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นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ดร.อภิชัย จันทรเสน ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
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นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายกฤษฎา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการผู้แทนภาค 12 ภาค
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ผู้อํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์
พลโท นายแพทย์อํานาจ บาลี
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้อํานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อํานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทรงดํารงตําแหน่งสภานายกิาสภากาชาดไทย 
นับตัง้แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2499 สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ในปี 2565 นับเป็นปีมหามงคลยิ่งในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี 
 นับแต่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกา
สภากาชาดไทย ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาด       
และสภากาชาดไทย ได้แก่ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การจัดหาโลหิตให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผูป่้วย การส่งเสรมิคณุภาพชวีติ โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุและการสงเคราะห์ประชาชนผูท้กุข์ยากและผูท่ี้เดอืดร้อน
ทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ พระองค์ได้          
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วยพระองค์เอง ณ ห้องประชุม ตึกบริพัตร 
เพื่อทรงติดตามการดําเนินงานของสภากาชาดไทย และพระราชทานแนวพระราชดําริในการดําเนินงานอย่างละเอียด 
ซึ่งประกอบด้วย ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด การให้ความช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส การผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาล การให้สถานทีพ่กัรกัษาเมือ่ยามเจบ็ป่วยและต้องได้รบัการรกัษาอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการพืน้ฐาน 
7 ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ลําเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และ
ความเป็นสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสภากาชาดไทยด้วย
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พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

และทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี
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 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย ทรงให้ความสําคญั
กบัสขุภาพของประชาชน โดยเสดจ็ฯ พร้อมพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
เพื่อทรงเยี่ยมและทรงเปิดอาคารพักฟื้นสําหรับผู้ป่วยท่ีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย ท้ัง 2 แห่ง คือ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่เจ็บป่วยเท่านั้น          
ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างอาคารที่พักสําหรับเด็กกําพร้า สถานศึกษาการพยาบาล ปัจจุบันคือ 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เช่น อาคารวชิรญาณวงศ์ และอาคารวชิรญาณ-
สามัคคีพยาบาร

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2505 เสด็จฯ ไปทรงเปิดสถานพักฟื้น “สวางคนิวาส” สถานพักฟื้นผู้ป่วยแห่งแรกของสภากาชาดไทย

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2511 เสด็จฯ ไปทรงเปิดตึกบรมราชเทวี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
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วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2526 เสด็จฯ ไปทรงเปิดตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2532 เสด็จฯ ไปทรงเปิดตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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 พระองค์ทรงเหน็ว่าปัญหาของโรคทีเ่กดิขึน้กบัสตรทีัว่โลกส่วนใหญ่เสยีชวีติด้วยโรคมะเรง็เต้านม ศนูย์สริกิติิบ์รมราชินนีาถ				
(ศูนย์มะเร็งเต้านม)	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย จึงได้จดัตัง้ข้ึนโดยพระราชเสาวนย์ี สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย ว่า “ฉันอยากให้ศูนย์ฯ	นี้	 เป็นที่พึ่งของผู้หญิง”  
เพื่อการรักษามะเร็งเต้านม และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จํานวน 2 ล้านบาท สนับสนุนการดําเนินการจัดตั้ง
ศนูย์สริกิต์ิิบรมราชนินีาถ	(ศนูย์มะเรง็เต้านม)	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย เพ่ือเน้นการบริการ การตรวจรกัษา
โรคมะเร็งเต้านมในสตรีให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และพระองค์ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิด
ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548
 ปัจจบุนัศูนย์สริิกติิบ์รมราชินนีาถฯ เป็นศนูย์การรักษาระดับนานาชาติท่ีมชีือ่เสียง มผีลงานการรักษาและการวจัิยทีส่ามารถ
นําไปอ้างอิงได้ เป็นแหล่งฝึกอบรมแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นับเป็นศูนย์การรักษา  
ที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่ทัดเทียมระดับโลก

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2546 เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานแสดงแบบเสื้อการกุศล Gliterring Balestra
เพื่อหารายได้จากการจัดงาน สมทบการจัดตั้งศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (ศูนย์มะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโอเรียนเต็ล
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	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ทรงพระกรุณา			
โปรดเกล้าฯ	ให้	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	เสดจ็ฯ	แทนพระองค์
ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 วนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย 
เสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปทรงประกอบพธิวีางศิลาฤกษ์อาคาร “ภมูสิิริมงัคลานุสรณ์” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ สูง 29 ชั้น ประกอบด้วยศูนย์และหน่วยบริการต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการฉุกเฉิน ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์หัวใจ 
ศูนย์ผ่าตัด ศูนย์ปฏิบัติการกลาง และหน่วยบริการผู้ป่วยนอกเวลา เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ (Excellence Center) ซ่ึงเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีรองรับผู้ป่วยท่ีมารับการรักษาได้เพ่ิมมากข้ึนและผู้ป่วยทีจ่าํเป็น
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์รุ่นใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการในระดับสากล ให้ออกมารับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
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 ในการดาํเนนิงานทีต้่องใช้งบประมาณจาํนวนมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชดํารัสกับผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ว่า “เป็นห่วงว่า
กาํลังคนทางการแพทย์	ทัง้แพทย์และพยาบาลจะมไีม่เพยีงพอ	เพราะตกึทีส่ร้างขยายงานเยอะ	และอาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์
น่าจะเป็นอาคารท่ีมีความสง่างาม	 ต้องใช้งบประมาณเป็นอย่างมากในการดูแลอาคาร” หลังจากนั้นมีผู้บริจาค ห้างร้าน 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐัและเอกชน ให้การสนบัสนนุจํานวนมาก และการระดมทนุเพือ่ให้อาคารนีบ้รรลวุตัถปุระสงค์สามารถ
ดําเนินไปได้อย่างราบรื่น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างอย่างหาท่ีสุดมิได้สําหรับประชาชนที่จะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป
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 พระราชกรณียกิจท่ีได้นํามาเผยแพร่นี้เป็นพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่อพยพหนีภัย
ความไม่สงบภายในประเทศ เข้ามาในเขตชายแดนประเทศไทย กล่าวคือ เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2522 จังหวัดตราด
ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือมายังสภากาชาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า อาหาร และ
ของใช้ทีจ่าํเป็น เนือ่งจากมชีาวกมัพชูาอพยพลีภ้ยัเข้ามาเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงเลขาธกิารสภากาชาดไทยในขณะนัน้ (ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์) ได้นําความกราบบังคมทูลอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย และสภานายิกา
สภากาชาดไทยโดยลําดับ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงตัดสินพระราชหฤทัยทันที
โดยทรงคํานงึถงึมนษุยธรรมซึง่เป็นข้อที ่1 ของหลกัการพ้ืนฐาน โดยเสด็จฯ ไปเพ่ือทรงเยีย่มผู้อพยพชาวกมัพูชาเป็นการฉกุเฉนิ 
เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 คราแรกทางจังหวัดได้จัดผู ้อพยพส่วนหนึ่งท่ีอยู ่ในสภาพดีมารวมกันที่โรงเรียน
บ้านไม้รดู เพือ่เฝ้าทลูละอองธลุพีระบาท รบัเสดจ็ เมือ่ทอดพระเนตรเห็นแล้วไม่ตรงตามสภาพท่ีรายงานไป จึงมพีระราชเสาวนย์ี
ให้หาข้อเท็จจริง รวมความได้ว่าผู ้ลี้ภัยส่วนใหญ่รวมตัวกันอยู ่ที่เขาล้าน ที่อยู ่ไม่ห่างไปนัก จึงมีพระราชเสาวนีย์กับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น (นายปัญญา ฤกษ์อุไร) ว่า “ฉันคิดว่าฉันอยากจะไปดูด้วยตนเอง	จะได้วางแผนช่วยเหลือได้ถูก	
และฉนัอยากเหน็คนตกทกุข์ได้ยากเหล่านัน้ด้วย	ฉนัจะไปดทูีต่ัง้ศนูย์บรรเทาทกุข์ของสภากาชาดไทยทีเ่ขาล้านด้วยตนเอง” 
ขณะนัน้เป็นฤดฝูน พืน้ดนิบางแห่งแฉะเป็นโคลน แต่พระองค์ก็เสด็จฯ ไป
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 เมื่อทอดพระเนตรเห็นชาวกัมพูชาอพยพซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุ ส่วนเด็กมีสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด พ่อ
แม่ตายระหว่างทาง เด็กเล็กจํานวนมากขาดอาหาร เด็กอ่อนบางรายถูกทิ้งไว้ตามลําพังบนพื้นดินที่เป็นโคลน และเต็มไปด้วย
ขยะมูลฝอย เป็นที่น่าสังเวชใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ผู้อพยพอยู่ในสภาพที่ซูบผอม อดอยาก หิวโหย บางรายมีแต่หนังหุ้ม
กระดูก นอนเจ็บป่วยอยู่กับพื้นดิน จึงมีพระราชดํารัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น (นายปัญญา ฤกษ์อุไร) ว่า “ให้จัดตั้ง
ศูนย์เขาล้าน	ถ้าหากศูนย์เขาล้านไม่เสร็จ	จะไม่เสด็จฯ	กลับ” ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจึงได้สั่งการให้ทุกฝ่ายรีบจัดทําศูนย์ฯ 
ขึ้นให้เสร็จภายในวันนั้น ดําเนินการจัดตั้งโดยใช้เต็นท์เป็นศูนย์ชั่วคราวเพื่อเป็นที่พักพิงของผู้อพยพ พยายามใช้วัสดุที่จัดหาได้
ในบริเวณใกล้เคียง เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก วัสดุก่อสร้างบางอย่างก็จัดหาซ้ือด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ส่วนเสาธงนั้น
ใช้ตดัต้นสนจากบรเิวณริมหาดมาเพ่ือตดิตัง้ธงชาตแิละธงกาชาด เมือ่พระองค์ทอดพระเนตรเหน็ธงชาตแิละธงกาชาดขึน้สู่ยอดเสา 
ถึงจะเสด็จฯ กลับ
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 ศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน ได้ดําเนินงานจนเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีผู้แทนจากหลายประเทศ
เดนิทางไปเยีย่มชมกิจการ และมผีูท้ลูเกล้าฯ ถวายเงนิและสิง่ของเพือ่สนบัสนนุการดาํเนนิงานของศนูย์ฯ ต่อมาเมือ่สถานการณ์
คลีค่ลาย มปีระเทศท่ี 3 รบัชาวกัมพชูาอพยพเพือ่ไปดแูลต่อ และเมือ่สถานการณ์ของประเทศกัมพูชาสงบ ผู้อพยพบางส่วนเดินทาง
กลับประเทศ ศูนย์สภากาชาดไทย	บ้านเขาล้าน	จึงปิดลงเมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	พ.ศ.	2529

 ศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน ตําบลไม้รูด อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จัดต้ังตามพระราชเสาวนีย์และ
พระราชดําริขององค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ท่ีต้องเร่งดําเนินการ เช่น 
การฉดีวัคซนีป้องกนัโรค การจัดและแจกจ่ายอาหารสําหรับผู้อพยพจํานวนนบัแสนคน และการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
ท้ังหลาย นอกจากจะช่วยเหลอืผูล้ีภ้ยัชาวกมัพชูาจาํนวนมากให้รอดชวีติ ยงัเป็นมาตรการทีส่่งผลทางอ้อมให้พสกนกิรชาวไทย ได้รบั
ความสงบร่มเยน็ไปด้วย การจัดให้ผูอ้พยพอยูร่วมกนัเป็นหลกัแหล่ง มกีารดูแลเรือ่งอาหารและสขุภาพด้วย นอกจากนีมี้พระราชดํารสั
ให้จัดตัง้โรงฝึกอาชพี อกีทัง้พระราชทานครแูละอาสาสมคัรไปฝึกสอนวชิาชพี และทรงส่งเสรมิให้ปลกูพชืผกั เลีย้งปลาเป็นอาหาร
สาํหรับการดํารงชีพ และเดก็กําพร้าได้มโีอกาสเรียนหนงัสือ ทรงติดตามการดําเนนิงานของศนูย์ฯ อย่างใกล้ชดิ พระองค์ได้เสดจ็ฯ ไป
ที่ศูนย์ฯ อีกหลายครั้ง ตลอดระยะเวลาหลายปี โดยเสด็จฯ พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอารักขา 
รวมถึงทรงวางแผนจัดการความสงบเรียบร้อยของศูนย์ฯ ด้วย
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 ต่อมาในปี 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกา				
ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย มีพระราชดําริให้สภากาชาดไทยจัดสร้างอนุสรณ์สถานข้ึนเพ่ือน้อมสํานึกในพระมหากรณุาธคิณุ 
ท่ีมีต่อผู ้อพยพชาวกัมพูชาจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
เฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินีนาถ	สภานายิกาสภากาชาดไทย ขึ้น เพื่อใช้เป็นอาคารแสดงประวัติ
ความเป็นมา ตลอดจนจัดแสดงสิ่งของ ภาพถ่ายท่ีเกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพและค่ายอพยพ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ศาลาราชการุณย์”	และได้เสด็จฯ ไปทรงเปิด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

