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 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย และคณบดีคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย เป็นประธำนแถลงความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 และความพร้อมในการทดสอบในอาสาสมัคร โดยมี  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�ำนวยกำร
บริหำรโครงกำรพัฒนำวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย พร้อมด้วย นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อ�ำนวยกำร
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ ร่วมแถลงข่ำว ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เมื่อวันที่  
18 กุมภำพันธ์ 2564
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กล่ำวว่ำ จำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย 
ทีผ่่ำนมำ โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย และคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้จัดเตรยีมควำมพร้อมด้ำนสถำนที ่แพทย์ พยำบำล 
บุคลำกร และเทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่ทันสมัย มีมำตรฐำน น�ำมำใช้ในกำรตรวจคัดกรองประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ ทำงด้ำนศูนย์วิจัย
วัคซีน คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นสถำบันวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ได้รับควำมร่วมมือจำกนักวิจัยและนักวิทยำศำสตร์ท้ังในระดับ
ประเทศและระดับโลก ร่วมกันพัฒนำ วิจัย คิดค้นผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในกำรป้องกันโรคต่ำง ๆ มำอย่ำงต่อเนื่อง ที่ผ่ำนมำได้มีกำรทดสอบวัคซีนโควิด-19 
ในลิงเข็มที่สอง พบว่ำลิงสำมำรถสร้ำงภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง ดังนั้นจึงพร้อมเดินหน้ำทดสอบในอำสำสมัครต่อไป โดยได้จัดเตรียมควำมพร้อม 
ในด้ำนต่ำง ๆ  เพือ่รองรบักำรทดสอบกับอำสำสมคัรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และให้ควำมส�ำคญัเรือ่งควำมปลอดภยัอย่ำงสงูสดุ เพือ่ให้ประชำชนเกดิควำมเช่ือม่ัน 
และมั่นใจในควำมปลอดภัยของกำรทดสอบฉีดวัคซีนคร้ังนี้ และขอบคุณหน่วยงำนทุกภำคส่วนท่ีร่วมกันพัฒนำ วิจัย ต่อยอดกำรคิดค้นผลิตวัคซีน 
เพื่อใช้ป้องกันโรคให้แก่ประชำชนมำอย่ำงต่อเนื่อง

แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กล่ำวว่ำ วัคซีน ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ 

กำรอนุมัติให้ใช้ในภำวะฉุกเฉินแล้วในหลำยประเทศ ส�ำหรับควำมคืบหน้ำล่ำสุดของวัคซีน ChulaCov19 คือ 

 1. วัคซีน ChulaCov19 สามารถป้องกันโรคโควิด-19 และลดจ�ำนวนเชื้อได้อย่ำงมำกมำยในหนูทดลอง 

 2. สามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นปกติ คือ 2-8 องศาเซลเซียส ได้อย่างน้อย 1 เดือน ขณะนี้ก�ำลังรอผลวิจัยที่ 3 เดือน ดังนั้น 

กำรขนส่งกระจำยวัคซีนไปยังทั่วประเทศจึงสำมำรถท�ำได้อย่ำงสะดวก 

 3. คาดว่าจะผลิตเสร็จเพื่อน�ามาทดสอบในอาสาสมัครได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2564 

 4. มีการเตรยีมพฒันาวคัซนีรุน่ที ่2 เพือ่รองรบัเชือ้ดือ้วคัซนีในอนาคต เพรำะเนือ่งจำกมเีชือ้โคโรนำสำยพนัธุใ์หม่ก�ำลังระบำด

ในหลำยประเทศ และบำงสำยพันธุ์พบว่ำเริ่มดื้อต่อวัคซีนในปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยีวัคซีน mRNA มีจุดเด่นคือ สำมำรถออกแบบวัคซีน

รุ่นที่ 2 เพื่อตอบโต้เชื้อที่ดื้อวัคซีนได้อย่ำงรวดเร็ว 

 นอกจำกน้ี นายแพทย์นคร เปรมศร ีได้กล่ำวเพิม่เตมิว่ำ สถำบนัวคัซนีแห่งชำตยินืยนัสนบัสนนุกำรวจิยัวคัซนีโควดิ-19 ในประเทศ 

เพื่อสร้ำงรำกฐำนและพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยวัคซีนของประเทศในกำรรับมือโรคระบำด วัคซีน mRNA ได้รับกำรยอมรับ

