




















คำำ�นำำ�

	 สภากาชาดไทยเป็็นองค์์การสาธารณกุศลเพ่ื่�อมนุษยธรรม	ถ่ือกำาเนิดข้ึ้�นเม่�อวัันท่�	26	เมษายน	พื่.ศ.	2436 
จากสภาอุณาโลมแดงแห่่งชาติิสยาม	และม่พื่ัฒนาการติลอดมาจนถืง้ป็ัจจุบััน	 โดยม่ภารกิจห่ลัก	4	ป็ระการ	ค์อ่	 
การบัริการทางการแพื่ทย์และสุขึ้ภาพื่อนามัย	การบัรรเทาทุกข์ึ้ผู้้�ป็ระสบัภัยพิื่บััติิ	การบัริการโลหิ่ติ	และการส่งเสริม 
คุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องป็ระชาชน

	 สำาห่รับัในปี็	พื่.ศ.	2562	น่�	สภากาชาดไทยสำาน้กในพื่ระมห่ากรุณาธิคุ์ณล�นเกล�าล�นกระห่ม่อมห่าท่�สุด
มิได�ท่�พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระป็รเมนทรรามาธิบัด่ศร่สินทรมห่าวัชิราลงกรณ	พื่ระวัชิรเกล�าเจ�าอย้่ห่ัวั	 และสมเด็จ 
พื่ระนางเจ�าสุทิดา	พื่ัชรสุธาพื่ิมลลักษณ	พื่ระบัรมราชิน่	พื่ร�อมด�วัยสมเด็จพื่ระเจ�าล้กเธอ	 เจ�าฟ้้าพื่ัชรกิติิยาภา	
นเรนทิราเทพื่ยวัด่	 กรมห่ลวังราชสาริณ่สิริพื่ัชร	 มห่าวััชรราชธิดา	 ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล�าโป็รดกระห่ม่อม 
เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงป็ระกอบัพื่ิธ่เป็ิดอาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 เม่�อวัันท่� 
27	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	ในการน่�	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรม-
ราชกุมาร่	อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	ทรงเฝ้้าฯ	รับัเสด็จ

	 และเป็็นท่�น่ายินด่ท่�พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	ทรงได�รับัการถืวัาย
การแต่ิงตัิ�งเป็็นท้ติสันถืวัไมติร่จากโค์รงการโรค์เอดส์แห่่งสห่ป็ระชาชาติิ	ให่�ทรงดำารงติำาแห่น่ง	UNAIDS	Goodwill	
Ambassador	ด�านการป้็องกัน	HIV	ในภ้มิภาค์เอเช่ยแป็ซิิฟิ้ก

	 สภากาชาดไทยม่ค์ติิทัศน์ในการดำาเนินกิจกรรมว่ัาเป็็นองค์์การท่�เป็็นพื่ลวััติ	(Dynamic)	ค่์อ	พื่ลังเขึ้�มแข็ึ้ง	
และนวััติกรรม	 (Innovation)	 ค์่อ	 ค์วัามค์ิดสร�างสรรค์์	 ด ังนั �นสภากาชาดไทยห่วัังเป็็นอย่างยิ �งวั ่า	
รายงานกิจการสภากาชาดไทย	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	น่�	จะสะท�อนให่�เห็่นถ้ืงค์วัามมุ่งมั�นขึ้องสภากาชาดไทย	ท่�จะ
พื่ัฒนาสภากาชาดไทยให่�เป็็นองค์์การท่�เป็็นพื่ลวััติและนวััติกรรม	ป็ฏิิบััติิภารกิจบัำาบััดทุกขึ้์	บัำารุงสุขึ้ป็ระชาชน 
ติามอุดมการณ์ขึ้องสภากาชาดไทยซ้ิ�งเป็็นองค์์การการกุศลเพ่ื่�อมนุษยธรรม

(นายแผู้น		วัรรณเมธ่)
เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย
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พระบั�ทสมเด็็จพระปรเมนำทรร�ม�ธิิบัดี็ศรีสินำทรมห�วชิิร�ลงกรณ	พระวชิิรเกล้�เจ้�อยู่่�หัว
พระบัรมร�ช่ิปถััมภกสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

คำณะกรรมก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

สมเด็็จพระนำ�งเจ้�สิริกิติิ์�	พระบัรมร�ชิินีำนำ�ถั	พระบัรมร�ชิชินำนีำพันำปีหลวง
สภ�นำ�ยิู่ก�สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

สมเด็็จพระกนิำษฐ�ธิิร�ชิเจ้�	กรมสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี
อุปนำ�ยิู่ก�ผู้่้อำ�นำวยู่ก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

ศาสติราจารย์	ดร.อุกฤษ	มงค์ลนาวิัน	 นายพื่ารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา
ศาสติราจารย์	สรรเสริญ	ไกรจิติติิ	 นายแผู้น	วัรรณเมธ่
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์วิัศิษฏ์ิ	สิติป็ร่ชา	 ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์จรัส	สุวัรรณเวัลา
ดร.อภิชัย	จันทรเสน	 นายวิัทยา	เวัชชาช่วัะ
นายบััณฑู้ร	ลำ�าซิำา	 ดร.ป็ระสาร	ไติรรัติน์วัรกุล
ศาสติราจารย์	ดร.ไพื่รัช	ธัชยพื่งษ์	 ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	ดร.คุ์ณห่ญิงสุชาดา	ก่ระนันทน์
ดร.กฤษณพื่งศ์	ก่รติิกร		 พื่ลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์
ศาสติราจารย์เก่ยรติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์พื่รชัย	มาตัิงค์สมบััติิ	 นายเติช	บุันนาค์
นายสวันิติ	ค์งสิริ	 ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์ภิรมย์	กมลรัตินกุล
รองศาสติราจารย์	ดร.บุัญสม	เลิศหิ่รัญวังศ์	 น	ายยอดเย่�ยม	เทพื่ธรานนท์	
นายฮาราลด์	ลิงค์์				 คุ์ณห่ญิงชฎา	วััฒนศิริธรรม
นายกลินท์	สารสิน				 นางกอบักาญจน์		วััฒนวัรางก้ร	
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์วังศ์กุลพัื่ทธ์	สนิทวังศ์	ณ	อยุธยา
กรรมการสภากาชาด	ผู้้�แทนภาค์	12	ภาค์

คำณะกรรมก�รบัริห�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

สมเด็็จพระกนิำษฐ�ธิิร�ชิเจ้�	กรมสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี
อุปนำ�ยิู่ก�ผู้่้อำ�นำวยู่ก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

นายแผู้น	วัรรณเมธ่	 เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย
คุ์ณห่ญิงชฎา	วััฒนศิริธรรม	 เห่รัญญิกสภากาชาดไทย
ดร.อภิชัย	จันทรเสน		 กรรมการสภากาชาดไทย
ดร.ป็ระสาร	ไติรรัติน์วัรกุล	 กรรมการสภากาชาดไทย
นายวิัทยา	เวัชชาช่วัะ	 กรรมการสภากาชาดไทย
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์วิัศิษฏ์ิ	สิติป็ร่ชา	 กรรมการสภากาชาดไทย
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์วังศ์กุลพัื่ทธ์	สนิทวังศ์	ณ	อยุธยา	 กรรมการสภากาชาดไทย
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คำณะกรรมก�รเจ้�หน้ำ�ที�สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	

นายแผู้น	วัรรณเมธ่	 เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย
คุ์ณห่ญิงชฎา	วััฒนศิริธรรม	 เห่รัญญิกสภากาชาดไทย
นายเติช	บุันนาค์		 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายบัริห่าร
นายสวันิติ	ค์งสิริ	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายวิัเทศสัมพัื่นธ์
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์วิัศิษฏ์ิ	สิติป็ร่ชา	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย

	 และผู้้�อำานวัยการสถืานเสาวัภา
ห่ม่อมราชวังศ์ป็ร่ยางค์์ศร่	วััฒนคุ์ณ	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายการจัดห่ารายได�

	 และผู้้�อำานวัยการสำานักงานจัดห่ารายได�
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์ศักดิ�ชัย	ลิ�มทองกุล		 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย

	 และรักษาการในติำาแห่น่งผู้้�อำานวัยการสำานักงานกลาง
นายจำานง	แสงมห่าชัย	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายบุัค์ลากร
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์ชัยเวัช	นุชป็ระย้ร	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย
	 และรักษาการในติำาแห่น่งผู้้�อำานวัยการ
	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา
	 (1	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2554	–	31	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562)
นายป็ระวิัทย์	ค์ล่องวััฒนกิจ	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายนโยบัายการค์ลัง
นายแพื่ทย์พิื่นิจ	กุลละวัณิชย์	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์ศุภวััฒน์	ชุติิวังศ์	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย
ศาสติราจารย์	นายแพื่ทย์สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายการแพื่ทย์
	 และผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
รองศาสติราจารย์	นายแพื่ทย์โศภณ	นภาธร	 ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	และผู้้�อำานวัยการ
	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา
	 (1	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	-	ปั็จจุบััน)
นายสุพื่งษ์	ลิ�มพื่านิช	 ผู้้�ช่วัยเห่รัญญิกสภากาชาดไทย
พื่ลโท	นายแพื่ทย์อำานาจ	บัาล่	 ผู้้�อำานวัยการสำานักงานบัรรเทาทุกข์ึ้และป็ระชานามัยพิื่ทักษ์
นางสุนันทา	ศรอนุสิน	 ผู้้�อำานวัยการสำานักงานยุวักาชาด
ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์ดำารง	เห่ร่ยญป็ระย้ร			 ผู้้�อำานวัยการสำานักงานอาสากาชาด
นาวัาโทห่ญิง	แพื่ทย์ห่ญิงอุบัลวััณณ์	จร้ญเร่องฤทธิ�	 ผู้้�อำานวัยการศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ
นางนนทิยา	แก�วัเกตุิ	 ผู้้�อำานวัยการสำานักงานบัริห่าร
นายพื่ระนาย	สุวัรรณรัฐ	 ผู้้�อำานวัยการสำานักงานบัริห่ารกิจการเห่ล่ากาชาด
นางขึ้นิษฐา	ห่งสป็ระภาส	 ผู้้�อำานวัยการสำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล
นายชัยวััฒน์	อุทัยวัรรณ์	 ผู้้�อำานวัยการสำานักงานการค์ลัง
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ประวัติิ์สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
สภ�อุณ�โลมแด็งแห�งชิ�ติิ์สยู่�ม
26	เมษ�ยู่นำ	พ.ศ.	2436
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ประวัติิ์สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

	 สภากาชาดไทยเป็็นองค์์การการกุศลเพื่่�อมนุษยธรรม	 ถื่อกำาเนิดขึ้้�นเม่�อป็ี	 พื่.ศ.	 2436	 (ร.ศ.112)	 
เน่�องจากเกิดกรณ่พิื่พื่าทระห่ว่ัางป็ระเทศไทยกับัฝ้รั�งเศสเก่�ยวักับัเขึ้ติแดนริมฝั้�งซิ�ายแม่นำ�าโขึ้ง	และม่การส้�รบัเกิดข้ึ้�น
เป็็นผู้ลให่�ม่ทห่ารเส่ยช่วิัติ	 และบัาดเจ็บั	 ได�รับัค์วัามทุกข์ึ้ทรมานจำานวันมาก	แต่ิยังไม่ม่องค์์การการกุศลใดเขึ้�าไป็ 
ช่วัยเห่ล่อบัรรเทาทุกข์ึ้ให่�เป็็นกิจลักษณะ

	 กุลสติร่ไทยท่�ส้งศักดิ�ในเวัลานั�น	โดยการนำาขึ้องท่านผู้้�ห่ญิงเป็ล่�ยน	ภาสกรวังศ์	ภริยาเจ�าพื่ระยาภาสกรวังศ์	
(พื่ร	 บุันนาค์)	 เสนาบัด่กระทรวังธรรมการ	 (ปั็จจุบัันค่์อ	กระทรวังศ้กษาธิการ)	 ได�ชักชวันบัรรดาสติร่ไทยช่วัยกัน 
เร่ �ยไรเงินและสิ�งขึ้อง	 เพื่่�อส่งไป็ช่วัยเห่ล่อทห่ารท่�ได�รับับัาดเจ็บั	 และได�ม่ค์วัามเห่็นวั่าค์วัรจะม่องค์์การใด 
องค์์การห่น้�งช่วัยบัรรเทาทุกขึ้์ยากขึ้องทห่ารเช่นเด่ยวักับัองค์์การกาชาดขึ้องติ่างป็ระเทศ	 จ้งได�นำาค์วัามกราบั 
บัังค์มท้ลสมเด็จพื่ระนางเจ�าสว่ัางวััฒนา	พื่ระบัรมราชเทว่ั	 (สมเด็จพื่ระศร่สวัรินทิรา	 บัรมราชเทว่ั	 พื่ระพัื่นวััสสา 
อัยยิกาเจ�า)	 ขึ้อให่�ทรงเป็็นชนน่บัำารุง	 ค์่อ	 เป็็นองค์์อุป็ถืัมภ์ในการจัดติั�งองค์์การ	 เพื่่�อบัรรเทาทุกขึ้์ยากขึ้องทห่าร	 
ค์วัามทราบัถื้งพื่ระบัาทสมเด็จพื่ระป็รมินทรมห่าจุฬาลงกรณ์	 พื่ระจุลจอมเกล�าเจ�าอย้่ห่ัวั	 ทรงพื่อพื่ระราชห่ฤทัย 
เป็็นอย่างยิ�ง	 จ้งพื่ระราชทานพื่ระบัรมราชานุญาติให่�ติั�ง	 “สภาอุณาโลมแดงแห่่งชาติิสยาม”	 ขึ้้�น	 เม่�อวัันท่�	
26	 เมษายน	 พื่.ศ.	 2436	 ซิ้�งติ่อมาถื่อเป็็นวัันสถืาป็นาสภากาชาดไทย	 และทรงรับัไวั�ในพื่ระบัรมราช้ป็ถืัมภ์	
โดยม่สมเด็จพื่ระนางเจ�าสวั่างวััฒนา	 พื่ระบัรมราชเทวั่	 ทรงเป็็นสภาชนน่	 สมเด็จพื่ระนางเจ�าเสาวัภาผู้่องศร่	
พื่ระวัรราชเทวั่	 (สมเด็จพื่ระศร่พื่ัชรินทราบัรมราชิน่นาถื	 พื่ระบัรมราชชนน่พื่ันป็ีห่ลวัง)	 ทรงเป็็นสภานายิกา	
ท่านผู้้�ห่ญิงเป็ล่�ยนภาสกรวังศ์	เป็็นเลขึ้านุการิณ่	และพื่ระเจ�าน�องนางเธอ	พื่ระองค์์เจ�าพื่วังสร�อยสอางค์์	ทรงเป็็น 
เห่รัญญิกสภาอุณาโลมแดง

สัญลักษณ์อุณาโลมแดง	ม่ค์วัามห่มายถ้ืง	สิริมงค์ล	สิ�งศักดิ�สิทธิ�	
ทั�งในศาสนาพื่ราห่มณ์และพื่ระพุื่ทธศาสนา	รวัมทั�งองค์์พื่ระมห่ากษัติริย์เจ�า
เป็็นเค์ร่�องยด้เห่น่�ยวัทางจิติใจ	เป็็นธงชัยขึ้องผู้้�เส่�ยงช่วิัติเขึ้�าป็ฏิิบััติิห่น�าท่�

ติามอุดมการณ์ขึ้องกาชาดสากล	ในวิักฤติการณ์	ร.ศ.	112
ซ้ิ�งป็ระกอบัด�วัย	พื่ลเร่อนทั�งชายและห่ญิง	โดยไม่จำากัดลัทธิศาสนา
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	 การดำาเนินงานขึ้องสภาอุณาโลมแดง	 ในระยะแรกม่กิจกรรมท่�สำาค์ัญ	 ค์่อ	 การจัดส่งยา	 เวัชภัณฑู	์
อาห่าร	 เค์ร่�องนุ่งห่่ม	 และเค์ร่�องอุป็โภค์ติ่างๆ	 ไป็ช่วัยทห่ารและป็ระชาชนท่�ได�รับับัาดเจ็บั	 ค์รั�นเม่�อกรณ่พื่ิพื่าท	
และการส้�รบัดังกล่าวัยุติิลงแล�วั	 กิจการขึ้องสภาอุณาโลมแดงก็ระงับัไป็ด�วัย	 และซิบัเซิาอย้่เป็็นเวัลานาน	
จ้งได�กลับัฟ้้�นค์่นมาให่ม่	 เน่ �องจากพื่ระบัาทสมเด็จพื่ระมงกุฎเกล�าเจ�าอย้ ่ห่ัวั	 เม่ �อค์รั �งยังทรงเป็็นสมเด็จ 
พื่ระบัรมโอรสาธิราช	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินกลับัจากการศ้กษาในป็ระเทศอังกฤษ	 ผู้่านมาทางป็ระเทศญ่�ป็ุ่น 
ได�ทอดพื่ระเนติรโรงพื่ยาบัาลขึ้องสภากาชาดญ่�ป็ุ่นทำาให่�ทรงดำาริวั่า	 ถื�าได�จัดติั�งโรงพื่ยาบัาลขึ้องกาชาดขึ้้�น 
ในป็ระเทศไทยบั�างก็จะเป็็นป็ระโยชน์แก่บั�านเม่องอย่างมาก

แถัวหน้ำ�	(จากซิ�ายไป็ขึ้วัา)
	 พื่ลโท	พื่ระยาศร่สรราชภักด่	(ห่ม่อมราชวังศ์ฉาย	กำาภ้)	ห่ม่อมเจ�าสมบ้ัรณ์ศักดิ�	เกษมสันต์ิ	ท่านผู้้�ห่ญิงยมราช	(ติลับั	สุขุึ้ม)
สมเด็จพื่ระเจ�าบัรมวังศ์เธอ	เจ�าฟ้้ากรมพื่ระนค์รสวัรรค์ว์ัรพื่ินิติ	สมเด็็จพระศรีสวรนิำทิร�บัรมร�ชิเทว	ีพระพันำวัสส�อัยู่ยู่ิก�เจ้�
สภ�นำ�ยิู่ก�สภ�ก�ชิ�ด็สยู่�ม	สมเด็จพื่ระเจ�าบัรมวังศ์เธอ	กรมพื่ระยาชัยนาทนเรนทร	พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	กรมห่ม่�นเทวัวังศ์วัโรทัย	
ห่ม่อมเจ�าวััลภากร	วัรวัรรณ	ไม่ทราบันาม
แถัวยืู่นำ	(จากซิ�ายไป็ขึ้วัา)
	 นายห่ลิมจุนเบ็ัง	นายโยวัันน่	กาเอติาโน	รัจย่	นายแพื่ทย์เลโอโป็ลด์	โรแบัรด์	พื่ระยาภักด่นรเศรษฐ	(เลิศ	เศรษฐบุัติร)	
พื่ลติร่	พื่ระยาวิับุัลอายุรเวัท	(เสก	ธรรมสโรช)	พื่ระยาศิริจุลเสวัก	ไม่ทราบันาม	พื่ลติร่	พื่ระยาดำารงแพื่ทยคุ์ณ	(ช่�น	พุื่ทธิแพื่ทย์)
พื่ลติร่	พื่ระยาสุรเสนา	 (ห่ม่อมราชวังศ์ชิติ	กำาภ้)	พื่ระยามานวัราชเสวั่	 (ป็ลอดวัิเช่ยร	ณ	สงขึ้ลา)	 เจ�าพื่ระยาศร่ธรรมาธิเบัศ
(จิติร	ณ	สงขึ้ลา)	ไม่ทราบันาม

ค์ณะกรรมการสภากาชาดสยามชุดแรก	พุื่ทธศักราช	2464

	 ดังนั�น	 เม่�อพื่ระบัาทสมเด็จพื่ระจุลจอมเกล�าเจ�าอย้่ห่ัวัเสด็จสวัรรค์ติ	พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระมงกุฎเกล�า 
เจ�าอย้่ห่ัวัจ้งได�ทรงร่วัมกับัพื่ระราชโอรส	พื่ระราชธิดา	ในพื่ระบัาทสมเด็จพื่ระจุลจอมเกล�าเจ�าอย้่ห่ัวัทุกพื่ระองค์์ 
ทรงบัริจาค์ทรัพื่ย์รวัมกับัทุนขึ้องสภาอุณาโลมแดงท่�ม่อย้่	 สร�างโรงพื่ยาบัาลขึ้้�นในท่�ดินส่วันพื่ระองค์์	 อย้่ท่ � 
ริมถืนนพื่ระรามท่�	 4	 เน่�อท่�ป็ระมาณ	141	 ไร่	48	ติารางวัา	แล�วัโป็รดเกล�าฯ	ขึ้นานนามติามพื่ระป็รมาภิไธย 
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การป็ระชุมสภากาชาดฝ่้ายบุัรพื่เทศ	ค์รั�งท่�	1	ท่�กรุงเทพื่มห่านค์ร	เม่�อปี็	พื่.ศ.	2465

พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระป็รมินทรมห่าจุฬาลงกรณ์	พื่ระจุลจอมเกล�าเจ�าอย้่ห่ัวัวั่า	“โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์”	 
เพ่ื่�อเฉลิมพื่ระเก่ยรติิสมเด็จพื่ระบัรมชนกนาถื	และเสด็จพื่ระราชดำาเนินทรงเป็ิดโรงพื่ยาบัาลเพื่่�อรักษาผู้้�เจ็บัไขึ้�	
เม่�อวัันท่�	30	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2457

	 เม่�อม่การเป็ิดโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์แล�วั	ติ่อมาได�มก่ารจัดติั�งสถืานศ้กษาวัิชาการพื่ยาบัาลขึ้้�น	ช่�อวั่า	
“โรงเร่ยนการพื่ยาบัาลสภากาชาดสยาม”	 เม่�อวัันท่�	16	มิถืุนายน	พื่.ศ.	2457	โรงเร่ยนการพื่ยาบัาลน่�	ติ่อมา 
ได�วัิวััฒนาการเป็็นวัิทยาลัยพื่ยาบัาลสภากาชาดไทย	และสถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย	
ในปั็จจุบััน	

	 ค์รั�นเม่�อม่การถืวัายพื่ระเพื่ลิงพื่ระบัรมศพื่สมเด็จพื่ระศร่พื่ัชรินทราบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่ 
พื่ันป็ีห่ลวัง	 เม่�อวัันท่�	 24	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	 2463	พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระมงกุฎเกล�าเจ�าอย้่ห่ัวั	ทรงค์ำาน้งถื้ง 
พื่ระคุ์ณ้ป็การขึ้องสมเด็จพื่ระบัรมราชชนน่	และทรงพื่ระราชป็รารภจะสร�างสิ�งซ้ิ�งเป็็นสาธารณป็ระโยชน์	ให่�ยั�งย่น 
อย้่ในป็ระเทศไทย	 เพื่่�อเป็็นท่�เชิดช้พื่ระเก่ยรติิยศสมเด็จพื่ระบัรมราชชนน่	ค์้่กันกับัโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์ 
อันเป็็นสถืานท่�เฉลิมพื่ระเก่ยรติิยศสมเด็จพื่ระบัรมชนกนาถื	จ้งพื่ระราชทานพื่ระราชทรัพื่ย์ส่วันพื่ระองค์์	จำานวัน 
258,000	บัาท	มอบัให่�สภากาชาดไทย	เพ่ื่�ออำานวัยการสร�างต้ิกให่ญ่ห่ลังห่น้�งท่�มุมถืนนสนามม�า	(ถืนนอังร่ด้นังต์ิ 
ในป็ัจจุบััน)	ติิดติ่อกับัถืนนพื่ระรามท่�	 4	กรุงเทพื่มห่านค์ร	 เพื่่�อใช�เป็็นท่�ทำาการแห่่งให่ม่ขึ้องสถืานป็าสเติอร ์
ซิ้�งสภากาชาดไทยได�รับัโอนจากกระทรวังมห่าดไทย	 เม่�อป็ี	พื่.ศ.	2460	พื่ระบัรมวังศานุวังศ์และขึ้�าท้ลละออง 
ธุล่พื่ระบัาท	ทั�งฝ่้ายห่น�า	ฝ่้ายในต่ิางได�ทรงบัริจาค์เงินโดยเสด็จพื่ระราชกุศล	ได�เงินอ่กจำานวันห่น้�งเป็็นค่์าใช�จ่าย 
ในการจัดห่าเค์ร่�องติกแต่ิงอาค์ารและอุป็กรณ์เค์ร่�องใช�	พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระมงกุฎเกล�าเจ�าอย่้หั่วั	ได�ทรงพื่ระกรุณา 
โป็รดเกล�าฯ	พื่ระราชทานนามสถืานท่�แห่่งให่ม่น่�ว่ัา	“สถืานเสาวัภา”	เพ่ื่�อเฉลิมพื่ระเก่ยรติิสมเด็จพื่ระบัรมราชชนน่ 
(สมเด็จพื่ระนางเจ�าเสาวัภาผู่้องศร่	พื่ระวัรราชเทว่ั)	และได�เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงป็ระกอบัพิื่ธ่เปิ็ด	เม่�อวัันท่�	
7	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2465
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	 เม่�อป็ี	พื่.ศ.	2465	ได�ม่การจัดป็ระชุมสันนิบัาติฝ้่ายบัุรพื่เทศ	ค์รั�งท่�	1	ท่�กรุงเทพื่มห่านค์ร	และจากมติิ 
ขึ้องการป็ระชุมค์รั�งน่�	 ได�ม่การเริ�มการป็ระชานามัยพื่ิทักษ์ขึ้้�น	 โดยสภากาชาดไทยได�จัดติั�งสถืาน่ป็ระชานามัย 
พื่ิทักษ์ท่�	 1	และท่�	 2	ท่�กรุงเทพื่มห่านค์ร	 เม่�อป็ี	พื่.ศ.	2466	ซิ้�งติ่อมาเร่ยกวั่า	สถืาน่กาชาด	และได�ขึ้ยาย 
ไป็ติามจังห่วััดติ่างๆ	ด�วัยกับัได�ม่การจัดติั�งกองอนุสภากาชาดสยามขึ้้�น	ค์่อ	สำานักงานยุวักาชาดในป็ัจจุบััน 
เม่�อปี็	พื่.ศ.	2465	

	 ในปี็	พื่.ศ.	2461	ม่การออกพื่ระราชบััญญัติิว่ัาด�วัยสภากาชาดสยาม	ม่วััติถุืป็ระสงค์์เพ่ื่�อช่วัยรักษา	พื่ยาบัาล 
ผู้้�ป็่วัยไขึ้�	 และบัาดเจ็บัในสงค์รามและยามสงบั	กับัทั�งทำาการบัรรเทาทุกขึ้์ในเห่ติุการณ์สาธารณภัยพื่ินาศ 
โดยไม่เล่อกเช่�อชาติิ	สัญชาติิ	ลัทธิ	ศาสนา	ห่ร่อค์วัามเห่็นในทางการเม่องขึ้องผู้้�ป็ระสบัภัยย้ดห่ลักมนุษยธรรม 
เป็็นท่�ตัิ�ง	และต่ิอมาในปี็	พื่.ศ.	2463	ได�ออกพื่ระราชบััญญัติิว่ัาด�วัยสภากาชาดสยาม	แก�ไขึ้เพิื่�มเติิม	จัดระเบ่ัยบั 
สภากาชาดสยามเป็็นสมาค์มอิสระ	ยังผู้ลให่�ค์ณะกรรมการกาชาดระห่วั่างป็ระเทศรับัรองสภากาชาดสยาม 
เม่�อวัันท่�	27	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2463	และสันนิบัาติสภากาชาดม่มติิรับัสภากาชาดสยามเป็็นสมาชิก	เม่�อปี็	พื่.ศ.	 
2464	ติ่อมาสภากาชาดสยามเป็ล่�ยนช่�อเป็็น	 สภากาชาดไทย	 เม่�อป็ี	พื่.ศ.	2482	นอกจากพื่ระราชบััญญัติิ 
สภากาชาดไทย	2	ฉบัับัดังกล่าวัแล�วั	ได�ม่พื่ระราชบััญญัติิสภากาชาดไทย	ฉบัับัท่�	3	วัันท่�	1	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2499	
เก่�ยวักับัเร่�องเค์ร่�องห่มายกาชาด	เพ่ื่�ออนุวััติิติามบัทแห่่งอนุสัญญาเจน่วัา	ปี็	พื่.ศ.	2492	

	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2503	 สมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ �	 พื่ระบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่พื่ันป็ีห่ลวัง	
สภานายิกาสภากาชาดไทย	ทรงเห่็นวั่าเห่ล่ากาชาดจังห่วััดท่�เค์ยม่มาแติ่อด่ติยังมิได�ทำากันอย่างจริงจัง	จ้งม่ 
พื่ระราชดำาริฟ้้�นฟ้้เห่ล่ากาชาดจังห่วััดข้ึ้�นให่ม่	

	 เจ�าพื่ระยาศร่ธรรมาธิเบัศ	อุป็นายกผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	รับัสนองพื่ระราชดำาริ	โดยป็ระสานกับั 
พื่ลเอกป็ระภาส	จารุเสถื่ยร	รัฐมนติร่วั่าการกระทรวังมห่าดไทย	ขึ้ณะนั�น	 ให่�ช่วัยจัดติั�งเห่ล่ากาชาดจังห่วััดขึ้้�น 
โดยกระทรวังมห่าดไทยได�สั�งการไป็ยังจังห่วััดทุกจังห่วััด	จัดติั�งเห่ล่ากาชาดจังห่วััดทั�วัป็ระเทศ	รวัม	69	จังห่วััด 
และให่�กระทำาพิื่ธ่เปิ็ดในวัันท่�	27	มกราค์ม	พื่.ศ.	2504	พื่ร�อมกันทุกจังห่วััด	เพ่ื่�อให่�ติรงกับัวัันเปิ็ดงานวัันกาชาด 
ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2504	

	 ติ่อมาได�ม่การติราพื่ระราชบััญญัติิขึ้้�นอก่	2	ฉบัับั	ค์่อ	ฉบัับัท่�	4	วัันท่�	13	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2550	วั่าด�วัย 
เห่ร่ยญกาชาด	และพื่ระราชบััญญัติิ	ฉบัับัท่�	5	วัันท่�	12	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2550	 เพื่ิ�มขึ้�อค์วัามในพื่ระราชบััญญัติิ 
ป็ี	พื่.ศ.	2461	วั่า	“ให่�สภากาชาดไทยม่ฐานะเป็็นนิติิบัุค์ค์ล	ดำาเนินการอันเป็็นสาธารณกุศลเพื่่�อมนุษยธรรม 
ติามห่ลักการกาชาดสากล	และพ้ื่งได�รับัการสนับัสนุนการดำาเนินงานจากรัฐ”

	 พื่ระวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าสุขึุ้มาภินันท์	อุป็นายกผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	ได�กราบัถืวัายบัังค์ม 
ลาออกจากติำาแห่น่ง	เม่�อวัันท่�	21	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2516	ทำาให่�ติำาแห่น่งอุป็นายกผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย
นั�นว่ัางลง
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	 พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดชมห่าราช	บัรมนาถืบัพื่ิติร	ม่พื่ระราชดำาริวั่า 
สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	ทรงเป็็นผู้้�ท่�เห่มาะสมและ
ไวั�วัางพื่ระราชห่ฤทัย	จ้งม่พื่ระบัรมราชโองการโป็รดเกล�าโป็รดกระห่ม่อม	แติ่งติั�งให่�สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	
กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	ทรงดำารงติำาแห่น่ง	อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	
เม่�อวัันท่�	13	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2520

	 นับัติั�งแติ่ม่พื่ระบัรมราชโองการโป็รดเกล�าโป็รดกระห่ม่อม	แติ่งติั�งให่�ทรงดำารงติำาแห่น่งอุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	
ได�เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธานในการป็ระชุมค์ณะกรรมการสภากาชาดไทยค์รั�งแรก	ซิ้�งเป็็น 
การป็ระชุมค์รั�งท่�	 176	 เม่�อวัันท่�	 22	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2520	และได�เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธาน 
การป็ระชุมฯ	อย่างต่ิอเน่�องติลอดมา	จนถ้ืงปั็จจุบััน

พื่ระบัรมราชโองการป็ระกาศแต่ิงตัิ�งอุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย
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สมเด็็จพระกนิำษฐ�ธิิร�ชิเจ้�	กรมสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี

อุปนำ�ยิู่ก�ผู้่้อำ�นำวยู่ก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

เสด็็จพระร�ชิด็ำ�เนิำนำไปทรงบั�ติ์รพระภิกษุสงฆ์์	เนืำ�องในำโอก�สวันำสถั�ปนำ�สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

คำรบั	126	ปี	แห�งก�รก�อตัิ์�ง	ณ	บัริเวณรอบัสระนำำ��	สถั�นำเส�วภ�

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงวัางพื่านพืุ่่มดอกไม�	 และจุดธ้ป็เท่ยนเค์ร่�องทองน�อย 
ถืวัายราชสักการะ	 พื่ระราชานุสาวัร่ย์สมเด็จพื่ระศร่พื่ัชรินทราบัรมราชิน่นาถื	 พื่ระบัรมราชชนน่พื่ันป็ีห่ลวัง	 
เน่�องในโอกาสวัันสถืาป็นาสภากาชาดไทย	 ค์รบั	 126	 ป็ี	 แห่่งการก่อติั�ง	 ซิ้�งติรงกับัวัันท่�	 26	 เมษายนขึ้องทุกป็ ี
ณ	สถืานเสาวัภา	
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	 ติ่อจากนั�นสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	
อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ด�านห่น�าอาค์ารสถืานเสาวัภา	ทรงบัาติรพื่ระภิกษุสงฆ์์	
127	 ร้ป็	 เน่�องในโอกาสวัันสถืาป็นาสภากาชาดไทย	 ค์รบั	 126	 ป็ี	 ร่วัมกับัค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย	
ค์ณะผู้้ �บัริห่ารสภากาชาดไทย	 ติลอดจนเจ�าห่น�าท่ �	 และป็ระชาชน	 เม่ �อวัันท่ �	 26	 เมษายน	 พื่.ศ.	 2562	 
ณ	บัริเวัณด�านห่น�าอาค์ารสถืานเสาวัภา	
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พิธีิถัว�ยู่ผู้้�พระกฐินำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2562

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธานถืวัายผู้�าพื่ระกฐินสภากาชาดไทย	 
ป็ระจำาป็ี	 พื่.ศ.	 2562	ณ	 วััดพื่ิศาลรัญญาวัาส	 ติำาบัลห่นองบััวั	 อำาเภอเม่อง	 จังห่วััดห่นองบััวัลำาภ้	 เม่�อวัันท่�	 
5	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562
	 สภากาชาดไทยจัดให่�ม่การถืวัายผู้�าพื่ระกฐินเป็็นป็ระจำาทุกป็ี	 เพื่่�อให่�เจ�าห่น�าท่�ทุกห่น่วัยงานขึ้อง 
สภากาชาดไทย	 และเห่ล่ากาชาดจังห่วััดทุกจังห่วััด	 รวัมทั�งป็ระชาชนผู้้�ม่จิติศรัทธาได�ม่โอกาสทำาบัุญร่วัมกัน	 
ในปี็น่�ม่ผู้้�บัริจาค์เงินโดยเสด็จพื่ระราชกุศลเพ่ื่�อสร�างพื่ระอุโบัสถืห่ลังให่ม่	รวัมเป็็นเงินทั�งสิ�นจำานวัน	6,692,952	บัาท
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สมเด็็จพระกนิำษฐ�ธิิร�ชิเจ้�	กรมสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี

อุปนำ�ยิู่ก�ผู้่้อำ�นำวยู่ก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

เสด็็จพระร�ชิด็ำ�เนิำนำไปทรงบั�ติ์รพระภิกษุสงฆ์์	เนืำ�องในำโอก�สส�งท้�ยู่ปีเก��ต้ิ์อนำรับัปีใหม�	

ณ	บัริเวณถันำนำด้็�นำหน้ำ�อ�คำ�รภ่มิสิริมังคำล�นุำสรณ์	โรงพยู่�บั�ลจุฬ�ลงกรณ์

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงบัาติรพื่ระภิกษุสงฆ์์	100	ร้ป็	เน่�องในโอกาสส่งท�ายปี็เก่า 
ติ�อนรับัป็ีให่ม่	 พื่.ศ.	 2563	 ร่วัมกับัค์ณะผู้้�บัริห่ารสภากาชาดไทย	 ค์ณาจารย์และนิสิติ	 ค์ณะแพื่ทยศาสติร	์
จุฬาลงกรณ์มห่าวัิทยาลัย	 ติลอดจนเจ�าห่น�าท่�	 และป็ระชาชน	 เม่�อวัันท่�	 27	 ธันวัาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	ณ	 บัริเวัณ 
ถืนนด�านห่น�าอาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
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	 ในโอกาสน่�พื่ระราชทานพื่รป็ีให่ม่	 เพื่่�อเป็็นสิริมงค์ลแก่เจ�าห่น�าท่�ผู้้�ป็ฏิิบััติิงาน	 ติลอดจนป็ระชาชน 
ท่�ร่วัมเฝ้้าท้ลละอองพื่ระบัาทรับัเสด็จ	ค์วัามว่ัา
	 “ขอขอบัคุำณที�ทุกคำนำชิ�วยู่กันำปฏิิบััติิ์ง�นำม�ด้็วยู่ดี็และเป็นำประโยู่ชิน์ำติ์�อบุัคำคำลทั�วๆ	ไป	ขอให้บุัญกุศล	
ที�ทำ�ร�วมกันำม�วันำนำี�ชิ�วยู่ด็ลบัันำด็�ลให้ทุกท��นำมีคำว�มสุขสวัสด็ี	 ประสบัคำว�มสำ�เร็จในำชิีวิติ์	 หนำ้�ที�ก�รง�นำ	
และสิ�งที�พึงปร�รถันำ�ทุกประก�ร	ในำปีใหม�	และสืบัติ์�อๆ	ไปด้็วยู่	ในำอนำ�คำติ์”
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ก�รประชุิมคำณะกรรมก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	คำรั�งที�	332

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธานการป็ระชุมค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย	
ค์รั�งท่�	332	เม่�อวัันท่�	13	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562



24

ก�รประชุิมคำณะกรรมก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	คำรั�งที�	333

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธานการป็ระชุมค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย	
ค์รั�งท่�	333	เม่�อวัันท่�	20	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562
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	 ก่อนการป็ระชุมค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย	ค์รั�งท่�	333	ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล�าฯ	ให่�ค์ณะกรรมการ 
สภากากาชาดไทยและค์ณะกรรมการเจ�าห่น�าท่�สภากาชาดไทย	 ท้ลเกล�าฯ	 ถืวัายขึ้องขึ้วััญเน่�องในโอกาส 
ทรงได�รับัการท้ลเกล�าฯ	ถืวัายเค์ร่�องราชอิสริยาภรณ์รัฐมิติราภรณ์	แห่่งสาธารณรัฐป็ระชาชนจ่น
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ก�รประชุิมคำณะกรรมก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	คำรั�งที�	334

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธานการป็ระชุมค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย	
ค์รั�งท่�	334	เม่�อวัันท่�	9	กันยายน	พื่.ศ.	2562
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ก�รประชุิมคำณะกรรมก�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	คำรั�งที�	335

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธานการป็ระชุมค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย 
ค์รั�งท่�	 335	 เม่�อวัันท่�	 24	 ธันวัาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 และภายห่ลังเสร็จสิ�นการป็ระชุม	 พื่ระราชทานสมุดบัันท้ก	
สภากาชาดไทย	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2563	ให่�ค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย	และค์ณะกรรมการเจ�าห่น�าท่�สภากาชาดไทย 
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พิธีิบัำ�เพ็ญกุศลอุทิศถัว�ยู่แด็�	จอมพล	สมเด็็จพระเจ้�บัรมวงศ์เธิอ

เจ้�ฟ้้�บัริพัติ์รสุขุมพันำธ์ุิ	กรมพระนำคำรสวรรค์ำวรพินิำติ์

	 วัันท่�	28	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	สภากาชาดไทยจัดพิื่ธ่บัำาเพ็ื่ญกุศลและถืวัายภัติติาห่ารเพื่ลแด่พื่ระสงฆ์์ 
อุทิศถืวัายแด่	 จอมพื่ล	 สมเด็จพื่ระเจ�าบัรมวังศ์เธอ	 เจ�าฟ้้าบัริพื่ัติรสุขึุ้มพื่ันธุ์	 กรมพื่ระนค์รสวัรรค์์วัรพื่ินิติ	 
ณ	ต้ิกวัชิรญาณวังศ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
	 จอมพื่ล	สมเด็จพื่ระเจ�าบัรมวังศ์เธอ	เจ�าฟ้้าบัริพัื่ติรสุขุึ้มพัื่นธ์ุ	กรมพื่ระนค์รสวัรรค์์วัรพิื่นิติ	อด่ติเค์ยดำารง 
ติำาแห่น่งอุป็นายกผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 ติั�งแติ่ป็ี	 พื่.ศ.	 2463	 –	 2475	 และทรงม่พื่ระอุป็การค์ุณ 
แก่สภากาชาดไทยเป็็นอเนกป็ระการ
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พิธีิมอบัเหรียู่ญก�ชิ�ด็สดุ็ดี็และเกียู่รติิ์บััติ์รเชิิด็ช่ิเกียู่รติิ์

แก�บุัคำล�กรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่ดี็เด็�นำ

	 นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	เป็็นป็ระธานในพิื่ธ่มอบัเห่ร่ยญกาชาดสดุด่แก่เจ�าห่น�าท่�
และล้กจ�างป็ระจำาสภากาชาดไทย	 แพื่ทย์สังกัดค์ณะแพื่ทยศาสติร	์ จุฬาลงกรณ์มห่าวัิทยาลัย	 ท่�ป็ฏิิบััติิงานค์รบั	 
25	 ป็ี	 และเกษ่ยณอายุ	 และกรรมการเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 ผู้ ้ �ท ำาค์ ุณป็ระโยชน์แก่สภากาชาดไทย	 
พื่ร�อมทั�งมอบัเขึ้็มอุณาโลมทองค์ำาและมอบัเก่ยรติิบััติรเชิดช้เก่ยรติิแก่บัุค์ลากรสภากาชาดไทยด่เด่น	 ป็ระจำาป็	ี
พื่.ศ.	2562	เม่�อวัันท่�	26	เมษายน	พื่.ศ.	2562	ณ	ห่�องป็ระชุม	1210	ชั�น	12	โซิน	B	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	
โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
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ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�ร ผู้ลผู้ลิติ์

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1

การบัริการทางการแพื่ทย์

และสาธารณสุขึ้

เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	1

การบัริการและผู้ลิติบุัค์ลากรทางการแพื่ทย์ 

และสาธารณสุขึ้ท่�ได�มาติรฐาน

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	1

การบัริการรักษาพื่ยาบัาล	ฟ้้�นฟ้้สภาพื่สร�างเสริมสุขึ้ภาพื่

และป้็องกันโรค์ให่�ผู้้�ป่็วัยและป็ระชาชนกลุ่มเป้็าห่มาย	

รวัมทั�งผู้้�ด�อยโอกาส

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	2

การบัริการช่วัวััติถุืและยาป็ราศจากเช่�อ	ม่ป็ริมาณเพ่ื่ยงพื่อ

ต่ิอค์วัามติ�องการขึ้องผู้้�ป่็วัย	และป็ลอดภัยติามมาติรฐานสากล

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	3

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการเป็ล่�ยนกระจกติา	ป็ล้กถ่ืายอวััยวัะ	และเน่�อเย่�อ	

จากศ้นย์ดวังติา	และศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะท่�ม่คุ์ณภาพื่ติาม

มาติรฐานสากล

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	4

พื่ยาบัาลศาสติรบััณฑิูติ	พื่ยาบัาลศาสติรมห่าบััณฑิูติ	

พื่ยาบัาลเฉพื่าะทาง	และผู้้�ช่วัยพื่ยาบัาล

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	5

แพื่ทย์ผู้้�เช่�ยวัชาญเฉพื่าะทาง	และบุัค์ลากรด�านสาธารณสุขึ้

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	2

การพัื่ฒนาและขึ้ยายบัริการโลหิ่ติ	

ผู้ลิติภัณฑ์ูจากพื่ลาสมา 

และเซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติ

เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	2

ผู้้�รับับัริการได�โลหิ่ติ	ส่วันป็ระกอบัโลหิ่ติ	

ผู้ลิติภัณฑ์ูจากพื่ลาสมา	และเซิลล์ติ�นกำาเนิด 

เม็ดโลหิ่ติท่�ม่คุ์ณภาพื่	ได�มาติรฐานสากล	 

และเพ่ื่ยงพื่อต่ิอค์วัามติ�องการ

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	6

โลหิ่ติ	ส่วันป็ระกอบัโลหิ่ติ	และผู้ลิติภัณฑ์ูจากพื่ลาสมา 

ม่ป็ริมาณเพ่ื่ยงพื่อสำาห่รับัผู้้�ป่็วัยทั�งป็ระเทศ	 

และม่คุ์ณภาพื่	ได�ติามมาติรฐานสากล

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	3

การช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็ระสบัภัย

เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	3

การช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็ระสบัภัย 

และเติร่ยมค์วัามพื่ร�อมรับัภัยพิื่บััติิ

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	7

สภากาชาดไทยสามารถืเขึ้�าถ้ืงผู้้�ป็ระสบัภัย

และให่�บัริการได�อย่างรวัดเร็วั

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	4

การพัื่ฒนาและส่งเสริมคุ์ณภาพื่ช่วิัติ

ขึ้องป็ระชาชน

เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	4

การส่งเสริมคุ์ณภาพื่ช่วิัติ

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	8

คุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่ข้ึ้�นขึ้องผู้้�ส้งอายุ	เด็กและเยาวัชน	 

ท่�ด�อยโอกาสติามติ�นแบับัขึ้องสภากาชาดไทย

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	5

การพัื่ฒนาระบับัอาสาสมัค์ร 

แบับับ้ัรณาการ

เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	5

สภากาชาดไทยเป็็นองค์์กรผู้้�นำา

ด�านอาสาสมัค์รขึ้องป็ระเทศไทย

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	9

ระบับับัริห่ารจัดการอาสาสมัค์รแบับับ้ัรณาการ

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	6

การพัื่ฒนาระบับับัริห่ารจัดการ 

แบับับ้ัรณาการเชิงรุก

เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	6

ม่การบัริห่ารจัดการทรัพื่ยากร

ท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่	โป็ร่งใส	

เป็็นมาติรฐานเด่ยวักัน	และสามารถื

ส่�อสารกับักลุ่มเป้็าห่มายด�วัยขึ้�อม้ลท่�ถ้ืกติ�อง	

ค์รบัถื�วัน	เช่�อถ่ือได�	และทันเวัลา

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	10

ระบับัเทค์โนโลย่สารสนเทศท่�ทันสมัยและเพิื่�มป็ระสิทธิภาพื่

การบัริการขึ้องสภากาชาดไทย

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	11

ระบับัการบัริห่ารจัดการท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	12

การส่�อสารและการป็ระชาสัมพัื่นธ์ขึ้องสภากาชาดไทย

เขึ้�าถ้ืงกลุ่มเป้็าห่มายทั�วัถ้ืง	และอย่างรวัดเร็วั

	ยุู่ทธิศ�สติ์ร์สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	ปี	พ.ศ.	2560	-	2564
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 สำานักงานบัริห่ารเป็็นศ้นย์การขัึ้บัเค์ล่�อนสภากาชาดไทยติามพัื่นธกิจท่�รับัผิู้ดชอบั	และเป็็นศ้นย์บัริห่ารงาน 
กลางขึ้องสภากาชาดไทย

พันำธิกิจ 
	 สำานักงานบัริห่าร	ม่ห่น�าท่�รับัผิู้ดชอบังานขึ้องสภากาชาดไทยด�านงานป็ระชุมผู้้�บัริห่ารระดับัส้ง	งานพิื่ธ่การ 
งานสารบัรรณ	 การสร�างภาพื่ลักษณ์องค์์กร	 การสร�างค์วัามสัมพื่ันธ์กับัขึ้บัวันการกาชาดและเส่�ยวัวังเด่อนแดง 
ระห่ว่ัางป็ระเทศ		การวัางแผู้นยุทธศาสติร์	และการบัริห่ารจัดการค์วัามเส่�ยง

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์		
	 1.		ด�านการบัริห่ารจัดการงานป็ระชุมผู้้�บัริห่ารระดับัส้ง	งานพิื่ธ่การ	และงานสารบัรรณ
	 2.		ด�านการส่�อสารองค์์กรและค์วัามเช่�อถ่ือศรัทธา			
	 3.		ด�านวิัเทศสารสนเทศ
	 4.		ด�านการจัดทำาแผู้นยุทธศาสติร์ขึ้องสภากาชาดไทย
	 5.		ด�านการบัริห่ารค์วัามเส่�ยงขึ้องสภากาชาดไทย
	 6.		ด�านการป็รับัป็รุงป็ระสิทธิภาพื่การป็ฏิิบััติิงาน	
ดำาเนินการติามยุทธศาสติร์สภากาชาดไทย	ดังน่�
ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	6	 	 การพัื่ฒนาระบับับัริห่ารจัดการแบับับ้ัรณาการเชิงรุก
ผู้ลผู้ลิติท่�	11	 	 ระบับัการบัริห่ารจัดการท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่

สำ�นัำกง�นำบัริห�ร	ประกอบัด้็วยู่	4	หนำ�วยู่ง�นำ	คืำอ
	 1.		ฝ่้ายบัริห่ารงานทั�วัไป็
	 2.		สำานักวิัเทศสัมพัื่นธ์
 3.		สำานักสารนิเทศและส่�อสารองค์์กร
	 4.		สำานักนโยบัายและยุทธศาสติร์
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ฝ่่�ยู่บัริห�รง�นำทั�วไป

	 ภารกิจฝ้่ายบัริห่ารงานทั�วัไป็	 จัดการป็ระชุมผู้้�บัริห่ารระดับัส้ง	 ได�แก่	 ค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย	
ปี็ละ	4	ค์รั�ง	ค์ณะกรรมการบัริห่ารสภากาชาดไทย	เด่อนละ	1	ค์รั�ง	และค์ณะกรรมการเจ�าห่น�าท่�สภากาชาดไทย 
วัันพุื่ธเวั�นวัันพุื่ธ	ขึ้องทุกเด่อน	งานเลขึ้านุการกิจ	การป็ระสานงานและอำานวัยการอ่�นๆ
 งานพิื่ธ่การการเสด็จพื่ระราชดำาเนินขึ้องสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	
สยามบัรมราชกุมาร่	และพื่ระบัรมวังศานุวังศ์	

สำ�นัำกวิเทศสัมพันำธ์ิ

	 สำานักวิัเทศสัมพัื่นธ์	 เป็็นห่น่วัยงานห่ลักท่�รับัผิู้ดชอบังานด�านค์วัามสัมพัื่นธ์ระห่ว่ัางป็ระเทศ	 ทั�งในระดับั 
ทวัิภาค์่และพื่หุ่ภาค์่	 ติิดติ่อป็ระสานงานเสริมสร�างค์วัามสัมพื่ันธ์กับัสภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดง 
นานาป็ระเทศ	ค์ณะกรรมการกาชาดระห่ว่ัางป็ระเทศ	(ICRC)	สห่พัื่นธ์สภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่ว่ัาง 
ป็ระเทศ	 (IFRC)	 และองค์์การระห่วั่างป็ระเทศอ่�นๆ	 อ่กทั�ง	 รับัผู้ิดชอบังานป็ระชุมระห่ว่ัางป็ระเทศ	 งานเผู้ยแพื่ร่ 
กฎห่มายมนุษยธรรมระห่ว่ัางป็ระเทศ	 งานกิจกรรมสานสัมพัื่นธ์ค์รอบัค์รัวั	 (Restoring	 Family	 Links)	 งานพิื่ธ่การ 
ต่ิางป็ระเทศและติ�อนรับัแขึ้กผู้้�มาเย่อนจากนานาป็ระเทศ

สรุปกิจกรรมในำปี	พ.ศ.	2562	ในำด้็�นำติ์��งๆ	ดั็งนีำ�
1.	ก�รประส�นำคำว�มร�วมมือและคำว�มสัมพันำธ์ิระหว��งประเทศ
 1.1	 กิจกรรมถัอด็บัทเรียู่นำก�รติ์อบัโติ์้ภัยู่พิบััติ์ิและก�รฟ้้�นำคำืนำส่�สภ�พปกติ์ิหลังเกิด็ภัยู่พิบััติ์ิจ�ก	
เหตุิ์ก�รณ์เขื�อนำเซเปียู่นำเซนำำ��น้ำอยู่แติ์ก
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วัันท่�	22	-	23	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	สำานักวิัเทศสัมพัื่นธ์	สำานักงานบัริห่าร	ร่วัมกับัองค์์การกาแดงลาวั	จัดกิจกรรม
ถือดบัทเร่ยนการติอบัโติ�ภัยพิื่บััติิและการฟ้้�นค่์นส่้สภาพื่ป็กติิห่ลังเกิดภัยพิื่บััติิ	จากเห่ตุิการณ์เข่ึ้�อนเซิเปี็ยนเซินำ�าน�อยแติก
เน่�องในโอกาสวัันกาชาดโลก	ปี็	พื่.ศ.	2562	ณ	โรงแรมลายทอง	จังห่วััดอุบัลราชธาน่	ในการน่�	ผู้้�บัริห่ารและเจ�าห่น�าท่�

สภากาชาดไทยและองค์์การกาแดงลาวัท่�เก่�ยวัขึ้�องกับัการบัรรเทาภัยพิื่บััติิ	ผู้้�แทนขึ้องค์ณะกรรมการกาชาดระห่ว่ัางป็ระเทศ	
และสห่พัื่นธ์สภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่ว่ัางป็ระเทศ	สำานักงานกรุงเทพื่ฯ	เขึ้�าร่วัมกิจกรรม	รวัมทั�งสิ�น	73	ค์น

	 1.2	 คำณะผู้่้แทนำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่ร�วมเฉลิมฉลองว�ระคำรบัรอบั	 70	 ปี	 อนำุสัญญ�เจนำีว�	 ฉบัับัป	ี	
พ.ศ.	2497
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วัันท่�	8 พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะผู้้�แทนสภากาชาดไทย	นำาโดย	นายเติช	บุันนาค์	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย
ฝ่้ายบัริห่าร	และ	นายสวันิติ	ค์งสิริ	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายวิัเทศสัมพัื่นธ์	เดินทางเขึ้�าร่วัม

งานเฉลิมฉลองวัาระค์รบัรอบั	70	ปี็ อนุสัญญาเจน่วัา	ฉบัับัปี็	พื่.ศ.	2497	ภายใติ�หั่วัขึ้�อ	“ค์วัามเป็็นจริงและค์วัามเก่�ยวัขึ้�อง
ขึ้องอนุสัญญาเจน่วัาในโลกห่ลายมิติิในยุค์ร่วัมสมัย”	(Actuality	& 	Relevance	of	the	Geneva	Conventions	

in	the	Contemporary	Multi-Dimensional	World)	ซ้ิ�งจัดข้ึ้�นโดย	กรมพื่ระธรรมน้ญ	กระทรวังกลาโห่ม
และค์ณะกรรมการกาชาดระห่ว่ัางป็ระเทศ	(International	Committee	of	the	Red	Cross	ห่ร่อ	ICRC)

ณ	ห่อป็ระชุมกองทัพื่เร่อ	กรุงเทพื่ฯ

	 1.3	กิจกรรมทีมสัมพันำธ์ิ	คำรั�งที�	3	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2562
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วัันท่�	29	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	สภากาชาดไทย	ร่วัมกับัค์ณะกรรมการกาชาดระห่ว่ัางป็ระเทศ	(ICRC)	
และสห่พัื่นธ์สภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่ว่ัางป็ระเทศ	(IFRC)	สำานักงานกรุงเทพื่ฯ	ร่วัมกันจัดกิจกรรม

ท่มสัมพัื่นธ์ขึ้บัวันการกาชาด	ป็ล้กป่็าชายเลน	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	โดยม่	นายสวันิติ	ค์งสิริ 	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	
ฝ่้ายวิัเทศสัมพัื่นธ์	ผู้้�แทนสภากาชาดไทยเป็็นป็ระธาน	ณ	สถืานพัื่กฟ้้�นสวัางค์นิวัาส	สภากาชาดไทย	จังห่วััดสมุทรป็ราการ

  
2.	 ก�รประส�นำง�นำอำ�นำวยู่คำว�มสะด็วกให้ผู้่้แทนำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่เข้�ร�วมประชิุม/สัมมนำ�/	
	 อบัรมระหว��งประเทศ
	 ในปี็	พื่.ศ.	2562	ทางสำานักวิัเทศสัมพัื่นธ์ได�ป็ระสานงานอำานวัยค์วัามสะดวักให่�กับัค์ณะผู้้�บัริห่าร	รวัมถ้ืง 
บุัค์ลากรสภากาชาดไทย	ในการเดินทางเขึ้�าร่วัมป็ระชุม/สัมมนา/อบัรมระห่ว่ัางป็ระเทศต่ิางๆ	อาทิ
	 •	 ก�รประชิุมถัอด็บัทเรียู่นำจ�กเหติ์ุก�รณ์แผู้�นำด็ินำไหวในำสหพันำธิ์ส�ธิ�รณรัฐประชิ�ธิิปไติ์ยู่เนำป�ล	
ปี	พ.ศ.	2558	เมื�อวันำที�	4	–	7	มีนำ�คำม	พ.ศ.	2562	ณ	สหพันำธ์ิส�ธิ�รณรัฐประชิ�ธิิปไติ์ยู่เนำป�ล

การป็ระชุมถือดบัทเร่ยนจากเห่ตุิการณ์แผู่้นดินไห่วัในสห่พัื่นธ์สาธารณรัฐป็ระชาธิป็ไติยเนป็าล

	 •	การป็ระชุมค์วัามร่วัมม่อป็ระจำาภ้มิภาค์เอเช่ยแป็ซิิฟิ้ก	 ป็ระจำาปี็	 พื่.ศ.	 2562	ณ	 กรุงกัวัลาลัมเป็อร์	
สห่พัื่นธรัฐมาเลเซ่ิย	เม่�อวัันท่�	13	-	15	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562		
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การป็ระชุมค์วัามร่วัมม่อป็ระจำาภ้มิภาค์เอเช่ยแป็ซิิฟิ้ก	(AP	Cooperation	Meeting)

	 •	 ค์ณะผู้้�แทนสภากาชาดไทย	 เขึ้�าร่วัมการป็ระชุมกาชาดและเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่วั่างป็ระเทศ	 
(Red	Cross	Red	Crescent	Statutory	Meetings)	เม่�อวัันท่�	4	-	12	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	ณ	ศ้นย์การป็ระชุม 
นานาชาติิเจน่วัา	ณ	นค์รเจน่วัา	 สมาพื่ันธรัฐสวัิส	 ภายใติ�แนวัค์วัามค์ิด	 “พื่ลังแห่่งมนุษยธรรม”	 โดยม่การห่ารอ่	 
อภิป็รายและลงมติิในป็ระเด็นสำาค์ัญติ่างๆ	 ด�านมนุษยธรรม	 โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง	 การนำากฎห่มายมนุษยธรรม 
ระห่ว่ัางป็ระเทศไป็ใช�ในระดับัท�องถิื�น	การเน�นผู้้�เป็ราะบัางมากข้ึ้�น	และการสร�างค์วัามเช่�อใจในงานด�านมนุษยธรรม

การป็ระชุม	Red	Cross	Red	Crescent	Statutory	Meetings
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3.	ก�รถัว�ยู่ก�รต้ิ์อนำรับัร�ชิอ�คัำนำตุิ์กะและผู้่้ม�เยืู่อนำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

วัันท่�	14	กันยายน	พื่.ศ.	2562	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่
อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	ถืวัายการติ�อนรับั	Her	Royal	Highness	Dato’	Seri	Diraja	Tan	Sri	Tunku	Puteri	

Intan	Safinaz	binta	Almarhum	Sultan	Abdul	Halim	Mu’adzam	Shah,	Tunku	Temenggong	Kedah
ป็ระธานสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงมาเลเซ่ิย	ในโอกาสเสด็จเย่อนสภากาชาดไทย	และพื่ระราชทานเล่�ยงพื่ระกระยาห่ารกลางวััน

ณ	ห่�องป็ระชุมให่ญ่	ชั�น	9	อาค์ารเทิดพื่ระเก่ยรติิสมเด็จพื่ระญาณสังวัร	(เจริญ	สุวัฑฺูฒโน)
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วัันท่�	7	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562 นายมิเกล	วิัลลาโรเอล รองป็ระธานสห่พัื่นธ์สภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่ว่ัางป็ระเทศ	
ภ้มิภาค์อเมริกา	เขึ้�าเย่�ยมค์ารวัะ	นายเติช	บุันนาค์ ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายบัริห่าร

ณ	อาค์ารเทิดพื่ระเก่ยรติิสมเด็จพื่ระญาณสังวัร	(เจริญ	สุวัฑฺูฒโน)

4.	ง�นำเผู้ยู่แพร�กฎหม�ยู่มนุำษยู่ธิรรมระหว��งประเทศ
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วัันท่�	23	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่
อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	เสด็จพื่ระราชดำาเนินทรงเป็็นป็ระธาน	ในการแสดงป็าฐกถืา	

“สมเด็จเจ�าฟ้้ามห่าจักร่สิรินธร”	ค์รั�งท่�	9	ในหั่วัขึ้�อ	“กระบัวันการสันติิภาพื่อาเจะฮ์	(ค์.ศ.	1999	–	2005)	:	กุญแจสำาคั์ญ 
ส่้ทางออกท่�ยั�งยน่”	บัรรยายโดย	His	Excellency	Dr.	Hassan	Wirajuda	อด่ติรัฐมนติร่ว่ัาการกระทรวังการต่ิางป็ระเทศ	

สาธารณรัฐอินโดน่เซ่ิย	ณ	วิัเทศสโมสร	กระทรวังการต่ิางป็ระเทศ

5.	ง�นำบัริก�รด้็�นำกิจกรรมส�นำสัมพันำธ์ิคำรอบัคำรัว	(Restoring	Family	Links)
	 สำานักวัิเทศสัมพื่ันธ์	 ป็ฏิิบััติิห่น�าท่�ในการสานสัมพื่ันธ์ค์รอบัค์รัวั	 โดยให่�ค์วัามช่วัยเห่ล่อแก่บัุค์ค์ลท่� 
ขึ้าดการติิดติ่อส่�อสารห่ร่อพื่ลัดพื่รากจากกัน	 โดยม่สาเห่ติุอันเน่�องมาจากภัยการส้�รบั	 ภัยพื่ิบััติิทางธรรมชาติิ	
การอพื่ยพื่โยกย�ายถืิ�นฐาน	 ห่ร่อการถื้กจับักุมค์ุมขึ้ัง	 ให่�ได�กลับัมาพื่บักับัค์รอบัค์รัวัอ่กค์รั�ง	 โดยม่วััติถืุป็ระสงค์ ์
เพ่ื่�อลดค์วัามวิัติกกังวัลขึ้องบุัค์ค์ลท่�ติ�องพื่ลัดพื่รากจากค์รอบัค์รัวั	

  งานบัริการด�านกิจกรรมสานสัมพัื่นธ์ค์รอบัค์รัวั	ป็ระกอบัไป็ด�วัยการส่บัห่าติิดติามสมาชิกขึ้องค์รอบัค์รัวั 
ท่�ส้ญห่ายติามค์ำาร�องขึ้องญาติิโดยติรง	(Tracing	Request)	รวัมถ้ืงค์ำาร�องท่�ส่งผู่้านสภากาชาด/สภาเส่�ยวัวังเด่อนแดง	
และค์ณะกรรมการกาชาดระห่ว่ัางป็ระเทศ	สำานักงานป็ระจำาป็ระเทศท่�ผู้้�ย่�นค์ำาร�องพื่ำานักอย่้	อ่กทั�งการเป็็นส่�อกลาง
ในการนำาส่งข่ึ้าวัสารขึ้องค์รอบัค์รัวัผู่้านทางจดห่มายกาชาด	(Red	Cross	Message)	

	 ในปี็	พื่.ศ.	 2562	 ผู้้�แทนสำานักวิัเทศสัมพัื่นธ์	 สำานักงานบัริห่าร	 ร่วัมกับัผู้้�แทนจากค์ณะกรรมการกาชาด 
ระห่ว่ัางป็ระเทศ	(ICRC)	สำานักงานภ้มิภาค์กรุงเทพื่ฯ	ได�เดินทางเขึ้�าเย่�ยมผู้้�ติ�องกัก	ณ	สำานักงานติรวัจค์นเขึ้�าเม่องสวันพื่ล้	
กรุงเทพื่ฯ	 เพื่่�อให่�ค์วัามช่วัยเห่ล่อในการติิดติ่อญาติิ	 อ่กทั�ง	 ม่โอกาสได�เขึ้�าร่วัมในการป็ระชุมระดับัภ้มิภาค์ 
ด�านกิจกรรมสานสัมพัื่นธ์ค์รอบัค์รัวั	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	(Restoring	Family	Links	-	RFL	Regional	Meeting	
2019)	เม่�อวัันท่�	2	–	4	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2562	ณ	โรงแรมวิันเซิอร์	สว่ัทส์	กรุงเทพื่ฯ
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สำ�นัำกส�รนิำเทศและสื�อส�รองค์ำกร

	 สำานักสารนิเทศและส่�อสารองค์์กร	 เป็็นศ้นย์กลางในการให่�ค์วัามร่วัมม่อด�านป็ระชาสัมพื่ันธ์แก่ 
ห่น่วัยงานติ่างๆ	 ขึ้องสภากาชาดไทย	 รับัผู้ิดชอบังานด�านการจัดห่า	 รวับัรวัมขึ้�อม้ลขึ้่าวัสารจากห่น่วัยงานขึ้อง 
สภากาชาดไทยเพื่่�อเผู้ยแพื่ร่แก่ห่น่วัยงานภายใน	 ภายนอกและแก่สาธารณะ	 ให่�บัริการขึ้�อม้ลขึ้่าวัสารผู้่าน 
Call	 Center	 1664	 ผู้ลิติส่ �อติ่างๆ	 เพื่่�อการป็ระชาสัมพื่ันธ์	 งานสร�างเค์ร่อขึ้่ายค์วัามสัมพื่ันธ์กับัองค์์กร 
สาธารณชน	 และส่�อมวัลชน	 ดำาเนินงานในด�านงานพื่ิพื่ิธภัณฑู์สภากาชาดไทย	 เพื่่�อให่�เป็็นศ้นย์การเร่ยนร้� 
ป็ระวััติิศาสติร์ค์วัามเป็็นมาขึ้องสภากาชาดไทย

สำ�นัำกส�รนิำเทศและสื�อส�รองค์ำกร	ประกอบัด้็วยู่	2	กลุ�มง�นำ	และ	1	ง�นำ	คืำอ
	 1.		กลุ่มงานสารนิเทศ
	 2.		กลุ่มงานส่�อสัมพัื่นธ์
	 3.		งานพิื่พิื่ธภัณฑ์ูและห่อจดห่มายเห่ตุิสภากาชาดไทย

ผู้ลก�รด็ำ�เนิำนำง�นำติ์ลอด็ปี	พ.ศ.	2562	อ�ทิ
1.	ง�นำเอกส�รสิ�งพิมพ์
	 1.1	 จัดทำาจดห่มายขึ้่าวั	 “กาชาดสัมพื่ันธ์”	 เผู้ยแพื่ร่รายป็ักษ์	 24	 ฉบัับั	 ฉบัับัละ	 2,500	 เล่ม	 
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	 1.2	จัดทำานิติยสาร	“สนองโอฐสภากาชาดไทย”	เผู้ยแพื่ร่ราย	3	เด่อน	รวัม	4	ฉบัับั	ฉบัับัละ	8,000	เล่ม	

  

	 1.3	 จัดทำาห่นังส่อพื่ระราชกรณ่ยกิจสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	
สยามบัรมราชกุมาร่	อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2561	จำานวัน	1,000	เล่ม
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	 1.4	จัดทำาสมุดป็ฏิิทินกิจกรรมและห่มายเลขึ้โทรศัพื่ท์	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	จำานวัน	5,000	เล่ม

2.	ง�นำผู้ลิติ์ร�ยู่ก�รวิทยุู่	
	 2.1	ผู้ลิติรายการวิัทยุ	“สภากาชาดไทย	Red	Cross	On	Radio”	ร่วัมกับัสถืาน่วิัทยุกระจายเส่ยงมห่าวิัทยาลัย 
ราชมงค์ลธัญบุัร่	F.M.89.5	MHz	ออกอากาศทุกวัันเสาร์	ตัิ�งแต่ิเวัลา	04.00	–	04.30	น.
	 2.2	ผู้ลิติรายการวัิทยุ	 “กาชาดเพื่่�อช่วัิติ”	 ร่วัมกับัสถืาน่วัิทยุกระจายเส่ยงกรมการขึ้นส่งทห่ารบัก	 
F.M.102	MHz	ออกอากาศทุกวัันห่ลังข่ึ้าวัติ�นชั�วัโมง	เวัลา	11.00	น.
	 2.3	ผู้ลิติรายการวัิทยุ	 “สารพื่ันค์วัามร้�ค์้ ่กาชาด”	 ร่วัมกับัสถืาน่วัิทยุกระจายเส่ยงกรมการขึ้นส่ง 
ทห่ารบัก	F.M.102	MHz	ออกอากาศทุกวัันห่ลังข่ึ้าวัเท่�ยง	เวัลา	12.05	น.
  

3.	ง�นำผู้ลิติ์ภ�รกิจประชิ�สัมพันำธ์ิเผู้ยู่แพร�ส่�ส�ธิ�รณะในำร่ปแบับัติ์��งๆ	
	 3.1	นิทรรศการ	 126	 ป็ี	 และค์วัามสัมพื่ันธ์ระห่วั่างกาชาดไทยและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงมาเลเซิ่ย 
ในโอกาสท่�สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ในงานถืวัายเล่�ยงพื่ระกระยาห่ารกลางวัันแด่	 เจ�าห่ญิง 
ดาโต๊ิะ	 เสร่	 ดิราชา	 ตัิน	ศร่	 ตัินก้	 ปุ็เติร่	 อินตัิน	ซิาฟิ้นาซิ	บิันต่ิ	 อัลมาฮัม	 สุลต่ิาน	อับัดุล	ฮาลิม	 มุอาซิซัิม	ชาห์่	
ติันก้	 เติเมงกอง	 เค์ดาห่์	 ป็ระธานสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงมาเลเซิ่ยและค์ณะ	 เม่�อวัันท่�	 14	 กันยายน	พื่.ศ.	 2562 
ณ	อาค์ารเทิดพื่ระเก่ยรติิส	มเด็จพื่ระญาณสังวัร	(เจริญ	สุวัฑฺูฒโน)
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นิทรรศการ	126	ปี็	และค์วัามสัมพัื่นธ์ระห่ว่ัางกาชาดไทยและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงมาเลเซ่ิย

	 3.2	งานเผู้ยแพื่ร่ข่ึ้าวัผู่้านส่�อมวัลชนและส่�อสังค์มออนไลน์

Facebook	:	The	Thai	Red	Cross	Society

เว็ับัไซิต์ิขึ้องสภากาชาดไทย	https://www.redcross.or.th/news/
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4.	โคำรงก�รและกิจกรรมเพื�อก�รประชิ�สัมพันำธ์ิภ�รกิจของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
 4.1	โคำรงก�รก�ชิ�ด็รวมพลจิติ์อ�ส�	:	Share	&	Show	

   
วัันท่�	17	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	นายเติช	บุันนาค์	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายบัริห่าร	เป็็นป็ระธานเปิ็ดโค์รงการ

กาชาดรวัมพื่ลจิติอาสา	:	Share	&	Show	ณ	ลานกิจกรรม	ชั�น	LG	สยามสแค์วัร์วััน	ม่ร้ป็แบับักิจกรรมดำาเนินการ	“Show”	
โดย	อาสายุวักาชาด	อาสากาชาด	และศิลปิ็น-ดาราจิติอาสา	เพ่ื่�อสร�างกระแส	“Share”	ในส่�อต่ิางๆ	และโซิเช่ยลม่เด่ย

	โดยมุ่งเน�นให่�เยาวัชนค์นรุ่นให่ม่และกลุ่มค์นวััยทำางานท่�ม่จิติอาสาร่วัมสมัค์รเป็็นอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	ม่จำานวันผู้้�สมัค์ร
จิติอาสากับัสภากาชาดไทย	รวัมทั�งสิ�น	892	ค์น	แบ่ังเป็็นสมัค์รออนไลน์	จำานวัน	283	ค์น	และสมัค์รภายในงาน	จำานวัน	609	ค์น

	 4.2	ง�นำเสวนำ�ก�ชิ�ด็	126	ปี	แห�งก�รให้

   

วัันท่�	22	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	นายสวันิติ	ค์งสิริ	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายวิัเทศสัมพัื่นธ์	เป็็นป็ระธานเปิ็ดงาน
เสวันากาชาด	126	ปี็	แห่่งการให่�	ณ	ห่�องป็ระชุม	1201	ชั�น	12	โซิน	B	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

 
5.	พิพิธิภัณฑ์์สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	
 5.1	ภ�รกิจด้็�นำง�นำพิพิธิภัณฑ์์สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	
	 งานอนุรักษ์วััติถืุ	 ทำาทะเบั่ยนวััติถืุ	 งานนำาชมพื่ิพื่ิธภัณฑู์ฯ	 โดยให่�ค์วัามร้�ค์วัามเขึ้�าใจเก่�ยวักับัป็ระวััติิ 
ค์วัามเป็็นมาและภารกิจห่น�าท่�ขึ้องสภากาชาดไทย	 ติั�งแติ่ในอด่ติถื้งป็ัจจุบััน	 การป็ระชาสัมพื่ันธ์	 และการจัด 
นิทรรศการห่มุนเวั่ยนในโอกาสติ่าง	 ๆ	 การพื่ัฒนาระบับับัริห่ารจัดการพื่ิพื่ิธภัณฑู์อิเล็กทรอนิกส์	 รวัมถื้งการจัด 
กิจกรรมเสริมค์วัามร้�ให่�แก่เด็กเยาวัชน	ติลอดจนงานธุรการ	การเงิน	และงานพัื่ฒนาบุัค์ลากร
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	 5.2	ภ�รกิจด้็�นำง�นำจด็หม�ยู่เหตุิ์สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 รวับัรวัมเอกสารท่�ม่คุ์ณค่์าท่�เก่�ยวักับัป็ระวััติิ	 ค์วัามเป็็นมาขึ้องสภากาชาดไทย	 วิัเค์ราะห์่	ป็ระเมินคุ์ณค่์า 
เอกสาร	 จัดเร่ยง	 และทำาค์ำาอธิบัายเอกสารจดห่มายเห่ตุิ	 การจัดเก็บัและรักษาเอกสารจดห่มายเห่ตุิติ�นฉบัับัและ 
เอกสารจดห่มายเห่ติุในร้ป็ดิจิทัลติ่างๆ	 ให่�ค์งอย้่เพื่่�อใช�ป็ระโยชน์ติ่อไป็	 รวัมทั�งให่�บัริการค์�นค์วั�าขึ้�อม้ลเก่�ยวักับั 
การจัดการเอกสารและเอกสารจดห่มายเห่ตุิแก่ห่น่วัยงานภายในและบุัค์ค์ลทั�วัไป็

  
	 พิื่พิื่ธภัณฑ์ูสภากาชาดไทย	และห่อจดห่มายเห่ตุิมหิ่ดลวังศานุสรณ์	เปิ็ดให่�ชมนิทรรศการ	วัันจันทร์	-	ศุกร์		 
เวัลา	 9.00	 -	 16.00	 น.	 สำาห่รับัการค์�นค์วั�าในห่อจดห่มายเห่ติุมห่ิดลวังศานุสรณ	์ ห่ากม่ค์วัามป็ระสงค์ต์ิ�องการ 
ค์�นค์วั�าขึ้�อม้ลเป็็นการเฉพื่าะ	สามารถืทำาห่นังส่อเป็็นลายลักษณ์อักษรเพ่ื่�อขึ้ออนุญาติเขึ้�าค์�นค์วั�า

สำ�นัำกนำโยู่บั�ยู่และยุู่ทธิศ�สติ์ร์
 รับัผิู้ดชอบังานแผู้น	ยุทธศาสติร์	 การจัดทำาแผู้นงานโค์รงการ	ป็ระสานแผู้นงานโค์รงการ	 การติิดติาม 
และป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบััติิงานขึ้องสภากาชาดไทย
1.	ผู้ลก�รด็ำ�เนิำนำง�นำด้็�นำยุู่ทธิศ�สติ์ร์และแผู้นำของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 1.1	จัดทำาแผู้นป็ฏิิบััติิการสภากาชาดไทยฉบัับัท่�ได�รับัอนุมัติิ	ป็ระจำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562
	 1.2	จัดทำาแผู้นป็ฏิิบััติิการสภากาชาดไทยฉบัับัขึ้าข้ึ้�น	ป็ระจำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2563
	 1.3	 ดำาเนินการป็ระสานงานด�านยุทธศาสติร์และแผู้นงานกับัสำานักงบัป็ระมาณ	 สำานักนายกรัฐมนติร่	
และสำานักงานสภาพื่ัฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่่งชาติิ	 สำานักงานสภาพื่ัฒนาการเศรษฐกิจและสังค์ม 
แห่่งชาติิ	 เพื่่�อค์วัามสอดค์ล�องขึ้องแผู้นยุทธศาสติร์และแผู้นป็ฏิิบััติิการสภากาชาดไทยกับัแผู้นพื่ัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังค์มแห่่งชาติิ	ฉบัับัท่�	12	(พื่.ศ.	2560	-	2565)	และยุทธศาสติร์ชาติิ	20	ปี็
	 1.4	 จัดโค์รงการอบัรม	 “Objectives	 and	 Key	 Results”	 ให่�แก่เจ�าห่น�าท่�ด�านนโยบัายยุทธศาสติร์ 
แก่ห่น่วัยงานในสภากาชาดไทย	 และศ้กษาด้งานการดำาเนินงานยุทธศาสติร์ขึ้องสภาพื่ัฒน์ฯ	 ณ	 สำานักงาน 
สภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่่งชาติิ	และจังห่วััดสุพื่รรณบุัร่	เม่�อวัันท่�	21	-	22	กุมภาพัื่นธ์	พื่.ศ.	2562
	 1.5	ป็ระสานงานกับัสำานักงานค์ณะกรรมการวิัจัยแห่่งชาติิ	 (วัช.)	 ในการเช่�อมโยงงานวิัจัย	การพัื่ฒนา 
ระบับัขึ้�อม้ลข่ึ้าวัสารการวิัจัย
	 1.6	จัดป็ระชุมเพ่ื่�อช่�แจงแก่นักวิัจัยในการเข่ึ้ยนขึ้�อเสนอโค์รงการวิัจัยป็ระจำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	
เม่�อวัันท่�	8	กุมภาพัื่นธ์	พื่.ศ.	2562	ณ	ห่�องป็ระชุมให่ญ่	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์
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	 1.7	 ป็ระชุมเพื่่�อจัดเติร่ยมแผู้นป็ฏิิบััติิการ	 3	 ป็ี	 (พื่.ศ.	 2563	 -	 2565)	 ให่�เช่�อมโยงยุทธศาสติร์ขึ้อง 
สภากาชาดไทย	สอดค์ล�องกับัยุทธศาสติร์ชาติิ	20	ปี็
	 1.8	การจัดทำาค่้์ม่อแนวัทางยุทธศาสติร์	เสนอแก่	24	ห่น่วัยงานในสภากาชาดไทย

2.	ผู้ลก�รด็ำ�เนิำนำง�นำด้็�นำยุู่ทธิศ�สติ์ร์และแผู้นำของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 2.1	 จัดทำารายงานผู้ลการป็ฏิิบััติิงานรายเด่อน	 ติามติัวัช่�วััดห่ลักขึ้องสภากาชาดไทยท่�นำาส่งสำานัก 
งบัป็ระมาณ	 ในระบับัรายงาน	 “การป็ฏิิบััติิงานการบัันท้กผู้ลการป็ฏิิบััติิงาน/ผู้ลการใช�จ่ายงบัป็ระมาณ	 ระบับั 
ฐานขึ้�อม้ลแผู้น/ผู้ลการป็ฏิิบััติิงาน	และผู้ลการใช�จ่ายงบัป็ระมาณ”	(BB	–	EvMIS	:	Budget	Bureau	–	Evaluation	
Management	Information	System)
	 2.2	 จัดทำารายงานการติิดติามผู้ลการป็ฏิิบััติิงาน	 รายไติรมาส	 จำานวัน	 4	 ฉบัับั/ปี็	 ซ้ิ�งเป็็นการรายงาน 
การติิดติามผู้ลการป็ฏิิบััติิงาน	ติามแผู้นป็ฏิิบััติิการปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562
	 2.3	 จัดทำารายงานป็ระเมินผู้ลค์วัามสำาเร็จในการนำาส่งผู้ลผู้ลิติติามยุทธศาสติร์และเป็้าห่มายการ 
ให่�บัริการขึ้องห่น่วัยงานในสังกัดสภากาชาดไทย	ติามแผู้นป็ฏิิบััติิการสภากาชาดไทย	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2561
	 2.4	จัดการฝึ้กอบัรมเชิงป็ฏิิบััติิการ	เร่�อง	“การติิดติามและป็ระเมินผู้ล”	ป็ระจำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	
ให่�แก่เจ�าห่น�าท่�วัิเค์ราะห่์นโยบัายและแผู้น	 เจ�าห่น�าท่�ผู้้�ป็ฏิิบััติิงานด�านยุทธศาสติร์และแผู้นขึ้องสภากาชาดไทย	 
ณ	ห่�อง	Mandarin	C	ชั�น	1	โรงแรมแมนดาริน	แมนเนจ	บัาย	เซ็ินเติอร์พื่อยท์	โดยม่ผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรม	จำานวัน	
66	ค์น	จาก	23	ห่น่วัยงานในสภากาชาดไทย
	 2.5	ป็ระสานงานกับัสำานักงานสภาพัื่ฒนาการเศรษฐกิจและสังค์มแห่่งชาติิ	ในการพัื่ฒนาระบับัติิดติาม 
และป็ระเมินผู้ลแห่่งชาติิ	 ในส่วันท่�สภากาชาดไทยดำาเนินการ	 และจัดทำารายงานในระบับัรายงานติิดติามและ 
ป็ระเมินผู้ลแห่่งชาติิ
	 2.6	 จัดการอบัรม	 “ระบับัรายงานการติิดติามและป็ระเมินผู้ลแห่่งชาติ	ิ (eMENSCR	 –	 Electronic 
Monitoring	and	Evaluation	System	of	National	Strategy	and	Country	Reform)”	สำาห่รับัเจ�าห่น�าท่� 
สภากาชาดไทย	 ป็ระจำาป็ีงบัป็ระมาณ	 พื่.ศ.	 2562	 ณ	 ศ้นย์เทค์โนโลย่สารสนเทศเพื่่�อการศ้กษา	 ชั�น	 10	
อาค์ารเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย	โดยม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมจำานวัน	59	ค์น	จาก	22 
ห่น่วัยงานในสภากาชาดไทย
	 2.7	 สนับัสนุนวัิชาการด�านการติิดติามและป็ระเมินผู้ลแผู้นงานโค์รงการและการจัดทำาผู้ลการ 
ดำาเนินงานและการรายงานผู้ลสัมฤทธิ�ให่�กับัห่น่วัยงานในสังกัดสภากาชาดไทย
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 เป็็นห่น่วัยงานสนับัสนุนการป็ฏิิบััติิงานขึ้องบุัค์ลากรสภากาชาดไทย	ด�านบัริการยานพื่าห่นะ	การป็ฏิิบััติิ 
พื่ิธ่การทางศุลกากร	 ห่นังส่อเดินทางสำาห่รับัผู้้�บัริห่าร	 และกำากับัด้แลห่น่วัยงานให่�บัริการสังค์ม	 เพื่่�อเร่ยนร้� 
ป็ระวััติิศาสติร์ด�านมนุษยธรรมขึ้องสภากาชาดไทย	และชุมชนติ�นแบับัผู้้�ส้งอายุสุขึ้ภาพื่ด่

พันำธิกิจ
	 เป็็นห่น่วัยงานกลางอำานวัยค์วัามสะดวักให่�แก่ห่น่วัยงานต่ิางๆ	 ภายในสภากาชาดไทย	 โดยดำาเนินการ 
ในด�านการให่�บัริการยานพื่าห่นะ	 การให่�บัริการด�านพื่ิธ่การทางศุลกากร	 ห่นังส่อเดินทางและการติรวัจลงติรา 
และทำาห่น�าท่�กำากับัด้แลห่น่วัยงานท่�ให่�บัริการสังค์มติามเป้็าห่มาย	โดยกำากับัด้แลการบัริห่ารจัดการโค์รงการท่�พัื่ก 
ผู้้�ส้งอายุสวัางค์นิเวัศ	ให่�เป็็นติ�นแบับัชุมชนผู้้�ส้งอายุท่�ม่รายได�ระดับัป็านกลาง	ให่�ม่ช่วิัติอิสระ	ม่คุ์ณค่์า	และพ้ื่�งพื่า 
ตินเอง	ศ้นย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	เขึ้าล�าน	จังห่วััดติราด	ให่�เป็็นแห่ล่งเร่ยนร้�ป็ระวััติิศาสติร์ด�านมนุษยธรรม
ขึ้องสภากาชาดไทย	และศ้นย์สวัางค์นิวัาส	ให่�เป็็นสถืานท่�พัื่กผู่้อนและฟ้้�นฟ้้สุขึ้ภาพื่อนามัยขึ้องป็ระชาชน

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์	
ดำาเนินการติามยุทธศาสติร์สภากาชาดไทย	ดังน่�
ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	4	 	 การพัื่ฒนาและส่งเสริมคุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องป็ระชาชน
ผู้ลผู้ลิติท่�	8		 	 คุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่ข้ึ้�นขึ้องผู้้�ส้งอายุ	เด็ก	และเยาวัชนท่�ด�อยโอกาสติามติ�นแบับัขึ้อง

