
ภาคบรกิารโลหิตและสถานีกาชาด สภากาชาดไทยภาคบรกิารโลหิตและสถานกีาชาด สภากาชาดไทย

ในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปีในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

26 เมษายน พ.ศ. 2436

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหจัดตั้ง

“สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม”

พ.ศ. 2449

เปลี่ยนชื่อจากสภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม

เปน “สภากาชาดสยาม”

พ.ศ. 2482

ไดเปลี่ยนเปน “สภากาชาดไทย” ตามชื่อประเทศ

ซึ่งเปลี่ยนจาก สยาม เปน ไทย

พ.ศ. 2546

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย มีมติ

ใหใชเครื่องหมายสภากาชาดไทยที่ใชในปจจุบัน

เครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

1871 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4088 โทรสาร 0 2252 7795

www.redcross.or.th

         ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ
ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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  

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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   

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 5 จังหวัดนครราชสมีา
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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
57/12 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  : 0 5637 1447 ต่อ 200, 085 111 6204
โทรสาร : 0 5637 1448
อีเมล : region08nbc@yahoo.com

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 9 จังหวัดพษิณุโลก
138/1 ถ.พระองค์ด�า ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์  : 0 5521 1353, 085 111 6205
โทรสาร : 0 5521 1355-7
อีเมล : region09@yahoo.com

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 10 จังหวัดเชยีงใหม่
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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 11 
จังหวัดนครศรธีรรมราช
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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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

        สถานกีาชาด

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

สถานกีาชาดที่ 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

สถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม่
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

สถานกีาชาดที่ 4 นครราชสมีา
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

สถานกีาชาดที่ 5 สวางคนวิาส
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

สถานกีาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมาร ี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

สถานกีาชาดที่ 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

สถานกีาชาดที่ 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

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

สถานกีาชาดหัวหนิเฉลมิพระเกยีรต ิ 
(สถานกีาชาดที่ 10 เดมิ)
25 ถ.ด�าเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์  : 0 3251 1024
โทรสาร : 0 3251 2526
อีเมล : station@mail.redcross.or.th
  trc10th@hotmail.com

สถานกีาชาดที่ 11 วเิศษนยิม 
33/3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  : 0 2413 0560, 0 2454 0565
โทรสาร : 0 2413 0560
อีเมล : station11@mail.redcross.or.th

สถานกีาชาดที่ 12 ทุ่งสง (สถานกีาชาดสรินิธร)
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

สถานกีาชาดที่ 13 ตาก (สถานกีาชาดเทพรัตน์)
199 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถ ี
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

สถานกีาชาดที่ 14 พังงา
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมาร ี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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ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

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

ISBN 978-616-8212-11-0

ท่านสามารถอ่านรายงานกจิการสภากาชาดไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2561 
ในรูปแบบออนไลน์ได้ เพยีงสแกน QR Code

ในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปีในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

26 เมษายน พ.ศ. 2436

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหจัดตั้ง

“สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม”

พ.ศ. 2449

เปลี่ยนชื่อจากสภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม

เปน “สภากาชาดสยาม”

พ.ศ. 2482

ไดเปลี่ยนเปน “สภากาชาดไทย” ตามชื่อประเทศ

ซึ่งเปลี่ยนจาก สยาม เปน ไทย

พ.ศ. 2546

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย มีมติ

ใหใชเครื่องหมายสภากาชาดไทยที่ใชในปจจุบัน

เครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

1871 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4088 โทรสาร 0 2252 7795
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ในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปีในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

26 เมษายน พ.ศ. 2436

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหจัดตั้ง

“สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม”

พ.ศ. 2449

เปลี่ยนชื่อจากสภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม

เปน “สภากาชาดสยาม”

พ.ศ. 2482

ไดเปลี่ยนเปน “สภากาชาดไทย” ตามชื่อประเทศ

ซึ่งเปลี่ยนจาก สยาม เปน ไทย

พ.ศ. 2546

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย มีมติ

ใหใชเครื่องหมายสภากาชาดไทยที่ใชในปจจุบัน

เครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

1871 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4088 โทรสาร 0 2252 7795
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ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ

แผนที่แสดงที่ตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
1/1 ซ.ข้าหลวง ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์    :   0 7562 0985
โทรสาร   :   0 7562 0985

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์    :   0 3451 2887
โทรสาร   :   0 3451 2887

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสนิธุ์
8 ถ.สุรินทร์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์    :   0 4381 1669
โทรสาร   :   0 4381 1669

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดก�าแพงเพชร
17 ถ.เทศา 1 อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000
โทรศัพท์    :   0 5571 1420
โทรสาร   :   0 5571 1420

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์    :   0 4323 7136
โทรสาร   :   0 4333 1111

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
ถ.เลียบเนิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์    :   0 3931 2766
โทรสาร   :   0 3931 2766

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชงิเทรา
ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์    :   0 3881 4241
โทรสาร   :   0 3881 4241

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ถ.ต�าหนักน�้า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์    :   0 3827 1970
โทรสาร   :   0 3827 1970

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์    :   0 5641 1963
โทรสาร   :   0 5641 1963

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์    :   0 4481 1203
โทรสาร   :   0 4421 1203

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
ถ.อาภากร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์    :   0 7750 4644
โทรสาร   :   0 7750 4644

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชยีงราย
ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์    :   0 5371 6196
โทรสาร   :   0 5371 6196

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชยีงใหม่
196 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์    :   0 5321 2638
โทรสาร   :   0 5321 2638

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
8 ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์    :   0 7550 1095
โทรสาร   :   0 7550 1095

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์    :   0 3951 2135
โทรสาร   :   0 3951 2135

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์    :   0 5551 1011
โทรสาร   :   0 5551 1011

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์    :   0 3731 2120
โทรสาร   :   0 3731 1001, 0 3731 1732

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
หมู่ 6 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์    :   0 3434 0018-9
โทรสาร   :   0 3434 0018

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม      
ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์    :   0 4251 1580, 0 4251 1574
โทรสาร   :   0 4251 1580, 0 4251 1574

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสมีา
ถ.ราชด�าเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์    :   0 4425 4615
โทรสาร   :   0 4425 4615

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรธีรรมราช
658 ถ.ราชด�าเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์    :   0 7534 1202
โทรสาร   :   0 7534 1202

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์    :   0 5622 8787
โทรสาร   :   0 5622 7015

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธวิาส
ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์    :   0 7351 4712
โทรสาร   :   0 7351 4712

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน      
ถ.สุริยพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์    :   0 5477 4513
โทรสาร   :   0 5477 4513

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
213 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์    :   0 2527 3878
โทรสาร   :   0 2525 2160

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย์
ถ.รมย์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์    :   0 4461 2169
โทรสาร   :   0 4461 2169

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ถ.เทศปทุม-ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์    :   0 2581 5550
โทรสาร   :   0 2593 4076

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบครีขีันธ์
ถ.สู้ศึก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์    :   0 3260 2497
โทรสาร   :   0 3260 2497

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจนีบุรี
ถ.พินิจรังสรรค์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์    :   0 3721 2719
โทรสาร   :   0 3721 2719

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์    :   0 7334 9215
โทรสาร   :   0 7334 9215

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
99/19 ถ.พหลโยธิน หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม  
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์    :   0 5448 2298
โทรสาร   :   0 5448 2298

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรอียุธยา
ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์    :   0 3524 3613
โทรสาร   :    0 3524 2868

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
560 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์    :   0 7641 1939
โทรสาร   :   0 7641 1939

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์    :   0 7461 1678
โทรสาร   :   0 7461 3012

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพจิติร
ถ.พิจิตร-ตะพานหิน อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์    :   0 5661 1074
โทรสาร   :   0 5661 3710

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพษิณุโลก
ถ.จ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์    :   0 5525 1144
โทรสาร   :   0 5525 1144

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ถ.ด�าเนินเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์    :   0 3242 6144
โทรสาร   :   0 3242 6144

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์    :   0 5672 1528
โทรสาร   :   0 5672 1528

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์    :   0 5452 3007
โทรสาร   :   0 5452 3007

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
38/34 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์    :   0 7621 1766
โทรสาร   :   0 7621 1766

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
333 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์    :   0 4371 3691
โทรสาร   :   0 4371 3691

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
99 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์    :   0 4266 1109
โทรสาร   :   0 4266 1109

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ.ขุมลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์    :   0 5361 4097
โทรสาร   :   0 5361 2158

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
33 ถ.สุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์    :   0 7321 2955
โทรสาร   :   0 7321 2955

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์    :   0 4572 4986
โทรสาร : 0 4572 4986

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง
17 ถ.ก�าลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์    :   0 7782 1522
โทรสาร   :   0 7782 1522

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ถ.ตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์    :   0 3887 0235
โทรสาร   :   0 3887 0235

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
50 ถ.วรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์    :   0 3232 1085
โทรสาร   :   0 3233 8300

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
50 ถ.รัชชูปการ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์  : 0 4351 1511
โทรสาร   :   0 4351 1511

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์    :   0 3677 0007
โทรสาร   :   0 3677 0007

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล�าปาง
ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000
โทรศัพท์    :   0 5421 7758
โทรสาร   :   0 5421 7758

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล�าพูน
ถ.อินทยงยศ อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000
โทรศัพท์    :   0 5351 0370
โทรสาร   :   0 5351 0370

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ.เจริญรัฐ
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์    :   0 4281 1161
โทรสาร   :   0 4281 1774

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรสีะเกษ
ถ.ศรีวิเศษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์    :   0 4561 1367
โทรสาร   :   0 4561 1367

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
1848 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาติเชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์    :   0 4271 1326
โทรสาร   :   0 4271 1326

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์    :   0 7473 0966
โทรสาร   :   0 7471 1055

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ถ.สุทธิภิรมย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์    :   0 2395 0083
โทรสาร   :   0 2395 0089

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์    :   0 3471 5505
โทรสาร   :   0 3471 5505

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
952 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์    :   0 3442 6974
โทรสาร   :   0 3442 6803

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
60 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์    :   0 3621 1911
โทรสาร   :   0 3621 1911

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
23 ถ.ชายเขา ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์    :   0 7432 3760
โทรสาร   :   0 7432 3760

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงิห์บุรี
ถ.สิงห์บุรี-บางพาน อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์    :   0 3650 7249
โทรสาร   :   0 3650 7249

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์    :   0 5661 1314
โทรสาร   :   0 5661 1314

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์    :   0 3552 2457
โทรสาร   :   0 3552 2457

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
168/1 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์    :   0 7727 2798
โทรสาร   :   0 7728 9198

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรนิทร์
ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์    :   0 4451 3391
โทรสาร   :   0 4451 3391

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์    :   0 4241 2379
โทรสาร   :   0 4241 2379

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์  : 0 3561 1234
โทรสาร : 0 3562 0060

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์  : 0 4222 2960
โทรสาร : 0 4222 2960, 0 4232 5588

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดติถ์
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์  : 0 5541 3501
โทรสาร : 0 5541 3501, 05544 0708  

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์  : 0 5651 2956
โทรสาร : 0 5651 2956

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์  : 0 4524 4821 ต่อ 608
โทรสาร : 0 4524 4821, 0 4525 5058  

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวล�าภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู  ถ.หนองบัวล�าภู-เลย
อ�าเภอเมือง จ.หนองบัวล�าภู 39000
โทรศัพท์  : 0 4237 8541
โทรสาร : 0 4237 8541

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

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

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบงึกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2
อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์  : 0 4249 1551
โทรสาร : 0 4249 1551
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ค�ำน�ำ
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดพ้ระราชทานพระบรม 

ราชานุญาตให้ต้ัง สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม เม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2436 ซ่ึงต่อมาได้ถือเป็นวันสถาปนา

สภากาชาดไทย และในป ีพ.ศ. 2561 เปน็วันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ป ีดังนัน้ รายงานกิจการ

สภากาชาดไทย ประจำาปี พ.ศ. 2561 จึงเป็นฉบับท่ีเป็นอนุสรณ์ในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

 สภากาชาดไทยได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นลำาดับทุกปี สำาหรับในปี พ.ศ. 2561 มีกิจกรรมท่ีดีเด่น เป็นเกียรติ

และเป็นศักด์ิศรีแก่สภากาชาดไทย คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับรางวัล “เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรม

ดีเด่น” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับรางวัล “นักบริหาร
โรงพยาบาลดีเด่น” จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์

ภานุภาค ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ได้รับโล่เกียรติคุณแพทย์ดีเด่นจากแพทยสภา ในฐานะเป็น “แพทย์

ต้นแบบ”

 สภากาชาดไทยมีคติทัศน์ในการดำาเนินกิจกรรมว่าเป็นองค์กรท่ีเป็นพลวัต (Dynamic) คือ พลังเข้มแข็ง 

และนวัตกรรม (Innovation) คือ ความคิดสร้างสรรค์ จากรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำาปี พ.ศ. 2561 น้ี

จะเห็นได้ชัดถึงเจตจำานงท่ีจะให้สภากาชาดไทยเป็นองค์กรท่ีเป็นพลวัตและนวัตกรรม ปฏิบัติภารกิจบำาบัดทุกข์

บำารุงสุขประชาชน ตามอุดมการณ์ของสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม

     

 (นายแผน  วรรณเมธี)   

 เลขาธิการสภากาชาดไทย
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สำรบัญ
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รำยนำมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย ปี พ.ศ. 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พระบรมราชูปถัมภก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9

สภานายิกา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อำานวยการ

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร   นายกลินท์  สารสิน   

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา ศาสตราจารย์ ธานินทร์  กรัยวิเชียร

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม นายเตช  บุนนาค

นายบัณฑูร  ลำ่าซำา 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

รำยนำมคณะกรรมกำรบรหิำรสภำกำชำดไทย ปี พ.ศ. 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อำานวยการ

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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รำยนำมคณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย ปี พ.ศ. 2561
นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย

นายเตช  บุนนาค  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร

นายสวนิต  คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์  สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

  และผู้อำานวยการสถานเสาวภา

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี  วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้

  และผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

  และรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานกลาง

นายจำานง  แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร

  และรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงาน

  บริหารทรัพยากรบุคคล

  (1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - 2 กันยายน พ.ศ. 2561)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

  และรักษาการในตำาแหน่งผู้อำานวยการ

  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นายประวิทย์  คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง

  และผู้อำานวยการสำานักงานการคลัง

  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561)

นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์  ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์

  และผู้อำานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายสุพงษ์  ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำานาจ  บาลี ผู้อำานวยการสำานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

นางสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำานวยการสำานักงานยุวกาชาด

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำารง  เหรียญประยูร   ผู้อำานวยการสำานักงานอาสากาชาด

นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

นางนนทิยา  แก้วเกตุ ผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร

นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

นางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  (3 กันยายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำานวยการสำานักงานการคลัง

  (1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)
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ประวัตสิภากาชาดไทย 

สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม 

26 เมษายน พ.ศ. 2436 
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ประวัตสิภำกำชำดไทย

 สภากาชาดไทย เป็นองค์การการกุศลเพ่ือมนุษยธรรม ถือกำาเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) เน่ืองจาก 

เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขง และมีการสู้รบเกิดขึ้น เป็นผล 

ให้มีทหารเสียชีวิต และบาดเจ็บ ได้รับความทุกข์ทรมานจำานวนมาก แต่ยังไม่มีองค์การการกุศลใดเข้าไปช่วยเหลือ 

บรรเทาทุกข์ให้เป็นกิจลักษณะ

 กุลสตรีไทยที่สูงศักดิ์ในเวลานั้น โดยการนำาของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ ์

(พร บุนนาค) ได้ชักชวนบรรดาสตรีไทยช่วยกันเร่ียไรเงินและส่ิงของ เพ่ือส่งไปช่วยเหลือทหารท่ีได้รับบาดเจ็บ 

และมีความเห็นว่าควรจะมีองค์การใดองค์การหน่ึงช่วยบรรเทาทุกข์ยากของทหารเช่นเดียวกับองค์การกาชาด 

ของต่างประเทศ จึงได ้นำาความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ ้าสว ่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (สมเด็จ 

พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า) ขอให้ทรงเป็นชนนีบำารุง คือ เป็นองค์อุปถัมภ์ในการ 

จัดตั้งองค์การ เพ่ือบรรเทาทุกข์ยากของทหาร ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ  ์

พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่ หัว ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างย่ิง จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้ง 

“สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ข้ึน เมื่อวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2436 ซึ่งต่อมาถือเป็นวันสถาปนา 

สภากาชาดไทย และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงเป็น 

สภาชนนี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน ี

พันปีหลวง) ทรงเป็นสภานายิกา ท่านผู ้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นเลขานุการิณี และพระเจ้าน้องนางเธอ 

พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ ทรงเป็นเหรัญญิกสภาอุณาโลมแดง

สัญลักษณ์อุณาโลมแดง มีความหมายถึง สิริมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งในศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา รวมทั้งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นธงชัยของผู้เสี่ยงชีวิตเข้าปฏิบัติหน้าที่

ตามอุดมการณ์ของกาชาดสากลในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112

ซึ่งประกอบด้วย พลเรือนทั้งชายและหญิง โดยไม่จำากัดลัทธิศาสนา
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คณะกรรมการสภากาชาดสยามชุดแรก พุทธศักราช 2464

 การดำาเนินงานของสภาอุณาโลมแดง ในระยะแรกมีกิจกรรมท่ีสำาคัญ คือ การจัดส่งยา เวชภัณฑ์อาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม และเคร่ืองอุปโภคต่างๆ ไปช่วยทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ ครั้นเมื่อกรณีพิพาท และการสู้รบ 

ดังกล่าวยุติลงแล้ว กิจการของสภาอุณาโลมแดงก็ระงับไปด้วย และซบเซาอยู่เป็นเวลานาน จึงได้กลับฟื้นคืนมาใหม่ 

เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่หัว เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จ 

พระราชดำาเนินกลับจากการศึกษาในประเทศอังกฤษ ผ่านมาทางประเทศญ่ีปุ่นได้ทอดพระเนตรโรงพยาบาลของ 

สภากาชาดญ่ีปุ่น ทำาให้ทรงดำาริว่า ถ้าได้จัดตั้งโรงพยาบาลของกาชาดขึ้นในประเทศไทยบ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่ 

บ้านเมืองอย่างมาก

 ดังน้ัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จึงได้ทรงร่วมกับพระราชโอรส พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ ทรงบริจาค 

ทรัพย์รวมกับทุนของสภาอุณาโลมแดงท่ีมีอยู่ สร้างโรงพยาบาลขึ้นในท่ีดินส่วนพระองค์ อยู่ที่ริมถนนพระรามที่ 4 

เน้ือที่ประมาณ 141 ไร่ 48 ตารางวา แล้วโปรดเกล้าฯ ขนานนามตามพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม 

ชนกนาถ และเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้เจ็บไข้ทั่วไป เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457

 เมื่อมีการเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้ว ต่อมาได้มีการจัดตั้งสถานศึกษาวิชาการพยาบาลข้ึน ชื่อว่า  

“โรงเรยีนการพยาบาลสภากาชาดสยาม” เมือ่วนัที ่16 มถุินายน พ.ศ. 2457 โรงเรยีนการพยาบาลนี ้ต่อมาได้วิวัฒนาการ 

เป็นวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปัจจุบัน และเมื่อปี 

พ.ศ. 2463 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร (เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี) 

ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างตึกสุทธาทิพย์ ใช้เป็นหอพักนักเรียนพยาบาล และที่ทำาการโรงเรียน

พยาบาล ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
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 คร้ันเมื่อมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงคำานึงถึงพระคุณูปการของ 

สมเด็จพระบรมราชชนนี และทรงพระราชปรารภจะสร้างสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ให้ย่ังยืนอยู่ในประเทศไทย 

เพ่ือเป็นที่ เชิดชูพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนี คู ่ กันกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อันเป ็นสถานที ่

เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำานวน 258,000 บาท 

มอบให้สภากาชาดไทย เพ่ืออำานวยการสร้างตึกใหญ่หลังหนึ่งที่มุมถนนสนามม้า (คือถนนอังรีดูนังต์ในปัจจุบัน) 

ติดต่อกับถนนพระรามท่ี 4 กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นท่ีทำาการแห่งใหม่ของสถานปาสเตอร์ ซึ่งสภากาชาดไทย 

ได้รับโอนจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2460 พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาท ทั้งฝ่ายหน้า 

ฝ่ายในต่างได้ทรงบริจาคเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ได้เงินอีกจำานวนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องตกแต่ง 

อาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถานที่แห่งใหม ่

นี้ว่า “สถานเสาวภา” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนี และได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงประกอบ 

พธิเีปิด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465

 เมื่อปี พ.ศ. 2465 ได้มีการจัดประชุมสันนิบาตฝ่ายบุรพเทศ ครั้งท่ี 1 ท่ีกรุงเทพมหานคร และจากมต ิ

การประชุมคร้ังน้ี ได้มีการเริ่มการประชานามัยพิทักษ์ขึ้น โดยสภากาชาดไทยได้จัดตั้งสถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 1 

และที่ 2 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2466 ซึ่งต่อมาเรียกว่า สถานีกาชาด และได้ขยายไปตามจังหวัดต่างๆ ด้วย 

กับได้มีการจัดตั้งกองอนุสภากาชาดสยามขึ้น คือ สำานักงานยุวกาชาดในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2465 

การประชุมสภากาชาดฝ่ายบุรพเทศ ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2465



16 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

 ในปี พ.ศ. 2461 มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยรักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยไข้ และบาดเจ็บในสงครามและยามสงบ กับทั้งทำาการบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัยพินาศ โดยไม่ 

เลือกเชื้อชาติ สัญชาติ ลัทธิ ศาสนา หรือความเห็นในทางการเมืองของผู้ประสบภัย ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2463 ได้ออกพระราชบญัญัตว่ิาด้วยสภากาชาดสยาม แก้ไขเพ่ิมเตมิ จดัระเบยีบสภากาชาดสยาม 

เป ็นสมาคมอิสระ ยังผลให ้คณะกรรมการกาชาดระหว ่างประเทศรับรองสภากาชาดสยาม เมื่ อ วันที่ 

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 และสันนิบาตสภากาชาด มีมติรับสภากาชาดสยามเป็นสมาชิก เมื่อปี พ.ศ. 2464 ต่อมา 

สภากาชาดสยามเปล่ียนชื่อเป็น สภากาชาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2482 นอกจากพระราชบัญญัติสภากาชาดไทย 2 ฉบับ 

ดังกล่าวแล้ว ได้มีพระราชบัญญัติสภากาชาดไทย ฉบับท่ี 3 วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เก่ียวกับเรื่องเครื่องหมาย 

กาชาด เพื่ออนุวัติตามบทแห่งอนุสัญญาเจนีวา ปี พ.ศ. 2492 

 ในปี พ.ศ. 2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเห็นว่า 

เหล่ากาชาดจังหวัดที่เคยมีมาแต่อดีตยังมิได้ทำากันอย่างจริงจัง จึงมีพระราชดำาริฟื้นฟูเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้นใหม่

 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ อุปนายกผู้อำานวยการสภากาชาดไทย รับสนองพระราชดำาริ โดยประสานกับ 

พลเอก ประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขณะน้ัน ให้ช่วยจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดขึ้น 

โดยกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ รวม 69 จังหวัด และให ้

กระทำาพิธีเปิดในวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2504 พร้อมกันทุกจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับวันเปิดงานวันกาชาดประจำาปี 

พ.ศ. 2504

 ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติข้ึนอีก 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 4 วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 ว่าด้วย 

เหรียญกาชาด และพระราชบัญญัติ ฉบับที่ 5 วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เพ่ิมข้อความในพระราชบัญญัต ิ

ปี พ.ศ. 2461 ว่า “ให้สภากาชาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำาเนินการอันเป็นสาธารณกุศลเพ่ือมนุษยธรรม 

ตามหลักการกาชาดสากล และพึงได้รับการสนับสนุนการดำาเนินงานจากรัฐ”

 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ อุปนายกผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ได้กราบถวายบังคมลาออก 

จากตำาแหน่งเมือ่วันท่ี 21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2516 ทำาให้ตำาแหน่งอปุนายกผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทยน้ันว่างลง

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำาริว ่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ทรงเป็นผู ้ ท่ี เหมาะสมและไว ้วางพระราชหฤทัย จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำารงตำาแหน่ง อุปนายิกา 

ผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520
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พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งอุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย

 นับตั้งแต่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ทรงดำารงตำาแหน่งอุปนายิกา 

ผู้อำานวยการสภากาชาดไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินไป 

ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งแรก ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งท่ี 176 เมื่อวันท่ี 

22 ธันวาคม พ.ศ. 2520 และได้เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกครั้ง

 ในปี พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำารงตำาแหน่งอุปนายิกา 

ผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี 

 สภากาชาดไทยได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นลำาดับ ในปี พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทยได้ดำาเนินกิจการ 

มาเป็นระยะเวลา 125 ปี สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว อาทิ โครงการ 

เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย เพ่ือหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไปยังส่วนภูมิภาค 

ต่างๆ ทั่วประเทศ และงานกาชาด 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงาม
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วันสถำปนำสภำกำชำดไทย

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา 

บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี แห่งการก่อตั้ง 

ซึ่งตรงกับวันที่ 26 เมษายนของทุกปี ณ สถานเสาวภา 
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สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
อปุนำยกิำผูอ้�ำนวยกำรสภำกำชำดไทย

เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงบำตรพระภกิษสุงฆ์ เนือ่งในโอกำสวนัสถำปนำสภำกำชำดไทย
ครบ 125 ปี แห่งกำรก่อตัง้ ณ บรเิวณรอบสระน�ำ้ สถำนเสำวภำ
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พธิถีวำยผ้ำพระกฐนิสภำกำชำดไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายิกาผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดำาเนนิ 

ไปทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำาปี พ.ศ. 2561 ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ ตำาบลอ่าวลึกใต ้

อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 สภากาชาดไทยจัดให้มีการถวายผ้าพระกฐินเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้เจ ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานของ 

สภากาชาดไทย  และเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด รวมท้ังประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีโอกาสทำาบุญร่วมกัน ในปีนี้ 

มีผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำานวน 6,355,282.25 บาท
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สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
อปุนำยกิำผูอ้�ำนวยกำรสภำกำชำดไทย

เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงบำตรพระภกิษสุงฆ์ เนือ่งในโอกำสส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรบัปีใหม่ พ.ศ. 2562
ณ บรเิวณถนนด้ำนหน้ำอำคำรภูมสิริมัิงคลำนสุรณ์ โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายิกาผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดำาเนนิ 

ไปทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ร่วมกับคณะผู้บริหาร 

สภากาชาดไทย คณาจารย์และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี และประชาชน 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณถนนด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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 ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพรปีใหม่ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนท่ีร่วม 

เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ความว่า

 “เน่ืองในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ท่ีเรียกว่า หมาไปหมูมาในคราวน้ี ก็อย่างเดิม 

ขออวยพรให้ทุกๆ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญท้ังอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ 

มีอะไรอยากได้อะไร ก็ได้สมปรารถนา สมกับท่ีได้ช่วยงานกันมาจนเหน่ือยกันมามาก ตลอดปีน้ี 

ก็มีส่ิงท่ีดีเพ่ิมข้ึนมาด้วยความช่วยเหลือของทุกๆ ท่าน ก็บุญท้ังหลายน้ี ก็น่าจะสนองตอบ ทำาให้ท่าน 

ทุกคน ได้รับสิ่งที่น่าพอใจ ก็มาปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ด้วยปีใหม่ที่สดใส แล้วก็ปลายปีก็พบกันอีก”
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กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย ครั้งที่ 328

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายิกาผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดำาเนนิ 

ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย คร้ังท่ี 328 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 

ก่อนการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทย 

คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย เนือ่งในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

คณะกรรมการสภากาชาดไทย
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คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
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กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย ครั้งที่ 329

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายิกาผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 329 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
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กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย ครั้งที่ 330

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 330 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
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กำรประชุมคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย ครั้งที่ 331

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายิกาผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดำาเนนิ 

ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งท่ี 331 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พระราชทานสมุดบันทึก สภากาชาดไทย ประจำาปี พ.ศ. 2562 ให้คณะกรรมการ 

สภากาชาดไทย และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
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งำนเดนิวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดนิสภำกำชำดไทย

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดำาเนนิ 

ไปทรงเปิดงาน “เดินว่ิง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และทรงพระดำาเนินนำาขบวนตามเส้นทางระยะทาง 

3.5 กิโลเมตร และภายหลังจากทรงพระดำาเนินถึงเส้นชัย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ 

ถวายเหรียญรางวัลเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย



29รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

พธิบี�ำเพ็ญกุศลอุทศิถวำยแด่
จอมพล สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำบรพิัตรสุขุมพันธุ์

กรมพระนครสวรรค์วรพนิติ

 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทยจัดพิธีบำาเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ ์

อุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ ้าบรมวงศ์เธอ เจ ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อดีตเคยทรงดำารง

ตำาแหน่งอปุนายกผูอ้ำานวยการสภากาชาดไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2463 – 2475 และทรงมพีระอปุการคณุแก่สภากาชาดไทย

เป็นอเนกประการ
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พธิมีอบเครื่องรำชอสิรยิำภรณ์ เหรยีญกำชำดสดุดี
และเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตแิก่บคุลำกรสภำกำชำดไทยดเีด่น

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป ็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เหรียญกาชาดสดุดีแก่เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างประจำาสภากาชาดไทย แพทย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงาน ครบ 25 ปี และเกษียณอายุ และมอบเข็มอุณาโลมทองคำาและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 

แก่บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสดศรี 

วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ผังการบริหารงานของสภากาชาดไทย





33รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์สภำกำชำดไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2564
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34 
 

สํานักงานบริหาร 

 

วสิัยทัศน 

สํานกังานบริหาร เป็นศนูย์การขบัเคลื�อนสภากาชาดไทยตามพันธกิจที�รับผิดชอบ และเป็นศนูย์บริหาร 

งานกลางของสภากาชาดไทย 

 

พันธกจิ  

สํานกังานบริหาร มีหน้าที�รับผิดชอบงานของสภากาชาดไทยด้านงานประชมุผู้บริหารระดบัสงู งานพิธีการ  

งานสารบรรณ การสร้างภาพลกัษณ์องค์กร การสร้างความสมัพันธ์กับขบวนการกาชาดและเสี �ยววงเดือนแดง

ระหวา่งประเทศ  การวางแผนยทุธศาสตร์ และการบริหารจดัการความเสี�ยง 

 

ยุทธศาสตร   

 1.  ด้านการบริหารจดัการงานประชมุผู้บริหารระดบัสงู งานพิธีการ และงานสารบรรณ 

 2.  ด้านการสื�อสารองค์กรและความเชื�อถือศรัทธา    

3.  ด้านวิเทศสารสนเทศ 

4.  ด้านการจดัทําแผนยทุธศาสตร์ของสภากาชาดไทย 

5.  ด้านการบริหารความเสี�ยงของสภากาชาดไทย 

6.  ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน  

โดยดําเนินการตามยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย ดงันี � 

ยุทธศาสตร์ที� 6 การพฒันาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชงิรุก 

ผลผลิตที� 11 ระบบการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ 

 

สํานักงานบริหาร ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ 

 1.  ฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

 2.  สํานกัวิเทศสมัพนัธ์ 

 3.  สํานกัสารนิเทศและสื�อสารองค์กร 

 4.  สํานกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
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ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 

ภารกิจฝ่ายบริหารงานทั�วไป จดัการประชมุผู้บริหารระดบัสงู ได้แก่ คณะกรรมการสภากาชาดไทย ปีละ 

4 ครั �ง คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เดือนละ 1 ครั �ง และคณะกรรมการเจ้าหน้าที�สภากาชาดไทย วนัพุธ

เว้นวนัพธุ ของทกุเดือน งานเลขานกุารกิจ การประสานงานและอํานวยการอื�นๆ 

 งานพิธีการ การเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ 

พระบรมวงศานวุงศ์  

 

สํานักวเิทศสัมพนัธ 
 

สํานกัวิเทศสมัพนัธ์ เป็นหน่วยงานหลกัที�รับผิดชอบงานด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ทั �งในระดบั 

ทวิภาคีและพหภุาคี กบัสภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงตา่งประเทศ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงระหวา่งประเทศ องค์การระหวา่งประเทศ งานประชมุระหวา่งประเทศ 

งานเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ งานสืบหาติดตามญาติ  ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ 

ภยัพิบัติในต่างประเทศ และประสานงานการรับความช่วยเหลือภัยพิบัติภายในประเทศ รวมทั �งงานพิธีการ

ตา่งประเทศ ต้อนรับแขกผู้มาเยือนจากนานาประเทศ 

 

สรุปกจิกรรมในป พ.ศ. 2561 ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การใหความชวยเหลอืและการสนับสนุนแกสภากาชาดประเทศตางๆ ดงันี � 

1. มอบเครื�องอปุโภค บริโภค และยาสามญัประจําบ้าน จํานวน 1,200 ชดุ คิดเป็นมลูคา่ 100,000 เหรียญ

ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่สภากาชาดเมียนมา เพื�อสนบัสนนุปฏิบตัิการบรรเทาทุกข์ผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ความรุนแรงทางตอนเหนือรัฐยะไข ่ณ ศาลาวา่การรัฐยะไข ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่ 

2. มอบเงิน จํานวน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เพื�อสนับสนุนเสี �ยววงเดือนแดงบังกลาเทศ ในการ

ปฏิบตัิงานบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัจากสถานการณ์ความรุนแรงทางตอนเหนือของรัฐยะไข่ ณ ที�พักพิงชั�วคราว

เมืองคอกซ์บาซาร์ สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 

3. มอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื�อนที� 8 เตียง จํานวน 1 คนั ถงุบรรจโุลหิต ขนาด 350 ml จํานวน 24,000 ถงุ 

และนํ �ายาตรวจหมู่โลหิต จํานวน 2,572 ขวด ให้แก่องค์การกาแดงลาว เพื�อสนับสนุนการจัดหาโลหิตของ 

ศนูย์รับบริจาคเลือดองค์การกาแดงลาว ตามแผนความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและองค์การกาแดงลาว 

ณ โรงแรมดอนจนั พาเลซ โฮเตล็ แอนด์ คอนเวนชั�น เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

4. มอบงบประมาณ จํานวน 500,000 บาท สนบัสนนุองค์การกาแดงลาว ในการดําเนินการจัด “กิจกรรม

เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้โครงการด้านโลหิตขององค์การกาแดงลาว (Strengthening LRC Blood Programme)” 

ซึ�งจดัโดยศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และองค์การกาแดงลาว  

5. มอบเงินบริจาค จํานวน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่สภากาชาดญี�ปุ่ น เพื�อใช้ในการดาํเนินการ

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยัและแผน่ดินถลม่ในประเทศญี�ปุ่ น 
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2. การประชุม/สัมมนา/อบรมระหวางประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2561 สํานักวิเทศสัมพันธ์ได้ประสานงานอํานวยความสะดวกให้กับคณะผู้บริหารรวมถึง

บคุลากรสภากาชาดไทย ในการเดินทางเข้าร่วมประชมุ/สมัมนา/อบรมระหวา่งประเทศตา่งๆ ดงันี � 

 การประชมุสภากาชาดพนัธมิตร ในเหตกุารณ์แผน่ดินไหวครั �งใหญ่ บริเวณประเทศญี�ปุ่ นฝั�งตะวนัออก

เมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ประเทศญี�ปุ่ น 

 การประชมุพนัธมิตรอาสาสมคัร ครั �งที� 2 (Second Volunteering Alliance Meeting) เมื�อวนัที� 5 – 10 

มีนาคม พ.ศ. 2561 กรุงมาดริด ราชอาณาจกัรสเปน 

 การประชุมผู้ นํากาชาดและเสี �ยววงเดือนแดงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั �งที�  15  

(15th Southeast Asia Red Cross Red Crescent Leadership Meeting) เมื�อวนัที� 10 – 11 เมษายน พ.ศ. 2561 

ณ รัฐมะละกา มาเลเซีย 
 

 
15th Southeast Asia Red Cross Red Crescent Leadership Meeting 

 
 การประชุมชี �แจงเกี�ยวกับการดําเนินโครงการความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างสภากาชาดไทย 

และองค์การกาแดงลาว เมื�อวนัที� 22 – 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 การประชมุสภากาชาดพนัธมิตรสภากาชาดเนปาล เมื�อวนัที� 16 – 19 กนัยายน พ.ศ. 2561 ณ สหพนัธ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 

 การประชมุความร่วมมือระหวา่งสภากาชาดจีน กาชาดและเสี �ยววงเดือนแดงในกลุม่ประเทศอาเซียน 

(China-ASEAN Red Cross and Red Crescent Cooperation Forum) เมื�อวนัที� 12 – 14 กันยายน พ.ศ. 2561 

ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 การอบรมหลกัสตูรสําหรับผู้บริหารระดบักลางประจําปี พ.ศ. 2561 (The 2018 ACE Programme 

Module) ในหวัข้อ “Rapid Assessment on Women and Children” เมื�อวนัที� 24 – 25 กนัยายน พ.ศ. 2561  

ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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 การประชุมสมัมนาสภากาชาด ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื�อการฟื�นคืนสู่สภาวะปกติหลงัเกิดภัย 

(Red Cross Coalition for Resilience) และการประชุมความร่วมมือสภากาชาดพันธมิตรของสภากาชาดเมียนมา 

ประจําปี พ.ศ. 2561 (MRCS Partnership Meeting 2018) เมื�อวนัที� 14 – 17 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงเนปยีดอ 

(Nay Pyi Taw) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่ 
 

 
Myanmar Red Cross Society Partnership Meeting 2018 

 
 การประชุมสภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ครั �งที� 10 (10 t h  Asia 

Pacific Regional Conference of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) 

เมื�อวนัที� 11 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 
3. การประสานความรวมมอืและความสัมพันธระหวางประเทศ 

 

 
วนัที� 12 – 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะผู้แทนสภากาชาดไทย นําโดย นายเตช บนุนาค 

ผู้ ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และนายสวนิต คงสิริ ผู้ ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 

เดินทางลงพื �นที�สาํรวจความจําเป็นในการให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ที�ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์ความรุนแรงในรัฐยะไข่ 

ณ ศาลาว่าการรัฐยะไข่ เมืองชิตตเว (Sittwe) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 



38 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

 

38 
 

  
 วนัที� 26 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทยได้สง่หน่วยแพทย์เคลื�อนที�สภากาชาดไทย ไปตรวจ

รักษาผู้พลดัถิ�นและชาวเมืองท้องถิ�น ณ เขตคอกซ์บาซาร์ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยแบ่งเป็น 2 ทีม 

ทีมแรกจดัตั �งจดุปฏิบตัิงานที�คา่ยพกัพิงของข้าหลวงใหญ่ผู้ ลี �ภยัแห่งสหประชาชาติ 4 (UNHCR Camp 4) โซน O 

พื �นที� Madhrehara ทีมที�สองจดัตั �งจดุปฏิบตัิงานที�โรงเรียนรัฐบาลตวัอย่าง (Ukhia Model Government School) 

ณ แขวงอคุเฮีย เขตคอกซ์บาซาร์ 

  ตลอดระยะเวลา 4 วัน หน่วยแพทย์สภากาชาดไทยได้ตรวจรักษาผู้ป่วย จํานวนทั �งสิ �น 2,564 ราย 

ซึ�งสว่นใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กอายุตํ�ากว่า 15 ปี โรคที�มีจํานวนผู้ ป่วยมากที�สดุ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ 

โรคกระดกูและกล้ามเนื �อ และโรคระบบทางเดินอาหาร กิจกรรมดงักลา่วเป็นโครงการริเริ�มจากสถานเอกอคัรราชทตู 

ณ กรุงธากา โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาเสี �ยววงเดือนแดงบังกลาเทศ UNHCR และหน่วยงานต่างๆ 

ของรัฐบาลบงักลาเทศ 

 

4. การตอนรับผูมาเยือนสภากาชาดไทย 
 

 
วนัที� 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้แทนจากสภากาชาดเยอรมนั เดินทางเข้าเยี�ยมชมการปฏิบติังาน 

ของศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสวนง ูสถานเสาวภา ในโอกาสนี � นายเตช บนุนาค ผู้ ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร 

พร้อมด้วยนายสวนิต คงสิริ ผู้ ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ ให้การต้อนรับ 

ณ ห้องประชมุศนูย์รับบริจาคอวัยวะ ชั �น 5 อาคารเทิดพระเกียรติฯ  
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วนัที่ 3 และ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 

ส านกังานภูมิภาคกรุงเทพฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชมการปฏิบติังานของสภากาชาดไทย 
 

 
วนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะท างานให้การสนบัสนนุกลุม่ประเทศในลุ่มแม่น า้โขง  

สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงต่างประเทศแคนาดา 
(Global Affairs Canada) น าโดย Ms. Connie Tulus เจ้าหน้าที่อาวโุสด้านการพฒันา หลกัสตูรประจ าภูมิภาคอาเซียน 

กระทรวงต่างประเทศแคนาดา เดินทางเข้าพบผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบคุลากร เพื่อหารือเก่ียวกบัการบูรณาการ 
เร่ืองเพศภาวะและความหลากหลาย จากนัน้เดินทางเข้าพบผู้อ านวยการส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทักษ์ 

เพื่อเรียนรู้และเย่ียมชมการปฏิบติังานของส านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 
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5. งานบริการดานกจิกรรมสานสัมพันธครอบครัว (Restoring Family Links) 

 สํานกัวิเทศสมัพนัธ์ สํานกังานบริหาร ได้ปฏิบตัิหน้าที�ในการสานสมัพนัธ์ครอบครัว โดยให้ความช่วยเหลือ

แก่บุคคลที�ขาดการติดต่อสื�อสารหรือพลัดพรากจากกัน โดยมีสาเหตุอันเนื�องมาจากภัยการสู้ รบ  ภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ การอพยพโยกย้ายถิ�นฐาน หรือการถูกจับกุมคมุขงั ให้ได้กลบัมาพบกับครอบครัวอีกครั �ง โดยมี

วตัถปุระสงค์ เพื�อลดความวิตกกงัวลของบคุคลที�ต้องพลดัพรากจากครอบครัว  

งานบริการด้านกิจกรรมสานสมัพนัธ์ครอบครัว ประกอบด้วยการสืบหาติดตามสมาชิกของครอบครัวที�สญูหาย

ตามคําร้องของญาติโดยตรง (Tracing Request) รวมถึงคําร้องที�ส่งผ่านสภากาชาด/สภาเสี �ยววงเดือนแดง  

และคณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ สํานกังานประจําประเทศที�ผู้ ยื�นคําร้องพํานกัอยู่ อีกทั �งการเป็นสื�อกลาง

ในการนําสง่ขา่วสารของครอบครัวผา่นทางจดหมายกาชาด (Red Cross Message)  

 ทั �งนี � ในปี พ.ศ. 2561 สํานักวิเทศสัมพันธ์ได้ให้บริการสืบหาติดตามญาติ และการติดต่อผ่านจดหมาย

กาชาด จํานวนกว่า 22 ครั �ง รวมทั �งได้ส่งผู้ แทนจากสํานักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมระดบัภมิูภาค

ด้านกิจกรรมสืบหาติดตามญาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 (RFL Regional Meeting 2018) เมื�อวนัที� 3 – 5 ตลุาคม 

พ.ศ. 2561 ณ กรุงกาฐมาณฑ ุสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลด้วย 

 

 

Restoring Family Links Regional Meeting 2018 
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สํานักสารนิเทศและสื่อสารองคกร 

 

สํานักสารนิเทศและสื�อสารองค์กร เป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ  

ของสภากาชาดไทย รับผิดชอบงานด้านการจัดหา รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย  

เพื�อเผยแพร่แก่หน่วยงานภายใน ภายนอก และแก่สาธารณชน ให้บริการข้อมลูข่าวสารผ่าน Call Center 1664 

ผลิตสื�อต่างๆ เพื�อการประชาสมัพันธ์ งานสร้างเครือข่ายความสมัพันธ์กับองค์กรสาธารณชน และสื�อมวลชน 

ดําเนินการในด้านงานพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเพื�อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ

สภากาชาดไทย 

 

สํานักสารนเิทศและสื่อสารองคกร ประกอบดวย 2 กลุมงาน และ 1 งาน คอื 

 1.  กลุม่งานสารนิเทศ 

 2.  กลุม่งานสื�อสมัพนัธ์ 

 3.  งานพิพิธภณัฑ์และหอจดหมายเหตสุภากาชาดไทย 

 

ผลการดําเนนิงานตลอดป พ.ศ. 2561 เชน 

1. งานเอกสารสิ่งพิมพ 

1.1 จดัทําจดหมายขา่ว “กาชาดสมัพนัธ์” เผยแพร่รายปักษ์ 24 ฉบบั ฉบบัละ 2,500 เลม่  

รวมจํานวนทั �งสิ �น 60,000 เลม่   

      



42 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

 

42 
 

1.2 จดัท านิตยสาร “สนองโอฐสภากาชาดไทย” เผยแพร่ราย 3 เดือน รวม 4 ฉบบั ฉบบัละ 8,000 เลม่ 
รวมจ านวนทัง้สิน้ 32,000 เลม่ 

      
 
1.3 จดัท าหนงัสือพระราชกรณียกิจสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี อปุนายิกา

ผู้อ านวยการสภากาชาดไทย ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 1,000 เลม่ 
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1.4 จดัทําสมดุปฏิทินกิจกรรมและหมายเลขโทรศพัท์ ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 5,000 เลม่ 

 
 

1.5 จัดทําหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ ค 125 เรื�องสุขภาพน่ารู้ เนื�องในโอกาส 125 ปี สภากาชาดไทย 

จํานวน 1,000 เลม่  
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2. ประสานงานกับสื่อมวลชนในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ของสภากาชาดไทย 
   

 
วนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 นายแพทย์อธิศพนัธุ์ จลุกทพัพะ ศลัยแพทย์ประจ าศนูย์สริิกิต์ิบรมราชินีนาถ (เพื่อโรคมะเร็งเต้านม) 

และนางอพชัชา อิทธิยาวฒุิ พยาบาลวิชาชีพ ประจ าศนูย์สิริกิต์ิบรมราชินีนาถ ให้สมัภาษณ์สดในรายการบ่ายนีม้ีค าตอบ 
ในการประชาสมัพนัธ์โครงการรักษาผู้ ป่วยมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 

 
3. งานเผยแพร่ข่าวผา่นสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์  
 

 
เว็บไซต์ของสภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th/news/ 

 



45รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

 

45 
 

4. งานผลติรายการวทิยุ  

4.1 ผลิตรายการวิทยุ “สภากาชาดไทย Red Cross on Radio” ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง

มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับรีุ F.M. 89.5 MHz ออกอากาศทกุวนัเสาร์ ตั �งแตเ่วลา 04.00 – 04.30 น. 

4.2 ผลิตรายการวิทย ุ“กาชาดเพื�อชีวิต” ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการขนส่งทหารบก 

F.M. 102 MHz ออกอากาศทกุวนัหลงัขา่วต้นชั�วโมง 11.00 น. 
 

5. โครงการและกจิกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธภารกจิของสภากาชาดไทย 

 

 
วนัที� 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 สาํนกัสารนิเทศและสื�อสารองค์กร สํานักงานบริหาร จดัโครงการสภากาชาดไทยพบสื�อมวลชน 

ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สรุวงศ์ 

 

 
วนัที� 3 – 5 สงิหาคม พ.ศ. 2561 โครงการสื�อมวลชนเยี�ยมชมศนูย์ราชการุณย์ฯ (Press Tour)  

เพื�อติดตามโครงการพฒันาศนูย์ราชการุณย์ฯ เขาล้าน จงัหวดัตราด และร่วมทําข่าวกิจกรรม 

โดยมีนายเตช บนุนาค ผู้ ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ 
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6. พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย  
  6.1 งานน าชมพิพิธภณัฑ์ฯ โดยจดัแสดงความรู้เก่ียวกับประวตัิ ความเป็นมา และภารกิจหน้าท่ี

ของสภากาชาดไทย ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั การประชาสมัพนัธ์ และการจดันิทรรศการหมนุเวียนในโอกาสต่างๆ 
การพฒันาระบบบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการจดักิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่เดก็และเยาวชน 

 

 
 
  6.2 รวบรวมเอกสารท่ีมีคณุคา่ เอกสารส าคญัท่ีเก่ียวกบัประวตัิ ความเป็นมาของสภากาชาดไทย 
วิเคราะห์และประเมินคณุคา่เอกสาร จัดเรียง จัดท าค าอธิบาย และบันทึกข้อมลูเอกสารจดหมายเหตดุ้วยระบบ
สารสนเทศจดหมายเหต ุรวมถึงการเก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตตุ้นฉบับและเอกสารจดหมายเหตใุนรูปแบบ
ดิจิทลัตา่งๆ พร้อมทัง้เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์งานจดหมายเหตสุภากาชาดไทย และให้บริการค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบั
การจดัการเอกสารและเอกสารจดหมายเหตแุก่หน่วยงานภายในและบคุคลทัว่ไป 
 
 พิพิธภณัฑ์สภากาชาดไทย เปิดให้เข้าชมนิทรรศการในวนัจนัทร์ – วนัศกุร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยไม่เสีย
คา่เข้าชม ส าหรับการค้นคว้าเอกสารในหอจดหมายเหตมุหิดลวงศานุสรณ์ หากมีความประสงค์ต้องการค้นคว้า
ข้อมลูเป็นการเฉพาะ สามารถท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือขออนญุาตเข้าค้นคว้า 
 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

รับผิดชอบงานด้านแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสภากาชาดไทย ประสาน ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามแผน 
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1. การดําเนนิการดานยุทธศาสตร และแผนของสภากาชาดไทย 

 1.1 จดัทําแผนปฏิบตัิการสภากาชาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2 จดัทําแผนปฏิบตัิการสภากาชาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.3 ประสานงานด้านยทุธศาสตร์และแผนงานหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย และหน่วยงานภายนอก 

เช่น สํานกังบประมาณ กระทรวงการคลงั สํานกันายกรัฐมนตรี  

 

2. งานดานตดิตามและประเมนิผลของสภากาชาดไทย 

 2.1 จดัทํารายงานผลการปฏิบตัิงานรายเดือน (ตามตวัชี �วดัสภากาชาดไทยที�นําสง่สํานกังบประมาณ)  

2.2 จัดทํารายงานการติดตามผลก ารปฏิบัติ ง าน  ราย ไตรมาส  จําน วน  4 ฉบับ / ปี  ซึ� ง เ ป็ น

การรายงานการติดตามผลการปฏิบตัิงาน ตามแผนปฏิบตัิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.3 จดัทํารายงานประเมินผลความสําเร็จในการนําสง่ผลผลิตตามยทุธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการ

ของสภากาชาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.4 จัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานของหน่วยงานในสงักัดสภากาชาดไทย 

ตามแผนปฏิบตัิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

3. งานดานการวจัิยของสภากาชาดไทย 

 3.1 ประสานงานกบัสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ในการเชื�อมโยงงานวิจยั และการพัฒนาระบบ

ข้อมลูขา่วสารการวิจยั 

 3.2 จดัอบรมคลินิกวิจยักาชาด จํานวนทั �งสิ �น 5 ครั �ง และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ในการดําเนินการ

วิจยัจนเสร็จสิ �นโครงการ จํานวน 25 โครงการ 

 

4. งานดานการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงของหนวยงานสภากาชาดไทย 

4.1 ให้คําแนะนําในเรื�องการจดัทําแผนการบริหารความเสี�ยง ให้แก่หน่วยงานตา่งๆ ของสภากาชาดไทย 

4.2 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนและติดตามแผนการบริหารความเสี�ยง ตลอดจนให้หน่วยงาน 

ทบทวนเหตกุารณ์ความเสี�ยงและแผนบริหารความเสี�ยงที�ใช้ในปัจจุบัน รวมทั �งตัวชี �วดัต่างๆ เพื�อปรับและเพิ�ม

วิธีการตอบสนองความเสี�ยงให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ �น รวมทั �งเพื�อค้นหาความเสี�ยงใหมใ่นระดบัที�มีนยัสําคญั ซึ�งอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายในระดบัองค์กร 

4.3 จดัทําแผนการบริหารความเสี�ยงของหน่วยงานในสภากาชาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 20 หน่วยงานในสภากาชาดไทย และเพื�อนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของสภากาชาดไทย 

4.4 จัดทํารายงานและประเมินผลงานการบริหารความเสี�ยงของทุกหน่วยงานในสภากาชาดไทย

ในภาพรวม เพื�อรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงของสภากาชาดไทย รับทราบความคืบหน้าตลอดจน

ปัญหาและอปุสรรคที�ถกูค้นพบได้อย่างถกูต้องและทนัเวลา  
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สํานักงานกลาง 
 

  
วิสัยทัศน 

เป็นหน่วยงานสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของบคุลากรสภากาชาดไทย ด้านบริการยานพาหนะ การปฏิบัติ

พิธีการทางศุลกากร หนังสือเดินทางสําหรับผู้บริหาร  และกํากับดูแลหน่วยงานให้บริการสังคม เพื�อเรียนรู้

ประวตัิศาสตร์ด้านมนษุยธรรมของสภากาชาดไทย และชมุชนต้นแบบผู้สงูอายสุขุภาพด ี

 

พันธกจิ  

เป็นหน่วยงานกลางอํานวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสภากาชาดไทย โดยดําเนินการ 

ในด้านการให้บริการยานพาหนะ การให้บริการด้านพิธีการทางศลุกากร หนงัสือเดินทางและการตรวจลงตราและ

ทําหน้าที�กํากับดแูลหน่วยงานที�ให้บริการสังคมตามเป้าหมาย โดยกํากับดแูลการบริหารจัดการโครงการที�พัก

ผู้สงูอายสุวางคนิเวศ ให้เป็นต้นแบบชมุชนผู้สงูอายทีุ�มีรายได้ระดบัปานกลาง ให้มีชีวิตอิสระ มีคณุค่า และพึ�งพา

ตนเอง ศนูย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวดัตราด ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ด้านมนุษยธรรม

ของสภากาชาดไทย และศนูย์สวางคนิวาส ให้เป็นสถานที�พกัผอ่นและฟื�นฟสูขุภาพอนามยัของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร 

ดําเนินการตามยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย ดงันี � 

ยุทธศาสตร์ที� 4  การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน 

ผลผลิตที� 8  คณุภาพชีวิตที�ดีขึ �นของผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชนที�ด้อยโอกาสตามต้นแบบของ

 สภากาชาดไทย 

ยุทธศาสตร์ที� 6  การพฒันาระบบแบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชงิรุก 

ผลผลิตที� 11  ระบบการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ 

ผลผลิตที� 12 การสื�อสารและประชาสัมพันธ์ของสภากาชาดไทย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั�วถึง 

และอย่างรวดเร็ว 
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หน่วยงานหลักและหน่วยงานในก ากับ 
1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานกลาง กรุงเทพมหานคร 

  2. ศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวดัตราด 
3. อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย จงัหวดัสมทุรปราการ 
4. ศนูย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย จงัหวดัสมทุรปราการ 

 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานของส านักงานในด้านงานสารบรรณและธุรการ งานเลขานุการ
ผู้บริหาร งานบริการห้องประชุม งานพัสด ุงานบุคลากร งานอาคารสถานท่ี งานจัดซือ้จัดจ้าง งานนโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์ รวมถึงงานติดตอ่ประสานงานอ านวยความสะดวกระหวา่งหน่วยงานในก ากบัของส านกังานกลาง 
งานงบประมาณ งานการเงินและบญัชี งานบริการและยานพาหนะ งานศลุกากร งานหนงัสือเดินทางและตรวจลงตรา 
(วีซ่า) ส าหรับผู้แทนสภากาชาดไทยท่ีได้รับอนญุาตไปปฏิบตัิงานตา่งประเทศ 
 

งานพิธีการทางศุลกากร 
 

ให้บริการหน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ในการปฏิบตัิพิธีการศลุกากรน าสิ่งของจากตา่งประเทศเข้ามา
ในราชอาณาจกัร เพ่ือการรักษาพยาบาล การศกึษาวิจยั และการบรรเทาสาธารณภยัในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 
ด าเนินงานด้านศลุกากร 131 เร่ือง มลูคา่สิ่งของบริจาครวมภาษีท่ีได้รับการยกเว้นอากรขาเข้ามีมลูค่า รวมทัง้สิน้ 
103,512,316.73 บาท  และอ านวยความสะดวกในการน าสิ่งของผ่านด่านศลุกากรเข้าประเทศให้หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 
รวม 75 ครัง้  

 
สรุปรายงานกิจการดา้นศุลกากรของส านักงานกลาง ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
การน าเข้าสิ่งของจากต่างประเทศ มูลค่าสิ่งของและภาษีอากรที่ได้รับยกเว้น 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน 
(เร่ือง) 

ขอยกเว้น
ภาษีอากร 
(เร่ือง) 

มูลค่าสิ่งของ               
(บาท) 

อากร+
มูลค่าเพิ่ม             
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

1 ส านกังานบริหาร  2  1 1,036,937.70 960,204 1,997,141.70 
2 ส านกังานกลาง  2 - - - - 
3 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 43  9 29,692,476.38 5,242,871 34,935,347.38 
4 ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 48 17 59,096,251.65 7,483,576 66,579,827.65 
5 ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ 32 - - - - 
6 ศนูย์รับบริจาคอวยัวะ  4 - - - - 

รวมทัง้สิน้ 131 27 89,825,665.73 13,686,651 103,512,316.73 
 

การนำาเข้าสิ่งของจากต่างประเทศ มูลค่าสิ่งของและภาษีอากรที่ได้รับยกเว้น

ลำาดับ หน่วยงาน จำานวน
(เรื่อง)

ขอยกเว้น
ภาษีอากร

(เรื่อง)

มูลค่าสิ่งของ               
(บาท)

อากร+
มูลค่าเพิ่ม             

(บาท)

มูลค่ารวม
(บาท)

1 ส�ำนักงำนบริหำร 2 1 1,036,937.70 960,204 1,997,141.70

2 ส�ำนักงำนกลำง 2 - - - -

3 โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ 43 9 29,692,476.38 5,242,871 34,935,347.38

4 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 48 17 59,096,251.65 7,483,576 66,579,827.65

5 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 32 - - - -

6 ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ 4 - - - -

รวมทั้งสิ้น 131 27 89,825,665.73 13,686,651 103,512,316.73
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สรุปรายงานกจิการดานปฏบิตัพิิธกีารศุลกากร (ออกของ) ประจําป พ.ศ. 2561 
 

ลาํดับ หน่วยงาน 
จาํนวน 

(เรื�อง) 

การดาํเนินการ 

(ครั�ง) 

มูลค่าที�ได้รับการยกเว้น 

(บาท) 

� ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ �� �� - 

� ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ �� �� - 

� ศนูย์รับบริจาคอวยัวะ   �   � - 

� โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ �� �� - 

� สํานกังานบรรเทาทกุข์ฯ   �   � - 

รวม �� �� - 

 

 

งานหนังสอืเดินทางสําหรับผูบริหาร 
 

ให้บริการจัดทําหนังสือเดินทางราชการแก่ผู้บริหารระดับสูงของสภากาชาดไทยตามที�ได้รับอนุมัติให้

เดินทางไปปฏิบตัิภารกิจตา่งประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 จํานวนทั �งสิ �น 8 รายการ 

 

สรุปรายงานกจิการงานหนังสอืเดนิทางราชการและตรวจลงตราหนังสอืเดนิทาง ประจําป พ.ศ. 2561 
 

ลาํดับ หน่วยงาน 
จาํนวน 

(เรื�อง) 

การดาํเนินการ 

(ครั�ง) 
หมายเหต ุ

� สํานกังานบริหาร � �  

� โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ � � 
วีซา่ประเทศภูฏาน 

สํานกัวิเทศสมัพนัธ์เป็นผู้ ดําเนินการ 

� สถานเสาวภา � �  

� สํานกัวิเทศสมัพนัธ์ � �  

� ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ � �  

รวม � �  

 

การใหบริการยานพาหนะแกหนวยงานภายในสภากาชาดไทย 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดระบบยานพาหนะเพื�ออํานวยความสะดวกแก่บุคลากรตามภารกิจของ 

ทกุหน่วยงาน ในการเดินทางไปปฏิบตัิงานและให้บริการแก่ประชาชน จํานวนทั �งสิ �น 2,626 ครั �ง ดงันี �                                                              
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สรุปรายงานกิจการดา้นปฏิบตัิพิธกีารศุลกากร (ออกของ) ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน 
(เร่ือง) 

การด าเนินการ 
(ครัง้) 

มูลค่าที่ได้รับการยกเว้น 
(บาท) 

1 ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 25 25 - 
2 ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ 22 22 - 
3 ศนูย์รับบริจาคอวยัวะ   4   4 - 
4 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 23 23 - 
5 ส านกังานบรรเทาทกุข์ฯ   1   1 - 

รวม 75 75 - 
 

 
งานหนังสือเดินทางส าหรับผู้บริหาร 

 

ให้บริการจัดท าหนังสือเดินทางราชการแก่ผู้บริหารระดับสูงของสภากาชาดไทยตามท่ีได้รับอนุมัติให้
เดินทางไปปฏิบตัิภารกิจตา่งประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนทัง้สิน้ 8 รายการ 
 
สรุปรายงานกิจการงานหนังสือเดินทางราชการและตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
ล าดับ หน่วยงาน จ านวน 

(เร่ือง) 
การด าเนินการ 

(ครัง้) หมายเหต ุ

1 ส านกังานบริหาร 2 2  

2 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 3 2 วีซา่ประเทศภูฏาน 
ส านกัวิเทศสมัพนัธ์เป็นผู้ด าเนินการ 

3 สถานเสาวภา 1 1  
4 ส านกัวิเทศสมัพนัธ์ 1 1  
5 ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 1 1  

รวม 8 7  
 

การให้บริการยานพาหนะแก่หน่วยงานภายในสภากาชาดไทย 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดระบบยานพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคลากรตามภารกิจของ 
ทกุหน่วยงาน ในการเดินทางไปปฏิบตัิงานและให้บริการแก่ประชาชน จ านวนทัง้สิน้ 3,097 ครัง้ ดงันี ้                                                              
 
 

ลำาดับ หน่วยงาน จำานวน (เรื่อง) การดำาเนินการ (ครั้ง) มูลค่าท่ีได้รบัการยกเว้น (บาท)

1 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 25 25 -

2 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 22 22 -

3 ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ 4 4 -

4 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 23 23 -

5 ส�ำนักงำนบรรเทำทุกข์ฯ 1 1 -

รวม 75 75 -

ลำาดับ หน่วยงาน
จำานวน

(เรื่อง)

การดำาเนินการ

(ครั้ง)
หมายเหตุ

1 ส�ำนักงำนบริหำร 2 2

2 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 3 2
วีซ่ำประเทศภูฏำน

ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ด�ำเนินกำร

3 สถำนเสำวภำ 1 1

4 ส�ำนักวิเทศสัมพันธ์ 1 1

5 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 1 1

รวม 8 7
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รายงานการให้บริการยานพาหนะ ส านักงานกลาง ประจ าป ีพ.ศ. 2561 

 

ล าดับ หน่วยงาน 

ปฏบิัติงานในกรุงเทพ
และปริมณฑล 

ปฏบิัติงาน
ต่างจังหวัด รวม 

จ านวน 
(ครัง้) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จ านวน
(ครัง้) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

จ านวน
(ครัง้) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

1 ส านกังานบริหาร 3 27 - - 3 27 
  -  ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ 48 837 9 3,739 57 4,576 
  -  ส านกัสารนเิทศและส่ือสารองค์กร 381 12,364 37 25,961 418 38,325 

2 ส านกังานกลาง 339 20,047 12 12,712 351 32,759 
3 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 3 75 - - 3 75 
4 ส านกังานยวุกาชาด 53 1,529 36 13,790 89 15,319 
5 ส านกังานจดัหารายได้ 147 3,243 8 3,119 155 6,362 
6 ส านกังานการคลงั 11 194 2 340 13 534 
7 ส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล 14 755 1 227 15 982 
8 ส านกังานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 199 9,887 49 19,585 248 29,472 
9 ศนูย์ดวงตา 293 15,420 39 9,990 332 25,410 

10 ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 310 5,740 2 159 312 5,899 
11 ศนูย์รับบริจาคอวยัวะ 256 13,495 13 2,181 269 15,676 
12 ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 864 7 4,117 23 4,981 

13 ศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพ
อนามยั 103 5,304 23 8,232 126 13,536 

14 มลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 52 1,266 3 905 55 2,171 
15 ส านกังานบริหารระบบกายภาพ 59 1,321 26 11,023 85 12,344 
16 ส านกังานตรวจสอบ 6 277 20 7,176 26 7,453 
17 สมาคมศิษย์เกา่วิทยาลยัพยาบาล 10 951 1 231 11 1,182 
18 สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย 24 430 9 2,955 33 3,385 

19 สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา  
สภากาชาดไทย 2 95 - - 2 95 

รวม 2,329 94,121 297 126,442 2,626 220,563 
 

 
 

ลำาดับ หน่วยงาน

ปฏิบัติงานในกรุงเทพ
และปริมณฑล

ปฏิบัติงาน 
ต่างจังหวัด รวม

จำานวน
(ครัง้)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

จำานวน
(ครัง้)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

จำานวน
(ครัง้)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

1 ส�ำนักงำนบริหำร 3 27 - - 3 27

  -  ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 48 837 9 3,739 57 4,576

  -  ส�ำนักสำรนิเทศและสื่อสำรองค์กร 381 12,364 37 25,961 418 38,325

2 ส�ำนักงำนกลำง 339 20,047 12 12,712 351 32,759

3 โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 3 75 - - 3 75

4 ส�ำนักงำนยุวกำชำด 53 1,529 36 13,790 89 15,319

5 ส�ำนักงำนจัดหำรำยได้ 147 3,243 8 3,119 155 6,362

6 ส�ำนักงำนกำรคลัง 11 194 2 340 13 534

7 ส�ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล 14 755 1 227 15 982

8 ส�ำนักงำนบริหำรกิจกำรเหล่ำกำชำด 199 9,887 49 19,585 248 29,472

9 ศูนย์ดวงตำ 293 15,420 39 9,990 332 25,410

10 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 310 5,740 2 159 312 5,899

11 ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ 256 13,495 13 2,181 269 15,676

12 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 16 864 7 4,117 23 4,981

13
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยำบำลและสุขภำพ

อนำมัย
103 5,304 23 8,232 126 13,536

14 มูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย 52 1,266 3 905 55 2,171

15 ส�ำนักงำนบริหำรระบบกำยภำพ 59 1,321 26 11,023 85 12,344

16 ส�ำนักงำนตรวจสอบ 6 277 20 7,176 26 7,453

17 สมำคมศิษย์เก่ำวิทยำลัยพยำบำล 10 951 1 231 11 1,182

18 สหกรณ์ออมทรัพย์สภำกำชำดไทย 24 430 9 2,955 33 3,385

19
สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ  

สภำกำชำดไทย
2 95 - - 2 95

รวม 2,329 94,121 297 126,442 2,626 220,563
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ศูนยราชการณุยสภากาชาดไทย เขาลาน จังหวัดตราด 
 

 
 

 ศาลาราชการุณย์ พิพิธภณัฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ � พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9  

สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นอาคารใช้จัดแสดงความเป็นมาของศนูย์รับผู้อพยพชาวกัมพูชา เพื�อเป็นแหล่ง

เรียนรู้เชิงประวตัิศาสตร์ด้านมนุษยธรรม และปลกูฝังความสามคัคีให้กับผู้มาเยือน เปิดให้เข้าชมทุกวนั ยกเว้น 

วนัองัคารและวนัพุธ ตั �งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยจัดให้เจ้าหน้าที� หรือพนักงานของศนูย์ฯ ให้การต้อนรับ 

ฉายวีดิทศัน์ และบรรยายสรุป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) มีผู้ เข้าชม

พิพิธภณัฑ์ รวมทั �งสิ �น จํานวน 14,173 คน 

 

อาคารที�พัก ได้ทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที�มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารที�พกัและอาคารจัดกิจกรรม ให้มี

สภาพดีอยู่เสมอ ปัจจุบันมีอาคารในการให้บริการที�พักและจัดกิจกรรม รวม 19  อาคาร พักได้วนัละ 258 เตียง 

สามารถใช้พื �นที�สําหรับการเข้าคา่ยฝึกอบรมได้ ตั �งแต่ 100 - 1,000 คน และมีเต็นท์สําหรับบริการเช่าพัก จํานวน 

92 หลงั ให้บริการผู้ เข้าพกัเตน็ท์ได้ วนัละ 478 คน  
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สถิติแสดงผลงานของศูนย์ราชการุณย์ฯ  ในการให้บริการค่ายพักแรมและอาคารห้องพัก  
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 

 
 
กิจกรรมพเิศษ 
 

 
วนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 สภากาชาดไทยร่วมกบัเหลา่กาชาดจงัหวดัตราด  

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด พร้อมทัง้หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน จดังานวนัเด็ก ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ณ บริเวณศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวดัตราด มีผู้ ร่วมงาน จ านวน 43,618 คน 

 
 

รายการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน 
(คน) 

จ านวน 
(ครัง้) 

จ านวน 
(คน) 

1. การใช้อาคารรสสุคนธ์ในการเข้าคา่ยอบรม  
    สมัมนาหรือท ากิจกรรม 

97 14,550 45 6,750 77 11,550 

2. การเชา่เต็นท ์ 278 2,419 62 298 79 333 
3. การใช้สถานที่กางเต็นท์ เข้าคา่ยของเยาวชน 9 1,075 6 970 2 370 
4. การใช้อาคารที่พกัทัง้ 19 อาคาร 7,150 31,128 4,003 15,688 6,290 13,075 

รายการ

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

จำานวน 

(ครั้ง)

จำานวน 

(คน)

จำานวน 

(ครั้ง)

จำานวน 

(คน)

จำานวน 

(ครั้ง)

จำานวน 

(คน)

1. กำรใช้อำคำรรสสุคนธ์ในกำรเข้ำค่ำยอบรม 
    สัมมนำหรือท�ำกิจกรรม 97 14,550 45 6,750 77 11,550

2. กำรเช่ำเต็นท์ 278 2,419 62 298 79 333

3. กำรใช้สถำนที่กำงเต็นท์ เข้ำค่ำยของเยำวชน 9 1,075 6 970 2 370

4. กำรใช้อำคำรที่พักทั้ง 19 อำคำร 7,150 31,128 4,003 15,688 6,290 13,075



54 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

54 

 
วนัที่ 18 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 โครงการค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครัง้ที่ 17 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 123 คน 

เป็นชาย 73 คน หญิง 50 คน จาก 17 จงัหวดั ณ ศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวัดตราด 
 

 
วนัที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายสพุงษ์ ลิม้พานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานท าบญุครบรอบ 
การก่อตัง้ศนูย์ราชการุณย์ฯ ครบ 39 ปี โดยม ีนายประเสริฐ ลอืชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวดัตราด ร่วมในงานด้วย  

ณ อาคารรสสคุนธ์ ศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวัดตราด 
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วนัที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวดัตราด ร่วมกบัชดุควบคมุทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ท าการพฒันา 
ขดุลอกรางน า้บริเวณด้านหน้าศาลาราชการุณย์ และเก็บขยะบริเวณหน้าชายหาดเขาล้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล  

 
 

 
วนัที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2561 นายเตช บนุนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร น าอาสายวุกาชาด 

และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ กว่า 300 คน ร่วมกนัปลกูต้นราชพฤกษ์ 860 ต้น ในโครงการ “ป่าที่ภักดี” เฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

12 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวดัตราด 
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วนัที่ 4 สงิหาคม พ.ศ. 2561 นายเตช บนุนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานปลอ่ยพนัธุ์ปลาตะเพียน 

จ านวน 86,000 ตวั ถวายเป็นพระราชกศุลในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สงิหาคม พ.ศ. 2561 จดัโดยส านกังานยวุกาชาด ร่วมกบัศนูย์ราชการุณย์ฯ  

ณ บงึในศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวัดตราด 
 

 
วนัที่ 12 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

ศนูย์ราชการุณย์ฯ ร่วมกบัชดุควบคมุทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ ท าการพฒันาตดัหญ้า แต่งก่ิงต้นไม้ และขุดลอกรางระบายน า้ 
บริเวณศาลาราชการุณย์และรอบๆ ศาลาหลวงพ่อแดง เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล  

ณ ศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวดัตราด   
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อาคารสวางคนเิวศ สภากาชาดไทย 

 

วสิัยทัศน 

อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานในกํากับดแูลของสํานักงานกลาง ต้นแบบที�พักอาศยั

สําหรับผู้สงูอายสุขุภาพดี ที�ไมใ่ช่สถานสงเคราะห์ มุง่เน้น การให้บริการเพื�อความเป็นอยู่ที�ปลอดภยั สะดวกสบาย 

และสง่างาม สนบัสนนุงานวิจยั พฒันาวิชาการและองค์ความรู้ด้านผู้สงูอาย ุเพื�อเป็นแหลง่อ้างอิงในระดบัประเทศ

และอาเซียน 

 

พันธกจิ  

 1. บริหารจดัการอาคารสวางคนิเวศ เพื�อให้บริการแก่ผู้พกัอาศยั ครอบคลมุด้านกายภาพและสิ�งแวดล้อม 

กิจกรรมสําหรับผู้สงูอายดุ้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และจิตวิญญาณ เพื�อความพึงพอใจตอ่ผู้ รับบริการ 

 2. ให้บริการทางวิชาการเพื�อเผยแพร่และแลกเปลี�ยนความรู้ในระดบัหน่วยงาน ระดบัประเทศและนานาชาติ 

 3. สนบัสนนุและพฒันาเครือขา่ยด้านบริการทางวิชาการและการวิจยัเกี�ยวกบัผู้สงูอาย ุ

 4. ทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรมเพื�อดํารงไว้ซึ�งเอกลกัษณ์และภมิูปัญญาไทย 

 5. สืบค้นแสวงหาทรัพยากรและมีการบริหารจดัการที�ดี เพื�อสนบัสนนุการดําเนินงาน 

 6. ตรวจสอบและพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื�องและเป็นระบบ 

 7. สร้างคณุภาพชีวิตและสิ�งแวดล้อมที�ดีตอ่บคุลากรในหน่วยงาน 

 

ยุทธศาสตร 

  ต้นแบบที�พกัอาศยัสําหรับผู้สงูอายสุขุภาพดีของสภากาชาดไทย ที�ใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีคณุคา่ พึ�งพาตนเอง 

 

แผนยุทธศาสตร 

1. ให้บริการด้านกายภาพและสิ�งแวดล้อมสําหรับผู้สงูอายุเพื�อความปลอดภยัและสะดวกสบายสําหรับ 

ชนชั �นกลางตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย 

2. ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยสําหรับผู้ สูงอายุในภาวะปกติและฉุกเฉิน รวมทั �งการส่งต่อเพื�อการ

รักษาพยาบาล 

2.1 บริการด้านสขุภาพอนามยัครอบคลมุการสง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรคและการรักษาพยาบาล 

เบื �องต้นเมื�อบาดเจ็บและ/หรือเจ็บป่วย รวมทั �ง การนําส่งโรงพยาบาลเพื�อการรักษาต่อเนื�องและการช่วยชีวิต 

ตลอดจนการฟื�นฟสูขุภาพและกายภาพบําบดัให้หายหรือทเุลาจากอาการเจ็บป่วยตา่งๆ 

  2.2 จดักิจกรรมนนัทนาการตา่งๆ เพื�อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง 

เหมาะสม และปลอดภยั ตามสภาวะสขุภาพของผู้สงูอายทุั �งในและนอกสถานที� 

3. บรูณาการการทํางานระหวา่งหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 
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ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย 
 
การบริหารจดัการพืน้ที่ศูนย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย 

ศนูย์สวางคนิวาส สภากาชาดไทย มีพืน้ท่ีโดยประมาณ 105 ไร่ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ 
1. ศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
2. สถานีกาชาดท่ี 5 ส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ 
3. อาคารท่ีพกัผู้สงูอายสุวางคนิเวศ 
4. สถานพกัฟืน้สวางคนิวาส 

สภากาชาดไทยได้มีการศึกษา เพ่ือจัดท าผงัแม่บทในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2552 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จากการศกึษาดงักลา่วได้ก าหนดกรอบนโยบายการใช้ท่ีดินเบือ้งต้น โดยแบ่งพืน้ท่ีเป็น  
5 โซน คือ พืน้ท่ีโซนท่ี 1 ได้แก่ พืน้ท่ีอาคารโรงพยาบาล และศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู

พืน้ท่ีโซนท่ี 2 ได้แก่ พืน้ท่ีพกัอาศยั 
พืน้ท่ีโซนท่ี 3 ได้แก่ พืน้ท่ีศนูย์พฒันาบคุคล และศนูย์พฒันาสขุภาพ 
พืน้ท่ีโซนท่ี 4 ได้แก่ พืน้ท่ีศนูย์อนรุักษ์ธรรมชาติ และป่าชายเลน 
พืน้ท่ีโซนท่ี 5 ได้แก่ พืน้ท่ีของมลูนิธิอือ้จือเหลียง 

 

 
 

ในปี พ.ศ. 2561 ส านกังานกลาง ได้จดัท า “โครงการศนูย์การเรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนสวางคนิวาส 
สภากาชาดไทย” จัดจ้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ ออกแบบโครงการ โดยมี
วตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือสงวนรักษาพืน้ท่ีป่าชายเลน ระบบนิเวศ และฟืน้ฟสูภาพป่าชายเลนท่ีเสื่อมโทรม 
2. เพ่ือการบริหารจดัการระบบระบายน า้ในพืน้ท่ีสวางคนิวาสให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใช้ประโยชน์พืน้ท่ีในเชิงสนัทนาการ และการศกึษาธรรมชาติ 
4. สร้างสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจส าหรับผู้ป่วย และผู้สงูอายใุนสวางคนิวาส 
5. เผยแพร่ความรู้แก่บคุคลทัว่ไปเก่ียวกบัการอนรุักษ์ป่าชายเลน 
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 

 
 
วสิัยทัศน์  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถาบนัต้นแบบทางการแพทย์ท่ีมีคณุธรรม ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดบั
นานาชาต ิ

 
พันธกิจ 
  1. ให้บริการรักษาพยาบาล ฟืน้ฟูสมรรถภาพ ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพท่ีเป็นเลิศด้วยการพฒันา
คณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองและการสร้างนวตักรรมทางการแพทย์และการพยาบาล  
  2. สนบัสนนุการค้นคว้าวิจยั ฝึกอบรม และบริการวิชาการท่ีเป็นแหลง่อ้างอิงได้ในระดบัสากล  
  3. บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตวั มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่ง           
การเรียนรู้และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตของบคุลากร 
 
ยุทธศาสตร์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการปรับเปล่ียนการจัดท า แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถบรรลุ วิสยัทศัน์ และยุทธศาสตร์ การเป็นสถาบนั
ต้นแบบในการยกระดบัความสามารถทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลของประเทศ การบริการทางการแพทย์  
และการดแูลรักษาพยาบาลท่ีเป็นเลิศแก่ประชาชนทกุระดบั อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ดงันี ้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดบัความสามารถทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลของประเทศ 
  1.1 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center : EC) เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์การผลิตองค์ความรู้ 
ในการรักษาพยาบาลท่ีมีผลกระทบสูง หรือมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการแพทย์และสงัคม สามารถชีน้ าสงัคม  
ได้อยา่งแท้จริง โดยมีระบบการคดัเลือก การบริหาร และการสนบัสนนุท่ีมีประสิทธิภาพ 

59 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

 

 
 

วสิัยทัศน  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที�มีคณุธรรม ด้วยคณุภาพมาตรฐานระดบั

นานาชาติ 

 

พันธกจิ 

  1. ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื�นฟสูมรรถภาพ ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสขุภาพที�เป็นเลิศด้วยการพัฒนา

คณุภาพอย่างตอ่เนื�องและการสร้างนวตักรรมทางการแพทย์และการพยาบาล  

  2. สนบัสนนุการค้นคว้าวิจยั ฝึกอบรม และบริการวิชาการที�เป็นแหลง่อ้างอิงได้ในระดบัสากล  

  3. บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตวั มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่ง           

การเรียนรู้และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตของบคุลากร 

 

ยุทธศาสตร 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการปรับเปลี�ยนการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถบรรลวิุสยัทัศน์ และยุทธศาสตร์ การเป็นสถาบัน

ต้นแบบในการยกระดบัความสามารถทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลของประเทศ การบริการทางการแพทย์  

และการดแูลรักษาพยาบาลที�เป็นเลิศแก่ประชาชนทกุระดบั อย่างมีประสิทธิภาพและยั�งยืน ดงันี � 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดบัความสามารถทางการแพทยและการรักษาพยาบาลของประเทศ 

  1.1 สร้างศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center : EC) เพื�อก่อให้เกิดผลลัพธ์การผลิตองค์ความรู้ 

ในการรักษาพยาบาลที�มีผลกระทบสงู หรือมีประโยชน์อย่างมากต่อวงการแพทย์และสงัคม สามารถชี �นําสงัคม 

ได้อย่างแท้จริง โดยมีระบบการคดัเลือก การบริหาร และการสนบัสนนุที�มีประสิทธิภาพ 
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  1.2 ผลิตบคุลากรทางการแพทย์ ที�มีอตัลกัษณ์ ซื�อสตัย์ รับผิดชอบ และเอื �ออาทร ที�สอดคล้องกับทิศทาง

และความต้องการของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ด้วยระบบรองรับการดําเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ (การสร้างและอนมุตัิหลกัสตูร การกําหนดระยะเวลา การสร้างแรงจงูใจ) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : บริการทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาลเปนเลศิแกประชาชนทุกระดบั 

 จดักลุม่ผู้ รับบริการตามลกัษณะการดแูลรักษา เพื�อปรับรูปแบบกระบวนการการให้บริการให้เหมาะสม    

ในแตล่ะกลุม่ประเภท โดยมีแนวทาง ดงันี �  

- พฒันารูปแบบการดแูลผู้ป่วยโรคเรื �อรัง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัปริมาณและความต้องการ 

- เน้นการให้บริการและสร้างองค์ความรู้ ในระดบัทุติยภมิูจนถึงระดบัสงูกว่าตติยภมิู (Super tertiary care) 

ซึ�งให้การรักษาผู้ป่วยโรคยากและซบัซ้อน  

- เพิ�มความพึงพอใจ ลดระยะเวลาการรอคอย และกระบวนการที�ไมจํ่าเป็นในการให้บริการผู้ป่วยนอก  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการอยางมปีระสทิธภิาพและย่ังยืน 

  ใช้เป็นฐานในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ที� 1 และ 2 เน้นในเรื�องของการบริหารทรัพยากรให้ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาล เพื�อให้องค์กรก้าวบรรลวิุสยัทศัน์อย่างยั�งยืน ทั �งในส่วน

ของการบริหารจัดการสถานที� บุคลากร งบประมาณ เครื�องมือแพทย์ รวมถึงระบบสนับสนุนอื�นๆ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาพรวม มุ่งเน้นไปยังทิศทาง 

การดําเนินงานที�ชดัเจน และจดัสรรทรัพยากรอย่างสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์โรงพยาบาล การปรับปรุงระบบต่างๆ 

เทียบกบัสิ�งที�ควรจะเป็นในระดบัผู้นํา (Best practice) โดยเฉพาะการบริหารงาน 

  ทั �งนี � ยทุธศาสตร์ทั �งสามสว่นจะมีการเชื�อมโยงกนั เพื�อให้เกิดความสําเร็จและยั�งยืนขององค์กร 

 

จํานวนผูปวยท่ีใหการรักษาและบริการ/จําแนกตามประเภทของการมาตรวจ 

งบประมาณป พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561) 
 

ประเภทผู้รับบริการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

ผู้ป่วยนอกของฝ่ายตา่งๆ �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� 

ผู้ป่วยใน      ��,���      ��,���      ��,���      ��,���      ��,��� 

ผู้ป่วยฉกุเฉิน      ��,���      ��,���      ��,���      ��,���      ��,��� 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ    ���,���    ���,���    ���,���    ���,���    ���,��� 

มารดาคลอดบตุร        �,���        �,���        �,���        �,���        �,��� 

ทารกแรกเกิด        �,���        �,���        �,���        �,���        �,��� 
 

หมายเหตุ : จํานวนผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยฉกุเฉิน นบัรวมอยูใ่นผู้ป่วยนอกของฝ่ายตา่งๆ 

 

ประเภทผู้รับบริการ ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561

ผู้ป่วยนอกของฝ่ำยต่ำงๆ 1,469,114 1,535,241 1,584,904 1,675,921 1,673,305

ผู้ป่วยใน 49,380 50,071 50,584 51,707 53,884

ผู้ป่วยฉุกเฉิน 36,466 37,080 40,264 41,255 43,750

คลินิกพิเศษนอกเวลำรำชกำร 301,904 327,605 339,604 361,883 358,328

มำรดำคลอดบุตร 4,747 4,719 4,513 4,736 4,626

ทำรกแรกเกิด 4,876 4,845 4,668 4,891 4,790
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กจิกรรม 

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปดบริการตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพรางกายใหกับประชาชนท่ัวไป

โดยไมคดิมูลคา  

เนื�องในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

วนัที� 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ � พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9 

วนัที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เปิดบริการตรวจสขุภาพและสมรรถภาพร่างกายในเบื �องต้น 

ให้กบัประชาชนทั�วไปโดยไมค่ิดมลูคา่ เพื�อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล เช่น ตรวจระดบันํ �าตาลและไขมนัในเลือด 

ตรวจองค์ประกอบของร่างกาย วดัรอบเอว และแปรผลการตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจหาหมูโ่ลหิต ตรวจวดั

คลื�นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจหู ตรวจวัดสายตาด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์ และความดันลูกตา ขูดหินปูน ทดสอบ

สมรรถภาพทางกายด้วยจกัรยานวดังาน มีการบรรยาย เรื�อง ตอ่มลกูหมากโตและมะเร็งต่อมลกูหมาก ให้บริการ

ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู ตรวจวดัความหนาแน่นมวลกระดกู ให้คําปรึกษาสตรีวยัทอง และให้คําปรึกษา

ปัญหาสขุภาพ รวมทั �งมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของที�ระลึกจากร้าน ฬ.จุฬา เพื�อนํารายได้สมทบทุนช่วยเหลือ

ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และมีการจําหน่ายยาสามญัประจําบ้านในราคาพิเศษ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



62 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

62 

 
วนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดบริการตรวจสขุภาพ 

และสมรรถภาพร่างกายให้กบัประชาชนทัว่ไปโดยไมค่ดิมลูคา่ เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ณ โถงชัน้ลา่ง อาคาร ภปร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

 
ความร่วมมือด้านการวิจัยการแพทย์แม่นย า (Precision Medicine) ส าหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
 

 
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนาม 

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือด้านการวจิยัการแพทย์แมน่ย า (Precision Medicine) ส าหรับผู้ ป่วยมะเร็งเต้านม  
โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ หวัหน้าศนูย์สริิกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย นายแพทย์สขุมุ กาญจนพิมาย  

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อ านวยการสถาบนัวจิยัวิทยาศาสตร์การแพทย์  
และนายแพทย์อธิศพนัธุ์ จลุกทพัพะ ศลัยแพทย์ ศนูย์สริิกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม   

ณ ห้องประชมุศนูย์สริิกิติ์บรมราชินีนาถ ชัน้ 9 อาคารวอ่งวานิช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
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“คลินิกเคลื่อนที่” ช่วยเหลือผู้พิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 
 

 
 
 

 
วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปลอ่ยรถคาราวาน  

“คลนิิกเคลือ่นท่ี” จฬุาฯ ใสใ่จ อยูไ่กล เราไปหา ครัง้ที่ 1 โดยออกปฏิบตัิภารกิจที่จงัหวดับรีุรัมย์  
ณ บริเวณหน้าอาคารภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
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ประชุมวิชาการร่วม Kyoto Perfectural University คร้ังท่ี 4 
 

 
 
 

 
วนัท่ี 31 สงิหาคม พ.ศ. 2561 รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พนัธุ์ หวัหน้าฝ่ายจกัษุวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
รศ.พญ.วิลาวณัย์ พวงศรีเจริญ  หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลกูถา่ยกระจกตา 

และการใช้สเตม็เซลล์รักษาโรคตา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ Prof.Shigeru Kinoshita M.D., Ph.D. และ Prof.Chie Sotozono 
แถลงขา่วการประชมุวิชาการร่วม 4th Chulalongkorn Eye Center - Kyoto Prefectural University of Medicine 

พฒันาแผนการรักษาและการใช้เทคโนโลยีในการรักษาโรคตาชนดิตา่งๆ  
และผา่ตดัปลกูถา่ยเซลล์ผิวกระจกตาเพาะเลีย้งจากสเต็มเซลล์ของผู้ ป่วยได้ประสบผลส าเร็จ  
ณ ชัน้ 25 อาคารหอพกัพฒันาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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ตําราเวชศาสตรผูสูงวัย 

 

 
 

 
วนัที� 12 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสนิธุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

ศ.นพ.เกื �อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ด้านการดแูลผู้สงูอาย ุ 

นพ.ไอศวรรย์ เพชรลอ่เหลยีน หวัหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สงูวัย โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  

นพ.ภรเอก มนสัวานิช อาจารย์ประจําฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  

ร่วมการเสวนาเปิด "ตําราเวชศาสตร์ผู้สงูวยั" คมัภีร์การดแูลสขุภาพผู้สงูวยัแบบครบวงจร 

ณ ห้องประชมุ ชั �น 17 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
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เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ า เรื่อง “Disease X - ลึกลับ อ าพรางโรคติดเชื้อ” 
 

 
 

 
วนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสนิธุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน  

เสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สงัคมโรคอบุตัิใหม/่อบุตัซิ า้ เร่ือง “Disease X - ลกึลบั อ าพราง โรคติดเชือ้ 
โดยมี ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจฑุา หวัหน้าศนูย์วิทยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัิใหม่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  

เป็นผู้ด าเนินการเสวนา ณ ห้องดสุติธานีฮอลล์ โรงแรมดสุติธาน ี
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 “ทายาทเด็กหลอดแกวคนแรกของไทย”  

 

 
 

 
วนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสนิธุ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

รศ.นพ.วิชยั  เติมรุ่งเรืองเลิศ หวัหน้าฝ่ายสติูศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน ที�ปรึกษาหน่วยชีววิทยาการเจริญพนัธุ์ ฝ่ายสติูศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 

รศ.นพ.กําธร พฤกษานานนท์  อาจารย์แพทย์ฝ่ายสติูศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

รศ.นพ.บญุชยั เอื �อไพโรจน์กิจ หวัหน้าสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ฝ่ายสติูศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 

นายปวรวิชญ์ ศรีสหบรีุ เด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย และ รศ.นพ.วิสนัต์  เสรีภาพงศ์  

หวัหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพนัธุ์ ฝ่ายสติูศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ร่วมการแถลงข่าว 

 “ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย”  ณ ห้องประชุมจรัญพฒัน์ ชั �น 6 อาคารอปุการเวชชกิจ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
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ผลงานดีเด่น 
 
รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561 

ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสินธุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ รับรางวลั “นกับริหารโรงพยาบาลดีเดน่” 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประเภทนกับริหารโรงพยาบาลดีเด่นเฉพาะด้านสงักัดมหาวิทยาลยั จากสมาคมนกับริหาร
โรงพยาบาลประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล ในโอกาสท่ีสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย  มูลนิธิ
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสถาบนับ าราศนราดรู กรมควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชมุอจัฉรา สถาบนับ าราศนราดรู จงัหวดันนทบรีุ 
 

 
 
รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้รับรางวลั “เครือขา่ยโรงพยาบาลคณุธรรมดีเดน่” จากส านกังานปลดักระทรวง
สาธารณสขุ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วชัรสินธุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ารับประทานโล่รางวลัจาก 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ ในโอกาสเสด็จ เป็นองค์ประธานเปิดการประชุม 
สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครัง้ท่ี 13 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ณ ห้องมิราเคลิ แกรนด์ บอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร 
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รางวัลโพธจัิกร คร้ังท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2561 

ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสินธุ ผู้ อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผศ.(พิเศษ) นพ.สริุนทร์ อศัววิทูรทิพย์ 

ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ ทําคุณประโยชน์ต่อ

พระพุทธศาสนา สงัคม ประเทศชาติ และนานาชาติ รางวลัโพธิจักร ครั �งที� 1 ประจําปี พ.ศ. 2561 จากสมาคม

สื�อมวลชนพระพทุธศาสนาและศิลปวฒันธรรมนานาชาติ (สสพช.) โดยมีหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นองค์ประธาน 

เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชมุใหญ่พทุธมณฑล สํานกังานพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม  
 

 
  

ประกาศเกยีรตคิุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณใหการสนับสนุนและรวมดําเนนิการอาหารปลอดภัย 

ผศ.(พิเศษ) นพ.สริุนทร์ อศัววิทรูทิพย์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฯ ด้านภาพลกัษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคณุ สําหรับหน่วยงานที�ให้การสนับสนุนและร่วมดําเนินการอาหาร

ปลอดภยัอย่างเข้มแขง็ จาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ ในงาน “มหกรรมอาหารปลอดภยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ กรุงเทพมหานคร 
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รางวัล BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเดนดานความปลอดภัย 

วนัที� 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 ผศ.(พิเศษ) นพ.สริุนทร์ อศัววิทรูทิพย์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฯ ด้านภาพลกัษณ์

องค์กร เป็นผู้ แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับโลร่างวลั BSA Building Safety Award 2018 อาคารโดดเด่น

ด้านความปลอดภยั ระดบั Gold จากโครงการประกวดอาคารโดดเดน่ด้านความปลอดภยั สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร 

(The Building Inspectors Association) โดยมีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ รองปลดักระทรวงมหาดไทย สาธารณภยั

และพฒันาเมือง ผู้แทนปลดักระทรวงมหาดไทย มอบรางวลั ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผลการตดัสิน ได้แก่ อาคาร

อปุการเวชชกิจ อาคาร ส.ธ. และอาคารจอดรถหลงัที� 3  
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โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา 

 
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวัสสาอัยยิกาเจ้า 

ผู้พระราชทานก าเนิดโรงพยาบาล 
 

วสิัยทัศน ์
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นท่ีพึ่งด้านสุขภาพของประชาชนภาคตะวันออก  
เป็นสถานบริการทางการแพทย์ท่ียึดหลักมนุษยธรรม และจริยธรรม มีคุณภาพระดับสากล ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้เป็นสถาบนัร่วมผลิตแพทย์ท่ีได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ 
 
พนัธกิจ 

1. ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสขุภาพด้วยความมีคณุภาพ 
ประสิทธิภาพ และจริยธรรม 

2. พฒันาคณุภาพการบริการอย่างตอ่เน่ือง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. เป็นสถาบนัร่วมผลิตแพทย์ และเป็นสถาบนัผลิตแพทย์เฉพาะทาง 8 สาขา 
4. บริหารจดัการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ มีความยัง่ยืน 

และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตของบคุลากร 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาบริการสขุภาพอย่างครบวงจร (Comprehensive Health Care) คือ ครอบคลมุทัง้การส่งเสริม 

ป้องกนั รักษา ฟืน้ฟ ูโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศนูย์กลาง (Patient Centered) เน้นเชิงรุก (Proactive) และชุมชนมีส่วนร่วม 
(Community Engagement)  

2. พฒันาโรงพยาบาลให้สามารถบริการสขุภาพได้รวดเร็ว (One stop Service) ความพึงพอใจด้วยบริการ
พิเศษ (Special Care) คณุภาพตามมาตรฐานสากล (JCI) มีความทันสมยั (Modernized) มีความเท่าเทียม (Equity) 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา 

 
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวัสสาอัยยิกาเจ้า 

ผู้พระราชทานกําเนิดโรงพยาบาล 

 

วิสัยทัศน 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นที�พึ�งด้านสุขภาพของประชาชนภาคตะวันออก 

เป็นสถานบริการทางการแพทย์ที�ยึดหลักมนุษยธรรม และจริยธรรม มีคุณภาพระดับสากล  ทันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ รวมทั �งเป็นสถาบนัร่วมผลิตแพทย์ที�ได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ 

 

พนัธกิจ 

1. ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื�นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสขุภาพด้วยความมีคณุภาพ 

ประสิทธิภาพ และจริยธรรม 

2. พฒันาคณุภาพการบริการอย่างตอ่เนื�อง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

3. เป็นสถาบนัร่วมผลิตแพทย์ และเป็นสถาบนัผลิตแพทย์เฉพาะทาง 8 สาขา 

4. บริหารจดัการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ มีความยั�งยืน 

และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตของบคุลากร 

 

ยุทธศาสตร์ 

1. พฒันาบริการสขุภาพอย่างครบวงจร (Comprehensive Health Care) คือ ครอบคลมุทั �งการส่งเสริม 

ป้องกนั รักษา ฟื�นฟ ูโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศนูย์กลาง (Patient Centered) เน้นเชิงรุก (Proactive) และชุมชนมีส่วนร่วม 

(Community Engagement)  

2. พฒันาโรงพยาบาลให้สามารถบริการสขุภาพได้รวดเร็ว (One stop Service) ความพึงพอใจด้วยบริการ

