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แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นประธานแถลงความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร โดยมี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�ำนวยการ
บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2564
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
ทีผ่ า่ นมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จดั เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ แพทย์ พยาบาล
บุคลากร และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน น�ำมาใช้ในการตรวจคัดกรองประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทางด้านศูนย์วิจัย
วัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับ
ประเทศและระดับโลก ร่วมกันพัฒนา วิจัย คิดค้นผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบวัคซีนโควิด-19
ในลิงเข็มที่สอง พบว่าลิงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง ดังนั้นจึงพร้อมเดินหน้าทดสอบในอาสาสมัครต่อไป โดยได้จัดเตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ เพือ่ รองรับการทดสอบกับอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความส�ำคัญเรือ่ งความปลอดภัยอย่างสูงสุด เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่
และมั่นใจในความปลอดภัยของการทดสอบฉีดวัคซีนครั้งนี้ และขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนา วิจัย ต่อยอดการคิดค้นผลิตวัคซีน
เพื่อใช้ป้องกันโรคให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

นายแพทย์นคร เปรมศรี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กล่าวว่า วัคซีน ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ
การอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วในหลายประเทศ ส�ำหรับความคืบหน้าล่าสุดของวัคซีน ChulaCov19 คือ
1. วัคซีน ChulaCov19 สามารถป้องกันโรคโควิด-19 และลดจ�ำนวนเชื้อได้อย่างมากมายในหนูทดลอง
2. สามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นปกติ คือ 2-8 องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อย 1 เดือน ขณะนี้ก�ำลังรอผลวิจัยที่ 3 เดือน ดังนั้น
การขนส่งกระจายวัคซีนไปยังทั่วประเทศจึงสามารถท�ำได้อย่างสะดวก
3. คาดว่าจะผลิตเสร็จเพื่อน�ำมาทดสอบในอาสาสมัครได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2564
4. มีการเตรียมพัฒนาวัคซีนรุน่ ที่ 2 เพือ่ รองรับเชือ้ ดือ้ วัคซีนในอนาคต เพราะเนือ่ งจากมีเชือ้ โคโรนาสายพันธุใ์ หม่กำ� ลังระบาด
ในหลายประเทศ และบางสายพันธุ์พบว่าเริ่มดื้อต่อวัคซีนในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีวัคซีน mRNA มีจุดเด่นคือ สามารถออกแบบวัคซีน
รุ่นที่ 2 เพื่อตอบโต้เชื้อที่ดื้อวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ นายแพทย์นคร เปรมศรี ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติยนื ยันสนับสนุนการวิจยั วัคซีนโควิด-19 ในประเทศ
เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยวัคซีนของประเทศในการรับมือโรคระบาด วัคซีน mRNA ได้รับการยอมรับ
แล้วว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความรวดเร็ว และสามารถพัฒนาเป็นวัคซีนที่ใช้ในการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการกลายพันธุ์ของไวรัส จึงเป็นส่วนส�ำคัญอย่างมากที่ทางคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ทุ่มเทให้กับการวิจัยวัคซีน mRNA นี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศ

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ประชากรทุกคน รวมทั้งทวีปแอฟริกาควรได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียม
นายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) กล่าวระหว่าง
การลงพืน้ ทีใ่ นสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ภายหลังจากการพบผูป้ ว่ ยโควิด-19 คนแรกในทวีปแอฟริกาว่า
นับเป็นช่วงเวลาทีย่ ากล�ำบากส�ำหรับชุมชนต่าง ๆ ในแอฟริกา ผูค้ นได้รบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เผยให้เห็นความอ่อนแอของระบบสาธารณสุขในผืนทวีปนี้
ผูค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยเจ็บป่วย เสียชีวติ และเด็กจ�ำนวนมากไม่มโี อกาสไปโรงเรียน ซ�ำ้ เติมปัญหาเรือ้ รัง
ที่มีอยู่แล้ว ทั้งความท้าทายด้านการพัฒนา ความยากจน สงครามความขัดแย้ง และผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การระบาดระลอกสองและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ยิ่งท�ำให้ทั่วโลกเผชิญกับความ
ยากล�ำบากในการรับมือกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้น วัคซีนเป็นความหวังเดียวในการรับมือ แต่การ
ควบคุมไวรัสจะได้ผลก็ต่อเมื่อทุกคนได้รับวัคซีน เพราะจะไม่มีใครเลยที่ปลอดภัยหากทุกคนยัง
ไม่ปลอดภัย เหตุผลส�ำคัญ 3 ประการ ที่ประชาคมโลกไม่ควรหลงลืมทวีปแอฟริกา คือ 1. ถือเป็น
ความจ�ำเป็นด้านมนุษยธรรม 2. เป็นข้อโต้แย้งด้านระบาดวิทยาเพราะหากมีคนบางกลุ่มไม่ได้
รับวัคซีนอาจส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ 3. เป็นข้อโต้แย้งด้านเศรษฐกิจเพราะผลกระทบของ
โควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ ดังนั้น การให้วัคซีนแก่กลุ่มคนที่เปราะบางทั่วโลกจึงมี
ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เมื่อหลายประเทศได้รับวัคซีนมากขึ้น การให้วัคซีนแก่คนไร้ท่ีอยู่ ผู้พลัดถิ่น
ผู้ลี้ภัย ผู้ต้องขัง และคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่การดูแลของรัฐบาลจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการกระจายวัคซีน ร่วมกับสภากาชาดและ
สภาเสีย้ ววงเดือนแดงของแต่ละประเทศ และพันธมิตรอืน่ ๆ และในทวีปแอฟริกาการกระจายวัคซีน
มีประเด็นข้อท้าทายอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการขนส่ง การเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม
หรือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ แม้วา่ โควิด-19 จะเป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพ
แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นโอกาสที่เราจะท�ำงานให้ครอบคลุมมากขึ้น เอาชนะข้อท้าทายด้านสุขภาพ
ของประชากร และที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน

เชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อเนื่องปีที่ 15 ในโครงการ “LET THEM SEE LOVE 2021”
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สภากาชาดไทย โดย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา
ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
โดยเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “BLOOM A NEW LIFE : ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม… อีกครั้ง”
ในโครงการ “Let Them See Love 2021”
ตลอดระยะเวลา 15 ปี ในเดือนแห่งความรัก เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู จะร่วมกับ
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ขับเคลื่อนโครงการ Let Them See Love
ด้วยความมุง่ มัน่ ส่งเสริมสังคมในการ “ให้” อวัยวะและดวงตา ต่อลมหายใจเพือ่ นมนุษย์ อันเป็นการ
ท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยปีนี้ได้จับมือ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สร้างสรรค์
ภาพยนตร์โฆษณาแบบอินเตอร์แอคทีฟ แนวคิด BLOOM A NEW LIFE : ให้ชวี ติ ใหม่ได้สวยงาม…
อีกครัง้ ทีต่ รงใจคนยุคดิจทิ ลั ด้วยการเปรียบอวัยวะในร่างกายเหมือนดอกไม้ทสี่ วยงาม และมีคณ
ุ ค่า
ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะสมองตาย อวัยวะในร่างกายจะเสื่อมสภาพและหมดอายุเฉลี่ยภายใน 72
ชัว่ โมง ไม่ตา่ งจากดอกไม้ทรี่ อวันเหีย่ วเฉา ไร้คา่ การบริจาคอวัยวะจึงเปรียบเสมือนการส่งต่อความรัก
ทีส่ วยงามไม่สนิ้ สุด ให้ผปู้ ว่ ยทีร่ อรับการปลูกถ่ายอวัยวะได้กลับมามีชวี ติ ใหม่ทสี่ วยงามอีกครัง้ ตลอด
จนกระตุน้ ให้ญาติและคนรอบข้างผูท้ อี่ ยูใ่ นสภาวะสมองตาย ตระหนักถึงความส�ำคัญเรือ่ งการบริจาค
อวัยวะและดวงตา เพื่อผู้รับจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มีโอกาสประกอบอาชีพ สร้างประโยชน์
และคุณค่าให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป
ติดตามรับชมภาพยนตร์โฆษณาและร่วมกันแชร์ความสวยงามของการให้ ผ่านทาง
www.letthemseelove.com และแท็กคนทีร่ กั 5 คน โดยใส่แฮชแท็ก #LetThemSeeLove รวมทัง้
สามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ผ่าน SMS ระบบทรูมฟู เอช
ตลอดปี 2564 โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย ส่งไปทีห่ มายเลข 91255 หรือบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมนั นี่
วอลเล็ท หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย” เลขทีบ่ ญ
ั ชี 045-231390-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย และบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ศึกษาดูงานด้านการผลิตยาชีววัตถุ

วันที่ 22 มกราคม 2564

วันที่ 28 มกราคม 2564

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย น�ำคณะกรรมการสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาชีววัตถุของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด เพื่อศึกษาดูงานการสร้างโรงงานและการด�ำเนินงานด้านการผลิตยาชีววัตถุ
ในการน�ำข้อมูลมาประกอบการด�ำเนินโครงการยุทธศาสตร์ และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
โดยมี คุณอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม ณ ต�ำบลทับกวาง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะให้การต้อนรับ

