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แพทย์ไทยคนแรกได้รับรางวัลเกียรติยศ N’ Galy Mann Lecture
ความส�าเร็จโครงการกระตุกหัวใจ virtual run
กาชาดรวมพลจิตอาสา share&show
ผู้สูงวัยสุขภาพดีรับโล่พระราชทาน ประจ�าปี 2562
วันการได้ยินโลก check your hearing
คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กาชาดต่างประเทศ

บุคลากรดีเด่นของสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาส 126 ปี
ร่วมส่งต่อความรัก ในวันกาชาดโลก
จะรับมือกับสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร? เมื่อโลกเปลี่ยน
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คณะกรรมการ
พระมหากรุณาธิคุณ
สถาปนาพระยศใหม่แห่งพระราชวงศ์จักรี 
เหล่ากาชาดจังหวัด
ภาพและข่าวกิจกรรม
ศรัทธาเพื่อกาชาด

ใคร? คือ แพทย์ผู้ผ่าท้องท�าคลอดเป็นคนแรกในประเทศไทย

ท�าอย่างไร... เมื่อเป็นกรดไหลย้อน
พลังงานและสารอาหาร ต่อ 1 มื้อ ที่เหมาะสม
รู้หรือไม่? ปัญหาพฤติกรรมในภาวะสมองเสื่อม จัดการได้อย่างไร
โรคมะเร็งกับผู้สูงอายุ
โรคสมองเสื่อม
ก้าวแรกสู่ความส�าเร็จในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยเซลล์นักฆ่า
ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์

ฟ้าใหม่ ตอน 8 สัญลักษณ์ QR ศรัทธาแห่งความดี (ต่อ)
ส�ารวจเส้นทางปีนเขา ชายหาดที่สวยงาม

สมาร์ตโฮม ภาพฝันที่กลายเป็นจริง
ภาพในอดีต

สารบัญ

...กาชาดเพื่อทุกคน...

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

เลขาธิการสภากาชาดไทย
นายแผน วรรณเมธี 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย 
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร   
นายเตช บุนนาค    
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์      
นายสวนิต คงสิริ      
ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจดัหารายได้     
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย       
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล              
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง 
นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร 
นายจ�านง แสงมหาชัย 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย    
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา        
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ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย    
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ          
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช                                
ผู้อ�านวยการส�านักงานกลาง    
ศาสตราจารย์กิตตคุิณ นายแพทย์ศกัดิช์ยั ล้ิมทองกุล รกัษาการฯ
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�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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



สนองโอฐสภากาชาดไทย  3  
เมษายน – มิถุนายน 2562 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทยและใช้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

 - มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา 20,000,000.00  บาท
 - สมาคมแม่บ้านทหารบก   5,000,000.00  บาท 
 - สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย   4,000,000.00  บาท
 - สมาคมภริยาข้าราชการส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   3,000,000.00  บาท
 - นางสาวอัญชลี บุณทรงษีกุล และคุณพลากร หวั่งหลี   2,500,000.00  บาท

รายละ  2,000,000.00 บาท จ�านวน  4  ราย
 - นางนงเยาว์ เปี่ยมพงศ์สุข  
 - นายวิทิต และเด็กหญิงเอวิตรา ติงธนาธิกุล  
 - มูลนิธิร่วมกตัญญู (หงี่เต็กตึ๊ง)   
 - ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
 - พันเอก วรานนท์ โกมุท   1,200,000.00 บาท
 - พระภิกษุส�าราญ ญาณโสภโณ (ทรงชุ่ม)   1,002,889.00 บาท

รายละ 1,000,000.00 บาท  จ�านวน 16 ราย
 - นางพรนภา เหลืองวัฒนากิจ - นางมาลินี วิโรจน์วัฒนกุล  
 - นางวิไลลักษณ์ รัตนสวัสดิ์ - นางวีณา คณาปราชญ์  
 - นางสาวกนกวรรณ เคารพธรรม - นางสาวญาศิณี เคารพธรรม 
 - นางสาวนลินี วรวงศ์วสุ - นางสาวมณฑิรา เคารพธรรม 
 - นางสาวศิริพันธ์ เผือกใจแผ้ว - นางสาวสุธิดา เคารพธรรม  
 - นายชวน ภูเก้าล้วน - นายปัญญา มณีขาว  
 - นายสุเทพ วนิชผล - นายสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ  
 - มูลนิธิจิรกิติ (ส�านักงานใหญ่) - สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย 
 - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)   620,000.00 บาท

รายละ  600,000.00 บาท จ�านวน 6 ราย
 - นายปิยะ ซอโสตถิกุล     - นายพรศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์    
 - นายเมธชวิน ธัญญการ     - นายสมศักดิ์ สุทธิสุนทรินทร์    
 - ร้านลีลาวดี      - สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ

รายละ  500,000.00 บาท จ�านวน 6 ราย 
 - นางละเอียด พงษ์ลิ้ม     - นางสาวพิศมร สามนปาล   
 - นายยืนยงค์ รัถการโกวิท     - นายส�าอางค์ พงษ์ลิ้ม  
 - มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ    - บริษัท แบงค์ค็อก ชอร์ทสเตย์ จ�ากัด 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน สปป.ลาว  
 - มูลนิธิอิออนประเทศไทย   600,000.00 บาท 

พระมหากรุณาธิคุณ
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เวลา 09.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 

ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร 
แล้วประทับพระราชอาสน์ โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์เข้าเฝ้าฯ

 จากนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว โปรดเกล้าฯ ให้อาลกัษณ์ 
อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เฉลิมพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เป็น “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร” พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงาน
ประโคมฆ้องชยั สงัข์ แตร และดรุยิางค์ แล้วพนกังานอาลกัษณ์เชญิพาน 
พระสพุรรณบฏั หน้าพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สถาปนาสมเด็จพระบรมราชชนนี 
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ อ่านประกาศกระแส
พระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็น “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จากนั้นอาลักษณ์ 
เชญิพานพระสพุรรณบฏั ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ พระประวัตสิมเดจ็
พระบรมราชชนนี พระนามเดิม “หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร” 
ทรงเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 

สถาปนาพระยศใหม่แห่งพระราชวงศ์จักรี

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 และมีพระบรมราชโองการประกาศ 
สถาปนาขึ้นเป ็น “สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์” จากนั้น วันที่  5 
พฤษภาคม 2493 ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินี ในเดือนตุลาคม 2499 รัชกาลที่ 9 ทรงพระผนวช 
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์  
จนได้รับโปรดเกล้าฯ เฉลิมพระอภิไธย เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระองค์ที่ 2 ของประเทศไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเป็น
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ อ่านประกาศกระแส
พระบรมราชโองการ เฉลมิพระนามาภิไธย สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็น “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ 
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  
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สยามบรมราชกุมารี” เข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รับพระราชทานน�้าพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม 
พระราชทานพรสุพรรณบัฏและเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ช้ันท่ี 1  
พระประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พระขนิษฐภคินี ทรงเป็น 
พระราชธิดาพระองค์รอง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดลุยเดช รชักาลที ่9 และสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา  
กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม 2520 รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา 
ขึ้นเป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  
ด ้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดิน
และราษฎร นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก ที่ทรงด�ารง 
พระราชอิสริยยศ “สยามบรมราชกุมารี” แห่งราชวงศ์จักรี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
ทรงเป็น
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแส
พระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็น “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี” เข้าเฝ้าฯ เข้ารับพระราชทานน�้าพระมหาสังข ์
ใบมะตูม ทรงเจิม พระราชทานพระสุพรรณบัฏและเหรียญรัตนาภรณ์ 
ร.10 ชั้นที่ 1 “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

สถาปนาพระยศใหม่แห่งพระราชวงศ์จักรี
อัครราชกุมารี” ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ โดยทรงด�ารงพระอิสริยยศ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้า”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเป็น
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแส
พระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ” จากนั้นเข้าเฝ้าฯ หน้า 
พระราชอาสน์ พระราชทานน�้าพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม แล้ว
พระราชทานพระสุพรรณบัฏเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณ
มงคลนพรัตนราชวราภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  
พระนามเดิมหม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร เม่ือวันที่ 3 มกราคม 
2520 รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอภิเษก
สมรสกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และม ี
พระบรมราชโองการสถาปนาให้ด�ารงฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ 
เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่อมา ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วันที่ 12 สิงหาคม 2534

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี 

กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
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พระเจ ้าหลานเธอ พระองค ์ เจ ้าพัชรกิติยาภา  
ทรงเป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ”
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแส
พระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี” เข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์ รับพระราชทาน 
น�า้พระมหาสงัข์ ใบมะตมู ทรงเจมิ รบัพระราชทานพระสพุรรณบฏั เครือ่ง
ขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชัน้ที ่1 พระประวัต ิพระเจ้าลกูเธอ พระองค์เจ้า 
พัชรกิติยาภา ทรงเป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
รัชกาลที่ 10 ครั้งด�ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกฎุราชกมุาร พระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์ใหญ่ในพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี ทรงเป็น
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแส
พระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
สิริวัณณวรี นารีรัตน์ เป็น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา” เข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์ รับพระราชทาน 
น�้าพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม แล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฏ
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ ่งเรืองยิ่งมหาจักรี 
บรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1 พระประวัติสมเด็จ
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริวัิณณวรี นารรัีตนราชกญัญา ทรงเป็นพระธดิา 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครั้งเมื่อด�ารงพระราช 
อิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
พระนามเดิมหม่อมเจ้าสิริวัณณวรี มหิดล เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2548 รัชกาลที่ 9 มีพระบรมราชโองการสถาปนาให้ด�ารง
ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  
ทรงเป็น “พระเจ้าลูกยาเธอฯ”
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแส
พระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
ทปัีงกรรศัมโีชต ิเป็น “สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทปัีงกรรศัมโีชติ 
มหาวชโิรตตมางกูร สริวิบิลูยราชกมุาร” เข้าเฝ้าฯ หน้าพระราชอาสน์ 
รับพระราชทานน�้าพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม แล้วพระราชทาน
พระสุพรรณบัฏเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ ร.10 ชั้นที่ 1 ส�าหรับ
พระประวตัทิรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว รชักาล
ที ่10 ครัง้เมือ่ด�ารงพระราชอสิรยิยศ เป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร พระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  
พระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี 9 มีพระบรมราชโองการพระราชทาน 
พระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า 
ทีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแส
พระบรมราชโองการ เฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
สริภิาจฑุาภรณ์ เป็น “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสริิภาจฑุาภรณ์” 
และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทติยาทรกติคิณุ เป็น 
“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” พระประวัติของ 
ทั้งสองพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  
ทรงเป็นพระธดิาพระองค์ใหญ่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทติยาทร 
กติคุิณ ทรงเป็นพระธดิาองค์เลก็ ใน “สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระขนิษฐภคินี รัชสมัยของ 
รชักาลที ่9 ทรงมพีระบรมราชโองการสถาปนาทัง้สองพระองค์ให้ด�ารง 
ฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าตั้งแต่ประสูติ

