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	 สวัสดีค่ะ	 ท่านผู้อ่านวารสารยุวกาชาดทุกท่าน	 วารสารยุวกาชาดฉบับนี้	 

น�าเสนอบทความที่มีสาระประโยชน์ส�าหรับผู้อ่านเหมือนเช่นเคย	 อาทิ	 ข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์	 ภัยคุกคามต่อสุขภาพ	 ซึ่งทั้งสองบทความล้วนเป็น 

เรื่องใกล้ตัว	 ที่แพทยสภา	 และนายแพทย์พินิจ	 กุลละวณิชย์	 ผู ้ช่วยเลขาธิการ

สภากาชาดไทย	ถ่ายทอดไว้เพื่อสร้างความเข้าใจ	และตระหนักรู้	 ด้วยความห่วงใย

และส่งมอบความปรารถนาดี	มายังผู้อ่านค่ะ	

	 ฉบับนี้	 มีเรื่องราวและภาพกิจกรรมที่ส�าคัญในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	 

มาฝากกนันะคะ	เริม่จาก	นานาสาระ	:	ยวุกาชาด	ประสบการณ์ของผูแ้ทนสภากาชาดไทย 

ที่เมืองซอลเฟริโน	 สาธารณรัฐอิตาลี	 ในการประชุม	 The	 4th	 International	 

Youth	Meeting	 การอบรมวิทยากรยุวกาชาด	 การอบรมอาสายุวกาชาด	 เรื่อง	 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 การขยายฐานเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทยของ 

จังหวัดตราด	และสระแก้ว	 รวมถึงกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 เพื่อสานต่อโครงการ	 

“ป่าที่ภักดี”	พลิกไปอ่านกันได้ในฉบับค่ะ

	 	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ

	 	 	 กอง	บ.ก.
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การออกพระนามพระมหากษัตริย์

	 ตั้งแต่ครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ ้าอยู ่หัวถือเป ็นธรรมเนียมว่าพระนามของ 

พระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงรับบรมราชาภิเษกนั้น	 จะออกพระนามเดิมและต่อท้ายด้วยค�าว่า	 “ซึ่งทรง

ส�าเร็จราชการแผ่นดิน”	 ครั้นถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพบหลักฐานในหนังสือ 

แสดงกิจจานุกิจของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์	 [ทิ-พา-กอ-ระ-วง]	 (ข�า	 บุนนาค)	 ว่า	 เมื่อพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสวรรคตแล้ว	 ได้ออกพระนามพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

นภาลัยว่า	 “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 กรมพระราชวังบวร”	ทันที	มิได้รอไว้จนทรงรับบรมราชาภิเษก	ที่ประชุม 

พระบรมวงศานุวงศ์จึงทรงเห็นพร้อมกันให้เปลี่ยนค�าออกพระนามพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู ่หัวในขณะนั้นจาก	 “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชผู ้ทรงส�าเร็จราชการแผ่นดิน”	 เป็น	 “สมเด็จ 

พระเจ้าอยู ่หัว”	 ตั้งแต่วันที่	 25	 ตุลาคม	 พุทธศักราช	 2453	 และถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาล 

ปัจจุบันว่าให้ออกพระนามพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้รับบรมราชาภิเษกว่า	“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

บทความเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิจารณาจัดท�าโดย

คณะกรรมการเฉพาะกิจจัดท�าค�าอธิบายราชาศัพท์เพื่อเผยแพร่  
ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา
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อภิเษก

	 ค�าว่า	 อภิเษก	 มาจากค�าภาษาสันสกฤต	 แปลว่าการรดอันยิ่ง	 ใช้หมายถึงแต่งตั้งโดยการท�าพิธี 

รดน�้า	มีปรากฏในจารึกสมัยสุโขทัย	ดังมีปรากฏในจารึกวัดศรีชุมมีข้อความว่า	 “...พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษก 

พ่อขุนบางกลาวหาว	 ให้เมืองสุโขทัย	 ให้ทั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์	 [สี-อิน-ทฺระ- 

บอ-ดิน-ทฺรา-ทิด]”	การอภิเษกมีได้หลายกรณ	ีนอกจากการอภิเษกให้ขึ้นครองเมืองแล้ว	 ยังมีกรณีอื่นๆ	อีก	 

เช่น	 ในไตรภูมิพระร่วง	 มีเรื่องเล่าถึงเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อโชติกเศรษฐี	 [โช-ติ-กะ-เสด-ถี]	 มีสมบัติมากมาย	 

เป็นต้นว่า	มีปราสาท	7	ชั้น	ประดับด้วยแก้ว	 7	ประการ	มีก�าแพงแก้วล้อมบ้าน	 7	ชั้น	มีต้นกัลปพฤกษ์ 

เรียงกันเป็นแถวระหว่างก�าแพงแก้วทุกชั้น	 และมีขุมทองที่มุมบ้านทั้ง	 4	มุม	พระเจ้าพิมพิสารผู้เสวยราชย์ 

ในเมืองราชคฤห์	[ราด-ชะ-คฺรึ]	จึงทรงอภิเษก	คือทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาเศรษฐี	ดังมีข้อความว่า	“พระญานั้น	

ธ	จึงให้เอาเศวตฉัตรมาอภิเษกมหาเศรษฐี”

	 ค�าว่า	อภิเษก	ใช้ประกอบกับค�าอื่นได้ค�าสมาสหลายค�า	เช่น	ราชาภิเษก	มุรธาภิเษก	ปราบดาภิเษก

ราชาภิเษก

	 ราชาภิเษก	 มาจากค�าว่า	 ราช	 [รา-ชะ]	 กับ	 อภิเษก	 หมายถึงพระราชพิธีในการสถาปนา 

ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์

	 ต�าราราชาภิเษกที่มีมาแต่โบราณกล่าวไว้ว่า	 ราชาภิเษก	มีลักษณะ	 5	ประการ	 คือ	 1.	 มงคลอิน

ทราภิเษก	 [มง-คน-อิน-ทฺรา-พิ-เสก]	 2.	มงคลโภคาภิเษก	 [มง-คน-โพ-คา-พิ-เสก]	 3.	มงคลปราบดาภิเษก	

4.	มงคลราชาภิเษก	และ	 5.	มงคลอุภิเษก	 [มง-คน-อุ-พิ-เสก]	 เรียกว่า	ปัญจราชาภิเษก	 [ปัน-จะ-รา-ชา- 

พิ-เสก]

	 ในประเทศไทยเรา	ค�าที่ได้ยินเสมอ	ๆ	คือ	ราชาภิเษกและปราบดาภิเษก	เช่น	ในพระราชพงศาวดาร	

ฉบับพระราชหัตถเลขา	 มีข้อความเล่าถึงแผ่นดินพระเจ้าท้ายสระ	 ตอนหนึ่งว่า	 “มีพระราชโองการตรัส 

สั่งพระมหาราชครูพระครูบุริโสดมพรหมพฤฒาจารย์	 [บุ-ริ-โส-ดม-พฺรม-พฺรึด-ทา-จาน]	 ให้จัดแจงการ 

พระราชพิธีราชาภิเษกเฉลิมพระราชมณเฑียร”	 และเล่าถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ	 ตอนหนึ่งว่า	 

“ถึงวันศุภวารดิถีพิชัยมงคลมหามหุติฤกษ์	 [สุบ-พะ-วา-ระ-ดิ-ถี-พิ-ไช-มะ-หา-มะ-หุ-ติ-เริก]	 จึงกระท�า 

การพิธีปราบดาภิเษก”
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มุรธาภิเษก

	 มุรธาภิเษก	ประกอบด้วยค�าว่า	 มุรธ	 [มู-ระ-ทะ]	 ซึ่งหมายถึงหัวหรือยอด	กับค�าว่า	 อภิเษก	มุรธา 

ภิเษก	 จึงใช้หมายถึงการรดน�้าอันศักดิ์สิทธิ์เหนือศีรษะ	 และหมายถึงน�้าพระพุทธมนต์และเทพมนตร์	

[เทบ-พะ-มน]	 ส�าหรับถวายพระมหากษัตริย ์เพื่อสรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพระราชพิธี 

อื่นๆ

	 ตามหนังสือประเพณีวังและเจ้า	 ของ	 หม่อมราชวงศ์เทวาธิราช	 ป.	 มาลากุล	 [เท-วา-ทิ-ราด	ปอ	 

มา-ลา-กุน]	 เมื่อจะท�าน�้าพระมุรธาภิเษก	เจ้าพนักงานตั้งพระพุทธรูปเป็นประธานพร้อมด้วยโต๊ะหมู่เป็นแท่น 

