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Volunteer for Lives

พระราชกรณียกิจด้านการบริการทางการแพทย์
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สารบัญ
4

พระราชกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

10

พระราชกรณียกิจด้านการบริการโลหิต

22

พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

26

พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ

30

สภากาชาดไทย
Thai Red Cross Society
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายฮาราลด์ ลิงค์
นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์
นายกฤษฎา บุญราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
นายวิทยา เวชชาชีวะ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ดร.อภิชัย จันทรเสน
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
นายกลินท์ สารสิน
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการผู้แทนภาค 12 ภาค

นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นายสวนิต คงสิริ
ศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เลขาธิการสภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์
พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
นายอนุวัฒน์ จงยินดี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารระบบกายภาพ
นายธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
นายวิทยา เวชชาชีวะ

คณะกรรมการจัดการ

เหรัญญิกสภากาชาดไทย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
นายกฤษฎา บุญราช
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุวกาชาด
และอาสาสมัครกาชาด
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการคลัง
นางสุทธารักษ์ ปัญญา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกลาง
นางวัสสิกา เผือกโสมณ

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดร.อภิชัย จันทรเสน

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเลขาธิการสภากาชาดไทย
นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางขนิษฐา หงสประภาส
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานสนับสนุนองค์กร
นางสาวลดาวัลย์ ยะโสธร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
นางสาวจารุณี ยุคนธจิตต์
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานโภชนาการ
สวนจิตรลดา
นางบังอรศรี รักธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
นางจิราพร ศรีสอ้าน

พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา
และทรงด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย
นับตัง้ แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 12 สิ ง หาคม พ.ศ. 2499 สื บ ต่ อ จากสมเด็ จ พระศรี ส วริ น ทิ ร า บรมราชเทวี พระพั น วั ส สาอั ย ยิ ก าเจ้ า
ในปี 2565 นับเป็นปีมหามงคลยิ่งในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี
นับแต่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกา
สภากาชาดไทย ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ที่สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรกาชาด
และสภากาชาดไทย ได้แก่ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การจัดหาโลหิตให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผูป้ ว่ ย การส่งเสริมคุณภาพชีวติ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ และการสงเคราะห์ประชาชนผูท้ กุ ข์ยากและผูท้ เี่ ดือดร้อน
ทรงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนากิจการของสภากาชาดไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ พระองค์ได้
เสด็จ ฯ ไปทรงเป็ น ประธานในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยด้ วยพระองค์ เ อง ณ ห้ อ งประชุ ม ตึ ก บริ พั ต ร
เพื่อทรงติดตามการด�ำเนินงานของสภากาชาดไทย และพระราชทานแนวพระราชด�ำริในการด�ำเนินงานอย่างละเอียด
ซึ่งประกอบด้วย ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การผลิตบุคลากรทางการแพทย์
และการพยาบาล การให้สถานทีพ่ กั รักษาเมือ่ ยามเจ็บป่วยและต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นไปตามหลักการพืน้ ฐาน
7 ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ล�ำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และ
ความเป็นสากล รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินภารกิจของสภากาชาดไทยด้วย
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สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงให้ความส�ำคัญ
กับสุขภาพของประชาชน โดยเสด็จฯ พร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อทรงเยี่ยมและทรงเปิดอาคารพักฟื้นส�ำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของสภากาชาดไทย ทั้ง 2 แห่ง คือ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่เจ็บป่วยเท่านั้น
ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างอาคารที่พักส�ำหรับเด็กก�ำพร้า สถานศึกษาการพยาบาล ปัจจุบันคือ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เช่น อาคารวชิรญาณวงศ์ และอาคารวชิรญาณสามัคคีพยาบาร

