรงพยาบาล
สมเด็จพระศรีสผู้พวริระราชทานกํ
นทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า
ผู้พระราชทานกาเนิดโรงพยาบาล
ผู้พระราชทานกาเนิดโรงพยาบาล

วิสัยทัศน
จ พระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา เป็ นที� พึ�งด้ านสุขภาพของประชาชนภาคตะวัน ออก
วิสัยทัศโรงพยาบาลสมเด็
น์
วิสัยทัศน์

เป็ นสถานบริ
ก ารทางการแพทย์
ที� ยึด หลัก มนุณ
ษ ยธรรม
มีคขุณภาพของประชาชนภาคตะวั
ภาพระดับ สากล ทัน สมัย นและมี
โรงพยาบาลสมเด็
จ พระบรมราชเทวี
ศรี ราชาและจริ
เป็ นทีย่ พธรรม
ึ่งด้ านสุ
ออก
โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา เป็ นที่ พึ่งด้ านสุขภาพของประชาชนภาคตะวัน ออก
ประสิ
ทธิภาพ กรวมทั
งเป็
� นสถาบันร่วทมผลิ
ตแพทย์
ด้ รับการยอมรั
เป็ นสถานบริ
ารทางการแพทย์
ี่ ยึ ดหลั
ก มนุษที�ไยธรรม
และจริบยในระดั
ธรรม บมีประเทศ
ค ุณ ภาพระดับ สากล ทัน สมัย และมี
เป็ นสถานบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ยึ ดหลัก มนุษ ยธรรม และจริ ย ธรรม มีค ุณ ภาพระดับ สากล ทัน สมัย และมี
ประสิทธิภาพ รวมทังเป็
้ นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่ได้ รับการยอมรับในระดับประเทศ
ประสิทธิภาพ รวมทังเป็
้ นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่ได้ รับการยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจ
ุ ภาพ
พันธกิจ1. ให้ บริ การรักษาพยาบาล ฟื �นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้ างเสริ มสุขภาพด้ วยความมีคณ
พันธกิ
ประสิ
ทธิจภาพ และจริยธรรม

1. ให้ บริ การรักษาพยาบาล ฟื ้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้ างเสริ มสุขภาพด้ วยความมีคณ
ุ ภาพ
1. ให้ บริ การรักษาพยาบาล ฟื ้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้ างเสริ มสุขภาพด้ วยความมีคณ
ุ ภาพ
พัฒและจริ
นาคุณยภาพการบริ
การอย่างต่อเนื�อง และเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประสิทธิ2.ภาพ
ธรรม
ประสิทธิภาพ และจริยธรรม
3.
สถาบัณนภาพการบริ
ร่วมผลิตแพทย์
นผลิตนแพทย์
ฉพาะทาง
สาขา
2. เป็
พัฒนนาคุ
การอย่และเป็
างต่อนเนืสถาบั
่อง และเป็
องค์กเรแห่
งการเรี8ยนรู
้
2. พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.
บรินหสถาบั
ารจัดการองค์
วยธรรมาภิ
มีความโปร่
งใส ใช้เฉพาะทาง
ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สงู สุด มีความยัง� ยืน
3. เป็
นร่วมผลิกตรด้แพทย์
และเป็บนาลสถาบั
นผลิตแพทย์
8 สาขา
3. เป็ นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ และเป็ นสถาบันผลิตแพทย์เฉพาะทาง 8 สาขา
และสร้ างเสริ
ณภาพชี
วิตของบุ
ลากร บาล มีความโปร่งใส ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด มีความยัง่ ยืน
4. บริมหคุารจั
ดการองค์
กรด้ควยธรรมาภิ
4. บริหารจัดการองค์กรด้ วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ใช้ ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด มีความยัง่ ยืน
และสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
และสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาบริการสุขภาพอย่างครบวงจร (Comprehensive Health Care) คือ ครอบคลุมทัง� การส่งเสริ ม
ยุทธศาสตร์
ยุป้องกั
ทธศาสตร์
น รักษา ฟื น� ฟู โดยยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered) เน้ นเชิงรุก (Proactive) และชุมชนมีส่วนร่วม

1. พัฒนาบริการสุขภาพอย่างครบวงจร (Comprehensive Health Care) คือ ครอบคลุมทัง้ การส่งเสริ ม
1. พัฒนาบริการสุขภาพอย่างครบวงจร (Comprehensive Health Care) คือ ครอบคลุมทัง้ การส่งเสริ ม
(Community
ป้องกัน รักษา Engagement)
ฟื น้ ฟู โดยยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered) เน้ นเชิงรุก (Proactive) และชุมชนมีส่วนร่วม
ป้องกัน รักษา ฟื น้ ฟู โดยยึดถือผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient Centered) เน้ นเชิงรุก (Proactive) และชุมชนมีส่วนร่วม
2. พัฒEngagement)
นาโรงพยาบาลให้ สามารถบริการสุขภาพได้ รวดเร็ว (One stop Service) ความพึงพอใจด้ วยบริการ
(Community
(Community Engagement)
พิเศษ (Special
Care) คุณภาพตามมาตรฐานสากล
(JCI) มีรควดเร็
วามทั
นสมัยstop
(Modernized)
มีความเท่
าเทียมว(Equity)
2. พัฒนาโรงพยาบาลให้
สามารถบริการสุขภาพได้
ว (One
Service) ความพึ
งพอใจด้
ยบริการ
2. พัฒนาโรงพยาบาลให้ สามารถบริการสุขภาพได้ รวดเร็ว (One stop Service) ความพึงพอใจด้ วยบริการ
71 มีความทันสมัย (Modernized) มีความเท่าเทียม (Equity)
พิเศษ (Special Care) คุณภาพตามมาตรฐานสากล (JCI)
พิเศษ (Special Care) คุณภาพตามมาตรฐานสากล (JCI) มีความทันสมัย (Moderni
zed)จมีการสภากาชาดไทย
ความเท่าเทียม (Equity)
รายงานกิ
71
71
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ครอบคลุม (Coverage) ทังระดั
้ บปฐมภูมิ (Primary Care Unit) ทุติยภูมิ (Secondary Care) และตติยภูมิบางสาขา
(Selective Tertiary Care)
3. จัดตังศู
้ นย์เชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางที่มีความเป็ นเลิศ (Specialty Excellence Center) จานวน 7 ศูนย์ ได้ แก่
3.1 ศูนย์วินิจฉัยโรคหัวใจ (Diagnostic Cardiac Center)
3.2 ศูนย์ผ้ สู งู อายุ (Elderly Care Center)
3.3 ศูนย์เวชศาสตร์อตุ สาหกรรม (Industrial Medicine)
3.4 ศูนย์ทารกแรกเกิดก่อนกาหนด (Preterm Center)
3.5 ศูนย์อบุ ตั เิ หตุ อุบตั ิภยั (Trauma Center)
3.6 ศูนย์ผา่ ตัดส่องกล้ อง (Endoscopic Surgery)
3.7 ศูนย์จลุ ศัลยกรรม (Microsurgery Center)
4. พัฒนาสถาบันร่วมผลิตแพทย์ (General Practioner) และสถาบันผลิตแพทย์เฉพาะทาง (Specialty
Doctor) 8 สาขา ได้ แก่ เวชศาสตร์ครอบครัว ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์ สูตินรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน และอาชี วเวชศาสตร์ (เน้ น ด้ านอุตสาหกรรม) โดยอาศัยการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ องค์กรมีธรรมาภิบาล (Good Governance) มีการจัดการด้ านความเสี่ยง
และมีความยัง่ ยืน (Sustainability) และมีจิตอาสา บนพืน้ ฐานของการปรับปรุงสวัสดิการและสภาพแวดล้ อมที่ดี
มีการสร้ างแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะ และความชานาญเฉพาะด้ านของบุคลากร

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2445 โดยได้ รับ
พระมหากรุ ณ าธิ คุณ จาก สมเด็จ พระศรี สวริ น ทิ ราบรมราชเทวี พระพัน วัส สาอัย ยิ ก าเจ้ า พระบรมราชเทวี
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานกาเนิด โรงพยาบาลด้ วยพระดาริ ว่า
“ถ้ าได้ มีสถานพยาบาลคนเจ็บไข้ ขึ ้นในตาบลนี ้ นอกจากจะได้ เป็ นที่รักษาพยาบาลข้ าราชบริพาร และผู้ที่ตามเสด็จ
นันแล้
้ ว ยังจะเป็ นสาธารณประโยชน์ให้ ประชาชนในท้ องถิ่นที่ใกล้ เคียงได้ พึ่งพาอาศัยในยามเจ็บไข้ ซึ่งเป็ นสาธารณกุศล
และเป็ นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง”
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ปั จ จุบัน เป็ นโรงพยาบาล ขนาด 500 เตี ย ง เปิ ดให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ค รบวงจร และได้ น าระบบ
บริ หารงานคุณภาพมาใช้ พัฒนางาน เพื่อเป็ นการตอบสนองความต้ องการของผู้มารับบริ การ ภารกิจ แก่นหลัก
ของโรงพยาบาลฯ คือ การให้ บริการด้ านการแพทย์แบบองค์รวมครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกเพศ วัย
เชือ้ ชาติ ศาสนา และฐานะทางการเงิ น แก่ชนทุกชัน้ ด้ วยความเมตตาการุณ ย์ บนมาตรฐานและจริ ยธรรมแห่ง
วิชาชีพ เพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
สถิตผิ ู้มารับบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561)
รายการ
รายการ

จานวนเตี
จ�ำนวนเตียยงผูงผู้ ป่้ปวย่วย
บนั งใช้
งานอยู
ใ่ นระหว่
างปรั
งโครงสร้
- -ปัจจุปับจันจุใช้
านอยู
่ (อยู่ (อยู
่ในระหว่
างปรั
บปรุบงปรุ
โครงสร้
าง)าง)
จานวนเตียง ICU
จ�ำนวนเตียง ICU
จานวนเตียง NICU
จ�ำนวนเตียง NICU
อัตราการครองเตียง
อัตราการครองเตียง
จานวนผู้ป่วย
จ�ำนวนผู้ป่วย

พ.ศ.
พ.ศ.2561
2561
500
ยงยง
500เตีเตี
442
ยงยง
442เตีเตี
10 เตียง
10 เตียง
5 เตียง
5 เตียง
87%
87%
65.78 คน/เตียง
65.78 คน/เตียง

ประเภทอุบัติเหตุ 10 อันดับแรก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561)
ประเภทอุ
บัตบิเัตหตุ
ประเภทอุ
ิเหตุ1010อันอัดันบดัแรก
บแรก
1.1.รถจั
ก
รยานยนต์
รถจักรยานยนต์
2. ตกที่สูง หกล้ ม
2. ตกที่สูง หกล้ม
3. สุนขั กัด
3. สุนัขกัด
4. ถูกของแข็ง
4. ถูกของแข็ง
5. สัตว์อื่นกัด
5. สัตว์อื่นกัด
6. ถูกของมีคม
6. ถูกของมีคม
7. ถูกทาร้ าย
7. ถูกท�ำร้าย
8. สิ่งแปลกปลอมเข้ าตา
สิ่งแปลกปลอมเข้าตา
9.8.รถยนต์
9. สิรถยนต์
10.
่งแปลกปลอมในร่างกาย
10. สิ่งแปลกปลอมในร่างกาย
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จานวน
จ�ำนวน(ราย)
(ราย)
6,809
6,809
3,573
3,573
2,733
2,733
2,220
2,220
1,782
1,782
1,406
1,406
813
813
735
735
643
643
401
401
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โรคผูปว ยนอก 10 อันดับแรก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561)
โรคผู้ป่วยนอก
่วยนอก
1. โรคของระบบกล้ ามเนื �อร่วมโครงร่าง

จำจํ�านวน (ครั ง�้ )
61,218

2. โรคภูมิค้ มุ กันบกพร่องจากเชื �อไวรัส (เอชไอวี)
3. โรคเบาหวาน
4. โรคอื�นของระบบย่อยอาหาร
5. อาการแสดงและสิ�งผิดปกติที�พบได้ จากการตรวจทางคลินิก และห้ องปฏิบตั ิการ
ที�มิได้ ระบุไว้ อื�นใด

63,858
41,654
33,604
30,628

6. โรคระบบการหายใจส่วนบนติดเชื �อเฉียบพลัน และโรคอืน� ของระบบหายใจส่วนบน
7. ความผิดปกติเกี�ยวกับต่อมไร้ ทอ่ โภชนาการ และเมตะบอลิซมึ อื�นๆ

24,878
21,576

8. โรคของผิวหนังและเนื �อเยื�อใต้ ผิวหนัง
9. โรคตาและส่วนผนวก
10. บาดเจ็บที�ศีรษะ

20,187
19,442
17,884

จํานวนผูป วยที่ใหการรักษาและบริการ จําแนกตามประเภทของการตรวจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561)
ประเภทของการตรวจ (ราย)
จํานวนผู้ป่วยนอก
- ฝ่ ายผู้ป่วยนอกและอุบตั ิเหตุ
- ศูนย์ประกันสุขภาพสาขา
จํานวนผู้ป่วยนอกเฉลี�ย (ราย/วัน)
(เฉพาะฝ่ ายผู้ป่วยนอกและอุบตั เิ หตุ)
จํานวนผู้ป่วยฉุกเฉิน
จํานวนผู้ป่วยใน
- ผู้ป่วยในรับใหม่
- ผู้ป่วยคงรักษาตัวอยู่
จํานวนผู้ป่วยในเฉลี�ย (ราย/วัน)
จํานวนมารดาคลอดบุตร
จํานวนทารกแรกคลอด
- เพศชาย
- เพศหญิง
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พ.ศ.
2557 พ.ศ.
2558 พ.ศ.
2559 พ.ศ.
2560 พ.ศ.
2561
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
1,069,154 1,183,541 1,215,767 1,203,636 1,211,593
670,926 722,943 758,780 747,928 767,010
398,228 460,598 456,987 455,708 444,583
1,838
1,981
2,073
2,049
2,101
75,439
32,537
28,015
4,522
89
6,095
6,154
3,249
2,905
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79,575
33,115
28,714
4,401
91
6,103
6,154
3,186
2,968

65,240
33,132
28,658
4,474
91
5,963
6,030
3,186
2,844

52,761
32,922
28,554
4,368
90
6,354
6,410
3,334
3,076

55,971
33,577
29,073
4,504
92
6,376
6,429
3,353
3,076

กิจกรรมเด่นของโรงพยาบาลประจาปี พ.ศ. 2561

วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดาเนินมาทรงเปิ ดอาคารเทพรัตน์ ศรี วฒ
ั นา และทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก
กับทรงเปิ ดหน่วยปฏิบตั ิการสวนหัวใจและหลอดเลือด

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ ทาสัญญาบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากาลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค
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วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ ทาสัญญาบันทึกความเข้ าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้ างเสริมศักยภาพ และความเข้ มแข็ง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
ได้ รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ด้ านพลังงานประเภทอาคารควบคุม Thailand Energy Awards 2018
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)
อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ได้ ให้ ความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลิตแพทย์ ซึ่งเป็ น
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ได้ ให้ ความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลิตแพทย์ ซึ่งเป็ น
ปั ญหาการขาดแคลนระดับชาติ โดยสภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยบูรพาได้ ทาบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ
ปั ญหาการขาดแคลนระดับชาติ โดยสภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยบูรพาได้ ทาบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ
การผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในโครงการร่วมผลิตแพทย์ชนคลิ
ั ้ นิก ระหว่างสภากาชาดไทยกับคณะแพทยศาสตร์
การผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ในโครงการร่วมผลิตแพทย์ชนคลิ
ั ้ นิก ระหว่างสภากาชาดไทยกับคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ได้ รับ
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ได้ รับ
มอบหมายให้ เป็ นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชนั ้ คลินิ ก มีหน้ าที่รั บผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนในชัน้ คลินิ ก
มอบหมายให้ เป็ นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชนั ้ คลินิ ก มีหน้ าที่รั บผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนในชัน้ คลินิ ก
คือ ชันปี
้ ที่ 4 – 6 ซึ่งมุง่ เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะทางการแพทย์
คือ ชันปี
้ ที่ 4 – 6 ซึ่งมุง่ เน้ นการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะทางการแพทย์
ในปี การศึกษา 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ รับนิสิต รุ่นที่ 1 จานวน 32 คน และในปี
ในปี การศึกษา 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ รับนิสิต รุ่นที่ 1 จานวน 32 คน และในปี
การศึกษา 2553 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2553) นิสิตดังกล่าวมาขึ ้นเรียนใน ชันปี
้ ที่ 4 ซึ่งเป็ นชัน้ คลินิกที่โรงพยาบาล
การศึกษา 2553 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2553) นิสิตดังกล่าวมาขึ ้นเรียนใน ชันปี
้ ที่ 4 ซึ่งเป็ นชัน้ คลินิกที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ปั จจุบนั มีนิสิตแพทย์ที่สาเร็จการศึกษาจบตามหลักสูตรสอบผ่านตามเกณฑ์
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ปั จจุบนั มีนิสิตแพทย์ที่สาเร็จการศึกษาจบตามหลักสูตรสอบผ่านตามเกณฑ์
แพทยสภาแล้ ว จานวน 6 รุ่นๆ ละ 32 คน และไปปฏิบตั ิงานเป็ นแพทย์ใช้ ทนุ ยังโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคตะวันออก
แพทยสภาแล้ ว จานวน 6 รุ่นๆ ละ 32 คน และไปปฏิบตั ิงานเป็ นแพทย์ใช้ ทนุ ยังโรงพยาบาลต่างๆ ในภาคตะวันออก
ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา มีหน้ าที่จัดการศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชันคลิ
้ นิก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา มีหน้ าที่จัดการศึกษา
ทางแพทย์ก่อนปริญญา (Undergraduate) ในชัน้ คลินิก (Clinical year) ซึ่งมีทงั ้ การเรี ยนการสอนในภาคทฤษฎี
ทางแพทย์ก่อนปริญญา (Undergraduate) ในชัน้ คลินิก (Clinical year) ซึ่งมีทงั ้ การเรี ยนการสอนในภาคทฤษฎี
และการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่ อให้ นิสิต ได้ ฝึกทัก ษะทางคลินิกต่างๆ ก่อนการฝึ กปฏิบัติงานกับ ผู้ป่วยจริ ง
และการฝึ กปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่ อให้ นิสิต ได้ ฝึกทัก ษะทางคลินิกต่างๆ ก่อนการฝึ กปฏิบัติงานกับ ผู้ป่วยจริ ง
นอกจากนี ้ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ยังมีหน้ าที่จดั การศึกษาของแพทย์หลังปริ ญญา (Postgraduate) โดยเป็ นสถาบัน
นอกจากนี ้ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ ยังมีหน้ าที่จดั การศึกษาของแพทย์หลังปริ ญญา (Postgraduate) โดยเป็ นสถาบัน
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านหลายสาขา ได้ แก่ สาขาออร์ โธปิ ดิกส์ สาขาสูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา สาขาเวชศาสตร์
ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านหลายสาขา ได้ แก่ สาขาออร์ โธปิ ดิกส์ สาขาสูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว สาขาอายุรกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ และในอนาคต
ครอบครัว สาขาอายุรกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ และในอนาคต
จะมีเพิ่มสาขาศัลยศาสตร์ทวั่ ไป และสาขากุมารเวชกรรม
จะมีเพิ่มสาขาศัลยศาสตร์ทวั่ ไป และสาขากุมารเวชกรรม
ในระยะเริ่มแรก โรงพยาบาลได้ ใช้ อาคารเกษตร สนิทวงศ์ ซึ่งประกอบด้ วยสานักงานของแพทย์ฝ่ายต่างๆ
ในระยะเริ่มแรก โรงพยาบาลได้ ใช้ อาคารเกษตร สนิทวงศ์ ซึ่งประกอบด้ วยสานักงานของแพทย์ฝ่ายต่างๆ
ฝ่ ายวิชาการ ห้ องสมุด และห้ องประชุม เป็ นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์แพทยศาสตร์ ฯ เมื่อภารกิจมากขึ ้น ทาให้
ฝ่ ายวิชาการ ห้ องสมุด และห้ องประชุม เป็ นสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์แพทยศาสตร์ ฯ เมื่อภารกิจมากขึ ้น ทาให้
สถานที่อาคารเกษตรฯ คับแคบ โรงพยาบาลได้ รับการสนับสนุนจากนายสุทัศน์ ตังเทวาประสิ
้
ทธ์ ต่อเติมอาคาร
สถานที่อาคารเกษตรฯ คับแคบ โรงพยาบาลได้ รับการสนับสนุนจากนายสุทัศน์ ตังเทวาประสิ
้
ทธ์ ต่อเติมอาคาร
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจึงได้ ใช้ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชัน้ 4 เป็ นสานักงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ ฯ อีกที่หนึ่ง
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจึงได้ ใช้ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชัน้ 4 เป็ นสานักงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ ฯ อีกที่หนึ่ง
ทาให้ เกิดปั ญหาการบริหารจัดการทังเรื
้ ่องกาลังคน และเครื่องมือเครื่องใช้ เป็ นอย่างยิ่ง
ทาให้ เกิดปั ญหาการบริหารจัดการทังเรื
้ ่องกาลังคน และเครื่องมือเครื่องใช้ เป็ นอย่างยิ่ง
โรงพยาบาลได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อก่อสร้ างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ฯ เป็ นเงินจานวน
โรงพยาบาลได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อก่อสร้ างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ ฯ เป็ นเงินจานวน
205 ล้ านบาท ให้ ก่อสร้ างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ บนพื ้นที่อาคารเกษตร สนิท วงศ์ โดยรื อ้ อาคารเกษตรฯ ออก
205 ล้ านบาท ให้ ก่อสร้ างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ฯ บนพื ้นที่อาคารเกษตร สนิท วงศ์ โดยรื อ้ อาคารเกษตรฯ ออก
และก่ อสร้ างอาคารใหม่แ ทน สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี อุป นายิ ก าผู้อานวยการ
และก่ อสร้ างอาคารใหม่แ ทน สมเด็จ พระเทพรัต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุมารี อุป นายิ ก าผู้อานวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดาเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
อาคารเกษตร สนิ ทวงศ์ (ศูน ย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก) เป็ นอาคารสูง 3 ชัน้ ชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ และ
อาคารเกษตร สนิ ทวงศ์ (ศูน ย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก) เป็ นอาคารสูง 3 ชัน้ ชัน้ ใต้ ดิน 1 ชัน้ และ
หลังคา-ดาดฟ้า พื ้นที่ประมาณ 7,400 ตารางเมตร ประกอบด้ วย ห้ องบรรยาย ห้ องประชุม ห้ องปฏิบตั ิการหุน่ จาลอง
หลังคา-ดาดฟ้า พื ้นที่ประมาณ 7,400 ตารางเมตร ประกอบด้ วย ห้ องบรรยาย ห้ องประชุม ห้ องปฏิบตั ิการหุน่ จาลอง
และห้ องเรียนกลุม่ ย่อย ห้ องสมุด และห้ องสานักงาน
และห้ องเรียนกลุม่ ย่อย ห้ องสมุด และห้ องสานักงาน
77
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อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั �นคลินิก) ในปั จจุบนั

อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั �นคลินิก) เมื�อแล้ วเสร็จ
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หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ในปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา มีผ้ ปู ่ วยนอกมารับการรักษา จานวน
1,327,702 ครัง้ ผู้ป่วยใน จานวน 32,971 ราย ปั จจุบันผู้ป่วยที่ได้ รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ ารับการรักษาด้ วย
โรคหัวใจขาดเลือดมีแนวโน้ มเพิ่ มมากขึ ้นทุกปี ทัง้ จากประชากรในพื น้ ที่ รวมถึงประชากรที่ ย้ายถิ่นฐานเข้ ามา
อยู่อาศัย และทางานเพิ่มมากขึ ้น โรคหัวใจขาดเลือดมีอตั ราการตายสูง หากได้ รับการวินิจฉัย และการรักษาล่าช้ า
หากได้ รับวินิจฉัย และรักษาอย่างทันท่วงทีจะช่วยให้ อตั ราการรอดชีวิตสูงขึ ้น โรงพยาบาลจึงได้ ให้ ความสาคัญกับ
การรักษา และดูแลประชากรในกลุม่ นี ้ เนื่องจากเป็ นประชากรในวัยทางาน ซึ่งเป็ นกาลัง สาคัญของประเทศ
ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไม่มีการตรวจรักษาด้ วยการสวนหัวใจนับเป็ นความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ป่วย และเป็ น
ข้ อจากัดของการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาล
อย่างชัดเจน ซึ่งหมายถึงโรงพยาบาลต้ องส่งผู้ป่วยที่จาเป็ นต้ องได้ รับ การตรวจสวนหัวใจไปที่โรงพยาบาลอื่น ๆ
รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้ าอกรุนแรง และผู้ป่วยที่มีโรคอื่นที่มีผลต่อหลอดเลือดหัวใจอาจจะไม่ได้ รับการรักษา
อย่างเหมาะสม
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา จึง ได้ จัดทาโครงการหน่วยปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ
และหลอดเลือด โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริ ษัทเครื อสหพัฒน์ SAHA – GROUP เป็ นเงินจานวน
28,092,000 บาท มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่ อให้ มีการตรวจสวนหัวใจในผู้ป่ วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome)
2. เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ รับ ความสะดวก และรวดเร็วในการเข้ าถึงการบริ การ
ตรวจสวนหัวใจ
3. เพื่อลดภาระค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเพื่อไปรับการรักษาของผู้ป่วยและญาติ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้ บริการของฝ่ ายอายุรกรรม
5. เพื่อพัฒนาทักษะความชานาญของแพทย์ผ้เู ชี่ยวชาญโรคหัวใจ

79

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

79

หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด เริ� มเปิ ดให้ บริ การตรวจ และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ
ตังแต่
� วนั ที� 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมา โดยให้ บริการดังนี �
1. การตรวจคลื�นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)

2. การวิ�งสายพานดูภาวะการขาดเลือด และสมรรถภาพของหัวใจ (Exercise stress test)

80
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3. การตรวจการทางานของหัวใจผ่านเครื่ องอัลตราซาวด์หัวใจ (Echocardiogram) ทัง้ ผ่านทางหน้ าอก
(Transthoracic echocardiogram) และผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal echocardiogram)

4. การสวนหัวใจเพื่อดูหลอดเลือดหัวใจสาหรับเตรี ยมความพร้ อมก่อนการผ่าตัดใหญ่ ทางเส้ น เลือด
และลิ ้นหัวใจ (Coronary angiogram)
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5. การรักษาเส้ นเลือดหัวใจตีบ ผ่านทางสายสวน โดยใช้ บอลลูน และขดลวด (Percutaneous coronary
intervention)
6. การรักษาหัวใจเต้ นผิดจังหวะ โดยการใส่เครื�องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent pacemaker)
7. การใส่ขดลวดในหลอดเลือดดํา เพื�อป้องกันลิ�มเลือดอุดตันที�ปอด (Inferior vena cava filter)

สถิติการใหบริการ
ให้ บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยให้ บริการทังผู
� ้ ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน
(IPD) ที�เป็ นผู้ป่วยโรคหัวใจ ดังนี �
ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
ผู้ป่วยนอก (OPD)
ผู้ป่วยนอก (OPD)
ผู้ป่วยใน (IPD)
ผู้ป่วยใน (IPD)
รวมผู้ป่วยทั
้งหมด
รวมผู
้ ป่วยทัง� หมด

จ�ำนวนราย/ปี
จํานวนราย/ปี
2,813
�,���
388
���
3,201
�,���

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งหมด
ร้ อยละของผู้ป่วยโรคหัวใจทัง� หมด
87.88
��.��
12.12
��.��
100���

การทําหัตถการ
เริ� มเปิ ดให้ บริ การรักษา ตัง� แต่วนั ที� 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 - ปั จจุบัน สถิติการทําหัตถการโรคหัวใจและ
หลอดเลือดหัวใจ จํานวนทังสิ
� �น 211 ราย สามารถแยกเป็ นโรคต่างๆ ดังนี �
การท�
ำหัาตหัถการ
(โรค)
การทํ
ตถการ
(โรค)
Coronary
angiogram
Coronary
angiogram
Percutaneous
coronary
intervention
Percutaneous
coronary
intervention
Permanent
pacemaker
Permanent
pacemaker
Inferior
vena
cava
Inferior
vena
cava
filterfilter
รวมรวม

จ�ำจํนวน
้ง) ง� )
านวน(ครั(ครั
105���
96��
9�
1�
211���

นับตังแต่
� โรงพยาบาลเปิ ดหน่วยปฏิบตั กิ ารสวนหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
ได้ รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้ าถึงการบริการตรวจสวนหัวใจ โรงพยาบาลไม่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษายัง
โรงพยาบาลอื�นๆ ลดค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางเพื�อไปรับการรักษาของผู้ป่วยและญาติ
การพัฒนาการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดจะพัฒนาอย่างต่อเนื�องให้ สอดคล้ องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เชี�ยวชาญโรคเฉพาะทาง ข้ อหนึ�ง คือ การพัฒนาศูนย์โรควินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ
(Diagnostic Cardiac Center) สูค่ วามเป็ นเลิศในภาคตะวันออก
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สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรที่ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนบนพื ้นฐานข้ อมูลวิชาการที่ทนั สมัยภายใต้ การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกาชาด

ภารกิจ
มีหน้ าที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างครบวงจร ทัง้ การเตรี ยมพร้ อมก่อนเกิดภัย การจัด การขณะเกิดภัย
และการฟื น้ ฟูบรู ณะสูภ่ าวะปกติ บรรเทาทุกข์ผ้ ดู ้ อยโอกาส ตลอดจนการประชานามัยพิทกั ษ์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้ มนั่ คง ทัดเทียม และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์
สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ได้ ปฏิบตั ิภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย 3 ใน 6
ยุทธศาสตร์ ได้ แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
โดยการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ด้ วยหน่วยแพทย์ทั่วไปและหน่วยแพทย์ เ ฉพาะทางแก่ ผ้ ยู ากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร รวมทังงานประชานามั
้
ยพิทักษ์ ซึ่งดาเนินการโดยสถานีกาชาด 13 แห่ง และสาขา
สถานีกาชาด 4 แห่ง ประกอบด้ วยงานบริการ 4 ด้ าน คือ งานรักษาพยาบาล งานฟื ้นฟูสภาพ งานส่งเสริ มสุขภาพ
และงานป้องกันโรคแก่ประชาชนทังในคลิ
้
นิก ชุมชน และโรงเรียนที่รับผิดชอบในรูปแบบต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็ นหน่วยงานหลักในการให้ ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ แก่ผ้ ปู ระสบภัยพิบัติ ทัง้ ระยะเตรี ยมพร้ อม
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และการฟื น้ ฟูบรู ณะหลังเกิดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยการดาเนิน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สงู อายุอย่ างรอบด้ านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย
งานอบรมปฐมพยาบาล การสงเคราะห์ผ้ ดู ้ อยโอกาส กิจกรรมรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็ก
นัก เรี ยนในชนบท และการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ตาแก่ ประชาชนทั่วไป ณ ศูน ย์จักษุ มาตรและแว่น ตา
สภากาชาดไทย
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กิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสครบ 97 ป กาวสูป ที่ 100 สํานักงานบรรเทาทุกขฯ

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 อยู่ร ะหว่า งดํ า เนิ น การจัด โครงการและกิ จ กรรมพิ เ ศษ
เพื�อบรรเทาทุกข์ผ้ ปู ระสบภัยและผู้ด้อยโอกาส เนื�องในโอกาสครบ 97 ปี ก้ าวสู่ปีที� 100 สํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
โดยมีกิจกรรม ดังนี �
1. กิจกรรม “ปั นนํา� ใจในสายฝน” ฯ
จัดหาและมอบเสื �อกันฝนแก่เด็กนักเรียนด้ อยโอกาสตังแต่
� ระดับชัน� อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้ น
ดําเนินการตังแต่
� เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561 รวมจํานวนทังสิ
� �น 70 โรงเรียน จํานวน 9,000 ตัว

2. กิจกรรม “ปั นนํา� ใจ ให้ นํา� ดื�ม” ฯ
จัดกิจกรรมร่วมกับบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เพื�อช่วยเหลือผู้ประภัยแล้ ง โดยการ
มอบแท็งก์นํ �าดื�มพร้ อมฐานติดตัง� จํานวน 113 แท็งก์ ให้ แก่ชมุ ชน วัด และโรงเรียนในพืน� ที�ประสบภัยแล้ ง จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน 51 แท็งก์ จังหวัดอํานาจเจริ ญ จํ านวน 26 แท็งก์ และจังหวัด สกลนคร จํานวน 36 แท็งก์
ดําเนินการตังแต่
� เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
1. หน่ วยแพทย์ จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- กิจกรรมหน่ วยแพทย์ จกั ษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ
ปฏิบัติ งาน ณ สถานี กาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกี ยรติ ฯ จังหวัด สระแก้ ว ให้ บ ริ การ
ตรวจรักษา และผ่าตัดผู้ป่วยโรคตา ปฏิบตั ิงาน รวม 12 ครัง้ มีผ้ ไู ด้ รับบริ การตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก จานวน 7,077 ราย
ผู้ป่วยใน จานวน 1,492 ราย ทาการผ่าตัด จานวน 2,315 ราย
- หน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่ในโครงการขยายงานหน่ วยแพทย์ จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคตาที่ยากไร้ ณ โรงพยาบาลอาเภอที่ไม่มีจักษุแพทย์ อยู่ในพืน้ ที่
ห่างไกลและประชาชนมีรายได้ ต่า โดยปฏิบัติ งาน รวม 3 ครัง้ ได้ แก่ โรงพยาบาลชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์
โรงพยาบาลปั ว จังหวัดน่าน และราชอาณาจักรภูฏาน มีผ้ มู ารับบริ การตรวจรักษา จ านวน 3,773 ราย ท าการ
ผ่าตัด จานวน 992 ราย มอบแว่นสายตาผู้สงู อายุ จานวน 1,232 ราย และมอบแว่นสีชา จานวน 819 ราย

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็ นประธานเปิ ดโครงการ
ขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศลั ยกรรมสภากาชาดไทยฯ
และเยี่ยมผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดโรคตา พร้ อมมอบชุดของขวัญ
สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลชนแดน อาเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 - 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561
หน่วยแพทย์จกั ษุ ศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ
ให้ บ ริ การตรวจรั กษาและผ่ า ตัด ตาแก่ผ้ ปู ่ วยโรคตา
ชาวภูฏาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน
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- หน่ วยแพทย์ เ คลื� อนที�ในโครงการรถคลินิก จัก ษุ ศัล ยกรรมเคลื� อนที�ส ภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ บริ ก ารผ่าตัดรักษาผู้ป่ วยโรคตาที� ยากไร้ บนรถผ่าตัดเคลื�อนที� โดยปฏิบัติงาน รวม 6 ครัง�
ได้ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
บ้ านนํ า� ใส จังหวัดระยอง โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบลบ้ านหนองตะแบก จังหวัดปราจีน บุรี วัดอุดมธานี
พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก วัดบูรพาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบลมะขามโพรง จังหวัดเพชรบุรี มีผ้ มู ารับบริการตรวจรักษา จํานวน 2,168 ราย ทําการผ่าตัด จํานวน 935 ราย
มอบแว่นสายตาผู้สงู อายุ จํานวน 321 ราย มอบแว่นสีชา จํานวน 473 ราย
2. หน่ วยแพทย์ เคลื�อนที�ในโครงการศัลยกรรมตกแต่ งแก้ ไขปากแหว่ ง-เพดานโหว่ และความพิการอื�น
ร่ วมกับ หน่วยศัลยศาสตร์ ต กแต่งและเสริ มสร้ าง ฝ่ ายศัลยศาสตร์ และฝ่ ายวิสัญ ญี โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ อาสาสมัครจากภาครัฐและเอกชน ตรวจรักษาและผ่าตัด ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความ
พิการทางศัลยศาสตร์อื�นๆ ณ โรงพยาบาลประจําจังหวัด ปฏิบตั ิงาน รวม 6 ครัง� 6 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดศรีสะเกษ
สระแก้ ว นราธิวาส สตูล อุทยั ธานี และบุรีรัมย์ มีผ้ มู ารับบริการตรวจรักษา จํานวน 555 ราย รับการผ่าตัด จํานวน
321 ราย

