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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 

พระราชทานพรปีใหม่	2562	ในโอกาสทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

	 “เน่ืองในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่	 ที่เรียกว่าหมาไปหมูมา	 ในคราวนี้ก็เหมือนเดิม	

ขออวยพรให้ทุก	ๆ	ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ	ทัง้อายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	ปฏิภาณ	ธนสารสมบัติ	

มีอะไร	 อยากได้อะไร	 ก็ได้สมความปรารถนา	 สมกับที่ได้ช่วยงานกันมา	 จนเหนื่อยกันมามาก	 ตลอดปีนี้

ก็มีสิ่งที่ดีที่เพิ่มขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของทุก	ๆ	ท่าน	บุญทัง้หลายนี้ก็น่าจะสนองตอบ	ท�าให้ท่านทุกคน

ได้รับสิ่งที่น่าพอใจ	มาปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ด้วยปีใหม่ที่สดใส	แล้วก็ปลายปีก็พบกันอีก”
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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย
 

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย

คณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร                     ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์        
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน                    พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์    
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา                     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
ศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ                   นายเตช บุนนาค    
นายแผน วรรณเมธี                                นายสวนิต คงสิริ     
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา            ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล    
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา             รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์     
ดร.อภิชัย จันทรเสน                           นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์                                     
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา       ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์               
นายวิทยา เวชชาชีวะ                          นายฮาราลด์ ลิงค์                 
นายบัณฑูร ล�่าซ�า                               คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล               นายกลินท์ สารสิน                
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร                               กรรมการสภากาชาด ผู้แทน 12 ภาค     

เลขาธิการสภากาชาดไทย                                
นายแผน วรรณเมธี 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย      
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร   
นายเตช บุนนาค    
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์      
นายสวนิต คงสิร ิ      
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้     
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย       
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล              
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง          
นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร   
นายจ�านง แสงมหาชัย 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย    
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา        
  

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย    
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย    
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ          
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย                                    
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช                                
ผู้อ�านวยการส�านักงานกลาง    
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล รักษาการฯ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                    
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร รักษาการฯ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี

ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา     
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด    
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด           
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ด�ารง เหรียญประยูร
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ   
นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้    
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์   
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
นางขนิษฐา หงสประภาส 
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร    
นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  
นายพระนาย สุวรรณรัฐ

นายแผน  วรรณเมธี   ดร.อภิชัย จันทรเสน   คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม        
ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล    นายวิทยา  เวชชาชีวะ              ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา           
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทยและใช้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

- บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)   5,000,000.00 บาท
- นายพิทยา และนางมาลีวรรณ มหิทธิวาณิชชา   3,500,000.00 บาท
- นางกมลี ปัจฉิมสวัสดิ์      3,000,000.00 บาท
- นางหนู แซ่เตีย        2,000,000.00 บาท
- นายกฤตย์ รัตนรักษ์       2,000,000.00 บาท
- บริษัท เอสเอฟซี เอกเซลเล้นช์ จ�ากัด (ทูลเกล้าถวายฯ)  2,000,000.00 บาท
- สมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน     2,000,000.00 บาท
- Ms. JEN-SUM LOUISA LEE     1,642,500.00 บาท
- นางสาวมาลี ตัณฑ์วณิช     1,000,000.00 บาท
- นายเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย     1,000,000.00 บาท
- นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์     1,000,000.00 บาท
- บริษัท เค.วี.เอ็น.อิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต (1991) จ�ากัด  1,000,000.00 บาท
- คุณทน กวินอนันต์        614,232.00 บาท
- คุณอาภรณ์ กวินอนันต์            614,232.00 บาท
- บริษัท เพรตตี้โกลด์ แอนด์ไดมอนด์ จ�ากัด      600,000.00 บาท
- นายสุทธิลักษณ์ จิราธิวัฒน์        600,000.00 บาท
- นางลัดดาวัลย์ จงวิศาล           600,000.00 บาท

   
   รายละ 500,000 บาท จ�านวน 10 ราย    

 - นางสาวนิภา มาลีนนท์       -  นางสาวอัมพร มาลีนนท์  
 - นายแพทย์สวนิตย์ ธาระวานิช   -  นางนิภา กุลธวัชวิชัย  
 - นางนภัสสร บวรประภัศร์    -  นางพรพิมล ชีวมงคล
 - นางสาวสุนีย์ กฤษณวิภาคพร   -  นางสาวพิศมร สามนปาล 
 - มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย    -  มูลนิธิช่างกลปทุมวัน   

ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา     
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด    
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด           
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ด�ารง เหรียญประยูร
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต ิ   
นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้    
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์   
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
นางขนิษฐา หงสประภาส 
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร    
นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  
นายพระนาย สุวรรณรัฐ

นายแผน  วรรณเมธี   ดร.อภิชัย จันทรเสน   คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม        
ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล    นายวิทยา  เวชชาชีวะ              ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา           
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

พระมหากรุณาธิคุณ
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อวยพร สิงหนาท

สว่างศรี ช้างเผือก 

ณภาภัช ยินประโคน 

 ดฉินัมแีรงบนัดาลใจจากในหลวงรชักาลที ่9 ทีท่รงตรากตร�าท�าเพือ่ประชาชน 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทั่วแห่งหนที่กันดาร แล้วเราเป็นเพียงคนตัวเล็ก ๆ ถ้าเราได้
เจริญรอยตามพระองค์ มันก็เป็นความภาคภูมิใจ เราหายเหนื่อยเวลาท่ีเรานึกถึงว่า 
เลือดทุกถุงไปถึงผู้ป่วยที่ก�าลังรอรับอยู่ หรือที่เราไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย แค่ได้เห็นรอยยิ้ม
เราก็ภาคภูมิใจ ก็หายเหนื่อยทันที เพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 
ท�าให้เราท�าได ้ในทุกวันนี้  ในชีวิตบั้นปลาย ทรงเป็นแบบอย่างให้เราทุกคน
มีความมุ่งมั่นในการเป็นจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแรงบันดาลใจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส ให้มีทักษะในการด�ารงชีวิต อยู่อย่างพอเพียง และไม่เป็นภาระต่อสังคม 
เพราะการพัฒนาเด็กให้ดีได้ เด็กก็จะกลับมาพัฒนาประเทศชาติให้ดีได้เช่นกัน

 ดิฉันได้เรียนรู ้การเป็นผู ้ให้ตามรอยพระองค์ท่านผ่านงานที่ท�า ได้ให้
ความช่วยเหลือเรื่องทุนแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ 
สร้างความม่ันใจให้ผู้พิการทางสายตากล้าออกมาเผชิญโลกภายนอก และอยากให้
คนไทยทุกคนให้โอกาสผู้พิการ ไม่มองความพิการของเขาเหล่านั้นเป็นปมด้อย

แห่งแรงบันดาลใจ9
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ณัฐพงษ์ ลีเลิศชาย

พรวิช ประเสริฐ 

มโน อึ้งคมเมธา 

วัลยา โกฏิรัตน์

 คนพิการ จริง ๆ เขาไม่ได้อยากจะพิการนะ คนพิการอยากจะช่วยเหลือตัวเองได้ 
สังคมควรที่จะช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้ หลังจากนั้นเขาก็จะสามารถ
ช่วยเหลือสังคมได้ พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็น
แรงบันดาลใจส�าหรับผม และมีพระองค์ท่านเป็นก�าลังใจอยู่เสมอ ท�าให้ผมหมดความกลัว 
และก้าวพ้นออกมาจากค�าว่าความพิการ หลังจากนั้นผมจึงได้รับโอกาสเข้ามาท�างาน
ที่สภากาชาดไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้เรียนรู้งาน ได้พัฒนาตนเอง โดยยึดหลัก
ในค�าสอนของพระองค์ท่านมาโดยตลอด ผมจึงสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
และพร้อมจะมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่นในสังคมต่อไป

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เมื่อครั้งทรงด�ารงต�าแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย 
พระอ งค ์ ท ร ง เ ป ็ น แร งบั นด าล ใจและทร ง เป ็ น ผู ้ ใ ห ้ ต ลอดรั ช ก าล 
ดังนั้น ไม่ว ่ามีอะไรก็พร้อมที่จะเป็นผู ้ให ้ มีความรู ้ก็พร ้อมที่จะแบ่งปัน 
มีโลหิต มีร ่างกาย ก็พร ้อมท่ีจะบริจาค และอยากให้ทุกคนร่วมส่งต ่อ
พลังแห่งการให้ไปด้วยกัน

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่พอดีและพอเพียง

 เม่ือใดที่รู ้สึกหมดก�าลังใจจะนึกถึงพระองค์ท่าน พระองค์ไม่เคย
หยุดพักแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายสักเพียงใด พระองค์ทรงงานหนัก
เพื่อคนไทย ทรงเป็นแบบอย่างในการท�างานและการด�าเนินชีวิตให้แก่
ปวงชนชาว ไทย  ด ้ วยพระอั จฉริ ยภาพ พระวิ ริ ยะอุ ตสาหะ  และ
น�้าพระราชหฤทัยท่ีเปี ่ยมล้นด้วยพระเมตตา เพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมือง
มีความสุขสงบร่มเย็น

แห่งแรงบันดาลใจ
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รอบรั้วกาชาด

 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม 
“หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ” ปี 2562 ณ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อ�าเภอแม่ทา จังหวัดล�าพูน เพื่อน�าเครื่องกันหนาว
และสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบให้ผู ้ประสบภัยหนาว รวมท้ังอุปกรณ์กีฬา ยา เวชภัณฑ์ ส�าหรับห้องปฐมพยาบาล
ในโรงเรียนในชนบท พร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการด้านทันตกรรม ในเขตพื้นที่อ�าเภอป่าซาง อ�าเภอแม่ทา 
และอ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2561 

 ส�าหรับกิจกรรม “หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ” หรือ กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 
ได้ด�าเนินการต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2545 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภาวะอากาศ
หนาวเย็น ให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ต่อมา เมื่อในหลวงรัชกาลท่ี 9 สวรรคต กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวฯ 
ยังคงด�าเนินการต่อเพื่อน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน กิจกรรมดังกล่าว
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู ้ประสบภัยหนาว โดยปฏิบัติงานมาแล้ว 13 จังหวัด รวม 16 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ 
เพชรบูรณ์ นครพนม สกลนคร เชียงราย อุดรธานี เชียงใหม่ อุทัยธานี หนองคาย นครราชสีมา กาญจนบุรี ตาก และ
จังหวัดน่าน มอบผ้าห่ม 71,421 ผืน มอบเครื่องกันหนาว 48,959 ตัว ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 10,206 ราย 
ให้บริการด้านทันตกรรม 3,502 ราย และให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยผ่านกิจกรรมสันทนาการ 16,228 คน 

หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ ปี
 62'
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ทายาทเด็กหลอดแก้ว
คนแรกของไทย
 เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม ทีผ่่านมา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
แถลงข่าว “ทายาทเดก็หลอดแก้ว คนแรกของไทย” โดย ฝ่ายสูติศาสตร์ - นรเีวชวทิยา เผยการให้ก�าเนดิทายาทเดก็หลอดแก้วคนแรก
ของประเทศไทย และการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในอนาคต  

 ส�าหรับกรณขีองคณุปวรวชิญ์ ศรสีหบรุ ีศาสตราจารย์กติตคิณุ นายแพทย์ประมวล 
วีรุตมเสน และคณะ ได้ติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กหลอดแก้วรายแรก
ของประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ได้เห็นถึงความส�าเร็จทางการศึกษา โดยจบการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
จบการศกึษาระดบัมหาบณัฑติ จากประเทศออสเตรเลยี จนกระทัง่ทางฝ่ายสูตศิาสตร์ - นรเีวชวทิยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทราบ
ข่าวดีอีกครั้ง เมื่อภรรยาของคุณปวรวิชญ์ฯ  สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาต ิและมีก�าหนดคลอดในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ระหว่างการตั้งครรภ์ครอบครัวของคุณปวรวิชญ์ฯ ได้มาฝากครรภ์ และตรวจติดตามอาการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ฝ่ายวิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ซึ่งทารกมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์ปกติ จนครบก�าหนด 
และคลอดออกมาปลอดภัย ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ถือได้ว่าเป็นการคลอดบุตรที่บิดาเป็นเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย 
เป็นการเน้นย�้าให้เห็นว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ ์ทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก ให้ก�าเนิดทารก
ที่เจริญเติบโต เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถแต่งงานและให้ก�าเนิดบุตรที่มีสุขภาพแข็งแรงได้

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง 
ทีฝ่่ายสตูศิาสตร์ - นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่หยุดพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิชาการ วิจัย และการบริการทางการแพทย ์ สามารถช่วย
คู่สมรสที่ประสบปัญหาการมีบุตรยากให้ก�าเนิดทารกเพศชายรายแรก
ของประเทศไทยได ้ส�าเร็จ ด ้วยเทคโนโลยีช ่วยการเจริญพันธุ ์
ทางการแพทย์ด้วยวิธีการท�าเด็กหลอดแก้ว ในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งเด็ก
มีร ่ างกายที่สมบูรณ ์แข็งแรง เจริญเ ติบโตได ้ตามเกณฑ ์ปกติ 
ใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างดี มีความสุข จนปัจจุบันเติบโตข้ึนมา เป็น 
คณุปวรวชิญ์ ศรสีหบรุ ีวยั 31 ปี ทีต่อนนีแ้ต่งงานและสามารถมทีายาท
โดยวิธีธรรมชาติ และคลอดออกมาเป็นเด็กชายที่มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์”  
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การประชุมวิชาการ 
Asian Rabies Advisory Group of Experts (ARAGE)

 ศาสตราจารย์กิตติคณุ นายแพทย์วศิษิฎ์ สติปรชีา ผูอ้�านวยการ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดการประชุมวิชาการ Asian Rabies 
Advisory Group of Experts โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
กระทรวงสาธารณสุข WHO THAILAND และผูเ้ชีย่วชาญจาก 10 ประเทศ
ในทวีปเอเชีย เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวทาง
ความร ่วมมือในการป ้องกันโรคพิษสุนัขบ ้า และพัฒนาความรู ้
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู ้ป ่วย
โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 

 ศาสตราจารย ์  นายแพทย ์ธี ระพงษ ์ 
ตัณฑวิเชียร ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “สถานการณ์
โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย เราได้ลดจ�านวนผู้ป่วย
โรคพิษสุนัขบ้าจาก 30 ปีก่อน ลงไปมาก จากที่เคยมี
ผู้ป่วยประมาณ 400 คน ปัจจุบันเหลือน้อยกว่า 20 คน 
นบัว่าเป็นสถานการณ์ทีด่มีากเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่
ในเอเชีย การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของเรานอกจาก
พยายามควบคุมสัตว ์ พยายามให ้วัคซีนในสัตว ์ 
ซึ่งก็ประสบความส�าเร็จพอสมควร แต่สิ่งที่เราท�า
ท่ีโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชีย คือ 
ให้การดูแลรักษาหลังสัมผัสโรค ซ่ึงสถานเสาวภาเป็น
แหล่งพัฒนาความรู ้เก่ียวกับการให้การดูแลรักษา
หลังสัมผัสโรค จึงได้เชิญผู้เช่ียวชาญในแต่ละประเทศ 
เช่น อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ กัมพูชา เมียนมา 
เวยีดนาม มาเลเซยี ทีย่งัมปัีญหาเกีย่วกบัโรคพษิสุนขับ้า 
มาประชุมร ่วมกันถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
แต่ละประเทศในแถบเอเชีย แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ซึ่ ง กั นและกั น ถึ งแนวทางและความพยายาม
ที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหาแนวทางร่วมกัน
ในการน�าวธีิการไปปรบัใช้ให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั” 
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สภากาชาดไทย จัดบรรยาย
เรื่อง บล็อกเชน และบิทคอยน์ กับงานของสภากาชาดไทย

เมื่อโลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน กลายเป็นโลกยุคใหม่ที่แม้แต่การใช้เงินก็เปลี่ยนไป

เงิน Bitcoin (บิทคอยน์) 

 วนัที ่18 ธันวาคม 2561 ดร.รอม หริญัพฤษ์ ประธานอนกุรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์ คณะกรรมการธรุกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง บล็อกเชน และบิทคอยน์ กับงานของสภากาชาดไทย 
ณ ห ้องประชุมจุมภฏ ชั้น 9 ศูนย ์บริการโลหิตแห ่งชาติ  สภากาชาดไทย โดยมี  นายบุญรักษ ์  สรัคคานนท ์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยาย 

 การบรรยายดั งกล ่ าว  จัด ข้ึน เพื่ อ ให ้ ความรู ้
แก่คณะผูบ้รหิารและบคุลากรสภากาชาดไทย เกีย่วกบัประโยชน์
การใช้งานบิทคอยน์ เนื่องจากองค์กรกาชาดในหลายประเทศ 
รวมทั้งหน่วยงานการกุศลและสาธารณประโยชน์ทั่วโลก 
ได้หันมารับบริจาคบิทคอยน์กันมากขึ้น และยังใช้บล็อกเชน
ในการจดัการและตดิตามการใช้เงนิบรจิาค ไม่ว่าจะเป็นกบัวสัดุ 
สิ่งของ แรงงาน เงินสด หรือเงินบิทคอยน์ ไปจนถึงการระบุ
ตัวตนของผู ้ประสบภัย ผู ้ลี้ ภัย และปัจจุบันยังมีการใช ้
เงินบิทคอยน์ในการช่วยเหลือระยะสั้นประเภทต่าง ๆ ในค่าย
ผูอ้พยพอกีด้วย เราสามารถใช้บทิคอยน์ให้ท�างานได้อย่างโปร่งใส 
สามารถติดตามการรับและการใช้เงิน และวัสดุที่ได้จากการ
บริจาคไปถึงปลายทางในสภาพแวดล้อมการท�างานจริง  

 คือ สกุลเงินในรูปแบบดิจิตอล ไม่มีใครเป็นเจ้าของ 
Bitcoin ไม่มรีปูร่างและไม่สามารถจบัต้องได้เหมอืนธนบตัรหรือ
เหรียญเงินบาท เป็นจุดเริ่มต้นของกระแสความเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดกับวิธีการท�างานของระบบการเงินการธนาคารของโลก 
ทั้ง ๆ ที่มันเป็นแค่ peer-to-peer payment system 
สร้างขึน้มาเพือ่ให้คนธรรมดาสามารถโอนเงนิถงึกนัเหมอืนทีส่่ง 
E-mail ได้โดยไม่ต้องผ่านระบบไปรษณีย์ และบล็อกเชน คือ 
กลไกการท�างานท่ีใช้กับบิทคอยน์ ท่ีไม่ต้องอาศัยคนกลาง 
(mediator) เป็นการท�างานแบบหลายหน่วยร่วมมือกัน
ในระบบแบบกระจาย ได้กลายเป็นการปฏิวัติโลกในเกือบ
ทุกด้านที่ท�าให้อ�านาจกลับไปสู ่ป ัจเจกชน เปรียบได้กับ
การท�าสมุดบัญชีแต่ข้อมูลจะไม่มีการลบ ซึ่งปลอดภัยและ
ไม่มศีนูย์กลางในการเกบ็ข้อมลู ข้อมลูจะถูกกระจายในเนต็เวร์ิค 
มีข้อดี คือ ไม่เสียค่าธรรมเนียม เหมาะส�าหรับการส่งเงิน
ข้ามประเทศ และทุกคนสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย
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กาชาดบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุข

 ภายหลังพายุโซนร้อน “ปาบึก” อ่อนก�าลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต�่าก�าลังแรง และเคลื่อนตัวลงสู่
ทะเลอันดามัน สภากาชาดไทย โดย ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่อเนื่องจากช่วงวิกฤต ด้วยการลงพื้นที่ส�ารวจ ประเมินความต้องการ เยี่ยมให้ก�าลังใจ มอบชุดธารน�้าใจ
สภากาชาดไทย ชดุเครือ่งครวั ชดุเครือ่งนอน ชดุท�าความสะอาด ฯลฯ รวมท้ังจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพืน้ท่ีประสบภยั 
ระหว่างวันที่ 3 – 17 มกราคม 2562 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 14,384,566 บาท โดย

 - มอบชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย ในพื้นทีจ่ังหวัดนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง 
ชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวม 12,556 ชุด 
 - มอบผ้าห่ม มุ้งใหญ่ มุ้งเล็ก ผ้าขาวม้า ผ้าถุง รวม 1,035 ชุด 
 - มอบชุดเครื่องนอน ชุดท�าความสะอาด และชุดเครื่องครัว รวม 4,476 ชุด
 - มอบผ้าห่ม จ�านวน 200 ผืน และชุดสุขอนามัยประจ�าวัน (Hygiene Kit) 200 ชุด
 - ส่งทีมกองอ�านวยการส่วนหน้า ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 – 14 มกราคม 2562 ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - ส่งทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RAT Team) ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 12 – 13 มกราคม 2562 
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - ส่งรถยูนิม๊อก 1 คัน รถบรรทุก 1 คัน และรถโฟร์วีล 1 คัน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2562 
จนสถานการณ์คลี่คลาย
 - จัดกจิกรรม Big Cleaning Day ในพืน้ทีว่ดัและโรงเรยีนทีป่ระสบภยัในพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 
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 นอกจากนี ้ส�านกังานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามยัพทิกัษ์ ยงัมอบชดุเครือ่งครัว ชดุเครือ่งนอน 
ชุดท�าความสะอาด อย่างละ 4,476 ชุด รวมถึงเครื่องนุ่งห่ม ให้กับชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัตทิี่ได้รับ
ผลกระทบจากพายโุซนร้อนปาบกึ จ�านวน 10 ชมุชน  รวม 4,476 ครวัเรอืน ซึง่ทัง้ 10 ชมุชนนีอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ของสถานีกาชาดที่ 8, 10, 12 และ สถานีกาชาดท่ี 14 ท่ีสภากาชาดไทยเคยจัดอบรมเรื่องชุมชน
เตรียมพร้อมรับภัยด้วย
 ในส่วนของการฟ้ืนฟบููรณะหลังเกดิภยั ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ ได้มอบหมาย
ให้ทีมอ�านวยการส่วนหน้า และสถานีกาชาดท่ี 12 ด�าเนินการส�ารวจและประเมินความต้องการในพื้นท่ี 
โดยข้อมูลเบื้องต้นมีแผนการด�าเนินงานระยะฟื้นฟู ได้แก่ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
น�้า สุขาภิบาล ห้องสุขา มอบอุปกรณ์การศึกษา คอมพิวเตอร์ ฟื้นฟูอาชีพ เป็นต้น

 จากสถานการณ์ของพายุโซนร้อนปาบึก สร้างความเดือดร้อน เสียหายให้เกิดขึ้นกับประชาชนและ
ทรัพย์สินรวม 23 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง 
ระนอง กระบี ่ยะลา สตลู ภเูกต็ พงังา ตรงั เพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ์ จนัทบรุ ีชลบรุ ีตราด ระยอง สมทุรสาคร 
สมุทรสงคราม และสมุทรปาการ รวม 113 อ�าเภอ 574 ต�าบล 3,837 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 
265,353 ครัวเรือน รวม 884,642 ราย มีผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 2 ราย อพยพประชาชน 31,665 ราย 
ไปยังจุดอพยพ 123 จุด และปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด 
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 เ หล่ากาชาดจังหวัด

การด�าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอ�าเภอ

 เหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย 
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ ณ ต�าบลขุนซ่อง อ�าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี

 เหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้มีความเป็นอยู่
ล�าบาก พร้อมทัง้มอบจกัรยาน เงินช่วยเหลอืและถงุยงัชพี ณ ต�าบลบางนอน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดระนอง

 กิ่ ง กาชาดอ� า เภอสมเ ด็จ  ออก เยี่ ยม ให ้ ความช ่ วย เห ลือ
ครอบครัวผู ้สูงอายุ ยากไร้และพิการ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
ณ ต�าบลผาเสวย อ�าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

 กิ่งกาชาดอ�าเภอโคกส�าโรง จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพือ่ดแูลประชาชน ณ วดัตะกดุหว้า หมูท่ี่ 5 ต�าบลดงมะรุม อ�าเภอโคกส�าโรง 
จังหวัดลพบุรี

 เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียน
ในพระราชานเุคราะห์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  อ�าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 เหล ่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ์  ลงพื้นที่ช ่วยเหลือผู ้สูงอายุ
พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและเคร่ืองอุปโภคบริโภค ณ ต�าบลกมลาไสย  
อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
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โครงการสร้างเสริมกระบวนการท�างานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ที่รับต�าแหน่งใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก 
และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสร้างเสริมกระบวนการท�างานของนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดที่รับต�าแหน่งใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึน เพื่อปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้แก่
ผู้เข้ารับต�าแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด จ�านวน 22 คน ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม 
นครพนม สุโขทัย ก�าแพงเพชร ชมุพร ตรัง นราธวิาส น่าน บรีุรมัย์ บงึกาฬ ปัตตาน ีพจิิตร เพชรบรุ ีมหาสารคาม มกุดาหาร สตลู 
สมุทรสาคร สิงห์บุรี หนองบัวล�าภู อ่างทอง และอุทัยธานี โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับต�าแหน่งใหม่ จะมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบันโยบายและภารกจิหลกัของสภากาชาดไทย รวมท้ังข้อบังคบัระเบียบท่ีเก่ียวข้อง คูม่อืปฏบัิตงิานงบประมาณ
การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัด และระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS) 
 นอกจากนี ้ยงัได้รบัทราบหลกัการบรหิารและนโยบายการด�าเนนิงานเหล่ากาชาดจังหวดั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัด ส�านักงานบริหาร
กิจการเหล ่ากาชาด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง ซ่ึงโครงการดังกล ่าวจัดข้ึน ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด 304 คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
ร่วมประชมุเพ่ือรับทราบนโยบายการด�าเนนิงานและทิศทางการท�างานของเหล่ากาชาดจงัหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสภากาชาดไทย อันจะน�าไปสู่แนวทางการปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ
ไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ และการด�าเนินงานจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งยัง
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัด และสภากาชาดไทย ในโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ 2562  โดยได้รับเกียรติจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ 
 โดยเน้ือหาสาระส�าคัญในการประชมุดังกล่าว ประกอบด้วย เรือ่งการดแูลคนไข้และนกัเรยีนในพระบรมราชานเุคราะห์
ของเหล่ากาชาดจังหวัด การให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�าเภอ และให้ค�าแนะน�าวิธี
การบริหารงานเหล่ากาชาดจงัหวดัให้เข้มแขง็ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการด�าเนนิงานระบบสารสนเทศการเงนิสภากาชาดไทย 
(FMIS) และการปิดงบการเงิน ให้แก่เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด
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สนองโอฐสภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์ในการ
ออกหนังสือสนองโอฐฯ พ.ศ. 2466

 จากเดิมทีน่ติยสารเล่มนีจ้�าหน่ายให้แก่ประชาชนท่ัวไปในราคา 15 สตางค์ เมือ่เกอืบร้อยปีทีผ่่านมา ปัจจบุนั
นิตยสารสนองโอฐสภากาชาดไทย มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงท้ังเนื้อหา รูปเล่ม และราคาเพ่ือให้เหมาะสม และ
สอดรับกับยุคสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งนโยบายการจัดท�าเดิม ที่ต้องการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย ให้เป็นที่รู้จัก 
รักและศรัทธาต่อองค์กร พร้อมไปกับการมอบความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก 

 การจัดท�าหนงัสอืสนองโอฐสภากาชาดสยาม ตัง้แต่เล่มแรก พ.ศ. 2466 จนถึงปีพ.ศ. 2472 ไม่เคยมกีารลงโฆษณา 
ผู ้เขียนเร่ือง หรือบทความต่าง ๆ ยังมีไม่มาก ส่วนใหญ่มักจะรายงานเรื่องกิจการ โคลง ฉันท์ และเบ็ดเตล็ด 
รวมทั้งแนะน�าวิธีรักษาสุขภาพอนามัยต่าง ๆ ต่อเมื่อจัดพิมพ์ถึงเล่มที่ 7 (พ.ศ. 2473) หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ ได้ทรงเขียนค�าปรารภไว้อย่างน่าสนใจว่า
  “เป็นทีน่่ายนิดทีีห่นงัสอืนีไ้ด้ด�าเนนิการมาแล้วโดยสวสัดภิาพปราศจากอปุสรรคขดัข้องใด ๆ  แต่หากมผีูส้งสยัว่า
เหตุใดหนังสือนี้จึงไม่มีนิยาย บันเทิงเริงรมย์ หรือชวนหัวต่าง ๆ บรรจุไว้ เช่น หนังสือรายปักษ์ รายเดือนทั้งหลาย.....”

ภาพปกหนังสือสนองโอฐสภากาชาดไทย ฉบับแรก 
และฉบับปี พ.ศ. 2466 - 2498

1. เพื่อโฆษณากิจการของสภากาชาด
2. เพื่อให้ความรู้ด้านสุขวิทยาอนามัย
3. เพื่อส่งเสริมความเมตตาการุณ

 การแจ้งความ หรือการลงโฆษณา ได้มีโอกาสลงตีพิมพ์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2473 เป็นครั้งแรก 
ซ่ึงเป็นฉบับที่ 8 ของการเผยแพร่ มีการลงแจ้งความหรือโฆษณาสินค้าของบรรดาห้างร้าน และบุคคลต่าง ๆ 
และมีโฆษณาที่ปกหลังในเวลาต่อมาด้วย
 ต่อมา เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2485 ได้มีการลดจ�านวนการออกหนังสือสนองโอฐฯ จากการ
ออกหนังสือทุกเดือน เป็นออกทุก 2 เดือน และเพื่อความประหยัดในภาวะคับขันจึงได้รวบรวมหนังสือสนองโอฐฯ 
และหนังสืออนุสภากาชาดอุปกรณ์ เป็นเล่มเดียวกัน จนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 คณะกรรมการเจ้าหน้าท่ี
สภากาชาดได้มีมติให้งดออกหนังสือสนองโอฐฯ และหนังสืออนุสภากาชาดอุปกรณ์ไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 11 ปี 
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 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 ที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาด ครั้งที่ 112 ได้มีมติอนุมัติ
ให้จัดพิมพ์หนังสือสนองโอฐฯ ได้ต่อไปจนถึงปัจจุบัน ส�าหรับรูปแบบ ในส่วนเนื้อหาตั้งแต่เล่มแรก จนถึงเล่มที่ 20 
จะเป็นบทนิพนธ์ ที่แต่งโดยผู้ที่มีช่ือเสียงในยุคนั้น เช่น กรุงเทพ ชิต บุรทัต มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภากาชาด ค�าสัง่สภากาชาดและแจ้งความทีเ่ป็นทีน่่าสนใจ หรอืเป็นค�าไว้อาลยัสมาชกิสภากาชาด และผูม้อีปุการคณุ
แด่สภากาชาดทีถึ่งแก่กรรม รวมทัง้รายชือ่ผู้บรจิาคเงนิตัง้ทุน และข่าว ภาพข่าวกาชาดไทยและภาพกาชาดต่างประเทศ 
ส่วนปก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 - 2498 จะเป็นภาพแว่นขยายส่องกาชาด และให้ออกปีละ 2 เล่ม คือ เดือนเมษายน
และตุลาคม ของทุกปี จนเมื่อปีพ.ศ. 2509 เพิ่มเป็น ปีละ 4 เล่ม โดยออกทุก 3 เดือน คือ เดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี โดยเนื้อหาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์
องค์พระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกา และองค์อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสภากาชาด ภาพการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เป็นต้น

 ปัจจุบัน นิตยสารสนองโอฐสภากาชาดไทย ฉบับที่อยู่ในมือของท่านนี้ เป็นฉบับที่ 219 แล้ว โดยยังยึดมั่น
ในวัตถุประสงค์ของการออกหนังสือสนองโอฐฯ ตั้งแต่ฉบับแรก จะปรับเปลี่ยนบ้างก็คงเป็นเรื่องของเนื้อหาและภาพ
ทีเ่ป็นไปตามยคุสมยั แต่เรือ่งเก่าทีเ่ป็นประโยชน์ หาอ่านยาก กย็งัคงน�ามาเล่าใหม่อย่างต่อเนือ่ง ทีส่�าคญันติยสารสนองโอฐฯ 
ยังคงน�าภารกิจหลักของสภากาชาดไทย ความรู้ต่าง ๆ การดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน มาบอกเล่าส่งต่อความห่วงใยอยูเ่สมอ และยงัคงรบัสมคัรสมาชกิ ในอตัราสมาชกิเบือ้งต้น ปีละ 100 บาท 
เพื่อน�าเงินรายได้บ�ารุงสภากากาชาดไทยต่อไป หากท่านผู้อ่านมีความคิดเห็น หรือต้องการน�าเสนอ ติ ชม สามารถ
ส่งข้อมูลต่าง ๆ มาได้ที่กองบรรณาธิการสนองโอฐสภากาชาดไทย หรือ e-mail : publthairedcross@gmail.com 
หรือ โทรศัพท ์  0 2256 4034 กองบรรณาธิการยินดีน ้อมรับความคิดเห็น และจะได ้น�าไปปรับปรุง
เพื่อคุณภาพที่ดีและเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่านต่อไป
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นิติเวชศาสตร์กับผลงาน

ตรวจดีเอ็นเอ (DNA)
พิสูจน์สัญชาติไทย

 จากการส�ารวจทางทะเบียนราษฎร์ พบว่า ประเทศไทยมีกลุ ่มคนไร้รัฐอาศัย
อยูม่ากกว่า 500,000 คน โดยเฉพาะตามแนวรอยต่อระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

และในกลุ่มชาวเขา สาเหตุที่ท�าให้คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่เกิดจาก
ขาดหลักฐานทางทะเบียน คือ การแจ้งเกิด นั่นเอง

  จากค�ากล่าวของ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน หัวหน้า
หน่วยนิติเซโรวิทยาและพันธุศาสตร์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายนติิเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ท�าให้ต้องกลบัมาคดิทบทวน เพ่ือช่วยกนัแก้ไขปัญหา 
คนไร้รฐั ไร้สญัชาติ เพราะบคุคลเหล่าน้ี คือ ผูป้ราศจากหลักฐานถิน่อาศัยทีอ่อกให้โดยรฐั ท�าให้คนกลุม่นีข้าดสทิธิ
ในการเข้าถงึบรกิารพืน้ฐานต่าง ๆ  ทีพ่งึได้รบัจากหน่วยงานของรฐั เช่น สทิธใินการศกึษาและสทิธใินระบบสขุภาพ 
เป็นต้น และหน่วยงานทีส่ามารถพสิจูน์ความจรงิของปัญหานี ้ให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สงัคมได้ ด้วยการตรวจดเีอน็เอ
พิสูจน์สัญชาติไทย นั่นคือ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเอง
  รศ.นพ.กรเกียรติฯ เล่าว่า “ก่อนที่จะเริ่มโครงการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) พิสูจน์สัญชาติ
ไทย ได้มีการส�ารวจทางทะเบียนราษฎร์ก่อน ท�าให้เราพบว่า มีกลุ่มคนไร้รัฐมากถึง 500,000 คน กลไกหนึ่ง
ท่ีจะสามารถคืนสิทธิให้กับคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติเหล่าน้ีได้ ก็คือ การตรวจสารพันธุกรรมพิสูจน์สัญชาติ โดย
อาศยัหลกัของการพสิจูน์ความสมัพันธ์กบับคุคลอ้างองิ หรือ (เครอืญาติ) ทีม่สีญัชาติไทยถกูต้องตามกฎหมาย 

แต่ราคาของการตรวจและความสามารถของหน่วยงานในประเทศ ในการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมชนิดดังกล่าวน้ัน กลับกลายเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ที่ท�าให้การตรวจสารพันธุกรรมเข้าถึงได้ยาก เม่ือทราบปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว หน่วยนิติเซโรวิทยาและพันธุศาสตร์ ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้จดัโครงการบรกิารตรวจสารพนัธกุรรมเพือ่พสิจูน์ในกลุม่บุคคลไร้รฐั ภายใต้ช่ือโครงการ “ตรวจดเีอน็เอ
พสิจูน์สญัชาตไิทย ในบคุคลไร้สัญชาต ิ660 ครอบครวั เพ่ือเฉลมิพระเกยีรต ิ60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี อปุนายกิา
ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย” ในปี พ.ศ. 2558 โดยให้บริการตรวจดเีอน็เอโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ทีร่วดเรว็ ถกูต้อง และได้มาตรฐานตามหลกัสากล เริม่จาก
กลุ่มคนไร้รัฐตามพื้นที่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดราชบุรี ระนอง กระบี่ และตาก รวมทั้งสิ้น 660 ครอบครัว (ประมาณ 2,000 ตัวอย่าง)”

 รศ.นพ.กรเกียรตฯิ บอกอีกว่า “การท่ีได้มีโอกาสเข้าถงึกลุ่มเป้าหมาย
ในพืน้ที ่ท�าให้เราทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างถ่องแท้ ผูท้ีต้่องการความช่วยเหลอื
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์สัญชาติไทย ยังมี
อีกมาก และการเดินทางไกลเพื่อเข้ามาตรวจในกรุงเทพฯ ก็เป็นอีกหนึ่ง
อุปสรรคที่ท�าให้พวกเขาเหล่านั้น ไม่สามารถเข้าถึงบริการตรวจได้ การที่
เราด�าเนนิการประสานงานกบัทะเบยีนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเข้าไป
ส�ารวจและคัดกรองครอบครัวที่มีความจ�าเป็นในการตรวจ และขาดแคลน
ทุนทรัพย์จริง ๆ จึงเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้แก่พวกเขาได้มีสิทธิเท่าเทียม
กบัคนไทยทกุคน และเมือ่ส�ารวจทะเบยีนราษฎร์เสรจ็เรยีบร้อย ทมีงานกล็ง
พื้นที่ตามข้อมูลที่ได้รับ และด�าเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อน�าไปตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เมื่อตรวจเสร็จแล้ว จึงได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ไปให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคืนสิทธิเป็นบุคคลสัญชาติไทยให้แก่พวกเขา”
 มีเรื่องราวหนึ่ง ทีร่ศ.นพ.กรเกียรติฯ บอกว่า “เป็นสิ่งที่น่าจดจ�า
และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สัญชาติไทยในบุคคล
ไร้สัญชาติฯ นั่นคือ ค�าขอจากบิดาซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย 
และอาจมีชีวิตอยู่อีกไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งอาศัยอยู่ที่อ�าเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ โดยความปรารถนาสุดท้ายของเขา คือ เขาต้องการให้ลูกทั้ง 
6 คนที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (เป็นเด็กอายุต�่ากว่า 18 ปี 
จ�านวน 1 คน) ได้มีสถานะฯ และได้รับบัตรประชาชนไทย ด้วยเหตุน้ี 
ท�าให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมนิติเวชศาสตร์ จุฬาฯ ของเรา 
แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลในจงัหวดักระบี ่และผูด้แูลผูป่้วย ประสานงานกนั 

พร้อมกับตรวจดีเอ็นเอจากเลือดของผู้ป่วย และทายาทท้ังหมด ท�าให้
ลูกท้ัง 6 คนของเขาได้รับสถานะทางทะเบียนราษฎร์อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตามความปรารถนาสุดท้ายของผู้เป็นบิดา”
 รศ.นพ.กรเกียรติฯ ยังบอกถึงประโยชน์ของการด�าเนินการ
โครงการนี ้ว่า “การทีเ่ราสามารถระบสุญัชาตใิห้คนกลุม่นีไ้ด้นัน้ จะช่วยลด
ปัญหาด้านงบประมาณในการดูแลรักษาบุคคลไร้รัฐในโรงพยาบาลต่าง ๆ 
ในพ้ืนทีท่ีต้่องดแูลคนกลุม่น้ีตามหลกัมนุษยธรรม ท�าให้เกดิภาระรายจ่ายที่
ทางโรงพยาบาลต้องแบกรับไว้ เมื่อบุคคลได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทย
เรียบร้อยแล้วก็ย่อมท�าให้การตั้งงบประมาณการรักษาพยาบาล เป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นับเป็นประโยชน์ข้อส�าคัญต่อ
ประเทศชาติ ที่หน่วยงานเล็ก ๆ อย่างเราสามารถช่วยเหลือได้”
 โครงการตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สัญชาติไทยฯ มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ให้โอกาส และคนืสทิธิอนัพงึมใีห้แก่กลุม่คนไร้สัญชาต ิมรีายได้น้อย และ
มีที่พ�านักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยความร่วมมือจากโรงพยาบาล
สาธารณสุขประจ�าท้องท่ี ที่ว่าการอ�าเภอ โดย กระทรวงมหาดไทย และ
กลุ่มนักวิชาการด้านกฎหมายการให้สัญชาติ ในการประสานงาน คัดกรอง
ครอบครัวตามกฎเกณฑ์ที่สามารถตรวจด้วยดีเอ็นเอได้ และการจัดงาน
ทะเบยีนบคุคลผูม้ารับการตรวจ ในหลายพืน้ทีก็่มทีมีกฎหมายคอยช่วยเหลอื
ให้ค�าแนะน�าต่าง ๆ  ด้วย เช่น การขอสญัชาต ิการแจ้งเกดิบตุรให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาซ�้าขึ้นอีกในอนาคต ล่าสุดโครงการนี้
ได้ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ พร้อมทัง้สรปุผลการด�าเนนิงานเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว



+
+

+
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 จุดเริ่มต้นของงาน “เดย์แคร์ (Day Care)” แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มจาก
ความต้องการที่จะดูแลผู้ป่วยแผนกอายุรกรรมที่มารับบริการแบบไม่ค้างคืน เช่น ให้เลือด หรือส่วนประกอบของเลือด ให้ยา
ทางหลอดเลือดด�า หรือยาเพิ่มภูมิคุ ้มกันในร่างกาย ต่อมาเดือนสิงหาคม 2559 เดย์แคร์ ได้แยกตัวออกมาเป็น 
“โรงพยาบาลกลางวัน Day hospital” ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงการให้บริการอีกรูปแบบ ที่จากเดิมผู้ป่วยแผนกอื่น 
ที่หากต้องการเข้ามารับบริการท่ีนี่ จะต้องส่งผ่านมาที่แผนกอายุรกรรมก่อน ประกอบกับพื้นที่ในการบริการมีความคับแคบ 
ท�าให้เกดิการขยบัขยายและเมือ่ย้ายมาเปิดบรกิาร ณ อาคารภูมิสิรมัิงคลานสุรณ์ ช้ัน 28 โซน B ภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลกลางวัน 
Day hospital”   ท�าให้สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยทุกแผนกแบบไม่ค้างคืนได้โดยตรง และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 นางสาวมะยุรา จันทรมโรภาส หวัหน้าหอผูป่้วย Day hospital เล่าถงึการเปลีย่นแปลงงานบรกิารทีเ่กดิขึน้ตามยคุสมยั
ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวล�้า ท�าให้บุคลากรการแพทย์ต้องปรับตัว ปรับการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ทันตามกัน
 คณุมะยรุาฯ ยงับอกด้วยว่า “Day hospital” เปิดให้บรกิารตัง้แต่เวลา 07.30 - 16.00 น. ในวนัราชการ เพือ่รองรับ
ผู้ป่วยที่ส่งต่อจากแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกระบบโรคในแต่ละวัน แต่ในความเป็นจริงยังมีผู้ป่วยตกค้างที่กว่าจะรับ
บริการเสร็จจาก OPD อาจล่วงเลยไปถึงนอกเวลาราชการ ซึ่งทางหน่วยงานได้ขยายเวลาบริการผู้ป่วยกลุ่มนี้ จนส่งผู้ป่วย
รายสดุท้ายกลบับ้าน บางวนัล่วงเลยถงึ 21.00 น. แต่ยงัมผู้ีป่วยบางรายทีม่ข้ีอจ�ากดัเรือ่งเวลาต้องให้มารบับรกิารใหม่ในวนัรุง่ขึน้ 
รวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดต่อเนื่องในวันหยุดราชการ และนักขัตฤกษ์ ต้องส่งต่อไปรับบริการที่คลินิกนอกเวลา
ราชการ และด้วยเหตุผลดังกล่าว Day hospital จึงได้ขยายเวลาเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ 
จนถึงเวลา 23.30 น. เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยที่ตกค้าง รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องมารับยาฉีดต่อเนื่องวันละคร้ัง ทุก 8 หรือ 
12 ชั่วโมง ไม่ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล แต่เป็นการมารับยาฉีดแบบผู้ป่วยนอก

ข้อมูลจาก หนังสือ ฬ.

