




“...การทํํางานทุํกอย่่าง ย่่อมต้้องมีปััญหาข้้อขั้ดข้้องเกิดข้้�นบ้้าง 
เป็ันเร่�องปัรกติ้ธรรมดา แต่้เม่�อเกิดข้้�นแล้้ว จะต้้องรีบ้ปัฏิิบั้ติ้แก้ไข้

ไม่ปัล่้อย่ทิํ�งไว้ให้เกิดความเสีีย่หาย่แก่งานได้ 
ผู้้้ปัฏิิบั้ติ้บ้ริหารจ้งต้้องเอาใจใส่ีติ้ดต้ามผู้ล้การปัฏิิบั้ติ้งานอย่่างใกล้้ชิิด 

จักได้ทํราบ้ถ้ึงปััญหาสีาเหตุ้ทีํ�เกิดข้้�นแล้ะปัฏิิบั้ติ้แก้ไข้ได้ถ้ึกต้้องทัํนท่ํวงทีํ...”

พระราชิดํารัสี พระบ้าทํสีมเด็จพระปัรเมนทํรรามาธิบ้ดีศรีสิีนทํรมหาวชิิราล้งกรณ 
มหิศรภู้มิพล้ราชิวรางก้ร กิติ้สิีริสีมบ้้รณอดุล้ย่เดชิ 

สีย่ามินทํราธิเบ้ศรราชิวโรดม บ้รมนาถึบ้พิต้ร พระวชิิรเกล้้าเจ้าอย่้่หัว
ณ อาคารใหม่ สีวนอัมพร วันทีํ� ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๙





“...การบํ้าเพ็ญปัระโย่ชิน์ทีํ�แท้ํจริง ค่อการทํําหน้าทีํ�เพ่�อปัระโย่ชิน์ข้องหน้าทีํ�
ทํําเพ่�อมุ่งผู้ล้ข้องงาน ทํําด้วย่จิต้ใจหวังดีต่้อมนุษย์่โล้ก

ทํําโดย่ไม่คิดว่าผู้ล้ปัระโย่อันนั�นจะมาส่้ีตั้วเรา 
ทํําเพ่�อปัระโย่ชิน์ข้องหน้าทีํ�แล้ะเพ่�อผู้้้อ่�น...”

พระดํารัสี สีมเด็จพระนางเจ้าสิีริกิติ้� พระบ้รมราชิินีนาถึ พระบ้รมราชิชินนีพันปีัหล้วง
ในพิธีเปิัดงานบํ้าเพ็ญปัระโย่ชิน์ ณ ศาล้าไคเช็ิกชินม์ วันทีํ� ๑ มีนาคม ๒๕๑๑





“สัีงคมเราก็จะอย่้่โดย่ด้แต่้สิี�งทีํ�มีคุณค่าทํางการเงินเป็ันอย่่างเดีย่วไม่เพีย่งพอ 
จําเป็ันต้้องมีสิี�งทีํ�มีคุณค่าทํางชีิวิต้ ได้แก่ หัวใจจิต้อาสีา แล้ะ

สิี�งทีํ�มีคุณค่าทํางสัีงคมทีํ�เป็ันนามธรรม ได้แก่
ความเอ่�ออาทํร ความมีเย่่�อใย่ในสัีงคม ให้มากข้้�น 

นอกจากนี� ยั่งต้้องมี 
สิี�งทีํ�มีคุณค่าทํางชิิวิต้แล้ะสิี�งทีํ�มีคุณค่าทํางสัีงคมทีํ�เป็ันร้ปัธรรม 

ได้แก่ อาสีาสีมัครปัระเภูทํต่้างๆ ซ้ึ่�งเป็ันผู้้้ทีํ�มีความเอ่�ออาทํร มีเย่่�อใย่ มีจิต้อาสีา
แล้ะมีจิต้วิญญาณแบ้บ้อาสีาสีมัคร

สีภูากาชิาดไทํย่ควรต้้องสีร้างสิี�งทีํ�มีคุณค่าทํางสัีงคมแล้ะสิี�งทีํ�มีคุณค่าทํางชีิวิต้ 
ให้เพิ�มพ้นอย่่างยั่�งย่่น สิี�งเหล่้านี�จะนําพาปัระเทํศให้พัฒนาก้าวหน้าแล้ะ

ปัระชิาชินจะพ้นทุํกข์้แล้ะมีสุีข้ได้”

ปัาฐกถึา สีมเด็จพระกนิษฐาธิราชิเจ้า กรมสีมเด็จพระเทํพรัต้นราชิสุีดา
เจ้าฟ้้ามหาจักรีสิีรินธร มหาวชิิราล้งกรณวรราชิภัูกดี

สิีริกิจการิณีพีรย่พัฒน รัฐสีีมาคุณากรปิัย่ชิาติ้ สีย่ามบ้รมราชิกุมารี
ในพิธีเปิัดการชุิมนุมกาชิาด ครั�งทีํ� ๑๑





“ให้คิด ให้พ้ด ทํํา แต่้ในสิี�งทีํ�ดี ทีํ�เหมาะด้วย่ มีผู้้าใจไมต้รี
เอ่�อเฟ้้�อเพ่�อก้ล้ผู้้้อ่�น ร้้จักเสีีย่สีระผู้ล้ปัระโย่ชิน์ส่ีวนต้น 

เพ่�อช่ิวย่เหล่้อสัีงคมส่ีวนรวม ผู้้้อ่�น ด้วย่ความบ้ริสุีทํธิ�ใจ”

พระดํารัสี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสีมสีวลี้ กรมหม่�นสุีทํธนารีนาถึ
ในการปัระชุิมสัีมมนาพัฒนาคุณธรรมแล้ะจริย่ธรรม กระทํรวงสีาธารณสุีข้

วันทีํ� ๘ กันย่าย่น ๒๕๕๓
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 ราย์งานประจำาปี 2563 จัดทำาข้�นเพ่�อรวบรวมัผู้ลการดำาเนินกิจกรรมั โครงการต่างๆ ของ
สุำานักงานอาสุากาชีาด ตามัภารกิจ 4 ประการ ได�แก่ การบริการทางการแพทย์์และสุุขภาพอนามััย์
การบรรเทาทุกข์ผู้้�ประสุบอุทกภัย์ การบริการโลหิิต ดวงตา อวัย์วะ และการพัฒนาคุณภาพชีีวิต โดย์
การขับเคล่�อนจากอาสุากาชีาดจากรุ่นสุ่้รุ่นด�วย์ความัเสีุย์สุละ ร่วมัม่ัอร่วมัใจ ตามัค่านิย์มั ARSA 
สุำานักงานอาสุากาชีาด ได�แก่ 

ความัมุ่ังมัั�นในการทำางานเพ่�อใหิ�
ประสุบความัสุำาเร็จ และสุัมัฤทธิ�ผู้ล
ตามัวัตถุุประสุงค์และเป้าหิมัาย์ที�
กำาหินดไว�

A
Accountability : 

R
Responsiveness : 

คำำานำำา

S
Service Mind : 

A
Achievement : 

มีัความัรับผิู้ดชีอบต่องานที�ได�รับมัอบ
หิมัาย์ มีักระบวนการทำางานที�เปิดเผู้ย์
ตรงไปตรงมัา โปร่งใสุ และสุามัารถุ
ตรวจสุอบได�

การใหิ�บริการที�ดำาเนินการได�ภาย์ใน
ระย์ะเวลาที�กำาหินด สุร�างความัเช่ี�อมัั�น
และตอบสุนองความัคาดหิวงัของผู้้�รับ
บริการ

มีัหัิวใจบริการและจิตอาสุาอย์่าง
แท�จริง มีัความัตั�งใจที�จะใหิ�บริการที�ดี
ที�สุุดแก่ผู้้�รับบริการ



สัำา นั้ กิ ง า น้ อ า สั า กิ า ช า ด 	 สั ภ า กิ า ช า ด ไ ทั ย
Red Cross Volunteer Bureau Thai Red Cross Society
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ศาสัติราจารย์กิิติติิคุำณิ	
น้ายแพัทัย์ดำารง	เหรียญประยูร	

ผูู้้อำาน้วัยกิารสัำานั้กิงาน้อาสัากิาชาด	

 อี ก ทั� ง  สุำา นั ก ง านอ าสุ าก าชี าด ไ ด� รั บ
พระกรุณาธิคุณจากพระบรมัวงศัานุวงศ์ัรับเป็น
องค์อุปถัุมัภ์ในโครงการสุำาคัญ ได�แก่ โครงการอาสุา
กาชีาดฟ้ื้�นฟ้ื้สุุขภาพถุ้งบ�านที�ย์งัคงสุ่บสุานพระปณธิาน
เร่�อย์มัา รวมัไปถุ้งการปฏิิบัติงานของอาสุากาชีาด
ที�ผู่้านการอบรมัใหิ�ความัร้�ในหิลักสุ้ตรการอบรมั
การเป็นอาสุากาชีาด หิลักสุ้ตรเฉพาะทางต่างๆ นำาพา
ใหิ�อาสุากาชีาดสุามัารถุใชี�ในการปฏิิบัติงานได�จริง  
เป็นไปตามัแผู้นย์ทุธศัาสุตร์นโย์บาย์ด�านบริหิารจัดการ
อาสุาสุมััคร ตามัแผู้นพัฒนาระบบอาสุาสุมััคร
สุภากาชีาดไทย์ ประกอบกับแรงกำาลังของบุคลากร
ของสุำานักงานอาสุากาชีาด สุ่งผู้ลทำาใหิ�การดำาเนินงาน
ของสุำานักงานอาสุากาชีาดมัีความัก�าวหิน�าอย์่าง
ต่อเน่�อง 

 นับได� ว่า  สุำา นักงานอาสุากาชีาด  สุภา
กาชีาดไทย์ มีัการพัฒนากิจกรรมั โครงการเพ่�อรองรับ
การปรับเปลี� ย์นไปตามัยุ์คสุมััย์ สุภาพสัุงคมั  
สิุ�งแวดล�อมัโดย์การนำาศัาสุตร์พระราชีา รัชีกาลที� 9 
มัาขับเคล่�อนเป็นร้ปแบบโมัเดลที�ประสุบผู้ลสุำาเร็จ 
การสุนับสุนุนกิจกรรมัที�เป็นประโย์ชีน์ต่อสัุงคมั
และผู้้�ด�อย์โอกาสุตามัภารกิจของสุภากาชีาดไทย์
ซ้ึ่�งเป็นสิุ�งที�สุำานักงานอาสุากาชีาดย์ด้ถุ่อและตระหินัก
ตลอดมัาตั�งแต่อดีตจนถุ้งปัจจุบัน 
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ประวััติิและคำวัามเป็นำมา

วิัสัยทััศน์ำ • พัันำธกิิจ • ปณิิธานำ 

สำานัำกิงานำอาสากิาชาด
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 สุำานักงานอาสุากาชีาด (ช่ี�อเดิมั “กิอง
อาสัากิาชาด” และได�เปลี�ย์นช่ี�อเป็นสุำานักงาน 
อาสุากาชีาดเม่ั�อวันที� 22 มิัถุุนาย์น 2539 โดย์
มัติกรรมัการสุภากาชีาดไทย์ ครั�งที� 243/2539 
วัน ที�  22  มิั ถุุนาย์น 2539 )  ใน วัน ที�  1  
สิุงหิาคมั 2483 กองอาสุากาชีาดได�ประกาศั 
จัดตั�ง ข้�นเป็นทางการ สุถุานที�ปฏิิบัติงาน 
ในครั�งแรกอาศััย์หิ�องบนต้กอำานวย์การของ 
โรงพย์าบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมัานาย์โอว บุ�นโฮ้�ว 
สุมัาชิีกกิตติมัศัักดิ�ท่านหิน้�งของสุภากาชีาดไทย์ 
บริจาคเงินสุร�างต้กสุโมัสุรสุถุานและสุำานักงาน 
เปิดเม่ั�อ พ.ศั. 2485

 พ.ศั. 2511 นาย์อ่�อจ่อเหิลีย์ง ซ้ึ่�งเป็น 
กรรมัการสุภากาชีาดไทย์ และกรรมัการผู้้�ทรง
คุณวุฒิของกองอาสุากาชีาด ได�บริจาคเงิน 1 
ล�านบาท ใหิ�แก่สุภากาชีาดไทย์ เน่�องในวโรกาสุ 
คล�าย์วันเฉลิมัพระชีนมัพรรษาครบ 3 รอบ 
ของสุมัเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมัราชิีนีนาถุ 
องค์สุภานาย์ิกาสุภากาชีาดไทย์ เพ่�อเป็น 
ค่าสุร�างต้กพร�อมัทั�งอุปกรณ์สุำาหิรับใชี�เป็น 
สุำานักงานของกองอาสุากาชีาด เม่ั�อสุร�างต้กเสุร็จ
เรีย์บร�อย์แล�ว พระบาทสุมัเด็จพระปรมิันทร 
มัหิาภ้มิัพลอดุลย์เดชี พระบรมัราช้ีปถัุมัภก 
ได�ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ พระราชีทาน 
ช่ี�อต้กนี�ว่า “ตึิกิสุัทัธาสัา” มีัความัหิมัาย์ว่า 
“อาสัาด้วัยคำวัามบริสุัทัธิ�ใจ”

ประวััติิและคำวัามเป็นำมา

สำานัำกิงานำอาสากิาชาด

•	กิารปฏิิบัติิงาน้ของอาสัากิาชาดแผู้น้กิจ่ายกิล้าง 
พิัเศษ	ค่ำอ	กิารผู้ล้ติิสัำาลี้ซัับสัมอง	ซึั�งมีคำวัามเฉพัาะทัาง	
แล้ะ	คำณิะอาสัากิาชาดยังคำงผู้ลิ้ติเพ่ั�อรองรับกิาร 
ทัำางาน้ทัางกิารแพัทัย์มาจน้ถึงปัจจุบัน้	 แล้ะ 
อีกิภารกิิจ	ค่ำอ	กิารเข้าปฏิิบัติิงาน้ใน้แผู้น้กิผูู้้ป่วัยเด็กิ	
อาคำาร	สักิ.	โรงพัยาบาล้จฬุาล้งกิรณิ	์สัภากิาชาดไทัย

•	อาคำารสุัทัธาสัา	ทีั�ทัำากิารของ	“กิองอาสัากิาชาด”	
ใน้อดีติ	 ปัจจุบัน้ได้ถูกิจัดสัร้างเป็น้	อาคำาร	สั.ธ.	
โรงพัยาบาล้จุฬาล้งกิรณ์ิ	สัภากิาชาดไทัย	
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•	เม่�อวััน้ทีั�	23	มีน้าคำม	พั.ศ.	2513	สัมเด็จพัระน้างเจ้าสิัริกิิติิ�	พัระบรมราชินี้น้าถ	พัระบรมราชชน้นี้พััน้ปีหล้วัง 
องค์ำสัภาน้ายกิิาสัภากิาชาดไทัย	เสัด็จพัระราชดำาเนิ้น้ทัรงเปดิตึิกิสุัทัธาสัา	กิองอาสัากิาชาดแล้ะเสัดจ็เยี�ยมชม
สัำานั้กิงาน้	โดยมี	หล้วังถวิัล้	เศรษฐพัณิิชยกิาร	แล้ะอาสัากิาชาดเฝ้้ารับเสัด็จฯ

1 พัล้.ร.ติ.ถวััล้ย์	ธำารงน้าวัาสัวััสัดิ�	ร.น้. พั.ศ.	2483	-	2494

2 ท่ัาน้ผูู้้หญิงล้ะเอียด	พิับูล้สังคำราม พั.ศ.	2494	-	2502

3 พัล้โทัพัระยาอภัยสังคำราม พั.ศ.	2502	-	2507

4 หล้วังถวิัล้เศรษฐพัณิิชยกิาร พั.ศ.	2507	-	2517

5 ม.ร.วั.	พััฒน้ไชย	ไชยัน้ต์ิ พั.ศ.	2517	-	2534

6 ท่ัาน้ผูู้้หญิงน้วัล้ผู่้อง		เสัน้าณิรงค์ำ รักิษากิาร	พั.ศ.	2534	-	2537

7 รองศาสัติราจารย์	น้ายแพัทัย์พิัชิติ	สุัวัรรณิประกิร พั.ศ.	2537	-	2540

8 รองศาสัติราจารย์	น้ายแพัทัย์อดิเรกิ	ณิ	ถล้าง รักิษากิาร	พั.ศ.	2540	-	2543

9 ศาสัติราจารย์กิิติติิคุำณิ	น้ายแพัทัย์ดำารง	เหรียญประยูร พั.ศ.	2543	-	ปัจจุบัน้ 

 จากนั�น สุมัเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมัราชีินีนาถุ องค์สุภานาย์ิกาสุภากาชีาดไทย์ เสุด็จ
พระราชีดำาเนินทรงเปิดต้กสุุทธาสุา กองอาสุากาชีาดและเสุด็จเย์ี�ย์มัชีมัสุำานักงาน โดย์มัีหิลวงถุวิล 
เศัรษฐพณิชีย์การ และอาสุากาชีาดเฝ้่ารับเสุด็จฯ เม่ั�อวันที� 23 มีันาคมั พ.ศั. 2513 

 ต่อมัา สุมัเด็จพระเจ�าภคินเีธอ เจ�าฟ้ื้าเพ็ชีรรัตนราชีสุุดาฯ องค์อปุถัุมัภ์ กองอาสุากาชีาด เสุด็จ 
พระราชีทานประกาศันีย์บัตรแก่อาสุากาชีาดที�สุำาเร็จการอบรมั ประจำาปี 2519 ณ กองอาสุากาชีาด  
เม่ั�อวันที� 3 พฤศัจิกาย์น พ.ศั. 2519

 กองอาสุากาชีาดปรับปรุงและพัฒนางานอย์่างรวดเร็ว นับจากปีพ.ศั. 2537 เป็นต�นมัา  
มีัการพัฒนาแนวทางปฏิิบัติงานของตนใหิ�ดีย์ิ�งข้�นตามัลำาดับและปฏิิเสุธไม่ัได�ว่าเจ�าหิน�าที�พนักงาน 
ประจำาของกองอาสุากาชีาด เป็นกำาลังสุำาคัญที�ช่ีวย์ประสุานงานใหิ�อาสุากาชีาดดำาเนินงานได�อย์่าง 
มีัประสิุทธิภาพ ประสิุทธิผู้ลย์ิ�งข้�นภาย์ใต�การนำาของผู้้�อำานวย์การในอดีต ดังต่อไปนี� 
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1 พัล้.ร.ติ.ถวััล้ย์	ธำารงน้าวัาสัวััสัดิ�	ร.น้. พั.ศ.	2483	-	2494

2 ท่ัาน้ผูู้้หญิงล้ะเอียด	พิับูล้สังคำราม พั.ศ.	2494	-	2502

3 พัล้โทัพัระยาอภัยสังคำราม พั.ศ.	2502	-	2507

4 หล้วังถวิัล้เศรษฐพัณิิชยกิาร พั.ศ.	2507	-	2517

5 ม.ร.วั.	พััฒน้ไชย	ไชยัน้ต์ิ พั.ศ.	2517	-	2534

6 ท่ัาน้ผูู้้หญิงน้วัล้ผู่้อง		เสัน้าณิรงค์ำ รักิษากิาร	พั.ศ.	2534	-	2537

7 รองศาสัติราจารย์	น้ายแพัทัย์พิัชิติ	สุัวัรรณิประกิร พั.ศ.	2537	-	2540

8 รองศาสัติราจารย์	น้ายแพัทัย์อดิเรกิ	ณิ	ถล้าง รักิษากิาร	พั.ศ.	2540	-	2543

9 ศาสัติราจารย์กิิติติิคุำณิ	น้ายแพัทัย์ดำารง	เหรียญประยูร พั.ศ.	2543	-	ปัจจุบัน้ 

ปณิิธานำอาสากิาชาด

 สุำานักงานอาสุากาชีาดมุ่ังหิวังใหิ�อาสุาสุมััคร
ตระหินักถุ้งการเป็นอาสุากาชีาดที�ดี เพ่�อสุร�าง
พลังแห่ิงจิตอาสุาที�เต็มัเปี�ย์มั จ้งมุ่ังปฏิิบัติภารกิจ
อย์่างสุุดกำาลังใหิ�สุมักับ คำาว่า “อาสัาด้วัยใจ
บริสุัทัธิ�”	ตามัปณิธานที�ว่า 

วิัสัยทััศน์ำ

 สุำานักงานอาสุากาชีาดเป็นแหิล่งสุรรหิา
ฝึ่กอบรมั และระดมัอาสุากาชีาดที�มีัคุณภาพ 
เพิ�มัข้�นเพ่�อปฏิิบัติการช่ีวย์เหิล่อผู้้�ด�อย์โอกาสุ 
รวมัทั�งผู้้�ประสุบอุทกภัย์ และรับใชี� สัุงคมั 
ตามัภารกิจของสุภากาชีาดไทย์

พัันำธกิิจ

 1. พัฒนาฝึ่กอบรมัอาสุากาชีาดใหิ� มีั
ประสิุทธิภาพและสุามัารถุระดมัอาสุากาชีาดใน
การช่ีวย์ปฏิิบัติภารกิจต่างๆ ของสุภากาชีาดไทย์
ได�ทันท่วงที
 2. ใหิ�การสุ่งเสุริมัสุนับสุนุนพัฒนาคุณค่า
ชีีวิตผู้้�ด�อย์โอกาสุและผู้้�ประสุบอุทกภัย์

เราจะตัิ�งมั�นำช่วัยเหลือผู้้�อื�นำ

ด�วัยคำวัามเมติติากิรุณิา 

มีมนุำษยธรรม มีคำวัามเป็นำกิลาง 

ไม่เลือกิปฏิิบััติิ เสียสละ

และมีจิติบัริกิารเพืั�อพััฒนำา

คุำณิภาพัชีวิัติของปวังชนำ

ยุุทธศาสตร์์ท่� 1

การบริการทางการแพทย์์
และสุาธารณสุุข

ยุุทธศาสตร์์ท่� 2

การพัฒนาและขย์าย์บริการโลหิิตผู้ลิตภัณฑ์์
จากพลาสุมัาและเซึ่ลล์ต�นกำาเนิดเม็ัดโลหิิต

ยุุทธศาสตร์์ท่� 3 

การช่ีวย์เหิล่อผู้้�ประสุบภัย์

ยุุทธศาสตร์์ท่� 4

การพัฒนาและสุ่งเสุริมัคุณภาพชีีวิต
ของประชีาชีน

ยุุทธศาสตร์์ท่� 5 

การพัฒนาระบบอาสุาสุมััคร
แบบบ้รณาการ

ยุุทธศาสตร์์ท่�  6

การพัฒนาระบบบริหิารจัดการ
แบบบ้รณาการเชิีงรุก

กิารดำาเนิำนำงานำติามยุทัธศาสติร์

สภากิาชาดไทัย



กิิจกิรรมวัันำคำล�าย

วัันำสถาปนำา 80 ปี

และ

โคำรงกิารสำาคัำญ
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	 วััน้ทีั�	1	 สิังหาคำม	2563	สัมเด็จพัระเจ้าลู้กิเธอ	 เจ้าฟ้้าพััชรกิิติิยาภา	น้เรน้ทิัราเทัพัยวัดี	
กิรมหล้วังราชสัารณีิิสิัรพััชร	มหาวััชรราชธดิา	เสัด็จแทัน้พัระองคำ	์พัระเจ้าวัรวังศ์เธอ	พัระองคำเ์จ้า 
โสัมสัวัลี้	กิรมหม่�น้สุัทัธน้ารีน้าถ	เสัด็จใน้งาน้	“วััน้คำล้้ายวััน้สัถาปน้าสัำานั้กิงาน้อาสัากิาชาด	80	ปี” 
ณิ	ชั�น้	12	อาคำารภูมิสิัริมังคำล้านุ้สัรณ์ิ	โรงพัยาบาล้จุฬาล้งกิรณ์ิ	สัภากิาชาดไทัย

 ในการนี� สุมัเด็จพระเจ�าล้กเธอ เจ�าฟ้ื้าพัชีรกิติย์าภา นเรนทิราเทพย์วดี กรมัหิลวง 
ราชีสุาริณีสิุริพัชีร มัหิาวัชีรราชีธิดา พระราชีทานพระวโรกาสุใหิ� เร่อเอก นาย์แพทย์์ปริญญา 
พลังวชิีรา นาย์กสุโมัสุรอาสุากาชีาด เฝ้่าถุวาย์เอกสุารอาสุาสุาร จากนั�น พระราชีทานเข็มัที�ระล้กแก่ 
นางสุาวมััลลิกา พิพัฒน์วีรวัฒน์ ผู้้�แทนอาสุากาชีาด และพระราชีทานชีุดเย์ี�ย์มับำารุงขวัญผู้้�ป่วย์ 
แก่นางจุฑ์ามัาศั อรรคเศัรษฐัง ผู้้�แทนอาสุากาชีาด

สมเด็็จพร์ะเจ้าลููกเธอ เจ้าฟ้้าพัชร์กิติยุาภา นเร์นทิร์าเทพยุวด่็

กร์มหลูวงร์าชสาริ์ณ่ีสิร์พัชร์ มหาวัชร์ร์าชธิด็า เสด็็จแทนพร์ะองค์์ พร์ะเจ้าวร์วงศ์เธอ 

พร์ะองค์์เจ้าโสมสวลู่ กร์มหม่�นสุทธนาร่์นาถ เสด็็จในงาน 

“วัันำคำล�ายวัันำสถาปนำาสำานัำกิงานำอาสากิาชาด 80 ปี”
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 พระเจ�าวรวงศ์ัเธอ พระองค์เจ�าโสุมัสุวลี กรมัหิม่ั�นสุุทธนารีนาถุ มีัพระเมัตตาแก่พสุกนิกร 
โปรดใหิ�อาสุากาชีาด นำาชุีดเย์ี�ย์มับำารุงขวัญผู้้�ป่วย์ไปมัอบใหิ�กับผู้้�ป่วย์สุามััญและพระภิกษุอาพาธ  
ที�เข�ารับการรักษาที�โรงพย์าบาลจุฬาลงกรณ์ สุภากาชีาดไทย์ โรงพย์าบาลสุมัเด็จพระบรมัราชีเทวี  
ณ ศัรีราชีา อีกทั�งทหิาร ตำารวจ และอาสุาสุมััครที�บาดเจ็บจากราชีการสุนามัในโรงพย์าบาลพระมังกุฎเกล�า 
โรงพย์าบาลตำารวจ และมัอบใหิ�กับม้ัลนิธิสุงเคราะห์ิเด็กของสุภากาชีาดไทย์ รวมัทั�งสิุ�นจำานวน 1,900 ชุีด 
เพ่�อถุวาย์เป็นพระราชีกุศัลแด่พระบาทสุมัเด็จพระบรมัชีนกาธิเบศัร มัหิาภ้มิัพลอดุลย์เดชีมัหิาราชี  
บรมันาถุบพิตร และเฉลิมัพระเกีย์รติ เน่�องในโอกาสุวันเฉลิมัพระชีนมัพรรษา สุมัเด็จพระนางเจ�า 
สิุริกิติ� พระบรมัราชิีนีนาถุ พระบรมัราชีชีนนีพันปีหิลวง สุภานาย์ิกาสุภากาชีาดไทย์

 ต่อมัา พระราชีทานพระวโรกาสุใหิ� คณะบุคคลต่างๆ เฝ้่าถุวาย์เงินเพ่�อทรงใชี�สุอย์ตามั 
พระอัธย์าศััย์ จำานวน 4 ราย์ และถุวาย์เงินสุมัทบทุนม้ัลนิธิอาสุาเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) ย์ามัย์าก สุภากาชีาดไทย์ 
จำานวน 6 ราย์
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 จากนั�น เสุด็จออกจากหิ�องประชุีมั  
พร�อมัทอดพระเนตรนิทรรศัการ “สัายธารแห่ง 
พัระกิรณุิาธิคุำณิ” และเสุดจ็ไปย์งับริเวณพิธีปล่อย์
ขบวนคาราวานเย์ี�ย์มัผู้้�ป่วย์ที�บ�าน ณ ลานด�านหิน�า 
อาคารภ้มิัสิุริมัังคลานุสุรณ์ โรงพย์าบาลจุฬาลงกรณ์ 
สุภากาชีาดไทย์ทรงโบกธงปล่อย์คาราวานเยี์�ย์มับ�าน