พิเศษ (Special Care) คณุภาพตามมาตรฐานสากล (JCI) มีความทนัสมยั (Modernized) มีความเท่าเทียม (Equity) 
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โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา 

 
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพนัวัสสาอัยยิกาเจ้า 

ผู้พระราชทานก าเนิดโรงพยาบาล 
 

วสิัยทัศน ์
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นท่ีพึ่งด้านสุขภาพของประชาชนภาคตะวันออก  
เป็นสถานบริการทางการแพทย์ท่ียึดหลักมนุษยธรรม และจริยธรรม มีคุณภาพระดับสากล ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้เป็นสถาบนัร่วมผลิตแพทย์ท่ีได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ 
 
พนัธกิจ 

1. ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสขุภาพด้วยความมีคณุภาพ 
ประสิทธิภาพ และจริยธรรม 

2. พฒันาคณุภาพการบริการอย่างตอ่เน่ือง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. เป็นสถาบนัร่วมผลิตแพทย์ และเป็นสถาบนัผลิตแพทย์เฉพาะทาง 8 สาขา 
4. บริหารจดัการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ มีความยัง่ยืน 

และสร้างเสริมคณุภาพชีวิตของบคุลากร 
 

ยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาบริการสขุภาพอย่างครบวงจร (Comprehensive Health Care) คือ ครอบคลมุทัง้การส่งเสริม 

ป้องกนั รักษา ฟืน้ฟ ูโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศนูย์กลาง (Patient Centered) เน้นเชิงรุก (Proactive) และชุมชนมีส่วนร่วม 
(Community Engagement)  

2. พฒันาโรงพยาบาลให้สามารถบริการสขุภาพได้รวดเร็ว (One stop Service) ความพึงพอใจด้วยบริการ
พิเศษ (Special Care) คณุภาพตามมาตรฐานสากล (JCI) มีความทันสมยั (Modernized) มีความเท่าเทียม (Equity) 
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ครอบคลมุ (Coverage) ทัง้ระดบัปฐมภมูิ (Primary Care Unit) ทตุิยภมูิ (Secondary Care) และตติยภมูิบางสาขา 
(Selective Tertiary Care)  

3. จดัตัง้ศนูย์เช่ียวชาญโรคเฉพาะทางท่ีมีความเป็นเลิศ (Specialty Excellence Center) จ านวน 7 ศนูย์ ได้แก่  
  3.1 ศนูย์วินิจฉยัโรคหวัใจ (Diagnostic Cardiac Center) 
  3.2 ศนูย์ผู้สงูอาย ุ(Elderly Care Center) 
  3.3 ศนูย์เวชศาสตร์อตุสาหกรรม (Industrial Medicine) 
  3.4 ศนูย์ทารกแรกเกิดก่อนก าหนด (Preterm Center) 
  3.5 ศนูย์อบุติัเหต ุอบุติัภยั (Trauma Center) 
  3.6 ศนูย์ผา่ตดัสอ่งกล้อง (Endoscopic Surgery) 
  3.7 ศนูย์จลุศลัยกรรม (Microsurgery Center) 

4. พัฒนาสถาบันร่วมผลิตแพทย์ (General Practioner) และสถาบันผลิตแพทย์เฉพาะทาง (Specialty 
Doctor) 8 สาขา ได้แก่ เวชศาสตร์ครอบครัว ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สตูินรีเวชศาสตร์ ศลัยศาสตร์ อายุรศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฉกุเฉิน และอาชีวเวชศาสตร์ (เน้นด้านอตุสาหกรรม) โดยอาศยัการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

5. พฒันาระบบบริหารจดัการให้องค์กรมีธรรมาภิบาล (Good Governance) มีการจดัการด้านความเสี่ยง
และมีความยัง่ยืน (Sustainability) และมีจิตอาสา บนพืน้ฐานของการปรับปรุงสวสัดิการและสภาพแวดล้อมท่ีดี 
มีการสร้างแรงจงูใจ ขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะ และความช านาญเฉพาะด้านของบคุลากร 

 

 
 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2445 โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระบรมราชเทวี 
ในพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชทานก าเนิดโรงพยาบาลด้วยพระด าริว่า 
“ถ้าได้มีสถานพยาบาลคนเจ็บไข้ขึน้ในต าบลนี ้นอกจากจะได้เป็นท่ีรักษาพยาบาลข้าราชบริพาร และผู้ ท่ีตามเสดจ็
นัน้แล้ว ยงัจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถ่ินท่ีใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศยัในยามเจบ็ไข้ซึ่งเป็นสาธารณกศุล 
และเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกสว่นหนึ่ง” 
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 ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาล ขนาด 500 เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร และได้น าระบบ
บริหารงานคณุภาพมาใช้พัฒนางาน เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ ภารกิจแก่นหลกั 
ของโรงพยาบาลฯ คือ การให้บริการด้านการแพทย์แบบองค์รวมครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่เลือกเพศ วยั 
เชือ้ชาติ ศาสนา และฐานะทางการเงิน แก่ชนทุกชัน้ด้วยความเมตตาการุณย์ บนมาตรฐานและจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

 
สถิตผิู้มารบับริการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561) 
 

รายการ พ.ศ. 2561 
จ านวนเตียงผู้ ป่วย 500 เตียง 

- ปัจจบุนัใช้งานอยู ่(อยูใ่นระหวา่งปรับปรุงโครงสร้าง) 442 เตียง 
จ านวนเตียง ICU 10 เตียง 
จ านวนเตียง NICU 5 เตียง 
อตัราการครองเตียง 87% 
จ านวนผู้ ป่วย 65.78 คน/เตียง 

 
ประเภทอุบัติเหตุ 10 อันดับแรก 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561) 
 

ประเภทอุบัติเหตุ 10 อันดับแรก จ านวน (ราย) 
1. รถจกัรยานยนต์ 6,809 
2. ตกที่สูง หกล้ม 3,573 
3. สุนขักดั 2,733 
4. ถกูของแข็ง 2,220 
5. สตัว์อื่นกดั 1,782 
6. ถกูของมีคม 1,406 
7. ถกูท าร้าย 813 
8. ส่ิงแปลกปลอมเข้าตา 735 
9. รถยนต์ 643 
10. ส่ิงแปลกปลอมในร่างกาย 401 

 
 
 
 

รายการ พ.ศ. 2561

จ�ำนวนเตียงผู้ป่วย 500 เตียง

- ปัจจุบันใช้งำนอยู่ (อยู่ในระหว่ำงปรับปรุงโครงสร้ำง) 442 เตียง

จ�ำนวนเตียง ICU 10 เตียง

จ�ำนวนเตียง NICU 5 เตียง

อัตรำกำรครองเตียง 87%

จ�ำนวนผู้ป่วย 65.78 คน/เตียง

ประเภทอุบัติเหตุ 10 อันดับแรก จำานวน (ราย)

1. รถจักรยำนยนต์ 6,809

2. ตกที่สูง หกล้ม 3,573

3. สุนัขกัด 2,733

4. ถูกของแข็ง 2,220

5. สัตว์อื่นกัด 1,782

6. ถูกของมีคม 1,406

7. ถูกท�ำร้ำย 813

8. สิ่งแปลกปลอมเข้ำตำ 735

9. รถยนต์ 643

10. สิ่งแปลกปลอมในร่ำงกำย 401
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โรคผูปวยนอก 10 อันดับแรก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561) 
 

โรคผู้ป่วยนอก จาํนวน (ครั�ง) 

1. โรคของระบบกล้ามเนื �อร่วมโครงร่าง 61,218 

2. โรคภูมิคุ้มกนับกพร่องจากเชื �อไวรัส (เอชไอวี) 63,858 

3. โรคเบาหวาน 41,654 

4. โรคอื�นของระบบยอ่ยอาหาร 33,604 

5. อาการแสดงและสิ�งผิดปกติที�พบได้จากการตรวจทางคลินิก และห้องปฏิบติัการ 

    ที�มิได้ระบไุว้อื�นใด 

30,628 

6. โรคระบบการหายใจส่วนบนติดเชื �อเฉียบพลนั และโรคอื�นของระบบหายใจส่วนบน 24,878 

7. ความผิดปกติเกี�ยวกบัตอ่มไร้ทอ่ โภชนาการ และเมตะบอลิซมึอื�นๆ 21,576 

8. โรคของผิวหนงัและเนื �อเยื�อใต้ผิวหนงั 20,187 

9. โรคตาและส่วนผนวก 19,442 

10. บาดเจ็บที�ศีรษะ 17,884 

 

จํานวนผูปวยท่ีใหการรักษาและบริการ จําแนกตามประเภทของการตรวจ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม พ.ศ. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561) 
 

ประเภทของการตรวจ (ราย) พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

จํานวนผู้ ป่วยนอก 1,069,154 1,183,541 1,215,767 1,203,636 1,211,593 

- ฝ่ายผู้ ป่วยนอกและอบุติัเหต ุ 670,926 722,943 758,780 747,928 767,010 

- ศนูย์ประกนัสุขภาพสาขา 398,228 460,598 456,987 455,708 444,583 

จํานวนผู้ ป่วยนอกเฉลี�ย (ราย/วนั) 

(เฉพาะฝ่ายผู้ ป่วยนอกและอบุติัเหต)ุ 

1,838 1,981 2,073 2,049 2,101 

จํานวนผู้ ป่วยฉุกเฉิน 75,439 79,575 65,240 52,761 55,971 

จํานวนผู้ ป่วยใน 32,537 33,115 33,132 32,922 33,577 

- ผู้ ป่วยในรับใหม ่ 28,015 28,714 28,658 28,554 29,073 

- ผู้ ป่วยคงรักษาตวัอยู ่ 4,522 4,401 4,474 4,368 4,504 

จํานวนผู้ ป่วยในเฉลี�ย (ราย/วนั) 89 91 91 90 92 

จํานวนมารดาคลอดบตุร 6,095 6,103 5,963 6,354 6,376 

จํานวนทารกแรกคลอด 6,154 6,154 6,030 6,410 6,429 

- เพศชาย 3,249 3,186 3,186 3,334 3,353 

- เพศหญิง 2,905 2,968 2,844 3,076 3,076 

 

ประเภทของการตรวจ (ราย) พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

โรคผู้ป่วยนอก จำานวน (ครั้ง)
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กิจกรรมเด่นของโรงพยาบาลประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

 
วนัที่ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี อปุนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 
เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคารเทพรัตน์ศรีวฒันา และทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลนิิก 

กบัทรงเปิดหน่วยปฏิบติัการสวนหวัใจและหลอดเลอืด 
 

 
วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  

และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ได้ท าสญัญาบนัทกึความร่วมมือในการพฒันาก าลงัคนสายวิชาชีพรังสเีทคนิค  
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วนัที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และคณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
ได้ท าสญัญาบนัทกึความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างเสริมศกัยภาพ และความเข้มแข็ง 

ในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน การพฒันาวิชาชีพเภสชักรรม 
 

    
 

วนัที่ 8 สงิหาคม พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
 ได้รับรางวัลดีเด่นระดบัประเทศ ด้านพลงังานประเภทอาคารควบคมุ Thailand Energy Awards 2018  

จากกรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาชั้นคลนิิก) 

 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลิตแพทย์ ซึ่งเป็น

ปัญหาการขาดแคลนระดบัชาติ โดยสภากาชาดไทย และมหาวิทยาลยับูรพาได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ในโครงการร่วมผลิตแพทย์ชัน้คลินิก ระหวา่งสภากาชาดไทยกบัคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับ
มอบหมายให้เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชัน้คลินิก มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชัน้คลินิก        
คือ ชัน้ปีท่ี 4 – 6 ซึ่งมุง่เน้นการฝึกปฏิบตัิทกัษะทางการแพทย์ 

ในปีการศกึษา 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาได้รับนิสิต รุ่นท่ี 1 จ านวน 32 คน และในปี
การศกึษา 2553 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2553) นิสิตดงักลา่วมาขึน้เรียนใน ชัน้ปีท่ี 4 ซึ่งเป็นชัน้คลินิกท่ีโรงพยาบาล
สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ปัจจบุนัมีนิสิตแพทย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจบตามหลกัสตูรสอบผ่านตามเกณฑ์
แพทยสภาแล้ว จ านวน 6 รุ่นๆ ละ 32 คน และไปปฏิบตัิงานเป็นแพทย์ใช้ทนุยงัโรงพยาบาลตา่งๆ ในภาคตะวนัออก
ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  
 ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลินิก โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีหน้าท่ีจัดการศึกษา
ทางแพทย์ก่อนปริญญา (Undergraduate) ในชัน้คลินิก (Clinical year) ซึ่งมีทัง้การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
และการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางคลินิกต่างๆ ก่อนการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ ป่วยจริง 
นอกจากนีศ้นูย์แพทยศาสตร์ฯ ยงัมีหน้าท่ีจดัการศกึษาของแพทย์หลงัปริญญา (Postgraduate) โดยเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลายสาขา ได้แก่ สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว สาขาอายรุกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ และในอนาคต
จะมีเพ่ิมสาขาศลัยศาสตร์ทัว่ไป และสาขากมุารเวชกรรม   
 ในระยะเร่ิมแรก โรงพยาบาลได้ใช้อาคารเกษตร สนิทวงศ์ ซึ่งประกอบด้วยส านกังานของแพทย์ฝ่ายต่างๆ 
ฝ่ายวิชาการ ห้องสมดุ และห้องประชมุ เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของศนูย์แพทยศาสตร์ฯ เมื่อภารกิจมากขึน้  ท าให้
สถานท่ีอาคารเกษตรฯ คบัแคบ โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากนายสทุัศน์ ตัง้เทวาประสิทธ์ ต่อเติมอาคาร
อนสุรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจึงได้ใช้อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชัน้ 4 เป็นส านักงานศนูย์แพทย์ศาสตร์ฯ อีกท่ีหนึ่ง 
ท าให้เกิดปัญหาการบริหารจดัการทัง้เร่ืองก าลงัคน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นอย่างย่ิง  

โรงพยาบาลได้รับการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือก่อสร้างอาคารศนูย์แพทยศาสตร์ฯ เป็นเงินจ านวน 
205 ล้านบาท ให้ก่อสร้างอาคารศนูย์แพทยศาสตร์ฯ บนพืน้ท่ีอาคารเกษตร สนิทวงศ์ โดยรือ้อาคารเกษตรฯ ออก 
และก่อสร้างอาคารใหม่แทน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้ อ านวยการ
สภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด าเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561  
 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก) เป็นอาคารสงู 3 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ และ
หลงัคา-ดาดฟ้า พืน้ท่ีประมาณ 7,400 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องประชมุ ห้องปฏิบตัิการหุน่จ าลอง 
และห้องเรียนกลุม่ย่อย ห้องสมดุ และห้องส านกังาน  77 

การพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาชั้นคลนิิก) 

 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการผลิตแพทย์ ซึ่งเป็น

ปัญหาการขาดแคลนระดบัชาติ โดยสภากาชาดไทย และมหาวิทยาลยับูรพาได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
การผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท ในโครงการร่วมผลิตแพทย์ชัน้คลินิก ระหวา่งสภากาชาดไทยกบัคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา เมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับ
มอบหมายให้เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชัน้คลินิก มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชัน้คลินิก        
คือ ชัน้ปีท่ี 4 – 6 ซึ่งมุง่เน้นการฝึกปฏิบตัิทกัษะทางการแพทย์ 

ในปีการศกึษา 2550 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพาได้รับนิสิต รุ่นท่ี 1 จ านวน 32 คน และในปี
การศกึษา 2553 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2553) นิสิตดงักลา่วมาขึน้เรียนใน ชัน้ปีท่ี 4 ซึ่งเป็นชัน้คลินิกท่ีโรงพยาบาล
สมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ปัจจบุนัมีนิสิตแพทย์ท่ีส าเร็จการศึกษาจบตามหลกัสตูรสอบผ่านตามเกณฑ์
แพทยสภาแล้ว จ านวน 6 รุ่นๆ ละ 32 คน และไปปฏิบตัิงานเป็นแพทย์ใช้ทนุยงัโรงพยาบาลตา่งๆ ในภาคตะวนัออก
ตามโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  
 ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชัน้คลินิก โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีหน้าท่ีจัดการศึกษา
ทางแพทย์ก่อนปริญญา (Undergraduate) ในชัน้คลินิก (Clinical year) ซึ่งมีทัง้การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี 
และการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะทางคลินิกต่างๆ ก่อนการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ ป่วยจริง 
นอกจากนีศ้นูย์แพทยศาสตร์ฯ ยงัมีหน้าท่ีจดัการศกึษาของแพทย์หลงัปริญญา (Postgraduate) โดยเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านหลายสาขา ได้แก่ สาขาออร์โธปิดิกส์ สาขาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว สาขาอายรุกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน สาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงอาชีวเวชศาสตร์ และในอนาคต
จะมีเพ่ิมสาขาศลัยศาสตร์ทัว่ไป และสาขากมุารเวชกรรม   
 ในระยะเร่ิมแรก โรงพยาบาลได้ใช้อาคารเกษตร สนิทวงศ์ ซึ่งประกอบด้วยส านกังานของแพทย์ฝ่ายต่างๆ 
ฝ่ายวิชาการ ห้องสมดุ และห้องประชมุ เป็นสถานท่ีปฏิบัติงานของศนูย์แพทยศาสตร์ฯ เมื่อภารกิจมากขึน้  ท าให้
สถานท่ีอาคารเกษตรฯ คบัแคบ โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากนายสทุัศน์ ตัง้เทวาประสิทธ์ ต่อเติมอาคาร
อนสุรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจึงได้ใช้อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชัน้ 4 เป็นส านักงานศนูย์แพทย์ศาสตร์ฯ อีกท่ีหนึ่ง 
ท าให้เกิดปัญหาการบริหารจดัการทัง้เร่ืองก าลงัคน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นอย่างย่ิง  

โรงพยาบาลได้รับการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือก่อสร้างอาคารศนูย์แพทยศาสตร์ฯ เป็นเงินจ านวน 
205 ล้านบาท ให้ก่อสร้างอาคารศนูย์แพทยศาสตร์ฯ บนพืน้ท่ีอาคารเกษตร สนิทวงศ์ โดยรือ้อาคารเกษตรฯ ออก 
และก่อสร้างอาคารใหม่แทน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้ อ านวยการ
สภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด าเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561  
 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้คลินิก) เป็นอาคารสงู 3 ชัน้ ชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ และ
หลงัคา-ดาดฟ้า พืน้ท่ีประมาณ 7,400 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องบรรยาย ห้องประชมุ ห้องปฏิบตัิการหุน่จ าลอง 
และห้องเรียนกลุม่ย่อย ห้องสมดุ และห้องส านกังาน  
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อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชั �นคลนิิก) ในปัจจบุนั 

 

 
อาคารเกษตร สนิทวงศ์ (ศนูย์แพทยศาสตรศกึษาชั �นคลนิิก) เมื�อแล้วเสร็จ 



79รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 256179 

หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory) 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

 
 ในปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีผู้ ป่วยนอกมารับการรักษา จ านวน 
1,327,702 ครัง้ ผู้ ป่วยใน จ านวน 32,971 ราย ปัจจุบันผู้ ป่วยท่ีได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษาด้วย
โรคหัวใจขาดเลือดมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ทุกปี ทัง้จากประชากรในพืน้ท่ี รวมถึงประชากรท่ีย้ายถ่ินฐานเข้ามา 
อยู่อาศยั และท างานเพ่ิมมากขึน้ โรคหวัใจขาดเลือดมีอตัราการตายสงู หากได้รับการวินิจฉยั และการรักษาล่าช้า 
หากได้รับวินิจฉยั และรักษาอย่างทนัท่วงทีจะช่วยให้อตัราการรอดชีวิตสงูขึน้ โรงพยาบาลจึงได้ให้ความส าคญักับ
การรักษา และดแูลประชากรในกลุม่นี ้เน่ืองจากเป็นประชากรในวยัท างาน ซึ่งเป็นก าลงัส าคญัของประเทศ 
 ท่ีผ่านมา โรงพยาบาลไม่มีการตรวจรักษาด้วยการสวนหัวใจนับเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตผู้ ป่วย และเป็น
ข้อจ ากดัของการพฒันาขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรงพยาบาล 
อย่างชัดเจน ซึ่งหมายถึงโรงพยาบาลต้องส่งผู้ ป่วยท่ีจ าเป็นต้องได้รับการตรวจสวนหัวใจไปท่ีโรงพยาบาลอ่ืนๆ 
รวมถึงผู้ป่วยท่ีมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง และผู้ป่วยท่ีมีโรคอ่ืนท่ีมีผลตอ่หลอดเลือดหวัใจอาจจะไมไ่ด้รับการรักษา
อย่างเหมาะสม 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จึงได้จัดท าโครงการหน่วยปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ 
และหลอดเลือด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทเครือสหพัฒน์ SAHA – GROUP เป็นเงินจ านวน 
28,092,000 บาท มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
 1. เพ่ือให้มีการตรวจสวนหัวใจในผู้ ป่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉยั และรักษาผู้ป่วยโรคหวัใจ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจ
ขาดเลือดเฉียบพลนั (Acute coronary syndrome) 
 2. เพ่ือให้ผู้ ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการ
ตรวจสวนหวัใจ 
 3. เพ่ือลดภาระคา่ใช้จ่ายในการเดนิทางเพ่ือไปรับการรักษาของผู้ป่วยและญาต ิ  
 4. เพ่ือพฒันาศกัยภาพการให้บริการของฝ่ายอายรุกรรม  
 5. เพ่ือพฒันาทกัษะความช านาญของแพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคหวัใจ  
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หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด เริ�มเปิดให้บริการตรวจ และรักษาผู้ ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดหัวใจ 

ตั �งแตว่นัที� 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา โดยให้บริการดงันี �  

 

 1. การตรวจคลื�นไฟฟ้าหวัใจ (Electrocardiogram) 
 

 
 

 2. การวิ�งสายพานดภูาวะการขาดเลือด และสมรรถภาพของหวัใจ (Exercise stress test) 
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 3. การตรวจการท างานของหัวใจผ่านเคร่ืองอลัตราซาวด์หัวใจ (Echocardiogram) ทัง้ผ่านทางหน้าอก 
(Transthoracic echocardiogram) และผา่นทางหลอดอาหาร (Transesophageal echocardiogram) 
 

 
 

 4. การสวนหัวใจเพ่ือดูหลอดเลือดหัวใจส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดใหญ่ ทางเส้นเลือด  
และลิน้หวัใจ (Coronary angiogram) 
 

 
 
 
 



82 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

82 

 5. การรักษาเส้นเลือดหวัใจตีบ ผา่นทางสายสวน โดยใช้บอลลนู และขดลวด (Percutaneous coronary 

intervention) 

 6. การรักษาหวัใจเต้นผิดจงัหวะ โดยการใสเ่ครื�องกระตุ้นหวัใจชนิดถาวร (Permanent pacemaker) 

 7. การใสข่ดลวดในหลอดเลือดดํา เพื�อป้องกนัลิ�มเลือดอดุตนัที�ปอด (Inferior vena cava filter) 

  

สถติกิารใหบริการ 

 ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคหวัใจและหลอดเลือด โดยให้บริการทั �งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน 

(IPD) ที�เป็นผู้ป่วยโรคหวัใจ ดงันี � 
 

 

การทําหัตถการ 

 เริ�มเปิดให้บริการรักษา ตั �งแต่วนัที� 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน สถิติการทําหัตถการโรคหัวใจและ

หลอดเลือดหวัใจ จํานวนทั �งสิ �น 211 ราย สามารถแยกเป็นโรคตา่งๆ ดงันี � 
 

การทาํหตัถการ (โรค) จาํนวน (ครั�ง) 

Coronary angiogram ��� 

Percutaneous coronary intervention �� 

Permanent pacemaker � 

Inferior vena cava filter � 

รวม ��� 

 

นบัตั �งแตโ่รงพยาบาลเปิดหนว่ยปฏิบตักิารสวนหวัใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือด

ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงการบริการตรวจสวนหวัใจ โรงพยาบาลไม่ต้องส่งต่อผู้ ป่วยไปรักษายัง

โรงพยาบาลอื�น  ๆลดคา่ใช้จ่ายของโรงพยาบาล ลดภาระคา่ใช้จา่ยในการเดินทางเพื�อไปรับการรักษาของผู้ป่วยและญาติ 

 การพฒันาการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบหวัใจและหลอดเลือดจะพัฒนาอย่างต่อเนื�องให้สอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์การพฒันาศนูย์เชี�ยวชาญโรคเฉพาะทาง ข้อหนึ�ง คือ การพัฒนาศนูย์โรควินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจ 

(Diagnostic Cardiac Center) สูค่วามเป็นเลิศในภาคตะวนัออก 

 

ผู้รับบริการ จาํนวนราย/ปี ร้อยละของผู้ป่วยโรคหวัใจทั �งหมด 

ผู้ ป่วยนอก (OPD) �,��� ��.�� 

ผู้ ป่วยใน (IPD) ��� ��.�� 

รวมผู้ป่วยทั �งหมด �,��� ��� 

ผู้รับบริการ จ�านวนราย/ปี ร้อยละของผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งหมด

ผู้ป่วยนอก (OPD) 2,813 87.88

ผู้ป่วยใน (IPD) 388 12.12

รวมผู้ป่วยทั้งหมด 3,201 100

การท�าหัตถการ (โรค) จ�านวน (ครั้ง)

Coronary angiogram 105

Percutaneous coronary intervention 96

Permanent pacemaker 9

Inferior vena cava filter 1

รวม 211
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ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัิ ผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาส และสง่เสริมการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนบนพืน้ฐานข้อมลูวิชาการท่ีทนัสมยัภายใต้การจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลกัการกาชาด 
 
ภารกิจ 
 มีหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ประสบภยัอย่างครบวงจร ทัง้การเตรียมพร้อมก่อนเกิดภยั การจัดการขณะเกิดภัย  
และการฟืน้ฟบูรูณะสูภ่าวะปกติ บรรเทาทกุข์ผู้ ด้อยโอกาส ตลอดจนการประชานามยัพิทกัษ์ เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิต
ให้มัน่คง ทดัเทียม และยัง่ยืน 
 
ยุทธศาสตร์ 

ส านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ ได้ปฏิบตัิภารกิจตามแผนยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย 3 ใน 6 
ยทุธศาสตร์  ได้แก่  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  

โดยการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยหน่วยแพทย์ทั่วไปและหน่วยแพทย์เฉพาะทางแก่ผู้ ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในถ่ินทรุกนัดาร รวมทัง้งานประชานามยัพิทักษ์ ซึ่งด าเนินการโดยสถานีกาชาด 13 แห่ง และสาขา
สถานีกาชาด 4 แห่ง ประกอบด้วยงานบริการ 4 ด้าน คือ งานรักษาพยาบาล งานฟื้นฟูสภาพ งานส่งเสริมสขุภาพ 
และงานป้องกนัโรคแก่ประชาชนทัง้ในคลินิก ชมุชน และโรงเรียนท่ีรับผิดชอบในรูปแบบตา่งๆ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การช่วยเหลอืผู้ประสบภัย  

เป็นหน่วยงานหลกัในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภยัพิบัติ ทัง้ระยะเตรียมพร้อม
ก่อนเกิดภยั ขณะเกิดภยั และการฟืน้ฟบูรูณะหลงัเกิดภยั 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   

โดยการด าเนินงานพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้สงูอายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย  
งานอบรมปฐมพยาบาล การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมรถตดัแว่นสายตาเคลื่อนท่ีสภากาชาดไทย เพ่ือเด็ก
นักเรียนในชนบท และการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตาแก่ประชาชนทั่วไป ณ ศนูย์จักษุมาตรและแวน่ตา 
สภากาชาดไทย  
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กจิกรรมพเิศษเนื่องในโอกาสครบ 97 ป กาวสูปท่ี 100 สํานักงานบรรเทาทุกขฯ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่างดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษ 

เพื�อบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัและผู้ ด้อยโอกาส เนื�องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที� 100 สํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ 

โดยมีกิจกรรม ดงันี � 

 

1. กิจกรรม “ปันนํ �าใจในสายฝน” ฯ 

 จดัหาและมอบเสื �อกนัฝนแก่เดก็นกัเรียนด้อยโอกาสตั �งแต่ระดบัชั �นอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนต้น 

ดําเนินการตั �งแตเ่ดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 - กนัยายน พ.ศ. 2561 รวมจํานวนทั �งสิ �น 70 โรงเรียน จํานวน 9,000 ตวั  

 

 
 

2. กิจกรรม “ปันนํ �าใจ ให้นํ �าดื�ม” ฯ 

   จดักิจกรรมร่วมกบับริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) เพื�อช่วยเหลือผู้ประภยัแล้ง โดยการ

มอบแท็งก์นํ �าดื�มพร้อมฐานติดตั �ง จํานวน 113 แท็งก์ ให้แก่ชมุชน วดั และโรงเรียนในพื �นที�ประสบภยัแล้ง จังหวดั

นครสวรรค์ จํานวน 51 แท็งก์ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 26 แท็งก์ และจังหวัดสกลนคร จํานวน 36 แท็งก์ 

ดําเนินการตั �งแตเ่ดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

1. หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   - กิจกรรมหน่วยแพทย์จกัษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ  

         ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดท่ี 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวดัสระแก้ว ให้บริการ
ตรวจรักษา และผา่ตดัผู้ป่วยโรคตา ปฏิบตัิงาน รวม 12 ครัง้ มีผู้ได้รับบริการตรวจรักษา ผู้ ป่วยนอก จ านวน 7,077 ราย  
ผู้ป่วยใน จ านวน 1,492 ราย ท าการผา่ตดั จ านวน 2,315 ราย 
   - หน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีในโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย  
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ให้บริการผา่ตดัรักษาผู้ป่วยโรคตาท่ียากไร้ ณ โรงพยาบาลอ าเภอท่ีไม่มีจักษุแพทย์ อยู่ในพืน้ท่ี
ห่างไกลและประชาชนมีรายได้ต ่า โดยปฏิบัติงาน รวม 3 ครัง้ ได้แก่ โรงพยาบาลชนแดน จังหวดัเพชรบูรณ์ 
โรงพยาบาลปัว จังหวดัน่าน และราชอาณาจักรภฏูาน มีผู้มารับบริการตรวจรักษา จ านวน 3,773 ราย ท าการ
ผา่ตดั จ านวน 992 ราย มอบแวน่สายตาผู้สงูอาย ุจ านวน 1,232 ราย และมอบแวน่สีชา จ านวน 819 ราย  

 
 

 
วนัที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี 
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ 
ขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศลัยกรรมสภากาชาดไทยฯ 

และเย่ียมผู้ ป่วยที่รับการผ่าตัดโรคตา พร้อมมอบชุดของขวญั
สภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลชนแดน อ าเภอชนแดน 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
 

 
 

 
 

 
วนัที่ 23 - 30 มิถนุายน พ.ศ. 2561  

หน่วยแพทย์จกัษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ 
ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ ป่วยโรคตา 

ชาวภูฏาน ณ ราชอาณาจักรภูฏาน 
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   - หน่วยแพทย์เคลื�อนที� ในโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื� อนที�สภากาชาดไทย   

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

  ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ ป่วยโรคตาที�ยากไร้บนรถผ่าตัดเคลื�อนที� โดยปฏิบัติงาน รวม 6 ครั �ง 

ได้แก่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตําบลจนัเสน อําเภอตาคลี จังหวดันครสวรรค์ สถานีอนามยัเฉลิมพระเกียรติฯ 

บ้านนํ �าใส จังหวดัระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองตะแบก จังหวดัปราจีนบุรี วัดอดุมธานี  

พระอารามหลวง จงัหวดันครนายก วดับูรพาราม พระอารามหลวง จังหวดัสริุนทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ

ตําบลมะขามโพรง จงัหวดัเพชรบรีุ มีผู้มารับบริการตรวจรักษา จํานวน 2,168 ราย ทําการผ่าตดั จํานวน 935 ราย 

มอบแวน่สายตาผู้สงูอาย ุจํานวน 321 ราย มอบแวน่สีชา จํานวน 473 ราย 

 

 2. หน่วยแพทย์เคลื�อนที�ในโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพกิารอื�น                

   ร่วมกับหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ฝ่ายศัลยศาสตร์ และฝ่ายวิสัญญี โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ อาสาสมคัรจากภาครัฐและเอกชน ตรวจรักษาและผ่าตดั ผู้ ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความ

พิการทางศลัยศาสตร์อื�นๆ  ณ โรงพยาบาลประจําจงัหวดั ปฏิบตัิงาน รวม 6 ครั �ง 6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัศรีสะเกษ 

สระแก้ว นราธิวาส สตลู อทุยัธานี และบรีุรัมย์  มีผู้มารับบริการตรวจรักษา จํานวน 555 ราย รับการผา่ตดั จํานวน 

321 ราย 

 

 
 

  - การออกหน่วยกิจกรรมทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื�อผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ 

  กิจกรรมทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื�อผู้ ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ณ โรงพยาบาลมหาราช 

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นกิจกรรมหนึ�งในโครงการยิ �มสวยเสียงใสฯ ซึ�งสํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับสมาคม 

ทนัตแพทย์จดัฟันแหง่ประเทศไทย สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ และสํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

ปฏิบตัิงานเดือนละ 1 ครั �ง  มีผู้ป่วย จํานวน 60 ราย ผู้ป่วยได้รับบริการจดัฟัน จํานวน 535 ครั �ง 
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3. หน่วยแพทย์เคลื�อนที�ในโครงการคืนเสียงสู่โสต  

 ออกปฏิบัติงานพร้อมมอบเครื�องช่วยฟัง ให้แก่ผู้ ที� มีปัญหาทางการได้ยิน โดยปฏิบัติงาน 6 ครั �ง 

ใน 4 จังหวดั ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม ่ชัยภมิู และแพร่ มีผู้มารับบริการตรวจรักษา จํานวน 468 ราย  

และได้รับมอบเครื�องช่วยฟัง จํานวน 55 ราย  

 

 4. หน่วยทันตกรรมเคลื�อนที� 

 ให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ปฏิบัติงานในพื �นที�ต่างๆ ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี  

ในกิจกรรมสร้างสขุสานสมัพันธ์สื�อมวลชน จงัหวดัสมทุรปราการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ�งวิถี 

(ชาย) จงัหวดัปทมุธานี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ�งวิถี (หญิง) จังหวดัปทุมธานี สถานสงเคราะห์ 

คนพิการบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา สถานคุ้มครองคนไร้ที�พึ�งชายธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี สถานคุ้มครองและ

พัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา 

จงัหวดัสมทุรปราการ และศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนชายบ้านอเุบกขา จังหวดันครปฐม มีผู้มารับบริการ 

จํานวน 1,884  ราย 

 

5. หน่วยแพทย์เคลื�อนที�ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดต่างๆ และผู้อยู่ในถิ�นทุรกันดาร 

5.1 หน่วยแพทย์เคลื�อนที�ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง  

ปฏิบตัิงานตรวจรักษาทั�วไป จํานวน 426 ราย ฝังเขม็ จํานวน 1,248  ราย และทนัตกรรม จํานวน 107 ราย 

  5.2 หน่วยแพทย์บ้านตะวันใหม่  ปฏิบัติงานตรวจรักษา จํานวน 79  ราย และทันตกรรม 

จํานวน 129 ราย  

  5.3 หน่วยแพทย์ฝังเข็มประยุกต์ ณ สถานีกาชาดที�  7 จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงาน 

ตรวจรักษา จํานวน 1,252 ราย  

  5.4 หน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการตามคําร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ โดยปฏิบัติงาน จํานวน 

22 ครั �ง ผู้ รับบริการ จํานวน 40,453 ราย 

  5.5 หน่วยแพทย์เคลื�อนที� ปฏิบัติงาน ณ เมือง Cox's BaZar สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  

ใ ห้ บ ริ ก าร ต รว จ รั ก ษ า โ รค ทั� ว ไ ปแ ก่ ช า วโ ร ฮี น จ า 

ณ ค่าย UNHCR  จํานวน 286 ราย และตรวจรักษา 

โรคทั�วไปแก่ชาวบังกลาเทศ ณ Ukia High School  

จํานวน 2,278 ราย 
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6. งานประชานามัยพทัิกษ์ 

      ให้บริการงานรักษาพยาบาล งานฟื�นฟูสภาพ  เยี�ยมบ้าน เยี�ยมชุมชน งานสร้างเสริมสขุภาพ และงาน

ป้องกนัโรค แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ที�มารับบริการในสถานีกาชาด 13 แห่ง สาขาสถานีกาชาด 4 แห่ง และ

ในชุมชนต่างๆ มีผู้ รับบริการ รวมจํานวนทั �งสิ �น 663,368 ราย แบ่งเป็นผู้ รับบริการในสถานีกาชาด จํานวน 

481,583 ราย และผู้ รับบริการในชมุชน จํานวน 181,785 ราย ประกอบด้วย 

6.1 งานรักษาพยาบาล 

6.2 งานฟื�นฟสูภาพ เยี�ยมบ้าน เยี�ยมชมุชน 

6.3 งานสง่เสริมสขุภาพ 

6.4 งานป้องกนัโรค 

6.5 ให้คําปรึกษาและตรวจเชื �อเอชไอวี และโรคติดเชื �อทางเพศสมัพนัธ์ ในคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย 

�.6 การรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวยัวะ และร่างกาย 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การชวยเหลอืผูประสบภัย 

 

การเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย  

1. เตรียมความพร้อมภายในสาํนักงานฯ 

ด้านการจัดการ  

       มีการจดัทําแผนการจดัการภยัพิบตัิสํานกังานบรรเทาทุกข์ฯ แผนเฉพาะกิจสําหรับภยัต่างๆ  

5 ภยั ได้แก่ แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับ

อคัคีภัย แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภัยจากความขัดแย้ง แผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภยัจากไข้หวดันก 

และแผนเฉพาะกิจเตรียมพร้อมรับภัยที�เกิดบ่อยในแต่ละพื �นที�ของสถานีกาชาด จัดทําคู่มือปฏิบัติงานหน่วย

เคลื�อนที�เร็ว คู่มือปฏิบัติงานเวรบรรเทาสาธารณภยั คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยครัวเคลื�อนที� คู่มือการผลิตนํ �า

สะอาด เป็นต้น มีหน่วยปฏิบัติงานภัยพิบัติระดับภูมิภาค  (Regional Disaster Response Team : RDRT) 

พร้อมออกปฏิบตัิงานตา่งประเทศในภมิูภาค ภายใน 24 - 48 ชั�วโมง  

   พฒันาศนูย์ปฏิบตัิการภยัพิบัติสภากาชาดไทย เพื�อเป็นศนูย์บัญชาการในยามเกิดพิบัติภยั

ขนาดใหญ่ (ระดบั 3 ขึ �นไป) มีการพฒันาระบบวิทยสืุ�อสาร VHF/FM 148.625 MHz, HF/SSB 7.757 MHz, Trunked 

Radio เครือข่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย  และระบบ e-radio ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตเพื�อติดต่อสื�อสารได้ทุกระดับ  มีการนํารถสื�อสารเคลื�อนที� ออกใช้งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภยั 

เพื�อสนบัสนนุระบบสื�อสารในพื �นที�มายังส่วนกลาง จัดทําระบบแจ้งเตือนภยัผ่าน SMS และพัฒนาระบบบริหาร

จดัการฐานข้อมลูภยัพิบตัิ และเวบ็ไซต์สํานกังาน  

          การจดัหาสิ�งของอปุโภค-บริโภค ตามโครงการเพิ�มศกัยภาพการให้ความช่วยเหลือประสบภยั

ด้วยชดุธารนํ �าใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภยั 
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       ปี พ.ศ. 2561 นบัเป็นปีแรกที�สํานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้นําระบบจัดส่งสิ�งของบรรเทาทุกข์

ประกอบด้วยเครื�องอปุโภค บริโภค จดัทําข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งสภากาชาดไทยกับผู้ประกอบการ ในการจัดซื �อ 

และจดัสง่เครื�องอปุโภค บริโภค ชุดธารนํ �าใจฯ จากผู้ประกอบการ ถึงพื �นที�ประสบภยัตามความต้องการ เพื�อให้

ผู้ประสบภยัได้รับชุดธารนํ �าใจฯ อย่างรวดเร็ว ทั�วถึงและเพียงพอ โดยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสิ�งของคงคล ัง 

และการขนสง่ได้  

 

 
 

  2. การเตรียมความพร้อมรับภัยพบัิติระดับชุมชน 

     2.1 งานเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพบัิติ 

ดําเนินการใน 21 ชุมชน 8 จังหวดั ในพื �นที�ประสบอทุกภยั ได้แก่ จังหวดัอ่างทอง สิงห์บุรี 

นครนายก ชยันาท นครสวรรค์ เพชรบรูณ์ ประจวบคีรีขนัธ์ และชมุพร 

 2.2 งานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพบัิติ 

ติดตามชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับภยัพิบัติ  รวมทั �งสิ �น 107 ชุมชน ใน 15 จังหวดั 

ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี ชัยนาท นครสวรรค์ สุรินทร์ เชียงใหม่ นครราชสีมา สระแก้ว 

อบุลราชธานี เพชรบรีุ ประจวบคีรีขนัธ์ นครศรีธรรมราช ตาก และพงังา  

 2.3 งานอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ  

ดําเนินงาน 38 โรงเรียน ใน 11 จังหวดั ได้แก่ จังหวดัอ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี  สริุนทร์  

เชียงใหม ่ อบุลราชธานี  ชมุพร ประจวบคีรีขนัธ์  นครศรีธรรมราช ตาก และพงังา 
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ขณะเกิดภัย  

ดําเนินการบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัตา่งๆ อนัได้แก ่อคัคีภยั วาตภยั อทุกภยั ภยัหนาว ภยัจากหมอกควนั

ไฟป่า อุบัติภัยหมู่ และอุบัติเหตุเรือล่ม รวมทั �งผู้ประสบภัยจากเขื�อนเซเปียน-เซนํ �าน้อยแตก ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมอบเครื�องอปุโภค บริโภค ชดุสขุอนามยั ยาสามญัประจําบ้าน หน่วยบริการทาง

การแพทย์ หน่วยผลิตนํ �าสะอาด และหน่วยนํ �า สขุาภิบาล และสง่เสริมสขุอนามยั ผลการปฏิบตัิงาน ดงันี � 

 

 
 

 
 

จ�ำนวน (รำย)

ภัยพิบัติ
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การฟื�นฟูหลังเกดิภัย 

 1. โครงการฟื�นฟูผู้ประสบอุทกภัยของสภากาชาดไทย ปี พ.ศ. 2554 โดยการสนับสนุนของกลุ่มบริษัท 

ดาว ประเทศไทย 

 ติดตั �งเครื�องกรองนํ �าระบบรีเวอร์สออสโมซิส จํานวน 49 เครื�อง แก่โรงเรียนที�ขาดแคลนนํ �าสะอาด โดยมี

การสํารวจความต้องการเครื�องกรองนํ �าในพื �นที� 10 จังหวดั ได้แก่ จังหวดัระยอง พระนครศรีอยุธยา นครนายก 

ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ กาญจนบรีุ นครปฐม สิงห์บรีุ ชยันาท และอตุรดิตถ์ 

2. โครงการฟื�นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี พ.ศ. 2561 

            2.1 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั ในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และชุมพร โดยการปรับปรุงสร้าง/

ซ่อมห้องนํ �า – ห้องส้วม ในโรงเรียนและวดัที�ประสบอทุกภยั และให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพและคณุภาพชีวิต

แก่ผู้พิการและผู้ยากไร้ที�ประสบอทุกภยั รวมทั �งการให้ความช่วยเหลืออปุกรณ์การเรียนและชดุนกัเรียนในโรงเรียน

ที�ประสบอทุกภยั ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และปัตตานี  

        2.2 ปรับปรุง/พฒันาคลงัสมัภาระของสถานีกาชาดสิรินธร จังหวดันครศรีธรรมราช (สถานีกาชาด 

ที� 12 ทุ่งสง) เพื�อพฒันาศกัยภาพคลงัของสถานีกาชาดในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน 

 

1. งานพัฒนาคุณภาพชีวติที�ดีของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย 

     1.1 ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุฯ โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลตนเอง

ของผู้สงูอาย ุ

      1.2 ดําเนินกิจกรรมชมุชนต้นแบบด้านการพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายุ ในพื �นที�จังหวดัสริุนทร์  

เชียงใหม ่นครราชสีมา อบุลราชธานี และตาก รวม 5 ชมุชน  

     1.3 สนบัสนนุกิจกรรมทางสงัคมของผู้สงูอาย ุรูปแบบ Day Care ณ สถานีกาชาดที� 2 สขุมุาลอนามยั 

กรุงเทพฯ และสถานีกาชาดหวัหินเฉลิมพระเกียรติ  
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2. การอบรมปฐมพยาบาล จํานวน 85 ครั �ง รวมจํานวนทั �งสิ �น  3,714 ราย  

3. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ด้วยการมอบเครื�องอปุโภค บริโภค ยาและเวชภณัฑ์ตามความจําเป็น 

รวมจํานวนทั �งสิ �น 64,634 ราย  

          4. โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื�อนที�สภากาชาดไทย เพื�อเด็กนักเรียนในชนบท 

    ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดําเนินการใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

เพชรบูรณ์ น่าน สุโขทัย นครนายก และพัทลุง  มีเด็กนักเรียนได้รับการตรวจสายตาเบื �องต้น จํานวนทั �งสิ �น 

354,884 ราย  

 

 

 
 

 

 

 5. ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย  

ให้บริการตรวจวดัสายตาและประกอบแว่นตาแก่ประชาชนทั�วไป และผู้ ด้อยโอกาส มีผู้มารับบริการ 

จํานวนทั �งสิ �น 2,139 ราย  
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สถานเสาวภา 
 

 
 

วิสัยทัศน ์
 ผลิตและจ าหน่ายชีววตัถแุละยาปราศจากเชือ้ท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดี  
ในการผลิต (GMP,PIC/S) และตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามยัโลก (WHO) เป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ
และนานาชาติ และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
 
พันธกิจ 
 สถานเสาวภา มีหน้าท่ีผลิต แบ่งบรรจ ุวคัซีน เซรุ่ม ชีววตัถุอ่ืนๆ และน า้ยาปราศจากเชือ้ วิจัยพัฒนาและ
ตรวจบริการทางวิทยาศาสตร์ การบริการเก่ียวกบัโรคพิษสนุขับ้า ให้ค าแนะน าในเร่ืองสตัว์มีพิษกัดและโรคเมืองร้อน 
รวมทัง้บริการคลินิกฉีดวคัซีนเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรคและคลินิกพิษจากสตัว์ ตลอดจนการบริการให้ความรู้เร่ืองงพิูษ 
และพิษงใูห้แก่ประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การบริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
เป้าหมายการให้บริการท่ี 1 การบริการและผลิตบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุท่ีได้มาตรฐาน 
ผลผลิตท่ี 1    การบริการรักษาพยาบาล ฟืน้ฟสูภาพ สร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค 

ให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ผู้ ด้อยโอกาส 
เป้าหมายการให้บริการท่ี 2 ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับผลิตภณัฑ์ชีววตัถ ุยาปราศจากเชือ้ 

และผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ท่ีได้มาตรฐานสากลในจ านวนท่ีเพียงพอ 
ผลผลิตท่ี 2  การบริการชีววตัถแุละยาปราศจากเชือ้มปีริมาณเพียงพอตอ่ความต้องการของ 
  ผู้ป่วย และปลอดภยัตามมาตรฐานสากล  
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ภารกจิดานการผลติและประกันคุณภาพผลติภัณฑ 

 

1.  การผลติชีววัตถุและปราศจากเช้ือ 

       1.1 การผลิตเซรุ่มแก้พษิงู 

       ในปี พ.ศ. 2561 สถานเสาวภาดําเนินการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูชนิดแห้ง 8 ชนิด จากจํานวนทั �งหมด  

9 ชนิด รวมจํานวนทั �งสิ �น 59,536 ขวด เนื�องจากเซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี�ยมมีปริมาณการใช้น้อยและมีเหลืออยู่ 

ในจํานวนที�เพียงพอที� อย. ใช้ทั �งปี 

 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการผลติเซรุมแกพิษงูภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
 

ลําดับ การผลติเซรุ่ม 
ยอดผลิตเซรุ่มงูภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