- การออกหน่ วยกิจกรรมทันตกรรมจัดฟั นสัญจรเพื�อผู้ป่วยปากแหว่ ง-เพดานโหว่
กิจ กรรมทัน ตกรรมจัดฟั น สัญ จรเพื� อผู้ป่ วยปากแหว่ง -เพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลมหาราช
จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นกิ จกรรมหนึ�ง ในโครงการยิ ม� สวยเสีย งใสฯ ซึ�งสํานัก งานบรรเทาทุก ข์ฯ ร่ วมกับสมาคม
ทันตแพทย์จดั ฟั นแห่งประเทศไทย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปฏิบตั ิงานเดือนละ 1 ครัง� มีผ้ ปู ่ วย จํานวน 60 ราย ผู้ป่วยได้ รับบริการจัดฟั น จํานวน 535 ครัง�
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3. หน่ วยแพทย์ เคลื�อนที�ในโครงการคืนเสียงสู่โสต
ออกปฏิบัติ งานพร้ อมมอบเครื� องช่ วยฟั ง ให้ แก่ ผ้ ทู ี� มีปั ญ หาทางการได้ ยิ น โดยปฏิ บัติง าน 6 ครั ง�
ใน 4 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดศรี สะเกษ เชีย งใหม่ ชัยภูมิ และแพร่ มีผ้ ูมารับบริ การตรวจรัก ษา จํานวน 468 ราย
และได้ รับมอบเครื�องช่วยฟั ง จํานวน 55 ราย
4. หน่ วยทันตกรรมเคลื�อนที�
ให้ บริ การขูดหิ น ปูน อุดฟั น ถอนฟั น ปฏิบัติงานในพื น� ที� ต่างๆ ได้ แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี
ในกิจกรรมสร้ างสุขสานสัมพันธ์สื�อมวลชน จังหวัดสมุทรปราการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้ านกึ�งวิถี
(ชาย) จังหวัดปทุมธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้ านกึ�งวิถี (หญิ ง) จังหวัดปทุมธานี สถานสงเคราะห์
คนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานคุ้มครองคนไร้ ที�พึ�งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สถานคุ้มครองและ
พัฒ นาคนพิ ก ารพระประแดง จั ง หวัด สมุท รปราการ ศูน ย์ ฝึ กและอบรมเด็ก และเยาวชนชายบ้ านกรุ ณ า
จังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้ านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม มีผ้ มู ารับบริ การ
จํานวน 1,884 ราย
5. หน่ วยแพทย์ เคลื�อนที�ผ้ ดู ้ อยโอกาสในจังหวัดต่ างๆ และผู้อยู่ในถิ�นทุรกันดาร
5.1 หน่ วยแพทย์ เคลื�อนที�ศูนย์ สภากาชาดไทยเวชพาหน์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่ างทอง
ปฏิบตั ิงานตรวจรักษาทัว� ไป จํานวน 426 ราย ฝั งเข็ม จํานวน 1,248 ราย และทันตกรรม จํานวน 107 ราย
5.2 หน่ วยแพทย์ บ้ า นตะวัน ใหม่ ปฏิ บัติง านตรวจรั ก ษา จํ า นวน 79 ราย และทัน ตกรรม
จํานวน 129 ราย
5.3 หน่ วยแพทย์ ฝังเข็มประยุกต์ ณ สถานีก าชาดที� 7 จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงาน
ตรวจรักษา จํานวน 1,252 ราย
5.4 หน่ วยปฐมพยาบาล ให้ บริ การตามคําร้ องขอจากหน่วยงานต่างๆ โดยปฏิบัติงาน จํานวน
22 ครัง� ผู้รับบริการ จํานวน 40,453 ราย
5.5 หน่ วยแพทย์ เคลื�อนที� ปฏิบัติงาน ณ เมือง Cox's BaZar สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ให้ บริ ก าร ต รวจรั ก ษาโรค ทั� ว ไปแ ก่ ชาวโร ฮี น จ า
ณ ค่ า ย UNHCR จํ า นวน 286 ราย และตรวจรั ก ษา
โรคทั�วไปแก่ช าวบัง กลาเทศ ณ Ukia High School
จํานวน 2,278 ราย
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6. งานประชานามัยพิทักษ์
ให้ บริการงานรักษาพยาบาล งานฟื �นฟูสภาพ เยี�ยมบ้ าน เยี�ยมชุมชน งานสร้ างเสริ มสุขภาพ และงาน
ป้องกันโรค แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ที�มารับบริการในสถานีกาชาด 13 แห่ง สาขาสถานีกาชาด 4 แห่ง และ
ในชุม ชนต่า งๆ มีผ้ รู ับ บริ ก าร รวมจํานวนทัง� สิ �น 663,368 ราย แบ่ง เป็ นผู้รับ บริ ก ารในสถานีก าชาด จํ านวน
481,583 ราย และผู้รับบริการในชุมชน จํานวน 181,785 ราย ประกอบด้ วย
6.1 งานรักษาพยาบาล
6.2 งานฟื น� ฟูสภาพ เยี�ยมบ้ าน เยี�ยมชุมชน
6.3 งานส่งเสริมสุขภาพ
6.4 งานป้องกันโรค
6.5 ให้ คําปรึกษาและตรวจเชื �อเอชไอวี และโรคติดเชื �อทางเพศสัมพันธ์ ในคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย
�.6 การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย

ยุทธศาสตรที่ 3 การชวยเหลือผูประสบภัย
การเตรียมพร้ อมก่ อนเกิดภัย
1. เตรียมความพร้ อมภายในสํานักงานฯ
ด้ านการจัดการ
มีการจัดทําแผนการจัดการภัยพิบตั ิสํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ แผนเฉพาะกิจสําหรับภัยต่างๆ
5 ภัย ได้ แก่ แผนเฉพาะกิ จ เตรี ย มพร้ อมรับ อุท กภัย วาตภัย และดิน โคลนถล่ม แผนเฉพาะกิ จ เตรียมพร้ อมรับ
อัคคีภัย แผนเฉพาะกิ จเตรี ย มพร้ อมรับ ภัยจากความขัดแย้ ง แผนเฉพาะกิ จเตรี ย มพร้ อมรับ ภัย จากไข้ ห วัดนก
และแผนเฉพาะกิ จเตรี ย มพร้ อมรับ ภัยที� เ กิดบ่อยในแต่ละพื น� ที� ของสถานี ก าชาด จัดทํ าคู่มือปฏิ บัติงานหน่วย
เคลื�อนที� เ ร็ว คู่มือปฏิบัติงานเวรบรรเทาสาธารณภัย คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยครัวเคลื�อนที� คู่มือการผลิตนํ า�
สะอาด เป็ นต้ น มี ห น่ ว ยปฏิ บ ั ติ ง านภัย พิ บ ั ติ ร ะดับ ภูมิ ภ าค (Regional Disaster Response Team : RDRT)
พร้ อมออกปฏิบตั ิงานต่างประเทศในภูมิภาค ภายใน 24 - 48 ชั�วโมง
พัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เพื�อเป็ นศูนย์บัญชาการในยามเกิดพิบัติภยั
ขนาดใหญ่ (ระดับ 3 ขึ �นไป) มีการพัฒนาระบบวิทยุสื�อสาร VHF/FM 148.625 MHz, HF/SSB 7.757 MHz, Trunked
Radio เครื อข่ายกรมป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และระบบ e-radio ผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื� อ ติ ด ต่ อ สื� อ สารได้ ทุ ก ระดับ มี ก ารนํา รถสื� อ สารเคลื� อ นที� ออกใช้ งานบรรเทาทุกข์ผ้ ปู ระสบภัย
เพื�อสนับสนุนระบบสื�อสารในพืน� ที�มายังส่วนกลาง จัดทําระบบแจ้ งเตือนภัยผ่าน SMS และพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการฐานข้ อมูลภัยพิบตั ิ และเว็บไซต์สํานักงาน
การจัดหาสิ�งของอุปโภค-บริโภค ตามโครงการเพิ�มศักยภาพการให้ ความช่วยเหลือประสบภัย
ด้ วยชุดธารนํ �าใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย
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ปี พ.ศ. 2561 นับเป็ นปี แรกที�สํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้ นําระบบจัดส่งสิ�งของบรรเทาทุกข์
ประกอบด้ วยเครื�องอุปโภค บริโภค จัดทําข้ อตกลงร่วมกันระหว่างสภากาชาดไทยกับผู้ประกอบการ ในการจัดซื อ�
และจัดส่งเครื�องอุปโภค บริ โภค ชุดธารนํา� ใจฯ จากผู้ประกอบการ ถึงพืน� ที�ประสบภัยตามความต้ องการ เพื�อให้
ผู้ประสบภัยได้ รับชุดธารนํา� ใจฯ อย่างรวดเร็ว ทั�วถึงและเพียงพอ โดยลดค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บสิ�งของคงคลัง
และการขนส่งได้

2. การเตรียมความพร้ อมรับภัยพิบัติระดับชุมชน
2.1 งานเตรียมชุมชนพร้ อมรับภัยพิบัติ
ดําเนินการใน 21 ชุมชน 8 จังหวัด ในพื น� ที�ประสบอุท กภัย ได้ แก่ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี
นครนายก ชัยนาท นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขนั ธ์ และชุมพร
2.2 งานติดตามชุมชนพร้ อมรับภัยพิบัติ
ติดตามชุมชนในการเตรี ยมความพร้ อมรับภัยพิบัติ รวมทัง� สิ �น 107 ชุมชน ใน 15 จังหวัด
ได้ แ ก่ จังหวัด กาญจนบุรี เพชรบูรณ์ สิงห์ บุรี ชัย นาท นครสวรรค์ สุริน ทร์ เชี ย งใหม่ นครราชสี มา สระแก้ ว
อุบลราชธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ นครศรีธรรมราช ตาก และพังงา
2.3 งานอบรมนักเรี ยนเตรี ยมพร้ อมรั บภัยพิบัติ
ดําเนินงาน 38 โรงเรี ยน ใน 11 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดอ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี สุรินทร์
เชียงใหม่ อุบลราชธานี ชุมพร ประจวบคีรีขนั ธ์ นครศรีธรรมราช ตาก และพังงา
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ขณะเกิดภัย
ดําเนินการบรรเทาทุกข์ผ้ ปู ระสบภัยต่างๆ อันได้ แก่ อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยจากหมอกควัน
ไฟป่ า อุบัติภัยหมู่ และอุบัติเ หตุเ รื อล่ม รวมทัง� ผู้ป ระสบภัย จากเขื�อนเซเปี ยน-เซนํ า� น้ อยแตก ณ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมอบเครื�องอุปโภค บริโภค ชุดสุขอนามัย ยาสามัญประจําบ้ าน หน่วยบริ การทาง
การแพทย์ หน่วยผลิตนํ �าสะอาด และหน่วยนํ �า สุขาภิบาล และส่งเสริมสุขอนามัย ผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี �

จ�ำนวน (ราย)

ภัยพิบัติ
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การฟื � นฟูหลังเกิดภัย
1. โครงการฟื � นฟูผ้ ปู ระสบอุทกภัยของสภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2554 โดยการสนับสนุนของกลุ่มบริษัท
ดาว ประเทศไทย
ติดตังเครื
� �องกรองนํ �าระบบรีเวอร์สออสโมซิส จํานวน 49 เครื�อง แก่โรงเรียนที�ขาดแคลนนํ �าสะอาด โดยมี
การสํารวจความต้ องการเครื� องกรองนํา� ในพืน� ที� 10 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดระยอง พระนครศรี อยุธยา นครนายก
ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม สิงห์บรุ ี ชัยนาท และอุตรดิตถ์
2. โครงการฟื � นฟูผ้ ปู ระสบอุทกภัยภาคใต้ ปี พ.ศ. 2561
2.1 ให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และชุมพร โดยการปรับปรุงสร้ าง/
ซ่อมห้ องนํ �า – ห้ องส้ วม ในโรงเรียนและวัดที�ประสบอุทกภัย และให้ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ านอาชี พ และคุณภาพชีวิต
แก่ผ้ พู ิการและผู้ยากไร้ ที�ประสบอุทกภัย รวมทังการให้
�
ความช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนในโรงเรี ยน
ที�ประสบอุทกภัย ในจังหวัด นครศรี ธรรมราช และปั ตตานี
2.2 ปรับปรุง/พัฒนาคลังสัมภาระของสถานีกาชาดสิรินธร จังหวัดนครศรี ธรรมราช (สถานีกาชาด
ที� 12 ทุ่งสง) เพื�อพัฒนาศักยภาพคลังของสถานีกาชาดในการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน
1. งานพัฒนาคุณภาพชีวติ ที�ดีของผู้สูงอายุอย่ างรอบด้ านตามเกณฑ์ ของสภากาชาดไทย
1.1 ดําเนิ น งานพัฒนาคุณ ภาพชี วิตของผู้สูงอายุฯ โดยการฝึ กอบรมหลัก สูตรการดูแ ลตนเอง
ของผู้สงู อายุ
1.2 ดําเนินกิจกรรมชุมชนต้ นแบบด้ านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ ในพืน� ที�จังหวัดสุรินทร์
เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี และตาก รวม 5 ชุมชน
1.3 สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของผู้สงู อายุ รูปแบบ Day Care ณ สถานีกาชาดที� 2 สุขมุ าลอนามัย
กรุงเทพฯ และสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
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2. การอบรมปฐมพยาบาล จํานวน 85 ครัง� รวมจํานวนทังสิ
� �น 3,714 ราย
3. การสงเคราะห์ ผ้ ูด้อยโอกาส ด้ วยการมอบเครื� องอุปโภค บริ โภค ยาและเวชภัณฑ์ตามความจําเป็ น
รวมจํานวนทังสิ
� �น 64,634 ราย
4. โครงการรถตัดแว่ นสายตาเคลื�อนที�สภากาชาดไทย เพื�อเด็กนักเรียนในชนบท
ร่ วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ดําเนิ น การใน 5 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด
เพชรบูรณ์ น่าน สุโขทัย นครนายก และพัท ลุง มีเ ด็ก นัก เรี ย นได้ รับ การตรวจสายตาเบื อ� งต้ น จํา นวนทัง� สิ น�
354,884 ราย

5. ศูนย์ จักษุมาตรและแว่ นตาสภากาชาดไทย
ให้ บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาแก่ประชาชนทั�วไป และผู้ด้อยโอกาส มีผ้ มู ารับบริ การ
จํานวนทังสิ
� �น 2,139 ราย

92

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

92

สถานเสาวภา

วิสัยทัศน์

ผลิตและจาหน่ายชีววัตถุและยาปราศจากเชือ้ ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี
ในการผลิต (GMP,PIC/S) และตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ และการให้ บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

พันธกิจ

สถานเสาวภา มีหน้ าที่ผลิต แบ่งบรรจุ วัคซีน เซรุ่ม ชีววัตถุอื่นๆ และนา้ ยาปราศจากเชือ้ วิจัยพัฒนาและ
ตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์ การบริการเกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้ า ให้ คาแนะนาในเรื่ องสัตว์มีพิษกัดและโรคเมืองร้ อน
รวมทังบริ
้ การคลินิกฉีดวัคซีนเสริมสร้ างภูมิค้ มุ กันโรคและคลินิกพิษจากสัตว์ ตลอดจนการบริการให้ ความรู้เรื่องงูพิษ
และพิษงูให้ แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าหมายการให้ บริการที่ 1
ผลผลิตที่ 1
เป้าหมายการให้ บริการที่ 2
ผลผลิตที่ 2

การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้ มาตรฐาน
การบริการรักษาพยาบาล ฟื น้ ฟูสภาพ สร้ างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ให้ ผ้ ปู ่ วย และประชาชนกลุม่ เป้าหมาย รวมทังผู
้ ้ ด้อยโอกาส
ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้ รับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ยาปราศจากเชื ้อ
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้ มาตรฐานสากลในจานวนที่เพียงพอ
การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื ้อมีปริมาณเพียงพอต่อความต้ องการของ
ผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
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ภารกิจดานการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ
1. การผลิตชีววัตถุและปราศจากเชื้อ
1.1 การผลิตเซรุ่มแก้ พษิ งู
ในปี พ.ศ. 2561 สถานเสาวภาดําเนิน การผลิตเซรุ่มแก้ พิษงูช นิดแห้ ง 8 ชนิด จากจํ านวนทัง� หมด
9 ชนิ ด รวมจํ านวนทัง� สิน� 59,536 ขวด เนื� องจากเซรุ่มแก้ พิษ งูสามเหลี�ยมมีป ริ มาณการใช้ น้อยและมีเ หลืออยู่
ในจํานวนที�เพียงพอที� อย. ใช้ ทงปี
ั�
ตารางเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเซรุม แกพิษงูภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
ลําดับ

การผลิตเซรุ่ม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เซรุ่มแก้ พิษงูกะปะ
เซรุ่มแก้ พิษงูแมวเซา
เซรุ่มแก้ พิษงูเห่า
เซรุ่มแก้ พิษงูเขียวหางไหม้
เซรุ่มแก้ พิษงูจงอาง
เซรุ่มแก้ พิษงูสามเหลี�ยม
เซรุ่มแก้ พิษงูทบั สมิงคลา
เซรุ่มแก้ พิษงูรวมระบบโลหิต
เซรุ่มแก้ พิษงูรวมระบบประสาท
รวม

ยอดผลิตเซรุ่มงูภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
19,088 ขวด
15,851 ขวด
18,594 ขวด
2,209 ขวด
2,577 ขวด
2,171 ขวด
13,193 ขวด
9,349 ขวด
12,624 ขวด
26,528 ขวด
15,653 ขวด
4,299 ขวด
1,113 ขวด
1,686 ขวด
659 ขวด
4,489 ขวด
20,212 ขวด
17,070 ขวด
13,936 ขวด
6,564 ขวด
1,737 ขวด
87,794 ขวด
62,272 ขวด
59,536 ขวด

1.2 การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า
ในปี พ.ศ. 2561 สถานเสาวภาดําเนิ น การผลิตเซรุ่ มป้ องกัน โรคพิ ษ สุนัขบ้ าจากเลือดม้ า TRCS
� �น 241,237 ขวด เพื�อรองรับความต้ องการใช้ ในประเทศ
ERIG (Equine Rabies Immunoglobulins) จํานวนทังสิ
ที�มีปริมาณมาก ปั จจุบนั สถานเสาวภาผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า (TRCS ERIG) ใช้ ในประเทศเป็ นจํานวน
30% ของที�ใช้ ทงหมด
ั�
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แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการผลิตเซรุม่ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
จานวน (ขวด)

241,237

250,000

202,815
184,200

200,000
150,000
100,000
50,000
0

2559

2560

2561

ปี งบประมาณ

กราฟแสดงจานวนและสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การปฏิบตั ิงานของฝ่ายผลิตเซรุ่ม
ในการผลิตเซรุม่ แก้พิษงูและเซรุม่ ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เซรุ่มแก้ พษิ งูกะปะ
6.18%

เซรุ่มแก้ พษิ งูแมวเซา
0.72%

เซรุ่มแก้ พิษงูกะปะ

เซรุ่มแก้ พษิ งูเห่า
4.20%
เซรุ่มแก้ พษิ งูเขียวหางไหม้
1.43%
เซรุ่มแก้ พษิ งูจงอาง
0.56%
เซรุ่มแก้ พษิ งูทบั สมิงคลา
1.49%

เซรุ่มแก้ พษิ งูรวมระบบโลหิต
4.63%
เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า
80.21%

เซรุ่มแก้ พษิ งูรวมระบบประสาท
0.58%
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เซรุ่มแก้ พิษงูแมวเซา
เซรุ่มแก้ พิษงูเห่า
เซรุ่มแก้ พิษงูเขียวหางไหม้
เซรุ่มแก้ พิษงูจงอาง

เซรุ่มแก้ พิษงูทบั สมิงคลา
เซรุ่มแก้ พิษงูรวมระบบโลหิต
เซรุ่มแก้ พิษงูรวมระบบประสาท
เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า
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ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้ พิษงูเดี�ยว 7 ชนิด พร้ อมนํ �ายาทําละลาย

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้ พิษงูรวมระบบประสาท
และระบบโลหิต พร้ อมนํ �ายาทําละลาย

ผลิตภัณฑ์เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า

1.3 การผลิตยาปราศจากเชือ� และผลิตเซรุ่มส่ วนขยาย
ปั จ จุบัน ฝ่ ายผลิต ยาปราศจากเชื อ� ได้ ดําเนิ น การผลิตในบริ เ วณสถานที� ผลิต ยาปราศจากเชื อ� ที�
ปรับปรุงตามมาตรฐาน GMP, PIC/S ตังแต่
� ปี พ.ศ. 2557 โดยดําเนินงานผลิตผลิตภัณฑ์นํ �ายาทําละลาย ยากําพร้ า
กลุ่มยาต้ านพิ ษ และผลิตในขันตอนปลายนํ
�
า� (งานผสมปรับสูตรตํารับ งานกรองปราศจากเชื อ� งานบรรจุ และ
งานทําแห้ ง) ของเซรุ่มแก้ พิษงูทงั � 9 ชนิด และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ าที�ผลิตต้ นนํ �าจากฝ่ ายผลิตเซรุ่ม
ปี พ.ศ. 2561 ฝ่ ายผลิ ตยาปราศจากเชื อ� ได้ เ ตรี ย มพร้ อมงานผลิ ตเซรุ่ ม ป้ องกัน โรคพิ ษ สุนัข บ้ า
ในขันตอนการทํ
�
าให้ บริ สทุ ธิ � โดยได้ ต รวจสอบความถูก ต้ องของกระบวนการผลิต (Process validation) ตังแต่
�
ต้ น นํ า� ด้ วยเครื� องจัก รอุป กรณ์ ก ารผลิตที� ติดตัง� ใหม่ สําหรับ ทํ าพลาสมาให้ บ ริ สุท ธิ � ด้ วยการย่ อยโปรตีน และ
การตกตะกอนในถังผสม และระบบ Tangential Flow Filtration (TFF) และกํ าจัด โปรตี น ที� ไม่ต้ องการออก
เพื�อทําให้ ได้ เซรุ่มบริสทุ ธิ � และมีความเข้ มข้ นโดยทําการผลิตภายใต้ สภาวะห้ องสะอาดระดับ A
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ถังผสมขนาด 600 ลิตร และระบบท่อสแตนเลส จานวน 3 ถัง และระบบกรองชนิด Tangential Flow Filtration
จากประเทศเยอรมนี สาหรับใช้ ในกระบวนการทาเซรุ่ มให้ บริ สทุ ธิ์และเข้ มข้ น

1.4 การผลิตยากาพร้ า
สถานเสาวภาร่วมมือกับคณะทางานพัฒนานโยบายและแก้ ไขปั ญหายากาพร้ า กลุ่มยาต้ านพิ ษ
(Antidote) ของสานัก งานหลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่ อแก้ ปั ญ หาในการเข้ าถึ งยาต้ านพิ ษ ของ
ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ ทาให้ ประชาชนได้ มียาต้ านพิษที่จาเป็ นใช้ เมื่อเกิดเหตุ โดยฝ่ ายผลิตยา
ปราศจากเชื ้อ สถานเสาวภา เข้ าร่วมรับผิดชอบในการเป็ นผู้ผลิตยากาพร้ า กลุม่ ยาต้ านพิษที่มีความจาเป็ นต้ องใช้
ในกรณีฉุก เฉิ นอย่างทัน ท่วงที ทัง้ หมด 4 รายการ สาหรับใช้ ในประเทศ ซึ่งยาก าพร้ าทัง้ หมดผลิตจ าหน่ายให้
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทัง้ นี ้ สปสช.ได้ มอบหมายให้ องค์การเภสัชกรรมทาหน้ าที่ขนส่ง
และกระจายยาไปยังสถานบริการทัว่ ประเทศ

1% Methylene Blue Injection

25% Sodium Thiosulfate Injection

3% Sodium Nitrite Injection

5% Diphenhydramine hydrochloride Injection
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จํานวนการผลิตยาปราศจากเชื้อกลุมยากําพราที่ผลิตไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561
จํานวนการผลิตยาปราศจากเชื้อกลุมยากําพราที่ผลิตไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561
จํานวน (หลอด)
(หลอด)
8,000 จํานวน7,400
8,000
7,400
6,868
7,000
6,868
6,420
7,000
6,420
5,966
5,966
6,000
5,548
5,323
6,000
5,086
5,072 5,000 5,548
5,323
5,086
5,072 5,000
5,000
5,000
4,000
3,504
3,275
4,000
3,504
2,947
3,275
2,820
2,730 2,670 2,620
3,000
2,947
2,820
2,730 2,670 2,620
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
0
0 1% Methylene blue injection 5 ml 3% Sodium nitrite injection 10 ml 25% Sodium thiosulfate injection
5% Diphenhydramine
1% Methylene blue injection 5 ml 3% Sodium nitrite injection 10 ml 25% Sodium thiosulfate
injection
5% Diphenhydramine
18 ml
hydrochloride
injection 1 ml
18 ml
hydrochloride injection 1 ml

ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
ปี งบประมาณ (พ.ศ.)

2558
2558

2559
2559

2560
2560

2561
2561

จํานวนการผลิตยาปราศจากเชื้อกลุมน้ํายาทําละลายที่ผลิตได
จํานวนการผลิตยาปราศจากเชื้อกลุมน้ํายาทําละลายที่ผลิตได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561
จํานวน (หลอด)

350,000จํานวน (หลอด)
350,000
300,000
300,000

281,130
281,130

250,000
250,000

100,000
100,000
50,000
50,000
0
0

119,126
119,126 93,882
93,882
65,433
65,433 53,465
53,465

Sterile water for injection 10 ml
Sterile water for injection 10 ml
ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
ปี งบประมาณ (พ.ศ.)
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241,041
231,372 241,041
231,372
202,981
202,981

212,934
212,934

200,000
200,000
150,000
150,000

301,603
301,603
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147,743
147,743

140,145
140,145

Sterile water for injection 0.5 ml
Sterile water for injection 0.5 ml
2558
2558

2559
2559

98
98

2560
2560

Normal saline solution 1 ml
Normal saline solution 1 ml
2561
2561

1.5 การผลิตวัคซีนบีซีจี
สถานเสาวภา มีภารกิจหลักที�สําคัญอีกอย่างหนึ�ง คือ การผลิตวัคซีนบีซีจี ซึ�งเป็ นหน่วยงานเพียง
แห่งเดียวในประเทศไทยที�ผลิตวัคซีนบีซีจี โดยสามารถดําเนินการผลิตได้ ตงแต่
ั � ต้นนํา� จนได้ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการผลิตที�ดี หรื อ GMP, PIC/S และมีจํานวนเพี ยงพอสําหรับใช้ ในประเทศ ซึ�งวัคซีนบีซีจี นี �
เป็ นวัคซีนเพียงชนิดเดียวที�นํามาใช้ ป้องกันวัณโรคในเด็กและถูกกําหนดอยู่ในแผนการสร้ างเสริ มภูมิค้ มุ กันโรค
หรือ Expanded Programme on Immunization (EPI) เพื�อเป็ นมาตรการในการป้องกันวัณโรค ปั จจุบนั การฉีดวัคซีน
บีซีจียังคงเป็ นมาตรการที�สําคัญในการควบคุมวัณโรคในประเทศต่างๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การ
เภสัชกรรมได้ มีการสัง� ซื �อวัคซีนบีซีจี สําหรับโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 140,000 ขวด และมีการ
สั�ง ซื อ� จากหน่ ว ยงานเอกชนอี ก จํ า นวนหนึ� ง ดัง นัน� ทางฝ่ ายผลิ ต วัค ซี น จึ ง ได้ ว างแผนการผลิ ต วัค ซี น บี ซี จี
ให้ ได้ ทันกํ าหนด และครบตามจํ านวนการสัง� ซื อ� รวมทัง� มีก ารผลิตวัคซี น สํารองไว้ จํ านวนหนึ�งสําหรับ ตัวแทน
จําหน่าย ทังนี
� � จํานวนวัคซีนบีซีจีที�ผลิตปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนทังสิ
� �น 195,890 ขวด
1.6 การผลิตและแบ่ งบรรจุวัคซีน
สถานเสาวภาได้ ดําเนิ น งานผลิตและแบ่งบรรจุวัคซี น ป้ องกัน โรคพิ ษ สุนัขบ้ า (TRCS SPEEDA,
Rabies vaccine) สําหรับใช้ ในประเทศในปี พ.ศ. 2561 จํานวนทังสิ
� �น 278,764 ขวด นอกจากนี �ได้ ดําเนินงานแบ่ง
บรรจุนํ า� ยาทูเบอร์ คูลิน พี พีดี (TRCS Tuberculin, PPD) สําหรับ ทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนังต่อเชือ� วัณ โรค
โดยนําเข้ านํ �ายาทูเบอร์คลู ิน พีพีดี (TB-PPD Bulk) จากต่างประเทศเข้ ามาแบ่งบรรจุ สามารถแบ่งบรรจุนํ �ายาทูเบอร์
คูลิน พีพีดี ได้ จํานวนทังสิ
� �น 27,287 ขวด
ผลิตภัณฑ์

วัคซีนบีซีจี

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า
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จํานวนการผลิตวัคซีนบีซีจี วัคซีนปองกันโรคพิษสุนขั บา และทูเบอรคูลิน พีพีดี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
จํานวน (ขวด)
300,000
250,000
200,000

224,830

281,009

278,764

239,590
208,924

195,890

150,000
100,000
50,000

17,362

27,287

18,295

0
2559

2560
BCG VACCINE

TRCS SPEEDA

2561

ปี พ.ศ.

TUBERCULIN PPD

1.7 งานบรรจุหีบห่ อผลิตภัณฑ์ ชีววัตถุ
ภารกิจหลักของฝ่ ายผลิตวัคซีนอีกอย่างหนึ�ง คือ งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชือ�
ทุกชนิด ภายหลังที�ผลิตภัณฑ์ได้ ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพและปล่อยผ่านแล้ ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี � ได้ แก่ วัคซีนบีซีจี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า เซรุ่ ม แก้ พิ ษ งู ช นิ ด ต่ า งๆ เซรุ่ ม ป้ องกั น โรคพิษสุนัขบ้ า ยากําพร้ า พร้ อมทัง� นํา� ยา
ทําละลาย เพื�อนําไปจําหน่ายต่อไป

2. การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ
สถานเสาวภาได้ ทําการตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและวัสดุการบรรจุผลิตภัณฑ์กึ�งสําเร็จรูป
และผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปชีววัตถุ (วัคซีนและเซรุ่ม) นํ �ายาปราศจากเชื �อ (นํ �ายาทําละลาย) และยาต้ านพิษ (antidote)
3. สถานีเพาะเลี้ยงมาและสัตวทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
สถานเสาวภา มีสถานีเพาะเลี �ยงม้ าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ซึ�งมีเนื �อที� จํานวน 646 ไร่ และมีม้า จํานวน 534 ตัว โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีพลาสมาที�นํามาใช้ ผลิต
เซรุ่ม จํานวน 5,000 ลิตร และใช้ ม้าที�นํามาใช้ ผลิตเซรุ่ม จํานวน 301 ตัว นอกนันเป็
� นม้ าที�ใช้ งานอื�นๆ เช่น ใช้ เป็ น
พ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์ และม้ าสํารอง ลูกม้ าและม้ าแก่ การเลี �ยงม้ าใช้ หญ้ าสด จํานวน 543,445 กิโลกรัม และหญ้ าแห้ ง
จํานวน 63,880 กิโลกรัม
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ภารกิจด้านการบริการ
1. งานบริการและวิจัยคลินิก
1.1 คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า
- บริการตรวจและรักษา ผู้ถกู สัตว์ที่สงสัยว่าเป็ นโรคพิษสุนขั บ้ ากัดด้ วยการฉีดวัคซีนและเซรุ่มป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้ า
- บริการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้ าสาหรับผู้มีโอกาสสัมผัสโรค
- เจาะเลือดตรวจภูมิค้ มุ กันโรคพิษสุนขั บ้ าในคน
- ให้ คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับโรคพิษสุนขั บ้ าสาหรับประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์
1.2 คลินิกเสริมภูมิค้ มุ กันและอายุรศาสตร์ การท่ องเที่ยว
- บริการตรวจ ฉีดวัคซีนและให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีนชนิดต่างๆ สาหรับประชาชนทัว่ ไป และผู้เดินทาง
- ให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการรับยาป้องกันมาลาเรีย
- เจาะเลือดตรวจภูมิค้ มุ กันก่อนรับวัคซีน
- ทดสอบการติดเชื ้อวัณโรค (PPD Test)
- ออกเอกสารใบสาคัญรับรองการฉีดวัคซีนหรือยาป้องกันโรคระหว่างประเทศ (Yellow Book) สมุดบันทึก
วัคซีน ใบรับรองแพทย์อื่นๆ
1.3 คลินิกพิษจากสัตว์
- บริการตรวจ รักษาผู้ที่ถกู สัตว์มีพิษกัด
- ให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์สาหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
เวลาทาการ
วันจันทร์ - ศุกร์
วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันอาทิตย์

8.30 – 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น.
8.30 – 12.00 น.
หยุดทาการ

ข้อมูลผู้รับบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561
ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561

คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ า คลินิกเสริมภูมิค้ มุ กันและ คลินิกพิษจากสัตว์
(คน)
อายุรศาสตร์ การท่ องเที่ยว (คน)
(คน)
4,882
13,615
162
5,803
21,090
84
7,895
26,770
55
10,162
23,615
32
14,123
25,277
49
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กิจกรรมดานบริการ
โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนา
วัน ที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เนื�อ งในวัน กาชาดโลก และวันที� 7 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 เนื� องในโอกาส
วันคล้ ายวันสถาปนา ครบรอบ 96 ปี สถานเสาวภา ซึ� งคลิ นิ กป้อ งกัน โรคพิ ษ สุ น ัขบ้ าได้ จัดทํ าโครงการรณรงค์
ฉี ดวัคซีน ป้ องกัน โรคพิ ษ สุ น ัขบ้ า แบบป้อ งกัน ล่ วงหน้ าสํ าหรั บ กลุ่ มเสี� ยงที� มีโอกาสสัมผัส โรคพิ ษ สุ น ัข บ้ า และ
ประชาชนทัว� ไป
การใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสําหรับเจาหนาที่
วันที� 1 - 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2561 คลิ นิ กเสริ มภู มิค้ ุมกัน และอายุรศาสตร์ ก ารท่ องเที� ยว สถานเสาวภา
ได้ ให้ บริ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ หวัดใหญ่ สําหรับเจ้ าหน้ าที�และครอบครัว
เยี่ยมชมคลินิกเสริมภูมิคุมกันและอายุรศาสตรการทองเที่ยว
วันที� 18 ธั นวาคม พ.ศ. 2561 สถาบัน เวชศาสตร์ ป้ องกัน ศึ กษา กรมควบคุ มโรค ได้ ม าเยี�ย มชมคลิ นิ ก
เสริ มภูมิค้ ุมกันและอายุรศาสตร์ การท่องเที�ยว คลิ นิกป้องกันโรคพิ ษสุนขั บ้ า และคลินิกพิษจากสัตว์ โดยมีความร่ วมมือ
อย่างต่อเนื�องในการส่งแพทย์ประจําบ้ านเข้ ารับการฝึ กปฏิบตั ิงานที�สถานเสาวภา

2. ชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว
งานบริ การ (ในเวลาราชการ เปิ ดบริ การระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.) คือ
2.1 ตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนขั บ้ า จากซากสัตว์หรื อในสัตว์ทยี� งั มีชีวิต
2.1.1 จากซากสั ตว์ ตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ัติการด้ ว ยวิ ธีม าตรฐาน 2 วิธี คือ Direct Fluorescent
Antibody Test (DFA) และ Mouse Inoculation Test (MIT)
2.1.2 สัตว์มชี ีวติ ตรวจวินจิ ฉัยโดยการประเมินอาการทางคลินกิ ของสัตว์ป่วยที�ต้องสงสัย
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2.2 กักกันสัตว์ที�ต้องสงสัยว่าเป็ นโรคพิษสุนขั บ้ า หรือสัตว์ที�มีประวัติกดั ผู้ป่วยและมีอาการน่าสงสัยเกี�ยวกับ
โรคพิษสุนขั บ้ า คัดแยกโดยการกักสัตว์ที�สมั ผัสกับโรคพิษสุนขั บ้ าออก เพื�อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
2.3 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ าให้ แก่สตั ว์เลี �ยง
2.4 ให้ คําปรึกษาแนะนําเรื�องโรคพิษสุนขั บ้ าและระบาดวิทยา โดยนายสัตวแพทย์
2.5 ตรวจวัดระดับภูมิค้ มุ กันโรคพิษสุนขั บ้ าในกระแสเลือดของสัตว์เลี �ยง เพื�อการวินิจฉัย หรื อเพื�อใช้ เป็ น
หลักฐานอ้ างอิงในการนําสัตว์เลี �ยงเดินทางผ่านเข้ าออกระหว่างประเทศ
นอกจากงานนี �ยังอํานวยความสะดวกนอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา 16.30 - 8.30 น. ของวันรุ่งขึ �น โดยไม่
เว้ นวันหยุด คือ
1. รับซากสัตว์นอกเวลาราชการเพื�อตรวจชันสูตรโรคพิษสุนขั บ้ าในวันทําการถัดไป
2. รั บ ฝากขัง ดูอ าการสัตว์ ที� กัด คนหรื อ สัต ว์ ที� มี อ าการทางคลิ นิ ก ในกลุ่ม ต้ อ งสงสัย โรคพิ ษ สุนัข บ้ า
เพื�อสังเกตดูอาการของโรคพิษสุนขั บ้ าเป็ นเวลา 10 วัน

ตารางแสดงจํานวนสัตวที่สงตรวจและผลการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561

ชนิดสัตว์

สุนขั
แมว
กระต่าย
กระรอก
หนูแฮมสเตอร์
นางอาย
ชูก้าไกลเดอร์
สมองมนุษย์
หนูทอ่
สุกร
รวม

ตรวจ
พบเชือ�
(ราย)
(ราย)
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.
2559 2560 2561 2559 2560
96
104 141 31
37
82
89
195
4
1
3
2
4
0
0
6
1
3
0
0
--3
----1
----1
----1
---2
--0
-1
--0
187 199 349 35
38
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ร้ อยละของการตรวจพบเชือ�
(%)
พ.ศ. พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2561 2559 2560
2561
20
32.3
35.6
14.2
4
4.9
1.1
2.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
--0
0
--0
0
--0
0
--0
--0
---0
-24
18.7
19.1
6.9
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ตารางแสดงจานวนสัตว์ที่นามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561

ชนิดสัตว์
สุนขั
แมว
รวม

จานวนสัตว์ ท่ไี ด้ รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ า (ตัว)
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
278
234
505
13
8
74
291
242
579

หมายเหตุ
วัคซีนขาดจาหน่าย มิ.ย. พ.ศ. 2560
วัคซีนเริ่ มมีจาหน่าย มี.ค. พ.ศ. 2561

ตารางแสดงระบาดวิทยาของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
ราชบุรี
ชลบุรี
พระนครศรีอยุธยา
เพชรบุรี
นครราชสีมา
สุพรรณบุรี
รวม
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ตรวจ (ราย)
250
23
15
35
9
1
1
3
1
2
3
1
3
2
349

พบเชือ้ (ราย)
13
1
2
4
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
24

ร้ อยละ (%)
5.20
4.35
13.33
11.43
11.11
100
0
0
0
50
0
100
0
0
6.88

3. งานบริการทางสวนงู
รายการแสดงประจําวันของสวนงู
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิ ดเวลา 09.30 - 15.30 น. โดยมีรายการแสดงประจําวัน ดังนี �
เวลา 11.00 น. ชมการแสดงรีดพิษงู และวีดิทศั น์ (ภายในตึก ๔ มะเสง ชัน� 1)
เวลา 14.30 น. ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่างๆ (อัฒจันทร์ด้านนอกหน้ าตึก ๔ มะเสง)
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดเวลา 09.30 - 13.00 น. มีรายการแสดงประจําวัน ดังนี �
เวลา 11.00 น. ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่างๆ (อัฒจันทร์ด้านนอกหน้ าตึก ๔ มะเสง)

แผนภูมิแสดงผูมาเยี่ยมชมสวนงูในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
ผู้มาเยี�ยมชม
35,000
30,000
25,000
20,000

29,722

28,275

29,317

31,453

25,573
21,746

ชาวต่างชาติ

15,000

ชาวไทย

10,000

นักเรี ยน นักศึกษา

5,000
0

2560

3,066

2,318

1,986

2560

ปี งบประมาณ พ.ศ.