 การที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเข้ามาอาศัยในแผ่นดินไทย และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ทําให้องค์กรระหว่างประเทศ
หลายองค์กรต่างยกย่องสรรเสรญิ	โดยได้ทลูเกล้าฯ	ถวายรางวลัปริญญาดุษฎบีณัฑิตกิตติมศกัด์ิ	และใบประกาศเกยีรตคิณุ
ต่าง	ๆ	เป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้เป็นที่แพร่หลายกว้างขวางต่อไปอีกด้วย
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	 “ศาลาราชการณุย์”	พพิธิภณัฑ์เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้า	ฯ	พระบรมราชินนีาถ	สภานายกิาสภากาชาดไทย	
อนุสรณ์สถานที่น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา เป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงความเป็นมา 
ส่ิงของภาพถ่าย รวมทั้งหุ ่นจําลองขนาดเท่าของจริงที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพและค่ายผู ้อพยพ เป็นแหล่งเรียนรู ้ถึง
ความโหดร้ายของสงครามทีก่่อให้เกดิความสญูเสยีมากมาย ทัง้ความยากลาํบาก อดอยาก หวิโหย บาดเจบ็ ล้มตาย การพลัดพราก
จากแผ่นดินเกิด พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็นแหล่งท่ีแสดงให้ท่ัวโลกได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่มีต่อผู้อพยพ
ชาวต่างชาติให้ได้เข้ามาพักพิง อาศัยหลบภัยสงคราม ตลอดจนเป็นดินแดนที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมอีกหน้าหนึ่ง
ของสภากาชาดไทยและประเทศไทย ทําให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ 
 ที่มาของการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่กล่าวมานี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวกัมพูชาอพยพ
จํานวนมากรอดชีวิตมาได้ หากแต่ยังส่งผลทางอ้อมแก่พสกนิกรชาวไทยให้ได้รับความสงบร่มเย็นไปด้วยเพราะพระบารมี 
จากพระราชกรณียกิจนี้ย่อมเป็นท่ีประจักษ์ว่า นํ้าพระราชหฤทัยของพระองค์ทรงเปี ่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ และภารกิจของสภากาชาดไทยยังคงดําเนินต่อไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
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 บทพระราชทานสัมภาษณ์ของพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั	เมือ่คร้ังทรงดํารงพระราชอสิริยยศ สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานสัมภาษณ์ เล่าเหตกุารณ์ชาวกมัพูชาอพยพหนภียัมาพึง่พระบรมโพธสิมภาร 
เมื่อปี 2522 โดยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะ   
เฝ้าทูลละอองธลุพีระบาท ขอพระราชทานสมัภาษณ์ เม่ือวนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เกีย่วกับพระราชกรณยีกจิของสภานายกิา
สภากาชาดไทย ซึง่เป็นเรือ่งราวทีเ่ป็นประวตัศิาสตร์หน้าหนึง่ของสภากาชาดไทยในด้านมนษุยธรรม ทีไ่ด้รับพระมหากรณุาธคิณุ
จากพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงให้ความสําคัญและทําให้นานาประเทศทั่วโลกต่างยกย่องสรรเสริญ     
และรู้จักสภากาชาดไทยมากยิ่งขึ้น
	 กราบบังคมทูล	 : ขอพระราชทานพระมหากรุณาเล่าถึงสถานการณ์ในช่วงปี 2522 เวลานั้นกัมพูชาอพยพเข้ามาใน
บริเวณชายแดน จังหวัดตราด เมื่อสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบข่าวเร่ืองนี้แล้ว เสด็จฯ ไปปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในเบื้องต้นครั้งแรก พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดาํรสั	 :  ครัง้แรกทีเ่สด็จฯ ไม่ได้ตามเสดจ็ฯ ไปด้วย ไปคร้ังต่อมาก็พบว่าในตอนแรกไม่มีการตัง้รบัป้องกันใด ๆ 
บรเิวณชายแดนทัง้สิน้ กมัพูชาทีอ่พยพมามสีภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจทีแ่ย่มาก พบว่ามกีารล้มตายเป็นจํานวนมากในบรเิวณนัน้ 
พื้นที่ทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ท่ีติดริมทะเลท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา ยังเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ มีเพียงศูนย์ของสภากาชาดเท่านั้น และ
มีการยิงข้ามเขตเข้ามาในแดนไทยด้วย กระสุนตกมาในไทยทั้ง 2 กรณี เหตุการณ์ช่วงนั้นไม่ดีเลย
	 กราบบังคมทูล		:  ทรงพระวิตกในเรื่องสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของค่ายหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดาํรสั		 :  วติกมาก เพราะถนนท่ีไปคลองใหญ่มขีนาดเลก็มาก ตดิกบัเนนิเขาท่ีสลบัซบัซ้อน เป็นเหตใุห้ฝ่ายตรงข้าม
แทรกซึมโจมตี จะให้ย้ายที่ตั้งก็ไม่ได้ เพราะนโยบายระบุไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชนินีาถ ทรงเรยีกข้าพเจ้าเข้าไป และพระราชทานนโยบายในการจดัการระวงัป้องกนั รกัษาปกป้องชวีติของชาวกมัพชูาทีเ่ข้ามา
พึง่พระบรมโพธสิมภาร จดัค่ายต่าง ๆ  ให้เรยีบร้อย รวมทัง้คุม้ครองเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตังิานอยูใ่นศูนย์ของกาชาด และเข้าไปพฒันา
ภูมิประเทศให้ปลอดภัยจากการโจมตี หรือแทรกซึมอย่างที่บอก เนื่องจากเคลื่อนย้ายผู้อพยพไม่ได้ จึงต้องมีการวางแผน
ต้ังรับทุกวิธี มีการขุดบังเกอร์วางทหารป้องกันทุกด้าน และมีการจัดหมู่บ้านกัมพูชาอพยพเป็นเหมือนหมู่บ้านป้องกัน 
ช่วยควบคุมชาวอพยพ เพราะในกลุ่มผู้อพยพนี้จะมีกลุ่มพวกแทรกซึมแฝงอยู่ พวกนี้จะเอาปืนไปซ่อนก่อนเข้ามาอยู่ในค่าย 
แล้วมีการยิงติดต่อกันกับฝั่งโน้น
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	 กราบบังคมทูล		:  สภาพความเป็นอยู่ รูปร่างหน้าตาของผู้อพยพเป็นอย่างไรบ้าง พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดํารัส		 :  แย่มาก อิดโรย ผอมมาก ตอนแรก ๆ พบศพมากมายที่ฝังเอาไว้
	 กราบบังคมทูล		:  หน่วยที่เข้าปฏิบัติครั้งแรกเป็นกองกําลังหน่วยใด พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดํารัส		 :  มหีน่วยนาวกิโยธนิคอยรกัษาความสงบอยูแ่ล้ว แต่กน็าํหน่วยของทหารมหาดเลก็ไปสมทบประมาณ
หมวดหรือสองหมวด ตอนแรกก็ไปปลูกเต็นท์ เอาทหารเข้าไปรับผิดชอบในค่าย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ก็เสด็จฯ ไปบ่อย และมี 
UN มาช่วยอีกแรงด้วย แต่ตอนนั้นก็มีปัญหาบ่อย เช่น มีการแทรกซึมของแจกอะไรที่ให้โดยไม่มีการควบคุม เช่น ผ้า พลาสติก
จะกลายเป็นยุทธปัจจัยให้ฝ่ายตรงข้ามไป เคยเห็นผ้า RED CROSS ไปอยู่ที่เขมรแดง ตอนนั้นทางหน่วยเราก็ไปช่วยด้านขวัญ
และกําลังใจ เพราะเจ้าหน้าที่ของกาชาดเป็นผู้หญิง