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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พระองค์ทรงเห็นว่าปัญหาของโรคทีเ่ กิดขึน้ กับสตรีทวั่ โลกส่วนใหญ่เสียชีวติ ด้วยโรคมะเร็งเต้านม ศูนย์สริ กิ ติ บิ์ รมราชินนี าถ    
(ศูนย์มะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ว่า “ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง”
เพื่อการรักษามะเร็งเต้านม และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�ำนวน 2 ล้านบาท สนับสนุนการด�ำเนินการจัดตั้ง
ศูนย์สริ กิ ติ บิ์ รมราชินนี าถ (ศูนย์มะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพือ่ เน้นการบริการ การตรวจรักษา
โรคมะเร็ ง เต้ า นมในสตรี ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความรวดเร็ ว และพระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ ฯ ไปทรงเปิ ด
ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2548
ปัจจุบนั ศูนย์สริ กิ ติ บิ์ รมราชินนี าถฯ เป็นศูนย์การรักษาระดับนานาชาติทมี่ ชี อ่ื เสียง มีผลงานการรักษาและการวิจยั ทีส่ ามารถ
น�ำไปอ้างอิงได้ 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 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เสด็จฯ แทนพระองค์
ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงประกอบพิธวี างศิลาฤกษ์อาคาร “ภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์” ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่ สูง 29 ชั้น ประกอบด้วยศูนย์และหน่วยบริการต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริการฉุกเฉิน ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์หัวใจ
ศูนย์ผ่าตัด ศูนย์ปฏิบัติการกลาง และหน่วยบริการผู้ป่วยนอกเวลา เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ (Excellence Center) ซึง่ เป็นโครงการขนาดใหญ่ทรี่ องรับผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาได้เพิม่ มากขึน้ และผูป้ ว่ ยทีจ่ �ำเป็น
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์รุ่นใหม่ ๆ ในสาขาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการในระดับสากล ให้ออกมารับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
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ในการด�ำเนินงานทีต่ อ้ งใช้งบประมาณจํานวนมาก สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชด�ำรัสกับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ว่า “เป็นห่วงว่า
ก�ำลังคนทางการแพทย์ ทัง้ แพทย์และพยาบาลจะมีไม่เพียงพอ เพราะตึกทีส่ ร้างขยายงานเยอะ และอาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์
น่าจะเป็นอาคารที่มีความสง่างาม ต้องใช้งบประมาณเป็นอย่างมากในการดูแลอาคาร” หลังจากนั้นมีผู้บริจาค ห้างร้าน
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนจ�ำนวนมาก และการระดมทุนเพือ่ ให้อาคารนีบ้ รรลุวตั ถุประสงค์สามารถ
ด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างอย่างหาที่สุดมิได้ส�ำหรับประชาชนที่จะได้รับการรักษาเป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป
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พระราชกรณียกิจที่ได้น�ำมาเผยแพร่นี้เป็นพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านที่อพยพหนีภัย
ความไม่สงบภายในประเทศ เข้ามาในเขตชายแดนประเทศไทย กล่าวคือ เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2522 จังหวัดตราด
ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือมายังสภากาชาดไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์เรื่องยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า อาหาร และ
ของใช้ทจี่ �ำเป็น เนือ่ งจากมีชาวกัมพูชาอพยพลีภ้ ยั เข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เลขาธิการสภากาชาดไทยในขณะนัน้ (ศาสตราจารย์
นายแพทย์ หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์) ได้น�ำความกราบบังคมทูลอุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย และสภานายิกา
สภากาชาดไทยโดยล�ำดับ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สภานายิกาสภากาชาดไทยทรงตัดสินพระราชหฤทัยทันที
โดยทรงค�ำนึงถึงมนุษยธรรมซึง่ เป็นข้อที่ 1 ของหลักการพืน้ ฐาน โดยเสด็จฯ ไปเพือ่ ทรงเยีย่ มผูอ้ พยพชาวกัมพูชาเป็นการฉุกเฉิน
เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 คราแรกทางจั ง หวั ด ได้ จั ด ผู ้ อ พยพส่ ว นหนึ่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นสภาพดี ม ารวมกั น ที่ โ รงเรี ย น
บ้านไม้รดู เพือ่ เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท รับเสด็จ เมือ่ ทอดพระเนตรเห็นแล้วไม่ตรงตามสภาพทีร่ ายงานไป จึงมีพระราชเสาวนีย์
ให้ ห าข้ อ เท็ จ จริ ง รวมความได้ ว ่ า ผู ้ ลี้ ภั ย ส่ ว นใหญ่ ร วมตั ว กั น อยู ่ ที่ เ ขาล้ า น ที่ อ ยู ่ ไ ม่ ห ่ า งไปนั ก จึ ง มี พ ระราชเสาวนี ย ์ กั บ
ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น (นายปัญญา ฤกษ์อุไร) ว่า “ฉันคิดว่าฉันอยากจะไปดูด้วยตนเอง จะได้วางแผนช่วยเหลือได้ถูก
และฉันอยากเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเหล่านัน้ ด้วย ฉันจะไปดูทตี่ งั้ ศูนย์บรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยทีเ่ ขาล้านด้วยตนเอง”
ขณะนัน้ เป็นฤดูฝน พืน้ ดินบางแห่งแฉะเป็นโคลน แต่พระองค์ก็เสด็จฯ ไป
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เมื่อทอดพระเนตรเห็นชาวกัมพูชาอพยพซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและผู้สูงอายุ ส่วนเด็กมีสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด พ่อ
แม่ตายระหว่างทาง เด็กเล็กจ�ำนวนมากขาดอาหาร เด็กอ่อนบางรายถูกทิ้งไว้ตามล�ำพังบนพื้นดินที่เป็นโคลน และเต็มไปด้วย
ขยะมูลฝอย เป็นที่น่าสังเวชใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ผู้อพยพอยู่ในสภาพที่ซูบผอม อดอยาก หิวโหย บางรายมีแต่หนังหุ้ม
กระดูก นอนเจ็บป่วยอยู่กับพื้นดิน จึงมีพระราชด�ำรัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้น (นายปัญญา ฤกษ์อุไร) ว่า “ให้จัดตั้ง
ศูนย์เขาล้าน ถ้าหากศูนย์เขาล้านไม่เสร็จ จะไม่เสด็จฯ กลับ” ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจึงได้สั่งการให้ทุกฝ่ายรีบจัดท�ำศูนย์ฯ
ขึ้นให้เสร็จภายในวันนั้น ด�ำเนินการจัดตั้งโดยใช้เต็นท์เป็นศูนย์ชั่วคราวเพื่อเป็นที่พักพิงของผู้อพยพ พยายามใช้วัสดุที่จัดหาได้
ในบริ เวณใกล้ เคี ย ง เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก วัสดุก ่อสร้ า งบางอย่ า งก็ จัด หาซื้ อ ด้ วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ส่วนเสาธงนั้น
ใช้ตดั ต้นสนจากบริเวณริมหาดมาเพือ่ ติดตัง้ ธงชาติและธงกาชาด เมือ่ พระองค์ทอดพระเนตรเห็นธงชาติและธงกาชาดขึน้ สูย่ อดเสา
ถึงจะเสด็จฯ กลับ
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ศู น ย์ ส ภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน ต�ำบลไม้ รู ด อ�ำเภอคลองใหญ่ จั ง หวั ด ตราด จั ดตั้ ง ตามพระราชเสาวนี ย ์ และ
พระราชด�ำริขององค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ที่ต้องเร่งด�ำเนินการ เช่น
การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การจัดและแจกจ่ายอาหารส�ำหรับผูอ้ พยพจ�ำนวนนับแสนคน และการรักษาพยาบาลแก่ผเู้ จ็บไข้ได้ปว่ ย
ทัง้ หลาย นอกจากจะช่วยเหลือผูล้ ภี้ ยั ชาวกัมพูชาจ�ำนวนมากให้รอดชีวติ ยังเป็นมาตรการทีส่ ง่ ผลทางอ้อมให้พสกนิกรชาวไทย ได้รบั
ความสงบร่มเย็นไปด้วย การจัดให้ผอู้ พยพอยูร่ วมกันเป็นหลักแหล่ง มีการดูแลเรือ่ งอาหารและสุขภาพด้วย นอกจากนีม้ พี ระราชด�ำรัส
ให้จดั ตัง้ โรงฝึกอาชีพ อีกทัง้ พระราชทานครูและอาสาสมัครไปฝึกสอนวิชาชีพ และทรงส่งเสริมให้ปลูกพืชผัก เลีย้ งปลาเป็นอาหาร
ส�ำหรับการด�ำรงชีพ และเด็กก�ำพร้าได้มโี อกาสเรียนหนังสือ ทรงติดตามการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ อย่างใกล้ชดิ พระองค์ได้เสด็จฯ ไป
ที่ศูนย์ฯ อีกหลายครั้ง ตลอดระยะเวลาหลายปี โดยเสด็จฯ พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายอารักขา
รวมถึงทรงวางแผนจัดการความสงบเรียบร้อยของศูนย์ฯ ด้วย

ศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน ได้ด�ำเนินงานจนเป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีผู้แทนจากหลายประเทศ
เดินทางไปเยีย่ มชมกิจการ และมีผทู้ ลู เกล้าฯ ถวายเงินและสิง่ ของเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ ต่อมาเมือ่ สถานการณ์
คลีค่ ลาย มีประเทศที่ 3 รับชาวกัมพูชาอพยพเพือ่ ไปดูแลต่อ และเมือ่ สถานการณ์ของประเทศกัมพูชาสงบ ผูอ้ พยพบางส่วนเดินทาง
กลับประเทศ ศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน จึงปิดลงเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529
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การที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจยังประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในแผ่นดินไทย และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป ท�ำให้องค์กรระหว่างประเทศ
หลายองค์กรต่างยกย่องสรรเสริญ โดยได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัลปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคณ
ุ
ต่าง ๆ เป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ให้เป็นที่แพร่หลายกว้างขวางต่อไปอีกด้วย

