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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า"

เมื่ อ วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2565 สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพระอุโบสถ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก
"พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า" เพื่อน�ำเงินรายได้
สมทบทุนโครงการก่อสร้าง "อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข (Extended OPD)" ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เพื่อเป็นอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหา
ความแออัดและเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม
หรืออาคาร ภปร ส�ำหรับอาคารทีจ่ ดั สร้างขึน้ ใหม่ สูง 15 ชัน้ ชัน้ ใต้ดนิ 4 ชัน้
รองรับผูป้ ว่ ยได้ประมาณ 6,000 รายต่อวัน โดยมีกำ� หนดเปิดอย่างเป็นทางการ
ในปีงบประมาณ 2566
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พระพุทธรูปไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า ที่จัดสร้าง
ประกอบด้วย องค์พระหน้าตัก 21 นิ้ว จัดสร้าง จ�ำนวน 39 องค์
องค์พระหน้าตัก 9 นิว้ จัดสร้าง 5 ธาตุ ได้แก่ ธาตุนำ 
�้ (สีนำ�้ เงิน) ธาตุทอง (สีขาว)
ธาตุดิน (สีน�้ำตาล) ธาตุไฟ (สีแดง) และธาตุไม้ (สีเขียว) จัดสร้างจ�ำนวน
ธาตุละ 239 องค์ รูปหล่อลอยองค์ เนื้อทองค�ำแท้ จัดสร้าง 199 องค์
เนื้อเงินรมด�ำซาติน จัดสร้าง 1,999 องค์ เนื้อบรอนซ์รมด�ำชาติน จัดสร้าง
19,999 องค์ ชุดเหรียญแบน รูปไข่ ครบเบญจธาตุ 5 สี จัดสร้าง 1,999 ชุด
และเหรียญแบนองค์นูน เนื้อทองแดง จัดสร้าง 100,000 เหรียญ
ผูม้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคและบูชาได้ทางเว็บไซต์ https://bhaisajyaguru.
redcross.or.th หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (2)
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 045 -2-62588-8 (ใบเสร็จรับเงินสามารถ
น�ำไปลดหย่อนภาษีได้)

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย เสด็จเข้าห้องรับรอง พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานสนับสนุนองค์กร สภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด และผูแ้ ทนภาค
เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว จ�ำนวน 12 ราย พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และเข็มกลัดพระนามาภิไธย "สธ"
แก่ นางอรจิรา ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
จากนั้ น เสด็ จ เข้ า ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ชั้ น 9 ทรงเป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้ ง ที่ 345
เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการอ�ำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์
ชีววัตถุ รายงานการด�ำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย โครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและ
ยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา
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“มูลนิธิไฉ่-ฟ้า ว่องกุศลกิจ”

สมทบทุนสร้างภาคบร ิการโลหิตแห่งชาติ
นายวิฑรู ย์ ว่องกุศลกิจ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ และมูลนิธไิ ฉ่-ฟ้า
ว่องกุศลกิจ มอบเงินสมทบทุนสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ�ำนวน
5,000,000 บาท โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
สภากาชาดไทย

SCGP

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสภากาชาดไทย

นายเอกราช นิโรจน์ Enterprise Marketing Director บริษัท
เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SCGP มอบผลิตภัณฑ์
เจลแอลกอฮอล์เพือ่ ท�ำความสะอาดมือ ภายใต้แบรนด์ Almind by SCGP
ขนาด 30 มิลลิลติ ร จ�ำนวน 3,000 ชิน้ และถุงกระดาษเพือ่ บรรจุอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ในโครงการ “ทานที่บ้าน...ปลอดภัย... ด้วยความห่วงใย
ห่างไกล COVID-19” จ�ำนวน 10,000 ใบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
สภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อ�ำนวยความสะดวก
ในการบริการและเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้บริจาคโลหิต นอกจากการปรับ
ขั้นตอนให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีมาตรการความปลอดภัยแล้ว ยัง
ได้จดั อาหารว่างและเครือ่ งดืม่ ใส่ถงุ ให้ผบู้ ริจาคโลหิตน�ำกลับไปรับประทาน
ทีบ่ า้ น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยถุงกระดาษทีไ่ ด้รบั มอบ
ในครั้งนี้ท�ำจากวัสดุรีไซเคิลและยังเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จัดอบรม CPR & Choking
ในกิจกรรมรับน้อง
ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(CPR & Choking) เพือ่ รองรับกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศูนย์กจิ กรรมนิสติ กองกิจการนิสติ
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เอกวิทย์ โทปุรนิ ทร์ รองอธิการดีฝา่ ยกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานในพิธเี ปิด ซึง่ การอบรมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ พัฒนากิจกรรม
ให้มีความสร้างสรรค์ โดยฝึกปฏิบัติเรื่องปฐมพยาบาล การช่วย
ฟืน้ คืนชีพเบือ้ งต้น การเคลือ่ นย้ายและส่งต่อผูป้ ว่ ย มีผเู้ ข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 156 คน
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ส�ำนักอนามัยศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร น�ำโดย แพทย์หญิงดวงพร ปิณจีเสคิกุล รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย ด้านวิชาการ
น�ำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรของสภากาชาดไทย โดยมี นางจิราพร ศรีสอ้าน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสารนิเทศ
และสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานบริหารกลาง เป็นวิทยากรบรรยาย และได้รบั เกียรติจาก พลโท นายแพทย์อำ� นาจ บาลี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
อาสากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ "บรรเทาทุกข์ภัย ด้วยใจอาสา" ณ ห้องประชุมอังคณา สริยาภรณ์ อาคารสิรินทรานุสรณ์ 60 พรรษา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เชิ ญชวนดาวน์ โหลด App อาสาสมัครกาชาด