ที่บูชา	 และตั้งภาชนะส�าหรับใส่น�้าพระมุรธาภิเษกมีพานแว่นฟ้ารองรับ	ภาชนะดังกล่าวเรียกว่าพระครอบ 

มุรธาภิเษก	ท�าด้วยทองสัมฤทธิ์	ด้านนอกหุ้มทองลงยา	พระครูปริตรไทย	[พฺระ-คฺรู-ปะ-ริด-ไท]	๔	รูป	และ

พระครูปริตรมอญ	[พฺระ-คฺรู-ปะ-ริด-มอน]	๔	รูป	เป็นผู้สวดพระปริตร	[พฺระ-ปะ-ริด]	
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พระปฐมบรมราชโองการ
[พฺระ-ปะ-ถม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-โอง-กาน]

	 พระปฐมบรมราชโองการ	 คือ	 พระบรมราชโองการครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับบรม 

ราชาภิเษกแล้ว	 เมื่อทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย	 เครื่องขัตติยราชวราภรณ์	 [เครื่อง-ขัด-ติ-

ยะ-ราด-ชะ-วะ-รา-พอน]	เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์	[เบ็น-จะ-ราด-ชะ-กะ-กุด-ทะ-พัน]	และเครื่องราชูปโภค 

แล้วหัวหน้าพราหมณ์กราบบังคับทูลถวายพระพรชัยมงคล	 [ไช-ยะ-มง-คน]	 ด้วยภาษามคธและภาษาไทย	

พระมหากษัตริย์จะมีพระราชด�ารัสตอบเรียกว่า	พระปฐมบรมราชโองการ	ซึ่งเนื้อความเป็นการพระราชทาน

อารักขาแก่ประชาชนชาวไทย

	 ตั้งแต่รัชกาลที่	1	ถึงรัชกาลที่	5	เมื่อบรมราชาภิเษกครั้งแรก	มีพระปฐมบรมราชโองการเป็นภาษาไทย 

ต่อมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่	 5	 ครั้งหลัง	 ได้มีพระปฐมบรมราชโองการเป็นภาษามคธ 

เพิ่มขึ้นอีกภาษาหนึ่ง

	 พระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่	1	พระราชทานว่า	“พรรณพฤกษ ชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน 
ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนามาเถิด...”
	 พระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที	่2	 ถึงรัชกาลที่	 7	มีข้อความแตกต่างกันบ้าง	 แต่ความหมาย 

คล้ายกับของรัชกาลที่	1

	 ส่วนรัชกาลที่	 9	มีพระปฐมบรมราชโองการเป็นภาษาไทยว่า	 “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
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เรียน	ท่านผู้อ่านที่รักทุกๆ	ท่าน

	 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ	หรือ	 climate	 change	 เป็นภัยคุกคามที่ส�าคัญที่สุดต่อ 

ชาวโลกในศตวรรษนี	้(สหประชาชาต)ิ	และ	WHO	(องค์การอนามยัโลก)	ยงับอกว่า	climate	change	

และ	air	pollution	(มลพิษทางอากาศ)	ยังเป็นภัยคุกคาม	1	ใน	10	ของปี	ค.ศ.2019	ภัยคุกคามที่	

	 2.	โรคที่ไม่ติดต่อ	หรือ	non	communicable	diseases,	(NCDs)	

	 3.	ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก (pandemic)	

	 4.	พืน้ทีม่สีภาพอ่อนแอและมคีวามเสีย่ง	เช่น	พืน้ทีม่ปัีญหาเรือ่งความแห้งแล้งและปัญหาความ

ไม่สงบ	(fragile	and	vulnerable	settings,	such	as	regions	affected	by	drought	and	conflict)	

	 5.	การดื้อของเชื้อโรคต่างๆ ต่อยา	(antimicrobial	resistance)	

	 6.	ความเสี่ยงต่อโรคอีโบลา และเชื้อโรคต่างๆ 

	 7.	ความอ่อนแอของการบริการสาธารณสุขเบื้องต้น (primary	health	care)	

	 8.	vaccine hesitancy (anti	 vaxxing)	 หรือการที่มีผู ้ที่ไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีน 

ป้องกันโรค	ท�าให้มีโรคระบาดเกิดขึ้นจากโรคที่ควรจะป้องกันได้	

	 9.	โรคไข้เลือดออก 

	 10.	เชื้อ HIV/AIDs 

 โลกก�าลงัเผชิญความท้าทายทีห่ลากหลาย	เชน่	จากการระบาดของโรคต่างๆ	ทีป้่องกนัได้ด้วย 

การฉีดวัคซีน	เช่น	โรคหัด	(measles),	โรคคอตีบ	(diphtheria)	เชื้อโรคต่างๆ	ที่ดื้อต่อยา	โรคอ้วน 

และการไม่ออกก�าลังกายที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ	 (3.2	 ล้านคนของประชากรโลกเสียชีวิตจากการ 

ไม่ออกก�าลงักาย	หรอืออกก�าลงักายไม่พอ)	ทัง้นีปั้จจบุนันี	้(2019)	มปีระชากรโลกอยู	่7.7	พนัล้านคน		

	 องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 จึงมีแผนยุทธศาสตร์	 5	 ปี	 หรือ	 the	 13th	 General	

Programme	 of	 Work	 โดยมีเป้าหมายพุ ่งไปที่	 3	 เป้าหมาย	 แต่ละเป้าหมายมีประชาชน	 

1	พันล้านคนเป็นเป้า	คือ	

	 1.	ท�าให้ประชาชนอีก	 1	พันล้านคนมีโอกาสเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (universal	 

health	coverage-UHC	หรือ	UC)	

	 2.	มีการป้องกันไม่ให้ประชาชนชาวโลกอีกพันล้านคนมีภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ

	 3.	ท�าให้มีประชาชนอีกพันล้านคนมีโอกาสเข้าถึงการมีสุขภาพที่ดี

	 ส�าหรับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมลพิษทางอากาศ	 องค์การอนามัยโลกแจ้งว่า	 9	 คน 

ใน	 10	คน	 (91%)	ของประชาชนโลกสูดอากาศที่เป็นพิษทุกวัน	 ในปี	 2019	WHO	มีความเห็นว่า 

เรื่อง : นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์*

ภัยคุกคามต่อสุขภาพ 2562

*ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
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มลภาวะที่เป็นพิษเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพมากที่สุด	 สารพิษ 

เล็กๆ	ที่อยู่ในอากาศ	 สามารถเข้าไปถึงข้างในสุดของระบบหายใจและหลอดเลือดได้ 

ท�าให้เป็นโรคปอด	หัวใจ	 สมอง	 ได้	 เช่น	 43%	 ของการเสียชีวิตของโรคปอดมาจาก 

สารพิษในอากาศ	 29%	 ของมะเร็งปอดมาจากสารพิษในอากาศ	 25%	 ของโรค

หลอดเลือดหัวใจ	 24%	 ของโรคหลอดเลือดสมอง	 โดยรวมสารพิษในอากาศท�าให้

ประชาชนโลกเสียชีวิตในแต่ละปีถึง	 7	 ล้านคน	 90%	 ของการเสียชีวิตเหล่านี้อยู ่ใน 

ประเทศที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลาง	 โดยสารพิษต่างๆ	 เหล่านี้มาจากอุตสาหกรรม	การ

คมนาคม	 และการเกษตร	 รวมทั้งการใช้เตาหุงอาหารและเชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดภายใน 

บ้านในการหุงอาหาร

สาเหตหุรอืทีม่าของอากาศเป็นพษิมาจากการเผาผลาญ

ของเชื้อเพลิงที่มาจาก	 fossil	 เช่น	 ถ่านหิน	น�้ามัน	 แก๊ส	 ฯลฯ	 

ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกันที่ท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน	 และท�าให้

มี	 climate	 change	 หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 

คาดว่าระหว่างปี	 ค.ศ.	 2030	 –	 2050	 การเปลี่ยนแปลงของ 

ภมูอิากาศจะท�าให้มปีระชาชนเสยีชวีติเพิม่ขึน้อกีปีละถงึ	250,000	

คน	จากภาวะขาดอาหาร	(malnutrition)	มาลาเรีย	ท้องเสียและ

จาก	heat	stress	ฯลฯ

เชื้อเพลิงฟอสซิล	หรือ	 fossil	 fuels	คือ	 เชื้อเพลิงที่ได้ 

มาจากซากพืช	 สัตว์	 ตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์	 ที่ทับถมสะสมมาเป็น 