ต่อมาในปี 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา    
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย มีพระราชด�ำริให้สภากาชาดไทยจัดสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นเพื่อน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ที่มีต่อผู้อพยพชาวกัมพูชาจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยได้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
เฉลิม พระเกี ย รติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ขึ้น เพื่อใช้เป็นอาคารแสดงประวัติ
ความเป็นมา ตลอดจนจัดแสดงสิ่งของ ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพและค่ายอพยพ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชื่ออาคารนี้ว่า “ศาลาราชการุณย์” และได้เสด็จฯ ไปทรงเปิด
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
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“ศาลาราชการุณย์” พิพธิ ภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนี าถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
อนุสรณ์สถานที่น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา เป็นอาคารที่ใช้จัดแสดงความเป็นมา
สิ่งของภาพถ่าย รวมทั้งหุ่นจ�ำลองขนาดเท่าของจริงที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพและค่ายผู้อพยพ เป็นแหล่งเรียนรู้ถึง
ความโหดร้ายของสงครามทีก่ อ่ ให้เกิดความสูญเสียมากมาย ทัง้ ความยากล�ำบาก อดอยาก หิวโหย บาดเจ็บ ล้มตาย การพลัดพราก
จากแผ่ น ดิ น เกิ ด พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก และเป็ นแหล่ ง ที่ แ สดงให้ ทั่ วโลกได้ รั บรู ้ ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่มีต่อผู้อพยพ
ชาวต่างชาติให้ได้เข้ามาพักพิง อาศัยหลบภัยสงคราม ตลอดจนเป็นดินแดนที่สร้างประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมอีกหน้าหนึ่ง
ของสภากาชาดไทยและประเทศไทย ท�ำให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ที่มาของการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทย บ้านเขาล้าน จังหวัดตราด ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่กล่าวมานี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวกัมพูชาอพยพ
จ�ำนวนมากรอดชีวิตมาได้ หากแต่ยังส่งผลทางอ้อมแก่พสกนิกรชาวไทยให้ได้รับความสงบร่มเย็นไปด้วยเพราะพระบารมี
จากพระราชกรณี ย กิ จ นี้ ย ่ อ มเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว ่ า นํ้ า พระราชหฤทั ย ของพระองค์ ท รงเปี ่ ย มล้ น ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
อย่างหาที่สุดมิได้ และภารกิจของสภากาชาดไทยยังคงด�ำเนินต่อไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน
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บทพระราชทานสัมภาษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ ทรงด�ำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานสัมภาษณ์ เล่าเหตุการณ์ชาวกัมพูชาอพยพหนีภยั มาพึง่ พระบรมโพธิสมภาร
เมื่อปี 2522 โดยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในขณะนั้น พร้อมด้วยคณะ
เฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาท ขอพระราชทานสัมภาษณ์ เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2535 เกีย่ วกับพระราชกรณียกิจของสภานายิกา
สภากาชาดไทย ซึง่ เป็นเรือ่ งราวทีเ่ ป็นประวัตศิ าสตร์หน้าหนึง่ ของสภากาชาดไทยในด้านมนุษยธรรม ทีไ่ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จากพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงให้ความส�ำคัญและท�ำให้นานาประเทศทั่วโลกต่างยกย่องสรรเสริญ
และรู้จักสภากาชาดไทยมากยิ่งขึ้น
กราบบังคมทูล : ขอพระราชทานพระมหากรุณาเล่าถึงสถานการณ์ในช่วงปี 2522 เวลานั้นกัมพูชาอพยพเข้ามาใน
บริเวณชายแดน จังหวัดตราด เมื่อสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทราบข่าวเรื่องนี้แล้ว เสด็จฯ ไปปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในเบื้องต้นครั้งแรก พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : ครัง้ แรกทีเ่ สด็จฯ ไม่ได้ตามเสด็จฯ ไปด้วย ไปครัง้ ต่อมาก็พบว่าในตอนแรกไม่มกี ารตัง้ รับป้องกันใด ๆ
บริเวณชายแดนทัง้ สิน้ กัมพูชาทีอ่ พยพมามีสภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจทีแ่ ย่มาก พบว่ามีการล้มตายเป็นจ�ำนวนมากในบริเวณนัน้
พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่ติดริมทะเลที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ยังเป็นพื้นที่อันตรายอยู่ มีเพียงศูนย์ของสภากาชาดเท่านั้น และ
มีการยิงข้ามเขตเข้ามาในแดนไทยด้วย กระสุนตกมาในไทยทั้ง 2 กรณี เหตุการณ์ช่วงนั้นไม่ดีเลย
กราบบังคมทูล : ทรงพระวิตกในเรื่องสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของค่ายหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : วิตกมาก เพราะถนนทีไ่ ปคลองใหญ่มขี นาดเล็กมาก ติดกับเนินเขาทีส่ ลับซับซ้อน เป็นเหตุให้ฝา่ ยตรงข้าม
แทรกซึมโจมตี จะให้ย้ายที่ตั้งก็ไม่ได้ เพราะนโยบายระบุไว้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินนี าถ ทรงเรียกข้าพเจ้าเข้าไป และพระราชทานนโยบายในการจัดการระวังป้องกัน รักษาปกป้องชีวติ ของชาวกัมพูชาทีเ่ ข้ามา
พึง่ พระบรมโพธิสมภาร จัดค่ายต่าง ๆ ให้เรียบร้อย รวมทัง้ คุม้ ครองเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นศูนย์ของกาชาด และเข้าไปพัฒนา
ภูมิประเทศให้ปลอดภัยจากการโจมตี หรือแทรกซึมอย่างที่บอก เนื่องจากเคลื่อนย้ายผู้อพยพไม่ได้ จึงต้องมีการวางแผน
ตั้งรับทุกวิธี มีการขุดบังเกอร์วางทหารป้องกันทุกด้าน และมีการจัดหมู่บ้านกัมพูชาอพยพเป็นเหมือนหมู่บ้านป้องกัน
ช่วยควบคุมชาวอพยพ เพราะในกลุ่มผู้อพยพนี้จะมีกลุ่มพวกแทรกซึมแฝงอยู่ พวกนี้จะเอาปืนไปซ่อนก่อนเข้ามาอยู่ในค่าย
แล้วมีการยิงติดต่อกันกับฝั่งโน้น
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กราบบังคมทูล : สภาพความเป็นอยู่ รูปร่างหน้าตาของผู้อพยพเป็นอย่างไรบ้าง พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : แย่มาก อิดโรย ผอมมาก ตอนแรก ๆ พบศพมากมายที่ฝังเอาไว้
กราบบังคมทูล : หน่วยที่เข้าปฏิบัติครั้งแรกเป็นกองก�ำลังหน่วยใด พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : มีหน่วยนาวิกโยธินคอยรักษาความสงบอยูแ่ ล้ว แต่กน็ �ำหน่วยของทหารมหาดเล็กไปสมทบประมาณ
หมวดหรือสองหมวด ตอนแรกก็ไปปลูกเต็นท์ เอาทหารเข้าไปรับผิดชอบในค่าย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ก็เสด็จฯ ไปบ่อย และมี
UN มาช่วยอีกแรงด้วย แต่ตอนนั้นก็มีปัญหาบ่อย เช่น มีการแทรกซึมของแจกอะไรที่ให้โดยไม่มีการควบคุม เช่น ผ้า พลาสติก
จะกลายเป็นยุทธปัจจัยให้ฝ่ายตรงข้ามไป เคยเห็นผ้า RED CROSS ไปอยู่ที่เขมรแดง ตอนนั้นทางหน่วยเราก็ไปช่วยด้านขวัญ