สภากาชาดไทย
ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	6	 	 การพัื่ฒนาระบับับัริห่ารจัดการแบับับ้ัรณาการเชิงรุก 
ผู้ลผู้ลิติท่�	11	 	 ระบับัการบัริห่ารจัดการท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่
ผู้ลผู้ลิติท่�	12	 	 การส่�อสารและป็ระชาสัมพัื่นธ์ขึ้องสภากาชาดไทย	เขึ้�าถ้ืงกลุ่มเป้็าห่มายทั�วัถ้ืง

และอย่างรวัดเร็วั
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	 สำานักงานกลาง	ม่ห่น�าท่�ให่�บัริการและช่วัยอำานวัยค์วัามสะดวักให่�แก่ห่น่วัยงานต่ิางๆ	ขึ้องสภากาชาดไทย		
รวัมทั�งงานพื่ิธ่การทางศุลกากร	 การให่�บัริการยานพื่าห่นะ	 ภายในสภากาชาดไทย	 กำากับั	 ด้แลห่น่วัยงานท่�
ให่�บัริการสังค์มขึ้องสภากาชาดไทย	 ศ้นย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	 และสถืานท่�พื่ักผู้้�ส้งอายุสวัางค์นิเวัศ 
จากภารกิจดังกล่าวันำามาส่้ห่น�าท่�และค์วัามรับัผิู้ดชอบัขึ้องสำานักงานกลางสรุป็ได�	7	ด�าน	ดังน่�	
	 1.	ให้บัริก�รยู่�นำพ�หนำะแก�ทุกหนำ�วยู่ง�นำในำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	ในปี็	พื่.ศ.	2562	ให่�บัริการผู้้�บัริห่ารและ 
สนับัสนุนการดำาเนินงานขึ้องห่น่วัยงานต่ิางๆ	ทั�งในกรุงเทพื่ฯ	และต่ิางจังห่วััด	จำานวัน	3,210	ค์รั�ง	คิ์ดเป็็นระยะทาง	
196,797	กิโลเมติร
	 2.	 ด็ำ�เนำินำง�นำขอยู่กเว้นำภ�ษีอ�กรก�รนำำ�สิ�งของจ�กติ์��งประเทศ	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 ม่จำานวัน 
148	เร่�อง	ม้ลค่์าสิ�งขึ้อง	อากร	และอ่�นๆ	เป็็นเงินจำานวัน	66,186,525.07	บัาท
	 3.	ปฏิิบััติิ์พิธีิก�รศุลก�กรเพื�อก�รออกของ	ในปี็	พื่.ศ.	2562	ดำาเนินการทั�งสิ�น	44	เร่�อง
	 4.	 อำ�นำวยู่คำว�มสะด็วกผู้่้บัริห�รและเจ้�หน้ำ�ที�ในำก�รทำ�หนัำงสือเดิ็นำท�งร�ชิก�ร	 ในปี็	 พื่.ศ.	 2562	
ดำาเนินการทั�งห่มด	7	เร่�อง
	 5.	กำ�กับัด่็แลศ่นำย์ู่ร�ชิก�รุณย์ู่สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	เข�ล้�นำ	จังหวัด็ติ์ร�ด็
	 6.	กำ�กับัด่็แลอ�คำ�รที�พักผู้่้ส่งอ�ยุู่สว�งคำนิำเวศ	สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 7.	ด่็แลพื�นำที�ศ่นำย์ู่สว�งคำนิำว�ส	สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	ให่�เป็็นไป็ติามนโยบัายขึ้องสภากาชาดไทย	

	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 สำานักงานกลาง	 ม่การพื่ัฒนาและป็รับัป็รุงผู้ลการดำาเนินงานท่�ด่ขึ้้�น	 จัดสิ�งแวัดล�อม 
และบัรรยากาศในองค์์กรท่�เอ่�อติ่อการป็ฏิิบััติิงาน	 เช่น	 การทำากิจกรรม	 5	 ส	 การป็ล้กติ�นไม�โดยรอบัอาค์าร 
การบัริห่ารจัดการระบับัรับัส่งเอกสาร	 ป็ระสานงาน	 สนับัสนุน	 และอำานวัยค์วัามสะดวักในการป็ฏิิบััติิงานขึ้อง
ผู้้�บัริห่าร	 และห่น่วัยงานติ่างๆ	 ในสภากาชาดไทย	 ให่�เป็็นติามนโยบัายขึ้องสภากาชาดไทย	 และค์ณะกรรมการ 
ท่�กำากับัด้แล

ศ่นำย์ู่ร�ชิก�รุณย์ู่สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	เข�ล้�นำ	จังหวัด็ติ์ร�ด็

	 ศ้นย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	 เขึ้าล�าน	 เดิมช่�อศ้นย์สภากาชาดไทย	 บั�านเขึ้าล�าน	 เม่�อวัันท่�	 26	
พื่ฤษภาค์ม	 พื่.ศ.	 2522	 ชาวักัมพื่้ชาได�อพื่ยพื่ห่น่ภัยสงค์รามค์วัามขึ้ัดแย�ง	 ห่ลั�งไห่ลขึ้�ามเขึ้ติชายแดนเขึ้�ามา
ขึ้อค์วัามช่วัยเห่ล่อจากราชอาณาจักรไทยท่�ศ้นย์ราชการุณย์	 ซิ้�งในอด่ติช่�อ	 บั�านเขึ้าล�าน	 ซิ้�งเป็็นห่น้�งในจุดท่� 
ผู้้�อพื่ยพื่นับัแสนช่วิัติมารวัมกัน	ในวัันเด่ยวักันนั�น	สมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	พื่ระบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่ 
พัื่นปี็ห่ลวัง	เสด็จฯ	ไป็ยังบั�านเขึ้าล�าน	เพ่ื่�อพื่ระราชทานค์วัามช่วัยเห่ล่อแก่ผู้้�อพื่ยพื่	โดยม่พื่ระราชเสาวัน่ย์ให่�จัดตัิ�ง 
ศ้นย์สภากาชาดไทยข้ึ้�น	โดยศ้นย์สภากาชาดไทยได�เปิ็ดให่�ค์วัามช่วัยเห่ล่อผู้้�อพื่ยพื่เป็็นเวัลากว่ัา	7	ปี็เศษ	และได� 
ปิ็ดตัิวัลงในวัันท่�	4	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2529

	 ในช่วังแรกท่�ผู้้�อพื่ยพื่อาศัยอย้่ในเขึ้ติพื่่�นท่�ศ้นย์สภากาชาดไทยนั�น	 ผู้้�อพื่ยพื่ติ�องอาศัยอย้่ติามใติ�ร่มไม� 
ใช�เศษพื่ลาสติิกห่ร่อผู้�าท่�ห่ามาได�ทำาเป็็นท่�กำาบัังแดดและฝ้น	ต่ิอมาภายห่ลังได�ม่การสร�างอาค์ารท่�พัื่กชั�วัค์ราวัข้ึ้�นมา 
โดยสร�างจากไม�ไผู่้	มุงด�วัยใบัจาก	ม่การสอนวิัชาช่พื่ให่�แก่ผู้้�อพื่ยพื่	สอนภาษา	สอนการป็ล้กผัู้ก	เล่�ยงสัติว์ั	ม่เจ�าห่น�าท่� 
จากสภากาชาดไทยเขึ้�ามาช่วัยเห่ล่อในเร่�องยา	 เวัชภัณฑู์	 และการรักษา	 โดยห่ลังจากการป็ิดศ้นย์ดังกล่าวั	 
สภากาชาดไทยได�ขึ้อให่�ชุดค์วับัคุ์มทห่ารพื่รานนาวิักโยธินท่�	3	เขึ้�ามาด้แลค์วัามเร่ยบัร�อยขึ้องพ่ื่�นท่�
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	 ในปี็	พื่.ศ.	2535	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่
ม่พื่ระราชดำาริให่�สภากาชาดไทยพัื่ฒนาศ้นย์สภากาชาดไทยแห่่งน่�	เพ่ื่�อเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	สมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	
พื่ระบัรมราชิน่นาถื	 พื่ระบัรมราชชนน่พื่ันป็ีห่ลวัง	 ในโอกาสทรงเจริญพื่ระชนมพื่รรษา	 60	 พื่รรษา	 โดยทำาการ 
จัดสร�างพื่ิพื่ิธภัณฑู์เฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	 สมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	 พื่ระบัรมราชิน่นาถื	 พื่ระบัรมราชชนน่พื่ันป็ีห่ลวัง	
สภานายิกาสภากาชาดไทย	 เพื่่�อเป็็นอนุสรณ์สถืานแห่่งพื่ระมห่ากรุณาธิค์ุณ	 ในพื่ิพื่ิธภัณฑู์จัดแสดงค์วัามเป็็นมา
ขึ้องผู้้�อพื่ยพื่ชาวักัมพื่้ชา	 และการช่วัยเห่ล่อด�านมนุษยธรรม	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่-
รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	ได�พื่ระราชทานนามพิื่พิื่ธภัณฑ์ูว่ัา	“ศาลาราชการุณย”์	และม่พิื่ธ่เปิ็ดเม่�อวัันท่�	
26	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2537	

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 พื่ระราชทาน 
แนวัทางในการพัื่ฒนาสถืานท่�	3	ป็ระการ	ค่์อ
	 1.	จัดสร�างพิื่พิื่ธภัณฑ์ูเฉลิมพื่ระเก่ยรติิสมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	พื่ระบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่ 
พัื่นปี็ห่ลวัง	 สภานายิกาสภากาชาดไทย	 ในโอกาสทรงเจริญพื่ระชนมพื่รรษา	 60	พื่รรษา	 เพ่ื่�อเป็็นอนุสรณ์สถืาน 
แห่่งพื่ระมห่ากรุณาธิค์ุณ	 ในพื่ิพื่ิธภัณฑู์จัดแสดงค์วัามเป็็นมาขึ้องผู้้�อพื่ยพื่ชาวักัมพื่้ชา	 และการช่วัยเห่ล่อ 
ด�านมนุษยธรรม	เพ่ื่�อให่�ผู้้�เขึ้�าชมได�ติระห่นักถ้ืงค์วัามสามัค์ค่์	
	 2.	 ป็รับัป็รุงสถืานท่�ในบัริเวัณศ้นย์ราชการุณย์	 จัดทำาเป็็นศ้นย์ฝ้ึกอบัรมและการเขึ้�าค์่ายพื่ักแรมขึ้อง 
เยาวัชน
	 3.	 พื่ัฒนาสภาพื่ภ้มิป็ระเทศพื่่�นท่�ชายห่าดเป็็นสถืานท่�พื่ักผู้่อนสำาห่รับัป็ระชาชนทั�วัไป็	 และเป็็นแห่ล่ง 
ท่องเท่�ยวัเชิงป็ระวััติิศาสติร์ด�านมนุษยธรรม	การอนุรักษ์ธรรมชาติิ	และสิ�งแวัดล�อม
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วัันท่�	17	–	21	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	สำานักงานกลาง	จัดกิจกรรมโค์รงการค่์ายเยาวัชนราชการุณย์	ค์รั�งท่�	18
	“ป้็นเขึ้า	ป็ล้กป่็า	ติามรอยพื่ระมห่ากรุณา	สมเด็จพื่ระราชิน่”	เพ่ื่�อส่งเสริมและพัื่ฒนาบุัค์ลิกภาพื่ขึ้องเด็กและเยาวัชน
ให่�ม่ค์วัามคิ์ดริเริ�มสร�างสรรค์์	ม่ค์วัามเช่�อมั�นในตัิวัเอง	และร้�จักอนุรักษ์สิ�งแวัดล�อม	โดยม่กิจกรรมท่�น่าสนใจมากมาย

เช่น	กิจกรรมกลุ่มสัมพัื่นธ์	เกม	ก่ฬาชายห่าด	ดนติร่	งานศิลป็ะ	เร่ยนร้�เร่�องการป็ฐมพื่ยาบัาล	ปี็นเขึ้า
	Walk	Rally	การดำารงช่พื่ในป่็า	ป็ล้กป่็าชายเลน	เป็็นติ�น	ณ	ศ้นย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย		เขึ้าล�าน		จังห่วััดติราด

วัันท่�	12	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	สำานักงานกลางจัดกิจกรรม	วัันเด็กแห่่งชาติิ	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562		
เพ่ื่�อป็ล้กฝั้งการม่จิติอาสาเพ่ื่�อให่�เด็กและเยาวัชนร้�จักการทำาป็ระโยชน์เพ่ื่�อสังค์ม	รวัมทั�งสร�างค์วัามสนุก

และส่งเสริมการกล�าแสดงออกในทางท่�ถ้ืกติ�อง	สอดค์ล�องกับัค์ำาขึ้วััญวัันเด็กปี็	2562	ท่�ว่ัา
	“เด็ก	เยาวัชน	จิติอาสา	ร่วัมพัื่ฒนาชาติิ”	ณ	ศ้นย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	เขึ้าล�าน	จังห่วััดติราด		

ศ่นำย์ู่สว�งคำนิำว�ส	สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	จังหวัด็สมุทรปร�ก�ร

	 ศ้นย์สวัางค์นิวัาส	 สภากาชาดไทย	 ถื่อกำาเนิดแรกเริ�มจากการเป็็น	 “สถืานพื่ักฟ้้�นสวัางค์นิวัาส”	 ขึ้อง 
สภากาชาดไทย	ให่�บัริการรักษาพื่ยาบัาลแก่ผู้้�ป่็วัยนอก	เพ่ื่�อการบัำาบััดฟ้้�นฟ้้ด�านสุขึ้ภาพื่	ติลอดจนเป็็นสถืานท่�พัื่กผู่้อน	
ห่ย่อนใจ	ได�สัมผัู้สอากาศบัริสุทธิ�จากทะเล	และอย้่ห่่างไกลจากกรุงเทพื่ฯ	ท่�ดินขึ้องสถืานพัื่กฟ้้�น	สวัางค์นิวัาสนั�น	
แต่ิเดิมเป็็นขึ้องนายอ่�อ	จ่อ	เห่ล่ยง	โดยเริ�มการก่อสร�างอาค์ารต่ิางๆ	ในพ่ื่�นท่�ตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2500

	 ในปี็	พื่.ศ.	2503	นายอ่�อ	จ่อ	เห่ล่ยง	ได�จัดตัิ�งม้ลนิธิอ่�อ	จ่อ	เห่ล่ยง	ข้ึ้�นม่วััติถุืป็ระสงค์์เพ่ื่�อการกุศลทั�วัไป็ 
และโดยเฉพื่าะเพ่ื่�อดำาเนินการอุป็การะสถืานท่�พัื่กฟ้้�นแห่่งน่�	ในวัันท่�	15	เมษายน	พื่.ศ.	2503	นายอ่�อ	จ่อ	เห่ล่ยง 
ได�น�อมเกล�าฯ	 ถืวัายท่�ดินดังกล่าวัแด่พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	 มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดชมห่าราช	 
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บัรมนาถืบัพื่ิติร	 เพื่่�อพื่ระราชทานแก่สภากาชาดไทย	 และได�พื่ระราชทานนามสถืานพื่ักฟ้้�นน่�วั่า	 “สวัางค์นิวัาส” 
(สะ-วัาง-ค์ะ-นิ-วัาด)	และในปี็	พื่.ศ.	2505	พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดชมห่าราช	
บัรมนาถืบัพิื่ติร	และสมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	พื่ระบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่พัื่นปี็ห่ลวัง	ได�เสด็จพื่ระราชดำาเนิน 
ไป็ทรงป็ระกอบัพิื่ธ่เปิ็ดสถืานพัื่กฟ้้�นสวัางค์นิวัาส	อย่างเป็็นทางการ

	 ติ่อมาสถืานท่�แห่่งน่�ได�รับัการพื่ัฒนาจากสภากาชาดไทยอย่างติ่อเน่�องมาโดยลำาดับั	 ป็ัจจุบัันศ้นย์ 
สวัางค์นิวัาส	สภากาชาดไทย	เป็็นท่�ตัิ�งขึ้องห่น่วัยงานท่�สำาคั์ญ	ดังน่�

	 1.	ศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	สภากาชาดไทย
	 2.	สถืาน่กาชาดท่�	5	สวัางค์นิวัาส	สำานักงานบัรรเทาทุกข์ึ้และป็ระชานามัยพิื่ทักษ์
	 3.	อาค์ารท่�พัื่กผู้้�ส้งอายุสวัางค์นิเวัศ	บัริห่ารจัดการโดยสำานักงานกลาง
	 4.	ศ้นย์การเร่ยนร้�การอนุรักษ์ป่็าชายเลนสวัางค์นิวัาส	บัริห่ารจัดการโดยสำานักงานกลาง
	 5.	 ศ้นย์เด็กเล็กวัิทยาเขึ้ติสิรินธรราชวัิทยาลัย	 ในพื่ระราช้ป็ถืัมภ์	 (ภายใติ�การด้แลขึ้องกรมสวััสดิการ 
และคุ์�มค์รองแรงงาน	และม้ลนิธิสิรินธรราชวิัทยาลัย	ในพื่ระราช้ป็ถัืมภ์)

ศ่นำย์ู่ก�รเรียู่นำร้่ก�รอนุำรักษ์ป่�ชิ�ยู่เลนำสว�งคำนิำว�ส	สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	

	 “ศ้นย์การเร่ยนร้�การอนุรักษ์ป่็าชายเลนสวัางค์นิวัาส”	ตัิ�งอย่้ในพ่ื่�นท่�ป่็าชายเลนภายในศ้นย์สวัางค์นิวัาส 
จังห่วััดสมุทรป็ราการ	ท่�ม่ค์วัามอุดมสมบ้ัรณ์และเช่�อมต่ิอการชายฝั้�งอ่าวัไทย	ซ้ิ�งเป็็นท่�ดินขึ้องสภากาชาดไทย

	 เม่�อปี็	พื่.ศ.	2544	สภากาชาดไทยได�มอบัห่มายให่�ค์ณะสถืาปั็ติยกรรมศาสติร์	จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	
ดำาเนินการจัดทำา	“ผัู้งแม่บัทสวัางค์นิวัาส”	เพ่ื่�อทำาการศ้กษาการจัดการพ่ื่�นท่�ศ้นย์สวัางค์นิวัาส	เพ่ื่�อให่�ห่น่วัยงาน 
ต่ิางๆ	ได�รับัป็ระโยชน์ส้งสุดในการใช�พ่ื่�นท่�	โดยม่สำานักงานกลางเป็็นห่น่วัยงานท่�ได�รับัมอบัห่มายให่�บัริห่ารจัดการ 
ด้แลพ่ื่�นท่�	การใช�ป็ระโยชน์ท่�ดิน	การด้แลภ้มิทัศน์	และระบับักายภาพื่	

	 จากการศ้กษาดังกล่าวัเป็็นจุดเริ�มติ�นท่�สำาคั์ญขึ้อง	“ศ้นย์การเร่ยนร้�การอนุรักษ์ป่็าชายเลนสวัางค์นิวัาส”	
ด�วัยสภากาชาดไทย	 ติระห่นักถื้งค์วัามสำาค์ัญขึ้องทรัพื่ยากรธรรมชาติิโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งระบับันิเวัศป็่าชายเลน	
อ่กทั�งยังเป็็นการเจริญรอยติามเบ่ั�องพื่ระยุค์ลบัาทสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ 
สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	ท่�ทรงให่�ค์วัามสำาค์ัญอย่างยิ�งติ่อการอนุรักษ์	 รักษา	
และฟ้้�นฟ้้ป็่าชายเลน	 เพื่ราะป็่าชายเลนม่ส่วันสำาค์ัญติ่อค์ุณภาพื่ช่วัิติขึ้องป็ระชาชน	 ค์วัามอุดมสมบั้รณ์ขึ้อง 
ทรัพื่ยากรธรรมชาติิ	อันสอดค์ล�องกับัภารกิจขึ้องสภากาชาดไทยอ่กด�วัย

	 เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ในฐานะป็ระธานค์ณะกรรมการศ้นย์สวัางค์นิวัาสฯ	มอบันโยบัาย	การบัริห่าร 
จัดการพ่ื่�นท่�ป่็าชายเลนสวัางค์นิวัาส	ม่เป้็าห่มายเพ่ื่�อการอนุรักษ์ระบับันิเวัศป่็าชายเลน	ฟ้้�นฟ้้	และรักษาทรัพื่ยากร	
ธรรมชาติิ	 โดยสำานักงานกลาง	 เป็็นผู้้�ดำาเนินการและบัริห่ารจัดการพื่่�นท่�ป็่าชายเลน	 เน่�อท่�ป็ระมาณ	 30	 ไร่ 
ผู้้�ออกแบับัโค์รงการ	 ค์่อ	 ผู้้�ช่วัยศาสติราจารย์บัุญเสริม	 เป็รมธาดา	 โดยม่แนวัทางค์ิด	 วัิเค์ราะห่์	 การออกแบับั 
โค์รงการ	ดังน่�	
	 1.	ทำาการเช่�อมทางระบัายนำ�าให่�ไห่ลเว่ัยน	เพ่ื่�อฟ้้�นฟ้้ระบับันิเวัศต่ิางๆ	ให่�อุดมสมบ้ัรณ์	
	 2.	ทำาการก่อสร�างทางเดินและอาค์ารต่ิางๆ	โดยรบักวันธรรมชาติิให่�น�อยท่�สุด	และเก็บัรักษาติ�นไม�ท่�สำาคั์ญ
	 3.	เน�นค์วัามสำาคั์ญขึ้องลักษณะติ�นไม�	ทั�งค์วัามส้ง	และการค์ละชนิด	เป็็นปั็จจัยห่ลักในการออกแบับั
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	 นอกจากน่�ผู้้�ออกแบับั	 ม่แนวัค์ิดให่�ใช�ค์อนกร่ติในการก่อสร�างศ้นย์การเร่ยนร้�	 ไม่ใช�ป็้นซิ่เมนติ์ป็กติิ 
เห่ม่อนการก่อสร�างทั�วัไป็	 แติ่ใช�นวััติกรรม	 “เถื�าลอย”	 ขึ้องเส่ยจากโรงไฟ้ฟ้้า	 โดยผู้สมในสัดส่วัน	 5-20%	 
ขึ้องป็้นซิ่เมนติ์ป็กติิ	 ม่ส่วันช่วัยลดมลพื่ิษทำาให่�เป็็นมิติรกับัสิ�งแวัดล�อมมากขึ้้�น	 จากการทดสอบัค์อนกร่ติท่�ทำา 
มาจากส่วันผู้สมขึ้องเถื�าลอยชนิดให่ม่น่�ป็รากฏิวั่าได�กำาลังอัดท่�อายุ	 7	 วัันเท่ากับั	 16.18	MPa	 ห่ร่อป็ระมาณ	 
165	 กก./ติร.ซิม.	 ซิ้�งม่ค์่าใกล�เค์่ยงกับัค์อนกร่ติท่�ทำาจากป็้นซิ่เมนติ์	 สำาห่รับัทางเดินยกระดับั	 รวัมทั�งโค์รงสร�าง 
เสาเข็ึ้ม	 ออกแบับั	 โดยม่จุดเน�น	 3	 ป็ระการ	 เป็็นมิติรกับัสิ�งแวัดล�อม	 เป็็นมิติรกับับุัค์ค์ลทุกเพื่ศทุกวััย	 และผู้้�ท่�ม่ 
ค์วัามติ�องการพิื่เศษ	(ผู้้�พิื่การ/ผู้้�ใช�ล�อเล่�อน)	สอดค์ล�องกับัแนวัคิ์ดอารยสถืาปั็ติย์	รวัมทั�งเป็็นการออกแบับัเพ่ื่�ออนาค์ติ	
และค์วัามยั�งย่น	 ป็่าชายเลนสภากาชาดไทย	 เป็็นมิติรกับัโลก	 รับัผู้ิดชอบัติ่อสังค์มโดยเป็็นพื่่�นท่�	 “บัล้ค์าร์บัอน” 
ค่์อ	การลดก๊าซิเร่อนกระจกด�วัยระบับันิเวัศชายฝั้�งทะเล	จะช่วัยด้ดซัิบัค์าร์บัอนไดออกไซิด์ได�เร็วักว่ัา	“กร่นค์าร์บัอน” 
ห่ร่อพ่ื่�นท่�ป่็าไม�	 ป็ระมาณ	 4	 เท่า	 จากการป็ระเมินพื่บัว่ัา	 ก๊าซิค์าร์บัอน	 กว่ัา	 50-99%	 ถ้ืกด้ดซัิบัโดยทรัพื่ยากร 
ติามแนวัชายฝั้�งโดยเฉพื่าะป่็าชายเลน

	 ทั�งน่�	 ติั�งแติ่เด่อนติุลาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 ม่ค์ณะบัุค์ค์ลติ่างๆ	 ทั�งภาค์รัฐ	 เอกชน	 และสถืาบัันการศ้กษา	
รวัมทั�งห่น่วัยงานขึ้องสภากาชาดไทย	 ให่�ค์วัามสนใจและจัดกิจกรรมป็ล้กป็่าชายเลนในพื่่�นท่�ศ้นย์การเร่ยนร้�ฯ	 
เพ่ื่�อเสริมสร�างค์วัามอุดมสมบ้ัรณ์ขึ้องระบับันิเวัศ

วัันท่�	9	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	โรงเร่ยนนายทห่ารชั�นผู้้�บัังคั์บัห่มวัด	กรมยุทธศ้กษาทห่ารอากาศ	จำานวัน	42	ค์น	ร่วัมกิจกรรม 
ป็ล้กป่็าชายเลน	ณ	ศ้นย์การเร่ยนร้�การอนุรักษ์ป่็าชายเลนสวัางค์นิวัาส	สภากาชาดไทย	และได�เย่�ยมชมทัศน่ยภาพื่ริมชายฝั้�งทะเล
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อ�คำ�รที�พักผู้่้ส่งอ�ยุู่สว�งคำนิำเวศ	สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

	 อาค์ารท่�พื่ักผู้้�ส้งอายุสวัางค์นิเวัศเป็็นติ�นแบับัขึ้องเร่ยนร้�และพื่ัฒนาเพื่่�อรองรับัสังค์มผู้้�ส้งอายุขึ้องไทย
ในอนาค์ติขึ้องสภากาชาดไทย	 เป็็นแห่ล่งให่�นักศ้กษาจากสถืาบัันการศ้กษาทั�งภาค์รัฐและเอกชนติ่างๆ	 ทำาการ	
ศ้กษาวัิจัยในด�านติ่างๆ	 เช่น	 สภาพื่แวัดล�อมท่�เห่มาะสมขึ้องผู้้�ส้งอายุ	 ค์ุณภาพื่ช่วัิติขึ้องผู้้�ส้งอายุกับัการเขึ้�าอย้่ใน 
สังค์มผู้้�ส้งวััย	 การสร�างท่�พื่ักอาศัยท่�เห่มาะสมขึ้องผู้้�ส้งอายุ	 เค์ร่�องม่อป็ระเมินค์วัามสุขึ้ขึ้องผู้้�ส้งอายุ	 พื่ฤติิกรรม 
การใช�สิ�งอำานวัยค์วัามสะดวักในพ่ื่�นท่�ส่วันกลาง	โค์รงการพ่ื่�นท่�อย้อ่าศัยเพ่ื่�อผู้้�ส้งอายุ	เป็็นติ�น

	 การให่�บัริการผู้้�ส้งอายุ	 ม่การพื่ัฒนาในด�านติ่างๆ	 เช่น	 ระบับัโค์รงสร�างอาค์ารและสิ�งแวัดล�อมท่�ได� 
มาติรฐานสากล	ระบับัรักษาค์วัามป็ลอดภัยด�านกายภาพื่และสุขึ้ภาพื่อนามัย	การบัริการในภาวัะฉุกเฉิน	เช่น	อุบััติิภัย	 
และการเจ็บัป่็วัย	การบัริการเม่�อเจ็บัป่็วัยทั�วัไป็	และการพัื่ฒนาคุ์ณภาพื่ติามมาติรฐานขึ้องผู้้�ม่รายได�	ระดับัป็านกลาง

	 นอกจากน่�สภากาชาดไทย	โดยสำานักงานกลาง	ยังให่�ค์วัามสำาคั์ญต่ิอการกำาห่นดกรอบัอัติรากำาลังบุัค์ลากร 
ให่�เพ่ื่ยงพื่อและเห่มาะสมติามนโยบัายให่�บัริการก้�งเอกชน	 พัื่ฒนาและป็ระเมินผู้ลบุัค์ลากรอย่างต่ิอเน่�องเพ่ื่�อเพิื่�ม
คุ์ณภาพื่งานบัริการ	ติลอดจนการจัดสวััสดิการท่�เห่มาะสมเพ่ื่�อคุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่สำาห่รับับุัค์ลากร

วัันท่�	30	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมาธิการการสาธารณสุขึ้	สภานิติิบััญญัติิแห่่งชาติิ	ร่วัมกับัค์ณะ	อนุกรรมาธิการ
พิื่จารณาศ้กษาด�านการด้แลรักษาพื่ยาบัาลผู้้�ส้งอายุแบับัค์รบัวังจร	(ในค์ณะกรรมาธิการการสาธารณสุขึ้)	 

ศ้กษาด้งานและแลกเป็ล่�ยนค์วัามคิ์ดเห็่นกับัค์ณะผู้้�บัริห่ารและผู้้�ป็ฏิิบััติิงานด�านผู้้�ส้งอายุขึ้องสภากาชาดไทย	
ณ	อาค์ารสวัางค์นิเวัศ	ศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	และศ้นย์สวัางค์นิวัาส	สภากาชาดไทย	จังห่วััดสมุทรป็ราการ
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วิสัยู่ทัศน์ำ	
	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 เป็็นสถืาบัันติ�นแบับัทางการแพื่ทย์ท่�ม่ค์ุณธรรม	 ด�วัยค์ุณภาพื่มาติรฐาน 
ระดับันานาชาติิ

พันำธิกิจ
		 1.	 ให่�บัริการรักษาพื่ยาบัาล	 ฟ้้�นฟ้้สมรรถืภาพื่	 ป็้องกันโรค์และสร�างเสริมสุขึ้ภาพื่ท่�เป็็นเลิศด�วัยการ 
พัื่ฒนาคุ์ณภาพื่อย่างต่ิอเน่�องและการสร�างนวััติกรรมทางการแพื่ทย์และการพื่ยาบัาล	
		 2.	สนับัสนุนการค์�นค์วั�าวิัจัย	ฝึ้กอบัรม	และบัริการวิัชาการท่�เป็็นแห่ล่งอ�างอิงได�ในระดับัสากล	
		 3.	บัริห่ารจัดการองค์์กรให่�ม่ค์วัามค์ล่องตัิวั	ม่ป็ระสิทธิภาพื่ทางการเงิน	ม่ธรรมาภิบัาล	เป็็นองค์์กรแห่่ง
การเร่ยนร้�และสร�างเสริมคุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องบุัค์ลากร

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์
	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 ได�ม่การป็รับัเป็ล่�ยนการจัดทำา	 แผู้นยุทธศาสติร์โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ ์
ปี็	พื่.ศ.	 2559	–	2562	 ให่�โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	สามารถืบัรรลุ	 วิัสัยทัศน์	 และยุทธศาสติร์	การเป็็นสถืาบััน 
ติ�นแบับัในการยกระดับัค์วัามสามารถืทางการแพื่ทย์และการรักษาพื่ยาบัาลขึ้องป็ระเทศ	การบัริการทางการแพื่ทย์	
และการด้แลรักษาพื่ยาบัาลท่�เป็็นเลิศแก่ป็ระชาชนทุกระดับั	อย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่และยั�งย่น	ดังน่�

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1	:	ยู่กระดั็บัคำว�มส�ม�รถัท�งก�รแพทย์ู่และก�รรักษ�พยู่�บั�ลของประเทศ
		 1.1	สร�างศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศ	(Excellent	Center	:	EC)	เพ่ื่�อก่อให่�เกิดผู้ลลัพื่ธ์การผู้ลิติองค์์ค์วัามร้�ในการ 
รักษาพื่ยาบัาลท่�ม่ผู้ลกระทบัส้ง	ห่ร่อม่ป็ระโยชน์อย่างมากต่ิอวังการแพื่ทย์และสังค์ม	สามารถืช่�นำาสังค์มได�อย่างแท�จริง	
โดยม่ระบับัการคั์ดเล่อก	การบัริห่าร	และการสนับัสนุนท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่
		 1.2	 ผู้ลิติบัุค์ลากรทางการแพื่ทย์	 ท่�ม่อัติลักษณ์	 ซิ่�อสัติย์	 รับัผู้ิดชอบั	 และเอ่�ออาทร	 ท่�สอดค์ล�องกับั 
ทิศทางและค์วัามติ�องการขึ้องโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 และค์ณะแพื่ทยศาสติร์	 ด�วัยระบับัรองรับัการดำาเนินงาน 
อย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่	(การสร�างและอนุมัติิห่ลักส้ติร	การกำาห่นดระยะเวัลา	การสร�างแรงจ้งใจ)



57

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	2	:	บัริก�รท�งก�รแพทย์ู่และก�รด่็แลรักษ�พยู่�บั�ลเป็นำเลิศแก�ประชิ�ชินำทุกระดั็บั
	 จัดกลุ่มผู้้�รับับัริการติามลักษณะการด้แลรักษา	 เพ่ื่�อป็รับัร้ป็แบับักระบัวันการการให่�บัริการให่�เห่มาะสม 
ในแต่ิละกลุ่มป็ระเภท	โดยม่แนวัทาง	ดังน่�	
	 -	พัื่ฒนาร้ป็แบับัการด้แลผู้้�ป่็วัยโรค์เร่�อรัง	ให่�สอดค์ล�องและเห่มาะสมกับัป็ริมาณและค์วัามติ�องการ
	 -	เน�นการให่�บัริการและสร�างองค์์ค์วัามร้�	ในระดับัทุติิยภ้มิจนถ้ืงระดับัส้งกว่ัาติติิยภ้มิ	(Super	tertiary	
care)	ซ้ิ�งให่�การรักษาผู้้�ป่็วัยโรค์ยากและซัิบัซิ�อน	
	 -	เพิื่�มค์วัามพื่อใจ	ลดระยะเวัลาการรอค์อย	และกระบัวันการท่�ไม่จำาเป็็นในการให่�บัริการผู้้�ป่็วัยนอก	

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	3	:	ก�รบัริห�รจัด็ก�รอยู่��งมีประสิทธิิภ�พและยัู่�งยืู่นำ
		 ใช�เป็็นฐานในการสนับัสนุนยุทธศาสติร์	ท่�	1	และ	2	เน�นในเร่�องขึ้องการบัริห่ารทรัพื่ยากรให่�ใช�อย่างม่ 
ป็ระสิทธิภาพื่	 และเป็็นไป็ติามยุทธศาสติร์ขึ้องโรงพื่ยาบัาล	 เพื่่�อให่�องค์์กรก�าวับัรรลุวัิสัยทัศน์อย่างยั�งย่น	 ทั�งใน 
ส่วันขึ้องการบัริห่ารจัดการสถืานท่�	 บัุค์ลากร	 งบัป็ระมาณ	 เค์ร่�องม่อแพื่ทย์	 รวัมถื้งระบับัสนับัสนุนอ่�นๆ	 เช่น	
ระบับัเทค์โนโลย่สารสนเทศ	ป็ระชาสัมพัื่นธ์	โดยพัื่ฒนาระบับัการบัริห่ารจัดการในภาพื่รวัม	 มุ่งเน�นไป็ยังทิศทาง 
การดำาเนินงานท่�ชัดเจน	และจัดสรรทรัพื่ยากรอย่างสอดค์ล�องกับัยุทธศาสติร์โรงพื่ยาบัาลการป็รับัป็รุงระบับัต่ิางๆ	
เท่ยบักับัสิ�งท่�ค์วัรจะเป็็นในระดับัผู้้�นำา	(Best	practice)	โดยเฉพื่าะการบัริห่ารงาน
		 ทั�งน่�	ยุทธศาสติร์ทั�งสามส่วันจะม่การเช่�อมโยงกัน	เพ่ื่�อให่�เกิดค์วัามสำาเร็จและยั�งย่นขึ้ององค์์กร

จำ�นำวนำผู้่้ป่วยู่ที�ให้ก�รรักษ�และบัริก�ร/จำ�แนำกติ์�มประเภทของก�รม�ติ์รวจ
งบัประม�ณปี	พ.ศ.	2562	(1	ตุิ์ล�คำม	พ.ศ.	2561	–	30	กันำยู่�ยู่นำ	พ.ศ.	2562)

ประเภทผู้่้รับับัริก�ร พ.ศ.	2558 พ.ศ	2559 พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561 พ.ศ	2562

ผู้้�ป่็วัยนอกขึ้องฝ่้ายต่ิางๆ 1,535,241 1,584,904 1,675,921 1,673,305 2,047,468

ผู้้�ป่็วัยใน 50,071 50,584 51,707 53,884 55,780

ผู้้�ป่็วัยฉุกเฉิน 37,080 40,264 41,255 43,750 45,896

ค์ลินิกพิื่เศษนอกเวัลาราชการ 327,605 339,604 361,883 358,328 506,702

มารดาค์ลอดบุัติร 4,719 4,513 4,736 4,626 4,814

ทารกแรกเกิด 4,845 4,668 4,891 4,790 5,024

หม�ยู่เหตุิ์	:	จำานวันผู้้�ป่็วัยค์ลินิกพิื่เศษนอกเวัลาราชการ	และผู้้�ป่็วัยฉุกเฉิน	นับัรวัมอย่้ในผู้้�ป่็วัยนอกขึ้องฝ่้ายต่ิางๆ
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กิจกรรม

พิธีิเปิด็อ�คำ�ร “ภ่มิสิริมังคำล�นุำสรณ์” โรงพยู่�บั�ลจุฬ�ลงกรณ์
	 อ�คำ�รภ่มสิิริมังคำล�นำุสรณ	์ เป็็นอาค์ารรักษาพื่ยาบัาลรวัมท่�ค์รบัวังจรท่�ให่ญ่ท่�สุดในป็ระเทศไทยและ 
ในอาเซ่ิยน	 ก่อสร�างข้ึ้�นเพ่ื่�อเป็็นมงค์ลอนุสรณ์ถืวัาย	พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	 มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดช 
มห่าราช	บัรมนาถืบัพิื่ติร	และสมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	พื่ระบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่พัื่นปี็ห่ลวัง	เน่�องใน 
โอกาสพื่ระราชพื่ิธ่ราชาภิเษกสมรสและบัรมราชาภิเษกป็ีท่�	 66	 อ่กทั�งในวัโรกาสมห่ามงค์ลท่�	 พื่ระบัาทสมเด็จ 
พื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	 มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดชมห่าราช	 บัรมนาถืบัพื่ิติร	 ทรงค์รองสิริราชสมบััติิเป็็นป็ีท่ �	 70	 
สมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ �	 พื่ระบัรมราชิน่นาถื	 พื่ระบัรมราชชนน่พื่ันป็ีห่ลวัง	 ทรงเจริญพื่ระชนมพื่รรษา 
84	 พื่รรษา	 และทรงดำารงติำาแห่น่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเป็็นป็ีท่ �	 60	 โดยโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
ได�รับัพื่ระราชทานพื่ระบัรมราชานุญาติ	จากพื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดชมห่าราช	
บัรมนาถืบัพื่ิติร ให่�ใช�ช่�ออาค์ารวั่า	 “อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์”	 ซิ้�งม่ค์วัามห่มายวั่า “อนุสรณ์ท่�เป็็นมงค์ลขึ้อง 
สองพื่ระองค์์”	เปิ็ดให่�บัริการรักษาผู้้�ป่็วัยตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2558	เป็็นติ�นมา

 

วัันท่�	27	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระป็รเมนทรรามาธิบัด่ศร่สินทรมห่าวัชิราลงกรณ	พื่ระวัชิรเกล�าเจ�าอย้่หั่วั	
และสมเด็จพื่ระนางเจ�าสุทิดา	พัื่ชรสุธาพิื่มลลักษณ	พื่ระบัรมราชิน่	พื่ร�อมด�วัยสมเด็จพื่ระเจ�าล้กเธอ

เจ�าฟ้้าพัื่ชรกิติิยาภา	นเรนทิราเทพื่ยวัด่ กรมห่ลวังราชสาริณ่สิริพัื่ชร	มห่าวััชรราชธิดา	
เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงป็ระกอบัพิื่ธ่เปิ็ดอาค์าร “ภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์” โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
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โดยม่	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่ อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการ
สภากาชาดไทย	ทรงรอเฝ้้าฯ	รับัเสด็จ	พื่ร�อมด�วัย	นายแผู้น	วัรรณเมธ่ เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย

 ศ.นพื่.	สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	และค์ณะกรรมการสภากาชาดไทย

เฝ้้าฯ	รับัเสด็จ	ณ	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

พิธีิติิ์ด็ตัิ์�งเคำรื�องไซโคำลติ์รอนำ	ศ่นำย์ู่โปรติ์อนำสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�ฯ
	 เค์ร่�องไซิโค์ลติรอน	 เพื่่�อเร่งอนุภาค์โป็รติอน	 เป็็นวัิทยาการค์วัามก�าวัห่น�าในการรักษาผู้้�ป็่วัยโรค์มะเร็ง 
จะนำาไป็ให่�บัริการในโค์รงการศน้ย์รักษาผู้้�ป็่วัยโรค์มะเร็งด�วัยอนุภาค์โป็รติอน	 ซิ้�งติั�งขึ้้�นเน่�องในโอกาสมห่ามงค์ล 
เฉลิมพื่ระชนมพื่รรษา	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร ่
65	พื่รรษา	2	เมษายน	พื่.ศ.	2563	โดยได�พื่ระราชทานนามว่ัา “ศ่นำย์ู่โปรติ์อนำสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�ฯ”  
ด�วัยม่พื่ระราชป็ระสงค์์ให่�การรักษาผู้้�ป็่วัยโรค์มะเร็งม่ค์ุณภาพื่	 เพื่ิ �มอัติราการอย้่รอด	 ม่ค์ุณภาพื่ช่วัิติท่ �ด่ 
เป็็นศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศด�านโรค์มะเร็ง	 โดยม่ผู้้�ป็่วัยมะเร็งขึ้องทุกภ้มิภาค์ในป็ระเทศเป็็นศ้นย์กลาง	 เน่�องจาก 
มะเร็งเป็็นสาเห่ติุให่�ค์นไทยเส่ยช่วัิติมากเป็็นอันดับัห่น้�ง	 และม่จำานวันผู้้�ป็่วัยเพื่ิ�มขึ้้�นทุกป็ี	 ซิ้�งเค์ร่�องเร่งอนุภาค์ 
ไซิโค์ลติรอนน่�	 จะผู้ลิติอนุภาค์โป็รติอนสำาห่รับันำาไป็รักษาผู้้�ป็่วัยเน่�องอกและมะเร็ง	 เช่น	 เน่�องอกในสมอง	
มะเร็งในเด็ก	 มะเร็งศ่รษะและลำาค์อ	 มะเร็งสมอง	 มะเร็งห่ลอดอาห่าร	 มะเร็งป็อด	 มะเร็งติับัและท่อนำ�าด่	
และมะเร็งต่ิอมล้กห่มาก	ทำาให่�การรักษาม่ศักยภาพื่ท่�ส้งข้ึ้�น	ลดภาวัะแทรกซิ�อน	ลดการส้ญเส่ยทั�งต่ิอช่วิัติและต่ิอ 
ค์ุณภาพื่ช่วัิติ	 เน่�องจากเป็็นการรักษาท่�ติรงจุด	 ขึ้ณะท่�เน่�อเย่�อป็กติิได�รับัรังส่น�อย	 ส่งผู้ลให่�ผู้้�ป็่วัยม่ผู้ลขึ้�างเค์่ยง 
จากการรักษาน�อยลง	 เห่มาะกับัผู้้�ป็่วัยมะเร็งในเด็ก	 ผู้้�ป็่วัยส้งอายุ	 รวัมทั�งผู้้�ป็่วัยทั�วัไป็	 ค์าดวั่าจะสามารถืเป็ิด 
ให่�บัริการได�ในป็ลายปี็	พื่.ศ.	2563



60

วัันท่�	20	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่ 
เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธานในพิื่ธ่ติิดตัิ�งเค์ร่�องไซิโค์ลติรอน และทอดพื่ระเนติรนิทรรศการค์วัามเป็็นมาขึ้องศ้นย์ฯ
โดยม่	คุ์ณห่ญิงชฎา	วััฒนศิริธรรม	เห่รัญญิกสภากาชาดไทย	นายเติช	บุันนาค์ ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายบัริห่าร

ศ.นพื่.	สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ	ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	นางสาวัเฉลาศร่	เสง่�ยม	หั่วัห่น�าพื่ยาบัาลโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
พื่ร�อมด�วัยค์ณะผู้้�บัริห่ารโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	และค์ณะแพื่ทยศาสติร์	จุฬาฯ	เฝ้้ารับัเสด็จ

ณ	อาค์ารศ้นย์ค์วัามก�าวัห่น�าทางวิัชาการ	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์



61

ง�นำวันำเบั�หว�นำโลก	โรงพยู่�บั�ลจุฬ�ลงกรณ์
	 ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศทางการแพื่ทย์ด�านเบัาห่วัาน	 ฮอร์โมน	 และเมติะบัอลิสม	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 
จัดงาน	“วัันเบัาห่วัานโลก	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์”	(World	Diabetes	Day	2019)	เพ่ื่�อให่�ป็ระชาชนติระห่นักถ้ืง 
ค์วัามสำาค์ัญในการด้แลตินเอง	 ค์วับัค์ุมป็ัจจัยเส่�ยงขึ้องตินเองท่�อาจนำามาซิ้�งโรค์เบัาห่วัานในอนาค์ติ	 ค์วับัค์ุม 
ระดับันำ�าติาลในเล่อด	 เพื่่�อชะลอการเกิดภาวัะแทรกซิ�อนจากเบัาห่วัาน	 รวัมทั�งเพื่่�อให่�สมาชิกในค์รอบัค์รัวั
ติระห่นักถื้งค์วัามสำาค์ัญในด�านการด้แลสนับัสนุนผู้้�ป็่วัยเบัาห่วัานทั�งทางร่างกายและจิติใจ	 ภายในงานจัด 
กิจกรรมให่�ค์วัามร้�แก่ป็ระชาชน	 บัริการเจาะนำ�าติาลป็ลายนิ�วั	 ให่�บัริการค์ำาป็ร้กษาเร่�องการด้แลขึ้องสุขึ้ภาพื่
นอกจากน่�	 ม่การเป็ิดติัวัแอป็พื่ลิเค์ชัน	 “C-diabetes” สามารถืใช�งานผู้่านสมาร์ทโฟ้นและแท็บัเล็ติ	 เพื่่�อการ 
ด้แลผู้้�ป็่วัยเบัาห่วัานและผู้้�ป็่วัยเบัาห่วัานขึ้ณะติั�งค์รรภ์อย่างค์รบัวังจร	 ม่ขึ้�อม้ลค์วัามร้�สำาห่รับัผู้้�ป็่วัยเบัาห่วัาน 
เช่น	 การป็ฏิิบััติิติัวัเม่�อนำ�าติาลติำ�า	 และการออกกำาลังกายในผู้้�ป็่วัยเบัาห่วัาน	 สามารถืแจ�งเติ่อนการกินยาได� 
ตัิ�งค่์าให่�ส่งขึ้�อค์วัามแจ�งเต่ิอนกับัผู้้�ติิดต่ิอฉุกเฉินได�	และการนัดห่มายขึ้องแพื่ทย์ได�	

วัันท่�	13	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื
เสด็จออกพื่ร�อมด�วัยสมเด็จพื่ระเจ�าล้กเธอ	เจ�าฟ้้าพัื่ชรกิติิยาภา	นเรนทิราเทพื่ยวัด่	กรมห่ลวังราชสาริณ่สิริพัื่ชร
มห่าวััชรราชธิดา	ทรงเปิ็ดงาน “วัันเบัาห่วัานโลก	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์”	(World	Diabetes	Day	2019)	
โดยม่ นายแผู้น	วัรรณเมธ่ เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	คุ์ณห่ญิงชฎา	วััฒนศิริธรรม เห่รัญญิกสภากาชาดไทย

ศ.นพื่.	สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	และค์ณะผู้้�บัริห่าร	แพื่ทย์	พื่ยาบัาล	เฝ้้ารับัเสด็จ
ณ	ระเบ่ัยงรมณ่ย์	ชั�น	14	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
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โคำรงก�รบัริก�รท�งก�รแพทย์ู่ขั�นำส่ง	เฉลิมพระเกียู่รติิ์พระบั�ทสมเด็็จ
พระปรเมนำทรร�ม�ธิิบัดี็ศรีสินำทรมห�วชิิร�ลงกรณ	พระวชิิรเกล้�เจ้�อยู่่�หัว
พระบัรมร�ช่ิปถััมภกสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	จัด “โคำรงก�รบัริก�รท�งก�รแพทย์ู่ขั�นำส่ง” เน่�องในโอกาส 
พื่ระราชพิื่ธ่บัรมราชาภิเษก	พุื่ทธศักราช	2562	และเป็็นปี็มห่ามงค์ลท่�	พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระป็รเมนทรรามาธิบัด่- 
ศร่สินทรมห่าวิัราลงกรณ	พื่ระวัชิรเกล�าเจ�าอย่้หั่วั	พื่ระบัรมราช้ป็ถัืมภกสภากาชาดไทย	ทรงเจริญพื่ระชนมพื่รรษา	
67	พื่รรษา	 เพ่ื่�อถืวัายเป็็นพื่ระราชกุศล	และเพ่ื่�อให่�ผู้้�ป่็วัยโรค์ซัิบัซิ�อน	 ผู้้�ด�อยโอกาส	ได�ม่โอกาสเขึ้�าถ้ืงการบัริการ 
รักษาพื่ยาบัาลด�วัยเทค์โนโลย่ระดับัส้ง	ป็ระกอบัด�วัยกิจกรรมห่ลัก	5	โค์รงการ	ดังน่�

 

โคำรงก�รสุขภ�พผู้่้ส่งอ�ยุู่
• 	 ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศฯ	ด�านโรค์ห่ลอดเล่อดสมอง	ผู้่าติัดภาวัะลิ�มเล่อดอุดติัน	10	ราย
• 	 ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศฯ	ด�านโรค์ห่ัวัใจ	ผู้่าติัดภาวัะลิ�นห่ัวัใจเอออร์ติิกติ่บั	10	ราย

โคำรงก�รผู้��ตัิ์ด็แก้ไขคำว�มพิก�ร
• 	 ฝ้่ายจักษุวัิทยา	ผู้่าติัดแก�ไขึ้จอติา	กระจกติา	และเบั�าติา	100	ราย
• 	 ฝ้่ายโสติ	ศอ	นาสิกวัิทยา	ผู้่าติัดฝ้ังเค์ร่�องช่วัยฟ้ัง	10	ราย
• 	 ฝ้่ายทันติกรรม	ให่�บัริการผู้่าติัดฟ้ันค์ุดยาก	100	ราย

โคำรงก�รรักษ�โรคำมะเร็งด้็วยู่เทคำโนำโลยีู่ใหม�
• 	 ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศฯ	ด�านรักษาโรค์มะเร็ง	ให่�บัริการด�วัยภ้มิค์ุ�มกันบัำาบััด	10	ราย		
• 	 ห่น่วัยโลหิ่ติวิัทยา	 รักษาโรค์มะเร็งติ่อมนำ�าเห่ล่องโดยการป็ล้กถื่ายเซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดเล่อด 

10	ราย

โคำรงก�รรักษ�โรคำเรื�อรังและปล่กถั��ยู่อวัยู่วะ
• 	 ค์ลินิกโรค์ป็วัดรักษาภาวัะป็วัดเร่�อรังด�วัยการผู้่าตัิดฝ้ังเค์ร่�องกระตุิ�นและฝ้ังช่องทางให่�ยา 

ไขึ้สันห่ลัง	10	ราย
• 	 ศ้นย์บัริบัาลทางระบับัห่ายใจค์รบัวังจร	บัริการเค์ร่�องช่วัยห่ายใจท่�บั�าน	20	ราย
• 	 ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศฯ	ด�านการป็ล้กถื่ายอวััยวัะ	ป็ล้กถื่ายไติ	100	ราย

โคำรงก�รคัำด็กรองและติ์รวจวินิำจฉัยู่โรคำท�งพันำธุิกรรม
• 	 ฝ้่ายส้ติิศาสติร์-นร่เวัชวัิทยา	ติรวัจวัินิจฉัยโรค์ทางพื่ันธุกรรมในติัวัอ่อน	10	ราย
• 	 ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศฯ	โรค์พื่าร์กินสัน	บัริการติรวัจพื่ันธุกรรมในผู้้�ป็่วัยพื่าร์กินสัน	100	ค์รอบัค์รัวั
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นอกจากน่�	ยังม่โค์รงการผู่้าตัิดพิื่เศษเพ่ื่�อผู้้�ส้งอายุและผู้้�พิื่การด�อยโอกาสขึ้องโรงพื่ยาบัาลอ่ก	ดังน่�

โคำรงก�รผู้��ตัิ์ด็ขั�นำส่งเพื�อผู้่้ด้็อยู่โอก�ส	10	กลุ�มโรคำ	150	ร�ยู่

• ผู้่าติัดรักษาห่ลอดเล่อดแดงให่ญ่ช่องท�องโป็่งพื่อง	ด�วัยขึ้ดลวัด	EVAR	10	ราย
• ผู้่าติัดมะเร็งติ่อมล้กห่มากด�วัยหุ่่นยนติ์	10	ราย
• ผู้่าติัดมะเร็งกระด้กด�วัยขึ้�อโลห่ะเท่ยมชนิดพื่ิเศษ	10	ราย
• ผู้่าติัดสร�างนิ�วัห่ัวัแม่ม่อให่�ผู้้�พื่ิการแติ่กำาเนิด	10	ราย	
• ผู้่าติัดเด็กกระด้กสันห่ลังค์ดด�วัยค์อมพื่ิวัเติอร์นำาวัิถื่	10	ราย	
• ผู้่าติัดรักษากระด้กสะโพื่กห่ัก	(Fast	tract)	ให่�ผู้้�ส้งอายุ	60	ราย	
• ผู้่าติัดส่องกล�องซิ่อมเอ็นหุ่�มขึ้�อไห่ล่ผู้้�ส้งอายุ	10	ราย	
• ผู้่าติัดรักษากระด้กสันห่ลังเส่�อมแบับัเจาะร้แผู้ลเล็กให่�ผู้้�ส้งอายุ	10	ราย
• ผู้่าติัดเป็ล่�ยนขึ้�อเท�าเท่ยมให่�ผู้้�ป็่วัยขึ้�อเท�าเส่�อม	10	ราย	
• ผู้่าติัดเป็ล่�ยนขึ้�อเขึ้่าเท่ยมให่�ผู้้�ส้งอายุขึ้�อเขึ้่าเส่�อม	10	ราย	

	 ทั�งน่�	โค์รงการบัริการทางการแพื่ทย์ขัึ้�นส้ง	จะเป็็นช่องทางพิื่เศษให่�แก่ผู้้�ป่็วัยและผู้้�ป่็วัยโรค์ซัิบัซิ�อน	ได�ม่ 
โอกาสเขึ้�าถื้งการบัริการทางการแพื่ทย์ท่�เป็็นเลิศจากแพื่ทย์ผู้้�เช่�ยวัชาญระดับัป็ระเทศ	 ด�วัยเทค์โนโลย่ระดับัส้ง 
เป็็นกรณ่พิื่เศษ	และเขึ้�าถ้ืงการรักษาได�อย่างรวัดเร็วั	 ตัิ�งแต่ิวัันท่�	4	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	-	 วัันท่�	31	 ธันวัาค์ม	
พื่.ศ.	2563	ห่ร่อจนกว่ัาจะค์รบัจำานวันผู้้�ป่็วัยติามโค์รงการจำานวัน	500	ราย	และโค์รงการผู่้าตัิดขัึ้�นส้ง	10	กลุ่มโรค์	
จำานวัน	150	ราย

แถัลงข��วก�รจัด็ โคำรงก�รบัริก�รท�งก�รแพทย์ู่ขั�นำส่งเฉลิมพระเกียู่รติิ์
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วัันท่�	19	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ.นพื่.สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
ศ.นพื่.ร่�นเริง	ล่ลานุกรม รองผู้้�อำานวัยการฯ	ฝ่้ายบัริการ	นางจันทร์ป็ระภา	วิัชิติชลชัย รองผู้้�อำานวัยการสำานักงานจัดห่ารายได�	

พื่ร�อมด�วัยค์ณะแพื่ทย์	แถืลงข่ึ้าวัการจัด	“โค์รงการบัริการทางการแพื่ทย์ขัึ้�นส้ง” โดยม่ 
ผู้ศ.(พิื่เศษ)	นพื่.สุรินทร์	อัศวัวิัท้รทิพื่ย์ ผู้้�ช่วัยผู้้�อำานวัยการฯ	ด�านภาพื่ลักษณ์องค์์กร	และ	น.ส.รุจนา	อุทัยวัรรณ์ (ล้กติาล	AF2)	

เป็็นพิื่ธ่กร	ณ	ห่�องป็ระชุม	1210	ชั�น	12	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยู่�บั�ลจุฬ�ลงกรณ์	เปิด็บัริก�รติ์รวจสุขภ�พและสมรรถัภ�พร��งก�ยู่
ให้กับัประชิ�ชินำทั�วไปโด็ยู่ไม�คิำด็ม่ลคำ��	

	 เน่�องในโอกาสวัันค์ล�ายวัันเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษา	 พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	 มห่าภ้มิพื่ล- 
อดุลยเดชมห่าราช	 บัรมนาถืบัพิื่ติร	 วัันท่�	 5	 ธันวัาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 และวัันเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษาสมเด็จ 
พื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	 พื่ระบัรมราชิน่นาถื	 พื่ระบัรมราชชนน่พัื่นป็ีห่ลวัง	 วัันท่�	 12	 สิงห่าค์ม	 พื่.ศ.	 2562		
โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 จัดนิทรรศการวัันพื่่อแห่่งชาติิ	 และวัันแม่แห่่งชาติิ	 พื่ร�อมเป็ิดบัริการติรวัจสุขึ้ภาพื่	 
สมรรถืภาพื่ร่างกายในเบ่ั�องติ�นให่�กับัป็ระชาชนทั�วัไป็	อาทิ	ติรวัจระดับันำ�าติาลและไขึ้มันในเล่อด	สำาห่รับัผู้้�ท่�ม่อายุ	
45	 ป็ีขึ้้�นไป็ท่�ไม่เป็็นโรค์เบัาห่วัานห่ร่อไขึ้มันในเล่อดส้ง	 ติรวัจองค์์ป็ระกอบัขึ้องร่างกาย	 ติรวัจวััดค์ล่�นไฟ้ฟ้้าหั่วัใจ	
ติรวัจภายในสติร่และมะเร็งป็ากมดล้ก	 ติรวัจห้่	 ติรวัจสุขึ้ภาพื่ช่องป็ากและข้ึ้ดหิ่นป้็น	 ติรวัจป็ระเมินค์วัามเส่�ยง 
ติ่อการเกิดโรค์หั่วัใจและห่ลอดเล่อด	 ติรวัจวััดสายและค์วัามดันล้กติา	 โค์รงการรณรงค์์การติรวัจสุขึ้ภาพื่ขึ้อง 
ติ่อมล้กห่มาก	 สำาห่รับัชายส้งอายุ	 รวัมถื้งการสร�างเสริมสุขึ้ภาพื่	 ให่�ค์ำาป็ร้กษาโดยบุัค์ลากรจากท่มสห่สาขึ้า 
วิัชาช่พื่ติ่างๆ	 แก่ป็ระชาชน	 เช่น	 แพื่ทย์	 พื่ยาบัาล	 นักสุขึ้ศ้กษา	 นักโภชนาการ	 เภสัชกร	 ทันติแพื่ทย์	
และบุัค์ลากรในท่มสาธารณสุขึ้	นอกจากน่�ยังม่การจำาห่น่ายผู้ลิติภัณฑ์ูขึ้องท่�ระล้กจากร�าน	ฬ.จุฬา	เพ่ื่�อนำารายได� 
สมทบัทนุช่วัยเห่ล่อผู้้�ป่็วัยยากไร�	โรงพื่ยาบัาลจฬุาลงกรณ์	และม่จำาห่น่ายยาสามญัป็ระจำาบั�านในราค์าพื่เิศษ	เป็็นติ�น
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วัันท่�	5	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	เป็็นป็ระธานเปิ็ดกิจกรรมบัริการติรวัจสุขึ้ภาพื่
และสมรรถืภาพื่ร่างกายให่�กับัป็ระชาชนทั�วัไป็	โดยไม่คิ์ดม้ลค่์า	เน่�องในโอกาสวัันค์ล�ายวัันเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษา	

พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดชมห่าราช	บัรมนาถืบัพิื่ติร	และวัันพ่ื่อแห่่งชาติิ 
	โดยม่	ศ.นพื่.สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ	ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	นำาค์ณะผู้้�บัริห่าร	แพื่ทย์	พื่ยาบัาล	บุัค์ลากร 

โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	เขึ้�าร่วัมกิจกรรม	ณ	อาค์าร	ภป็ร	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

บัริก�รรับัรถัไปจอด็	(VALET	PARKING)

วัันท่�	15	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ.นพื่.สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ	ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	เป็็นป็ระธานเปิ็ดให่�บัริการ	
“รับัรถืไป็จอด”	(Valet	Parking)	เพ่ื่�ออำานวัยค์วัามสะดวักแก่ผู้้�มารับับัริการ	ในการห่าท่�จอดรถืให่�	โดยไม่คิ์ดค่์าใช�จ่าย

(ชำาระเฉพื่าะค่์าบัริการจอดรถืติามจริง)	ณ	อาค์าร	ภป็ร	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
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แถัลงข��ว	“ก้�วแรกส่�คำว�มสำ�เร็จ	ก�รรักษ�มะเร็งเม็ด็เลือด็ข�วด้็วยู่เซลล์นัำกฆ์��”

วัันท่�	23	เมษายน	พื่.ศ.	2562	ศ.นพื่.สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ	ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
ดร.ศิรศักดิ�	เทพื่าค์ำา	รองผู้้�อำานวัยการด�านวิัชาการ	ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศด�านช่วัวิัทยาศาสติร์	(องค์์การมห่าชน)	

กระทรวังวิัทยาศาสติร์และเทค์โนโลย่	อ.นพื่.กรมิษฐ์	ศุภพิื่พัื่ฒน์	หั่วัห่น�ากลุ่มวิัจัยเซิลล์บัำาบััดมะเร็ง	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	จุฬาฯ	
ผู้ศ.นพื่.อุดมศักดิ�	บุัญวัรเศรษฐ์	หั่วัห่น�าสาขึ้าวิัชาโลหิ่ติวิัทยา	ภาค์วิัชาอายุรศาสติร์	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	จุฬาฯ	

และ	ศ.พื่ญ.ณัฏิฐิยา	หิ่รัญกาญจน์	หั่วัห่น�าศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศด�านภ้มิคุ์�มกันบัำาบััดมะเร็ง	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	จุฬาฯ	
ร่วัมกันแถืลงข่ึ้าวั	“ก�าวัแรกส่้ค์วัามสำาเร็จ	การรักษามะเร็งเม็ดเล่อดขึ้าวัด�วัยเซิลล์นักฆ่์า”	

ณ	ห่�อง	1301	ชั�น	13	โซิน	C	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

ง�นำเสวนำ�	“60	ปี	ผู้��ตัิ์ด็เปลี�ยู่นำกระจกติ์�	มิติิ์ใหม�แห�งก�รมองเห็นำ”

วัันท่�	7	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศทางการแพื่ทย์ด�านการให่�บัริการป็ล้กถ่ืายกระจกติา
และการใช�สเต็ิมเซิลล์รักษาโรค์กระจกติา	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	จัดงานเสวันา

“60	ปี็	ผู่้าตัิดเป็ล่�ยนกระจกติา	มิติิให่ม่แห่่งการมองเห็่น”	โดยม่	นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย
	เป็็นป็ระธานเปิ็ดงาน	และศ.นพื่.สุทธิพื่งศ์	วััชรสินธุ	ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	กล่าวัรายงาน

ณ	ลานอเนกป็ระสงค์์	ชั�น	13	โซิน	B	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
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ง�นำวันำรักษ์เปลือกติ์�	LID	DAY	2019

วัันท่�	12	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์เลเซิอร์สายติาจุฬา	ฯ	จัดงาน	“รักษ์เป็ล่อกติา”	(Lid	Day)
เพ่ื่�อให่�ค์วัามร้�เร่�องโรค์ติาแห่�งชนิดท่อนำ�ามันท่�เป็ล่อกติาอุดตัิน	และแนวัทางวิัธ่การด้แลรักษาท่�ถ้ืกติ�องแก่ป็ระชาชนทั�วัไป็

โดยม่	รศ.นพื่.ม.ล.กรเก่ยรติิ�	สนิทวังศ์	ผู้้�ช่วัยผู้้�อำานวัยการฯ	ด�านบัริการผู้้�ป่็วัยนอก	
รศ.พื่ญ.วิัลาวััลย์	พื่วังศร่เจริญ	หั่วัห่น�าฝ่้ายจักษุวิัทยา	รศ.พื่ญ.งามจิติต์ิ	เกษติรสุวัรรณ	หั่วัห่น�าศ้น	ย์เลเซิอร์สายติาจุฬาฯ

ร่วัมกิจกรรม	บัริเวัณห่น�าศ้นย์เลเซิอร์สายติาจุฬาฯ	อาค์าร	14	ชั�น	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

ศ่นำย์ู่คำว�มเป็นำเลิศท�งก�รแพทย์ู่ด้็�นำโรคำตัิ์บัออกหนำ�วยู่ติ์รวจคัำด็กรองโรคำตัิ์บั

วัันท่�	3	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศทางการแพื่ทย์ด�านโรค์ตัิบั	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	ร่วัมกับัโรงพื่ยาบัาล 
พุื่ทธชินราชพิื่ษณุโลกและพื่ระค์ร้หิ่รัญป็ระชามานิติย์	ร่วัมออกห่น่วัยในโค์รงการ	ศ้นย์ฯ	โรค์ตัิบัสัญจร	ค์รั�งท่�	1 

เพ่ื่�อให่�บัริการติรวัจสุขึ้ภาพื่ตัิบักับัป็ระชาชนในอำาเภอวัังทอง	จังห่วััดพิื่ษณุโลก	และพ่ื่�นท่�ใกล�เค่์ยง
โดยม่	รศ.ดร.นพื่.ปิ็ยะวััฒน์	โกมลมิศร์	หั่วัห่น�าศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศทางการแพื่ทย์ด�านโรค์ตัิบั	

และ	นพื่.เกร่ยงศักดิ�	เจริญสุขึ้	อายุรแพื่ทย์โรค์ระบับัทางเดินอาห่าร	โรงพื่ยาบัาลพุื่ทธชินราชพิื่ษณุโลก
	นำาท่มออกติรวัจและให่�ค์วัามร้�ค์วัามเขึ้�าใจเก่�ยวักับัโรค์ตัิบัส่้ป็ระชาชน
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ผู้ลง�นำดี็เด็�นำ
อ�คำ�รภ่มิสิริมังคำล�นุำสรณ์	ได้็ร�งวัล	BSA	Building	Safety	Award	2019	
อ�คำ�รโด็ด็เด็�นำด้็�นำคำว�มปลอด็ภัยู่

วัันท่�	28	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	ผู้ศ.	(พิื่เศษ)	นพื่.สุรินทร์	อัศวัวิัท้รทิพื่ย์	ผู้้�ช่วัยผู้้�อำานวัยการฯ	ด�านภาพื่ลักษณ์องค์์กร
เป็็นผู้้�แทนโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	เขึ้�ารับัโล่รางวััล	BSA	Building	Safety	Award	2019	

อาค์ารโดดเด่นด�านค์วัามป็ลอดภัย	โดย	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	ได�รับัรางวััล 
ระดับั PLATINUM จากโค์รงการป็ระกวัดอาค์ารโดดเด่นด�านค์วัามป็ลอดภัย	สมาค์มผู้้�ติรวัจสอบัอาค์าร
(The	Building	Inspectors	Association)	ณ	ศ้นย์แสดงสินค์�าและการป็ระชุม	อิมแพ็ื่ค์	เม่องทองธาน่

ร�งวัล	“ดี็เด็�นำด้็�นำก�รจัด็ก�รคำว�มเหม�ะสมท�งก�รแพทย์ู่	
(Smart	Utilization	Management	Award)”

วัันท่�	2	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	ได�รับัรางวััล	“ด่เด่นด�านการจัดการค์วัามเห่มาะสมทางการแพื่ทย์
Smart	Utilization	Management	Award”	โดยม่	ผู้ศ.	(พิื่เศษ)	นพื่.สุรินทร์	อัศวัวิัท้รทิพื่ย์	

ผู้้�ช่วัยผู้้�อำานวัยการฯ	ด�านภาพื่ลักษณ์องค์์กร	เป็็นผู้้�แทนเขึ้�ารับัมอบัรางวััล	ภายในงานป็ระกาศรางวััล
Bangkok	Life	Assurance	SMART	Hospital	Awards	2019	จัดข้ึ้�นโดยบัริษัท	กรุงเทพื่ป็ระกันช่วิัติ	จำากัด	(มห่าชน)

ณ	ห่�องบัอลร้ม	1	ชั�น	5	โรงแรม	เอส	31	สุขุึ้มวิัท
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DATA	CENTER	โรงพยู่�บั�ลจุฬ�ลงกรณ์	ได้็รับัม�ติ์รฐ�นำ	ISO/IEC	27001	:	2013

วัันท่�	24	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์ค์อมพิื่วัเติอร์ห่ลัก	(Data	Center	Operation	Unit) ฝ่้ายเทค์โนโลยส่ารสนเทศ
โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	ผู่้านการรับัรองมาติรฐาน ISO/IEC	27001	:	2013 ซ้ิ�งเป็็นมาติรฐานเก่�ยวักับัการบัริห่ารจัดการ
ค์วัามมั�นค์งป็ลอดภัยสารสนเทศ (Information	Security	Management	System)	โดยม่ รศ.นพื่.รัฐพื่ล่	ภาค์อรรถื
รองผู้้�อำานวัยการฯ	ฝ่้ายเทค์โนโลยส่ารสนเทศ	รับัมอบัใบัป็ระกาศน่ยบััติรการรับัรอง	มาติรฐาน ISO27001	:	2013

จากตัิวัแทน	บัริษัท	เอสจ่เอส	(ป็ระเทศไทย)	จำากัด	
ณ	ศ้นย์ค์อมพิื่วัเติอร์ห่ลัก	(Data	Center)	ชั�น	5	อาค์าร	ส.ธ.	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

สุด็ยู่อด็องค์ำกรคำรองใจผู้่้บัริโภคำ	กลุ�มโรงพยู่�บั�ล	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2562

	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 ได�อันดับั	 1	 ขึ้องในกลุ่มโรงพื่ยาบัาล	 จากผู้ลสำารวัจ	 Thailand’s	Most	
Admired	 Company	 2019	 ห่ร่อ	 สุดยอดองค์์กรค์รองใจผู้้�บัริโภค์	 ซิ้�งจัดติ่อเน่�องเป็็นป็ีท่�	 8	 โดยนิติยสาร 
แบัรนด์เอจม่ค์ะแนนเฉล่�ยรวัมทั�งสิ�น 6.56 ค์ะแนน	 และเฉล่�ยรวัมในแติ่ละกลุ่มตัิวัแป็รย่อยส้งท่�สุดทุกด�าน 
ในกลุ่มโรงพื่ยาบัาล ดังน่�
	 คำว�มส�ม�รถัในำก�รสร้�งสรรค์ำนำวัติ์กรรม	(Innovation)	=	6.82
	 ภ�พลักษณ์องค์ำกรและคำว�มรับัผิู้ด็ชิอบัติ์�อสังคำม	(Corporate	CSR)	= 6.38
	 ก�รประกอบัธุิรกิจ	และคำว�มสำ�เร็จ	(Business	Performance)	=	6.31
	 ก�รบัริก�ร	(Service)	=	6.47 
	 ภ�พลักษณ์ของกิจก�ร	(Image	of	Brand)	=	6.95
	 ผู้่้บัริห�รง�นำ	(Management)	=	6.42
 
	 ทั�งน่�	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 ป็ระสบัค์วัามสำาเร็จอย่างมากในป็ระเด็น	 ภาพื่ลักษณ์ขึ้องกิจการ 
(Image	of	Brand)	ท่�แสดงให่�เห็่นถ้ืงการเป็็นองค์์กรท่�	“แข็ึ้งแกร่ง”	(Own	strong	brands)	“เติิบัโติต่ิอเน่�อง”	
(Own	growing	brands)	“ม่ล้กค์�าภักด่ต่ิอองค์์กร”	(Own	brands	with	customer	loyalty)	รวัมถ้ืงเป็็นองค์์กรท่�	
“ม่ม้ลค่์าส้ง”	(Own	brands	with	high	value)



70

วิสัยู่ทัศน์ำ
	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	 ศร่ราชา	 เป็็นท่�พื่้�งด�านสุขึ้ภาพื่ขึ้องป็ระชาชนภาค์ติะวัันออก 
เป็็นสถืานบัริการทางการแพื่ทย์ท่�ย้ดห่ลักมนุษยธรรมและจริยธรรม	 ม่คุ์ณภาพื่ระดับัสากล	 ทันสมัย	 และม่ 
ป็ระสิทธิภาพื่รวัมทั�งเป็็นสถืาบัันร่วัมผู้ลิติแพื่ทย์และแพื่ทย์เฉพื่าะทางท่�ได�รับัการยอมรับัในระดับัป็ระเทศ

พันำธิกิจ
	 1.	 ให่�บัริการรักษาพื่ยาบัาล	ฟ้้�นฟ้้สมรรถืภาพื่	ป้็องกันโรค์และสร�างเสริมสุขึ้ภาพื่	ด�วัยค์วัามม่คุ์ณภาพื่ 
ป็ระสิทธิภาพื่	และจริยธรรม
	 2.	พัื่ฒนาคุ์ณภาพื่การบัริการอย่างต่ิอเน่�องและเป็็นองค์์กรแห่่งการเร่ยนร้�
	 3.	เป็็นสถืาบัันร่วัมผู้ลิติแพื่ทย์	และเป็็นสถืาบัันผู้ลิติแพื่ทย์เฉพื่าะทาง	8	สาขึ้า
	 4.	 บัริห่ารจัดการองค์์กรด�วัยธรรมาภิบัาล	 ม่ค์วัามโป็ร่งใส	 ใช�ทรัพื่ยากร	 ให่�เกิดป็ระโยชน์ส้งสุด 
ม่ค์วัามยั�งย่น	และสร�างเสริมคุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องบุัค์ลากร	

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์	
	 1.	 พัื่ฒนาบัริการสุขึ้ภาพื่อย่างค์รบัวังจร	 (Comprehensive	 Health	 Care)	 ค่์อ	 ค์รอบัค์ลุมทั�ง 
การส่งเสริมป้็องกัน	 รักษา	 ฟ้้�นฟ้้	 โดยย้ดถ่ือผู้้�ป่็วัยเป็็นศ้นย์กลาง	 (Patient	Centered)	 เน�นเชิงรุก	 (Proactive)	
และชุมชนม่ส่วันร่วัม	(Community	Engagement)
	 2.	 พัื่ฒนาโรงพื่ยาบัาลให่�สามารถืบัริการสุขึ้ภาพื่ได�รวัดเร็วั	 (One	 stop	 Service)	 ค์วัามพ้ื่งพื่อใจด�วัย 
บัริการพิื่เศษ	 (Special	 Care)	 คุ์ณภาพื่ติามมาติรฐานสากล	 (JCI)	 ม่ค์วัามทันสมัย	 (Modernized)	 ม่ค์วัาม 
เท่าเท่ยม	(Equity)	ค์รอบัค์ลุม	(Coverage)	ทั�งระดับัป็ฐมภ้มิ	(Primary	Care	Unit)	ทุติิยภ้มิ	(Secondary	Care)	
และติติิยภ้มิบัางสาขึ้า	(Selective	Tertiary	Care)
	 3.	 จัดตัิ�งศ้นย์เช่�ยวัชาญโรค์เฉพื่าะทางท่�ม่ค์วัามเป็็นเลิศ	 (Specialty	 Excellence	 Center)	 จำานวัน	 
7	ศ้นย์	ได�แก่
	 3.1	ศ้นย์วิันิจฉัยโรค์หั่วัใจ	(Diagnostic	Cardiac	Center)	
	 3.2	ศ้นย์ผู้้�ส้งอายุ	(Elderly	Care	Center)	
	 3.3	ศ้นย์เวัชศาสติร์อุติสาห่กรรม	(Industrial	Medicine)	
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	 3.4	ศ้นย์ทารกแรกเกิดก่อนกำาห่นด	(Preterm	Center)	
	 3.5	ศ้นย์อุบััติิเห่ตุิ	อุบััติิภัย	(Trauma	Center)	
	 3.6	ศ้นย์ผู่้าตัิดส่องกล�อง	(Endoscopic	Surgery)	
	 3.7	ศ้นย์จุลศัลยกรรม	(Microsurgery	Center)	
 
	 4.	พัื่ฒนาสถืาบัันร่วัมผู้ลิติแพื่ทย์	(General	Practioner)	และสถืาบัันผู้ลิติแพื่ทย์เฉพื่าะทาง	(Specialty	
Doctor)	8	สาขึ้า	ได�แก่	เวัชศาสติร์ค์รอบัค์รวัั	ศัลยศาสติร์ออร์โธปิ็ดิกส์	ส้ติินร่เวัชศาสติร์	ศัลยศาสติร์	อายรุศาสติร์	
กุมารเวัชศาสติร์	 เวัชศาสติร์ฉุกเฉิน	 และอาช่วัเวัชศาสติร์	 (เน�นด�านอุติสาห่กรรม)	 โดยอาศัยการสนับัสนุนจาก 
โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
	 5.	พัื่ฒนาระบับับัริห่ารจัดการให่�องค์์กรม่ธรรมาภิบัาล	(Good	Governance)	ม่การจัดการด�านค์วัามเส่�ยง 
และม่ค์วัามยั�งย่น	 (Sustainability)	 และม่จิติอาสา	 บันพ่ื่�นฐานขึ้องการป็รับัป็รุงสวััสดิการและสภาพื่แวัดล�อม 
ท่�ด่	ม่การสร�างแรงจ้งใจ	ขึ้วััญและกำาลังใจ	ติลอดจนพัื่ฒนาสมรรถืนะ	และค์วัามชำานาญเฉพื่าะด�านขึ้องบุัค์ลากร

	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา	ก่อตัิ�งข้ึ้�นเม่�อวัันท่�	10	กันยายน	พื่.ศ.	2445	โดยได�รับั 
พื่ระมห่ากรุณาธิคุ์ณจาก	 สมเด็จพื่ระศร่สวัรินทิรา	 บัรมราชเทว่ั	 พื่ระพัื่นวััสสาอัยยิกาเจ�า	 พื่ระบัรมราชเทว่ั 
ในพื่ระบัาทสมเด็จพื่ระจุลจอมเกล�าเจ�าอย้่หั่วั	 รัชกาลท่�	 5	 ทรงพื่ระราชทานกำาเนิดโรงพื่ยาบัาลด�วัยพื่ระดำาริวั่า 
“ถั้�ได็้มีสถั�นำพยู่�บั�ลคำนำเจ็บัไข้ขึ�นำในำติ์ำ�บัลนำี�	 นำอกจ�กจะได็้ใชิ้เป็นำที�รักษ�พยู่�บั�ลข้�ร�ชิบัริพ�รและผู้่้ที�	
ติ์�มเสด็็จนัำ�นำแล้ว	ยัู่งจะเป็นำส�ธิ�รณประโยู่ชิน์ำให้ประชิ�ชินำในำท้องถิั�นำที�ใกล้เคีำยู่งได้็พึ�งพ�อ�ศัยู่ในำยู่�มเจ็บัไข้
ซึ�งเป็นำส�ธิ�รณกุศล	และเป็นำก�รชิ�วยู่ชิ�ติิ์บ้ั�นำเมืองอีกส�วนำหนึำ�ง”
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	 ป็ัจจุบััน	 เป็็นโรงพื่ยาบัาลขึ้นาด	 500	 เต่ิยง	 เป็ิดให่�บัริการทางการแพื่ทย์ค์รบัวังจร	 และได�นำาระบับั 
บัริห่ารงานคุ์ณภาพื่มาใช�พัื่ฒนางานเพ่ื่�อเป็็นการติอบัสนองค์วัามติ�องการขึ้องผู้้�มารับับัริการ	 ภารกิจแก่นห่ลัก 
ขึ้องโรงพื่ยาบัาล	 ค่์อ	การให่�บัริการด�านการแพื่ทย์แบับัองค์์รวัมค์รบัวังจร	แก่ป็ระชาชนทั�วัไป็	 โดยไม่เล่อก	 เพื่ศ	
วััย	 เช่�อชาติิ	 ศาสนา	 และฐานะทางการเงิน	 แก่ชนทุกชั�นด�วัยค์วัามเมติติาการุณย์	 บันมาติรฐานและจริยธรรม 
แห่่งวิัชาช่พื่	เพ่ื่�อป็ระโยชน์	และค์วัามพ้ื่งพื่อใจส้งสุดขึ้องผู้้�มารับับัริการโรงพื่ยาบัาล	
    

สถิัติิ์ผู้่้ม�รับับัริก�รโรงพยู่�บั�ลสมเด็็จพระบัรมร�ชิเทวี	ณ	ศรีร�ชิ�
ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562	(ตุิ์ล�คำม	พ.ศ.	2561	–	กันำยู่�ยู่นำ	พ.ศ.	2562)

ร�ยู่ก�ร ปี	พ.ศ.	2562

จำานวันเต่ิยงผู้้�ป่็วัย 500	เต่ิยง

- ป็ัจจุบัันใช�งานอย้่	
(อย้่ในระห่ว่ัางป็รับัป็รุงโค์รงสร�าง)

455	เต่ิยง

จำานวันเต่ิยง	ICU 3	เต่ิยง

จำานวันเต่ิยง	NICU 5	เต่ิยง

อัติราการค์รองเต่ิยง 83.78%

จำานวันผู้้�ป่็วัย 61.83	ค์น/เต่ิยง

ประเภทอุบััติิ์เหตุิ์	10	อันำดั็บัแรก
ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562	(ตุิ์ล�คำม	พ.ศ.	2561	–	กันำยู่�ยู่นำ	พ.ศ.	2562)

ประเภทอุบััติิ์เหตุิ์	10	อันำดั็บัแรก จำ�นำวนำ	(ร�ยู่)

1.	รถืจักรยานยนต์ิ 6,588

2.	ติกท่�ส้ง	ห่กล�ม 3,618

3.	สุนัขึ้กัด 2,081

4.	ถ้ืกขึ้องแข็ึ้ง 2,044

5.	ถ้ืกขึ้องม่ค์ม 1,715

6.	สัติว์ัอ่�นกัด 1,331

7.	ถ้ืกทำาร�าย 782

8.	สิ�งแป็ลกป็ลอมเขึ้�าติา 718

9.	รถืยนต์ิ 613

10.	สิ�งแป็ลกป็ลอมในร่างกาย 424
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โรคำผู้่้ป่วยู่นำอก	10	อันำดั็บัแรก
ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562	(ตุิ์ล�คำม	พ.ศ.	2561	–	กันำยู่�ยู่นำ	พ.ศ.	2562)

โรคำผู้่้ป่วยู่นำอก จำ�นำวนำ	(คำรั�ง)

1.	โรค์ขึ้องระบับักล�ามเน่�อร่วัมโค์รงร่าง 71,656

2.	โรค์ภ้มิคุ์�มกันบักพื่ร่องจากเช่�อไวัรัส	(เอชไอว่ั) 58,345

3.	โรค์เบัาห่วัาน 42,068

4.	อาการแสดงและสิ�งผิู้ดป็กติิท่�พื่บัได�จากการติรวัจทางค์ลินิก
				และห่�องป็ฏิิบััติิการท่�มิได�ระบุัไวั�อ่�นใด

34,802

5.	โรค์อ่�นขึ้องระบับัย่อยอาห่าร 34,363

6.	โรค์ระบับัการห่ายใจส่วันบันติิดเช่�อเฉ่ยบัพื่ลัน	และโรค์อ่�นขึ้องระบับัห่ายใจส่วันบัน 25,518

7.	โรค์ติาและส่วันผู้นวัก 22,582

8.	โรค์ขึ้องผิู้วัห่นังและเน่�อเย่�อใติ�ผิู้วัห่นัง 22,271

9.	บัาดเจ็บัท่�ศ่รษะ 20,143

10.	ค์วัามผิู้ดป็กติิเก่�ยวักับัต่ิอมไร�ท่อ	โภชนาการ	และเมแทบัอลิซ้ิมอ่�น	ๆ 20,135

จำ�นำวนำผู้่้ป่วยู่ที�ให้ก�รรักษ�และบัริก�ร	จำ�แนำกติ์�มประเภทของก�รติ์รวจ
ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562	(ตุิ์ล�คำม	พ.ศ.	2561	–	กันำยู่�ยู่นำ	พ.ศ.	2562)

ประเภทของก�รติ์รวจ	(ร�ยู่) พ.ศ.	2558 พ.ศ.	2559 พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562

จำานวันผู้้�ป่็วัยนอก 1,183,541 1,215,767 1,203,636 1,211,593 1,260,143

- ฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกและอุบััติิเหตุิ 722,943 758,780 747,928 767,010 798,754

- ศู้นย์ป่ระกันสุุขภาพสุาขา 460,598 456,987 455,708 444,583 461,389

จำานวันผู้้�ป่็วัยนอกเฉล่�ย	(ราย/วััน)

(เฉพาะฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกและอุบััติิเหตุิ)

1,981 2,073 2,049 2,101 2,188

จำานวันผู้้�ป่็วัยฉุกเฉิน 79,575 65,240 52,761 55,971 51,315

จำานวันผู้้�ป่็วัยใน 33,115 33,132 32,922 33,577 32,691

- ผู้้�ป่่วยในรับัใหม่่ 28,714 28,658 28,554 29,073 28,108

- ผู้้�ป่่วยคงรักษาตัิวอย้่ 4,401 4,474 4,368 4,504 4,583

จำานวันผู้้�ป่็วัยในเฉล่�ย	(ราย/วััน) 91 91 90 92 90

จำานวันมารดาค์ลอดบุัติร 6,103 5,963 6,354 6,376 6,107

จำานวันทารกแรกค์ลอด 6,154 6,030 6,410 6,429 6,170

- เพศูชาย 3,186 3,186 3,334 3,353 3,187

- เพศูหญิิง 2,968 2,844 3,076 3,076 2,983
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กิจกรรมโรงพยู่�บั�ล
		

วัันท่�	3	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	โรงพื่ยาบัาลร่วัมกับัสำานักงานสาธารณสุขึ้อำาเภอศร่ราชา	จัดการเสวันาในหั่วัขึ้�อ
“Stop	TB	ด้แลป็อดสักนิดช่วิัติจะย่นยาวั”	เพ่ื่�อกระตุิ�นให่�เกิดกระแสค์วัามร่วัมม่อในการดำาเนินงาน

ยุติิวััณโรค์แก่ห่น่วัยงานท่�เก่�ยวัขึ้�องทุกภาค์ส่วันติลอดจนป็ระชาชนทั�วัไป็	
ทั�งเร่งรัด	ค์�นห่ารักษาป้็องกันวััณโรค์ในเขึ้ติพ่ื่�นท่�ท่�รับัผิู้ดชอบั

วัันท่�	3	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	เป็็นป็ระธานในพิื่ธ่มอบัเส่�อกาวัน์
นิสิติแพื่ทย์	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	มห่าวิัทยาลัยบ้ัรพื่า	ชั�นปี็ท่�	4	รุ่นท่�	10	จำานวัน	30	ค์น	

ณ	ห่�องป็ระชุมล่ลาวัด่	1	อาค์ารอนุสรณ์	๑๐๐	ปี็
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วัันท่�	26	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	รศ.นพื่.โศภณ	นภาธร	ผู้้�อำานวัยการโรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา
รับัมอบัใบัรับัรองมาติรฐาน	ISO	15189	:	2012		ISO	15190	:	2003	จาก	นพื่.โอภาส	การย์กวิันพื่งศ์	

อธิบัด่กรมวิัทยาศาสติร์การแพื่ทย์	เพ่ื่�อรับัรองติามมาติรฐานค์วัามป็ลอดภัยขึ้องห่�องป็ฏิิบััติิการทางการแพื่ทย์
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ก�รพัฒนำ�โรงพยู่�บั�ลในำอนำ�คำติ์

	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	 ศร่ราชา	 เป็็นโรงพื่ยาบัาลท่�ม่ค์วัามสำาคั์ญกับัช่วิัติขึ้องชาวัไทย 
ในภาค์ติะวัันออกอย่างยิ�ง	 เพื่ราะเป็็นโรงพื่ยาบัาลท่�ตัิ�งอย้่ใกล�พ่ื่�นท่�เส่�ยงภัยใกล�นิค์มอุติสาห่กรรมสามแห่่ง	 ได�แก่	
นิค์มอุติสาห่กรรมสห่พัื่ฒน์	แห่ลมฉบััง	และพัื่ทยาซ้ิ�งเป็็นสถืานท่�ท่องเท่�ยวัในการเกิดอุบััติิเห่ตุิ	และจราจรห่นาแน่น

	 โค์รงการเฉลิมพื่ระเก่ยรติิวัาระ	 150	 ป็ี	 พื่ระราชสมภพื่สมเด็จพื่ระพัื่นวััสสาอัยยิกาเจ�าเกิดขึ้้�น 
โดยพื่ระราชดำาริขึ้องสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 สมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	
อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	เพ่ื่�อทำาการป็รับัป็รุงโรงพื่ยาบัาลแห่่งน่�ให่�ม่มาติรฐานมากข้ึ้�น	เป็็นศ้นย์กลาง 
การให่�บัริการทางการแพื่ทย์ในภ้มิภาค์ติะวัันออก	 ท่�เอ่�อติ่อการบัริการผู้้�ป็่วัยและป็ระชาชนให่�เกิดค์วัามค์ล่องตัิวั 
ในการรับับัริการ	 เพิื่�มศักยภาพื่	 ป็ระสิทธิภาพื่การบัริการแก่ผู้้�เจ็บัป็่วัย	 	 โดยเฉพื่าะผู้้�ป็ระสบัอุบััติิเห่ตุิจาก 
การทำางาน	 และโรงงานอุติสาห่กรรม	 อุบััติิเห่ตุิจากการจราจร	 ผู้้�ป็ระสบัอุบััติิภัย	 ผู้้�ป็่วัยโรค์ฉุกเฉินเฉ่ยบัพื่ลัน	
ทั�งในสถืานการณ์ป็กติิ	และสถืานการณ์ฉุกเฉิน	

วัติ์ถุัประสงค์ำของโคำรงก�ร
	 1.	เพ่ื่�อเฉลมิพื่ระเก่ยรติิ	และถืวัายเป็็นพื่ระราชกศุล	สมเดจ็พื่ระศร่สวัรนิทิรา	บัรมราชเทว่ั	พื่ระพื่นัวััสสา-
อัยยิกาเจ�า	วัาระ	150	ปี็	พื่ระราชสมภพื่	10	กันยายน	พื่.ศ.	2555
	 2.	 เพ่ื่�อเป็็นศ้นย์กลางการให่�บัริการทางการแพื่ทย์ในภาค์ติะวัันออกท่�ได�มาติรฐานสากล	พื่ร�อมรับัการ 
เขึ้�าส่้ป็ระชาค์มอาเซ่ิยน
	 3.	เพ่ื่�อเพิื่�มศักยภาพื่	คุ์ณภาพื่	และป็ระสิทธิภาพื่การบัริการด�านสุขึ้ภาพื่แก่ป็ระชาชน	การให่�การรักษา 
พื่ยาบัาลแก่ผู้้�เจ็บัป็่วัยอย่างติ่อเน่�อง	 รวัมทั�งการม่ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศด�านการแพื่ทย์ฉุกเฉินและเวัชศาสติร ์
อุติสาห่กรรม	พื่ร�อมเติร่ยมรับัสถืานการณ์อุบััติิเห่ตุิ	อุบััติิภัยและสาธารณภัยต่ิางๆ	
	 4.	เพ่ื่�อให่�สถืานท่�ท่�จะเอ่�อต่ิอการพัื่ฒนาศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศทางการบัริการวิัชาการ
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สืบัเนำื �องจ�กก�รที �โรงพยู่�บั�ลมีอ�ยูุ่ม�กกว��	 100	 ปี	 จึงพบัปัญห�ในำก�รบัริก�รผู้่ ้ป่วยู่	
หล�ยู่ประก�ร	อ�ทิ	
ประเด็็นำหลักที�	1	:	คำว�มไม�เป็นำหมวด็หม่�	และปัญห�โคำรงสร้�งของอ�คำ�รรักษ�พยู่�บั�ล   
	 ห่อผู้้�ป่็วัยในปั็จจบัุัน	ม่อายกุารใช�งานมากกว่ัา	20	-	50	ปี็	สภาพื่ห่อผู้้�ป่็วัยส่วันมาก	ม่สภาพื่เก่าแก่	ทรุดโทรม 
คั์บัแค์บั	ผู้้�ป่็วัยอย้ใ่นสภาพื่แออดั	อ่กทั�งห่อผู้้�ป่็วัยม่ลักษณะกระจดักระจาย	ทำาให่�การเค์ล่�อนย�ายผู้้�ป่็วัย	เพ่ื่�อการติรวัจ 
วิันิจฉัยและการรักษา	ล่าช�า	โดยเฉพื่าะผู้้�ป็ระสบัอุบััติิเห่ตุิ	ผู้้�ป่็วัยฉุกเฉิน	ทำาให่�เกิดค์วัามเส่�ยงต่ิอผู้้�ป่็วัยอย่างยิ�ง

ประเด็็นำหลักที�	2	:	คำว�มไม�เพียู่งพอของหอผู้่้ป่วยู่วิกฤติิ์และห้องผู้��ตัิ์ด็	หอผู้่้ป่วยู่วิกฤติิ์	(Intensive	Care	Unit	:	ICU)	
	 หอผู้่้ป่วยู่วิกฤติิ์	ปั็จจุบัันม่เพ่ื่ยง	10	เต่ิยง	แต่ิให่�การด้แลผู้้�ป่็วัยวิักฤติทั�งทางด�านอายุรกรรม	ศัลยกรรม	
ส้ติิกรรม	และกุมารเวัชกรรม	จากขึ้�อม้ลจำานวันขึ้องผู้้�ป่็วัยอาการห่นักท่�รอคิ์วัเขึ้�ารับัการรักษาในห่อผู้้�ป่็วัยวิักฤติิม่
จำานวันเฉล่�ย	10	ค์นต่ิอวััน	ทำาให่�เกิดค์วัามเส่�ยงต่ิอช่วิัติเป็็นอย่างยิ�ง	การเพิื่�มห่อผู้้�ป่็วัยวิักฤติิ	จะทำาให่�โรงพื่ยาบัาล
สามารถืช่วัยเห่ล่อผู้้�ป่็วัยวิักฤติิได�เพิื่�มข้ึ้�น
 ห้องผู้��ติ์ัด็	 ป็ัจจุบัันม่จำานวันห่�องผู้่าตัิดเพ่ื่ยง	 13	 ห่�อง	 ใช�เป็็นห่�องผู้่าตัิดผู้้�ป็่วัยทุกป็ระเภท	 ม่ผู้้�ป็่วัยท่� 
เขึ้�ารับับัริการผู้่าตัิดเพิื่�มขึ้้�นอย่างติ่อเน่�อง	 ขึ้ณะน่�ระยะเวัลาการรอค์อยคิ์วัขึ้องผู้้�ป็่วัยท่�ติ�องรักษาด�วัยการผู้่าตัิด	
ในรายไม่ฉุกเฉิน	 ติ�องใช�เวัลาเป็็นเด่อน	 ส่งผู้ลกระทบัติ่อผู้้�ป็่วัยโดยติรง	 ค่์อ	 การเล่�อนผู้่าตัิด	 ห่ากไม่เพิื่�มจำานวัน 
ห่�องจะเกิดค์วัามเส่�ยงต่ิอผู้้�ป่็วัยอุบััติิเห่ตุิและผู้้�ป่็วัยฉุกเฉินอย่างยิ�ง

ประเด็็นำหลักที�	3	:	ห้องฉุกเฉินำคัำบัแคำบัและไม�ส�ม�รถัรองรับัผู้่้ประสบัอุบััติิ์เหตุิ์	อุบััติิ์ภัยู่
	 นับัตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2532	โรงพื่ยาบัาลม่การขึ้ยาย	และเป็ล่�ยนพ่ื่�นท่�	มาป็ระมาณ	4	ค์รั�ง	เน่�องจากจำานวัน 
ผู้้�มารับับัริการเพิื่�มขึ้้�นติลอดเวัลา	 ห่�องฉุกเฉินป็ัจจุบััน	 ม่อายุการใช�งานนานกวั่า	 17	 ป็ี	 ไม่สามารถืป็รับัป็รุงและ 
ขึ้ยายพ่ื่�นท่�ได�อ่ก	 พ่ื่�นท่�ท่�ม่อย้่ไม่เอ่�อติ่อการบัริการท่�ม่คุ์ณภาพื่	 อ่กทั�งยังไม่ม่พ่ื่�นท่�เฉพื่าะเพ่ื่�อรองรับัผู้้�ป็่วัยในกรณ่ 
ฉุกเฉิน	ผู้้�ป็ระสบัอุบััติิภัยห่ม่้	ผู้้�ป่็วัยท่�ได�รับัสารเค์ม่	ผู้้�ป่็วัยท่�ม่โอกาสติิดเช่�อรุนแรงและแพื่ร่กระจายได�ง่าย	

	 อาค์ารห่ลังน่�	 ใช�งบัป็ระมาณในการก่อสร�างเฉพื่าะอาค์าร	 เป็็นเงินป็ระมาณ	 5,400	 ล�านบัาท	
ไม่รวัมเค์ร่�องม่อ	 อุป็กรณ์ทางการแพื่ทย์	 และระบับัเทค์โนโลย่สารสนเทศ	 อ่กป็ระมาณ	 1,300	 ล�านบัาท	
รวัมทั�งโค์รงการ	 ป็ระมาณ	 6,700	 ล�านบัาท	 ได�รับัการสนับัสนุนจากรัฐบัาลจำานวัน	 4,320	 ล�านบัาท	
และยังขึ้าดงบัป็ระมาณอย้่อ่ก	2,336	ล�านบัาท		
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	 โค์รงการเฉลมิพื่ระเก่ยรติิวัาระ	150	ปี็	พื่ระราชสมภพื่ฯ	จะม่การก่อสร�างอาค์ารศ้นย์รักษาพื่ยาบัาลรวัม	
เฉลิมพื่ระเก่ยรติิสมเด็จพื่ระพัื่นวััสสาอัยยิกาเจ�า	150	ปี็	เป็็นอาค์ารห่ลัก	ม่ขึ้นาด	26	ชั�น	พ่ื่�นท่�ป็ระมาณ	158,426	
ติารางเมติร	ป็ระกอบัด�วัย

• อาค์ารจอดรถื	6	ชั�น	สามารถืรองรับัรถืยนติ์ได�ป็ระมาณ	897	ค์ัน

• ห่�องติรวัจผู้้�ป็่วัยติามค์ลินิกทางการแพื่ทย์ติ่างๆ	 จำานวัน	 128	 ห่�อง	 สามารถืรองรับัผู้้�ป็่วัยท่�เขึ้�ามา 
รับับัริการได�ป็ระมาณวัันละ	7,600	ราย	ห่ร่อปี็ละ	1,800,000	ราย	

• ศ้นย์อุบััติิเห่ติุและฉุกเฉิน	 ม่เติ่ยงติรวัจรักษาผู้้�ป็่วัย	 26	 เต่ิยง	 สามารถืรองรับัผู้้�ป็่วัยท่�เขึ้�ามา 
รับับัริการได�ป็ระมาณวัันละ	 1,200	 ราย	ห่ร่อปี็ละ	 450,000	 เต่ิยง	 รับัผู้้�ป่็วัยในโรงพื่ยาบัาล	 รวัม	 
745	เต่ิยง	แยกเป็็นเต่ิยงผู้้�ป่็วัยสามัญ	587	เต่ิยง	ห่�องแยกพิื่เศษ	158	เต่ิยง	สามารถืรองรับัผู้้�ป่็วัยใน 
ได�ป็ระมาณปี็ละ	46,000	ราย

• เติ่ยงรับัผู้้�ป็่วัยวัิกฤติิในโรงพื่ยาบัาลรวัม	62	เติ่ยง	รองรับัผู้้�ป็่วัยวัิกฤติิได�ป็ระมาณป็ีละ	2,200	ราย

• ห่�องผู้่าติัดรวัม	25	ห่�อง	แยกเป็็นห่�องผู้่าติัดให่ญ่	19	ห่�อง	และห่�องผู้่าติัดเล็ก	6	ห่�อง	สามารถืรองรับั 
การผู่้าตัิดผู้้�ป่็วัยทั�วัไป็	ผู้้�ป่็วัยฉุกเฉินและอุบััติิเห่ตุิได�ป็ระมาณปี็ละ	40,000	ราย

• ม่ห่น่วัยบัริการติรวัจวัินิจฉัยค์รบัค์รัน	อาทิ	ศ้นย์	LAB		X-RAYS		CT	SCAN		MRI		

• ม่บัริการโภชนาการและโภชนบัำาบััด

• งานสนับัสนุนท่�ทันสมัย	อาทิ	ระบับัเทค์โนโลย่สารสนเทศ	ระบับั	FACILITY	ติ่างๆ

• เน่�องจากอาค์ารห่ลังน่�ม่ชั�นใติ�ดิน	3	ชั�น	ขึ้ณะน่�งานโค์รงสร�างได�ขึ้้�นถื้งชั�นท่�	 3	 เท่ากับัการก่อสร�าง 
ด�านโค์รงสร�าง	ได�ดำาเนินการไป็	5	ชั�นแล�วั	ส่วันงานระบับัต่ิาง	ๆ	ก็ดำาเนินการติามมาเร่�อย	ๆ	เช่น	
งานระบับัสุขึ้าภิบัาลและดับัเพื่ลิง

• สภากาชาดไทยได�รับัอนุมัติิงบัป็ระมาณค์่าก่อสร�างจากรัฐบัาลร�อยละ	 80	 เป็็นงบัป็ระมาณผู้้กพื่ัน	 
5	ปี็	ตัิ�งแต่ิ	ปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2558	-	2563	บัริษัท	อิติาเล่ยนไทย	ด่เวัลล๊อป็เมนท์	จำากัด	(มห่าชน)	
เป็็นผู้้�ได�รับัการคั์ดเล่อกให่�ทำาการก่อสร�าง	 สัญญาก่อสร�าง	 ตัิ�งแต่ิวัันท่�	 30	 กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	 2558	
ถ้ืงวัันท่�	2	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2563	ม่ทั�งห่มด	56	งวัด
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วิสัยู่ทัศน์ำ	
	 เป็็นองค์์กรท่�ให่�ค์วัามช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็ระสบัภัยพิื่บััติิ	ผู้้�ยากไร�	ผู้้�ด�อยโอกาส	และส่งเสริมการม่คุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่ 
ขึ้องป็ระชาชนบันพ่ื่�นฐานขึ้�อม้ลวิัชาการท่�ทันสมัยภายใติ�การจัดการอย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่	โดยย้ดห่ลักการกาชาด

พันำธิกิจ	
	 ม่ห่น�าท่�ช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็ระสบัภัยอย่างค์รบัวังจร	ทั�งการเติร่ยมพื่ร�อมก่อนเกิดภัย	การจัดการขึ้ณะเกิดภัย	
และการฟ้้�นฟ้้บ้ัรณะส่้ภาวัะป็กติิ	บัรรเทาทุกข์ึ้ผู้้�ด�อยโอกาส	ติลอดจนการป็ระชานามยัพิื่ทักษ์	เพ่ื่�อส่งเสริมคุ์ณภาพื่ 
ช่วิัติให่�มั�นค์ง	ทัดเท่ยม	และยั�งย่น

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์	
	 สำานักงานบัรรเทาทุกข์ึ้และป็ระชานามัยพิื่ทักษ์	ได�ป็ฏิิบััติิภารกิจ	ติามแผู้นยุทธศาสติร์สภากาชาดไทย	
3	ใน	6	ยุทธศาสติร์	ได�แก่	

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1	ก�รบัริก�รท�งก�รแพทย์ู่และส�ธิ�รณสุข
	 โดยการให่�บัริการทางการแพื่ทย์	 ด�วัยห่น่วัยแพื่ทย์ทั�วัไป็และห่น่วัยแพื่ทย์เฉพื่าะทางแก่ผู้้�ยากไร�และ 
ผู้้ �ด�อยโอกาสในถิื�นทุรกันดาร	 รวัมทั�งงานป็ระชานามัยพิื่ทักษ์	 ซ้ิ�งดำาเนินการโดยสถืาน่กาชาด	 13	 แห่่ง	
และสาขึ้าสถืาน่กาชาด	4	แห่่ง	ป็ระกอบัด�วัยงานบัริการ	4	ด�าน	ค่์อ	งานรักษาพื่ยาบัาล	งานฟ้้�นฟ้้สภาพื่	งานส่งเสริม 
สุขึ้ภาพื่และงานป้็องกันโรค์	แก่ป็ระชาชนทั�งในค์ลินิก	ชุมชน	และโรงเร่ยนท่�รับัผิู้ดชอบัในร้ป็แบับัต่ิางๆ	

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	3	ก�รชิ�วยู่เหลือผู้่้ประสบัภัยู่	
	 เป็็นห่น่วัยงานห่ลกัในการให่�ค์วัามช่วัยเห่ล่อและบัรรเทาทกุข์ึ้แก่ผู้้�ป็ระสบัภยัพิื่บััติิทั�งระยะเติร่ยมพื่ร�อม 
ก่อนเกิดภัย	ขึ้ณะเกิดภัย	และการฟ้้�นฟ้้บ้ัรณะห่ลังเกิดภัย	

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	4	ก�รพัฒนำ�และส�งเสริมคุำณภ�พชีิวิติ์ของประชิ�ชินำ
	 โดยการดำาเนินงานพัื่ฒนาคุ์ณภาพื่ช่วัิติท่�ด่ขึ้องผู้้�ส้งอายุอย่างรอบัด�าน	 ติามเกณฑู์ขึ้องสภากาชาดไทย	
งานอบัรมป็ฐมพื่ยาบัาล	 การสงเค์ราะห่์ผู้้�ด�อยโอกาส	 กิจกรรมรถืตัิดแวั่นสายติาเค์ล่�อนท่�สภากาชาดไทยเพ่ื่�อเด็ก 
นักเร่ยนในชนบัท	 และการติรวัจวััดสายติาป็ระกอบัแวั่นติาแก่ป็ระชาชนทั�วัไป็	ณ	 ศ้นย์จักษุมาติรและแวั่นติา 
สภากาชาดไทย	
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กิจกรรมพิเศษเนืำ�องในำโอก�สคำรบั	98	ปี	ก้�วส่�ปีที�	100	สำ�นัำกง�นำบัรรเท�ทุกข์ฯ

	 ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	สำานักงานบัรรเทาทุกข์ึ้ฯ	จัดกิจกรรม	เน่�องในโอกาส	ค์รบั	98	ปี็	ก�าวัส่้ 
ปี็ท่�	100	โดยม่กิจกรรม	ดังน่�
	 1.	กิจกรรม	“ปันำนำำ��ใจในำส�ยู่ฝ่นำ	ฯ”

จั ดห่ าและมอบั เ ส่� อ กั น ฝ้นแก ่ 
เด็กนักเร่ยนตัิ�งแติ่ระดับัชั�นอนุบัาลจนถ้ืง 
มัธยมศ้กษาติอนติ�น	 โดยมอบัเส่�อกันฝ้นแก่ 
เด็กนักเร่ยนด�อยโอกาส	 เพ่ื่�อให่�เด็กนักเร่ยน 
เห่ล่าน่�ได�ม่เส่�อกันฝ้นสำาห่รับัใส่ไป็โรงเร่ยน 
ในช่วังฤด้ฝ้น	 โดยได�ดำาเนินการตัิ�งแติ่เด่อน 
ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	 2561	 -	 กันยายน	พื่.ศ.	 2562	 
ส่งมอบัเส่�อกันฝ้นให่�กับันักเร่ยนท่�ด�อยโอกาส	
รวัมทั� ง สิ�น	 12	 จังห่วััด	 102	 โรงเร่ยน	
รวัมเส่�อกันฝ้น	9,045	ตัิวั

	 2.	โคำรงก�รมอบัเคำรื�องชิ�วยู่ฟ้ัง	สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	เพื�อผู้่้ด็้อยู่โอก�ส	
	 ป็ฏิ	ิบััติิงานโค์รงการมอบัเค์ร่�องช่วัยฟ้ังฯ	 พื่ร�อมติิดติามป็ัญห่า	 อุป็สรรค์	 และแนะนำาการใช� 
เค์ร่�องช่วัยฟั้งให่�กับัผู้้�บักพื่ร่องทางการได�ยินท่�ผู่้านการติรวัจคั์ดกรอง	และได�รับัเค์ร่�องช่วัยฟั้ง

	 3.	กิจกรรม	“ปันำนำำ��ใจ	ให้นำำ��ดื็�ม”
	 จัดกิจกรรมร่วัมกับับัริษัท	 พ่ื่ท่ท่โกลบัอล	 เค์มิค์อล	 จำากัด	 (มห่าชน)	 เพ่ื่�อช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็ระสบัภัยแล�ง 
โดยป็ฏิิบััติิงานสำารวัจค์วัามติ�องการแท็งก์นำ�าพื่ร�อมฐานค์อนกร่ติเสริมเห่ล็ก	เพ่ื่�อมอบัแท็งก์นำ�าพื่ร�อมฐานค์อนกร่ติ
เสริมเห่ล็ก	จำานวัน	250	แท็งก์	แก่พ่ื่�นท่�	จังห่วััดฉะเชิงเทรา	นค์รสวัรรค์์	สิงห์่บุัร่	ติรัง	และปั็ติติาน่	

	 4.	 ประชิุมวิชิ�ก�ร	 ประจำ�ปี	 พ.ศ.	 2562	 เรื�อง	 “ก�รจัด็ก�รภัยู่พิบััติ์ิในำยูุ่คำปัจจุบัันำ		
(Update	in	Disaster	Management)”	
	 เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	 เป็็นป็ระธานในพิื่ธ่เป็ิดการป็ระชุมวิัชาการ	 ป็ระจำาป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 เร่�อง	
“การจัดการภัยพิื่บััติิในยุค์ป็ัจจุบััน	 (Update	 in	 Disaster	 Management)”	 เน่�องในโอกาสวัันค์ล�ายวััน 
สถืาป็นาสำานักงานบัรรเทาทุกข์ึ้ฯ	ค์รบั	100	ปี็	วัันท่�	23	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2563	โดยม่รองผู้้�อำานวัยการสำานักงาน 
ภ้มิภาค์กรุงเทพื่ฯ	 ค์ณะกรรมการกาชาดระห่วั่างป็ระเทศ	 กล่าวัป็าฐกถืาพิื่เศษ	 ให่�กับับุัค์ลากรสภากาชาดไทย	
ทั�งในส่วันกลางและส่วันภ้มิภาค์ท่�ป็ฏิิบััติิงานด�านการจัดการภัยพิื่บััติิ	 และผู้้�ท่�เก่�ยวัขึ้�อง	 เพ่ื่�อสร�างค์วัามร้�ค์วัาม
เขึ้�าใจเก่�ยวักับัการจัดการภัยพิื่บััติิในยุค์ป็ัจจุบัันท่�ม่แนวัโน�มจะเพิื่�มมากข้ึ้�น	 ซ้ิ�งทุกภาค์ส่วันท่�เก่�ยวัขึ้�องกับัการ
จัดการภัยพิื่บััติิ	 สามารถืพื่ัฒนาการป็ฏิิบััติิงานให่�ติอบัสนองติ่อภัยอย่างรวัดเร็วั	 และม่ป็ระสิทธิภาพื่	 เม่�อวัันท่� 
2-3	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	ณ	ห่�องกิ�งเพื่ชร	โรงแรมเอเช่ย	เขึ้ติป็ทุมวััน	กรุงเทพื่ฯ	
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	 5.	กิจกรรมให้คำว�มร้่เรื�อง	“ลด็คำว�มพิก�รแติ์�กำ�เนิำด็	ด้็วยู่วิติ์�มินำโฟ้ลิก”
	 เจ�าห่น�าท่�สำานักงานบัรรเทาทุกข์ึ้ฯ	และค์ณะ	ให่�ค์วัามร้�เร่�อง	“ลดค์วัามพิื่การแต่ิกำาเนิด	ด�วัยวิัติามินโฟ้ลิก”	
แก่อาจารย์และนักเร่ยนโรงเร่ยนห่าดอมราอักษรลักษณ์วิัทยา	 อำาเภอเม่อง	 จังห่วััดสมุทรป็ราการ	 เม่�อวัันท่�	
25	 กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	 2562	 โดยกิจกรรมดังกล่าวัสำานักงานบัรรเทาทุกขึ้์ฯ	 ร่วัมกับัค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่่งชาติิ	 และโรงพื่ยาบัาลสมุทรป็ราการ	 ร่วัมกันจัดข้ึ้�น	 เพ่ื่�อให่�ทุกภาค์ส่วันติระห่นักถ้ืงค์วัามสำาคั์ญขึ้องการ 
ป้็องกันค์วัามพิื่การแต่ิกำาเนิดด�วัยวิัติามินโฟ้ลิก	นอกจากน่�	 ยังได�มอบัแผู่้นพัื่บั	โป็สเติอร์	 ส่�อป็ระชาสัมพัื่นธ์	และ 
วิัติามินโฟ้ลิก	 จำานวัน	 6,000	 ซิอง	 (180,000	 เม็ด)	 ให่�แก่โรงเร่ยนห่าดอมราอักษรลักษณ์วิัทยา	 โรงพื่ยาบัาล 
สมุทรป็ราการ	และสำานักงานศ้กษาธิการจังห่วััดสมุทรป็ราการ		
         

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1	ก�รบัริก�รท�งก�รแพทย์ู่และส�ธิ�รณสุข
1.	หนำ�วยู่แพทย์ู่จักษุศัลยู่กรรมสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	ในำสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี

	 •	กิจกรรมหนำ�วยู่แพทย์ู่จักษุศัลยู่กรรมสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่ฯ	
	 ป็ฏิิบััติิงาน	ณ	 สถืาน่กาชาดท่�	 6	 อรัญป็ระเทศ	 เฉลิมพื่ระเก่ยรติิฯ	 จังห่วััดสระแก�วั	 ป็ีงบัป็ระมาณ 
พื่.ศ.	 2562	 ให่�บัริการติรวัจรักษา	 และผู้่าตัิดผู้้�ป็่วัยโรค์ติา	 ป็ฏิิบััติิงานรวัม	 12	 ค์รั�ง	 ม่ผู้้�ได�รับับัริการติรวัจรักษา	
ผู้้�ป่็วัยนอก	6,966	ราย	ผู้้�ป่็วัยใน	1,706	ราย	ทำาผู่้าตัิด	2,629	ราย	

	 •	 หนำ�วยู่แพทยู่์เคำลื�อนำที�ในำโคำรงก�รขยู่�ยู่ง�นำหนำ�วยู่แพทยู่์จักษุศัลยู่กรรมสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	
ในำสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี	
	 ให่�บัริการผู่้าตัิดรักษาผู้้�ป่็วัยโรค์ติาท่�ยากไร�	ณ	โรงพื่ยาบัาลอำาเภอท่�ไม่ม่จักษุแพื่ทย์	อย้ใ่นพ่ื่�นท่�ห่่างไกลและ 
ป็ระชาชนม่รายได�ติำ�า	 ป็ระจำาปี็	 พื่.ศ.	 2562	 ป็ฏิิบััติิงานรวัม	 1	 ค์รั�ง	 ได�แก่	 โรงพื่ยาบัาลกาบัเชิง	 จังห่วััดสุรินทร์	
ผู้้�มารับับัริการติรวัจรักษา	922	ราย	และผู้้�ได�รับัการผู่้าตัิด	470	ราย

	 •	 หนำ�วยู่แพทยู่์เคำลื�อนำที�ในำโคำรงก�รรถัคำลินำิกจักษุศัลยู่กรรมเคำลื�อนำที�สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	 ในำสมเด็็จ	
พระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี	
	 ให่�บัริการผู่้าตัิดรักษาผู้้�ป่็วัยโรค์ติาท่�ยากไร�บันรถืผู่้าตัิดเค์ล่�อนท่�	 ปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	ป็ฏิิบััติิงาน 
รวัม	 6	 ค์รั�ง	 ได�แก่	 เทศบัาลติำาบัลห่�วัยง้	
อำาเภอหั่นค์า	 จังห่วััดชัยนาท	 โรงพื่ยาบัาล 
ส ่ ง เ ส ริ ม สุ ขึ้ ภ าพื่ ติำ า บั ลบั � า น ห่ � วั ย พื่ ล้	 
จังห่วััดฉะเชิงเทรา	 วััดบ้ัรพื่าวิัทยาราม	
(พื่ระอารามห่ลวัง)	 จังห่วััดจันทบุัร่	 วััดแค์	
อำาเภอเม่อง	 จังห่วััดสุพื่รรณบัุร่	 โรงพื่ยาบัาล 
ส ่ ง เส ริมสุขึ้ภาพื่ติำาบัลเ สิงสาง	 จังห่วััด 
นค์รราชส่มา	 และโรงพื่ยาบัาลบั�านฉาง	
จังห่วััดระยอง	 ม่ผู้้�มารับับัริการติรวัจรักษา	
1,908	ราย	ผู้้�ได�รับัการผู่้าตัิด	1,011	ราย
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2.	หนำ�วยู่แพทย์ู่เคำลื�อนำที�ในำโคำรงก�รศัลยู่กรรมติ์กแติ์�งแก้ไขป�กแหว�ง-เพด็�นำโหว�	และคำว�มพิก�รอื�นำ															

	 สำานักงานบัรรเทาทุกขึ้์ฯ	 ร่วัมกับั 
ห่น่วัยศัลยศาสติร์ติกแติ่งและเสริมสร�าง 
ฝ่้ายศัลยศาสติร์	และฝ่้ายวิัสัญญ่	โรงพื่ยาบัาล 
จุฬาลงกรณ์	อาสาสมัค์รจากภาค์รัฐและเอกชน 
ได �ทำ าการติรวัจรักษาและผู้ ่า ตัิดผู้้ �ป็ ่ วัย 
ป็ากแห่วั่ง	 เพื่ดานโห่วั่	 และค์วัามพิื่การ 
ทางศัลยศาสติร ์ อ่�นๆ	 ณ	 โรงพื่ยาบัาล 
ป็ระจำาจังห่วััด	 ป็ีงบัป็ระมาณ	 พื่.ศ.	 2562	
ป็ฏิิบััติิงานรวัม	 6	 ค์รั�ง	 6	 จังห่วััด	 ได�แก	่
โรงพื่ยาบัาลพื่ระจอมเกล�า	 จังห่วััดเพื่ชรบุัร่		
โรงพื่ยาบัาลพัื่ทลุง	จังห่วััดพัื่ทลุง		โรงพื่ยาบัาลปั็ติติาน่	จังห่วััดปั็ติติาน่	โรงพื่ยาบัาลมห่าสารค์าม	จังห่วััดมห่าสารค์าม	
โรงพื่ยาบัาลอุติรดิติถ์ื	จังห่วััดอุติรดิติถ์ื	และโรงพื่ยาบัาลห่นองค์าย	จังห่วััดห่นองค์าย	ม่ผู้้�มารับับัริการติรวัจรักษา	
704	ราย	ผู้้�มารับัการผู่้าตัิด	356	ราย		

	 •	ก�รออกหนำ�วยู่กิจกรรมทันำติ์กรรมจัด็ฟั้นำสัญจรเพื�อผู้่้ป่วยู่ป�กแหว�งเพด็�นำโหว�
	 กิจกรรมทันติกรรมจัดฟ้ันสัญจรเพ่ื่�อผู้้�ป็่วัยป็ากแห่วั่งเพื่ดานโห่วั่	 ณ	 โรงพื่ยาบัาลสวัรรค์์ป็ระชารักษ์	
จังห่วััดนค์รสวัรรค์์	 เป็็นกิจกรรมห่น้�งในโค์รงการยิ�มสวัยเส่ยงใสฯ	 ซ้ิ�งสำานักงานบัรรเทาทุกข์ึ้ฯ	ทำาร่วัมกับัสมาค์ม
ทันติแพื่ทย์จัดฟ้ันแห่่งป็ระเทศไทย	 สำานักงานป็ลัดกระทรวังสาธารณสุขึ้	 สำานักงานห่ลักป็ระกันสุขึ้ภาพื่แห่่งชาติิ	
ป็ฏิิบััติิงานเด่อนละ	1	ค์รั�ง	ม่ผู้้�ป่็วัยทั�งห่มด	90	ราย	ผู้้�ป่็วัยได�รับับัริการจัดฟั้น	ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	จำานวัน	
652	ค์รั�ง

3.	หนำ�วยู่แพทย์ู่เคำลื�อนำที�ในำโคำรงก�รคืำนำเสียู่งส่�โสติ์	
	 สำานักงานบัรรเทาทุกขึ้์ฯ	 ร่วัมกับั 
ภาค์วิัชาโสติ	ศอ	นาสิกวิัทยา	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์ 
จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	 ศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศ 
เฉพื่าะทางด�านโสติ	 ศอ	 นาสิก	 โรงพื่ยาบัาล 
ราชวิัถ่ื	 และม้ลนิธิ	 ห้่	 ค์อ	 จม้ก	 ชนบัท	 
ออกป็ฏิิบััติิงานห่น่วัยแพื่ทย์เค์ล่�อนท่�ใน 
โค์รงการ ค่์นเ ส่ยง ส้ ่ โสติฯ	 พื่ร �อมมอบั 
เค์ร่�องช่วัยฟั้ง	ให่�แก่ผู้้�ท่�ม่ปั็ญห่าทางการได�ยิน 
ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	ป็ฏิิบััติิงาน	7	ค์รั�ง	 
ใน	 5	 จังห่วััด	 ได�แก่	 โรงพื่ยาบัาลเช่ยงราย 
ป็ระชานุเค์ราะห่์	 จังห่วััดเช่ยงราย	 เพ่ื่�อมอบั 
เค์ร่�องช่วัยฟ้ัง	 และติิดติามผู้ลห่ลังได�รับัเค์ร่�องช่วัยฟ้ัง	 โรงพื่ยาบัาลศร่ขึ้รภ้มิ	 จังห่วััดสุรินทร์	 โรงพื่ยาบัาลสุโขึ้ทัย	
จังห่วััดสุโขึ้ทัย	โรงพื่ยาบัาลกระบั่�	จังห่วััดกระบ่ั�	และโรงพื่ยาบัาลสริินธร	จังห่วััดขึ้อนแก่น	ม่ผู้้�มารับับัริการติรวัจรักษา	
882	ราย			
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4.	หนำ�วยู่ทันำติ์กรรมเคำลื�อนำที�ผู้่้ด้็อยู่โอก�ส

  			 ปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	ให่�บัริการ 
ข้ึ้ดหิ่นป้็น	 อุดฟ้ ัน	 ถือนฟ้ัน	 ป็ฏิิบััติิงาน	 
ณ	จังห่วััดระนอง	จังห่วััดจันทบุัร่	สถืานพิื่นิจ	และ 
คุ์�มค์รองเด็กและเยาวัชน	 จังห่วััดนค์รสวัรรค์์	
พิื่พิื่ธภัณฑู์สภากาชาดไทย	 สวัางค์นิเวัศ	
จังห่วััดสมุทรป็ราการ	 สถืานคุ์�มค์รองและ 
พัื่ฒนาค์นพิื่การบั�านก้�งวิัถ่ื	 (ชาย)	 จังห่วััด 
ป็ทุมธา น่ 	 สถืาน คุ์ � มค์รองและพื่ัฒนา 
ค์นพิื่การบั�านก้�งวิัถ่ื	 (ห่ญิง)	 จังห่วััดป็ทุมธาน่	
สถืานสงเค์ราะห่์ค์นพิื่การบัางป็ะกง	 จังห่วััด 
ฉะเชิงเทรา	 สถืานคุ์�มค์รองค์นไร�ท่�พ้ื่�งชาย	 จังห่วััดป็ทุมธาน่	 สถืานคุ์�มค์รองและพัื่ฒนาค์นพิื่การพื่ระป็ระแดง	
จังห่วััดสมุทรป็ราการ	 ศ้นย์ฝ้ึกและอบัรมเด็กและเยาวัชนชายบั�านกรุณา	 จังห่วััดสมุทรป็ราการ	 ศ้นย์ฝ้ึกและ 
อบัรมเด็กและเยาวัชนชายบั�านมุทิติา	จังห่วััดนค์รป็ฐม	ม่ผู้้�มารับับัริการ	1,917	ราย			

5.	หนำ�วยู่แพทย์ู่เคำลื�อนำที�ผู้่้ด้็อยู่โอก�สในำจังหวัด็ติ์��งๆ	และผู้่้อยู่่�ในำถิั�นำทุรกันำด็�ร
	 5.1	 หนำ�วยู่แพทยู่์ศ่นำยู่์สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	 เวชิพ�หนำ์เฉลิมพระเกียู่รติ์ิ	 จังหวัด็อ��งทอง	 ป็ฏิิบััติิงาน 
ติรวัจรักษาทั�วัไป็	441	ราย	ฝั้งเข็ึ้ม	1,161	ราย	และทันติกรรม	104	ราย
 5.2	หนำ�วยู่แพทย์ู่ติ์รวจรักษ�เด็็กบ้ั�นำติ์ะวันำใหม�	ป็ฏิิบััติิงานติรวัจรักษา	53	ราย	และทันติกรรม	81	ราย
	 5.3	หนำ�วยู่แพทย์ู่ฝั่งเข็มประยุู่กต์ิ์	ณ	สถั�นีำก�ชิ�ด็ที�	14	พังง�	เฉลิมพระเกียู่รติิ์ฯ	ป็ฏิิบััติิงานฝั้งเข็ึ้ม	
1,605	ราย
	 5.4	 หนำ�วยู่แพทยู่์เคำลื�อนำที�ง�นำอุ�นำไอรัก	 คำล�ยู่คำว�มหนำ�ว	 ปีที�	 2 “ส�ยู่นำำ��แห�งรัติ์นำโกสินำทร์”	
ณ	สวันอัมพื่ร	และสนามเส่อป่็า	เม่�อวัันท่�	9	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2561	ถ้ืง	19	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	
	 5.5	หนำ�วยู่ปฐมพยู่�บั�ล	ป็ฏิิบััติิงาน	32	ค์รั�ง	ผู้้�รับับัริการ	4,193	ราย

6.	ง�นำประชิ�นำ�มัยู่พิทักษ์
	 ให่�บัริการงานรักษาพื่ยาบัาล	 งานฟ้้�นฟ้้สภาพื่	 เย่�ยมบั�าน	 เย่�ยมชุมชน	 งานส่งเสริมสุขึ้ภาพื่	 และงาน
ป็้องกันโรค์แก่ป็ระชาชนและผู้้�ด�อยโอกาสท่�มารับับัริการในสถืาน่กาชาด	 13	 แห่่ง	 สาขึ้าสถืาน่กาชาด	 4	 แห่่ง	
และในชุมชนต่ิางๆ	ม่ผู้้�รับับัริการรวัมทั�งสิ�น	619,460	ราย	แบ่ังเป็็นผู้้�รับับัริการในสถืาน่กาชาดรวัม	471,365	ราย 
และผู้้�รับับัริการในชุมชนรวัม	 148,095	 ราย	 ป็ระกอบัด�วัย	 งานรักษาพื่ยาบัาล	 งานฟ้้�นฟ้้สภาพื่	 เย่�ยมบั�าน	
เย่�ยมชุมชน		งานส่งเสริมสุขึ้ภาพื่	งานป้็องกันโรค์	ให่�ค์ำาป็ร้กษาและติรวัจเช่�อเอชไอว่ั	และโรค์ติิดเช่�อทางเพื่ศสัมพัื่นธ์	
ในค์ล่นิค์นิรนามสภากาชาดไทย	และการรับับัริจาค์โลหิ่ติ	ดวังติา	อวััยวัะ	และร่างกาย
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ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	3	ก�รชิ�วยู่เหลือผู้่้ประสบัภัยู่

ก�รเติ์รียู่มพร้อมก�อนำเกิด็ภัยู่
1.	เติ์รียู่มคำว�มพร้อมภ�ยู่ในำสำ�นัำกง�นำฯ

	 ด้็�นำก�รจัด็ก�ร
	 ม่การจัดทำาแผู้นการจัดการภัยพิื่บััติิสำานักงานบัรรเทาทุกขึ้์ฯ	 แผู้นเฉพื่าะกิจสำาห่รับัภัยติ่างๆ	 5	 ภัย	
ได�แก่	 แผู้นเฉพื่าะกิจเติร่ยมพื่ร�อมรับัอุทกภัย	 วัาติภัย	 และดินโค์ลนถืล่ม	 แผู้นเฉพื่าะกิจเติร่ยมพื่ร�อมรับัอัค์ค่์ภัย	 
แผู้นเฉพื่าะกิจเติร่ยมพื่ร�อมรับัภัยจากค์วัามขัึ้ดแย�ง	 แผู้นเฉพื่าะกิจเติร่ยมพื่ร�อมรับัภัยจากไขึ้�ห่วััดนก	 และแผู้น 
เฉพื่าะกิจเติร่ยมพื่ร�อมรับัภัยท่�เกิดบั่อยในแติ่ละพ่ื่�นท่�ขึ้องสถืาน่กาชาด	 จัดทำาค้์่ม่อป็ฏิิบััติิงานห่น่วัยเค์ล่�อนท่�เร็วั	 
ค้์่ม่อป็ฏิิบััติิงานเวัรบัรรเทาสาธารณภัย	 ค้์่ม่อการป็ฏิิบััติิงานห่น่วัยค์รัวัเค์ล่�อนท่�	 ค้์่ม่อการผู้ลิตินำ�าสะอาด	 เป็็นติ�น	 
ม่ห่น่วัยป็ฏิิบััติิงานภัยพิื่บััติิระดับัภ้มิภาค์	(Regional	Disaster	Response	Tearn	:	RDR)	พื่ร�อมออกป็ฏิิบััติิงาน 
ต่ิางป็ระเทศในภ้มภิาค์ภายใน	24-48	ชั�วัโมง	พัื่ฒนาศ้นย์ป็ฏิิบััติิการภยัพิื่บััติิสภากาชาดไทยเพ่ื่�อเป็็นศ้นย์บััญชาการ  
ในยามเกิดพิื่บััติิภัยขึ้นาดให่ญ่	 (ระดับั	 3	 ข้ึ้�นไป็)	 ม่การพัื่ฒนาระบับัวัิทยุส่�อสาร	 VHF/FM	 148.	 625	MHz,	 
HF/SSB7.	 757	MHz,	 Trunked	 Radio	 เค์ร่อขึ้่ายกรมป็้องกันและบัรรเทาสาธารณภัย	 กระทรวังมห่าดไทย	
และระบับั	 e-radio	 ผู้่านเค์ร่อขึ้่ายอินเทอร์เน็ติ	 เพ่ื่�อติิดติ่อส่�อสารได�ทุกระดับั	 ม่การนำารถืส่�อสารเค์ล่�อนท่�ออก 
ใช�งานบัรรเทาทุกขึ้์ผู้้�ป็ระสบัภัย	 เพ่ื่�อสนับัสนุนระบับัส่�อสารในพ่ื่�นท่�มายังส่วันกลาง	 จัดทำาระบับัแจ�งเต่ิอนภัย 
ผู่้าน	SMS	และพัื่ฒนาระบับับัริห่ารจัดการฐานขึ้�อม้ลภัยพิื่บััติิ	และเว็ับัไซิต์ิสำานักงาน	

	 การจัดห่าสิ�งขึ้องอุป็โภค์-บัริโภค์	 ติามโค์รงการเพิื่�มศักยภาพื่การให่�ค์วัามช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็ระสบัภัยด�วัย 
ชุดธารนำ�าใจสภากาชาดไทยช่วัยผู้้�ป็ระสบัภัย	 สำานักงานบัรรเทาทุกขึ้์ฯ	 ได�นำาระบับัจัดส่งสิ�งขึ้องบัรรเทาทุกขึ้์
ป็ระกอบัด�วัยเค์ร่�องอุป็โภค์	 บัริโภค์	 จัดทำาขึ้�อติกลงร่วัมกันระห่วั่างสภากาชาดไทยกับัผู้้�ป็ระกอบัการในการ 
จัดซ่ิ�อและจัดส่งเค์ร่�องอุป็โภค์	 บัริโภค์	 ชุดธารนำ�าใจฯ	 จากผู้้�ป็ระกอบัการถ้ืงพ่ื่�นท่�ป็ระสบัภัยติามค์วัามติ�องการ
เพ่ื่�อให่�ผู้้�ป็ระสบัภัยได�รับัชุดธารนำ�าใจฯ	 อย่างรวัดเร็วั	 ทั�วัถ้ืง	 และเพ่ื่ยงพื่อโดยลดค์่าใช�จ่ายในการจัดเก็บัสิ�งขึ้อง	 
ค์งค์ลังและการขึ้นส่งได�

2.	ก�รเติ์รียู่มคำว�มพร้อมรับัภัยู่พิบััติิ์ระดั็บัชุิมชินำ
	 2.1	ง�นำเติ์รียู่มชุิมชินำพร้อมรับัภัยู่พิบััติิ์
	 ดำาเนินการใน	 33	 ชุมชน	 ในพ่ื่�นท่�ป็ระสบัอุทกภัย	 โดยแบั่งเป็็นค์วัามรับัผิู้ดชอบัขึ้องฝ้่ายบัรรเทาทุกขึ้์ 
ผู้้�ป็ระสบัภัย	 จำานวัน	 7	 ชุมชน	 ในจังห่วััดชัยนาท	 ค์วัามรับัผิู้ดชอบัขึ้องฝ้่ายป็ระสานงานสถืาน่กาชาด	 จำานวัน	
16	 ชุมชน	 ในจังห่วััดบุัร่รัมย์	 เช่ยงให่ม่	 เช่ยงราย	 นค์รราชส่มา	 สระแก�วั	 อุบัลราชธาน่	 ป็ระจวับัค่์ร่ขัึ้นธ์	 ชุมพื่ร	
นค์รศร่ธรรมราช	 ติาก	 และกระบั่�	 และ	 10	 ชุมชนท่�ได�รับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณจาก	 Office	 of	 U.S.	 
Foreign	Disaster	Assistance	(OFDA)	ผู่้านทางสห่พัื่นธ์สภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่ว่ัางป็ระเทศ	
ได�แก่	จังห่วััดเช่ยงให่ม่	เช่ยงราย	อุบัลราชธาน่	และกระบ่ั�	ผู้้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรม	จำานวัน	9,400	ค์น

 2.2	ง�นำติิ์ด็ติ์�มชุิมชินำพร้อมรับัภัยู่พิบััติิ์
	 ป็ระชาชนท่�ได�รับัการติิดติามในการเติร่ยมค์วัามพื่ร�อม	จำานวันชุมชนทั�งสิ�น	113	ชุมชน	ใน	21	จังห่วััด	
ได�แก่	 จังห่วััดสุรินทร์	บุัร่รัมย์	 เช่ยงให่ม่	นค์รราชส่มา	สระแก�วั	 อุบัลราชธาน่	เพื่ชรบุัร่	ป็ระจวับัค่์ร่ขัึ้นธ์	ระนอง	 
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ชุมพื่ร	นค์รศร่ธรรมราช	ติาก	กระบ่ั�	 พัื่งงา	ติรัง	สต้ิล	ลพื่บุัร่	 อ่างทอง	นค์รนายก	 สิงห์่บุัร่	และกาญจนบุัร่	 โดย 
ให่�ค์วัามร้�ด�านนำ�า	 สุขึ้าภิบัาล	และอนามัยส่วันบุัค์ค์ล	การป้็องกันโรค์ระบัาดในชุมชน	การใช�แอป็พื่ลิเค์ชันพื่�นภัย	
การถือดบัทเร่ยนการรับัม่อพื่ายุโซินร�อนป็าบ้ัก	 ค์วัามร้�ค์วัามป็ลอดภัยบันท�องถืนน	 และการก้�ช่วิัติขัึ้�นพ่ื่�นฐาน	
ผู้้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรม	จำานวัน	4,140	ค์น

	 2.3	ก�รอบัรมนัำกเรียู่นำเติ์รียู่มพร้อมรับัภัยู่พิบััติิ์ 
	 ดำาเนินงาน	42	โรงเร่ยน	ใน	12	จังห่วััด	โดยแบ่ังเป็็นค์วัามรับัผิู้ดชอบัขึ้องฝ่้ายบัรรเทาทุกข์ึ้ผู้้�ป็ระสบัภัย	
จำานวัน	4	โรงเร่ยน	ค์วัามรับัผิู้ดชอบัขึ้องฝ่้ายป็ระสานงานสถืาน่กาชาด	จำานวัน	28	โรงเร่ยน	และ	10	โรงเร่ยน 
ท่�ได�รับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณจาก	Office	of	U.S.	Foreign	Disaster	Assistance	(OFDA)	ผู่้านทางสห่พัื่นธ์ 
สภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่วั่างป็ระเทศ	 ได�แก่	 จังห่วััดบัุร่รัมย์	 เช่ยงให่ม่	 นค์รราชส่มา	 
อุบัลราชธาน่	เพื่ชรบุัร่	นค์รศร่ธรรมราช	ติาก	กระบ่ั�	พัื่งงา	เพื่ชรบ้ัรณ์	สิงห์่บุัร่	และกาญจนบุัร่	ผู้้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรม	 
จำานวัน	4,341	ค์น

  
วัันท่�	25	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	ฝึ้กซิ�อมแผู้นชุมชนเติร่ยมพื่ร�อมรับัภัยพิื่บััติิจำาลองสถืานการณ์จริง	ในโค์รงการเสริมสร�าง

ศักยภาพื่ด�านการลดค์วัามเส่�ยงจากภัยพิื่บััติิ	ณ	วััดสวันลำาไย	ติำาบัลบัางห่ลวัง	อำาเภอสรรพื่ยา	จังห่วััดชัยนาท

ขณะเกิด็ภัยู่
	 ดำาเนินการบัรรเทาทุกข์ึ้ผู้้�ป็ระสบัภัยต่ิางๆ	อันได�แก่	อัค์ค่์ภัย	วัาติภัย	อุทกภัย	ภัยห่นาวั	ภัยจากห่มอก 
ค์วัันไฟ้ป่็า	และอุบััติิภัยห่ม่้	โดยมอบัเค์ร่�องอุป็โภค์บัริโภค์	ชุดสุขึ้อนามัย	ยาสามัญป็ระจำาบั�าน	ห่น่วัยบัริการทาง 
การแพื่ทย์	ห่น่วัยผู้ลิตินำ�าสะอาด	และห่น่วัยนำ�า	สุขึ้าภิบัาลและส่งเสริมสุขึ้อนามัย	ผู้ลการป็ฏิิบััติิงานดังน่�
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ก�รฟ้้�นำฟ่้หลังเกิด็ภัยู่		

1.	 โคำรงก�รฟ้้�นำฟ่้ผู้่ป้ระสบัอุทกภัยู่ของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	ปี	พ.ศ.	2554	โด็ยู่ใช้ิเงินำสนัำบัสนุำนำของกลุ�มบัริษัท	ด็�ว		
	 ประเทศไทยู่
	 ติิดตัิ�งเค์ร่�องกรองนำ�าระบับัร่เวัอร์สออสโมซิิส	 จำานวัน	 50	 เค์ร่�อง	 แก่โรงเร่ยนท่�ขึ้าดแค์ลนนำ�าสะอาด	
โดยม่การสำารวัจค์วัามติ�องการเค์ร่�องกรองนำ�าในพ่ื่�นท่�	 10	 จังห่วััด	 ได�แก่	 จังห่วััดระยอง	 พื่ระนค์รศร่อยุธยา	
นค์รนายก	 ฉะเชิงเทรา	 นค์รสวัรรค์์	 กาญจนบุัร่	 นค์รป็ฐม	 สิงห่์บุัร่	 ชัยนาท	 และอุติรดิติถื์	 โดยได�ติิดตัิ�งเค์ร่�อง 
กรองนำ�าในโรงเร่ยนพ่ื่�นท่�จังห่วััดระยอง	แล�วัเสร็จเป็็นจังห่วััดแรกในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2560	จำานวัน	5	โรงเร่ยน	
ม้ลค์่ารวัมทั�งสิ�น	 1,163,625	 บัาท	 ส่วันท่�เห่ล่ออ่ก	 9	 จังห่วััด	 ได�แก่	 จังห่วััดพื่ระนค์รศร่อยุธยา	 นค์รนายก	
ฉะเชิงเทรา	 นค์รสวัรรค์์	 กาญจนบุัร่	 นค์รป็ฐม	 สิงห่์บุัร่	 ชัยนาท	 และอุติรดิติถื์	 ดำาเนินการติิดตัิ�งเสร็จสิ�นใน 
ปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2562	 จำานวัน	 50	 โรงเร่ยน	 ม้ลค่์ารวัมทั�งสิ�น	 4,300,000	บัาท	และได�ป็ฏิิบััติิงานกิจกรรม 
ให่�ค์วัามร้�เก่�ยวักับัสุขึ้าภิบัาล	 และโรค์ท่�สัมพัื่นธ์กับันำ�า	 และสิ�งขัึ้บัถื่ายแก่นักเร่ยน	 ติามโค์รงการนำ�าด่�มสะอาด 
กาชาด-ดาวั	เพ่ื่�อนักเร่ยน	ในพ่ื่�นท่�	10	จังห่วััด	รวัมทั�งสิ�น	50	โรงเร่ยน	ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2552	แล�วัเสร็จไป็ 
8	 จังห่วััด	 ได�แก่	 จังห่วััดนค์รนายก	 นค์รสวัรรค์์	 ชัยนาท	 นค์รป็ฐม	 พื่ระนค์รศร่อยุธยา	 กาญจนบัุร่	 ระยอง	 
และสิงห์่บุัร่	

2.	 กิจกรรมฟ้้�นำฟ่้โรงเรียู่นำที�ได้็รับัผู้ลกระทบัจ�กอุทกภัยู่	ปี	พ.ศ.	2559		
						 วัันท่�	 28	 กุมภาพัื่นธ์	 พื่.ศ.	 2562	
ผู้้�อำานวัยการสำานักงานบัรรเทาทุกขึ้์ฯ	 และ 
เจ�าห่น�าท่�จากสถืาน่กาชาดสิรินธร	 (สถืาน่ 
กาชาดท่�	 12	 ทุ่งสง)	 จังห่วััดนค์รศร่ธรรมราช	
ป็ฏิิบััติิงานกิจกรรมฟ้้ �นฟ้้โรงเร่ยนท่�ได � รับั 
ผู้ลกระทบัจากอุทกภัย	 ป็ ี 	 พื่.ศ.	 2559	
ในพ่ื่�นท่�จังห่วััดป็ัติติาน่	 จำานวัน	 50	 โรงเร่ยน	
รวัมทั� ง สิ� น 	 10 ,390	 ราย	 พื่ร �อมกันน่� 
ได�มอบัเค์ร่�องค์อมพิื่วัเติอร์	 พื่ร�อมอุป็กรณ	์
และเค์ร่�องสำารองไฟ้	จำานวัน	50	ชุด	รวัมม้ลค่์า	
2,250,000	 บัาท	 ให่�แก่โรงเร่ยนท่�ป็ระสบัอุทกภัย	 เม่�อป็ี	 พื่.ศ.	 2559	 โดยม่ศ้กษาธิการจังห่วััดป็ัติติาน่	 
ผู้้�อำานวัยการสำานักงานเขึ้ติพ่ื่�นท่�การศ้กษาป็ระถืมศ้กษาป็ัติติาน่	 ผู้้�บัริห่ารสถืานศ้กษา	 เป็็นผู้้�แทนรับัมอบั	 
ณ	จวันผู้้�ว่ัาราชการจังห่วััดปั็ติติาน่	จังห่วััดปั็ติติาน่

3.	 โคำรงก�รฟ้้�นำฟ่้สิ�งแวด็ล้อมชิุมชินำ	 CBDRR	 หม่�ที�	 13	 บั้�นำแสงวิม�นำ	 และหม่�ที�	 14	 บั้�นำเก�ะนำ�งโด็ยู่		
	 ติ์ำ�บัลคำลองน้ำอยู่	อำ�เภอป�กพนัำง	จังหวัด็นำคำรศรีธิรรมร�ชิ
	 จากการดำาเนินกิจกรรมชุมชนพื่ร�อมรับัภัยพิื่บััติิอย่างติ่อเน่�อง	 เจ�าห่น�าท่�สถืาน่กาชาดสิรินธร	
(สถืาน่กาชาดท่�	 12	 ทุ่งสง)	 จังห่วััดนค์รศร่ธรรมราช	 ร่วัมกับัค์ณะกรรมการชุมชนพื่ร�อมรับัภัยพื่ิบััติิห่ม้่ท่�	 13	
บั�านแสงวิัมาน	และห่ม่้ท่�	14	บั�านเกาะนางโดย	ติำาบัลค์ลองน�อย	อำาเภอป็ากพื่นัง	จังห่วััดนค์รศร่ธรรมราช	ทบัทวัน
แผู้นการรับัม่อกับัภัยพิื่บััติิขึ้องชุมชน	และทบัทวันการป็ระเมินค์วัามเส่�ยงภัย	ศักยภาพื่และค์วัามเป็ราะบัางอ่กค์รั�ง	
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ภายห่ลังเห่ตุิการณ์พื่ายุโซินร�อน	 “ป็าบ้ัก”	 พัื่ดถืล่มในพ่ื่�นท่�จังห่วััดนค์รศร่ธรรมราช	 เม่�อวัันท่�	 4	 มกราค์ม	 
พื่.ศ.	2562	พื่บัว่ัา	บั�านแสงวิัมาน	ห่ม่้ท่�	13	และบั�านเกาะนางโดย	ห่ม่้ท่�	14	ติำาบัลค์ลองน�อย	อำาเภอป็ากพื่นัง	
จังห่วััดนค์รศร่ธรรมราช	ป็ระสบัปั็ญห่าและผู้ลกระทบัด�านสิ�งแวัดล�อมท่�สำาคั์ญท่�สุด	ค่์อ	ปั็ญห่าขึ้ยะม่ป็ริมาณมาก	
ซ้ิ�งเป็็นขึ้ยะท่�พัื่ดมากับันำ�า	 รวัมทั�งซิากป็รักหั่กพัื่งขึ้องทรัพื่ย์สิน	 และติ�นไม�ล�ม	 ซ้ิ�งในสภาวัะป็กติิชุมชน 
ก็ป็ระสบัปั็ญห่าขึ้ยะม่ป็ริมาณมากอย้แ่ล�วั	เน่�องจากชุมชนยังไม่ได�ม่การจัดการขึ้ยะอย่างเป็็นระบับั	โดยทั�วัไป็แล�วั 
แติ่ละค์รัวัเร่อนจะจัดการขึ้ยะกันเอง	 สมาชิกในชุมชนยังขึ้าดค์วัามร้�ค์วัามเขึ้�าใจในการคั์ดแยกขึ้ยะ	 ขึ้าดการ 
ติระห่นักถ้ืงค์วัามสำาคั์ญในการจัดการขึ้ยะ	 ขึ้าดระเบ่ัยบัวิันัยในการทิ�งขึ้ยะ	 ไม่เห็่นคุ์ณค์่าขึ้องขึ้ยะ	 อ่กทั�ง 
การจัดเก็บัขึ้ยะขึ้องห่น่วัยงานท่�รับัผิู้ดชอบัจะจัดเก็บัขึ้ยะเฉพื่าะค์รัวัเร่อนท่�ตัิ�งอย้ถ่ืนนห่ลักขึ้องชุมชน	ส่วันค์รัวัเร่อน 
ท่�ตัิ�งอย้่ล้กเขึ้�าไป็ในซิอย	 และค์รัวัเร่อนท่�ตัิ�งอย้่พ่ื่�นท่�ป็่าชายเลนบัริเวัณอ่าวัป็ากพื่นังไม่ได�ไป็จัดเก็บั	 ทำาให่�เกิด 
ขึ้ยะติกค์�างในชุมชนมากข้ึ้�น	เม่�อเกิดพื่ายุห่ร่อนำ�าท่วัม	ก็เกิดการพัื่ดพื่าขึ้ยะ	มากับักระแสนำ�า	ทำาให่�ขึ้ยะม่ป็ริมาณ 
เพิื่�มมากข้ึ้�น	 ส่งผู้ลให่�สภาพื่แวัดล�อมไม่ด่	 ภ้มิทัศน์ไม่สะอาดสวัยงาม	 และสมาชิกในชุมชนม่ค์วัามเส่�ยงติ่อ 
การเกิดโรค์ท่�เกิดจากสภาพื่แวัดล�อมเส่�อมโทรม	 ซ้ิ�งสถืาน่กาชาดสิรินธร	 ได�ร่วัมกับัห่น่วัยงานติ่างๆ	 ช่วัยแก�ไขึ้ 
ป็ัญห่าขึ้ยะเบ่ั�องติ�นขึ้องพ่ื่�นท่�สาธารณะในชุมชน	 โดยจัดกิจกรรม	 Big	 Cleaning	 Day	 เม่�อวัันท่�	 11	 มกราค์ม	
พื่.ศ.	 2562	ณ	 วััดเกาะนางโดย	 และโรงเร่ยนบั�านเกาะนางโดย	 ติำาบัลค์ลองน�อย	 อำาเภอป็ากพื่นัง	 จังห่วััด 
นค์รศร่ธรรมราช

	 เพ่ื่�อเป็็นการแก�ไขึ้ป็ัญห่าขึ้ยะท่�ม่ป็ริมาณมากอย่างเป็็นระบับัติ่อเน่�องและยั�งย่น	 เป็็นการรักษา 
สภาพื่แวัดล�อมในชุมชนให่�น่าอย้่ยิ�งข้ึ้�น	 และลดค์วัามเส่�ยงติ่อการเกิดโรค์ท่�เกิดจากสภาพื่แวัดล�อมเส่�อมโทรม 
ซ้ิ�งค์ณะกรรมการชุมชนพื่ร�อมรับัภัยพิื่บััติิห่ม้่ท่�	 13	 บั�านแสงวัิมาน	 ม่ค์วัามเห่็นวั่าค์วัรบัริห่ารจัดการขึ้ยะ 
ในลักษณะขึ้องการป็รับัป็รุงภ้มิทัศน์ทุกค์รัวัเร่อนให่�สะอาดน่าอย้่	 เพ่ื่�อเป็็นการส่งเสริมการท่องเท่�ยวัขึ้องชุมชน 
นวััติวิัถ่ืด�วัย	 และค์ณะกรรมการชุมชนพื่ร�อมรับัภัยพิื่บััติิ	 ห่ม้่ท่�	 14	 บั�านเกาะนางโดย	 และจัดตัิ�งธนาค์ารขึ้ยะ 
ในชุมชน	 เพ่ื่�อการจัดการขึ้ยะให่�เห่ล่อศ้นย์	 (Zero	Waste)	 โดยการบัริห่ารจัดการขึ้องค์ณะกรรมการฯ	 ขึ้อง 
ชุมชนเองเพ่ื่�อค์นในชุมชน	 	 และเป็็นศ้นย์การเร่ยนร้�เร่�องขึ้ยะและการจัดการขึ้องชุมชน	 โดยม่สถืาน่กาชาดสิรินธร	
เป็็นท่�ป็ร้กษาด�านการจัดการขึ้ยะ

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	4	ก�รพัฒนำ�และส�งเสริมคุำณภ�พชีิวิติ์ของประชิ�ชินำ	

1.	ง�นำพัฒนำ�คุำณภ�พชีิวิติ์ที�ดี็ของผู้่้ส่งอ�ยุู่อยู่��งรอบัด้็�นำติ์�มเกณฑ์์ของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 1.1	ดำาเนนิการพื่ฒันาค์ณุภาพื่ช่วัติิขึ้องผู้้�ส้งอาย	ุโดยการฝึ้กอบัรมห่ลกัส้ติรการด้แลตินเองขึ้องผู้้�ส้งอายุ 
ม่ผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรม	 532	 ค์น	 และห่ลักส้ติรการด้แลผู้้�ส้งอายุสำาห่รับัอาสาสมัค์ร/ผู้้�ด้แลผู้้�ส้งอายุ	 ม่ผู้้�เขึ้�ารับั 
การอบัรม	433	ค์น	รวัมผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรมทั�ง	2	ห่ลักส้ติร	จำานวัน	965	ค์น
	 1.2	 ดำาเนินกิจกรรมชุมชนติ�นแบับัด�านการพื่ัฒนาค์ุณภาพื่ช่วัิติขึ้องผู้้�ส้งอายุ	 ในพ่ื่�นท่�จังห่วััดสุรินทร์	
สระแก�วั	ป็ระจวับัค่์ร่ขัึ้นธ์	และพัื่งงา	จังห่วััดละ	1	ชุมชน	สำาห่รับัจังห่วััดนค์รราชส่มา	ได�ดำาเนินการ	2	ชุมชน	
	 1.3	สนับัสนุนกิจกรรมทางสังค์มขึ้องผู้้�ส้งอายุ	ร้ป็แบับั	Day	Care	ณ	สถืาน่กาชาดท่�	2	สุขุึ้มาลอนามัย	
กรุงเทพื่ฯ	และสถืาน่กาชาดหั่วัหิ่นเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	จังห่วััดป็ระจวับัค่์ร่ขัึ้นธ์
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งานพัื่ฒนาคุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่ขึ้องผู้้�ส้งอายุอย่างรอบัด�านติามเกณฑ์ูขึ้องสภากาชาดไทย

2.	ก�รอบัรมปฐมพยู่�บั�ล	จำานวัน	85	ค์รั�ง	รวัมทั�งสิ�น	3,714	ค์น

3.	 ก�รสงเคำร�ะห์ผู่้้ด็้อยู่โอก�ส	 ด�วัยการมอบัเค์ร่�องอุป็โภค์บัริโภค์	 ยาและเวัชภัณฑู์ติามค์วัามจำาเป็็น	
จำานวันทั�งสิ�น	87,069	ราย

4.	โคำรงก�รรถัตัิ์ด็แว�นำส�ยู่ติ์�เคำลื�อนำที�สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	เพื�อเด็็กนัำกเรียู่นำในำชินำบัท
	 ค์ณะจักษุแพื่ทย์ร ่วัมกับัเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 สำานักงานเขึ้ติการศ้กษา	 สาธารณสุขึ้จังห่วััด	
ห่น่วัยงานภาค์รัฐและเอกชน	ดำาเนินการติรวัจสายติาเบ่ั�องติ�น	จำานวัน	6	ค์รั�ง	6	จังห่วััด	ได�แก่	จังห่วััดป็ราจ่นบุัร่	
นค์รพื่นม	ลพื่บุัร่	พิื่จิติร	พื่ะเยา	และชุมพื่ร	ม่เด็กได�รับัการติรวัจวััดสายติาเบ่ั�องติ�น	184,256	ราย	เด็กท่�ได�รับัการ 
ติรวัจสายติาโดยโค์รงการฯ	8,467	ราย	เด็กท่�ได�รับัแว่ัน	4,570	ราย	จำาแนกเป็็น	สายติาสั�น	3,547	ราย	สายติายาวั	
463	 ราย	 สายติาเอ่ยง	 556	 ราย	 พื่บัป็ัญห่าโรค์ติา	 372	 ราย	 รับัแวั่นกันลม	 4	 ราย	 ม่แวั่นสายติาเดิมท่�ใช�ได� 
504	ราย	และสายติาป็กติิ	3,001	ราย	

5.	ศ่นำย์ู่จักษุม�ติ์รและแว�นำติ์�สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 เป็็นศ้นย์ให่�บัริการติรวัจวััดสายติาและป็ระกอบัแว่ันติาแก่ป็ระชาชนทั�วัไป็และผู้้�ด�อยโอกาส	โดยบุัค์ลากร	
ท่�ม่ค์วัามร้�	ค์วัามชำานาญเฉพื่าะทาง	สามารถืให่�บัริการได�ค์รบัวังจรด�วัยอุป็กรณ์ต่ิางๆ	ท่�ถ้ืกติ�องและทันสมัยติามห่ลัก 
วิัชาการ	พื่ร�อมให่�ค์ำาแนะนำาสำาห่รับัผู้้�ท่�ม่ปั็ญห่าทางสายติา

 ปี็งบัป็ระมาณ	พื่	.ศ.	2562	ศ้นย์จักษุมาติรและแว่ันติาสภากาชาดไทย	ม่ผู้้�มารับับัริการทั�งสิ�น	3,094	ราย 
มารับับัริการติรวัจวััดสายติา	จำานวัน	2,130	ราย	ตัิดแว่ันสายติา	จำานวัน	1,502	ราย	และรับับัริการอ่�นๆ	จำานวัน	
615	 ราย	 ทั�งน่�ได�ม่การออกห่น่วัยให่�บัริการป็ระชาชนใน	4	 จังห่วััด	 ได�แก่	 จังห่วััดนค์รศร่ธรรมราช	นค์รราชส่มา	
ป็ระจวับัค่์ร่ขัึ้นธ์	และพัื่งงา	ม่ผู้้�มารับับัริการทั�งสิ�น	445	ราย
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 ผู้ลิติและจำาห่น่ายช่วัวััติถุืและยาป็ราศจากเช่�อท่�ม่คุ์ณภาพื่และมาติรฐาน	ติามห่ลักเกณฑ์ูและวิัธ่การท่�ด่ 
ในการผู้ลิติ	 (GMP,PIC/S)	 และติามมาติรฐานสากลขึ้ององค์์การอนามัยโลก	 (WHO)	 เป็็นท่�ยอมรับัในระดับัชาติิ 
และนานาชาติิ	และการให่�บัริการทางการแพื่ทย์และสาธารณสุขึ้

พันำธิกิจ
	 สถืานเสาวัภา	 ม่ห่น�าท่�ผู้ลิติ	แบ่ังบัรรจุ	 วััค์ซ่ิน	 เซิรุ่ม	 ช่วัวััติถุือ่�นๆ	และนำ�ายาป็ราศจากเช่�อท่�ม่คุ์ณภาพื่ 
มาติรฐานสากล	 ติามห่ลักเกณฑู์และวิัธ่การท่�ด่ในการผู้ลิติ	 (GMP,PIC/S)	 และติามมาติรฐานขึ้ององค์์การ 
อนามัยโลก	 (WHO)	 ในจำานวันท่�เพ่ื่ยงพื่อสำาห่รับัใช�ในป็ระเทศ	 ม่การวิัจัยพัื่ฒนา	และติรวัจบัริการทางวิัทยาศาสติร์	
การบัริการเก่�ยวักับัโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	 ให่�ค์ำาแนะนำาในเร่�องสัติวั์ม่พิื่ษกัดและโรค์เม่องร�อน	 รวัมทั�งบัริการค์ลินิก 
ฉ่ดวััค์ซ่ินเสริมสร�างภ้มิคุ์�มกันโรค์และค์ลินิกพิื่ษจากสัติว์ั	ติลอดจนการบัริการให่�ค์วัามร้�เร่�องง้พิื่ษ	พิื่ษง้ให่�แก่ป็ระชาชน

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1	ก�รบัริก�รท�งก�รแพทย์ู่และส�ธิ�รณสุข
เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	1	 การบัริการและผู้ลิติบุัค์ลากรทางการแพื่ทย์และสาธารณสุขึ้ท่�ได�มาติรฐาน 
ผู้ลผู้ลิติ์ที�	1		 	 	 การบัริการรักษาพื่ยาบัาล	 ฟ้้�นฟ้้สภาพื่	 สร�างเสริมสุขึ้ภาพื่และป็้องกันโรค์ 
	 	 	 	 ให่�ผู้้�ป่็วัย	และป็ระชาชนกลุ่มเป้็าห่มาย	รวัมทั�งผู้้�ด�อยโอกาส

เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	2	 ป็ระชาชนและห่น่วัยบัริการทางการแพื่ทย์ได�รับัผู้ลิติภัณฑ์ูช่วัวััติถุื	ยาป็ราศจาก
	 	 	 	 เช่�อ	และผู้ลิติภัณฑ์ูทางการแพื่ทย์ท่�ได�มาติรฐานสากลในจำานวันท่�เพ่ื่ยงพื่อ

ผู้ลผู้ลิติ์ที�	2	 	 	 การบัรกิารช่วัวััติถุืและยาป็ราศจากเช่�อให่�ม่ป็รมิาณเพ่ื่ยงพื่อต่ิอค์วัามติ�องการ
	 	 	 	 ขึ้องผู้้�ป่็วัยในป็ระเทศได�มาติรฐานสากลและป็ลอดภัยสำาห่รับัผู้้�ใช�

เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	3	 การวิัจัยพัื่ฒนา	และติรวัจบัริการทางวิัทยาศาสติร์เก่�ยวักับัโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า
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ภ�รกิจด้็�นำก�รผู้ลิติ์และประกันำคุำณภ�พผู้ลิติ์ภัณฑ์์
(ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1	เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	2	ผู้ลผู้ลิติ์ที�	2)

1.		ก�รผู้ลิติ์ชีิววัติ์ถุัและปร�ศจ�กเชืิ�อ
	 สถืานเสาวัภา	 เป็็นแห่่งเด่ยวัในป็ระเทศไทยท่�ทำาการผู้ลิติวััค์ซ่ินบ่ัซ่ิจ่	 เซิรุ่มแก�พิื่ษง้ชนิดแห่�ง	 และเซิรุ่ม 
ป็้องกันโรค์พื่ิษสุนัขึ้บั�า	 สำาห่รับัใช�ในป็ระเทศและส่งออกจำาห่น่ายติ่างป็ระเทศ	 โดยใช�เทค์โนโลย่การผู้ลิติ 
ท่�ได�มาติรฐานสากล	 และเป็็นโรงงานผู้ลิติช่วัวััติถุืท่�ม่การผู้ลิติตัิ�งแติ่ติ�นนำ�า	 (Upstream)	 จนถ้ืงป็ลายนำ�า	 
(Downstream)	 จนได�ผู้ลิติภัณฑู์สำาเร็จร้ป็แห่่งแรกในป็ระเทศไทยท่�ได�รับัการรับัรองทั�งมาติรฐาน	 GMP,	 PIC/S	 
จากสำานักงานค์ณะกรรมการอาห่ารและยาตัิ�งแติ่ป็ี	 พื่.ศ.	 2546	 และฝ้่ายป็ระกันคุ์ณภาพื่ได�รับัการรับัรอง 
มาติรฐานห่�องป็ฏิิบััติิการ	ISO/IEC	17025	ในการติรวัจผู้ลิติภัณฑ์ูช่วัวััติถุื	จาก	ilac	MRA	DMSc	กรมวิัทยาศาสติร์	
การแพื่ทย์ตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2548	

 1.1	ก�รผู้ลิติ์เซรุ�มแก้พิษง่  
	 สถืานเสาวัภาผู้ลิติเซิรุ่มแก�พิื่ษง้เด่�ยวัชนิดแห่�ง	 7	 ชนิด	 ได�แก่	 เซิรุ่มแก�พิื่ษง้เห่่า	 (Cobra	 antivenin)	
เซิรุ่มแก�พิื่ษง้จงอาง	 (King	 Cobra	 antivenin)	 เซิรุ่มแก�พิื่ษง้สามเห่ล่�ยม	 (Banded	 Krait	 antivenin)	 เซิรุ่ม 
แก�พิื่ษง้ทับัสมิงค์ลา	(Malayan	Krait	antivenin)	 เซิรุ่มแก�พิื่ษง้กะป็ะ	(Malayan	Pit	Viper	antivenin)	 เซิรุ่ม 
แก�พิื่ษง้แมวัเซิา	 (Russell’s	Viper	antivenin)	และเซิรุ่มแก�พิื่ษง้เข่ึ้ยวัห่างไห่ม�	 (Green	Pit	Viper	antivenin)	
รวัมทั�งผู้ลิติเซิรุ่มแก�พิื่ษง้รวัมชนิดแห่�งอ่ก	2	ชนิด	ค่์อ	เซิรุ่มแก�พิื่ษง้ระบับัป็ระสาท	(Neuro	polyvalent	snake	
antivenin)	และเซิรุ่มแก�พิื่ษง้ระบับัโลหิ่ติ	 (Hemato	polyvalent	 snake	antivenin)	 ซ้ิ�งเซิรุ่มแก�พิื่ษง้ทุกชนิด 
จะผู้ลิติติามมาติรฐาน	 GMP,	 PIC/S	 โดยผู้่านขัึ้�นติอนการผู้ลิติและกระบัวันการทำาให่�บัริสุทธิ�ด�วัยเทค์โนโลย่ 
การผู้ลิติท่�ได�มาติรฐานสากล	 จนได�เป็็นเซิรุ่มแก�พิื่ษง้สำาเร็จร้ป็ชนิดแห่�งท่�พื่ร�อมละลายใช�ได�ทันท่	 เซิรุ่มแก�พิื่ษง้ 
ทุกชนิดม่อายุ	 5	 ป็ี	 นับัจากวัันผู้ลิติ	 ป็ัจจุบัันสถืานเสาวัภาสามารถืผู้ลิติเซิรุ่มแก�พิื่ษง้เห่ล่าน่�ในป็ริมาณท่�เพ่ื่ยงพื่อ 
ต่ิอค์วัามติ�องการใช�ในป็ระเทศและยังสามารถืส่งออกบัางส่วันจำาห่น่ายไป็ยังต่ิางป็ระเทศ

	 1.2	ก�รผู้ลิติ์เซรุ�มป้องกันำโรคำพิษสุนัำขบ้ั�  
	 สถืานเสาวัภาเป็็นแห่่งเด่ยวัในป็ระเทศไทยท่�ผู้ลิติเซิรุ่มป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าจากเล่อดม�า	TRCS	ERIG® 

(Equine	Rabies	Immunoglobulins)	ท่�ม่ค์วัามบัริสุทธิ�	เพ่ื่�อรองรับัค์วัามติ�องการใช�ในป็ระเทศท่�ม่ป็ริมาณมาก	
และทดแทนสินค์�าจากติ่างป็ระเทศท่�ม่ราค์าแพื่งโดยเฉพื่าะผู้ลิติภัณฑู์ท่�มาจากทว่ัป็ยุโรป็	 ป็ัจจุบัันเซิรุ่มป็้องกัน 
โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าท่�ใช�ในป็ระเทศเป็็น	TRCS	ERIG® 	40%	ส่วันท่�เห่ล่อส่วันให่ญ่จะเป็็นผู้ลติิภัณฑ์ูจากป็ระเทศอนิเด่ย 
ท่�อาจม่ราค์าถ้ืกกว่ัา		
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เค์ร่�องจักรถัืงผู้สมและระบับัท่อสเตินเลส	เค์ร่�องกรองอัดติะกอน	และระบับักรองชนิด	Tangential	Flow	Filtration
สำาห่รับัใช�ในกระบัวันการทำาเซิรุ่มให่�บัริสุทธิ�และเขึ้�มขึ้�น

ปริม�ณก�รผู้ลิติ์เซรุ�มแก้พิษง่และเซรุ�มป้องกันำโรคำพิษสุนัำขบ้ั�	ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562
	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 สถืานเสาวัภาดำาเนินการผู้ลิติเซิรุ่มแก�พิื่ษง้	 6	 ชนิด	 ได�แก่	 เซิรุ่มแก�พิื่ษง้กะป็ะ						
เซิรุ่มแก�พิื่ษง้เห่่า	เซิรุ่มแก�พิื่ษง้เข่ึ้ยวัห่างไห่ม�	เซิรุ่มแก�พิื่ษง้สามเห่ล่�ยม	เซิรุ่มแก�พิื่ษง้ระบับัโลหิ่ติ	และเซิรุ่มแก�พิื่ษง้ 
ระบับัป็ระสาท	 ได�ป็ริมาณรวัมทั�งสิ�น	 49,554	 ขึ้วัด	 และเซิรุ่มป็้องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	 ได�ป็ริมาณทั�งสิ�น 
146,840	ขึ้วัด	ติามติารางเป็ร่ยบัเท่ยบัปี็	พื่.ศ.	2560	-	2562	ดังน่�												         

 

แผู้นำภ่มิแท�งเปรียู่บัเทียู่บัปริม�ณก�รผู้ลิติ์เซรุ�มแก้พิษง่และเซรุ�มป้องกันำโรคำพิษสุนัำขบ้ั�																														
ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	–	2562
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1.3	 ก�รผู้ลิติ์นำำ��ยู่�ทำ�ละล�ยู่	 (Diluent)	 สำ�หรับัใชิ้ละล�ยู่เซรุ�มและวัคำซีนำที�ผู้ลิติ์โด็ยู่	
สถั�นำเส�วภ�
	 ฝ่้ายผู้ลิติยาป็ราศจากเช่�อได�ผู้ลิตินำ�ายาทำาละลายบัรรจุในแอมพ้ื่ล	สำาห่รับัละลายเซิรุ่มและวััค์ซ่ินม่รายการดังน่� 
-	 Sterile	Water	for	Injection	ขึ้นาดบัรรจุ	10	มิลลิลิติร	สำาห่รับัใช�เป็็นนำ�ายาทำาละลายเซิรุ่ม	แก�พิื่ษง้ชนิดแห่�ง	
-	 Sterile	Water	 for	 Injection	 ขึ้นาดบัรรจุ	 0.5	 มิลลิลิติร	 สำาห่รับัใช�เป็็นนำ�ายาทำาละลายวััค์ซ่ินป็้องกัน 
โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า
-	 Normal	saline	solution	ขึ้นาดบัรรจุ	1.0	มิลลิลิติร	สำาห่รับัใช�เป็็นนำ�ายาทำาละลายวััค์ซ่ินบ่ัซ่ิจ่ชนิดแห่�ง	

1.4	ก�รผู้ลิติ์ยู่�กำ�พร้�	กลุ�มยู่�ต้ิ์�นำพิษ																																																																																																																																				
	 สถืานเสาวัภาได�ร่วัมม่อกับัค์ณะทำางานพัื่ฒนานโยบัายและแก�ไขึ้ป็ัญห่ายากำาพื่ร�า	 กลุ่มยาติ�านพิื่ษ	 
(Antidote)	 ขึ้องสำานักงานห่ลักป็ระกันสุขึ้ภาพื่แห่่งชาติิ	 (สป็สช.)	 เพ่ื่�อแก�ป็ัญห่าในการเขึ้�าถ้ืงยาติ�านพิื่ษ 
ขึ้องป็ระชาชนในระบับัห่ลักป็ระกันสุขึ้ภาพื่	 ทำาให่�ป็ระชาชนได�ม่ยาติ�านพิื่ษท่�จำาเป็ ็นใช �เม่�อเกิดเห่ตุิ	
โดยฝ้่ายผู้ลิติยาป็ราศจากเช่�อ	 สถืานเสาวัภา	 เขึ้�าร่วัมรับัผิู้ดชอบัในการเป็็นผู้้�ผู้ลิติยากำาพื่ร�า	 กลุ่มยาติ�านพิื่ษท่� 
ม่ค์วัามจำาเป็็นติ�องใช�ในกรณ่ฉุกเฉินอย่างทันท่วังท่	ทั�งห่มด	4	รายการสำาห่รับัใช�ในป็ระเทศ	ค่์อ	1%	Methylene	
Blue	Injection	5	ml,	3%	Sodium	Nitrite	Injection	10	ml,	25%	Sodium	Thiosulfate	Injection	18	ml	
และ	 5%	 Diphenhydramine	 Hydrochloride	 Injection	 1	ml	 ซ้ิ�งยากำาพื่ร�าทั�งห่มดผู้ลิติจำาห่น่ายให่� 
สำานักงานห่ลักป็ระกันสุขึ้ภาพื่แห่่งชาติิ	(สป็สช.)	ทั�งน่�	สป็สช.	ได�มอบัห่มายให่�องค์์การเภสัชกรรมทำาห่น�าท่�ขึ้นส่ง
และกระจายยาไป็ยังสถืานบัริการทั�วัป็ระเทศ