	 กราบบังคมทูล		:  เวลาเสด็จพระราชดําเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เครื่องบินพระที่นั่งไปลงที่ใด พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดํารัส		 :  ไปลงที่จันทบุรี แล้วก็ต่อรถ
	 กราบบังคมทูล		:  สําหรับราษฎรไทยในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนทางด้านใดบ้าง พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดํารัส		 :  ราษฎรในพืน้ทีค่ลองใหญ่ ส่วนมากจะยากจน เขากน้็อยใจว่าทาํไมดูแลแต่ชาวกมัพูชา ในขณะทีเ่ขา
ไม่มีอะไรเลย นี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างท่ีต้องพูดคุยกับเขา พูดถึงการทํางานของฝ่ายเรา เราถือว่าฝึกไปในตัวด้วย สมัยนั้น
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ โปรดให้จัดกําลังพลที่พูดเขมรได้เข้าไปหาข่าว และช่วยเหลือผู้อพยพที่เดือดร้อน การเดินทางสมัยก่อน
เราก็เดนิทางจากกรงุเทพฯ โดยรถยนต์ ไปผ่านชลบรีุ ระยอง จนัทบรุ ีหยดุเตมิน้ํามนั เข้าตราดแล้วไปยงัเขาล้าน บางทจีากเขาล้าน
นั่งรถยนต์ที่จังหวัดจัดให้ไปอําเภอคลองใหญ่ ที่พูดคุยกับคนไทย แต่ไปเป็นขบวนไม่ได้ ต้องระวังการถูกยิงโจมตี เลยต้อง
ปล่อยรถออกไปทีละคัน คันละ 5 นาทีบ้าง 10 นาทีบ้าง
	 กราบบังคมทูล		:  ขอพระราชทานกราบบังคมทูลถามว่าในทะเลมีกองกําลังทางเรือหรือเจ้าหน้าที่บ้างหรือไม่ 
พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดํารัส		 :  มีตํารวจตระเวนชายแดนมารักษาการบนเรือ เวลาเสด็จพระราชดําเนิน จะมีการต้ังรับเป็นชั้น ๆ 
จากถนนจนถึงเขาล้าน ทางเรามีเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันแต่ไม่ค่อยตอบโต้ ต้องอยู่อย่างอดทน ยิ่งพื้นที่ต้ังรับของเราขัดต่อ
วชิาการทหารอยูแ่ล้ว เราอยูใ่นพืน้ทีต่ํ่าไปเปิดศนูย์กาชาด ซ้ํายงัต้ังอยูห่น้าเขาล้านแทนทีจ่ะอยูห่ลังเขาล้าน ก็เป็นทีโ่ต้เถยีงกันมาก
	 กราบบังคมทูล		:  คุณหญิงส่าหรี แพทยกุล เล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวพระราชทานไซเรน 1 เครื่อง 
เป็นสัญญาณเตือนภัยถ้ามีการยิง จะพากันออกไปริมทะเลก็มีการซ้อม 2-3 ครั้ง พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดํารัส		 :  สมยันัน้มกีารซ้อมกนับ่อย การวางกาํลังของฝ่ายตรงข้ามมกีารเผชญิหน้าอยูต่ลอดเวลา เขาจะได้เปรียบ 
สมัยนั้นเราต้องคอยระวังอย่างเดียว เพราะไม่ต้องการให้เกิดการขัดแย้ง ขยายรุนแรงไปถึงสงครามระหว่างประเทศ 
แต่เรากมี็วธิคีวบคมุ คือ ควบคมุกลุม่คนท่ีก่อเรือ่งให้ยุง่ มเีคอร์ฟิวควบคมุไม่ให้ออกจากบ้าน ตัง้แต่อาทติย์ตกดนิถงึเช้า แต่กม็กีาร 
ฝ่าเคอร์ฟิวตลอด และมักจับได้ แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ไม่ให้มีการปฏิบัติรุนแรง ถ้าเป็นสมัยก่อนคนที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
จะถูกยิงทิ้ง แต่เราไม่ทํา ก็ต้อนให้กลับมา ในจํานวนผู้อพยพจะมีพวกเขมรแดงปะปนเข้ามาด้วย มีการฝังอาวุธก่อนเข้ามา
ในค่าย มีการขุดเอาปืนมายิง
 กราบบังคมทูล		:  โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากภูมิประเทศมีมากหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดํารัส		 :  มีมาก โดยเฉพาะโรคมาเลเรียเป็นกันเยอะมาก และโรคทางเดินอาหาร แต่แรก ๆ จะเป็นประเภท
แขนขาขาดเยอะมาก จนต้องมีห้องผ่าตัด นอกนั้นก็มีโรคขาดอาหาร นิวมอเนีย เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานจะเจ็บป่วยกันมาก 
ตวัข้าพเจ้าเองกป่็วยบ่อย ๆ  แต่สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ ไม่ทรงประชวร เสด็จฯ ไปประทับท่ีนัน่หลังจากท่ีมพีระตาํหนกั สมยันีค้งพงั
หมดแล้วกระมัง ส่วนเรือนพักของผู้อพยพน้ัน พูดในทางทฤษฎีว่าใช้แรงงานของผู้อพยพเอง แต่ทางปฏิบัติเขาจะไม่ทํา 
ทั้ง ๆ ที่เป็นที่พักของเขาเอง ตอนหลังนี้เขาถูกเลี้ยงอย่างเอาใจมาก
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	 กราบบังคมทูล		:  ปัญหาของการบริหารมีบ้างหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า 
	 พระราชดํารัส		 :  มเีหมือนกนั พูดกนัไม่รู้เรือ่ง ต้องใช้ล่ามทหาร และล่ามของ นย. ด้วย บางทพีดูแล้วไม่ยอมเข้าใจก็มี 
พวกนี้ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการทํางาน ทําให้เราต้องทํางานด้วยความอดทนด้วย มีเด็กมาเกิดที่ค่ายนี้มาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ 
พยายามทาํให้ค่ายนีเ้ป็นค่ายอพยพตัวอย่าง จัดให้มกีารศกึษาการฝึกอาชีพ มสีถานเลีย้งดเูดก็ก่อนวัยเรยีน แต่หนกัใจท่ีต้ังของเรา 
ข้าศึกจะไม่แสดงสิ่งปลูกสร้างของเขาให้เห็น ซึ่งตรงข้ามกับเรา สิ่งก่อสร้างจะเห็นได้เด่นชัด ตอนหลังมีการสร้างบังเกอร์
ไว้ป้องกัน
	 กราบบังคมทูล		:  ขอพระราชทานมหากรุณาทรงเล่าถึงพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง พระพุทธเจ้าข้า
	 พระราชดาํรสั		 :  หลวงพ่อแดง เป็นพระพทุธรปูหล่อด้วยทองเหลอืง สมเดจ็พระนางเจ้าฯ ทรงเหน็ว่าผูอ้พยพมคีวามทกุข์ 
ไม่มีที่พึ่ง พระอาจารย์สมชายถวายหลวงพ่อแดงให้กับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ และโปรดให้อัญเชิญไปไว้ในค่าย ให้หันหน้า
ไปข้างกัมพูชาจะได้ไม่ยิง แล้วมีการสวดมนต์ตอนเย็น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงให้มีการสวดมนต์ตอนเย็น บทสวดสรรเสริญ
พระรตันตรยั โดยทีส่มเดจ็ ฯ จะเสดจ็ฯ ไปจดุเทยีนในตอนเยน็ มกีารอดัเทปสวดมนต์ ถ้าท่านเสดจ็ฯ มา เขากม็าสวด แต่ถ้าสมเดจ็ ฯ 
ไม่อยู่ ก็ไม่มา ปกครองยาก ท่ีน่าสงสารก็มี ที่ตุกติกก็มี ท้ังอ่อนแอและแข็งแรง มีท้ังแหล่งอบายมุขมากมาย แล้วก็ต่อรองเก่ง 
ต้องคอยดูแล บางครั้งเวลาแจกของต้องเอาทหารมาคอยดูว่าใครรับหรือยัง พวกนี้จะทําให้ส่ิงของบางอย่างตกไปอยู่ในมือ
ฝ่ายตรงข้ามได้ เช่น ผ้าต่าง ๆ ที่มีตราของ UN ไปโผล่อยู่ฝั่งโน้นก็มี
	 กราบบังคมทูล		 :  ทราบเกล้าฯ ว่า ในระหว่างเสด็จพระราชดาํเนนิในพ้ืนทีเ่คยเสด็จฯ ไปในบริเวณท่ีฝังศพ พระพทุธเจ้าข้า
	 พระราชดํารัส		 :  เคยตกลงไปในที่เขาฝังศพ เปลี่ยนเสื้อไม่ได้ ก็อยู่อย่างนั้นทั้งคืน
	 กราบบงัคมทูล		 :  เป็นพระมหากรณุาธคุิณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาทีสุ่ดมไิด้ ทีท่รงพระกรณุาพระราชทานสมัภาษณ์
ในโอกาสนี้ พระพุทธเจ้าข้า
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	 พระราชกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของหน่วยงานต่าง	ๆ	ของสภากาชาดไทย	