 ในโอกาสุครบรอบ 80 ปี สุำานักงาน 
อาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ได� จัดใหิ� มีั 
กิ จกร รมัปล่อย์คาราวานเยี์�ย์มัผู้้� ป่วย์ที�บ�าน 
จำานวน 10 คัน เพ่�อสุ่บสุานพระปณิธานแห่ิง 
พระเจ�าวรวงศ์ัเธอ พระองค์เจ�าโสุมัสุวลี กรมั
หิ ม่ั� น สุุทธนา รีนาถุ  ที� ท ร ง มีั ต่ อสุำา นั ก ง าน 
อาสุากาชีาดมัาโดย์ตลอด ตั�งแต่ปีพุทธศัักราชี 
2537 ทรงพระกรุณารับโครงการ “อาสัากิาชาด 
ฟ้้�น้ฟู้สุัขภาพัถึงบ้าน้”	 ไว�ในพระอุปถัุมัภ์ จนถุ้ง 
ปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที�ทรงงานด�าน 
สัุงคมัสุงเคราะห์ิ และสุาธารณสุุขด�วย์พระวิริย์ะ
อุตสุาหิะ 
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 วันที� 1 สิุงหิาคมั 2563 สุำานักงานอาสุากาชีาด ได�จัดกิจกรรมั “คาราวานอาสุากาชีาด 
เย์ี�ย์มัผู้้�ป่วย์ที�บ�าน” ในโอกาสุครบรอบ 80 ปี สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ได�จัดใหิ�มีั 
กิจกรรมัปล่อย์คาราวานเย์ี�ย์มัผู้้�ป่วย์ที�บ�าน จำานวน 10 คัน เพ่�อสุ่บสุานพระปณิธานแห่ิง 
พระเจ�าวรวงศ์ัเธอ พระองค์เจ�าโสุมัสุวลี กรมัหิม่ั�นสุุทธนารีนาถุ ที�ทรงมีัต่อสุำานักงานอาสุากาชีาด 
มัาโดย์ตลอด ตั�งแต่ปีพุทธศัักราชี 2537 ทรงพระกรุณารับโครงการ “อาสัากิาชาดฟ้้�น้ฟู้สุัขภาพั 
ถึงบ้าน้”	 ไว�ในพระอุปถัุมัภ์ จนถุ้งปัจจุบัน นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ที�ทรงงานด�านสัุงคมัสุงเคราะหิ์  
และสุาธารณสุุขด�วย์พระวิริย์ะอุตสุาหิะ

 การปล่อย์คาราวานเย์ี�ย์มัผู้้�ป่วย์ในครั�งนี� เป็นการเย์ี�ย์มัผู้้�ป่วย์ที�อย์้่ในโครงการอาสุากาชีาด 
ฟ้ื้�นฟ้ื้สุุขภาพถุ้งบ�าน โดย์คาราวานครั�งนี�จะะออกเย์ี�ย์มัผู้้�ป่วย์จำานวน 10 ราย์ ประกอบไปด�วย์ 
ผู้้�ป่วย์โรคหิลอดเล่อดสุมัอง ผู้้�ป่วย์หิลังการผู่้าตัดหิลอดเล่อดหัิวใจเป็นต�น โดย์การเย์ี�ย์มัจะทำาการ 
เย์ี�ย์มัด�วย์กันทั�งหิมัด 5 ครั�ง โดย์มีัคณะแพทย์์ พย์าบาล นักกาย์ภาพบำาบัด อาสุากาชีาด เจ�าหิน�าที� 

กิิจกิรรมคำาราวัานำอาสากิาชาด

เยี�ยมผู้้�ป่วัยทีั�บั�านำ
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•	ใน้วััน้ทีั�	1	สิังหาคำม	2563	สัำานั้กิงาน้อาสัากิาชาด	ได้จัดกิิจกิรรม	"คำาราวัาน้อาสัากิาชาดเยี�ยมผูู้้ป่วัยทีั�บ้าน้"	
ใน้โอกิาสัคำรบรอบ	80	 ปี	สัำานั้กิงาน้อาสัากิาชาด	สัภากิาชาดไทัย	 ได้จัดให้มีกิิจกิรรมปล้่อยคำาราวัาน้เยี�ยม 
ผูู้้ป่วัยทีั�บ้าน้	 จำาน้วัน้	 10	 คัำน้	 เพ่ั�อส่ับสัาน้พัระปณิิธาน้แห่งพัระเจ้าวัรวังศ์เธอ	พัระองค์ำเจ้าโสัมสัวัลี้	
กิรมหม่�น้สุัทัธน้ารีน้าถ	 ทีั�ทัรงมีต่ิอสัำานั้กิงาน้อาสัากิาชาดมาโดยติล้อด	 ตัิ�งแต่ิปีพุัทัธศักิราช	 2537	
ทัรงพัระกิรุณิารับโคำรงกิาร	“อาสัากิาชาดฟ้้�น้ฟู้สุัขภาพัถึงบ้าน้”	ไว้ัใน้พัระอุปถัมภ์	จน้ถึงปัจจุบัน้	นั้บเป็น้เวัล้า
กิว่ัา	20	ปี	ทีั�ทัรงงาน้ด้าน้สัังคำมสังเคำราะห์	แล้ะสัาธารณิสุัขด้วัยพัระวิัริยะอุติสัาหะ

ทำาการเย์ี�ย์มัติดตามัอาการ สัุงเกตพัฒนาการของผู้้�ป่วย์ ใหิ�คำาแนะนำากับญาติผู้้�ด้แล มัอบถุุงบำารุงขวัญ 
ของที�ระล้กและใหิ�กำาลังใจ โอกาสุนี� คณะ “คำาราวัาน้อาสัากิาชาดเยี�ยมผูู้้ป่วัยทีั�บ้าน้” นำาโดย์ 
ศัาสุตราจารย์์กิตติคุณ นาย์แพทย์์ดำารง เหิรีย์ญประย์้ร ผู้้�อำานวย์การสุำานักงานอาสุากาชีาด  

 ศั.พญ.นิจศัรี ชีาญณรงค์ หัิวหิน�าศ้ันย์์ความัเป็นเลิศัทางการแพทย์์ด�านโรคหิลอดเล่อด 
สุมัองแบบครบวงจร  นางสุาวเฉลาศัรี เสุงี�ย์มั หัิวหิน�าฝ่่าย์การพย์าบาล พร�อมัด�วย์ คณะอาสุากาชีาด 
ออกปฏิิบัติการในคาราวาน โดย์โครงการเย์ี�ย์มัและฟ้ื้�นฟ้ื้สุุขภาพผู้้�ป่วย์ถุ้งบ�าน เป็นโครงการที� 
สุำานักงานอาสุากาชีาดใหิ�ความัสุำาคัญ และเป็นโครงการที�ช่ีวย์สุนับสุนุนภารกิจด�านการพัฒนา 
คุณภาพชีีวิตของสุภากาชีาดไทย์
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 วันที� 1 สิุงหิาคมั 2563 คณะอาสุากาชีาดที�ปฏิิบัติงานตามัพ่�นที�งานต่างๆ นำาถุุงบำารุงขวัญ 
ไปมัอบตามัหิอผู้้�ป่วย์ต่างๆ ณ โรงพย์าบาลจุฬาลงกรณ์ สุภากาชีาดไทย์ เพ่�อบำารุงขวัญและกำาลังใจ
แก่ประชีาชีน

มอบัถุงบัำารุงขวััญให�กัิบัหน่ำวัยงานำต่ิางๆ 

เนืำ�องในำโอกิาสคำรบัรอบัวัันำคำล�ายวัันำสถาปนำา

สำานัำกิงานำอาสากิาชาด คำรบั 80 ปี 

 สุ่บเน่�องจาก เม่ั�อวันที� 1 สิุงหิาคมั 2563 พระเจ�าวรวงศ์ัเธอ พระองค์เจ�าโสุมัสุวลี กรมัหิม่ั�น 
สุุทธนารีนาถุ ทรงมีัพระเมัตตาแก่พสุกนิกร โปรดใหิ� อาสุากาชีาดนำาชุีดเย์ี�ย์มับำารุงขวัญผู้้�ป่วย์
ไปมัอบใหิ�กับผู้้�ป่วย์สุามััญ และพระภิกษุอาพาธ ที�เข�ารับการรักษา ณ โรงพย์าบาลจุฬาลงกรณ์ 
สุภากาชีาดไทย์ โรงพย์าบาลสุมัเด็จพระบรมัราชีเทวี ณ ศัรีราชีา ทหิาร ตำารวจ และอาสุาสุมััครที� 
บาดเจ็บจากราชีการสุนามัในโรงพย์าบาลพระมังกุฎเกล�า โรงพย์าบาลตำารวจ และม้ัลนิธิสุงเคราะห์ิเด็ก
ของสุภากาชีาดไทย์ จำานวน 1,900 ชุีด ในโอกาสุครบรอบ 80 ปี สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ 
เพ่�อน�อมัเกล�าน�อมักระหิม่ัอมัถุวาย์เป็นพระราชีกุศัลแด่ พระบาทสุมัเด็จพระบรมัชีนกาธิเบศัร  
มัหิาภ้มิัพลอดุลย์เดชีมัหิาราชี บรมันาถุบพิตร และ สุมัเด็จพระนางเจ�าสิุริกิติ� พระบรมัราชิีนีนาถุ 
พระบรมัราชีชีนนีพันปีหิลวง สุภานาย์ิกาสุภากาชีาดไทย์

โด็ยุค์ณีะผูู้้บริ์หาร์ เจ้าหน้าท่� แลูะอาสากาชาด็

นำาถุงบำารุ์งขวัญไปมอบให้กับผูู้้ป่วยุตามหอผูู้้ป่วยุต่างๆ ดั็งน่� 
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 วันที� 6 สิุงหิาคมั 2563 นางสุริิกันย์า ศิัริรังษี รองผู้้�อำานวย์การ สุำานักงานอาสุากาชีาด พร�อมัด�วย์ 
อาสุากาชีาดและเจ�าหิน�าที�นำาชุีดบำารุงขวัญ จำานวน 100 ชุีด มัามัอบใหิ�ม้ัลนิธิสุงเคราะหิ์เด็กของ 
สุภากาชีาดไทย์ เน่�องในวันคล�าย์วันสุถุาปนาสุำานักงานอาสุากาชีาดครบ 80 ปี โดย์ มั.ร.ว.จิย์ากร 
เสุสุะเวชี กรรมัการอำานวย์การม้ัลนิธิฯ เป็นผู้้�รับมัอบ

 วันที� 18 สิุงหิาคมั 2563 นาย์กิตติธัชี กลิ�นลอย์ ผู้้�ช่ีวย์ผู้้�อำานวย์การฯ เจ�าหิน�าที� และคณะ 
อาสุากาชีาดที�ปฏิิบัติงานตามัพ่�นที�งานต่างๆ นำาถุุงบำารุงขวัญไปมัอบตามัหิอผู้้�ป่วย์ต่างๆ ณ โรงพย์าบาล 
พระมังกุฎเกล�า เพ่�อบำารุงขวัญและกำาลังใจแก่ประชีาชีน โดย์มีั พันเอกวันชัีย์ นคเรศัไอศ้ัรย์์ ผู้้�แทน 
ผู้้�อำานวย์การโรงพย์าบาลพระมังกุฎเกล�า เป็นผู้้�รับมัอบแทน

 วันที� 20 สิุงหิาคมั 2563 นาย์กิตติธัชี กลิ�นลอย์ ผู้้�ช่ีวย์ผู้้�อำานวย์การฯ เจ�าหิน�าที� สุำานักงาน 
อาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ และคณะอาสุากาชีาด นำาถุุงบำารุงขวัญไปมัอบใหิ�กับผู้้�ป่วย์ตามั 
หิอผู้้�ป่วย์ต่างๆ ณ โรงพย์าบาลสุมัเด็จพระบรมัราชีเทวี ณ ศัรีราชีา เพ่�อบำารุงขวัญ และกำาลังใจ 
แก่ประชีาชีน โดย์มีั ผู้้�แทนจากฝ่่าย์การพย์าบาล โรงพย์าบาลสุมัเด็จพระบรมัราชีเทวี ณ ศัรีราชีา  
เป็นผู้้�แทนรับมัอบถุุงบำารุงขวัญ
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โค์ร์งการ์อบร์มเชิงปฏิิบัติการ์สำาหรั์บอาสากาชาด็

กิารสร�างคำวัามติระหนัำกิร้�เพืั�อคำวัามเป็นำมนุำษย์

ทีั�สมบั้รณ์ิและพับัสุขทีั�ปลายทัาง

 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ได�ใหิ�ความัสุำาคัญของการพัฒนาคุณภาพชีีวิตของ 
อาสุากาชีาดผู้้�สุ้งอาย์ุและประชีาชีน โดย์เฉพาะอย์่างย์ิ�งการสุร�างความัตระหินักร้�และทักษะชีีวิต 
การใสุ่ใจด้แลตนเองทั�งสุุขภาพกาย์ สุุขภาพใจ สุุขภาพสุงัคมั เพ่�อดำารงตนใหิ�มัคุีณภาพชีีวิตที�ดีสุามัารถุ
พ้�งพาตนเองได� ลดการพ้�งพิงหิร่อเป็นภาระของผู้้�อ่�นโดย์ไม่ัจำาเป็น สุามัารถุค�นพบความัสุุขที�ปลาย์ทาง 
จวบจนวาระสุุดท�าย์ ซ้ึ่�งเป็นไปตามัธรรมัชีาติของชีีวิต

 ในปีงบประมัาณ 2563 สุำานักงานอากาชีาดได�มัอบหิมัาย์ใหิ�ฝ่่าย์อบรมัและประสุานงาน 
ดำาเนินการจัดโครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการสุำาหิรับอาสุากาชีาด “กิารสัร้างคำวัามติระหนั้กิรู้เพ่ั�อคำวัาม 
เป็น้มนุ้ษย์ทีั�สัมบูรณ์ิแล้ะพับสุัขทีั�ปล้ายทัาง” ตามั “ยุ์ทธศัาสุตร์ที� 5 ผู้ลผู้ลิตที� 9 การพัฒนา 
คุณภาพชีีวิตอาสุาสุมััครผู้้�สุ้งอาย์”ุ ของสุำานักงานอาสุากาชีาด โดย์โครงการดังกล่าวต�องการใหิ�อาสุา 
กาชีาดนั�น เกิดความัตระหินักร้�ในตนเอง (Field of Awareness) (เห็ินคุณค่าของตนเองและผู้้�อ่�น, 
ร้�จักวางแผู้นชีีวิต, ด้แลสุุขภาพตนเอง, พร�อมัเผู้ชิีญความัจริงของชีีวิต) ตลอดจนกระบวนการ 
สุร�างความัเข�าใจเกี�ย์วกับชีีวิตและธรรมัชีาติ เกิดความัอิ�มัเอมัใจ (Fulfillment) และการย์อมัรับความั 
เป็นไปในวาระสุุดท�าย์ของชีีวิตเพ่�อนำาไปสุ่้การสุร�างสุุขที�ปลาย์ทาง (Death Acceptance) 
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 การดำาเนินการโครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการสุำาหิรับอาสุากาชีาด “กิารสัร้างคำวัามติระหน้ักิ
รู้เพ่ั�อคำวัามเป็น้มนุ้ษย์ทีั�สัมบูรณ์ิแล้ะพับสุัขทีั�ปล้ายทัาง” ได�มีัการประชุีมั ระดมัสุมัอง และกำาหินด 
กรอบแนวคิดเพ่�อออกแบบเน่�อหิาการอบรมัและกระบวนการเรีย์นร้� โดย์แบ่งการอบรมัออกเป็น  
4 ระย์ะ ดังนี�

 ระย์ะที� 1 Precaution & Preparation 

 ระย์ะที� 2  Mind Power & Empowerment 

 ระย์ะที� 3  Acceptance & Peace initiative

 ระย์ะที� 4  Evaluation & Control
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 ในปีงบประมัาณ 2563 ที�ผู่้านมัา ฝ่่าย์อบรมัและประสุานงาน สุำานักงานอาสุากาชีาด  
ได�ดำาเนินการอบรมัในระย์ะที� 1 Precaution&Preparation โดย์มัีอาสุากาชีาดผู้่านการอบรมั 
ทั�งสิุ�น 125 คน และเริ�มัดำาเนินการอบรมัในระย์ะที� 2 Mind Power&Empowerment ใน
ปีงบประมัาณ 2564 ซ้ึ่�งการดำาเนินการในระย์ะที� 2 นี� มีัการคัดเล่อกอาสุากาชีาดที�ผู่้านการอบรมั 
ในระย์ะที� 1 เพ่�อทำาหิน�าที�เป็นกระบวนการ (Facilitator) ในการอบรมัระย์ะที� 2 โดย์มีัการเตรีย์มั 
ความัพร�อมัของกระบวนการอาสุากาชีาด
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สนัำบัสนุำนำภารกิิจ 

4 Core Areas

กิารบริหารจัดกิารโคำรงกิารเพ่ั�อสันั้บสันุ้น้ภารกิิจหลั้กิ
ของสัภากิาชาดไทัย	Project	Management
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สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

 ในปี พ.ศั. 2563 ประชีาชีน ผู้้�ป่วย์ ผู้้�ประสุบภัย์ ผู้้�ด�อย์โอกาสุ ผู้้�ย์ากไร�และกลุ่มัเสีุ�ย์ง ได�รับ 
ประโย์ชีน์และการช่ีวย์เหิล่อจากการดำาเนินงานของสุำานักงานอาสุากาชีาดและการปฏิิบัติงานของ 
อาสุากาชีาดตามัภารกิจหิลักของสุภากาชีาดไทย์และงานสุนับสุนุนภารกิจหิลักของสุภากาชีาดไทย์ 
ทั�งสิุ�นคิดเป็นชัี�วโมังทำางานของอาสุากาชีาด จำานวน  5,208,727.92 ชัี�วโมัง  

บัันำทึักิชั�วัโมงกิารปฏิิบััติิงานำของอาสากิาชาด

ข้อมูลูการ์ปฏิิบัติงานปร์ะจำาปีงบปร์ะมาณี 2563 ตั�งแต่ ตุลูาค์ม 2562 ถึง กันยุายุน 2563

ภารกิิจหลักิ ผู้ลรวัมทัั�งหมด 

(ชั�วโมง)

ภาร์กิจพัฒนาคุ์ณีภาพช่วิตปร์ะชาชน 500,557.01

งานบริ์หาร์องค์์กร์ 2,693,193.80

ภาร์กิจบร์ร์เทาทุกข์ผูู้้ปร์ะสบภัยุ 175,466.23

ภาร์กิจการ์บริ์การ์การ์แพทย์ุแลูะรั์กษาพยุาบาลู 1,400,249.74

ภาร์กิจการ์รั์บบริ์จาค์โลูหิต ด็วงตา อวัยุวะร่์างกายุ 439,261.14

ผู้ลรวัมทัั�งหมด 5,208,727.92

 สุำานักงานอาสุากาชีาดได�จัดตั�งโครงการ กิจกรรมั ข้�นใหิม่ัหิลากหิลาย์โครงการ โดย์คำาน้งถุ้ง 
ประชีาชีน ผู้้�ป่วย์ ผู้้�ประสุบภัย์ ผู้้�ด�อย์โอกาสุ ผู้้�ย์ากไร� และกลุ่มัเสีุ�ย์ง ได�รับประโย์ชีน์และการช่ีวย์เหิล่อ
จากการดำาเนินงานของสุำานักงานอาสุากาชีาดและการปฏิิบัติงานของอาสุากาชีาดตามัภารกิจหิลัก
ของสุภากาชีาดไทย์ และงานสุนบัสุนุนภารกจิหิลักของสุภากาชีาดไทย์ ประกอบไปด�วย์โครงการตา่งๆ 
ที�กำาเนิดข้�นอย่์างต่อเน่�องสุมัำ�าเสุมัอ ดังนี�
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อาสากิาชาดสนัำบัสนุำนำบัริกิารผู้้�ป่วัยนำอกิ (OPD)

การ์บริ์การ์ทางการ์แพทย์ุ
แลูะสุขภาพอนามัยุ1 

 ฝ่่าย์กิจกรรมัอาสุากาชีาด สุำานักงานอาสุากาชีาด ได�จัดสุรรอาสุากาชีาดเพ่�อช่ีวย์งานตามัพ่�นที�
ต่างๆ ในการช่ีวย์แบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์แ์ละใหิ�การบริการผู้้�ป่วย์ที�มัาใชี�บริการ
ด�วย์ความัเป็นมิัตรตลอดมัา โดย์พ่�นที�ที�ฝ่่าย์กิจกรรมัอาสุากาชีาดได�จดัอาสุากาชีาดช่ีวย์ปฏิิบัติงานนั�น 
นอกจากพ่�นที�การใหิ�บริการในหิลาย์จดุของโรงพย์าบาลจฬุาลงกรณ ์สุภากาชีาดไทย์ และโรงพย์าบาล
สุมัเด็จพระบรมัราชีเทวี ณ ศัรีราชีา แล�วยั์งมีัการใหิ�บริการตามัโรงพย์าบาลต่างๆ ที�ได�ขอความั
อนุเคราะห์ิใหิ�อาสุากาชีาดไปช่ีวย์ปฏิิบัติงาน ได�แก่ โรงพย์าบาลตำารวจ โรงพย์าบาลพระมังกุฎเกล�า 
โรงพย์าบาลตากสิุน โรงพย์าบาลสุมัเด็จพระนางเจ�าสิุริกิติ�

•	กิารปฏิิบัติิงาน้ของอาสักิาาชาดใน้กิารให้บริกิารแน้ะน้ำาขั�น้ติอน้กิารติรวัจรักิษาแผู้น้กิผูู้้ป่วัยน้อกิ	 อีกิทัั�ง 
ยังปฏิิบัติิงาน้ทีั�ตู้ิออกิใบน้ำาทัาง	Kiosk	แล้ะอำาน้วัยคำวัามสัะดวักิใน้กิารวััดคำวัามดัน้โล้หิติแก่ิผูู้้รับบริกิาร

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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อาสากิาชาดสนัำบัสนุำนำบัริกิารผู้้�ป่วัยในำ (IPD)

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

•	 คำณิะอาสัากิาชาดน้ำาโดยน้างเยาวัมาล้ย์	 สัมทัรัพัย์	น้างวิัมล้รัติน์้	 
เดชาวิัจิติร	แล้ะคำณิะอาสัากิาชาด	ร่วัมกัิบแผู้น้กิกุิมารเวัช	อาคำาร	ภปร.	
ชั�น้	 9	 โรงพัยาบาล้จุฬาล้งกิรณิ์	 สัภากิาชาดไทัย	จัดกิิจกิรรมให้แก่ิ 
ผูู้้รับบริกิาร	ผูู้้ป่วัยเด็กิ	แล้ะผูู้้ปกิคำรองใน้วััน้สัำาคัำญต่ิางๆ

 ภารกิจหิลักในการช่ีวย์ปฏิิบัติงานของอาสุากาชีาดตามัพ่�นที�ต่างๆ ในแต่ละโรงพย์าบาลนั�น 
อาสุากาชีาดมัีหิน�าที�ในการด้แลผู้้�ป่วย์ที�มัารับการรักษา โดย์ก่อนที�ผู้้�ป่วย์เหิล่านั�นจะเข�าพบแพทย์์ 
ผู้้�ทำาการรักษา อาสุากาชีาดจ้งมีัหิน�าที�ในการด้แลผู้้�ป่วย์ทั�งในการพ้ดคุย์สุอบถุามั แนะนำา และ 
ใหิ�กำาลังใจ มีัการช่ีวย์จัดคิวใหิ�ผู้้�ป่วย์ ตรวจวัดความัดัน ทำาใหิ�ผู้้�ป่วย์ที�มัาใชี�บริการเกิดความั 
ประทับใจในการมัาใชี�บริการกับโรงพย์าบาล ได�รับบริการที�มีัความัสุะดวกรวดเร็วมีัประสุิทธิภาพ 
มัากข้�น นอกจากนี�ย์ังมีัอาสุากาชีาดกลุ่มัจ่าย์กลางที�เป็นฟัื้นเฟ้ื้องสุำาคัญในการผู้ลิตผู้�าซัึ่บสุมัอง 
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ผู้้�ป่วัยโคำรงกิารอาสากิาชาดฟ้ื้�นำฟ้ื้สุขภาพัถึงบั�านำ (Home Health Care) ปีงบัประมาณิ 2563

ขนาดต่างๆ ใหิ�กับโรงพย์าบาลจุฬาลงกรณ์ สุภากาชีาดไทย์ อาสุากาชีาดกลุ่มัจ่าย์กลางผู้ลิตตามัความั
ต�องการของโรงพย์าบาลเน่�องจากเป็นราย์การที�ไม่ัสุามัารถุสัุ�งซ่ึ่�อได� ต�องใชี�การผู้ลิตด�วย์ม่ัอเปล่า
เท่านั�น  
 ในปี 2563 สุำานักงานอาสุากาชีาดร่วมักับทีมัแพทย์์ พย์าบาล นักกาย์ภาพ และนักสัุงคมั 
สุงเคาะหิ ์ออกปฏิิบัติงานเย์ี�ย์มัผู้้�ป่วย์ที�บ�าน โดย์ตดิตามัอาการ และพฒันาการของผู้้�ป่วย์ ตรวจสุุขภาพ 
และบันท้กติดตามัอาการเบ่�องต�น ใหิ�คำาแนะนำาในการด้แลตนเองของผู้้�ป่วย์ และแนวทางการด้แล 
แก่ญาติผู้้�ป่วย์ ตลอดจนแนะนำาโภชีนาการที�ถุ้กต�อง โดย์สุรุปผู้ลการดำาเนินงานดังนี� 

กิิจกิรรม
2562 2563

รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กิ.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กิ.ค. ส.ค. กิ.ย.

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยใหม่่
ท่ี่�เข้��โครงก�ร (ร�ย)

12 11 10 14 10 -  -  - - 7 14 12 90

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเก่�
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (ร�ย)

21 19 22 32 26  - - - - 4 12 18 154

จำำ�นวนคร้�งท่ี่�เย่�ยม่ 
(คร้�ง)

33 30 32 46 36  -  - -  - 11 26 30 244

จำำ�นวนอ�ส�ก�ช�ด
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (คน) 107 79 103 142 110  -  -  - - 25 65 71 702

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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• คำณิะอาสัากิาชาดออกิเยี�ยมผูู้้ป่วัยติ่อเน่้�องทีั�บ้าน้	 ได้แก่ิ	 ผูู้้ป่วัยโรคำหล้อดเล่้อดสัมอง	แล้ะผูู้้ป่วัยผู้่าตัิด 
ทัางเบี�ยงหล้อดเล่้อดแดงหัวัใจ	พัร้อมพัยาบาล้	 นั้กิกิายภาพับำาบัดเป็น้คำรั�งแรกิ	แล้ะติิดติามอากิารป่วัย 
ใน้คำรั�งสุัดท้ัาย	โดยกิารวััดคำวัามดัน้โล้หิติ	 ชีพัจร	แผู้ล้ผู่้าตัิด	แน้ะน้ำาด้าน้โภชน้ากิาร	กิารทัำากิายภาพับำาบัด 
ฟ้้�น้ฟู้สุัขภาพั	

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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ผู้้�ป่วัยโรคำหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปีงบัประมาณิ 2563

ผู้้�ป่วัยหลังทัำาผู่้าตัิดทัางเบัี�ยงหลอดเลือดหัวัใจ (CABG) ปีงบัประมาณิ 2563

กิิจกิรรม
2562 2563

รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กิ.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กิ.ค. ส.ค. กิ.ย.

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยใหม่่
ท่ี่�เข้��โครงก�ร (ร�ย)

3 4 5 8 6 - - - - 4 7 7 44

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเก่�
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (ร�ย)

10 10 11 16 13 - - - - 2 5 7 74

จำำ�นวนคร้�งท่ี่�เย่�ยม่
(คร้�ง)

13 14 16 24 19 - - - - 6 12 14 118 

จำำ�นวนอ�ส�ก�ช�ด
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (คน)

44 38 52 64 52 - - - - 10 26 28 314

กิิจกิรรม
2562 2563

รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กิ.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กิ.ค. ส.ค. กิ.ย.

