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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส 108 ปี วันก�ำเนิดสถาบันการพยาบาลศร ีสวร ินทิรา สภากาชาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภา
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปยังอาคาร
สิรนิ ธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ทรงบาตรพระสงฆ์ เนือ่ งในโอกาสวันก�ำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย (108 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย) เมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2565
จากนั้น เสด็จฯ ไปยังชั้น 5 ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการพยาบาล
ส�ำหรับการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ อาทิ ห้องสาธารณภัย มีอุปกรณ์
ส�ำหรับใช้ในการบรรเทาสาธารณภัย และการสาธิตการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยกรณี
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เกิดสาธารณภัย ห้องการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องเรียนจ�ำลอง
หอผู้ป่วยอายุรกรรม และห้องเรียนจ�ำลองหอผู้ป่วยศัลยกรรม ห้องประชุม
เพือ่ การเรียนรูส้ ถานการณ์จำ� ลองเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ต่อจากนัน้
เสด็จฯ ไปยังห้องสมุด ชัน้ 2 ทรงเปิดนิทรรศการ "ต้นธารแห่งมหากรุณาธิคณ
ุ "
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทิ ร าบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นผู้วางรากฐานการแพทย์ การพยาบาล
และการสาธารณสุขของประเทศให้มนั่ คง และพระบรมวงศานุวงศ์ได้สบื สาน
พระราชปณิธานแห่งความการุณย์ต่อพสกนิกรชาวไทย ดุจดั่งเป็นต้นธาร
แห่งมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทย

วางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน

วันอานันทมหิดล 2565

เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องใน
วันอานันทมหิดล และเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี
เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 อาคาร
อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บรรเทาทุกข์

ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่

เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2565 สภากาชาดไทย
โดย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบ่อนไก่ โดย
นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ หัวหน้างาน
บรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมคณะ มอบ
ชุ ด อาหารพร้ อ มรั บ ประทาน 200 ชุ ด
ชุดสุขอนามัย 120 ชุด หน้ากากอนามัย
1,000 ชิน้ เจลแอลกอฮอล์ เสือ้ ยืดส�ำหรับเด็ก
และผู้ใหญ่ ชุดนักเรียน และชุดเด็กอ่อน
พร้อมเบาะนอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ณ ศูนย์เยาวชน
บ่อนไก่ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
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ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวกกันน็อค... ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธปี ระกาศเจตนารมณ์ เพือ่ ลดการสูญเสียจากอุบตั เิ หตุของบุคลากร ใน “โครงการ
ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวกกันน็อค” เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
กล่าวว่า ส�ำนักงานยุวกาชาดได้ดำ� เนินภารกิจเพื่อการขับเคลื่อนเรือ่ งความปลอดภัยบนถนน (Road safety) ให้สอดคล้องดังทีส่ หพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ Global Road Safety Partnership ได้เชิญชวนให้สมาชิกสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ประจ�ำประเทศเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวอันจะเป็นการลดความสูญเสียของมวลมนุษยชาติ จึงจัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวกกันน็อค”
มุ่งเน้นให้บุคลากรและอาสายุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส�ำคัญกับการใส่หมวกกันน็อค รวมทั้งสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาในการไม่ใส่
หมวกกันน็อคขณะขับขีร่ ถจักรยานยนต์ โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพือ่ เป็นการเริม่ ต้นและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน เจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย
ใส่หมวกกันน็อค 100 % เพื่อเป็นแบบอย่างแก่อาสายุวกาชาด อาสาสมัครกาชาด และประชาชนทั่วไป

หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณท�ำได้ ครั้งที่ 5
ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุวกาชาด และ
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
อะราเบล่า สิตานัน เกรโกรี่ Miss Talent Yanhee Presenter 2018 ศิลปินดารา
กุลบุตร-กุลธิดากาชาด พร้อมด้วยอาสายุวกาชาด จากชมรมวิทยาลัยเทคโนโลยี
ตั้งตรงจิตรพณิชยการ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ร่วมกิจกรรม
หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณท�ำได้ ครั้งที่ 5
จัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกูช้ พี ฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒสิ ภา
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่าย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ยื่นข้อเสนอ “Smart City : เมืองปลอดภัย
คนปลอดภัย” ต่อ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้ผู้ขับขี่
หยุดรถตรงทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชน และชะลอก่อนถึง
ทางแยก ทางข้าม สร้างจิตส�ำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน
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ประชาชนในเขตสู้รบหร ือที่มีความขัดแย้งควรได้รับการฉีดวัคซีนโคว ิด-19
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบ
มีความเสี่ยงที่จะเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19
ในจ�ำนวน 25 ประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีน
ต�่ำที่สุดในโลกพบว่าเกินครึ่งที่อยู่ในสถานการณ์
ความรุนแรงและการสู้รบ
Sophie Sutrich หัวหน้าทีมจัดการโรคติดเชือ้
ไวรัสโควิด-19 ของ ICRC กล่าวว่า “เป็นเวลา
กว่าสองปีแล้ว แม้จะมีความพยายามจากทุกฝ่าย
แต่ก็ยังหลีกเลี่ยงข้อเท็จจริงไม่ได้ว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาดยังไม่จบสิ้นลง และเชื้อกลายพันธุ์
ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อการกลับไปใช้ชวี ติ อย่างปกติ
ของทุก ๆ คน รวมทั้งยังเป็นภัยที่ร้ายแรงถึงชีวิต
อีกด้วย เชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนแสดงให้เห็น
แล้วว่าจะเกิดอะไรขึน้ บ้างหากประชาชนกลุม่ ใหญ่
ไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน จะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ จ�ำนวนและ
การกลายพันธุท์ ไี่ ม่มวี คั ซีนตัวไหนสามารถยับยัง้ ได้
การควบคุ ม เชื้ อ ไวรั ส ที่ มี อ ยู ่ แ ละในอนาคตที่
อาจเกิดขึ้นมาใหม่จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราลงทุน
กับระบบสาธารณสุข และทุกคนต้องได้รับวัคซีน
รวมถึงประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ ยี่ งั มีการสูร้ บอีกด้วย”
องค์การอนามัยโลกประเมินว่า การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้ประชากรโลกเกือบ
15 ล้านคนต้องเสียชีวิต สถิติดังกล่าวนี้สะท้อนถึง
ความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการท�ำให้วคั ซีนเข้าถึงทุกคน
บนโลก รวมทั้งการลงทุนในระบบสาธารณสุข
ความขัดแย้งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อระบบสาธารณสุข
และท�ำให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถูกท�ำลาย
ICRC ได้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพืน้ ทีก่ ารสูร้ บด้วยการช่วยให้ขา้ มเข้าไป
ยังพืน้ ทีป่ ลอดภัยในแนวหน้า เพือ่ เข้ารับการฉีดวัคซีน
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ผ่ า นการท� ำ งานด้ า นมนุ ษ ยธรรมที่ เ ป็ น กลาง
และช่วยเหลือในด้านการขนส่งวัคซีนที่ต้อง
อยูใ่ นระบบรักษาอุณหภูมเิ ฉพาะ หลายประเทศทีม่ ี
การสูร้ บจะมีขอ้ ท้าทายหลายอย่าง เช่น การขนส่ง
การจัดเก็บแบบรักษาอุณหภูมิ การขาดแคลนไฟฟ้า
ประชาชนมีสขุ ภาพไม่แข็งแรงเนือ่ งจากเข้าไม่ถงึ บริการ
ด้านสุขภาพ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ไม่ปลอดภัย รวมถึง
ระบบเครือข่าย ถนนหนทางที่ยากล�ำบากและ
ไม่ได้รับการพัฒนา
บ่อยครั้งในพื้นที่มีความขัดแย้ง บุคลากร
ทางการแพทย์จะถูกโจมตีหรือถูกบังคับให้ออก
จากพื้นที่ เมื่อแพทย์และพยาบาล คลินิก และ
โรงพยาบาลทีพ่ วกเขาท�ำงานไม่ได้รบั การคุม้ ครอง
จากกลุม่ ที่ทำ� การสูร้ บ ชุมชนย่อมได้รับผลกระทบ
ตามมา นั่นหมายความว่าประชาชนถูกทอดทิ้ง
ให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ยิ่งไม่ต้องพูดเรื่องของ
การเข้าถึงวัคซีนโควิด-19