1. เซรุ่มแก้พิษงกูะปะ 19,088 ขวด 15,851 ขวด 18,594 ขวด 

2. เซรุ่มแก้พิษงแูมวเซา  2,209 ขวด   2,577 ขวด   2,171 ขวด 

3. เซรุ่มแก้พิษงเูห่า 13,193 ขวด   9,349 ขวด 12,624 ขวด 

4. เซรุ่มแก้พิษงเูขียวหางไหม้ 26,528 ขวด 15,653 ขวด  4,299 ขวด 

5. เซรุ่มแก้พิษงจูงอาง -   1,113 ขวด  1,686 ขวด 

6. เซรุ่มแก้พิษงสูามเหลี�ยม -      659 ขวด - 

7. เซรุ่มแก้พิษงทูบัสมิงคลา - -  4,489 ขวด 

8. เซรุ่มแก้พิษงรูวมระบบโลหิต 20,212 ขวด 17,070 ขวด 13,936 ขวด 

9. เซรุ่มแก้พิษงรูวมระบบประสาท   6,564 ขวด -   1,737 ขวด 

รวม 87,794 ขวด  62,272 ขวด 59,536 ขวด 

 

 1.2  การผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า   

        ในปี พ.ศ. 2561 สถานเสาวภาดําเนินการผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากเลือดม้า  TRCS 

ERIG (Equine Rabies Immunoglobulins) จํานวนทั �งสิ �น 241,237 ขวด เพื�อรองรับความต้องการใช้ในประเทศ

ที�มีปริมาณมาก ปัจจบุนัสถานเสาวภาผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า (TRCS ERIG) ใช้ในประเทศเป็นจํานวน 

30% ของที�ใช้ทั �งหมด 
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แผนภูมิแท่งแสดงปริมาณการผลติเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 

 

 
 

กราฟแสดงจ านวนและสดัส่วนเปอร์เซ็นต์การปฏบิตัิงานของฝ่ายผลติเซรุ่ม 
ในการผลติเซรุ่มแก้พิษงูและเซรุ่มป้องกนัโรคพษิสุนขับ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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เซรุ่มแก้พิษงจูงอาง 

เซรุ่มแก้พิษงทูบัสมงิคลา 

เซรุ่มแก้พิษงรูวมระบบโลหิต 

เซรุ่มแก้พิษงรูวมระบบประสาท 

เซรุ่มป้องกันโรคพิษสนุขับ้า 

จ านวน (ขวด) 

ปีงบประมาณ 
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ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงเูดี�ยว 7 ชนิด พร้อมนํ �ายาทําละลาย 

 

    
ผลิตภัณฑ์เซรุ่มแก้พิษงูรวมระบบประสาท   ผลิตภัณฑ์เซรุ่มป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า 

  และระบบโลหิต พร้อมนํ �ายาทําละลาย 

 

1.3  การผลิตยาปราศจากเชื �อและผลิตเซรุ่มส่วนขยาย  

        ปัจจุบันฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื �อได้ดําเนินการผลิตในบริเวณสถานที�ผลิตยาปราศจากเชื �อที�

ปรับปรุงตามมาตรฐาน GMP, PIC/S ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2557 โดยดําเนินงานผลิตผลิตภณัฑ์นํ �ายาทําละลาย ยากําพร้า

กลุ่มยาต้านพิษ และผลิตในขั �นตอนปลายนํ �า (งานผสมปรับสตูรตํารับ งานกรองปราศจากเชื �อ งานบรรจุ และ 

งานทําแห้ง) ของเซรุ่มแก้พิษงทูั �ง 9 ชนิด และเซรุ่มป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าที�ผลิตต้นนํ �าจากฝ่ายผลิตเซรุ่ม  

         ปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายผลิตยาปราศจากเชื �อได้เตรียมพร้อมงานผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

ในขั �นตอนการทําให้บริสทุธิ �  โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process validation) ตั �งแต ่

ต้นนํ �าด้วยเครื�องจักรอุปกรณ์การผลิตที�ติดตั �งใหม่  สําหรับทําพลาสมาให้บริสุทธิ � ด้วยการย่อยโปรตีนและ 

การตกตะกอนในถังผสม และระบบ Tangential Flow Filtration (TFF) และกําจัดโปรตีนที�ไม่ต้องการออก 

เพื�อทําให้ได้เซรุ่มบริสทุธิ � และมีความเข้มข้น โดยทําการผลิตภายใต้สภาวะห้องสะอาดระดบั A 
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ถงัผสมขนาด 600 ลติร และระบบท่อสแตนเลส จ านวน 3 ถงั และระบบกรองชนิด Tangential Flow Filtration 

จากประเทศเยอรมนี ส าหรับใช้ในกระบวนการท าเซรุ่มให้บริสทุธ์ิและเข้มข้น 
 

1.4  การผลิตยาก าพร้า 
  สถานเสาวภาร่วมมือกับคณะท างานพัฒนานโยบายและแก้ไขปัญหายาก าพร้า กลุ่มยาต้านพิษ 
(Antidote) ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือแก้ปัญหาในการเข้าถึงยาต้านพิษของ
ประชาชนในระบบหลกัประกันสขุภาพ ท าให้ประชาชนได้มียาต้านพิษท่ีจ าเป็นใช้เมื่อเกิดเหต ุโดยฝ่ายผลิตยา
ปราศจากเชือ้ สถานเสาวภา เข้าร่วมรับผิดชอบในการเป็นผู้ผลิตยาก าพร้า กลุม่ยาต้านพิษท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้
ในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ทัง้หมด 4 รายการ ส าหรับใช้ในประเทศ ซึ่งยาก าพร้าทัง้หมดผลิตจ าหน่ายให้
ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทัง้นี ้สปสช.ได้มอบหมายให้องค์การเภสชักรรมท าหน้าท่ีขนส่ง
และกระจายยาไปยงัสถานบริการทัว่ประเทศ 

 

       
     1% Methylene Blue Injection           3% Sodium Nitrite Injection 

 

      
 25% Sodium Thiosulfate Injection            5% Diphenhydramine hydrochloride Injection 
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จํานวนการผลติยาปราศจากเช้ือกลุมยากําพราท่ีผลติไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561 
 

 
 

จํานวนการผลติยาปราศจากเช้ือกลุมน้ํายาทําละลายท่ีผลติได 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561  
 

 

7,400

5,323

5,966

5,072

2,820 2,730

6,868

5,000

3,275

2,670
2,947

5,548
5,086

2,620

3,504

6,420

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

1% Methylene blue injection 5 ml 3% Sodium nitrite injection 10 ml 25% Sodium thiosulfate injection

18 ml

5% Diphenhydramine

hydrochloride injection  1 ml

จํานวน (หลอด)

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2558 2559 2560 2561

119,126

147,743 140,145

93,882

212,934
231,372

65,433

281,130

241,041

53,465

301,603

202,981

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Sterile water for injection 10 ml Sterile water for injection 0.5 ml Normal saline solution 1 ml

จาํนวน (หลอด)

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2558 2559 2560 2561

 
 

98 
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1.5  การผลิตวัคซีนบีซีจี 

  สถานเสาวภา มีภารกิจหลกัที�สําคญัอีกอย่างหนึ�ง คือ การผลิตวคัซีนบีซีจี ซึ�งเป็นหน่วยงานเพียง 

แห่งเดียวในประเทศไทยที�ผลิตวคัซีนบีซีจี โดยสามารถดําเนินการผลิตได้ตั �งแต่ต้นนํ �า จนได้ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป

ตามหลกัเกณฑ์วิธีการผลิตที�ดี หรือ GMP, PIC/S และมีจํานวนเพียงพอสําหรับใช้ในประเทศ  ซึ�งวคัซีนบีซีจีนี � 

เป็นวคัซีนเพียงชนิดเดียวที�นํามาใช้ป้องกันวณัโรคในเด็กและถูกกําหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริมภมิูคุ้มกันโรค  

หรือ Expanded Programme on Immunization (EPI) เพื�อเป็นมาตรการในการป้องกนัวณัโรค ปัจจบุนั การฉีดวคัซีน

บีซีจียังคงเป็นมาตรการที�สําคญัในการควบคมุวณัโรคในประเทศต่างๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การ

เภสชักรรมได้มีการสั�งซื �อวคัซีนบีซีจี สําหรับโครงการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ จํานวน 140,000 ขวด และมีการ

สั�งซื �อจากหน่วยงานเอกชนอีกจํานวนหนึ�ง ดังนั �น ทางฝ่ายผลิตวัคซีนจึงได้วางแผนการผลิตวัคซีนบีซี จี 

ให้ได้ทันกําหนด และครบตามจํานวนการสั�งซื �อ รวมทั �งมีการผลิตวัคซีนสํารองไว้จํานวนหนึ�งสําหรับตัวแทน

จําหน่าย ทั �งนี � จํานวนวคัซีนบีซีจีที�ผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนทั �งสิ �น 195,890 ขวด  

 

1.6  การผลิตและแบ่งบรรจุวัคซีน 

       สถานเสาวภาได้ดําเนินงานผลิตและแบ่งบรรจุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (TRCS SPEEDA, 

Rabies vaccine) สําหรับใช้ในประเทศในปี พ.ศ. 2561 จํานวนทั �งสิ �น 278,764 ขวด นอกจากนี �ได้ดําเนินงานแบ่ง

บรรจุนํ �ายาทูเบอร์คูลิน พีพีดี (TRCS Tuberculin, PPD) สําหรับทดสอบปฏิกิริยาทางผิวหนังต่อเชื �อวณัโรค  

โดยนําเข้านํ �ายาทเูบอร์คลิูน พีพีดี (TB-PPD Bulk) จากตา่งประเทศเข้ามาแบ่งบรรจ ุสามารถแบ่งบรรจนํุ �ายาทเูบอร์

คลิูน พีพีดี ได้จํานวนทั �งสิ �น 27,287 ขวด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ 

 
วคัซีนบีซีจี                           วคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า                      นํ �ายาทเูบอร์คลูนิ พีพีดี 
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จํานวนการผลติวัคซนีบซีีจี วัคซนีปองกันโรคพิษสุนขับา และทูเบอรคูลนิ พีพีด ี

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
 

 
 

1.7 งานบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 

       ภารกิจหลกัของฝ่ายผลิตวคัซีนอีกอย่างหนึ�ง คือ งานบรรจหีุบห่อผลิตภณัฑ์ชีววตัถแุละยาปราศจากเชื �อ

ทกุชนิด ภายหลงัที�ผลิตภณัฑ์ได้ผา่นการตรวจสอบคณุภาพและปลอ่ยผา่นแล้ว ผลิตภณัฑ์เหลา่นี � ได้แก ่วคัซีนบีซีจี 

วคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า เซ รุ่มแก้พิษงูชนิดต่างๆ  เซ รุ่มป้องกัน โรคพิษสนุัขบ้า ยากําพร้า พร้อมทั �งนํ �ายา

ทําละลาย เพื�อนําไปจําหน่ายตอ่ไป 

 

2. การประกันคุณภาพผลติภัณฑ 

สถานเสาวภาได้ทําการตรวจสอบคณุภาพ วตัถดุิบ ภาชนะบรรจแุละวสัดกุารบรรจผุลิตภณัฑ์กึ�งสําเร็จรูป

และผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปชีววตัถ ุ(วคัซีนและเซรุ่ม) นํ �ายาปราศจากเชื �อ (นํ �ายาทําละลาย) และยาต้านพิษ (antidote)   

 

3. สถานเีพาะเลี้ยงมาและสัตวทดลองสภากาชาดไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา 

 สถานเสาวภา มีสถานีเพาะเลี �ยงม้าและสตัว์ทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  

ซึ�งมีเนื �อที� จํานวน 646 ไร่ และมีม้า จํานวน 534 ตวั โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีพลาสมาที�นํามาใช้ผลิต

เซรุ่ม จํานวน 5,000 ลิตร และใช้ม้าที�นํามาใช้ผลิตเซรุ่ม จํานวน 301 ตวั นอกนั �นเป็นม้าที�ใช้งานอื�นๆ เช่น  ใช้เป็น

พ่อพนัธุ์ แมพ่นัธุ์ และม้าสํารอง ลกูม้าและม้าแก่ การเลี �ยงม้าใช้หญ้าสด จํานวน 543,445 กิโลกรัม และหญ้าแห้ง 

จํานวน 63,880 กิโลกรัม 
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ภารกิจด้านการบริการ 
 

1. งานบริการและวิจัยคลินิก 
  

1.1 คลินิกป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า  
-  บริการตรวจและรักษา ผู้ถกูสตัวท่ี์สงสยัวา่เป็นโรคพิษสนุขับ้ากดัด้วยการฉีดวคัซีนและเซรุ่มป้องกนั    
   โรคพิษสนุขับ้า 
-  บริการฉีดวคัซีนป้องกนัลว่งหน้าส าหรับผู้มีโอกาสสมัผสัโรค 
-  เจาะเลือดตรวจภมูิคุ้มกนัโรคพิษสนุขับ้าในคน 
-  ให้ค าปรึกษา แนะน าเก่ียวกบัโรคพิษสนุขับ้าส าหรบัประชาชน และบคุลากรทางการแพทย์ 

1.2 คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเท่ียว 
-  บริการตรวจ ฉีดวคัซีนและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวคัซีนชนิดตา่งๆ ส าหรบัประชาชนทัว่ไป และผู้เดนิทาง 
-  ให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการรับยาป้องกนัมาลาเรีย 
-  เจาะเลือดตรวจภมูิคุ้มกนัก่อนรบัวคัซีน 
-  ทดสอบการติดเชือ้วณัโรค (PPD Test) 
-  ออกเอกสารใบส าคญัรับรองการฉีดวคัซีนหรือยาป้องกนัโรคระหวา่งประเทศ (Yellow Book) สมดุบนัทึก    
    วคัซีน ใบรับรองแพทย์อ่ืนๆ 

1.3 คลินิกพษิจากสัตว์ 
-  บริการตรวจ รักษาผู้ ท่ีถกูสตัว์มีพิษกดั 
-  ให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์ส าหรบัประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์ 

 
เวลาท าการ  

วนัจนัทร์ - ศกุร์    8.30 – 12.00 น. และ 13.00 -16.00 น. 
 วนัเสาร์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์           8.30 – 12.00 น. 
 วนัอาทิตย์    หยดุท าการ 
 

ข้อมูลผู้รับบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 
 

ปีงบประมาณ คลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
(คน) 

คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและ 
อายุรศาสตร์การท่องเที่ยว (คน) 

คลินิกพิษจากสัตว์ 
(คน) 

พ.ศ. 2557 4,882 13,615 162 
พ.ศ. 2558 5,803 21,090 84 
พ.ศ. 2559 7,895 26,770 55 
พ.ศ. 2560 10,162 23,615 32 
พ.ศ. 2561 14,123 25,277 49 
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กิจกรรมดานบริการ 

 

โครงการรณรงคฉีดวัคซนีปองกันโรคพิษสุนัขบาแบบปองกันลวงหนา 

วนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เนื�องในวันกาชาดโลก และวันที� 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื�องในโอกาส 

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 96 ปี  สถานเสาวภา ซึ�งคลินิกป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้จัดทําโครงการรณรงค์ 

ฉีดว ัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าสําหรับกลุ่มเสี�ยงที�มีโอกาสสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าและ

ประชาชนทั�วไป 

 

การใหวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสําหรับเจาหนาท่ี 

วันที� 1 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คลินิกเสริมภูมิคุ้ มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที�ยว สถานเสาวภา 

 ได้ให้บริการฉีดวคัซีนปอ้งกนัไข้หวดัใหญ ่ สําหรับเจ้าหน้าที�และครอบครวั 

 

เย่ียมชมคลินิกเสริมภูมคุิมกันและอายุรศาสตรการทองเท่ียว 

วันที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สถาบนัเวชศาสตร์ป้องกนัศึกษา กรมควบคุมโรค ได้มาเยี�ยมชมคลินิก 

เสริมภูมิคุ้มกนัและอายุรศาสตร์การท่องเที�ยว คลินิกป้องกนัโรคพิษสุนขับ้า และคลินิกพิษจากสตัว์ โดยมีความร่วมมือ

อยา่งต่อเนื�องในการสง่แพทย์ประจําบ้านเข้ารบัการฝึกปฏิบติังานที�สถานเสาวภา  

 

      
 

2. ชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว 

 

         งานบริการ (ในเวลาราชการ เปิดบริการระหวา่งเวลา 08.30 - 16.30 น.) คือ 

  2.1 ตรวจวินิจฉยัโรคพิษสนุขับ้า จากซากสตัวห์รือในสัตว์ที�ยงัมีชีวิต 

  2.1.1 จากซากสัตว์ ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธีมาตรฐาน 2 วิธี  คือ Direct Fluorescent 

Antibody Test (DFA) และ Mouse Inoculation Test (MIT) 

   2.1.2 สตัว์มีชีวติ ตรวจวินจิฉยัโดยการประเมินอาการทางคลินกิของสตัว์ป่วยที�ต้องสงสยั 
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 2.2 กกักนัสตัว์ที�ต้องสงสยัวา่เป็นโรคพิษสนุขับ้า หรือสตัว์ที�มีประวตัิกดัผู้ป่วยและมีอาการนา่สงสยัเกี�ยวกบั

โรคพิษสนุขับ้า คดัแยกโดยการกกัสตัว์ที�สมัผสักบัโรคพิษสนุขับ้าออก เพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค 

2.3 บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าให้แก่สตัว์เลี �ยง 

  2.4 ให้คําปรึกษาแนะนําเรื�องโรคพิษสนุขับ้าและระบาดวิทยา โดยนายสตัวแพทย์ 

2.5 ตรวจวดัระดบัภมิูคุ้มกนัโรคพิษสนุขับ้าในกระแสเลือดของสตัว์เลี �ยง เพื�อการวินิจฉัย หรือเพื�อใช้เป็น

หลกัฐานอ้างอิงในการนําสตัว์เลี �ยงเดินทางผา่นเข้าออกระหวา่งประเทศ  

            นอกจากงานนี �ยงัอํานวยความสะดวกนอกเวลาราชการ ระหว่างเวลา 16.30 - 8.30 น. ของวนัรุ่งขึ �น โดยไม่

เว้นวนัหยดุ คือ  

            1. รับซากสตัว์นอกเวลาราชการเพื�อตรวจชนัสตูรโรคพิษสนุขับ้าในวนัทําการถดัไป 

            2. รับฝากขังดูอาการสัตว์ที�กัดคนหรือสัตว์ที� มีอาการทางคลินิกในกลุ่มต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า  

เพื�อสงัเกตดอูาการของโรคพิษสนุขับ้าเป็นเวลา 10 วนั 

 

ตารางแสดงจํานวนสัตวท่ีสงตรวจและผลการวนิจิฉัยโรคพิษสุนัขบา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
 

 
 

ชนิดสัตว์ 

ตรวจ 

(ราย) 

พบเชื �อ 

(ราย) 

ร้อยละของการตรวจพบเชื �อ 

(%) 

พ.ศ. 

2559 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2559 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 

2561 

พ.ศ. 

2559 

พ.ศ. 

2560 

พ.ศ. 

2561 

สุนขั 96 104 141 31 37 20 32.3 35.6 14.2 

แมว 82 89 195 4 1 4 4.9 1.1 2.1 

กระตา่ย 3 2 4 0 0 0 0 0 0 

กระรอก 6 1 3 0 0 0 0 0 0 

หนแูฮมสเตอร์ -- -- 3 -- -- 0 -- -- 0 

นางอาย -- -- 1 -- -- 0 -- -- 0 

ชกู้าไกลเดอร์ -- -- 1 -- -- 0 -- -- 0 

สมองมนษุย์ -- -- 1 -- -- 0 -- -- 0 

หนทูอ่ -- 2 -- -- 0 -- -- 0 -- 

สุกร -- 1 -- -- 0 -- -- 0 -- 

รวม 187 199 349 35 38 24 18.7 19.1 6.9 
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ตารางแสดงจ านวนสัตว์ท่ีน ามาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 

  
 

ชนิดสัตว์ 
จ านวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีนป้องกัน 

โรคพิษสุนัขบ้า (ตวั) 
 

หมายเหต ุ
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

   สุนขั 278 234 505 วคัซีนขาดจ าหนา่ย มิ.ย. พ.ศ. 2560 
   แมว 13 8 74 วคัซีนเร่ิมมีจ าหนา่ย มี.ค. พ.ศ. 2561 

รวม 291 242 579  
 

ตารางแสดงระบาดวิทยาของโรคพษิสุนัขบ้าในสัตว์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
จังหวัด ตรวจ (ราย) พบเชือ้ (ราย) ร้อยละ (%) 

   กรุงเทพมหานคร 250 13 5.20 
   นนทบรีุ 23 1 4.35 
   ปทมุธานี 15 2 13.33 
   สมทุรปราการ 35 4 11.43 
   สมทุรสาคร 9 1 11.11 
   สมทุรสงคราม 1 1 100 
   ฉะเชิงเทรา 1 0 0 
   นครปฐม 3 0 0 
   ราชบรีุ 1 0 0 
   ชลบรีุ 2 1 50 
   พระนครศรีอยธุยา 3 0 0 
   เพชรบรีุ 1 1 100 
   นครราชสีมา 3 0 0 
   สพุรรณบรีุ 2 0 0 

รวม 349 24 6.88 
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3.  งานบริการทางสวนง ู

 
 รายการแสดงประจาํวันของสวนงู 

 วนัจนัทร์ - ศกุร์ เปิดเวลา 09.30 - 15.30 น. โดยมีรายการแสดงประจําวนั ดงันี � 

เวลา 11.00 น.   ชมการแสดงรีดพิษง ูและวีดิทศัน์ (ภายในตกึ ๔ มะเสง ชั �น 1)  

เวลา 14.30 น.   ชมการแสดงสาธิตจบังชูนิดตา่งๆ (อฒัจนัทร์ด้านนอกหน้าตกึ ๔ มะเสง) 

 วนัเสาร์ - อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เปิดเวลา 09.30 - 13.00 น. มีรายการแสดงประจําวนั ดงันี � 

เวลา 11.00 น.   ชมการแสดงสาธิตจบังชูนิดตา่งๆ (อฒัจนัทร์ด้านนอกหน้าตกึ ๔ มะเสง) 

 

แผนภูมแิสดงผูมาเย่ียมชมสวนงูในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมดานอื่นของสวนง ู สถานเสาวภา 

 

1. โครงการอบรมและฝกปฏบิัตจัิบงูใหบุคคลภายนอก 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 สวนง ู 

ได้จัด โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ใ ห้ แก่

บุคคลภายนอก จํานวนทั �งสิ �น 4 ครั �ง เพื�อให้ความรู้ 

ที�ถูกต้องเกี�ยวกับงูที�มีพิษและไม่มีพิษที�สําคัญของ

ประเทศไทย พร้อมทั �งสอนวิธีการจับงูอย่างถูกวิธี 

โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ และสอนวิธีการปฐมพยาบาล

เบื �องต้นอย่างถูกวิธี เมื�อถูกงูกัดให้แก่เจ้าหน้าที�ของ

หน่วยงานต่างๆ  และประชาชนทั�วไป มี จํานวน 

ผู้เข้าอบรม รวมจํานวนทั �งสิ �น 87 ราย 

ผู้มาเยี�ยมชม 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2560 2560 2561

28,275
29,722 29,317

21,746

25,573

31,453

1,986 2,318 3,066

ชาวตา่งชาติ

ชาวไทย

นักเรียน นักศกึษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2. โครงการบัตรขอบคุณสวนงู 

เนื�องจากสวนงู สถานเสาวภา ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนมาอย่างต่อเนื�อง โดยผู้บริจาคจะได้รับ

ใบเสร็จรับเงินที�ใช้เป็นหลกัฐานจากการบริจาค เพื�อใช้ในการหกัลดหย่อนภาษีเท่านั �น ทั �งนี � เพื�อเป็นการขอบคณุ

นํ �าใจของผู้ ที�บริจาคเงินให้กับสวนงู การมอบบัตรขอบคณุจึงเป็นอีกทางหนึ�งที�สามารถใช้แทนการขอบคณุ 

แก่ผู้บริจาคที�ไว้วางใจสวนง ูรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สวนงใูห้เป็นที�รู้จกัมากขึ �น โดยบัตรขอบคณุ แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท คือ บตัรขอบคณุสีเขียว และบตัรขอบคณุสีชมพ ู 

 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สวนง ูสถานเสาวภา มอบบตัรขอบคุณสเีขียว 

ให้ผู้บริจาค จํานวน 2,000 – 4,999 บาท  ทั �งหมด 29 ใบ รวมเงินที�ได้รับบริจาค จํานวนทั �งสิ �น 66,400 บาท 

 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สวนง ูสถานเสาวภา มอบบตัรขอบคณุสชีมพ ู  

ให้ผู้บริจาค จํานวน 5,000 บาท ขึ �นไป ทั �งหมด 11 ใบ รวมเงินที�ได้รับบริจาค จํานวนทั �งสิ �น 80,000 บาท 

 

3. กจิกรรมวันเด็กแหงชาต ิประจําป พ.ศ. 2561 

วนัที� 13 มกราคม พ.ศ. 2561 (วนัเดก็แห่งชาติ) สถานเสาวภา ได้จดักิจกรรม “ประกวดตั �งชื�อ (ภาษาองักฤษ) 

ให้อมยิ �ม” ขึ �น เพื�อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมาเรียนรู้เรื�องต่างๆ เกี�ยวกับงูและรู้จักสวนงูมากขึ �น 

ซึ�งเป็นโอกาสอนัดีที�จะช่วยปลกูฝังให้เยาวชนไม่กลวังูและได้รับข้อมลูความรู้ที�ถูกต้องเกี�ยวกับเรื�องง ู พิษงู และ

วิธีการปฐมพยาบาลเบื �องต้นอย่างถกูวิธีเมื�อถกูงกูดั โดยสวนงไูด้เปิดให้ประชาชนทั�วไปและนักท่องเที�ยวที�พาเด็ก

มาด้วยเข้าเยี�ยมชมสวนง ูร่วมกิจกรรมประกวดตั �งชื�อ (ภาษาองักฤษ) ให้อมยิ �ม ถ่ายรูปกบั “อมยิ �ม” มาสคอตสวนง ู

และชมการแสดงการสาธิตการจับงูพร้อมถ่ายรูปกับงูหลามตัวใหญ่หลังการแสดงจบโดยไม่เสียค่าเข้าชม 
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นอกจากนี � สภากาชาดไทยยงัได้จดักิจกรรม “โครงการวนัเด็กแห่งชาติกบัสภากาชาดไทย ประจําปี พ.ศ. 2561” 

ร่วมกับสวนงู สถานเสาวภา โดยได้จัดให้นิทรรศการสวนงูเป็นส่วนหนึ�งในฐานของกิจกรรมดงักล่าว โดยมีจุด

ประทบัตราการร่วมกิจกรรมอยูที่�บริเวณบนัไดทางขึ �น ชั �น 2 ตกึ ๔ มะเสง ซึ�งมีประชาชนให้ความสนใจและพาบตุรหลาน

มาร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก ผู้ เข้าชมสวนงใูนวนัดงักลา่ว จํานวนทั �งสิ �น 2,136 คน  

 

 
วนัที� 13 มกราคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมถ่ายรูปกบั “งหูลามทอง”  

 

 
ผู้ที�ได้รับรางวัลที� 1 ในกิจกรรม “ประกวดตั �งชื�อ (ภาษาองักฤษ) ให้อมยิ �ม”  
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4. กจิกรรมวันแมแหงชาต ิประจําป พ.ศ. 2561 

 วนัที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สถานเสาวภา ได้จดักิจกรรมประกวดภาพถ่าย “แม่ลกูอมยิ �ม ปี 2” ขึ �น 

เพื�อเชิญชวนให้ลกูพาคณุแมม่าเยี�ยมชมสวนงแูละร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเพื�อชิงรางวลั ซึ�งเป็นโอกาสอนัดี

ที�ประชาชนจะได้เรียนรู้ข้อมลูที�ถกูต้องเกี�ยวกับเรื�องงูและเป็นช่องทางหนึ�งในการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนได้

รู้จกัสวนงแูละแฟนเพจของสวนง ูสถานเสาวภามากขึ �น โดยสวนงไูด้เปิดให้ประชาชนทั�วไปเข้าเยี�ยมชม ร่วมกิจกรรม 

และชมการแสดงการสาธิตการจับงูโดยไม่เสียค่าเข้าชม มีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน

ทั �งสิ �น 590 คน และมีผู้ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม “แม่ลูกอมยิ �ม ปี 2” ที�ถูกต้องตามกติกาการร่วมประกวด

จํานวนทั �งสิ �น 16 ราย  

 

 
วนัที� 12 สงิหาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรม “แม่ลกูอมยิ �ม ปี 2” 

 

ภารกจิดานการวจิัย 

 

ภารกิจด้านการวจัิยของสถานเสาวภา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การวจัิยดังนี � 

1. ยทุธศาสตร์การวิจยัทางวิทยาศาสตร์พื �นฐานเพื�อองค์ความรู้ใหม ่

2. ยทุธศาสตร์การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ประยกุต์เพื�อพฒันาผลิตภณัฑ์และการตรวจวินิจฉยั   

3. ยทุธศาสตร์การวิจยัทางคลินิกเพื�อการสร้างเสริมภมิูคุ้มกนัโรค 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  สถานเสาวภามีงานวิจัยด้านงูพิษ พิษงู โรคพิษสุนัขบ้า วัณโรค  

และด้านอื�นๆ ที�นักวิจัยมีความสนใจ มีผลงานวิจัยมีความสนใจผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ

และนานาชาติที�มีการอ้างอิงสงูจํานวน 14 เรื�อง  
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ภารกจิดานการบริการ 

 

งานบริการตรวจหาระดบัภูมคิุมกันตอไวรัสโรคพิษสุนัขบา 

สถานเสาวภา มีงานบริการตรวจหาระดบัภมิูคุ้มกันต่อโรคพิษสนุัขบ้าทั �งในคนและสตัว์ หลังการได้รับ

วคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า และสําหรับสตัว์เลี �ยงที�เจ้าของต้องการนําออกไปยังต่างประเทศที�ต้องการผลยืนยัน 

การมีภมิูคุ้มกนัตอ่โรคพิษสนุขับ้าของสตัว์นั �นๆ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้ให้บริการตรวจตัวอย่างเลือดเพื�อหาระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า  

จํานวนทั �งสิ �น 64 ตัวอย่าง จําแนกเป็นตัวอย่างสุนัข 38 ตัว แมว 18 ตัว คน 8 ราย นอกจากนี � ยังมีการตรวจ

ตวัอย่างจากเลือดคนไข้ที�ถกูสตัว์กดัแล้วได้รับวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้าที�เป็นสว่นหนึ�งของงานวิจยัอีกด้วย 

 

จํานวนและชนดิตวัอยางระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2561 
 

 
 

 การจัดประชุมวชิาการระดับชาต ิ  

 

วนัที� 6 - 7 กนัยายน พ.ศ. 2561 จดัการประชมุวิชาการระดบัชาติ เรื�อง สตัว์มีพิษ ครั �งที� 6 โดยสถานเสาวภา 

ร่วมกบั สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ เป็นการจดัประชมุวิชาการเกี�ยวกบัสตัว์

มีพิษหลากหลายชนิดทั �งบนบกและในนํ �า ได้แก่ งพิูษ แมลง สตัว์ขาข้อ และสตัว์ทะเลของประเทศไทย การศึกษา

เกี�ยวกับสตัว์มีพิษมีความสําคญัต่อองค์ความรู้ที�เกี�ยวกับชนิดของสตัว์ที�มีพิษและคณุลกัษณะของพิษจากสตัว์

เหลา่นั �น มีผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน 121 คน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดการประชุมจากบริษัท ชัชรีย์โฮลดิ �ง 

จํากดั บริษัท ไบโอวาลิส จํากดั และบริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จํากดั 
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จดัการประชมุวิชาการระดบัชาติ เรื�อง สตัว์มีพิษ ครั �งที� 6 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ 

 

วนัที� 13 - 14 กนัยายน พ.ศ. 2561 จดัการประชมุวิชาการระดบัชาติ ประจําปี พ.ศ. 2561 ครั �งที� 9 Rabies 

Scientific Conference 2018 : Prelude to World Rabies Day 2018 : Global Awareness of Rabies Prevention 

โดยสถานเสาวภา ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ เพื�อให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความเข้าใจในแนวทางการดแูลรักษาผู้ ป่วย

ที�ถกูสตัว์กดัและสัมผัสโรคพิษสนุัขบ้าที�เป็นปัจจุบัน รวมถึงปัญหาข้อผิดพลาดที�พบบ่อยในเวชปฏิบัติ รวมทั �ง

แนวทางแก้ไข มีผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวนทั �งสิ �น 346 คน และสถานเสาวภาได้จัดพิมพ์หนังสือ แนวทางการดแูล

รักษาผู้สมัผสัโรคพิษสนุขับ้า พ.ศ. 2561 และคําถามที�พบบ่อย 
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วนัที� 13 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สถานเสาวภาได้เป็นผู้ ริเริ�ม จดังานประชมุ �st Asian Rabies Advisory 

Group of Experts โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูล สถานการณ์การระบาดด้านโรคพิษสุนัขบ้า

ของผู้ เชี�ยวชาญจากประเทศต่างๆ ในแถบเอเซีย โดยมีประเทศที� เข้าร่วมประชุม  คือ จีน อินเดีย ศรีลังกา 

ปากีสถาน บงักลาเทศ กมัพชูา พมา่ มาเลเซีย และประเทศไทย ณ โรงแรมตวนันา กรุงเทพฯ มีผู้ เข้าร่วมประชุม 

จํานวนทั �งสิ �น  34 คน   
 

 
 

การจัดอบรมเร่ือง ขอกําหนด ISO/IEC 17025:2005 

สําหรับหองปฏิบัตกิารทดสอบ/สอบเทียบ 

 

วนัที� 24 – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชมุตกึอํานวยการ สถานเสาวภา ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้

เชิญอาจารย์ ภญ.สวุรรณา จารุนชุ อดตีผู้ อํานวยการสํานกัมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

กระทรวงสาธารณสขุ มาเป็นวิทยากรอบรมหลกัสตูรข้อกําหนด ISO/IEC 17025:2005  สําหรับห้องปฏิบัติการ

ทดสอบ/สอบเทียบ สําหรับเจ้าหน้าที�จากฝ่ายตา่งๆ ของสถานเสาวภา มีผู้ เข้าร่วมอบรม จํานวนทั �งสิ �น 38 คน  

 

 



112 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

 
 

112 

 
 

การจัดงานวันป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าโลก ในปี พ.ศ. 2561 
  

วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2561 สถานเสาวภา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันป้องกัน         
โรคพิษสนุขับ้าโลก (World Rabies Day 2018) เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัถึงภยัคกุคามของโรคพิษสนุขับ้าท่ียังคง
มีอยู่ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ านวยการสถานเสาวภา เป็นประธานในพิธี 
ภายในงานมีการจดักิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ การจดัประกวดภาพถ่ายสตัว์เลีย้ง บริการท าหมนัฟรีและฉีดวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสนุขับ้าให้สนุขัและแมว  พร้อมให้บริการฉีดวคัซีนฟรีให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
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สํานักงานยุวกาชาด 

 

 

ภารกจิของสาํนกังานยุวกาชาด 

 สํานกังานยวุกาชาดมีหน้าที�ปลกูฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลกัการและอดุมการณ์

ของกาชาดในด้านมนษุยธรรม การดแูลสขุภาพอนามยั การบริการอาสาสมคัรและการสง่เสริมการมีสมัพนัธภาพที�ดี 

มีศรัทธาตอ่กาชาดและร่วมกิจกรรมของสภากาชาดไทยได้อย่างตอ่เนื�อง 

 

วสิัยทัศน 

สร้างคนรุ่นใหมข่องประเทศให้มีจิตอาสาและคณุธรรม เป็นที�พึ�งพาได้ของประชาชนด้านสขุภาพอนามยั

ในทกุพื �นที� 

 

พันธกจิ 

1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย 

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที�มีความรู้ 

ความสามารถ มีทกัษะที�สามารถปฏิบตัิงานอาสาสมคัรได้ 

 3. เร่งดําเนินการตามนโยบายอาสาสมคัรสภากาชาดไทย โดยขยายความร่วมมือกับเครือข่าย และใช้

กระบวนการที�เป็นนวตักรรมด้านโซเชียลมีเดียในการติดตอ่สื�อสารกบัอาสาสมคัรและอาสายวุกาชาด 

 

ยุทธศาสตร 

ดําเนินการตามยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย ดงันี � 

ยุทธศาสตร์ที� 4  การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน 

ผลผลิตที� 8  คณุภาพชีวิตที�ดีขึ �นของผู้สงูอายุ เด็ก และเยาวชนที�ด้อยโอกาสตามต้นแบบของ

 สภากาชาดไทย 

ยุทธศาสตร์ที� 5  การพฒันาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ 

ผลผลิตที� 9 ระบบบริหารจดัการอาสาสมคัรแบบบรูณาการ 

 

ปี พ.ศ. 2561 สํานักงานยุวกาชาดตั �งเป้าหมาย สร้างคนรุ่นใหมข่องประเทศโดยการพฒันาเยาวชนให้

เป็นเยาวชนจิตอาสาและขยายฐานเยาวชนจิตอาสา พร้อมทั �งเสริมสร้างศกัยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็น

อาสายวุกาชาด และมีความรู้ความสามารถด้านปฐมพยาบาลในการเป็นที�พึ�งของประชาชนอย่างยั�งยืน โดยได้

ดําเนินการ ดงันี � 
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1. ขยายเครือขายท่ีเขมแข็ง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี พ.ศ. 2561 มีชมรมอาสายวุกาชาดที�จดัตั �งขึ �นใหม ่จํานวน 50 ชมรม ปัจจบุนัมีชมรมอาสายวุกาชาด 

จํานวนทั �งสิ �น 1,715 ชมรม 

 

ขอมูลเกี่ยวกับประเภทหนวยงานหรือสถานศกึษาท่ีมกีารจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ในป พ.ศ. 2561 
 

ที� ประเภทหน่วยงาน 
จาํนวน 

(ชมรม) 
ร้อยละ 

�. สํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) �� �� 

�. สํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) 2 � 

�. สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) � � 

4. สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน (สพฐ.) � �� 

5. สํานกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศกึษาเอกชน � � 

6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น 3 � 

�. กรมราชทณัฑ์ 1 � 

�. เหลา่กาชาดจงัหวดั 1 � 

รวม 8 หน่วยงาน �� ��� 

 

เยาวชนอายรุะหวา่ง  15 - 25 ปี 

หรือเยาวชนที�กําลงัศกึษา 

อยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

หรือเทียบเท่า ทั �งในสถานศกึษา 

และนอกสถานศกึษาในสงักดั 

สพฐ. กศน. และกรมราชทณัฑ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหาร

หน่วยงานพฒันาเยาวชนในสงักดั 

สพฐ. กศน.และกรมราชทณัฑ์ 

ครู อาจารย์  ครูที�ปรึกษา

ชมรมอาสายวุกาชาด  

ครูผู้ รับผิดชอบกิจกรรม

พฒันาเยาวชนของ 

สถานศกึษา หน่วยงาน

พฒันาเยาวชน 

เหลา่กาชาดจงัหวดั 

หน่วยงานภาคเีครือขา่ย

ตา่ง  ๆทั �งภาครัฐ และเอกชน

รวมทั �งรัฐวิสาหกิจ เช่น  

การไฟฟ้า บริษัทแอร์เอเซีย 

เครือข่ายที�เข้มแขง็ 
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1. ขยายเครือขายท่ีเขมแข็ง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี พ.ศ. 2561 มีชมรมอาสายวุกาชาดที�จดัตั �งขึ �นใหม ่จํานวน 50 ชมรม ปัจจบุนัมีชมรมอาสายวุกาชาด 

จํานวนทั �งสิ �น 1,715 ชมรม 

 

ขอมูลเกี่ยวกับประเภทหนวยงานหรือสถานศกึษาท่ีมกีารจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ในป พ.ศ. 2561 
 

ที� ประเภทหน่วยงาน 
จาํนวน 

(ชมรม) 
ร้อยละ 

1. สํานกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) 31 63 

2. สํานกังานเขตพื �นที�การศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) 2 2 

3. สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 2 4 

4. สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื �นฐาน (สพฐ.) 9 19 

5. สํานกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศกึษาเอกชน 1 2 

6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ�น 3 6 

7. กรมราชทณัฑ์ 1 2 

8. เหลา่กาชาดจงัหวดั 1 2 

รวม 8 หน่วยงาน 50 100 

 

เยาวชนอายรุะหวา่ง  15 - 25 ปี 

หรือเยาวชนที�กําลงัศกึษา 

อยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  

หรือเทียบเท่า ทั �งในสถานศกึษา 

และนอกสถานศกึษาในสงักดั 

สพฐ. กศน. และกรมราชทณัฑ์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารสถานศกึษา ผู้บริหาร

หน่วยงานพฒันาเยาวชนในสงักดั 

สพฐ. กศน.และกรมราชทณัฑ์ 

ครู อาจารย์  ครูที�ปรึกษา

ชมรมอาสายวุกาชาด  

ครูผู้ รับผิดชอบกิจกรรม

พฒันาเยาวชนของ 

สถานศกึษา หน่วยงาน

พฒันาเยาวชน 

เหลา่กาชาดจงัหวดั 

หน่วยงานภาคเีครือขา่ย

ตา่ง  ๆทั �งภาครัฐ และเอกชน

รวมทั �งรัฐวิสาหกิจ เช่น  

การไฟฟ้า บริษัทแอร์เอเซีย 

เครือข่ายที�เข้มแขง็ 
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วนัที� 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการสมัมนาเครือข่ายชมรมอาสายวุกาชาด “ปลกุจิตอาสา สภากาชาดไทย” 

ณ ห้องประชมุเรนโบว์ ชั �น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีผู้ เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 254 คน 

 

2.  ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสรางศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเปนท่ี พ่ึงพาของ

ประชาชนอยางย่ังยืน 

 

 
วนัที� 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การประชมุสมัมนากบัภาคีเครือขา่ย ในการจดัดําเนินโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา 

และเสริมสร้างศกัยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที�พึ�งพาของประชาชนอย่างยั�งยืน  

ณ โรงแรมสตาร์ จงัหวดัระยอง มีผู้ เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 103 คน 
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3. พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของอาสายุวกาชาดและเครือข่ายยุวกาชาด 
 

     
  

 
คูม่ือและสือ่ประกอบการอบรมทีส่ านกังานยวุกาชาดปรับปรุงเนือ้หา 

และใช้ในการอบรมเครือขา่ยยวุกาชาด ในปี พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

 

ค ่ม อป มพยา าล
ส าหรั เยาวชน 
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4. กระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของอาสายุวกาชาดผ่านรูปแบบการอบรม  
และประชุมสัมมนาภาคีเครอืข่าย 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอบรม ประชุม สัมมนาฯ 

อบรมครู 

ส านกังานยวุกาชาด 
จดัเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้ 

ความเข้าใจในเร่ืองหลกัการกาชาด 
ยวุกาชาดการมีจิตอาสาและ
เทคนิคในการเผยแพร่ความรู้
เพ่ือสร้างวิทยากรแกนน าฯ 

 

วิทยากรแกนน ายุวกาชาด      
(ครู ก.) ให้วิทยากรแกนน าฯ 
ท่ีได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ฝึกทกัษะเพ่ือท าหน้าท่ีวิทยากร
ให้การอบรมแก่ครู อาจารย์  
ในหลกัสตูรท่ีส านกังาน  
ยวุกาชาดก าหนด 

ครู อาจารย์ (ครู ข.) 
ครู อาจารย์ ท่ีได้รับความรู้ความ
เข้าใจและฝึกทกัษะเพื่อท าหน้าท่ี
เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่

เยาวชนในหลกัสตูรและกิจกรรม
ท่ีส านกังานยวุกาชาดก าหนดขึน้ 

ที 

อบรมเดก็และเยาวชน 

มีรูปแบบดังนี ้

2.1 หน่วยงานภาคีเครือข่าย
ด าเนินการ 

 

2.2 
ส านักงานยุวกาชาด 

ด าเนินการ 

เยาวชนและอาสายุว
กาชาดลงสู่ชุมชนและ
จัดกิจกรรมต่อเน่ือง 

โครงการ 9600 ความดี 
96 ปี ยวุกาชาดไทย 

“ใสใ่จผู้สงูอาย”ุ 

โครงการ 96 ปี 
ยวุกาชาดไทยร่วมใจ
สร้างจิตอาสา Good 
service Good life 

โครงการปฏิญาณตน 
และสวนสนาม 
งานวนัคล้าย 

วนัสถาปนายวุกาชาด
ไทย 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือเดก็ ผู้สงูอาย ุ

ผู้ ด้อยโอกาส และประชาชน
ทัว่ไป 

โครงการสนบัสนนุ
การอบรมอาสา 
ยุวกาชาดหลักสูตร
พืน้ฐาน 

 

- โครงการสนบัสนนุ
การอบรมอาสา 
ยวุกาชาดหลกัสตูร
เร่ืองการดแูลสงูอาย ุ

- การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น 
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5. ประสานงานและประชาสัมพันธเพ่ือขยายเครือขายอาสายุวกาชาด 

   

 
วนัที� 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โครงการ Young PR Club รวมพลงัเผยแพร่ความรู้ เรื�อง เครื�องหมายกาชาด 

ณ ห้องประชมุชั �น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานสุรณ์  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

มีเยาวชนผู้ เข้าร่วมโครงการ จํานวน 300 คน  

 

 
โฟโต้กราฟฟิกในการประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ 
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6. งานสรางและสงเสริมสัมพันธภาพอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทยและอาสายุวกาชาดของ

สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดอืนแดงตางประเทศ ไดแก 

 1. โครงการ South East Asia Youth Network (SEAYN) ระหว่างวนัที� 1 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

โดยสภากาชาดสิงคโปร์สนบัสนนุให้ Youth Leader (YL) ทํากิจกรรม โดยสอนให้รู้จักวิธีการจัดการ การศึกษา

หาความต้องการของชมุชน และเขียนโครงการนําเสนอ ภายใต้แนวคิด Youth on the move  

 2. โครงการ The 5th National Youth and Volunteer Camp of the Vietnam Red Cross ระหว่างวนัที�  

2 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองเกิ�นเทอ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม  

 

7. งานดานการจัดกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนของอาสายุวกาชาด   

 

แผนภูมแิสดงจํานวนประชาชนผูรับผลประโยชนจากการดําเนนิงานดานบําเพ็ญประโยชน 

ของอาสายุวกาชาด ป พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 

 

  
หมายเหตุ จํานวนประชาชนผู้ รับผลประโยชน์ ปี พ.ศ. 2560 มีจํานวนมาก เนื�องจากเป็นช่วงการจดัพระราชพิธี 

ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

ณ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวงั และสนามหลวง 
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สํานักงานอาสากาชาด 
 

วิสัยทัศน 

สํานักงานอาสากาชาดเป็นแหล่งสรรหาฝึกอบรม และระดมอาสากาชาดที�มีคุณภาพ เพิ�มขึ �น 

เพื�อปฏิบตักิารชว่ยเหลือผู้ ด้อยโอกาส รวมทั �งผู้ประสบอทุกภยั และรับใช้สงัคมตามภารกิจของสภากาชาดไทย 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาฝึกอบรมอาสากาชาดให้มีประสิทธิภาพและสามารถระดมอาสากาชาด ในการช่วยปฏิบัติ

ภารกจิตา่งๆ ของสภากาชาดไทยได้ทนัทว่งท ี

2. ให้การสง่เสริมสนบัสนนุพฒันาคุณค่าชีวติผู้ ด้อยโอกาสและผู้ประสบอทุกภยั 

 

วันสถาปนาสํานักงานอาสากาชาด ครบ 78 ป 

 

วนัที� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เสด็จเป็น

ประธานงาน “วนัคล้ายวนัสถาปนาสํานกังานอาสากาชาด ครบ 78 ปี” ณ หอประชุมใหญ่ ชั �น 12 อาคารภูมิสิริ 

มงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการนี � พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ 

ประทานเข็มที�ระลึกแกผู่้ สนบัสนนุกิจกรรมสํานกังานอาสากาชาด อาสากาชาดฟื�นฟสูขุภาพถงึบ้าน อาสากาชาด

ปฏิบติังาน อยา่งสมํ�าเสมอและตอ่เนื�อง รวม 170 ราย และประทานชดุเยี�ยมบํารุงขวญัผู้ป่วย ให้ผู้แทนอาสากาชาดฯ 

นําไปมอบให้กับผู้ ป่วยสามัญยากไร้ และพระภิกษุอาพาธ ที� เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทหาร ตํารวจ และอาสาสมคัรที�บาดเจ็บจากราชการสนาม 

ในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า โรงพยาบาลตํารวจ และมลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื�อน้อมเกล้า

น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

และสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ � พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที�  9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญ 

พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาต ุ 

ประทานถงุบ ารุงขวญัแก่อาสากาชาด เพื่อน าไปมอบให้กบัผู้ ป่วยสามญัตามโรงพยาบาลตา่งๆ 
 

 
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “24 ปี แหง่พระกรุณาธิคณุ” ณ อาคารภมูิสริิมงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  
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เสด็จไปทรงเยี�ยมผู้ ป่วย โครงการ “อาสาฟื�นฟสูขุภาพถึงบ้าน (Home Health Care)” ณ จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

