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	 เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2564	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัสถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทริา	สภากาชาดไทย	

ทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์	เนื่องในโอกาสวันก�าเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	(107	ปี	วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)

	 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา	สภากาชาดไทย	เดมิชือ่	"วทิยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย"	ก�าเนดิข้ึนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็

พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ	พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2457	เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาล

ในประเทศไทย	 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 พ.ศ.	 2559	 ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา	 วันที่	 26	 ธันวาคม	 2559	 ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล	 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ	 

อยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทย	 มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพื่อจัดการศึกษา	 วิจัย	 ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

ด้านการพยาบาล	 ตลอดจนศาสตร์ที่เก่ียวข้อง	 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 และทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา	 

ด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันก�าเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 โอกาสนี ้ทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมาย ุ5 รอบ วันที ่2 เมษายน 2558	เป็นอาคารสูง	25	ช้ัน	ใช้เป็นอาคารเรียน	อาคารปฏบิตักิารและ

การวิจัยทั้งระดับปริญญาตรี	และระดับบัณฑิตศึกษา	และเป็นหอพักส�าหรับนักศึกษา	ประกอบด้วย	ห้องเรียน	37	ห้อง	ห้องประชุม	5	ห้อง	ห้องฝึกปฏิบัติการ 

พยาบาล	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ห้องสมุด	สนามกีฬาในร่ม	และหอพัก	259	ห้อง	 ได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจากรัฐบาลและจากกองทุน

สภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ	พ.ศ.	2542	ได้รับพระราชทานนามอาคารว่า	"อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา"	พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้

เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติประดับที่ป้ายอาคาร	

มอบเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราไหลสูง

 คุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ นางมณฑิรา เต็มบุญเกียรติ 

และนายสรกร เต็มบญุเกยีรต ิมอบเครือ่งให้ออกซเิจนด้วยอัตราไหลสูง 

(Oxygen high flow)	 เพื่อน�าไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-

19	จ�านวน	3	เครื่อง	มูลค่า	450,000	บาท	โดยมี	นายเตช บุนนาค 

เลขาธิการสภากาชาดไทย	 และศาสตราจารย์ นายแพทย์ร่ืนเริง  

ลีลานุกรม	รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 

รบัมอบ	เมือ่วนั	ที	่21	มถุินายน	2564	ณ	ห้องรบัรอง	อาคารเทดิพระเกยีรตฯิ	 

สภากาชาดไทย



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 นายกฤษฎา บุญราช	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานพิธีเปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย"  
เพือ่ประกอบอาหารปรงุสกุใหม่มอบแก่ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั	ระหว่างวนัที	่17-26	มถินุายน	2564	ณ วทิยาลยัเทคนิค อ�าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 
ซ่ึงเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 12 นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี อปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานญุาตให้จดัตัง้ขึน้เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ	 โดยเมื่อวันที่	 17	 มิถุนายน	 2564	 ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทน	 10	 อ�าเภอ	 ในจังหวัดตรัง	 
พร้อมเย่ียมผูส้งูอายแุละผูด้้อยโอกาสในเขตอ�าเภอเมอืง	ได้แก่	ต�าบลบ้านควน	ต�าบลนาโยงใต้	และต�าบลนาท่ามเหนอื	เพือ่เชญิอาหารพระราชทาน	น�า้ดืม่ 
และชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	ไปมอบเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน	รวม	3,750	ชุด	
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ระลอก	3	ครัวพระราชทาน	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยได้ประกอบอาหารปรุงสุก
พร้อมรับประทาน	 และมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 บุรีรัมย์	 และนครสวรรค์ไปแล้ว	 จ�านวน	 106,278	 ชุด	 และยังคง 
ให้ความช่วยเหลือในจังหวัดอื่น	ๆ 	ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย	ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต 
COVID-19" ผ่านบญัชธีนาคารกสกิรไทย สาขาส�านกัสีลม ชือ่บญัช ีสภากาชาดไทย เพือ่ภยัพบิติั ประเภทบญัช ีกระแสรายวนั เลขที ่001-1-34567-0 
หรือธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 023-6-06799-0