ICRC ท�ำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อให้วัคซีน
เข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบาง ด้วยการท�ำงาน
ร่วมกับพันธมิตรอื่น ๆ ในกลุ่มองค์กรกาชาด
ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนในพื้นที่
ที่มีการสู้รบ ยกตัวอย่างเช่น
โคลัมเบีย ICRC ได้เจรจาให้ทีมวัคซีน
สามารถเข้าถึงชุมชนที่อยู่ภายใต้เขตคุ้มครอง
ของกลุม่ ติดอาวุธ เพือ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
เมี ย นมา ICRC ให้ ก ารสนั บ สนุ น
การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสถานบริการ
ด้านสุขภาพตามแนวชายแดน
โมซัมบิก ICRC สนับสนุนการขนส่งวัคซีน
และทีมวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่
มีความขัดแย้งในตอนกลางของประเทศ และ
ในจังหวัด Cabo Delgado ทีต่ งั้ อยูท่ างตอนเหนือ

เหล่ากาชาดจังหวัดและกิง
่ กาชาดอ�ำเภอ

พังงา

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือครอบครัว
นางภัทราวรรณ เพ็ญอุดร ผู้ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เลย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เยี่ยมผู้ป่วย
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน 2 ราย ซึง่ ป่วยด้วย

น่าน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบบ้านกาชาด

ชลบุรี

ประจวบคีรีขันธ์

โรคเบาหวานและระบบทางเดินปัสสาวะ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ในพื้นที่อ�ำเภอเชียงคาน

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอสัตหีบ มอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จ�ำนวน 11 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลสัตหีบ

และต�ำบลภูตาหลวง เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการด�ำรงชีวิตต่อไป

ในโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผยู้ ากไร้ ผูพ้ กิ าร ประจ�ำปี
2565 จ�ำนวน 3 หลัง ในเขตพื้นที่ต�ำบลแม่จริม อ�ำเภอแม่จริม

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ
ปราณบุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางบุญพา
ทัพไชย อายุ 65 ปี ผูด้ อ้ ยโอกาสและป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ณ
บ้านเลขที่ 551/15 หมู่ที่ 6 ต�ำบลปราณบุรี
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สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานค�ำขวัญ

รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ปี 2564

“วันแม่แห่งชาติ” ปี 2565

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พั น ปี ห ลวง พระราชทานค� ำ ขวั ญ วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี
2565 ว่า “พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบ
ยากจักหา ประพฤติดดี ว้ ยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน”
ติดตามความก้าวหน้าโครงการว ิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์

Botulinum Antitoxin type A และ type B

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นางสาวราตรี บุตรเนตร
นางสว่างศรี ช้างเผือก และนางสาวดรุณี ติรณสวัสดิ์
อาสากาชาดสภากาชาดไทย นายยูเซฟ บาราดี และนายนัฐดนัย
ยูฮันงาะ อาสายุวกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาด ส�ำนักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณ
แก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคม
ดี เ ด่ น และเชิ ด ซู เ กี ย รติ อ าสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่งคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจ�ำปี 2564
เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย
ปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ประธานแผนงานสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นายแพทย์นคร
เปรมศรี ผู้อ�ำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและ
ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการวิจยั และผลิตผลิตภัณฑ์ Botulinum
Antitoxin type A และ type B ที่ผ่านการทดสอบถึงระดับ Preclinic
ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมีสถาบันวัคซีนเป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยร่วมด�ำเนินการและผูท้ ำ� วิจยั หลัก
ผลิตภัณฑ์ Botulinum Antitoxin ใช้รักษาหรือต้านพิษจากแบคทีเรีย
Clostridium Botulinum ในอาหารที่มีการหมักดองในสภาวะที่ไม่เหมาะสม
ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดสามารถ
ผลิตได้ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ
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