ผู้ลิติภัณฑ์ูเซิรุ่มแก�พิื่ษง้ระบับัป็ระสาท
และระบับัโลหิ่ติพื่ร�อมนำ�ายาทำาละลาย

			ผู้ลิติภัณฑ์ูเซิรุ่มป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า

ผู้ลิติภัณฑ์ูเซิรุ่มแก�พิื่ษง้เด่�ยวั	7	ชนิด	พื่ร�อมนำ�ายาทำาละลาย
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	 1.5	ก�รผู้ลิติ์วัคำซีนำบีัซีจี
	 วััค์ซ่ินบ่ัซ่ิจ่ห่ร่อวััค์ซ่ินป้็องกันวััณโรค์	เป็็นวััค์ซ่ินป้็องกันโรค์ท่�อย้ใ่นแผู้นการสร�างเสริมภ้มิคุ์�มกันโรค์ขึ้อง 
กระทรวังสาธารณสุขึ้	ห่ร่อ	Expanded	Programme	on	Immunization	(EPI)	ติามค์ำาแนะนำาขึ้ององค์์การอนามัยโลก	
เน่�องจากอัติราการเกิดวััณโรค์ในป็ระเทศไทยส้ง	 เด็กทุกค์นจ้งค์วัรได�รับัวััค์ซ่ินบ่ัซ่ิจ่	 เพ่ื่�อนำาไป็ใช�สร�างเสริม 
ภ้มิคุ์�มกันวััณโรค์ให่�แก่เด็กแรกเกิดทุกค์น	 สำาห่รับัวััค์ซ่ินบ่ัซ่ิจ่น่�เป็็นช่วัวััติถุืท่�ติ�องม่การค์วับัค์ุมกำากับัคุ์ณภาพื่
ติามมาติรฐานสากลโดยห่น่วัยงานขึ้องรัฐ	 และม่การดำาเนินการค์วับัคุ์มการผู้ลิติติามห่ลักเกณฑู์วิัธ่การท่�ด่ใน 
การผู้ลิติห่ร่อ	 GMP	 (Good	Manufacturing	 Practice)	 ทั�งน่�ฝ้่ายผู้ลิติวััค์ซ่ินขึ้องสถืานเสาวัภา	 ได�ม่ภารกิจ 
สำาคั์ญในการผู้ลิติวััค์ซ่ิน	 บ่ัซ่ิจ่ซ้ิ�งเป็็นห่น่วัยงานเพ่ื่ยงแห่่งเด่ยวัในป็ระเทศไทยท่�สามารถืดำาเนินการผู้ลิติวััค์ซ่ิน 
บ่ัซ่ิจ่ตัิ�งแต่ิติ�นนำ�าจนได�ผู้ลิติภัณฑ์ูสำาเร็จร้ป็	

	 1.6	ก�รผู้ลิติ์และแบั�งบัรรจุวัคำซีนำและนำำ��ยู่�ทด็สอบั
	 โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	จัดเป็็นโรค์ติิดเช่�อร�ายแรงยังไม่ม่ทางเย่ยวัยารักษา	แต่ิโรค์น่�สามารถืป้็องกันได�ด�วัยการ 
ฉ่ดวััค์ซ่ินป็้องกันโรค์พื่ิษสุนัขึ้บั�าตัิ�งแติ่ถ้ืกสัติวั์ท่�ม่เช่�อพิื่ษสุนัขึ้บั�ากัดให่ม่	 ๆ	 จากขึ้�อม้ลขึ้ององค์์การอนามัยโลก	
(WHO)	 ท่�เผู้ยแพื่ร่ในเด่อนเมษายน	พื่.ศ.	 2561	 ได�แนะนำาการใช�เพ่ื่�อเสริมสร�างภ้มิคุ์�มกันเป็็น	 2	 แนวัทางห่ลัก	
ค่์อ	 การฉ่ดวััค์ซ่ินห่ลังสัมผัู้สโรค์	 Post-Exposure	 Prophylaxis	 (PEP)	 และการฉ่ดวััค์ซ่ินก่อนการสัมผัู้สโรค์	 
Pre-Exposure	Prophylaxis	(PrEP)	ในกลุ่มท่�ม่ค์วัามเส่�ยงต่ิอการสัมผัู้สโรค์	
	 สถืานเสาวัภาซ้ิ�งม่การผู้ลิติเซิรุ่มป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าท่�ใช�ห่ลังสัมผัู้ส	(Post-Exposure)	อย้่แล�วั	จ้งได�
นำาวััค์ซ่ินป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าท่�ใช�เป็็น	Pre-Exposure	มาผู้ลิติบัรรจุจำาห่น่ายเพ่ื่�อให่�ค์รบัวังจร

	 1%	Methylene	Blue	Injection 3%	Sodium	Nitrite	Injection

25%	Sodium	Thiosulfate	Injection	 5%	Diphenhydramine	Hydrochloride	Injection
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	 	 	นอกจากน่�	 ยังได�ดำาเนินงานแบ่ังบัรรจุนำ�ายาท้เบัอร์ค้์ลิน	 พ่ื่พ่ื่ด่	 (TRCS	Tuberculin,	 PPD)	สำาห่รับั 
ทดสอบัป็ฏิิกิริยาทางผิู้วัห่นังติ่อเช่�อวััณโรค์	 ใช�ในการติรวัจสอบัวั่าค์นผู้้�นั�นได�รับัเช่�อห่ร่อติิดเช่�อวััณโรค์ห่ร่อไม่	 
และใช�ในการทดสอบัภ้มิติ�านทานต่ิอเช่�อวััณโรค์จากการท่�เค์ยได�รับัวััค์ซ่ินบ่ัซ่ิจ่	

ผู้ลิติ์ภัณฑ์์

                

จำ�นำวนำก�รผู้ลิติ์วัคำซีนำบีัซีจี	วัคำซีนำป้องโรคำพิษสุนัำขบ้ั�	และท่เบัอร์ค่ำลินำ	พีพีดี็
ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	–	2562

นำ�ายาท้เบัอร์ค้์ลิน	พ่ื่พ่ื่ด่วััค์ซ่ินบ่ัซ่ิจ่ วััค์ซ่ินป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า				

	 1.7	ง�นำบัรรจุหีบัห�อผู้ลิติ์ภัณฑ์์ชีิววัติ์ถุั			
	 ผู้ลิติภัณฑู์ช่วัวััติถุืห่ลังจากท่�ได�รับัการป็ล่อยผู้่านแล�วั	 จะนำาผู้ลิติภัณฑู์มาดำาเนินการบัรรจุห่่บัห่่อด�วัย 
วััสดุบัรรจุภัณฑ์ู	ผู้ลิติภัณฑ์ูเห่ล่าน่�	 ได�แก่	 วััค์ซ่ินบ่ัซ่ิจ่	 วััค์ซ่ินป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	 เซิรุ่มแก�พิื่ษง้ชนิดต่ิางๆ	 เซิรุ่ม 
ป็้องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	 ยากำาพื่ร�า	 พื่ร�อมทั�งนำ�ายาทำาละลาย	 ติามจำานวันท่�ฝ้่ายผู้ลิติได�ผู้ลิติมาเป็็นผู้ลิติภัณฑู์ 
สำาเร็จร้ป็	เพ่ื่�อนำาไป็จำาห่น่ายต่ิอไป็

จำ�นำวนำ(ขวด็)

ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.
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2.	ก�รประกันำคุำณภ�พผู้ลิติ์ภัณฑ์์
	 สถืานเสาวัภาได�ทำาการติรวัจสอบัคุ์ณภาพื่	วััติถุืดิบั	ภาชนะบัรรจุ	และวััสดุการบัรรจุ	ผู้ลิติภัณฑ์ูก้�งสำาเร็จร้ป็ 
และผู้ลิติภัณฑ์ูสำาเร็จร้ป็ช่วัวััติถุื	(วััค์ซ่ินและเซิรุ่ม)	นำ�ายาป็ราศจากเช่�อ	(นำ�ายาทำาละลาย)	และยาติ�านพิื่ษ	

ติ์�ร�งเปรียู่บัเทียู่บัผู้ลิติ์ภัณฑ์์ที�ติ์รวจสอบัคุำณภ�พโด็ยู่ฝ่่�ยู่ประกันำคุำณภ�พ
ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	-	2562

ร�ยู่ก�ร
จำ�นำวนำ	(รุ�นำก�รผู้ลิติ์)

พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562

ผู้ลิติภัณฑ์ูสำาเร็จร้ป็ช่วัวััติถุื	(วััค์ซ่ินและเซิรุ่ม) 65 91 78

นำ�ายาป็ราศจากเช่�อ 20 21 25

วััติถุืดิบั	 29 30 30

ภาชนะบัรรจุและวััสดุการบัรรจุ 101 97 93

 สำานักงานค์ณะกรรมการวัิจัยแห่่งชาติิ	 (วัช.)	 ได�กำาห่นดให่�ห่น่วัยงานท่�ม่สถืานท่�ดำาเนินการติ่อสัติวั์ 
เพ่ื่�องานทางวิัทยาศาสติร์	 ดำาเนินการจดแจ�งการม่สถืานท่�ดำาเนินการติ่อสัติวั์เพ่ื่�องานทางวิัทยาศาสติร  ์
ติามพื่ระราชบััญญัติิสัติวั์เพ่ื่�องานทางวิัทยาศาสติร์	 พื่.ศ.	 2558	 อาค์ารสัติวั์ทดลอง	 ฝ้่ายป็ระกันคุ์ณภาพื่ 
สถืานเสาวัภา	 จ้งได�ดำาเนินการจดแจ�งเป็็นห่น้�งในสถืานท่�ดำาเนินการติ่อสัติวั์เพ่ื่�องานทางวิัทยาศาสติร์	 ภายใติ� 
สภากาชาดไทย	 และเม่�อวัันท่�	 3	 กันยายน	 พื่.ศ.	 2562	 ได�ม่การเขึ้�าเย่�ยมสำารวัจสถืานท่�ดำาเนินการติ่อสัติวั์ 
เพ่ื่�องานทางวัทิยาศาสติร์	โดยค์ณะเย่�ยมสำารวัจจากสถืาบัันพื่ฒันาการดำาเนินการต่ิอสตัิว์ัเพ่ื่�องานทางวัทิยาศาสติร์	 
(สพื่สวั.)	 สำานักงานค์ณะกรรมการวิัจัยแห่่งชาติิ	 เพ่ื่�อติรวัจป็ระเมินและรับัรองมาติรฐานค์ณะกรรมการกำากับั
ด้แลการดำาเนินการติ่อสัติวั์เพ่ื่�องานทางวิัทยาศาสติร์ขึ้องสถืานท่�ดำาเนินการ	 (ค์ป็ร.)	 สำาห่รับัอาค์ารสัติวั์ทดลอง	
ฝ่้ายป็ระกันคุ์ณภาพื่	สถืานเสาวัภา   

ก�รบัรรจุหีบัห�อผู้ลิติ์ภัณฑ์์ชีิววัติ์ถุั	ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562
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วัันท่�	3	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ติรวัจป็ระเมินและรับัรองมาติรฐานค์ณะกรรมการกำากับัด้แลการดำาเนินการต่ิอสัติว์ั
เพ่ื่�องานทางวิัทยาศาสติร์ขึ้องสถืานท่�ดำาเนินการ	(ค์ป็ร.)	สำาห่รับัอาค์ารสัติว์ัทดลอง	ฝ่้ายป็ระกันคุ์ณภาพื่	สถืานเสาวัภา	

3.	สถั�นีำเพ�ะเลี�ยู่งม้�และสัติ์ว์ทด็ลองสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่เฉลิมพระเกียู่รติิ์	6	รอบั	พระชินำมพรรษ�
	 สถืาน่เพื่าะเล่�ยงม�าและสัติว์ัทดลองสภากาชาดไทยเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	 6	 รอบั	พื่ระชนมพื่รรษา	 ม่เน่�อท่�	
646	ไร่	และม่ม�า	544	ตัิวั	ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	ได�ผู้ลิติพื่ลาสมาท่�นำามาใช�ทำาเซิรุ่มทั�งห่มด	3,081	ลิติร 
จากม�าท่�นำามาใช�ผู้ลิติเซิรุ่มจำานวัน	 299	 ตัิวั	 นอกนั�นเป็็นม�าท่�ใช�งานอ่�นๆ	 เช่น	 ใช�เป็็นพื่่อพัื่นธุ์	 แม่พัื่นธุ์ 
และม�าสำารอง	การเล่�ยงม�าม่การใช�ห่ญ�าสดจำานวัน	437,180	กิโลกรัม	และห่ญ�าแห่�งจำานวัน	91,420	กิโลกรัม

ติ์�ร�งเปรียู่บัเทียู่บัจำ�นำวนำส�รติ์��งๆ	ที�ใช้ิในำก�รผู้ลิติ์พล�สม�ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	-	2562

ร�ยู่ก�ร ประเภท
ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560 ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2561 ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562

ปริม�ณ
จำ�นำวนำพล�สม�

(ลิติ์ร)
ปริม�ณ

จำ�นำวนำพล�สม�
(ลิติ์ร)

ปริม�ณ
จำ�นำวนำพล�สม�

(ลิติ์ร)

พิษง่

เห่่า 1,170	มก.

(พื่ลาสมาแก�พิื่ษง้)

1,500

 900	มก.

(พื่ลาสมาแก�พิื่ษง้)

1,460

600	มก.

(พื่ลาสมาแก�พิื่ษง้)

1,146

จงอาง 						-		มก.  380	มก. 100	มก.

สามเห่ล่�ยม 						-		มก.  120	มก. 	100	มก.

ทับัสมิงค์ลา 						-		มก.  280	มก. 	290	มก.

กะป็ะ  1,377	มก.   840	มก. 	430	มก.

แมวัเซิา      977	มก.    760	มก. 	180	มก.

เข่ึ้ยวัห่างไห่ม�   958	มก.  560	มก. 	180	มก.

วัคำซีนำ
ป้องกันำ

โรคำพิษสุนัำขบ้ั�

Ribisin® - (พื่ลาสมาป้็องกัน
โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า)

3,500

- (พื่ลาสมาป้็องกัน
โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า)

3,440	

- (พื่ลาสมาป้็องกัน
โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า)

1,935
speeda® 1,301 dose 1,192	dose 807 dose

Rabipur® 			-		dose 						-		dose -		dose

adjuvant
Freunds’s	
adjuvant

  263	มล. -   293	มล. - 	192	มล. -

alum   360	มล. -  202	มล. - 		99	มล. -

ส�รกันำเลือด็
แข็งตัิ์ว

20	%	sodium	
citrate

  182	ลิติร -  162	ลิติร - 112	ลิติร -

ส�รละล�ยู่

Normal	saline 6,587	ลิติร - 7,396	ลิติร - 4,700	ลิติร -

5%	dextrose	in	
saline

3,292	ลิติร - 3,698	ลิติร - 2,350	ลิติร -

phenol 12.5	ลิติร -    	13	ลิติร - 8	กิโลกรัม -
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ก�รปรับัปรุงห้องสะอ�ด็อ�คำ�รปฏิิบััติิ์ก�รผู้ลิติ์เซรุ�มดิ็บั	(crude	plasma)

	 ในปี็	พื่.ศ.	2562	สถืาน่เพื่าะเล่�ยงม�าและสตัิว์ัทดลองฯ	ได�ห่ยดุการผู้ลิติพื่ลาสมาจากม�า	(ช่วังเด่อนเมษายน	
ถ้ืงพื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562)	 เพ่ื่�อดำาเนินการป็รับัป็รุงห่�องสะอาดขึ้องสถืานท่�ผู้ลิติพื่ลาสมาดิบั	(crude	plasma)	
และติิดตัิ�งระบับัการผู้ลิตินำ�ากลั�น	 และจัดห่าเค์ร่�องน้�งฆ์่าเช่�ออุป็กรณ์และสิ�งขึ้องท่�ใช�ในการผู้ลิติทั�งเค์ร่�องน้�งแบับั 
ไอนำ�า	 (autoclave)	 และอบัร�อน	 (hot	 air	 oven)	 ให่ม่	 เพ่ื่�อให่�การผู้ลิติพื่ลาสมาเป็็นไป็ติามมาติรฐานการผู้ลิติ	
GMP,	PIC/S

     

ง�นำติ์รวจสอบัคำว�มถ่ักต้ิ์องของเคำรื�องมือและเคำรื�องจักร

	 เพ่ื่�อให่�การทำางานขึ้องสถืานเสาวัภาเป็็นไป็ติาม	วัสัิยทัศน์	พัื่นธกิจ	และยุทธศาสติร์	นั�น	อุป็กรณ์	เค์ร่�องม่อ	
และเค์ร่�องจักร	ม่ค์วัามสำาคั์ญอย่างยิ�งยวัดในการผู้ลิติ	วิัจัย	และป็ระกันคุ์ณภาพื่	เพ่ื่�อให่�ได�ผู้ลการทดสอบัท่�ถ้ืกติ�อง	
ม่ผู้ลิติภัณฑ์ูท่�เพ่ื่ยงพื่อต่ิอค์วัามติ�องการขึ้องผู้้�ป่็วัย	และป็ลอดภัยติามมาติรฐานสากลนั�น	เค์ร่�องม่อและเค์ร่�องจักร 
ติ�องม่ค์วัามแม่นยำา	ถ้ืกติ�องและเท่�ยงติรง	ติามมาติรฐานสากล	โดยกลุ่มงานติรวัจสอบัค์วัามถ้ืกติ�องขึ้องเค์ร่�องม่อ 
และเค์ร่�องจักรได�ดำาเนินการค์วับัคุ์ม	และติรวัจสอบัค์วัามถ้ืกติ�องขึ้องเค์ร่�องม่อและเค์ร่�องจักร	ให่�เป็็นไป็อย่างถ้ืกติ�อง	 
ดังต่ิอไป็น่�

จำ�นำวนำเคำรื�องจักร	(เคำรื�อง)	ที�ผู้��นำก�รติ์รวจสอบัคำว�มถ่ักต้ิ์อง	ในำปี	พ.ศ.	2562

<	บัริเวัณซิองท่�ใช�สำาห่รับัเจาะเล่อดม�า
ผู้ลิติพื่ลาสมาทำาเซิรุ่มชนิดต่ิาง	ๆ

ภายในห่�องสะอาดท่�เก็บัเล่อดม�า
ท่�เจาะมาใช�ผู้ลิติเซิรุ่ม	>			
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จำ�นำวนำเคำรื�องจักร	(เคำรื�อง)	ที�ผู้��นำก�รติ์รวจสอบัคำว�มถ่ักต้ิ์อง
โด็ยู่มีสถิัติิ์เทียู่บักับัปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2561-2562

ฝ่่�ยู่

จำ�นำวนำก�รติ์รวจสอบัคำว�มถ่ักต้ิ์องของเคำรื�องมือ
และเคำรื�องจักร	(เคำรื�อง)

พ.ศ.	2561		 พ.ศ.	2562		

ฝ่้ายผู้ลิติเซิรุ่ม 46 46

ฝ่้ายผู้ลิติยาป็ราศจากเช่�อ 25 30

ฝ่้ายผู้ลิติวััค์ซ่ิน 25 25

ฝ่้ายป็ระกันคุ์ณภาพื่ 131 137

ฝ่้ายวิัจัยและพัื่ฒนา 20 25

สถืาน่เพื่าะเล่�ยงม�าและสัติว์ัทดลองฯ 29 32

ฝ่้ายบัริห่ารงานทั�วัไป็	(Logistic) 10 10

กลุ่มงานติรวัจสอบัค์วัามถ้ืกติ�อง
ขึ้องเค์ร่�องม่อ	เค์ร่�องจักร

33 33

ภ�รกิจด้็�นำก�รบัริก�ร

(ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1	เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	1	ผู้ลผู้ลิติ์ที�	1)

1.	ง�นำบัริก�รและวิจัยู่คำลินิำก
1.1	คำลินิำกป้องกันำโรคำพิษสุนัำขบ้ั�	
-	 บัริการติรวัจและรักษาผู้้�ถ้ืกสัติวั์ท่�สงสัยวั่าเป็็นโรค์พื่ิษสุนัขึ้บั�ากัดด�วัยการฉ่ดวััค์ซิ่นและเซิรุ่มป็้องกัน

โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า
-	 บัริการฉ่ดวััค์ซิ่นป็้องกันล่วังห่น�าสำาห่รับัผู้้�ม่โอกาสสัมผู้ัสโรค์และกลุ่มเส่�ยง
-	 เจาะเล่อดติรวัจภ้มิค์ุ�มกันโรค์พื่ิษสุนัขึ้บั�าในค์น
-	 ให่�ค์ำาป็ร้กษา	แนะนำาเก่�ยวักับัโรค์พื่ิษสุนัขึ้บั�าสำาห่รับัป็ระชาชนและบัุค์ลากรทางการแพื่ทย์

1.2	คำลินิำกเสริมภ่มิคุ้ำมกันำและอ�ยุู่รศ�สติ์ร์ก�รท�องเที�ยู่ว
-	 บัริการติรวัจ	 ฉ่ดวััค์ซิ่นและให่�ค์ำาป็ร้กษาเก่�ยวักับัวััค์ซ่ินชนิดติ่างๆ	 สำาห่รับัป็ระชาชนทั�วัไป็	 ผู้้�ให่ญ ่

และผู้้�เดินทาง
-	 ให่�ค์ำาป็ร้กษาเก่�ยวักับัการรับัยาป็้องกันมาลาเร่ย
-	 เจาะเล่อดติรวัจภ้มิค์ุ�มกันก่อนรับัวััค์ซิ่น
-	 ทดสอบัการติิดเช่�อวััณโรค์	(PPD	Test)

พื่ร�อมออกเอกสารใบัสำาคั์ญรับัรองการฉ่ดวััค์ซ่ินห่ร่อยาป้็องกนัโรค์ระห่ว่ัางป็ระเทศ	 (Yellow	 Book)/สมดุบัันท้ก 
วััค์ซ่ิน/ใบัรับัรองแพื่ทย์อ่�น	ๆ



100

          1.3	คำลินิำกพิษจ�กสัติ์ว์
-	 บัริการติรวัจ	รักษาผู้้�ท่�ถื้กสัติวั์ม่พื่ิษกัด
-	 ให่�ค์ำาป็ร้กษาทางโทรศัพื่ท์สำาห่รับัป็ระชาชนและบัุค์ลากรทางการแพื่ทย์

เวล�ทำ�ก�ร	
	 วัันจันทร์	-	ศุกร์	 	 	 08.30	-	12.00	น.	และ	13.00	-	16.00	น.
	 วัันเสาร์และวัันห่ยุดนักขัึ้ติฤกษ์	 08.30	-	12.00	น.

วัันอาทิติย์	 	 	 ห่ยุดทำาการ

ข้อม่ลผู้่้รับับัริก�รปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2558	-	2562

กิจกรรมด้็�นำก�รบัริก�ร
	 เป็็นแห่ล่งเร่ยนร้�	ศ้กษาด้งานเร่�องโรค์พิื่ษสุนขัึ้บั�า	และTravel	Medicine		โรค์เขึ้ติร�อน	และการให่�วััค์ซ่ิน 
ในผู้้�ให่ญ่และผู้้�เดินทาง	รวัมถ้ืงพิื่ษจากสัติว์ั	ให่�กับันักเร่ยน	นักศ้กษาและกลุ่มบุัค์ลากรสาธารณสุขึ้จากสถืาบัันต่ิางๆ	 
ทั�งในป็ระเทศและต่ิางป็ระเทศและจัดทำาโค์รงการต่ิางๆ	เช่น

	 1)	 โคำรงก�รรณรงคำ์ฉีด็วัคำซีนำป้องกันำโรคำพิษสุนัำขบั้�แบับัป้องกันำล�วงหนำ้�	 วัันท่�	 28	 กันยายน 
พื่.ศ.	 2562	 เน่�องในวัันป็้องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าโลก	 และวัันท่�	 7	 ธันวัาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 เน่�องในโอกาสวัันค์ล�าย 
วัันสถืาป็นาค์รบัรอบั	97	ปี็	สถืานเสาวัภา	

	 2)	ก�รให้วัคำซีนำป้องกันำไข้หวัด็ใหญ�สำ�หรับัเจ้�หน้ำ�ที�	ได�ให่�บัริการฉ่ดวััค์ซ่ินป้็องกันไขึ้�ห่วััดให่ญ่สำาห่รับั 
เจ�าห่น�าท่�และค์รอบัค์รัวั	จำานวันทั�งสิ�น	452	ค์น

	 3)	 โคำรงก�รนำำ�ร�องเพื�อพัฒนำ�และส�งเสริมก�รให้คำว�มร่้และบัริก�รฉีด็วัคำซีนำป้องกันำโรคำในำ	
ผู่้้ส่งอ�ยูุ่แบับัคำรบัวงจรโด็ยู่เคำรือข��ยู่สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	 ในช่วังเด่อนมิถุืนายน	 -	 กันยายน	 พื่.ศ.	 2562	 
สถืานเสาวัภา	 ร่วัมกับัสำานักงานบัริห่ารกิจการเห่ล่ากาชาดและสำานักงานบัรรเทาทุกขึ้์และป็ระชานามัยพิื่ทักษ์	 
ร่วัมม่อจัดทำาโค์รงการดังกล่าวั	 โดยม่สมาชิกเห่ล่ากาชาดให่�ค์วัามสนใจรับับัริการฉ่ดวััค์ซ่ินป็้องกันไขึ้�ห่วััดให่ญ ่
4	สายพัื่นธ์ุ	จำานวันทั�งสิ�น	1,028	ค์น
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คลนิิกปอ้งกนัโรคพิษสนุขับา้ (คน) คลนิิกเสรมิภมูคิุม้กนัและอายรุศาสตรก์ารท่องเที่ยว (คน) คลนิิกพิษจากสตัว(์คน) 

ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.
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	 4)	 วัันท่�	25	เมษายน	พื่.ศ.	2562	ค์ลินิกเสริมภ้มิคุ์�มกันและอายุรศาสติร์การท่องเท่�ยวั	สถืานเสาวัภา 
ได�เริ�มใช�โป็รแกรม	web	page	เร่�อง	ค์ำาแนะนำาการให่�วััค์ซ่ินป้็องกันโรค์สำาห่รับัผู้้�ให่ญ่และผู้้�ส้งอายุ	เพ่ื่�อให่�ค์วัามร้�
สำาห่รับับุัค์ลากรทางการแพื่ทย์และป็ระชาชนทั�วัไป็	สามารถืดาวัน์โห่ลดได�ผู่้าน	QR	Code

2.	ง�นำชัินำส่ติ์รและวิจัยู่โรคำในำสัติ์ว์
	 ง�นำบัริก�ร		การให่�บัริการในเวัลาราชการ	ตัิ�งแต่ิเวัลา	08.30	-	16.30	น.	ค่์อ

	 2.1	ติรวัจวิันิจฉัยโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	จากซิากสัติว์ัห่ร่อในสัติว์ัท่�ยังม่ช่วิัติ
	 	 	 2.1.1	จากซิากสัติว์ั	ติรวัจทางห่�องป็ฏิิบััติิการด�วัยวิัธ่มาติรฐาน	2	วิัธ่	ค่์อ	Direct	Fluorescent	
											 	 	 	 Antibody		Test	(DFA)	และ	Mouse	Inoculation	Test	(MIT)
								 	 	 2.1.2	สัติว์ัม่ช่วิัติ	ติรวัจวิันิจฉัยโดยการป็ระเมินอาการทางค์ลินิกขึ้องสัติว์ัป่็วัยท่�ติ�องสงสัย

	 2.2	 กักกันสัติวั์ท่�ติ�องสงสัยวั่าเป็็นโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	 ห่ร่อสัติวั์ท่�ม่ป็ระวััติิกัดค์นไขึ้�และม่อาการน่าสงสัย 
	 	 	 เก่�ยวักับัโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	 คั์ดแยกโดยการกักสัติวั์ท่�สัมผัู้สกับัโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าออกเพ่ื่�อป็้องการ 
	 	 	 แพื่ร่ระบัาดขึ้องโรค์

 2.3	บัริการฉ่ดวััค์ซ่ินป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าให่�แก่สัติว์ัเล่�ยง

	 2.4	ให่�ค์ำาป็ร้กษาแนะนำาเร่�องโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าและระบัาดวิัทยาโดยนายสัติวัแพื่ทย์

	 2.5	ให่�ค์ำาป็ร้กษาเร่�องการนำาสัติว์ัเล่�ยงเดินทางผู่้านเขึ้�าออกระห่ว่ัางป็ระเทศ	

นอกจากน่�ยังอำานวัยค์วัามสะดวักแก่ผู้้�มาขึ้อรับับัริการนอกเวัลาราชการ	ระห่ว่ัางเวัลา	16.30	-	08.30	น.
ขึ้องวัันรุ่งข้ึ้�น	ห่ร่อในวัันห่ยุดราชการติลอดทั�งวััน	ค่์อ	
	 1.	รับัซิากสัติว์ันอกเวัลาราชการเพ่ื่�อติรวัจชันส้ติรโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าในวัันทำาการถัืดไป็
	 2.	รับัฝ้ากขึ้ังสัติวั์เพ่ื่�อด้อาการขึ้องสัติวั์ป็่วัยท่�กัดค์นห่ร่อสัติวั์ท่�ม่อาการทางค์ลินิกในกลุ่มติ�องสงสัย 
โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า

ติ์�ร�งแสด็งจำ�นำวนำสัติ์ว์ที�นำำ�ม�วินิำจฉัยู่ท�งคำลินิำกหรือฝ่�กขังในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	-	2562

ชินิำด็สัติ์ว์
นำำ�ม�วินิำจฉัยู่ท�งคำลินิำกหรือฝ่�กขัง	

(ร�ยู่) พบัเชืิ�อ	(ร�ยู่)

พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562 พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562

สุนัขึ้ 10 16 4 5 4 0

แมวั 6 2 2 1 0 0

รวม 16 18 6 6	(37.5%) 4	(22.2%) 0	(0%)



102

ติ์�ร�งแสด็งจำ�นำวนำสัติ์ว์ที�ส�งติ์รวจและผู้ลก�รวินิำจฉัยู่โรคำพิษสุนัำขบ้ั�	ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	-	2562

ชินิำด็สัติ์ว์

ติ์รวจ	
(ร�ยู่)

พบัเชืิ�อ	
(ร�ยู่)

ร้อยู่ละ
ของก�รติ์รวจพบัเชืิ�อ	(%)

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

สุนัขึ้ 104 141 72 37 20 14 35.6 14.2 19.4

แมวั 89 195 67 1 4 4 1.1 2.1 6.0

กระต่ิาย 2 4 1 0 0 0 0 0 0

กระรอก 1 3 1 0 0 0 0 0 0

ห่น้แฮมสเติอร์ -- 3 -- -- 0 -- -- 0 --

นางอาย -- 1 1 -- 0 0 -- 0 0

ช้ก�าไกลเดอร์ -- 1 -- -- 0 -- -- 0 --

สมองมนุษย์ -- 1 -- -- 0 -- -- 0 --

ห่น้ท่อ 2 -- 1 0 -- 0 0 -- 0

สุกร 1 -- -- 0 -- -- 0 -- --

รวม 199 349 143 38 24 18 19.1 6.9 12.6

กิจกรรมของฝ่่�ยู่ชัินำส่ติ์รและวิจัยู่โรคำในำสัติ์ว์

กิจกรรมสำ�คัำญของฝ่่�ยู่ชัินำส่ติ์รและวิจัยู่โรคำในำสัติ์ว์	เชิ�นำ

วัันท่�	17	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2561	น.สพื่.บุัญเลิศ	ลำ�าเลิศเดชา	หั่วัห่น�าฝ่้ายชันส้ติรและวิัจัยโรค์ในสัติว์ั	(ขึ้วัาม่อค์นท่�	2)	
เป็็นวิัทยากรบัรรยายผู้ลงานวิัจัย	“Mechanism	of	rabies	virus	&	potential	treatment	of	rabies

ในท่�สุดก็พิื่ชิติโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าได�”	ในงานเสวันาวิัชาการ	:	ติอบัโจทย์สังค์มโรค์อุบััติิให่ม่-อุบััติิซิำ�า	เร่�อง	“Disease	X
	(โรค์อะไรห่ว่ัา?)	–	ล้กลับั	อำาพื่ราง	โรค์ติิดเช่�อ”	ณ	โรงแรมดุสิติธาน่	กรุงเทพื่ฯ
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วัันท่�	28	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ศ.กิติติิคุ์ณ	ดร.	น.สพื่.ณรงค์์ศักดิ�	ชัยบุัติร	รองผู้้�อำานวัยการสถืานเสาวัภา	ฝ่้ายวิัชาการ	
เป็็นผู้้�แทนสถืานเสาวัภา	รับัมอบัโล่ป็ระกาศเก่ยรติิคุ์ณจากสมเด็จพื่ระเจ�าน�องนางเธอ	เจ�าฟ้้าจุฬาภรณวัลัยลักษณ์

อัค์รราชกุมาร่	กรมพื่ระศร่สวัางค์วััฒน	วัรขัึ้ติติิยราชนาร่	ในพิื่ธ่เปิ็ดงานวัันป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าโลก	2562	
ณ	ค์อนเวันชั�นฮอลล์	เซ็ินทรัลพื่ลาซิา	แจ�งวััฒนะ	กรุงเทพื่ฯ

วัันท่�	28	กันยายน	พื่.ศ.	2562	นายสัติวัแพื่ทย์บุัญเลิศ	ลำ�าเลิศเดชา	(ซิ�ายสุด)	ในพิื่ธ่เปิ็ดงานวัันป้็องกัน
โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าโลก	2562	ณ	ค์อนเวันชั�นฮอลล์	เซ็ินทรัลพื่ลาซิา	แจ�งวััฒนะ	กรุงเทพื่ฯ

3.	ง�นำบัริก�รท�งสวนำง่

ร�ยู่ก�รแสด็งประจำ�วันำของสวนำง่
วัันจันทร์	-	ศุกร์	เปิ็ดเวัลา	09.30	-	15.30	น.	โดยม่รายการแสดงป็ระจำาวัันดังน่�

เวัลา	11.00	น.			ชมการแสดงร่ดพิื่ษง้	และว่ัดิทัศน์	(ภายในต้ิก	๔	มะเสง	ชั�น	1)	
เวัลา	14.30	น.			ชมการแสดงสาธิติจับัง้ชนิดต่ิางๆ	(อัฒจันทร์ด�านนอกห่น�าต้ิก	๔	มะเสง)

วัันเสาร์	-	อาทิติย์	และวัันห่ยุดนักขัึ้ติฤกษ์	เปิ็ดเวัลา	09.30-13.00	น.	ม่รายการแสดงป็ระจำาวัันดังน่�
เวัลา	11.00	น.			ชมการแสดงสาธิติจับัง้ชนิดต่ิางๆ	(อัฒจันทร์ด�านนอกห่น�าต้ิก	๔	มะเสง)
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แผู้นำภ่มิแสด็งผู้่้ม�เยีู่�ยู่มชิมสวนำง่ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	–	2562
 

กิจกรรมด้็�นำอื�นำของสวนำง่	สถั�นำเส�วภ�

1.	โคำรงก�รอบัรมและฝึ่กปฏิิบััติิ์จับัง่ให้บุัคำคำลภ�ยู่นำอก
	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 สวันง้	 สถืานเสาวัภา	 ได�จัดโค์รงการอบัรมและฝ้ึกป็ฏิิบััติิจับัง้ให่�แก่บุัค์ค์ลภายนอก 
ทั�งห่มด	 4	 ค์รั�ง	 เพ่ื่�อให่�ค์วัามร้�ท่�ถ้ืกติ�องเก่�ยวักับัง้ท่�ม่พิื่ษและไม่ม่พิื่ษท่�สำาคั์ญขึ้องป็ระเทศไทย	 พื่ร�อมทั�งสอน 
วิัธ่การจับัง้อย่างถ้ืกวิัธ่โดยใช�อุป็กรณ์ติ่างๆ	 และสอนวิัธ่การป็ฐมพื่ยาบัาลเบ่ั�องติ�นอย่างถ้ืกวิัธ่เม่�อถ้ืกง้กัดให่�แก่ 
เจ�าห่น�าท่�ขึ้องห่น่วัยงานต่ิาง	ๆ	และป็ระชาชนทั�วัไป็	ม่จำานวันผู้้�เขึ้�าอบัรมรวัมทั�งสิ�น	82	ค์น

      

2.	ก�รอบัรมและฝึ่กปฏิิบััติิ์จับัง่ให้แก�สถั�บัันำพัฒนำ�บุัคำล�กรด้็�นำก�รป้องกันำและบัรรเท�ส�ธิ�รณภัยู่
	 สวันง้	 สถืานเสาวัภา	 ได�จัดการอบัรมและฝ้ึกป็ฏิิบััติิจับัง้ให่�แก่สถืาบัันพื่ัฒนาบัุค์ลากรด�านการป็้องกัน 
และบัรรเทาสาธารณภัยเป็็นจำานวัน	 3	 รอบั	 เพ่ื่�อให่�ค์วัามร้�ท่�ถ้ืกติ�องเก่�ยวักับัง้ท่�ม่พิื่ษและไม่ม่พิื่ษท่�สำาคั์ญขึ้อง 
ป็ระเทศไทย	 พื่ร�อมทั�งสอนวัิธ่การจับัง้อย่างถ้ืกวิัธ่โดยใช�อุป็กรณ์ติ่างๆ	 และสอนวัิธ่การป็ฐมพื่ยาบัาลเบ่ั�องติ�น 
อย่างถ้ืกวิัธ่เม่�อถ้ืกง้กัดให่�แก่ผู้้�เขึ้�าอบัรม	ม่จำานวันผู้้�เขึ้�าอบัรมทั�ง	3	รอบั	รวัมทั�งสิ�น	117	ค์น	
      

ปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.

เจ�าห่น�าท่�กำาลังฝึ้กสอนภาค์การฝึ้กป็ฏิิบััติิจับัง้
ให่�แก่ผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรมฯ

ผู้้�เขึ้�าร่วัมโค์รงการอบัรมและฝึ้กป็ฏิิบััติิจับัง้
ค์รั�งท่�	25	พื่ร�อมรองผู้้�อำานวัยการสถืานเสาวัภา
	ฝ่้ายวิัชาการ	หั่วัห่น�าสวันง้และบุัค์ลากรสวันง้
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3.	โคำรงก�รบััติ์รขอบัคำุณสวนำง่ 
	 ป็ีงบัป็ระมาณ	 พื่.ศ.	 2562	 สวันง้	 สถืานเสาวัภา	 ได�มอบับััติรขึ้อบัค์ุณส่ชมพ้ื่	 ทั�งห่มด	 6	 ใบั	 
รวัมจำานวันเงินท่�ได�รับับัริจาค์	 35,000	 บัาท	 และได�มอบับััติรขึ้อบัค์ุณส่เข่ึ้ยวั	 ทั�งห่มด	 30	 ใบั	 รวัมจำานวันเงิน 
ท่�ได�รับับัริจาค์	70,500	บัาท	เพ่ื่�อขึ้อบัคุ์ณนำ�าใจขึ้องผู้้�บัริจาค์เงินให่�กับัสวันง้

ภาพื่แสดงบััติรขึ้อบัคุ์ณทั�ง	2	ป็ระเภท

4.	กิจกรรมวันำเด็็กแห�งชิ�ติ์ิ	ประจำ�ปี	2562	
	 เม่�อวัันท่�	 12	 มกราค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 (วัันเด็กแห่่งชาติิ)	 สวันง้	 สถืานเสาวัภา	 ได�จัดกิจกรรม	 
“Post	 ภาพื่ถื่ายชิงรางวััลกับัสวันง้	 สถืานเสาวัภา”	 ข้ึ้�น	 เพ่ื่�อเป็ิดโอกาสให่�ผู้้�ป็กค์รองได�พื่าบุัติรห่ลานมาเร่ยนร้� 
เร่�องต่ิางๆ	เก่�ยวักับัง้และร้�จักสวันง้มากข้ึ้�น	

วิัทยากรกำาลังบัรรยายให่�ค์วัามร้�
เร่�อง	ค์วัามร้�ทั�วัไป็เก่�ยวักับัง้

เจ�าห่น�าท่�กำาลังฝึ้กสอนภาค์การฝึ้กป็ฏิิบััติิจับัง้
ให่�แก่ผู้้�ท่�เขึ้�าร่วัมการอบัรมฯ
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ภ�รกิจด้็�นำก�รวิจัยู่

(ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1		เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	3)

ภ�รกิจด้็�นำก�รวิจัยู่ของสถั�นำเส�วภ�ประกอบัด้็วยู่ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ก�รวิจัยู่	ดั็งนีำ�
	 1.	ยุทธศาสติร์การวิัจัยทางวิัทยาศาสติร์พ่ื่�นฐานเพ่ื่�อองค์์ค์วัามร้�ให่ม่
	 2.	ยุทธศาสติร์การวิัจัยทางวิัทยาศาสติร์ป็ระยุกต์ิเพ่ื่�อพัื่ฒนาผู้ลิติภัณฑ์ูและการติรวัจวิันิจฉัย		
	 3.	ยุทธศาสติร์การวิัจัยทางค์ลินิกเพ่ื่�อการสร�างเสริมภ้มิคุ์�มกันโรค์

	 ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	สถืานเสาวัภาม่งานวัจัิยด�านง้พิื่ษ	พิื่ษง้	โรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	วััณโรค์	และด�านอ่�นๆ									
ท่�นักวิัจัยม่ค์วัามสนใจ	ผู้ลงานวัจัิยได�รับัการต่ิพื่มิพ์ื่ในวัารสารระดบััชาติิและนานาชาติิท่�ม่การอ�างองิส้งจำานวัน	9	เร่�อง	

กิจกรรมด้็�นำก�รวิจัยู่
ผู้ลง�นำวิจัยู่ได้็รับัเลือกเป็นำ	Editor’s	Choice	ของว�รส�ร	JMM
	 ผู้ลงานวิัจัยขึ้องสถืานเสาวัภา	 เร่�อง	 “Application	 of	
transdermal	 patches	 with	 new	 skin	 test	 reagents	 for	 
detection	of	latent	tuberculosis”	ได�รับั	การต่ิพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ใน	
Journal	of	Medical	Microbiology	(JMM)	และได�ถ้ืกคั์ดเล่อกให่�
เป็็นบัทค์วัามเด่นป็ระจำาฉบัับัเด่อนกันยายน	พื่.ศ.	 2562	 (Editor’s	
Choice	for	the	September	Issue	of	JMM)

ภ�รกิจด้็�นำก�รบัริก�รติ์รวจห�ระดั็บัภ่มิคุ้ำมกันำติ์�อไวรัสโรคำพิษสุนัำขบ้ั�
 ง�นำบัริก�รติ์รวจห�ระดั็บัภ่มิคุ้ำมกันำติ์�อไวรัสโรคำพิษสุนัำขบ้ั�
	 สถืานเสาวัภาม่งานบัริการติรวัจห่าระดับัภ้มิคุ์�มกันติ่อโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าทั�งในค์นและสัติวั์ห่ลังการได�รับั 
วััค์ซ่ินป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	และสำาห่รับัสัติว์ัเล่�ยงท่�เจ�าขึ้องติ�องการนำาออกไป็ยังต่ิางป็ระเทศท่�ติ�องการผู้ลยน่ยัน
การม่ภ้มิคุ์�มกันต่ิอโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าขึ้องสัติว์ันั�นๆ	
	 ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	ได�ให่�บัริการติรวัจตัิวัอย่างเล่อดเพ่ื่�อห่าระดับัภ้มิคุ์�มกันต่ิอโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	
เป็็นจำานวันทั�งสิ�น	64	ตัิวัอย่าง	จำาแนกเป็็นตัิวัอย่างสุนัขึ้	33	ตัิวั	แมวั	20	ตัิวั	ค์น	11	ราย	นอกจากน่�ยังม่การติรวัจ 
ตัิวัอย่างจากเล่อดค์นไขึ้�ท่�ถ้ืกสัติว์ักัดแล�วัได�รับัวััค์ซ่ินป้็องกันโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�าท่�เป็็นส่วันห่น้�งขึ้องงานวิัจัยอ่กด�วัย	

ชินิำด็และจำ�นำวนำตัิ์วอยู่��งที�ติ์รวจระหว��งปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560-2562
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ประก�ศเกียู่รติิ์คุำณ

ศ.พิื่เศษ	ดร.ภญ.สุมนา	ขึ้มวิัลัย	รองผู้้�อำานวัยการสถืานเสาวัภา	ฝ่้ายบัริห่ารและเทค์นิค์	
ได�รับัรางวััล	“Ishidate	Award”	สาขึ้าเภสัชกรอุติสาห่กรรม	(Pharmaceutical	Industry)	ปี็	พื่.ศ.	2561	จากสห่พัื่นธ์ 

สมาค์มเภสัชกรรมอาเซ่ิยน	(Federation	of	Asian	Pharmaceutical	Associations,	FAPA)	ในการป็ระชุมป็ระจำาปี็ขึ้องสมาชิก	
กลุ่มอุติสาห่กรรมผู้้�ผู้ลิติเภสัชภัณฑ์ูขึ้องป็ระเทศในกลุ่มอาเซ่ิยน	ค์รั�งท่�	27	(The	27th		Federation	of	Asian	Pharmaceutical	

Association)	ณ	กรุงมะนิลา	สาธารณรัฐฟิ้ลิป็ปิ็นส์	ซ้ิ�งจัดข้ึ้�นระห่ว่ัางวัันท่�	24-28		ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2561

ก�รจัด็ประชุิมวิชิ�ก�รระดั็บัชิ�ติิ์

	 วัันท่�	 19	 -	 21	 สิงห่าค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 จัดการป็ระชุมวิัชาการระดับัชาติิการสร�างเสริมภ้มิคุ์�มกันโรค์ 
และการป้็องกันโรค์ในเวัชศาสติร์การเดินทาง	ค์รั�งท่�	7	(7th	Adult	and	Travel	Immunization	:	“Progress	
and	Novel	Strategies	in	Adult	and	Travel	Immunization”)	โดยสถืานเสาวัภา	ร่วัมกับั	ค์ณะเวัชศาสติร์	
เขึ้ติร�อน	มห่าวิัทยาลัยมหิ่ดล	และชมรมเวัชศาสติร์การเดนิทางและท่องเท่�ยวัแห่่งป็ระเทศไทย	ณ	โรงแรมนารายณ์	
กรุงเทพื่ฯ	 การจัดป็ระชุมน่�ม่วััติถุืป็ระสงค์์เพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่ค์วัามร้�ทางด�านการป็้องกันและสร�างเสริมภ้มิคุ์�มกันโรค์	
ในเวัชศาสติร์การเดินทางและแลกเป็ล่�ยนป็ระสบัการณ์การทำางาน	 เพ่ื่�อนำาไป็เป็็นแนวัทางในการป็ฏิิบััติิงาน 
อันจะก่อให่�เกิดป็ระโยชน์ติ่อป็ระชาชนผู้้�รับับัริการทางสาธารณสุขึ้	 โดยม่บุัค์ลากรทางการแพื่ทย์	 ป็ระกอบัด�วัย	
แพื่ทย์	เภสัชกร	พื่ยาบัาล	และบัคุ์ลากรทางการแพื่ทย์อ่�นๆ	จากห่น่วัยงานทั�งภาค์รัฐและภาค์เอกชน	ม่ผู้้�ลงทะเบ่ัยน	
เขึ้�าร่วัมป็ระชุม	รวัมทั�งสิ�น	260	ค์น
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	 วัันท่�	16	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	สถืานเสาวัภาได�จัดงานป็ระชุม	2nd	Asian	Rabies	Advisory	Group	
of	 Experts	 (ARAGE)	 ข้ึ้�น	 โดยม่วััติถุืป็ระสงค์์เพ่ื่�อเป็็นการแลกเป็ล่�ยนขึ้�อม้ล	 สถืานการณ์การระบัาดรวัมถ้ืง 
แนวัทางในการรักษาด�านโรค์พิื่ษสุนัขึ้บั�า	 ขึ้องผู้้�เช่�ยวัชาญจากป็ระเทศติ่าง	 ๆ	 ในแถืบัเอเช่ย	 โดยม่ป็ระเทศท่� 
เขึ้�าร่วัมป็ระชุมค่์อ	สาธารณรัฐอินเด่ย	สาธารณรัฐสังค์มนิยมป็ระชาธิป็ไติยศร่ลังกา	สาธารณรัฐอิสลามป็าก่สถืาน	
สาธารณรัฐป็ระชาชนบัังกลาเทศ	ราชอาณาจักรกัมพ้ื่ชา	สมาธารณรัฐแห่่งสห่ภาพื่เม่ยนมาร์	มาเลเซ่ิย	สาธารณรัฐ 
สังค์มนิยมเว่ัยดนาม	สห่พัื่นธ์สาธารณรัฐป็ระชาธิป็ไติยเนป็าล	และป็ระเทศไทย	ณ	โรงแรมนารายณ์	กรุงเทพื่ฯ

ก�รจัด็อบัรม	เรื�อง	ISO/IEC	17025	:	2017	สำ�หรับัห้องปฏิิบััติิ์ก�ร
	 วัันท่�	 14	 พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	 2562	 ฝ้่ายป็ระกันคุ์ณภาพื่	 สถืานเสาวัภา	 ได�เชิญอาจารย์	 ภญ.สุวัรรณา	 
จารุนุช	 อด่ติผู้้�อำานวัยการสำานักมาติรฐานห่�องป็ฏิิบััติิการ	 กรมวิัทยาศาสติร์การแพื่ทย์	 กระทรวังสาธารณสุขึ้ 
มาเป็็นวิัทยากรอบัรมห่ลักส้ติรขึ้�อกำาห่นด	ISO/IEC	17025	:	2017	ณ	ห่�องป็ระชุมต้ิกอำานวัยการ	สถืานเสาวัภา	
เพ่ื่�อเสริมสร�างค์วัามร้�เร่�องมาติรฐานห่�องป็ฏิิบััติิการในการดำาเนินการทดสอบัผู้ลิติภัณฑู์ช่วัวััติถุืขึ้องสถืานเสาวัภา		
แก่บุัค์ลากรฝ่้ายป็ระกันคุ์ณภาพื่	ฝ่้ายผู้ลิติยาป็ราศจากเช่�อ	ฝ่้ายผู้ลิติเซิรุ่ม	ฝ่้ายผู้ลิติวััค์ซ่ินและฝ่้ายวิัจัยและพัื่ฒนา		
ม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมป็ระชุม	จำานวันทั�งสิ�น	44	ค์น
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 สร�างค์นรุ่นให่ม่ขึ้องป็ระเทศให่�ม่จิติอาสาและคุ์ณธรรม	 เป็็นท่�พ้ื่�งพื่าได�ขึ้องป็ระชาชนด�านสุขึ้ภาพื่ 
อนามัยในทุกพ่ื่�นท่�

พันำธิกิจ
	 1.	 สร�างจิติอาสาในเยาวัชนไทย
	 2.	 เสริมสร�างค์วัามร้�และทักษะขึ้องเยาวัชนจิติอาสาให่�เป็็นอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	 ท่�ม่ค์วัามร้� 
ค์วัามสามารถืม่ทักษะท่�สามารถืป็ฏิิบััติิงานอาสาสมัค์รได�
	 3.	 เร่งดำาเนินการติามนโยบัายอาสาสมัค์รสภากาชาดไทยโดยขึ้ยายค์วัามร่วัมม่อกับัเค์ร่อขึ้่าย	 และ 
ใช�กระบัวันการท่�เป็็นนวััติกรรมด�านโซิเช่ยลม่เด่ยในการติิดต่ิอส่�อสารกับัอาสาสมัค์รและอาสายุวักาชาด

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์
ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	4	 การพัื่ฒนาและส่งเสริมคุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องป็ระชาชน
ผู้ลผู้ลิติท่�	8	 คุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่ข้ึ้�นขึ้องผู้้�ส้งอายุ	เด็ก	และเยาวัชนท่�ด�อยโอกาสติามติ�นแบับัขึ้องสภากาชาดไทย
ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที� 5	 ระบับัการบัริห่ารจัดการแบับับ้ัรณาการเชิงรุก
ผู้ลผู้ลิติท่�	9	 ระบับับัริห่ารจัดการอาสาสมัค์รแบับับ้ัรณาการ

	 ป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 สำานักงานยุวักาชาด	 ดำาเนินงานติามนโยบัายอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	 เพ่ื่�อสร�าง	
“เยาวัชน”	 ให่�เป็็น	 “อาสาสมัค์รท่�พ้ื่�งพื่าได�”	 ให่�แก่สภากาชาดไทย	 ซ้ิ�งนับัเป็็นการสร�าง	 “พื่ลังให่ม่”	 เพ่ื่�อมา 
ห่ลอมรวัมกับั	 “พื่ลังเดิม”	 ท่�ม่อย้่เพ่ื่�อเป็็นการรักษาและส่บัทอดค์วัามเป็็น	 “จิติอาสา”	 นอกจากน่�	 สำานักงาน 
ยุวักาชาดได�ม่การป็รับักระบัวันทัศน์การดำาเนินงานด�านอาสาสมัค์ร	 โดยการขึ้ยายช่วังอายุขึ้องกลุ่มเป็้าห่มายใน 
ค์วัามรับัผิู้ดชอบั	ขึ้องสำานักงานยุวักาชาดจากเยาวัชนอายุระห่ว่ัาง	 15	 -	 25	 ปี็	 ขึ้ยายช่วังอายุเป็็น	 15	 -	 30	 ปี็ 
และม่วิัธ่บัริห่ารจัดการด�านอาสาสมัค์รแบับัค์รบัวังจรรายละเอ่ยดแผู้นผัู้งกระบัวันการ	 การขัึ้บัเค์ล่�อนอาสา 
ยวุักาชาด
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กระบัวนำก�ร	ก�รขับัเคำลื�อนำอ�ส�ยุู่วก�ชิ�ด็

ก�รสรรห�อ�ส�สมัคำรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 สำานักงานยุวักาชาดสร�างช่องทางในการสมัค์รเป็็นอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	ดังน่�
	 	 1.	สมัค์รผู่้านชมรมอาสายุวักาชาดในสถืานศ้กษา
	 	 2.	ลงทะเบ่ัยนในระบับัอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	(ระบับั	vtris)
	 	 3.	สมัค์รเองท่�ชมรมอาสายุวักาชาดสังกัดสำานักงานยุวักาชาด

ภาพื่ห่น�าจอการเขึ้�าลงทะเบ่ัยนระบับัอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	(ระบับั	vtris)

	 โค์รงการห่ร่อกิจกรรมต่ิางๆ	ท่�สำานักงานยุวักาชาดจัดข้ึ้�น	เช่น	โค์รงการสรรห่า	“กุลบุัติรและกุลธิดากาชาด”	
โค์รงการขึ้ยายฐานเยาวัชนจิติอาสาและเสริมสร�างศักยภาพื่เยาวัชนจิติอาสาในการเป็็นท่�พ้ื่�งพื่าขึ้องป็ระชาชน 
อย่างยั�งยน่	ฯลฯ	

2.	พัฒนำ�
อ�ส�สมัคำร	

สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

3.	บัริก�ร
อ�ส�สมัคำร	

สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

4.	เชิิด็ช่ิเกียู่รติิ์
อ�ส�สมัคำร

สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

1.	สรรห�
อ�ส�สมัคำร

สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
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โคำรงก�รและกิจกรรมของสำ�นัำกง�นำ

วัันท่�	1	-	4	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	โค์รงการสรรห่า	“กุลบุัติรและกุลธิดากาชาด”	
เฉลิมพื่ระเก่ยรติิพื่ระบัาทสมเด็จพื่ระเจ�าอย้่หั่วั	พื่ระบัรมราช้ป็ถัืมภกสภากาชาดไทย

ณ	ห่�องป็ระชุม	ชั�น	15	อาค์ารจอดรถื	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

  

วัันท่�	17	-	18	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	โค์รงการและการอบัรมเพ่ื่�อพัื่ฒนาศักยภาพื่เยาวัชนจิติอาสา 
ให่�เป็็นอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	และเป็็นอาสายุวักาชาดพ้ื่�งพื่าได�ด�านป็ฐมพื่ยาบัาลและการด้แลผู้้�ส้งอายุ	
ณ	ห่�องป็ระชุม	ชั�น	15	อาค์ารจอดรถื	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	โดยม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมการอบัรมทั�งสิ�น	750	ค์น
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ผัู้งก�รด็ำ�เนิำนำง�นำโคำรงก�รขยู่�ยู่ฐ�นำเยู่�วชินำจิติ์อ�ส�และเสริมสร้�งศักยู่ภ�พเยู่�วชินำจิติ์อ�ส�
ในำก�รเป็นำที�พึ�งของประชิ�ชินำอยู่��งยัู่�งยืู่นำ

วัันท่�	9	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	การอบัรมเยาวัชนจิติอาสาสภากาชาดไทย	ภายใติ�โค์รงการขึ้ยายฐานเยาวัชนจิติอาสา
และเสริมสร�างศักยภาพื่เยาวัชนจิติอาสา	ในการเป็็นท่�พ้ื่�งขึ้องป็ระชาชนอย่างยั�งย่น

ณ	ห่�องป็ระชุมมห่าวิัทยาลัยราชภัฏิรำาไพื่พื่รรณ่	จังห่วััดจันทบุัร่

อาสายุุวกาชาดร่่วมกิจกร่ร่มบำำาเพ็็ญปร่ะโยุชน์์
ด้าน์ปฐมพ็ยุาบำาลและการ่ดูแลผูู้้สูงอายุุ 

โดยุมีกลุ่มเป้าหมายุ คืือ ปร่ะชาชน์ใน์พื็�น์ทีี่�

ปร่ะสาน์หน่์วยุงาน์ใน์พื็�น์ทีี่�เป้าหมายุ
• เหล่ากาชาดจังหวัด
• สถาน์ศึึกษา

ปร่ะชุมภาคีืเคืรื่อข่่ายุ
ผูู้้บำริ่หาร่สถาน์ศึึกษา

และเหล่ากาชาดจังหวัด

อบำร่มเยุาวชน์จิตอาสา
สภากาชาดไที่ยุ

อาสายุุวกาชาดทีี่�มีคืวามรู้่ทัี่กษะ
ด้าน์ปฐมพ็ยุาบำาล

และการ่ดูแลผูู้้สูงอายุุ
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กร�ฟ้แท�งแสด็งสถิัติิ์เปรียู่บัเทียู่บัก�รเพิ�มจำ�นำวนำอ�ส�ยุู่วก�ชิ�ด็ติ์ลอด็ระยู่ะเวล�	3	ปี

จำานวันอาสายุวักาชาดท่�เพิื่�มข้ึ้�น	ในปี็	พื่.ศ.	2560		จำานวัน		55,063		ค์น
จำานวันอาสายุวักาชาดท่�เพิื่�มข้ึ้�น	ในปี็	พื่.ศ.	2561		จำานวัน		50,572		ค์น
จำานวันอาสายุวักาชาดท่�เพิื่�มข้ึ้�น	ในปี็	พื่.ศ.	2562		จำานวัน		53,105		ค์น

ก�รบัริก�รอ�ส�สมัคำร	
	 ผู้ลการดำาเนินงานด�านการบัริการอาสาสมัค์รขึ้องอาสาสมัค์รสภากาชาดไทยและอาสายุวักาชาด	 
ในปี็	พื่.ศ.	2562	ม่จำานวันอาสายวุักาชาดท่�ร่วัมกิจกรรมติามพัื่นธกิจขึ้องสภากาชาดไทยอย่างน�อย	10	ชั�วัโมงต่ิอปี็	
จำานวัน	 10,769	 ราย	 และม่จำานวันป็ระชาชนท่�ได�รับัป็ระโยชน์จากการป็ฏิิบััติิงานขึ้องอาสายุวักาชาดและ 
อาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	จำานวัน	74,653	ราย	

วัันท่�	1	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	อาสายุวักาชาดร่วัมกิจกรรมป็ล้กป่็า	ภายใติ�โค์รงการป่็าท่�ภักด่
ณ	ศ้นย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	เขึ้าล�าน	จังห่วััดติราด
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วัันท่�	26	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	พื่ลเอก	ป็ระยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนติร่	เป็็นป็ระธานในพิื่ธ่เปิ็ดกิจกรรม
การรณรงค์์ขัึ้บัข่ึ้�ป็ลอดภัยเน่�องในเทศกาลปี็ให่ม่	2562	ณ	บัริเวัณอาค์ารผู้้�โดยสารภาค์กลาง

ชั�น	1	สถืาน่ขึ้นส่งผู้้�โดยสาร	ห่มอชิติ	กรุงเทพื่ฯ

ก�รเชิิด็ช่ิเกียู่รติิ์อ�ส�สมัคำรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

	 สำานักงานยุวักาชาดม่ระบับัการเชิดช้เก่รยติิ	 เพ่ื่�อส่งเสริมให่�เค์ร่อขึ้่ายอาสายุวักาชาดม่ขึ้วััญ	 กำาลังใจ 
ในการให่�การสนับัสนุน	ป็ฏิิบััติิงานและร่วัมกิจกรรมต่ิางๆ	ติามภารกิจขึ้องสภากาชาดไทยอย่างต่ิอเน่�อง

วัันท่�	27	มกราค์ม	พื่.ศ.	2563	ผู้้�เขึ้�ารับัคั์ดเล่อกเป็็นอาสายุวักาชาดด่เด่นรับัพื่ระราชทานโล่พื่ระราชทาน
สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่

จากผู้้�แทนพื่ระองค์์	ณ	สนามศุภชลาศัย	สนามก่ฬาแห่่งชาติิ
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 สำานักงานอาสากาชาดเป็็นแห่ล่งสรรห่าฝ้ึกอบัรม	 และระดมอาสากาชาดท่�ม่คุ์ณภาพื่เพิื่�มข้ึ้�นเพ่ื่�อ 
ป็ฏิิบััติิการช่วัยเห่ล่อผู้้�ด�อยโอกาส	รวัมทั�งผู้้�ป็ระสบัอุทกภัย	และรับัใช�สังค์มติามภารกิจขึ้องสภากาชาดไทย

พันำธิกิจ
	 1.	 พัื่ฒนาฝ้ึกอบัรมอาสากาชาดให่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่และสามารถืระดมอาสากาชาด	 ในการช่วัยป็ฏิิบััติิ 
ภารกิจต่ิาง	ๆ	ขึ้องสภากาชาดไทยได�ทันท่วังท่
	 2.	ให่�การส่งเสริมสนับัสนุนพัื่ฒนาคุ์ณค่์าช่วิัติผู้้�ด�อยโอกาสและผู้้�ป็ระสบัอุทกภัย

วันำสถั�ปนำ�สำ�นัำกง�นำอ�ส�ก�ชิ�ด็

	 วัันท่�	5	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	เสด็จเป็็น 
ป็ระธานในงาน	 “วัันค์ล�ายวัันสถืาป็นาสำานักงานอาสากาชาด	 ค์รบั	 79	 ป็ี”	 ณ	 ห่�องอเนกป็ระสงค์์	 ชั�น	 1	 
อาค์ารแพื่ทยพัื่ฒน์	 ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	 จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	 พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	 พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	 
กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	 ทรงม่พื่ระเมติติาแก่พื่สกนิกร	 โป็รดให่�อาสากาชาด	 นำาชุดเย่�ยมบัำารุงขึ้วััญผู้้�ป็่วัยไป็มอบั 
ให่�กับัผู้้�ป็่วัยสามัญ	 และพื่ระภิกษุอาพื่าธ	 ท่�เขึ้�ารับัการรักษา	ณ	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จ 
พื่ระบัรมราชเทว่ั	 ณ	 ศร่ราชา	 ทห่าร	 ติำารวัจ	 และอาสาสมัค์รท่�บัาดเจ็บัจากราชการสนามในโรงพื่ยาบัาล 
พื่ระมงกุฎเกล�า	โรงพื่ยาบัาลติำารวัจ	และม้ลนิธิสงเค์ราะห์่เด็กสภากาชาดไทย	จำานวัน	1,470	ชุด	เพ่ื่�อน�อมเกล�า 
น�อมกระห่ม่อมถืวัายเป็็นพื่ระราชกุศลแด่พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	 มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดชมห่าราช	
บัรมนาถืบัพิื่ติร	 และสมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	 พื่ระบัรมราชิน่นาถื	 พื่ระบัรมราชชนน่พัื่นป็ีห่ลวัง	 สภานายิกา 
สภากาชาดไทย	 พื่ร�อมป็ระทานโอกาสให่�ผู้้�แทนอาสากาชาดเขึ้�าเฝ้้าถืวัายเอกสารอาสาสาร	 จากนั�นป็ระทาน 
เข็ึ้มท่�ระล้ก	และป็ระทานชุดเย่�ยมบัำารุงขึ้วััญผู้้�ป่็วัยแก่ผู้้�แทนอาสากาชาด	
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พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	ป็ระทานถุืงบัำารุงขึ้วััญแก่ผู้้�แทนอาสากาชาด	
เพ่ื่�อนำาไป็มอบัให่�กับัผู้้�ป่็วัยติามโรงพื่ยาบัาล	ในโอกาสวัันค์ล�ายวัันสถืาป็นาสำานักงานอาสากาชาด	ค์รบั	79	ปี็

พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื
ป็ระทานเข็ึ้มเค์ร่�องห่มายป็ระสิทธิภาพื่ชั�นพิื่เศษ	5	ดาวั	แก่ผู้้�แทนอาสากาชาด

โคำรงก�รอ�ส�ก�ชิ�ด็เยีู่�ยู่มผู้่้ป่วยู่ติ์�อเนืำ�องที�บ้ั�นำ	(Home	Health	Care)

	 เป็็นโค์รงการท่�ติิดติามด้แลผู้้�ป็่วัยติ่อเน่�องท่�บั�าน	 ภายห่ลังจำาห่น่ายออกจากโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์ 
เม่�อผู้้�ป่็วัยออกจากโรงพื่ยาบัาลกลับัไป็อย้่บั�าน	ติ�องได�รับัการด้แลจากญาติิ	ม่ค์รอบัค์รัวัผู้้�ป่็วัยบัางรายไม่รับัผู้้�ป่็วัย 
กลับัไป็ด้แลต่ิอท่�บั�าน	ทอดทิ�งผู้้�ป่็วัยไวั�ท่�โรงพื่ยาบัาล	บัางค์รอบัค์รัวัอาจม่ปั็ญห่าด�านเศรษฐกิจ	 ไม่สามารถืจัดห่า 
ผู้้�ด้แลผู้้�ป่็วัยได�	ห่ร่อขึ้าดค์วัามร้�	ค์วัามมั�นใจในการด้แลผู้้�ป่็วัย	ทำาให่�ผู้้�ป่็วัยติ�องกลับัเขึ้�ารับัการรักษาในโรงพื่ยาบัาล 
อ่กค์รั�ง	 เกิดอัติราการห่มุนเว่ัยนเต่ิยงน�อยลง	 ทั�งน่�	 ทำาอย่างไรจะให่�ค์นไขึ้�ส่วันห่น้�งท่�ม่อาการเจ็บัป็่วัยบัรรเทาลง 
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และช่วัยเห่ล่อตินเองได�ให่�กลับัไป็รักษาตัิวัท่�บั�าน	 พื่ร�อมได�รับัการด้แลแนะนำาจากอาสากาชาดท่�เขึ้�าเย่�ยม
ด้แลรักษาและให่�ค์ำาแนะนำาในการป็ฏิิบััติิตินขึ้องผู้้�ป็่วัย	 ร่วัมกับัท่มแพื่ทย์	 พื่ยาบัาล	 และนักกายภาพื่บัำาบััด 
ในระยะแรก	 ติ่อมาอาสากาชาดจะเขึ้�าเย่�ยมด้แล	 โดยใช�ระยะเวัลารวัมป็ระมาณ	 3	 เด่อน	 ในป็ีงบัป็ระมาณ	
2562	 ท่�ผู้่านมา	 ค์ณะอาสากาชาด	 จากสำานักงานอาสากาชาด	 ค์ณะแพื่ทย์	 พื่ยาบัาล	 และนักกายภาพื่บัำาบััด 
ได�ออกป็ฏิิบััติิห่น�าท่�อย่างติ่อเน่�องติลอดทั�งป็ี	 และได�ด้แลผู้้�ป็่วัยติ่อเน่�องท่�บั�านในพ่ื่�นท่�กรุงเทพื่มห่านค์ร 
และป็ริมณฑูล	โดยม่การสรุป็จำานวันการเย่�ยมดังน่�	

สรุปผู้ลก�รด็ำ�เนิำนำง�นำอ�ส�ก�ชิ�ด็เยีู่�ยู่มผู้่้ป่วยู่ติ์�อเนืำ�องที�บ้ั�นำ	ประจำ�ปีงบัประม�ณ	2562

ก�รด็ำ�เนิำนำง�นำ/กิจกรรม หนำ�วยู่ จำ�นำวนำ

เย่�ยมฟ้้�นฟ้้ผู้้�ป่็วัยห่ลอดเล่อดหั่วัใจ
ราย 161

ค์รั�ง 176

เย่�ยมฟ้้�นฟ้้ผู้้�ป่็วัยห่ลอดเล่อดสมองต่ิบั
ราย 222

ค์รั�ง 231

เย่�ยมฟ้้�นฟ้้ผู้้�ป่็วัยเบัาห่วัาน
ราย 2

ค์รั�ง 2

เย่�ยมฟ้้�นฟ้้ผู้้�ป่็วัยผู่้าตัิดเป็ล่�ยนขึ้�อสะโพื่ก
ราย 39

ค์รั�ง 42

เย่�ยมฟ้้�นฟ้้ผู้้�ป่็วัย	HIV
ราย 9

ค์รั�ง 9

ค์ณะอาสากาชาด	พื่ร�อมด�วัย	พื่ยาบัาล	ออกป็ฏิิบััติิงานเย่�ยมผู้้�ป่็วัยต่ิอเน่�องท่�บั�าน
เพ่ื่�อติิดติามอาการและให่�ค์ำาแนะนำาในการด้แลผู้้�ป่็วัยกับัญาติิผู้้�ด้แล
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โคำรงก�รพัฒนำ�อ�ส�ก�ชิ�ด็เพื�อสร้�งสื�อภ�ษ�จีนำ	(Chinese	Media)

	 สำานักงานอาสากาชาด	 ติระห่นักถ้ืงค์วัามสำาคั์ญขึ้องการพัื่ฒนาอาสากาชาด	 จ้งได�จัดโค์รงการพัื่ฒนา
อาสากาชาดเพ่ื่�อสร�างส่�อภาษาจ่น	 (Chinese	Media)	 และได�จัดทำาเค์ร่�องม่อสำาคั์ญท่�จะเป็็นป็ระโยชน์ติ่อการ
ทำางานขึ้องอาสากาชาด	 ค่์อ	 ห่นังส่อบัทสนทนาภาษาจ่น	 ทางการแพื่ทย์	 กรณ่อุบััติิภัยห่ม้่	 Chinese	Medical 
Conversation	 :	 Mass	 Casualty	 Incident	 Case	 เพ่ื่�อให่�กับัอาสากาชาดสามารถืช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็ระสบัภัย 
ชาวัติ่างชาติิ	 ทั�งในภาวัะฉุกเฉินห่ร่อเกิดภัยพิื่บััติิ	 และในภาวัะป็กติิได�อย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่ติ่อไป็	 โดยม่ 
วััติถุืป็ระสงค์์	 เพ่ื่�อสร�างส่�อภาษาจ่น	 (Chinese	Media)	 สำาห่รับัใช�เพ่ื่�อการส่�อสารภาษากับัชาวัจ่น	 เพ่ื่�อพัื่ฒนา 
ทักษะการส่�อสารภาษาจ่นให่�กับัอาสากาชาดและบุัค์ลากรสห่สาขึ้าวิัชาช่พื่ขึ้องโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 อ่กทั�ง 
เพ่ื่�อเติร่ยมค์วัามพื่ร�อมด�านภาษาจ่นให่�กับัอาสากาชาด	 (Resource	 Person)	 และป็ัจจุบัันป็ระเทศไทยได�ก�าวั 
เขึ้�าส่้ป็ระชาค์มอาเซ่ิยน	(ASEAN	Economic	Community :	AEC)	เร่ยบัร�อยแล�วั	ดังนั�นการพัื่ฒนาอาสากาชาด 
ให่�ม่ทักษะการใช�ภาษาและการสร�างส่�อ	 โดยเฉพื่าะภาษาจ่นจ้งน่าจะเป็็นป็ระโยชน์ติ่อการป็ฏิิบััติิงานขึ้อง 
อาสากาชาด	 โดยใช�ส่�อภาษาจ่น	 (Chinese	Media)	 และทำาห่น�าท่�เป็็นล่าม	 (Interpreter)	 ร่วัมกับัท่มแพื่ทย์ 
และพื่ยาบัาล	 เพ่ื่�อช่วัยเห่ล่อชาวัติ่างชาติิท่�ป็ระสบัอุบััติิเห่ตุิ	 ห่ร่อกรณ่เกิดภัยพื่ิบััติิ/อุบััติิภัยห่ม้่	 เพ่ื่�อช่วัย 
ให่�การรักษาพื่ยาบัาลเป็็นไป็ด�วัยค์วัามรวัดเร็วั	 และเพิื่�มค์วัามป็ลอดภัยกับัผู้้�ป็่วัยท่�เป็็นชาวัติ่างชาติิ	 การพัื่ฒนา 
ทักษะการใช�ภาษาติ่างป็ระเทศขึ้องอาสากาชาดจ้งจำาเป็็นอย่างยิ�ง	 เพ่ื่�อเป็็นการเติร่ยมค์วัามพื่ร�อมรับัม่อ 
เขึ้�าช่วัยเห่ล่อชาวัติ่างป็ระเทศท่�ป็ระสบัอุบััติิเห่ตุิห่ร่อเกิดภัยพิื่บััติิ/อุบััติิภัยห่ม้่ในป็ระเทศไทย	 โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง 
ภาษาจ่น	 ในป็ัจจุบัันนักท่องเท่�ยวัจากป็ระเทศจ่นท่�ม่แนวัโน�มในการเขึ้�ามาท่องเท่�ยวัในป็ระเทศไทยเพิื่�มมากข้ึ้�น	
ดังนั�น	การพัื่ฒนาอาสากาชาดให่�ม่ทักษะการใช�ภาษาและการสร�างส่�อภาษาจ่น	จ้งเป็็นป็ระโยชน์ต่ิอการป็ฏิิบััติิงาน 
ขึ้องอาสากาชาด
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โค์รงการพัื่ฒนาอาสากาชาดเพ่ื่�อสร�างส่�อภาษาจ่น	(Chinese	Media)	และมอบัห่นังส่อบัทสนทนาภาษาจ่น
ทางการแพื่ทย์	กรณ่อุบััติิภัยห่ม่้	Chinese	Medical	Conversation	:	Mass	Casualty	Incident	Case

โคำรงก�ร	บัวร	โมเด็ล	ติ์�มแนำวคิำด็	“รักษ์เร�	รักษ์โลก”

	 สำานักงานอาสากาชาด	ดำาเนินการผู้ลติิอาสากาชาด	เพ่ื่�อรองรบััภารกจิขึ้องสภากาชาดไทย	โดยปั็จจุบััน 
ได�ดำาเนินงานด�านผู้้�ส้งอายุติามแผู้นยุทธศาสติร์สภากาชาดไทย	 ยุทธศาสติร์ท่�	 4	 การพัื่ฒนาและส่งเสริม 
คุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องป็ระชาชน	:	ผู้ลผู้ลิติท่�	8	งานพัื่ฒนาคุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่ข้ึ้�นขึ้องผู้้�ส้งอายุ	เด็ก	และเยาวัชนท่�ด�อยโอกาส 
ติามติ�นแบับัขึ้องสภากาชาดไทย	โค์รงการบัวัรโมเดลได�ดำาเนินใน	3	สถืานท่�	ได�แก่	วััดหั่วัลำาโพื่ง	กรุงเทพื่มห่านค์ร	 
วััดบัางเพื่ร่ยง	 จังห่วััดสมุทรป็ราการ	 และวััดสระส่�มุม	 จังห่วััดนค์รป็ฐม	 และในปี็	 พื่.ศ.	 2562	 ได�พัื่ฒนาต่ิอยอด 
โค์รงการบัวัรโมเดล	 โดยดำาเนินการติามแนวัค์ิด	 “รักษ์เรา	 รักษ์โลก”	 โดยสร�างการติระห่นักร้�	 ให่�อาสากาชาด	
เจ�าห่น�าท่�	และป็ระชาชนท่�เขึ้�าร่วัมโค์รงการ	ได�เห็่นคุ์ณค่์าและค์วัามสำาคั์ญ	ขึ้องการด้แลรักษาสุขึ้ภาพื่	ได�น�อมนำา 
แนวัคิ์ดป็รัชญาเศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง	 มาขัึ้บัเค์ล่�อนให่�เป็็นร้ป็ธรรม	 ลดการใช�สารเค์ม่	 โดยใช�	 EM	 ขึ้ยาย	 การผู้ลิติ 
นำ�ายาอเนกป็ระสงค์์	 และการด้แลและป็้องกันการเกิดโรค์ไม่ติิดติ่อ	 เพ่ื่�อให่�ทุกค์นในทุกภาค์ส่วันได�ม่ค์ุณภาพื่ 
ช่วิัติท่�ด่	โดยเน�นให่�	บั�านวััด	โรงเร่ยน	ได�เขึ้�ามาม่ส่วันร่วัมและบัทบัาทในการขัึ้บัเค์ล่�อน	และพัื่ฒนาคุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องเด็ก	
เยาวัชน	 และผู้้�ส้งอายุ	 ได�ม่คุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่ตัิ�งแติ่เริ�มติ�นในวััยเด็กและเติิบัโติข้ึ้�นไป็เป็็นผู้้�ส้งอายุท่�ม่คุ์ณภาพื่ 
ช่วิัติท่�ด่	 นำาการบ้ัรณาการค์วัามร้�และป็ฏิิบััติิอย่างติ่อเน่�องจริงจัง	 เพ่ื่�อให่�เกิดผู้ลสัมฤทธิ�ท่�ด่ข้ึ้�น	 อ่กทั�งได�ติระห่นัก 
ถ้ืงสภาวัะการเป็ล่�ยนแป็ลงขึ้องโลกท่�ป็ัจจุบัันทว่ัค์วัามรุนแรงมากยิ�งข้ึ้�น	 ทั�งการเกิดภาวัะโลกร�อน	 (Global	
warming)	 การเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพื่ภ้มิอากาศ	 (Climate	 Change)	 ซ้ิ�งเป็็นเร่�องท่�ใกล�ตัิวักับัป็ระชาชนทั�วัโลก	
โดยสำานักงานอาสากาชาด	ได�ขัึ้บัเค์ล่�อนโคำรงก�ร บัวร	โมเด็ล	ติ์�มแนำวคิำด็	“รักษ์เร�	รักษ์โลก”	อย่างต่ิอเน่�อง	
และขึ้ยายพ่ื่�นท่�การทำาโค์รงการออกไป็อย่างกวั�างขึ้วัางทั�งในเขึ้ติชุมชนเม่อง	 ชุมชนชนบัท	 และห่น่วัยงานติ่างๆ	
โดยในปี็	พื่.ศ.	2562	นั�นได�ขึ้ยายพ่ื่�นท่�การทำาโค์รงการออกไป็ดังน่�	
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- ศ้นย์พื่ัฒนาและฝ้ึกอบัรมค์นพื่ิการแห่่งเอเช่ยและแป็ซิิฟ้ิก	(APCD)
- โรงเร่ยนอัสสัมชัญธนบัุร่	กรุงเทพื่ฯ
- มัสยิดเน่๊ยะมาติุ�ลมักบั้ล่น	แบันให่ญ่	เขึ้ติห่นองจอก	กรุงเทพื่ฯ
- เร่อนจำากลางจังห่วััดสมุทรป็ราการ	
- อำาเภอสุไห่งป็าด่	อำาเภอสุไห่งโกลก	อำาเภอร่อเสาะ	อำาเภอย่�งอ	และอำาเภอบัาเจาะ	จังห่วััดนราธิวัาส

ค์ณะอาสากาชาด	เขึ้�าบัรรยายให่�ค์วัามร้�	โค์รงการ	บัวัร	โมเดล	ติามแนวัคิ์ด	รักษ์เรา	รักษ์โลก
ให่�กับัผู้้�ติ�องขัึ้งแดนชาย	ณ	เร่อนจำากลางสมุทรป็ราการ

ค์ณะอาสากาชาด	เขึ้�าบัรรยายให่�ค์วัามร้�	โค์รงการ	บัมร	(บั�าน	มัสยิด	โรงเร่ยน)	โมเดล	
ติามแนวัคิ์ด	รักษ์เรา	รักษ์โลก	ให่�กับักลุ่มสติร่มุสลิมะห์่	จังห่วััดนราธิวัาส
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วิสัยู่ทัศน์ำ	
		 มุ่งมั�นในการบัริการและคุ์ณภาพื่งานบัริการโลหิ่ติระดับัชาติิสร�างมาติรฐานเด่ยวักันทั�วัป็ระเทศ

พันำธิกิจ  
	 1.	บัริการโลหิ่ติและส่วันป็ระกอบัขึ้องโลหิ่ติให่�เพ่ื่ยงพื่อใช�กับัผู้้�ป่็วัยทั�งป็ระเทศ
	 2.	บัริการโลหิ่ติท่�ม่ค์วัามป็ลอดภัยและได�มาติรฐานเด่ยวักันทั�วัป็ระเทศ
	 3.	บัริการผู้ลิติภัณฑ์ูโลหิ่ติ	และผู้ลิติภัณฑ์ูท่�เก่�ยวัขึ้�องกับังานบัริการโลหิ่ติ
	 4.	บัริการเสริมพิื่เศษแก่ผู้้�ป่็วัยเฉพื่าะกลุ่ม	รวัมทั�งการบัริการเซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติ
	 5.	ส่งเสริมงานด�านบัริการโลหิ่ติให่�ได�มาติรฐานในระดับัป็ระเทศ	และระดับัภ้มิภาค์

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์
	 1.	ด�านการพัื่ฒนาบัริห่ารจัดการองค์์กรให่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่และม่ลักษณะเป็็นพื่ลวััติและนวััติกรรม
	 2.	ด�านการให่�บัริการโลหิ่ติให่�ม่ป็ริมาณเพ่ื่ยงพื่อกับัค์วัามติ�องการขึ้องป็ระเทศทั�งในยามสงบั	 และ 
ยามวิักฤติิ
	 3.	ด�านการให่�บัริการโลหิ่ติท่�ม่มาติรฐานป็ลอดภัยส้งสุดในระดับัมาติรฐานสากลขึ้องนานาป็ระเทศ 
ท่�พัื่ฒนาแล�วั
	 4.	ด�านการพัื่ฒนาผู้ลิติภัณฑ์ูให่�ม่คุ์ณภาพื่ส้งติามมาติรฐานสากลและเป็็นท่�รับัรองโดยทั�วัไป็
	 5.	ด�านการพัื่ฒนาการให่�บัริการเซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติทั�งในระดับัชาติิและระดับัระห่ว่ัางป็ระเทศ
	 6.	ด�านพัื่ฒนาองค์์กรให่�ส่้ค์วัามเป็็นเลิศขึ้องภ้มิภาค์ในการบัริการโลหิ่ติ

	 ศ้นย์บัริการโลห่ิติแห่่งชาติิ	 ม่ภารกิจห่ลักในการจัดห่าโลห่ิติให่�เพ่ื่ยงพื่อ	 และป็ลอดภัยจากผู้้�บัริจาค์ท่� 
ไม่ห่วัังสิ�งติอบัแทนสำาห่รับัรักษาผู้้�ป่็วัยทั�วัป็ระเทศ	ติามนโยบัายคุ์ณภาพื่	“บัริการป็ระทับัใจ	โลหิ่ติ	และผู้ลิติภัณฑ์ู	
ม่คุ์ณภาพื่	ได�มาติรฐานป็ลอดภัยทั�งผู้้�ให่�และผู้้�รับั”	 โดยม่ภาค์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิทั�วัป็ระเทศ	จำานวัน	12	แห่่ง	 
งานบัริการโลหิ่ติ	 จำานวัน	 1	 แห่่ง	 ศ้นย์รับับัริจาค์โลหิ่ติและพื่ลาสมา	 สถืาน่กาชาด	 11	 วิัเศษนิยม	 บัางแค์	
และศ้นย์ผู้ลิติผู้ลิติภัณฑู์จากพื่ลาสมา	 เป็็นห่น่วัยงานในสังกัด	 และม่สาขึ้าบัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 จำานวัน	 6	 แห่่ง 
ในกรุงเทพื่มห่านค์ร	 และโรงพื่ยาบัาลสาขึ้าบัริการโลหิ่ติอ่ก	 จำานวัน	 160	 แห่่ง	 เห่ล่ากาชาดจังห่วััดทั�วัป็ระเทศ		 
เป็็นห่น่วัยงานเค์ร่อข่ึ้ายสนับัสนุนการจัดห่าโลหิ่ติในภ้มิภาค์
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ผู้ลก�รปฏิิบััติิ์ง�นำในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562	ในำด้็�นำติ์��งๆ	ดั็งนีำ�
1.	ด้็�นำก�รจัด็ห�โลหิติ์ให้เพียู่งพอ	
	 ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 ได�ดำาเนินการจัดห่าโลหิ่ติบัริจาค์ท่�ม่ค์วัามป็ลอดภัยส้งสุดทั�งติ่อผู้้�ป็่วัยท่�รับั
โลหิ่ติและผู้้�บัรจิาค์โลหิ่ติให่�ม่ป็รมิาณเพ่ื่ยงพื่อ	 เพ่ื่�อติอบัสนองค์วัามติ�องการขึ้องผู้้�ป่็วัย	 รวัมไป็ถ้ืงโรงพื่ยาบัาลต่ิางๆ		
โดยสามารถืจัดห่าโลหิ่ติได�เพิื่�มข้ึ้�นติามเป้็าห่มายในภาพื่รวัมขึ้องป็ระเทศ	 ร�อยละ	3	ขึ้องป็ระชากร	 ทั�งศ้นย์บัริการ	
โลหิ่ติแห่่งชาติิ	ภาค์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	สาขึ้าบัริการโลหิ่ติ	โรงพื่ยาบัาลป็ระจำาจังห่วััดทั�วัป็ระเทศ			
                     