 

เสด็จไปทรงเยี�ยมกลุม่ผู้ตดิเชื �อ “กลุม่เพื�อนรัก” โรงพยาบาลบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
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โครงการเผยแพรความรู สงเสริมความเขาใจเร่ืองการใชเคร่ืองหมายกาชาดท่ีถูกตอง 

ใหกับอาสากาชาด และอาสาสมัครสภากาชาดไทย 

ตามแนวคดิ “อาสาเขาใจ ใชอยางถกูตอง” 

 

 

วนัที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 Mr. Bruno Pomier Deputy Head of Delegation ICRC ร่วมเปิดการอบรม 

และกล่าวถงึคณุค่าแห่งเครื�องหมายกาชาด ณ ห้องประชมุศิริ ศิริโยธิน ชั �น 4 อาคารเฉลมิ บูรณะนนท์ 

 

 โดยมีกลุม่เป้าหมาย คือ อาสากาชาด สํานกังานอาสากาชาด และอาสาสมคัรชมุชน (Community Volunteer) 

เจ้าหน้าที�การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค PEA รุ่นที� 1 และรุ่นที� 2 รวมจํานวนทั �งสิ �น 350 คน  

 

 
วนัที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 จดัโครงการเผยแพร่ความรู้ สง่เสริมความเข้าใจ  

เรื�อง การใช้เครื�องหมายกาชาดอย่างถกูต้อง ตามแนวคิด “อาสาเข้าใจ ใช้อย่างถกูต้อง” ครั �งที� 1  

ให้กบัอาสากาชาด  จํานวน 150 คน ณ ห้องประชุมศิริ ศิริโยธิน ชั �น 4 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท์ 
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วนัที� 12 และ 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561 จดัโครงการเผยแพร่ความรู้ สง่เสริมความเข้าใจ  

เรื�อง การใช้เครื�องหมายกาชาดอย่างถกูต้องตามแนวคิด “อาสาเข้าใจ ใช้อย่างถกูต้อง”  

ให้กบัอาสาสมคัรชมุชน (Community Volunteer) จากการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค PEA ทั �งหมด 2 รุ่น รวมจํานวนทั �งสิ �น 200 คน 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

 
 

อาสาสมัครสภากาชาดไทย 

Volunteer Thai Red Cross Information System 
 

ปัจจบุนัสภากาชาดไทย ได้นําระบบสารสนเทศมาจดัทําระบบฐานข้อมลูอาสาสมคัร (Volunteer Thai Red 

Cross Information System : VTRIS) เพื�อใช้บนัทึกข้อมลูสว่นบคุคลของอาสาสมคัรและข้อมลูการอบรมหลกัสตูร

ต่างๆ ของอาสาสมคัรสภากาชาดไทย นอกจากนี � ยังได้จัดทํา Volunteer TRC (Thai Red Cross) Application  

เพื�อรองรับการเข้าใช้ข้อมลูบนสมาร์ทโฟน ซึ�งเป็นการพฒันาระบบลา่สดุแก่อาสาสมคัรเข้าระบบได้สะดวก ทนัสมยั 

มีความแมน่ยําในการบนัทึกชั�วโมงปฏิบัติงานและรองรับการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสากาชาด และจิตอาสา

สภากาชาดไทย 
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ศูนยบรกิารโลหิตแหงชาต ิ 
 

วสิัยทัศน     

มุง่มั�นในการบริการและคณุภาพงานบริการโลหิตระดบัชาติสร้างมาตรฐานเดียวกนัทั�วประเทศ 

 

พันธกจิ   

1. บริการโลหิตและสว่นประกอบของโลหิตให้เพียงพอใช้กบัผู้ป่วยทั �งประเทศ 

2. บริการโลหิตที�มีความปลอดภยัและได้มาตรฐานเดยีวกนัทั�วประเทศ 

3. บริการผลิตภณัฑ์โลหิต และผลิตภณัฑ์ที�เกี�ยวข้องกบังานบริการโลหิต 

4. บริการเสริมพิเศษแก่ผู้ป่วยเฉพาะกลุม่ รวมทั �งการบริการเซลล์ต้นกําเนิดเมด็โลหิต 

5. สง่เสริมงานด้านบริการโลหิตให้ได้มาตรฐานในระดบัประเทศ และระดบัภมิูภาค 

 

ยุทธศาสตร 

1. ด้านการพฒันาบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีลกัษณะเป็นพลวตัและนวตักรรม 

2. ด้านการให้บริการโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอกบัความต้องการของประเทศทั �งในยามสงบ และยามวิกฤติ 

3. ด้านการให้บริการโลหิตที�มีมาตรฐานปลอดภยัสงูสดุในระดบัมาตรฐานสากลของนานาประเทศที�พฒันาแล้ว 

4. ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพสงูตามมาตรฐานสากลและเป็นที�รับรองโดยทั�วไป 

5. ด้านการพฒันาการให้บริการเซลล์ต้นกําเนิดเมด็โลหิตทั �งในระดบัชาติและระดบัระหวา่งประเทศ 

6. ด้านพฒันาองค์กรให้สูค่วามเป็นเลิศของภมิูภาคในการบริการโลหิต 

 

 ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ มีภารกิจหลกัในการจดัหาโลหิตให้เพียงพอ และปลอดภยัจากผู้บริจาคที�ไมห่วงั

สิ�งตอบแทนสําหรับรักษาผู้ป่วยทั�วประเทศ ตามนโยบายคณุภาพ “บริการประทบัใจ โลหิต และผลิตภณัฑ์  มีคณุภาพ 

ได้มาตรฐานปลอดภยัทั �งผู้ให้และผู้ รับ”  โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาตทิั�วประเทศ จํานวน 12 แห่ง งานบริการโลหิต 

จํานวน 1 แห่ง ศนูย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที� 11 วิเศษนิยม บางแค และศนูย์ผลิตผลิตภัณฑ์

จากพลาสมา เป็นหน่วยงานในสงักดั และมีสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ จํานวน 6 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร และ

โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตอีก จํานวน 160 แห่ง เหล่ากาชาดจังหวดัทั�วประเทศ เป็นหน่วยงานเครือข่าย

สนบัสนนุการจดัหาโลหิตในภมิูภาค 
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ผลการปฏิบตังิานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในดานตางๆ ดังนี ้

 

1. ดานการพัฒนาคุณภาพงานบริการโลหิต  

1.1 ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับการรับรองคณุภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2007 และ ISO 

15190 : 2003 จากสํานกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ กระทรวงสาธารณสขุ  

1.2 ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับการตอ่อายใุบรับรอง (Re-Accreditation) 

ระบบบริหารงานคณุภาพ ISO 9001:2008 จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ    

     

2. ดานการจัดหาโลหิตใหเพียงพอ  

 องค์การอนามยัโลกได้กําหนดนโยบายให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาค  เพื�อการกุศลไม่หวงั

สิ�งตอบแทน ให้ได้ 100 % ในปี ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563  โดยมีประชากรของประเทศนั �นๆ เป็นผู้บริจาค

โลหิตไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3 ของจํานวนประชากรที�มีอายอุยู่ในเกณฑ์สามารถบริจาคโลหิตได้     

                      

เปรียบเทียบปริมาณโลหิตท่ีไดรับบริจาคโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาต ิภาคบริการโลหิตแหงชาต ิ 

และสาขาบริการโลหิตแหงชาต ิ6 แหง ในกรุงเทพมหานคร   

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 

 

หน่วยงาน 

 การจัดหาโลหติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 การจัดหาโลหติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 การจัดหาโลหติ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เป้าหมาย 

(ยนิูต) 

 

ปริมาณโลหิต 

ที�ได้รับบริจาค 

(ยนิูต) 

เป้าหมาย 

(ยนิูต) 

 ปริมาณโลหิต

ที�ได้รับบริจาค 

(ยนิูต) 

เป้าหมาย 

(ยนิูต) 

 

 ปริมาณโลหิต   

ที�ได้รับบริจาค 

(ยนิูต) 

ศูนย์บริการ

โลหติ

แห่งชาติ 

696,000 661,287 717,960 701,003 720,000 714,865 

ภาคบริการ

โลหติ

แห่งชาติ 

353,400 282,158 383,440 359,349 380,000 397,393 

รวมทั �งสิ �น 1,049,400 943,445 1,101,400 1,060,352 1,100,000 1,112,258 
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3. ด้านการขยายศักยภาพภาคบริการโลหิตแห่งชาติ   
 

 
 

 
วนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี  อปุนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 

  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จงัหวดัชลบรีุ เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และทอดพระเนตรการรับบริจาคโลหิต ณ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวัดชลบุรี 
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4. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม   

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

ศนูย์ผลิตผลิตภณัฑ์จากพลาสมา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก บริษัท Green Cross Corporation 

(GCC) สาธารณรัฐเกาหลี มีกําลงัการผลิตสงูถึง 200,000 ลิตรต่อปี และสามารถผลิตเป็นผลิตภณัฑ์จากพลาสมา 

จํานวน 3 ชนิด ได้แก่ Albumin, Factor VIII and Immunoglobulin 

 

 
 

 
 

วนัที� 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี อปุนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย  

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดศนูย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 

ณ ศนูย์ผลติผลติภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบรีุ 
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ผลติภัณฑ์จากพลาสมา 

 

เทคโนโลยีการผลิตผลติภัณฑ์ถุงบรรจุโลหติ   

  โรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในปี พ.ศ. 2560 ในการจัดซื �อและติดตั �งเครื�อง

เชื�อมถุงบรรจุโลหิตอัตโนมตัิที�สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถุงบรรจุโลหิตชนิดใหม่ซึ�งศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติยงัไมเ่คยดําเนินการผลิตมาก่อน เรียกวา่ Quadruple blood bag top & bottom system ได้เป็นผลสําเร็จ

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ซึ�งเครื�องเชื�อมถงุบรรจโุลหิตอตัโนมตัิสามารถเพิ�มกําลงัการผลิตถุงบรรจุโลหิตเปล่า 

จากเครื�องเดิม ประมาณ 350 ใบ/ ชั�วโมง ได้เพิ�มขึ �นเป็น 2 เท่า คือ ประมาณ 700 ใบ/ชั�วโมง   

                          

      
 

5. ดานการใหบริการเซลลตนกําเนดิเม็ดโลหิต 

  ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้ทําหน้าที�จัดหาอาสาสมคัรผู้บริจาคเซลล์

ต้นกําเนิดเมด็โลหิตที�ไมใ่ช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย โดยจดัตั �ง “ธนาคารเซลล์ต้นกําเนิดเมด็โลหิตแห่งชาติ (Thai National 

Stem Cell Donor Registry : TSCDR )” เพื�อเป็นศนูย์กลางทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเมด็โลหิตที�ไมใ่ช่ญาติ 

และตรวจคดักรองเนื �อเยื�อ HLA ให้มีจํานวนเพิ�มมากขึ �น เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลกูถ่ายเซลล์

ต้นกําเนิดเมด็โลหิตเพิ�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 
 

 
 

จำนวนผูป้ว่ยที่ได้รับการปลูกถา่ยสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคแยกตามโรคที่รักษา 
ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2561 

1 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 158   ราย 

2 โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  75   ราย 

3 ภาวะที่มีความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก  22   ราย 

4 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง  15   ราย 

5 โรคไขกระดูกฝ่อ  15   ราย 

6 โรคที่มีความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือด   24   ราย  

รวมทั้งสิ้น 309  ราย 
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6. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลศิของภูมิภาคในการบรกิารโลหิต 
ศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์บริการโลหติประจ าภูมิภาคเอเชียแปซฟิิก  

           ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับการแตง่ตัง้จากองค์การอนามยัโลก ให้เป็นศนูย์ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์
บริการโลหิตประจ าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีหน่วยงานจากประเทศต่างๆ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม 
ณ ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ดงันี ้  

 

   

วนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  Dr. Emanuele Capobianco ผู้อ านวยการฝ่ายสขุภาพและอนามัย  
สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ส านกังานใหญ่ ณ นครเจนีวา พร้อมคณะ  

 

 
วนัที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  Mrs.Gerda Hasselfeldt  ประธานสภากาชาดเยอรมนั 

และ Prof.Ursula Männle  ประธานมลูนิธิอนัส์ไซเดล พร้อมคณะ  
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วนัที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA) 

 

 
วนัที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นกัศกึษาเทคนิคการแพทย์ ชัน้ปีที่ 4 จาก Saint Louis University สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

 
 
 



133รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561133 

7. ด้านการจัดกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดหาโลหิต  
 โครงการหลักบริจาคโลหติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

 
 

 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าว 

การจัดโครงการ  “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหวัใจ หนึง่คนให้ สามคนรับ” ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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 โครงการ แล้งนี �ไม่แล้งนํ �าใจ ด้วยการให้โลหติ  

 

 
 

 
วนัที� 10 เมษายน พ.ศ. 2561 นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอบุลวณัณ์  จรูญเรืองฤทธิ �  ผู้อํานวยการศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ   

นําศิลปินดารา เข้าพบ พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล เพื�อประชาสมัพนัธ์และรณรงค์เชิญชวน

ประชาชนบริจาคโลหิตสํารองช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ�งจัดขึ �นระหว่างวนัที� 9 - 16 เมษายน พ.ศ. 2561 
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 วันกาชาดโลก พ.ศ. 2561 
 

 
วนัที� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพถ่าย 

 “รอยยิ �ม” (a smile)  ภายใต้แนวคิด คือ “Everywhere for everyone – กาชาดเข้าถงึทกุที� ช่วยเหลอืทกุคน” เป็นนิทรรศการ 

ที�บ่งบอกถงึความสขุ ของเจ้าหน้าที�และอาสาสมคัรสภากาชาดไทย มากกว่า 100 ภาพ แสดงออกถงึพลงัความทุ่มเท และเสยีสละ

ในการปฏิบติัหน้าที�อย่างเข้มแข็ง ตามภารกิจแก่นหลกัของสภากาชาดไทย ณ ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

 

 วันผู้บริจาคโลหติโลก พ.ศ. 2561  
 

 
 

วนัที� 14 มิถนุายน ของทกุปี เป็นวนัผู้บริจาคโลหิตโลก เพื�อเป็นวนัแห่งการขอบคณุผู้บริจาคโลหิต โดยในปีนี �ภายใต้คําขวัญ  

“Be there for someone else. Give blood. Share life - ทกุชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต" ณ ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
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 โครงการ Missing type 

      ศูนย์บ ริการโลหิตแห่งชาติ  จัดโครงก าร Missing type เ พื�อรณ รงค์ส ร้างความตระหนัก  

และเห็นความสําคัญของการบริจาคโลหิตภายใต้แนวคิด (1 ตวัอกัษร ABO ที�หายไป = ลมหายใจของผู้ ป่วย) 

เชิญชวนองค์กรตา่งๆ ผู้ บ ริจาคโลหิต  และประชาชน ร่วมปลดตัวอักษร ABO จากชื�อองค์กรหรือชื�อตวัเอง 

ชื�อเป็นเหมือนตวัแทนของเรา ถ้าตวัอกัษร ABO ซึ�งเปรียบเสมือนกรุ๊ปเลือดในชื�อหายไป เท่ากับลมหายใจของชีวิต

ผู้ ป่วยที�หายไปด้วย โดยร่วมรณรงค์ถือป้ายชื�อตวัเอง ที�ปลดอกัษร ABO พร้อมโพสต์ภาพติด #missingtypeTH 

แช ร์ผ่าน  Facebook หรือ Instagram วนัที� 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตั �งแต่ เวลา 11.11 น. พร้อมกันทั�วประเทศ 

และอีก 34 ประเทศทั�วโลก 
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สํานักงานจัดหารายได 
 

 
 

คตทัิศน     

ก้าวหน้า ----  จดัหารายได้  (Fund Raising Advancement) 

 

วสิัยทัศน   

มุง่มั�น  เสริมสร้าง  และพฒันาจดัหาเงินรายได้การกศุลอย่างมั�นคง ตอ่เนื�อง และยั�งยืน 

 

พันธกจิ  

เป็นผู้จัดหารายได้ที�มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และมีความรอบรู้ โดยวิธีการทันสมยั ที�ก้าวหน้า 

เพื�อเสริมงบประมาณของสภากาชาดไทยสําหรับใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลเป็นคณุประโยชน์ตอ่สงัคม

ด้วยจิตศรัทธาของผู้บริจาคและผู้สนบัสนนุ 

 

 สํานักงานจัดหารายได้  มีภารกิจในการจัดหาเ งินรายได้เพื�อใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจต่างๆ  

ของสภากาชาดไทยให้เพียงพอ ซึ�งแหลง่ที�มาของเงินรายได้มาจากการบริจาคของผู้ มีจิตศรัทธา และการจดักิจกรรม

หารายได้ในรูปแบบต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั �งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ  

สําหรับการจดักิจกรรมหารายได้ระหวา่งเดือนมกราคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ดงันี � 
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1. งาน “ระดมทุนทางไปรษณยี” 

จัดทําชุดจดหมายระดมทุนทางไปรษณีย์หรือ Direct mail เพื�อหารายได้สนับสนุนการดําเนินงาน 

ในโครงการตา่งๆ ได้แก่ โครงการ 125 ปี สภากาชาดไทย เพื�อผู้ยากไร้ ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมไทย โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสัสาอยัยิกาเจ้า 150 ปี และโครงการจัดซื �อเครื�องมือ

แพทย์เพื�ออาคารศรีสวรินทิรานสุรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ทั �งนี � ชุดเอกสารดงักล่าว 

ประกอบด้วย จดหมายที�ให้รายละเอียดเกี�ยวกบัโครงการต่างๆ พร้อมด้วยใบตอบรับการบริจาคที�ผู้บริจาคสามารถ

แสดงความประสงค์ในการบริจาคทั �งเป็นครั �งคราวหรือเป็นประจําทกุเดือน พร้อมระบชุ่องทางการบริจาคที�สะดวก 

 

 
 

2. งานหารายไดประจําป 

2.1 งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั�งที�  51 ประจาํปี พ.ศ. 2561 
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วนัที� 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี อปุนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย 

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทตู ครั �งที� 51 ภายใต้แนวคิด “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 งานกาชาดประจาํปี พ.ศ. 2561 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี อปุนายิกาผู้ อํานวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราช- 

ดําเนินทรงเปิดงานและเยี�ยมชมร้านของหน่วยงานตา่งๆ ภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ สง่ตอ่

การให้ที�งดงาม” ซึ�งจดัขึ �นเมื�อวนัที� 23 พฤศจิกายน – 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนลมุพินี 
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 2.3 แรลลี�การกุศล…รวมใจให้กาชาด ครั�งที� 17 

 

      
 

วนัที� 10 – 11 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 สาํนกังานจดัหารายได้จัดกิจกรรม “แรลลี�การกุศล…รวมใจให้กาชาด ครั �งที� 17”  

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี อปุนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย  

ภายใต้แนวคิด “เที�ยวเมืองสนุทรภู่ แหล่งเรียนรู้วรรณคดี ชมวิถีทําบุญ” เส้นทางกรุงเทพฯ – ระยอง เพื�อหาเงินรายได้

สง่เสริมและสนบัสนนุความสมัพนัธ์ของสถาบนัครอบครัว โดยนําเงินรายได้สนบัสนนุการดําเนนิงาน 

ของศนูย์ปฏิบติัการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

 

2.4 ประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง “ร้อยรักแม่ ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ” โดยสมาคมรักแม่ 

       วนัที� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลง “ร้อยรักแม่ ด้วยเสียงเพลงจาก

ดวงใจ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี พ.ศ. 2561 เพื�อสื�อถึง

ความกตญั�แูละความรักที�มีต่อแมผู่้ มีพระคณุ รวมถึงเพื�อร่วมบริจาคเงินสมทบทุน  ซื �อเครื�องมือแพทย์เทอร์โมมิกซ์เซอร์ 

สําหรับสกดั DNA เซลล์มะเร็ง ซึ�งเป็นการเพิ�มโอกาสในการรักษาและสง่เสริมคณุภาพชีวิตให้แก่ผู้ ป่วยของศนูย์สิริกิติ �

บรมราชินีนาถ (เพื�อมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทคบางนา  
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2.5 กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ 
      วนัท่ี 5 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครัง้ท่ี 44 ณ หอประชุมใหญ่ ศนูย์วฒันธรรม

แหง่ประเทศไทย   
 

      
 
2.6 วิ่งการกุศล “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018” 

       วนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จดังานวิ่งการกศุล “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2018 (Run for 
Mom)” ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิติ ์เพ่ือหารายได้สมทบทนุศนูย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพ่ือโรคมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
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2.7 นิทรรศการศิลปกรรมเทดิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ในรัชกาลที� 9 

      วนัที� 24 สิงหาคม - 23 กันยายน พ.ศ. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา 

ทินดัดามาต ุเสดจ็เป็นองค์ประธานเปิดงาน นิทรรศการภาพวาด “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที�  9” ครั �งที�  22 ภายใต้แนวคิด “สานศิลป์ สีสันแห่งการให้” เพื�อนําเงินรายได้

ทลูเกล้าฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุลบํารุงสภากาชาดไทย ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสรุวงศ์  

 

      
 

2.8 คอนเสิร์ตการกุศล “KAMALA LIVE IN CONCERT” 

       วนัที� 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จดัแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “KAMALA LIVE IN CONCERT” 

เพื�อหารายได้มอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพฯ  
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3. งานหารายไดท่ีจัดรวมกับหนวยงานตางๆ ในโอกาสพเิศษ 

 3.1 การแข่งขันกอล์ฟการกุศล (REDCROSS-DPC GOLF CHARITY) 

      วันที� 25 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี (REDCROSS-DPC GOLF CHARITY) เฉลิมฉลองในโอกาสที�สภากาชาดไทย

ดําเนินภารกิจครบรอบ 125 ปี เพื�อนํารายได้ทลูเกล้าฯ ถวายโดยเสดจ็พระราชกศุลบํารุงสภากาชาดไทย ณ สนามกอล์ฟ 

ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คนัทรี�คลบั จงัหวดัปทมุธานี 

 

 
 

3.2 นิทรรศการศิลปะ “Art for Everyone” 

       วนัที� 14 - 30 มิถนุายน พ.ศ. 2561 จดันิทรรศการศิลปะ “Art for Everyone” การนําผลงานศลิปะที�สร้างสรรค์

จากหลากหลายเทคนิคมาจัดแสดงมากกว่า 60 ชิ �น ทั �งเทคนิคสีนํ �า สีนํ �ามนั และสีอะคริลิก เพื�อหารายได้บํารุง

สภากาชาดไทย ณ ศนูย์การค้าริเวอร์ซิตี � แบงคอ็ก  
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3.3 “มวยการกุศล ชมรมนักเรียนเก่าอาํนวยศิลป์” รุ่นที� 48 

      วันที�  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จัดกิจกรรมมวยการกุศล “ศึกมวยไทย” เพื�อหารายได้บํารุง

สภากาชาดไทย ณ เวทีมวยรังสิต จงัหวดัปทมุธานี  

 

 
 

4. ชองทางในการหารายไดอื่นๆ 

4.1 กล่องรับบริจาค 
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4.2 ห้องได้บุญ 

 

      
 

4.3 สินค้าที�ระลึก 
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4.4 การรับบริจาคออนไลน์ และ Mobile Application ต่างๆ 
       เพิ่มช่องทางการบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน (Application) และช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงิน

ใหม่ๆ  ได้แก่ KTC KTB Online, K Pay Plus, Air Pay, PayPal, Rabbit Line Pay, True Money Wallet, SCB Easy 
App, Vending Kiosk, Google Online  

 
  
4.5 สตกิเกอร์ไลน์ ชุด “สุขใจ - ได้บุญ” 
      จัดท าสติกเกอร์ไลน์ ชุด “สุขใจ - ได้บุญ” (SOOKJAI - DAIBOON) เพ่ือหารายได้สมทบทุนสร้าง 

“อาคารศรีสวรินทิรานสุรณ์ 150 ปี” โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
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5. กิจกรรม “สานสัมพันธ”  

 5.1 งานสานสัมพันธ์สื�อมวลชน “Happy Press @RedCross 2018” 

      วนัที� 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จดักิจกรรม “สร้างสขุ สานสมัพนัธ์ Happy Press @ RedCross 2018” 

ภายใต้แนวคิด “ยิ �มสดใส หไูว ใจมา ตาเป็นเลิศ” ณ สํานกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพิทกัษ์ 

 

      
 

5.2 งานสานสัมพันธ์ผู้บริจาคภาคองค์กร “Good Health Act Now” 

      วนัที� 7 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดโครงการ “สานสมัพันธ์ผู้บริจาคภาคองค์กร” ภายใต้กิจกรรม “Good 

Health Act Now”  เพื�อแสดงความขอบคณุ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั�น จํากัด (มหาชน) ที�ให้การสนับสนุน

การดําเนินงานของสภากาชาดไทยอย่างตอ่เนื�อง  
 

      
 

5.3 งานสานสัมพันธ์ผู้บริจาครายเดือน “สุขภาพเตม็ร้อย” 

      จดักิจกรรมการสมัมนาให้ความรู้เกี�ยวกบัสขุภาพจากผู้เชี�ยวชาญทางด้านการแพทย์ฯ ให้แก่ผู้บริจาค

รายเดือนเป็นประจําทกุปี ปีละ 2 ครั �ง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวนทั �งสิ �น 568 คน  
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ผลการด าเนินงานของส านักงานจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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สํานักงานบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

วสิัยทัศน 

เป็นองค์กรกลางดาํเนินงานด้านงานบคุคลของสภากาชาดไทยที�มีข้อมลูและเทคโนโลยีที�ทนัสมยั เน้นการเพิ�ม

ประสิทธิภาพการทํางานและดํารงความเป็นธรรมในงานบคุคล เพื�อให้สภากาชาดไทยมีบคุลากรที�มีคณุภาพและ

มีสว่นร่วมในการพฒันาองค์การ 

 

พันธกจิ 

เป็นศนูย์กลางในการบริหารงานบคุคลของสภากาชาดไทย โดยดําเนินการเกี�ยวกบัการบริหารงานบุคคล 

การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพัฒนาระบบงาน  การประสานและดําเนินการเกี�ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาระบบข้อมลู การจัดทําแผนกําลังคน การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้าน

ระเบียบวินยัที�เกี�ยวกบัการบริหารงานบคุคล และการดําเนินงานเกี�ยวกบัสวสัดิการสําหรับบคุลากรสภากาชาดไทย   

 

ยุทธศาสตร 

ดําเนินการตามยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย ดงันี � 

ยุทธศาสตร์ที� 5  การพฒันาระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ  

เป้าหมายการให้บริการที� 5 สภากาชาดไทยเป็นองค์กรผู้นําด้านอาสาสมคัรของประเทศ  

ผลผลิตที� 9  ระบบบริหารจดัการอาสาสมคัรแบบบรูณาการ  

 ยุทธศาสตร์ที�  6  การพฒันาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชงิรุก  

เป้าหมายการให้บริการที� 6 มีการบริหารจัดการทรัพยากรที�มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และสามารถสื�อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วยข้อมูลที�ถูกต้อง

ครบถ้วน เชื�อถือได้ และทนัเวลา  

ผลผลิตที� 11  ระบบการบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรสภากาชาดไทย 
 

การบรกิารที่ดี (Service with Heart) 
ค าจ ากดัความ  :   การให้บริการแก่ผู้ มาติดต่อประสานงาน หรือผู้ รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน หรือ

หน่วยงานภายในสภากาชาดไทย ให้เกิดความเข้าใจและพึงพอใจได้ตามต้องการและ
ความคาดหวงั ด้วยความเตม็ใจ และมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 

 
คุณธรรมและจริยธรรม (Moral & Ethics) 
ค าจ ากดัความ  :   การปฏิบตังิานอยา่งซ่ือสตัย์สจุริต ยดึมัน่ในหลกัการกาชาด จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐาน

คณุธรรมจริยธรรมของบคุลากรสภากาชาดไทยเพ่ือด ารงไว้ซึง่ความถกูต้องเป็นธรรม 
 
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (Active Learning) 
ค าจ ากดัความ  :   สนใจและกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาอาชีพ หรือท่ีเก่ียวข้องอย่าง

ต่อเน่ือง รวมทัง้น าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จ 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สูผู่้ อ่ืน 

 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Oriented) 
ค าจ ากดัความ  :   การแสดงความพยายามในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ใช้เวลาและทรัพยากร  

ท่ีมีอยู่อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
การท างานเป็นทมี (Team Success) 
ค าจ ากดัความ  :   ความเข้าใจบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ 

และสามารถส่ือสารให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้อง เพ่ือน าทีมไปสูก่ารบรรลเุป้าหมาย 
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ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมโครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

การพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสมรรถนะ 
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “ศิลปะการน าเสนอ”  มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวนทัง้สิน้ 31 คน 

 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “เทคนคิการเขียนหนงัสอืราชการอยา่งมีประสทิธิภาพ” 

และ “เทคนิคการเขยีนรายงานการประชมุอยา่งมีประสทิธิภาพ”  มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวนทัง้สิน้ 31 คน 
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โครงการ “พฒันาประสทิธิภาพนกั HR สูมื่ออาชีพ Hr for Pro HR” มีผู้ เข้าร่วมอบรม จํานวนทั �งสิ �น 31 คน 

 

การพัฒนาบุคลากรใหมีจิตอาสา เพ่ือใหบริการตามหลักการกาชาด 

 

 
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ จํานวน 4 ครั �ง เพื�อสร้างทศันคติที�ดีต่อการปฏิบติังานในองค์กรสาธารณกุศล 

และสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกนั มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จํานวนทั �งสิ �น 130 คน 
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โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหมข่องสภากาชาดไทย เพื่อสร้างทศันคติที่ดีตอ่การปฏิบตัิงานในองค์กรสาธารณกศุล 
และสร้างเครือขา่ยการท างานร่วมกนั มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนทัง้สิน้ 219 คน 

 

 
 
 

โครงการสมัมนา “สขุเกษม วยัเกษียณ” เพื่อให้ผู้ เกษียณมีความพร้อมที่จะก้าวสูชี่วิตวยัเกษียณอยา่งมีความสขุ 
มีโอกาสพบปะสงัสรรค์ และแลกเปลีย่นความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้ชีวิตหลงัเกษียณ โดยมีการจดัทศันศกึษา 2 จงัหวดั 

คือ จงัหวดักาญจนบรีุ และราชบรีุ มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนทัง้สิน้ 103 คน 
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การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ 
 

 
 

โครงการอบรมหลกัสตูร “การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นผู้บริหาร รุ่นที่ 33 - 35 (Supervisor Skill Development Program-SSD)” 
เป็นหลกัสตูรส าหรับผู้ที่ด ารงต าแหนง่ ตัง้แตร่ะดบั 6 ขึน้ไป มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวนทัง้สิน้ 109 คน 

 

 
โครงการอบรมหลกัสตูร “การพฒันาผู้บริหารระดบัต้น รุ่นท่ี 27 (Manager Skill Development Program - MSD)” 
มีจดุเน้น คือ สง่เสริมให้ผู้บริหารระดบัต้นสามารถบริหารจดัการงานและคนให้ก้าวทนัตอ่สภาพการเปลีย่นแปลง 

มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวนทัง้สิน้ 25 คน 
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โครงการอบรมหลกัสตูร “การพฒันาผู้บริหารระดบักลาง รุ่นท่ี 20 (Executive Manager Skill Development Program-EX-MSD)” 

มีจดุเน้น คือ ยกระดบัการบริหารจดัการให้เป็นเชิงกลยทุธ์ที่โดดเดน่และเทา่กนัตอ่ยคุ Thailand 4.0 
มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวนทัง้สิน้ 20 คน 

 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

 
โครงการสมัมนาบคุลากรส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มุง่เน้นการพฒันางานและพฒันาพฤตกิรรมบริการให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนทัง้สิน้ 62 คน 
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โครงการอบรมหลกัสตูร “การพฒันาผู้บริหารระดบักลาง รุ่นท่ี 20 (Executive Manager Skill Development Program-EX-MSD)” 

มีจดุเน้น คือ ยกระดบัการบริหารจดัการให้เป็นเชิงกลยทุธ์ที่โดดเดน่และเทา่กนัตอ่ยคุ Thailand 4.0 
มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวนทัง้สิน้ 20 คน 

 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

 
โครงการสมัมนาบคุลากรส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มุง่เน้นการพฒันางานและพฒันาพฤตกิรรมบริการให้มีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนทัง้สิน้ 62 คน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง การจดัท าแผนพฒันาเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขัน้ตอนการจดัท า IDP มีผู้ เข้าร่วมอบรม จ านวนทัง้สิน้ 47 คน 
 

 
 

โครงการสง่เสริมและพฒันาการจดัการความรู้ (knowledge management : km) 
เพื่อสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของบคุลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จดัขึน้จ านวน 8 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จ านวนทัง้สิน้ 579 คน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง การจดัทําแผนพฒันาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

เพื�อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั �นตอนการจดัทํา IDP มีผู้ เข้าร่วมอบรม จํานวนทั �งสิ �น 47 คน 

 

 
 

โครงการสง่เสริมและพฒันาการจดัการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

เพื�อสง่เสริมการมีสว่นร่วมในการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของบคุลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จดัขึ �นจํานวน 8 ครั �ง มีผู้ เข้าร่วมโครงการ จํานวนทั �งสิ �น 579 คน 
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โครงการกีฬาบุคลากรของสภากาชาดไทย : กาชาดเกมส์ คร้ังท่ี 7 
 

 
 

วนัท่ี 4 มกราคม - 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จดัโครงการบคุลากรสภากาชาดไทย  
ณ อาคารศนูย์กีฬาและนนัทนาการ (CU Sports Complex) 

 
โครงการเกษียณอายุ ประจ าปี พ.ศ. 2561 “อ าลา-อาลัย”  

 

 
 

วนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2561 มีบคุลากรสภากาชาดไทยเกษียณอาย ุจ านวน 112 คน เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบตัิงานครบ 25 ปี ลาออก 
จ านวน 85 คน และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ านวน 10 คน  

ณ ห้องราชมณเฑยีร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร 
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การมอบเหรียญวชิราวธุแก่ผู้ที่ปฏิบตัิงานให้กบัสภากาชาดไทยด้วยจิตอาสา มีความซื่อสตัย์สุจริตตอ่องค์กร  
ตลอดอายกุารท างาน ซึง่ผู้ ได้รับเหรียญวชิราวธุ ประจ าปี พ.ศ. 2561 คือ นางทิพย์วลัย์ เกิดก าไร บคุลากร 5  

ฝ่ายบริหารงานบคุคลและทะเบียนประวตัิ ส านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล 
 

โครงการประกวดร้องเพลงส าหรับบุคลากรสภากาชาดไทย (TRC Singing Contest) คร้ังท่ี 4 
 
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความผกูพนั และสร้างเครือข่ายระหว่างบคุลากรจากหน่วยงานตา่งๆ 

ภายในสภากาชาดไทย ใช้ระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการแข่งขนั
รวมทุกประเภท โดยผู้ได้รับรางวลั มีดงันี ้  

รางวัลชนะเลิศ  นางสาววงศ์สิริ  คงขาว  ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายนฐัพงศ์  เกิดหนองสงัข์ ส านกังานบริหาร  
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพทุธภรณ์  อรุณวิโรจน์ โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
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โครงการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสภากาชาดไทยดีเดน่ 
 

ได้จดัการสรรหาและคดัเลือกบคุลากรสภากาชาดไทยดีเดน่ขึน้เพ่ือพิจารณาสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมี
คณุภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานท่ีเกิดผลดีตอ่หนว่ยงานและสภากาชาดไทย และเป็นการยกย่องเชิดชเูกียรติ
แก่ผู้ ได้รับการคดัเลือกให้เป็นที่ประจกัษ์แก่บุคลากรสภากาชาดไทยทุกหน่วยงาน ซึ ่งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดบัได้เห็นถึงความส าคญัของการท าความดี และยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบตัิตน 
สร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สภากาชาดไทยและประเทศชาต ิ 

และในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น 3 กลุ่ม 
จ านวน 3 ท่าน โดยบคุลากรสภากาชาดไทยดีเดน่ ทัง้ 3 ท่าน ได้เข้ารับรางวลัเข็มอณุาโลมทองค าและโล่เชิดชเูกียรติ
จากสภากาชาดไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้แก่ 
 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 5 – 8  

 
    นายสาธิต  เทศสมบูรณ์   
     หวัหน้าภาค นกัเทคนิคการแพทย์ 7 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 
     จงัหวดันครสวรรค์ ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ 
 

เป็นผู้ มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่น เสียสละ ตัง้ใจและ
รับผิดชอบ และพฒันางานของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ให้ครอบคลมุ
ทกุด้านเพ่ือประโยชน์แก่สภากาชาดไทย จนสามารถเป็นต้นแบบแก่
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติอื่นๆ เพื่อน าไปปรับใช้ได้ โดยมีผลงาน
การพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจบุนั ดงันี ้

-  พฒันาโปรแกรมจ าหนา่ยถงุโลหิตตดิเชือ้ให้ฝ่ายคดักรองโลหิต ศนูย์บริการโลหิตแหง่ชาติ 
-  พฒันาโปรแกรมจา่ยน า้ยาและผลิตภณัฑ์ให้ภาคบริการโลหิตแหง่ชาติทัว่ประเทศ 
-  พฒันาระบบบริหารปริมาณโลหิตระหวา่งภาคบริการโลหิตแหง่ชาติทัว่ประเทศ 
-  พฒันาการจดัหาโลหิตแบบมีสว่นร่วมระหวา่งภาคบริการโลหิตแหง่ชาตกิบัโรงพยาบาล 
-  พฒันาโปรแกรมบริหารจดัการตวัอย่างสง่ตรวจและการรายงานผล 
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กลุมเจาหนาท่ีระดบั 1 - 4 

 

นางพรทพิย์  ธรรมสละ 

ผู้ช่วยพยาบาล 4 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

 

            เป็นผู้ มีผลงานเชิงประจักษ์  ชัดเจน สามารถคิดค้นและ

สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ   ซึ�งนําไปใช้เป็นประโยชน์กับผู้ ป่วยได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยได้ประดิษฐ์เครื�อง Safety Alarm Box ซึ�งเป็น

นวตักรรมที�ทําให้ภาชนะทิ �งขยะของมีคมเกิดเสียงเตือน เมื�อมีปริมาณ

ขยะ ¾ ทําให้ได้รับรางวลัดีเดน่ จากการประกวด PI 2 ประจําปี พ.ศ. 2555 

และนําเสนอในงานมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั �งที� 27 ปี พ.ศ. 2556

กระทรวงอตุสาหกรรม รวมทั �งได้คิดลดระยะเวลาการทํานดัหลงัพบแพทย์ โดยได้รับรางวลัดีเด่น จากการประกวด 

PI2 ประจําปี พ.ศ. 2560 (ภปร ชั �น 6 ศลัยกรรม) นอกจากนี � นางพรทิพย์ ยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

เจ้าหน้าที�ดีเดน่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2552 (ดาวเงิน) และประกาศเกียรติคณุเจ้าหน้าที�ดีเด่น 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 (ดาวทอง) 

 

กลุมลูกจางประจํา  

 

นางจนิดา ภูฆัง 

พนกังานตดัเย็บผ้า  ฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

 

                   เป็นผู้ที�มีความประพฤติดี เสียสละ อทิุศตน เพื�อให้บรรลภุารกิจ

อนัมีเกียรติแก่โรงพยาบาล มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ ในการดดัแปลง 

ปรับปรุงพัฒนาผลงานเสื �อผ้าและผ้าต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ป่วย 

รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมทั �งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

เจ้าหน้าที�ดีเดน่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2557 
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สํานักงานการคลัง 

 

วสิัยทัศน 

เป็นศนูย์กลางทางการเงินและการคลงั ทําหน้าที�สนับสนุนร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที�เกี�ยวข้องทั �งภายใน

และภายนอกสภากาชาดไทยอย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัพนัธกิจของสภากาชาดไทยอย่างยั�งยืน 

 

พันธกจิ 

บริหารจัดการงานงบประมาณ งานการเงิน งานการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ กํากับดูแลมาตรฐาน

ทางด้านกฎระเบียบ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดใุห้มีมาตรฐานและมีการควบคมุ

ภายในอย่างเหมาะสม รวมทั �งการจัดหาผลตอบแทนทางการเงิน อนัเกี�ยวด้วยเงินลงทุนของสภากาชาดไทย 

ตลอดจนเป็นศนูย์ข้อมลูสารสนเทศทางการเงิน และการคลงัของสภากาชาดไทย 

 

กจิกรรมดานการบริหารการลงทุน   

สําหรับในส่วนการบริหารการเงินของสภากาชาดไทยนั �น สํานักงานการคลงัได้ดําเนินการจัดรูปแบบ

การลงทุนให้เป็นไปตาม  “ข้อระเบียบคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ข้อ 110” ภายใต้การควบคมุดแูล

ของคณะกรรมการจัดการลงทุนของสภากาชาดไทย โดยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานฯ และมี

คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนของสภากาชาดไทย อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นผู้ ให้

คําปรึกษาและแนะนํา โดยมีหลกัเกณฑ์การลงทุนที�มีความเสี�ยงที�พอรับได้ และรักษาเงินต้น ในปี พ.ศ. 2561 

การลงทนุเพื�อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนให้กบัสภากาชาดไทย ประกอบด้วย 
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1. การลงทุนโดยผู้บริหารจัดการลงทุนภายนอก แบ่งออกเป็น 2 กองทุน มีสดัส่วนการลงทุน โดยรวม

ประมาณ 87.07% บริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ 9 บริษัท  

1.1 กองทนุสภาพคลอ่ง มีสดัสว่นเงินลงทนุประมาณ 2.45%   
                   

 
 

1.2 กองทนุสภาพเพื�อการลงทนุ   มีสดัสว่นเงินลงทนุประมาณ   84.62% 
 

 

 

 

 

 



164 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

164 

2. การลงทนุสว่นที�บริหารเอง มีสดัสว่นเงินลงทนุประมาณ 12.93%  
 

 

 

กจิกรรมดานการเงนิ   

 ปรับเปลี�ยนวิธีการจ่ายชําระหนี �ให้กับบริษัท ที�ทําธุรกรรมกับสภากาชาดไทย โดยใช้บริการออกเช็ค

อัตโนมัติโดยธนาคาร ระบบ SCB Cheque Issuance เริ�มใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จัดทําเช็คชําระหนี �ให้เจ้าหนี �กลุ่มแรก จํานวน 33 บริษัท จาก 4 หน่วยงานของ

สภากาชาดไทย คือ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สถานเสาวภา ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสํานกังานบรรเทาทุกข์

และประชานามยัพิทกัษ์  

164 
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อัตโนมัติโดยธนาคาร ระบบ SCB Cheque Issuance เริ�มใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) จัดทําเช็คชําระหนี �ให้เจ้าหนี �กลุ่มแรก จํานวน 33 บริษัท จาก 4 หน่วยงานของ

สภากาชาดไทย คือ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สถานเสาวภา ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสํานกังานบรรเทาทุกข์

และประชานามยัพิทกัษ์  

165 

สํานักงานบรหิารกจิการเหลากาชาด 
 

 
 

วสิัยทัศน 

สํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  เ ป็นหน่วยงานที�ส่งเสริมและพัฒนาเหล่ากาชาดจังหวัด 

และกิ�งกาชาดอําเภอ เพื�อให้เป็นที�พึ�งของประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภยั โดยปฏิบตัิงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นที�ศรัทธาของประชาชน 

 

พันธกจิ 

1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด กิ�งกาชาดอําเภอ และ

องค์กรภายนอก  

2. สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพ และการบริหารงานของเหลา่กาชาดจงัหวดั และกิ�งกาชาดอําเภอ ให้สามารถ

สนบัสนนุภารกิจของสภากาชาดไทย 

 

ยุทธศาสตร 

 สํานกังานบริหารกิจการเหลา่กาชาด ได้ปฏิบตัิงานตามยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย ในยทุธศาสตร์ที� 5 – 6 

และเหลา่กาชาดจงัหวดัและกิ�งกาชาดอําเภอ ปฏิบตัิตามยทุธศาสตร์ที� 2 – 6  
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การจัดตั้งกิ่งกาชาดอําเภอใหม 

 

 
 

กิ�งกาชาดอําเภอเป็นเครือข่ายของสภากาชาดไทยในส่วนภมิูภาคที�มีส่วนสําคญัในการสนับสนุนงาน 

ตามพนัธกิจของเหล่ากาชาดจังหวดั ซึ�งเป็นภารกิจของสภากาชาดไทยและกรมการปกครองที�มีจุดมุ่งหมาย

เดียวกัน คือ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ทกุข์ยากเดือดร้อน ป้องกันและบรรเทาทุกข์ของประชาชน สํานักงาน

บริหารกิจการเหลา่กาชาด ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด จึงพิจารณา

จดัตั �งกิ�งกาชาดอําเภอขึ �นใหม ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 39 กิ�งกาชาดอําเภอ ดงันี � 

 

จังหวัด 
อาํเภอที�ขอจัดตั �ง 

กิ�งกาชาดอาํเภอ 

คณะกรรมการบริหาร

สภากาชาดไทย 

มีมติอนุมัติจัดตั �ง 

กิ�งกาชาดอาํเภอ 

วันที�อนุมัต ิ

จัดตั �งกิ�งกาชาดอาํเภอ 
ลําดับที� 

ชลบุรี ศรีราชา ครั �งที� 1/2561 11 มกราคม พ.ศ. 2561 241 

กาญจนบุรี สงัขละบรีุ ครั �งที� 1/2561 11 มกราคม พ.ศ. 2561 242 

เพชรบูรณ์ หลม่เก่า ครั �งที� 3/2561 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 243 

บุรีรัมย์ 

หนองกี� 

ครั �งที� 3/2561 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 

244 

คเูมือง 245 

บ้านกรวด 246 

หนองหงส์ 247 

แคนดง 248 
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จังหวัด 
อาํเภอที�ขอจัดตั �ง 

กิ�งกาชาดอาํเภอ 

คณะกรรมการบริหาร

สภากาชาดไทย 

มีมติอนุมัติจัดตั �ง 

กิ�งกาชาดอาํเภอ 

วันที�อนุมัต ิ

จัดตั �งกิ�งกาชาดอาํเภอ 
ลําดับที� 

ลพบุรี โคกเจริญ ครั �งที� 7/2561 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 249 

ขอนแก่น 

 

พล 

ครั �งที� 7/2561 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

250 

ภเูวียง 251 

กระนวน 252 

นํ �าพอง 253 

บ้านฝาง 254 

เขาสวนกวาง 255 

อบุลรัตน์ 256 

เปือยน้อย 257 

หนองสองห้อง 258 

ซําสงู 259 

ศรีสะเกษ 
กนัทรลกัษณ์ 

ครั �งที� 9/2561 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 
260 

ขขุนัธ์ 261 

ยโสธร คําเขื�อนแก้ว ครั �งที� 9/2561 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 262 

ฉะเชงิเทรา 
บางปะกง 

ครั �งที� 9/2561 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 
263 

บางคล้า 264 

สกลนคร 
สวา่งแดนดิน 

ครั �งที� 9/2561 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 
265 

วาริชภมิู 266 

ราชบุรี บ้านโป่ง ครั �งที� 11 และ 12/2561 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 267 

นครราชสีมา 

บ้านเหลื�อม 

ครั �งที� 11 และ 12/2561 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

268 

หนองบญุมาก 269 

บวัลาย 270 

เสิงสาง 271 

สุรินทร์ 

สําโรงทาบ 

ครั �งที� 11 และ 12/2561 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

272 

กาบเชิง 273 

สนม 274 

อุดรธานี เพ็ญ ครั �งที� 11 และ 12/2561 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 275 
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จังหวัด 

 

อาํเภอที�ขอจัดตั �ง 

กิ�งกาชาดอาํเภอ 

คณะกรรมการบริหาร

สภากาชาดไทย 

มีมติอนุมัติจัดตั �ง 

กิ�งกาชาดอาํเภอ 

 

วันที�อนุมัต ิ

จัดตั �งกิ�งกาชาดอาํเภอ 

 

 

ลําดับที� 

อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม ่ ครั �งที� 11 และ 12/2561 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 276 

นครสวรรค์ ท่าตะโก ครั �งที� 11 และ 12/2561 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 277 

อุทัยธานี ลานสกั ครั �งที� 11 และ 12/2561 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 278 

กําแพงเพชร ขาณวุรลกัษบรีุ ครั �งที� 11 และ 12/2561 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 279 

 

การปฐมนเิทศคณะกรรมการและผูปฏิบัตงิานในกิ่งกาชาดอําเภอท่ีจัดตั้งใหม 

ป พ.ศ. 2561 จํานวน 3 รุน รวม 26 กิ่งกาชาดอําเภอ 
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การขับเคลือ่นงานอาสาสมัครและจติอาสาสภากาชาดไทย 