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยใหม่่
ท่ี่�เข้��โครงก�ร (ร�ย)

8 4 3 3 1 - - - - 2 5 4 30 

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเก่�
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (ร�ย)

11 9 10 14 9 - - - - 2 7 10 72 

จำำ�นวนคร้�งท่ี่�เย่�ยม่ 
(คร้�ง)

19 13 13 17 10 - - - - 4 12 14 102 

จำำ�นวนอ�ส�ก�ช�ด
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (คน)

58 33 41 59 40 - - - - 10 32 36  309

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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•	น้างสัายสัม	วังศาสุัลั้กิษณ์ิ	ประธาน้อาสัากิาชาดเฉลิ้มพัระเกีิยรติิ	72	พัรรษา	แล้ะอุปน้ายกิด้าน้พััฒน้า 
คุำณิภาพัชีวิัติแล้ะงาน้บรรเทัาทุักิข์	 น้ำาคำณิะอาสัากิาชาดพัร้อมเจ้าหน้้าทีั�	 เข้าเยี�ยมให้กิำาลั้งใจผูู้้ป่วัย	
โดยติรวัจสัุขภาพัเบ่�องต้ิน้	 วััดอุณิหภูมิร่างกิาย	ติรวัจวััดคำวัามดัน้โล้หิติ	 พูัดคุำยให้กิำาลั้งใจ	พัร้อมทัั�งมอบ 
กิระเช้าเยี�ยมแล้ะปัจจัยให้แก่ิผูู้้ป่วัยเพ่ั�อเป็น้ขวััญแล้ะกิำาลั้งใจ

•	ส่ับเน่้�องจากิ	เม่�อวััน้ทีั�	1	สิังหาคำม	2563	พัระเจ้าวัรวังศ์เธอ	พัระองค์ำเจ้าโสัมสัวัลี้	กิรมหม่�น้สุัทัธน้ารีน้าถ	
ทัรงมีพัระเมติติาแกิ่พัสักิน้ิกิร	โปรดให้	อาสัากิาชาด	น้ำาชุดเยี�ยมบำารุงขวััญผูู้้ป่วัยไปมอบให้กัิบผูู้้ป่วัยสัามัญ	
แล้ะพัระภิกิษุอาพัาธทีั�เข้ารับกิารรักิษา	ณิ	โรงพัยาบาล้จุฬาล้งกิรณ์ิ	สัภากิาชาดไทัย	โรงพัยาบาล้สัมเด็จ 
พัระบรมราชเทัวีั	ณิ	ศรีราชา	ทัหาร	ติำารวัจ	แล้ะอาสัาสัมัคำรทีั�บาดเจ็บจากิราชกิารสัน้ามใน้โรงพัยาบาล้ 
พัระมงกิุฎเกิล้้า	 โรงพัยาบาล้ติำารวัจ	แล้ะมูล้นิ้ธิสังเคำราะห์เด็กิของสัภากิาชาดไทัย	จำาน้วัน้	1,900	ชุด	
ใน้โอกิาสัคำรบรอบ	80	 ปี	สัำานั้กิงาน้อาสัากิาชาด	สัภากิาชาดไทัย	 เพ่ั�อน้้อมเกิล้้าน้้อมกิระหม่อมถวัายเป็น้ 
พัระราชกุิศล้แด่	พัระบาทัสัมเด็จพัระบรมชน้กิาธิเบศร	มหาภูมิพัล้อดุล้ยเดชมหาราช	บรมน้าถบพิัติร	แล้ะ	
สัมเด็จพัระน้างเจ้าสิัริกิิติิ�	พัระบรมราชินี้น้าถ	พัระบรมราชชน้นี้พััน้ปีหล้วัง	องค์ำสัภาน้ายิกิาสัภากิาชาดไทัย

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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ผู้้�ป่วัยหลังทัำาผู่้าตัิดข�อสะโพักิ (HIP) ปีงบัประมาณิ 2563

ผู้้�ป่วัย HIV ปีงบัประมาณิ 2563

กิิจกิรรม
2562 2563

รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กิ.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กิ.ค. ส.ค. กิ.ย.

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยใหม่่
ท่ี่�เข้��โครงก�ร (ร�ย) 1 - 1 1 - - - - - 1 1 1 6

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเก่�
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (ร�ย)

- - - - - - - - - - - - -

จำำ�นวนคร้�งท่ี่�เย่�ยม่
(คร้�ง) 1 - 1 1 - - - - - 1 1 1 6

จำำ�นวนอ�ส�ก�ช�ด
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (คน) 5 - 5 5 - - - - - 5 5 5 30

กิิจกิรรม
2562 2563

รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กิ.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กิ.ค. ส.ค. กิ.ย.

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยใหม่่
ท่ี่�เข้��โครงก�ร (ร�ย) - 2 1 2 3 - - - - - 1 - 9 

จำำ�นวนผู้้�ป่่วยเก่�
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (ร�ย)

- - 1 2 4 - - - - - - 1 8 

จำำ�นวนคร้�งท่ี่�เย่�ยม่ 
(คร้�ง) - 2 2 4 7 - - - - - 1 1 17 

จำำ�นวนอ�ส�ก�ช�ด
ท่ี่�ออกเย่�ยม่ (คน) - 3 5 14 18 - - - - - 2 2 44 

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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การ์รั์บบริ์จาค์โลูหิต 
ด็วงตา อวัยุวะ 2

• ฝ่่�ยผู้ลิิตส่วนป่ระกอบโลิหิต ศู้นย์บริก�รโลิหิตแห่งช�ติ สภ�ก�ช�ดไที่ย
• โครงก�รอ�ส�ก�ช�ดร้บบริจำ�คโลิหิต ดวงต� อว้ยวะ “เชิงรุก” 

 ฝ่่าย์กิจกรรมัอาสุากาชีาด ได�จัดสุรรอาสุากาชีาดในการไปช่ีวย์ปฏิิบัติงานที�ศ้ันย์์บริการโลหิิต
แห่ิงชีาติ สุภากาชีาดไทย์ และศ้ันย์์บริการโลหิิต โรงพย์าบาลสุมัเด็จพระบรมัราชีเทวี ณ ศัรีราชีา  
รวมัทั�งศ้ันย์์บริการโลหิิต ณ โรงพย์าบาลสุมัเด็จพระนางเจ�าสิุริกิติ�อีกด�วย์

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

	 2.1	ฝ่้ายรับบริจาคำโล้หิติ	ณ ศ้ันย์์บริการโลหิิตแห่ิงชีาติ อาสุากาชีาดที�ช่ีวย์ปฏิิบัติงานในฝ่่าย์
รับบริจาคโลหิิต มีัหิน�าที�ในการด้แลผู้้�ที�มัาบริจาคโลหิิต ใหิ�คำาแนะนำา พ้ดคุย์ ตอบข�อซัึ่กถุามัใน 
เบ่�องต�นและช่ีวย์วัดความัดันโลหิิต ก่อนที�ผู้้�บริจาคจะเข�าหิ�องบริจาคโลหิิต รวมัถุ้งช่ีวย์ด้แลผู้้�บริจาค
โลหิิตในหิ�องพักฟ้ื้�นหิลังจากที�ผู้้�บริจาคโลหิิตออกมัาจากหิ�องบริจาคโลหิิตเรีย์บร�อย์แล�ว
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• คำณิะอาสัากิาชาดฝ่้ายผู้ลิ้ติส่ัวัน้ประกิอบโล้หิติ	 ร่วัมปฏิิบัติิงาน้ทีั�
ศูน้ย์บริกิารโล้หิติแห่งชาติิ	สัภากิาชาดไทัย		แล้ะคำณิะอาสัากิาชาด
ปฏิิบัติิงาน้	ณิ	โรงพัยาบาล้สัมเด็จพัระบรมราชเทัวีั	ณิ	ศรีราชา	โดย
ปฏิิบัติิติามกิระบวัน้กิารของฝ่้ายผู้ลิ้ติส่ัวัน้ประกิอบโล้หิติอย่างถูกิต้ิอง	
เพ่ั�อเติรียมคำวัามพัร้อมก่ิอน้น้ำาไปใช้ประโยชน์้ต่ิอไป

 2.2	 ฝ่้ายแยกิส่ัวัน้ประกิอบโล้หิติ	 (Plasma) ณ ศ้ันย์์บริการโลหิิตแห่ิงชีาติ สุำาหิรับอาสุา
กาชีาดที�ช่ีวย์ปฏิิบัติงานในฝ่่าย์แย์กสุ่วนประกอบโลหิิตจะได�รับการอบรมัเพิ�มัโดย์เฉพาะ เน่�องจาก
ลักษณะงานที�ปฏิิบัตินั�นอาสุากาชีาดจะต�องมีัความัร้�และความัชีำานาญพอสุมัควร เป็นการทำางาน 
ร่วมักับเจ�าหิน�าที�ศ้ันย์์บริการโลหิิตแห่ิงชีาติ 

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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รายงานำผู้ลงานำปฏิิบััติิงานำของอาสากิาชาด 

ณิ ฝ่่ายผู้ลิติส่วันำประกิอบัโลหิติ ศ้นำย์บัริกิารโลหิติแห่งชาติิ 

ประจำาปีงบัประมาณิ ตุิลาคำม 2562 - กัินำยายนำ 2563

ปีี เดืือน
โลหิิตก่ิอนป่ี�น (ถุุง) รวมโลหิิต

ก่ิอนป่ี�น (ถุุง)
โลหิิต

หิลังป่ี�น (ถุุง)

รวมทัั้�งสิ�น

(ถุุง)
หิมายเหิตุ

ในศููนย์ นอกิศููนย์

2562

ตุลิ�คม่ 9,720 12,151 21,871 60,348 82,219  

พฤศูจิำก�ยน 7,680 9,853 17,533 52,911 70,444 ง�นก�ช�ด 
15-24/11

ธ้ันว�คม่ 8,540 11,455 19,995 45,770 65,765  

2563

ม่กร�คม่ 9,800 11,065 20,865 62,281 83,146  

กุม่ภ�พ้นธ์ั 7,160 10,516 17,676 52,872 70,548  

ม่่น�คม่ 5,730 6,140 11,870 43,599 55,469 COVID23/3

เม่ษ�ยน - - - - - COVID-19

พฤษภ�คม่ - - - - - COVID-19

มิ่ถุุน�ยน - - - - - COVID-19

กรกฎ�คม่ 9,253 8,725 17,978 28,756 46,734 ว้นเฉลิิม่ 28/7

สิงห�คม่ 10,105 10,790 20,895 50,034 70,929 ว้นแม่่ 12/8

ก้นย�ยน 8,950 8,705 17,655 50,245 67,900  

รวม่ท้ี่�งสิ�น 76,938 89,400 166,338 446,816 613,154  

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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	 2.3	อาสัากิาชาดออกิรับบริจาคำเชิงรุกิใน้กิารรับบริจาคำดวังติา	ร่างกิาย	แล้ะอวััยวัะ ในการ
ไปสุถุานที�ต่างๆ โดย์แบ่งอาสุากาชีาดออกเป็นกลุ่มัย์อ่ย์ๆ เพ่�อปฏิิบติัหิน�าที�ในการเชิีญชีวนใหิ�ประชีาชีน
มัาบริจาคดวงตา ร่างกาย์ และอวัย์วะ รวมัทั�งใหิ�ความัร้�และตอบข�อซัึ่กถุามัเร่�องร้ปแบบและ
กระบวนการขั�นตอนในการบริจาคดวงตา ร่างกาย์และอวัย์วะในสิุ�งที�ประชีาชีนย์ังมีัความัสุงสัุย์ 
เพ่�อใหิ�เกิดความัเข�าใจอย์่างถุ้กต�อง

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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เดืือน
(ปีี 2563)

กิลุ่ม
อาสา
กิาชาดื 
1/55

กิลุ่ม
อาสา

รพ.สมเด็ืจฯ

อาสา
กิลุ่ม

คุณดืวงตาฯ

อาสา
กิลุ่ม

คุณภทั้รษรฯ

กิลุ่ม
อาสา
กิาชาดื 
1/57

ทีั้มผล
พลอยได้ื

ยอดืรวม
(ราย)

มักราคมั 760 516 194 114 - - 1,584

กุมัภาพันธ์ 1,278 323 340 89 - 98 2,128

มีันาคมั 1,041 333 งดโควิด งดโควิด งดโควิด งดโควิด 1,374

เมัษาย์น งดโควิด งดโควิด งดโควิด งดโควิด งดโควิด งดโควิด -

พฤษภาคมั งดโควิด งดโควิด งดโควิด งดโควิด งดโควิด งดโควิด -

มิัถุุนาย์น งดโควิด งดโควิด งดโควิด งดโควิด 52 งดโควิด 52

กรกฎาคมั งดโควิด 124 178 371 - 93 766

สิุงหิาคมั 317 169 65 267 - 18 836

กันย์าย์น 1,516 349 247 179 - 52 2,343

ตุลาคมั 1,602 405 112 234 61 68 2,482

พฤศัจิกาย์น 1,172 391 366 - - 48 1,977

ธันวาคมั 1,191 409 96 1,089 65 42 2,892

รวมัทั�งปี 8,877 3,019 1,598 2,343 178 419 16,434

สรุปผู้ลกิารปฏิิบััติิงานำเชิงรุกิออกิรับับัริจาคำดวังติา อวััยวัะ และร่างกิาย 

ปี 2563 มีรายละเอียดดังนีำ�

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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 สุำานักงานอาสุากาชีาด ได�สุนับสุนุนภารกิจในด�านการบรรเทาทุกข์และผู้้�ประสุบภัย์ โดย์ใหิ� 
การช่ีวย์เหิล่อประชีาชีนที�ได�ประสุบภัย์พิบัติต่างๆ ในการลงพ่�นที�ร่วมักับม้ัลนิธิอาสุาเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) 
ย์ามัย์าก สุภากาชีาดไทย์ โดย์การนำารถุประกอบอาหิารลงไปตามัพ่�นที�ต่างๆ ที�ประสุบภัย์ เพ่�อจัดทำา
และแจกจ่าย์อาหิารที�ถุ้กสุุขอนามััย์ใหิ�กับประชีาชีนในพ่�นที�ที�ประสุบภัย์

 แบ่งระยะกิารช่วัยเหล่้อ	ออกิเป็น้	3	ระยะๆ	ได้แก่ิ	

	 1.	 ก่ิอน้เกิิดภัย		 2.	ขณิะเกิิดภัย		 3.	หลั้งเกิิดภัย	

การ์บร์ร์เทาทุกข์
ผูู้้ปร์ะสบภัยุ3

 ระยะทีั�	 1.	ก่ิอน้เกิิดภัย ค่อการเตรีย์มัการด�านการยั์งชีีพด�วย์ถุุงยั์งชีีพ เพ่�อนำาไปแจกจ่าย์ 
ใหิ�กับประชีาชีนในพ่�นที�ที�ได�รับผู้ลกระทบจากเหิตุภัย์พิบัติทางธรรมัชีาติ

 ระยะทีั�	 2.	ขณิะเกิิดภัย การจัดตั�งคลังอาหิารเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) การประกอบเลี�ย์งโดย์ 
รถุประกอบอาหิารเคล่�อนที� และเตรีย์มันำ�าด่�มัปลอดภัย์สุำาหิรับผู้้�ประสุบอุทกภัย์

 ระยะทีั�	 3.		หลั้งเกิิดภัย การสุร�างที�อย์้อ่าศััย์ โดย์จัดสุร�างบ�านพักชัี�วคราวหิร่อบ�านน็อคดาวน์ 
และบ�านถุาวรแบบต่างๆ การช่ีวย์เหิล่อด�วย์การฟ้ื้�นฟ้ื้ทางด�านอาชีีพ โดย์การจัดตลาดกลางรับซ่ึ่�อ 
ผู้ลผู้ลิตเกษตรอินทรีย์์เพ่�อช่ีวย์เหิล่อผู้้�ประสุบอุทกภัย์ และเสุริมัสุร�างความัมัั�นคงทางด�านอาชีีพแก่ 
ชุีมัชีนที�เสีุ�ย์งอุทกภัย์ ตามัแนวทางพระราชีดำาริเศัรษฐกิจพอเพีย์ง และรวมัทั�งการช่ีวย์เหิล่ออ่�นๆ  
ที�สุร�างความัย์ั�งย์่นแก่ผู้้�ประสุบอุทกภัย์

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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สมเด็จพัระเจ�าล้กิเธอ เจ�าฟ้ื้าพััชรกิิติิยาภา นำเรนำทิัราเทัพัยวัดี 

กิรมหลวังราชสาริณีิสิริพััชร มหาวััชรราชธิดา

เสด็็จเยุ่�ยุมร์าษฎร์เพ่�อเป็นขวัญกำาลัูงใจภายุหลัูงอุทกภัยุ 

ณี ศาลูากลูางจังหวัด็นร์าธิวาส วันท่� 3 กุมภาพันธ์ 2563

 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุนับสุนุนงานของม้ัลนิธอิาสุาเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) ย์ามัย์าก สุภากาชีาดไทย์  
โดย์ประกอบอาหิารเมัน้ข�าวสุวย์ไก่ทอดจำานวน 4,500 กล่อง การนี� สุมัเด็จพระเจ�าล้กเธอ  
เจ�าฟ้ื้าพัชีรกิติย์าภา นเรนทิราเทพย์วดี กรมัหิลวงราชีสุาริณีสิุริพัชีร มัหิาวัชีรราชีธิดา พระราชีทาน 
อาหิารใหิ�กับข�าราชีการและประชีาชีนที�เข�าเฝ่้ารับเสุด็จในงาน โดย์มัีจิตอาสุาพระราชีทาน 904  
ช่ีวย์ในการประกอบอาหิาร

 การปฏิิบัติภารกิจครั�งนี�มีัเจ�าหิน�าที�สุำานักงานอาสุากาชีาดปฏิิบัติงานจำานวน 3 ท่าน  
เดินทางโดย์รถุประกอบอาหิารม้ัลนิธิอาสุาเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) ย์ามัย์าก สุภากาชีาดไทย์ ในวันที�  
31 มักราคมั-6 กุมัภาพันธ์ 2563 ปฏิิบัติงานหุิงข�าวโดย์ใชี�ต้�หุิงข�าว 1 ครั�ง/1 ต้� จำานวน 12 ถุาด  
ใชี�เวลาประมัาณ 30-35 นาที จะได�ข�าวประมัาณ 300 กล่อง
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บัรรเทัาทุักิข์ประชาชนำผู้้�ประสบัอุทักิภัย จังหวััดสุโขทััย

 จากสุถุานการณ์นำ�าท่วมัที�จังหิวัดสุุโขทัย์ ปริมัาณนำ�าจำานวนมัากไหิลทะลักเข�าท่วมับ�านเร่อน 
ประชีาชีนอย่์างต่อเน่�อง เจ�าหิน�าที�หิลาย์ภาคสุ่วนระดมักำาลังเข�าช่ีวย์เหิล่อ หิลังเกิดเหิตุคันดิน 
ริมัตลิ�งบริเวณถุนนเลีย์บแม่ันำ�าย์มั พ่�นที�หิม่้ัที� 1 บ�านวังหิิน และหิม่้ัที� 7 บ�านบางสุงฆ์์ ตำาบลปากแคว 
อำาเภอเม่ัองสุุโขทัย์ พังทลาย์จากการกัดเซึ่าะของกระแสุนำ�าจากแม่ันำ�าย์มัที�เพิ�มัปริมัาณสุ้งข้�น 
อย์่างรวดเร็ว จนทำาใหิ�มัวลนำ�าจำานวนมัากไหิลบ่าเข�าท่วมับ�านเร่อนประชีาชีนและขย์าย์วงกว�าง 
สุ่้พ่�นที�ทางการเกษตร

 จากสุถุานการณ์ดังกล่าว สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาาชีาดไทย์ สุนับสุนุนภารกิจ  
บรรเทาทุกข์ผู้้�ประสุบอุทกภัย์ ร่วมักับม้ัลนิธิอาสุาเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) ย์ามัย์าก สุภากาชีาดไทย์ วันที� 24 
สิุงหิาคมั 2563 โดย์จัดตั�งรถุประกอบอาหิารเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) ย์ามัย์าก สุภากาชีาดไทย์ เพ่�อทำาการ
ประกอบอาหิารแจกจ่าย์กับประชีาชีนที�ได�รับความัเด่อดร�อนจากนำ�าท่วมัและนำ�าป่าไหิลหิลาก 

 โดย์จัดตั�งรถุประกอบอาหิารฯ ณ บริเวณหิน�าที�ทำาการองค์การบริหิารสุ่วนตำาบลปากแคว 
อำาเภอเม่ัองสุุโขทัย์ และในวันเดีย์วกันนั�นได�ทำาการประกอบอาหิารม่ั�อเย์็น เป็นเมัน้ก๋วย์เตี�ย์วผัู้ดซีึ่อิ�ว 
จำานวน 4,000 ชุีด เพ่�อแจกจ่าย์กับประชีาชีนและบรรเทาความัเด่อดร�อนในเบ่�องต�น โดย์การจัดทำา
วันละ 2 ม่ั�อ ม่ั�อกลางวันและม่ั�อเย์็น ดังนี� 

วันทีั้� จำานวนมื�ออาหิาร จำานวน(ชุดื)
24 สิงห�คม่ 2563 ม้่�อเย็น 2,500

25 สิงห�คม่ 2563 กลิ�งว้น แลิะ เย็น 4,000

25 สิงห�คม่ 2563 กลิ�งว้น แลิะ เย็น 4,000

รวม 10,500

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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กิารเฝ้่าระวััง/ติิดติามสถานำกิารณ์ินำำ�าของพืั�นำทีั�ทุักิๆ จังหวััด 

ในำภาคำติะวัันำออกิเฉีียงเหนืำอ จากิผู้ลกิระทับัพัายุโนำอึล 

ตัิ�งแต่ิวัันำทีั� 17 - 23 กัินำยายนำ พั.ศ. 2563

 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ได�ร่วมักับ ม้ัลนิธิอาสุาเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) ย์ามัย์าก 
สุภากาชีาดไทย์ สุถุาบันสุารสุนเทศัทรัพย์ากรนำ�า (องค์กรมัหิาชีน) และหิน่วย์งานภาครัฐ ได�ร่วมักัน 
เฝ้่าระวัง/ติดตามัสุถุานการณ์นำ�าของทุกพ่�นที�จังหิวัดในภาคตะวันออกเฉีย์งเหิน่อ ที�อาจจะได�รับ 
ผู้ลกระทบจากพาย์ุโนอ้ล

 ในวันที� 17 กันย์าย์น 2563 เวลา 09.00 น. ได�มีัพิธีเปิด/ปล่อย์ขบวนรถุ โดย์ผู้้�อำานวย์การ 
สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ผู้้�อำานวย์การสุถุาบันสุารสุนเทศัทรัพย์ากรนำ�า และผู้้�จัดการ 
ม้ัลนิธิอาสุาเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) ย์ามัย์าก สุภากาชีาดไทย์ มุ่ังหิน�าสุ่้จังหิวัดนครราชีสุมีัา เพ่�อร่วมักับทีมังาน 
ของกองทัพภาค 2 และม้ัลนิธิฮุ้ก 31 และได�ทำาพีธีปล่อย์ขบวนคาราวาน โดย์ท่านแม่ัทัพภาค 2  
พลโทธัญญา เกีย์รติสุาร เพ่�อเดินทางไปยั์งจุดศ้ันย์์กลางของพาย์ุโนอ้ล ณ จังหิวัดร�อย์เอ็ด

 ในวันที� 18 กันย์าย์น 2563 เวลา 10.00 น. เริ�มัการประชุีมั
เกี�ย์วกับสุถุานการณ์นำ�าที�อาจเกิดผู้ลกระทบจากพายุ์โนอ้ล ณ มัณฑ์ล
ทหิารบก 27 ค่าย์ประเสุริฐสุงครามั โดย์มีัผู้้�ร่วมัประชุีมัจากหิน่วย์
งานภาครัฐในทุกจังหิวัดภาคตะวันออกเฉีย์งเหิน่อ และมีัการ 
เฝ้่าระวัง/ติดตามัสุถุานการณ์นำ�าของพ่�นที�ทุกๆ จังหิวัด ในภาค 
ตะวันออกเฉีย์งเหิน่อ ผู่้าน Application ของ สุสุน. และ Thai 
Water
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 ในวันที� 19 กันย์าย์น 2563 เวลา 10.00 น. ประชุีมัสุรุปสุถุานการณ์นำ�า โดย์ สุสุน. สุรุป 
สุถุานการณ์นำ�าในพ่�นที�ต่างๆ ใหิ�ตัวแทนหิน่วย์งานทุกภาคสุ่วนในภาคตะวันออกเฉีย์งเหิน่อได�รับฟัื้ง 
หิาร่อ/เตรีย์มัการรับนำ�า เวลา 14.00 น. ประชุีมัสุรุปสุถุานการณ์นำ�าใหิ�แม่ัทัพภาค 2 ได�รับฟัื้งเพ่�อ 
หิาร่อ/เตรีย์มัการป้องกัน และพิธีปิดศ้ันย์์เฝ้่าระวัง โดย์ท่านแม่ัทัพภาค 2

 ในวันที� 20 กันย์าย์น 2563 เน่�องจากพ่�นที�ที�ได�รับผู้ลกระทบจากพายุ์โนอ้ลในครั�งนี� เป็นพ่�นที� 
ใต�จุดศ้ันย์ก์ลางของพายุ์ จ้งได�เคล่�อนย์�าย์จากจังหิวัดร�อย์เอ็ดไปยั์งจังหิวัดนครราชีสีุมัา โดย์ในระหิว่าง 
การเดินทางได�ร่วมักับม้ัลนิธิอาสุาเพ่�อนพ้�ง(ภาฯ) ย์ามัย์ากสุภากาชีาดไทย์ แจกจ่าย์ถุุงย์ังชีีพ
พระราชีทานใหิ�กับประชีาชีนที�ได�รับผู้ลกระทบจากอุทกภัย์ในพ่�นที� ณ ศ้ันย์์อพย์พวัดจันทร์ประดิษฐ์ 
ชีาวบ�านในชุีมัชีนโนนสุว่าง อำาเภอบ�านไผู่้ จังหิวัดขอนแก่น และได�นำาถุุงย์ังชีีพพระราชีทานแจกจ่าย์
ใหิ�กับประชีาชีนที�ได�รับผู้ลกระทบจากอทุกภัย์ ในพ่�นที� ตำาบลหัิวทะเล อำาเภอเม่ัอง จังหิวัดนครราชีสุมีัา 
จำานวน 5 ชุีมัชีน

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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 ในวันที� 21 กันย์าย์น 2563 ได�นำารถุประกอบอาหิารเข�าไปเทศับาลตำาบลหัิวทะเล อำาเภอเม่ัอง 
จังหิวัดนครราชีสีุมัา เพ่�อเตรีย์มัความัพร�อมัในการประกอบอาหิารแจกจ่าย์ใหิ�กับชีาวบ�านและ 
ผู้้�เข�าร่วมักิจกรรมั Big Cleaning Day และในชี่วงบ่าย์ได�มีัการประชีุมัเตรีย์มัความัพร�อมัการจัด 
กิจกิจกรรมัดังกล่าว โดย์ สุมัเด็จเจ�าฟ้ื้าฯ กรมัหิลวงราชีสุารีณีสิุริพัชีร มัหิาวัชีรราชีธิดา ได�ทรงร่วมั
ประชุีมัผู่้านระบบ VDO Call Online ด�วย์

 ในวันที� 22 กันย์าย์น 2563 เวลา 09.00 น. ซัึ่กซึ่�อมัพิธีเปิดการปล่อย์ขบวนเข�าร่วมั 
ทำาความัสุะอาดชีุมัชีนที�ได�รับผู้ลกระทบจากอุทกภัย์ในพ่�นที�ตำาบลหิัวทะเล อำาเภอเม่ัอง จังหิวัด
นครราชีสุมีัา โดย์มีัหิน่วย์งานภาครัฐ ภาคเอกชีนเข�าร่วมัมัากมัาย์ เวลา 09.45 น. พิธีเปิด โดย์ สุมัเดจ็
เจ�าฟ้ื้าฯ กรมัหิลวงราชีสุารีณีสิุริพัชีร มัหิาวัชีรราชีธิดา ทรงเสุด็จฯ เปิดงานผู่้านระบบ VDO Call 
Online เพ่�อใหิ�กำาลังใจในการทำางานและทอดพระเนตรกิจกรรมัที�ได�จัดข้�น และสุำานักงาน 
อาสุากาชีาด ได�เปิดรถุประกอบอาหิารเพ่�อประกอบอาหิารจัดเลี�ย์งใหิ�กับผู้้�เข�าร่วมักิจกรรมัและ 
ชีาวบ�านในพ่�นที�ตำาบลหัิวทะเล ที�ได�รับผู้ลกระทบจากอุทกภัย์ในครั�งนี� โดย์ได�ทำาเมัน้ข�าวไก่ทอด  
ข�าวหิม้ัทอด และผัู้ดกะเพราปลาหิม้ักจัดเลี�ย์งตั�งแต่เชี�าจนถุ้งบ่าย์ จำานวน 3,500 กล่อง
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 สุำานักงานอาสุากาชีาด ได�เล็งเห็ินปัญหิาด�านคุณภาพชีีวิตของประชีาชีนเป็นหิลัก การ 
ดำารงชีีวิตอย์้่บนพ่�นฐานแห่ิงความัพอเพีย์งนั�นเป็นสิุ�งที�มีัประโย์ชีน์และทรงคุณค่า ตลอดจนการมีั
คุณภาพชีีวิตที�ดี มีัสุุขภาพกาย์ที�แข็งแรง สุุขภาพจิตที�เบิกบาน โดย์เริ�มัต�นจากสิุ�งรอบตัวและชีีวิต
ประจำาวัน ลดการใชี�ผู้ลิตภัณฑ์์จากสุารเคมีั และการทำาเกษตรอินทรีย์์ผู้สุมัผู้สุาน สุำานักงานอาสุา
กาชีาด จ้งดำาเนินการโครงการ และกจิกรรมัต่างๆ ที�จะทำาใหิ�เกิดประโย์ชีน์ต่อประชีาชีนและสุว่นรวมั 
โดย์ได�จัดใหิ�มีักิจกรรมัจัดทำาผู้ลิตภัณฑ์์ต่างๆ เพ่�อแจกจ่าย์ใหิ�กับหิน่วย์งานภาย์ในสุภากาชีาดไทย์  
เจ�าหิน�าที�และประชีาชีนทั�วไป เพ่�อได�ทดลองนำาผู้ลิตภัณฑ์์ที�เป็นมิัตรต่อตนเองและสิุ�งแวดล�อมั 
ได�ใชี�ประโย์ชีน์ ตลอดจนจัดใหิ�มีักิจกรรมับรรย์าย์สุาธิตการทำาผู้ลิตภัณฑ์์ต่างๆ โดย์อาสุากาชีาด เพ่�อ
เผู้ย์แพร่ความัร้�และขั�นตอนการทำาผู้ลิตภัณฑ์์ เพ่�อใหิ�ทุกคนสุามัารถุปฏิิบัติได�ด�วย์ตนเองและนำาไปใชี�
ในครัวเร่อน เป็นการลดราย์จ่าย์และได�ใชี�ผู้ลิตภัณฑ์์ที�ดีต่อคุณภาพชีีวิตอีกด�วย์ 