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา

 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร 

สิริวิบูลยราชกุมาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
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 ศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�านวยการ 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายมิเชล ซิดิเบ รองเลขาธิการ
สหประชาชาติและผู้อ�านวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาต ิ
(UNAIDS) รับมอบประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในฐานะผู้ประสบความส�าเร็จที่โดดเด่น
ด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการป้องกันเอชไอวี เพ่ือยุติปัญหา
เอดส์ในประเทศไทย โดยเป็นผู้ตรวจพบเชื้อเอชไอวีรายแรกในประเทศไทย 
(พ.ศ.2528) และเป็นผูบ้กุเบกิศนูย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพือ่บริการ

ให้ค�าปรึกษา แนะน�า ตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
โดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีการรักษา 
ความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด 

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ฯ กล่าวว่า 
“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
จาก UNAIDS ว่าเป็นผู้ผลักดันการเปลี่ยนแปลงในการมุ่ง
สูก่ารยติุปัญหาเอดส์ในประเทศไทยและภมูภิาคน้ี ผมขอรบั 
ใบประกาศเกยีรตคิณุนีใ้นนามของทกุคนทีท่�างานร่วมกนัมา
ทั้งที่สภากาชาดไทยและในชุมชน” 

 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นผู ้น�าระดับแนวหน้า 
ด้านนวตักรรมในการด�าเนนิงานด้านเอชไอวผ่ีานโครงการทีห่ลากหลาย อาทิ 
การจัดตัง้ศนูย์สขุภาพชมุชนแทนเจอรนี ให้บรกิารด้านการดแูลสขุภาพและให้ 
ค�าปรกึษาแก่คนข้ามเพศแห่งแรกของประเทศไทย โครงการเพรพ็พระองค์โสมฯ 
ในการให้ยาเพร็พแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และมีความ 
ร่วมมือกับศูนย์สุขภาพชุมชนในการให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่มีความเสี่ยง

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู ้อ�านวยการ 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลปาฐกถาเกียรติยศ “N’Galy 
Mann Lecture” ในการประชุมวิชาการเอดส์นานาชาติ “Conference on  
Retroviruses and Opportunistic Infections” หรือ CROI 2019 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562 ณ เมือง Seattle มลรัฐวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา นับเป็นแพทย์ไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติสูงสุดดังกล่าว ปาฐกถา  
เรื่อง “ผลความส�าเร็จของประเทศไทยในด้านการรักษา ป้องกันเอดส์ และ
การวิจัยที่จะรักษาเอดส์ให้หาย” (Thailand Achievements in Treatment,  
Prevention and Cure Research) ซึง่ถอืเป็นความส�าเรจ็ของประเทศไทยทีก่ล้าลองใช้ 
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศอื่น ๆ ได ้
ท�าตาม

รอบรั้วกาชาด

แพทย์ไทยคนแรก 
ได้รับรางวัลเกียรติยศ 
N’Galy Mann Lecture

ความส�าเร็จด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริม
การป้องกันเอชไอวี

ผู้ที่สนใจรับฟังการปาฐกถาของศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค 
ได้ที่ www.croiwebcasts.org/console/player/41038?mediaType=slideVideo&
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 สภากาชาดไทย จัดงาน “กาชาดรวมพลจิตอาสา share & show”  
โดยมี นายเตช บนุนาค ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย ฝ่ายบรหิาร เป็นประธาน 
เปิดงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ศิลปิน ดารา และเหล่าจิตอาสา  
เมือ่วนัที ่17 มีนาคม 2562 ณ ลานกจิกรรม สยามสแควร์วนั กรงุเทพฯ พร้อมกบั
เชญิชวนให้ประชาชนสมคัรเป็นอาสาสมคัรกบัสภากาชาดไทย องค์กรแห่งการให้
และจิตอาสา เนื่องในโอกาสสภากาชาดไทยครบรอบ 126 ปี ผ่านระบบ VTRIS 
 ผูล้งทะเบยีนเป็นอาสาสมคัรสภากาชาดไทยภายในงาน ได้รับบตัรประจ�าตวั
จิตอาสา และได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการ

 และโค้งสดุท้ายของโครงการฯ สภากาชาดไทย ได้เชญิชวนฮโีร่นกัวิง่เข้าร่วมกจิกรรม
ชาเลนจ์ รวมพลสะสมระยะวิง่ 500,000 กิโลเมตร ตัง้แต่เวลา 18.00 น. ของวนัที ่15 มีนาคม 
2562 จนถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 16 มีนาคม 2562 เพื่อพิชิตยอดเงินบริจาคจากฮีโร่บริจาค
อีก 2,000,000 บาท ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจร่วมวิ่งและร่วมปิดภารกิจพร้อมกันในงานรวมพล
ฮโีร่นกัวิง่ โดยม ีศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
ฝ่ายการแพทย์ และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานปิด
โครงการ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ 

 สภากาชาดไทย จัดโครงการ “กระตุก
หัวใจ Virtual Run” เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่อง
กระตกุหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอตัโนมตั ิหรอื AED 
จ�านวน 1,600 เครื่อง เพื่อส่งต่อการช่วยชีวิต
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด ตั้งแต่เดือน
มกราคม ที่ผ่านมา

ความส�าเร็จ
โครงการกระตุกหัวใจ 
Virtual Run

สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่อง AED และเหล่า
ศิลปินดารามาร่วมสร้างความบันเทิง มีการแสดงจากกุลบุตร
และกุลธดิากาชาด การแสดงจากชมรมอาสายวุกาชาด โรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว การแสดงจากชมรมอาสายุวกาชาดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น

กาชาดรวมพลจิตอาสา Share & Show
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ผู้สูงวัยสุขภาพดี
รับโล่รางวัลพระราชทาน ประจ�าปี 2562

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี  
ประจ�าปี 2562 ทั้งประเภทมีโรคประจ�าตัว และไม่มีโรคประจ�าตัว รวมท้ังสิ้น 27 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคม สร้างประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าต่อประเทศชาติได้

ผู้ชนะเลิศการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี 
ประเภทมีโรคประจ�าตัว 
นางสาวทัศนีย์ สงวนสัตย์
อายุ 81 ปี ส่วนสูง 152 เซนติเมตร น�้าหนัก 45.8 กิโลกรัม มีโรคเข่าเสื่อมและมือชา 
 “ดิฉันอาศัยอยู่บ้านเพียงล�าพัง แต่บริเวณใกล้เคียงมีบ้านของน้องสาว อาชีพเคยเป็น
อาจารย์อยู่ที่อยุธยา สระบุรี และกรุงเทพฯ จากนั้นจึงผันตัวมาเป็นนักวิชาการศึกษา ที่กรม
วิชาการหลักสูตรมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีรายได้จากบ�านาญ และการพิสูจน์อักษรบ้างเล็กน้อย 
ส�าหรบัการดแูลตัวเองในแต่ละวนั คือการออกก�าลังกายเป็นประจ�าในช่วงเช้า รบัประทานอาหาร
ตามปกติในปริมาณพอเหมาะ ส่วนวิธีดูแลสุขภาพจิต ต้องไม่เครียด ไม่โกธรใคร พยายามเข้าใจ
คนต่างวัย ไม่พยายามเอามาเปรียบเทียบกับตัวเรา งานอดิเรกที่ชอบท�า คือการรดน�้า พรวนดิน
ต้นไม้ การเข้าประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีในครั้งนี้ถ้าไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไร ถือว่าเป็นการไป
ตรวจสุขภาพ แต่โชคดีได้รับรางวัลก็ดีใจมาก อยากจะเชิญชวนผู้สูงวัยทุกคนดูแลร่างกายอย่าง
สม�า่เสมอ ให้สุขภาพแขง็แรง และลองมาประกวดในโครงการนีเ้พือ่ดวู่าตวัเรานัน้เป็นอย่างไร ถ้ายงั 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ดูแลตัวเองใหม่แล้วกลับมาลองในปีต่อ ๆ ไปได้ค่ะ”
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วันการได้ยินโลก 
“Check your hearing” 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมภาคีเครือข่าย  
จัดกิจกรรม “วันการได้ยินโลกประเทศไทย” (World Hearing Day Thailand 2019) ภายใต้หัวข้อ “มาตรวจการได้ยิน 
กนัเถอะ” (Check your hearing) เม่ือวนัที ่3 มนีาคม 2562 ณ สวนลมุพนิ ีภายในงานมทีมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจาก 10 สถาบนั  
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน การป้องกันอันตรายจากเสียง การตรวจประเมินและคัดกรองการได้ยิน  
โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนกัถึงการดูแลตนเอง หลีกเล่ียงปัจจยัต่าง ๆ  ทีท่�าให้เกิดปัญหาการได้ยนิ 

 องค์การอนามยัโลก ก�าหนดให้วนัที ่3 มนีาคม เป็นวนัการได้ยนิโลก
โดยมุง่เน้นเรือ่งการตรวจพบปัญหาการได้ยนิและฟ้ืนฟกูารได้ยนิตัง้แต่ระยะแรก เพ่ือให้
ประชาชนได้ตรวจประเมินการได้ยินเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเส่ียงสูงต่อการ
สูญเสียการได้ยิน เช่น ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป และผู้ที่ท�างานในที่เสียงดัง 

 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน สาเหตุอาจเกิดจากวัยแรกเกิด มีปัญหาจากการ
คลอด วัยเรียน วัยรุ่น และวัยท�างาน มีปัญหาจากเสียงดังของอุปกรณ์เครื่องเสียง หรือ
ท�างานในที่ที่เสียงดังเกินไป โดยไม่ทราบวิธีป้องกันตนเอง และวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุ 
อาจเกดิจากโรคประจ�าตวั ปัญหาเหล่านีห้ากเข้ารับการตรวจประเมนิวนิจิฉยัและรกัษา 
จะสามารถป้องกันและฟื้นฟูได้อย่างทันท่วงที 

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 
“hearWHO” 

ส�าหรับทดสอบการได้ยิน ได้ที่ 
Appstore และ Playstore 
พร้อมศึกษาข้อมูลเพื่อสร้าง

การตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของ
การได้ยิน ได้ที่ 

www.who.int/deafneff/
world-hearing-day/2019/en
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คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ 
แก้ไขความพกิารบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ ปี 2562 

 ด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ส�าหรับโครงการคลินิก
เคลื่อนท่ีแบบสหสาขาวิชาชีพ ปี 2562 ของศูนย์สมเด็จ 
พระเทพรตันฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด 
“จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราไปหา” เพื่อค้นหาผู้ที่มีความ 
ผิดปกติของใบหน้าและศีรษะทุกประเภทรายใหม่ ในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนใต้ และตดิตามดแูลผู้ป่วยจาก
คลินิกเคล่ือนท่ีสหสาขาวิชาชีพ ปี 2561 โดยมีทีมแพทย ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ลงพื้นที่ตรวจ คัดกรอง และรักษา 
ผู้ป่วยอย่างครบวงจร 

 นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสทางการรักษาให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการ
ตรวจรกัษา ยงัช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ลดเวลาการนดัพบ 
แพทย์เฉพาะด้าน รวมท้ังยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของผู้ป่วยและครอบครัวในพ้ืนที่ถ่ินทุรกันดารให้ดีข้ึน โดยมีพิธีปล่อย
คาราวานคลินิกเคลื่อนที่ฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 และให้ออก
บริการระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดย
ไม่เสยีค่าใช้จ่าย ส�าหรบัผูป่้วยทีม่ารับการรกัษา จะมีหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยเหลือน�าพาผู้ป่วย

และครอบครัวเข้าสู่การดูแลรักษาอย่างมคุีณภาพโดยคณะผูเ้ชีย่วชาญ
หลากหลายสาขาจากศนูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ และจากโรงพยาบาล 
ในพ้ืนที่ร่วมกันตรวจ วินิจฉัย และวางแผน เพ่ือการรักษาท่ีดีท่ีสุด
ส�าหรับผู้ป่วยแต่ละราย

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้า
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวว่า 
 “ในการดูแลผู้ป่วยมามากกว่า 30 ปี พบว่า ผู้ป่วยส่วนมาก 
เป็นคนต่างจงัหวดัเกนิกว่า 70% ผูป่้วยประสบปัญหาขาดแคลนราย
ได้ในส่วนของค่าเดินทาง แม้ศูนย์ฯ จะให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  
และยงัพบปัญหาของการส่งต่อผู้ป่วยทีล่่าช้ากว่าจะผ่านโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ จนได้เข้ารักษาที่ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และส่วนมากเป็นผูป่้วยเดก็  
การดูแลรักษาค่อนข้างซับซ้อน จ�าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ 
จากผู ้ เชี่ยวชาญในหลายสาขา โครงการน้ีจึงเกิดข้ึนเพื่อให ้ 
ผู ้ป่วยท่ีอยู ่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงการตรวจรักษาที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ”
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60 ปี 
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการ
ปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรค
กระจกตา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จดังาน 
เสวนา “60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการ
มองเห็น” เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ท่ีท�าการผ่าตัด
เปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยคนไทยได้ส�าเร็จเป็นรายแรก
ของประเทศ 

 ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้ เรื่อง โรคกระจกตาพิการ 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทราบแนวทางการรักษาผ่าตัดด้วยวิธี
ทีด่ทีีส่ดุตามมาตรฐานสากล การตรวจวดัสายตาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 
และการแสดงดนตรี การขับร้องจากศิลปินสถาบันดนตรีคนตาบอด 
TAB Music Academy 
 จากความส�าเร็จในการผ่าตัดเปล่ียนกระจกตาครั้งแรก เมื่อป ี
2502 ตลอดระยะเวลา 60 ปี เทคโนโลยีในการเปลี่ยนกระจกตา
ก้าวหน้าข้ึนตามล�าดับ ปัจจุบันกระจกตาที่ได้รับบริจาค 1 ดวง 
สามารถแยกเป็นช้ันต่าง ๆ  และสามารถน�าไปรกัษาผู้ป่วยได้หลายราย

 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2562 ส�านักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม 
เยี่ยมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุ “ปาบึก” พัดถล่ม เมื่อ 
วนัที ่4 มกราคม 2562 ทีผ่่านมา เพือ่ตดิตามการให้ความช่วยเหลอื
หลังเกิดภัย ในด้านความเข้มแข็งของชุมชนในการรับมือกับ 
ภัยพิบัติ และความรู้สึกของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

 นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมอบชุดธาร
น�้าใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัย ณ พื้นท่ีหมู่ท่ี 13 และ 14 ต�าบล 
คลองน้อย อ�าเภอปากพนัง และหมู่ที่ 8 ต�าบลควนพัง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีชุมชนท่ีเข ้าร ่วมโครงการ “ชุมชน 
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” กับส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ โดยการดูแลของสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวน 10 ชุมชน ซ่ึงได้รับผลกระทบจากพายุ 
“ปาบึก” และได้ด�าเนินการอพยพตามแผน ท�าให้ไม่มีผู ้เสียชีวิตและ 
ไม่มีผู้สูญหาย 

ชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รองประธาน IFRC ภูมิภาคอเมริกา 
หารือความร่วมมือด้านมนุษยธรรม

ส่งต่อบทเรียนจากแผ่นดินไหว 
ประเทศเนปาล

 นายมิเกล วิลลาโรเอล รองประธานสหพันธ์  
สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ 
ภูมิภาคอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะนายเตช บุนนาค 
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เมื่อ
วันท่ี 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ
สภากาชาดไทย 

กาชาดต่างประเทศ

 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์ และนางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหาร สภากาชาดไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง บทเรียนจากแผ่นดินไหว ปีพ.ศ.2558 กรุงกาฐมาณฑุ 
ประเทศเนปาล
 จัดโดยสภากาชาดเนปาล และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

ระหว่างประเทศ ณ กรุงกาฐมาณฑุ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2562 เพื่อส่งต่อ 

บทเรยีนส�าคญัเกีย่วกบัความส�าเรจ็สงูสดุและแนวทางการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ ภายใต้แผน 

Movement - Wide Recovery Plan “One Plan” หาแนวทางและวิธีการน�าไป

ใช้ส�าหรบัการปฏิบตังิานในอนาคตเพือ่สร้างความยัง่ยนื และยกระดบัการด�าเนนิงาน

เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของสภากาชาดประเทศต่าง ๆ 

 นอกจากน้ี ยังได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโลหิตกลางของ 

สภากาชาดเนปาลหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งได้รับความเสียหายจาก

เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวในปี 2558 ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุโดยเงนิบรจิาคของประชาชน

ชาวไทยผ่านทางสภากาชาดไทย จ�านวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วย

 โดยได้หารือถงึความร่วมมอืด้านมนษุยธรรมระหว่างสภากาชาดไทย

กบัสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ และ

สภากาชาดประเทศต่าง ๆ  ในภมูภิาคเอเชยี และอเมรกิา นอกจากนี ้ยงัได้ 

เยีย่มชมพพิธิภณัฑ์สภากาชาดไทย หอจดหมายเหตมุหดิลวงศานสุรณ์ 

และสวนงู สถานเสาวภา ด้วย
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การด�าเนินงานตามพันธกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอ�าเภอ

หนองบัวล�าภ ู
 นางนงค์นติย์ เนยีมศริิ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัหนองบวัล�าภู 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบ 
ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัยในพื้นที่
อ�าเภอนากลาง จ�านวน 179 ราย

ลพบุรี 
 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยม 
นางกาญจนา คงแกะ ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
ณ บ้านเลขที ่60 หมูท่ี ่5 บ้านวงัเตีย้ ต�าบลนยิมชยั อ�าเภอสระโบสถ์

มุกดาหาร 
 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
มกุดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวัด 
เยี่ยม นางสมคิด อาจวิชัย อายุ 85 ปี ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบ
ถงุยงัชพีช่วยเหลอืเบือ้งต้น ณ บ้านเลขที ่8 หมูท่ี ่3 ต�าบลบ้านเป้า 
อ�าเภอหนองสูง

ประจวบคีรีขันธ์ 
 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
เยี่ยม นางทองศรี หอมฟุ้ง อายุ 57 ปี ผู้ด้อยโอกาส มีฐานะ
ยากจน อาศัยอยู่บ้านเช่าเลขที่ 15/19 ถนนสุขใจ เขตเทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบชุดยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้น

อุดรธานี 
 นางเรวดี วิถี นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอเพ็ญ พร้อมด้วย 
สมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ เยี่ยมให้ก�าลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ 
ผูป่้วยติดเตยีง ในพืน้ทีบ้่านจอมตาลเหนอื จอมตาลใต้ จ�านวน 3 ราย 

กาฬสินธุ์ 
 คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอสมเดจ็ ให้ความ
ช่วยเหลอืครอบครวั นายบญุรอด ภถูีถ้่วน ผูป้ระสบวาตภยั พร้อม
มอบเงนิเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนในเบ้ืองต้น ณ หมูท่ี ่10 ต�าบล
สมเด็จ

 เ หล่ากาชาดจังหวัด
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โครงการ การขับเคลื่อนงานของ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 คณุหญงิชฎา วฒันศริธิรรม เหรญัญิกสภากาชาดไทย 
เป็นประธานเปิดโครงการ “การขับเคล่ือนงานของกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา” จัดโดย ส�านักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ระหว่างวันท่ี  
11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ  
โดยมี คณะกรรมการเหล ่ากาชาดจังหวัดผู ้ลงนาม 
ในพันธสัญญาทั่วประเทศ จังหวัดละ 4 คน รวม 304 คน  
ซึ่งแต่ละคนจะรับผิดชอบดูแลในภารกิจแต่ละด้าน และ
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ปรีชา 
เรืองจันทร์ มาบรรยายในหัวข้อ “พลังบวกกับการท�างาน
อย่างมีความสุขในเหล่ากาชาดจังหวัด” เพื่อเสริมสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจ และแนะน�าแนวทางการท�างานให้คณะ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดด้วย

 วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการฯ  
ผู้ลงนามในพันธสัญญา สามารถด�าเนินงานช่วยเหลือเหล่ากาชาด
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามการด�าเนินงานของ 
กรรมการฯ ทีล่งนามในพนัธสญัญาฉบบัก่อน ตลอดจนได้มกีารปรบัปรงุ 
“คู่มือการท�างานตามพันธสัญญา (MOU) ของกรรมการเหล่ากาชาด
จงัหวดั” ให้ครอบคลมุถึงวธีิการท�างานของพนัธสญัญาแต่ละด้าน เพือ่
ใช้ส�าหรบัเป็นคู่มอืปฏบิตังิานเบือ้งต้นแก่กรรมการฯ เพือ่ให้กรรมการฯ 
หรือสมาชิกสภากาชาดไทย ที่ประสงค์จะลงนามในพันธสัญญาได ้
รับทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�างานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การรับหน้าที่เป็น MOU ในปีที่ผ่านมา การแบ่งกลุ่มเพ่ือรับทราบ
นโยบายและการปฏิบัติงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
แต่ละพันธสัญญา และปิดท้ายด้วยตัวแทนพันธสัญญาในแต่ละด้าน  
น�าเสนอความคิดเห็น และแนวทางการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ

 บทสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ พบว่า กรรมการ
เหล่ากาชาดจงัหวัดมีสมรรถนะและกระตอืรอืร้นทีจ่ะตอบสนองการ
ท�างานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของสภากาชาดไทย การลงนามในพันธสัญญาท�าให้มีผู้ช่วยเหลือ
งานนายกเหล่ากาชาดจงัหวดั และมทีมีงานทีเ่ข้มแขง็ขึน้ ส�าหรบัการ
ติดตามผลการด�าเนินงาน MOU ในปีที่ผ่านมา พบว่า การท�างาน
ของเหล่ากาชาดจังหวัดตื่นตัวและมีการพัฒนาขึ้น