และก�ำลังใจ เพราะเจ้าหน้าที่ของกาชาดเป็นผู้หญิง
กราบบังคมทูล : เวลาเสด็จพระราชด�ำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เครื่องบินพระที่นั่งไปลงที่ใด พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : ไปลงที่จันทบุรี แล้วก็ต่อรถ
กราบบังคมทูล : ส�ำหรับราษฎรไทยในพื้นที่นั้นได้รับความเดือดร้อนทางด้านใดบ้าง พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : ราษฎรในพืน้ ทีค่ ลองใหญ่ ส่วนมากจะยากจน เขาก็นอ้ ยใจว่าท�ำไมดูแลแต่ชาวกัมพูชา ในขณะทีเ่ ขา
ไม่มีอะไรเลย นี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างที่ต้องพูดคุยกับเขา พูดถึงการท�ำงานของฝ่ายเรา เราถือว่าฝึกไปในตัวด้วย สมัยนั้น
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ โปรดให้จัดก�ำลังพลที่พูดเขมรได้เข้าไปหาข่าว และช่วยเหลือผู้อพยพที่เดือดร้อน การเดินทางสมัยก่อน
เราก็เดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ ไปผ่านชลบุรี ระยอง จันทบุรี หยุดเติมนำ�้ มัน เข้าตราดแล้วไปยังเขาล้าน บางทีจากเขาล้าน
นั่งรถยนต์ที่จังหวัดจัดให้ไปอ�ำเภอคลองใหญ่ ที่พูดคุยกับคนไทย แต่ไปเป็นขบวนไม่ได้ ต้องระวังการถูกยิงโจมตี เลยต้อง
ปล่อยรถออกไปทีละคัน คันละ 5 นาทีบ้าง 10 นาทีบ้าง
กราบบังคมทูล : ขอพระราชทานกราบบั ง คมทู ล ถามว่ า ในทะเลมี ก องก�ำลั ง ทางเรื อ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ บ ้ า งหรื อ ไม่
พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : มีต�ำรวจตระเวนชายแดนมารักษาการบนเรือ เวลาเสด็จพระราชด�ำเนิน จะมีการตั้งรับเป็นชั้น ๆ
จากถนนจนถึงเขาล้าน ทางเรามีเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันแต่ไม่ค่อยตอบโต้ ต้องอยู่อย่างอดทน ยิ่งพื้นที่ตั้งรับของเราขัดต่อ
วิชาการทหารอยูแ่ ล้ว เราอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำ�่ ไปเปิดศูนย์กาชาด ซ�ำ้ ยังตัง้ อยูห่ น้าเขาล้านแทนทีจ่ ะอยูห่ ลังเขาล้าน ก็เป็นทีโ่ ต้เถียงกันมาก
กราบบังคมทูล : คุณ หญิงส่าหรี แพทยกุล เล่ า ว่ า พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู ่ หัวพระราชทานไซเรน 1 เครื่ อ ง
เป็นสัญญาณเตือนภัยถ้ามีการยิง จะพากันออกไปริมทะเลก็มีการซ้อม 2-3 ครั้ง พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : สมัยนัน้ มีการซ้อมกันบ่อย การวางก�ำลังของฝ่ายตรงข้ามมีการเผชิญหน้าอยูต่ ลอดเวลา เขาจะได้เปรียบ
สมัย นั้ น เราต้ อ งคอยระวังอย่างเดียว เพราะไม่ต้อ งการให้ เ กิ ดการขั ด แย้ ง ขยายรุ นแรงไปถึ ง สงครามระหว่ า งประเทศ
แต่เราก็มวี ธิ คี วบคุม คือ ควบคุมกลุม่ คนทีก่ อ่ เรือ่ งให้ยงุ่ มีเคอร์ฟวิ ควบคุมไม่ให้ออกจากบ้าน ตัง้ แต่อาทิตย์ตกดินถึงเช้า แต่กม็ กี าร
ฝ่าเคอร์ฟิวตลอด และมักจับได้ แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ไม่ให้มีการปฏิบัติรุนแรง ถ้าเป็นสมัยก่อนคนที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
จะถูกยิงทิ้ง แต่เราไม่ท�ำ ก็ต้อนให้กลับมา ในจ�ำนวนผู้อพยพจะมีพวกเขมรแดงปะปนเข้ามาด้วย มีการฝังอาวุธก่อนเข้ามา
ในค่าย มีการขุดเอาปืนมายิง
กราบบังคมทูล : โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากภูมิประเทศมีมากหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : มีมาก โดยเฉพาะโรคมาเลเรียเป็นกันเยอะมาก และโรคทางเดินอาหาร แต่แรก ๆ จะเป็นประเภท
แขนขาขาดเยอะมาก จนต้องมีห้องผ่าตัด นอกนั้นก็มีโรคขาดอาหาร นิวมอเนีย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะเจ็บป่วยกันมาก
ตัวข้าพเจ้าเองก็ปว่ ยบ่อย ๆ แต่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ไม่ทรงประชวร เสด็จฯ ไปประทับทีน่ นั่ หลังจากทีม่ พี ระต�ำหนัก สมัยนีค้ งพัง
หมดแล้วกระมัง ส่วนเรือนพักของผู้อพยพนั้น พูดในทางทฤษฎีว่าใช้แรงงานของผู้อพยพเอง แต่ทางปฏิบัติเขาจะไม่ท�ำ
ทั้ง ๆ ที่เป็นที่พักของเขาเอง ตอนหลังนี้เขาถูกเลี้ยงอย่างเอาใจมาก
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กราบบังคมทูล : ปัญหาของการบริหารมีบ้างหรือไม่ พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : มีเหมือนกัน พูดกันไม่รเู้ รือ่ ง ต้องใช้ลา่ มทหาร และล่ามของ นย. ด้วย บางทีพดู แล้วไม่ยอมเข้าใจก็มี
พวกนี้ไม่ค่อยเอาใจใส่ในการท�ำงาน ท�ำให้เราต้องท�ำงานด้วยความอดทนด้วย มีเด็กมาเกิดที่ค่ายนี้มาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พยายามท�ำให้คา่ ยนีเ้ ป็นค่ายอพยพตัวอย่าง จัดให้มกี ารศึกษาการฝึกอาชีพ มีสถานเลีย้ งดูเด็กก่อนวัยเรียน แต่หนักใจทีต่ งั้ ของเรา
ข้าศึกจะไม่แสดงสิ่งปลูกสร้างของเขาให้เห็น ซึ่งตรงข้ามกับเรา สิ่งก่อสร้างจะเห็นได้เด่นชัด ตอนหลังมีการสร้างบังเกอร์
ไว้ป้องกัน
กราบบังคมทูล : ขอพระราชทานมหากรุณาทรงเล่าถึงพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : หลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเห็นว่าผูอ้ พยพมีความทุกข์
ไม่มีที่พึ่ง พระอาจารย์สมชายถวายหลวงพ่อแดงให้กับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ และโปรดให้อัญเชิญไปไว้ในค่าย ให้หันหน้า
ไปข้างกัมพูชาจะได้ไม่ยิง แล้วมีการสวดมนต์ตอนเย็น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ทรงให้มีการสวดมนต์ตอนเย็น บทสวดสรรเสริญ
พระรัตนตรัย โดยทีส่ มเด็จ ฯ จะเสด็จฯ ไปจุดเทียนในตอนเย็น มีการอัดเทปสวดมนต์ ถ้าท่านเสด็จฯ มา เขาก็มาสวด แต่ถา้ สมเด็จ ฯ
ไม่อยู่ ก็ไม่มา ปกครองยาก ที่น่าสงสารก็มี ที่ตุกติกก็มี ทั้งอ่อนแอและแข็งแรง มีทั้งแหล่งอบายมุขมากมาย แล้วก็ต่อรองเก่ง
ต้องคอยดูแล บางครั้งเวลาแจกของต้องเอาทหารมาคอยดูว่าใครรับหรือยัง พวกนี้จะท�ำให้สิ่งของบางอย่างตกไปอยู่ในมือ
ฝ่ายตรงข้ามได้ เช่น ผ้าต่าง ๆ ที่มีตราของ UN ไปโผล่อยู่ฝั่งโน้นก็มี
กราบบังคมทูล : ทราบเกล้าฯ ว่า ในระหว่างเสด็จพระราชด�ำเนินในพืน้ ทีเ่ คยเสด็จฯ ไปในบริเวณทีฝ่ งั ศพ พระพุทธเจ้าข้า
พระราชด�ำรัส : เคยตกลงไปในที่เขาฝังศพ เปลี่ยนเสื้อไม่ได้ ก็อยู่อย่างนั้นทั้งคืน
กราบบังคมทูล : เป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ทีท่ รงพระกรุณาพระราชทานสัมภาษณ์
ในโอกาสนี้ พระพุทธเจ้าข้า
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พระราชกรณียกิจด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทอดพระเนตรกิจการ
ภายในเรือพระราชทานเวชพาหน์ ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเรือพระราชทานเวชพาหน์นี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
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
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ไปทรงเยีย่ มสถานีกาชาดที่ 10 หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ
ในสถานีกาชาด และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบ�ำรุงกิจการต่าง ๆ ของสถานีกาชาดที่ 10