	 1.	 โคำรงกิารอาสัากิาชาดพััฒน้าคุำณิภาพัชีวิัติสู่ัเศรษฐกิิจพัอเพีัยง
 • โครงการรักษ์เรา รักษ์โลก  • บวร.โมัเดล (บ�าน วัด โรงเรีย์น)
 • บบร.โมัเดล (บ�าน โบสุถ์ุ โรงเรีย์น)  • บมัร.โมัเดล (บ�าน มััสุย์ิด โรงเรีย์น)

	 2.	 โคำรงกิารช่วัยเหล่้อเด็กิกิำาพัร้าแล้ะสัติรีหม้ายจากิคำวัามไม่สังบใน้ภาคำใต้ิ
	 3.	 โคำรงกิารพััฒน้าคุำณิภาพัชีวิัติผูู้้พิักิาร	(APCD)	
	 4.	 กิารป้องกัิน้ปัญหาหมอกิคำวััน้แล้ะสิั�งเสัพัติิด	Haze/Harm	Prevention
	 5.	 โคำรงกิารพััฒน้าทัักิษะชีวิัติเด็กิแล้ะเยาวัชน้สัถาน้แรกิรับเด็กิหญิงบ้าน้ธัญญพัร

การ์พัฒนาคุ์ณีภาพช่วิต
ของปร์ะชาชน4

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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โคำรงกิาร “รักิษ์เรา รักิษ์โลกิ”

 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ได�เล็งเห็ินถุ้งความัสุำาคัญของธรรมัชีาติและ 
สิุ�งแวดล�อมัในสุังคมัโลกปัจจุบัน จ้งได�น�อมันำาแนวคิดเศัรษฐกิจพอเพีย์งของพระบาทสุมัเด็จ 
พระบรมัชีนกาธิเบศัร มัหิาภ้มิัพลอดุลย์เดชีมัหิาราชี บรมันาถุบพิตร ที�ได�ทรงพระราชีทานใหิ�กับ 
พสุกนิกรชีาวไทย์ได�ย์้ดมัั�นและปฏิิบัติตามัแนวพระราชีดำาริ สุำานักงานอาสุากาชีาดจ้งได�มีัการจัด 
โครงการ	“รักิษ์เรา	รักิษ์โล้กิ”	 

	 รักิษ์เรา หิมัาย์ถุ้ง การรักตนเอง เพ่�อลดปัญหิาในการติดกิน ติดเกมั ติดเซ็ึ่กส์ุ และติดย์า  
ซ้ึ่�งอาจเป็นสุาเหิตุในการเกิดปัญหิาต่างๆ ตามัมัาอีกมัากมัาย์ 

	 รักิษ์โล้กิ หิมัาย์ถุ้ง การตระหินักร่วมัเป็นสุ่วนหิน้�งในการรักสิุ�งแวดล�อมั ลดปัญหิาจากการ 
ใชี�สุารเคมีั วัสุดุที�ทำาจากโฟื้มัหิร่อพลาสุติก รวมัทั�งการลดการสุร�างมัลพิษหิมัอกควันภาย์ในบ�าน ใน
ชุีมัชีน รณรงค์การใชี�ถุุงผู้�าเพ่�อเป็นการลดการใชี�ถุุงพลาสุติกและเพ่�อเป็นการรักษาสิุ�งแวดล�อมั

 วัตถุปร์ะสงค์์ของโค์ร์งการ์ฯ

1. รณรงค์ใหิ�ประชีาชีนตระหินักเห็ินถุ้งความัสุำาคัญของโครงการ
2. เพ่�อลดปัญหิาสุุขภาพ อนามััย์ และสิุ�งแวดล�อมั ภาย์ในชุีมัชีน
3. เพ่�อลดการใชี�ผู้ลิตภัณฑ์์จากสุารเคมีั 
4. เพ่�อสุร�างราย์ได�ใหิ�กับชุีมัชีน
5. เพ่�อสุร�างองค์ความัร้�ในการนำาจุลินทร์ทรีย์ที์�มีัประสิุทธิภาพมัาใชี�ประโย์ชีน์ในด�านต่างๆ

 โคำรงกิาร	“รักิษ์เรา	รักิษ์โล้กิ”	แบ่งออกิเป็น้โคำรงกิารย่อย	ดังนี้�	
• โคำรงกิาร	“บวัร”	(บ้าน้	วััด	โรงเรียน้)		 	 	
• โคำรงกิาร	“บบร”	(บ้าน้	โบสัถ์	โรงเรียน้)	
• โคำรงกิาร	“บมร”	(บ้าน้	มัสัยิด	โรงเรียน้)

 สุำานักงานอาสุากาชีาดมัีการจัดกิจกรรมัต่างๆ ในหิลาย์ชีุมัชีน หิน่วย์งาน และสุถุานศ้ักษา  
ในการอบรมัจะมีัวิทย์ากรจากสุำานักงานอาสุากาชีาดเข�าไปอบรมัความัร้�ใหิ�กับแกนนำาในแต่ละชุีมัชีน
ใหิ�มีัความัร้�ความัเข�าใจในการนำาจุลินทรีย์ที์�มีัประสิุทธิภาพ (Effective Microorganisms) มัาทำา EM 
ขย์าย์ และนำ�าย์าอเนกประสุงค์ เพ่�อลดการใชี�สุารเคมีั ลดต�นทุนค่าใชี�จ่าย์ในครัวเร่อนและเพ่�อรักษา 
สิุ�งแวดล�อมัในชุีมัชีน รวมัทั�งสุามัารถุผู้ลิตเพ่�อจำาหิน่าย์เป็นราย์ได� โดย์มีัหิน่วย์งาน และชุีมัชีนต่างๆ 
เข�าร่วมัโครงการ รักษ์เรา รักษ์โลก ดังนี� 
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โคำรงกิาร “บัวัร โมเดล” 

ณิ โรงพัยาบัาลส่งเสริมสุขภาพัติำาบัลท่ัากิระชับั 

อำาเภอนำคำรชัยศรี จังหวััดนำคำรปฐม

 วันที� 11 ธันวาคมั 2562 คณะเจ�าหิน�าที�และอาสุากาชีาด สุำานักงานอาสุากาชีาด 
สุภากาชีาดไทย์ นำาโดย์ศัาสุตราจารย์์กิตติคุณ นาย์แพทย์์ดำารง เหิรีย์ญประย์้ร และนาย์วิทย์า  
ญาณจินดา วิทย์ากรและที�ปร้กษาโครงการอาสุาพัฒนาคุณภาพชีีวิตสุ่้เศัรษฐกิจพอเพีย์ง จัดกิจกรรมั
ภาย์ใต�แนวคิด “รักิษ์เรา	รักิษ์โล้กิ” ณ โรงพย์าบาลสุ่งเสุริมัสุุขภาพตำาบลท่ากระชัีบ อำาเภอนครชัีย์ศัรี 
จังหิวัดนครปฐมั บรรย์าย์ใหิ�ความัร้�เร่�องการนำาจุลินทรีย์ชี์ีวภาพมัาใชี�ประโย์ชีน์ พร�อมัทั�งสุาธิตการทำา
นำ�าย์า EM ขย์าย์ และการทำานำ�าย์าอเนกประสุงค์ โดย์มีัคณะแพทย์์ เจ�าหิน�าที�สุาธารณสุุขประจำา 
โรงพย์าบาลสุ่งเสุริมัสุุขภาพตำาบลท่ากระชัีบ และคณะอาสุาสุมััครสุาธารณสุุขประจำาหิม่้ับ�าน ชีาวบ�าน
ในชุีมัชีนตำาบลท่ากระชัีบ นอกจากนี� นาย์กิตติ�ธนวัจน์ จาวโทนันท์ ผู้้�บริหิารบ�านพักคนชีรา 
พ่อป่้เจ�าย์ี�กอฮ้ง ได�นำาแกนนำาในบ�านพักฯ เข�าร่วมัรับฟัื้งการบรรย์าย์ด�วย์

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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 คณะวิทย์ากรจากสุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ นาย์วิทย์า ญาณจินดา วิทย์ากร 
ผู้้�เชีี�ย์วชีาญเร่�องจุลินทรีย์์ชีีวภาพ และนางอุบล ปิย์ะกาญจน์ อาสุากาชีาด บรรย์าย์ใหิ�ความัร้�แก่ผู้้�ที� 
มัาเข�ารับการอบรมั

โคำรงกิาร “บัมร โมเดล” จังหวััดนำราธิวัาส

 เม่ั�อวันที� 17 กุมัภาพันธ์ 2563 ศัาสุตราจารย์์กิตติคุณ นาย์แพทย์์ดำารง เหิรีย์ญประย์้ร  
ผู้้�อำานวย์การสุำานักงานอาสุากาชีาด นำาคณะวิทย์ากร และเจ�าหิน�าที�สุำานักงานอาสุากาชีาดบรรย์าย์ 
ใหิ�ความัร้�ในกิจกรรมัการจัดอบรมัทำานำ�าจุลินทรีย์์ชีีวภาพ (EM) ขย์าย์และนำ�าย์าอเนกประสุงค์  
ในโครงการเศัรษฐกิจพอเพีย์งเพ่�อการพัฒนาคุณภาพชีีวิตสุตรีจังหิวัดนราธิวาสุ โดย์ได�รับความั 
ร่วมัม่ัอจากเหิล่ากาชีาดจังหิวัดนราธิวาสุ และสุมัาคมัวางแผู้นครอบครัวแห่ิงประเทศัไทย์ ใน 
พระราช้ีปถัุมัภ์สุมัเด็จพระศัรีนครินทราบรมัราชีชีนนี ดำาเนินโครงการเศัรษฐกิจพอเพีย์งเพ่�อการ 
พัฒนาคุณภาพชีีวิตสุตรีจังหิวัดนราธิวาสุ ที�ได�รับผู้ลกระทบจากสุถุานการณ์ความัไม่ัสุงบที�เกิดข้�น 
ในพ่�นที�จังหิวัดนราธิวาสุ จำานวน 19 กลุ่มั ในพ่�นที� 8 อำาเภอ ประกอบด�วย์อำาเภอเม่ัองนราธิวาสุ 
อำาเภอบาเจาะ อำาเภอระแงะ อำาเภอตากใบ อำาเภอย์ี�งอ อำาเภอเจาะไอร�อง อำาเภอสุุไหิง-ปาดี และ
อำาเภอแว�ง ณ หิ�องประชุีมัสุำานักงานคณะกรรมัการอิสุลามัประจำาจังหิวัดนราธิวาสุ
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 นาวาตรีหิญิงโนสุมัา หิลีเส็ุน นาย์กเหิล่ากาชีาดจังหิวัดนราธิวาสุ นางอังคณา เหิม่ัอนมัาตย์์  
ผู้้�ช่ีวย์เลขานุการเหิล่ากาชีาดจังหิวัดนราธิวาสุ กรรมัการและสุมัาชิีกเหิล่ากาชีาดจังหิวัดนราธิวาสุ 
และนาย์สุมัเจตน์ ศัรีกนก ผู้้�อำานวย์การสุมัาคมัวางแผู้นครอบครัว แห่ิงประเทศัไทย์ ร่วมัฟัื้งบรรย์าย์ 
และร่วมักิจกรรมัในครั�งนี�ด�วย์
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โคำรงกิาร “บัมร โมเดล” มีนำบุัรี

 วันที� 16 มักราคมั 2563 ศัาสุตารจารย์กิ์ตติคุณ นาย์แพทย์ด์ำารง เหิรีย์ญประย์ร้ ผู้้�อำานวย์การ
สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมัอาสุาพัฒนาคุณภาพชีีวิต 
สุ่้เศัรษฐกิจพอเพีย์ง โครงการ “บมร	 โมเดล้” มีันบุรี โดย์มีัวัตถุุประสุงค์เพ่�อเผู้ย์แพร่สุ่งเสุริมั 
การนำาองค์ความัร้�เร่�องการนำาจุลินทรีย์์ชีีวภาพมัาใชี�ประโย์ชีน์ เพ่�อขับเคล่�อนปรัชีญาเศัรษฐกิจ 
พอเพีย์ง ในการนี� นาย์ชัีชีชีญา ขำาจันทร์ ผู้้�ช่ีวย์ผู้้�อำานวย์การเขตมีันบุรี พ.ต.อ.กัญชีล อินทรารามั รอง
ผู้บก.น.3 นาย์วุฒิชัีย์ หิวังบ่้ โต๊ะอิหิม่ัามั มััสุย์ิดอิดดฮ้าดร์อ้ล้มุัดดีน (แสุนแสุบ) เขตมีันบุรี  
กรุงเทพฯ กล่าวใหิ�การต�อนรับทีมังานจากสุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ พร�อมัร่วมัรับฟัื้ง 
การบรรย์าย์ด�วย์

  ศัาสุตารจารย์์กิตติคุณ นาย์แพทย์์ดำารง เหิรีย์ญประย์้ร, นาย์วิทย์า ญาณจินดา ที�ปร้กษา 
โครงการอาสุาพัฒนาคุณภาพชีีวิตสุ่้เศัรษฐกิจพอเพีย์ง และวิทย์ากรผู้้�เชีี�ย์วชีาญด�านการทำา EM ขย์าย์ 
พร�อมัด�วย์เจ�าหิน�าที�และอาสุากาชีาด บรรย์าย์ใหิ�ความัร้�เร่�องการใชี�ประโย์ชีน์จากจุลินทรีย์์ชีีวภาพ 
โดย์การทำาเป็น EM ขย์าย์ และสุาธิตขั�นตอนการทำา EM ขย์าย์ และการทำานำ�าย์าอเนกประสุงค์  
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เผู้ย์แพร่ความัร้�ความัเข�าใจขั�นตอนการผู้ลิตที�ถุ้กต�องเพ่�อนำาไปสุ่้แนวทางการใชี�ผู้ลิตภัณฑ์์ที�ปลอด 
สุารเคมีัเพ่�อพัฒนาคุณภาพชีีวิตและสิุ�งแวดล�อมั ทั�งย์ังเป็นการลดภาระค่าใชี�จ่าย์ในครัวเร่อน โดย์ 
อาศััย์ความัร่วมัม่ัอระหิว่าง บ�านหิร่อชุีมัชีน(บ) มััสุย์ิด(มั) และ โรงเรีย์น(ร) ตามัหิลัก “บมร” ซ้ึ่�งมีั 
ตัวแทนสุมัาชีิกในชุีมัชีนใกล�เคีย์ง 12 ชุีมัชีนในเขตมัีนบุรี ตลอดจนคร้ นักเรีย์นโรงเรีย์นสุุเหิร่า 
ทราย์กองดิน โรงเรีย์นมััสุย์ิดอิดด์ฮ้าดร์อ้ร้มุัดดีน (แสุนแสุบ) ร่วมัรับฟัื้งและฝึ่กปฏิิบัติ

 จากนั�น นางสุาวฐิติมัา ลี เจ�าหิน�าที�บริหิารงานทั�วไป ฝ่่าย์กิจกรรมัได�บรรย์าย์เร่�อง Haze and 
Harm Prevention โครงการป้องกันหิมัอกควันและสิุ�งเสุพติด ต่อจากนั�น ศัาสุตราจารย์์กิตติคุณ 
นาย์แพทย์์ดำารง เหิรีย์ญประย์้ร ผู้้�อำานวย์การสุำานักงานอาสุากาชีาด มัอบชุีดอุปกรณ์ในการทำา  

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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EM ขย์าย์ ใหิ�กับมััสุย์ิดอิดด์ฮ้าดร์อ้ร้มุัดดีน (แสุนแสุบ) โดย์นาย์วุฒิชัีย์ หิวังบ่้ โต๊ะอิหิม่ัามั มััสุย์ิดอิดด์
ฮ้าดร์อ้ร้มุัดดีน (แสุนแสุบ) เป็นผู้้�รับมัอบและยั์งมัอบกระเป๋ารักษ์เรา รักษ์โลก ใหิ�แก่ผู้้�เข�ารับ 
การอบรมั เพ่�อร่วมักันรณรงค์ลดใชี�ถุุงพลาสุติกตามัโครงการ “รักิษ์เรา	 รักิษ์โล้กิ” ของสุำานักงาน 
อาสุากาชีาดด�วย์

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

โคำรงกิาร “บัวัร โมเดล”

โร์งเร่์ยุนวัด็ไทร์ (สินศึกษาลัูยุ) อำาเภอนค์ร์ชัยุศร่์ จังหวัด็นค์ร์ปฐม

 วันที� 27 สิุงหิาคมั 2563 ศัาสุตราจารย์กิ์ตติคุณ นาย์แพทย์ด์ำารง เหิรีย์ญประย์ร้ ผู้้�อำานวย์การ
สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ พร�อมัด�วย์ นาย์วิทย์า ญาณจินดา วิทย์ากร ที�ปร้กษาโครงการ
อาสุาพัฒนาคุณภาพชีีวิตสุ่้เศัรษฐกิจพอเพีย์ง เจ�าหิน�าที� และคณะอาสุากาชีาด นำาโดย์  นางนวลกนก 
วรารักษพงศ์ั วิทย์ากรแกนนำาโครงการ	 “บวัร	 โมเดล้”	 พ่�นที�ตำาบลท่ากระชัีบ จังหิวัดนครปฐมั  
จัดกิจกรรมั “บวัร	โมเดล้” โรงเรีย์นวัดไทร (สิุนศ้ักษาลัย์) โดย์อบรมัใหิ�ความัร้�เร่�อง Haze&Harm 
การดำารงชีีวิตอย์า่งปลอดภัย์ ภาย์ใต�ภาวะมัลพิษและปัญหิาหิมัอกควัน สุำานักงานอาสุากาชีาด บรรย์าย์
ความัร้�ของความัอันตราย์จากปัญหิาหิมัอกควัน และการปฏิิบัติตัวใหิ�ถุ้กวิธีในการดำารงชีีวิต 
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สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

 จากนั�น นาย์วิทย์า ญาณจินดา วิทย์ากร และคณะอาสุากาชีาด  บรรย์าย์พร�อมัสุาธิตการนำา 
จุลินทรีย์ชี์ีวภาพมัาใชี�ประโย์ชีน์ทำานำ�า EM ขย์าย์ การทำาสุารไล่แมัลง และการทำานำ�าย์าอเนกประสุงค์ 
เพ่�อใชี�ในครัวเร่อน โดย์ใหิ�นักเรีย์นในระดับชัี�นประถุมัศ้ักษาปีที� 5 และ ปีที� 6 ของโรงเรีย์นวัดไทร 
ได�ทดลองปฏิิบัติ เพ่�อนำาความัร้�ไปถุ่าย์ทอดใหิ�กับครอบครัว สุามัารถุทำานำ�าย์าอเนกประสุงค์ที�ปลอดภัย์
จากสุารเคมีัใชี�ในครัวเร่อนได� เป็นการลดราย์จ่าย์และรักษาสิุ�งแวดล�อมั 
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สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

 นอกจากนี� นาย์วิทย์า ญาณจินดา วิทย์ากรย์ังได�บรรย์าย์และถุ่าย์ทอดองค์ความัร้�ใหิ�กับ 
คณะคร้ เคร่อข่าย์ผู้้�ปกครองชีมุัชีนวดัไทร อำาเภอนครชียั์ศัรี จังหิวัดนครปฐมั เพ่�อสุามัารถุนำาจุลินทรีย์์
ชีีวภาพ หิร่อ EM ไปใชี�ประโย์ชีนท์างด�านการเกษตร และสุามัารถุนำาไปตอ่ย์อดในการจดักิจกรรมัของ
ทางโรงเรีย์นและชุีมัชีน 

 หิลังจากจบการอบรมั ผู้้�อำานวย์การสุำานักงานอาสุากาชีาดและคณะได�แจกกระเป๋า “รักิษ์เรา
รักิษ์โล้กิ” ใหิ�กับนักเรีย์น คณะคร้ และผู้้�ปกครองที�เข�ารับการอบรมั เพ่�อเป็นการรณรงค์การใชี�ถุุงผู้�า
แทนถุุงพลาสุติก โดย์มุ่ังหิวังใหิ�สุามัารถุสุร�างการตระหินักร้�และเห็ินความัสุำาคัญของปัญหิาด�าน 
สิุ�งแวดล�อมั ภาย์ใต�แนวคิด “รักิษ์เรา	รักิษ์โล้กิ”
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โคำรงกิาร “บัวัร โมเดล” วััดป่าท่ัากิระชับั

 วันที�  18 กันย์าย์น  2563  สุำานักงานอาสุากาชีาด  สุภากาชีาดไทย์  จัดโครงการ “บวัร	โมเดล้”	
ณ วัดป่าท่ากระชัีบ อำาเภอนครชัีย์ศัรี จังหิวัดนครปฐมั โดย์  นางสุาวนวลกนก  วรารักษ์พงศ์ั  อาสุา 
กาชีาดผู้้�ประสุานงานโครงการอาสุาพฒันาคุณภาพชีีวิตสุ่้เศัรษฐกิจพอเพีย์ง  พ่�นที�งานตำาบลทา่กระชัีบ 
จัดกิจกรรมับรรย์าย์และสุาธิตการทำา EM ขย์าย์  สุารไล่แมัลง และการทำานำ�าย์าอเนกประสุงค์  ใหิ�กับ
ประชีาชีนทั�วไป ในชุีมัชีนโดย์รอบวัดป่าท่ากระชัีบ  ในการนี�คณะคร้จากโรงเรีย์นคลองทางหิลวง 
ได�นำานักเรีย์นจำานวนหิน้�งเข�ารับฟัื้งการบรรย์าย์ด�วย์

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

ครั�งทีั้� วันทีั้� งาน สถุานทีั้�

1 11 ธ้ันว�คม่ 2562 โครงก�ร “บวร โม่เดลิ” 
ณ โรงพย�บ�ลิส่งเสริม่สุข้ภ�พ

ตำ�บลิท่ี่�กระช้บ

โรงพย�บ�ลิส่งเสริม่สุข้ภ�พ
ตำ�บลิท่ี่�กระช้บ อำ�เภอนครช้ยศูร่ 

จ้ำงหว้ดนครป่ฐม่

2 16 ม่กร�คม่ 2563 โครงก�ร “บม่ร โม่เดลิ” 
ม่่นบุร่

ม้่สยิดอิดดฮ�ดร์อ้ล้ิมุ่ดด่น (ที่ร�ยกองดิน)    
เข้ตม่่นบุร่ กรุงเที่พฯ

3 17 กุม่ภ�พ้นธ์ั 2563 โครงก�ร “บม่ร โม่เดลิ” 
จ้ำงหว้ดนร�ธิัว�ส

สำ�น้กง�นคณะกรรม่ก�รอิสลิ�ม่
ป่ระจำำ�จ้ำงหว้ดนร�ธิัว�ส 

อำ�เภอเม้่อง จ้ำงหว้ดนร�ธิัว�ส

4 27 สิงห�คม่ 2563 โครงก�ร “บวร โม่เดลิ”    
โรงเร่ยนว้ดไที่ร (สินศึูกษ�ล้ิย)

อำ�เภอนครช้ยศูร่ จ้ำงหว้ดนครป่ฐม่

โรงเร่ยนว้ดไที่ร (สินศึูกษ�ล้ิย) 
ตำ�บลิท่ี่�กระช้บ จ้ำงหว้ดนครป่ฐม่

5 18 ก้นย�ยน  2563 โครงก�ร “บวร โม่เดลิ” 
ว้ดป่่�ท่ี่�กระช้บ

ว้ดป่่�ท่ี่�กระช้บ อำ�เภอนครช้ยศูร่ 
จ้ำงหว้ดนครป่ฐม่

กิารดำาเนิำนำงานำโคำรงกิารรักิษ์สุขภาพั รักิษ์โลกิ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

 นาย์วิทย์า  ญาณจินดา  ที�ปร้กษาโครงการอาสุาพัฒนาคุณภาพชีีวิตสุ่้เศัรษฐกิจพอเพีย์ง 
ของสุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ และวิทย์ากรผู้้�เชีี�ย์วชีาญเร่�องจุลินทรีย์์ชีีวภาพ เจ�าหิน�าที�
จากสุำานักงานอาสุากาชีาด และคณะอาสุากาชีาด บรรย์าย์และ สุาธิตในกิจกรรมั การทำา EM ขย์าย์ 
สุารไล่แมัลง และนำ�าย์าอเนกประสุงค์  เพ่�อใชี�ประโย์ชีน์ในครัวเร่อน และนำาไปใชี�ประโย์ชีน์ในด�าน
การเกษตร ซ้ึ่�งประชีาชีนชีาวตำาบลท่ากระชัีบ คณะคร้  นักเรีย์น ที�ร่วมัรับฟัื้ง ใหิ�ความัสุนใจ 
เป็นอย์่างมัาก  โอกาสุนี� สุำานักงานอาสุากาชีาด ได�มัอบชุีดอุปกรณ์ในการทำา EM ขย์าย์  และ 
ชุีดอุปกรณ์การทำานำ�าย์าอเนกประสุงคใ์หิ�กับ วัดป่าท่ากระชัีบ  และ มัอบชีดุกระเป๋ารักษ์โลก ใหิ�กบัคณะ
คร้ และ ผู้้�นำาชุีมัชีน เพ่�อรณรงค์การใชี�ถุุงผู้�าแทนการใชี�ถุุงพลาสุติกตามัโครงการรักษ์เรารักษ์โลกของ
สุำานักงานอาสุากาชีาดอีกด�วย์



64 รายงานประจำำาปี 2563 | สำ ำาน ักงานอาสำากาชาด สำภากาชาดไทย

รายงานำผู้ลกิิจกิรรม 

โคำรงกิารสถานำแรกิรับัเด็กิหญิงบั�านำธัญญพัร 

ประจำาปี พั.ศ. 2563

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีีวิตและกิจกรรมัต่อเน่�องและเช่ี�อมัโย์งกันแบบบ้รณาการทั�ง  
4 กิจกรรมั เช่ีน กิจกรรรมัรักษ์เรารักษ์โลก กิจกรรมับ�านธัญญพรสีุเขีย์ว กิจกรรรมัศิัลปวัฒนธรรมั 
กิจกรรมัพัฒนาอาชีีพ หิลังออกจากสุถุานแรกรับเด็กหิญิงบ�านธัญญพร สุำานักงานอาสุากาชีาด 
สุภากาชีาดไทย์ จัดทำา “โคำรงกิารอาสัากิาชาดพััฒน้าคุำณิภาพัชีวิัติเด็กิด้อยโอกิาสั” ซ้ึ่�งมีัการปรับปรุง
มัาตลอดตั�งแต่ปี พ.ศั. 2541 ในช่ีวงแรกมีัอาสุากาชีาดปฏิิบัติงานแรกรับเด็กหิญิงบ�านพญาไท ต่อมัา
ได�ดำาเนินการที�สุถุานแรกรับเด็กหิญิงบ�านธัญญพร กองสุ่งเสุริมัการพัฒนาและสุวัสุดิการเด็ก เย์าวชีน 
และครอบครวั กรมักิจการเด็กและเย์าวชีน กระทรวงพฒันาสัุงคมัและความัมัั�นคงของมันษุย์ ์การจัด
กิจกรรมัพัฒนาคุณภาพชีีวิตใหิ�เด็กที�ได�รับผู้ลกระทบจากความัรุนแรงในสัุงคมั เพ่�อใหิ�เด็กได�รับการ
ด้แลและมัคีวามัเช่ี�อมัั�นในตนเอง อีกทั�งมีัความัร้� ความัสุามัารถุในการนำาความัร้�เพ่�อใชี�ในการประกอบ
อาชีีพต่อไป ทางสุำานักงานอาสุากาชีาดจ้งได�จัดกิจกรรมัใหิ�ความัร้�แบบบ้รณาการใหิ�กบัเด็กๆ ในบ�าน
ธัญญพร 4 หัิวข�อ ค่อ การดำาเนินงานของโครงการนี�ประกอบด�วย์