2561

กิจกรรมดานอื่นของสวนงู สถานเสาวภา
1. โครงการอบรมและฝกปฏิบัติจับงูใหบุคคลภายนอก
ในช่ ว งปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงู
ได้ จั ด โครงการอบรมและฝึ กปฏิ บั ติ จั บ งู ใ ห้ แก่
บุคคลภายนอก จํานวนทัง� สิน� 4 ครัง� เพื�อให้ ความรู้
ที� ถูก ต้ องเกี� ย วกับ งูท�ี มีพิษ และไม่มีพิษ ที� สําคัญ ของ
ประเทศไทย พร้ อมทัง� สอนวิ ธีก ารจับ งูอ ย่า งถูก วิ ธี
โดยใช้ อุป กรณ์ ต่างๆ และสอนวิธีก ารปฐมพยาบาล
เบือ� งต้ นอย่างถูกวิธี เมื�อถูก งูกัดให้ แก่เจ้ าหน้ าที�ของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ และประชาชนทั� ว ไป มี จํ า นวน
ผู้เข้ าอบรม รวมจํานวนทังสิ
� �น 87 ราย
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2. โครงการบัตรขอบคุณสวนงู
เนื�องจากสวนงู สถานเสาวภา ได้ รับเงิน บริ จาคจากประชาชนมาอย่างต่อเนื�อง โดยผู้บริ จาคจะได้ รับ
ใบเสร็จรับเงินที�ใช้ เป็ นหลักฐานจากการบริจาค เพื�อใช้ ในการหักลดหย่อนภาษี เท่านัน� ทัง� นี � เพื�อเป็ นการขอบคุณ
นํ �าใจของผู้ที� บ ริ จ าคเงิ น ให้ กั บ สวนงู การมอบบั ต รขอบคุณจึงเป็ นอีกทางหนึ�งที�สามารถใช้ แทนการขอบคุณ
แก่ผ้ บู ริจาคที�ไว้ วางใจสวนงู รวมถึ ง เป็ นการประชาสัมพัน ธ์ สวนงูให้ เป็ นที�ร้ ูจกั มากขึ �น โดยบัตรขอบคุณ แบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ บัตรขอบคุณสีเขียว และบัตรขอบคุณสีชมพู

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงู สถานเสาวภา มอบบัตรขอบคุณสีเขียว
ให้ ผ้ บู ริ จาค จํานวน 2,000 – 4,999 บาท ทั �งหมด 29 ใบ รวมเงินที�ได้ รับบริจาค จํานวนทั �งสิ �น 66,400 บาท

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนงู สถานเสาวภา มอบบัตรขอบคุณสีชมพู
ให้ ผ้ บู ริ จาค จํานวน 5,000 บาท ขึ �นไป ทั �งหมด 11 ใบ รวมเงินที�ได้ รับบริจาค จํานวนทั �งสิ �น 80,000 บาท

3. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2561
วันที� 13 มกราคม พ.ศ. 2561 (วันเด็กแห่งชาติ) สถานเสาวภา ได้ จดั กิจกรรม “ประกวดตังชื
� �อ (ภาษาอังกฤษ)
ให้ อมยิ �ม” ขึ �น เพื�อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู กครองได้ พาบุตรหลานมาเรี ยนรู้เรื� องต่างๆ เกี�ยวกับงูและรู้จักสวนงูมากขึ �น
ซึ�งเป็ นโอกาสอันดีที�จะช่วยปลูกฝั งให้ เยาวชนไม่กลัวงูและได้ รับข้ อมูลความรู้ที�ถูกต้ องเกี�ยวกับเรื� องงู พิษงู และ
วิธีการปฐมพยาบาลเบื �องต้ นอย่างถูกวิธีเมื�อถูกงูกดั โดยสวนงูได้ เปิ ดให้ ประชาชนทัว� ไปและนักท่องเที�ยวที�พาเด็ก
มาด้ วยเข้ าเยี�ยมชมสวนงู ร่วมกิจกรรมประกวดตังชื
� �อ (ภาษาอังกฤษ) ให้ อมยิ �ม ถ่ายรูปกับ “อมยิ �ม” มาสคอตสวนงู
และชมการแสดงการสาธิ ตการจับ งูพ ร้ อมถ่ายรู ป กับ งูห ลามตัวใหญ่ ห ลัง การแสดงจบโดยไม่เ สีย ค่าเข้ าชม
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นอกจากนี � สภากาชาดไทยยังได้ จดั กิจกรรม “โครงการวันเด็กแห่งชาติกบั สภากาชาดไทย ประจําปี พ.ศ. 2561”
ร่วมกับสวนงู สถานเสาวภา โดยได้ จัดให้ นิทรรศการสวนงูเป็ นส่วนหนึ�งในฐานของกิจ กรรมดังกล่าว โดยมีจุด
ประทับตราการร่วมกิจกรรมอยูท่ ี�บริเวณบันไดทางขึ �น ชัน� 2 ตึก ๔ มะเสง ซึ�งมีประชาชนให้ ความสนใจและพาบุตรหลาน
มาร่วมกิจกรรมเป็ นจํานวนมาก ผู้เข้ าชมสวนงูในวันดังกล่าว จํานวนทังสิ
� �น 2,136 คน

วันที� 13 มกราคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมถ่ายรูปกับ “งูหลามทอง”

ผู้ที�ได้ รับรางวัลที� 1 ในกิจกรรม “ประกวดตั �งชื�อ (ภาษาอังกฤษ) ให้ อมยิ �ม”
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4. กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2561
วันที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถานเสาวภา ได้ จดั กิจ กรรมประกวดภาพถ่าย “แม่ลกู อมยิม� ปี 2” ขึน�
เพื�อเชิญชวนให้ ลกู พาคุณแม่มาเยี�ยมชมสวนงูและร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื�อชิงรางวัล ซึ�งเป็ นโอกาสอันดี
ที�ประชาชนจะได้ เรียนรู้ข้อมูลที�ถกู ต้ องเกี�ยวกับเรื� องงูและเป็ นช่องทางหนึ�งในการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้
รู้จกั สวนงูและแฟนเพจของสวนงู สถานเสาวภามากขึ �น โดยสวนงูได้ เปิ ดให้ ประชาชนทั�วไปเข้ าเยี�ยมชม ร่วมกิจกรรม
และชมการแสดงการสาธิตการจับงูโดยไม่เสียค่าเข้ าชม มีประชาชนให้ ความสนใจและเข้ าร่วมกิจกรรม จํานวน
ทัง� สิ �น 590 คน และมี ผ้ สู ่งภาพถ่ายเข้ าร่วมกิจ กรรม “แม่ลูกอมยิม� ปี 2” ที� ถูก ต้ องตามกติก าการร่ วมประกวด
จํานวนทังสิ
� �น 16 ราย

วันที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรม “แม่ลกู อมยิ �ม ปี 2”

ภารกิจดานการวิจัย
ภารกิจด้ านการวิจยั ของสถานเสาวภา ประกอบด้ วยยุทธศาสตร์ การวิจัยดังนี �
1. ยุทธศาสตร์การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์พื �นฐานเพื�อองค์ความรู้ใหม่
2. ยุทธศาสตร์การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตรวจวินิจฉัย
3. ยุทธศาสตร์การวิจยั ทางคลินิกเพื�อการสร้ างเสริมภูมิค้ มุ กันโรค
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 สถานเสาวภามีง านวิจ ัย ด้ า นงูพิ ษ พิ ษ งู โรคพิ ษ สุน ัข บ้ า วัณ โรค
และด้ านอื�นๆ ที� นัก วิจัย มีความสนใจ มีผลงานวิจ ัย มี ค วามสนใจผลงานได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติที�มีการอ้ างอิงสูงจํานวน 14 เรื�อง
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ภารกิจดานการบริการ
งานบริการตรวจหาระดับภูมิคุมกันตอไวรัสโรคพิษสุนัขบา
สถานเสาวภา มีงานบริ การตรวจหาระดับภูมิค้ มุ กันต่อโรคพิษสุนัขบ้ าทัง� ในคนและสัตว์ หลังการได้ รับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า และสําหรับสัตว์เลี �ยงที�เจ้ าของต้ องการนําออกไปยังต่างประเทศที�ต้องการผลยืนยัน
การมีภมู ิค้ มุ กันต่อโรคพิษสุนขั บ้ าของสัตว์นนๆ
ั�
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ ให้ บริ การตรวจตัวอย่างเลือดเพื� อหาระดับภูมิค้ มุ กันต่อโรคพิ ษสุนัขบ้ า
จํานวนทัง� สิน� 64 ตัวอย่าง จํ าแนกเป็ นตัวอย่างสุนัข 38 ตัว แมว 18 ตัว คน 8 ราย นอกจากนี � ยังมีก ารตรวจ
ตัวอย่างจากเลือดคนไข้ ที�ถกู สัตว์กดั แล้ วได้ รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ าที�เป็ นส่วนหนึ�งของงานวิจยั อีกด้ วย
จํานวนและชนิดตัวอยางระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2561
จํานวนตัวอย่าง
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ปี งบประมาณ พ.ศ.

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที� 6 - 7 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื�อง สัตว์มีพิษ ครัง� ที� 6 โดยสถานเสาวภา
ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ เป็ นการจัดประชุมวิชาการเกี�ยวกับสัตว์
มีพิษหลากหลายชนิดทังบนบกและในนํ
�
�า ได้ แก่ งูพิษ แมลง สัตว์ขาข้ อ และสัตว์ทะเลของประเทศไทย การศึกษา
เกี�ยวกับสัตว์มีพิษมีความสําคัญต่อองค์ความรู้ที�เกี�ยวกับชนิดของสัตว์ที�มีพิษและคุณลัก ษณะของพิษจากสัตว์
เหล่านัน� มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม จํานวน 121 คน โดยได้ รับการสนับสนุนการจัดการประชุมจากบริ ษัท ชัชรี ย์โฮลดิ �ง
จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด และบริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จํากัด
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จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื�อง สัตว์ มีพิษ ครั �งที� 6 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

วันที� 13 - 14 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 ครัง� ที� 9 Rabies
Scientific Conference 2018 : Prelude to World Rabies Day 2018 : Global Awareness of Rabies Prevention
โดยสถานเสาวภา ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ เพื�อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีความเข้ าใจในแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที�ถกู สัตว์กดั และสัมผัสโรคพิ ษ สุนัขบ้ าที�เป็ นปั จจุบัน รวมถึงปั ญ หาข้ อ ผิด พลาดที�พบบ่อยในเวชปฏิบัติ รวมทัง�
แนวทางแก้ ไข มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม จํานวนทัง� สิ �น 346 คน และสถานเสาวภาได้ จัดพิมพ์หนังสือ แนวทางการดูแล
รักษาผู้สมั ผัสโรคพิษสุนขั บ้ า พ.ศ. 2561 และคําถามที�พบบ่อย
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วันที� 13 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถานเสาวภาได้ เป็ นผู้ริเริ�ม จัดงานประชุม �st Asian Rabies Advisory
Group of Experts โดยมีว ัต ถุป ระสงค์ เ พื� อ แลกเปลี�ย นข้ อ มูล สถานการณ์ ก ารระบาดด้ า นโรคพิ ษ สุน ัข บ้ า
ของผู้เ ชี� ย วชาญจากประเทศต่างๆ ในแถบเอเซี ย โดยมีป ระเทศที� เ ข้ า ร่ วมประชุม คือ จี น อิน เดีย ศรี ลังกา
ปากีสถาน บังกลาเทศ กัมพูชา พม่า มาเลเซีย และประเทศไทย ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม
จํานวนทังสิ
� �น 34 คน

การจัดอบรมเรื่อง ขอกําหนด ISO/IEC 17025:2005
สําหรับหองปฏิบัตกิ ารทดสอบ/สอบเทียบ
วันที� 24 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้ องประชุมตึกอํานวยการ สถานเสาวภา ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาได้
เชิญอาจารย์ ภญ.สุวรรณา จารุนชุ อดีตผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข มาเป็ นวิทยากรอบรมหลักสูตรข้ อกําหนด ISO/IEC 17025:2005 สําหรับห้ องปฏิบัติการ
ทดสอบ/สอบเทียบ สําหรับเจ้ าหน้ าที�จากฝ่ ายต่างๆ ของสถานเสาวภา มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรม จํานวนทังสิ
� �น 38 คน
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การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ในปี พ.ศ. 2561
วัน ที่ 28 กัน ยายน พ.ศ. 2561 สถานเสาวภา ได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เป็ นเจ้ าภาพในการจัดงานวัน ป้ องกัน
โรคพิษสุนขั บ้ าโลก (World Rabies Day 2018) เพื่อให้ ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามของโรคพิษสุนขั บ้ าที่ยังคง
มีอยู่ โดยมีศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ วิศิ ษฏ์ สิตปรี ช า ผู้อานวยการสถานเสาวภา เป็ นประธานในพิ ธี
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ แก่ การจัดประกวดภาพถ่ายสัตว์เลี ้ยง บริการทาหมันฟรี และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้ าให้ สนุ ขั และแมว พร้ อมให้ บริการฉีดวัคซีนฟรีให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
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สํานักงานยุวกาชาด
ภารกิจของสํานักงานยุวกาชาด

สํานักงานยุวกาชาดมีหน้ าที�ปลูกฝั งและเผยแพร่ให้ เยาวชนมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการและอุดมการณ์
ของกาชาดในด้ านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัครและการส่งเสริมการมีสมั พันธภาพที�ดี
มีศรัทธาต่อกาชาดและร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยได้ อย่างต่อเนื�อง

วิสัยทัศน

สร้ างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้ มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็ นที�พึ�งพาได้ ของประชาชนด้ านสุขภาพอนามัย
ในทุกพื �นที�

พันธกิจ

1. สร้ างจิตอาสาในเยาวชนไทย
2. เสริ มสร้ างความรู้ และทัก ษะของเยาวชนจิ ต อาสาให้ เป็ นอาสาสมัค รสภากาชาดไทย ที� มีค วามรู้
ความสามารถ มีทกั ษะที�สามารถปฏิบตั ิงานอาสาสมัครได้
3. เร่งดําเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยขยายความร่วมมือกับเครื อข่าย และใช้
กระบวนการที�เป็ นนวัตกรรมด้ านโซเชียลมีเดียในการติดต่อสื�อสารกับอาสาสมัครและอาสายุวกาชาด

ยุทธศาสตร

ดําเนินการตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ดังนี �
ยุทธศาสตร์ ท� ี 4 การพัฒนาและส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ผลผลิตที� 8
คุณภาพชีวิตที� ดีขึ �นของผู้สงู อายุ เด็ก และเยาวชนที� ด้อยโอกาสตามต้ นแบบของ
สภากาชาดไทย
ยุทธศาสตร์ ท� ี 5 การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
ผลผลิตที� 9
ระบบบริหารจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2561 สํานักงานยุวกาชาดตัง� เป้าหมาย สร้ างคนรุ่นใหม่ของประเทศโดยการพัฒนาเยาวชนให้
เป็ นเยาวชนจิตอาสาและขยายฐานเยาวชนจิตอาสา พร้ อมทัง� เสริ มสร้ างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็ น
อาสายุวกาชาด และมีความรู้ความสามารถด้ านปฐมพยาบาลในการเป็ นที�พึ�งของประชาชนอย่างยั�งยืน โดยได้
ดําเนินการ ดังนี �
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1. ขยายเครือขายที่เขมแข็ง
1. ขยายเครือขายที่เขมแข็ง
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี
เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี
หรือเยาวชนที�กําลังศึกษา
หรือเยาวชนที�กําลังศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ทังในสถานศึ
�
กษา
หรือเทียบเท่า ทังในสถานศึ
�
กษา
และนอกสถานศึกษาในสังกัด
และนอกสถานศึกษาในสังกัด
สพฐ. กศน. และกรมราชทัณฑ์
สพฐ. กศน. และกรมราชทัณฑ์

เครือข่ ายที�เข้ มแข็ง
เครือข่ ายที�เข้ มแข็ง

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
หน่วยงานพัฒนาเยาวชนในสังกัด
หน่วยงานพัฒนาเยาวชนในสังกัด
สพฐ. กศน.และกรมราชทัณฑ์
สพฐ. กศน.และกรมราชทัณฑ์

เหล่ากาชาดจังหวัด
เหล่ากาชาดจังหวัด
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ทังภาครั
�
ฐ และเอกชน
ต่างๆ ทังภาครั
�
ฐ และเอกชน
รวมทังรั
� ฐวิสาหกิจ เช่น
รวมทังรั
� ฐวิสาหกิจ เช่น
การไฟฟ้า บริษัทแอร์เอเซีย
การไฟฟ้า บริษัทแอร์เอเซีย
ครู อาจารย์ ครูที�ปรึกษา
ครู อาจารย์ ครูที�ปรึกษา
ชมรมอาสายุวกาชาด
ชมรมอาสายุวกาชาด
ครูผ้ รู ับผิดชอบกิจกรรม
ครูผ้ รู ับผิดชอบกิจกรรม
พัฒนาเยาวชนของ
พัฒนาเยาวชนของ
สถานศึกษา หน่วยงาน
สถานศึกษา หน่วยงาน
พัฒนาเยาวชน
พัฒนาเยาวชน

ในปี พ.ศ. 2561 มีชมรมอาสายุวกาชาดทีจ� ดั ตังขึ
� �นใหม่ จํานวน 50 ชมรม ปั จจุบนั มีชมรมอาสายุวกาชาด
ในปี พ.ศ. 2561 มีชมรมอาสายุวกาชาดที�จดั ตังขึ
� �นใหม่ จํานวน 50 ชมรม ปั จจุบนั มีชมรมอาสายุวกาชาด
จํานวนทังสิ
� �น 1,715 ชมรม
จํานวนทังสิ
� �น 1,715 ชมรม

ขอมูลเกี่ยวกับประเภทหนวยงานหรือสถานศึกษาที่มกี ารจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ในป พ.ศ. 2561
ขอมูลเกี่ยวกับประเภทหนวยงานหรือสถานศึกษาที่มกี ารจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ในป พ.ศ. 2561
ที�
ที�
�.
1.
�.
2.
�.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
�.
7.
�.
8.
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ประเภทหน่ วยงาน
ประเภทหน่ วยงาน
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สํานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
สํานักงานเขตพื �นที�การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
� �นฐาน (สพฐ.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
� �นฐาน (สพฐ.)
สํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
สํานักงานคณะกรรมการการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน
กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ�น
กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ�น
กรมราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์
เหล่ากาชาดจังหวัด
เหล่ากาชาดจังหวัด
รวม 8 หน่ วยงาน
รวม 8 หน่ วยงาน
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จํานวน
จํานวน
(ชมรม)
(ชมรม)
��
31
2
2
�
2
�
9
�
1
3
3
1
1
1
1
��
50

ร้ อยละ
ร้ อยละ
��
63
�
2
�
4
��
19
�
2
�
6
�
2
�
2
���
100

วันที� 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด “ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย”
ณ ห้ องประชุมเรนโบว์ ชั �น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการฯ จํานวน 254 คน

2. ขยายฐานเยาวชนจิต อาสาและเสริม สรา งศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเปนที่ พึ่ง พาของ
ประชาชนอยางยั่งยืน

วันที� 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การประชุมสัมมนากับภาคีเครือข่าย ในการจัดดําเนินโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา
และเสริ มสร้ างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็ นที�พงึ� พาของประชาชนอย่างยั�งยืน
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการฯ จํานวน 103 คน
รายงานกิจการสภากาชาดไทย
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3. พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของอาสายุวกาชาดและเครือข่ายยุวกาชาด

ค่ มอป มพยา าล
สาหรั เยาวชน

คูม่ ือและสือ่ ประกอบการอบรมทีส่ านักงานยุวกาชาดปรับปรุงเนื ้อหา
และใช้ ในการอบรมเครื อข่ายยุวกาชาด ในปี พ.ศ. 2561
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4. กระบวนการพั ฒนาศั ก ยภาพความรู้ ความสามารถของอาสายุว กาชาดผ่ านรูป แบบการอบรม
และประชุมสัมมนาภาคีเครือข่าย
งานอบรม ประชุม สัมมนาฯ
อบรมเด็กและเยาวชน

อบรมครู

สานักงานยุวกาชาด
จัดเจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องหลักการกาชาด
ยุวกาชาดการมีจิตอาสาและ
เทคนิคในการเผยแพร่ความรู้
เพื่อสร้ างวิทยากรแกนนาฯ

วิทยากรแกนนายุวกาชาด
(ครู ก.) ให้ วิทยากรแกนนาฯ
ที่ได้ รับความรู้ความเข้ าใจและ
ฝึ กทักษะเพื่อทาหน้ าที่วิทยากร
ให้ การอบรมแก่ครู อาจารย์
ในหลักสูตรที่สานักงาน
ยุวกาชาดกาหนด

ครู อาจารย์ (ครู ข.)
ครู อาจารย์ ที่ได้ รับความรู้ความ
เข้ าใจและฝึ กทักษะเพื่อทาหน้ าที่
เป็ นวิทยากรให้ การอบรมแก่
เยาวชนในหลักสูตรและกิจกรรม
ที่สานักงานยุวกาชาดกาหนดขึ ้น
ที

มีรูปแบบดังนี ้
2.1

2.2

หน่ วยงานภาคีเครื อข่ าย
ดาเนินการ

สานักงานยุวกาชาด
ดาเนินการ

เยาวชนและอาสายุว
กาชาดลงสู่ชุมชนและ
จัดกิจกรรมต่ อเนื่อง

โครงการสนับสนุน
การอบรมอาสา
ยุ ว กาชาดหลัก สู ต ร
พื ้นฐาน

- โครงการสนับสนุน
การอบรมอาสา
ยุวกาชาดหลักสูตร
เรื่ องการดูแลสูงอายุ
- การปฐมพยาบาล
เบื ้องต้ น

กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
เพื่อเด็ก ผู้สงู อายุ
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน
ทัว่ ไป

โครงการปฏิญาณตน
และสวนสนาม
งานวันคล้ าย
วันสถาปนายุวกาชาด
ไทย

โครงการ 96 ปี
ยุวกาชาดไทยร่วมใจ
สร้ างจิตอาสา Good
service Good life

โครงการ 9600 ความดี
96 ปี ยุวกาชาดไทย
“ใส่ใจผู้สงู อายุ”
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5. ประสานงานและประชาสัมพันธเพื่อขยายเครือขายอาสายุวกาชาด

วันที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการ Young PR Club รวมพลังเผยแพร่ ความรู้ เรื�อง เครื�องหมายกาชาด
ณ ห้ องประชุมชั �น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มีเยาวชนผู้เข้ าร่ วมโครงการ จํานวน 300 คน

โฟโต้ กราฟฟิ กในการประชาสัมพันธ์ ออนไลน์
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6. งานสรา งและสง เสริ ม สัม พั นธภาพอาสายุว กาชาด สภากาชาดไทยและอาสายุ ว กาชาดของ
สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงตางประเทศ ไดแก
1. โครงการ South East Asia Youth Network (SEAYN) ระหว่างวัน ที� 1 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โดยสภากาชาดสิงคโปร์สนับสนุนให้ Youth Leader (YL) ทํากิจกรรม โดยสอนให้ ร้ ูจักวิธีการจัดการ การศึ ก ษา
หาความต้ องการของชุมชน และเขียนโครงการนําเสนอ ภายใต้ แนวคิด Youth on the move
2. โครงการ The 5th National Youth and Volunteer Camp of the Vietnam Red Cross ระหว่างวันที�
2 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองเกิ�นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
7. งานดานการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนของอาสายุวกาชาด
แผนภูมิแสดงจํานวนประชาชนผูรับผลประโยชนจากการดําเนินงานดานบําเพ็ญประโยชน
ของอาสายุวกาชาด ป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

จํานวนประชาชนผู้รับผลประโยชน์ ปี พ.ศ. 2560 มีจํานวนมาก เนื�องจากเป็ นช่วงการจัดพระราชพิธี
ถวายสัก การะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง
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สํานักงานอาสากาชาด
วิสัยทัศน
สํ า นั ก งานอาสากาชาดเป็ นแหล่ ง สรรหาฝึ ก อบรม และระดมอาสากาชาดที� มี คุ ณ ภาพเพิ� ม ขึ น�
เพือ� ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส รวมทังผู
� ้ ประสบอุทกภัย และรับใช้ สงั คมตามภารกิจของสภากาชาดไทย

พันธกิจ
1. พัฒ นาฝึ กอบรมอาสากาชาดให้ มีป ระสิ ทธิ ภาพและสามารถระดมอาสากาชาด ในการช่วยปฏิ บ ัติ
ภารกิจต่างๆ ของสภากาชาดไทยได้ ทนั ท่วงที
2. ให้ การส่งเสริ มสนับ สนุนพัฒนาคุณค่าชีวติ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบอุทกภัย

วันสถาปนาสํานักงานอาสากาชาด ครบ 78 ป
วันที� 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทิ นดั ดามาตุ เสด็จเป็ น
ประธานงาน “วันคล้ ายวันสถาปนาสํ า นักงานอาสากาชาด ครบ 78 ปี ” ณ หอประชุมใหญ่ ชั �น 12 อาคารภูมิสิ ริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการนี � พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ประทานเข็ มที�ระลึกแก่ผ้ ูสนับสนุนกิจกรรมสํานักงานอาสากาชาด อาสากาชาดฟื น� ฟูสขุ ภาพถึงบ้ าน อาสากาชาด
ปฏิ บตั ิงาน อย่างสมํ�าเสมอและต่อเนือ� ง รวม 170 ราย และประทานชุดเยีย� มบํารุ งขวัญผู้ป่วย ให้ ผ้ แู ทนอาสากาชาดฯ
นํ า ไปมอบให้ กับ ผู้ ป่ วยสามัญ ยากไร้ และพระภิ กษุ อ าพาธ ที� เข้ า รั บ การรัก ษา ณ โรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์
โรงพยาบาลสมเด็ จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ร าชา ทหาร ตํา รวจ และอาสาสมัครที� บ าดเจ็ บ จากราชการสนาม
ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า โรงพยาบาลตํารวจ และมูลนิ ธิสงเคราะห์เด็ก ของสภากาชาดไทย เพื�อน้ อ มเกล้ า
น้ อมกระหม่ อมถวายเป็ น พระราชกุศ ลแด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ร
และสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ � พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที� 9 สภานายิ ก าสภากาชาดไทย ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม
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พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ประทานถุงบารุงขวัญแก่อาสากาชาด เพื่อนาไปมอบให้ กบั ผู้ป่วยสามัญตามโรงพยาบาลต่างๆ

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “24 ปี แห่งพระกรุณาธิคณ
ุ ” ณ อาคารภูมิสริ ิ มงั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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เสด็จไปทรงเยี�ยมผู้ป่วย โครงการ “อาสาฟื น� ฟูสขุ ภาพถึงบ้ าน (Home Health Care)” ณ จังหวัดสมุทรปราการ

เสด็จไปทรงเยี�ยมกลุม่ ผู้ตดิ เชือ� “กลุม่ เพื�อนรัก” โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
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โครงการเผยแพรความรู สงเสริมความเขาใจเรื่องการใชเครื่องหมายกาชาดที่ถูกตอง
ใหกับอาสากาชาด และอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ตามแนวคิด “อาสาเขาใจ ใชอยางถูกตอง”

วันที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 Mr. Bruno Pomier Deputy Head of Delegation ICRC ร่วมเปิ ดการอบรม
และกล่าวถึงคุณค่าแห่งเครื�องหมายกาชาด ณ ห้ องประชุมศิริ ศิริโยธิน ชั �น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

โดยมีกลุม่ เป้าหมาย คือ อาสากาชาด สํานักงานอาสากาชาด และอาสาสมัครชุมชน (Community Volunteer)
เจ้ าหน้ าที�การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA รุ่นที� 1 และรุ่นที� 2 รวมจํานวนทังสิ
� �น 350 คน

วันที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมความเข้ าใจ
เรื�อง การใช้ เครื�องหมายกาชาดอย่างถูกต้ อง ตามแนวคิด “อาสาเข้ าใจ ใช้ อย่างถูกต้ อง” ครั �งที� 1
ให้ กบั อาสากาชาด จํานวน 150 คน ณ ห้ องประชุมศิริ ศิริโยธิน ชั �น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์
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วันที� 12 และ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 จัดโครงการเผยแพร่ ความรู้ ส่งเสริมความเข้ าใจ
เรื�อง การใช้ เครื�องหมายกาชาดอย่างถูกต้ องตามแนวคิด “อาสาเข้ าใจ ใช้ อย่างถูกต้ อง”
ให้ กบั อาสาสมัครชุมชน (Community Volunteer) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ทั �งหมด 2 รุ่น รวมจํานวนทั �งสิ �น 200 คน
ณ ห้ องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

อาสาสมัครสภากาชาดไทย
Volunteer Thai Red Cross Information System
ปั จจุบนั สภากาชาดไทย ได้ นําระบบสารสนเทศมาจัดทําระบบฐานข้ อมูลอาสาสมัคร (Volunteer Thai Red
Cross Information System : VTRIS) เพื�อใช้ บนั ทึกข้ อมูลส่วนบุคคลของอาสาสมัครและข้ อมูลการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย นอกจากนี � ยังได้ จัดทํา Volunteer TRC (Thai Red Cross) Application
เพื�อรองรับการเข้ าใช้ ข้อมูลบนสมาร์ทโฟน ซึ�งเป็ นการพัฒนาระบบล่าสุดแก่อาสาสมัครเข้ าระบบได้ สะดวก ทันสมัย
มีความแม่นยําในการบันทึกชัว� โมงปฏิบัติงานและรองรับการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสากาชาด และจิตอาสา
สภากาชาดไทย
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ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
วิสัยทัศน

มุง่ มัน� ในการบริการและคุณภาพงานบริการโลหิตระดับชาติสร้ างมาตรฐานเดียวกันทัว� ประเทศ

พันธกิจ

1. บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิตให้ เพียงพอใช้ กบั ผู้ป่วยทังประเทศ
�
2. บริการโลหิตที�มีความปลอดภัยและได้ มาตรฐานเดียวกันทัว� ประเทศ
3. บริการผลิตภัณฑ์โลหิต และผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้ องกับงานบริการโลหิต
4. บริการเสริมพิเศษแก่ผ้ ปู ่ วยเฉพาะกลุม่ รวมทังการบริ
�
การเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิต
5. ส่งเสริมงานด้ านบริการโลหิตให้ ได้ มาตรฐานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร

1. ด้ านการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้ มีประสิทธิภาพและมีลกั ษณะเป็ นพลวัตและนวัตกรรม
2. ด้ านการให้ บริการโลหิตให้ มปี ริมาณเพียงพอกับความต้องการของประเทศทังในยามสงบ
�
และยามวิกฤติ
3. ด้ านการให้ บริการโลหิตที�มีมาตรฐานปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลของนานาประเทศที�พฒ
ั นาแล้ ว
4. ด้ านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเป็ นที�รับรองโดยทัว� ไป
5. ด้ านการพัฒนาการให้ บริการเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตทังในระดั
�
บชาติและระดับระหว่างประเทศ
6. ด้ านพัฒนาองค์กรให้ สคู่ วามเป็ นเลิศของภูมิภาคในการบริการโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตให้ เพียงพอ และปลอดภัยจากผู้บริจาคที�ไม่หวัง
สิ�งตอบแทนสําหรับรักษาผู้ป่วยทัว� ประเทศ ตามนโยบายคุณภาพ “บริการประทับใจ โลหิต และผลิตภัณฑ์ มีคณ
ุ ภาพ
ได้ มาตรฐานปลอดภัยทังผู
� ้ ให้ และผู้รับ” โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติทวั� ประเทศ จํานวน 12 แห่ง งานบริ การโลหิต
จํานวน 1 แห่ง ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที� 11 วิเศษนิยม บางแค และศูนย์ผลิตผลิ ต ภัณ ฑ์
จากพลาสมา เป็ นหน่วยงานในสังกัด และมีสาขาบริ การโลหิตแห่งชาติ จํานวน 6 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และ
โรงพยาบาลสาขาบริ การโลหิต อีก จํานวน 160 แห่ง เหล่ากาชาดจังหวัดทั�วประเทศ เป็ นหน่วยงานเครื อข่าย
สนับสนุนการจัดหาโลหิตในภูมิภาค
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ผลการปฏิบตั ิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในดานตางๆ ดังนี้
1. ดานการพัฒนาคุณภาพงานบริการโลหิต
1.1 ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ ได้ รับการรับรองคุณภาพห้ องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2007 และ ISO
15190 : 2003 จากสํานักมาตรฐานห้ องปฏิบตั ิการ กระทรวงสาธารณสุข
1.2 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ได้ รบั การต่ออายุใบรับรอง (Re-Accreditation)
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2. ดานการจัดหาโลหิตใหเพียงพอ
องค์การอนามัยโลกได้ กําหนดนโยบายให้ แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริ จ าค เพื�อการกุศลไม่ห วัง
สิ�งตอบแทน ให้ ได้ 100 % ในปี ค.ศ. 2020 หรื อ พ.ศ. 2563 โดยมีป ระชากรของประเทศนัน� ๆ เป็ นผู้บ ริ จ าค
โลหิตไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของจํานวนประชากรที�มีอายุอยู่ในเกณฑ์สามารถบริจาคโลหิตได้
เปรียบเทียบปริมาณโลหิตทีไ่ ดรบั บริจาคโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ภาคบริการโลหิตแหงชาติ
และสาขาบริการโลหิตแหงชาติ 6 แหง ในกรุงเทพมหานคร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561

หน่ วยงาน

ศูนย์ บริการ
โลหิต
แห่ งชาติ
ภาคบริการ
โลหิต
แห่ งชาติ
รวมทัง� สิน�
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การจัดหาโลหิต
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
เป้าหมาย ปริมาณโลหิต
(ยูนิต)
ที�ได้ รับบริจาค
(ยูนิต)

การจัดหาโลหิต
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เป้าหมาย ปริมาณโลหิต
(ยูนิต)
ที�ได้ รับบริจาค
(ยูนิต)

การจัดหาโลหิต
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมาย ปริมาณโลหิต
(ยูนิต)
ที�ได้ รับบริจาค
(ยูนิต)

696,000

661,287

717,960

701,003

720,000

714,865

353,400

282,158

383,440

359,349

380,000

397,393

1,049,400

943,445

1,101,400

1,060,352

1,100,000

1,112,258
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3. ด้านการขยายศักยภาพภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิ ดอาคารภาคบริ การโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และทอดพระเนตรการรับบริจาคโลหิต ณ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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4. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม
ศูนย์ ผลิตผลิตภัณฑ์ จากพลาสมา สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ได้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก บริ ษัท Green Cross Corporation
(GCC) สาธารณรัฐเกาหลี มีกําลังการผลิตสูงถึง 200,000 ลิตรต่อปี และสามารถผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
จํานวน 3 ชนิด ได้ แก่ Albumin, Factor VIII and Immunoglobulin

วันที� 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิ ดศูนย์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์ จากพลาสมา สภากาชาดไทย ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ ถุงบรรจุโลหิต
โรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต ได้ รับงบประมาณจากรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560 ในการจัดซือ� และติดตังเครื
� � อง
เชื� อมถุงบรรจุโลหิ ตอัตโนมัติที�สามารถพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตถุงบรรจุโลหิตชนิ ดใหม่ ซึ�งศูนย์ บ ริ ก ารโลหิ ต
แห่งชาติยงั ไม่เคยดําเนินการผลิตมาก่อน เรียกว่า Quadruple blood bag top & bottom system ได้ เป็ นผลสําเร็จ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ�งเครื�องเชื�อมถุงบรรจุโลหิตอัตโนมัติสามารถเพิ�มกําลังการผลิตถุงบรรจุโลหิตเปล่า
จากเครื�องเดิม ประมาณ 350 ใบ/ ชัว� โมง ได้ เพิ�มขึ �นเป็ น 2 เท่า คือ ประมาณ 700 ใบ/ชัว� โมง

5. ดานการใหบริการเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ รับมอบหมายจากแพทยสภาให้ ทํา หน้ าที�จัดหาอาสาสมัครผู้บริ จาคเซลล์
ต้ นกําเนิดเม็ดโลหิตที�ไม่ใช่ญาติให้ แก่ผ้ ปู ่ วย โดยจัดตัง� “ธนาคารเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ (Thai National
Stem Cell Donor Registry : TSCDR )” เพื�อเป็ นศูนย์กลางทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตที�ไม่ใช่ญาติ
และตรวจคัดกรองเนื �อเยื�อ HLA ให้ มีจํานวนเพิ�มมากขึ �น เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการรักษาด้ วยการปลูกถ่ายเซลล์
ต้ นกําเนิดเม็ดโลหิตเพิ�มมากขึ �นในอนาคต
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งเป้าหมายการจัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตรายใหม่
ลงทะเบียน จำนวน 14,400 ราย
- มีอาสาสมัครลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตรายใหม่ จำนวน 19,438 ราย
- ผู้ป่วยรายใหม่ขอรับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากผู้บริจาค จำนวน 132 ราย
- ผู้ป่วยรายใหม่ที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับอาสาสมัคร จำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.5 จากจำนวน
ผู้ป่วยรายใหม่ที่ขอรับเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

จำนวนผูป้ ว่ ยที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคแยกตามโรคที่รักษา
ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2561
1
2
3
4
5
6

130

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ภาวะที่มีความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก
โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
โรคไขกระดูกฝ่อ
โรคที่มีความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือด
รวมทั้งสิ้น
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158
75
22
15
15
24
309

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

6. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศของภูมิภาคในการบริการโลหิต
ศูนย์ กลางการฝึ กอบรมด้ านเวชศาสตร์ บริการโลหิตประจาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ รับการแต่งตังจากองค์
้
การอนามัยโลก ให้ เป็ นศูนย์ฝึกอบรมด้ านเวชศาสตร์
บริ ก ารโลหิ ต ประจาภูมิภาคเอเชี ย แปซิ ฟิก โดยมีห น่วยงานจากประเทศต่างๆ เข้ า ศึก ษาดูงานและเยี่ ย มชม
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ดังนี ้

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 Dr. Emanuele Capobianco ผู้อานวยการฝ่ ายสุขภาพและอนามัย
สหพันธ์ สภากาชาดและสภาเสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ สานักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา พร้ อมคณะ

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 Mrs.Gerda Hasselfeldt ประธานสภากาชาดเยอรมัน
และ Prof.Ursula Männle ประธานมูลนิธิอนั ส์ไซเดล พร้ อมคณะ
รายงานกิจการสภากาชาดไทย

131

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

131

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA)

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั ้นปี ที่ 4 จาก Saint Louis University สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
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7. ด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดหาโลหิต
 โครงการหลักบริจาคโลหิต ประจาปี พ.ศ. 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ การสภากาชาดไทย เป็ นประธานแถลงข่าว
การจัดโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้ วยหัวใจ หนึง่ คนให้ สามคนรับ” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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 โครงการ แล้ งนีไ� ม่ แล้ งนํา� ใจ ด้ วยการให้ โลหิต

วันที� 10 เมษายน พ.ศ. 2561 นาวาโทหญิ ง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ � ผู้อํานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
นําศิลปิ นดารา เข้ าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล เพื�อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนบริจาคโลหิตสํารองช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึง� จัดขึ �นระหว่างวันที� 9 - 16 เมษายน พ.ศ. 2561
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 วันกาชาดโลก พ.ศ. 2561

วันที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็ นประธานเปิ ดนิทรรศการภาพถ่าย
“รอยยิ �ม” (a smile) ภายใต้ แนวคิด คือ “Everywhere for everyone – กาชาดเข้ าถึงทุกที� ช่วยเหลือทุกคน” เป็ นนิทรรศการ
ที�บ่งบอกถึงความสุข ของเจ้ าหน้ าที�และอาสาสมัครสภากาชาดไทย มากกว่า 100 ภาพ แสดงออกถึงพลังความทุ่มเท และเสียสละ
ในการปฏิบตั ิหน้ าที�อย่างเข้ มแข็ง ตามภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริ การโลหิตแห่งชาติ

 วันผู้บริจาคโลหิตโลก พ.ศ. 2561

วันที� 14 มิถนุ ายน ของทุกปี เป็ นวันผู้บริ จาคโลหิตโลก เพื�อเป็ นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยในปี นี �ภายใต้ คําขวัญ
“Be there for someone else. Give blood. Share life - ทุกชีวิตมีความหมาย ให้ โลหิต ให้ ชีวิต" ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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 โครงการ Missing type
ศูน ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ จั ด โครงการ Missing type เพื� อ รณรงค์ ส ร้ างความตระหนั ก
และเห็ น ความสํา คัญ ของการบริ จาคโลหิตภายใต้ แนวคิด (1 ตัวอักษร ABO ที�หายไป = ลมหายใจของผู้ป่วย)
เชิญชวนองค์กรต่างๆ ผู้ บริ จ าคโลหิ ต และประชาชน ร่ ว มปลดตัว อัก ษร ABO จากชื� อ องค์ ก รหรื อชื�อตัวเอง
ชื�อเป็ นเหมือนตัวแทนของเรา ถ้ าตัวอักษร ABO ซึ�งเปรียบเสมือนกรุ๊ปเลือดในชื�อหายไป เท่ากับลมหายใจของชีวิต
ผู้ป่วยที�หายไปด้ วย โดยร่ ว มรณรงค์ ถื อป้ายชื� อตัวเอง ที�ปลดอักษร ABO พร้ อมโพสต์ภาพติด #missingtypeTH
แชร์ ผ่ า น Facebook หรื อ Instagram วันที� 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตังแต่
� เวลา 11.11 น. พร้ อมกันทั�วประเทศ
และอีก 34 ประเทศทัว� โลก
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สํานักงานจัดหารายได

คติทัศน
ก้ าวหน้ า ---- จัดหารายได้ (Fund Raising Advancement)

วิสัยทัศน

มุง่ มัน� เสริมสร้ าง และพัฒนาจัดหาเงินรายได้ การกุศลอย่างมัน� คง ต่อเนื�อง และยัง� ยืน

พันธกิจ
เป็ นผู้จัดหารายได้ ท�ีมีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และมีความรอบรู้ โดยวิธีการทันสมัย ที�ก้าวหน้ า
เพื�อเสริ มงบประมาณของสภากาชาดไทยสําหรับ ใช้ จ่ายในกิจ กรรมสาธารณกุศลเป็ นคุณ ประโยชน์ต่อสังคม
ด้ วยจิตศรัทธาของผู้บริจาคและผู้สนับสนุน
สํา นัก งานจัด หารายได้ มีภ ารกิ จ ในการจัด หาเงิ น รายได้ เ พื� อ ใช้ จ ่า ยในการดํา เนิ น ภารกิ จ ต่า งๆ
ของสภากาชาดไทยให้ เพียงพอ ซึ�งแหล่งที�มาของเงินรายได้ มาจากการบริ จาคของผู้มีจิตศรัทธา และการจัดกิจกรรม
หารายได้ ใ นรูปแบบต่างๆ โดยได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทัง� ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ
สําหรับการจัดกิจกรรมหารายได้ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังนี �
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1. งาน “ระดมทุนทางไปรษณีย”

จัดทํ าชุดจดหมายระดมทุน ทางไปรษณี ย์ ห รื อ Direct mail เพื� อหารายได้ สนับ สนุน การดําเนิ น งาน
ในโครงการต่างๆ ได้ แก่ โครงการ 125 ปี สภากาชาดไทย เพื�อผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย โครงการก่อสร้ าง
อาคารศูนย์ รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้ า 150 ปี และโครงการจัดซื อ� เครื� องมือ
แพทย์เพื�ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทัง� นี � ชุดเอกสารดังกล่าว
ประกอบด้ วย จดหมายที�ให้ รายละเอียดเกี�ยวกับโครงการต่างๆ พร้ อมด้ วยใบตอบรับการบริ จาคที�ผ้ บู ริ จาคสามารถ
แสดงความประสงค์ในการบริจาคทังเป็
� นครัง� คราวหรือเป็ นประจําทุกเดือน พร้ อมระบุช่องทางการบริจาคที�สะดวก

2. งานหารายไดประจําป

2.1 งานออกร้ านคณะภริยาทูต ครัง� ที� 51 ประจําปี พ.ศ. 2561
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วันที� 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ดงานออกร้ านคณะภริ ยาทูต ครั �งที� 51 ภายใต้ แนวคิด “In Celebration of 125th Anniversary of the
Thai Red Cross Society, Together Let’s Continue the Elegance of Giving”
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั �น 5 สยามพารากอน

2.2 งานกาชาดประจําปี พ.ศ. 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ดงานและเยี�ยมชมร้ านของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้ อยดวงใจ ส่งต่อ
การให้ ที�งดงาม” ซึ�งจัดขึ �นเมื�อวันที� 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนลุมพินี
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2.3 แรลลี�การกุศล…รวมใจให้ กาชาด ครั ง� ที� 17

วันที� 10 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สํานักงานจัดหารายได้ จัดกิจกรรม “แรลลีก� ารกุศล…รวมใจให้ กาชาด ครัง� ที� 17”
ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย
ภายใต้ แนวคิด “เที�ยวเมืองสุนทรภู่ แหล่งเรี ยนรู้วรรณคดี ชมวิถีทําบุญ” เส้ นทางกรุงเทพฯ – ระยอง เพื�อหาเงินรายได้
ส่งเสริ มและสนับสนุนความสัมพันธ์ ของสถาบันครอบครัว โดยนําเงินรายได้ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ปฏิบตั ิการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2.4 ประกวดแต่ งเพลง ร้ องเพลง “ร้ อยรักแม่ ด้ วยเสียงเพลงจากดวงใจ” โดยสมาคมรักแม่
วันที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดการประกวดแต่งเพลง ร้ องเพลง “ร้ อยรัก แม่ ด้ วยเสียงเพลงจาก
ดวงใจ” ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี พ.ศ. 2561 เพื�อสื�อถึง
ความกตัญ�ูและความรักที�มีต่อแม่ผ้ มู ีพระคุณ รวมถึงเพื�อร่วมบริ จาคเงินสมทบทุน ซือ� เครื� องมือแพทย์เทอร์ โมมิกซ์เซอร์
สําหรับสกัด DNA เซลล์มะเร็ง ซึ�งเป็ นการเพิ�มโอกาสในการรักษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ แก่ผ้ ปู ่ วยของศูนย์สิริกิติ �
บรมราชินีนาถ (เพื�อมะเร็งเต้ านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
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2.5 กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ
วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครัง้ ที่ 44 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทย

2.6 วิ่งการกุศล “12 สิงหา ฮาล์ ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018”
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จัดงานวิ่งการกุศล “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018 (Run for
Mom)” ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ เพื่อหารายได้ สมทบทุนศูนย์สิริกิต์บิ รมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้ านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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2.7 นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9
วันที� 24 สิงหาคม - 23 กันยายน พ.ศ. 2561 พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ เสด็จเป็ นองค์ประธานเปิ ดงาน นิทรรศการภาพวาด “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ในรัช กาลที� 9” ครัง� ที� 22 ภายใต้ แนวคิด “สานศิลป์ สีสัน แห่ง การให้ ” เพื� อนํ าเงิ น รายได้
ทูลเกล้ าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ณ ห้ องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์

2.8 คอนเสิร์ตการกุศล “KAMALA LIVE IN CONCERT”
วันที� 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “KAMALA LIVE IN CONCERT”
เพื�อหารายได้ มอบให้ ศูนย์ สมเด็จ พระเทพรัตนฯ แก้ ไขความพิก ารบนใบหน้ าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ณ ห้ องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
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3. งานหารายไดที่จัดรวมกับหนวยงานตางๆ ในโอกาสพิเศษ

3.1 การแข่ งขันกอล์ ฟการกุศล (REDCROSS-DPC GOLF CHARITY)
วัน ที� 25 มีน าคม พ.ศ. 2561 จัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศ ล ชิ งถ้ วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (REDCROSS-DPC GOLF CHARITY) เฉลิมฉลองในโอกาสที�สภากาชาดไทย
ดําเนินภารกิจครบรอบ 125 ปี เพื�อนํารายได้ ทลู เกล้ าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย ณ สนามกอล์ฟ
ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี�คลับ จังหวัดปทุมธานี

3.2 นิทรรศการศิลปะ “Art for Everyone”
วันที� 14 - 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 จัดนิทรรศการศิลปะ “Art for Everyone” การนําผลงานศิลปะที�สร้ างสรรค์
จากหลากหลายเทคนิคมาจัดแสดงมากกว่า 60 ชิน� ทัง� เทคนิคสีนํ �า สีนํ �ามัน และสีอะคริ ลิก เพื�อหารายได้ บํารุง
สภากาชาดไทย ณ ศูนย์การค้ าริเวอร์ซิตี � แบงค็อก
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3.3 “มวยการกุศล ชมรมนักเรียนเก่ าอํานวยศิลป์” รุ่นที� 48
วัน ที� 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัด กิจ กรรมมวยการกุศ ล “ศึก มวยไทย” เพื� อ หารายได้ บํ ารุ ง
สภากาชาดไทย ณ เวทีมวยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

4. ชองทางในการหารายไดอื่นๆ
4.1 กล่ องรับบริจาค
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4.2 ห้ องได้ บุญ

4.3 สินค้ าที�ระลึก
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4.4 การรับบริจาคออนไลน์ และ Mobile Application ต่ างๆ
เพิ่มช่องทางการบริ จาคผ่านแอปพลิเคชัน (Application) และช่องทางการทาธุ รกรรมทางการเงิ น
ใหม่ๆ ได้ แก่ KTC KTB Online, K Pay Plus, Air Pay, PayPal, Rabbit Line Pay, True Money Wallet, SCB Easy
App, Vending Kiosk, Google Online

4.5 สติกเกอร์ ไลน์ ชุด “สุขใจ - ได้ บุญ”
จัดทาสติกเกอร์ ไ ลน์ ชุด “สุขใจ - ได้ บุญ ” (SOOKJAI - DAIBOON) เพื่ อหารายได้ สมทบทุนสร้ าง
“อาคารศรี สวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี ” โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
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5. กิจกรรม “สานสัมพันธ”

5.1 งานสานสัมพันธ์ ส� ือมวลชน “Happy Press @RedCross 2018”
วันที� 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรม “สร้ างสุข สานสัมพันธ์ Happy Press @ RedCross 2018”
ภายใต้ แนวคิด “ยิ �มสดใส หูไว ใจมา ตาเป็ นเลิศ” ณ สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์

5.2 งานสานสัมพันธ์ ผ้ บู ริจาคภาคองค์ กร “Good Health Act Now”
วันที� 7 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ผ้ บู ริ จาคภาคองค์กร” ภายใต้ กิจกรรม “Good
Health Act Now” เพื�อแสดงความขอบคุณ บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ที� ใ ห้ ก ารสนับ สนุน
การดําเนินงานของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื�อง

5.3 งานสานสัมพันธ์ ผ้ บู ริจาครายเดือน “สุขภาพเต็มร้ อย”
จัดกิจกรรมการสัมมนาให้ ความรู้เกี�ยวกับสุขภาพจากผู้เชี�ยวชาญทางด้ านการแพทย์ฯ ให้ แก่ผ้ บู ริ จาค
รายเดือนเป็ นประจําทุกปี ปี ละ 2 ครัง� มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม จํานวนทังสิ
� �น 568 คน
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ผลการดาเนินงานของสานักงานจัดหารายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิสัยทัศน

เป็ นองค์กรกลางดําเนินงานด้ านงานบุคคลของสภากาชาดไทยที�มีข้อมูลและเทคโนโลยีที�ทนั สมัย เน้ นการเพิ�ม
ประสิทธิภาพการทํางานและดํารงความเป็ นธรรมในงานบุคคล เพื�อให้ สภากาชาดไทยมี บคุ ลากรที�มีคณ
ุ ภาพและ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาองค์การ

พันธกิจ

เป็ นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลของสภากาชาดไทย โดยดําเนินการเกี�ยวกับการบริ หารงานบุคคล
การพัฒนาโครงสร้ างองค์ก ร การพัฒนาระบบงาน การประสานและดําเนิน การเกี� ยวกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาระบบข้ อมูล การจัดทํ าแผนกํ าลังคน การจัดทํายุทธศาสตร์ การบริ ห ารทรัพยากรบุคคล งานด้ าน
ระเบียบวินยั ที�เกี�ยวกับการบริหารงานบุคคล และการดําเนินงานเกี�ยวกับสวัสดิการสําหรับบุคลากรสภากาชาดไทย

ยุทธศาสตร

ดําเนินการตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ดังนี �
ยุทธศาสตร์ ท� ี 5
การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
เป้าหมายการให้ บริการที� 5 สภากาชาดไทยเป็ นองค์กรผู้นําด้ านอาสาสมัครของประเทศ
ผลผลิตที� 9
ระบบบริหารจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ ท� ี 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
เป้าหมายการให้ บริการที� 6 มีก ารบริ ห ารจัดการทรัพยากรที�มีป ระสิท ธิภาพ โปร่งใส เป็ นมาตรฐาน
เดี ย วกัน และสามารถสื� อ สารกับ กลุ่ม เป้ าหมายด้ ว ยข้ อ มูล ที� ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ วน เชื�อถือได้ และทันเวลา
ผลผลิตที� 11
ระบบการบริหารจัดการที�มปี ระสิทธิภาพ
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรสภากาชาดไทย
การบริการที่ดี (Service with Heart)
คาจากัดความ :
การให้ บริ การแก่ ผ้ ูม าติดต่อประสานงาน หรื อผู้รั บบริ การ ไม่ ว่ าจะเป็ นประชาชน หรื อ
หน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ให้ เ กิดความเข้ าใจและพึง พอใจได้ ตามต้ องการและ
ความคาดหวัง ด้ วยความเต็มใจ และมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม (Moral & Ethics)
คาจากัดความ :
การปฏิบตั งิ านอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดมัน่ ในหลักการกาชาด จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสภากาชาดไทยเพื่อดารงไว้ ซงึ่ ความถูกต้ องเป็ นธรรม
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Active Learning)
คาจากัดความ :
สนใจและกระตือรื อร้ นที่จะศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้ ในสาขาอาชีพ หรื อที่เกี่ยวข้ องอย่าง
ต่อเนื่ อ ง รวมทัง้ น าความรู้ ที่ ไ ด้ ม าประยุกต์แ ละพัฒ นาการปฏิ บัติง านให้ เ กิ ด ผลสาเร็ จ
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สผู่ ้ อู ื่น
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented)
คาจากัดความ :
การแสดงความพยายามในการทางานให้ สาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนด ใช้ เวลาและทรัพยากร
ที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งประหยั ด และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ พัฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การทางานเป็นทีม (Team Success)
คาจากัดความ :
ความเข้ าใจบทบาทของตนเองในการทางานร่ วมกับผู้อื่น การให้ ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ
และสามารถสื่อสารให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง เพื่อนาทีมไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
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1.6 การพัฒนาระบบการจ้ างงาน และระบบการบริหารผลตอบแทน

1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้ านการบริหารทรัพยากร
บุคคล
1.5 การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร

1.3 การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทางาน (Work Process)

1.2 การพัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้ ตรงกับทักษะ
ของตาแหน่งงาน สมรรถนะหลักของสภากาชาดไทย และความ
ต้ องการของหน่วยงาน

การสร้ างเสริมคุณภาพชีวิต โดยมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรอย่ างเป็ นระบบและต่ อเนื่อง

3.2 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน ทุกระดับ
ครบทุกด้ าน

3.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื ้อกูล

กลยุทธ์ ท่ ี 3

2.3 การพัฒนาบุคลากรให้ มีจิตอาสาพร้ อมให้ บริการตามหลักกาชาด

2.2 การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง

2.1 การพัฒนาบุคลกรให้ ปฏิบตั งิ านโดยใช้ ระบบสมรรถนะ

1.1 การวางแผน และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
หน่วยงานมีกาลังคนอย่างเหมาะสมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาบุคลากรโดยใช้ ระบบสมรรถนะ
เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถ จิตกาชาด หรือจิตอาสา

กลยุทธ์ ท่ ี 2

กลยุทธ์ ท่ ี 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้ปฏิบัติงาน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย ดังนี้

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิ บัติงานโดยใช้ระบบสมรรถนะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “ศิลปะการนาเสนอ” มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรม จานวนทังสิ
้ ้น 31 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ”
และ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรม จานวนทังสิ
้ ้น 31 คน
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โครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพนัก HR สูม่ ืออาชีพ Hr for Pro HR” มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรม จํานวนทั �งสิ �น 31 คน

การพัฒนาบุคลากรใหมีจิตอาสา เพื่อใหบริการตามหลักการกาชาด

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ จํานวน 4 ครั �ง เพื�อสร้ างทัศนคติที�ดีต่อการปฏิบตั ิงานในองค์กรสาธารณกุศล
และสร้ างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ จํานวนทั �งสิ �น 130 คน
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โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ของสภากาชาดไทย เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีตอ่ การปฏิบตั ิงานในองค์กรสาธารณกุศล
และสร้ างเครื อข่ายการทางานร่วมกัน มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ จานวนทังสิ
้ ้น 219 คน

โครงการสัมมนา “สุขเกษม วัยเกษี ยณ” เพื่อให้ ผ้ เู กษี ยณมีความพร้ อมที่จะก้ าวสูช่ ีวิตวัยเกษียณอย่างมีความสุข
มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ ชีวิตหลังเกษี ยณ โดยมีการจัดทัศนศึกษา 2 จังหวัด
คือ จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ จานวนทังสิ
้ ้น 103 คน
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การพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ

โครงการอบรมหลักสูตร “การเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารเป็ นผู้บริ หาร รุ่นที่ 33 - 35 (Supervisor Skill Development Program-SSD)”
เป็ นหลักสูตรสาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่ง ตังแต่
้ ระดับ 6 ขึ ้นไป มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรม จานวนทังสิ
้ ้น 109 คน

โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริ หารระดับต้ น รุ่นที่ 27 (Manager Skill Development Program - MSD)”
มีจดุ เน้ น คือ ส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารระดับต้ นสามารถบริ หารจัดการงานและคนให้ ก้าวทันต่อสภาพการเปลีย่ นแปลง
มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรม จานวนทังสิ
้ ้น 25 คน
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โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริ หารระดับกลาง รุ่นที่ 20 (Executive Manager Skill Development Program-EX-MSD)”
มีจดุ เน้ น คือ ยกระดับการบริ หารจัดการให้ เป็ นเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นและเท่ากันต่อยุค Thailand 4.0
มีผบ้ เู ข้กลาง
าร่วมอบรม
งสิ
้ ้น 20
คน Skill Development Program-EX-MSD)”
โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริ หารระดั
รุ่นที่ 20จานวนทั
(Executive
Manager
มีจดุ เน้ น คือ ยกระดับการบริ หารจัดการให้ เป็ นเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นและเท่ากันต่อยุค Thailand 4.0
มีผ้ เู ข้ าร่ควลากรส
มอบรม จานั
านวนทั
งสิ
้ ้น 20หารทรั
คน พยากรบุคคล
การพัฒนาศักยภาพบุ
กงานบริ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการสัมมนาบุคลากรสานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
มุง่ เน้ นการพัฒนางานและพัฒนาพฤติกรรมบริ การให้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ จานวนทังสิ
้ ้น 62 คน
โครงการสัมมนาบุคลากรสานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
มุง่ เน้ นการพัฒนางานและพัฒนาพฤติกรรมบริ การให้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ จานวนทังสิ
้ ้น 62 คน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง การจัดทาแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในขันตอนการจั
้
ดทา IDP มีผ้ เู ข้ าร่วมอบรม จานวนทังสิ
้ ้น 47 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื�อง การจัดทําแผนพัฒนาเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
เพื�อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในขั �นตอนการจัดทํา IDP มีผ้ เู ข้ าร่ วมอบรม จํานวนทั �งสิ �น 47 คน

โครงการส่งเสริ มและพัฒนาการจัดการความรู้ (knowledge management : km)
เพื่อส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ของบุคลากร ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดขึ ้นจานวน 8 ครัง้ มีผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ จานวนทังสิ
้ ้น 579 คน
โครงการส่งเสริ มและพัฒนาการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
เพื�อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย� นเรียนรู้ของบุคลากร ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดขึ �นจํานวน 8 ครั �ง มีผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการ จํานวนทั �งสิ �น 579 คน
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โครงการกีฬาบุคลากรของสภากาชาดไทย : กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 7

วันที่ 4 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดโครงการบุคลากรสภากาชาดไทย
ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (CU Sports Complex)

โครงการเกษียณอายุ ประจาปี พ.ศ. 2561 “อาลา-อาลัย”

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 มีบคุ ลากรสภากาชาดไทยเกษียณอายุ จานวน 112 คน เจ้ าหน้ าที่ทปี่ ฏิบตั ิงานครบ 25 ปี ลาออก
จานวน 85 คน และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 10 คน
ณ ห้ องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร

158 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

158

การมอบเหรี ยญวชิราวุธแก่ผ้ ทู ี่ปฏิบตั ิงานให้ กบั สภากาชาดไทยด้ วยจิตอาสา มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร
ตลอดอายุการทางาน ซึง่ ผู้ได้ รับเหรี ยญวชิราวุธ ประจาปี พ.ศ. 2561 คือ นางทิพย์วลั ย์ เกิดกาไร บุคลากร 5
ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สานักงานบริ หารทรัพยากรบุคคล

โครงการประกวดร้องเพลงสาหรับบุคลากรสภากาชาดไทย (TRC Singing Contest) ครั้งที่ 4
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ างความรัก ความผูกพัน และสร้ างเครื อข่ายระหว่างบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ
ภายในสภากาชาดไทย ใช้ ระยะเวลาดาเนินการระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็ นการแข่งขัน
รวมทุกประเภท โดยผู้ได้ รับรางวัล มีดงั นี ้
รางวัลชนะเลิศ
นางสาววงศ์สิริ คงขาว
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนัฐพงศ์ เกิดหนองสังข์
สานักงานบริหาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพุทธภรณ์ อรุณวิโรจน์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา
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โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น
ได้ จดั การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่นขึ ้นเพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านที่เกิดผลดีตอ่ หน่วยงานและสภากาชาดไทย และเป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่ผ้ ูไ ด้ รับ การคัด เลือ กให้ เ ป็ นที่ป ระจัก ษ์ แ ก่บ ุค ลากรสภากาชาดไทยทุก หน่ว ยงาน ซึ่ง เป็ นการส่ง เสริ ม ให้
บุคลากรทุกระดับได้ เห็นถึงความสาคัญของการทาความดี และยึดถือเป็ นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบตั ิตน
สร้ างผลงานที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สภากาชาดไทยและประเทศชาติ
และในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ ได้ พิจ ารณาคัดเลื อกบุคลากรสภากาชาดไทยดีเ ด่น 3 กลุ่ม
จานวน 3 ท่าน โดยบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ทัง้ 3 ท่าน ได้ เข้ ารับรางวัลเข็มอุณาโลมทองคาและโล่เชิดชูเกียรติ
จากสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้ แก่
กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 5 – 8
นายสาธิต เทศสมบูรณ์
หัวหน้ าภาค นักเทคนิคการแพทย์ 7 ภาคบริ การโลหิตแห่งชาติที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

-

160

เป็ นผู้มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น เสียสละ ตังใจและ
้
รับผิดชอบ และพัฒนางานของภาคบริ การโลหิตแห่งชาติ ให้ ครอบคลุม
ทุกด้ านเพื่อประโยชน์แก่สภากาชาดไทย จนสามารถเป็ นต้ นแบบแก่
ภาคบริ การโลหิตแห่ง ชาติอื่นๆ เพื่อ นาไปปรับ ใช้ ไ ด้ โดยมีผ ลงาน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปั จจุบนั ดังนี ้
พัฒนาโปรแกรมจาหน่ายถุงโลหิตติดเชื ้อให้ ฝ่ายคัดกรองโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
พัฒนาโปรแกรมจ่ายน ้ายาและผลิตภัณฑ์ให้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทวั่ ประเทศ
พัฒนาระบบบริหารปริมาณโลหิตระหว่างภาคบริ การโลหิตแห่งชาติทวั่ ประเทศ
พัฒนาการจัดหาโลหิตแบบมีสว่ นร่วมระหว่างภาคบริการโลหิตแห่งชาติกบั โรงพยาบาล
พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการตัวอย่างส่งตรวจและการรายงานผล
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กลุมเจาหนาที่ระดับ 1 - 4
นางพรทิพย์ ธรรมสละ
ผู้ช่วยพยาบาล 4 ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็ นผู้ มี ผ ลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ ชั ด เจน สามารถคิ ด ค้ นและ
สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ�งนําไปใช้ เป็ นประโยชน์กับผู้ป่วยได้ อย่าง
มีป ระสิทธิ ภาพ โดยได้ ประดิษ ฐ์ เ ครื� อง Safety Alarm Box ซึ�งเป็ น
นวัตกรรมที�ทําให้ ภาชนะทิ �งขยะของมีคมเกิดเสียงเตือน เมื�อมีปริ มาณ
ขยะ ¾ ทําให้ ได้ รับรางวัลดีเด่น จากการประกวด PI 2 ประจําปี พ.ศ. 2555
และนําเสนอในงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครัง� ที� 27 ปี พ.ศ. 2556
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทังได้
� คิดลดระยะเวลาการทํานัดหลังพบแพทย์ โดยได้ รับรางวัลดีเด่น จากการประกวด
PI2 ประจํ าปี พ.ศ. 2560 (ภปร ชัน� 6 ศัลยกรรม) นอกจากนี � นางพรทิ พย์ ยังได้ รับรางวัลประกาศเกีย รติค ุณ
เจ้ าหน้ าที�ดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2552 (ดาวเงิน) และประกาศเกียรติคณ
ุ เจ้ าหน้ าที�ดีเด่น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 (ดาวทอง)

กลุมลูกจางประจํา
นางจินดา ภูฆัง
พนักงานตัดเย็บผ้ า ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็ นผู้ที�มีความประพฤติดี เสียสละ อุทิศตน เพื�อให้ บรรลุภารกิจ
อันมีเกียรติแก่โรงพยาบาล มีความคิดริ เริ� มสร้ างสรรค์ ในการดัดแปลง
ปรับ ปรุ งพัฒนาผลงานเสือ� ผ้ าและผ้ าต่างๆ ให้ เ กิดประโยชน์แก่ ผ้ ปู ่ วย
รู้ จักใช้ ทรั พยากรอย่างคุ้มค่า รวมทัง� ได้ รั บ รางวัลประกาศเกี ย รติ คุณ
เจ้ าหน้ าที�ดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2557
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สํานักงานการคลัง
วิสัยทัศน

เป็ นศูนย์กลางทางการเงินและการคลัง ทําหน้ าที�สนับสนุนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องทัง� ภายใน
และภายนอกสภากาชาดไทยอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับพันธกิจของสภากาชาดไทยอย่างยัง� ยืน

พันธกิจ
บริ หารจัดการงานงบประมาณ งานการเงิน งานการบัญชี อย่างมีประสิทธิ ภาพ กํ ากับดูแลมาตรฐาน
ทางด้ านกฎระเบียบ ข้ อบังคับ และหลักเกณฑ์ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุให้ มีมาตรฐานและมีการควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสม รวมทัง� การจัดหาผลตอบแทนทางการเงิ น อัน เกี� ยวด้ วยเงินลงทุนของสภากาชาดไทย
ตลอดจนเป็ นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และการคลังของสภากาชาดไทย

กิจกรรมดานการบริหารการลงทุน
สําหรับในส่วนการบริ หารการเงินของสภากาชาดไทยนัน� สํานัก งานการคลังได้ ดําเนิน การจั ดรูป แบบ
การลงทุ น ให้ เป็ นไปตาม “ข้ อระเบียบคณะกรรมการบริ หารสภากาชาดไทย ข้ อ 110” ภายใต้ การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการจัด การลงทุน ของสภากาชาดไทย โดยเหรัญ ญิ ก สภากาชาดไทย เป็ นประธานฯ และมี
คณะกรรมการที�ป รึ ก ษาการลงทุน ของสภากาชาดไทย อัน ประกอบด้ วยผู้ท รงคุณ วุฒิจ ากภายนอก เป็ นผู้ใ ห้
คําปรึกษาและแนะนํา โดยมีหลักเกณฑ์การลงทุนที�มีความเสี�ยงที�พอรับได้ และรัก ษาเงิน ต้ น ในปี พ.ศ. 2561
การลงทุนเพื�อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนให้ กบั สภากาชาดไทย ประกอบด้ วย
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1. การลงทุนโดยผู้บริ ห ารจัดการลงทุนภายนอก แบ่งออกเป็ น 2 กองทุน มีสดั ส่วนการลงทุน โดยรวม
ประมาณ 87.07% บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จดั การ 9 บริษัท
1.1 กองทุนสภาพคล่อง มีสดั ส่วนเงินลงทุนประมาณ 2.45%

1.2 กองทุนสภาพเพื�อการลงทุน มีสดั ส่วนเงินลงทุนประมาณ 84.62%
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2. การลงทุนส่วนที�บริหารเอง มีสดั ส่วนเงินลงทุนประมาณ 12.93%
รลงทุนส่วนที
�บริหารเอง มีสดั ส่วนเงินลงทุนประมาณ 12.93%

การลงทุนส่วนที�บริหารเอง มีสดั ส่วนเงินลงทุนประมาณ 12.93%

2. การลงทุนส่วนที�บริหารเอง มีสดั ส่วนเงินลงทุนประมาณ 12.93%

กิจกรรมดานการเงิน

ปรับเปลี�ยนวิธีการจ่ายชําระหนีใ� ห้ กับบริ ษัท ที�ทําธุรกรรมกับ สภากาชาดไทย โดยใช้ บ ริ ก ารออกเช็ค
อัต โนมัติโ ดยธนาคาร ระบบ SCB Cheque Issuance เริ� ม ใช้ ใ นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์ จํ ากัด (มหาชน) จัดทําเช็คชํ าระหนี ใ� ห้ เจ้ าหนีก� ลุ่มแรก จํ านวน 33 บริ ษั ท จาก 4 หน่วยงานของ
สภากาชาดไทย คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถานเสาวภา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสํานักงานบรรเทาทุกข์
ดานการเงิ
น ยพิทกั ษ์
และประชานามั
านการเงิ
น ใ� ห้ กับบริ ษัท ที� ทําธุรกรรมกับ สภากาชาดไทย โดยใช้ บ ริ ก ารออกเช็ ค
บเปลี�ยนวิกิธจีกกรรมด
ารจ่ายชํ
าระหนี

นการเงิน

ปรับเปลี�ยนวิธีการจ่ายชําระหนีใ� ห้ กับบริ ษัท ที�ทําธุรกรรมกับ สภากาชาดไทย โดยใช้ บ ริ ก ารออกเช็ค

ดยธนาคาร
ระบบ
Cheque
ใ นเดือนสิ
งหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้
ปลี�ยนวิธอัีกตโนมั
ารจ่
ายชํSCB
าระหนี
ใ� ห้ กับIssuance
บริ ษัท ที�ทเริํา� มธุใช้รกรรมกั
บ สภากาชาดไทย
โดยใช้ธนาคาร
บ ริ ก า
ติโ ดยธนาคาร ระบบ SCB Cheque Issuance เริ� ม ใช้ ใ นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ ธนาคาร
ย์ จํ ากัด (มหาชน)
าเช็Cheque
คชํ าจัระหนี
ใ� ชํห้าระหนี
เจ้ าหนี
ั ท จาก
หน่2561
วยงานของ
ไทยพาณิ
ชย์ จํจัSCB
าด
กัดทํ(มหาชน)
ดทําเช็คIssuance
ใ� ห้ เจ้ก� าลุหนี่มเริ
ก� แรก
ลุ� ม
่มแรก
านเดื
นวน 33
บริบริ
ษงั ทษ
จาก
4 หน่พ.ศ.
ว4ยงานของ
ธนาคาร
ระบบ
ใช้จํ าใจํนวน
อ33นสิ
หาคม
โดยใ
สภากาชาดไทย คืฬ
อ าลงกรณ์
โรงพยาบาลจุสถานเสาวภา
ฬาลงกรณ์ สถานเสาวภา
ริการโลหิตตแห่
แห่งงชาติ
านักงานบรรเทาทุ
กข์
ไทย คือ โรงพยาบาลจุ
ศูนย์บศูนริย์กบารโลหิ
ชาติและสํ
และสํ
านักงานบรรเทาทุ
กข์
จํ ากัด (มหาชน)
จั
ด
ทํ
า
เช็
ค
ชํ
า
ระหนี
ใ
�
ห้
เ
จ้
า
หนี
ก
�
ลุ
่
ม
แรก
จํ
า
นวน
33
บริ
ษ
ั
ท
จาก
4
หน่
ว
และประชานามัยพิทกั ษ์
นามัยพิทกั ษ์

ย คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถานเสาวภา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสํานักงานบร
มัยพิทกั ษ์
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สํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาด

วิสัยทัศน

สํ า นั ก งานบริ ห ารกิ จ การเหล่า กาชาด เป็ นหน่ ว ยงานที� ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาเหล่ า กาชาดจัง หวัด
และกิ�งกาชาดอําเภอ เพื�อให้ เป็ นที�พึ�งของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัย โดยปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นที�ศรัทธาของประชาชน

พันธกิจ
1. เป็ นศูนย์ กลางการประสานงานระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด กิ�งกาชาดอําเภอ และ
องค์กรภายนอก
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ�งกาชาดอําเภอ ให้ สามารถ
สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

ยุทธศาสตร

สํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ ปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย ในยุทธศาสตร์ที� 5 – 6
และเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ�งกาชาดอําเภอ ปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ที� 2 – 6
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การจัดตั้งกิ่งกาชาดอําเภอใหม