แล้วว่ำเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีควำมรวดเร็ว และสำมำรถพัฒนำเป็นวัคซีนที่ใช้ในกำรรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมกำรกลำยพันธุ์ของไวรัส จึงเป็นส่วนส�ำคัญอย่ำงมำกที่ทำงคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ได้ทุ่มเทให้กับกำรวิจัยวัคซีน mRNA นี้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบกำรวิจัยพัฒนำและผลิตวัคซีนเพื่อควำมมั่นคงของประเทศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม นายแพทย์นคร เปรมศรี



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

ประชากรทุกคน รวมทั้งทวีปแอฟริกาควรได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียม 

เชิญชวนบริจาคอวัยวะและดวงตา ต่อเนื่องปีที่ 15 ในโครงการ “LET THEM SEE LOVE 2021”

 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564 สภำกำชำดไทย โดย ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ และศูนย์ดวงตำ 
ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู เชิญชวนบริจำคอวัยวะและดวงตำ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 
โดยเปิดตัวภำพยนตร์โฆษณำ “BLOOM A NEW LIFE : ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม… อีกครั้ง”  
ในโครงกำร “Let Them See Love 2021”  
 ตลอดระยะเวลำ 15 ปี ในเดือนแห่งควำมรัก เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู จะร่วมกับ 
ศูนย์รับบริจำคอวัยวะ และศูนย์ดวงตำ สภำกำชำดไทย ขับเคลื่อนโครงกำร Let Them See Love 
ด้วยควำมมุง่มัน่ส่งเสรมิสงัคมในกำร “ให้” อวัยวะและดวงตำ ต่อลมหำยใจเพือ่นมนษุย์ อนัเป็นกำร
ท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยปีนี้ได้จับมือ บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สร้ำงสรรค์
ภำพยนตร์โฆษณำแบบอนิเตอร์แอคทฟี แนวคดิ BLOOM A NEW LIFE : ให้ชวิีตใหม่ได้สวยงาม… 
อกีครัง้ ทีต่รงใจคนยคุดจิทิลั ด้วยกำรเปรยีบอวยัวะในร่ำงกำยเหมอืนดอกไม้ทีส่วยงำม และมคีณุค่ำ 
ซึ่งเม่ือผู้ป่วยเข้ำสู่ภำวะสมองตำย อวัยวะในร่ำงกำยจะเสื่อมสภำพและหมดอำยุเฉลี่ยภำยใน 72 
ชัว่โมง ไม่ต่ำงจำกดอกไม้ทีร่อวนัเหีย่วเฉำ ไร้ค่ำ กำรบรจิำคอวยัวะจงึเปรยีบเสมอืนกำรส่งต่อควำมรัก
ทีส่วยงำมไม่สิน้สดุ ให้ผูป่้วยทีร่อรบักำรปลกูถ่ำยอวยัวะได้กลบัมำมชีวิีตใหม่ทีส่วยงำมอกีครัง้ ตลอด
จนกระตุน้ให้ญำตแิละคนรอบข้ำงผูท้ีอ่ยูใ่นสภำวะสมองตำย ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัเรือ่งกำรบรจิำค
อวัยวะและดวงตำ เพื่อผู้รับจะสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติ มีโอกำสประกอบอำชีพ สร้ำงประโยชน์
และคุณค่ำให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชำติต่อไป
 ติดตามรับชมภาพยนตร์โฆษณาและร่วมกันแชร์ความสวยงามของการให้ ผ่านทาง  
www.letthemseelove.com และแทก็คนทีรั่ก 5 คน โดยใส่แฮชแทก็ #LetThemSeeLove รวมทัง้ 
สามารถร่วมบรจิาคเงนิสนบัสนนุกระบวนการปลกูถ่ายอวยัวะและดวงตา ผ่าน SMS ระบบทรูมฟู เอช 
ตลอดปี 2564 โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจำค 10 บำท หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจำค 100   บำท (ไม่รวม
ภำษมีลูค่ำเพิม่) โดยไม่หกัค่ำใช้จ่ำย ส่งไปทีห่มำยเลข 91255 หรือบรจิาคผ่านแอปพลเิคชนั ทรมูนันี่ 
วอลเลท็ หรอืโอนเงนิเข้าบญัชอีอมทรพัย์ “ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย” เลขทีบ่ญัช ี045-231390-2 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสภำกำชำดไทย และบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนำคำรกรุงไทย สำขำสุรวงศ์

 นายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธำนคณะกรรมกำรกำชำดระหว่ำงประเทศ (ICRC) กล่ำวระหว่ำง
กำรลงพืน้ทีใ่นสำธำรณรฐัแอฟรกิำกลำง ภำยหลงัจำกกำรพบผูป่้วยโควดิ-19 คนแรกในทวปีแอฟริกำว่ำ 
นบัเป็นช่วงเวลำท่ียำกล�ำบำกส�ำหรบัชมุชนต่ำง ๆ  ในแอฟรกิำ ผูค้นได้รบัผลกระทบทำงเศรษฐกจิและ
สังคมจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 เผยให้เห็นควำมอ่อนแอของระบบสำธำรณสุขในผืนทวีปนี้ 
ผูค้นจ�ำนวนไม่น้อยเจบ็ป่วย เสียชวิีต และเด็กจ�ำนวนมำกไม่มโีอกำสไปโรงเรยีน ซ�ำ้เตมิปัญหำเรือ้รงั
ที่มีอยู่แล้ว ทั้งควำมท้ำทำยด้ำนกำรพัฒนำ ควำมยำกจน สงครำมควำมขัดแย้ง และผลกระทบ 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
 กำรระบำดระลอกสองและกำรกลำยพันธุ์ของเชื้อไวรัส ยิ่งท�ำให้ทั่วโลกเผชิญกับควำม 
ยำกล�ำบำกในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์มำกยิ่งข้ึน วัคซีนเป็นควำมหวังเดียวในกำรรับมือ แต่กำร
ควบคุมไวรัสจะได้ผลก็ต่อเมื่อทุกคนได้รับวัคซีน เพรำะจะไม่มีใครเลยที่ปลอดภัยหำกทุกคนยัง 
ไม่ปลอดภัย เหตุผลส�าคัญ 3 ประการ ที่ประชาคมโลกไม่ควรหลงลืมทวีปแอฟริกา คือ 1. ถือเป็น 
ความจ�าเป็นด้านมนุษยธรรม 2. เป็นข้อโต้แย้งด้านระบาดวิทยาเพราะหากมีคนบางกลุ่มไม่ได้
รับวัคซีนอาจส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ 3. เป็นข้อโต้แย้งด้านเศรษฐกิจเพราะผลกระทบของ 
โควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ ดังนั้น กำรให้วัคซีนแก่กลุ่มคนที่เปรำะบำงทั่วโลกจึงมี
ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง เมื่อหลำยประเทศได้รับวัคซีนมำกขึ้น กำรให้วัคซีนแก่คนไร้ที่อยู่ ผู้พลัดถิ่น  
ผู้ลี้ภัย ผู้ต้องขัง และคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่กำรดูแลของรัฐบำลจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมกำร
กำชำดระหว่ำงประเทศพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือในกำรกระจำยวัคซีน ร่วมกับสภำกำชำดและ 
สภำเสีย้ววงเดอืนแดงของแต่ละประเทศ และพนัธมติรอืน่ ๆ  และในทวีปแอฟรกิำกำรกระจำยวคัซนี
มีประเด็นข้อท้ำทำยอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งของกำรขนส่ง กำรเกบ็รกัษำไว้ในอณุหภมิูทีเ่หมำะสม 
หรอืปัญหำกำรขำดแคลนบคุลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญ แม้ว่ำโควดิ-19 จะเป็นภยัคกุคำมด้ำนสขุภำพ 
แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นโอกำสที่เรำจะท�ำงำนให้ครอบคลุมมำกขึ้น เอำชนะข้อท้ำทำยด้ำนสุขภำพ 
ของประชำกร และที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่ำงเท่ำเทียมกัน



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภำกำชำดไทย น�ำคณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย และคณะผู้บริหำรสถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย  

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาชีววัตถุของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด เพื่อศึกษาดูงานการสร้างโรงงานและการด�าเนินงานด้านการผลิตยาชีววัตถุ  

ในการน�าข้อมูลมาประกอบการด�าเนินโครงการยุทธศาสตร์ และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

