
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1601 ปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2565

	 สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกศุลระดบัชาติ อยูคู่ส่งัคมไทยมาอย่างยาวนาน ถอืก�าเนดิขึน้ในวกิฤตการณ์ ร.ศ. 112 ขณะนัน้เกดิกรณีพิพาท 
ระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขง เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบ ส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บและ 

ล้มตายจ�านวนมาก แต่ไม่มีองค์กรการกุศลใดให้ความช่วยเหลือและรักษาพยาบาลทหารท่ีบาดเจ็บเหล่านั้น ท่านผู้หญิงเปล่ียน	 ภาสกรวงศ์  
จึงได้ชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัคร เรี่ยไรทุนทรัพย์เพื่อจัดซ้ือยาและสิ่งของในการพยาบาลทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ  
เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง	 
“สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม”	ขึ้น	ในวันที่	26	เมษายน	ร.ศ.112	หรือพุทธศักราช	2436	ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย 
	 วันที่	 26	 เมษายน	 2565	 สภากาชาดไทยครบ	 129	 ปี ยังคงสร้างความเชื่อมั่นและด�าเนินการภายใต้พันธกิจหลัก	 4	 ด้าน ได้แก่  
การบรกิารทางการแพทย์และสขุภาพอนามยั การบรรเทาทกุข์ผูป้ระสบภยั การบรกิารโลหติ และการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ ตามหลักการกาชาดสากล	 
7	ประการ ได้แก่ มนุษยธรรม ความไม่ล�าเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล
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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีพระราชทานรางวลัผูท้�าคณุประโยชน์ในการพฒันางาน 

ด้านวคัซนีของประเทศ	จ�านวน	2	รางวัล	แก่สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	โดย	ศาสตราจารย์กติติคณุ	นายแพทย์วศิษิฏ์	สติปรชีา ผูอ้�านวยการสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย เข้ารบัพระราชทานรางวลั ประเภทหน่วยงาน และศาสตราจารย์	นายแพทย์เกยีรต	ิรกัษ์รุง่ธรรม ผูอ้�านวยการบรหิารโครงการพฒันา 

วัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยสถาบัน

วคัซนีแห่งชาต ิกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันท่ี 16-18 มนีาคม 2565 เพือ่เป็นเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การพฒันาด้านวคัซีนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

รวมทั้งเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ

 พระราชทานรางวัล 
“ผู้ท�าคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ”

 สภากาชาดไทยรับมอบรางวัล 
“องค์กรหัวใจทองค�า” ช่วยบรรเทาสาธารณภัยโควิด-19

 นายเตช	 บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย สภากาชาดไทย รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ	 “องค์กรหัวใจทองค�า”	 ประจ�าปี	 2564	 
(Golden Heart Award 2021) จัดโดย สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่เป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลื่อนสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมี  
นายอาคม	เตมิพิทยาไพสฐิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั เป็นประธาน เมือ่วนัที ่31 มนีาคม 2565 ณ ห้องบอลรมู MAYFAIR โรงแรม เดอะเบอร์เคลย์ี  
ประตูน�้า 



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 ส�านักงานบริหารกลาง สภากาชาดไทย จัดงานแสดงความยินดีและพิธีมุทิตาจิต	แด่	นายแผน	วรรณเมธี	ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย	เนื่องในโอกาส 

ได้รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 2565 โดยมี นายเตช	 บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย  

ร่วมงาน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

 โอกาสน้ี ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย์วิศิษฏ์	 สิตปรีชา ผู้อ�านวยการสถานเสาวภาสภากาชาดไทย และกรรมการสภากาชาดไทย  

กล่าวสดุดีในโอกาสที่ท่านได้รับการยกย่องเป็นผู ้สูงอายุแห่งชาติ นางนนทิยา	 แก้วเกตุ ผู ้อ�านวยการส�านักงานบริหารกลาง สภากาชาดไทย 

อ่านร้อยกรองเทิดนาม "แผน วรรณเมธี" ประพันธ์โดย นางสุนันทา	 ศรอนุสิน ผู ้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด และรักษาการ 

ในต�าแหน่งผู ้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และมีการแสดงร�าอวยพร ชุด ศุภฤกษ์เบิกฟ้า ฟ้อนขันดอกบูชาครู  

จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชินีบน

	 นายจตุิ	ไกรฤกษ ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุย์ เป็นประธานพธีิมอบรางวลั	"ผู้สงูอายแุห่งชาต	ิประจ�าปีพทุธศกัราช	

2565"	แด่	นายแผน	วรรณเมธ ีทีป่รกึษาสภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2565 

ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย 

 คณะกรรมการผู้สงูอายุแห่งชาติ เหน็ชอบประกาศสดุดีให้	“นายแผน	วรรณเมธ”ี	
เป็นผูส้งูอายแุห่งชาต ิประจ�าปีพทุธศักราช 2565 โดยท่านเป็นผูท้ีม่เีกยีรตปิระวตัแิละ

มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างยาวนาน เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง มีคุณธรรม 

จริยธรรม วางตัวอยู่ในสังคมโดยธรรม เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

พิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565งานแสดงความยินดี และพิธีมุทิตาจิต



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

จัดอบรมอาสายุวกาชาด	หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ครั้งที่	2

เชิญชมนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย

  วิทยาจารย์	 ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด	 ให้การอบรมอาสายุวกาชาด	 หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 ครั้งที่	 2	 ปีการศึกษา	 2564	
แก่นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 จ�านวน	 110	 คน	 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องคอนเวนชั่น  
อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน  
และหากประสบเหตุฉุกเฉินสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทันท่วงที ชมรมอาสายุวกาชาด หรือสถานศึกษาท่ีมีความสนใจอบรมหลักสูตรการดังกล่าว  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วุฒิบัตร คู่มือการอบรม และวิทยากรได้ที่  โทรศัพท์ 02 252 5002-3 กด 1 ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด

 สภากาชาดไทย จะจัดงานแถลงข่าวนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย	“Digital	Arts	NFT	:	Redcross	x	KX” โดยภายในงาน 
มีตัวอย่างผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี บนแพลตฟอร์ม CORAL 
จัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชม ในวันที่	 26	 เมษายน	 2565 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ICON SIAM Art Space ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4440 และ https://www.redcrossfundraising.org/th

 ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ขอเชญิชวนพสกนกิรชาวไทย ร่วมใจบรจิาคโลหติถวายเป็นพระราชกศุลแด่ สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	ทรงเจริญพระชนมายุ	67	พรรษา	2	เมษายน	2565	 
และเพือ่แสดงความจงรกัภกัดี น้อมส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุ ตลอดเดอืนเมษายน	2565	ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที ่https://blooddonationthai.com

เชิญชวนบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล	ตลอดเดือนเมษายน 



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

	 เชิญชวนผู้มจิีตกศุลร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการ	“จดัสร้างภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ”	จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติที	่10	

จงัหวัดเชยีงใหม่	และภาคบรกิารโลหิตแห่งชาตท่ีิ	11	จังหวัดนครศรธีรรมราช	เพือ่พฒันางานบรกิารโลหติให้มคีวามก้าวหน้า และได้มาตรฐาน
ตามหลักสากล ด�าเนินงานแบบครบวงจร มีความปลอดภัยสูงสุด และเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ต้ังแต่ปี 2539 เป็นต้นมา  
เพือ่เป็นศนูย์กลางการตรวจคดักรองคณุภาพโลหติ และจดัตัง้ระบบเครอืข่ายด้านงานบรกิารโลหติ โดยมภีาคบรกิารโลหติแห่งชาตเิป็นศนูย์กลาง
ฐานข้อมูลผู้บริจาคโลหิต เพื่อบริหารจัดการโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการใช้ของจังหวัดต่าง ๆ  รวมถึงเป็นศูนย์กลางให้ความรู้การฝึกอบรม
แก่แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏบัิติงานทีเ่กีย่วข้องกบังานบริการโลหติในพืน้ที ่ซึง่การจดัหาโลหติโดยภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิ12 แห่งทัว่ประเทศ 
สามารถช่วยบางเบาภาระของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในการจัดหาโลหิตให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี

 ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
จะจดัพธิสีวดพระอภธิรรม	และพิธพีระราชทานเพลงิศพผูอ้ทุศิร่างกาย
เพื่อการศึกษา	 (เป็นกรณีพิเศษ)	 ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 จ�านวน	 
239	ท่าน	ระหว่างวนัท่ี	30	เมษายน-1	พฤษภาคม	2565	ณ	อาคารแพทยพฒัน์	 

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	เฉลิมพระเกียรติฯ

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และวดัธาตทุอง	กรงุเทพฯ	
เพือ่เป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทติาและไว้อาลยัแด่ผูอ้ทุศิร่างกาย
เพื่อการศึกษา หรืออาจารย์ใหญ่ของนิสิตแพทย์ 
 การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เอื้อประโยชน์ 
ให้นิสติแพทย์ได้เรยีนรู้โครงสร้างร่างกายและอวัยวะต่าง ๆ  ของมนษุย์ 
อย่างแท้จริง ส่งผลให้การแพทย์ไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและ 
ต่อเน่ือง ผูอุ้ทศิร่างกายยังเป็นครผููใ้ห้การฝึกอบรมทกัษะการช่วยชวีติ
ผูป่้วยหรอืการผ่าตดัขัน้สงู โดยร่างของผูบ้รจิาคร่างกายเพือ่การศกึษา
จะได้รับการท�าพิธีทางศาสนาหลังผ่านการเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยพิธี
พระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติ
 ผู้มคีวามประสงค์จะอทิุศร่างกายเพือ่การศกึษาเมือ่ถึงแก่กรรม	
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิโทร.	0	2256	4281	และ	1664	หรอืบรจิาค
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่	https://chulalongkornhospital.go.th	 
และhttps://anatomydonate.kcmh.or.th