• กิจกรรรมัรักษ์เรารักษ์โลก  
• กิจกรรมับ�านธัญญพรสีุเขีย์ว
• กิจกรรรมัศิัลปวัฒนธรรมั 
• กิจกรรมัพัฒนาอาชีีพ

 ซ้ึ่�งในปีที�ผู่้านมัานั�น คณะอาสุากาชีาดปฏิิบัติงานบ�านธัญญพร โดย์มีั นางสุว่างศัรี ชี�างเผู่้อก 
อาสุากาชีาดผู้้�ประสุานงาน ได�นำาคณะอาสุากาชีาดจัดกิจกรรมัต่างๆ ดังต่อไปนี�

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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 1. วันที� 7 ตุลาคมั 2562 คณะอาสุากาชีาด
ปฏิิบัติงานบ�านธัญญพร จังหิวัดปทุมัธานี ได�จัดใหิ�
มีัการสุอนทำาคุกกี�ไสุ�สัุบปะรดไต�หิวัน และทำา 
นำ�าย์าอเนกประสุงค์ โดย์แบ่งกลุ่มัตามัที�เด็กชีอบ  
ในครั�งนี�แบ่งกลุ่มัทำากิจกรรมัดังต่อไปนี�

 กิจกรรมัที�  1 ทำาคุกกี� 18 คน
 กิจกรรมัที�  2 ทำานำ�าย์าอเนกประสุงค์  
44 คน โดย์ปฏิิบัติการทำานำ�าย์าในถัุงขนาดใหิญ่  
50 ลิตร 

 รวมัเด็กและเย์าวชีนที�เข�าร่วมักิจกรรมัใน
ครั�งนี� 62 คน และมีัอาสุากาชีาดปฏิิบัติงาน 8 คน 
พร�อมันี�เด็กๆ ร่วมัแสุดงความัยิ์นดี ในโอกาสุที�
สุำานักงานอาสุากาชีาดได�รับรางวัลจาก กระทรวง 
พัฒนาสัุงคมัและความัมัั�นคงของมันุษย์์ ซ้ึ่�งคณะ
อาสุากาชีาดได�ร่วมักันปฏิิบัติงานเพ่�อเด็กและ
เย์าวชีน ณ สุถุานแรกรับเด็กหิญิงธัญญพร อย่์าง
เข�มัแข็ง จ้งได�มีัโอกาสุเข�ารับรางวัลด�านการพัฒนา
สัุงคมัเป็นเลิศั

 2. วันที� 7  พฤศัจิกาย์น  2562 คณะอาสุากาชีาด  ร่วมัจัดกิจกรรมัใหิ�กับเด็กและเย์าวชีน   
จำานวน 22 คน  โดย์จัดกิจกรรมัประดิษฐ์ ถัุงอเนกประสุงค์จากกระป๋องนำ�าอัดลมั  เพ่�อเก็บไว�ใชี� 
สุ่วนตัวหิร่อนำาไปจำาหิน่าย์เป็นราย์ได�ต่อไป ณ สุถุานแรกรับเด็กหิญิงบ�านธัญญพร จังหิวัดปทุมัธานี
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 3. เม่ั�อวันที�  2 มักราคมั  2563  คณะอาสุากาชีาด ได�กิจกรรมัทำาช็ีอคบอลและทำานำ�าย์า EM 
ขย์าย์ และจัดเลี�ย์งวันปีใหิม่ัและวันเด็กใหิ�ร่วมัสุนุกกัน โดย์มีัเด็กที�เรีย์นเปีย์โนมัาโชีว์ใหิ�เพ่�อนได� 
ร่วมัร�องเพลงกัน พร�อมัจับสุลากรับรางวัลกันถุ�วนหิน�าพร�อมันี� นางธนิสุร ธนกรภิญโญ ได�มัอบ 
เคร่�องตีไข่ใหิ�บ�านธัญญพรเก็บไว�สุอนเด็กทำาเบเกอรี� มีัเด็กร่วมักิจกรรมั 26 คน อาสุากาชีาด 4 คน

•  ทำาช็ีอคบอล  10 คน
•  ทำา EM ขย์าย์  16 คน 

 4. กิจกรรมัเด่อนกุมัภาพันธ์ คณะ 
อาสุากาชีาดจัดกิจกรรมัใหิ�กับเด็กและเย์าวชีน  
ณ สุถุานแรกรับเด็กหิญิงบ�านธัญญพร จังหิวัด
ปทุมัธานี โดย์ในเด่อนกุมัภาพันธ์นี� ได�จัด
กิจกรรมัการสุอนทำาดอกกุหิลาบจากกระดาษสุา 
เพ่�อไว�จัดแจกันประดับตกแต่งหิร่อมัอบใหิ� 
ในวันวาเลนไทน์ และโอกาสุสุำาคัญต่างๆ ซึ่้�ง
สุามัารถุต่อย์อดทำาจำาหิน่าย์เป็นอาชีีพได� โดย์
ครั�งนี�มีัเด็กและเย์าวชีน ร่วมักิจกรรมั จำานวน 
22 คน และอาสุากาชีาด จำานวน 5 คน

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas
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 5. วันที� 5 มีันาคมั 2563 คณะอาสุากาชีาด 
ได�จัดกิจกรรมัสุอนเด็กบ�านธัญญพร ทำาหิน�ากาก
อนามััย์แบบผู้�าและกระเป๋ารักษ์โลก ปล้กฝั่งใหิ�
เด็กร้�จักรักษ์เรารักษ์โลกป้องกันโรคระบาดและ
ข่วย์รักษาสิุ�งแวดล�อมัใหิ�ดีข้�น พร�อมัมัอบวัสุดุ
อุปกรณ์ใหิ�ทางบ�านเกบ็ไว�ฝึ่กทักษะใหิ�เด็กย์ามัวา่ง 
มีัเด็กร่วมักิจกรรมั 23 คน อาสุากาชีาด 4 คน

 6. วันที�  20 สิุงหิาคมั  2563 คณะอาสุา
กาชีาดปฏิิบัติงานบ�านธัญญพรและสิุ�งประดิษฐ์ 
เพิ�มัม้ัลค่า นำาเคร่�องวัดความัดัน เคร่�องวัดไข�  
ไมั�เท�า ไมั�คำ�าเดิน วอร์คเกอร์แบบพับได� ย์างย์่ด  
หิน�ากากอนามััย์ผู้�ารักษ์เรารักษ์โลก พร�อมั 
แผู่้นกรอง  และย์างย์ด่  จำานวน 25 ชิี�น จากสุโมัสุร
อาสุากาชีาด  มัอบแก่ผู้้�อำานวย์การโรงพย์าบาล 
สุ่งเสุริมัสุุขภาพประจำาตำาบลค้คต และ อสุมั. 
ม้ัลค่าทั�งสิุ�น  28,800 บาท พร�อมัถุวาย์สัุงฆ์ทาน
แด่พระสุงฆ์์  3 ร้ป เพ่�อน�อมัเกล�าถุวาย์เป็น 
พระราชีกุศัล เน่�องในโอกาสุวันแม่ัแห่ิงชีาติ

 7. วันที� 31 สิุงหิาคมั  2563 คณะอาสุา
กาชีาดกลุ่มังานบ�านธัญญพร  และสิุ�งประดิษฐ์ 
เพิ�มัม้ัลค่าฝึ่กทักษะการทำาพวงมัาลัย์ผู้�า ถุวาย์พระ 
เช่ีน ผู้�ารับประเคนของ ผู้�าอาบนำ�าฝ่น ผู้�าอังสุะฯ 
แกะออกมัาพระสุามัารถุใชี�ประโย์ชีน์ได�เลย์  หิร่อ
ใชี�ผู้�าชีนิดอ่�นมัาพับเป็นมัาลัย์ก็ได�เช่ีนกัน
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 8. วันที�  14 กันย์าย์น  2563 คณะอาสุากาชีาดได�จัด
กิจกรรมั ณ บ�านธัญญพร ทดสุอบความัร้�ความัเข�าใจเร่�องการ
ทำา EM ขย์าย์ พร�อมัลงม่ัอทำาและการป้องกันไวรัสุโควิด-19 
พร�อมัสุอนทำาสุาย์คล�องคอเกี�ย์วหิน�ากากอนามััย์ผู้�าไว�ใชี�เอง
และแบ่งปันเพ่�อนๆ สุมัาชิีก มีัเด็กและเย์าวชีนเข�าร่วมักิจกรรมั
ในครั�งนี�  35  คน  พร�อมัด�วย์เจ�าหิน�าที�บ�านธัญญพร  5 คน  และ
นักเรีย์นนาย์ร�อย์ตำารวจหิญิงทดลองงาน 3 คน  พร�อมักันนี�  
มีัอาสุากาชีาดร่วมัปฏิิบัติงาน  7 คน  

 9. วันที�  24 กันย์าย์น 2563 อาสุากาชีาดกลุ่มังาน 
บ�านธัญญพรและสิุ�งประดิษฐ์เพิ�มัม้ัลค่า เป็นวิทย์ากรสุอนงาน
พัฒนาอาชีีพใหิ�ชีมัรมัผู้้�สุ้งอาย์ุวัดลาดสุนุ่น ณ  โรงพย์าบาล 
สุ่งเสุริมัสุุขภาพประจำาตำาบลค้คต จังหิวัดปทุมัธานี โดย์จัดกิจกรรมั
พับพวงมัาลัย์จากผู้�า และตะกร�าอเนกประสุงค์ทำาจากกระป๋อง
เคร่�องด่�มั ในการทำากิจกรรมัดังกล่าวมุ่ังหิวังใหิ�ผู้้�เข�าร่วมัได� 
ทำากิจกรรมัเพ่�อช่ีวย์ป้องกันโรคอัลไซึ่เมัอร์ และ สุามัารถุต่อย์อด 
ทำาเป็นราย์ได�เสุริมัได�อีกทางหิน้�ง โดย์มีัหัิวหิน�าหิน่วย์งานสุนใจ
เข�าร่วมักิจกรรมันี�ด�วย์ พร�อมันี�ได�มัอบเคร่�องวัดไข�จำานวน  
2 เคร่�อง ใหิ�กับโรงพย์าบาลฯ  และมีัผู้้�เข�าร่วมักิจกรรมั จำานวน 
15 คน อาสุากาชีาดร่วมัปฏิิบัติงาน 7 คน  
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 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ได�จัด
โครงการปอ้งกันหิมัอกควนัและสิุ�งเสุพตดิ ณ โรงเรีย์น
เฉลิมัพระเกีย์รติ 48 พรรษาฯ ตำาบลต�นธง อำาเภอ
เม่ัองลำาพ้น จังหิวัดลำาพ้น โดย์มีัการอบรมัแกนนำาคร้
และแกนนำานักเรีย์นชัี�นมััธย์มัศ้ักษาปีที� 1 ถุ้ง ชัี�น
มััธย์มัศ้ักษาปีที� 6 เร่�อง “กิารป้องกัิน้หมอกิคำวััน้แล้ะ
มล้พิัษ” โดย์นางจินดา เจิดอำาไพ วิทย์ากรอาสุากาชีาด 
วิทย์ากรได�ใหิ�ความัร้�ในเร่�องปัญหิาหิมัอกควันมัลพิษ 
โดย์เน�นทางด�านภาคเหิน่อซึ่้�งเป็นที�ตั�งของโรงเรีย์น 
ปัญหิาหิมัอกควันมัลพิษทางภาคเหิน่อย์ังเป็นปัญหิา
หิลักที�โรงเรีย์นเจอทุกปี โดย์ปัจจัย์หิลักค่อ การเผู้า 
ป่าไมั�เพ่�อทำาการเกษตรรวมัถุ้งการใหิ�ความัร้�หิลักการ 
PDCA ในเบ่�องต�น เพ่�อใหิ�คุณคร้และนักเรีย์นนำาไป
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมัหิร่อโครงการต่างๆ ใหิ�มีั
ประสิุทธิภาพมัากข้�น นอกจากนี�ย์ังมีัการแลกเปลี�ย์นประสุบการณ์โดย์ตรงที�ได�พบในเม่ัองที�มีัปัญหิา
มัลพิษติดอันดับโลกและปัญหิาที�เจอจากหิมัอกควันมัลพิษ เพ่�อสุร�างความัตระหินักใหิ�แก่แกนนำาคร้

ติิดติามผู้ลกิารดำาเนิำนำโ คำรงกิารป้องกัินำหมอกิคำวัันำ

และสิ�งเสพัติิ  ด (Haze and Harm Prevention)

ณี โร์งเร์่ยุนเฉลูิมพร์ะเก่ยุร์ติ 48 พร์ร์ษาฯ ตำาบลูต้นธง อำาเภอเม่องลูำาพูน จังหวัด็ลูำาพูน
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และนักเรีย์น รวมัถุ้งหิลักสุุขอนามััย์ที�ถุ้กต�อง 
และการป้องกันเบ่�องต�นจากหิมัอกควันมัลพิษ 
และโควิด-19 พร�อมักันนี�นักเรีย์นโรงเรีย์น 
เฉลิมัพระเกีย์รต ิ48 พรรษาฯ ได�ทำาการนำาเสุนอ
โครงการและกิจกรรมั ดังต่อไปนี�

1. กิจกร์ร์มร์ักษาสิ�งแวด็ลู้อม

 นักเรีย์นทั�งโรงเรีย์นร่วมักิจกรรมัคดัแย์ก 
ขย์ะนำาขย์ะมัารีไซึ่เคิลเป็นของใชี�ใหิม่ั กำาจัด 
วัชีพ่ชี นำาเศัษใบไมั�ไปทำาปุ๋ย์โดย์การเติมั EM 
หิลีกเลี�ย์งการเผู้า ลดปญัหิาหิมัอกควนั นักเรีย์น 
ได�รับความัร้�ถุ้งสุาเหิตุและโทษของหิมัอกควัน 
ตลอดจนร้�วิธีป้องกันตนเองจากอันตราย์ของ 
ฝุ่่น PM 2.5

2. โค์ร์งการ์ต้านยุาเสพติด็

 หิน่วย์งาน กอรมัน. ได�อบรมัใหิ�ความัร้�
แก่นักเรีย์นถุ้งโทษและพิษภัย์ของย์าเสุพติด 
ตั�งแต่บุหิรี� ย์าอี ย์าเค เป็นต�น โดย์นักเรีย์นเข�าใจ
สุามัารถุร่วมักิจกรรมัเดินรณรงค์ใหิ�ความัร้�แก่
ชุีมัชีนต่อไป

3. โค์ร์งการ์โร์ค์อ้วน 

 คณะคร้แกนนำาได�คัดแย์กนักเรีย์นที�มีั 
นำ�าหินักเกินเกณฑ์์ ใหิ�ความัร้� ปรับเปลี�ย์น
พฤติกรรมัในการบริโภคอาหิาร และเข�าร่วมั 
กิจกรรมัออกกำาลังกาย์เต�นแอโรบิก ซ้ึ่�งกำาหินด
ระย์ะเวลาตามัเกณฑ์์ในการประเมิัน
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สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

 การติดตามัผู้ลงานครั�งนี� คณะคร้แกนนำา
และคณะนักเรีย์นแกนนำามีัความัเข�าใจดีในการ
ดำาเนินกิจกรรมัคุณภาพตามักระบวนการ 
Deming Cycle 

 ครั�งนี�จ้งเพิ�มัเติมัความัร้�ด�านเคร่�องม่ัอ 
เพ่�อเก็บรวบรวมัข�อม้ัลพ่�นฐานที�เป็นประโย์ชีน์ 
ใหิ�เป็นร้ปแบบที�ง่าย์ข้�น ค่อ
 1. Flow Chart 
 2. Check Sheet
 3. Fish Bone Diagram 

 และจะมีัการดำาเนินติดตามัผู้ลความั 
ค่บหิน�าโครงการเป็นระย์ะๆ

 แกนนำา นักเรีย์นสุามักลุ่มั นำา โดย์  
นางสุาวปัญจรัตน์ เอี�ย์งมัณี (แกนนำานักเรีย์น 
ชัี�นมััธย์มัศ้ักษาปีที� 6/1), นางสุาวสุุภัสุสุรา  
ไชีย์วุฒิ (แกนนำานักเรีย์นชัี�นมััธย์มัศ้ักษาปีที� 
5/1) และนางสุาวพิญชีญา พันธุประภาสุ  
(แกนนำานักเรีย์นชัี�นมััธย์มัศ้ักษาปีที�  6/1)  
นำาเสุนอผู้ลงาน 

โคำรงกิารแอโรบัิคำลดพุังลดโรคำ 

กลุู่มเป้าหมายุ

 นักเรีย์นโรงเรี ย์นเฉลิมัพระเกีย์รติ 48 พรรษาฯ 
ที�มีัค่า BMI เกินมัาตรฐาน จำานวน 33 คน 
การ์จัด็กิจกร์ร์ม

• เต�นแอโรบิกทุกวัน วันละ 60 นาที
• ควบคุมัอาหิารโดย์ใหิ�ความัร้�ด�านโภชีนาการและจัดอาหิารโดย์เน�นที�โภชีนาการ 
• ระย์ะเวลาในการทดลองเบ่�องต�น
• หิน้�งภาคเรีย์นการศ้ักษา ประจำาปี 2563 

ผู้ลูลัูพธ์ท่�ได้็

• 80-90% ผู้้�เข�าร่วมัโครงการมีันำ�าหินักลดลง ค่า BMI ดีข้�น
• ผู้้�เข�าร่วมัโครงการมีัความัร้�ด�านโภชีนาการมัากข้�น
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สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

โคำรงกิารป้องกัินำสิ�งเสพัติิด 

กลุู่มเป้าหมายุ

• คณะคร้ นักเรีย์น และบุคลากรของโรงเรีย์นเฉลิมัพระเกีย์รติ 48 พรรษาฯ จำานวน 50 คน 
การ์จัด็กิจกร์ร์ม

• ประชีาสัุมัพันธ์รณรงค์ในโรงเรีย์นร่วมักับการได�รับ
การอบรมัจากหิน่วย์งานภาย์นอกทั�งจากผู้้�นำาชุีมัชีน 
หิน่วย์งานราชีการ 
• จัดโครงการแข่งขันกีฬาต�านย์าเสุพติด 

โคำรงกิารกิิจกิรรมรักิษาสิ�งแวัดล�อม 

กลุู่มเป้าหมายุ

• คณะคร้ นักเรีย์น และบุคลากรของโรงเรีย์น
เฉลิมัพระเกีย์รติ 48 พรรษาฯ จำานวน 50 คน 

การ์จัด็กิจกร์ร์ม

• ใหิ�ความัร้�ในการคัดแย์กขย์ะ 
• ใหิ�ความัร้�สุอนพับขย์ะใหิ�มีัขนาดเล็กลงเพ่�อประหิย์ัดพ่�นที�
• นำาขย์ะมัารีไซึ่เคิล นำาเศัษใบไมั�ไปทำาปุ๋ย์โดย์การเติมั EM 

    ผู้ลูลัูพธ์ท่�ได้็

• ผู้้�เข�าร่วมัโครงการมีัความัตระหินักถุ้งสิุ�งแวดล�อมั
• (จากคุณคร้ที�ตรวจสุอบในแต่ละวัน) ผู้้�เข�าร่วมัโครงการ

มีัความัสุามััคคีมัากข้�นและมีัการผู้ลิตขย์ะน�อย์ลง



73รายงานประจำำาปี 2563 | สำ ำาน ักงานอาสำากาชาด สำภากาชาดไทย

สนับสนุนภาร์กิจ 4 Core Areas

 ในปี พ.ศั. 2563 ประชีาชีน ผู้้�ป่วย์ ผู้้�ประสุบภัย์ ผู้้�ด�อย์โอกาสุ ผู้้�ย์ากไร� และกลุ่มัเสีุ�ย์ง ได�รับประโย์ชีน์
และการช่ีวย์เหิล่อจากการดำาเนินงานของสุำานักงานอาสุากาชีาด และการปฏิิบัติงานของอาสุากาชีาด ตามั
ภารกิจหิลักของสุภากาชีาดไทย์ และงานสุนับสุนุนภารกิจหิลักของสุภากาชีาดไทย์ทั�งสิุ�นคิดรวมั 635,314 ราย์

ภารกิิจหลั้กิ ช่�อภารกิิจย่อย ช่�อกิิจกิรรม ผู้ล้รวัม	
(ราย)

คุณภาพชีีวิต ช่ีวย์กิจกรรมัอนุรักษ์
สิุ�งแวดล�อมั/เศัรษฐกิจพอเพีย์ง

ช่ีวย์กิจกรรมัอนุรักษ์สิุ�งแวดล�อมั/เศัรษฐกิจ
พอเพีย์ง

14,050

ปฏิิบัติงานด�านเด็ก เยี์�ย์มัคนพิการ ผู้้�สุ้งอายุ์ เด็ก และผู้้�ด�อย์โอกาสุ 17,133

ปฏิิบัติงานด�านผู้้�สุ้งอาย์ุ ช่ีวย์กิจกรรมั/โครงการผู้้�สุ้งอาย์ุ 19,000

งานบริหิารองค์กร งานบริหิารองค์กร ช่ีวย์กิจการทั�วไปของสุำานักงาน 1,963
ช่ีวย์บันท้กตรวจข�อม้ัล 5,860

ช่ีวย์ประชีาสัุมัพันธ์ 158

ช่ีวย์ภารกิจ/Event สุภากาชีาดไทย์ 165,162

ผู้้�ช่ีวย์เหิล่อสุภากาชีาดไทย์ 32

วิทย์ากรใหิ�ความัร้� 6

สุ่งเสุริมักิจกรรมังานยุ์วกาชีาด/จิตอาสุาในจังหิวัด 6

ปฏิิบัติงานรณรงค์หิาราย์ได� การบริจาคเงิน 16,337

บรรเทาทุกข์ผู้้�ประสุบภัย์ บรรเทาทุกข์ผู้้�ประสุบภัย์ การช่ีวย์เหิล่อผู้้�ประสุบภัย์พิบัติ 19,534

บริการการแพทย์์
และรักษาพย์าบาล

OPD (อาสุากาชีาด) IPD/OPD รพ.จุฬา 171,381
IPD/OPD รพ.ตากสิุน 4,907

IPD/OPD รพ.ตำารวจ 7,066

IPD/OPD รพ.พระนั�งเกล�า 8,148

IPD/OPD รพ.พระมังกุฎ 50,892

IPD/OPD รพ.สุมัเด็จ 28,885

เย์ี�ย์มัฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้�ป่วย์ เย์ี�ย์มัฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้�ป่วย์ HIV 1,692

เย์ี�ย์มัฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้�ป่วย์ผู่้าตัดเปลี�ย์นข�อสุะโพก 6,048

เยี์�ย์มัฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้�ป่วย์หิลอดเล่อดสุมัองตีบ 7,777

เย์ี�ย์มัฟ้ื้�นฟ้ื้ผู้้�ป่วย์หิลอดเล่อดหัิวใจ 4,894

รณรงค์หิาผู้้�บริจาคโลหิิต 
ดวงตา อวัย์วะ

รณรงค์หิาผู้้�บริจาคโลหิิต ดวงตา อวัย์วะ 5,688

บริการโลหิิต ดวงตา 
อวัย์วะร่างกาย์

บริการโลหิิต ช่ีวย์ทำางานด�านบริการโลหิิต 78,648

ช่ีวย์ออกหิน่วย์รับบริจาคโลหิิต 47

ผู้ล้รวัมทัั�งหมด 635,314
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กิารพััฒนำาส่งเสริมศักิยภาพั

อาสากิาชาด

Developing and Promoting 

Potential Volunteer
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 สุำานักงานอาสุากาชีาดได�ดำาเนินการเตรีย์มัความัพร�อมัและพัฒนาอาสุากาชีาดใหิ�สุามัารถุ
ปฏิิบัติงาน ทั�งการปฏิิบัติงานช่ีวย์งานทั�วไป ช่ีวย์งานเฉพาะเร่�องตามัความัถุนัดที�ต�องใชี�ทักษะเฉพาะ
และวิชีาชีีพหิร่อปฏิิบัติงานโครงการพิเศัษ ซ้ึ่�งต�องใชี�ความัร้� ความัเข�าใจพ่�นฐานที�ตรงกันเกี�ย์วกับ
การเป็นอาสุากาชีาด และอาจต�องใชี�ทักษะเฉพาะทางที�ต�องได�รับการอบรมัเพิ�มัเติมั สุำานักงานอาสุา
กาชีาดจ้งได�จัดการอบรมั โดย์มีัฝ่่าย์อบรมัและประสุานงาน สุำานักงานอาสุากาชีาด เป็นกำาลังหิลักสุำาคัญ 
ในการพัฒนาองค์ความัร้�และการถุ่าย์ทอดที�ทรงคุณค่า พร�อมัสุ่้การปฏิิบัติจริงใหิ�กับอาสุากาชีาด 
อย์่างเข�มัข�น เพ่�อเตรีย์มัความัพร�อมัสุำาหิรับอาสุากาชีาดสุามัารถุปฏิิบัติงานได�อย์่างเข�มัแข็ง 
โดย์ตลอดปีงบประมัาณ 2563 ฝ่่าย์อบรมัและประสุานงานได�ดำาเนินการฝึ่กอบรมัอาสุากาชีาด 
หิลักสุ้ตรต่างๆ ดังนี�

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็

กิารประชุมอาสาลงพืั�นำทีั�ทัำางานำ
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 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ โดย์ฝ่่าย์อบรมัและประสุานงาน จัดใหิ�มีัการอบรมั 
อาสุากาชีาด เร่�อง “องค์ำคำวัามรู้สัำาหรับอาสัากิาชาดใน้กิารปฏิิบัติิงาน้ช่วัยดูแล้ผูู้้ป่วัยโรคำ 
หล้อดเล่้อดสัมอง” รุ่นที� 1 ณ หิ�องประชุีมั ชัี�น 4 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์

 วันที� 28 สิุงหิาคมั 2563 ศัาสุตราจารย์กิ์ตติคุณ นาย์แพทย์ด์ำารง เหิรีย์ญประย์ร้ ผู้้�อำานวย์การ 
สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ประธานในพิธีเปิดการอบรมัอาสุากาชีาด เร่�อง “องค์ำคำวัามรู้
สัำาหรับอาสัากิาชาดใน้กิารปฏิิบัติิงาน้ช่วัยดูแล้ผูู้้ป่วัยโรคำหล้อดเล่้อดสัมอง” รุ่นที� 1 

 จากนั�นได�รับเกีย์รติจากคณะวิทย์ากรผู้้�ทรงคุณวุฒิจากหิน่วย์งานต่างๆ ใหิ�เกีย์รติบรรย์าย์ 
ใหิ�ความัร้�กับคณะอาสุากาชีาด เพ่�อเป็นการเสุริมัสุร�างศัักย์ภาพในการทำางานของอาสุากาชีาด ก่อน
ออกไปปฏิิบัติงานช่ีวย์ด้แลผู้้�ป่วย์โรคหิลอดเล่อดสุมัอง โดย์การอบรมัในครั�งนี� มีัวิทย์ากรผู้้�ทรงคุณวุฒิ
บรรย์าย์ใหิ�ความัร้�ในเร่�องต่างๆ ดังนี� 

อบัรมอาสากิาชาด ในำกิารปฏิิบััติิงานำ

ด้แลผู้้�ป่วัยโรคำหลอดเลือดสมอง

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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Volunteer Happy Team รุ่นำทีั� 1

 Soft	Skill สุำาหิรับงานบริการด�วย์จิตอาสุา โดย์ อาจารย์ป์ภาวดี สุงฆ์์พรมั บริษัทการบินไทย์ 
จำากัด (มัหิาชีน)
 New	Normal พฤติกรรมัที�เปลี�ย์นไปเพ่�อห่ิางไกลโรคเร่�อรัง โดย์ ผู้ศั.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล 
ศ้ันย์์ความัเป็นเลิศัทางการแพทย์์ด�านโรคหิลอดเล่อดสุมัองแบบครบวงจรฯ 
 ซึัมเศร้าแล้ะเส่ั�อม	 เร่�องของสัมองแล้ะจิติใจ	 ทีั�คำวัรรู้ โดย์ รศั.นพ.สุุขเจริญ ตั�งวงศ์ัไชีย์ 
ฝ่่าย์/ภาควิชีาจิตเวชีศัาสุตร์ โรงพย์าบาลจุฬาลงกรณ์
 อาสัา	พัาเลิ้กิบุหรี� โดย์ รศั.ดร.อรสุา พันธ์ภักดี พย์าบาลดีเด่นด�านการควบคุมัย์าสุ้บ ประจำา
ปี 2561 สุมัาคมัพย์าบาลแห่ิงประเทศัไทย์

