
ล ำดับ ควำมต้องกำรขอรับบริจำค จ ำนวน ผู้ประสำนงำน

1 ผ้าปูท่ีนอน 3.5 ฟุต/ ปลอกหมอน 250 ชุด
คุณจิตรดา คะอังกุ  
โทรศัพท์ 086 353 8589

2 ผ้าขวางเตียงส าหรับผู้สูงอายุป่วย 100 ผืน

3
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด M,L,XL
แถบเทปกาว
แบบกางเกง

    9,000 ช้ิน/เดือน        
4,500 ช้ิน/เดือน

4 แผ่นรองซับ 2,000 ช้ิน/เดือน

5 อาหารเสริมไอโซคาล ขนาด 850 กรัม 150 กระป๋อง/เดือน

6 น้ ายาฆ่าเช้ือเดทตอล ขนาด 5000 มิลลิลิตร 15 แกลลอน/เดือน

7 ถุงด าใส่ขยะขนาด 30x40 น้ิว 450 ใบ/เดือน

8 แชมพูสระผม ขนาด 3,500 มิลลิลิตร 8 แกลลอน/เดือน

9 สบู่เหลว ขนาด 3,500 มิลลิลิตร 8 แกลลอน

10 โลช่ันทาผิว ขนาด 600 มิลลิลิตร 250 ขวด

11 น้ ายาล้างจาน ขนาด 3,500 มิลลิลิตร 200 ขวด

12 น้ ายาล้างห้องน้ า ขนาด 900 มิลลิลิตร 400 ขวด

13 ผงซักฟอก ขนาด 3,500 กรัม 100 ถุง/เดือน

14 น้ ายาถูพ้ืน ขนาด 900 มิลลิลิตร 200 ขวด/เดือน

15 ส าลีม้วน 50 ม้วน/เดือน

16 หน้ากากอนามัย 150 กล่อง/เดือน

17 ผ้าก๊อตท าแผลขนาด 4*4 60 กล่อง

18 เทปใสแต่งแผล 30 ม้วน/เดือน

ข้อมูลควำมต้องกำรขอรับบริจำค

ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุ 12 แห่ง กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ ประจ ำเดือน มีนำคม 2565

 1. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนบำงแค 



ล ำดับ ควำมต้องกำรขอรับบริจำค จ ำนวน ผู้ประสำนงำน

1
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (เทปกาว)
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (กางเกง)
ขนาด M,L,XL

ไม่จ ากัดจ านวน นางสาวสรินณา เขียนดี
โทรศัพท์ 038-241-121

2 ยาสระผม,ครีมอาบน้ า,สบู่ก้อน ไม่จ ากัดจ านวน

3 ถุงขยะ ขนาด 30x40,24x28,24x36 ไม่จ ากัดจ านวน

4 น้ ายาฆ่าเช้ือ เดทตอล ไม่จ ากัดจ านวน

5 น้ ายาถูพ้ืน,น้ ายาล้างห้องน้ า,ผงซักฟอก ไม่จ ากัดจ านวน

6 หมอน/ผ้าปูท่ีนอน 3.5 ฟุต ไม่จ ากัดจ านวน

7 ผ้าก๊อชติดแผล,เทปติดผ้าก๊อช,เบตาดีน ไม่จ ากัดจ านวน

8 เคร่ืองปรุงประกอบอาหาร ไม่จ ากัดจ านวน

9 น้ ามันพืช/น้ ามันถ่ัวเหลือง ไม่จ ากัดจ านวน

10 ข้าวสาร ไม่จ ากัดจ านวน

11
ชุดตรวจ ATK
ชุด PPE

ไม่จ ากัดจ านวน

1
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่ 
แบบเทปกาว ขนาด L,XL

1,000 ช้ิน นางพิญชญา ดวงแก้ว  
โทรศัพท์ 082 573 3396

2 ถุงมือทางการแพทย์ S,M 20 กล่อง

3 ผ้าก๊อต 20 กล่อง

4 ยาแก้ปวดกล้ามเน้ือ 100 หลอด

5 กระดาษช าระเปียก 50 ห่อ 

6 อาหารเสริมเอนชัวร์/เบลนเดอร่า 200 กระป๋อง

7 ยาดม,ยาหม่อง,ยาหอม 100 อัน

 2. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนบำงละมุง 

 3. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)



