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คำำ�นำำ�
พระบาทสมเด็็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่�หัว ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด็ตั�งสภาอุณ์าโลมแด็งแห�งชาติสยู่ามเม่�อวันท่� 26 เมษายู่น พ.ศ. 2436
ซึ่่�งต�อมาได็้ถื่อเป็นวันสถืาปนาสภากาชาด็ไทยู่ และได็้พัฒนาก้าวหน้าขึ้่�นเป็นลำาด็ับทุกปี
สำาหรับในปี พ.ศ. 2563 ได็้เกิด็สถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่อ� ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่่ง� ส�งผลกระทบต�อประชาชนเป็นวงกว้าง สภากาชาด็ไทยู่ได็้รบั พระมหากรุณ์าธิิคณ์
ุ จากพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่ห� วั
และสมเด็็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน่ พระราชทานเคร่อ� งม่อแพทยู่์ และห้องตรวจหาเช่อ� เพ่อ� สนับสนุนการทำางาน
ด็้านการแพทยู่์ในการตรวจหาและรักษาผ่้ป่วยู่โรคโควิด็-19 ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
นอกจากน่� สภากาชาด็ไทยู่ได็้ให้ความช�วยู่เหล่อประชาชนท่�ได็้รับผลกระทบจากการแพร�ระบาด็ขึ้อง
โรคติด็เช่�อด็ังกล�าว โด็ยู่สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ พระราชทานพระราชานุญาตให้จัด็ตั�ง “ครัวพระราชทาน อุปนายู่ิกา
ผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่” เพ่�อประกอบอาหารปรุงสุกสำาหรับไปมอบให้แก�ประชาชน การมอบถืุงยู่ังช่พหร่อ
ชุด็ธิารนำ�าใจ การผลิตหน้ากากอนามัยู่แบบผ้าเพ่�อแจกจ�ายู่ให้แก�ประชาชนทั�วไป การสนับสนุนการจัด็หาเคร่�องม่อ
และอุปกรณ์์ทางแพทยู่์ เป็นต้น
สภากาชาด็ไทยู่ม่คติทัศน์ในการด็ำาเนินกิจกรรมว�าเป็นองค์การท่�เป็นพลวัต (Dynamic) ค่อ พลังเขึ้้มแขึ้็ง
และนวัตกรรม (Innovation) ค่อ ความคิด็สร้างสรรค์ ด็ังนั�นสภากาชาด็ไทยู่หวังเป็นอยู่�างยู่ิ�งว�ารายู่งานกิจการ
สภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี พ.ศ. 2563 น่� จะสะท้อนให้เห็นถื่งความมุง� มัน� ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ท่จ� ะพัฒนาสภากาชาด็ไทยู่
ให้เป็นองค์การท่�เป็นพลวัตและนวัตกรรม ปฏิิบัติภารกิจบำาบัด็ทุกขึ้์ บำารุงสุขึ้ประชาชน ตามอุด็มการณ์์ขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ซึ่่�งเป็นองค์การการกุศลเพ่�อมนุษยู่ธิรรม

(นายู่แผน วรรณ์เมธิ่)
เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 – 30 เมษายู่น พ.ศ. 2564

8

คำำ�นำำ�
สภากาชาด็ไทยู่ เป็นองค์การสาธิารณ์กุศลเพ่อ� มนุษยู่ธิรรม ม่ภารกิจหลัก 4 ประการ ค่อ การบริการทางการ
แพทยู่์และสุขึ้ภาพอนามัยู่ การบรรเทาทุกขึ้์ผ่้ประสบภัยู่พิบัติ การบริจาคโลหิต และการส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิตขึ้อง
ประชาชน ซึ่่�งในปี พ.ศ. 2563 ได็้เกิด็สถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส�งผลให้เกิด็ความเด็่อด็ร้อนแก�ประชาชนจำานวนมาก
พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หัว และสมเด็็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิน่ ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ
พระราชทานเคร่�องติด็ตามการทำางานขึ้องหัวใจและสัญญาณ์ช่พระบบรวมศ่นยู่์ และพระราชทาน ห้องตรวจหาเช่�อ
ให้แก�สภากาชาด็ไทยู่เพ่�อใช้ในการด็่แลรักษาผ่้ป่วยู่โรคโควิด็-19 นับเป็นพระมหากรุณ์าธิิคุณ์อันหาท่�สุด็มิได็้
นอกจากน่� สภากาชาด็ไทยู่ยู่ังได็้รับพระมหากรุณ์าธิิคุณ์จากสมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ ท่�ได็้พระราชทานพระราชานุญาตจัด็ตั�ง
“ครัวพระราชทาน อุปนายู่ิกาผ่อ้ ำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่” ในส�วนภ่มภิ าคต�างๆ เพ่อ� ประกอบอาหารแจกจ�ายู่ให้แก�
ประชาชนท่�ได็้รับผลกระทบ
สภากาชาด็ไทยู่ได็้ด็ำาเนินการช�วยู่เหล่อประชาชนท่�ได็้รับผลกระทบจากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้อง
โรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 ตามภารกิจหลักประการหน่�ง อาทิ การผลิตหน้ากากอนามัยู่แบบผ้าท่�ได็้มาตรฐาน
การเปิด็รับบริจาคระด็มทุนเพ่�อจัด็หาและสนับสนุนการด็ำาเนินงานทางการแพทยู่์ การมอบชุด็ธิารนำ�าใจก่้ช่วิต
ผ� า วิ ก ฤตโควิ ด็ -19 รวมถื่ ง การร� ว มม่ อ กั บ ภาครั ฐ ในการให้ ใช้ พ่� น ท่� ศ่ น ยู่์ ร าชการุ ณ์ ยู่์ ส ภากาชาด็ไทยู่ เขึ้าล้ า น
จังหวัด็ตราด็ เป็นสถืานท่�สำาหรับการกักตัวและรักษาผ่้ป่วยู่โรคติด็เช่�อ เป็นต้น
สภากาชาด็ไทยู่หวั ง ว� า หนั ง ส่ อ รายู่งานกิ จ การสภากาชาด็ไทยู่เล� ม น่� จ ะอำา นวยู่ประโยู่ชน์ ใ ห้ ค วามร่้
ความเขึ้้าใจ เก่�ยู่วกับภารกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ให้สาธิารณ์ชนได็้ทราบ และสะท้อนการเป็นองค์การสาธิารณ์กุศล
เพ่�อมนุษยู่ธิรรม ตามหลักการกาชาด็สากล ปฏิิบัติภารกิจ บรรเทาทุกขึ้์ บำารุงสุขึ้ บำาบัด็โรค กำาจัด็ภัยู่ เพ่�อประโยู่ชน์
สุขึ้และเป็นท่�พ่�งขึ้องประชาชน

(นายู่เตช บุนนาค)
เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
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ศาสตราจารยู่์เก่ยู่รติคุณ์ นายู่แพทยู่์พรชัยู่ มาตังคสมบัติ
นายู่เตช บุนนาค
นายู่สวนิต คงสิริ
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์ภิรมยู่์ กมลรัตนกุล
รองศาสตราจารยู่์ ด็ร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
นายู่ยู่อด็เยู่่�ยู่ม เทพธิรานนท์
นายู่ฮาราลด็์ ลิงค์
คุณ์หญิงชฎา วัฒนศิริธิรรม
นายู่กลินท์ สารสิน
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางก่ร
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์วงศ์กุลพัทธิ์ สนิทวงศ์ ณ์ อยูุ่ธิยู่า
กรรมการสภากาชาด็ ผ่้แทนภาค 12 ภาค
คำณะกรรมก�รบัริห�รสภ�ก�ช�ดไทย

สมเด็็จพระกน้ิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัติ์น้ราชิสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชิกุมารี
อุปน้ายู่ิกาผู้่้อำาน้วยู่การสภากาชิาด็ไทยู่
นายู่แผน วรรณ์เมธิ่
คุณ์หญิงชฎา วัฒนศิริธิรรม
ด็ร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
(ประธิานคณ์ะกรรมการนโยู่บายู่ ยูุ่ทธิศาสตร์ และงบประมาณ์)
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ ด็ร.คุณ์หญิงสุชาด็า ก่ระนันทน์
(ประธิานคณ์ะกรรมการทรัพยู่ากรบุคคลขึ้องสภากาชาด็ไทยู่)
ด็ร.อภิชัยู่ จันทรเสน
นายู่วิทยู่า เวชชาช่วะ
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์วิศิษฏิ์ สิตปร่ชา
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์วงศ์กุลพัทธิ์ สนิทวงศ์ ณ์ อยูุ่ธิยู่า

เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
เหรัญญิกสภากาชาด็ไทยู่
กรรมการสภากาชาด็ไทยู่
กรรมการสภากาชาด็ไทยู่
กรรมการสภากาชาด็ไทยู่
กรรมการสภากาชาด็ไทยู่
กรรมการสภากาชาด็ไทยู่
กรรมการสภากาชาด็ไทยู่
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คำณะกรรมก�รจััดก�รสภ�ก�ช�ดไทย

นายู่แผน วรรณ์เมธิ่
คุณ์หญิงชฎา วัฒนศิริธิรรม
นายู่เตช บุนนาค
นายู่สวนิต คงสิริ
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์วิศิษฏิ์ สิตปร่ชา
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์ศักด็ิ�ชัยู่ ลิ�มทองกุล
นายู่จำานง แสงมหาชัยู่
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์ชัยู่เวช นุชประยู่่ร
นายู่ประวิทยู่์ คล�องวัฒนกิจ
นายู่แพทยู่์พินิจ กุลละวณ์ิชยู่์
ศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ
รองศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์โศภณ์ นภาธิร
นายู่สุพงษ์ ลิ�มพานิช
พลโท นายู่แพทยู่์อำานาจ บาล่
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์ด็ำารง เหร่ยู่ญประยู่่ร
นางนนทิยู่า แก้วเกตุ
นางขึ้นิษฐา หงสประภาส
รองศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงด็ุจใจ ชัยู่วานิชศิริ
นายู่ขึ้รรค์ ประจวบเหมาะ
นายู่กฤษฎา บุญราช
นายู่ชัยู่วัฒน์ อุทัยู่วรรณ์์
นางสาวพรรณ์พร คงยู่ิ�งยู่ง
นางสุภาภรณ์์ อังชัยู่สุขึ้ศิริ
นางสาวสร่รัช แขึ้�งขึ้ันด็่
ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์เสก อักษรานุเคราะห์
ผ่้ช�วยู่ศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงลลิด็า ปริยู่กนก
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เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
เหรัญญิกสภากาชาด็ไทยู่
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่บริหาร
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่วิเทศสัมพันธิ์
ผ่ช้ ว� ยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ และผ่อ้ ำานวยู่การสถืานเสาวภา
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
และรักษาการในตำาแหน�งผ่้อำานวยู่การสำานักงานกลาง
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่บุคลากร
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่นโยู่บายู่การคลัง
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่การแพทยู่์
และผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ และผ่้อำานวยู่การ
โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา
ผ่้ช�วยู่เหรัญญิกสภากาชาด็ไทยู่
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานยูุ่วกาชาด็
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานอาสากาชาด็
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานบริหาร
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานบริหารทรัพยู่ากรบุคคล
ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานจัด็หารายู่ได็้
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานบริหารกิจการเหล�ากาชาด็
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานการคลัง
ผ่้อำานวยู่การกลุ�มงานกลยูุ่ทธิ์องค์กร
ผ่้อำานวยู่การสำานักบริหารความเส่�ยู่งและควบคุมภายู่ใน
ผ่้อำานวยู่การสำานักกฎหมายู่
ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่
ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์ด็วงตา

นายู่แพทยู่์วิศิษฏิ์ ฐิตวัฒน์
นายู่บุญรักษ์ สรัคคานนท์
ผ่้ช�วยู่ศาสตราจารยู่์ศิริพร พุทธิรังษ่
นางสาวสุวรรณ์า แสงอรุณ์ศิริ
รองศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล
นายู่อนุวัฒน์ จงยู่ินด็่
นางบังอรศร่ รักธิรรม
นายู่ประโลม ภัทรพนาวัน
ผ่้ช�วยู่ศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงยูุ่วร่ยู่์ พิชิตโชค

ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ
ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์เทคโนโลยู่่สารสนเทศ
ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์ฝึึกอบรมปฐมพยู่าบาลและสุขึ้ภาพอนามัยู่
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานจัด็การทรัพยู่์สิน
เลขึ้าธิิการและกรรมการอำานวยู่การม่ลนิธิิสงเคราะห์เด็็ก
ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ผ่้อำานวยู่การสำานักงานตรวจสอบ
รักษาการในตำาแหน�งผ่้อำานวยู่การสำานักงานโภชนาการ
สวนจิตรลด็า
รักษาการในตำาแหน�งผ่อ้ าำ นวยู่การสำานักงานบริหารระบบกายู่ภาพ
รักษาการในตำาแหน�งผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์
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ประวััติิสภ�ก�ช�ดไทย

พระบาท่สมเด็็จ้พระปรมินท่รมหาจุ้ฬาลี่งกรณ์์ พระจุ้ลี่จ้อมเกลี่�าเจ้�าอย้ห
่ วั
พระบรมราชิ่ปภัมภก

14

สมเด็็จ้พระนางเจ้�าเสาวภาผู้่องศ์ร่ พระวรราชเท่ว่

สมเด็็จ้พระนางเจ้�าสว่างวัฒนา พระบรมราชเท่ว่

(สมเด็็จ้พระศ์ร่พัชรินท่ราบรมราชิน่นาถ พระบรมราชชนน่พันปีหลี่วง)

(สมเด็็จ้พระศ์ร่สวรินท่ิราบรมราชเท่ว่ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้�า)

สภานายู่ิกา

สภาชินนี

พระเจ้�าน�องนางเธอ พระองค์์เจ้�าพวงสร�อยสอางค์์

ท่่านผู้้�หญิิงเปลี่่�ยน ภาสกรวงศ์์

เหรัญญิก

เลขานุการิณี

สภากาชาด็ไทยู่เป็นองค์การการกุศลเพ่�อมนุษยู่ธิรรม ถื่อกำาเนิด็ขึ้่�นเม่�อปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) เน่�องจาก
เกิด็กรณ์่พพิ าทระหว�างประเทศไทยู่กับฝึรัง� เศสเก่ยู่� วกับเขึ้ตแด็นริมฝึ่ง� ซึ่้ายู่แม�นำ�าโขึ้ง และม่การส่ร้ บเกิด็ขึ้่น� เป็นผลให้
ม่ทหารเส่ยู่ช่วิต และบาด็เจ็บ ได็้รับความทุกขึ้์ทรมานจำานวนมาก แต�ยู่ังไม�ม่องค์การการกุศลใด็เขึ้้าไปช�วยู่เหล่อ
บรรเทาทุกขึ้์ให้เป็นกิจลักษณ์ะ
กุลสตร่ไทยู่ท่ส� ง่ ศักด็ิใ� นเวลานัน� โด็ยู่การนำาขึ้องท�านผ่ห้ ญิงเปล่ยู่� น ภาสกรวงศ์ ภริยู่าเจ้าพระยู่าภาสกรวงศ์
(พร บุนนาค) เสนาบด็่กระทรวงธิรรมการ (ป่จจุบัน ค่อ กระทรวงศ่กษาธิิการ) ได็้ชักชวนบรรด็าสตร่ไทยู่ช�วยู่กัน
เร่ยู่� ไรเงินและสิง� ขึ้อง เพ่อ� ส�งไปช�วยู่เหล่อทหารท่ไ� ด็้รบั บาด็เจ็บ และได็้มค่ วามเห็นว�าควรจะม่องค์การใด็องค์การหน่ง�
ช�วยู่บรรเทาทุกขึ้์ยู่ากขึ้องทหารเช�นเด็่ยู่วกับองค์การกาชาด็ขึ้องต�างประเทศ จ่งได็้นำาความกราบบังคมท่ลสมเด็็จ
พระนางเจ้าสว�างวัฒนา พระบรมราชเทว่ (สมเด็็จพระศร่สวรินทิราบรมราชเทว่ พระพันวัสสาอัยู่ยู่ิกาเจ้า) ขึ้อให้
ทรงเป็นชนน่บำารุง ค่อ เป็นองค์อปุ ถืัมภ์ในการจัด็ตัง� องค์การ เพ่อ� บรรเทาทุกขึ้์ยู่ากขึ้องทหาร ความทราบถื่งพระบาท
สมเด็็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่ห� วั ทรงพอพระราชหฤทัยู่เป็นอยู่�างยู่ิง� จ่งพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ต�งั “สภาอุณาโลมแด็งแห�งชิาติ์ิสยู่าม” ขึ้่�น เม่�อวันท่� 26 เมษายู่น พ.ศ. 2436 ซึ่่�งต�อมาถื่อ
เป็นวันสถืาปนาสภากาชาด็ไทยู่ และทรงรับไว้ในพระบรมราช่ปถืัมภ์ โด็ยู่ม่สมเด็็จพระนางเจ้าสว�างวัฒนา พระบรม
ราชเทว่ (สมเด็็จพระศร่สวรินทิราบรมราชเทว่ พระพันวัสสาอัยู่ยู่ิกาเจ้า) ทรงเป็นสภาชนน่ สมเด็็จพระนางเจ้าเสาวภา
ผ�องศร่ พระวรราชเทว่ (สมเด็็จพระศร่พัชรินทราบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง) ทรงเป็นสภานายู่ิกา
ท�านผ่้หญิงเปล่ยู่� น ภาสกรวงศ์ เป็นเลขึ้านุการิณ์่ และพระเจ้าน้องนางเธิอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยู่สอางค์ ทรงเป็น
เหรัญญิกสภาอุณ์าโลมแด็ง

สัญลักษณ์์อุณ์าโลมแด็ง ม่ความหมายู่ถื่ง สิริมงคล สิ�งศักด็ิ�สิทธิิ� ทั�งในศาสนาพราหมณ์์และพระพุทธิศาสนา
รวมทั�งองค์พระมหากษัตริยู่์เจ้าเป็นเคร่�องยู่่ด็เหน่�ยู่วทางจิตใจ เป็นธิงชัยู่ขึ้องผ่้เส่�ยู่งช่วิตเขึ้้าปฏิิบัติหน้าท่�
ตามอุด็มการณ์์ขึ้องกาชาด็สากล ในวิกฤตการณ์์ ร.ศ.112 ซึ่่�งประกอบด็้วยู่ พลเร่อนทั�งชายู่และหญิง โด็ยู่ไม�จำากัด็ลัทธิิศาสนา
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การด็ำาเนินงานขึ้องสภาอุณ์าโลมแด็ง ในระยู่ะแรกม่กิจกรรมท่�สำาคัญ ค่อ การจัด็ส�งยู่า เวชภัณ์ฑู์ อาหาร
เคร่�องนุ�งห�ม และเคร่�องอุปโภคต�างๆ ไปช�วยู่ทหารและประชาชนท่�ได็้รับบาด็เจ็บ ครั�นเม่�อกรณ์่พิพาท และการส่้รบ
ด็ังกล�าวยูุ่ติลงแล้ว กิจการขึ้องสภาอุณ์าโลมแด็งก็ระงับไปด็้วยู่ และซึ่บเซึ่าอยู่่�เป็นเวลานาน จ่งได็้กลับฟ้้�นค่นมาใหม�
เน่อ� งจากพระบาทสมเด็็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่่ห� วั เม่อ� ครัง� ยู่ังทรงเป็นสมเด็็จพระบรมโอรสาธิิราช เสด็็จพระราชด็ำาเนิน
กลับจากการศ่กษาในประเทศอังกฤษ ผ�านมาทางประเทศญ่�ปุ่นได็้ทอด็พระเนตรโรงพยู่าบาลขึ้องสภากาชาด็ญ่�ปุ่น
ทำาให้ทรงด็ำาริว�า ถื้าได็้จัด็ตั�งโรงพยู่าบาลขึ้องกาชาด็ขึ้่�นในประเทศไทยู่บ้างก็จะเป็นประโยู่ชน์แก�บ้านเม่องอยู่�างมาก

คณ์ะกรรมการสภากาชาด็สยู่ามชุด็แรก พุทธิศักราช 2464

แถัวหน้้า (จากซึ่้ายู่ไปขึ้วา)
พลโท พระยู่าศร่สรราชภักด็่ (หม�อมราชวงศ์ฉายู่ กำาภ่) หม�อมเจ้าสมบ่รณ์์ศักด็ิ� เกษมสันต์ ท�านผ่้หญิง
ยู่มราช (ตลับ สุขึุ้ม) สมเด็็จพระเจ้าบรมวงศ์เธิอ เจ้าฟ้้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็็จพระศรีสวริน้ทิรา
บรมราชิเทวี พระพัน้วัสสาอัยู่ยู่ิกาเจ้า สภาน้ายู่ิกาสภากาชิาด็สยู่าม สมเด็็จพระเจ้าบรมวงศ์เธิอ กรมพระยู่า
ชัยู่นาทนเรนทร พระเจ้าวรวงศ์เธิอ กรมหม่�นเทววงศ์วโรทัยู่ หม�อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ์ ไม�ทราบนาม
แถัวยู่ืน้ (จากซึ่้ายู่ไปขึ้วา)
นายู่หลิมจุนเบ็ง นายู่โยู่วันน่ กาเอตาโน รัจยู่่ นายู่แพทยู่์เลโอโปลด็์ โรแบรด็์ พระยู่าภักด็่นรเศรษฐ
(เลิศ เศรษฐบุตร) พลตร่ พระยู่าวิบลุ อายูุ่รเวท (เสก ธิรรมสโรช) พระยู่าศิรจิ ลุ เสวก ไม�ทราบนาม พลตร่ พระยู่าด็ำารง
แพทยู่คุณ์ (ช่�น พุทธิิแพทยู่์) พลตร่ พระยู่าสุรเสนา (หม�อมราชวงศ์ชิต กำาภ่) พระยู่ามานวราชเสว่ (ปลอด็วิเช่ยู่ร
ณ์ สงขึ้ลา) เจ้าพระยู่าศร่ธิรรมาธิิเบศ (จิตร ณ์ สงขึ้ลา) ไม�ทราบนาม
ด็ังนั�น เม่�อพระบาทสมเด็็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่�หัวเสด็็จสวรรคต พระบาทสมเด็็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่่�หัวจ่งได็้ทรงร�วมกับพระราชโอรส พระราชธิิด็า ในพระบาทสมเด็็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่�หัวทุกพระองค์
ทรงบริจาคทรัพยู่์รวมกับทุนขึ้องสภาอุณ์าโลมแด็งท่�ม่อยู่่� สร้างโรงพยู่าบาลขึ้่�นในท่�ด็ินส�วนพระองค์ อยู่่�ท่�ริมถืนน
พระรามท่� 4 เน่�อท่�ประมาณ์ 141 ไร� 48 ตารางวา แล้วโปรด็เกล้าฯ ขึ้นานนามตามพระปรมาภิไธิยู่พระบาทสมเด็็จ
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พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่ห� วั ว�า “โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์” เพ่อ� เฉลิมพระเก่ยู่รติสมเด็็จ
พระบรมชนกนาถื และเสด็็จพระราชด็ำาเนินทรงเปิด็โรงพยู่าบาลเพ่�อรักษาผ่้เจ็บไขึ้้ เม่�อวันท่� 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2457
เม่�อม่การเปิด็โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์แล้ว ต�อมาได็้ม่การจัด็ตั�งสถืานศ่กษาวิชาการพยู่าบาลขึ้่�น ช่�อว�า
“โรงเร่ยู่นการพยู่าบาลสภากาชาด็สยู่าม” เม่�อวันท่� 16 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2457 โรงเร่ยู่นการพยู่าบาลน่� ต�อมา
ได็้ววิ ฒ
ั นาการเป็นวิทยู่าลัยู่พยู่าบาลสภากาชาด็ไทยู่ และสถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ ในป่จจุบนั
ครั�นเม่�อม่การถืวายู่พระเพลิงพระบรมศพสมเด็็จพระศร่พัชรินทราบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่
พันปีหลวง เม่อ� วันท่� 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2463 พระบาทสมเด็็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่่ห� วั ทรงคำาน่งถื่ง พระคุณ์ป่ การ
ขึ้องสมเด็็จพระบรมราชชนน่ และทรงพระราชปรารภจะสร้างสิง� ซึ่่ง� เป็นสาธิารณ์ประโยู่ชน์ ให้ยู่งั� ยู่่นอยู่่ใ� นประเทศไทยู่
เพ่� อ เป็ น ท่� เชิ ด็ ช่ พ ระเก่ ยู่ รติ ยู่ ศสมเด็็ จ พระบรมราชชนน่ ค่� กั น กั บ โรงพยู่าบาลจุ ฬ าลงกรณ์์ อั น เป็ น สถืานท่�
เฉลิมพระเก่ยู่รติยู่ศสมเด็็จพระบรมชนกนาถื จ่งพระราชทานพระราชทรัพยู่์ส�วนพระองค์ จำานวน 258,000 บาท
มอบให้สภากาชาด็ไทยู่ เพ่�ออำานวยู่การสร้างต่กใหญ�หลังหน่�งท่�มุมถืนนสนามม้า (ค่อถืนนอังร่ด็่นังต์ในป่จจุบัน)
ติด็ต�อกับถืนนพระรามท่� 4 กรุงเทพมหานคร เพ่�อใช้เป็นท่�ทำาการแห�งใหม�ขึ้องสถืานปาสเตอร์ ซึ่่�งสภากาชาด็ไทยู่
ได็้รับโอนจากกระทรวงมหาด็ไทยู่ เม่�อปี พ.ศ. 2460 พระบรมวงศานุวงศ์และขึ้้าท่ลละอองธิุล่พระบาท ทั�งฝึ่ายู่หน้า
ฝึ่ายู่ในต�างได็้ทรงบริจาคเงินโด็ยู่เสด็็จพระราชกุศล ได็้เงินอ่กจำานวนหน่�งเป็นค�าใช้จ�ายู่ในการจัด็หาเคร่�องตกแต�ง
อาคารและอุปกรณ์์เคร่�องใช้ พระบาทสมเด็็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่่�หัว ได็้ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ พระราชทาน
นามสถืานท่�แห�งใหม�น่�ว�า “สถืานเสาวภา” เพ่�อเฉลิมพระเก่ยู่รติสมเด็็จพระบรมราชชนน่ (สมเด็็จพระนางเจ้า
เสาวภาผ�องศร่ พระวรราชเทว่) และได็้เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงประกอบพิธิ่เปิด็ เม่�อวันท่� 7 ธิันวาคม พ.ศ. 2465

การประชุมสภากาชาด็ฝึ่ายู่บุรพเทศ ครั�งท่� 1 ท่�กรุงเทพมหานคร เม่�อปี พ.ศ. 2465
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เม่�อปี พ.ศ. 2465 ได็้ม่การจัด็ประชุมสันนิบาตฝึ่ายู่บุรพเทศ ครั�งท่� 1 ท่�กรุงเทพมหานคร และจากมติ
ขึ้องการประชุมครั�งน่� ได็้ม่การเริ�มการประชานามัยู่พิทักษ์ขึ้่�น โด็ยู่สภากาชาด็ไทยู่ได็้จัด็ตั�งสถืาน่ประชานามัยู่พิทักษ์
ท่� 1 และท่� 2 ท่�กรุงเทพมหานคร เม่�อปี พ.ศ. 2466 ซึ่่�งต�อมาเร่ยู่กว�า สถืาน่กาชาด็ และได็้ขึ้ยู่ายู่ไปตาม
จังหวัด็ต�างๆ ด็้วยู่ กับได็้ม่การจัด็ตั�งกองอนุสภากาชาด็สยู่ามขึ้่�น ค่อ สำานักงานยูุ่วกาชาด็ในป่จจุบัน เม่�อปี
พ.ศ. 2465
ในปี พ.ศ. 2461 ม่การออกพระราชบัญญัตวิ า� ด็้วยู่สภากาชาด็สยู่าม ม่วตั ถืุประสงค์เพ่อ� ช�วยู่รักษาพยู่าบาล
ผ่ป้ ว่ ยู่ไขึ้้ และบาด็เจ็บในสงครามและยู่ามสงบ กับทัง� ทำาการบรรเทาทุกขึ้์ในเหตุการณ์์สาธิารณ์ภัยู่พินาศ โด็ยู่ไม�เล่อก
เช่�อชาติ สัญชาติ ลัทธิิ ศาสนา หร่อความเห็นในทางการเม่องขึ้องผ่้ประสบภัยู่ ยู่่ด็หลักมนุษยู่ธิรรมเป็นท่�ตั�ง
และต�อมาในปี พ.ศ. 2463 ได็้ออกพระราชบัญญัตวิ า� ด็้วยู่สภากาชาด็สยู่าม แก้ไขึ้เพิม� เติม จัด็ระเบ่ยู่บสภากาชาด็สยู่าม
เป็นสมาคมอิสระ ยู่ังผลให้คณ์ะกรรมการกาชาด็ระหว�างประเทศรับรองสภากาชาด็สยู่าม เม่�อวันท่� 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2463 และสั น นิ บ าตสภากาชาด็ม่ ม ติ รั บ สภากาชาด็สยู่ามเป็ น สมาชิ ก เม่� อ ปี พ.ศ. 2464 ต� อ มา
สภากาชาด็สยู่ามเปล่�ยู่นช่�อเป็น สภากาชาด็ไทยู่ เม่�อปี พ.ศ. 2482 นอกจากพระราชบัญญัติสภากาชาด็ไทยู่ 2 ฉบับ
ด็ังกล�าวแล้ว ได็้ม่พระราชบัญญัติสภากาชาด็ไทยู่ ฉบับท่� 3 วันท่� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2499 เก่�ยู่วกับเร่�องเคร่�องหมายู่
กาชาด็ เพ่�ออนุวัติตามบทแห�งอนุสัญญาเจน่วา ปี พ.ศ. 2492
ในปี พ.ศ. 2503 สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิต�ิ พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง สภานายู่ิกา
สภากาชาด็ไทยู่ ทรงเห็นว�าเหล�ากาชาด็จังหวัด็ท่�เคยู่ม่มาแต�อด็่ตยู่ังมิได็้ทำากันอยู่�างจริงจัง จ่งม่พระราชด็ำาริฟ้้�นฟ้่
เหล�ากาชาด็จังหวัด็ขึ้่�นใหม�
เจ้าพระยู่าศร่ธิรรมาธิิเบศ อุปนายู่กผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ รับสนองพระราชด็ำาริ โด็ยู่ประสานกับ
พลเอกประภาส จารุเสถื่ยู่ร รัฐมนตร่ว�าการกระทรวงมหาด็ไทยู่ ขึ้ณ์ะนั�น ให้ช�วยู่จัด็ตั�งเหล�ากาชาด็จังหวัด็ขึ้่�น
โด็ยู่กระทรวงมหาด็ไทยู่ได็้ส�งั การไปยู่ังจังหวัด็ทุกจังหวัด็ จัด็ตั�งเหล�ากาชาด็จังหวัด็ทั�วประเทศ รวม 69 จังหวัด็ และ
ให้กระทำาพิธิ่เปิด็ในวันท่� 27 มกราคม พ.ศ. 2504 พร้อมกันทุกจังหวัด็ เพ่�อให้ตรงกับวันเปิด็งานวันกาชาด็
ประจำาปี พ.ศ. 2504
ต�อมาได็้ม่การตราพระราชบัญญัติขึ้่�นอ่ก 2 ฉบับ ค่อ ฉบับท่� 4 วันท่� 13 ม่นาคม พ.ศ. 2550 ว�าด็้วยู่
เหร่ยู่ญกาชาด็ และพระราชบัญญัติ ฉบับท่� 5 วันท่� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เพิ�มขึ้้อความในพระราชบัญญัติ
ปี พ.ศ. 2461 ว�า “ให้สภากาชาด็ไทยู่ม่ฐานะเป็นนิติบุคคล ด็ำาเนินการอันเป็นสาธิารณ์กุศลเพ่�อมนุษยู่ธิรรม
ตามหลักการกาชาด็สากล และพ่งได็้รับการสนับสนุนการด็ำาเนินงานจากรัฐ”
พระวรวงศ์เธิอ พระองค์เจ้าสุขึุ้มาภินันท์ อุปนายู่กผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ ได็้กราบถืวายู่บังคม
ลาออกจากตำาแหน�งเม่�อวันท่� 21 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2516 ทำาให้ตำาแหน�งอุปนายู่กผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่
นั�นว�างลง
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พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภ่มิพลอด็ุลยู่เด็ชมหาราช บรมนาถืบพิตร ม่พระราชด็ำาริว�า
สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ ทรงเป็นผ่้ท่�เหมาะสม
และไว้วางพระราชหฤทัยู่ จ่งม่พระบรมราชโองการโปรด็เกล้าโปรด็กระหม�อม แต�งตั�งให้สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ ทรงด็ำารงตำาแหน�ง อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่
เม่�อวันท่� 13 ธิันวาคม พ.ศ. 2520

พระบรมราชโองการประกาศแต�งตั�งอุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่

นับตัง� แต�มพ่ ระบรมราชโองการโปรด็เกล้าโปรด็กระหม�อม แต�งตัง� ให้ทรงด็ำารงตำาแหน�งอุปนายู่ิกาผ่อ้ าำ นวยู่การ
สภากาชาด็ไทยู่ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ ได็้เสด็็จ
พระราชด็ำาเนินไปทรงเป็นประธิานในการประชุมคณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่ครัง� แรก ซึ่่ง� เป็นการประชุมครัง� ท่� 176
เม่�อวันท่� 22 ธิันวาคม พ.ศ. 2520 และได็้เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเป็นประธิานการประชุมฯ อยู่�างต�อเน่�อง
ตลอด็มาทุกครั�ง จนถื่งป่จจุบัน

19

พิิ ธีีถวั�ยผ้้�พิระกฐิินำสภ�ก�ช�ดไทย ประจัำ�ปี พิ.ศ. 2563

สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกาผ่อ้ าำ นวยู่การ
สภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเป็นประธิานถืวายู่ผ้าพระกฐินสภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี พ.ศ. 2563
ณ์ วัด็ทัพทันวัฒนาราม ตำาบลทัพทัน อำาเภอทัพทัน จังหวัด็อุทัยู่ธิาน่ เม่�อวันท่� 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สภากาชาด็ไทยู่จั ด็ ให้ ม่ก ารถืวายู่ผ้ า พระกฐิ น เป็ น ประจำา ทุ ก ปี เพ่� อ ให้ เจ้ า หน้ า ท่� ทุก หน� ว ยู่งานขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ และเหล�ากาชาด็จังหวัด็ทุกจังหวัด็ รวมทั�งประชาชนผ่้ม่จิตศรัทธิาได็้ม่โอกาสทำาบุญร�วมกัน ในปีน่�
ม่ผ่้บริจาคเงินโด็ยู่เสด็็จพระราชกุศลเพ่�อบ่รณ์ปฏิิสังขึ้รณ์์วัด็ รวมเป็นเงินทั�งสิ�นจำานวน 5,909,010 บาท
20

ก�รประชุมคำณะกรรมก�รสภ�ก�ช�ดไทย คำรั�งที� 336

สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกา
ผ่้อาำ นวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเป็นประธิานการประชุมคณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่
ครั�งท่� 336 เม่�อวันท่� 13 ม่นาคม พ.ศ. 2563
21

ก�รประชุมคำณะกรรมก�รสภ�ก�ช�ดไทย คำรั�งที� 337

สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกา
ผ่้อาำ นวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเป็นประธิานการประชุมคณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่
ครั�งท่� 337 เม่�อวันท่� 5 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563
22

ก�รประชุมคำณะกรรมก�รสภ�ก�ช�ดไทย คำรั�งที� 338

สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกา
ผ่้อาำ นวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเป็นประธิานการประชุมคณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่
ครั�งท่� 338 เม่�อวันท่� 4 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563
23

ก�รประชุมคำณะกรรมก�รสภ�ก�ช�ดไทย คำรั�งที� 339

สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกา
ผ่้อาำ นวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเป็นประธิานการประชุมคณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่
ครัง� ท่� 339 เม่อ� วันท่� 9 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 และภายู่หลังเสร็จสิน� การประชุม พระราชทานสมุด็บันท่กสภากาชาด็ไทยู่
ประจำาปี พ.ศ. 2564 ให้คณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่
24

พิิ ธีบั
ี �ำ เพิ็ ญกุศลอุุทศ
ิ ถวั�ยแด่ จัอุมพิล สมเด็จัพิระเจั้�บัรมวังศ์เธีอุ
เจั้�ฟ้้�บัริพิัติรสุขุุมพิั นำธีุ์ กรมพิระนำคำรสวัรรคำ์วัรพิิ นำิติ

วันท่� 29 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 สภากาชาด็ไทยู่จัด็พิธิ่บำาเพ็ญกุศลและถืวายู่ภัตตาหารเพลแด็�พระสงฆ์์
เพ่�ออุทิศถืวายู่แด็� จอมพล สมเด็็จพระเจ้าบรมวงศ์เธิอ เจ้าฟ้้าบริพัตรสุขึุ้มพันธิุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ณ์ ต่กวชิรญาณ์วงศ์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
จอมพล สมเด็็จพระเจ้าบรมวงศ์เธิอ เจ้าฟ้้าบริพัตรสุขึุ้มพันธิุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อด็่ตเคยู่
ด็ำารงตำาแหน�งอุปนายู่กผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2463 – 2475 และทรงม่พระอุปการคุณ์แก�
สภากาชาด็ไทยู่เป็นอเนกประการ
25

โคำรงสร้�งก�รบัริห�รง�นำขุอุงสภ�ก�ช�ดไทย
พระบาทสมเด็็จพระปรเมน้ทรรามาธิิบด็ีศรีสิน้ทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว
พระบรมราชิ่ปถััมภกสภากาชิาด็ไทยู่
สมเด็็จพระน้างเจ้าสิริกิติ์ิ� พระบรมราชิิน้ีน้าถั พระบรมราชิชิน้น้ีพัน้ปีหลวง สภาน้ายู่ิกาสภากาชิาด็ไทยู่
สมเด็็จพระกน้ิษฐาธิิราชิเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัติ์น้ราชิสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชิกุมารี อุปน้ายู่ิกาผู้่้อ น้วยู่การสภากาชิาด็ไทยู่

คืณะกรรมการสภากาชิาด็ไทยู่
คืณะกรรมการบริหาร
คืณะกรรมการ
ก กับและ
พัฒน้าระบบ
การบริหาร

คืณะกรรมการ
น้โยู่บายู่
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์
และ
งบประมาณ

คืณะกรรมการ
บริหาร
คืวามเสี�ยู่ง

คืณะกรรมการ คืณะกรรมการ คืณะกรรมการ คืณะกรรมการ
บริหาร
จัด็การ
พัฒน้าน้โยู่บายู่
ทรัพยู่ากร
ทรัพยู่์สิน้ฯ
เทคืโน้โลยู่ี
บุคืคืล
สารสน้เทศฯ

คืณะกรรมการ
บริหารอาคืาร
สถัาน้ที�ฯ

เลขาธิิการฯ
คืณะกรรมการ
จัด็การ

เหรัญ่ญ่ิกฯ

คืณะกรรมการ
ติ์รวจสอบ

ส น้ักงาน้
ติ์รวจสอบ

คืณะกรรมการ
อ น้วยู่การกลุ�ม
บริการทางการแพทยู่์

กลุ�มงาน้กลยูุ่ทธิ์
องคื์กร

ส น้ักงาน้
บรรเทาทุกข์ฯ

ส น้ักน้โยู่บายู่
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์และ
งบประมาณ

ส น้ักงาน้
อาสากาชิาด็

ส น้ักบริหาร
คืวามเสี�ยู่ง และ
คืวบคืุมภายู่ใน้
ส น้ักขับเคืลื�อน้
การพัฒน้า
ส น้ักก หมายู่
ส น้ักงาน้การคืลัง

ส น้ักงาน้
ยูุ่วกาชิาด็

ส น้ักงาน้
บริหาร
ทรัพยู่ากร
บุคืคืล

ศ่น้ยู่์
เทคืโน้โลยู่ี
สารสน้เทศ

คืณะกรรมการ
อ น้วยู่การกลุ�ม
บริการโลหิติ์ฯ

ส น้ักงาน้
บริหาร

ส น้ักงาน้
กลาง

โรงพยู่าบาล
จุฬาลงกรณ์

ศ่น้ยู่์บริการ
โลหิติ์แห�งชิาติ์ิ

ส น้ักงาน้
จัด็หารายู่ได็้

ส น้ักงาน้
บริหาร
ระบบ
กายู่ภาพ

โรงพยู่าบาล
สมเด็็จพระ
บรมราชิเทวี
ณ ศรีราชิา

สถัาน้เสาวภา

ส น้ักงาน้
จัด็การ
ทรัพยู่์สิน้

ส น้ักงาน้
บริหารกิจการ
เหล�ากาชิาาด็

ศ่น้ยู่์ด็วงติ์า
ศ่น้ยู่์
เวชิศาสติ์ร์ฟน้ฟ่

ศ่น้ยู่์รับบริจาคื
อวัยู่วะ

ศ่น้ยู่์
วิจัยู่โรคืเอด็ส์

ศ่น้ยู่์ฝัึกอบรม
ปฐมพยู่าบาลฯ
กลุ่่�มภารกิจกาชาด
แลุ่ะงานสนับสน่นกลุ่าง

กลุ่่�มบริการ
ทางการแพทย์์

กลุ่่�มบริการ
โลุ่หิิต อวััย์วัะ แลุ่ะ
ผลุ่ิตภัณฑ์์ชีวัวััตถุ่

ภ�รกิจัแก่นำหลักสภ�ก�ช�ดไทย

บริการทางการแพทย์์แลุ่ะส่ขภาพอนามัย์
การบรรเทาท่กข์ผ้ประสบภัย์
การบริการโลุ่หิิต
การส�งเสริมคุ่ณภาพชีวัิต
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ยุทธีศ�สติร์สภ�ก�ช�ดไทย ปี พิ.ศ. 2560 - 2564

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 1
การบริการทางการแพทยู่์
และสาธิารณ์สุขึ้

เป้าหมายู่การให้บริการ
เป้าหมายู่การให้บริการที� 1
การบริการและผลิตบุคลากร
ทางการแพทยู่์ และสาธิารณ์สุขึ้ท่�
ได็้มาตรฐาน

ผู้ลผู้ลิติ์
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 1
การบริการรักษาพยู่าบาล ฟ้้�นฟ้่สภาพ สร้างเสริมสุขึ้ภาพ
และป้องกันโรคให้ผ่้ป่วยู่และประชาชนกลุ�มเป้าหมายู่
รวมทั�งผ่้ด็้อยู่โอกาส
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 2
การบริการช่ววัตถืุและยู่าปราศจากเช่อ� ม่ปริมาณ์เพ่ยู่งพอต�อ
ความต้องการขึ้องผ่้ป่วยู่ และปลอด็ภัยู่ตามมาตรฐานสากล
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 3
ผ่ป้ ว่ ยู่ได็้รบั การเปล่ยู่� นกระจกตา ปล่กถื�ายู่อวัยู่วะและเน่อ� เยู่่อ�
จากศ่นยู่์ด็วงตา และศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะท่�ม่คุณ์ภาพ
ตามมาตรฐานสากล
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 4
พยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑูิต พยู่าบาลศาสตรมหาบัณ์ฑูิต
พยู่าบาลเฉพาะทาง และผ่้ช�วยู่พยู่าบาล
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 5
แพทยู่์ผ่้เช่�ยู่วชาญเฉพาะทาง และบุคลากรด็้านสาธิารณ์สุขึ้
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ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ที� 2
การพัฒนาและขึ้ยู่ายู่บริการโลหิต
ผลิตภัณ์ฑู์จากพลาสมา และเซึ่ลล์
ต้นกำาเนิด็เม็ด็โลหิต

เป้าหมายู่การให้บริการที� 2
ผ่้รับบริการได็้โลหิต ส�วนประกอบ
โลหิต ผลิตภัณ์ฑู์จากพลาสมา
และเซึ่ลล์ต้นกำาเนิด็เม็ด็โลหิตท่�ม่
คุณ์ภาพ ได็้มาตรฐานสากล และ
เพ่ยู่งพอต�อความต้องการ

ผู้ลผู้ลิติ์ที� 6
โลหิต ส�วนประกอบโลหิต และผลิตภัณ์ฑู์จากพลาสมา
ม่ปริมาณ์เพ่ยู่งพอสำาหรับผ่้ป่วยู่ทั�งประเทศ และม่คุณ์ภาพ
ได็้ตามมาตรฐานสากล

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ที� 3
การช�วยู่เหล่อผ่้ประสบภัยู่

เป้าหมายู่การให้บริการที� 3
การช�วยู่เหล่อผ่้ประสบภัยู่ และ
เตร่ยู่มความพร้อมรับภัยู่พิบัติ

ผู้ลผู้ลิติ์ที� 7
สภากาชาด็ไทยู่สามารถืเขึ้้าถื่งผ่้ประสบภัยู่ และให้บริการ
ได็้อยู่�างรวด็เร็ว

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 4
เป้าหมายู่การให้บริการที� 4
การพัฒนาและส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิต การส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิต
ขึ้องประชาชน

ผู้ลผู้ลิติ์ที� 8
คุณ์ภาพช่วิตท่�ด็่ขึ้่�นขึ้องผ่้ส่งอายูุ่ เด็็กและเยู่าวชน
ท่�ด็้อยู่โอกาสตามต้นแบบขึ้องสภากาชาด็ไทยู่

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ที� 5
การพัฒนาระบบอาสาสมัคร
แบบบ่รณ์าการ

เป้าหมายู่การให้บริการที� 5
สภากาชาด็ไทยู่เป็นองค์กรผ่้นำา
ด็้านอาสาสมัครขึ้องประเทศไทยู่

ผู้ลผู้ลิติ์ที� 9
ระบบบริหารจัด็การอาสาสมัครแบบบ่รณ์าการ

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ที� 6
การพัฒนาระบบบริหารจัด็การ
แบบบ่รณ์าการเชิงรุก

เป้าหมายู่การให้บริการที� 6
ม่การบริหารจัด็การทรัพยู่ากร
ท่�ม่ประสิทธิิภาพ โปร�งใส
เป็นมาตรฐานเด็่ยู่วกัน และสามารถื
ส่�อสารกับกลุ�มเป้าหมายู่ด็้วยู่ขึ้้อม่ล
ท่�ถื่กต้อง ครบถื้วน เช่�อถื่อได็้ และ
ทันเวลา

ผู้ลผู้ลิติ์ที� 10
ระบบเทคโนโลยู่่สารสนเทศท่�ทันสมัยู่ และ
เพิ�มประสิทธิิภาพการบริการขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 11
ระบบการบริหารจัด็การท่�ม่ประสิทธิิภาพ
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 12
การส่�อสารและการประชาสัมพันธิ์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
เขึ้้าถื่งกลุ�มเป้าหมายู่ทั�วถื่ง และอยู่�างรวด็เร็ว

สำำ�นัักง�นับริิห�ริ

วัิสัย์ทัศน์

เป็นศ่นยู่์การขึ้ับเคล่�อนสภากาชาด็ไทยู่ตามพันธิกิจท่�รับผิด็ชอบ และเป็นศ่นยู่์บริหารงานกลางขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่
พั นธกิจ

สำานักงานบริหาร ม่หน้าท่ร� บั ผิด็ชอบงานขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ด็้านงานประชุมผ่บ้ ริหารระด็ับส่ง งานพิธิก่ าร
งานสารบรรณ์ การสร้างภาพลักษณ์์องค์กร การสร้างความสัมพันธิ์กบั ขึ้บวนการกาชาด็และเส่ยู่� ววงเด็่อนแด็งระหว�าง
ประเทศ
ย์่ทธศาสตร์

1. ด็้านการบริหารจัด็การงานประชุมผ่้บริหารระด็ับส่ง งานพิธิ่การ และงานสารบรรณ์
2. ด็้านการส่�อสารองค์กรและความเช่�อถื่อศรัทธิา
3. ด็้านวิเทศสารสนเทศ
ด็ำาเนินการตามยูุ่ทธิศาสตร์สภากาชาด็ไทยู่ ด็ังน่�
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ที� 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัด็การแบบบ่รณ์าการเชิงรุก
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 11 : ระบบการบริหารจัด็การท่�ม่ประสิทธิิภาพ
สำาน้ักงาน้บริหาร ประกอบด็้วยู่ 3 หน้�วยู่งาน้ คืือ
1. ฝึ่ายู่บริหารงานทั�วไป
2. สำานักวิเทศสัมพันธิ์
3. สำานักสารนิเทศและส่�อสารองค์กร
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ฝ่่�ยบัริห�รง�นำทั�วัไป
ภารกิจฝึ่ายู่บริหารงานทั�วไป จัด็การประชุมผ่้บริหารระด็ับส่ง ได็้แก� คณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่
ปีละ 4 ครั�ง คณ์ะกรรมการบริหารสภากาชาด็ไทยู่ และคณ์ะกรรมการจัด็การสภากาชาด็ไทยู่ เด็่อนละ 1 ครั�ง
งานเลขึ้านุการกิจ การประสานงานและอำานวยู่การอ่�นๆ
งานพิธิ่การการเสด็็จพระราชด็ำาเนินขึ้องสมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ
สยู่ามบรมราชกุมาร่ และพระบรมวงศานุวงศ์

สำ�นำักวัิเทศสัมพิั นำธี์
สำานักวิเทศสัมพันธิ์ เป็นหน�วยู่งานหลักท่�รับผิด็ชอบงานด็้านความสัมพันธิ์ระหว�างประเทศ ทั�งในระด็ับ
ทวิภาค่และพหุภาค่ ติด็ต�อประสานงานเสริมสร้างความสัมพันธิ์กบั สภากาชาด็และสภาเส่ยู่� ววงเด็่อนแด็งนานาประเทศ
คณ์ะกรรมการกาชาด็ระหว�างประเทศ (ICRC) สหพันธิ์สภากาชาด็และสภาเส่ยู่� ววงเด็่อนแด็งระหว�างประเทศ (IFRC)
และองค์การระหว�างประเทศอ่�นๆ อ่กทั�ง รับผิด็ชอบงานประชุมระหว�างประเทศงานเผยู่แพร�กฎหมายู่มนุษยู่ธิรรม
ระหว�างประเทศ งานกิจกรรมสานสัมพันธิ์ครอบครัว (Restoring Family Links) งานพิธิก่ ารต�างประเทศ และต้อนรับ
แขึ้กผ่้มาเยู่่อนจากนานาประเทศ โด็ยู่ในปี พ.ศ. 2563 ม่กิจกรรมการด็ำาเนินงานตามภารกิจท่�สำาคัญ ด็ังต�อไปน่�
1. การประสานคุวัามร�วัมมือแลุ่ะคุวัามสัมพั นธ์ระหิวั�างประเทศ

1.1 สภากาชิาด็ไทยู่ให้การสน้ับสนุ้น้ด็้าน้การบริการโลหิติ์แก�สาธิารณรัฐประชิาธิิปไติ์ยู่ติ์ิมอร์-เลสเติ์

วันท่� 27 ม่นาคม พ.ศ. 2563 นายู่เอกพล พ่ลพิพัฒน์ เอกอัครราชท่ต ณ์ กรุงด็ิล่ เป็นผ่้แทนสภากาชาด็ไทยู่ มอบอุปกรณ์์
รับบริจาคโลหิตแก� นางแอนโตเน่ยู่ เด็อ อเราโจ โตส เรส อมารอล (Elia Antonia de Araujo dos Reis Amaral)
รักษาการรัฐมนตร่ว�าการกระทรวงสาธิารณ์สุขึ้แห�งสาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตยู่ติมอร์-เลสเต
โด็ยู่ม่นายู่แพทยู่์แอนนิซึ่่โอ คาร์โด็โซึ่ บาร์ริโต (Aniceto Cardoso Barreto) ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลแห�งชาติ
และนายู่แพทยู่์เมนเตส ปินโต (Mendes Pinto) ผ่้อำานวยู่การธินาคารเล่อด็ ร�วมพิธิ่ฯ
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1.2 คืณะกรรมการกาชิาด็ระหว� า งประเทศ (ICRC) ร� ว มสน้ั บ สนุ้ น้ สภากาชิาด็ไทยู่ ใน้การโติ์้ ติ์ อบการ
แพร�ระบาด็ใหม�ของโรคืโคืวิด็-19

วันท่� 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายู่เตช บุนนาค ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่บริหาร รับมอบหน้ากากอนามัยู่
จำานวน 100,000 ชิ�น เงินสนับสนุนการจัด็ทำาหน้ากากอนามัยู่แบบผ้า จำานวน 500,000 บาท และส่�อเพ่�อการเร่ยู่นร่้
เร่�อง โรคโควิด็-19 ในภาษาไทยู่ และภาษาต�างๆ ขึ้องกลุ�มผ่้พลัด็ถืิ�นและแรงงานขึ้้ามชาติอ่กจำานวน 5 ภาษา
จากผ่้แทนคณ์ะกรรมการกาชาด็ระหว�างประเทศ (ICRC) สำานักงานภ่มิภาคกรุงเทพฯ

1.3 โคืรงการคืวามร�วมมือใน้การโติ์้ติ์อบและป้องกัน้การแพร�ระบาด็ใหญ่�ของโรคืโคืวิด็-19 โด็ยู่เงิน้ทุน้ฉุุกเฉุิน้
จากสหพัน้ธิ์สภากาชิาด็และสภาเสี�ยู่ววงเด็ือน้ระหว�างประเทศ (IFRC)
สหพันธิ์สภากาชาด็และสภาเส่ยู่� ววงเด็่อนแด็งระหว�างประเทศ ได็้มอบเงินสนับสนุนให้แก�ศน่ ยู่์บริการโลหิต
แห�งชาติ เพ่�อจัด็จ้างบริษัทประกอบรถืรับบริจาคโลหิต ขึ้นาด็ 4 เต่ยู่ง เพ่�อให้สามารถืเขึ้้าถื่งพ่�นท่�ชุมชนได็้มากขึ้่�น
และแก้ป่ญหาการขึ้าด็แคลนโลหิตในช�วงการแพร�ระบาด็ใหญ�ขึ้องโรคโควิด็-19
ในขึ้ณ์ะเด็่ยู่วกัน ทั�ง ICRC และ IFRC ยู่ังให้การสนับสนุนการด็ำาเนินโครงการรวมใจต้านภัยู่โควิด็-19
ในกลุม� แรงงานขึ้้ามชาติ เพ่อ� ช�วยู่เหล่อกลุม� แรงงานขึ้้ามชาติให้มค่ วามร่้ ความเขึ้้าใจ และตระหนักถื่งการป้องกันตนเอง
และบุคคลรอบขึ้้างต�อการแพร�กระจายู่ขึ้องโรคโควิด็-19 อ่กทัง� เพ่อ� ให้แรงงานขึ้้ามชาติทถื่� ก่ กักกันโรคและขึ้าด็แคลน
อาหาร หร่อประสบวิกฤติเศรษฐกิจจากโรคโควิด็-19 โด็ยู่เฉพาะอยู่�างยู่ิง� ค่อกลุม� ท่ม� ค่ วามเปราะบาง ให้สามารถืด็ำารง
ช่วิตอยู่่�ได็้
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ผ่้แทน ICRC และ IFRC ร�วมงานแถืลงขึ้�าวโครงการรวมใจต้านภัยู่โควิด็-19 ในกลุ�มแรงงานขึ้้ามชาติ

2. การประสานงานอำานวัย์คุวัามสะดวักใหิ้ผแ
้ ทนสภากาชาดไทย์เข้าร�วัมการประช่ม
ระหิวั�างประเทศ

ในช�วงปี พ.ศ. 2563 เกิด็สถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ใหญ�ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภากาชาด็ไทยู่ ได็้กำาหนด็มาตรการเพ่อ� การป้องกันการแพร�ระบาด็ใหญ�ขึ้องโรค ไม�อนุญาตให้บคุ ลากรสภากาชาด็ไทยู่
เด็ินทางไปต�างประเทศ แต�อยู่�างไรก็ตาม เพ่อ� ให้ภารกิจยู่ังคงสามารถืด็ำาเนินการต�อไปได็้ การประชุมระหว�างประเทศ
ท่�สำาคัญส�วนใหญ�จ่งจัด็ขึ้่�นในร่ปแบบการประชุมทางไกล (Videoconference) เช�น
2.1 Virtual Asia Pacific Partners Cooperation Meeting

วันท่� 22 – 23 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ผ่้แทนสภากาชาด็ไทยู่ นำาโด็ยู่ นายู่สวนิต คงสิริ ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
ฝึ่ายู่วิเทศสัมพันธิ์ พลโท นายู่แพทยู่์อำานาจ บาล่ ผ่้อำานวยู่การสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์ และรองผ่้อำานวยู่การ
สำานักงานบริหาร พร้อมด็้วยู่ ผ่้แทนจากกลุ�มงานกลยูุ่ทธิ์องค์กร ผ่้แทนศ่นยู่์โรคอุบัติใหม�ด็้านคลินิก โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
และผ่้แทนจากสำานักวิเทศสัมพันธิ์ เขึ้้าร�วมการประชุม Virtual Asia Pacific Partners Cooperation Meeting
ณ์ ศ่นยู่์ปฏิิบัติการภัยู่พิบัติ สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์
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2.2 The 17th SEA RCRC Leadership Virtual Meeting

วันท่� 14 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ่้แทนสภากาชาด็ไทยู่ นำาโด็ยู่ นายู่สวนิต คงสิริ ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่

ฝึ่ายู่วิเทศสัมพันธิ์ พลโท นายู่แพทยู่์อำานาจ บาล่ ผ่้อำานวยู่การสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์ และรองผ่้อำานวยู่การ
สำานักงานบริหาร พร้อมด็้วยู่ ผ่้แทนจากสำานักงานจัด็หารายู่ได็้ สำานักงานยูุ่วกาชาด็ สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ
และสำานักวิเทศสัมพันธิ์ เขึ้้าร�วมการประชุม 17th SEA RCRC Leadership Virtual Meeting ในโอกาสน่� สภากาชาด็เว่ยู่ด็นาม
ในฐานะเจ้าภาพจัด็การประชุมฯ ได็้ทำาพิธิ่ส�งมอบการเป็นเจ้าภาพจัด็การประชุมผ่้นำากาชาด็และเส่�ยู่ววงเด็่อนแด็ง
ภ่มิภาคเอเช่ยู่ตะวันออกเฉ่ยู่งใต้ ครั�งท่� 18 ในปี พ.ศ. 2564 ให้แก�สภากาชาด็ไทยู่ ณ์ ห้องประชุมศ่นยู่์เทคโนโลยู่่สารสนเทศ
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3. การต้อนรับคุณะผ้้มาเย์ือนสภากาชาดไทย์

3.1 ผู้่้แทน้องคื์การสหประชิาชิาติ์ิ องคื์การอน้ามัยู่โลก และสหพัน้ธิ์สภากาชิาด็และสภาเสี�ยู่ววงเด็ือน้แด็ง
ระหว�างประเทศ เยู่ี�ยู่มชิมศ่น้ยู่์บริการโลหิติ์แห�งชิาติ์ิ

วันท่� 10 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 นายู่เตช บุนนาค ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่บริหาร พร้อมด็้วยู่
รองศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงด็ุจใจ ชัยู่วานิชศิริ ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ให้การต้อนรับ Ms.Gita Sabharwal
ผ่้ประสานงานสหประชาชาติประจำาประเทศไทยู่ (UN) Dr.Liviu Vedrasco, Programme Officer องค์การอนามัยู่โลก (WHO)
และ Mr.Christopher Rassi หัวหน้าคณ์ะทำางานสนับสนุนกลุ�มประเทศลุ�มแม�นำ�าโขึ้ง สหพันธิ์สภากาชาด็
และสภาเส่�ยู่ววงเด็่อนแด็งระหว�างประเทศ (IFRC) ในโอกาสเยู่่�ยู่มชมงานบริการโลหิต ณ์ ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
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3.2 เอกอั คืรราชิท่ติ์สหพั น้ธิ์ สาธิารณรั ฐประชิาธิิ ปไติ์ยู่เน้ปาลประจำาราชิอาณาจั กรไทยู่ เข้ าเยู่ี� ยู่มคืารวะ
เลขาธิิการสภากาชิาด็ไทยู่

วันท่� 26 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 นายู่คเณ์ศ ประสาท ธิกาล (His Excellency Mr. Ganesh Prasad Dhakal)
เอกอัครราชท่ตสหพันธิ์สาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตยู่เนปาลประจำาราชอาณ์าจักรไทยู่ และ Ms. Pratigya Rai เลขึ้านุการโท
เขึ้้าเยู่่�ยู่มคารวะเลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ พร้อมด็้วยู่ นายู่สวนิต คงสิริ ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
ฝึ่ายู่วิเทศสัมพันธิ์ เพ่�อแนะนำาตัว เน่�องในโอกาสท่�เขึ้้ารับตำาแหน�งใหม� และขึ้อบคุณ์สภากาชาด็ไทยู่ท่�ได็้ให้ความอนุเคราะห์
ในการโต้ตอบภัยู่พิบัติแผ�นด็ินไหว ในสหพันธิ์สาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตยู่เนปาล เม่�อปี พ.ศ. 2558

4. งานพั ฒนาบ่คุลุ่ากร

การอบรมหลักส่ติ์รพิธิีการทางการท่ติ์ มารยู่าทสากล และบุคืลิกภาพ สำาหรับเจ้าหน้้าที�สภากาชิาด็ไทยู่

วันท่� 9 – 10 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 สำานักวิเทศสัมพันธิ์ จัด็การอบรมหลักส่ตรพิธิ่การทางการท่ต มารยู่าทสากล
และบุคลิกภาพ สำาหรับเจ้าหน้าท่�สภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่ได็้รับเก่ยู่รติจากผ่้แทนกรมพิธิ่การท่ต กระทรวงการต�างประเทศ
ร�วมเป็นวิทยู่ากรให้ความร่้เก่�ยู่วกับพิธิ่การท่ต มารยู่าทสากล การจัด็งานเล่�ยู่งรับรองบุคคลสำาคัญต�างประเทศ การรับรอง
บุคคลสำาคัญต�างประเทศ และการปฏิิบัติหน้าท่�ขึ้องเจ้าหน้าท่�ประสานงานประจำาคณ์ะ (Liaison Officer)
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ในโอกาสเด็่ยู่วกัน คุณ์เพชรพริ�ง สารสิน ให้เก่ยู่รติเป็นวิทยู่ากรถื�ายู่ทอด็ความร่้ เร่�อง การพัฒนาบุคลิกภาพ
มารยู่าททางสังคม และมารยู่าทบนโต๊ะอาหารตามหลักสากล แก�เจ้าหน้าท่�ผ่้รับผิด็ชอบด็้านการประสานงานต�างประเทศ
งานพิธิ่การจากหน�วยู่งานต�างๆ ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ เขึ้้าร�วมการอบรมฯ

สำ�นำักส�รนำิเทศและส่�อุส�รอุงคำ์กร
สำานักสารนิเทศและส่�อสารองค์กร เป็นศ่นยู่์กลางในการให้ความร�วมม่อด็้านประชาสัมพันธิ์แก�หน�วยู่งาน
ต�างๆ ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ รับผิด็ชอบงานด็้านการจัด็หา รวบรวมขึ้้อม่ลขึ้�าวสารจากหน�วยู่งานขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
เพ่�อเผยู่แพร�แก�หน�วยู่งานภายู่ใน ภายู่นอก ให้บริการขึ้้อม่ลขึ้�าวสารผ�าน Call Center 1664 ผลิตส่�อต�างๆ เพ่�อการ
ประชาสัมพันธิ์ งานสร้างเคร่อขึ้�ายู่ความสัมพันธิ์กับองค์กร สาธิารณ์ชน และส่�อมวลชน ตลอด็จนด็ำาเนินงานด็้าน
พิพิธิภัณ์ฑู์สภากาชาด็ไทยู่ เพ่�อให้เป็นศ่นยู่์การเร่ยู่นร่้ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
สำานักสารนิเทศและส่�อสารองค์กร ประกอบด็้วยู่ 2 กลุ�มงาน และ 1 งาน ค่อ
1. กลุ�มงานสารนิเทศ
2. กลุ�มงานส่�อสัมพันธิ์
3. งานพิพิธิภัณ์ฑู์และหอจด็หมายู่เหตุสภากาชาด็ไทยู่
ผู้ลการด็ำาเน้ิน้งาน้ปี พ.ศ. 2563 เชิ�น้

1. โคุรงการแลุ่ะกิจกรรมเพื� อการประชาสัมพั นธ์ภารกิจของสภากาชาดไทย์

1.1 การประชิุมคืณะกรรมการอำาน้วยู่การด็้าน้การสื�อสารองคื์กรสภากาชิาด็ไทยู่
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คณ์ะกรรมการอำานวยู่การด็้านการส่�อสารองค์กรสภากาชาด็ไทยู่ ม่ภารกิจในการกำาหนด็นโยู่บายู่
ยูุ่ทธิศาสตร์และให้ขึ้อ้ แนะนำาในการด็ำาเนินงานด็้านการส่อ� สารองค์กรและองค์กรด็้านจิตอาสา ให้บรรลุตามเป้าหมายู่
สนับสนุนและส�งเสริมการจัด็ทำาแผนพัฒนาส่�อในเชิงรุก เพ่�อมุ�งเน้นการเสริมสร้างภาพลักษณ์์ให้องค์กร ขึ้ับเคล่�อน
และสนับสนุนให้บคุ ลากรด็้านการประชาสัมพันธิ์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ม่แนวคิด็เด็่ยู่วกันด็้านการส่อ� สารองค์กร เพ่อ� ให้
บรรลุความเป็นองค์กรแห�งการให้และองค์กรด็้านจิตอาสา รวมทั�งจัด็ให้ม่ระบบบริหารจัด็การ ยู่กยู่�องเชิด็ช่เก่ยู่รติ
ส่อ� มวลชนท่ใ� ห้การสนับสนุนงานส่อ� สารองค์กรขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ และพิจารณ์าหาแนวทางขึ้อรับการสนับสนุน หร่อ
ความร�วมม่อจากองค์กรและหน�วยู่งานภายู่นอกทั�งภาครัฐและเอกชน โด็ยู่ม่ นายู่เตช บุนนาค ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการ
สภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่บริหาร เป็นประธิาน และม่คณ์ะกรรมการทั�งจากหน�วยู่งานภายู่ใน และหน�วยู่งานภายู่นอก
สภากาชาด็ไทยู่
1.2 ด็ำาเน้ิน้การจัด็พิธิีปล�อยู่ขบวน้ “คืาราวาน้ อาสาร�วมใจส่้ภัยู่โคืวิด็ คืรั�งที� 3”

โครงการอาสาร�วมใจส่้ภยู่ั โควิด็ จัด็ตัง� ขึ้่น� เพ่�อนำาเสนอขึ้้อคิด็เห็นในเชิงยูุ่ทธิศาสตร์ทางการแพทยู่์ และเพ่�อ
จัด็หาวัสด็ุ อุปกรณ์์ เคร่�องม่อท่�จำาเป็นในการป้องกันและสนับสนุนท่มแพทยู่์ กลุ�มบุคลากรทางการแพทยู่์จาก
โรคโควิด็-19 รวมทั�งเป็นศ่นยู่์กลางในการระด็มท่มแพทยู่์อาสาจากหน�วยู่งานต�างๆ เพ่�อช�วยู่เหล่อและด็่แลผ่้ป่วยู่
ด็่แลด็้านการบริหารจัด็การเพ่�อจัด็หา จัด็เก็บ แจกจ�ายู่อุปกรณ์์และเคร่�องม่อทางการแพทยู่์อยู่�างโปร�งใสและ
ม่ประสิทธิิภาพ ตลอด็จนสร้างขึ้วัญกำาลังใจให้แก�เจ้าหน้าท่�ด็้านสาธิารณ์สุขึ้ท่�เก่�ยู่วขึ้้อง รวมถื่งการเผยู่แพร�ขึ้้อม่ล
ขึ้�าวสาร ความร่้อันเป็นประโยู่ชน์ให้แก�ประชาชน ด็ำาเนินการประสานความร�วมม่อระหว�าง สภากาชาด็ไทยู่ และ
ม่ลนิธิิธิรรมาภิบาลทางการแพทยู่์ และเม่�อวันท่� 11 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 ได็้จัด็ขึ้บวนคาราวานอาสาร�วมใจส่้ภัยู่
โควิด็ ครั�งท่� 3 เด็ินทางไปยู่ังจังหวัด็ขึ้อนแก�นเพ่�อนำาอุปกรณ์์ทางการแพทยู่์ไปมอบให้กับโรงพยู่าบาลต�างๆ ในพ่�นท่�
ภาคตะวันออกเฉ่ยู่งเหน่อ โด็ยู่ม่มหาวิทยู่าลัยู่ขึ้อนแก�นเป็นผ่้ประสานการรับมอบและช�วยู่ด็ำาเนินการแจกจ�ายู่ไปยู่ัง
โรงพยู่าบาลท่�ม่ความต้องการและขึ้าด็แคลนต�อไป
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1.3 พิธิลี งน้ามข้อติ์กลงคืวามร�วมมือโคืรงการบริจาคืเคืรือ� งกระติ์ุกหัวใจไฟฟ้าอัติ์โน้มัติ์ิ ระหว�างสภากาชิาด็ไทยู่
กระทรวงสาธิารณสุข และกระทรวงมหาด็ไทยู่

สภากาชาด็ไทยู่ ได็้ด็ำาเนินโครงการจัด็หารายู่ได็้ เพ่�อจัด็ซึ่่�อเคร่�องกระตุกหัวใจไฟ้ฟ้้าอัตโนมัติ หร่อเคร่�อง
AED อุปกรณ์์ชว� ยู่ช่วติ และก่ช้ ว่ ติ ผ่ท้ เ่� กิด็ภาวะหัวใจหยูุ่ด็เต้นเฉ่ยู่บพลัน โด็ยู่เล็งเห็นถื่งความสำาคัญในการติด็ตัง� เคร่อ� ง
AED ให้เขึ้้าถื่งแหล�งชุมชน และม่การใช้เคร่�อง AED อยู่�างม่ประสิทธิิภาพ เกิด็ประโยู่ชน์ตลอด็อายูุ่การใช้งาน
ตรงตามวัตถืุประสงค์ ทั�งน่� สภากาชาด็ไทยู่ได็้จัด็ซึ่่�อเคร่�องกระตุกหัวใจไฟ้ฟ้้าอัตโนมัติ จำานวน 1,100 เคร่�อง จาก
เงินบริจาคตามโครงการ “กระตุกหัวใจ เพ่�อคนไทยู่ทุกคน” และจัด็กิจกรรม “กระตุกหัวใจ Virtual Run 2 ล้าน
กิโลเมตร” เพ่�อมอบให้กับกระทรวงสาธิารณ์สุขึ้ ในการติด็ตั�ง ด็่แล และบำารุงรักษาในพ่�นท่� 76 จังหวัด็ทั�วประเทศ
โด็ยู่ได็้รับความร�วมม่อในการพิจารณ์าคัด็เล่อกสถืานท่�ติด็ตั�ง พร้อมสนับสนุนการเผยู่แพร�องค์ความร่้เร่�องการ
ช�วยู่ช่วติ ขึ้ัน� พ่น� ฐานและการใช้เคร่อ� งกระตุกไฟ้ฟ้้าอัตโนมัตจิ ากกระทรวงมหาด็ไทยู่ ในโครงการฝึึกอบรมการช�วยู่ช่วติ
ขึ้ั�นพ่�นฐานด็้วยู่การทำา CPR และการใช้ AED และเม่�อวันท่� 14 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ได็้ม่พิธิ่ลงนามขึ้้อตกลง
ความร�วมม่อฯ ณ์ ห้องประชุม 1210 ชั�น 12 อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
1.4 ประสาน้งาน้ข้อม่ลข�าวและภาพชิ�วงข�าวใน้พระราชิสำาน้ัก ใน้สถัาน้การณ์การแพร�ระบาด็ของเชิื�อไวรัส
โคืโรน้า 2019 (COVID-19)
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2. งานผลุ่ิตสื�อต�างๆ

2.1 ผู้ลิติ์สื�อสิ�งพิมพ์

จด็หมายู่ขึ้�าวกาชาด็สัมพันธิ์ เผยู่แพร�รายู่ป่กษ์ 24 ฉบับ ต�อปี ฉบับละ 2,500 เล�ม รวม 60,000 เล�ม

นิตยู่สารสนองโอฐสภากาชาด็ไทยู่ เผยู่แพร�รายู่ 3 เด็่อน 4 ฉบับ ต�อปี ฉบับละ 8,000 เล�ม รวม 32,000 เล�ม
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หนังส่อพระราชกรณ์่ยู่กิจสมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี พ.ศ. 2562 จำานวน 1,000 เล�ม

สมุด็ปฏิิทินกิจกรรมและหมายู่เลขึ้โทรศัพท์ ประจำาปี พ.ศ. 2563 จำานวน 5,000 เล�ม
40

2.2 ผู้ลิติ์รายู่การติ์�างๆ ได็้แก�
- รายู่การวิทยูุ่ “กาชาด็เพ่�อช่วิต” ออกอากาศทางสถืาน่วิทยูุ่กระจายู่เส่ยู่งกรมการขึ้นส�งทหารบก
F.M.102 MHz ทุกวันหลังขึ้�าวต้นชั�วโมงเวลา 11.00 น.
- รายู่การวิทยูุ่ “สารพันความร่้ ค่ก� าชาด็” ออกอากาศทางสถืาน่วทิ ยูุ่กระจายู่เส่ยู่งกรมการขึ้นส�งทหารบก
A.M. 1269 KHz ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ หลังขึ้�าวภาคเท่�ยู่ง
- รายู่การวิทยูุ่ Red Cross on Radio ออกอากาศทางสถืาน่วิทยูุ่กระจายู่เส่ยู่งราชมงคลธิัญบุร่
F.M.89.5 MHz ทุกวันจันทร์ เวลา 04.30 – 05.00 น. และช�องทางออนไลน์ขึ้องสถืาน่
- รายู่การกาชาด็เพ่�อคุณ์ ออกอากาศผ�านช�องทางออนไลน์ YouTube
2.3 ผู้ลิติ์สื�อประชิาสัมพัน้ธิ์ใน้ร่ปแบบติ์�างๆ

สรุปรายู่งานการให้ความช�วยู่เหล่อในสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ใหญ�ขึ้องเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั�งแต�เด็่อนเมษายู่น
พ.ศ. 2563 จนกว�าสถืานการณ์์จะคล่�คลายู่ เผยู่แพร�ผ�านทางเว็บไซึ่ต์สภากาชาด็ไทยู่ ทั�งภาคภาษาไทยู่และภาคภาษาอังกฤษ
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3. งานพิ พิธภัณฑ์์สภากาชาดไทย์

ม่ภารกิจหน้าท่�ในการรักษา จัด็เก็บ วัตถืุสิ�งขึ้อง เอกสารทุกประเภทท่�ม่คุณ์ค�าทางประวัติศาสตร์ขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ ม่เป้าหมายู่การให้บริการ ค่อ เป็นศ่นยู่์เร่ยู่นร่้ด็้านความเป็นมาขึ้องสภากาชาด็ไทยู่จากอด็่ตจนถื่ง
ป่จจุบัน ม่ภารกิจหลัก 2 ด็้าน ได็้แก� ภารกิจด็้านงานพิพิธิภัณ์ฑู์สภากาชาด็ไทยู่ และภารกิจด็้านงานจด็หมายู่เหตุ
สภากาชาด็ไทยู่

จำาน้วน้ผู้่้เข้าเยู่ี�ยู่มชิมพิพิธิภัณฑ์์สภากาชิาด็ไทยู่ ประจำาปีงบประมาณ 2563
(1 ติ์ุลาคืม พ.ศ. 2562 – 30 กัน้ยู่ายู่น้ พ.ศ. 2563) รวมทั�งสิ�น้จำาน้วน้ 3,328 คืน้
เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ 165 คน
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เยี่ยมชมด้วยตนเอง 3,163 คน

งาน้ที�เกี�ยู่วข้องกับการด็ำาเน้ิน้งาน้จด็หมายู่เหติ์ุ
1. การแยู่กหมวด็หม่�เบ่�องต้นขึ้องเอกสารต�างๆ เพ่�อให้สะด็วกต�อการส่บค้นและให้บริการ
2. การให้บริการแก�บุคคลหร่อหน�วยู่งานภายู่ในและภายู่นอก จำานวน 71 ครั�ง ม่การค้นคว้าขึ้้อม่ลเพ่�อ
จัด็ทำาหนังส่อครบรอบ 100 ปีขึ้องสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์ หนังส่อครบรอบ 48 ปีสำานักงาน
จัด็หารายู่ได็้ และค้นคว้าขึ้้อม่ลประกอบการจัด็ทำาวิทยู่านิพนธิ์ 2 หัวขึ้้อ ค่อ ผ่้อพยู่พชาวเว่ยู่ด็นาม และความ
เปล่�ยู่นแปลงผังกายู่ภาพโรงพยู่าบาลศิริราช และโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ พ.ศ. 2431 – 2563

หอจด็หมายู่เหตุมหิด็ลวงศานุสรณ์์
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กลุ่่�มง�นักลุ่ยุ่ทธ์์องค์์กริ
กลุ�มงานกลยูุ่ทธิ์องค์กร ม่หน้าท่�เสนอแนะเร่�องการกำาหนด็เป้าหมายู่และกลยูุ่ทธิ์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่เพ่�อ
ประโยู่ชน์ในการขึ้ับเคล่�อนองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กำากับด็่แลการด็ำาเนินการให้เป็นไปตามยูุ่ทธิศาสตร์
และกลยูุ่ทธิ์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ติด็ตามและประเมินผลการด็ำาเนินงานตามแผนงาน โครงการ รวมทั�งวิเคราะห์และ
เสนอแนะการจัด็ทำางบประมาณ์ประจำาปีขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ รวมไปถื่งบริหารความเส่ยู่� งให้เป็นไปตามนโยู่บายู่และ
ยูุ่ทธิศาสตร์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่ม่หน�วยู่งานในกำากับด็่แล 3 หน�วยู่งาน ได็้แก�
1. สำานักนโยู่บายู่ยูุ่ทธิศาสตร์และงบประมาณ์
2. สำานักบริหารความเส่�ยู่งและควบคุมภายู่ใน
3. สำานักขึ้ับเคล่�อนพัฒนา