	 วันท่ี	20	กนัยายน	พ.ศ.	2498 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทอดพระเนตรกิจการ
ภายในเรือพระราชทานเวชพาหน์ ในโอกาสท่ีเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ณ อนสุรณ์ดอนเจดย์ี จงัหวดัสพุรรณบุร ีโดยเรอืพระราชทานเวชพาหน์นี ้พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2498 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร 
เพื่อใช้บรรเทาทุกข์และรักษาประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
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 วันที่	24	มีนาคม	พ.ศ.	2508 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย เสดจ็ฯ พร้อมด้วยสมเดจ็
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขตัตยิราชนาร ีไปทรงเยีย่มสถานกีาชาดที ่10 หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรกจิการต่าง ๆ  
ในสถานีกาชาด และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบํารุงกิจการต่าง ๆ ของสถานีกาชาดที่ 10 

	 วันที่	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2510 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงประกอบพธิี
เปิดสถานีกาชาดที่ 11 “วิเศษนิยม” ณ ตําบลบางหว้า อําเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) และทรงเยี่ยมกิจการภายในสถานีกาชาดที่ 11 ด้วย
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	 วันที	่6-27	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2516 กองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสันนบิาตสภากาชาด จัดการประชมุ ASEAN 
RED CROSS เรือ่ง	“บทบาทของสภากาชาดปัจจบุนัในงานสังคมสงเคราะห์” ณ ตึกอํานวยนรธรรม สภากาชาดไทย ผู้เข้าประชมุ
ประกอบด้วยผู้แทนประเทศต่าง ๆ 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ เยอรมัน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี 
มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา และประเทศไทย และผู้สังเกตการณ์จากภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย ในการประชุมในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย 
ได้พระราชทานเลี้ยงนํ้าชาแก่ผู้เข้าประชุมด้วย

	 วันที่	17	ตุลาคม	พ.ศ.	2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จฯ พร้อมด้วย 
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีและ สมเดจ็เจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี ไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 (วันมหาวิปโยค)

สนองโอฐสภากาชาดไทย 21 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



22 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



 “ในฐานะที่เป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติที่ได้เห็นว่า

มีคนจ�านวนมากที่มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดเพิ่มขึ้นทุกปี

ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกคนที่มีส่วนช่วยงานด้านบริการโลหิตของสภากาชาดไทย

ให้ส�าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี และในฐานะที่เป็นพระราชินีของประเทศไทย

ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

เป็นก�าลังส�าคัญช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งได้ต่อไป...”

พระราชด�ารัสในโอกาสเสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1
ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514

 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย ทรงสนพระราชหฤทยั
ในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
การพยาบาล ตลอดจนงานด้านบรกิารโลหติ และทรงให้ความสําคญัในการรณรงค์ให้ประชาชนหนัมาบรจิาคโลหติ โดยเสดจ็ฯ ไป
พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต และมีพระราชดํารัสยกย่องผู้บริจาคโลหิต ว่าเป็นผู้ท่ีเสียสละบริจาคเลือดในกายเป็นทาน 
ถือเป็นกุศลอย่างยิ่ง และนับเป็นผู้ที่ได้ช่วยชาติอีกทางหนึ่งด้วย

 งานบริการโลหิตของประเทศไทย เริ่มดําเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อกรรมการสภากาชาดไทยได้มีมติให้จัดตั้งแผนก
บรกิารโลหติขึน้ในกองวทิยาศาสตร์ สถานเสาวภา เมือ่วันที ่18 มกราคม พ.ศ. 2495 เพ่ือสนองข้อเสนอของกาชาดสากล ต่อมา
ในพ.ศ. 2496 หม่อมเจ้าปิยะรังสติ รงัสติ พร้อมด้วยพระประยรูญาติ ได้บริจาคเงินสร้างตึก “รังสติานุสรณ์” เพ่ือเป็นอาคารทีท่าํการ
บริการโลหิต และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย เสดจ็ฯ 
ไปทรงเปิดตึกรังสิตานุสรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496

สนองโอฐสภากาชาดไทย 23 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย ทรงสนบัสนนุงาน
ด้านบริการโลหิตและการบริจาคโลหิต โดยทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิต พระองค์ได้เสด็จฯ ไปยังสถานเสาวภา
เพือ่ให้ผูบ้รจิาคโลหติได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด และพระราชทานของท่ีระลกึแก่ผูบ้รจิาคโลหติ ยงัความปลาบปลืม้แก่ผูบ้ริจาคโลหติ
เป็นล้นพ้น ส่งผลให้มีผู ้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ ต่อมาเมื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดให้มีงานพระราชทาน
เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต พระองค์ได้เสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต และได้เสด็จฯ เป็นประจําทุกปี 
และมพีระราชดํารสัขอบคณุผูบ้รจิาคโลหติทกุครัง้ ซึง่เป็นกาํลังใจแก่ผู้บริจาคโลหติทีไ่ด้เข้าเฝ้าฯ เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงทาํให้
งานบริการโลหิตของประเทศก้าวหน้า ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่าง ๆ เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยประเทศ 
อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัย มีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต มีการผลิตนํ้ายาตรวจหมู่โลหิต และผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต
มากมาย

24 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



	 วนัที	่13	ตลุาคม	พ.ศ.	2512	ถอืเป็นวนัสาํคญัของศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 
สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นอาคารรับบริจาค
โลหิตในขณะนั้น ต่อมาในปี 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพ่ือเป็นการสํานกึในพระมหากรุณาธิคณุ ศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ
จึงได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาแทนอาคารหลังเดิมท่ีคับแคบ ไม่สามารถรองรับกับการพัฒนางานท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
อาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ” เพื่อใช้เป็นสถานที่ทําการปัจจุบันของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

สนองโอฐสภากาชาดไทย 25 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



26 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานฉลองวันสถาปนากองอาสากาชาด ครบ 25 ปี ณ กองอาสากาชาด ถนนราชด�าริ

สนองโอฐสภากาชาดไทย 27 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานวันเปิดการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 1 ณ สถานพักฟื้นสวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2509 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
พระราชทานเหรียญกาชาดสมมนาคุณ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 แก่ผู้มีอุปการะสงเคราะห์แก่สภากาชาดไทย ณ อาคารอบรมวิชาการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

28 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



	 งานกาชาด จดัขึน้ครัง้แรกระหว่างวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2465 ถึงวนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2466 (ขณะนัน้เปล่ียนพทุธศกัราช
ในเดือนเมษายน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา “ประชาสมาชิก” ให้กับสภากาชาดไทย การสมัครเป็นสมาชิกเสียค่าบํารุง 1 บาท 
ต่อปี สถานท่ีจดังาน คอื สนามหลวง งานกาชาดได้จัดขึน้เป็นประจาํทกุปีและขยายวงกว้างขึน้เป็นลาํดบั ต่อมาในปี 2471 ได้ย้าย  
สถานทีจ่ดังานมายงัพระราชอทุยานสราญรมย์ ในปี 2472 เริม่มกีารสอยกัลปพฤกษ์เป็นครัง้แรก รางวลัได้แก่ เครือ่งเวชภณัฑ์ เสือ้ผ้า 
ค่าสอยกัลปพฤกษ์มิได้กําหนดราคาไว้ แล้วแต่ศรัทธา ในปี 2476 เร่ิมมีลอตเตอร่ีออกจําหน่ายเป็นครั้งแรก เพ่ือหารายได้
ให้สภากาชาดไทยในราคาฉบับละ 1 บาท

 ต ่อมาในช ่วงป ี 2481-2499 ได ้ย ้ายไปจัดที่สถานเสาวภา และบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ จนถึงป ี 2500	
สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง	สภานายกิาสภากาชาดไทย	ได้มพีระราชเสาวนย์ี
ให้ย้ายสถานที่จัดงานไปยังบริเวณสวนอัมพร โดยมีหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานกาชาด ต่อมาสถานท่ีจดังานได้ขยายบรเิวณออกไปจนถงึสนามเสอืป่า ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมงานกาชาดเป็นประจําทุกปี ทรงร่วมกิจกรรมร้านต่าง ๆ ที่มาร่วมในงาน พระราชทาน
รางวลัแก่เดก็ทีช่นะการประกวดสุขภาพ การประกวดธดิากาชาด เป็นต้น นบัได้ว่าพระองค์ทรงสนบัสนนุในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ 
ภายในงาน เพื่อหารายได้สนับสนุนการดําเนินงานของสภากาชาดไทย