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 ชวนคนเกิดเดือนเมษายน	 ท�าบุญใหญ่กับสภากาชาดไทย  
โดยร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในกระบวนการปลูกถ่าย 
อวยัวะและดวงตา มอบชวีติใหม่ให้ผูป่้วย ผ่านบัญชอีอมทรพัย์	ศนูย์ดวงตา	
สภากาชาดไทย	 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขบัญชี  
045-231390-2 หรือบัญชีออมทรัพย์	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	 
สภากาชาดไทย	ธนาคารกรงุไทย สาขาสรุวงศ์ เลขบัญชี 023-1-25888-7 
และเชิญชวนแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะและดวงตา	 ได้ที่	 
www.letthemseelove.com	

 สภากาชาดไทย เปิดรับอาสาสมัครกาชาดช่วยสายด่วน สปสช. 1330  
รอบปฏิบัติงานวันที่	 18-29	 เมษายน	 2565 ปฏิบัติหน้าที่ลงทะเบียน/
บันทึกข้อมูลผู ้ป่วยโควิด-19 ตอบค�าถามและรับเคสผู้ป่วยโควิด-19  
เพื่อส่งต ่อ สปสช. ในวันจันทร์-ศุกร ์ เวลา 09.00-14.00 น.  
(เร่ิมลงทะเบียน เวลา 08.30 น.) ณ ห้องประชุมสุทธาสา ชั้น 4  
ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

 ส�าหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม	 ดาวน์โหลด Application	 

อาสาสมคัรกาชาด	สอบถามการใช้งาน Application เพ่ิมเติม โทร. 0 2251 0582 
ต่อ 109,110 

ท�าบุญใหญ่ในเดือนเมษายน
เปิดรับอาสาสมัครกาชาด	ช่วยสายด่วน	สปสช.	



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

  

 

 

 

 
 

เหล ่ ากาชาดจังหวัดและกิ่ งกาชาดอ�า เภอ

นครนายก นางสุวจี	 ศิริปัญโญ	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ
การศึกษา	 เสริมปัญญาเยาวชน	 พร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียน
ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง	7	แห่ง	จ�านวน	106	ชุด ในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย 

สุราษฎร์ธานี นางอุรสา	 จินโต	 	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด 
ลงพื้นที่เยี่ยมให้ก�าลังใจ	 พร้อมมอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 
แก่ผู ้ป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ	 และมีก้อนเนื้องอกบริเวณขา  
ณ บ้านเลขที่ 20/1 หมู ่ที่ 6 ต�าบลบางสวรรค์ อ�าเภอพระแสง  

นครพนม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม  
ออกหน่วยโครงการวันกาชาด	 บรรเทาทุกข์	 บ�ารุงสุข	 ปวงประชา	 
โดยมอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	และเงินช่วยเหลือแก่นางหนูพิน	แก้วมะ	
ผู้ด้อยโอกาสและพิการทางสมอง	อาศัยอยู่เพียงล�าพัง ณ บ้านเลขที่ 165 
หมู่ที่ 4 ต�าบลยอดชาด อ�าเภอวังยาง 

ยะลา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  
มอบถุงยังชีพ	 น�้าด่ืม	 ข้าวกล่อง	 เเละยาสามัญประจ�าบ้าน	 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 จ�านวน	 120	 หลังคาเรือน	ณ หมู่ท่ี 5  
ต�าบลอาซ่อง อ�าเภอรามัน

พระนครศรอียุธยา นายเดชาธร	เชาว์เลขา		นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอ
ท่าเรือ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิก่ิงกาชาดอ�าเภอ มอบถุงยงัชพี
และเงินช่วยเหลือผู้พิการ จ�านวน 10 ราย ในเขตพื้นที่อ�าเภอท่าเรือ 



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

 เชญิชวนทกุท่านตดิตามอ่านกาชาดสัมพนัธ์ สือ่สิง่พมิพ์รายปักษ์ 
ทีร่วบรวมข้อมลูข่าวสารของสภากาชาดไทย ในรปูแบบ e-book ผ่านช่องทาง  

https://ebook.redcross.or.th	 และยังสามารถติดตามผ่านทาง  

แอปพลิเคชัน	 VTRC ได้ทุกฉบับ ตั้งแต่ฉบับท่ี 1600 ปักษ์แรก  
เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป

 เริ่มต้นใหม่ด้วยความสุข รอยยิ้ม และการแบ่งปัน 

ผ่าน www.donationhub.or.th อีกหนึ่งช่องทางการให้กับ 
หลายโครงการท่ียังรอคอยการสนับสนุนช่วยเหลือ อาทิ  
โครงการจัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ โครงการจัดซื้อ 
รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ กองทุนยาฯ ส�าหรับผู้ติเชื้อเอดส์  
โครงการชุดธารน�้าใจเพื่อผู ้สูงวัย โครงการผ่าตัดแก้ไข 
ปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการพลังน�้าใจฝ่าวิกฤต COVID-19  
เฟส 3

เด็กหญิงพบพร มังกรพันธุ์ ส่งไปรษณียบัตรเพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน

ให้ได้ทุกที่ทุกโอกาสกับ Donation HUB  

เชิญชวนอ่านกาชาดสัมพันธ์รูปแบบออนไลน์ ์