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย จังหวัดตรัง



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอุปนายกราชบัณฑิตยสภา 

	 ประกาศส�านกันายกรัฐมนตรี	เร่ือง	แต่งตัง้นายกราชบัณฑติยสภาและอุปนายกราชบณัฑติยสภา	
โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นายสัตวแพทย์
ณรงค์ศักดิ ์ชยับตุร เป็นอปุนายกราชบณัฑติยสภา คนที ่2	ทัง้นีต้ัง้แต่วนัที	่12	เมษายน	2564	เป็นต้นไป	
		 ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การท�างานของศาสตราจารย์กิตติคุณ	 ดร.นายสัตวแพทย์
ณรงค์ศักดิ์	ชัยบุตร
	 -	 ปริญญาตรี	 :	 สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
พ.ศ.	2512
	 -	ปริญญาเอก	:	ปริญญา	Ph.D.	(Animal	Nutrition)	University	of	Glasgow,	Scotland,	U.K.
	 -	ต�าแหน่งศาสตราจารย์	ระดับ	11
	 -	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	รองอธิการบดี	(ก�ากับทรัพยากรมนุษย์และระบบงาน)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
	 -	 คณะกรรมการอื่น	 ๆ	 เช่น	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู ้ทรงคุณวุฒิ	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 กรรมการพิจารณาต�าแหน่งวิชาการ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประธานพิจารณาต�าแหน่ง 
ช�านาญการ	เชี่ยวชาญ	อ.ก.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประธานส�านักวิทยาศาสตร์	ราชบัณฑิตยสภา

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	และนายลือชา วรวิวรรธน์	กรรมการผู้จัดการ	
บริษัท	 ไบโอจีนีเทค	 จ�ากัด	 ลงนามความร่วมมือสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฝ่ายเผยแพร่และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วัคซีนบีซีจีพร้อมน�้ายาท�าละลาย  
เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2564	ณ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย
 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศไทยที่ด�าเนินการผลิตวัคซีนบีซีจีตั้งแต่ต้นน�้าจนได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป  
เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ ส�าหรับวัคซีนบีซีจีหรือวัคซีนป้องกันวัณโรคได้ถูกก�าหนดอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามที ่
องค์การอนามัยโลกก�าหนด	 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันวัณโรคส�าหรับน�าไปใช้สร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กแรกเกิดทุกคน	 ความร่วมมือน้ี 
มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้สถานพยาบาลต่าง ๆ  สามารถเข้าถงึผลติภณัฑ์วคัซนีบซีจีไีด้อย่างทัว่ถงึทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านระบบการกระจายยาทีด่ ี 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยังคงคุณภาพจากต้นทางไปสู่มือของผู้รับเพื่อความปลอดภัยส�าหรับใช้ในการป้องกันวัณโรคส�าหรับเด็กแรกเกิด

ลงนามความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และจัดจ�าหน่ายวัคซีนบีซีจี 



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั และศนูย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ทดสอบการฉดีวัคซีน ChulaCov19 ในมนุษย์ครัง้แรก	เมือ่วันที	่14	มถินุายน	

2564	 เพ่ือดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน	 ChulaCov19	 ภายใต ้

การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	พยาบาล	และทีมนักวิจัย	ณ	อาคารภูมิสิริ 

มังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยวัคซีน	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ได้ท�าการทดลองวคัซีน	ChulaCov19	ในลิงและหนูประสบผลส�าเรจ็	จงึน�ามาสู ่

การผลิตและทดสอบทางคลินิกระยะที่	1	ในอาสาสมัคร	โดยแบ่งการทดสอบ

ได้ดังนี้	การทดสอบในระยะที่ 1 แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอายุ	จ�านวน	72	คน	

กลุ่มแรก	เป็นอาสาสมัครอายุ	18-55	ปี	ทดสอบจ�านวน	36	คน	กลุ่มที่สอง	

เป็นอาสาสมัครอายุ	65-75	ปี	ทดสอบจ�านวน	36	คน	โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย

ที่ฉีดวัคซีน	10	ไมโครกรัม,	25	ไมโครกรัม	และ	50	ไมโครกรัม	เพื่อดูว่าวัคซีน	

ChulaCov19	มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปริมาณเท่าใด	หลังจากนั้นจึงเข้าสู่การ

ทดสอบทางคลินิกระยะที่	2 การทดสอบในระยะที่ 2	จ�านวน	150-300	คน	

คาดว่าเริ่มต้นฉีดได้ประมาณเดือนสิงหาคม	2564	

	 ส�านักงานยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 ส�านักงาน

บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 สนับสนุน 

การด�าเนนิงานด้านอาสาสมัครในนาม	"อาสายวุกาชาด"	เพือ่ส่งต่อ

ความช่วยเหลือแก่ชุมชน	สงัคม	ในช่วงภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ต่าง	ๆ 	 

โดยระหว่างวันที่	 16-26	 มิถุนายน	 2564	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีบรรจุ

สิง่ของและจัดเตรยีมชุดธารน�า้ใจช่วยเหลือผูป้ระสบความเดอืดร้อน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ณ	คลงัสมัภาระ