กิ�งกาชาดอําเภอเป็ นเครื อข่ายของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคที� มีส่วนสําคัญ ในการสนับ สนุน งาน
ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ�งเป็ นภารกิจ ของสภากาชาดไทยและกรมการปกครองที�มีจ ุดมุ่ง หมาย
เดียวกัน คือ ให้ ความช่วยเหลือประชาชนผู้ทกุ ข์ยากเดือดร้ อน ป้องกันและบรรเทาทุกข์ของประชาชน สํานักงาน
บริ หารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด จึงพิจารณา
จัดตังกิ
� �งกาชาดอําเภอขึ �นใหม่ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 39 กิ�งกาชาดอําเภอ ดังนี �

จังหวัด
ชลบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบูรณ์

บุรีรัมย์

อําเภอที�ขอจัดตัง�
กิ�งกาชาดอําเภอ
ศรีราชา
สังขละบุรี
หล่มเก่า
หนองกี�
คูเมือง
บ้ านกรวด
หนองหงส์
แคนดง
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คณะกรรมการบริหาร
สภากาชาดไทย
มีมติอนุมัติจดั ตัง�
กิ�งกาชาดอําเภอ
ครัง� ที� 1/2561
ครัง� ที� 1/2561
ครัง� ที� 3/2561

ครัง� ที� 3/2561
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วันที�อนุมัติ
จัดตัง� กิ�งกาชาดอําเภอ
11 มกราคม พ.ศ. 2561
11 มกราคม พ.ศ. 2561
8 มีนาคม พ.ศ. 2561

8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลําดับที�
241
242
243
244
245
246
247
248

จังหวัด
ลพบุรี

ขอนแก่ น

ศรีสะเกษ
ยโสธร
ฉะเชิงเทรา
สกลนคร
ราชบุรี
นครราชสีมา

สุรินทร์
อุดรธานี

อําเภอที�ขอจัดตัง�
กิ�งกาชาดอําเภอ
โคกเจริญ
พล
ภูเวียง
กระนวน
นํ �าพอง
บ้ านฝาง
เขาสวนกวาง
อุบลรัตน์
เปื อยน้ อย
หนองสองห้ อง
ซําสูง
กันทรลักษณ์
ขุขนั ธ์
คําเขื�อนแก้ ว
บางปะกง
บางคล้ า
สว่างแดนดิน
วาริชภูมิ
บ้ านโป่ ง
บ้ านเหลื�อม
หนองบุญมาก
บัวลาย
เสิงสาง
สําโรงทาบ
กาบเชิง
สนม
เพ็ญ

คณะกรรมการบริหาร
สภากาชาดไทย
วันที�อนุมัติ
มีมติอนุมัติจดั ตัง�
จัดตัง� กิ�งกาชาดอําเภอ
กิ�งกาชาดอําเภอ
ครัง� ที� 7/2561
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 7/2561

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 9/2561

13 กันยายน พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 9/2561

13 กันยายน พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 9/2561

13 กันยายน พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 9/2561

13 กันยายน พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 11 และ 12/2561

13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 11 และ 12/2561

13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 11 และ 12/2561

13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ครัง� ที� 11 และ 12/2561

13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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251
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253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
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จังหวัด

อําเภอที�ขอจัดตัง�
กิ�งกาชาดอําเภอ

อุบลราชธานี
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กําแพงเพชร

ศรีเมืองใหม่
ท่าตะโก
ลานสัก
ขาณุวรลักษบุรี

คณะกรรมการบริหาร
สภากาชาดไทย
มีมติอนุมัติจดั ตัง�
กิ�งกาชาดอําเภอ
ครัง� ที� 11 และ 12/2561
ครัง� ที� 11 และ 12/2561
ครัง� ที� 11 และ 12/2561
ครัง� ที� 11 และ 12/2561

วันที�อนุมัติ
จัดตัง� กิ�งกาชาดอําเภอ

ลําดับที�

13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

276
277
278
279

การปฐมนิเทศคณะกรรมการและผูปฏิบัตงิ านในกิ่งกาชาดอําเภอที่จัดตั้งใหม
ป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รุน รวม 26 กิ่งกาชาดอําเภอ
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การขับเคลือ่ นงานอาสาสมัครและจิตอาสาสภากาชาดไทย
“อาสาสมัครกูภัยทะเลชุมชน”

วันที� 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายพระนาย
สุวรรณรัฐ ผู้อํานวยการสํานักงานบริ หารกิจการเหล่ากาชาดและประธานคณะกรรมการติดตามการทํางานของ
หน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี� ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี� นายกเหล่ากาชาด
จังหวัด พังงา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้ อมด้ วยกรรมการเหล่ากาชาดจัง หวัด กองกํ ากับ การ 9
กองบัง คับ การตํารวจนํ า� องค์ก ารบริ ห ารส่วนตําบลหนองทะเล องค์ก ารบริ ห ารส่วนตํ าบลคุร ะ อาสาสมัค ร
สภากาชาดไทย ทัง� 3 จังหวัด และผู้ที�เ กี�ย วข้ อง ร่ วมหารื อและวางแผนการดําเนิ นงานแบบบูรณาการร่วมกัน
ระหว่า งหน่ว ยงาน ในการขับ เคลื� อ นงานอาสาสมัครกู้ภัย ทะเลชุม ชนให้ ส ามารถปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี�
ปั จ จุบัน สภากาชาดไทยให้ ความสําคัญ กับ ชุมชนซึ�ง เป็ นรากฐานสําคัญ ในการดําเนิ น การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางทะเล โดยได้ ส่งมอบภารกิจให้ กับหน่วยงานภายในพืน� ที� ซึ�งอาสาสมัครสภากาชาดไทยในพืน� ที�
จะเป็ นผู้ปฏิบตั ิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ แก่
1. หน่วยกู้ภยั ทะเลชุมชน 1 หนองทะเล (ศูนย์ม้านํ �า) ตัง� อยู่ ที� อํา เภอเมื อ งกระบี� จังหวัดกระบี� ปั จจุบัน
ได้ มอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทะเล
2. หน่วยกู้ภยั ทะเลชุมชน 2 คุระ (ศูนย์กระเบน) ตังอยู
� ่ที�อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา บนที�ดินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปั จจุบนั ได้ มอบให้ องค์การบริหารส่วนตําบลคุระ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
3. หน่ ว ยกู้ ภัย ทะเลชุ ม ชน 3 ปากเมง (ศูน ย์ โ นรี ) ตั ง� อยู่ที�อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ปั จจุบนั ได้ มอบให้
กองกํากับการ 9 กองบังคับการตํารวจนํ �า อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
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การจางงานคนพิการ
ในปี พ.ศ. 2561 มีอตั รากําลังคนพิการ จํานวนทังสิ
� �น 848 คน เพิ�มจากปี พ.ศ. 2560 จํานวนทังสิ
� �น 180 คน
จํานวน
คนพิการ
โควตาที�ได้ เพิ�ม

ปี พ.ศ. 2560
668 คน
-

ปี พ.ศ. 2561
848 คน
(+180)

ทัง� นี � เพื� อให้ คนพิ การที� มีความรู้ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ สามารถปฏิบัติงานได้ มีรายได้
มีอาชีพ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง ซึ�งปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีบทบาทและมีความจําเป็ น
อย่างมากในการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี � ยังจัดอบรม เรื�อง “การใช้ งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 365” แก่เจ้ าหน้ าที�
ผู้พิการขึ �น เมื�อวันที� 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้ องคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการศึกษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เพื�อให้ เจ้ าหน้ าที�ผ้ พู ิการได้ พัฒนาตนเอง เพิ�มพูนความรู้ สามารถ
นํ าไปประยุก ต์ ใ ช้ ในการปฏิ บัติ งานในเหล่า กาชาดจั งหวัดและกิ� ง กาชาดอํ าเภอได้ อย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภาพ
โดยมีกลุม่ เป้าหมาย จํานวนทังสิ
� �น 100 คน
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เหลากาชาดจังหวัด

วิสัยทัศน

1. เหล่ากาชาดจังหวัดเป็ นองค์กรการกุศลเพื�อมนุษยธรรม ให้ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื�อนมนุษย์ผ้ ยู ากไร้
ด้ วยเมตตาธรรม
2. เป็ นองค์กรที�มีลกั ษณะเป็ นพลวัตและนวัตกรรม ปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เป็ นองค์กรที�ได้ รับความเลื�อมใส ศรัทธา และเชื�อถือไว้ วางใจของสาธารณชนทัว� ไป

ภารกิจหลัก
1. ทําการบรรเทาทุกข์ผ้ ปู ระสบสาธารณภัย
2. ให้ การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที�ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้ อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ�น
ทุรกันดาร ตลอดทังในท้
� องที�ทวั� ไปและในชุมชนตามความจําเป็ น
3. รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะอื�นๆ
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. สนับ สนุน และส่งเสริ มกิ จ การยุวกาชาด อาสากาชาด จิ ตอาสาสภากาชาดไทย และกิ จ การต่างๆ
ของสภากาชาดไทย
6. ดําเนินการตามโครงการในพระราชดําริ
7. เป็ นตัวแทนของสภากาชาดไทยในจังหวัดที�เป็ นที�ตงของเหล่
ั�
ากาชาดจังหวัด ตามที�สภากาชาดไทย
มอบหมาย
8. ส่งเสริมการเผยแพร่อดุ มการณ์และหลักการกาชาด และการสร้ างจิตสํานึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม
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การปฏิบัติภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอําเภอ
1. ดานการบรรเทาทุกขผูประสบสาธารณภัย
ดําเนินการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทังอั
� คคีภยั จํานวน 2,975 ราย ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย วาตภัย
ภัยหนาว ภัยแล้ ง แผ่นดินไหว) จํานวน 246,015 ราย และภัยจากความไม่สงบ จํานวน 27 ราย

วันที� 23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
และกิ�งกาชาดอําเภอแม่สาย ลงพื �นที�ช่วยเหลือคณะทํางาน เจ้ าหน้ าที�ที�ปฏิบตั ิงานค้ นหานักฟุตบอล
ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย จํานวน 13 คน พร้ อมสนับสนุนสิง� ของยังชีพ จนเสร็จสิ �นภารกิจ

วันที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปเยี�ยมผู้ประสบภัยเรือล่ม
จากเหตุเรือล่มกลางทะเล พร้ อมมอบเครื�องบริโภค ให้ กบั ผู้ประสบภัยด้ วย รวมทั �งได้ เยี�ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื�อเป็ นขวัญและกําลังใจ
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2. ด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
ให้ บริ การรับบริ จาคโลหิต จานวนทัง้ สิ ้น 1,137,777 ราย รับ บริ จ าคดวงตา จานวน 62,613 ราย และ
รับบริจาคอวัยวะ จานวน 54,017 ราย

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอานาจเจริ ใร่ วมกับโรงพยาบาลอานาจเจริใ
และสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริใ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิ ต ณ หอประชุมโรงเรียนอานาจเจริใ

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ออกรับบริ จาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อสารองโลหิต
ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 18 อาเภอ
ณ หอประชุมอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
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3. ด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ เด็ก ผู้ยากไร้
ให้ การสงเคราะห์ผ้ สู งู อายุ จานวน 87,574 ราย ให้ ก ารสงเคราะห์ผ้ พู ิก าร จานวน 17,809 ราย และ
ให้ การสงเคราะห์ ผ้ ยู ากไร้ จานวน 139,227 ราย
ผู้สูงอายุ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื ้นที่เยี่ยมให้ กาลังใจ
และให้ ความช่วยเหลือนางมณี สุวรรณา หมู่ที่ 6 ตาบลยางราก อาเภอโคกเจริ ญ จังหวัดลพบุรี
โดยมอบเงินสงเคราะห์บรรเทาทุกข์ ในเบื ้องต้ น

ผู้พิการ

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื ้นที่เยี่ยมให้ กาลังใจ
นางสาวเกศรินทร์ บุตรช่วย ผู้ป่วยกล้ ามเนื ้ออ่อนแรง พัฒนาการช้ า พร้ อมมอบชุดธารน ้าใจ จานวน 1 ชุด
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เด็ก

วันที� 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้ กบั นักเรียนทุนสึนามิ

วันที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที�ประสบปั ญหาทางสังคมในพื �นที�อําเภอท่าลี�
ณ หอประชุมโรงเรี ยนท่าลีว� ิทยา อําเภอท่าลี� จังหวัดเลย
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การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เหล่ากาชาดจังหวัดแต่ละจังหวัด ได้ ช่วยเหลือดูแลและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ให้ ได้ รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง โดยดูแลผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองหรื อครอบครัวได้ เนื่องจากมีฐานะยากจน ด้ วยการสนับสนุน
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล จัดหา/เช่าที่พกั รถรับ - ส่ง ทังตั
้ วผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย ในการเดินทาง
ไปรักษา ณ โรงพยาบาลที่สง่ ต่อ รวมทัง้ ได้ ติดตาม เยี่ยม และดูแล ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งหายเป็ นปกติ
ปั จจุบนั มีผ้ ปู ่ วยในพระราชานุเคราะห์ที่เหล่ากาชาดจังหวัดได้ ให้ ความช่วยเหลือและส่งต่อไปรักษา ณ โรงพยาบาล
ในพื ้นที่และต่างพื ้นที่ ตามศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 45 จังหวัด

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมมอบเครื่ องอุปโภค-บริโภค ในพื ้นที่อาเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมและมอบสิง่ ของ
เพื่อเป็ นกาลังใจแก่ผ้ ปู ่ วย ในพื ้นที่อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
176
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วันที� 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
เยี�ยมผู้ป่วย ในเขตพื �นที�อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

วันที� 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เยี�ยมผู้ป่วย ในพื �นที�อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

การดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในปี การศึกษา 2561 มีนกั เรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จํานวนทังสิ
� �น 1,775 คน ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ จํานวน 455 แห่ง ใน 67 จังหวัด โดยขอความอนุเคราะห์
จากสภากาชาดไทยแจ้ งเหล่ากาชาดจังหวัดติดตามตรวจเยี�ยมนักเรี ยนเป็ นประจําทุกปี ให้ คําแนะนํา คําปรึกษา
ให้ กํ า ลัง ใจ และให้ ค วามอบอุ่น เสมือ นเป็ นผู้ป กครองของนัก เรี ย นฯ โดยขอให้ ต รวจสอบเรื� อ งการเรี ย น
ความประพฤติ และการใช้ จ่ า ยเงิ น ทุน พระราชทาน พร้ อมทัง� ให้ แนวคิ ด การเรี ย น เพื� อ ให้ เด็ก นัก เรี ย นฯ
ขยันหมัน� เพียรและมีความตังใจที
� �จะศึกษาต่อไปในระดับที�สงู ขึ �น รวมทัง� ติดตามเด็กที�จบการศึกษาออกไปจาก
สถานศึกษา หรื อ ออกจากสถานศึ ก ษาโดยไม่ทราบสาเหตุ รวมถึงออกจากสถานศึกษา เพื�อไปประกอบอาชีพ
เลี �ยงครอบครัวอย่างใกล้ ชิด เพื�อไม่ให้ เด็กเสียโอกาส
177
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วันที� 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เยี�ยมและให้ กําลังใจนักเรียนทุน
ณ โรงเรี ยนทุ่งขนานวิทยา โดยมอบเงินช่วยเหลือเบื �องต้ น พร้ อมเครื�องอุปโภค-บริโภค

วันที� 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ ว
เยี�ยมนักเรี ยนทุนในพื �นที�จังหวัดสระแก้ ว

วันที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เยี�ยมนักเรียนทุน
ในพื �นที�อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วิสัยทัศน 10 ป (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570)
วิสัยทัศน์ 10 “สถาบั
ปี (พ.ศ.
2561
- พ.ศ. 2570)
นการศึ
กษาพยาบาลชั
น� สูงที�มีผลผลิตทางวิช าการ นวัตกรรมที�ได้ รับ การยอมรับ ในระดับ ชาติ

“สถาบันการศึกมุษาพยาบาลชั
งทีฑิ่มตีผพยาบาลให้
ลผลิตทางวิเชป็าการ
นวับตกรรมที
รับการยอมรั
บในระดับชาติ
และนานาชาติ
่งเน้ นการผลิ ตน้ บัสูณ
นนักปฏิ
ัติเชิ งรุ ก่ไ ด้(Proactive
practitioner)
บนพื น� ฐาน
และนานาชาติ
มุ่งเน้(Humanity)
นการผลิ ตบัโดดเด่
ณฑิ ตนพยาบาลให้
เป็ นนัผูก้ ดปฏิ
บัติ เชิ งรุและผู
ก (Proactive
practitioner)
บนพื2565”
น้ ฐาน
มนุษยธรรม
ในด้ านผู้สงู อายุ
้ อยโอกาส
้ ประสบสาธารณภั
ย ใน พ.ศ.
มนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้ านผู้สงู อายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ใน พ.ศ. 2565”

วิสัยทัศน 4 ป (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565)
วิสัยทัศน์ 4 ปี“เป็(พ.ศ.
พ.ศ.
นสถาบั2562
นการศึ-กษาชั
น� นํา2565)
ระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็ นผู้นําด้ านวิชาการ และนวัตกรรม

้ าระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบตั ิเชิงรุก เป็ นผู้นาด้ านวิชาการ และนวัตกรรม
เพื“เป็�อสันสถาบั
งคม” นการศึกษาชันน
เพื่อสังคม”

พันธกิจ
พันธกิจ 1. สร้ างบัณฑิตพยาบาลให้ เป็ นนักปฏิบตั ิเชิงรุก มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอตั ลักษณ์บัณฑิต

1. สร้ างบัณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอตั ลักษณ์บณ
ั ฑิต
ของสถาบั
น ฑิตพยาบาลให้ เป็ นนักปฏิบตั ิเชิงรุก มีคณ
ของสถาบัน 2. สร้ างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที�เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาด้ านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้ องกั บ
สร้นาของสถาบั
งองค์ความรู
จุ2.ดเน้
น ้ นวัตกรรม ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาด้ านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้ องกั บ
จุดเน้ นของสถาบั3.น บริ การวิชาการและวิชาชีพที�ม่งุ สร้ างทางเลือกด้ านสุขภาพให้ แก่สงั คม ด้ วยเครื อข่ายความร่วมมือ
บริ การวิ
ชาการและวิ
าชีพทีก่มษาทั
ุ่ง สร้งในและต่
กด้ านสุขเพื
ภาพให้
ก่สงั คมมด้แข็
วยเครื
อข่ขาภาพของสั
ยความร่ วงมมื
กั3.บภาครั
ฐ เอกชน
สถาบันชการศึ
� างทางเลืาองประเทศ
�อสร้ าแงความเข้
งด้ านสุ
คมอ
กับภาครัฐ เอกชน4.สถาบั
นการศึ
กษาทังในและต่
้ าใจในคุาณงประเทศ
เพื่อาสร้นึกางความเข้
มแข็มงด้ิใ าจในภู
นสุขภาพของสั
งคม วัฒ นธรรมไทย
สร้ างเสริ
มความเข้
ค่า ความสํ
และความภู
มิปั ญ ญาไทย
4. สร้ างเสริ
าใจในคุจณพอเพี
ค่า ความส
จในภูงคม
มิปัญ ญาไทย วัฒ นธรรมไทย
และการนํ
าปรัมชความเข้
ญาของเศรษฐกิ
ยงมาสูก่ านึ
ารดํก าและความภู
รงชีวิต ชุมชนมิใและสั
และการนาปรัชญาของเศรษฐกิ
จพอเพียงมาสูก่ ารดารงชี
วิตดชุการองค์
มชน และสั
งคม �งยืนด้ วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
5. พัฒนาขีดความสามารถในการบริ
หารจั
กรแบบยั
5. พัฒนาขีดจความสามารถในการบริ
หารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้ วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ
พอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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เอกลักษณสถาบัน
“เป็ นที�พ�งึ ของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้ าวนําด้ านการพยาบาล”
S: Society’s anchor
เป็ นที�พ�งึ ของสังคม
T: Talent development
นิยมการพัฒนา
I: Integrity for humanity
ศรัทธามนุษยธรรม
N: Nursing leaders
ก้ าวนําด้ านการพยาบาล

อัตลักษณบัณฑิต
“มีจติ อาสา พัฒนาก้ าวไกล หัวใจคุณธรรม นําการพยาบาล”
S: Service mind
มีจติ อาสา
T: Talent development
พัฒนาก้ าวไกล
I: Integrity of heart
หัวใจคุณธรรม
N: Nursing leaders
นําการพยาบาล

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตรที่ 1 : ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณลักษณะความเปนกาชาด มีความสามารถ
เชิงวิชาชีพในการดูแลผูที่มปี ญหาสุขภาพ ปญหาสุขภาพซับซอน ผูดอยโอกาสและ
ผูประสบสาธารณภัย
ปี การศึกษา 2561 มีนักศึกษาใหม่ จํานวน 210 คน และมีนักศึกษาที�สําเร็จการศึกษา จํานวน 188 คน
โดยสอบผ่านทุกรายวิชาของการสอบขึ �นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล
ในปี แรก เฉลี�ย 3 ปี การศึกษา (ปี การศึกษา 2558 – 2560) คิดเป็ นร้ อยละ 88 และเป็ นครัง� แรกที�ได้ มีการจัดพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรในนามของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วันที� 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผ้ สู ําเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณ ฑิต สถาบัน การพยาบาล
ศรี สวริ น ทิรา สภากาชาดไทย ประจําปี การศึกษา 2560 จํานวน 188 คน ณ ห้ องประชุม Auditorium ชัน� 12
อาคารภูมสิ ิริมงั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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คณะกรรมการสภาสถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิรา สภากาชาดไทย
ซึง่ องค์อปุ นายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทยเป็ นนายกสภาสถาบัน

พิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรสถาบันการพยาบาลศรี สวริ นทิรา สภากาชาดไทย ประจาปี การศึกษา 2560
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สถิติการเปรียบเทียบรอยละบัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพผานในการสอบครัง้ แรก
ป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
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สถิติการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
พยาบาลศาสตร และคุณลักษณะบัณฑิต ป พ.ศ 2559 - พ.ศ. 2561
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ยุทธศาสตรที่ 2 : พั ฒ นาระบบบู ร ณาการงานวิจัยและนวัตกรรมใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการวิจยั สถาบันจัดกิจกรรมเพื�อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ านการวิจยั
2. ผลงานวิจยั ที�ตีพิมพ์เผยแพร่และนําไปใช้ ประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2561 มีบ ทความวิจัย ที� ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารวิช าการระดับชาติหรื อนานาชาติ
จํานวน 4 เรื�อง
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ยุทธศาสตรที่ 3 : ใหบริการวิชาการที่เพิ่มความเขมแข็งดานสุขภาพใหแกสงั คมอยางยั่งยืน
1. เปิ ดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง จํานวน 6 สาขา มีผ้ เู ข้ าอบรม จํานวนทัง� สิ �น 142 คน ได้ แก่
การพยาบาลเวชปฏิบตั ิการบําบัดทดแทนไต (การล้ างไตทางช่องท้ อง) การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ (ผู้ใหญ่และผู้สงู อายุ) การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
การพยาบาลเวชปฏิบตั ิทวั� ไป (การรักษาโรคเบื �องต้ น) และการพยาบาลผู้สงู อายุ
2. เปิ ดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี การศึกษา 2560 มีนกั เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล จํานวน 76 คน
3. บริ ก ารวิช าการวิชาชีพแก่สงั คม เช่น การส่งเสริ มพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังในพระดํา ริ ของพระเจ้ า
หลานเธอ พระองค์เจ้ าพัช รกิ ติย าภา จัด อบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ผ้ ูต้ อ งขัง หญิ ง ตั �งครรภ์ต ามหลัก สูต ร “ตั �งครรภ์
คุณภาพ” ในทัณฑสถานหญิง 2 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง และทัณฑสถานหญิงธนบุรี ปี ละ 2 รุ่น หลักสูตร
“สร้ างคนดีเริ�มที�ขวบปี แรก” แก่ผ้ ตู ้ องขังหญิงที�เป็ นมารดา และพี�เลี �ยงอาสาสมัครในการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง
4. จัดประชุมวิช าการ จํ านวน 4 เรื� อง ได้ แก่ เรื� อง Challenges in Palliative Nursing เรื� อง Updated
Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 เรื�อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองครบวงจร และเรื� อง Highlights in Neonatal and Pediatric Respiratory Care มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม จํานวน
274 คน
5. โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพในกลุม่ ผู้สงู อายุ จํานวน 2 โครงการ ได้ แก่ โครงการดูแลสุขภาพผู้สงู อายุ
ในชุมชนแออัดคลองเตย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สงู อายุอย่างรอบด้ าน มีผ้ รู ับบริการ จํานวน 420 คน
การบริ ก ารวิช าการในกลุ่มผู้ป่ วยโรคเรื อ� รัง จํ านวน 4 โครงการ ได้ แก่ โครงการให้ คําปรึ กษาผู้ติดเชื อ�
HIV/AIDS โครงการจิตอาสานักศึกษาสูช่ มุ ชนในการป้องกันการติดเชือ� เอช ไอ วี โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพแก่
ชุมชน มีผ้ รู ับบริการ จํานวนทังสิ
� �น 685 คน
ยุทธศาสตรที่ 4 : ธํารงเอกลักษณ ภูมปิ ญญาไทย และวัฒนธรรมกาชาด (จิตอาสา/คุณธรรม)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื�องในวันคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรม
งานวันกําเนิดสถาบัน กิจกรรมวันกตัญ�ู พิธีประดับเข็มกาชาดและเข็มสถาบัน พิธีสวมหมวก กิจกรรมสืบสาน
พระพุท ธศาสนา กิ จ กรรมดนตรี ไทย การปฐมนิ เ ทศนัก ศึก ษาใหม่ การปั จ ฉิ ม นิ เ ทศผู้สํา เร็ จ การศึก ษา และ
งานเกษี ยณอายุ เป็ นต้ น
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วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็ นประธานในพิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล
ประจาปี การศึกษา 2560 ณ ห้ องประชุมหม่อมเจ้ าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์
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วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็ นประธานพิธีรดน ้าขอพร เนื่องในวันกตัญญู

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน

ผลการดาเนินงานของปี การศึกษา 2560 ระดับคณะมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.32
อยูใ่ นระดับดี และระดับสถาบันมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 4.39 อยูใ่ นระดับดี
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5.2 งานวิเทศสัมพันธ์
การขยายเครื อข่า ยด้ า นวิ ช าการกับ ต่า งประเทศ โดยมี บัน ทึก ความร่ ว มมื อ (MOU) ด้ านการพัฒ นา
การศึกษา และการวิจยั กับวิทยาลัยพยาบาลกาชาดญี่ปนุ่ กรุงโตเกียว วิทยาลัยพยาบาลกาชาดญี่ปนุ่ เมืองโตโยต้ า และ
วิทยาลัยอาชี วศึกษาเล่อซาน ตลอดจนมี การดาเนินโครงการแลกเปลี่ ยนอาจารย์ และนักศึกษากับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเล่อซาน และวิทยาลัยพยาบาลกาชาดญี่ปนุ่
5.3 การได้ รับรางวัล

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 “โครงการนักศึกษาพยาบาลอาสา ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ เรี ยนรู้สงิ่ แวดล้ อม พิชิตสุขภาพดี
ณ ชุมชนห่างไกล ปี 1” ได้ รับรางวัลโครงการจิตอาสา ระดับดีเด่น จากการส่งผลงาน” เข้ าประกวดโครงการ GE
ชวนคุณทาดีเพื่อสังคม ปี พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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ศูนยเวชศาสตรฟนฟู
ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

วิสัยทัศน
วิสัยทัศน์
สถาบันที�ให้ บริการด้ านฟื น� ฟูสมรรถภาพที�มีชื�อเสียงของชาติ เป็ นแหล่งความรู้ สร้ างงานวิจยั และมีการพัฒนา
วิสัยทัศสถาบั
น์ นที่ให้ บริ การด้ านฟื น้ ฟูสมรรถภาพที่มีชื่อเสียงของชาติ เป็ นแหล่งความรู้ สร้ างงานวิจยั และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื�อง
ตนเองอย่สถาบั
างต่อนเนืที่ใอห้งบริ การด้ านฟื น้ ฟูสมรรถภาพที่มีชื่อเสียงของชาติ เป็ นแหล่งความรู้ สร้ างงานวิจยั และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ
ภารกิจ
ารรักษาพยาบาล ฟื น� ฟูสมรรถภาพของร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจแก่ผ้ ปู ่ วยทุพพลภาพ
ภารกิจมีมีหหน้น้าาทีที่ใ�ให้ห้บบริริกการรั
กษาพยาบาล ฟื น้ ฟูสมรรถภาพของร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจแก่ผ้ ปู ่ วยทุพพลภาพ

ให้ สามารถกลับไปใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนส่งเสริมวิชาการด้ านเวชศาสตร์ฟืน� ฟู
มีหน้ าบทีไปใช้
่ให้ บริชกีวารรั
กษาพยาบาล
างกาย
สังคมและเศรษฐกิ
ให้ สามารถกลั
ิตในสั
งคมได้ อย่าฟืงมีน้ ฟูคณ
ุสมรรถภาพของร่
ภาพ ตลอดจนส่
งเสริจิมตวิใจ
ชาการด้
านเวชศาสตร์จฟแก่ื น้ ผฟู้ ปู ่ วยทุพพลภาพ
ให้ สามารถกลับไปใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนส่งเสริมวิชาการด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร์
เวชศาสตร์ฟืน� ฟู ดําเนินการตามยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ดังนี �
ยุศูศูนนทย์ย์ธศาสตร์
เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ สภากาชาดไทย ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ ท� ี 1 การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ศูนย์เวชศาสตร์
ฟืน้ ฟู ดาเนินการตามยุ
ทธศาสตร์ สภากาชาดไทย
ดังนี ้
ยุผลผลิ
ทธศาสตร์
บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุ
ตที� 1 ท่ ี 1 การบริ
การรักษาพยาบาล
ฟื �นฟูสภาพ ขสร้ างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรคให้ ผู้ป่วย
ยุทธศาสตร์
บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุ
ผลผลิ
ตที่ 1 ท่ ี 1 การบริ
การรักษาพยาบาล
ฟื น้ ฟูสภาพ สร้ขางเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ ผ้ ปู ่ วย
และประชาชนกลุม่ เป้าหมาย รวมทังผู
� ้ ด้อยโอกาส
ผลผลิตที่ 1
การบริ การรักม่ ษาพยาบาล
ฟื น้ ฟูงผู
สร้ างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ ผ้ ปู ่ วย
ประชาชนกลุ
เป้าหมาย รวมทั
้สภาพ
้ ด้อยโอกาส
ผลผลิตที� 5
แพทย์ผ้ เู ชี�ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรด้ านสาธารณสุข
ประชาชนกลุ
ม่ เป้าหมาย รวมทังผู
้ ้ ดค้ อลากรทางด้
ยโอกาส านสาธารณสุข
ผลผลิตที่ 5
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุ
ผลผลิตที่ 5
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางด้ านสาธารณสุข

งานบริการรักษาฟน ฟูสมรรถภาพผูปว ย
งานบริการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวย
การให้ บ ริ ก ารฟื �น ฟูสภาพผู้ป่วยเป็ นการให้ บ ริ การเฉพาะด้ านทางเวชศาสตร์ ฟื�นฟู โดยที มสหวิช าชี พ
งานบริการให้
การรักบริษาฟื
้ปุวย บริ การเฉพาะด้ านทางเวชศาสตร์ ฟื้นฟู โดยที มสหวิชาชี พ
การฟื้น้นฟูฟูสสมรรถภาพผู
ภาพผู้ป่วยเป็ นการให้

ประกอบด้ วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักอรรถบําบัด นักดนตรี บําบัด นักจิตวิทยา
บริ การฟื
้นฟูส ภาพผู
้ ป่วยเป็ นการให้
ารเฉพาะด้
ฟื้นฟู บโดยที
ประกอบด้การให้
วย แพทย์
พยาบาล
นักกายภาพบ
าบัด นักบกิริจกกรรมบ
าบัด านันทางเวชศาสตร์
กอรรถบาบัด นักดนตรี
าบัดมนัสหวิ
กจิตชวิาชี
ทยาพ
นักสังคมสงเคราะห์ และนักโภชนาการ เพื�อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการฟื น� ฟูอย่างเต็มรูปแบบและบรรลุตามเป้าหมายที�ทาง
วย แพทย์และนั
พยาบาล
นักกายภาพบ
นักกิรัจบกรรมบ
กอรรถบ
าบัด นักดนตรีตบามเป
าบัด้ าหมายที
นักจิตวิท่ทยา
นัประกอบด้
กสังคมสงเคราะห์
กโภชนาการ
เพื่อให้าบั
ผ้ ปู ด่ วยได้
การฟื น้ าบั
ฟูอดย่านังเต็
มรูปแบบและบรรลุ
าง
ทีมเวชศาสตร์ฟืน� ฟู ได้ ร่วมกันกําหนดไว้ ตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย ดังนัน� ผู้ป่วยที�จะเข้ ามารับบริ การจะต้ อง
งคมสงเคราะห์
และนั
กโภชนาการ
ให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับ้ ปการฟื
ย่างเต็ดังมนัรูนป้ แบบและบรรลุ
ามเป
้ าหมายที
ทีนักมสัเวชศาสตร์
ฟืน้ ฟู ได้
ร่วมกั
นกาหนดไว้เพืต่อามสภาพของผู
่ วยแต่น้ ฟูลอะราย
ผู้ป่วยที่จะเข้ าตมารั
บบริ
การจะต้่ทอางง
เป็ นผู้ป่ วยในที� ได้ รับ การตรวจประเมินจากแพทย์เ วชศาสตร์ ฟื�น ฟูก่อนเข้ ารับการฟื �น ฟู ในศูน ย์เ วชศาสตร์ ฟื�น ฟู
ทีเป็มนผู
เวชศาสตร์
ร่วมกันกาหนดไว้
ตามสภาพของผู
้ ป่วยแต่
ดังานัรัน้ บผูการฟื
้ ป่วยที้น่จฟูะเข้
บริ การจะต้
้ ป่วยในทีฟ่ ไื น้ ด้ฟูรับได้การตรวจประเมิ
นจากแพทย์
เวชศาสตร์
ฟื้นลฟูะราย
ก่อนเข้
ใ นศูามารั
นย์เบวชศาสตร์
ฟื้นอฟูง
สําหรับการให้ บริการผู้ป่วยนอกนัน� รับเฉพาะผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้ า
นผูบ้ ป่การให้
วยในทีบ่ ไริด้กรารผู
ับการตรวจประเมิ
นจากแพทย์
ฟื้นฟูา ก่อนเข้ ารับการฟื ้นฟู ใ นศูนย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟู
สเป็าหรั
้ ป่วยนอกนันรั
้ บเฉพาะผู
้ ป่วยเด็เวชศาสตร์
กพัฒนาการช้
สาหรับการให้ บริการผู้ป่วยนอกนันรั
้ บเฉพาะผู้ป่วยเด็กพัฒนาการช้ า
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สถิติแสดงจานวนผู้ปุวยใน (IPD) และผู้ปุวยนอก (OPDเด็ก) ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้นื ฟู
เปรียบเทียบระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
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งานส่งเสริมวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นอกจากภารกิจด้ านการให้ บริการทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูแก่ผ้ ปู ่ วยพิการหรื อทุพพลภาพแล้ ว ศูนย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ได้ ดาเนินกิจการตามวิสยั ทัศน์ และแผนปฏิบตั งิ านประจาปี ที่จะเป็ นแหล่งความรู้ สร้ างงานวิจยั ได้ แก่
1. เป็นแหล่งฝึกอบรม ฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์
1.1 ฝึ กอบรมแพทย์ประจาบ้ านด้ านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูร่วมกั บภาควิชาเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จานวน 7 คน
1.2 ฝึ กภาคปฏิบตั ิสาหรับนักศึกษากายภาพบาบัด และนักศึกษากิจ กรรมบาบัด จานวนทั ้งสิ ้น 94 คน
จาก 14 สถาบัน
1.3 ต้ อนรับผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ จานวน 387 คน
คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสถาบันต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 387 คน

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University Austria Institute of Nursing Science
in Salzburg ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้ าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้วิจยั ของสมาคมกายภาพบาบัด แห่งประเทศญี่ปนุ่
เข้ าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
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2. การให้ความรู้สู่ประชาชน
แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด และนักดนตรี บาบัดของศูนย์เวชศาสตร์ ฟื้นฟู รับเชิญเป็ นวิทยากร
บรรยายพิเศษให้ แก่หน่วยงานต่างๆ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนทังสิ
้ ้น 34 คน

กิจกรรม/โครงการพิเศษ

1. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการ ประจาปี พ.ศ. 2561 บรรยายพิเศษ เรื่ อง การฟ้องร้ อง
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้ องประชุม ชัน้ 6 ตึกศูนย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู

2. โครงการกายอุปกรณ์และปรับรองเท้ าผู้ป่วย เปิ ดบริ การปรับ/เสริ มรองเท้ าสาหรับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
ซ่อมอุปกรณ์เครื่ องดามมือ และอุปกรณ์ชว่ ยฝึ กเดิน
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ศูนยดวงตา
ศูนยดวงตา
“ดวงตาเราคูน่ ี �แสนมีคา่
“ดวงตาเราคู
น่ ี �แสนมี
เราไม่อยู่ เราไม่
ใช้ นัยคน์า่ ตาเรา
เราไม่อยู่ เราไม่ใช้ นัยน์ตาเรา

เกินกว่าจะทิ �งไปให้ สญ
ู เปล่า
เกินคกว่
าจะทิบ�งไปให้
สญ
ู เปล่
ให้
นเขาเก็
ไว้ ใช้ เราได้
บญ
ุ า”
ให้ คนเขาเก็บไว้ ใช้ เราได้ บญ
ุ ”

สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ � พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9
สมเด็
จพระนางเจ้ าสิแรก่ิกศิตนู ิ �ย์พระบรมราชิ
นีนาาถ
ในรัช2540
กาลที� 9
พระราชทานให้
ดวงตา ประจํ
ปี พ.ศ.
พระราชทานให้ แก่ศนู ย์ดวงตา ประจําปี พ.ศ. 2540