 ต่อจากนั�น จัดใหิ�มีักิจกรรมัการแลกเปลี�ย์นเรีย์นร้�จากผู้้�ป่วย์จริง กรณีศ้ักษา : คลินิค 
โรคหิลอดเล่อดสุมัองและการเย์ี�ย์มับ�าน โดย์มีัคณะพย์าบาลวิชีาชีีพจากโรงพย์าบาลจุฬาลงกรณ์ 
สุภากาชีาดไทย์ คณะอาสุากาชีาดจากพ่�นที�งานที�เกี�ย์วข�อง เพ่�อแลกเปลี�ย์นเรีย์นร้�จากประสุบการณ์
ในการปฏิิบัติงานที�เกี�ย์วข�องกับผู้้�ป่วย์โรคหิลอดเล่อดสุมัอง 

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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ปฐมนิำเทัศอาสากิาชาดประจำาปี 2563

พิัธีมอบัหนัำงสือบัทัสนำทันำาภาษาจีนำทัางกิารแพัทัย์

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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กิารพััฒนำาอาสากิาชาดบัริกิารด่านำหนำ�า

Front Volunteers Service Development

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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ตุลาคม 2562 

1 11 ตุลาคมั 2562 ประชุีมัทีมัพย์าบาลพาร์กินสัุน เพ่�อติดตามัผู้ลการปฏิิบัติงาน
ของอาสุากาชีาด

2 17 ตุลาคมั 2562 ประชุีมัทีมัวิทย์ากรแกนนำา ร่วมักับทีมังานวิจัย์เคร่�องม่ัอ 
Med Asa ครั�งที� 1/63

3 22 ตุลาคมั 2562 สุภากาชีาดจีนศ้ักษาด้งานสุำานักงานอาสุากาชีาด 
และเย์ี�ย์มัชีมัการปฏิิบัติงาน ของอาสุากาชีาดจักษุโมัเดล 
(สุ.ธ.โมัเดล) 

4 28 ตุลาคมั 2562 ประชุีมักรรมัการจักษุโมัเดล ครั�งที� 1/63

พฤศูจิกิายน 2562 

1 13 พฤศัจิกาย์น 2562 โครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการ “การทำากาย์ภาพบำาบัดกรณี
ผู้้�ป่วย์ติดเตีย์ง” รุ่นที� 1

ธันวาคม 2562

1 6 ธันวาคมั 2562 ประชุีมัติดตามัผู้ลการปฏิิบัติงานอาสุากาชีาด Kiosk  
(ภปร โมัเดล) ครั�งที� 1/63

2 11 ธันวาคมั 2562 โครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการ “การทำากาย์ภาพบำาบัดกรณี
ผู้้�ป่วย์ติดเตีย์ง” รุ่นที� 2

3 13 ธันวาคมั 2562 ประชุีมัติดตามัผู้ลการปฏิิบัติงานอาสุากาชีาดจักษุโมัเดล 
ครั�งที� 1/63

4 18-20 ธันวาคมั 2562 ปฐมันิเทศัและอบรมัอาสุากาชีาดใหิม่ั รุ่น 1/63

มกิราคม 2563

1 8 มักราคมั 2563 ประชุีมัทีมัพย์าบาล เพ่�อกำาหินดเน่�อหิาและร้ปแบบโครงการ
สัุมัมันาอาสุากาชีาด Kiosk (ภปร โมัเดล)

สรุปกิารปฎิิบััติิงานำฝ่่ายอบัรมและประสานำงานำ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

(1 ตุลูาค์ม 2562 - 30 กันยุายุน 2563)

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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ล้ำาดับ วััน้เด่อน้ปี กิิจกิรรม

2 15 มักราคมั 2563 1. โครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการ “การทำากาย์ภาพบำาบัด
กรณีผู้้�ป่วย์ติดเตีย์ง” รุ่นที� 3 
2. ประชุีมัอาสุากาชีาดรุ่น 1/63 เพ่�อชีี�แจงราย์ละเอีย์ด
พ่�นที�ทดลองงาน

3 22 มักราคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� 
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 1 รุ่นที� 1 How to be a Happy Volunteering 

4 27 มักราคมั 2563 ประชุีมัติดตามัผู้ลการปฏิิบัติงานอาสุากาชีาดจักษุโมัเดล 
ครั�งที� 2/63

5 29 มักราคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� 
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 1 รุ่นที� 2 How to be a Happy Volunteering 

กุิมภาพันธ์ 2563

1 4 กุมัภาพันธ์ 2563 พิธีมัอบหินังสุ่อบทสุนทนาภาษาจีนทางการแพทย์์  
: กรณีอุบัติภัย์หิม่้ั (Chinese Medical Conversation : 
Mass Casualty Incident Case) ใหิ�กับโรงพย์าบาล
จุฬาลงกรณ์ (ฝ่่าย์การพย์าบาล ฝ่่าย์สุวัสุดิการสัุงคมั 
กลุ่มังานเภสัุชีกรรมั)

2 7 กุมัภาพันธ์ 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 2 รุ่นที� 1 Wheel of life : Goal setting and Vision 
of Success 

3 7-9 กุมัภาพันธ์ 2563 โครงการสุัมัมันาเชีิงปฏิิบัติการ “การพัฒนาอาสุากาชีาด
บริการด่านหิน�า (Front Volunteers Service Development)” 
ณ โรงแรมัสุวนสุามัพราน จังหิวัดนครปฐมั

สรุปกิารปฎิิบััติิงานำฝ่่ายอบัรมและประสานำงานำ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

(1 ตุลูาค์ม 2562 - 30 กันยุายุน 2563)

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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ล้ำาดับ วััน้เด่อน้ปี กิิจกิรรม

กุิมภาพันธ์ 2563

4 12 กุมัภาพันธ์ 2563 1. อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 1 รุ่นที� 3 How to be a Happy Volunteering   
2. โครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการ “การทำากาย์ภาพบำาบัด 
กรณีผู้้�ป่วย์ติดเตีย์ง” รุ่นที� 4

5 14 กุมัภาพันธ์ 2563 ประชุีมัทีมัวิทย์ากรแกนนำา ครั�งที� 2/63

6 20 กุมัภาพันธ์ 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� 
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 2 รุ่นที� 2 Wheel of life : Goal setting and Vision 
of Success 

7 26 กุมัภาพันธ์ 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� 
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 1 รุ่นที� 4  How to be a Happy Volunteering 

มีนาคม 2563

1 11 มีันาคมั 2563 โครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการ  “การทำากาย์ภาพบำาบัด 
กรณีผู้้�ป่วย์ติดเตีย์ง” รุ่นที� 5

มิถุุนายน 2563

1 10 มิัถุุนาย์น 2563 โครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการ  “การทำากาย์ภาพบำาบัด 
กรณีผู้้�ป่วย์ติดเตีย์ง” รุ่นที� 6  
หมายเหตุุ รุุ่�นท่ี่� 7 และ 8 เล่�อนไปจััดอบรุ่มในเด่อนพฤศจิักายน 

2 12 มิัถุุนาย์น 2563 Show&Share Activity  1/63

สรุปกิารปฎิิบััติิงานำฝ่่ายอบัรมและประสานำงานำ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

(1 ตุลูาค์ม 2562 - 30 กันยุายุน 2563)

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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ล้ำาดับ วััน้เด่อน้ปี กิิจกิรรม

3 15 มิัถุุนาย์น 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 3 รุ่นที� 1 How to be a great listener 

4 19 มิัถุุนาย์น 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 2 รุ่นที� 3 Wheel of life : Goal setting and Vision 
of Success 

5 23 มิัถุุนาย์น 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง  
ครั�งที� 1 รุ่นที� 5 How to be a Happy Volunteering 

6 24-26 มิัถุุนาย์น 2563 ปฐมันิเทศัและอบรมัอาสุากาชีาดใหิม่ั รุ่น 2/63

กิรกิฎาคม 2563

1 1 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 3 รุ่นที� 2 How to be a good listener 

2 2 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 3 รุ่นที� 3 How to be a good listener 

3 3 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 2 รุ่นที� 4  Wheel of life : Goal setting and  
Vision of Success 

4 8 กรกฎาคมั 2563 โครงการอบรมัเชิีงปฏิิบัติการ “การทำากาย์ภาพบำาบัด 
กรณีผู้้�ป่วย์ติดเตีย์ง” รุ่นที� 9

สรุปกิารปฎิิบััติิงานำฝ่่ายอบัรมและประสานำงานำ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

(1 ตุลูาค์ม 2562 - 30 กันยุายุน 2563)

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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กิรกิฎาคม 2563

5 15 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 4 รุ่นที� 1 Powerful question 

6 17 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� 
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 2 รุ่นที� 5 Wheel of life : Goal Setting and 
Vision of Success 

7 20 กรกฎาคมั 2563 ประชุีมัติดตามัผู้ลการปฏิิบัติงานอาสุากาชีาด Kiosk 
ครั�งที� 2/63

8 21 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 1 รุ่นที� 6 How to be a Happy Volunteering 

9 22 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 4 รุ่นที� 2 Powerful question 

10 23 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ เพ่�อเตรีย์มัความัพร�อมัพี�เลี�ย์ง 
(วิทย์ากรกลุ่มั) หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� เพ่�อความั
เป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์ และพบสุุขที�ปลาย์ทาง Phase 2

11 29 กรกฎาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง  
ครั�งที� 3 รุ่นที� 4 How to be a good listener 

12 30 กรกฎาคมั 2563 ประชุีมัชีี�แจงสุถุานที�ทดลองงาน อาสุากาชีาด รุ่น 2/63 

สรุปกิารปฎิิบััติิงานำฝ่่ายอบัรมและประสานำงานำ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

(1 ตุลูาค์ม 2562 - 30 กันยุายุน 2563)

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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ล้ำาดับ วััน้เด่อน้ปี กิิจกิรรม

สิงหิาคม 2563

1 4 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 3 รุ่นที� 5 How to be a good listener 

2 7 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 5 รุ่นที� 1 All skills practice 

3 10 สิุงหิาคมั 2563 ประชุีมัหัิวหิน�าทีมัรับบริจาคร่างกาย์ ดวงตา อวัย์วะ  
เพ่�อติดตามัผู้ลการปฏิิบัติงานอาสุากาชีาด

4 11 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง  
ครั�งที� 4 รุ่นที� 3 Powerful question 

5 14 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 2 รุ่นที� 6 Wheel of life : Goal Setting and 
Vision of Success 

6 17 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัใหิ�ความัร้�กับอาสุากาชีาด เร่�องรับบริจาคร่างกาย์ 
ดวงตา อวัย์วะ

7 18 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� 
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 4 รุ่นที� 4 Powerful question 

8 20 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� 
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 5 รุ่นที� 2 All skills practice 

สรุปกิารปฎิิบััติิงานำฝ่่ายอบัรมและประสานำงานำ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

(1 ตุลูาค์ม 2562 - 30 กันยุายุน 2563)

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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ล้ำาดับ วััน้เด่อน้ปี กิิจกิรรม

สิงหิาคม 2563

9 21 สิุงหิาคมั 2563 การสุร�างความัตระหินักร้� เพ่�อความัเป็นมันุษย์ที์�สุมับ้รณ์  
และพบสุุขที�ปลาย์ทาง Phase 2 ครั�งที� 1 รุ่นที� 1 

10 25 สิุงหิาคมั 2563 อบรมั “ฟ้ื้�นฟ้ื้ความัร้�เพ่�อพัฒนาศัักย์ภาพอาสุากาชีาดในการ
ปฏิิบัติงานช่ีวย์ด้แลผู้้�ป่วย์โรคหิลอดเล่อดสุมัอง” (อาสุา
กาชีาดผู้้�ปฏิิบัติงาน Home Health Care และ ภปร 3)

11 26 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 4 รุ่นที� 5 Powerful Question 

12 28 สิุงหิาคมั 2563 อบรมั “การใหิ�ความัร้�สุำาหิรับอาสุากาชีาดในการปฏิิบัติงาน
ช่ีวย์ด้แลผู้้�ป่วย์โรคหิลอดเล่อดสุมัอง” 
(กลุ่มัอาสุากาชีาดทั�วไป) ครั�งที� 1

13 31 สิุงหิาคมั 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 5 รุ่นที� 3 กลุ่มั 1  All Skills Practice 

กัินยายน 2563

1 1 กันย์าย์น 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 3 รุ่นที� 6 How To Be A Good Listener 

2 8 กันย์าย์น 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 5 รุ่นที� 4 กลุ่มัที� 1 All Skills Practice  

สรุปกิารปฎิิบััติิงานำฝ่่ายอบัรมและประสานำงานำ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

(1 ตุลูาค์ม 2562 - 30 กันยุายุน 2563)

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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สรุปกิารปฎิิบััติิงานำฝ่่ายอบัรมและประสานำงานำ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

(1 ตุลูาค์ม 2562 - 30 กันยุายุน 2563)

ล้ำาดับ วััน้เด่อน้ปี กิิจกิรรม

3 9 กันย์าย์น 2563 การสุร�างความัตระหินักร้� เพ่�อความัเป็นมันุษย์ที์�สุมับ้รณ์  
และพบสุุขที�ปลาย์ทาง Phase 2 ครั�งที� 1 รุ่นที� 2 

4 11 กันย์าย์น 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 3 รุ่นที� 6 (สุอนเสุริมัพิเศัษ) How To Be A Good 
Listener 

5 14 กันย์าย์น 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้�  
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 5 รุ่นที� 3 กลุ่มั 2 All Skills Practice 

6 15 กันย์าย์น 2563 อบรมัเชิีงปฏิิบัติการ หิลักสุ้ตร การสุร�างความัตระหินักร้� 
เพ่�อความัเป็นมันุษย์์ที�สุมับ้รณ์และพบสุุขที�ปลาย์ทาง 
ครั�งที� 5 รุ่นที� 4 กลุ่มั 2 All Skills Practice  

7 18 กันย์าย์น 2563 อบรมั “การใหิ�ความัร้�สุำาหิรับอาสุากาชีาดในการปฏิิบัติงาน
ช่ีวย์ด้แลผู้้�ป่วย์โรคหิลอดเล่อดสุมัอง” 
(กลุ่มัอาสุากาชีาดทั�วไป) ครั�งที� 2

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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หลักิส้ติรอบัรมอาสากิาชาด สภากิาชาดไทัย                         

ปรับัปรุงพุัทัธศักิราช 2559

กิลุ่้มวิัชาพ่ั�น้ฐาน้คำวัามรู้ทัั�วัไป

• มนุ้ษยธรรม	จริยธรรม	คุำณิธรรม

• จุดประกิายกิาชาด

- กลุ่มัองค์กรกาชีาด

- หิลักการกาชีาด

- เคร่�องหิมัาย์กาชีาด

- สุภากาชีาดไทย์

• น้โยบายอาสัาสัมัคำร

- โครงสุร�างองค์กร

- ระบบบริหิารจัดการอาสุาสุมััคร

- VTRIS

- สุถุานที�ปฏิิบัติงาน

- สุโมัสุรอาสุากาชีาด

- การเชิีดช้ีเกีย์รติ

หลั้กิสูัติรพ่ั�น้ฐาน้

กิลุ่้มวิัชาจิติวิัทัยา

• ปัจจัยสัำาคัำญใน้กิารทัำางาน้เป็น้ทีัม

• ทัักิษะกิารส่ั�อสัารสัร้างแรงจูงใจทีัม

• ทัักิษะกิารทัำางาน้

- ทีมังานเดีย์วกัน 

- ทีมัข�ามัสุาย์งาน

• บุคำลิ้กิภาพั	4	แบบ D-I-S-C	

• ทัักิษะพิัเศษ

- การทำางานกับคนต่างบุคลิก

- การสุ่�อสุารกับคนต่างบุคลิก

• ฝึ้กิทัักิษะกิารทัำางาน้ร่วัมกัิน้โดยสัร้าง
สิั�งประดิษฐ์ทีั�สัะท้ัอน้คำวัามเป็น้อาสัากิาชาด

กิลุ่้มวิัชาทัักิษะพ่ั�น้ฐาน้

• หลั้กิกิารปฐมพัยาบาล้เบ่�องต้ิน้

- เป็นลมั/ชัีก

- สุำาลัก

- กระด้กหัิก

- การหิ�ามัเล่อด

- การพันแผู้ลและใชี�ผู้�าพันแผู้ล

- การดามั/ใสุ่เฝ้่อกชัี�วคราวกรณีกระด้กหัิก

- การเคล่�อนย์�าย์ผู้้�ป่วย์

• กิารกู้ิฟ้้�น้ค่ำน้ชีพัเบ่�องต้ิน้

- การประเมิัน

- การช่ีวย์หิาย์ใจ (CPR)

- การใชี�เคร่�อง AED

กิลุ่้มวิัชาฝึ้กิประสับกิารณ์ิ

• บริกิารกิารแพัทัย์	

• โรงพัยาบาล้จุฬาล้งกิรณ์ิ

- วัดความัดันโลหิิต

- ชัี�งนำ�าหินัก/วัดสุ่วนสุ้ง

- กดต้� Kiosk และมัอบใบนำาทาง

- แนะนำาบริการ Hospital Work Flow 

- ตรวจวัดจักษุพ่�นฐาน

• กิารบริกิารโล้หิติ	

- ฝ่่าย์เจาะเก็บโลหิิต

- ฝ่่าย์ผู้ลิตสุ่วนประกอบโลหิิต

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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หลักิส้ติรอบัรมอาสากิาชาด สภากิาชาดไทัย                         

ปรับัปรุงพุัทัธศักิราช 2559

หลั้กิสูัติรเฉพัาะทัาง

ภารกิิจหลั้กิ	4	ด้าน้ ของสัภากิาชาดไทัย

• บริกิารทัางกิารแพัทัย์แล้ะสุัขภาพัอน้ามัย

• กิารบรรเทัาทุักิข์ผูู้้ประสับภัย

• กิารบริกิารโล้หิติ	ดวังติา อวััยวัะ	

• กิารพััฒน้าคุำณิภาพัชีวิัติ

โคำรงกิารอ่�น้ๆ

• HHC	:	Home	Health	Care

• EM	:	Effective	Microorganisms

• Haze	&	Harm	Prevention

• บวัร,	บบร,	บมร	โมเดล้

• รักิษ์เรา	รักิษ์โล้กิ

• เศรษฐกิิจพัอเพีัยง

• ต่ิอต้ิาน้ยาเสัพัติิด

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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กิารส่งเสริมกิิจกิรรมอาสากิาชาดสัมพัันำธ์

 สุำานักงานอาสุากาชีาด ได�ดำาเนินการสุร�างความัสัุมัพันธ์อันดีระหิว่างกลุ่มัอาสุากาชีาดเพ่�อ
สุนับสุนุนการปฏิิบัติงานที�คล่องตัว และการทำางานเป็นทีมั ตลอดจนสุ่งเสุริมัมิัตรภาพ โดย์มีัการ
บริหิารจัดการในร้ปแบบสุโมัสุรอาสุกาชีาดเป็นศ้ันย์์กลางในการจัดกิจกรรมัอาสุากาชีาดสุัมัพันธ์  
มีักิจกรรมัในหิลากหิลาย์ด�าน เช่ีน กิจกรรมัสุ่งเสุริมัสุุขภาพ นันทนาการกิจกรรมัอนุรักษ์สุ่บสุาน
วัฒนธรรมัประเพณี กิจกรรมัพัฒนาคุณภาพชีีวิตผู้้�ด�อย์โอกาสุ กิจกรรมัเย์ี�ย์มัอาสุากาชีาดอาวุโสุ โดย์
ในปี พ.ศั. 2563 มีักิจกรรมัต่างๆ ดังนี� 

• พิธีทำาบุญในวันคล�าย์วันสุถุาปนาสุำานักงานอาสุากาชีาด
• พิธีถุวาย์เทีย์นจำานำาพรรษา
• งานประชุีมัผู้้�ประสุานงานอาสุากาชีาดประจำาเด่อน
• งานบรรย์าย์เสุริมัความัร้�เตรีย์มัความัพร�อมัรับมังคลต�นปี พ.ศั. 2563
• พิธีทอดกฐินสุามััคคีสุโมัสุรอาสุากาชีาด
• งานกาชีาดประจำาปี 2563
• อาสุากาชีาดเย์ี�ย์มัและพัฒนาคุณภาพชีีวิตผู้้�ชีราที�ขาดโอกาสุ

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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 พิัธีบัุญวัันำคำล�ายวัันำสถาปนำาสำานัำกิงานำอาสากิาชาด  

 วันที� 6 สิุงหิาคมั 2563 สุำานักงานอาสุากาชีาดจัดพิธีทำาบุญในวันคล�าย์วันสุถุาปนาสุำานักงาน
อาสุากาชีาด ครบ 80 ปี ศัาสุตราจารย์์กิตติคุณ นาย์แพทย์์ดำารง เหิรีย์ญประย์้ร ผู้้�อำานวย์การ
สุำานักงานอาสุากาชีาด เป็นประธานในพิธีทำาบุญถุวาย์ภัตตาหิารเพล พร�อมัด�วย์คณะผู้้�บริหิาร
สุำานักงานอาสุกาชีาด นาย์กสุโมัสุรอาสุากาชีาด อุปนาย์กสุโมัสุรอาสุากาชีาด คณะอาสุากาชีาด และ 
เจ�าหิน�าที� ร่วมัพิธีทำาบุญฯ และถุวาย์เคร่�องจตุปัจจัย์ไทย์ธรรมัแด่พระภิกษุสุงฆ์์ พร�อมัทั�งอุทิศั
สุ่วนกุศัลแด่องค์อุปถัุมัภ์ อดีตผู้้�บริหิาร เจ�าหิน�าที� และอาสุากาชีาดผู้้�ที�ล่วงลับแล�ว อีกทั�งเพ่�อเป็น
สิุริมังคลแก่เจ�าหิน�าที�สุำานักงานอาสุากาชีาด และอาสุากาชีาด รวมัทั�งจัดเลี�ย์งอาหิารกลางวันผู้้�ที�มัา
ร่วมังาน ณ หิ�องประชุีมั ชัี�น 4 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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 โอกาสุนี�สุำานักงานอาสุากาชีาดย์ังประกอบ
อาหิารเมัน้ข�าวหิม้ัทอด จำานวน 1,500 ชุีด เพ่�อ
แจกจ่าย์กับประชีาชีนทั�วไป

 ในการนี�สุำานักงานอาสุากาชีาดขอขอบพระคุณ 
คณะอาสุากาชีาด รุ่น และกลุ่มัต่างๆ ที�ร่วมันำาอาหิาร
มัาออกร�านในงานวันคล�าย์วันสุถุาปนาสุำานักงาน 
อาสุากาชีาด ครบรอบ 80 ปี ดังราย์นามัต่อไปนี�

1. แผู้นกประดิษฐ์ดอกไมั� ขนมัจีบ 150 ชุีด

2. อาสุากาชีาด รุ่น 72 พรรษา หิอย์ครก 200 จาน

3. อาสุากาชีาด รพ.สุมัเด็จฯ ณ ศัรีราชีา ก๋วย์เตี�ย์วสุุโขทัย์แหิ�ง 50 กล่อง  
ผัู้ดไทย์กุ�งสุด 50 กล่อง 
ขนมัเปีย์กป้นกะทิสุด 50 กล่อง
ขนมัชัี�น 50 ชิี�น

4. อาสุากาชีาด รุ่นหัิวใจอาสุากาชีาด 57  ก๋วย์เตี�ย์วล้กชิี�นปลา 50 กล่อง

5. อาสุากาชีาด รุ่น 2/52 ขนมัครก 6 เตา

6. แผู้นกเย์็บปักถัุกร�อย์ หิมีั�กะทิโบราณ 150 กล่อง

7. อาสุากาชีาดรุ่น 1/55 + กลุ่มัไหิมัพรมั  ข�าวเหินีย์วหิน�าต่างๆ 200 ห่ิอ

8. อาสุากาชีาด รพ.ตำารวจ ขนมัไข่โบราณ 50 ชิี�น
บะหิมีั�หิม้ัแดง 50 กล่อง

9. มั.ร.ว.สุุดสุวาท สุุขสุวัสุดิ� 
ประธานรุ่น 1/2546 และเพ่�อน

ข�าวไก่ทอด 40 กล่อง 
นำ�าชีา+กาแฟื้ 60 แก�ว

10. อาสุากาชีาด EM กะหิรี�ปั�บ 200 ชิี�น

11. อาสุากาชีาด 1/48 นำ�าสุมุันไพร 300 แก�ว

12. ศ้ันย์์บริการโลหิิต (คุณสุุนี สุุภาวรรณชัีย์) ขนมัใสุ่ไสุ� 300 ห่ิอ

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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พิัธีถวัายเทีัยนำจำานำำาพัรรษา

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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งานำประชุมผู้้�ประสานำงานำอาสากิาชาดประจำาเดือนำ

งานำบัรรยายเสริมคำวัามร้�เติรียมคำวัามพัร�อม

รับัมงคำลติ�นำปี พั.ศ. 2563

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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พิัธีทัอดกิฐินำสามัคำคีำสโมสรอาสากิาชาด

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็
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งานำกิาชาดประจำาปี 2563

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็



97รายงานประจำำาปี 2563 | สำ ำาน ักงานอาสำากาชาด สำภากาชาดไทย

อาสากิาชาดเยี�ยมและพััฒนำาคุำณิภาพัชีวิัติผู้้�ชราทีั�ขาดโอกิาส

การ์พัฒนาส่งเสร์ิมศักยุภาพอาสากาชาด็



กิารบัริหารจัดกิารข�อม้ล

อาสากิาชาด 

และระบับับัริหารจัดกิารอาสาสมัคำร 

สภากิาชาดไทัย
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 สุำานักงานอาสุากาชีาด ได�ดำาเนินการรับสุมััครประชีาชีนบุคคลที�มัาจากหิลากหิลาย์สุาขา
วิชีาชีีพ ระดับการศ้ักษา ฐานะ ความัถุนัด และความัสุนใจที�ต�องการบำาเพ็ญประโย์ชีน์ต่อสัุงคมั เป็น
ผู้้�มีัจิตอาสุา ศัรัทธาในงานของสุภากาชีาดไทย์ ปรารถุนาจะใชี�เวลา สุติปัญญา ช่ีวย์เหิล่อกิจการ
สุภากาชีาดไทย์ โดย์มีัขั�นตอนการรับสุมััคร ดังนี�

1. รับัสมัคำร ผู้้�สุมััครกรอกแบบฟื้อร์มัใบสุมััครในระบบ VTRIS พร�อมัแนบหิลักฐาน และสุำาเนา
บัตรประชีาชีน
2. สัมภาษณ์ิ ผู้้�สุมััครจะได�รับการสัุมัภาษณ์ข�อม้ัลเบ่�องต�น 
3. คัำดสรร ผู้้�สุมััครจะถุ้กคัดสุรรตามัความัร้�และความัสุามัารถุในการปฏิิบัติงานด�านต่างๆ
4. อบัรมหลักิส้ติรพืั�นำฐานำ ผู้้�สุมััครที�ผู่้านการอบรมัหิลักสุ้ตรพ่�นฐานการเป็นอาสุากาชีาด
หิลักสุ้ตร 3 วัน
5. ผู้้�สมัคำรทีั�ผู่้านำกิารอบัรม แล�วนั�นจะต�องทดลองปฏิิบัติงาน จำานวน 30 ชัี�วโมัง ภาย์ใน 60 วัน 
6. ขึ�นำทัะเบัียนำ ผู้้�สุมััครผู่้านการทดลองงาน จะได�รับการข้�นทะเบีย์นเป็นอาสุากาชีาด และอาสุา
กาชีาดต�องศ้ักษาข�อปฏิิบัติของอาสุาสุมััคร ปฏิิบัติงานตามัที�ได�รับมัอบหิมัาย์โดย์ แต่งเคร่�องแบบอาสุา
กาชีาดตามัที�กำาหินดพร�อมัทั�งมีับัตรประจำาตัวอาสุากาชีาด

กิารสรรหาอาสากิาชาด Recruitment

การ์จัด็การ์ข้อมูลู แลูะร์ะบบบร์ิหาร์จัด็การ์อาสาสมัค์ร์
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ผลรวม