เปรียู่บัเทียู่บัปริม�ณโลหิติ์ที�ได้็รับับัริจ�คำโด็ยู่ศ่นำย์ู่บัริก�รโลหิติ์แห�งชิ�ติิ์	
ภ�คำบัริก�รโลหิติ์แห�งชิ�ติิ์	และส�ข�บัริก�รโลหิติ์แห�งชิ�ติิ์	6	แห�ง	ในำกรุงเทพมห�นำคำร

ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	–	2562

 

2.	ด้็�นำก�รขยู่�ยู่ศักยู่ภ�พภ�คำบัริก�รโลหิติ์แห�งชิ�ติิ์		
	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2555	 ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 ม่นโยบัายขึ้ยายภารกิจงานบัริการโลหิ่ติขึ้องภาค์บัริการ 
โลหิ่ติแห่่งชาติิ	 ให่�สามารถืดำาเนินงานได�ค์รบัวังจรป็ระกอบัด�วัย	 งานรับับัริจาค์โลหิ่ติ	 ติรวัจคั์ดกรองทาง 
ห่�องป็ฏิิบััติิการแยกส่วันป็ระกอบัโลหิ่ติ	 เก็บัรักษาและจ่ายโลหิ่ติ	 แติ่เน่�องจากขึ้นาดพ่ื่�นท่�ขึ้องภาค์บัริการโลหิ่ติ 
แห่่งชาติิ	 แติ่ละแห่่งคั์บัแค์บัมาก	 จำาเป็็นติ�องจัดห่าท่�ดิน	 และก่อสร�างอาค์ารภาค์บัริการโลหิ่ติฯ	 แห่่งให่ม ่
จ้งได�ดำาเนินการจัดทำา	 “โคำรงก�รจัด็สร้�งอ�คำ�รภ�คำบัริก�รโลหิติ์แห�งชิ�ติ์ิ	 เฉลิมพระเกียู่รติ์ิ	 80	 พรรษ�	
สมเด็็จพระนำ�งเจ้�สิริกิติิ์�	 พระบัรมร�ชิินีำนำ�ถั	สภ�นำ�ยิู่ก�สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่”	 เม่�อวัันท่�	 26	 กันยายน	พื่.ศ.	 2555	
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ปีงบประมาณ   2560 ปีงบประมาณ  2561 ปีงบประมาณ  2562

ศูนยบ์ริการโลหติแห่งชาติ ภาคบริการโลหติแห่งชาติ รวมทัง้สิน้
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สมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	พื่ระบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่พัื่นปี็ห่ลวัง	ทรงม่พื่ระมห่ากรุณาธิคุ์ณพื่ระราชทาน
พื่ระราชานุญาติ	ให่�ใช�ช่�อ	“อ�คำ�รเฉลิมพระเกียู่รติิ์	80	พรรษ�	สมเด็็จพระนำ�งเจ้�สิริกิติิ์�		พระบัรมร�ชิินีำนำ�ถั”	
จำานวัน	6	แห่่ง	และสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	ได�เสด็จ
พื่ระราชดำาเนินไป็ทรงวัางศิลาฤกษ์การก่อสร�างอาค์ารฯ	และทรงเปิ็ดภาค์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	แห่่งให่ม่ติามลำาดับั	
ดังน่�

พิธีิว�งศิล�ฤกษ์อ�คำ�รภ�คำบัริก�รโลหิติ์แห�งชิ�ติิ์ที�	4	จังหวัด็ร�ชิบุัรี	แห�งใหม�

วัันท่�	7	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่
อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงวัางศิลาฤกษ์อาค์ารภาค์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิท่�	4

จังห่วััดราชบุัร่	แห่่งให่ม่	ณ	ท่�ดินโฉนดเลขึ้ท่�	106135	เลขึ้ท่�ดิน	182	ติำาบัลพื่งสวัาย	อำาเภอเม่อง	จังห่วััดราชบุัร่
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พิธีิเปิด็อ�คำ�รภ�คำบัริก�รโลหิติ์แห�งชิ�ติิ์ที�	6	จังหวัด็ขอนำแก�นำ

วัันท่�	2	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่
อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเปิ็ดอาค์ารภาค์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิท่�	6	 

จังห่วััดขึ้อนแก่น	เฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	80	พื่รรษา	สมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	พื่ระบัรมราชิน่นาถื 
ณ	เลขึ้ท่�	244	ห่ม่้	3 	ถืนนมิติรภาพื่	ติำาบัลสำาราญ	อำาเภอเม่อง	จังห่วััดขึ้อนแก่น
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3.	ด้็�นำก�รพัฒนำ�เทคำโนำโลยีู่และนำวัติ์กรรมใหม�	

ก�รทด็สอบัคุำณภ�พส�วนำประกอบัโลหิติ์
	 ศ้นย์บัริการโลห่ติิแห่่งชาติิ	ม่ค์วัามมุ่งมั�นท่�จะยกระดบัั 
ค์วัามป็ลอดภัยในผู้ลิติภัณฑู์ส่วันป็ระกอบัโลหิ่ติให่�เป็็นไป็ติาม 
มาติรฐานสากล	 ม่ค์ุณภาพื่ด่และป็ลอดภัยส้งสุดสำาห่รับั
การนำาไป็ใช�ในผู้้�ป็่วัย	 จ้งริเริ�มโค์รงการทดสอบัแบัค์ท่เร่ย 
ป็นเป้็�อนในเกล็ดเล่อดทุกย้นิติ	 (Bacterial	Screening	Test)	
ท่�ผู้ลิติโดยศ้นย์บัริการโลห่ิติแห่่งชาติิและภาค์บัริการโลห่ิติ 
แห่่งชาติิและเริ�มดำาเนินการตัิ�งแต่ิวัันท่�	14	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	
เป็็นติ�นมา

	 โดยฝ้่ายค์วับัคุ์มคุ์ณภาพื่จะดำาเนินการทดสอบั 
ติ่อเน่�องทุกวััน	 เกล็ดเล่อดท่�นำามาทดสอบัม่จำานวันไม่ติำ�ากวั่า	
10,000	 ย้นิติติ่อเด่อน	 เน่�องจากเกล็ดเล่อดเป็็นส่วันป็ระกอบั 
โลหิ่ติท่�ติ�องเก็บัรักษาท่�อุณห่ภ้มิ	20	-	24	°C	ซ้ิ�งเป็็นอุณห่ภ้มิท่� 
ส้งกวั่าส่วันป็ระกอบัโลหิ่ติชนิดอ่�น	 ทำาให่�แบัค์ท่เร่ยท่�อาจ 
ป็นเป้็�อนในส่วันป็ระกอบัโลห่ติินั�นเจรญิเติิบัโติ	อาจเป็็นสาเห่ติทุำาให่�เกิดภาวัะแทรกซิ�อนจากการติิดเช่�อแบัค์ท่เร่ย	 
(transfusion	transmitted	bacterial	infection)	ได�

	 การทดสอบัแบัค์ท่เร่ยป็นเป็้�อนจะทดสอบัในเกล็ดเล่อดชนิด	 LPPC,	 LDPPC	 และSDP	 ทุกย้นิติ	
ยกเวั�น	 platelet	 apheresis	 ท่�ทำา	 pathogen	 inactivation	 (PI)	 โดยจะเก็บัตัิวัอย่างเกล็ดเล่อดท่�เติร่ยม 
ห่ลังเจาะเก็บัจากผู้้�บัริจาค์โลหิ่ติ	18	ชั�วัโมง	บ่ัมเพื่าะเช่�อแบัค์ท่เร่ยในตัิวัอย่างเกล็ดเล่อดเป็็นเวัลา	6	ชั�วัโมง	และ 
วิัเค์ราะห่์ผู้ลทดสอบัด�วัยระบับัป็ระมวัลผู้ลอัติโนมัติิ	 เม่�อผู้ลการติรวัจเช่�อแบัค์ท่เร่ยให่�ผู้ลลบั	 (negative)	 จ้งจะ 
จ่ายเกล็ดเล่อดไป็ยังโรงพื่ยาบัาล	โดยท่�การบ่ัมเพื่าะเช่�อแบัค์ท่เร่ยยังทำาต่ิอเน่�องจนค์รบั	7	วััน	กรณ่ท่�การทดสอบั
แบัค์ท่เร่ยให่�ผู้ลบัวักเบ่ั�องติ�น	(initial	positive)		ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	จะดำาเนินการเร่ยกค่์นเกล็ดเล่อดและ
ส่วันป็ระกอบัโลหิ่ติอ่�นท่�เก่�ยวัขึ้�องทั�งห่มดเพ่ื่�อนำามาทดสอบัเพิื่�มเติิมทางห่�องป็ฏิิบััติิการและย่นยันผู้ล
 

4.	ด้็�นำก�รให้บัริก�รเซลล์ต้ิ์นำกำ�เนิำด็เม็ด็โลหิติ์

		 ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 ได�รับัมอบัห่มายจากแพื่ทยสภาให่�ทำาห่น�าท่�จัดห่าอาสาสมัค์รผู้้�บัริจาค์ 
เซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติท่�ไม่ใช่ญาติิให่�แก่ผู้้�ป็่วัย	 โดยจัดตัิ�ง	 “ธนาค์ารเซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 (Thai	
National	 Stem	 Cell	 Donor	 Registry	 :	 TSCDR)”	 เพ่ื่�อเป็็นศ้นย์กลางทะเบ่ัยนผู้้�บัริจาค์เซิลล์ติ�นกำาเนิด 
เม็ดโลหิ่ติท่�ไม่ใช่ญาติิ	และติรวัจค์ดักรองเน่�อเย่�อ	HLA	ให่�ม่จำานวันเพิื่�มมากข้ึ้�น	เปิ็ดโอกาสให่�ผู้้�ป่็วัยได�รับัการรักษา 
ด�วัยการป็ล้กถ่ืายเซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติเพิื่�มมากข้ึ้�นในอนาค์ติ	
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	 ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	ตัิ�งเป้็าห่มายการจัดห่าอาสาสมัค์รบัริจาค์เซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติรายให่ม่ 
	ลงทะเบ่ัยน	จำานวัน	14,400	ราย	โดยม่อาสาสมัค์รลงทะเบ่ัยนบัริจาค์เซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติ	จำานวัน	15,980	ราย	

จำ�นำวนำผู้่้ป่วยู่ที�ได้็รับัก�รปล่กถั��ยู่สเต็ิ์มเซลล์จ�กผู้่้บัริจ�คำแยู่กติ์�มโรคำที�รักษ�
ปี	พ.ศ.	2545	-	2562

ลำ�ดั็บั โรคำที�รักษ� จำ�นำวนำ	(ร�ยู่)

1 โรค์มะเร็งเม็ดเล่อดขึ้าวั 187

2 โรค์โลหิ่ติจางธาลัสซ่ิเม่ย 	88

3 ภาวัะท่�ม่ค์วัามผิู้ดป็กติิขึ้องการสร�างเม็ดเล่อดในไขึ้กระด้ก 	33

4 โรค์มะเร็งต่ิอมนำ�าเห่ล่อง 18

5 โรค์ไขึ้กระด้กฝ่้อ 17

6 โรค์ท่�ม่ค์วัามผิู้ดป็กติิขึ้องการสร�างเม็ดเล่อด 29

รวมทั�งสิ�นำ 372
 

5.	พัฒนำ�องค์ำกรส่�คำว�มเป็นำเลิศของภ่มิภ�คำในำก�รบัริก�รโลหิติ์

	 ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	ได�รับัการแต่ิงตัิ�งจากองค์์การอนามัยโลก	ให่�เป็็นศ้นย์ฝึ้กอบัรมด�านเวัชศาสติร์ 
บัริการโลหิ่ติป็ระจำาภ้มิภาค์เอเช่ยแป็ซิิฟ้ิก	 โดยม่ห่น่วัยงานจากป็ระเทศติ่างๆ	 ศ้กษาด้งานและเย่�ยมชมกิจการ	 
ณ	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	ดังน่�		

วัันท่�	28	กุมภาพัื่นธ์	พื่.ศ.	2562	นางสิณ่นาฏิ	อุทา	ผู้้�ช่วัยผู้้�อำานวัยการศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	ติ�อนรับัผู้้�ร่วัมป็ระชุม
	The	Global	Advisory	panel	(GAP)	จากสภากาชาดสิงค์โป็ร์	สภากาชาดอินเด่ย	สภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงบัังกลาเทศ	และ 
สห่พัื่นธ์สภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่ว่ัางป็ระเทศ	เขึ้�าเย่�ยมชมงานบัริการโลหิ่ติ	ณ	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ
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วัันท่�	3	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	นางสิณ่นาฏิ	อุทา	ผู้้�ช่วัยผู้้�อำานวัยการศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ
ให่�การติ�อนรับั	Mr.Rafiqul	Islam	รองเลขึ้าธิการภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงบัั	งกลาเทศ	

และ	Ms.Alexandra	Brown	ผู้้�ป็ระสานงานโค์รงการ	The	Global	Advisory	panel	(GAP)	VNRBD
เขึ้�าเย่�ยมชมงานบัริการโลหิ่ติ	ณ	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ

วัันท่�	21	-	23	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	เจ�าห่น�าท่�จาก	National	Institute	of	Hematology	and	Blood	Transfusion	
สาธารณรัฐสังค์มนิยมเว่ัยดนาม	เย่�ยมชมกิจการศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ
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วัันท่�	13	กันยายน	พื่.ศ.	2562	น.ท.ห่ญิง	พื่ญ.อุบัลวััณณ์	จร้ญเร่องฤทธิ�	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 
ให่�การติ�อนรับั	HRH	Dato’	Seri	Diraja	Tan	Sri	Tunku	Puteri	Intan	Safinaz	binti	Almarhum	Sultan	Abdul 

Halim	Mu’adzam	Shah	ป็ระธานสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงมาเลเซ่ิย	และค์ณะ	เย่�ยมชมกิจการศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ

วัันท่�	11	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	นางสาวัภาวิัณ่	คุ์ป็ติวิันทุ	รองผู้้�อำานวัยการศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	ให่�การติ�อนรับั
เจ�าห่น�าท่�จาก	China	Marrow	Donor	Program	(CMDP)	เย่�ยมชมการดำาเนินงานด�าน	

ธนาค์ารเซิลล์ติ�นกำาเนิดเม็ดโลหิ่ติ	ณ	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ

6.	ด้็�นำก�รพัฒนำ�คุำณภ�พง�นำบัริก�รโลหิติ์	

	 6.1	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	ได�รับัการรับัรองคุ์ณภาพื่ห่�องป็ฏิิบััติิการ	ISO	15189	:	2007	และ	ISO	
15190	:	2003	จากสำานักมาติรฐานห่�องป็ฏิิบััติิการ	กระทรวังสาธารณสุขึ้	
	 6.2	 ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 และภาค์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 ได�รับัการติ่ออายุใบัรับัรอง	 
(Re-Accreditation)	ระบับับัริห่ารงานคุ์ณภาพื่	ISO	9001	:	2008	จากสถืาบัันรับัรองมาติรฐานไอเอสโอ							
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7.	ด้็�นำก�รจัด็กิจกรรมรณรงค์ำส�งเสริมก�รจัด็ห�โลหิติ์	

	 •	โคำรงก�ร	แล้งนีำ�ไม�แล้งนำำ��ใจ	ด้็วยู่ก�รให้โลหิติ์	

วัันท่�	9	เมษายน	พื่.ศ.	2562	น.ท.ห่ญิง	พื่ญ.อุบัลวััณณ์	จร้ญเร่องฤทธิ�	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	
นำาศิลปิ็นดารา	เขึ้�าพื่บั	พื่ลเอก	ป็ระยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนติร่	ณ	ทำาเน่ยบัรัฐบัาล	เพ่ื่�อป็ระชาสัมพัื่นธ์

เชิญชวันบัริจาค์โลหิ่ติสำารองช่วังสงกรานต์ิ	ในโค์รงการ	“แล�งน่�	ไม่แล�งนำ�าใจ	ด�วัยการให่�โลหิ่ติ”	
ระห่ว่ัางวัันท่�	8	-	16	เมษายน	พื่.ศ.	2562	

นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	เป็็นป็ระธานในพิื่ธ่เปิ็ดโค์รงการฯ	เชิญชวันผู้้�บัริจาค์โลหิ่ติ
สวัมเส่�อฮาวัาย	ลายดอก	ส่สันสดใส	บัริจาค์โลหิ่ติภายใติ�แนวัคิ์ด	“สงกรานต์ิบัริจาค์โลหิ่ติ	กับัส่สันฮาวัายลายดอก”	

ณ	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	และภาค์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	13	แห่่งทั�วัป็ระเทศ
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	 •	8	พฤษภ�คำม	วันำก�ชิ�ด็โลก			

วัันท่�	8	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	เป็็นป็ระธานเปิ็ดงานวัันกาชาดโลก	2019
และนิทรรศการภาพื่ถ่ืาย	Love	–	ค์วัามรัก	ภายใติ�แนวัคิ์ด	Love	-	ค์วัามรัก	แสดงถ้ืงค์วัามรักในการป็ฏิิบััติิงาน

และการทำางานขึ้องอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	ณ	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ

	 •	วันำผู้่้บัริจ�คำโลหิติ์โลก	2562	(World	Blood	Donor	Day	2019)

วัันท่�	15	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	นายสวันิติ	ค์งสิริ	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายวิัเทศสัมพัื่นธ์
ป็ระธานในพิื่ธ่ฝ่้ายสภากาชาดไทย	และ	ดร.นพื่.พิื่ทักษ์พื่ล	บุัณยมาลิก	ผู้้�ติรวัจราชการกระทรวังสาธารณสุขึ้

เขึ้ติสุขึ้ภาพื่ท่�	11	ป็ระธานในพิื่ธ่ฝ่้ายสาธารณสุขึ้ขึ้องป็ระเทศไทย	ร่วัมพิื่ธ่เปิ็ดงาน	“วัันผู้้�บัริจาค์โลหิ่ติโลก	2562”	
ค์ำาขึ้วััญ	“Safe	Blood	For	All	–	โลหิ่ติป็ลอดภัย	ทั�งผู้้�ให่�และผู้้�รับั”	ณ	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 มุ่งมั�น	เสริมสร�าง	และพัื่ฒนาจัดห่าเงินรายได�การกุศลอย่างมั�นค์ง	ต่ิอเน่�อง	และยั�งย่น

พันำธิกิจ
	 เป็็นผู้้�จัดห่ารายได�ท่�ม่ค์วัามรับัผิู้ดชอบัม่ป็ระสิทธิภาพื่	และม่ค์วัามรอบัร้�	 โดยวิัธ่การทันสมัยท่�ก�าวัห่น�า	
เพ่ื่�อเสริมงบัป็ระมาณขึ้องสภากาชาดไทยสำาห่รับัใช�จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลเป็็นคุ์ณป็ระโยชน	์ ติ่อสังค์มด�วัย
จิติศรัทธาขึ้องผู้้�บัริจาค์และผู้้�สนับัสนุน

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์
ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	6	:	การพัื่ฒนาระบับับัริห่ารจัดการแบับับ้ัรณาการเชิงรุก
เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	 6	 :	 ม่การบัริห่ารจัดการทรัพื่ยากรท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่โป็ร่งใสเป็็นมาติรฐานเด่ยวักัน	 
และสามารถืส่�อสารกับักลุ่มเป้็าห่มายด�วัยขึ้�อม้ลท่�ถ้ืกติ�อง	ค์รบัถื�วัน	เช่�อถ่ือได�	และทันเวัลา
ผู้ลผู้ลิติ์ที�	11	:		ระบับัการบัริห่ารจัดการท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่

	 สำานักงานจัดห่ารายได�	ม่ภารกิจในการจัดห่าเงินรายได�เพ่ื่�อใช�จ่ายในการดำาเนินภารกิจติ่างๆ		ขึ้อง 
สภากาชาดไทยให่�เพ่ื่ยงพื่อ	 ซ้ิ�งแห่ล่งท่�มาขึ้องเงินรายได�มาจากการบัริจาค์ขึ้องผู้้�ม่จิติศรัทธา	 และการจัด 
กิจกรรมห่ารายได�ในร้ป็แบับัติ่างๆ	 สำาห่รับักิจกรรมห่ารายได�ท่�สำานักงานจัดห่ารายได�จัดข้ึ้�นในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	
ป็ระกอบัด�วัย

ง�นำระด็มทุนำท�งไปรษณีย์ู่	(Direct	mail)

	 ม่การจัดทำาชุดจดห่มายป็ระชาสัมพัื่นธ์เชิญชวันบัริจาค์ทางไป็รษณ่ย์ห่ร่อ	 Direct	 mail	 จำานวัน 
2	 โค์รงการ	 ได�แก่	 โค์รงการเพ่ื่�อการวัิจัย	 รักษาและช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็่วัยโรค์มะเร็ง	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 และ 
โค์รงการจัดซ่ิ�อเค์ร่�องม่อแพื่ทย์	 เพ่ื่�อ	 “อาค์ารศร่สวัรินทิรานุสรณ์	 150	 ปี็”	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	 
ณ	ศร่ราชา	โดยให่�รายละเอ่ยดต่ิางๆ	เก่�ยวักับัโค์รงการ	พื่ร�อมแนบัใบัติอบัรับัการบัริจาค์ท่�ผู้้�บัริจาค์สามารถืแสดง
ค์วัามป็ระสงค์์ในการบัริจาค์ทั�งเป็็นค์รั�งค์ราวัห่ร่อเป็็นป็ระจำาทุกเด่อน
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ชุดจดห่มายป็ระชาสัมพัื่นธ์เชิญชวันบัริจาค์ทางไป็รษณ่ย์เพ่ื่�อห่ารายได�สนับัสนุนการดำาเนินงานโค์รงการจำานวัน	2	โค์รงการ

ง�นำกิจกรรมก�รจัด็ห�ร�ยู่ได้็	(Event)
1.	ง�นำก�ชิ�ด็ประจำ�ปี
	 งานกาชาดป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	จัดข้ึ้�นภายใติ�แนวัคิ์ด	“เย็นศิระเพื่ราะพื่ระบัริบัาล	เกิดสายธารการให่� 
ท่�งดงาม”	เพ่ื่�อเฉลิมพื่ระเก่ยรติิพื่ระบัาทสมเด็จพื่ระป็รเมนทรรามาธบิัด่ศร่สินทรมห่าวัชิราลงกรณ	พื่ระวัชริเกล�า-
เจ�าอย้่หั่วั	พื่ระบัรมราช้ป็ถัืมภกสภากาชาดไทย	จัดข้ึ้�นเม่�อวัันท่�	15	-	24	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	ณ	สวันลุมพิื่น่	
ในการน่�	 สภากาชาดไทยได�รับัพื่ระมห่ากรุณาธิคุ์ณจากสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่- 
รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเปิ็ดงาน 
และเสด็จฯ	เย่�ยมชมกิจกรรมต่ิางๆ	ภายในงานกาชาดป็ระจำาปี็	2562

	 โดยในปี็น่�ม่ห่น่วัยงานท่�เขึ้�าร่วัมออกร�านงานกาชาดทั�งสิ�น	282	ห่น่วัยงาน	ป็ระกอบัด�วัย	ร�านโค์รงการ 
ส่วันพื่ระองค์์	 9	 ห่น่วัยงาน	 ห่น่วัยงานภาค์รัฐ	 เห่ล่าทัพื่	 สมาค์มแม่บั�านฯ	 จำานวัน	 44	 ห่น่วัยงาน	 ภาค์เอกชน	
และรัฐวิัสาห่กิจ	จำานวัน	5	ห่น่วัยงาน	สถืาบัันการศ้กษา	จำานวัน	12	ห่น่วัยงาน	สมาค์ม	ชมรม	สโมสร	จำานวัน	
20	ห่น่วัยงาน	บัริษัท	 และห่�างร�านต่ิางๆ	 จำานวัน	 192	ห่น่วัยงาน	นอกจากน่�	 สภากาชาดไทย	 ได�รับัพื่ระมห่า- 
กรุณาธิคุ์ณโป็รดเกล�าโป็รดกระห่ม่อม	 พื่ระราชทานร�านจิติอาสาพื่ระราชทาน	 ร�านสมเด็จองค์์สภานายิกา 
สภากาชาดไทย	ร�านม้ลนิธิส่งเสริมศิลป็าช่พื่	ในสมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	พื่ระบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่-
พัื่นปี็ห่ลวัง	ร�านโค์รงการส่วันพื่ระองค์์สวันจิติรลดา	ร�านอุป็นายิกา	และร�านม้ลนิธิอาสาเพ่ื่�อนพ้ื่�ง	(ภาฯ)	ยามยาก 
สภากาชาดไทย	 ร�านม้ลนิธิพื่ระดาบัส	 ร�านม้ลนิธิชัยพัื่ฒนา	 และร�านกาแฟ้ชายทุ่ง	 นับัเป็็นพื่ระมห่ากรุณาธิคุ์ณ 
เป็็นล�นพื่�นอย่างห่าท่�สุดมิได�

	 สำาห่รับักิจกรรมพิื่เศษในป็ีน่�	 ป็ระกอบัด�วัย	 ซุิ�มลงนามถืวัายพื่ระพื่ร	 ส่บัสานป็ณิธานแห่่งการให่�	 
การป็ระกวัดขึ้บัวันรถืพื่ลังงานไฟ้ฟ้้าเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	การแสดงระบัำานำ�าพุื่	ป็ระกอบัแสง	เส่ยง	และการป็ระดับัไฟ้	 
ย่านไทยเท่	จำาห่น่ายขึ้องท่�ระล้กนวััติกรรมท�องถิื�น	การป็ระกวัดร�านกาชาดเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	การป็ระกวัดขึ้วััญใจ 
งานกาชาด	 การรับับัริจาค์เงินในร้ป็แบับัติ่างๆ	 อาทิ	 กิจกรรมต้ิ�กาชาป็องแลกพื่วังกุญแจ	 ต้ิ�เซ่ิยมซ่ิกาชาด	
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“เส่�ยงทายได�กุศล”	 กล่องรับับัริจาค์ทั�งแบับัดั�งเดิม	 และ	 ผู้่าน	QR	 Code	 การจำาห่น่ายเส่�อและป็ากกาท่�ระล้ก 
งานกาชาด	 การจัดทำา	 Mobile	 Application	 งานกาชาด	 2562	 เพ่ื่�ออำานวัยค์วัามสะดวักแก่ป็ระชาชนท่�มา 
เท่�ยวังานกาชาด	และการรณรงค์์ป็ระชาสัมพัื่นธ์แค์มเป็ญ	งานกาชาดส่เข่ึ้ยวั	Red	Cross	Green	Fair	:	งดโฟ้ม	
ลดพื่ลาสติิก	เป็็นติ�น

2.	ง�นำออกร้�นำคำณะภริยู่�ท่ติ์

	 สำานักงานจัดห่ารายได�	 ร่วัมกับัค์ณะกรรมการจัดงานออกร�านค์ณะภริยาท้ติ	 โดยม่	 มิสซิิสอนิติ�า	 
รุสดิ	 ภริยาเอกอัค์รราชท้ติอินโดน่เซ่ิยป็ระจำาป็ระเทศไทย	 เป็็นป็ระธานจัดงานออกร�านค์ณะภริยาท้ติป็ระจำาป็ี 
พื่.ศ.	2562	กำาห่นดจัด	“งานออกร�านค์ณะภริยาท้ติ	ค์รั�งท่�	52”	(The	52nd	Diplomatic	Red	Cross	Bazaar)	 
ภายใติ�แนวัคิ์ด	 (Giving	 Colors	 Our	 Lives)	 “แติ่งแติ�มส่สันขึ้องช่วิัติด�วัยการให่�”	 เม่�อวัันท่�	 2	 -	 3	 ม่นาค์ม 
พื่.ศ.	2562	ณ	รอยัล	พื่ารากอน	ฮอลล์	ชั�น	5	ศ้นย์การค์�าสยามพื่ารากอน

	 ในการน่�	 สภากาชาดไทยได�รับัพื่ระมห่ากรุณาธิคุ์ณจากสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จ 
พื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ 
ทรงเป็ิดงานและชมกิจกรรมจากสถืานเอกอัค์รราชท้ติ	 ท่�ร่วัมออกร�านจำานวัน	 57	 ป็ระเทศ	 การจำาห่น่ายสินค์�า 
จากร�านโค์รงการสว่ันพื่ระองค์	์ และการจำาห่น่ายสินค์�าสำาห่รับักลุ่ม	 Gen	 Y	 นอกจากน่�ยังม่กิจกรรมติ่างๆ	 อาทิ	
การแสดงศิลป็วััฒนธรรมนานาชาติิ	การจำาห่น่ายสลากค์ณะภริยาท้ติ	การจำาห่น่ายขึ้องท่�ระล้กจากสภากาชาดไทย	 
การจัดให่�ม่กิจกรรมสอยดาวัและมุมถ่ืายภาพื่ชุดป็ระจำาชาติิเพ่ื่�อเพิื่�มส่สันภายในงาน
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3.	ง�นำกิจกรรมห�ร�ยู่ได้็ประจำ�ปี	

	 งานกิจกรรมห่ารายได�ป็ระจำาป็ีจัดข้ึ้�นโดยได�รับัค์วัามร่วัมม่อจากห่น่วัยงานทั�งภาค์รัฐและภาค์เอกชน 
ติ่างๆ	 อาทิ	 งานแรลล่�การกุศล…รวัมใจให่�กาชาด	 งานกาชาดค์อนเสิร์ติกองทัพื่เร่อ	 งานการป็ระกวัดเร่ยงค์วัาม	 
Love	Mom	 Story	 เล่าเร่�องแม่	 “แม่ค่์อผู้้�ให่�”	 ในโค์รงการ	 “เสริมสร�างค์วัามกตัิญญู้”	 โดยสมาค์มรักแม่		
งานวิั�งการกุศล	12	 สิงห่า	ฮาล์ฟ้	มาราธอน	กรุงเทพื่ฯ	2019	งานค์อนเสิร์ติการกุศล	“The	Sukosol	Family	
The	Music	 &	 The	 Show”	 งานการแขึ้่งขัึ้นกอล์ฟ้การกุศล	 ชิงถื�วัยพื่ระราชทานสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	
กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 (DPC	 –	 Red	 Cross	 Golf	 Charity	 Princess	 Cup	
2019)	 งานค์อนเสิร์ติการกุศล	 “Elvis	 Presley”	 การแสดงวัิพิื่ธทัศนา	 “วัันขึ้าบัมงค์ล”	 งานนิทรรศการ	 ART	 
FOR	EVERYONE	

4.	ง�นำกิจกรรมห�ร�ยู่ได้็ที�จัด็ขึ�นำในำโอก�สพิเศษ	

	 สำานักงานจัดห่ารายได�	 ร่วัมกับั	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	 ณ	 ศร่ราชา	 และกลุ่มศิลป็ิน 
จิติอาสา	จัดค์อนเสิร์ติ	The	Duets	Concert	“Rhythm	of	Life,	Colors	of	Love”	ทุกจังห่วัะขึ้องช่วิัติม่ส่สัน 
ขึ้องค์วัามรักและการให่�เสมอ	 เม่�อวัันท่�	 6	 สิงห่าค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 เพ่ื่�อนำาเงินรายได�สมทบัทุนการก่อสร�าง 
และจัดซ่ิ�อเค์ร่�องม่อแพื่ทย์	“อาค์ารศร่สวัรินทิรานุสรณ์	150	ปี็”	โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา	
สภากาชาดไทย	ณ	รอยัล	พื่ารากอน	ฮอลล์	ชั�น	5	ศ้นย์การค์�าสยามพื่ารากอน
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วัันท่�	6	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์อนเสิร์ติ	The	Duets	Concert	“Rhythm	of	Life,	Colors	of	Love”
ณ	รอยัล	พื่ารากอน	ฮอลล์	ชั�น	5	ศ้นย์การค์�าสยามพื่ารากอน

ง�นำห�ร�ยู่ได้็ร�วมกับัภ�คำองค์ำกร	(Corporate	Giving)
1.	โคำรงก�ร	“ดื็�มได้็บุัญ	สมทบัทุนำก�ชิ�ด็”	
	 โค์รงการ	 “ด่�มได�บุัญ	 สมทบัทุนกาชาด”	 เป็็นการระดมทุนผู่้านต้ิ�จำาห่น่ายเค์ร่�องด่�มอัติโนมัติิ	 โดยการ
เชิญชวันให่�ป็ระชาชนได�ม่ส่วันร่วัมในการช่วัยเห่ล่อ	 พ่ื่�น�อง	ป็ระชาชน	 ผู้้�ป่็วัยไขึ้�	 ผู้้�ยากไร�และขึ้าดโอกาส	 ร่วัมกับั	
สภากาชาดไทย	 นำารายได�สมทบัการก่อสร�างและจัดซ่ิ�อเค์ร่�องม่อแพื่ทย์	 อาค์ารศร่สวัรินทิรานุสรณ์	 150	 ป็ี	
โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา

2.	โคำรงก�ร	No	Gift	ในำวันำสำ�คัำญของหนำ�วยู่ง�นำ

	 โค์รงการ	 “GIVE	 with	 No	 Gift”	 เป็็นโค์รงการเพิื่�มช่องทางในการห่ารายได�	 สร�างเค์ร่อขึ้่ายและ 
ค์วัามสัมพัื่นธ์ท่�ด่กับัห่น่วัยงานภาค์รัฐและเอกชน	 ด�วัยวิัธ่การเชิญชวันห่น่วัยงานติ่างๆ	 ร่วัมสนับัสนุนภารกิจ 
เพ่ื่�อมนุษยธรรมขึ้องสภากาชาดไทยในโอกาสวัันสำาคั์ญติ่างๆ	 ขึ้ององค์์กร	 อาทิ	 วัันค์ล�ายวัันสถืาป็นาฯ	
งานเฉลิมฉลองพิื่เศษติ่างๆ	 โดยการให่�สภากาชาดไทยเขึ้�าไป็ตัิ�งโติ๊ะรับับัริจาค์เงิน	 เพ่ื่�อนำามาเสริมงบัป็ระมาณ 
ขึ้องสภากาชาดไทย	 โดยในป็ีน่�ได�รับัค์วัามร่วัมม่อจากบัริษัท	 พ่ื่ท่ท่	 โกลบัอล	 เค์มิค์อล	 จำากัด	 (มห่าชน)	
สำานักงานผู้้�ติรวัจการแผู่้นดิน	 บัริษัท	 วิัทยุการบิันป็ระเทศไทย	 จำากัด	 (กระทรวังค์มนาค์ม)	 กระทรวังมห่าดไทย	
กรมส่งเสริมคุ์ณภาพื่สิ�งแวัดล�อม	 กรมเจรจาการค์�าระห่วั่างป็ระเทศ	 กรมการพื่ัฒนาชุมชน	 สำานักงาน 
ค์วัามร่วัมม่อพัื่ฒนาเศรษฐกิจกับัป็ระเทศเพ่ื่�อนบั�าน	 (สพื่พื่.)	 บัมจ.	 กสท	 โทรค์มนาค์ม	 จำากัด	 (มห่าชน)	
การป็ระป็านค์รห่ลวัง	กรมป่็าไม�	กรมการขึ้นส่งทางบัก	และกรมวิัชาการเกษติร
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โค์รงการ	“GIVE	with	No	Gift”	เป็็นการให่�สภากาชาดไทยเขึ้�าไป็ตัิ�งโต๊ิะรับับัริจาค์เงินในโอกาสวัันสำาคั์ญต่ิางๆ	ขึ้ององค์์กร

3.	ง�นำวิ�งก�รกุศล		“ESSO	RUN”

	 วัันท่�	8	กันยายน	พื่.ศ.	2562	บัริษัท	เอสโซ่ิ	(ป็ระเทศไทย)	จำากัด	(มห่าชน)	จัดกิจกรรมงานวิั�งการกุศล	
“ESSO	RUN	:	125	ปี็	แห่่งค์วัามผู้้กพัื่นกับัพื่ลังท่�ขัึ้บัเค์ล่�อนสังค์มไทย”	ในโอกาสค์รบัรอบั	125	ปี็	บัริษัทเอสโซ่ิ 
และบัริษัทในเค์ร่อเอ็กซิอนโมบิัลในป็ระเทศไทย	 และมอบัรายได�ให่�แก่สภากาชาดไทย	 เพ่ื่�อสมทบัทุนซ่ิ�อ 
อุป็กรณ์การแพื่ทย์	สำาห่รับัอาค์ารศร่สวัรินทิรานุสรณ์	150	ปี็	โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา	

4.	ง�นำยู่่เมะพลัส	“ส�งติ์�อ…คำว�มห�วงใยู่”	ปี	7	(Umay+	“PAY	IT	FORWARD”)

	 วัันท่�	10	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2562	บัริษัท	อ่ซ่ิ�	บัาย	จำากัด	(มห่าชน)	จัดกิจกรรม	ยเ้มะพื่ลัส	“ส่งต่ิอ...ค์วัาม 
ห่่วังใย”	 ป็ี	 7	 (Umay+	 “PAY	 IT	 FORWARD”	 7)	 เพ่ื่�อระดมทุนสนับัสนุนงานวิัจัยและรักษาโรค์มะเร็ง 
แก่ผู้้�ด�อยโอกาสกับัสภากาชาดไทย	ณ	ลานเอเทร่ยม	3	ศ้นย์การค์�าเซ็ินทรัลเวิัลด์
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5.	ง�นำ	“IFB	RUN	2019”	วิ�งเพื�อก�รกุศล
	 วัันท่�	 3	 ม่นาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 วิัทยาลัยเทค์โนโลย่ธุรกิจแฟ้ชั�นนานาชาติิ	 (IFB)	 จัดงาน	 “IFB	 RUN 
2019”	 วิั�งเพ่ื่�อการกุศล	 สมทบัทุนห่น่วัยแพื่ทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย	 ในสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า 
กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	 เพ่ื่�อช่วัยเห่ล่อผู้้�ส้งอายุในพ่ื่�นท่�ห่่างไกลท่�ม่ปั็ญห่าโรค์ติา 
โดยได�รับัการติรวัจรักษาผู่้าตัิดด�วัยท่มแพื่ทย์ผู้้�เช่�ยวัชาญ

6.	ง�นำกิจกรรม	“Castrol	Fit	&	Fun#4	Break	Your	Limit”

	 วัันท่�	26	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2562	บัริษัท	บ่ัพ่ื่-ค์าสติรอล	(ป็ระเทศไทย)	จำากัด	จัดกิจกรรม	“Castrol	Fit	&	 
Fun#4	 Break	 Your	 Limit”	 เพ่ื่�อสมทบัโค์รงการรถืแวั่นสายติาเค์ล่�อนท่�สภากาชาดไทยเพ่ื่�อเด็กนักเร่ยน 
ในชนบัท	ณ	อุทยาน	100	ปี็	จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย

ง�นำห�ร�ยู่ได้็อื�นำ	ๆ
1.	ก�รรับับัริจ�คำออนำไลน์ำ
	 เพ่ื่�ออำานวัยค์วัามสะดวักให่�กับัผู้้�บัริจาค์ขึ้องสภากาชาดไทยให่�สามารถืเขึ้�าถ้ืงช่องทางในการสนับัสนุน
การดำาเนินภารกิจขึ้องสภากาชาดไทยได�โดยง่าย	สะดวัก	และรวัดเร็วั	สำานักงานจัดห่ารายได�	 ได�พัื่ฒนาช่องทาง	
การบัริจาค์อย่างติ่อเน่�อง	 ทั�งระบับัการบัริจาค์ออนไลน์	 บันเว็ับัไซิติ์สำานักงานฯ	ww.redcrossfundraising.org	 
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ซ้ิ�งสามารถืรบัับัริจาค์ผู่้านบััติรเค์รดติิ	โดยใช�บัริการ	KTC	Payment	gateway,	KTB	internet	Banking,	PayPal,	 
K	PayPlus	และ	QR	Payment	รวัมถ้ืงร่วัมม่อกับัห่น่วัยงานท่�ม่ระบับั	e-payment	อาทิ	True	Money	Wallet,	 
Rabbit	 Line	 Pay,	 Air	 Pay,	 SCB	 Easy	 Apps,	 การ	 Redeem	 point	 บััติรเค์รดิติ,	 Application	 Xcash	
และช่องอ่�นๆ	ได�แก่	ต้ิ�เติิมเงิน,	Google	Benevity,	Sticker	line	เป็็นติ�น

2.	สินำค้ำ�ที�ระลึก	
 สำานักงานจัดห่ารายได�	ได�จัดทำาสิ�งขึ้องท่�ระล้กเพ่ื่�อใช�เป็็นส่�อป็ระชาสัมพัื่นธ์ส่�อสารแบัรนด์สภากาชาดไทย	 
และเพ่ื่�อห่ารายได�บัำารุงสภากาชาดไทย	 นำาไป็ช่วัยเห่ล่อผู้้�ยากไร�	 ผู้้�ด�อยโอกาสในสังค์ม	 อาทิ	 เส่�อ	 ผู้�าพัื่นค์อ	
กระเป๋็าสะพื่าย	กระเป๋็าล�อลาก	เป็็นติ�น

3.	ง�นำห้องได้็บุัญ
	 ห่�องได�บุัญ	 เป็็นสถืานท่�รับับัริจาค์	 จำาห่น่าย	 สิ�งขึ้องทั�งให่ม่และสิ�งขึ้องท่�ผู้่านการใช�งานแล�วัแติ่ยังค์ง 
อย้่ในสภาพื่ด่	สะอาด	พื่ร�อมใช�งาน	ซ้ิ�งตัิ�งอย้่ท่�	ชั�น	1	ขึ้องต้ิกอำานวัยนรธรรม	สำานักงานจัดห่ารายได�	ปั็จจุบัันการ 
ดำาเนินงานขึ้องห่�องได�บุัญ	 ได�ม่การจัดทำากลยุทธ์การติลาดรวัมถ้ืงการป็ระชาสัมพัื่นธ์เชิงรุกและนำาระบับั	 POS	
(Point	of	Sales)	เขึ้�ามาใช�ในการบัรหิ่ารจดัการสนิค์�าเพ่ื่�อเพิื่�มป็ระสทิธิภาพื่การทำางาน	อ่กทั�งยงัม่การจัดทำาโค์รงการ 
ส่งเสริมการขึ้าย	 เพ่ื่�อเพิื่�มเงินรายได�ให่�แก่ห่�องได�บุัญ	 อาทิ	 โค์รงการ“ติลาดนัดห่�องได�บุัญ	 โค์รงการสมาชิก	
“บััติรได�บุัญ”	และการจัดโป็รโมชั�นต่ิางๆ	เพ่ื่�อสร�างการรับัร้�งานห่�องได�บุัญให่�เป็็นท่�ร้�จักมากข้ึ้�น
    



139

ห่�องได�บุัญ	ณ	ชั�น	1	ต้ิกอำานวัยนรธรรม	สำานักงานจัดห่ารายได�

4.	ง�นำกล�องรับับัริจ�คำ
	 สำานักงานจัดห่ารายได�	 ได�ดำาเนินการห่าสถืานท่�ติ่างๆ	 เพ่ื่�อตัิ�งกล่องรับับัริจาค์อย่างติ่อเน่�อง	 โดย
คั์ดเล่อกสถืานท่�ท่�ม่ผู้้�ใช�บัริการเป็็นจำานวันมาก	 ม่ผู้้�รับัผิู้ดชอบัด้แลค์วัามป็ลอดภัยจากเดิม	 194	 แห่่ง	 ในป็ีน่�
สามารถืเพิื่�มสถืานท่�ตัิ�งกล่องได�	 2	 แห่่ง	 ค่์อ	 SCB	 Exchange	 สำานักงานให่ญ่	 และสาขึ้าทั�วัป็ระเทศ	 จำานวัน 
66	จุด	และธนาค์ารไทยพื่าณิชย์สำานักงานให่ญ่	

5.	ก�รบัริจ�คำเงินำชิ�วยู่เหลือผู้่้ประสบัภัยู่พิบััติิ์ 
	 สำานักงานจัดห่ารายได�	 เป็็นห่น่วัยงานห่ลักในการเป็ิดบััญช่รับับัริจาค์เพ่ื่�อให่�ผู้้�ม่จิติศรัทธาแสดงนำ�าใจ 
ช่วัยเห่ล่อ	ผู้้�ป็ระสบัภัยพิื่บััติิต่ิางๆ	โดยในปี็	พื่.ศ.	2562	ได�เปิ็ดรับับัริจาค์เพ่ื่�อช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็ระสบัอุทกภัยจากพื่ายุ 
โซินร�อนป็าบ้ัก	และพื่ายุโซินร�อนโพื่ดุล	ทั�งในช่วังเกิดเห่ตุิการณ์และช่วัยฟ้้�นฟ้้ห่ลังภัยพิื่บััติิ
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กิจกรรม“ส�นำสมัพันำธ์ิ”	
1.	ง�นำส�นำสมัพันำธ์ิผู้่้บัริจ�คำภ�คำองค์ำกร	ภ�ยู่ใต้ิ์กิจกรรม	“Good	Health	Act	Now”	
	 วัันท่�	9	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2562	สำานักงานจัดห่ารายได�	ร่วัมกับั	บัริษัท	บัางจาก	ค์อร์ป็อเรชั�น	จำากัด	(มห่าชน)														
จัดกิจกรรม	“Good	Health	Act	Now”	เพ่ื่�อแสดงค์วัามขึ้อบัคุ์ณบัริษัทบัางจาก	ค์อร์ป็อเรชั�น	จำากัด	(มห่าชน)	 
ท่�ได�ให่�การสนับัสนุนการดำาเนินงานขึ้องสภากาชาดไทยผู้่านการระดมทุนในร้ป็แบับัติ่างๆ	 มาอย่างติ่อเน่�อง	 
และเพ่ื่�อสร�างค์วัามสัมพัื่นธ์ท่�ด่กับักลุ่มผู้้�บัริจาค์ภาค์องค์์กร	 สำาห่รับัร้ป็แบับัขึ้องกิจกรรมเป็็นการบัรรยาย 
ให่�ค์วัามร้�ด�านสุขึ้ภาพื่เชิงป้็องกันเพ่ื่�อนำาไป็ป็ระยุกต์ิใช�ในช่วิัติป็ระจำาวัันอันก่อให่�เกิดป็ระโยชน์แก่ตินเองและผู้้�อ่�น

2.	ง�นำส�นำสัมพันำธ์ิผู้่้บัริจ�คำร�ยู่เดื็อนำ	“สุขภ�พเต็ิ์มร้อยู่”
	 สำานักงานจัดห่ารายได�	ได�จัดกิจกรรม	“สุขึ้ภาพื่เต็ิมร�อย”	ให่�กับัผู้้�บัริจาค์รายเด่อนเป็็นป็ระจำาทุกปี็	ปี็ละ 
2	 ค์รั�ง	 เพ่ื่�อเป็็นการแสดงค์วัามขึ้อบัคุ์ณผู้้�บัริจาค์ท่�ให่�การสนับัสนุนบัริจาค์เงินแก่สภากาชาดไทยอย่างติ่อเน่�อง	 
และเพ่ื่�อรักษาฐานผู้้�บัริจาค์รายเด่อนให่�ยังค์งสนับัสนุนงานขึ้องสภากาชาดไทย	 สำาห่รับัร้ป็แบับัขึ้องกิจกรรมเป็็น
การสัมมนาให่�ค์วัามร้�เก่�ยวักับัสุขึ้ภาพื่จากผู้้�เช่�ยวัชาญทางด�านการแพื่ทย์ม่การติรวัจสุขึ้ภาพื่และการให่�ค์ำาป็ร้กษา
เก่�ยวักับัสุขึ้ภาพื่
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3.	ง�นำส�นำสัมพันำธ์ิกับักลุ�มเด็็กนัำกเรียู่นำ	ภ�ยู่ใต้ิ์	“กิจกรรม	Charity	Kids	‘s	club	-	ก�รออมเพื�อก�รให้”
	 เพ่ื่�อเผู้ยแพื่ร่ภารกิจขึ้องสภากาชาดไทย	 สร�างการรับัร้�	 และค์วัามเขึ้�าใจการดำาเนินงานสาธารณกุศล 
สงเค์ราะห่์ขึ้องสภากาชาดไทย	 ป็ล้กฝ้ังการให่�	 การเอ่�อเฟ้้�อ	 แบั่งป็ันให่�เกิดข้ึ้�นในกลุ่มเ	ด็กนักเร่ยนเพ่ื่�อสร�างการ	 
ม่ส่วันร่วัมกับักิจกรรมห่ารายได�ขึ้องสำานักงานจัดห่ารายได�ในอนาค์ติ

ผู้ลก�รด็ำ�เนิำนำง�นำของสำ�นัำกง�นำจัด็ห�ร�ยู่ได้็	ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562

ร�ยู่ได้็อื�นำๆ	
6%

ร�ยู่ได้็จ�กก�รจัด็ห�ร�ยู่ได้็	94%

Major	Gift
6%

กล�องรับับัริจ�คำ	1%

Corporate	Giveing	6%

ก�รข�ยู่สินำค้ำ�	3%

อิเล็กทรอนิำกส์	5%

ก�รระด็มทุนำท�งไปรษณีย์ู่
45%
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วิสัยู่ทัศน์ำ	
		 เป็็นห่น่วัยงานสนับัสนุนกลางดำาเนินงานเพ่ื่�อให่�สภากาชาดไทย	 ม่การจัดโค์รงสร�างองค์์กรและการ 
บัริห่ารงานบัุค์ค์ลอย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่และเป็็นธรรมเห่มาะสมกับัการเป็็นองค์์กรสาธารณกุศลระดับัชาติิ 
ขึ้นาดให่ญ่	 รวัมทั�งจัดการสรรห่าและพัื่ฒนาบุัค์ลากรให่�ม่คุ์ณภาพื่และม่ค์วัามร้�ค์วัามสามารถืในการป็ฏิิบััติิห่น�าท่� 
ได�อย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่และป็ระสิทธิผู้ล	เพ่ื่�อให่�องค์์กรโดยรวัมบัรรลุเป้็าห่มายติามยุทธศาสติร์ท่�วัางไวั�

พันำธิกิจ
	 เป็็นศ้นย์กลางในการบัริห่ารงานบุัค์ค์ลขึ้องสภากาชาดไทย	โดยการจัดทำาแผู้นกลยุทธ์ทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล	 
เริ�มจากการจัดโค์รงสร�างองค์์กร	 การวัางแผู้นการบัริห่ารอัติรากำาลัง	 การพัื่ฒนาระบับัการบัริห่ารผู้ลการป็ฏิิบััติิ
งานและตัิวัช่�วััดผู้ลการดำาเนินงาน	 การจัดทำาโค์รงสร�างค์่าติอบัแทน	 การพัื่ฒนาและบัริห่ารสมรรถืนะบุัค์ลากร 
การพัื่ฒนาการบัริห่ารผู้้�นำา	 การบัริห่ารบุัค์ลากรท่�ม่ค์วัามสามารถื	 ติลอดจนงานด�านระเบ่ัยบัวิันัยท่�เก่�ยวักับั 
การบัริห่ารงานบุัค์ค์ลและการดำาเนินงานเก่�ยวักับัสวััสดิการสำาห่รับับุัค์ลากรสภากาชาดไทย		

สมรรถันำะหลัก	(Core	Competency)	ของบุัคำล�กรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่

ก�รบัริก�รที�ดี็			(Service	with	Heart)
ค์ำาจำากัดค์วัาม		:	 	 การให่�บัริการแก่ผู้้�มาติิดต่ิอป็ระสานงาน	ห่ร่อผู้้�รับับัริการ	ไม่ว่ัาจะเป็็นป็ระชาชน	ห่ร่อ 
	 	 	 ห่น่วัยงานภายในสภากาชาดไทย	 ให่�เกิดค์วัามเขึ้�าใจและพ้ื่งพื่อใจได�ติามติ�องการและ 
	 	 	 ค์วัามค์าดห่วััง	ด�วัยค์วัามเต็ิมใจ		และม่อัธยาศัยไมติร่ท่�ด่

คุำณธิรรมและจริยู่ธิรรม	(Moral	&	Ethics)
ค์ำาจำากัดค์วัาม		:			 การป็ฏิิบััติิงานอย่างซ่ิ�อสัติย์สุจริติ	 ย้ดมั�นในห่ลักการกาชาด	จรรยาบัรรณวิัชาช่พื่และ 
	 	 	 มาติรฐานค์ณุธรรมจริยธรรมขึ้องบุัค์ลากรสภากาชาดไทยเพ่ื่�อดำารงไวั�		ซ้ิ�งค์วัามถ้ืกติ�อง 
	 	 	 เป็็นธรรม
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ก�รเรียู่นำร้่และพัฒนำ�ติ์นำเองอยู่��งติ์�อเนืำ�อง		(Active	Learning)
ค์ำาจำากัดค์วัาม		:			 สนใจและกระต่ิอร่อร�น	 ท่�จะศ้กษาค์�นค์วั�าห่าค์วัามร้�ในสาขึ้าอาช่พื่	 ห่ร่อท่�เก่�ยวัขึ้�อง 
	 	 	 อย่างติ่อเน่�อง	 รวัมทั�งนำาค์วัามร้�ท่�ได�มาป็ระยุกติ์และพัื่ฒนาการป็ฏิิบััติิงานให่�เกิด 
	 	 	 ผู้ลสำาเร็จ	ติลอดจนเผู้ยแพื่ร่ค์วัามร้�ส่้ผู้้�อ่�น
ก�รมุ�งผู้ลสัมฤทธิิ�	(Result	Oriented)
ค์ำาจำากัดค์วัาม		:	 	 การแสดงค์วัามพื่ยายามในการทำางานให่�สำาเร็จติามเป็้าห่มายท่�กำาห่นด	 ใช�เวัลา 
	 	 	 และทรัพื่ยากรท่�ม่อย้่อย่างป็ระห่ยัด	 และเกิดป็ระโยชน์ส้งสุด	 ม่การป็รับัป็รุง	 ห่ร่อ 
	 	 	 พัื่ฒนางานให่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่มากยิ�งข้ึ้�น

ก�รทำ�ง�นำเป็นำทีม	(Team	Success)
ค์ำาจำากัดค์วัาม		:			 ค์วัามเขึ้�าใจบัทบัาทขึ้องตินเองในการทำางานร่วัมกับัผู้้�อ่�น	การให่�ค์วัามร่วัมม่อ	ช่วัยเห่ล่อ	 
	 	 	 และสามารถืส่�อสารให่�เกิดค์วัามเขึ้�าใจท่�ถ้ืกติ�อง	เพ่ื่�อนำาท่มไป็ส่้การบัรรลุเป้็าห่มาย

ก�รด็ำ�เนิำนำง�นำติ์�มยุู่ทธิศ�สติ์ร์และเป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562

ภ�รกิจที�หนำ�วยู่ง�นำปฏิิบััติิ์
	 1.	 โค์รงการศ้กษาเพ่ื่�อป็รับัป็รุงโค์รงสร�างและร้ป็แบับัการบัริห่ารจัดการขึ้องสภากาชาดไทย	 โดยจ�าง 
บัริษัทท่�ป็ร้กษา	KORN	FERRY	เพ่ื่�อพัื่ฒนาการป็รับัโค์รงสร�างองค์์กรภายในสภากาชาดไทย

	 2.	 นำาระบับัการพัื่ฒนาสารสนเทศด�านทรัพื่ยากรบุัค์ค์ลขึ้องสภากาชาดไทย	 (Human	 Resources	
Management	 Intelligence	 System	 :	 HRMI)	 มาใช�ในการจ่ายเงินเด่อนและค์่าติอบัแทนให่�แก่บุัค์ลากร	
สภากาชาดไทย	

	 3.	 พัื่ฒนาแบับัป็ระเมินผู้ลการป็ฏิิบััติิงาน	 โดยนำาผู้ลป็ระเมินการป็ฏิิบััติิงานติาม	KPI	มาพิื่จารณาเพ่ื่�อ 
ป็รับัเล่�อนเงินเด่อน	โดยยกเลิกโค์รงสร�างเงินเด่อนแบับัขัึ้�น	และกำาห่นดโค์รงสร�างเงินเด่อนให่ม่	(ชั�วัค์ราวั)	มาใช�
ในการเล่�อนเงินเด่อนเป็็นเป็อร์เซ็ินต์ิ

	 4.	พัื่ฒนาระบับับัรหิ่ารงานบัคุ์ค์ล	ทั�งการสรรห่าบัคุ์ค์ลเขึ้�าป็ฏิิบััติิงาน	โดยการนำาแบับัทดสอบับัคุ์ลิกภาพื่ 
เขึ้�ามาใช�แทนการสอบัวััดค์วัามร้�ทั�วัไป็ขึ้องสภากาชาดไทย	ป็รับัเป็ล่�ยนร้ป็แบับัสัญญาจ�างงานให่�เป็็นมาติรฐานมากข้ึ้�น		

	 5.	พัื่ฒนาระบับับัริห่ารงานบุัค์ค์ลเป็็นแบับั	One	Stop	Service	เพ่ื่�อติอบัสนองการให่�บัริการและสนับัสนุน 
แต่ิละห่น่วัยงานได�รวัดเร็วัมากข้ึ้�น

	 6.	 การป็รับัเป็ล่�ยนระยะเวัลาการทดลองป็ฏิิบััติิงาน	 โดยบุัค์ลากรท่�บัรรจุตัิ�งแต่ิระดับั	 7	 ลงมาทดลอง 
ป็ฏิิบััติิงาน	120	วััน	และบุัค์ลากรท่�บัรรจุตัิ�งแต่ิระดับั	8	ข้ึ้�นไป็ทดลองป็ฏิิบััติิงาน	180	วััน
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	 7.	 เป็ล่�ยนห่ลักเกณฑู์การค์ำ�าป็ระกันบุัค์ค์ลเขึ้�าทำางานในสภากาชาดไทยค่์อ	 ทุกๆ	 ติำาแห่น่ง 
ไม่ติ�องม่การค์ำ�าป็ระกัน	ยกเวั�นเฉพื่าะติำาแห่น่งเจ�าห่น�าท่�การเงินและบััญช่	และห่ร่อเป็็นผู้้�ม่ห่น�าท่�เก่�ยวัขึ้�องกับัการ 
รับัและจ่ายเงินสด

	 8.	 จัดทำาโค์รงการพัื่ฒนาศักยภาพื่ผู้้�นำาขึ้องสภากาชาดไทย	 (Leadership	Development	Program	
:	 LDP)	 เพ่ื่�อป็ระเมินศักยภาพื่ผู้้�นำาระดับัหั่วัห่น�าฝ้่าย	 ผู้้�ช่วัยผู้้�อำานวัยการ	 รองผู้้�อำานวัยการด�วัย	 9-Box	Metrix	
และม่ห่ลักส้ติรสำาห่รับัการพัื่ฒนา

	 9.	ดำาเนินการด�านวิันัย	อุทธรณ์	และร�องทุกข์ึ้	ขึ้องบุัค์ลากรสภากาชาดไทย

	 10.	 จัดทำาโค์รงการ	 “การให่�บัริการงานบุัค์ค์ลออนไลน์	 (HR	 on	 Line)”	 เพ่ื่�อใช�เป็็นอ่กห่น้�งช่องทาง 
ในการป็ระชาสัมพัื่นธ์ข่ึ้าวัสาร	ขึ้�อม้ลด�านบุัค์ลากร	รวัมไป็ถ้ืงการให่�ค์วัามร้�เก่�ยวักับัสวััสดิการขึ้องสภากาชาดไทย	
ผู่้านทาง	Line@	Application	ท่�สามารถืเขึ้�าถ้ืงขึ้�อม้ลได�ง่ายและม่ค์วัามรวัดเร็วัในการส่�อสาร	

ประมวลภ�พกิจกรรมก�รอบัรมโคำรงก�รติ์��งๆ	ประจำ�ปีงบัประม�ณ	2562

วัันท่�	15	กุมภาพัื่นธ์	พื่.ศ.	2562	การป็ระชุมช่�แจง	เร่�อง	“การป็ระเมินเพ่ื่�อคั์ดเล่อกผู้้�นำาท่�ม่ศักยภาพื่ขึ้องสภากาชาดไทย
	(Leadership	Development	Program	:	LDP)”	โดยวิัทยากร	นายป็ระคั์ลภ์	ปั็ณฑูพื่ลังก้ร	เพ่ื่�อส่�อสารให่�ทราบัถ้ืงแนวัทาง

และวิัธ่การการป็ระเมินเพ่ื่�อคั์ดเล่อกผู้้�นำาท่�ม่ศักยภาพื่ขึ้องสภากาชาดไทย	สำาห่รับัผู้้�อำานวัยการ	รองผู้้�อำานวัยการ 
ผู้้�ช่วัยผู้้�อำานวัยการ	จำานวัน	47		ค์น	ณ	ห่�องป็ระชุม	2-3	ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์	และสำาห่รับัหั่วัห่น�าฝ่้าย	
จำานวัน	109	ค์น	ณ	ห่�องป็ระชุมศิริ	สิริโยธิน	ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์	สำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล
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วัันท่�	23	-	24	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	โค์รงการอบัรม	เร่�อง	“หั่วัห่น�างานกับัการบัริห่ารงานบุัค์ค์ล”
(HR	For	Non-HR)		โดยวิัทยากร	ดร.อาภรณ์		ภ่้วิัทยาพัื่นธ์ุ	ห่�องป็ระชุม	2	-	3	ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์	

สำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล	ม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมอบัรม	จำานวันทั�งสิ�น	36	ค์น

โค์รงการอบัรม	เร่�อง	“เทค์นิค์การเข่ึ้ยนและการบัริห่ารโค์รงการ”	โดยวิัทยากร	ดร.ณัฐวััฒน์	นิป็กากร
รุ่นท่�	1	เม่�อวัันท่�	15	-	16	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	และรุ่นท่�	2	เม่�อวัันท่�	22	-	23	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562

ณ	ห่�องป็ระชุม	2	-	3	ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์	สำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล	ผู้้�เขึ้�าร่วัมอบัรม	จำานวันทั�งสิ�น	58	ค์น
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โค์รงการอบัรม	เร่�อง	“การพัื่ฒนาและป็รับัป็รุงงาน”	โดยวิัทยากร	อาจารย์ธนเดช	ทิพื่ยอภิชยากุล
เม่�อวัันท่�	18	-	19	เมษายน	พื่.ศ.	2562	และติิดติามผู้ลเม่�อวัันท่�	6	-	7	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ณ	ห่�องป็ระชุม	2	-	3	ชั�น	4	

อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์	สำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล	ผู้้�เขึ้�าร่วัมอบัรม	จำานวันทั�งสิ�น	27	ค์น

วัันท่�	25	เมษายน	พื่.ศ.	2562	การบัรรยาย	เร่�อง	“เทค์นิค์การเข่ึ้ยนผู้ลงานเพ่ื่�อเล่�อนระดับัติำาแห่น่งทางวิัชาการ
	สายงานพื่ยาบัาล”	โดยวิัทยากร	ผู้ศ.	ชุล่พื่ร	เชาวัน์เมธากิจ	ณ	ห่�องป็ระชุมศิริ	สิริโยธิน	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์	ชั�น	4

	สำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล	ผู้้�เขึ้�าร่วัมฟั้งการบัรรยาย	จำานวันทั�งสิ�น	151	ค์น
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วัันท่�	27	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	โค์รงการอบัรม	เร่�อง	ถืามอย่างผู้้�นำา	ฟั้งอย่างโค์�ช	วิัทยากร	ดร.วิัชิติ	สุรพื่นานนท์ชัย
	ณ	ห่�องป็ระชุม	2	-	3	ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์	สำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล	ผู้้�เขึ้�าร่วัมอบัรม	จำานวันทั�งสิ�น	31	ค์น

วัันท่�	27	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	โค์รงการอบัรม	เร่�อง	“การบัริห่ารค์วัามขัึ้ดแย�งอย่างสร�างสรรค์์”	(Creative	Conflict	 
Management)	โดยวิัทยากร	อาจารย์บุัญส่บั	ปั็ญญา	ณ	ห่�องป็ระชุม	2	-	3	ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์

	สำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล	ผู้้�เขึ้�าร่วัมอบัรม	จำานวันทั�งสิ�น	31	ค์น
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วัันท่�	9	-	10	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	โค์รงการสัมมนา	“สุขึ้เกษม	วััยเกษ่ยณ”	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	
ณ	ห่�องค์ริสตัิล	บัอลร้ม	โรงแรมติะวัันนา	สุรวังศ์	กรุงเทพื่ฯ	และโรงแรมเดอะโบันันซ่ิา	ร่สอร์ท	เขึ้าให่ญ่	จังห่วััดนค์รราชส่มา	

ผู้้�เขึ้�าร่วัมสัมมนา	จำานวันทั�งสิ�น	153	ค์น

โค์รงการก่ฬาบุัค์ลากรขึ้องสภากาชาดไทย	:	กาชาดเกมส์	ค์รั�งท่�	8	วัันท่�	4	มกราค์ม	–	8	กุมภาพัื่นธ์	พื่.ศ.	2562
ณ	ศ้นย์ก่ฬาแห่่งจุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	และบัริเวัณสนามก่ฬาภายในสภากาชาดไทย
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วัันท่�	13	กันยายน	พื่.ศ.	2562	โค์รงการเกษ่ยณอายุป็ระจำาปี็	“อำาลา-อาลัย”	ในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	
ม่บุัค์ลากรสภากาชาดไทยเกษ่ยณอายุ	จำานวัน	167		ค์น	เจ�าห่น�าท่�ท่�ป็ฏิิบััติิงานค์รบั	25	ปี็แล�วัลาออก	จำานวัน	70	ค์น	

และแพื่ทย์	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	จำานวัน	13	ค์น	ณ	ห่�องแกรนด์	บัอลร้ม	โรงแรมแมนดาริน	กรุงเทพื่ฯ

การมอบัเห่ร่ยญวัชิราวุัธแก่ผู้้�ท่�ป็ฏิิบััติิงานให่�กับัสภากาชาดไทยด�วัยจิติอาสา	ม่ค์วัามซ่ิ�อสัติย์สุจริติต่ิอองค์์กร
ติลอดอายุการทำางาน	ซ้ิ�งผู้้�ได�รับัเห่ร่ยญวัชิราวุัธ	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	ค่์อ	นำ�ยู่บุัญสม	สุระกุล	
เจ�าห่น�าท่�เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	ฝ่้ายเวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา
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โคำรงก�รประกวด็ร้องเพลงสำ�หรับับุัคำล�กรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
(TRC	Singing	Contest)	คำรั�งที�	5

ร�งวัลชินำะเลิศ	
	 นางสาวัเมธ์รด่	บุัญยไพื่ศาลเจริญ		 สำานักงานบัริห่ารทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล

ร�งวัลรองชินำะเลิศ	อันำดั็บั	1	
	 นางสาวัธันยพื่ร	ชุล่	 	 	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา

ร�งวัลรองชินำะเลิศ	อันำดั็บั	2	
	 นายนัฐพื่งศ์	ห่นองเกิดสังข์ึ้	 	 สำานักงานบัริห่าร

ร�งวัลชิมเชิยู่  
	 นางสาวัสิริลักษณ์	ดาศร่		 	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
	 นางสาวัพุื่ทธภรณ์	อรุณวิัโรจน์	 	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา

โคำรงก�รสรรห�และคัำด็เลือกบุัคำล�กรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่ดี็เด็�นำ
	 ได�จัดการสรรห่าและคั์ดเล่อกบุัค์ลากรสภากาชาดไทยด่เด่นข้ึ้�นเพ่ื่�อพิื่จารณาสรรห่าและคั์ดเล่อกบุัค์ค์ล 
ท่�ม่คุ์ณภาพื่และป็ระสิทธิภาพื่ในการป็ฏิิบััติิงานท่�เกิดผู้ลด่ติ่อห่น่วัยงานและสภากาชาดไทยและเป็็นการยกย่อง 
เชิดช้เก่ยรติิแก่ผู้้�ได�รับัการคั์ดเล่อกให่�เป็็นท่�ป็ระจักษ์แก่บุัค์ลากรสภากาชาดไทยทุกห่น่วัยงาน	ซ้ิ�งเป็็นการส่งเสริม 
ให่�บุัค์ลากรทกุระดับัได�เห็่นถ้ืงค์วัามสำาคั์ญขึ้องการทำาค์วัามด่	และยด้ถ่ือเป็็นแบับัอย่างท่�ด่ในการป็ระพื่ฤติิป็ฏิิบััติิติน	 
สร�างผู้ลงานท่�เป็็นป็ระโยชน์ต่ิอสภากาชาดไทยและป็ระเทศชาติิ	
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	 และในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 ค์ณะกรรมการฯ	 ได�พิื่จารณาคั์ดเล่อกบุัค์ลากรสภากาชาดไทยด่เด่น	 3	 กลุ่ม	
จำานวัน	 3	 ท่าน	 โดยบุัค์ลากรสภากาชาดไทยด่เด่น	 ทั�ง	 3	 ท่าน	 ได�เขึ้�ารับัรางวััลเข็ึ้มอุณาโลมทองค์ำาและ 
โล่เชิดช้เก่ยรติิ	จากสภากาชาดไทย	เม่�อวัันท่�	26	เมษายน	พื่.ศ.	2562

กลุ�มเจ้�หน้ำ�ที�	ระดั็บั	5-8

	 นำ�งสุนิำส�	อ้นำปันำส์		ผู้้�เช่�ยวัชาญ	นักเทค์นิค์การแพื่ทย์	8		ฝ่้ายธนาค์ารเล่อด	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
เป็็นผู้้�อุทิศตินทำางานด�วัยค์วัามซิ่�อสัติย์	 มุ่งมั�น	 เส่ยสละ	 รับัผิู้ดชอบังานและพื่ัฒนางานในห่น�าท่�อย่างติ่อเน่�อง 
อ่กทั�งเป็็นท่�ยอมรับัและเป็็นแบับัอย่างท่�ด่แก่เพ่ื่�อนร่วัมงาน	โดยม่ผู้ลงานดังน่�
	 -	 โค์รงการศ้กษาวิัจัยเพ่ื่�อเป็ร่ยบัเท่ยบัการติรวัจห่าค์วัามแรงขึ้อง	ABO	antibodies	ด�วัยเทค์นิค์ห่ลอด		
ทดลองมาติรฐาน	(convention	tube	technique)	และ	gel	technique
	 -	 โค์รงการพัื่ฒนางานติรวัจวิัเค์ราะห์่ทางธนาค์ารเล่อด	สำาห่รับัผู้้�ป่็วัยท่�ม่	autoantibody
	 -	 โค์รงการพัื่ฒนางานติรวัจวิัเค์ราะห์่ทางธนาค์ารเล่อดเพ่ื่�อติรวัจห่า	intravenous	immunoglobulin- 
associated	hemolysis	
	 -	 โค์รงการ	ABO	incompatible	platelet	:	antibody	titer	in	platelet	products	and	hemolysis	
associated	with	ABO-minor	incompatible	platelet
	 -	 โค์รงการการติิดติามอุณห่ภ้มิขึ้องถุืงเล่อดชนิดเม็ดเล่อดแดงเขึ้�มขึ้�นสำาห่รับัห่�องผู้่าตัิดโรงพื่ยาบัาล 
จุฬาลงกรณ์	จนป็ระสบัค์วัามสำาเร็จและยังดำาเนินการต่ิอจนถ้ืงปั็จจุบััน
	 -	 โค์รงการการเติร่ยมนำ�ายาติรวัจห่ม่้โลหิ่ติ	:	Anti-Di	เพ่ื่�อใช�ในงานธนาค์ารเล่อด	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
	 -	 โค์รงการ	Genotype	matched	Blood	for	Thalassemia	Patients	at	King	Chulalongkorn	
Memorial	Hospital
	 และนอกจากน่�นางสุนิสายังได�รับัรางวััลเจ�าห่น�าท่�ด่เด่นโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2551	
ได�รับัรางวััลดาวัเงิน	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2551	และ	พื่.ศ.	2552	อ่กด�วัย
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กลุ�มเจ้�หน้ำ�ที�ระดั็บั	1	–	4

 นำ�ยู่พล	นัำนำท์ชัิยู่	ผู้้�ช่วัยพื่ยาบัาล	4	ฝ่้ายการพื่ยาบัาล	โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา 
เป็็นผู้้�ม่ผู้ลงานเชิงป็ระจักษ์ชัดเจน	 ซ้ิ�งสามารถืคิ์ดค์�นและสร�างสรรค์์นวััติกรรมให่ม่ๆ	 ซ้ิ�งนำาไป็ใช�เป็็นป็ระโยชน์ 
กับัผู้้�ป็่วัยเด็กได�อย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่	 โดยได�ป็ระดิษฐ์รองเท�าสำาห่รับัผู้้�ป็่วัยเด็กโรค์เท�าปุ็ก	 เพ่ื่�อใส่ช่วัยพื่ยุงเท�า 
ให่�ค์งร้ป็เท�าขึ้องเด็กห่ลังแก�ไขึ้ค์วัามผิู้ดร้ป็สำาเร็จ	ในราค์าป็ระห่ยัด	โดยนำาวััสดุท่�เห่ล่อใช�มาป็ระยุกต์ิ

กลุ�มล่กจ้�งประจำ�

	 นำ�ยู่ยู่งยุู่ทธิ	พงษ์ทวี	 	พื่นักงานรักษาค์วัามป็ลอดภัย	 ฝ่้ายบัริห่ารงานทั�วัไป็	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 
เน่�องจากเป็็นผู้้�ท่�ม่ค์วัามป็ระพื่ฤติิด่	เส่ยสละ	อุทิศติน	ม่จิติอาสาช่วัยเห่ล่อและป้็องกันทรัพื่ย์สินขึ้องห่น่วัยงานไม่ให่� 
เกิดค์วัามเส่ยห่าย	อาทิ	 เช่น	 เป็็นหั่วัห่น�าชุดเขึ้�าระงับัเห่ตุิ	 เพื่ลิงไห่ม�	 ต้ิกอับัดุมราฮิม	 ชั�นล่าง	และไฟ้ฟ้้าลัดวังจร 
ไฟ้ลุกไห่ม�แผู้งไฟ้เค์ร่�องแอร์	ต้ิก	สธ.ชั�น	9	ซ้ิ�งสามารถืป้็องกันเห่ตุิเพื่ลิงไห่ม�ไม่ให่�ลุกลามได�ทันเวัลา
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 เป็็นศ้นย์กลางทางการเงินและการค์ลัง	ทำาห่น�าท่�สนับัสนุนร่วัมม่อกับัห่น่วัยงานต่ิางๆ	ท่�เก่�ยวัขึ้�องภายใน 
และภายนอกสภากาชาดไทย	อย่างม่คุ์ณภาพื่และป็ระสิทธิภาพื่	สอดค์ล�องกับัพัื่นธกิจขึ้องสภากาชาดไทยอย่างยั�งยน่

พันำธิกิจ
 บัริห่ารจัดการงานงบัป็ระมาณ	งานการเงิน	งานการบััญช่	และการบัริห่ารเงินลงทุน	อย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่	
กำากับัด้แลห่ลักเกณฑู์ด�านการเงิน	 การบััญช่	 ให่�ม่มาติรฐานและม่การค์วับัคุ์มภายในอย่างเห่มาะสม	 รวัมทั�ง 
การห่าผู้ลติอบัแทนทางการเงิน

หลักก�รและแนำวท�งก�รทำ�ง�นำของสำ�นำกัง�นำก�รคำลงั
	 1.	 เสริมสร�างองค์์ค์วัามร้�ท่�เก่�ยวัขึ้�องกับับัริบัทขึ้องสำานักงานการค์ลังให่�แก่ผู้้�บัริห่าร	 และเจ�าห่น�าท่� 
สำานักงานการค์ลัง	ส่งเสริมการทำางานเป็็นท่ม	และเพิื่�มทัศนค์ติิในการทำางานแบับับ้ัรณาการร่วัมกัน	สร�างวััฒนธรรม 
การทำางานเชิงรุกมากข้ึ้�น	 ทั�ง	 Hard	 Skill	 และ	 Soft	 Skill	 เพ่ื่�อให่�สอดค์ล�องกับัร้ป็แบับัการบัริห่ารจัดการขึ้อง 
สภากาชาดไทยยุค์ให่ม่

	 2.	ป็รับับัทบัาทขึ้องสำานักงานการค์ลังท่�เค์ยป็ฏิิบััติิห่น�าท่�เป็็นผู้้�กำากับัด้แล	 (Regulator)	มาเป็็นป็ฏิิบััติิ 
ห่น�าท่�ในฐานะเป็็นผู้้�สนับัสนุน	(Supporting)	การทำางานให่�กับัห่น่วัยงานต่ิางๆ	ในสภากาชาดไทย	

	 3.	 นำาเทค์โนโลย่สมัยให่ม่มาป็ระยุกติ์ใช�เพ่ื่�อช่วัยในการบัริห่ารจัดการ	 การทำาห่น�าท่�ขึ้องสำานักงาน 
การค์ลัง	อาทิ	การป็ระชุมทางไกลผู่้านระบับัว่ัด่โอ	(VDO	Conference)	กับั	โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั 
ณ	ศร่ราชา

1.	กิจกรรมด้็�นำก�รบัริห�รก�รลงทุนำ
	 บัริห่ารเงินฝ้าก	และการลงทุนในลักษณะต่ิางๆ	ขึ้องสภากาชาดไทย	เป็็นไป็ติามนโยบัายและขึ้อบัเขึ้ติ 
แนวัทางขึ้องค์ณะกรรมการจัดการการลงทุน	 และค์ณะกรรมการท่�ป็ร้กษาบัริห่ารการลงทุนขึ้องสภากาชาดไทย	
ภายใติ�ขึ้�อระเบ่ัยบัค์ณะกรรมการบัริห่ารสภากาชาดไทย
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กำากับัด้แลการลงทุนและการบัริห่ารเงินขึ้องสภากาชาดไทย	 ให่�ม่ผู้ลติอบัแทนท่�เห่มาะสมกับัค์วัามเส่�ยง	 
และพ้ื่งระวัังไม่ให่�เส่ยห่ายกับัเงินติ�นท่�ใช�ในการลงทุน

	 ก�รบัริห�รเงินำกองทุนำของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
1.	การบัริห่ารเงินกกองทุนส่วันบุัค์ค์ลขึ้องสภากาชาดไทย
2.	การบัริห่ารเงินกองทุนสภากาชาดไทยเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ
3.	การบัริห่ารเงินขึ้องม้ลนิธิสงเค์ราะห์่เด็กขึ้องสภากาชาดไทย

ก�รบัริห�รเงินำกองทุนำส�วนำบุัคำคำลของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	ณ	วันำที�	31	ธัินำว�คำม	พ.ศ.	2562
โด็ยู่แบั�งเป็นำ	3	กองทุนำ	จำ�นำวนำ	38,310	ล้�นำบั�ท

ห่น่วัย	:	ล�านบัาท

กองทุนำ
พ.ศ.	2561	(31	ธิ.คำ.	61) พ.ศ.	2562	(31	ธิ.คำ.	62)

ม่ลคำ��ทรัพย์ู่สินำสุทธิิ ผู้ลติ์อบัแทนำ ม่ลคำ��ทรัพย์ู่สินำสุทธิิ ผู้ลติ์อบัแทนำ

กองทุนำสภ�พคำล�อง

บัลจ.กรุงไทย 1,011 17 1,029 17

กองทุนำเพื�อก�รลงทุนำ

บัลจ.ไทยพื่าณิชย์ 4,376 23 8,156 580

บัลจ.กรุงศร่ 4,907 33 6,973 466

บัลจ.บัางกอกแค์ป็ปิ็ติอล 3,089 40 5,001 312

บัลจ.ย้โอบ่ั 3,608 54 4,230 257

บัลจ.ทิสโก� 3,797 37 5,747 351

บัลจ.วัรรณ 4,181 49 6,116 335

บัลจ.เอ็มเอฟ้ซ่ิ 4,170 71

บัลจ.กรุงไทย 3,671 26

บัลจ.ธนชาติ 3,122 33

รวม 34,921 366 36,223 2,301

กองทุนำติ์ร�ส�รทุนำ

บัลจ.แลนด์	แอนด์	เฮ�าส์ 532 32

บัลจ.บััวัห่ลวัง 526 26

รวม 1,058 58
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ก�รบัริห�รเงินำกองทุนำส�วนำบุัคำคำลของกองทุนำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่เฉลิมพระเกียู่รติิ์
ณ	วันำที�	31	ธัินำว�คำม	พ.ศ.	2562

โด็ยู่แบั�งเป็นำ	2	กองทุนำ	จำ�นำวนำ	8,462	ล้�นำบั�ท

ห่น่วัย	:	ล�านบัาท

กองทุนำ
พ.ศ.	2561	(31	ธิ.คำ.	61) พ.ศ.	2562	(31	ธิ.คำ.	62)

ม่ลคำ��ทรัพย์ู่สินำสุทธิิ ผู้ลติ์อบัแทนำ ม่ลคำ��ทรัพย์ู่สินำสุทธิิ ผู้ลติ์อบัแทนำ

กองทุนำเพื�อก�รลงทุนำ

บัลจ.ไทยพื่าณิชย์ 993 3 1,851 132

บัลจ.กรุงศร่ 1,113 5 1,583 106

บัลจ.บัางกอกแค์ป็ปิ็ติอล 701 8 1,135 70

บัลจ.ย้โอบ่ั 819 11 960 58

บัลจ.ทิสโก� 862 7 1,305 79

บัลจ.วัรรณ 949 10 1,388 77

บัลจ.เอ็มเอฟ้ซ่ิ 947 14

บัลจ.กรุงไทย 833 5

บัลจ.ธนชาติ 709 14

รวม 7,926 77 8,222 522

กองทุนำติ์ร�ส�รทุนำ

บัลจ.แลนด์	แอนด์	เฮ�าส์ 121 7

บัลจ.บััวัห่ลวัง 119 6

รวม 240 13

2.	ง�นำระบับัจัด็ซื�อออนำไลน์ำ
	 เพ่ื่�อพัื่ฒนาวิัธ่การจัดซ่ิ�อวััสดุสำานักงาน	 วััสดุงานบั�านงานค์รัวั	 ให่�ม่คุ์ณภาพื่	 ป็ระสิทธิภาพื่	 และม่การ 
ค์วับัคุ์มภายในท่�ด่	สำานักงานการค์ลัง	ซ้ิ�งได�รับัการร่วัมม่อสนับัสนุนจากสำานักงานติรวัจสอบั	ได�ม่การเป็ล่�ยนแป็ลง	 
วิัธ่การจัดซ่ิ�อวััสดุสำานักงานแบับัเดิม	 เป็็นการจัดซ่ิ�อผู้่านระบับัออนไลน์	 โดยให่�ทุกห่น่วัยงานขึ้องสภากาชาดไทย	
ดำาเนินการค์วับัคุ์มภายในขึ้องกระบัวันการจัดซ่ิ�อผู่้านระบับัออนไลน์	ให่�เพ่ื่ยงพื่อและเห่มาะสม

	 โดยโค์รงการ	 ระบับัจัดซ่ิ�อออนไลน์	 เริ�มพัื่ฒนามาตัิ�งแติ่เด่อนกันยายน	พื่.ศ.	 2562	 และม่การพัื่ฒนา 
มาอย่างต่ิอเน่�อง	สามารถืใช�งานได�	เม่�อวัันท่�	2	มกราค์ม	พื่.ศ.	2563
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วัันท่�	14	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	การอบัรมงานระบับัจัดซ่ิ�อออนไลน์
ณ	ห่�องค์อมพิื่วัเติอร์	ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์

3.	 โคำรงก�รจ��ยู่ชิำ�ระเงินำผู่้้ประกอบัก�ร	 และจ��ยู่เงินำเบัิกชิด็เชิยู่เงินำยืู่มหนำ�วยู่ง�นำ	 ด็้วยู่ก�ร	
	 โอนำเงินำอัติ์โนำมัติิ์ผู้��นำธินำ�คำ�ร	(Fund	Transfer)

	 สำานักงานการค์ลังได�ป็รับัเป็ล่�ยนวิัธ่การจ่ายเงินด�วัย	Check	 Issuance	 เม่�อเด่อนสิงห่าค์ม	พื่.ศ.	 2562 
และติ่อมาได�เพิื่�มวิัธ่การโอนเงินอัติโนมัติิผู้่านธนาค์าร	 (Fund	 Transfer)	 แทน	 Check	 Issuance	 เพ่ื่�อจ่ายเงิน 
แก่เจ�าห่น่�ผู้้�ป็ระกอบัการ	 รวัมถ้ืงการจ่ายเงินเบิักชดเชยเงินย่มห่น่วัยงานติ่างๆ	 ในสภากาชาดไทย	 ซ้ิ�งเม่�อ 
เด่อนพื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	สำานักงานการค์ลังได�ให่�ม่การทดสอบัร่วัมกันระห่ว่ัาง	5	ห่น่วัยงาน	ค่์อ	โรงพื่ยาบัาล 
จุฬาลงกรณ์	 ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 สถืานเสาวัภา	 สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	 สภากาชาดไทย	
และสำานักงานการค์ลัง

ทั�งน่�	 ระบับัการโอนเงินอัติโนมัติิผู้่านธนาค์าร	 (Fund	 Transfer)	 Go	 live	 เม่�อวัันท่�	 13	 มกราค์ม 
พื่.ศ.	 2563	 และสำานักงานการค์ลัง	 อย้่ในระห่วั่างนำาระบับั	 Fund	 Transfer	 มาใช�กับั	 โรงพื่ยาบัาลสมเด็จ 
พื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา		และสถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 สำานักงานบัริห่ารกิจการเห่ล่ากาชาด	 เป็็นห่น่วัยงานท่�ส่งเสริมและพัื่ฒนาเห่ล่ากาชาดจังห่วััดและ 
กิ�งกาชาดอำาเภอ	 เพ่ื่�อให่�เป็็นท่�พ้ื่�งขึ้องป็ระชาชน	 ผู้้�ด�อยโอกาส	 ผู้้�ยากไร�	 และผู้้�ป็ระสบัภัย	 โดยป็ฏิิบััติิงานอย่าง 
ม่ป็ระสิทธิภาพื่	และเป็็นท่�ศรัทธาขึ้องป็ระชาชน
 

พันำธิกิจ
	 1.	เป็็นศ้นย์กลางการป็ระสานงานระห่ว่ัางสภากาชาดไทย	เห่ล่ากาชาดจังห่วััด	กิ�งกาชาดอำาเภอ	และ 
องค์์กรภายนอก
	 2.	 ส่งเสริมและพัื่ฒนาศักยภาพื่	 และการบัริห่ารงานขึ้องเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 และกิ�งกาชาดอำาเภอ 
ให่�สามารถืสนับัสนุน	ภารกิจขึ้องสภากาชาดไทย
 