วิสัยทัศน
วิสัยทัศน

“หาดวงตาได้ เพียงพอ ผู้ป่วยรอไม่นาน ศูนย์ดวงตามาตรฐาน บริการครบวงจร”
“หาดวงตาได้ เพียงพอ ผู้ป่วยรอไม่นาน ศูนย์ดวงตามาตรฐาน บริการครบวงจร”

ภารกิจหลัก
ภารกิจจัหลั
ก
ดเก็บ และรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที�เสียชีวิตแล้ ว ด้ วยเทคนิคมาตรฐานสากล เพื�อมอบให้ กบั จักษุแพทย์

ดเก็บ กและรวบรวมดวงตาจากผู
้ บริจาคที
�เสีายเที
ชีวยิตมแล้และยุ
ว ด้ วยเทคนิ
เพื�องมอบให้
กบั จักษุบแริพทย์
นําไปใช้ ใจันการรั
ษาผู้ป่ วยกระจกตาพิ ก ารอย่
างเท่
ติธรรมคมาตรฐานสากล
ตลอดจนการส่
เสริ ม การให้
การ
นํทางการแพทย์
าไปใช้ ในการรั ก ษาผู้ป่ วยกระจกตาพิ ก ารอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม ตลอดจนการส่งเสริ มการให้ บริ การ
ทางการแพทย์

พันธกิจ
พันธกิจ1. เป็ นศูนย์กลางในการรับแสดงความจํานงบริจาคดวงตาจากผู้มีกศุ ลจิต

1. เป็
เป็ นนศูศูนนย์ย์กกลางในการรั
บแสดงความจํ
านงบริจาคดวงตาจากผู
ลจิต โรงพยาบาลหรื อจักษุแพทย์
2.
ลางการจัดเก็
บ และรวบรวมดวงตาจากผู
้ เสียชีวิต้ มเพืีก�อศุ มอบให้
เป็ นศูในการรั
นย์กลางการจั
ดเก็บ และรวบรวมดวงตาจากผู
้ เสียชีวิต เพื�อมอบให้ โรงพยาบาลหรื อจักษุแพทย์
สําหรับนํ2.าไปใช้
กษาผู้ป่วยกระจกตาพิ
การ
สําหรับนํ3.าไปใช้
กษาผู้ป่วยกระจกตาพิ
าร
เป็ นศูในการรั
นย์กลางประสานงานให้
ผ้ ปู ่ กวยกระจกตาพิ
การ ได้ รับการรักษาจากจักษุแพทย์อย่างเท่าเทีย ม
3.
เป็
นศู
น
ย์
ก
ลางประสานงานให้
ผ
้
ป
ู
่
วยกระจกตาพิ
การ ได้ รับการรักษาจากจักษุแพทย์อย่างเท่าเทีย ม
และยุติธรรม
และยุติธ4.รรมเป็ นศูนย์กลางในการฝึ กอบรมและให้ ความรู้ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ แก่บคุ ลากรทางการแพทย์ ในเรื� อง
ศูนย์กลางในการฝึ
กอบรมและให้
ความรู้ ตลอดจนเทคนิ
คใหม่ๆ แก่บคุ ลากรทางการแพทย์
� อง
ของการจั4.ดเป็
เก็บนดวงตา
การรักษาโรคผิ
วดวงตา และโรคกระจกตา
ตลอดจนประชาชนได้
รับความรู้เกี�ยวกับในเรื
โรคตา
ของการจั
ดเก็บดวงตา การรักษาโรคผิวดวงตา และโรคกระจกตา ตลอดจนประชาชนได้ รับความรู้เกี�ยวกับโรคตา
และวิธีถนอมดวงตา
และวิธีถนอมดวงตา

กลยุทธ
กลยุทธ

1. พัฒนาให้ เป็ นศูนย์ดวงตาของประเทศไทย ที�มีการจัดหา และบริการดวงตาอย่างครบวงจร
1. พัพัฒ
ฒนารู
นาให้ปเแบบการรณรงค์
ป็ นศูนย์ดวงตาของประเทศไทย
ที�มีการจัดหา
และบริการดวงตาอย่
2.
ประชาสัมพันธ์ และการเคลื
�อนไหวทางสั
งคมให้ ทวั� ถึางงครบวงจร
ทุกกลุม่ เป้าหมาย และ
ครอบคลุ2.มทุพักฒพืนารู
�นที�อปย่แบบการรณรงค์
างต่อเนื�อง ประชาสัมพันธ์ และการเคลื�อนไหวทางสังคมให้ ทวั� ถึงทุกกลุม่ เป้าหมาย และ
ครอบคลุมทุกพื �นที�อย่างต่อเนื�อง
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3. พัฒนาสมรรถภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานเครื อข่ายตลอดจนการสร้ าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้ านดวงตาให้ เพิ�มมากขึ �น
4. พัฒนาหน่วยงานเครื อ ข่ า ยบริ ก ารด้ านดวงตา ให้ สามารถดําเนินงานได้ ครบวงจรอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีการต่อเนื�อง ยัง� ยืน ผู้ป่วยกระจกตาพิการทุกรายได้ รับการผ่าตัดโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายตามสิทธิ
ของแต่ละบุคคล ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
โดยจัดหาและบริการดวงตาครบวงจร ดังนี �
- เผยแพร่ข้อมูลที�ถูก ต้ องแก่ประชาชนให้ เห็นคุณค่าของการบริ จาคดวงตา และร่ วมแสดงความจํ านง
บริจาคดวงตาตังแต่
� ยงั มีชีวิตอยู่ และบริจาคดวงตาของญาติที�เสียชีวิตแล้ วให้ แก่ศนู ย์ดวงตา
- ดําเนินการจัดเก็บดวงตาผู้บริ จาคเมื�อเสียชีวิต ตรวจวิเคราะห์โลหิตคัดกรองโรคติดต่อต่างๆ คัดแยก
กระจกตาก่อนจัดสรรกระจกตาที�ได้ มาตรฐานสากลให้ แก่ผ้ ปู ่ วยที�รอรับกระจกตาบริจาค
- ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยกระจกตาพิการ จักษุแพทย์ และโรงพยาบาลเครื อข่าย เพื�อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับ
การผ่าตัดเปลีย� นกระจกตา
- ติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดเปลีย� นกระจกตา เพื�อการปรับปรุง และพัฒนาให้ ดยี ิ�งขึ �น

ผลการดําเนินงานในป พ.ศ. 2561
ตารางแสดงจํานวนผูป วยที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนกระจกตาและผูป วยรอคอยดวงตาคงคาง
จําแนกตามรายปงบประมาณ (ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)
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ผู้ป่วยรอดวงตา

แผนภูมิแสดงจํานวนผูแสดงความจํานงบริจาคดวงตา
จําแนกตามรายปงบประมาณ (ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)
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จํานวนผู้แสดงความจํานงบริจาคดวงตา

การดําเนินงาน ในป พ.ศ. 2561
ตังเป
� ้ าหมายจัดหาดวงตา จํานวน 1,500 ดวง และผู้แสดงความจํานงบริจาคดวงตา จํานวน 70,000 ราย
โดยจัดกิจกรรม ดังนี �

1. โครงการดวงตาสดใส เทิดไท 84 พรรษา มหาราชินี
วันที� 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานประกันสังคม ได้ จัดทํา
บันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” ขึ �น
เพื�อเฉลิมพระเกีย รติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ � พระบรมราชินี นาถ ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย
60 ปี โดยมี ระยะเวลาในการดํ าเนิ นโครงการฯ ตัง� แต่วันที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป้าหมายผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา จํานวน 8,400 ดวงตา
ผลการดําเนินการ ตังแต่
� วนั ที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - ธันวาคม พ.ศ. 2561 สามารถจัดหาและจัดสรรให้
จักษุแพทย์นําไปผ่าตัดเปลี�ยนกระจกตาให้ แก่ผ้ ปู ่ วยกระจกตาพิการ จํานวน 2,327 ราย
นอกจากนี � ได้ มอบรางวัลให้ แก่โรงพยาบาลเครือข่ายของศูนย์ดวงตาที�มีผลงานดีเด่นตลอดปี พ.ศ. 2561
เพื�อเป็ นขวัญและกําลังใจให้ แก่เจ้ าหน้ าที�ผ้ ปู ฏิบตั ิงานของโรงพยาบาลเครือข่ายด้ วย
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2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ดวงตา
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพการปฏิบตั ิง าน ศูน ย์ดวงตาจึง ได้ ดาเนินการปรับปรุ ง ห้ องปฏิบตั ิการให้ เ ป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับ อุป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมือ การแพทย์ ที่ทนั สมัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้รับบริการ
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “เทคนิคการให้ ข้อมูลและเชิญชวนประชาชน
บริจาคดวงตา” ให้ แก่บคุ ลากร และผู้ปฏิบตั งิ านของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จานวน 60 คน ณ หอประชุมใหญ่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
4. การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ร่วมกับเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ และบริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
แถลงข่าวเปิ ดโครงการ Let Them See Love 2018 ภายใต้ แนวคิด "Dream Transplant - ปลูกถ่ายฝั น” ซึง่ ได้ จดั ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 12
ณ Helix Garden ชัน้ 5 ศูนย์การค้ า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

5. เหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตา
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเหล่ากาชาดให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ เรื่ อง การรับบริจาคดวงตา
- วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 20 คน
- วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จานวน 19 คน
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6. บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงคการแสดงความจํานงบริจาคดวงตา” ใหแกกรรมการเหลากาชาดจังหวัด
76 จังหวัด

วันที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรรยายเรื�อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจํานงบริ จาคดวงตา” ในโครงการสร้ างเสริ มสมรรถนะ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา โดยมีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 4 คน จํานวนทั �งสิ �น 304 คน
ณ ห้ องประชุม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

7. การลงพื้นที่การเยี่ยมเสริมพลัง รับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 9 และ 11

เพื�อเพิ�มศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการ
ตลอดจนเพื�อสร้ างขวัญและกําลังใจให้ แก่เจ้ าหน้ าที�ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
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8. โครงการเชิญชวนลูกคาทรูยู รวมสนับสนุน 5 องคกรเพื่อสังคม
8. โครงการเชิญชวนลูกคาทรูยู รวมสนับสนุน 5 องคกรเพื่อสังคม

วันที� 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 โครงการเชิญชวนลูกค้ าทรูยู ร่วมกิจกรรมเพื�อสังคม
โดยการนําวัแต้
ย� นเป็โครงการเชิ
นเงินสนับสนุ
นการดํ
ลนิธิและองค์
นทีม� 15TruePoint
มิถนุ ายน มาเปลี
พ.ศ. 2561
ญชวนลู
กค้าาเนิทรูนยงานของมู
ู ร่วมกิจกรรมเพื
�อสังคมกรการกุศล
ณ ห้ องสมุาแต้
ดชัม�นใต้
ดิน อาคารทรู
ทาวเวอร์
บรินษสนั
ัท ทรู
ปอเรชัาเนิน� นจํงานของมู
ากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
โดยการนํ
TruePoint
มาเปลี
ย� นเป็ นเงิ
บสนุคอร์
นการดํ
ลนิธิและองค์
กรการกุศล
ณ ห้ องสมุดชั �นใต้ ดิน อาคารทรูทาวเวอร์ บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

9. โครงการ “การฝกอบรมผูป ระสานงานการบริจาคดวงตา”
9. โครงการ “การฝกอบรมผูป ระสานงานการบริจาคดวงตา”
วันที� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บรรยาย เรื� อง “ภาพรวมของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย” ฝึ กสอนทักษะ
วันที� 13
พ.ศ. 2561 ผบรรยาย
นย์ดวงตาสภากาชาดไทย”
กษะม
การเจรจาขอรั
บบริกรกฎาคม
จาคดวงตาจากญาติ
้ เู สียชีวิตเรืได้� องแก่“ภาพรวมของศู
จักษุแพทย์และพยาบาล
จํานวน 45 คน ณฝึ กสอนทั
ห้ องประชุ
คราประยู
ร ชัน� บ6บริอาคารเฉลิ
มพระเกียรติ ผโรงพยาบาลพระมงกุ
งเทพมหานคร
การเจรจาขอรั
จาคดวงตาจากญาติ
้ เู สียชีวิต ได้ แก่ จักษุฎแเกล้
พทย์า แกรุละพยาบาล
จํานวน 45 คน ณ ห้ องประชุม
คราประยูร ชัน� 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า กรุงเทพมหานคร
10. เครือเจริญโภคภัณฑและบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สงมอบเงินบริจาคผาน SMS
10. เครื
โภคภัณทฑรูแพละบริ
ทรู คอร
จํากัยดู สนั
(มหาชน)
สงมอบเงิLet
นบริ
จาคผSee
าน Love
SMS
ทรูมอูฟเจริ
เอชญและใช
อยทษแัททนเงิ
น บริปจอเรชั
าคกั่นบ ทรู
บสนุนโครงการ
Them
ทรูมสูฟภากาชาดไทย
เอช และใช ท รู พ อยท แ ทนเงิ น บริ จ าคกั บ ทรู ยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love
แก
แกสภากาชาดไทย

วันที� 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รับมอบเงินบริจาคของลูกค้ าทรูมฟู เอช เครือเจริ ญโภคภั ณ ฑ์
ษัท ทรู2561
คอร์รัปบอเรชั
น� จํนาบริ
กัดจาคของลู
(มหาชน)กจํค้าานวน
วันที� 7 สิงและบริ
หาคม พ.ศ.
มอบเงิ
ทรูมฟู 922,100
เอช เครืบาท
อเจริ ญและ
โภคภั ณ ฑ์
วันที� 21 ธันวาคม พ.ศ.
2561ษัทรับทรูมอบเงิ
บริจน� าคผ่
ทรูมจํฟู านวน
เอช และใช้
พอยท์และ
แทนเงินบริจาคกับทรูยู
และบริ
คอร์ ปนอเรชั
จําากันด SMS
(มหาชน)
922,100ทรูบาท
ญโภคภั
ณฑ์2561
และคณะผู
้ บรินหบริ
ารจบริ
ษัทานทรูSMS
คอร์ ปทรูอเรชั
กัด (มหาชน)
วัจากเครื
นที� 21อธัเจริ
นวาคม
พ.ศ.
รับมอบเงิ
าคผ่
มฟู �นเอชจําและใช้
ทรูพอยท์จําแนวน
ทนเงิ1,007,400
นบริจาคกับบาท
ทรูยู
จากเครือเจริ ญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,007,400 บาท
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11. บรรยายโครงการปฐมนิเทศขาราชการใหมของกระทรวงสาธารณสุข
บรรยาย เรื� อง ข้ าราชการยุคใหม่กับการมีจิตกุศลในการบริ จาคดวงตา ในโครงการปฐมนิ เทศข้ าราชการใหม่
“หลักสูตรการเป็ นข้ าราชการที�ด”ี จํานวน 3 ครัง� มีข้าราชการเข้ าร่วมการอบรม จํานวนทังสิ
� �น 377 คน

12. มอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแกเหลากาชาดจังหวัด

วันที� 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ และเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท ให้ แก่เหล่ากาชาดจังหวัดที�มีผลงานการรณรงค์
เชิญชวนประชาชนแสดงความจํานงบริจาคดวงตา และบันทึกข้ อมูลในระบบฐานข้ อมูลของศูนย์ ดวงตา จํานวน 1,500 รายขึ �นไป
จํานวน 16 จังหวัด มีผ้ เู ข้ าร่ วมงาน จํานวนทั �งสิ �น 400 คน ณ ห้ องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

13. พิธีทอดผาปา ใบแสดงความจํานงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพอ รวมทอดผาปา
ดวงตามหากุศล ปที่ 9”

วันที� 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พิธีทอดผ้ าป่ าใบแสดงความจํานงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ
ร่วมทอดผ้ าป่ าดวงตามหากุศล ปี ที� 9” เพื�อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื�อแก้ ไขปั ญหาให้ ผ้ ปู ่ วยโรคกระจกตาพิการได้ รับการรักษาและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที�ดีขึ �น
การดําเนินโครงการฯ เริ� มตั �งแต่วันที� 13 มีนาคม - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผ้ แู สดงความจํานงบริจาคดวงตา จํานวนทั �งสิ �น 78,563 ราย
(1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
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ศูนยวิจัยโรคเอดส
วิสัยทัศน

วิทยาการก้ าวไกล วิจยั ศึกษา พัฒนาความรู้ ควบคูบ่ ริการ ประสานงานเครือข่าย กระจายสูส่ งั คม

พันธกิจ

1. พัฒนาองค์ความรู้ กระบวนวิธี และบริ การที�เกี�ยวกับเอดส์ ทัง� ด้ านการแพทย์ และสังคม ซึ�งเหมาะสม
จําเป็ นสําหรับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทย โดยอาศัยขบวนการวิจยั และโครงการนําร่องที�กระทําอย่างเป็ นระบบ
2. เป็ นที�ปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้ เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนของประเทศ
และประเทศในภูมิภาคร่ วมมือกับ ภาครัฐ และเอกชน ทัง� ภายใน และภายนอกประเทศ เพื� อ ลดผลกระทบ
อันเกิดจากเอดส์

1. งานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดสโลก

วันที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เสด็จเป็ นองค์ประธานงาน “เทียนส่องใจ” เนื�องในวันเอดส์โลก ครัง� ที� 26
ภายใต้ คําขวัญ “U=U รักษาแล้ วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่” ณ ศูนย์การค้ าจามจุรีสแควร์
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วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจาปี พ.ศ. 2561 ครัง้ ที่ 26 จัดขึน้
ภายใต้ คาขวัญ “U=U รักษาแล้ วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่ ” โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุ งเทพมหานคร และ
ภาคส่วนที่ทางานกับผู้ตดิ เชื ้อ ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชมรมผู้ติดเชื ้อ และค่ายศิลปิ นดาราร่วมกัน
จัดงาน ณ ศูนย์การค้ าจามจุรีสแควร์

2. งานบริการด้านการแพทย์

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ เริ่ มก่อตัง้ ปี พ.ศ. 2534 ปั จจุบนั เป็ นคลินิกที่ให้ คาปรึ กษา แนะนาและ
ตรวจหาเชื ้อเอชไอวี ที่มีผ้ มู าใช้ บริ การมากที่สุดในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผ้ มู ารับบริ การ จานวนทังสิ
้ ้น
54,920 ราย โดยมารับการตรวจหาเชื ้อเอชไอวี จานวน 39,273 ราย พบติดเชื ้อเอชไอวี จานวน 2,612 ราย ตรวจทาง
ห้ องปฏิบตั กิ าร จานวน 212,017 ครัง้ และซื ้อยาต้ านไวรัส จานวน 14,510 ราย

3. โครงการในพระอุปถัมภ์
3.1 โครงการช่ วยลดการติดเอดส์ จากแม่ ส่ ูลูก
เป็ นโครงการภายใต้ พระอุปถัมภ์ของพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
โดยทางศูนย์วิจยั โรคเอดส์ดาเนินการจ่ายยาต้ านไวรัสเอดส์ให้ แก่หญิงตังครรภ์
้
ทวั่ ประเทศ เพื่อลดการถ่ายทอดเชื ้อ
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เอชไอวีจากแม่สลู่ กู นําไปสูก่ ารปรับเปลี�ยนนโยบายของประเทศในการให้ ยาต้ านไวรัสสูตร 3 ตัว กับหญิ งตังครรภ์
�
ชาวไทยทุกคน ตัง� แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้ รับ การรับ รองจากองค์การ
อนามัยโลกในความสําเร็จที�สามารถลดอัตราการถ่ายทอดเชือ� เอชไอวีจากแม่ส่ลู กู ลงเหลือตํ�า กว่าร้ อยละ 2 และ
เพื�อลดเชือ� ไวรัสเอชไอวีลงให้ ได้ มากที�สดุ ก่อนคลอด สําหรับหญิ งตังครรภ์
�
ที�ติดเชือ� ที� มาเริ� มยาต้ านไวรัสช้ า เช่น
เมื�อตังครรภ์
�
เกิน 8 เดือนไปแล้ ว หากได้ รับยาต้ านไวรัสสูตรมาตรฐานสามตัว ร่วมกับ “ยาต้ านไวรัสราลเท็คกราเวียร์ ”
จะสามารถลดปริ มาณเชือ� เอชไอวีได้ อย่างรวดเร็ วและจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื อ� เอชไอวีจากแม่ส่ลู ูกได้ ดีขึน�
“โครงการเพิ�มยา Raltegravir แก่ห ญิ งที�มาฝากครรภ์ช้ าฯ” จึงได้ เริ� มตังแต่
� เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีหญิ ง
ตังครรภ์
�
ได้ รับประโยชน์แล้ ว จํานวน 275 ราย ซึ�งนับเป็ นเรื�องหนึ�งในความพยายามที�จะยุติการถ่ายทอดเอดส์จาก
แม่สลู่ กู ของประเทศไทย
3.2 โครงการคืนชีวติ ให้ พ่อแม่ เพื�อลูกน้ อยที�ปลอดเอดส์ (MTCT-plus)
เป็ นโครงการที�อยู่ภายใต้ พระอุปถัมภ์ของพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
ให้ การดูแลรักษาหญิงหลังคลอดที�เคยได้ รับยาจากโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สลู่ กู ตลอดจนถึงสามีและ
บุตรที�ติดเชื �อไปตลอดชีวิต เพื�อให้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสขุ ภาพแข็งแรง ลูกที�ถกู ช่วยให้ ปลอดเอดส์แล้ วจะได้
ไม่กําพร้ าพ่อแม่ ซึ�งมีคนไข้ ที�เข้ าร่วมโครงการจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา ได้ รับยาจากโครงการเป็ นปี ที� 16 จํานวนทัง� สิ �น 720 ราย พ่อแม่ที�ได้ รับยาต้ านไวรัสมีสขุ ภาพแข็งแรง
เลี �ยงดูลกู ที�ไม่ติดเชื �อจนสําเร็จการศึกษา ซึ�งเป็ นความสําเร็จของโครงการอย่างยิ�ง

4. โครงการลดการติดเอดสในกลุ ม ชายที่ มี เ พศสั ม พั น ธ กับ ชายและสาวประเภทสอง
โดยการใหยาตานไวรัสเอดส กอนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) หรือ “โครงการ เพร็พ พระองคโสมฯ”
(Princess PrEP)
เป็ นโครงการนําร่องต่อขยายจากโครงการลดการติดเอดส์จากแม่ส่ลู กู ของสภากาชาดไทย เพื�อถวายเป็ น
พระกุศลแด่ พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เนื�องในโอกาสที�ทรงเจริญพระชันษา
ครบ 5 รอบ ซึ�งขยายการป้องกันการติดเชื �อไปสูก่ ลุม่ ประชากรเสี�ยงกลุม่ อื�น โดยให้ ยาต้ านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื อ�
เพื�อป้องกันการติดเชื �อเอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis หรื อ เพร็พ) ผ่านทางศูนย์สขุ ภาพชุมชน ซึ�งสามารถ
เข้ าถึงผู้รับบริ การที�มีความเสี�ยงสูง โดยผู้ที�ให้ บริ การเพร็พในศูนย์สขุ ภาพชุมชนจะเป็ นเจ้ าหน้ าที�สขุ ภาพชุมชน
ที� เ ป็ นกลุ่มประชากรเดีย วกัน กับ ผู้ที� ม ารับ บริ ก าร เป็ นผู้ที� ช ุม ชนรู้ จัก และได้ รับ ความไว้ วางใจเป็ นอย่า งดี
โดยเจ้ าหน้ าที�สขุ ภาพชุมชนจะได้ รับการฝึ กอบรมความรู้ และได้ รับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน จากเจ้ าหน้ าที�
ของศูนย์วิจยั โรคเอดส์ ทังนี
� � โครงการตังเป
� ้ าหมายว่าจะให้ บริการยาเพร็พฟรีแก่กลุม่ เป้าหมายหลัก ปี ละประมาณ
1,000 ราย เป็ นเวลา 3 ปี
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5. โครงการเพร็พ-15 (PrEP-15)
เพร็พ (PrEP) หรือการให้ ยาต้ านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชือ� (Pre-Exposure Prophylaxis) สําหรับ
ผู้ที�มีพฤติกรรมเสี�ยงที�ยงั ไม่ติดเชื �อเอชไอวี เพื�อป้องกันการติดเชือ� เอชไอวี โดยกินทุกวัน วันละเม็ด อย่างต่อเนื�อง
ในช่วงที�มีความเสี�ยง ค่าใช้ จ่ายเฉลี�ยจากประมาณวันละ 15 บาท ซึ�งผู้รับบริการจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเอง ปั จจุบัน
มีผ้ มู ารับบริการ “PrEP-15” จํานวนทังสิ
� �น 2,546 ราย และยังไม่พบว่ามีผ้ ตู ิดเชื �อเอชไอวีจากโครงการนี �
5.1 โครงการเริ�มยาต้ านไวรัสฯ ภายในวันเดียวกันกับที�ตรวจพบว่ าติดเชือ� ในกรุ งเทพมหานคร
(BKK Same-Day ART)
วันที� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปิ ดบริ การเป็ นแห่งแรกของประเทศไทย โดยการเริ� มยาต้ านไวรัส
ภายในวันเดียวกันกับที�ตรวจพบว่าติดเชือ� ดําเนินการคู่ขนานไปกับการให้ ผ้ ตู ิดเชื อ� ติดต่อสถานพยาบาลที�ตน
มีสิทธิ หรือจะให้ เจ้ าหน้ าที�ผ้ เู ชี�ยวชาญของคลีนิคนิรนามพาไปทําเรื�องย้ ายสิทธิ และพาไปยังสถานพยาบาลเพื� อใช้
สิท ธิ ใ นการรัก ษา รวมทัง� การสร้ างแผนการดูแ ลรัก ษาระยะยาว ให้ มีวินัยในการกินยา พร้ อมสนับสนุนดูแล
ด้ านจิตใจ เพื�อให้ แน่ใจว่าผู้ติดเชื �อที�เริ�มยาแล้ วนันได้
� รับยาต้ านไวรัสต่อเนื�อง ในระยะปี ครึ�งที�ดําเนินการ มีผ้ เู ข้ าร่วม
โครงการ จํานวน 2,214 ราย ณ วันที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย 75% ได้ เริ� มยาต้ านไวรัส ภายใน 1 วัน 11%
เริ�มภายใน 2 วัน และอีก 10% เริ�มภายใน 7 วัน ซึ�งนับเป็ นความสําเร็จอย่างสูง
5.2 คลินิกแทนเจอรีน
เดือนพฤศจิ กายน พ.ศ. 2558 เปิ ดบริ ก ารศูน ย์ สุขภาพชุมชนที� ใ ห้ บ ริ ก ารสุขภาพแบบบูรณาการ
แก่คนข้ ามเพศแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในระยะ 3 ปี ที�เปิ ดดําเนินการมีผ้ มู ารับบริ การ จํานวน
ทังสิ
� �น 2,256 ราย มารับบริ การ PrEP จํานวน 157 ราย และ PEP จํานวน 197 ราย โดยผู้ที�มารับบริ การแบ่งเป็ น
ผู้หญิงข้ ามเพศ จํานวน 1,374 ราย และผู้ชายข้ ามเพศ จํานวน 882 ราย และเกือบ 93% ในกลุ่มผู้หญิ งข้ ามเพศ
ได้ รับการตรวจหาเชื �อเอชไอวี โดยสมัครใจ พบการติดเชื �อเอชไอวี 12% ได้ เข้ าสู่กระบวนการรักษาและเริ� มยาต้ าน
ไวรัสแล้ ว 92% และในปี ที�ผา่ นมา คลินิกแทนเจอรี นได้ นําโซเชียลมีเดียมาใช้ ในการเพิ�มการเข้ าถึงกลุ่ม ประชากร
หญิงข้ ามเพศด้ วย

6. งานวิจัยทางการแพทย
21 ปี ที� ผ่านมา HIV-NAT ได้ ค้ น คว้ าและวิจัย พัฒนาเพื� อ ให้ ได้ สูต รยาที� มีป ระสิท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ลควบคูก่ บั การปรั บ วิ ธี การกินยาให้ ง่ายขึ �น โดยยังคงรั ก ษามาตรฐานการทําวิจยั แบบ
มาตรฐานสากล (GCP) ซึ�งใน ปี พ.ศ. 2561 ได้ ทําโครงการวิจยั จํานวนทัง� สิน� 8 โครงการ และมีผ ลงานที� ไ ด้ รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ จํานวนทังสิ
� �น 37 ผลงาน
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6.1 โครงการนําร่ องการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน (Key Population-Led Health Services, KPLHS)
เริ�มดําเนินการมาตังแต่
� ปี พ.ศ. 2557 ในการจัดบริการสุขภาพด้ านเอชไอวีโดยชุมชน เพื�อเพิ�มการเข้ า
รับการตรวจเอชไอวี และเริ�มการรักษาด้ วยยาต้ านไวรัสในกลุม่ ประชากรหลักที�มีความเสี�ยงสูง ได้ แก่ กลุ่มชายที�มี
เพศสัมพัน ธ์ กับ ชายและสาวประเภทสองใน 6 จังหวัดของประเทศไทย (จังหวัด ชลบุรี เชี ย งใหม่ เชี ย งราย
อุบลราชธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร) และมีโครงการที�อยู่ภายใต้ โ ครงการนําร่องการจัดบริ ก ารสุขภาพ
โดยชุมชน (KPLHS) จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการการประเมิน ความเป็ นไปได้ ของกลยุท ธ์ตรวจเลือด และรัก ษาทัน ทีใ นชุมชนสําหรับ
ชายมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย และสาวประเภทสอง เพื�อเพิ�มการเข้ าถึงบริการตรวจและรักษาเอชไอวีในประเทศ
2. โครงการขยายการเข้ าถึงบริ การสุขภาพที� ยั�งยื น โดยมีชุมชนเป็ นหุ้นส่วน (USAID Community
Partnership Project)
6.2 โครงการการศึก ษาปฏิกิริย าระหว่ า งฮอร์ โมนเพื�อการข้ า มเพศกั บ ยาต้ า นไวรั ส เอชไอวี
ในสาวประเภทสอง (iFACT)
เป็ นโครงการเพื�อศึกษาปฏิกิริยาที�มีผลต่อกันระหว่างฮอร์โมนเพื�อการข้ ามเพศกับยาต้ านไวรัสเอชไอวี
ในสาวประเภทสอง (iFACT) ซึ�งถือว่าเป็ นโครงการวิจัยชิน� แรกของประเทศไทย โดยจะใช้ ระยะเวลาศึกษาวิจัย
ประมาณ 1 ปี ผลเบื �องต้ นที�ได้ จากการวิจยั อาสาสมัครที�มีผลเลือดเป็ นลบ คือ เพร็พไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อระดับ
ฮอร์โมนเพื�อการข้ ามเพศ ในขณะที�ฮอร์โมนเพื�อการข้ ามเพศส่งผลต่อระดับของเพร็พเล็กน้ อย ดังนัน� จึงแนะนําให้
ผู้รับบริการเพร็พสาวประเภทสองทานเพร็พแบบทุกวัน เพื�อรักษาระดับเพร็พในเลือดไว้
6.3 โครงการการศึกษาการติดเชือ� ฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรั ส (Human papillomavirus) และรอยโรค
ระยะก่ อนเป็ นมะเร็งปากทวารหนักในกลุ่มชายไทยที�มีเพศสัมพันธ์ กับชายและติดเชือ� เอชไอวีในระยะ
เฉียบพลัน
เป็ นโครงการเพื�อศึกษาความชุกและอุบตั ิการณ์ของรอยโรคระยะก่อนเป็ นมะเร็งปากทวารหนักขันสู
� ง
และปั จจัยเสี�ยงที�มีความสัมพันธ์ กับการเกิดรอยโรคระยะก่อนเป็ นมะเร็งปากทวารหนักขัน� สูง ในกลุ่มชายที� มี
เพศสัมพันธ์กบั ชายที�ได้ รับยาต้ านไวรัสขณะติดเชื �อเอชไอวีในระยะเฉียบพลัน โครงการนีห� วังว่าการตรวจพบเชือ�
เอชไอวีและเริ�มยาต้ านไวรัสเร็ว จะทําให้ ลดความเสี�ยงต่อการเกิดความผิดปกติของเซลล์ในบริ เวณปากทวารหนัก
ที�มีโอกาสพัฒนาไปเป็ นมะเร็งปากทวารหนัก
6.4 โครงการวิจัยเรื�องความสัมพันธ์ ของการใช้ สารกลุ่มแอมเฟตามีนกับอุบัติการณ์ การติดเชือ�
เอชไอวีและการกินยาต้ านไวรัสอย่ างสมํ�าเสมอในกลุ่มชายที�มีเพศสัมพันธ์ กับชาย และสาวประเภทสองใน
ประเทศไทย
เป็ นโครงการศึก ษาวิจ ัย ถึงความสัมพัน ธ์ของการใช้ สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน กับ อุบ ัติก ารณ์
การติดเชื �อเอชไอวีและผลต่อการกินยาต้ านไวรัสอย่างสมํ�าเสมอในกลุม่ ชายที�มีเพศสัมพันธ์กบั ชาย และสาวประเภทสอง
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6.5 โครงการ การศึกษาวิจัยระยะที� 2บี/3 แบบปกปิ ดข้ อมู ลสองทางเพื�อศึกษาความปลอดภัย
และประสิทธิภาพของยาฉีดคาโบทิก ราเวียร์ (Cabotegravir) เปรี ยบเทียบกับ ยาสู ต รผสมทีโนโฟเวีย ร์
ไดโซพรอกซิล ฟูม าเรต/เอ็ม ทริซ ิท าบีน (ทีด ีเ อฟ/เอฟทีซี) ชนิด รั บ ประทานวัน ละครั ง� สํ า หรั บ
การป้องกันการติดเชือ� ก่ อนการสัมผัสในผู้ชายโดยกําเนิดและสาวประเภทสองที�ไ ม่ ติดเชือ� เอชไอวีและ
มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ชาย (HPTN083)
เป็ นโครงการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่ โครงการแรกที�ศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิ ภาพของยาฉี ด
คาโบทิกราเวียร์เปรียบเทียบกับยาสูตรผสมทีโนโฟเวียร ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต/เอ็มทริซิทาบีน (ทีดีเอฟ/เอฟทีซี) หรือ
ยาเพร็พ ชนิ ดเม็ดที� รับประทานวันละครัง� สําหรับการป้องกันการติดเชือ� ก่อนการสัมผัสในผู้ชายที� มีเพศสัมพันธ์
กับชาย และสาวประเภทสองที�มีผลเลือด ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ยังได้ รับรางวัล Best Community Engagement Award
จากงานประชุม HPTN ประจําปี ซึ�งแสดงให้ เห็นศักยภาพในการให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ โดยมีความหวังว่า
ยาฉีดคาโบทิกราเวียร์จะเป็ นอีกหนึ�งทางเลือกสําหรับการป้องกันการติดเชื �อเอชไอวีสําหรับคนที�อาจจะไม่สามารถ
ทานยาเม็ดได้ เป็ นประจําสมํ�าเสมอทุกวัน
6.6 โครงการการใช้ ก ลยุ ท ธ์ นวั ต กรรมในการเสนอบริ ก าร “ตรวจเลื อ ดและรั ก ษาทั น ที ”
ผ่ า นช่ องทางออนไลน์ สําหรับชายที�มีเพศสัมพันธ์ กับชายและสาวประเภทสองชาวไทย
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ร่วมกับมูลนิธิเพื�อนพนักงานบริ การ สมาคมฟ้าสีร้ ุงแห่งประเทศไทย และมูลนิธิซิสเตอร์
ได้ รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื�อการวิจยั โรคเอดส์ (amfAR) ดําเนินโครงการการใช้ กลยุทธ์ นวัตกรรมในการเสนอ
บริการ “ตรวจเลือดและรักษาทันที” ผ่านช่องทางออนไลน์สําหรับชายที�มีเพศสัมพันธ์กบั ชายและสาวประเภทสอง
ชาวไทย เพื�อประเมินอัตราการมาตรวจเอชไอวีเป็ นครัง� แรก และอัตราการส่งต่อผู้ที�ตรวจพบว่าติดเชือ� เอชไอวีเข้ าสู่
การรักษาได้ สําเร็จ รวมทังอั
� ตราการคงอยูใ่ นโครงการเพื�อกลับมาตรวจเอชไอวีซํ �า ในอาสาสมัครชายที�มีเพศสัมพันธ์
กับ ชาย และสาวประเภทสอง โดยเปรี ยบเที ย บการให้ บ ริ ก ารตรวจเอชไอวีใ น 3 รู ป แบบ การใช้ ระบบสื�อสาร
ออนไลน์สามารถเข้ าถึงชายที�มีเพศสัมพันธ์กับชายที�มีความเสี�ยงสูงได้ เป็ นอย่างดี และการตรวจแบบออนไลน์
มีการนัดเวลาตรวจที�มีความยืดหยุ่นเป็ นอย่างดี

7. งานบริการดานสังคม/ชุมชน/ชมรมผูตดิ เชื้อ
แห่งชาติ

ชมรมเพื�อนวันพุธ เปิ ดให้ บริการ ตังแต่
� วนั จันทร์ - ศุกร์
โครงการดูแลผู้ติดเชื �อเอชไอวี/เอดส์ และลดการติดเชื �อรายใหม่
โครงการเพื�อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ติดเชื �อเอชไอวี/เอดส์
โครงการค้ นหาผู้ติดเชื �อในประชากรกลุม่ เสี�ยงสูง ภายใต้ งบประมาณของสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
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8. งานอบรม/สัมมนา

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 20th Bangkok International Symposium on HIV Medicine”
ครัง� ที� 20 ประจําปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที� 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 มีบุคลากรทางการแพทย์ ทัง� ชาวไทย
และชาวต่างชาติ เข้ าร่วมการประชุม จํานวนกว่า 500 คน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ � กรุงเทพมหานคร