สำ�นำักนำโยบั�ยยุทธี์ศ�สติร์และงบัประม�ณ
สำานักนโยู่บายู่ยูุ่ทธิศาสตร์และงบประมาณ์ ม่หน้าท่� ศ่กษา วิเคราะห์และประสานเพ่อ� ให้มก่ ารด็ำาเนินการให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการ จัด็ทำาแผนร�างยูุ่ทธิศาสตร์และกลยูุ่ทธิ์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ จัด็ทำาร�างหลักเกณ์ฑู์
การจัด็สรรงบประมาณ์ประจำาปีให้เป็นไปตามยูุ่ทธิศาสตร์และแผนงาน รวมถื่งประสานงานกับหน�วยู่งานภายู่ในและ
ภายู่นอกเพ่�อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ผ้ลก�รดำ�เนำินำง�นำปี พิ.ศ. 2563
1. ฝ่่าย์ติดตามแลุ่ะประเมินผลุ่

1. จัด็ทำารายู่งานผลการปฏิิบตั งิ านรายู่เด็่อน ตามตัวช่ว� ด็ั หลักขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ท่น� ำาส�งสำานักงบประมาณ์
ในระบบรายู่งาน “การปฏิิบัติงานการบันท่กผลการปฏิิบัติงาน/ผลการใช้จ�ายู่งบประมาณ์ระบบฐานขึ้้อม่ลแผน/ผล
การปฏิิบัติงาน และผลการใช้จ�ายู่งบประมาณ์”(BB–EvMIS : Budget Bureau - Evaluation Management
Information System)
2. จัด็ทำารายู่งานการติด็ตามผลการปฏิิบัติงาน รายู่ไตรมาส จำานวน 4 ฉบับ/ปี ซึ่่�งเป็นการรายู่งาน
การติด็ตามผลการปฏิิบัติงาน ตามแผนปฏิิบัติการปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563
3. จัด็ทำารายู่งานประเมินผลความสำาเร็จในการนำาส�งผลผลิตตามยูุ่ทธิศาสตร์และเป้าหมายู่การให้บริการ
ขึ้องหน�วยู่งานในสังกัด็สภากาชาด็ไทยู่ ตามแผนปฏิิบัติการสภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี พ.ศ. 2563
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4. ประสานงานกับสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ในการพัฒนาระบบติด็ตามและ
ประเมินผลแห�งชาติ ในส�วนท่�สภากาชาด็ไทยู่ด็ำาเนินการและจัด็ทำารายู่งานในระบบรายู่งานติด็ตามและประเมินผล
แห�งชาติ
5. ประสานจัด็ทำาโครงการสำาคัญ ร�วมกับหน�วยู่งานภายู่ในขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ จำานวน 6 หน�วยู่งาน
ในการพัฒนาโครงการสำาคัญขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2565 ให้สอด็คล้องกับยูุ่ทธิศาสตร์ชาติ
6. จั ด็ การอบรม “ระบบรายู่งานการติ ด็ ตามและประเมิ น ผลแห� ง ชาติ (eMENSCR-Electronic
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform)” สำาหรับเจ้าหน้าท่�
สภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปีงบประมาณ์ พ.ศ. 2563 ณ์ ศ่นยู่์เทคโนโลยู่่สารสนเทศเพ่�อการศ่กษา ชั�น 10 อาคาร
เฉลิมพระเก่ยู่รติ สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่ม่ผเ้่ ขึ้้าร�วมจำานวน 70 คน จาก 27 หน�วยู่งาน
ในสภากาชาด็ไทยู่
7. ประสานจัด็ทำาการวิเคราะห์ความเส่�ยู่งตามหลักธิรรมาภิบาลขึ้องสำานักงบประมาณ์ สำาหรับโครงการ
ขึ้นาด็ใหญ�ในแต�ละปีงบประมาณ์ ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ จำานวน 3 โครงการหลัก ท่�สำานักงบประมาณ์ได็้กำาหนด็เป็น
ขึ้้อกำาหนด็ในการจัด็ส�งโครงการขึ้นาด็ใหญ�ประจำาปีงบประมาณ์ 2564 – 2565
8. สนับสนุนวิชาการและให้คำาปร่กษาด็้านการติด็ตามและประเมินผลแผนงานโครงการและการจัด็ทำา
ผลการด็ำาเนินงานและการรายู่งานผลสัมฤทธิิ�ให้กับหน�วยู่งานในสังกัด็สภากาชาด็ไทยู่
2. ฝ่่าย์ย์่ทธศาสตร์นโย์บาย์แลุ่ะแผน

1. วิเคราะห์ จัด็ทำาแผนปฏิิ บัติการประจำาปีขึ้องสภากาชาด็ไทยู่และเสนอต�อคณ์ะกรรมการต� างๆ
พ.ศ. 2565 (ขึ้าขึ้่�น)
2. การจัด็ทำาแผนปฏิิบัติการประจำาปี พ.ศ. 2564 (ขึ้าลง) รวมทั�งเสนอแก�คณ์ะกรรมการบริหาร
สภากาชาด็ไทยู่
3. นำาเสนอขึ้้อม่ลแผนงานการเช่�อมโยู่งยูุ่ทธิศาสตร์สภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี พ.ศ. 2564 แก�คณ์ะ
กรรมาธิิการพิจารณ์างบประมาณ์รายู่จ�ายู่ประจำาปี
4. นำาเขึ้้าขึ้้อม่ลแผนปฏิิบัติการประจำาปี พ.ศ. 2564 – 2565 ในระบบ E-budgeting และปรับปรุงตัวช่�วัด็
ให้สอด็คล้องกับยูุ่ทธิศาสตร์การจัด็สรรงบประมาณ์
5. จัด็ทำาโครงร�างยูุ่ทธิศาสตร์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ในปี พ.ศ. 2566 – 2570 เสนอต�อคณ์ะกรรมการ
ท่�เก่�ยู่วขึ้้อง
6. คณ์ะกรรมการพัฒนาหลักส่ตรแบบบ่รณ์าการด็้านผ่้ส่งอายูุ่ขึ้องประเทศ
7. จัด็ทำายูุ่ทธิศาสตร์ด็้านการวิจัยู่ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ และร�างระเบ่ยู่บต�างๆ ท่�เก่�ยู่วขึ้้อง
8. เป็นหน�วยู่ประสานงานขึ้องระบบการวิจัยู่ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่กับองค์กรภายู่นอก และระบบงานวิจัยู่
ขึ้องประเทศ
9. วิเคราะห์พฒ
ั นาระบบการบริหารจัด็การวิจยู่ั ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่รวมถื่งเป็นแหล�งทุนสนับสนุนบุคลากร
ภายู่ในด็้านการวิจัยู่

45

10. นำาเขึ้้าขึ้้อม่ล กำากับติด็ตามการวิจยู่ั ขึ้องบุคลากรภายู่ในสภากาชาด็ไทยู่ ผ�านระบบ NRIIS ขึ้องสำานักงาน
คณ์ะกรรมการสนับสนุนการวิจัยู่
11. ให้คำาปร่กษาแก�หน�วยู่งานในการจัด็ทำาแผนปฏิิบัติการ การพัฒนาตัวช่�วัด็ รวมทั�งการพัฒนางานวิจัยู่
ระบบ Activity base

สำ�นำักบัริห�รคำวั�มเสี�ยงและคำวับัคำุมภ�ยในำ
สำานักบริหารความเส่�ยู่งและควบคุมภายู่ใน ม่หน้าท่�วางแผนและบ่รณ์าการกรอบการด็ำาเนินงานเพ่�อการ
บริหารความเส่ยู่� งและการควบคุมภายู่ในขึ้ององค์กร โด็ยู่คณ์ะกรรมการบริหารความเส่ยู่� งขึ้องสภากาชาด็ไทยู่เป็นผ่อ้ นุมตั ิ
และกำากับแผนงานและกรอบการด็ำาเนินงานขึ้องสำานัก ทั�งน่�เพ่�อให้ทุกหน�วยู่งานในองค์กรสามารถืขึ้ับเคล่�อนระบบ
การบริหารความเส่�ยู่งและการควบคุมภายู่ได็้อยู่�างม่พลวัตและนวัตกรรม รวมทั�งปล่กฝึ่งวัฒนธิรรมการบริหาร
ความเส่ยู่� งให้เป็นอัตลักษณ์์ขึ้องบุคลากรทุกคน สร้างระบบการควบคุมภายู่ในท่ม� ่ประสิทธิิภาพ เพ่�อลด็ความส่ญเส่ยู่
ท่�มาจากป่จจัยู่ภายู่ในและภายู่นอก และใช้เป็นแนวทางส่�การพัฒนาการบริหารจัด็การองค์กรท่�ยู่ั�งยู่่นในอนาคต
สำานักบริหารความเส่�ยู่งและควบคุมภายู่ใน ม่การแบ�งส�วนงานเป็น 2 ฝึ่ายู่ ค่อ
1. ฝ่่าย์บริหิารคุวัามเสี�ย์ง

รับผิด็ชอบกำากับด็่แลหน�วยู่งานต�างๆ เพ่อ� ให้เป็นไปตามนโยู่บายู่และกลยูุ่ทธิ์การบริหารความเส่ยู่� งท่ก� ำาหนด็
ขึ้่น� โด็ยู่คณ์ะกรรมการบริหารความเส่ยู่� งขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ สนับสนุนและประสานงานกับทุกหน�วยู่งานในการบริหาร
จัด็การความเส่�ยู่งท่�สำาคัญขึ้ององค์กรให้อยู่่�ในระด็ับความเส่�ยู่งท่�องค์กรสามารถืยู่อมรับได็้ พัฒนาความร่้ และเสริม
สร้างความเขึ้้าใจท่�ถื่กต้องในระบบการบริหารความเส่�ยู่ง สร้างและปล่กฝึ่งวัฒนธิรรมการบริหาร ความเส่�ยู่งให้เป็น
อัตลักษณ์์ขึ้องบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ และงานอ่�นๆ ตามท่�ได็้รับมอบหมายู่

2. ฝ่่าย์คุวับคุ่มภาย์ใน

รับผิด็ชอบสร้างระบบพ่�นฐานการควบคุมภายู่ในตามมาตรฐานสากล ให้ม่ความถื่กต้อง รัด็กุม ก�อให้เกิด็
กระบวนการปฏิิบัติงานท่�ม่ประสิทธิิภาพ พร้อมนำานโยู่บายู่และมาตรฐานการควบคุมภายู่ในส่�การปฏิิบัติงานอยู่�าง
เป็นร่ปธิรรม เพ่อ� สร้างความมัน� ใจอยู่�างสมเหตุสมผลว�าการด็ำาเนินงานขึ้ององค์กรจะบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถืุประสงค์
ท่�กำาหนด็ไว้ 3 ประเภท ค่อ
1) ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผลขึ้องการด็ำาเนินงานระด็ับหน�วยู่งานและองค์กร
2) ความน�าเช่�อถื่อขึ้องรายู่งานทางการเงิน
3) การปฏิิบัติตามกฎหมายู่ ระเบ่ยู่บ ขึ้้อบังคับท่�เก่�ยู่วขึ้้อง และงานอ่�นๆ ตามท่�ได็้รับมอบหมายู่
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ผ้ลก�รดำ�เนำินำง�นำปี พิ.ศ. 2563

1. จัด็ทำารายู่งานการบริหารความเส่�ยู่งขึ้องหน�วยู่งานต�างๆ ในสภากาชาด็ไทยู่ (RM Report)
2. จัด็ทำารายู่งานการประเมินความเพ่ยู่งพอขึ้องระบบการควบคุมภายู่ในขึ้องหน�วยู่งาน และการประเมิน
การควบคุมภายู่ในขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ปีงบประมาณ์ 2563
3. สรรหาบุคลากรจากทุกหน�วยู่งานในองค์กร อบรมให้ความร่เ้ ร่�องการบริหารความเส่ยู่� งขึ้ององค์กร เพ่�อ
ทำาหน้าท่�เป็น Risk Championsขึ้องแต�ละหน�วยู่งาน โด็ยู่ม่วัตถืุประสงค์ท่�จะสร้างวัฒนธิรรมองค์กรด็้านบริหาร
ความเส่�ยู่งในแต�ละหน�วยู่งานให้เขึ้้มแขึ้็ง

โครงการอบรมพัฒนาศักยู่ภาพ Risk Champions ในเร่�อง Risk Management และ Facilitation Skills
จำานวนทั�งหมด็ 57 คน ณ์ โรงแรมแมนด็าริน แมนเนจ บายู่ เซึ่็นเตอร์ พ้อยู่ท์ โด็ยู่แบ�งเป็น 3 รุ�น ด็ังน่�
1) รุ�นท่� 1 : อบรมวันท่� 15 – 17 มกราคม พ.ศ. 2563
2) รุ�นท่� 2 : อบรมวันท่� 27 – 29 มกราคม พ.ศ. 2563
3) รุ�นท่� 3 : อบรมวันท่� 5 – 7 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563

4. ติด็ตามและให้การสนับสนุน Risk Champions ในการถื�ายู่ทอด็ความร่้ให้กับบุคลากรในหน�วยู่งาน
Risk Champions ขึ้องหน�วยู่งานต�างๆ ม่การด็ำาเนินการจัด็อบรม เร่อ� งการบริหารความเส่ยู่� ง ในปีงบประมาณ์ 2563
จำานวน 16 หน�วยู่งาน เป็นจำานวนบุคลากรทั�งสิ�น 770 คน
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5. จัด็ทำา “มาตรฐานและหลักเกณ์ฑู์การปฏิิบัติการควบคุมภายู่ในขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ปี 2563”
และเผยู่แพร�ทั�วทั�งองค์กรขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ในระบบ Intranet

สำ�นำักขุับัเคำล่�อุนำพิั ฒนำ�
สำานักขึ้ับเคล่�อนพัฒนา ม่หน้าท่�วางแผนกลยูุ่ทธิ์การขึ้ับเคล่�อนองค์กรเพ่�อการพัฒนาสภากาชาด็ไทยู่
ขึ้ับเคล่�อนการพัฒนาโด็ยู่การบริหารโครงการให้มุ�งไปส่�การเพิ�มประสิทธิิผลและความยู่ั�งยู่่น รวมถื่งการส่�อสาร
การเปล่�ยู่นแปลงและสร้างทักษะในการขึ้ับเคล่�อนการเปล่�ยู่นแปลง
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สำำ�นัักง�นักลุ่�ง
วัิสัย์ทัศน์

เป็นหน�วยู่งานสนับสนุนการปฏิิบัติงานขึ้องบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ ด็้านบริการยู่านพาหนะ การปฏิิบตั ิ
พิธิ่การทางศุลกากร และกำากับด็่แลหน�วยู่งานท่�ให้บริการสังคมเพ่�อเร่ยู่นร่้ประวัติศาสตร์ด็้านมนุษยู่ธิรรมขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ และต้นแบบท่�พักผ่้ส่งอายูุ่สุขึ้ภาพด็่
พั นธกิจ

สำานักงานกลาง ม่หน้าท่ใ� ห้บริการและช�วยู่อำานวยู่ความสะด็วกให้แก�หน�วยู่งานต�างๆ ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
รวมทั�งงานพิธิ่การทางศุลกากร การให้บริการยู่านพาหนะ ภายู่ในสภากาชาด็ไทยู่ กำากับ ด็่แลหน�วยู่งานท่�ให้บริการ
สังคมขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ศ่นยู่์ราชการุณ์ยู่์สภากาชาด็ไทยู่ และสถืานท่�พักผ่้ส่งอายูุ่สวางคนิเวศ จากภารกิจด็ังกล�าว
นำามาส่�หน้าท่�และความรับผิด็ชอบขึ้องสำานักงานกลางสรุปได็้ 7 ด็้าน ประกอบด็้วยู่
1. ให้บริการยู่านพาหนะแก�ทุกหน�วยู่งานในสภากาชาด็ไทยู่
2. ด็ำาเนินงานขึ้อยู่กเว้นภาษ่อากรการนำาสิ�งขึ้องจากต�างประเทศ
3. ปฏิิบัติพิธิ่การศุลกากร รับสิ�งขึ้องออกจากคลังสินค้า
4. อำานวยู่ความสะด็วกผ่้บริหารและเจ้าหน้าท่�ในการทำาหนังส่อเด็ินทางราชการ
5. กำากับด็่แลศ่นยู่์ราชการุณ์ยู่์สภากาชาด็ไทยู่ เขึ้าล้าน จังหวัด็ตราด็
6. กำากับด็่แลอาคารท่�พักผ่้ส่งอายูุ่สวางคนิเวศ สภากาชาด็ไทยู่
7. ด็่แลพ่�นท่�ศน่ ยู่์สวางคนิวาส สภากาชาด็ไทยู่ ให้เป็นไปตามนโยู่บายู่ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ย์่ทธศาสตร์

สำา นั ก งานกลาง ด็ำา เนิ น การตามยูุ่ ท ธิศาสตร์ ส ภากาชาด็ไทยู่ ได็้ แ ก� ยูุ่ ท ธิศาสตร์ ท่� 4 การพั ฒ นา
และส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิตขึ้องประชาชน และยูุ่ทธิศาสตร์ท่� 6 การพัฒนาระบบแบบบริหารจัด็การแบบบ่รณ์าการ
เชิงรุก โด็ยู่มุ�งพัฒนาผลผลิต 3 ประการ ได็้แก�
1. คุณ์ภาพช่วิตท่�ด็ขึ้่ ่�นขึ้องผ่้ส่งอายูุ่ เด็็ก และเยู่าวชนท่�ด็้อยู่โอกาสตามต้นแบบขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
2. ระบบการบริหารจัด็การท่�ม่ประสิทธิิภาพ
3. การส่�อสารและประชาสัมพันธิ์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่เขึ้้าถื่งกลุ�มเป้าหมายู่อยู่�างรวด็เร็ว
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ศ้นย์์ราชการ่ณย์์สภากาชาดไทย์ เขาลุ่้าน จังหิวััดตราด

ศ่นยู่์ราชการุณ์ยู่์สภากาชาด็ไทยู่ เขึ้าล้าน เด็ิมม่ช่�อว�าศ่นยู่์สภากาชาด็ไทยู่ บ้านเขึ้าล้าน เม่�อวันท่�
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ชาวกัมพ่ชาได็้อพยู่พหน่ภัยู่สงครามความขึ้ัด็แยู่้ง หลั�งไหลขึ้้ามเขึ้ตชายู่แด็นเขึ้้ามา
ขึ้อความช�วยู่เหล่อจากราชอาณ์าจักรไทยู่ท่ศ� น่ ยู่์ราชการุณ์ยู่์ ซึ่่ง� ในอด็่ตม่ชอ�่ ว�า บ้านเขึ้าล้าน สมเด็็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ �ิ
พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง เสด็็จฯ ไปยู่ังบ้านเขึ้าล้าน เพ่�อพระราชทานความช�วยู่เหล่อแก�
ผ่อ้ พยู่พ โด็ยู่ม่พระราชเสาวน่ยู่ใ์ ห้จด็ั ตัง� ศ่นยู่์สภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่ศ่นยู่์สภากาชาด็ไทยู่ได็้เปิด็ให้ความช�วยู่เหล่อผ่อ้ พยู่พ
เป็นเวลากว�า 7 ปีเศษ และปิด็ตัวลงเม่�อวันท่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
ในช�วงแรกท่�ผ่้อพยู่พอาศัยู่อยู่่�ในเขึ้ตพ่�นท่�ศ่นยู่์สภากาชาด็ไทยู่นั�น ผ่้อพยู่พต้องอาศัยู่อยู่่�ตามใต้ร�มไม้
ใช้เศษพลาสติกหร่อผ้าท่�หามาได็้ทำาเป็นท่�กำาบังแด็ด็และฝึน ต�อมาภายู่หลังได็้ม่การสร้างอาคารท่�พักชั�วคราวขึ้่�น
โด็ยู่สร้างจากไม้ไผ�มุงด็้วยู่ใบจาก ม่การสอนวิชาช่พให้แก�ผ่้อพยู่พ สอนภาษา สอนการปล่กผัก เล่�ยู่งสัตว์ และ
ม่เจ้าหน้าท่�จากสภากาชาด็ไทยู่เขึ้้ามาช�วยู่เหล่อในเร่�องยู่า เวชภัณ์ฑู์ และการรักษา
ในปี พ.ศ. 2535 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
ม่พระราชด็ำาริให้สภากาชาด็ไทยู่พัฒนาศ่นยู่์สภากาชาด็ไทยู่แห�งน่� เพ่�อเฉลิมพระเก่ยู่รติ สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ�
พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โด็ยู่จัด็สร้าง
พิพิธิภัณ์ฑู์เฉลิมพระเก่ยู่รติ สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิต�ิ พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง สภานายู่ิกา
สภากาชาด็ไทยู่ เพ่�อเป็นอนุสรณ์์สถืานแห�งพระมหากรุณ์าธิิคุณ์ ในพิพิธิภัณ์ฑู์จัด็แสด็งความเป็นมาขึ้องผ่้อพยู่พ
ชาวกัมพ่ชา และการช�วยู่เหล่อด็้านมนุษยู่ธิรรม สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ
สยู่ามบรมราชกุมาร่ ได็้พระราชทานนามพิพิธิภัณ์ฑู์วา� “ศาลาราชการุณ์ยู่์” และม่พิธิ่เปิด็เม่�อวันท่� 26 พฤษภาคม
พ.ศ. 2537
สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ พระราชทานแนวทาง
ในการพัฒนาสถืานท่�เอาไว้ให้ 3 ประการ ได็้แก�
1. จัด็สร้างพิพิธิภัณ์ฑู์เฉลิมพระเก่ยู่รติ สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่
พันปีหลวง สภานายู่ิกาสภากาชาด็ไทยู่ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพ่�อเป็นอนุสรณ์์สถืานแห�ง
พระมหากรุณ์าธิิคุณ์ ในพิพิธิภัณ์ฑู์จัด็แสด็งความเป็นมาขึ้องผ่้อพยู่พชาวกัมพ่ชา และการช�วยู่เหล่อด็้านมนุษยู่ธิรรม
เพ่�อให้ผ่้เขึ้้าชมได็้ตระหนักถื่งความสามัคค่
2. ปรับปรุงสถืานท่ใ� นบริเวณ์ศ่นยู่์ราชการุณ์ยู่์ จัด็ทำาเป็นศ่นยู่์ฝึกึ อบรมและการเขึ้้าค�ายู่พักแรมขึ้องเยู่าวชน
3. พัฒนาสภาพภ่มิประเทศพ่�นท่�ชายู่หาด็เป็นสถืานท่�พักผ�อนสำาหรับประชาชนทั�วไป และเป็นแหล�ง
ท�องเท่�ยู่วเชิงประวัติศาสตร์ด็้านมนุษยู่ธิรรม การอนุรักษ์ธิรรมชาติ และสิ�งแวด็ล้อม
ศ้นย์์สวัางคุนิวัาส สภากาชาดไทย์ จังหิวััดสม่ทรปราการ

ศ่นยู่์สวางคนิวาส สภากาชาด็ไทยู่ ถื่อกำาเนิด็แรกเริ�มจากการเป็น “สถืานพักฟ้้�นสวางคนิวาส” ขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ ให้บริการรักษาพยู่าบาลแก�ผป่้ ว่ ยู่นอก เพ่อ� การบำาบัด็ฟ้้น� ฟ้่ด็า้ นสุขึ้ภาพ ตลอด็จนเป็นสถืานท่พ� กั ผ�อน
หยู่� อ นใจ ได็้ สั ม ผั ส อากาศบริ สุ ท ธิิ� จ ากทะเล และอยู่่� ไ ม� ห� า งไกลจากกรุ ง เทพฯ ท่� ด็ิ น ขึ้องสถืานพั ก ฟ้้� น
สวางคนิวาสนัน� แต�เด็ิมเป็นขึ้องนายู่อ่อ� จ่อ เหล่ยู่ง โด็ยู่เริม� การก�อสร้างอาคารต�างๆ ในพ่น� ท่ต� ง�ั แต�ปี พ.ศ. 2500
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ในปี พ.ศ. 2503 นายู่อ่�อ จ่อ เหล่ยู่ง ได็้จัด็ตั�งม่ลนิธิิอ�่อ จ่อ เหล่ยู่ง ขึ้่�นม่วัตถืุประสงค์เพ่�อการกุศล
และโด็ยู่เฉพาะเพ่อ� ด็ำาเนินการอุปการะสถืานท่พ� กั ฟ้้น� แห�งน่� เม่อ� วันท่� 15 เมษายู่น พ.ศ. 2503 นายู่อ่อ� จ่อ เหล่ยู่ง
ได็้ น้อ มเกล้ า ฯ ถืวายู่ท่�ด็ิน ด็ั ง กล� า วแด็� พ ระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร มหาภ่ มิพ ลอด็ุ ล ยู่เด็ชมหาราช
บรมนาถืบพิตร เพ่�อพระราชทานแก�สภากาชาด็ไทยู่ และได็้พระราชทานนามสถืานพักฟ้้�นน่�ว�า “สวางคนิวาส”
(สะ-วาง-คะ-นิ-วาด็) และในปี พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภ่มิพลอด็ุลยู่เด็ชมหาราช
บรมนาถืบพิตร และสมเด็็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ� พระบรมราชินน่ าถื พระบรมราชชนน่พนั ปีหลวง ได็้เสด็็จพระราชด็ำาเนิน
ทรงประกอบพิธิ่เปิด็สถืานพักฟ้้�นสวางคนิวาส อยู่�างเป็นทางการ
ต�อมาสถืานท่�แห�งน่�ได็้รับการพัฒนาจากสภากาชาด็ไทยู่อยู่�างต�อเน่�อง ป่จจุบันพ่�นท่�ศ่นยู่์สวางคนิวาส
สภากาชาด็ไทยู่ เป็นท่ต� ง�ั ขึ้องหน�วยู่งานท่ส� าำ คัญ ประกอบด็้วยู่
1. ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่
2. สถืาน่กาชาด็ท่� 5 สวางคนิวาส สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์
3. อาคารท่�พักผ่้ส่งอายูุ่สวางคนิเวศ บริหารจัด็การโด็ยู่สำานักงานกลาง
4. ศ่นยู่์การเร่ยู่นร่้การอนุรักษ์ป่าชายู่เลนสวางคนิวาส บริหารจัด็การโด็ยู่สำานักงานกลาง
5. ศ่นยู่์เด็็กเล็กวิทยู่าเขึ้ตสิรินธิรราชวิทยู่าลัยู่ ในพระราช่ปถืัมภ์ (ภายู่ใต้การด็่แลขึ้องกรมสวัสด็ิการ
และคุ้มครองแรงงาน และม่ลนิธิิสิรินธิรราชวิทยู่าลัยู่ ในพระราช่ปถืัมภ์ฯ)
ปี พ.ศ. 2563 คุวัามสำาเร็จของการจัดทำาผังแม�บทศ้นย์์สวัางคุนิวัาส สภากาชาดไทย์
เพื� อการพั ฒนาอย์�างย์ั�งย์ืน

ด็้วยู่สภากาชาด็ไทยู่ ม่นโยู่บายู่บริหารจัด็การพ่น� ท่ศ� น่ ยู่์สวางคนิวาส สภากาชาด็ไทยู่ จังหวัด็สมุทรปราการ
เพ่� อ ให้ ห น� ว ยู่งานต� า งๆ ได็้ รั บ ประโยู่ชน์ ส่ ง สุ ด็ ในการใช้ พ�่ น ท่� ร� ว มกั น ประกอบด็้ ว ยู่ศ่ น ยู่์ เวชศาสตร์ ฟ้้� น ฟ้่
สถืาน่กาชาด็ท่� 5 อาคารท่�พักผ่้ส่งอายูุ่สวางคนิเวศ สถืานพักฟ้้�นสวางคนิวาส พ่�นท่�อนุรักษ์ป่าชายู่เลน และ
ศ่นยู่์เด็็กเล็กวิทยู่าเขึ้ตสิรินธิรราชวิทยู่าลัยู่
สำา นั ก งานกลาง ซึ่่� ง ม่ ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด็ ชอบด็่ แ ลพ่� น ท่� ศ่ น ยู่์ ส วางคนิ ว าสฯ จ่ ง ได็้ ป ระสานงานไปยู่ั ง
คณ์ะสถืาป่ตยู่กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ ผ�านศ่นยู่์บริการวิชาการแห�งจุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ ให้เป็น
ผ่้ยู่่�นขึ้้อเสนอและจัด็ทำารายู่ละเอ่ยู่ด็โครงการ “จัด็ทำาผังแม�บทศ่นยู่์สวางคนิวาส สภากาชาด็ไทยู่” ทั�งน่� โครงการ
ด็ังกล�าว เป็นไปตามมติท่�ประชุมคณ์ะกรรมการศ่นยู่์สวางคนิวาส ครั�งท่� 1/2561 เม่�อวันท่� 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ม่มติเห็นชอบการปรับปรุงผังแม�บทพ่�นท่�สวางคนิวาสปี พ.ศ. 2544
รายู่งานผังแม�บทพ่�นท่�ศน่ ยู่์สวางคนิวาส สภากาชาด็ไทยู่ ได็้ด็ำาเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ซึ่่�งจะ
ก�อให้เกิด็ประโยู่ชน์ในการพัฒนาพ่น� ท่� สิง� แวด็ล้อม และการให้บริการด็้านต�างๆ ตามวัตถืุประสงค์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ต�อไป
อาคุารสวัางคุนิเวัศ ต้นแบบที�พักผ้้ส้งอาย์่ของสภากาชาดไทย์

อาคารท่พ� ักผ่้ส่งอายูุ่สวางคนิเวศ เริ�มต้นเม่�อปี พ.ศ. 2538 ซึ่่�งสภากาชาด็ไทยู่ได็้ทำาการศ่กษาแนวทางท่�จะ
ทำาโครงการท่�พักผ่้ส่งอายูุ่ท่�พ่�งพาตนเองได็้ ม่ความเส่�ยู่งน้อยู่ และให้การด็่แลผ่้ส่งอายูุ่ม่มาตรฐานและเป็นต้นแบบ
ต�อมาคณ์ะกรรมการเจ้าหน้าท่�และคณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่ม่มติอนุมัตกิ ารก�อสร้างท่พ� กั อาศัยู่สำาหรับผ่้สง่ อายูุ่
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เฉลิมพระเก่ยู่รติสมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ ในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายูุ่ 40 พรรษา โด็ยู่สร้างเป็นลักษณ์ะคอนโด็มิเน่ยู่ม ส่ง 8 ชั�น และได็้รับพระราชทานช่�อว�า
“สวางคนิเวศ” สร้างเสร็จเม่�อปี พ.ศ. 2540 ระยู่ะท่�สองสร้างเสร็จเม่�อปี พ.ศ. 2556 เป็นอาคารส่ง 6 ชั�น จำานวน
9 อาคาร
การให้บริการผ่ส้ ง่ อายูุ่ ม่การพัฒนาในด็้านต�างๆ อยู่�างต�อเน่อ� ง เช�น ระบบโครงสร้างอาคารและสิง� แวด็ล้อม
ท่�ได็้มาตรฐานสากล ระบบรักษาความปลอด็ภัยู่ด็้านกายู่ภาพและสุขึ้ภาพอนามัยู่ การบริการเม่�อเจ็บป่วยู่ทั�วไป
และการพัฒนาคุณ์ภาพแบบองค์รวม
� การพัฒนาตามย์่ทธศาสตร์
กิจกรรมการพัฒนางานของสำานักงานกลุ่าง เพื�อม่ง
� มัน
ของสภากาชาดไทย์

สำานักงานกลาง ม่การนำาเทคโนโลยู่่สารสนเทศขึ้องโปรแกรมระบบงานต�างๆ มาใช้ในการปฏิิบตั งิ าน ม่การ
ปรับเปล่�ยู่นระบบงานเพ่�อให้เป็นไปตามนโยู่บายู่ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ม่การมอบหมายู่หน้าท่�และความรับผิด็ชอบ
ให้บุคลากรในแต�ละตำาแหน�งไว้อยู่�างชัด็เจน ม่ระบบคุณ์ธิรรมเป็นแนวทางในการปฏิิบัติด็้านบุคลากร การจัด็ซึ่่�อ
จัด็จ้างม่ความโปร�งใสและม่ประสิทธิิภาพ การควบคุมการใช้จ�ายู่เงินงบประมาณ์เป็นไปตามแผนงบประมาณ์
ท่�กำาหนด็ โด็ยู่ม่การพัฒนาและปรับปรุงผลการด็ำาเนินงานท่�ด็่ขึ้่�น จัด็สิ�งแวด็ล้อมและบรรยู่ากาศในองค์กรท่�เอ่�อต�อ
การทำางาน และให้บริการผ่้รับบริการ โด็ยู่ม่ผลการด็ำาเนินงาน ด็ังน่�
1. สนับสนุนการปฏิิบัติงานตามบทบาทภารกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ได็้อยู่�างม่ประสิทธิิภาพ
2. ม่การบริหารทรัพยู่ากรบุคคลม่ประสิทธิิภาพเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
3. ม่ระบบงบประมาณ์การเงินการบัญช่ และพัสด็ุท่�ม่ประสิทธิิภาพเหมาะสมและคุ้มค�า
4. ประสานงานกับหน�วยู่งานทั�งภายู่ในและภายู่นอกท่�เก่�ยู่วขึ้้องเป็นไปอยู่�างม่ประสิทธิิภาพ
5. มุ�งเน้นการปฏิิบัติบทบาทภารกิจขึ้องสำานักงานกลางให้เป็นท่�ร่้จักขึ้องประชาชนทั�วไป
� ไวัรัส
คุวัามสำาเร็จของการปฏิิบต
ั ง
ิ านในสถุานการณ์การแพร�ระบาดของโรคุติดเชือ
โคุโรนา 2019 (COVID-19)

ตั�งแต�ม่สถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำานักงานกลาง
ได็้ ใ ห้ ค วามร� ว มม่ อ กั บ ทางภาครั ฐ ในทุ ก ด็้ า นตามมาตรการทางสาธิารณ์สุ ขึ้ โด็ยู่เฉพาะอยู่� า งยู่ิ� ง การใช้ พ่� น ท่�
ศ่ น ยู่์ ร าชการุ ณ์ ยู่์ ส ภากาชาด็ไทยู่ เขึ้าล้ า น จั ง หวั ด็ ตราด็ เป็ น สถืานท่� สำา หรั บ การการกั ก ตั ว และรั ก ษาผ่้ ป่ ว ยู่
โรคโควิด็-19 ตามการขึ้อนุญาตใช้พ่�นท่�ขึ้องจังหวัด็ตราด็ เม่�อวันท่� 4 เมษายู่น พ.ศ. 2563 จนสถืานการณ์์
ได็้คล่�คลายู่และสามารถืควบคุมการแพร�ระบาด็ได็้ในระด็ับหน่�ง นับเป็นความสำาเร็จร�วมกันขึ้องทุกภาคส�วน
ศ่นยู่์ราชการุณ์ยู่์ฯ ม่ศักยู่ภาพในการตอบสนองการขึ้อความช�วยู่เหล่อขึ้องภาครัฐ โด็ยู่ม่องค์ประกอบทางกายู่ภาพ
ขึ้องสถืานท่�ควบคุม (Quarantine area)
ปี พ.ศ. 2563 จ่งเป็นการปฏิิบตั งิ านท่ม� งุ� เน้นการด็ำาเนินงานท่ส� อด็คล้องกับสถืานการณ์์ปจ่ จุบนั โด็ยู่การนำา
เทคโนโลยู่่มาใช้ให้เกิด็ประโยู่ชน์สง่ สุด็ บ่รณ์าการการทำางานร�วมกันขึ้องทุกภาคส�วน และปรับเปล่ยู่� นร่ปแบบ วิธิก่ าร
ทำางานให้สะด็วก รวด็เร็ว เพ่�อเพิ�มประสิทธิิภาพและประสิทธิิผลในการปฏิิบัติงาน
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รายู่งาน้การปฏิิบัติ์ิงาน้ด็้าน้ศุลกากร (เด็ือน้ติ์ุลาคืม – ธิัน้วาคืม พ.ศ. 2563)
ใน้สถัาน้การณ์การแพร�ระบาด็ของโรคืติ์ิด็เชิื�อไวรัสโคืโรน้า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม�

การน้ำาเข้าสิ�งของจากติ์�างประเทศ
ลำาด็ับ

หน้�วยู่งาน้

เรื�อง

คืรั�ง

ขออนุ้ญ่าติ์

ขอยู่กเว้น้

ปฏิิบัติ์ิพิธิีการ

แจ้งผู้ล

1

โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์

21

48

22

3

2

1

2

ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์

6

18

6

2

2

2

3

ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ

11

17

11

-

3

38

83

39

5

7

รวมทั�งสิ�น้

3

หมายู่เหติ์ุ ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์ ขึ้ออนุญาตนำาเขึ้้ายู่าเพ่�อการวิจัยู่ 1 เร่�อง รหัสโครงการวิจัยู่ Insight013 (การศ่กษาวิจัยู่นานาชาติ เร่�อง
ยู่าภ่มิคุ้มกันส่งต้านโคโรนาไวรัส ทางคลินิก)

ม่ลคื�าสิ�งของที�ได็้รับจากการบริจาคืทั�งสิ�น้
ลำาด็ับ

หน้�วยู่งาน้

1

โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์

จำาน้วน้
(เร่�อง)
2

2

ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์

2

1,376,488.67

96,353

1,472,841.67

4

1,385,290.15

97,483

1,482,773.15

รวมทั�งสิ�น้

ม่ลคื�าสิ�งของ อากร+ม่ลคื�าเพิ�ม ม่ลคื�าสิ�งของที�ได็้รับ
(บาท)
(บาท)
บริจาคื (บาท)
8,801.48
1,130
9,931.48

สำานักงานกลุ่างกับการอน่รักษ์์ปา่ ชาย์เลุ่นเพื� อคุวัามย์ั�งย์ืน

ด็้านการอนุรกั ษ์ทรัพยู่ากรธิรรมชาติและระบบนิเวศป่าชายู่เลน สำานักงานกลางได็้กอ� สร้างศ่นยู่์การเร่ยู่นร่้
การอนุรักษ์ป่าชายู่เลนสวางคนิวาส สภากาชาด็ไทยู่ ตั�งอยู่่�ในพ่�นท่�ศ่นยู่์สวางคนิวาส สภากาชาด็ไทยู่ จังหวัด็
สมุทรปราการ ม่เน่�อท่�ระบบนิเวศป่าชายู่เลนประมาณ์ 30.8 ไร� เป็นพ่�นท่�ชุ�มนำ�าชายู่ฝึ่�งใกล้ปากแม�นำ�าเจ้าพระยู่า
ม่ธิาตุอาหารอุด็มสมบ่รณ์์สะสม เป็นศ่นยู่์การเร่ยู่นร่ด็้ า้ นสิง� แวด็ล้อมท่อ� าศัยู่สภาพธิรรมชาติเป็นตัวกระตุน้ เพ่อ� ให้เกิด็
ความประทับใจ ม่ความหลากหลายู่ขึ้องพรรณ์ไม้ เป็นแหล�งท่�อยู่่�อาศัยู่ แหล�งอาหาร แหล�งอนุบาล และแหล�งวางไขึ้�
ขึ้องสัตว์นานาชนิด็
สำานักงานกลาง จ่งม่ความมุ�งมั�งท่�จะฟ้้�นฟ้่ และรักษาพ่�นท่�ธิรรมชาติไว้ให้มากท่�สุด็ เพ่�อบรรเทาป่ญหา
สิง� แวด็ล้อม กล�าวค่อ การพัฒนาด็้านท่อ� ยู่่อ� าศัยู่และอุตสาหกรรมท่ร� ด็ุ หน้าป่ญหาคุณ์ภาพสิง� แวด็ล้อมและภาวะมลพิษ
ยู่ิ�งก�อตัวและทว่ความรุนแรงมากยู่ิ�งขึ้่�น สอด็คล้องกับนโยู่บายู่สภากาชาด็ไทยู่ ท่�ให้ความสำาคัญต�อการปล่กป่าว�า
เป็นเร่�องท่�จำาเป็นและความสำาคัญยู่ิ�ง รวมไปถื่งสร้างจิตสำาน่กการอนุรักษ์ทรัพยู่ากรธิรรมชาติ และความสามัคค่
ให้เกิด็ขึ้่�นแก�สังคมส�วนรวมต�อไป
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สำำ�นัักง�นับริริเท�ท่กข์์
แลุ่ะปริะช�นั�มัยุพิิ ทักษ์์
วัิสัย์ทัศน์

เป็นองค์กรท่�ให้ความช�วยู่เหล่อผ่้ประสบภัยู่พิบัติ ผ่้ยู่ากไร้ ผ่้ด็้อยู่โอกาส และส�งเสริมการม่คุณ์ภาพช่วิต
ท่�ด็่ขึ้องประชาชนบนพ่�นฐานขึ้้อม่ลวิชาการท่�ทันสมัยู่ภายู่ใต้การจัด็การอยู่�างม่ประสิทธิิภาพ โด็ยู่ยู่่ด็หลักการกาชาด็

พั นธกิจ

ม่หน้าท่ช� ว� ยู่เหล่อผ่ป้ ระสบภัยู่อยู่�างครบวงจร ทัง� การเตร่ยู่มพร้อมก�อนเกิด็ภัยู่ การจัด็การขึ้ณ์ะเกิด็ภัยู่ และการ
ฟ้้น� ฟ้่บร่ ณ์ะส่ภ� าวะปกติ บรรเทาทุกขึ้์ผด็้่ อ้ ยู่โอกาส ตลอด็จนการประชานามัยู่พิทกั ษ์ เพ่อ� ส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิตให้มั�งคง
ทัด็เท่ยู่ม และยู่ั�งยู่่น
ย์่ทธศาสตร์

สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์ ได็้ปฏิิบัติภารกิจ ตามแผนยูุ่ทธิศาสตร์สภากาชาด็ไทยู่
3 ใน 6 ยูุ่ทธิศาสตร์ ได็้แก�
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 1 : การบริการทางการแพทยู่์และสาธิารณสุข
โด็ยู่การให้บริการทางการแพทยู่์ ด็้วยู่หน�วยู่แพทยู่์ทั�วไปและหน�วยู่แพทยู่์เฉพาะทางแก�ผ่้ยู่ากไร้และ
ผ่ด็้ อ้ ยู่โอกาสในถืิน� ทุรกันด็าร รวมทัง� งานประชานามัยู่พิทกั ษ์ ซึ่่ง� ด็ำาเนินการโด็ยู่สถืาน่กาชาด็ 13 แห�ง และสาขึ้าสถืาน่
กาชาด็ 4 แห�ง ประกอบด็้วยู่งานบริการ 4 ด็้าน ค่อ งานรักษาพยู่าบาล งานฟ้้�นฟ้่สภาพ งานส�งเสริมสุขึ้ภาพและ
งานป้องกันโรค แก�ประชาชนทั�งในคลินิก ชุมชน และโรงเร่ยู่นท่�รับผิด็ชอบในร่ปแบบต�างๆ
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 3 : การชิ�วยู่เหลือผู้่้ประสบภัยู่
เป็นหน�วยู่งานหลักในการให้ความช�วยู่เหล่อและบรรเทาทุกขึ้์แก�ผ่้ประสบภัยู่พิบัติทั�งระยู่ะเตร่ยู่มพร้อม
ก�อนเกิด็ภัยู่ ขึ้ณ์ะเกิด็ภัยู่ และการฟ้้�นฟ้่บ่รณ์ะหลังเกิด็ภัยู่
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 4 : การพัฒน้าและส�งเสริมคืุณภาพชิีวิติ์ของประชิาชิน้
โด็ยู่การด็ำาเนินงานพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตท่�ด็่ขึ้องผ่้ส่งอายูุ่อยู่�างรอบด็้าน ตามเกณ์ฑู์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
งานอบรมปฐมพยู่าบาล การสงเคราะห์ผ่้ด็้อยู่โอกาส กิจกรรมรถืตัด็แว�นสายู่ตาเคล่�อนท่�สภากาชาด็ไทยู่เพ่�อ
เด็็กนักเร่ยู่นในชนบท และการตรวจวัด็สายู่ตาประกอบแว�นตาแก�ประชาชนทั�วไป ณ์ ศ่นยู่์จักษุมาตรและแว�นตา
สภากาชาด็ไทยู่
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กิจักรรมพิิ เศษเนำ่�อุงในำโอุก�สคำรบั 99 ปี ก้�วัส่่ปท
ี �ี 100
สำ�นำักง�นำบัรรเท�ทุกขุ์ ฯ
วั น ท่� 23 ธิั น วาคม พ.ศ. 2562 เลขึ้าธิิ ก าร
สภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานเปิด็งานวันคล้ายู่วันสถืาปนา
สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ครบ 99 ปี โด็ยู่ม่พิธิ่ตักบาตร
พระสงฆ์์ จำา นวน 100 ร่ ป เพ่� อ ความเป็ น สิ ริ ม งคล
พร้อมกันน่�ภายู่ในงานยู่ังให้บริการทางด็้านการแพทยู่์แก�
ผ่้ท่�มาร�วมงานและส่�อมวลชน ได็้แก� บริการทางทันตกรรม
ตรวจห่ ตรวจตา บริการตรวจวัด็สายู่ตาและประกอบแว�น
นอกจากน่� ยู่ั ง ม่ กิ จ กรรม OPEN HOUSE ให้ เ ยู่่� ยู่ มชม
คลั ง สั ม ภาระผ่้ ป ระสบภั ยู่ บ่ ธิ นิ ท รรศการโครงการและ
กิจกรรมสำาคัญ เช�น โครงการป้องกันความพิการแต�กำาเนิด็
ด็้วยู่โฟ้เลต แอปพลิเคชัน “พ้นภัยู่” และส่อ� ความร่ต้ า� งๆ ขึ้อง
สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ รวมทั�งการฝึึกการรับม่อภัยู่พิบัติ
เสม่ อ นจริ ง สามมิ ติ (VR ฝึึ ก ด็ั บ เพลิ ง ) การสาธิิ ต การ
ปฐมพยู่าบาลและการใช้เคร่�องกระตุกหัวใจไฟ้ฟ้้าอัตโนมัติ
(AED) บริการตรวจมวลสารร�างกายู่ และการแสด็งด็นตร่
เกม การละเล�น และรับขึ้องท่ร� ะล่กภายู่ในงาน ณ์ สำานักงาน
บรรเทาทุกขึ้์ฯ

วั น ท่� 22 มกราคม พ.ศ. 2563 สำา นั ก งาน
บรรเทาทุ ก ขึ้์ ฯ ร� ว มกั บ MDRT Thailand จั ด็ งาน
แถืลงขึ้�าวกิจกรรม “วิ�งพ้นภัยู่ by MDRT Thailand” เพ่�อ
สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ เน่อ� งในโอกาส 99 ปี ก้าวส่ป� ที ่� 100
สำา นั ก งานบรรเทาทุ ก ขึ้์ ฯ โด็ยู่ม่ ผ่้ อำา นวยู่การสำา นั ก งาน
บรรเทาทุ ก ขึ้์ ฯ รองผ่้ ว� า ราชการจั ง หวั ด็ สมุ ท รปราการ
MDRT Thailand Country Chair 2019 - 2020 และ
ด็ารานักแสด็ง ร�วมแถืลงขึ้�าวกิจกรรมด็ังกล�าว นอกจากน่�
ยู่ังม่การเด็ินแบบ เส่�อและเหร่ยู่ญท่�ระล่ก และการประม่ล
เลขึ้สวยู่ ณ์ ห้องประชุมมงคลนาวิน โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
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ยุทธีศ�สติร์ที� 1 ก�รบัริก�รท�งก�รแพิทย์และส�ธี�รณสุขุ
1. หนั�วยุแพิทยุ์จัักษ์่ศััลุ่ยุกริริมสำภ�ก�ช�ดไทยุ ในัสำมเด็จัพิริะเทพิริัตนัริ�ชสำ่ด� ฯ
สำยุ�มบริมริ�ชก่ม�ริี

1.1 กิจกรรมหน้�วยู่แพทยู่์จกั ษุศลั ยู่กรรมสภากาชิาด็ไทยู่ฯ
ปฏิิบัติงาน ณ์ สถืาน่กาชาด็ท่� 6 อรัญประเทศ
จังหวัด็สระแก้ว ปีงบประมาณ์ 2563 ให้บริการตรวจรักษา
และผ�าตัด็ผ่้ป่วยู่โรคตา ปฏิิบัติงานรวม 8 ครั�ง ม่ผ่้ได็้รับ
บริการตรวจรักษา ผ่ป้ ว่ ยู่นอก 3,026 รายู่ ผ่ป้ ว่ ยู่ใน 852 รายู่
ทำาผ�าตัด็ 1,512 รายู่

1.2 หน้�วยู่แพทยู่์เคืลื�อน้ที�ใน้โคืรงการรถัคืลิน้ิกจักษุศัลยู่กรรมเคืลื�อน้ที�สภากาชิาด็ไทยู่ ใน้สมเด็็จพระเทพ
รัติ์น้ราชิสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชิกุมารี
ให้บริการผ�าตัด็รักษาผ่้ป่วยู่โรคตาท่�ยู่ากไร้บนรถืผ�าตัด็เคล่�อนท่� ปีงบประมาณ์ 2563 ปฏิิบัติงาน รวม
6 ครั�ง ได็้แก� วัด็ธิรรมธิ่ราราม จังหวัด็บุร่รัมยู่์ โรงเร่ยู่นมัธิยู่มวัด็ใหม�กรงทอง ในพระราช่ปถืัมภ์ฯ จังหวัด็ปราจ่นบุร่
โรงพยู่าบาลส�งเสริมสุขึ้ภาพตำาบลบ้านพุนำ�าร้อน จังหวัด็สุพรรณ์บุร่ วัด็พระงาม ตำาบลบ้านโพธิิ� จังหวัด็ตรัง โรงพยู่าบาล
ส�งเสริมสุขึ้ภาพตำาบลหนองโสน จังหวัด็ตราด็ และโรงพยู่าบาลส�งเสริมสุขึ้ภาพตำาบลบ้านชำาฆ์้อ จังหวัด็ระยู่อง
ม่ผ่้มารับบริการตรวจรักษา 1,840 รายู่ ผ่้ได็้รับการผ�าตัด็ 848 รายู่
วั น ท่� 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เลขึ้าธิิ ก าร
สภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานในพิธิ่เปิด็โครงการรถืคลินิก
จักษุศัลยู่กรรมเคล่�อนท่�สภากาชาด็ไทยู่ ในสมเด็็จพระเทพ
รัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ เพ่�อให้บริการตรวจ
รั ก ษาผ� า ตั ด็ โรคตาให้ กั บ พระสงฆ์์ แม� ช่ และนั ก บวช
ทุกศาสนาท่�ม่ป่ญหาทางด็้านโรคตา เช�น ต้อเน่�อ ต้อกระจก
ตามวัด็ต�างๆ ในพ่�นท่�จังหวัด็ปราจ่นบุร่ ระหว�างวันท่� 5 - 10
มกราคม พ.ศ. 2563 ณ์ โรงเร่ยู่นมัธิยู่มวัด็ใหม�กรงทอง ในพระราช่ปถืัมภ์ฯ อำาเภอศร่มหาโพธิิ จังหวัด็ปราจ่นบุร่
� นัทีใ� นัโค์ริงก�ริศััลุ่ยุกริริมตกแต�งแก้ไข์ป�กแหว�ง-เพิด�นัโหว�
2. หนั�วยุแพิทยุ์เค์ลุ่่อ
แลุ่ะค์ว�มพิิ ก�ริอ่�นั

โด็ยู่สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ร�วมกับหน�วยู่ศัลยู่ศาสตร์ตกแต�งและเสริมสร้าง ฝึ่ายู่ศัลยู่ศาสตร์ และ
ฝึ่ายู่วิสัญญ่ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ อาสาสมัครจากภาครัฐและเอกชน ได็้ทำาการตรวจรักษาและผ�าตัด็ ผ่้ป่วยู่
ปากแหว�ง-เพด็านโหว� และความพิการทางศัลยู่ศาสตร์อ่�นๆ ณ์ โรงพยู่าบาลประจำาจังหวัด็ ปีงบประมาณ์ 2563
ปฏิิบัติงานรวม 3 ครั�ง 3 จังหวัด็ ได็้แก� โรงพยู่าบาลร้อยู่เอ็ด็ จังหวัด็ร้อยู่เอ็ด็ โรงพยู่าบาลชัยู่ภ่มิ จังหวัด็ชัยู่ภ่มิ
และโรงพยู่าบาลยู่ะลา จังหวัด็ยู่ะลา ม่ผ่้มารับบริการตรวจรักษา 186 รายู่ ผ่้มารับการผ�าตัด็ 126 รายู่
56

3. หนั�วยุแพิทยุ์เค์ลุ่่�อนัที�ในัโค์ริงก�ริค์่นัเสำียุงสำ่�โสำต

สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ร�วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยู่า คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่
ศ่ น ยู่์ ค วามเป็ น เลิ ศ เฉพาะทางด็้ า นโสต ศอ นาสิ ก โรงพยู่าบาลราชวิ ถื่ และม่ ล นิ ธิิ ห่ คอ จม่ ก ชนบท
ในปีงบประมาณ์ 2563 ให้บริการตรวจรักษาโรคห่ และผ�าตัด็ผ่้ป่วยู่โรคห่นำ�าหนวก ปฏิิบัติงาน 2 ครั�ง ได็้แก�
โรงพยู่าบาลนาแก จังหวัด็นครพนม และโรงพยู่าบาลบ้านกรวด็ จังหวัด็บุร่รัมยู่์ ม่ผ่้มารับบริการตรวจรักษา รวม
1,142 รายู่ ผ่้ป่วยู่รักษาด็้วยู่ยู่า 1,101 รายู่ ผ่้ป่วยู่รับการผ�าตัด็ 41 รายู่
โครงการมอบเคร่�องช� วยู่ฟ้่งสภากาชาด็ไทยู่ ปฏิิบัติงาน ณ์ โรงพยู่าบาลมหาราชนครศร่ธิรรมราช
มอบเคร่�องช�วยู่ฟ้่งให้แก�ผ่้ท่�ม่ป่ญหาทางการได็้ยู่ิน จำานวน 65 เคร่�อง
4. หนั�วยุทันัตกริริมเค์ลุ่่�อนัที�ผู้่้ด้อยุโอก�สำ

ปีงบประมาณ์ 2563 ให้บริการขึ้่ด็หินป่น อุด็ฟ้่น ถือนฟ้่น ปฏิิบตั งิ าน 3 ครัง� ได็้แก� พิพธิิ ภัณ์ฑู์สภากาชาด็ไทยู่
กรุงเทพฯ ศาลาเฉลิมพระเก่ยู่รติ อำาเภอเม่องชลบุร่ ศ่นยู่์ฝึกึ และอบรมเด็็กและเยู่าวชนบ้านบ่ง อำาเภอบ้านบ่ง จังหวัด็
ชลบุร่ และสถืานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัด็ฉะเชิงเทรา ม่ผ่้มารับบริการ 791 รายู่

วันท่� 11 มกราคม พ.ศ. 2563 หน�วยู่ทันตกรรมเคล่�อนท่�ให้บริการ ณ์ พิพิธิภัณ์ฑู์สภากาชาด็ไทยู่ กรุงเทพฯ

5. หนั�วยุแพิทยุ์เค์ลุ่่�อนัที�ผู้่้ด้อยุโอก�สำในัจัังหวัดต��งๆ แลุ่ะผู้่้อยุ่�ในัถิ่ิ�นัท่ริกันัด�ริ

5.1 หน้�วยู่แพทยู่์ศ่น้ยู่์สภากาชิาด็ไทยู่ เวชิพาหน้์เฉุลิมพระเกียู่รติ์ิ จังหวัด็อ�างทอง
ปฏิิบตั งิ านตรวจรักษาทัว� ไป 113 รายู่ ฝึ่งเขึ้็ม 288 รายู่ เวชศาสตร์ฟ้น�้ ฟ้่ 20 รายู่ และทันตกรรม 19 รายู่
5.2 หน้�วยู่แพทยู่์ติ์รวจรักษาเด็็กบ้าน้ติ์ะวัน้ใหม�
ปฏิิบัติงานตรวจรักษาทั�วไป 18 รายู่ และทันตกรรม 21 รายู่
5.3 หน้�วยู่แพทยู่์ฝัังเข็มประยูุ่กติ์์ ณ สถัาน้ีกาชิาด็หัวหิน้เฉุลิมพระเกียู่รติ์ิฯ จังหวัด็ประจวบคืีรีขัน้ธิ์
ปฏิิบัติงานฝึ่งเขึ้็ม 331 รายู่
5.4 หน้�วยู่แพทยู่์เคืลื�อน้ที�สำาน้ักงาน้บรรเทาทุกข์ ฯ
ปฏิิบัติงาน ณ์ โรงเร่ยู่นเช่ยู่งคาน อำาเภอเช่ยู่งคาน โรงเร่ยู่นนำา� สวยู่พิทยู่าสรรพ์ อำาเภอเม่อง จังหวัด็เลยู่
และวัด็ทัพทันวัฒนาราม จังหวัด็อุทัยู่ธิาน่ ตรวจรักษาทั�วไป 222 รายู่ และทันตกรรม 151 รายู่
5.5 หน้�วยู่แพทยู่์เคืลื�อน้ที�เรือพระราชิทาน้เวชิพาหน้์
ปฏิิบัติงาน ณ์ จังหวัด็อุทัยู่ธิาน่ ตรวจรักษาทั�วไป 284 รายู่ ฝึ่งเขึ้็ม 388 รายู่ และทันตกรรม 243 รายู่
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6. ง�นัปริะช�นั�มัยุพิิ ทก
ั ษ์์

ให้บริการงานรักษาพยู่าบาล งานฟ้้�นฟ้่สภาพ เยู่่�ยู่มบ้าน เยู่่�ยู่มชุมชน งานส�งเสริมสุขึ้ภาพ และงานป้องกัน
โรคแก�ประชาชนและผ่้ด็้อยู่โอกาสท่�มารับบริการในสถืาน่กาชาด็ 13 แห�ง สาขึ้าสถืาน่กาชาด็ 4 แห�ง และในชุมชน
ต�างๆ ม่ผร่้ บั บริการรวมทัง� สิน� 721,916 รายู่ แบ�งเป็นผ่ร้ บั บริการในสถืาน่กาชาด็รวม 503,001 รายู่ และผ่ร้ บั บริการ
ในชุมชนรวม 218,915 รายู่ ประกอบด็้วยู่
6.1 งานรักษาพยู่าบาล
6.2 งานฟ้้�นฟ้่สภาพ เยู่่�ยู่มบ้าน เยู่่�ยู่มชุมชน
6.3 งานส�งเสริมสุขึ้ภาพ
6.4 งานป้องกันโรค
6.5 ให้คำาปร่กษาและตรวจเช่�อเอชไอว่ และโรคติด็เช่�อทางเพศสัมพันธิ์ ในคล่นิคนิรนามสภากาชาด็ไทยู่
6.6 การรับบริจาคโลหิต ด็วงตา อวัยู่วะ และร�างกายู่

ยุทธีศ�สติร์ที� 3 ก�รช่วัยเหล่อุผ้่้ประสบัภัย
ก�รเติรียมพิร้อุมก่อุนำเกิดภัย
1. เตริียุมค์ว�มพิริ้อมภ�ยุในัสำำ�นัักง�นัฯ

ม่การจัด็ทำาแผนการจัด็การภัยู่พิบัติสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ แผนเฉพาะกิจสำาหรับภัยู่ต�างๆ 5 ภัยู่ ได็้แก�
แผนเฉพาะกิ จ เตร่ ยู่ มพร้ อ มรั บ อุ ท กภั ยู่ วาตภั ยู่ และด็ิ น โคลนถืล� ม แผนเฉพาะกิ จ เตร่ ยู่ มพร้ อ มรั บ อั ค ค่ ภั ยู่
แผนเฉพาะกิจเตร่ยู่มพร้อมรับภัยู่จากความขึ้ัด็แยู่้ง แผนเฉพาะกิจเตร่ยู่มพร้อมรับภัยู่จากโควิด็-19 และแผน
เฉพาะกิจเตร่ยู่มพร้อมรับภัยู่ท่�เกิด็บ�อยู่ในแต�ละพ่�นท่�ขึ้องสถืาน่กาชาด็ จัด็ทำาค่�ม่อปฏิิบัติงานหน�วยู่เคล่�อนท่�เร็ว
ค่�ม่อปฏิิบัติงานเวรบรรเทาสาธิารณ์ภัยู่ ค่�ม่อการปฏิิบัติงานหน�วยู่ครัวเคล่�อนท่� ค่�ม่อการผลิตนำ�าสะอาด็ เป็นต้น
ม่หน�วยู่ปฏิิบัติงานภัยู่พิบัติระด็ับภ่มิภาค (Regional Disaster Response Team: RDRT) พร้อมออกปฏิิบัติงาน
ต�างประเทศในภ่มภิ าคภายู่ใน 24 – 48 ชัว� โมง พัฒนาศ่นยู่์ปฏิิบตั กิ ารภัยู่พิบตั สิ ภากาชาด็ไทยู่เพ่อ� เป็นศ่นยู่์บญ
ั ชาการ
ในยู่ามเกิด็พิบัติภัยู่ขึ้นาด็ใหญ� (ระด็ับ 3 ขึ้่�นไป) ม่การพัฒนาระบบวิทยูุ่ส่�อสาร VHF/FM 148. 625 MHz, HF/
SSB7. 757 MHz, Trunked Radio เคร่อขึ้�ายู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธิารณ์ภัยู่ กระทรวงมหาด็ไทยู่ และระบบ
e-radio ผ�านเคร่อขึ้�ายู่อินเทอร์เน็ตเพ่อ� ติด็ต�อส่อ� สารได็้ทกุ ระด็ับ ม่การนำารถืส่อ� สารเคล่อ� นท่อ� อกใช้งานบรรเทาทุกขึ้์
ผ่ป้ ระสบภัยู่เพ่อ� สนับสนุนระบบส่อ� สารในพ่น� ท่ม� ายู่ังส�วนกลาง จัด็ทำาระบบแจ้งเต่อนภัยู่ผ�าน SMS และพัฒนาระบบ
บริหารจัด็การฐานขึ้้อม่ลภัยู่พิบัติ และเว็บไซึ่ต์สำานักงาน การจัด็หาสิ�งขึ้องอุปโภคบริโภคตามโครงการเพิ�มศักยู่ภาพ
การให้ความช�วยู่เหล่อผ่้ประสบภัยู่ด็้วยู่ชุด็ธิารนำ�าใจสภากาชาด็ไทยู่ช�วยู่ผ่้ประสบภัยู่ สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ได็้นำา
ระบบจัด็ส�งสิ�งขึ้องบรรเทาทุกขึ้์ประกอบด็้วยู่เคร่�องอุปโภค บริโภค จัด็ทำาขึ้้อตกลงร�วมกันระหว�างสภากาชาด็ไทยู่
กับผ่้ประกอบการในการจัด็ซึ่่�อและจัด็ส�งเคร่�องอุปโภคบริโภคชุด็ธิารนำ�าใจฯ จากผ่้ประกอบการถื่งพ่�นท่�ประสบภัยู่
ตามความต้องการ เพ่�อให้ผ่้ประสบภัยู่ได็้รับชุด็ธิารนำ�าใจฯ อยู่�างรวด็เร็วทั�วถื่งและเพ่ยู่งพอ โด็ยู่ลด็ค�าใช้จ�ายู่ในการ
จัด็เก็บสิ�งขึ้องคงคลังและการขึ้นส�งได็้
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ด้ านการคุวับคุ่มสถุานการณ์ การแพร� ระบาดของโรคุปอดอั กเสบ
ไวัรัสโคุโรนาสาย์พั นธ่์ใหิม� (COVID-19)

จากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคปอด็อักเสบไวรัสโคโรนาสายู่พันธิุ์ใหม� (COVID-19) และพัฒนา
เป็นการติด็ต�อจากคนส่�คน ณ์ เม่องอ่�ฮ�ัน มณ์ฑูลห่เป่ยู่ สาธิารณ์รัฐประชาชนจ่น ด็ังนั�น สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ
ซึ่่ง� เป็นหน�วยู่งานหน่ง� ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ม่หน้าท่ใ� นการบรรเทาทุกขึ้์ประชาชน ม่การบริการด็้านการแพทยู่์และการ
รักษาพยู่าบาลตามสถืาน่กาชาด็ และปฏิิบัติงานในพ่�นท่�จังหวัด็ต�างๆ จ่งต้องเตร่ยู่มความพร้อมและกำาหนด็แนวทาง
การป้องกันและการเฝึ้าระวังโรคปอด็อักเสบไวรัสโคโรนาสายู่พันธิุใ์ หม� (COVID-19) ตัง� แต�เด็่อนมกราคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นมา จนถื่งป่จจุบัน
นอกจากน่� สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ได็้กำาหนด็มาตรการการคัด็กรองผ่ป้ ว่ ยู่ท่ม� ารับบริการ ณ์ สถืาน่กาชาด็
ทั�ง 13 แห�ง และศ่นยู่์จักษุมาตรและแว�นตาสภากาชาด็ไทยู่ ด็ังน่�
1. จัด็ตัง� จุด็คัด็กรองผ่ป้ ว่ ยู่ท่ม� อ่ าการทางระบบทางเด็ินหายู่ใจไว้ด็า้ นนอกอาคาร หร่อในพ่น� ท่ป� ด็ิ ท่แ� ยู่กออก
จากผ่้ป่วยู่ทั�วไป โด็ยู่ให้เจ้าหน้าท่�ท่�รับผิด็ชอบสวมใส�ชุด็ PPE ระด็ับ 1 หร่อ 2 ตามความเหมาะสม
2. ม่การตรวจวัด็อุณ์หภ่มแิ ละคัด็กรองความเส่ยู่� งก�อน โด็ยู่อาการและอาการแสด็งท่�ควรแยู่กผ่้ปว่ ยู่ ได็้แก�
ม่ไขึ้้มากกว�า 37.5 องศาเซึ่ลเซึ่่ยู่ส ร�วมกับม่อาการทางระบบทางเด็ินหายู่ใจ เช�น ไอ นำ�าม่กไหล ม่เสมหะ หายู่ใจเร็ว
เหน่�อยู่หอบ ปวด็เม่�อยู่กล้ามเน่�อ หร่อม่ภาวะปอด็อักเสบ และม่ประวัติเด็ินทางมาจากต�างประเทศ หร่ออาศัยู่อยู่่�ใน
พ่�นท่�ท่�พบผ่้ป่วยู่ หร่อสงสัยู่ว�าม่การระบาด็ขึ้องเช่�อ หร่อสัมผัสใกล้ชิด็กับ “ผ่้ป่วยู่น�าจะเป็น” หร่อ “ผ่้ป่วยู่ยู่่นยู่ัน”
ในช�วงเวลา 14 วันก�อนวันเริ�มป่วยู่
3. หากม่ความจำาเป็นต้องเขึ้้ารับการตรวจ ควรจัด็สถืานท่�แยู่กสำาหรับการตรวจ เป็นพ่�นปิด็ ม่อุปกรณ์์
ท่�จำาเป็นประจำาห้อง เช�น ปรอทวัด็ไขึ้้ เคร่�องวัด็ความด็ันโลหิต ชุด็ให้ออกซึ่ิเจน ไม้กด็ลิ�น ไฟ้ฉายู่ ถืังผ้าเป้�อน ถืังขึ้ยู่ะ
ติด็เช่�อชนิด็ใช้เท้าเปิด็ เพ่�อลด็ความเส่�ยู่งการแพร�กระจายู่เช่�อ ม่อ�างล้างม่อ นำ�ายู่าล้างม่อแห้ง โด็ยู่บุคลากร
ท่�รับผิด็ชอบจุด็ด็ังกล�าว ควรม่แพทยู่์ 1 คน พยู่าบาล 1 คน สวมใส�ชุด็ PPE ระด็ับ 2 หร่อ 3 ตามความเหมาะสม
และใช้เวลาในการคัด็กรอง การตรวจรักษา วินิจฉัยู่อยู่�างรวด็เร็วและแม�นยู่ำาท่�สุด็
4. หากสงสัยู่ติด็เช่�อ ให้ม่การส�งต�อตามระบบ โด็ยู่ให้แต�ละสถืาน่กาชาด็ เขึ้้าร�วมประชุมกับสำานักงาน
สาธิารณ์สุขึ้จังหวัด็ในพ่�นท่�รับผิด็ชอบ เพ่�อหาขึ้้อสรุปสำาหรับขึ้ั�นตอนในการส�งต�อผ่้ป่วยู่
5. การใช้ชุด็ PPE เพ่�อใช้ในการคัด็กรองหร่อม่ความจำาเป็นต้องสัมผัสผ่้ป่วยู่ จะด็ำาเนินการจัด็ส�งให้สถืาน่
กาชาด็ละ 5 ชุด็ในเบ่�องต้น
6. กรณ์่ ท่� ม่ ห น� ว ยู่งานอ่� น ร้ อ งขึ้อให้ ท างสถืาน่ ก าชาด็ไปเยู่่� ยู่ มผ่้ ป่ ว ยู่ท่� ถื่ ก กั ก กั น ในพ่� น ท่� รั บ ผิ ด็ ชอบ
ให้บคุ ลากรท่ม� ห่ น้าท่ร� บั ผิด็ชอบใส�ชด็ุ PPE ระด็ับ 2 หร่อ 3 ตามความเหมาะสมเขึ้้าไปด็่แล สนับสนุนปรอทวัด็อุณ์หภ่มิ
และ ใช้เคร่�องม่อการส่�อสาร เช�น Line application ในการรายู่งานขึ้้อม่ล โด็ยู่ให้ม่การรายู่งานอุณ์หภ่มิ และอาการ
ทางระบบทางเด็ินหายู่ใจทุกวัน
7. การคัด็กรองผ่้มารับบริการทางทันตกรรมก�อนเขึ้้ารับการรักษา หากม่อาการผิด็ปกติหร่ออยู่่�ใน
กลุ�มเส่�ยู่ง จะทำาการเล่�อนนัด็ออกไป 30 วัน
8. การคั ด็ กรองผ่้ ม ารั บ บริ ก ารท่� ศ่ น ยู่์ จั ก ษุ ม าตรและแว� น ตาสภากาชาด็ไทยู่ หากม่ อ าการผิ ด็ ปกติ
หร่ออยู่่�ในกลุ�มเส่�ยู่งจะแนะนำาให้ไปพบแพทยู่์ก�อน
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วันท่� 18 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 ผ่้อำานวยู่การสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ และคณ์ะผ่้บริหารเขึ้้าร�วมประชุม
คณ์ะกรรมการบริหารความเส่�ยู่งขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่นำาเสนอขึ้้อม่ลการบริหารความเส่�ยู่งและระบบงาน
ขึ้องสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ พร้อมรายู่งานการด็ำาเนินงานและมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคปอด็อักเสบ
จากไวรัสโคโรนาสายู่พันธิุ์ใหม� (COVID-19) ในพ่�นท่�ความรับผิด็ชอบขึ้องสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ
และสถืาน่กาชาด็ทั�ง 13 แห�ง ณ์ อาคารจามจุร่ 4 จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่

2. ก�ริเตริียุมค์ว�มพิริ้อมริับภัยุพิิ บัติริะดับช่มชนั

2.1 งาน้เติ์รียู่มชิุมชิน้พร้อมรับภัยู่พิบัติ์ิ ด็ำาเนินการใน 22 ชุมชน ในพ่�นท่�ประสบอุทกภัยู่ โด็ยู่แบ�งเป็น
ความรับผิด็ชอบขึ้องฝึ่ายู่บรรเทาทุกขึ้์ผ่้ประสบภัยู่ จำานวน 8 ชุมชน ในจังหวัด็พระนครศร่อยูุ่ธิยู่า ความรับผิด็ชอบ
ขึ้องฝึ่ายู่ประสานงานสถืาน่กาชาด็ 14 ชุมชน ในจังหวัด็บุร่รัมยู่์ นครราชส่มา สมุทรปราการ ประจวบค่ร่ขึ้ันธิ์
นครศร่ธิรรมราช ตาก และ 10 ชุมชนท่�ได็้รับการสนับสนุนงบประมาณ์จาก Office of U.S. Foreign Disaster
Assistance (OFDA) ผ�านทางสหพันธิ์สภากาชาด็และสภาเส่�ยู่ววงเด็่อนแด็งระหว�างประเทศ ได็้แก� จังหวัด็เช่ยู่งใหม�
เช่ยู่งรายู่ อุบลราชธิาน่ และกระบ่� ผ่้เขึ้้าร�วมกิจกรรม 2,704 รายู่
2.2 งาน้ติ์ิ ด็ ติ์ามชิุ ม ชิน้พร้ อ มรั บ ภั ยู่ พิ บัติ์ิ ประชาชนท่�ไ ด็้ รับการติ ด็ตามในการเตร่ ยู่ มความพร้ อม
โด็ยู่แบ�งเป็นความรับผิด็ชอบขึ้องฝึ่ายู่บรรเทาทุกขึ้์ผ่้ประสบภัยู่ จำานวน 37 ชุมชน ในจังหวัด็กาญจนบุร่ ชัยู่นาท
เพชรบ่ ร ณ์์ นครสวรรค์ และสิงห์บุร่ ความรับผิด็ชอบขึ้องฝึ่ายู่ประสานงานสถืาน่กาชาด็ จำานวน 25 ชุมชน
ในจังหวัด็สุรนิ ทร์ บุร่รัมยู่์ นครราชส่มา สระแก้ว นครศร่ธิรรมราช และตาก ผ่้เขึ้้าร�วมกิจกรรม 1,645 รายู่
2.3 การอบรมน้ักเรียู่น้เติ์รียู่มพร้อมรับภัยู่พิบัติ์ิ ด็ำาเนินการ 14 โรงเร่ยู่น ใน 5 จังหวัด็ โด็ยู่แบ�งเป็น
ความรับผิด็ชอบขึ้องฝึ่ายู่บรรเทาทุกขึ้์ผ่้ประสบภัยู่ จำานวน 6 โรงเร่ยู่น ในจังหวัด็สิงห์บุร่ และจังหวัด็อ�างทอง
ความรับผิด็ชอบขึ้องฝึ่ายู่ประสานงานสถืาน่กาชาด็ จำานวน 8 โรงเร่ยู่น ในจังหวัด็สระแก้ว นครศร่ธิรรมราช และตาก
โด็ยู่ม่ 10 โรงเร่ยู่นท่�ได็้รับการสนับสนุนงบประมาณ์จาก Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA)
ผ�านทางสหพันธิ์สภากาชาด็และสภาเส่�ยู่ววงเด็่อนแด็งระหว�างประเทศ ได็้แก� จังหวัด็เช่ยู่งใหม� อุบลราชธิาน่ กระบ่�
และพังงา และได็้รับงบประมาณ์สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขึ้ภาพเทศบาลหัวหิน 1 โรงเร่ยู่น ในจังหวัด็
ประจวบค่ร่ขึ้ันธิ์ ผ่้เขึ้้าร�วมกิจกรรม 2,403 รายู่
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ขุณะเกิดภัย
ด็ำา เนิ น การบรรเทาทุ ก ขึ้์ ผ่้ ป ระสบภั ยู่ ต� า งๆ ได็้ แ ก� อั ค ค่ ภั ยู่ วาตภั ยู่ อุ ท กภั ยู่ ภั ยู่ หนาว ภั ยู่ จาก
หมอกควันไฟ้ป่า และอุบัติภัยู่หม่� โด็ยู่มอบเคร่�องอุปโภคบริโภค ชุด็สุขึ้อนามัยู่ ยู่าสามัญประจำาบ้าน หน�วยู่บริการ
ทางการแพทยู่์ หน�วยู่ผลิตนำ�าสะอาด็ และหน�วยู่นำ�าสุขึ้าภิบาลและส�งเสริมสุขึ้อนามัยู่ ผลการปฏิิบัติงาน ด็ังน่�

61

การบรรเทาท่กข์ผ้ที�ได้รับผลุ่กระทบจากโรคุปอดอักเสบจากไวัรัส
โคุโรนาสาย์พั นธ่์ใหิม� 2019 (COVID-19)
สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์ โด็ยู่ส�วนกลาง และสถืาน่กาชาด็ส�วนภ่มิภาค ร�วมกับ
เหล� า กาชาด็จั ง หวั ด็ หน� วยู่งานภายู่ใน และภายู่นอกสภากาชาด็ไทยู่ท่�เ ก่�ยู่ วขึ้้ อ ง ได็้ ป ฏิิ บัติง านบรรเทาทุ กขึ้์
ผ่้ท่�ได็้รับผลกระทบจากโรคปอด็อักเสบจากไวรัสโคโรนาสายู่พันธิุ์ใหม� 2019 (COVID-19) สรุปด็ังน่�
• โคืรงการสภากาชิาด็ไทยู่ร�วมใจป้องกัน้ภัยู่ COVID-19 ด็้วยู่หน้้ากากอน้ามัยู่แบบผู้้า
สภากาชาด็ไทยู่ ร�วมกับกระทรวงสาธิารณ์สุขึ้
และบริษัท ไปรษณ์่ยู่์ไทยู่ จำากัด็ จัด็ทำาโครงการ “ร�วมใจ
ป้องกันภัยู่ COVID-19 ด็้วยู่หน้ากากอนามัยู่แบบผ้า” เพ่�อ
ผลิ ต หน้ า กากอนามั ยู่ แบบผ้ า ท่� ไ ด็้ ม าตรฐานตามท่� ก รม
วิทยู่าศาสตร์การแพทยู่์แนะนำา รวมทั�งสิ�น 10 ล้านชิ�น
โด็ยู่ส�งมอบให้กบั อาสาสมัครสาธิารณ์สุขึ้ประจำาหม่บ� า้ น หร่อ
อสม. นอกจากน่� ยู่ังมอบให้พนักงานไปรษณ์่ยู่์ทป�่ ฏิิบตั งิ าน
ในพ่�นท่�และประชาชนทั�ง 77 จังหวัด็ทั�วประเทศ ซึ่่�งอยู่่�ใน
กลุ� ม เส่� ยู่ ง ได็้ แ ก� ผ่้ ส่ ง อายูุ่ ผ่้ ท่� ม่ โรคประจำา ตั ว ผ่้ พิ ก าร
กลุ� ม อาช่ พ ท่� ม่ ค วามเส่� ยู่ ง ผ่้ ยู่ ากไร้ และผ่้ ด็้ อ ยู่โอกาส
โด็ยู่มอบให้เหล�ากาชาด็จังหวัด็เป็นผ่้พิจารณ์ารายู่ละเอ่ยู่ด็
ตามหลั ก การด็ั ง กล� า ว สำา หรั บ การคั ด็ กรองผ่้ ท่� จ ะได็้ รั บ
หน้ากากอนามัยู่แบบผ้าจากเหล�ากาชาด็จังหวัด็ทัว� ประเทศ
จะพิ จ ารณ์าตามสั ด็ ส� ว นขึ้องประชากรในจั ง หวั ด็ นั� น ๆ
โด็ยู่เร่ ยู่ งลำา ด็ั บ ตามความเร� ง ด็� ว น ซึ่่� ง จะมอบให้ จั ง หวั ด็
ท่ม� ผ่ ต่้ ด็ิ เช่อ� เป็นทางการจำานวนมากได็้รบั ก�อนเป็นอันด็ับแรกๆ ซึ่่ง� จะช�วยู่บรรเทาความเด็่อด็ร้อนเร่อ� งการขึ้าด็แคลน
หน้ากากอนามัยู่ในต�างจังหวัด็ได็้ ทัง� น่� สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ได็้ด็ำาเนินการจัด็ส�งผ้าให้กบั ทุกจังหวัด็เร่ยู่บร้อยู่แล้ว
เม่�อวันท่� 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
วั น ท่� 15 เมษายู่น พ.ศ. 2563 เลขึ้าธิิ ก าร
สภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานในพิธิ่มอบหน้ากากอนามัยู่
แบบผ้า ตามโครงการ “สภากาชาด็ไทยู่ร�วมใจป้องกันภัยู่
COVID-19 ด็้วยู่หน้ากากอนามัยู่แบบผ้า” แก�กระทรวง
สาธิารณ์สุขึ้ จำานวน 2 ล้านชิ�น โด็ยู่ม่อธิิบด็่กรมสนับสนุน
บริการสุขึ้ภาพ ในฐานะผ่้แทนปลัด็กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้
เป็ น ผ่้ รั บมอบ และมอบให้ บ ริ ษั ท ไปรษณ์่ ยู่์ ไ ทยู่ จำา กั ด็
จำานวน 1 แสนชิ�น โด็ยู่ม่กรรมการผ่้จัด็การใหญ� บริษัท
ไปรษณ์่ยู่์ไทยู่ จำากัด็ เป็นผ่้รับมอบ ณ์ ห้องประชุม ชั�น 6
อาคารสำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ
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• การใชิ้แอปพลิเคืชิัน้ “พ้น้ภัยู่” คื้น้หาและแจ้งร้องขอชิุด็ธิารน้ำ�าใจก่้ชิีวิติ์ฝั่าวิกฤติ์โคืวิด็-19 ให้ผู้่้ถั่กกักกัน้
โรคืที�ขาด็แคืลน้ ผู้่้ประสบวิกฤติ์ทางเศรษฐกิจที�ยู่ากไร้ และแรงงาน้ข้ามชิาติ์ิ
สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ประสานความร�วมม่อกับกรมสนับสนุน
บริการสุขึ้ภาพ กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้ ในการเปิด็สิทธิิ�การใช้งานแอปพลิเคชัน
“พ้นภัยู่” ให้กับแกนนำา อสม. 80,000 คน ทั�วประเทศ เพ่�อค้นหาและแจ้ง
ร้องขึ้อชุด็ธิารนำ�าใจก่้ช่วิต ฝึ่าวิกฤตโควิด็-19 ให้ผ่้ถื่กกักกันโรคท่�ขึ้าด็แคลน
โด็ยู่เหล�ากาชาด็จังหวัด็จะได็้รับคำาร้องด็ังกล� าวทันท่ โด็ยู่ม่เป้าหมายู่ให้
ประชาชนทุกคนท่�ถื่กกักกันโรคท่�ขึ้าด็แคลน เด็่อด็ร้อน ต้องได็้รับชุด็ยู่ังช่พ
เพ่�อให้การควบคุมโรคโควิด็-19 ประสบความสำาเร็จ โด็ยู่ขึ้้อม่ลตั�งแต�วันท่�
5 สิ ง หาคม – 30 พฤศจิ ก ายู่น พ.ศ. 2563 ม่ แ กนนำา อสม. แจ้ ง
ขึ้อความช�วยู่เหล่อ ผ�านแอปพลิเคชัน “พ้นภัยู่” จำานวน 20,147 คำาร้องโด็ยู่
อสม. จำานวน 2,712 คน ในพ่�นท่� 64 จังหวัด็
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• มอบ “ชิุด็ธิารน้ำ�าใจก่้ชิีวิติ์ฝั่าวิกฤติ์โคืวิด็-19”
เพ่�อช�วยู่เหล่อประชาชนท่�ถื่กกักกันโรคท่�ขึ้าด็แคลน ให้สามารถืด็ำารงช่พได็้ในขึ้ณ์ะท่�ต้องกักตัวอยู่่�ในท่�พัก
และผ่้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจท่�ยู่ากไร้ ชุด็ธิารนำ�าใจฯ ประกอบด็้วยู่ ขึ้้าวสาร บะหม่�ก่�งสำาเร็จร่ป ปลากระป๋อง
ปลาราด็พริกกระป๋อง ไขึ้�พะโล้ใส�ไก� นำ�าพริกปลาท่น�า ถืุงขึ้ยู่ะส่ด็ำาขึ้นาด็เล็ก ฯลฯ (ขึ้้อม่ล ณ์ วันท่� 7 ธิันวาคม
พ.ศ. 2563) สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ได็้ให้ความช�วยู่เหล่อผ่้ได็้รับผลกระทบจากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้อง
โรค COVID-19 โด็ยู่มอบชุด็ธิารนำ�าใจก่้ช่วิตฝึ่าวิกฤตโควิด็-19 พร้อมนำ�าด็่�ม รวมทั�งสิ�น 149,320 ชุด็ ม่ลค�า
98,551,200 บาท ในพ่�นท่� 68 จังหวัด็ แบ�งเป็น
- มอบชุด็ธิารนำ�าใจก่้ช่วิตฝึ่าวิกฤตโควิด็-19 พร้อมนำ�าด็่�ม สำาหรับผ่้ท่�ต้องทำาการกักตัวให้อยู่่�ในพ่�นท่�
รวม 93,492 ชุด็ ม่ลค�า 61,704,720 บาท ในพ่�นท่� 57 จังหวัด็
- มอบชุด็ธิารนำ�าใจก่้ช่วิตฝึ่าวิกฤตโควิด็-19 พร้อมนำ�าด็่�ม สำาหรับผ่้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจท่�ยู่ากไร้
รวม 55,828 ชุด็ ม่ลค�า 36,846,480 บาท ในพ่�นท่� 47 จังหวัด็
โด็ยู่การให้ความช�วยู่เหล่อขึ้้างต้นม่ 26 จังหวัด็ท่�ม่แรงงานขึ้้ามชาติท่�ได็้รับผลกระทบ ซึ่่�งสำานักงาน
บรรเทาทุกขึ้์ฯ ได็้มอบชุด็ธิารนำ�าใจก่้ช่วิตฝึ่าวิกฤตโควิด็-19 พร้อมนำ�าด็่�ม รวม 22,840 ชุด็ ได็้แก� สมุทรสาคร
5,545 ชุด็ นครปฐม 500 ชุด็ กรุงเทพมหานคร 1,365 ชุด็ สุราษฎร์ธิาน่ 710 ชุด็ สระแก้ว 100 ชุด็ พังงา 1,923 ชุด็
สมุทรปราการ 109 ชุด็ เช่ยู่งรายู่ 634 ชุด็ ประจวบค่ร่ขึ้ันธิ์ 107 ชุด็ ตาก 4,409 ชุด็ นครศร่ธิรรมราช 75 ชุด็
กาญจนบุร่ 948 ชุด็ ระนอง 75 ชุด็ ระยู่อง 134 ชุด็ ชลบุร่ 80 ชุด็ หนองคายู่ 118 ชุด็ เช่ยู่งใหม� 1,371 ชุด็ นนทบุร่
92 ชุด็ ป่ตตาน่ 429 ชุด็ เลยู่ 203 ชุด็ ชุมพร 120 ชุด็ ภ่เก็ต 2,416 ชุด็ แม�ฮ�องสอน 1,090 ชุด็ ปทุมธิาน่ 116 ชุด็
สงขึ้ลา 63 ชุด็ และราชบุร่ 108 ชุด็

ชุด็ธิารนำ�าใจก่้ช่วิตฝึ่าวิกฤตโควิด็ 19 (1 ชุด็ ต�อคน สำาหรับ 14 วัน)

• การจัด็ติ์ั�งคืรัวพระราชิทาน้ อุปน้ายู่ิกาผู้่้อำาน้วยู่การสภากาชิาด็ไทยู่ และคืรัวเคืลื�อน้ที�สภากาชิาด็ไทยู่
ด็้วยู่สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกา
ผ่้ อำา นวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ ทรงห� ว งใยู่และทรงตระหนั ก ถื่ ง ความเด็่ อ ด็ร้ อ นขึ้องราษฎรท่� ไ ด็้ รั บ ผลกระทบ
จากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคโควิด็-19 จ่งทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าโปรด็กระหม�อมพระราชทาน
พระราชานุญาตให้สภากาชาด็ไทยู่ จัด็ตั�ง “ครัวพระราชทาน อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่” ขึ้่�น
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เพ่�อประกอบอาหารปรุงสุกใหม�สำาหรับนำาไปมอบให้แก�
ประชาชนในพ่� น ท่� ต� า งๆ อั น สอด็คล้ อ งกั บ ภารกิ จ ขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ในการปฏิิ บั ติ ง านด็้ า นมนุ ษ ยู่ธิรรมตาม
หลักการกาชาด็สากล
ตัง� แต�วนั ท่� 8 พฤษภาคม - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ครัวพระราชทาน อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่
ประกอบอาหารปรุงสุกใหม� รวมทั�งสิ�น 188,477 ชุด็ นำาไป
มอบให้ประชาชนและแรงงานต�างด็้าว ในพ่�นท่� 8 จังหวัด็
ได็้แก� จังหวัด็สมุทรสาคร สระแก้ว นนทบุร่ ขึ้อนแก�น
นครราชส่มา เช่ยู่งรายู่ นราธิิวาส และกรุงเทพมหานคร
นอกจากน่�สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ โด็ยู่สถืาน่
กาชาด็ท่� 3 จังหวัด็เช่ยู่งใหม� สถืาน่กาชาด็ท่� 4 จังหวัด็
นครราชส่มา สถืาน่กาชาด็ท่� 5 จังหวัด็สมุทรปราการ สถืาน่
กาชาด็ท่� 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเก่ยู่รติฯ จังหวัด็สระแก้ว
สถืาน่กาชาด็ท่� 7 จังหวัด็อุบลราชธิาน่ และสถืาน่กาชาด็
เทพรั ต น์ (สถืาน่ ก าชาด็ท่� 13) จั ง หวั ด็ ตาก ร� ว มกั บ
เหล�ากาชาด็จังหวัด็เช่ยู่งใหม� นครราชส่มา สมุทรปราการ สระแก้ว อุบลราชธิาน่ และตาก จัด็ตั�งครัวเคล่�อนท่�
สภากาชาด็ไทยู่ ณ์ สถืาน่กาชาด็ทั�ง 6 แห�งขึ้้างต้น จัด็ทำาอาหารปรุงสุกทุกวัน เพ่�อแจกจ�ายู่ให้กับประชาชนและ
ชุมชนในพ่�นท่� ตั�งแต�วันท่� 29 เมษายู่น ถื่ง 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวม 19,800 ชุด็
• โคืรงการรวมใจติ์้าน้ภัยู่ COVID-19 ใน้กลุ�มแรงงาน้ข้ามชิาติ์ิ
สภากาชาด็ไทยู่ร� ว มกั บ สหพั น ธิ์ ส ภากาชาด็และสภาเส่� ยู่ ววงเด็่ อ นแด็งระหว� า งประเทศ (IFRC)
คณ์ะกรรมการกาชาด็ระหว�างประเทศ (ICRC) เคร่อขึ้�ายู่องค์กรด็้านประชากรขึ้้ามชาติ (MWG) และยู่่นิเซึ่ฟ้
ประเทศไทยู่ จั ด็ โครงการรวมใจต้ า นภั ยู่ โควิ ด็ -19 ในกลุ� ม แรงงานขึ้้ า มชาติ จั ด็ ทำา ขึ้่� น เพ่� อ ให้ ก ลุ� ม ประชากร
และแรงงานขึ้้ามชาติได็้รับการด็่แลอยู่�างทั�วถื่งเท�าเท่ยู่มตามหลักมนุษยู่ธิรรมตลอด็จนช�วยู่ให้มาตรการควบคุม
การแพร�กระจายู่ขึ้อง COVID-19 เป็นไปอยู่�างม่ประสิทธิิภาพ ระหว�างเด็่อนพฤษภาคม - ธิันวาคม พ.ศ. 2563
ด็ังน่�
1. ผลิตและแจกจ�ายู่ส่อ� ประชาสัมพันธิ์ โครงการฯ
ได็้ แ ก� ส่� อ ประชาสั ม พั น ธิ์ ใ ห้ ค วามร่้ ภ าษาไทยู่ เม่ ยู่ นมา
กัมพ่ชา และเว่ยู่ด็นาม ในร่ปแบบขึ้องโปสเตอร์ แผ�นพับ
นิทาน และ VDO Clip
2. ผลิ ตและแจกจ�า ยู่หน้ ากากอนามั ยู่ แบบผ้ า
สำา หรั บ เด็็ ก จำา นวน 90,381 ชิ� น และผ่้ ใ หญ� จำา นวน
452,368 ชิน� รวมถื่งแอลกอฮอล์เจล จำานวน 54,919 หลอด็
และเคร่�องวัด็อุณ์หภ่มิร�างกายู่ 1,034 เคร่�อง
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3. จัด็หาเคร่อ� งอุปโภค-บริโภค (ชุด็ธิารนำ�าใจก่ช้ ว่ ติ
ฝึ่าวิกฤตโควิด็-19) จำานวน 27,440 ชุด็
4. จั ด็ กิ จ กรรมอบรมอาสาสมั ค รสาธิารณ์สุ ขึ้
ต�างด็้าว ในพ่น� ท่� 8 จังหวัด็ท่�ม่แรงงานขึ้้ามชาติอาศัยู่อยู่่�เป็น
จำานวนมาก ได็้แก� กรุงเทพมหานคร ชลบุร่ นครปฐม นนทบุร่
ปทุมธิาน่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และตาก โด็ยู่คัด็
แรงงานขึ้้ามชาติท่�ต้องการทำางานจิตอาสามาอบรมให้เป็น
อาสาสมัครสาธิารณ์สุขึ้แรงงานต�างด็้าว (อสต.) โด็ยู่อบรม
ความร่้เก่�ยู่วกับโรค COVID-19 และการใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัยู่” ในการรายู่งานผ่้ท่�ม่อาการสงสัยู่โรค COVID-19
ทั�งน่�ม่ อสต. ผ�านการอบรมแล้วทั�งสิ�น 2,866 คน
5. ศ่กษาเก่�ยู่วกับ “มาตรการช�วยู่เหล่อแรงงานขึ้้ามชาติในประเทศไทยู่ในสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็
ขึ้องโรค COVID-19” ได็้เก็บรวบรวมขึ้้อม่ลจากกลุ�มแรงงานขึ้้ามชาติท่�ได็้รับการช�วยู่เหล่อภายู่ใต้โครงการ จำานวน
423 ตัวอยู่�าง โด็ยู่ใช้แบบสอบถืามเป็นเคร่�องม่อในการเก็บขึ้้อม่ล เพ่�อนำาผลการศ่กษามาพัฒนาและปรับปรุง
ความช�วยู่เหล่อต�อไป

ก�รฟ้้�นำฟ้่ หลังเกิดภัย
1. โค์ริงก�ริพิั ฒนั�ริะบบนัำ�� สำ่ข์�ภิบ�ลุ่ แลุ่ะก�ริสำ�งเสำริิมสำ่ข์อนั�มัยุแก�โริงเริียุนัที�
ได้ริับผู้ลุ่กริะทบจั�กอ่ทกภัยุ ปี พิ.ศั. 2554

หลังจากติด็ตั�งเคร่�องกรองนำ�าระบบร่เวอร์สออสโมซึ่ิส จำานวน 50 เคร่�อง แก�โรงเร่ยู่นท่�ขึ้าด็แคลน
นำ�าสะอาด็ โด็ยู่ม่การสำารวจความต้องการเคร่�องกรองนำา� ในพ่น� ท่� 10 จังหวัด็ ได็้แก� จังหวัด็ระยู่อง พระนครศร่อยูุ่ธิยู่า
นครนายู่ก ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ กาญจนบุร่ นครปฐม สิงห์บรุ ่ ชัยู่นาท และอุตรด็ิตถื์ เป็นท่เ� ร่ยู่บร้อยู่แล้ว สำานักงาน
บรรเทาทุกขึ้์ฯ ได็้ปฏิิบัติงานส�งเสริมสุขึ้อนามัยู่ตามโครงการนำ�าด็่�มสะอาด็ กาชาด็-ด็าว เพ่�อนักเร่ยู่น ในพ่�นท่�จังหวัด็
กาญจนบุร่ ระยู่อง ฉะเชิงเทรา นครนายู่ก และพระนครศร่อยูุ่ธิยู่า
2. กิจักริริมก�ริมอบช่ดสำ่ข์อนั�มัยุสำำ�หริับผู้่้ท�ีได้ริับผู้ลุ่กริะทบจั�กก�ริแพิริ�ริะบ�ด
ข์อง COVID-19

เน่อ� งจากชุด็สุขึ้อนามัยู่ เป็นรายู่การท่ม� อบสำาหรับ
ผ่้ ป ระสบสาธิารณ์ภั ยู่ เพ่� อ ช� ว ยู่เหล่ อ เก่� ยู่ วกั บ อนามั ยู่
ส� ว นบุ คคล โด็ยู่ด็ำาเนินการควบค่�ไปกับกิจกรรมด็้ านนำ�า
สุ ขึ้ าภิ บ าลและการส� ง เสริ ม สุ ขึ้ อนามั ยู่ (WASH) ทั� ง น่�
สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์ฯ ได็้รบั การสนับสนุนงบประมาณ์จาก
คณ์ะกรรมการกองทุนจักรพรรด็ิน่โชเก็น จำานวน 17,000
ด็อลลาร์สหรัฐ หร่อประมาณ์ 527,000 บาท ซึ่่�งสามารถื
นำา มาจั ด็ ชุ ด็ สุ ขึ้ อนามั ยู่ ได็้ 1,000 ชุ ด็ และชุ ด็ อนามั ยู่
ประจำาเด็่อนได็้ 1,000 ชุด็ เพ่�อมอบให้กับผ่้ท่�ได็้รับผลกระทบจากการแพร�ระบาด็ขึ้อง COVID-19 ในพ่�นท่�จังหวัด็
สมุทรสาคร นครนายู่ก ชัยู่นาท กาญจนบุร่ ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร
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ยุทธีศ�สติร์ที� 4 ก�รพิั ฒนำ�และส่งเสริมคำุณภ�พิชีวัิติ
ขุอุงประช�ชนำ
1. ง�นัพิั ฒนั�ค์่ ณ ภ�พิชี วิ ต ที� ดี ข์ องผู้่้ สำ่ ง อ�ยุ่ อ ยุ� � งริอบด้ � นัต�มเกณฑ์์ ข์ อง
สำภ�ก�ช�ดไทยุ

1.1 ด็ำาเนินการพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตขึ้องผ่้ส่งอายูุ่
โด็ยู่การฝึึ ก อบรมหลั ก ส่ ต รการด็่ แ ลตนเองขึ้องผ่้ ส่ ง อายูุ่
ม่ ผ่้ เขึ้้ า รั บ การอบรม 462 รายู่ และหลั ก ส่ ต รการด็่ แ ล
ผ่้ ส่ ง อายูุ่ สำา หรั บ อาสาสมั ค ร/ผ่้ ด็่ แ ลผ่้ ส่ ง อายูุ่ ม่ ผ่้ เขึ้้ า รั บ
การอบรม 344 รายู่
1.2 ด็ำาเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบด็้านการพัฒนา
คุ ณ์ ภาพช่ วิ ต ขึ้องผ่้ ส่ ง อายูุ่ โด็ยู่ด็ำา เนิ น การรวมทั� ง สิ� น
12 ชุมชน ในพ่�นท่�กรุงเทพมหานคร 2 ชุมชน จังหวัด็
เช่ยู่งใหม� 1 ชุมชน จังหวัด็นครราชส่มา 2 ชุมชน จังหวัด็สมุทรปราการ 1 ชุมชน จังหวัด็สระแก้ว 1 ชุมชน จังหวัด็
อุบลราชธิาน่ 1 ชุมชน จังหวัด็ประจวบค่ร่ขึ้ันธิ์ 1 ชุมชน จังหวัด็นครศร่ธิรรมราช 1 ชุมชน จังหวัด็ตาก 1 ชุมชน และ
จังหวัด็พังงา 1 ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมขึ้องผ่ส้ ง่ อายูุ่ โด็ยู่จัด็สถืานท่ด็� แ่ ลผ่ส้ ง่ อายูุ่แบบเช้าไปเยู่็นกลับ (Day
Care) ณ์ สถืาน่กาชาด็ท่� 2 สุขึุ้มาลอนามัยู่ กรุงเทพฯ และสถืาน่กาชาด็หัวหินเฉลิมพระเก่ยู่รติ
2. ก�ริอบริมปฐมพิยุ�บ�ลุ่

จำานวน 51 ครั�ง โด็ยู่ม่ผ่้เขึ้้ารับการอบรม รวมทั�งสิ�น 2,162 รายู่ แบ�งเป็นการอบรมหลักส่ตร 1 วัน
(6 ชั�วโมง) จำานวน 33 ครั�ง และอบรมเป็นรายู่หัวขึ้้อ (ตำ�ากว�า 4 ชั�วโมง) จำานวน 18 ครั�ง

3. ก�ริสำงเค์ริ�ะห์ผู้่้ด้อยุโอก�สำ

ด็้วยู่การมอบเคร่�องอุปโภค บริโภค ยู่า และเวชภัณ์ฑู์ตามความจำาเป็นและการร้องขึ้อ รวมทั�งสิ�น
163,425 รายู่

4. โค์ริงก�ริริถิ่ตัดแว�นัสำ�ยุต�เค์ลุ่่�อนัที�สำภ�ก�ช�ดไทยุ เพิ่� อเด็กนัักเริียุนัในัชนับท

คณ์ะจักษุแพทยู่์รว� มกับเหล�ากาชาด็จังหวัด็ สำานักงานเขึ้ตการศ่กษา สาธิารณ์สุขึ้จังหวัด็ หน�วยู่งานภาครัฐ
และเอกชน ในปีงบประมาณ์ 2563 จำานวน 1 ครั�ง 1 จังหวัด็ ได็้แก� โรงเร่ยู่นห้วยู่ยู่อด็ จังหวัด็ตรัง ม่โรงเร่ยู่นเขึ้้าร�วม
การตรวจวัด็สายู่ตาเบ่�องต้น 146 โรงเร่ยู่น เด็็กท่�ได็้รับการตรวจวัด็สายู่ตา 1,914 รายู่ เด็็กท่�ได็้รับแว�น 1,333 รายู่
จำาแนกเป็น สายู่ตาสั�น 958 รายู่ สายู่ตายู่าว 200 รายู่ สายู่ตาเอ่ยู่ง 175 รายู่ พบป่ญหาโรคตา 74 รายู่
5. ศั่นัยุ์จัักษ์่ม�ตริแลุ่ะแว�นัต�สำภ�ก�ช�ดไทยุ

เป็นศ่นยู่์ให้บริการตรวจวัด็สายู่ตาและประกอบแว�นตาแก�ประชาชนทั�วไป และผ่้ด็้อยู่โอกาสโด็ยู่บุคลากร
ท่�ม่ความร่้ ความชำานาญเฉพาะทาง สามารถืให้บริการได็้ครบวงจรด็้วยู่อุปกรณ์์ต�างๆ ท่�ถื่กต้องและทันสมัยู่ตามหลัก
วิชาการ พร้อมให้คำาแนะนำาสำาหรับผ่้ท่�ม่ป่ญหาทางสายู่ตา
ปีงบประมาณ์ 2563 ศ่นยู่์จักษุมาตรและแว�นตาสภากาชาด็ไทยู่ ม่ผ่้มารับบริการตรวจวัด็สายู่ตาทั�งสิ�น
3,998 รายู่ ตัด็แว�นสายู่ตา จำานวน 1,603 รายู่ และรับบริการอ่�นๆ จำานวน 2,395 รายู่ ทั�งน่�ได็้ม่การออกหน�วยู่
ให้บริการประชาชนใน 3 จังหวัด็ ได็้แก� จังหวัด็ศร่สะเกษ ชัยู่นาท และกรุงเทพมหานคร ม่ผ่้มารับบริการทั�งสิ�น
362 รายู่ และโครงการแว�นตาเพ่�อพนักงานขึ้ับรถืสภากาชาด็ไทยู่ ม่ผ่้เขึ้้าร�วมโครงการ 107 รายู่
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สำำ�นัักง�นัยุ่วก�ช�ด
วัิสัย์ทัศน์

สร้างคนรุ�นใหม�ขึ้องประเทศให้ม่จิตอาสาและคุณ์ธิรรม เป็นท่�พ่�งพาได็้ขึ้องประชาชนด็้านสุขึ้ภาพอนามัยู่
ในทุกพ่�นท่�
พั นธกิจ

1. สร้างจิตอาสาในเยู่าวชนไทยู่
2. เสริมสร้างความร่้และทักษะขึ้องเยู่าวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาด็ไทยู่ ท่�ม่ความร่้ความ
สามารถืม่ทักษะท่�สามารถืปฏิิบัติงานอาสาสมัครได็้
3. เร�งด็ำาเนินการตามนโยู่บายู่อาสาสมัครสภากาชาด็ไทยู่โด็ยู่ขึ้ยู่ายู่ความร�วมม่อกับเคร่อขึ้�ายู่ และ
ใช้กระบวนการท่�เป็นนวัตกรรมด็้านโซึ่เช่ยู่ลม่เด็่ยู่ในการติด็ต�อส่�อสารกับอาสาสมัครและอาสายูุ่วกาชาด็
ย์่ทธศาสตร์

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 4 : การพัฒนาและส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิตขึ้องประชาชน
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 8 : คุณ์ภาพช่วิตท่�ด็่ขึ้่�นขึ้องผ่้ส่งอายูุ่ เด็็ก และเยู่าวชนท่�ด็้อยู่โอกาสตามต้นแบบขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 5 : ระบบการบริหารจัด็การแบบบ่รณ์าการเชิงรุก
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 9 : ระบบบริหารจัด็การอาสาสมัครแบบบ่รณ์าการ
ปี พ.ศ. 2563 ตลอด็ระยู่ะเวลาท่ผ� า� นมา สำานักงานยูุ่วกาชาด็มุง� เน้นการขึ้ับเคล่อ� นกิจกรรมสำาหรับเยู่าวชน
เพ่�อสร้างคนรุ�นใหม�ขึ้องประเทศให้ม่จิตอาสาและคุณ์ธิรรมเป็นท่�พ่�งพาได็้ขึ้องประชาชนด็้านสุขึ้ภาพอนามัยู่
ในทุกพ่�นท่�และด็ำาเนินการตามนโยู่บายู่อาสาสมัครสภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่ขึ้ยู่ายู่ความร�วมม่อกับภาค่เคร่อขึ้�ายู่
และใช้โซึ่เช่ยู่ลม่เด็่ยู่ในการติด็ต�อส่�อสารกับอาสาสมัครและอาสายูุ่วกาชาด็ รวมทั�ง สร้างส่�อนวัตกรรมให้ความร่้
ด็้านสุขึ้ภาพอนามัยู่ส่�ประชาชน
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แผู้น้ภ่มิแสด็งผู้ลการด็ำาเน้ิน้งาน้ ปีงบประมาณ 2563 ของสำาน้ักงาน้ยูุ่วกาชิาด็

ผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรม
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์
อาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียน

จากแผนภ่มิแสด็งผลการด็ำาปีเนิ2561
นงานปีงบประมาณ์
านักงานยูุ่วกาชาด็ มุ�งเน้นในการสร้าง
ปี 2562 2563 ขึ้องสำ
ปี 2563
ศักยู่ภาพอาสายูุ่วกาชาด็โด็ยู่ใช้กระบวนการจัด็อบรมให้ความร่้ด็้านปฐมพยู่าบาลและการด็่แลผ่้ส่งอายูุ่ โด็ยู่ม่อาสา
ยูุ่วกาชาด็ท่�ผ�านการอบรม จำานวน 37,360 คน รวมทั�งส�งเสริมสนับสนุนและขึ้ับเคล่�อนบทบาทอาสายูุ่วกาชาด็ใน
ด็้านการช�วยู่เหล่อสังคม ชุมชน และ เป็นท่�พ่�งพาขึ้องประชาชนอยู่�างแท้จริงในภาวะวิกฤต เก่�ยู่วกับโรคระบาด็
และภัยู่พิบัติ โด็ยู่ม่ประชาชนท่�ได็้รับประโยู่ชน์ 316,886 คน จากการปฏิิบัติงานด็้านการบำาเพ็ญประโยู่ชน์ขึ้อง
อาสายูุ่วกาชาด็
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ผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรม
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์
อาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียน
แผู้น้ภ่มิแท�งเปรียู่บเทียู่บผู้ลการด็ำาเน้ิน้งาน้ปีงบประมาณ 2561 – 2563 ของสำาน้ักงาน้ยูุ่วกาชิาด็

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

จากขึ้้ อ ม่ ล เปร่ ยู่ บเท่ ยู่ บผลการด็ำา เนิ น งานขึ้องสำา นั ก งานยูุ่ ว กาชาด็ปี ง บประมาณ์ 2561 - 2563
พบว�า สำานักงานยูุ่วกาชาด็ด็ำาเนินงานตามนโยู่บายู่อาสาสมัครสภากาชาด็ไทยู่ได็้อยู่�างประสบความสำาเร็จ เน่�องจาก
ม่กระบวนการสรรหาอาสาสมัครและประมวลผล จัด็เก็บขึ้้อม่ลในระบบอาสาสมัครขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ระบบ VTRIS
และม่กระบวนการพัฒนาศักยู่ภาพความร่้ความสามารถืขึ้องบุคคลากรภาค่เคร่อขึ้�ายู่ อาสาสมัครสภากาชาด็ไทยู่
และอาสายูุ่วกาชาด็ให้ม่ความร่้ ความสามารถืและม่ความพร้อมในการเป็นท่�พ่�งพาขึ้องประชาชนได็้อยู่�างแท้จริง
โด็ยู่ม่การปรับการด็ำาเนินงานตามสภาวะแวด็ล้อมทางสังคม ด็ังจะเห็นได็้อยู่�างประจักษ์ชด็ั ว�า ในปีงบประมาณ์ 2563
เป็ น ปี ท่� ป ระเทศไทยู่ประสบกั บ การระบาด็ขึ้องโรคอุ บั ติ ใ หม� โรคติ ด็ เช่� อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ได็้ขึ้ยู่ายู่ขึ้อบเขึ้ตการแพร�โรคออกเป็นวงกว้างกระจายู่ออกไปในหลายู่เขึ้ตพ่น� ท่� และการตรวจพบผ่ป้ ว่ ยู่ยู่่นยู่ันติด็เช่อ�
รายู่ใหม�โด็ยู่เฉพาะกรณ์่ท่�เป็นการติด็เช่�อภายู่ในประเทศม่จำานวนเพิ�มส่งขึ้่�นในแต�ละวัน นอกจากภัยู่จากโรคระบาด็
แล้วนั�นประเทศไทยู่และประชาชนในเขึ้ตภ่มิภาคต�างๆ ยู่ังประสบภัยู่ธิรรมชาติ เช�น อุทกภัยู่และภัยู่หนาว ด็ังนั�น
ในปีงบประมาณ์ 2563 จ่งมุ�งเน้นสนับสนุนให้อาสายูุ่วกาชาด็ปฏิิบัติงานด็้านการบำาเพ็ญประโยู่ชน์เพ่�อช�วยู่เหล่อ
ประชาชนได็้ทันท�วงท่
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ในระหว�างเด็่อนเมษายู่น – มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 รวมพลังอาสายูุ่วกาชาด็ จัด็กิจกรรมในโครงการ
“อาสาพาพิชิตโควิด็-19” โด็ยู่ม่วัตถืุประสงค์เพ่�อสร้างชุมชนเฝึ้าระวังป้องกันโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ม่การจัด็กิจกรรมในพ่�นท่�ชุมชนต�างๆ เช�น ชุมชนวัด็มะกอกกลางสวน ชุมชนอาเซึ่่ยู่น ชุมชนคลองเตยู่
และชุมชนหลังวัด็ปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
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ร�วมรณ์รงค์มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โด็ยู่การรณ์รงค์เว้นระยู่ะห�างทางสังคม (Social Distancing ต้านภัยู่ COVID-19)

รวมพลังอาสายูุ่วกาชาด็และหน�วยู่งานภาค่เคร่อขึ้�ายู่ ตัด็เยู่็บหน้ากากอนามัยู่ชนิด็ผ้าขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
เพ่�อแจกจ�ายู่ให้กับประชาชน จำานวน 300,000 ชิ�น ซึ่่�งนับได็้ว�าเป็นการด็ำาเนินกิจกรรมจิตอาสาในการให้ความช�วยู่เหล่อ
ขึ้องประชาชนได็้ทันต�อสถืานการณ์์และความต้องการขึ้องประชาชน
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วันท่� 6 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 นายู่ศุภชัยู่ สกุลแก้ว ผ่้อำานวยู่การกศน.เม่องนครศร่ธิรรมราช นำาสมาชิกชมรมอาสายูุ่วกาชาด็
ลงพ่�นท่� กศน.ตำาบลโพธิิ�เสด็็จ สำารวจความเส่ยู่หายู่ ซึ่่�งได็้รับผลกระทบจากอุทกภัยู่ โด็ยู่ภายู่หลังนำ�าลด็ ได็้ระด็มพลังอาสายูุ่วกาชาด็
ร�วมทำาความสะอาด็ ขึ้ัด็ล้างพ่�น จัด็เก็บชั�นวางหนังส่อและสิ�งขึ้องท่�ถื่กกระแสนำ�าพัด็พาไป เพ่�อฟ้้�นฟ้่สภาพให้กลับค่นส่�สภาวะปกติ

วันท่� 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อาสายูุ่วกาชาด็บำาเพ็ญประโยู่ชน์ปรับภ่มิทัศน์ สนามเด็็กเล�นและลานออกกำาลังกายู่
ให้กับชุมชนวัด็มะกอกกลางสวน เขึ้ตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด
วัิสัย์ทัศน์

เป็นแหล�งสรรหาฝึึกอบรม และระด็มอาสากาชาด็ท่ม� ค่ ณ์
ุ ภาพเพิม� ขึ้่น� เพ่อ� ปฏิิบตั กิ ารช�วยู่เหล่อผ่ด็้ อ้ ยู่โอกาส
รวมทั�งผ่้ประสบอุทกภัยู่ และรับใช้สังคมตามภารกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่

พั นธกิจ

1. พัฒนาฝึึกอบรมอาสากาชาด็ให้มป่ ระสิทธิิภาพและสามารถืระด็มอาสากาชาด็ ในการช�วยู่ปฏิิบตั ภิ ารกิจ
ต�างๆ ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ได็้ทันท�วงท่
2. ให้การส�งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณ์ค�าช่วิตผ่้ด็้อยู่โอกาสและผ่้ประสบอุทกภัยู่
ปณิธานอาสากาชาด

สำานักงานอาสากาชาด็มุ�งหวังให้อาสาสมัครตระหนักถื่งการเป็นอาสากาชาด็ท่�ด็่ เพ่�อสร้างพลังแห�ง
จิตอาสาท่�เต็มเปี�ยู่ม จ่งมุ�งปฏิิบัติภารกิจอยู่�างสุด็กำาลังให้สมกับ คำาว�า “อาสาด็้วยู่ใจบริสุทธิิ�” ตามปณ์ิธิานท่�ว�า
“เราจะตั�งมั�นช�วยู่เหล่อผ่้อ�่นด็้วยู่ความเมตตากรุณ์า ม่มนุษยู่ธิรรม ม่ความเป็นกลาง ไม�เล่อกปฏิิบัติ เส่ยู่สละ
และม่จิตบริการเพ่�อพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตขึ้องปวงชน”
กิจกรรมวัันคุลุ่้าย์วัันสถุาปนาสำานักงานอาสากาชาด 80 ปี

วั น ท่� 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2563 สมเด็็ จ
พระเจ้าล่กเธิอ เจ้าฟ้้าพัชรกิตยู่ิ าภา นเรนทิราเทพยู่วด็่
กรมหลวงราชสาริณ์่สิรพัชร มหาวัชรราชธิิด็า เสด็็จ
แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธิอ พระองค์เจ้าโสมสวล่
กรมหม่น� สุทธินาร่นาถื ในงาน “วันคล้ายู่วันสถืาปนา
สำานักงานอาสากาชาด็ 80 ปี” ณ์ ชั�น 12 อาคาร
ภ่มสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
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ในการน่� สมเด็็จพระเจ้าล่กเธิอ เจ้าฟ้้าพัชรกิติยู่าภา นเรนทิราเทพยู่วด็่ กรมหลวงราชสาริณ์่สิริพัชร
มหาวัชรราชธิิด็า พระราชทานพระวโรกาสให้ เร่อเอก นายู่แพทยู่์ปริญญา พลังวชิรา นายู่กสโมสรอาสากาชาด็
เฝึ้าถืวายู่เอกสารอาสาสาร จากนั�น พระราชทานเขึ้็มท่�ระล่กแก�นางสาวมัลลิกา พิพัฒน์ว่รวัฒน์ ผ่้แทนอาสากาชาด็
และพระราชทานชุด็เยู่่�ยู่มบำารุงขึ้วัญผ่้ป่วยู่แก�นางจุฑูามาศ อรรคเศรษฐัง ผ่้แทนอาสากาชาด็

ต� อ มา พระราชทานพระวโรกาสให้
คณ์ะบุ ค คลต� า งๆ เฝึ้ า ถืวายู่เงิ น เพ่� อ ทรงใช้ ส อยู่
ตามพระอัธิยู่าศัยู่ จำานวน 4 รายู่ และถืวายู่เงิน
สมทบทุ น ม่ ล นิ ธิิ อ าสาเพ่� อ นพ่� ง (ภาฯ) ยู่ามยู่าก
สภากาชาด็ไทยู่ จำานวน 6 รายู่
จากนั� น เสด็็ จ ออกจากห้ อ งประชุ ม
พร้ อ มทอด็พระเนตรนิ ท รรศการ “สายู่ธิารแห� ง
พระกรุณ์าธิิคุณ์” และเสด็็จไปยู่ังบริเวณ์พิธิ่ปล�อยู่
ขึ้บวนคาราวานเยู่่�ยู่มผ่้ป่วยู่ท่�บ้าน ณ์ ลานด็้านหน้า
อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
ทรงโบกธิงปล�อยู่คาราวานเยู่่�ยู่มบ้าน จำานวน 10 คัน
เพ่� อ ส่ บ สานพระปณ์ิ ธิ านแห� ง พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธิอ
พระองค์เจ้าโสมสวล่ กรมหม่�นสุทธินาร่นาถื ท่�ทรงม่
ต� อ สำา นั ก งานอาสากาชาด็มาโด็ยู่ตลอด็ ตั� ง แต� ปี
พ.ศ. 2537 ทรงพระกรุณ์ารับโครงการ “อาสากาชาด็
ฟ้้� น ฟ้่ สุ ขึ้ ภาพถื่ ง บ้ า น” ไว้ ใ นพระอุ ป ถืั ม ภ์ จนถื่ ง
ป่จจุบัน นับเป็นเวลากว�า 20 ปี ท่�ทรงงานด็้าน
สั งคมสงเคราะห์ และสาธิารณ์สุ ขึ้ด็้ วยู่พระวิ ริยู่ ะ
อุตสาหะ
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การปล� อ ยู่คาราวานเยู่่� ยู่ ม
ผ่้ป่วยู่ในครั�งน่� เป็นการเยู่่�ยู่มผ่้ป่วยู่ท่�อยู่่�
ในโครงการอาสากาชาด็ฟ้้�นฟ้่สุขึ้ภาพ
ถื่งบ้าน โด็ยู่คาราวานครัง� น่จะออกเยู่่
�
ยู่� ม
ผ่้ป่วยู่ จำานวน 10 รายู่ ประกอบด็้วยู่
ผ่้ ป่ ว ยู่โรคหลอด็เล่ อ ด็สมอง ผ่้ ป่ ว ยู่
หลังการผ�าตัด็หลอด็เล่อด็หัวใจ เป็นต้น โด็ยู่การเยู่่�ยู่มจะทำาการเยู่่�ยู่มด็้วยู่กันทั�งหมด็ 5 ครั�ง ม่คณ์ะแพทยู่์ พยู่าบาล
นักกายู่ภาพบำาบัด็อาสากาชาด็ เจ้าหน้าท่� ทำาการเยู่่�ยู่มติด็ตามอาการ สังเกตพัฒนาการขึ้องผ่้ป่วยู่ ให้คำาแนะนำากับ
ญาติผ่้ด็่แล มอบถืุงบำารุงขึ้วัญ ขึ้องท่�ระล่ก และ ให้กำาลังใจ ซึ่่�งนำาโด็ยู่ ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์ด็ำารง
เหร่ยู่ญประยู่่ร ผ่้อำานวยู่การสำานักงานอาสากาชาด็ ศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงนิจศร่ ชาญณ์รงค์ หัวหน้าศ่นยู่์
ความเป็นเลิศทางการแพทยู่์ด็้านโรคหลอด็เล่อด็สมองแบบครบวงจร นางสาวเฉลาศร่ เสง่�ยู่ม หัวหน้าพยู่าบาล
โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และคณ์ะอาสากาชาด็
การมอบถุ่งบำาร่งขวััญใหิ้กับหิน�วัย์งานต�างๆ

พระเจ้าวรวงศ์เธิอ พระองค์เจ้าโสมสวล่ กรมหม่�นสุทธินาร่นาถื ทรงม่พระเมตตาแก�พสกนิกร โปรด็ให้
อาสากาชาด็ นำาชุด็เยู่่�ยู่มบำารุงขึ้วัญผ่้ป่วยู่ไปมอบให้กับผ่้ป่วยู่สามัญ และพระภิกษุอาพาธิ ท่�เขึ้้ารับการรักษา
ณ์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา ทหาร ตำารวจ และอาสาสมัคร
ท่�บาด็เจ็บจากราชการสนามในโรงพยู่าบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยู่าบาลตำารวจ และม่ลนิธิิสงเคราะห์เด็็กขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ จำานวน 1,900 ชุด็ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี สำานักงานอาสากาชาด็ เพ่�อน้อมเกล้าน้อมกระหม�อม
ถืวายู่เป็นพระราชกุศลแด็� พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภ่มิพลอด็ุลยู่เด็ชมหาราช บรมนาถืบพิตร และ
สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิต�ิ พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง สภานายู่ิกาสภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่คณ์ะ
ผ่้บริหาร เจ้าหน้าท่� และอาสากาชาด็นำาถืุงบำารุงขึ้วัญไปมอบให้กับผ่้ป่วยู่ตามหอผ่้ป่วยู่ต�างๆ ด็ังน่�
วั น ท่� 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2563 คณ์ะอาสากาชาด็
นำาถืุงบำารุงขึ้วัญไปมอบตามหอผ่ป้ ว่ ยู่ต�างๆ ณ์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
เพ่�อบำารุงขึ้วัญ และกำาลังใจแก�ประชาชน

วั น ท่� 6 สิ ง หาคม พ.ศ. 2563 นางสิ ริ กั น ยู่า ศิ ริ รั ง ษ่
รองผ่้อำานวยู่การสำานักงานอาสากาชาด็ พร้อมด็้วยู่อาสากาชาด็ และ
เจ้าหน้าท่น� ำาชุด็บำารุงขึ้วัญ จำานวน 100 ชุด็ มามอบให้มล่ นิธิสิ งเคราะห์
เด็็ ก ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ เน่� องในวั น คล้ ายู่วั น สถืาปนาสำา นั ก งาน
อาสากาชาด็ครบ 80 ปี โด็ยู่ ม.ร.ว.จิยู่ากร เสสะเวช กรรมการ
อำานวยู่การม่ลนิธิิฯ เป็นผ่้รับมอบ
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วันท่� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายู่กิตติธิัช กลิ�นลอยู่
ผ่้ช�วยู่ผ่้อำานวยู่การสำานักงานอาสากาชาด็ เจ้าหน้าท่� และคณ์ะอาสา
กาชาด็ท่�ปฏิิบัติงานตามพ่�นท่�งานต�างๆ นำาถืุงบำารุงขึ้วัญไปมอบตาม
หอผ่้ป่วยู่ต�างๆ ณ์ โรงพยู่าบาลพระมงกุฎเกล้า เพ่�อบำารุงขึ้วัญ และ
กำาลังใจแก�ประชาชน โด็ยู่ม่ พันเอกวันชัยู่ นคเรศไอศ่รยู่์ ผ่้แทน
ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผ่้รับมอบ
วันท่� 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายู่กิตติธิัช กลิ�นลอยู่
ผ่้ ช� ว ยู่ผ่้ อำา นวยู่การสำา นั ก งานอาสากาชาด็ เจ้ า หน้ า ท่� และคณ์ะ
อาสากาชาด็ นำาถืุงบำารุงขึ้วัญไปมอบให้กับผ่้ป่วยู่ตามหอผ่้ป่วยู่ต�างๆ
ณ์ โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา เพ่อ� บำารุงขึ้วัญและ
กำาลังใจแก�ประชาชน โด็ยู่ม่ผ่้แทนจากฝึ่ายู่การพยู่าบาล โรงพยู่าบาล
สมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา เป็นผ่้แทนรับมอบถืุง
โคุรงการอบรมเชิงปฏิิบัติการสำาหิรับอาสากาชาด “การสร้างคุวัามตระหินักร้้
เพื� อคุวัามเป็นมน่ษ์ย์์ที�สมบ้รณ์แลุ่ะพบส่ขที�ปลุ่าย์ทาง”

สำานักงานอาสากาชาด็ ได็้ให้ความสำาคัญขึ้องการพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตขึ้องอาสากาชาด็ผ่้ส่งอายูุ่และ
ประชาชน โด็ยู่เฉพาะอยู่�างยู่ิ�งการสร้างความตระหนักร่้และทักษะช่วิต การใส�ใจด็่แลตนเองทั�งสุขึ้ภาพกายู่
สุขึ้ภาพใจ สุขึ้ภาพสังคม เพ่�อด็ำารงตนให้ม่คุณ์ภาพช่วิตท่�ด็่สามารถืพ่�งพาตนเองได็้ ลด็การพ่�งพิงหร่อเป็นภาระขึ้อง
ผ่้อ่�นโด็ยู่ไม�จำาเป็น สามารถืค้นพบความสุขึ้ท่�ปลายู่ทาง จวบจนวาระสุด็ท้ายู่ ซึ่่�งเป็นไปตามธิรรมชาติขึ้องช่วิต
ในปีงบประมาณ์ 2563 สำานักงานอากาชาด็ได็้มอบหมายู่ให้ฝึ่ายู่อบรมและประสานงานด็ำาเนินการ
จัด็โครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการสำาหรับอาสากาชาด็ “การสร้างความตระหนักร่้เพ่�อความเป็นมนุษยู่์ท่�สมบ่รณ์์และ
พบสุ ขึ้ ท่� ป ลายู่ทาง” ตาม “ยูุ่ ท ธิศาสตร์ ท่� 5 ผลผลิ ต ท่� 9 การพั ฒ นาคุ ณ์ ภาพช่ วิ ต อาสาสมั ค รผ่้ ส่ ง อายูุ่ ”
ขึ้องสำานักงานอาสากาชาด็ โด็ยู่โครงการด็ังกล�าวต้องการให้อาสากาชาด็นั�น เกิด็ความตระหนักร่้ในตนเอง (Field
of Awareness) (เห็นคุณ์ค�าขึ้องตนเองและผ่้อ่�น ร่้จักวางแผนช่วิต ด็่แลสุขึ้ภาพตนเอง พร้อมเผชิญความจริง
ขึ้องช่วติ ) ตลอด็จนกระบวนการสร้างความเขึ้้าใจเก่ยู่� วกับช่วติ และธิรรมชาติ เกิด็ความอิม� เอมใจ (Fulfillment) และ
การยู่อมรับความเป็นไปในวาระสุด็ท้ายู่ขึ้องช่วิตเพ่�อนำาไปส่�การสร้างสุขึ้ท่�ปลายู่ทาง (Death Acceptance)
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การด็ำาเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิิบตั กิ าร
สำาหรับอาสากาชาด็ “การสร้างความตระหนักร่้เพ่�อ
ความเป็นมนุษยู่์ท่�สมบ่รณ์์และพบสุขึ้ท่�ปลายู่ทาง”
ได็้ ม่ ก ารประชุ ม ระด็มสมอง และกำา หนด็กรอบ
แนวคิ ด็ เพ่� อ ออกแบบเน่� อ หาการอบรมและ
กระบวนการเร่ ยู่ นร่้ โด็ยู่แบ� ง การอบรมออกเป็ น
4 ระยู่ะ ด็ังน่�
ระยู่ะท่� 1 Precaution & Preparation
ระยู่ะท่� 2 Mind Power & Empowerment
ระยู่ะท่� 3 Acceptance & Peace initiative
ระยู่ะท่� 4 Evaluation & Control
ในปี ง บประมาณ์ 2563 ท่� ผ� า นมา ฝึ่ า ยู่
อบรมและประสานงาน สำา นั ก งานอาสากาชาด็
ได็้ด็ำาเนินการอบรมในระยู่ะท่� 1 Precaution &
Preparation โด็ยู่ม่ อ าสากาชาด็ผ� า นการอบรม
ทัง� สิน� 125 คน และเริม� ด็ำาเนินการอบรมในระยู่ะท่� 2
Mind Power & Empowerment ในปีงบประมาณ์
2564 ซึ่่ง� การด็ำาเนินการในระยู่ะท่� 2 น่� ม่การคัด็เล่อก
อาสากาชาด็ท่� ผ� า นการอบรมในระยู่ะท่� 1 เพ่� อ
ทำาหน้าท่�เป็นกระบวนกร (Facilitator) ในการอบรม
ระยู่ะท่� 2 โด็ยู่ม่การเตร่ยู่มความพร้อมขึ้องกระบวนการ
อาสากาชาด็
ติดตามผลุ่การดำาเนินโคุรงการป้องกันหิมอกคุวัันแลุ่ะสิ� งเสพติด (Haze and
Harm Prevention) ณ โรงเรีย์นเฉลุ่ิมพระเกีย์รติ 48 พรรษ์าฯ ตำาบลุ่ต้นธง
อำาเภอเมืองลุ่ำาพ้ น จังหิวััดลุ่ำาพ้ น

สำานักงานอาสากาชาด็ ได็้จัด็โครงการป้องกันหมอกควันและสิ�งเสพติด็ ณ์ โรงเร่ยู่นเฉลิมพระเก่ยู่รติ
48 พรรษาฯ ตำาบลต้นธิง อำาเภอเม่องลำาพ่น จังหวัด็ลำาพ่ น โด็ยู่ม่การอบรมแกนนำาคร่และแกนนำานักเร่ยู่ น
ชั�นมัธิยู่มศ่กษาปีท่� 1 ถื่งชั�นมัธิยู่มศ่กษาปีท่� 6 เร่�อง “การป้องกันหมอกควันและมลพิษ” โด็ยู่วิทยู่ากรอาสากาชาด็
ได็้ให้ความร่้ในเร่�องป่ญหาหมอกควันมลพิษ โด็ยู่เน้นทางด็้านภาคเหน่อซึ่่�งเป็นท่�ตั�งขึ้องโรงเร่ยู่น ป่ญหาหมอกควัน
มลพิ ษ ทางภาคเหน่ อ ยู่ั ง เป็ น ป่ ญ หาหลั ก ท่� โรงเร่ ยู่ นเจอทุ ก ปี โด็ยู่ป่ จ จั ยู่ หลั ก ค่ อ การเผาป่ า เพ่� อ ทำา การเกษตร
รวมถื่งการให้ความร่ห้ ลักการ PDCA ในเบ่อ� งต้น เพ่อ� ให้คณ์
ุ คร่และนักเร่ยู่นนำาไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมหร่อโครงการ
ต�างๆ ให้มป่ ระสิทธิิภาพมากขึ้่น� นอกจากน่�ยู่งั ม่การแลกเปล่ยู่� นประสบการณ์์โด็ยู่ตรงท่�ได็้พบในเม่องท่�ม่ป่ญหามลพิษ
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ติด็อันด็ับโลกและป่ญหาท่�เจอจากหมอกควันมลพิษเพ่�อสร้างความตระหนักให้แก�แกนนำาคร่และนักเร่ยู่น รวมถื่ง
หลักสุขึ้อนามัยู่ท่�ถื่กต้องและการป้องกันเบ่�องต้นจากหมอกควันมลพิษและโควิด็-19 โด็ยู่เจ้าหน้าท่�ฝึ่ายู่กิจกรรม
อาสากาชาด็ ผ่้ประสานโครงการ
นักเร่ยู่นโรงเร่ยู่นเฉลิมพระเก่ยู่รติ 48 พรรษาฯ ได็้ทำาการนำาเสนอโครงการและกิจกรรม ด็ังต�อไปน่�
1. กิจกรรมรักษาสิ�งแวด็ล้อม
นักเร่ยู่นร�วมกิจกรรมคัด็แยู่กขึ้ยู่ะ นำาขึ้ยู่ะมาร่ไซึ่เคิลเป็นขึ้องใช้ใหม� กำาจัด็วัชพ่ช นำาเศษใบไม้ไปทำาปุ๋ยู่
โด็ยู่การเติม EM หล่กเล่�ยู่งการเผา ลด็ป่ญหาหมอกควัน นักเร่ยู่นได็้รับความร่้ถื่งสาเหตุและโทษขึ้องหมอกควัน
ตลอด็จนร่้วิธิ่ป้องกันตนเองจากอันตรายู่ขึ้องฝึุ่น PM 2.5
2. โคืรงการติ์้าน้ยู่าเสพติ์ิด็
หน�วยู่งาน กอรมน. ได็้อบรมให้ความร่้แก�นักเร่ยู่นถื่งโทษและพิษภัยู่ขึ้องยู่าเสพติด็ตั�งแต�บุหร่� ยู่าอ่
ยู่าเค เป็นต้น โด็ยู่นักเร่ยู่นเขึ้้าใจสามารถืร�วมกิจกรรมเด็ินรณ์รงค์ ให้ความร่้แก�ชุมชนต�อไป
3. โคืรงการโรคือ้วน้
คณ์ะคร่แกนนำาได็้คัด็แยู่กนักเร่ยู่นท่�ม่นำ�าหนักเกินเกณ์ฑู์ ให้ความร่้ ปรับเปล่�ยู่นพฤติกรรมในการบริโภค
อาหาร และเขึ้้าร�วมกิจกรรมออกกำาลังกายู่เต้นแอโรบิค ซึ่่�งกำาหนด็ระยู่ะเวลาตามเกณ์ฑู์ในการประเมินการติด็ตาม
ผลงานครัง� น่� คณ์ะคร่แกนนำาและคณ์ะนักเร่ยู่นแกนนำาม่ความเขึ้้าใจด็่ในการด็ำาเนินกิจกรรมคุณ์ภาพตามกระบวนการ
Deming Cycle ครัง� น่จ� ง่ เพิม� เติมความร่ด็้ า้ นเคร่อ� งม่อเพ่อ� เก็บรวบรวมขึ้้อม่ลพ่น� ฐานท่เ� ป็นประโยู่ชน์ ให้เป็นร่ปแบบ
ท่�ง�ายู่ขึ้่�น ค่อ
1. Flow Chart
2. Check Sheet
3. Fish Bone Diagram
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สำำ�นัักง�นัจััดห�ริ�ยุได้

วัิสัย์ทัศน์

เป็นองค์กรท่�ม่ความเช่�ยู่วชาญการจัด็หารายู่ได็้ทุกมิติ

พั นธกิจ

จัด็หาเงินรายู่ได็้ด็้วยู่เทคนิคและวิธิ่การทันสมัยู่ เพ่�อใช้จ�ายู่ในกิจการขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ตามหลัก
มนุษยู่ธิรรม และสานสัมพันธิ์ด็่แลผ่้บริจาค เพ่�อสร้างศรัทธิาแห�งการให้อยู่�างต�อเน่�อง
ย์่ทธศาสตร์

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัด็การแบบบ่รณ์าการเชิงรุก
เป้าหมายู่การให้บริการที� 6 : ม่การบริหารจัด็การทรัพยู่ากรท่�ม่ประสิทธิิภาพโปร�งใสเป็นมาตรฐานเด็่ยู่วกัน และ
สามารถืส่�อสารกับกลุ�มเป้าหมายู่ด็้วยู่ขึ้้อม่ลท่�ถืก่ ต้อง ครบถื้วน เช่�อถื่อได็้ และทันเวลา
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 11 : ระบบการบริหารจัด็การท่�ม่ประสิทธิิภาพ
สำานักงานจัด็หารายู่ได็้ ม่ภารกิจในการจัด็หาเงินรายู่ได็้เพ่�อใช้จ�ายู่ในการด็ำาเนินภารกิจต�างๆ ขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ให้เพ่ยู่งพอ ซึ่่�งแหล�งท่�มาขึ้องเงินรายู่ได็้มาจากการบริจาคขึ้องผ่้ม่จิตศรัทธิา และการจัด็กิจกรรม
หารายู่ได็้ในร่ปแบบต�างๆ สำาหรับกิจกรรมหารายู่ได็้ท่�สำานักงานจัด็หารายู่ได็้จัด็ขึ้่�นในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด็้วยู่
1. งานระดมท่นทางไปรษ์ณีย์์ (Direct mail)

จัด็ทำาชุด็จด็หมายู่ประชาสัมพันธิ์เชิญชวนบริจาคทางไปรษณ์่ยู่ห์ ร่อ Direct mail จำานวน 2 โครงการ ได็้แก�
โครงการรวมใจฝึ่าวิกฤต COVID-19 โครงการศัลยู่กรรมตกแต�งแก้ไขึ้ปากแหว�งเพด็านโหว� และความพิการอ่�นๆ
โด็ยู่ให้รายู่ละเอ่ยู่ด็ต�างๆ เก่�ยู่วกับโครงการพร้อมแนบใบตอบรับการบริจาคท่�ผ่้บริจาคสามารถืแสด็งความประสงค์
ในการบริจาคทั�งเป็นครั�งคราวหร่อเป็นประจำาทุกเด็่อน
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2. งานกิจกรรมหิาราย์ได้ประจำาปี

2.1 งาน้กาชิาด็ประจำาปี พ.ศ. 2563
การจัด็งานกาชาด็ประจำาปี พ.ศ. 2563 จัด็ขึ้่�นในร่ปแบบแพลตฟ้อร์มงานกาชาด็ออนไลน์ บนเว็บไซึ่ต์
www.งานกาชาด็.com ภายู่ใต้แนวคิด็ “Connectivity of Giving #ให้ด็้วยู่ใจไร้พรมแด็น” ระหว�างวันท่�
19 – 29 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 รวม 11 วัน ตลอด็ 24 ชั�วโมง เพ่�อสร้างมิติใหม�ขึ้องการจัด็งานกาชาด็แบบ
New Normal แต�ยู่ังคงไว้ซึ่่�งอัตลักษณ์์ขึ้องงานกาชาด็ประจำาปีและเพ่�อหารายู่ได็้โด็ยู่เสด็็จพระราชกุศลบำารุง
สภากาชาด็ไทยู่
งานกาชาด็ออนไลน์ ม่ ห น� ว ยู่งานท่� เขึ้้ า ร� ว มออกร้ า นรวมทั� ง สิ� น 246 หน� ว ยู่งาน ประกอบด็้ ว ยู่
ร้านโครงการส�วนพระองค์ 9 หน�วยู่งาน ส�วนราชการ จำานวน 5 หน�วยู่งาน เหล�าทัพ สมาคมแม�บ้านฯ จำานวน
10 หน�วยู่งาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน�วยู่งานพลังงาน จำานวน 7 หน�วยู่งาน สถืาบันการศ่กษา จำานวน
6 หน�วยู่งาน สมาคม ชมรม สโมสร จำานวน 8 หน�วยู่งาน บริษัท และห้างร้านต�างๆ จำานวน 197 หน�วยู่งาน
การจัด็งานกาชาด็ในปีน่� สภากาชาด็ไทยู่ ได็้รบั พระมหากรุณ์าธิิคณ์
ุ โปรด็เกล้าโปรด็กระหม�อม พระราชทาน
ร้านสมเด็็จพระบรมราชชนน่พันปีหลวง ร้านสมเด็็จองค์สภานายู่ิกาสภากาชาด็ไทยู่ ร้านม่ลนิธิิส�งเสริมศิลปาช่พ
ในสมเด็็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ �ิ พระบรมราชินน่ าถื พระบรมราชชนน่พนั ปีหลวง ร้านโครงการส�วนพระองค์สวนจิตรลด็า
ร้านอุปนายู่ิกา ร้านม่ลนิธิอิ าสาเพ่อ� นพ่ง� (ภาฯ) ยู่ามยู่าก สภากาชาด็ไทยู่ ร้านม่ลนิธิชิ ยู่ั พัฒนา และร้านโครงการทหาร
พันธิุ์ด็่ นับเป็นพระมหากรุณ์าธิิคุณ์เป็นล้นพ้นอยู่�างหาท่�สุด็มิได็้
และเม่� อ วั น ท่� 19 ธิั น วาคม พ.ศ. 2563 สภากาชาด็ไทยู่ได็้ รั บ พระมหากรุ ณ์ าธิิ คุ ณ์ จากสมเด็็ จ
พระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกาผ่อ้ ำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่
เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเปิด็งานกาชาด็ออนไลน์ ประจำาปี พ.ศ. 2563 ณ์ ห้องประชุม 1210 Auditorium
ชั�น 12 โซึ่น B อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และทรงเยู่่�ยู่มชมกิจกรรมต�างๆ บนแพลตฟ้อร์ม
งานกาชาด็ออนไลน์
โด็ยู่ตลอด็ 11 วัน 24 ชั�วโมง ม่จาำ นวนผ่้เขึ้้าชมงานรวมทั�งสิ�น จำานวน 1,198,677 ครั�ง ม่ยู่อด็ผ่้เขึ้้าชม
กิจกรรมและหน้าเว็บท่�ถื่กเปิด็ทั�งหมด็ (Page views) จำานวน 3,996,294 หน้า โด็ยู่แบ�งเป็นผ่้เขึ้้าชมระบบ
จำานวน 500,360 คน ครอบคลุมพ่�นท่�การใช้งาน 77 จังหวัด็ขึ้องประเทศไทยู่ โด็ยู่กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัด็ท่�ม่
ผ่้เขึ้้าแพลตฟ้อร์มงานกาชาด็ออนไลน์มากท่�สุด็ และจาก 95 ประเทศทั�วโลก โด็ยู่ 5 อันด็ับแรกเขึ้้าใช้งานจาก
ประเทศไทยู่ สหรัฐอเมริกา สาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตยู่ประชาชนลาว สาธิารณ์รัฐสิงคโปร์ และราชอาณ์าจักรกัมพ่ชา
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และม่ ก ารเขึ้้ า ใช้ ง านแพลตฟ้อร์ ม จากประเทศไทยู่มากท่� สุ ด็ สั ด็ ส� วนการเขึ้้ า ใช้ ง านผ� า นอุ ป กรณ์์ ม่อ ถื่ อ 81%
พร้อมยู่ินยู่อมให้ขึ้้อม่ลส�วนบุคคล จำานวน 123,210 คน และร�วมปฏิิบัติภารกิจ e-Passport เพ่�อลุ้นรางวัล
จำานวน 21,753 คน
ม่การใช้จ�ายู่ผ�านระบบทั�งสิ�น 14,281,742.75 บาท แบ�งเป็นยู่อด็บริจาคเงิน จำานวน 562,805 บาท
ยู่อด็บริจาคถืุงธิารนำ�าใจ จำานวน 261,382 บาท ยู่อด็โหวตการประกวด็ร้านค้า จำานวน 444,170 บาท ยู่อด็โหวต
การประกวด็ขึ้วัญใจงานกาชาด็ จำานวน 7,672,112.75 บาท ยู่อด็จองพยู่ากรณ์์ด็่ออนไลน์ จำานวน 279,400 บาท
และยู่อด็การสั�งซึ่่�อสินค้า (e-Commerce) จำานวน 5,061,873 บาท โด็ยู่ม่หน�วยู่งาน/ร้านค้าท่�จำาหน�ายู่สินค้า
ผ�านระบบ e-Commerce บนแพลตฟ้อร์มงานกาชาด็ออนไลน์ จำานวน 126 ร้าน
ด็้านการม่ส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ บนแพลตฟ้อร์มงานกาชาด็ออนไลน์ แบ�งออกเป็น เล�นเกมจำานวน
475,950 ครั�ง เขึ้้าชมบ้านผ่สิง จำานวน 18,492 ครั�ง เขึ้้าชมมอเตอร์ไซึ่ค์ไต�ถืัง จำานวน 11,133 ครั�ง เขึ้้าชมเวท่
การแสด็ง จำานวน 24,717 ครั�ง และเขึ้้าชมการหมุนวงล้อออกสลาก จำานวน 17,152 ครั�ง
ขึ้ณ์ะท่� ผ ลตอบรั บ การเขึ้้ า ชมงานกาชาด็ออนไลน์ จ ากประชาชนท่� ร� ว มตอบแบบสอบถืาม จำา นวน
11,792 คน พบว�าม่ความพ่งพอใจต�อการเท่�ยู่วชมงานกาชาด็ออนไลน์ www.งานกาชาด็.com ใน 14 ด็้าน คิด็เป็น
ค�าเฉล่�ยู่ความพ่งพอใจท่� 3.95 คะแนน จาก 5 คะแนนเต็ม โด็ยู่ได็้แสด็งความคิด็เห็นและให้ขึ้้อเสนอแนะต�อการ
จัด็งานว�า งานกาชาด็ออนไลน์เป็นร่ปแบบท่น� า� สนใจ ม่รป่ ลักษณ์์การออกแบบน�ารัก เหมาะกับยูุ่คสมัยู่ ปลอด็ภัยู่จาก
โรคโควิด็-19 ทำาให้ผท่้ ไ่� ม�เคยู่มางานกาชาด็หร่อคนอยู่่ต� า� งจังหวัด็ได็้มโ่ อกาสเขึ้้าร�วมสัมผัสบรรยู่ากาศขึ้องงานกาชาด็
ในร่ปแบบใหม�ๆ และยู่ังได็้เล่อกซึ่่�อสินค้าท่�หลากหลายู่ อยู่ากให้สภากาชาด็ไทยู่พัฒนาต�อไปและอยู่ากให้จัด็งาน
ในช�วงต้นเด็่อนและเพิ�มวันจัด็งาน
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2.2 งาน้ออกร้าน้คืณะภริยู่าท่ติ์
งานออกร้านคณ์ะภริยู่าท่ต ประจำาปี พ.ศ. 2563 จัด็ขึ้่�นภายู่ใต้แนวคิด็ “Giving Love, Spreading
Happiness” (ส�งต�อความรัก เติมเต็มความสุขึ้) เม่�อวันท่� 22 – 23 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 ณ์ รอยู่ัล พารากอน ฮอลล์
ชั�น 5 ศ่นยู่์การค้าสยู่ามพารากอน โด็ยู่ม่นางด็อลจินสุเรน ท่เซึ่นอายูุ่ซึ่ ภริยู่าเอกอัครราชท่ตสาธิารณ์รัฐมองโกเล่ยู่
เป็นประธิานจัด็งานออกร้านคณ์ะภริยู่าท่ตประจำาปี พ.ศ. 2563 โด็ยู่ในปีน่�ม่ประเทศท่�เขึ้้าร�วมออกร้านทั�งสิ�น
58 ประเทศ ม่ประเทศท่�เขึ้้าร�วมใหม� ได็้แก� สาธิารณ์รัฐมัลด็่ฟ้ส์ สาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตยู่ประชาชนลาว และ
สาธิารณ์รัฐโปแลนด็์
ในการน่� สภากาชาด็ไทยู่ได็้ รั บ พระมหากรุ ณ์ าธิิ คุ ณ์ จากสมเด็็ จ พระกนิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็็ จ
พระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินไป
ทรงเปิด็งานและชมกิจกรรมจากสถืานเอกอัครราชท่ต การจำาหน�ายู่สินค้าจากร้านโครงการส�วนพระองค์ อาทิ
โครงการหลวง ม่ลนิธิิส�งเสริมศิลปาช่พในสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง
ม่ลนิธิแิ ม�ฟ้า้ หลวง ม่ลนิธิสิ ายู่ใจไทยู่ ร้านภ่ฟ้า้ ร้านภัทรพัฒน์ และร้านกาแฟ้ชายู่ทุง� ท่ส� ภากาชาด็ไทยู่ได็้รบั พระราชทาน
ให้มาออกร้านภายู่ในงานและยู่ังม่กิจกรรมอ่�นๆ ท่�สร้างการม่ส�วนร�วม อาทิ กิจกรรมสอยู่ด็าว ซึุ่้มอาหารนานาชาติ
การจัด็แสด็งชุด็ประจำาชาติ และการจำาหน�ายู่กระเป๋าล้อลากท่�เป็นสัญลักษณ์์ขึ้องงานออกร้านคณ์ะภริยู่าท่ต สลาก
คณ์ะภริยู่าท่ต โฟ้โต้บธิ่ รายู่ได็้จากการจัด็งานไปช�วยู่เหล่อ เด็็ก สตร่ ผ่พ้ กิ าร ผ่ส้ ง่ อายูุ่ ในพ่น� ท่ช� นบทและผ่ขึ้้ าด็โอกาส
ในด็้านต�างๆ ตามวัตถืุประสงค์และการจัด็สรรขึ้องคณ์ะกรรมการจัด็งานออกร้านคณ์ะภริยู่าท่ตเพ่�อสนับสนุนการ
ด็ำาเนินงานขึ้องสภากาชาด็ไทยู่

2.3 งาน้กาชิาด็คือน้เสิร์ติ์
เน่�องจากสถืานการณ์์แพร�ระบาด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทัพเร่อจ่งจัด็การแสด็ง
กาชาด็คอนเสิร์ต ครั�งท่� 46 ให้ม่การรับชมในร่ปแบบการ Live สด็ ผ�านทาง Facebook fanpage กองทัพเร่อ
Royal Thai Navy และ Youtube ช�องกาชาด็คอนเสิร์ต ครั�งท่� 46 บรรเลงโด็ยู่วงด็ุริยู่างค์ราชนาว่ เม่�อวันท่�
24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ์ ห้องเจ้าพระยู่า หอประชุมกองทัพเร่อ รายู่ได็้โด็ยู่ไม�หักค�าใช้จ�ายู่ท่ลเกล้าฯ ถืวายู่สมเด็็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ �ิ พระบรมราชินน่ าถื พระบรมราชชนน่พนั ปีหลวง โด็ยู่เสด็็จพระราชกุศลบำารุงสภากาชาด็ไทยู่
สำาหรับการแสด็งกาชาด็คอนเสิร์ตในปีน�ไ่ ด็้รับเก่ยู่รติจากนักร้องรับเชิญ ประกอบด็้วยู่ อาจารยู่์เนาวรัตน์
พงษ์ไพบ่ลยู่์ (ศิลปินแห�งชาติ) อาจารยู่์ธินิสร์ ศร่กลิน� ด็่ (ศิลปินแห�งชาติ) เอ๊ะ จิรากร สมพิทกั ษ์ นิว นภัสสร ภ่ธิรใจ
จิ�ว ปิยู่นุช เส่อจงพร่ และน้องมิ�น ไมค์ทองคำา (มัณ์ทิตา เด็ชปร่ยู่าวด็่) ร�วมด็้วยู่นักร้องวงด็ุริยู่างค์ราชนาว่
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3. งานกิจกรรมหิาราย์ได้ในสถุานการณ์ COVID-19

3.1 การเปิด็รับบริจาคืผู้�าน้บัญ่ชิีธิน้าคืาร
เพ่�อสนับสนุนการด็ำาเนินงานทางการแพทยู่์ มอบชุด็ธิารนำ�าใจก่้ช่วิต อาหารปรุงสุก และหน้ากากอนามัยู่
แบบผ้ า ช� วยู่เหล่ อประชาชนท่� ได็้รับผลกระทบจากสถืานการณ์์ การแพร� ระบาด็ขึ้องเช่� อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ผ�านเหล�ากาชาด็จังหวัด็ทุกจังหวัด็ ทั�งการบริจาคผ�านบัญช่ธินาคารกสิกรไทยู่ เลขึ้ท่� 001-1-34567-0
บัญช่ธินาคารไทยู่พาณ์ิชยู่์ เลขึ้ท่� 045-3-04637-0 และการรับบริจาคเงินจากผ่้ม่จิตศรัทธิาทั�งในร่ปแบบสิ�งขึ้องและ
เงินบริจาคเพ่�อและส�งต�อไปยู่ังผ่้ท่�ได็้รับผลกระทบจากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องเช่�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

3.2 แคืมเปญ่ “63 บาท ส่้ COVID–19 ปี’63”
สภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่สำานักงานจัด็หารายู่ได็้ เปิด็ระด็มทุนแคมเปญ “63 บาท ส่้ COVID-19 ปี’63”
พลังนำ�าใจ 63 บาท แปรเปล่ยู่� นความทุกขึ้์ยู่ากปี พ.ศ. 2563 ขึ้่น� เพ่อ� มอบชุด็ธิารนำ�าใจก่ช้ ว่ ติ ฝึ่าวิกฤต COVID-19 และ
อาหารปรุ ง สุ ก จากครั ว เคล่� อ นท่� ส ภากาชาด็ไทยู่ แก� ป ระชาชนผ่้ ยู่ ากไร้ ผ่้ ด็้ อ ยู่โอกาสท่� ไ ด็้ รั บ ผลกระทบ
ด็้วยู่การ “ป้องกัน” และ “เยู่่ยู่วยู่า” ผ�านสถืาน่กาชาด็ เหล�ากาชาด็ 76 จังหวัด็ กิ�งกาชาด็ 240 อำาเภอ
ทั�วประเทศ ซึ่่�งเปร่ยู่บเสม่อนใยู่แมงมุมในการช�วยู่เหล่อด็้วยู่การสแกน QR CODE E-DONATION หร่อโอนเงินผ�าน
บัญช่ธินาคารกสิกรไทยู่ ระหว�างวันท่� 8 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รวมทั�งสิ�น 63 วัน
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3.3 ไลฟ์คือน้เสิร์ติ์ GIVING LIFVE #ให้ด็้วยู่ใจ
Giving life Music & Talkative COVIDisation เป็นหน่�งในกิจกรรมระด็มทุนในแคมเปญ “63 บาท
ส่้ COVID-19 ปี’63” พลังนำ�าใจ 63 บาท แปรเปล่�ยู่นความทุกขึ้์ยู่ากปี พ.ศ. 2563 เพ่�อแสด็งความขึ้อบคุณ์ทุกนำ�าใจ
ท่�ทุกคนม่ให้กัน และฟ้่งมุมมองการใช้ช่วิตแบบ Now Normal กับ ศ.นพ.ธิ่ระวัฒน์ เหมะจุฑูา ร�วมพ่ด็คุยู่กับ HERO
ชุด็กราวน์ ท่มแพทยู่์ พยู่าบาล จากโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และร�วมประม่ลขึ้องรักจาก อั�ม พัชราภา ไชยู่เช่�อ
วง SCRUBB มิว ศุภศิษฏิ์ จงช่ว่วัฒน์ เป็นต้น

3.4 กิจกรรม Event
กิ จ กรรมหารายู่ได็้ ท่� ไ ด็้ รั บ ความร� ว มม่ อ จากหน� ว ยู่งานทั� ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนต� า งๆ เพ่� อ ส� ง ต� อ
ความช�วยู่เหล่อไปยู่ังผ่้ท่�ได็้รับผลกระทบจากสถืานการณ์์ไวรัส COVID-19 อาทิ PAY IT FORWARD 3 จัด็กิจกรรม
ไทยู่รันร�วมใจส่้ภัยู่โควิด็-19 ร�วมบริจาคให้กับสภากาชาด็ไทยู่ Netmarble Thailand จัด็การแขึ้�งขึ้ันเกมม่อถื่อ
ออนไลน์เพ่�อช�วยู่เหล่อช�วงสถืานการณ์์ COVID-19 Hikvision จัด็กิจกรรม#HIKกำาลังใจ ผ�าน Facebook
แชร์ละ 9 บาท ให้สภากาชาด็ไทยู่ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยู่ Lebua Hotel จัด็กิจกรรม Dinner Charity “you
pay what you feel for this meal” ล่วายู่ส์(R) จัด็โครงการ GIVE POINT, SAVE LIFE ร�วมป่นนำ�าใจผ�านการ
เปล่�ยู่นคะแนนเป็นเงินบริจาค เพ่�อจัด็ซึ่่�อชุด็ธิารนำ�าใจส่้ภัยู่ COVID-19 และสนับสนุนครัวเคล่�อนท่�บริการประชาชน
ทั�วประเทศไทยู่ สมาคมผ่้ส�งออกขึ้้าวไทยู่มอบขึ้้าวสารเพ่�อสนับสนุนครัวเคล่�อนท่�สภากาชาด็ไทยู่ บริษัท ด็ิ เอราวัณ์
กรุ๊ป จำากัด็ (มหาชน) จัด็กิจกรรม 1 วันจากการเขึ้้าพักโรงแรม ฮ็อปอิน มอบให้กาชาด็ บริษัท เชฟ้รอนประเทศไทยู่
สำารวจและผลิต จำากัด็ จัด็โครงการ Humankind เพ่�อส่้วิกฤต COVID-19 สำานักงานตำารวจแห�งชาติ จัด็กิจกรรม
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จิตอาสา บริษัท ไลน์คอมพาน่ ประเทศไทยู่ (จำากัด็) จำาหน�ายู่สติ�กเกอร์ไลน์ชุด็พิเศษ สมทบทุนโครงการ 63 บาท
ส่้ COVID และโรงแรมร่สอร์ทในเคร่อเซึ่็นทารา จัด็กิจกรรม Helping the Heroes เพ่�อช�วยู่เหล่อช�วงสถืานการณ์์
COVID-19
4. งานหิาราย์ได้ร�วัมกับภาคุองคุ์กร (Corporate Giving)