16  สนองโอฐสภากาชาดไทย
เมษายน – มิถุนายน 2562

App พ้นภัย 
 ส� านักงานบรรเทาทุกข ์และประชานามัยพิทักษ ์ 
สภากาชาดไทย จัดอบรมการใช้งานระบบ “Application 
พ้นภัย” ต่อเนื่อง โดยมุ่งให้บุคลากรส�านักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ ใช้งานและสามารถเป็นวิทยากรหลัก
ในการถ่ายทอดการใช้งาน Application พ้นภัย แก่บุคลากร
สภากาชาดไทยและประชาชนท่ัวไปได้ และ Application  
พ้นภัย เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานทัว่ไปของส�านกังานบรหิารกจิการ
เหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้ทดลองใช้งานในการจดัประชุม
และอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจ�าเหล่า
กาชาดจังหวัด 76 จังหวัด เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ด้วย 
เน่ืองจากเหล่ากาชาดจังหวัดถือเป็นด่านหน้าที่ส�าคัญในการ
รับรู้ข้อมูลการร้องขอความช่วยเหลือของประชาชนกรณีเกิด
ภัยพิบัติหรือสาธารณภัยอื่น

 พลโท นายแพทย ์อ�านาจ บาลี  
ผู ้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมลู
เกี่ยวกับ Application พ้นภัย ว่า 
 “Application พ้นภัย จะช่วยให้เหล่า
กาชาดจังหวัดได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารของ
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนความเสียหาย และ
เตรียมการบริหารจัดการทรัพยากร (ชุดธาร
น�้าใจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลด
การซ�้าซ้อนในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย 
ได้มีการฝึกอบรมการใช้งานใน 3 พื้นที่จังหวัด
น�าร่อง ได้แก่ จงัหวดัสงิห์บุร ีพระนครศรอียธุยา 
และนครนายก ในช่วงเดือนธันวาคม 2561  
ที่ผ ่านมา โดยมีตัวแทนผู ้ใหญ่บ้าน ต�าบล 
อ�าเภอ จังหวัด รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยเข้ารบัการอบรม”
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บทความ/สกู๊ปพิเศษ

 นายยงยุทธ พงษ์ทวี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 “นอกจากผมจะท�าหน้าที่เป็น รปภ. แล้ว ผมยังเป็น fireman (ดับเพลิง) 
ด้วยครับ เม่ือพบเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาคาร รถยนต์ 
หรือไฟไหม้สายไฟฟ้าตามตึกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลจุฬาฯ ผมก็ช่วยดับไฟ 
เพื่อไม่ให้ลุกลามสร้างความเสียหาย ไฟฟ้าช๊อตก็เข้าไปช่วย ร้านค้าที ่
แก๊สรั่วก็ไปช่วยทุบกระจกเพื่อเข้าไปปิดวาล์ว ป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟ 
และเกิดระเบิดขึ้น รวมถึงเร่ืองอ่ืนที่ท�าให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ  
ตอนกลางคืนก็ออกตรวจตราดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานและบุคคลากร 
ไม่ให้เกิดเหตุฉกชิงวิ่งราวและป้องกันความเสียหายอื่น ๆ ที่อาจจะ 
เกิดขึ้นในโรงพยาบาล อะไรที่คิดว่าช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่ โดยยึดคติที่ว่า  
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร”

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบเหรียญกาชาด
สดุดี แก่เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจ�าของสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และกรรมการเหล่ากาชาดจงัหวดั ผูท้�าคณุประโยชน์แก่สภากาชาดไทย 
พร้อมมอบเกยีรตบัิตรเชดิชูเกยีรต ิและมอบเขม็อณุาโลมทองค�าแก่บคุลากรดเีด่นของ
สภากาชาดไทย รวมทั้งสิ้น 97 ราย เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 
126 ปี วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลา 
นุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 นางสุนิสา อ้นปันส์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนคิการแพทย์ ฝ่ายธนาคารเลอืด 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 “หน้าที่หลักของดิฉัน คือ การหาเลือดให้แก่
ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่มีปัญหา ที่มีโรคเฉพาะ 
ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาล 
ตตยิภมู ิทีม่ทีัง้การเรยีนการสอนและให้การรกัษา
พยาบาล มทีัง้ทีส่่งต่อมาจากโรงพยาบาลอืน่ และ
มีปัญหาผู้ป่วยท่ีต้องรับเลือดบ่อย ๆ หาเลือดท่ี 
เข้ากันได้ยาก จะต้องท�าหน้าทีห่าเลอืดทีเ่ข้ากนัได้
ให้ผู้ป่วย โดยดูว่าผู้ป่วยที่เลือดเข้ากันได้ยากนั้น
มีสาเหตุมาจากอะไร ต้องใช้หลากหลายเทคนิค 
ใช้การประมวลผล บางครั้งใช้เวลาหลายสัปดาห์ 
ทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับเลือดเร็วที่สุด เม่ือรู้สาเหตุแล้วกว่าจะหา
เลือดนั้นได้อีก ต้องน�าเลือดจ�านวน 200 ยูนิต 
มาทดสอบ เพื่อหาเลือดให้ผู้ป่วยเพียงยูนิตเดียว 
ซึ่งตลอดชีวิตการท�างานได้ทุ่มเทให้กับงานท่ีท�า
มาโดยตลอด หากเราไม่มุ่งมั่น ทุ่มเท ผู้ป่วยอาจ
ต้องรอคอยเลือดนานเป็นเดือน การท�างานของ
เรากเ็หมอืนย่นระยะเวลาให้การรอคอยของผูป่้วย 
สั้นขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องคิดโปรเจคใหม่ ๆ เพื่อ
ให้ผู้ป่วยได้รับเลือดเร็วขึ้น โดยใช้หลักการตรวจ
ระดับ DNA ซึ่งหมู่เลือดทั่วไปจะตรวจแค่ระดับ
เม็ดเลือดเท่านั้น ขณะนี้ก�าลังอยู่ในช่วงทดลอง 
เพื่อน�าเลือดที่ปลอดภัยสูงสุดมาช่วยแก้ปัญหา 
ผู้ป่วยที่หาเลือดเข้ากันได้ยากอย่างดีที่สุดค่ะ”

 นายพล นันท์ชัย ฝ่ายศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
 “ผมท�าเรือ่งนวตักรรมเกีย่วกับรองเท้าเดก็ ส�าหรบัเดก็ทีม่ปัีญหาเท้าแบน 
ซึง่เดก็จะเปลีย่นรองเท้าบ่อย อาทติย์ละครัง้ พ่อแม่เดก็ทีม่ฐีานะไม่ดนัีกกจ็ะ
ไม่สามารถเปลีย่นให้ลกูได้บ่อย ๆ เนือ่งจากมรีาคาแพงถงึคู่ละ 20,000 บาท 
ผมจงึมคีวามคดิน�าเอาเฝือกพลาสติกที่เป็นไฟเบอร์มาปั้นเอง พับเอง ท�าให้
ใกล้เคียงเหมือนของต่างชาติ และใช้แทนกันได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที ่
สูงมาก วัสดุเหลือใช้ที่น�ามาท�าก็ช่วยให้ต้นทุนถูกลงแค่ไม่ก่ีร้อยบาทครับ  
ผมยดึคตใินการท�างาน คือตัง้ใจท�างานอย่างดทีีส่ดุ ใส่ใจในการท�างาน ดแูล
ผู้ป่วยให้ดีที่สุด โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” 

บุคลากรดีเด่นของสภากาชาดไทย 
เนื่องในโอกาส 126 ปี
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นางสาววิไลลักษณ์ วังสการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
 “องค์กรกาชาด คือ องค์กรสาธารณะกุศลที่สร้างคุณประโยชน์ 
ให้กบัสงัคม ไม่ว่าจะเป็น การบริการโลหติ การบรรเทาทกุข์ การช่วยเหลอื 
ผูป้ระสบภยั และการช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส รวมถงึการทีอ่งค์กรกาชาด
ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด�ารงต�าแหน่งพระบรมราชูปถัมภก สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกา 
และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงด�ารง
ต�าแหน่ง อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย การที่เราได้เห็นทุกพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย
ในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้น เป็นขวัญก�าลังใจส�าหรับตัวดิฉันและชาวกาชาด
ทุกคนในการสานต่องานด้านการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข บ�าบัดโรค ก�าจัดภัย และนี่คือสิ่งที่ท�าให้ดิฉัน
รักในองค์กรกาชาดค่ะ”

นางสาววันนา สงวนศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 “การได้ท�างานช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ 
การที่เราได้เข้าไปบรรเทาทุกข์พวกเขาเหล่าน้ันท�าให้เรารู ้สึกม ี
ความสุข สิ่งเหล่านั้นท�าให้ดิฉันรักในองค์กรกาชาด ทั้งการได้สัมผัส

ความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้คนในพื้นที่ และการช่วยเหลือด้วยการมอบสิ่งของและให้ก�าลังใจ 
เพื่อช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของพวกเขาออกไปได้บ้าง ถือเป็นการสื่อสารความรักในรูปแบบหนึ่ง 
เช่น เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมคร้ังใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2555 เป็นประสบการณ์ครั้งแรก 
ของดิฉัน ที่ได้เห็นคนที่เดือดร้อนหรือผู้ประสบภัยมานั่งรอความช่วยเหลือ และเราสามารถเข้าไป 
ช่วยเหลอืโดยมอบถงุยงัชพีได้อย่างรวดเรว็ ท�าให้เหน็รอยยิม้จากคนทีร่อความช่วยเหลอื เกิดภาคภูมใิจ 
ในองค์กรของเราที่สามารถเข้าถึงคนที่เดือดร้อนเหล่าน้ันได้ทันท่วงที ประทับใจในรอยยิ้มที่ให้มา 
ด้วยความรักและศรัทธาในองค์กร สิ่งเหล่านี้ท�าให้เกิดก�าลังใจในการท�างานต่อไปค่ะ”

 โดยด�าเนินการตามหลักการกาชาด 7 ประการ 
อนัได้แก่ มนษุยธรรม ความไม่ล�าเอยีง ความเป็นกลาง 
ความเป็นอสิระ บรกิารอาสาสมคัร ความเป็นเอกภาพ 
และความเป็นสากล สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือน
แดงท่ัวโลกต่างจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันส�าคัญนี้ 
ส�าหรับวันกาชาดโลก ปี 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 
Love - ความรัก
 กิจกรรมภายในงานมีการรับบริจาคโลหิต และ
ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ การแสดง
ความจ�านงบริจาคอวัยวะและดวงตา การจัดแสดง
นิทรรศการภาพถ่าย Love – ความรัก เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงการแสดงความรัก ความทุ่มเท และการ
เสียสละในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสา
สมัคร ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

	 วันท่ี	8	พฤษภาคม	ของทุกปี	 เป็นวัน 

กาชาดสากล	หรือวันกาชาดโลก	(World 

Red	 Cross	 Red	 Crescent	 Day)	 ซ่ึง 

ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี	ดูนังต์ 

นักธุรกิจและนักเคล่ือนไหวทางสังคม 

ชาวสวิสเซอร์แลนด์	 เป็นผู้ที่ ริเร่ิมก่อต้ัง

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	 

จนน�าไปสู ่การก่อตั้งสหพันธ์สภากาชาด

และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

ทั่วโลก

ร่วมส่งต่อความรัก ในวันกาชาดโลก 
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	 เราจะท�าอะไรได ้บ ้างเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศ	 ท้ังในระดับบุคคล	 ระดับท้องถิ่น	 และ 

ระดับชาติ	 และนี่คือค�าแนะน�า	 10	ประการ	จากผู้เชี่ยวชาญ

ในเร่ืองภูมิอากาศ

จะรับมือกับสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร?  