สนองโอฐสภากาชาดไทย 29 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



30 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
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 ในการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย จะเสด็จฯ ไป ทอดพระเนตรกิจการกาชาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อทรงนํามาพัฒนา ปรับปรุงภารกิจ
ของสภากาชาดไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอยู่เสมอ นอกจากนี้
การเชือ่มสมัพนัธไมตรกีบัต่างประเทศเป็นอกีพระราชกรณียกจิหนึง่ท่ีพระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชดาํรใินการดาํเนนิงาน
และเผยแพร่ให้กาชาดประเทศต่าง ๆ  ได้รับทราบ กล่าวคือ ระหว่างพ.ศ. 2502-2510 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศต่าง ๆ  ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย 
อเมริกา เพื่อเป็นการเจริญสันถวไมตรี และเผยแพร่พระราชกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติและเกียรติคุณของสภากาชาดไทยกับ
สภากาชาดประเทศต่าง ๆ ด้วย

 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ได้เสด็จฯ เยือนสันนิบาตสภากาชาด	และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	
ณ	 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับเป็นการเปิดศักราชให้กิจการสภากาชาดไทยได้ก้าวเคียงคู ่กับนานาประเทศ รวมถึง
สภากาชาดไทยได้มโีอกาสต้อนรบัพระราชอาคนัตกุะทีเ่ข้าเยีย่มชมกจิการ และได้รับการช่วยเหลือสนบัสนนุกจิการตามมาด้วย 
และในโอกาสทีป่ระมุขของประเทศต่าง ๆ  มาเยอืนสภากาชาดไทย พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย     
ทรงให้การต้อนรับด้วยพระองค์เอง

สนองโอฐสภากาชาดไทย 31 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2505 ทรงให้การต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอินกริด
และทรงน�าเสด็จฯ เยี่ยมชมการด�าเนินงานของสภากาชาดไทย

32 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ทรงให้การต้อนรับสมเด็จพระราชินีแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ ตึกบริพัตร ส�านักงานกลาง 
และทรงน�าเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการของส�านักงานบริหารกลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา

สนองโอฐสภากาชาดไทย 33 
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วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ทรงให้การต้อนรับเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายาในเจ้าฟ้ามกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น และทรงน�าเสด็จฯ ทอดพระเนตร
กิจการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ส�านักงานยุวกาชาด และสถานเสาวภา

34 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ทรงให้การต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
และทรงน�าเสด็จฯ ทอดพระเนตรการด�าเนินงานของสภากาชาดไทย

สนองโอฐสภากาชาดไทย 35 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



 จากพระราชกรณยีกจิด้านการต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าภารกิจของสภากาชาดไทยเป็นภารกจิท่ียิง่ใหญ่ พระราชจรยิวตัร
และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทําให้สภากาชาดไทยได้รับการยอมรับ ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และความร่วมมือ
จากสภากาชาดประเทศต่าง ๆ
	 ตลอดระยะเวลาแห่งการดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย	นับเป็นเวลาถึง	66	ปี	ที่พระองค์ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจคุณูปการครอบคลุมทุกด้าน	แผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดิน	ยังคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
เป็นอเนกประการ	ในโอกาสทีท่รงเจรญิพระชนมพรรษา	90	พรรษา	ในปี		2565	สภากาชาดไทยขอน้อมสํานกึในพระมหากรณุาธิคณุ
อย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ทรงให้การต้อนรับ ฯพณฯ เชิน ดู ฮวาน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี และภริยา 
และทรงน�าเยี่ยมชมหน่วยบรรเทาทุกข์ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทรงให้การต้อนรับ Shrimati V. Xarasuathi Giri ภริยาประธานาธิบดีอินเดีย
และทรงน�าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของสภากาชาดไทย

36 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
กรกฎาคม - กันยายน 2565
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38 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
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 หน่วยแพทย์จักษศุลัยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีได้ดาํเนนิการจดักจิกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย 
ในนามของโครงการรถคลินกิจักษุศลัยกรรมเคล่ือนท่ี	สภากาชาดไทย	ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	90	พรรษา โดยให้บริการ
ตรวจรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า อาทิ โรคต้อเนื้อ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคของกระจกตา ระหว่างวันที่ 22–27 
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองไผ่ ตําบลหนองหญ้าขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา     
มีผู้มารับการตรวจรักษาโรคตา รวมท้ังสิ้น 238 ราย และจากการตรวจของจักษุแพทย์พบว่า ผู้มารับบริการมีปัญหาสายตา
ผูส้งูอายจุํานวนมาก ซึ่งจําเป็นต้องสวมแว่นสายตาจึงทําให้การมองเห็นดีขึ้น โดยได้มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ จํานวน 38 ราย 
มอบแว่นสีชาสําหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตา จํานวน 182 ราย และมอบรถเข็นนั่งแก่ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน จํานวน 8 คัน
  นอกจากนี ้สถานกีาชาดยงัได้จดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรติฯ อาท ิการบรกิารด้านสขุภาพเพือ่การมสีขุภาวะทีดี่ ครอบคลมุ 
4 มิต ิทัง้ด้านส่งเสริม ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟสูภาพร่างกายและจติใจ ในสถานกีาชาดและชมุชน กจิกรรมจติอาสาเราทําดด้ีวยหวัใจ
เทดิไท้ 66 ปี การระดมอาสาสมคัร ผ่าน VTRIS และสถานกีาชาดท่ี 9 จังหวดัอดุรธาน ีจัดกจิกรรม Open House ระหว่างวนัที่ 
26 สิงหาคม – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นปฐมฤกษ์แห่งการเปิดทําการคร้ังใหม่ ในปี 2565 
ประกอบด้วย บริการตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุและผู้เปราะบาง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครัวเคลื่อนที่เพื่อผู้เปราะบาง เป็นต้น 
ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และมุ ่งสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ รักษาไว้
ซึ่งพระเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากของอาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาแนวทางการดําเนินงานด้านมนุษยธรรม

	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	90	พรรษา

40 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
กรกฎาคม - กันยายน 2565



 ปัจจบุนัผูป่้วยกระจกตาพกิารทีข่ึน้ทะเบียนรอรบัการปลกูถ่ายกระจกตากบัศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย มจํีานวน 17,543 ราย 
ในขณะที่มีการจัดเก็บดวงตาจากผู ้บริจาคและนําไปใช้ปลูกถ่ายให้กับผู ้ป่วยได้เพียงปีละ 1,000 ราย สถานการณ์
การขาดแคลนดวงตาในประเทศไทยทําให้การรกัษาผูป่้วยล่าช้า ส่งผลให้ผูป่้วยมีระยะเวลารอคอยดวงตาบรจิาคประมาณ 3-4 ปี 
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่จัดหาและบริการดวงตาอย่างครบวงจร เห็นว่ายังมีผู้เสียชีวิตที่มี
ความเหมาะสมในการบริจาคดวงตา (potential donor) ที่เสียชีวิตจากสภาวะหัวใจหยุดเต้นจํานวนมากที่ไม่มีผู้ให้ข้อมูล
การรับบริจาคดวงตา 
 ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย จงึได้จดัทําโครงการพฒันาศกัยภาพพยาบาลประสานงานการบรจิาคดวงตาประจําหอผูป่้วย	
(TCWN)	การจดัหาดวงตาจากผูบ้ริจาคภาวะหวัใจหยดุเต้น	(cardiac	death) เพือ่ส่งเสรมิและฝึกฝนให้บคุลากรทางการแพทย์
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในกระบวนการรับบริจาคดวงตา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอคอย
ดวงตาบรจิาค โดยได้จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom webinar แก่พยาบาลจากโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ 
จํานวน 2 รุ่น ดังนี้
	 รุ่นที่	1 วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สําหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1-5 มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
จํานวน 430 คน จากโรงพยาบาล 74 แห่ง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
	 รุ่นที่	2 วนัที ่13 มถินุายน พ.ศ. 2565 สําหรบัโรงพยาบาลในเขตสขุภาพที ่6-13 และโรงพยาบาลนอกสงักดักระทรวง
สาธารณสุข มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จํานวน 593 คน จากโรงพยาบาล 122 แห่ง และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.)