รับมอบเครือ่ งซักผ้า ใช้ในกิจการของศูนย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู และมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหารบริษัท
โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ำกัด และนางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธานบริษทั โตชิบา
ไทยแลนด์ จ�ำกัด มอบเครื่องซักผ้า จ�ำนวน 14 เครื่อง มูลค่า 154,800 บาท
เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิรธิ รรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู สภากาชาดไทย และนางสาวปริยา อังสุวร กรรมการ
อ�ำนวยการและเหรัญญิกมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับมอบ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ เพือ่ ช่วยลดการติดเอดส์
นายเจริญสุทธ์ เงินประสพสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสเม็กซ์
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุน
กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลด
การติดเอดส์ สภากาชาดไทย และกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย โดยมี
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ รักษาการรองผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

IA Letter เรือ่ ง นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการแจ้งเบาะแส
สารการตรวจสอบภายในของส�ำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย หรือ IA Letter เครื่องมือในการสื่อสารให้ความรู้ ข้อควรระวังในเชิงป้องกัน
ที่จะสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นในกรณีต่าง ๆ ให้กับทุกหน่วยงานของสภากาชาดไทย ฉบับนี้
น�ำเรื่องของนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Policy) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติอนุมัติคู่มือ Conflict of
Interest และคู่มือ Whistle Blower ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส

การแจ้งเบาะแส หมายถึง การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการด�ำเนินการที่เชื่อได้ว่ามีการกระท�ำผิดที่เกี่ยวกับสภากาชาดไทย โดยมีการระบุพยาน หรือ
ให้เบาะแส หลักฐานของการกระท�ำผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่น�ำสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้
ผู้เกี่ยวข้อง
• “บุคลากร” เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง/บุคคลใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง/มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง)
ที่ปรึกษา และกรรมการด้วย
• บุคคลภายนอกที่เห็นปัญหา/เรื่องที่ไม่ถูกต้อง
• ผู้รับเรื่องร้องเรียน มีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ
เรื่องที่อยู่ในขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
1) การกระท�ำผิดกฎหมาย 2) การทุจริต
3) การหาผลประโยชน์ทับซ้อน
4) การก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม		
5) การฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสภากาชาดไทย
6) การกระท�ำที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของสภากาชาดไทย
7) การกระท�ำที่เพิ่มความเสี่ยงให้แก่ระบบการควบคุมภายในของสภากาชาดไทย
8) การตั้งใจปกปิดการกระท�ำตามข้อ 1-7
ไม่รวมถึงกรณีที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักการ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส ต้องปฏิบัติได้จริง น่าเชื่อถือ
1. คุ้มครองผู้ร้องเรียน และพยาน - ปกปิดชื่อ/ที่อยู่/ข้อมูลใด ๆ ของเรื่องที่แจ้ง และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
2. ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความเป็นธรรม - ไม่เชื่อตามข้อร้องเรียน และไม่เปิดเผยชื่อ
3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลับ - เก็บไว้เป็นความลับโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส

ทุกคนมีบทบาทที่ส�ำคัญในการช่วยชี้ช่องปัญหาที่จ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือการปฏิบัติเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ให้มีความโปร่งใส เปิดเผย และเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4690 ต่อ 100-102

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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เปิดรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต รอบ 2
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2564 ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก โดยมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (5 ภาคการศึกษา) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 127,600 บาท
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก มีประสบการณ์การท�ำงานพยาบาลมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรือการพยาบาล ชั้น 1 มีผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต�่ำกว่า 2.5 และมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4092-97 ต่อ 1149
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

ศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชัยนาท
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วย
มอบบ้านที่ซ่อมแซมแล้วให้แก่ผู้ยากไร้ จ�ำนวน 2 ราย พร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ต�ำบลโดด และต�ำบลเสียว อ�ำเภอโพธิ์สุวรรณ

นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วย
กิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุข ปวงประชา” พร้อมมอบ
ถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง จ�ำนวน 314 คน ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองชัยนาท อ�ำเภอเมืองชัยนาท

มุกดาหาร

ตรัง

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ นายกาสี อุค�ำ อายุ 64 ปี ผู้พิการ
ในโครงการ “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุข ปวงประชา” ณ บ้านเลขที่
59 หมู่ที่ 2 ต�ำบลกกแดง อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย

คณะกรรมการและสมาชิกเหลากาชาดจังหวัดตรัง มอบถุงยังชีพ
และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จ�ำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลบางกุ้ง
ต� ำ บลหนองช้ า งแล่ น อ� ำ เภอห้ ว ยยอด เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ
ในการด�ำเนินชีวิตต่อไป

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

สงขลา นางธารินี สุวรรณคีรี นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอสะเดา พร้อมด้วย ชลบุรี
คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ ลงพืน้ ทีต่ รวจเยีย่ มเด็กนักเรียน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และพัฒนาการเรียนรู้ ในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูเ้ ด็กนักเรียนและเยาวชนในถิน่
ทุรกันดาร ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ต�ำบลปาดังเบซาร์

นางธารินี สุวรรณคีรี นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอบางละมุง
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางสาวมนปรียา
บุ ญ เรื อ ง อายุ 31 ปี ป่ ว ยด้ ว ยโรคมะเร็ ง สมอง ณ บ้ า นเลขที่
31/7 หมู ่ ที่ 5 ต� ำ บลหนองปรื อ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจต่ อ ไป
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ปกิ ณ กะ

สารพันข่าว

มอบรางวัลประกวดวาดภาพ “สวนงูของฉัน”

สัตวเเพทย์หญิง ดร.ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
มอบรางวัลให้เเก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “สวนงูของฉัน (My Snake
Farm, QSMI)” เนื่องในโอกาสวันเด็กเเห่งชาติ ประจ�ำปี 2564 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ
3-5 ปี, 6-8 ปี และ 9-12 ปี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สวนงู สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย

รับเพร็พ... ฟรี

 คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เปิ ด รั บ สมั ค รหลั ก สู ต รแพทย์ 2 ปริ ญ ญา ใน 6 ปี
แ พ ท ย ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต - วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ม ห า บั ณ ฑิ ต
(Dual Degree Program) สาขาวิ ช าการวิ จั ย และ
การจั ด การด้ า นสุ ข ภาพ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
และสาขาวิ ศ วกรรมชี ว เวช สอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2252 2702 และ 0 2256 4454
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ�ำหน่ายหน้ากาก
อนามัยผ้านาโน 3 ชั้น เกรดพรีเมี่ยมที่ได้รับมาตรฐาน SMART
FABRIC จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ สะท้อนน�ำ้ ป้องกัน
เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ป้องกัน PM 2.5 เนื้อสัมผัสเบาสบาย
ไม่ระคายเคืองผิวหน้า พร้อมช่องใส่แผ่นกรองเสริม จัดจ�ำหน่าย
ณ ร้าน ฬ Care อาคาร ส.ธ. ชั้น 1 รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
สมทบกองทุ น ผู ้ ป ่ ว ย ผู ้ สู ง อายุ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย และกองทุนภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็งจุฬาฯ
 ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นไป โดยมีมาตรการในการเข้า-ออกพื้นที่ เปิดให้บริการ
เวลา 08.00-18.30 น. ส�ำรองที่พักล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08 7600 0686 และ 08 6413 2482
 สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์
ขนาด 5,000 Lumens อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ�ำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 573,300 บาท
 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มี ค วามประสงค์
จะประกวดราคาจั ด ซื้ อ ภาชนะบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ ผลิ ต
เซรุ่มแก้พิษงู จ�ำนวน 3 รายการ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับ
ผลิ ต เซรุ ่ ม ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า จ� ำ นวน 3 รายการ
และภาชนะบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ ผลิ ต วั ค ซี น BCG จ� ำ นวน
4 รายการ ผู ้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาได้ ที่
ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ ตั้ ง แต่ บั ด นี้
ถึ ง วั น ที่ 15 มี น าคม 2564 ในวั น และเวลาราชการ
สอบถามโทร. 0 2252 0161-4 ต่อ 117

ประชาชนไทยที่ มี สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สิ ท ธิ บั ต รทอง) และอยู ่ ใ นกลุ ่ ม เป้ า หมาย คื อ ชายรั ก ชาย
ผู้หญิงข้ามเพศ ผู้ให้บริการทางเพศ ผู้ใช้สารเสพติดชนิดเข็ม และ
คู่ที่มีผลเลือดต่างสามารถรับยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือ
เพร็พ (PrEP) ฟรี! ได้ที่ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สภากาชาดไทย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามเพิม่ เติม
โทร. 06 6123 3113
ผู้มารับบริการต้องไม่เคยรับเพร็พสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจากที่อื่นมาก่อน และยินยอมให้ลงข้อมูลในระบบ
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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