ผู้ประสบภัย	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	

สภากาชาดไทย	

	 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	

ส�านกังานยวุกาชาด	สภากาชาดไทย	ร่วมกบั	หน่วยงานภาคเีครอืข่าย 

ร่วมสานอดุมการณ์งานจติอาสา	โดยเฉพาะการเปิดรบัอาสาสมคัร

เพื่อปฏิบัติงาน	Call	Center	งานคัดกรองอาสาสมัครเพื่อมาร่วม

ปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทย	 ณ	 จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19	 

ในพื้นที่กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 รวมถึงภารกิจในการร่วมบรรจุ

สิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน�้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้สนใจ

ร่วมงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย ติดตามข่าวสารได้ท่ี 

Facebook Fanpage : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือ

โทร. 0 2252 5002-3  กด 1 ในวันและเวลาราชการ

ChulaCov19 เริ่มฉีดทดลองในมนุษย์แล้ว

อาสายุวกาชาด ร่วมบรรจุชุดธารน�้าใจฯ



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 

หนึ่งเข็ม... เพื่ออีกเข็ม 

 ขอเชญิร่วมบรจิาคเพือ่รบัเขม็ทีร่ะลกึเนือ่งในวนัอานนัทมหดิล  

วนัคล้ายวนัสวรรคตของรชักาลที	่8	ผูพ้ระราชทานก�าเนิด	“แพทย์จฬุาฯ”  

รายได้สมทบทนุโครงการวจัิยและพฒันาวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19  

(Chula VRC) มลูนธิอิานนัทมหดิล มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย  

และเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ–ผูป้่วยยากไร้ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
	 ผู้มจีติศรทัธาบรจิาคได้ทีบ่ญัชี	วนัอานนัทมหดิล	ธนาคารไทยพาณิชย์	
สาขาสภากาชาดไทย	บญัชอีอมทรพัย์	เลขที	่045-508231-4	หลงัจากนัน้
เข้าระบบลงทะเบยีนขอรบัเขม็ฯ	ผ่านเว็บไซต์	https://anandaydonation.
docchula.com	(เขม็ละ	100	บาท	รวมค่าจดัส่งไปรษณย์ีแบบลงทะเบียน	
40	บาท	ไม่จ�ากัดจ�านวนเข็ม)	สอบถามเพิ่มเติม	โทร.	0	2256	4183	
หรือ	LINE	ID	:	prmdcu	

 นายธนวฒัน์ สธุรรมพันธุ ์กรรมการผู้จัดการใหญ่	บรษิทั	ไมโครซอฟท์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	พร้อมคณะ	มอบเครื่อง Surface Go	 (คอมพิวเตอร์

ขนาดพกพา) พร้อม Type cover จ�านวน 20 เครื่อง	โดยมี ศาสตราจารย์ 

ดร.ไพรชั ธัชยพงษ์	กรรมการสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธพิงศ์  

วชัรสนิธ ุผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย	ฝ่ายการแพทย์	พร้อมคณะผูบ้รหิาร
สภากาชาดไทย	รับมอบ	เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	2564	ณ	ตึกอ�านวยนรธรรม	
สภากาชาดไทย

สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรับมือโควิด-19

	 บริษัท	 ซินิทา	 โกลบอล	 จ�ากัด	 ร่วมกับพาร์ทเนอร์และลูกค้า	 

มอบชุด PPE จ�านวน 800 ชุด และหน้ากากอนามัย จ�านวน 8,000 ชิ้น  

โดยม	ีนางสาวจติรา จนัชนะกจิ ผู้ช่วยหวัหน้าพยาบาล	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	 รับมอบ	 เมื่อวันที่	 10	 มิถุนายน	 2564	ณ	 ตึกอ�านวยการ	 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

	 กลุ่มธุรกิจ	TCP	มอบ Total mask หน้ากากส�าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา

ระบบทางเดินหายใจที่ไม่สามารถสวมหน้ากากปกติทั่วไปได้ จ�านวน 6 ชิ้น 

มลูค่า 65,999.97 บาท และท่อน�าเลอืดไหลเวยีนในร่างกายแบบเข้าและออก

ภายในเส้นเดียวกนัส�าหรบัผูป่้วยทีม่ปัีญหาเรือ่งปอด และหวัใจเทยีม จ�านวน 

2 เส้น มูลค่ารวม 150,000 บาท	โดยมี	อาจารย์ นายแพทย์พัชร อ่องจริต 
หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก	ฝ่ายศัลยศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	พร้อมคณะ	รบัมอบ	เมือ่วนัที	่10	มถินุายน	2564	ณ	ตกึสรินิธร	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ยะลา นางกนกพร พรรณเทวี นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอเบตง	พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอ	มอบชดุธารน�า้ใจสภากาชาดไทย
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส จ�านวน 11 ราย ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ณ	 ชุมชน 
บูเก็ตตักโกร	ต�าบลเบตง
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