	 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น	
ถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	สภานายิกา
สภากาชาดไทย	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	90	พรรษา
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	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	จัดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	90	พรรษา
 
 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 90 พรรษา วนัที ่12 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ศนูย์รับบริจาคอวยัวะสภากาชาดไทยจัดทาํโครงการปลูกถ่ายกระดกู
และเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	90	พรรษา	12	สิงหาคม	2565 เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วย จํานวน 90 คน จากโรงพยาบาลทัว่ประเทศ 
ให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นโดยไม่คิดมูลค่า ถวายเป็นพระราชกุศล

กระดูกและเส้นเอ็นมาจากไหน
 กระดูกและเส้นเอ็นได้มาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตที่ญาติบริจาคกระดูกและเส้นเอ็นเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วย

ประโยชน์ของกระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิต
 กระดูกที่ได้มาจากผู้บริจาคท่ีเสียชีวิตสามารถนํามาใช้ในการซ่อมกระดูก สร้างกระดูก ช่วยเชื่อมต่อกระดูกที่หัก หรือ
ช่วยเสรมิในกรณมีกีารสญูเสยีกระดกูจากสาเหตตุ่าง ๆ  เช่น กระดูกหกัทีม่แีผลเปิด การสญูเสยีกระดูกจากผลข้างเคยีงของข้อเทยีม 
เนื้องอกกระดูก  

ข้อดีของการใช้กระดูกและเส้นเอ็นที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิต
 1. ลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดใช้กระดูกของผู้ป่วยเอง และผลข้างเคียงจากการสูญเสียกระดูกของผู้ป่วย 
 2. ลดระยะเวลาทําผ่าตัดและลดอาการปวด เนื่องจากสามารถผ่าตัดแบบแผลเล็กโดยไม่ต้องผ่าตัดนํากระดูกจากผู้ป่วย
มาใช้ มีเพียงแผลเพื่อใส่กระดูกของผู้บริจาค ซึ่งมีขนาดเล็กจึงลดระยะเวลาทําผ่าตัดและลดอาการปวดแผลได้
 3. เป็นประโยชน์มากในกรณีที่ผู ้ป่วยมีการบาดเจ็บและต้องได้รับการทดแทนด้วยเส้นเอ็นหลายเส้น หรือผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถรักษาด้วยวัสดุทดแทนได้ เช่น การบาดเจ็บที่หมอนรองข้อ
 4. ผูป่้วยทีป่ลกูถ่ายกระดกูไม่มปีฏิกรยิาปฏเิสธกระดูกทีไ่ด้รบับรจิาคจากผูเ้สยีชวีติ เนือ่งจากกระดูกไม่มเีซลล์ท่ีมชีวีติอยู่
 5. กระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายกระดูกน้อยมาก
 6. กระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตมีฤทธิ์ช่วยเหนี่ยวนําการสร้างกระดูกใหม่ Osteoconduction ได้ดี และมีฤทธิ์ 
Osteoinduction อย่างอ่อน
 7. ช่วยรองรับโครงสร้างของกระดูกเดิมได้ทันทีหลังผ่าตัด เช่น การปลูกถ่ายกระดูกหัวสะโพกเพื่อเสริมเบ้าข้อสะโพกที่
กระดูกทรุดและสูญเสียกระดูก
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  วนัที ่12 สงิหาคม ของทุกปี เป็นวนัแม่แห่งชาต ิซึง่เป็นวนัคล้ายวันพระราชสมภพของสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิิ พระบรม
ราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดาํรงตาํแหน่งสภานายกิาสภากาชาดไทย จวบจนปัจจบุนัเป็นเวลา 66 ปี ใต้ร่มพระบารมี
ที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการ
แก่สภากาชาดไทย ทําให้กจิการของสภากาชาดไทยมคีวามก้าวหน้ายัง่ยนืเป็นหน่วยงานท่ีดําเนนิงานตามหลักมนษุยธรรมและหลกัการ
กาชาดสากล เพ่ือความผาสกุ ความเจรญิของประชาชนและประเทศไทยตราบจนปัจจบุนั ด้วยความสนพระราชหฤทยั สนบัสนนุ
งานด้านบริการโลหิตมาต้ังแต่ต้น ทรงพระกรุณาเสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มท่ีระลึกแก่ผูบ้รจิาคโลหติครบตามทีส่ภากาชาดไทย
กาํหนด ยงัความปลาบปลืม้เป็นล้นพ้นแก่ผูบ้รจิาคโลหติทีไ่ด้เข้าเฝ้าทลูละอองธลุพีระบาทเป็นอย่างมาก ทาํให้ผูป้ระสงค์จะบรจิาค
โลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นทุกปี เป็นผลให้งานบริการโลหิตดําเนินการด้วยความเจริญก้าวหน้าตลอดมา
 ด้วยสํานกึในพระมหากรณุาธคิณุ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติได้จัดกจิกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกยีรติในวนัท่ี 12 สิงหาคม 
ของทุกปี โดยปี 2565 ได้จดัทําโครงการน้อมจติ	บรจิาคโลหติ	ถวายสดดุ	ี90	พรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชินนีาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	90	พรรษา เพื่อให้
พสกนิกรทกุหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรกัภกัดแีละสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุ ด้วยการบรจิาคโลหติซึง่เป็นกจิกรรมในการทาํความดี     
เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษา

	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	90	พรรษา
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	 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 จัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านผู้สูงอายุและ									
การปฐมพยาบาล	เฉลมิพระเกยีรติ	90	พรรษา	สภานายิกาสภากาชาดไทย 
 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย มีพันธกิจหลักในการจัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั โดยดําเนนิงานตามยทุธศาสตร์ที ่4 การพฒันาและส่งเสริมคณุภาพชีวติของประชาชนท่ีมุ่งเน้น    
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระองค์ เพื่อน้อมสํานึก
ในพระมหากรณุาธคิณุ แสดงออกถงึความจงรักภกัด ีและเพือ่สบืสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลให้เจริญเตบิโตตามเจตนารมณ์ของ
พระองค์ อีกทั้งมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง สามารถนํา
ความรูท้ีไ่ด้รับช่วยเหลือตนเอง ครอบครวั และบคุคลรอบข้าง 
				 โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล	 เฉลิมพระเกียรติ	 90	 พรรษา	 สภานายิกา
สภากาชาดไทย	เป็นการจดักจิกรรมฝึกอบรมรปูแบบออนไลน์ผ่าน Learning Platform สภากาชาดไทย จํานวน 990 คน ดงันี้
 1. กจิกรรมการฝึกอบรมความรูด้้านปฐมพยาบาล รปูแบบออนไลน์ หลักสตูร 3 ชัว่โมง จาํนวน 5 รุน่ ๆ ละ 90 คน 
รวมทัง้สิน้ 450 คน ดาํเนนิการวนัที ่1, 3, 5, 8 และ 11 สงิหาคม พ.ศ. 2565 
 2. กจิกรรมการฝึกอบรมการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุรปูแบบออนไลน์ หลกัสตูร 1 วนั จาํนวน 6 รุน่ ๆ ละ 90 คน 
รวมทัง้สิน้ 540 คน ดาํเนนิการวนัที ่19-21 และ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

	 ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 และกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร	 สภากาชาดไทย											
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการส่งมอบ “ของขวัญ
ยวุกาชาดไทย	100	ปี	แห่งการสถาปนา”	โครงการป่าทีภ่กัดี โดยม ีพระมหาไมตรี ปญุญามะรินโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัราชบพธิ
สถิตมหาสีมาราม นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
พร้อมคณะผูบ้รหิารสภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบของขวญัยวุกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนาในครัง้นี ้เป็นการน้อมนาํแนวทาง
จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย    
ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัว	เป็นนํ้า	ฉันจะเป็นป่า	ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อนํ้าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บนํ้า	ฉันจะสร้างป่า” 
ที่พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถํ้าติ้ว อําเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2525 และมีพระราชเสาวนีย์
ให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันเป็นแนวทางสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนในชาติ 
โดยเฉพาะสํานักงานยุวกาชาด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สภากาชาดไทยที่มีอาสายุวกาชาดผู้รักษ์ในทรัพยากรของประเทศ