โดยมี คุณอภิพร ภาษวัธน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด พร้อมคณะให้กำรต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2564 และ 

เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564 ได้เข้ำเยี่ยมชมโรงงานผลิต (วัคซีน) ชีววัตถุขององค์การเภสัชกรรม ณ ต�ำบลทับกวำง อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  

โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรเภสัชกรรม พร้อมคณะให้กำรต้อนรับ

วันที่ 22 มกราคม 2564 วันที่ 28 มกราคม 2564 

 นายเจริญสุทธ์ เงินประสพสุข กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซิสเม็กซ์ 

(ไทยแลนด์) จ�ำกัด มอบเงินบริจำค จ�ำนวน 20,000 บำท เพื่อสมทบทุน 

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลด 

การติดเอดส์ สภากาชาดไทย และกองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ  

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ส�าหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย โดยมี  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์โอภาส พทุธเจรญิ รกัษำกำรรองผูอ้�ำนวยกำร
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภำกำชำดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภำกำชำดไทย

มอบเงินบรจิาคสมทบกองทนุพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมืน่สทุธนารนีาถ เพ่ือช่วยลดการตดิเอดส์ 

ศกึษาดงูานด้านการผลติยาชีววตัถุ 

 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธำนกรรมกำรบริหำรบริษัท  

โตชบิำ ไทยแลนด์ จ�ำกดั และนางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง ประธำนบริษัท โตชิบำ  

ไทยแลนด์ จ�ำกัด มอบเครื่องซักผ้ำ จ�ำนวน 14 เครื่อง มูลค่ำ 154,800 บำท 

เพื่อใช้ในกิจกำรของศูนย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู และมูลนิธิสงเครำะห์เด็กของ

สภำกำชำดไทย โดยม ีคณุหญงิชฎา วฒันศิรธิรรม เหรญัญกิสภำกำชำดไทย 

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำนจดัหำรำยได้ สภำกำชำดไทย 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อ�ำนวยกำร 

ศูนย์เวชศำสตร์ฟ้ืนฟ ูสภำกำชำดไทย และนางสาวปรยิา องัสวุร กรรมกำร

อ�ำนวยกำรและเหรัญญิกมูลนิธิสงเครำะห์เด็กของสภำกำชำดไทย รับมอบ 

เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2564 

รบัมอบเครือ่งซกัผ้า ใช้ในกจิการของศนูย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูและมลูนธิสิงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 IA Letter  เรือ่ง นโยบายและแนวทางปฏบิตัิในการแจ้งเบาะแส

 สำรกำรตรวจสอบภำยในของส�ำนักงำนตรวจสอบ สภำกำชำดไทย หรือ IA Letter เครื่องมือในกำรสื่อสำรให้ควำมรู้ ข้อควรระวังในเชิงป้องกัน

ที่จะสร้ำงคุณค่ำในกำรปฏิบัติงำน และสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นในกรณีต่ำง ๆ ให้กับทุกหน่วยงำนของสภำกำชำดไทย ฉบับนี้

น�ำเรื่องของนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแส (Whistle Blower Policy) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมีมติอนุมัติคู่มือ Conflict of 

Interest และคู่มือ Whistle Blower ในกำรประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 กันยำยน 2563  

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส
 การแจ้งเบาะแส หมำยถึง กำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรที่เชื่อได้ว่ำมีกำรกระท�ำผิดที่เกี่ยวกับสภำกำชำดไทย โดยมีกำรระบุพยาน หรือ

ให้เบาะแส หลักฐานของกำรกระท�ำผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่น�ำสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้

 ผู้เกี่ยวข้อง

 • “บุคลำกร” เจ้ำหน้ำที่/ลูกจ้ำง/บุคคลใด ๆ ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง/มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้แก่สภำกำชำดไทย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง) 

ที่ปรึกษำ และกรรมกำรด้วย

 • บุคคลภำยนอกที่เห็นปัญหำ/เรื่องที่ไม่ถูกต้อง

 • ผู้รับเรื่องร้องเรียน มีมำตรกำรคุ้มครองและรักษำควำมลับ

 เรื่องที่อยู่ในขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

 1) กำรกระท�ำผิดกฎหมำย  2) กำรทุจริต  3) กำรหำผลประโยชน์ทับซ้อน 

 4) กำรก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อสุขภำพหรือสิ่งแวดล้อม  5) กำรฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของสภำกำชำดไทย

 6) กำรกระท�ำที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของสภำกำชำดไทย 

 7) กำรกระท�ำที่เพิ่มควำมเสี่ยงให้แก่ระบบกำรควบคุมภำยในของสภำกำชำดไทย 

 8) กำรตั้งใจปกปิดกำรกระท�ำตำมข้อ 1-7

 ไม่รวมถึงกรณีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

หลักการ
 นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรแจ้งเบำะแส ต้องปฏิบัติได้จริง น่าเชื่อถือ

 1. คุ้มครองผู้ร้องเรียน และพยาน - ปกปิดชื่อ/ที่อยู่/ข้อมูลใด ๆ ของเรื่องที่แจ้ง และเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็นควำมลับ

 2. ผู้ถูกร้องเรียนได้รับความเป็นธรรม - ไม่เชื่อตำมข้อร้องเรียน และไม่เปิดเผยชื่อ

 3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลับ - เก็บไว้เป็นควำมลับโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี

 ทุกคนมีบทบำทท่ีส�ำคัญในกำรช่วยช้ีช่องปัญหำที่จ�ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือกำรปฏิบัติเรื่องท่ีไม่ถูกต้อง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 

ให้มีควำมโปร่งใส เปิดเผย และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนภำรกิจของสภำกำชำดไทย สอบถำมเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4690 ต่อ 100-102 

  ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเบาะแส



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

เปิดรับสมคัรหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ รอบ 2

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  

ประจ�าปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2564 ในสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชา 

การพยาบาลเด็ก โดยมีระยะเวลำกำรศึกษำ 2 ปี (5 ภำคกำรศึกษำ) ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 127,600 บำท 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนพยำบำลมำแล้วอย่ำงน้อย 1 ปี นับถึงวันรับสมัคร มีใบอนุญำต 
ประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรือกำรพยำบำล ชั้น 1 มีผลกำรเรียนที่มีค่ำเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต�่ำกว่ำ 2.5 และมีผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ สอบถำมเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4092-97 ต่อ 1149 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สงขลา นางธารนิ ีสวุรรณครี ี นำยกกิง่กำชำดอ�ำเภอสะเดำ พร้อมด้วย
คณะกรรมกำรและสมำชกิกิง่กำชำดอ�ำเภอ ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มเดก็นกัเรยีน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ และพัฒนาการเรียนรู้ ในโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนนุการพฒันาการเรียนรู้เด็กนกัเรยีนและเยาวชนในถิน่
ทรุกนัดาร ณ โรงเรยีนต�ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนบำโรย ต�ำบลปำดงัเบซำร์  
 

เหล ่ากาชาดจังหวัด

ศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ  นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดศรีสะเกษ 
พร้อมด้วยคณะกรรมกำรและสมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัด ออกหน่วย
มอบบ้านที่ซ่อมแซมแล้วให้แก่ผู้ยากไร้ จ�านวน 2 ราย พร้อมมอบเงิน
ช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ต�ำบลโดด และต�ำบลเสียว อ�ำเภอโพธิ์สุวรรณ 
 
  

มุกดาหาร คณะกรรมกำรและสมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัดมุกดำหำร 
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ นายกาสี อุค�า อายุ 64 ปี ผู้พิการ 
ในโครงการ “วนักาชาด บรรเทาทกุข์ บ�ารงุสขุ ปวงประชา” ณ บ้ำนเลขที่ 
59 หมู่ที่ 2 ต�ำบลกกแดง อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย  

ตรัง คณะกรรมกำรและสมำชิกเหลำกำชำดจังหวัดตรัง มอบถุงยังชีพ
และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ จ�านวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลบำงกุ้ง  
ต�ำบลหนองช้ำงแล่น อ�ำเภอห้วยยอด เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ 
ในกำรด�ำเนินชีวิตต่อไป

ชลบุรี นางธารินี สุวรรณคีรี นำยกกิ่งกำชำดอ�ำเภอบำงละมุง 
มอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางสาวมนปรียา  
บุญเรือง อายุ 31 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมอง ณ บ้ำนเลขที่  
31/7 หมู ่ที่ 5 ต�ำบลหนองปรือ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจต่อไป 