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์
	 สำานักงานบัรหิ่ารกจิการเห่ล่ากาชาดได�ป็ฏิิบััติิงานติามยทุธศาสติร์สภากาชาดไทย	ในยทุธศาสติร์ท่�	5	–	6	
และเห่ล่ากาชาดจังห่วััดและกิ�งกาชาดอำาเภอ	ป็ฏิิบััติิติามยุทธศาสติร์ท่�	2	–	6
 

โคำรงก�รประชุิมนำ�ยู่กเหล��ก�ชิ�ด็จังหวัด็	รองนำ�ยู่กเหล��ก�ชิ�ด็จังหวัด็	เหรัญญิก	
และเลข�นุำก�รเหล��ก�ชิ�ด็จังหวัด็	ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562	

	 สำานักงานบัริห่ารกิจการเห่ล่ากาชาดจัดโค์รงการป็ระชุมนายกเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 รองนายก 
เห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 เห่รัญญิก	 และเลขึ้านุการเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 ป็ระจำาป็ีงบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2562	 เพ่ื่�อให่� 
นายกเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 เห่รัญญิก	 เลขึ้านุการ	 และเจ�าห่น�าท่�บัริห่ารงานทั�วัไป็	 ป็ระจำาเห่ล่ากาชาดจังห่วััดทั�ง 
76	 จังห่วััด	ได�รับัทราบันโยบัายและทิศทางการทำางานขึ้องเห่ล่ากาชาดจังห่วััดป็ระจำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	 
ให่�เป็็นไป็ติามขึ้�อบัังคั์บัและระเบ่ัยบัขึ้องสภากาชาดไทย	 ทั�งยังได�เขึ้�าใจในเร่�องขัึ้�นติอนการด้แลผู้้�ป็่วัย 
ในพื่ระบัรมราชานุเค์ราะห่์	 และแนวัทางการป็ฏิิบััติิการบัริห่ารค์วัามเส่�ยงจากการจัดซ่ิ�อจัดจ�าง	 พื่ร�อมทั�งได� 
แลกเป็ล่�ยนป็ระสบัการณ์ในการป็ฏิิบััติิงาน	เพ่ื่�อนำาไป็ป็รับัใช�ในการทำางานในแต่ิละเห่ล่ากาชาดจังห่วััด
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วัันท่�	2	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2561	นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	เป็็นป็ระธานเปิ็ดโค์รงการป็ระชุม
นายกเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	รองนายกเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	เห่รัญญิก	และเลขึ้านุการเห่ล่ากาชาดจังห่วััด

ป็ระจำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	ณ	โรงแรมมณเฑู่ยร

โคำรงก�รก�รขับัเคำลื�อนำง�นำของเหล��ก�ชิ�ด็จังหวัด็ติ์�มพันำธิสัญญ�	(MOU)

	 วัันท่�	11	-	12	กุมภาพัื่นธ์	พื่.ศ.	2562	สำานักงานบัริห่ารกิจการเห่ล่ากาชาดจัดโค์รงการการขัึ้บัเค์ล่�อน 
งานขึ้องเห่ล่ากาชาดจังห่วััดติามพัื่นธสัญญา	 (MOU)	 ข้ึ้�นเป็็นค์รั�งท่�	 2	ณ	 โรงแรมมณเฑู่ยร	 โดยม่วััติถุืป็ระสงค์์ 
เพ่ื่�อให่�กรรมการเห่ล่ากาชาดจังห่วััดทั�วัป็ระเทศ	 จังห่วััดละ	 4	 ค์นท่�เป็็นผู้้�ลงนามในพัื่นธสัญญา	 4	 ด�าน	 ค่์อ 
ด�านพัื่นธกิจขึ้องเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 8	 ป็ระการ	 ด�านกิ�งกาชาดอำาเภอและเจ�าห่น�าท่�ค์นพิื่การ	 ด�านจิติอาสา	
อาสาสมัค์รสภากาชาดไทยในจังห่วััด	 และด�านทั�วัไป็ขึ้องเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 เพ่ื่�อให่�สามารถืดำาเนินงาน 
ช่วัยเห่ล่องานขึ้องนายกเห่ล่ากาชาดจงัห่วััดได�อย่างม่ป็ระสทิธิภาพื่	โดยได�เสรมิสร�างค์วัามร้�ค์วัามเขึ้�าใจและแนะนำา 
แนวัทางการดำาเนินงานในแต่ิละด�านติามค่้์ม่อการทำางานติามพัื่นธสัญญา	(MOU)	ขึ้องกรรมการเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	
ติลอดจนได�แลกเป็ล่�ยนป็ระสบัการณ์ทำางานและปั็ญห่าอุป็สรรค์ท่�เกิดข้ึ้�นในปี็ท่�ผู่้านมา
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โคำรงก�รปฐมนิำเทศคำณะกรรมก�รและผู้่้ปฏิิบััติิ์ง�นำในำกิ�งก�ชิ�ด็อำ�เภอที�จัด็ตัิ์�งใหม�	
ประจำ�ปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562

	 สภากาชาดไทย	 และกรมการป็กค์รอง	 กระทรวังมห่าดไทย	 ม่ค์วัามมุ่งห่มายท่�สอดค์ล�องกันในการ 
บัำาบััดทุกข์ึ้	บัำารุงสุขึ้	ให่�แก่ป็ระชาชนท่�เด่อดร�อน	ผู้้�ยากไร�	ให่�ม่ค์วัามเป็็นอย้่ท่�ด่ข้ึ้�น	และเห็่นค์วัามสำาคั์ญขึ้องการม่ 
กิ�งกาชาดอำาเภอเพิื่�มเติิมจากเดิมท่�ม่อย้่	 240	 แห่่ง	 เพ่ื่�อเป็็นตัิวัแทนขึ้องสภากาชาดไทยในส่วันภ้มิภาค์ในการ
สนับัสนุนงานติามพัื่นธกิจขึ้องเห่ล่ากาชาดจังห่วััดและสามารถืบ้ัรณาการค์วัามช่วัยเห่ล่อร่วัมกับัภาค์ราชการ 
เป็็นอย่างด่	 โดยในป็ีงบัป็ระมาณ	 พื่.ศ.	 2561	 –	 2562	 ค์ณะกรรมการบัริห่ารสภากาชาดไทยได�อนุมัติิจัดตัิ�ง 
กิ�งกาชาดอำาเภอเพิื่�มอ่ก	42	แห่่ง	และปั็จจุบัันม่กิ�งกาชาดอำาเภอ	282	แห่่งทั�วัป็ระเทศ

อำ�เภอที�ได้็รับัอนุำมัติิ์จัด็ตัิ์�งเป็นำกิ�งก�ชิ�ด็อำ�เภอใหม�	ระหว��งปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2561	–	2562

อนุำมัติิ์ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2561	
จำ�นำวนำ	26	อำ�เภอ

อนุำมัติิ์ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562
จำ�นำวนำ	16	อำ�เภอ

ลพบุัรี โค์กเจริญ ร�ชิบุัรี บั�านโป่็ง

ชิลบุัรี ศร่ราชา สุรินำทร์ สำาโรงทาบั	กาบัเชิง	สนม

ก�ญจนำบุัรี สังขึ้ละบุัร่ นำคำรร�ชิสีม� บั�านเห่ล่�อม	ห่นองบุัญมาก	บััวัลาย
เสิงสาง

บุัรีรัมย์ู่ ห่นองก่�	ค้์เม่อง	บั�านกรวัด	ห่นองห่งส์		
แค์นดง

อุด็รธิ�นีำ เพ็ื่ญ

ฉะเชิิงเทร� บัางป็ะกง	บัางค์ล�า	 อุบัลร�ชิธิ�นีำ ศร่เม่องให่ม่

ศรีสะเกษ กันทรลักษ์	ขุึ้ขัึ้นธ์ อุทัยู่ธิ�นีำ ลานสัก
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อนุำมัติิ์ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2561	
จำ�นำวนำ	26	อำ�เภอ

อนุำมัติิ์ในำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562
จำ�นำวนำ	16	อำ�เภอ

ขอนำแก�นำ พื่ล	ภ้เว่ัยง	กระนวัน	นำ�าพื่อง
บั�านฝ้าง	เขึ้าสวันกวัาง	อุบัลรัติน์	
เป้็อยน�อย	ห่นองสองห่�อง	ซิำาส้ง

สุโขทัยู่ ศร่สัชนาลัย	ศร่สำาโรง	ทุ่งเสล่�ยม

สกลนำคำร สว่ัางแดนดิน	วัาริชภ้มิ	 นำคำรสวรรค์ำ ท่าติะโก	

ยู่โสธิร ค์ำาเข่ึ้�อนแก�วั กำ�แพงเพชิร ขึ้าณุวัรลักษบุัร่

เพชิรบ่ัรณ์ ห่ล่มเก่า

หม�ยู่เหตุิ์	 1.	กิ�งกาชาดอำาเภออักษรสีแด็งได�รับัการอบัรมป็ฐมนิเทศในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2561	
2.	กิ�งกาชาดอำาเภออักษรสีด็ำ�ได�รับัการอบัรมป็ฐมนิเทศในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562

ก�รขับัเคำลื�อนำง�นำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่ในำหลักส่ติ์รวิทยู่�ลัยู่ก�รปกคำรอง

	 กรมการป็กค์รอง	 กระทรวังมห่าดไทย	 ติระห่นักถ้ืงค์วัามสำาคั์ญในการส่งเสริมค์วัามเขึ้�าใจในภารกิจ 
ขึ้องสภากาชาดไทยให่�แก่ขึ้�าราชการ	 เพ่ื่�อขัึ้บัเค์ล่�อนงานขึ้องสภากาชาดไทยและจังห่วััด/อำาเภอ	 ให่�เป็็นไป็ 
ติามจุดมุ่งห่มายเด่ยวักัน	 ค่์อ	 “ก�รบัำ�บััด็ทุกข์	 บัำ�รุงสุข”	 ให่�แก่พ่ื่�น�องป็ระชาชน	 จ้งได�บัรรจุหั่วัขึ้�อวิัชา	 
“ก�รขับัเคำลื�อนำง�นำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่”	 ในห่ลักส้ติรติ่างๆ	 ขึ้องวัิทยาลัยการป็กค์รองมาตัิ�งแติ่ป็ี	 พื่.ศ.	 2560 
ซ้ิ�งในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	ม่รายละเอ่ยดดังน่�

ลำ�ดั็บัที� ชืิ�อหลักส่ติ์ร จำ�นำวนำรุ�นำ จำ�นำวนำผู้่้เข้�อบัรม

1.
นายอำาเภอ
(รุ่นท่�	76	จำานวัน	100	ค์น	และรุ่นท่�	78	จำานวัน	100	ค์น)

2 200	ค์น

2.
ป็ลัดอำาเภอ/หั่วัห่น�ากลุ่มงาน/ฝ่้ายบัริห่ารงานป็กค์รอง
(รุ่นละ	80	ค์น)

2 160	ค์น

3.
ป็ลัดอำาเภอ	
(รุ่นท่�	236	จำานวัน	90	ค์น	และรุ่นท่�	247	จำานวัน	60	ค์น)

2 150	ค์น

4. ส่บัสวันสอบัสวันพื่นักงานฝ่้ายป็กค์รอง	รุ่นท่�	49 1 64	ค์น

5.
บุัค์ลากรผู้้�รับัผิู้ดชอบัศ้นย์ดำารงธรรมอำาเภอ
(รุ่นละ	80	ค์น)

2 160	ค์น
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โคำรงก�รสร้�งเสริมสมรรถันำะคำนำพิก�รที�ปฏิิบััติิ์ง�นำประจำ�เหล��ก�ชิ�ด็จังหวัด็
และกิ�งก�ชิ�ด็อำ�เภอ

	 สภากาชาดไทยร่วัมม่อกับัสมาค์มธนาค์ารไทยและม้ลนิธินวััติกรรมทางสงัค์ม	ภายใติ�	“โค์รงการสมาค์ม 
ธนาค์ารไทยส่งเสริมและพัื่ฒนาคุ์ณภาพื่ช่วิัติค์นพิื่การ”	 จ�างงานค์นพิื่การเขึ้�าทำางานท่�สภากาชาดไทยส่วันกลาง	
เห่ล่ากาชาดจังห่วััด	และกิ�งกาชาดอำาเภอ	มาตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2560	จนถ้ืงปั็จจุบััน	ติลอดระยะเวัลา	3	ปี็ท่�ผู่้านมา	
ค์นพิื่การท่�เขึ้�าร่วัมโค์รงการ	ได�แสดงให่�เห็่นถ้ืงศักยภาพื่ในการช่วัยเห่ล่องานขึ้องสภากาชาดไทย	เห่ล่ากาชาดจังห่วััด	
และกิ�งกาชาดอำาเภอ	ได�เป็็นอย่างด่

	 เพ่ื่�อให่�ค์นพื่กิารในสงักัดสภากาชาดไทยสามารถืป็ฏิิบััติิงานในเห่ล่ากาชาดจงัห่วััดและกิ�งกาชาดอำาเภอ 
ได�อย่างถ้ืกติ�อง	 เขึ้�าใจแนวัทางการทำางาน	 ม่ทัศนค์ติิในการทำางานท่�ด่	 ได�รับัค์วัามร้�ค์วัามเขึ้�าใจในบัทบัาท 
ห่น�าท่�ค์วัามรับัผิู้ดชอบัติามขึ้อบัเขึ้ติงานขึ้องเห่ล่ากาชาดจังห่วััดและกิ�งกาชาดอำาเภอ	 ติลอดจนทราบักลไก 
และวังจรขึ้องการจ�างงาน	การจัดโค์รงการน่�	สำานักงานบัริห่ารกิจการเห่ล่ากาชาด	ได�รับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณ 
จากค์ณะกรรมการกาชาดระห่วั่างป็ระเทศ	 (ICRC)	 โดยแบั่งการอบัรมออกเป็็น	 4	 ภ้มิภาค์	 ป็ระกอบัด�วัย 
ภาค์กลาง	ภาค์เห่น่อ	ภาค์ติะวัันออกเฉ่ยงเห่น่อ	และภาค์ใติ�	ซ้ิ�งม่ผู้้�พิื่การและผู้้�ด้แลเขึ้�ารับัการอบัรมรวัม	317	ค์น

ก�รพัฒนำ�ระบับัส�รสนำเทศ

	 สำานักงานบัรหิ่ารกจิการเห่ล่ากาชาดให่�ค์วัามสำาคั์ญกับัการนำาเทค์โนโลยส่ารสนเทศมาป็ระยกุต์ิใช�กับังาน 
ภารกิจขึ้องสภากาชาดไทย	 เพ่ื่�อให่�เห่ล่ากาชาดจังห่วััดป็ฏิิบััติิงานเป็็นระบับั	 สะดวัก	 รวัดเร็วั	 และติรวัจสอบัได�	
ในป็ีงบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2562	 ได�เล็งเห็่นค์วัามสำาคั์ญขึ้องการรวับัรวัมผู้ลการดำาเนินงานเห่ล่ากาชาดจังห่วััดทั�ง	 
76	จังห่วััด	และ	282	กิ�งกาชาดอำาเภอ	รวัมทั�งลดปั็ญห่าการจ�างงานค์นพื่กิารในเห่ล่ากาชาดจงัห่วััดและกิ�งกาชาด 
อำาเภอจ้งได�พัื่ฒนาระบับัสารสนเทศ	ดังน่�

1.	ระบับัปฏิิทินำก�รปฏิิบััติิ์ง�นำประจำ�ปีงบัประม�ณ
	 สำานักงานบัริห่ารกิจการเห่ล่ากาชาดได�พื่ัฒนา 
ระบับั	 Web	 Application	 ข้ึ้�นเพ่ื่�อรวับัรวัมผู้ลงานขึ้อง 
เห่ล่ากาชาดจงัห่วััดทั�ง	76	จังห่วััด	และ	282	กิ�งกาชาดอำาเภอ 
ผู้่านระบับัออนไลน์	 โดยเห่ล่ากาชาดจังห่วััดสามารถื 
เขึ้�าถ้ืงขึ้�อม้ลการใช�งานได�สะดวักรวัดเร็วัผู้่านค์อมพิื่วัเติอร	์
และโทรศัพื่ท์ม่อถ่ือ

ตัิวัอย่างเว็ับัไซิต์ิ	https://chapter.redcross.or.th	
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	2.	ระบับัจ้�งง�นำคำนำพิก�ร
	 สำานักงานบัรหิ่ารกจิการเห่ล่ากาชาด	ได�ดำาเนนิการจ�างงานค์นพื่กิารโดยร่วัมม่อกับัสมาค์มธนาค์ารไทย 
ใน	 “โค์รงการส่งเสริมและพัื่ฒนา	 คุ์ณภาพื่ช่วิัติค์นพื่ิการ	 ติามมาติรา	 35	 ขึ้องพื่ระราชบััญญัติิส่งเสริมและ 
พัื่ฒนาคุ์ณภาพื่ช่วิัติค์นพิื่การแห่่งชาติิ”	โดยการจ�างเห่มาบัริการให่�ทำางานกับัสภากาชาดไทย	แทนการ	ส่งเงินสมทบั 
เขึ้�ากองทุนค์นพิื่การติามมาติรา	ตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2560	และได�พัื่ฒนาระบับัจ�างงานค์นพิื่การ	ดังน่�	การรับัสมัค์รงาน	
ทะเบ่ัยนป็ระวััติิ	สัญญา	การติิดติามและติรวัจสอบัการส่งเอกสารรายเด่อน	และการเขึ้�า	–	ออกงาน

ตัิวัอย่างเว็ับัไซิต์ิ	https://chapter.redcross.or.th/employment
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เหล��ก�ชิ�ด็จังหวัด็

วิสัยู่ทัศน์ำ
	 1.	 เห่ล่ากาชาดจังห่วััดเป็็นองค์์กรการกุศลเพ่ื่�อมนุษยธรรม	 ให่�การสงเค์ราะห่์ช่วัยเห่ล่อเพ่ื่�อนมนุษย์ 
ผู้้�ยากไร�ด�วัยเมติติาธรรม
	 2.	เป็็นองค์์กรท่�ม่ลักษณะเป็็นพื่ลวััติและนวััติกรรม	ป็ฏิิบััติิภารกิจอย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่และป็ระสิทธิผู้ล 
	 3.	เป็็นองค์์กรท่�ได�รับัค์วัามเล่�อมใส	ศรัทธา	และเช่�อถ่ือไวั�วัางใจขึ้องสาธารณชนทั�วัไป็

ภ�รกิจหลัก
	 1.	บัรรเทาทุกข์ึ้ผู้้�ป็ระสบัสาธารณภัย
	 2.	 ให่�การสังค์มสงเค์ราะห์่แก่ราษฎรท่�ป็ระสบัค์วัามทุกข์ึ้ยาก	 เด่อดร�อน	และผู้้�ด�อยโอกาส	โดยเฉพื่าะ 
ในถิื�นทุรกันดาร	ติลอดทั�งในท�องท่�ทั�วัไป็และในชุมชนติามค์วัามจำาเป็็น
	 3.	รับับัริจาค์โลหิ่ติ	ดวังติา	และอวััยวัะอ่�นๆ
	 4.	ส่งเสริมสุขึ้ภาพื่อนามัยและการพัื่ฒนาคุ์ณภาพื่ช่วิัติ
	 5.	 สนับัสนุนและส่งเสริมกิจการยุวักาชาด	 อาสากาชาด	 จิติอาสาสภากาชาดไทย	 และกิจการติ่างๆ	
ขึ้องสภากาชาดไทย
	 6.	ดำาเนินงานติามโค์รงการในพื่ระราชดำาริ
	 7.	เป็็นตัิวัแทนขึ้องสภากาชาดไทยในจังห่วััดท่�เป็็นท่�ตัิ�งขึ้องเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	ติามท่�สภากาชาดไทย
มอบัห่มาย
	 8.	 ส่งเสริมการเผู้ยแพื่ร่อุดมการณ์และห่ลักการกาชาด	 และการสร�างจิติสำาน้กในเมติติาธรรมและ 
มนุษยธรรม

ก�รปฏิิบััติิ์ภ�รกิจของเหล��ก�ชิ�ด็จังหวัด็	และกิ�งก�ชิ�ด็อำ�เภอ

1.	ด้็�นำก�รบัรรเท�ทุกข์ผู้่้ประสบัส�ธิ�รณภัยู่

ประเภทของภัยู่
จำ�นำวนำ

พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562

อัค์ค่์ภัย 3,798 3,123 2,583

ภัยจากธรรมชาติิ
(อุทกภัย	วัาติภัย	ภัยห่นาวั	ภัยแล�ง)

217,591 232,624 108,256

ภัยจากค์วัามไม่สงบั 64 27 189

ขึ้�อม้ลปี็งบัป็ระมาณ	2562	(1	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2561	–	30	กันยายน	พื่.ศ.	2562)
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วัันท่�	4	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดกาฬสินธ์ุลงพ่ื่�นท่�ช่วัยเห่ล่อค์รอบัค์รัวั
ผู้้�ป็ระสบัเห่ตุิอุทกภัยพื่ายุ	(โซินร�อน)	ค์าจิกิ	พื่ร�อมทั�งมอบัเค์ร่�องอุป็โภค์-บัริโภค์	ชุดธารนำ�าใจและนำ�าด่�มแก่ค์รอบัค์รัวัผู้้�ป็ระสบัภัย 

ดังกล่าวั	ณ	บั�านทุ่งสวัาง	และบั�านวัังเกาะเห่ล็ก	ติำาบัลลำาพื่าน	อำาเภอเม่อง	จังห่วััดกาฬสินธ์ุ	จำานวัน	120	ค์รัวัเร่อน

วัันท่�	24	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดร�อยเอ็ด	ลงพ่ื่�นท่�มอบัชุดธารนำ�าใจ
ให่�กับัป็ระชาชนผู้้�ป็ระสบัอุทกภัยพื่ายุโพื่ดุล	เพ่ื่�อเป็็นขึ้วััญกำาลังใจแก่ป็ระชาชนจำานวัน	370	ชุด	

ณ	วััดสุทัศน์วันาราม	บั�านท่าเส่ยวั	ติำาบัลสะอาด	และศาลาป็ระชาค์มบั�านโป็โล	ติำาบัลดอนโอง	อำาเภอโพื่ธิ�ชัย	จังห่วััดร�อยเอ็ด

2.	ด้็�นำก�รรับับัริจ�คำโลหิติ์	ด็วงติ์�	และอวัยู่วะ

ประเภทของกิจกรรม
จำ�นำวนำ

พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562

การรับับัริจาค์โลหิ่ติ 1,096,919 1,201,085 1,221,590

ผู้้�แสดงค์วัามจำานงบัริจาค์ดวังติา 48,193 66,900 73,319

ผู้้�แสดงค์วัามจำานงบัริจาค์อวััยวัะ 35,298 57,787 71,259
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วัันท่�	5	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดป็ราจ่นบุัร่	ออกห่น่วัยรับับัริจาค์โลหิ่ติ
ณ	บัริษัทฟ้้จิค้์ระ	อิเล็กทรอนิกส์	(ป็ระเทศไทย)	จำากัด	ม่ผู้้�เขึ้�ารับับัริจาค์โลหิ่ติ	จำานวัน		57	ราย	ได�ป็ริมาณโลหิ่ติ	20,700	ซ่ิซ่ิ

วัันท่�	6	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดศร่สะเกษ	ออกห่น่วัยรับับัริจาค์โลหิ่ติ
ณ	ห่อป็ระชุมท่�ว่ัาการอำาเภอห่�วัยทับัทัน	ม่ผู้้�เขึ้�าบัริจาค์โลหิ่ติจำานวัน	270	ราย	คิ์ดเป็็นป็ริมาณโลหิ่ติจำานวัน	270	ย้นิติ

3.	ด้็�นำก�รสังคำมสงเคำร�ะห์ผู้่้พิก�ร	เด็็ก	ผู้่้ยู่�กไร้

ประเภทของกิจกรรม
จำ�นำวนำ

พ.ศ.	2560 พ.ศ.	2561 พ.ศ.	2562

การสงเค์ราะห์่ผู้้�ส้งอายุ 102,284 91,437 81,242

การสงเค์ราะห์่ผู้้�พิื่การ 12,981 17,883 18,056

การสงเค์ราะห์่เด็ก 89,946 60,303 73,683

การสงเค์ราะห์่ผู้้�ยากไร� 81,736 80,431 88,314

ขึ้�อม้ลปี็งบัป็ระมาณ	2562	(1	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2561	–	30	กันยายน	พื่.ศ.	2562)
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ผู้่้ส่งอ�ยุู่

วัันท่�	7	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดสุราษฎร์ธาน่	
ออกห่น่วัยโค์รงการ	“ปั็นนำ�าใจ	ห่่วังใยผู้้�ส้งวััย	ป็ระจำาปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562”	มอบัเงินช่วัยเห่ล่อ

พื่ร�อมเค์ร่�องอุป็โภค์บัริโภค์ให่�แก่ผู้้�ส้งอายุ	ในเขึ้ติพ่ื่�นท่�อำาเภอบั�านติาขุึ้น	จังห่วััดสุราษฎร์ธาน่

ผู้่้พิก�ร

วัันท่�	23	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดนค์รศร่ธรรมราช	
ลงพ่ื่�นท่�ช่วัยเห่ล่อค์รอบัค์รัวั	เด็กชายธัญยธรณ์	เกตุิแก�วั	ผู้้�พิื่การด�านสติิปั็ญญา	พื่ร�อมทั�งมอบัเงินช่วัยเห่ล่อ

ณ	บั�านเลขึ้ท่�	289	ห่ม่้ท่�	2	ติำาบัลเขึ้าพื่ระทอง	อำาเภอชะอวัด	จังห่วััดนค์รศร่ธรรมราช
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เด็็ก

วัันท่�	13	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดอำานาจเจริญ	
ออกห่น่วัยโค์รงการนำ�าพื่ระทัยพื่ระราชทานส่วันภ้มิภาค์	สภาสังค์มสงเค์ราะห์่	76	จังห่วััด	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	

มอบัชุดนักเร่ยนและเล่�ยงอาห่ารกลางวัันแก่นักเร่ยนผู้้�ยากไร�	ผู้้�ด�อยโอกาส	ในถิื�นทุรกันดาร
ณ	โรงเร่ยนบั�านนาสะอาด	ติำาบัลเสนางค์นิค์ม	อำาเภอเสนางค์นิค์ม	จังห่วััดอำานาจเจริญ

ผู้่้ยู่�กไร้

วัันท่�	23	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดติาก
ลงพ่ื่�นท่�เย่�ยมผู้้�ยากไร�	พื่ร�อมมอบัเงินช่วัยเห่ล่อเค์ร่�องอุป็โภค์–บัริโภค์	ในเขึ้ติพ่ื่�นท่�อำาเภอเม่องติาก	จังห่วััดติาก
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ก�รด่็แลผู้่้ป่วยู่ในำพระร�ชิ�นุำเคำร�ะห์	
สมเด็็จพระกนิำษฐ�ธิิร�ชิเจ้�	กรมสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	

สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี

	 เห่ล่ากาชาดจังห่วััดแติ่ละจังห่วััด	 ได�ช่วัยเห่ล่อด้แลและส่งติ่อผู้้�ป็่วัยในพื่ระราชานุเค์ราะห่์ให่�ได�รับัการ 
รักษาอย่างต่ิอเน่�องโดยช่วัยเห่ล่อด้แลผู้้�ป่็วัยท่�ไม่สามารถืช่วัยเห่ล่อตินเองห่ร่อค์รอบัค์รวััได�	เน่�องจากม่ฐานะยากจน	
โดยการสนับัสนุนค์่าใช�จ่ายในการเดินทางไป็รักษาพื่ยาบัาล	 จัดห่า/เช่าท่�พัื่ก	 รถืรับั	 -	 ส่ง	 ทั�งตัิวัผู้้�ป็่วัย	 และ 
ญาติิขึ้องผู้้�ป่็วัย	ในการเดินทางไป็รักษา	ณ	โรงพื่ยาบัาลท่�ส่งต่ิอ	รวัมทั�งเห่ล่ากาชาดจังห่วััดได�ติิดติาม	เย่�ยม	และ 
ด้แล	 ผู้้�ป่็วัยอย่างต่ิอเน่�อง	จนกระทั�งห่ายเป็็นป็กติิ	 ปั็จจุบัันม่ผู้้�ป่็วัยในพื่ระราชานุเค์ราะห์่ท่�เห่ล่ากาชาดจังห่วััดได�
ให่�ค์วัามช่วัยเห่ล่อและส่งต่ิอไป็รักษา	ณ	 โรงพื่ยาบัาลในพ่ื่�นท่�และต่ิางพ่ื่�นท่�	 ติามศักยภาพื่ขึ้องแต่ิละโรงพื่ยาบัาล	
ในปี็งบัป็ระมาณ	2562	ม่จำานวัน	45	จังห่วััด

วัันท่�	9	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดห่นองบััวัลำาภ้	ออกเย่�ยมให่�กำาลังใจ
ผู้้�ป่็วัยในพื่ระราชานุเค์ราะห์่สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่

ณ	ห่ม่้บั�านห่ม่านเห่น่อ	ติำาบัลกุดดินจ่�	อำาเภอนากลาง	จังห่วััดห่นองบััวัลำาภ้

วัันท่�	14	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดเลย	ออกเย่�ยมให่�กำาลังใจ
ผู้้�ป่็วัยในพื่ระราชานุเค์ราะห์่สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	

พื่ร�อมมอบัเงินช่วัยเห่ล่อและเค์ร่�องถุืงอุป็โภค์-บัริโภค์	ณ	บั�านเลขึ้ท่�	65/1	ห่ม่้ท่�	6	ติำาบัลป็ากติม	อำาเภอเช่ยงค์าน	จังห่วััดเลย	



169

วัันท่�	25	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดบ้ังกาฬ	ออกเย่�ยมให่�กำาลังใจ
ผู้้�ป่็วัยในพื่ระราชานุเค์ราะห์่สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัติน์ราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่

ณ	บั�านเลขึ้ท่�	102	ห่ม่้	6	ติำาบัลโป่็งเป้็�อย	อำาเภอเม่องบ้ังกาฬ	จังห่วััดบ้ังกาฬ

วัันท่�	15	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดมห่าสารค์าม	ออกเย่�ยมให่�กำาลังใจ
ผู้้�ป่็วัยในพื่ระราชานุเค์ราะห์่	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่

พื่ร�อมทั�งมอบัเงินและถุืงยังช่พื่ช่วัยเห่ล่อ	ณ	บั�านเลขึ้ท่�	111	ห่ม่้ท่�	7	บั�านห่นองแวัง
	ติำาบัลห่นองแวัง	อำาเภอกุดรัง	จังห่วััดมห่าสารค์าม

ก�รด่็แลนัำกเรียู่นำในำพระร�ชิ�นุำเคำร�ะห์
สมเด็็จพระกนิำษฐ�ธิิร�ชิเจ้�	กรมสมเด็็จพระเทพรัติ์นำร�ชิสุด็�	ฯ	

สยู่�มบัรมร�ชิกุม�รี

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 ทรงพื่ระกรุณา 
โป็รดเกล�าฯ	 ให่�คั์ดเล่อกนักเร่ยนจากโรงเร่ยนติำารวัจติระเวันชายแดน	 และโรงเร่ยนในโค์รงการติามพื่ระราชดำาริ 
ในถิื�นทุรกันดาร	 เขึ้�าเป็็นนักเร่ยนในพื่ระราชานุเค์ราะห่์	 เป็็นป็ระจำาทุกป็ีและพื่ระราชทานพื่ระราชานุเค์ราะห่์ 
ในการศ้กษาต่ิอในชั�นท่�ส้งข้ึ้�นติามค์วัามสามารถืและค์วัามเห่มาะสม
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	 ในป็ีการศ้กษา	 2562	 ม่นักเร่ยนในพื่ระราชานุเค์ราะห่์ฯ	 ทั�งห่มดจำานวัน	 1,835	 ค์น	 ศ้กษาอย้่ใน 
สถืานศ้กษาต่ิางๆ	จำานวัน	501	แห่่ง	ใน	65	จังห่วััด	โดยขึ้อค์วัามอนุเค์ราะห์่จากสภากาชาดไทยแจ�งเห่ล่ากาชาด 
จังห่วััด	ติิดติามติรวัจเย่�ยมนักเร่ยนฯ	เป็็นป็ระจำาทุกปี็	ให่�ค์ำาแนะนำาป็ร้กษา	ให่�กำาลังใจและให่�ค์วัามอบัอุ่นเสม่อน 
เป็็นผู้้�ป็กค์รองขึ้องนักเร่ยนฯ	 โดยขึ้อให่�ติรวัจสอบัในเร่�องขึ้องการเร่ยน	 ค์วัามป็ระพื่ฤติิและการใช�จ่ายเงินทุน 
พื่ระราชทาน	 พื่ร�อมทั�งให่�แนวัคิ์ดและแนวัทาง	 ให่�เด็กนักเร่ยนฯ	 ขึ้ยันห่มั�นเพ่ื่ยรและม่ค์วัามตัิ�งใจท่�จะศ้กษา 
ติ่อไป็ในระดับัท่�ส้งข้ึ้�นติามค์วัามสามารถืขึ้องแติ่ละสายวิัชา	 รวัมทั�งติิดติามเด็กท่�จบัการศ้กษาออกไป็จาก 
สถืานศ้กษา	 ห่ร่อได�ออกจากสถืานศ้กษาโดยไม่ทราบัสาเห่ตุิ	 เพ่ื่�อไป็ป็ระกอบัอาช่พื่เล่�ยงค์รอบัค์รัวัอย่างใกล�ชิด 
เพ่ื่�อไม่ให่�เด็กเส่ยโอกาส

วัันท่�	26	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดระนอง	ออกเย่�ยมเด็กนักเร่ยน
ในพื่ระราชานุเค์ราะห์่สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จ	พื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่

ณ	โรงเร่ยนพิื่ชัยรัตินาค์าร	อำาเภอเม่อง	จังห่วััดระนอง	พื่ร�อมมอบัทุนการศ้กษาและขึ้องใช�ท่�จำาเป็็น

วัันท่�	21	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการและสมาชิกเห่ล่ากาชาดจังห่วััดเช่ยงราย	ออกเย่�ยมนักเร่ยน
ในพื่ระราชานุเค์ราะห์่สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราช	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่

พื่ร�อมทั�งมอบัทุนการศ้กษา	ณ	โรงเร่ยนเว่ัยงเช่ยงรุ�งวิัทยาค์ม	อำาเภอเว่ัยงเช่ยงรุ�ง	จังห่วััดเช่ยงราย
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วิสัยู่ทัศน์ำ	4	ปี	(พื่.ศ.	2562	-	พื่.ศ.	2565)

	 “เป็็นสถืาบัันการศ้กษาชั�นนำาระดับัเอเช่ย	 ผู้ลิติพื่ยาบัาลนักป็ฏิิบััติิเชิงรุก	 เป็็นผู้้�นำาด�านวัิชาการและ 
นวััติกรรมเพ่ื่�อสังค์ม”

พันำธิกิจ
	 1.	 สร�างบััณฑิูติพื่ยาบัาลให่�เป็็นนักป็ฏิิบััติิเชิงรุก	 ม่คุ์ณภาพื่มาติรฐานระดับัสากล	 และม่อัติลักษณ์ 
บััณฑิูติขึ้องสถืาบััน
	 2.	สร�างองค์์ค์วัามร้�	นวััติกรรม	ท่�เป็็นป็ระโยชน์ต่ิอการพัื่ฒนาด�านสุขึ้ภาพื่ขึ้องป็ระเทศ	และสอดค์ล�อง 
กับัจุดเน�นขึ้องสถืาบััน
	 3.	 บัริการวิัชาการและวิัชาช่พื่ท่�มุ่งสร�างทางเล่อกด�านสุขึ้ภาพื่ให่�แก่สังค์ม	 ด�วัยเค์ร่อขึ้่ายค์วัามร่วัมม่อ 
กับัภาค์รัฐ	เอกชน	สถืาบัันการศ้กษาทั�งในและต่ิางป็ระเทศ	เพ่ื่�อสร�างค์วัามเขึ้�มแข็ึ้งด�านสุขึ้ภาพื่ขึ้องสังค์ม
	 4.	สร�างเสริมค์วัามเขึ้�าใจในคุ์ณค่์า	ค์วัามสำาน้ก	และค์วัามภ้มิใจในภ้มิปั็ญญาไทย	วััฒนธรรมไทย	และ 
การนำาป็รัชญาขึ้องเศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยงมาส่้การดำารงช่วิัติ	ชุมชน	และสังค์ม
	 5.	พัื่ฒนาข่ึ้ดค์วัามสามารถืในการบัริห่ารจัดการองค์์กรแบับัยั�งยน่ด�วัยห่ลักธรรมาภิบัาลและห่ลักป็รัชญา 
ขึ้องเศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง

ผู้ลก�รด็ำ�เนิำนำง�นำติ์�มแผู้นำปฏิิบััติิ์ก�รสถั�บัันำ	ประจำ�ปีงบัประม�ณ	2562

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1	สร้�งบััณฑิ์ติ์พยู่�บั�ลที�เป็นำนัำกปฏิิบััติิ์เชิิงรุก	และมีคุำณภ�พม�ติ์รฐ�นำส�กล

 ห่ลักส้ติรพื่ยาบัาลศาสติรบััณฑูิติ	 ผู้่านการรับัรองจากสภาการพื่ยาบัาลและสำานักงานค์ณะกรรมการ 
การอุดมศ้กษา	ในปี็การศ้กษา	2562	ม่นักศ้กษาให่ม่	จำานวัน	207	ค์น	ม่นักศ้กษารวัมทั�งห่มด	จำานวัน	819	ค์น	 
และนักศ้กษาท่�สำาเร็จการศ้กษา	 จำานวัน	 198	 ค์น	 โดยบััณฑิูติพื่ยาบัาลสอบัผู้่านทุกรายวิัชาขึ้องการสอบั 
ข้ึ้�นทะเบ่ัยนป็ระกอบัวิัชาช่พื่การพื่ยาบัาลและการผู้ดุงค์รรภ์ขึ้องสภาการพื่ยาบัาลในปี็แรก	 เฉล่�ย	 3	 ปี็การศ้กษา	
(ปี็การศ้กษา	2559	–	2561)	คิ์ดเป็็นร�อยละ	84.66			
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	 วัันท่�	 22	 ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	 2562	 	 พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระป็รเมนทรรามาธิบัด่ศร่สินทร	 มห่าวัชิราลงกรณ	
พื่ระวัชิรเกล�าเจ�าอย้่หั่วั	 ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล�าโป็รดกระห่ม่อม	 ให่�สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จ- 
พื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	เสด็จพื่ระราชดำาเนินแทนพื่ระองค์์ในการพื่ระราชทานป็ริญญาบััติร 
แก่ผู้้�สำาเร็จการศ้กษาห่ลกัส้ติรพื่ยาบัาลศาสติรบััณฑูติิ	สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย	ป็ระจำาปี็ 
การศ้กษา	 2561	 จำานวัน	 197	 ค์น	 ณ	 ห่�องป็ระชุม	 Auditorium	 ชั�น	 12	 อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ	์
โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	

	 ห่ลักส้ติรพื่ยาบัาลศาสติรมห่าบััณฑิูติ	 ในป็ีการศ้กษา	 2562	 เป็็นป็ีแรกท่�สถืาบัันเป็ิดห่ลักส้ติรระดับั 
บััณฑิูติศ้กษา	 ค่์อ	 ห่ลักส้ติรพื่ยาบัาลศาสติรมห่าบััณฑูิติ	 สาขึ้าวัิชาการพื่ยาบัาลผู้้�ให่ญ่และผู้้�ส้งอายุ	 ม่นักศ้กษา 
จำานวัน	6	ค์น	

พิื่ธ่พื่ระราชทานป็ริญญาบััติร	สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย	ป็ระจำาปี็การศ้กษา	2561

ผู้้�บัริห่าร	ค์ณาจารย์	และบััณฑิูติ	สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย	ป็ระจำาปี็การศ้กษา	2561
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ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	2		สร้�งองคำ์คำว�มร่้	 นำวัติ์กรรมที�เป็นำประโยู่ชินำ์ติ์�อก�รพัฒนำ�ด็้�นำสุขภ�พของ	
	 ประเทศและจุด็เน้ำนำของสถั�บัันำ

ในปี็	พื่.ศ.	2562	ม่จำานวันผู้ลงานวิัจัย	ทุนสนับัสนุนการวิัจัย	บัทค์วัามวิัชาการ	และโค์รงการต่ิางๆ	ดังน่�
	 1.	 ผู้ลงานต่ิพิื่มพ์ื่	 ม่บัทค์วัามวิัจัยท่�ต่ิพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ในวัารสารวิัชาการระดับันานาชาติิ	 จำานวัน	 2	 เร่�อง	
และระดับัชาติิ	จำานวัน	10	เร่�อง

	 2.	บัทค์วัามวิัชาการท่�ต่ิพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ในวัารสารวิัชาการระดับัชาติิ	จำานวัน	21	เร่�อง

	 3.	 ทุนการวิัจัยและส่งเสริมให่�อาจารย์ขึ้อรับัทุนวิัจัยจากห่น่วัยงานภายนอกรวัมทั�งสนับัสนุน 
ทุนการต่ิพิื่มพื่์บัทค์วัามวิัจัย	 ป็ีงบัป็ระมาณ	 2562	 ได�แก่	 ทุนสนับัสนุนภายในสถืาบััน	 จำานวัน	 4	 โค์รงการ	
ทุนสนับัสนุนภายนอกสถืาบััน	จำานวัน	17	โค์รงการ	ทุนสนับัสนุนท่�เป็็นการร่วัมม่อระห่ว่ัางสถืาบัันกับัศ้นย์สมเด็จ 
พื่ระเทพื่รัตินฯ	จำานวัน	1	โค์รงการ	และทุนสนับัสนุนการต่ิพิื่มพ์ื่บัทค์วัามวิัจัย	จำานวัน	11	เร่�อง

	 4.	 โค์รงการพัื่ฒนาศักยภาพื่บุัค์ลากรด�านการวิัจัย	 ได�แก่	 โค์รงการพัื่ฒนาศักยภาพื่ด�านงานวิัจัย 
และนวััติกรรม	 โค์รงการอบัรมจริยธรรมการวิัจัยในค์น/มาติรฐานการป็ฏิิบััติิการวิัจัยในค์ลินิกท่�ด่และกิจกรรม 
ค์ลินิกวิัจัย

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	3	 บัริก�รวิชิ�ก�รและวิชิ�ชิีพที�สร้�งท�งเลือกด็้�นำสุขภ�พแก�สังคำมด็้วยู่เคำรือข��ยู่	
	 คำว�มร�วมมือ

ในปี็	พื่.ศ.	2562	ม่โค์รงการบัริการวิัชาการ/วิัชาช่พื่แก่สังค์ม	ดังน่�
	 1.	 โค์รงการส่งเสริมพัื่ฒนาการเด็กติิดผู้้�ติ�องขัึ้ง	 ในพื่ระดำาริพื่ระเจ�าห่ลานเธอพื่ระองค์์เจ�าพัื่ชรกิติิยาภา 
ในทัณฑูสถืานห่ญิง	2	แห่่ง

	 2.	 โค์รงการจัดป็ระชุมวิัชาการ/การอบัรม	 เพ่ื่�อพัื่ฒนาศักยภาพื่บุัค์ลากรสายสาขึ้าพื่ยาบัาลศาสติร์	 
จำานวัน	 5	 เร่�อง	 ได�แก่	 การพัื่ฒนาระบับัการพื่ยาบัาลในการเสริมพื่ลังผู้้�ป็่วัยโรค์ห่ลอดเล่อดสมองเพ่ื่�อลดการ 
ส้บับุัห่ร่�	การบ้ัรณาการการพื่ยาบัาลห่ลอดเล่อดห่วััใจและสมองจากโรงพื่ยาบัาลส่้ชมุชน	การด้แลต่ิอเน่�องและการ 
สร�างเสริมสุขึ้ภาพื่ในผู้้�ส้งอายุโรค์เร่�อรัง	Updated	Competency	of	Nurse	Practitioner	 in	Thailand	4.0		
สำาห่รับัพื่ยาบัาลเวัชป็ฏิิบััติิ	 และพื่ยาบัาลวิัชาช่พื่และการพัื่ฒนาศักยภาพื่พื่ยาบัาลในการด้แลสุขึ้ภาพื่ผู้้�ติ�องขัึ้ง 
ในภาวัะวิักฤติฉุกเฉิน

	 3.	 โค์รงการป็ฐมพื่ยาบัาลและการช่วัยฟ้้�นค่์นช่พื่	 ชุมชนห่ม้่บั�านสกุลทิพื่ย์	 โดยศ้นย์ฝ้ึกอบัรมด�าน 
สุขึ้ภาพื่ในงานสาธารณภัย	ณ	ท่�ทำาการชุมชนห่ม่้บั�านจัดสรรสกุลทิพื่ย์	เขึ้ติทว่ัวััฒนา	กรุงเทพื่มห่านค์ร

	 4.	 การพัื่ฒนาห่น่วัยบัริการการพื่ยาบัาลด�านผู้้�ส้งอายุ	 จำานวัน	 2	 กิจกรรม	 ได�แก่	 กิจกรรมบัริการ
การพื่ยาบัาลพัื่ฒนาศักยภาพื่ผู้้�ส้งอายุรอบัด�านในชุมชน	 และกิจกรรมบัริการวิัชาการในงาน	 Open	 House	
ศ้นย์บัริการการพื่ยาบัาลผู้้�ส้งอายุ
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วัันท่�	7	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์บัริการการพื่ยาบัาลผู้้�ส้งอายุ	ร่วัมจัดกิจกรรมงาน	Open	House	
ณ	อาค์ารสิรินธรานุสรณ์	๖๐	พื่รรษา	สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย

 5.	 การบัริการวิัชาการในกลุ่มผู้้�ป็่วัยโรค์เร่�อรัง	 จำานวัน	 3	 โค์รงการ	 ได�แก่	 การให่�ค์ำาป็ร้กษาผู้้�ติิดเช่�อ	 
HIV/AIDS	จิติอาสานักศ้กษาส่้ชุมชนในการป้็องกันการติิดเช่�อเอชไอว่ั	และการบัริการวิัชาการท่�ชุมชนติ�นแบับั

	 6.	โค์รงการอบัรมห่ลักส้ติรการพื่ยาบัาลเฉพื่าะทาง	จำานวัน	4	สาขึ้า	รวัมผู้้�เขึ้�าอบัรม	จำานวัน	83	ค์น 
ได�แก่	สาขึ้าการพื่ยาบัาลผู้้�ป่็วัยแบับัป็ระคั์บัป็ระค์อง	สาขึ้าการพื่ยาบัาลผู้้�ป่็วัยโรค์ห่ลอดเล่อดสมอง	สาขึ้าการพื่ยาบัาล 
ผู้้�ป่็วัยวิักฤติ	(ผู้้�ให่ญ่และผู้้�ส้งอายุ)	และสาขึ้าการพื่ยาบัาลผู้้�ส้งอายุ	

วัันท่�	17	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	พิื่ธ่มอบัป็ระกาศน่ยบััติร	แก่ผู้้�สำาเร็จการอบัรมห่ลักส้ติร
การพื่ยาบัาลเฉพื่าะทาง	ป็ระจำาปี็การศ้กษา	2561	ณ	ห่�องป็ระชุมห่ม่อมเจ�าห่ญิงมัณฑูารพื่	กมลาศน์

สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย
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	 7.	 เป็ิดอบัรมห่ลักส้ติรป็ระกาศน่ยบััติรผู้้�ช่วัยพื่ยาบัาล	 ในป็ีการศ้กษา	 2560	 ม่นักเร่ยนห่ลักส้ติร 
ป็ระกาศน่ยบััติรผู้้�ช่วัยพื่ยาบัาล	จำานวัน	59	ค์น

วัันท่�	5	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	พิื่ธ่มอบัป็ระกาศน่ยบััติร	แก่ผู้้�สำาเร็จการศ้กษาห่ลักส้ติรป็ระกาศน่ยบััติรผู้้�ช่วัยพื่ยาบัาล	
ป็ระจำาปี็การศ้กษา	2560	ณ	ห่�องป็ระชุมห่ม่อมเจ�าห่ญิงมัณฑูารพื่	กมลาศน์	สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย

	 8.	 จัด	ป็ระชุมเชิงป็ฏิิบััติิการ	 ร่วัมกับักองบัริการทางการแพื่ทย์	 กรมราชทัณฑู์	 และโค์รงการกำาลังใจ 
ในพื่ระดำาริสมเด็จพื่ระเจ�าล้กเธอ	 เจ�าฟ้้าพัื่ชรกิติิยาภา	 นเรนทิราเทพื่ยวัด่	 กรมห่ลวังราชสาริณ่สิริพัื่ชร	 
มห่าวััชรราชธิดา	กระทรวังยุติิธรรม	เร่�อง	การพัื่ฒนาศักยภาพื่พื่ยาบัาลในการด้แลสุขึ้ภาพื่ผู้้�ติ�องขัึ้งในภาวัะวิักฤติ
ฉุกเฉิน	ณ	โรงแรมทวิัน	ทาวัเวัอร์	กรุงเทพื่มห่านค์ร	

วัันท่�	17	-	19	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562		จัดป็ระชุมเชิงป็ฏิิบััติิการร่วัมกับักองบัริการทางการแพื่ทย์	กรมราชทัณฑ์ู
และโค์รงการกำาลังใจในพื่ระดำาริสมเด็จพื่ระเจ�าล้กเธอ	เจ�าฟ้้าพัื่ชรกิติิยาภา	นเรนทิราเทพื่ยวัด่	กรมห่ลวังราชสาริณ่สิริพัื่ชร	
มห่าวััชรราชธิดา	กระทรวังยุติิธรรม	เร่�อง	การพัื่ฒนาศักยภาพื่พื่ยาบัาลในการด้แลสุขึ้ภาพื่ผู้้�ติ�องขัึ้งในภาวัะวิักฤติฉุกเฉิน	

ณ	โรงแรมทวิัน	ทาวัเวัอร์	กรุงเทพื่มห่านค์ร
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ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	4	 สร้�งคำว�มภ�คำภ่มิใจในำภ่มิปัญญ�ไทยู่	 วัฒนำธิรรมไทยู่และนำำ�ปรัชิญ�ของ	
	 เศรษฐกิจพอเพียู่ง	ม�ใช้ิในำวิถีัชีิวิติ์	ชุิมชินำและสังคำม

	 ในปี็	พื่.ศ.	2562	ได�แก่	กิจกรรมเทิดพื่ระเก่ยรติิเน่�องในวัันค์ล�ายวัันพื่ระราชสมภพื่สมเด็จพื่ระศร่นค์รินทรา	 
บัรมราชช	นน่	 กิจกรรมงานวัันกำาเนิดสถืาบััน	 วัันกตัิญญู้	 พิื่ธ่ป็ระดับัเข็ึ้มกาชาดและเข็ึ้มสถืาบััน	 พิื่ธ่สวัมห่มวัก	
กิจกรรมส่บัสานพื่ระพุื่ทธศาสนา	กิจกรรมดนติร่ไทย	งานป็ฐมนิเทศนักศ้กษาให่ม่	งานปั็จฉิมนิเทศผู้้�สำาเร็จการศ้กษา	
และงานเกษ่ยณอายุ	เป็็นติ�น

วัันท่�	16	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่
อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	และนายกสภาสถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย

เสด็จพื่ระราชดำาเนินทรงบัาติรพื่ระสงฆ์์เน่�องในโอกาสวัันกำาเนิดสถืาบััน	(105	ปี็	วิัทยาลัยพื่ยาบัาลสภากาชาดไทย)

วัันท่�	30	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	เป็็นป็ระธานในพิื่ธ่สวัมห่มวัก
นักศ้กษาพื่ยาบัาล	ป็ระจำาปี็การศ้กษา	2561	ณ	ห่�องป็ระชุมห่ม่อมเจ�าห่ญิงมัณฑูารพื่	กมลาศน์	

สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย
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วัันท่�	26	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	เป็็นป็ระธานในพิื่ธ่ป็ระดับัเข็ึ้มกาชาด
และเข็ึ้มสถืาบัันแก่นักศ้กษาพื่ยาบัาลชั�นปี็ท่�	1	ห่ลักส้ติรพื่ยาบัาลศาสติรบััณฑิูติ	ปี็การศ้กษา	2562	
ณ	ห่�องป็ระชุมห่ม่อมเจ�าห่ญิงมัณฑูารพื่	กมลาศน์	สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	5	 พัฒนำ�ระบับับัริห�รจัด็ก�รองค์ำกรแบับัยัู่�งยืู่นำด้็วยู่หลักธิรรม�ภิบั�ลและปรัชิญ�	
	 ของเศรษฐกิจพอเพียู่ง

1.	ด้็�นำก�รประกันำคุำณภ�พ

	 การป็ระชุมสภาสถืาบััน	ค์รั�งท่�	21	วัันท่�	24	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	อนุมัติิการใช�	AUN-QA	ระดับัห่ลักส้ติร 
พื่ยาบัาลศาสติรบััณฑิูติ	 และห่ลักส้ติรพื่ยาบัาลศาสติรมห่าบััณฑิูติ	 ตัิ�งแติ่ป็ีการศ้กษา	 2562	 เป็็นติ�นไป็	 และใน 
การป็ระชุมสภาสถืาบััน	 ค์รั�งท่�	 24	 วัันท่�	 27	 ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	 2562	 สภาสถืาบัันม่มติิอนุมัติิให่�ใช�เกณฑู์คุ์ณภาพื่ 
การศ้กษาเพ่ื่�อการดำาเนินการท่�เป็็นเลิศ	(EdPEx)	ระดับัสถืาบัันและสำานักวิัชา	ตัิ�งแต่ิปี็การศ้กษา	2562	เป็็นติ�นไป็

วัันท่�	2	-	4	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะกรรมการบัริห่ารห่ลักส้ติรพื่ยาบัาลศาสติรบััณฑิูติร่วัมกับัค์ณะกรรมการป็ระกันคุ์ณภาพื่
การศ้กษาและการวิัจัย	ได�จัดอบัรมผู้้�ป็ระเมินคุ์ณภาพื่การศ้กษาภายในระดับัห่ลักส้ติรติามเกณฑ์ู	AUN-QA	for	Programme	

Assessment	Version	3.0	โดย	รศ.ดร.กัญญดา	อนุวังศ์	และค์ณะวิัทยากรจาก	ทป็อ.	ณ	ห่�อง	404	อาค์ารเฉลิมพื่ระเก่ยรติิฯ	ชั�น	4
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วัันท่�	10	-	11	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2562	จัดการติรวัจป็ระเมินคุ์ณภาพื่ภายใน	ระดับัค์ณะและสถืาบััน	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562
ติามค่้์ม่อป็ระกันคุ์ณภาพื่การศ้กษาภายในสถืานศ้กษาระดับัอุดมศ้กษา	ขึ้องสำานักงานค์ณะกรรมการการอุดมศ้กษา	(สกอ.)	

โดยม่ผู้ลการป็ระเมินคุ์ณภาพื่ภายในภาพื่รวัม	ระดับัค์ณะ	และระดับัสถืาบััน	อย้่ในระดับัด่มาก
ม่ค์ะแนนเฉล่�ยเท่ากับั	4.51	และ	4.77	ติามลำาดับั	(ค์ะแนนเต็ิม	5)

2.	ก�รประเมินำคุำณธิรรมและคำว�มโปร�งใสในำก�รด็ำ�เนิำนำง�นำของหนำ�วยู่ง�นำภ�คำรัฐ

	 สถืาบัันได�รับัการป็ระเมินคุ์ณธรรมและค์วัามโป็ร่งใสในการดำาเนินงานขึ้องห่น่วัยงานภาค์รัฐ	 ป็ระจำาป็ี 
งบัป็ระมาณ	 2562	 (ITA)	 จากสำานักงานค์ณะกรรมการป็้องกันและป็ราบัป็รามการทุจริติแห่่งชาติิ	 (ป็.ป็.ช.)	
เป็็นปี็แรก	และได�รับัผู้ลป็ระเมินในระดับั	A	ค์ะแนนป็ระเมิน	88.86	โดยเป็็นสถืาบัันท่�ม่ค์ะแนนส้งในลำาดับัท่�	23	
ขึ้องกลุ่มสถืาบัันอุดมศ้กษาทั�งป็ระเทศ	83	แห่่ง	และเป็็นลำาดับัท่�	424	ขึ้องป็ระเทศ	จากจำานวันห่น่วัยงานทั�งห่มด	
8,299	ห่น่วัยงาน

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	6	 ขยู่�ยู่คำว�มร�วมมือกับัเคำรือข��ยู่ส�กล

	 ในปี็	พื่.ศ.	2562	ม่ผู้ลการดำาเนินงาน	ดังน่�
	 1.	 การศ้กษาด้งาน/การฝ้ึกอบัรมระยะสั�น/การป็ระชุมวิัชาการ	 และ/ห่ร่อการนำาเสนอผู้ลงานทาง 
วิัชาการในต่ิางป็ระเทศ	ทั�งห่มด	7	ป็ระเทศ	ได�แก่	ป็ระเทศบัร้ไนดารุสซิาลาม	สาธารณรัฐสิงค์โป็ร์	ป็ระเทศญ่�ปุ่็น	
สห่ราชอาณาจักร	เค์ร่อรัฐออสเติรเล่ย	สาธารณรัฐแห่่งสห่ภาพื่พื่ม่า	และไติ�ห่วััน	

	 2.	 บุัค์ค์ล/ห่น่วัยงาน/สถืาบัันการศ้กษาติ่างป็ระเทศเขึ้�ารับัการอบัรม/แลกเป็ล่�ยน/เย่�ยมชม 
กิจการขึ้องสถืาบัันฯ	 ทั�งห่มด	 5	 ป็ระเทศ	 ได�แก่	 สาธารณรัฐป็ระชาชนจ่น	 สาธารณรัฐฝ้รั�งเศส	 สห่รัฐอเมริกา	
ป็ระเทศญ่�ปุ่็น	และป็ระเทศบัร้ไนดารุสซิาลาม	

	 3.	 การได�รับัทุนสนับัสนุนจาก	 China	 Medical	 Board	  เพ่ื่�อเติร่ยมการในการพื่ัฒนาจัดตัิ�งศ้นย์ 
ค์วัามเป็็นเลิศด�านการพื่ยาบัาลผู้้�ส้งอายุ	โดยการพัื่ฒนางานวิัจัยด�านผู้้�ส้งอายุกับัเค์ร่อข่ึ้ายต่ิางป็ระเทศ
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วัันท่�	21	-	26	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562		ผู้ศ.ดร.วัรุณยุพื่า		รอยกุลเจริญ	อธิการบัด่สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	
สภากาชาดไทย	และค์ณะ	เจรจาเร่�อง	บัันท้กขึ้�อติกลงค์วัามร่วัมม่อทางวิัชาการและวิัจัยและค์วัามร่วัมม่อ

ท่�จะเกิดข้ึ้�นอย่างเป็็นร้ป็ธรรมภายห่ลังการทำาบัันท้กขึ้�อติกลง	ณ	Japanese	Red	Cross	Toyota	College	of	Nursing	
และ	Japanese	Red	Cross	Kyushu	International	College	of	Nursing	ป็ระเทศญ่�ปุ่็น

วัันท่�	26	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562		ผู้ศ.ดร.วัรุณยุพื่า	รอยกุลเจริญ	อธิการบัด่สถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	
สภากาชาดไทย	และค์ณะ	ให่�การติ�อนรับั	Prof.	Dr.Kazuyo	Kitaoka,	Dean	of	Faculty	of	Health	Sciences	
และ	Prof.	Masako	Kishimoto,	International	Exchange	Center,	Komatsu	University	ป็ระเทศญ่�ปุ่็น	 
เพ่ื่�อแลกเป็ล่�ยนค์วัามร้�ผู้ลงานวิัชาการและการวิัจัยด�านการพื่ยาบัาลศาสติร์	ติลอดจนนโยบัายค์วัามร่วัมม่อ

ทางวิัชาการ	ด�านการจัดการเร่ยนการสอนและการแลกเป็ล่�ยนนักศ้กษาระดับัทวิัภาค่์ในอนาค์ติ
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วัันท่�	15	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	สถืาบัันได�รับัเก่ยรติิจาก	ศ.เก่ยรติิคุ์ณ	ดร.อฟ้าฟ้	อิบัราฮิม	เมลิส	Visiting	Professor	 
ในโค์รงการ	“Moving	Towards	Excellence	Centers	Through	International	Research	Networks 

(Phase	1:	Elderly	People)”	จากทุนสนับัสนุนขึ้อง	China	Medical	Board	มาร่วัมวัางแนวัทางจัดตัิ�งศ้นย์ค์วัามเป็็นเลิศทาง
การพื่ยาบัาลด�านผู้้�ส้งอายุให่�แก่สถืาบััน	และบัรรยายพิื่เศษ	เร่�อง	“Transitions	Theory:	From	Phenomenon	to	Nursing	

Education,	Research,	and	Practice”	
ณ	ห่�องป็ระชุมคุ์ณอุดม	สุภาไติร	ชั�น	2	อาค์ารเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	6	รอบัพื่ระชนมพื่รรษา

วัันท่�	25	-	27	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	สถืาบัันได�รับัเก่ยรติิจาก	ศ.ดร.โทโมโกะ	ค์าเมอิ	ศาสติราจารย์ป็ระจำาบััณฑิูติวิัทยาลัย	
มห่าวิัทยาลัยนานาชาติิเซินต์ิลุค์ส์	กรุงโติเก่ยวั	ป็ระเทศญ่�ปุ่็น	Visiting	Professor

	ในโค์รงการ	“Moving	Towards	Excellence	Centers	Through	International	Research	Networks
(Phase	1:	Elderly	People)”	จากทุนสนับัสนุนขึ้อง	China	Medical	Board	ร่วัมแลกเป็ล่�ยนค์วัามร้�และแนวัทาง

ในการดำาเนินงานวิัจัยร่วัมกันเก่�ยวักับัการด้แลสุขึ้ภาพื่ผู้้�ส้งอายุ	และบัรรยายพิื่เศษ	เร่�อง	“Experience	in	Research	Focused	
on	Improving	Elders’	Health	atarious	Research	Settings”	และ	“Lessons	Learned	from	WHO	Collaborating	

Center	for	Primary	Care/	People-Centered	Care,	St.	Luke’s	International	University,	 
Tokyo	to	Establishment	of	STIN	Nursing	Excellence	Center	for	the	Elders’	Health”
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	วิสัยู่ทัศน์ำ	
	 สถืาบัันท่�ให่�บัริการด�านฟ้้�นฟ้้สมรรถืภาพื่ท่�ม่ช่�อเส่ยงขึ้องชาติิ	เป็็นแห่ล่งค์วัามร้�	สร�างงานวิัจัยและม่การ
พัื่ฒนาตินเองอย่างต่ิอเน่�อง

ภ�รกิจ
	 ม่ห่น�าท่�ให่�บัริการรักษาพื่ยาบัาล	 ฟ้้�นฟ้้สมรรถืภาพื่ขึ้องร่างกาย	 จิติใจ	 สังค์มและเศรษฐกิจแก่ผู้้�ป็่วัย 
ทุพื่พื่ลภาพื่	ให่�สามารถืกลับัไป็ใช�ช่วิัติในสังค์มได�อย่างม่คุ์ณภาพื่	ติลอดจนส่งเสริมวิัชาการด�านเวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์
ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	1	บัริก�รท�งก�รแพทย์ู่และส�ธิ�รณสุขที�เป็นำเลิศและคำรบัวงจร
เป้�หม�ยู่ก�รให้บัริก�รที�	1	ป็ระชาชนได�รับับัริการทางการแพื่ทย์และสาธารณสุขึ้ท่�เป็็นเลิศ
ผู้ลผู้ลิติ์ที�	1	 การบัริการรักษาพื่ยาบัาล	 ฟ้้�นฟ้้สภาพื่	 สร�างเสริมสุขึ้ภาพื่และป็้องกันโรค์ให่�ป็ระชาชนรวัมทั�ง 
	 ผู้้�ด�อยโอกาส
ผู้ลผู้ลิติ์ที�	5	 ผู้ลิติแพื่ทย์ผู้้�เช่�ยวัชาญเฉพื่าะทางและบุัค์ลากรทางด�านสาธารณสุขึ้

ง�นำบัริก�รรักษ�ฟ้้�นำฟ่้สมรรถัภ�พผู้่้ป่วยู่

	 การให่�บัริการฟ้้�นฟ้้สภาพื่ผู้้�ป็่วัยเป็็นการให่�บัริการเฉพื่าะด�านทางเวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	 โดยท่มสห่วัิชาช่พื่	
ป็ระกอบัด�วัย	 แพื่ทย์	 พื่ยาบัาล	 นักกายภาพื่บัำาบััด	 นักกิจกรรมบัำาบััด	 นักอรรถืบัำาบััด	 นักดนติร่บัำาบััด	
นักจิติวิัทยา	 นักสังค์มสงเค์ราะห่์	 และนักโภชนาการ	 เพ่ื่�อให่�ผู้้�ป็่วัยได�รับัการฟ้้�นฟ้้อย่างเต็ิมร้ป็แบับัและบัรรลุ
ติามเป็้าห่มายท่�ทางท่มเวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	 ได�ร่วัมกันกำาห่นดไวั�ติามสภาพื่ขึ้องผู้้�ป็่วัยแติ่ละราย	 ดังนั�น	 ผู้้�ป็่วัยท่�จะ
เขึ้�ามารับับัริการจะติ�องเป็็นผู้้�ป็่วัยในท่�ได�รับัการติรวัจป็ระเมินจากแพื่ทย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้ก่อนเขึ้�ารับัการฟ้้�นฟ้้ 
ในศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	สำาห่รับัการให่�บัริการผู้้�ป่็วัยนอกนั�นรับัเฉพื่าะผู้้�ป่็วัยเด็กพัื่ฒนาการช�า
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สถิัติิ์แสด็งจำ�นำวนำผู้่้ป่วยู่ในำ	และผู้่้ป่วยู่นำอก	(ร�ยู่)
	ศ่นำย์ู่เวชิศ�สติ์ร์ฟ้้�นำฟ่้	เปรียู่บัเทียู่บัระหว��งปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	–	2562

สถิัติิ์จำ�นำวนำผู้่้ป่วยู่ในำ	(ร�ยู่)	ศ่นำย์ู่เวชิศ�สติ์ร์ฟ้้�นำฟ่้	
จำ�แนำกติ์�มกลุ�มโรคำเปรียู่บัเทียู่บัระหว��งปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2560	–	2562

ง�นำส�งเสริมวิชิ�ก�รด้็�นำเวชิศ�สติ์ร์ฟ้้�นำฟ่้
	 นอกจากภารกจิด�านการให่�บัรกิารทางเวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้แก่ผู้้�ป่็วัยพิื่การห่ร่อทุพื่พื่ลภาพื่แล�วั	ศ้นย์เวัชศาสติร์ 
ฟ้้�นฟ้้	ได�ดำาเนินกิจการติามวิัสัยทัศน์	และแผู้นป็ฏิิบััติิงานป็ระจำาปี็	ท่�จะเป็็นแห่ล่งค์วัามร้�	สร�างงานวัจัิยดังต่ิอไป็น่�	ค่์อ

1.	เป็นำแหล�งฝึ่กอบัรม	ฝึ่กภ�คำปฏิิบััติิ์และศึกษ�ด่็ง�นำของบุัคำล�กรท�งก�รแพทย์ู่		
	 1.1	ฝึ้กอบัรมแพื่ทย์ป็ระจำาบั�านด�านเวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้ร่วัมกับัภาค์วิัชาเวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	
จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	จำานวัน	7	ค์น
	 1.2	 ฝ้ึกภาค์ป็ฏิิบััติิสำาห่รับันักศ้กษากายภาพื่บัำาบััดและนักศ้กษากิจกรรมบัำาบััด	 จำานวัน	 84	 ค์น 
จาก	15	สถืาบััน
	 1.3	ติ�อนรับัผู้้�มาศ้กษาด้งานและเย่�ยมชมกิจการ	จำานวัน	498	ค์น
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วัันท่�	30	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะอนุกรรมาธิการพิื่จารณาศ้กษา	ด�านการด้แลรักษาพื่ยาบัาลผู้้�ส้งอายุแบับัค์รบัวังจร
ในค์ณะกรรมาธิการสาธารณสุขึ้	สภานิติิบััญญัติิแห่่งชาติิ	เขึ้�าศ้กษาด้งาน	ณ	ศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้

วัันท่�	11	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะนักศ้กษาห่ลักส้ติรวิัทยาศาสติรมห่าบััณฑิูติ	สาขึ้าวิัชาวิัทยาศาสติร์ชะลอวััย
มห่าวิัทยาลัยแม่ฟ้้าห่ลวัง	เขึ้�าศ้กษาด้งาน	ณ	ศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้

   วัันท่�	20	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	ค์ณะเจ�าห่น�าท่�กองเวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้	โรงพื่ยาบัาลพื่ระมงกุฎเกล�า
เขึ้�าศ้กษาด้งาน	ณ	ศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้
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วัันท่�	2	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ณะอาจารย์	นิสิติแลกเป็ล่�ยนป็ระเทศสิงค์โป็ร์	และเจ�าห่น�าท่�ค์ณะกายภาพื่บัำาบััด
มห่าวิัทยาลัยศร่นค์รินทรวิัโรฒ	เขึ้�าศ้กษาด้งาน	ณ	ศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้

2.	ก�รให้คำว�มร้่ส่�ประชิ�ชินำ	
	 แพื่ทย์	 พื่ยาบัาล	 และนักกายภาพื่บัำาบััด	 ได�รับัเชิญเป็็นวิัทยากรบัรรยายพิื่เศษให่�แก่ห่น่วัยงานติ่างๆ	 
ในปี็ป็ระมาณ	2562	จำานวันทั�งสิ�น	20	ค์รั�ง

3.	ผู้ลง�นำวิจัยู่
	 3.1	Tangjade	A,	Sukonthamarn	K.	The	Thai	Red	Cross	Fall	Risk	Assessment	and	Prevention	
(TRC-FRAP)	Guidelines.	ASEAN	J	Rehabil	Med	2019;29(1):14-20	
	 3.2	Sukonthamarn	K,	Rerkmoung	S,	Konjen	N,	Charoenlimprasert	J,	Sriaoum	S.	Effectiveness	
of	Anti-Gravity	Treadmill	Training	in	Improving	Walking	Capacity	and	Balance	in	Hemiparetic	Stroke	
Patients:	A	Randomized	Controlled	Trial.	J	Med	Assoc	Thai	2019;102(9):982-90

กิจกรรม/โคำรงก�รพิเศษ

วัันท่�	11	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2561	โค์รงการการส่�อสารและจัดการค์วัามขัึ้ดแย�งอย่างสร�างสรรค์์	บัรรยายพิื่เศษหั่วัขึ้�อ
“ส่�อสารอย่างไรให่�ผู้้�รับับัริการป็ระทับัใจ”	และวัันท่�	16	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2561	ในหั่วัขึ้�อ	

“แนวัทางการจัดการเม่�อเกิดขึ้�อขัึ้ดแย�งระห่ว่ัางผู้้�ให่�และผู้้�รับับัริการ”
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วัันท่�	23	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	การป็ระชุมวิัชาการป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	บัรรยายพิื่เศษ	เร่�อง	การด้แลผู้้�ส้งอายุแบับัองค์์รวัม 
	และการด้แลผู้้�ส้งอายุในระยะสุดท�ายขึ้องช่วิัติ	ณ	ห่�องป็ระชุม	ชั�น	6	ต้ิกศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้

วัันท่�	27	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	โค์รงการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติิการช่วัยช่วิัติขัึ้�นพ่ื่�นฐานในเด็ก
ณ	ห่�องป็ระชุม	ชั�น	6	ต้ิกศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้

 วัันท่�	23	กรกฎาค์ม		พื่.ศ.	2562	โค์รงการอบัรมเชิงป็ฏิิบััติิการช่วัยช่วิัติผู้้�ป่็วัยเม่�อเกิดภาวัะฉุกเฉินป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562
ณ	ห่�องป็ระชุมชั�น	6	ต้ิกศ้นย์เวัชศาสติร์ฟ้้�นฟ้้
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วิสัยู่ทัศน์ำ	
	 ห่าดวังติาได�เพ่ื่ยงพื่อ	ผู้้�ป่็วัยรอไม่นาน	ศ้นย์ดวังติามาติรฐาน	บัริการค์รบัวังจร

พันำธิกิจ
	 1.	เป็็นศ้นย์กลางในการรับัแสดงค์วัามจำานงบัริจาค์ดวังติาจากผู้้�ม่กุศลจิติ
	 2.	เป็็นศ้นย์กลางการจัดเก็บัและรวับัรวัมดวังติาจากผู้้�เส่ยช่วิัติ	เพ่ื่�อมอบัให่�โรงพื่ยาบัาลห่ร่อจักษุแพื่ทย์ 
สำาห่รับันำาไป็ใช�ในการรักษาผู้้�ป่็วัยกระจกติาพิื่การอย่างเท่าเท่ยมและยุติิธรรม
	 3.	เป็็นศ้นย์กลางป็ระสานงานให่�ผู้้�ป่็วัยกระจกติาพิื่การ	ได�รับัการรักษาจากจักษุแพื่ทย์
	 4.	 เป็็นศ้นย์กลางในการฝึ้กอบัรมและให่�ค์วัามร้�แก่บุัค์ลากรทางการแพื่ทย์	 ในเร่�องการเจรจา	การจัดเก็บั 
ดวังติาและการผู่้าตัิดเป็ล่�ยนกระจกติา	ติลอดจนให่�ค์วัามร้�แก่ป็ระชาชนเก่�ยวักับัโรค์ติาและวิัธ่ถืนอมดวังติา

กลยุู่ทธ์ิ
	 1.	 พัื่ฒนาให่�เป็็นศ้นย์ดวังติาขึ้องป็ระเทศไทย	 ท่�ม่การจัดห่าและบัริการดวังติาอย่างค์รบัวังจร 
	 2.	 พื่ัฒนาร้ป็แบับัการรณรงค์์ป็ระชาสัมพัื่นธ์และการเค์ล่�อนไห่วัทางสังค์มให่�ทั�วัถ้ืงทุกกลุ่มเป็้าห่มาย 
และค์รอบัค์ลุมทุกพ่ื่�นท่�อย่างต่ิอเน่�อง

				“ด็วงติ์�เร�ค่ำ�นีำ�แสนำมีคำ��								เกินำกว��จะทิ�งไปให้ส่ญเปล��	
เร�ไม�อยู่่�	เร�ไม�ใช้ิ	นัำยู่น์ำติ์�เร�								ให้คำนำเข�เก็บัไว้ใช้ิ	เร�ได้็บุัญ”	

สมเด็จพื่ระนางเจ�าสิริกิติิ�	พื่ระบัรมราชิน่นาถื	พื่ระบัรมราชชนน่พัื่นปี็ห่ลวัง	 
พื่ระราชทานให่�แก่ศ้นย์ดวังติาสภากาชาดไทย	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2540
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	 3.	พัื่ฒนาสมรรถืภาพื่และค์วัามร้�ค์วัามสามารถืขึ้องบุัค์ลากรในห่น่วัยงานเค์ร่อข่ึ้าย	ติลอดจนการสร�าง
แรงจ้งใจในการป็ฏิิบััติิงานด�านการรณรงค์์ให่�ป็ระชาชนแสดงค์วัามจำานงบัริจาค์ดวังติาให่�เพิื่�มมากข้ึ้�น
	 4.	 พัื่ฒนาห่น่วัยงานเค์ร่อขึ้่ายบัริการด�านดวังติา	 ให่�สามารถืดำาเนินงานได�ค์รบัวังจรอย่างม่คุ์ณภาพื่ 
และม่การติ่อเน่�องยั�งย่น	 ผู้้�ป็่วัยกระจกติาพิื่การทุกรายได�รับัการผู้่าตัิดโดยม่ห่น่วัยงานรับัผิู้ดชอบัค์่าใช�จ่าย 
ติามสิทธิขึ้องแต่ิละบุัค์ค์ล	ติลอดจนม่การติิดติามป็ระเมินผู้ลอย่างเป็็นระบับั

	 ในป็ีงบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2562	 ศ้นย์ดวังติาสามารถืจัดห่าดวังติาเพ่ื่�อช่วัยเห่ล่อผู้้�ป็่วัยกระจกติาพื่ิการ 
ให่�ได�รับัการผู่้าตัิดเป็ล่�ยนกระจกติา	ณ	โรงพื่ยาบัาลเค์ร่อข่ึ้ายทั�วัป็ระเทศ	รวัมทั�งสิ�น	984	ราย	และสามารถืรณรงค์์
ให่�ป็ระชาชนเห็่นค์วัามสำาคั์ญขึ้องการบัริจาค์ดวังติาและร่วัมแสดงค์วัามจำานงบัริจาค์ดวังติากับัสภากาชาดไทยได�	
จำานวัน	110,894	ราย	แต่ิจากสถืานการณ์ขึ้องผู้้�ป่็วัยกระจกติาพิื่การในปั็จจุบััน	ม่เพิื่�มข้ึ้�น	ไม่สัมพัื่นธ์กับัจำานวันดวังติา 
บัริจาค์ท่�ห่าได�	 จ้งทำาให่�ผู้้�ป็่วัยรอดวังติาท่�ม่อย้่เดิมรวัมกับั	 ผู้้�ป็่วัยรายให่ม่สะสมเพิื่�มมากข้ึ้�นทุกป็ี	 ขึ้�อม้ล	ณ	 วัันท่�	 
30	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ม่ผู้้�ป่็วัยรอดวังติาบัริจาค์จำานวัน	14,001	ราย	และระยะเวัลารอดวังติาเฉล่�ยป็ระมาณ	
2	-	3	ปี็	

ศ่นำย์ู่ด็วงติ์�	ด็	ำ�เนิำนำง�นำในำลกัษณะก�รจดั็ห�และบัริก�รด็วงติ์�คำรบัวงจร		โดย
	 -	 เผู้ยแพื่ร่ขึ้�อม้ลท่�ถ้ืกติ�องแก่ป็ระชาชนให่�เห็่นคุ์ณค์่าขึ้องการบัริจาค์ดวังติา	 และร่วัมแสดงค์วัามจำานง 
บัริจาค์ดวังติาตัิ�งแต่ิยังม่ช่วิัติอย้่	และบัริจาค์ดวังติาขึ้องญาติิท่�เส่ยช่วิัติแล�วัให่�แก่ศ้นย์ดวังติา
	 -	ดำาเนินการจัดเก็บัดวังติาผู้้�บัริจาค์เม่�อเส่ยช่วิัติ	ติรวัจวิัเค์ราะห์่โลหิ่ติคั์ดกรองโรค์ติิดต่ิอต่ิางๆ	ตัิดแยก 
กระจกติาก่อนจัดสรรกระจกติาท่�ได�มาติรฐานสากลให่�แก่จักษุแพื่ทย์นำาไป็ผู้่าตัิดให่�กับัผู้้�ป็่วัยกระจกติาพิื่การท่� 
ข้ึ้�นทะเบ่ัยนจองดวังติาไวั�กับัศ้นย์ดวังติา
	 -	ติิดต่ิอป็ระสานงานกับัผู้้�ป่็วัยกระจกติาพิื่การ	จักษุแพื่ทย์	และโรงพื่ยาบัาลเค์ร่อข่ึ้าย	เพ่ื่�อให่�ผู้้�ป่็วัยได�รับั 
การผู่้าตัิดเป็ล่�ยนกระจกติาติามลำาดับัการจองดวังติา
	 -	ติิดติามผู้ลการรักษาห่ลังการผู่้าตัิดเป็ล่�ยนกระจกติา	เพ่ื่�อการป็รับัป็รุง	และพัื่ฒนาให่�ด่ยิ�งข้ึ้�น

กิจกรรมติ์��งๆ	ประกอบัด้็วยู่
	 -	การเผู้ยแพื่ร่ป็ระชาสัมพัื่นธ์ร้ป็แบับัต่ิางๆ	ทางส่�อทุกช่องทาง	อย่างต่ิอเน่�อง
	 -	การอบัรมและพัื่ฒนาบุัค์ลากรห่น่วัยงานเค์ร่อข่ึ้ายทั�วัป็ระเทศ
	 -	การส่งเสริมค์วัามร่วัมม่อกับัองค์์กรภาค์รัฐและเอกชน	เพ่ื่�อขึ้ยายห่น่วัยงานเค์ร่อข่ึ้ายให่�สามารถืด้แล
ผู้้�ป่็วัยได�อย่างค์รอบัค์ลุมทั�วัป็ระเทศ
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ก�รด็ำ�เนิำนำง�นำในำปี	พ.ศ.	2562

	 ศ้นย์ดวังติา	 ดำาเนินงานภายใติ�การกำากับันโยบัายขึ้องค์ณะกรรมการจัดห่าและบัริการดวังติา 
แห่่งสภากาชาดไทย	 ซ้ิ�งม่อนุกรรมการ	 2	 ค์ณะ	 ได�แก่	 ค์ณะอนุกรรมการวิัชาการ	 และค์ณะอนุกรรมการห่าทุน	
โดยม่ผู้้�อำานวัยการศ้นย์ดวังติา	 เป็็นหั่วัห่น�าห่น่วัยงาน	 ร่วัมกันวัางแผู้นดำาเนินงาน	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 โดย	
ตัิ�งเป้็าห่มายจัดห่าดวังติา	จำานวัน	1,480	ดวัง	และผู้้�แสดงค์วัามจำานงบัริจาค์ดวังติา	จำานวัน	100,000	ราย

ค์ณะกรรมการจัดห่าและบัริการดวังติาแห่่งสภากาชาดไทย	ชุดท่�	26

โคำรงก�รด็วงติ์�สด็ใส	เทิด็ไท้	84	พรรษ�	มห�ร�ชิินีำ	(ปี	พ.ศ.	2559	–	2564)

	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 ศ้นย์ดวังติายังค์งผู้น้กกำาลังกับัห่น่วัยงานเค์ร่อขึ้่าย	 เช่น	 กระทรวังสาธารณสุขึ้	 
ดำาเนินโค์รงการดวังติาสดใส	 เทิดไท�	 84	 พื่รรษา	 มห่าราชิน่	 เพ่ื่�อรณรงค์์ให่�ม่ผู้้�แสดงค์วัามจำานงบัริจาค์ดวังติา	 
และม่ผู้้�ป็่วัยได�รับัการผู้่าตัิดเป็ล่�ยนกระจกติารวัมทั�งสิ�น	 8,400	 ราย	 เม่�อเสร็จสิ�นโค์รงการฯ	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2564	 
และม่การลงนามค์วัามร่วัมม่อ	 (MOU)	 กับัสำานักงานห่ลักป็ระกันสุขึ้ภาพื่แห่่งชาติิ	 กรมการป็กค์รอง	 สถืาบััน 
การแพื่ทย์ฉุกเฉินแห่่งชาติิ	และกระทรวังสาธารณสขุึ้	เพ่ื่�อนำาขึ้�อม้ลผู้้�แสดงค์วัามจำานงบัรจิาค์ดวังติามาใช�ป็ระโยชน์ 
ร่วัมกัน	ฯลฯ	นอกจากน่�	 ศ้นย์ดวังติาได�ม่การเติร่ยมค์วัามพื่ร�อมในด�านต่ิางๆ	เพ่ื่�อรองรับัการดำาเนินงานท่�จะเกิด
ข้ึ้�นในอนาค์ติ	ป็ระกอบัด�วัย

	 1.	 ห่�องป็ฏิิบััติิการ	 (Cleanroom)	 เพ่ื่�อรองรับัการติัดแยกชั�นกระจกติาและการจัดเติร่ยมเย่�อหุ่�มรก	 
ในห่�องท่�สะอาดป็ราศจากเช่�อโรค์เพ่ื่�อให่�ม่คุ์ณภาพื่ติามมาติรฐานสากล
	 2.	เค์ร่�องม่อทางการแพื่ทย์	เพ่ื่�อรองรับัการตัิดแยกกระจกติาด�วัยนวััติกรรม	DSAEK	และ	DMEK
	 3.	 แผู้นพื่ัฒนาระบับัฐานขึ้�อม้ลศ้นย์ดวังติา	 เพ่ื่�อเช่�อมโยงขึ้�อม้ลระห่วั่างศ้นย์ดวังติาและห่น่วัยงาน 
เค์ร่อข่ึ้าย	ในการเพิื่�มป็ระสิทธิภาพื่การทำางานให่�ทันสมัยสะดวักและรวัดเร็วัยิ�งข้ึ้�น	

	 ทั�งน่�	ศ้นย์ดวังติาจะยังค์งมุ่งมั�นป็ฏิิบััติิห่น�าท่�อย่างเต็ิมค์วัามสามารถื	โดยยด้ห่ลักธรรมาภิบัาลและติระห่นัก	
ถ้ืงคุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องผู้้�ป่็วัยกระจกติาพิื่การให่�ได�รับัการบัริการอย่างเท่าเท่ยมและยุติิธรรม
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ข��วกิจกรรมประจำ�ปี	พ.ศ.	2562

วัันท่�	21	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	นายแผู้น	วัรรณเมธ่	เลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	และ	ผู้ศ.พื่ญ.ลลิดา	ป็ริยกนก	
ผู้้�อำานวัยการศ้นย์ดวังติา	ให่�การติ�อนรับั	Dr.Winston	D.	Chamberlain,	Petti	Associate	Professor	of	Ophthalmology,	
Division	of	Cornea	and	Refractive	Surgery	Casey	Eye	Institute	และ	Mr.	Chris	Stoeger,	Director	of	Portland	
Eye	Bank,	Oregon	สห่รัฐอเมริกา	ในโอกาสเดินทางเย่�ยมชมศ้นย์ดวังติา	ณ	ห่�องรับัรอง	ชั�น	1	อาค์ารเทิดพื่ระเก่ยรติิฯ

วัันท่�	15	กุมภาพัื่นธ์	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์ดวังติา	ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	ร่วัมกับัเค์ร่อเจริญโภค์ภัณฑ์ู	
และบัริษัท	ทร้	ค์อร์ป็อเรชั�น	จำากัด	(มห่าชน)	แถืลงข่ึ้าวัเปิ็ดโค์รงการ	Let	Them	See	Love	2019	