 ปัจจุบนั Day hospital เปิดให้บรกิารแก่ผูป่้วยตัง้แต่
อายุ 15 ปีขึ้นไป ทุกระบบโรคท่ีได้รับการตรวจรักษาจาก 
OPD แผนกต่าง ๆ ในแต่ละวัน รวมทั้งจ�าหน่ายจาก ER, 
Urgent Care Unit, IPD และมีแผนกการรักษาต่อเนื่อง
ส่งต่อมาที่ Day hospital มีจ�านวนเตียงผู ้ป่วยรองรับ
ได้ทั้งหมด 16 เตียง ให้บริการผู้ป่วยเฉลี่ย 30 - 35 ราย/วัน 
โดยให้บริการตั้งแต่การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด 
การให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดด�า เช่น การให้ยา
ต้านจลุชพี, Target Therapy, ยาเสรมิกระดกู ยาเสรมิเหลก็ 
และยาเพิ่มภูมิคุ ้มกันในร่างกาย รวมถึง ยานิโวลูแมบ 
ตลอดจนการท�าหัตถการบางประเภทแบบไม่ต้องค้างคืน 
เช่น การเจาะหลังเพื่อตรวจน�้าส�าหรับการวินิจฉัยโรค และ
เจาะท้องเพือ่ระบายน�า้ออกส�าหรบัผู้ป่วยทีม่นี�า้ขงัในช่องท้อง 
เพื่อให ้ผู ้ป ่วยรู ้สึกสบายขึ้น ไม ่ เกิดภาวะแทรกซ ้อน 
นอกจากนี้ Day hospital ยังได้พัฒนาศักยภาพในการให้
บริการแก่ผู้ป่วย เช่น โครงการการให้ยาต้านจุลชีพแบบ
ผูป่้วยนอก ส�าหรบัผูป่้วยในทีแ่อดมทิ ในโรคทีต้่องให้ยาฆ่าเชือ้
ต่อเนื่องแต่สภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว เหลือแต่การให้ยา
ครบโดส ผู้ป่วยก็จะสามารถกลับบ้านได้ และมารับยา
ต่อเนื่องทุกวัน 

 การให้บริการเช่นนี้ จะช่วยให้แผนกผู้ป่วยใน
สามารถรับผู้ป่วยคนอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต้องรับบริการได้ต่อ 
ก า รแก ้ ป ั ญหากา ร เ ล่ื อนห ลุดขอ งสายระบายน�้ า
ในช่องท้องส�าหรับผู ้ป่วยที่มาเจาะท้องด้วยนวัตกรรม
ตัวหนีบ เพื่อประคองสายพร้อมให้ค�าแนะน�าจัดท่าผู้ป่วย
ให้สามารถระบายน�า้ออกมาได้โดยทีส่ายไม่เลือ่นหลุด รวมถงึ
มโีครงการลดอตัราการเกดิปฏิกริยิาจากการได้รบัเลือด และ
ส่วนประกอบของเลอืด โดยผูป่้วยทีม่ารบัเลอืดส่วนหนึง่อาจ
เกดิอาการแพ้เลอืด ทีมงานจงึได้มกีารเก็บข้อมลู ท�าให้พบว่า
ผู้ป่วยบางรายมีประวัติแพ้เลือด แต่ไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบ 
ดงันัน้ เมือ่ผู้ป่วยมาถงึ พยาบาลจะสอบถามว่าเคยได้รบัเลอืด 
และมีประวัติแพ้เลือดหรือไม่ ถ้ามี แต่แพทย์ไม่ได้ส่ังยา
แก้แพ้ให้ ก็จะประสานงานกลับไปยังแพทย์เจ้าของไข้เพื่อ
ขอค�าปรึกษาว่า ผู้ป่วยควรรับยาแก้แพ้หรือไม่ การจัดท�า
สมุดบันทึกประจ�าตัวส�าหรับผู้ป่วยที่แพ้เลือด การให้ความรู้
แก่ผู้ป่วยถงึความส�าคัญทีจ่ะต้องแจ้งแพทย์ก่อนรบัเลือดทกุครัง้ 
รวมถึงการผลักดันให้มีการให้เลือดชนิด LPRC ซึ่งได้ขจัด
เอาเม็ดเลือดขาวออกไปแล้ว เพื่อลดความเส่ียงที่ผู ้ป่วย
จะแพ้เลือดอีกทางหนึ่ง ทั้งหมดนี้คือ บริการที่ดีที่สุดส�าหรับ
ผู้ป่วย ซ่ึงเป็นความปรารถนาดีท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ส่งมอบแก่ผู้ป่วยภายใต้บริการ Day hospital

Day hospital
บริการโรงพยาบาลกลางวัน

+
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การนอนกัดฟัน
 คุณผู ้อ ่านเคยมีอาการเหล่านี้ไหมคะ 
ตื่นเช้ามารู ้สึกไม่สดชื่น ปวดศรีษะ ปวดข้อต่อ
ขากรรไกร หรือฟันโยก อย่างหาสาเหตุไม่ได้ 
ถ้าคิดแล้วว่า เรามีอาการอย่างที่กล่าวมา แสดงว่า 
คุณอาจก� าลั งประสบ กับ โรคความผิ ดปกติ
จากการหลับอย่างไม่รู้ตัว 
 จากข้อมลูขององค์การอนามยัโลก (WHO) 
ระบุว่า ประชากรโลกกว่าร้อยละ 45 เคยมีอาการ
ผิดปกติอย ่างใดอย ่างหนึ่งจากการนอน เช ่น 
นอนละเมอ นอนกรน หรือ นอนกัดฟัน ในขณะ
ท่ีร้อยละ 35 มีอาการนอนไม่หลับ เมื่อนอนหลับ
อย่างไม่มีคุณภาพ รู้สึกง่วงและหาวอยู่ตลอดเวลา 
แน่นอนว่าสิง่ทีต่ามมา คอื ประสทิธภิาพในการท�างาน
หรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงระหว่างวันจะลดลง
 ดงันัน้ การนอนกัดฟัน ซ่ึงคณุอาจจะคิดว่า 
เป็นแค่เรื่องเล็ก ๆ แต่แท้จริงแล้วอาจเป็นเรื่องที่
คณุไม่ควรมองข้ามเสยีด้วยซ�า้ สนองโอฐสภากาชาดไทย 
ฉบับต้อนรับปีใหม่ 2562 มีค�าแนะน�าส�าหรับ
คนนอนกดัฟัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาฝากกันค่ะ
 อาจารย์ แพทย์หญงิบษุราคมั ชยัทศันย์ี 
คณะกรรมการประจ�าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “การนอน
กัดฟันนั้น เป็นความเส่ียงที่พบได้จากโรคผิดปกติ
จากการนอนหลับ ส่วนใหญ่ผู ้ป่วยที่มารักษาที่
ศูนย์นิทราเวช มักไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองมีปัญหานอน
กัดฟัน แต่มาตรวจพบทีหลัง สาเหตุการนอนกัดฟัน 
เกี่ยวข้องกับการท�างานของกล้ามเนื้อบดเคี้ยว
ขณะหลับ เป็นผลท�าให้มีการกัดเน้นฟัน ซ่ึงถือว่า
เป็นสิ่งผิดปกติ ที่น่าสนใจ คือ การนอนกัดฟันจะ
พบในช่วงวัยเด็กมากที่สุด ร้อยละ 15 - 40 ขณะที่
ในช่วงวัยผู้ใหญ่จะพบเพียงร้อยละ 8 - 10 แต่ไม่ใช่
ทกุคนทีม่อีาการนอนกดัฟันจะต้องประสบกบัปัญหา
โรคผิดปกติจากการหลับ เพราะการนอนกัดฟันยัง
สามารถเกิดจากปัจจัยชั่วคราวได้อีกด้วย เนื่องจาก
การนอนกัดฟันของแต่ละคนมีความถี่ไม่เท่ากัน 
ถ้าการนอนกัดฟัน เป็นเพียงสภาวะช่ัวคราวท่ี
เกิดจากความเครียด การใช้ยา หรือสารเสพติด
บางประเภท หรือการดื่มแอลกอฮอล์ ก็ให้สังเกต
อาการไปก่อน แต่หากมีอาการที่เกี่ยวข้องกับ
การกัดฟันมากขึ้น เช่น นอนกัดฟันอย่างรุนแรง 
ตื่นเช้ามาปวดขากรรไกร ปวดศีรษะ เสียวฟัน 
ฟ ันสึก มีแผลในปากหรือกระพุ ้ งแก ้มจนถึง
ข้ันฟันโยก หรอืมคีนใกล้ตัวบอก อย่างนีค้วรมาเข้ารบั
การตรวจวินิจฉัย เพราะอาจมีความผิดปกติ

จากการหลับอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นร่วมด้วย 
หรือหากนอนกรน นอนละเมอร่วมกับนอนกัดฟัน ก็ควรมาพบแพทย์ เพราะสาเหตุ
เหล่านี้สามารถรักษาได้ค่ะ”
 ในอดีต การรักษาการนอนกัดฟัน ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ คือ 
การใส่เฝือกสบฟัน (Occlusal Splint) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใส่ในช่องปากเพื่อป้องกัน
การสึกของฟัน มี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดนุ่มและชนิดแข็ง ซึ่งทั้งสองชนิดมีข้อดีและข้อเสียที่
ต่างกัน เช่น เฝือกสบฟันชนิดนุ่ม เมื่อใช้ไปนาน ๆ อาจฉีกขาดได้ หรือเฝือกสบฟันชนิดแข็ง 
หากใช ้ไปสักระยะหนึ่งอาจเกิดรอยสึกหรือแตกได ้ แต ่ป ัจจุบันการนอนกัดฟ ัน
สามารถรักษาให้หายขาดได้ ถ้าการนอนกัดฟันนั้นเป็นอาการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโรคผิดปกติ
จากการหลับ เช ่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือโรคหยุดหายใจขณะหลับ
จากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea : OSA)
 อ.พญ.บุษราคัมฯ กล่าวถึงการรักษาของศูนย์นิทราเวชฯ ว่า “ส�าหรับข้ันตอน
การรักษาและวินิจฉัยของศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น แพทย์จะเร่ิมต้น
จากการซักประวัติและตรวจร่างกายผู ้ป่วยโดยละเอียด จากน้ันแพทย์จะพิจารณา 
ตรวจการนอนหลบั ซึง่เป็นสิง่จ�าเป็นในการวนิจิฉยัเพือ่ประเมนิระดบัความรนุแรงของโรค 
และพิจารณาแนวทางในการรักษา รวมถึงการวินิจฉัยแยกโรคความผิดปกติจาก
การนอนหลับอื่น ๆ ที่อาจตามมา เช่น อาการนอนกรน นอนกัดฟัน หลับไม่สนิท ง่วงนอน
ตอนกลางวัน การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography : PSG) หรือ Sleep Test คือ 
การตรวจเพื่อวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับ รวมทั้งโรคความผิดปกติจากการหลับอื่น 
โดยแพทย์จะติดอุปกรณ์ติดตามการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของร่างกายระหว่างหลับ 
ได้แก่ คลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเคลื่อนไหวของลูกตา ความลึกและรูปแบบ
ของการหายใจ เสียงกรน ระดับออกซิเจนในเลือด การขยับหรือกระตุกของขา รวมถึง
การถ่ายวิดีโอขณะผู ้ป่วยนอนหลับ เพื่อสังเกตท่าทางการนอน และความผิดปกติ
ทางพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้น เช่น การนอนละเมอหรือนอนกัดฟัน โดยผู้ป่วยที่เข้ามารักษา
ที่ศูนย์นิทราเวช หากมีสภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมกับอาการนอนกัดฟัน เม่ือได้รับ
การรักษาแล้วจะสามารถนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น”
 ส�าหรับผู้ที่สงสัยว่า อาการนอนกัดฟันของตนเองอาจเป็นปัจจัยที่มาจาก
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรือก�าลังประสบกับปัญหาเรื่องการนอน ไม่ว่าจะเป็นนอน
หลับยาก มีอาการง่วงนอนทั้งวัน นอนละเมอ นอนกรน หรือฝันร้ายมากจนหลับไม่สนิท 
ควรรีบไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคความผิดปกติจากการหลับ (Sleep Medicine 
Specialist) เพื่อตรวจสอบตนเองว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่ อย่าปล่อยให้เป็นมาก
จนสายเกินการรักษานะคะ

ข้อมูลจาก หนังสือ ฬ.



 ไม่ว่าคุณ หรือ ใคร ถ้าเข้าใจค�าว่า “มนุษยธรรม” แล้ว คงไม่ต้อง
มานั่งคิดค�านึงถึงว่า มันมีขีดจ�ากัดแค่ไหน เช่นเดียวกับการปฏิบัติภารกิจ
ของสภากาชาดไทย ท่ีเรายังคงยึดม่ันในหลักการกาชาด 7 ประการ
มาตลอดระยะเวลา 125 ป ี วันนี้มี เรื่องเล ่าดี  ๆ ประสบการณ์
ของการให้ที่ไร้ขอบเขตมาบอกเล่ากันค่ะ
 คุณผู ้อ ่านคงทราบดี หากติดตามข่าวความไม่สงบภายใน
รัฐยะไข่ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 
ที่ผ่านมา จะเห็นว่ารัฐบาลสหภาพเมียนมาพยายามกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธ
ชาวโรฮีนจา จนท�าให้เกิดความสูญเสียชีวิตผู้คนไปถึง 7,000 กว่าคน 
และยังมีที่หลบลี้หนีภัยอีกเป็นจ�านวนมาก ส่วนหน่ึงท่ีเห็นเป็นข่าวชัดเจน 
คือ ค ่ายผู ้อพยพพลัดถิ่นในเมืองค็อก บาซาร ์  (Cox’s Bazar) 
ประเทศบังกลาเทศ ที่มีชาวโรฮีนจาถึง 600,000 คนอยู่ที่น่ัน คิดดูว่า
คนจ�านวนมากอยู่รวมกัน อาหารการกิน ท่ีอยู่อาศัย การเจ็บไข้ได้ป่วย 
จะเป็นอย่างไร ใครจะเข้าไปช่วยดูแลพวกเขาเหล่านั้น 

 สภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรการกุศลที่
ด�าเนินการเพื่อมนุษยชาติ ในการช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน ยากไร้ โดยไม่เลือกชาติ ชั้น ลัทธิ ศาสนา 
จงึนิง่เฉยไม่ได้ และเมือ่ได้รับการประสานขอความร่วมมอื
จากนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ เอกอัครราชทูต
ไทยประจ�ากรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
สภากาชาดไทยจึงได ้ด�าเนินการช่วยเหลือด้วยการ
ส ่งทีมแพทย ์ทั้ ง เข ้าไปดูแลด ้านสาธารณสุขขั้นต ้น 
น�าทีมโดย นายสวนิต คงสิ ริ  ผู ้ ช ่ วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย ฝ ่ายวิเทศสัมพันธ ์ ทีมแพทย์จาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาทั้งชาวโรฮีนจาและ
ชาวบังกลาเทศ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบตั ิตรปีระเสริฐสขุ 
ผูช่้วยอธกิารบด ีฝ่ายงบประมาณและวางแผน คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เล่าว่า “นโยบายของสภากาชาดไทย
ในการให ้ความช ่วยเหลือบรรเทาทุกข ์ในต ่างแดน 
ส ่วนใหญ่จะเป ็นลักษณะการช ่วยเหลือในรูปแบบ
ส่งส่ิงของ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรคต่าง ๆ หรือแม้กระท่ัง
เงินเข ้าไปสนับสนุนช่วยเหลือ แต่ส�าหรับบางกรณี
ที่ต้องการในเรื่องของบุคลากรทางแพทย์ จ�าเป็นที่จะต้อง
มี การหารื อ เพื่ อ วางแผนในการจั ดส ่ งที มแพทย ์
และบุคลากรท่ีจะเข้าไปให้การช่วยเหลืออย่างดีที่สุด 
ทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากรและความปลอดภัยด้วย 
เพราะช่วงที่ เดินทางไปปฏิบัติงานนั้นเป็นช่วงเวลา
ค รบ รอบ  1  ป ี  ข อ ง เ หตุ ก า รณ ์ ค ว า ม รุ น แร ง
ในรัฐยะไข่พอดี วันหนึ่งขณะท่ีก�าลังท�าการตรวจรักษา 
มีการชุมนุมประท้วงของกลุ ่มผู ้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจา
ในพื้นที่ เมืองคอกซ ์  บาซาร ์  เจ ้าหน ้าที่ส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู ้ ล้ี ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) 
ได ้ออกมาเตือนให ้หน ่ วยแพทย ์ของ เรา เดินทาง
กลับออกมาจากค่ายฯ”
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มนุษยธรรม 
ไร้พรมแดน

เรียบเรียงโดย ศศิธร รัตนประวิตร
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 นายแพทย์ประกาศิตฯ บอกด้วยว่า “ทีแรก
ก็ติดตามข่าวและพอจะทราบคร่าว ๆ ว่าเกิดความรุนแรง          
ต่าง ๆ จากการปะทะกันระหว่างชาวโรฮีนจาและประเทศ
ท่ีขบัไล่พวกเขา และกไ็ด้เตรยีมใจมาพอสมควร แต่เมือ่มาเหน็
สภาพของคนในค่ายพักพิง ก็รู ้สึกเห็นใจเป็นอย่างมาก 
ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกัน ความทุกข์ที่พวกเขาได้รับ
มากมาย ทั้งความแออัด ระบบสาธารณูปโภคที่ขาดแคลน 
ความไม่รู้ในเรื่องการดูแลตัวเอง ซึ่งคนที่ผมพบเห็นมีทุกวัย
ไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนชรา หรือคนหนุ่มคนสาว แต่เรื่องนี้ 
เหตุการณ์เหล่านี้ที่ผมได้ไปพบเจอ ก็ท�าให้ผมรู ้สึกว่า 
เป็นโอกาสท่ีดี ที่ได้เข้าใจถึงความล�าบาก ความยากจนของ
คนทีเ่ป็นมนุษย์ด้วยกนั และเราได้ให้ความช่วยเหลอืพวกเขา
ด้วยความเต็มใจ อีกทั้งยังได้รับการอ�านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมไปด้วยกัน ซึ่งก็ท�าให้
การปฏบิตังิานคร้ังนีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีได้เหน็มติรภาพทีด่ี
ที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศครับ” 

 อีกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการด้านมนุษยธรรม
ไร้พรมแดนครั้งนี้ นางสาวดุษฎี อรุณรักถาวร หัวหน้างาน
การแพทย์ผู้ด้อยโอกาส ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ เล่าถึงภารกิจของเธอในครั้งนี้ว่า “ดิฉันมีหน้าที่ในการ
จัดวางระบบตรวจรักษาผู ้ป ่วยและอ�านวยความสะดวกใน
การตรวจให้แพทย์ ตรวจคลืน่หวัใจ ตรวจวดัระดับน�า้ตาลในเลอืด 
วดัความดันโลหติ ฉดียาและจ่ายยาแก่คนไข้ ท่ี camp ของ UNHCR 
ที่ Madhrahara 286 ราย แล้วก็ไปให้บริการตรวจรักษา
ชาวบงักลาเทศในชมุชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ ที ่Ukhia High School 
อีก 2,278 ราย ซึ่งสภาพของชาวโรฮีนจาและกลุ่มประชาชน
ชาวบังกลาเทศท่ีดฉัินเหน็ มสีภาพน่าเหน็ใจมาก ๆ  ผูห้ญงิหลายคน
ท่ีมารบับรกิารจากเรามกัจะมเีดก็ ๆ  3-4 คน ตามมาด้วย เดก็หลายคน
เนื้อตัวมอมแมม แต่แววตาของทุกคนต่างฉายแววดีใจออกมา
ให้เห็น อากัปกิริยาที่ดีใจไม่ได้สื่อกันด้วยภาษาพูด เพราะพวกเขา
ใช้ภาษาถ่ิน แต่ทว่าพวกเรากส็มัผสัได้ด้วยภาษากาย ดฉินัดีใจทีเ่รา
ในฐานะบคุลากรของสภากาชาดไทย ได้มโีอกาสน�าความช่วยเหลือ 
ความเอื้ออาทร ไปส ่งมอบให ้แก ่ เพื่อนมนุษย ์ที่แม ้ว ่าจะ
ต่างชาติ ต ่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่เราก็ยังมีความรัก 
ความปรารถนาดีต่อกัน”

 ด้านของผูป้ฏบิตังิานอย่าง นายแพทย์ประกาศิต วริฬุหกลุ อายรุแพทย์ นายแพทย์ 5 ส�านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามยั
พทิกัษ์ เล่าถงึประสบการณ์ในการเดนิทางไปช่วยเหลอืตรวจรกัษาชาวโรฮนีจา และประชาชนชาวบงักลาเทศ ในเมอืงคอกซ์ บาซาร์ 
ว่า “ผมได้ท�าการตรวจรักษาผูป่้วยชาวบงักลาเทศ ในชมุชนอคูยิา ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอยูต่ดิกับพืน้ท่ีค่ายผู้อพยพชาวโรฮนีจา ในเมอืงคอกซ์ 
บาซาร์ แคว้นจิตตะกอง สถานท่ีส�าหรับใช้ปฏิบัติงานเป็นแคมป์ตรวจรักษาช่ัวคราว โดยใช้พื้นที่ในโรงเรียนมัธยมเมืองอูดิยา 
ตรวจคนไข้ 4 วัน รวม ๆ แล้ว 2,561 คน เฉลี่ยวันละ 640 คนครับ ส่วนใหญ่คนไข้ที่ผมเจอเป็นคนไข้ที่ป่วยจากโรคความยากจน 
ซึ่งหาได้น้อยมากในประเทศไทย ทั้งโรคขาดสารอาหารที่รุนแรง โรคผิวหนังที่แสดงอาการอย่างมาก แต่มีอยู่คนนึง เธอเป็นเด็ก
นักเรียนมัธยมปลาย มาปรึกษาผม เรื่องที่ตัวเธอบวมและผิวหนังตามตัวลอก รวมถึงมีปัญหาการเรียน เรื่องการจดจ�าที่ไม่แม่นย�า 
เธอไปหาหมอในบังกลาเทศแต่ก็ยังรักษาไม่หาย เมื่อผมตรวจเธอ ก็พบว่า มีปัญหาขาดสารอาหารจ�าพวกโปรตีนที่รุนแรงจนท�าให้
ร่างกายเธอเป็นเช่นนั้น ผมรู้สึกเวทนาเธอมาก ด้วยเพราะสาเหตุของความยากจนเป็นหลัก ท�าให้เกิดโรคเหล่านี้ขึ้น”

 ไม่ต้องบรรยายอะไรต่อ แค่จากค�าบอกเล่าของบุคลากรท่ีไปสัมผัสกับบรรยากาศท่ีเมืองคอกซ์ บาซาร์ ก็ท�าให้เรารู้สึก
ได้ถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยใจและแสดงออกมาเป็นภาษากายที่เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ก็สะกิดใจให้นึกถึงค�าว่า “มนุษยธรรม” 
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ซึ่งอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย

 “ท�าไมต้องบริจาคอวัยวะ” ค�าส้ัน ๆ ที่อาจเป็นเรื่องราวของความหวังอีกหลายชีวิต ในวันหนึ่งข้างหน้า
คณุอาจจะเป็นทัง้ผูใ้ห้อวยัวะ เพือ่ต่อชวีติผูป่้วยทีห่มดหวงัจากการรกัษาด้วยวธิอีืน่ ๆ  มเีพียงการรกัษาด้วยการปลกูถ่ายอวยัวะ
เพยีงหนทางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะช่วยชวีติคน ๆ  นัน้ได้  และในขณะเดียวกนัคุณอาจจะเป็นผู้รบัอวยัวะ เพือ่ต่อชีวติของคุณเอง 
หรือผู้ใกล้ชิด”

 นายแพทย์วศิษิฏ์ ฐิตวฒัน์ ผูอ้�านวยการศนูย์รบับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย ได้เล่าเรือ่งราวมายงัคุณผู้อ่านว่า 
ก่อนทีเ่ราจะได้อวัยวะเพือ่น�ามาปลกูถ่ายให้กบัคนไข้ระยะสดุท้ายได้นัน้ เราต้องท�าความเข้าใจก่อนว่า ในร่างกายของคนเรา
จะเริ่มมีความเสื่อมเมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป ในทุก ๆ 1 ปี ร่างกายจะมีความเสื่อมลงไป 1 % อวัยวะของคนก็เปรียบเสมือน
เครื่องยนต์ ยิ่งใช้ไปนานเท่าไหร่ความเสื่อมก็มีตามมา จ�าเป็นต้องหาอะไหล่มาเปล่ียน ถ้าในร่างกายมนุษย์ก็คืออวัยวะ
มีหัวใจ ปอด ตับ ไต และเน้ือเยื่อก็จะมี ผิวหนัง ลิ้นหัวใจ กระดูก ส่วนของอวัยวะที่จะน�ามาเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนั้น 
ต้องได้รับบริจาคจากผู้ป่วยท่ีแพทย์ได้วินิจฉัยลงความเห็นแล้วว่า มีภาวะสมองตาย เป็นภาวะที่สมองถูกท�าลาย 
จนสูญเสียการท�างานโดยสิ้นเชิงและถาวร ถึงจะกระตุ้นด้วยวิธีไหนก็ไม่ตอบสนอง ไม่ไอ จาม หายใจเองไม่ได้ 
จะใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือยากระตุ้น ก็ไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตได้อีก ถือว่าคนนั้นได้เสียชีวิตแล้ว 

กว่าจะได้มา
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 “การประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ” จึงเป็น
กุญแจส�าคัญในทุก ๆ  กระบวนการของงาน เพราะอวัยวะที่
ได้รบับรจิาคเป็นสิง่ทีม่ค่ีาทีส่ดุ เราต้องรกัษาให้อยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์ที่สุด จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการประสาน
งานการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะที่มีประสิทธิภาพ 
ทางศูนย ์ฯ จะเป ็นผู ้ พิจารณาความเหมาะสมของ
ผู้บริจาคอวัยวะ รวมถึงอวัยวะ ให้ค�าแนะน�า ประสาน
งานต่าง ๆ ทั้งทีมแพทย์ผ่าตัด จัดหาพาหนะในการเดินทาง
ไปท�าการผ่าตัดน�าอวัยวะที่ได้รับบริจาคไปยังโรงพยาบาล
ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ ในกรณีท่ีผู้บริจาคอวัยวะอยู่ต่างจังหวัด 
ทางศูนย์ฯ ก็จัดหาตั๋วเครื่องบินส�าหรับทีมแพทย์ผ่าตัด 
เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด โดยให้อวัยวะน้ัน ๆ 
มีคุณภาพดี สมบูรณ์ และปลอดภัย  
 “การปลูกถ่ายอวัยวะ” เป็นการรักษาทางการ
แพทย์ทีแ่ตกต่างจากการรกัษาประเภทอืน่ เนือ่งจากอวยัวะที่
จะน�ามาปลกูถ่ายทดแทนอวยัวะเดมิของผู้ป่วย ยงัไม่สามารถ
สังเคราะห์ขึ้นมาได้ เราต้องเสาะหาอวัยวะเหล่านั้นจาก
ผูป่้วยทีเ่สยีชีวติและญาตยินิดบีรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยอืน่ 
อีกทั้งจ�านวนผู ้รออวัยวะก็มีมากกว่าจ�านวนผู ้บริจาค
อวัยวะมาก ในขณะนี้มีผู ้ป่วยที่ลงทะเบียนรอรับอวัยวะ
จ�านวน 6,401 ราย โดยลงทะเบียนรอรับไตมากที่สุดถึง 
6,082 ราย เพราะทุกวันน้ีมีผู้ป่วยเป็นโรคไตเร้ือรังระยะ
สุดท้ายจ�านวนมาก ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคเบาหวาน 
โรคนิว่ในทางเดนิปัสสาวะ โรคตดิเชือ้ระบบทางเดินปัสสาวะ 
เนือ้งอกของไต หากไม่ได้รบัการรกัษาอย่างถกูต้อง จะท�าให้
ไตเสื่อมสภาพลงเรื่อย ๆ จนไม่สามารถขับของเสียออก
จากร่างกาย ท�าให้ผู ้ป่วยเสียชีวิตได้ ถ้าผู ้ป่วยไม่ได้รับ
การเปลี่ยนหรือปลูกถ่ายไต ก็จะต้องล้างไตไปตลอดชีวิต
จนกว่าจะเสยีชีวติ มค่ีาใช้จ่ายเดือนหนึง่ราว ๆ  3 - 4 หมืน่บาท 

ล้างไตอาทิตย์ละ 3 ครั้ง ๆ ละหลายชั่วโมง และญาติต้อง
เป็นคนพาผู้ป่วยมา ท�าให้ภาระหน้าที่หลักทั้งเร่ืองเวลา 
และค่าใช้จ่ายตกอยู่กับญาติผู้ป่วย การช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วย
วิธีการปลูกถ่ายไต จะท�าให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น
 สดุท้ายที ่นายแพทย์วศิษิฏ์ ฐิตวฒัน์ ผูอ้�านวยการ
ศูนย ์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ฝากไว ้คือ 
“การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเป็น
สิ่งที่ใกล้ตัว หลายคนยังมองเรื่องการบริจาคอวัยวะ
เป็นเรื่องไกลตัว แต่ความแน่นอน คือความไม่แน่นอน 
ในวันข้างหน้าเราอาจจะเป็นทั้ง “ผู้ให้” และ”ผู้รับ” 
ดังนั้น การบริจาคอวัยวะของเรา คือ การท�าบุญกุศล
ชุบชีวิตผู้อื่น ในเมื่อเราก็ไม่ได้ใช้อวัยวะนั้นแล้ว ให้อวัยวะ
ของเราที่มันยังท�างาน ให้แก่ผู ้อื่นที่เขารอความหวัง 
เอาไปต่อชวีติ ต่อลมหายใจให้เขามชีวีติอยู ่อย่างน้อยตวัเขา 
ครอบครัวเขาก็ไปท�าประโยชน์ต่อสังคมแทนเราได้อีก”  

ขอบคุณข้อมูลจาก นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์                       
ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

 เมื่อมีผู้บริจาคอวัยวะท่ีเสียชีวิตจากภาวะสมองตายแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการบริจาคอวัยวะเพื่อน�าไป
ปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนรอรับอวัยวะไว้ ทุกวันน้ีมีคนที่รอรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยอยู่ 6,401 ราย 
แต่อวัยวะที่ได้จากการบริจาคของคนไข้ท่ีมีอาการสมองตายนั้นมีเพียง 261 ราย ซึ่งคนที่รออวัยวะเหล่านั้น จ�าเป็น
ที่จะต้องได้การบริจาคจากผู้ท่ีเสียชีวิตด้วยอาการสมองตายเท่านั้น ศูนย์รับบริจาคอวัยวะท�าหน้าท่ีจัดสรรอวัยวะ และ
ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลท่ีมีผู้เสียชีวิตสมองตาย ที่ญาติมีความประสงค์จะบริจาคอวัยวะ และจัดส่งอวัยวะ
ที่ได้รับบริจาคไปยังโรงพยาบาลที่ปลูกถ่ายอวัยวะ โดยขั้นตอนการจัดเก็บอวัยวะที่ได้รับบริจาค ต้องใช้ความรวดเร็ว 
เพราะแต่ละอวัยวะมีอายุเวลาจัดเก็บต่างกัน อย่างหัวใจจะมีอายุสั้นสุด จะต้องจัดเก็บและด�าเนินการทุกอย่างภายใน 
4 ชั่วโมง ตับอยู่ได้ 6 ชั่วโมง ปอดอยู่ได้ 8 ชั่วโมง ตับอ่อนอยู่ได้ประมาณ 10 ชั่วโมง และที่เก็บได้นานที่สุดก็คือ 
ไตอยู่ได้ 24 ชั่วโมง ส่วนเนื้อเยื่อที่จัดเก็บได้คือ ล้ินหัวใจ เม่ือไม่สามารถบริจาคหัวใจทั้งดวงได้ แต่ยังสามารถบริจาค
ลิ้นหัวใจ ซึ่งจะจัดเก็บรักษาในคลังเน้ือเยื่อของศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้ โดยเก็บรักษาไว้รอใช้ในตู้แช่แข็ง -196 องศา 
ได้นาน 5 ปี มกีารจัดเก็บผิวหนังเพ่ือน�าไปใช้รกัษาแผลผูป่้วยไฟไหม้ น�า้ร้อนลวกขัน้รนุแรง เราจะเอาผิวหนงัไปปะบาดแผล 
เพราะที่ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือพิการก็เพราะติดเชื้อ และสูญเสียโปรตีน ท�าให้เชื้อโรคเข้ามาง่าย ผิวหนังที่ได้รับบริจาคจาก
ผูเ้สยีชวีติม ี2 กรณ ีคอื แบบสมองตาย บรจิาคอวัยวะ และกรณทีีห่วัใจหยดุเต้นภายในระยะเวลาทีก่�าหนด แล้วยนิดบีรจิาค
เนื้อเยื่อ และจะต้องจัดเก็บภายใน 24 ชั่วโมง โดยแช่ในตู้รักษาความเย็น 4 องศา เก็บได้ถึง 2 ปี



สนองโอฐสภากาชาดไทย  23  
มกราคม – มีนาคม 2562

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัอาคารภมูสิิริมังคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน
เดนิวิง่ 125 ปี 6 แผ่นดนิสภากาชาดไทย ทีจ่ดัขึน้ในโอกาสทีส่ภากาชาดไทย ครบ 125 ปี และมุง่หวงัให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรม
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของสภากาชาดไทยในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี โดยรายได้จากการจัดงานจะน�าไปจัดซื้อเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ส่งมอบให้กับโรงพยาบาล
ในภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการกู้ชีวิต โดยใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติด้วย
 ในการนี ้ทรงพระด�าเนนิน�าขบวนผ่านจดุต่าง ๆ  ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระยะทางรวม 3.9 กิโลเมตร โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั และทรงวางพวงมาลยัถวายราชสกัการะ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอฐัมรามาธบิดนิทร และพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมือ่ทรงพระด�าเนนิถงึเส้นชยั 
นายแผน วรรณเมธ ีเลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดินสภากาชาดไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ทรงเปิดงานเดินวิ่ง	125	ปี	6	แผ่นดินสภากาชาดไทย



24  สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม – มีนาคม 2562

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย และประธานกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปยังตึกวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ 
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ
 จากนัน้ ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย โดยมี
ระเบยีบวาระต่าง ๆ  อาท ิโครงการแว่นตาผูสู้งวยัในสมเดจ็พระเทพรตันฯ การด�าเนนิงานของหมูบ้่านเดก็ มลูนธิสิงเคราะห์
เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม การด�าเนินงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา 
ผลการด�าเนินงานให้การช่วยเหลือเด็กก�าพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้ที่อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์
 ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีเด็กก�าพร้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู ต้ังแต่อายุแรกเกิด ถึง 8 ขวบ รวม 47 คน และมี
เด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมที่เป็นชาวต่างประเทศ และครอบครัวชาวไทย ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน 
รวม 611 คน

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	



สนองโอฐสภากาชาดไทย  25  
มกราคม – มีนาคม 2562

 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ในการพระราชทานประกาศนียบัตรก�ากับเหรียญกาชาดสรรเสริญ ประกาศนียบัตรก�ากับเหรียญ
กาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินและสิ่งของ 
โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
 จากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัอาคารเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระญาณสงัวรฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ 
นางอาภรณ์ และนายทน กวินอนันต์ เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายรถตู้ เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อ
สมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 
ผูอ้�านวยการส�านักงานการคลงั สภากาชาดไทย เข้าเฝ้าฯ ถวายตวั พร้อมกบัพระราชทานเกยีรตบัิตรการแต่งตัง้เป็นประธาน
ท่ีปรกึษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวดั แก่ผูว่้าราชการจงัหวดั พระราชทานประกาศนยีบตัรขอบคณุและสรรเสรญิแก่
อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 ต่อจากนัน้ เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัห้องประชมุ ชัน้ 9 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย 
ครั้งที่ 331 แล้วเสด็จพระราชด�าเนินกลับ

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย	ครัง้ที่	331



26  สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม – มีนาคม 2562

 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยัง
สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันคล้าย
วันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ�าปี 2562 โอกาสนี้ ประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี แก่ยุวกาชาดดีเด่น ประจ�าปี 2561 และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจ�าปี 2562 
 กระทรวงศกึษาธกิาร ร่วมกบั สภากาชาดไทย และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง จัดงานวนัคล้ายวนัสถาปนายวุกาชาดไทย
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อระลึกถึงบุคคลส�าคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด และเพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักในคุณค่าและความส�าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยมีสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดท่ัวประเทศทั้ง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมงาน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม	

ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย	ครบ	97	ปี
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ย้อนอดีต

ไปรษณียบัตรประวัติศาสตร์
ต่อจากฉบับที่แล้ว

 ไปรษณียบัตรอีก 3 ฉบับ โดนใจผู ้เขียนมาก เพราะย่อส่วน
มาจากโปสเตอร์ของสภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคเงินสนับสนุนกิจการ
สภากาชาดไทยเพื่อสาธารณกุศล ฉบับแรก เป็นภาพวาดผู้ชายสวมหมวก
สมยัคณุปูย่งัหนุม่ สวมเสือ้ราชปะแตน มเีครือ่งหมายกาชาดทีอ่กเสือ้ด้านขวา
และที่กระเป ๋าสะพาย ยื่นมือขวาออกมา มือซ ้ายถือเข็มกาชาดอยู ่ 
เบ้ืองหน้ามีมือใหญ่ ๆ ส่งเหรียญเงิน 1 บาทไปให้ ข้อความเหนือภาพ คือ 
“ผมขออนุโมทนา”  ข้อความใต้ภาพคือ “เชิญบ�ารุงสภากาชาด เชิญเปน
ประชาสมาชิก” ภาพนี้มีภาษาจีนเขียนอยู ่ด ้านข้าง แต่อ ่านไม่ออก
เพราะไม่รู้ภาษาจีน เข้าใจว่าคงมีความหมายท�านองเดียวกับภาษาไทย

 ฉบบัต่อมา มข้ีอความตวัใหญ่โปรยว่า “เชญิเป็นสมาชกิ” ถดัจากนัน้
มีภาพวาดผู ้หญิงผายมือนั่ งอยู ่บนส ่วนหนึ่ งของลูกโลกท่ี เขียนว ่ า 
“สภากาชาดจะเปนเพื่อนช ่วยทุกข ์ของท ่าน”  ต ่อจากรูปภาพ
มีข้อความว่า “เปนสมาชิกสภากาชาดจะได้อะไรบ้าง ?” แล้วแจกแจง
รายละเอียดรวม 6 ข้อ ดังนี้

1. ได้บุญ
2. ได้ช่วยเปลื้องทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์
3. ได้ช่วยบ�ารุงความสามัคคีของชาติ
4. ได้ช่วยชูเกียรติของชาติต่อนานาประเทศ
5. ได้เกียรติแก่ตนว่าเปนผู้ใจบุญมีเมตตากรุณา
6. ได้สิทธิบางประการทางสภากาชาด

เพราะฉนั้น
เชิญ – เชิญ – เชิญ

เชิญเข้าเปนสมาชิก เสียแต่ในวันนี้ทีเดียว
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 สิ่งที่น่าสนใจก็คือ โปสเตอร์ที่น�ามาท�าเป็นไปรษณียบัตรทั้ง 6 ฉบับนี้ แม้จะมีอายุยาวนานกว่า 80 ปี แต่ถ้อยค�าที่ใช้
กย็งัพอเข้าใจได้ แม้ส�านวนภาษาจะ ‘แปลกห’ู อกัขรวธิตีวัสะกดการนัต์ ‘แปลกตา’ อยูบ้่างกต็าม เช่น  ค�าว่า ‘ฉะเพาะ’ ค�าว่า ‘เป็น’ 
ที่มีทั้ง ‘เป็น’ และ ‘เปน’ หรือค�าว่า ‘เมตตาจิตต์’ แต่โดยรวมนั้นเข้าใจได้ไม่ยาก สื่อสารด้วยการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ต้องตีความ อาจจะดูเยิ่นเย้อไปสักนิด แต่ก็เพ่ือรายละเอียดที่ส�าคัญและจ�าเป็น เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์
สภากาชาดไทยที่เป็นองค์กรการกุศล มิได้หวังผลใด นอกเหนือไปจากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยมิแบ่งแยกสีผิว 
เชื้อชาติ ศาสนา และแนวคิดใด ๆ
 รู้จักโปสเตอร์เชิญชวนท�าบุญของสภากาชาดไทยในอดีตกันแล้ว สภากาชาดไทยในปัจจุบันยังมีเป้าหมายเหมือนเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง ในวโรกาสปีมหามงคลที่องค์อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�าบุญท�ากุศลได้ทุกเมื่อในเวลาราชการ ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้กิจการของสภากาชาดไทย
ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากอุปสรรค
 หากใครติดใจพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เสาร์ – อาทิตย์ ปิดท�าการ เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2250 1849
 