เมื่อโลกเปลี่ยน

1. อยู่กับปัจจุบัน
 ปัจจุบันรายงานเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศส่วนมากจะ
มุ่งเน้นไปที่อนาคต เช่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกร้อนขึ้นอีก 50% หรือ 100% 
 จากการตรวจวัดทั่วโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิ
โลกสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ตั้งแต่ก่อนยุคอุตสาหกรรม เราสามารถรับรู้ได้
จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา อาทิ พายุที่รุนแรงกว่าปกติ เช่น เกิดพายุเฮอริเคน
แซนดี้ในสหรัฐอเมริกาเม่ือปี 2555 และพายุไต้ฝุ่นไห่หยานในฟิลิปปินส์ 
ในปี 2556 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าโลกของเรามี
ระดับน�า้ทะเลทีส่งูขึน้ มไีฟป่าซึง่เกดิจากความแห้งแล้งและเหตกุารณ์สภาพ 
ภูมิอากาศอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศตามธรรมชาต ิแต่ความถี ่ความรนุแรงทีส่่งผลกระทบไปทัว่โลก 
นั้นมาจากภาวะโลกร้อน

2. ก้าวหน้าอยู่เสมอ
 บ่อยครั้งที่การระดมทุนเกิดขึ้นหลังจากมีภัยพิบัติร้ายแรง ท�าให้ต้อง
มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น 
 การเตรยีมความพร้อมสามารถช่วยชวีติ บ้าน ธรุกจิ ได้อย่างทนัท่วงที 
และประหยัดเงินจ�านวนมาก แต่เมื่อภัยพิบัติไม่สามารถคาดเดาได้ เราจะรู้
ได้อย่างไรว่าจะต้องเตรียมตัวเมื่อไหร่และอย่างไร ปัจจุบันมีแนวคิดในการ 
เตรียมรบัมอืกบัเหตกุารณ์ดงักล่าว เช่น การระดมเงนิท่ีองิตามการคาดการณ์ 
การเกิดภัยพิบัติ บวกกับการสนับสนุนจากรัฐบาล หรือกลุ่มความช่วยเหลือ
ที่เต็มใจจะมอบเงินส�ารองก่อนเหตุการณ์ภัยพิบัติจะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับ
โครงการของ The Red Cross Red Crescent Climate ร่วมกับรัฐบาล
เยอรมัน ท�าการเตรียมเงินและคาดการณ์ปริมาณเงินที่จะใช้ช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีโครงการน�าร่องที่ท�างานด้านนี้ 
มากกว่าสิบโครงการ อาทิ โครงการจากเปรูถึงยูกันดา, กองทุนฉุกเฉิน
เพื่อบรรเทาภัยพิบัติ (DREF) ของ IFRC ซ่ึงโดยทั่วไปสามารถน�าเงินไปให ้
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากเกิดภัยพิบัติ ปัจจุบัน
หลายประเทศก�าลงัน�าโครงการดงักล่าวน้ีมาใช้เพือ่การช่วยเหลอืทีท่นัท่วงที
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3. ยอมรับความเสี่ยง
เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติครั้งใหญ่
 การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติเปรียบเสมือนการท�าประกัน 
คณุหวงัว่าคณุจะไม่ต้องใช้มนั แต่คณุกอ็ุน่ใจทีม่มีนั หากเราเตรยีมความพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติที่พยากรณ์ไว้ว่าจะเกิด แต่กลับไม่เกิดขึ้นมา ผู้บริจาคอาจ
ตั้งค�าถามกับเงินบริจาคของพวกเขา รวมไปถึงการรวบรวมเหล่าอาสาสมัคร 
การเตรียมการระดมคนอพยพ การสะสมเสบียง 
 แต่ผู้เสนอทฤษฎีนีบ้อกว่า เราไม่ควรมองว่าสิง่เหล่านีค้อืการสญูเปล่า 
เพราะเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดี
 “เราสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเอง หรือวิ่งร่วมไปกับคนอื่น ๆ 
และไปได้ไกลกว่านี้มาก” นี่คือวิธีที่ Mawanda Shaban ได้สรุปความคิดที่
ว่าด้วยมนษุยธรรมว่า ผู้เช่ียวชาญด้านการจดัการภยัพิบตัแิละนกัวทิยาศาสตร์
ด้านสภาพอากาศ จ�าเป็นต้องปรบัตัวเพือ่รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ “เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าคนเดียวได้อีกต่อไป” 
Mawanda Shaban ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและความเปลี่ยนแปลง
ของศูนย์ภูมิอากาศ Red Cross Red Crescent Climate Center กล่าวว่า 
“เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพท่ีแข็งแกร่งเพื่อ
จัดการกับการความเส่ียงต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต” ตัวอย่างที่
เกิดขึ้นในประเทศยูกันดา ในเดือนสิงหาคม 2018 สภากาชาดและยูกันดา
ได้ลงนามในบันทกึความเข้าใจกบัส�านกังานอตุนุยิมวทิยาแห่งชาตขิองยกูนัดา 
เพื่อแบ่งปันข้อมูลสภาพภูมิอากาศและเพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้ดีขึ้น
 สภากาชาดยูกันดายังพยายามเช่ือมโยงกับองค์กรที่มีแนวความคิด
เดียวกันหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพล พวกเขาได้พูดคุยกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ และเร่ียไรเงินเพ่ือเตรียมความพร้อม
กับกลุ่มคนหนุ่มสาว ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติ 
 นอกจากนี้ คณาจารย์หลักสูตรเก่ียวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศและ
กระทรวงน�้าและสิ่งแวดล้อม ยังช่วยชุมชนปลายน�้าเตรียมรับมือกับน�้าท่วม 
และ The National Society ยังท�างานร่วมกับรัฐบาลในการสร้าง “กองทุน
ส�ารอง” เพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

5. การบูรณาการ
 การรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ถูก 
แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ที่เรียกว่า The Sendai Framework ท�างานร่วมกับ 
Disaster Risk Reduction เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติ ซึ่งมีสัญญา
ที่ไม่มีผลผูกมัดจนเกินไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการ
รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นเดียวกับข้อตกลงปารีสท่ีว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐบาลได้ท�าข้อตกลงเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และเพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ มีเป้าหมายเพื่อให้รัฐบาลให้ค�ามั่นว่าจะลดความยากจน 
ปรับปรุงด้านสุขภาพ พัฒนาการศึกษา รวมถึงลดความเสียหายของชุมชนที่
เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาคือ ชุมชนดังกล่าวไม่ให้ 
ความร่วมมือเท่าที่ควร “ส่ิงที่ขาดหายไปคือการบูรณาการการท�างาน
ระหว่าง รัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น และชุมชน” 
 Nicolas Orago อาจารย์อาวุโสด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยไนโรบี ประเทศเคนยา กล่าวว่า “แต่ละพื้นที่ท�างาน
ในส่ิงเดียวกันคือการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ แต่พวกเขา
กลับแบ่งภาคส่วนการท�างานให้ชัดเจน” นั่นเป็นสาเหตุที่ Nicolas Orago 
ด�าเนินโครงการวิจัยตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนการท�างานแบบบูรณาการ ได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่ง
ไอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยคอร์กในไอร์แลนด์ และหน่วยงานด้านกฎหมาย
ภัยพิบัติของ IFRC การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คนได้รับ 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศอย่างไร และเพือ่ศกึษาความ
พยายามในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงและการลด 
ภยัพบิตั ิรวมถงึกฎหมายภยัพบิตั ิเป้าหมายคอื เพือ่ให้ค�าแนะน�าแก่สถาบนั
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในการยอมรับและด�าเนินการตามกฎหมาย 
‘climate smart’ ที่ปกป้องผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส

6. ใส่กรณีพิพาทต่าง ๆ 
บนแผนที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วย
 ความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทต่าง ๆ 
คือ การมีที่อยู่หากเกิดภัยพิบัติ 
 ด้วยเหตุผลท่ีดีหลายประการ ท้ังการรักษาความปลอดภัย และการ
ตอบสนองด้านมนุษยธรรมต่อความขัดแย้งนั้น ควรด�าเนินการควบคู่ไปกับ
การลดความเสียหายจากภัยพิบัติ เนื่องจากผลกระทบที่ไม่อาจปฏิเสธได้
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ของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเหน็ได้ชดัมากขึน้เรือ่ย ๆ  ไม่เว้นแม้แต่
ในพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศอัฟกานิสถาน บริเวณ
ทะเลสาบ Chad ของแอฟรกิา ภมูภิาคตะวนัออกกลาง และประเทศโซมาเลยี

7. สร้างความไว้วางใจ
 ภายใต้ข้อตกลงของปารีส ผู้น�าระดับโลกต่างมุ่งมั่นที่จะแก้ไขภาวะ
โลกร้อน และร่วมกันจัดการกับความเสียหายท่ีเพ่ิมขึ้น โดยให้ความสนใจ
เป็นพิเศษกับผู้ด้อยโอกาส
 โดยประเทศกลุ่มที่พัฒนาแล้วที่จะระดมเงิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ต่อปี เพือ่รบัมอืกบัความเสยีหายด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในปี 
2020 เงินท่ีได้รับมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วจะถูกส่งต่อไปยังประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลางและระดับล่าง งบประมาณจะถูกเก็บไว้ที่องค์กร 
ด ้านมนุษยธรรมไม่แสวงหาผลก�าไร เช ่น สหพันธ ์สภากาชาดและ 
สภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ ซึง่ต้องการความไว้วางใจจากทัว่โลก

8. สื่อสารอย่างมั่นใจ
 ผูค้นส่วนมากเชือ่ในวทิยาศาสตร์ ข้อพสิจูน์คอืรฐับาลทัง้หมดทีล่งนาม
ในข้อตกลงภูมอิากาศของปารสีรับรองผลการวจิยัของคณะกรรมการระหว่าง
ประเทศ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) 
 การค้นพบของ IPCC แสดงเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและในอนาคตจะช่วยเป็นข้อมูลอ้างอิงแม้แต่
องค์กรทีไ่ม่ใช่การเมอืง ช่วยให้ผูน้�าเสนอเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ

และภัยพิบัติทางธรรมชาติพูดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

9. แสดงอย่างเป็นรูปธรรม
 องค์กรด้านมนุษยธรรมมักจะเป็นองค์กรที่ช่วยแก้ไขความเสียหายที่
เกดิจากภยัพบิตัด้ิานสภาพอากาศ หรอืช่วยชมุชนเตรยีมความพร้อมส�าหรบั
พายุ น�้าท่วม และโรคติดเชื้อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แนวโน้มว่าจะแพร่หลายมากขึ้น 
 องค์กรด้านมนษุยธรรมบางองค์กรก�าลงัด�าเนนิการเกีย่วกบั การแก้ไข
ปริมาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  และพยายามที่
จะท�าให้ปัญหาดูเบาบางลง เช่น สภากาชาดคอสตาริกา ได้ด�าเนินการโดยมี
เป้าหมายทีจ่ะท�าให้ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกเป็นกลางอย่างสมบรูณ์ภายในปี 
2563 
 “เรารู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเรา ไม่เพียงแต่จะจัดการ
กับผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชุมชนเท่านั้น  
แต่ต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย” Karina Diaz ผู้น�าของ  
the National Society’s environmental overhaul กล่าว
 ส�าหรบั National Society ทีม่พีนักงานทีไ่ด้รับค่าจ้างมากกว่า 1,000 คน 
เรือและรถพยาบาลปฏิบัติการ 600 คัน คณะกรรมการ 122 คน นี่ไม่ใช่
ระดับย่อย แรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากเยาวชนที่ใส่ใจต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมภายใน National Society ความพยายามเริ่มต้นขึ้นเมื่อห้าป ี
ที่แล้วในหลาย ๆ แผนก และแพร่กระจายไปทั่วองค์กร

 “ผู้คนจ�านวนมากเห็นว่าเราเป็นองค์กรที่นอกเหนือไปจากบริการ 
รถพยาบาลและบริการฉุกเฉิน” José Riccardo Arias Mora หัวหน้า 
คณะกรรมการเสริมในเมือง Puriscal กล่าวว่า “ผู้คนรู้ว่าเรายังเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและลดสาเหตุของความเสี่ยง”
 ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดของการเปล่ียนแปลงค่อนข้างมีสีสัน อาทิ  
ยางเก่าได้รบัการรีไซเคลิและสร้างเป็นโต๊ะและเก้าอีท้ีท่าสสีดใส ซึง่เป็นส่วน
หนึ่งของความพยายามที่จะช่วยให้ชุมชนค้นหาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อช่วยกัน 
ป้องกันและลดความเสี่ยงที่มีสาเหตุท�าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
 ในชุมชนชายฝั่งหลายแห่งท่ีมีพายุกระทบชายฝั่งเป็นประจ�า มีการ
สนบัสนนุให้ทาสทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นสขีาวและสแีดง และให้อาสาสมคัรใส่เสือ้ยืด
สีแดงและสีขาวสดใส รวมไปถึงการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าดนิ พชืเหล่าน้ียงัสามารถผลติออกซิเจน และดดูก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศช่วยแก้ไขภาวะโลกร้อนอีกด้วย
 แผงโซล่าเซลล์ ก็ก�าลังกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในระหว่างการ
ปฏิบตังิานภาคสนามเนือ่งจาก National Society ได้ศกึษาวธิกีารลดค่าใช้จ่าย 
ด้านพลงังาน ในขณะเดยีวกนักใ็ห้ความยดืหยุน่ในการปฏบิตังิานเมือ่พลงังาน
ปกติลดลง
 Daniela Borjas อาสาสมัครท�างานเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศของสภากาชาดคอสตารกิา ก�าลงัท�าวทิยานพินธ์ปรญิญาโท 
เกีย่วกบัแผนการจดัการส�าหรบัความเป็นกลางของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
กล่าวว่า “หากส้ินสุดโครงการนี้เราจะรู้ว่าก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย 
ออกมาเป็นจ�านวนเท่าไรและเราสามารถพฒันาแผนการลดการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกได้”

 การใช้พลังงานไฟฟ้า และพลังงานน�้าต่างก็มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรก็ช่วยประหยัดเงินเช่นกัน “ในตอนแรกความคิดริเริ่มนี้
อาจดูเข้าไม่ถึง แต่เมื่อคุณเห็นว่าคุณประหยัดได้มากแค่ไหน ผลพลอยได้
คือคุณก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ประโยชน์ที่เห็นได้นั้นชัดเจนมาก”
 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาคส่วนอืน่ ๆ  ในระบบเศรษฐกจิใหญ่ ๆ  ปรมิาณ
ก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาอาจเป็นจดุเลก็ ๆ  ถงึกระนัน้กอ็ยากให้ทุกคน 
ร่วมมือร่วมใจในการเชื่อมโยงความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อป้องกันผลกระทบร้ายแรงที่จะตามมา เช่น พายุ 
น�้าท่วม และโรคภัยต่าง ๆ

10. บอกเรา
 ทีผู่เ้ชีย่วชาญกล่าวมาทัง้หมดนี ้ อาจไม่สามารถให้ค�าตอบเราได้ครบถ้วน 
เราต้องการได้ยินจากคุณว่าคุณก�าลังท�าอะไรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราท่ี www.rcrcmagazine.org  
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสภาพอากาศเพื่อประโยชน์ของคุณเองและสังคม
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	 วาตภยั	ค�านยิามจากกรมอตุุนยิมวทิยา	กคื็อ	ภยัทีเ่กดิขึน้ 

จากพายุลมแรง	จนท�าให้เกดิความเสยีหายแก่อาคารบ้านเรอืน	

ต้นไม้	 และสิ่งก่อสร้าง	 ส�าหรับในประเทศไทย	 วาตภัยหรือ

พายุลมแรงมีสาเหตุมาจากปรากฎการณ์ทางธรรรมชาติ	คือ	 

พายุหมุนเขตร้อน	ได้แก่	ดีเปรสช่ัน	พายุโซนร้อน	พายุใต้ฝุ่น

วาตภัย 

 วาตภยัท�าให้เกดิอนัตรายและส่งผลความเสียหายมากมาย 
ถ้าเป็นบนบกต้นไม้ก็ถอนรากถอนโคน ล้มทับบ้านเรอืนพงั ผูค้นได้รับบาดเจบ็
ถึงตาย เรือกสวนไร่นาเสียหาย บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรง ก็ไม่สามารถต้านทาน
ความรนุแรงของลมได้จะล้มพงัระเนระนาด หลงัคาบ้านถกูพดักระเบือ้งเปิด 
สังกะสีปลิวว่อน เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง เสาไฟฟ้า เสาโทรเลข  
เสาโทรศพัท์ล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟฟ้าลดัวงจร เกดิเพลงิไหม้ ผูค้นเสยีชวีติจาก
ไฟฟ้าดูดได้ ผู้คนที่พักอยู่ริมทะเล จะถูกคลื่นซัดท่วมบ้านเรือน และกวาดลง
ทะเล น�าไปสูก่ารจมน�า้ตายในทะเล และเมือ่เกดิฝนตกหนกัมากทัง้วนัทัง้คนื 
อทุกภยักจ็ะตามมา เส้นทางคมนาคม ทางรถไฟ สะพาน และถนนถกูตดัขาด
 ถ้าเกิดขึ้นในทะเลก็จะเกิดคลื่นขนาดใหญ่ ลมพัดแรง คลื่นจะ 
ซัดฝั่งท�าให้ระดับน�้าสูงท่วม อาคารบ้านเรือนบริเวณริมทะเล และอาจกวาด 
สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงลงทะเลได้ เรือประมงบริเวณชายฝั่งจะถูกท�าลาย 
เรือขนาดใหญ่อาจถูกพัดพาไปเกยฝั่งหรือชนหินโสโครกท�าให้จมได้ ฉะนั้น
เม่ือเกิดพายุ เรือทุกชนิดควรงดออกจากฝั ่งหรือหลีกเล่ียงการเดินเรือ 
เข้าใกล้ศูนย์กลางพายุ 
 วาตภัยสามารถเตรียมการป้องกันได้ ด้วยการติดตามข่าว
และประกาศค�าเตือนลักษณะอากาศร้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยา เตรียมวิทยุ
และอุปกรณ์สื่อสาร ชนิดใช้ถ่านแบตเตอรี่ เพ่ือติดตามข่าวในกรณีที่ไฟฟ้า
ขดัข้อง ตรวจตราเสาและสายไฟฟ้าทัง้ในและนอกบรเิวณบ้านให้เรยีบร้อย ถ้า 
ไม่แข็งแรงให้ยึดเหนี่ยวเสาไฟฟ้าให้มั่นคง ที่พักอาศัยก็ควรจะมั่นคงแข็งแรง 
และไม่ออกมาในที่โล่งแจ้ง เพราะต้นไม้และกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้  
รวมทั้งสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาท�าอันตรายได้ ตระเตรียม
อาหารส�ารอง อาหารกระป๋องไว้บ้างส�าหรบัการยงัชพีในระยะเวลา 2 - 3 วนั 
รวมถงึหยกูยาต่าง ๆ  ต้องมพีร้อมเพราะโรคภยัต่าง ๆ  ภายหลงัเกดิวาตภยัจะ 
ตามมาค่ะ ไม่ว่าจะเป็น โรคระบบหายใจ โรคติดเชื้อ และปรสิต โรคผิวหนัง 
โรคระบบทางเดินทางอาหาร และภาวะทางจิต เป็นต้น
 ข้อมูลที่น�ามาเผยแพร่ เพียงเพื่อให้คุณผู้อ่านได้ทราบถึงอันตราย
ของวาตภัยที่เราไม่อาจหลีกเล่ียงได้ แต่เราสามารถป้องกันได้ หากได้
รู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับกับภัยที่จะเกิดขึ้น ก็จะช่วยลดความเสี่ยง  
ลดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนักให้กลาย
เป็นเบาบางลงได้ 

	 พายุฤดูร้อน ส่วนมากจะเกดิระหว่างเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน 
โดยจะเกิดถ่ีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จะมีการเกิดน้อยคร้ังกว่า ส�าหรับภาคใต้ก็สามารถเกิดได้
แต่ไม่บ่อยนัก โดยพายุฤดูร้อนจะเกิดในช่วงที่มีลักษณะอากาศร้อนอบอ้าว 
ติดต่อกันหลายวัน แล้วมีกระแสอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงใน 
ประเทศจีนพัดมาปะทะกัน ท�าให้เกิดฝนฟ้าคะนองมีพายุลมแรง และอาจมี
ลูกเห็บตกได้ จะท�าความเสียหายในบริเวณที่ไม่กว้างนัก ประมาณ 20 - 30 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งปีนี้ (2562) บ้านเราโดนพิษภัยของวาตภัยดังกล่าว 
เล่นงานไปถึง 17 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ 
มหาสารคาม อุดรธานี สุรินทร์ นครราชสีมา อุบลราชธานี ยโสธร 
สกลนคร มุกดาหาร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ล�าพูน เชียงใหม่ และ
สระแก้ว โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนถึง 11,077 ครัวเรือน 
ซ่ึงสภากาชาดไทย โดย ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบ 
ชุดธารน�้าใจฯ ไปทั้งสิ้น 11,077 ชุด รวมมูลค่า 11,275,073 บาท 