ล้านๆ	ปี	ตัวอย่างของเชื้อเพลิง	fossil	คือ	ถ่านหิน	น�้ามัน	และ 

ก๊าซธรรมชาติ	 ซึ่งมี	 carbon	 เป็นองค์ประกอบหลัก	 นอกจาก	 3	 เชื้อเพลิงนี้	 ในปี	 

ค.ศ.1980	ยังพบว่า	orimulsion	เป็นเชื้อเพลิง	fossil	อันดับที่	4	ซึ่งได้มาจาก	bitumen

เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงที่ไม ่ยั่งยืน	 ในแต่ละปีจะมีการเผาผลาญ	

fossil	 fuels	 และปล่อยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์	 (CO
2
)	 ออกมาปีละ	 21.3	 พันล้านตัน

ของ	 CO
2
	 ซึ่งธรรมชาติสามารถก�าจัด	 CO

2
	 ได้เพียงครึ่งเดียว	 ท�าให้ในแต่ละปีมี 

การสะสม	CO
2	
ถึง	 10.65	พันล้านตันของ	CO

2
	 นี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการท�าให้เกิด 

ภาวะโลกร้อน	 (global	warming)	ซึ่งท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ	 

หรือ	climate	change	นั่นเอง

สาเหตุที่ท�าให้เกิด	 climate	 change	 จะท�าให้เกิด	 air	 pollution	 ด้วย	 

ทุกๆ	 คน	 ทุกๆ	 ภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 ต้องร่วมแรงร่วมใจกันป้องกัน	 

ลดภาวะโลกร้อน	 และอากาศเป็นพิษ	 เช่น	 ลดการใช้พลังงานที่มาจากการเผาผลาญ 

ถ่านหิน	น�้ามัน	ฯลฯ	และด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซึม	CO
2
	และปล่อย	O

2
	ออกมา
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	 สวัสดีค่ะ	 ดิฉัน	 ตรีนุช	 สันติกุล	 ปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ส�านักงาน

ยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 ดิฉันมีเรื่องราวเล็กๆ	 น้อยๆ	ที่ได้จากการเดินทางร่วมกับ 

คณะเจ้าหน้าที่จากส�านักการลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	 (สกก.)	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 เพื่อไปศึกษาแนวทางการเรียนรู ้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	

(International	Humanitarian	Laws	–	IHL)	ของเยาวชน	กับสภากาชาดจีน	ณ	กรุงปักกิ่ง	

ระหว่างวันที่	17-21	มิถุนายน	2562	ที่ผ่านมา

Beijin-Visit-2019Beijin-Visit-2019

	 ทั้งคณะซึ่งมีทั้งหมด	4	คน	ได้แก่	 เจ้าหน้าที่จาก	สกก.	3	คน	และ

จากส�านักงานยุวกาชาด	 1	คน	 ได้เดินทางไปถึงส�านักงานใหญ่สภากาชาด

จีน	(Red	Cross	Society	of	China	–	RCSC,	No.	8	Beixinqiao	Santiao	

Dongcheng	District	 100007,	 Beijing)	 ในตอนเช้า	 และได้รับการต้อนรับ

จาก	Ms.	Chen	Yue,	Deputy	Consultant,	International	Cooperation	

Division,	External	Liaison	Department	ในห้องรับรอง	VIP	ซึ่งจริงๆ	แล้ว

ห้องนี้ใช้ต้อนรับเฉพาะคณะของบุคคลส�าคัญที่เป็นอาคันตุกะผู้ใหญ่เท่านั้น	 

แต่เนื่องจากในวันนั้น	 ห้องประชุมที่แต่เดิมวางแผนไว้จะใช้รับรองคณะ 

ของเรา	ต้องน�าไปใช้เพื่อการประชุมเร่งด่วน	 เราจึงได้สัมผัสห้อง	VIP	ซึ่งต่างคนต่างรู้สึก 

ได้รับเกียรติและนับเป็นโชควาสนาอย่างมากทีเดียว

	 Ms.	Chen	 Yue	 กล่าวทักทายพวกเราอย่างเป็นกันเอง	พร้อมแนะน�าให้รู้จักกับ 

บุคคลส�าคัญอีกสองคนซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกาชาดแก่คณะของเรา	 คนแรก 

คือ	Ms.	 Emily	 YE,	Head	of	 Training	and	 Education,	 Regional	Delegation	 for	 

East	Asia,	 ICRC	 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกของ	 ICRC	บุคคล 

ต่อมาคือ	Ms.	 Zhang	Yi,	 East	Asia	 Regional	Delegation,	 IFRC	ผู้ประสานประจ�า 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกของ	 IFRCS	 enior	 Volunteer	 and	 Youth	 Development	 

Officer,	Country	Cluster	Support	Team,	IFRC	
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	 ในวันนั้น	 คณะของพวกเราได้เรียนรู้ว่า	 งานสภากาชาดจีนได้ 

รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะ

กระทรวงศึกษาธิการ	 เนื่องจากท่านประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ได้กล่าว

ชัดเจนว่าเยาวชนของประเทศควรได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ

กาชาด	ภารกิจของกาชาด	รวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	

ในกรุงปักกิ่งเองนั้น	 มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิชากาชาดให้แก่

นักเรียนของตน	มีการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้	 พัฒนาเยาวชน	และ

พัฒนาครูผู ้สอน	 โดยท�างานประสานร่วมกับหน่วยงานสภากาชาด 

ในพื้นที่	ผู้บริหาร	ครู	และตัวแทนจากสภากาชาดจีนส�านักงานใหญ่	ใน

การวางแผน	ศึกษา	 และจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

และเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้เหมาะสมและตอบโจทย์ความต้องการของ

เยาวชนในพื้นที่นั้นๆ	

	 แม้การปลูกฝังเรื่องมนุษยธรรมผ่านการเรียนการสอนวิชากาชาด

จะได้รับความเห็นชอบให้ปฏิบัติด�าเนินการได้ในสถานศึกษา	 แต่ก็ไม่

ได้หมายความว่าทุกโรงเรียนในประเทศจีนที่มีเยาวชนเป็นนักเรียนจะมี 

การเรียนการสอนวิชากาชาด	 โดยเหตุผลหลักๆ	ขึ้นอยู่กับความพร้อม 

ของสถานศึกษาในแต่ละเขต/จังหวัด/มณฑล	นั้นๆ	 แต่หากโรงเรียน 

เพิ่มวชิากาชาดเข้าไปในการเรียนการสอนแล้ว	ทางกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมกับสภากาชาดจีนจะออกใบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนนั้นๆ	 ซึ่งถือ 

เป็นรางวัลตอบแทนให้แก่คณะผู้บริหารของสถานศึกษา	และยังเป็นการ

สร้างแรงจูงใจให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ	อีกด้วย

	 ในส่วนของการให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องกฎหมายมนุษยธรรม

นั้น	 ทาง	 ICRC	 ร่วมกับ	 สภากาชาดจีน	 ได้ออกแบบโปรแกรมเพื่อ 

ส่งเสริมการเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมขึ้นเรียกว่า	 Humanitarian	

Education	 Programme	 (HEP)	 ซึ่งมีความโดดเด่นในการพัฒนา 

องค์รวมทั้ง	 3	 ด้าน	 คือ	 ด้านเนื้อหา	 มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง 

กับช่วงอายุ	ความสนใจ	และบริบทของผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง	13-18	ปี	

ด้านกระบวนการเรียนการสอน	 จะใช้กิจกรรมเป็นหลักเพื่อกระตุ้นให้ 

ผู้เรียนตอบค�าถาม	 แสดงความคิดเห็น	 เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด	

วิเคราะห์	 สังเคราะห์	 และน�าไปสู่บทสรุปของความเข้าใจ	 และด้านที่

สาม	คือ	 การพัฒนาครูผู้สอนทั้งด้านทักษะและองค์ความรู้ตามล�าดับ

ขั้น	 โดยก้าวแรกของการสอนครูทุกคนจะเป็น	HEP	Teacher,	และเมื่อ

สัง่สมประสบการณ์	มผีลงานและคณุสมบตัติามทีก่�าหนดไว้	กจ็ะสามารถ 

เลื่อนขึ้นเป็น	HEP	Trainer	และ	HEP	Master	 Trainer	ตามล�าดับ	ซึ่ง

คุณสมบัติในแต่ละล�าดับ	 ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

จากการประเมินผลการเรียนการสอน	ผลของการท�างาน	 และการวาง

นโยบายร่วมกันระหว่างสภากาชาดจีน	และ	ICRC		
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	 ทั้งคณะ	ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน	HEP	ในโรงเรียน	Haidian	Ji	Du	School,	 

No.	 170	Wenquan	Road,	Haidian	District,	 Beijing	ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ให้ความส�าคัญกับ