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2510 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธี
เปิดสถานีกาชาดที่ 11 “วิเศษนิยม” ณ ต�ำบลบางหว้า อ�ำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแขวงบางหว้า
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ) และทรงเยี่ยมกิจการภายในสถานีกาชาดที่ 11 ด้วย
20 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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วันที่ 6-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 กองบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสันนิบาตสภากาชาด จัดการประชุม ASEAN
RED CROSS เรือ่ ง “บทบาทของสภากาชาดปัจจุบนั ในงานสังคมสงเคราะห์” ณ ตึกอ�ำนวยนรธรรม สภากาชาดไทย ผูเ้ ข้าประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนประเทศต่าง ๆ 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ เยอรมัน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี
มาเลเซีย เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา และประเทศไทย และผู้สังเกตการณ์จากภาครัฐและเอกชนที่ท�ำงานเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย ในการประชุมในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ได้พระราชทานเลี้ยงน�้ำชาแก่ผู้เข้าประชุมด้วย

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จฯ พร้อมด้วย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516 (วันมหาวิปโยค)
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“ในฐานะที่เป็นสภานายิกาสภากาชาดไทย ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปีติที่ได้เห็นว่า
มีคนจ�ำนวนมากที่มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์
บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดเพิ่มขึ้นทุกปี
ข้าพเจ้าขอขอบใจทุกคนที่มีส่วนช่วยงานด้านบริการโลหิตของสภากาชาดไทย
ให้ส�ำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี และในฐานะที่เป็นพระราชินีของประเทศไทย
ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านที่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ
เป็นก�ำลังส�ำคัญช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งได้ต่อไป...”
พระราชด�ำรัสในโอกาสเสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1
ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2514

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงสนพระราชหฤทัย
ในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การให้การรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
การพยาบาล ตลอดจนงานด้านบริการโลหิต และทรงให้ความส�ำคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริจาคโลหิต โดยเสด็จฯ ไป
พระราชทานเข็มผู้บริจาคโลหิต และมีพระราชด�ำรัสยกย่องผู้บริจาคโลหิต ว่าเป็นผู้ที่เสียสละบริจาคเลือดในกายเป็นทาน
ถือเป็นกุศลอย่างยิ่ง และนับเป็นผู้ที่ได้ช่วยชาติอีกทางหนึ่งด้วย