2. การอบรมหลักสูตรการบริหารการใช้ ยาต้ านไวรัสเอชไอวี และการจัดบริการเพร็พในชุมชน ระหว่างวันที�
6 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเจ้ าหน้ าที�องค์กรชุมชนเข้ าร่วมการอบรม จํานวน 37 คน ณ โรงแรม เดอะ ลอฟท์
ซีไซด์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

9. งานความรวมมือกับตางประเทศ
Asian Red Cross and Red Crescent HIV/AIDS Network (ART) หรื อเครื อข่าย
สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงด้ านโรคเอดส์แห่งเอเชีย ก่อตังขึ
� �นในปี ค.ศ. 1994
ตามปฏิญญาสากลที�ปักกิ�ง เพื�อดําเนินการประสานงานเครื อข่ายความร่วมมือในด้ าน
การทํางานเกี�ยวกับโรคเอดส์ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การทํางานที�มีประสิทธิภาพ เพื�อที�จะสามารถนําไปบูรณาการใช้ ใน
ประเทศของสมาชิก ปั จจุบนั เครือข่ายมีสมาชิก จํานวน 15 ประเทศ รวมทังประเทศไทย
�
ในปี พ.ศ. 2561 ART Network ได้ รับการสนับสนุนจากสหพันธ์ สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC) ให้ สภากาชาดกัมพูชา
สภากาชาดลาว และสภากาชาดไทย ดําเนินโครงการสํารวจความต้ องการ และปั ญหาแรงงานผู้อพยพจากกัมพูชา
และลาวมาทํางานที�ประเทศไทย เพื�อเสนอโครงการไปขอรับทุนให้ ความช่วยเหลือแรงงานข้ ามชาติในปี ถัดไป
204
204

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

การประชุม ประจํ า ปี ระหว่ า งวัน ที� 13 - 14 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2561 เพื�อสร้ างเครื อข่ายในการส่งต่อ แบ่งปั นองค์ ความรู้ และ
ประสบการณ์ รวมทั �งรายงานความคืบหน้ าในการทํางานด้ านเอดส์
ให้ กบั เพื�อนสมาชิก

10. งานดานประชาสัมพันธ

วันที� 18 มกราคม พ.ศ. 2561 Professor Linda-Gail Bekker ผู้อํานวยการสมาคมโรคเอดส์นานาชาติ
(International AIDS Society) ประเทศแอฟริกาใต้ เยี�ยมชมการให้ บริการของคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจยั โรคเอดส์
เพื�อร่วมมือกับหน่วยโรคติดเชื �อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการจัดบริการสุขภาพทีเ� หมาะสมและเป็ นมิตรกับวัยรุ่น
ทั �งในการป้องกันเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ท้ องไม่พร้ อม และปั ญหาอื�นๆ ของวัยรุ่ น

วันที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 Dr. Emanuele Capobianco ผู้อํานวยการฝ่ ายสุขภาพและอนามัย
สหพันธ์ สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะ เยี�ยมชมศูนย์ วิจยั โรคเอดส์
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วันที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
โปรดให้ ผ้ แู ทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ กิตติคณ
ุ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั โรคเอดส์ ที�ได้ รับประสาทปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ � สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์
จากสภามหาวิทยาลัย New South Wales เครือรัฐออสเตรเลีย ในฐานะเป็ นแพทย์ผ้ เู ชี�ยวชาญด้ านเอดส์
ที�ทําคุณประโยชน์ ต่อผู้ติดเชื �อ และวงการแพทย์ทั �งในประเทศ และต่างประเทศ ต่อเนื�องยาวนานมากว่า 30 ปี
จนถึงปั จจุบนั ทั �งด้ านการตรวจรักษาและการป้องกันการติดเชื �อเอชไอวี

วันที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั โรคเอดส์
รับรางวัล The Pride จากนิตยสาร attitude ฉบับภาษาไทย ในฐานะบุคคลที�ทําคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ
โดยเฉพาะกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ (LGBT) ณ โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางนํ �า กรุงเทพมหานคร
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วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อานวยการศูนย์วิจยั โรคเอดส์
รับมอบโล่เกียรติคณ
ุ แพทย์ดเี ด่น จากแพทยสภา ในฐานะเป็ น “แพทย์ต้นแบบ” ผู้มีความรู้ความสามารถทังด้
้ านวิชาการ
และนวัตกรรมการวิจยั ที่ทาคุณประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์ทงในประเทศ
ั้
และต่างประเทศ รวมทังเป็
้ นแบบอย่างให้ แก่
แพทย์ในการทางานให้ มีคณ
ุ ค่าและเกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์ และประชาชนทัว่ ไป
ณ ห้ องประชุมสยามกุฎราชกุมารและห้ องประชุมพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อานวยการศูนย์วิจยั โรคเอดส์
รับมอบโล่เกียรติคณ
ุ เชิดชูเกียรติ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ห้ องโถงอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน่วย PREVENTION ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ ได้ รับรางวัล
The Best Community Engagement Award เป็ นรางวัลดีเด่นด้ านการมีสว่ นร่วมของชุมชนในฐานะที่สามารถทางาน
อย่างมีสว่ นร่วมที่แท้ จริงกับชุนชนชายทีม่ ีเพศสัมพันธ์กบั ชาย และสาวประเภทสอง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริ กา

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ ได้ รับรางวัล Civil Society Partnership Award
จากแผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อบรรเทาปั ญหาเอดส์ (PEPFAR) ในการประชุมวิชาการเอดส์นานาชาติ ครัง้ ที่ 22
(The 22nd International AIDS Conference, AIDS 2018) ณ กรุงอัมสเตอร์ ดมั ราชอาณาจักรเนเธอร์ แลนด์
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ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

วิสัยทัศน์
เป็ นศูน ย์บริ ก ารอวัย วะและเนือ้ เยื่อระดับชาติ โดยเป็ นองค์กรหลักที่ม่งุ ดาเนิ นการเพื่อให้ มีการบริ จาค
อวัยวะและเนื ้อเยื่ออย่างเพียงพอต่อการปลูกถ่ายอวัยวะภายในประเทศ มีการจัดสรรด้ วยความเป็ นธรรมและเป็ น
ที่ยอมรับของวงการแพทย์และสังคม ภายใต้ คณ
ุ ภาพและการบริหารงานในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งมัน่
ที่จะยกระดับสูค่ วามเป็ นผู้นาในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

1. กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริการอวัยวะและเนื ้อเยื่อของประเทศ ประสานงาน ร่วมมือ
กับเครือข่ายปลูกถ่ายอวัยวะในระดับภูมิภาคและระดับโลก
2. ระดมการบริ จาคอวัยวะและเนือ้ เยื่ออย่างเพียงพอ ด้ วยการให้ ความรู้ และสร้ างความเข้ าใจสาหรับ
ประชาชน โดยส่งเสริ มให้ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง มีจิตสานึก ที่ดีต่อการบริ จ าคอวัย วะ และ
ให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายการบริจาคอวัยวะทัว่ ประเทศ
3. กากับดูแลการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและเนื ้อเยื่อตามบทบาทที่กฎหมายและแพทยสภากาหนด
เพื่อให้ มีธรรมาภิบาลเป็ นไปตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมสากล โดยไม่มีการซื ้อขายอวัยวะเพื่อเป็ นช่องทาง
ทางการค้ า และไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริ จาค
4. พัฒนาระบบการบริจาคอวัยวะและเนื ้อเยื่อให้ มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้ าวสู่ความเป็ น
ผู้นาโดยจัดสรรอวัยวะอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้ องตามหลัก วิช าการพร้ อมให้
การสนับสนุนกระบวนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ รวมทังพั
้ ฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตามผลการปลูกถ่าย
อวัยวะและเนื ้อเยื่อ
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โครงการและกิจกรรมพิเศษของศูนยรับบริจาคอวัยวะ ในป พ.ศ. 2561
1. ดานวิชาการ
1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ร่ วมคิด ร่ วมสร้ าง ร่ วมก้ าวสู่ยุคใหม่ ของการบริจาคอวัยวะ”
วันที� 8 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธานเปิ ดงานสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “ร่วมคิด ร่วมสร้ าง ร่วมก้ าวสูย่ คุ ใหม่
ของการบริ จาคอวัยวะ” ระหว่างผู้บริ หารของโรงพยาบาล หัวหน้ าศัลยแพทย์ ทีม ผ่าตัดผู้บริ จาคอวัยวะ หัวหน้ า
พยาบาลของโรงพยาบาลสมาชิกสามัญปลูกถ่ายไต ศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ จํานวน 22 แห่ง เพื�อรับฟั งปั ญหาและ
เสนอแนะสําหรับ การวางแผนพัฒนากระบวนการรับ บริ จ าคและปลูก ถ่ายอวัย วะให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูงสุด และ
ได้ มาตรฐานสากล มีผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนา จํานวนทัง� สิ �น 57 คน ณ ห้ องประชุม SILK 1 - 2 ชัน� 2 ศูน ย์นิท รรศการ
และการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ

1.2 การตรวจเยี� ย มเสริม พลัง การรั บ บริจ าคและปลู ก ถ่ า ยอวัย วะ โรงพยาบาลในสัง กัด
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี�ยมเสริ มพลังการรับบริ จาคและปลูกถ่าย
อวัยวะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี �
1. วันที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตรวจเยี�ยมเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที� 3
ณ ห้ องประชุมปั ญญาภิรมย์ ชัน� 5 อาคารศูน ย์แพทยศาสตรศึกษาชัน� คลินิ ก โรงพยาบาลสวรรค์ป ระชารัก ษ์
จังหวัดนครสวรรค์
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2. วันที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตรวจเยี�ยมเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที� 11
ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
1.3 การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมาชิกศูนย์ รับบริจาคอวัยวะ
1. วันที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตรวจรับรองโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริ นทร์ ซึ�งสมัครเป็ น
สมาชิกศูนย์รับบริจาคอวัยวะ เพื�อปลูกถ่ายไต ประเภทสมาชิกวิสามัญ ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
2. วันที� 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตรวจรับรองโรงพยาบาลปิ ยะเวท ซึ�งสมัครเป็ นสมาชิกศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ
เพื�อปลูกถ่ายไต ประเภทสมาชิกสามัญ ณ ห้ องประชุมเสาวคนธ์ ชัน� 16 โรงพยาบาลปิ ยะเวท
1.4 หลั ก สู ต รฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริ จ าคอวัย วะและ
ปลู ก ถ่ ายอวัยวะ
วันที� 5 มีนาคม - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ จัดทําหลักสูตรฝึ กอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริ จาคอวัยวะและปลูกถ่าย
อวัยวะ หลัก สูตรใช้ เ วลาศึก ษา 4 เดือน โดยศูน ย์รับ บริ จ าคอวัย วะจัดวิท ยากรบรรยายในหัวข้ อต่างๆ อีก ทัง�
เป็ นแหล่งฝึ กของนักศึกษา เริ�มเปิ ดอบรมรุ่นที� 1 มีผ้ เู ข้ ารับการอบรม จํานวน 41 คน จาก 39 โรงพยาบาลทัว� ประเทศ
1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื� องการประสานงานการปลูกถ่ ายอวัยวะ
วันที� 21 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์รับบริ จ าคอวัย วะร่วมกับ วิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ จัดอบรมเชิ ง ปฏิบตั ิการเรื�อง “การพัฒนาทักษะการประสานงานการบริจาคอวัยวะ” รุ่นที� 24 เพื�อให้
ผู้เข้ ารับการอบรมได้ รับความรู้ ความเข้ าใจ และมีทกั ษะในเรื�องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะมากยิ�งขึ �น ผู้เข้ ารับ
การอบรมเป็ นบุคลากรที�ปฏิบัติงานอยู่ใ นหน่วยงานที�เ กี�ย วข้ องกับ การบริ จ าคอวัย วะในโรงพยาบาลสมาชิก
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ซึ�งทําการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยเป็ นโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาล
สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดสภากาชาดไทย จํานวน 61 คน จาก 43 หน่วยงาน ณ ห้ องมณเฑี ย รทิ พย์
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
1.6 โครงการ Walk Rally ให้ ความรู้เรื�องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
วันที� 24 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2561 ศูน ย์รับ บริ จ าคอวัย วะร่วมกับ ศูน ย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์
ด้ านการปลูก ถ่ายอวัย วะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบัน การพยาบาลศรี สวริ น ทิรา สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดโครงการ Walk Rally ให้ ความรู้ เ รื� องการรับ บริ จ าคและ
การปลูกถ่ายอวัยวะแก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาพยาบาล ชันปี
� ที� 4
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีผ้ เู ข้ าฟั งการบรรยาย จํานวน 225 คน ณ ห้ องเอนกประสงค์
อาคารภูมิสิริมงั คลานุสรณ์ ชัน� 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
1.7 บรรยาย เรื� อง “การบริจาคและการปลู กถ่ า ยอวัย วะ” ในการจัดกิจกรรม “วันหัวใจอาสา
บริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่ างกาย” จํานวน 4 ครัง� จํานวนทังสิ
� �น 820 คน
1.8 การเยี�ยมชม ศึกษา ดู งานศู นย์ รับบริจาคอวัยวะ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสั งวรฯ
จํานวน 4 ครัง� จํานวนทังสิ
� �น 127 คน
211

รายงานกิจการสภากาชาดไทย

ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

211

2. งานด้านประชาสัมพันธ์
2.1 โครงการ “ไทยสมายล์ ให้ รอยยิม้ ช่ วยชีวติ Smile for Life” ปี ที่ 2
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดงานแถลงข่าวเปิ ดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้ รอยยิม้ ช่วยชีวิต
Smile for Life” ปี ที่ 2 ร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้ แก่ผ้ ทู ี่
รอคอยการบริ จ าคอวัย วะ และสร้ างการรับ รู้ เกี่ ย วกับ การที่ ส ายการบิ น ไทยสมายล์ รั บ หน้ าที่ เ ป็ นพาหนะ
ในการขนส่ง อวัย วะไปยังผู้ที่รอรั บการบริ จาค โดยไทยสมายล์ได้ สารองที่นั่งพิเศษในทุกเที่ยวบิน ทุกเส้ นทาง
(ภายในประเทศ) เพื่ออานวยความสะดวกในการเดิน ทางให้ แก่ ทีมแพทย์ ของศูน ย์ รับ บริ จ าคอวัย วะในการไป
ปฏิบัติภารกิ จ ณ สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

2.2 โครงการ Let Them See Love 2018
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จัดงานแถลงข่าวโครงการ Let Them See Love 2018 เครือเจริญโภคภัณฑ์/
ผู้ช่วยบริ หารงาน ประธานคณะผู้บ ริ ห าร บริ ษั ท ทรู คอร์ ป อเรชั่น พร้ อมด้ วย คุณ แพนเค้ ก เขมนิจ จามิก รณ์
คุณนาตาลี เจียรวนนท์ ณ ศูนย์การค้ า ดิ เอ็มควอเทียร์ ชัน้ 5 ลาน Helix Garden
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3. ด้านบริการ
3.1 รั บ บริ จ าคอวัย วะจากผู้ เ สี ย ชีว ิต และจัด สรรอวัย วะที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคนาไปปลู ก ถ่ า ยแก่
ผู้ป่ วยทั่ว ประเทศ ดังนี ้
พ.ศ.

การปลูกถ่ ายอวัยวะ
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายไต
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายตับ
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายหัวใจ
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายปอด
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายไต - ตับ
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายไต - หัวใจ
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายไต - ตับอ่อน
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายตับอ่อน
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายหัวใจ - ปอด
ผู้ป่วยได้ รับการปลูกถ่ายหัวใจ ตับ ไต
รวม

2557

2558

2559

2560

2561

330
76
18
1
1
2
4
432

364
71
24
1
1
1
1
463

414
79
15
2
2
512

543
105
20
1
1
670

473
78
26
4
4
585

2557

2558

2559

2560

2561

140
269
7
-

2
121
262
5
3

229
109
278
6
7

638
111
365
13
7

390
42
322
1
-

416

393

629

1,134

755

3.2 รับบริจาคและจัดเก็บเนือ้ เยื่อ ดังนี ้
ชนิดของเนือ้ เยื่อ
ผิวหนัง
ลิ ้นหัวใจ
ดวงตา
กระดูก
หลอดเลือด
รวม

พ.ศ.
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3.3 ให้ บริการเนือ้ เยื่อแก่ ผ้ ปู ่ วยทั่วประเทศ ดังนี ้
พ.ศ.
ชนิดของลิน้ หัวใจ
ลิ ้นหัวใจเอออร์ติก
ลิ ้นหัวใจพัลโมนารี
หลอดเลือด
รวม

2557

2558

2559

2560

2561

29
36
65

26
26
1
53

29
26
1
56

35
37
2
74

41
32
1
74

3.4 รับแสดงความจานงบริจาคอวัยวะจากผู้มีจติ ศรั ทธาทั่วประเทศ ดังนี ้
พ.ศ.
แหล่ งที่มา
เหล่ากาชาด/กิ่งกาชาดอาเภอ
ออกหน่วย
ไปรษณีย์
ในสถานที่
กรมการปกครอง
รวม

214

รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

2557

2558

2559

2560

2561

16,287
10,982
9,172
2,130
38,571

18,822
10,797
14,956
2,065
46,640

22,293
11,317
19,438
2,833
55,881

36,219
10,291
31,580
3,170
8,376
89,636

55,971
10,062
23,876
3,617
6,488
100,014

214

ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศ
ภารกิจหลัก
“พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย เป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง ให้ คาปรึกษา และร่วม
พัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของหน่ว ยงานอื่น ๆ รวมทั ้งมีห น้ า ที่พ ฒ
ั นาบุค ลากรและผู้บ ริ ห ารให้ มี
ศักยภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินงาน และสามารถใช้ เป็ น
สื่อประชาสัมพันธ์ได้ ทงภายในและภายนอกรวมทั
ั้
งต่
้ างประเทศ”

วิสัยทัศน์

สภากาชาดไทยมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสนับสนุนให้ เป็ น
องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัตรและนวัตกรรม

พันธกิจ

พัฒนาและดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริ การประชาชนและการบริ หารจัดการ
ตามพันธกิจของสภากาชาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการมีสว่ นร่วมของทุกหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสภากาชาดไทย
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 (ขยายแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5

การประยุกต์ใช้ ไอซีที เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
การประยุกต์ใช้ ไอซีที เพื่อการบริ หารจัดการภายใน
การประยุกต์ใช้ ไอซีที เพื่อการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
การพัฒนาบุคลากรให้ มีความพร้ อมในการประยุกต์ใช้ ไอซีที
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานไอซีที เพื่อบริการหน่วยงานอย่างทัว่ ถึง
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ผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งานดานระบบสารสนเทศ
1. งานให้ คาํ ปรึกษาและผลักดันเพื�อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่ วยงานตามภารกิจ
ของสภากาชาดไทย
สนับสนุน หน่วยงานภายในสภากาชาดไทยด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อให้ หน่วยงานต่างๆ
ประยุกต์ใช้ IT เพื�อยกระดับกระบวนการทํางานรวมถึงการบริการต่างๆ ให้ มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากขึ �น
สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน (FMIS) การจัดทําแผนบริ หารความต่อเนื�อง (BCP)
เพื�อรองรับในกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ระบบฯ ล่ม ปรับปรุงเว็บไซต์สภากาชาดไทย (www.redcross.or.th) และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริการอวัยวะและเนื �อเยื�อ เป็ นต้ น
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2. งานพัฒนา ดูแล บารุงรั กษา และให้ บริการระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ ของสภากาชาดไทย
ดูแล บารุ งรั กษาระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ข องสภากาชาดไทยให้ ใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่ อง และมี
ประสิทธิภาพ
ปรั บปรุ งเว็บไซต์ สภากาชาดไทยใหม่ (www.redcross.or.th) เปิ ดใช้ งานเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
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การเชื�อมโยงเครือข่ ายและพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบประวัติทะเบียนราษฎร์ ฯ

3. งานบริ การ สนั บสนุนซอฟต์ แวร์ สําเร็จรู ป (Software) และโปรแกรมป้ องกั นไวรั สคอมพิวเตอร์
(Antivirus Software)
จัดซื อ� และติดตังซอฟต์
�
แวร์ สําเร็จ รูป ถูก ลิขสิท ธิ ส� ําหรับ การปฏิบัติงานให้ แก่หน่วยงานที� ร้องขอ เช่น
Windows10, Adobe Acrobat, Microsoft Office 2016 เป็ นต้ น รวมถึ ง โปรแกรมป้ องกั น ไวรั ส คอมพิ ว เตอร์
ที�ติดตังสํ
� าหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสภากาชาดไทย ซึ�งป้องกันและลดความเสี�ยงจากภัยคุกคาม
ต่างๆ ได้

งานใหบริการดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต
1. งานพัฒนา ดู แล บํารุ งรั กษาศู นย์ ข้อมู ลคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศู นย์ สํารองข้ อมู ล
ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
2. งานพัฒนา ดูแล บํารุงรักษา และให้ บริการระบบเครือข่ ายแก่ หน่ วยงานในสภากาชาดไทย
ดําเนินการพัฒนา ดูแล บํารุงรักษาระบบเครือข่ายเพื�อให้ การบริการที�ดีขึ �นแก่หน่วยงานต่างๆ ที�ใช้ งาน
เช่น ติดตัง� Router กับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (INET) เพื�อเชื�อมโยงระบบเครือข่าย Cloud
Computing ณ ห้ อง Data Center ชัน� 8 อาคารเทิดพระเกียรติฯ เป็ นต้ น
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ติดตัง้ Router กับบริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) (INET)
เชื่อมโยงระบบเครือข่ าย Cloud Computing

After

Before

3. งานบริการการใช้ งานระบบอินเทอร์ เน็ตภายในสภากาชาดไทยทัง้ ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
จัดหาระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงเพื่อใช้ ในสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย
นอกจากนี ้ ได้ เชื่อมโยงเครื อข่ายภายในไปยังหน่วยงานสภากาชาดไทย ทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคด้ วยวงจร
เสมือนส่วนตัว (สื่อสัญญาณความเร็ วสูง MPLS) เพื่อใช้ เป็ นช่องทางติดต่อสื่อสาร และให้ บริ การข้ อมูลข่าวสาร
ภายในต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว รวมถึงได้ สนับสนุนการนาระบบ สารสนเทศการเงิน (FMIS) สานักงานการคลัง และ
สถาบันการพยาบาลศรี สวรินทิรา สภากาชาดไทย (FMIS STIN) ขึ ้นระบบคลาวด์ (Cloud Computing)
การให้ บริการอินเทอร์ เน็ตและระบบเชื่อมโยงเครือข่ ายส่ วนภูมิภาค (MPLS) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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4. งานบริการและให้ คาํ ปรึกษาด้ าน ICT กับหน่ วยงานในสภากาชาดไทย
ให้ บริการแก้ ไขปั ญหาทัง� Hardware, Software และ Network ให้ หน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบ E-Service
(http://intranet.redcross.or.th/e-service) โดยประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริ การในสภากาชาดไทย อยู่ที�
ร้ อยละ 80.87
5. งานบริการ สนับสนุนอุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) เพื�อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจของสภากาชาดไทยให้ แก่หน่วยงานสภากาชาดไทย
6. ประกาศใช้ นโยบายและแนวปฏิบั ติในการรั ก ษาความมั� นคงปลอดภัยด้ านสารสนเทศของ
สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 เมื�อวันที� 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

งานดานการสัมมนา/อบรมดาน IT ผูบริหารและเจาหนาที่สภากาชาดไทย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ จดั สัมมนา/อบรมให้ ความรู้ด้าน IT แก่ผ้ บู ริหารและเจ้ าหน้ าที�สภากาชาดไทย ดังนี �
จํานวน
ผู้เข้ าร่ วม

วัน เดือน ปี
ที�จัด

1 อบรมหลักสูตรสร้ างสรรค์
สื�อภาพแทนข้ อมูล
Infographics แบบ
มืออาชีพโดยใช้
Microsoft PowerPoint

41 คน

วันที� 1 - 2
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560

2 อบรมหลักสูตร “Cloud
Computing Awareness”

85 คน

วันที� 24
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561

3 อบรมเรื�อง “การใช้ งาน
Power BI โดยใช้ Office
365”

55 คน

วันที� 18
มกราคม
พ.ศ. 2561

ที�

ชื�อเรื�องการอบรม
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สถานที�จัดอบรม
ห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์ ชัน� 10
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ
ห้ องประชุมจุมภฏ 2, 3
ชัน� 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
ศูนย์บริการโลหิตฯ
ห้ องคอมพิวเตอร์ ชัน� 4
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์

ร้ อยละความรู้
ความเข้ าใจหลัง
การอบรม
87.80

96.30

72.20

จํานวน
ผู้เข้ าร่ วม

วัน เดือน ปี
ที�จัด

4 บรรยายชี �แจง เรื�อง
“นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ในการรักษาความมัน� คง
ปลอดภัยด้ านสารสนเทศ
ของสภากาชาดไทย
พ.ศ. 2561” ระดับ
ผู้บริหารและระดับ
เจ้ าหน้ าที�
5 อบรม เรื�อง
“สภากาชาดไทย
ยุคไทยแลนด์ 4.0”

182 คน

วันที� 6 และ 22 ห้ องประชุมศิริ สิริโยธิน
กุมภาพันธ์ ชัน� 4 อาคารเฉลิม
พ.ศ. 2561 บูรณะนนท์ และห้ อง
ประชุม 1210 โซน B
ชัน� 12 อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

128 คน

วันที� 7
มีนาคม
พ.ศ. 2561

6 สัมมนาคนไอที

56 คน

วันที� 30 - 31
พฤษภาคม
พ.ศ. 2561

7 ศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ข้อมูลไอที บริษัท
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จังหวัดสระบุรี
8 ฝึ กอบรมและทดสอบ
ระดับความตระหนัก
ด้ านความมัน� คงปลอดภัย
ไซเบอร์
9 อบรมการใช้ งาน
โปรแกรมตรวจสอบ
ข้ อมูลทะเบียนราษฎร์

53 คน

ที�

ชื�อเรื�องการอบรม

สถานที�จัดอบรม

ร้ อยละความรู้
ความเข้ าใจหลัง
การอบรม
80.89

77.30

วันที� 1
มิถนุ ายน
พ.ศ. 2561

ห้ องจุมภฏ 2-3 ชัน� 9
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
บรมราชินีนาถ
ศูนย์บริการโลหิตฯ
ห้ องประชุมบรรเทาทุกข์
ชัน� 6 อาคารสํานักงาน
บรรเทาทุกข์ และโรงแรม
มณเฑียร (สุรวงศ์)
บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จังหวัด
สระบุรี

48 คน

วันที� 22
มิถนุ ายน
พ.ศ. 2561

ห้ องประชุมศิริ สิริโยธิน
ชัน� 4 อาคารเฉลิม
บูรณะนนท์

84.29

54 คน

วันที� 17
กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

ห้ องอบรมคอมพิวเตอร์
ชัน� 4 อาคารเฉลิม
บูรณะนนท์

-
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ศูนยฝกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

วิสัยทัศน
วิสัยทัศเป็น์นผู้นําด้ านการฝึ กอบรม และเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการปฐมพยาบาล และอนามัยในบ้ าน โดยใช้

เป็ น�ได้ผูม้ นาตรฐานสากล
าด้ านการฝึ กอบรมและเป็
และเสริ
างความรูฒ้ ความเข้
ใจในการปฐมพยาบาล
และอนามัยในบ้ าน โดยใช้
หลักสูตรที
นผูม้ นสร้ําในการพั
นาศักายภาพด้
านการปฐมพยาบาลของสภากาชาดไทย
กสูตและประเทศ
รที่ได้ มาตรฐานสากล
และเป็ นผู้นนาในการพั
ฒนาศัก ยภาพด้�ยววงเดื
านการปฐมพยาบาลของสภากาชาดไทย
ชุหลัมชน
ตามแนวทางของสหพั
ธ์สภากาชาดและสภาเสี
อนแดงระหว่างประเทศ
ชุมชน และประเทศ ตามแนวทางของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี ้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

พันธกิจ
พันธกิจศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย มีพันธกิจหลักในการจัดการฝึ กอบรม

ศูนย์คฝวามรู
ึ กอบรมปฐมพยาบาลและสุ
ขภาพอนามั
ย สภากาชาดไทย
มีพันธกิ
กในการจัดการฝึ
และเผยแพร่
้ ด้านการปฐมพยาบาลและสุ
ขภาพอนามั
ย โดยมีการพัฒนาหลั
กสูจตหลั
รและเทคโนโลยี
การฝึกอบรม
กอบรม
และเผยแพร่
ความรู
นการปฐมพยาบาลและสุ
ขภาพอนามั
โดยมี
ที�ทนั สมัย รวมทั
งเป็
� ้ ดน้ าแหล่
งอ้ างอิงทางวิชาการแก่
สงั คมในด้ยานดั
งกล่กาารพั
ว ฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึ กอบรม
ที่ทนั สมัย รวมทังเป็
้ นแหล่งอ้ างอิงทางวิชาการแก่สงั คมในด้ านดังกล่าว

ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2561
ผลการด
นงานปี พ.ศ.
มีกาเนิ
ิจกรรมเผยแพร่
ความรู2561
้ ด้านปฐมพยาบาล และสุขภาพอนามัย ในรูปแบบการฝึ กอบรมสร้ างวิทยากร

ิจกรรมเผยแพร่
้ ด้านปฐมพยาบาล
และสุ
ย ในรูการจั
ปแบบการฝึ
กอบรมสร้
ทยากร
เครื อข่ายมีกการจั
ดอบรมเพื�อคพัวามรู
ฒนาศั
กยภาพของเจ้ าหน้
าที�ขสภาพอนามั
ภากาชาดไทย
ด อบรมในกลุ
่มที�ดา้ องวิยโอกาส
เครื อข่สายื�ออิการจั
ดอบรมเพื
่อพัฒนาศั
าที่สภากาชาดไทย
การจัดอบรมในกลุ
่มทีนามาตรฐาน
่ด้อยโอกาส
การใช้
เล็กทรอนิ
กส์ในการเรี
ยนรู้ใกห้ยภาพของเจ้
ทนั กับยุคสมัายหน้และงานรณรงค์
ตา่ งๆ นอกจากนี
�ยังมีการพัฒ
การใช้
เล็กทรอนิ
กส์ในการเรี
หลั
กสูตสรื่ออิและบุ
คลากรควบคู
ก่ นั ด้ยวนรูย้ ใดัห้งทนีนั � กับยุคสมัย และงานรณรงค์ตา่ งๆ นอกจากนี ้ยังมีการพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตร และบุคลากรควบคูก่ นั ด้ วย ดังนี ้
1. การสร้ างวิทยากรเครือข่ ายแบบบูรณาการ
นการบูางวิ
รณาการ
การทํอาข่งานของศู
ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับสํ านักงาน
1. เป็การสร้
ทยากรเครื
ายแบบบูนรย์ณาการ
เป็ นการบู
รณาการ
การท
างานของศู
ย์ฝ�อึ กอบรมปฐมพยาบาลและสุ
ขภาพอนามั้ ดย้ านการปฐมพยาบาล
ร่วมกับส านักงาน
บริหารกิจการเหล่
ากาชาด
และเหล่
ากาชาดจั
งหวัดนเพื
ให้ เกิดความยัง� ยืนในการขยายผลความรู
บริหารกิ
การเหล่
และผู
้ สงู จอายุ
ในชุมากาชาด
ชน และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนในการขยายผลความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
และผู้สงู อายุในชุมชน
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ผลการดาเนินงานการสร้ างเครื อข่ าย
มีการกระจายวิทยากรเครือข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ ดังนี ้

อาสาสมัครผู้ผา่ นการอบรม
โดยวิทยากรเครือข่าย จานวน 6,876 คน
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การนําความรูสูการปฏิบัติของสมาชิกในชุมชน

การใช้ อปุ กรณ์ช่วยเดิน และเทคนิคการเดิน โดยใช้ อปุ กรณ์ช่วยเดิน

2. การอบรมปฐมพยาบาลสําหรับเจ้ าหน้ าที�สภากาชาดไทย
จัดอบรม “หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบือ� งต้ น” ให้ กับเจ้ าหน้ าที� สภากาชาดไทย เพื�อให้ นําความรู้ และ
ทักษะด้ า นการปฐมพยาบาลไปใช้ ใ นการดูแ ลตนเอง ช่ว ยเหลือ สมาชิ ก ในครอบครัว เพื� อ นร่ ว มงาน และ
ผู้อื�น ได้ มีบุคลากรจาก 21 หน่วยงาน และมีผ้ เู ข้ าร่วมการอบรม จํานวนทังสิ
� �น 118 คน
ติดตามประเมินผลการนําความรู้ไ ปช่ ว ยเหลื อ ปฐมพยาบาลผู้อื�น จํานวน 11 ราย โดยมีการมอบรางวัล
เพื�อเป็ นการจูงใจให้ เจ้ าหน้ าที�ตระหนักถึงความสําคัญของการปฐมพยาบาลภายใต้ แนวคิด “First Aid be a Hero”
นอกจากนี � ได้ สนับสนุนจัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื �องต้ น ให้ กบั หน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย
เพื�อให้ เจ้ าหน้ าที�ในหน่วยงานสามารถนําความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นการเพิ�ม
ภาพลักษณ์ที�ดีแก่สภากาชาดไทยอีกทางหนึ�ง เช่น สํานักงานบริหาร สํานักงานอาสากาชาด ศูนย์เวชศาสตร์ ฟื�นฟู
และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็ นต้ น โดยมีผ้ ผู า่ นการอบรม จํานวนทังสิ
� �น 200 คน
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งานรณรงควนั ปฐมพยาบาลโลก

วันปฐมพยาบาลโลก ปี พ.ศ. 2561 มีจดุ มุง่ เน้ น เรื�อง “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภัย
ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จึงได้ จดั อบรมความรู้ เรื�อง การปฐมพยาบาลเบือ� งต้ น ให้ แก่
บุคลากรที�เกี�ยวข้ องกับงานบริ การรถโดยสารขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้ แก่ บริ ษัท ขนส่ง จํ ากัด องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ และบริษัท นครชัยแอร์ จํากัด รวมจํานวนทัง� สิ �น 359 คน เพื�อให้ สามารถนําความรู้ไปช่วยเหลือ
ผู้โดยสาร รวมถึงให้ ความช่วยเหลือผู้ร่วมทางบนท้ องถนนได้ อย่างปลอดภัย

3. การให้ ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
จัดอบรมให้ กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื�อให้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่ต้องเป็ นภาวะพึ�งพิงของ
สังคมในอนาคต และเป็ นการเพิ�มสัมพันธภาพอันดีระหว่างมารดาและทารก และกลุ่มหญิ งตังครรภ์
�
ไม่พร้ อม และ
หญิงตังครรภ์
�
ที�ถกู ทําร้ ายของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ทุ่งสีกนั กรุงเทพฯ จํานวน 31 คน และนักโทษหญิ ง
จํานวน 45 คน เพื�อให้ ผ้ ผู า่ นการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องเป็ นภาวะพึ�งพิงของสังคมในอนาคต และ
เป็ นการเพิ�มสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างมารดาและทารกอีกทางหนึ�ง
225
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นอกจากนี � ได้ จัดอบรมหลัก สูตรเคหพยาบาลสําหรับพระสังฆาธิการ จํานวน 66 รู ป เพื�อให้ นํ าความรู้
ไปถ่ายทอดให้ กบั พระลูกวัด ญาติโยม และสามารถช่วยเหลือดูแลกันระหว่างพระที� อาพาธภายในวัด ณ โรงเรี ยน
พระสังฆาธิการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

4. การพัฒนาบุคลากร
เพื�อเพิ� มประสิทธิภาพ ทักษะ ความชํานาญ ตลอดจนปรับเปลี�ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มศักยภาพ และมุ่งไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กรโดยมีบคุ ลากรเข้ าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการในระดับสากล ดังนี �
วันที� 6 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การ
ประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรื� อง สุขภาพ
และการปฐมพยาบาลระดับชุมชน (Asia Pacific
Regional Health Meeting and CBHFA workshop)
และการประชุมด้ านสุขภาพและการปฐมพยาบาล
ระดับชุมชน (Asia Pacific Regional eCBHFA
workshop) ณ โรงแรม Maya กรุ งกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย

วันที� 25 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 การอบรม
เชิงปฏิบตั ิการในหัวข้ อ “The workshop for First
Aid Training for the trainer” ณ กรุ ง กาฐมาณฑุ
สหพันธ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
วิสัยทัศน์

เด็กทุกคนที่ อยู่ในความดูแลของมูล นิธิฯ เติบโตอย่างมี คุณ ภาพ เป็ นคนดีที่พึ่ง พาตนเองได้ พร้ อมที่ จ ะทา
ประโยชน์ให้ กบั สังคมและประเทศชาติ