  ลมงวง	 (เทอร์นาโด) เป็นพายุหมุนรุนแรงขนาดเล็ก ที่เกิดจาก
การหมุนเวียนของลมภายใต้เมฆก่อตัวในทางตั้ง หรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนอง 
(เมฆควิมโูลนมิบสั) ทีม่ฐีานเมฆต�า่ กระแสลมวนทีม่คีวามเรว็ลมสงูนีจ้ะท�าให้
กระแสอากาศเป็นล�าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า หรือย้อยลงมาจากฐานเมฆดูคล้ายกับ
งวงหรอืปล่องยืน่ลงมา ถ้าถงึพืน้ดนิกจ็ะท�าความเสยีหายแก่บ้านเรอืน ต้นไม้ 
และสิ่งปลูกสร้างได้ ส�าหรับในประเทศไทยมักจะเกิดกระแสลมวน ใกล้ 
พื้นดินเป็นส่วนใหญ่ ไม่ต่อเนื่องขึ้นไปจนถึงใต้พ้ืนฐานเมฆ และจะเกิดขึ้น 
นาน ๆ  ครัง้ โดยจะเกดิขึน้ในพืน้ทีแ่คบ ๆ  และมช่ีวงระยะเวลาสัน้ ๆ  จงึท�าให้
เกิดความเสียหายได้ในบางพื้นที่เท่านั้น
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 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52” 

ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทย และสถานทูตจากประเทศต่าง ๆ ประจ�าประเทศไทย จัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “แต่งแต้มสีสันของชีวิตด้วยการให้” โดยปีนี้ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพ

และมีช่ือเสียงจากประเทศต่าง ๆ 57 ประเทศ มาจ�าหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซ้ือสินค้าดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ นอกจากนี้  

ยังมีการจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านในโครงการส่วนพระองค์ และกระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ที่ออกแบบเน้นการใช้ส ี

แทนสญัลกัษณ์ของนานาประเทศทีร่่วมออกร้าน หลอมรวมเป็นหนึง่เพือ่ส่งต่อการให้ด้วยการสนบัสนนุการด�าเนินงานของสภากาชาดไทย

มาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน ทัง้ยงัจดัโซนพเิศษ อาท ิกจิกรรมสอยดาวลุน้รบัของรางวลั โซน International Food การจ�าหน่ายสนิค้าส�าหรบั

กลุ่ม Gen Y การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมยากจากสถานทูตประเทศต่าง ๆ และการจ�าหน่ายสลากคณะภริยาทูต รายได้จากการ

จดังานน�าทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายโดยเสดจ็พระราชกุศลบ�ารงุสภากาชาดไทย เพือ่ช่วยเหลอืผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อนในสงัคมต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครัง้ที่ 52”
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เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบาตร
เนื่องในโอกาส 126 ปี สภากาชาดไทย

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงประกอบพธิถีวายราชสกัการะพระราชานุสาวรย์ี สมเด็จพระศรพีชัรินทรา 
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ 32 รูป เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
สภากาชาดไทย ครบ 126 ปี วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
 จากวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2436 จนกระทั่งปัจจุบัน พุทธศักราช 2562 นับเป็นระยะเวลา 126 ปีแล้ว 
ที่สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม หรือสภากาชาดไทย ได้ด�าเนินภารกิจตามพระราชประสงค์แห่งองค์ผู้พระราชทาน
ก�าเนิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการสร้างสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี แก่ประชาชนที่ยากไร้ เดือดร้อน และ 
ด้อยโอกาส ให้ได้รับความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงความมุ่งม่ันในการเป็น องค์กร 
แห่งมนษุยธรรม ช่วยเหลอื บรรเทาความทกุข์ยาก 126 ปีทีส่ภากาชาดไทย ก้าวข้ามผ่านทุกปัญหาและอปุสรรค จะเป็นการ
พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรให้มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนและ 
มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืนและยาวนานต่อไป



สนองโอฐสภากาชาดไทย  25  
เมษายน – มิถุนายน 2562

ทรงบาตรเนื่องในโอกาส
วันก�าเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 เม่ือวันที่  16 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย และนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในโอกาสวันก�าเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย “105 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” 
        สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เดิมชื่อ “วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย” ก�าเนิดขึ้นตาม 
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457 โดยเป็นสถาบันแห่งแรก
ที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ได้ยกฐานะเป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พุทธศักราช 2559 เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม พัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง 
ด้านการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม น�าไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งตลอด 
ระยะเวลา 105 ปี ได้ผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร 
การพยาบาลเฉพาะทาง และประกาศนยีบัตรผูช่้วยพยาบาล โดยในอนาคตจะเปิดหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลเด็ก นอกจากนี้ ยังได้ผลิตผลงานวิชาการและให้บริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน สภากาชาดไทย และประเทศชาติ
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ทอดพระเนตรการติดตัง้เครื่องไซโคลตรอน
ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนินไปยงัอาคารศนูย์ความก้าวหน้าทาง
วชิาการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทอดพระเนตรวดีทิศัน์เกีย่วกับเครือ่งไซโคลตรอน การด�าเนนิงานของ 
ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทรงกดปุ่มไฟฟ้าน�าเคร่ืองไซโคลตรอนเข้าสู่ศูนย์โปรตอนสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯ พร้อมทอดพระเนตรการติดต้ังเครือ่งไซโคลตรอน โดยเครือ่งเร่งอนภุาคไซโคลตรอนนี ้จะผลิต
อนุภาคโปรตอนส�าหรับน�าไปรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ท�าให้การรักษามีศักยภาพที่สูงขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการสูญเสีย
ชีวิตและคุณภาพชีวิต เนื่องจากเป็นการรักษาที่ตรงจุด ขณะที่เนื้อเยื่อปกติได้รับรังสีน้อย ส่งผลให้ผู้ป่วยมีผลข้างเคียง
จากการรักษาน้อยลง เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งในเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยทั่วไป เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 65 พรรษา ในปี 
2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดท�าโครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน และ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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นายพันโท หลวงศักดาพลรักษ์ 
(ชื่น พุทธิแพทย์) 

ย้อนอดีต

ใคร ? คือ แพทย์ผู้ผ่าท้องท�าคลอด

เป็นคนแรกในประเทศไทย

 ในเรื่องนี้ท�าให้เราได้ทราบถึงว ่า ใครคือแพทย์ผู ้ผ ่าท้องท�าคลอดเป็นคนแรกใน
ประเทศไทย ซ่ึงเดิมยังมีปัญหาระหว่าง อ�ามาตย์โท นายแพทย์หลวงไวทเยศรางกูร  
แห่งโรงพยาบาลศิริราช กับ นายพลตรี พระยาด�ารงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์)  
แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพราะในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 25 และ
การประชุมสามัญประจ�าปี 2553 ได้เขียนประวัติ อ�ามาตย์โท นายแพทย์หลวงไวทเยศรางกูร 
ว่าท่านได้ท�าการผ่าตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้องแม่เป็นครั้งแรก ส่วนในหนังสือ 40 ปีของ 
ราชวทิยาลยัฯ มบีทความการผ่าตดัคลอดรายแรกในประเทศไทย เรือ่ง “คนมคีรรภ์ราย ๑ ทีต้่อง 
ผ่าเอาเด็กออกทางน่าท้อง” เขียนโดย นายพันโท หลวงศักดาพลรักษ์ ซึ่งต่อมาคือ พลตรี  
พระยาด�ารงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์)
 จึงขออนุญาตน�าบทความดังกล่าวมาลงให้ผู้อ่านสนองโอฐฯ ได้ทราบทั่วกัน

การผ่าท้องท�าคลอดมีความปลอดภัยสูงมาก 
แต่ถ้าเป็นเมื่อแรกเริ่มที่มีการผ่าท้องท�าคลอด 
พบว่า มารดาที่ได้รับการผ่าท้องท�าคลอด 
มีอัตราตายสูงมาก
 ในการประชุมวิชาการและการประชุม 
สามัญประจ�าปีของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย ์
แห่งประเทศไทย บางปี มีปาฐกถาเกียรติยศ 
“หลวงไวทเยศรางกูร” โดยหนังสือประกอบ

 โดย พงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร

ก า รประชุ ม ขอ งก า รประชุ ม วิ ช า ก า ร 
ครั้งที่ 25 และการประชุมสามัญประจ�าปี 
พ.ศ. 2553 ได้เขียนประวัติของท่านว่า 
“....หลวงไวทเยศรางกูร เป็นสูตินรีแพทย์ 
ที่เรียนจากประเทศอังกฤษตั้งแต่พ.ศ.2452 
โดยทุนของกระทรวงธรรมการ (กระทรวง 
ศึกษาธิการในปัจจุบัน) และได ้เดินทาง 
กลับสู ่ประเทศไทยราวพ.ศ.2462 และ 
รับราชการที่ โรงพยาบาลศิริราช ได ้ท�า 
คุณประโยชน์แก่วงการแพทย์ไว้หลายอย่าง 
เช่น น�าระเบียบการท�างานของพยาบาลจาก
อังกฤษมาใช้ อาทิเช่น ให้มีเวชปฏิบัติงานของ 
พยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นผลัด 
และท่านได้ท�าการผ่าตัดเอาเด็กออกทาง 
หน้าท้องแม่เป็นครั้งแรก....” 
 ต ่ อมา  ราชวิทยาลั ยสูติน รีแพทย  ์
แห่งประเทศไทยได้จัดท�าหนังสือ 40 ปี 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
เม่ือพ.ศ.2554 ที่ราชวิทยาลัยฯ ได้จัดท�าขึ้น 
ในวาระครบรอบ 40 ปี ของราชวิทยาลัยฯ 
โดยนับสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งเป็นสมาคม
สตูนิรแีพทย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่พ.ศ.2513 
เป็นต้นมา ซ่ึงภายในเล่มมีบทความการ
ผ่าตัดคลอดรายแรกในประเทศไทย เรื่อง  
“คนมีครรภ์ราย ๑ ที่ต้องผ่าตัดเอาเด็กออก 
ทางน่าท้อง” ซึ่งเขียนโดย นายพันโท หลวง
ศักดาพลรักษ์ ซึ่งต่อมาท่านได้รับราชการ
สนองพระเดชพระคุณเป็นแพทย์หลวงประจ�า
พระองค์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ 
จนได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พลตรี 
พระยาด�ารงแพทยาคุณ (ช่ืน พุทธิแพทย์) 
ผมขอสรปุย่อ ๆ  เกีย่วกบับทความนีเ้ป็นรายงาน 
ผู้ป่วยของหญิงค่อมอายุ 32 ปี ที่ได้เข้ามา 
รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2460 โดยมีอายุครรภ์ 
9 เดอืน และเริม่มอีาการเจบ็ครรภ์ หญงิต้ังครรภ์ 
รายนี้มีกระดูกเชิงกรานผิดปกติ เน่ืองจาก 
เมื่ออายุ 4 ขวบ ได้ตกบันได หลังกระแทกพื้น 
มอีาการเจ็บทีห่ลัง ตัง้แต่นัน้มากระดกูสันหลงั
ก็เลยเป็นวัณโรค
 แต ่ เดิมท ่านวางแผนจะใช ้ หัตถการ
ท�าลายเด็กโดยใช้เครื่องมือเจาะสมองเพื่อให ้