การน�าวิชากาชาดมาพัฒนาเยาวชน	 โดยนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ	 ยังมีการ 

ส่งเสริมเพิ่มเติมให้เยาวชนได้มีโอกาสท�ากิจกรรมอื่นๆ	 ในพื้นที่ของตนเอง	 รวมถึงการแข่งขันทักษะ 

ต่างๆ	จนได้รางวัลมามากมาย	โดยผู้บรรยายแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจอย่างเห็นได้ชัดที่โรงเรียน

ของตนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้แก่โรงเรียนอื่นๆ	ซึ่งทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่า

เป็นผลงานที่เห็นประจักษ์ชัดถึงความร่วมมือระหว่างภาคีในพื้นที่และสภากาชาดส�านักงานใหญ่	 การ

สนบัสนนุด้านงบประมาณ	การท�างานอย่างจรงิจงับนข้อมลู	สถติ	ิรายงานและข้อคดิเหน็ต่างๆ	ทีไ่ด้จาก 

ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทั้งในระดับกระบวนการ	 เนื้อหา	การ

จัดการ	ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นับได้ว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้วิชากาชาดไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับใน

โรงเรียนเท่านั้น	แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชน	และพัฒนาชุมชนรอบข้างได้อย่างเห็นผลจริง		

	 ท้ายที่สุดนี้	ดิฉันต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อ�านวยการ	นางสุนันทา	ศรอนุสิน	ที่อนุญาตให้ดิฉัน

ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างสภากาชาดไทยและสภากาชาดจีนในการเดินทางในครั้งนี้	 รวมถึง

พี่และน้องๆ	จากส�านักการลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนที่ริเริ่มโครงการดีๆ	 และเป็นเพื่อน

ร่วมทางที่น่ารัก	อบอุ่นและเป็นกันเอง	นอกจากการได้ผูกมิตร	ได้เพื่อนใหม่ๆ	จากสภากาชาดจีนแล้ว	 

สิ่งที่ดิฉันได้และคิดว่าเป็นหัวใจของเหตุการณ์ทั้งหมดตลอด	 5	 วันนี้	 คือ	 วิชากาชาด	 เป็นวิชาเดียว 

ในโลก	 (ตามความเข้าใจของดิฉัน)	 ที่พูดถึงความส�าคัญของการเสียสละ	ความช่วยเหลือซึ่งกันและ 

กัน	 และการอยู่ร่วมกันบนหลักมนุษยธรรม	 เป็นวิชาสากลที่น�าไปใช้ได้ทุกคน	ทุกประเทศ	 ไม่ว่าจะมี

ศาสนา	หรอืไม่นบัถอืศาสนาใดๆ	เลยกต็าม	และไม่ว่าจะปกครองด้วยระบอบใด	หากต้องการให้ประเทศ

มีความสงบ	สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแล้ว	ควรต้องส่งเสริมวิชากาชาดในทุกๆ	คน	ทุกระดับชั้น	ไม่เฉพาะ

เด็กและเยาวชน	ซึ่งหากท�าเป็นรูปธรรม	จริงจังและท�าอย่างต่อเนื่องแล้ว	 จะสามารถสร้างวัฒนธรรม

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ในที่สุด
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เรื่อง : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

 สำานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นานาสาระ :  ยุวกาชาดไทย
สวัสดีค่ะพี่น้องยุวกาชาดทุกท่าน อัพเดทข่าวคราวความเคลื่อนไหวของยุวกาชาดสถานศึกษาและเครือข่าย

พี่น้องยุวกาชาดทั่วประเทศ ประจ�าเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 กันนะคะ เรามีกิจกรรมน่าสนใจ

มาน�าเสนอพี่น้องยุวกาชาดทั่วประเทศ ดังต่อไปนี้

F	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 

 หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
	 โดยมีวัตถุประสงค ์เพื่อให ้ผู ้ เข ้ารับการฝ ึกอบรมมีความรู ้	 

ความเข้าใจในกิจกรรมยุวกาชาด	 สามารถจัดกิจกรรมยุวกาชาด 

ตามหลักสูตรได้และเพื่อให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีต่อ 

กิจกรรมยุวกาชาด	ด�าเนินการจัด	 จ�านวน	 2	 รุ่น	 คือ	 ระหว่างวันที่	 

1	 -	 3	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ	 

ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน	 “ผิน	 แจ่มวิชาสอน”	 เขตบางแค	

F	การจัดทำาแนวทางพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ 
	 ระหว่างวันที่	 8	 –	 10	พฤษภาคม	 2562	ณ	 โรงแรมบียอนด์	 สวีท	 เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าแนวทางพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของกระทรวงศึกษาธิการ	 และเพื่อจัดการความรู้ที่ได้จาก 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในภาพรวม	 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านยุวกาชาด	ผู้แทนหน่วยงาน	สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมจ�านวน	40	คน	

กรงุเทพมหานคร	มคีรผููส้อนกจิกรรม 

ยุวกาชาดจากทั่วประเทศเข ้ารับ 

การฝึกอบรม	 จ�านวน	 71	 คนและ 

ระหว่างวันที่	1	–	3	มิถุนายน	2562	 

ณ	 โรงเรียนสตรีระนอง	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดระนอง	 มีครูผู ้สอนกิจกรรม 

ยวุกาชาดเข้ารบัการฝึกอบรม	จ�านวน	

65	คน
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F	การประชุมให้ความรู้การนิเทศการจัดกิจกรรม

 ยุวกาชาดสถานศึกษา จำานวน 2 ครั้ง 

 โดยครั้งที่	 1	 กลุ ่มเป้าหมาย	 คือ	 ผู ้อ�านวยการกลุ ่มลูกเสือ	 

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ทุกจังหวัด	 ระหว่างวันที่	 11	 –	 13	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 ศูนย์ 

พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน	 

“ผิน	 แจ่มวิชาสอน”	 เขตบางแค	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีผู ้เข้า 

ร่วมประชุมทั้งสิ้น	จ�านวน	73	คน	และครั้งที่	2	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	 

ผู ้อ�านวยการกลุ ่มศึกษานิเทศก์	 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ทุกจังหวัด	 ระหว่างวันที่	 8	 –	 10	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 ศูนย์ 

พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน	

“ผิน	 แจ่มวิชาสอน”	 เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	 โดยมีผู้เข้าร่วม 

ประชุมทั้งสิ้น	จ�านวน	69	คน

F	การประชุมปฏิบัติการจัดทำาแนวทางการพัฒนา

 กิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

 อิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ 

 ระหว่างวันที่	 26	 –	 28	 มิถุนายน	 2562	ณ	 โรงแรมไดอิชิ	 

อ�าเภอหาดใหญ่		จังหวัดสงขลา		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่ผ่านมา	 เพื่อจัด 

ท�าแนวทางการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนเอกชนสอน 

ศาสนาอิสลาม	ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนภาครัฐ	ภาคเอกชน	 

และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน	 5	 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้	รวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านยวุกาชาด	เข้าร่วมประชมุพจิารณา

แลกเปลีย่นและจดัท�าแนวทางในการจดักจิกรรมยวุกาชาดในโรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม	 เพื่อให้เหมาะสมกับเยาวชนสตรี	 และ

สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างไม่ขัดกับทัศนคติของชุมชน	 มีผู ้เข้า 

ร่วมประชุมทั้งสิ้น	จ�านวน	44	คน

F การเจรจาความร่วมมือเพื่อจัดทำาบทเรียนการเรียนรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

 เพื่อเยาวชน (Exploring Humanitarian Law : EDUCATION MODULES FOR YOUNG   

 PEOPLE - EHL) 

 ระหว่างวันที่	17	–	21	มิถุนายน	2562	ณ	สภากาชาดสาธารณรัฐประชาชนจีน	Red	Cross	Youth	(Headquarter	 

of	RCSC),	Haidian	Ji	du	School	และ	Cuiwei	Primary	 School	of	Haidian	District	Beijing	City	สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประชุมจัดท�าบทเรียนการเรียนรู ้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อ 

เยาวชน	 เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ประสบการณ์ในการจัด 
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F ร่วมมือกับสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ

 ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำานวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ให้แก่บุคลากร

 ของสำานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

 ที่กล ่าวมาคือผลการด�าเนินกิจกรรมของพี่น ้องยุวกาชาดสถานศึกษา ที่ด�าเนินการร ่วมกับกลุ ่มส ่งเสริม 

และพัฒนายุวกาชาด ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หากท่านมีข้อค�าถามหรือสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ได้โดยตรง หรือส่งจดหมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 319 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 แขวงดุสิต  

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 0 2628 6405 หรือ e – mail : redcrossyouth.moe.go.th 