ภารกิจ

1. ให้ การสงเคราะห์เด็กและผู้เยาว์ที่ถกู ทอดทิ ้งไว้ กบั สภากาชาดไทย หรื อเด็กและผู้เยาว์ที่ครอบครัวไม่สามารถ
ให้ การเลี ้ยงดูได้ และยกให้ มลู นิธิตามกฎหมาย รวมทังเด็
้ กและผู้เยาว์กาพร้ าไร้ ที่พึ่งที่ได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิ และ
เด็กกาพร้ าไร้ ที่พึ่งที่บิดามารดาเสียชีวิตด้ ว ยโรคติดต่อร้ ายแรง แต่เด็กต้ องไม่ได้ รับเชื ้อโรคจากบิดามารดารวมทังเด็
้ กที่
จาเป็ นต้ องได้ รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของเด็กและผู้เยาว์ให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็ นผู้ใหญ่
ที่พงึ่ ตนเองได้
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วันที� 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการอํานวยการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็ นประธานในการประชุมกรรมการอํานวยการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ตึกวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภารกิจที่รับผิดชอบ
1. การเลี้ยงดูเด็กกําพรา
1.1 ตึกวชิราลงกรณ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้ ก ารเลี �ยงดู ส่งเสริ มพัฒนาการและอบรมด้ านคุณ ธรรม จริ ยธรรม แก่เด็ก กําพร้ าที� มารดาคลอดแล้ ว
ทอดทิ �งไว้ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา ตังแต่
� แรกเกิด จนถึง 7 ปี
ตังแต่
� ปี พ.ศ. 2524 ถึงปั จจุบนั มีจํานวน 968 คน เป็ นเด็กชาย จํานวน 516 คน และเด็กหญิง จํานวน 452 คน
นอกจากนี ย� ังรับ เลีย� งดูเ ด็ก ที� ถูก ทอดทิ ง� จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิก าร ที� มีปั ญ หาสุขภาพและ
สามารถฟื �น ฟูสุขภาพได้ ตัง� แต่ พ.ศ. 2535 ถึงปั จ จุบัน มีจํ านวนทัง� สิ �น 127 คน เป็ นเด็กชาย จํานวน 70 คน และ
เด็กหญิง จํานวน 57 คน
1.2 หมู่บ้านเด็ก จังหวัดนครปฐม
ให้ ก ารดูแลเด็ก กํ าพร้ าทัง� ชายและหญิ งในรูป แบบครอบครัวทดแทน โดยส่งเสริ มด้ านสุขภาพอนามัย
คุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ด้านต่างๆ ได้ แก่ ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ ปั จจุบนั มีเด็กอยู่ในความอุปการะ จํานวน 34 คน
เป็ นเด็กชาย จํานวน 22 คน เด็กหญิง จํานวน 12 คน อยู่รวมกันทังเด็
� กชายและเด็กหญิงในบ้ านแต่ละหลัง จํานวน 6 หลัง
โดยมีผ้ ดู แู ลเป็ นแม่ทดแทนหลังละ 1 คน และน้ า 5 คน สลับหมุนเวียนเพื�อช่วยกันดูแลแทนเมื�อแม่ป่วยหรือลาพัก
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2. การจัดหาครอบครัวบุญธรรมใหกบั เด็กกําพรา
จัดหาครอบครัวบุญ ธรรมที� มีคุณ สมบัติเ หมาะสมให้ กับเด็กกําพร้ าในความดูแลของมูลนิธิฯ ทัง� ครอบครัว
บุญธรรมชาวไทย และครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ โดยดําเนินการอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เพื�อให้ เด็กกําพร้ า
ของมูลนิธิฯ ได้ เติบโตในครอบครัว ได้ รับการเลี �ยงดู ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของเด็ก
ตังแต่
� ปี พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2561 ได้ มอบเด็ก จํ านวน 611 คน ให้ เป็ นบุตรบุญ ธรรมแก่ครอบครัวชาวไทย
จํานวน 110 ครอบครัว และครอบครัวชาวต่างประเทศ จํานวน 501 คน จากผลการติ ด ตามเด็ก ที�ได้ รับการอุปการะ
เป็ นบุตรบุญธรรม ส่วนใหญ่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที�ดี และเติบโตมีอนาคตที�ดี
ในปี พ.ศ. 2561 ได้ ดํา เนิ น การติ ด ตามครอบครั ว ผู้ ให้ กํ า เนิ ด ให้ ได้ พบกั บ เด็ ก ที� เ ป็ นบุ ต รบุ ญ ธรรม
ของชาวต่างประเทศที�ขอความร่วมมือ ประสบความสําเร็จ จํานวน 11 ราย และดําเนินการเรื� องต่างๆ ที�เกี�ยวข้ องกับเด็ก
และครอบครัว จํานวน 43 ราย

ครอบครัวชาวต่างประเทศ รับอุปการะเด็กจากมูลนิธิฯ เป็ นบุตรบุญธรรม

3. การติดตามผลการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวผูใหกําเนิด
เยี� ยมบ้ านของบิ ดามารดา หรื อครอบครัวผู้ใ ห้ กําเนิดที�รับ เด็ก ซึ�งเคยอยู่ใ นความดูแลของมูลนิ ธิฯ กลับ ไป
อุปการะ เพื�อติดตามผลการเลี �ยงดูเด็ก และส่งเสริ มให้ เ ด็ก มีคุณ ภาพชี วิตที� ดี ทัง� ในกรุ งเทพมหานคร และต่างจังหวัด
โดยในต่างจังหวัด หากพบว่าครอบครัว ใดมีปั ญ หาในการเลี ย� งดูเ ด็ก มูลนิธิฯ จะให้ การช่วยเหลือ หรื อสงเคราะห์
ตามความเหมาะสม แต่หากเด็กอยู่ในสภาวะเสี�ยงต่อการถูกทําร้ าย (ทังด้
� านร่างกาย และจิตใจ) มูลนิธิฯ จะดําเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็ก พ.ศ. 2546
ตังแต่
� มูลนิ ธิฯ เริ� มเปิ ดดําเนิ น การ เมื�อวัน ที� 17 กัน ยายน พ.ศ. 2524 มูลนิธิฯ ได้ ส่งเด็กกลับ ไปอยู่ใ นความ
อุปการะของครอบครัวผู้ให้ กําเนิด รวมทังสิ
� �น จํานวน 121 คน ในปี พ.ศ. 2561 มีเด็กที�ได้ รับการติดตามอยู่ จํานวน 14 ราย
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4. ศูนยพัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ
ด้ วยศูนย์พฒ
ั นาและเลี �ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติจดั ตังเมื
� �อวันที� 16 เมษายน พ.ศ. 2539 มีวตั ถุประสงค์เพื�อจัดให้
เป็ นสวัสดิการแก่บคุ ลากรของสภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรับเลี �ยงดูบุตรธิดา
ของบุคลากร อายุ 3 เดือน - 4 ปี ซึ�งสามารถเลี �ยงดูเด็กได้ เดือนละ 70 - 80 คน ระหว่างเวลาทํางาน และในระหว่างปิ ด
ภาคเรียน (ภาคฤดูร้อน) ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม และตุลาคม รับเลี �ยงดูเด็กอายุ 3 ปี 6 เดือน - 6 ปี จํานวน
20 - 25 คน ซึ�งเป็ นเด็กที�เคยเลี �ยงดูที�ศนู ย์ฯ ก่อนเข้ าโรงเรี ยนอนุบาล เพื�อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเด็ก ได้ ใ ช้
เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
5. การฝกอบรมผูดูแลเด็กปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ป)
นับตังแต่
� ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นมา ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ได้ ดําเนินโครงการฝึ กอบรมผู้ดแู ลเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิด - 6 ปี ) เพื�อให้ ความรู้แก่ประชาชนทั�วไปเกี�ยวกับการอบรมเลี �ยงดูเด็กตังแต่
� แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี
เปิ ดรับสมัครผู้เ ข้ าอบรมจากบุค คลภายนอก และให้ พี�เลี �ยงเด็กของมูลนิธิ ที�ไม่เคยผ่านการอบรมเลี �ยงดูเด็กมาก่อน
เข้ าร่วมฝึ กอบรมด้ วย โดยการฝึ กอบรมแบ่งเป็ น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตั ิ และการศึกษาดูงานนอกสถานที�
ในการฝึ กอบรมนีไ� ด้ ผนวกวิชาการกู้ชีวิตเบื อ� งต้ นในเด็ก (Basic Life Support : BLS) สําหรับผู้ดแู ลเด็ก และ
เจ้ าหน้ าที�ที�ทํางานเกี�ยวกับเด็ก โดยได้ รับความร่วมมือจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สําหรับในปี พ.ศ. 2561 เป็ นการอบรมรุ่นที� 9
ตังแต่
� ดําเนินโครงการฯ จนถึงปั จจุบัน มีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมแล้ ว จํานวนทัง� สิน� 146 คน เป็ นประชาชนทั�วไป
และบุคลากรของหน่วยงานรัฐอื�นๆ ที�ทําหน้ าที�ดแู ลเด็ก จํานวน 91 คน และพี�เลี �ยงเด็กของมูลนิธิฯ จํานวน 55 คน
6. งานการใหความชวยเหลือแกเด็กกําพราที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต
ด้ ว ยสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุป นายิ ก าผู้อํ า นวยการสภากาชาดไทย
และองค์ประธานคณะกรรมการอํานวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยเด็กกําพร้ าที�ต้องสูญเสีย
บิ ด ามารดาโดยฉั บ พลั น จากเหตุก ารณ์ ภัย พิ บั ติ ค ลื� น สึ น ามิ จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อ ม
ให้ มลู นิธิฯ จัดทําโครงการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้ เด็กกําพร้ าที�ประสบภัยจากคลื�นสึนามิในภาคใต้ ได้ อยู่กับครอบครัว
และญาติ พี� น้ องในชุ ม ชนเดิ ม โดยช่ ว ยเหลื อ มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ เ ด็ ก และติ ด ตามสภาพความเป็ นอยู่
และผลการเรี ย นของเด็ก ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึง ปั จ จุบ ัน ได้ ม อบเงิน ทุน การศึก ษาไปแล้ ว จํ า นวนทั ง� สิ �น
30,548,990 บาท เด็ก สํ า เร็จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี รวมทั ง� สิ �น 80 ราย ปี การศึก ษา 2561 มี เ ด็ ก
ที�รับทุนการศึกษา จํานวน 127 ราย และเด็กสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 6 ราย ใน 24 จังหวัด
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7. หมูบานเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม
นางทัศนี ย์ ไผทฉัน ท์ ได้ น้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่อมถวายที� ดิน จํ านวน 23 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ณ ตําบล
นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้ มลู นิธิฯ จัดสร้ างหมูบ่ ้ านเด็กชายเพื�อเป็ นบ้ านพักสําหรับเด็กชายใน
ความอุ ป การะของมู ล นิ ธิ ฯ ที� มี อ ายุ 12 ปี ขึ น� ไป ที� จํ า เป็ นต้ องย้ ายจากหมู่ บ้ านเด็ ก เพื� อ ให้ เหมาะสม
แก่การเลี �ยงดูเด็กชายวัยรุ่นและเป็ นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานตราสัญ ลัก ษณ์ ง านเฉลิมพระเกี ย รติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ 2 เมษายน 2558 และพระราชทานชื�อโครงการ “หมูบ่ ้ านเด็กเฉลิมพระเกียรติ”

วันที� 18 กันยายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการอํานวยการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม

หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม
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8. ศูนยสาธิตฝกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ศูนย์ สาธิตฝึ กอาชีพเศรษฐกิจ พอเพีย ง ดําเนิน งานในการให้ หน่วยราชการต่างๆ รวมทัง� หน่วยงานในพืน� ที�
จังหวัดสงขลาได้ ร่วมกันในการวางแผนและสนับสนุนจัดทําโครงการสาธิตในการฝึ กอาชีพ และใช้ สถานที�แห่งนี เ� ป็ น
ศูน ย์ฝึ กอบรมและสาธิต ตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพีย ง เพื�อ เป็ นแหล่ง เรี ย นรู้ ใ นเรื� อ งอาชีพ ด้ า นเกษตรกรรมบน
พื �นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเยาวชน และประชาชนในพื �นที�ใกล้ เคียง
ในปี พ.ศ. 2561 ศูน ย์ สาธิ ตฯ ได้ จัด ฝึ กอบรมเกษตรกรในพื น� ที� อําเภอรัตภูมิ และองค์ก รหน่วยงานต่างๆ
เข้ าฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน สาธิต จํานวน 17 ครัง� มีผ้ เู ข้ าฝึ กอบรม จํานวนทังสิ
� �น 1,086 คน
9. โครงการพิเศษ
9.1 โครงการ “สุขภาพดีใต้ ร่มพระบารมี”
โครงการ “สุข ภาพดี ใ ต้ ร่ ม พระบารมี ” เป็ นโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื�อนที� สําหรับเด็กด้ อยโอกาส
ที�ไม่สามารถเข้ าถึงบริการของรัฐในจังหวัดทัว� ประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิแมค
แฮปปี � แฟมิลี� และหน่วยงานภาครัฐ โดยมูลนิธิแมค แฮปปี � แฟมิลี� ได้ ดดั แปลงรถให้ เป็ นรถทันตกรรมเคลื�อนที�
โครงการนีเ� ริ� มดําเนินงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2561) มูลนิธิฯ ได้ จัดกิจกรรมใน 10 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี มุกดาหาร สกลนคร
ระนอง ลําพูน ชั ย ภูมิ สงขลา บึ ง กาฬ นครพนม และชัยนาท มีเด็กที�ได้ รับบริ การทางทันตกรรม จํ านวนทัง� สิน�
7,109 ราย

ให้ บริการทางทันตกรรม

9.2 โครงการ “แว่ นตาเพื�อน้ อง”
ผลการดําเนิ น งานตัง� แต่วนั ที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 ให้ บ ริ การตรวจสายตา
จํานวน 7 ครัง� มีเ ด็กเข้ ารับบริ การ จํานวน 2,800 คน ได้ รับแว่นสายตา จํ านวน 1,035 คน มีปัญ หาด้ านสายตาที�ไม่
สามารถแก้ ไขได้ ด้วยแว่นสายตา จํานวน 1 คน และสายตาปกติ จํานวน 1,764 คน
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สํานักงานบริหารระบบกายภาพ
ภารกิจ

สํานักบริหารระบบกายภาพ มีภารกิจหลักในการเป็ นศูนย์รวมข้ อมูลเกี�ยวกับอาคาร สถานที� และระบบ
สาธารณูปโภคทุกอย่างของสภากาชาดไทย

หนาที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมและสนับ สนุนการดําเนิน งานด้ านบริ ห ารจัดการอาคาร สถานที� และระบบสาธารณูป โภค
ให้ มีประสิทธิภาพ
2. พิจารณาผังทางกายภาพทัง� หมดของสภากาชาดไทย รวมถึงการก่อสร้ างใหม่ และการบํ ารุ งรักษา
อาคาร สถานที� และระบบสาธารณูปโภคให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน และแผนแม่บท
3. พิ จ ารณางบประมาณในหลัก การที� ใ ช้ จ่ ายเกี� ย วกับ อาคาร สถานที� และระบบสาธารณูป โภคของ
สภากาชาดไทย ทังการก่
�
อสร้ างใหม่ และการบํารุงรักษา
4. ให้ คําปรึกษาและดําเนินการเพื�อพัฒนาอาคาร สถานที� และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย
เพื� อประโยชน์ ของกิ จการสภากาชาดไทย ผู้เกี� ย วข้ อง และสังคม ดําเนิน การอื�น ๆ ตามที� ได้ รับ มอบหมายจาก
กรรมการบริหารอาคาร สถานที� และระบบสาธารณูปโภคสภากาชาดไทย

การปฏิบัติภารกิจของสํานักงานบริหารระบบกายภาพ
1. งานประเมินสภาพกายภาพอาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
การประเมินสภาพกายภาพอาคารสํานักงานเหล่ากาชาด 8 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย ชัยนาท
ฉะเชิงเทรา ราชบุรี มหาสารคาม เพชรบุรี และพระนครศรี อยุธยา เพื�อนําข้ อมูลมาศึกษา วิเคราะห์และหาแนวทาง
ในการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ ไขให้ อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้ อมใช้ งาน ประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจน
รวบรวมข้ อมูลลักษณะทางกายภาพ วิศวกรรม สถาปั ตยกรรมเพื�อเป็ นข้ อมูลในการจัดทํามาตรฐานการออกแบบ
การอนุรักษ์ และปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของสํานักงานเหล่ากาชาด
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การสํารวจอาคาร สํานักงานเหล่ากาชาด เพื�อปรับปรุ งซ่อมแซม

2. งานสํ า รวจพื้ น ที่ เ พื่ อ เตรี ย มความพร อ มในการจั ด ตั้ ง สถานี ก าชาดที่ 9 อุ ด รธานี บนพื้ น ที่
สาธารณประโยชนหนองแด จัง หวัด อุด รธานี
สภากาชาดไทยได้ รับการจัดสรรที� ดินสาธารณประโยชน์หนองแด ตําบลกรุดสระ อําเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี เพื�อดําเนินกิจการของสภากาชาดไทยอํานวยประโยชน์ตอ่ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน สํ า นั ก งานบริ ห ารระบบกายภาพ ได้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห ารสถานที� แ ละระบบ
สาธารณูป โภคให้ ดําเนิ น การก่อสร้ างรั ว� บล็อกทึบ สูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร เพื� อแสดงแนวเขตที� ดิน ที� จ ะใช้
ประโยชน์เพื�อการจัดตังสถานี
�
กาชาดที� 9 ในอนาคต

วันที� 6 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิ การสภากาชาดไทย ฝ่ ายบริหาร และกรรมการบริหารอาคารสถานที�
และระบบสาธารณูปโภค สภากาชาดไทย ลงพื �นที� เพื�อเตรียมการก่อสร้ างสถานีกาชาดที� 9 อุดรธานี
ณ พื �นที�สาธารณประโยชน์หนองแด ตําบลกรุดสระ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
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3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบอาคาร (BIM)
สภากาชาดไทย มีนโยบายให้ นําระบบแบบจําลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling
(BIM) 3 มิติ มาใช้ ในการบริหารจัดการอาคาร สถานที� และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย เพื�อให้ ทันต่อ
เทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงของโลกยุคปั จจุบนั ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื�อมโยงฐานข้ อมูลวัสดุครุภณ
ั ฑ์อาคารเข้ ากับระบบสารสนเทศการเงิน
และการคลังเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการบริ ห ารจัดการ โดยมีอาคารนําร่ อง จํานวน 7 อาคาร ได้ แก่ อาคาร
วชิราลงกรณ อาคารศูนย์พฒ
ั นาและเลี �ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ส.ธ. (ผู้ป่วยสูงอายุ) กลุ่มอาคารศูนย์วิจัย
โรคเอดส์ ได้ แก่ อาคารศูนย์วิจยั โรคเอดส์ อาคารการประปานครหลวง อาคารการประปานครหลวง Tank 1 และ
อาคารการประปานครหลวง Tank 2

อาคาร ส.ธ. (ผู้ป่วยสูงอายุ)
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

อาคารศูนย์พฒ
ั นาและเลี �ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ
อาคารวชิราลงกรณ
(มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย) (มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย)

อาคารการประปา
นครหลวง Tank �

อาคารการประปา
นครหลวง

อาคารศูนย์วิจยั โรคเอดส์
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4. การบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
สํานักงานบริหารระบบกายภาพ ได้ รับอนุมตั ิจากสภากาชาดไทยให้ ดําเนินโครงการบริ หารจัดการพลังงาน
และระบบวิศวกรรมเพื�อการอนุรักษ์ พลังงาน โดยการติดตัง� อุปกรณ์ ตรวจวัด และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของอุปกรณ์ภายในอาคาร จํานวน 3 อาคาร ได้ แก่ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา และอาคารสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิ ท ั ก ษ์ พร้ อมทัง�
จัด ฝึ กอบรมให้ ความรู้ กระตุ้น จิ ตใต้ สํานึกด้ านการอนุรักษ์ พลังงานที�เ หมาะสมแก่เ จ้ าหน้ าที� และบุคลากรของ
สภากาชาดไทย

การติดตั �งมิเตอร์ วดั พลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคาร

การตรวจวัดค่าพลังงานของแต่ละอาคาร
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สานักงานจัดการทรัพย์สนิ ของสภากาชาดไทย
วิสัยทัศน์
1. ดาเนินงานในรูปวิสาหกิจ เพื่อหารายได้ จากทรัพย์สินให้ ได้ ประโยชน์สงู สุด พัฒนาทรัพย์สินให้ มีมลู ค่า
เพิ่มขึ ้น เหมาะสมที่สดุ โดยคานึงถึงผลกระทบสภาพแวดล้ อม ความปลอดภัย และกรอบศีลธรรมอันดีอยู่เสมอ
2. สร้ างภาพลักษณ์ให้ มวลชนได้ รับรู้ถึงประสิทธิผลของการจัดการ และทราบถึงการนาผลประโยชน์ทงสิ
ั ้ ้น
ไปใช้ ในกิจการสาธารณกุศลตามภารกิจของสภากาชาดไทย
3. สร้ างศรัทธาให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับบริ จาคหรื อผู้ที่บริ จาคทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยได้ ทราบและมัน่ ใจในการ
ดาเนินงานได้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
4. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ผู้บริจาคหรือผู้รับบริการให้ ประทับใจในการบริการที่ได้ รับ

พันธกิจ

1. เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่ตามกาหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ ได้ รับประโยชน์สงู สุด
2. ปรับปรุงทรัพย์สินที่ให้ เช่าเพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและ
สาธารณชน
3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของสานักงานฯ ให้ มีบคุ ลากรที่สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจได้
4. ปรับปรุงวิธีการจัดทาและการบริหารงบประมาณเพื่อให้ สอดคล้ องกับพันธกิจของสานักงานฯ
5. เผยแพร่ให้ มวลชนทราบและเข้ าใจถึงพันธกิจและผลงานของสานักงานฯ เพื่อจูงใจและสร้ างศรั ทธา
อย่างต่อเนื่อง
6. ให้ บริการแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณหรือผู้ที่อาจจะเป็ นผู้มีอปุ การคุณต่อสภากาชาดไทยอย่างเหมาะสม
7. สร้ างสัมพันธภาพกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผู้มีอปุ การคุณ
8. สร้ างความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องให้ เกิดความมัน่ ใจในความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานฯ
สานักงานจัดการทรัพย์ สินของสภากาชาดไทย ได้ รับอนุมตั ิให้ จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2539
มีห น้ าที่บ ริ ห ารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ของสภากาชาดไทยที่ได้ รับ บริ จาค และมิได้ ใ ช้ ประโยชน์ใ นกิจ การของ
สภากาชาดไทย เพื่อให้ เกิ ดประโยชน์ สงู สุด ภายใต้ ระเบี ยบสภากาชาดไทย ว่าด้ วย การจัดการทรัพย์ สิน ของ
สภากาชาดไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย มีวาระคราวละ 2 ปี เพื่อเป็ น
ผู้กาหนดนโยบาย พิจารณาอนุมตั ิ หรื อให้ ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรัพย์
ก่อนนาเสนอกรรมการสภากาชาดไทยพิจารณาอนุมตั ิ
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คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินได้ พิจารณาจัดหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ ตา่ งๆ ของสภากาชาดไทย
โดยคานึงถึงหลักความเป็ นธรรม หลักมนุษยธรรม และภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยเป็ นสาคัญ โดยได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการบริ หารสานักงานจัดการทรัพย์สิน เพื่อพิจารณากลัน่ กรองการให้ เช่า การขาย การจัดทาธุรกรรม
ต่างๆ และติดตามความก้ าวหน้ าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ
ในการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามีอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งประกอบด้ วย ที่ดิน และ
สิ่งปลูกสร้ างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานัก งานจัด การทรัพย์ สิน ฯ ทัง้ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
รวม 23 จังหวัด มูลค่าราคาประเมินรวมกว่า 11,315 ล้ านบาท ซึ่งแบ่งประเภทการบริ หารจัดการออกเป็ น 3 ประเภท
ได้ แก่
1. อสังหาริ มทรัพย์ที่มีรายได้ ประจา (มีผ้ เู ช่า)
2. อสังหาริมทรัพย์ที่รอการพัฒนา
3. อสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อจากัดในการพัฒนา
การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสภากาชาดไทย
การบริหาร
จัดการ

ประเภทอสังหาริมทรัพย์
ที่ดิน
จานวน

อาคาร

รวมมูลค่ า
(บาท)

มูลค่ า (บาท)

จานวน

มูลค่ า (บาท)

11 จังหวัด
5,559,598,285
76
โฉนด
(รายได้ ประจา)

4 จังหวัด
120 หลัง

4,624,668,842

10,184,267,127

รอพัฒนา

17 จังหวัด
770,026,316
46 โฉนด

3 จังหวัด
75 หลัง

105,168,440

875,194,756

มีข้อจากัด

3 จังหวัด
14 โฉนด

3 จังหวัด
9 หลัง

10,871,980

255,806,580

4,740,709,262

11,315,268,463

มีผ้ เู ช่า

รวม

244,934,600
6,574,559,201

หมายเหตุ : ข้ อจากัด หมายถึง สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื ้นดิน ไม่มีทางเข้ า-ออก มีภาระจายอม ใช้ เพื่อประโยชน์ สาธารณะ
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แผนภูมิแสดงรอยละของอสังหาริมทรัพยแบงตามประเภทการบริหารจัดการ

8% 2%

90%
มีผ้ เู ช่า
รอพัฒนา
มีข้อจํากัด

โดยอสังหาริ มทรัพย์ที� มีรายได้ ประจํา มีจํานวนผู้เช่า ทัง� สิ �น 129 ราย และมีรายได้ ทุก ประเภทรวมกัน
ประมาณ 232 ล้ านบาท ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที�รอการพัฒนาและอสังหาริมทรัพย์ที�มีข้อจํากัดในการพัฒนา
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินได้ มีก ารพิจารณาแนวทางการฟื �น ฟู ปรับ สภาพ และลดข้ อจํากัดต่างๆ
เพื� อให้ อสังหาริ มทรัพย์ มีความพร้ อมสําหรั บ การจัด หาประโยชน์ ต่อไป อีกทัง� คณะกรรมการจัดการทรัพย์ สิน
ได้ ติดตามความคืบหน้ าของอสังหาริ มทรัพย์บางส่วนที�อยู่ระหว่างการดําเนินคดีและบัง คับคดีกับ ผู้ครอบครอง
อย่างสมํ�าเสมอ เพื� อรัก ษาผลประโยชน์ สูงสุดของสภากาชาดไทย และสามารถนํ าอสังหาริ มทรัพย์ เ หล่านัน�
มาจัดหาประโยชน์ใหม่ได้
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ได้ แต่งตังคณะอนุ
�
กรรมการกํากับกิจการของสํานักงาน
จัดการทรัพย์ สิ น ของสภากาชาดไทย เพื� อพิ จ ารณาการใช้ จ่ายงบประมาณการดําเนิ น การด้ า นการเงิ น และ
การจัดทําบัญชีของสํานักงานจัดการทรัพย์สินฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการบัญชีที�รับรองโดยทัว� ไป โดยงบการเงินของ
สํานักงานฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงสินทรัพย์ รวม ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็ นเงิ นจํานวนทัง� สิ น�
22,830 ล้ านบาท
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แผนที่แสดงที่ตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย

ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
1/1 ซ.ข้าหลวง ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0 7562 0985
โทรสาร : 0 7562 0985
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 0 3451 2887
โทรสาร : 0 3451 2887
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
8 ถ.สุรินทร์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0 4381 1669
โทรสาร : 0 4381 1669
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดก�ำแพงเพชร
17 ถ.เทศา 1 อ.เมือง จ.ก�ำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 0 5571 1420
โทรสาร : 0 5571 1420
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4323 7136
โทรสาร : 0 4333 1111
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
ถ.เลียบเนิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0 3931 2766
โทรสาร : 0 3931 2766
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0 3881 4241
โทรสาร : 0 3881 4241
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ถ.ต�ำหนักน�้ำ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3827 1970
โทรสาร : 0 3827 1970
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : 0 5641 1963
โทรสาร : 0 5641 1963
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ : 0 4481 1203
โทรสาร : 0 4421 1203
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
ถ.อาภากร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์ : 0 7750 4644
โทรสาร : 0 7750 4644
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0 5371 6196
โทรสาร : 0 5371 6196
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
196 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5321 2638
โทรสาร : 0 5321 2638
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
8 ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : 0 7550 1095
โทรสาร : 0 7550 1095
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์ : 0 3951 2135
โทรสาร : 0 3951 2135
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5551 1011
โทรสาร : 0 5551 1011
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : 0 3731 2120
โทรสาร : 0 3731 1001, 0 3731 1732
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
หมู่ 6 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0 3434 0018-9
โทรสาร : 0 3434 0018
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : 0 4251 1580, 0 4251 1574
โทรสาร : 0 4251 1580, 0 4251 1574

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ถ.ราชด�ำเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4425 4615
โทรสาร : 0 4425 4615
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
658 ถ.ราชด�ำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0 7534 1202
โทรสาร : 0 7534 1202
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0 5622 8787
โทรสาร : 0 5622 7015
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0 7351 4712
โทรสาร : 0 7351 4712
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
ถ.สุริยพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5477 4513
โทรสาร : 0 5477 4513
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
213 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2527 3878
โทรสาร : 0 2525 2160
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ถ.รมย์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4461 2169
โทรสาร : 0 4461 2169
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ถ.เทศปทุม-ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0 2581 5550
โทรสาร : 0 2593 4076
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถ.สู้ศึก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0 3260 2497
โทรสาร : 0 3260 2497
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ถ.พินิจรังสรรค์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ : 0 3721 2719
โทรสาร : 0 3721 2719
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0 7334 9215
โทรสาร : 0 7334 9215
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
99/19 ถ.พหลโยธิน หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0 5448 2298
โทรสาร : 0 5448 2298
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3524 3613
โทรสาร : 0 3524 2868
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
560 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0 7641 1939
โทรสาร : 0 7641 1939
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์ : 0 7461 1678
โทรสาร : 0 7461 3012
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร
ถ.พิจิตร-ตะพานหิน อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ : 0 5661 1074
โทรสาร : 0 5661 3710
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ถ.จ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5525 1144
โทรสาร : 0 5525 1144
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ถ.ด�ำเนินเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3242 6144
โทรสาร : 0 3242 6144
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0 5672 1528
โทรสาร : 0 5672 1528

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 0 5452 3007
โทรสาร : 0 5452 3007
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
38/34 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7621 1766
โทรสาร : 0 7621 1766
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
333 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0 4371 3691
โทรสาร : 0 4371 3691
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
99 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0 4266 1109
โทรสาร : 0 4266 1109
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ.ขุมลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 0 5361 4097
โทรสาร : 0 5361 2158
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
33 ถ.สุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0 7321 2955
โทรสาร : 0 7321 2955
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 0 4572 4986
โทรสาร : 0 4572 4986
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง
17 ถ.ก�ำลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 0 7782 1522
โทรสาร : 0 7782 1522
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ถ.ตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0 3887 0235
โทรสาร : 0 3887 0235
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
50 ถ.วรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 1085
โทรสาร : 0 3233 8300
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
50 ถ.รัชชูปการ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 0 4351 1511
โทรสาร : 0 4351 1511
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0 3677 0007
โทรสาร : 0 3677 0007
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำปาง
ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5421 7758
โทรสาร : 0 5421 7758
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล�ำพูน
ถ.อินทยงยศ อ.เมือง จ.ล�ำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5351 0370
โทรสาร : 0 5351 0370
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ.เจริญรัฐ
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์ : 0 4281 1161
โทรสาร : 0 4281 1774
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ถ.ศรีวิเศษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0 4561 1367
โทรสาร : 0 4561 1367
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
1848 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาติเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0 4271 1326
โทรสาร : 0 4271 1326
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์ : 0 7473 0966
โทรสาร : 0 7471 1055

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ถ.สุทธิภิรมย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2395 0083
โทรสาร : 0 2395 0089
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0 3471 5505
โทรสาร : 0 3471 5505
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
952 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0 3442 6974
โทรสาร : 0 3442 6803
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
60 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0 3621 1911
โทรสาร : 0 3621 1911
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
23 ถ.ชายเขา ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7432 3760
โทรสาร : 0 7432 3760
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ถ.สิงห์บุรี-บางพาน อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ : 0 3650 7249
โทรสาร : 0 3650 7249
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0 5661 1314
โทรสาร : 0 5661 1314
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0 3552 2457
โทรสาร : 0 3552 2457
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
168/1 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0 7727 2798
โทรสาร : 0 7728 9198
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0 4451 3391
โทรสาร : 0 4451 3391
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์ : 0 4241 2379
โทรสาร : 0 4241 2379
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 0 3561 1234
โทรสาร : 0 3562 0060
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4222 2960
โทรสาร : 0 4222 2960, 0 4232 5588
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 0 5541 3501
โทรสาร : 0 5541 3501, 05544 0708		
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0 5651 2956
โทรสาร : 0 5651 2956
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4524 4821 ต่อ 608
โทรสาร : 0 4524 4821, 0 4525 5058		
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวล�ำภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�ำภู ถ.หนองบัวล�ำภู-เลย
อ�ำเภอเมือง จ.หนองบัวล�ำภู 39000
โทรศัพท์ : 0 4237 8541
โทรสาร : 0 4237 8541

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ชั้น 4
ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ : 0 4552 3020
โทรสาร : 0 4552 3003 กด 603

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : 0 3742 5117
โทรสาร : 0 3742 5117

ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 0 4249 1551
โทรสาร : 0 4249 1551

ภาคบริการโลหิตและสถานีกาชาด สภากาชาดไทย
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

			

สถานีกาชาด

สถานีกาชาดที่ 1 พลสุรินทร์อนามัย
ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0 4451 6080
โทรสาร : 0 4451 1391
อีเมล : station1@mail.redcross.or.th
		 niratch59@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ 8 เอื้อนอนามัย
91 ถ.มาตยาวงษ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 0 3242 5427, 0 3242 3722
โทรสาร : 0 3242 5427
อีเมล : station8@mail.redcross.or.th
		 sudjai62@hotmail.com

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี
35/5 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3827 8905, 085 111 6199
โทรสาร : 0 3827 8906
อีเมล : thaiblood3@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย
80 ซ.แพร่งภูธร ถ.อัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0 2221 5778
โทรสาร : 0 2225 6559
อีเมล : station2@mail.redcross.or.th
		 kachad2@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี
ถ.อุดรธานี-หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
(อยู่ระหว่างด�ำเนินการ)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
อาคารสโมสรข้าราชการพลเรือนจังหวัดราชบุรี
ถ.อรรถกวี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0 3232 7476, 085 111 6200
โทรสาร : 0 3827 8906
อีเมล : region04th@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
121 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4426 8555, 085 111 6201
โทรสาร : 0 4426 8729
อีเมล : region05th@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น
168/302-304 ถ.ประชาสโมสร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 6807, 085 111 6202
โทรสาร : 0 4324 6808
อีเมล : region06th@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
269 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4524 4628 ต่อ 105, 085 111 6203
โทรสาร : 0 4524 4629
อีเมล : region07th@yahoo.com

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
57/12 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน�้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0 5637 1447 ต่อ 200, 085 111 6204
โทรสาร : 0 5637 1448
อีเมล : region08nbc@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
138/1 ถ.พระองค์ด�ำ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5521 1353, 085 111 6205
โทรสาร : 0 5521 1355-7
อีเมล : region09@yahoo.com
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่
196 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5341 8390 ต่อ 17, 085 111 6206
โทรสาร : 0 5341 8389
อีเมล : region10th@yahoo.com

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา
1 หมู่ 6 ถ.ทุ่งควรจีน ต.ควนลัง
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0 7424 0220-1, 085 111 6208
โทรสาร : 0 7424 0228
อีเมล : region12th@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0 4424 2386
โทรสาร : 0 4425 3679
อีเมล : station4@mail.redcross.or.th
		 station_4korat@hotmail.com

สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส
189 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0 2389 3663
โทรสาร : 0 2395 3676
อีเมล : station5@mail.redcross.or.th
		 rstation5@hotmail.com
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
3 ถ.มหาดไทย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ : 0 3723 1207
โทรสาร : 0 3723 1207
อีเมล : station6@mail.redcross.or.th
		 kachad6@hotmail.com
สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี
256 ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4524 5309, 0 4525 6224
โทรสาร : 0 4524 5309
อีเมล : station7@mail.redcross.or.th
		 redcrossstation7@hotmail.com

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
38/193 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0 7625 1178
โทรสาร : 0 7625 0185
อีเมลล์ : phuketrbc@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
33/3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0 2413 0560, 0 2454 0565
โทรสาร : 0 2413 0560
อีเมล : station11@mail.redcross.or.th
สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง (สถานีกาชาดสิรินธร)
135 หมู่ 8 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.หนองหงส์
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0 7541 1665, 0 7530 2051-3
โทรสาร : 0 7530 2119
อีเมล : station12@mail.redcross.or.th
		 station12@yahoo.com
สถานีกาชาดที่ 13 ตาก (สถานีกาชาดเทพรัตน์)
199 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี
ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5551 4061-2
โทรสาร : 0 5551 4060
อีเมล : station13@mail.redcross.or.th
		 Kachad13@hotmail.com
สถานีกาชาดที่ 14 พังงา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
570 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง
จ.พังงา 82000
โทรศัพท์ : 0 7648 1464
โทรสาร : 0 7648 1464

งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
25 ถ.ด�ำเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0 3251 2370
โทรสาร : 0 3251 2372
อีเมลล์ : bloodhuahin_nbc@yahoo.com
		 bloodhuahin@redcross.or.th

ท่านสามารถอ่านรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ในรูปแบบออนไลน์ได้ เพียงสแกน QR Code
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ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในบริเวณสถานีกาชาดสิรินธร 135
หมู่ 8 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์
ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0 7530 2172, 085 111 6207
โทรสาร : 0 7530 2170
อีเมล : region11th@yahoo.com

สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5323 5161, 0 5323 5574
โทรสาร : 0 5323 5161
อีเมล : station3@mail.redcross.or.th
		 kachad3@hotmail.com

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
(สถานีกาชาดที่ 10 เดิม)
25 ถ.ด�ำเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : 0 3251 1024
โทรสาร : 0 3251 2526
อีเมล : station@mail.redcross.or.th
		 trc10th@hotmail.com
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ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
ในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 0 3642 2184, 085 111 6198
โทรสาร : 0 3642 2179
อีเมล : region02@hotmail.com
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