ภายใติ�แนวัคิ์ด	“#ค์นติายไม่น่ากลัวั”	ปี็ท่�	13	ณ	โรงภาพื่ยนติร์	3	ชั�น	5	เอสพื่ลานาด	ซ่ิน่เพื่ล็กซ์ิ	รัชดาภิเษก

วัันท่�	26	-	28	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	ผู้ศ.พื่ญ.ลลิดา	ป็ริยกนก	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์ดวังติา	เป็็นวิัทยากรและค์วับัคุ์มการผู่้าตัิด 
เป็ล่�ยนกระจกติา	ทั�งน่�	ผู้ลจากการฝึ้กป็ฏิิบััติิสามารถืผู่้าตัิดเป็ล่�ยนกระจกติาให่�แก่ผู้้�ป่็วัยกระจกติาพิื่การสำาเร็จ

จำานวัน	2	ราย	ณ	ห่�องผู่้าตัิด	ชั�น	5	โรงพื่ยาบัาลสุรินทร์	จังห่วััดสุรินทร์
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วัันท่�	14	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	นายอนุทิน	ชาญว่ัรก้ล	รองนายกรัฐมนติร่และรัฐมนติร่ว่ัาการกระทรวังสาธารณสุขึ้
	พื่ร�อมด�วัย	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ศักดิ�ชัย	ลิ�มทองกุล	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	และ	นพื่.สุขุึ้ม	กาญจนพิื่มาย

	ป็ลัดกระทรวังสาธารณสุขึ้	ร่วัมลงนามบัันท้กขึ้�อติกลงค์วัามร่วัมม่อสนับัสนุนการพัื่ฒนาการรับับัริจาค์อวััยวัะเน่�อเย่�อ
	และดวังติา	เพ่ื่�อช่วัยเห่ล่อผู้้�ป่็วัยท่�รอการป็ล้กถ่ืายอวััยวัะ	ณ	ห่�องป็ระชุมชัยนาทนเรนทร	

อาค์าร	1	ชั�น	2	สำานักงานป็ลัดกระทรวังสาธารณสุขึ้

วัันท่�	17	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์ดวังติา	จัดพิื่ธ่ทำาบุัญอุทิศส่วันกุศลให่�แก่ผู้้�บัริจาค์ดวังติาท่�ศ้นย์ดวังติาได�นำามาใช�ป็ระโยชน์	
ในวัาระค์รบัรอบัการก่อตัิ�งศ้นย์ดวังติาสภากาชาดไทย	54	ปี็	และมอบัรางวััลให่�ห่น่วัยงานเค์ร่อข่ึ้ายท่�ให่�การสนับัสนุน 

ภารกิจศ้นย์ดวังติาอย่างต่ิอเน่�อง	ณ	โถืงชั�นล่าง	อาค์ารแพื่ทยพัื่ฒน์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

วัันท่�	13	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	นายเรวััติ	อาร่รอบั	ผู้้�ช่วัยเลขึ้านุการรัฐมนติร่ว่ัาการกระทรวังสาธารณสุขึ้	 
เป็็นป็ระธานพิื่ธ่ลงนามค์วัามร่วัมม่อ	(MOU)	“การนำาขึ้�อม้ลผู้้�บัริจาค์อวััยวัะและดวังติามาใช�ป็ระโยชน์ร่วัมกัน”

โดยค์วัามร่วัมม่อขึ้อง	5	ห่น่วัยงาน	ป็ระกอบัด�วัย	สำานักงานห่ลักป็ระกันสุขึ้ภาพื่แห่่งชาติิ	สภากาชาดไทย	กรมการป็กค์รอง	
สถืาบัันการแพื่ทย์ฉุกเฉินแห่่งชาติิ	และกระทรวังสาธารณสุขึ้	ณ	โรงแรมเซ็ินทรา	ศ้นย์ราชการเฉลิมพื่ระเก่ยรติิฯ
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 วิัทยาการก�าวัไกล	วิัจัยศ้กษา	พัื่ฒนาค์วัามร้�	ค์วับัค่้์บัริการ	ป็ระสานงานเค์ร่อข่ึ้าย	กระจายส่้สังค์ม

พันำธิกิจ
	 1.	พัื่ฒนาองค์์ค์วัามร้�	กระบัวันวิัธ่	และบัริการท่�เก่�ยวักับัเอดส์	ทั�งด�านการแพื่ทย์	และสังค์ม	ซ้ิ�งเห่มาะสม 
จำาเป็็นสำาห่รับัสภาพื่เศรษฐกิจ	และสังค์มไทย	โดยอาศัยขึ้บัวันการวิัจัย	และโค์รงการนำาร่องท่�กระทำาอย่างเป็็นระบับั
	 2.	เป็็นท่�ป็ร้กษา	และถ่ืายทอดองค์์ค์วัามร้�	และป็ระสบัการณ์ให่�เกิดป็ระโยชน์กับัทุกภาค์ส่วันขึ้องป็ระเทศ	 
และป็ระเทศในภ้มิภาค์ร่วัมม่อกับัภาค์รัฐ	 และเอกชนทั�งภายใน	 และภายนอกป็ระเทศเพ่ื่�อลดผู้ลกระทบัอันเกิด 
จากเอดส์

กิจกรรม
1.	ง�นำเทียู่นำส�องใจเนืำ�องในำวันำเอด็ส์โลก

วัันท่�	1	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	เสด็จพื่ร�อมด�วัย	
สมเด็จพื่ระเจ�าล้กเธอ	เจ�าฟ้้าพัื่ชรกิติิยาภา	นเรนทิราเทพื่ยวัด่	กรมห่ลวังราชสาริณ่สิริพัื่ชร	มห่าวััชรราชธิดา

ทรงเป็็นป็ระธานงาน	“เท่ยนส่องใจ”	เน่�องในวัันเอดส์โลก	ค์รั�งท่�	27	ณ	ห่�องอเนกป็ระสงค์์	ชั�น	13 
อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์		โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
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 งานเท่ยนส่องใจเน่�องในวัันเอดส์โลก	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	ค์รั�งท่�	27	จัดข้ึ้�นภายใติ�ค์ำาขึ้วััญ	“รวัมพื่ลัง 
ชุมชนยุติิเอดส์”	 โดยสภากาชาดไทยร่วัมกับักระทรวังสาธารณสุขึ้	 กรุงเทพื่มห่านค์ร	 และภาค์ส่วันท่�ทำางานกับั 
ผู้้�ติิดเช่�อ	ทั�งภาค์รัฐ	ภาค์เอกชน	ภาค์ป็ระชาสังค์ม	ชมรมผู้้�ติิดเช่�อ	และค่์ายศิลปิ็นดารา	ร่วัมกันจัดงาน	เม่�อวัันท่�	
1	 ธันวัาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	ณ	 ห่�องอเนกป็ระสงค์์	 ชั�น	 13	 อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์ 
ม่การออกบ๊้ัธนิทรรศการให่�ค์วัามร้�ขึ้องห่น่วัยงานต่ิางๆ	และม่การเขึ้�าพื่บันายกรัฐมนติร่เพ่ื่�อรณรงค์์การจดักิจกรรม 
งานเท่ยนส่องใจ

วัันท่�	19	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ป็ระพัื่นธ์	ภานุภาค์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	
พื่ร�อมด�วัย	นพื่.สุวัรรณชัย	วััฒนายิ�งเจริญชัย	อธิบัด่กรมค์วับัคุ์มโรค์	นำาค์ณะเขึ้�าพื่บันายกรัฐมนติร่	เพ่ื่�อติิดเข็ึ้มรณรงค์์

และป็ระชาสัมพัื่นธ์งานเท่ยนส่องใจเน่�องในวัันเอดส์โลก	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562	ณ	บัริเวัณห่น�าต้ิกบััญชาการ	1	ทำาเน่ยบัรัฐบัาล

2.	ง�นำบัริก�รด้็�นำก�รแพทย์ู่

	 2.1	คำลินิำกนิำรนำ�ม	ศ่นำย์ู่วิจัยู่โรคำเอด็ส์ 
	 เริ�มก่อตัิ�งปี็	พื่.ศ.	2534	เป็็นค์ลินิกให่�ค์ำาป็ร้กษาแนะนำาและติรวัจห่าเช่�อเอชไอว่ั	ท่�ม่ผู้้�มาใช�บัริการมาก
ท่�สุดในป็ระเทศไทย	ในปี็	พื่.ศ.	2562	ม่ผู้้�มารับับัริการติรวัจการติรวัจห่าเช่�อ	HIV	ทั�งห่มด	40,467	ราย	พื่บัติิดเช่�อ	
2,390	ราย	ส่งติรวัจทางห่�องป็ฏิิบััติิการ	229,079	ค์รั�ง	และซ่ิ�อยาติ�านไวัรัส	21,992	ราย

	 2.2	บัริก�รเพร็พ-15	(PrEP-15)
	 เป็็นการให่�บัรกิารเพื่ร็พื่	(PrEP=	Pre-Exposure	Prophylaxis)	ห่ร่อการให่�ยาติ�านไวัรัสเอชไอว่ัก่อนการ 
สัมผัู้สเช่�อ	 สำาห่รับัผู้้�ท่�ม่พื่ฤติิกรรมเส่�ยงท่�ยังไม่ติิดเช่�อเอชไอว่ั	 โดยกินวัันละเม็ดทุกวััน	 อย่างติ่อเน่�องในช่วังท่�ม่ 
ค์วัามเส่�ยงเพ่ื่�อป้็องกันการติิดเช่�อเอชไอว่ั	 เพ่ื่ยงวัันละ	 15	 บัาท	 “เพื่ร็พื่-15”	 ปั็จจุบัันได�เปิ็ดบัริการมากว่ัา	 5	 ปี็	
ม่ผู้้�มารับับัริการจำานวันทั�งสิ�น	4,204	ราย	และยังไม่พื่บัว่ัาม่ผู้้�ติิดเช่�อเอชไอว่ัจากการให่�บัริการน่�เลย
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	 2.3	 บัริก�รเริ�มยู่�ติ์้�นำไวรัสฯ	 ภ�ยู่ในำวันำเด็ียู่วกันำกับัที�ติ์รวจพบัว��ติ์ิด็เชืิ�อในำกรุงเทพมห�นำคำร		
(BKK	Same-Day	ART)
	 เปิ็ดบัริการเม่�อวัันท่�	13	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2560	เป็็นแห่่งแรกขึ้องป็ระเทศไทย	โดยการเริ�มยาติ�านไวัรัส
ภายในวัันเด่ยวักันกับัท่�ติรวัจพื่บัว่ัาติิด
	 ในระยะสองปี็ค์ร้�งท่�ดำาเนินการ	ม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมรับับัริการแล�วั	3,638	ราย	โดย	80%	ได�เริ�มยาติ�านฯ	ภายใน	
1	วััน	7%	เริ�มภายใน	2	วััน	และอ่ก	13%	เริ�มภายใน	7	วััน	ซ้ิ�งนับัเป็็นค์วัามสำาเร็จอย่างส้ง

3.	โคำรงก�รในำพระอุปถััมภ์	พระเจ้�วรวงศ์เธิอ	พระองค์ำเจ้�โสมสวลี	กรมหมื�นำสุทธินำ�รีนำ�ถั

	 3.1	โคำรงก�รชิ�วยู่ลด็ก�รติิ์ด็เอด็ส์จ�กแม�ส่�ล่ก
	 ดำาเนินการจ่ายยาติ�านไวัรัสเอดส์ให่�แก่ห่ญิงตัิ�งค์รรภ์ท่�ติิดเช่�อและทารกทั�วัป็ระเทศ	 เพ่ื่�อลด 
การถื่ายทอดเช่�อเอชไอว่ัจากแม่ส้ ่ล้ก	 จนนำาไป็ส้่นโยบัายขึ้องป็ระเทศในการให่�ยาติ�านไวัรัสส้ติร	 3	 ตัิวั 
กับัห่ญิงตัิ�งค์รรภ์ชาวัไทยทุกค์น	 ตัิ�งแติ่ป็ี	 พื่.ศ.	 2553	 และในป็ี	 พื่.ศ.	 2559	 ป็ระเทศไทยได�รับัเก่ยรติิบััติรจาก 
องค์์การอนามัยโลกในค์วัามสำาเร็จท่�ยุติิปั็ญห่าการถ่ืายทอดเช่�อเอชไอว่ัจากแม่ส่้ล้กเป็็นป็ระเทศท่�สองขึ้องโลก	

	 3.2	โคำรงก�รคืำนำชีิวิติ์ให้พ�อแม�เพื�อล่กน้ำอยู่ที�ปลอด็เอด็ส์	(MTCT-plus)
	 ให่�การด้แลรักษาห่ญิงห่ลังค์ลอดท่�เค์ยได�รับัยาจากโค์รงการชว่ัยลดการติิดเอดส์จากแมส่้่ล้ก	 ติลอดจน	 
สาม่และบุัติรท่� ติิด เช่� อ ไป็ติลอดช่ วิัติ	 เ พ่ื่� อ ให่ �สมาชิกทุกค์นในค์รอบัค์รัวัม่ สุขึ้ภาพื่แข็ึ้งแรง	 ล้กท่� 
ถ้ืกช่วัยให่�ป็ลอดเอดส์แล�วัจะได�ไม่กำาพื่ร�าพื่่อแม่	 ซ้ิ�งม่ค์นไขึ้�ท่�เขึ้�าร่วัมโค์รงการจากโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ	์
และโรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา	ได�รับัยาจากโค์รงการเขึ้�าปี็ท่�	16	ม่จำานวันทั�งสิ�น	720	ราย	
พื่่อแม่ท่�ได�รับัยาติ�านไวัรัส	 ม่สุขึ้ภาพื่แข็ึ้งแรง	 เล่�ยงด้ล้กท่�ไม่ติิดเช่�อจนสำาเร็จการศ้กษา	 ซ้ิ�งเป็็นค์วัามสำาเร็จขึ้อง 
โค์รงการอย่างยิ�ง

	 3.3	โคำรงก�รยู่�ร�ลเท็คำกร�เวียู่ร์	สำ�หรับัหญิงตัิ์�งคำรรภ์ที�ติิ์ด็เชืิ�อเอชิไอวีและม�ฝ่�กคำรรภ์ช้ิ�		
	 เริ�มดำาเนินการเม่�อป็ี	 พื่.ศ.	 2559	 โดยให่�ยาราลเท็ค์กราเว่ัยร์เพิื่�มเขึ้�าไป็จากส้ติรยามาติรฐานสามตัิวั 
แก่ห่ญิงตัิ�งค์รรภ์ท่�ติิดเช่�อและมาฝ้ากค์รรภ์ช�า	เพ่ื่�อลดป็ริมาณเช่�อไวัรัสเอชไอว่ัลงให่�ได�มากท่�สุดก่อนค์ลอด	ปั็จจุบััน 
ม่ห่ญิงตัิ�งค์รรภ์ท่�ติิดเช่�อและมาฝ้ากค์รรภ์ช�า	ได�รับัยาติ�านฯ	จำานวัน	310 ราย	ซ้ิ�งพื่บัว่ัาลดค์วัามเส่�ยงในการติิดเช่�อ 
เอชไอว่ัในทารกได�ถ้ืงสองในสาม	(จาก	7.4%	เห่ล่อ	2.7%)

	 3.4	โคำรงก�ร“เพร็พ”	พระองค์ำโสมฯ	(Princess	PrEP)	
	 เป็็นโค์รงการต่ิอยอดขึ้องโค์รงการลดการติิดเอดส์จากแม่ส่้ล้ก	สภากาชาดไทย	เพ่ื่�อถืวัายเป็็นพื่ระกุศลแด่	
พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	เน่�องในโอกาสท่�ทรงเจริญพื่ระชันษาค์รบั	5	รอบั	
โดยดำาเนินการจัดห่ายาติ�านไวัรัสเอชไอว่ัก่อนการสัมผัู้สเช่�อ	 (เพื่ร็พื่)	 (PrEP=Pre	 –	 Exposure	 Prophylaxis)	 
ให่�ฟ้ร่กับัค์นท่�เส่�ยงซ้ิ�งไม่สามารถืห่าซ่ิ�อยาใช�ได�เอง	 โดยกินล่วังห่น�าเพ่ื่�อป้็องกันการติิดเช่�อเอชไอว่ัได�เก่อบั	100%	 
ป็ัจจุบัันม่ป็ระชากรชายท่�ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์กับัชาย	 และสาวัป็ระเภทสอง	 ท่�ได�รับัการช่วัยเห่ล่อท่�ศ้นย์สุขึ้ภาพื่ชุมชน 
ในกรุงเทพื่มห่านค์ร	สงขึ้ลา	ชลบุัร่	 และเช่ยงให่ม่	 จำานวันทั�งสิ�นกว่ัา	 6,218	 ราย	 ซ้ิ�งเท่ากับัร�อยละ	 55	ขึ้องผู้้�ท่� 
ได�รับัเพื่ร็พื่ทั�วัป็ระเทศไทย	
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4.	ง�นำวิจัยู่ท�งก�รแพทย์ู่

	 4.1	โคำรงก�รวิจัยู่ของศ่นำย์ู่ประส�นำคำว�มร�วมมือระหว��งไทยู่-ออสเติ์รเลียู่-เนำเธิอร์แลนำด์็	เพื�อก�รศึกษ�	
วิจัยู่ท�งคำลินิำกด้็�นำโรคำเอด็ส์	(HIV-NAT)
	 ติลอดระยะเวัลา	22	ปี็ท่�ผู่้านมา	HIV-NAT	ได�ค์�นค์วั�าและวิัจัยพัื่ฒนาเพ่ื่�อให่�ได�ส้ติรยาท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่และ 
ป็ระสิทธิผู้ลค์วับัค้์่กับัการป็รับัวิัธ่การกินยาให่�ง่ายข้ึ้�น	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 ได�ม่โค์รงการวิัจัยให่ม่ท่�สำาคั์ญและ 
เป็็นป็ระโยชน์	จำานวันทั�งสิ�น	11	โค์รงการ	เป็็นโค์รงการวิัจัยในผู้้�ให่ญ่	และเป็็นท่�น่ายนิด่ว่ัาผู้้�ติิดเช่�อกว่ัา	3,500	ค์น	
ได�รับัยาและการด้แลอย่างต่ิอเน่�อง	โดยเป็็นผู้้�ติิดเช่�อท่�เป็็นอาสาสมัค์รกลุ่มแรกท่�อย้ใ่นโค์รงการวิัจัยขึ้อง	HIV-NAT	
มากกว่ัา	19	ปี็	และม่ผู้ลงานท่�ได�รับัการต่ิพิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่ในวัารสารระดับันานาชาติิถ้ืง	45	ผู้ลงาน

	 4.2	โคำรงก�รขยู่�ยู่ก�รเข้�ถึังบัริก�รสุขภ�พที�ยัู่�งยืู่นำ	โด็ยู่มีชุิมชินำเป็นำหุ้นำส�วนำ	(USAID	Community	
Partnership	Project)	
	 เป็็นโค์รงการท่�อย้ภ่ายใติ�โค์รงการนำาร่องการจัดบัริการสุขึ้ภาพื่โดยชุมชน	(KPLHS)	ซ้ิ�งศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	
ร่วัมกับัสมาค์มฟ้้าส่รุ�งแห่่งป็ระเทศไทย	 ม้ลนิธิเพ่ื่�อนพื่นักงานบัริการ	และม้ลนิธิเอ็มพื่ลัส	 ในการให่�การสนับัสนุน 
ทางวิัชาการในร้ป็แบับัศ้นย์ฝ้ึกอบัรมสำาห่รับัพัื่ฒนาศักยภาพื่องค์์กรชุมชนให่�สามารถืให่�บัริการด�านสุขึ้ภาพื่ 
ได�อย่างม่คุ์ณภาพื่	 รวัมทั�งการผู้ลักดันให่�ม่ระบับัการออกใบัป็ระกาศน่ยบััติรจากห่น่วัยงานภาค์รัฐเพ่ื่�อรับัรอง 
เจ�าห่น�าท่�ชุมชนและองค์์กรชุมชนในการให่�บัริการป็้องกันและด้แลรักษาเอชไอว่ัอย่างถ้ืกติ�อง	 โดยโค์รงการ 
ได�รับัการสนับัสนุนงบัป็ระมาณจากองค์์กร	 USAID	 ในการดำาเนินงานระยะเวัลา	 3	 ป็ี	 เริ�มตัิ�งแติ่เด่อนกันยายน	 
พื่.ศ.	2560	ถ้ืง	เด่อนสิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2563	

	 4.3	 โคำรงก�รก�รศึกษ�ปฏิิกิริยู่�ระหว��งฮอร์โมนำเพื�อก�รข้�มเพศกับัยู่�ติ์้�นำไวรัสเอชิไอวี	
ในำส�วประเภทสอง	(iFACT)
	 เป็็นโค์รงการเพ่ื่�อศ้กษาป็ฏิิกิริยาท่�ม่ผู้ลติ่อกันระห่วั่างฮอร์โมนเพ่ื่�อการขึ้�ามเพื่ศกับัยาติ�านไวัรัสเอชไอว่ั 
ในสาวัป็ระเภทสอง	 (iFACT)	 ซ้ิ�งถ่ือวั่าเป็็นโค์รงการวัิจัยชิ�นแรกขึ้องโลก	 โดยจะใช�ระยะเวัลาศ้กษาวิัจัยป็ระมาณ	 
1	 ป็ี	 เริ�มดำาเนินการเด่อนมกราค์ม	 พื่.ศ.	 2561	 เป็ิดรับัอาสาสมัค์รท่�เป็็นสาวัป็ระเภทสองท่�ม่ผู้ลเล่อดเป็็นลบั 
20	ราย	และอาสาสมัค์รท่�ม่ผู้ลเล่อดเป็็นบัวัก	20	ราย	ในปี็ท่�ผู่้านมา	ผู้ลเบ่ั�องติ�นท่�ได�จากการวิัจัยอาสาสมัค์รท่�ม่ 
ผู้ลเล่อดเป็็นลบั	ค่์อ	เพื่ร็พื่	(PrEP)	ไม่ม่ผู้ลกระทบัใดๆ	ต่ิอระดับัฮอร์โมนเพ่ื่�อการขึ้�ามเพื่ศ	ในขึ้ณะท่�ฮอร์โมนเพ่ื่�อ 
การขึ้�ามเพื่ศส่งผู้ลต่ิอระดับัขึ้องเพื่ร็พื่เล็กน�อย		

	 4.4	โคำรงก�ร	ก�รศึกษ�ก�รติิ์ด็เชืิ�อฮิวแมนำแพปพิลโลม�ไวรัส	(Human	papillomavirus)	และ	
รอยู่โรคำระยู่ะก�อนำเป็นำมะเร็งป�กทว�รหนัำกในำกลุ�มชิ�ยู่ไทยู่ที�มีเพศสัมพันำธิ์กับัชิ�ยู่และติ์ิด็เชืิ�อเอชิไอวี	
ในำระยู่ะเฉียู่บัพลันำ
	 เป็็นโค์รงการเพ่ื่�อศ้กษาค์วัามชุกและอุบััติิการณ์ขึ้องรอยโรค์ระยะก่อนเป็็นมะเร็งป็ากทวัารห่นักขัึ้�นส้ง	 
และป็ัจจัยเส่�ยงท่�ม่ค์วัามสัมพัื่นธ์กับัการเกิดรอยโรค์ระยะก่อนเป็็นมะเร็งป็ากทวัารห่นักขัึ้�นส้ง	 ในกลุ่มชายท่�ม่ 
เพื่ศสัมพัื่นธ์กับัชายท่�ได�รับัยาติ�านไวัรัสขึ้ณะติิดเช่�อเอชไอว่ัในระยะเฉ่ยบัพื่ลัน	
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	 4.5	 โคำรงก�รวิจัยู่เรื�องคำว�มสัมพันำธิ์ของก�รใชิ้ส�รกลุ�มแอมเฟ้ติ์�มีนำกับัอุบััติ์ิก�รณ์ก�รติ์ิด็เชืิ�อ	
เอชิไอวีและก�รกินำยู่�ติ์้�นำไวรัสอยู่��งสมำ��เสมอในำกลุ�มชิ�ยู่ที�มีเพศสัมพันำธิ์กับัชิ�ยู่และส�วประเภทสอง	
ในำประเทศไทยู่
	 เป็็นโค์รงการศ้กษาวัิจัยถ้ืงค์วัามสัมพัื่นธ์ขึ้องการใช�สารเสพื่ติิดกลุ่มแอมเฟ้ติาม่นกับัอุบััติิการณ์การติิด
เช่�อเอชไอว่ัและผู้ลติ่อการกินยาติ�านไวัรัสอย่างสมำ�าเสมอในกลุ่มชายท่�ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์กับัชายและสาวัป็ระเภทสอง	 
นอกจากน่�ทางโค์รงการวิัจัยจะป็ระเมินผู้ลกระทบัขึ้องการใช�สารกลุ่มแอมเฟ้ติาม่นกับัอุบััติิการณ์การติิด 
เช่�อเอชไอว่ั	 อัติราการเกิดโรค์ติิดติ่อทางเพื่ศสัมพัื่นธ์	 และค์วัามสมำ�าเสมอในการกินยาป็้องกันก่อนการสัมผัู้สเช่�อ 
เอชไอว่ั	 ในกลุ่มผู้้�ท่�ไม่ติิดเช่�อเอชไอว่ั	 และป็ระสิทธิภาพื่ขึ้องการกดป็ริมาณไวัรัสในเล่อดในกลุ่มท่ม่การติิด 
เช่�อเอชไอว่ัและอย้่ในระห่วั่างกินยาติ�านไวัรัส	 ทางโค์รงการวิัจัยจะรับัอาสาสมัค์รท่�ติิดเช่�อเอชไอว่ัและไม่ติิดเช่�อ 
เอชไอว่ัทั�งท่�ใช�สารเสพื่ติิดกลุ่มแอมเฟ้ติาม่นและผู้้�ท่�ไม่ใช�สารเสพื่ติิด	โดยได�เริ�มเปิ็ดรับัอาสาสมัค์รในเด่อน	มกราค์ม	
พื่.ศ.	2561	จนถ้ืงปั็จจุบััน	ม่อาสาสมัค์รทั�งสิ�น	1,458	ราย	ท่�เขึ้�าร่วัมโค์รงการ

	 4.6	 โคำรงก�รก�รศึกษ�วิจัยู่ระยู่ะที�	 2บัี/3	 แบับัปกปิด็ข้อม่ลสองท�งเพื�อศึกษ�คำว�มปลอด็ภัยู่
และประสิทธิิภ�พของยู่�ฉีด็คำ�โบัทิกร�เวียู่ร์	 (Cabotegravir)	 เปรียู่บัเทียู่บักับัยู่�ส่ติ์รผู้สมทีโนำโฟ้เวียู่ร์	
ได็โซพรอกซิล	ฟ่้ม�เรติ์/เอ็มทริซิท�บีันำ	(ทีดี็เอฟ้/เอฟ้ทีซี)	ชินิำด็รับัประท�นำวันำละคำรั�ง	สำ�หรับัก�รป้องกันำก�ร	
ติ์ิด็เชืิ�อก�อนำก�รสัมผัู้สในำผู้่้ชิ�ยู่โด็ยู่กำ�เนำิด็และส�วประเภทสองที�ไม�ติิ์ด็เชืิ�อเอชิไอวีและมีเพศสัมพันำธ์ิกับัผู้่้ชิ�ยู่	
(HPTN083)
	 เป็็นโค์รงการศ้กษาวิัจัยขึ้นาดให่ญ่โค์รงการแรก	ท่�ศ้กษาค์วัามป็ลอดภัยและป็ระสิทธิภาพื่ขึ้องยาเพื่ร็พื่	
ชนิดฉ่ดค์าโบัทิกราเว่ัยร์เป็ร่ยบัเท่ยบักับัยาส้ติรผู้สมท่โนโฟ้เว่ัยร์	ไดโซิพื่รอกซิิล	ฟ้้มาเรติ/เอ็มทริซิิทาบ่ัน	(ท่ด่เอฟ้/
เอฟ้ท่ซ่ิ)	 ห่ร่อยาเพื่ร็พื่	 ชนิดเม็ดท่�รับัป็ระทานวัันละค์รั�ง	 สำาห่รับัการป็้องกันการติิดเช่�อก่อนการสัมผัู้สในผู้้�ชาย 
ท่�ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์กับัชายและสาวัป็ระเภทสองท่�ม่ผู้ลเล่อดลบั	 ซ้ิ�งโค์รงการน่�ได�รับัการสนับัสนุนจากสถืาบัันสุขึ้ภาพื่ 
แห่่งชาติิ	สห่รัฐอเมริกา	และจะรับัอาสาสมัค์รท่�ม่ค์วัามเส่�ยงส้งจากห่ลายๆ	ป็ระเทศ	อาทิเช่น	สห่พัื่นธ์สาธารณรัฐ 
บัราซิิล	สาธารณรัฐแอฟ้ริกาใติ�	สห่รัฐอเมริกา	สาธารณรัฐสังค์มนิยมเว่ัยดนาม	และป็ระเทศไทย	โดยม่ระยะเวัลา 
ทำาการวิัจัยป็ระมาณ	4	ปี็ค์ร้�ง	เริ�มตัิ�งแต่ิเด่อนสิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2560	ม่อาสาสมัค์รเขึ้�าโค์รงการทั�งสิ�น	198	ราย	

	 4.7	 โคำรงก�รก�รประเมินำคำว�มเป็นำไปได้็ของก�รใชิ้ชิดุ็ติ์รวจ	ณ	 จุด็ด่็แลผู้่้ป่วยู่	 สำ�หรับัโรคำติ์ดิ็ติ์�อ	
ท�งเพศสัมพันำธิ์และปริม�ณเอชิไอวีไวรัสในำกระแสเลือด็	 ในำศ่นำยู่์สุขภ�พชิุมชินำสำ�หรับัชิ�ยู่ที�มีเพศสัมพันำธิ์	
กับัชิ�ยู่และส�วประเภทสองในำประเทศไทยู่
	 เป็็นโค์รงการเพ่ื่�อป็ระเมินค์วัามเป็็นไป็ได�ขึ้องการใช�ชุดติรวัจ	 ณ	 จุดด้แลผู้้�ป็่วัย	 สำาห่รับัโรค์ติิดติ่อ 
ทางเพื่ศสัมพัื่นธ์และป็ริมาณเช่�อเอชไอว่ัในศ้นย์สุขึ้ภาพื่ชุมชนสำาห่รับัชายท่�ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์กับัชายและ 
สาวัป็ระเภทสองในป็ระเทศไทย	 ม่ระยะเวัลาดำาเนินโค์รงการ	 2	 ป็ี	 โดยม่เป็้าห่มายรับัอาสาสมัค์รเขึ้�าร่วัม 
โค์รงการวิัจัย	2,000	ค์น	จาก	5	ศ้นย์สุขึ้ภาพื่ชุมชนในป็ระเทศไทย	ค่์อ	ม้ลนิธิเพ่ื่�อนพื่นักงานบัริการท่�กรุงเทพื่มห่านค์ร	 
และพัื่ทยา	 สมาค์มฟ้้าส่รุ�งแห่่งป็ระเทศไทยท่�กรุงเทพื่มห่านค์ร	 และสงขึ้ลา	 และม้ลนิธิเอ็มพื่ลัสท่�เช่ยงให่ม ่
ได�เริ�มดำาเนินการเม่�อเด่อนสิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ปั็จจุบัันม่อาสาสมัค์รจำานวัน	376	ค์นเขึ้�าร่วัมโค์รงการ

	 4.8	โคำรงก�รบัริก�รป้องกันำก�รติิ์ด็เชืิ�อเอชิไอวี
	 ให่�บัริการเชิงรุกแก่กลุ่มชายท่�ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์กับัชายท่�เส่�ยงติ่อการติิดเช่�อเอชไอว่ั	 ในสวันสาธารณะ 
ในเขึ้ติป็ทุมวััน	 เขึ้ติจตุิจักร	 และเขึ้ติพื่ระนค์ร	 ผู้ลการดำาเนินงานตัิ�งแติ่เด่อนมกราค์ม	 –	 กันยายน	 พื่.ศ.	 2562	 
ม่ชายท่�ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์กับัชายเขึ้�าถ้ืงบัริการ	 300	 ราย	 พื่บัติิดเช่�อเอชไอว่ั	 20	 ราย	 คิ์ดเป็็นร�อยละ	 7	 
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ติิดเช่�อซิิฟ้ิลิส	 29	 ราย	 คิ์ดเป็็นร�อยละ	 10	 และติิดเช่�อเอชไอว่ัร่วัมกับัซิิฟ้ิลิส	 จำานวัน	 7	 ราย	 คิ์ดเป็็นร�อยละ	 2	
โดยทุกรายเขึ้�าส่้ระบับัการรักษา

	 4.9	 โคำรงก�รสร้�งเสริมทักษะบัุคำล�กรกรมร�ชิทัณฑ์์ในำด็้�นำโรคำเอด็ส์	 วัณโรคำ	 ไวรัสตัิ์บัอักเสบับั	ี	
ตัิ์บัอักเสบัซี	และโรคำติิ์ด็ติ์�อท�งเพศสัมพันำธ์ิ
	 ศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	ร่วัมม่อกับั	กรมราชทัณฑ์ู	ในการดำาเนินการพัื่ฒนาศักยภาพื่บุัค์ลากรทางการแพื่ทย์ 
และเจ�าห่น�าท่�อ่�นๆ	 ขึ้องกรมราชทัณฑู์	 ในการให่�ค์วัามร้�ค์วัามเขึ้�าใจและทักษะติ่างๆ	 ในเร่�องโรค์เอดส์	 วััณโรค์	
ไวัรัสตัิบัอักเสบับ่ั	 ตัิบัอักเสบัซ่ิ	 และโรค์ติิดติ่อทางเพื่ศสัมพัื่นธ์	 รวัมทั�งสามารถืนำาองค์์ค์วัามร้�ท่�ได�ไป็ป็รับัใช� 
ในการทำางานและเกิดการบ้ัรณาการ	 ทั�งด�านทรัพื่ยากร	 องค์์ค์วัามร้�	 และผู้ลักดันเชิงนโยบัายท่�ส่งผู้ลให่�ผู้้�ติ�องขัึ้ง 
ได�รับัป็ระโยชน์ส้งสุด	ซ้ิ�งนำาไป็ส่้การยุติิปั็ญห่าเอดส์ขึ้องป็ระเทศไทยในอนาค์ติ
	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 ท่�ผู้่านมา	 ได�จัดทำาค้์่ม่อห่ลักส้ติรการอบัรมสร�างเสริมทักษะบุัค์ลากรกรมราชทัณฑู์	 
ด�านโรค์เอดส์	 วััณโรค์	 ไวัรัสตัิบัอักเสบับ่ั	 ตัิบัอักเสบัซ่ิ	 และโรค์ติิดติ่อทางเพื่ศสัมพัื่นธ์	 และได�ม่จัดการอบัรม 
พัื่ฒนาศักยภาพื่เจ�าห่น�าท่�กรมราชทัณฑ์ู	จำานวัน	31	ค์น	จาก	24	เร่อนจำาในจังห่วััดนนทบุัร่	ป็ทุมธาน่	สมุทรสาค์ร	
นค์รป็ฐม	สงขึ้ลา	พื่ระนค์รศร่อยุธยา	นค์รราชส่มา	และกรุงเทพื่มห่านค์ร

5.	ง�นำบัริก�รด้็�นำสังคำม/ชุิมชินำ/ชิมรมผู้่้ติิ์ด็เชืิ�อ

	 5.1	กิจกรรมชิมรมเพื�อนำวันำพุธิ

กิจกรรม
พ.ศ.	
2560

พ.ศ.	
2561	

พ.ศ.	
2562	

1.	บัริการให่�ค์ำาป็ร้กษาแนะนำาทางโทรศัพื่ท์	(HIV	-	PHONE) 2,965	ราย 2,692	ราย 2,856	ราย		

2.	บัริการให่�ค์ำาป็ร้กษาแนะนำารายบุัค์ค์ล	รายกลุ่ม	ค่้์สมรส	

และค์รอบัค์รัวั	

858	ราย 758	ราย 922	ราย	

3.	บัรรยายให่�ค์วัามร้�ทางวิัชาการแบับัผู้สมผู้สาน	ในการด้แลรักษา

ผู้้�ติิดเช่�อเอชไอว่ั/เอดส์	และพื่บัป็ะกลุ่ม	เพ่ื่�อแลกเป็ล่�ยนในการด้แล

สุขึ้ภาพื่ซ้ิ�งกันและกัน

153	ราย 173	ราย 151	ราย

4.	เป็็นวิัทยากรให่�ค์วัามร้�	ค์วัามเขึ้�าใจเก่�ยวักับัเอชไอว่ั/เอดส์	

โรค์ติิดต่ิอทางเพื่ศสัมพัื่นธ์	วิัธ่การป้็องกัน	ติลอดจนการส่งเสริม	

การอย้่ร่วัมกันกับัผู้้�ติิดเช่�อเอชไอว่ั	ในค์รอบัค์รัวั	และสังค์มให่�กับั

ห่น่วัยงานขึ้องรัฐและเอกชน	

34	ค์รั�ง/

8,565	ราย

28	ค์รั�ง/

6,574	ราย

22	ค์รั�ง/

466	ราย

5.	ช่วัยเห่ล่อค์นไขึ้�ท่�ขึ้าดยาติ�านไวัรัส	ในระห่ว่ัางเป็ล่�ยนสิทธิ�การรักษา	 

ห่ร่อขึ้าดยา		

211	ค์รั�ง 138	ค์รั�ง 227	ค์รั�ง

6.	บัริการจัดห่างานให่�ทำา 47	ราย 28	ราย 29	ราย

7.	บัริการย�ายสิทธิ�	เพ่ื่�อเขึ้�าถ้ืงบัริการการรักษา 647	ราย 541	ราย 1,570	ราย		

8.	สงเค์ราะห์่เค์ร่�องอุป็โภค์บัริโภค์ให่�กับัผู้้�ติิดเช่�อท่�ยากจน - 224	ราย 365	ราย
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	 5.2	โคำรงก�รพฒันำ�ศักยู่ภ�พของผู้่ติ้ิ์ด็เชืิ�อเอชิไอวี/เอด็ส์	เพื�อส�งเสริมก�รอยู่่�ร�วมกันำในำคำรอบัคำรวัและสังคำม 
	 เป็็นโค์รงการเพ่ื่�อส่งเสริมสุขึ้ภาพื่ขึ้องผู้้�ติิดเช่�อ/ผู้้�ป่็วัยเอดส์	และผู้้�ท่�ได�รับัผู้ลกระทบัจากเอดส์	รวัมทั�งให่� 
ป็ระชาชนท่�ม่พื่ฤติิกรรมเส่�ยง	ม่ค์วัามร้�	ค์วัามเขึ้�าใจเก่�ยวักับัเอชไอว่ั/เอดส์	โรค์ติิดต่ิอทางเพื่ศสัมพัื่นธ์	วิัธ่การป้็องกัน	
และการอย้ร่่วัมกันกับัผู้้�ติิดเช่�อ/ผู้้�ป่็วัยเอดส์	ในปี็	พื่.ศ.	2562		ม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรมกับัชมรมเพ่ื่�อนวัันพุื่ธ	จำานวันทั�งสิ�น	
6,120	ราย

6.	ง�นำอบัรม/สมัมนำ�

การป็ระชุมวิัชาการระดับันานาชาติิ	(The	20th	Bangkok	International	Symposium	on	HIV	Medicine)	
เม่�อวัันท่�	17	-	19	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	ณ	ศ้นย์ป็ระชุมแห่่งชาติิสิริกิติิ�	กรุงเทพื่มห่านค์ร	โดยม่บุัค์ลากรทางการแพื่ทย์

ทั�งชาวัไทยและชาวัต่ิางชาติิเขึ้�าร่วัมกว่ัา	500	ค์น

วัันท่�	29	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2562	การป็ระชุมสัมมนาติิดติามค์วัามค่์บัห่น�าขึ้องการให่�บัริการเพื่ร็พื่ในป็ระเทศไทย
(Thailand’s	National	PrEP	Forum)	เน่�องในโอกาสท่�พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	

ทรงดำารงติำาแห่น่งท้ติสันถืวัไมติร่ขึ้องโค์รงการเอดส์แห่่งสห่ป็ระชาชาติิ	ด�านการป้็องกันการติิดเช่�อเอชไอว่ั
ป็ระจำาภ้มิภาค์เอเช่ยแป็ซิิฟิ้ค์	ซ้ิ�งม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมสัมมนาจำานวัน	120	ค์น

ณ	ห่�องป็ระชุม	1210	(โซิน	B)	ชั�น	12	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	
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7.	ง�นำคำว�มร�วมมือกับัติ์��งประเทศ

Asian	Red	Cross	and	Red	Crescent	HIV/AIDS	Network	(ART)	ห่ร่อเค์ร่อข่ึ้าย 
สภากาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงด�านโรค์เอดส์แห่่งเอเช่ย	 ก่อตัิ�งข้ึ้�นในป็ี	
ค์.ศ.	 1994	 ติามป็ฏิิญญาสากลท่�ป็ักกิ�งเพ่ื่�อดำาเนินการป็ระสานงานเค์ร่อขึ้่าย 
ค์วัามร่วัมม่อในด�านการทำางานเก่�ยวักับัโรค์เอดส์	 ภายในภ้มิภาค์เอเช่ยติะวัันออก	

และเอเช่ยติะวัันออกเฉ่ยงใติ�	 ในการแลกเป็ล่�ยนองค์์ค์วัามร้�ติลอดจนป็ระสบัการณ์การทำางานท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่	 
เพ่ื่�อท่�จะสามารถืนำาไป็บ้ัรณาการใช�ในป็ระเทศขึ้องสมาชิก	 ป็ัจจุบัันเค์ร่อขึ้่ายม่สมาชิกจำานวัน	 15	 ป็ระเทศ 
รวัมทั�งป็ระเทศไทย	

กิจกรรม	ART	Network	ในำปี	พ.ศ.	2562	

	 1.	ก�รจัด็กิจกรรมรณรงค์ำเนืำ�องในำวันำเอด็ส์โลก	
	 ศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	 ได�รับัทุนสนับัสนุนจาก	 ART	 Network	 จำานวัน	 1,000	 USD	 โดยการให่�ค์วัามร้�	 
เร่�องโรค์เอดส์ผู่้านกิจกรรมการเร่ยนร้�ต่ิางๆ	และการป็ระกวัด	‘Got	Talent’	ในธ่ม	Communities	make	the	
differences	ณ	เร่อนจำา	จังห่วััดป็ทุมธาน่	ซ้ิ�งม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรมจำานวัน	150	ค์น

	 2.	โคำรงก�รส�งเสริมแรงง�นำติ์��งด้็�วล�วและกัมพ่ชิ�ให้เข้�ถึังบัริก�รด้็�นำเอชิไอวี	
	 เป็็นโค์รงการท่�ได�รับัทุนสนับัสนุนจากสภากาชาดอิติาล่ผู่้านสห่พัื่นธ์กาชาดสากลและเส่�ยวัวังเด่อนแดง 
ระห่ว่ัางป็ระเทศ	(International	Federation	of	Red	Cross	and	Red	Crescent	Societies	-	IFRC)	ในการ 
ส่งเสริมแรงงานติ่างด�าวัลาวัและกัมพ้ื่ชาในจังห่วััดห่นองค์ายให่�เขึ้�าถ้ืงบัริการด�านเอชไอว่ั	 โดยดำาเนินงาน 
เป็็นระยะเวัลา	1	ปี็	เริ�มดำาเนินการเม่�อเด่อนตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2562	ท่�ผู่้านมา	ได�ม่การจัดป็ระชุมช่�แจงการดำาเนินงาน 
และห่าร่อเก่�ยวักับัการให่�ค์วัามช่วัยเห่ล่อแรงงานติ่างด�าวัด�านเอชไอว่ักับัห่น่วัยงานท่�เก่�ยวัขึ้�องในจังห่วััด
ห่นองค์าย	 และม่การจัดกิจกรรมรณรงค์์การติรวัจเล่อดห่าเช่�อเอชไอว่ัเน่�องในวัันเอดส์โลกให่�แก่แรงงาน 
ติ่างด�าวัโดยไม่เส่ยค์่าใช�จ่าย	 ณ	 โรงพื่ยาบัาลป็ระจำาอำาเภอติ่างๆ	 ในจังห่วััดห่นองค์าย	 ซ้ิ�งม่แรงงานติ่างด�าวั 
มารับับัริการติรวัจเล่อดจำานวันทั�งสิ�น	60	ราย
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8.	ง�นำด้็�นำประชิ�สัมพันำธ์ิ

วัันท่�	4	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ป็ระพัื่นธ์	ภานุภาค์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	ได�รับัการคั์ดเล่อก
เป็็นผู้้�ท่�ได�รับัรางวััลป็าฐกถืาเก่ยรติิยศ	“N’Galy	Mann	Lecture”	ในพิื่ธ่เปิ็ดการป็ระชุมวิัชาการเอดส์นานาชาติิ	“Conference	

on	Retroviruses	and	Opportunistic	Infections”	ห่ร่อ	‘CROI’	ป็ระจำาปี็	พื่.ศ.	2562
ณ	เม่อง	Seattle	มลรัฐวัอชิงตัิน	สห่รัฐอเมริกา

วัันท่�	25	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	จัดเสวันาแลกเป็ล่�ยนป็ระสบัการณ์	“กว่ัามงจะลง	ไม่ใช่เร่�องง่าย”
โดยม่	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ป็ระพัื่นธ์	ภานุภาค์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	เป็็นป็ระธานเปิ็ดการเสวันา	
และม่	เจเซิล	บัาร์บ่ั	รอยัล	มิสอินเติอร์เนชันแนลค์ว่ัน	2019	พื่ร�อมด�วัย	เอสม่อน	กัญญ์วัรา	แก�วัจ่น	

รองชนะเลิศอันดับัห่น้�งจากป็ระเทศไทย	และ	ญาญ่า	รองชนะเลิศอันดับัสอง	จากสาธารณรัฐป็ระชาชนจ่น	ร่วัมเสวันา
ณ	ห่�องป็ระชุม	7A	ศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	
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วัันท่�	30	เมษายน	พื่.ศ.	2562	พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	โป็รดให่�ผู้้�แทนพื่ระองค์์
ป็ระทานแจกันดอกไม�แสดงค์วัามยินด่แก่	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ป็ระพัื่นธ์	ภานุภาค์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	

ท่�ได�รับัป็ระกาศเก่ยรติิคุ์ณในฐานะเป็็นผู้้�นำาท่�แข็ึ้งแกร่งกว่ัา	30	ปี็	ท่�อุทิศตินในค์วัามพื่ยายามอย่างต่ิอเน่�องเพ่ื่�อพัื่ฒนา
นวััติกรรมวิัธ่การป้็องกันและรักษาเอชไอว่ั	จากโค์รงการเอดส์แห่่งสห่ป็ระชาชาติิ	(UNAIDS)

โดยนายมิเชล	ซิิดิเบั	รองเลขึ้าธิการสห่ป็ระชาติิและผู้้�อำานวัยการบัริห่ารโค์รงการเอดส์แห่่งสห่ป็ระชาชาติิ	เป็็นผู้้�มอบั

วัันท่�	29	พื่ฤษภาค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ป็ระพัื่นธ์	ภานุภาค์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	
นพื่.วิัทิติ	อรรถืเวัชกุล	ป็ระธานเจ�าห่น�าท่�บัริห่ารและกรรมการผู้้�จัดการ	โรงพื่ยาบัาลปิ็ยะเวัท	

Dr.	Stephen	Mills	ผู้้�อำานวัยการระดับัภ้มิภาค์	โค์รงการ	USAID	LINKAGES	ป็ระเทศไทย	และลาวั	
องค์์การแฟ้มิล่	เฮลท์	อินเติอร์เนชันแนล	(FHI	360)	ร่วัมลงนามในบัันท้กค์วัามร่วัมม่อเพ่ื่�อพัื่ฒนาร้ป็แบับัการให่�บัริการ
ด�านเอชไอว่ั	แก่กลุ่มชายท่�ม่เพื่ศสัมพัื่นธ์กับัชายและสาวัป็ระเภทสอง	ในโรงพื่ยาบัาลเอกชน	ซ้ิ�งค์วัามร่วัมม่อระห่ว่ัาง

ภาค่์เค์ร่อข่ึ้ายม่ค์วัามสำาคั์ญอย่างยิ�งในการผู้ลักดันให่�เกิดการพัื่ฒนาร้ป็แบับัให่�บัริการด�านเอชไอว่ัติามยุทธวิัธ่การเขึ้�าถ้ืง
การนำาเขึ้�าส่้บัริการ	ติรวัจห่า	รักษา	การให่�บัริการเพ่ื่�อป้็องกันการติิดเช่�อ	รวัมทั�งการค์งอย้่ในระบับัการรักษาอย่างเขึ้�มขึ้�น

เพ่ื่�อยุติิปั็ญห่าเอดส์ในพ่ื่�นท่�กรุงเทพื่มห่านค์รและป็ริมณฑูล	ณ	โรงพื่ยาบัาลปิ็ยะเวัท
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วัันท่�	11	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ป็ระพัื่นธ์	ภานุภาค์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	
เป็็นป็ระธานงานแถืลงข่ึ้าวัเปิ็ดตัิวัการบัริการ	Xpress	มิติิให่ม่ขึ้องการให่�บัริการเอชไอว่ั	ซ้ิ�งเป็็นกิจกรรมท่�จัดข้ึ้�น

ภายใติ�กิจกรรมเทิดพื่ระเก่ยรติิ	พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื
เน่�องในโอกาสทรงดำารงติำาแห่น่งท้ติสันถืวัไมติร่	ในการป้็องกันเอชไอว่ัในภ้มิภาค์เอเช่ยและแป็ซิิฟิ้ก	(UNAIDS	Goodwill	

Ambassador	for	HIV	Prevention	in	Asia	and	the	Pacific)	และเพ่ื่�อถืวัายเป็็นพื่ระกุศล	
เน่�องในโอกาสทรงเจริญพื่ระชันษา	62	ปี็	วัันท่�	13	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	

วัันท่�	12	กันยายน	พื่.ศ.	2562	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ป็ระพัื่นธ์	ภานุภาค์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	ร่วัมกับั	สำานักอัยการส้งสุด	
กรมค์วับัคุ์มโรค์	กระทรวังสาธารณสุขึ้	UNAIDS	ป็ระเทศไทย	กรมสวััสดิการและคุ์�มค์รองแรงงาน	เค์ร่อข่ึ้ายผู้้�ติิดเช่�อเอชไอว่ั	

และค์ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่่งชาติิ	ในการคุ์�มค์รองสิทธิและขึ้จัดการเล่อกป็ฏิิบััติิท่�เก่�ยวัเน่�องกับัเอชไอว่ั 
จัดโค์รงการเทิดพื่ระเก่ยรติิพื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	ท่�ทรงได�รับัติำาแห่น่ง

ท้ติสันถืวัไมติร่ขึ้องโค์รงการโรค์เอดส์แห่่งสห่ป็ระชาชาติิ	ในการป้็องกันเอชไอว่ัในภ้มิภาค์เอเช่ยและแป็ซิิฟิ้ก	:	บัทบัาทพื่นักงาน
อัยการในการบ้ัรณาการค์วัามร่วัมม่อเพ่ื่�อคุ์�มค์รองสิทธิและขึ้จัดการเล่อกป็ฏิิบััติิเก่�ยวัเน่�องกับัเอชไอว่ัด�วัยร้ป็แบับัสห่วิัชาช่พื่	

ณ	อาค์ารศ้นย์ป็ระชุมวัายุภักษ์	ชั�น	4	โรงแรมเซ็ินทรา	บัายเซ็ินทารา	แจ�งวััฒนะ	กรุงเทพื่มห่านค์ร
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วัันท่�	29	ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	2562	พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	เสด็จพื่ร�อมด�วัย	
สมเด็จพื่ระเจ�าล้กเธอ	เจ�าฟ้้าพัื่ชรกิติิยาภา	นเรนทิราเทพื่ยวัด่	กรมห่ลวังราชสาริณ่สิริพัื่ชร	มห่าวััชรราชธิดา

ไป็ยังห่�องอเนกป็ระสงค์์	ชั�น	13	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	ทรงรับัฟั้งการบัรรยายสรุป็
การป็ระชุมสัมมนาเร่�อง	“ติิดติามค์วัามค่์บัห่น�าขึ้องการให่�บัริการเพื่ร็พื่ในป็ระเทศไทย”	(Thailand’s	National	PrEP	Forum)		

วัันท่�	2	พื่ฤ	ศจิกายน	พื่.ศ.	2562	พื่ระเจ�าวัรวังศ์เธอ	พื่ระองค์์เจ�าโสมสวัล่	กรมห่ม่�นสุทธนาร่นาถื	เสด็จพื่ร�อมด�วัย
สมเด็จพื่ระเจ�าล้กเธอ	เจ�าฟ้้าพัื่ชรกิติิยาภา	นเรนทิราเทพื่ยวัด่	กรมห่ลวังราชสาริณ่สิริพัื่ชร	มห่าวััชรราชธิดา

ในการทอดพื่ระเนติรการติิดติามการดำาเนินงานขึ้องศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	ในฐานะท่�ทรงติำารงติำาแห่น่งท้ติสันถืวัไมติร่
ขึ้องโค์รงการเอดส์	แห่่งสห่ป็ระชาชาติิ	ด�านการป้็องกันเอชไอว่ั	ในภ้มิภาค์เอเช่ย-แป็ซิิฟิ้ก	

ในการน่�	นางออง	ซิาน	ซ้ิจ่	ท่�ป็ร้กษาแห่่งรัฐเม่ยนมา	ได�เฝ้้ารับัเสด็จ	และเย่�ยมชมการดำาเนินงานขึ้องศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์
ณ	ชั�น	12	อาค์ารภ้มิสิริมังค์ลานุสรณ์	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์
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วัันท่�	21	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	ร่วัมกับั	โค์รงการเอดส์แห่่งสห่ป็ระชาชาติิ
องค์์กรเพ่ื่�อการพัื่ฒนาระห่ว่ัางป็ระเทศขึ้องสห่รัฐอเมริกา	และม้ลนิธิเค์ร่อข่ึ้ายเพ่ื่�อนกะเทยเพ่ื่�อสิทธิมนุษยชน	

จัดงานเสวันาในหั่วัขึ้�อ	Communities	Make	The	Difference	เพ่ื่�อยุติิการต่ิติราและเล่อกป็ฎิบััติิในการให่�บัริการด�านเอชไอว่ั
ต่ิอชุมชนห่ญิงขึ้�ามเพื่ศ	โดยม่	คุ์ณเปี็ย	อะลอนโซิ	ว้ัร์ทซิบัาค์	นางงามจักรวัาลปี็	พื่.ศ.	2558

คุ์ณจิรัชยา	ศิริมงค์ลนาวิัน	มิสอินเติอร์เนชั�นแนลค์ว่ัน	ปี็	พื่.ศ.	2559	คุ์ณซิาริน่า	ไทย	นางแบับัขึ้�ามเพื่ศ
และนพื่.ค์ณวััฒน์	จันทรลาวััณย์	ท่�ป็ร้กษารัฐมนติร่ช่วัยว่ัาการกระทรวังสาธารณสุขึ้	ร่วัมเสวันา	ณ	ศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์

วัันท่�	11	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562		ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ป็ระพัื่นธ์	ภานุภาค์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์	นพื่.ชัยวััฒน์	ทรงศิริพัื่นธ์ุ	
กรรมการผู้้�จัดการ	บัริษัท	เซิฟ้ค์ลินิก	จำากัด	และคุ์ณสุธิณ่	เจริญยิ�ง	ผู้้�แทนโค์รงการ	USAID	LINKAGES	ป็ระจำาป็ระเทศไทย	
องค์์การแฟ้มิล่	เฮลท์	อินเติอร์เนชันแนล	ร่วัมลงนามในบัันท้กค์วัามร่วัมม่อเพ่ื่�อพัื่ฒนาร้ป็แบับัการให่�บัริการด�านเอชไอว่ั

แก่กลุ่มป็ระชากรห่ลักในค์ลินิกเอกชน	ในเขึ้ติพ่ื่�นท่�กรุงเทพื่มห่านค์รและป็ริมณฑูล	ณ	ศ้นย์วิัจัยโรค์เอดส์
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 เป็็นศ้นย์บัริการอวััยวัะและเน่�อเย่�อระดับัชาติิ	 โดยเป็็นองค์์กรห่ลักท่�มุ่งดำาเนินการเพ่ื่�อให่�ม่การบัริจาค์ 
อวััยวัะและเน่�อเย่�ออย่างเพ่ื่ยงพื่อติ่อการป็ล้กถื่ายอวััยวัะภายในป็ระเทศ	 ม่การจัดสรรด�วัยค์วัามเป็็นธรรมและ 
เป็็นท่�ยอมรับัขึ้องวังการแพื่ทย์และสังค์ม	ภายใติ�คุ์ณภาพื่และการบัริห่ารงานในระดับัมาติรฐานสากล	 ติลอดจน 
มุ่งมั�นท่�จะยกระดับัส่้ค์วัามเป็็นผู้้�นำาในภ้มิภาค์เอเช่ย 

พันำธิกิจ
	 1.	กำาห่นดนโยบัายและยุทธศาสติร์ด�านการบัริการอวััยวัะและเน่�อเย่�อขึ้องป็ระเทศ	ป็ระสานงาน	ร่วัมม่อ 
กับัเค์ร่อข่ึ้ายป็ล้กถ่ืายอวััยวัะในระดับัภ้มิภาค์และระดับัโลก
	 2.	ระดมการบัริจาค์อวััยวัะและเน่�อเย่�ออย่างเพ่ื่ยงพื่อ	ด�วัยการให่�ค์วัามร้�	และสร�างค์วัามเขึ้�าใจสำาห่รับั 
ป็ระชาชน	 โดยส่งเสริมให่�ทุกภาค์ส่วันม่ค์วัามร้�ค์วัามเขึ้�าใจท่�ถ้ืกติ�อง	 ม่จิติสำาน้กท่�ด่ติ่อการบัริจาค์อวััยวัะ	 และให่� 
ม่ส่วันร่วัมในการพัื่ฒนาเค์ร่อข่ึ้ายการบัริจาค์อวััยวัะทั�วัป็ระเทศ
	 3.	กำากับัด้แลการบัรจิาค์และป็ล้กถ่ืายอวััยวัะและเน่�อเย่�อติามบัทบัาทท่�กฎห่มายและแพื่ทยสภากำาห่นด	 
เพ่ื่�อให่�ม่ธรรมาภิบัาล	เป็็นไป็ติามห่ลักวิัชาการและห่ลักจริยธรรมสากล	โดยไม่ม่การซ่ิ�อขึ้ายอวััยวัะเพ่ื่�อเป็็นช่องทาง 
ทางการค์�า	และไม่ม่การละเมิดสิทธิมนุษยชนซ้ิ�งม่ผู้ลต่ิอการตัิดสินใจขึ้องผู้้�บัริจาค์
	 4.	 พัื่ฒนาระบับัการบัริจาค์อวััยวัะและเน่�อเย่�อให่�ม่การบัริห่ารจัดการอย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่เพ่ื่�อก�าวัส้ ่
ค์วัามเป็็นผู้้�นำา	 โดยจัดสรรอวััยวัะอย่างเป็็นธรรม	 เสมอภาค์	โป็ร่งใส	ติรวัจสอบัได�	และถ้ืกติ�องติามห่ลักวิัชาการ 
พื่ร�อมให่�การสนับัสนุนกระบัวันการบัริจาค์และป็ล้กถื่ายอวััยวัะ	 รวัมทั�งพัื่ฒนาระบับั	 เฝ้้าระวัังและติิดติามผู้ล 
การป็ล้กถ่ืายอวััยวัะและเน่�อเย่�อ

นำโยู่บั�ยู่
	 ส่งเสริมสนับัสนุนให่�ม่การบัริจาค์อวััยวัะให่�มากเพ่ื่ยงพื่อต่ิอการป็ล้กถ่ืายอวััยวัะภายในป็ระเทศ	จัดสรร 
อวััยวัะท่�ได�รับับัริจาค์อย่างเป็็นกลาง	 เสมอภาค์	 โดยไม่ม่การซ่ิ�อขึ้ายอวััยวัะและให่�ได�รับัป็ระโยชน์ส้งสุดติ่อการ 
นำาอวััยวัะต่ิางๆ	ไป็ใช�



206

โคำรงก�รและกิจกรรมพิเศษของศ่นำย์ู่รับับัริจ�คำอวัยู่วะ	ประจำ�ปี	พ.ศ.	2562

วัันท่�	7	มกราค์ม	พื่.ศ.	2562	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	และหั่วัห่น�าฝ่้ายป็ฏิิบััติิการ 
ติรวัจเย่�ยมเสริมพื่ลังการรับับัริจาค์และป็ล้กถ่ืายอวััยวัะ	เขึ้ติสุขึ้ภาพื่ท่�	12	ขึ้องกระทรวังสาธารณสุขึ้	

ได�แก่	โรงพื่ยาบัาลสงขึ้ลา	ติรัง	นราธิวัาส	ปั็ติติาน่	พัื่ทลุง	ยะลา	และสต้ิล	
ร่วัมกับัค์ณะท่�ป็ร้กษารัฐมนติร่ว่ัาการกระทรวังสาธารณสุขึ้	ณ	ห่�องป็ระชุมโรงพื่ยาบัาลติรัง	จังห่วััดติรัง

วัันท่�	1	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	รองผู้้�อำานวัยการ	และหั่วัห่น�าฝ่้ายป็ฏิิบััติิการ
	ติรวัจรับัรองโรงพื่ยาบัาลพุื่ทธชินราช	พิื่ษณุโลก	ซ้ิ�งสมัค์รเป็็นสมาชิกศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะสภากาชาดไทย	เพ่ื่�อป็ล้กถ่ืายไติ	

ป็ระเภทสมาชิกสามัญ	ณ	โรงพื่ยาบัาลพุื่ทธชินราช	พิื่ษณุโลก	จังห่วััดพิื่ษณุโลก

วัันท่�	30	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	นายสวันิติ	ค์งสิริ	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ฝ่้ายวิัเทศสัมพัื่นธ์	เป็็นป็ระธานในงาน
วัันศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะสภากาชาดไทย	เพ่ื่�อบัำาเพ็ื่ญกุศลแก่ผู้้�เส่ยช่วิัติท่�บัริจาค์อวััยวัะ	และขึ้อบัคุ์ณผู้้�ท่�ได�สนับัสนุนกิจกรรมขึ้อง

ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	ณ	อาค์ารแพื่ทยพัื่ฒน์	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย
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วัันท่�	14	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ.กิติติิคุ์ณ	นพื่.ศักดิ�ชัย	ลิ�มทองกุล	ผู้้�ช่วัยเลขึ้าธิการสภากาชาดไทย	ร่วัมพิื่ธ่ลงนาม
บัันท้กขึ้�อติกลงค์วัามร่วัมม่อสนับัสนุนการพัื่ฒนาการรับับัริจาค์และป็ล้กถ่ืายอวััยวัะ	เน่�อเย่�อ	และดวังติา	

ระห่ว่ัางกระทรวังสาธารณสุขึ้กับัสภากาชาดไทย	ณ	กระทรวังสาธารณสุขึ้	โดยม่นายอนุทิน	ชาญว่ัรก้ล	รองนายกรัฐมนติร่
และรัฐมนติร่ว่ัาการกระทรวังสาธารณสุขึ้	เป็็นป็ระธาน

วัันท่�	14	-	17	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ค์ลังเน่�อเย่�อ	ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	ร่วัมป็ระชุมและนำาเสนอผู้ลงานแบับั
Oral	presentation	ในหั่วัขึ้�อ	“Thai	Red	Cross	Tissue	Bank”	ในการป็ระชุมวิัชาการ	The	12th	Asia	Pacific

Burn	congress	จัดโดย	The	Singapore	General	Hospital	Department	of	Plastic,	Reconstructive	
and	Aesthetics	Surgery	and	The	Association	for	Burns	Injuries	Singapore	(ABIS)	

ณ	Academia	สาธารณรัฐสิงค์โป็ร์	ม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมป็ระชุม	จำานวัน	30	ค์น
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ก�รจัด็อบัรมเชิิงปฏิิบััติิ์ก�ร
	 1.	วัันท่�	6	ม่นาค์ม	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	จัดอบัรมเชิงป็ฏิิบััติิการเร่�อง	“การขึ้อรับับัริจาค์ 
และการผู้่าตัิดจัดเก็บัผิู้วัห่นังฝ้ึกป็ฏิิบััติิในอาจารย์ให่ญ่ร่างนุ่ม”	 โดยผู้้�เขึ้�าอบัรมเป็็นศัลยแพื่ทย์	 พื่ยาบัาล 
ป็ระจำาห่�องผู่้าตัิด	ผู้้�ช่วัยพื่ยาบัาลป็ระจำาห่�องผู่้าตัิด	พื่ยาบัาลป็ระสานงานการรับับัริจาค์อวััยวัะและเน่�อเย่�อ	ม่ผู้้�เขึ้�ารับั 
การอบัรม	 จำานวัน	 52	 ค์น	 จาก	 16	 โรงพื่ยาบัาลทั�วัป็ระเทศ	ณ	 ศ้นย์ฝ้ึกผู้่าตัิด	 ชั�น	 4	 อาค์ารแพื่ทยพัื่ฒน ์
ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	
	 2.	 วัันท่�	 31	 กรกฎาค์ม	 –	 2	 สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	 2562	 ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	 ร่วัมกับัวิัทยาลัยพื่ยาบัาล 
บัรมราชชนน่	 นพื่รัติน์วัชิระ	 จัดอบัรมเชิงป็ฏิิบััติิการเร่�อง	 “การพัื่ฒนาทักษะการป็ระสานงานการบัริจาค์อวััยวัะ”	 
รุ่นท่�	 25	 เพ่ื่�อให่�ผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรมได�รบััค์วัามร้�	 ค์วัามเขึ้�าใจ	 และม่ทักษะในเร่�องการบัริจาค์และป็ล้กถ่ืายอวััยวัะ 
มากยิ�งข้ึ้�น	ผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรมเป็็นบุัค์ลากรท่�ป็ฏิิบััติิงานอย้ใ่นห่น่วัยงานท่�เก่�ยวัขึ้�องกับัการบัริจาค์อวััยวัะในโรงพื่ยาบัาล 
สมาชิกศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะฯ	 ซ้ิ�งทำาการป็ล้กถื่ายอวััยวัะ	 โดยเป็็นโรงพื่ยาบัาลขึ้องรัฐ	 โรงพื่ยาบัาลเอกชน	
โรงพื่ยาบัาลสังกัดกรุงเทพื่มห่านค์รและสังกัดสภากาชาดไทย	 จำานวัน	 68	 ค์น	 จาก	 43	 โรงพื่ยาบัาล 
ทั�วัป็ระเทศ	ณ	ห่�องมณเฑู่ยรทิพื่ย์	โรงแรมมณเฑู่ยร	สุรวังศ์	กรุงเทพื่ฯ

	 3.	 วัันท่�	 5	 สิงห่าค์ม	 –	 27	 กันยายน	พื่.ศ.	 2562	 ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	 ร่วัมกับัวิัทยาลัยพื่ยาบัาล 
บัรมราชชนน่	 นพื่รัติน์วัชิระ	 จัดอบัรมห่ลักส้ติรการพื่ยาบัาลเฉพื่าะทาง	 สาขึ้าการพื่ยาบัาลการบัริจาค์อวััยวัะ 
และการป็ล้กถื่ายอวััยวัะ	 รุ่นท่�	 2	 โดยศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	 ได�จัดวิัทยากรบัรรยายในห่ัวัขึ้�อติ่างๆ	 ท่�เก่�ยวัขึ้�อง	 
ม่ผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรม	 จำานวัน	 26	 ค์น	 จาก	 26	 โรงพื่ยาบัาลทั�วัป็ระเทศ	ณ	 วิัทยาลัยพื่ยาบัาลบัรมราชชนน่	 
นพื่รัติน์วัชิระ

ก�รเยีู่�ยู่มชิม	ศึกษ�	ด่็ง�นำศ่นำย์ู่รับับัริจ�คำอวัยู่วะ
	 1.	วัันท่�	13	มิถุืนายน	พื่.ศ.	2562	บุัค์ลากรโรงพื่ยาบัาลไทยนค์รินทร์	จำานวัน	6	ค์น	เขึ้�าศ้กษาด้งานการรับั
บัริจาค์อวััยวัะจากผู้้�เส่ยช่วิัติสมองติาย	ณ	ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะและห่�องป็ฏิิบััติิการพื่เิศษ	ศ้นย์บัริการโลห่ติิแห่่งชาติิ

	 2.	วัันท่�	11	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	Gisel	Catalan	MD	the	Division	Head	of	Congenital	and	
Pediatric	Cardio	Thoracic	Surgery	at	the	Philippine	Heart	Center	เม่องมะนิลา	สาธารณรัฐฟิ้ลิป็ปิ็นส์ 
เขึ้�าเย่�ยมชมด้งานค์ลังเน่�อเย่�อ	ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	

	 3.	วัันท่�	26	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	แพื่ทย์ศัลยกรรมติกแต่ิงจากโรงพื่ยาบัาลทั�วัป็ระเทศ	จำานวัน	35	ค์น 
เขึ้�าศ้กษาด้งานและเย่�ยมชมค์ลังเน่�อเย่�อ	ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	

	 4.	 วัันท่�	 20	 สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	 2562	พื่ยาบัาลในการอบัรมห่ลักส้ติรการพื่ยาบัาลเฉพื่าะทาง	 สาขึ้าการ 
พื่ยาบัาลผู้้�ป่็วัยวิักฤติ	(ผู้้�ให่ญ่และผู้้�ส้งอายุ)	ป็ระจำาปี็	2562	ขึ้องสถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย	
จำานวัน	42	ค์น	เขึ้�าศ้กษาด้งานศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	

	 5.	 วัันท่�	3	 กันยายน	พื่.ศ.	2562	นายแพื่ทย์ณัฐวุัฒิ	 อัค์รานุชาติ	ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	 ศิริราชพื่ยาบัาล	
สาขึ้าศัลยศาสติร์ติกแต่ิง	และ	Dr.I	Gusti	Putu	Hendra	Sanjaya	 from	Medicine	Udayana	University, 
Indonesia	เขึ้�าด้งานการบัริจาค์และการป็ล้กถ่ืายอวััยวัะ	และเย่�ยมชมค์ลังเน่�อเย่�อ	ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ
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	 6.	วัันท่�	5	กันยายน	พื่.ศ.	2562	นักศ้กษาพื่ยาบัาล	ชั�นปี็ท่�	1	จำานวัน	10	ค์น	จากสถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	
สภากาชาดไทย	 เขึ้�าศ้กษาด้งานและสัมภาษณ์	 ในด�านโค์รงสร�างและภารกิจขึ้องศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะบัทบัาท 
ขึ้องพื่ยาบัาล	และการดำาเนินงานขึ้องศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	และเขึ้�าเย่�ยมชมค์ลังเน่�อเย่�อศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	

	 7.	 วัันท่�	 4	 ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	 2562	อาจารย์และนักศ้กษาเทค์นิค์การแพื่ทย์	 ชั�นปี็ท่�	 3	 จำานวัน	34	ค์น 
ขึ้องค์ณะวิัทยาศาสติร์และเทค์โนโลย่	 มห่าวิัทยาลัยราชภัฏิบั�านสมเด็จเจ�าพื่ระยา	 เขึ้�ารับัฟ้ังบัรรยาย	 และศ้กษา 
ด้งานศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ

ง�นำด้็�นำประชิ�สัมพันำธ์ิ
1.	 โคำรงก�รบัริจ�คำอวัยู่วะเฉลิมพระเกียู่รติิ์	พระบั�ทสมเด็็จพระปรเมนำทรร�ม�ธิิบัดี็ศรีสินำทรมห�วชิิร�ลงกรณ	
พระวชิิรเกล้�เจ้�อยู่่�หัว	ในำโอก�สฉลองพระร�ชิพิธีิบัรมร�ชิ�ภิเษก	พุทธิศักร�ชิ	2562	
	 วัันท่�	 16	 ตุิลาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	 ได�จัดโค์รงการบัริจาค์อวััยวัะเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ 
พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระป็รเมนทรรามาธิบัด่ศร่สินทรมห่าวัชิราลงกรณ	 พื่ระวัชิรเกล�าเจ�าอย้่หั่วั	 ในโอกาสฉลอง 
พื่ระราชพื่ธ่ิบัรมราชาภเิษก	พุื่ทธศักราช	2562	โดยได�รบััเก่ยรติิจากนายอนทิุน	ชาญว่ัรก้ล	รองนายกรฐัมนติร่และ 
รัฐมนติร่ว่ัาการกระทรวังสาธารณสุขึ้	ศาสติราจารย์กิติติิคุ์ณ	นายแพื่ทย์ภริมย์	กมลรัตินกุล	ป็ระธานค์ณะกรรมการ 
อำานวัยการศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะสภากาชาดไทย	 และนายกลินท์	 สารสิน	 ป็ระธานค์ณะกรรมการส่งเสริม 
กิจการศ้นย์รับับัรจิาค์อวััยวัะสภากาชาดไทย	ร่วัมด�วัยนายแพื่ทย์วิัศิษฏ์ิ	ฐิติวััฒน์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	
ร่วัมงานแถืลงขึ้่าวัโค์รงการฯ	 ในค์รั�งน่�	 ณ	WELCOME	 HALL	 ชั�น	 2	 ศ้นย์นิทรรศการและการป็ระชุมไบัเทค์	
บัางนา	กรุงเทพื่ฯ	ซ้ิ�งม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมงานทั�งสิ�น	156	ค์น	และโค์รงการน่�ได�เพิื่�มช่องทางการบัริจาค์อวััยวัะผู่้าน	Mobile	 
Application	“บัริจาค์อวััยวัะ”	เพ่ื่�ออำานวัยค์วัามสะดวักแก่ผู้้�สนใจแสดงค์วัามจำานงบัริจาค์อวััยวัะอ่กด�วัย	
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2.	โคำรงก�ร	“ไทยู่สม�ยู่ล์ให้รอยู่ยิู่�มชิ�วยู่ชีิวิติ์	Smile	for	Life”	ปีที�	3

	 วัันท่�	 29	 พื่ฤศจิกายน	 พื่.ศ.	 2562	 ศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	 ร่วัมกับัสายการบิันไทยสมายล์	 จัดงาน 
แถืลงขึ้่าวัเป็ิดตัิวัโค์รงการ	“ไทยสมายล์ให่�รอยยิ�มช่วัยช่วิัติ	 Smile	 for	 Life”	ป็ีท่�	 3	ณ	 ห่�องป็ระชุมจุมภฎ	 1	 
อาค์ารเฉลิมพื่ระเก่ยรติิบัรมราชิน่นาถื	 ชั�น	 9	 ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ	 โดยม่นางชาริติา	 ล่ลายุทธ	ป็ระธาน 
เจ�าห่น�าท่�บัริห่าร	บัริษัท	ไทยสมายล์แอร์เวัย์	จำากัด	และนายแพื่ทย์วิัศิษฏ์ิ	ฐิติวััฒน์	ผู้้�อำานวัยการศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะ	
แถืลงขึ้่าวัเป็ิดตัิวัภาพื่ยนติร์โฆ์ษณาออนไลน์	 ชุด	 “Mind	 Hero	 ไทยสมายล์ส่งติ่อรอยยิ�มและค์วัามทรงจำา 
ทุกการเดินทาง”	ค์วัามยาวั	7	นาท่	และขัึ้บัร�องบัทเพื่ลงป็ระกอบัภาพื่ยนติร์โฆ์ษณาออนไลน์	โดย	คุ์ณนภ	พื่รชำานิ	
และคุ์ณพิื่ม	 ฐิติิยากร	 เพ่ื่�อรณรงค์์เก่�ยวักับัการบัริจาค์อวััยวัะเพ่ื่�อติ่อช่วิัติให่�แก่ผู้้�ท่�รอค์อยการบัริจาค์อวััยวัะ	 
และสร�างการรับัร้�เก่�ยวักับัการท่�สายการบิันไทยสมายล์	 รับัห่น�าท่�เป็็นพื่าห่นะในการขึ้นส่งอวััยวัะไป็ยังผู้้�ท่�รอรับั 
การบัริจาค์โดยไทยสมายล์ได�สำารองท่�นั�งพิื่เศษในทุกเท่�ยวับิัน	 ทุกเส�นทาง	 (ภายในป็ระเทศ)	 เพ่ื่�ออำานวัย 
ค์วัามสะดวักในการเดินทางให่�แก่ท่มแพื่ทย์ขึ้องศ้นย์รับับัริจาค์อวััยวัะในการป็ฏิิบััติิภารกิจ
	 นอกจากน่�	ยังม่การสัมภาษณ์พิื่เศษญาติิผู้้�บัริจาค์อวััยวัะ	ผู้้�ได�รับัการป็ล้กถ่ืายอวััยวัะ	และผู้้�กำากับัภาพื่ยนติร์ 
โฆ์ษณาชุดดังกล่าวัอ่กด�วัย	ซ้ิ�งภาพื่ยนติร์โฆ์ษณาออนไลน์	ชุด	Mind	Hero	น่�	เผู้ยแพื่ร่ผู่้านทางช่องทางออนไลน์	
ตัิ�งแต่ิวัันท่�	29	พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	2562	เป็็นติ�นไป็
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ด้็�นำบัริก�ร

1.	รับับัริจ�คำอวัยู่วะจ�กผู้่้เสียู่ชีิวิติ์และจัด็สรรอวัยู่วะที�ได้็รับับัริจ�คำนำำ�ไปปล่กถั��ยู่แก�ผู้่้ป่วยู่ทั�วประเทศ	ดั็งนีำ�

ก�รปล่กถั��ยู่อวัยู่วะ
พ.ศ.	
2558

พ.ศ.	
2559

พ.ศ.	
2560

พ.ศ.	
2561

พ.ศ.	
2562

	ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายไติ 364 414 543 473 552

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายตัิบั 71 79 105 78 94

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายหั่วัใจ 24 15 20 26 30

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายป็อด - - 1 - -

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายไติ-ตัิบั 1 2 - 4 4

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายไติ-หั่วัใจ 1 - - - 1

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายไติ-ตัิบัอ่อน - 2 - 4 3

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายตัิบัอ่อน 1 - - - -

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายหั่วัใจ-ป็อด 1 - - - 1

ผู้้�ป่็วัยได�รับัการป็ล้กถ่ืายหั่วัใจ	ตัิบั	ไติ - - 1 - -

รวม 463 512 670 585 685

2.	รับับัริจ�คำและจัด็เก็บัเนืำ�อเยืู่�อ	ดั็งนีำ�

ชินิำด็ของเนืำ�อเยืู่�อ
พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ผิู้วัห่นัง 2 229 638 390 366

ลิ�นหั่วัใจ 121 109 111 42 51

ดวังติา 262 278 365 322 354

กระด้ก 5 6 13 1 6

ห่ลอดเล่อด 3 7 7 - 2

รวม 393 629 1,134 755 779
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3.	ให้บัริก�รเนืำ�อเยืู่�อแก�ผู้่้ป่วยู่ทั�วประเทศ	ดั็งนีำ�

ชินิำด็ของลิ�นำหัวใจ
พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

ลิ�นหั่วัใจเอออร์ติิก 26 29 35 41 16

ลิ�นหั่วัใจพัื่ลโมนาร่ 26 26 37 32 18

ห่ลอดเล่อด 1 1 2 1 1

รวม 53 56 74 74 35

	

4.	รับัแสด็งคำว�มจำ�นำงบัริจ�คำอวัยู่วะจ�กผู้่้มีจิติ์ศรัทธิ�ทั�วประเทศ	ดั็งนีำ�

แหล�งที�ม�
พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

เห่ล่ากาชาด/กิ�งกาชาดอำาเภอ 18,822 22,293 36,219 55,971 57,416

ออกห่น่วัย 10,797 11,317 10,291 10,062 9,682

ไป็รษณ่ย์ 14,956 19,438 31,580 23,876 27,974

ในสถืานท่� 2,065 2,833 3,170 3,617 3,336

กรมการป็กค์รอง - - 8,376 6,488 4,712

แอพื่พื่ลิเค์ชั�น	“บัริจาค์อวััยวัะ” - - - - 6,272

รวม 46,640 55,881 89,636 100,014 109,392
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ภ�รกิจหลัก
 พัื่ฒนาระบับัเทค์โนโลยส่ารสนเทศขึ้องสภากาชาดไทย	เป็็นศ้นย์กลางในการเช่�อมโยง	ให่�ค์ำาป็ร้กษา	และ 
ร่วัมพัื่ฒนาระบับัเทค์โนโลยส่ารสนเทศขึ้องห่น่วัยงานอ่�นๆ	รวัมทั�งม่ห่น�าท่�พัื่ฒนาบุัค์ลากรและผู้้�บัริห่ารให่�ม่ศักยภาพื่ 
ในการใช�เทค์โนโลย่สารสนเทศเพ่ื่�อเพิื่�มป็ระสิทธิภาพื่	 และป็ระสิทธิผู้ลในการดำาเนินงาน	 และสามารถืใช�เป็็น 
ส่�อป็ระชาสัมพัื่นธ์ได�ทั�งภายในและภายนอกรวัมทั�งต่ิางป็ระเทศ

วิสัยู่ทัศน์ำ	
	 สภากาชาดไทยม่ค์วัามสามารถืในการใช�เทค์โนโลย่สารสนเทศและการส่�อสาร	 (ICT)	 เพ่ื่�อสนับัสนุนให่� 
เป็็นองค์์กรสาธารณกุศลระดับัชาติิท่�ม่ลักษณะเป็็นพื่ลวััติและนวััติกรรม

พันำธิกิจ	
	 พัื่ฒนาและดำาเนินงานเทค์โนโลยส่ารสนเทศ	เพ่ื่�อสนับัสนุนการบัริการป็ระชาชนและการบัริห่ารจัดการ	
ติามพัื่นธกิจขึ้องสภากาชาดไทยอย่างม่ป็ระสิทธิภาพื่และป็ระสิทธิผู้ล	โดยการม่ส่วันร่วัมขึ้องทุกห่น่วัยงาน

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์	(แผู้นำแม�บัทเทคำโนำโลยีู่ส�รสนำเทศและก�รสื�อส�รสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	พ.ศ.	2558	–	2560)	
(ขยู่�ยู่แผู้นำแม�บัทฯ	พ.ศ.	2561	–	2563)

ยูุ่ทธิศ�สติ์ร์ที�	 1	 การป็ระยุกติ์ใช�	 ICT	 เพ่ื่�อส่งเสริมและพัื่ฒนา	
คุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องป็ระชาชน

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	2	การป็ระยกุต์ิใช�	ICT	เพ่ื่�อการบัรหิ่ารจดัการภายใน

ยูุ่ทธิศ�สติ์ร์ที�	 3	 การป็ระยุกติ์ใช�	 ICT	 เพ่ื่�อการทำางานร่วัมกัน	
ระห่ว่ัางห่น่วัยงาน

ยูุ่ทธิศ�สติ์ร์ที�	 4	 การพัื่ฒนาบุัค์ลากรให่�ม่ค์วัามพื่ร�อมในการ	
ป็ระยุกต์ิใช�	ICT	

ยูุ่ทธิศ�สติ์ร์ที�	 5	 พัื่ฒนาโค์รงสร�างพ่ื่�นฐาน	 ICT	 เพ่ื่�อบัริการ	
ห่น่วัยงานอย่างทั�วัถ้ืง
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ผู้ล	ก�รด็ำ�เนิำนำง�นำปีงบัประม�ณ	พ.ศ.	2562

1.	ง�นำพัฒนำ�ระบับัส�รสนำเทศ

1.1	 ง�นำให้คำำ�ปรึกษ�และผู้ลักดั็นำเพื�อพัฒนำ�ระบับัเทคำโนำโลยู่ีส�รสนำเทศของหนำ�วยู่ง�นำ	
ติ์�มภ�รกิจของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 สนับัสนุนห่น่วัยงานภายในสภากาชาดไทยด�านระบับัเทค์โนโลย่สารสนเทศเพ่ื่�อให่�ห่น่วัยงานติ่างๆ	 
ป็ระยุกติ์ใช�	 IT	 เพ่ื่�อยกระดับักระบัวันการทำางานรวัมถ้ืงการบัริการติ่างๆ	 ให่�ม่ค์วัามสะดวัก	 รวัดเร็วั	 และ 
ทันสมัยมากข้ึ้�น	อาทิ	
	 - 	ศ่นำย์ู่รับับัริจ�คำอวยัู่วะ	ร่วัมผู้ลักดันและสนับัสนุนการพัื่ฒนาระบับัเทค์โนโลยส่ารสนเทศสำาห่รับับัริการ 
อวััยวัะและเน่�อเย่�อ	
	 - 	สำ�นัำกง�นำจัด็ก�รทรัพย์ู่สินำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	ร่วัมผู้ลักดันและสนับัสนุนการพัื่ฒนาระบับับัริห่ารจัดการ 
ทรัพื่ย์สินขึ้องสภากาชาดไทย	
	 - 	สำ�นัำกง�นำบัริห�รทรัพยู่�กรบุัคำคำล	ร่วัมสนับัสนุนการพัื่ฒนาระบับัสารสนเทศด�านทรัพื่ยากรบุัค์ค์ล 
ขึ้องสภากาชาดไทย	 โดยสนับัสนุนเค์ร่�อง	VM	 (Virtual	Machine)	และติิดตัิ�งเค์ร่�องสแกนลายนิ�วัม่อเพ่ื่�อบัันท้ก 
การเขึ้�างานและการเช่�อมโยงเขึ้�ากับัระบับัดังกล่าวั	เป็็นติ�น

	 1.2	 ง�นำพัฒนำ�	 ด่็แล	 บัำ�รุงรักษ�	 และให้บัริก�รระบับัอินำทร�เนำ็ติ์และเว็บัไซติ์์ของ	
สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 ด้แล	 บัำารุงรักษาระบับัอินทราเน็ติและเว็ับัไซิติ์ขึ้องสภากาชาดไทยให่�ใช�งานได�อย่างติ่อเน่�อง	 โดยในป็ี	 
พื่.ศ.	 2562	 เว็ับัไซิติ์สภากาชาดไทย	 (https://www.redcross.or.th)	 ได�ม่การเพิื่�มบัริการ	 Clipping	 News	
(https://clipping.redcross.or.th)	 เพ่ื่�อเป็็นท่�รวับัรวัมขึ้่าวัสารเก่�ยวักับัสภากาชาดไทยจากห่นังส่อพิื่มพื่์	 
โดยป็ระชาชนห่ร่อห่น่วัยงานสามารถืค์�นห่าข่ึ้าวัสารได�สะดวัก	รวัดเร็วัยิ�งข้ึ้�น	
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	 1.3	ง�นำบัริก�ร	สนัำบัสนุำนำซอฟ้ต์ิ์แวร์สำ�เร็จร่ป	(Software)	และโปรแกรมป้องกันำไวรัส
คำอมพิวเติ์อร์โด็ยู่ใช้ิโปรแกรมป้องกันำไวรัส	(Antivirus	Software)
	 ดำาเนินการจัดห่าและติิดตัิ�งซิอฟ้ท์แวัร์สำาเร็จร้ป็ถ้ืกลิขึ้สิทธิ�ให่�แก่ห่น่วัยงานท่�ร�องขึ้อ	 เช่น	Microsoft	
Windows10,	Adobe	Acrobat,	Microsoft	Office		เป็็นติ�น	รวัมถ้ืงโป็รแกรมป้็องกันไวัรัสค์อมพิื่วัเติอร์ท่�ติิดตัิ�ง
สำาห่รับัเค์ร่�องค์อมพิื่วัเติอร์ขึ้องห่น่วัยงานในสภากาชาดไทย	ซ้ิ�งป้็องกันและลดค์วัามเส่�ยงจากภัยคุ์กค์ามต่ิางๆ	

2.	ง�นำให้บัริก�รด้็�นำระบับัเคำรือข��ยู่และอินำเทอร์เน็ำติ์

	 2.1	 ง�นำพัฒนำ�	 ด่็แล	 บัำ�รุงรักษ�ศ่นำยู่์ข้อม่ลคำอมพิวเติ์อร	์ (Data	 Center)	 และศ่นำยู่	์
สำ�รองข้อม่ลฉุกเฉินำ	(Disaster	Recovery	Site)
	 ด้แล	 บัำารุงรักษาระบับัและอุป็กรณ์ภายในศ้นย์ขึ้�อม้ลค์อมพิื่วัเติอร์	 (Data	 Center)	 เพ่ื่�อให่�การ 
ทำางานขึ้องเค์ร่�องค์อมพื่ิวัเติอร์แม่ขึ้่ายและอุป็กรณ์ติ่างๆ	 ทำางานได�อย่างติ่อเน่�องและม่ป็ระสิทธิภาพื่	
และม่ศ้นย์สำารองขึ้�อม้ลฉุกเฉิน	(DR-Site)	ในการสำารองขึ้�อม้ล	และสามารถืก้�ค่์นเม่�อเวัลาเกิดเห่ตุิการณ์ฉุกเฉิน

 

	 2.2	 ง�นำพัฒนำ�	 ด่็แล	 บัำ�รุงรักษ�	 และให้บัริก�รระบับัเคำรือข��ยู่แก�หนำ�วยู่ง�นำในำ	
สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 ดำาเนนิการพื่ฒันา	ด้แล	บัำารุงรักษาระบับัเค์ร่อข่ึ้ายเพ่ื่�อให่�การบัรกิารท่�ด่ข้ึ้�นแก่ห่น่วัยงานต่ิางๆ	ท่�ใช�งาน	
เช่น	การติิดตัิ�ง	Router	กับับัริษัท	อินเทอร์เน็ติ	ป็ระเทศไทย	จำากัด	(มห่าชน)	(INET)	เพ่ื่�อเช่�อมโยงระบับัเค์ร่อข่ึ้าย	
Cloud	Computing	 เป็็นติ�น	 ในปี็	2562	 ได�ม่การเพิื่�ม	Access	Point	จำานวัน	42	 ตัิวั	จากเดิมปี็	พื่.ศ.	2561 
ม่ทั�งห่มด	86	ตัิวั	โดยติิดตัิ�งเพิื่�มเติิม	เช่น	อาค์ารเทิดพื่ระเก่ยรติิฯ	อาค์ารเฉลิม	บ้ัรณะนนท์	เป็็นติ�น
	

2.3	 ง�นำบัริก�รก�รใชิ้ง�นำระบับัอินำเทอร์เนำ็ติ์ภ�ยู่ในำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่ทั�งส�วนำกล�งและ	
ส�วนำภ่มิภ�คำ
	 จัดห่าระบับัอินเทอร์เน็ติ 
ค์วัาม เ ร็ วั ส้ ง เ พ่ื่� อ ใช � ส นั บัส นุน 
การป็ฏิิ บัั ติิ ง านขึ้อง เจ � าห่น � า ท่� 
สภ าก า ช า ด ไทย 	 นอกจ า ก น่�	
ได�เช่�อมโยงเค์ร่อขึ้่ายภายในไป็ยัง 
ห่น่วัยงานสภากาชาดไทย	 ทั�งใน 
ส่วันกลางและส่วันภ้มิภาค์ด�วัยวังจร 
เ ส ม่อนส ่ วัน ตัิ วั 	 ( ส่� อ สัญญาณ 
ค์วัามเร็วัส้ง	 MPLS)	 เพ่ื่�อใช�เป็็น 
ช่องทางติิดต่ิอส่�อสาร	และให่�บัริการ 
ขึ้�อม้ลข่ึ้าวัสารภายในต่ิางๆ	 ได�อย่าง 
รวัดเร็วั	

ก�รให้บัริก�รอินำเทอร์เน็ำติ์และระบับัเชืิ�อมโยู่งเคำรือข��ยู่ส�วนำภ่มิภ�คำ	(MPLS)	
ปีงบัประม�ณ	2562

อิินเทอิร์์เน็ตส่่วนกลาง (UniNet) 
แบนวิดธ์์ภายในปร์ะเทศและ

ต่างปร์ะเทศ 2 Gbps

อิินเทอิร์์เน็ตส่่วนกลาง (ISP) 
แบนวิดธ์์ภายในปร์ะเทศ 1Gbps 
แบนวิดธ์์ต่างปร์ะเทศ 300 Mbps

ภาคบร์ิการ์โลหิิตแหิ่งชาติ
12 แหิ่ง 

อิินเทอิร์์เน็ต (แห่่งละ) 500/500 Mbps.