ลุ้นรับของรางวัล
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยร่วมสนุก
กับกิจกรรมโครงการ “+1 รวมพลังอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย” ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจาก
STARBUCKS โดยดาวน์โหลดและลงทะเบียน
Application “อาสาสมัครกาชาด” และเชิญชวน
บุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน ดาวน์โหลดและ
ลงทะเบี ย น Application พร้ อ มเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมใน Application อย่างน้อย 1 กิจกรรม
(เจ้ า หน้ า ที่ ร ่ ว มกั บ บุ ค คลภายนอก) จากนั้ น
ส่งหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (ข้อมูลของตนเอง
และบุ ค คลภายนอก) ผ่ า น Google Form
ที่ลิงก์ https://bit.ly/3HiLb62
ประกาศรางวัลผ่าน Application VTRC
และระบบอินทราเน็ตสภากาชาดไทย รอบที่ 1
ในวั น ที่ 5 กรกฎาคม 2565 รอบที่ 2
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สอบถามข้อมูล
เพิม่ เติม โทร. 0 2251 7857-8 และ 0 2252 5002
หมดเขตเดือนกรกฎาคม 2565
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สภากาชาดไทยส่งเงินสนับสนุนสภากาชาดยูเครน
ในปฏิบัติการตอบโต้ว ิกฤติด้านมนุษยธรรม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สภากาชาดไทย
ได้นำ� ส่งเงินบริจาคทีไ่ ด้รบั จากสาธารณชน จ�ำนวน
34,320 ดอลลาร์สหรัฐ (1,189,644.80 บาท)
ให้กบั สภากาชาดยูเครน เป็นครัง้ ที่ 2 เพือ่ สนับสนุน
ปฏิบัติการตอบโต้วิกฤติความขัดแย้งทางอาวุธ
ในยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลเรือน
ชาวยูเครน ผู้คนจ�ำนวนมากกว่า 12 ล้านคน
ต้องเดินทางออกนอกประเทศ น�ำ้ และอาหารไม่เพียงพอ
เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวติ การพลัดพราก การสูญหาย
ของบุคคลในครอบครัว และความไม่มนั่ คงปลอดภัย
สภากาชาดยูเครนยังคงมุง่ มัน่ ให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนในยูเครน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องอาหาร ความปลอดภัย สุขภาพ น�้ำ 
และสุขอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