วันท่� 23 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ณ์ ศ่นยู่์การค้าเซึ่็นทรัลเวิลด็์ บริษัท อ่ซึ่่� บายู่ จำากัด็ (มหาชน) จัด็กิจกรรม
ยู่่เมะพลัส “ส�งต�อ...ความห�วงใยู่” ปี 8 (Umay+ “PAY IT FORWARD” 8) ระด็มทุนสนับสนุนงานวิจัยู่
และรักษาโรคมะเร็งแก�ผ่้ด็้อยู่โอกาสผ�านทางสภากาชาด็ไทยู่ เพ่�อการค้นคว้าวิจัยู่รักษาโรคมะเร็ง

5. งานหิาราย์ได้อ�น
ื ๆ

5.1 การรับบริจาคืออน้ไลน้์
เพ่�ออำานวยู่ความสะด็วกให้กับผ่้บริจาคขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ให้สามารถืเขึ้้าถื่งช�องทางในการสนับสนุนการ
ด็ำาเนินภารกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ได็้โด็ยู่ง�ายู่ สะด็วก และรวด็เร็ว สำานักงานจัด็หารายู่ได็้ ได็้พัฒนาช�องทาง
การบริจาคอยู่�างต�อเน่�องทั�งระบบการบริจาคออนไลน์บนเว็บไซึ่ต์สำานักงานฯ www.redcrossfundraising.org
ซึ่่�งสามารถืรับบริจาคผ�านบัตรเครด็ิต โด็ยู่ใช้บริการ KTC Payment gateway, PayPal, K PayPlus และ QR
Payment รวมถื่งร�วมม่อกับหน�วยู่งานท่�ม่ระบบ e-payment อาทิ True Money Wallet, Rabbit Line Pay, SCB
Easy Apps, การ Redeem point บั ต รเครด็ิ ต , Application Xcash และ Platform อ่� น ๆ ได็้ แ ก�
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ต่้ เ ติ ม เงิ น Google Benevity เป็ น ต้ น และการเขึ้้ า ร� ว ม
โครงการรับบริจาคร่ปแบบ Crowdfunding ผ�าน website
“ป่นบุญ”และโครงการ TMB Wealth Reward กับธินาคาร
ทหารไทยู่ จำา กั ด็ (มหาชน) การเปิ ด็ รั บ บริ จ าคผ� า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-donation) ขึ้องกรมสรรพากร การบริจาคเงิน
ผ�านบัญช่หร่อหักคะแนนสะสมผ�าน Application K Plus
Market การรับบริจาครายู่เด็่อนผ�าน Application TrueYou
เพิม� ช�องทางการรับบริจาคท่เ� คาท์เตอร์ชาำ ระเงินในร้านสะด็วกซึ่่อ�
7/11 และร้านค้าท่�ม่สัญลักษณ์์เคาน์เตอร์เซึ่อร์วิส
5.2 สิน้คื้าที�ระลึก
จัด็ทำาสิ�งขึ้องท่�ระล่กเพ่�อใช้เป็นส่�อประชาสัมพันธิ์ส่�อสารแบรนด็์สภากาชาด็ไทยู่ และเพ่�อหารายู่ได็้
บำารุงสภากาชาด็ไทยู่ นำาไปช�วยู่เหล่อผ่้ยู่ากไร้ ผ่้ด็้อยู่โอกาสในสังคม อาทิ ปากกา เส่�อ กระเป๋าล้อลาก เป็นต้น

6. งานกลุ่�องรับบริจาคุ

สำานักงานจัด็หารายู่ได็้ ได็้ด็ำาเนินการตั�งกล�องรับบริจาคอยู่�างต�อเน่�อง โด็ยู่คัด็เล่อกสถืานท่�ท่�ม่ผ่้ใช้บริการ
เป็นจำานวนมาก ม่ผ่้รับผิด็ชอบด็่แลความปลอด็ภัยู่ และได็้ม่การรับบริจาคแบบ Face To Face Approaching โด็ยู่
ออกหน�วยู่รับบริจาคร�วมกับศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
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7. การบริจาคุเงินช�วัย์เหิลุ่ือผ้้ประสบภัย์พิ บัติ

สำานักงานจัด็หารายู่ได็้ เป็นหน�วยู่งานหลักในการเปิด็บัญช่รับบริจาคเพ่�อให้ผ่้ม่จิตศรัทธิาแสด็งนำ�าใจ
ช�วยู่เหล่อผ่้ประสบภัยู่พิบัติต�างๆ โด็ยู่ในปี พ.ศ. 2563 ได็้เปิด็รับบริจาคเพ่�อช�วยู่เหล่อผ่้ประสบภัยู่พิบัติ ทั�งในช�วง
เกิด็เหตุการณ์์และช�วยู่ฟ้้น� ฟ้่หลังภัยู่พิบตั ทิ ง�ั ภายู่ในและต�างประเทศ อาทิ ภัยู่พิบตั นิ ำ�าท�วม และช�วยู่เหล่อสถืานการณ์์
ไฟ้ป่าในประเทศออสเตรเล่ยู่

8. กิจกรรม “สานสัมพั นธ์”

8.1 งาน้สาน้สัมพัน้ธิ์กับกลุ�มเด็็กน้ักเรียู่น้ ภายู่ใติ์้ “กิจกรรม Charity Kids’ club - การออมเพื�อการให้”
เพ่�อเผยู่แพร�ภารกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ สร้างการรับร่้ และความเขึ้้าใจการด็ำาเนินงานสาธิารณ์กุศล
สงเคราะห์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ปล่กฟ้่งการให้ การเอ่�อเฟ้้�อ แบ�งป่นให้เกิด็ขึ้่�นในกลุ�มเด็็กนักเร่ยู่นเพ่�อสร้าง
การม่ส�วนร�วมกับกิจกรรมหารายู่ได็้ขึ้องสำานักงานจัด็หารายู่ได็้ในอนาคต

8.2 หน้ังสั�น้ (Web Film) ชิุด็ “เชิื�อมั�น้พลังไทยู่ เชิื�อใน้พลังบวก”
เพ่อ� เป็นส่อ� กลางในการเผยู่แพร�ประชาสัมพันธิ์ภารกิจ
ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ในฐานะองค์กรสาธิารณ์กุศลท่�ทำาหน้าท่�
ในการบรรเทาทุกขึ้์ บำารุงสุขึ้ บำาบัด็โรค กำาจัด็ภัยู่ ผ่้ท่�ได็้รับ
ผลกระทบจากสถืานการณ์์ภัยู่พิบัติต�างๆ อาทิ ภัยู่พิบัติทาง
ธิรรมชาติ รวมถื่งการแพร�ระบาด็ขึ้องเช่อ� ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เป็นต้น อ่กทั�ง ยู่ังจะก�อให้เกิด็ความเช่�อถื่อ ศรัทธิา ต�อการ
ด็ำาเนินงานขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ และเป็นท่�รับร่้ขึ้องประชาชน
อยู่�างแพร�หลายู่ไปยู่ังกลุ�มเป้าหมายู่ในวงกว้าง สำานักงานจัด็หา
รายู่ได็้จ่งได็้จัด็ทำาหนังสั�นเพ่�อประชาสัมพันธิ์บนส่�อออนไลน์
(Web Film) ชุด็ “เช่�อมั�นพลังไทยู่ เช่�อในพลังบวก”
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ผู้ลการด็ำาเน้ิน้งาน้ของสำาน้ักงาน้จัด็หารายู่ได็้ ประจำาปีงบประมาณ 2563
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สำำ�นัักง�นับริิห�ริทริัพิยุ�กริบ่ค์ค์ลุ่

วัิสัย์ทัศน์

เป็นหน�วยู่งานสนับสนุนกลาง ด็ำาเนินงานเพ่อ� ให้สภากาชาด็ไทยู่ม่การจัด็โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
งานบุคคลอยู่�างม่ประสิทธิิภาพและเป็นธิรรม เหมาะสมกับการเป็นองค์กรสาธิารณ์กุศลระด็ับชาติขึ้นาด็ใหญ� รวมทัง�
จัด็การสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มค่ ณ์
ุ ภาพและม่ความร่้ ความสามารถืในการปฏิิบตั หิ น้าท่ไ� ด็้อยู่�างม่ประสิทธิิภาพ
และประสิทธิิผล เพ่�อให้องค์กรโด็ยู่รวมบรรลุเป้าหมายู่ตามยูุ่ทธิศาสตร์ท่�วางไว้
พันธกิจ

เป็นศ่นยู่์กลางในการบริหารงานบุคคลขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่การจัด็ทำาแผนกลยูุ่ทธิ์ทรัพยู่ากรบุคคล
เริ�มจากการจัด็โครงสร้างองค์กร การวางแผนการบริหารอัตรากำาลัง การพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิิบัติงาน
และตั ว ช่� วั ด็ ผลการด็ำา เนิ น งาน การจั ด็ ทำา โครงสร้ า งค� า ตอบแทน การพั ฒ นาและบริ ห ารสมรรถืนะบุ ค ลากร
การพัฒนาการบริหารและผ่้นำา การบริหารบุคลากรท่�ม่ความสามารถื ตลอด็จนการด็ำาเนินงานเก่�ยู่วกับสวัสด็ิการ
สำาหรับบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่

สมรรถุนะหิลุ่ัก (Core Competency) ของบ่คุลุ่ากรสภากาชาดไทย์

การบริการที�ด็ี (Service with Heart) – การให้บริการแก�ผ่้มาติด็ต�อประสานงาน หร่อผ่้รับบริการ
ไม�ว�าจะเป็นประชาชนหร่อหน�วยู่งานภายู่ในสภากาชาด็ไทยู่ ให้เกิด็ความเขึ้้าใจและพ่งพอใจได็้ตามต้องการ
และความคาด็หวัง ด็้วยู่ความเต็มใจและม่อัธิยู่าศัยู่ไมตร่ท่�ด็่
คืุณธิรรมและจริยู่ธิรรม (Moral & Ethics) – การปฏิิบตั งิ านอยู่�างซึ่่อ� สัตยู่์สจุ ริต ยู่่ด็มัน� ในหลักการกาชาด็
จรรยู่าบรรณ์วิชาช่พ และมาตรฐานคุณ์ธิรรม จริยู่ธิรรมขึ้องบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ เพ่�อด็ำารงไว้ซึ่่�งความถื่กต้อง
เป็นธิรรม
การเรียู่น้ร่้และพัฒน้าติ์น้เองอยู่�างติ์�อเน้ื�อง (Active Learning) – สนใจและกระต่อร่อร้นท่�จะศ่กษา
หาความร่้ในสาขึ้าอาช่พหร่อท่�เก่�ยู่วขึ้้องอยู่�างต�อเน่�อง รวมทั�งนำาความร่้ ท่�ได็้มาประยูุ่กต์และพัฒนาการปฏิิบัติงาน
ให้เกิด็ผลสำาเร็จ ตลอด็จนเผยู่แพร�ความร่้ส่�ผ่้อ่�น
การมุ�งผู้ลสัมฤทธิิ� (Result Oriented) – การแสด็งความพยู่ายู่ามในการทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมายู่
ท่�กำาหนด็ ใช้เวลาและทรัพยู่ากรท่�ม่อยู่�างประหยู่ัด็และกิด็ประโยู่ชน์ส่งสุด็ ม่การปรับปรุงหร่อพัฒนางานให้ม่
ประสิทธิิภาพมากยู่ิ�งขึ้่�น
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การทำางาน้เป็น้ทีม (Team Success) – ความเขึ้้าใจบทบาทขึ้องตนเองในการทำางานร�วมกับผ่้อ่�น
การให้ความร�วมม่อ ช�วยู่เหล่อ และสามารถืส่�อสารให้เกิด็ความเขึ้้าใจท่�ถื่กต้อง เพ่�อนำาท่มไปส่�การบรรลุเป้าหมายู่
การดำาเนินงานตามย์่ทธศาสตร์แลุ่ะเป้าหิมาย์การใหิ้บริการของสภากาชาดไทย์
ประจำาปีงบประมาณ 2563 ภารกิจที�หิน�วัย์งานปฏิิบัติ

1. จัด็ทำาระเบ่ยู่บและโครงสร้างการแบ�งส�วนงาน สำาหรับกลุ�มงานกลยูุ่ทธิ์องค์กร สำานักกฎหมายู่ และ
สำานักงานบริหารทรัพยู่ากรบุคคล
2. สนับสนุนท่�ปร่กษาผ่้รับผิด็ชอบโครงการในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยู่ากรบุคคลขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ ระยู่ะท่� 1 เพ่�อการจัด็ทำากลยูุ่ทธิ์ทรัพยู่ากรบุคคล การประเมินค�างาน โครงสร้างระด็ับชั�นงาน และ
การออกแบบโครงสร้างค�าตอบแทน
3. จัด็ทำาแผนแม�บทเทคโนโลยู่่สารสนเทศและการส่�อสารสภากาชาด็ไทยู่ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ขึ้อง
สำานักงานบริหารทรัพยู่ากรบุคคล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยู่่สารสนเทศด็้านทรัพยู่ากรบุคคลขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ (Human Resources
Management Intelligence System : HRMI) เพ่�อรองรับการทด็แทนระบบ MEIS MENU เด็ิมขึ้องสำานักงาน
บริหารทรัพยู่ากรบุคคล
5. ปรับวิธิ่การเล่�อนเงินเด็่อน/ค�าจ้าง สำาหรับผ่้เกษ่ยู่ณ์อายูุ่การทำางานในปี 2563 และบุคลากรท่�ม่สิทธิิ
ปรับเล่�อนเงินเด็่อน/ค�าจ้าง ประจำาปีงบประมาณ์ 2564 โด็ยู่ปรับจากค�ากลางขึ้องโครงสร้างเงินเด็่อนในแต�ละระด็ับ
6. เปล่�ยู่นวิธิ่การจ้างบุคลากรท่�จ้างด็้วยู่ระเบ่ยู่บสภากาชาด็ไทยู่ ว�าด็้วยู่การพัสด็ุ เป็นการจ้างบุคลากร
ชั�วคราวสภากาชาด็ไทยู่ ว�าด็้วยู่การบริหารงานบุคลากรชั�วคราวสภากาชาด็ไทยู่ ตั�งแต�วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
7. ปรั บปรุ งแนวทางการสรรหาและคั ด็เล่ อกบุ คลากรสภากาชาด็ไทยู่ และการกำาหนด็โครงสร้ าง
คณ์ะกรรมการสรรหาและคัด็เล่อกบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ เพ่อ� ให้กระบวนการสรรหาและคัด็เล่อกให้มค่ วามโปร�งใส
เป็นธิรรม ม่ประสิทธิิภาพ และได็้บุคลากรท่�ม่ความร่้ ความสามารถื และหร่อประสบการณ์์ ตรงตามท่�หน�วยู่งาน
ต้องการ ภายู่ในระยู่ะเวลาท่�กำาหนด็ โด็ยู่สำานักงานบริหารทรัพยู่ากรบุคคล ด็ำาเนินการสรรหาและคัด็เล่อกบุคลากร
ทุกระด็ับและทุกประเภท รวมถื่งล่กจ้างทุกประเภท (ยู่กเว้นหน�วยู่งานท่�ม่ระเบ่ยู่บบริหารงานบุคคลขึ้องหน�วยู่งาน
จะด็ำาเนินการสรรหาเอง)
8. ยู่กเลิกการเก็บค�าธิรรมเน่ยู่มในการสมัครสอบ/สมัครงานขึ้องสภากาชาด็ไทยู่จากผ่้สมัครทั�งภายู่ใน
และภายู่นอก
9. พัฒนาเว็บไซึ่ต์สาำ นักงานบริหารทรัพยู่ากรบุคคล สภากาชาด็ไทยู่ เพ่อ� ให้ระบบในการเขึ้้าถื่งขึ้้อม่ลเว็บไซึ่ต์
ม่ความปลอด็ภัยู่ เสถื่ยู่ร มั�นคง และผ่้ใช้บริการใช้งานง�ายู่ สะด็วกมากยู่ิ�งขึ้่�น รวมถื่งม่เทคโนโลยู่่และร่ปแบบทันสมัยู่
10. จัด็ทำาโครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการเพ่�อพัฒนาศักยู่ภาพผ่้นำาขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ปีงบประมาณ์ 2563
(The Leadership Development Program - LDP) เพ่� อ พั ฒ นาศั ก ยู่ภาพผ่้ นำา ขึ้องผ่้ ท่� ด็ำา รงตำา แหน� ง
รองผ่้อำานวยู่การ ผ่้ช�วยู่ผ่้อำานวยู่การ และหัวหน้าฝึ่ายู่
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11. จัด็ทำาโครงการพัฒนาระบบสารบรรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (iWebFlow) โด็ยู่ได็้รับการสนับสนุนจาก
ศ่นยู่์เทคโนโลยู่่สารสนเทศ เพ่�อพัฒนาระบบสารบรรณ์ให้เกิด็ประสิทธิิภาพส่งสุด็ และลด็จำานวนการใช้กระด็าษ
ซึ่่�งเป็นการประหยู่ัด็ทรัพยู่ากรและค�าใช้จ�ายู่ให้กับองค์กรได็้เป็นจำานวนมาก และจะยู่ังคงพัฒนาต�อไปเร่�อยู่ๆ
เพ่�อการใช้งานได็้อยู่�างเต็มร่ปแบบมากยู่ิ�งขึ้่�น
12. ปรับปรุงการบริหารการจัด็ซึ่่อ� จัด็จ้างให้มป่ ระสิทธิิภาพ โด็ยู่เพิม� กระบวนการควบคุมภายู่ในให้เป็นไป
ตามระเบ่ยู่บขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ และการตรวจสอบขึ้องสำานักงานตรวจเงินแผ�นด็ิน (สตง.)
ประมวัลภ�พิกิจักรรม ประจัำ�ปี พิ.ศ. 2563
1. โคุรงการอบรมเชิงปฏิิบัติการเพื� อพั ฒนาศักย์ภาพผ้้นำา

สำานักงานบริหารทรัพยู่ากรบุคคลจัด็โครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการเพ่�อพัฒนาศักยู่ภาพผ่้นาำ ขึ้องผ่้ท�่
ด็ำารง ตำาแหน�งรองผ่้อำานวยู่การ ผ่้ช�วยู่ผ่้อำานวยู่การ และหัวหน้าฝึ่ายู่ จำานวน 18 คน โด็ยู่หลักส่ตรได็้ออกแบบให้ม่
ลักษณ์ะท่� Advance ทั�งด็้านการบริหารงานและคุณ์ลักษณ์ะส�วนบุคคลท่�สอด็คล้องกับกลุ�มผ่้นำาท่�ม่ศักยู่ภาพขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ ประกอบด็้วยู่ 3 หลักส่ตร รวมระยู่ะเวลา 5 วัน เม่�อวันท่� 2 – 4, 10 – 11 ม่นาคม พ.ศ. 2563
หลักส่ตรท่� 1
หลักส่ตรท่� 2
หลักส่ตรท่� 3

ผ่้นำาการเปล่�ยู่นแปลงระด็ับส่ง (The Leadership Grid)
โด็ยู่ ด็ร.ธิ่ระชัยู่ เชมนะสิริ ประธิานกรรมการ บริษัท กริด็บิสซึ่ิเนสโซึ่ล่ชั�นส์ จำากัด็
กฎหมายู่แรงงานเพ่�อการบริหารทรัพยู่ากรมนุษยู่์สำาหรับผ่้นำา
โด็ยู่ นายู่พงษ์รัตน์ เคร่อกลิ�น รองประธิานศาลอุทธิรณ์์คด็่ชำานัญพิเศษ (แผนกคด็่แรงงาน)
บุคลิกภาพและมารยู่าทสังคมสำาหรับผ่้นำา (Social Etiquette) และ Table Manners
โด็ยู่ ด็ร.เนตรา เทวบัญชาชัยู่ อาจารยู่์ประจำาสาขึ้าวิชาการท�องเท่�ยู่วและการโรงแรม
วิทยู่าลัยู่นานาชาติ มหาวิทยู่าลัยู่มหิด็ล

2. การปรับโคุรงสร้างหิลุ่ักส้ตรการพั ฒนาผ้้นำาระดับหิัวัหิน้างาน

สำานักงานบริหารทรัพยู่ากรบุคคลได็้ด็ำาเนินการปรับโครงสร้างหลักส่ตรการพัฒนาผ่้นำาระด็ับหัวหน้างาน
ให้สอด็คล้องกับสภาวการณ์์ท่�เปล่�ยู่นแปลงไป เพ่�อให้กลุ�มเป้าหมายู่ขึ้องแต�ละหลักส่ตรม่ความเฉพาะเจาะจงและ
ชัด็เจน มากยู่ิง� ขึ้่น� โด็ยู่ใช้ระยู่ะเวลาการอบรมน้อยู่ลง แต�สามารถืครอบคลุมเน่อ� หาท่ม� งุ� เน้นการยู่กระด็ับการเป็นผ่น้ ำา
ท่ม� ศ่ กั ยู่ภาพขึ้องแต�ละกลุม� เป้าหมายู่ได็้ ในปีงบประมาณ์ 2563 ได็้มก่ ารปรับโครงสร้างหลักส่ตรการพัฒนาผ่น้ ำาระด็ับ
หัวหน้างาน แบ�งออกเป็น 2 หลักส่ตร และด็ำาเนินการจัด็อบรมเป็นท่�เร่ยู่บร้อยู่แล้ว ด็ังน่�
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2.1. หลักส่ติ์รเติ์รียู่มคืวามพร้อมส่�การเป็น้ผู้่้น้ำา (Being a Leader)
สำาหรับเจ้าหน้าท่�ต�ังแต�ระด็ับ 6 ขึ้่�นไป อายูุ่ไม�เกิน 55 ปีบริบ่รณ์์ ม่ผลประเมินการปฏิิบัติงานปีล�าสุด็
อยู่่�ในเกณ์ฑู์ด็่มากขึ้่�นไป และผ่้บังคับบัญชาเห็นว�าเป็นผ่้ท่�ม่ศักยู่ภาพอยู่่�ในเกณ์ฑู์ท่�จะเป็น Future Leader ได็้
โด็ยู่ม่วัตถืุประสงค์เพ่�อพัฒนาทักษะแห�งความสำาเร็จขึ้องการเป็นผ่้นำา ได็้แก� คิด็เป็น ทำาเป็น จัด็การตนเองได็้
ใช้ระยู่ะเวลาการอบรม 5 วัน เม่�อวันท่� 1 – 4 และ 9 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ม่ผ่้ผ�านการอบรม 30 คน

2.2 หลักส่ติ์รการพัฒน้าประสิทธิิภาพการเป็น้ผู้่้น้ำาสำาหรับหัวหน้้างาน้ (Smart Manager)
ม่ วั ต ถืุ ป ระสงค์ เ พ่� อ เพิ� ม เติ ม องค์ ค วามร่้ ท่� ส อด็คล้ อ งตาม Core & Managerial Competency
ท่�สามารถืนำามาปรับใช้กับการบริหารจัด็การให้กับผ่้ท่�เป็นหัวหน้างาน วิทยู่ากรประจำาหลักส่ตรเพ่�อให้คำาปร่กษา
แนะนำาเร่�องการแปลงกลยูุ่ทธิ์ไปส่�การปฏิิบัติ ค่อ ด็ร.รัฐ ธินาด็ิเรก อาจารยู่์พิเศษคณ์ะวิทยู่าการจัด็การวิทยู่าลัยู่
นานาชาติ มหาวิทยู่าลัยู่มหิด็ล ใช้ระยู่ะเวลาการอบรม 10 วัน เม่�อวันท่� 29 – 31 กรกฎาคม 3 – 4, 10 – 11,
13 สิงหาคม และ 22 – 23 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ผ่้เขึ้้าอบรมด็ำารงตำาแหน�งหัวหน้าฝึ่ายู่ หัวหน้ากลุ�มงาน หัวหน้า
หอผ่้ป่วยู่ หัวหน้าสถืาน่กาชาด็ และหัวหน้าภาคบริการโลหิต รวมจำานวน 30 คน
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3. โคุรงการสรรหิาแลุ่ะคุัดเลุ่ือกบ่คุลุ่ากรดีเด�น สภากาชาดไทย์

สำานักงานบริหารทรัพยู่ากรบุคคลได็้ด็ำาเนินการสรรหาและคัด็เล่ อกบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ด็่ เด็�น
เพ่�อพิจารณ์าสรรหาและคัด็เล่อกบุคคลท่�ม่คุณ์ภาพและประสิทธิิภาพในการปฏิิบัติงานท่�เกิด็ผลด็่ต�อหน�วยู่งานและ
สภากาชาด็ไทยู่ อ่กทัง� เป็นการยู่กยู่�องเชิด็ช่เก่ยู่รติแก�ผไ่้ ด็้รบั การคัด็เล่อกให้เป็นท่ป� ระจักษ์แก�บคุ ลากรสภากาชาด็ไทยู่
ทุกหน�วยู่งาน ซึ่่�งเป็นการส�งเสริมให้บุคลากรทุกระด็ับได็้เห็นถื่งความสำาคัญขึ้องการทำาความด็่ และยู่่ด็ถื่อเป็น
แบบอยู่�าง ท่�ด็่ในการประพฤติปฏิิบัติตน สร้างผลงานท่�เป็นประโยู่ชน์ต�อสภากาชาด็ไทยู่และประเทศชาติ
ในปี พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการฯ ได็้พิจารณ์าคัด็เล่อกบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ด็่เด็�น 3 กลุ�ม จำานวน
3 ท�าน ซึ่่�งบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ด็่เด็�นทั�ง 3 ท�าน ได็้เขึ้้ารับรางวัลเขึ้็มอุณ์าโลมทองคำาและโล�เชิด็ช่เก่ยู่รติ
จากสภากาชาด็ไทยู่ เม่�อวันท่� 11 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ด็ังน่�
กลุ�มเจ้าหน้้าที�ระด็ับ 5 – 8
ผ่ไ้ ด็้รบั การคัด็เล่อกเป็นบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ด็่เด็�น
ระด็ับสภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี พ.ศ. 2563 ได็้แก� น้างสาวรจน้า
ศักด็ิ�วัฒน้กำาจร ตำาแหน�งหัวหน้าหอผ่้ป่วยู่ พยู่าบาล 7 ฝึ่ายู่
การพยู่าบาล โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา
เน่�องจากเป็นผ่้อุทิศตนทำางานด็้วยู่ความซึ่่�อสัตยู่์ มุ�งมั�น เส่ยู่สละ
รับผิด็ชอบงาน และพัฒนางานในหน้าท่�อยู่�างต�อเน่�องอ่กทั�ง
เป็นท่�ยู่อมรับและเป็นแบบอยู่�างท่�ด็่แก�เพ่�อนร�วมงาน โด็ยู่ม่
ผลงานและรางวัลท่�ได็้รับ ด็ังน่�
- โครงการควบคุ ม วั ณ์ โรคปอด็ด็้ ว ยู่การคั ด็ กรอง
ผ่้สัมผัสโรคร�วมบ้านผ่้ป่วยู่
- โครงการพัฒนาบริการพยู่าบาลผ่ป้ ว่ ยู่ต�างชาติทเ่� ป็น
วัณ์โรคปอด็ เร่อ� ง “วัณ์โรคลาขึ้าด็ปราศจากการแพร�กระจายู่เช่อ�
จากการส่�อสารด็้วยู่ภาษาท่�เขึ้้าใจ”
- โครงการพัฒนาบริการพยู่าบาลผ่้ป่วยู่วัณ์โรคปอด็
เร่�อง “วัณ์โรคลาขึ้าด็ปราศจากการแพร�กระจายู่เช่�อ”
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กลุ�มเจ้าหน้้าที�ระด็ับ 1 – 4
ผ่้ได็้รับการคัด็เล่อกเป็นบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ด็่เด็�น
ระด็ับสภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี พ.ศ. 2563 ได็้แก� น้างสุภาพร
ป้าน้ทอง ผ่้ช�วยู่พยู่าบาล 4 ฝึ่ายู่การพยู่าบาล โรงพยู่าบาลสมเด็็จ
พระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา เน่�องจากม่ผลงานเชิงประจักษ์ชัด็เจน
โด็ยู่คิด็ค้นนวัตถืกรรมสติก� เกอร์แยู่กส่ชบ่� ง� ความชัด็เจนสำาหรับผ่ป้ ว่ ยู่
เฝึ้าระวังอาการเร�งด็�วนท่�ควรได็้รับการติด็ตามด็่แลซึ่ำ�าเพ่�อป้องกัน
อาการทรุด็ลงขึ้ณ์ะรอตรวจ ผ่ป้ ว่ ยู่ทุกรายู่ท่ม� อ่ าการ แสด็งท่เ� ส่ยู่� งต�อ
การทรุด็ลงได็้รับการเฝึ้าระวัง คัด็กรอง ด็่แลรักษา และได็้รับการ
ตรวจทันเวลาท่�กำาหนด็ รวมทั�งผ่้ป่วยู่ท่�ม่อาการเส่�ยู่งต�อการเกิด็
อาการรุ น แรงเฉ่ ยู่ บพลั น ได็้ รั บ การด็่ แ ลอยู่� า งใกล้ ชิ ด็ ทำา ให้ ไ ม� ม่
อัตราการทรุด็ลงขึ้ณ์ะรอตรวจ
กลุ�มล่กจ้างประจำา
ผ่้ได็้รับการคัด็เล่อกเป็นบุคลากรสภากาชาด็ไทยู่ด็่เด็�น
ระด็ับสภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี พ.ศ. 2563 ได็้แก� น้ายู่ธิน้วัฒน้์
เสาเปา นักการภารโรง ฝึ่ายู่ชันส่ตรและวิจยู่ั โรคในสัตว์ สถืานเสาวภา
เน่�องจากเป็นผ่้ท่�ม่ความประพฤติด็่ เส่ยู่สละ อุทิศตน ม่จิตอาสา
ช�วยู่เหล่อ และปฏิิบัติงานนอกเหน่อจากหน้าท่� เช�น เป็นผ่้ช�วยู่
นายู่สัตวแพทยู่์ ในการจับและควบคุมสัตว์ ด็่แลทำาความสะอาด็
กรงสัตว์ และอำานวยู่ความสะด็วกให้นายู่สัตวแพทยู่์ในการด็ำาเนินงาน
การวิจัยู่ ซึ่่�งเป็นภารกิจท่�ปฏิิบัติตลอด็ทั�งปี

4. โคุรงการเกษ์ีย์ณอาย์่ประจำาปีงบประมาณ
2563 “งานอำาลุ่า อาลุ่ัย์”

สภากาชาด็ไทยู่จัด็งาน “อำาลา อาลัยู่” ครั�งท่� 29 เม่�อวันท่� 11 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ณ์ ห้องนารายู่ณ์์
บอลร่ม โรงแรมนารายู่ณ์์ กรุงเทพฯ เพ่�อเป็นการขึ้อบคุณ์บุคลากรทุกท�านท่�ได็้ม่ส�วนร�วมในการปฏิิบัติงานให้กับ
องค์กรด็้วยู่ความพากเพ่ยู่รอุตส�าหะตราบจนพ้นจากตำาแหน�งหน้าท่� โด็ยู่ในปีงบประมาณ์ 2563 ม่บุคลากร
สภากาชาด็ไทยู่เกษ่ยู่ณ์อายูุ่ การทำางาน จำานวน 179 คน เจ้าหน้าท่�ท่�ปฏิิบัติงานครบ 25 ปีแล้วลาออก จำานวน
80 คน และแพทยู่์ จากคณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ ท่�เกษ่ยู่ณ์อายูุ่การทำางาน จำานวน 9 คน
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นอกจากน่� ภายู่ในงาน “อำาลา อาลัยู่” ยู่ังม่การมอบเหร่ยู่ญวชิราวุธิให้แก�ผท่้ ป่� ฏิิบตั งิ านให้กบั สภากาชาด็ไทยู่
ด็้วยู่จิตอาสา ม่ความซึ่่�อสัตยู่์สุจริตต�อองค์กรตลอด็อายูุ่การทำางาน ซึ่่�งผ่้ได็้รับเหร่ยู่ญวชิราวุธิ ประจำาปีงบประมาณ์
2563 ค่อ น้างกาน้ด็า เงิน้ยู่วง ตำาแหน�งผ่้ช�วยู่เภสัชกร กลุ�มงานเภสัชกรรม โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
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สำำ�นัักง�นัก�ริค์ลุ่ัง
วัิสัย์ทัศน์

เป็นศ่นยู่์กลางทางการเงินและการคลัง ทำาหน้าท่�สนับสนุนร�วมม่อกับหน�วยู่งานต�างๆ ท่�เก่�ยู่วขึ้้องภายู่ใน
และภายู่นอกสภากาชาด็ไทยู่ อยู่�างม่คณ์
ุ ภาพและประสิทธิิภาพ สอด็คล้องกับพันธิกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่อยู่�างยู่ั�งยู่่น

พั นธกิจ

บริหารจัด็การงานการเงิน งานการบัญช่และการบริหารเงินลงทุน อยู่�างม่ประสิทธิิภาพ กำากับด็่แล
หลักเกณ์ฑู์ด็้านการเงิน การบัญช่ ให้ม่มาตรฐานและม่การควบคุมภายู่ในอยู่�างเหมาะสม รวมทั�งการหาผลตอบแทน
ทางการเงิน
หิลุ่ักการแลุ่ะแนวัทางการทำางานของสำานักงานการคุลุ่ัง

1. เสริมสร้างองค์ความร่ท้ เ่� ก่ยู่� วขึ้้องกับบริบทขึ้องสำานักงานการคลังให้แก�ผบ่้ ริหาร และเจ้าหน้าท่ส� ำานักงาน
การคลัง ส�งเสริมการทำางานเป็นท่ม และทัศนคติในการทำางานแบบบ่รณ์าการร�วมกัน สร้างวัฒนธิรรมการทำางาน
เชิงรุกมากขึ้่�น ทั�ง Hard Skill และ Soft Skill เพ่�อให้สอด็คล้องกับร่ปแบบการบริหารจัด็การขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ยูุ่คใหม�
2. ปรับบทบาทขึ้องสำานักงานการคลังท่เ� คยู่ปฏิิบตั หิ น้าท่เ� ป็นผ่ก้ ำากับด็่แล (Regulator) มาเป็นปฏิิบตั หิ น้าท่�
ในฐานะเป็นผ่้สนับสนุน (Supporter) การทำางานด็้านต�างๆ ท่�เก่�ยู่วขึ้้องกับการเงิน การบัญช่ให้แก�หน�วยู่งานต�างๆ
ในสภากาชาด็ไทยู่
3. สนับสนุนและพร้อมให้ขึ้้อเสนอแนะการนำาเทคโนโลยู่่สมัยู่ใหม�ทางด็้านการเงินมาใช้ในการทำางานใน
สำานักงานและหน�วยู่งานต�างๆ ในสภากาชาด็ไทยู่
กิจักรรมสำ�คำัญในำปี พิ.ศ. 2563

คณ์ะกรรมการจัด็การการลงทุนและคณ์ะกรรมการท่�ปร่กษาการบริหารการลงทุนขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ได็้กำาหนด็ให้ม่การจัด็การสัมมนาเชิงปฏิิบัติการ เร่�อง ยูุ่ทธิศาสตร์การลงทุนขึ้องสภากาชาด็ไทยู่หลังวิกฤตโควิด็-19
เม่�อวันท่� 30 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 ณ์ ห้องพิมานแมน โรงแรมอนันตรา สยู่าม กรุงเทพฯ โด็ยู่ม่ คุณ์หญิงชฎา
วัฒนศิริธิรรม เหรัญญิกสภากาชาด็ไทยู่ ในฐานะประธิานคณ์ะกรรมการจัด็การการลงทุนขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
เป็นประธิานการสัมมนาฯ และม่บริษัทจัด็การกองทุนขึ้องสภากาชาด็ไทยู่เขึ้้าร�วมด็้วยู่ เพ่�อทบทวนกรอบนโยู่บายู่
การลงทุนขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ รับฟ้่งความคิด็เห็นและขึ้้อเสนอแนะ และหาแนวทาง การกำาหนด็นโยู่บายู่การบริหาร
เงินลงทุนขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ท่�เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในป่จจุบัน และสอด็คล้องกับวัตถืุประสงค์การลงทุน
ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
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ในการน่� ได็้รับเก่ยู่รติจาก ด็ร.ภากร ปีตธิวัชชัยู่ กรรมการและผ่้จัด็การตลาด็หลักทรัพยู่์แห�งประเทศไทยู่
มาบรรยู่ายู่พิเศษเร่�อง ทิศทางการลงทุนขึ้องตลาด็ทุนไทยู่ และการฟ้้�นตัวทางเศรษฐกิจจากผลกระทบขึ้อง
โรคโควิด็-19 และจากตัวแทน Citi Private Bank ประเทศสิงคโปร์ 2 ท�าน ค่อ Mr.Timothy Morse Managing
Director Global Market Head for Thailand, Malaysia, and Brunei และ Mr.Toby Gresham Managing
Director Head of Investment มาบรรยู่ายู่พิเศษ เร่�อง Market Update and Offshore Investment Solution
ผ�านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่่ง� ได็้ให้แนวคิด็และมุมมองการลงทุนเพ่อ� เตร่ยู่มพร้อมรับสถืานการณ์์การลงทุน
ท่�จะปรับเปล่�ยู่นไป อันเป็นประโยู่ชน์ต�อคณ์ะกรรมการฯ และผ่้เขึ้้าร�วมสัมมนาเป็นอยู่�างมาก
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สำำ �นัั กง�นับริิ ห�ริกิจัก�ริเหลุ่��ก�ช�ด
วัิสัย์ทัศน์

เป็นหน�วยู่งานท่ส� ง� เสริมและพัฒนาเหล�ากาชาด็จังหวัด็ และกิง� กาชาด็อำาเภอ เพ่อ� ให้เป็นท่พ� ง่� ขึ้องประชาชน
ผ่้ด็้อยู่โอกาส ผ่้ยู่ากไร้ และผ่้ประสบภัยู่ โด็ยู่ปฏิิบัติงานอยู่�างม่ประสิทธิิภาพ และเป็นท่�ศรัทธิาขึ้องประชาชน

พันธกิจ

ภายู่นอก

1. เป็นศ่นยู่์กลางการประสานงานระหว�างสภากาชาด็ไทยู่ เหล�ากาชาด็จังหวัด็ กิง� กาชาด็อำาเภอ และองค์กร

2. ส�งเสริมและพัฒนาศักยู่ภาพ และการบริหารงานขึ้องเหล�ากาชาด็จังหวัด็ และกิ�งกาชาด็อำาเภอ
ให้สามารถืสนับสนุน ภารกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ย์่ทธศาสตร์

สำานักงานบริหารกิจการเหล�ากาชาด็ได็้ปฏิิบตั งิ านตามยูุ่ทธิศาสตร์สภากาชาด็ไทยู่ ในยูุ่ทธิศาสตร์ท�่ 5 – 6
และเหล�ากาชาด็จังหวัด็และกิ�งกาชาด็อำาเภอ ปฏิิบัติตามยูุ่ทธิศาสตร์ท่� 2 – 6
การรับมือการแพร�ระบาดของโรคุติดเชื�อไวัรัสโคุโรนา 2019 (COVID-19)

ภารกิจหลักขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ 3 ใน 4 ด็้าน อันได็้แก� การบรรเทาทุกขึ้์ผ่้ประสบภัยู่ การบริการโลหิต
และการส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิต ล้วนแล้วแต�ม่เหล�ากาชาด็จังหวัด็เป็นกลไกสำาคัญในการขึ้ับเคล่�อนไปส่�ประชาชน
มาโด็ยู่ตลอด็นับแต�เหล�ากาชาด็จังหวัด็ได็้ก�อตั�งขึ้่�นเม่�อปี พ.ศ. 2504 ด็้วยู่พระราชประสงค์ขึ้องสมเด็็จพระนางเจ้า
สิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง สภานายู่ิกาสภากาชาด็ไทยู่ ท่�ทรงเห็นว�าการจัด็ตั�ง
เหล�ากาชาด็จังหวัด็ตัง� แต�อด็่ตยู่ังไม�ได็้เริม� ทำาการอยู่�างจริงจัง จ่งม่พระราชด็ำาริทจ่� ะให้มก่ ารจัด็ตัง� เหล�ากาชาด็จังหวัด็
ขึ้่�นอ่กครั�งหน่�ง
ในฐานะผ่แ้ ทนขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ในส�วนภ่มภิ าค เหล�ากาชาด็จังหวัด็นำาท่มโด็ยู่นายู่กเหล�ากาชาด็จังหวัด็
ยู่ังคงปฏิิบัติภารกิจให้ความช�วยู่เหล่อประชาชนในพันธิกิจอยู่�างต�อเน่�องด็้วยู่ความเส่ยู่สละและทุ�มเทร�วมกับ
ภาคเอกชนและอาสาสมัครโด็ยู่เฉพาะในช�วงการแพร�ระบาด็ขึ้องโรคโควิด็-19 ท่�ผ�านมาตั�งแต�เด็่อนกุมภาพันธิ์
พ.ศ. 2563 ด็้วยู่ความรวด็เร็ว แบ�งเบาภาครัฐได็้อยู่�างม่ประสิทธิิภาพ อาทิเช�น
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1. หิน้ากากอนามัย์

กรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็/กิ�งกาชาด็อำาเภอ ตลอด็จนจิตอาสาสภากาชาด็ไทยู่ในจังหวัด็
ท่�ม่ความร่้ในการตัด็เยู่็บผ้า พร้อมใจช�วยู่ระด็มสรรพกำาลังผลิตหน้ากากอนามัยู่จากผ้าฝึ้ายู่มัสลินท่�ม่ตราสัญลักษณ์์
สภากาชาด็ไทยู่ ซึ่่ง� สามารถืซึ่ักและนำากลับมาใช้ซึ่ำ�าได็้หลายู่ครัง� แจกจ�ายู่ให้ประชาชนทัว� ไปท่ไ� ม�สามารถืจัด็หาหน้ากาก
อนามัยู่ซึ่่�งเป็นสิ�งจำาเป็นอยู่�างยู่ิ�งในขึ้ณ์ะนั�นได็้ จำานวน 10 ล้านชิ�น นอกจากน่�ยู่ังมอบให้กับอาสาสมัครสาธิารณ์สุขึ้
ประจำาหม่�บ้าน (อสม.) คนละ 2 ชิ�น เพ่�อไว้ใช้ป้องกันโรคฯ ระหว�างปฏิิบัติงานในพ่�นท่�ด็้วยู่

2. เคุรื�องมือแลุ่ะอ่ปกรณ์ทางการแพทย์์

เหล�ากาชาด็จังหวัด็สนับสนุนงบประมาณ์ในการจัด็หาเคร่�องม่อและอุปกรณ์์ทางการแพทยู่์และรักษา
พยู่าบาลให้แก�โรงพยู่าบาลในพ่�นท่� เพ่�อนำาไปใช้ในการด็่แลผ่้เจ็บป่วยู่จากโรคโควิด็-19 รวมทั�งเหล�ากาชาด็จังหวัด็
เป็นผ่ป้ ระสานงานและรับมอบอุปกรณ์์ทางการแพทยู่์ทม่� ม่ าตรฐานจากม่ลนิธิธิิ รรมาภิบาลทางการแพทยู่์ ในโครงการ
คาราวานอาสาร�วมใจส่้ภยู่ั โควิด็ เพ่�อจัด็ส�งมอบต�อให้กบั โรงพยู่าบาล สถืานพยู่าบาล และบุคลากรทางการแพทยู่์ท่�ม่
ความต้องการและขึ้าด็แคลนทั�วประเทศอยู่�างทั�วถื่งและทันเหตุการณ์์
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3. ถุ่งย์ังชีพหิรือช่ดธารนำ�าใจ

เหล�ากาชาด็จังหวัด็ได็้ด็ำาเนินการจัด็หาถืุงยู่ังช่พหร่อชุด็ธิารนำ�าใจให้กบั ผ่ท้ ไ่� ด็้รบั ผลกระทบจากสถืานการณ์์
การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคโควิด็-19 ทั�งชาวไทยู่และแรงงานต�างด็้าว ในช�วงท่�ถื่กกักตัวในท่�พักเป็นเวลา 14 วัน หร่อ
กลุ�มประชาชนท่�อาศัยู่ในหม่�บ้านท่�ม่การประกาศปิด็หม่�บ้านหร่อชุมชนเพ่�อป้องกันความเส่�ยู่ง

4. คุรัวัพระราชทาน

เหล�ากาชาด็จังหวัด็ในพ่�นท่�ร�วมภารกิจจัด็ตั�ง “ครัวพระราชทาน อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่”
ในจังหวัด็นราธิิวาส เช่ยู่งรายู่ นครราชส่มา ขึ้อนแก�น นนทบุร่ สระแก้ว และกรุงเทพมหานคร เพ่�อจัด็ทำาอาหาร
แจกจ�ายู่แก�ประชาชนผ่้ยู่ากไร้และยู่ากจน รวมถื่งคนต�างด็้าวท่�ตกงานไม�ม่รายู่ได็้
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5. ผลุ่ิตภัณฑ์์ทำาคุวัามสะอาด

บริษัท ไทยู่เบฟ้เวอเรจ จำากัด็ (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ ให้แก�เหล�ากาชาด็จังหวัด็ทุกจังหวัด็ๆ ละ
1,000 ลิตร รวมทัง� สิน� จำานวน 76,000 ลิตร เพ่อ� ใช้ในสำานักงานเหล�ากาชาด็จังหวัด็หร่อนำาไปแจกจ�ายู่ให้กบั ประชาชน
ต�อไป

แผนการดำาเนินงานในอนาคุตเพื� อรับมือกับโรคุโคุวัิด-19 หิรือโรคุระบาดอื�นๆ

ในโอกาสท่ส� มเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกา
ผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินทรงเป็นประธิานการประชุมคณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่
เม่�อวันท่� 5 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 และได็้ม่พระราชกระแสรับสั�งถื่งเด็็กนักเร่ยู่นในถืิ�นทุรกันด็ารและห�างไกล
ซึ่่ง� ม่ปญ
่ หาในด็้านการเขึ้่ยู่นการอ�านภาษาไทยู่ โด็ยู่ขึ้อให้หาวิธิก่ ารช�วยู่เหล่อเด็็กนักเร่ยู่นกลุม� ด็ังกล�าว เน่อ� งจากรัฐบาล
ม่มาตรการป้องกันและแก้ไขึ้ ด็้วยู่การเว้นระยู่ะห�างทางสังคม (Social Distancing) เช�น ให้ทำางานท่�บ้าน (Work
from Home) รวมถื่งได็้ส�ังการให้สถืานศ่กษาทั�วประเทศหยูุ่ด็การเร่ยู่นการสอนไปด็้วยู่เป็นระยู่ะเวลาต�อเน่�อง
สิ�งสำาคัญค่ออาจจะม่สถืานการณ์์กลับมาระบาด็ขึ้องโรคโควิด็-19 ได็้อ่กทุกเม่�อตราบท่�ยู่ังไม�ม่วัคซึ่่นป้องกัน
สำานักงานบริหารกิจการเหล�ากาชาด็จ่งจัด็ทำา “โครงการส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเร่ยู่นร่้
เด็็กนักเร่ยู่นและเยู่าวชนในถืิน� ทุรกันด็าร” เพ่อ� เสริมสร้างทักษะในการอ�าน การเขึ้่ยู่นภาษาไทยู่ และสร้างบรรยู่ากาศ
ในการเร่ยู่นร่้ให้กับเด็็กนักเร่ยู่นในถืิ�นทุรกันด็ารและเด็็กนักเร่ยู่นในพ่�นท่�ปกติหากจำาเป็นต้องหยูุ่ด็การเร่ยู่นการสอน
และเพ่อ� ให้ผป่้ กครอง ผ่น้ ำาชุมชน ผ่น้ ำาศาสนา และประชาชนในพ่น� ท่� ได็้มส่ ว� นร�วมกิจกรรมและม่ความร่ส้ ก่ เป็นเจ้าขึ้อง
รวมถื่งเป็นการผลักด็ันศักยู่ภาพอาสาสมัครต�างๆ ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ให้มก่ จิ กรรมบำาเพ็ญประโยู่ชน์ได็้อยู่�างต�อเน่อ� ง
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ในป่จจุบัน ม่เหล�ากาชาด็จังหวัด็ท่�ด็ำาเนินโครงการฯ โด็ยู่การประสานกับหน�วยู่งานการศ่กษาในจังหวัด็
และผ่้ม่จิตอาสาในการสอนหร่อเคร่อขึ้�ายู่สภากาชาด็ไทยู่ในพ่�นท่� เพ่�อรับสมัครคร่อาสาสอนภาษาไทยู่ไปช�วยู่สอน
เสริมภาษาไทยู่ให้นักเร่ยู่นสามารถือ�านออกเขึ้่ยู่นได็้ อาทิ เหล�ากาชาด็จังหวัด็นราธิิวาส เหล�ากาชาด็จังหวัด็ตาก
เหล�ากาชาด็จังหวัด็เช่ยู่งใหม� เหล�ากาชาด็จังหวัด็พิษณ์ุโลก เหล�ากาชาด็จังหวัด็เพชรบุร่ และเหล�ากาชาด็จังหวัด็พะเยู่า
ประกอบกับเม่�อวันท่� 28 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2564 องค์อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ ได็้ม่
พระมหากรุณ์าธิิคณ์
ุ โปรด็เกล้าฯ พระราชทานคำาแนะนำาเพิม� เติมเก่ยู่� วกับแนวทางการแก้ปญ
่ หาอ�านไม�ออกเขึ้่ยู่นไม�ได็้
ท่�กำาลังเริ�มด็ำาเนินการ ว�า “...อยู่ากให้ชิ�วยู่ทำาคื่�มือสำาหรับคืน้ร่้หน้ังสือ แติ์�ไม�ได็้เป็น้คืร่ให้ร่้วิธิีการสอน้หน้ังสือ
ทำาอยู่�างไร เพื�อชิ�วยู่โรงเรียู่น้ทั�วประเทศที�มีปัญ่หาอ�าน้ไม�ออกเขียู่น้ไม�ได็้ด็้วยู่...” ด็ังนั�น จ่งได็้ม่การประสานกับ
หน�วยู่งานทางการศ่กษาท่�เก่�ยู่วขึ้้องเพ่�อจัด็ทำาค่�ม่อด็ังกล�าวขึ้่�นเพ่�อสนองพระราชด็ำาริ สำาหรับให้คร่อาสาสอนเป็น
เคร่�องม่อ ในการทำางานลงพ่�นท่�ช�วยู่สอนภาษาไทยู่สำาหรับเด็็กนักเร่ยู่นและเยู่าวชนทั�วประเทศต�อไป นับเป็นการ
ปฏิิบัติงานอ่กมิติหน่�งขึ้องเหล�ากาชาด็จังหวัด็ในด็้านการพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตขึ้องเด็็กและเยู่าวชนให้เติบโตเป็น
ทรัพยู่ากรมนุษยู่์ท่�ม่คุณ์ค�าขึ้องประเทศในอนาคตต�อไป อ่กทั�งจะเป็นการเตร่ยู่มความพร้อมหากม่การระบาด็ขึ้อง
โรคโควิด็-19 ในอนาคตจนส�งผลกระทบกับเด็็กนักเร่ยู่นในสถืานศ่กษาท่ต� อ้ งปิด็การเร่ยู่นการสอน ซึ่่ง� จะเป็นการสนอง
แนวพระราชด็ำาริฯ ได็้อยู่�างต�อเน่�อง
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วัิสัย์ทัศน์

1. เหล�ากาชาด็จังหวัด็เป็นองค์กรการกุศลเพ่�อมนุษยู่์ธิรรม ให้การสงเคราะห์ช�วยู่เหล่อเพ่�อนมนุษยู่์
ผ่้ยู่ากไร้ด็้วยู่เมตตาธิรรม
2. เป็นองค์กรท่�ม่ลักษณ์ะเป็นพลวัตและนวัตกรรม ปฏิิบัติภารกิจอยู่�างม่ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผล
3. เป็นองค์กรท่�ได็้รับความเล่�อมใส ศรัทธิา และเช่�อถื่อไว้วางใจขึ้องสาธิารณ์ชนทั�วไป
ภารกิจหิลุ่ัก

1. ทำาการบรรเทาทุกขึ้์ผ่้ประสบสาธิารณ์ภัยู่
2. ให้การสังคมสงเคราะห์แก�ราษฎรท่�ประสบความทุกขึ้์ยู่าก เด็่อด็ร้อน และผ่้ด็้อยู่โอกาส โด็ยู่เฉพาะ
ในถืิ�นทุรกันด็าร ตลอด็ทั�งในท้องท่�ท�วั ไปและในชุมชนตามความจำาเป็น
3. รับบริจาคโลหิต ด็วงตา และอวัยู่วะอ่�นๆ
4. ส�งเสริมสุขึ้ภาพอนามัยู่และการพัฒนาคุณ์ภาพช่วิต
5. สนับสนุนและส�งเสริมกิจการยูุ่วกาชาด็ อาสากาชาด็ จิตอาสาสภากาชาด็ไทยู่ และกิจการต�างๆ
ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
6. ด็ำาเนินการตามโครงการในพระราชด็ำาริ
7. เป็นตัวแทนขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ในจังหวัด็ท่�เป็นท่�ตั�งขึ้องเหล�ากาชาด็จังหวัด็ ตามท่�สภากาชาด็ไทยู่
มอบหมายู่
8. ส�งเสริมการเผยู่แพร�อุด็มการณ์์และหลักการกาชาด็ และการสร้างจิตสำาน่กในเมตตาธิรรมและ
มนุษยู่ธิรรม
ก�รปฏิิบััติิภ�รกิจัขุอุงเหล่�ก�ช�ดจัังหวััด และกิ�งก�ช�ดอุำ�เภอุ
ด้านการบรรเทาท่กข์ผ้ประสบสาธารณภัย์

ประเภทของภัยู่
อัคค่ภัยู่
ภัยู่จากธิรรมชาติ
(อุทกภัยู่ วาตภัยู่ ภัยู่หนาว ภัยู่แล้ง )
ภัยู่จากความไม�สงบ

จำาน้วน้ (รายู่)
พ.ศ. 2561
3,123
232,624

พ.ศ. 2562
2,583
108,256

พ.ศ. 2563
2,816
139,579

27

189

-

ขึ้้อม่ลปีงบประมาณ์ 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563)
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วันท่� 23 ม่นาคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็อำานาจเจริญ ออกเยู่่�ยู่มผ่้ประสบวาตภัยู่
จำานวน 21 รายู่ ณ์ บ้านโพธิิ�ศิลา ตำาบลโนนโพธิิ� อำาเภอเม่องอำานาจเจริญ จังหวัด็อำานาจเจริญ
ได็้ช�วยู่เหล่อมอบเคร่�องอุปโภค-บริโภค และหน้ากากอนามัยู่ป้องกัน COVID-19

วันท่� 18 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็เลยู่ ออกเยู่่�ยู่มราษฎรผ่้ประสบอัคค่ภัยู่
บ้านพักอาศัยู่ นางสาวศันสน่ยู่์ ด็่ยู่ิ�ง อยู่่�บ้านเลขึ้ท่� 46/1 หม่� 8 ตำาบลห้วยู่พิชัยู่ อำาเภอปากชม จังหวัด็เลยู่
ได็้ช�วยู่เหล่อมอบเงินและเคร่�องอุปโภค-บริโภค
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ด้านการรับบริจาคุโลุ่หิิต ดวังตา แลุ่ะอวััย์วัะ

ประเภทของกิจกรรม
การรับบริจาคโลหิต
ผ่้แสด็งความจำานงบริจาคด็วงตา
ผ่้แสด็งความจำานงบริจาคอวัยู่วะ

จำาน้วน้ (รายู่)
พ.ศ. 2561
1,201,085
66,900
57,787

พ.ศ. 2562
1,221,590
73,319
71,259

พ.ศ. 2563
1,142,227
53,729
49,339

ขึ้้อม่ลปีงบประมาณ์ 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563)

วันท่� 15 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกกิ�งกาชาด็อำาเภอวาริชภ่มิ จังหวัด็สกลนคร
ออกหน�วยู่รับบริจาคโลหิต ณ์ หอประชุมอำาเภอวาริชภ่มิ อำาเภอวาริชภ่มิ จังหวัด็สกลนคร
ม่ผ่้เขึ้้ารับบริจาคโลหิต จำานวน 287 รายู่ ได็้ปริมาณ์โลหิตทั�งสิ�น จำานวน 114,800 ซึ่่ซึ่่

วันท่� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็สุราษฏิร์ธิาน่ จัด็กิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ด็วงตา และอวัยู่วะ “บริจาคโลหิต ต�อช่วิตเพ่�อนมนุษยู่์ กุศลอันยู่ิ�งใหญ�”
ณ์ โชว์รม่ นิสสัน สุราษฏิร์ปิยู่ะ ม่ผ่้เขึ้้ารับบริจาคโลหิต จำานวน 29 รายู่ ได็้รับโลหิต จำานวน 26 ยู่่นิต คิด็เป็น 9,100 ซึ่่ซึ่่
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ด้านการสังคุมสงเคุราะหิ์ผ้ส้งอาย์่ ผ้้พิการ เด็ก แลุ่ะผ้้ย์ากไร้

ประเภทของกิจกรรม
การสงเคราะห์ผ่้ส่งอายูุ่
การสงเคราะห์ผ่้พิการ
การสงเคราะห์เด็็ก
การสงเคราะห์ผ่้ยู่ากไร้

จำาน้วน้ (รายู่)
พ.ศ. 2561
91,437
17,883
60,303
80,431

พ.ศ. 2562
81,242
18,056
73,683
88,314

พ.ศ. 2563
65,462
48,412
76,630
101,834

ขึ้้อม่ลปีงบประมาณ์ 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563)

วันท่� 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็ตรัง
ลงพ่�นท่�เยู่่�ยู่มผ่้ส่งอายูุ่ ป่วยู่ติด็เต่ยู่งในเขึ้ตพ่�นท่�ตำาบลนาโยู่ง อำาเภอเม่อง จังหวัด็ตรัง พร้อมทั�ง
มอบชุด็ธิารนำ�าใจเคร่�องอุปโภค-บริโภค เพ่�อเป็นขึ้วัญและกำาลังใจ

วันท่� 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็ปราจ่นบุร่
ลงพ่�นท่�มอบชุด็ธิารนำ�าใจให้แก�ผ่้พิการท่�ได็้รับผลกระทบจากการแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัส COVID -19
ในเขึ้ตพ่�นท่�อำาเภอศร่มหาโพธิิ จังหวัด็ปราจ่นบุร่
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วันท่� 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็มุกด็าหาร
ลงพ่�นท่�เยู่่�ยู่มบ้านเด็็กพิการ สมาธิิสั�น ณ์ บ้านเลขึ้ท่� 113 หม่�ท่� 2 บ้านเบ่ยู่ด็ ตำาบลด็งหลวง อำาเภอด็งหลวง
จังหวัด็มุกด็าหาร พร้อมทั�งมอบเงินช�วยู่เหล่อและเคร่�องอุปโภค-บริโภค เพ่�อเป็นขึ้วัญและกำาลังใจ

วันท่� 11 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็สิงห์บุร่
ลงพ่�นท่�เยู่่�ยู่มผ่้ยู่ากไร้ฐานะยู่ากจน ในเขึ้ตพ่�นท่� ตำาบลสิงห์ อำาเภอบางระจัน จังหวัด็สิงห์บุร่ พร้อมทั�งมอบเงินช�วยู่เหล่อ
และเคร่�องอุปโภค-บริโภค เพ่�อเป็นการบรรเทาความเด็่อด็ร้อน
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การด้แลุ่ผ้้ป่วัย์ในพระราชาน่เคุราะหิ์ สมเด็จพระกนิษ์ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชส่ดา ฯ สย์ามบรมราชก่มารี

เหล�ากาชาด็จังหวัด็แต�ละจังหวัด็ ได็้ม่ส�วนในการช�วยู่เหล่อด็่แลและส�งต�อผ่้ป่วยู่ในพระราชานุเคราะห์
ให้ได็้รับการรักษาอยู่�างต�อเน่�องโด็ยู่ช�วยู่เหล่อด็่แลผ่้ป่วยู่ท่�ไม�สามารถืช�วยู่เหล่อตนเองหร่อครอบครัวได็้เน่�องจาก
ม่ฐานะยู่ากจน โด็ยู่การสนับสนุนค�าใช้จ�ายู่ในการเด็ินทางไปรักษาพยู่าบาล จัด็หา/เช�าท่�พัก รถืรับ – ส�ง โด็ยู่การ
สนับสนุนทัง� ตัวผ่ป้ ว่ ยู่ และญาติขึ้องผ่ป้ ว่ ยู่ ในการเด็ินทางไปรักษา ณ์ โรงพยู่าบาลท่ส� ง� ต�อ รวมทัง� เหล�ากาชาด็จังหวัด็
ได็้ติด็ตาม เยู่่�ยู่ม และด็่แล ผ่้ป่วยู่อยู่�างต�อเน่�อง จนกระทั�งหายู่เป็นปกติ ป่จจุบันม่ผ่้ป่วยู่ในพระราชานุเคราะห์ท่�
เหล�ากาชาด็จังหวัด็ได็้ให้ความช�วยู่เหล่อและส�งต�อไปรักษา ณ์ โรงพยู่าบาลในพ่�นท่�และต�างพ่�นท่�ตามศักยู่ภาพขึ้อง
แต�ละโรงพยู่าบาลในปีงบประมาณ์ 2563 ม่จำานวน 44 จังหวัด็

วันท่� 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็เช่ยู่งใหม� ออกเยู่่�ยู่ม
ผ่้ป่วยู่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
พร้อมทั�งมอบถืุงยู่ังช่พและเงินช�วยู่เหล่อ ในเขึ้ตพ่�นท่�ตำาบลมะขึ้ามหลวง อำาเภอสันป่าตอง จังหวัด็เช่ยู่งใหม�

วันท่� 17 ม่นาคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็ป่ตตาน่ ออกหน�วยู่เยู่่�ยู่ม
ผ่้ป่วยู่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
พร้อมทั�งมอบถืุงธิารนำ�าใจ ในพ่�นท่�ตำาบลตะลุโบะ อำาเภอเม่องป่ตตาน่ จังหวัด็ป่ตตาน่
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วันท่� 15 มกราคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็มหาสารคามลงพ่�นท่�เยู่่�ยู่ม
ผ่้ป่วยู่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
พร้อมทั�งมอบเงินช�วยู่เหล่อและเคร่�องอุปโภค-บริโภค ในเขึ้ตพ่�นท่� ตำาบลเกิ�ง อำาเภอเม่อง จังหวัด็มหาสารคาม

วันท่� 23 มกราคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็อุด็รธิาน่ ออกเยู่่�ยู่มผ่้ป่วยู่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
ในเขึ้ตพ่�นท่� อำาเภอนำ�าโสม จังหวัด็อุด็ธิาน่
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การด้แลุ่นักเรีย์นในพระราชาน่เคุราะหิ์ สมเด็จพระกนิษ์ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชส่ดา ฯ สย์ามบรมราชก่มารี

สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ ทรงพระกรุณ์า
โปรด็เกล้าฯ ให้คด็ั เล่อกนักเร่ยู่นจากโรงเร่ยู่นตำารวจตระเวนชายู่แด็น และโรงเร่ยู่นในโครงการตามพระราชด็ำาริในถืิน�
ทุรกันด็าร เขึ้้าเป็นนักเร่ยู่นในพระราชานุเคราะห์ เป็นประจำาทุกปีและพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศ่กษา
ต�อในชั�นท่�ส่งขึ้่�น ตามความสามารถืและความเหมาะสม
ในปีการศ่กษา 2563 ม่นกั เร่ยู่นในพระราชานุเคราะห์ฯ ทัง� หมด็จำานวน 1,799 คน ศ่กษาอยู่่ใ� นสถืานศ่กษา
ต�างๆ จำานวน 493 แห�ง ใน 65 จังหวัด็ โด็ยู่ขึ้อความอนุเคราะห์จากสภากาชาด็ไทยู่แจ้งเหล�ากาชาด็จังหวัด็ติด็ตาม
ตรวจเยู่่�ยู่มนักเร่ยู่นฯ เป็นประจำาทุกปี
สภากาชาด็ไทยู่ได็้ขึ้อความร�วมม่อจากเหล�ากาชาด็จังหวัด็ 65 จังหวัด็ ท่�ม่นักเร่ยู่นในพระราชานุเคราะห์
ตรวจเยู่่� ยู่ มด็่ แ ล ให้ คำา แนะนำา ปร่ ก ษา ให้ กำา ลั ง ใจและให้ ค วามอบอุ� น เสม่ อ นเป็ น ผ่้ ป กครองขึ้องนั ก เร่ ยู่ นฯ
โด็ยู่ขึ้อให้ตรวจสอบในเร่อ� งขึ้องการเร่ยู่น ความประพฤติและการใช้จา� ยู่เงินทุนพระราชทาน พร้อมทัง� ให้แนวคิด็และ
แนวทาง ให้เด็็กนักเร่ยู่นฯ ขึ้ยู่ันหมั�นเพ่ยู่รและม่ความตั�งใจท่�จะศ่กษาต�อไปในระด็ับท่�ส่งขึ้่�นตามความสามารถืขึ้อง
แต�ละสายู่วิชา รวมทั�งติด็ตามเด็็กท่�จบการศ่กษาออกไปจากสถืานศ่กษา หร่อได็้ออกจากสถืานศ่กษาโด็ยู่ไม�ทราบ
สาเหตุ เพ่�อไปประกอบอาช่พเล่�ยู่งครอบครัวอยู่�างใกล้ชิด็ เพ่�อไม�ให้เด็็กเส่ยู่โอกาส

วันท่� 19 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็ตาก ลงพ่�นท่�เยู่่�ยู่มนักเร่ยู่น
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
พร้อมทั�งมอบสิ�งขึ้องเพ่�อเป็นขึ้วัญและกำาลังใจ
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วันท่� 11 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็สงขึ้ลา
ออกเยู่่�ยู่มติด็ตามผลการเร่ยู่นขึ้องนักเร่ยู่นทุนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
ณ์ โรงเร่ยู่นระโนด็วิทยู่า ตำาบลระโนด็ อำาเภอระโนด็ จังหวัด็สงขึ้ลา

วันท่� 18 มกราคม พ.ศ. 2563 คณ์ะกรรมการและสมาชิกเหล�ากาชาด็จังหวัด็หนองคายู่ออกเยู่่�ยู่มนักเร่ยู่น
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
พร้อมทั�งมอบสิ�งขึ้องและชุด็ผ้าห�ม ณ์ โรงเร่ยู่นราชประชานุเคราะห์ 27
อำาเภอโพนพิสัยู่ และวิทยู่าลัยู่เทคนิค 1 จังหวัด็หนองคายู่
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ศั่นัยุ์เทค์โนัโลุ่ยุีสำ�ริสำนัเทศั
วัิสัย์ทัศน์

สภากาชาด็ไทยู่ม่ความสามารถืในการใช้เทคโนโลยู่่สารสนเทศและการส่�อสาร (ICT) เพ่�อสนับสนุน
ให้เป็นองค์กรสาธิารณ์กุศลระด็ับชาติท่�ม่ลักษณ์ะเป็นพลวัตและนวัตกรรม
พั นธกิจ

พัฒนาและด็ำาเนินงานเทคโนโลยู่่สารสนเทศ เพ่�อสนับสนุนการบริการประชาชนและการบริหารจัด็การ
ตามพันธิกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่อยู่�างม่ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผล โด็ยู่การม่สว� นร�วมขึ้องทุกหน�วยู่งาน
ภารกิจ

พัฒนาระบบเทคโนโลยู่่สารสนเทศขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ เป็นศ่นยู่์กลางในการเช่�อมโยู่ง ให้คำาปร่กษา และ
ร�วมพัฒนาระบบเทคโนโลยู่่สารสนเทศขึ้องหน�วยู่งานอ่น� ๆ รวมทัง� ม่หน้าท่พ� ฒ
ั นาบุคลากรและผ่บ้ ริหารให้มศ่ กั ยู่ภาพ
ในการใช้เทคโนโลยู่่สารสนเทศเพ่�อเพิ�มประสิทธิิภาพ และประสิทธิิผลในการด็ำาเนินงาน และสามารถืใช้เป็น
ส่�อประชาสัมพันธิ์ได็้ท�งั ภายู่ในและภายู่นอกรวมทั�งต�างประเทศ
บทบาทหน้้าที�ของศ่น้ยู่์เทคืโน้โลยู่ีสารสน้เทศ
1. ด็ำาเนินการจัด็ทำาแผนแม�บทเทคโนโลยู่่สารสนเทศและการส่�อสาร สภากาชาด็ไทยู่ (ICT Master Plan)
และแผนปฏิิบัติการเทคโนโลยู่่สารสนเทศและการส่�อสาร (ICT Action Plan)
2. บริหารพัฒนาและให้บริการขึ้องศ่นยู่์เทคโนโลยู่่สารสนเทศ สภากาชาด็ไทยู่
3. พิจารณ์าให้ความเห็นชอบในการด็ำาเนินการโครงการด็้าน ICT
4. ขึ้ับเคล่�อนการพัฒนาและการใช้งานระบบเทคโนโลยู่่สารสนเทศขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
5. ด็ำาเนินการด็้านนโยู่บายู่ การจัด็หา จัด็ซึ่่�อ การเช�าใช้เคร่�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์์ต�อพ�วง
6. ด็ำาเนินการให้คำาปร่กษา พัฒนา บำารุงรักษาและด็่แลระบบความปลอด็ภัยู่ขึ้อง Website ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
และขึ้องหน�วยู่งานต�างๆ
7. ด็ำาเนินการด็้านนโยู่บายู่ บริหารและพัฒนาบุคลาการด็้าน ICT ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
8 . ด็ำาเนินการจัด็สัมมนาฝึึกอบรม ให้ความร่้ด็้านเทคโนโลยู่่สารสนเทศ
9. ด็ำาเนินการตามนโยู่บายู่และแนวปฏิิบัติในการรักษาความมั�นคงปลอด็ภัยู่ด็้านสารสนเทศขึ้อง สภากาชาด็ไทยู่
พระราชบัญญัติการรักษาความมั�นคงปลอด็ภัยู่ไซึ่เบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
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ย์่ทธศาสตร์แผนแม�บทเทคุโนโลุ่ย์ีสารสนเทศแลุ่ะการสื�อสารสภากาชาดไทย์
พ.ศ. 2558 - 2560 (ขย์าย์แผนแม�บทฯ พ.ศ. 2561 - 2563)

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 1 การประยูุ่กต์ใช้ ICT เพ่�อส�งเสริมและพัฒนา
คุณ์ภาพช่วิตขึ้องประชาชน
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 2 การประยูุ่กต์ใช้ ICT เพ่อ� การบริหารจัด็การภายู่ใน
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 3 การประยูุ่กต์ใช้ ICT เพ่�อการทำางานร�วมกัน
ระหว�างหน�วยู่งาน
ยูุ่ ท ธิศาสติ์ร์ ท�ี 4 การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ม่ ค วามพร้ อ มในการ
ประยูุ่กต์ใช้ ICT
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 5 พัฒนาโครงสร้างพ่�นฐาน ICT เพ่�อบริการ หน�วยู่
งานอยู่�างทั�วถื่ง
ผ้ลก�รดำ�เนำินำง�นำปีงบัประม�ณ 2563
1. งานพั ฒนาระบบสารสนเทศ

1.1 งาน้ให้คืำาปรึกษาและผู้ลักด็ัน้เพื�อพัฒน้าระบบเทคืโน้โลยู่ีสารสน้เทศของหน้� วยู่งาน้ติ์ามภารกิจของ
สภากาชิาด็ไทยู่
สนับสนุนหน�วยู่งานภายู่ในสภากาชาด็ไทยู่ด็้านระบบเทคโนโลยู่่สารสนเทศเพ่�อให้หน�วยู่งานประยูุ่กต์ใช้
IT เพ่�อยู่กระด็ับกระบวนการทำางานรวมถื่งการบริการต�างๆ ให้ม่ความสะด็วก รวด็เร็ว และทันสมัยู่ มากขึ้่�น อาทิ
- ศ่นยู่์ด็วงตา ร�วมพิจารณ์าร�างขึ้้อกำาหนด็ขึ้องระบบฐานขึ้้อม่ลศ่นยู่์ด็วงตา
- สำานักบริหารความเส่ยู่� งและควบคุมภายู่ใน ร�วมพิจารณ์าร�างกำาหนด็ขึ้อบเขึ้ตงานขึ้องระบบสารสนเทศ
ด็้านบริหารความเส่�ยู่งและควบคุมภายู่ในขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
- สำานักงานจัด็การทรัพยู่์สินฯ ร�วมเป็นคณ์ะทำางานกำาหนด็ขึ้อบเขึ้ตงานโครงการระบบบริหารจัด็การ
ทรัพยู่์สินขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ระยู่ะท่� 1 (Asset Management Information System : AMIS)
- สำานักงานจัด็หารายู่ได็้ ร�วมเป็นคณ์ะทำางานขึ้ับเคล่อ� นโครงการพัฒนาระบบการรับบริจาคและการขึ้่น�
ทะเบ่ยู่นสิทธิิ�ผ่้ม่อุปการคุณ์แบบบ่รณ์าการ DMIS 4.0
1.2 งาน้พัฒน้า ด็่แล บำารุงรักษา และให้บริการระบบอิน้ทราเน้็ติ์และเว็บไซติ์์ของสภากาชิาด็ไทยู่
ด็่แล บำารุงรักษาระบบอินทราเน็ต และเว็บไซึ่ต์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ให้ใช้งานได็้อยู่�างต�อเน่�อง โด็ยู่ในปี
พ.ศ. 2563 ศ่นยู่์เทคโนโลยู่่สารสนเทศ ได็้ด็ำาเนินการปรับปรุงเว็บไซึ่ต์อินทราเน็ตขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ใหม� (https://
intranet.redcross.or.th) บน Microsoft Platform เพ่�อให้เว็บไซึ่ต์ม่ความทันสมัยู่และง�ายู่ต�อการใช้งาน
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เว็บไซึ่ต์อินทราเน็ตขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ (เด็ิม)

เว็บไซึ่ต์อินทราเน็ตขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ (ใหม�)

1.3 งาน้บริการ สน้ับสนุ้น้ซอฟติ์์แวร์สำาเร็จร่ป (Software) และโปรแกรมป้องกัน้ไวรัสคือมพิวเติ์อร์ (Antivirus
Software)
ด็ำาเนินการจัด็หาและติด็ตั�งซึ่อฟ้ท์แวร์สำาเร็จร่ปถื่กลิขึ้สิทธิิ�ให้แก�หน�วยู่งานท่�ร้องขึ้อ เช�น Microsoft
Windows10, Adobe Acrobat, Microsoft Office เป็นต้น รวมถื่งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ท่�ติด็ตั�ง
สำาหรับเคร่อ� งคอมพิวเตอร์ขึ้องหน�วยู่งานในสภากาชาด็ไทยู่ ซึ่่ง� ป้องกันและลด็ความเส่ยู่� งจากภัยู่คุกคามต�างๆ จาก
สถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่อ� ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศ่นยู่์เทคโนฯ ได็้จด็ั หาโปรแกรม Zoom,
Microsoft Teams 365 สำาหรับให้บริการหน�วยู่งานในการประชุม/อบรมออนไลน์ โด็ยู่ม่หน�วยู่งาน ขึ้อใช้บริการ
ทั�งหมด็ จำานวน 138 ครั�ง

สถัิติ์ิการขอใชิ้งาน้โปรแกรม Zoom ใน้การประชิุม/อบรมออน้ไลน้์
ติ์ั�งแติ์�เด็ือน้มีน้าคืม – ธิัน้วาคืม พ.ศ. 2563
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2. งานใหิ้บริการด้านระบบเคุรือข�าย์แลุ่ะอินเทอร์เน็ต

2.1 งาน้พัฒน้า ด็่แล บำารุงรักษาศ่น้ยู่์ข้อม่ลคือมพิวเติ์อร์ (Data Center) และศ่น้ยู่์สำารองข้อม่ลฉุุกเฉุิน้
(Disaster Recovery Site)
ด็่แล บำารุงรักษาระบบและอุปกรณ์์ภายู่ในศ่นยู่์ขึ้้อม่ลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพ่�อให้การทำางานขึ้อง
เคร่�องคอมพิวเตอร์แม�ขึ้�ายู่และอุปกรณ์์ต�างๆ ทำางานได็้อยู่�างต�อเน่�องและม่ประสิทธิิภาพ และม่ศ่นยู่์สำารองขึ้้อม่ล
ฉุกเฉิน (DR-Site) ในการสำารองขึ้้อม่ล และสามารถืก่้ค่นเม่�อเวลาเกิด็เหตุการณ์์ฉุกเฉิน
2.2 งาน้พัฒน้า ด็่แล บำารุงรักษา และให้บริการระบบเคืรือข�ายู่แก�หน้�วยู่งาน้ใน้สภากาชิาด็ไทยู่
ด็ำาเนินการพัฒนา ด็่แล บำารุงรักษาระบบเคร่อขึ้�ายู่เพ่�อให้การบริการท่�ด็่ขึ้่�นแก�หน�วยู่งานต�างๆ ท่�ใช้งาน
รวมถื่งขึ้ยู่ายู่ระบบเคร่อขึ้�ายู่ให้หน�วยู่งาน สามารถืใช้งานได็้ครอบคลุมพ่�นท่�มากขึ้่�น
2.3 งาน้บริการการใชิ้งาน้ระบบอิน้เทอร์เน้็ติ์ภายู่ใน้สภากาชิาด็ไทยู่ทั�งส�วน้กลางและส�วน้ภ่มิภาคื
จัด็หาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วส่งเพ่�อใช้ในสนับสนุนการปฏิิบัติงานขึ้องเจ้าหน้าท่�สภากาชาด็ไทยู่
และเช่� อ มโยู่งเคร่ อ ขึ้� า ยู่ภายู่ในไปยู่ั ง หน� ว ยู่งานสภากาชาด็ไทยู่ทั� ง ในส� ว นกลางและส� ว นภ่ มิ ภ าคด็้ ว ยู่วงจร
เสม่อนส�วนตัว (ส่�อสัญญาณ์ความเร็วส่ง MPLS) เพ่�อใช้เป็นช�องทางติด็ต�อส่�อสาร และให้บริการขึ้้อม่ลขึ้�าวสาร
ภายู่ในต�างๆ ได็้อยู่�างรวด็เร็ว
การใหิ้บริการอินเทอร์เน็ตแลุ่ะระบบเชื�อมโย์งเคุรือข�าย์ส�วันภ้มิภาคุ (MPLS)
ปีงบประมาณ 2563

อินเทอร์เน็ตส�วนกลาง (UniNet) แบนวิด็ธิ์

โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา
อินเทอร์เน็ต 3 1000/500 Mbps. (FTTx 3 วงจร)

อินเทอร์เน็ตส�วนกลาง (ISP) แบนวิด็ธิ์

ศ่นยู่์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขึ้าแหลมฉบัง MPLS 10 Mbps

ภายู่ในประเทศและต�างประเทศ 2 Gbps
ภายู่ในประเทศ 1Gbps แบนวิด็ธิ์
ต�างประเทศ 300 Mbps

ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ สวางคนิวาส
อินเทอร์เน็ต 1000/500 Mbps (FTTx3 วงจร)
MPLS 10 Mbps
ศ่นยู่์ราชการุณ์ยู่์ เขึ้าล้าน อินเทอร์เน็ต
(Leadline) 40 Mbps. MPLS 60 Mbps

เหล�ากาชาด็จังหวัด็ 5 จังหวัด็ อินเทอร์เน็ต
(แห�งละ) 500/500 Mbps.
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ศ่นยู่์ผลิตผลิตภัณ์ฑู์จากพลาสมา
อินเทอร์เน็ต 100/30 Mbps.
ภาคบริการโลหิตแห�งชาติ 12 แห�ง
อินเทอร์เน็ต (แห�งละ) 500/500 Mbps.
MPLS (แห�งละ) 8 Mbps.
สถืาน่กาชาด็ 11 แห�ง อินเทอร์เน็ต (แห�งละ)
500/500 Mbps. MPLS (แห�งละ) 8 Mbps.