 โปสเตอร์ท่ีน�ามาท�าเป็นไปรษณียบัตรทั้ง 6 ฉบับนี้ แม้จะมีอายุยาวนานกว่า 80 ปี แต่ถ ้อยค�าที่ใช ้
ก็ยังพอเข้าใจได้ แม้ส�านวนภาษาจะ ‘แปลกหู’ อักขรวิธีตัวสะกดการันต์ ‘แปลกตา’ อยู่บ้างก็ตาม

โดย... ญาดา อรุณเวช อารัมภีร
ฉบับที่แล้วลงชื่อผู้เขียนผิด กองบรรณาธิการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 ฉบับสุดท ้าย  เป ็นไปรษณียบัตรจากโปสเตอร ์
งานวันกาชาด ท่ี จัด ข้ึน ณ พระราชอุทยานสราญรมย ์ 
เมื่อวันท่ี 6, 7, 8 เมษายน พ.ศ. 2472 มีข้อความเชิญบ�ารุง
สภากาชาดไทยว่า “สภากาชาดสยาม ขอเชิญประชาชน
ทุกชั้น ชาติ ศาสนา น้อมใจระลึกถึงกิจการกุศลสงเคราะห์ 
อันสภากาชาดท�าให ้แก ่ เ พ่ือนมนุษย ์  เป ็นกิจการบุญ
ของประชาชนเกื้อกูลแก ่ประชาชนแล ้ว และเข ้าเป ็น
ประชาสมาชิก ด้วยเงินบ�ารุงเล็กน้อยตามอัตรา ให้เป็นการ
พร้อมเพรียงทั่วถึงกันเพ่ือการอันเป็นกุศลสาธารณประโยชน์ 
เงินบ�ารุงสภากาชาดแม ้จะเป ็นจ�านวนเล็กน ้อยเท ่าไร 
สภายินดีรับเสมอ ผู ้ท�าบุญแก ่การกาชาด ย ่อมได ้รับ
ความสรรเสริญทั้งในทางโลกและทางธรรม ผู้แผ่เมตตาจิตต์
โดยสาธารณย่อมเปนที่สรรเสริญยิ่งกว่าผู้ที่แผ่ฉะเพาะ หรือ
แต่ในวงแคบ ฉะนั้นจึงขอชวนเชิญให้ท่านสมัครเป็นสมาชิก
บ�ารุงสภาเสียเถิด” ข้อความเหล่านี้มีภาษาจีนก�ากับอยู่ด้วย 
ความหมายก็คงไม่ต่างกัน



การปฏิบัติตัว
เมื่อมีอาการท้องผูก

เวลาท้องผูก นอกจากจะเจ็บตัว หงุดหงิดแล้ว สุขภาพยังเสียอีกด้วย

อาการท้องผูก (Constipation)
หมายถึง มีการถ่ายอุจจาระแข็ง หรือเป็นล�าเล็กลง หรือจ�านวนความถี่ในการถ่ายอุจจาระ

น้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์  อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เจ็บท่ีทวารหนักเวลา 

ถ่ายอุจจาระ ท้องอืด หรือรู้สึกเหมือนว่าถ่ายอุจจาระไม่สุด

เรียบเรียงโดย | แพทย์หญิงพรจิรา ศุภราศรี

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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สุขภาพอนามัย

สาเหตุของอาการท้องผูก ที่พบได้บ่อย 

- รับประทานอาหารและดื่มน�้าได้น้อย รับประทานอาหารที่มีปริมาณใยอาหารน้อย

- ผู้ป่วยอาจจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเวลาถ่ายอุจจาระ หรือผู้ป่วยไม่มีแรงจน

  ต้องการคนช่วยพยุงเวลาถ่ายอุจจาระ

- ผู้ป่วยไม่ค่อยมีกิจกรรมระหว่างวัน หรือต้องนอนบนเตียงนาน ๆ หรือมีภาวะซึมเศร้า 

  รวมไปถึงการใช้ยาบางกลุ่ม หรือการมีโรคประจ�าตัวบางอย่าง 

การดูแลตนเองเมื่ออาการท้องผูก จึงควรพิจารณาสาเหตุท่ีพบได้บ่อยซึ่งเกิดจาก

พฤติกรรมก่อน จากนั้นจึงค่อยพิจารณาเรื่องการใช้ยาเป็นล�าดับถัดไป และเชื่อเถอะว่า

ท้องผูกสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองได้
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การดูแลรักษาด้วยตนเอง
- สร้างความเข้าใจต่อโรคให้ถูกต้อง เพราะบางคนสามารถถ่าย   

  อุจจาระได้ปกติแต่เข้าใจว่าตนเองมีอาการท้องผูก เพราะการ  

  สามารถถ่ายได้ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และการถ่ายนั้นไม่ได้ยาก

  ล�าบากหรือเจ็บปวดก็ถือว่าเป็นการถ่ายที่ปกติ

- ถ่ายให้เป็นเวลา และตอบสนองต่อความรู้สึกอยากถ่าย 

  หากรู้สึกว่าอยากถ่ายให้ถ่ายทันที เพราะผู้ที่ท้องผูกใน 1 วัน 

  จะมีความรู้สึกอยากถ่ายเพียงวันละ 2 ครั้ง เท่านั้น

- รับประทานอาหารที่มีกากหรือไฟเบอร์มาก จะท�าให้ปริมาณ 

  อุจจาระมากขึ้น และเคลื่อนตัวภายในล�าไส้ใหญ่ได้เร็วขึ้น

- ดื่มน�้าให้เพียงพอ จะท�าให้อุจจาระอ่อนนุ่มถ่ายง่าย

- ออกก�าลังกาย และมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ จะท�าให้ล�าไส้

  มีการเคลื่อนไหวดีขึ้น ท�าให้ถ่ายได้บ่อยขึ้น

	 การดูแลตนเองเมื่อมีอาการท้องผูกไม่ใช่เรื่องยาก	 แต่ที่ยากกว่า	 คือ	
เมื่อรู ้ว ่าต้องท�าอย่างไร	 แล้วจะต้องปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือสุขภาพ
การขับถ่ายที่ดีของตัวเราเองนะคะ.

เรียนรู้ข้อมูลสุภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่	Facebook.com/livelongstronglife

เมื่อไรที่ผู้ป่วยท้องผูกควรไปพบแพทย์
1. ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด

2. น�้าหนักลดผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ

3. มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี 

4. มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ 

5. ท้องผูกจนมีอาการของล�าไส้อุดตัน 

    (ปวดท้องมาก อึดอัดแน่นท้อง คลื่นไส้อาเจียน)

6. ท้องผูกรบกวนมาก รับประทานยาระบายแล้วไม่ได้ผล
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เรียบเรียงโดย | นายแพทย์พรชัย อนิวรรตธีระ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ออกก�าลังกาย
แก้ปวดหลังส่วนล่าง

ในการออกก�าลังกายนั้น
 นอกจากควรออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง (Aerobic exercise) ให้หนักพอควร (Moderate)  

โดยออกก�าลังครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์แล้ว ควรมีการออกก�าลังแบบสร้างความแข็งแรง 

ของกล้ามเนื้อ (muscle strengthening) ร่วมด้วย 

 โดยให้ออกก�าลงัแบบนีส้ปัดาห์ละ 2 วนั ทัง้นีก็้ไม่ควรลมืทีจ่ะ warm up และ cool down (ก่อนและหลงั 

การออกก�าลังกาย) ด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ (stretching muscle) เพื่อเตรียมพร้อมด้วย

ออกก�าลังกายช่วยลดการปวดหลังที่เกิดจากการนั่งท�างานนาน ๆ ได้
 สาเหตจุากการปวดหลงัมกัเกดิจากการนัง่ทีไ่ม่ถกูต้องตามสรรีะ โดยเฉพาะปวดหลงัส่วนล่าง หรอืทีช่อบ

เรยีกกนัว่า โรคออฟฟิศซนิโดรมนัน่เอง ซ่ึงเราสามารถป้องกนั และรกัษาได้ เพยีงแค่ปรบัเปลีย่นการใช้ชีวติประจ�าวนั 

เลก็น้อยเท่านัน้ เช่น เลอืกเก้าอีใ้ห้เหมาะกับรปูร่างของตวัเอง ไม่ควรนัง่ท�างานหน้าคอมพวิเตอร์เป็นเวลานาน

เกินไปหรือปรับท่านั่งให้เหมาะสมกับสรีระ

 แต่ถ้าชีวิตจริงเราไม่อาจหลีกเลี่ยงปัจจัยท่ีท�าให้ปวดหลังส่วนล่างได้  การออกก�าลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อ

บริเวณหลังส่วนล่าง ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่เราสามารถท�าได้ เริ่มจาก 
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1.	ท่ายืดกล้ามเนื้อหลังขา

เหยียดขาออกตามรูป ท�าสลับทีละข้าง  

ข ้างละ 10 วินาที ตอนยืดให ้หายใจ

ออกช้า ๆ

2.	ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง
				ส่วนล่าง

ก้มลง เหยียดแขนตามรูป ค้างไว้ 10 วินาที

3.	ท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนล่าง			
				ก้น	และกล้ามท้อง

ถ้าต้องการยดืด้านขวา ให้เอาเข่าขวามาทบั

เข่าซ้าย บิดตัวไปด้านขวาตามรูป ค้างไว้ 

10 วินาที ทั้งสองด้าน

4.	ท่ายืดกล้ามเนื้อหลัง
				ส่วนล่าง	ด้านข้าง

ถ ้าต ้องการยืดด ้านขวา ให ้ชูมือขวา 

โน้มตัวไปด้านตรงข้าม ค้างไว้  10 วินาที 

ทั้งสองด้าน

5.	ท่ายืดอก	กล้ามเนื้อช่วงซี่โครง

ประสานมือที่ด ้านหลังคอ หายใจเข้า 

เชิดหน้าอกข้ึน สูดหายใจลึก ค ้างไว ้ 

10 วินาที

     ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ	
ลองท�าดูนะครับ	 ท ่าต่าง	 ๆ	
เหล่านี้ ไม่ยาก	 และนอกจาก
จะช ่วยลดอาการปวดหลัง
ส ่วนล่างได ้แล ้ว	 ยังช ่วยให ้
หายเมื่อยล้าจากการท�างาน
อีกด้วยครับ.
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 ภาวะสมองอักเสบ (encephalitis) 

เป็นภาวะการอกัเสบของสมองทีท่�าให้เกดิอาการ

และความผิดปกติของระบบประสาท โดยอาการ

ท่ีพบได้บ่อย คือ ซึม สับสน ความจ�าผิดปกติ 

หรือบางรายมีความผิดปกติของการควบคุมโดย

สมอง เช่น สั่น แขนขาอ่อนแรง การศึกษาในอดีต

พบสาเหตุของสมองอักเสบเกิดจากการติดเชื้อ  

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเช้ือไวรัส รองลงมาเป็นเชื้อ

แบคทีเรียชนิดต่าง ๆ และสาเหตุของสมอง

อักเสบในแต่ละท้องถิ่นก็มีความแตกต่างกัน เช่น  

ในประเทศไทยเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของสมอง

อักเสบ เป็นเช้ือที่พบได้บ่อยในเขตร้อน ซึ่งแตก

ต่างจากประเทศอื่น ๆ ในเขตหนาว 

 เนือ่งจากปัจจุบันมเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั

ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ โดยการหาเชื้อในระดับ

โมเลกุลที่ละเอียด ในคนไข้ที่มาตรวจด้วยอาการ

ที่สงสัยว่ามีภาวะสมองอักเสบ ที่โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่า ประมาณหนึง่

ในสีข่องคนไข้ ตรวจพบสมองอักเสบจากการตดิเช้ือ 

และไวรัสที่เป ็นจากสาเหตุของสมองอักเสบ

เปลีย่นไปจากในอดตี ไวรสัทีเ่ป็นสาเหตทุีพ่บบ่อย 

เกิดจากไวรัสกลุ่ม Herpes ซ่ึงแตกต่างจากการ

ศึกษาในประเทศไทยในอดีตที่พบว่า ส่วนใหญ่

เกิดจากไวรัสสมองอักเสบ และข้อมูลท่ีน่าสนใจ

จากการศึกษานี้ คือ ในผู้ป่วยที่ตรวจไม่พบหลัก

ฐานของการตดิเช้ือใด ๆ  เลย กลับตรวจพบว่าหนึง่ 

ในสี่ของผู้ป่วยสมองอักเสบในคนไทย ป่วยจาก

ระบบภูมิคุ้มกัน (Autoimmune encephalitis) 

ที่ มีการรักษาที่แตกต่างกันจากสมองอักเสบ

จากโรคติดเช้ืออย่างส้ินเชิง ดังน้ัน การตรวจหา

สาเหตุของโรคสมองอักเสบในปัจจุบันจึงควร

สร้างระบบการตรวจหากลุ่มโรคนี้ไว้ด้วย เพื่อให้

มีประสิทธิภาพในการรักษา และการรักษาที่ได้

ผลดีที่สุด 

ประเด็นที่ส�าคัญที่พบ
  •  สาเหตุของสมองอักเสบเปลี่ยนไปจากเดิมในอดีต

  •  หนึ่งในสี่ของผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองอักเสบเกิดจากการติดเชื้อ 

  •  หนึ่งในสี่ของผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองอักเสบเกิดจากภูมิคุ้มกัน  

  •   การรักษาทัง้สองภาวะน้ีมคีวามแตกต่างกนั ซึง่การวนิจิฉยัทีร่วดเรว็จะท�าให้ผลการรกัษาทีด่ทีีส่ดุ

โรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันแปรปรวน
 ถงึแม้ว่าผูป่้วยโรคสมองอกัเสบมากกว่า 50% จะตรวจไม่พบสาเหตกุ่อโรค แต่ภาวะสมองอกัเสบ

อาจเกิดได้ทัง้จากการติดเชือ้ (โดยเฉพาะเชือ้ไวรสั) หรอืจากความผดิปกตใินระบบภมูคิุม้กนั เช่น autoimmune 

encephalitis หรือการมี antibodies ต่อ synaptic และ neuronal cell surface proteins ซึ่งอาจถูก

กระตุ้นโดยเซลล์มะเร็ง หรือไม่พบสาเหตุชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามโรคในกลุ่มนี้มีการรายงานผู้ป่วยมากขึ้น

เรื่อย ๆ ในปัจจุบัน 

 ส�าหรับในประเทศไทยได้มีการศึกษาสัดส่วนของโรคสมองอักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ ในช่วง 

ปี ค.ศ. 2010 - 2012 โดยรวบรวมผู้ป่วยจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลเครือข่าย พบว่า 

25% ของผู้ป่วยมีสาเหตุจากการติดเชื้อ และอีก 25% มีสาเหตุจากภาวะภูมิคุ้มกันแปรปรวน ในขณะที่

อีก 50% ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ภูมิคุ้มกันที่เป็นตัวกระตุ้นให้โรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันแปรปรวน 

มีหลายชนิด โดยอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามต�าแหน่งที่พบ antigens นั้น ๆ คือ 

 1. ภูมิคุ้มกันต่อ antigen ที่อยู่ภายในเซลล์ของระบบประสาท เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น antigen   

ที่สัมพันธ์กับเซลล์มะเร็ง (onconeuronal antigens) 

 2. ภูมิคุ้มกันต่อ antigen ที่อยู่บริเวณผิวเซลล์ หรือพลาสมาเมมเบรน ในกลุ่มนี้พบได้บ่อย 

กว่ากลุ่มแรก

 และนอกเหนือจากต�าแหน่งของ antigens เป้าหมายที่ต่างกันแล้ว กลไกการเกิดการท�าลาย

เซลล์ระบบประสาทของ autoantibodies ทั้ง 2 กลุ่มนี้ก็แตกต่างกัน antibody ต่อ intracellular 

antigens จะท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในการกระตุ้น cytotoxic T cells เพื่อท�าลายและคงสภาพแวดล้อม 

ที่เหมาะสมต่อกระบวนการอักเสบไว้ ดังนั้นโรคทางระบบประสาทที่เกิดขึ้น จึงมักตอบสนองต่อการรักษา 

ไม่ดเีท่ากลุม่ neuronal surface antibody ซึง่สามารถขดัขวางการท�างานของ synapse ได้โดยตรง ท�าให้

มกีารพยากรณ์โรคทีด่กีว่า และตอบสนองต่อการรกัษาด้วย antibody - depleted therapy มากกว่ากลุม่ 

intracellular antigens นอกจากนี ้ในบางกรณ ีautoantibody กลุม่นีอ้าจหายไปเองได้ แต่อย่างไรกต็าม

มักเกิดการกลับเป็นซ�้าอีกหากไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่อง จึงพิจารณาให้ยากดภูมิคุ้มกันในระยะยาวต่อไป

ข้อมูลจากงานเสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้า 

เรื่อง “Disease X (โรคอะไรหว่า ?) - ลึกลับ อ�าพราง โรคติดเชื้อ” วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โรงแรมดุสิตธานี
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ลิชมาเนีย
โรคจากริ้นฝอยทราย

 โรคลชิมาเนยี (Leishmania) เป็นโรคทีส่ามารถตดิต่อจากคนสูค่น จากสตัว์สู่สตัว์ เช่น สุนขั วัว แมว และจากสตัว์สูค่น โดยม ีริน้ฝอยทราย

(Sand fly) เป็นพาหะน�าโรค ในอดีตโรคลิชมาเนียส่วนใหญ่ท่ีพบในประเทศไทยนั้น มักพบในคนไทยท่ีมีประวัติการเดินทางไปในแหล่งระบาด

ของโรค โดยเฉพาะประเทศทางตะวนัออกกลาง ซึง่พบได้ในผูท้ีเ่ดนิทางไปท่องเทีย่ว ท�างาน หรอืตดิต่อทางธรุกจิ และตดิเชือ้กลบัมา แต่ต่อมาพบว่า

มีผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศสามารถเกิดโรคนี้ได้เช่นกัน

ลักษณะอาการของโรคลิชมาเนีย 

 หลงัจากถกูร้ินฝอยทรายท่ีมเีช้ือกัดแล้ว เช้ือจะมีระยะเวลาในการฟักตวัตัง้แต่ 2 - 3 วนั 

หรืออาจจะกินเวลายาวนานเป็นปี หลังจากเชื้อฟักตัวแล้วสามารถแสดงออกเป็น 3 รูปแบบ  

ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อลิชมาเนีย และระดับภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย ได้แก่ 

อาการแสดงที่บริเวณผิวหนัง
 (Cutaneous leishmaniasis ; CL) เริ่มแรกจะมีตุ่มนูนพองใสและแดงทั่วตัว และ

กลายเป็นแผล ขอบแผลนูน แผลยังสามารถลุกลามกลายเป็นแผลใหญ่ได้

อาการแสดงที่เยื่อเมือก 
 (Mucocutaneous leishmaniasis ; ML) ท�าให้เกิดแผลตามใบหน้า โพรงจมูก ปาก 

รวมท้ังล�าคอ โดยแผลอาจจะท�าให้รูปหน้าผิดไปจากเดิม รวมทั้งมีอาการไข้ ซีด อ่อนเพลีย  

น�า้หนกัลด หากปล่อยทิง้ไว้จนอาการรนุแรงและไม่ได้รบัการรกัษาทีถ่กูต้อง สามารถท�าให้เสียชีวติได้

อาการแสดงที่อวัยวะภายใน 

 (Visceral leishmaniasis ; VL) ซึง่เป็นแบบทีอั่นตรายถงึเสยีชวีติได้ มอีาการไข้เรือ้รงั

ติดต่อกันมากกว่า 10 วัน ซีด ม้ามโต ตับโต หากรักษาหายผู้ป่วยอาจจะมีอาการทางผิวหนัง 

หลงเหลือ ได้แก่ ตุ่มนูน ปื้น 

การติดต่อของโรค 
 เกิดจากการกัดของริ้นฝอยทรายเพศเมีย ซึ่งได้รับเชื้อจากคนหรือสัตว์จากการดูดกิน

เลือดครั้งก่อนหน้า และเมื่อดูดกินเลือดครั้งต่อมาก็จะถ่ายทอดเชื้อสู่คนหรือสัตว์อื่นต่อไป

การรักษาและการป้องกัน
 มียาหลายชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคลิชมาเนีย ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ 

ขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรค ชนิดของเช้ือ และภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย เมื่อรู้ว่าต้องเดินทางไป

ในแหล่งระบาดของโรค ควรป้องกันตัว ไม่ให้ริ้นฝอยทรายกัด เช่น ทาสารไล่แมลงซึ่งสามารถ