ล ำดับ ควำมต้องกำรขอรับบริจำค จ ำนวน ผู้ประสำนงำน

1 ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่ (ขนาด M,L) 3,000 ช้ิน นางโสภา บุญดวง   
โทรศัพท์ 098 015 2752

2 ข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม

3 กระเทียม 30 กิโลกรัม

4 น้ ามันพืช 30 ลิตร

5 หมอนใยสังเคราะห์ 100 ใบ

6 ผ้าปูท่ีนอน ขนาด 3 ฟุตคร่ึง 100 ผืน

7 ไม้เท้าสามขา 3 ขา 5 อัน

8 ไม้เท้าสามขา 5 ขา 5 อัน

9 แป้งฝุ่น 150 กรัม 60 กระป๋อง

10 สบู่เหลว ขนาด 200 มิลลิลิตร 60 ขวด

11 สบู่ก้อน ขนาด 75-80 กรัม 80 ก้อน

12 แชมพู ขนาด 70 มิลลิลิตร 80 ขวด

13 ยาสีฟัน ขนาด 35 กรัม 80 หลอด

14 ใบมีดโกนหนวด 80 ใบ

15 น้ ายาเดตตอล ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 10 ขวด

16 น้ ายาล้างจาน ขนาด 5,200 กรัม 10 แกลลอน

17 น้ ายาขัดห้องน้ า 900 มิลลิลิตร 40 ขวด

18 น้ ายาถูพ้ืน ขนาด 5,200 มิลลิลิตร 15 แกลลอน

19 ถุงด า ขนาด 30 x 40 น้ิว 20 กิโลกรัม

20 ผงซักฟอก 50 กิโลกรัม

21 ยาฉีดยุง 12 กระป๋อง

22 ถุงมือแพทย์ 40 กล่อง

23 ผ้าปิดจมูก 40 กล่อง

 4. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนทักษิณ จังหวัดยะลำ



ล ำดับ ควำมต้องกำรขอรับบริจำค จ ำนวน ผู้ประสำนงำน

24 เจลท าความสะอาด 40 ขวด

25 แอลกอฮอล์ 25 ขวด

26 สก็อตไบรส์ ฟองน้ า 2 โหล

27 ไม้กวาดดอกหญ้า 1 โหล

28 ไม้ถูพ้ืน 1 โหล

29 แปรงถูห้องน้ า 1 โหล

30 แปรงถูพ้ืนทองเหลืองด้ามยาว 1 โหล

1 หน้ากากอนามัย 1,400 ช้ิน/เดือน นางพิเนิจ ปล่ังสมบัติ  
โทรศัพท์ 035 743 277

2 แอลกอฮอล์ 1,000 มิลลิลิตร 6 แกลลอน

3 เจลแอลกอฮอล์ 3,500 มิลลิลิตร 6 แกลลอน/เดือน

4 สปรย์เแอลกอฮอล์ 100 มิลลิลิตร 800 ขวด/เดือน

5 น้ ายาเมจิกคลีน 5,200 มิลลิลิตร 20 แกลลอน/เดือน

6 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซด์ M/L/XL 4,620 ช้ิน/เดือน