ฉบบัหน้าเราจะมาอพัเดทข่าวคราวความเคลือ่นไหวให้เพือ่นๆ ได้รบัทราบข้อมลูกนัใหม่นะคะ ส�าหรบัฉบบันี ้กลุม่ส่งเสรมิ

และพัฒนายุวกาชาด ต้องขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านและขอจบคอลัมน์นี้ไว้เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ

การเรียนการสอนด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อเยาวชน	 กับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์ 

ที่ปรึกษา	 เพื่อน�าความคิดเห็น	 ความรู้	 ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับ	 มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับหลักสูตร 

กิจกรรมยุวกาชาด	 และเพื่อเสริมสร้างกระชับสัมพันธไมตรีอันดีด้านยุวกาชาด	 โดยมีผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ	 

และผู้แทนสภากาชาดไทย	เข้าร่วมประชุม	จ�านวน	4	คน

	 ระหว่างวันที่	 26	 –	 30	พฤษภาคม	2562	ณ	ศูนย์

พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจกรรม

เยาวชน	“ผิน	แจ่มวิชาสอน”	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร	

ซึง่หลกัสตูรนีจ้ดัการฝึกอบรมโดยเน้นทกัษะในการท�าหน้าที่ 

ผู ้อ�านวยการฝึกอบรมทั้งด้านวิชาการและให้ฝึกอบรม

อย่างเข้มข้น	 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการฝึกอบรม 

ยุวกาชาดได้		โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	จ�านวน	32	คน
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*อาสายุวกาชาด สังกัดสำานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

เรื่อง : ชลาพร ขุนทอง*

 ธีรนัย กองศรี*

The 4th International 
Youth Meeting

	 การประชุม	 The	 4th	 International	 Youth	Meeting	 

ณ	 เมืองซอลเฟริโน	 สาธารณรัฐอิตาลี	 ระหว่างวันที่	 17-23	

มิถุนายน	2562	เนื่องในโอกาสครบรอบ	100	ปี	แห่งการก่อตั้ง

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	

(IFRC)	 ในครั้งนี้	 คณะผู ้แทนจากสภากาชาดไทยประกอบ 

ด้วยนายคุณาวุฒิ	 ศรีปัญญา	 วิทยาจารย์	 ส�านักงานยุวกาชาด	

นายธีรนัย	 กองศรี	 และดิฉันนางสาวชลาพร	 ขุนทอง	 อาสา 

ยุวกาชาด	 สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด	 ส�านักงานยุวกาชาด	

ซึ่งดิฉันและเจเล่ขอเป็นตัวแทนของคณะร่วมกันถ่ายทอด

ประสบการณ์จากการไปเข้าค่ายในครั้งนี้นะคะ

กระแต

เจเล่
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	 นับเป็นความโชคดีของชีวิต	 ที่ได้รับจากการท�างานจิตอาสา	 โดยเฉพาะ

ประสบการณ์จากค่ายนี้	 ท�าให้เราได้รับหลายๆ	 อย่างกลับมา	 ไม่ว่าจะเป็น 

เพื่อนใหม่	 ต่างวัฒนธรรม	ต่างภาษา	 จากการไปค่ายในครั้งนี้	 เราได้ทราบถึง	 

การเคลื่อนไหวทางสังคม	 ของกลุ่มอาสาสมัครในโลกว่ามีจ�านวนมากกว่า	 14	 

ล้านคน	และครึ่งหนึ่งของจ�านวนอาสาสมัครนั้น	ล้วนแต่เป็นเยาวชนทั้งสิ้น	นับว่า 

เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตมากๆ

	 นอกจากนี้	การไปค่ายใน	Solferino	ครั้งนี้	เป็นการเปิดโลกกิจกรรม	ของ

เราก็ว่าได้	การประชุม	I	Y	M	2019	ที่เยาวชนกว่า	300	ชีวิต	จาก	130	ประเทศ

ทั่วโลก	มาร่วมท�ากิจกรรม	workshop	 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหลายๆ	

หัวข้อ	 อาทิเช่น	 วิกฤตการณ์ของสภาพอากาศในปัจจุบัน	 ความไม่เท่าเทียม 

ทางเพศ	การใช้ความรุนแรงในเด็กและสตรี	 การคุกคามทางเพศ	อีกทั้งยังได้รับ

รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศนั้นๆ	ที่ก�าลังประสบกับปัญหาเหล่านี้	 

ว่าพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างไร	นับเป็นโชคดีของเราที่ได้มีโอกาสรับรู้และร่วมแสดง

ความคิดเห็นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้น	ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

	 พี่	 Staff	 ในค่ายดูแลเราดีมากๆ	 เพื่อนร่วมค่ายก็น่ารัก	 เหมือนเราได้ 

น�าความรู้และประสบการณ์ในการท�างานเป็นอาสาสมัครของสภากาชาดไทย	 

ในนาม	 “อาสายุวกาชาด”	 ไปใช้และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ	 ในอีกหลายประเทศ	

พูดคุย	ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท�างานจิตอาสา	 ร่วมกัน	 รวมถึงหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาสาสมัครในหลายประเทศ	 ได้แชร์ประสบกาณ์ 

ของกนัและกนั	และทีป่ระทบัใจทีส่ดุเลยคอืการได้เดนิทางไปยงัหมูบ้่าน	Solferino	 
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ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของอังรีดูนังต์	 ผู ้จุดประกายให้เกิดองค์กร 

กาชาด	คณะของเรา	 ได้เดินตามรอยของอังรีดูนังต์	 ทุกคนในค่าย 

ล้วนจุดคบเพลิงเดินจากหมู่บ้าน	 Solferino	 ไปยังแคมป์ของเราด้วย 

ระยะทาง	 12	 กิโลเมตร	 เป็นกิจกรรมที่สนุกมาก	 ภาพทุกคนที่ถือ 

คบเพลิง	 ดูมีพลัง	 และงดงามมาก	ตลอดสองข้างทางจะมีชาวบ้าน 

มาคอยให้ก�าลังใจ	 รวมถึงส่งมอบน�้าและขนมตลอดเส้นทาง	 ถือว่า 

ค่ายนี้เป็นค่ายที่น่าประทับใจมากๆ	เป็นค่าย	International	ครั้งแรก

ของเราสองคนได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	 อย่างที่จะสามารถน�ากลับมา

พัฒนาตัวเราเอง	 รวมถึงน�าไปถ่ายทอด	 และหาแนวทางการพัฒนา

น้องๆ	 อาสาสมัครรุ่นต่อๆ	 ไปได้	 อีกทั้งยังสามารถน�าไปประยุกต์ 

ใช้ในชีวิตประจ�าวันของเราได้อีกด้วย		

สมัครเยาวชนจิตอาสา

สภากาชาดไทย

	 สุดท้ายนี้	 ต้องขอขอบพระคุณ

ท่านผู ้อ�านวยการสุนันทา	 ศรอนุสิน	 

ที่มอบโอกาสดีๆ	ให้แก่คณะของเรา	และ 

อยากจะเชิญชวนน้องๆ	 เยาวชนที่มีอายุ	 

15-30	 ปี	 ที่สนใจมาสมัครเป็น	 “อาสา

ยุวกาชาด”	 สมัครเข้ามาร่วมงานกับ

สภากาชาดไทย	 ทางระบบออนไลน์ 

ด้านล่างนะคะ



618

อยากรู้จัก “อาสายุวกาชาด” มากกว่านี้

ขอเชิญเข้าไปชมผมได้ที่ https://youtu.be/i6RwZuHS-i8
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Inter’

เรื่อง : คามินท์ ก่อวิวัฒนานุกูล*

	 ขณะที่ผู ้อ ่านทุกท่านก�าลังอ่านวารสารฉบับนี้นั้น	 คง

เป็นช่วงก�าลังเข้าฤดูฝนและในบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนัก	มีฝน 

ฉับพลัน	หรือมีพายุเข้า	 อากาศเปลี่ยนแปลงขนาดนี้	 สิ่งที่ต้อง

ให้ความส�าคัญอันดับแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพ	 หากลอง