“อาสาสมัครกูภัยทะเลชุมชน” 
 

      
  

วนัที� 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายแพทย์พินิจ กลุละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายพระนาย 

สวุรรณรัฐ ผู้ อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและประธานคณะกรรมการติดตามการทํางานของ

หน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี� ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี� นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดพังงา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  กองกํากับการ 9  

กองบังคับการตํารวจนํ �า องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทะเล องค์การบริหารส่วนตําบลคุระ  อาสาสมัคร

สภากาชาดไทย ทั �ง 3 จังหวัด และผู้ ที�เกี�ยวข้อง ร่วมหารือและวางแผนการดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน  ในการขับเคลื�อนงานอาสาสมัครกู้ ภัยทะเลชุมชนให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ณ โรงแรมอา่วนาง วิลลา่ รีสอร์ท จงัหวดักระบี� 

ปัจจุบันสภากาชาดไทยให้ความสําคัญกับชุมชนซึ�งเป็นรากฐานสําคัญในการดําเนินการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัทางทะเล โดยได้ส่งมอบภารกิจให้กับหน่วยงานภายในพื �นที� ซึ�งอาสาสมคัรสภากาชาดไทยในพื �นที� 

จะเป็นผู้ปฏิบตัิการช่วยเหลือผู้ประสบภยั ได้แก ่

1. หน่วยกู้ภยัทะเลชมุชน 1 หนองทะเล (ศนูย์ม้านํ �า) ตั �งอยู่ ที� อําเภอเมืองกระบี�  จังหวดักระบี� ปัจจุบัน

ได้มอบให้องค์การบริหารสว่นตําบลหนองทะเล 

2. หน่วยกู้ภยัทะเลชมุชน 2 ครุะ (ศนูย์กระเบน) ตั �งอยู่ที�อําเภอครุะบุรี จังหวดัพังงา บนที�ดินขององค์การ

บริหารสว่นจงัหวดั ปัจจบุนัได้มอบให้องค์การบริหารสว่นตําบลครุะ อําเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา  

3. หน่วยกู้ ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง  (ศูนย์โนรี)  ตั �งอยู่ที�อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ปัจจบุนัได้มอบให้

กองกํากบัการ 9 กองบงัคบัการตํารวจนํ �า อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
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การจางงานคนพกิาร 

 

ในปี พ.ศ. 2561 มีอตัรากําลงัคนพิการ จํานวนทั �งสิ �น 848 คน เพิ�มจากปี พ.ศ. 2560 จํานวนทั �งสิ �น 180 คน    

 

จาํนวน ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

คนพกิาร 668 คน 848 คน 

โควตาที�ได้เพิ�ม - (+180) 

 

 ทั �งนี � เพื�อให้คนพิการที�มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้สามารถปฏิบัติงานได้ มีรายได้ 

มีอาชีพ และมองเห็นคณุคา่ของตนเอง ซึ�งปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มีบทบาทและมีความจําเป็น

อย่างมากในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี � ยงัจดัอบรม เรื�อง “การใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office 365” แก่เจ้าหน้าที� 

ผู้ พิการขึ �น เมื�อวันที� 21 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อการศึกษา 

สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา  สภากาชาดไทย เพื�อให้เจ้าหน้าที�ผู้ พิการได้พัฒนาตนเอง เพิ�มพูนความรู้ สามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ�งกาชาดอําเภอได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

โดยมีกลุม่เป้าหมาย จํานวนทั �งสิ �น 100 คน  
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เหลากาชาดจังหวัด 

 

 
 

วสิัยทัศน 

1. เหลา่กาชาดจงัหวดัเป็นองคก์รการกศุลเพื�อมนษุยธรรม ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื�อนมนษุย์ผู้ยากไร้

ด้วยเมตตาธรรม 

2. เป็นองค์กรที�มีลกัษณะเป็นพลวตัและนวตักรรม ปฏิบตัภิารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. เป็นองค์กรที�ได้รับความเลื�อมใส ศรัทธา และเชื�อถือไว้วางใจของสาธารณชนทั�วไป 

 

ภารกจิหลัก 

1. ทําการบรรเทาทกุข์ผู้ประสบสาธารณภยั 

2. ให้การสงัคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที�ประสบความทกุข์ยาก เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ�น

ทรุกนัดาร ตลอดทั �งในท้องที�ทั�วไปและในชมุชนตามความจําเป็น 

3. รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวยัวะอื�นๆ 

4. สง่เสริมสขุภาพอนามยัและการพฒันาคณุภาพชีวิต 

5. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด จิตอาสาสภากาชาดไทย และกิจการต่างๆ 

ของสภากาชาดไทย 

6. ดําเนินการตามโครงการในพระราชดําริ 

7. เป็นตวัแทนของสภากาชาดไทยในจังหวดัที�เป็นที�ตั �งของเหล่ากาชาดจังหวดั ตามที�สภากาชาดไทย

มอบหมาย 

8. สง่เสริมการเผยแพร่อดุมการณ์และหลกัการกาชาด และการสร้างจิตสํานึกในเมตตาธรรมและมนษุยธรรม 
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การปฏิบัตภิารกจิของเหลากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอําเภอ 

 

1. ดานการบรรเทาทุกขผูประสบสาธารณภัย 

ดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัตา่งๆ ทั �งอคัคีภยั จํานวน 2,975 ราย ภยัธรรมชาต ิ(อทุกภยั วาตภยั 

ภยัหนาว ภยัแล้ง แผน่ดินไหว) จํานวน 246,015 ราย และภยัจากความไมส่งบ จํานวน 27 ราย 

 

 

วนัที� 23 มิถนุายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวัดเชียงราย 

และกิ�งกาชาดอําเภอแม่สาย ลงพื �นที�ช่วยเหลอืคณะทํางาน เจ้าหน้าที�ที�ปฏิบติังานค้นหานักฟตุบอล 

ทีมหมปู่าอะคาเดมีแม่สาย จํานวน 13 คน  พร้อมสนบัสนนุสิ�งของยงัชีพ จนเสร็จสิ �นภารกิจ 

 

 

วนัที� 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวัดภูเก็ต เดินทางไปเยี�ยมผู้ประสบภัยเรือลม่ 

จากเหตเุรือลม่กลางทะเล พร้อมมอบเครื�องบริโภค ให้กบัผู้ประสบภัยด้วย รวมทั �งได้เยี�ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดงักล่าว 

ตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื�อเป็นขวญัและกําลงัใจ 
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2. ด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ 

ให้บริการรับบริจาคโลหิต จ านวนทัง้สิน้ 1,137,777 ราย รับบริจาคดวงตา จ านวน 62,613 ราย และ
รับบริจาคอวยัวะ จ านวน 54,017 ราย 

 

 
วนัที่ 23  สงิหาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัอ านาจเจริใร่วมกบัโรงพยาบาลอ านาจเจริใ 

และสาธารณสขุจังหวดัอ านาจเจริใ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชมุโรงเรียนอ านาจเจริใ 
 

 
วนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดักาฬสนิธุ์   

ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวยัวะ เพื่อจดัหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ ป่วยฉกุเฉิน และเพื่อส ารองโลหิต 
ในการรักษาผู้ ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวดักาฬสนิธุ์ จ านวน 18 อ าเภอ  

ณ หอประชมุอ าเภอนามน จังหวดักาฬสนิธุ์  
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3. ด้านการสังคมสงเคราะห์ผู้พิการ เด็ก ผู้ยากไร้ 

ให้การสงเคราะห์ผู้สงูอายุ จ านวน 87,574 ราย ให้การสงเคราะห์ผู้พิการ จ านวน 17,809 ราย และ
ให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ จ านวน 139,227 ราย 

 
ผู้สูงอายุ 

  

 
วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัลพบรีุ ลงพืน้ที่เย่ียมให้ก าลงัใจ 

และให้ความช่วยเหลอืนางมณี สวุรรณา หมู่ที่ 6  ต าบลยางราก อ าเภอโคกเจริญ จงัหวดัลพบรีุ 
โดยมอบเงินสงเคราะห์บรรเทาทกุข์ในเบือ้งต้น 

 
 

ผู้พิการ 
 

 
วนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวัดตรัง ลงพืน้ที่เย่ียมให้ก าลงัใจ 
นางสาวเกศรินทร์ บตุรช่วย ผู้ ป่วยกล้ามเนือ้อ่อนแรง พฒันาการช้า พร้อมมอบชุดธารน า้ใจ จ านวน 1 ชดุ 
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เด็ก 

 

 
วนัที� 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัมหาสารคาม 

มอบทนุการศกึษาจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ให้กบันกัเรียนทนุสนึามิ 

 

 
วนัที� 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัเลย  

มอบทนุการศกึษาแก่เด็กที�ประสบปัญหาทางสงัคมในพื �นที�อําเภอท่าลี�  

ณ หอประชมุโรงเรียนท่าลี�วิทยา อําเภอท่าลี� จงัหวดัเลย 
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การดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
เหลา่กาชาดจงัหวดัแตล่ะจงัหวดั ได้ช่วยเหลือดแูลและสง่ตอ่ผู้ป่วยในพระราชานเุคราะห์ให้ได้รับการรักษา

อย่างตอ่เน่ือง โดยดแูลผู้ป่วยท่ีไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเองหรือครอบครัวได้ เน่ืองจากมีฐานะยากจน ด้วยการสนับสนุน
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล จดัหา/เช่าท่ีพกั รถรับ - สง่  ทัง้ตวัผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย ในการเดินทาง
ไปรักษา ณ โรงพยาบาลท่ีสง่ตอ่ รวมทัง้ ได้ติดตาม เย่ียม และดแูล ผู้ ป่วยอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งหายเป็นปกติ  
ปัจจบุนัมีผู้ป่วยในพระราชานเุคราะห์ท่ีเหลา่กาชาดจงัหวดัได้ให้ความชว่ยเหลือและสง่ตอ่ไปรักษา ณ โรงพยาบาล
ในพืน้ท่ีและตา่งพืน้ท่ี ตามศกัยภาพของแตล่ะโรงพยาบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 45 จงัหวดั 

 

 
วนัที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัระนอง เย่ียมผู้ ป่วยในพระราชานเุคราะห์ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี พร้อมมอบเคร่ืองอปุโภค-บริโภค ในพืน้ที่อ าเภอละอุ่น จงัหวัดระนอง 

 

 
วนัที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัเพชรบรีุ เย่ียมและมอบสิง่ของ 

เพื่อเป็นก าลงัใจแก่ผู้ ป่วย ในพืน้ที่อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ 
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วนัที� 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดับงึกาฬ  

เยี�ยมผู้ ป่วย ในเขตพื �นที�อําเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับึงกาฬ 

 

 
 

วนัที� 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

เยี�ยมผู้ ป่วย ในพื �นที�อําเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 

การดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 ในปีการศกึษา 2561 มีนกัเรียนในพระราชานเุคราะห์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวนทั �งสิ �น 1,775 คน ศกึษาอยู่ในสถานศกึษาต่างๆ จํานวน 455 แห่ง ใน 67 จังหวดั โดยขอความอนุเคราะห์

จากสภากาชาดไทยแจ้งเหลา่กาชาดจงัหวดัติดตามตรวจเยี�ยมนักเรียนเป็นประจําทุกปี ให้คําแนะนํา คําปรึกษา 

ให้กําลังใจ และให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นผู้ปกครองของนักเ รียนฯ โดยขอให้ตรวจสอบเรื�องการเ รียน 

ความประพฤติ  และการใช้จ่ายเ งินทุนพระราชทาน พร้อมทั �งให้แนวคิดการเรียน เ พื�อให้เด็กนักเ รียนฯ 

ขยนัหมั�นเพียรและมีความตั �งใจที�จะศึกษาต่อไปในระดบัที�สงูขึ �น รวมทั �งติดตามเด็กที�จบการศึกษาออกไปจาก

สถานศกึษา หรือออกจากสถานศึกษาโดยไมท่ราบสาเหต ุรวมถึงออกจากสถานศึกษา เพื�อไปประกอบอาชีพ

เลี �ยงครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื�อไมใ่ห้เดก็เสียโอกาส 
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วนัที� 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดัจนัทบุรี เยี�ยมและให้กําลงัใจนกัเรียนทนุ 

ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา โดยมอบเงินช่วยเหลอืเบื �องต้น พร้อมเครื�องอปุโภค-บริโภค 

 

 
วนัที� 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจังหวดัสระแก้ว  

เยี�ยมนกัเรียนทนุในพื �นที�จังหวดัสระแก้ว 

 

 

วนัที� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการและสมาชิกเหลา่กาชาดจงัหวดักาญจนบรีุ เยี�ยมนกัเรียนทนุ 

ในพื �นที�อําเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรีุ 

179 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทริา สภากาชาดไทย 
 
วสิัยทัศน์ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570) 

“สถาบนัการศึกษาพยาบาลชัน้สูงท่ีมีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดบัชาติ
และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพืน้ฐาน
มนษุยธรรม (Humanity) โดดเดน่ในด้านผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภยั ใน พ.ศ. 2565” 
 
วสิัยทัศน์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) 

“เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าระดบัเอเชีย ผลิตพยาบาลนกัปฏิบตัิเชิงรุก เป็นผู้น าด้านวิชาการ และนวตักรรม
เพ่ือสงัคม” 

 
พันธกิจ 
 1. สร้างบณัฑิตพยาบาลให้เป็นนกัปฏิบตัิเชิงรุก มีคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล และมีอตัลกัษณ์บณัฑิต
ของสถาบนั 

2. สร้างองค์ความรู้ นวตักรรม ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาด้านสขุภาพของประเทศ  และสอดคล้องกับ
จดุเน้นของสถาบนั 
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีมุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สงัคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
กบัภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสขุภาพของสงัคม 
 4. สร้างเสริมความเข้าใจในคณุค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย 
และการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูก่ารด ารงชีวิต ชมุชน และสงัคม 
 5. พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลกัธรรมาภิบาล และหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย 
 

วสิัยทัศน 10 ป (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570) 

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั �นสงูที�มีผลผลิตทางวิชาการ นวตักรรมที�ได้รับการยอมรับในระดบัชาติ

และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื �นฐาน

มนษุยธรรม (Humanity) โดดเดน่ในด้านผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภยั ใน พ.ศ. 2565” 

 

วสิัยทัศน 4 ป (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) 

“เป็นสถาบนัการศกึษาชั �นนําระดบัเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้ นําด้านวิชาการ และนวตักรรม

เพื�อสงัคม” 

 

พันธกจิ 

 1. สร้างบณัฑิตพยาบาลให้เป็นนกัปฏิบตัิเชิงรุก มีคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล และมีอตัลกัษณ์บัณฑิต

ของสถาบนั 

2. สร้างองค์ความรู้ นวตักรรม ที�เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาด้านสขุภาพของประเทศ และสอดคล้องกับ

จดุเน้นของสถาบนั 

 3. บริการวิชาการและวิชาชีพที�มุ่งสร้างทางเลือกด้านสขุภาพให้แก่สงัคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

กบัภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศกึษาทั �งในและตา่งประเทศ เพื�อสร้างความเข้มแขง็ด้านสขุภาพของสงัคม 

 4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสํานึก และความภมิูใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย 

และการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูก่ารดํารงชีวิต ชมุชน และสงัคม 

 5. พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั�งยืนด้วยหลกัธรรมาภิบาล และหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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สถาบันการพยาบาลศรีสวรนิทริา สภากาชาดไทย 
 
วสิัยทัศน์ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2570) 

“สถาบนัการศึกษาพยาบาลชัน้สูงท่ีมีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดบัชาติ
และนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive practitioner) บนพืน้ฐาน
มนษุยธรรม (Humanity) โดดเดน่ในด้านผู้สงูอาย ุผู้ ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภยั ใน พ.ศ. 2565” 
 
วสิัยทัศน์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565) 

“เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้น าระดบัเอเชีย ผลิตพยาบาลนกัปฏิบตัิเชิงรุก เป็นผู้น าด้านวิชาการ และนวตักรรม
เพ่ือสงัคม” 

 
พันธกิจ 
 1. สร้างบณัฑิตพยาบาลให้เป็นนกัปฏิบตัิเชิงรุก มีคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล และมีอตัลกัษณ์บณัฑิต
ของสถาบนั 

2. สร้างองค์ความรู้ นวตักรรม ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาด้านสขุภาพของประเทศ  และสอดคล้องกับ
จดุเน้นของสถาบนั 
 3. บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีมุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สงัคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
กบัภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศกึษาทัง้ในและตา่งประเทศ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสขุภาพของสงัคม 
 4. สร้างเสริมความเข้าใจในคณุค่า ความส านึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย 
และการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสูก่ารด ารงชีวิต ชมุชน และสงัคม 
 5. พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลกัธรรมาภิบาล และหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เอกลักษณสถาบัน 

“เป็นที�พึ�งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวนําด้านการพยาบาล” 

S: Society’s anchor    เป็นที�พึ�งของสังคม 

T: Talent development   นิยมการพัฒนา 

I: Integrity for humanity   ศรัทธามนุษยธรรม 

N: Nursing leaders    ก้าวนําด้านการพยาบาล 

 

อัตลักษณบัณฑติ 

“มีจติอาสา พฒันาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นําการพยาบาล” 

S: Service mind    มีจติอาสา 

T: Talent development   พัฒนาก้าวไกล 

I: Integrity of heart    หัวใจคุณธรรม 

N: Nursing leaders    นําการพยาบาล 

 

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิาร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : ผลติบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรท่ีมคีุณลักษณะความเปนกาชาด มีความสามารถ  

     เชิงวชิาชีพในการดูแลผูท่ีมปีญหาสุขภาพ ปญหาสุขภาพซับซอน ผูดอยโอกาสและ 

        ผูประสบสาธารณภัย 

ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาใหม่ จํานวน 210 คน และมีนักศึกษาที�สําเร็จการศกึษา จํานวน 188 คน 

โดยสอบผา่นทกุรายวิชาของการสอบขึ �นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์ของสภาการพยาบาล

ในปีแรก เฉลี�ย 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2558 – 2560) คิดเป็นร้อยละ 88 และเป็นครั �งแรกที�ได้มีการจัดพิธี

พระราชทานปริญญาบตัรในนามของสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

 วนัที� 18 ตลุาคม พ.ศ. 2561 สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็พระราชดําเนินแทนพระองค์ 

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ สําเร็จการศึกษา หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาล

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 188 คน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั �น 12 

อาคารภมิูสิริมงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
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คณะกรรมการสภาสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ซึง่องค์อปุนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทยเป็นนายกสภาสถาบนั 

 

 
พิธีพระราชทานปริญญาบตัรสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ าปีการศกึษา 2560 
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สถติกิารเปรียบเทียบรอยละบัณฑิตท่ีสอบใบประกอบวชิาชีพผานในการสอบคร้ังแรก 

ป พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 
 

 
 

สถติกิารเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒสิาขา

พยาบาลศาสตร และคุณลักษณะบัณฑิต  ป พ.ศ 2559 - พ.ศ. 2561 

 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาระบบบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมใหเกิดประโยชนตอสาธารณชน 

เปนท่ียอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1. การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการวิจยั สถาบนัจดักิจกรรมเพื�อพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการวิจยั  

2. ผลงานวิจยัที�ตีพิมพ์เผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ 

ในปี พ.ศ. 2561 มีบทความวิจัยที�ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

จํานวน 4 เรื�อง  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : ใหบริการวชิาการท่ีเพ่ิมความเขมแข็งดานสุขภาพใหแกสังคมอยางย่ังยืน 

1. เปิดอบรมหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง จํานวน 6 สาขา มีผู้ เข้าอบรม จํานวนทั �งสิ �น 142 คน ได้แก่ 

การพยาบาลเวชปฏิบตัิการบําบัดทดแทนไต (การล้างไตทางช่องท้อง) การพยาบาลผู้ ป่วยแบบประคบัประคอง 

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ิ(ผู้ใหญ่และผู้สงูอาย)ุ การพยาบาลผู้ป่วยบาดแผลออสโตมี และการควบคมุการขบัถ่ายไมไ่ด้ 

การพยาบาลเวชปฏิบตัิทั�วไป (การรักษาโรคเบื �องต้น) และการพยาบาลผู้สงูอาย ุ 

2. เปิดหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล ในปีการศกึษา 2560 มีนกัเรียนหลกัสตูรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาล จํานวน 76 คน 

3. บริการวิชาการวิชาชีพแก่สงัคม เช่น การส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ ต้องขงัในพระดําริของพระเจ้า

หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ ต้องขงัหญิงตั �งครรภ์ตามหลกัสตูร “ตั �งครรภ์

คณุภาพ” ในทัณฑสถานหญิง 2 แห่ง คือ ทณัฑสถานหญิงกลาง และทณัฑสถานหญิงธนบรีุ ปีละ 2 รุ่น หลกัสตูร 

“สร้างคนดีเริ�มที�ขวบปีแรก” แก่ผู้ ต้องขงัหญิงที�เป็นมารดา และพี�เลี �ยงอาสาสมคัรในการดแูลเดก็ติดผู้ต้องขงั  

4. จัดประชุมวิชาการ จํานวน 4 เรื�อง ได้แก่ เรื�อง Challenges in Palliative Nursing เรื�อง Updated 

Competency of Nurse Practitioner in Thailand 4.0 เรื�อง การพฒันาคณุภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองครบวงจร และเรื�อง Highlights in Neonatal and Pediatric Respiratory Care มีผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน 

274 คน 

5. โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพในกลุม่ผู้สงูอายุ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการดแูลสขุภาพผู้สงูอายุ

ในชมุชนแออดัคลองเตย และโครงการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายอุย่างรอบด้าน มีผู้ รับบริการ จํานวน 420 คน 

การบริการวิชาการในกลุ่มผู้ ป่วยโรคเรื �อรัง จํานวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการให้คําปรึกษาผู้ติดเชื �อ 

HIV/AIDS โครงการจิตอาสานกัศกึษาสูช่มุชนในการป้องกันการติดเชื �อ เอช ไอ วี  โครงการสร้างเสริมสขุภาพแก่

ชมุชน มีผู้ รับบริการ จํานวนทั �งสิ �น 685 คน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :   ธํารงเอกลักษณ ภูมปิญญาไทย และวัฒนธรรมกาชาด (จิตอาสา/คุณธรรม) 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื�องในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรม

งานวนักําเนิดสถาบนั กิจกรรมวนักตญั� ูพิธีประดบัเข็มกาชาดและเข็มสถาบัน พิธีสวมหมวก กิจกรรมสืบสาน

พระพุทธศาสนา กิจกรรมดนตรีไทย การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การปัจฉิมนิเทศผู้ สําเร็จการศึกษา และ

งานเกษียณอาย ุเป็นต้น  
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วนัท่ี 21 ตลุาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ
เนื่องในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 

 
 

วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีสวมหมวกนกัศกึษาพยาบาล 
ประจ าปีการศกึษา 2560 ณ ห้องประชมุหมอ่มเจ้าหญิงมณัฑารพ กมลาศน์   
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วนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  
เป็นประธานพิธีรดน า้ขอพร เนื่องในวนักตญัญ ู 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบัน  
 

 
 

ผลการด าเนินงานของปีการศกึษา 2560 ระดบัคณะมีคะแนนเฉลีย่ เทา่กบั 4.32  
อยูใ่นระดบัดี และระดบัสถาบนัมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 4.39 อยูใ่นระดบัด ี
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5.2 งานวิเทศสัมพันธ์  
การขยายเครือข่ายด้านวิชาการกับต่างประเทศ โดยมีบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนา

การศกึษา และการวิจยักบัวิทยาลยัพยาบาลกาชาดญ่ีปุ่ น กรุงโตเกียว วิทยาลยัพยาบาลกาชาดญ่ีปุ่ น เมืองโตโยต้า และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน ตลอดจนมีการด าเนินโครงการแลกเปล่ียนอาจารย์  และนักศึกษากับวิทยาลัย
อาชีวศกึษาเลอ่ซาน และวิทยาลยัพยาบาลกาชาดญ่ีปุ่ น 

 
   5.3 การได้รับรางวัล 
 

 
วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2561 “โครงการนกัศกึษาพยาบาลอาสา สง่เสริมคณุภาพชีวติ เรียนรู้สิง่แวดล้อม พิชิตสขุภาพดี  

ณ ชมุชนหา่งไกล ปี 1”  ได้รับรางวลัโครงการจิตอาสา ระดบัดีเดน่ จากการสง่ผลงาน” เข้าประกวดโครงการ GE  
ชวนคณุท าดเีพื่อสงัคม ปี พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
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ศูนยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟู 
 

 
 
วสิัยทัศน์ 
 สถาบนัท่ีให้บริการด้านฟืน้ฟูสมรรถภาพท่ีมีช่ือเสียงของชาติ เป็นแหล่งความรู้ สร้างงานวิจยัและมีการพฒันา
ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ภารกิจ  

มีหน้าท่ีให้บริการรักษาพยาบาล ฟืน้ฟูสมรรถภาพของร่างกาย จิตใจ สงัคมและเศรษฐกิจแก่ผู้ ป่วยทพุพลภาพ  
ให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีคณุภาพ  ตลอดจนสง่เสริมวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
 
ยุทธศาสตร์ 
ศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูด าเนินการตามยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ผลผลิตท่ี 1 การบริการรักษาพยาบาล ฟืน้ฟสูภาพ สร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคให้ผู้ ป่วย

 ประชาชนกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ผู้ ด้อยโอกาส 
ผลผลิตท่ี 5   แพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางและบคุลากรทางด้านสาธารณสขุ 

 
งานบริการรกัษาฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปุวย 

การให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้ ป่วยเป็นการให้บริการเฉพาะด้านทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยทีมสหวิชาชีพ 
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั นกัอรรถบ าบดั นกัดนตรีบ าบดั นกัจิตวิทยา  
นกัสงัคมสงเคราะห์ และนกัโภชนาการ เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการฟืน้ฟอูยา่งเตม็รูปแบบและบรรลตุามเป้าหมายท่ีทาง
ทีมเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ได้ร่วมกนัก าหนดไว้ตามสภาพของผู้ ป่วยแต่ละราย ดงันัน้ ผู้ ป่วยท่ีจะเข้ามารับบริการจะต้อง
เป็นผู้ ป่วยในท่ีได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนเข้ารับการฟื้นฟู ในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
ส าหรับการให้บริการผู้ ป่วยนอกนัน้รับเฉพาะผู้ ป่วยเดก็พฒันาการช้า 
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ศูนยเ์วชศาสตร์ฟื้นฟู 
 

 
 
วสิัยทัศน์ 
 สถาบนัท่ีให้บริการด้านฟืน้ฟูสมรรถภาพท่ีมีช่ือเสียงของชาติ เป็นแหล่งความรู้ สร้างงานวิจยัและมีการพฒันา
ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
 
ภารกิจ  

มีหน้าท่ีให้บริการรักษาพยาบาล ฟืน้ฟูสมรรถภาพของร่างกาย จิตใจ สงัคมและเศรษฐกิจแก่ผู้ ป่วยทพุพลภาพ  
ให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีคณุภาพ  ตลอดจนสง่เสริมวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
 
ยุทธศาสตร์ 
ศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ูด าเนินการตามยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ผลผลิตท่ี 1 การบริการรักษาพยาบาล ฟืน้ฟสูภาพ สร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคให้ผู้ ป่วย

 ประชาชนกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ผู้ ด้อยโอกาส 
ผลผลิตท่ี 5   แพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางและบคุลากรทางด้านสาธารณสขุ 

 
งานบริการรกัษาฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปุวย 

การให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้ ป่วยเป็นการให้บริการเฉพาะด้านทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยทีมสหวิชาชีพ 
ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั นกัอรรถบ าบดั นกัดนตรีบ าบดั นกัจิตวิทยา  
นกัสงัคมสงเคราะห์ และนกัโภชนาการ เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการฟืน้ฟอูยา่งเตม็รูปแบบและบรรลตุามเป้าหมายท่ีทาง
ทีมเวชศาสตร์ฟืน้ฟู ได้ร่วมกนัก าหนดไว้ตามสภาพของผู้ ป่วยแต่ละราย ดงันัน้ ผู้ ป่วยท่ีจะเข้ามารับบริการจะต้อง
เป็นผู้ ป่วยในท่ีได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนเข้ารับการฟื้นฟู ในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
ส าหรับการให้บริการผู้ ป่วยนอกนัน้รับเฉพาะผู้ ป่วยเดก็พฒันาการช้า 
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ศูนยเวชศาสตรฟนฟู 

 

 
 

วสิัยทัศน 

 สถาบนัที�ให้บริการด้านฟื�นฟสูมรรถภาพที�มีชื�อเสียงของชาติ เป็นแหลง่ความรู้ สร้างงานวิจยัและมีการพฒันา

ตนเองอย่างตอ่เนื�อง 

 

ภารกจิ  

มีหน้าที�ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื�นฟสูมรรถภาพของร่างกาย จิตใจ สงัคมและเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยทพุพลภาพ  

ให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างมีคณุภาพ  ตลอดจนสง่เสริมวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟื�นฟ ู

 

ยุทธศาสตร 

ศนูย์เวชศาสตร์ฟื�นฟ ูดําเนินการตามยทุธศาสตร์สภากาชาดไทย ดงันี � 

ยุทธศาสตร์ที� 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ผลผลิตที� 1 การบริการรักษาพยาบาล ฟื�นฟูสภาพ สร้างเสริมสขุภาพและป้องกันโรคให้ผู้ ป่วย 

และประชาชนกลุม่เป้าหมาย รวมทั �งผู้ ด้อยโอกาส 

ผลผลิตที� 5   แพทย์ผู้ เชี�ยวชาญเฉพาะทางและบคุลากรด้านสาธารณสขุ 

 

งานบริการรักษาฟนฟูสมรรถภาพผูปวย 

การให้บริการฟื�นฟูสภาพผู้ ป่วยเป็นการให้บริการเฉพาะด้านทางเวชศาสตร์ฟื�นฟู โดยทีมสหวิชาชีพ 

ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นกักายภาพบําบดั นกักิจกรรมบําบดั นกัอรรถบําบัด นักดนตรีบําบัด นักจิตวิทยา  

นกัสงัคมสงเคราะห์ และนกัโภชนาการ เพื�อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื�นฟอูย่างเตม็รูปแบบและบรรลตุามเป้าหมายที�ทาง

ทีมเวชศาสตร์ฟื�นฟ ูได้ร่วมกนักําหนดไว้ตามสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย ดงันั �น ผู้ ป่วยที�จะเข้ามารับบริการจะต้อง

เป็นผู้ ป่วยในที�ได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื�นฟูก่อนเข้ารับการฟื�นฟูในศนูย์เวชศาสตร์ฟื�นฟ ู

สําหรับการให้บริการผู้ป่วยนอกนั �น รับเฉพาะผู้ป่วยเดก็พฒันาการช้า 
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สถิติแสดงจ านวนผู้ปุวยใน (IPD) และผู้ปุวยนอก (OPDเด็ก) ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

เปรียบเทยีบระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 
 

 
 

สถิติจ านวนผู้ปุวยใน (ราย) จ าแนกตามกลุ่มโรค ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
เปรียบเทยีบระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561 
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งานส่งเสริมวชิาการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
 นอกจากภารกิจด้านการให้บริการทางเวชศาสตร์ฟืน้ฟแูก่ผู้ ป่วยพิการหรือทพุพลภาพแล้ว ศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟู
ได้ด าเนินกิจการตามวิสยัทศัน์ และแผนปฏิบตังิานประจ าปี ท่ีจะเป็นแหลง่ความรู้ สร้างงานวิจยั ได้แก่ 
 

1. เป็นแหล่งฝึกอบรม ฝึกภาคปฏิบัติและศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์   
1.1 ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านด้านเวชศาสตร์ฟืน้ฟูร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู คณะแพทยศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ านวน 7 คน 
1.2 ฝึกภาคปฏิบตัิส าหรับนกัศึกษากายภาพบ าบดัและนกัศึกษากิจกรรมบ าบดั จ านวนทัง้สิน้ 94 คน 

จาก 14 สถาบนั  
1.3 ต้อนรับผู้มาศกึษาดงูานและเย่ียมชมกิจการ จ านวน 387 คน 
 

คณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสถาบันต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 387 คน 
 

 
วนัท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 นกัศกึษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University Austria Institute of Nursing Science 

in Salzburg ร่วมกบัมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั เข้าศกึษาดงูาน ณ ศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
 

 
วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้วิจยัของสมาคมกายภาพบ าบดั แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น 

เข้าศกึษาดงูาน ณ ศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟ ู
 



190 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

190 

2. การให้ความรู้สู่ประชาชน  
แพทย์ พยาบาล นกักายภาพบ าบดั และนักดนตรีบ าบดัของศนูย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รับเชิญเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษให้แก่หนว่ยงานตา่งๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนทัง้สิน้ 34 คน 
     
กิจกรรม/โครงการพิเศษ  

1. วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การประชมุวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 บรรยายพิเศษ เร่ือง การฟ้องร้อง
แพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชมุ ชัน้ 6 ตกึศนูย์เวชศาสตร์ฟืน้ฟู 

 

 
 

 
 

2. โครงการกายอปุกรณ์และปรับรองเท้าผู้ ป่วย เปิดบริการปรับ/เสริมรองเท้าส าหรับผู้ ป่วยเด็กและผู้ ใหญ่ 
ซอ่มอปุกรณ์เคร่ืองดามมือ และอปุกรณ์ชว่ยฝึกเดนิ 
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ศูนยดวงตา 

 

          “ดวงตาเราคูนี่ �แสนมีคา่                        เกินกวา่จะทิ �งไปให้สญูเปลา่ 

          เราไม่อยู่ เราไมใ่ช้ นยัน์ตาเรา               ให้คนเขาเก็บไว้ใช้ เราได้บญุ” 

 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ � พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9 

พระราชทานให้แกศ่นูย์ดวงตา ประจําปี พ.ศ. 2540 
 

 

 

วสิัยทัศน  

 “หาดวงตาได้เพียงพอ ผู้ป่วยรอไมน่าน ศนูย์ดวงตามาตรฐาน บริการครบวงจร” 

 

ภารกจิหลัก 

 จดัเก็บ และรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที�เสียชีวิตแล้ว ด้วยเทคนิคมาตรฐานสากล เพื�อมอบให้กบัจกัษุแพทย์

นําไปใช้ในการรักษาผู้ ป่วยกระจกตาพิการอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม ตลอดจนการส่งเสริมการให้บริการ

ทางการแพทย์ 

 

พันธกจิ 

 1. เป็นศนูย์กลางในการรับแสดงความจํานงบริจาคดวงตาจากผู้มีกศุลจิต 

 2. เป็นศนูย์กลางการจัดเก็บ และรวบรวมดวงตาจากผู้เสียชีวิต เพื�อมอบให้โรงพยาบาลหรือจกัษุแพทย์

สําหรับนําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการ 

 3. เป็นศนูย์กลางประสานงานให้ผู้ ป่วยกระจกตาพิการ ได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์อย่างเท่าเทียม  

และยตุิธรรม 

 4. เป็นศนูย์กลางในการฝึกอบรมและให้ความรู้ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ  แก่บคุลากรทางการแพทย์ ในเรื�อง

ของการจดัเก็บดวงตา การรักษาโรคผิวดวงตา และโรคกระจกตา ตลอดจนประชาชนได้รับความรู้เกี�ยวกับโรคตา

และวิธีถนอมดวงตา 

 

กลยุทธ 

 1. พฒันาให้เป็นศนูย์ดวงตาของประเทศไทย ที�มีการจดัหา และบริการดวงตาอย่างครบวงจร 

 2. พฒันารูปแบบการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ และการเคลื�อนไหวทางสงัคมให้ทั�วถึงทกุกลุม่เป้าหมาย และ

ครอบคลมุทกุพื �นที�อย่างตอ่เนื�อง 
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ศูนยดวงตา 

 

          “ดวงตาเราคูนี่ �แสนมีคา่                        เกินกวา่จะทิ �งไปให้สญูเปลา่ 

          เราไม่อยู่ เราไมใ่ช้ นยัน์ตาเรา               ให้คนเขาเก็บไว้ใช้ เราได้บญุ” 

 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ � พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที� 9 

พระราชทานให้แกศ่นูย์ดวงตา ประจําปี พ.ศ. 2540 
 

 

 

วสิัยทัศน  

 “หาดวงตาได้เพียงพอ ผู้ป่วยรอไมน่าน ศนูย์ดวงตามาตรฐาน บริการครบวงจร” 

 

ภารกจิหลัก 

 จดัเก็บ และรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที�เสียชีวิตแล้ว ด้วยเทคนิคมาตรฐานสากล เพื�อมอบให้กบัจกัษุแพทย์

นําไปใช้ในการรักษาผู้ ป่วยกระจกตาพิการอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม ตลอดจนการส่งเสริมการให้บริการ

ทางการแพทย์ 

 

พันธกจิ 

 1. เป็นศนูย์กลางในการรับแสดงความจํานงบริจาคดวงตาจากผู้มีกศุลจิต 

 2. เป็นศนูย์กลางการจัดเก็บ และรวบรวมดวงตาจากผู้เสียชีวิต เพื�อมอบให้โรงพยาบาลหรือจกัษุแพทย์

สําหรับนําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการ 

 3. เป็นศนูย์กลางประสานงานให้ผู้ ป่วยกระจกตาพิการ ได้รับการรักษาจากจักษุแพทย์อย่างเท่าเทียม  

และยตุิธรรม 

 4. เป็นศนูย์กลางในการฝึกอบรมและให้ความรู้ ตลอดจนเทคนิคใหม่ๆ  แก่บคุลากรทางการแพทย์ ในเรื�อง

ของการจดัเก็บดวงตา การรักษาโรคผิวดวงตา และโรคกระจกตา ตลอดจนประชาชนได้รับความรู้เกี�ยวกับโรคตา

และวิธีถนอมดวงตา 

 

กลยุทธ 

 1. พฒันาให้เป็นศนูย์ดวงตาของประเทศไทย ที�มีการจดัหา และบริการดวงตาอย่างครบวงจร 

 2. พฒันารูปแบบการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ และการเคลื�อนไหวทางสงัคมให้ทั�วถึงทกุกลุม่เป้าหมาย และ

ครอบคลมุทกุพื �นที�อย่างตอ่เนื�อง 
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 3. พัฒนาสมรรถภาพและความรู้ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายตลอดจนการสร้าง

แรงจงูใจในการปฏิบตัิงานด้านดวงตาให้เพิ�มมากขึ �น 

 4. พฒันาหน่วยงานเครือข่ายบริการด้านดวงตา  ให้สามารถดําเนินงานได้ครบวงจรอย่างมีคณุภาพ

และมีการตอ่เนื�อง ยั�งยืน ผู้ป่วยกระจกตาพิการทกุรายได้รับการผา่ตดัโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตามสิทธิ

ของแตล่ะบคุคล ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

โดยจัดหาและบริการดวงตาครบวงจร ดังนี � 

 - เผยแพร่ข้อมลูที�ถูกต้องแก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าของการบริจาคดวงตา และร่วมแสดงความจํานง

บริจาคดวงตาตั �งแตย่งัมีชีวิตอยู่ และบริจาคดวงตาของญาติที�เสียชีวิตแล้วให้แก่ศนูย์ดวงตา 

- ดําเนินการจัดเก็บดวงตาผู้บริจาคเมื�อเสียชีวิต ตรวจวิเคราะห์โลหิตคดักรองโรคติดต่อต่างๆ คดัแยก 

กระจกตาก่อนจดัสรรกระจกตาที�ได้มาตรฐานสากลให้แกผู่้ป่วยที�รอรับกระจกตาบริจาค 

- ติดตอ่ประสานงานกบัผู้ป่วยกระจกตาพิการ จกัษุแพทย์ และโรงพยาบาลเครือข่าย เพื�อให้ผู้ป่วยได้รับ 

การผา่ตดัเปลี�ยนกระจกตา 

- ติดตามผลการรักษาหลงัการผา่ตดัเปลี�ยนกระจกตา เพื�อการปรับปรุง และพฒันาให้ดยิี�งขึ �น 

 

ผลการดําเนนิงานในป พ.ศ. 2561 

 

ตารางแสดงจํานวนผูปวยท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนกระจกตาและผูปวยรอคอยดวงตาคงคาง  

จําแนกตามรายปงบประมาณ (ป พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) 
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ผู้ป่วยได้รับการผา่ตดั ผู้ป่วยรอดวงตา
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แผนภูมแิสดงจํานวนผูแสดงความจํานงบริจาคดวงตา  

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

 
 

การดําเนนิงาน ในป พ.ศ. 2561 

 

 ตั �งเป้าหมายจดัหาดวงตา จํานวน 1,500 ดวง และผู้แสดงความจํานงบริจาคดวงตา จํานวน 70,000 ราย 

โดยจดักิจกรรม ดงันี � 

 

1. โครงการดวงตาสดใส เทิดไท 84 พรรษา มหาราชิน ี
 

   วนัที� 1 มิถนุายน พ.ศ. 2559 สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสขุ สํานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ กรมบญัชีกลาง และสํานกังานประกันสงัคม ได้จัดทํา

บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” ขึ �น 

เพื�อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ � พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 

60 ปี โดยมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการฯ ตั �งแต่วันที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 -  

12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป้าหมายผา่ตดัปลกูถ่ายกระจกตา จํานวน 8,400 ดวงตา 

ผลการดําเนินการ ตั �งแตว่นัที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 - ธนัวาคม พ.ศ. 2561 สามารถจดัหาและจดัสรรให้

จกัษุแพทย์นําไปผา่ตดัเปลี�ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ จํานวน 2,327 ราย 

 นอกจากนี � ได้มอบรางวลัให้แก่โรงพยาบาลเครือขา่ยของศนูย์ดวงตาที�มีผลงานดีเด่นตลอดปี พ.ศ. 2561 

เพื�อเป็นขวญัและกําลงัใจให้แก่เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบตัิงานของโรงพยาบาลเครือขา่ยด้วย 
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จํานวนผู้แสดงความจํานงบริจาคดวงตา
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2. โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ดวงตา  
 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ศูนย์ดวงตาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบตัิการให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล สามารถรองรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือการแพทย์ ท่ีทนัสมยั และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้ รับบริการ 
 
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบรจิาคดวงตา 

 
 วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “เทคนิคการให้ข้อมลูและเชิญชวนประชาชน
บริจาคดวงตา”  ให้แก่บคุลากร และผู้ปฏิบตังิานของเหล่ากาชาดจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 60 คน ณ หอประชมุใหญ่
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี สพุรรณบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 
4. การแถลงข่าวเปิดโครงการ Let Them See Love 2018 

 

 
 

วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ร่วมกบัเครือเจริญโภคภณัฑ์ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
แถลงขา่วเปิดโครงการ Let Them See Love 2018 ภายใต้แนวคิด "Dream Transplant - ปลกูถ่ายฝัน” ซึง่ได้จดัตอ่เนื่องเป็นปีที่ 12  

ณ Helix Garden ชัน้ 5 ศนูย์การค้า ดิ เอม็ควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร 
 
5. เหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตา 

 
 เพ่ือพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการเหลา่กาชาดให้มีความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง การรับบริจาคดวงตา 
 -  วนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เหลา่กาชาดจงัหวดัเพชรบรูณ์ จ านวน 20 คน  
 -  วนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เหลา่กาชาดจงัหวดัภเูก็ต จ านวน 19 คน  
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6. บรรยายเร่ือง “วธิกีารรณรงคการแสดงความจํานงบริจาคดวงตา” ใหแกกรรมการเหลากาชาดจังหวดั 

76 จังหวัด 
 

  
วนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บรรยายเรื�อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจํานงบริจาคดวงตา” ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะ

กรรมการเหล่ากาชาดจงัหวดัตามพนัธสญัญา โดยมีกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวัด 76 จงัหวดั จงัหวดัละ 4 คน จํานวนทั �งสิ �น 304 คน 

ณ ห้องประชมุ โรงแรมมณเฑียร สรุวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

 

7. การลงพ้ืนท่ีการเย่ียมเสริมพลัง รับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ เขตสุขภาพท่ี 3 9 และ 11 
 

 
 

เพื�อเพิ�มศกัยภาพและประสทิธิภาพการรักษาผู้ ป่วยกระจกตาพิการ 

ตลอดจนเพื�อสร้างขวัญและกําลงัใจให้แก่เจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบติังาน 

 

 

 

 



196 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

196 

8. โครงการเชิญชวนลูกคาทรูยู รวมสนบัสนุน 5 องคกรเพ่ือสังคม 
 

 
 

วนัที� 15 มิถนุายน พ.ศ. 2561 โครงการเชิญชวนลกูค้าทรูย ูร่วมกิจกรรมเพื�อสงัคม  

โดยการนําแต้ม TruePoint  มาเปลี�ยนเป็นเงินสนบัสนนุการดําเนินงานของมลูนิธิและองค์กรการกุศล  

ณ ห้องสมุดชั �นใต้ดิน อาคารทรูทาวเวอร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

 

9. โครงการ “การฝกอบรมผูประสานงานการบริจาคดวงตา” 
 

 วนัที� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บรรยาย เรื�อง “ภาพรวมของศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย” ฝึกสอนทักษะ

การเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้ เสียชีวิต ได้แก่ จักษุแพทย์และพยาบาล จํานวน 45 คน ณ ห้องประชุม

คราประยรู ชั �น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า กรุงเทพมหานคร 

 

10. เครือเจริญโภคภัณฑและบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สงมอบเงินบริจาคผาน SMS 

ทรูมูฟ เอช และใชทรูพอยทแทนเงินบริจาคกับทรูยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love 

แกสภากาชาดไทย 
 

 

 
 

วนัที� 7 สงิหาคม พ.ศ. 2561 รับมอบเงินบริจาคของลกูค้าทรูมฟู เอช เครือเจริญโภคภัณฑ์  

และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) จํานวน 922,100 บาท  และ 

วนัที� 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมฟู เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกบัทรูย ู 

จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,007,400 บาท  
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8. โครงการเชิญชวนลูกคาทรูยู รวมสนบัสนุน 5 องคกรเพ่ือสังคม 
 

 
 

วนัที� 15 มิถนุายน พ.ศ. 2561 โครงการเชิญชวนลกูค้าทรูย ูร่วมกิจกรรมเพื�อสงัคม  

โดยการนําแต้ม TruePoint  มาเปลี�ยนเป็นเงินสนบัสนนุการดําเนินงานของมลูนิธิและองค์กรการกุศล  

ณ ห้องสมุดชั �นใต้ดิน อาคารทรูทาวเวอร์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

 

9. โครงการ “การฝกอบรมผูประสานงานการบริจาคดวงตา” 
 

 วนัที� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บรรยาย เรื�อง “ภาพรวมของศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย” ฝึกสอนทักษะ

การเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้ เสียชีวิต ได้แก่ จักษุแพทย์และพยาบาล จํานวน 45 คน ณ ห้องประชุม

คราประยรู ชั �น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า กรุงเทพมหานคร 

 

10. เครือเจริญโภคภัณฑและบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สงมอบเงินบริจาคผาน SMS 

ทรูมูฟ เอช และใชทรูพอยทแทนเงินบริจาคกับทรูยู สนับสนุนโครงการ Let Them See Love 

แกสภากาชาดไทย 
 

 

 
 

วนัที� 7 สงิหาคม พ.ศ. 2561 รับมอบเงินบริจาคของลกูค้าทรูมฟู เอช เครือเจริญโภคภัณฑ์  

และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) จํานวน 922,100 บาท  และ 

วนัที� 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมฟู เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคกบัทรูย ู 

จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั�น จํากดั (มหาชน) จํานวน 1,007,400 บาท  
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11. บรรยายโครงการปฐมนเิทศขาราชการใหมของกระทรวงสาธารณสุข 
 

บรรยาย เรื�อง ข้าราชการยุคใหม่กับการมีจิตกุศลในการบริจาคดวงตา ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม ่

“หลกัสตูรการเป็นข้าราชการที�ด”ี จํานวน 3 ครั �ง มีข้าราชการเข้าร่วมการอบรม จํานวนทั �งสิ �น 377 คน 
 

12. มอบใบประกาศเกยีรตคิุณและเงนิรางวัลแกเหลากาชาดจังหวดั 

 

 
 

วนัที� 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  

มอบใบประกาศเกียรติคณุและเงินรางวลั จํานวน 3,000 บาท ให้แก่เหลา่กาชาดจงัหวดัที�มีผลงานการรณรงค์ 

เชิญชวนประชาชนแสดงความจํานงบริจาคดวงตา และบนัทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของศนูย์ดวงตา จํานวน 1,500 รายขึ �นไป 

จํานวน 16 จงัหวัด มีผู้ เข้าร่วมงาน จํานวนทั �งสิ �น 400 คน ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร สรุวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

 