2.4 การให้บริการ Cloud Computing แก�หน้�วยู่งาน้ใน้สภากาชิาด็ไทยู่
ให้ บริ การ Cloud Computing แก� หน� วยู่งานในสภากาชาด็ไทยู่ เช�น ระบบสารสนเทศการเงิ น
สภากาชาด็ไทยู่ (FMIS) ขึ้องสำานักงานการคลัง และระบบ IAIS (Internal Audit Information System) ขึ้อง
สำานักงานตรวจสอบ เป็นต้น
2.5 งาน้บริการ สน้ับสนุ้น้อุปกรณ์ระบบคือมพิวเติ์อร์ (Hardware) เพือ� สน้ับสนุ้น้การด็ำาเน้ิน้งาน้ติ์ามภารกิจของ
สภากาชิาด็ไทยู่
ด็ำาเนินการเช�าเคร่�องคอมพิวเตอร์แบบตั�งโต๊ะ (PC) และเคร่�องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
เพ่อ� สนับสนุนการปฏิิบตั งิ านขึ้องผ่บ้ ริหารและเจ้าหน้าท่� รวมถื่งทด็แทนเคร่อ� งคอมพิวเตอร์ทม่� อ่ ายูุ่การใช้งานมากกว�า
5 ปี
2.6 งาน้บริการ และให้คืำาปรึกษาด็้าน้ ICT กับหน้�วยู่งาน้ใน้สภากาชิาด็ไทยู่
บริการแก้ไขึ้ป่ญหาให้หน�วยู่งานต�างๆ ทั�งด็้าน Hardware, Software, Network รวมถื่ง การแจ้งขึ้อใช้
บริการระบบจด็หมายู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) สภากาชาด็ไทยู่ และการแจ้งขึ้อใช้บริการ VPN สภากาชาด็ไทยู่
ผ�านระบบ E-Service (http://eservice.redcross.or.th)

ระบบขึ้อรับบริการ การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเคร่อขึ้�ายู่ (E-Service)
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2.7 การด็ำาเน้ิน้ติ์ามน้โยู่บายู่และแน้วปฏิิบติ์ั ใิ น้การรักษาคืวามมัน้� คืงปลอด็ภัยู่ด็้าน้สารสน้เทศของสภากาชิาด็ไทยู่

วันท่� 23 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 การประชุมคณ์ะกรรมการด็ำาเนินการรักษาความมั�นคงปลอด็ภัยู่ด็้านสารสนเทศ
ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ครั�งท่� 4 และให้แต�ละหน�วยู่งานทบทวนประเมินการรักษาความมั�นคงปลอด็ภัยู่ด็้านสารสนเทศ
ขึ้องหน�วยู่งาน หร่อเร่ยู่กว�า IS Policy Check List ครั�งท่� 3

3. งานด้านการสัมมนา/อบรมด้าน IT ผ้้บริหิารแลุ่ะเจ้าหิน้าที�สภากาชาดไทย์

ปีงบประมาณ์ 2563 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – 30 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563) ศ่นยู่์เทคโนโลยู่่สารสนเทศ
ได็้จัด็สัมมนา/อบรมให้ความร่้ด็้าน IT แก�ผ่้บริหารและเจ้าหน้าท่�สภากาชาด็ไทยู่ ด็ังน่�

วันท่� 31 ม่นาคม พ.ศ. 2563 การบรรยู่ายู่เร่�อง “การเตร่ยู่มความพร้อมกฎหมายู่ด็ิจิทัลใหม�ๆ กับงานสภากาชาด็ไทยู่”
ผ�านโปรแกรม Zoom โด็ยู่ม่ ศ.กิตติคุณ์ นพ.ศักด็ิ�ชัยู่ ลิ�มทองกุล ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานเปิด็การบรรยู่ายู่
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วันท่� 5 และวันท่� 8 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 การอบรมเชิงปฏิิบัติการเร่�อง “การเขึ้่ยู่นวิเคราะห์โครงการด็้าน ICT (Workshop)”
ณ์ ห้องประชุมจุมภฏิ 2-3 ชั�น 9 อาคารเฉลิมพระเก่ยู่รติบรมราชิน่นาถื ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ

วันท่� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งานสัมมนา คนไอท่ ณ์ เด็อะ เบอร์เคล่ยู่์ โฮเต็ล ประต่นำ�า
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ศั่นัยุ์ฝึึกอบริมปฐมพิยุ�บ�ลุ่
แลุ่ะสำ่ข์ภ�พิอนั�มัยุ
วัิสัย์ทัศน์

เป็นผ่้นำาด็้านการฝึึกอบรม และเสริมสร้างความร่้ความเขึ้้าใจในการปฐมพยู่าบาลและอนามัยู่ในบ้าน โด็ยู่
ใช้หลักส่ตรท่ไ� ด็้มาตรฐานสากล และเป็นผ่น้ ำาในการพัฒนาศักยู่ภาพด็้านการปฐมพยู่าบาลขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ชุมชน
และประเทศ ตามแนวทางขึ้องสหพันธิ์กาชาด็และสภาเส่�ยู่ววงเด็่อนแด็งระหว�างประเทศ
พั นธกิจ

ในการจัด็การฝึึกอบรม และเผยู่แพร�ความร่้ด็้านการปฐมพยู่าบาลและสุขึ้ภาพอนามัยู่ โด็ยู่ม่การพัฒนา
หลักส่ตรและเทคโนโลยู่่การฝึึกอบรมท่�ทันสมัยู่ รวมทั�งเป็นแหล�งอ้างอิงทางวิชาการแก�สังคมในด็้านด็ังกล�าว
ย์่ทธศาสตร์

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 4 : การพัฒนาและส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิตขึ้องประชาชนท่�มุ�งเน้นผ่้ด็้อยู่โอกาสและผ่้ยู่ากไร้ โด็ยู่การ
ม่ส�วนร�วมขึ้องชุมชน อาสาสมัครสภากาชาด็ไทยู่และภาค่เคร่อขึ้�ายู่
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 8 : เร่�องคุณ์ภาพช่วิตท่�ด็ขึ้่ ่�นขึ้องผ่้ส่งอายูุ่ เด็็ก เยู่าวชนท่�ด็้อยู่โอกาสตามต้นแบบขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 5 : การพัฒนาระบบอาสาสมัครแบบบ่รณ์าการ
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 9 : ระบบบริหารจัด็การอาสาสมัครแบบบ่รณ์าการ
ผ้ลก�รดำ�เนำินำง�นำปี พิ.ศ. 2563

ศ่นยู่์ฝึึกอบรมปฐมพยู่าบาลและสุขึ้ภาพอนามัยู่ ได็้จัด็การฝึึกอบรมและเผยู่แพร�ความร่้ในหลักส่ตร
การฝึึกอบรมท่เ� ป็นมาตรฐานให้กบั หน�วยู่งานภาครัฐ และเอกชน รวมทัง� เจ้าหน้าท่ส� ภากาชาด็ไทยู่ นักเร่ยู่น นักศ่กษา
ตลอด็จนประชาชนทั�วไปและผ่้ด็้อยู่โอกาสให้ม่ความร่้ ความสามารถืด็้านการปฐมพยู่าบาลและสุขึ้ภาพอนามัยู่
เน่�องจากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศ่นยู่์ฝึึกอบรมฯ
จ่งได็้ม่การปรับแผนงานในโครงการ/งาน เป้าหมายู่และวิธิ่การด็ำาเนินงานเพ่�อให้แผนปฏิิบัติการประจำาปีขึ้องหน�วยู่
งานด็ำาเนินงานไปได็้อยู่�างต�อเน่�อง โด็ยู่เฉพาะการปรับเปล่�ยู่นวิธิ่การฝึึกอบรมด็้วยู่การนำาเทคโนโลยู่่มาใช้ในการ
ฝึึกอบรมแบบใหม� ด็ังนั�น จ่งม่การพัฒนาความร่้และทักษะด็้านเทคโนโลยู่่ให้บุคลากรขึ้องศ่นยู่์ฝึึกอบรม หัวขึ้้อ
“การฝึึกอบรมออนไลน์ในร่ปแบบต�างๆ”และ “Learning Management System” ผ�านทาง Zoom Meeting เพ่อ�
ให้บุคลากรสามารถืนำาความร่้มาพัฒนาส่�อการเร่ยู่นการสอนและร่ปแบบการอบรมให้สอด็คล้องกับสถืานการณ์์
ป่จจุบัน และได็้ด็ำาเนินงานในด็้านต�างๆ ด็ังน่�
120

1. การพั ฒนาหิลุ่ักส้ตรที�มีอย์้�ใหิ้เข้ากรอบมาตรฐานหิลุ่ักส้ตร

เน่�องจากสภากาชาด็ไทยู่ม่นโยู่บายู่การพัฒนาหลักส่ตรการฝึึกอบรมให้เป็นมาตรฐานเด็่ยู่วกัน และจะม่
การวางระบบการประกันคุณ์ภาพการฝึึกอบรม เพ่อ� เป็นเตร่ยู่มความพร้อมขึ้องหลักส่ตรท่จ� ะเสนอเขึ้้ากรอบมาตรฐาน
หลักส่ตรขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ซึ่่�งศ่นยู่์ฝึึกอบรมฯ อยู่่�ระหว�างการพัฒนามาตรฐานทางด็้านวิชาการในทิศทางเด็่ยู่วกัน
จ่งได็้พฒ
ั นาหลักส่ตรท่ม� อ่ ยู่่จ� ำานวน 8 หลักส่ตร เป็นการรองรับการเขึ้้าส่ก� รอบมาตรฐานหลักส่ตรขึ้องสภากาชาด็ไทยู่

2. ปรับร้ปแบบวัิธีการจัดอบรมใหิ้เป็นแบบ Online ร�วัมกับแบบ Onsite

ได็้แก� หลักส่ตรการปฐมพยู่าบาลเบ่�องต้นสำาหรับประชาชน และโครงการพัฒนาศักยู่ภาพวิทยู่ากร
เคร่อขึ้�ายู่ Smart Trainer โด็ยู่ได็้จัด็ทำาวิด็่ทัศน์ เร่�อง การใช้ผ้าม้วนยู่่ด็ เป็นส่�อการเร่ยู่นร่้ สำาหรับใช้ในหลักส่ตร
ปฐมพยู่าบาลครบตามมาตรฐาน

ร่ปการปรับร่ปแบบวิธิ่การจัด็อบรมให้เป็นแบบ Online + Onsite

3. งานพั ฒนาอาสาสมัคุรสภากาชาดไทย์แบบการบ้รณาการ

เป็นการทำางานขึ้องศ่นยู่์ฝึึกอบรมฯ ร�วมกับสำานักงานบริหารกิจการเหล�ากาชาด็ และเหล�ากาชาด็จังหวัด็
ประกอบด็้วยู่ 3 หลักส่ตร ได็้แก� หลักส่ตรปฐมพยู่าบาล หลักส่ตรการด็่แลตนเองขึ้องผ่้ส่งอายูุ่ และหลักส่ตรการด็่แล
ผ่้ส่งอายูุ่
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4. งานก้้ภัย์ทางทะเลุ่

ส่บเน่อ� งจากการติด็ตามอาสาสมัคร ก่ภ้ ยู่ั ทางทะเลหลังจากสภากาชาด็ไทยู่ส�งมอบหน�วยู่ก่ภ้ ยู่ั ทางทะเลให้
3 จังหวัด็ ได็้แก� จังหวัด็ตรัง พังงา และกระบ่� ในปี พ.ศ. 2560 พบว�าอาสาสมัครบางส�วนยู่ังม่ความกระต่อร่อร้น
และประสงค์ในการทำางานด็้านอาสาสมัคร แต�ม่จำานวนลด็น้อยู่ลงและขึ้าด็การสนับสนุนและการประสานงาน
จากหน�วยู่งานท่�เก่�ยู่วขึ้้อง ศ่นยู่์ฝึึกอบรมฯ จ่งจัด็ทำาโครงการฝึึกอบรมอาสาสมัครก่้ภัยู่ทางทะเลหลักส่ตร “คร่ผ่้สอน
อาสาสมัครค้นหาและช�วยู่เหล่อผ่้ประสบภัยู่ทางทะเล” โด็ยู่พัฒนาอาสาสมัครท่�เหล่ออยู่่�ให้เป็นวิทยู่ากรเคร่อขึ้�ายู่
เพ่�อขึ้ยู่ายู่ผลในการสร้างอาสาสมัครต�อไป ซึ่่�งในปี พ.ศ. 2563 ได็้ด็ำาเนินการสร้างหลักส่ตร “คร่ผ่้สอนอาสาสมัคร
ค้นหาและช�วยู่เหล่อผ่้ประสบภัยู่ทางทะเล”
5. งานพัฒนาคุ่ณภาพชีวัต
ิ ประชาชนแลุ่ะผ้ด
้ อ
้ ย์โอกาส : งานฝ่ึกอบรมปฐมพย์าบาลุ่
แลุ่ะส่ขภาพอนามัย์

ม่การด็ำาเนินการตามขึ้้อจำากัด็ขึ้องสถืานการณ์์ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แต�ในภาพรวมยู่ังสามารถืด็ำาเนินงานได็้บรรลุเป้าหมายู่ ด็ังน่�

กราฟ้แสด็งจำานวนผ่้ผ�านการอบรมปฐมพยู่าบาลและสุขึ้ภาพอนามัยู่
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รวม
“ส่�อหนังส่ออิเล็กทรอนิกส์
E – Learning การปฐม
พยู่าบาลเบ่�องต้น” (คน)

งานอบรมการด็่แลสุขึ้ภาพสำาหรับ
ประชาชนทั�ไปและผ่้ด็้อยู่โอกาส (คน)

งานสนับสนุนการให้ความร่้ ด็้าน
ปฐมพยู่าบาลและ สุขึ้ภาพอนามัยู่

การอบรมปฐมพยู่าบาลเบ่�องต้น
สำาหรับบริการสังคม (คน)

หลักส่ตรการช�วยู่ช่วิตขึ้ั�นพ่�นฐานและ
เคร่�องช็อกไฟ้ฟ้้าหัวใจอัตโนมัติ (คน)

หลักส่ตรการปฐมพยู่าบาล
เบ่�องต้นสาหรับประชาชน (คน)

หลักส่ตรการปฐมพยู่าบาล
สำาหรับเจ้าหน้าท่�สภากาชาด็ไทยู่ (คน)

หลักส่ตรการปฐมพยู่าบาล
ครบตามมาตรฐาน (คน)

งาน้พัฒน้าคืุณภาพชิีวิติ์ประชิาชิน้และผู้่้ด็อ้ยู่โอกาส งาน้ฝัึกอบรมปฐมพยู่าบาลและสขุภาพอน้ามัยู่

� ภากาชาดไทย์กลุ่่ม
6. การสำารวัจคุวัามรอบร้ด
้ า้ นส่ขภาพของเจ้าหิน้าทีส
� วััย์ทำางาน

เป็นการสำารวจระด็ับความรอบร่ด็้ า้ นสุขึ้ภาพในเจ้าหน้าท่ส� ภากาชาด็ไทยู่กลุม� วัยู่ทำางาน (อายูุ่ 21 - 54 ปี
จาก 22 หน�วยู่งาน) จำานวน 235 คน
ผลการศ่กษาพบว�า กลุ�มตัวอยู่�างม่ความรอบร่้ด็้านสุขึ้ภาพอยู่่�ในระด็ับด็่ มากท่�สุด็ คิด็เป็นร้อยู่ละ 34.04
พฤติกรรมสุขึ้ภาพด็้านการบริโภคอาหารอยู่่�ในระด็ับพอใช้ มากท่�สุด็ คิด็เป็นร้อยู่ละ 44.67 พฤติกรรมสุขึ้ภาพ
ด็้านการออกกำาลังกายู่อยู่่�ในระด็ับไม�ด็่ มากท่�สุด็คิด็เป็นร้อยู่ละ 37.45 การทด็สอบความสัมพันธิ์พบว�าพฤติกรรม
สุขึ้ภาพด็้านการบริโภคอาหารและการออกกำาลังกายู่ม่ความสัมพันธิ์กับความรอบร่้ด็้านสุขึ้ภาพในระด็ับตำ�าอยู่�าง
ม่นยู่ั สำาคัญทางสถืิติ (r=.25, p=<.01 และ r=.29, p=<.01) ตัวแปรท่เ� ป็นป่จจัยู่ทำานายู่ความรอบร่ด็้ า้ นสุขึ้ภาพ ได็้แก�
เพศและพฤติกรรมสุขึ้ภาพด็้านการบริโภคอาหาร และการออกกำาลังกายู่

กราฟ้แสด็งผลการสำารวจความรอบร่้ด็้านสุขึ้ภาพขึ้องเจ้าหน้าท่�สภากาชาด็ไทยู่กลุ�มวัยู่ทำางาน

7. การจัดงานวัันปฐมพย์าบาลุ่โลุ่ก (World First Aid day)

ศ่นยู่์ฝึึกอบรมฯ ได็้จัด็งานวันปฐมพยู่าบาลโลก หัวขึ้้อ “เด็็กไทยู่ใส�ใจ ส่้ภัยู่โควิด็ 19” ภายู่ใต้ Theme
“Adapting First aid practices to the pandemic” วันท่� 11 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ณ์ ห้องประชุม ชั�น 7
โรงเร่ยู่นวัด็ปทุมวนาราม เขึ้ตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โด็ยู่ม่กิจกรรมการให้ความร่้เร่�องการปฐมพยู่าบาล
และการป้องกันโรคโควิด็-19 ผ�านการเล�นเกมส์ต�างๆ รวมทั�งการมอบรางวัลจากผลการประกวด็ภาพวาด็และ
แต�งเร่ยู่งความ โด็ยู่ม่กิจกรรมก�อนวันงาน ด็ังน่�
7.1 จัด็ทำาส่�อนิทานการ์ต่นแอนิเมชั�น เร่�อง “ฮ่โร�ขึ้องฉันค่อเธิอ” เผยู่แพร�ทางส่�อออนไลน์ และเผยู่แพร�
ไปยู่ังโรงเร่ยู่นในสังกัด็กรุงเทพมหานครและสำานักงานเขึ้ตพ่�นท่�ประถืมศ่กษาทั�วประเทศ
7.2 จัด็กิจกรรมประกวด็วาด็ภาพระบายู่ส่ ม่นักเร่ยู่นเขึ้้าร�วมกิจกรรม จำานวน 396 รายู่
7.3 จัด็กิจกรรมประกวด็เร่ยู่งความ ม่นักเร่ยู่นเขึ้้าร�วมกิจกรรม จำานวน 271 รายู่
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ร่ปกิจกรรมงานวันปฐมพยู่าบาลโลก

8. โคุรงการสร้างสื�อคุวัามร้้ทางส่ขภาพผ�านสังคุมออนไลุ่น์ Smart Healthy

เป็นการพัฒนาส่�อการเร่ยู่นร่้ให้เหมาะสมและสอด็คล้องกับสถืานการณ์์ปจ่ จุบัน จำานวน 6 เร่�อง ได็้แก�
1. ร่เ้ ท�าทันไวรัสโคโรนา COVID-19
2. โรคพิษสุนัขึ้บ้าเป็นแล้วถื่งตายู่ป้องกันได็้ด็้วยู่วัคซึ่่น
3. สามรักฝึ่าวิกฤติโควิด็-19
4. New Normal วิถื่ช่วิตใหม�ขึ้องคนไทยู่หลังโควิด็-19
5. ล้างม่อ 7 ขึ้ั�นตอน
6. ทางเล่อกในการออกกำาลังกายู่ในผ่้ส่งอายูุ่

9. โคุรงการที�ได้รับการสนับสน่นจากจากคุณะกรรมการกาชาดระหิวั�างประเทศ
(ICRC)

9.1 การอบรมหลักส่ติ์ร “วิทยู่ากรสอน้ปฐมพยู่าบาลเบื�องติ์้น้”
ให้กับบุคลากรขึ้องสภากาแด็งลาว ณ์ นครหลวงพระบาง สาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตยู่ประชาชนลาว
จำานวน 2 รุ�น รวมผ่้เขึ้้าร�วมการอบรมทั�งสิ�น 68 คน
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9.2 โคืรงการสร้างเสริมศักยู่ภาพบุคืลากรศ่น้ยู่์ฝัึกอบรมปฐมพยู่าบาลและสุขภาพอน้ามัยู่
เร่�องความเสมอภาคขึ้องคนพิการ (Disability Equality Training - DET) โด็ยู่จัด็อบรมให้กับบุคลากร
ศ่นยู่์ฝึึกอบรมฯ จำานวน 34 คน ให้ม่ความร่้ความเขึ้้าใจเร่�องความเสมอภาคขึ้องคนพิการและการเขึ้้าถื่งคนพิการ
เพ่�อสามารถืนำาความร่้ท่�ได็้รับจากการอบรมมาประยูุ่กต์ใช้ในการด็ำาเนินโครงการท่�เก่�ยู่วขึ้้องกับคนพิการขึ้อง
ศ่นยู่์ฝึึกอบรมฯ ต�อไป

9.3 โคืรงการกาชิาด็ห�วงใยู่ใส�ใจสุขภาพคืน้พิการ
จัด็อบรมให้คนพิการท่�ทำางานในสำานักงานเหล�ากาชาด็จังหวัด็ และเจ้าหน้าท่�จากเหล�ากาชาด็จังหวัด็
ภาคกลาง 4 จังหวัด็ และภาคใต้ 5 จังหวัด็ รวมจำานวน 60 คน เพ่�อให้คนพิการได็้รับความร่้ สามารถืประเมินและ
ด็่แลสุขึ้ภาพตนเองเบ่�องต้นได็้
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สำำ�นัักง�นับริิห�ริริะบบก�ยุภ�พิ
วัิสัย์ทัศน์

การทำาให้ระบบกายู่ภาพ และการบริหารและจัด็การระบบกายู่ภาพขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ อยู่่�ในระด็ับท่�ได็้
มาตรฐานสากลทัด็เท่ยู่มกับองค์กรชั�นนำาทั�งในและต�างประเทศ ในด็้านความปลอด็ภัยู่ ประสิทธิิภาพอาคาร
คุณ์ภาพและมาตรฐานด็้านอาคารสถืานท่� ระบบการจัด็การ และสามารถืเป็นต้นแบบให้กับหน�วยู่งานอ่�นในเคร่อ
ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
พั นธกิจ

การวางแผน จัด็หา จัด็เตร่ยู่ม ด็ำาเนินการและจัด็การเพ่�อให้สภากาชาด็ไทยู่ ม่ระบบกายู่ภาพท่�เพ่ยู่งพอ
ม่คุณ์ภาพและประสิทธิิภาพ ท่�จะช�วยู่สนับสนุนการด็ำาเนินการขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ให้สามารถืบรรลุเป้าหมายู่
ตามวิสัยู่ทัศน์ พันธิกิจและยูุ่ทธิศาสตร์หลักขึ้ององค์กรได็้อยู่�างม่ประสิทธิิภาพ

หิน้าที�คุวัามรับผิดชอบ

1. ควบคุมและสนับสนุนการด็ำาเนินงานด็้านบริหารจัด็การอาคาร สถืานท่� และระบบสาธิารณ์่ปโภค
ให้ม่ประสิทธิิภาพ
2. พิจารณ์าผังทางกายู่ภาพทั�งหมด็ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่รวมถื่งการก�อสร้างใหม�และการบำารุงรักษา
อาคารสถืานท่�และระบบสาธิารณ์่ปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนแม�บท
3. พิจารณ์างบประมาณ์ในหลักการท่�ใช้จ�ายู่เก่�ยู่วกับอาคาร สถืานท่� และระบบสาธิารณ์่ปโภคขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ ทั�งการก�อสร้างใหม� และการบำารุงรักษา
4. ให้คำาปร่กษาและด็ำาเนินการเพ่�อพัฒนาอาคาร สถืานท่� และระบบสาธิารณ์่ปโภคขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
เพ่�อประโยู่ชน์ขึ้องกิจการสภากาชาด็ไทยู่ ผ่้เก่�ยู่วขึ้้อง และสังคมด็ำาเนินการอ่�นๆ ตามท่�ได็้รับมอบหมายู่จาก
กรรมการบริหารอาคาร สถืานท่� และระบบ สาธิารณ์่ปโภคขึ้องสภากาชาด็ไทยู่มอบหมายู่
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ก�รปฏิิบััติิภ�รกิจัขุอุงสำ�นำักง�นำบัริห�รระบับัก�ยภ�พิ
1. งานบริหิารกิจการเหิลุ่�ากาชาด (อาคุารสำานักงานเหิลุ่�ากาชาดจังหิวััดทัวั� ประเทศ)

สำารวจและประเมินอาคารสำานักงานเหล�ากาชาด็เพ่�อรวบรวมขึ้้อม่ลลักษณ์ะทางกายู่ภาพทางวิศวกรรม
สถืาป่ตยู่กรรมการออกแบบขึ้องสำานักงานเหล�ากาชาด็ในแต�ละจังหวัด็ สำาหรับงานซึ่�อมแซึ่ม ต�อเติมอาคาร รวมถื่ง
การสำารวจพ่�นท่�และระบบสาธิารณ์่ปโภค ทั�งหมด็ 15 จังหวัด็ แบ�งเป็น
1. งานออกแบบเขึ้่ยู่นแบบอาคารใหม� : เหล�ากาชาด็จังหวัด็มุกด็าหาร ลพบุร่ และบุร่รัมยู่์
2. งานสำารวจเพ่อ� ปรับปรุง : เหล�ากาชาด็จังหวัด็เช่ยู่งรายู่ สมุทรสงคราม เช่ยู่งรายู่ เพชรบุร่ สิงห์บรุ ่ สุโขึ้ทัยู่
นครศร่ธิรรมราช ชลบุร่ กาญจนบุร่ ขึ้อนแก�น เช่ยู่งใหม� สมุทรสาคร และบ่งกาฬ

การสำารวจอาคาร สำานักงานเหล�ากาชาด็ เพ่�อปรับปรุงซึ่�อมแซึ่ม
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2. งานบริการหิน�วัย์งานต�างๆ ภาย์ในสภากาชาดไทย์ จำานวัน 8 หิน�วัย์งาน ได้แก�

1. ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
2. สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่
3. สำานักงานบริหาร
4. สำานักงานบรรเทาทุกขึ้์และประชานามัยู่พิทักษ์
5. ศ่นยู่์ด็วงตา
6. สถืานเสาวภา
7. สำานักงานกลาง
8. ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์

การรักษาซึ่�อมแซึ่มอาคารและเคร่�องจักร
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3. โคุรงการที�ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2563

1. โครงการจัด็จ้างทำาฐานขึ้้อม่ลอาคารด็ิจิทัล (BIM)
2. โครงการตรวจสอบและติด็ตัง� อุปกรณ์์อาคารในการใช้พลังงานเพ่อ� การอนุรกั ษ์พลังงานสภากาชาด็ไทยู่
3. โครงการฝึึกอบรมหลักส่ตร “ผ่ต้ รวจสอบอาคาร” ตามกฎหมายู่ว�าด็้วยู่การควบคุมอาคารสภากาชาด็ไทยู่
4. โครงการแบบร�างเบ่อ� งต้นอาคารอำานวยู่การและการจัด็การ และการทบทวนปรับผังแม�บท พ.ศ. 2555
ระยู่ะท่�หน่�ง สภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่�งตะวันตก ถืนนอังร่ด็่นังต์
5. โครงการจ้างท่�ปร่กษาสำารวจและออกแบบตกแต�งภายู่ในอาคารธินาคารไทยู่พาณ์ิชยู่์
สำานักงานยู่�อยู่ ธินาคารไทยู่พาณ์ิชยู่์ (สาขึ้า สภากาชาด็ไทยู่)
6. โครงการสำารวจระบบสาธิารณ์่ปโภคใต้ด็ิน ระบบรวบรวมนำ�าเส่ยู่และเสนอแนวทางการบำาบัด็นำ�าเส่ยู่
พ่�นท่�สภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่�งตะวันตก ถืนนอังร่ด็่นังต์
7. โครงการศ่กษาและพัฒนาร่ปแบบตามอัตลักษณ์์สถืาน่กาชาด็

ภาพโครงการภายู่ใน ปีงบประมาณ์ 2563
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สำำ�นัักง�นัจััดก�ริทริัพิยุ์สำินั
สำภ�ก�ช�ดไทยุ
วัิสัย์ทัศน์

1. ด็ำาเนินงานในร่ปวิสาหกิจ เพ่�อหารายู่ได็้จากทรัพยู่์สินให้ได็้ประโยู่ชน์ส่งสุด็ พัฒนาทรัพยู่์สินให้ม่ม่ลค�า
เพิ�มขึ้่�น เหมาะสมท่�สุด็ โด็ยู่คำาน่งถื่งผลกระทบสภาพแวด็ล้อม ความปลอด็ภัยู่ และกรอบศ่ลธิรรมอันด็่อยู่่�เสมอ
2. สร้างภาพลักษณ์์ให้มวลชนรับร่้ถื่งประสิทธิิผลขึ้องการจัด็การ และทราบถื่งการนำาผลประโยู่ชน์ทั�งสิ�น
ไปใช้ในกิจการสาธิารณ์กุศลตามภารกิจขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
3. สร้างศรัทธิาให้ผ่้ท่�ได็้บริจาคหร่อผ่้ท่�จะบริจาคทรัพยู่์สินแก�สภากาชาด็ไทยู่ได็้ทราบและมั�นใจในการ
ด็ำาเนินงานได็้เป็นไปตามวัตถืุประสงค์ขึ้องผ่้บริจาคหร่อเพ่�อประโยู่ชน์สาธิารณ์ะ
4. สร้างความสัมพันธิ์อันด็่ต�อผ่้บริจาคหร่อผ่้รับบริการให้ประทับใจในการบริการท่�ได็้รับ

พั นธกิจ

1. เพิ�มม่ลค�าขึ้องทรัพยู่์สินท่�มอ่ ยู่่�ตามกำาหนด็เวลาท่�เหมาะสมเพ่�อให้ได็้รับประโยู่ชน์ส่งสุด็
2. ปรับปรุงทรัพยู่์สินท่�ให้เช�าเพ่�อให้เหมาะสมกับสภาพแวด็ล้อมและความปลอด็ภัยู่ขึ้องผ่้อยู่่�อาศัยู่และ
สาธิารณ์ชน
3. ปรับปรุงประสิทธิิภาพการบริหารงานขึ้องสำานักงานฯ ให้ม่บุคลากรท่�สามารถืแขึ้�งขึ้ันกับภาคธิุรกิจได็้
4. ปรับปรุงวิธิ่การจัด็ทำาและการบริหารงบประมาณ์เพ่�อให้สอด็คล้องกับพันธิกิจขึ้องสำานักงานฯ
5. เผยู่แพร�ให้มวลชนทราบและเขึ้้าใจถื่งพันธิกิจและผลงานขึ้องสำานักงานฯ เพ่�อจ่งใจและสร้างศรัทธิา
อยู่�างต�อเน่�อง
6. ให้บริการแก�ผ่้ม่อุปการคุณ์หร่อผ่้ท่�อาจจะเป็นผ่้ม่อุปการคุณ์ต�อสภากาชาด็ไทยู่อยู่�างเหมาะสม
7. สร้างสัมพันธิภาพกับหน�วยู่งานอ่�นท่�เก่�ยู่วขึ้้องกับผ่้ม่อุปการคุณ์
8. สร้างความเป็นธิรรมแก�ผท่้ เ่� ก่ยู่� วขึ้้องให้เกิด็ความมัน� ใจในความโปร�งใสในการด็ำาเนินงานขึ้องสำานักงานฯ
สำานักงานจัด็การทรัพยู่์สินสภากาชาด็ไทยู่ ได็้รับอนุมัติให้จัด็ตั�งขึ้่�นเม่�อ 27 ธิันวาคม พ.ศ. 2539
ม่หน้าท่�บริหารจัด็การอสังหาริมทรัพยู่์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ท่�ได็้รับบริจาคมาและมิได็้ใช้ประโยู่ชน์ในกิจการขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่เพ่�อให้เกิด็ประโยู่ชน์ส่งสุด็ ภายู่ใต้ระเบ่ยู่บสภากาชาด็ไทยู่ ว�าด็้วยู่ การจัด็การทรัพยู่์สินขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ โด็ยู่สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกา
ผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ แต�งตั�งคณ์ะกรรมการจัด็การทรัพยู่์สินขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ม่วาระคราวละ 2 ปี เพ่อ� เป็นผ่ก้ าำ หนด็นโยู่บายู่ พิจารณ์าอนุมตั ิ หร่อให้ความเห็นชอบในหลักการการจัด็หาผลประโยู่ชน์
จากอสังหาริมทรัพยู่์ ก�อนนำาเสนอคณ์ะกรรมการสภากาชาด็ไทยู่พิจารณ์าอนุมัติ
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คณ์ะกรรมการจัด็การทรัพยู่์สนิ ได็้พจิ ารณ์าจัด็หาผลประโยู่ชน์ในอสังหาริมทรัพยู่์ตา� งๆ ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
โด็ยู่คำาน่งถื่งหลักความเป็นธิรรม หลักมนุษยู่ธิรรม และภาพลักษณ์์ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่เป็นสำาคัญ โด็ยู่ได็้แต�งตั�ง
คณ์ะกรรมการบริหารสำานักงานจัด็การทรัพยู่์สินขึ้่�นเพ่�อพิจารณ์ากลั�นกรองการให้เช�า การขึ้ายู่ การจัด็ทำาธิุรกรรม
ต�างๆ และติด็ตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยู่์ต�างๆ
การใหิ้คุวัามช�วัย์เหิลุ่ือผ้้เช�าที�ได้รับผลุ่กระทบจากการแพร�ระบาดของโรคุติดเชื�อไวัรัส
โคุโรนา 2019 (COVID-19)

ในรอบปีท่�ผ�านมา ได็้เกิด็สถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)
ซึ่่�งเป็นเหตุการณ์์วิกฤตท่�ส�งผลกระทบต�อสังคมและประเทศชาติ

สภากาชาด็ไทยู่ม่ฐานะเป็นเจ้าขึ้องอสังหาริมทรัพยู่์และด็ำาเนินธิุรกรรมให้เช�าอสังหาริมทรัพยู่์ในเชิงพาณ์ิชยู่์
แม้ว�าจะเป็นไปเพ่�อนำารายู่ได็้จากค�าเช�ามาบำารุงกิจการสาธิารณ์กุศลขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ก็ตาม แต�ก็ถื่อว�าเป็น
ผ่้ประกอบการขึ้นาด็ใหญ�รายู่หน่�ง คณ์ะกรรมการจัด็การทรัพยู่์สินฯ จ่งเห็นควรให้ความช�วยู่เหล่อเยู่่ยู่วยู่าด็้าน
การเงินให้เขึ้้าถื่งผ่้เช�าท่�ม่รายู่ได็้น้อยู่และได็้รับผลกระทบอยู่�างทั�วถื่งเช�นเด็่ยู่วกัน โด็ยู่ได็้ให้ความช�วยู่เหล่อเยู่่ยู่วยู่า
แก�ผ่้เช�าขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ตามแนวทางช�วยู่เหล่อ ด็ังน่�
1. กลุ�มผ่้เช�ารายู่ใหญ� อายูุ่สัญญาเช�า 30 ปี ให้พิจารณ์าช�วยู่เหล่อเม่�อได็้รับการร้องขึ้อ โด็ยู่ให้เล่�อนการ
ชำาระค�าเช�ารายู่เด็่อนเป็นเวลา 3 เด็่อน และยู่กเว้นค�าปรับกรณ์่ชำาระค�าเช�าล�าช้า ทั�งน่� ให้ผ่้เช�าชำาระค�าเช�าด็ังกล�าว
เม่�อผ�านพ้นวิกฤตแล้ว
2. กลุ�มผ่้เช�ารายู่ยู่�อยู่ ให้ยู่กเว้นค�าเช�ารายู่เด็่อนเป็นเวลา 3 เด็่อน และหากกลุ�มผ่้เช�ารายู่ยู่�อยู่บางรายู่
ท่�ประกอบกิจการทางพาณ์ิชยู่์ ก็ต้องให้มั�นใจว�าความช�วยู่เหล่อขึ้องสภากาชาด็ไทยู่น่� จะส�งผลถื่งล่กจ้างและ/หร่อ
ผ่้อยู่่�ภายู่ใต้การด็่แลขึ้องผ่้เช�ารายู่ยู่�อยู่นั�นด็้วยู่
3. ให้สำานักงานจัด็การทรัพยู่์สนิ ฯ ทบทวนมาตรการแนวทางการช�วยู่เหล่อด็ังกล�าวอ่กครัง� เม่อ� ครบกำาหนด็
ระยู่ะเวลา 3 เด็่อน
การบริหิารจัดการที�ดินตามนโย์บาย์คุณะกรรมการจัดการทรัพย์์สินฯ

สำานักงานจัด็การทรัพยู่์สินฯ ได็้จัด็กลุ�ม “ท่�ด็ินรอพัฒนา” ซึ่่�งหมายู่ถื่งท่�ด็ินทั�งในกรุงเทพมหานคร และ
ต�างจังหวัด็ท่�อยู่่�ระหว�างการจัด็หาผ่้เช�า ท่�ด็ินรอพัฒนาม่หลายู่ประเภท อาทิ ท่�ด็ินว�างเปล�าทั�งท่�ถืมแล้วและยู่ังไม�ถืม
ท่�ด็ินม่สิ�งปล่กสร้าง ท่�ด็ินเกษตรกรรม สำานักงานจัด็การทรัพยู่์สินฯ ด็่แลรักษาท่�ด็ินทุกแห�งโด็ยู่การล้อมรั�ว นอกจาก
การให้เช�าท่�ด็ินแล้ว คณ์ะกรรมการจัด็การทรัพยู่์สินฯ อาจพิจารณ์าให้เสนอขึ้ายู่ท่�ด็ินขึ้นาด็เล็กและไม�ม่ผ่้เช�า
เป็นระยู่ะเวลานาน ซึ่่�งต้องม่การพิจารณ์าเป็นรายู่กรณ์่
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การบริหารจัด็การอสังหาริมทรัพยู่์แบ�งติ์ามประเภทการบริหารจัด็การ

ประเภทอสังหาริมทรัพยู่์
การบริหารจัด็การ
ม่ผ่้เช�า
(ม่รายู่ได็้ประจำา)
รอพัฒนา
ม่ขึ้้อจำากัด็
รวม

จำาน้วน้

ที�ด็ิน้
ม่ลคื�า (บาท)

รวมม่ลคื�า
(บาท)

อาคืาร
จำาน้วน้
ม่ลคื�า (บาท)

11 จังหวัด็
73 โฉนด็

5,496,003,285

4 จังหวัด็
120 หลัง

5,609,183,162

11,105,186,447

17 จังหวัด็
46 โฉนด็
4 จังหวัด็
17 โฉนด็

724,863,911

2 จังหวัด็
76 หลัง
3 จังหวัด็
10 หลัง

88,555,259

813,419,170

12,987,802

1,754,198,402

1,741,210,600
7,962,077,796

5,710,726,223 13,672,804,019

หมายู่เหติ์ุ : ขึ้้อจำากัด็ หมายู่ถื่ง สิทธิิเก็บกิน สิทธิิเหน่อพ่�นด็ิน ไม�ม่ทางเขึ้้า-ออก ม่ภาระจำายู่อม ใช้เพ่�อประโยู่ชน์สาธิารณ์ะ

แผู้น้ภ่มิแสด็งร้อยู่ละของอสังหาริมทรัพยู่์แบ�งติ์ามประเภทการบริหารจัด็การ
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โริงพิยุ�บ�ลุ่จั่ฬ�ลุ่งกริณ์

วัิสัย์ทัศน์

เป็นสถืาบันต้นแบบทางการแพทยู่์ท่�ม่คุณ์ธิรรม ด็้วยู่คุณ์ภาพมาตรฐานระด็ับนานาชาติ

พั นธกิจ

1. ให้บริการรักษาพยู่าบาล ฟ้้�นฟ้่สมรรถืภาพ ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขึ้ภาพท่�เป็นเลิศด็้วยู่การพัฒนา
คุณ์ภาพอยู่�างต�อเน่�องและการสร้างนวัตกรรมทางการแพทยู่์และการพยู่าบาล
2. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยู่ ฝึึกอบรม และบริการวิชาการท่�เป็นแหล�งอ้างอิงได็้ในระด็ับสากล
3. บริหารจัด็การองค์กรให้มค่ วามคล�องตัว ม่ประสิทธิิภาพทางการเงิน ม่ธิรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห�งการ
เร่ยู่นร่้และสร้างเสริมคุณ์ภาพช่วิตขึ้องบุคลากร
ย์่ทธศาสตร์

โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ ได็้ม่การปรับเปล่�ยู่นการจัด็ทำา แผนยูุ่ทธิศาสตร์โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
ปี พ.ศ. 2563 - 2564 ให้โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ สามารถืบรรลุ วิสัยู่ทัศน์ และยูุ่ทธิศาสตร์ การเป็นสถืาบันต้นแบบ
ในการยู่กระด็ับความสามารถืทางการแพทยู่์และการรักษาพยู่าบาลขึ้องประเทศ การบริการทางการแพทยู่์ และการ
ด็่แลรักษาพยู่าบาลท่�เป็นเลิศแก�ประชาชนทุกระด็ับ อยู่�างม่ประสิทธิิภาพและยู่ั�งยู่่น ด็ังน่�
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ที� 1 : ยู่กระด็ับคืวามสามารถัทางการแพทยู่์และการรักษาพยู่าบาลของประเทศ
1.1 สร้างศ่นยู่์ความเป็นเลิศ (Excellent Center : EC) เพ่�อก�อให้เกิด็ผลลัพธิ์การผลิตองค์ความร่้ในการ
รักษาพยู่าบาลท่ม� ผ่ ลกระทบส่ง หร่อม่ประโยู่ชน์อยู่�างมากต�อวงการแพทยู่์และสังคม สามารถืช่น� ำาสังคมได็้อยู่�างแท้จริง
โด็ยู่ม่ระบบการคัด็เล่อก การบริหาร และการสนับสนุนท่�ม่ประสิทธิิภาพ
1.2 ผลิตบุคลากรทางการแพทยู่์ ท่�ม่อัตลักษณ์์ ซึ่่�อสัตยู่์ รับผิด็ชอบ และเอ่�ออาทร ท่�สอด็คล้องกับทิศทาง
และความต้องการขึ้องโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และคณ์ะแพทยู่ศาสตร์ ด็้วยู่ระบบรองรับการด็ำาเนินงานอยู่�าง
ม่ประสิทธิิภาพ (การสร้างและอนุมัติหลักส่ตร การกำาหนด็ระยู่ะเวลา การสร้างแรงจ่งใจ)
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ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 2 : บริการทางการแพทยู่์และการด็่แลรักษาพยู่าบาลเป็น้เลิศแก�ประชิาชิน้ทุกระด็ับ
จัด็กลุ�มผ่้รับบริการตามลักษณ์ะการด็่แลรักษา เพ่�อปรับร่ปแบบกระบวนการการให้บริการให้เหมาะสม
ในแต�ละกลุ�มประเภท โด็ยู่ม่แนวทาง ด็ังน่�
- พัฒนาร่ปแบบการด็่แลผ่้ป่วยู่โรคเร่�อรัง ให้สอด็คล้องและเหมาะสมกับปริมาณ์และความต้องการ
- เน้นการให้บริการและสร้างองค์ความร่้ ในระด็ับทุติยู่ภ่มิจนถื่งระด็ับส่งกว�าตติยู่ภ่มิ (Super tertiary
care) ซึ่่�งให้การรักษาผ่้ป่วยู่โรคยู่ากและซึ่ับซึ่้อน
- เพิ�มความพอใจ ลด็ระยู่ะเวลาการรอคอยู่ และกระบวนการท่�ไม�จำาเป็นในการให้บริการผ่้ป่วยู่นอก
ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 3 : การบริหารจัด็การอยู่�างมีประสิทธิิภาพและยู่ั�งยู่ืน้
ใช้เป็นฐานในการสนับสนุนยูุ่ทธิศาสตร์ท่� 1 และ 2 เน้นในเร่�องขึ้องการบริหารทรัพยู่ากรให้ใช้อยู่�าง
ม่ประสิทธิิภาพ และเป็นไปตามยูุ่ทธิศาสตร์ขึ้องโรงพยู่าบาล เพ่�อให้องค์กรก้าวบรรลุวิสัยู่ทัศน์อยู่�างยู่ั�งยู่่น ทั�งในส�วน
ขึ้องการบริหารจัด็การสถืานท่� บุคลากร งบประมาณ์ เคร่อ� งม่อแพทยู่์ รวมถื่งระบบสนับสนุนอ่น� ๆ เช�น ระบบเทคโนโลยู่่
สารสนเทศ ประชาสัมพันธิ์ โด็ยู่พัฒนาระบบการบริหารจัด็การในภาพรวม มุง� เน้นไปยู่ังทิศทางการด็ำาเนินงานท่ช� ด็ั เจน
และจัด็สรรทรัพยู่ากรอยู่�างสอด็คล้องกับยูุ่ทธิศาสตร์โรงพยู่าบาลการปรับปรุงระบบต�างๆ เท่ยู่บกับสิ�งท่�ควรจะเป็น
ในระด็ับผ่้นำา (Best practice) โด็ยู่เฉพาะการบริหารงาน
ทั�งน่� ยูุ่ทธิศาสตร์ทั�งสามส�วนจะม่การเช่�อมโยู่งกัน เพ่�อให้เกิด็ความสำาเร็จและยู่ั�งยู่่นขึ้ององค์กร
จำาน้วน้ผู้่้ป่วยู่ที�ให้การรักษาและบริการ/จำาแน้กติ์ามประเภทของการมาติ์รวจ
ประเภทผู้่้รับบริการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

1,584,904

1,675,921

1,673,305

2,047,468

1,765,718

ผ่้ป่วยู่ใน

50,584

51,707

53,884

55,780

51,805

ผ่้ป่วยู่ฉุกเฉิน

40,264

41,255

43,750

45,896

39,124

339,604

361,883

358,328

506,702

408,922

มารด็าคลอด็บุตร

4,513

4,736

4,626

4,814

4,408

ทารกแรกเกิด็

4,668

4,891

4,790

5,024

4,726

ผ่้ป่วยู่นอกขึ้องฝึ่ายู่ต�างๆ

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

หมายู่เหตุ : จำานวนผ่้ป่วยู่คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ และผ่้ป่วยู่ฉุกเฉิน นับรวมอยู่่�ในผ่้ป่วยู่นอกขึ้องฝึ่ายู่ต�างๆ
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พิระมห�กรุณ�ธีิคำุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย์้หิ
� วัั แลุ่ะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน
เคุรื�องมือแพทย์์สนับสน่นการทำางานด้านการแพทย์์ในสถุานการณ์ COVID-19

วันท่� 23 เมษายู่น พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็่ศร่สินทรมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่่ห� วั และสมเด็็จพระนางเจ้าสุทิด็า พัชรสุธิาพิมลลักษณ์ พระบรมราชิน่ ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้า
โปรด็กระหม� อ มพระราชทานเคร่� อ งติ ด็ ตามการทำา งานขึ้องหั ว ใจและสั ญ ญาณ์ช่ พ ระบบรวมศ่ น ยู่์ 11 เต่ ยู่ ง
ประกอบด็้วยู่ ชุด็ศ่นยู่์กลางเก็บบันท่กขึ้้อม่ลทางสร่รวิทยู่าขึ้องผ่ป้ ว่ ยู่ภาวะวิกฤต จำานวน 1 เคร่อ� ง และเคร่อ� งติด็ตาม
การเต้นขึ้องหัวใจผ่้ป่วยู่ชนิด็ขึ้้างเต่ยู่ง จำานวน 11 เคร่�อง เพ่�อใช้ในการด็่แลรักษาผ่้ป่วยู่โรคโควิด็-19 แก�โรงพยู่าบาล
จุฬาลงกรณ์์ ณ์ ห้องประชุม 1210 ชัน� 12 อาคารภ่มสิ ิริมงั คลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ โด็ยู่ม่ ศ.นพ.สุทธิิพงศ์
วัชรสินธิุ ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ พร้อมด็้วยู่คณ์ะผ่้บริหาร แพทยู่์ พยู่าบาล รับพระราชทานเบ่�องหน้า
พระบรมฉายู่าลักษณ์์ขึ้องทั�งสองพระองค์
ทั�งน่� เคร่�องติด็ตามการทำางานขึ้องหัวใจและการไหลเว่ยู่นโลหิตน่� ใช้สำาหรับผ่้ป่วยู่ท่�ม่ภาวะวิกฤตอยู่�าง
ต�อเน่อ� ง ช�วยู่ในการเฝึ้าระวังและติด็ตามการทำางานขึ้องหัวใจ อัตราการหายู่ใจ วัด็ความด็ันโลหิตภายู่นอกและปริมาณ์
ความอิม� ตัวขึ้องออกซึ่ิเจนในเล่อด็ โด็ยู่จะม่ชด็ุ ศ่นยู่์กลางเก็บบันท่กขึ้้อม่ลทางสร่รวิทยู่าขึ้องผ่ป้ ว่ ยู่ภาวะวิกฤต ซึ่่ง� สามารถื
แสด็งขึ้้อม่ลขึ้ั�นส่งท่�จะประกอบการตัด็สินใจในการรักษา พร้อมกันน่� ยู่ังม่ระบบสัญญาณ์เต่อนท่�สามารถืจำาแนก
ระด็ับความรุนแรงและอาการขึ้องผ่้ป่วยู่ เช�น เม่�อหัวใจเต้นผิด็ปกติจะม่สัญญาณ์เต่อนมายู่ังชุด็ศ่นยู่์กลางเพ่�อให้
บุคลากรผ่้ปฏิิบัติหน้าท่�สามารถืควบคุม และสังเกตอาการขึ้องผ่้ป่วยู่อยู่�างม่ประสิทธิิภาพ เคร่�องติด็ตามการเต้น
ขึ้องหัวใจผ่ป้ ว่ ยู่ชนิด็ขึ้้างเต่ยู่งท่ไ� ด็้รบั พระราชทานมาในโอกาสน่� เป็นเคร่อ� งม่อท่ม� ร่ ะบบในการช�วยู่คำานวณ์ขึ้้อม่ลต�างๆ
ทั�งยู่ังเป็นเคร่�องม่อท่�สามารถืใช้งานได็้ต�งั แต�เด็็กแรกเกิด็ไปจนถื่งผ่้ใหญ�อ่กด็้วยู่
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สมเด็จพระกนิษ์ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส่ดา ฯ สย์ามบรมราชก่มารี
พระราชทานช่ดหิ่�นย์นต์ป� นโต
่
(Pinto)

วันท่� 3 เมษายู่น พ.ศ. 2563 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าโปรด็กระหม�อมพระราชทานชุด็หุ�นยู่นต์ปิ�นโต
(Pinto) และระบบ Tele presence จำานวน 1 ชุด็ ให้แก� โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ สำาหรับบุคลากรทางการแพทยู่์
ให้สามารถืปฏิิบตั งิ านได็้จากระยู่ะไกล ในการด็่แลรักษาผ่ป้ ว่ ยู่ติด็เช่อ� โรคโควิด็-19 โด็ยู่ม่ ศ.นพ.สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ
ผ่อ้ าำ นวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และคณ์ะผ่บ้ ริหาร เขึ้้ารับพระราชทานเบ่อ� งหน้าพระฉายู่าลักษณ์์ ม่ ศ.ด็ร.สุพจน์
เตชวรสินสกุล คณ์บด็่คณ์ะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ เขึ้้าร�วมพิธิ่ ณ์ ศาลาทินทัต โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
หุ�นยู่นต์ “Pinto” ปิ�นโต Quarantine Delivery robot เป็นโครงการขึ้องคณ์ะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ โด็ยู่ม่ ด็ร.สุรัฐ ขึ้วัญเม่อง และคณ์าจารยู่์ คณ์ะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่
ร�วมกับศิษยู่์เก�า พัฒนาขึ้่�นเพ่�อช�วยู่เหล่อและลด็ความเส่�ยู่งขึ้องบุคลากรทางการแพทยู่์ ท่�ปฏิิบัติงานในสถืานการณ์์
การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ม่คุณ์สมบัติเด็�น สามารถืปฏิิบัติงานด็่แลรักษา
ผ่้ป่วยู่ได็้จากระยู่ะไกล ไม�จำาเป็นท่�จะต้องเขึ้้าไปใกล้กับผ่้ป่วยู่ จ่งช�วยู่ลด็ความเส่�ยู่งต�อการติด็เช่�อ และม่ขึ้นาด็
ค�อนขึ้้างเล็ก ทำาให้สามารถืเคล่�อนท่�รอบตัวคนไขึ้้บนเต่ยู่งได็้ ผ่้ใช้ด็่แลทำาความสะอาด็ ฆ์�าเช่�อโรคได็้ง�ายู่ ไม�สะสม
ให้เป็นแหล�งเพาะเช่อ� การติด็ตัง� ง�ายู่ สามารถืใช้งานได็้ทนั ท่ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ได็้นำาหุน� ยู่นต์ปนิ� โต มาใช้บริเวณ์
ห้องฉุกเฉิน ซึ่่�งสามารถืทำางานช�วยู่เหล่อบุคลากรทางการแพทยู่์ ทั�งในด็้านการขึ้นส�งอาหารและเวชภัณ์ฑู์ได็้อยู่�าง
ม่ประสิทธิิภาพ
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� งกดเจลุ่แอลุ่กอฮอลุ่์
สมเด็จพระเจ้าลุ่้กเธอ เจ้าฟ้้าพั ชรกิตย์
ิ าภาฯ พระราชทานเคุรือ
ชนิดเท้าเหิย์ีย์บ

วันท่� 27 เมษายู่น พ.ศ. 2563 สมเด็็จพระเจ้าล่กเธิอ เจ้าฟ้้าพัชรกิตยู่ิ าภา นเรนทิราเทพยู่วด็่ กรมหลวง
ราชสาริณ์่สิริพัชร มหาวัชรราชธิิด็า ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าโปรด็กระหม�อมให้ผ่้แทนพระองค์ อัญเชิญเคร่�องกด็
เจลแอลกอฮอล์ ชนิด็เท้าเหยู่่ยู่บ จำานวน 9 เคร่�อง มาพระราชทานแก�โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ เพ่�อให้บุคลากรและ
ผ่้ท่�มาติด็ต�อได็้ใช้งานและลด็การสัมผัสสิ�งขึ้องท่�ใช้ร�วมกัน โด็ยู่ม่ ศ.นพ.สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาล
จุฬาลงกรณ์์ พร้อมด็้วยู่คณ์ะผ่้บริหาร รับพระราชทานจากผ่้แทนพระองค์ ณ์ ศาลาทินทัต โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
เคร่อ� งกด็เจลแอลกอฮอล์เท้าเหยู่่ยู่บ นับเป็นประด็ิษฐกรรมท่เ� กิด็ขึ้่น� ในช�วงการแพร�ระบาด็ขึ้องโรคโควิด็-19
เพราะม่ความเส่�ยู่งติด็เช่�อได็้หากสัมผัสพ่�นผิวท่�ม่เช่�ออยู่่�แล้วนำาไปสัมผัสตา จม่ก หร่อปาก การพัฒนาเคร่�องกด็
เจลแอลกอฮอล์ท่�ม่แท�นเหยู่่ยู่บน่� จ่งช�วยู่ลด็ความเส่�ยู่งท่�จะติด็เช่�อผ�านการสัมผัสสิ�งขึ้องร�วมกับผ่้อ่�นได็้เป็นอยู่�างด็่
จนในเวลาต�อมาม่การจัด็ซึ่่�อและจัด็ทำาแท�นกด็เจลแอลกอฮอล์ในลักษณ์ะน่�ใช้งานกันอยู่�างแพร�หลายู่
สมเด็จพระเจ้าลุ่้กเธอ เจ้าฟ้้าสิรวัิ ณ
ั ณวัรี นารีรต
ั นราชกัญญา พระราชทานเวัชภัณฑ์์
แลุ่ะเจลุ่แอลุ่กอฮอลุ่์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok
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วันท่� 17 เมษายู่น พ.ศ. 2563 สมเด็็จพระเจ้าล่กเธิอ เจ้าฟ้้าสิริวัณ์ณ์วร่ นาร่รัตนราชกัญญา เสด็็จไปยู่ัง
อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ เพ่�อทรงเยู่่�ยู่มผ่้แทนแพทยู่์ และพยู่าบาล จากหน�วยู่งานต�างๆ
อาทิ แพทยู่สภา คณ์ะผ่้บริหารโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้ และแพทยู่สมาคมแห�งประเทศไทยู่
ในพระบรมราช่ปถืัมภ์ เพ่�อพระราชทานขึ้วัญและกำาลังใจ รวมถื่ง หน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์จากแบรนด็์
SIRIVANNAVARI Bangkok และนำ�ายู่าฆ์�าเช่�อ ให้แก�กลุ�มผ่้แทนแพทยู่์ พยู่าบาลเพ่�อกระจายู่ให้แก�โรงพยู่าบาล
ทัว� ประเทศท่ขึ้� าด็แคลนเวชภัณ์ฑู์ด็งั กล�าว โด็ยู่ม่ ศ.เก่ยู่รติคณ์
ุ พญ.สมศร่ เผ�าสวัสด็ิ� นายู่กแพทยู่สภา ศ.นพ.สุทธิิพงศ์
วัชรสินธิุ ผ่อ้ ำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ นพ.สุขึ้มุ กาญจนพิมายู่ ปลัด็กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้ และคณ์ะผ่บ้ ริหาร
โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ เฝึ้ารับเสด็็จ ณ์ อาคารภ่มสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
กิจักรรมประจัำ�ปี พิ.ศ. 2563
� งในโอกาส
โคุรงการบริการตรวัจประเมินส่ขภาพใหิ้กบ
ั ประชาชน โดย์ไม�คุด
ิ ม้ลุ่คุ�า เนือ
วัันคุลุ่้าย์วัันเฉลุ่ิมพระชนมพรรษ์าสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต�ิ พระบรมราชินีนาถุ
พระบรมราชชนนีพันปีหิลุ่วัง

วันท่� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศ.นพ.สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ ผ่อ้ ำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ เป็นประธิาน
ในพิธิ่เปิด็โครงการบริการตรวจประเมินสุขึ้ภาพให้กับประชาชน โด็ยู่ไม�คิด็ม่ลค�า เน่�องในโอกาสวันคล้ายู่วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง และวันแม�แห�งชาติ
โด็ยู่จัด็กิจกรรมการตรวจวินิจฉัยู่และวางแผนการตรวจรักษามะเร็งเต้านมในสตร่พร้อมด็้วยู่คณ์ะผ่้บริหาร แพทยู่์
พยู่าบาล และบุคลากร ร�วมกิจกรรม ณ์ ชั�น 4 อาคาร ส.ธิ. โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
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โคุรงการรณรงคุ์การตรวัจส่ ขภาพของต�อมลุ่้กหิมากใหิ้กับชาย์ผ้้ส้งอาย์่ โดย์
ไม� คุิ ด ม้ ลุ่ คุ� า เนื� อ งในโอกาสวัันคุลุ่้าย์วัันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหิาภ้มพ
ิ ลุ่อด่ลุ่ย์เดชมหิาราช บรมนาถุบพิตร

วันท่� 5 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 ศ.นพ.สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ เป็นประธิาน
ในพิธิ่เปิด็โครงการรณ์รงค์การตรวจสุขึ้ภาพขึ้องต�อมล่กหมากให้กับชายู่ผ่้ส่งอายูุ่โด็ยู่ไม�คิด็ม่ลค�า เน่�องในโอกาส
วันคล้ายู่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภ่มิพลอด็ุลยู่เด็ชมหาราช บรมนาถืบพิตร
เพ่�อน้อมรำาล่กในพระมหากรุณ์าธิิคุณ์ และถืวายู่เป็นพระราชกุศลแด็�พระองค์ท�าน ภายู่ในงานม่การบรรยู่ายู่
ให้ความร่แ้ ก�ประชาชน และคัด็กรองมะเร็งต�อมล่กหมากเบ่อ� งต้น ณ์ ห้องประชุมสด็ศร่ วงศ์ถืว้ ยู่ทอง ชัน� 18 อาคาร ภปร
เสวันาวัิชาการ “DISEASE X : ปฐมบทไวัรัสโคุโรนาสาย์พั นธ่์ใหิม� 2019”

วันท่� 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ศ.นพ.ร่�นเริง ล่ลานุกรม รองผ่้อาำ นวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
ฝึ่ายู่บริการ เป็นประธิานเปิด็การเสวนาวิชาการ “Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรนาสายู่พันธิุ์ใหม� 2019”
โด็ยู่ม่ ศ.นพ.ธิ่ ร ะวั ฒ น์ เหมะจุ ฑู า หั ว หน้ า ศ่ น ยู่์ วิ ท ยู่ศาสตร์ สุ ขึ้ ภาพโรคอุ บั ติ ใ หม� โรงพยู่าบาลจุ ฬ าลงกรณ์์
พร้อมด็้วยู่ นพ.ธินรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิิบด็่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้ ด็ร.สุภาภรณ์์ วัชรพฤษาด็่
ศ่ น ยู่์ วิ ท ยู่าศาสตร์ สุ ขึ้ ภาพโรคอุ บั ติ ใ หม� โรงพยู่าบาลจุ ฬ าลงกรณ์์ ผศ.นพ.โอภาส พุ ท ธิเจริ ญ หั ว หน้ า ศ่ น ยู่์
โรคอุบัติใหม�ทางคลินิก โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และน.สพ.ภัทรพล มณ์่อ�อน สัตวแพทยู่์ประจำากรมอุทยู่านสัตว์ป่า
และพันธิุ์พ่ช กระทรวงทรัพยู่ากรธิรรมชาติและสิ�งแวด็ล้อม ร�วมเสวนา เพ่�อให้ความร่้ และร่้ทันสถืานการณ์์โรค
รวมถื่งแนวทางการป้องกัน เพ่�อนำาไปส่�การพัฒนานวัตกรรมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม�ต�อไปในอนาคต
ณ์ ห้องประชุม 1209 ชั�น 12 โซึ่น A อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
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เย์ี�ย์มชมการปฏิิบัติงานการตรวัจคุัดกรองโรคุโคุวัิด-19

วันท่� 8 เมษายู่น พ.ศ. 2563 ศ.นพ.สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และคณ์ะ
ผ่้บริหาร แพทยู่์ พยู่าบาล บุคลากร ให้การต้อนรับนายู่อนุทนิ ชาญว่รก่ล รองนายู่กรัฐมนตร่ และรัฐมนตร่ว�าการ
กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้ พร้อมคณ์ะเขึ้้าเยู่่�ยู่มชมการปฏิิบัติงานการตรวจคัด็กรองผ่้ป่วยู่ติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) และเยู่่�ยู่มชมห้องปฏิิบัติการจุลช่ววิทยู่า พร้อมให้กำาลังใจกับบุคลากรทางการแพทยู่์โรงพยู่าบาล
จุฬาลงกรณ์์ ณ์ อาคารจงกลน่ วัฒนวงศ์ และ ชั�น 3 อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
มอบวััคุซีีนป้องกันไข้หิวััดใหิญ�ชนิด 4 สาย์พั นธ่์

วันท่� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายู่อนุทิน ชาญว่รก่ล รองนายู่กรัฐมนตร่และรัฐมนตร่ว�าการกระทรวง
สาธิารณ์สุขึ้ เป็นประธิานมอบวัคซึ่่นป้องกันไขึ้้หวัด็ใหญ�ชนิด็ 4 สายู่พันธิุ์ จำานวน 5,000 โด็ส ให้กับบุคลากรทาง
การแพทยู่์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ โด็ยู่ม่ ศ.นพ.สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ ผ่อ้ ำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และคณ์บด็่
คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ ศ.นพ.ธิ่ระวัฒน์ เหมะจุฑูา หัวหน้าศ่นยู่์วทิ ยู่าศาสตร์สขึุ้ ภาพโรคอุบตั ใิ หม�
โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ พร้อมด็้วยู่คณ์ะผ่้บริหาร แพทยู่์ พยู่าบาล บุคลากร ร�วมรับมอบ ณ์ ห้องประชุม 1210
ชั�น 12 อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โอกาสน่� นายู่อนุทิน ชาญว่รก่ล รองนายู่กรัฐมนตร่และรัฐมนตร่วา� การกระทรวง
สาธิารณ์สุขึ้ และคณ์ะ เยู่่�ยู่มชมการปฏิิบัติงานและให้กำาลังใจเจ้าหน้าท่�ในการให้บริการฉ่ด็วัคซึ่่นไขึ้้หวัด็ใหญ�กับ
บุคลากรทางการแพทยู่์ ณ์ อาคารวชิราวุธิ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
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มอบไม้เท้าเลุ่เซีอร์พระราชทาน

วั นท่� 15 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 นายู่ขึ้รรค์ ประจวบเหมาะ ผ่้อำานวยู่การสำานั กงานจั ด็หารายู่ได็้
ศ.นพ.ร่�นเริง ล่ลานุกรม รองผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ ฝึ่ายู่บริการ ศ.นพ.รุ�งโรจน์ พิทยู่ศิริ หัวหน้าศ่นยู่์
ความเป็นเลิศทางการแพทยู่์โรคพาร์กินสัน และกลุ�มโรคความเคล่�อนไหวผิด็ปกติ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
มอบไม้เท้าเลเซึ่อร์พระราชทาน จากโครงการเฉลิมพระเก่ยู่รติสมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถื
พระบรมราชชนน่พันปีหลวง จำานวน 100 ชิ�น เพ่อ� ใช้เป็นอุปกรณ์์ลด็ป่ญหาการเด็ินติด็ การทรงตัว และเพิ�มความ
มั�นคงในการก้าวเด็ินให้ผ่้ส่งอายูุ่ โด็ยู่ม่ นายู่จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตร่ว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคง
ขึ้องมนุษยู่์ นางสุจิตรา พิทยู่านรเศรษฐ์ อธิิบด็่กรมกิจการผ่้ส่งอายูุ่ รับมอบ ณ์ ห้องประชุม ชั�น 1 อาคารกรมพัฒนา
สังคมและสวัสด็ิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงขึ้องมนุษยู่์
แถุลุ่งข�าวั “จ่ฬาฯ พั ฒนาวััคุซีีนโคุวัิด-19 หิลุ่ังพบในลุ่ิงได้ผลุ่ดี เดินหิน้าทดสอบ
ในมน่ษ์ย์์ (จิตอาสา)

วันท่� 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศ.นพ.สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ ผ่อ้ ำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และคณ์บด็่
คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ ศ.นพ.เก่ยู่รติ รักษ์รุ�งธิรรม ผ่้อำานวยู่การบริหารโครงการพัฒนาวัคซึ่่น
โควิด็-19 ศ่นยู่์วิจัยู่วัคซึ่่น คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ พร้อมด็้วยู่ ผศ.ด็ร.ชุติธิร เกตุลอยู่ หัวหน้าท่ม
นั ก วิ จั ยู่ และด็ร.เอกชั ยู่ พรหมเพชร นั ก วิ จั ยู่ หลั ก
โครงการพัฒนาวัคซึ่่นโควิด็-19 ภาควิชาเวชศาสตร์
ชันส่ตร คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่
แถืลงขึ้�าวเร่�อง “จุฬาฯ พัฒนาวัคซึ่่นโควิด็-19 หลังพบ
ในลิงได็้ผลด็่ เด็ินหน้าทด็สอบในมนุษยู่์ (จิตอาสา)”
ม่ รศ.นพ.ฉันชายู่ สิทธิิพันธิุ์ รองคณ์บด็่ ฝึ่ายู่วางแผน
และพัฒนาคณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่
เป็นผ่้ด็ำาเนินรายู่การ ณ์ ห้องประชุม 1210 ชั�น 12
อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
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งาน “สัปดาหิ์เวัชศาสตร์ฟ้นฟ้้
้�
มหิกรรมลุ่ดปวัดเกร็ง ชา ตึง”

วันท่� 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ศ.นพ.สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ เป็นประธิาน
เปิด็งาน “สัปด็าห์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ มหกรรมลด็ปวด็เกร็ง ชา ต่ง” ให้บริการปร่กษาป่ญหาสุขึ้ภาพ อาทิ ออฟ้ฟ้ิศซึ่ินโด็รม ป่ญหาอาการปวด็ ป่ญหาอาการชาม่อ วัด็ไขึ้มันในร�างกายู่ ตรวจสุขึ้ภาพเท้า และการวัด็การทรงตัว ประเมิน
ความเส่� ยู่งในการหกล้ ม จากแพทยู่์ผ่้เช่�ยู่วชาญ โด็ยู่ไม�เส่ยู่ค� าใช้ จ�ายู่ พร้ อมจัด็นิ ทรรศการให้ ความร่้ โด็ยู่ม่
ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิท่รทิพยู่์ ผ่้ช�วยู่ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ ด็้านภาพลักษณ์์องค์กร
นางสาวเฉลาศร่ เสง่ยู่� ม หัวหน้าพยู่าบาล โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ ร�วมกิจกรรม และรศ.นพ.วสุวฒ
ั น์ กิตสิ มประยู่่รกุล
หัวหน้าฝึ่ายู่เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ กล�าวรายู่งาน ณ์ ชัน� ล�าง อาคาร ภปร โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
โรงพย์าบาลุ่จ่ฬาลุ่งกรณ์ จัดสถุานที�พักพิ ง Isolation Unit

โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และคณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ ร�วมม่อกับโรงแรม
OZONE HOTEL สามยู่�าน (Ozone Hotel @Samyan)
จัด็สถืานท่�เพ่�อใช้เป็นท่�พักพิง Isolation Unit สำาหรับ
ผ่้ท่�ม่อาการด็่ขึ้่�นจากโรคติด็เช่�อโควิด็-19 ทั�งน่� เพ่�อ
ป้องกันการแพร�ระบาด็ขึ้องโรคอยู่�างเป็นระบบและ
ม่ประสิทธิิภาพ อ่กทัง� ลด็ความแออัด็และความเส่ยู่� งต�อ
การติด็เช่อ� ภายู่ในโรงพยู่าบาล โด็ยู่เปิด็ด็ำาเนินการตัง� แต�
วันท่� 24 ม่นาคม พ.ศ. 2563
“Isolation Unit โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์”
เป็นอ่กหน่�งทางเล่อกสำาหรับผ่้ซึ่่�งม่อาการเริ�มด็่ขึ้่�นจาก
โรคโควิด็-19 และไม�มป่ ่จจัยู่เส่ยู่� งใด็ๆ ต�อการเกิด็ภาวะ
แทรกซึ่้อน รวมถื่งสามารถืทำากิจวัตรประจำาวันและ
ช� ว ยู่เหล่ อ ตนเองได็้ ไม� ม่ ค วามจำา เป็ น ต้ อ งนอนพั ก
รักษาตัวอยู่่�ในโรงพยู่าบาล แต�ยู่ังต้องติด็ตามการด็่แล
จากท่มแพทยู่์ พยู่าบาล เพ่�อป้องกันไม�ให้เกิด็การแพร�
กระจายู่ขึ้องโรคไปในวงกว้าง เม่�อผ่้พักพิงผ�านการ
ประเมินจากท่มแพทยู่์ผ่้เช่�ยู่วชาญเป็นท่�เร่ยู่บร้อยู่แล้ว
และม่ความมัน� ใจว�าไม�ตด็ิ เช่อ� โรคโควิด็-19 และสามารถื
ด็ำารงช่วติ ในสังคมได็้ตามปกติ จ่งจะอนุญาตให้สามารถื
กลับส่�ท่�อยู่่�อาศัยู่ขึ้องตนเองได็้อยู่�างปลอด็ภัยู่ และ
ไม�สามารถืแพร�เช่อ� ไปยู่ังบุคคลอ่น� อ่กต�อไป โด็ยู่ท่มงาน
ได็้ประสานวางกระบวนการทำางานตั�งแต�การกำาหนด็
เกณ์ฑู์การคัด็กรอง การเด็ินทางเขึ้้าพัก การด็่แลระหว�าง
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ท่พ� กั อยู่่ท� โ่� รงแรม ขึ้้อควรปฏิิบตั ขึ้ิ องผ่เ้ ขึ้้าพัก รวมถื่งการ check out กลับบ้าน จ่งนับได็้วา� เป็นต้นแบบขึ้องการบริการ
รักษาให้กบั สถืานพยู่าบาลอ่น� ๆ เพ่อ� เสริมศักยู่ภาพการรักษาและติด็ตามผลอยู่�างต�อเน่อ� งก�อนผ่ร้ บั การรักษาจะกลับ
ไปใช้ช่วิตตามปกติกับครอบครัวต�อไป
ผ้ลง�นำดีเด่นำ
รางวััลุ่ประชาบดี ประจำาปี พ.ศ. 2563

วันท่� 9 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธิอ พระองค์เจ้าโสมสวล่ กรมหม่�นสุทธินาร่นาถื
โปรด็เกล้าฯ ให้ หม�อมหลวงสราล่ กิตยู่ิ ากร เป็นผ่แ้ ทนพระองค์ประทาน รางวัล “ประชาบด็่” ประจำาปี พ.ศ. 2563
ในโครงการเชิด็ช่เก่ยู่รติผ่้ทำาคุณ์ประโยู่ชน์ด็่เด็�นแก�ผ่้อยู่่�ในสภาวะยู่ากลำาบาก
แก� ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิท่รทิพยู่์ ผ่้ช�วยู่ผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ ด็้านภาพลักษณ์์องค์กร
ณ์ ห้องคอนเวนชั�นฮอล์ โรงแรมแอมบาสซึ่าเด็อร์ เขึ้ตวัฒนา กรุงเทพฯ
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โริงพิยุ�บ�ลุ่สำมเด็จัพิริะบริมริ�ชเทวี
ณ ศัริีริ�ช�
วัิสัย์ทัศน์

เป็นท่พ� ่�งด็้านสุขึ้ภาพขึ้องประชาชนภาคตะวันออก เป็นสถืานบริการทางการแพทยู่์ท่�ยู่่ด็หลักมนุษยู่ธิรรม
และจริยู่ธิรรม ม่คุณ์ภาพระด็ับสากล ทันสมัยู่ และม่ประสิทธิิภาพรวมทั�งเป็นสถืาบันร�วมผลิตแพทยู่์และแพทยู่์
เฉพาะทางท่�ได็้รับการยู่อมรับในระด็ับประเทศ
พั นธกิจ

1. ให้บริการรักษาพยู่าบาล ฟ้้�นฟ้่สมรรถืภาพ ป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขึ้ภาพ ด็้วยู่ความม่คุณ์ภาพ
ประสิทธิิภาพ และจริยู่ธิรรม
2. พัฒนาคุณ์ภาพการบริการอยู่�างต�อเน่�องและเป็นองค์กรแห�งการเร่ยู่นร่้
3. เป็นสถืาบันร�วมผลิตแพทยู่์ และเป็นสถืาบันผลิตแพทยู่์เฉพาะทาง 8 สาขึ้า
4. บริหารจัด็การองค์กรด็้วยู่ธิรรมาภิบาล ม่ความโปร�งใส ใช้ทรัพยู่ากร ให้เกิด็ประโยู่ชน์สง่ สุด็ม่ความยู่ัง� ยู่่น
และสร้างเสริมคุณ์ภาพช่วิตขึ้องบุคลากร
ย์่ทธศาสตร์

1. พัฒนาบริการสุขึ้ภาพอยู่�างครบวงจร (Comprehensive Health Care) ค่อครอบคลุมทั�งการส�งเสริม
ป้องกัน รักษา ฟ้้�นฟ้่ โด็ยู่ยู่่ด็ถื่อผ่้ป่วยู่เป็นศ่นยู่์กลาง (Patient Centered) เน้นเชิงรุก (Proactive) และชุมชน
ม่ส�วนร�วม (Community Engagement)
2. พัฒนาโรงพยู่าบาลให้สามารถืบริการสุขึ้ภาพได็้รวด็เร็ว (One stop Service) ความพ่งพอใจด็้วยู่บริการ
พิ เ ศษ (Special Care) คุ ณ์ ภาพตามมาตรฐานสากล (JCI) ม่ ค วามทั น สมั ยู่ (Modernized) ม่ ค วาม
เท�าเท่ยู่ม (Equity) ครอบคลุม (Coverage) ทั�งระด็ับปฐมภ่มิ (Primary Care Unit) ทุติยู่ภ่มิ (Secondary Care)
และตติยู่ภ่มิบางสาขึ้า (Selective Tertiary Care)
ได็้แก�
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3. จัด็ตัง� ศ่นยู่์เช่ยู่� วชาญโรคเฉพาะทางท่ม� ค่ วามเป็นเลิศ (Specialty Excellence Center) จำานวน 7 ศ่นยู่์
3.1 ศ่นยู่์วินิจฉัยู่โรคหัวใจ (Diagnostic Cardiac Center)
3.2 ศ่นยู่์ผ่้ส่งอายูุ่ (Elderly Care Center)
3.3 ศ่นยู่์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Medicine)
3.4 ศ่นยู่์ทารกแรกเกิด็ก�อนกำาหนด็ (Preterm Center)
3.5 ศ่นยู่์อุบัติเหตุ อุบัติภัยู่ (Trauma Center)
3.6 ศ่นยู่์ผ�าตัด็ส�องกล้อง (Endoscopic Surgery)
3.7 ศ่นยู่์จุลศัลยู่กรรม (Microsurgery Center)