ย้อนกลับไปดูจะรู้ว่าทั่วโลกเกิดภัยพิบัติบ่อยขึ้นและแต่ละครั้ง

ก็รุนแรงมากขึ้น	 ดังนั้นก่อนอื่นผมจะขอพูดถึงปรากฏการณ์ที่

ท�าให้เกดิอากาศเปลีย่นแปลงก่อนนะครบั	นอกจากภาวะโลกร้อน	

ปรากฏการณ์เรือนกระจก	 ซึ่งมีส่วนท�าให้สภาพอากาศเปลี่ยน 

แล้ว	อกีปรากฏการณ์หนึง่ทีท่ัว่โลกให้ความสนใจกนักค็อื	เอลนโีญ

และลานีญานั่นเอง	ปรากฏการณ์ทั้งสองนี้เราอาจเคยได้ยินคุ้นหู

กันมาบ้าง	เรามาดูกันนะครับ

	 สวัสดีครับ	 ก่อนอื่นขออนุญาตแนะน�าตัวก่อน 

นะครับ	 ผมชื่อนายคามินท์	 ก่อวิวัฒนานุกูล	 นักศึกษา 

ชั้นปีที่	 4	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 สาขา 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ผมรู้จักอาสายุวกาชาดเป็น 

ครั้งแรก	เมื่อ	2	ปีที่แล้ว	ที่ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม 

จติอาสาในโครงการ	Volunteers	in	Action	ณ	โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์	 ซึ่งในตอนแรกก็ไม่รู้จักส�านักงานยุวกาชาด

และอาสายุวกาชาดเลย	 ผมมาท�างานจิตอาสาครั้งนั้น 

*อาสายุวกาชาด สังกัดสำานักงานยุวกาชาด

ด้วยเหตุผลที่ว่าผมอยากท�างานช่วยเหลือผู้อื่นให้ตรงกับสายงานที่ผมเรียน	 

คอื	สายวทิยาศาสตร์สขุภาพ	ผมเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนือ่งเกอืบ	3	สปัดาห์	

จากวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการท�างานจิตอาสาผมได้รู ้จักส�านักงาน 

ยุวกาชาดมากขึ้น	 ได้รู้ว่ายุวกาชาดนั้นไม่ใช่มีแต่เพียงเด็กน้อยชั้นประถมและ 

มัธยมต้นที่สวมชุดสีฟ้าๆ	 แต่ยังมีอาสายุวกาชาดซึ่งเป็นกลุ ่มอายุรุ ่นราว 

คราวเดยีวกบัผม	เป็นเยาวชนทีม่อีาย	ุ15-30	ปี	อกีด้วย	(พีท่ีผ่มเข้าร่วมโครงการ

เล่าให้น้องๆ	ฟังตลอด)	 นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้บทบาทของอาสายุวกาชาด 

และพลังของเยาวชนจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย	 ผู้ด้อยโอกาส	 ฯลฯ	 

ปีต่อมาผมเดินทางไปต่างประเทศท�าให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม

ดังนั้น	 ในปีนี้ผมจึงรีบติดต่อลงทะเบียนจองไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อ 

จะได้ไม่พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ	 ผมคิดอยู่เสมอว่าผมพอจะใช้

ความสามารถในสายการเรียนที่ผมได้เรียนมาท�าประโยชน์อะไรได้มากกว่านี้

อีก	 เมื่อได้พูดคุยกับพี่ที่ดูแลโครงการนี้	 จึงได้ช่องทางส�าหรับเผยแพร่ความรู้		

นั่นคือ	การเขียนเรื่องลงวารสารยุวกาชาด	คอลัมน์นี้	ผมจึงได้มีโอกาสแบ่งปัน

ความห่วงใยและความปรารถนาดีมาสู่ทุกคนครับ

การดูแลตนเองในช่วงฤดูฝน
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	 เอลนีโญ	เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดในเดือนธันวาคม	เนื่องจากพื้นที่บริเวณ 

ซีกโลกใต้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์มากกว่าปกติ	 ท�าให้มีการระเหยของ

น�้ามาก	ลมจากพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต�่ากว่า	 จะเคลื่อนที่เข้ามาแทน	น�้าทะเลที่อุ่น

จะแทนที่น�้าเย็นที่พัดขึ้นมาจากใต้มหาสมุทร	ท�าให้ทวีปอเมริกาเหนือมีอากาศ 

ที่ผิดปกติ	ประเทศออสเตรเลียแห้งแล้งมากและเกิดไฟป่า	การเกิดปรากฏการณ์

นี้ในแต่ละครั้งนานประมาณ	 2-3	 เดือน	 เป็นสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ของพื้นที่บริเวณดังกล่าว

	 ลานีญา	 เป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน�้าทะเลบริเวณ 

เส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางและตะวันออกมีค่าต�่ากว่า 

ปกติ	 ท�าให้ทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวันตกมีปริมาณฝนตกมากขึ้น	

ขณะที่ทางแปซิฟิกเขตร้อนตะวันออกจะมีความแห้งแล้งมากขึ้น 

เช่นกัน	ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น	 5-6	ปีต่อครั้ง	 และเกิดแต่ละครั้ง 

นานประมาณ	1	ปี	 และถึงแม้ว่าจะเกิดไม่บ่อยนักแต่การเกิดแต่ละ 

ครัง้ทีม่รีะยะเวลานานเป็นปี	กส่็งผลท�าให้หลายพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตัไิด้	

	 เห็นได้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา	 ส่งผลกระทบทั่วโลกท�าให้

พื้นที่ทุกภูมิภาคต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง	หลายแห่งเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและต่อเนื่องจนต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ	 

นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผู้ที่อยู่อาศัยพื้นที่ดังกล่าวอาจเกิดการเจ็บป่วยได้	 

เช่นเดียวกับการเปลี่ยนฤดูกาลของประเทศไทยจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน	 สภาพ

อากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย	 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเรา	 ผมเลยมี 

วิธีการดูแลตนเองในช่วงฤดูฝนมาฝากกันครับ	อย่างน้อยที่สุดดูแลสุขภาพตนเอง

ให้ดีแล้วเราจะได้เป็นก�าลังส�าคัญที่จะช่วยผู้อื่นได้ต่อไปนะครับ

วิธีดูแลตนเองในช่วงฤดูฝน
1. พกร่มหรือเสื้อกันฝน 

2. หลีกเลี่ยงการเดินผ่านพื้นที่น�้าท่วม (ระวังโรคฉี่หนู)

3. หลีกเลี่ยงการตากฝนหรือเล่นน�้าฝน โดยเฉพาะเมื่อเวลาฝนตกปรอยๆ 
 ทั้งอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมท�าให้เชื้อไวรัสที่อยู่ตามพื้นดินและ
 ในอากาศสามารถเติบโตได้ดีและแพร่กระจายสู่ร่างกายของเรา
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4. รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกและอาบน�้าและสระผมทันทีหลังจากตากฝน 
 ความชื้นของเสื้อผ้าและเส้นผมเป็นแหล่งสะสมชั้นดีของเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

5. ล้างหน้าด้วยน�้าสะอาดหากผิวหน้าเปียกน�้าฝน

6. สวมเสื้อผ้าและถุงเท้าที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย เพื่อลดความอับชื้น

7. ทายากันยุงเพราะฤดูฝนรวมทั้งช่วยกันก�าจัดแหล่งน�้าขังอันเป็น
 ที่เพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออก)

8. ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ เช่น เต้นแอโรบิก เดินเร็วๆ 
 วิ่งเหยาะๆ ขี่จักรยาน หรือเล่นกีฬา สัปดาห์ละ 5 วัน อย่างน้อย
 วันละ 30 นาที เพื่อให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ    

	 จากข้อมูลข้างต้น	 เป็นวิธีการดูแลตนเองในเบื้องต้นและเป็นวิธีที่สะดวก	 

สามารถน�าไปปรับใช้จนเกิดเป็นสุขนิสัยที่ดีได้	ผมอยากแนะน�าให้ท�าเป็นกิจวัตรครับ	 

สุดท้ายนี้ขอฝากความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังผู้อ่านทุกท่าน	ขอให้ทุกคน 

มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ	 และผมอยากเชิญชวนเยาวชนทุกๆ	 คนเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึ่งของครอบครัวยุวกาชาด	 โดยสามารถสมัครเป็นเยาวชนจิตอาสาได้ที่นี่เลย

ครับ	

ค�าศัพท์น่ารู้ประจ�าฉบับนี้	คือ	Indonesian Red Cross Society	หมายถึง	สภากาชาดอินโดนีเซีย

ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย	เป็นสมาชิกล�าดับที่	65

ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	(IFRC)

9. รับประทานผักให้หลากหลายทั้งผักสด และลวก ต้ม ผัด และผลไม้
 ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง มะเขือเทศ องุ่น สับปะรด มะละกอ เป็นต้น 

10. ดื่มน�้าสะอาดให้เพียงพอ

สมัครเยาวชนจิตอาสา

สภากาชาดไทย

ที่มา:  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 โรงพยาบาลวิภาวดี
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เรื่อง : พระไพศาล วิลาโล

	 เกื้อจิตร	 แขรัมย์	 เป็นพยาบาลที่ท�างานกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายมานาน 