งานบริการโลหิตของประเทศไทย เริ่มด�ำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อกรรมการสภากาชาดไทยได้มีมติให้จัดตั้งแผนก
บริการโลหิตขึน้ ในกองวิทยาศาสตร์ สถานเสาวภา เมือ่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2495 เพือ่ สนองข้อเสนอของกาชาดสากล ต่อมา
ในพ.ศ. 2496 หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต พร้อมด้วยพระประยูรญาติ ได้บริจาคเงินสร้างตึก “รังสิตานุสรณ์” เพือ่ เป็นอาคารทีท่ �ำการ
บริการโลหิต และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เสด็จฯ
ไปทรงเปิดตึกรังสิตานุสรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496
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สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงสนับสนุนงาน
ด้านบริการโลหิตและการบริจาคโลหิต โดยทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิต พระองค์ได้เสด็จฯ ไปยังสถานเสาวภา
เพือ่ ให้ผบู้ ริจาคโลหิตได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชดิ และพระราชทานของทีร่ ะลึกแก่ผบู้ ริจาคโลหิต ยังความปลาบปลืม้ แก่ผบู้ ริจาคโลหิต
เป็นล้นพ้น ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ ต่อมาเมื่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดให้มีงานพระราชทาน
เข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต พระองค์ได้เสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต และได้เสด็จฯ เป็นประจ�ำทุกปี
และมีพระราชด�ำรัสขอบคุณผูบ้ ริจาคโลหิตทุกครัง้ ซึง่ เป็นก�ำลังใจแก่ผบู้ ริจาคโลหิตทีไ่ ด้เข้าเฝ้าฯ เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงทําให้
งานบริการโลหิตของประเทศก้าวหน้า ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่าง ๆ เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยประเทศ
อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัย มีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต มีการผลิตน�้ำยาตรวจหมู่โลหิต และผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต
มากมาย
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วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 ถือเป็นวันสําคัญของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งเป็นอาคารรับบริจาค
โลหิตในขณะนั้น ต่อมาในปี 2535 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพือ่ เป็นการส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
จึงได้จัดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาแทนอาคารหลังเดิมที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับกับการพัฒนางานที่เพิ่มมากขึ้น
อาคารหลังนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ” เพื่อใช้เป็นสถานที่ท�ำการปัจจุบันของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
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วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานฉลองวันสถาปนากองอาสากาชาด ครบ 25 ปี ณ กองอาสากาชาด ถนนราชด�ำริ
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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
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งานกาชาด จัดขึน้ ครัง้ แรกระหว่างวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2465 ถึงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2466 (ขณะนัน้ เปลีย่ นพุทธศักราช
ในเดือนเมษายน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหา “ประชาสมาชิก” ให้กับสภากาชาดไทย การสมัครเป็นสมาชิกเสียค่าบ�ำรุง 1 บาท
ต่อปี สถานทีจ่ ดั งาน คือ สนามหลวง งานกาชาดได้จดั ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีและขยายวงกว้างขึน้ เป็นล�ำดับ ต่อมาในปี 2471 ได้ยา้ ย
สถานทีจ่ ดั งานมายังพระราชอุทยานสราญรมย์ ในปี 2472 เริม่ มีการสอยกัลปพฤกษ์เป็นครัง้ แรก รางวัลได้แก่ เครือ่ งเวชภัณฑ์ เสือ้ ผ้า
ค่าสอยกัลปพฤกษ์มิได้ก�ำหนดราคาไว้ แล้วแต่ศรัทธา ในปี 2476 เริ่มมีลอตเตอรี่ออกจ�ำหน่ายเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้
ให้สภากาชาดไทยในราคาฉบับละ 1 บาท
ต่ อ มาในช่ ว งปี 2481-2499 ได้ ย ้ า ยไปจั ด ที่ ส ถานเสาวภา และบริ เ วณกรี ฑ าสถานแห่ ง ชาติ จนถึ ง ปี 2500
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้มพี ระราชเสาวนีย์
ให้ย้ายสถานที่จัดงานไปยังบริเวณสวนอัมพร โดยมีหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
จัดงานกาชาด ต่อมาสถานทีจ่ ดั งานได้ขยายบริเวณออกไปจนถึงสนามเสือป่า ซึง่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมงานกาชาดเป็นประจ�ำทุกปี ทรงร่วมกิจกรรมร้านต่าง ๆ ที่มาร่วมในงาน พระราชทาน
รางวัลแก่เด็กทีช่ นะการประกวดสุขภาพ การประกวดธิดากาชาด เป็นต้น นับได้วา่ พระองค์ทรงสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในงาน เพื่อหารายได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของสภากาชาดไทย
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ในการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย จะเสด็ จ ฯ ไป ทอดพระเนตรกิ จ การกาชาดของประเทศนั้ น ๆ เพื่ อ ทรงน�ำมาพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ภารกิ จ
ของสภากาชาดไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับต่างประเทศ เพื่อยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอยู่เสมอ นอกจากนี้
การเชือ่ มสัมพันธไมตรีกบั ต่างประเทศเป็นอีกพระราชกรณียกิจหนึง่ ทีพ่ ระองค์ได้พระราชทานแนวพระราชด�ำริในการด�ำเนินงาน
และเผยแพร่ให้กาชาดประเทศต่าง ๆ ได้รับทราบ กล่าวคือ ระหว่างพ.ศ. 2502-2510 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย ได้เสด็จฯ เยือนต่างประเทศ ระหว่างการเสด็จฯ เยือนประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรป เอเชีย
อเมริกา เพื่อเป็นการเจริญสันถวไมตรี และเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติและเกียรติคุณของสภากาชาดไทยกับ
สภากาชาดประเทศต่าง ๆ ด้วย

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ได้เสด็จฯ เยือนสันนิบาตสภากาชาด และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับเป็นการเปิดศักราชให้กิจการสภากาชาดไทยได้ก้าวเคียงคู่กับนานาประเทศ รวมถึง
สภากาชาดไทยได้มโี อกาสต้อนรับพระราชอาคันตุกะทีเ่ ข้าเยีย่ มชมกิจการ และได้รบั การช่วยเหลือสนับสนุนกิจการตามมาด้วย
และในโอกาสทีป่ ระมุขของประเทศต่าง ๆ มาเยือนสภากาชาดไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ทรงให้การต้อนรับด้วยพระองค์เอง
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วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2505 ทรงให้การต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริคที่ 9 แห่งเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอินกริด
และทรงน�ำเสด็จฯ เยี่ยมชมการด�ำเนินงานของสภากาชาดไทย

32 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ทรงให้การต้อนรับสมเด็จพระราชินีแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย ณ ตึกบริพัตร ส�ำนักงานกลาง
และทรงน�ำเสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการของส�ำนักงานบริหารกลาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา
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วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ทรงให้การต้อนรับเจ้าหญิงมิชิโกะ พระชายาในเจ้าฟ้ามกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น และทรงน�ำเสด็จฯ ทอดพระเนตร
กิจการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ส�ำนักงานยุวกาชาด และสถานเสาวภา

34 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 ทรงให้การต้อนรับสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
และทรงน�ำเสด็จฯ ทอดพระเนตรการด�ำเนินงานของสภากาชาดไทย
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วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทรงให้การต้อนรับ Shrimati V. Xarasuathi Giri ภริยาประธานาธิบดีอินเดีย
และทรงน�ำเยี่ยมชมการด�ำเนินงานของสภากาชาดไทย

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

จากพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าภารกิจของสภากาชาดไทยเป็นภารกิจทีย่ งิ่ ใหญ่ พระราชจริยวัตร
และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท�ำให้สภากาชาดไทยได้รับการยอมรับ ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุน และความร่วมมือ
จากสภากาชาดประเทศต่าง ๆ
ตลอดระยะเวลาแห่งการด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย นับเป็นเวลาถึง 66 ปี ที่พระองค์ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจคุณูปการครอบคลุมทุกด้าน แผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดิน ยังคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
เป็นอเนกประการ ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในปี  2565 สภากาชาดไทยขอน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อย่างหาที่สุดมิได้
36 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