กิารจัดกิารข�อม้ลอาสากิาชาด

 ในปัจจุบนัจนถุ้งปี พ.ศั. 2563 สุำานักงานอาสุากาชีาดได�ข้�นทะเบีย์นอาสุากาชีาด (ผู้้�สุมััครเป็น
อาสุากาชีาดและผู่้านการอบรมัหิลักสุ้ตรพ่�นฐานการเป็นอาสุากาชีาด) จำานวน 601 คน และ 
ปฏิิบัติงานชี่วย์งานสุนับสุนุนสุภากาชีาดไทย์อย์่างสุมัำ�าเสุมัอต่อเน่�องไมั่ตำ�ากว่า 10 ชัี�วโมังข้�นไป  
(Active Volunteer) จำานวน 756 คน จำาแนกตามัประเภทต่างๆ ดังนี�  

 1. อาสุากาชีาดที�มีัสุถุานะ Active ปฏิิบัติงานชี่วย์งานสุมัำ�าเสุมัอสุนับสุนุนภารกิจของ
สุภากาชีาดไทย์ อย์่างสุมัำ�าเสุมัอและต่อเน่�องไม่ัตำ�ากว่า 10 ชัี�วโมัง จำาแนกตามัเพศั ประกอบด�วย์ 
เพศัหิญิง 411 คน เพศัชีาย์ 190 คน

จำาน้วัน้อาสัากิาชาด	ประจำาปี	2563	สัถาน้ะ	Active	จำาแน้กิติามเพัศ
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ุบะร้ดไ่มไ  ก็ดเยัว <= 14 ปี  ุยาอนางาํทยัว 25 - 59 ปี  ุยาองูสยัว 60

ุบะร้ดไ่มไ

 ก็ดเยัว <= 14 ปี

 ุยาอนางาํทยัว 25 - 59 ปี

 ุยาองูสยัว 60 ป

ป

การ์จัด็การ์ข้อมูลู แลูะร์ะบบบร์ิหาร์จัด็การ์อาสาสมัค์ร์

 2. อาสุากาชีาดที�มีัสุถุานะ Active ปฏิิบัติงานช่ีวย์งานสุนับสุนุนภารกิจของสุภากาชีาดไทย์
อย์่างสุมัำ�าเสุมัอและต่อเน่�อง ไม่ัตำ�ากว่า 10 ชัี�วโมัง จำาแนกตามัช่ีวงอาย์ุประกอบด�วย์ 

จำาน้วัน้อาสัากิาชาดประจำาปี	2562	สัถาน้ะ	Active	จำาแน้กิติามช่วังอายุ

เพศัหิญิง

เพศัชีาย์
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การ์จัด็การ์ข้อมูลู แลูะร์ะบบบร์ิหาร์จัด็การ์อาสาสมัค์ร์
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ีรตาญญิรป

ท่เบยทีเอืรหีรตาญญิรป า Unknown

รตับยนีศากะรป /
ีรตาญญิรปา่วก

อืรหีรตาญญิรป

า่ทเบยทีเ

Unknown

 3. อาสุากาชีาดที�มีัสุถุานะ Active ปฏิิบัติงานช่ีวย์งานสุนับสุนุนภารกิจของสุภากาชีาดไทย์
อย์่างสุมัำ�าเสุมัอและต่อเน่�อง ไม่ัตำ�ากว่า 10 ชัี�วโมัง จำาแนกตามัระดับการศ้ักษาประกอบด�วย์

จำาน้วัน้อาสัากิาชาด	สัถาน้ะ	Active	ประจำาปี	2563	จำาแน้กิติามระดับกิารศึกิษา
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ประจ ำปี 2563 จ ำแนกตำมกลุม่อำชีพจำาน้วัน้อาสัากิาชาด	สัถาน้ะ	Active	ประจำาปี	2561	จำาแน้กิติามกิลุ่้มอาชีพั

 4. อาสุากาชีาดที�มีัสุถุานะ Active ปฏิิบัติงานช่ีวย์งานสุนับสุนุนภารกิจของสุภากาชีาดไทย์
อย์่างสุมัำ�าเสุมัอและต่อเน่�อง ไม่ัตำ�ากว่า 10 ชัี�วโมัง จำาแนกตามักลุ่มัอาชีีพประกอบด�วย์
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นกัสงัคมสงเคราะห์

นกัแสดง/ศิลปิน

พยาบาล

แพทย์

เภสชักร

ล่าม

วิศวกร/สถาปนิก

ส่ือสารมวลชน

อ่ืน ๆ
Unknown

50 100 150 200 250 300

ผลรวมการ์จัด็การ์ข้อมูลู แลูะร์ะบบบร์ิหาร์จัด็การ์อาสาสมัค์ร์
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 5. อาสุากาชีาดที�มีัสุถุานะ Active ปฏิิบัติงานช่ีวย์งานสุนับสุนุนภารกิจของสุภากาชีาดไทย์
อย์่างสุมัำ�าเสุมัอและต่อเน่�อง ไม่ัตำ�ากว่า 120 ชัี�วโมัง จำาแนกตามัวิชีาชีีพประกอบด�วย์

ทันตแพทย์ ์ 2 คน

ทำาอาหิาร 38 คน

นักกฎหิมัาย์ 8 คน

นักกาย์ภาพ/เวชีศัาสุตร์พ่�นฟ้ื้ 2 คน

นักบัญชีี 24 คน

นักสัุงคมัสุงเคราะห์ิ 12 คน

นักแสุดง/ศิัลปิน 2 คน

พย์าบาล 14 คน

แพทย์์ 7 คน

เภสัุชีกร 8 คน

ล่ามั 33 คน

วิศัวกร/สุถุาปนิก 36 คน

สุ่�อสุารมัวลชีน 15 คน

อ่�นๆ 273 คน

Unknown 41 คน

ผู้ล้รวัมทัั�งหมด	 601	 คำน้



การ์จัด็การ์ข้อมูลู แลูะร์ะบบบร์ิหาร์จัด็การ์อาสาสมัค์ร์

103รายงานประจำำาปี 2563 | สำ ำาน ักงานอาสำากาชาด สำภากาชาดไทย

กิลุ่มงานำแผู้นำงานำและพััฒนำา

สำานัำกิงานำอาสากิาชาด

 กลุ่มังานแผู้นงานและพัฒนา สุำานักงานอาสุากาชีาด รับผิู้ดชีอบงานด�านการพัฒนาระบบอาสุา
สุมััครสุภากาชีาดไทย์ (VTRIS) พัฒนาระบบสุารสุนเทศัและฐานข�อม้ัลการบริหิารจัดการอาสุาสุมััคร
แบบบ้รณาการ (VTRIS) ผู้ลักดันนโย์บาย์และแผู้นแม่ับทอาสุาสุมััครสุ่้การปฏิิบัติ จัดทำาย์ุทธศัาสุตร์
การพฒันาและแผู้นปฏิิบัติการระบบงานอาสุาสุมััครของสุภากาชีาดไทย์ โดย์รว่มัดำาเนนิการกบัหิน่วย์
งานที�เกี�ย์วข�อง ติดตามัและราย์งานผู้ลการดำาเนินการตามัยุ์ทธศัาสุตร์และแผู้นงานที�วางไว� พัฒนา
ระบบวิเคราะห์ิความัต�องการอาสุาสุมััคร (Demand Analysis) ทั�งเชิีงปริมัาณและคุณภาพ พัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการทำางาน (Work Flow) เพ่�อสุนับสุนุนการจัดการอาสุาสุมััครแบบบ้รณาการ 

 เสุนอคณะกรรมัการพัฒนาระบบอาสุาสุมััครของสุภากาชีาดไทย์ เพ่�อรับทราบหิร่อขอมัติ หิร่อ
ขอแนวทางการดำาเนินการในเร่�องที�เกี�ย์วกับด�านความัร่วมัม่ัอของสุภากาชีาดไทย์กับหิน่วย์งานหิร่อ
เคร่อข่าย์ภาย์นอกองค์กร สุ่วนที�เกี�ย์วข�องกับอาสุาสุมััคร และองค์กรต่างๆ ที�ดำาเนินการด�านอาสุา
สุมััคร ภารกิจอ่�นๆ ตามัที�คณะกรรมัการพัฒนาระบบอาสุาสุมััครของสุภากาชีาดไทย์มัอบหิมัาย์ใหิ�
สุำานักงานอาสุากาชีาดรับผิู้ดชีอบ 

 ดำาเนินการบริหิารจัดการ จัดทำา ควบคุมั วิเคราะห์ิ ราย์งาน แผู้นงาน ย์ทุธศัาสุตร์ งบประมัาณ 
งานการควบคุมัภาย์ใน และการบริหิารความัเสีุ�ย์งของสุำานักงานอาสุากาชีาด ใหิ�สุอดคล�องกับนโย์บาย์
ของสุภากาชีาดไทย์ 

 ปีงบประมัาณ 2563 กลุ่มังานแผู้นงานและพัฒนา ได�ดำาเนินงานเกี�ย์วกับการพัฒนาระบบ
สุารสุนเทศัและฐานข�อม้ัลการบริหิารจัดการอาสุาสุมััครแบบบ้รณาการ (VTRIS) รวมัถุ้งการผู้ลักดัน
นโย์บาย์และแผู้นแมั่บทอาสุาสุมััครสุ่้การปฏิิบัติ โดย์ร่วมัดำาเนินการกับหิน่วย์งานที�เกี�ย์วข�อง สุรุป
ภาพรวมั ดังนี�

กิารสัมมนำาแนำวัทัางบั้รณิากิารระบับัฐานำข�อม้ลพััฒนำา

ระบับัส่งต่ิอ และกิารจัดกิารอาสาสมัคำร สภากิาชาดไทัย 

คำรั�งทีั�	1	ด้าน้กิารบริกิารโล้หิติ	กิารรับบริจาคำดวังติา	แล้ะอวััยวัะ		
 (วันพุธที� 27 พฤศัจิกาย์น 2562 ณ โรงแรมัฟ้ื้รามัา สีุลมั)
วััติถุประสังค์ำ เพ่�อสัุมัมันาแนวทางบ้รณาการข�อม้ัลอาสุาสุมััครด�านการบริการโลหิิต การรับบริจาค
ดวงตา และอวัย์วะ
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ผูู้้เข้าร่วัมสััมมน้า	8	หน่้วัยงาน้ 
 1. ศ้ันย์์บริการโลหิิตแห่ิงชีาติ 2. ศ้ันย์์ดวงตาสุภากาชีาดไทย์   
 3. ศ้ันย์์รับบริจาคอวัย์วะ สุภากาชีาดไทย์ 4. สุำานักงานอาสุากาชีาด
 5. สุำานักงานบริหิารกิจการเหิล่ากาชีาด 6. สุำานักงานย์ุวกาชีาด
 7. สุำานักสุารนิเทศัและสุ่�อสุารองค์กร 8. ศ้ันย์์เทคโนโลย์ีสุารสุนเทศั

สัังเกิติกิารณ์ิ	2	หน่้วัยงาน้
1. สุำานักงานจัดหิาราย์ได� 2. สุำานักนโย์บาย์ยุ์ทธศัาสุตร์และงบประมัาณ
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สรุปี กิารสัมมนาแนวทั้างบููรณากิารระบูบูฐานข้้อมูล พัฒนาระบูบูส่งต่อ
และกิารจัดืกิารอาสาสมัคร สภากิาชาดืไทั้ย

ประโยชน์้จากิ Public	(อาสัาสัมัคำร)

ศูน้ย์บริกิาร
โล้หิติ	

ช่องทัางประชาสััมพััน้ธ์
กิิจกิรรมบริจาคำโล้หิติ

1.	ทัราบจำาน้วัน้คำรั�งบริจาคำโล้หิติ
2.	ทัราบกิิจกิรรมทีั�จัด

1.	อัปเดติเบอร์โทัรศัพัท์ั
2.	อัปเดติรูปโปรไฟ้ล์้	
3.	ดูโปรไฟ้ล์้/สัถาน้ะติน้เอง	
4	เก็ิบประวััติิกิิจกิรรมทีั�ช่�น้ชอบ	
5.	จองกิิจกิรรมทีั�สัน้ใจ
6.	จองกิารอบรมทีั�สัน้ใจ	
7.	สัแกิน้กิารเข้าร่วัม

ศูน้ย์ดวังติา ช่องทัางประชาสััมพััน้ธ์
กิิจกิรรมบริจาคำดวังติา

1.	ทัราบจำาน้วัน้คำรั�งบริจาคำดวังติา
2.	ทัราบกิิจกิรรมทีั�จัด

ศูน้ย์รับบริจาคำ
อวััยวัะ

ช่องทัางประชาสััมพััน้ธ์
กิิจกิรรมบริจาคำอวััยวัะ

1.	ทัราบสัถาน้ะบริจาคำอวััยวัะ
2.	ทัราบกิิจกิรรมทีั�จัด

ศูน้ย์บริกิารโล้หิติ	ศูน้ย์บริจาคำอวััยวัะ	แล้ะศูน้ย์ดวังติา	เห็น้ด้วัย

 1. แนวทางบ้รณาการข�อม้ัลอาสุาสุมััครสุภากาชีาดไทย์ที�เกี�ย์วข�องกับการบริจาคโลหิิต 
ดวงตา และอวัย์วะ 

 2. ย์ินดีใหิ�ความัร่วมัม่ัอข�อม้ัลบาง Field ที�เป็นไปตามั พ.ร.บ. คุ�มัครองข�อม้ัลสุ่วนบุคคล 
ปี พ.ศั. 2562 

 3. ย์นิดีใหิ�ความัรว่มัม่ัอประชีาสุมััพันธ์กิจกรรมัของศ้ันย์บ์ริการโลหิิต ศ้ันย์บ์ริจาคอวยั์วะ และ
ศ้ันย์์ดวงตา เพ่�อประโย์ชีน์การใชี�งาน Application THAI RED CROSS VOLUNTEER ของอาสุา
สุมััครสุภากาชีาดไทย์

คำรั�งทีั�	2	กิารฝึ้กิอบรมอาสัาสัมัคำร	สัภากิาชาดไทัย		
          (วันพฤหัิสุบดีที� 23 มักราคมั 2563 ณ โรงแรมัฟ้ื้รามัา สีุลมั)
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คำรั�งทีั�	2		กิารฝึ้กิอบรมอาสัาสัมัคำรสัภากิาชาดไทัย

1. แบ่งการอบรมัเป็น 4 ประเภท 
 ประเภท 1 วิทย์ากรสุภากาชีาดไทย์
 ประเภท 2 เผู้ย์แพร่ใหิ�ประชีาชีนโดย์สุภากาชีาดไทย์
 ประเภท 3 วิทย์ากรแกนนำาเคร่อข่าย์
 ประเภท 4  เผู้ย์แพร่ใหิ�ประชีาชีนโดย์วิทย์ากรแกนนำาเคร่อข่าย์

2. หิน่วย์งานบันท้กข�อม้ัลอาสุาสุมััครในระบบ VTRIS ดังนี� 
 สุนง.บริหิารกิจการเหิล่ากาชีาด บันท้ก อาสุาสุมััคร 76 จังหิวัด
 สุนง.อาสุากาชีาด บันท้ก อาสุาสุมััครกรุงเทพมัหิานคร
 สุนง.ยุ์วกาชีาด บันท้ก อาสุาสุมััครยุ์วกาชีาด

วััติถุประสังค์ำ เพ่�อสัุมัมันาแนวทางบ้รณาการข�อม้ัลอาสุาสุมััคร ด�านการฝึ่กอบรมัอาสุาสุมััครของ
สุภากาชีาดไทย์

ผูู้้เข้าร่วัมสััมมน้า	8	หน่้วัยงาน้  

 1. สุำานักงานอาสุากาชีาด 2. ศ้ันย์์ฝึ่กอบรมัปฐมัพย์าบาลและสุุขภาพอนามััย์ 
 3. สุำานักงานบริหิารกิจการเหิล่ากาชีาด           4. สุำานักงานย์ุวกาชีาด  
 5. สุำานักงานบรรเทาทุกข์และประชีานามััย์พิทักษ์  6. สุำานักงานตรวจสุอบ
 7. สุำานักสุารนิเทศัและสุ่�อสุารองค์กร 8. ศ้ันย์์เทคโนโลย์ีสุารสุนเทศั

• สัรุป	กิารสััมมน้าแน้วัทัางบูรณิากิารระบบฐาน้ข้อมูล้	พััฒน้าระบบส่ังต่ิอแล้ะกิารจัดกิารอาสัาสัมัคำรสัภากิาชาดไทัย			   
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3. ศ้ันย์์ฝึ่กอบรมัปฐมัพย์าบาลและสุุขภาพอนามััย์ เตรีย์มัข�อม้ัลอาสุาสุมััครเข�าระบบ VTRIS 
โดย์สุอบทานข�อม้ัลกับ สุนง.บริหิารกิจการเหิล่ากาชีาด และสุามัารถุเข�าด้ข�อม้ัลอาสุาสุมััครได�

4. สุำานักงานบรรเทาทุกข์และประชีานามััย์พิทักษ์ย์ินดีร่วมัม่ัอ โดย์รวบรวมัข�อม้ัลอาสุาสุมััครและ
หิลักสุ้ตรเพ่�อบ้รณาการในระบบ VTRIS

กิารพััฒนำา Application Thairedcross Volunteer บั้รณิากิาร 

ร่วัมกัิบั สำานัำกิงานำบัริหารกิิจกิารเหล่ากิาชาด

 กลุ่มังานแผู้นงานและพฒันา ร่วมักับสุำานักงานบริหิารกิจการเหิล่ากาชีาดพัฒนา Application 
Thairedcross Volunteer เพ่�อใชี�เป็นช่ีองทางประชีาสัุมัพันธ์ข�อม้ัลข่าวสุารต่างๆ เช่ีน การอบรมั 
กิจกรรมั ฯลฯ ใหิ�อาสุาสุมััครสุภากาชีาดไทย์ทราบ เป็นเคร่�องม่ัอใหิ�อาสุาสุมััครสุภากาชีาดไทย์สุามัารถุ
อัปเดตข�อม้ัลตนเอง เช่ีน เบอรโ์ทรศััพท ์บันท้กการเปลี�ย์นแปลงที�อย์้ ่ด้การทำากิจกรรมัและการอบรมั
ของตนเองย์�อนหิลัง ติดตามัและหิร่อสุมััครเข�าร่วมัการอบรมั/กิจกรรมั ฯลฯ ผู่้านโทรศััพท์เคล่�อนที�
ได�สุะดวกรวดเร็ว 

 วันจันทร์ที� 20 กรกฎาคมั 2563 กลุ่มังานแผู้นงานและพฒันา สุำานักงานอาสุากาชีาด ร่วมักับ
สุำานักงานบริหิารกิจการเหิล่ากาชีาด โดย์สุำานักงานเหิล่ากาชีาดจังหิวัดเพชีรบุรี ได�นำาร่องการใชี� 
Application Thairedcross Volunteer ในการอบรมัหิลักสุ้ตร “กิารดูแล้ผูู้้สูังอายุ” ระหิว่างวันที� 
20-22 กรกฎาคมั 2563 ณ สุำานักงานเหิลา่กาชีาดจงัหิวัดเพชีรบุรี อำาเภอเม่ัองเพชีรบุรี จังหิวัดเพชีรบุรี 
จำานวน 40 คน 
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ลูงพ่�นท่�ปฏิิบัติงาน “โคำรงกิารคำรัวัพัระราชทัานำ อุปนำายิกิาผู้้�อำานำวัยกิาร

สภากิาชาดไทัย ช่วัยเหลือผู้้�ประสบัภัย COVID-19” ร่์วมกับ

สำานักงานบร์ร์เทาทุกข์แลูะปร์ะชานามัยุพิทักษ์ ณี วัด็ปทุมวนาร์าม 

กรุ์งเทพมหานค์ร์ เพ่�อการ์จัด็การ์อาสาสมัค์ร์

 วันที� 26 พฤศัจิกาย์น 2562 กลุ่มังานแผู้นงานและพัฒนา ลงพ่�นที�ปฏิิบัติงาน “โคำรงกิาร
คำรัวัพัระราชทัาน้ อุปน้ายิกิาผูู้้อำาน้วัยกิารสัภากิาชาดไทัย	ช่วัยเหล่้อผูู้้ประสับภัย	COVID-19” 
ณ วัดปทุมัวนารามั กรุงเทพมัหิานคร สุำารวจข�อม้ัลสุำาหิรับการวิจัย์ วิเคราะห์ิ ค�นคว�า เพ่�อนำาไปพัฒนา
ระบบอาสุาสุมััครสุภากาชีาดไทย์ (VTRIS) ใชี�เป็นเคร่�องม่ัอในการบริหิารจัดการอาสุาสุมััคร 
บ้รณาการร่วมักับสุำานักงานบรรเทาทุกข์และประชีานามััย์พิทักษ์
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กิารสัมมนำา “เจ�าหนำ�าทีั�สำานัำกิงานำอาสากิาชาดให�ได�รับัคำวัามร้�เกีิ�ยวักัิบั

กิารบัริหารจัดกิารคำวัามเสี�ยง”

 วันศุักร์ที� 10 กรกฎาคมั 2563 กลุ่มังานแผู้นงานและพัฒนา จัดการสุัมัมันา “เจ้าหน้้าทีั�
สัำานั้กิงาน้อาสัากิาชาดให้ได้รับคำวัามรู้เกีิ�ยวักัิบกิารบริหารจัดกิารคำวัามเสีั�ยง” ณ หิ�องประชีุมั
ชัี�น 4 สุำานักงานอาสุากาชีาด 

วััติถุประสงค์ำ

 1. สุ่งเสุริมัใหิ�เจ�าหิน�าที�ที�ผู่้านการทดสุอบ และได�รับการอบรมัเป็น “Risk	Champion”
ปฏิิบัติหิน�าที�ในการเป็นวิทย์ากร ใหิ�ความัร้�แก่บุคลากรในสุำานักงานได�อย์่างมีัประสิุทธิผู้ล

 2. เพ่�อใหิ�เจ�าหิน�าที�และล้กจ�างประจำา เข�าใจหิลักการเบ่�องต�นของการบริหิารจัดการ
ความัเสีุ�ย์ง และนำาหิลักการไปประย์ุกต์ใชี�ในการดำาเนินงาน

 3. สุ่งเสุริมัใหิ�เจ�าหิน�าที�และล้กจ�างประจำา ใหิ�ข�อคิดเห็ิน และแนวทางการแก�ไขปัญหิาที�
เป็นประโย์ชีน์ต่อองค์กร รวมัทั�งการทำางานเป็นทีมั

ผู้ลทีั�คำาดว่ัาจะได�รับั

 1. สุ่งเสุริมัใหิ� Risk Champion ปฏิิบัติหิน�าที�ในการใหิ�ความัร้� มีัทักษะและความัชีำานาญ 
ในการใหิ�ความัร้�มัากย์ิ�งข้�น

 2. สุ่งผู้ลใหิ�เจ�าหิน�าที�และล้กจ�างประจำา ดำาเนินงานด�วย์ความัไม่ัประมัาท ป้องกันความัเสีุ�ย์ง
ที�จะเกิดข้�นจากการดำาเนินงาน

 3. สุ่งผู้ลใหิ�การดำาเนินงานของสุำานักงานอาสุากาชีาดและของสุภากาชีาดไทย์มีัประสิุทธิภาพ
และประสิุทธิผู้ลมัากย์ิ�งข้�น
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• สัรุป	โคำรงกิารสััมมน้า	Strategic	Volunteer	Alignment	ระบบอาสัาสัมัคำรสัภากิาชาดไทัย



การ์จัด็การ์ข้อมูลู แลูะร์ะบบบร์ิหาร์จัด็การ์อาสาสมัค์ร์

111รายงานประจำำาปี 2563 | สำ ำาน ักงานอาสำากาชาด สำภากาชาดไทย

กิารสัมมนำา Strategic Volunteer Alignment 

ระบับัอาสาสมัคำรสภากิาชาดไทัย

 วันเสุาร์ที� 22 และอาทิตย์ที์� 23 สิุงหิาคมั 2563 กลุ่มังานแผู้นงานและพัฒนา จัดการสัุมัมันา 
Strategic Volunteer Alignment ระบบอาสุาสุมััครสุภากาชีาดไทย์ เพ่�อใหิ�เป็นไปตามันโย์บาย์
สุภากาชีาดไทย์ ได�กำาหินดการจัดทำาแผู้นแม่ับทการพัฒนาระบบงานอาสุาสุมััครสุภากาชีาดไทย์ 
ฉบับที� 3 (2565-2567) และกำาหินดพันธกิจใหิ�มีัการจัดการอาสุาสุมััครแบบบ้รณาการตามัหิลักการ
กาชีาดดำาเนินงานด�วย์อาสุาสุมััครทุกประเภท ทุกวัย์ ทุกพ่�นที� ทุกเช่ี�อชีาติ และทุกฐานะทางสัุงคมัใหิ�
เป็นกำาลังขับเคล่�อนพันธกิจสุภากาชีาดไทย์ สุภากาชีาดไทย์ได�จัดทำาโครงสุร�างสุภากาชีาดไทย์ระดับ
มัหิภาค การเปลี�ย์นแปลงในกลุ่มั Cluster ภารกิจกาชีาด ประกอบด�วย์ 5 หิน่วย์งานหิลัก ค่อ สุำานักงาน
บรรเทาทุกข์และประชีานามััย์พิทักษ์ สุำานักงานยุ์วกาชีาด สุำานักงานบริหิารกิจการเหิล่ากาชีาด 
ศ้ันย์์ฝึ่กอบรมัปฐมัพย์าบาลและสุุขภาพอนามััย์ และสุำานักงานอาสุากาชีาด

วััติถุประสงค์ำ

 1. เพ่�อร่วมักำาหินด “เป้าหมายแล้ะแน้วัทัางกิารทัำางาน้ร่วัม” เพ่�อการบ้รณาการระบบ
อาสุาสุมััครของสุภากาชีาดไทย์ (Goal&Alignment) ระหิว่างหิน่วย์งานหิลักด�านอาสุาสุมััคร 
5 หิน่วย์งาน

 2. เพ่�อร่วมักำาหินด “แผู้น้งาน้/โคำรงกิารสัำาคัำญ” ที�เป็นโครงการร่วมัระหิว่างหิน่วย์งาน 
เพ่�อการพัฒนาระบบอาสุาสุมััครสุภากาชีาดไทย์ (Strategic Program/Project)

ผู้้�เข�าสัมมนำา 36 คำนำ จากิ 7 หน่ำวัยงานำ

 1. สุำานักงานบรรเทาทุกข์และประชีานามััย์พิทักษ์   
 2. สุำานักงานอาสุากาชีาด   
 3. สุำานักงานย์ุวกาชีาด   
 4. สุำานักงานบริหิารกิจการเหิล่ากาชีาด   
 5. ศ้ันย์์ฝึ่กอบรมัปฐมัพย์าบาลและสุุขภาพอนามััย์   
 6. สุำานักนโย์บาย์ย์ุทธศัาสุตร์และงบประมัาณ   
 7. สุำานักขับเคล่�อนพัฒนา
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เปาหมายสําหรับระบบอาสาสมัคร

สภากาชาดไทยเปนกลไกระดับชาติ

เพื่อขับเคลื่อนจิตวิญญาณอาสาสมัคร

ใหสังคมไทย (National Platform)

องคกรอาสาสมัคร เพื่อประเทศไทยที่เปนเลิศ

สภากาชาดไทยเปนองคกรแหงอาสาสมัครที่

ดําเนินภารกิจดวยอาสาสมัครอยางเขมขน

(Voluntarism Organization)

Impact

Outcome

ระบบอาสาสมัครหนึ่งเดียว เขมแข็ง ทันสมัย

(Synchronized&High-Performance )

Process

&Output

สภากาชาดไทยเปนกลไกระดับชาติ

เพื่อขับเคลื่อนจิตวิญญาณอาสาสมัคร

ใหสังคมไทย (National Platform)

สภากาชาดไทยเปนองคกรแหงอาสาสมัครที่

ดําเนินภารกิจดวยอาสาสมัครอยางเขมขน

(Voluntarism Organization)

ระบบอาสาสมัครหนึ่งเดียว เขมแข็ง ทันสมัย

(Synchronized&High-Performance )

เปาหมายเพื่อสังคม เพื่อประชาชน 

เขาถึงชุมชน รวมทํางานกับเครือขาย

อาสาสมัคร

ทุกสวนดําเนินการไปดวยกัน

เปนหนึ่งเดียว ภายใตมาตรฐาน

การทํางานเดียวกัน ประสิทธิภาพสูง

“นึกถึงกาชาด นึกถึงอาสาสมัคร”

“นึกถึงอาสาสมัคร นึกถึงกาชาด”

ภารกิจดวยอาสาสมัครอยางเขมขน 

ภารกิจ 4 ดาน ของสภากาชาดไทย 

ใชอาสาสมัครในการดําเนินงานเต็มที่ 

และบุคลากรกาชาดมีจิตอาสา
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Executive Summary สรุปีกิารสัมมนา Strategic Volunteer Alignment
22-23 สิงหิาคม 2563 ณ โรงแรมสวนสามพราน นครปีฐม