นับสิบปี	เธอได้พบผู้ป่วยจ�านวนนับไม่ถ้วน	แต่มีน้อยคนที่ก่อความสะเทือนใจ

ได้มากเท่ากับวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งอายุประมาณ	17	ปี

	 ผู้ป่วยคนนี้ก�าพร้าพ่อแม่	 ตั้งแต่อายุ	 2	 ขวบ	พ่อแม่ตายเพราะเอดส์	 

อยู่กับยาย	 ยายเลี้ยงเด็กคนนี้มาจนโต	 ยายยากจนมาก	 มีอาชีพหาของ 

เก่าหรือคุ้ยขยะขาย	พออายุ	 17	ปี	 ก็เป็นมะเร็งที่กระดูกแล้วลามไปที่สมอง	

มารักษาตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ไม่นาน	ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา	ทีแรกเด็กหนุ่มไม่ยอมไป	อ้างว่าไม่มีเงิน	ต้องช่วยยายหาเงิน	

แต่ภายหลังก็ยอมไป

	 ปรากฏว่า	 3	 วันต่อมาโรงพยาบาลมหาราชฯ	 แจ้งให้โรงพยาบาล 

บุรีรัมย์มารับเขากลับ	 เพราะว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือ	 เอาแต่ร้องว่าจะกลับ 

บ้านท่าเดียว	จะกลับไปหายาย	เขารักยายมาก	ห่วงยาย

	 กลับมาที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์	 อาการแย่ลงเรื่อยๆ	 จนกระทั่งเข้าสู่ 

ระยะสุดท้าย	 มะเร็งลามไปที่สมองและลูกอัณฑะ	 พยาบาลคุยกับยายก็ 

ทราบว่า	 เขามีน้องอีกคนหนึ่ง	 น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน	 แต่ไม่เคยได้พบเจอ 

กันเลย	 เพราะน้องไปอยู่กับย่า	 พยาบาลจึงไปตามหา	 เพราะว่าเขาใกล้จะ 

เสียชีวิตแล้ว	อยากให้ได้พบน้อง	มีโอกาสมาดูใจ

	 น้องสาวอายุ	 15	ปี	 แม้จะไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้าพี่ชายมาก่อน	แต่ 

พอมาเยี่ยมก็เอาเงินมาให้	 ซื้อนมกล่องมาให้	 1	ห่อ	 คนป่วยเห็นก็ดีใจมาก	 

นม	1	ห่อนี้เขาไม่กินเลย	เก็บไว้ที่หัวเตียง	บางทีก็เอามาลูบ	มาคล�า	เพราะว่า

ไม่เคยได้ของขวัญจากใคร	ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมนอกจากยาย

	 ทุกวันยายมาเยี่ยมก็เดินมาจากบ้าน	 แล้วกินข้าวถาดเดียวกับหลาน	

เพราะจนมาก

	 ช่วงหลังๆ	หมอต้องให้มอร์ฟีนทุก	3	ชั่วโมง	 เพราะเขาปวดมาก	จน

กระทั่งวันหนึ่งพยาบาลจะมาให้มอร์ฟีน	เขาจึงพูดว่า

	 “หมอครับ	 ยาแก้ปวดมอร์ฟีนใช่ไหมครับ	 ผมไม่ปวด	 ผมไม่เอาได้

ไหมครับ	ฉีดแล้วมันไม่มีประโยชน์”	 แล้วเขาก็พูดต่อ	 “ผมขอนิดเดียวได้ไหม 

ครับ”	 ว่าแล้วเขาก็เอื้อมมือไปจับแขนพยาบาลไว้แน่น	พยาบาลก็ใจดี	 ยืนนิ่ง

ให้เขาจับ

ยา

แก้ปวด

มอร์ฟีน..

ผมไม่เอา

ได้ไหม

ครับ..?

“

”
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	 เด็กหนุ่มคนนี้จับแขนพยาบาลโดยไม่พูดอะไรเลยถึงครึ่งชั่วโมง	 พยาบาลก็ให้จับ	 นานเป็น 

ครึ่งชั่วโมง	 โดยไม่ได้พูดไม่ได้คุยอะไรกันเลย	 จนกระทั่งเพื่อนพยาบาลอีกคนหนึ่งเห็น	 แล้วก็พูดว่า	 

ไม่มีงานท�าหรือไง	 ไปยืนให้มันจับแขนอยู่ได้	 ต้องฉีดยาคนไข้อีกมากมาย	 แต่พยาบาลคนนั้นเข้าใจ 

ความรู้สึกของคนป่วย	จึงยืนนิ่งให้เขาจับแขนต่อไป	ฝ่ายคนป่วยเมื่อได้ยินอย่างนั้น	เลยพูดว่า

	 “หมอครับ	พอแล้วครับ	 ชีวิตผมต้องการแค่นี้แหละครับ	หมอไปท�างานเถอะครับ	ผมเข้าใจดี”	 

ว่าแล้วเขาก็ปล่อยมือ	

	 ตีหนึ่งคืนนั้นเขาก็จากไป	 วาระสุดท้ายของเด็กหนุ่มคนนี้ต้องการแค่นี้	 คือ	 จับแขนพยาบาล	 

แล้วเขาก็เจาะจงพยาบาลคนนี้	 เขาคงสังเกตเวลาพยาบาลคนอื่นมาพลิกตัว	 มาฉีดยา	 มาให้ยา	 ก็ 

ท�าไปตามหน้าที่	 แต่พยาบาลคนนี้มีท่าทีใส่ใจคนป่วย	 ท�าด้วยความอ่อนโยน	 เขารู้สึกประทับใจใน 

น�้าใจของพยาบาลคนนี้	 จึงปรารถนาจะได้สัมผัสเธอก่อนตาย	 ...เป็นความปรารถนาที่จะได้รับความรัก	

ความใส่ใจ	ในวาระสุดท้ายของชีวิต

	 ทั้งชีวิตอาจจะไม่เคยได้รับการสวมกอด	หรือการสัมผัสด้วยความอ่อนโยนมาก่อน	ยายเองก็คง 

จะไม่ได้ท�าอย่างนั้นกับเขา	 เขาจึงขาดความรักมาตั้งแต่เล็ก	ความรักของยายคงไม่พอเพียง	 เพราะว่า

ยายต้องท�ามาหากิน

	 มีคนจ�านวนไม่น้อยเมื่อจะตายมีสิ่งเดียวที่เขาปรารถนา	คือการได้รับความรักมาเติมเต็ม...

	 ส�าหรับบางคน	เพียงแค่ใครคนหนึง่มีเมตตายอมให้เขาจับแขน	เขาก็มีความสุขแล้ว	สามารถทีจ่ะ

ตายอย่างสงบ	ทั้งที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย

	 เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งส�าคัญมาก	คนเราถ้าพร่องความรักก็จะทุกข์ทั้งใจ	ทุกข์ทั้งกาย	

แต่หากได้รับความรัก	ความทุกข์กายและความทุกข์ใจก็บรรเทาได้	 บางครั้งแม้เยียวยากายไม่ได้เพราะ

โรคที่เป็นอยู่มันหนัก	แต่ความรักก็เยียวยาใจได้	อย่างน้อยก็ในวาระสุดท้าย

ที่มา : www.facebook.com/visalo

สมเด็จพระราชบิดามีพระราชด�ารัสว่า

“ฉันไม่ต้องการให้เธอมีความรู้ทางแพทย์อย่างเดียว 

ฉันต้องการให้พวกเธอเป็นคนด้วย” 

คือ มีความเป็นคนที่เข้าใจจิตใจมนุษย์ไม่ใช่เพียงรักษาโรค 

แต่ต้องเน้นการสื่อสารทางกายและทางใจ 

ต่อผู้เจ็บป่วยด้วย จะช่วยเยียวยาทั้งกายและจิตวิญญาณ

ดังเช่นที่พระอาจารย์ไพศาลได้กล่าวไว้
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เรื่อง : มานิดา ฤกษ์นิธี*

	 ส�านักงานยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 จัดกิจกรรม	 ป่าที่ภักดี	 ปลูกฝังให้เยาวชนเห็น 

ความส�าคัญ	ดูแล	รักษาป่า	พร้อมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

	 เมือ่วนัที	่27	มถินุายน	2562	ทีศ่าลาราชการณุย์	ศนูย์ราชการณุย์สภากาชาดไทย	เขาล้าน	 

จงัหวดัตราด	ส�านกังานยวุกาชาด	สภากาชาดไทย	น�าโดยนายสมจติต์	ไหมด	ีผูช่้วยผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานยุวกาชาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�านักงานยุวกาชาด	และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ราชการุณย์	 