	 	 ส�านกังานยวุกาชาด	(ส�านักงานยวุกาชาด	และอาสาสมคัรกาชาด)	จดัโครงการป่าทีภ่กัด	ีเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ	พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง	สภานายกิาสภากาชาดไทย

 โครงการป่าที่ภักดีนอกจากเป็นโครงการทีใ่ห้ความสาํคญัในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้แล้ว โครงการนี้
ยงัเป็นการสร้างเยาวชนผูผ่้านเข้ามาเยอืนในผนืป่าได้มแีนวคดิทกัษะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ และความรกัษ์ในปิตภุมูแิละมาตภุมูถิิน่เกดิของตน 
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงออกถึงการดําเนินงานด้วยความตั้งใจที่ว่าจักทําเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย อกีทัง้เพ่ือรวมพลังเยาวชนในการบํารุง
รักษาผืนป่าราชพฤกษ์ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึง้และต้นจาํปีสรินิธร ให้สมกบัเป็นถิน่ของต้นไม้แห่งความจงรกัภกัด ีสถานที่
แห่งความอดุมสมบรูณ์ ดนิแดนแห่งความมมีนษุยธรรมและแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาติทีส่วยงามอกีแห่งหนึง่ของจงัหวัดตราด
 การส่งมอบโครงการครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การเชิญป้ายศิลาประวัติและคําบูชาหลวงพ่อแดงที่ได้รับพระกรุณา
เจิมป้ายจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาประดิษฐานยังศาลาหลวงพ่อแดง 
พิธีถวายพานพุ่ม เปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวนําถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การบํารุงต้นไม้ด้วยปุ๋ยชีวภาพ และปล่อยพนัธุส์ตัว์นํา้ 
ณ บึงเขาล้าน ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
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	 ส�านักงานจัดหารายได้	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	90	พรรษา 

การแสดงกาชาดคอนเสร์ิต	ครัง้ที	่48	“90	พรรษา	สมเดจ็พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง	ราชนาวถีวายพระพรชยัมงคล”  

 เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง สภากาชาดไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ โดย วงดุริยางค์ราชนาวี จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 ปีพุทธศักราช 
2565 ชื่อการแสดง “90	พรรษา	สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล” ระหว่างวันที่ 1–2 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 กาชาดคอนเสิร์ต ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2504 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย เพ่ือนาํรายได้ทลูเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกศุลบาํรงุสภากาชาดไทย 
อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 สาํหรับงานกาชาดคอนเสร์ิต ครัง้ที ่48 ปีพทุธศักราช 2565 “90	พรรษา	สมเดจ็พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ราชนาวี
ถวายพระพรชัยมงคล” การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ภาค โดยการแสดงภาคแรกเป็นบทเพลงคลาสสิค และการแสดงภาคหลัง 
แบ่งเป็นองก์ที่ 1 “รวมใจภักดิ์	รักษ์ชาติ” และองค์ที่ 2 “ราษฏร์ศรัทธา” โดยมีศิลปินรับเชิญ อาทิ เรือตรีสันติ ลุนเพ่, 
อิสริยา คูประเสริฐ, ศรัณย์ คุ้งบรรพต, โดม ปกรณ์ ลัม และ แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ร่วมแสดงในครั้งนี้
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คอนเสิร์ตการกุศลโดยศิลปินระดับโลก	“Gala	Charity	Dinner	with	The	King	of	Romance”
 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี 2565 และทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี สภากาชาดไทยได้รับ
ความร่วมมือจาก Tero Entertainment กําหนดจดัแสดงคอนเสร์ิตการกศุลโดยศลิปินระดบัโลก Engelbert	Humperdinck				
(เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์) ศิลปินเพลงป็อป ชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดีย โดยถือเป็นตํานานด้านดนตรี และเพลงฮิตติดอันดับ
ความนิยมมีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ภายใต้ชื่อ “Gala	Charity	Dinner	with	The	King	of	 Romance” 
กาํหนดจัดขึน้ในวันศกุร์ท่ี	26	สงิหาคม	พ.ศ.	2565	เวลา	17.30	น.	ณ	ห้องครสิตลัฮอลล์	โรงแรมพลาซ่า	แอทธนิ	ีเมอรเิดยีน	
กรุงเทพฯ	 เพ่ือหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย สนับสนุนเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
สภากาชาดไทย และสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

	 “STIN	อาสา”	บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์	เพือ่เฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิติ	์พระบรมราชนินีาถ	
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง

 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “STIN	 อาสา	 พัฒนาชุมชนวาวี	 เตรียมพร้อมรับ
สาธารณภัย”	ณ ดอยวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นําโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข และนักศึกษาพยาบาลจิตอาสาใน
โครงการ	“STIN	อาสา” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่เยาวชนและชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาระบบสุขภาพ
ในพืน้ทีห่่างไกลให้มคีณุภาพชวีติทีด่ ีและเป็นการพฒันานกัศกึษาให้มจีติอาสา เป็นนกัปฏบิตัเิชงิรกุทีส่ามารถนําความรูจ้ากงานวจิยั
และการเรียนการสอนไปบูรณาการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่ชุมชน รวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาบาํเพญ็
สาธารณประโยชน์ และบาํเพ็ญสาธารณกศุลเฉลิมพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชินนีาถ	พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 90	 พรรษา ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมสําหรับเยาวชน 
กิจกรรมสําหรับ อสม. กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเด็ก และกลุ่มเปราะบางที่อยู่ห่างไกล และกิจกรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสภากาชาดไทย และสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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     บทบรรณาธิการ

สแกน	QR	CODE	เพือ่ตดิตามอ่านนติยสารสนองโอฐสภากาชาดไทยในรปูแบบออนไลน์
หรอือ่านได้ท่ี		https://ebook.redcross.or.th

 ด้วยสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีสุ่ดมไิด้ ของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่ออาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระราชกรณียกิจในด้านความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ในแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็น
คนเชื้อชาติ ศาสนาใด ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ทรงดํารงตาํแหน่งสภานายกิาสภากาชาดไทย 
มาตัง้แต่ พ.ศ. 2499 ซึง่เป็นระยะเวลาทีท่รงงานหนักตลอด 66 ปี สนองโอฐฉบบัพเิศษน้ี จึงขอพระราชทานพระราชานญุาต
นาํภาพพระราชกรณยีกจิทีสํ่าคญั ๆ มาเผยแพร่ เพือ่แสดงความสํานึกในพระมหากรณุาธคิณุและน้อมถวายความจงรกัภกัดี 
พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา 
 ข้าพระพทุธเจ้าทัง้หลายขอร่วมสบืสานพระราชปณธิานของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และขอน้อมสํานึกในพระมาหกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

	 			บรมฤกษ์เบกิบดีศรสีวสัด์ิ	 	 	 	 	 	

	 เฉลิมกาชาดฉลองวรรษนิรติัศัย

	 กราบพระบาทถวายจตุรพธิพรชัย	

	 พระจอมใจภริมย์สุขตราบน้ีช่ัวจริฐิัติกาล	บารนี
ประพันธ์ โดย นิดา (คุณปราศรัย รัชไชยบุญ)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ



โดย	พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภากาชาดไทย

ภาพพระราชทานเพื่อจําหน่ายหารายได้สนับสนุนสภากาชาดไทย
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