ชัยนาท นางจุฬาภร ศิริเวช นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดชัยนำท  
พร้อมด้วยคณะกรรมกำรและสมำชิกเหล่ำกำชำดจังหวัด ออกหน่วย 
กิจกรรม “วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข ปวงประชา” พร้อมมอบ 
ถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง จ�านวน 314 คน ณ ศูนย์ผู้สูงอำยุเทศบำล
เมืองชัยนำท อ�ำเภอเมืองชัยนำท  



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2251 1621

ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

Call Center
สภากาชาดไทย

 ประชำชนไทยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
(สิทธิบัตรทอง) และอยู ่ในกลุ ่มเป้ำหมำย คือ ชำยรักชำย  
ผู้หญิงข้ำมเพศ ผู้ให้บริกำรทำงเพศ ผู้ใช้สำรเสพติดชนิดเข็ม และ 
คู่ที่มีผลเลือดต่ำงสำมำรถรับยำต้ำนไวรัสก่อนกำรสัมผัสเชื้อ หรือ 
เพร็พ (PrEP) ฟรี! ได้ที่ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
สภากาชาดไทย วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลำ 08.30-15.00 น. สอบถำมเพิม่เติม 
โทร. 06 6123 3113 
 ผู้มำรับบริกำรต้องไม่เคยรับเพร็พสิทธิหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติจำกที่อื่นมำก่อน และยินยอมให้ลงข้อมูลในระบบ 
สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

รับเพร็พ... ฟรี  

 � คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เป ิดรับสมัครหลักสูตรแพทย ์ 2 ปริญญา ใน 6 ป ี  
แพทยศ าสต รบั ณฑิ ต - วิ ท ย า ศ า สต ร ์ ม ห าบั ณฑิ ต  
(Dual Degree Program) สาขาวิชาการวิจัยและ 
การจัดการด้านสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และสาขาวิศวกรรมชีวเวช สอบถามรายละเอียดได้ที่  
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โทร. 0 2252 2702 และ 0 2256 4454

 � โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ�าหน่ายหน้ากาก
อนามัยผ้านาโน 3 ชั้น เกรดพรีเมี่ยมที่ได้รับมาตรฐาน SMART 
FABRIC จากสถาบันพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ สะท้อนน�า้ ป้องกนั
เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ป้องกัน PM 2.5 เนื้อสัมผัสเบาสบาย  
ไม่ระคายเคืองผิวหน้า พร้อมช่องใส่แผ่นกรองเสริม จัดจ�าหน่าย  
ณ ร้าน ฬ Care อาคาร ส.ธ. ชั้น 1 รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย 
สมทบกองทุนผู้ป่วย ผู ้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย และกองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ

 � ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด 
พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 
เป็นต้นไป โดยมีมาตรการในการเข้า-ออกพื้นที่ เปิดให้บริการ 
เวลา 08.00-18.30 น. ส�ารองที่พักล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน 
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 08 7600 0686 และ 08 6413 2482

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร ์ 
ขนาด 5,000 Lumens อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษา 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ�ากัด  
เป็นเงินทั้งสิ้น 573,300 บาท 

 � สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีความประสงค  ์
จะประกวดราคาจัดซ้ือภาชนะบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิต 
เซรุ่มแก้พิษงู จ�านวน 3 รายการ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ 
ผลิตเซรุ ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ�านวน 3 รายการ  
และภาชนะบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตวัคซีน BCG จ�านวน  
4 รายการ ผู ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ 
ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
ถนนพระรามท่ี 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ต้ังแต่บัดน้ี 
ถึงวันที่  15 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ  
สอบถามโทร. 0 2252 0161-4 ต่อ 117

สารพันข่าว

 สตัวเเพทย์หญงิ ดร.ลาวณัย์ จนัทร์โฮม หวัหน้ำสวนง ูสถำนเสำวภำ สภำกำชำดไทย 
มอบรางวัลให้เเก่ผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “สวนงูของฉัน (My Snake 
Farm, QSMI)” เนื่องในโอกำสวันเด็กเเห่งชำติ ประจ�ำปี 2564 โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น คือ 
3-5 ปี, 6-8 ปี และ 9-12 ปี เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2564 ณ สวนงู สถำนเสำวภำ 
สภำกำชำดไทย

มอบรางวัลประกวดวาดภาพ “สวนงูของฉัน”