ใช้ชนิดเดียวกับสารทาป้องกันยุง และเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อควรมารับการตรวจวินิจฉัย เพื่อให้ได้

รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

เชื้อลิชมาเนียในไขกระดูกผู้ป่วย

ลักษณะโดยทั่วไปของริ้นฝอยทราย 

ลักษณะรอยโรคเป็นแบบผื่นนูนแดง

ข้อมูลจากงานเสวนาวิชาการ : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้า เรื่อง “Disease X  

(โรคอะไรหว่า ?) - ลึกลับ อ�าพราง โรคติดเชื้อ” วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โรงแรมดุสิตธานี
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แมลงสาบ 
แหล่งโปรตนีสงูในอนาคต	

 แค่ชื่อเร่ือง	 ก็อาจท�าให้คุณผู้อ่านหลายท่านรู้สึกกระอักกระอ่วน	มวนท้องข้ึนมาทันที	 แต่เกิดข้ึนจริงแล้วในประเทศจีน	 ท่ีมักจะมีเมนู
แปลก	พิศดาร	ปรากฎให้เห็นตามสื่ออยู่บ่อยครั้ง	จะจริงหรือไม่	กินได้จริงหรือ	อันตรายไหม	สกปรกหรือเปล่า	สารพัดค�าถามคงผุดอยู่ในหัว
ของท่าน	ลองติดตามรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ

 เมนูแมลงสาบ ที่ว่ากันว่า เป็นแหล่งโปรตีนชั้นเลิศเหมือน

กบัแมลงท่ัวไป แถมยงัไม่เป็นพาหะน�าโรคเหมอืนยงุด้วย ในประเทศ

จีนยกเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ส่วนนักวิจัยก็ใช้เป็นส่วนผสมขนมปัง 

อ้างคุณค่าทางอาหารสูง และเชื่อว่าแมลงสาบสามารถพัฒนาเป็น

อาหารส�าหรับอนาคตได้เป็นอย่างดี แต่ก็มีเสียงสอดแทรกด้วย

ความห่วงใยว่า ควรจะเลือกให้ถูกระหว่าง “แมลงสาบเพาะเลี้ยง”  

กับ “แมลงสาบตามบ้าน”

 ในประเทศจีน เขาท�าฟาร์มแมลงสาบ โดยให้เหตุผลว่า

แมลงสาบมีประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อน�ามาแปรรูปแล้ว ผสมเป็น

ยารกัษาโรคต่าง ๆ  ดจูรงิจงัมาก เมือ่บวกกับค�ายนืยนัของผู้บรหิารฟาร์ม

แมลงสาบรายหนึ่ง เผยว่า “ในความเป็นจริงแล้ว ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของ

แมลงสาบล้วนมีประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ และ

มองข้ามแมลงที่น่าขยะแขยงชนิดนี้ ซึ่งบริษัทมีการแปรรูปแมลงสาบ  

น�าไปผสมเป็นยาแก้หวัด รวมถึงยาแก้ปวดท้องหลายชนิด และขณะนี้

ทีมนักวิจัยของบริษัทก�าลังศึกษาเพื่อน�าชิ้นส่วนของแมลงสาบไปผลิต

เป็นยาเม็ดลดน�้าหนัก รวมถึงผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาผมร่วงอีกด้วย”

 และเพื่อไขข้อสงสัยทีมข่าว MGR Live ได้ขอสัมภาษณ ์

ดร.วิถี เหมือนวอน อาจารย์ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับสัตว์ในกลุ่ม

ของแมลง ถงึเรือ่งดงักล่าว ท�าให้ได้ค�าตอบว่า “แมลงสาบถอืเป็นแหล่ง

โปรตีนชั้นดี ถ้าเลี้ยงดี ๆ  ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับแมลงทั่วไป และแมลงสาบ

ไม่ได้มีพาหะน�าโรคเหมือนกับแมลงชนิดอื่น ๆ ถ้าเลี้ยงให้สะอาดก็

เหมือนตั๊กแตน เหมือนจิ้งหรีด ก็จะเป็นแหล่งโปรตีนได้ แต่ไขมันในตัว

แมลงสาบ จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ถ้าจะเอามากินจริง ๆ เทียบกับ

แมลงอืน่ก็ไม่น่ากนิ แต่ถ้าเป็นอาหารสตัว์กส็ามารถท�าได้ เทยีบปรมิาณ

โปรตีนกับเนื้อสัตว์ คือ สูงมาก ถือเป็นแหล่งโปรตีนช้ันดีเลยทีเดียว  

ส่วนคุณค่าทางยา ในบ้านเรายังไม่มีข้อมูลแน่ชัด แต่ทางจีนมีอยู่แล้ว 

มีการเพาะเลี้ยงเป็นเหมือนสัตว์เศรษฐกิจ เหมือนกับบ้านเราท่ีเลี้ยง

จิง้หรดีส่งขายออกนอกประเทศ จนีกเ็ช่นเดยีวกันเขากเ็ล้ียงเป็นอาหาร 

เลี้ยงเป็นแหล่งโปรตีน”

 ดร.วิถีฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ที่คนเกลียดแมลงสาบ

เพราะแหล่งที่อยู่ของมันมากกว่า เพราะบางทีก็อยู่ตามท่อระบายน�้า

อยู ่ในที่ที่คนรังเกียจ ตัวก็อาจจะสกปรก คนจึงมองว่าน่ารังเกียจ  

แต่ความจรงิ ตวัของแมลงสาบสะอาด พฤติกรรมในการท�าความสะอาด

ตัวของแมลงเองเขาก็มีในตัวอยู่แล้ว ส่วนจะสกัดแมลงสาบมาเป็นยา

ลดน�้าหนักและยาแก้ผมร่วงนั้น ก็ต้องมองว่ามีสารส�าคัญอะไรหรือไม่  

แต่เป็นแหล่งโปรตีน เป็นอาหารสัตว์ได้แน่นอน แต่ถ้าสรรพคุณทางยา

อื่น ๆ คงต้องศึกษาต่อไป หรือต้องมีการท�ารายงานต่อไป”

 ดร.วิถีฯ ทิ้งท้ายข้อกังขาเรื่องความสกปรกของแมลงสาบว่า 

แมลงสาบมพีฤตกิรรมในการรกัษาความสะอาดในตัวเองอยูแ่ล้ว แม้ว่า

แหล่งที่อยู่อาศัยอาจจะใกล้กับแหล่งเช้ือโรค แต่ถ้าเป็นเชื้อโรคจะ

เรยีกว่าเชือ้โรคพาหะแบบกลไก คอื เชือ้โรคมนัสามารถตดิไปทีต่วัแมลง 

ไม่ใช่เช้ือโรคทีม่าจากแมลงโดยก�าเนดิ พดูง่าย ๆ  เหมอืนกบัคน หากไปอยู่

ในแหล่งเชื้อโรคก็จะมีเชื้อโรคติดมาด้วยนั่นเอง และยังไม่มีรายงานว่า 

แมลงสาบเป็นพาหะน�าโรค แต่ถ้าเป็นพวกยุง ยุงลาย ยุงก้นปล่อง 

อนันีเ้ป็นพาหะน�าโรคไข้เลอืดออก ไข้มาลาเรยีมาสูค่น แต่แมลงสาบ

ไม่มีพาหะน�าโรคเหมือนกับยุง ไม่ได้เป็นพาหะน�าโรคชนิดใดชนิด

หน่ึง แต่ว่าอาจจะมีจุลินทรีย์ในล�าไส้ อาจจะท�าให้มีพยาธิได้

 ด้านนายปิติ มงคลางกูร นักกีฏวิทยา ส�านักโรคติดต่อ  

กรมควบคุมโรค กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ต้องท�าความเข้าใจว่า แมลงสาบ

บ้านกับแมลงสาบที่เพาะเลี้ยงเพื่อทดลองมีความแตกต่างกัน อีกทั้ง

แมลงสาบบางชนิดก็มีความปลอดภัยมากกว่า ส่วนตัวแล้วเรื่อง



การน�าแมลงสาบมารักษาอาการผมร่วงนั้น เชื่อว่าไม่สามารถท�าได้ เนื่องจากผมเป็นเรื่องของฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนเรื่องของการลดความอ้วน 

กอ็าจท�าได้ คล้ายกบัการบรโิภคแมลงอืน่ เพือ่น�าโปรตีนในแมลงมาทดแทน แต่จะสามารถลดความอ้วนได้หรอืไม่ยงัไม่เคยเหน็ผลติภณัฑ์ดงักล่าว 

ก็เหมือนกับประเทศที่ขาดแคลนอาหาร มีการบริโภคแมลงแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ อย่างไรก็ตาม การบริโภคแมลงสาบบ้านหรือตามธรรมชาติ 

เสี่ยงได้รับอันตรายจากเชื้อโรคนานาชนิด และเป็นสิ่งไม่ควรอย่างยิ่ง เพราะแมลงสาบบ้านเป็นสัตว์ที่กินไม่เลือก และมีเชื้อโรคอยู่ตามปีกและขา 

อาจท�าให้ติดเชื้อได้”

 มาถึงคนดงัอย่าง “หมอแลบ็แพนด้า” ได้โพสต์ข้อความถงึเรือ่งนีว่้า “ในข่าวทีเ่ผยแพร่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นแมลงสาบบ้าน หรอืแมลงสาบ

พนัธุไ์หน แต่จากงานวจิยัทีผ่่านมา ยงัไม่ได้มสีรรพคุณทางการแพทย์ขนาดนัน้ โดยเฉพาะยาลดความอ้วน ซึง่พดูบ่อยว่าไม่มอีะไรท�าให้น�า้หนกัเราลดได้

นอกจากออกก�าลังกายและควบคุมอาหาร และถึงแม้ว่าจะปรุงสุกจนเชื้อโรคตาย แมลงสาบบ้าน แมลงสาบท่อ จะมีกลิ่นฉุนอยู่ดี การที่เราค้นพบ

โปรตนีและสารอาหารต่าง ๆ  ในแมลงสาบหรอืแมลงต่าง ๆ  ไม่ใช่เรือ่งแปลก เพราะคนไทยกนิประจ�า เช่น แมลงกนินู แมลงกดุจี ่แมลงดานา ตวัอ่อนผึง้ 

มดแดง ตวัอ่อนของต่อ จิง้โกร่ง จิง้หรดี ตัก๊แตน แมลงกระชอน แมลงเหนีย่ง แมลงตบัเต่า แมลงมนั แมลงเม่า แมลงค่อมทอง หนอน และดกัแด้ไหม

แต่ละชนิดก็จะให้โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต แตกต่างกัน และจากการศึกษาแมลง 38 ชนิด น�าเอามาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ

โดยค�านวณจากน�า้หนกัแมลงสด 100 กรัม พบว่า ตัก๊แตนปาทงักาให้โปรตนีมากท่ีสดุ 25.88 กรมั หนอนรถด่วน มีไขมันมากที่สุด 19.17 กรัม 

ตั๊กแตนหญ้าคาให้พลังงานมากที่สุด 237.26 กิโลแคลอรี หนอนนกมีแคลเซียมมากที่สุด 0.59 กรัม แมลงทับขาแดง มีฟอสฟอรัสมากที่สุด 0.34 

กรัม นอกจากมีโปรตีนและไขมันแล้ว แมลงยังให้สารอาหารประเภทแคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามินบางชนิดอีกด้วย”

 ยงัมข้ีอมลูเกีย่วกบัเวบ็ไซต์สมนุไพรจนี ทีร่ะบวุ่า แมลงสาบใช้ผสมยาจนีได้หลายรปูแบบ โดยเฉพาะมลูเพือ่ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร

ท�าให้เจริญอาหาร หากผสมกับดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง และชะเอมเทศ จะช่วยขับพิษ ยาสมุนไพรบางชนิดใช้ส่วนผสมของแมลงสาบย่างทั้งตัว 

สรรพคุณแก้โรคตานขโมย พุงโลก้นปอด หรือน�าไปย่างให้เกรียมแล้วป่นละเอียดจนเป็นผง ก่อนน�ามาเป่าลงไปในคอแก้โรคล�าคออักเสบ หรือ

เป็นฝีในคอ โดยแมลงสาบมีการเจริญเติบโต 3 ระยะ คือ ไข่, ตัวอ่อน, ตัวเต็มวัย ชอบวางไข่ตามซอกมุมหรือในดิน หรืออาจวางติดกับฝาผนังบ้าน 

เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ จ�านวนไข่แต่ละกระเปาะไม่เท่ากัน ทั่วไปมีประมาณ 16 - 18 ฟอง ออกไข่ครั้งหนึ่งได้หลายชุดตั้งแต่ 10 - 90 ชุด

 ในอดตีเคยมนีกัวทิยาศาสตร์ชาวอนิเดยี ได้วจิยัเรือ่งแมลงสาบ และค้นพบผลกึโปรตนีทีม่คีณุค่าสงูในแมลงสาบ แต่ไม่ใช่แมลงสาบบ้าน 

แต่เป็นแมลงสาบเต่าทองแปซิฟิก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Diploptera punctata ออกลูกเป็นตัว พบว่า มีสารอาหารจ�าพวกโปรตีนสูง และมีไขมัน 

น�้าตาล สารอาหารอื่น ๆ  ไม่ใช่แมลงสาบตามท่อ ตามบ้าน ที่ออกลูกเป็นไข่ ซึ่งแมลงสาบเต่าทองแปซิฟิก เป็นแมลงสาบชนิดเดียวในโลกที่ออกลูก

เป็นตัว และผลิตผลึกโปรตีนนี้เพื่อเลี้ยงตัวอ่อนขณะอยู่ในท้อง โดยจากการศึกษาพบว่า ผลึกโปรตีนชนิดนี้เป็นอาหารที่สมบูรณ์ ที่ประกอบด้วย 

โปรตีน ไขมัน และน�้าตาล พร้อมด้วยกรดอะมิโนที่จ�าเป็นต่อร่างกาย โดยรวมแล้วนับว่ามีสารอาหารมากกว่านมวัวถึง 4 เท่า 

 นอกจากนี้ ในวารสารอินเตอร์เนชั่นแนล ยูเนียน ออฟ  

คริสตอลโล - กราฟี ยังระบุผลการค้นพบว่า นมแมลงสาบสามารถ

น�ามาพัฒนาเป็นอาหารแห่งอนาคตของคนในสังคมโลกท่ีมีประชากร

มากขึ้นเรื่อย ๆ ได้ และยังมีนักวิจัยชาวบราซิล เอาแมลงสาบมาผสม

ในขนมปัง ปกติขนมปังจะมีโปรตีนไม่สูง แต่ถ้าผสมแมลงสาบเข้าไป

จะมีโปรตีน 22.6 กรัม แต่ใช ้“แมลงสาบลอบสเตอร์„ Nauphoeta 

cinerea ซึง่เตบิโตง่ายและเรว็ในท่ีเลีย้งแบบปิด ไม่ใช่แมลงสาบบ้านเช่น

กนั แต่ไม่ใช่ว่าแมลงสาบบ้านจะไม่มีโปรตนี พวกแมลงมโีปรตนีอยูแ่ล้ว 

แต่คนไม่นิยมกินกัน เพราะเป็นแหล่งเชื้อโรค

 รู้ข้อมูลแบบนี้แล้ว คงอยู่ท่ีการตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณ

ของคณุผูอ่้านแล้วละค่ะว่า ถึงเวลาทีเ่ราจะกนิแมลงสาบ เพือ่เอาโปรตนี

มาเสริมให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันโรคต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมา

ทั้งหมด หรือจะเลือกออกก�าลังกาย ดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

โรคภัยไข้เจ็บ และไม่ต้องมาน่ังกินแมลงสาบไป นึกภาพตามไป ให้ดู

กระอักกระอ่วนชวนอาเจียน ต้องเลือกแล้วนะคะ

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2561 

เรียบเรียงโดย ศศิธร  รัตนประวิตร
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พิษจากสัตว์ 
ปฐมพยาบาลช่วยได้ 

 เคยไหมคะ ก�าลังเดินเล่นในสวน หรือก�าลังตัดแต่งก่ิงไม้ หรือท�ากิจกรรมอยู่ภายในสวน แล้วโดนผึ้ง ต่อ  

หรือแตนต่อย ไม่ต้องตกใจไปค่ะ อาจจะมีเจ็บ ปวด บวม แดง ร้อน หรืออาจจะมีไข้ต�่า ๆ ได้ ไม่ต้องกังวลนะคะ  

เพราะอาการเหล่านีจ้ะดขีึน้ภายใน 24 ชัว่โมง และหายเป็นปกต ิภายใน 3-7 วนั แต่กรณีทีบ่างคนแพ้พษิของสตัว์เหล่านี้  

อาจจะมีอาการรุนแรง และถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงไม่ควรประมาทด้วยการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อมีคนถูก ผึ้ง  

ต่อ หรือแตนต่อยค่ะ

การช่วยเหลือเบื้องต้น

- กรณีมีเหล็กในติดอยู่ ต้องเอาเหล็กในออกก่อน โดยใช้ปากกาลูกลื่นที่เป็นโพลง กดคร่อมแผล ดันเหล็กในให้โผล่       

  และคีบออกมา

- ล้างแผลด้วยสบู่ และน�้า หรือใช้สารละลายที่เป็นด่างทาบริเวณแผล เช่น แอมโมเนีย

- ประคบด้วยความเย็น เพื่อลดอาการปวด

- ถ้าปวดมากให้รับประทานยาพาราเซตามอล ทุก 4 ชั่วโมง

- ส�าหรับคนที่ถูกต่อต่อย ให้รับประทานยาแก้แพ้ร่วมด้วย

- หากถูกต่อยบริเวณ หน้า คอ แล้วเกิดมีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจล�าบาก หรือถูกต่อยเป็นจ�านวนมาก  

  (ผึ้งมากกว่า 20 ตัว แตนมากกว่า 5 ตัว) รีบน�าส่งโรงพยาบาล

จากหนังสือ รู้รักษ์สุขภาพ 

โดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
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ผึ้ง ต่อ แตน
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ฉบับที่แล้ว เรารู ้แล้วว่า โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นโรคเรื้อรังที่เกิด

จากปัญหาด้านโภชนาการของผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรังเหล่านี้หากยังไม่เกิดขึ้นกับ 

ผู้สูงอายุ หรืออาจเกิดขึ้นแล้วกับบางท่าน แต่เราสามารถอยู่กับโรคเรื้อรังเหล่านี้ได้ 

หากปฏิบัติดังนี้

ปัญหาด้านโภชนาการ   ของผู้สูงอายุ

 โรคเก๊าต์ เป็นโรคข้ออักเสบ เกิดจาก
การทีร่่างกายมรีะดบักรดยริูกในเลอืดสูงกว่าปกติ 
ซึ่งจะกลายเป็นผลึกยูริก สะสมอยู่ในข้อกระดูก 
เยื่ออ่อนของข้อกระดูก และเส้นเอ็น ท�าให้
ข้อกระดูกเสื่อม เวลาเป็นจะมีอาการปวด บวม
ตามข้อ ซ่ึงถ ้าถามว่า กรดยูริกมาจากไหน 
เกิดขึ้นจากอะไร ค�าตอบคือ ร่างกายสังเคราะห์
ขึ้นเอง และเกิดจากการได้รับสารพิวรีนจาก
อาหารที่รับประทานเข้าไป เม่ือผ่านขบวนการ
ย่อยก็จะสลายเป็น กรดยูริก นั่นเอง

การปฏิบตัด้ิานโภชนาการ สามารถปฏิบตัไิด้ดงันี้
- รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และรักษา
น�้าหนักตัวให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม อย่าให้
อ้วน เพราะความอ้วนจะท�าให้อาการข้ออักเสบ
รุนแรงขึ้น
- หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน�้าตาลสูง เพราะ
น�้าตาลและไขมันจะท�าให้ระดับไตรกลีเซอไรด์
ในเลือดสูง ส่งผลให้ร่างกายขับกรดยูริกออกมา
ได้น้อยลง
- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อเผาผลาญ
แล้วจะท�าให้เกิดเป็นกรดแลคตริก เมื่อมีสะสม
ในร่างกายมากเกนิไป ส่งผลท�าให้ร่างกายขบักรด
ยูริกได้น้อยลง
- หลีกเลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูง เช่น เครื่องใน
สัตว์ ไข่ปลา เป็ด ไก่ ห่าน ปลาดุก หอย ปลา
ไส้ตัน ปลาซาร์ดีนกระป๋อง น�้าต้มกระดูก น�้าซุป 
ซุปก้อน ซุปผง ยีสต์ เห็ด กระถิน ชะอม กะปิ ถั่ว
เมล็ดแห้งต่าง ๆ 
- ดืม่น�า้ให้เพยีงพอ อย่างน้อยวนัละ 8 แก้ว เพราะ
การดื่มน�้าจะช่วยขับกรดยูริกให้ออกมา และช่วย
ป้องกันการเกิดนิ่วในไตได้
 ฉบับหน ้า พบกับโรคมะเร็ งและ
โรคสมองเสื่อม ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในวัยผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

 โรคหวัใจและหลอดเลอืด ส่วนใหญ่โรคนีจ้ะเกดิจากการทีห่ลอดเลอืดแข็งตัว และตบีตนัจาก
การสะสมของไขมันที่ผนังชั้นในของหลอดเลือด และถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ก็จะท�าให้ขาด
เลือดไปเลี้ยงหัวใจ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจวาย และเสียชีวิตได้ แต่ถ้าเป็นหลอดเลือดสมอง 
กจ็ะท�าให้เนือ้สมองตาย เป็นอมัพฤกษ์ อมัพาต ดงันัน้ การมรีะดบัไขมนัในเลอืดสงู จงึเป็นปัจจยัเสีย่ง
ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