สภากาชาดไทย	 เขาล้าน	ลงพื้นที่เพื่อดูแลบริเวณพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์	 สานต่อโครงการป่าที่ 

ภักดี	ปี	2562	โดยมีเยาวชนจังหวัดตราด	ที่มีอายุตั้งแต่	15	-	30	ปี	กว่า	109	คน	จาก	10	สถาน 

ศึกษา	 เข้าร่วมโครงการฯ	 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของ 

กาชาดสากล	สภากาชาดไทย	และประวตัคิวามเป็นมาของศนูย์ราชการณุย์สภากาชาดไทย	เขาล้าน	 

ซึ่งนายสุวรรณ	พิมลแสงสุริยา	 ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์	 สภากาชาดไทย	 เขาล้าน	 ให้เกียรติ 

บรรยายสรปุถงึทีม่าของสถานทีแ่ห่งนี	้ความส�าคญัในการให้ช่วยเหลอืผูอ้พยพลีภ้ยัสงครามจ�านวน 

นับแสนคนจากประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สภานายิกาสภากาชาดไทย		

*เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 สำานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 

อาสายุวกาชาดจังหวัดตราด
สานต่อ “ป่าที่ภักดี” 
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	 นอกจากนี้	 ยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง	 การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	 หรือ	 CPR	 

การใช้ผ้าสามเหลี่ยม	ห้ามเลือด	และการส�าลัก	(Choking)	

	 กิจกรรมดูแลพื้นที่ปลูกป่า	 บริเวณพื้นที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ครั้งนี้	 เป็นการสานต่อโครงการ	 “ป่า 

ที่ภักดี”	 ที่ส�านักงานยุวกาชาดจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์	 

พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สภานายิกาสภากาชาดไทย	 เฉลิมพระชนมพรรษา	12	 

สิงหาคม	 2561	 และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยครบ	 96	ปี	 “8	 รอบสถาปนา	 

ก้าวสู ่	 10	 ทศวรรษที่ยั่งยืน”	 เมื่อวันที่	 4	 สิงหาคม	 2561	 ที่ผ ่านมา	 ซึ่งนับเป็นการสานต่อ 

เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 ดูแล	 บ�ารุงรักษา	 ผืนป่า	 อีกทั้งได้ปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณศาลาหลวงพ่อแดง	 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์	 เพื่อเป ็นการรองรับนักท่องเที่ยวที่นิยม 

มากราบไหว้อีกด้วย

	 นายสมจิตต์	 ไหมดี	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการ	 ส�านักงานยุวกาชาด	

สภากาชาดไทย	 กล่าวว่า	 กิจกรรมวันนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิม 

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี 

พนัปีหลวง	สภานายกิาสภากาชาดไทย	เป็นการแสดงออกถงึความจงรกัภกัดี 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 ซึ่งมี 

น้องๆ	 เยาวชนในพื้นที่	 จังหวัดตราด	 จ�านวนกว่า	 109	 คนเข้าร่วม

กิจกรรม	 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกๆ	 เดือน	 เพื่อเป็น 

การให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของกาชาดและความส�าคัญ	ความเป็นมา 

ของพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	 เขาล้าน	 จังหวัดตราดแห่งนี้	 

ตลอดจนมาเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของอาสายุวกาชาดที่มีต่อชุมชน	และ 

สังคม	การให้ความรู้เรื่อง	การช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้น	 และ 

ความรู ้อื่นๆ	 อีกมากมาย	 ซึ่งก็อยากเชิญชวนน้องๆ	 เยาวชนในพื้นที่	 

จังหวัดตราด	ที่มีอายุตั้งแต่	 15	 -	 30	ปี	มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป	 

สนใจตดิต่อทีส่�านกังานยวุกาชาด	สภากาชาดไทย	โทรศพัท์	02-2525002-3	

กด	1	ครับ
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ในท้ายนี้	เรามีความรู้สึกของอาสายุกาชาด	ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	ซึ่งนอกจากจะได้ดูแลรักษาพื้นป่าแล้ว	

ยังมีโอกาสได้รับความรู้พื้นฐาน	เรื่อง	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	มาฝากท่านผู้อ่านด้วยค่ะ

นางสาวศรัญญา กิ่งแก้ว 
มัธยมศึกษาปีที่	6	โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ประธานชมรมอาสายุวกาชาด	

 “รู ้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ 

ป่าที่ภักดี	 ได้บ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม	 ได้

พบปะเพื่อนๆ	พี่ๆ	 ต่างโรงเรียน	ต่างหน่วยงาน	 

ได้รับมิตรภาพจากเพื่อนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน	

และได้รับความรู้เรื่อง	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	

รวมไปถึงการท�า	CPR	อย่างถูกวิธี

	 ทั้งนี้	 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มีชมรม

อาสายวุกาชาด		และมกีารจดัอบรมให้ความรูเ้รือ่ง

ปฐมพยาบาลมาแล้ว	การมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้	 

จงึเป็นการทบทวนความรู้	และพฒันาความรูท้ีม่อียู่

แล้วน�าไปใช้และถ่ายทอดให้น้องๆ	ในชมรม	และ

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับ	 ไปช่วยเหลือผู้อื่นหาก

ประสบเหตุได้ทันท่วงที”

นางสาวธันวรัชม์ บุญมี 
มัธยมศึกษาปีที่	6

โรงเรียนตราษตระการคุณ	จังหวัดตราด

 “ประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม 

กับส�านักงานยุวกาชาดในครั้งนี้มาก	 โดยเฉพาะ 

ได ้มี โอกาสเรียนรู ้ เ รื่ อง	 การปฐมพยาบาล 

ขั้นพื้นฐาน	 (การท�า	CPR)	 ผ้าสามเหลี่ยม	 การ 

ท�าแผลเบื้องต้น	เมื่อเจอผู้บาดเจ็บ	ในสถานการณ์

คับขัน	 รวมไปถึงเรื่อง	การส�าลัก	Choking	การ 

ช่วยเหลือผู้ที่มีอาหารติดคอ	 เพื่อที่จะช่วยเหลือ

ผู ้ป ่วยได้ทันท่วงที	 ทั้งนี้การได้รับความรู ้จาก 

การฝึกปฏิบัติในครั้งนี้	 ยังช่วยในเรื่องของการ 

ฝึกฝนกระบวนการคิด	ตัดสินใจในการช่วยเหลือ 

ผู้บาดเจ็บ	 ซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จ�ากัดแค่ในต�ารา

เรียนอย่างเดียว	 เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอด

เวลา	 น�าไปสู่การเรียนรู้แบบต่อเนื่อง	 หรือ	 life	 

long	 learning	 ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบุคคลใน

ศตวรรษที่	 21	 และสามารถน�าความรู้ที่ได้รับจาก 

การอบรมในครั้งนี้ไปเผยแพร่ความรู ้ให้แก่ผู ้อื่น 

ต่อไปได้”
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โดย แพทยสภา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
“กัญชาทางการแพทย์”
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ส�านักงาน	กศน.จังหวัดสกลนคร	ร่วมกับส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย

จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด	“เรื่อง การปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR”
ประจ�าปีงบประมาณ	2562		

รุ่นที่	9	ระหว่างวันที่	14	–	15	พฤษภาคม	2562	

รุ่นที่	10	ระหว่างวันที่	16	–	17	พฤษภาคม	2562

ณ	ห้องประชุมอิระวดี	โรงแรม	พี.ซี.	พาเลซ	อ�าเภอเมืองสกลนคร	จังหวัดสกลนคร
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ส�านักงาน	กศน.จังหวัดอุดรธานี	ร่วมกับส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย

จัดอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ”

โดย	นางมัลลิกา	พุฒิชาติ	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี	เป็นประธานในพิธีเปิด

นางนลินี	ศรีสารคาม	จันทร์ตรี	ผู้อ�านวยการส�านักงาน	กศน.จังหวัดอุดรธานี	กล่าวรายงาน

28	พฤษภาคม	2562

ณ	ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	14	จังหวัดอุดรธานี	
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อาสายุวกาชาด	ร่วมกิจกรรม	“วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562” (World Blood Donor Day 2019)
ภายใต้สโลแกน	“Safe	Blood	For	All-	โลหิตปลอดภัย	ทั้งผู้ให้และผู้รับ”	

15	มิถุนายน	2562

ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ถนนอังรีดูนังต์	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ
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กศน.อ�าเภอวังหิน	จังหวัดศรีสะเกษ

จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4826/ศก.253
27	-	29	มิถุนายน	2562

ณ	หอประชุมอ�าเภอวังหิน	จังหวัดศรีสะเกษ
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