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์์จาก
พลาส่มา 

อิินเทอิร์์เน็ต 100/30 Mbps.

ส่ถานีกาชาด 11 แหิ่ง 
อิินเทอิร์์เน็ต (แห่่งละ) 500/500 Mbps.

โร์งพยาบาลส่มเด็จพร์ะบร์มร์าชเทวี
ณ ศร์ีร์าชา 

อิินเทอิร์์เน็ต 3 1000/500 Mbps. (FTTx 3 วงจร์)

ศูนย์ส่่งเส่ร์ิมฟื้้�นฟืู้สุ่ขภาพผู�สู่งอิายุ
อิินเทอิร์์เน็ต 100/30 Mbps.

ศูนย์เวชศาส่ตร์์ฟื้้�นฟืู้ 
ส่วางคนิวาส่อิินเทอิร์์เน็ต

1000/500 Mbps (FTTx3 วงจร์)

ศูนย์ร์าชการ์ุณย์ เขาล�าน 
อิินเทอิร์์เน็ต (Leadline) 40 Mbps.

เหิล่ากาชาดจังหิวัด 5 จังหิวัด 
อิินเทอิร์์เน็ต (แห่่งละ) 500/500 Mbps.

ITC
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	 2.4	ก�รให้บัริก�ร	Cloud	Computing	แก�หนำ�วยู่ง�นำในำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 สนับัสนุนการนำาระบับัสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย	 (FMIS)	 ขึ้องสำานักงานการค์ลัง		
และสถืาบัันการพื่ยาบัาลศร่สวัรินทิรา	สภากาชาดไทย	(FMIS	STIN)	ข้ึ้�นระบับัค์ลาวัด์	(Cloud	Computing)	ในปี็	
พื่.ศ.	2562	ขึ้ยายการให่�บัรกิารไป็ยงัระบับั	IAIS	(Internal	Audit	Information	System)	ขึ้องสำานักงานติรวัจสอบั	
และ	Redcross	Web	Hosting	ศ้นย์เทค์โนโลย่สารสนเทศ	

	 2.5	ง�นำบัริก�ร	และให้คำำ�ปรึกษ�ด้็�นำ	ICT	กับัหนำ�วยู่ง�นำในำสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 บัริการแก�ไขึ้ปั็ญห่าให่�ห่น่วัยงานต่ิางๆ	ทั�งด�าน	Hardware	Software	Network	และระบับัสารสนเทศ
การเงินสภากาชาดไทย	(FMIS)	รวัมถ้ืงการขึ้อใช�บัริการระบับัเค์ร่อข่ึ้ายไร�สาย	(WiFi)	และจดห่มายอิเล็กทรอนิกส์	
(E-mail)	ผู่้านระบับั	E-Service	(http://intranet.redcross.or.th/e-service)	

ระบับัแจ�งปั็ญห่าการใช�งานระบับัค์อมพิื่วัเติอร์และเค์ร่อข่ึ้าย	(E-Service)

	 2.6.	ง�นำบัริก�ร	สนัำบัสนุำนำอุปกรณ์ระบับัคำอมพิวเติ์อร์	(Hardware)	เพื�อสนัำบัสนุำนำก�ร
ด็ำ�เนิำนำง�นำติ์�มภ�รกิจของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 ดำาเนินการเช่าเค์ร่�องค์อมพิื่วัเติอร์แบับัตัิ�งโติ๊ะ	 (PC)	 และเค์ร่�องค์อมพิื่วัเติอร์แบับัพื่กพื่า	 (Notebook)	
เพ่ื่�อสนับัสนุนการป็ฏิิบััติิงานขึ้องผู้้�บัริห่ารและเจ�าห่น�าท่�	 รวัมถ้ืงทดแทนเค์ร่�องค์อมพิื่วัเติอร์ท่�ม่อายุการใช�งาน 
มากกว่ัา	5	ปี็	
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	 2.7	 ก�รด็ำ�เนำินำติ์�มนำโยู่บั�ยู่และแนำวปฏิิบััติ์ิในำก�รรักษ�คำว�มมั�นำคำงปลอด็ภัยู่	
ด้็�นำส�รสนำเทศของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	
	 ป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 ได�ให่�แติ่ละห่น่วัยงานป็ระเมินการรักษาค์วัามมั�นค์งป็ลอดภัยด�านสารสนเทศขึ้อง 
ห่น่วัยงานห่ร่อเร่ยกวั่า	 IS	 Policy	 Check	 List	 แบั่งเป็็น	 2	 ส่วัน	 ค่์อ	 ส่วันท่�	 1	 นโยบัายการค์วับัคุ์มการเขึ้�าถ้ืง
และการใช�งานระบับัสารสนเทศ	 และส่วันท่�	 2	 นโยบัายการจัดทำาระบับัสำารองสารสนเทศ	 และเขึ้�าไป็ห่าร่อ 
กับัห่น่วัยงานเพ่ื่�อให่�เกิดค์วัามเขึ้�าใจท่�ติรงกันเก่�ยวักับัทำา	 IS	 Policy	 Check	 List	 เพ่ื่�อให่�การป็ระเมินฯ	
สะท�อนค์วัามเป็็นจริงมากท่�สุด

3.	ง�นำด้็�นำก�รสัมมนำ�/อบัรมด้็�นำ	IT	ผู้่้บัริห�รและเจ้�หน้ำ�ที�สภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
	 ในป็ีงบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2562	 (1	 ตุิลาค์ม	พื่.ศ.	 2561	 -	 30	 กันยายน	พื่.ศ.	 2562)	 ศ้นย์เทค์โนโลย ่
สารสนเทศได�จัดสัมมนา/อบัรมให่�ค์วัามร้�ด�าน	IT	แก่ผู้้�บัริห่ารและเจ�าห่น�าท่�สภากาชาดไทย	ดังน่�

ที� หัวข้อก�รอบัรม
จำ�นำวนำ
ผู้่้เข้�ร�วม

วันำที�จัด็
ก�รอบัรม

สถั�นำที�จัด็
ก�รอบัรม

ร้อยู่ละคำว�มร้่	
คำว�มเข้�ใจ	

หลังก�รอบัรม

1 การบัรรยายเร่�อง
“บัล็อกเชน	(Blockchain)	
และบิัทค์อยน์	(Bitcoin)	

กับังานขึ้องสภากาชาดไทย”

88	ค์น วัันท่�	18	ธันวัาค์ม	
พื่.ศ.	2561

ห่�องป็ระชุมจุมภฏิ	2-3	
ชั�น	9	อาค์าร

เฉลิมพื่ระเก่ยรติิ
บัรมราชิน่นาถื	

ศ้นย์บัริการโลหิ่ติฯ

ร�อยละ
	63.20

2 การอบัรมการใช�งาน
โป็รแกรมบัริห่ารจัดการ

เว็ับัไซิต์ิและการติิดตัิ�ง	CMS

34	ค์น วัันท่�	21	ม่นาค์ม	
พื่.ศ.	2562

ห่�องค์อมพิื่วัเติอร์	
ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	

บ้ัรณะนนท์

ร�อยละ
	74.80

3 สัมมนาค์นไอท่ 52	ค์น วัันท่�	
3	-	4	กรกฎาค์ม 

พื่.ศ.	2562

เดอะไทด์	ร่สอร์ท	
จังห่วััดชลบุัร่

ร�อยละ
	86.66

4 การบัรรยาย	“การเติร่ยม	
ค์วัามพื่ร�อมรับัม่อ	พื่.ร.บั.	
การรักษาค์วัามมั�นค์ง
ป็ลอดภัยไซิเบัอร์	และ

พื่.ร.บั.คุ์�มค์รองขึ้�อม้ลส่วันบุัค์ค์ล	
กับังานสภากาชาดไทย”

116	ค์น วัันท่�	
10	กรกฎาค์ม 
พื่.ศ.	2562

ห่�องป็ระชุมศิริ	
สิริโยธิน	ชั�น	4 

อาค์ารเฉลิมบ้ัรณะนนท์

ร�อยละ
	77.27

5 การบัรรยาย	“การป็ระยุกต์ิ
ใช�เทค์โนโลย่ดิจิทัล	IoT	และ	
Cloud	computing	กับั 

งานภารกิจขึ้องสภากาชาดไทย”

199	ค์น วัันท่�	
23	-	24	กรกฎาค์ม 

พื่.ศ.	2562

ห่�องป็ระชุมศิริ	สิริโยธิน	
ชั�น	4	อาค์ารเฉลิม	

บ้ัรณะนนท์

ร�อยละ	
80.58

6 การอบัรมการพัื่ฒนาเว็ับัไซิต์ิ
โดยใช�ภาษา	PHP	(ขัึ้�นส้ง)

21	ค์น วัันท่�	22	สิงห่าค์ม	
พื่.ศ.	2562

ห่�องค์อมพิื่วัเติอร์	ชั�น	4	
อาค์ารเฉลิมบ้ัรณะนนท์

ร�อยละ
	79.05
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วัันท่�	18	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2561	การบัรรยายเร่�อง	“บัล็อกเชน	(Blockchain)	และบิัทค์อยน์	(Bitcoin)
กับังานขึ้องสภากาชาดไทย”	ณ	ห่�องป็ระชุมจุมภฏิ	2-3	ชั�น	9	อาค์ารเฉลิมพื่ระเก่ยรติิบัรมราชิน่นาถื	ศ้นย์บัริการโลหิ่ติแห่่งชาติิ

วัันท่�	3	-	4	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	การสัมมนาค์นไอท่	และศ้กษาด้งาน	ณ	ศ้นย์ขึ้�อม้ลไอท่	บัริษัท	อินเติอร์เน็ติ	ป็ระเทศไทย	
จังห่วััดสระบุัร่	และร่วัมงานวิัชาการ	“เปิ็ดวัาร์ป็	Digital	Health	ติามทันเทค์โนโลยส่ารสนเทศทางสุขึ้ภาพื่และกฎห่มาย

ท่�เก่�ยวัขึ้�อง”	ณ	โรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	ณ	ศร่ราชา
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วิสัยู่ทัศน์ำ		
	 เป็็นผู้้�นำาด�านการฝ้ึกอบัรม	 และเสริมสร�างค์วัามร้�ค์วัามเขึ้�าใจในการป็ฐมพื่ยาบัาลและอนามัยในบั�าน		
โดยใช�ห่ลกัส้ติรท่�ได�มาติรฐานสากล	และเป็็นผู้้�นำาในการพัื่ฒนาศักยภาพื่ด�านการป็ฐมพื่ยาบัาลขึ้องสภากาชาดไทย	 
ชุมชนและป็ระเทศ	ติามแนวัทางขึ้องสห่พัื่นธ์กาชาดและสภาเส่�ยวัวังเด่อนแดงระห่ว่ัางป็ระเทศ

พันำธิกิจ	
	 จัดการฝึ้กอบัรม	และเผู้ยแพื่ร่ค์วัามร้�ด�านการป็ฐมพื่ยาบัาลและสุขึ้ภาพื่อนามัย	โดยม่การพัื่ฒนาห่ลักส้ติร 
และเทค์โนโลย่การฝึ้กอบัรมท่�ทันสมัย	รวัมทั�งเป็็นแห่ล่งอ�างอิงทางวิัชาการแก่สังค์มในด�านดังกล่าวั

ยุู่ทธิศ�สติ์ร์
	 ศ้นย์ฝ้ึกอบัรมป็ฐมพื่ยาบัาลและสุขึ้ภาพื่อนามัย	 เป็็นศ้นย์ชำานัญพิื่เศษขึ้องสภากาชาดไทย	 ดำาเนินงาน 
ติามยุทธศาสติร์สภากาชาดไทย	ดังน่�	

	 ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	4		 การพื่ัฒนาและส่งเสริมคุ์ณภาพื่ช่วิัติขึ้องป็ระชาชนท่�มุ่งเน�นผู้้�ด�อยโอกาสและผู้้�ยากไร� 
โดยการม่ส่วันร่วัมขึ้องชุมชน	 อาสาสมัค์รสภากาชาดไทยและภาค่์เค์ร่อขึ้่าย	 ในผู้ลผู้ลิติท่�	 8	 เร่�องคุ์ณภาพื่ช่วัติิ 
ท่�ด่ข้ึ้�นขึ้องผู้้�ส้งอาย	ุเด็ก	เยาวัชนท่�ด�อยโอกาสติามติ�นแบับัขึ้องสภากาชาดไทย	

	 ยุู่ทธิศ�สติ์ร์ที�	5		การพื่ฒันาระบับัอาสาสมคั์รแบับับ้ัรณาการ	ในผู้ลผู้ลิติท่�	9	ระบับับัรหิ่ารจัดการอาสาสมคั์ร 
แบับับ้ัรณาการ
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ผู้ลก�รด็ำ�เนิำนำง�นำในำปี	พ.ศ.	2562

1.	ก�รพัฒนำ�และส�งเสริมคำุณภ�พชิีวิติ์ประชิ�ชินำ

	 1.1	ง�นำฝ่ึกอบัรมปฐมพยู่�บั�ล

	 จัดอบัรมให่�กับัห่น่วัยงานภาค์รัฐ	 เอกชน	 เจ�าห่น�าท่�ในห่น่วัยงานสภากาชาดไทย	 นักเร่ยน	 นักศ้กษา	
ติลอดจนป็ระชาชนทั�วัไป็ให่�ม่ค์วัามร้�	 ค์วัามสามารถืด�านการป็ฐมพื่ยาบัาลติามเกณฑู์ท่�สภากาชาดไทยกำาห่นด	 
โดยม่ผู้้�ผู่้านการอบัรมในห่ลักส้ติร	ต่ิางๆ	ดังน่�

- ห่ลักส้ติรป็ฐมพื่ยาบัาลค์รบัติามมาติรฐาน	 	 	 	 จำานวัน		212		 ราย		
- ห่ลักส้ติรป็ฐมพื่ยาบัาลเบั่�องติ�นสำาห่รับัเจ�าห่น�าท่�สภากาชาดไทย	 จำานวัน		219			 ราย	
- ห่ลักส้ติรป็ฐมพื่ยาบัาลเบั่�องติ�นสำาห่รับัป็ระชาชน	 	 	 จำานวัน		214		 ราย	
- ห่ลักส้ติรป็ฐมพื่ยาบัาลเบั่�องติ�นสำาห่รับับัริการสังค์ม	 	 	 จำานวัน		2,985		 ราย
- ห่ลักส้ติรการช่วัยช่วัิติขึ้ั�นพื่่�นฐานและเค์ร่�องช็อกไฟ้ฟ้้าห่ัวัใจอัติโนมัติิ	 จำานวัน		382	 ราย	

	 1.2	ก�รให้คำว�มร้่ด้็�นำสุขภ�พอนำ�มัยู่กับัผู้่้ด้็อยู่โอก�ส	

	 จัดอบัรมห่ลักส้ติรอนามัยในบั�านให่�กับัพื่ระภิกษุ	 มารดา	 และทารก	 ห่ลักส้ติรการด้แลตินเองขึ้อง 
ผู้้�ส้งอายุ	ห่ลักส้ติรการด้แลผู้้�ส้งอายุ	ในบั�านพัื่กฉุกเฉินและให่�กับัผู้้�ติ�องขัึ้งในทัณฑูสถืานห่ญิง	และบั�านพัื่กฉุกเฉิน	
เพ่ื่�อให่�ค์วัามร้�ด�านสุขึ้ภาพื่อนามัย	และส่งเสริมคุ์ณภาพื่ช่วิัติให่�ด่ข้ึ้�น	โดยม่ผู้้�ท่�ผู่้านการอบัรม	จำานวัน	206	ราย
 
	 1.3	ง�นำรณรงค์ำให้คำว�มร้่ด้็�นำปฐมพยู่�บั�ลและสุขภ�พอนำ�มัยู่			

	 	 1.3.1	ง�นำรณรงค์ำให้คำว�มร้่ด้็�นำปฐมพยู่�บั�ลในำวันำปฐมพยู่�บั�ลโลก	โดยแนวัคิ์ดการจัดงาน	
ป็ระจำาป็ี	 2562	 ค่์อ	 “First	 aid	 and	 excluded	 people	 :	 Addressing	 exclusion	 through	 first	 aid”	
เป็็นการรณรงค์์ค์วัามร้�	 เร่�องการป็ฐมพื่ยาบัาลในกลุ่มค์นพิื่การ	 ซ้ิ�งค์นเห่ล่าน่�ถ้ืกมองขึ้�ามห่ร่อขึ้าดโอกาสในการ 
เร่ยนร้�เร่�องการป็ฐมพื่ยาบัาล	 กิจกรรมค์รั�งน่�ได�ป็ระสานค์วัามร่วัมม่อกับั	 ศ้นย์ฟ้้�นฟ้้สมรรถืภาพื่ค์นงาน	ภาค์	 1	 
จังห่วััดป็ทุมธาน่	 สำานักงานป็ระกันสังค์ม	 กระทรวังแรงงาน	 โรงเร่ยนสอนค์นติาบัอดกรุงเทพื่ฯ	 ม้ลนิธิช่วัยค์น 
ติาบัอดแห่่งป็ระเทศไทย	 และผู้้�พิื่การท่�ทำางานในห่น่วัยงานขึ้องสภากาชาดไทย	 เป็็นกลุ่มเป็้าห่มายโดย
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ม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรมทั�งสิ�นจำานวัน	 168	 ราย	 นอกจากน่�ยังม่การจัดงานวัันป็ฐมพื่ยาบัาลโลก	 ติรงกับัวัันท่�	 
4	 กันยายน	 2562	ณ	 อาค์ารแพื่ทยพัื่ฒน์	 โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 จำานวัน	 169	 ราย	 จ้งม่ผู้้�เขึ้�าร่วัมกิจกรรม 
วัันป็ฐมพื่ยาบัาลโลก	รวัมทั�งสิ�น	337	ราย	

งานรณรงค์์ให่�ค์วัามร้�ด�านป็ฐมพื่ยาบัาลในวัันป็ฐมพื่ยาบัาลโลก

	 	 1.3.2	ง�นำรณรงค์ำให้คำว�มร้่ด้็�นำปฐมพยู่�บั�ลและสุขภ�พอนำ�มยัู่	ม่การจัดนิทรรศการรณรงค์์ 
ให่�ค์วัามร้�ด�านป็ฐมพื่ยาบัาลและสุขึ้ภาพื่อนามัย	 ห่น่วัยงานติ่างๆ	 อาทิเช่น	 จัดนิทรรศการวัันเด็กแห่่งชาติิขึ้อง
สภากาชาดไทย	 การให่�ค์วัามร้�เร่�องการก้�ฟ้้�นค่์นช่พื่	 และการใช�เค์ร่�อง	 AED	 แก่จิติอาสาสภากาชาดไทย	 การให่� 
ค์วัามร้�เร่�องการป็ฐมพื่ยาบัาลแก่ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	 จุฬาลงกรณ์มห่าวัิทยาลัย	 เป็็นติ�น	 โดยม่ผู้้�สนใจเขึ้�าร่วัม 
ชมนิทรรศการ	รวัมทั�งสิ�น	3,049	ราย
	 	 1.3.3	ง�นำผู้ลิติ์สื�อและค่ำ�มือสำ�หรับัใชิ้เผู้ยู่แพร�	 ม่การจัดทำาส่�อห่นังส่อจำานวัน	 2	 เล่ม	 ได�แก่	 
ค่้์ม่อวิัทยากรการด้แลตินเองขึ้องผู้้�ส้งอายุ	ค่้์ม่อวิัทยากรการด้แลผู้้�ส้งอายุ	และค่้์ม่อสำาห่รับัผู้้�พิื่การ	จำานวัน	1	เล่ม	
ได�แก่	ค่้์ม่อการป็ฐมพื่ยาบัาลเบ่ั�องติ�นสำาห่รับัผู้้�ม่ค์วัามบักพื่ร่องทางการเห็่น

2.	ก�รพัฒนำ�ระบับัอ�ส�สมัคำรแบับับั่รณ�ก�ร		

		 โค์รงการพัื่ฒนาอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	 ขึ้องศ้นย์ฝ้ึกอบัรมป็ฐมพื่ยาบัาลและสุขึ้ภาพื่อนามัย 
เป็็นการจัดอบัรมสร�างวิัทยากรเค์ร่อข่ึ้าย	ด�านป็ฐมพื่ยาบัาลและด�านสุขึ้ภาพื่ผู้้�ส้งอายุ	ให่�สามารถืถ่ืายทอดค์วัามร้�	
ส้่ป็ระชาชน	 และสามารถืนำาค์วัามร้�นั�นไป็ป็ระยุกติ์ใช�	 เพ่ื่�อทำาให่�เกิดคุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่ข้ึ้�น	 โดยม่	 3	 ห่ลักส้ติร 
ในการขึ้ยายผู้ลดังน่�

	 2.1	ง�นำพัฒนำ�อ�ส�สมัคำรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	หลักส่ติ์รปฐมพยู่�บั�ล
		 ม่การสร�างวิัทยากรเค์ร่อขึ้่าย	 จำานวัน	 43	 ราย	 จาก	 11	 จังห่วััด	 ได�แก่	 จังห่วััดสระแก�วั	 ฉะเชิงเทรา	
พัื่ทลุง	ชุมพื่ร	นค์รศร่ธรรมราช	นราธิวัาส	แพื่ร่	ลำาป็าง	สต้ิล	สระบุัร่	และห่นองค์าย	ถ่ืายทอดค์วัามร้�ให่�กับัชุมชน	
จำานวัน	 623	 ชุมชน	 และม่สมาชิกในชุมชนท่�ผู้่านการอบัรม	 ม่ค์วัามร้�	 ค์วัามสามารถื	 ด�านการป็ฐมพื่ยาบัาล 
ติามเกณฑ์ูขึ้องสภากาชาดไทย	จำานวัน	4,627	ราย
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โค์รงการงานพัื่ฒนาอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	ห่ลักส้ติรป็ฐมพื่ยาบัาล

	 2.2	ง�นำพัฒนำ�อ�ส�สมัคำรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	หลักส่ติ์รก�รด่็แลติ์นำเองของผู้่้ส่งอ�ยุู่

	 ม่การสร�างวิัทยากรเค์ร่อขึ้่าย	 จำานวัน	 62	 ราย	 จาก	 10	 จังห่วััด	 ได�แก่	 จังห่วััดแม่ฮ่องสอน	 ลำาพ้ื่น		
อุบัลราชธาน่	 อำานาจเจริญ	 บ้ังกาฬ	 พิื่จิติร	 นค์รป็ฐม	 ติรัง	 กระบ่ั�	 และยะลา	 เพ่ื่�อป็ฏิิบััติิห่น�าท่�ขึ้ยายผู้ลการ 
อบัรมให่�แก่ผู้้�ส้งอายุและอาสาสมัค์รท่�ม่อายุ	 50	 ป็ีข้ึ้�นไป็	 รวัมจำานวัน	 1,013	 ราย	 ให่�ม่ค์วัามร้�	 ค์วัามสามารถื 
ในการด้แลสุขึ้ภาพื่ขึ้องตินเอง	 รวัมทั�งสามารถืให่�ค์ำาแนะนำาผู้้�ส้งอายุในค์รอบัค์รัวัขึ้องตินเอง	 ห่ร่อเพ่ื่�อนผู้้�ส้งอายุ 
ในชุมชนขึ้องตินได�		

	 2.3	ง�นำพัฒนำ�อ�ส�สมัคำรสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่	หลักส่ติ์รก�รด่็แลผู้่้ส่งอ�ยุู่

	 ม่การสร�างวิัทยากรเค์ร่อข่ึ้าย	 จำานวัน	 60	 ราย	 จาก	 10	 จังห่วััด	 ได�แก่	 จังห่วััดขึ้อนแก่น	 สุพื่รรณบุัร่		
เพื่ชรบัุร่	 ป็ราจ่นบุัร่	 สกลนค์ร	 นค์รสวัรรค์์	 ระนอง	 สุราษฎร์ธาน่	 เลย	 และพัื่งงา	 เพ่ื่�อป็ฏิิบััติิห่น�าท่�ขึ้ยายผู้ล 
การอบัรมค์วัามร้�	 เร่�องการด้แลผู้้�ส้งอายุ	 ให่�แก่	 อาสาสมัค์ร	 ญาติิ	 ผู้้�ด้แลในจังห่วััดขึ้องตินเอง	 ให่�ม่ค์วัามร้�	
ค์วัามสามารถืในการด้แลผู้้�ส้งอายุ	 ท่�ติ�องการการด้แลทั�งในค์รอบัค์รัวัและชุมชน	 ทั�งน่�ม่จำานวันอาสาสมัค์ร	
ผู้้�ด้แลและญาติิ	 ผู้่านการอบัรม	 จำานวัน	 722	 ค์น	 และม่ผู้้�ส้งอายุได�รับัการด้แลจากอาสาสมัค์ร	 ผู้้�ด้แลและญาติิ 
ท่�ผู่้านการอบัรม	จำานวัน	1,025	ค์น	นอกจากน่�วิัทยากรเค์ร่อข่ึ้ายและสำานักงานเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	ได�เย่�ยมเย่ยน
และให่�การสงเค์ราะห์่ผู้้�ส้งอายุท่�ติ�องการค์วัามช่วัยเห่ล่อ	จำานวัน	1,745	ราย
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3.	ก�รพัฒนำ�ง�นำและก�รสร้�งเคำรือข��ยู่

	 3.1	 ก�รเข้�ร�วมประชิุม	 Asia	 Pacific	 Regional	 First	 Aid	 Training	 of	 Trainer	
of	Trainers	and	Regional	First	Aid	Meeting	เม่�อวัันท่�	29	กรกฎาค์ม	-	3	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	 
ณ	กรุงกัวัลาลัมเป็อร์	ป็ระเทศมาเลเซ่ิย	สรุป็ป็ระเด็นสำาคั์ญ	ดังน่�

	 •	ร้ป็แบับัและวิัธ่การในการจัดการฝึ้กอบัรมห่ลักส้ติร	Training	of	Trainer	of	Trainers	ในระดับั	Asia	
Pacific	Regional		

	 •	แนวัทางในการพัื่ฒนางานด�าน	First	aid	training	

	 •	แนวัคิ์ดท่�ได�จากการป็ระชุม	ม่ดังน่�	

	 1)	การจัดทำามาติรฐานห่ลักส้ติร	trainer	development	ในระดับั	regions	training	และม่เอกสาร 
อ�างอิงท่�เป็็นมาติรฐานแนวัทางด่ยวักัน
	 2)	การพัื่ฒนานวััติกรรมส่�อการสอนท่�เป็็นมาติรฐานโดยใช�เทค์โนโลย่
	 3)	การพัื่ฒนาช่องทางในการติิดต่ิอ	ช่วัยเห่ล่อ	ป็ระสานค์วัามร่วัมม่อ	โดยให่�	IFRC	เป็็นตัิวักลาง 
ในการดำาเนินการดังกล่าวั	เช่น	การเขึ้�าถ้ืงขึ้�อม้ลผู่้าน	webinar

โค์รงการงานพัื่ฒนาอาสาสมัค์รสภากาชาดไทย	ห่ลักส้ติรการด้แลผู้้�ส้งอายุ		
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	 3.2	 ก�รเข้�ร�วมประชิุม	 First	 Aid	 workshop	 กับัคำณะกรรมก�รระหว��งประเทศ		
(The	International	Committee	of	The	Red	Cross)	เม่�อวัันท่�	23	-	27	กันยายน	พื่.ศ.	2562	 
ณ	กรุงเจน่วัา	สมาพัื่นธรัฐสวิัส		โดยแนวัคิ์ดท่�ได�จากการป็ระชุม	ดังน่�
	 1)	 การจัดทำาห่ลักส้ติรป็ฐมพื่ยาบัาล	 ติ�องค์ำาน้งถ้ืงการป็ระเมินกลุ่มเป็้าห่มาย	 และป็รับัป็รุงห่ลักส้ติร 
ให่�สอดค์ล�องกับับัริบัทขึ้องชุมชนนั�นๆ	ซ้ิ�งสามารถืนำามาป็ระยุกต์ิใช�กับัห่ลักส้ติรอ่�นๆ	ได�
	 2)	 ศ้นย์ฝ้ึกอบัรมป็ฐมพื่ยาบัาลและสุขึ้ภาพื่อนามัย	 ม่ค์วัามพื่ร�อมท่�จะพัื่ฒนาห่ลักส้ติรป็ฐมพื่ยาบัาล 
เขึ้�าส้่มาติรฐานระดับัสากล	 เพ่ื่�อช่วัยพัื่ฒนาค์วัามร้�และทักษะการป็ฐมพื่ยาบัาลให่�ป็ระเทศเพ่ื่�อนบั�านในภ้มิภาค์ 
เอเซ่ิยติะวัันออกเฉ่ยงใติ�

	 3.3	ก�รอบัรมหลักส่ติ์รวิทยู่�กรสอนำปฐมพยู่�บั�ล	(TOT)	ให้แก�องค์ำก�รก�แด็งล�ว
	 เป็็นการพัื่ฒนาข่ึ้ดค์วัามสามารถืและองค์์ค์วัามร้�ในเร่�องป็ฐมพื่ยาบัาลให่�กับัเจ�าห่น�าท่�และอาสาสมัค์ร 
ขึ้ององค์์การกาแดงลาวั	 เม่�อวัันท่�	 4	 -	 8	 พื่ฤศจิกายน	พื่.ศ.	 2562	ณ	นค์รเว่ัยงจันทน์	 ซ้ิ�งการดำาเนินงานค์รั�งน่� 
ศ้นย์ฝ้ึกอบัรมป็ฐมพื่ยาบัาลฯ	 ได�ออกแบับักิจกรรมการอบัรมร้ป็แบับัให่ม่ให่�สอดค์ล�องกับักลุ่มเป็้าห่มาย	 
เน่�องจากค์วัามแติกติ่างด�านค์วัามร้�และวััฒนธรรมขึ้องผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรม	 จ้งติ�องออกแบับักิจกรรมช่วัยให่� 
ผู้้�เขึ้�ารับัการอบัรมได�ติระห่นักถ้ืงเป้็าห่มาย	และสามารถืกำาห่นดแผู้นการทำางานขึ้องตินเองได�อย่างเห่มาะสม
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วิสัยู่ทัศนำ์
     	 เด็กทุกค์นท่�อย้ ่ในค์วัามด้แลขึ้องม้ลนิธิฯ	 เติิบัโติอย่างม่คุ์ณภาพื่	 เป็็นค์นด่ท่�พ้ื่�งพื่าตินเองได�	 
พื่ร�อมท่�จะทำาป็ระโยชน์ให่�กับัสังค์มและป็ระเทศชาติิ

ภ�รกิจหลัก
	 1.	 ให่�การสงเค์ราะห่์เด็กและผู้้�เยาวั์ท่�ถ้ืกทอดทิ�งไวั�กับัสภากาชาดไทย	 ห่ร่อเด็กและผู้้�เยาวั์ท่�ค์รอบัค์รัวั 
ไม่สามารถืให่�การเล่�ยงด้ได�และยกให่�ม้ลนิธิติามกฎห่มาย	 รวัมทั�งเด็กและผู้้�เยาวั์กำาพื่ร�าไร�ท่�พ้ื่�งท่�ได�รับัผู้ลกระทบั 
จากภัยพิื่บััติิ	 และเด็กกำาพื่ร�าไร�ท่�พ้ื่�งท่�บิัดามารดาเส่ยช่วิัติด�วัยโรค์ติิดติ่อร�ายแรง	 แติ่เด็กติ�องไม่ได�รับัเช่�อโรค์ 
จากบิัดามารดารวัมทั�งเด็กท่�จำาเป็็นติ�องได�รับัการคุ์�มค์รองสวััสดิภาพื่					
	 2.	 ส่งเสริมการด้แลสุขึ้ภาพื่และพื่ัฒนาศักยภาพื่ขึ้องเด็กและผู้้�เยาวั์ให่�ม่ค์ุณภาพื่ช่วิัติท่�ด่	 และเติิบัโติ 
เป็็นผู้้�ให่ญ่ท่�พ้ื่�งตินเองได�

ประวัติ์ิคำว�มเป็นำม�
	 ในป็ ี 	 พื่.ศ.	 2497	 พื่ระบัาทสมเด็จพื่ระบัรมชนกาธิเบัศร	 มห่าภ้มิพื่ลอดุลยเดชมห่าราช	 
บัรมนาถืบัพิื่ติร	 ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล�าฯ	 พื่ระราชทานพื่ระราชทรัพื่ย์	 ซ้ิ�งเป็็นรายได�จากการฉายภาพื่ยนติร ์
ส่วันพื่ระองค์์ท่�ศาลาเฉลิมกรุง	 จำานวันป็ระมาณ	 720,200.50	 บัาท	 ให่�โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์ใช�เป็็นทุน
ป็ระเดิมในการก่อสร�างต้ิกวัชิราลงกรณ	 เพ่ื่�อเป็็นท่�อย้ ่อาศัยขึ้องเด็กกำาพื่ร�าอนาถืา	 ในค์วัามอุป็การะขึ้อง 
โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 และ 
ติ่อมา	 เม่�อวัันท่�	 17	 กันยายน	
พื่.ศ . 	 2524	 ได � จัด ตัิ� ง เป็ ็น 
ม้ ล นิ ธิ ส ง เ ค์ ร าะห่ ์ เ ด็ ก ขึ้อ ง 
สภากาชาดไทย	 โดยสมเด็จ 
พื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จ 
พื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยาม- 
บัรมราชกุมาร่	ทรงเป็็นป็ระธาน 
และม่ค์ณะกรรมการอำานวัยการ 
ด้แลในการบัริห่ารงาน
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วัันท่�	30	ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	2562	สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	ฯ	สยามบัรมราชกุมาร่	
เสด็จพื่ระราชดำาเนินไป็ทรงเป็็นป็ระธานการป็ระชุมกรรมการอำานวัยการม้ลนิธิสงเค์ราะห่์เด็กขึ้องสภากาชาดไทย

ณ	ติ้กวัชิราลงกรณ	โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์

ภ�รกิจที�รับัผู้ิด็ชิอบั
1.	ก�รเลี�ยู่งด็่เด็็กกำ�พร้�

 1.1	ตึิ์กวชิิร�ลงกรณ	ภ�ยู่ในำโรงพยู่�บั�ลจุฬ�ลงกรณ์
	 ม้ลนิธิฯ	ได�ให่�การเล่�ยงด้	ส่งเสริมพัื่ฒนาการและอบัรมด�านคุ์ณธรรม	จริยธรรม	แก่เด็กกำาพื่ร�าท่�มารดา 
ค์ลอดแล�วัทอดทิ�งไวั�ในโรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์	 และโรงพื่ยาบัาลสมเด็จพื่ระบัรมราชเทว่ั	 ณ	 ศร่ราชา	 ตัิ�งแติ่ 
แรกเกิด	-	7	ปี็	 ตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2524	ถ้ืงปั็จจุบััน	พื่.ศ.	2562	ม่จำานวัน	975	ค์น	เป็็นเด็กชาย	จำานวัน	519	ค์น	
และเด็กห่ญิง	จำานวัน	456	ค์น
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	 นอกจากน่�ยงัรับัเล่�ยงด้เด็กท่�ถ้ืกทอดทิ�งจากกรมพัื่ฒนาสังค์มและสวััสดิการ	(กระทรวังการพัื่ฒนาสังค์ม 
และค์วัามมั�นค์งขึ้องมนุษย์)	ท่�ม่ปั็ญห่าสุขึ้ภาพื่และสามารถืฟ้้�นฟ้้สุขึ้ภาพื่ได�	ตัิ�งแต่ิ	พื่.ศ.	2535	ถ้ืงปั็จจุบััน	ม่จำานวัน 
ทั�งสิ�น	132	ค์น	เป็็นชาย	จำานวัน	71	ค์น	และเด็กห่ญิง	จำานวัน	61	ค์น

	 1.2	หม่�บ้ั�นำเด็็ก	จังหวัด็นำคำรปฐม
	 ให่�การด้แลเด็กกำาพื่ร�าทั�งชายและห่ญิงในร้ป็แบับัค์รอบัค์รัวัทดแทน	 โดยส่งเสริมด�านสุขึ้ภาพื่อนามัย	
คุ์ณธรรม	 จริยธรรม	 การเร่ยนร้�ด�านติ่างๆ	 ได�แก่	 ดนติร่ไทย	 ค์อมพิื่วัเติอร์	 ป็ัจจุบัันม่เด็กอย้่ในค์วัามอุป็การะ	
จำานวัน	 34	 ค์น	 เป็็นเด็กชาย	 22	 ค์น	 เด็กห่ญิง	 12	 ค์น	 อย้่รวัมกันทั�งเด็กชายและเด็กห่ญิงในบั�านแติ่ละห่ลัง		
จำานวัน	 6	 ห่ลัง	 โดยม่ผู้้�ด้แลเป็็นแม่ทดแทนห่ลังละ	 1	 ค์น	 และน�า	 5	 ค์น	 สลับัห่มุนเว่ัยนเพ่ื่�อช่วัยกันด้แลแทน 
เม่�อแม่ป่็วัยห่ร่อลาพัื่ก

2.	ก�รจัด็ห�คำรอบัคำรัวบัุญธิรรมให้กับัเด็็กกำ�พร้�

	 ม้ลนิธิฯ	 ได�จัดห่าค์รอบัค์รัวับุัญธรรมท่�ม่คุ์ณสมบััติิเห่มาะสมให่�กับัเด็กกำาพื่ร�าในค์วัามด้แลขึ้องม้ลนิธิฯ	
ทั�งค์รอบัค์รวัับุัญธรรมชาวัไทย	และค์รอบัค์รวัับุัญธรรมชาวัต่ิางป็ระเทศ	โดยดำาเนนิการอย่างถ้ืกติ�องติามกฎห่มาย	 
เพ่ื่�อให่�เด็กกำาพื่ร�าขึ้องม้ลนิธิฯ	 ได�เติิบัโติในค์รอบัค์รัวั	 ได�รับัการเล่�ยงด้	 ส่งเสริมและพัื่ฒนาศักยภาพื่ติามค์วัาม 
สามารถืขึ้องเด็ก
	 ตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2524	จนถ้ืงปี็	พื่.ศ.	2562	ม้ลนิธิฯ	ได�มอบัเด็กจำานวัน	628	ค์น	ให่�เป็็นบุัติรบุัญธรรมแก่
ค์รอบัค์รัวัชาวัไทย	จำานวัน	110	ค์รอบัค์รัวั	และค์รอบัค์รัวัชาวัต่ิางป็ระเทศ	จำานวัน	518	ค์น	จากผู้ลการติิดติาม 
เด็กท่�ได�รับัการอุป็การะเป็็นบุัติรบุัญธรรม	ส่วันให่ญ่ม่คุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่	และเติิบัโติม่อนาค์ติท่�ด่	
	 ในปี็	พื่.ศ.	2562	ม้ลนิธิฯ	ได�ดำาเนินการติิดติามค์รอบัค์รัวัผู้้�ให่�กำาเนิดให่�ได�พื่บักับัเด็กท่�เป็็นบุัติรบุัญธรรม 
ขึ้องชาวัติ่างป็ระเทศ	 ท่�ขึ้อค์วัามร่วัมม่อมาได�ป็ระสบัค์วัามสำาเร็จ	 จำานวัน	 6	 ราย	 และดำาเนินการเร่�องติ่างๆ 
ท่�เก่�ยวัขึ้�องกับัเด็ก	และค์รอบัค์รัวั	จำานวัน	46	ราย

ค์รอบัค์รัวัชาวัต่ิางป็ระเทศ	รับัอุป็การะเด็กจากม้ลนิธิฯ	เป็็นบุัติรบุัญธรรม
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3.	ก�รติิ์ด็ติ์�มผู้ลก�รเลี�ยู่งด่็เด็็กในำคำรอบัคำรัวผู้่้ให้กำ�เนิำด็
	 ม้ลนิธิฯ	 ออกเย่�ยมบั�านขึ้องบิัดามารดา	 ห่ร่อค์รอบัค์รัวัผู้้�ให่�กำาเนิดท่�รับัเด็ก	 ซ้ิ�งเค์ยอย้่ในค์วัามด้แล 
ขึ้องม้ลนิธิฯ	 กลับัไป็อุป็การะเพ่ื่�อติิดติามผู้ลการเล่�ยงด้เด็ก	 และส่งเสริมให่�เด็กม่คุ์ณภาพื่ช่วิัติท่�ด่	 ทั�งใน 
กรุงเทพื่มห่านค์ร	 และติ่างจังห่วััด	 โดยในติ่างจังห่วััด	 ม้ลนิธิฯ	 จะป็ระสานงานกับันายกเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	 
และพื่ัฒนาสังค์มและค์วัามมั�นค์งขึ้องมนุษย์จังห่วััด	 ห่ากพื่บัวั่าค์รอบัค์รัวัใดม่ป็ัญห่าในการเล่�ยงด้เด็ก	 ม้ลนิธิฯ	 
จะให่�การช่วัยเห่ล่อ	ห่ร่อสงเค์ราะห์่ติามค์วัามเห่มาะสม	แต่ิห่ากเด็กอย้่ในสภาวัะเส่�ยงต่ิอการถ้ืกทำาร�าย	 (ทั�งด�าน 
ร่างกาย	และจิติใจ)	ม้ลนิธิฯ	จะดำาเนินการคุ์�มค์รองสวััสดิภาพื่เด็กติามพื่ระราชบััญญัติิคุ์�มค์รองเด็ก	พื่.ศ.	2546
	 ตัิ�งแติ่ม้ลนิธิฯ	 เริ�มเป็ิดดำาเนินงาน	 ได�ส่งเด็กกลับัไป็อย้่ในค์วัามอุป็การะขึ้องค์รอบัค์รัวัผู้้�ให่�กำาเนิดแล�วั	 
รวัมทั�งสิ�น	121	ค์น	ในปี็	พื่.ศ.	2562	ม่เด็กท่�ได�รับัการติิดติามอย้่จำานวัน	15	ราย
 

4.	ศ่นำย์ู่พัฒนำ�และเลี�ยู่งเด็็กเฉลิมพระเกียู่รติิ์

	 ด�วัยศ้นย์พัื่ฒนาและเล่�ยงเด็กเฉลิมพื่ระเก่ยรติิจัดตัิ�งเม่�อวัันท่�	16	 เมษายน	พื่.ศ.	2539	 ม่วััติถุืป็ระสงค์์ 
เพ่ื่�อจัดให่�เป็็นสวััสดิการแก่บุัค์ลากรขึ้องสภากาชาดไทยและค์ณะแพื่ทยศาสติร์	 จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	 
โดยรับัเล่�ยงด้บุัติรธิดาขึ้องบุัค์ลากร	 อายุ	 3	 เด่อน	 -	 4	 ป็ี	 และสามารถืเล่�ยงด้เด็กได�เด่อนละ	 80	 -	 90	 ค์น	
ระห่ว่ัางเวัลาทำางาน	และในระห่ว่ัางปิ็ดภาค์เร่ยน	(ภาค์ฤด้ร�อน)	ระห่ว่ัางเด่อนม่นาค์ม	-	พื่ฤษภาค์ม	และเด่อนติลุาค์ม	
รับัเล่�ยงด้เด็กอาย	ุ3	ปี็	6	เด่อน	-	6	ปี็	จำานวัน	20	-	25	ค์น	ซ้ิ�งเป็็นเดก็ท่�เค์ยเล่�ยงด้ท่�ศ้นยฯ์	ก่อนเขึ้�าโรงเร่ยนอนุบัาล	
เพ่ื่�อแบ่ังเบัาภาระขึ้องผู้้�ป็กค์รอง	และเด็กได�ใช�เวัลาว่ัางให่�เป็็นป็ระโยชน์	โดยม่กิจกรรมต่ิางๆ	อาทิ

กิจกรรมป็ล้กผัู้กสวันค์รัวั		                            กิจกรรมทัศนศ้กษาสร�างเสริมป็ระสบัการณ์ช่วิัติ

5.	ก�รฝึ่กอบัรมผู้่้ด่็แลเด็็กปฐมวัยู่	(0	–	6	ปี)

	 นับัตัิ�งแต่ิปี็	พื่.ศ.	2553	 เป็็นติ�นมา	 ในช่วังระห่ว่ัางเด่อนสิงห่าค์มถ้ืงเด่อนกันยายน	 ม้ลนิธิฯ	 ได�ดำาเนิน 
โค์รงการฝ้ึกอบัรมผู้้�ด้แลเด็กป็ฐมวััย	 (0	 –	 6	 ป็ี)	 เพ่ื่�อให่�ค์วัามร้�แก่ป็ระชาชนทั�วัไป็เก่�ยวักับัการอบัรมเล่�ยงด้เด็ก
ตัิ�งแติ่แรกเกิดจนถ้ืงอายุ	 6	 ป็ี	 โดยเป็ิดรับัสมัค์รผู้้�เขึ้�าอบัรมจากบุัค์ค์ลภายนอก	 และให่�พ่ื่�เล่�ยงเด็กขึ้องม้ลนิธิฯ 
ท่�ไม่เค์ยผู้่านการอบัรมเล่�ยงด้เด็กมาก่อนเขึ้�าร่วัมฝ้ึกอบัรมด�วัย	 โดยการฝ้ึกอบัรมแบั่งเป็็นภาค์ทฤษฎ่	 ภาค์ป็ฏิิบััติิ	
และการศ้กษาด้งานนอกสถืานท่�
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	 ในการฝึ้กอบัรมน่�ได�ผู้นวักวิัชาการก้�ช่วิัติเบ่ั�องติ�นในเด็ก	(Basic	Life	Support	:	BLS)	สำาห่รับัผู้้�ด้แลเด็ก	
และเจ�าห่น�าท่�ท่�ทำางานเก่�ยวักับัเด็ก	 โดยได�รับัค์วัามร่วัมม่อจากภาค์วิัชากุมารเวัชศาสติร์	 ค์ณะแพื่ทยศาสติร์	
จุฬาลงกรณ์มห่าวิัทยาลัย	สำาห่รับัในปี็	พื่.ศ.	2562	เป็็นการอบัรมรุ่นท่�	10
	 ตัิ�งแต่ิดำาเนนิโค์รงการฯ	จนถ้ืงปั็จจุบััน		ม่ผู้้�เขึ้�ารับัการฝึ้กอบัรมแล�วัทั�งสิ�นจำานวัน	158	ค์น	เป็็นป็ระชาชน 
ทั�วัไป็	และบุัค์ลากรขึ้องห่น่วัยงานรัฐอ่�นๆ	ท่�ทำาห่น�าท่�ด้แลเด็ก	จำานวัน	96	ค์น	และพ่ื่�เล่�ยงเด็กขึ้องม้ลนิธิฯ	จำานวัน	
55	ค์น	

วัันท่�	1	กรกฎาค์ม	พื่.ศ.	2562	พิื่ธ่มอบัใบัป็ระกาศน่ยบััติร	โค์รงการอบัรมผู้้�ด้แลเด็กป็ฐมวััย	0	-	6	ปี็	รุ่นท่�	10		

6.	ง�นำก�รให้คำว�มชิ�วยู่เหลือแก�เด็็กกำ�พร้�ที�ประสบัภัยู่จ�กคำลื�นำสึนำ�มิในำภ�คำใต้ิ์

	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 อุป็นายิกา 
ผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 และป็ระธานค์ณะกรรมการอำานวัยการ	 ม้ลนิธิสงเค์ราะห่์เด็กขึ้องสภากาชาดไทย	 
ทรงห่่วังใยเด็กกำาพื่ร�าท่�ติ�องส้ญเส่ยบัิดามารดาโดยฉับัพื่ลันจากเห่ตุิการณ์ภัยพิื่บััติิค์ล่�นส้นามิ	 เม่�อป็ี	 พื่.ศ.	 2547				
จ้งทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล�าฯ	 ให่�ม้ลนิธิฯ	 จัดทำาโค์รงการจัดห่าค์รอบัค์รัวัอุป็ถัืมภ์ให่�เด็กกำาพื่ร�าท่�ป็ระสบัภัยจาก 
ค์ล่�นส้นามิในภาค์ใติ�	โดยม่พื่ระราโชบัายให่�เด็กอย้่กับัค์รอบัค์รัวัและญาติิพ่ื่�น�องในชุมชนเดิม	
	 ม้ลนิธิฯ	 ได�ช่วัยเห่ล่อมอบัทุนการศ้กษาแก่เด็ก	 และติิดติามสภาพื่ค์วัามเป็็นอย้่และผู้ลการเร่ยนขึ้อง
เด็กตัิ�งแติ่ป็ี	 พื่.ศ.	 2548	 โดยได�มอบัเงินทุนการศ้กษาไป็แล�วัจำานวันทั�งสิ�น	 31,312,155	 บัาท	 (สามสิบัเอ็ดล�าน 
สามแสนห่น้�งห่ม่�นสองพัื่นห่น้�งร�อยห่�าสิบัห่�าบัาทถื�วัน)	เด็กสำาเร็จการศ้กษาระดับัป็ริญญาติร่	รวัมทั�งสิ�น	84	ราย	
ปี็การศ้กษา	2562	ม่เด็กท่�รับัทุนการศ้กษา	จำานวัน	108	ราย	และเด็กสำาเร็จการศ้กษาป็ริญญาติร่	จำานวัน	4	ราย	
ใน	24	จังห่วััด
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7.	หม่�บ้ั�นำเด็็กเฉลิมพระเกียู่รติิ์	จังหวัด็นำคำรปฐม

	 ด�วัยนางทัศน่ย์	ไผู้ทฉันท์	ได�น�อมเกล�าฯ	ถืวัายท่�ดินจำานวัน	23	ไร่	3	งาน	69	ติารางวัา	ณ	ติำาบัลนค์รป็ฐม	
อำาเภอเม่อง	 จังห่วััดนค์รป็ฐม	 ให่�ม้ลนิธิฯ	 ก่อสร�างห่ม้่บั�านเด็กระยะท่�	 2	 และศ้นย์การเร่ยนร้�เศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง 
และท่�ป็ระชุมค์ณะกรรมการอำานวัยการม้ลนิธิฯ	 ค์รั�งท่�	 1/2553	 เม่�อวัันท่�	 24	 ธันวัาค์ม	พื่.ศ.	 2553	 เห็่นชอบั 
ให่�ใช�ท่�ดินดังกล่าวัจัดสร�างห่ม้่บั�านเด็กชายเพ่ื่�อเป็็นบั�านพื่ักสำาห่รับัเด็กชายในค์วัามอุป็การะขึ้องม้ลนิธิฯ	 
ท่�ม่อายุ	 12	 ป็ีข้ึ้�นไป็ท่�จำาเป็็นติ�องย�ายจากห่ม้่บั�านเด็ก	 เพ่ื่�อให่�เห่มาะสมแก่การเล่�ยงด้เด็กชายวััยรุ่นและเป็็น 
ศ้นย์เร่ยนร้�เศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง	 โดยได�รับัพื่ระมห่ากรุณาธิคุ์ณจาก	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จ 
พื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 พื่ระราชทานติราสัญลักษณ์งานเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	 ในโอกาสฉลอง 
พื่ระชนมายุ	5	รอบั	2	เมษายน	2558	และพื่ระราชทานช่�อโค์รงการ	“ห่ม่้บั�านเด็กเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ”
	 ห่ม่้บั�านเด็กเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	จังห่วััดนค์รป็ฐม	ก่อสร�างบั�านพัื่กเด็กจำานวัน	4	ห่ลัง	ห่ลังละ	6	ค์น	และ 
อาค์ารสถืานท่�สำาห่รับับุัค์ค์ลทั�วัไป็	 และเด็กในห่ม้่บั�านเร่ยนร้�เร่�องการนำาป็รัชญาเศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยงมาใช� 
ในช่วิัติป็ระจำาวััน	 เน�นด�านเกษติรกรรม	 โดยม่รองรับัผู้้�สนใจ	 โดยเฉพื่าะเด็กและเยาวัชนเขึ้�ารับัการฝ้ึกอบัรม 
โดยม่บั�านพัื่กอาศัยขึ้องเด็กชายท่�ย�ายมาจากห่ม้่บั�านเด็กเป็็นบั�านพัื่กจำานวัน	 4	 ห่ลัง	 อาค์ารสำาห่รับัการบัริห่าร	
และการจัดกิจกรรม	 อาค์ารห่อป็ระชุม	 อาค์ารนอนสำาห่รับัชาย	 อาค์ารนอนสำาห่รับัห่ญิง	 และอาค์ารพัื่กสำาห่รับั
เจ�าห่น�าท่�บัริการ	และได�ดำาเนินการก่อสร�างแล�วัเสร็จเม่�อวัันท่�	12	สิงห่าค์ม	พื่.ศ.	2562	ขึ้ณะน่�กำาลังดำาเนินการ 
จัดห่าเฟ้อร์นิเจอร์	และอุป็กรณ์สำานักงาน	ค์าดว่ัาจะย�ายเด็กเขึ้�าห่ม่้บั�านได�ป็ระมาณเด่อนเมษายน	พื่.ศ.	2563

อาค์ารสำาห่รับัการบัริห่าร	และการจัดกิจกรรม

บั�านพัื่กเด็กห่ม่้บั�าน
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8.	ศ่นำย์ู่ส�ธิิติ์ฝึ่กอ�ชีิพเศรษฐกิจพอเพียู่ง	อำ�เภอรัติ์ภ่มิ	จังหวัด็สงขล�

	 ศ้นย์สาธิติฝึ้กอาช่พื่เศรษฐกจิพื่อเพ่ื่ยง	ดำาเนินงานในการให่�ห่น่วัยราชการต่ิางๆ	รวัมทั�งห่น่วัยงานในพ่ื่�นท่� 
จังห่วััดสงขึ้ลาได�ร่วัมกันในการวัางแผู้นและสนับัสนุนจัดทำาโค์รงการสาธิติในการฝ้ึกอาช่พื่	 และใช�สถืานท่�แห่่งน่�
เป็็นศ้นย์ฝ้ึกอบัรมและสาธิติ	 ติามห่ลักเศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง	 เพ่ื่�อเป็็นแห่ล่งเร่ยนร้�ในเร่�องอาช่พื่ด�านเกษติรกรรมบัน 
พ่ื่�นฐานป็รัชญาเศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยงสำาห่รับัเยาวัชน	และป็ระชาชนในพ่ื่�นท่�ใกล�เค่์ยง	
	 ในปี็	พื่.ศ.	2562	ศ้นย์สาธิติฯ	ได�จัดทำาฐานการฝึ้กอบัรมและการเร่ยนร้�จำานวัน	15	ฐาน	ได�แก่	การเล่�ยง 
ไก่ไขึ้่อารมณ์ด่	 การป็ล้กดาวัเร่องเพ่ื่�อจำาห่น่ายดอก	 การจัดทำาเร่อนเพื่าะชำาสำาห่รับัวัางจำาห่น่ายพัื่นธ์ุไม�	 การป็ล้ก 
พ่ื่ชไร่สาธิติ	สายพัื่นธ์ุกล�วัย	50	สายพัื่นธ์ุ	สมุนไพื่รไทย	นำ�าห่มักช่วัภาพื่	การทำาปุ๋็ยแห่�ง	โบักาฉิ	การขึ้ยายพัื่นธ์ุพ่ื่ช 
การผู้สมดินป็ล้ก	 การทำาภาชนะป็ล้กจากล�อยางรถืยนติ์	 การเผู้าถื่านผู้ลไม�และนำ�าส�มค์วัันไม�	 บั�านตัิวัอย่าง 
เศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยง	 การเล่�ยงเป็็ดไขึ้่แบับัใช�นำ�าน�อย	 และบั�านนกนางแอ่น	 โดยจัดฝ้ึกอบัรมให่�กับัเด็ก	 เยาวัชน 
ในจังห่วััดสงขึ้ลา	และองค์์กรห่น่วัยงานต่ิางๆ	เขึ้�าฝึ้กอบัรม	ศ้กษาด้งานสาธิติ	จำานวัน	15	ค์รั�ง	จำานวัน	928	ค์น	

การฝึ้กอบัรมฐานการทำาภาชนะป็ล้กจากล�อยาง	ณ	ศ้นย์สาธิติฝึ้กอาช่พื่เศรษฐกิจพื่อเพ่ื่ยงขึ้องม้ลนิธิ	จังห่วััดสงขึ้ลา
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9.	โคำรงก�รพิเศษ

 9.1	โคำรงก�ร	“สุขภ�พดี็ใต้ิ์ร�มพระบั�รมี”
	 เป็็นโค์รงการออกห่น่วัยทันติกรรมเค์ล่�อนท่�	 สำาห่รับัเด็กด�อยโอกาสท่�ไม่สามารถืเขึ้�าถ้ืงบัริการขึ้องรัฐ 
ในจังห่วััดทั�วัป็ระเทศ	 โดยบ้ัรณาการค์วัามร่วัมม่อกับัห่น่วัยงานภาค์เอกชน	 ม้ลนิธิแมค์	 แฮป็ป็ี�	 แฟ้มิล่�	 และ 
ห่น่วัยงานภาค์รัฐ	 โดยม้ลนิธิแมค์	 แฮป็ป็ี�	 แฟ้มิล่�	 ได�ดัดแป็ลงรถืให่�เป็็นรถืทันติกรรมเค์ล่�อนท่�ป็ระกอบัด�วัย	 
ห่�องทันติกรรม	1	ห่�อง	ห่�องเอกซิเรย์ฟั้น	1	ห่�อง	พื่ร�อมจัดอุป็กรณ์ทำาฟั้นภาค์สนามอ่ก	4	ชุด
	 โค์รงการน่�เริ�มดำาเนินงานในเด่อนมกราค์ม	พื่.ศ.	 2558	 ในป็ี	 พื่.ศ.	 2562	 ม้ลนิธิฯ	 ได�จัดกิจกรรมใน 
10	 จังห่วััด	 ค่์อ	 จังห่วััดแม่ฮ่องสอน	 สระแก�วั	 นราธิวัาส	 อุทัยธาน่	 ป็ราจ่นบุัร่	 นค์รสวัรรค์์	 กระบั่�	 ติรัง	 สุโขึ้ทัย	
และห่นองค์าย	สรุป็จำานวันเด็กท่�ได�รับับัริการทางทันติกรรม	จำานวันทั�งสิ�น	8,822	ราย	

การให่�บัริการทางทันติกรรม

	 9.2	โคำรงก�ร	“แว�นำติ์�เพื�อน้ำอง”
	 สมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราชเจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร่	 ป็ระธาน 
กรรมการอำานวัยการม้ลนิธิสงเค์ราะห่์เด็กขึ้องสภากาชาดไทย	พื่ระราชทานพื่ระราชานุญาติให่�ม้ลนิธิสงเค์ราะห่ ์
เด็กขึ้องสภากาชาดไทย	 ร่วัมกับัห่�างแวั่นท็อป็เจริญ	 ดำาเนินงานโค์รงการ	 “แวั่นติาเพ่ื่�อน�อง”	 เพ่ื่�อให่�เด็กและ 
เยาวัชนท่�ม่อายุตัิ�งแต่ิ	 8	 -	 18	 ปี็	 ในโรงเร่ยนท่�อย้ห่่่างไกลจากชุมชนทุกจังห่วััดขึ้องป็ระเทศไทย	 ได�รับัการติรวัจ 
สุขึ้ภาพื่ติาและติรวัจวััดสายติา	พื่ร�อมรับัแว่ันติาท่�ถ้ืกติ�องกับั	ค่์าสายติาตินเอง	
	 ผู้ลการดำาเนินงานตัิ�งแติ่วัันท่�	 1	 มกราค์ม	 -	 31	 ธันวัาค์ม	 พื่.ศ.	 2562	 ได�ดำาเนินการให่�บัริการติรวัจ 
สายติาจำานวัน	 7	 ค์รั�ง	 ม่เด็กเขึ้�ารับับัริการ	 จำานวัน	 2,877	 ค์น	 ได�รับัแวั่นสายติา	 จำานวัน	 1,184	 ค์น	 ม่ป็ัญห่า 
ด�านสายติาท่�ไม่สามารถืแก�ไขึ้ได�ด�วัยแว่ันสายติา	-	ค์น	และสายติาป็กติิ	1,693	ค์น
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ภ�รกิจ	
	 สำานักบัริห่ารระบับักายภาพื่	 ม่ภารกิจห่ลักในการเป็็นศ้นย์รวัมขึ้�อม้ลเก่�ยวักับัอาค์าร	 สถืานท่�	 และ 
ระบับัสาธารณ้ป็โภค์ทุกอย่างขึ้องสภากาชาดไทย

หน้ำ�ที�คำว�มรับัผิู้ด็ชิอบั
	 1.	 ค์วับัคุ์มและสนับัสนุนการดำาเนินงานด�านบัริห่ารจัดการอาค์าร	 สถืานท่�	 และระบับัสาธารณ้ป็โภค์ 
ให่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่	
	 2.	พิื่จารณาผัู้งทางกายภาพื่ทั�งห่มดขึ้องสภากาชาดไทย	รวัมถ้ืงการก่อสร�างให่ม่	และการบัำารุงรักษาอาค์าร	
สถืานท่�	และระบับัสาธารณ้ป็โภค์ให่�เป็็นไป็ติามมาติรฐาน	และแผู้นแม่บัท	
	 3.	 พื่ิจารณางบัป็ระมาณในห่ลักการท่�ใช�จ่ายเก่�ยวักับัอาค์าร	 สถืานท่�	 และระบับัสาธารณ้ป็โภค์ขึ้อง 
สภากาชาดไทย	ทั�งการก่อสร�างให่ม่	และการบัำารุงรักษา	
	 4.	ให่�ค์ำาป็ร้กษาและดำาเนินการเพ่ื่�อพัื่ฒนาอาค์าร	สถืานท่�	และระบับัสาธารณ้ป็โภค์ขึ้องสภากาชาดไทย	 
เพ่ื่�อป็ระโยชน์ขึ้องกิจกการสภากาชาดไทย	 ผู้้�เก่�ยวัขึ้�อง	 และสังค์ม	 ดำาเนินการอ่�นๆ	 ติามท่�ได�รับัมอบัห่มายจาก 
กรรมการบัริห่ารอาค์าร	สถืานท่�	และระบับั	สาธารณ้ป็โภค์สภากาชาดไทยมอบัห่มาย

ก�รปฏิิบััติิ์ภ�รกิจของสำ�นัำกง�นำบัริห�รระบับัก�ยู่ภ�พ

1.	ง�นำติ์รวจสอบัและพัฒนำ�อ�คำ�ร	สถั�นำที�	และระบับัส�ธิ�รณ่ปโภคำ
	 การสำารวัจอาค์าร	 สำานักงานเห่ล่ากาชาดเพ่ื่�อรวับัรวัมขึ้�อม้ลลักษณะทางกายภาพื่ทางวิัศวักรรม	
สถืาป็ัติยกรรมการออกแบับัขึ้องสำานักงานเห่ล่ากาชาดในแติ่ละจังห่วััด	 นำามาจัดทำามาติรฐานการออกแบับั		 
การอนุรักษ์	 และป็รับัป็รุงลักษณะทางกายภาพื่ขึ้องสำานักงานเห่ล่ากาชาดให่�เห่มาะสมและม่ป็ระสิทธิภาพื่ 
ในอนาค์ติ	รวัมทั�งห่มด	16	 จังห่วััด	 ได�แก่	 จังห่วััดเช่ยงราย	 อุดรธาน่	สกลนค์ร	ระยอง	นค์รนายก	สต้ิล	ชลบุัร่	
ห่นองบััวัลำาภ้	กาญจนบุัร่	พิื่ษณุโลก	ชัยภ้มิ	เพื่ชรบ้ัรณ์	บ้ังกาฬ	มุกดาห่าร	กระบ่ั�	และพัื่งงา
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การสำารวัจอาค์าร	สำานักงานเห่ล่ากาชาดจังห่วััด	เพ่ื่�อป็รับัป็รุงซ่ิอมแซิม

2.	โคำรงก�รทำ�ฐ�นำข้อม่ลอ�คำ�รดิ็จิทัล

โคำรงก�รจัด็จ้�งทำ�ฐ�นำข้อม่ลอ�คำ�รดิ็จิทัล	ระยู่ะที�	1
ระยู่ะเวล�ด็ำ�เนิำนำก�ร	31	สิงห�คำม	พ.ศ.	2561	ถึัง	30	สิงห�คำม	พ.ศ.	2562	

ร�ยู่ละเอียู่ด็โคำรงก�ร
1.	ดำาเนินการจัดทำาฐานขึ้�อม้ลอาค์ารดิจิทัล	(BIM	Model)	7	อาค์าร	ดังน่�

• อาค์ารวัชิราลงกรณ	(ม้ลนิธิสงเค์ราะห่์เด็กขึ้องสภากาชาดไทย)
• ศ้นย์พื่ัฒนาและเล่�ยงเด็กเฉลิมพื่ระเก่ยรติิ	(ม้ลนิธิสงเค์ราะห่์เด็กขึ้องสภากาชาดไทย)
• ศ้นย์วัิจัยโรค์เอดส์	สภากาชาดไทย
• อาค์ารการป็ระป็านค์รห่ลวัง	(ศ้นย์วัิจัยโรค์เอดส์)
• การป็ระป็านค์รห่ลวัง	Tank	1	(ศ้นย์วัิจัยโรค์เอดส์)
• การป็ระป็านค์รห่ลวัง	Tank	2	(ศ้นย์วัิจัยโรค์เอดส์)
• อาค์าร	ส.ธ.	(ผู้้�ป็่วัยส้งอายุ)	(โรงพื่ยาบัาลจุฬาลงกรณ์)
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2.	จัดสัมมนา	/	อบัรม	จำานวัน	3	ค์รั�ง
3.	ต่ิออายุลิขึ้สิทธิ�ซิอฟ้ต์ิแวัร์	สำาห่รับั	7	ห่น่วัยงาน	รวัม	8	ไลเซินต์ิ	ระยะเวัลา	1	ปี็
4.	จัดห่าบุัค์ลากรป็ระกอบัโค์รงการ	ผู้้�ดำาเนินการสร�างระบับัสารสนเทศอาค์ารดิจิทัลแบับั	3	มิติิ

ก�รนำำ�ข้อม่ล	FMIS	data	เข้�ส่�	BIM	Model
	 •	 ฐานขึ้�อม้ล	BIM	สามารถืเป็็นป็ระโยชน์ต่ิอฐานขึ้�อม้ลต่ิางๆ	ได�ในเร่�องขึ้อง	“ติ์ำ�แหนำ�งที�ตัิ์�ง”	(Location)
	 •	 ค์ำาน้งถ้ืงป็ระโยชน์ท่�ได�จากการเช่�อมโยงฐานขึ้�อม้ล	BIM	กับัฐานขึ้�อม้ลอ่�น	ๆ
	 •	 ฐานขึ้�อม้ลบัางชนิดไม่ม่ค์วัามจำาเป็็นติ�องทำางานร่วัมกับั	BIM
	 •	 ฐานขึ้�อม้ล	 BIM	 เป็็นขึ้�อม้ลท่�ไม่เป็ล่�ยนแป็ลงติลอดเวัลา	 แติ่มักติ�องทำางานร่วัมกับัฐานขึ้�อม้ลท่�ม่การ 
เป็ล่�ยนแป็ลงติลอดเวัลา

อ�คำ�รวชิิร�ลงกรณ

ศ่นำย์ู่พัฒนำ�และเลี�ยู่งเด็็กเฉลิมพระเกียู่รติิ์ อ�คำ�ร	ส.ธิ.กลุ�มอ�คำ�รวิจัยู่โรคำเอด็ส์	(4	อ�คำ�ร)



236

ประโยู่ชิน์ำจ�กข้อม่ล	BIM	ในำเชิิงบัริห�ร

	 1.	 เพื่่�อให่�สำานักบัริห่ารระบับักายภาพื่	 สภากาชาดไทยม่ฐานขึ้�อม้ล	 BIM	 FM	Model	 ท่�ผู้สานขึ้�อม้ล 
ในเชิง	Graphic	และ	non-Graphic	เขึ้�าด�วัยกัน
	 2.	เพ่ื่�อการบัริห่ารจัดการพ่ื่�นท่�อาค์ารท่�ม่ป็ระสิทธิภาพื่มากยิ�งข้ึ้�น
	 3.	 เพื่่�อค์วัามสะดวักติ่อการค์ำานวัณงบัป็ระมาณสำาห่รับัการบัำารุงรักษาอาค์าร	 อาทิ	 วัันห่มดอายุขึ้อง 
การใช�งานห่ลอดไฟ้	วัันท่�ในการล�างแอร์	เป็็นติ�น
	 4.	 เพ่ื่�อค์วัามสะดวักในการป็ระเมินสถืานการณ์สำาห่รับัการวัางแผู้นขึ้ยายขึ้นาดองค์์กรในอนาค์ติ	อาทิ	
ขึ้�อม้ลจำานวันค์รุภัณฑ์ูต่ิางๆ	เป็็นติ�น
	 5.	 เป็็นการรวัมขึ้�อม้ลขึ้องอาค์ารทั�งห่มดให่�กลายเป็็นขึ้�อม้ลชุดเด่ยวักัน	 เพื่่�อลดป็ัญห่าค์วัามสับัสน 
ค์าดเค์ล่�อน	และไม่ติรงกันขึ้องชุดขึ้�อม้ลต่ิางๆ	
	 6.	เพิื่�มข่ึ้ดค์วัามสามารถืในการบัริห่ารจัดการองค์์กรสำาห่รับัผู้้�บัริห่าร

3.	จัด็ทำ�เล�มนำโยู่บั�ยู่และแนำวปฏิิบััติิ์ในำก�รจัด็ก�รระบับัก�ยู่ภ�พ	สำ�หรับัอ�คำ�รของสภ�ก�ชิ�ด็ไทยู่
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วิสัยู่ทัศน์ำ
	 1.	ดำาเนินงานในร้ป็วิัสาห่กิจ	เพ่ื่�อห่ารายได�จากทรัพื่ย์สินให่�ได�ป็ระโยชน์ส้งสุด	พัื่ฒนาทรัพื่ย์สินให่�ม่ม้ลค่์า 
เพิื่�มข้ึ้�น	เห่มาะสมท่�สุด	โดยค์ำาน้งถ้ืงผู้ลกระทบัสภาพื่แวัดล�อม	ค์วัามป็ลอดภัย	และกรอบัศ่ลธรรมอันด่อย้่เสมอ
	 2.	 สร�างภาพื่ลักษณ์ให่�มวัลชนได�รับัร้�ถื้งป็ระสิทธิผู้ลขึ้องการจัดการ	 และทราบัถื้งการนำาผู้ลป็ระโยชน์ 
ทั�งสิ�นไป็ใช�ในกิจการสาธารณกุศลติามภารกิจขึ้องสภากาชาดไทย
	 3.	สร�างศรัทธาให่�ผู้้�ท่�ได�รับับัริจาค์ห่ร่อผู้้�ท่�บัริจาค์ทรัพื่ย์สินแก่สภากาชาดไทยได�ทราบัและมั�นใจในการ
ดำาเนินงานได�เป็็นไป็ติามวััติถุืป็ระสงค์์ขึ้องผู้้�บัริจาค์ห่ร่อเพ่ื่�อป็ระโยชน์สาธารณะ
	 4.	สร�างค์วัามสัมพัื่นธ์อันด่ต่ิอผู้้�บัริจาค์ห่ร่อผู้้�รับับัริการให่�ป็ระทับัใจในการบัริการท่�ได�รับั

พันำธิกิจ
	 1.	เพิื่�มม้ลค่์าขึ้องทรัพื่ย์สินท่�ม่อย้่ติามกำาห่นดเวัลาท่�เห่มาะสมเพ่ื่�อให่�ได�รับัป็ระโยชน์ส้งสุด
	 2.	ป็รับัป็รุงทรัพื่ยสิ์นท่�ให่�เช่าเพ่ื่�อให่�เห่มาะสมกับัสภาพื่แวัดล�อมและค์วัามป็ลอดภัยขึ้องผู้้�อย่้อาศัยและ
สาธารณชน
	 3.	ป็รับัป็รุงป็ระสิทธิภาพื่การบัริห่ารงานขึ้องสำานักงานฯ	ให่�ม่บุัค์ลากรท่�สามารถืแข่ึ้งขัึ้นกับัภาค์ธุรกิจได� 
	 4.	ป็รับัป็รุงวิัธ่การจัดทำาและการบัริห่ารงบัป็ระมาณเพ่ื่�อให่�สอดค์ล�องกับัพัื่นธกิจขึ้องสำานักงานฯ
	 5.	เผู้ยแพื่ร่ให่�มวัลชนทราบัและเขึ้�าใจถ้ืงพัื่นธกิจและผู้ลงานขึ้องสำานักงานฯ	เพ่ื่�อจ้งใจและสร�างศรัทธา
อย่างต่ิอเน่�อง
	 6.	ให่�บัริการแก่ผู้้�ม่อุป็การคุ์ณห่ร่อผู้้�ท่�อาจจะเป็็นผู้้�ม่อุป็การคุ์ณต่ิอสภากาชาดไทยอย่างเห่มาะสม
	 7.	สร�างสัมพัื่นธภาพื่กับัห่น่วัยงานอ่�นท่�เก่�ยวัขึ้�องกับัผู้้�ม่อุป็การคุ์ณ
	 8.	สร�างค์วัามเป็็นธรรมแก่ผู้้�ท่�เก่�ยวัขึ้�องให่�เกิดค์วัามมั�นใจในค์วัามโป็ร่งใสในการดำาเนินงานขึ้องสำานักงานฯ 

	 สำานักงานจัดการทรัพื่ย์สินสภากาชาดไทย ได�รับัอนุมัติิให่�จัดติั�งขึ้้�นเม่�อ	 27	 ธันวัาค์ม	 พื่.ศ.	 2539 
ม่ห่น�าท่�บัริห่ารจัดการอสังห่าริมทรัพื่ย์ขึ้องสภากาชาดไทยท่�ได�รับับัริจาค์มาและมิได�ใช�ป็ระโยชน์ในกิจการขึ้อง 
สภากาชาดไทยเพื่่�อให่�เกิดป็ระโยชน์ส้งสุด	 ภายใติ�ระเบั่ยบัสภากาชาดไทย	 วั่าด�วัยการจัดการทรัพื่ย์สินขึ้อง 
สภากาชาดไทย	 โดยสมเด็จพื่ระกนิษฐาธิราช	เจ�า	 กรมสมเด็จพื่ระเทพื่รัตินราชสุดา	 ฯ	 สยามบัรมราชกุมาร ่
อุป็นายิกาผู้้�อำานวัยการสภากาชาดไทย	 ทรงพื่ระกรุณาโป็รดเกล�าฯ	 แติ่งติั�งค์ณะกรรมการจัดการทรัพื่ย์สินขึ้อง 
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สภากาชาดไทย	ม่วัาระค์ราวัละ	2	ปี็	เพ่ื่�อเป็็นผู้้�กำาห่นดนโยบัาย	พิื่จารณาอนุมัติิ	ห่ร่อให่�ค์วัามเห็่นชอบัในห่ลักการ 
การจัดห่าผู้ลป็ระโยชน์จากอสังห่าริมทรัพื่ย์ ก่อนนำาเสนอกรรมการสภากาชาดไทยพิื่จารณาอนุมัติิ

	 ค์ณะกรรมการจัดการทรัพื่ย์สินได�พื่ิจารณาจัดห่าผู้ลป็ระโยชน์ในอสังห่าริมทรัพื่ย์ติ่างๆ	 ขึ้อง 
สภากาชาดไทย	 โดยค์ำาน้งถื้งห่ลักค์วัามเป็็นธรรม	 ห่ลักมนุษยธรรม	 และภาพื่ลักษณ์ขึ้องสภากาชาดไทย 
เป็็นสำาค์ัญ	 โดยได�แติ่งติั�งค์ณะกรรมการบัริห่ารสำานักงานจัดการทรัพื่ย์สินขึ้้�นเพื่่�อพื่ิจารณากลั�นกรองการให่�เช่า 
การขึ้าย	การจัดทำาธุรกรรมต่ิางๆ	และติิดติามค์วัามก�าวัห่น�าโค์รงการพัื่ฒนาอสังห่าริมทรัพื่ย์ต่ิางๆ

	 ในการดำาเนินงานในปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	 2562	 ท่�ผู่้านมา	 ม่อสังห่าริมทรัพื่ย์ซ้ิ�งป็ระกอบัด�วัยท่�ดินและ 
สิ�งป็ล้กสร�างท่�อย้่ในค์วัามรับัผู้ิดชอบัขึ้องสำานักงานจัดการทรัพื่ย์สินฯ	 ทั�งในกรุงเทพื่มห่านค์รและติ่างจังห่วััด 
รวัม	 23	 จังห่วััด	 ม้ลค์่าราค์าป็ระเมินรวัมกวั่า	 11,311	 ล�านบัาท	 ซิ้�งแบั่งป็ระเภทการบัริห่ารจัดการออกเป็็น 
3	ป็ระเภท	ได�แก่	อสังห่าริมทรัพื่ยท่์�ม่รายได�ป็ระจำา	(ม่ผู้้�เช่า)	อสังห่าริมทรัพื่ยท่์�รอการพัื่ฒนา	และอสังห่าริมทรัพื่ย์ 
ท่�ม่ขึ้�อจำากัดในการพัื่ฒนา	

	 ค์ณะกรรมการจัดการทรัพื่ย์สินขึ้องสภากาชาดไทย	 ได�แติ่งติั�งค์ณะอนุกรรมการกำากับักิจการขึ้อง 
สำานักงานจัดการทรัพื่ย์สิน	 เพื่่�อพื่ิจารณาการใช�จ่ายงบัป็ระมาณการดำาเนินการด�านการเงินและการจัดทำาบััญช ่
ขึ้องสำานักงานจัดการทรัพื่ย์สินให่�เป็็นไป็ติามห่ลักการบััญช่ท่�รับัรองโดยทั�วัไป็	 โดยงบัการเงินขึ้องสำานักงานฯ	
ปี็งบัป็ระมาณ	พื่.ศ.	2562	แสดงสินทรัพื่ย์รวัม	ณ	วัันท่�	30	กันยายน	พื่.ศ.	2562	เป็็นเงิน	23,635	ล�านบัาท	และ 
ค์ณะอนุกรรมการพื่ิจารณาแบับัโค์รงการพื่ัฒนาท่�ดินและอาค์ารขึ้องสภากาชาดไทย	 ท่�อย้่ในค์วัามด้แลและ 
รับัผิู้ดชอบัขึ้องสำานักงานจัดการทรัพื่ย์สินฯ

ก�รบัริห�รจัด็ก�รอสังห�ริมทรัพย์ู่แบั�งติ์�มประเภทก�รบัริห�รจัด็ก�ร

ก�รบัริห�ร
จัด็ก�ร

ประเภทอสังห�ริมทรัพย์ู่
รวมม่ลคำ��
(บั�ท)ที�ดิ็นำ อ�คำ�ร

จำ�นำวนำ ม่ลคำ��	(บั�ท) จำ�นำวนำ ม่ลคำ��	(บั�ท)

ม่ผู้้�เช่า

(ม่รายได�ป็ระจำา)
74	โฉนด 5,556,310,785 116	ห่ลัง 4,622,630,203 10,178,940,988

รอพัื่ฒนา 48	โฉนด 771,317,767 78	ห่ลัง 105,061,066 876,378,833

ม่ขึ้�อจำากัด 14	โฉนด 244,934,600 9	ห่ลัง 10,755,016 255,689,616

รวม
23	จังหวัด็									
136	โฉนำด็

6,572,563,152
6	จังหวัด็						
203	หลัง

4,738,446,285 11,311,009,437

หม�ยู่เหตุิ์	:	ขึ้�อจำากัด	ห่มายถ้ืง	สิทธิเก็บักิน	สิทธิเห่น่อพ่ื่�นดิน	ไม่ม่ทางเขึ้�า-ออก	ม่ภาระจำายอม	ใช�เพ่ื่�อป็ระโยชน์สาธารณะ
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ภาพื่ถ่ืายท่�ดินขึ้องสภากาชาดไทยท่�ม่การล�อมรั�วัและติิดป้็ายป็ระกาศให่�เช่า

แผู้นำภ่มิแสด็งร้อยู่ละของอสังห�ริมทรัพย์ู่แบั�งติ์�มประเภทก�รบัริห�รจัด็ก�ร
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