4. พัฒนาสถืาบันร�วมผลิตแพทยู่์ (General Practioner) และสถืาบันผลิตแพทยู่์เฉพาะทาง (Specialty
Doctor) 8 สาขึ้า ได็้แก� เวชศาสตร์ครอบครัว ศัลยู่ศาสตร์ออร์ปิด็ิกส์ ส่ตินร่เวชศาสตร์ ศัลยู่ศาสตร์ อายูุ่รศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และอาช่วเวชศาสตร์ (เน้นด็้านอุตสาหกรรม) โด็ยู่อาศัยู่การสนับสนุนจาก
โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
5. พัฒนาระบบบริหารจัด็การให้องค์กรม่ธิรรมาภิบาล (Good Governance) ม่การจัด็การด็้านความเส่ยู่� ง
และม่ความยู่ั�งยู่่น (Sustainability) และม่จิตอาสา บนพ่�นฐานขึ้องการปรับปรุงสวัสด็ิการและสภาพแวด็ล้อมท่�ด็่
ม่การสร้างแรงจ่งใจ ขึ้วัญและกำาลังใจ ตลอด็จนพัฒนาสมรรถืนะ และความชำานาญเฉพาะด็้านขึ้องบุคลากร

โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา ก�อตั�งขึ้่�นเม่�อวันท่� 10 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2445 โด็ยู่ได็้รับ
พระมหากรุณ์าธิิคณ์
ุ จาก สมเด็็จพระศร่สวรินทิราบรมราชเทว่ พระพันวัสสาอัยู่ยู่ิกาเจ้า พระบรมราชเทว่ ในพระบาท
สมเด็็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่่ห� วั รัชกาลท่� 5 พระราชทานกำาเนิด็โรงพยู่าบาลด็้วยู่พระด็ำาริวา� “ถั้าได็้มสี ถัาน้พยู่าบาล
คืน้เจ็บไข้ขึ�น้ใน้ติ์ำาบลน้ี� น้อกจากจะได็้ใชิ้เป็น้ที�รักษาพยู่าบาลข้าราชิบริพารและผู้่้ที�ติ์ามเสด็็จน้ั�น้แล้ว ยู่ังจะเป็น้
สาธิารณประโยู่ชิน้์ให้ประชิาชิน้ใน้ท้องถัิน้� ทีใ� กล้เคืียู่งได็้พงึ� พาอาศัยู่ใน้ยู่ามเจ็บไข้ซงึ� เป็น้สาธิารณกุศล และเป็น้การ
ชิ�วยู่ชิาติ์ิบ้าน้เมืองอีกส�วน้หน้ึ�ง”
ป่จจุบัน เป็นโรงพยู่าบาลขึ้นาด็ 500 เต่ยู่ง เปิด็ให้บริการทางการแพทยู่์ครบวงจร และได็้นำาระบบบริหาร
งานคุณ์ภาพมาใช้พฒ
ั นางานเพ่อ� เป็นการตอบสนองความต้องการขึ้องผ่ม้ ารับบริการ ภารกิจแก�นหลักขึ้องโรงพยู่าบาล
ค่อ การให้บริการด็้านการแพทยู่์แบบองค์รวมครบวงจร แก�ประชาชนทั�วไป โด็ยู่ไม�เล่อก เพศ วัยู่ เช่�อชาติ ศาสนา
และฐานะทางการเงิน แก�ชนทุกชั�นด็้วยู่ความเมตตาการุณ์ยู่์ บนมาตรฐานและจริยู่ธิรรมแห�งวิชาช่พ เพ่�อประโยู่ชน์
และความพ่งพอใจส่งสุด็ขึ้องผ่้มารับบริการโรงพยู่าบาล
145

สถัิติ์ิผู้่้มารับบริการโรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชิเทวี ณ ศรีราชิา
ประจำาปีงบประมาณ 2563 (ติ์ุลาคืม พ.ศ. 2562 – กัน้ยู่ายู่น้ พ.ศ. 2563)

รายู่การ
จำานวนเต่ยู่งผ่้ป่วยู่
- ป่จจุบันใช้งานอยู่่�
(อยู่่�ในระหว�างปรับปรุงโครงสร้าง)

พ.ศ. 2563
500 เต่ยู่ง
446 เต่ยู่ง

จำานวนเต่ยู่ง ICU

10 เต่ยู่ง

จำานวนเต่ยู่ง NICU

5 เต่ยู่ง

อัตราการครองเต่ยู่ง

77.21%

จำานวนผ่้ป่วยู่

58.55 คน/เต่ยู่ง

ประเภทอุบัติ์ิเหติ์ุ 10 อัน้ด็ับแรก
ประจำาปีงบประมาณ 2563 (ติ์ุลาคืม พ.ศ. 2562 – กัน้ยู่ายู่น้ พ.ศ. 2563)

ประเภทอุบัติ์ิเหติ์ุ 10 อัน้ด็ับแรก
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จำาน้วน้ (รายู่)

1. รถืจักรยู่านยู่นต์

5,594

2. ตกท่�ส่งหกล้ม

3,060

3. ถื่กขึ้องแขึ้็ง

1,934

4. สุนัขึ้กัด็

1,760

5. ถื่กขึ้องม่คม

1,636

6. สัตว์อ่�นกัด็

1,275

7. ถื่กทำาร้ายู่

685

8. สิ�งแปลกปลอมเขึ้้าตา

635

9. สิ�งแปลกปลอมในร�างกายู่

444

10. รถืยู่นต์

401

โรคืผู้่้ป่วยู่น้อก 10 อัน้ด็ับแรก
ประจำาปีงบประมาณ 2563 (ติ์ุลาคืม พ.ศ. 2562 – กัน้ยู่ายู่น้ พ.ศ. 2563)

โรคืผู้่้ป่วยู่น้อก

จำาน้วน้ (คืรั�ง)

1. โรคขึ้องระบบกล้ามเน่�อร�วมโครงร�าง
2. โรคภ่มิคุ้มกันบกพร�องจากเช่�อไวรัส (เอชไอว่)
3. โรคเบาหวาน
4. อาการแสด็งและสิ�งผิด็ปกติท่�พบได็้จากการตรวจทางคลินิก
และห้องปฏิิบัติการท่�มิได็้ระบุไว้อ่�นใด็
5. โรคอ่�นขึ้องระบบยู่�อยู่อาหาร
6. โรคระบบการหายู่ใจส�วนบนติด็เช่�อเฉ่ยู่บพลัน และโรคอ่�น
ขึ้องระบบหายู่ใจส�วนบน
7. โรคตาและส�วนผนวก
8. โรคขึ้องผิวหนังและเน่�อเยู่่�อใต้ผิวหนัง
9. บาด็เจ็บท่�ศ่รษะ
10. ความผิด็ปกติเก่�ยู่วกับต�อมไร้ท�อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัมอ่�นๆ

57,440
45,848
35,435
31,808
25,493
22,084
18,975
18,071
17,578
16,756

จำาน้วน้ผู้่้ป่วยู่ที�ให้การรักษาและบริการจำาแน้กติ์ามประเภทของการติ์รวจ
ประจำาปีงบประมาณ 2563 (ติ์ุลาคืม พ.ศ. 2562 – กัน้ยู่ายู่น้ พ.ศ. 2563)

ประเภทของการติ์รวจ (รายู่)
จำาน้วน้ผู้่้ป่วยู่น้อก
- ฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกและอุบััติิเหติุ
- ศู้นย์ป่ระกันสุุขภาพสุาขา
จำานวนผ่้ป่วยู่นอกเฉล่�ยู่ (รายู่/วัน)

(เฉพาะฝ่่ายผู้้�ป่่วยนอกและอุบััติิเหติุ)

จำาน้วน้ผู้่้ป่วยู่ฉุุกเฉุิน้
จำาน้วน้ผู้่้ป่วยู่ใน้
- ผู้้�ป่่วยในรับัใหม่่
- ผู้้�ป่่วยคงรักษาติัวอย้่
จำาน้วน้ผู้่้ป่วยู่ใน้เฉุลี�ยู่ (รายู่/วัน้)
จำาน้วน้มารด็าคืลอด็บุติ์ร
จำาน้วน้ทารกแรกคืลอด็
- เพศูชาย
- เพศูหญิง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
1,215,767 1,203,636 1,211,593 1,260,143 1,067,542
758,780 747,928 767,010 798,754 677,150
456,987 455,708 444,583 461,389 390,392
2,073
2,049
2,101
2,188
1,855
65,240
33,132
28,658
4,474
91
5,963
6,030
3,186
2,844

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

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

51,315
32,691
28,108
4,583
90
6,107
6,170
3,187
2,983

45,135
30,127
26,115
4,012
83
5,548
5,589
2,869
2,720
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กิจักรรมขุอุงโรงพิย�บั�ล

วันท่� 26 ธิันวาคม พ.ศ. 2562 ฝึ่ายู่เวชศาสตร์ชันส่ตรโรงพยู่าบาลได็้ผ�านการรับรองความสามารถืตามมาตรฐาน
ISO 15190 : 2003 และมาตรฐาน ISO 151189 : 2012 ขึ้้อกำาหนด็เง่�อนไขึ้การรับรองความสามารถืห้องปฏิิบัติการ
ทด็สอบด็้านแพทยู่์และสาธิารณ์สุขึ้ จากสำานักมาตรฐานห้องปฏิิบัติการในด็้านความปลอด็ภัยู่ขึ้องห้องปฏิิบัติการทางการแพทยู่์

วันท่� 28 มกราคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์โศภณ์ นภาธิร ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่
และผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา และศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์สุทธิิพงศ์ วัชรสินธิุ
คณ์บด็่คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ และผ่้อำานวยู่โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ ร�วมลงนามบันท่กขึ้้อตกลง
ความร�วมม่อทางวิชาการ และการผลิตบัณ์ฑูิตระหว�าง คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ และโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
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วันท่� 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หัว และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน่
ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ พระราชทาน “ห้องตรวจหาเช่�อ”แห�งท่� 9 ให้ “โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา”
เพ่�อปกป้องบุคลากรทางการแพทยู่์ ประชาชน ปลอด็ภัยู่จากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็โรคโควิด็-19
โด็ยู่ม่นายู่แผน วรรณ์เมธิ่ เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ นายู่ธิรรมศักด็ิ� รัตนธิัญญา รองผ่้ว�าราชการจังหวัด็ชลบุร่
รองศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์โศภณ์ นภาธิร ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่และผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาล
สมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา และนายู่วชิระชัยู่ ค่นำาวัฒนา Head of Living Solution Business ในธิุรกิจซึ่่เมนต์
และผลิตภัณ์ฑู์ก�อสร้าง เอสซึ่่จ่ ร�วมพิธิ่รับพระราชทานห้องตรวจหาเช่�อด็ังกล�าว
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วันท่� 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายู่แพทยู่์สมเก่ยู่รติ บวรเสร่ผไท รองผ่้อำานวยู่การโรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่
ณ์ ศร่ราชา และนายู่สยู่าม โชคสว�างวงศ์ รองอธิิการบด็่ฝึ่ายู่บริหาร สถืาบันจัด็การป่ญญาภิวัฒน์
ร�วมลงนามบันท่กขึ้้อตกลง (MOU) โครงการความร�วมม่อทางการศ่กษา
ระหว�าง โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา และสถืาบันการจัด็การป่ญญาภิวัฒน์

วันท่� 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่่�หัว และสมเด็็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน่
ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ พระราชทาน เคร่�องช�วยู่หายู่ใจ เพ่�อรับวิกฤตจากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็โรคโควิด็-19
โด็ยู่ม่รองศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์โศภณ์ นภาธิร ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่และผ่้อำานวยู่การ
โรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา และผ่้บริหารโรงพยู่าบาลร�วมในพิธิ่ด็ังกล�าว
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ศั่นัยุ์เวชศั�สำตริ์ฟื้� นัฟื้่
้

วัิสัย์ทัศน์

สถืาบันท่�ให้บริการด็้านฟ้้�นฟ้่สมรรถืภาพท่�ม่ช่�อเส่ยู่งขึ้องชาติ เป็นแหล�งความร่้ สร้างงานวิจัยู่และม่การ
พัฒนาตนเองอยู่�างต�อเน่�อง

ภารกิจ

ม่หน้าท่�ให้บริการรักษาพยู่าบาล ฟ้้�นฟ้่สมรรถืภาพขึ้องร�างกายู่ จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจแก�ผ่้ป่วยู่
ทุพพลภาพ ให้สามารถืกลับไปใช้ช่วิตในสังคมได็้อยู่�างม่คุณ์ภาพ ตลอด็จนส�งเสริมวิชาการด็้านเวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่
ย์่ทธศาสตร์

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ที� 1 : บริการทางการแพทยู่์และสาธิารณ์สุขึ้ท่�เป็นเลิศและครบวงจร
เป้าหมายู่การให้บริการที� 1 : ประชาชนได็้รับบริการทางการแพทยู่์และสาธิารณ์สุขึ้ท่�เป็นเลิศ
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 1 : การบริการรักษาพยู่าบาล ฟ้้�นฟ้่สภาพ สร้างเสริมสุขึ้ภาพและป้องกันโรคให้ประชาชน รวมทั�ง
ผ่้ด็้อยู่โอกาส
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 5 : ผลิตแพทยู่์ผ่้เช่�ยู่วชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางด็้านสาธิารณ์สุขึ้
งานบริการรักษ์าฟ้้� นฟ้้ สมรรถุภาพผ้้ปวั่ ย์

การให้บริการฟ้้�นฟ้่สภาพผ่้ป่วยู่เป็นการให้บริการเฉพาะด็้านทางเวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ โด็ยู่ท่มสหวิชาช่พ
ประกอบด็้วยู่แพทยู่์ พยู่าบาล นักกายู่ภาพบำาบัด็ นักกิจกรรมบำาบัด็ นักอรรถืบำาบัด็ นักด็นตร่บำาบัด็ นักจิตวิทยู่า
นักสังคมสงเคราะห์ และนักโภชนาการ เพ่อ� ให้ผป่้ ว่ ยู่ได็้รบั การฟ้้น� ฟ้่อยู่�างเต็มร่ปแบบและบรรลุตามเป้าหมายู่ ท่ท� าง
ท่มเวชศาสตร์ฟ้น้� ฟ้่ ได็้รว� มกันกำาหนด็ไว้ตามสภาพขึ้องผ่ป้ ว่ ยู่แต�ละรายู่ ด็ังนัน� ผ่ป้ ว่ ยู่ท่จ� ะเขึ้้ามารับบริการจะต้องเป็น
ผ่ป้ ว่ ยู่ในท่ไ� ด็้รบั การตรวจประเมินจากแพทยู่์เวชศาสตร์ฟ้น้� ฟ้่กอ� นเขึ้้ารับการฟ้้น� ฟ้่ในศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้น้� ฟ้่ สำาหรับการ
ให้บริการผ่้ป่วยู่นอกนั�นรับเฉพาะผ่้ป่วยู่เด็็กพัฒนาการช้า
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สถัิติ์ิเปรียู่บเทียู่บ ผู้่้ป่วยู่ใน้และผู้่้ป่วยู่น้อก ปีงบประมาณ 2561 - 2563

สถัิติ์ิผู้่้ป่วยู่ใน้ (รายู่) แยู่กติ์ามกลุ�มโรคื เปรียู่บเทียู่บปีงบประมาณ 2561 - 2563

งานส�งเสริมวัิชาการด้านเวัชศาสตร์ฟ้นฟ้้
้�

นอกจากภารกิ จ ด็้ า นการให้ บ ริ ก ารทางเวชศาสตร์ ฟ้้� น ฟ้่ แ ก� ผ่้ ป่ ว ยู่พิ ก ารหร่ อ ทุ พ พลภาพแล้ ว
ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้น้� ฟ้่ได็้ด็ำาเนินกิจการตามวิสยู่ั ทัศน์ และแผนปฏิิบตั งิ านประจำาปี ท่จ� ะเป็นแหล�งความร่้ สร้างงานวิจยู่ั
ด็ังต�อไปน่� ค่อ
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1. เป็นแหิลุ่�งฝ่ึกอบรม ฝ่ึกภาคุปฏิิบัติแลุ่ะศึกษ์าด้งานของบ่คุลุ่ากรทางการแพทย์์

1.1 ฝึึกอบรมแพทยู่์ประจำาบ้านด็้านเวชศาสตร์ฟ้�น้ ฟ้่ร�วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้�น้ ฟ้่ คณ์ะแพทยู่ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ จำานวน 8 คน
1.2 ฝึึกภาคปฏิิบัติสำาหรับนักศ่กษากายู่ภาพบำาบัด็และนักศ่กษากิจกรรมบำาบัด็
1.3 ต้อนรับผ่ม้ าศ่กษาด็่งานและเยู่่�ยู่มชมกิจการ จำานวน 261 คน

วันท่� 5 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2562 นักศ่กษาโครงการปริญญาโท สาขึ้าจิตวิทยู่าชุมชน ภาคพิเศษ
และอาจารยู่์มหาวิทยู่าลัยู่เกษตรศาสตร์ เขึ้้าศ่กษาด็่งาน ณ์ ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่

วันท่� 13 ธิันวาคม พ.ศ. 2562 อาจารยู่์ และนักศ่กษาคณ์ะกายู่ภาพบำาบัด็ มหาวิทยู่าลัยู่มหิด็ล
เขึ้้าศ่กษาด็่งาน ณ์ ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่
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วันท่� 24 มกราคม พ.ศ. 2563 นักศ่กษาพยู่าบาลชาวออสเตร่ยู่ และอาจารยู่์คณ์ะพยู่าบาลศาสตร์ มหาวิทยู่าลัยู่อัสสัมชัญ
เขึ้้าศ่กษาด็่งาน ณ์ ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่

2. การใหิ้คุวัามร้้ส�้ประชาชน

นักกายู่ภาพบำาบัด็ รับเชิญเป็นวิทยู่ากรบรรยู่ายู่พิเศษให้แก�หน�วยู่งานต�างๆ ในปีประมาณ์ 2563 ด็ังน่�
2.1 วันท่� 16 มกราคม พ.ศ. 2563 และวันท่� 20 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 บรรยู่ายู่เร่�องการด็่แลตนเอง
ขึ้องผ่้ส่งอายูุ่ จัด็โด็ยู่ สถืาน่กาชาด็ท่� 5 สวางคนิวาส ณ์ ห้องสมุด็บางป่วิลล�า 2
2.2 วันท่� 29 มกราคม พ.ศ. 2563 บรรยู่ายู่เร่�องการฟ้้�นฟ้่สมรรถืภาพทางกายู่ขึ้องผ่้ส่งอายูุ่ด็้วยู่วิธิ่
ทางกายู่ภาพบำาบัด็ จัด็โด็ยู่ศ่นยู่์ฝึึกอบรมและปฐมพยู่าบาล สภากาชาด็ไทยู่
2.3 วันท่� 31 มกราคม พ.ศ. 2563 และวันท่� 1 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 บรรยู่ายู่เร่�องการยู่กและ
เคล่อ� นยู่้ายู่ผ่ป้ ว่ ยู่ในภาวะบาด็เจ็บไขึ้สันหลัง และการรักษาทางกายู่ภาพบำาบัด็ในผ่ป้ ว่ ยู่บาด็เจ็บไขึ้สันหลังระด็ับต�างๆ
ณ์ มหาวิทยู่าลัยู่สงขึ้ลานครินทร์ จังหวัด็สงขึ้ลา
2.4 วันท่� 1 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 การสอนหลักส่ตรความร่้เบ่�องต้นในการใช้ว่ลแชร์ (Wheelchair)
สำาหรับผ่้ป่วยู่บาด็เจ็บไขึ้สันหลัง ให้แก�นักศ่กษากายู่ภาพบำาบัด็ ณ์ มหาวิทยู่าลัยู่ธิรรมศาสตร์ อำาเภอคลองหลวง
จังหวัด็ปทุมธิาน่
2.5 วันท่� 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และวันท่� 21 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 บรรยู่ายู่เร่�อง Physical therapy
management in spinal cord injury patient ให้ แ ก� นั ก ศ่ ก ษากายู่ภาพบำา บั ด็ วิ ท ยู่าลั ยู่ เซึ่นต์ ห ลุ ยู่ ส์
ณ์ ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่
2.6 วั น ท่� 15 ตุ ล าคม พ.ศ. 2563 บรรยู่ายู่เร่� อ งการเคล่� อ นยู่้ า ยู่ผ่้ ป่ ว ยู่บนเต่ ยู่ ง รถืเขึ้็ น การยู่ก
และเคล่�อนยู่้ายู่ผ่้ป่วยู่ในภาวะบาด็เจ็บไขึ้สันหลัง และการรักษาทางกายู่ภาพบำาบัด็ในผ่้ป่วยู่บาด็เจ็บไขึ้สันหลัง
ระด็ับต�างๆ ให้แก� นักศ่กษากายู่ภาพบำาบัด็ มหาวิทยู่าลัยู่บ่รพา ณ์ มหาวิทยู่าลัยู่บ่รพา จังหวัด็ชลบุร่
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2.7 วั นท่� 29 ธิั นวาคม พ.ศ. 2563 บรรยู่ายู่เร่� องการยู่กและเคล่� อนยู่้ ายู่ผ่้ ป่วยู่ในภาวะบาด็เจ็ บ
ไขึ้สันหลัง และการรักษาทางกายู่ภาพบำาบัด็ในผ่้ป่วยู่บาด็เจ็บไขึ้สันหลังระด็ับต�างๆ ให้แก� นักศ่กษากายู่ภาพบำาบัด็
มหาวิทยู่าลัยู่สงขึ้ลานครินทร์ จังหวัด็สงขึ้ลา โด็ยู่สอนผ�านระบบ ZOOM
3. ผลุ่งานวัิจัย์

3.1 นายู่แพทยู่์สมภพ ตั�งติรวัฒน์, รองศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์วสุวัฒน์ กิติสมประยู่่รกุล, แพทยู่์หญิงพิม
ติระจินด็า, รองศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงกฤษณ์า พิรเวช ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์
มหาวิทยู่าลัยู่. การฝึึกด็้วยู่หุ�นยู่นต์ฟ้้�นฟ้่ขึ้้อม่อในผ่้ป่วยู่โรคหลอด็เล่อด็สมองระยู่ะเร่�อรัง : การทด็ลองแบบสุ�ม
ท่�ม่กลุ�มควบคุม
3.2 นายู่แพทยู่์ฉัตร เอ่�ยู่มศิริกิจ, แพทยู่์หญิงพิม ต่ระจินด็า, รองศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์วสุวัฒน์
กิติสมประยู่่รกุล, รองศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงกฤษณ์า พิรเวช. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ คณ์ะแพทยู่ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ ผลการฟ้้�นฟ้่การทำางานขึ้องแขึ้นผ่้ป่วยู่หลอด็เล่อด็สมองระยู่ะก่�งเฉ่ยู่บพลันด็้วยู่หุ�นยู่นต์
ฟ้้�นฟ้่ EnMotion เปร่ยู่บเท่ยู่บกับการฟ้้�นฟ้่แบบมาตรฐาน การทด็ลองแบบสุ�ม และม่กลุ�มควบคุม ปกปิด็ทางเด็่ยู่ว
3.3 แพทยู่์หญิงศศิวรรณ์ นิตินัยู่, นายู่แพทยู่์ภัทรพล ยู่ศเน่องนิตยู่์, รองศาสตราจารยู่์ นายู่แพทยู่์วสุวัฒน์
กิติสมประยู่่รกุล, รองศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงกฤษณ์า พิรเวช ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ คณ์ะแพทยู่ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ และ Prof. Eiichi Saitoh มหาวิทยู่าลัยู่ฟ้่จิตะ ประเทศญ่�ปุ่น
กิจกรรม/โคุรงการพิ เศษ์ ศ้นย์์เวัชศาสตร์ฟ้นฟ้้
้�

1. วันท่� 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายู่แผน วรรณ์เมธิ่ เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานในพิธิเ่ ปิด็
อาคารหอพักบุคลากร แผน วรรณ์เมธิ่ ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ จังหวัด็สมุทรปราการ
2. วันท่� 1 พฤษภาคม – 30 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 โครงการทบทวนกายู่ภาพบำาบัด็วอยู่ต้าแก�ผ่้ปกครอง
โด็ยู่ใช้โปรแกรมการพ่ด็คุยู่แบบเห็นหน้า (VDO call)
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ศั่นัยุ์วิจััยุโริค์เอดสำ์
วัิสัย์ทัศน์

วิทยู่าการก้าวไกล วิจัยู่ศ่กษา พัฒนาความร่้ ควบค่�บริการ ประสานงานเคร่อขึ้�ายู่ กระจายู่ส่�สังคม

พั นธกิจ

1. พัฒนาองค์ความร่้กระบวนวิธิ่และบริการท่�เก่�ยู่วกับเอด็ส์ ทั�งด็้านการแพทยู่์และสังคม ซึ่่�งเหมาะสม
จำาเป็นสำาหรับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมไทยู่ โด็ยู่อาศัยู่ขึ้บวนการวิจยู่ั และโครงการนำาร�องท่ก� ระทำาอยู่�างเป็นระบบ
2. เป็นท่�ปร่กษา และถื�ายู่ทอด็องค์ความร่้ และประสบการณ์์ให้เกิด็ประโยู่ชน์กับทุกภาคส�วนขึ้องประเทศ
และประเทศในภ่มภิ าคร�วมม่อกับภาครัฐ และเอกชนทัง� ภายู่ใน และภายู่นอกประเทศเพ่อ� ลด็ผลกระทบอันเกิด็จากเอด็ส์

ย์่ทธศาสตร์

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 1 : การบริการทางการแพทยู่์และสาธิารณ์สุขึ้
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 1 : การบริการรักษาพยู่าบาลฟ้้�นฟ้่สภาพสร้างเสริมสุขึ้ภาพและป้องกันโรคให้ผ่้ป่วยู่ และประชาชน
กลุ�มเป้าหมายู่รวมทั�งผ่้ด็้อยู่โอกาส
กิจักรรมประจัำ�ปี พิ.ศ. 2563
1. งานเทีย์นส�องใจเนื�องในวัันเอดส์โลุ่ก

งานเท่ยู่นส�องใจเน่�องในวันเอด็ส์โลก ประจำาปี พ.ศ. 2563 ครั�งท่� 28 สภากาชาด็ไทยู่ ร�วมกับ กระทรวง
สาธิารณ์สุขึ้ กรุงเทพมหานคร และทุกภาคส�วนท่�ทำางานกับผ่้ติด็เช่�อ ทั�งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชมรม
ผ่้ติด็เช่�อ และค�ายู่ศิลปินด็ารา จัด็กิจกรรมเม่�อวันท่� 1 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 ณ์ ห้องเอนกประสงค์ ชั�น 13 อาคาร
ภ่มสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ ม่การออกบ่ธิ๊ นิทรรศการขึ้องหน�วยู่งานต�างๆ ภายู่ใต้คำาขึ้วัญการรณ์รงค์
“เอด็ส์ อยู่่�ร�วมกัน้ได็้ ไม�ติ์ีติ์รา” ซึ่่�งสอด็รับกับเป้าหมายู่หน่�งขึ้องยูุ่ทธิศาสตร์ชาติ ว�าด็้วยู่การยูุ่ติป่ญหาเอด็ส์ให้ได็้
ในปี พ.ศ. 2573 ในเร่�องการลด็การรังเก่ยู่จและไม�เล่อกปฏิิบัติกับผ่้ติด็เช่�อ
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วันท่� 1 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 สมเด็็จพระเจ้าล่กเธิอ เจ้าฟ้้าพัชรกิติยู่าภา นเรนทิราเทพยู่วด็่ กรมหลวงราชสาริณ์่สิริพัชร
มหาวัชรราชธิิด็า เสด็็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธิอ พระองค์เจ้าโสมสวล่ กรมหม่�นสุทธินาร่นาถื ทรงเป็นประธิานงาน
“เท่ยู่นส�องใจ” เน่�องในวันเอด็ส์โลก ครั�งท่� 28 ณ์ ห้องเอนกประสงค์ ชั�น 13 อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
2. งานบริการด้านการแพทย์์

2.1 คืลีน้ิคืน้ิรน้าม ศ่น้ยู่์วิจัยู่โรคืเอด็ส์
เริ�มก�อตั�งปี พ.ศ. 2534 เป็นคลินิกให้คำาปร่กษาแนะนำาและตรวจหาเช่�อเอชไอว่ ท่�ม่ผ่้มาใช้บริการ
มากท่�สุด็ในประเทศไทยู่ โด็ยู่ในปี พ.ศ. 2563 ม่ผ่้มารับบริการตรวจหาเช่�อ HIV ทั�งหมด็ 28,758 รายู่ พบติด็เช่�อ
1,672 รายู่ ส�งสิ�งส�งตรวจทางห้องปฏิิบัติการ 171,764 ครั�ง และซึ่่�อยู่าต้านไวรัส 11,392 รายู่
2.2 บริการเพร็พ-15 (PrEP-15)
เป็นการให้บริการ เพร็พ (PrEP= Pre-Exposure Prophylaxis) หร่อการให้ยู่าต้านไวรัสเอชไอว่ก�อนการ
สัมผัสเช่�อ สำาหรับผ่้ท่�ม่พฤติกรรมเส่�ยู่งท่�ยู่ังไม�ติด็เช่�อเอชไอว่ โด็ยู่กินวันละเม็ด็ทุกวัน อยู่�างต�อเน่�องในช�วงท่�ม่
ความเส่�ยู่งเพ่�อป้องกันการติด็เช่�อเอชไอว่ เพ่ยู่งวันละ 15 บาท “เพร็พ-15” ป่จจุบันม่ผ่้มารับบริการจำานวนทั�งสิ�น
5,850 รายู่ พบติด็เช่�อ 11 รายู่ คิด็เป็นร้อยู่ละ 0.2%
2.3 บริการเริม� ยู่าติ์้าน้ไวรัสฯ ภายู่ใน้วัน้เด็ียู่วกัน้กับทีติ์� รวจพบว�าติ์ิด็เชิือ� ใน้กรุงเทพมหาน้คืร (Same-Day ART)
เป็นบริการท่�เปิด็เม่�อวันท่� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นแห�งแรกขึ้องประเทศไทยู่ โด็ยู่การเริ�มยู่า
ต้านไวรัสภายู่ในวันเด็่ยู่วกันกับท่�ตรวจพบว�าติด็เช่�อ ซึ่่�งด็ำาเนินการค่�ขึ้นานไปกับการให้ผ่้ติด็เช่�อติด็ต�อสถืานพยู่าบาล
ท่�ตนม่สิทธิิ โด็ยู่ระหว�างท่�รอการยู่้ายู่สิทธิิ ผ่้ติด็เช่�อจะได็้รับยู่าต้านไวรัสฟ้ร่จากสภากาชาด็ไทยู่ 1 - 3 เด็่อน ในปี
พ.ศ. 2563 ม่ผม้่ ารับบริการทัง� หมด็ 1,344 รายู่ โด็ยู่ม่ 1,111 รายู่ คิด็เป็น 82% มารับบริการยู่าต้านภายู่ใน 1 วัน
75 รายู่ คิด็เป็น 6% มารับบริการยู่าต้านภายู่ใน 2 ถื่ง 7 วัน และ 158 รายู่ คิด็เป็น 12% มารับบริการยู่าต้านภายู่ใน
30 วัน
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3. โคุรงการในพระอ่ปถุัมภ์ พระเจ้าวัรวังศ์ เธอ พระองคุ์เจ้าโสมสวัลุ่ี กรมหิมื�น

ส่ทธนารีนาถุ

3.1 กองทุน้น้มสำาหรับเด็็กใน้โคืรงการชิ�วยู่ลด็การติ์ิด็เอด็ส์จากแม�ส่�ล่ก สภากาชิาด็ไทยู่
เป็นกองทุนสำาหรับช�วยู่เหล่อแม�ท่�ติด็เช่�อเพ่�อลด็การถื�ายู่ทอด็เช่�อเอด็ส์จากแม�ส่�ล่ก ผ�านทางนำ�านมแม�
ในปี พ.ศ. 2563 ม่ผ่้มารับนมผง จำานวนทั�งสิ�น 10 รายู่
3.2 กองทุน้ยู่าพระเจ้าวรวงศ์เธิอฯ กรมหมื�น้สุทธิน้ารีน้าถั สำาหรับผู้่้ติ์ิด็เชิื�อเอด็ส์ สภากาชิาด็ไทยู่
เป็นกองทุนยู่าสำาหรับผ่้ติด็เช่�อท่�ม่ฐานะยู่ากจน ในปี พ.ศ. 2563 ม่ผ่้ติด็เช่�อชาวไทยู่และแรงงานขึ้้ามชาติ
ได็้รับความช�วยู่เหล่อรวมทั�งสิ�น 134 รายู่
3.3 โคืรงการ“เพร็พ” พระองคื์โสมฯ (Princess PrEP)
เป็นโครงการต�อยู่อด็ขึ้องโครงการลด็การติด็เอด็ส์จากแม�ส่�ล่ก สภากาชาด็ไทยู่ เพ่�อถืวายู่เป็นพระกุศลแด็�
พระเจ้าวรวงศ์เธิอ พระองค์เจ้าโสมสวล่ กรมหม่น� สุทธินาร่นาถื เน่อ� งในโอกาสท่ท� รงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ โด็ยู่
ด็ำาเนินการจัด็หายู่าต้านไวรัสเอชไอว่ก�อนการสัมผัสเช่�อ (เพร็พ) (PrEP=Pre – Exposure Prophylaxis) ให้ฟ้ร่กับ
คนท่�เส่�ยู่งซึ่่�งไม�สามารถืหาซึ่่�อยู่าใช้ได็้เอง โด็ยู่กินล�วงหน้าเพ่�อป้องกันการติด็เช่�อเอชไอว่ได็้เก่อบ 100% ป่จจุบัน
ม่ ประชากรชายู่ท่� ม่เ พศสั มพั นธิ์ กั บ ชายู่ และสาวประเภทสอง ท่� ไ ด็้ รั บ การช� ว ยู่เหล่ อ ท่� ศ่น ยู่์ สุขึ้ ภาพชุ ม ชนใน
กรุงเทพมหานคร สงขึ้ลา ชลบุร่ และเช่ยู่งใหม� จำานวนทั�งสิ�นกว�า 9,623 รายู่
4. งานวัิจัย์ทางการแพทย์์

โคืรงการวิจยู่ั ของศ่น้ยู่์ประสาน้คืวามร�วมมือระหว�างไทยู่-ออสเติ์รเลียู่-เน้เธิอร์แลน้ด็์ เพือ� การศึกษาวิจยู่ั
ทางคืลิน้ิกด็้าน้โรคืเอด็ส์ (HIV-NAT)
ม่ภารกิจหลัก เพ่�อศ่กษาวิจัยู่ส่ตรยู่าต้านไวรัสเอด็ส์และวิธิ่การรักษาผ่้ติด็เช่�อเอชไอว่อยู่�างเหมาะสม
รวมทัง� เป็นศ่นยู่์กลางการฝึึกอบรมและศ่กษาด็่งานเก่ยู่� วกับการบริหารการรักษาในผ่ป้ ว่ ยู่ติด็เช่อ� เอชไอว่ ให้กบั บุคลากร
ทางการแพทยู่์ท�ังในประเทศและในแถืบเอเช่ยู่แปซึ่ิฟ้ิค ป่จจุบัน HIV-NAT ได็้ค้นคว้าและวิจัยู่พัฒนาเพ่�อให้ได็้
ส่ตรยู่าท่�ม่ประสิทธิิภาพและประสิทธิิผลควบค่�กับการปรับวิธิ่การกินยู่าให้ง�ายู่ขึ้่�น โด็ยู่ยู่ังคงรักษามาตรฐาน
การทำาวิจัยู่แบบมาตรฐานสากล (GCP) และในปี พ.ศ. 2563 ท่�ผ�านมาม่โครงการท่�ด็ำาเนินการอยู่่� 67 โครงการ และ
ม่โครงการใหม�อ่ก 15 โครงการโด็ยู่เป็นโครงการวิจัยู่ในผ่้ใหญ� ซึ่่�งเป็นท่�น�ายู่ินด็่ว�าผ่้ติด็เช่�อกว�า 3,500 คน
ท่อ� ยู่่ใ� นโครงการวิจยู่ั ขึ้อง HIV-NAT มากกว�า 20 ปี ได็้รบั ยู่าและการด็่แลอยู่�างต�อเน่อ� ง รวมทัง� ม่เคร่อขึ้�ายู่โรงพยู่าบาล
และสถืานท่�ทำาวิจัยู่ในประเทศมากกว�า 40 แห�ง และม่ผลงานท่�ได็้รับการต่พิมพ์เผยู่แพร�ในวารสารระด็ับนานาชาติ
ถื่ง 50 ผลงาน
5. งานบริการด้านสังคุม/ช่มชน/ชมรมผ้้ติดเชื�อ

5.1 ชิมรมเพื�อน้วัน้พุธิ
เป็นชมรมผ่้ติด็เช่�อเอชไอว่แห�งแรกในประเทศไทยู่ และเอเซึ่่ยู่ตะวันออกเฉ่ยู่งใต้ ท่�บำาบัด็ทุกขึ้์ผ่้ท่�ได็้รับ
ผลกระทบจากเอชไอว่/เอด็ส์ และเป็นศ่นยู่์กลางในการแลกเปล่�ยู่นเร่ยู่นร่้เก่�ยู่วกับการทำางานด็้านเอด็ส์ รวมทั�งให้
บริการให้คาำ ปร่กษาแนะนำาด็้านสุขึ้ภาพ และส�งต�อช�วยู่เหล่อต�างๆ แก�ผต้่ ด็ิ เช่อ� เอชไอว่/เอด็ส์ ผ่ท้ ไ�่ ด็้รบั ผลกระทบจากเอด็ส์
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5.2 โคืรงการพัฒน้าศักยู่ภาพของผู้่้ติ์ิด็เชิื�อเอชิไอวี/เอด็ส์ แบบผู้สมผู้สาน้
เป็นโครงการเพ่�อส�งเสริมสุขึ้ภาพขึ้องผ่้ติด็เช่�อ/ผ่้ป่วยู่เอด็ส์ และผ่้ท่�ได็้รับผลกระทบจากเอด็ส์ ตลอด็จน
ประชาชนทั�วไป และผ่้ม่พฤติกรรมเส่�ยู่ง ให้ม่ความร่้ความเขึ้้าใจเก่�ยู่วกับเอชไอว่/เอด็ส์ โรคติด็ต�อทางเพศสัมพันธิ์
วิธิก่ ารป้องกัน การด็่แลรักษา และการอยู่่ร� ว� มกันกับผ่ต้ ด็ิ เช่อ� /ผ่ป้ ว่ ยู่เอด็ส์ ในปี พ.ศ. 2563 ม่ผเ่้ ขึ้้าร�วมกิจกรรม จำานวน
ทั�งสิ�น 4,761 รายู่
5.3 ชิมรมจิติ์อาสาป้องกัน้เอด็ส์ เทิด็พระเกียู่รติ์ิพระเจ้าวรวงศ์เธิอ พระองคื์เจ้าโสมสวลี กรมหมื�น้สุทธิน้ารีน้าถั
เกิด็จากการรวมตัวขึ้องโรงเร่ยู่นต�างๆ ทั�งในกรุงเทพมหานคร และต�างจังหวัด็ โด็ยู่ม่วัตถืุประสงค์เพ่�อให้
นักเร่ยู่น นิสิต นักศ่กษา คร่ บุคลากรทางการศ่กษาและผ่้ท่�เก่�ยู่วขึ้้องในสถืาบันการศ่กษา ม่ความเขึ้้าใจเก่�ยู่วกับงาน
จิตอาสา การทำาความด็่ในทุกๆ ด็้าน ท่�เกิด็ประโยู่ชน์ตอ� สังคม โด็ยู่เฉพาะทางด็้านเอชไอว่/เอด็ส์ โรคติด็ต�อทางเพศ
สัมพันธิ์ การป้องกันและการด็่แลรักษา ตลอด็จนการส�งเสริมการอยู่่�ร�วมกันกับผ่้ติด็เช่�อเอชไอว่ในครอบครัว ชุมชน
และสังคม ป่จจุบนั ม่โรงเร่ยู่นท่เ� ขึ้้าร�วมเป็นสมาชิก จำานวน 73 โรงเร่ยู่น และม่นกั เร่ยู่นแกนนำาท่ผ� า� นการอบรม จำานวน
8,400 คน
5.4 โคืรงการเยู่ียู่วยู่าผู้่้ที�ได็้รับผู้ลกระทบจากการแพร�ระบาด็ของเชิื�อไวรัสโคืโรน้า 2019 (COVID-19)
เป็นโครงการท่�ใช้งบประมาณ์จากบัญช่เงินฝึากเพ่�อใช้ในกิจการขึ้องศ่นยู่์วิจัยู่ฯ จำานวน 150,000 บาท
ในการช�วยู่เหล่อประชากรท่�ได็้รับผลกระทบจากการแพร�ระบาด็ขึ้องโรคโควิด็-19 และไม�สามารถืเขึ้้าถื่งสวัสด็ิการ
ขึ้องรัฐได็้ เช�น ผ่้ป่วยู่ยู่ากไร้ ผ่้ติด็เช่�อเอชไอว่ แรงงานขึ้้ามชาติ กลุ�มชาติพันธิุ์ และคนไทยู่ไร้สัญชาติ โด็ยู่ให้ความ
ช�วยู่เหล่อผ�านทางเคร่อขึ้�ายู่ชุมชนทัง� ในกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด็ ประกอบด็้วยู่ม่ลนิธิเิ พ่อ� นพนักงานบริการ 20 รายู่
สมาคมฟ้้าส่รุ้ง 20 รายู่ แรงงานขึ้้ามชาติ/กลุ�มชาติพันธิุ์/คนไทยู่ไร้สัญชาติ จำานวน 10 รายู่ องค์กรฟ้ิวเจอร์กรุ๊ป
10 รายู่ และชมรมเพ่�อนวันพุธิ ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ศ์ สภากาชาด็ไทยู่ จำานวน 40 รายู่
5.5 โคืรงการสร้างเสริมทักษะบุคืลากรกรมราชิทัณฑ์์ใน้ด็้าน้โรคืเอด็ส์ วัณโรคื ไวรัสติ์ับอักเสบบี ติ์ับอักเสบซีและ
โรคืติ์ิด็ติ์�อทางเพศสัมพัน้ธิ์
เป็นโครงการท่� ศ่นยู่์วจิ ยู่ั โรคเอด็ส์ ร�วมกับกรมราชทัณ์ฑู์ด็ำาเนินงานพัฒนาศักยู่ภาพบุคลากรทางการแพทยู่์
และเจ้าหน้าท่อ� น่� ๆ ขึ้องกรมราชทัณ์ฑู์ ด็ำาเนินงานเพ่อ� ให้ความร่้ ความเขึ้้าใจและทักษะต�างๆ ในเร่อ� ง โรคเอด็ส์ วัณ์โรค
ไวรัสตับอักเสบบ่ ตับอักเสบซึ่่และโรคติด็ต�อทางเพศสัมพันธิ์ ม่พ่�นท่�ด็ำาเนินการ 36 จังหวัด็ ในเร่อนจำา จำานวน
70 แห�ง จากการด็ำาเนินงาน พบว�า บุคลากรกรมราชทัณ์ฑู์สามารถืนำาองค์ความร่ท้ ไ่� ด็้รบั ไปปรับใช้ในการด็ำาเนินงาน
และเกิด็การบร่ณ์าการ ทั�งด็้านทรัพยู่ากร และองค์ความร่้รวมทั�งการขึ้ับเคล่�อนเชิงนโยู่บายู่ท่�ส�งผลให้ผ่้ต้องขึ้ังได็้รับ
ประโยู่ชน์ส่งสุด็ ซึ่่�งนำาไปส่�การยูุ่ติป่ญหาเอด็ส์ขึ้องประเทศไทยู่ในอนาคต
ในปี พ.ศ. 2563 ท่�ผ�านมา ได็้จัด็ทำาส่�อแผ�นพับ เร่�องการติด็ต�อ การป้องกัน การด็่แล และการรักษา
โรคเอด็ส์ วัณ์โรค ไวรัสตับอักเสบบ่ ตับอักเสบซึ่่และโรคติด็ต�อทางเพศสัมพันธิ์ เพ่�อเผยู่แพร�ความร่้ให้ผ่้ต้องขึ้ังเขึ้้าถื่ง
ขึ้้อม่ลต�างๆ นอกจากน่�ยู่ังได็้จัด็อบรมพัฒนาศักยู่ภาพเจ้าหน้าท่�กรมราชทัณ์ฑู์ 4 ครั�ง ในจังหวัด็พิษณ์ุโลก สงขึ้ลา
พระนครศร่อยูุ่ธิยู่า และนครนายู่ก จำานวน 136 คน จาก 56 เร่อนจำา
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5.6 โคืรงการบริการป้องกัน้การติ์ิด็เชิื�อเอชิไอวี
เป็ น โครงการท่� ใ ห้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก แก� ก ลุ� ม ชายู่ท่� ม่ เ พศสั ม พั น ธิ์ กั บ ชายู่ท่� เ ส่� ยู่ งต� อ การติ ด็ เช่� อ เอชไอว่
ในสวนสาธิารณ์ะเขึ้ตปทุมวัน เขึ้ตจตุจักร และเขึ้ตพระนคร ผลการด็ำาเนินงานในปี พ.ศ. 2563 ม่ชายู่ท่�ม่เพศสัมพันธิ์
กับชายู่เขึ้้าถื่งบริการตรวจหาการติด็เช่อ� เอชไอว่ จำานวน 300 รายู่ พบติด็เช่อ� 42 รายู่ คิด็เป็นร้อยู่ละ 14 ตรวจซึ่ิฟ้ิลสิ
290 รายู่ พบติด็เช่�อ 27 รายู่ คิด็เป็นร้อยู่ละ 9.31 และติด็เช่�อเอชไอว่ร�วมกับซึ่ิฟ้ิลิส 13 รายู่ รับยู่า PEP 3 รายู่
และรับยู่า PrEP 23 รายู่ โด็ยู่ทุกรายู่เขึ้้าส่�กระบวนการรักษา
6. งานอบรม/สัมมนา

การจัด็ประชุมวิชาการระด็ับนานาชาติ (The 22th Bangkok International Symposium on HIV Medicine)
เม่�อวันท่� 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ์ ศ่นยู่์ประชุมแห�งชาติสิริกิตติ� กรุงเทพมหานคร
โด็ยู่ม่บุคลากรทางการแพทยู่์ ทั�งชาวไทยู่และชาวต�างชาติเขึ้้าร�วมกว�า 500 คน
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วันท่� 21 กรกฏิาคม พ.ศ. 2563 การอบรมหลักส่ตรเสริมสร้างทักษะบุคลากรกรมราชภัณ์ฑู์ในด็้านโรคเอด็ส์
วัณ์โรค ไวรัสตับอักเสบซึ่่ และโรคติด็ต�อทางเพศสัมพันธิ์ ณ์ โรงแรม จันทรา ร่สอร์ท จังหวัด็นครนายู่ก
โด็ยู่ม่ผ่้เขึ้้าร�วมการอบรม จำานวน 38 คน จากเร่อนจำา 18 แห�งทั�วประเทศ

7. งานคุวัามร�วัมมือกับต�างประเทศ

Asian Red Cross and Red Crescent HIV/AIDS Network (ART) หร่อเคร่อขึ้�ายู่สภากาชาด็
และสภาเส่ยู่� ววงเด็่อนแด็งด็้านโรคเอด็ส์แห�งเอเช่ยู่ ก�อตัง� ขึ้่น� ในปี ค.ศ. 1994 ตามปฏิิญญาสากลท่ป� ก่ กิง� เพ่อ� ด็ำาเนินการ
ประสานงานเคร่อขึ้�ายู่ความร�วมม่อในด็้านการทำางานเก่�ยู่วกับ โรคเอด็ส์ ภายู่ในภ่มิภาคเอเช่ยู่ตะวันออก และเอเช่ยู่
ตะวันออกเฉ่ยู่งใต้ ในการแลกเปล่ยู่� นองค์ความร่้ ตลอด็จนประสบการณ์์การทำางานท่ม� ป่ ระสิทธิิภาพ เพ่อ� ท่จ� ะสามารถื
นำาไปบ่รณ์าการใช้ในประเทศขึ้องสมาชิก ป่จจุบันเคร่อขึ้�ายู่ม่สมาชิก จำานวน 14 ประเทศ รวมทั�งประเทศไทยู่
8. งานด้านประชาสัมพั นธ์

วันท่� 10 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 นางก่ต้า ซึ่ับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand)
ผ่้ประสานงานองค์กรสหประชาชาติประจำาประเทศไทยู่ เขึ้้าเยู่่�ยู่มชมศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์
โด็ยู่ศาสตราจารยู่์กิตติคุณ์ นายู่แพทยู่์ประพันธิ์ ภานุภาค ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์ ให้การต้อนรับ
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วันท่� 4 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์ จัด็งานแถืลงขึ้�าวการจัด็กิจกรรมงานเท่ยู่นส�องใจเน่�องในวันเอด็ส์โลก
ประจำาปี พ.ศ. 2563 โด็ยู่ม่ ผศ.พญ.ยูุ่วร่ยู่์ พิชิตโชค รักษาการผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์
นพ.ปร่ชา เปรมปร่ รองอธิิบด็่กรมควบคุมโรค นางสายู่สม วงศาสุลักษณ์์ ประธิานกรรมการฝึ่ายู่หารายู่ได็้
ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์ นางสาวนภสร ว่ระยูุ่ทธิวิไล (ปุยู่เมฆ์) และนายู่ณ์ัฐวรรธิ์ ฟ้ิงค์เลอร์ (แพทริค)
ศิลปินด็ารา บริษัทจ่เอ็มเอ็ม แกรมม่� จำากัด็ (มหาชน) ร�วมแถืลงขึ้�าว ณ์ ห้องประชุม 7A ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์

วันท่� 23 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 ผศ.พญ.ยูุ่วร่ยู่์ พิชิตโชค รักษาการผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์
นพ.โอภาส การยู่์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิิบด็่กรมควบคุมโรค นางสายู่สม วงศาสุลักษณ์์ ประธิานกรรมการ
ฝึ่ายู่หารายู่ได็้ ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์ และคณ์ะ เขึ้้าพบนายู่กรัฐมนตร่ เพ่�อรณ์รงค์และประชาสัมพันธิ์
กิจกรรม “งานเท่ยู่นส�องใจ” เน่�องใวันเอด็ส์โลก ประจำาปี พ.ศ. 2563 ณ์ ต่กสันติไมตร่ ทำาเน่ยู่บรัฐบาล
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กิจักรรม ART Network ในำปี พิ.ศ. 2563
1. โคุรงการส�งเสริมแรงงานต�างด้าวัลุ่าวัแลุ่ะกัมพ้ ชาใหิ้เข้าถุึงบริการด้านเอชไอวัี

เป็นโครงการท่ศ� ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์ สภากาชาด็ไทยู่ในฐานะประเทศสมาชิกขึ้อง ART Network ร�วมม่อกับ
สมาชิกประเทศกัมพ่ชาและสมาชิกประเทศลาวในการด็ำาเนินโครงการ โด็ยู่ได็้รับทุนสนับสนุนจากสภากาชาด็อิตาล่
ผ�านสหพันธิ์กาชาด็สากลและเส่�ยู่ววงเด็่อนแด็งระหว�างประเทศ (International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies - IFRC) ซึ่่�งในปี พ.ศ. 2563 ท่�ผ�านมาได็้ม่การสนับสนุนแรงงานต�างด็้าวให้เขึ้้าถื่งบริการ
ตรวจหาการติด็เช่�อเอชไอว่ 68 รายู่ สนับสนุนค�ายู่าต้านไวรัสฯ 18 รายู่ ลงพ่�นท่�เยู่่�ยู่มบ้าน 24 รายู่ มอบถืุงบำารุงขึ้วัญ
ส�งเสริมสุขึ้ภาพ 100 ถืุง แจกแผ�นพับให้ความร่้ 5,000 แผ�น และส�งแรงงานต�างด็้าวกลับไปรักษาท่�ประเทศบ้านเกิด็
5 รายู่
2. กิจกรรมรณรงคุ์เนื�องในวัันเอดส์โลุ่ก

ศ่นยู่์วิจัยู่โรคเอด็ส์ ได็้รับทุนสนับสนุนจาก ART Network จำานวน 3,834 USD สำาหรับจัด็กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิิบัติการให้ความร่้เร่�องโรคเอด็ส์ และการป้องกันโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ่�นท่� 3 จังหวัด็
ได็้แก� จังหวัด็หนองคายู่ นครปฐม และพระนครศร่อยูุ่ธิยู่า
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ศั่นัยุ์บริิก�ริโลุ่หิตแห�งช�ติ

วัิสัย์ทัศน์

เป็นศ่นยู่์กลางการให้บริการโลหิต เซึ่ลล์ต้นกำาเนิด็เม็ด็โลหิต และผลิตภัณ์ฑู์ด็้านบริการโลหิตขึ้องประเทศ
ได็้เพ่ยู่งพออยู่�างม่ประสิทธิิภาพ ม่คณ์
ุ ภาพและความปลอด็ภัยู่ส่งสุด็ต�อผ่บ้ ริจาคโลหิตและผ่ป้ ว่ ยู่ ด็้วยู่มาตรฐานระด็ับ
สากล
พั นธกิจ

1. เป็นศ่นยู่์กลางบริหารงานบริการโลหิตและผลิตภัณ์ฑู์ ให้เพ่ยู่งพอและปลอด็ภัยู่
2. เป็นศ่นยู่์กลางห้องปฏิิบัติการและขึ้้อม่ลด็้านบริการโลหิตขึ้องประเทศ
3. ธิำารงไว้ซึ่่�งระบบคุณ์ภาพตามมาตรฐานสากล
4. กำาหนด็นโยู่บายู่ มาตรฐาน และแนวปฏิิบัติการให้บริการโลหิตระด็ับประเทศ
5. ส�งเสริมการวิจัยู่ และพัฒนานวัตกรรมด็้านบริการโลหิตอยู่�างต�อเน่�อง
6. บริหารองค์กรอยู่�างม่ประสิทธิิภาพ และส�งเสริมคุณ์ภาพช่วิตบุคลากร

ย์่ทธศาสตร์

1. พัฒนาเทคโนโลยู่่สารสนเทศ ให้ม่ประสิทธิิภาพ ทันต�อการเปล่�ยู่นแปลง
2. บริหารทรัพยู่ากรบุคคล ปรับอัตรากำาลัง พัฒนาความร่้ความสามารถื คุณ์ภาพช่วิต
3. ยูุ่ทธิศาสตร์ความเป็นเลิศ > งานห้องปฏิิบัติการพิเศษ
: ธินาคาร Stem Cell
: HLA and PlatletLab.
: ศ่นยู่์ห้องปฏิิบัติการอ้างอิง (Reference Lab)
: ธินาคารเซึ่ลล์ต้นกำาเนิด็เม็ด็โลหิต
: ห้องปฏิิบัติการ HLA และเกล็ด็เล่อด็
4. ยูุ่ทธิศาสตร์การพ่�งพาตนเอง > ศ่นยู่์ผลิตผลิตภัณ์ฑู์จากพลาสมา
5. พัฒนาระบบคุณ์ภาพ และเร่ยู่นร่้ต�อเน่�อง วิชาการ วิจัยู่ นวัตกรรม
6. ม่ความร�วมม่อกับนานาประเทศ : องค์การอนามัยู่โลก (WHO Collaborating Center) และร�วมเป็น
เคร่อขึ้�ายู่งานบริการโลหิตระหว�างประเทศ (APBN, GAP, APEC)

164

ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ม่ภารกิจหลักในการจัด็หาโลหิตให้เพ่ยู่งพอ และปลอด็ภัยู่จากผ่้บริจาคท่�
ไม�หวังสิ�งตอบแทน สำาหรับรักษาผ่้ป่วยู่ทั�วประเทศ โด็ยู่ได็้ด็ำาเนินงานบริการโลหิต เพ่�อยู่กระด็ับคุณ์ภาพช่วิตขึ้อง
ประชาชนทางด็้านการแพทยู่์และสาธิารณ์สุขึ้ภายู่ใต้นโยู่บายู่ท่�ให้ผ่้รับบริการเป็นศ่นยู่์กลาง (Customer Center)
ได็้แก� ผ่้บริจาคโลหิต ผ่้ป่วยู่ และโรงพยู่าบาลท่�ต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยู่าบาล โด็ยู่ยู่่ด็หลักการค�านิยู่มองค์กร
3 ขึ้้อ ด็ังน่�
1. คืุณภาพ (Quality) โลหิตท่�ได็้รับบริจาคทุกยู่่นิตจะต้องได็้รับการตรวจคัด็กรองทางห้องปฏิิบัติการ
ตามมาตรฐานขึ้ององค์การอนามัยู่โลกให้ม่ปริมาณ์เพ่ยู่งพอ ปลอด็ภัยู่ และม่คุณ์ภาพส่งสุด็ จากผ่้บริจาคโลหิต
ด็้วยู่ความสมัครใจโด็ยู่ไม�หวังสิ�งตอบแทน เพ่�อนำาไปใช้รักษาผ่้ป่วยู่ทั�วประเทศ
2. รับผู้ิด็ชิอบ (Accountability) ด็ำาเนินงานบริการโลหิตโด็ยู่คำาน่งถื่งผ่้รับบริการเป็นศ่นยู่์กลาง
(customer center) ค่อ ผ่้บริจาคโลหิต ผ่้ป่วยู่ และโรงพยู่าบาลท่�ต้องการใช้โลหิตในการรักษาต้องได็้รับโลหิตและ
ผลิตภัณ์ฑู์โลหิตท่�ม่คุณ์ภาพ ปลอด็ภัยู่ส่งสุด็มาตรฐานงานบริการโลหิตระด็ับสากล
3. เอือ� อาทร (Caring) การสร้างคุณ์ธิรรมภายู่ในองค์กร เพ่อ� ให้บคุ ลากรด็ำาเนินการตามหลักจรรยู่าบรรณ์
และธิรรมาภิบาล เป็นการสร้างภาพลักษณ์์ทด็่� แ่ ก�องค์ สร้างความน�าเช่อ� ถื่อ เช่อ� มัน� และศรัทธิา นำาไปส่ค� วามสัมพันธิ์
ขึ้องคนในองค์กร ผ่้บริจาคโลหิต และประชาชนทั�วไป ก�อให้เกิด็ความเขึ้้าใจท่�ด็่แก�องค์กรแบบยู่ั�งยู่่น และส�งผลทำาให้
ม่ผ่้บริจาคโลหิตเพิ�มมากขึ้่�น
ผ้ลก�รปฏิิบััติิง�นำ
1. ด้านการจัดหิาโลุ่หิิตใหิ้เพี ย์งพอ

ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ได็้ด็ำาเนินการจัด็หาโลหิตบริจาคให้มป่ ริมาณ์เพ่ยู่งพอและม่ความปลอด็ภัยู่ส่งสุด็
ทั�งต�อผ่้ป่วยู่ท่�รับโลหิตและผ่้บริจาคโลหิต เพ่�อตอบสนองความต้องการใช้โลหิตในการรักษาขึ้องโรงพยู่าบาลต�างๆ
ทั�วประเทศ โด็ยู่สามารถืจัด็หาโลหิตได็้เพิ�มขึ้่�นตามเป้าหมายู่ในภาพรวมขึ้องประเทศ ร้อยู่ละ 3 – 5 ขึ้องประชากร
ทั�งศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ภาคบริการโลหิตแห�งชาติ สาขึ้าบริการโลหิตแห�งชาติทั�วประเทศ
การจัด็หาโลหิติ์ของประเทศไทยู่โด็ยู่ศ่น้ยู่์บริการโลหิติ์แห�งชิาติ์ิ
ภาคืบริการโลหิติ์แห�งชิาติ์ิ สาขาบริการโลหิติ์แห�งชิาติ์ิทั�วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
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2. ด้านการขย์าย์ศักย์ภาพภาคุบริการโลุ่หิิตแหิ�งชาติ

ในปี พ.ศ. 2555 ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ม่นโยู่บายู่ขึ้ยู่ายู่ภารกิจงานบริการโลหิตไปยู่ังภ่มิภาค
โด็ยู่จัด็ตั�งภาคบริการโลหิตแห�งชาติ ด็ำาเนินงานครบวงจรตามมาตรฐานสากลเด็่ยู่วกับศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
จ่งได็้ด็ำาเนินการจัด็ทำาโครงการจัด็สร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห�งชาติ เฉลิมพระเก่ยู่รติ 80 พรรษา สมเด็็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถื สภานายู่ิกาสภากาชาด็ไทยู่ และเม่�อวันท่� 26 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2555 สมเด็็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง ทรงม่พระมหากรุณ์าธิิคุณ์พระราชทาน
พระราชานุญาตให้ใช้ชอ่� “อาคารเฉลิมพระเก่ยู่รติ 80 พรรษา สมเด็็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ� พระบรมราชินน่ าถื” จำานวน
6 แห�ง โด็ยู่ในปี พ.ศ. 2563 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเปิด็อาคารภาคบริการโลหิตแห�งชาติท่� 5 จังหวัด็
นครราชส่มา

วันท่� 10 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
อุปนายู่ิกาผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเปิด็อาคารภาคบริการโลหิตแห�งชาติท่� 5
จังหวัด็นครราชส่มา เฉลิมพระเก่ยู่รติ 80 พรรษา สมเด็็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชิน่นาถื
ณ์ เลขึ้ท่� 555 หม่� 9 ถืนนราชส่มา-โชคชัยู่ ตำาบลหนองบัวศาลา อำาเภอเม่องนครราชส่มา จังหวัด็นครราชส่มา

3. ด้านการพั ฒนาเทคุโนโลุ่ย์ีแลุ่ะนวััตกรรมใหิม�

3.1 พัฒน้าระบบสารสน้เทศงาน้บริการโลหิติ์ Thai Red Cross Blood Information System (TBIS)
พ.ศ. 2559 - 2563 ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ พัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต Thai Red Cross
Blood Information System (TBIS) โด็ยู่สามารถืด็ำาเนินงาน Go Live ระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต
Thai Red Cross Blood Information System (TBIS) อยู่�างเต็มร่ปแบบ ทั�งศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ภาคบริการ
โลหิตแห�งชาติครบทั�ง 12 แห�งทั�วประเทศศ่นยู่์ผลิตผลิตภัณ์ฑู์จากพลาสมา และห้องรับบริจาคโลหิตทุกแห�ง ตั�งแต�
วันท่� 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ในร่ปแบบ Web Application ด็้วยู่ Centralized Database Architecture
ท่�ไม�จำากัด็จำานวนผ่้ใช้งาน และใช้ระบบเคร่อขึ้�ายู่ MPLS (TOT-CAT) จากสำานักงานพัฒนารัฐบาลด็ิจิทัล (องค์การ
มหาชน) รองรับงานทั�วประเทศ
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3.2 การผู้ลิติ์น้ำ�ายู่าแอน้ติ์ิซีรัมและผู้ลิติ์ภัณฑ์์เซลล์
สายู่พัน้ธิุ์ใหม�
ป่จจุบัน ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ได็้ผลิต
นำ�ายู่าแอนติซึ่่รัมและผลิตภัณ์ฑู์เซึ่ลล์ สายู่พันธิุ์ใหม�
ได็้แก� anti-Mia (Human MoAb) เพ่�อใช้ตรวจหา
หม่�โลหิต Mia และหม่�โลหิต MUT การผลิตนำ�ายู่า
ตรวจหม่โ� ลหิตชนิด็ Anti-Mia (Human MoAb) เพ่อ� ใช้
ตรวจหาแอนติเจนในผ่้บริจาคและผ่้ป่วยู่โด็ยู่เฉพาะ
ผ่้ป่วยู่ท่�ได็้รับโลหิตเป็นประจำา เช�น โรคธิาลัสซึ่่เม่ยู่
(Thalassemia) โรคฮ่โมฟ้ีเล่ยู่ (Hemophelia) เป็นต้น
3.3 โคืรงการวิจัยู่การใชิ้พลาสมาเพือ� เสริมการรักษา
โรคื (Convalescent Plasma หรือ CCP)
เม่�อเด็่อนเมษายู่น พ.ศ. 2563 ศ่นยู่์บริการโลหิต
แห�งชาติ รณ์รงค์เชิญชวนผ่ป้ ว่ ยู่โรคโควิด็-19 ท่ห� ายู่แล้ว
ให้กลับมาเป็นฮ่โร�บริจาคพลาสมาในโครงการวิจัยู่การ
ใช้พลาสมาเพ่�อเสริมการรักษาโรค เน่�องจากพลาสมา
ขึ้องผ่้ป่วยู่ท่�หายู่จากโรคแล้วจะม่ภ่มิต้านทานต�อไวรัส
สามารถืนำาไปใช้เสริมการรักษาผ่้ติด็เช่�อรายู่ใหม� เพ่�อ
ป้องกันความรุนแรงขึ้องโรค โด็ยู่ยู่ับยู่ั�งไวรัสก�อนท่�จะ
เขึ้้าไปทำาลายู่เซึ่ลล์ปอด็ขึ้ั�นรุนแรงได็้ ซึ่่�งภ่มิต้านทาน
ในพลาสมาน่� เปร่ยู่บเสม่อนเป็นยู่าใช้รักษาโรคได็้ โด็ยู่ในรอบแรกม่ผ่้ป่วยู่ท่�หายู่แล้วมาลงทะเบ่ยู่นกว�า 400 รายู่ แต�
ม่เพ่ยู่ง 152 รายู่ท่ส� ามารถืบริจาคพลาสมาได็้เป็นจำานวน 446 ถืุง นำาไปผลิตเป็น COVID-19 Convalescent Plasma
หร่อ CCP ท่�ม่ภ่มิต้านทานส่งได็้จำานวน 383 ถืุง ซึ่่�งได็้นำาไปด็ำาเนินการ ด็ังน่�
342 ยู่่นิต

1. เตร่ยู่มเป็นพลาสมาโควิด็-19 (CCP) พร้อมใช้รักษาโรค 250 – 300 มิลลิลิตร/ยู่่นิต จำานวน

2. นำาพลาสมา CCP 160 ถืุง ไปผลิตเซึ่รุ�มโควิด็-19 Intramuscular Immunoglobulin (CIMIG)
ได็้ 700 ขึ้วด็

4. ด้านการใหิ้บริการเซีลุ่ลุ่์ต้นกำาเนิดเม็ดโลุ่หิิต

ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ได็้รับมอบหมายู่จากแพทยู่สภาให้จัด็ตั�งโครงการธินาคารเซึ่ลล์ต้นกำาเนิด็
เม็ด็โลหิตแห�งชาติ (Thai National Stem Cell Donor Registry) เพ่�อเป็นศ่นยู่์กลางการลงทะเบ่ยู่นผ่้บริจาค
เซึ่ลล์ต้นกำาเนิด็เม็ด็โลหิตท่�ไม�ใช�ญาติ และตรวจคัด็กรองเน่�อเยู่่�อ HLA ให้ม่จำานวนเพิ�มมากขึ้่�น
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ในปี พ.ศ. 2563 ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ได็้ขึ้ยู่ายู่ศ่นยู่์กลางการรับลงทะเบ่ยู่นอาสาสมัครบริจาคเซึ่ลล์
ต้นกำาเนิด็เม็ด็โลหิตไปยู่ังส�วนภ่มิภาค โด็ยู่เริ�มนำาร�องเปิด็รับลงทะเบ่ยู่นท่�ภาคบริการโลหิตแห�งชาติ 4 แห�ง ได็้แก�
1. ภาคบริการโลหิตแห�งชาติท่� 3 จังหวัด็ชลบุร่
2. ภาคบริการโลหิตแห�งชาติท่� 5 จังหวัด็นครราชส่มา
3. ภาคบริการโลหิตแห�งชาติท่� 6 จังหวัด็ขึ้อนแก�น
4. ภาคบริการโลหิตแห�งชาติท่� 10 จังหวัด็เช่ยู่งใหม�
ปีงบประมาณ์ 2563 ม่อาสาสมัครลงทะเบ่ยู่นบริจาคเซึ่ลล์ต้นกำาเนิด็เม็ด็โลหิต จำานวน 267,183 รายู่
ม่จำานวนผ่้ป่วยู่ขึ้่�นทะเบ่ยู่นรอการปล่กถื�ายู่สเต็มเซึ่ลล์ จำานวน 2,216 รายู่ และม่จำานวนผ่้บริจาคสเต็มเซึ่ลล์
ให้ผ่้ป่วยู่ จำานวน 409 รายู่
กราฟแสด็งจำาน้วน้อาสาสมัคืรบริจาคืสเติ์็มเซลล์ ติ์ั�งแติ์�ปี พ.ศ. 2545 – 2563
เปรียู่บเทียู่บกับจำาน้วน้ผู้่้ป่วยู่ที�ได็้รับการปล่กถั�ายู่สเติ์็มเซลล์

5. ด้านการพั ฒนาคุ่ณภาพงานบริการโลุ่หิิต

ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ได็้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 เพ่�อพัฒนาความ
สามารถืและยู่กระด็ั บ ความปลอด็ภั ยู่ ขึ้องห้ อ งปฏิิ บั ติ ก ารทางการแพทยู่์ ท่� เ ก่� ยู่ วขึ้้ อ งกั บ งานบริ ก ารด็้ า น
เวชศาสตร์การบริการโลหิต และยู่ังขึ้ยู่ายู่ไปยู่ังภ่มภิ าคเพ่อ� ให้ได็้มาตรฐานเด็่ยู่วกันกับศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ด็ังน่�
5.1 ภาคบริการโลหิตแห�งชาติ 3 แห�ง ได็้แก� ภาคบริการโลหิตแห�งชาติจังหวัด็นครสวรรค์ สงขึ้ลา
และภ่เก็ต ได็้รบั การรับรองคุณ์ภาพห้องปฏิิบตั กิ าร ISO 15189 : 2007 และ ISO 15190 : 2003 จากสำานักมาตรฐาน
ห้องปฏิิบัติการ กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้

5.2 ภาคบริการโลหิตแห�งชาติท่� 6 จังหวัด็ขึ้อนแก�น ได็้รับการต�ออายูุ่ใบรับรองคุณ์ภาพห้องปฏิิบัติการ
ISO 15189 : 2007 และ ISO 15190 : 2003 จากสำานักมาตรฐานห้องปฏิิบัติการ กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้
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6. คุวัามร�วัมมือส้�คุวัามเป็นเลุ่ิศของภ้มิภาคุในการบริการโลุ่หิิต

ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ได็้รับการแต�งตั�งจากองค์การอนามัยู่โลก ให้เป็นศ่นยู่์ฝึึกอบรมด็้านเวชศาสตร์
บริการโลหิตประจำาภ่มิภาคเอเช่ยู่แปซึ่ิฟ้ิก โด็ยู่ม่หน�วยู่งานจากประเทศต�างๆ ศ่กษาด็่งานและเยู่่�ยู่มชมกิจการ
ณ์ ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ด็ังน่�
6.1 วันท่� 20 – 24 มกราคม พ.ศ. 2563 รับเจ้าหน้าท่�จากองค์การกาแด็งลาว สาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตยู่
ประชาชนลาว อบรมและศ่กษาด็่งาน เร่�อง Blood Donor Recruitment, Public Relations and Planning for
Blood Mobile Collection ณ์ ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
6.2 วันท่� 27 – 31 มกราคม พ.ศ. 2563 รับเจ้าหน้าท่�จากองค์การกาแด็งลาว สาธิารณ์รัฐประชาธิิปไตยู่
ประชาชนลาว อบรมและศ่กษาด็่งาน เร่�อง Laboratory: Preparation of Panel Cells and Screening Cells
ณ์ ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
6.3 วันท่� 4 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 นักเทคนิคการแพทยู่์ ชั�นปีท่� 4 จาก University of Santo Tomas
กรุงมะนิลา สาธิารณ์รัฐฟ้ิลิปปินส์ เยู่่�ยู่มชมและศ่กษาด็่งานบริการโลหิต ณ์ ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
6.4 วันท่� 10 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 นายู่เตช บุนนาค ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่บริหาร
พร้อมด็้วยู่ รองศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงด็ุจใจ ชัยู่วานิชศิริ ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ ให้การต้อนรับ
ผ่้แทนจากสหพันธิ์สภากาชาด็และสภาเส่�ยู่ววงเด็่อนแด็งระหว�างประเทศ ผ่้แทนจากองค์การสหประชาชาติ และ
ผ่้แทนจากองค์การอนามัยู่โลก ในโอกาสน่�รับฟ้่งการบรรยู่ายู่ในหัวขึ้้อ “ความต้องการโลหิตในประเทศไทยู่ในภาวะ
วิกฤติโรคโควิด็-19 ระบาด็ และการรณ์รงค์จด็ั หาโลหิตผ�านช�องทาง Social Media” พร้อมเยู่่ยู่� มชมงานบริการโลหิต
ณ์ ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ
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7. ด้านการจัดกิจกรรมรณรงคุ์สง
� เสริมการจัดหิาโลุ่หิิตแลุ่ะเซีลุ่ลุ่์ตน
้ กำาเนิดเม็ดโลุ่หิิต

7.1 โคืรงการ Plus 1 เพิ�มจำาน้วน้คืรั�ง เพิ�มโลหิติ์ เพิ�มชิีวิติ์

วันท่� 24 มกราคม พ.ศ. 2563 นายู่แผน วรรณ์เมธิ่ เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานแถืลงขึ้�าวการจัด็โครงการ
“Plus 1 เพิ�มจำานวนครั�ง เพิ�มโลหิต เพิ�มช่วิต” (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) เป็นโครงการหลัก
ประจำาปี พ.ศ. 2563 ระหว�างวันท่� 1 มกราคม - 31 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 เพ่�อสร้างความตระหนักถื่งความสำาคัญและความจำาเป็น
ขึ้องการบริจาคโลหิตด็้วยู่การเพิ�มจำานวนการบริจาคอ่กคนละ 1 ครั�งต�อปี ส�งเสริมให้ม่การบริจาคโลหิตอยู่�างต�อเน่�องและยู่ั�งยู่่น
ในปีงบประมาณ์ 2563 ม่จำานวนผ่้บริจาคโลหิต ปีละ 1 ครั�งทั�วประเทศ เพิ�มขึ้่�น 30,455 รายู่ คิด็เป็น 2.85%

7.2 โคืรงการรวมพล (คืรอบคืรัว) หม่�โลหิติ์พิเศษ ประจำาปี 2563 ติ์อน้ 31 ปี…ด็้วยู่รักจากใจ

วันท่� 16 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 รศ.พญ.ด็ุจใจ ชัยู่วานิชศิริ ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ เป็นประธิานเปิด็งาน
“รวมพล (ครอบครัว) หม่�โลหิตพิเศษ ประจำาปี 2563” ตอน 31 ปี…ด็้วยู่รักจากใจ เพ่�อให้สมาชิกผ่้บริจาคโลหิตหม่�พิเศษ
ได็้เกิด็การรวมตัวกันเป็นปึกแผ�น และได็้ม่โอกาสพบปะ ทำาความร่้จักซึ่่�งกันและกัน แลกเปล่�ยู่นประสบการณ์์
และได็้รับขึ้้อม่ลความร่้ท่�เป็นป่จจุบัน สนับสนุนให้เกิด็ความร่้ความเขึ้้าใจเก่�ยู่วกับโลหิตหม่�พิเศษ พร้อมทั�งปล่กฝึ่งแนวความคิด็
ผ่้บริจาคโลหิตหม่�พิเศษ ให้มาบริจาคโลหิตอยู่�างสมำ�าเสมอ ณ์ ห้องประชุม 1210 โซึ่น B ชั�น 12 อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์
โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ ป่จจุบันม่สมาชิกโลหิตหม่�พิเศษ จำานวน 6,412 รายู่
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7.3 โคืรงการหน้้ากาก “Mask for Blood Hero”

วันท่� 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายู่แผน วรรณ์เมธิ่ เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานแถืลงขึ้�าวการจัด็ทำาหน้ากาก
“Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One เพิ�มจำานวนครั�ง เพิ�มโลหิตเพิ�มช่วิตเพ่�อมอบเป็นท่�ระล่กให้แก�ผ่้บริจาคโลหิต
ทั�วประเทศ จำานวน 400,000 ชิ�น ระหว�างวันท่� 10 สิงหาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพ่�อเชิญชวนผ่้บริจาคโลหิต
ร�วมเป็นส�วนหน่�งในการช�วยู่เหล่อผ่้ป่วยู่ด็้วยู่ความสมัครใจไม�หวังสิ�งตอบแทน ด็้วยู่การเพิ�มจำานวนครั�งขึ้องการบริจาคโลหิต
โด็ยู่เฉพาะผ่้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั�ง ให้บริจาคเพิ�มอ่ก 1 ครั�ง และเป็นผ่้บริจาคประจำาทุก 3 เด็่อน ส�งเสริมให้ม่การบริจาคโลหิต
อยู่�างต�อเน่�องและยู่ั�งยู่่น จากการจัด็กิจกรรมรณ์รงค์ พบว�าม่ผ่้บริจาคโลหิตเขึ้้าร�วมโครงการฯ มากถื่ง 433,777 รายู่
หร่อคิด็เป็นร้อยู่ละ 108.5 ซึ่่�งถื่อว�ากิจกรรมรณ์รงค์ด็ังกล�าวประสบความสำาเร็จตามความคาด็หวังขึ้องโครงการฯ

7.4 วัน้ผู้่้บริจาคืสเติ์็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day)

วันท่� 13 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ จัด็ทริปขึ้อบคุณ์ผ่้บริจาคสเต็มเซึ่ลล์
เน่�องในวันผ่้บริจาคสเต็มเซึ่ลล์โลก (World Marrow Donor Day) ชวนทำาบุญ ไหว้พระ กระชับความสัมพันธิ์
แลกเปล่�ยู่นเร่ยู่นร่้ประสบการณ์์ซึ่่�งกันและกันนอกจากนั�นยู่ังเป็นการแสด็งตัวผ่้บริจาคสเต็มเซึ่ลล์
ว�านอกเหน่อจากท่�ได็้เส่ยู่สละบริจาคสเต็มเซึ่ลล์ให้แก�ผ่้ป่วยู่แล้วผ่้บริจาคยู่ังคงม่สุขึ้ภาพร�างกายู่ท่�แขึ้็งแรงพร้อมเป็นผ่้ให้
อยู่�างยู่ั�งยู่่น โด็ยู่ม่ผ่้เขึ้้าร�วมกิจกรรมในครั�งน่�กว�า 100 รายู่ ณ์ จังหวัด็พระนครศร่อยูุ่ธิยู่า
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สำถิ่�นัเสำ�วภ�

วัิสัย์ทัศน์

ผลิตและจำาหน�ายู่ช่ววัตถืุและยู่าปราศจากเช่�อท่�ม่คุณ์ภาพและมาตรฐาน ตามหลักเกณ์ฑู์และวิธิ่การท่�ด็่
ในการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานสากลขึ้ององค์การอนามัยู่โลก (WHO) เป็นท่�ยู่อมรับในระด็ับชาติและ
นานาชาติ และการให้บริการทางการแพทยู่์และสาธิารณ์สุขึ้

พั นธกิจ

สถืานเสาวภา ม่หน้าท่�ผลิต แบ�งบรรจุ วัคซึ่่น เซึ่รุ�ม ช่ววัตถืุอ่�นๆ และนำ�ายู่าปราศจากเช่�อท่�ม่คุณ์ภาพ
มาตรฐานสากล ตามหลักเกณ์ฑู์และวิธิก่ ารท่ด็� ใ่ นการผลิต (GMP, PIC/S) และตามมาตรฐานขึ้ององค์การอนามัยู่โลก
(WHO) ในจำานวนท่�เพ่ยู่งพอสำาหรับใช้ในประเทศ ม่การวิจัยู่พัฒนา และตรวจบริการทางวิทยู่าศาสตร์การบริการ
เก่�ยู่วกับโรคพิษสุนัขึ้บ้า ให้คำาแนะนำาในเร่�องสัตว์ม่พิษกัด็และโรคเม่องร้อน รวมทั�งบริการคลินิกฉ่ด็วัคซึ่่นเสริมสร้าง
ภ่มิคุ้มกันโรคและคลินิกพิษจากสัตว์ ตลอด็จนการบริการให้ความร่้เร่�องง่พิษ พิษง่ให้แก�ประชาชน
ย์่ทธศาสตร์

ยูุ่ทธิศาสติ์ร์ท�ี 1 : การบริการทางการแพทยู่์และสาธิารณ์สุขึ้
เป้าหมายู่การให้บริการที� 1 : การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทยู่์และสาธิารณ์สุขึ้ท่�ได็้มาตรฐาน
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 1 : การบริการรักษาพยู่าบาล ฟ้้�นฟ้่สภาพ สร้างเสริมสุขึ้ภาพและป้องกันโรคให้ผ่้ป่วยู่ และประชาชน
กลุ�มเป้าหมายู่ รวมทั�งผ่้ด็้อยู่โอกาส
เป้าหมายู่การให้บริการที� 2 : ประชาชนและหน�วยู่บริการทางการแพทยู่์ได็้รับผลิตภัณ์ฑู์ช่ววัตถืุ ยู่าปราศจากเช่�อ
และผลิตภัณ์ฑู์ทางการแพทยู่์ท่�ได็้มาตรฐานสากลในจำานวนท่�เพ่ยู่งพอ
ผู้ลผู้ลิติ์ที� 2 : การบริการช่ววัตถืุและยู่าปราศจากเช่�อให้ม่ปริมาณ์เพ่ยู่งพอต�อความต้องการขึ้องประเทศ ม่คุณ์ภาพ
มาตรฐานสากลและปลอด็ภัยู่ในการใช้
เป้าหมายู่การให้บริการที� 3 : การวิจัยู่พัฒนา และตรวจบริการทางวิทยู่าศาสตร์เก่�ยู่วกับโรคพิษสุนัขึ้บ้า
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ภ�รกิจัด้�นำก�รผ้ลิติและประกันำคำุณภ�พิผ้ลิติภัณฑ์์
(ยุทธีศ�สติร์ท�ี 1 เป้�หม�ยก�รให้บัริก�รที� 2 ผ้ลผ้ลิติที� 2)
1. การผลุ่ิตชีวัวััตถุ่แลุ่ะย์าปราศจากเชื�อ

สถืานเสาวภา เป็นแห�งเด็่ยู่วในประเทศไทยู่ท่ท� ำาการผลิตวัคซึ่่นบ่ซึ่จ่ ่ เซึ่รุม� แก้พษิ ง่ชนิด็แห้ง และเซึ่รุม� ป้องกัน
โรคพิษสุนขึ้ั บ้า สำาหรับใช้ในประเทศและบางส�วนส�งออกจำาหน�ายู่ต�างประเทศ โด็ยู่ใช้เทคโนโลยู่่การผลิตท่ไ� ด็้มาตรฐาน
สากล และเป็นโรงงานผลิตช่ววัตถืุท่�ม่การผลิตตั�งแต�ต้นนำ�า (Upstream) จนถื่งปลายู่นำ�า (Downstream) แห�งแรก
ในประเทศไทยู่ท่�ได็้รับการรับรองทั�งมาตรฐาน GMP จากสำานักงานคณ์ะกรรมการอาหารและยู่าตั�งแต�ปี พ.ศ. 2546
และ PIC/S GMP ในเวลาต�อมา รวมทัง� ฝึ่ายู่ประกันคุณ์ภาพได็้รบั การรับรองมาตรฐานห้องปฏิิบตั กิ าร ISO/IEC 17025
ในการตรวจผลิตภัณ์ฑู์ชว่ วัตถืุ จาก ilac MRA DMSc กรมวิทยู่าศาสตร์การแพทยู่์ ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2548
1.1 การผู้ลิติ์เซรุ�มแก้พิษง่
สถืานเสาวภาผลิตเซึ่รุ�มแก้พิษง่เด็่�ยู่วชนิด็แห้ง 7 ชนิด็ ได็้แก� เซึ่รุ�มแก้พิษง่เห�า (Cobra antivenin) เซึ่รุ�ม
แก้พิษง่จงอาง (King Cobra antivenin) เซึ่รุ�มแก้พิษง่สามเหล่�ยู่ม (Banded Krait antivenin) เซึ่รุ�มแก้พิษ
ง่ทบั สมิงคลา (Malayan Krait antivenin) เซึ่รุม� แก้พษิ ง่กะปะ (Malayan Pit Viper antivenin) เซึ่รุม� แก้พษิ ง่แมวเซึ่า
(Russell’s Viper antivenin) และเซึ่รุ�มแก้พิษง่เขึ้่ยู่วหางไหม้ (Green Pit Viper antivenin) รวมทั�งผลิตเซึ่รุ�ม
แก้พิษง่รวมชนิด็แห้งอ่ก 2 ชนิด็ ค่อ เซึ่รุ�มแก้พิษง่ระบบประสาท (Neuro polyvalent snake antivenin) และเซึ่รุ�ม
แก้พษิ ง่ระบบโลหิต (Hemato polyvalent snake antivenin) ซึ่่ง� เซึ่รุม� แก้พษิ ง่ทกุ ชนิด็จะผลิตตามมาตรฐาน PIC/S
GMP และมาตรฐานองค์การอนามัยู่โลก โด็ยู่ผ�านขึ้ั�นตอนการผลิตและกระบวนการทำาให้บริสุทธิิ�ด็้วยู่เทคโนโลยู่่การ
ผลิตท่ไ� ด็้มาตรฐาน เพ่อ� ให้สามารถืผลิตเซึ่รุม� แก้พษิ ง่เหล�าน่ใ� ห้มป่ ริมาณ์ท่เ� พ่ยู่งพอต�อความต้องการใช้ในประเทศ และ
สามารถืส�งออกไปยู่ังต�างประเทศ
1.2 การผู้ลิติ์เซรุ�มป้องกัน้โรคืพิษสุน้ัขบ้า
สถืานเสาวภาเป็นแห�งเด็่ยู่วในประเทศไทยู่ท่�ผลิตเซึ่รุ�มป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้าจากเล่อด็ม้า TRCS ERIG®
(Equine Rabies Immunoglobulin) ท่�ม่ความบริสุทธิิ�เพ่�อรองรับความต้องการใช้ภายู่ในประเทศ ป่จจุบันเซึ่รุ�ม
ป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้าท่�ใช้ในประเทศเป็น TRCS ERIG® ท่�ผลิตโด็ยู่สถืานเสาวภาประมาณ์ 40% ขึ้องปริมาณ์การใช้
ทั�งหมด็ในประเทศ ส�วนท่�เหล่อส�วนใหญ�จะเป็นผลิตภัณ์ฑู์นำาเขึ้้าจากต�างประเทศ

ระบบนำ�าบริสุทธิิ� นำ�ากลั�น และไอนำ�าบริสุทธิิ�สำาหรับใช้ผลิตยู่า และระบบอากาศสะอาด็
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ปริมาณการผู้ลิติ์เซรุ�มแก้พิษง่และเซรุ�มป้องกัน้โรคืพิษสุน้ัขบ้า ใน้ปีงบประมาณ 2563
เน่�องจากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องเช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการระบาด็ขึ้อง
กาฬโรคแอฟ้ริกาในม้า จ่งส�งผลกระทบกับการผลิต ทำาให้ปริมาณ์การผลิตลด็ลงและเกิด็ความล�าช้าในการส�งผลิตภัณ์ฑู์
ออกจำาหน�ายู่ โด็ยู่ในปีงบประมาณ์ 2563 สถืานเสาวภาด็ำาเนินการผลิตเซึ่รุม� แก้พษิ ง่ 6 ชนิด็ ได็้แก� เซึ่รุม� แก้พษิ ง่กะปะ
เซึ่รุ�มแก้พิษง่เห�า เซึ่รุ�มแก้พิษง่เขึ้่ยู่วหางไหม้ เซึ่รุ�มแก้พิษง่แมวเซึ่า เซึ่รุ�มแก้พิษง่ระบบโลหิต และเซึ่รุ�มแก้พิษง่
ระบบประสาท ได็้ปริมาณ์รวมทั�งสิ�น 70,530 ขึ้วด็ และเซึ่รุ�มป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้า ได็้ปริมาณ์ทั�งสิ�น 56,958 ขึ้วด็
ปริมาณการผู้ลิติ์เซรุ�มแก้พิษง่และเซรุ�มป้องกัน้โรคืพิษสุน้ัขบ้า ใน้ปีงบประมาณ 2561 - 2563

เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ
เซรุ่มแก้พิษงูเห่า
เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง
เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา
เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท

เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา
เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้
เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม
เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต

1.3 การผู้ลิติ์น้ำ�ายู่าทำาละลายู่ (Diluent)
งานผลิตยู่าปราศจากเช่อ� ชนิด็นำา� ยู่าทำาละลายู่สำาหรับเซึ่รุม� และวัคซึ่่นท่ผ� ลิตโด็ยู่สถืานเสาวภา ม่รายู่การด็ังน่�
- นำ�ากลั�นสำาหรับฉ่ด็ ขึ้นาด็บรรจุ 10 มิลลิลิตร สำาหรับใช้เป็นนำ�ายู่าทำาละลายู่เซึ่รุ�มแก้พิษง่ชนิด็แห้ง
- นำ�ากลั�นสำาหรับฉ่ด็ ขึ้นาด็บรรจุ 0.5 มิลลิลิตร สำาหรับใช้เป็นนำ�ายู่าทำาละลายู่วัคซึ่่นป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้า
ชนิด็แห้ง
- นำ�าเกล่อสำาหรับฉ่ด็ ขึ้นาด็บรรจุ 1 มิลลิลิตร สำาหรับใช้เป็นนำ�ายู่าทำาละลายู่วัคซึ่่นบ่ซึ่่จ่ชนิด็แห้ง
1.4 การผู้ลิติ์ยู่ากำาพร้า กลุ�มยู่าติ์้าน้พิษ
สถืานเสาวภาได็้รว� มม่อกับคณ์ะทำางานพัฒนานโยู่บายู่และแก้ไขึ้ป่ญหายู่ากำาพร้า กลุม� ยู่าต้านพิษ (Antidote)
ขึ้องสำานักงานหลักประกันสุขึ้ภาพแห�งชาติ (สปสช.) เพ่�อแก้ป่ญหาในการเขึ้้าถื่งยู่าต้านพิษขึ้องประชาชนในระบบ
หลักประกันสุขึ้ภาพ ทำาให้ประชาชนได็้มยู่่ าต้านพิษท่จ� ำาเป็นใช้เม่อ� เกิด็เหตุ โด็ยู่ฝึ่ายู่ผลิตยู่าปราศจากเช่อ� สถืานเสาวภา
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เขึ้้าร�วมรับผิด็ชอบในการเป็นผ่้ผลิตยู่ากำาพร้า กลุ�มยู่าต้านพิษท่�ม่ความจำาเป็นต้องใช้ในกรณ์่ฉุกเฉินอยู่�างทันท�วงท่
ทั�งหมด็ 4 รายู่การสำาหรับใช้ในประเทศ ซึ่่�งยู่ากำาพร้าทั�งหมด็ผลิตจำาหน�ายู่ให้สำานักงานหลักประกันสุขึ้ภาพแห�งชาติ
(สปสช.) ทัง� น่� สปสช.ได็้มอบหมายู่ให้องค์การเภสัชกรรมทำาหน้าท่ขึ้� นส�งและกระจายู่ยู่าไปยู่ังสถืานบริการทัว� ประเทศ
ในปี พ.ศ. 2563 ฝึ่ายู่ผลิตยู่าปราศจากเช่�อผลิตยู่ากำาพร้ากลุ�มยู่าต้านพิษ ทั�งหมด็ 19,731 ขึ้วด็ ม่ทั�งหมด็ 4 รายู่การ
ด็ังน่�
- 1% เมทธิิล่นบล่สำาหรับฉ่ด็ ปริมาตรบรรจุ 5 มิลลิลิตร จำานวน 3,675 ขึ้วด็
- 3% โซึ่เด็่ยู่มไนไตรท์สำาหรับฉ่ด็ ปริมาตรบรรจุ 10 มิลลิลิตร จำานวน 2,606 หลอด็
- 25% โซึ่เด็่ยู่มไทโอซึ่ัลเฟ้ตสำาหรับฉ่ด็ ปริมาตรบรรจุ 18 มิลลิลิตร จำานวน 3,317 ขึ้วด็
- 5% ได็เฟ้นไฮด็ราม่น ไฮโด็รคลอไรด็์สำาหรับฉ่ด็ ปริมาตรบรรจุ 1 มิลลิลิตร จำานวน 10,133 หลอด็

1% Methylene Blue Injection

3% Sodium Nitrite Injection

25% Sodium Thiosulfate Injection

5% Diphenhydramine Hydrochloride Injection

1.5 การผู้ลิติ์วัคืซีน้บีซีจี
สถืานเสาวภา ม่ภารกิจหลักในการผลิตวัคซึ่่นบ่ซึ่่จ่ให้เพ่ยู่งพอกับความต้องการขึ้องประเทศ ซึ่่�งเป็นหน�วยู่
งานเพ่ยู่งแห�งเด็่ยู่วในประเทศไทยู่ท่ด็� าำ เนินการผลิตวัคซึ่่นบ่ซึ่จ่ ่ โด็ยู่สามารถืด็ำาเนินการผลิตวัคซึ่่นบ่ซึ่จ่ ต่ ง�ั แต�ตน้ นำา� จนได็้
ผลิตภัณ์ฑู์สำาเร็จร่ป ท่ม� ก่ ารควบคุมกำากับคุณ์ภาพตามมาตรฐานสากลจากกรมวิทยู่าศาสตร์การแพทยู่์และสำานักงาน
คณ์ะกรรมการอาหารและยู่า ให้ม่การด็ำาเนินการผลิตตามหลักเกณ์ฑู์วิธิ่การท่�ด็่ในการผลิตหร่อ GMP (Good
Manufacturing Practice) สำาหรับวัคซึ่่นบ่ซึ่่จ่หร่อวัคซึ่่นป้องกันวัณ์โรคได็้ถื่กกำาหนด็อยู่่�ในแผนการสร้างเสริม
ภ่มิคุ้มกันโรค หร่อ Expanded Program on Immunization (EPI) ตามท่�องค์การอนามัยู่โลกกำาหนด็ เพ่�อเป็น
มาตรการในการป้องกันวัณ์โรค สำาหรับนำาไปใช้ในการสร้างเสริมภ่มิคุ้มกันวัณ์โรคให้แก�เด็็กแรกเกิด็ทุกคน
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1.6 การผู้ลิติ์และแบ�งบรรจุวัคืซีน้และน้ำ�ายู่าทด็สอบ
สถืานเสาวภาซึ่่� ง ม่ ก ารผลิ ต เซึ่รุ� ม ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ขึ้ บ้ า ท่� ใช้ ห ลั ง สั ม ผั ส โรค จ่ ง ได็้ นำา วั ค ซึ่่ น ป้ อ งกั น
โรคพิษสุนัขึ้บ้าท่�ใช้หลังสัมผัสโรคมาแบ�งบรรจุลงขึ้วด็และทำาแห้งแบบเยู่่อกแขึ้็ง เพ่�อให้ม่ผลิตภัณ์ฑู์ท่�ครบวงจร และ
รองรับตามความต้องการใช้วัคซึ่่นป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้าในประเทศไทยู่ท่�เพิ�มส่งขึ้่�น
นอกจากน่� ยู่ังได็้ด็ำาเนินงานแบ�งบรรจุนำ�ายู่าท่เบอร์ค่ลิน พ่พ่ด็่ (TRCS Tuberculin PPD) สำาหรับทด็สอบ
ปฏิิกิริยู่าทางผิวหนังต�อเช่�อวัณ์โรค เพ่�อใช้ในการตรวจสอบว�าคนผ่้นั�นได็้รับเช่�อหร่อติด็เช่�อวัณ์โรคหร่อไม� และใช้ใน
การทด็สอบภ่มิต้านทานต�อเช่�อวัณ์โรคจากการท่�เคยู่ได็้รับวัคซึ่่นบ่ซึ่่จ่ โด็ยู่ได็้นำาเขึ้้านำ�ายู่าท่เบอร์ค่ลิน พ่พ่ด็่ (TB-PPD
Bulk) จากต�างประเทศเขึ้้ามาแบ�งบรรจุ

1.7 งาน้บรรจุหีบห�อผู้ลิติ์ภัณฑ์์ชิีววัติ์ถัุ
ภารกิจหลักขึ้องฝึ่ายู่ผลิตวัคซึ่่นอ่กอยู่�างหน่�งค่อ งานบรรจุห่บห�อผลิตภัณ์ฑู์ช่ววัตถืุ โด็ยู่นำาผลิตภัณ์ฑู์
มาด็ำาเนินการบรรจุหบ่ ห�อด็้วยู่วัสด็ุบรรจุภณ์
ั ฑู์ ผลิตภัณ์ฑู์เหล�าน่� ได็้แก� วัคซึ่่นบ่ซึ่จ่ ่ วัคซึ่่นป้องกันโรคพิษสุนขึ้ั บ้า เซึ่รุม�
แก้พิษง่ชนิด็ต�างๆ เซึ่รุ�มป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้า ยู่ากำาพร้า พร้อมทั�งนำ�ายู่าทำาละลายู่ ตามจำานวนท่�ฝึ่ายู่ผลิต
ได็้ผลิตมาเป็นผลิตภัณ์ฑู์สำาเร็จร่ป เพ่�อนำาไปจำาหน�ายู่ต�อไป
2. การประกันคุ่ณภาพผลุ่ิตภัณฑ์์

ฝึ่ายู่ประกันคุณ์ภาพได็้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิิบัติการ ISO/IEC 17025 จาก ilac MRA, DMSc
สำาหรับตรวจสอบช่ววัตถืุจากกรมวิทยู่าศาสตร์การแพทยู่์กระทรวงสาธิารณ์สุขึ้ ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2548 ซึ่่�งเป็นแห�งแรก
ขึ้องการตรวจสอบช่ววัตถืุท่�ผ�านมาตรฐานน่�

176

ในปีงบประมาณ์ 2563 ฝึ่ายู่ประกันคุณ์ภาพได็้ตรวจสอบวิเคราะห์วัตถืุด็ิบ ภาชนะบรรจุวัสด็ุการบรรจุ
ผลิตภัณ์ฑู์ก่�งสำาเร็จร่ปและผลิตภัณ์ฑู์สำาเร็จร่ปตรวจสภาพแวด็ล้อมในห้องผลิตและห้องวิเคราะห์ (Environment
Control) ตลอด็จนการสอบเท่ยู่บเคร่อ� งม่อ เคร่อ� งจักรต�างๆ และม่การตรวจสอบความถื่กต้องขึ้องกระบวนการผลิต
(Process Validation) และระบบเอกสารตามมาตรฐานขึ้้อกำาหนด็ใน GMP PIC/S
ติ์ารางเปรียู่บเทียู่บผู้ลิติ์ภัณฑ์์ที�ติ์รวจสอบคืุณภาพโด็ยู่ฝั่ายู่ประกัน้คืุณภาพ
ใน้ปีงบประมาณ 2561 – 2563
รายู่การ

พ.ศ. 2561

จำาน้วน้ (รุ�น้การผู้ลิติ์)
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

ผลิตภัณ์ฑู์สำาเร็จร่ปช่ววัตถืุ (วัคซึ่่นและเซึ่รุ�ม)

91

78

67

นำ�ายู่าปราศจากเช่�อ

21

25

27

วัตถืุด็ิบ

30

30

20

ภาชนะบรรจุและวัสด็ุการบรรจุ

97

93

107

3. สถุานีเพาะเลุ่ี�ย์งม้าแลุ่ะสั ตวั์ทดลุ่องสภากาชาดไทย์เฉลุ่ิมพระเกีย์รติ 6 รอบ
พระชนมพรรษ์า

ม่ภาระงานท่�ต้องปฏิิบัติ อาจแบ�งเป็น 3 ส�วน ค่อ

1. การจัด็การฟาร์มม้า
เป็นการบริหารจัด็การงานต�างๆ อยู่�างครบวงจรท่�เก่�ยู่วขึ้้องกับการเล่�ยู่งม้าและผลิตล่กม้า เพ่�อใช้งาน
การผลิตเซึ่รุ�มต�างๆ งานในส�วนน่� ได็้แก� การจัด็การระบบผสมพันธิุ์เพ่�อผลิตล่กม้า การเล่�ยู่งด็่แล การรักษา
ม้าป่วยู่ การจัด็การแปลงหญ้าเล่�ยู่งม้า การปฏิิบัติงานทางห้องปฏิิบัติการท่�เก่�ยู่วขึ้้องกับสุขึ้ภาพม้าและการผลิต
พลาสมาจากม้าเพ่�อทำาเซึ่รุ�ม รวมถื่งงานวิจัยู่ทางด็้านวิทยู่าศาสตร์ต�างๆ
2. การผู้ลิติ์พลาสมา (plasma) จากม้าเพื�อทำาเซรุ�ม
ภารกิจหลักขึ้องสถืาน่เพาะเล่�ยู่งม้าและสัตว์ทด็ลองฯ ค่อการผลิตพลาสมา (ส�วนประกอบหน่�งขึ้อง
เล่อด็ม้า) จากม้าท่�คัด็เล่อกและผ�านการฉ่ด็กระตุ้นแล้ว เพ่�อนำาไปผลิตเซึ่รุ�มแก้พิษง่ และเซึ่รุ�มป้องกันพิษสุนัขึ้บ้า
ป่จจุบันม่การผลิตเซึ่รุ�มแก้พิษง่ 7 ชนิด็ทั�งท่�เป็นแบบเด็่�ยู่ว (monovalent) และรวมหลายู่ชนิด็ง่ (polyvalent)
ในขึ้วด็เด็่ยู่วกันงานในส�วนน่� เริ�มจากการคัด็ม้าท่�ม่สุขึ้ภาพด็่ การฉ่ด็กระตุ้นพิษง่ในม้า การตรวจคัด็เล่อกม้า
มาทำาเซึ่รุ�ม การเจาะเก็บพลาสมาจากม้า และการขึ้นส�งพลาสมาไปโรงงานผลิตเป็นเซึ่รุ�มท่�สถืานเสาวภา
3. การเลี�ยู่งสัติ์ว์ทด็ลองอยู่�างหน้่ถัีบจักร (mice) เพื�อใชิ้งาน้ทด็สอบผู้ลิติ์ภัณฑ์์เซรุ�ม
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ติ์ารางเปรียู่บเทียู่บการผู้ลิติ์พลาสมาประจำาปีงบประมาณ 2561 – 2563
ปีงบประมาณ 2561
รายู่การ

พิษง่

วัคซึ่่นป้องกัน
โรคพิษสุนัขึ้บ้า

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ประเภท

ปริมาณ

เห�า

900 มก.

600 มก.

2,851 มก.

จงอาง

380 มก.

100 มก.

679 มก.

สามเหล่�ยู่ม

120 มก.

ทับสมิงคลา

280 มก.

กะปะ

840 มก.

430 มก.

แมวเซึ่า

760 มก.

180 มก.

2,971 มก.

เขึ้่ยู่วหางไหม้

560 มก.

180 มก.

1,951 มก.

Ribisin®

- มล.

speeda®

1,192 dose

Rabipur®

- dose

จำาน้วน้พลาสมา
(ลิติ์ร)

(พลาสมาแก้พิษง่)
1,460

(พลาสมาป้องกัน
โรคพิษสุนัขึ้บ้า)
3,440

ปริมาณ

100 มก.
290 มก.

- มล.
807 dose
- dose

จำาน้วน้พลาสมา
(ลิติ์ร)

(พลาสมาแก้พิษง่)
1,146

(พลาสมาป้องกัน
โรคพิษสุนัขึ้บ้า)
1,935

ปริมาณ

779 มก.
1,465 มก.
2,140 มก.

- มล.
547 dose
- dose

จำาน้วน้พลาสมา
(ลิติ์ร)

(พลาสมาแก้พิษง่)
2,832

(พลาสมาป้องกัน
โรคพิษสุนัขึ้บ้า)
644

การด็ำาเน้ิน้งาน้ใน้ชิ�วงสถัาน้การณ์การระบาด็ของโรคืกาฬโรคืแอฟริกาใน้ม้า (African Horse Sickness :
AHS) เป็น้โรคืที�เกิด็คืรั�งแรกใน้ประเทศไทยู่
สถืาน่เพาะเล่ยู่� งม้าและสัตว์ทด็ลองฯได็้ด็าำ เนินการเจาะเล่อด็ม้าตรวจหาเช่อ� ไวรัส และการฉ่ด็วัคซึ่่นเขึ้้าใต้
ผิ ว หนั ง ให้ ม้ า เพ่� อ ป้ อ งกั น การติ ด็ เช่� อ ไวรั ส กาฬโรคแอฟ้ริ ก าในม้ า (African Horse Sickness : AHS)
โด็ยู่ได็้รับความอนุเคราะห์วัคซึ่่น (เช่�อเป็น) และท่มสัตวแพทยู่์ เจ้าหน้าท่�ขึ้องปศุสัตว์จังหวัด็เพชรบุร่ รวมถื่งการ
ปรับปรุงพ่�นท่�ต�างๆ ในการด็่แลม้าโด็ยู่การติด็มุ้งขึ้นาด็ 32 ตา/ตารางนิ�ว รอบโรงอาหารม้า เพ่�อปรับเป็นโรงเล่�ยู่งม้า
แทนการปล�อยู่ม้าในแปลง ให้ม้าอยู่่�แต�ภายู่ในมุ้งตลอด็ 24 ชั�วโมง เพ่�อป้องกันแมลงด็่ด็เล่อด็กัด็อยู่�างตัวริ�นด็่ด็เล่อด็
(biting midges) ท่�เป็นพาหะนำาเช่�อไวรัสกาฬโรคแอฟ้ริกา (AHS) มาส่�ม้าได็้ โด็ยู่ได็้รับการสนับสนุนกำาลังทหาร
จากมณ์ฑูลทหารบกท่� 15 จังหวัด็เพชรบุร่ รวมถื่งการพ�นยู่าฆ์�าแมลงในอากาศตามแปลงและโรงเล่ยู่� งม้า และการพ�น
ยู่าฆ์�าแมลง (ท่ป� ลอด็ภัยู่ต�อสัตว์) บนตัว
ม้าแต�ละตัว เพ่อ� ป้องกันแมลงด็่ด็เล่อด็
มากัด็ม้า การตรวจเช็คสุขึ้ภาพม้าเป็น
ประจำา เช�น การวัด็ไขึ้้ในม้า (ร�วมกับ
การตรวจหาเช่�อทางห้องปฏิิบัติการ)
จะช�วยู่วินิจฉัยู่โรคน่� เพ่�อคัด็แยู่กม้าท่�
สงสัยู่ติด็เช่�อออกจากกลุ�มไปขึ้ังเด็่�ยู่ว
ป้องกันการแพร�ขึ้องเช่�อและรักษาม้า
โด็ยู่เร็ว

การพ�นยู่าฆ์�าแมลงท่�ปลอด็ภัยู่ต�อสัตว์
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การติด็มุ้งในโรงเล่�ยู่งม้า

งาน้ติ์รวจสอบคืวามถั่กติ์้องของเคืรื�องมือและเคืรื�องจักร
เพ่อ� ให้มน�ั ใจว�าอุปกรณ์์ เคร่อ� งม่อ และเคร่อ� งจักรท่ใ� ช้ในการผลิต วิจยู่ั และประกันคุณ์ภาพ ม่ความแม�นยู่ำา
ถื่กต้อง และเท่�ยู่งตรงตามมาตรฐาน GMP, PIC/s นั�น ในปีงบประมาณ์ 2563 กลุ�มงานตรวจสอบความถื่กต้อง
ขึ้องเคร่อ� งม่อ เคร่อ� งจักร ได็้ด็าำ เนินการควบคุมและตรวจสอบความถื่กต้องขึ้องเคร่อ� งม่อและเคร่อ� งจักร ด็ังต�อไปน่�
จำาน้วน้เคืรื�องจักร (เคืรื�อง) ที�ผู้�าน้การติ์รวจสอบคืวามถั่กติ์้อง ใน้ปี พ.ศ. 2563

ภ�รกิจัด้�นำก�รบัริก�ร
(ยุทธีศ�สติร์ที� 1 เป้�หม�ยก�รให้บัริก�รที� 1 ผ้ลผ้ลิติที� 1)
1. งานบริการแลุ่ะวัิจัย์คุลุ่ินิก ม่งานบริการประกอบด็้วยู่ 3 คลินิก ด็ังน่�

คืลิน้ิกป้องกัน้โรคืพิษสุน้ัขบ้า

เวลาทำาการ

คืลิน้ิกเสริมภ่มิคืุ้มกัน้และ
อายูุ่รศาสติ์ร์การท�องเที�ยู่ว

วันจันทร์- ศุกร์
วันเสาร์ วันหยูุ่ด็นักขึ้ัตฤกษ์
วันอาทิตยู่์

คืลิน้ิกพิษจากสัติ์ว์

08.30 – 16.30 น.
08.30 – 12.00 น.
หยูุ่ด็ทำาการ
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1. คืลิน้ิกป้องกัน้โรคืพิษสุน้ัขบ้า ทำาหน้าท่�บริการด็ังต�อไปน่�
- บริการตรวจรักษาและให้คำาปร่กษาผ่้สัมผัสโรคพิษสุนัขึ้บ้า
- บริ ก ารแนะนำา และฉ่ ด็ วั ค ซึ่่ น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ขึ้ บ้ า โปรแกรมป้ อ งกั น ล� ว งหน้ า ก� อ นสั ม ผั ส โรค
ทั�งในและนอกสถืานท่�
- บริการให้คาำ ปร่กษาและแนะนำาความร่ด็้ า้ นโรคพิษสุนขึ้ั บ้าแก�บคุ ลากรทางการแพทยู่์และประชาชนทัว� ไป
- บริการเจาะเล่อด็ตรวจภ่มิคุ้มกันต�อโรคพิษสุนัขึ้บ้า
2. คืลิน้ิกเสริมภ่มิคืุ้มกัน้และอายูุ่รศาสติ์ร์การท�องเที�ยู่ว
- ให้บริการแนะนำาแนวทางการปฏิิบตั ติ วั และแนวทางการป้องกันการติด็เช่อ� หร่อป่ญหาสุขึ้ภาพเฉพาะถืิน�
- ให้คำาช่�แนะท่�จำาเป็นในการรับวัคซึ่่นสำาหรับนักเด็ินทางทั�งชาวไทยู่และชาวต�างชาติก�อนเด็ินทางไปยู่ัง
ประเทศต�างๆ รวมทั�งชาวต�างชาติ
- ให้บริการฉ่ด็วัคซึ่่นพร้อมออกเอกสารรับรองการรับวัคซึ่่นหร่อการให้ยู่าป้องกันโรคระหว�างประเทศ
- ให้บริการคำาปร่กษา แนะนำาแก�ประชาชนทั�วไปในการสร้างเสริมภ่มิคุ้มกัน
- ให้บริการตรวจสุขึ้ภาพ ตรวจเล่อด็ทางห้องปฏิิบัติการ
- ให้การบริการนอกสถืานท่� เช�น การเจาะเล่อด็ตรวจภ่มิคุ้มกันทางห้องปฏิิบัติการ โรคตับอักเสบบ่
โรคสุกใส และฉ่ด็วัคซึ่่นป้องกันโรคไขึ้้หวัด็ใหญ�สำาหรับนิสิตและพนักงานกลุ�มใหญ�
3. คืลิน้ิกพิษจากสัติ์ว์
- ด็่แลรักษาผ่้ท่�ถืก่ สัตว์ม่พิษกัด็ในระด็ับคลินิก
- พิจารณ์าและบริการส�งต�อผ่ท้ ถื่� ก่ สัตว์มพ่ ษิ กัด็ ท่ม� อ่ าการรุนแรงและจำาเป็นต้องรับไว้รกั ษาในโรงพยู่าบาล
- ให้ความร่้แก�ประชาชนทั�วไปเก่�ยู่วกับการปฐมพยู่าบาลเม่�อสัมผัสหร่อถื่กสัตว์ม่พิษกัด็
- ให้คำาปร่กษาแนะนำาแก�บุคลากรทางการแพทยู่์เก่�ยู่วกับการรักษาผ่้ท่�สัมผัสหร่อถื่กสัตว์ม่พิษกัด็
- เป็นท่�ศ่กษาด็่งานสำาหรับบุคลากรทางการแพทยู่์ด็้านพิษจากสัตว์
- ศ่กษาวิจัยู่ทางคลินิกในด็้านพิษจากสัตว์และสัตว์ม่พิษ
จำาน้วน้ผู้่้มารับบริการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563
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กิจกรรมด้านการบริการ

วันท่� 16 ธิันวาคม พ.ศ. 2562 สถืานเสาวภา จัด็งานประชุม 2nd Asian Rabies Advisory Group of Experts (ARAGE)
โด็ยู่ม่วัตถืุประสงค์เพ่�อเป็นการแลกเปล่�ยู่นขึ้้อม่ล สถืานการณ์์การระบาด็รวมถื่งแนวทางในการรักษาด็้านโรคพิษสุนัขึ้บ้า
ขึ้องผ่้เช่�ยู่วชาญจากประเทศต�างๆ ในแถืบเอเซึ่่ยู่ ณ์ โรงแรมนารายู่ณ์์ กรุงเทพฯ
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2. งานชันส้ตรแลุ่ะวัิจัย์โรคุในสัตวั์

งาน้บริการเกี�ยู่วกับโรคืพิษสุน้ัขบ้าใน้สัติ์ว์
การให้บริการในเวลาราชการ ตั�งแต�เวลา 08.30 - 16.30 น. ค่อ
1. ตรวจวินิจฉัยู่โรคพิษสุนัขึ้บ้า จากซึ่ากสัตว์หร่อในสัตว์ท่�ยู่ังม่ช่วิต
1.1 จากซึ่ากสัตว์ ตรวจทางห้องปฏิิบัติการด็้วยู่วิธิ่มาตรฐาน 2 วิธิ่ ค่อ Direct Fluorescent
Antibody Test (DFA) และ Mouse Inoculation Test (MIT)
1.2 สัตว์ม่ช่วิต ตรวจวินิจฉัยู่โด็ยู่การประเมินอาการทางคลินิกขึ้องสัตว์ป่วยู่ท่�ต้องสงสัยู่
2. กักกันสัตว์ทต่� อ้ งสงสัยู่ว�าเป็นโรคพิษสุนขึ้ั บ้า หร่อสัตว์ทม่� ป่ ระวัตกิ ด็ั คนไขึ้้และม่อาการน�าสงสัยู่เก่ยู่� วกับ
โรคพิษสุนัขึ้บ้า คัด็แยู่กโด็ยู่การกักสัตว์ท่�สัมผัสกับโรคพิษสุนัขึ้บ้าออกเพ่�อป้องการแพร�ระบาด็ขึ้องโรค
3. บริการฉ่ด็วัคซึ่่นป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้าให้แก�สัตว์เล่�ยู่ง
4. ให้คำาปร่กษาแนะนำาเร่�องโรคพิษสุนัขึ้บ้าและระบาด็วิทยู่าโด็ยู่นายู่สัตวแพทยู่์
5. ตรวจวัด็ระด็ับภ่มิคุ้มกันโรคพิษสุนัขึ้บ้าในกระแสเล่อด็ขึ้องสัตว์เล่�ยู่ง เพ่�อการวินิจฉัยู่ หร่อเพ่�อใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงในการนำาสัตว์เล่�ยู่งเด็ินทางผ�านเขึ้้าออกระหว�างประเทศ
นอกจากน่ยู่� งั อำานวยู่ความสะด็วกแก�ผม้่ าขึ้อรับบริการนอกเวลาราชการ ระหว�างเวลา 16.30 - 08.30 น.
ขึ้องวันรุ�งขึ้่�น หร่อในวันหยูุ่ด็ราชการตลอด็ทั�งวัน ค่อ
1. รับซึ่ากสัตว์นอกเวลาราชการเพ่�อตรวจชันส่ตรโรคพิษสุนัขึ้บ้าในวันทำาการถืัด็ไป
2. รับฝึากขึ้ังสัตว์เพ่�อด็่อาการขึ้องสัตว์ป่วยู่ท่�กัด็คนหร่อสัตว์ท่�ม่อาการทางคลินิกในกลุ�มต้องสงสัยู่
โรคพิษสุนัขึ้บ้า
ติ์ารางแสด็งจำาน้วน้สัติ์ว์ที�ส�งติ์รวจและผู้ลการวิน้ิจฉุัยู่โรคืพิษสุน้ัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 – 2563

ชิน้ิด็สัติ์ว์
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ติ์รวจ (รายู่)

พบเชิื�อ (รายู่)

ร้อยู่ละของการติ์รวจพบเชิือ� (%)

2561

2562

2563

2561

2562

2563

2561

2562

2563

141

72
67
1
1
---1
--

44
61
4
1
----2
--

20
4
0
0
0
0
0
0
-0

14
4
0
0
-0
--0
--

1
0
0
0
----1
--

14.2
2.1
0
0
0
0
0
0
-0

19.4
6.0
0
0
-0
--0
--

2.3
0
0
0
-0
--50
--

143

112

24

18

2

6.9

12.6

1.8

สุนัขึ้
แมว
กระต�ายู่
กระรอก
หน่แฮมสเตอร์
นางอายู่
ช่ก้าไกลเด็อร์
สมองมนุษยู่์
วัว
สุกร

195
4
3
3
1
1
1
---

รวม

349

1

ติ์ารางแสด็งจำาน้วน้สัติ์ว์ที�น้ำามาฉุีด็วัคืซีน้ป้องกัน้โรคืพิษสุน้ัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2563

ชิน้ิด็สัติ์ว์
สุนัขึ้
แมว
รวม

จำาน้วน้สัติ์ว์ที�ได็้รับวัคืซีน้ป้องกัน้โรคืพิษสุน้ัขบ้า (ติ์ัว)
2561
505
74
579

2562
279
47
326

2563
145
43
188

งาน้ศึกษาวิจัยู่ของฝั่ายู่ชิัน้ส่ติ์รและวิจัยู่โรคืใน้สัติ์ว์
1. โคืรงการประสิทธิิภาพและการติ์อบสน้องติ์�อวัคืซีน้ป้องกัน้โรคืพิษสุน้ัขบ้าใน้การติ์้าน้ทาน้การติ์ิด็เชิื�อใน้สัติ์ว์
(Efficiency evaluation of commercially veterinary rabies vaccine after the primary immunization
against fatality)
โครงการท่ร� ว� มม่อกับ คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ มหาวิทยู่าลัยู่ขึ้อนแก�น ด็้านสัตว์ทด็ลอง โด็ยู่ทด็สอบการป้องกัน
โรคภายู่หลังการให้วัคซึ่่น และทด็สอบความต้านทานโรคในระด็ับภ่มิคุ้มกันท่�ขึ้่�นตำ�าสุด็ท่�องค์การอนามัยู่โลกให้การ
รับรอง

หน่แฮมสเตอร์ท่�ใช้ในการทด็ลอง

อุปกรณ์์ในการเก็บเล่อด็

2. โคืรงการการสำารวจโรคืเลปโติ์สไปโรสิสใน้สัติ์ว์เลี�ยู่งสุน้ัขและแมวใน้เขติ์กรุงเทพมหาน้คืรและปริมณฑ์ล
(Survey of pathogenic Leptospirosis in pet dogs and cats in Bangkok Metropolitan and
territories.)
โครงการร�วมม่อกับ คณ์ะสัตวแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ และสถืาบันสุขึ้ภาพสัตว์แห�งชาติ
ในการศ่กษาอุบัติการณ์์ขึ้องโรคเลปโตสไปโนสิสในสัตว์เล่�ยู่งท่�ยู่ังไม�เคยู่ม่การสำารวจมาก�อนในประเทศไทยู่
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น.สพ.บุณ์ยู่กร วงสกุล ในห้องปฏิิบัติการตรวจโรคเลปโตสไปโรสิส ณ์ สถืาบันสุขึ้ภาพสัตว์แห�งชาติ

3. โคืรงการการศึกษาอาณาจักรไวรัสใน้สมองของแมวและสุน้ัข ที�มีสมองอักเสบแบบไม�เกิด็หน้อง (Brain
Virome Study in Feline and Canine Non-suppurative Encephalitis)
โครงการร�วมม่อกับ รศ.สพ.ญ.ด็ร. สมพร เตชะงามสุวรรณ์ อาจารยู่์ประจำาภาควิชาพยู่าธิิวทิ ยู่า คณ์ะสัตวแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ ในการศ่กษาการก�อโรคสมองอักเสบชนิด็ต�างๆ ท่�เกิด็จากจุลช่พและไวรัส

ตัวอยู่�างสมองสด็และแช�ฟ้อร์มาลินท่�นำาส�งให้คณ์ะสัตวแพทยู่ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่

4. โคืรงการการพัฒน้าวัคืซีน้ป้องกัน้โรคืพิษสุน้ขั บ้า
(Development of Rabies Virus Vaccine
in Thailand)
สพ.ญ.ณ์ัฐวด็่ มนต์ออ� น นายู่สัตวแพทยู่์ 5
ฝึ่ายู่ชันส่ตรและวิจยู่ั โรคในสัตว์ ร�วมปฏิิบตั งิ านวิจยู่ั ใน
โครงการ “การพัฒนาวัคซึ่่นป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้า”
ท่�ห้องปฏิิบัติการไวรัสวิทยู่าขึ้องภาควิชาจุลช่ววิทยู่า
และวิ ท ยู่าภ่ มิ คุ้ ม กั น คณ์ะสั ต วแพทยู่ศาสตร์
มหาวิทยู่าลัยู่เกษตรศาสตร์ เม่อ� วันท่� 6 – 7 กุมภาพันธิ์
พ.ศ. 2563
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การตรวจหาชิ�นยู่่นเป้าหมายู่ด็้วยู่ Conventional PCR
และ Gel electrophoresis อ�านผลด็้วยู่การยู่้อมสารเร่องแสง

5. โคืรงการ สำารวจโรคืพิษสุน้ัขบ้าใน้กลุ�มสัติ์ว์
ฟัน้แทะ (Survey for Rabies Virus infection
in Domestic Rodents)
นายู่ชานนท์ ฝึาเงิ น นั ก วิ ท ยู่าศาสตร์
การแพทยู่์ 5 ฝึ่ายู่ชันส่ตรและวิจยู่ั โรคในสัตว์ ร�วมกับ
อ.ด็ร.กิตติพงษ์ ฉายู่ศิริ อาจารยู่์ ป ระจำา ภาควิ ช า
ปรสิ ต หนอนพยู่าธิิ ค ณ์ะเวชศาสตร์ เ ขึ้ตร้ อ น
มหาวิทยู่าลัยู่มหิด็ล ออกภาคสนามและเก็บตัวอยู่�าง
ในโครงการสำารวจโรคพิษสุนขึ้ั บ้าในกลุม� สัตว์ฟ้น่ แทะ
ปีงบประมาณ์ 2563

การปฏิิบัติงานในพ่�นท่� เก็บตัวอยู่�างหน่และสัตว์ฟ้่นแทะ และการปฏิิบัติงานวิจัยู่

6. โคืรงการ การผู้ลิติ์ Rabbit Anti-rabies Nucleoprotein (rN) Fluorescent Antibody Conjugate
นายู่ชานนท์ ฝึาเงิน นักวิทยู่าศาสตร์การแพทยู่์ 5 ฝึ่ายู่ชันส่ตรและวิจัยู่โรคในสัตว์ ร�วมกับ นส.พ.เจษฎา
รัตโนภาส นายู่สัตวแพทยู่์ชำานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ�มพยู่าธิิวิทยู่า สถืาบันสุขึ้ภาพสัตว์แห�งชาติ ทำางานวิจัยู่
การผลิต rabbit anti-rabies nucleoprotein (rN) fluorescent antibody conjugate ในปีงบประมาณ์ 2563
3. สวันง้

สวนง่ สถืานเสาวภา ก�อตั�งขึ้่�นเม่�อวันท่� 22 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2466 เป็นแห�งท่� 2 ขึ้องโลก (เเห�งเเรกขึ้อง
เอเช่ยู่) ป่จจุบันสวนง่ม่ภารกิจหลักอยู่่� 3 ประการ
ภารกิจแรก สวนง่เป็นสถืานท่�เล่�ยู่งง่พิษ เพ่�อนำาไปร่ด็พิษ สำาหรับผลิตเซึ่รุ�มแก้พิษง่ ซึ่่�งในป่จจุบันได็้ม่การ
ขึ้ยู่ายู่ขึ้อบขึ้�ายู่ขึ้องงานเพิ�มเติมในส�วนขึ้องงานเพาะเล่�ยู่งง่เพ่�อการอนุบาลและอนุรักษ์ชนิด็พันธิุ์ง่ท่�สำาคัญขึ้อง
ประเทศไทยู่ และงานด็้านคลินกิ รักษาง่ เพ่อ� ตรวจด็่แลสุขึ้ภาพง่ให้แขึ้็งแรงและรักษาง่ปว่ ยู่หร่อได็้รบั บาด็เจ็บในขึ้ณ์ะ
ท่�ได็้รับความช�วยู่เหล่อมาจากภายู่นอก และในอนาคตจะม่การเปิด็คลินิกสัตว์เล่�อยู่คลานเพ่�อให้บริการตรวจรักษา
สัตว์เล่�ยู่งกลุ�มสัตว์เล่�อยู่คลานขึ้องประชาชนทั�วไป
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ภารกิจที�สอง สวนง่เป็นแหล�งให้ความร่้ท่�ถื่กต้องเก่�ยู่วกับเร่�องง่ พิษง่ และวิธิ่การปฐมพยู่าบาลเบ่�องต้น
อยู่�างถื่กวิธิ่เม่�อถื่กง่กัด็ ผ�านร่ปแบบขึ้องนิทรรศการสวนง่ การเเสด็งการสาธิิตการร่ด็พิษง่และการจับง่ โครงการ
อบรมเเละฝึึกปฏิิบตั จิ บั ง่ให้เเก�บคุ คลภายู่นอกทัง� ภาคภาษาไทยู่และภาษาอังกฤษ การจัด็การอบรมเเละกิจกรรมพิเศษ
ต�างๆ รวมถื่งการให้ความอนุเคราะห์วทิ ยู่ากรไปบรรยู่ายู่ให้ความร่น้ อกสถืานท่� และการเผยู่เเพร�ความร่แ้ ละขึ้�าวสาร
ต�างๆ เก่�ยู่วกับเร่�องง่และสวนง่ผ�านทางส่�อช�องทางต�างๆ
ภารกิจที�สาม สวนง่เป็นแหล�งวิชาการ สถืานท่�ศ่กษาและวิจัยู่ทางวิทยู่าศาสตร์ทั�งทางด็้านพ่�นฐานและ
ประยูุ่กต์เก่�ยู่วกับเร่�องง่และพิษง่จนได็้รับการยู่อมรับจากองค์การอนามัยู่โลกให้เป็น WHO Collaborating Center
for Venomous Snake Toxicology and Research
กิจกรรมด็้าน้อื�น้ของสวน้ง่ สถัาน้เสาวภา
1. โคืรงการอบรมและฝัึกปฏิิบัติ์ิจับง่ให้แก�บุคืคืลภายู่น้อก
ในช�วงระหว�างปี พ.ศ. 2563 สวนง่ สถืานเสาวภา ได็้จัด็โครงการอบรมและฝึึกปฏิิบัติจับง่ให้แก�บุคคล
ภายู่นอกเป็นจำานวนทั�งหมด็ 4 ครั�ง รวมทั�งหมด็ 80 คน และจัด็อบรมโครงการพิเศษ 2 โครงการ ได็้แก�
- โครงการอบรมและฝึึกปฏิิบัติจับง่ให้แก�บุคลากรจากม่ลนิธิิสิ�งเเวด็ล้อมศ่กษาเพ่�อการพัฒนาอยู่�างยู่ั�งยู่่น
(FEED) ม่จำานวนผ่้เขึ้้าอบรมฯ ทั�งหมด็ 9 คน
- โครงการอบรมฝึึกปฏิิบัติจับง่ให้แก�บุคคลภายู่นอก ภาคภาษาอังกฤษ (Intensive Course on Snake
Handling Practice) ม่จำานวนผ่้เขึ้้าอบรมฯ ทั�งหมด็ 12 คน
โด็ยู่ม่วัตถืุประสงค์ขึ้องการจัด็อบรมเพ่�อให้ความร่้ท่�ถื่กต้องเก่�ยู่วกับง่ท่�ม่พิษและไม�ม่พิษท่�สำาคัญขึ้อง
ประเทศไทยู่ พร้อมทั�งสอนวิธิ่การจับง่อยู่�างถื่กวิธิโ่ ด็ยู่ใช้อุปกรณ์์ต�างๆ และวิธิ่การปฐมพยู่าบาลเบ่�องต้นอยู่�างถื่กวิธิ่
เม่�อถื่กง่กัด็

การฝึึกสอนภาคการฝึึกปฏิิบัติจับง่ให้แก�ผ่้เขึ้้าอบรม

186

2. โคืรงการบัติ์รขอบคืุณสวน้ง่
ปีงบประมาณ์ 2563 สวนง่ได็้ด็ำาเนินการมอบบัตรขึ้อบคุณ์ส่เขึ้่ยู่ว ทั�งหมด็ 61 ใบ รวมจำานวนเงิน
ท่�ได็้รับบริจาค 144,214 บาท และบัตรขึ้อบคุณ์ส่ชมพ่ ทั�งหมด็ 19 ใบ รวมจำานวนเงินท่�ได็้รับบริจาค 615,007 บาท
คิด็เป็นบัตรขึ้อบคุณ์ทั�งหมด็ 80 ใบ รวมจำานวนเงินบริจาคท่�ได็้ในโครงการประจำาปีงบประมาณ์ 2563 ทั�งหมด็
759,221 บาท

ภาพแสด็งบัตรขึ้อบคุณ์ทั�งสองประเภท

3. กิจกรรมวัน้เด็็กแห�งชิาติ์ิ ประจำาปี พ.ศ. 2563
เม่�อวันท่� 11 มกราคม พ.ศ. 2563 (วันเด็็กแห�งชาติ) สวนง่ สถืานเสาวภา ได็้จัด็โครงการ “กิจกรรม
วันเด็็กแห�งชาติ 2563 สวนง่ สถืานเสาวภา สภากาชาด็ไทยู่” และกิจกรรม “Post ภาพถั�ายู่ชิิงรางวัลกับสวน้ง่
สถัาน้เสาวภา ปี 2” ม่ผ่้เขึ้้าชมสวนง่ในวันเด็็กฯ จำานวนทั�งสิน 2,246 คน

เด็็กๆ ท่�มาร�วมกิจกรรมวันเด็็กฯ

ผ่้ท่�ได็้รับรางวัลท่� 1 จากการร�วมกิจกรรม
“Post ภาพถื�ายู่ชิงรางวัลกับสวนง่ สถืานเสาวภา ปี 2”
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ภ�รกิจัด้�นำก�รวัิจััย
(ยุทธีศ�สติร์ท�ี 1 เป้�หม�ยก�รให้บัริก�รที� 3)

ภารกิจด็้าน้การวิจัยู่ของสถัาน้เสาวภา ประกอบด็้วยู่ยูุ่ทธิศาสติ์ร์การวิจัยู่ ด็ังน้ี�
1. ยูุ่ทธิศาสตร์การวิจัยู่ทางวิทยู่าศาสตร์พ�น่ ฐานเพ่�อองค์ความร่้ใหม�
2. ยูุ่ทธิศาสตร์การวิจยู่ั ทางวิทยู่าศาสตร์ประยูุ่กต์เพ่อ� พัฒนาการตรวจวินจิ ฉัยู่ รวมทัง� การพัฒนาผลิตภัณ์ฑู์
และช่ววัตถืุ
3. ยูุ่ทธิศาสตร์การวิจัยู่ทางคลินิกเพ่�อพัฒนาการสร้างเสริมภ่มิคุ้มกันโรค
สถืานเสาวภาม่งานวิจัยู่ด็้านง่พิษและพิษง่ โรคพิษสุนัขึ้บ้า วัณ์โรคและวัคซึ่่นบ่ซึ่่จ่ รวมทั�งงานวิจัยู่
ด็้านอ่�นๆ ผลงานวิจัยู่ท่�ได็้จะเป็นองค์ความร่้ใหม�ท่�สามารถืนำาไปศ่กษาต�อยู่อด็ในทางล่กหร่อนำาไปประยูุ่กต์ใช้เพ่�อ
แก้ป่ญหาการด็ำาเนินงานด็้านการผลิต การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยู่และการบริการทางคลินิก นอกจากน่�ยู่ังให้ความ
ร�วมม่อกับสถืาบันการศ่กษาต�างๆ ทัง� ในและต�างประเทศในการทำาวิจยู่ั เพ่อ� องค์ความร่ใ้ หม� เป็นแหล�งเผยู่แพร�ความร่้
โด็ยู่ท่ผ� า� นมาม่ผลงานทางวิชาการได็้รบั การต่พมิ พ์ในวารสารระด็ับชาติและนานาชาติทม่� ก่ ารอ้างอิงส่งอยู่�างต�อเน่อ� ง
ในปีงบประมาณ์ 2563 ม่ผลงานวิจัยู่ท่�ได็้รับการต่พิมพ์จำานวน 11 เร่�อง
ภารกิจด็้าน้การบริการติ์รวจหาระด็ับภ่มิคืุ้มกัน้ติ์�อไวรัสโรคืพิษสุน้ัขบ้า
สถืานเสาวภา ม่งานบริการรับตรวจหาระด็ับภ่มิคุ้มกันต�อโรคพิษสุนัขึ้บ้า สำาหรับผ่้ป่วยู่ท่�ถื่กสัตว์กัด็แล้ว
ได็้รับการรักษาด็้วยู่การฉ่ด็วัคซึ่่นป้องกันโรคพิษสุนัขึ้บ้า และต้องการร่้ระด็ับขึ้องภ่มิคุ้มกัน และสำาหรับสัตว์เล่�ยู่งท่�
เจ้าขึ้องต้องการนำาออกนอกประเทศไทยู่ไปกับเจ้าขึ้องท่เ� ด็ินทางไปต�างประเทศหร่อนำากลับประเทศขึ้องเจ้าขึ้องสัตว์
เล่ยู่� ง โด็ยู่ในปีงบประมาณ์ 2563 ได็้ให้บริการตรวจตัวอยู่�างเล่อด็เพ่อ� หาระด็ับภ่มคิ มุ้ กันต�อโรคพิษสุนขึ้ั บ้า เป็นจำานวน
ทั�งสิ�น 59 ตัวอยู่�าง จำาแนกเป็นตัวอยู่�างสุนัขึ้ 32 ตัว แมว 18 ตัว คน 4 รายู่ และค�างห้าส่ จากองค์การสวนสัตว์
แห�งประเทศไทยู่ได็้ส�งมาตรวจหาระด็ับภ่มิคุ้มกันต�อโรคพิษสุนัขึ้บ้า เพ่�อนำาค�างห้าส่จำานวน 5 ตัว ไปยู่ังสวนสัตว์
สาธิารณ์รัฐฝึรั�งเศส
ชิน้ิด็และติ์ัวอยู่�างที�ติ์รวจปี พ.ศ. 2561 - 2563
คน

ปีงบประมาณ
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สุนัข

แมว

ค่างห้าสี

ศั่นัยุ์ดวงต�

วัิสัย์ทัศน์

หาด็วงตาได็้เพ่ยู่งพอ ผ่้ป่วยู่รอไม�นาน ศ่นยู่์ด็วงตามาตรฐาน บริการครบวงจร

ภารกิจหิลุ่ัก

จัด็เก็บและรวบรวมด็วงตาจากผ่้บริจาคท่�เส่ยู่ช่วิตแล้ว ด็้วยู่เทคนิคมาตรฐานสากล เพ่�อมอบให้กับ
จักษุแพทยู่์นำาไปใช้ในการรักษาผ่ป้ ว่ ยู่กระจกตาพิการอยู่�างเท�าเท่ยู่มและยูุ่ตธิิ รรม ตลอด็จนการส�งเสริมการให้บริการ
ทางการแพทยู่์
พั นธกิจ

1. เป็นศ่นยู่์กลางในการรับแสด็งความจำานงบริจาคด็วงตาจากผ่้ม่กุศลจิต
2. เป็นศ่นยู่์กลางการจัด็เก็บและรวบรวมด็วงตาจากผ่้เส่ยู่ช่วิต เพ่�อมอบให้โรงพยู่าบาล หร่อจักษุแพทยู่์
สำาหรับนำาไปใช้ในการรักษาผ่้ป่วยู่กระจกตาพิการอยู่�างเท�าเท่ยู่มและยูุ่ติธิรรม
3. เป็นศ่นยู่์กลางประสานงานให้ผ่้ป่วยู่กระจกตาพิการ ได็้รับการรักษาจากจักษุแพทยู่์
4. เป็นศ่นยู่์กลางในการฝึึกอบรมและให้ความร่้แก�บุคลากรทางการแพทยู่์ ในเร่�องการเจรจา การจัด็เก็บ
ด็วงตาและการผ�าตัด็เปล่�ยู่นกระจกตา ตลอด็จนให้ความร่้แก�ประชาชนเก่�ยู่วกับโรคตาและวิธิ่ถืนอมด็วงตา
กลุ่ย์่ทธ์

1. พัฒนาให้เป็นศ่นยู่์ด็วงตาขึ้องประเทศไทยู่ ท่�ม่การจัด็หาและบริการด็วงตาอยู่�างครบวงจร
2. พัฒนาร่ปแบบการรณ์รงค์ประชาสัมพันธิ์และการเคล่�อนไหวทางสังคมให้ทั�วถื่งทุกกลุ�มเป้าหมายู่และ
ครอบคลุมทุกพ่�นท่�อยู่�างต�อเน่�อง
3. พัฒนาสมรรถืภาพและความร่้ความสามารถืขึ้องบุคลากรในหน�วยู่งานเคร่อขึ้�ายู่ ตลอด็จนการสร้างแรง
จ่งใจในการปฏิิบัติงานด็้านการรณ์รงค์ให้ประชาชนแสด็งความจำานงบริจาคด็วงตาให้เพิ�มมากขึ้่�น
4. พัฒนาหน�วยู่งานเคร่อขึ้�ายู่บริการด็้านด็วงตา ให้สามารถืด็ำาเนินงานได็้ครบวงจรอยู่�างม่คุณ์ภาพและ
ม่การต�อเน่�องยู่ั�งยู่่น ผ่้ป่วยู่กระจกตาพิการทุกรายู่ได็้รับการผ�าตัด็โด็ยู่ม่หน�วยู่งานรับผิด็ชอบค�าใช้จ�ายู่ตามสิทธิิขึ้อง
แต�ละบุคคล ตลอด็จนม่การติด็ตามประเมินผลอยู่�างเป็นระบบ
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ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ ได็้ด็ำาเนินงานตามภารกิจ ค่อ จัด็หาด็วงตาบริจาคจากผ่้ม่กศุ ลจิตนำาไปจัด็สรร
ให้แก�ผ่้ป่วยู่กระจกตาพิการ ท่�ขึ้่�นทะเบ่ยู่นรอด็วงตากับศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่อยู่�างเท�าเท่ยู่มและยูุ่ติธิรรม
โด็ยู่ในปีงบประมาณ์ 2563 สามารถืจัด็หาด็วงตาเพ่�อช�วยู่เหล่อผ่้ป่วยู่กระจกตาพิการให้ได็้รับการผ�าตัด็เปล่�ยู่น
กระจกตา ณ์ โรงพยู่าบาลเคร่อขึ้�ายู่ทั�วประเทศ รวมทั�งสิ�น 834 รายู่ สามารถืรณ์รงค์ให้ประชาชนเห็นความสำาคัญ
ขึ้องการบริจาคด็วงตาและร�วมแสด็งความจำานงบริจาคด็วงตากับสภากาชาด็ไทยู่ได็้ จำานวน 80,685 รายู่
อยู่�างไรก็ด็เ่ น่อ� งจากสถืานการณ์์ขึ้องผ่ป้ ว่ ยู่กระจกตาพิการในป่จจุบนั ม่เพิม� ขึ้่น� ไม�สมั พันธิ์กบั จำานวนด็วงตา
บริจาคท่�หาได็้ จ่งทำาให้ผ่้ป่วยู่รอด็วงตาท่�ม่อยู่่�เด็ิมรวมกับผ่้ป่วยู่รายู่ใหม�สะสมเพิ�มมากขึ้่�นทุกปี ขึ้้อม่ล ณ์ วันท่� 30
กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ม่ผ่้ป่วยู่รอด็วงตาบริจาคจำานวน 14,644 รายู่ โด็ยู่ม่ระยู่ะเวลารอด็วงตาเฉล่�ยู่ประมาณ์
2 - 3 ปี ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่จ่งต้องเร�งด็ำาเนินกิจกรรมต�างๆ ทั�งด็้านการประชาสัมพันธิ์และการพัฒนา
ความร่้ให้บุคลากรในโรงพยู่าบาลเคร่อขึ้�ายู่ ตลอด็จนการบริหารจัด็การต�างๆ เพ่�อช�วยู่เหล่อผ่้ป่วยู่กระจกตาพิการ
ให้ได็้รับการด็่แลอยู่�างด็่ท่�สุด็
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ก�รดำ�เนำินำง�นำในำปี พิ.ศ. 2563

ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ ด็ำาเนินงานภายู่ใต้การกำากับนโยู่บายู่ขึ้องคณ์ะกรรมการจัด็หาและบริการด็วงตา
แห�งสภากาชาด็ไทยู่ ซึ่่�งม่อนุกรรมการ 2 คณ์ะ ได็้แก� คณ์ะอนุกรรมการวิชาการ และคณ์ะอนุกรรมการหาทุน โด็ยู่ม่
ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ เป็นผ่้บริหารหน�วยู่งาน ร�วมกันวางแผนด็ำาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 โด็ยู่ตั�ง
เป้าหมายู่จัด็หาด็วงตา จำานวน 1,500 ด็วง และผ่้แสด็งความจำานงบริจาคด็วงตา จำานวน 90,000 รายู่

คณ์ะกรรมการจัด็หาและบริการด็วงตาแห�งสภากาชาด็ไทยู่ ชุด็ท่� 26

โคุรงการปลุ่้กถุ�าย์กระจกตาชั�นใน (DSAEK) เนื�องในโอกาสคุรบรอบ 55 ปี
ศ้นย์์ดวังตาสภากาชาดไทย์

ป่จจุบันวิทยู่าการด็้านการผ�าตัด็ปล่กถื�ายู่
กระจกตาม่ความก้าวหน้าขึ้่�น และจักษุแพทยู่์ท่�ม่
ความเช่ยู่� วชาญด็้านกระจกตาสามารถืผ�าตัด็ปล่กถื�ายู่
กระจกตาชั�นใน (DSAEK) ได็้ ซึ่่�งเป็นผลด็่สำาหรับ
ผ่้ ป่ ว ยู่โรคกระจกตาพิ ก าร เน่� อ งจากการผ� า ตั ด็
ปล่กถื�ายู่กระจกตาเพ่ยู่งบางชั�นม่ขึ้้อด็่หลายู่ประการ เช�น ผ่้ป่วยู่สามารถืฟ้้�นตัวได็้เร็ว โอกาสต้านกระจกตาได็้น้อยู่ลง
ม่ความเส่�ยู่งในระหว�างทำาการผ�าตัด็น้อยู่กว�าการผ�าตัด็ปล่กถื�ายู่กระจกตาทุกชั�น และยู่ังทำาให้ม่การใช้กระจกตา
ได็้อยู่�างคุ้มค�า โด็ยู่กระจกตาหน่�งด็วงอาจสามารถืนำาไปปล่กถื�ายู่ให้กับผ่้ป่วยู่ได็้ถื่งสองรายู่

ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ ได็้เห็นถื่งคุณ์ค�าจากการผ�าตัด็ปล่กถื�ายู่กระจกตาชั�นใน (DSAEK) จ่งได็้จัด็ซึ่่�อ
เคร่อ� งม่อตัด็แยู่กชัน� กระจกตาสำาหรับการผ�าตัด็กระจกตาส�วนหลังขึ้่น� เพ่อ� เป็นการประหยู่ัด็งบประมาณ์ค�าใช้จา� ยู่ให้
กับโรงพยู่าบาลเคร่อขึ้�ายู่ในการจัด็เตร่ยู่มกระจกตาท่�แยู่กชั�น (Pre - Cut tissue for DSAEK) โด็ยู่โครงการฯ น่�จะ
ยู่กเว้นค�าด็ำาเนินการตัด็แยู่กชัน� กระจกตาให้แก�ผป่้ ว่ ยู่โรคกระจกตาพิการ เพ่อ� ให้ผป่้ ว่ ยู่โรคกระจกตาพิการได็้รบั โอกาส
ในการผ�าตัด็ปล่กถื�ายู่กระจกตาชัน� ใน (DSAEK) ได็้อยู่�างเท�าเท่ยู่มและยูุ่ตธิิ รรม ทัว� ทัง� ประเทศ จ่งได็้จด็ั ทำา “โครงการ
ปล่กถื�ายู่กระจกตาชั�นใน (DSAEK) เน่�องในโอกาสครบรอบ 55 ปี” ขึ้่�น โด็ยู่ตั�งเป้าหมายู่ในการปล่กถื�ายู่กระจกให้แก�
ผ่้ป่วยู่จำานวน 20 รายู่ ในปี พ.ศ. 2563 สามารถืจัด็สรรกระจกตาให้จักษุแพทยู่์นำาไปผ�าตัด็เปล่�ยู่นกระจกตาชั�นใน
(DSAEK) ให้แก�ผ่้ป่วยู่ได็้จำานวน 16 ด็วง
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ศ่ นำย์ดวังติ�สภ�ก�ช�ดไทยในำยุคำปัจัจัุบัันำ
หิ้องปฏิิบัติการศ้นย์์ดวังตาสภากาชาดไทย์

ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ ได็้ด็ำาเนินการปรับปรุงห้อง
ปฏิิบัติการ เพ่�อเพิ�มประสิทธิิภาพในการด็ำาเนินงานให้ม่ความทันสมัยู่
ได็้มาตรฐาน โด็ยู่จัด็สร้างห้องสะอาด็ปลอด็เช่อ� ท่ม� ก่ ารควบคุมปริมาณ์
อนุภาค ฝึุ่นละออง และสิ�งปนเป้�อนต�างๆ สำาหรับรองรับการตัด็แยู่ก
กระจกตาขึ้องผ่้บริจาค การตัด็แยู่กชั�นกระจกตาขึ้องผ่้บริจาค การ
จัด็เตร่ยู่มเยู่่�อตาขึ้าวและการจัด็เตร่ยู่มเยู่่�อหุ้มรก โด็ยู่ห้องปฏิิบัติการ
ใหม�น่� เป็นห้องปฏิิบัติการสะอาด็ปลอด็เช่�อจำานวน 2 ห้อง โด็ยู่
แบ�งเป็นห้องปฏิิบัติการสะอาด็ปลอด็เช่�อ คล่นร่ม คลาส 10,000
ท่�ม่ต่้ปลอด็เช่�อคลาส 100 อยู่่�ภายู่ใน จำานวน 1 ห้อง และห้อง
ปฏิิบัติการสะอาด็ปลอด็เช่�อ คล่นร่ม คลาส 100 จำานวน 1 ห้อง ทำาให้
การปฏิิบตั กิ ารน่ด็� ำาเนินการในสภาวะปลอด็เช่อ� ส่งสุด็ อ่กทัง� ม่อปุ กรณ์์
และเคร่อ� งม่อทางการแพทยู่์ทท่� นั สมัยู่ เช�น เคร่อ� งตัด็แยู่กชัน� กระจกตา
(DSAEK) จัด็เป็นห้องปฏิิบัติการตัด็แยู่กชั�นกระจกตาท่�ได็้มาตรฐาน
สากลแห�งแรกและแห�งเด็่ยู่วในประเทศไทยู่ ทั�งน่�เพ่�อความปลอด็ภัยู่
และประโยู่ชน์ส่งสุด็แก�ผ่้ป่วยู่ท่�รอรับบริการ
เคุรื�องมือตัดแย์กชั�นกระจกตา

ป่ จ จุ บั น วิ ท ยู่าการด็้ า นการปล่ ก ถื� า ยู่กระจกตา ม่ ค วาม
ก้าวหน้ามากขึ้่น� จักษุแพทยู่์ทม่� ค่ วามเช่ยู่� วชาญด็้านกระจกตาสามารถื
ปล่กถื�ายู่กระจกตาแบบแยู่กชั�นได็้ ซึ่่�งส�งผลด็่ต�อผ่้ป่วยู่โรคกระจกตา
พิ ก ารการปล่ ก ถื� า ยู่กระจกตาแบบแยู่กชั� น ม่ ขึ้้ อ ด็่ ห ลายู่ประการ
เช�น ผ่้ป่วยู่สามารถืฟ้้�นตัวได็้เร็ว ม่การต�อต้านกระจกตาน้อยู่และ
ม่ความเส่�ยู่งในการทำาผ�าตัด็น้อยู่กว�าการปล่กถื�ายู่กระจกตาทุกชั�น
นอกจากน่ยู่� งั เป็นการใช้กระจกตาได็้อยู่�างคุม้ ค�า โด็ยู่กระจกตาหน่ง� ด็วง
สามารถืนำาไปปล่กถื�ายู่ให้กับผ่้ป่วยู่ได็้ถื่ง 2 รายู่
ด็ังนั�น เพ่�อให้เกิด็ประโยู่ชน์ส่งสุด็กับผ่้ป่วยู่ท่�รอด็วงตา
บริจาค ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ จ่งได็้ด็าำ เนินการจัด็ช่อ� ชุด็เคร่อ� งม่อ
แยู่กชั� น กระจกตา สำา หรั บ การผ� า ตั ด็ กระจกตาส� ว นหลั ง จำา นวน
1 ชุด็ ซึ่่ง� ทำาให้ศน่ ยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ม่เทคโนโลยู่่ทท่� นั สมัยู่ใช้งาน
และสามารถืส�งมอบด็วงตาบริจาคให้แก� จักษุแพทยู่์นำาไปปล่กถื�ายู่
กระจกตาให้แก�ผ่้ป่วยู่ได็้เร็วขึ้่�น
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โคุรงการฝ่ึกอบรมเชิงปฏิิบัติการเชิงร่ก

ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ ร�วมกับกระทรวงสาธิารณ์สุขึ้
ด็ำาเนินโครงการด็วงตาสด็ใสเทิด็ไท้ 84 พรรษา มหาราชิน่ โด็ยู่ม่
วั ต ถืุ ป ระสงค์ เ พ่� อ เฉลิ ม พระเก่ ยู่ รติ ส มเด็็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ�
พระบรมราชิน่นาถื พระบรมราชชนน่พันปีหลวง และเพ่�อให้ผ่้ป่วยู่
กระจกตาพิการท่�รอผ�าตัด็ได็้รับการผ�าตัด็เปล่�ยู่นกระจกตา โด็ยู่ม่
ระยู่ะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2564) ทั�งน่� ฝึ่ายู่ปฏิิบัติการศ่นยู่์ด็วงตา
สภากาชาด็ไทยู่ จ่ง ได็้ จั ด็ โครงการฝึึ ก อบรมเชิ ง ปฏิิ บั ติ ก ารเชิ ง รุ ก
“เทคนิคการเจรจาขึ้อรับบริจาคด็วงตาจากญาติผ่้เส่ยู่ช่วิตและการ
จัด็เก็บด็วงตา” สำาหรับบุคลากรในโรงพยู่าบาลเคร่อขึ้�ายู่ทั�วประเทศ
เพ่อ� เพิม� พ่นทักษะความร่ค้ วามสามารถืในการเจรจาและจัด็เก็บด็วงตา
จากผ่้เส่ยู่ช่วิต โด็ยู่เขึ้้ารับการฝึึกอบรม ณ์ ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่
ทัง� น่� ผลการปฏิิบตั งิ านม่บคุ ลากรหน�วยู่งานเคร่อขึ้�ายู่เขึ้้ารับการอบรม
ตัง� แต�ปี พ.ศ. 2559 - 2563 จำานวน 168 คน จากโรงพยู่าบาล 105 แห�ง
ทั�วประเทศ
กิจักรรมประจัำ�ปี พิ.ศ. 2563

วันท่� 9 มกราคม พ.ศ. 2563 นางสาวสุภาพร บุญยู่ั�งยู่่น รองผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ เป็นวิทยู่ากร
บรรยู่ายู่เร่�อง “ขึ้้าราชการยูุ่คใหม� : การม่จิตกุศลในการบริจาคด็วงตา” ในโครงการปฐมนิเทศขึ้้าราชการใหม�
“หลักส่ตรการเป็นขึ้้าราชการท่�ด็่” ขึ้องกระทรวงสาธิารณ์สุขึ้ รุ�นท่� 3 ประจำาปี 2563 ม่ผ่้เขึ้้ารับการอบรม จำานวน 70 คน
ณ์ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั�น 1 วิทยู่าลัยู่พยู่าบาลบรมราชชนน่สระบุร่ จังหวัด็สระบุร่
ทั�งน่� ม่ผ่้แสด็งความจำานงบริจาคด็วงตา จำานวน 15 รายู่
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วันท่� 13 ม่นาคม พ.ศ. 2563 พันตำารวจตร่เชาวลิต สิงห์เจริญ ประธิานฝึ่ายู่ฆ์ราวาส นำาผ่้บริหารและเจ้าหน้าท่�
ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ ประกอบพิธิ่เปิด็โครงการ “จากวันพระ…ถื่งวันพ�อ ร�วมทอด็ผ้าป่าด็วงตามหากุศล”
โด็ยู่ได็้รบั ความกรุณ์าจากพระราชญาณ์กว่ ผ่ช้ ว� ยู่เจ้าอาวาสวัด็พระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธิานฝึ่ายู่สงฆ์์ เพ่�อถืวายู่เป็น
พระราชกุศลแด็�พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภ่มิพลอด็ุลยู่เด็ชมหาราช บรมนาถืบพิตร โครงการน่ไ� ด็้จด็ั ทำาขึ้่น� ต�อเน่อ� ง
เป็นปีท�่ 11 (ตัง� แต�วนั ท่� 13 ม่นาคม - วันท่� 5 ธิันวาคม พ.ศ. 2563) ม่เป้าหมายู่จัด็หาผ่้แสด็งความจำานงบริจาคด็วงตาตามโครงการฯ
จำานวน 65,000 รายู่ จัด็ขึ้่�น ณ์ ลานกิจกรรมวัด็พระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

วันท่� 5 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ จัด็พิธิ่ทอด็ผ้าป่าใบแสด็งความจำานงบริจาคด็วงตา
ในโครงการ “จากวันพระ...ถื่งวันพ�อ ร�วมทอด็ผ้าป่าด็วงตามหากุศล ปีท�่ 11” เพ่อ� ถืวายู่เป็นพระราชกุศลแด็�
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภ่มพิ ลอด็ุลยู่เด็ชมหาราช บรมนาถืบพิตร และเพ่อ� รณ์รงค์เชิญชวนประชาชน
แสด็งความจำานงบริจาคด็วงตาให้แก�สภากาชาด็ไทยู่ ทัง� น่� ผลการปฏิิบตั งิ านตลอด็โครงการฯ ม่ผแ้่ สด็งความจำานงบริจาคด็วงตา
จำานวน 48,790 จัด็ขึ้่�น ณ์ วัด็พระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
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วันท่� 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ จัด็พิธิ่บำาเพ็ญกุศลเพ่�ออุทิศส�วนกุศลให้แก�
ผ่้อุทิศด็วงตาท่�ถื่งแก�กรรม และในวาระครบรอบการก�อตั�งศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ 55 ปี โด็ยู่ได็้รับความเมตตา
จากพระธิรรมบัณ์ฑูิต เจ้าอาวาสวัด็พระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธิานฝึ่ายู่สงฆ์์ และนายู่แผน วรรณ์เมธิ่
เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานฝึ่ายู่ฆ์ราวาส ทั�งน่� การจัด็พิธิ่บำาเพ็ญกุศลฯ ได็้จัด็ขึ้่�นเป็นการภายู่ในและ
งด็การเชิญทายู่าทผ่้อุทิศด็วงตาเขึ้้าร�วมพิธิ่ เน่�องจากสถืานการณ์์ขึ้องโรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ์ ห้องพิธิ่ 3/1 ชั�น 3 ต่กวชิรญาณ์วงศ์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์