การปฏิบัติด้านโภชนาการ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
- รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ควรหลากหลาย และต้องรักษาน�้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
- รับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย โดยเลือกรับประทานปลา เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน ไม่มีหนัง หลีกเลี่ยง    
  กุนเชียง ไส้กรอก หมูยอ เบคอน 
- ใช้น�้ามันพืชหลากหลาย สลับกัน และให้ปริมาณในการปรุงอาหารที่พอเหมาะ
- นมที่ดื่ม ควรเป็นนมไขมันต�่า ขนม คุ้กกี้ พาย พัฟ ควรลด หรือรับประทานให้น้อยลง 
- รับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ข้าวกล้อง ผักสด ถั่วเมล็ดแห้ง เพราะจะช่วยลดการดูดซึมไขมัน 
  เข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งยังช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอาการท้องผูกได้
- รับประทานอาหารที่มีรสเค็มอ่อน ๆ และควรปรุงอาหารที่มีรสเปรี้ยว เผ็ด และหวานน้อย ซึ่งอาจ       
  ใช้ผักหรือสมุนไพร เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แทน ก็สามารถเพิ่มรสชาติได้
  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่

เรียบเรียงโดย ศศิธร รัตนประวิตร  ข้อมูลจาก หนังสือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ*
*ขอแก้ไข ฉบับที่ 218 เรื่องเดียวกัน แต่ข้อมูลผิด (เดิมใช้ว่า ข้อมูลจาก หนังสืออาหารและโภชนาการส�าหรับผู้สูงอายุ) 

ที่ถูกคือ ข้อมูลจาก หนังสือการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ



สนองโอฐสภากาชาดไทย  39  
มกราคม – มีนาคม 2562 

ยาส�าหรับ
ผู้สูงอายุ

ปัจจบัุนผู้สูงอายุมจี�านวนเพิม่มากขึน้ สวนทางกบัอตัราการเกิดใหม่
ของเด็กท่ีนับวันจะน้อยลงเรื่อย ๆ เหตุการณ์เหล่าน้ีเกิดข้ึนจริงใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว รวมถึงประเทศไทยของเราด้วย ผู้สูงอายุเป็น
ผู้ที่อุทิศ ทุ่มเท อุตสาหะ ท�างาน สร้างโลกใบนี้ตั้งแต่วัยรุ่นจนกระทั่ง
เกษียณอายุ พร้อมทั้งได้รับต�าแหน่ง “ผู้สูงอายุ” (จะชอบหรือไม่ก็ได้
สิทธ์ิน้ันทันที) จึงเป็นหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายวัยใดก็ตาม  
ต้องช่วยกันดแูลผู้สูงอายเุหล่าน้ีอย่างดีท่ีสุด เสมือนเป็นการตอบแทน
ผู้มีพระคุณท่ีเคยบากบ่ันท�างาน และเล้ียงดูรุ่นหลังให้เติบใหญ่ และ 
รับช่วงต่อจากท่าน

อายุมากขึ้น ร่างกายเริ่มเสื่อมถอย
 เมือ่อายเุพิม่มากขึน้ พอถงึจดุหนึง่กจ็ะเริม่เสือ่มถอยตาม

ความแก่ชราของร่างกาย สิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนคือสายตาที่เริ่มจะ

มองภาพได้ไม่ชัด และติดตามมาด้วยอวัยวะต่าง ๆ เช่น ข้อเข่า 

หัวใจ หลอดเลือด ไต ถึงแม้ว่าการเสื่อมถอยเป็นเร่ืองธรรมชาติ  

แต่กม็หีลายคนยงัสามารถรกัษาสขุภาพร่างกายให้แขง็แรง แสดงถงึ

การดูแลสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 

จนเกิดแนวคดิ “smart elderly” หรอื “ผูส้งูอายทุีส่มาร์ต” เพือ่

ให้ได้ “ผูห้ลกัผูใ้หญ่ทีเ่ป็นมิง่ขวญัของลกูหลาน” สามารถช่วยตวั

เองได้เป็นอย่างด ีไม่เป็นภาระแก่คนรุน่หลงั สิง่ทีช่่วยให้เป็นผู้ใหญ่

ทีส่มาร์ต ก็ด้วยหลกั “4 อ” ได้แก่ อาหาร อารมณ์ ออกก�าลงักาย 

และอากาศ ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่มาตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ส่งผล

ให้อายุยืนยาว แข็งแรง และปลอดโรค อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุก็

จะมีการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ มากบ้าง น้อยบ้าง ตามหลักของ

ธรรมชาติ การเสื่อมของอวัยวะบางครั้งท�าให้เกิดโรคได้ เช่น โรค

หวัใจและหลอดเลอืด โรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน โรคไขมัน

ในเลือดสงู โดยเร่ิมจากเป็นโรคใดโรคหนึง่ก่อน และอกี “หลายโรค” 

ก็ตามมา ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย

หลายโรค... หลายหมอ... หลายยา
 เมื่อมี “หลายโรค” เข้ามารุมเร้า ท�าให้ต้องไปรับ

การรกัษาโรคกบัหมอหลายคนตามความช�านาญเฉพาะด้าน และ

อาจเรียกว่า “หลายหมอ” ตามมาด้วยการได้รับยาหลายชนิด 

เพือ่รกัษาโรคทีเ่ป็นอยู ่เรยีกว่า “หลายยา” สรปุได้ว่า สิง่ท่ีมกัจะ

อยู่คู่กับผู้สูงอายุ ก็คือ “หลายโรค หลายหมอ หลายยา” การที่

ผู ้ป่วยต้องใช้ยาหลายชนิดล้วนเป็นภาระส�าหรับผู้ใช้ยาท้ังสิ้น  

ทัง้ปัญหาจากการใช้ยาและภาระค่าใช้จ่าย ยิง่เป็นผู้สงูอายปัุญหา

จะมากขึ้นเป็นทวีคูณ และรอคอยการดูแลช่วยเหลือจากผู้ที่มี

ส่วนเก่ียวข้องอย่างดีท่ีสุด ปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยใน 

ผู้สูงอายุ ได้แก่ ไม่ใช้ยาตามสั่ง ใช้ยาซ�้าซ้อน เกิดผลข้างเคียง

จากยา และยาตีกัน

ปัญหาการไม่ใช้ยาตามสั่ง
 ผู้สูงอายุอาจไม่ได้ใช้ยาตามสั่ง เนื่องจากการหลงลืม 

หรอืเบือ่การใช้ยาทีม่จี�านวนมาก หรอืหยดุใช้ยาเมือ่ไม่มอีาการแล้ว 

ส่งผลให้ผู ้สูงอายุไม่ได้ใช้ยาตามแพทย์สั่ง ท�าให้โรคเรื้อรังท่ี

เป็นอยู่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ดีได้ เกิดการลุกลาม

ท�าลายอวัยวะต่าง ๆ จนเกิดภาวะแทรกซ้อน รักษาได้ยาก และ

เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ปัญหานี้ อาจแก้ด้วยการเริ่มสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับผู้ให้การรักษา จนเกิดความไว้เนื้อ

เชื่อใจซึ่งกันและกัน ตามด้วยการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการ

รักษาและการใช้ยาของแพทย์ รวมถึงการย�้าเตือนเป็นระยะ  

ถงึความส�าคญัของการใช้ยาอย่างสม�า่เสมอ ซึง่อาจให้ญาตพิีน้่อง

ลูกหลานคอยจัดยาและเตือนให้ใช้ยาตามสั่ง
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ปัญหาการใช้ยาซ�้าซ้อน
 การใช้ยาซ�า้ซ้อน เป็นอกีปัญหาหนึง่ทีพ่บได้บ่อยในผูส้งูอายท่ีุเป็นหลายโรค หาหลายหมอ และใช้ยาหลายอย่าง การใช้ยาซ�า้ซ้อนอาจจะ

ด้วยความหวงัดขีองหมอทีใ่ห้การรกัษา เช่น เป็นโรคความดันโลหิตสงู และปวดข้อเข่า เมือ่ไปหาหมอเรือ่งปวดข้อเข่า หมอจ่ายยาแก้ปวดข้อเข่าให้ 

และไปพบหมอทีด่แูลเรือ่งความดนัโลหติสงู เมือ่หมอรูว่้ามอีาการปวดข้อเข่า กใ็ห้ยาปวดข้อเข่ามาอกี ท�าให้ใช้ยาซ�า้ซ้อน ท�าให้เกดิการระคายเคอืง

กระเพาะอาหาร อาจลุกลามท�าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วย “การจดบันทึก

รายการยาที่ใช้อยู่ ทั้งที่ใช้เป็นประจ�าและที่ใช้เป็นครั้งคราว” และเมื่อไปพบแพทย์ควรน�าบันทึกรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ไปแสดงด้วย จะช่วย

แก้ปัญหาการใช้ยาซ�้าซ้อน

การใช้ยาซ�้าซ้อน... เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 ผูส้งูอายบุางครัง้จะไวต่อการเกดิอาการอนัไม่พงึประสงค์ได้ง่ายกว่าวยัอืน่ ทีพ่บบ่อย เช่น ยาลดความดันโลหติสงู ทีท่�าให้ความดนัโลหติ

ลดลงจนเกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ อาจท�าให้เกิดอันตรายรุนแรงได้ ปัญหานี้ผู้ป่วยหรือญาติควรสอบถาม

แพทย์ เภสัชกรทุกครั้งท่ีได้รับยาใหม่ว่า “ยาชื่ออะไร ใช้รักษาโรคใด มีวิธีใช้อย่างไร ข้อควรระวัง และมีผลข้างเคียงที่พบบ่อยอย่างไร”  

เพือ่จะได้ระวงัและสงัเกตความผดิปกติทีอ่าจเกิดขึน้หลงัจากใช้ยา นอกจากนี ้หากมปีระวัตแิพ้ยากค็วรจดบนัทกึและแจ้งผูส้ัง่จ่ายยาทราบทกุคร้ัง 

ปัญหาเรื่องยาตีกัน
 ปัญหานี้คล้ายกับการใช้ยาซ�้าซ้อน... แต่เป็นการใช้ยาตามปกติเพื่อรักษาโรค หากมีจ�านวนมากขึ้น มีโอกาสเส่ียงที่จะเกิดยาตีกันได้  

หรือบางครั้งปัญหายาตีกันอาจเกิดจากยาสามัญประจ�าบ้าน อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร การป้องกันและแก้ปัญหานี้คือ 

การจดบันทึกยาทุกชนิดไปแสดงกับแพทย์หรือเภสัชกรทราบ เพื่อตรวจสอบ “ยาตีกัน” จะได้หลีกเลี่ยงทันที 

 

 ถึงตอนนี้คงทราบปัญหาการใช้ยาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ และแนวทางง่าย ๆ ในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีแล้ว

ป้องกันผู้สูงอายุได้รับอันตรายจากการใช้ยา
 จากการศึกษาวิจัยการใช้ยาในผู้สูงอายุ จึงเสนอให้เฝ้าระวังผู้สูงอายุที่มีลักษณะนี้เป็นพิเศษ คือ ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามล�าพัง

ผู้สูงอายุที่ใช้ยาตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป (รวมถึงยาสามัญประจ�าบ้าน สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจ�า 

และผู้สูงอายุที่ไปหา “หลายหมอ”

 การดูแลการใช้ยาของ

ผู ้สู งอายุ จากญาติพี่น ้องและ

ลูกหลาน เป็นการช่วยเหลือทั้ง

การไปพบแพทย์ ช่วยจดจ�า บันทึก

วิธีการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ขั้นตอน

การใช้ยา ที่จะต้องจัดเตรียมยา

และ/หรือการป้อนยาแก่ผู ้ป ่วย 

เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาตามแพทย์สั่ง 

จะได้ผลการรักษาทีด่มีปีระสทิธภิาพ  

ประหยัด และเกิดความปลอดภัย 

 

ข้อมูล : นิตยสารหมอชาวบ้าน 
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 เมื่อช่วงวันเด็กที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสได้เดินทางไป
ศนูย์ราชการณุย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวดัตราด ซึง่จะบอกว่า 
ไม่ได้ไปมานานแล้วกไ็ด้ ทกุอย่างเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ ตัง้แต่
ถนนหน้าศูนย์ฯ ทีเ่ปิดเป็น 4 เลน 8 เลน เพือ่เข้าสูย่คุ AEC ทีใ่คร ชาตไิหน 
ก็เดินทางไปมาหาสู่ ท�าการค้า ติดต่อกันได้สะดวกสบาย 
 เมือ่ไปถงึ ดฉินัจะยกมอืไหว้หลวงพ่อแดง ซึง่ประดษิฐาน
อยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการุณย์ ตั้งเด่นเป็นสง่า ให้ผู้คนที่ผ่านมา
เคารพกราบไหว ้ เพื่ อความเป ็นสิริมงคล แล ้ว ก็ตามด ้วย
ศาลเจ้าแม่เขาล้านท่ีอยู ่ถัดไปด้านหลังของหลวงพ่อแดง และ
เมื่อนั่งรถไปตามถนนทางออกจากศาลเจ้าแม่เขาล้าน ดิฉันต้อง
สะดดุตากบับงึบวัทีก่่อนหน้านีเ้วลามา จะเห็นบงึน�า้กว้างใหญ่ขวามอื 
มีดอกบัวสีสวยชูช่อรอรับแสงตะวันอยู่ให้เห็นเป็นประจ�า แต่วันนี้ 
บึงไม่มีบัว บึงก�าลังถูกขุดและยกดินในบึงมาท�าขอบถนนด้านบน 
เพ่ิงมาทราบหลงัจากได้สอบถามคณุสวุรรณ พมิลแสงสรุยิา ผูจ้ดัการ
ศูนย์ราชการุณย์ฯ ว่า “โครงการบึงน�้าเขาล้าน เป็นโครงการใน
พระราชด�าริของ ในหลวงรัชกาล ที่ 9 ที่ทรงให้กรมชลประทาน
ด�าเนินการขุดท�าเป็นฝายปิดก้ันไว้ เพื่อให้ผู ้อพยพชาวกัมพูชา
จ�านวนนบัแสนทีเ่ข้ามาพึง่พระบรมโพธสิมภาร ในปี 2522 ซึง่อาศยั
อยูท่ีศ่นูย์เขาล้านในขณะนัน้ ได้ใช้บรโิภคและอปุโภค เพราะบรเิวณนี้
หาน�้ าจื ดยากด ้ วย เหตุที่ พื้ นที่ ติ ด กับทะเล ซ่ึ ง ในตอนนั้ น
สมเด็จองค์สภานายิกาฯ ก็ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมและ
พระราชทานความช่วยเหลือด้วย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522 
บึงน�้าเขาล้านนี้ได้ช่วยให้ผู ้อพยพมีน�้าใช้เพียงพอจนถึงตอนปิด
ศูนย์เขาล้าน เมื่อปี 2529 หลังจากนั้นบึงน�้าก็ปล่อยทิ้งไว ้ 
ไม่ได้ท�าอะไร ปัจจุบันเม่ือมีการพัฒนาศูนย์ราชการุณย์ฯ ขึ้น 
ประธานคณะกรรมการอ�านวยการการดูแลศูนย์ราชการุณย์ 
(คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม) ได้ท�าหนังสือขอให้กรมชลประทาน
ท�าการขดุลอกบงึ เพ่ือให้มนี�า้เพิม่ข้ึน ส�าหรบัใช้ในศนูย์ราชการณุย์เอง
และน�าไปใช้ช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ท่ีมีพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งบางปี
ที่ น่ีน�้าแล้งขนาดเห็น “บัวเกยตื้น” ส่วนดินท่ีขุดลอกขึ้นมา
ก็น�าไปใช้ถมเป็นถนนรอบบึง ขยายขอบถนนให้กว้างขึ้น โดยจะทิ้ง
ให้ดินทรุดตัวตามธรรมชาติสักระยะหนึ่ง จากน้ันจะปรับให้เป็น
ถนนเพื่อให้คนที่มาพักผ่อนหรือแม้แต่ประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง

มาใช้เป็นสถานที่เดินออกก�าลังกายซ่ึงในอนาคตก็อาจจะปรับ
ให้เป็นลู่ส�าหรับปั่นจักรยานด้วย”
 นีค่อืหนึง่ในงานบริการ ทีศ่นูย์ราชการณุย์ฯ ก�าลงัเร่งพฒันา
เพื่อรองรับผู้ที่มาเยือนที่เป็นทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา นอกเหนือจากนี้ คุณสุวรรณฯ ยังพาดิฉันและทีมงาน
แวะชมสวนผลไม้ประจ�าภาคตะวนัออก 28 ชนดิ ซึง่ด�าเนนิการปลกู
มาหลายปีพอได้ดอกผลบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหลากหลาย
สายพันธุ์ หรือแม้แต่ ขนุน กล้วย มะม่วง ที่เก็บกินผลให้ชื่นอกชื่นใจ
คนปลกูและผู้มาเยอืนเป็นทีเ่รยีบร้อย โดยคณุสวุรรณฯ บอกกบัเราว่า 
“สวนนี้ เกิดขึ้นจากด�าริของนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย ที่อยากให้เป็นสวนผลไม้ประจ�าภาคตะวันออก 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากการมาเข้าค่ายพักแรม หรือมาชมพิพิธภัณฑ์ โดย
ได้รบัการสนบัสนนุพนัธุก์ล้าไม้ 300 กว่าต้น จากสโมสรไลอ้อนตราด 
และสโมสรไลอ้อนขลงุของจงัหวดัจนัทบรุ ีโดยความคิดแรกเริม่เดมิที
ไม่ได้ปลกูเพือ่จ�าหน่าย แต่ตอนนีก้�าลงัมีการพฒันาเพือ่จะหารายได้
เข้าศนูย์ราชการณุย์ฯ จะได้ช่วยลดงบประมาณท่ีศนูย์ฯ ต้องขอรบัการ
สนบัสนนุจากสภากาชาดไทยทกุปี โดยเราคิดว่าในอนาคต หากผลไม้
ของเรามมีากพอเรากจ็ะจดักจิกรรมบรกิารอิม่ละ 30 – 50 บาท ในส่วน
ของการซื้อกลับคงต้องดูว่ามีปริมาณมากพอที่จะท�าได้หรือไม่”

พัฒนางานบริการ ศูนย์ราชการุณย์ฯ
โดย ศศิธร รัตนประวิตร

เ ล่าเรื่อง/เที่ยวไปกับกาชาด



โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก ทั้งห้องพัก 
บริเวณชายหาด และส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ศูนย์ราชการุณย์จะได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ โดยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จะมี
การปรับความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยของผู้เข้าพักทุกคน
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งชีวิตและทรัพย์สินครับ”
 คุณผู้อ ่านเร่ิมสนใจ และอยากมาสัมผัสความสวยงาม
ทางธรรมชาติและเรื่องราวที่น ่าศึกษาค ้นคว ้าข ้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ด้านมนุษยธรรมของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย 
เขาล้าน จังหวัดตราด กันบ้างแล้วใช่ไหมคะ ฉบับหน้า ดิฉันจะพาไป
ส�ารวจเส้นทางปีนเขา ชายหาดทีส่วยงาม ทีน่กัท่องเทีย่วและคนทีม่าพัก 
บางทีนอกจากจะมาเด่ียว มาคู่แล้ว เป็นครอบครัว เป็นหมู่คณะ 
ก็มีมาเยี่ยมเราไม่น้อย ติดตามได้ในฉบับหน้าค่ะ 
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 จบเรื่องของโครงการบึงน�้าเขาล้าน สวนผลไม้ ก็ยังมี
อีกหนึ่งเรื่องงานบริการในด้านที่เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติ ซึ่งก�าลัง
จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้ นั่นคือ โครงการที่จะท�าสะพานไม้เพื่อเป็น
เส้นทางศกึษาธรรมชาติป่าชายเลน ทีย่งัคงความสมบูรณ์และเหลอือยู่
เพยีงไม่กีแ่ห่งในประเทศไทย ซึง่คณุสวุรรณฯ กล่าวถงึความคบืหน้าว่า 
“โครงการนี้ได้รับความกรุณาจากปตท.ในการบริจาคเงิน 10 ล้านบาท 
เพื่อท�าการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลน โดยจะท�าเป็นสะพานไม้ส�าหรับเดิน
ทศันศกึษาแหล่งธรรมชาต ิในระยะทาง 1,800 เมตร โดยใน 1,800 เมตร 
จะแบ่งเป็นออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกระยะทาง 1,100 เมตร ส�าหรับ
คนที่ไม่ชอบเดินทางไกล ก็สามารถเดินกลับได้ และช่วงระยะท่ี 2 
เดินครบวงจร 1,800 เมตรเลย ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ให้ความรู้แก่
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในการเข้าไปดูสวนป่าชายเลนซึ่งมี
ไม้นานาชนดิท่ีเกดิขึน้ตามธรรมชาตแิละปลกูเสรมิขึน้มา สะพานเดนิชม
ธรรมชาติป่าชายเลนน้ี ก�าลังอยู ่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้าง 
ถ้าเสร็จเรยีบร้อยกจ็ะเป็นสถานทีท่่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ธรรมชาตทิีเ่หมาะ
ส�าหรับทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้  ไม ่ต ้องห่วงกังวลในเรื่องของ
ความปลอดภัย หากเปิดให้เข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการ เราได้
จัดสรรเวลาให้ใช้ศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่เวลา 06.00 -18.00 น. 
ในอนาคตอาจจะขยายจาก 18.00 – 21.00 น. ถ้าต้นไม้ที่ปลูกไว้ 
(ต้นล�าภูและล�าแพน) มีมากจนหิ่งห้อยเข้ามาเยอะ ก็จะได้ชมหิ่งห้อยได้
ในเวลากลางคืน ซึ่งตรงน้ีขอย�้าว่าก่อนจะปิดประตูก็มีเจ้าหน้าที่
เ ดิ นส� า ร วจตรวจตราก ่ อนทุ กครั้ ง เพื่ อ ความปลอดภั ยของ
ทุกคนที่มาเที่ยวครับ”
 พอคุณสุวรรณฯ พูดถึงความปลอดภัย ดิฉันนึกขึ้นได้ว่า
แล้วเวลาช่วงเทศกาลที่คนมาเท่ียวเขาล้านจ�านวนมาก การบริหาร
จัดการ งานบริการด้านความปลอดภัยท�าอย่างไร ค�าตอบที่ได้รับ ท�าให้
ดิฉันทึ่งและรู้สึกปลอดภัยสุด ๆ ค่ะ “งานบริการด้านความปลอดภัย 
ทีน่ีน่อกจากจะมเีจ้าหน้าทีข่องศนูย์ราชการณุย์แล้ว เรายงัมหีน่วยทหาร
พรานนาวิกโยธินที่ 3 ซึ่งได้รับการร้องขอจากสภากาชาดไทย ภายหลัง
ทีเ่สรจ็ภารกจิดแูลศนูย์อพยพในปี 2522 - 2529 แล้ว กย็งัได้ส่งก�าลงัพล
มาให้การสนับสนุนดูแลด้านความปลอดภัยท่ัวทุกพื้นที่สี่ร้อยกว่าไร่ 
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สัญลักษณ์ ฟ้าใหม่ ตอน