13. พิธีทอดผาปาใบแสดงความจํานงบริจาคดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพอ รวมทอดผาปา

ดวงตามหากุศล ปท่ี 9” 

 
 

วนัที� 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พิธีทอดผ้าป่าใบแสดงความจํานงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวนัพระ...ถงึวนัพ่อ  

ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากศุล ปีที� 9” เพื�อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื�อแก้ไขปัญหาให้ผู้ ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการรักษาและมีคณุภาพชีวิตที�ดีขึ �น  

การดําเนินโครงการฯ เริ�มตั �งแต่วันที� 13 มีนาคม - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผู้แสดงความจํานงบริจาคดวงตา จํานวนทั �งสิ �น 78,563 ราย  

(1 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ณ วดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
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ศูนยวิจัยโรคเอดส 
     

 

วสิัยทัศน   

 วิทยาการก้าวไกล วิจยัศกึษา พฒันาความรู้ ควบคูบ่ริการ ประสานงานเครือขา่ย กระจายสูส่งัคม 

 

พันธกจิ  

1. พฒันาองค์ความรู้ กระบวนวิธี และบริการที�เกี�ยวกับเอดส์ ทั �งด้านการแพทย์และสงัคม ซึ�งเหมาะสม

จําเป็นสําหรับสภาพเศรษฐกิจ และสงัคมไทย โดยอาศยัขบวนการวิจยั และโครงการนําร่องที�กระทําอย่างเป็นระบบ 

2. เป็นที�ปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนของประเทศ

และประเทศในภูมิภาคร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ทั �งภายใน และภายนอกประเทศ  เพื�อลดผลกระทบ

อนัเกิดจากเอดส์ 

 

1. งานเทยีนสองใจเนื่องในวันเอดสโลก 

 
วนัที� 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาตุ 

เสด็จเป็นองค์ประธานงาน “เทียนสอ่งใจ” เนื�องในวนัเอดส์โลก ครั �งที� 26  

ภายใต้คําขวัญ “U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากบัไม่แพร่” ณ  ศนูย์การค้าจามจุรีสแควร์ 
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วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งานเทียนส่องใจเน่ืองในวนัเอดส์โลก ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครัง้ท่ี 26 จดัขึน้
ภายใต้ค าขวญั “U=U รักษาแล้วไม่เจอเท่ากับไม่แพร่”  โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร และ
ภาคสว่นท่ีท างานกบัผู้ตดิเชือ้ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ชมรมผู้ติดเชือ้ และคา่ยศิลปินดาราร่วมกนั
จดังาน ณ  ศนูย์การค้าจามจรีุสแควร์  

 

 
 

     
 

2. งานบริการด้านการแพทย์ 
คลีนิคนิรนาม ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ เร่ิมก่อตัง้ ปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบนัเป็นคลินิกท่ีให้ค าปรึกษา แนะน าและ

ตรวจหาเชือ้เอชไอวี ท่ีมีผู้มาใช้บริการมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้มารับบริการ จ านวนทัง้สิน้ 
54,920 ราย โดยมารับการตรวจหาเชือ้เอชไอวี จ านวน 39,273 ราย พบติดเชือ้เอชไอวี จ านวน 2,612 ราย ตรวจทาง
ห้องปฏิบตักิาร จ านวน 212,017 ครัง้ และซือ้ยาต้านไวรัส จ านวน 14,510 ราย  

 
3. โครงการในพระอุปถัมภ์ 
 3.1 โครงการช่วยลดการตดิเอดส์จากแม่สู่ลูก 

       เป็นโครงการภายใต้พระอปุถมัภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ
โดยทางศนูย์วิจยัโรคเอดส์ด าเนินการจา่ยยาต้านไวรัสเอดส์ให้แก่หญิงตัง้ครรภ์ทัว่ประเทศ เพ่ือลดการถ่ายทอดเชือ้
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เอชไอวีจากแมสู่ล่กู นําไปสูก่ารปรับเปลี�ยนนโยบายของประเทศในการให้ยาต้านไวรัสสตูร 3 ตวั กับหญิงตั �งครรภ์

ชาวไทยทุกคน ตั �งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 และในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การ

อนามยัโลกในความสําเร็จที�สามารถลดอตัราการถ่ายทอดเชื �อเอชไอวีจากแม่สู่ลกูลงเหลือตํ�ากว่าร้อยละ 2 และ

เพื�อลดเชื �อไวรัสเอชไอวีลงให้ได้มากที�สดุก่อนคลอด สําหรับหญิงตั �งครรภ์ที�ติดเชื �อที�มาเริ�มยาต้านไวรัสช้า เช่น 

เมื�อตั �งครรภ์เกิน 8 เดือนไปแล้ว หากได้รับยาต้านไวรัสสตูรมาตรฐานสามตวั ร่วมกับ “ยาต้านไวรัสราลเท็คกราเวียร์” 

จะสามารถลดปริมาณเชื �อเอชไอวีได้อย่างรวดเร็วและจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื �อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้ดีขึ �น  

“โครงการเพิ�มยา Raltegravir แก่หญิงที�มาฝากครรภ์ช้าฯ” จึงได้เริ�มตั �งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 มีหญิง

ตั �งครรภ์ได้รับประโยชน์แล้ว จํานวน 275 ราย  ซึ�งนบัเป็นเรื�องหนึ�งในความพยายามที�จะยตุิการถ่ายทอดเอดส์จาก

แมสู่ล่กูของประเทศไทย 

3.2 โครงการคืนชีวติให้พ่อแม่เพื�อลูกน้อยที�ปลอดเอดส์ (MTCT-plus) 

       เป็นโครงการที�อยู่ภายใต้พระอปุถมัภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุ

ให้การดแูลรักษาหญิงหลงัคลอดที�เคยได้รับยาจากโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแมสู่ล่กู ตลอดจนถึงสามีและ

บตุรที�ติดเชื �อไปตลอดชีวิต เพื�อให้สมาชิกทกุคนในครอบครัวมีสขุภาพแขง็แรง ลกูที�ถกูช่วยให้ปลอดเอดส์แล้วจะได้

ไมกํ่าพร้าพ่อแม ่ซึ�งมีคนไข้ที�เข้าร่วมโครงการจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา ได้รับยาจากโครงการเป็นปีที� 16  จํานวนทั �งสิ �น 720 ราย พ่อแม่ที�ได้รับยาต้านไวรัสมีสขุภาพแข็งแรง

เลี �ยงดลูกูที�ไมต่ิดเชื �อจนสําเร็จการศกึษา  ซึ�งเป็นความสําเร็จของโครงการอย่างยิ�ง 

 

4. โครงการลดการติดเอดสในกลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชายและสาวประเภทสอง 

โดยการใหยาตานไวรัสเอดส กอนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) หรือ “โครงการ เพร็พ พระองคโสมฯ” 

(Princess PrEP) 

เป็นโครงการนําร่องตอ่ขยายจากโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลกูของสภากาชาดไทย เพื�อถวายเป็น

พระกศุลแด ่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุเนื�องในโอกาสที�ทรงเจริญพระชนัษา

ครบ 5 รอบ ซึ�งขยายการป้องกนัการติดเชื �อไปสูก่ลุม่ประชากรเสี�ยงกลุม่อื�น โดยให้ยาต้านไวรัสก่อนการสมัผสัเชื �อ

เพื�อป้องกนัการติดเชื �อเอชไอวี (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ เพร็พ) ผ่านทางศนูย์สขุภาพชุมชน ซึ�งสามารถ

เข้าถึงผู้ รับบริการที�มีความเสี�ยงสงู โดยผู้ ที�ให้บริการเพร็พในศนูย์สขุภาพชุมชนจะเป็นเจ้าหน้าที�สขุภาพชุมชน 

ที�เป็นกลุ่มประชากรเดียวกันกับผู้ ที�มารับบริการ เป็นผู้ ที�ช ุมชนรู้จัก และได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดี 

โดยเจ้าหน้าที�สขุภาพชมุชนจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ และได้รับการควบคมุคณุภาพตามมาตรฐาน จากเจ้าหน้าที�

ของศนูย์วิจยัโรคเอดส์ ทั �งนี � โครงการตั �งเป้าหมายวา่จะให้บริการยาเพร็พฟรีแก่กลุม่เป้าหมายหลกั ปีละประมาณ 

1,000 ราย เป็นเวลา 3 ปี  
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5. โครงการเพร็พ-15 (PrEP-15)  

เพร็พ (PrEP) หรือการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสมัผสัเชื �อ (Pre-Exposure Prophylaxis) สําหรับ 

ผู้ที�มีพฤติกรรมเสี�ยงที�ยงัไมต่ิดเชื �อเอชไอวี เพื�อป้องกันการติดเชื �อเอชไอวี โดยกินทุกวนั วนัละเม็ด อย่างต่อเนื�อง

ในช่วงที�มีความเสี�ยง คา่ใช้จ่ายเฉลี�ยจากประมาณวนัละ 15 บาท ซึ�งผู้ รับบริการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ปัจจุบัน 

มีผู้มารับบริการ “PrEP-15” จํานวนทั �งสิ �น 2,546 ราย และยงัไมพ่บวา่มีผู้ติดเชื �อเอชไอวีจากโครงการนี � 

5.1 โครงการเริ�มยาต้านไวรัสฯ ภายในวันเดียวกันกับที�ตรวจพบว่าติดเชื �อ ในกรุงเทพมหานคร 

(BKK Same-Day ART) 

      วนัที� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปิดบริการเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยการเริ�มยาต้านไวรัส

ภายในวนัเดียวกันกับที�ตรวจพบว่าติดเชื �อ ดําเนินการคู่ขนานไปกับการให้ผู้ติดเชื �อติดต่อสถานพยาบาลที�ตน

มีสิทธิ หรือจะให้เจ้าหน้าที�ผู้ เชี�ยวชาญของคลีนิคนิรนามพาไปทําเรื�องย้ายสิทธิ และพาไปยงัสถานพยาบาลเพื�อใช้

สิทธิในการรักษา รวมทั �งการสร้างแผนการดูแลรักษาระยะยาว  ให้มีวินัยในการกินยา พร้อมสนับสนนุดแูล

ด้านจิตใจ เพื�อให้แน่ใจวา่ผู้ติดเชื �อที�เริ�มยาแล้วนั �นได้รับยาต้านไวรัสตอ่เนื�อง ในระยะปีครึ�งที�ดําเนินการ มีผู้ เข้าร่วม

โครงการ จํานวน 2,214 ราย ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย 75% ได้เริ�มยาต้านไวรัส ภายใน 1 วนั 11% 

เริ�มภายใน 2 วนั และอีก 10% เริ�มภายใน 7 วนั ซึ�งนบัเป็นความสําเร็จอย่างสงู 

5.2 คลินิกแทนเจอรีน 

      เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เปิดบริการศูนย์สุขภาพชุมชนที�ให้บริการสุขภาพแบบบูรณาการ

แก่คนข้ามเพศแห่งแรกในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ในระยะ 3 ปี ที�เปิดดําเนินการมีผู้มารับบริการ จํานวน

ทั �งสิ �น 2,256 ราย มารับบริการ PrEP จํานวน 157 ราย และ PEP จํานวน 197 ราย โดยผู้ ที�มารับบริการแบ่งเป็น

ผู้หญิงข้ามเพศ จํานวน 1,374 ราย และผู้ชายข้ามเพศ จํานวน 882 ราย และเกือบ 93% ในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ

ได้รับการตรวจหาเชื �อเอชไอวี โดยสมคัรใจ พบการติดเชื �อเอชไอวี 12% ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาและเริ�มยาต้าน

ไวรัสแล้ว 92% และในปีที�ผา่นมา คลินิกแทนเจอรีนได้นําโซเชียลมีเดียมาใช้ในการเพิ�มการเข้าถึงกลุ่มประชากร

หญิงข้ามเพศด้วย 

 

6. งานวจิัยทางการแพทย 

 

21 ปีที�ผ่านมา HIV-NAT ได้ค้นคว้าและวิจัยพัฒนาเพื�อให้ได้สูตรยาที�มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลควบคูก่บัการปรับวิธีการกินยาให้ง่ายขึ �น โดยยงัคงรักษามาตรฐานการทําวิจยัแบบ 

มาตรฐานสากล (GCP) ซึ�งใน ปี พ.ศ. 2561 ได้ทําโครงการวิจยั จํานวนทั �งสิ �น 8 โครงการ และมีผลงานที�ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาต ิจํานวนทั �งสิ �น 37 ผลงาน 
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6.1 โครงการนําร่องการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน (Key Population-Led Health Services, KPLHS) 

      เริ�มดําเนินการมาตั �งแตปี่ พ.ศ. 2557 ในการจดับริการสขุภาพด้านเอชไอวีโดยชมุชน เพื�อเพิ�มการเข้า

รับการตรวจเอชไอวี และเริ�มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในกลุม่ประชากรหลกัที�มีความเสี�ยงสงู ได้แก่ กลุ่มชายที�มี

เพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองใน 6 จังหวัดของประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย 

อบุลราชธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร) และมีโครงการที�อยู่ภายใต้โครงการนําร่องการจัดบริการสขุภาพ

โดยชมุชน (KPLHS) จํานวน 2 โครงการ 

1. โครงการการประเมินความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ตรวจเลือด และรักษาทนัทีในชมุชนสําหรับ

ชายมีเพศสมัพนัธ์กบัชาย และสาวประเภทสอง เพื�อเพิ�มการเข้าถึงบริการตรวจและรักษาเอชไอวีในประเทศ 

2. โครงการขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพที�ยั�งยืน โดยมีชุมชนเป็นหุ้ นส่วน (USAID Community 

Partnership Project)  

6.2 โครงการการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างฮอร์โมนเพื�อการข้ามเพศกับยาต้านไวรัสเอชไอวี

ในสาวประเภทสอง (iFACT) 

       เป็นโครงการเพื�อศกึษาปฏิกิริยาที�มีผลตอ่กนัระหวา่งฮอร์โมนเพื�อการข้ามเพศกบัยาต้านไวรัสเอชไอวี

ในสาวประเภทสอง ( iFACT) ซึ�งถือว่าเป็นโครงการวิจัยชิ �นแรกของประเทศไทย โดยจะใช้ระยะเวลาศึกษาวิจัย

ประมาณ 1 ปี ผลเบื �องต้นที�ได้จากการวิจยัอาสาสมคัรที�มีผลเลือดเป็นลบ คือ เพร็พไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อระดบั

ฮอร์โมนเพื�อการข้ามเพศ ในขณะที�ฮอร์โมนเพื�อการข้ามเพศสง่ผลตอ่ระดบัของเพร็พเล็กน้อย ดงันั �น จึงแนะนําให้

ผู้ รับบริการเพร็พสาวประเภทสองทานเพร็พแบบทกุวนั เพื�อรักษาระดบัเพร็พในเลือดไว้  

6.3 โครงการการศึกษาการติดเชื �อฮวิแมนแพปพิลโลมาไวรัส (Human papillomavirus) และรอยโรค

ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากทวารหนักในกลุ่มชายไทยที�มีเพศสัมพันธ์กับชายและติดเชื �อเอชไอวีในระยะ

เฉียบพลัน 

       เป็นโครงการเพื�อศกึษาความชกุและอบุตัิการณ์ของรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งปากทวารหนักขั �นสงู 

และปัจจัยเสี�ยงที�มีความสมัพันธ์กับการเกิดรอยโรคระยะก่อนเป็นมะเร็งปากทวารหนักขั �นสงู  ในกลุ่มชายที�มี

เพศสมัพนัธ์กบัชายที�ได้รับยาต้านไวรัสขณะติดเชื �อเอชไอวีในระยะเฉียบพลนั โครงการนี �หวงัว่าการตรวจพบเชื �อ

เอชไอวีและเริ�มยาต้านไวรัสเร็ว จะทําให้ลดความเสี�ยงตอ่การเกิดความผิดปกติของเซลล์ในบริเวณปากทวารหนัก

ที�มีโอกาสพฒันาไปเป็นมะเร็งปากทวารหนกั 

6.4 โครงการวจัิยเรื�องความสัมพันธ์ของการใช้สารกลุ่มแอมเฟตามีนกับอุบัติการณ์การติดเชื �อ

เอชไอวีและการกินยาต้านไวรัสอย่างสมํ�าเสมอในกลุ่มชายที�มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสองใน

ประเทศไทย 

      เป็นโครงการศึกษาวิจัยถึงความสมัพันธ์ของการใช้สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนกับอบุัติการณ์

การติดเชื �อเอชไอวีและผลตอ่การกินยาต้านไวรัสอย่างสมํ�าเสมอในกลุม่ชายที�มีเพศสมัพนัธ์กบัชาย และสาวประเภทสอง  
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6.5 โครงการ การศึกษาวิจัยระยะที�  2บี/3 แบบปกปิดข้อมูลสองทางเพื�อศึกษาความปลอดภัย

และประสิทธิภาพของยาฉีดคาโบทิกราเวียร์ (Cabotegravir) เปรียบเทียบกับยาสูตรผสมทีโนโฟเวียร์  

ไดโซพรอกซิล ฟูมาเรต/เอ ็มทริซิทาบีน (ทีดีเอฟ/เอฟทีซี)  ชนิดรับประทานวันละครั �ง สําหรับ 

การป้องกันการติดเชื �อก่อนการสัมผัสในผู้ชายโดยกําเนิดและสาวประเภทสองที�ไม่ติดเชื �อเอชไอวีและ 

มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (HPTN083) 

      เป็นโครงการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่โครงการแรกที�ศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาฉีด 

คาโบทิกราเวียร์เปรียบเทียบกบัยาสตูรผสมทีโนโฟเวียร ไดโซพรอกซิล ฟมูาเรต/เอม็ทริซิทาบีน (ทีดีเอฟ/เอฟทีซี) หรือ

ยาเพร็พ ชนิดเม็ดที� รับประทานวันละครั �ง สําหรับการป้องกันการติดเชื �อก่อนการสมัผสัในผู้ ชายที�มีเพศสัมพันธ์ 

กับชาย และสาวประเภทสองที�มีผลเลือด ศนูย์วิจัยโรคเอดส์ ยังได้รับรางวลั Best Community Engagement Award 

จากงานประชุม HPTN ประจําปี ซึ�งแสดงให้เห็นศกัยภาพในการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการ โดยมีความหวงัว่า 

ยาฉีดคาโบทิกราเวียร์จะเป็นอีกหนึ�งทางเลือกสําหรับการป้องกนัการติดเชื �อเอชไอวีสําหรับคนที�อาจจะไม่สามารถ

ทานยาเมด็ได้เป็นประจําสมํ�าเสมอทกุวนั 

6.6 โครงการการใช้กลยุทธ์นวัตกรรมในการเสนอบริการ “ตรวจเลือดและรักษาทันที” 

ผ่านช่องทางออนไลน์สําหรับชายที�มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองชาวไทย 

       ศนูย์วิจัยโรคเอดส์ร่วมกับมลูนิธิเพื�อนพนักงานบริการ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และมลูนิธิซิสเตอร์ 

ได้รับการสนบัสนนุจากมลูนิธิเพื�อการวิจยัโรคเอดส์ (amfAR) ดําเนินโครงการการใช้กลยทุธ์ นวตักรรมในการเสนอ

บริการ “ตรวจเลือดและรักษาทนัที” ผา่นช่องทางออนไลน์สําหรับชายที�มีเพศสมัพนัธ์กบัชายและสาวประเภทสอง

ชาวไทย เพื�อประเมินอตัราการมาตรวจเอชไอวีเป็นครั �งแรก และอตัราการสง่ตอ่ผู้ที�ตรวจพบวา่ติดเชื �อเอชไอวีเข้าสู่

การรักษาได้สําเร็จ รวมทั �งอตัราการคงอยูใ่นโครงการเพื�อกลบัมาตรวจเอชไอวีซํ �า ในอาสาสมคัรชายที�มีเพศสมัพนัธ์

กับชาย และสาวประเภทสอง โดยเปรียบเทียบการให้บริการตรวจเอชไอวีใน 3 รูปแบบ การใช้ระบบสื�อสาร

ออนไลน์สามารถเข้าถึงชายที�มีเพศสมัพันธ์กับชายที�มีความเสี�ยงสงูได้เป็นอย่างดี และการตรวจแบบออนไลน์

มีการนดัเวลาตรวจที�มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดี 

 

7. งานบริการดานสังคม/ชุมชน/ชมรมผูตดิเชื้อ 

-  ชมรมเพื�อนวนัพธุ เปิดให้บริการ ตั �งแตว่นัจนัทร์ - ศกุร์    

-  โครงการดแูลผู้ติดเชื �อเอชไอวี/เอดส์ และลดการติดเชื �อรายใหม ่  

-  โครงการเพื�อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ติดเชื �อเอชไอวี/เอดส์   

-  โครงการค้นหาผู้ติดเชื �อในประชากรกลุม่เสี�ยงสงู ภายใต้งบประมาณของสํานกังานหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ   
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8. งานอบรม/สัมมนา 

1. การประชมุวิชาการระดบันานาชาต ิ“The 20th Bangkok International Symposium on HIV Medicine” 

ครั �งที� 20 ประจําปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวนัที� 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561 มีบุคลากรทางการแพทย์ ทั �งชาวไทย

และชาวตา่งชาต ิเข้าร่วมการประชมุ จํานวนกวา่ 500 คน ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติสิริกิติ �  กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

2. การอบรมหลกัสตูรการบริหารการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี และการจดับริการเพร็พในชมุชน ระหวา่งวนัที� 

6 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยมีเจ้าหน้าที�องค์กรชมุชนเข้าร่วมการอบรม จํานวน 37 คน ณ โรงแรม เดอะ ลอฟท์ 

ซีไซด์ อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

 

9. งานความรวมมือกับตางประเทศ 

Asian Red Cross and Red Crescent HIV/AIDS Network (ART) หรือเครือข่าย

สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงด้านโรคเอดส์แห่งเอเชีย ก่อตั �งขึ �นในปี ค.ศ. 1994 

ตามปฏิญญาสากลที�ปักกิ�ง เพื�อดําเนินการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในด้าน

การทํางานเกี�ยวกบัโรคเอดส์ ภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ในการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การทํางานที�มีประสิทธิภาพ เพื�อที�จะสามารถนําไปบูรณาการใช้ใน

ประเทศของสมาชิก ปัจจบุนัเครือขา่ยมีสมาชิก จํานวน 15 ประเทศ รวมทั �งประเทศไทย 

ในปี พ.ศ. 2561 ART Network ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดง

ระหวา่งประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies - IFRC) ให้สภากาชาดกัมพูชา 

สภากาชาดลาว และสภากาชาดไทย ดําเนินโครงการสํารวจความต้องการ และปัญหาแรงงานผู้อพยพจากกมัพชูา 

และลาวมาทํางานที�ประเทศไทย เพื�อเสนอโครงการไปขอรับทนุให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในปีถดัไป  
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การประชุมประจําปี ระหว่างวันที� 13 - 14 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561 เพื�อสร้างเครือข่ายในการส่งต่อ แบ่งปันองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์ รวมทั �งรายงานความคืบหน้าในการทํางานด้านเอดส์

ให้กบัเพื�อนสมาชิก 

 

 

 

10. งานดานประชาสัมพันธ 

 
วนัที� 18 มกราคม พ.ศ. 2561 Professor Linda-Gail Bekker  ผู้อํานวยการสมาคมโรคเอดส์นานาชาติ 

(International AIDS Society) ประเทศแอฟริกาใต้ เยี�ยมชมการให้บริการของคลนีิคนิรนาม ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 

เพื�อร่วมมือกับหน่วยโรคติดเชื �อเด็ก โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ในการจดับริการสขุภาพที�เหมาะสมและเป็นมิตรกบัวยัรุ่น 

ทั �งในการป้องกนัเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ท้องไม่พร้อม และปัญหาอื�นๆ ของวยัรุ่น 

 

 
วนัที� 31 มกราคม พ.ศ. 2561 Dr. Emanuele Capobianco ผู้อํานวยการฝ่ายสขุภาพและอนามัย  

สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และคณะ เยี�ยมชมศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 
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วนัที� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทินดัดามาต ุ 

โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกนัดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์กิตติคณุ นายแพทย์ประพนัธ์ ภานภุาค  

ผู้อํานวยการศนูย์วิจยัโรคเอดส์  ที�ได้รับประสาทปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ �  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จากสภามหาวิทยาลยั New South Wales เครือรัฐออสเตรเลยี ในฐานะเป็นแพทย์ผู้ เชี�ยวชาญด้านเอดส์ 

ที�ทําคณุประโยชน์ต่อผู้ ติดเชื �อ และวงการแพทย์ทั �งในประเทศ และต่างประเทศ ต่อเนื�องยาวนานมากว่า 30 ปี 

จนถงึปัจจบุนั ทั �งด้านการตรวจรักษาและการป้องกนัการติดเชื �อเอชไอวี 

 

 
วนัที� 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพนัธ์  ภานภุาค ผู้อํานวยการศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 

รับรางวลั The Pride จากนิตยสาร attitude ฉบบัภาษาไทย ในฐานะบคุคลที�ทําคณุประโยชน์ต่อสาธารณะ  

โดยเฉพาะกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ (LGBT) ณ โรงแรม พูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางนํ �า กรุงเทพมหานคร 
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วนัท่ี 9 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์กิตติคณุ นายแพทย์ประพนัธ์  ภานภุาค ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 

รับมอบโลเ่กียรติคณุแพทย์ดเีดน่ จากแพทยสภา ในฐานะเป็น “แพทย์ต้นแบบ” ผู้มีความรู้ความสามารถทัง้ด้านวิชาการ 
และนวตักรรมการวิจยั ที่ท าคณุประโยชน์ตอ่วงการแพทย์ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ รวมทัง้เป็นแบบอยา่งให้แก่ 

แพทย์ในการท างานให้มีคณุคา่และเกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์ และประชาชนทัว่ไป   
ณ ห้องประชมุสยามกฎุราชกมุารและห้องประชมุพชัรกิตตยิาภา อาคารเฉลมิพระบารมี 50 ปี   

 

 
วนัท่ี 30 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์กิตติคณุ นายแพทย์ประพนัธ์  ภานภุาค ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัโรคเอดส์ 

 รับมอบโลเ่กียรติคณุเชิดชเูกียรต ิจากคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารแพทยพฒัน์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
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วนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หนว่ย PREVENTION ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ ได้รับรางวลั 

The Best Community Engagement Award เป็นรางวลัดเีดน่ด้านการมีสว่นร่วมของชมุชนในฐานะที่สามารถท างาน 
อยา่งมีสว่นร่วมที่แท้จริงกบัชนุชนชายทีม่ีเพศสมัพนัธ์กบัชาย และสาวประเภทสอง ณ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา  

 
 

 
วนัท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศนูย์วิจยัโรคเอดส์ ได้รับรางวลั Civil Society Partnership Award  

จากแผนการฉกุเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ในการประชมุวิชาการเอดส์นานาชาติ ครัง้ที่ 22 
 (The 22nd International AIDS Conference, AIDS 2018) ณ กรุงอมัสเตอร์ดมั ราชอาณาจกัรเนเธอร์แลนด์ 
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ศูนยร์ับบริจาคอวัยวะ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์  

เป็นศนูย์บริการอวยัวะและเนือ้เย่ือระดบัชาติ โดยเป็นองค์กรหลกัท่ีมุ่งด าเนินการเพ่ือให้มีการบริจาค
อวยัวะและเนือ้เย่ืออย่างเพียงพอตอ่การปลกูถ่ายอวยัวะภายในประเทศ มีการจดัสรรด้วยความเป็นธรรมและเป็น
ท่ียอมรับของวงการแพทย์และสงัคม ภายใต้คณุภาพและการบริหารงานในระดบัมาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งมัน่
ท่ีจะยกระดบัสูค่วามเป็นผู้น าในภมูิภาคเอเชีย  
 
พันธกิจ  

1. ก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านการบริการอวยัวะและเนือ้เย่ือของประเทศ ประสานงาน ร่วมมือ
กบัเครือขา่ยปลกูถ่ายอวยัวะในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 

2. ระดมการบริจาคอวยัวะและเนือ้เย่ืออย่างเพียงพอ ด้วยการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจส าหรับ
ประชาชน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกที่ดีต่อการบริจาคอวยัวะ และ
ให้มีส่วนร่วมในการพฒันาเครือขา่ยการบริจาคอวยัวะทัว่ประเทศ 

3. ก ากบัดแูลการบริจาคและปลกูถ่ายอวยัวะและเนือ้เย่ือตามบทบาทท่ีกฎหมายและแพทยสภาก าหนด  
เพ่ือให้มีธรรมาภิบาลเป็นไปตามหลกัวิชาการและหลกัจริยธรรมสากล โดยไมม่ีการซือ้ขายอวยัวะเพ่ือเป็นช่องทาง
ทางการค้า และไมม่ีการละเมิดสิทธิมนษุยชนซึ่งมีผลตอ่การตดัสินใจของผู้บริจาค 
 4. พฒันาระบบการบริจาคอวยัวะและเนือ้เย่ือให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก้าวสู่ความเป็น
ผู้น าโดยจัดสรรอวยัวะอย่างเป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถกูต้องตามหลกัวิชาการพร้อมให้
การสนบัสนนุกระบวนการบริจาคและปลกูถ่ายอวยัวะ รวมทัง้พฒันาระบบเฝ้าระวงัและติดตามผลการปลกูถ่าย
อวยัวะและเนือ้เย่ือ 
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โครงการและกจิกรรมพเิศษของศูนยรับบริจาคอวัยวะ ในป พ.ศ. 2561 

 

1. ดานวชิาการ 

1.1 สัมมนาเชงิปฏิบัติการ “ร่วมคดิ ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ ของการบริจาคอวัยวะ” 

  วนัที� 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคณุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธานเปิดงานสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสูย่คุใหม ่

ของการบริจาคอวัยวะ”  ระหว่างผู้บริหารของโรงพยาบาล หัวหน้าศัลยแพทย์ทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวยัวะ หัวหน้า

พยาบาลของโรงพยาบาลสมาชิกสามญัปลกูถ่ายไต ศนูย์รับบริจาคอวยัวะ จํานวน 22 แห่ง เพื�อรับฟังปัญหาและ

เสนอแนะสําหรับการวางแผนพัฒนากระบวนการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

ได้มาตรฐานสากล  มีผู้ เข้าร่วมสมัมนา จํานวนทั �งสิ �น 57 คน ณ ห้องประชุม SILK 1 - 2 ชั �น 2 ศนูย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2 การตรวจเยี�ยมเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 

ศนูย์รับบริจาคอวยัวะร่วมกบักระทรวงสาธารณสขุตรวจเยี�ยมเสริมพลงัการรับบริจาคและปลกูถ่าย

อวยัวะโรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงันี � 

1. วนัที� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตรวจเยี�ยมเสริมพลงัการรับบริจาคและปลกูถ่ายอวยัวะ เขตสขุภาพที� 3 

ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ชั �น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั �นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 

จงัหวดันครสวรรค์  



211รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

 

211 

 

2. วนัที� 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตรวจเยี�ยมเสริมพลงัการรับบริจาคและปลกูถ่ายอวยัวะ เขตสขุภาพที� 11 

ณ โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 

 1.3 การตรวจรับรองโรงพยาบาลสมาชกิศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 

  1. วนัที� 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตรวจรับรองโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภมิูราชนครินทร์ ซึ�งสมคัรเป็น

สมาชิกศนูย์รับบริจาคอวยัวะ เพื�อปลกูถ่ายไต ประเภทสมาชิกวิสามญั ณ โรงพยาบาลสถาบนัโรคไตภมิูราชนครินทร์ 

 2. วนัที� 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตรวจรับรองโรงพยาบาลปิยะเวท ซึ�งสมคัรเป็นสมาชิกศนูย์รับบริจาคอวยัวะ 

เพื�อปลกูถ่ายไต ประเภทสมาชิกสามญั ณ ห้องประชมุเสาวคนธ์ ชั �น 16 โรงพยาบาลปิยะเวท 

1.4 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวัยวะและ

ปลูกถ่ายอวัยวะ 

วนัที� 5 มีนาคม - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ศนูย์รับบริจาคอวยัวะร่วมกบัวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  

นพรัตน์วชิระ จัดทําหลกัสตูรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลการบริจาคอวยัวะและปลกูถ่าย

อวยัวะ หลกัสตูรใช้เวลาศึกษา 4 เดือน โดยศนูย์รับบริจาคอวยัวะจัดวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ อีกทั �ง

เป็นแหลง่ฝึกของนกัศกึษา เริ�มเปิดอบรมรุ่นที� 1 มีผู้ เข้ารับการอบรม จํานวน 41 คน  จาก 39 โรงพยาบาลทั�วประเทศ 

1.5 อบรมเชงิปฏิบัติการ เรื�องการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ 

วนัที� 21 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์รับบริจาคอวยัวะร่วมกับวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 

นพรัตน์วชิระ จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื�อง “การพฒันาทกัษะการประสานงานการบริจาคอวยัวะ” รุ่นที� 24 เพื�อให้

ผู้ เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทกัษะในเรื�องการบริจาคและปลกูถ่ายอวยัวะมากยิ�งขึ �น ผู้ เข้ารับ

การอบรมเป็นบุคลากรที�ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานที�เกี�ยวข้องกับการบริจาคอวยัวะในโรงพยาบาลสมาชิก

ศนูย์รับบริจาคอวยัวะฯ ซึ�งทําการปลกูถ่ายอวยัวะ โดยเป็นโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาล

สงักัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดสภากาชาดไทย จํานวน 61 คน จาก 43 หน่วยงาน ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ 

โรงแรมมณเฑียร สรุวงศ ์กรุงเทพฯ 

1.6 โครงการ Walk Rally ให้ความรู้เรื�องการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ 

วนัที� 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ศนูย์รับบริจาคอวยัวะร่วมกับศนูย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ด้านการปลกูถ่ายอวยัวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมจัดโครงการ Walk Rally ให้ความรู้เรื�องการรับบริจาคและ

การปลกูถ่ายอวยัวะแก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และนกัศกึษาพยาบาล ชั �นปีที� 4 

สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย มีผู้ เข้าฟังการบรรยาย จํานวน 225 คน ณ ห้องเอนกประสงค์ 

อาคารภมิูสิริมงัคลานสุรณ์ ชั �น 13 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

1.7 บรรยาย เรื� อง “การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ” ในการจัดกิจกรรม “วันหัวใจอาสา 

บริจาคอวัยวะ ดวงตา และร่างกาย” จํานวน 4 ครั �ง จํานวนทั �งสิ �น 820 คน 

1.8  การเยี�ยมชม ศึกษา ดูงานศูนย์รับบริจาคอวัยวะ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ 

จํานวน 4 ครั �ง จํานวนทั �งสิ �น 127 คน              

 



212 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561

 

212 

 
2. งานด้านประชาสัมพันธ์ 

2.1 โครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิม้ช่วยชีวติ Smile for Life” ปีท่ี 2 
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดงานแถลงข่าวเปิดตวัโครงการ  “ไทยสมายล์ให้รอยยิม้ช่วยชีวิต 

Smile for Life”  ปีท่ี 2 ร่วมกบัสายการบินไทยสมายล์ เพ่ือรณรงค์เก่ียวกบัการบริจาคอวยัวะเพ่ือต่อชีวิตให้แก่ผู้ ท่ี
รอคอยการบริจาคอวัยวะ และสร้างการรับรู้เก่ียวกับการท่ีสายการบินไทยสมายล์ รับหน้าท่ีเป็นพาหนะ
ในการขนส่งอวยัวะไปยังผู้ ท่ีรอรับการบริจาค โดยไทยสมายล์ได้ส ารองท่ีนั่งพิเศษในทุกเท่ียวบิน ทุกเส้นทาง 
(ภายในประเทศ) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ทีมแพทย์ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะในการไป
ปฏิบัติภารกิจ ณ ส านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทักษ์  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2 โครงการ Let Them See Love 2018 
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จดังานแถลงขา่วโครงการ Let Them See Love 2018 เครือเจริญโภคภณัฑ์/

ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย คณุแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ 
คณุนาตาลี เจียรวนนท์  ณ ศนูย์การค้า ดิ เอม็ควอเทียร์ ชัน้ 5 ลาน Helix Garden 
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3. ด้านบริการ 
 3.1 รับบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีว ิตและจัดสรรอวัยวะท่ีได้รับบริจาคน าไปปลูกถ่ายแก่
ผู้ป่วยท่ัวประเทศ ดังนี ้
 

พ.ศ. 
การปลูกถ่ายอวยัวะ 2557 2558 2559 2560 2561 

ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายไต 330 364 414 543 473 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายตบั 76 71 79 105 78 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายหวัใจ 18 24 15 20 26 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายปอด 1 - - 1 - 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายไต - ตบั 1 1 2 - 4 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายไต - หวัใจ - 1 - - - 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายไต - ตบัออ่น 2 - 2 - 4 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายตบัออ่น - 1 - - - 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายหวัใจ - ปอด 4 1 - - - 
ผู้ป่วยได้รับการปลกูถ่ายหวัใจ ตบั ไต - - - 1 - 

รวม 432 463 512 670 585 
 
 
3.2 รับบริจาคและจดัเก็บเนือ้เยื่อ ดังนี ้
 

พ.ศ. 
ชนิดของเนือ้เยื่อ 2557 2558 2559 2560 2561 

ผิวหนงั -     2 229 638 390 
ลิน้หวัใจ 140 121 109 111 42 
ดวงตา 269 262 278 365 322 
กระดกู 7 5 6 13 1 
หลอดเลือด - 3 7 7 - 

รวม 416 393 629   1,134  755 
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 3.3 ให้บริการเนือ้เยื่อแก่ผู้ป่วยท่ัวประเทศ ดังนี ้         

 

พ.ศ. 
ชนิดของลิน้หัวใจ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ลิน้หวัใจเอออร์ติก 29 26 29 35  41 
ลิน้หวัใจพลัโมนารี 36 26 26 37  32 
หลอดเลือด - 1 1 2  1 

รวม 65 53 56 74  74 
 

 3.4 รับแสดงความจ านงบริจาคอวัยวะจากผู้มีจติศรัทธาท่ัวประเทศ ดังนี ้
 

พ.ศ. 
แหล่งท่ีมา 

2557 2558 2559 2560 2561 

เหลา่กาชาด/ก่ิงกาชาดอ าเภอ 16,287 18,822 22,293 36,219 55,971 
ออกหน่วย 10,982 10,797 11,317 10,291 10,062 
ไปรษณีย์   9,172 14,956 19,438 31,580 23,876 
ในสถานท่ี   2,130  2,065   2,833  3,170 3,617 
กรมการปกครอง - - -   8,376 6,488 

รวม 38,571 46,640 55,881 89,636  100,014 
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ภารกิจหลัก 
 “พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย เป็นศนูย์กลางในการเช่ือมโยง ให้ค าปรึกษา และร่วม

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานอื่นๆ รวมทัง้มีหน้าที่พฒันาบุคลากรและผู้บริหารให้มี
ศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการด าเนินงาน และสามารถใช้เป็น
ส่ือประชาสมัพนัธ์ได้ทัง้ภายในและภายนอกรวมทัง้ตา่งประเทศ” 

 
วสิัยทัศน์  
 สภากาชาดไทยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ือสนบัสนนุให้เป็น
องค์กรสาธารณกศุลระดบัชาตท่ีิมีลกัษณะเป็นพลวตัรและนวตักรรม 
 
พันธกิจ  
 พฒันาและด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนบัสนุนการบริการประชาชนและการบริหารจดัการ 
ตามพนัธกิจของสภากาชาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการมีสว่นร่วมของทกุหนว่ยงาน 

 
ยุทธศาสตร์ (แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสภากาชาดไทย 
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 (ขยายแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563) 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 1    การประยกุต์ใช้ไอซีที เพ่ือสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 2    การประยกุต์ใช้ไอซีที เพ่ือการบริหารจดัการภายใน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 3    การประยกุต์ใช้ไอซีที เพ่ือการท างานร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 4    การพฒันาบคุลากรให้มีความพร้อมในการประยกุต์ใช้ไอซีที 
 ยทุธศาสตร์ท่ี 5    พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานไอซีที เพ่ือบริการหนว่ยงานอยา่งทัว่ถึง 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารเทศ 
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ผลการดําเนนิงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานดานระบบสารสนเทศ 

 1. งานให้คาํปรึกษาและผลักดันเพื�อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานตามภารกิจ

ของสภากาชาดไทย 

 สนับสนุนหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อให้หน่วยงานต่างๆ 

ประยกุต์ใช้ IT เพื�อยกระดบักระบวนการทํางานรวมถึงการบริการตา่งๆ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมยัมากขึ �น 

สนับสนุนและผลกัดนัการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน (FMIS) การจัดทําแผนบริหารความต่อเนื�อง (BCP) 

เพื�อรองรับในกรณีเหตกุารณ์ไมป่กติ เช่น ระบบฯ ลม่ ปรับปรุงเวบ็ไซต์สภากาชาดไทย (www.redcross.or.th) และ

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริการอวยัวะและเนื �อเยื�อ เป็นต้น 
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2. งานพัฒนา ดูแล บ ารุงรักษา และให้บริการระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย 
     ดูแล บ ารุงรักษาระบบอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยให้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภาพ  

 
 

 

ปรับปรุงเว็บไซต์สภากาชาดไทยใหม่ (www.redcross.or.th) เปิดใช้งานเม่ือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 
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3. งานบริการ สนับสนุนซอฟต์แวร์สําเร็จรูป (Software) และโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 

(Antivirus Software) 

    จัดซื �อและติดตั �งซอฟต์แวร์สําเร็จรูปถูกลิขสิทธิ �สําหรับการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที�ร้องขอ เช่น 

Windows10, Adobe Acrobat, Microsoft Office 2016 เป็นต้น รวมถึงโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ที�ติดตั �งสําหรับเครื�องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสภากาชาดไทย  ซึ�งป้องกันและลดความเสี�ยงจากภยัคกุคาม

ตา่งๆ ได้ 

 

งานใหบริการดานระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต 

  1. งานพัฒนา ดูแล บํารุงรักษาศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์สํารองข้อมูล

ฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site) ณ สํานกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 2. งานพัฒนา ดูแล บํารุงรักษา และให้บริการระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานในสภากาชาดไทย 

    ดําเนินการพฒันา ดแูล บํารุงรักษาระบบเครือขา่ยเพื�อให้การบริการที�ดีขึ �นแก่หน่วยงานตา่งๆ  ที�ใช้งาน 

เช่น ติดตั �ง Router กบับริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) (INET) เพื�อเชื�อมโยงระบบเครือขา่ย Cloud 

Computing ณ ห้อง Data Center ชั �น 8 อาคารเทิดพระเกียรติฯ เป็นต้น 

 

 

การเชื�อมโยงเครือข่ายและพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบประวตัิทะเบียนราษฎร์ฯ 
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การให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมโยงเครือข่ายส่วนภมิูภาค (MPLS)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3. งานบริการการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในสภากาชาดไทยทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    จดัหาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย 
นอกจากนี ้ได้เช่ือมโยงเครือขา่ยภายในไปยงัหน่วยงานสภากาชาดไทย ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วยวงจร
เสมือนส่วนตวั (ส่ือสญัญาณความเร็วสูง MPLS) เพ่ือใช้เป็นช่องทางติดต่อส่ือสาร และให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ภายในตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว รวมถึงได้สนบัสนนุการน าระบบ สารสนเทศการเงิน (FMIS) ส านกังานการคลงั และ
สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (FMIS STIN) ขึน้ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) 

 

 

 

 

 

 

ติดตัง้ Router กับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (INET) 
เชื่อมโยงระบบเครือข่าย Cloud Computing 

Before After 
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 4. งานบริการและให้คาํปรึกษาด้าน ICT กับหน่วยงานในสภากาชาดไทย 

     ให้บริการแก้ไขปัญหาทั �ง Hardware, Software และ Network ให้หน่วยงานตา่งๆ ผา่นระบบ E-Service 

(http://intranet.redcross.or.th/e-service) โดยประเมินความพึงพอใจจากผู้ รับบริการในสภากาชาดไทย อยู่ที�

ร้อยละ 80.87  

 5. งานบริการ สนับสนุนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware) เพื�อสนับสนุนการดําเนินงานตาม

ภารกิจของสภากาชาดไทยให้แก่หน่วยงานสภากาชาดไทย 

 6. ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั� นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ

สภากาชาดไทย พ.ศ. 2561 เมื�อวนัที� 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 

งานดานการสัมมนา/อบรมดาน IT ผูบริหารและเจาหนาท่ีสภากาชาดไทย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตลุาคม พ.ศ. 2560 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2561) ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้จดัสมัมนา/อบรมให้ความรู้ด้าน IT แกผู่้บริหารและเจ้าหน้าที�สภากาชาดไทย ดงันี � 

ที� ชื�อเรื�องการอบรม 
จาํนวน

ผู้เข้าร่วม 

วัน เดือน ปี 

ที�จัด 
สถานที�จัดอบรม 

ร้อยละความรู้

ความเข้าใจหลัง

การอบรม 

1 อบรมหลกัสตูรสร้างสรรค์

สื�อภาพแทนข้อมลู

Infographics แบบ 

มืออาชีพโดยใช้ 

Microsoft PowerPoint 

41 คน วนัที� 1 - 2 

พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560 

ห้องปฏิบตัิการ

คอมพิวเตอร์  ชั �น 10 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

6 รอบพระชนมพรรษา 

สถาบนัการพยาบาล-      

ศรีสวรินทิราฯ 

87.80 

2 อบรมหลกัสตูร “Cloud 

Computing Awareness” 

85 คน วนัที� 24 

พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2561 

ห้องประชมุจมุภฏ 2, 3 

ชั �น 9 อาคารเฉลิม- 

พระเกียรตบิรมราชินีนาถ 

ศนูย์บริการโลหิตฯ 

96.30 

3 อบรมเรื�อง “การใช้งาน 

Power BI โดยใช้ Office 

365” 

55 คน วนัที� 18 

มกราคม  

พ.ศ. 2561 

ห้องคอมพิวเตอร์ ชั �น 4       

อาคารเฉลิม บรูณะนนท์  

72.20 
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ที� ชื�อเรื�องการอบรม 
จาํนวน

ผู้เข้าร่วม 

วัน เดือน ปี 

ที�จัด 
สถานที�จัดอบรม 

ร้อยละความรู้

ความเข้าใจหลัง

การอบรม 

4 บรรยายชี �แจง เรื�อง 

“นโยบายและแนวปฏิบตัิ

ในการรักษาความมั�นคง

ปลอดภยัด้านสารสนเทศ

ของสภากาชาดไทย 

พ.ศ. 2561” ระดบั

ผู้บริหารและระดบั

เจ้าหน้าที� 

182 คน วนัที� 6 และ 22 

กมุภาพนัธ์  

พ.ศ. 2561 

ห้องประชมุศิริ สิริโยธิน 

ชั �น 4 อาคารเฉลิม

บรูณะนนท์ และห้อง

ประชมุ 1210 โซน B 

ชั �น 12 อาคารภมิูสิริ 

มงัคลานสุรณ์ 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

80.89 

5 อบรม เรื�อง  

“สภากาชาดไทย 

ยคุไทยแลนด์ 4.0” 

128 คน วนัที� 7 

มีนาคม 

พ.ศ. 2561 

ห้องจมุภฏ 2-3 ชั �น 9 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ

บรมราชินีนาถ 

ศนูย์บริการโลหิตฯ 

77.30 

6 สมัมนาคนไอที 56 คน วนัที� 30 - 31 

พฤษภาคม  

พ.ศ. 2561 

ห้องประชมุบรรเทาทกุข์ 

ชั �น 6 อาคารสํานกังาน

บรรเทาทกุข์ และโรงแรม

มณเฑียร (สรุวงศ์) 

83.81 

7 ศกึษาดงูาน 

ณ ศนูย์ข้อมลูไอที บริษัท 

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จงัหวดัสระบรีุ 

53 คน วนัที� 1 

มิถนุายน 

พ.ศ. 2561 

บริษัท อินเทอร์เน็ต 

ประเทศไทย จงัหวดั

สระบรีุ 

84.89 

8 ฝึกอบรมและทดสอบ

ระดบัความตระหนกั 

ด้านความมั�นคงปลอดภยั

ไซเบอร์ 

48 คน วนัที� 22 

มิถนุายน 

พ.ศ. 2561 

ห้องประชมุศิริ สิริโยธิน 

ชั �น 4 อาคารเฉลิม 

บรูณะนนท์  

84.29 

9 อบรมการใช้งาน

โปรแกรมตรวจสอบ 

ข้อมลูทะเบียนราษฎร์ 

54 คน วนัที� 17 

กรกฎาคม 

พ.ศ. 2561 

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 

ชั �น 4 อาคารเฉลิม            

บรูณะนนท์ 

- 
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ศูนยฝกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 
 