Strategic	Volunteer	
Alignment	Gap

ข้อเสัน้อ กิลุ่้มผูู้้เสัน้อ

 ขาดโครงการที�เป็น 
Strategic/Flagship 
Projects

 ขาด Project Leader 
(เน่�องจากไม่ัมีัโครงการ)

 ขาดการจัดสุรรงบ
ประมัาณที�ตัดแย์กสุำาหิรับ
การจัดทำา Strategic/
Flagship Projects

 ขาดผู้้�รับผิู้ดชีอบ
ประสุานงานกลางติดตามั
และจัดการใหิ�เกิดการนำา
โครงการต่างๆ ไปปฏิิบัติ
เป็นประจำา

 ขาดระบบสุ่�อสุารแผู้น
ใหิ�คนในองค์กรทุกระดับ

 ขาดการทำากลย์ุทธ์
ไปสุ่้แผู้นปฏิิบัติ

1. จ้ำดต้�งโครงสร��งหน่วยง�นที่ำ�หน��ท่ี่�ป่ระส�นง�นกลิ�ง 
(เลิข้�ฯ) ให�ม่่คณะ Advisory Board ให�ม่่คณะ 
Executive Board (ให�ม่่ก�ร Rotate ได�ด�วย)
2. ให�ม่่บที่บ�ที่ผู้้�ร้บผิู้ดชอบติดต�ม่ป่ระเมิ่น แลิะจ้ำดก�รให�
นำ�ไป่ป่ฏิิบ้ติ (สำ�น้กยุที่ธัศู�สตร์) 

กลุ่ิม่ 1,3,4

3. เช้�อม่โยงข้�อม้่ลิทุี่กมิ่ติ BI Real Time ในร้ป่แบบ 
Dashboard ส�ม่�รถุติดต�ม่ข้�อม้่ลิส�รสนเที่ศูในอุป่กรณ์
ส้�อส�รหลิ�ยร้ป่แบบ (VTRIS Everywhere)
4. ให�ม่่เวท่ี่หร้อ Platform ในก�รส้�อส�รถุ่�ยที่อด
แผู้นพ้ฒน� (Flagship Communication)
5. ให�ม่่ก�รพ้ฒน�บุคลิ�กรทุี่กระด้บ ให�ม่่ Mindset 
Leadership&Change Management 
6. ให�ม่่ Career Path บุคลิ�กรสภ�ก�ช�ดไที่ย
7. ให�ม่่ระบบ Joint Appointment ให�คนที่ำ�ง�น
ข้��ม่สำ�น้กง�น

กลุ่ิม่ Advisor

8. จ้ำดที่ำ�กรอบม่�ตรฐ�นหล้ิกส้ตรฝึ่กอบรม่เป็่นโม่ด้ลิ  
ม่่ 2 Levels : วิที่ย�กรเคร้อข่้�ย/Super Professional
Volunteer
9. ให�ม่่หล้ิกส้ตร Online แข้วนไว�ตรงกลิ�ง
10. ให�ม่่ระบบสะสม่หน่วยช้�วโม่ง (Credit bank)
11. ให�ศู้นย์ฝึ่กอบรม่ฯ เป็่นหน่วยง�นคิดง�นใหม่่พ้ฒน�
หล้ิกส้ตรต�นแบบส่งให�หน่วยง�นไป่ใช�

กลุ่ิม่ 2/
Advisor

12. ให�ม่่คณะกรรม่ก�รอ�ส�สม้่ครสภ�ก�ช�ดไที่ย 
(ส่วนกลิ�ง) ซึึ่�งได�บุคลิ�กรต้วแที่นจำ�ก 5 หน่วยง�น
ม่�ร่วม่ม้่อก้น Cluster ภ�รกิจำก�ช�ด
13. ให�ม่่โครงก�รนำ�ร่อง โดยคณะกรรม่ก�รอ�ส�สม้่คร
สภ�ก�ช�ดไที่ย (ส่วนกลิ�ง) สอนง�นให�ผู้้�ป่ระส�นง�น
หล้ิกจำ�กเหล่ิ�ก�ช�ดในจ้ำงหว้ดน้�น เพ้�อให�ต่อยอดไป่
พ้ฒน�แกนนำ�ในพ้�นท่ี่�แลิะต่อยอดไป่ส่้ชุม่ชน

กลุ่ิม่ 3
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ด�านำงานำบัริหารองค์ำกิร



ด็้านงานบร์ิหาร์องค์์กร์

ฝ่่ายบัริหารงานำทัั�วัไป 

 ฝ่่าย์บริหิารงานทั�วไป สุำานักงานอาสุากาชีาด รับผิู้ดชีอบงานบริหิารงานทั�วไป งานสุารบรรณ    
งานการเจ�าหิน�าที� งานพัสุดุ งานอาคารสุถุานที� งานย์านพาหินะ งานด�านงบประมัาณ การเงินและ
บัญชีี และงานสุนับสุนุนการปฏิิบัติงานของฝ่่าย์กิจกรรมั และโครงการต่างๆ ของสุำานักงาน

งานำสนัำบัสนุำนำภารกิิจสำานัำกิงานำอาสากิาชาดของฝ่่ายบัริหารงานำทัั�วัไป

 ฝ่่าย์บริหิารงานทั�วไป เป็นฝ่่าย์สุนับสุนุนการดำาเนินงานของฝ่่าย์ต่างๆ ใหิ�เป็นไปตามัภารกิจ 
เป้าหิมัาย์และแผู้นงานที�กำาหินดไว� มีัหิน�าที�รับผิู้ดชีอบเกี�ย์วกับ

• งานสุารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการผู้้�บริหิาร
• งานบริหิารทรัพย์ากรบุคคล (ด�านบุคคล/สุวัสุดิการ)
• งานด�านงบประมัาณ การเงินและบัญชีี
• งานพัสุดุ จัดซ่ึ่�อ จัดจ�าง
• งานอาคารสุถุานที�
• งานย์านพาหินะ งานช่ีาง งานสุวน งานรักษาความัสุะอาด งานรักษาความัปลอดภัย์  
• สุนับสุนุนการปฏิิบัติงานของฝ่่าย์และโครงการต่างๆ
• งานอ่�นๆ ตามัที�ได�รับมัอบหิมัาย์

 การดำาเนินงานของฝ่่าย์ได�มีัการพัฒนาอย่์างต่อเน่�อง โดย์ได�นำาระบบเทคโนโลย์ีสุารสุนเทศั
ของสุภากาชีาดไทย์เข�ามัาใชี�ในการปฏิิบัติงานในด�านต่างๆ
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ด็้านงานบร์ิหาร์องค์์กร์

6 ฉบับ 1 ค์รั์�ง

71

ค์รั์�ง

63

ค์รั์�ง 32

ค์รั์�ง

41

ค์รั์�ง

34 ค์รั์�ง

31 ค์รั์�ง

48 ค์รั์�ง

3 ค์รั์�ง

สรุปกิารปฏิิบััติิงานำกิารจัดซืื้�อ พััสดุ คำรุภัณิฑ์์ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

ร์ายุการ์งาน จำานวนท่�ปฏิิบัติ (ค์รั์�ง)

 จัดซ่ึ่�อวัสุดุ 48 ครั�ง

 เบิกวัสุดุจากสุำานักงานการคลัง 1 ครั�ง

 จัดซ่ึ่�อครุภัณฑ์์ 3 ครั�ง

 จ่าย์วัสุดุใหิ�ฝ่่าย์ต่างๆ ตามัใบเบิก คลังที�เบิกจากสุำานักงานการคลัง 31 ครั�ง

 จ่าย์วัสุดุใหิ�ฝ่่าย์ต่างๆ ตามัใบเบิก คลังสุำานักงานอาสุากาชีาด 34 ครั�ง

 จัดทำาใบสัุ�งซ่ึ่�อ 41 ครั�ง

 จัดทำาใบสัุ�งจ�าง 32 ครั�ง

 จัดทำาใบขอดำาเนินการซ่ึ่�อ/จ�าง (PR) 63 ครั�ง

 จัดทำาใบขออนุมััติซ่ึ่�อจ�าง (PA) 71 ครั�ง

 จัดทำาสัุญญาจ�าง / สัุญญาซ่ึ่�อขาย์ / สัุญญาเช่ีา 6 ฉบับ

 หิ�องรับรองใหิญ่ ชัี�น 1 24

 หิ�องรับรองเล็ก ชัี�น 1 7

 หิ�องกิจกรรมัอาสุากาชีาด ชัี�น 2 306

 หิ�องศ้ันย์์สุมัรรถุนะการคิดเด็ก ชัี�น 2 246

 หิ�องประชุีมั ชัี�น 4 75

 หิ�องประชุีมัเล็ก ชัี�น 4 7

 หิ�องประชุีมัสุุทธาสุา ชัี�น 4 6
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ด็้านงานบร์ิหาร์องค์์กร์

 

สรุปผลการปฏิบัตงิานยานพาหนะ ประจ าปีงบประมาณ
2563

1,055

1,059

33

209

33
1245

สรุปผู้ลกิารปฏิิบััติิงานำยานำพัาหนำะ ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

 การจัดพาหินะพร�อมัพนักงานขับรถุออกปฏิิบัติงาน 1,059

 (ปฏิิบัติงานใน กทมั. ปริมัณฑ์ล และต่างจังหิวัด)  33

 การใหิ�หิน่วย์งานอ่�นย์่มัพาหินะ 1

 การต่อทะเบีย์นรถุ 13

 การต่ออาย์ุเอาประกัน 12

 การขอทำาบัตรจอดรถุสุำานักงาน 45

 การอำานวย์ความัสุะดวกรถุผู่้าน เข�า-ออก 1,055

 การซ่ึ่อมับำารุงรถุ 33

 การเติมันำ�ามัันรถุ 209

 หิ�องรับรองใหิญ่ ชัี�น 1 24

 หิ�องรับรองเล็ก ชัี�น 1 7

 หิ�องกิจกรรมัอาสุากาชีาด ชัี�น 2 306

 หิ�องศ้ันย์์สุมัรรถุนะการคิดเด็ก ชัี�น 2 246

 หิ�องประชุีมั ชัี�น 4 75

 หิ�องประชุีมัเล็ก ชัี�น 4 7

 หิ�องประชุีมัสุุทธาสุา ชัี�น 4 6

สรุปข�อม้ลกิารใช�ห�องประชุมและห�องปฏิิบััติิงานำ สำานัำกิงานำอาสากิาชาด ประจำาปี 2563

 

246

306

7

6
24

7

75
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ปีระเภทั้เงิน  รายรับู  รายจ่าย 

 เงินงบป่ระม่�ณ 23,895.17 22,211,080.75 

 เงินนอกงบป่ระม่�ณ/เพ้�อใช�จ่ำ�ยในกิจำก�ร 4,122,200.00 1,198,686.65 

 เงินทุี่น “น�งเฉิดโฉม่ จ้ำนที่ร�ทิี่พย์” -   361,440.00 

 เงินทุี่น “80 ปี่ สำ�น้กง�นอ�ส�ก�ช�ด” 1,155,395.75 3,000.00 

 โครงก�รเพ้�อนพึ�ง(ภ�ฯ) ย�ม่ย�ก -   1,572,462.17 

 ร��นพฤกษ�ก�ช�ด ง�นก�ช�ดปี่ 2562 7,972,279.00 3,429,382.64 

รวม่ 13,273,769.92 28,776,052.21 

สรุปรายรับั-จ่ายประจำาปีงบัประมาณิ 2563

สรุปกิารปฏิิบััติิงานำธุรกิาร ประจำาปีงบัประมาณิ 2563

 

รายกิารงาน จำานวนทีั้�ปีฏิิบัูติ

 ร้บเอกส�รเข้�� 1,088 คร้�ง

 สร��งเอกส�รส่งภ�ยใน 553 คร้�ง

 บ้นทึี่กก�รลิ� (ลิ�พ้กผู่้อน/ลิ�ป่่วย
/ลิ�กิจำ/ลิ�อุป่สม่บที่)

118 คร้�ง

สรุปรายรับั

ปร์ะจำาปีงบปร์ะมาณี 2563
สรุปรายจ่าย

ปร์ะจำาปีงบปร์ะมาณี 2563

1,088

ค์รั์�ง

553 ค์รั์�ง

118 ค์รั์�ง

 

23,895.17 

1,155,395.75 

4,122,200.00
7,972,279.00 22,211,080.75 

3,429,382.64 

1,572,462.17 
361,440.00 

1,198,686.65

ด็้านงานบร์ิหาร์องค์์กร์
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• จัดเผู้ยแพัร่	อาสัาสัาร	แบบ
ออน้ไล้น์้ผู่้าน้ทัางเว็ับไซัต์ิของ
สัภากิาชาดไทัย

ฝ่่ายประชาสัมพัันำธ์ 

 ฝ่่าย์ประชีาสัุมัพันธ์มีัหิน�าที�เผู้ย์แพร่ประชีาสัุมัพันธ์กิจกรรมัและโครงการต่างๆ ของสุำานักงาน
อาสุากาชีาด โดย์การดำาเนินการประชีาสัุมัพันธ์ทั�งภาย์ในและภาย์นอกองค์กร มุ่ังเน�นการเผู้ย์แพร่
ข่าวสุารผู่้านสุ่�อประชีาสัุมัพันธ์ทุกประเภท โดย์ตระหินักถุ้งการเผู้ย์แพร่ข่าวสุาร กิจกรรมั และ 
โครงการต่างๆ อย์่างถุ้กต�อง รวดเร็วตามัเวลาที�กำาหินด ฝ่่าย์ประชีาสัุมัพันธ์ มีัหิน�าที�จัดทำาการ
ประชีาสัุมัพันธ์ เผู้ย์แพร่ข่าวสุาร กิจกรรมั และโครงการต่างๆ ของสุำานักงานเพ่�อเผู้ย์แพร่ประชีาสัุมัพันธ์
ระหิว่างองค์กรภาย์ในและภาย์นอกสุภากาชีาดไทย์ รวมัทั�งบทความัการจัดนิทรรศัการ และดำาเนิน
งานกิจกรรมั

กิารจัดพิัมพ์ัอาสาสาร

 อาสุาสุารเป็นวารสุารราย์ 3 เด่อน เพ่�อเผู้ย์แพร่กิจกรรมัและโครงการต่างๆ ของสุำานักงาน
อาสุากาชีาด ในปีงบประมัาณ 2563 จัดพิมัพ์จำานวน 3 ฉบับ จำานวน 12,500 เล่มั และมีัการเผู้ย์แพร่
ลงบนเว็บไซึ่ต์ของสุภากาชีาดไทย์ 

ด็้านงานบร์ิหาร์องค์์กร์

119รายงานประจำำาปี 2563 | สำ ำาน ักงานอาสำากาชาด สำภากาชาดไทย



สรุปผู้ลกิารเข�าถึงและจำานำวันำสมาชิกิ Facebook Official Page

 สุำานักงานอาสุากาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ในปี 2563 ผู้้�กดถุ้กใจ จำานวน 9,691 คน มีัอัตราการ
เพิ�มัข้�นของจำานวนสุมัาชิีก คิดเป็น 11.78% ผู้้�กดติดตามั จำานวน 9,987 คน มีัอัตราการเพิ�มัข้�นของ
จำานวนสุมัาชิีก คิดเป็น 10.93% 

• สัถิติิของผูู้้กิดถูกิใจ	
Facebook	Official	
Page	สัำานั้กิงาน้อาสัา
กิาชาด	สัภากิาชาดไทัย

สรุปผู้ลกิารเข�าถึง Website 

 สุำานักงานอาสุากาชีาด www.vb.
redcross.or.th โดย์มัีสุถิุติผู้้�เข�าชีมัเว็บไซึ่ต์ 
และเข�าถุ้งข�อม้ัลข่าวสุารผู่้านทางเว็บไซึ่ต์ จำานวน 
1,595 ครั�ง 

ด็้านงานบร์ิหาร์องค์์กร์
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http://www.vb.redcross.or.th
http://www.vb.redcross.or.th


กิารจัดส่งบัตัิรอวัยพัรแก่ิผู้้�บัริหารสภากิาชาดไทัย อาสากิาชาด

และผู้้�มีอุปกิารคุำณิของสำานัำกิงานำอาสากิาชาด

 ฝ่่าย์ประชีาสุมััพันธ์ดำาเนนิการจดัสุ่งบัตรอวย์พรแก่ผู้้�บริหิารสุภากาชีาดไทย์ อาสุากาชีาด และ
ผู้้�มีัอุปการคุณของสุำานักงานอาสุากาชีาด แบ่งได� 6 ประเภท/ต่อปี ดังนี�

• สัถิติิของผูู้้กิดติิดติาม	
Facebook	Official	
Page สัำานั้กิงาน้อาสัา
กิาชาด	สัภากิาชาดไทัย

 

 บัตรอวย์พรปีใหิม่ั 1,450 ฉบับ

 บัตรอวย์พรสุงกรานต์ 1,450 ฉบับ

 บัตรอวย์พรวันคล�าย์วันเกิดอาสุากาชีาด 1,000 ฉบับ

 บัตรอวย์พรองค์กร และภาคีเคร่อข่าย์ในความัร่วมัม่ัอ 95 ฉบับ

 บัตรอวย์พรและร่วมัแสุดงความัยิ์นดีในวาระโอกาสุต่างๆ 120 ฉบับ

 บัตรอวย์พรวันคล�าย์วันเกิดบุคลากรสุำานักงานฯ 40 ฉบับ

1,450

ฉบับ

1,450

ฉบับ

1,000

ฉบับ

120 ฉบับ 40 ฉบับ
95 ฉบับ

ด็้านงานบร์ิหาร์องค์์กร์
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245,120

330,541

886,258

34,511,276

881,290

86,290

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000

สรุปผลการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
ของส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ทางสื่อสิ่งพิมพ์

งานบรกิารทางการแพทยแ์ละสขุภาพอนามยั งานดา้นบรรเทาทกุข์
งานบรกิารโลหิต ดวงตา อวยัวะ เชิงรุก งานพฒันาคณุภาพชีวิต
งานบรหิารจดัการอาสาสมคัร ขา่วประชาสมัพนัธท์ั่วไป

 

กิารประสานำงานำกัิบัสื�อต่ิางๆ

 ฝ่่าย์ประชีาสุัมัพันธ์ได�ประสุานงานกับสุ่�อทุกประเภท เพ่�อขอความัอนุเคราะห์ิพ่�นที�สุ่�อ
ประชีาสุัมัพันธ์กิจกรรมั โครงการต่างๆ ของสุำานักงานอาสุากาชีาด รวมัถุ้งการบันท้กเทปและ
แพร่ภาพสุด สัุมัภาษณ์ทางสุ่�อโทรทัศัน์จากสุถุานีต่างๆ โดย์ไม่ัคิดม้ัลค่า

สรุปผู้ลกิารประชาสัมพัันำธ์โคำรงกิารต่ิางๆ

ของสำานัำกิงานำอาสากิาชาด สภากิาชาดไทัย ทัางสื�อสิ�งพิัมพ์ั

652,120

6,230,541

326,258

345,276

381,290

8,290

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

สรุปผลการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
ของส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ทางสื่อโทรทัศน์

งานบรกิารทางการแพทยแ์ละสขุภาพอนามยั งานดา้นบรรเทาทกุข์
งานบรกิารโลหิต ดวงตา อวยัวะ เชิงรุก งานพฒันาคณุภาพชีวิต
งานบรหิารจดัการอาสาสมคัร ขา่วประชาสมัพนัธท์ั่วไป

 

สรุปผู้ลกิารประชาสัมพัันำธ์โคำรงกิารต่ิางๆ

ของสำานัำกิงานำอาสากิาชาด สภากิาชาดไทัย ทัางสื�อโทัรทััศน์ำ

ด็้านงานบร์ิหาร์องค์์กร์
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0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

สรุปผลการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
ของส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ทางสื่อวิทยุ

งานบรกิารทางการแพทยแ์ละสขุภาพอนามยั งานดา้นบรรเทาทกุข์
งานบรกิารโลหิต ดวงตา อวยัวะ เชิงรุก งานพฒันาคณุภาพชีวิต
งานบรหิารจดัการอาสาสมคัร 

 

สรุปผู้ลกิารประชาสัมพัันำธ์โคำรงกิารต่ิางๆ

ของสำานัำกิงานำอาสากิาชาด สภากิาชาดไทัย ทัางสื�อวิัทัยุ

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

สรุปผลการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
ของส านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ทางสื่อโซเชียลมีเดีย 

งานบรกิารทางการแพทยแ์ละสขุภาพอนามยั งานดา้นบรรเทาทกุข์
งานบรกิารโลหิต ดวงตา อวยัวะ เชิงรุก งานพฒันาคณุภาพชีวิต
งานบรหิารจดัการอาสาสมคัร ข่าวประชาสมัพนัธท์ั่วไป

 

สรุปผู้ลกิารประชาสัมพัันำธ์โคำรงกิารต่ิางๆ

ของสำานัำกิงานำอาสากิาชาด สภากิาชาดไทัย ทัางสื�อโซื้เชียลมีเดีย 
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งานำธุรกิารฝ่่ายประชาสัมพัันำธ์

บัติรอวัยพัร	2,347	ฉบับ

22%ซัองจดหมาย
	2,347	ฉบับ

22%

ป้ายผู้นึ้กิซัองจดหมาย
(Label)	6,000	ฉบับ

หินังสุ่อตอบขอบคุณ  50  ฉบับ

หินังสุ่อเชิีญวาระต่างๆ  20  ฉบับ

ซึ่องจดหิมัาย์  2,347  ฉบับ

หินังสุ่อตอบขอความัอนุเคราะห์ิต่างๆ  20  ฉบับ

ป้าย์ผู้น้กซึ่องจดหิมัาย์ (Label) 6,000 ฉบับ

บัตรอวย์พร 2,347  ฉบับ

หินังสุ่อตอบขอบคุณ 50 ฉบับ 

หินังสุ่อตอบขอความัอนุเคราะห์ิ
ต่างๆ 20 ฉบับ 

หินังสุ่อเชิีญวาระต่างๆ 20 ฉบับ

งานำมวัลชนำสัมพัันำธ์ และส่งเสริมภาพัลักิษณ์ิองค์ำกิร

 นอกจากเผู้ย์แพร่ประชีาสัุมัพันธ์กิจกรรมัและโครงการต่างๆ ของสุำานักงานอาสุากาชีาด โดย์
การดำาเนินการประชีาสัุมัพันธ์ทั�งภาย์ในและภาย์นอกองค์กร โดย์มีัการจัดตั�งกลุ่มัเฉพาะอาสุาสุมััคร 
อาสุากาชีาด และประชีาชีนทั�วไป เพ่�อเผู้ย์แพร่ข่าวสุาร กิจกรรมัต่างๆ ของอาสุากาชีาด โดย์ใชี�
เคร่�องม่ัอสุ่�อสุารใหิ�ทันยุ์คสุมััย์ รวดเร็ว และเข�าถุ้งทุกคนได�ง่าย์ โดย์ฝ่่าย์ประชีาสุัมัพันธ์ได�ด้แล 
กลุ่มัการสุ่�อสุารข�อม้ัลผู่้าน Application Line โดย์ในปี 2563 มีัผู้้�เข�าร่วมักลุ่มัการสุ่�อสุารดังกล่าว 
จำานวน 887 ผู้้�ใชี�งาน 

56%
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 ฝ่่าย์ประชีาสัุมัพันธ์ย์งัตระหินักถุ้งความั
สุำาคัญของการมัอบความัสัุมัพันธ์อันดี และการ
สุ่�อสุารสุาย์สัุมัพันธ์กันระหิว่างองค์กร สุำานักงาน
อาสุากาชีาดและผู้้�มีัอุปการคุณ ผู้้�สุนับสุนุน ผู้้�ใหิ�
ความัร่วมัม่ัอ ภาคี เคร่อข่าย์ต่างๆ ที�ได�ร่วมักัน
ขับเคล่�อนเจตนารมัณ์อันดีของงานอาสุาสุมััคร 
ตลอดจนใหิ�ความัช่ีวย์เหิล่อ สุนับสุนุนในกิจการ

ต่างๆ ของสุำานักงานอาสุากาชีาดด�วย์ดีเสุมัอมัา โดย์ในแต่ละปีสุำานักงานอาสุากาชีาด นำาโดย์คณะ
ผู้้�บริหิาร และคณะอาสุากาชีาด ตลอดจนเจ�าหิน�าที�จะร่วมักันสุานสัุมัพันธ์สุาย์ใย์ สุ่งมัอบความั
ปรารถุนาดี และแสุดงความัขอบคุณแก่ผู้้�มีัอุปการคุณ ผู้้�สุนับสุนุน ผู้้�ใหิ�ความัร่วมัม่ัอ ภาคี เคร่อข่าย์
ต่างๆ ด�วย์ดีเสุมัอมัา
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กิารรณิรงค์ำและประชาสัมพัันำธ์ในำสถานำกิารณ์ิต่ิางๆ 

 ฝ่่าย์ประชีาสัุมัพันธ์ได�ดำาเนินการร่วมักิจกรรมัรณรงค์และเผู้ย์แพร่ข�อม้ัลการตระหินกัร้�ในเร่�อง
ที�ประชีาคมัโลกใหิ�ความัรว่มัม่ัอกัน ในสุถุานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัุโคโรนา (โควิด-19) ในช่ีวง
เด่อนเมัษาย์น พ.ศั. 2563 เกิดเหิตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสุ โดย์สุำานักงานอาสุากาชีาด 
สุภากาชีาดไทย์ ใหิ�ความัร่วมัม่ัอเผู้ย์แพร่ข�อม้ัลอันเป็นประโย์ชีน์กับสัุงคมั และรณรงค์ใหิ�เจ�าหิน�าที� 
และอาสุากาชีาด ร่วมักันถุ่าย์ภาพเชิีญชีวน พร�อมันำาเสุนอข�อความั “Stay	Home	Stay	Safe” 
ตามัที�มัีการเชิีญชีวนใหิ�ร่วมักันรณรงค์จากสุหิพันธ์สุภากาชีาดและสุภาเสีุ�ย์ววงเด่อนแดงระหิว่าง
ประเทศั (IFRC) โดย์มีัเจ�าหิน�าที�และอาสุากาชีาดร่วมักิจกรรมัรณรงค์นี�เป็นจำานวนมัาก พร�อมัทั�งย์ัง
ได�เผู้ย์แพรกิ่จกรรมัดงักล่าวบนสุ่�อสัุงคมัออนไลน ์เพ่�อเป็นการประชีาสุมััพันธ์เชิีญชีวนใหิ�ประชีาชีนได�
ตระหินักถุ้งการป้องกันตนเองใหิ�ปลอดภัย์จากการแพร่ระบาดของไวรัสุอย์่างรวดเร็ว 
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งานำสื�อประชาสัมพัันำธ์ และ โสติทััศน้ำปกิรณ์ิ

 ฝ่่าย์ประชีาสุัมัพันธ์ดำาเนินการจัดทำาสุ่�อประชีาสุัมัพันธ์เพ่�อเผู้ย์แพร่ข่าวสุาร กิจกรรมั และ
โครงการต่างๆ ของสุำานักงานอาสุากาชีาด ตลอดจนการสุ่งเสุริมัภาพลักษณ์องค์กร เพ่�อเผู้ย์แพร่ใหิ�
อาสุากาชีาด ประชีาชีนได�เข�าใจในภารกิจของสุภากาชีาดไทย์ และสุำานักงานอาสุากาชีาด โดย์ใน
ปีพ.ศั. 2563 ฝ่่าย์ประชีาสัุมัพันธ์ดำาเนินการจัดทำาสุ่�อต่างๆ ดังนี� 

• นิทรรศัการเทิดพระเกีย์รติพระเจ�าวรวงศ์ัเธอ พระองค์เจ�า
โสุมัสุวลีกรมัหิม่ั�นสุุทธนารีนาถุ และ สุมัเด็จพระเจ�าล้กเธอ 
เจ�าฟ้ื้าพัชีรกิติย์าภา นเรนทิราเทพย์วดี กรมัหิลวงราชีสุาริณี
สิุริพัชีร มัหิาวัชีรราชีธิดา 

• จัดแสุดงในงานวันคล�าย์วันสุถุาปนาสุำานักงานอาสุา
กาชีาด สุภากาชีาดไทย์ ครบรอบ 80 ปี

• หินังสุ่อที�ระล้กในโอกาสุครบรอบ 80 ปี สุำานักงาน
อาสุากาชีาด

• วารสุารอาสุาสุาร 
• ชุีดภาพเคล่�อนไหิวการออกกำาลังกาย์
• โดย์ใชี�ย์างย์่ดเพ่�อพัฒนาคุณภาพชีีวิต
• ชุีดข�อม้ัลการนำาเสุนอเร่�อง Haze&Harm Prevention
• ชุีดข�อม้ัลการนำาเสุนอโครงการ บวร.โมัเดล 
• การบันท้กภาพกิจกรรมัต่างๆ ของสุำานักงานอาสุากาชีาด
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