7 แผ่นรองซับ 1,540 ช้ิน/เดือน

8 แปรงสีฟัน 153 ช้ิน/เดือน

9 ผงซักฟอก 2,700 กรัม 21 ถุง/เดือน

10 แชมพูสระผม ขนาด 70 มิลลิลิตร 153 ช้ิน/เดือน

11 น้ ายาล้างจาน ขนาด 3.6 ลิตร 10 แกลลอน/เดือน

12
สบู่เหลว ขนาด 180 มิลลิลิตร
สบู่ก้อน ขนาด 100 กรัม

156 ขวด
156 ขวด

13 น้ าด่ืม ขนาด 600 มิลลิลิตร 20 แพ็ค 

14 นมจืด/นมถ่ัวเหลือง 612 กล่อง

15 ปลากระป๋อง 153 กระป๋อง/เดือน

16 มาม่า 153 ห่อ/เดือน

17 ขนมคุกก้ี/ขนมป๊ีบ 4 ป๊ีบ/เดือน

18 ข้าวสาร ขนาด 50 กิโลกรัม 31 กระสอบ/เดือน

19 ผ้าคลุมเตียงนอน 153ผืน/ปี

20 ผ้าห่ม 153 ผืน/ปี

21 ปลอกหมอน 153ผืน/ปี

 5. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุวำสนะเวศม์



ล ำดับ ควำมต้องกำรขอรับบริจำค จ ำนวน ผู้ประสำนงำน

1 เตียงผู้ป่วย 20 เตียง นางยลาลิน วิเศษศาสน์
โทรศัพท์ 093 657 5022

2
โต๊ะกินข้าวส าหรับผู้ป่วยติดเตียง 
(แบบเข็น)

20 ตัว

3 รถเข็นพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 4 คัน

4 อุปกรณ์ท าแผล (ผ้าก๊อต ส าลี) 4 ลัง

5 รถเข็นอาบน้ าผู้ป่วย 4 คัน

6 แผ่นอาบน้ า 30 โหล

7 เก้าอ้ีอาบน้ าผู้ป่วย 8 ตัว

8
ท่ีนอนส าหรับผู้ป่วยติดเตียง (เบาะลม) ป้องกัน
แผลกดทับ

8 ชุด

9 ชุดผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน 80 ชุด

10 เคร่ืองวัดความดัน 4 เคร่ือง

11 หม้อน่ึงอุปกรณ์ท าแผล 5 หม้อ

12 โทรทัศน์ (อาคารเรือนนอน) 4 ชุด

13 เคร่ืองช่ังน้ าหนัก 4 เคร่ือง

14 ชุดเคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส 2 ชุด

15 โทรทัศน์+ชุดเคร่ืองเสียง+ไมโครโฟน 1 ชุด

16 เคร่ืองดักยุงและแมลง 4 เคร่ือง

1 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แบบเทปกาว ไซส์ M 1,500 ช้ิน/เดือน นางพจนี  สุทธิ    
โทรศัพท์ 085 586 1159

2 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แบบเทปกาว ไซส์ L 900 ช้ิน/เดือน

3 แผ่นรองซับ 45 แผ่น/เดือน

4 น้ ายาฆ่าเช้ือเดทตอล 16 แกลลอน/เดือน

5 ผงซักฟอก ขนาด 3,000 กรัม 8 ถุง/เดือน

6 น้ ายาถูพ้ืน 10 แกลลอน/เดือน

7 ถุงขยะ แบบหนา ขนาดใหญ่ สีด า/แดง 80 ห่อ/เดือน

 6. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุภูเก็ต

 7. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนบุรีรัมย์



ล ำดับ ควำมต้องกำรขอรับบริจำค จ ำนวน ผู้ประสำนงำน

1 หน้ากากอนามัย 65 กล่อง นางสาวพีรดา สุวรรณมาโจ
โทรศัพท์ 042-050-055-6

2 เจลล้างมือ 2 แกลลอน

3 ถุงมือแพทย์ 19 กล่อง

4
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอเทนต้ี แบบเทป ไซส์ M,L 
(แพ็ค 34 ช้ิน)