QR ศรัทธาแห่งความดี

QR CODE
บริจาคร่างกายออนไลน์  

QR CODE
บริจาคดวงตาออนไลน์   

8
 สวัสดีครับคุณผู ้อ ่าน สนองโอฐฯ ฉบับนี้  ผมมี เร่ืองราวดีมาบอกเล ่าอีกแล ้วครับ คราวนี้จะเป ็นเรื่องของ
การน�าศิลปะไอทีกับการท�าความดีของคนเรา มาปรับรวมด้วยกัน จะเกิดอะไรขึ้น ลองไปติดตามกันนะครับ
 เมื่อการสร้างความดี กับ สังคมยุคดิจิตอล ก�าลังจะเป็นศาสตร์ใหม่ที่คู ่ขนาน กับอารยธรรมสถาปัตย์ด้านเทคโนโลยี
ได้ผสมผสานกบันวตักรรมแนวคดิใหม่ จนเกดิสมัฤทธิผ์ลเป็นศลิปะไอท ีทีน่�ารปูภาพซึง่บ่งบอกเรือ่งราวเยีย่มยอดมาประสานกลมกลนื
รวมในบาร์โค้ด เทยีบกับเมือ่ก่อนจะเป็นเพียงแค่แถบเส้นสดี�าให้เกิดเป็นภาพทีเ่ราพงึปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาต ิสถานที ่รปูใบหน้า
ของเรา ให้น�ามาใช้ตามความพึงประสงค์ ในเชิงธุรกิจ พาณิชย์ การศึกษา ศาสนา สาธารณกุศล และอื่น ๆ อีกมากมาย มีชื่อเรียก
อย่างเป็นทางการว่า “QR BAR CODE SCANER” แค่เพียงท่านใช้มือถือสแกนด้วยกล้อง หรือ application ที่สามารถใช้สแกนได้ 
ส่องไปที่รูปของบาร์โค้ดท่ีปรากฎอยู่ในหนังสือท่าน ก็สามารถท�าธุรกรรมศรัทธาแห่งความดีได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น
การบริจาคร่างกาย ดวงตา บริจาคเงิน การขอใบเสร็จรับเงินเพื่อน�ามาลดหย่อนภาษี การจองคิวเพื่อการเข้าตรวจที่คลีนิคนิรนามของ
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ การขอรับและการขอบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ การสมัครจิตอาสาออนไลน์ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ทางศูนย์บริการข้อมูล 
1664 สภากาชาดไทย ได้จัดท�าเป็น QR CODE ไว้ให้ที่นี่แล้ว ขอเชิญสัมผัสศาสตร์ที่เป็นศิลปะไอทีได้ดั่งจินตนาการ 

 1. น�ามือถือสแกนไปท่ี QR CODE จะปรากฏแบบฟอร์ม
การบริจาคร่างกายออนไลน์ 
 2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
 3. เมื่อท่านบันทึกข้อมูลแล้ว จะปรากฏบัตรประจ�าตัวผู้บริจาค
ร่างกายแบบชั่วคราว สามารถพิมพ์ออกมาและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
 4. หลังจากน้ัน 1-2 เดือน ทางฝ ่ายกายวิภาคศาสตร ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะจัดส่งบัตรให้แก่ท่าน 
หากยังไม่ได้รับบัตรสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2256 4737 
 5. เมื่อท่านได้รับบัตรแล้ว กรุณาพกติดตัว และแจ้งให้ญาติ
ทราบว ่าได ้ท�าการบริจาคร ่างกายให ้ กับฝ ่ายกายวิภาคศาสตร ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 หมายเหตุ : การบริจาคร่างกายออนไลน์ ไม่ต้องแนบส�าเนา
บตัรประชาชน กรณผีูบ้รจิาคร่างกายเสยีชวีติ ให้ทางญาตโิทรแจ้ง ภายใน 
20 ชั่วโมง เบอร์มือถือ 08 3829 9917 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 1. น�ามือถือสแกนไปที่ QR CODE จะปรากฏแบบฟอร์ม
การบริจาคดวงตาออนไลน์ 
 2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย 
 3. หลงัจากนัน้ 1 - 2 เดอืน ทางศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย 
จะจัดส่งบัตรประจ�าตัวผู้บริจาคดวงตาตัวจริงให้แก่ท่าน หากยัง
ไม่ได้รับบัตรสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2256 4040 
 4. เมือ่ท่านได้รบับตัรแล้ว กรณุาพกตดิตวั และแจ้งให้ญาติ
ท่านทราบว่าได้บริจาคดวงตาให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 
 หมายเหต ุ: การบรจิาคดวงตาออนไลน์ ไม่ต้องแนบส�าเนา
บัตรประชาชน กรณีผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิต ให้ทางญาติโทรแจ้ง
ภายใน 6 ชั่วโมง เบอร์มือถือ 08 1836 4927 ตลอด 24 ชั่วโมง 
กรณีผู ้ เสียชี วิตไม ่ได ้ เป ็นผู ้บริจาคดวงตาให ้กับศูนย ์ดวงตา
สภากาชาดไทย แต ่ญาติมีความประสงค ์จะบริจาคดวงตา
ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์มือถือ 
08 1836 4927 หรือ 0 2256 4040 
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QR CODE
บริจาคอวัยวะออนไลน์   

QR CODE
การขอรับบริจาคอวัยวะ 

QR CODE
ระบบคัดกรองผู้มารับ
บริการคลีนิคนิรนาม 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 

 1. น�ามือถือสแกนไปท่ี QR CODE จะปรากฏแบบฟอร์ม
การบริจาคอวัยวะ 
 2 . ให ้ พิมพ ์ แบบฟอร ์มออกมา  เพื่ อกรอกข ้อ มูล ให ้
ครบถ้วนชัดเจน 
 3. แบบฟอร์มแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะที่กรอกข้อความ
ครบถ้วน (ไม่ต้องแนบส�าเนาบัตรประชาชน) แล้ว ส่งไปรษณีย์มาที่ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ช้ัน 5 เลขท่ี 1871 ถนนอังรีดูนังต์ 
แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 4. เมื่อศูนย์รับบริจาคอวัยะฯ ได้รับข้อความแสดงความจ�านง
บริจาคอวัยวะของท่านแล้ว จะส่งบัตรประจ�าตัวผู ้บริจาคอวัยวะ
ให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้
 5. หลังจากท่ีท ่านได ้รับบัตรประจ�าตัวผู ้บริจาคอวัยวะ 
จากศูนย ์ รับบริจาคอวัยวะฯ แล ้ว กรอกชื่อ และรายละเอียด
การบริจาคลงในบัตร
 6. กรุณาเก็บบัตรประจ�าตัวผู ้บริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน 
หากสูญหายกรุณาติดต ่อศูนย ์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย 
สายด่วน โทร. 1666 

 1. น�ามอืถอืสแกนไปที ่QR CODE จะปรากฏเป็นเสยีง MP3 
 2. รับฟังวิธีการขอรับบริจาคอวัยวะ และหากมีข้อสงสัย
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ 1666 

 1. น�ามือถือสแกนไปที่ QR CODE จะปรากฏแบบฟอร์ม
ระบบคัดกรองผู้มารับบริการเพื่อเข้ารับการตรวจที่คลีนิคนิรนาม 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
 2. กรอกรายละเอียดส�าหรับผู้ป่วยใหม่ หรือผู้ป่วยเก่า 
ให้ครบถ้วน แล้วท่านจะได้รับข้อความผ่านทางอีเมลหรือมือถือ 
เป็นรหัสติดต่อ ซึ่งจะมีอายุ 72 ชั่วโมงเท่านั้น
 3. เมื่อท่านไปถึงคลีนิคนิรนาม ให้กดบัตรคิว โดยเลือกที่
หมวด E แล้วรอเรียกคิว
 4. น�าข้อความจากมือถือแสดงให้เจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนาม
เพื่อตรวจสอบการจอง 

 เห็นไหมครับว่าความดีกับศิลปะไอทีเข้ากันได้ดี และยังช่วย
อ�านวยบริการให้การท�าธุรกรรมความดีกันง่ายแค่ปลายนิ้ว ฉบับนี้ลอง
ท�าเล่น ๆ กัน 5 สัญลักษณ์ก่อนนะครับ ฉบับหน้าอีก 3 สัญลักษณ์
ที่จะน�าเสนอ จะเป็นอะไรบ้าง โปรดติดตามกันนะครับ

โดย นายณัฐพงษ์ นัท ซิตี้ ลีเลิศชายมนตรี 

„

„
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ปกิณกะ สาระน่ารู้

บทเจริญเมตตา เมตตาสมบูรณ์แบบ

เมตตา..บุญช้ันสูง..เย็น..เบา..อิ่ม..ไม่เครียด 

ท�างานไม่เหนื่อย..สนุก

แบบอินเดีย ส�าหรับผู้ใช้ภาษาบาลี
“สพฺเพ สตฺตา ภวนฺตุ สุขิตตฺตา” 
หรือ “SABBE SATTA BHAANTU SUKHITATTA”

แบบไทย ส�าหรับคนไทยทั่วไป
“ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง เป็นสุขเป็นสุขเถิด”

แบบฝรั่ง ส�าหรับผู้ใช้ English
“Be all beings happy”

เมื่อกล่าวภาวนา - สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ ฯลฯ แล้ว

พึงท�าจิตตภาวนา - สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา (ส�าหรับคนอินเดีย)

ขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุข เป็นสุขเถิด (ส�าหรับคนไทย)

Be all beings happy  (ส�าหรับคนฝรั่ง)

ภาวนาทั้งยืน เดิน นั่ง นอน จะเกิดผลเป็นพลัง
- ก�าจัดความโกรธ
- ได้ความเป็นญาติพี่น้องไปทั่ว
(หมายเหตุ : ถ้าไม่มีเรื่องที่ต้องคุยกัน ไม่มีงานที่ต้องใช้ความคิด 
ให้จิตอยู่กับค�าภาวนาทั้งยืน เดิน นั่ง นอน 
ที่เรียก อิริยาบท 4 หรือทุกลมหายใจ)

 สนับสนุนปัจจัยที่ 5 จะขับรถนั่งรถไปไหนมาไหน 
จะมีเทวดาติดตามช่วยเหลือ และช่วยในกิจการต่าง ๆ 
ช่วยในการรักษาความเจ็บป่วย ผู้ป่วยจะหายเร็ว เพราะจะมี
กระแสเย็นเกิดขึ้นในร่างกายของผู้เจริญเมตตา

  โดย พระมหาสมนึก ธมฺมกาโม
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ศรัทธาเพื่อกาชาด

บริจาคเงินตั้งทุนให้สภากาชาดไทย

ตั้งทุน “นางสุรางค์  สงวนวงศ์” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ
และผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 - นางสุรางค์ สงวนวงศ์      600,000.00 บาท 
  
ตั้งทุน  “นางสาริน  สัตยาประเสริฐ”  มีวัตถุประสงค์เป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ  
และผู้ป่วยสามัญ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 - นายวัชระ สัตยาประเสริฐ      150,000.00 บาท 

ตั้งทุน  “ทองดี  ภวนานันท์”  มีวัตถุประสงค์เป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ  
และผู้ป่วยสามัญ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 - นางสุรภา และนายชิตินท์ ภวนานันท์    100,000.00 บาท

ตั้งทุน  “คุณประเสริฐ  เอื้อกุศลกุล”  มีวัตถุประสงค์เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญโรคมะเร็ง  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 - นางสาวณิญา เอื้อกุศลกุล       50,000.00 บาท
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บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ

ศรัทธาเพื่อกาชาด

ตั้งทุน “นางสุรางค์  สงวนวงศ์” วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ
และผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 - นางสุรางค์ สงวนวงศ์      600,000.00 บาท 
  
ตั้งทุน  “นางสาริน  สัตยาประเสริฐ”  มีวัตถุประสงค์เป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ  
และผู้ป่วยสามัญ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 - นายวัชระ สัตยาประเสริฐ      150,000.00 บาท 

ตั้งทุน  “ทองดี  ภวนานันท์”  มีวัตถุประสงค์เป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ  
และผู้ป่วยสามัญ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 - นางสุรภา และนายชิตินท์ ภวนานันท์    100,000.00 บาท

ตั้งทุน  “คุณประเสริฐ  เอื้อกุศลกุล”  มีวัตถุประสงค์เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญโรคมะเร็ง  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 - นางสาวณิญา เอื้อกุศลกุล       50,000.00 บาท

สมทบทุน  “นายพี นากาซามี และกอบกุลศาสตรี”  
 - นางสาวสินไพบูลย์  ปัทมสูตร           3,000,000.00 บาท 

สมทบทุน  “นายเพิ่ม - นางล้วน วันมีผล”  
 - นางนิภา  วันเพ็ง             1,000,000.00 บาท

สมทบทุน  “กองทุนเรือตรี อมฤต - สุมนา วิสุทธิธรรม” 
 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิติมา ภู่ศิริ        600,000.00 บาท

สมทบการก่อสร้างและซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
ทางการแพทย์ให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  
 
- นายประพันธ์ พิมทะโนทัย       1,000,000.00 บาท
- นายภัคพล งามลักษณ์       1,000,000.00 บาท
- นางสาววรรณี จันทามงคล       1,000,000.00 บาท
- นางพรลักษณ์ และนายมานิต สุวเทพ     
         1,000,000.00 บาท

  

โครงการกองทุนอาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

- นางสาวจันทราวดี เคียงศิริ     20,000,000.00 บาท
- นายประสิทธิ์ พันแสงดาว       3,000,000.00 บาท
- นายชูพงศ์ ภาคสุวรรณ       1,000,000.00 บาท
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วสันต์ อุทัยเฉลิม       
         1,000,000.00 บาท
- บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จ�ากัด      700,000.00 บาท
- นายประเสริฐ เนาถาวร         694,445.00 บาท

อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   

- บริษัท ทัศนาเอ็นจีวี จ�ากัด     10,000,000.00 บาท
- นายทองเย็น ประเจิดหล้า        2,000,000.00 บาท
- นายวิชัย และนางวันทนา โรจนาภรณ์      2,000,000.00 บาท
- นางสาวลัดดา ตั้งเทวาประสิทธิ์      2,000,000.00 บาท
- นางสายใจ เผชิญชัยกิจ        2,000,000.00 บาท
- นางสาวศิริพร ศุภธีระนนท์        1,000,000.00  บาท 
- นางสาวทองม้วน ช่างไม้        1,000,000.00  บาท
- นางสมศรี ช่างไม้                    1,000,000.00  บาท
- นายชยุต จิรภิญโญภาส        1,000,000.00 บาท 
- นางสาวฉันชนก บวบเอม        1,000,000.00  บาท
- นางสาวล�าใย กุลประยงค์        1,000,000.00  บาท
- นางสาวล�าใย กุลประยงค์        1,000,000.00  บาท
- บริษัท ไมค์ ชอปปิ้งมอลล์  จ�ากัด      1,000,000.00  บาท
- ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จฯ      1,000,000.00  บาท
- ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จฯ     1,000,000.00  บาท
- นางสมนวล คุณปลื้ม           600,000.00 บาท
- นางสาวนพรัตน์ ตระการกุลพันธ์         600,000.00 บาท
- นางวิมลรัตน์ วิชชาบุญสิริ          600,000.00 บาท
- นายวิจิตร์ และนางเสาวนีย์ ศุภรสหัสรังสี     500,000.00 บาท
- บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)         
              500,000.00 บาท
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ใบสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารสนองโอฐ
นิตยสารเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทย

ชื่อ

ที่อยู่

ที่อยู่

สมาชิกอุปถัมภ์ มีความประสงค์ให้ส่งในนามของสมาชิกอุปถัมภ์ หมายถึง สมาชิกสมัคร
อุปถัมภ์ให้ผู้อื่น แล้วให้ผู้จัดท�านิตยสารฯ 
ส ่งให ้ตามชื่อและที่อยู ่ของผู ้ ท่ีสมาชิก
สมัครอุปถัมภ์สมัครให้

สั่งจ่ายในนาม : “สภากาชาดไทย” ที่อยู่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร)

ข้อมูลสมาชิก

สมัครใหม่

ต่ออายุ

สมาชิกอุปถัมภ์ 

1 ปี (4 เล่ม)   100 บาท

2 ปี (8 เล่ม)   190 บาท

5 ปี (20 เล่ม) 450 บาท

ธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์

เช็ค

ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

อัตราค่าสมาชิก (รวมค่าจัดส่ง) ช�าระค่าสมัครโดย

โทรศัพท์

โทรศัพท์

นามสกุล

 สวสัดปีีใหม่ 2562 ค่ะ สมาชกิสนองโอฐ ฯ ทกุท่าน ปีใหม่แล้วขอให้พบเจอแต่ความสขุและสิง่สวยงามนะคะ พดูด ีคิดดี 
ท�าด ีแล้วอะไรด ีๆ  ก็จะตามมา เช่นเดยีวกบัเน้ือหาสาระในสนองโอฐ ฯ ฉบบันี ้น�าเสนอ 9 แรงบนัดาลใจทีม่ต่ีอพ่อหลวง รชักาลที ่9 
ที่คอยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนรัก สามัคคี ท�าความดี ตามแบบอย่างที่พระองค์ทรงท�าไว้เป็นแนวทางทั้งในเรื่องงานและ
เรือ่งการปฏบิติัตัว และ แม้เวลาจะผ่านไปนานเพยีงใดก็ตาม พระองค์กย็งัคงประทบัอยูใ่นหวัใจของคนไทยทกุคนอย่างนีแ้ละตลอดไป
 ส�าหรับคอลัมน์สุขภาพอนามัย ฉบับน้ีเรื่องราวใกล้ตัวที่เราสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ อาทิ การปฏิบัติตัว
เมื่อมีอาการท้องผูก เคยท้องผูกกันไหมคะ ? ออกก�าลังแก้ปวดหลังส่วนล่าง สงสัยไหมคะว่า ? ปวดหลังส่วนล่างเป็นตรงไหน 
แก้ไขอย่างไรให้อาการดีขึ้น แมลงสาบแหล่งโปรตีนสูง กินได้จริงหรือ ? และเมื่อผู้สูงอายุมีปัญหาด้านโภชนาการ 
จะต้องท�าอย่างไร ?
 นอกจากน้ี บทความและสกู๊ปพิเศษ มีเรื่องราวการให้บริการโรงพยาบาลกลางวัน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
มาแนะน�า รวมทั้ง กว่าจะได้มาซึ่งอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย ยากล�าบาก ผ่านล�าดับขั้นตอนมากมาย เพียงเพื่อช่วยชุบชีวิต
ผู้ป่วยที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ตลอดจนประสบการณ์ดี ๆ ที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยพบเจอ 
แต่คุณสามารถร่วมรู้สึกไปกับพวกเราชาวสภากาชาดไทยได้ จากเรื่อง มนุษยธรรมไร้พรมแดน ไปติดตามกันในเล่มค่ะ 
และปิดท้ายกบัโครงการด ีๆ  ทีค่ณุผูอ่้านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการร่วมบริจาคในโครงการกระตุกหวัใจเพือ่คนไทยทกุคน 
เนื่องในโอกาส 125 ปี สภากาชาดไทย ติดตามเนื้อหารายละเอียดการบริจาคได้ในหน้า 45 ค่ะ
 

บทบรรณาธิการ
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