วันท่� 12 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 นายู่เตช บุนนาค ผ่้ช�วยู่เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ ฝึ่ายู่บริหาร มอบใบประกาศเก่ยู่รติคุณ์
ให้แก�เหล�ากาชาด็จังหวัด็ ท่�ม่ผลงานการรณ์รงค์เชิญชวนประชาชนแสด็งความจำานงบริจาคด็วงตาและ
บันท่กขึ้้อม่ลในระบบฐานขึ้้อม่ลขึ้องศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ จำานวน 2,000 รายู่ขึ้่�นไปจำานวน 4 จังหวัด็
ประกอบด็้วยู่ เหล�ากาชาด็จังหวัด็สุพรรณ์บุร่ เหล�ากาชาด็จังหวัด็เช่ยู่งใหม� เหล�ากาชาด็จังหวัด็บุรร่ มั ยู่์ และเหล�ากาชาด็
จังหวัด็กำาแพงเพชร ณ์ ห้องแกรนด็์บอลร่ม A โรงแรมแมนด็าริน กรุงเทพฯ
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วันท่� 14 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 นายู่แผน วรรณ์เมธิ่ เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ พร้อมด็้วยู่ ผศ.พญ.ลลิด็า ปริยู่กนก
ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ และนพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะสภากาชาด็ไทยู่
รับมอบเงินบริจาคจากล่กค้ากลุ�มทร่ผ�าน SMS ระบบทร่ม่ฟ้ เอช รวมถื่งแอปพลิเคชันทร่มันน่� วอลเล็ท และการเปล่�ยู่นทร่พอยู่ท์
แทนเงินบริจาค จำานวน 3,293,942 บาท ในโครงการ “Let Them See Love 2020” ปีท่� 14 โด็ยู่ม่คุณ์รุ�งฟ้้า เก่ยู่รติพจน์
ผ่้บริหารด็้านโครงการพิเศษ เคร่อเจริญโภคภัณ์ฑู์ และผ่้ช�วยู่บริหารงานประธิานคณ์ะกรรมการบริหาร กลุ�มทร่
เป็นผ่้แทนส�งมอบ ณ์ ห้องประชุม ชั�น 9 ศ่นยู่์บริการโลหิตแห�งชาติ สภากาชาด็ไทยู่

การบันทึกเทปโทรทัศน์ในราย์การ “คุ่ย์กับหิมอ”

ครัง� ท่� 1 เม่อ� วันท่� 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผ่ช้ ว� ยู่ศาสตราจารยู่์
แพทยู่์หญิงลลิด็า ปริยู่กนก ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่
บันท่กเทปโทรทัศน์ในรายู่การ “คุยู่กับหมอ” ณ์ ห้องบันท่กเทป
โทรทัศน์ ชั�น 5 บริษัท ทร่ วิชั�นส์ จำากัด็ (มหาชน) อาคารทิปโก้ โด็ยู่ม่
ทั น ตแพทยู่์ ห ญิ ง กิ ต ติ ลั ก ษณ์์ จุ ล ลั ษ เฐ่ ยู่ ร เป็ น ผ่้ ด็ำา เนิ น รายู่การ
สั ม ภาษณ์์ ออกอากาศทางช� อ ง ทร่ วิ ชั� น ส์ (TNN2) ในประเด็็ น
ท่�น�าสนใจ ประกอบด็้วยู่ เร่�องความร่้เก่�ยู่วกับ โรคกระจกตาพิการ
ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ในสถืานการณ์์โควิด็ การเตร่ยู่มกระจกตาบริจาคชนิด็แยู่กชั�นกระจกตา (Pre-cut)
ก�อนจัด็สรรให้จักษุแพทยู่์ ช�องทางการแสด็งความจำานงบริจาคด็วงตา งานวันศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปี
พ.ศ. 2563 และการเชิญชวนประชาชนแสด็งความจำานงบริจาคด็วงตาให้แก�ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่
ครัง� ท่� 2 เม่อ� วันท่� 3 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 ผ่ช้ ว� ยู่ศาสตราจารยู่์ แพทยู่์หญิงลลิด็า ปริยู่กนก ผ่อ้ าำ นวยู่การ
ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่ บันท่กเทปโทรทัศน์ในรายู่การ “คุยู่กับหมอ” ณ์ ห้องบันท่กเทปโทรทัศน์ ชั�น 5 บริษัท
ทร่ วิชนั� ส์ จำากัด็ (มหาชน) อาคารทิปโก้ โด็ยู่ม่ทนั ตแพทยู่์หญิง กิตติลกั ษณ์์ จุลลัษเฐ่ยู่ร เป็นผ่ด็้ ำาเนินรายู่การสัมภาษณ์์
ออกอากาศทางช�อง ทร่วชิ นั� ส์ (TNN2) ในประเด็็นท่น� า� สนใจ ประกอบด็้วยู่ความร่เ้ ก่ยู่� วกับศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่
และโรคกระจกตาพิการ การนำาเทคโนโลยู่่ใหม�ๆ เขึ้้ามาใช้ในศ่นยู่์ด็วงตา โครงการ “จากวันพระ...ถื่งวันพ�อ ร�วม
ทอด็ผ้าป่าด็วงตามหากุศล ปีท่� 11 และช�องทางการแสด็งความจำานงบริจาคด็วงตาให้แก�ศ่นยู่์ด็วงตาสภากาชาด็ไทยู่
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ศั่นัยุ์ริับบริิจั�ค์อวัยุวะ

วัิสัย์ทัศน์

เป็นศ่นยู่์บริการอวัยู่วะและเน่�อเยู่่�อระด็ับชาติ โด็ยู่เป็นองค์กรหลักท่�มุ�งด็ำาเนินการเพ่�อให้ม่การบริจาค
อวัยู่วะและเน่�อเยู่่�ออยู่�างเพ่ยู่งพอต�อการปล่กถื�ายู่อวัยู่วะภายู่ในประเทศ ม่การจัด็สรรด็้วยู่ความเป็นธิรรมและเป็นท่�
ยู่อมรับขึ้องวงการแพทยู่์และสังคม ภายู่ใต้คุณ์ภาพและการบริหารงานในระด็ับมาตรฐานสากล ตลอด็จนมุง� มัน� ท่�จะ
ยู่กระด็ับส่�ความเป็นผ่้นำาในภ่มิภาคเอเช่ยู่
พั นธกิจ

1. กำาหนด็นโยู่บายู่และยูุ่ทธิศาสตร์ด็้านการบริการอวัยู่วะและเน่�อเยู่่�อขึ้องประเทศ ประสานงาน ร�วมม่อ
กับเคร่อขึ้�ายู่ปล่กถื�ายู่อวัยู่วะในระด็ับภ่มิภาคและระด็ับโลก
2. ระด็มการบริจาคอวัยู่วะและเน่�อเยู่่�ออยู่�างเพ่ยู่งพอ ด็้วยู่การให้ความร่้ และสร้างความเขึ้้าใจสำาหรับ
ประชาชน โด็ยู่ส�งเสริมให้ทกุ ภาคส�วนม่ความร่ค้ วามเขึ้้าใจท่ถื� ก่ ต้อง ม่จติ สำาน่กท่ด็� ต่ อ� การบริจาคอวัยู่วะ และให้มส่ ว� น
ร�วมในการพัฒนาเคร่อขึ้�ายู่การบริจาคอวัยู่วะทั�วประเทศ
3. กำากับด็่แลการบริจาคและปล่กถื�ายู่อวัยู่วะและเน่�อเยู่่�อตามบทบาทท่�กฎหมายู่และแพทยู่สภากำาหนด็
เพ่�อให้ม่ธิรรมาภิบาล เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักจริยู่ธิรรมสากล โด็ยู่ไม�ม่การซึ่่�อขึ้ายู่อวัยู่วะ เพ่�อเป็นช�องทาง
ทางการค้า และไม�ม่การละเมิด็สิทธิิมนุษยู่ชนซึ่่�งม่ผลต�อการตัด็สินใจขึ้องผ่้บริจาค
4. พัฒนาระบบการบริจาคอวัยู่วะและเน่อ� เยู่่อ� ให้มก่ ารบริหารจัด็การอยู่�างม่ประสิทธิิภาพ เพ่อ� ก้าวส่ค� วาม
เป็นผ่น้ ำา โด็ยู่จัด็สรรอวัยู่วะอยู่�างเป็นธิรรม เสมอภาค โปร�งใส ตรวจสอบได็้ และถื่กต้องตามหลักวิชาการพร้อมให้การ
สนับสนุนกระบวนการบริจาคและปล่กถื�ายู่อวัยู่วะ รวมทั�งพัฒนาระบบเฝึ้าระวังและติด็ตามผลการปล่กถื�ายู่อวัยู่วะ
และเน่�อเยู่่�อ

นโย์บาย์

ส�งเสริมสนับสนุนให้ม่การบริจาคอวัยู่วะให้มากเพ่ยู่งพอต�อการปล่กถื�ายู่อวัยู่วะภายู่ในประเทศ จัด็สรร
อวัยู่วะท่�ได็้รับบริจาคอยู่�างเป็นกลาง เสมอภาค โด็ยู่ไม�ม่การซึ่่�อขึ้ายู่อวัยู่วะและให้ได็้รับประโยู่ชน์ส่งสุด็ต�อการนำา
อวัยู่วะต�างๆ ไปใช้
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โคำรงก�รและกิจักรรมพิิ เศษ ประจัำ�ปี พิ.ศ. 2563
1. ด้านวัิชาการ

วันท่� 21 มกราคม พ.ศ. 2563 ผ่้อำานวยู่การ รองผ่้อำานวยู่การ หัวหน้าฝึ่ายู่บริหารงานทั�วไป และหัวหน้าฝึ่ายู่ปฏิิบัติการ
ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ พร้อมกรรมการผ่้ทรงคุณ์วุฒิ ได็้ตรวจรับรองโรงพยู่าบาลมหาราชนครราชส่มา ซึ่่�งสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ เพ่�อปล่กถื�ายู่ไต ณ์ ห้องประชุมหลวงพ�อกัณ์หา สุขึ้กาโม โรงพยู่าบาลมหาราชนครราชส่มา

วันท่� 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ผ่้อำานวยู่การ รองผ่้อำานวยู่การ หัวหน้าฝึ่ายู่บริหารงานทั�วไป และหัวหน้าฝึ่ายู่ปฏิิบัติการ
ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ พร้อมกรรมการผ่้ทรวงคุณ์วุฒิ ได็้ตรวจรับรอง โรงพยู่าบาลสระบุร่ ซึ่่�งสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ เพ่�อปล่กถื�ายู่ไต ณ์ ห้องประชุมพล.อ.อ.เกษตร-คุณ์หญิงวันทนา โรจนนิล โรงพยู่าบาลสระบุร่

วันท่� 20 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 ผ่้อำานวยู่การ หัวหน้าฝึ่ายู่ปฏิิบัติการ ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ ร�วมงานประชุมวิชาการ
ศัลยู่ศาสตร์ หัวใจ ม.อ. ครั�งท่� 2 เร่�อง “การพัฒนาระบบบริจาคอวัยู่วะและการปล่กถื�ายู่อวัยู่วะ” ณ์ ห้องประชุมเฉลิมพระบารม่
ชั�น 14 อาคารเฉลิมพระบารม่ โรงพยู่าบาลสงขึ้ลานครินทร์ คณ์ะแพทยู่ศาสตร์ มหาวิทยู่าลัยู่สงขึ้ลานครินทร์
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วันท่� 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผ่้อำานวยู่การ ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ เปิด็การอบรมการพัฒนาระบบการบริจาคอวัยู่วะ
และเน่�อเยู่่�อ โด็ยู่สามารถืจัด็สรรอวัยู่วะอยู่�างเป็นธิรรม เสมอภาค โปร�งใส ตรวจสอบได็้ เพ่�อการบริหารจัด็การ
อยู่�างม่ประสิทธิิภาพ โด็ยู่เปิด็อบรมให้แก�บุคลากรท่�ทำางานด็้านการประสานงานปล่กถื�ายู่อวัยู่วะ เป็นรุ�นท่� 3
ณ์ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิม บ่รณ์ะนนท์ ชั�น 4 สภากาชาด็ไทยู่

วันท่� 14 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 ศาสตราจารยู่์พิเศษ เรวัต ฉำ�าเฉลิม ประธิานกรรมการกฎหมายู่ ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ
เป็นประธิานเปิด็ประชุมคณ์ะกรรมการร�างพระราชบัญญัติการบริจาคและปล่กถื�ายู่อวัยู่วะ โด็ยู่ม่ผ่้อำานวยู่การ รองผ่้อำานวยู่การ
ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ และผ่้ทรงคุณ์วุฒิ เขึ้้าร�วมประชุมเพ่�อร�วมพิจารณ์าความจำาเป็นในการจัด็ทำาร�างพระราชบัญญัติการบริจาค
และปล่กถื�ายู่อวัยู่วะ ณ์ ห้องประชุมศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ ชั�น 5 อาคารเทิด็พระเก่ยู่รติสมเด็็จพระญาณ์สังวรฯ

2. ด้านประชาสัมพั นธ์

2.1 โคืรงการบริจาคือวัยู่วะเฉุลิมพระเกียู่รติ์ิ พระบาทสมเด็็จพระปรเมน้ทรรามาธิิบด็ีศรีสน้ิ ทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้าเจ้าอยู่่ห� วั ใน้โอกาสฉุลองพระราชิพิธิบี รมราชิาภิเษก พุทธิศักราชิ 2562 (ติ์�อเน้ือ� งถัึงธิัน้วาคืม
2563)
ศ่นยู่์รบั บริจาคอวัยู่วะสภากาชาด็ไทยู่ ได็้จด็ั โครงการบริจาค
อวัยู่วะเฉลิมพระเก่ยู่รติพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็่
ศร่สินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว ในโอกาสฉลอง
พระราชพิธิ่บรมราชาภิเษก พุทธิศักราช 2562 โด็ยู่ม่ระยู่ะเวลา
ในการด็ำาเนินงาน ตั�งแต�วันท่� 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถื่ง 31 ธิันวาคม
พ.ศ. 2563
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รณ์รงค์ให้ประชาชนได็้เห็นความสำาคัญขึ้อง
การบริจาคอวัยู่วะภายู่ใต้คอนเซึ่็ปต์ว�า “JUST SAY
YES” และยู่ั ง ได็้ จั ด็ ทำา ภาพยู่นตร์ ชุ ด็ “หั ว ใจว� า ง”
ซึ่่�งเป็นผลงานขึ้องนักศ่กษามหาวิทยู่าลัยู่กรุงเทพ ท่�นำา
กลับมาสร้างใหม�ให้ม่ร่ปแบบท่�ทันสมัยู่ขึ้่�น จัด็ทำาโด็ยู่
คณ์ะกรรมการส�งเสริมกิจการศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ
เริ�มออกอากาศตั�งแต�วันท่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เป็ น ต้ นไป และได็้ ร ณ์รงค์ ร� ว มกั น แสด็งความจำา นงบริ จาคอวั ยู่ วะผ� า นแอปพลิ เ คชั น “บริ จาคอวั ยู่ วะ” ซึ่่� ง ม่
ผ่้แสด็งความจำานงบริจาคอวัยู่วะผ�านแอปพลิเคชัน ตั�งแต�วันท่� 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถื่ง 31 ธิันวาคม พ.ศ. 2563
จำานวน 71,187 รายู่ และตลอด็โครงการม่ผแ่้ สด็งความจำานงบริจาคอวัยู่วะจำานวน 162,258 รายู่ เกินกว�าเป้าหมายู่
ท่�ตั�งไว้ 150,000 รายู่
2.2 โคืรงการ Tag for life
ศ่นยู่์รับบริจาคอวัยู่วะ ร�วมกับบริษัท ล่โอ
เบอร์ เ น็ ท ท์ (ประเทศไทยู่) จำา กั ด็ จั ด็ ทำา โครงการ
Tag for life (#Tagforlife #tagforlife_heart
#tagforlife_liver) เป็ น โครงการท่� จั ด็ ขึ้่� น เพ่� อ ให้
ความร่้ กระตุน้ ให้คนหันมา เห็นความสำาคัญและบริจาค
อวัยู่วะมากขึ้่น� โด็ยู่จัด็ทำาในร่ปแบบการประชาสัมพันธิ์
ผ�านทางอินสตาแกรมส�วนตัวขึ้องศิลปิน และด็ารา อาทิ คุณ์ฝึน ธินสุนธิร คุณ์เขึ้มนิจ จามิกรณ์์ คุณ์อรเณ์ศ
ด็่คาบาเลส คุณ์ศรัณ์ยู่่ วินัยู่พานิช คุณ์เจนน่� ปาหนัน ซึ่่�งได็้มาร�วมประชาสัมพันธิ์โครงการน่�ผ�านทางอินสตาแกรม
ส�วนตัวขึ้องแต�ละท�าน โครงการเริ�มประชาสัมพันธิ์ ตั�งแต�วันท่� 30 ม่นาคม – 30 เมษายู่น พ.ศ. 2563 เป็นเวลา
1 เด็่อน ม่ด็ารา นักแสด็ง ท่�ร�วมประชาสัมพันธิ์ Tag ผ�าน Instagram จำานวน 41 คน ม่ผ่้บริจาคออนไลน์ 3,042 คน
2.3 โคืรงการ Let Them See Love 2020
ศ่นยู่์รบั บริจาคอวัยู่วะร�วมกับเคร่อเจริญโภคภัณ์ฑู์ และบริษทั ทร่ คอร์ปอเรชัน� จำากัด็ (มหาชน) รณ์รงค์
เร่อ� งการบริจาคอวัยู่วะและด็วงตาผ�าน “รายู่การคิด็เพ่อ� ช่วติ ยู่ัง� ยู่่น” ทางเฟ้ซึ่บุก๊ CP for Sustainability หร่อเว็บไซึ่ต์
www.letthemseelove.com และในปีน่�ได็้จัด็ทำาภาพยู่นตร์โฆ์ษณ์าชุด็ “เม่�อทำาเต็มท่�จะไม�ม่คำาว�าส่ญเปล�า”
ออกอากาศตั�งแต�วันท่� 11 - 28 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 โด็ยู่ภาพยู่นตร์น�ส่ ร้างเพ่�อเป็นกำาลังใจให้กับท่มแพทยู่์ และ
บุคลากรทางการแพทยู่์ท�ัวประเทศ ให้เขึ้้าใจถื่งภาระหน้าท่�ในการรักษาคนไขึ้้ทุกคนอยู่�างเต็มท่� เพราะท่�สุด็แล้ว
ความพยู่ายู่ามก็ไม�จบด็้วยู่คำาว�าส่ญเปล�าแน�นอน และยู่ังคงช�วยู่รณ์รงค์บริจาคทุนทรัพยู่์ สมทบทุนค�าใช้จ�ายู่
ในกระบวนการบริจาคอวัยู่วะและด็วงตาอยู่�างต�อเน่�อง
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3. ด้านบริการ

3.1 รับบริจาคือวัยู่วะจากผู้่เ้ สียู่ชิีวติ์ิ และจัด็สรรอวัยู่วะทีไ� ด็้รบั บริจาคืน้ำาไปปล่กถั�ายู่แก�ผู้ป้่ ว่ ยู่ทัว� ประเทศ ด็ังน้ี�
พ.ศ.

การปล่กถั�ายู่อวัยู่วะ
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่ไต
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่ตับ
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่หัวใจ
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่ปอด็
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่ไต-ตับ
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่ไต-ตับอ�อน
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่ไต-หัวใจ
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่หัวใจ-ปอด็
ผ่้ป่วยู่ได็้รับการปล่กถื�ายู่หัวใจ-ตับ-ไต
รวม

2559

2560

2561

2562

2563

รวม

414
79
15
2
2
-

543
105
20
1
1

473
78
26
4
4
-

552
94
30
4
3
1
1
-

569
88
30
6
1
2
1
-

2,551
44
121
1
16
10
3
2
1

512

670

585

685

697

3,149

2559

2560

2561

2562

2563

รวม

349
91
278
6
2
726

642
99
365
13
1,119

390
42
322
1
755

366
51
354
6
2
779

529
135
383
18
4
1,069

2,276
418
1,702
44
8
4,448

2559

2560

2561

2562

2563

รวม

26
29
6
1
62

37
35
30
2
104

32
41
33
1
107

18
16
20
1
55

40
17
17
4
78

153
138
106
9
406

3.2 รับบริจาคืและจัด็เก็บเน้ื�อเยู่ื�อ ด็ังน้ี�
พ.ศ.

ชิน้ิด็ของเน้ื�อเยู่ื�อ
ผิวหนัง (ขึ้วด็)
ลิ�นหัวใจ (ลิ�น)
ด็วงตา (ด็วง)
กระด็่ก (รายู่)
หลอด็เล่อด็ (ชิ�น)
รวม

3.3 ให้บริการเน้ื�อเยู่ื�อแก�ผู้่้ป่วยู่ทั�วประเทศ ด็ังน้ี�
พ.ศ.

เน้ื�อเยู่ื�อ
ลิ�นหัวใจพัลโมนาร่
ลิ�นหัวใจเอออร์ติก
ผิวหนัง
หลอด็เล่อด็
รวม
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3.4 รับแสด็งคืวามจำาน้งบริจาคือวัยู่วะจากผู้่้มีจิติ์ศรัทธิาทั�วประเทศ ด็ังน้ี�
พ.ศ.

แหล�งที�มา
เหล�ากาชาด็/กิ�งกาชาด็อำาเภอ
ไปรษณ์่ยู่์
แอปพลิเคชัน “บริจาคอวัยู่วะ”/เว็บไซึ่ต์
ออกหน�วยู่นอกสถืานท่�
กรมการปกครอง
ในสถืานท่�
รวม
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2559

2560

2561

2562

2563

22,293 36,219 55,971 57,416 38,781
19,438 31,580 23,876 27,974 14,939
6,272 64,915
11,317 10,291 10,062 9,682
3,370
8,376
6,488 4,712
2,063
2,833 3,170
3,617 3,336
2,372
55,881 89,636 100,014 109,392 126,440

รวม

210,680
117,807
71,187
44,722
21,639
15,328
481,363

สำถิ่�บันัก�ริพิยุ�บ�ลุ่ศัริีสำวริินัทิริ�
สำภ�ก�ช�ดไทยุ
วัิสัย์ทัศน์ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565)

“เป็นสถืาบันการศ่กษาชัน� นำาระด็ับเอเช่ยู่ ผลิตพยู่าบาลนักปฏิิบตั เิ ชิงรุก เป็นผ่น้ ำาด็้านวิชาการและนวัตกรรม
เพ่�อสังคม”
พั นธกิจ

ขึ้องสถืาบัน

1. สร้างบัณ์ฑูิตพยู่าบาลให้เป็นนักปฏิิบตั เิ ชิงรุก ม่คณ์
ุ ภาพมาตรฐานระด็ับสากล และม่อตั ลักษณ์์บณ์
ั ฑูิต

2. สร้างองค์ความร่้ นวัตกรรม ท่�เป็นประโยู่ชน์ต�อการพัฒนาด็้านสุขึ้ภาพขึ้องประเทศ และสอด็คล้อง
กับจุด็เน้นขึ้องสถืาบัน
3. บริการวิชาการและวิชาช่พท่ม� งุ� สร้างทางเล่อกด็้านสุขึ้ภาพให้แก�สงั คม ด็้วยู่เคร่อขึ้�ายู่ความร�วมม่อกับ
ภาครัฐ เอกชน สถืาบันการศ่กษาทั�งในและต�างประเทศ เพ่�อสร้างความเขึ้้มแขึ้็งด็้านสุขึ้ภาพขึ้องสังคม
4. สร้างเสริมความเขึ้้าใจในคุณ์ค�า ความสำาน่ก และความภ่มิใจในภ่มิป่ญญาไทยู่ วัฒนธิรรมไทยู่ และ
การนำาปรัชญาขึ้องเศรษฐกิจพอเพ่ยู่งมาส่�การด็ำารงช่วิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขึ้่ด็ความสามารถืในการบริหารจัด็การองค์กรแบบยู่ัง� ยู่่นด็้วยู่หลักธิรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ขึ้องเศรษฐกิจพอเพ่ยู่ง
สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ ยู่กฐานะมาจากวิทยู่าลัยู่พยู่าบาลสภากาชาด็ไทยู่
ตามพระราชบัญญัติสถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ พ.ศ. 2559 เพ่�อจัด็การศ่กษา วิจัยู่ ส�งเสริม
และพัฒนาวิชาการและวิชาช่พชั�นส่งด็้านการพยู่าบาล ตลอด็จนศาสตร์ท่�เก่�ยู่วขึ้้อง ให้บริการทางวิชาการแก�สังคม
และทะนุ บำารุ งศิ ล ปวั ฒ นธิรรมตามพั นธิกิ จขึ้องสถืาบั นอุ ด็ มศ่ ก ษา ด็ำา รงไว้ ซึ่่� ง เอกลั ก ษณ์์ ขึ้ องสภากาชาด็ไทยู่
เพ่�อประโยู่ชน์ต�อชุมชนและสังคม ซึ่่�งนำาไปส่�การพัฒนาประเทศ โด็ยู่สถืาบันม่ผลการด็ำาเนินงานตามพันธิกิจ
ประจำาปี พ.ศ. 2563 ด็ังน่�
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พั นธกิจที� 1

สร้างบัณฑ์ิตพย์าบาลุ่ใหิ้เป็นนักปฏิิบัติเชิงร่ก มีคุ่ณภาพ
มาตรฐานระดับสากลุ่ แลุ่ะมีอัตลุ่ักษ์ณ์บัณฑ์ิตของสถุาบัน

การผลุ่ิตบ่คุลุ่ากรทางการพย์าบาลุ่ ระดับปริญญาตรี

ในปีการศ่กษา 2563 หลักส่ตรพยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑูิต ขึ้องสถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่
ม่นักศ่กษาใหม� จำานวน 209 คน ม่นักศ่กษารวมทั�งหมด็ จำานวน 821 คน และนักศ่กษาท่�สำาเร็จการศ่กษา จำานวน
200 คน โด็ยู่บัณ์ฑูิตพยู่าบาลสอบผ�านทุกรายู่วิชาขึ้องการสอบขึ้่�นทะเบ่ยู่นประกอบวิชาช่พการพยู่าบาลและ
การผด็ุงครรภ์ขึ้องสภาการพยู่าบาลในปีแรก เฉล่ยู่� 3 ปีการศ่กษา (ปีการศ่กษา 2560 ถื่ง 2562) คิด็เป็นร้อยู่ละ 99.49

วันท่� 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็่ศร่สินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว
ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าฯ ให้สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
เสด็็จพระราชด็ำาเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก�ผ่้สำาเร็จการศ่กษาหลักส่ตรพยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑูิต
สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ ประจำาปีการศ่กษา 2562 จำานวน 200 คน
ณ์ ห้องประชุม Auditorium ชั�น 12 อาคารภ่มิสิริมังคลานุสรณ์์ โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์

การผลุ่ิตบ่คุลุ่ากรสาขาพย์าบาลุ่ศาสตร์ ระดับบัณฑ์ิตศึกษ์า

ในปีการศ่กษา 2563 หลักส่ตรพยู่าบาลศาสตรมหาบัณ์ฑูิต ขึ้องสถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา
สภากาชาด็ไทยู่ ม่นักศ่กษาใหม� จำานวน 10 คน ได็้แก� สาขึ้าวิชาการพยู่าบาลผ่้ใหญ�และผ่้ส่งอายูุ่ จำานวน 7 คน และ
สาขึ้าการพยู่าบาลเด็็ก จำานวน 3 คน
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วันท่� 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 การนำาเสนอผลงานนวัตกรรมจากการเร่ยู่นร่้ร่ปแบบ
Worked Integrated Learning /Active Learning ในรายู่วิชาปฏิิบัติการพยู่าบาลผ่้ใหญ�และผ่้ส่งอายูุ่ขึ้�นั ส่ง 2

วันท่� 1 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ ได็้รับรางวัล โครงการจิตอาสาระด็ับด็่เด็�น
จากการส�งผลงานโครงการค�ายู่อาสา พัฒนาชุมชน ผ่้คนใส�ใจ รับม่อสาธิารณ์ภัยู่ ห�วงใยู่สุขึ้ภาพเขึ้้าประกวด็
โครงการ GE ชวนคุณ์ทำาด็่เพ่�อสังคม ปี พ.ศ. 2563 ซึ่่�งจัด็โด็ยู่ สำานักงานหมวด็วิชาศ่กษาทั�วไป มหาวิทยู่าลัยู่ราชภัฏิจันทรเกษม
โด็ยู่ม่การประกาศผลผ�านทาง YouTube ช�อง chandrakasem channel Official

นอกจากน่� ยู่ังได็้รับรางวัล โครงการจิตอาสาระด็ับชมเชยู่ ลำาด็ับท่� 1 จากการส�งผลงาน โครงการ STIN อาสาพ่�สอนน้อง
I Can do CPR and Standard First Aid เขึ้้าประกวด็โครงการ GE ชวนคุณ์ทำาด็่เพ่�อสังคม ปี พ.ศ. 2563 อ่กด็้วยู่
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สร้างองคุ์คุวัามร้้ นวััตกรรม ทีเ� ป็นประโย์ชน์ต�อการพั ฒนา
ด้านส่ขภาพของประเทศ แลุ่ะสอดคุลุ่้องกับจ่ดเน้นของสถุาบัน

ในปี พ.ศ. 2563 ม่จำานวนผลงานวิจัยู่ ทุนสนับสนุนการวิจัยู่ บทความวิชาการ และโครงการต�างๆ ด็ังน่�
1. ผลงานต่พิมพ์ ม่บทความวิจัยู่ท่�ต่พิมพ์เผยู่แพร�ในวารสารวิชาการระด็ับนานาชาติ จำานวน 1 เร่�อง
และระด็ับชาติ จำานวน 20 เร่�อง
2. บทความวิชาการท่ต� ่พิมพ์เผยู่แพร�ในวารสารวิชาการระด็ับชาติ จำานวน 26 เร่�อง
3. ทุนการวิจยู่ั และส�งเสริมให้อาจารยู่์ขึ้อรับทุนวิจยู่ั จากหน�วยู่งานภายู่นอกรวมทัง� สนับสนุนทุนการต่พมิ พ์
บทความวิจัยู่ ปีงบประมาณ์ 2563 ได็้แก� ทุนสนับสนุนภายู่ในสถืาบัน จำานวน 5 โครงการ ทุนสนับสนุนภายู่นอก
สถืาบัน จำานวน 15 โครงการ และทุนสนับสนุนการต่พิมพ์บทความวิจัยู่ จำานวน 13 เร่�อง
4. งานวิจัยู่และนวัตกรรมท่�นำาไปใช้ประโยู่ชน์ภายู่นอกสถืาบัน จำานวน 2 เร่�อง

งานวิจัยู่ท่�นำาไปใช้ประโยู่ชน์ภายู่นอกสถืาบัน เร่�อง ประสิทธิิผลขึ้องโปรแกรมการเตร่ยู่มความพร้อมรับสถืานการณ์์แผ�นด็ินไหวขึ้อง
โรงเร่ยู่นระด็ับประถืมวัยู่พ่�นท่�เส่�ยู่ง จังหวัด็เช่ยู่งรายู่ : การศ่กษานำาร�อง
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บริการวัิชาการแลุ่ะวัิชาชีพที�สร้างทางเลุ่ือกด้านส่ขภาพ
แก�สังคุมด้วัย์เคุรือข�าย์คุวัามร�วัมมือ

ในปี พ.ศ. 2563 ม่โครงการบริการวิชาการ/วิชาช่พแก�สังคม ด็ังน่�
1. การส�งเสริมพัฒนาการเด็็กติด็ผ่้ต้องขึ้ัง ในพระด็ำาริพระเจ้าหลานเธิอพระองค์เจ้าพัชรกิติยู่าภา
ในทัณ์ฑูสถืานหญิง 2 แห�ง
2. การจัด็ประชุมวิชาการ/การอบรม เพ่�อพัฒนาศักยู่ภาพบุคลากรสายู่สาขึ้าพยู่าบาลศาสตร์ จำานวน
5 เร่�อง ได็้แก� สถืาบันร�วมกับสมาคมเวชบำาบัด็วิกฤตแห�งประเทศไทยู่ จัด็ประชุมวิชาการ เร่�อง Critical Care
Medicine 2019: Facing the Changes สถืาบันร�วมกับโรงพยู่าบาลบ่เอ็นเอช จัด็อบรม เร่�อง Advance Health
Assessment and Giving Health Information การด็่แลระยู่ะเปล่�ยู่นผ�านและต�อเน่�องในผ่้ส่งอายูุ่โรคเร่�อรัง
การด็่แลแบบบ่รณ์าการระยู่ะ intermediate care ผ่้ป่วยู่โรคเร่�อรังจากโรงพยู่าบาลส่�ชุมชน ประชุมฟ้้�นฟ้่วิชาการ
เร่�อง Updated Competency of Nurse Practitioner in Disruptive World สำาหรับพยู่าบาลเวชปฏิิบัติ และ
พยู่าบาลวิชาช่พ
3. การบริการวิชาการ/วิชาช่พ ขึ้องศ่นยู่์บริการการพยู่าบาลด็้านผ่ส้ ง่ อายูุ่ จำานวน 3 กิจกรรม ได็้แก� กิจกรรม
บริการการพยู่าบาลพัฒนาศักยู่ภาพผ่้ส่งอายูุ่รอบด็้านในชุมชน กิจกรรมประเมินภาวะสุขึ้ภาพในผ่้ส่งอายูุ่ โครงการ
บ่รณ์าการบริการวิชาการกับเคร่อขึ้�ายู่

กิจกรรมบริการการพยู่าบาลพัฒนาศักยู่ภาพผ่้ส่งอายูุ่รอบด็้านในชุมชน ณ์ ชุมชนด็ารุ้นนาซึ่่ฮะห์ แขึ้วงลำาผักช่ เขึ้ตหนองจอก
กรุงเทพฯ เม่�อวันท่� 1 ม่นาคม พ.ศ. 2563 และชุมชนเขึ้ตหนองจอก เม่�อวันท่� 16, 23 และ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563
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4. การบริการวิชาการ/วิชาช่พ ขึ้องศ่นยู่์การเร่ยู่นร่้ด็้านบาด็แผลออสโตม่ และควบคุมการขึ้ับถื�ายู่ไม�ได็้

วันท่� 10 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 การอบรมเชิงปฏิิบัติการ เร่�อง การด็่แลทวารเท่ยู่ม
ความใส�ใจขึ้องผ่้ด็่แลส่�ผ่้ป่วยู่ ณ์ ศ่นยู่์การเร่ยู่นร่้ด็้านบาด็แผลออสโตม่ และควบคุมการขึ้ับถื�ายู่ไม�ได็้
สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่

5. การบริการวิชาการในกลุ�มผ่้ป่วยู่โรคเร่�อรัง จำานวน 3 กิจกรรม ได็้แก� โครงการให้คำาปร่กษาผ่้ติด็เช่�อ
HIV/AIDS โครงการจิตอาสานักศ่กษาส่�ชุมชนในการป้องกันการติด็เช่�อเอชไอว่ โครงการบริการวิชาการท่�ชุมชน
ต้นแบบ

โครงการบริการวิชาการท่�ชุมชนต้นแบบ เพ่�อส�งเสริมให้ประชาชนในชุมชนม่ส�วนร�วมและพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ในด็้านสุขึ้ภาพ ตามป่ญหาสุขึ้ภาพและความต้องการขึ้องชุมชน และเป็นแหล�งในการศ่กษาวิจัยู่
เร่ยู่นร่้และฝึึกปฏิิบัติขึ้องนักศ่กษาพยู่าบาลขึ้องสถืาบัน ในปี พ.ศ. 2563 ได็้ด็ำาเนินโครงการใน 2 ชุมชน
ค่อ ชุมชนนิมิตใหม� และชุมชนหม่�บ้านพนาสนธิิ�วิลล�า 6 เขึ้ตม่นบุร่ กรุงเทพมหานคร
208

6. การบริการวิชาการด็้านสาธิารณ์ภัยู่ขึ้องศ่นยู่์ฝึึกอบรมด็้านสุขึ้ภาพในงานสาธิารณ์ภัยู่

วันท่� 22 กุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 คณ์ะทำางานศ่นยู่์ฝึึกอบรมด็้านสุขึ้ภาพในงานสาธิารณ์ภัยู่ สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา
สภากาชาด็ไทยู่ จัด็อบรมเชิงปฏิิบัติการ เร่�อง การปฐมพยู่าบาลและการช�วยู่ฟ้้�นค่นช่พ ด็้วยู่เคร่�องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
สำาหรับประชาชน และอาสาสมัคร ณ์ ชุมชนเขึ้ตด็ินแด็ง

7. การอบรมหลักส่ตรการพยู่าบาลเฉพาะทาง จำานวน 1 สาขึ้า รวมผ่้เขึ้้าอบรม จำานวน 23 คน ได็้แก�
สาขึ้าการพยู่าบาลผ่้ป่วยู่โรคหลอด็เล่อด็สมอง

วันท่� 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผ่้เขึ้้าอบรมหลักส่ตรการพยู่าบาลเฉพาะทาง สาขึ้าการพยู่าบาลผ่้ป่วยู่โรคหลอด็เล่อด็สมอง
ศ่กษาด็่งาน ณ์ ศ่นยู่์เวชศาสตร์ฟ้้�นฟ้่ สภากาชาด็ไทยู่ จังหวัด็สมุทรปราการ

8. การเปิด็หลักส่ตรประกาศน่ยู่บัตรผ่ช้ ว� ยู่พยู่าบาล ในปีการศ่กษา 2562 ม่นกั เร่ยู่นหลักส่ตรประกาศน่ยู่บัตร
ผ่้ช�วยู่พยู่าบาล จำานวน 75 คน

วันท่� 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 การปฐมนิเทศผ่้เขึ้้าศ่กษาหลักส่ตรประกาศน่ยู่บัตรผ่้ช�วยู่พยู่าบาล ประจำาปีการศ่กษา 2562
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สร้างเสริมคุวัามเข้าใจในคุ่ณคุ�า คุวัามสำานึก แลุ่ะคุวัามภ้มิใจ
ในภ้มิปญ
ั ญาไทย์ วััฒนธรรมไทย์ แลุ่ะการนำาปรัชญาของ
เศรษ์ฐกิจพอเพี ย์งมาส้�การดำารงชีวัิต ช่มชน แลุ่ะสังคุม

สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ สนับสนุนการด็ำาเนินงานด็้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธิรรม
อยู่�างต�อเน่อ� งให้แก�บคุ ลากรและนักศ่กษา เพ่อ� ปล่กฝึ่งและกระตุน้ จิตสำาน่กในการคงไว้ซึ่ง่� สิง� ด็่งาม และม่คณ์
ุ ค�าความ
เป็นไทยู่ ตลอด็จนจรรโลงจิตใจขึ้องบุคลากรและนักศ่กษาพยู่าบาล

วันท่� 14 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
นายู่กสภาสถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ เสด็็จพระราชด็ำาเนินทรงบาตรพระสงฆ์์
เน่�องในโอกาสวันกำาเนิด็สถืาบัน (106 ปี วิทยู่าลัยู่พยู่าบาลสภากาชาด็ไทยู่)

วันท่� 4 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 นายู่แผน วรรณ์เมธิ่ เลขึ้าธิิการสภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิานในพิธิ่สวมหมวกนักศ่กษาพยู่าบาล
ประจำาปีการศ่กษา 2562 ณ์ หอประชุมศักรินทรภักด็่ ชั�น 3 อาคารสิรินธิรานุสรณ์์ ๖๐ พรรษา
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วันท่� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พิธิ่ถืวายู่เท่ยู่นพรรษา ณ์ วัด็ปทุมวนาราม

วันท่� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พิธิ่ประด็ับเขึ้็มสถืาบันแก�นักศ่กษาพยู่าบาล ชั�นปีท่� 1 หลักส่ตรพยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑูิต
ปีการศ่กษา 2563 โด็ยู่ม่ ผ่้ช�วยู่ศาสตราจารยู่์ ด็ร.วรุณ์ยูุ่พา รอยู่กุลเจริญ อธิิการบด็่สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา
สภากาชาด็ไทยู่ เป็นประธิาน ณ์ ห้องประชุมหม�อมเจ้าหญิงมัณ์ฑูารพ กมลาศน์ สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่
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วันท่� 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 กิจกรรมเทิด็พระเก่ยู่รติเน่�องในวันคล้ายู่วันพระราชสมภพ
สมเด็็จพระศร่นครินทราบรมราชชนน่

วันท่� 27 พฤศจิกายู่น พ.ศ. 2563 สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ ได็้รับรางวัลเชิด็ช่เก่ยู่รติ
“ชมรมศ่นยู่์ครอบครัวพอเพ่ยู่งด็่เด็�นระด็ับอุด็มศ่กษา” อันด็ับ ด็่เยู่่�ยู่ม จากโครงการครอบครัวพอเพ่ยู่งส่�สถืานศ่กษาและชุมชน
ปีการศ่กษา 2562 ณ์ ศ่นยู่์ครอบครัวพอเพ่ยู่ง อิสลามวิทยู่าลัยู่แห�งประเทศไทยู่
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พั นธกิจที� 5

� ย์ืน
พั ฒนาขีดคุวัามสามารถุในการบริหิารจัดการองคุ์กรแบบย์ัง
ด้วัย์หิลุ่ักธรรมาภิบาลุ่แลุ่ะหิลุ่ักปรัชญาของเศรษ์ฐกิจพอเพี ย์ง

วันท่� 6 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ ได็้รับรางวัลรองชนะเลิศอันด็ับ 1
จากการประกวด็ผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยู่ธิรรมทางการพยู่าบาล ประจำาปี พ.ศ. 2563
เน่�องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สภาการพยู่าบาล ณ์ สภาการพยู่าบาล

สถืาบันการพยู่าบาลศร่สวรินทิรา สภากาชาด็ไทยู่ ได็้รับการประเมินคุณ์ธิรรมและความโปร�งใสในการด็ำาเนินงานขึ้อง
หน�วยู่งานภาครัฐ (ITA) จากสำานักงานคณ์ะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำาปีงบประมาณ์
2563 เป็นปีท่� 2 ได็้ระด็ับ A และม่คะแนนส่งกว�าปีท่�ผ�านมา โด็ยู่เป็นสถืาบันท่�ม่คะแนนส่งในลำาด็ับท่� 37 ขึ้องกลุ�มสถืาบัน
อุด็มศ่กษาทั�งประเทศ 83 แห�ง และเป็นลำาด็ับท่� 446 ขึ้องประเทศ จากจำานวนหน�วยู่งานทั�งหมด็ 8,303 หน�วยู่งาน
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ด้านการประกันคุ่ณภาพ

ในปี พ.ศ. 2563 ม่การตรวจประเมินคุณ์ภาพภายู่ในระด็ับหลักส่ตรขึ้องหลักส่ตรพยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑูิต
ปีการศ่กษา 2562 ตามเกณ์ฑู์ AUN-QA Assessment At Programme Level Version 3.0 เม่�อวันท่� 21 - 22
กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ผลการตรวจประเมินในภาพรวม 11 Criteria ม่ระด็ับคะแนนในภาพรวม (Overall Opinion)
อยู่่�ระหว�าง 3 - 4 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7) โด็ยู่คณ์ะกรรมการบริหารหลักส่ตรพยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑูิตได็้นำาเสนอ
สรุปผลการตรวจประเมินคุณ์ภาพภายู่ในระด็ับหลักส่ตรขึ้องหลักส่ตรพยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑูิต ปีการศ่กษา 2562
ตามเกณ์ฑู์ AUN-QA และแผนพัฒนาคุณ์ภาพระด็ับหลักส่ตรขึ้องหลักส่ตรพยู่าบาลศาสตรบัณ์ฑูิต ปีการศ่กษา 2563
ตามเกณ์ฑู์ AUN-QA ในการประชุมคณ์ะกรรมการประกันคุณ์ภาพการศ่กษาและการวิจยู่ั และสภาวิชาการตามลำาด็ับ
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การจั ด็ อบรมเชิ ง ปฏิิ บั ติ ก าร EdPEx Criteria Training สำา หรั บ ผ่้ บ ริ ห ารสถืาบั น โด็ยู่วิ ท ยู่ากร
รองศาสตราจารยู่์ ด็ร.บวร ปภัสราทร ผ่ท้ รงคุณ์วุฒด็ิ า้ น EdPEx สำานักงานปลัด็กระทรวงการอุด็มศ่กษา วิทยู่าศาสตร์
วิจัยู่และนวัตกรรม เม่�อวันท่� 11 ม่นาคม พ.ศ. 2563 ณ์ ห้อง 910 ชั�น 9 อาคารสิรินธิรานุสรณ์์ ๖๐ พรรษา
และวันท่� 29 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ณ์ หอประชุมศักรินทรภักด็่ ชั�น 3 อาคารสิรินธิรานุสรณ์์ ๖๐ พรรษา
ด้านวัิเทศสัมพั นธ์

สถืาบันด็ำาเนินงานด็้านวิเทศสัมพันธิ์อยู่�างต�อเน่�องในการสร้างความสัมพันธิ์และเคร่อขึ้�ายู่กับนานาชาติ
โด็ยู่มุ�งสร้างความเขึ้้มแขึ้็งร�วมกับเคร่อขึ้�ายู่สากลในการร�วมม่อด็้านวิชาการ ด็้านการวิจัยู่ ด็้านบริการวิชาการ และ
การพัฒนาสมรรถืนะขึ้องนักศ่กษา รวมทั�งสนับสนุนให้บุคลากรสถืาบันสามารถืนำาเสนอผลงานวิชาการในเวท่ระด็ับ
นานาชาติ ปี พ.ศ. 2563 สถืาบันม่โครงการวิจัยู่ด็้านผ่้ส่งอายูุ่ท่�ม่ศาสตราจารยู่์ ด็ร.โทโมโกะ คาเมอิ เป็นท่�ปร่กษา
และเป็นผ่้ร�วมวิจัยู่ จากมหาวิทยู่าลัยู่นานาชาติเซึ่นต์ลุคส์ กรุงโตเก่ยู่ว ประเทศญ่�ปุ่น

สถืาบันให้การต้อนรับศาสตราจารยู่์ โทชิกิ มิซึุ่โนะ ผ่้อำานวยู่การศ่นยู่์แลกเปล่�ยู่นทางวิชาการนานาชาติ
และหัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยู่า และ ศาสตราจารยู่์เอโมโตะ อะส่โกะ ศาสตราจารยู่์สาขึ้าการพยู่าบาลผ่้ส่งอายูุ่
คณ์ะพยู่าบาลศาสตร์ และจิฮิโระ ส่จิยู่ะ คณ์ะผ่้ศ่กษา ด็่งานจากมหาวิทยู่าลัยู่การแพทยู่์แห�งเก่ยู่วโต ประเทศญ่�ปุ่น
เพ่อ� แลกเปล่ยู่� นแนวทางความร�วมม่อทางวิชาการระหว�างสถืาบัน ณ์ อาคารเฉลิมพระเก่ยู่รติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
วันท่� 17 มกราคม พ.ศ. 2563
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ม่ลุ่นัิธ์ิสำงเค์ริ�ะห์เด็ก
ข์องสำภ�ก�ช�ดไทยุ
วัิสัย์ทัศน์

เด็็กทุกคนท่�อยู่่�ในความด็่แลขึ้องม่ลนิธิิฯ เติบโตอยู่�างม่คุณ์ภาพ เป็นคนด็่ท่�พ่�งพาตนเองได็้ พร้อมท่�จะทำา
ประโยู่ชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

ภารกิจหิลุ่ัก

1. ให้การสงเคราะห์เด็็กและผ่้เยู่าว์ท่�ถื่กทอด็ทิ�งไว้กับสภากาชาด็ไทยู่ หร่อเด็็กและผ่้เยู่าว์ท่�ครอบครัว
ไม�สามารถืให้การเล่�ยู่งด็่ได็้และยู่กให้ม่ลนิธิิตามกฎหมายู่ รวมทั�งเด็็กและผ่้เยู่าว์กำาพร้าไร้ท่�พ่�งท่�ได็้รับผลกระทบจาก
ภัยู่พิบตั ิ และเด็็กกำาพร้าไร้ทพ่� ง่� ท่บ� ด็ิ ามารด็าเส่ยู่ช่วติ ด็้วยู่โรคติด็ต�อร้ายู่แรง แต�เด็็กต้องไม�ได็้รบั เช่อ� โรคจากบิด็ามารด็า
รวมทั�งเด็็กท่�จำาเป็นต้องได็้รับการคุ้มครองสวัสด็ิภาพ
2. ส�งเสริมการด็่แลสุขึ้ภาพและพัฒนาศักยู่ภาพขึ้องเด็็กและผ่้เยู่าว์ให้ม่คุณ์ภาพช่วิตท่�ด็่ และเติบโต
เป็นผ่้ใหญ�ท่�พ่�งตนเองได็้
ประวััติิคำวั�มเป็นำม�

ปี พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภ่มิพลอด็ุลยู่เด็ชมหาราช บรมนาถืบพิตร
ทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าโปรด็กระหม�อม พระราชทานพระราชทรัพยู่์ ซึ่่�งเป็นรายู่ได็้จากการฉายู่ภาพยู่นตร์
ส�วนพระองค์ ท่�ศาลาเฉลิมกรุง จำานวนประมาณ์ 720,200.50 บาท ให้โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ใช้เป็นทุนประเด็ิม
ในการก�อสร้างต่กวชิราลงกรณ์ เพ่อ� เป็นท่อ� ยู่่อ� าศัยู่ขึ้องเด็็กกำาพร้าอนาถืาในความอุปการะขึ้องโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์
และต� อ มา เม่� อ วั น ท่� 17 กั น ยู่ายู่น พ.ศ. 2524 ได็้ จั ด็ ตั� ง เป็ น ม่ ล นิ ธิิ ส งเคราะห์ เ ด็็ ก ขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
โด็ยู่สมเด็็ จ พระกนิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ
สยู่ามบรมราชกุ ม าร่ ทรงเป็ น
องค์ ป ระธิานและม่ ค ณ์ะกรรมการ
อำานวยู่การด็่แลในการบริหารงาน
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วันท่� 28 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่
เสด็็จพระราชด็ำาเนินไปทรงเป็นประธิานการประชุมกรรมการอำานวยู่การม่ลนิธิสิ งเคราะห์เด็็กขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ ณ์ ต่กวชิราลงกรณ์

ภ�รกิจัที�รับัผ้ิดชอุบั
1. การเลุ่ี�ย์งด้เด็กกำาพร้า

1.1 ติ์ึกวชิิราลงกรณ ภายู่ใน้โรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์
ม่ลนิธิิฯ ได็้ให้การเล่�ยู่งด็่ ส�งเสริมพัฒนาการและอบรมด็้านคุณ์ธิรรม จริยู่ธิรรม แก�เด็็กกำาพร้าท่�มารด็า
คลอด็แล้วทอด็ทิ�งไว้ในโรงพยู่าบาลจุฬาลงกรณ์์ และโรงพยู่าบาลสมเด็็จพระบรมราชเทว่ ณ์ ศร่ราชา ตั�งแต�แรกเกิด็
ถื่ง 7 ปี ตั�งแต�ปี พ.ศ.2524 ถื่งป่จจุบัน พ.ศ. 2563 ม่จำานวน 983 รายู่ เป็นเด็็กชายู่ จำานวน 523 รายู่ และเด็็กหญิง
จำานวน 460 รายู่
นอกจากน่�ยู่ังรับเล่�ยู่งด็่เด็็กท่�ถื่กทอด็ทิ�งจากโรงพยู่าบาลต�างๆ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสด็ิการ
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงขึ้องมนุษยู่์) ท่�ม่ป่ญหาสุขึ้ภาพและสามารถืฟ้้�นฟ้่สุขึ้ภาพได็้ ตั�งแต�
พ.ศ. 2535 ถื่งป่จจุบัน ม่จำานวนทั�งสิ�น 132 รายู่ เป็นเด็็กชายู่ จำานวน 71 รายู่ และเด็็กหญิง จำานวน 61 รายู่
1.2 หม่�บ้าน้เด็็ก จังหวัด็น้คืรปฐม
ม่เด็็กในความด็่แล จำานวน 18 คน เป็นเด็็กชายู่ จำานวน 6 คน และเด็็กหญิง จำานวน 12 คน อายูุ่ 11 ปีขึ้น�่ ไป
พักในบ้าน 3 หลัง ม่ผ่้ด็่แลเด็็ก จำานวน 6 คน ปฏิิบัติงานบ้านละ 2 คน เป็น 2 ผลัด็ เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
16.30 – 08.30 น. และม่แม�ครัว 1 คน ทำาอาหารให้เด็็กและผ่้ด็่แลขึ้อง 2 หม่�บ้าน การเล่�ยู่งด็่เด็็กจะส�งเสริมและ
พัฒนาศักยู่ภาพด็้านการศ่กษา รวมทัง� จัด็กิจกรรมท่เ� หมาะสมกับเด็็ก เช�น ห้องสมุด็ส�งเสริมการอ�าน เร่ยู่นคอมพิวเตอร์
ฝึึกซึ่้อมด็นตร่ไทยู่ เต้นประกอบเพลง เร่ยู่นว�ายู่นำ�า ออกกำาลังกายู่ท่�สวนสาธิารณ์ะเล�นก่ฬาประเภทต�างๆ ในหม่�บ้าน
ประด็ิษฐ์งานศิลปะ ปล่กผักสวนครัว ใส�บาตรและไหว้พระทำาบุญตามวัด็ต�างๆ ทัศนศ่กษาและท�องเท่�ยู่วในชุมชน
เป็นต้น
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1.3 หม่�บ้าน้เด็็กเฉุลิมพระเกียู่รติ์ิ จังหวัด็น้คืรปฐม
ด็้วยู่นางทัศน่ยู่์ ไผทฉันท์ ได็้น้อมเกล้าฯ ถืวายู่ท่�ด็ินจำานวน 23 ไร� 3 งาน 69 ตารางวา ณ์ ตำาบลนครปฐม
อำาเภอเม่องนครปฐม ให้มล่ นิธิฯิ เพ่อ� ก�อสร้างหม่บ� า้ นเด็็กเฉลิมพระเก่ยู่รติ การก�อสร้างได็้แล้วเสร็จ โด็ยู่แบ�งพ่น� ท่เ� ป็น
3 ส�วน
ส�วนท่� 1 บ้านพักเด็็กสำาหรับเด็็กชายู่ท่�ยู่้ายู่มาจากหม่�บ้านเด็็ก
ส�วนท่� 2 อาคารสำาหรับการบริหารและการจัด็กิจกรรมการเร่ยู่นร่้ทฤษฎ่เศรษฐกิจพอเพ่ยู่ง
ส�วนท่� 3 พ่�นท่�สาธิิตโครงการเกษตรทฤษฎ่เศรษฐกิจพอเพ่ยู่ง
เม่�อวันท่� 28 มิถืุนายู่น พ.ศ. 2563 ยู่้ายู่เด็็กชายู่อายูุ่ 12 ปีขึ้่�นไป จากหม่�บ้านเด็็ก จำานวน 16 คน เขึ้้าพัก
ท่�หม่�บ้านเด็็กเฉลิมพระเก่ยู่รติ โด็ยู่ม่ผ่้ด็่แลเด็็ก จำานวน 6 คน ปฏิิบัติงานเป็น 2 ผลัด็ เวลา 8.30 – 16.30 น. และ
16.30 – 8.30 น. การเล่ยู่� งด็่เด็็กจะส�งเสริมและพัฒนาศักยู่ภาพด็้านการศ่กษา ด็ำาเนินการด็้านศ่นยู่์การเร่ยู่นร่เ้ ศรษฐกิจ
พอเพ่ยู่ง รวมทัง� จัด็กิจกรรมท่เ� หมาะสมกับเด็็กวัยู่รุน� ชายู่ เช�น เร่ยู่นคอมพิวเตอร์ เร่ยู่นภาษาอังกฤษ ฝึึกซึ่้อมด็นตร่ไทยู่
เขึ้้าร�วมชมรมบาสเก็ตบอล ฟุ้ตบอล และแบด็มินตัน เร่ยู่นว�ายู่นำ�า ออกกำาลังกายู่ท่�สวนสาธิารณ์ะ เล�นก่ฬาประเภท
ต�างๆ ในหม่บ� า้ น ประด็ิษฐ์งานศิลปะ ใส�บาตรและไหว้พระทำาบุญตามวัด็ต�างๆ ทัศนศ่กษาและท�องเท่ยู่� วในชุมชน เป็นต้น
2. การจัดหิาคุรอบคุรัวับ่ญธรรมใหิ้กับเด็กกำาพร้า

ม่ลนิธิิฯ ได็้จัด็หาครอบครัวบุญธิรรมท่�ม่คุณ์สมบัติเหมาะสมให้กับเด็็กกำาพร้าในความด็่แลขึ้องม่ลนิธิิฯ
ทั�งครอบครัวบุญธิรรมชาวไทยู่ และครอบครัวบุญธิรรมชาวต�างประเทศ โด็ยู่ด็ำาเนินการอยู่�างถื่กต้องตามกฎหมายู่
เพ่อ� ให้เด็็กกำาพร้าขึ้องม่ลนิธิฯิ ได็้เติบโตในครอบครัว ได็้รบั การเล่ยู่� งด็่ ส�งเสริมและพัฒนาศักยู่ภาพตามความสามารถืขึ้องเด็็ก
ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2524 จนถื่งปี พ.ศ. 2563 ม่ลนิธิิฯ ได็้มอบเด็็ก จำานวน 638 รายู่ ให้เป็นบุตรบุญธิรรม
แก�ครอบครัว ชาวไทยู่ จำานวน 110 ครอบครัว และครอบครัวชาวต�างประเทศ จำานวน 528 รายู่ จากผลการติด็ตามเด็็ก
ท่�ได็้รับการอุปการะเป็นบุตรบุญธิรรม ส�วนใหญ�ม่คุณ์ภาพช่วิตท่�ด็่ และเติบโตม่อนาคตท่�ด็่
ในปี พ.ศ. 2563 ม่ลนิธิิฯ ได็้ด็ำาเนินการติด็ตามครอบครัวผ่้ให้กำาเนิด็ให้ได็้พบกับเด็็กท่�เป็นบุตรบุญธิรรม
ขึ้องชาวต�างประเทศ ท่ขึ้� อความร�วมม่อมาได็้ประสบความสำาเร็จ จำานวน 3 รายู่ และด็ำาเนินการเร่อ� งต�างๆ ท่เ� ก่ยู่� วขึ้้อง
กับเด็็กและครอบครัว จำานวน 62 รายู่
3. การติดตามผลุ่การเลุ่ี�ย์งด้เด็กในคุรอบคุรัวัผ้้ใหิ้กำาเนิด

นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ขึ้ องม่ ล นิ ธิิ ฯ
ออกเยู่่�ยู่มบ้านขึ้องบิด็ามารด็า หร่อครอบครัว
ผ่้ให้กำาเนิด็ท่�รับเด็็กซึ่่�งเคยู่อยู่่�ในความด็่แลขึ้อง
ม่ ล นิ ธิิ ฯ กลั บ ไปอุ ป การะเพ่� อ ติ ด็ ตามผลการ
เล่�ยู่งด็่เด็็ก และส�งเสริมให้เด็็กม่คุณ์ภาพช่วิตท่�ด็่
ทั�งในกรุงเทพมหานคร และต�างจังหวัด็ โด็ยู่ใน
ต� า งจั ง หวั ด็ ม่ ล นิ ธิิ ฯ จะขึ้อความร� ว มม่ อ และ
ประสานงานกับนายู่กเหล�ากาชาด็จังหวัด็ และ
พัฒนาสังคมและความมั�นคงขึ้องมนุษยู่์จังหวัด็
หากพบว�าครอบครัวใด็ม่ป่ญหาในการเล่�ยู่งด็่เด็็ก
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ม่ลนิธิิฯ จะให้การช�วยู่เหล่อ หร่อสงเคราะห์ตามความเหมาะสม แต�หากเด็็กอยู่่�ในสภาวะเส่�ยู่งต�อการถื่กทำาร้ายู่ (ทั�ง
ด็้านร�างกายู่ และจิตใจ) ม่ลนิธิิฯ จะด็ำาเนินการคุ้มครองสวัสด็ิภาพเด็็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็็ก พ.ศ. 2546
ตั�งแต�ม่ลนิธิิฯ เริ�มเปิด็ด็ำาเนินงานเม่�อวันท่� 17 กันยู่ายู่น พ.ศ. 2524 ม่ลนิธิิฯ ได็้ส�งเด็็กกลับไปอยู่่�ในความ
อุปการะขึ้องครอบครัวผ่้ให้กำาเนิด็ รวมทั�งสิ�น 121 คน ในปี พ.ศ. 2563 ม่เด็็กท่�ได็้รับการติด็ตามอยู่่�จำานวน 15 รายู่

นายู่กเหล�ากาชาด็จังหวัด็พร้อมคณ์ะเยู่่�ยู่มและมอบทุนการศ่กษาพร้อมสิ�งขึ้องอุปโภค-บริโภคให้แก�เด็็กและผ่้ปกครอง

4. ศ้นย์์พัฒนาแลุ่ะเลุ่ี�ย์งเด็กเฉลุ่ิมพระเกีย์รติ

ศ่นยู่์พัฒนาและเล่�ยู่งเด็็กเฉลิมพระเก่ยู่รติจัด็ตั�งเม่�อวันท่� 16 เมษายู่น พ.ศ. 2539 ม่วัตถืุประสงค์
เพ่� อ จั ด็ ให้ เ ป็ น สวั ส ด็ิ ก ารแก� บุ ค ลากรขึ้องสภากาชาด็ไทยู่และคณ์ะแพทยู่ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์์ ม หาวิ ท ยู่าลั ยู่
โด็ยู่รับเล่�ยู่งด็่บุตรธิิด็าขึ้องบุคลากร อายูุ่ 3 เด็่อน – 4 ปี และสามารถืเล่�ยู่งด็่เด็็กได็้เด็่อนละ 80 – 90 รายู่ ระหว�าง
เวลาทำางาน และในระหว�างปิด็ภาคเร่ยู่น (ภาคฤด็่ร้อน) ระหว�างเด็่อนม่นาคม – พฤษภาคม และเด็่อนตุลาคม
รับเล่�ยู่งด็่เด็็กอายูุ่ 3 ปี 6 เด็่อน – 6 ปี จำานวน 20 – 25 รายู่ ซึ่่�งเป็นเด็็กท่�เคยู่เล่�ยู่งด็่ท่�ศ่นยู่์ฯ ก�อนเขึ้้า
โรงเร่ยู่นอนุบาล เพ่�อแบ�งเบาภาระขึ้องผ่้ปกครอง และเด็็กได็้ใช้เวลาว�างให้เป็นประโยู่ชน์

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการ

กิจกรรมเล�านิทาน
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5. การฝ่ึกอบรมผ้้ด้แลุ่เด็กปฐมวััย์ (0 - 6 ปี)

นับตั�งแต�ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ในช�วงระหว�างเด็่อนสิงหาคมถื่งเด็่อนกันยู่ายู่น ม่ลนิธิิฯ ได็้ด็ำาเนิน
โครงการฝึึกอบรมผ่้ด็่แลเด็็กปฐมวัยู่ (0 – 6 ปี) เพ่�อให้ความร่้แก�ประชาชนทั�วไปเก่�ยู่วกับการอบรมเล่�ยู่งด็่เด็็ก
ตั�งแต�แรกเกิด็จนถื่งอายูุ่ 6 ปี โด็ยู่เปิด็รับสมัครผ่้เขึ้้าอบรมจากบุคคลภายู่นอก และให้พ่�เล่�ยู่งเด็็กขึ้องม่ลนิธิิฯ
ท่�ไม�เคยู่ผ�านการอบรมเล่�ยู่งด็่เด็็กมาก�อนเขึ้้าร�วมฝึึกอบรมด็้วยู่ โด็ยู่การฝึึกอบรมแบ�งเป็น ภาคทฤษฎ่ ภาคปฏิิบัติ
และการศ่กษาด็่งานนอกสถืานท่�
ในการฝึึกอบรมน่�ได็้ผนวกวิชาการก่้ช่วิตเบ่�องต้นในเด็็ก (Basic Life Support : BLS) สำาหรับผ่้ด็่แลเด็็ก
และเจ้าหน้าท่�ท่�ทำางานเก่�ยู่วกับเด็็ก โด็ยู่ได็้รับความร�วมม่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณ์ะแพทยู่ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยู่าลัยู่ สำาหรับในปี พ.ศ. 2563 งด็จัด็โครงการอบรมฯ เน่�องจากสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้อง
เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั�งแต�ด็ำาเนินโครงการฯ จนถื่งป่จจุบันม่ผ่้เขึ้้ารับการฝึึกอบรมแล้วทั�งสิ�นจำานวน 158 รายู่ เป็นประชาชน
ทั�วไป และบุคลากรขึ้องหน�วยู่งานรัฐอ่�นๆ ท่�ทำาหน้าท่�ด็่แลเด็็ก จำานวน 96 รายู่ และพ่�เล่�ยู่งเด็็กขึ้องม่ลนิธิิฯ จำานวน
55 รายู่
6. งานการใหิ้คุวัามช�วัย์เหิลุ่ือแก�เด็กกำาพร้าที�ประสบภัย์จากคุลุ่ื�นสึนามิในภาคุใต้

ด็้วยู่สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ อุปนายู่ิกา
ผ่้อำานวยู่การสภากาชาด็ไทยู่ และประธิานคณ์ะกรรมการอำานวยู่การ ม่ลนิธิิสงเคราะห์เด็็กขึ้องสภากาชาด็ไทยู่
ทรงห�วงใยู่เด็็กกำาพร้าท่�ต้องส่ญเส่ยู่บิด็ามารด็าโด็ยู่ฉับพลันจากเหตุการณ์์ภัยู่พิบัติคล่�นส่นามิ เม่�อปี พ.ศ. 2547
จ่งทรงพระกรุณ์าโปรด็เกล้าโปรด็กระหม�อมให้ม่ลนิธิิฯ จัด็ทำาโครงการจัด็หาครอบครัวอุปถืัมภ์ให้เด็็กกำาพร้า
ท่�ประสบภัยู่จากคล่�นส่นามิในภาคใต้ โด็ยู่ม่พระราโชบายู่ให้เด็็กอยู่่�กับครอบครัวและญาติพ่�น้องในชุมชนเด็ิม
ม่ลนิธิิฯ ได็้ช�วยู่เหล่อมอบทุนการศ่กษาแก�เด็็ก และติด็ตามสภาพความเป็นอยู่่�และผลการเร่ยู่นขึ้องเด็็ก
ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2548 โด็ยู่ได็้มอบเงินทุนการศ่กษาไปแล้วจำานวนทั�งสิ�น 32,705,865 บาท เด็็กสำาเร็จการศ่กษา
ระด็ับปริญญาตร่ รวมทั�งสิ�น 91 รายู่ ปีการศ่กษา 2563 ม่เด็็กท่�รับทุนการศ่กษา จำานวน 92 รายู่ และเด็็กสำาเร็จ
การศ่กษาปริญญาตร่ จำานวน 7 รายู่ ใน 23 จังหวัด็
7. ศ้นย์์สาธิตฝ่ึกอาชีพเศรษ์ฐกิจพอเพี ย์ง อำาเภอรัตภ้มิ จังหิวััดสงขลุ่า

ศ่นยู่์สาธิิตฝึึกอาช่พเศรษฐกิจพอเพ่ยู่ง ด็ำาเนินงานโด็ยู่ร�วมม่อกับหน�วยู่ราชการต�างๆ รวมทั�งหน�วยู่งาน
ในพ่�นท่�จังหวัด็สงขึ้ลาจัด็ทำาฐานการเร่ยู่นร่้ทางเกษตรกรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพ่ยู่ง เพ่�อเป็นแหล�งเร่ยู่นร่้
ในเร่� องอาช่ พด็้ านเกษตรกรรมบนพ่� นฐานปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพ่ยู่ งสำาหรั บเยู่าวชน และประชาชนในพ่� นท่�
ใกล้เค่ยู่ง
ในปี พ.ศ. 2563 ศ่นยู่์สาธิิตฯ ได็้จัด็ทำาฐานการฝึึกอบรมและการเร่ยู่นร่้จำานวน 15 ฐาน ได็้แก� การเล่�ยู่ง
ไก�ไขึ้�อารมณ์์ด็่ การปล่กด็าวเร่องเพ่�อจำาหน�ายู่ด็อก การจัด็ทำาปุ๋ยู่ช่วภาพจากม่ลนกนางแอ�น การปล่กพ่ชไร�สาธิิต
สายู่พันธิุ์กล้วยู่ 50 สายู่พันธิุ์ สมุนไพรไทยู่ นำ�าหมักช่วภาพ การทำาปุ๋ยู่แห้งโบกาฉิ การขึ้ยู่ายู่พันธิุ์พ่ช การผสมด็ินปล่ก
การทำาภาชนะปล่ กจากล้ อยู่างรถืยู่นต์ การเผาถื� านผลไม้ และนำ�าส้ มควั นไม้ บ้ านตั วอยู่� างเศรษฐกิ จพอเพ่ยู่ ง
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การเล่�ยู่งเป็ด็ไขึ้�แบบใช้นำ�าน้อยู่ และบ้านนกนางแอ�น โด็ยู่จัด็ฝึึกอบรมให้กับเด็็ก เยู่าวชน และองค์กรหน�วยู่งานต�างๆ
ในจังหวัด็สงขึ้ลาและจังหวัด็ใกล้เค่ยู่งเขึ้้าฝึึกอบรม ศ่กษาด็่งานสาธิิต จำานวน 15 ครั�ง จำานวน 926 รายู่ และ
ม่หน�วยู่งานขึ้อใช้สถืานท่� จำานวน 6 ครั�ง จำานวน 335 รายู่

สาธิิตการทำาภาชนะปล่กจากล้อยู่าง และการทำาปุ๋ยู่แห้งโบกาฉิ

8. โคุรงการพิ เศษ์

8.1 โคืรงการ “แว�น้ติ์าผู้่้ส่งวัยู่ใน้สมเด็็จพระเทพรัติ์น้ฯ”
ม่ลนิธิิสงเคราะห์เด็็กขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ร�วมกับห้างแว�นท็อปเจริญ ด็ำาเนินการจัด็บริการตรวจสายู่ตา
ประกอบแว�นแก�ผ่้ส่งวัยู่ท่�ม่ฐานะยู่ากจนและอาศัยู่อยู่่�ในถืิ�นทุรกันด็าร โด็ยู่ความร�วมม่อกับกรมพัฒนาสังคมและ
สวั ส ด็ิ ก าร กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั� น คงขึ้องมนุ ษ ยู่์ ร� ว มคั ด็ เล่ อ กพ่� น ท่� แ ละจั ด็ หากลุ� ม ผ่้ ส่ ง วั ยู่
ซึ่่�งเป็นกลุ�มท่�ม่ป่ญหาด็้านสายู่ตาเพ่�อให้ห้างแว�นท็อปเจริญ เขึ้้าไปให้บริการแก�ผ่้ส่งวัยู่ในจังหวัด็ โด็ยู่ม่ลนิธิิฯ
เป็นผ่้ประสานงานโครงการ และได็้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ช่�อโครงการ “แว�นตาผ่้ส่งวัยู่ในสมเด็็จ
พระเทพรัตนฯ” ระยู่ะเวลาจัด็ทำาโครงการตั�งแต�เด็่อนมกราคม พ.ศ. 2552 ถื่งเด็่อนธิันวาคม พ.ศ. 2557 และได็้รับ
พระราชทานพระราชานุญาตให้ด็ำาเนินงานต�ออ่ก 5 ปี ตั�งแต�วันท่� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธิันวาคม พ.ศ. 2563
ผลการด็ำาเนินงานตั�งแต�วันท่� 1 มกราคม – 31 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 ได็้ด็ำาเนินการให้บริการแก�
ผ่้ส่งวัยู่ในถืิ�นทุรกันด็ารจำานวน 5 ครั�ง ม่ผ่้ส่งวัยู่เขึ้้ารับบริการ จำานวน 1,938 รายู่ ได็้รับแว�นสายู่ตา จำานวน
1,929 รายู่ และสายู่ตาปกติ 24 รายู่ เน่�องจากประสบป่ญหาสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้องโรคติด็เช่อ� ไวรัสโคโรนา
2019 ช�วงเด็่อนกรกฎาคม – ธิันวาคม พ.ศ. 2563 ทำาให้ไม�สามารถืจัด็กิจกรรมต�างๆ ได็้

โครงการแว�นตาผ่้ส่งวัยู่ในสมเด็็จพระเทพรัตนฯ ณ์ จังหวัด็พัทลุง
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8.2 โคืรงการ “สุขภาพด็ีใติ์้ร�มพระบารมี”
โครงการ “สุขึ้ภาพด็่ใต้ร�มพระบารม่” เป็นโครงการออกหน�วยู่ทันตกรรมเคล่�อนท่� สำาหรับเด็็กด็้อยู่โอกาส
ท่�ไม�สามารถืเขึ้้าถื่งบริการขึ้องรัฐในจังหวัด็ทั�วประเทศ โด็ยู่บ่รณ์าการความร�วมม่อกับหน�วยู่งานภาคเอกชน
ม่ลนิธิิแมค แฮปปี� แฟ้มิล่� และหน�วยู่งานภาครัฐ ได็้แก� กองทัพไทยู่ กองทัพบก กองทัพเร่อ กองทัพอากาศ
โรงพยู่าบาลทันตกรรมมหาจักร่สิรินธิร ศ่นยู่์การแพทยู่์กาญจนาภิเษก มหาวิทยู่าลัยู่มหิด็ล ผ่้ว�าราชการจังหวัด็ และ
นายู่กเหล�ากาชาด็จังหวัด็ ทั�งน่� ม่ลนิธิิแมค แฮปปี� แฟ้มิล่� ได็้ด็ัด็แปลงรถืให้เป็นรถืทันตกรรมเคล่�อนท่�ประกอบด็้วยู่
ห้องทันตกรรม 1 ห้อง ห้องเอกซึ่เรยู่์ฟ้น่ 1 ห้อง พร้อมจัด็อุปกรณ์์ทำาฟ้่นภาคสนามอ่ก 4 ชุด็
ม่ลนิธิิสงเคราะห์เด็็กขึ้องสภากาชาด็ไทยู่เป็นหน�วยู่งานหลักร�วมกับหน�วยู่งานท่�เก่�ยู่วขึ้้อง กำาหนด็
แผนการด็ำาเนินงานในรอบปี โด็ยู่กำาหนด็จังหวัด็ละ 4 แห�ง ซึ่่�งส�วนใหญ�เป็นโรงเร่ยู่นในอำาเภอห�างไกล ด็ำาเนินการ
ตรวจสุขึ้ภาพฟ้่นและให้บริการทางทันตกรรมแก�เด็็กร�วมกับหน�วยู่งานสาธิารณ์สุขึ้ในจังหวัด็ โด็ยู่ม่หน�วยู่งานอ่�นๆ
ในท้องถืิ�นให้ความร�วมม่อสนับสนุน เช�น อำาเภอ องค์การบริหารส�วนตำาบล และการไฟ้ฟ้้าส�วนภ่มิภาค เป็นต้น
โครงการน่� เ ริ� ม ด็ำา เนิ น งานในเด็่ อ น
มกราคม พ.ศ. 2558 ในปี พ.ศ. 2563 ม่ลนิธิิฯ
ได็้จัด็กิจกรรมใน 5 จังหวัด็ ได็�แก� จังหวัด็ลำาปาง
พัทลุง ระนอง ป่ตตาน่ และนครศร่ธิรรมราช
สรุ ป จำา นวนเด็็ ก ท่� ไ ด็้ รั บ บริ ก ารทางทั น ตกรรม
จำา นวนทั� ง สิ� น 3,501 รายู่ และเน่� อ งจาก
ประสบป่ญหาสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้อง
โรคติด็เช่อ� ไวรัสโคโรนา 2019 ช�วงเด็่อนกรกฎาคม
ถื่ ง กั น ยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ทำา ให้ ไ ม� ส ามารถื
จัด็กิจกรรมต�างๆ ได็้

โครงการ “สุขึ้ภาพด็่ ใต้ร�มพระบารม่” ณ์ จังหวัด็ป่ตตาน่

8.3 โคืรงการ “แว�น้ติ์าเพื�อน้้อง”
สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็า ฯ สยู่ามบรมราชกุมาร่ ประธิานกรรมการ
อำานวยู่การม่ลนิธิิสงเคราะห์เด็็กขึ้องสภากาชาด็ไทยู่ พระราชทานพระราชานุญาตให้ม่ลนิธิิสงเคราะห์เด็็กขึ้อง
สภากาชาด็ไทยู่ ร�วมกับห้างแว�นท็อปเจริญ ด็ำาเนินงานโครงการ “แว�นตาเพ่�อน้อง” เพ่�อให้เด็็กและเยู่าวชนท่�ม่อายูุ่
ตั�งแต� 8 – 18 ปี ในโรงเร่ยู่นท่�อยู่่�ห�างไกลจากชุมชนทุกจังหวัด็ขึ้องประเทศไทยู่ ได็้รับการตรวจสุขึ้ภาพตาและตรวจ
วัด็สายู่ตา พร้อมรับแว�นตาท่�ถื่กต้องกับ ค�าสายู่ตาตนเอง ตั�งแต�ปี พ.ศ. 2558 ให้บริการทุกเด็่อน เด็่อนละ 1 ครั�ง
โด็ยู่ประมาณ์การว�า ม่เด็็กเขึ้้ารับการตรวจสายู่ตาครั�งละประมาณ์ 500 รายู่ โด็ยู่ม่ลนิธิิฯ จะเป็นผ่้ประสานงาน
กับผ่้ว�าราชการจังหวัด็ เหล�ากาชาด็จังหวัด็ และหน�วยู่ราชการท่�เก่�ยู่วขึ้้อง
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ผลการด็ำาเนินงานตั�งแต�วันท่� 1 มกราคม – 31 ธิันวาคม พ.ศ. 2563 ได็้ด็ำาเนินการให้บริการ ตรวจสายู่ตา
จำานวน 2 ครั�ง ค่อเด็่อนมกราคม และเด็่อนกุมภาพันธิ์ พ.ศ. 2563 ม่เด็็กเขึ้้ารับบริการ จำานวน 685 รายู่ ได็้รับ
แว�นสายู่ตา จำานวน 329 รายู่ และสายู่ตาปกติ 356 รายู่ เน่�องจากประสบป่ญหาสถืานการณ์์การแพร�ระบาด็ขึ้อง
โรคติด็เช่�อไวรัสโคโรนา 2019 ช�วงเด็่อนกรกฎาคม – กันยู่ายู่น พ.ศ. 2563 ทำาให้ไม�สามารถืจัด็กิจกรรมต�างๆ ได็้

งานโครงการแว�นตาเพ่�อน้อง ณ์ จังหวัด็กำาแพงเพชร
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