เยี่ยมครอบครัวเชลยสงครามในยูเครน
ด้วยพันธกิจตามทีร่ ะบุไว้ในอนุสญ
ั ญาเจนีวา
ฉบับที่ 3 และด้วยข้อตกลงจากทุกฝ่าย คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ได้เข้าเยี่ยม
เชลยสงครามทุกฝ่ายจากสถานการณ์ขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นในยูเครน
การเข้าเยี่ยมเชลยสงครามของทุกฝ่าย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ท�ำให้ ICRC สามารถ
ส่งข่าวถึงครอบครัวเกี่ยวกับบุคคลอันเป็นที่รัก
ของพวกเขา แต่หลายครอบครัวยังไม่ได้รบั ค�ำตอบ
ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธาน ICRC กล่าว
“ประเทศที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองอนุ สั ญ ญาเจนี ว า
จะต้องให้การปกป้องชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้คน
ที่ปราศจากอิสรภาพระหว่างการสู้รบ ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการที่ ICRC
ได้เข้าเยีย่ มเชลยสงครามและพลเรือนผูถ้ กู คุมขัง
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส�ำคัญทางมนุษยธรรมและ
เป็นพันธะทางกฎหมาย”
อนุสญ
ั ญาเจนีวารวมถึงกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ให้สทิ ธิแก่ ICRC ในการเข้าเยีย่ ม
เชลยสงครามและพลเรือนทีถ่ กู คุมขัง ไม่วา่ พวกเขา
จะถูกจองจ�ำไว้ทไี่ หนก็ตามในระหว่างการสูร้ บ การ
เยีย่ มเยือนนีจ้ ะช่วยสร้างความมัน่ ใจให้กบั การเคารพ
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ต่อชีวิตและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งเตือนใจต่อผู้คุมขังว่า
การปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขัง และสภาพความเป็นอยู่
ในระหว่างการถูกคุมขังนัน้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
ซึ่งหมายถึงการได้รับสิทธิเข้าถึงการรักษาพยาบาล
อาหาร และน�้ำสะอาด จะต้องไม่ถูกทรมาน ถูกข่มขู่
หรือเป็นเหยื่อความรุนแรง อีกทั้งยังต้องได้รับ
การคุม้ ครองจากความอยากรูอ้ ยากเห็นของสาธารณะ
ฟลอเรนซ์ อันเซลโม่ หัวหน้าหน่วยงาน
ติดตามหาญาติ ICRC กล่าวว่า “นี่คือหลักพื้นฐาน
เบือ้ งต้นเกีย่ วกับการปกป้องบุคคลทีต่ กอยูท่ า่ มกลาง
การสู้รบ บุคคลนั้น ๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างมีมนุษยธรรม และต้องค�ำนึงอยู่ตลอดเวลา
ว่าพวกเขามีครอบครัวทีห่ ว่ งใยและรอพวกเขาอยู”่
หน่วยงานติดตามหาญาติซ่ึงได้รับข้อมูลทาง
ทะเบียนจากการเข้าเยีย่ มและจากเจ้าหน้าทีโ่ ดยตรง
ได้จดั หาข้อมูลเกีย่ วกับผูส้ ญู หายให้กบั ครอบครัวหลายร้อย
ครอบครัว นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นในยูเครน
ปีเตอร์ เมาเรอร์ ได้กล่าวอีกว่า “ในนามของ
เชลยสงครามและครอบครัวของพวกเขา เราจะยังคง
ด�ำเนินการเจรจาสองฝ่ายด้วยความมุ่งมั่นต่อไป
เพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคคลเหล่านั้นที่ถูกคุมขัง”

เหล่ากาชาดจังหวัดและกิง
่ กาชาดอ�ำเภอ

ยะลา นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอเบตง

พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการและสมาชิ ก กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอ
เบตง มีผู้บริจาคโลหิต จ�ำนวน 122 ราย คิดเป็น
ปริมาณโลหิต 54,900 ซีซี

นครพนม

เชียงใหม่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงธิดา ไกยะฝ่าย
ผูพ้ กิ ารทางสมอง อาศัยอยูท่ บี่ า้ นหนองนางด่อน ต�ำบลวังยาง อ�ำเภอวังยาง

ต�ำบลบ้านทับ อ�ำเภอแม่แจ่ม เพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้ งต้น  

นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม
จัดกิจกรรม “วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุข ปวงประชา”

พะเยา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ ม

ให้กำ� ลังใจผูด้ อ้ ยโอกาส จ�ำนวน 2 ราย พร้อมมอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค
และเงินช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ต�ำบลแม่นาเรือ อ�ำเภอเมืองพะเยา

มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางสาว
เบญญา พนรังสิมันต์ ผู้ประสบอัคคีภัย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 18

ตาก

นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอแม่สอด
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบชุดธารน�ำ้ ใจ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ�ำนวน 16 ราย ณ ศาลาชุมชนเกศแก้ว
หมู่ที่ 7 ต�ำบลแม่กุ
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สถานเสาวภามอบอุปกรณ์การเร ียน

และปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเร ียนบ้านหนองกระทุ่ม

เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กลุม่ งานบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักรกล
และสถานีเพาะเลีย้ งม้าและสัตว์ทดลองฯ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี
แห่งการสถาปนาสถานเสาวภา โดย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง
ดร.กาญจน์พมิ ล ฤทธิเดช รองผูอ้ ำ� นวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ฝ่ายบริหารและเทคนิค พร้อมคณะผูบ้ ริหารและบุคลากร ได้ดำ� เนินการ
ส่งมอบสนามเด็กเล่นทีป่ รับปรุงเสร็จแล้วให้แก่ผอู้ ำ� นวยการโรงเรียน
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียน
บ้านหนองกระทุ่มอีกด้วย
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