นนทบุรี แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นนทบุรี	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	ลงพื้นที่
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�านวน  
10 ราย ในพื้นที่หมู่ที่	2	ต�าบลไทรม้า	อ�าเภอเมืองนนทบุรี	

อ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง	 
ออกหน่วยโครงการกาชาดพบปะเย่ียมเยยีน มอบเงนิและเคร่ืองอปุโภคบรโิภค 
ช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 15 ราย  
ในเขตพื้นที่ต�าบลสาวร้องไห้	และต�าบลไผ่วง	อ�าเภอวิเศษชัยชาญ	

มหาสารคาม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มหาสารคาม	ลงพื้นที่เยี่ยมให้ก�าลังใจ นางบุญหนอม ศิลาแสง อายุ 74 ปี 
ผูป้ระสบอคัคภียั พร้อมมอบเงินและถุงยงัชีพเพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน 
ในเบ้ืองต้น	 ณ	 บ้านเลขท่ี	 31	 บ้านสงเปลือย	 ต�าบลเขวา	 อ�าเภอเมือง
มหาสารคาม

พระนครศรีอยุธยา นายปริญ นิทัศน์เอก นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
บางซ้าย	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิก่ิงกาชาดอ�าเภอ	มอบถงุยงัชพี 
แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 10 ราย  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19	ในเขตพื้นที่ต�าบลปลายกลัด

ชยันาท นางจฬุาภร ศริเิวช นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัชยันาท	พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 ลงพื้นที่เยี่ยมให้ก�าลังใจ
พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�านวน 9 ราย	 ในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาท	

 



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727
ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

มอบยาต้านไวรัสเพื่อใช้ในโครงการ “เพร็พพระองค์โสมฯ”

 นางโชติรส อ�านวยสกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท	แอตแลนต้า	เมคดิคแคร์	จ�ากัด	
ผู้แทนจ�าหน่ายเวชภัณฑ์ยาจาก	 บริษัท	 Mylan	 Laboratiories	 Ltd.,	 ประเทศอินเดีย มอบยา 
ต้านไวรสั RICOVIR-EM (30’s)	จ�านวน	6,000	ขวด	มูลค่า	5,760,000	บาท	เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน 
โครงการ “เพร็พพระองค์โสมฯ” (Princess PrEP) ลดการติดเอดส์ในผู้ที่ได้รับผลกระทบหลัก 
แต่ด้อยโอกาส	 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค รักษาการผู้อ�านวยการ
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	รับมอบ	เมื่อวันที่	 11	มิถุนายน	2564	ณ	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	
สภากาชาดไทย

 � สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย 
แจ้งการจ่ายเงินสมาชิกทีเ่สยีชีวติประจ�าเดอืนเมษายน 
2564 จ�านวน 7 ราย	รวมทัง้สิน้	1,224,800	บาท	และ
เดือนพฤษภาคม 2564 จ�านวน 9 ราย	รวมทัง้สิน้	
1,555,240	บาท	รวมยอดเงนิท่ีสมาคมฯ	ได้ช่วยเหลอื
สมาชกิแล้วเป็นเงนิ	191,149,600	บาท

 � แบรนด์	 SIRIVANNAVARI	 ร่วมฉลอง	 
Pride	Month	สนบัสนนุชมุชน	LGBTQIA+ เปิดตัว
คอลเลกชั่นพิเศษ “SIRIVANNAVARI PRIDE” 
รายได้ส ่วนหนึ่งจากการจ�าหน่ายสมทบกองทุน 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีกรมหมืน่สทุธ
นารนีาถ	 ในโครงการ	 "เพร็พพระองค์โสมฯ" หรือ 
"Princess PrEP"	 รายละเอียดเพิม่เตมิที	่ www.
sirivannavari.com

สารพันข่าว

เยี่ยมให้ก�าลังใจอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19 ตลาดคลองเตย

	 เมื่อวันที่	 18	 มิถุนายน	 2564	 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 
พร้อมด้วย	แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์	ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	 เยี่ยมและให้ก�าลังใจอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีน 
โควิด-19	ณ	จุดบริการฉีดวัคซีนตลาดคลองเตย	กรุงเทพฯ	โดยมี นายคริสตอฟ ซุตแตร์	ผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ	คณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ	(ICRC)	และนายเฟลิกซ์ แคมโบนีโร่	รองผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ	ฝ่ายปฏิบัติการ	ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจในครั้งนี้ด้วย