103 ห่อ

5 โลช่ันทาผิว 79 ขวด

6 คารามายด์ 79 ขวด

1
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่ 
แบบเทปกาว ไซด์ M

1,880 ช้ิน/เดือน นางสาวพีรญา นพรัตน์
โทรศัพท์ 094 968 7711

2
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่ 
แบบเทปกาว ไซด์ L

1,660 ช้ิน/เดือน

3
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่ 
แบบกางเกง ไซด์ M

490 ช้ิน/เดือน

4
ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับผู้ใหญ่ 
แบบกางเกง ไซด์ L

940ช้ิน/เดือน

5 แผ่นเสริมซึมซับ 1,980 ช้ิน/เดือน

6 สบู่เหลว ขนาด 500 มิลลิลิตร 20 ขวด

7 นมถ่ัวเหลือง ขนาด 125 มิลลิลิตร 10 หีบ

8 แป้งฝุ่น 100 กระป๋อง

9 ถุงมือยางส าหรับแพทย์ 18 กล่อง

10 น้ ายาฆ่าเช้ือเดทตอล ขนาด 5 ลิตร 10 แกลลอน

 ไม่มีข้อมูลความต้องการรับบริจาค นางปัทมา เตะ
โทรศัพท์ 082 818 3046

 8. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุจังหวัดนครพนม

 9. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุจังหวัดล ำปำง

 10. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุจังหวัดสงขลำ



ล ำดับ ควำมต้องกำรขอรับบริจำค จ ำนวน ผู้ประสำนงำน

1 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกาว ไซด์ L 3,660 ช้ิน นางสาวนุสรา วงศ์สอาด  
โทรศัพท์ 085 186 2626

2 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางเกงสวม ไซด์ L 3,300 ช้ิน

3 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบกางสวม ไซด์ XL 300 ช้ิน

4 แผ่นรองฃับ ไซด์ L 500 ช้ิน

5 น้ ายาฆ่าเช้ือเดทตอล 5 ลิตร/แกลลอน 10 แกลลอน

6 น้ ายาถูพ้ืน (เมจิกคลีน) 5 ลิตร 5 แกลลอน

7 ผ้าก๊อต 2x2/3x3 น้ิว 100 ช้ิน/กล่อง 5 กล่อง

8 ทรานสปอร์ 1 น้ิว 10 หลา 10 ม้วน

9 ถุงมือแพทย์ ไซด์ s/M 100 ช้ิน/กล่อง 9 กล่อง

10 ยาแก้คัน ชนิดทา 10 กรัม 10 หลอด

11 ยาผงถ่านคาร์บอน แก้ท้องเสีย 30 เม็ด

12 นมถ่ัวเหลือง ขนาด 250 มิลลิลิตร 1,500 กล่อง

13 ถุงขยะด า ขนาด 36x45น้ิว 450 ใบ

14 ยาละลายเสมหะ 30 ซอง

15 ยาแก้ปวดลดไข้ พารา 500 มก. (100เม็ด) 1-2 กระปุก

16
ยาเม็ดฟ้าทะลายโจรสกัด แบบระบุ
สารประกอบ สารเอ็นโดรกาฟาไรล์

100-200 เม็ด

17 ท่ีวัดอ๊อกซิเจนในเลือดท่ีปลายน้ิว 5 อัน

18 ผงซักฟอก 4 ถัง

19 น้ ายาปรับผ้านุ่ม 4 แกลลอน

1 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  แบบเทปกาว ไซส์ M 10 ห่อ/เดือน นางสาวดวงใจ ทวิสุวรรณ์ 
โทรศัพท์ 083 561 7373

2 ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  แบบเทปกาว ไซส์ L 10 ห่อ/เดือน

3 ผ้าสาลูและผ้ามัสลิน  5 ม้วน

4 ไม้เท้า 3 ขา 50 อัน

5 เคร่ืองอุปโภคบริโภค สบู่ ยาสีฟัน แป้งฯ  50 ชุด

 11. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุจังหวัดปทุมธำนี

 12. ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุขอนแก่น