วสิัยทัศน   

เป็นผู้นําด้านการฝึกอบรม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล และอนามยัในบ้าน  โดยใช้

หลกัสตูรที�ได้มาตรฐานสากล  และเป็นผู้ นําในการพัฒนาศกัยภาพด้านการปฐมพยาบาลของสภากาชาดไทย 

ชมุชน และประเทศ  ตามแนวทางของสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสี �ยววงเดือนแดงระหวา่งประเทศ 

 

พันธกจิ  

ศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั สภากาชาดไทย มีพันธกิจหลกัในการจัดการฝึกอบรม 

และเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั โดยมีการพฒันาหลกัสตูรและเทคโนโลยีการฝึกอบรม

ที�ทนัสมยั รวมทั �งเป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการแก่สงัคมในด้านดงักลา่ว 

 

ผลการดําเนนิงานป พ.ศ. 2561 

            มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาล และสขุภาพอนามยั ในรูปแบบการฝึกอบรมสร้างวิทยากร

เครือข่าย การจัดอบรมเพื�อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที�สภากาชาดไทย การจัดอบรมในกลุ่มที�ด้อยโอกาส 

การใช้สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนรู้ให้ทนักบัยคุสมยั  และงานรณรงค์ตา่งๆ  นอกจากนี �ยงัมีการพฒันามาตรฐาน

หลกัสตูร และบคุลากรควบคูก่นัด้วย ดงันี � 

 

1. การสร้างวทิยากรเครือข่ายแบบบูรณาการ 

                เป็นการบรูณาการ การทํางานของศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั ร่วมกับสํานักงาน

บริหารกิจการเหลา่กาชาด และเหลา่กาชาดจงัหวดั เพื�อให้เกิดความยั�งยืนในการขยายผลความรู้ด้านการปฐมพยาบาล 

และผู้สงูอายใุนชมุชน 
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ศูนยฝ์ึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 
 

วิสัยทัศน์   
เป็นผู้น าด้านการฝึกอบรม และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาล และอนามยัในบ้าน  โดยใช้

หลกัสตูรท่ีได้มาตรฐานสากล  และเป็นผู้น าในการพัฒนาศกัยภาพด้านการปฐมพยาบาลของสภากาชาดไทย 
ชมุชน และประเทศ  ตามแนวทางของสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงระหวา่งประเทศ 

 
พันธกิจ  

ศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั สภากาชาดไทย มีพันธกิจหลกัในการจัดการฝึกอบรม 
และเผยแพร่ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั โดยมีการพฒันาหลกัสตูรและเทคโนโลยีการฝึกอบรม
ท่ีทนัสมยั รวมทัง้เป็นแหลง่อ้างอิงทางวิชาการแก่สงัคมในด้านดงักลา่ว 
 
ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2561 
            มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านปฐมพยาบาล และสขุภาพอนามยั ในรูปแบบการฝึกอบรมสร้างวิทยากร
เครือข่าย การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ีสภากาชาดไทย  การจัดอบรมในกลุ่มท่ีด้อยโอกาส 
การใช้สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ในการเรียนรู้ให้ทนักบัยคุสมยั  และงานรณรงค์ตา่งๆ  นอกจากนีย้งัมีการพฒันามาตรฐาน
หลกัสตูร และบคุลากรควบคูก่นัด้วย ดงันี ้
 

1. การสร้างวทิยากรเครือข่ายแบบบูรณาการ 
                เป็นการบรูณาการ การท างานของศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั ร่วมกับส านักงาน
บริหารกิจการเหลา่กาชาด และเหลา่กาชาดจงัหวดั เพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนในการขยายผลความรู้ด้านการปฐมพยาบาล 
และผู้สงูอายใุนชมุชน 
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ผลการด าเนินงานการสร้างเครือข่าย 
มีการกระจายวิทยากรเครือขา่ยครอบคลมุทัว่ประเทศ ดงันี ้ 

 
 

 

อาสาสมคัรผู้ผา่นการอบรม 
โดยวิทยากรเครือขา่ย จ านวน 6,876 คน 
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การนําความรูสูการปฏบิัติของสมาชิกในชุมชน 
 

   
 

การใช้อปุกรณ์ช่วยเดิน และเทคนิคการเดิน โดยใช้อปุกรณ์ช่วยเดิน 

 

 2. การอบรมปฐมพยาบาลสําหรับเจ้าหน้าที�สภากาชาดไทย  

 จดัอบรม “หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบื �องต้น”  ให้กับเจ้าหน้าที�สภากาชาดไทย เพื�อให้นําความรู้ และ

ทักษะด้านการปฐมพยาบาลไปใช้ในการดูแลตนเอง ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว  เพื�อนร่วมงาน และ

ผู้ อื�นได้ มีบุคลากรจาก 21 หน่วยงาน และมีผู้ เข้าร่วมการอบรม จํานวนทั �งสิ �น 118 คน 

 ติดตามประเมินผลการนําความรู้ไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ อื�น จํานวน 11 ราย โดยมีการมอบรางวลั

เพื�อเป็นการจงูใจให้เจ้าหน้าที�ตระหนกัถึงความสําคญัของการปฐมพยาบาลภายใต้แนวคิด “First Aid be a Hero” 

 นอกจากนี � ได้สนบัสนนุจดัการอบรมการปฐมพยาบาลเบื �องต้น ให้กบัหน่วยงานต่างๆ ในสภากาชาดไทย 

เพื�อให้เจ้าหน้าที�ในหน่วยงานสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ�ม

ภาพลกัษณ์ที�ดีแก่สภากาชาดไทยอีกทางหนึ�ง เช่น สํานกังานบริหาร สํานกังานอาสากาชาด ศนูย์เวชศาสตร์ฟื�นฟ ู

และศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นต้น โดยมีผู้ผา่นการอบรม จํานวนทั �งสิ �น  200 คน 
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งานรณรงควนัปฐมพยาบาลโลก 
 

 
 

 วนัปฐมพยาบาลโลก ปี พ.ศ. 2561 มีจดุมุง่เน้น เรื�อง “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภยั 

ใสใ่จ รู้ปฐมพยาบาล”  ศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จึงได้จดัอบรมความรู้ เรื�อง การปฐมพยาบาลเบื �องต้น ให้แก่

บุคลากรที�เกี�ยวข้องกับงานบริการรถโดยสารขนส่งมวลชนสาธารณะ ได้แก่ บริษัท ขนส่ง จํากัด องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ และบริษัท นครชัยแอร์ จํากัด รวมจํานวนทั �งสิ �น 359 คน เพื�อให้สามารถนําความรู้ไปช่วยเหลือ

ผู้โดยสาร รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ ร่วมทางบนท้องถนนได้อย่างปลอดภยั 

 

                   

 
 

 3. การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

                 จัดอบรมให้กับกลุ่มผู้ ด้อยโอกาส เพื�อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาวะพึ�งพิงของ

สงัคมในอนาคต และเป็นการเพิ�มสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งมารดาและทารก และกลุ่มหญิงตั �งครรภ์ไม่พร้อม และ

หญิงตั �งครรภ์ที�ถกูทําร้ายของสมาคมสง่เสริมสถานภาพสตรีฯ ทุ่งสีกนั กรุงเทพฯ จํานวน 31 คน และนักโทษหญิง 

จํานวน 45 คน เพื�อให้ผู้ผา่นการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไมต้่องเป็นภาวะพึ�งพิงของสงัคมในอนาคต และ

เป็นการเพิ�มสมัพนัธ์ภาพอนัดีระหวา่งมารดาและทารกอีกทางหนึ�ง 
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 นอกจากนี � ได้จัดอบรมหลกัสตูรเคหพยาบาลสําหรับพระสังฆาธิการ จํานวน 66 รูป เพื�อให้นําความรู้ 

ไปถ่ายทอดให้กบัพระลกูวดั ญาติโยม และสามารถช่วยเหลือดแูลกันระหว่างพระที�อาพาธภายในวดั ณ โรงเรียน

พระสงัฆาธิการ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร  

 

 
 

4. การพัฒนาบุคลากร 

 เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ ทักษะ ความชํานาญ ตลอดจนปรับเปลี�ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดบัให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศกัยภาพ และมุ่งไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายของ

องค์กรโดยมีบคุลากรเข้าร่วมการอบรม ประชมุ สมัมนาทางวิชาการในระดบัสากล ดงันี � 

   

วันที� 6 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 การ

ประชมุระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรื�อง สขุภาพ

และการปฐมพยาบาลระดับชมุชน (Asia Pacific 

Regional Health Meeting and CBHFA workshop) 

และการประชมุด้านสขุภาพและการปฐมพยาบาล

ระดับชุมชน (Asia Pacific Regional eCBHFA 

workshop) ณ โรงแรม Maya กรุงกัวลาลมัเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย 

 

 

 

วนัที� 25 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 การอบรม

เชิงปฏิบติัการในหัวข้อ  “The workshop for First 

Aid Training for the trainer” ณ กรุงกาฐมาณฑุ 

สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
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มูลนิธสิงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 
    
 
วสิัยทัศน์ 
      เด็กทุกคนท่ีอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดีท่ีพึ่งพาตนเองได้ พร้อมท่ีจะท า
ประโยชน์ให้กบัสงัคมและประเทศชาติ 
 
ภารกิจ 
 1. ให้การสงเคราะห์เดก็และผู้ เยาว์ท่ีถกูทอดทิง้ไว้กบัสภากาชาดไทย หรือเดก็และผู้ เยาว์ท่ีครอบครัวไม่สามารถ
ให้การเลีย้งดไูด้และยกให้มลูนิธิตามกฎหมาย รวมทัง้เด็กและผู้ เยาว์ก าพร้าไร้ท่ีพึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ และ
เด็กก าพร้าไร้ท่ีพึ่งท่ีบิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคติดตอ่ร้ายแรง แต่เด็กต้องไม่ได้รับเชือ้โรคจากบิดามารดารวมทัง้เด็กท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวสัดภิาพ      
 2. สง่เสริมการดแูลสขุภาพและพฒันาศกัยภาพของเด็กและผู้ เยาว์ให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี และเติบโตเป็นผู้ ใหญ่
ท่ีพึง่ตนเองได้ 
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วนัที� 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ประธานกรรมการอํานวยการ 

มลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในการประชมุกรรมการอํานวยการ 

มลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ณ ตกึวชิราลงกรณ  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

 

ภารกจิท่ีรับผดิชอบ 

1. การเลี้ยงดูเด็กกําพรา 

1.1 ตึกวชริาลงกรณ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

      ให้การเลี �ยงด ูส่งเสริมพัฒนาการและอบรมด้านคณุธรรม จริยธรรม แก่เด็กกําพร้าที�มารดาคลอดแล้ว

ทอดทิ �งไว้ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ตั �งแต่แรกเกิด จนถึง 7 ปี  

ตั �งแตปี่ พ.ศ. 2524 ถึงปัจจบุนั มีจํานวน 968 คน  เป็นเดก็ชาย จํานวน 516 คน และเดก็หญิง จํานวน  452 คน 

  นอกจากนี �ยังรับเลี �ยงดูเด็กที�ถูกทอดทิ �งจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที�มีปัญหาสุขภาพและ

สามารถฟื�นฟูสุขภาพได้ ตั �งแต่ พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน มีจํานวนทั �งสิ �น 127 คน เป็นเด็กชาย จํานวน 70 คน และ

เดก็หญิง จํานวน 57 คน 

1.2 หมู่บ้านเด็ก จังหวดันครปฐม 

                        ให้การดูแลเด็กกําพร้าทั �งชายและหญิงในรูปแบบครอบครัวทดแทน โดยส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

คณุธรรม จริยธรรม การเรียนรู้ด้านตา่งๆ ได้แก่ ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ ปัจจบุนัมีเดก็อยู่ในความอปุการะ จํานวน 34 คน 

เป็นเดก็ชาย จํานวน 22 คน เดก็หญิง จํานวน 12 คน อยู่รวมกนัทั �งเดก็ชายและเดก็หญิงในบ้านแตล่ะหลงั จํานวน 6 หลงั 

โดยมีผู้ดแูลเป็นแมท่ดแทนหลงัละ 1 คน และน้า 5 คน สลบัหมนุเวียนเพื�อช่วยกนัดแูลแทนเมื�อแมป่่วยหรือลาพกั 
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2. การจัดหาครอบครัวบุญธรรมใหกับเด็กกําพรา 

       จัดหาครอบครัวบุญธรรมที�มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับเด็กกําพร้าในความดแูลของมลูนิธิฯ ทั �งครอบครัว

บญุธรรมชาวไทย และครอบครัวบญุธรรมชาวตา่งประเทศ โดยดําเนินการอย่างถกูต้องตามกฎหมาย เพื�อให้เดก็กําพร้า

ของมลูนิธิฯ ได้เติบโตในครอบครัว ได้รับการเลี �ยงด ูสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพตามความสามารถของเดก็ 

 ตั �งแต่ปี พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2561 ได้มอบเด็ก จํานวน 611 คน ให้เป็นบุตรบุญธรรมแก่ครอบครัวชาวไทย 

จํานวน 110 ครอบครัว และครอบครัวชาวตา่งประเทศ จํานวน 501 คน จากผลการติดตามเด็ก ที�ได้รับการอปุการะ

เป็นบตุรบญุธรรม สว่นใหญ่มีคณุภาพชีวิตที�ดี และเติบโตมีอนาคตที�ดี  

ในปี พ.ศ. 2561 ได้ดํา เนินก ารติดตามครอบครัวผู้ ใ ห้ กําเนิดใ ห้ ได้พบกับเด็ก ที� เ ป็ นบุตรบุญธรรม

ของชาวต่างประเทศที�ขอความร่วมมือ ประสบความสําเร็จ จํานวน 11 ราย และดําเนินการเรื�องต่าง  ๆที�เกี�ยวข้องกับเด็ก 

และครอบครัว จํานวน 43 ราย 

 

 

ครอบครัวชาวต่างประเทศ รับอปุการะเด็กจากมูลนิธิฯ เป็นบตุรบุญธรรม 

 

3. การตดิตามผลการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวผูใหกําเนดิ 

 เยี�ยมบ้านของบิดามารดา หรือครอบครัวผู้ ให้กําเนิดที�รับเด็ก ซึ�งเคยอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ กลบัไป

อปุการะ เพื�อติดตามผลการเลี �ยงดเูดก็ และส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที�ดี ทั �งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวดั 

โดยในตา่งจงัหวดั หากพบว่าครอบครัวใดมีปัญหาในการเลี �ยงดูเด็ก มลูนิธิฯ จะให้การช่วยเหลือ หรือสงเคราะห์

ตามความเหมาะสม แตห่ากเดก็อยู่ในสภาวะเสี�ยงตอ่การถกูทําร้าย (ทั �งด้านร่างกาย และจิตใจ) มลูนิธิฯ จะดําเนินการ

คุ้มครองสวสัดิภาพเดก็ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 

 ตั �งแต่มูลนิธิฯ เริ�มเปิดดําเนินการ เมื�อวันที� 17 กันยายน พ.ศ. 2524 มูลนิธิฯ ได้ส่งเด็กกลบัไปอยู่ในความ

อปุการะของครอบครัวผู้ให้กําเนิด รวมทั �งสิ �น จํานวน 121 คน ในปี พ.ศ. 2561 มีเดก็ที�ได้รับการติดตามอยู่ จํานวน 14 ราย 
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4. ศูนยพัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลมิพระเกยีรต ิ

 ด้วยศนูย์พฒันาและเลี �ยงเดก็เฉลิมพระเกียรติจดัตั �งเมื�อวนัที� 16 เมษายน พ.ศ. 2539  มีวตัถปุระสงค์เพื�อจดัให้

เป็นสวสัดิการแก่บคุลากรของสภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรับเลี �ยงดบูุตรธิดา

ของบคุลากร อาย ุ3 เดือน - 4 ปี ซึ�งสามารถเลี �ยงดเูดก็ได้ เดือนละ 70 - 80 คน ระหวา่งเวลาทํางาน และในระหว่างปิด

ภาคเรียน (ภาคฤดรู้อน) ระหวา่งเดือนมีนาคม - พฤษภาคม และตลุาคม รับเลี �ยงดเูดก็อาย ุ3 ปี 6 เดือน - 6 ปี  จํานวน 

20 - 25 คน ซึ�งเป็นเดก็ที�เคยเลี �ยงดทีู�ศนูย์ฯ ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล เพื�อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และเด็กได้ใช้

เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์  

 

5. การฝกอบรมผูดูแลเด็กปฐมวัย (แรกเกดิ - 6 ป) 

 นบัตั �งแตปี่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ในช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม - กนัยายน ได้ดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้ดแูลเด็ก

ปฐมวยั (แรกเกิด - 6 ปี) เพื�อให้ความรู้แก่ประชาชนทั�วไปเกี�ยวกับการอบรมเลี �ยงดเูด็กตั �งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 

เปิดรับสมัครผู้ เข้าอบรมจากบุคคลภายนอก และให้พี�เลี �ยงเด็กของมลูนิธิ ที�ไม่เคยผ่านการอบรมเลี �ยงดเูด็กมาก่อน

เข้าร่วมฝึกอบรมด้วย โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ และการศกึษาดงูานนอกสถานที� 

 ในการฝึกอบรมนี �ได้ผนวกวิชาการกู้ ชีวิตเบื �องต้นในเด็ก (Basic Life Support : BLS) สําหรับผู้ดแูลเด็ก และ

เจ้าหน้าที�ที�ทํางานเกี�ยวกบัเดก็ โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั สําหรับในปี พ.ศ. 2561 เป็นการอบรมรุ่นที� 9 

 ตั �งแต่ดําเนินโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน  มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จํานวนทั �งสิ �น 146 คน เป็นประชาชนทั�วไป 

และบคุลากรของหน่วยงานรัฐอื�นๆ  ที�ทําหน้าที�ดแูลเดก็ จํานวน 91 คน และพี�เลี �ยงเดก็ของมลูนิธิฯ จํานวน 55 คน  

 

6. งานการใหความชวยเหลอืแกเด็กกําพราท่ีประสบภัยจากคลื่นสนึามใินภาคใต 

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้ อํานวยการสภากาชาดไทย 

และองค์ประธานคณะกรรมการอํานวยการมลูนิธิสงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยเดก็กําพร้าที�ต้องสญูเสีย

บิดามารดาโดยฉับพลันจากเหตุการณ์ภัยพิบัติค ลื�นสึนามิ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม 

ให้มลูนิธิฯ จดัทําโครงการจดัหาครอบครัวอปุถมัภ์ให้เดก็กําพร้าที�ประสบภยัจากคลื�นสึนามิในภาคใต้ได้อยู่กับครอบครัว

และญาติ พี� น้องในชุมชนเดิม  โดยช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาแก่ เด็ก  และติดตามสภาพความเ ป็นอยู่ 

และผลการเรียนของเด็กตั �งแต ่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจ ุบ ัน ได้มอบเงินทุนการศ ึกษาไปแล้ว จํานวนทั �งสิ �น 

30,548,990 บาท  เ ด ็ก สํา เร ็จก ารศ ึก ษาระดบัปริญญ าตรี รวมทั �ง สิ �น  80 ราย ปีก ารศ ึก ษา  2561 มีเด็ก 

ที�รับทนุการศกึษา จํานวน 127 ราย และเดก็สําเร็จการศกึษาปริญญาตรี จํานวน 6 ราย ใน 24 จงัหวดั 
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7. หมูบานเด็กเฉลมิพระเกยีรต ิจังหวัดนครปฐม 

  นางทัศนีย์ ไผทฉันท์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที�ดินจํานวน 23 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา ณ ตําบล

นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม ให้มลูนิธิฯ จดัสร้างหมูบ้่านเดก็ชายเพื�อเป็นบ้านพกัสําหรับเดก็ชายใน

ความอุปการะของมูลนิ ธิ ฯ  ที� มีอายุ  12 ปี  ขึ �น ไป  ที� จํ า เ ป็น ต้องย้ายจากห มู่ บ้ านเด็ก  เ พื� อ ใ ห้ เ หมาะสม 

แก่การเลี �ยงดเูดก็ชายวยัรุ่นและเป็นศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคณุจาก สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ

5 รอบ 2 เมษายน 2558 และพระราชทานชื�อโครงการ “หมูบ้่านเดก็เฉลิมพระเกียรติ” 

 

 
วนัที� 18 กนัยายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ประธานกรรมการอํานวยการ 

มลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ ณ หมู่บ้านเด็กเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดันครปฐม 

 

    
หมู่บ้านเด็กเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดันครปฐม 
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8. ศูนยสาธติฝกอาชีพเศรษฐกจิพอเพียง อําเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา 

 ศนูย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินงานในการให้หน่วยราชการต่างๆ รวมทั �งหน่วยงานในพื �นที�

จงัหวดัสงขลาได้ร่วมกนัในการวางแผนและสนับสนุนจัดทําโครงการสาธิตในการฝึกอาชีพ และใช้สถานที�แห่งนี �เป็น

ศนูย์ฝึกอบรมและสาธิต ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อเป็นแหลง่เรียนรู้ในเรื�องอาชีพด้านเกษตรกรรมบน

พื �นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเยาวชน และประชาชนในพื �นที�ใกล้เคียง 

 ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์สาธิตฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรในพื �นที� อําเภอรัตภูมิ และองค์กรหน่วยงานต่างๆ  

เข้าฝึกอบรม ศกึษาดงูาน สาธิต จํานวน 17 ครั �ง มีผู้ เข้าฝึกอบรม จํานวนทั �งสิ �น 1,086 คน  

 

9. โครงการพิเศษ 

9.1 โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” 

      โครงการ “สุขภาพดีใต้ ร่มพระบารมี” เป็นโครงการออกหน่วยทนัตกรรมเคลื�อนที� สําหรับเด็กด้อยโอกาส

ที�ไมส่ามารถเข้าถึงบริการของรัฐในจงัหวดัทั�วประเทศ โดยบรูณาการความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคเอกชน มลูนิธิแมค 

แฮปปี� แฟมิลี� และหน่วยงานภาครัฐ โดยมลูนิธิแมค แฮปปี� แฟมิลี� ได้ดดัแปลงรถให้เป็นรถทนัตกรรมเคลื�อนที� 

       โครงการนี �เริ�มดําเนินงานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2560 - กนัยายน พ.ศ. 2561) มลูนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมใน 10 จังหวดั คือ จังหวดักาญจนบุรี มกุดาหาร สกลนคร 

ระนอง ลําพูน ชัยภูมิ  สงขลา บึงกาฬ  นครพนม  และชัยนาท มีเด็กที�ได้รับบริการทางทันตกรรม จํานวนทั �งสิ �น 

7,109 ราย  

 

 
ให้บริการทางทนัตกรรม 

 
 9.2 โครงการ “แว่นตาเพื�อน้อง” 

       ผลการดําเนินงานตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ให้บริการตรวจสายตา 

จํานวน 7 ครั �ง มีเด็กเข้ารับบริการ จํานวน 2,800 คน ได้รับแว่นสายตา จํานวน 1,035 คน มีปัญหาด้านสายตาที�ไม่

สามารถแก้ไขได้ด้วยแวน่สายตา จํานวน 1 คน และสายตาปกติ จํานวน 1,764 คน 
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สํานักงานบรหิารระบบกายภาพ 
 

ภารกจิ  

สํานกับริหารระบบกายภาพ มีภารกิจหลกัในการเป็นศนูย์รวมข้อมลูเกี�ยวกับอาคาร สถานที� และระบบ

สาธารณปูโภคทกุอย่างของสภากาชาดไทย 

 

หนาท่ีความรับผดิชอบ 

 1. ควบคุมและสนับสนุนการดําเนินงานด้านบริหารจัดการอาคาร สถานที� และระบบสาธารณูปโภค 

ให้มีประสิทธิภาพ  

 2. พิจารณาผังทางกายภาพทั �งหมดของสภากาชาดไทย รวมถึงการก่อสร้างใหม่ และการบํารุงรักษา

อาคาร สถานที� และระบบสาธารณปูโภคให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแผนแมบ่ท   

3. พิจารณางบประมาณในหลักการที�ใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที� และระบบสาธารณูปโภคของ

สภากาชาดไทย ทั �งการก่อสร้างใหม ่และการบํารุงรักษา  

 4. ให้คําปรึกษาและดําเนินการเพื�อพัฒนาอาคาร สถานที� และระบบสาธารณูปโภคของสภากาชาดไทย 

เพื�อประโยชน์ของกิจการสภากาชาดไทย ผู้ เกี�ยวข้อง และสังคม ดําเนินการอื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจาก

กรรมการบริหารอาคาร สถานที� และระบบสาธารณปูโภคสภากาชาดไทย 

 

การปฏิบัตภิารกจิของสํานกังานบริหารระบบกายภาพ 
 

1. งานประเมนิสภาพกายภาพอาคารสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด 

การประเมินสภาพกายภาพอาคารสํานกังานเหลา่กาชาด 8 จังหวดั ได้แก่ จังหวดัน่าน เชียงราย ชัยนาท 

ฉะเชิงเทรา ราชบรีุ มหาสารคาม เพชรบรีุ และพระนครศรีอยธุยา เพื�อนําข้อมลูมาศกึษา วิเคราะห์และหาแนวทาง 

ในการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพปลอดภยัพร้อมใช้งาน ประหยัดทรัพยากรและพลงังาน ตลอดจน 

รวบรวมข้อมลูลกัษณะทางกายภาพ วิศวกรรม สถาปัตยกรรมเพื�อเป็นข้อมลูในการจัดทํามาตรฐานการออกแบบ 

การอนรัุกษ์ และปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพของสํานกังานเหลา่กาชาด 
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การสาํรวจอาคาร สาํนกังานเหลา่กาชาด เพื�อปรับปรุงซ่อมแซม  
 

2. งานสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดตั้ งสถานีกาชาดท่ี 9 อุดรธานี  บนพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชนหนองแด จังหวัดอุดรธานี 

 สภากาชาดไทยได้รับการจัดสรรที�ดินสาธารณประโยชน์หนองแด ตําบลกรุดสระ อําเภอเมืองอดุรธานี 

จงัหวดัอดุรธานี เพื�อดําเนินกิจการของสภากาชาดไทยอํานวยประโยชน์ตอ่ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ตอนบน สํานักงานบริหารระบบกายภาพ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถานที�และระบบ

สาธารณูปโภคให้ดําเนินการก่อสร้างรั �วบล็อกทึบสูง 2 เมตร ยาว 380 เมตร เพื�อแสดงแนวเขตที�ดินที�จะใช้

ประโยชน์เพื�อการจดัตั �งสถานีกาชาดที� 9 ในอนาคต 
 

 
 

วนัที� 6 กนัยายน พ.ศ. 2561 นายเตช บนุนาค ผู้ ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และกรรมการบริหารอาคารสถานที� 

และระบบสาธารณปูโภค สภากาชาดไทย ลงพื �นที� เพื�อเตรียมการก่อสร้างสถานีกาชาดที� 9 อดุรธานี  

ณ พื �นที�สาธารณประโยชน์หนองแด ตําบลกรุดสระ อําเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
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3. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบอาคาร (BIM) 

 สภากาชาดไทย มีนโยบายให้นําระบบแบบจําลองสารสนเทศอาคาร Building Information Modeling 

(BIM) 3 มิติ มาใช้ในการบริหารจดัการอาคาร สถานที� และระบบสาธารณปูโภคของสภากาชาดไทย เพื�อให้ทันต่อ

เทคโนโลยีที�เปลี�ยนแปลงของโลกยคุปัจจบุนั ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของบคุลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื�อมโยงฐานข้อมลูวสัดคุรุภณัฑ์อาคารเข้ากับระบบสารสนเทศการเงิน 

และการคลงัเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการ โดยมีอาคารนําร่อง จํานวน 7 อาคาร ได้แก่ อาคาร 

วชิราลงกรณ อาคารศนูย์พฒันาและเลี �ยงเดก็เฉลิมพระเกียรติ อาคาร ส.ธ. (ผู้ ป่วยสงูอายุ) กลุ่มอาคารศนูย์วิจัย

โรคเอดส์ ได้แก่ อาคารศนูย์วิจยัโรคเอดส์ อาคารการประปานครหลวง  อาคารการประปานครหลวง Tank 1 และ

อาคารการประปานครหลวง Tank 2  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาคารวชิราลงกรณ 
(มลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย) 

อาคารศนูย์พฒันาและเลี �ยงเด็กเฉลมิพระเกียรติ 
(มลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย) 

อาคาร ส.ธ. (ผู้ ป่วยสงูอาย)ุ 
(โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์) 

อาคารการประปา

นครหลวง Tank � 
อาคารศนูย์วิจยัโรคเอดส์  อาคารการประปา 

นครหลวง 
อาคารการประปา

นครหลวง Tank � 



236 รายงานกิจการสภากาชาดไทย
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 236 

4. การบริหารจัดการพลังงานและระบบวศิวกรรมเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

 สํานกังานบริหารระบบกายภาพ ได้รับอนมุตัิจากสภากาชาดไทยให้ดําเนินโครงการบริหารจัดการพลงังาน

และระบบวิศวกรรมเพื�อการอนุรักษ์พลงังาน โดยการติดตั �งอปุกรณ์ ตรวจวดั และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้

พลงังานของอปุกรณ์ภายในอาคาร จํานวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสงัวรฯ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา และอาคารสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทักษ์  พร้อมทั �ง

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กระตุ้นจิตใต้สํานึกด้านการอนุรักษ์พลงังานที�เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที�และบุคลากรของ

สภากาชาดไทย 

 

 
การติดตั �งมิเตอร์วดัพลงังานไฟฟ้าในแต่ละอาคาร 

 

 
การตรวจวดัค่าพลงังานของแต่ละอาคาร 
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ส านักงานจัดการทรัพย์สนิของสภากาชาดไทย 
 

วิสัยทัศน ์
 1. ด าเนินงานในรูปวิสาหกิจ เพ่ือหารายได้จากทรัพย์สินให้ได้ประโยชน์สงูสดุ พัฒนาทรัพย์สินให้มีมลูค่า 
เพ่ิมขึน้ เหมาะสมท่ีสดุ โดยค านึงถึงผลกระทบสภาพแวดล้อม ความปลอดภยั และกรอบศีลธรรมอนัดีอยู่เสมอ 
 2. สร้างภาพลกัษณ์ให้มวลชนได้รับรู้ถึงประสิทธิผลของการจดัการ และทราบถึงการน าผลประโยชน์ทัง้สิน้
ไปใช้ในกิจการสาธารณกศุลตามภารกิจของสภากาชาดไทย 
 3. สร้างศรัทธาให้ผู้ ท่ีได้รับบริจาคหรือผู้ ท่ีบริจาคทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยได้ทราบและมัน่ใจในการ
ด าเนินงานได้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้บริจาคหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
 4. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีตอ่ผู้บริจาคหรือผู้รับบริการให้ประทบัใจในการบริการท่ีได้รับ 
 
พันธกิจ 
 1. เพ่ิมมลูคา่ของทรัพย์สินท่ีมีอยู่ตามก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สงูสดุ 
 2. ปรับปรุงทรัพย์สินท่ีให้เช่าเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัของผู้อยู่อาศยัและ
สาธารณชน 
 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของส านกังานฯ ให้มีบคุลากรท่ีสามารถแขง่ขนักบัภาคธรุกิจได้ 
 4. ปรับปรุงวิธีการจดัท าและการบริหารงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกบัพนัธกิจของส านกังานฯ 
 5. เผยแพร่ให้มวลชนทราบและเข้าใจถึงพันธกิจและผลงานของส านักงานฯ เพ่ือจูงใจและสร้างศรัทธา
อย่างตอ่เน่ือง 
 6. ให้บริการแก่ผู้มีอปุการคณุหรือผู้ ท่ีอาจจะเป็นผู้มีอปุการคณุตอ่สภากาชาดไทยอย่างเหมาะสม 
 7. สร้างสมัพนัธภาพกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้มีอปุการคณุ 
 8. สร้างความเป็นธรรมแกผู่้ ท่ีเก่ียวข้องให้เกิดความมัน่ใจในความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังานฯ 
 
 ส านักงานจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ได้รับอนมุตัิให้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2539  
มีหน้าท่ีบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสภากาชาดไทยท่ีได้รับบริจาค  และมิได้ใช้ประโยชน์ในกิจการของ
สภากาชาดไทย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ภายใต้ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การจัดการทรัพย์สินของ
สภากาชาดไทย โดยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี อปุนายิกาผู้อ านวยการสภากาชาดไทย 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย มีวาระคราวละ 2 ปี เพ่ือเป็น
ผู้ก าหนดนโยบาย พิจารณาอนมุตัิ หรือให้ความเห็นชอบในหลกัการการจัดหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ 
ก่อนน าเสนอกรรมการสภากาชาดไทยพิจารณาอนมุตัิ 
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 คณะกรรมการจดัการทรัพย์สินได้พิจารณาจดัหาผลประโยชน์ในอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ ของสภากาชาดไทย 
โดยค านึงถึงหลกัความเป็นธรรม หลกัมนษุยธรรม และภาพลกัษณ์ของสภากาชาดไทยเป็นส าคญั โดยได้แต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารส านักงานจัดการทรัพย์สิน เพ่ือพิจารณากลัน่กรองการให้เช่า การขาย การจัดท าธุรกรรม
ตา่งๆ และติดตามความก้าวหน้าโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตา่งๆ  
 
 ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมามีอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ที่ดิน และ
สิ่งปลกูสร้างท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานจัดการทรัพย์สินฯ ทัง้ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวดั 
รวม 23 จังหวัด มลูค่าราคาประเมินรวมกว่า 11,315 ล้านบาท ซึ่งแบ่งประเภทการบริหารจัดการออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่  
 1. อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีรายได้ประจ า (มีผู้ เช่า)  

2. อสงัหาริมทรัพย์ท่ีรอการพฒันา  
3. อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีข้อจ ากดัในการพฒันา  
 

การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสภากาชาดไทย 
 

การบริหาร
จัดการ 

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
รวมมูลค่า 

(บาท) 
ท่ีดิน อาคาร 

จ านวน มูลค่า (บาท) จ านวน มูลค่า (บาท) 

มีผู้ เช่า 

(รายได้ประจ า) 

11 จงัหวดั         
76 โฉนด 5,559,598,285 4 จงัหวดั          

120 หลงั 
4,624,668,842 10,184,267,127 

รอพฒันา 
17 จงัหวดั       
46 โฉนด 

770,026,316 
3 จงัหวดั    
75 หลงั 

105,168,440 875,194,756 

มีข้อจ ากดั 
3 จงัหวดั         
14 โฉนด 

244,934,600 
3 จงัหวดั      

9 หลงั 
10,871,980 255,806,580 

รวม  6,574,559,201  4,740,709,262 11,315,268,463 

หมายเหตุ : ข้อจ ากดั หมายถงึ สทิธิเก็บกิน สทิธิเหนือพืน้ดิน ไม่มีทางเข้า-ออก มีภาระจ ายอม ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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แผนภูมแิสดงรอยละของอสังหาริมทรัพยแบงตามประเภทการบริหารจัดการ 

 

 

โดยอสงัหาริมทรัพย์ที�มีรายได้ประจํา มีจํานวนผู้ เช่า ทั �งสิ �น 129 ราย และมีรายได้ทุกประเภทรวมกัน

ประมาณ 232 ล้านบาท สว่นอสงัหาริมทรัพย์ที�รอการพฒันาและอสงัหาริมทรัพย์ที�มีข้อจํากดัในการพฒันา  

 

คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินได้มีการพิจารณาแนวทางการฟื�นฟู ปรับสภาพ และลดข้อจํากัดต่างๆ 

เพื�อให้อสังหาริมทรัพย์มีความพร้อมสําหรับการจัดหาประโยชน์ต่อไป อีกทั �งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน 

ได้ติดตามความคืบหน้าของอสงัหาริมทรัพย์บางส่วนที�อยู่ระหว่างการดําเนินคดีและบังคบัคดีกับผู้ครอบครอง

อย่างสมํ�าเสมอ เพื�อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสภากาชาดไทย และสามารถนําอสังหาริมทรัพย์เหล่านั �น 

มาจดัหาประโยชน์ใหมไ่ด้ 

 

 คณะกรรมการจดัการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ได้แตง่ตั �งคณะอนกุรรมการกํากบักิจการของสํานกังาน

จัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย  เพื�อพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณการดําเนินการด้านการเงินและ 

การจดัทําบญัชีของสํานกังานจดัการทรัพย์สินฯ ให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป โดยงบการเงินของ

สํานักงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงสินทรัพย์รวม ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นเงินจํานวนทั �งสิ �น 

22,830 ล้านบาท 

มีผู้เช่า  

รอพฒันา

มีข้อจํากดั

90%

8% 2%
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ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ

แผนที่แสดงที่ตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
1/1 ซ.ข้าหลวง ต.ปากน�้า อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์    :   0 7562 0985
โทรสาร   :   0 7562 0985

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์    :   0 3451 2887
โทรสาร   :   0 3451 2887

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสนิธุ์
8 ถ.สุรินทร์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์    :   0 4381 1669
โทรสาร   :   0 4381 1669

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดก�าแพงเพชร
17 ถ.เทศา 1 อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000
โทรศัพท์    :   0 5571 1420
โทรสาร   :   0 5571 1420

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์    :   0 4323 7136
โทรสาร   :   0 4333 1111

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
ถ.เลียบเนิน อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์    :   0 3931 2766
โทรสาร   :   0 3931 2766

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชงิเทรา
ถ.มรุพงษ์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์    :   0 3881 4241
โทรสาร   :   0 3881 4241

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ถ.ต�าหนักน�้า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์    :   0 3827 1970
โทรสาร   :   0 3827 1970

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
ถ.พรหมประเสริฐ อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์    :   0 5641 1963
โทรสาร   :   0 5641 1963

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ถ.บูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์    :   0 4481 1203
โทรสาร   :   0 4421 1203

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร
ถ.อาภากร อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทรศัพท์    :   0 7750 4644
โทรสาร   :   0 7750 4644

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชยีงราย
ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์    :   0 5371 6196
โทรสาร   :   0 5371 6196

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชยีงใหม่
196 ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์    :   0 5321 2638
โทรสาร   :   0 5321 2638

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
8 ถ.รื่นรมย์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์    :   0 7550 1095
โทรสาร   :   0 7550 1095

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
ถ.ราษฎร์นิยม อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์    :   0 3951 2135
โทรสาร   :   0 3951 2135

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์    :   0 5551 1011
โทรสาร   :   0 5551 1011

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก
ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์    :   0 3731 2120
โทรสาร   :   0 3731 1001, 0 3731 1732

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
หมู่ 6 ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์    :   0 3434 0018-9
โทรสาร   :   0 3434 0018

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม      
ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์    :   0 4251 1580, 0 4251 1574
โทรสาร   :   0 4251 1580, 0 4251 1574

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสมีา
ถ.ราชด�าเนิน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์    :   0 4425 4615
โทรสาร   :   0 4425 4615

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรธีรรมราช
658 ถ.ราชด�าเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์    :   0 7534 1202
โทรสาร   :   0 7534 1202

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์
ถ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์    :   0 5622 8787
โทรสาร   :   0 5622 7015

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธวิาส
ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์    :   0 7351 4712
โทรสาร   :   0 7351 4712

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน      
ถ.สุริยพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์    :   0 5477 4513
โทรสาร   :   0 5477 4513

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
213 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์    :   0 2527 3878
โทรสาร   :   0 2525 2160

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรรีัมย์
ถ.รมย์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์    :   0 4461 2169
โทรสาร   :   0 4461 2169

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
ถ.เทศปทุม-ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์    :   0 2581 5550
โทรสาร   :   0 2593 4076

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบครีขีันธ์
ถ.สู้ศึก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์    :   0 3260 2497
โทรสาร   :   0 3260 2497

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจนีบุรี
ถ.พินิจรังสรรค์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์    :   0 3721 2719
โทรสาร   :   0 3721 2719

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี
ถ.เดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์    :   0 7334 9215
โทรสาร   :   0 7334 9215

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา
99/19 ถ.พหลโยธิน หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม  
อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์    :   0 5448 2298
โทรสาร   :   0 5448 2298

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรอียุธยา
ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์    :   0 3524 3613
โทรสาร   :    0 3524 2868

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา
560 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง
อ.เมือง จ.พังงา 82000
โทรศัพท์    :   0 7641 1939
โทรสาร   :   0 7641 1939

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทรศัพท์    :   0 7461 1678
โทรสาร   :   0 7461 3012

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพจิติร
ถ.พิจิตร-ตะพานหิน อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์    :   0 5661 1074
โทรสาร   :   0 5661 3710

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพษิณุโลก
ถ.จ่านกร้อง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์    :   0 5525 1144
โทรสาร   :   0 5525 1144

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ถ.ด�าเนินเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์    :   0 3242 6144
โทรสาร   :   0 3242 6144

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์
ถ.เพชรเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์    :   0 5672 1528
โทรสาร   :   0 5672 1528

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่
ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์    :   0 5452 3007
โทรสาร   :   0 5452 3007

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
38/34 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ  
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์    :   0 7621 1766
โทรสาร   :   0 7621 1766

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
333 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์    :   0 4371 3691
โทรสาร   :   0 4371 3691

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
99 ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์    :   0 4266 1109
โทรสาร   :   0 4266 1109

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ถ.ขุมลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์    :   0 5361 4097
โทรสาร   :   0 5361 2158

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
33 ถ.สุขยางค์ อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์    :   0 7321 2955
โทรสาร   :   0 7321 2955

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
โทรศัพท์    :   0 4572 4986
โทรสาร : 0 4572 4986

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง
17 ถ.ก�าลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์    :   0 7782 1522
โทรสาร   :   0 7782 1522

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ถ.ตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์    :   0 3887 0235
โทรสาร   :   0 3887 0235

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
50 ถ.วรเดช อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์    :   0 3232 1085
โทรสาร   :   0 3233 8300

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
50 ถ.รัชชูปการ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์  : 0 4351 1511
โทรสาร   :   0 4351 1511

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์    :   0 3677 0007
โทรสาร   :   0 3677 0007

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล�าปาง
ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมือง จ.ล�าปาง 52000
โทรศัพท์    :   0 5421 7758
โทรสาร   :   0 5421 7758

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดล�าพูน
ถ.อินทยงยศ อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000
โทรศัพท์    :   0 5351 0370
โทรสาร   :   0 5351 0370

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ.เจริญรัฐ
ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทรศัพท์    :   0 4281 1161
โทรสาร   :   0 4281 1774

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรสีะเกษ
ถ.ศรีวิเศษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์    :   0 4561 1367
โทรสาร   :   0 4561 1367

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
1848 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ธาติเชิงชุม  
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์    :   0 4271 1326
โทรสาร   :   0 4271 1326

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทรศัพท์    :   0 7473 0966
โทรสาร   :   0 7471 1055

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ถ.สุทธิภิรมย์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์    :   0 2395 0083
โทรสาร   :   0 2395 0089

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์    :   0 3471 5505
โทรสาร   :   0 3471 5505

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
952 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์    :   0 3442 6974
โทรสาร   :   0 3442 6803

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
60 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์    :   0 3621 1911
โทรสาร   :   0 3621 1911

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
23 ถ.ชายเขา ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์    :   0 7432 3760
โทรสาร   :   0 7432 3760

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงิห์บุรี
ถ.สิงห์บุรี-บางพาน อ.เมือง
จ.สิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์    :   0 3650 7249
โทรสาร   :   0 3650 7249

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย
ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์    :   0 5661 1314
โทรสาร   :   0 5661 1314

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์    :   0 3552 2457
โทรสาร   :   0 3552 2457

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
168/1 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์    :   0 7727 2798
โทรสาร   :   0 7728 9198

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรนิทร์
ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์    :   0 4451 3391
โทรสาร   :   0 4451 3391

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์    :   0 4241 2379
โทรสาร   :   0 4241 2379

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์  : 0 3561 1234
โทรสาร : 0 3562 0060

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ถ.มุขมนตรี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์  : 0 4222 2960
โทรสาร : 0 4222 2960, 0 4232 5588

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดติถ์
ถ.ประชานิมิตร อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์  : 0 5541 3501
โทรสาร : 0 5541 3501, 05544 0708  

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี
ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์  : 0 5651 2956
โทรสาร : 0 5651 2956

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ถ.พรหมเทพ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์  : 0 4524 4821 ต่อ 608
โทรสาร : 0 4524 4821, 0 4525 5058  

ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวล�าภู
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู  ถ.หนองบัวล�าภู-เลย
อ�าเภอเมือง จ.หนองบัวล�าภู 39000
โทรศัพท์  : 0 4237 8541
โทรสาร : 0 4237 8541

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

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

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



ภาคบรกิารโลหิตและสถานีกาชาด สภากาชาดไทยภาคบรกิารโลหิตและสถานกีาชาด สภากาชาดไทย

ในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปีในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

26 เมษายน พ.ศ. 2436

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหจัดตั้ง

“สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม”

พ.ศ. 2449

เปลี่ยนชื่อจากสภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม

เปน “สภากาชาดสยาม”

พ.ศ. 2482

ไดเปลี่ยนเปน “สภากาชาดไทย” ตามชื่อประเทศ

ซึ่งเปลี่ยนจาก สยาม เปน ไทย

พ.ศ. 2546

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย มีมติ

ใหใชเครื่องหมายสภากาชาดไทยที่ใชในปจจุบัน

เครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

1871 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4088 โทรสาร 0 2252 7795

www.redcross.or.th

         ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ
ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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  

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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   

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 5 จังหวัดนครราชสมีา
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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
57/12 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน�้าโพ อ.เมือง 
จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์  : 0 5637 1447 ต่อ 200, 085 111 6204
โทรสาร : 0 5637 1448
อีเมล : region08nbc@yahoo.com

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 9 จังหวัดพษิณุโลก
138/1 ถ.พระองค์ด�า ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์  : 0 5521 1353, 085 111 6205
โทรสาร : 0 5521 1355-7
อีเมล : region09@yahoo.com

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 10 จังหวัดเชยีงใหม่
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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 11 
จังหวัดนครศรธีรรมราช
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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี่ 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

        สถานกีาชาด

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

สถานกีาชาดที่ 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

สถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม่
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

สถานกีาชาดที่ 4 นครราชสมีา
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

สถานกีาชาดที่ 5 สวางคนวิาส
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

สถานกีาชาดที่ 6 อรัญประเทศ
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมาร ี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

สถานกีาชาดที่ 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

สถานกีาชาดที่ 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

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

สถานกีาชาดหัวหนิเฉลมิพระเกยีรต ิ 
(สถานกีาชาดที่ 10 เดมิ)
25 ถ.ด�าเนินเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์  : 0 3251 1024
โทรสาร : 0 3251 2526
อีเมล : station@mail.redcross.or.th
  trc10th@hotmail.com

สถานกีาชาดที่ 11 วเิศษนยิม 
33/3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์  : 0 2413 0560, 0 2454 0565
โทรสาร : 0 2413 0560
อีเมล : station11@mail.redcross.or.th

สถานกีาชาดที่ 12 ทุ่งสง (สถานกีาชาดสรินิธร)
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

สถานกีาชาดที่ 13 ตาก (สถานกีาชาดเทพรัตน์)
199 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถ ี
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

สถานกีาชาดที่ 14 พังงา
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมาร ี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

ภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ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

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

ISBN 978-616-8212-11-0

ท่านสามารถอ่านรายงานกจิการสภากาชาดไทย ประจ�าปี พ.ศ. 2561 
ในรูปแบบออนไลน์ได้ เพยีงสแกน QR Code

ในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปีในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

26 เมษายน พ.ศ. 2436

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหจัดตั้ง

“สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม”

พ.ศ. 2449

เปลี่ยนชื่อจากสภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม

เปน “สภากาชาดสยาม”

พ.ศ. 2482

ไดเปลี่ยนเปน “สภากาชาดไทย” ตามชื่อประเทศ

ซึ่งเปลี่ยนจาก สยาม เปน ไทย

พ.ศ. 2546

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย มีมติ

ใหใชเครื่องหมายสภากาชาดไทยที่ใชในปจจุบัน

เครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

1871 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4088 โทรสาร 0 2252 7795

www.redcross.or.th

ในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปีในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 125 ปี

26 เมษายน พ.ศ. 2436

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหจัดตั้ง

“สภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม”

พ.ศ. 2449

เปลี่ยนชื่อจากสภาอุณาโลมแดงแหงชาติสยาม

เปน “สภากาชาดสยาม”

พ.ศ. 2482

ไดเปลี่ยนเปน “สภากาชาดไทย” ตามชื่อประเทศ

ซึ่งเปลี่ยนจาก สยาม เปน ไทย

พ.ศ. 2546

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย มีมติ

ใหใชเครื่องหมายสภากาชาดไทยที่ใชในปจจุบัน

เครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเครื่องหมายสภากาชาดไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

รายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

สภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

1871 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4088 โทรสาร 0 2252 7795

www.redcross.or.th
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