หน่วยแพทย์จกั ษุศลั ยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ในนามของโครงการรถคลินกิ จักษุศลั ยกรรมเคลือ่ นที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา โดยให้บริการ
ตรวจรักษาโรคตาแก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า อาทิ โรคต้อเนื้อ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคของกระจกตา ระหว่างวันที่ 22–27
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองไผ่ ต�ำบลหนองหญ้าขาว อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
มีผู้มารับการตรวจรักษาโรคตา รวมทั้งสิ้น 238 ราย และจากการตรวจของจักษุแพทย์พบว่า ผู้มารับบริการมีปัญหาสายตา
ผูส้ งู อายุจ�ำนวนมาก ซึ่งจ�ำเป็นต้องสวมแว่นสายตาจึงท�ำให้การมองเห็นดีขึ้น โดยได้มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 38 ราย
มอบแว่นสีชาส�ำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตา จ�ำนวน 182 ราย และมอบรถเข็นนั่งแก่ผู้พิการ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน จ�ำนวน 8 คัน
		 นอกจากนี้ สถานีกาชาดยังได้จดั กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ การบริการด้านสุขภาพเพือ่ การมีสขุ ภาวะทีด่ ี ครอบคลุม
4 มิติ ทัง้ ด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ในสถานีกาชาดและชุมชน กิจกรรมจิตอาสาเราท�ำดีดว้ ยหัวใจ
เทิดไท้ 66 ปี การระดมอาสาสมัคร ผ่าน VTRIS และสถานีกาชาดที่ 9 จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม Open House ระหว่างวันที่
26 สิงหาคม – 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นปฐมฤกษ์แห่งการเปิดท�ำการครั้งใหม่ ในปี 2565
ประกอบด้วย บริการตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุและผู้เปราะบาง หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครัวเคลื่อนที่เพื่อผู้เปราะบาง เป็นต้น
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ รักษาไว้
ซึ่งพระเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากของอาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานด้านมนุษยธรรม
40 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาดวงตาจากผู้บริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกา
สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ปัจจุบนั ผูป้ ว่ ยกระจกตาพิการทีข่ นึ้ ทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายกระจกตากับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มีจ�ำนวน 17,543 ราย
ในขณะที่ มี ก ารจั ด เก็ บ ดวงตาจากผู ้ บ ริ จ าคและน�ำไปใช้ ป ลู ก ถ่ า ยให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยได้ เ พี ย งปี ล ะ 1,000 ราย สถานการณ์
การขาดแคลนดวงตาในประเทศไทยท�ำให้การรักษาผูป้ ว่ ยล่าช้า ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีระยะเวลารอคอยดวงตาบริจาคประมาณ 3-4 ปี
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่ท�ำหน้าที่จัดหาและบริการดวงตาอย่างครบวงจร เห็นว่ายังมีผู้เสียชีวิตที่มี
ความเหมาะสมในการบริจาคดวงตา (potential donor) ที่เสียชีวิตจากสภาวะหัวใจหยุดเต้นจ�ำนวนมากที่ไม่มีผู้ให้ข้อมูล
การรับบริจาคดวงตา
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จึงได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจ�ำหอผูป้ ว่ ย
(TCWN) การจัดหาดวงตาจากผูบ้ ริจาคภาวะหัวใจหยุดเต้น (cardiac death) เพือ่ ส่งเสริมและฝึกฝนให้บคุ ลากรทางการแพทย์
มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในกระบวนการรับบริจาคดวงตา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอคอย
ดวงตาบริจาค โดยได้จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom webinar แก่พยาบาลจากโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ
จ�ำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ส�ำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1-5 มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
จ�ำนวน 430 คน จากโรงพยาบาล 74 แห่ง และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565 ส�ำหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6-13 และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จ�ำนวน 593 คน จากโรงพยาบาล 122 แห่ง และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.)
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ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จัดโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยจัดท�ำโครงการปลูกถ่ายกระดูก
และเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย จ�ำนวน 90 คน จากโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
ให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นโดยไม่คิดมูลค่า ถวายเป็นพระราชกุศล

กระดูกและเส้นเอ็นมาจากไหน

กระดูกและเส้นเอ็นได้มาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตที่ญาติบริจาคกระดูกและเส้นเอ็นเพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ป่วย

ประโยชน์ของกระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิต

กระดูกที่ได้มาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตสามารถน�ำมาใช้ในการซ่อมกระดูก สร้างกระดูก ช่วยเชื่อมต่อกระดูกที่หัก หรือ
ช่วยเสริมในกรณีมกี ารสูญเสียกระดูกจากสาเหตุตา่ ง ๆ เช่น กระดูกหักทีม่ แี ผลเปิด การสูญเสียกระดูกจากผลข้างเคียงของข้อเทียม
เนื้องอกกระดูก

ข้อดีของการใช้กระดูกและเส้นเอ็นที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิต

1. ลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดใช้กระดูกของผู้ป่วยเอง และผลข้างเคียงจากการสูญเสียกระดูกของผู้ป่วย
2. ลดระยะเวลาท�ำผ่าตัดและลดอาการปวด เนื่องจากสามารถผ่าตัดแบบแผลเล็กโดยไม่ต้องผ่าตัดน�ำกระดูกจากผู้ป่วย
มาใช้ มีเพียงแผลเพื่อใส่กระดูกของผู้บริจาค ซึ่งมีขนาดเล็กจึงลดระยะเวลาท�ำผ่าตัดและลดอาการปวดแผลได้
3. เป็นประโยชน์มากในกรณีที่ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บและต้องได้รับการทดแทนด้วยเส้นเอ็นหลายเส้น หรือผู้ป่วย
ที่ไม่สามารถรักษาด้วยวัสดุทดแทนได้ เช่น การบาดเจ็บที่หมอนรองข้อ
4. ผูป้ ว่ ยทีป่ ลูกถ่ายกระดูกไม่มปี ฏิกริยาปฏิเสธกระดูกทีไ่ ด้รบั บริจาคจากผูเ้ สียชีวติ เนือ่ งจากกระดูกไม่มเี ซลล์ทมี่ ชี วี ติ อยู่
5. กระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายกระดูกน้อยมาก
6. กระดูกที่ได้รับบริจาคจากผู้เสียชีวิตมีฤทธิ์ช่วยเหนี่ยวน�ำการสร้างกระดูกใหม่ Osteoconduction ได้ดี และมีฤทธิ์
Osteoinduction อย่างอ่อน
7. ช่วยรองรับโครงสร้างของกระดูกเดิมได้ทันทีหลังผ่าตัด เช่น การปลูกถ่ายกระดูกหัวสะโพกเพื่อเสริมเบ้าข้อสะโพกที่
กระดูกทรุดและสูญเสียกระดูก
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ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

		 วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึง่ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย จวบจนปัจจุบนั เป็นเวลา 66 ปี ใต้รม่ พระบารมี
ที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการ
แก่สภากาชาดไทย ท�ำให้กจิ การของสภากาชาดไทยมีความก้าวหน้ายัง่ ยืนเป็นหน่วยงานทีด่ �ำเนินงานตามหลักมนุษยธรรมและหลักการ
กาชาดสากล เพือ่ ความผาสุก ความเจริญของประชาชนและประเทศไทยตราบจนปัจจุบนั ด้วยความสนพระราชหฤทัย สนับสนุน
งานด้านบริการโลหิตมาตั้งแต่ต้น ทรงพระกรุณาเสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผบู้ ริจาคโลหิตครบตามทีส่ ภากาชาดไทย
ก�ำหนด ยังความปลาบปลืม้ เป็นล้นพ้นแก่ผบู้ ริจาคโลหิตทีไ่ ด้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลพี ระบาทเป็นอย่างมาก ท�ำให้ผปู้ ระสงค์จะบริจาค
โลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นทุกปี เป็นผลให้งานบริการโลหิตด�ำเนินการด้วยความเจริญก้าวหน้าตลอดมา
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้จดั กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 12 สิงหาคม
ของทุกปี โดยปี 2565 ได้จดั ท�ำโครงการน้อมจิต บริจาคโลหิต ถวายสดุดี 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อให้
พสกนิกรทุกหมูเ่ หล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ด้วยการบริจาคโลหิตซึง่ เป็นกิจกรรมในการท�ำความดี
เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษา

สนองโอฐสภากาชาดไทย 43

กรกฎาคม - กันยายน 2565

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย           
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จัดโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านผู้สูงอายุและ         
การปฐมพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย มีพันธกิจหลักในการจัดการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านการ
ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชนทีม่ งุ่ เน้น
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระองค์ เพื่อน้อมส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพือ่ สืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลให้เจริญเติบโตตามเจตนารมณ์ของ
พระองค์ อีกทั้งมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง สามารถน�ำ
ความรูท้ ไี่ ด้รบั ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้าง
    โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการปฐมพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สภานายิกา
สภากาชาดไทย เป็นการจัดกิจกรรมฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ผา่ น Learning Platform สภากาชาดไทย จ�ำนวน 990 คน ดังนี้
1. กิจกรรมการฝึกอบรมความรูด้ า้ นปฐมพยาบาล รูปแบบออนไลน์ หลักสูตร 3 ชัว่ โมง จ�ำนวน 5 รุน่ ๆ ละ 90 คน
รวมทัง้ สิน้ 450 คน ด�ำเนินการวันที่ 1, 3, 5, 8 และ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
2. กิจกรรมการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ รูปแบบออนไลน์ หลักสูตร 1 วัน จ�ำนวน 6 รุน่ ๆ ละ 90 คน
รวมทัง้ สิน้ 540 คน ด�ำเนินการวันที่ 19-21 และ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
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ส�ำนักงานยุวกาชาด (ส�ำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด) จัดโครงการป่าทีภ่ กั ดี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

		 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในการส่งมอบ “ของขวัญ
ยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา” โครงการป่าทีภ่ กั ดี โดยมี พระมหาไมตรี ปุญญามะรินโท ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม นายช�ำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
พร้อมคณะผูบ้ ริหารสภากาชาดไทย ร่วมส่งมอบของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนาในครัง้ นี้ เป็นการน้อมน�ำแนวทาง
จากพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัว เป็นน�้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน�้ำ ฉันจะสร้างป่า”
ที่พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ�้ำติ้ว อ�ำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2525 และมีพระราชเสาวนีย์
ให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อันเป็นแนวทางส�ำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรของคนในชาติ
โดยเฉพาะส�ำนักงานยุวกาชาด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สภากาชาดไทยที่มีอาสายุวกาชาดผู้รักษ์ในทรัพยากรของประเทศ
โครงการป่าที่ภักดีนอกจากเป็นโครงการทีใ่ ห้ความส�ำคัญในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้แล้ว โครงการนี้
ยังเป็นการสร้างเยาวชนผูผ้ า่ นเข้ามาเยือนในผืนป่าได้มแี นวคิดทักษะช่วยเหลือผูอ้ นื่ และความรักษ์ในปิตภุ มู แิ ละมาตุภมู ถิ นิ่ เกิดของตน
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แสดงออกถึงการด�ำเนินงานด้วยความตั้งใจที่ว่าจักท�ำเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย อีกทัง้ เพือ่ รวมพลังเยาวชนในการบ�ำรุง
รักษาผืนป่าราชพฤกษ์ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึง้ และต้นจ�ำปีสริ นิ ธร ให้สมกับเป็นถิน่ ของต้นไม้แห่งความจงรักภักดี สถานที่
แห่งความอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแห่งความมีมนุษยธรรมและแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทสี่ วยงามอีกแห่งหนึง่ ของจังหวัดตราด
การส่งมอบโครงการครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย การเชิญป้ายศิลาประวัติและค�ำบูชาหลวงพ่อแดงที่ได้รับพระกรุณา
เจิมป้ายจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มาประดิษฐานยังศาลาหลวงพ่อแดง
พิธีถวายพานพุ่ม เปิดกรวยถวายราชสักการะและกล่าวน�ำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การบ�ำรุงต้นไม้ด้วยปุ๋ยชีวภาพ และปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้
ณ บึงเขาล้าน ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
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ส�ำนักงานจัดหารายได้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
การแสดงกาชาดคอนเสิรต์ ครัง้ ที่ 48 “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล”
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ 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 ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เพือ่ น�ำรายได้ทลู เกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ำรุงสภากาชาดไทย
อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ส�ำหรับงานกาชาดคอนเสิรต์ ครัง้ ที่ 48 ปีพทุ ธศักราช 2565 “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ราชนาวี
ถวายพระพรชัยมงคล” การแสดงแบ่งออกเป็น 2 ภาค โดยการแสดงภาคแรกเป็นบทเพลงคลาสสิค และการแสดงภาคหลัง
แบ่งเป็นองก์ที่ 1 “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ” และองค์ท่ี 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 และทรงด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี สภากาชาดไทยได้รับ
ความร่วมมือจาก Tero Entertainment ก�ำหนดจัดแสดงคอนเสิรต์ การกุศลโดยศิลปินระดับโลก Engelbert Humperdinck    
(เองเกลเบิร์ต ฮัมเพอร์ดิงค์) ศิลปินเพลงป็อป ชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดีย โดยถือเป็นต�ำนานด้านดนตรี และเพลงฮิตติดอันดับ
ความนิยมมีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ภายใต้ชื่อ “Gala Charity Dinner with The King of Romance”
ก�ำหนดจัดขึน้ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมอริเดียน
กรุงเทพฯ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ำรุงสภากาชาดไทย สนับสนุนเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
สภากาชาดไทย และสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

“STIN อาสา” บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “STIN อาสา พัฒนาชุมชนวาวี เตรียมพร้อมรับ
สาธารณภัย” ณ ดอยวาวี อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย น�ำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข และนักศึกษาพยาบาลจิตอาสาใน
โครงการ “STIN อาสา” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่เยาวชนและชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาระบบสุขภาพ
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกลให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มจี ติ อาสา เป็นนักปฏิบตั เิ ชิงรุกทีส่ ามารถน�ำความรูจ้ ากงานวิจยั
และการเรียนการสอนไปบูรณาการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่ชุมชน รวมถึงเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ และบําเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมส�ำหรับเยาวชน
กิจกรรมส�ำหรับ อสม. กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเด็ก และกลุ่มเปราะบางที่อยู่ห่างไกล และกิจกรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสภากาชาดไทย และสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
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บทบรรณาธิการ
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่ออาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระราชกรณียกิจในด้านความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ในแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็น
คนเชื้อชาติ ศาสนาใด ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย
มาตัง้ แต่ พ.ศ. 2499 ซึง่ เป็นระยะเวลาทีท่ รงงานหนักตลอด 66 ปี สนองโอฐฉบับพิเศษนี้ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาต
น�ำภาพพระราชกรณียกิจทีส่ �ำคัญ ๆ มาเผยแพร่ เพือ่ แสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ และน้อมถวายความจงรักภักดี
พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติ 90 พรรษา
ข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลายขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และขอน้อมส�ำนึกในพระมาหกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

   บรมฤกษ์เบิกบดีศรีสวัสดิ      
์
เฉลิมกาชาดฉลองวรรษนิรตั ศิ ยั
กราบพระบาทถวายจตุรพิธพรชัย
พระจอมใจภิรมย์สขุ ตราบนีช้ วั่ จิรฐั ติ กิ าล บารนี
ประพันธ์ โดย นิดา (คุณปราศรัย รัชไชยบุญ)
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