ใคร คือแพทย์ผู้ผ่าท้องท�าคลอด
เป็นคนแรกในประเทศไทย
 ในป ัจจุบันนี้ การผ ่ าท ้องท� าคลอด  
(Caesarean section) เป็นวิธีการคลอด 
อีกทางหนึ่งที่สูตินรีแพทย์จะให้คุณแม่คลอด
เมื่อมีข ้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช ่น ภาวะ 
รกเกาะต�่าหรือศีรษะทารกไม่ได้สัดส่วนกับ
เชิงกรานของมารดา เป็นต้น โดยในปัจจุบันนี้

	 ได้อ่านหนังสือ	 “ศิลปวัฒนธรรม”	 เล่มเดือนกันยายน	 2561	 ในคอลัมน์	
“จดหมายถึงบรรณาธิการ”	 เรื่อง	 “ใครคือแพทย์ผู้ผ่าท้องท�าคลอดเป็นคนแรก
ในประเทศไทย”	 เขียนโดย	 รศ.นพ.เอกชัย	 โควาวิสารัช	 สูติแพทย์	 โรงพยาบาล
ราชวิถี	ซ่ึงท่านสนใจประวัติศาสตร์ทางการแพทย์	และได้เขียนเร่ืองประวัติการรักษา

พยาบาลในอดีตไว้มาก

อ�ามาตย์โท นายแพทย์ 
หลวงไวทเยศรางกูร
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 รศ.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช 
สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

ศีรษะทารกมีขนาดเล็กลงและสามารถคลอด
ทางช่องคลอดได้แต่เนื่องจากปากมดลูก 
ไม ่ เป ิดขยายเ พียงพอที่ จะท� าหัตถการ
ท�าลายเด็กดังกล่าวได้ จึงผ่าท้องท�าคลอดได้
ทารก 2.5 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 
แต่สุดท้ายทารกมีชีวิตอยู ่ได ้เพียง 8 วัน 
ก็เสียชีวิต แต่มารดาปลอดภัยและสามารถ 
กลบับ้านได้ ซึง่บทความนีไ้ด้ถูกตพีมิพ์ครัง้แรก 
ในวารสารชื่อ จดหมายเหตุทางแพทย์ของ
แพทยสมาคม เมื่อพ.ศ.2461
 การที่มีผู้กล่าวว่าท้ังหลวงไวทเยศรางกูร 
และ นายพันโท หลวงศักดาพลรักษ์ เป็นผู ้
ผ่าท้องท�าคลอดเป็นคนแรกในประเทศไทย  
ก็ท�าให้ผมเกิดความงุนงงเป็นอย่างยิ่งว ่า  
จริง ๆ แล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ผ่าท้องท�าคลอด
เป็นคนแรกในประเทศไทย ผมจงึขอท�าหน้าที่ 
เป็นนักสืบประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง โดย
พิจารณาจากทางนายพันโท หลวงศักดา
พลรักษ์ก่อน ก็พบว่า ท่านได้เขียนเอกสาร
เป็นบทความทางการแพทย์ท่ีได้ลงตีพิมพ์ใน
จดหมายเหตุทางแพทย์ซ่ึงเป็นวารสารที่เป็น
ทางการของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
โดยได้รับการตีพิมพ์เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2461 ว่า ท่านได้ผ่าท้องท�าคลอดเม่ือเวลา  
10 นาฬิกาของเช้าวันท่ี 15 กันยายน (พ.ศ.
2461- ผูเ้ขียน) ซึง่หลกัฐานฉบบันีม้คีวามเชือ่ถอื
ได้สูงมาก เนื่องจากมีการตีพิมพ์เผยแพร่เป็น
กจิจะลกัษณะต่อประชาชนทัว่ไป นอกจากนีก็้
ยงัมเีอกสารส�าคญัทีเ่ป็นบทความทางวชิาการ 
อีก 2 ชิ้น ซึ่งถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ 40 ปี 
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ที่ยืนยันสนับสนุนการมีอยู ่จริงของเอกสาร 
ดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งด้วย

เอกสารชิ้นแรก : 
 ศ.นพ.ธีระ สุขวัจน์ ได้เขียนเป็นบทความ
เรื่อง “ประวัติการสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ของเมอืงไทย” ในจดหมายเหตทุางการแพทย์
ฉบับพิเศษ 2518 ของสมาคมสูตินรีแพทย ์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
 “.....ส่วนเรือ่งงานทางการรกัษาคนไข้ทาง
โรคเฉพาะสตรีและทางสูติกรรมก็ได้เจริญขึ้น
ตลอดตัง้แต่เริม่ตัง้โรงพยาบาลของสภากาชาด  
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างวิวัฒนาการน้ีก็คือ 

พระยาด�ารงแพทยคุณ (ครัง้ยงัเป็น พ.ท.หลวง
ศักดิ์พลรักษ์) ถ้าว่าตามหลักฐานละก็ต้อง
เป็นศัลยแพทย์คนแรกที่ตีพิมพ์เรื่องการผ่า
หน้าท้องเอาเด็กออกครั้งแรกที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เมื่อพ.ศ.2460....”

เอกสารชิ้นที่ 2 : 
 บทความน้ีผมได้น�ามาจากบทความ
เรื่อง “ประวัติการสูตินารีเวชศาสตร์ไทย 
(บางส่วน)” โดย พล.ท. ผ่อง มีคุณเอี่ยม 
ที่คัดลอกมาไว้ในหนังสือ 40 ปี ราชวิทยาลัย 
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อพ.ศ.2554 
อีกทีหนึ่ง โดยเขียนว่าได้คัดลอกบทความน้ี 
ม า จ า ก จุ ล ส า ร ส ม า ค ม สู ติ น รี แ พ ท ย ์ 
แห่งประเทศไทย ปีที่ 3 เล่มที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2546 น.52-54 (น่าจะมีความผิดพลาดเรื่อง 
พ.ศ.  . . . เนื่ องจากสมาคมสูตินรีแพทย ์
แห ่ งประเทศไทยได ้ เปลี่ ยนสถานภาพ 
เป็นวิทยาลัยสังกัดแพทยสภา เม่ือวันที่ 24 
กันยายน 2530 และได้รับพระมหากรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ 
แห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2536 ดังนั้น จึง
เป็นไปไม่ได้ที่จุลสารสมาคมสูตินรีแพทย์ 
แห่งประเทศไทย เม่ือกุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 
ผมคดิว่าท่ีถกูต้องน่าจะเป็นพ.ศ.2526-ผูเ้ขยีน) 
ซ่ึงได้จากการบรรยายในการประชุมวิชาการ 
ครั้ ง ที่  2 1  ขอ งสมาคม สูติ น รี แพทย ์ 
แห่งประเทศไทย ณ คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 26 มิถุนายน 2525 
มีความตอนหนึ่งว่า 
 “...ครั้น ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2460  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียน 
ราชแพทยาลัย เข้าในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
และโปรดเกล ้าฯ ให ้  พระเจ ้าพี่ยาเธอ 
กรมขุนไชยนาทนเรนทร (น่าจะผิดเน่ืองจาก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล ้าฯ เป ็น
พระบรมเชษฐาของกรมขุนไชยนาทนเรนทร 
เน่ืองจากทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 1 
มกราคม 2423 แต่กรมขุนไชยนาทนเรนทร 
ประสูติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2428 
–ผู้เขยีน) ด�ารงต�าแหน่งอธบิดกีรมมหาวทิยาลัย
และในยุคน้ีเองเราได ้พลตรีพระยาด�ารง
แพทยาคณุ (ชืน่ พทุธิแพทย์) เป็นอาจารย์ ผู้หนึง่ 

ในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะได้ปรากฏใน
บทความเรื่อง การผ่าตัดเซซาเรียนเซกชั่น 
(การผ่าท้องท�าคลอด-ผู้เขียน) รายแรกของ
เมืองไทยอันได้น�ารีปริ้นจากจดหมายเหตุทาง
แพทย์ของแพทยสมาคม สมัยพ.ศ.2461 ซึ่ง
มอียูใ่นสจูบิตัร การประชมุใหญ่ครัง้นีแ้ล้ว....”
 ส ่วนเอกสารหลักฐานท่ีสนับสนุนว ่า
คุณหลวงไวทเยศรางกูรเป็นผู้ท�าการผ่าท้อง 
ท�าคลอดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยมีเพียง 
เอกสารประกอบการประชมุของราชวทิยาลยั 
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้แจ้ง 
เอกสารอ ้างอิ ง ไว ้  โดยมีข ้อความดั งนี้ 
“. . . .ในด ้านวิชาการ นายแพทย์ หลวง 
ไวทเยศรางกูร ได้ท�าการผ่าตดัเอาเดก็ออกทาง 
หน้าท้อง (Caesarean) เป็นครั้งแรกและ
ปลอดภยัทัง้แม่และเดก็ ท�าให้ประชาชนหนัมา 
นิยมแพทย์แผนปัจจุบันมากขึ้น (สมัยนั้นนิยม
ให้หมอต�าแยท�าคลอด).....”
 แต่หากพิจารณาตามช่วงเวลาของการ 
ผ่าท้องท�าคลอดท่ีอ้างอิงน้ี ก็น่าจะหลังจาก 
พ.ท.หลวงศักดาพลรักษ์ ซ่ึงผ่าท้องท�าคลอด 
เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2461 เพราะหลวง 
ไวทเยศรางกูรเดินทางกลับจากการศึกษา 
ที่ประเทศอังกฤษมาถึงประเทศไทยราว 
พ.ศ.2462 ดังนั้น จึงเป ็นไปไม่ได ้เลยท่ี 
หลวงไวทเยศรางกูรจะผ่าท ้องท�าคลอด 
ผู ้ตั้ งครรภ ์รายแรกในประเทศไทยก ่อน 
พ.ท.หลวงศักดาพลรักษ์ในการเขียนเรื่อง 
“ใครเป็นผู ้ผ ่าท้องท�าคลอดเป็นคนแรก 
ในประเทศไทย” น้ีโดยส่วนตัวผมมีความ
เคารพนับถือหลวงไวทเยศรางกูรในฐานะ 
ท่านเป ็นบูรพาจารย ์ทางสูติศาสตร ์และ
นรี เวชวิทยาและไม ่ มีอคติอะไรต ่อท ่าน 
แต่ประการใดเลย เพียงแต่ผมต้องการค้นหา
ความถูกต้องของข้อมูลทางวิชาการเท่านั้น

 โดยสรุป จากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่
ในปัจจุบันน้ีเป็นที่น่าเชื่อว่า นายพันโท  
หลวงศักดาพลรักษ์ (ชื่น พุทธิแพทย์)  
เป็นแพทย์ผู ้ผ่าท้องท�าคลอดเป็นคนแรก 
ในประเทศไทย
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ท�าอย่างไร... 
เมื่อเป็นกรดไหลย้อน

เรียบเรียงโดย | แพทย์หญิงพรจิรา ศุภราศรี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 โรคกรดไหลย้อนนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นภาวะเร้ือรัง แต่
ถ้าเราปรับเปลี่ยนนิสัย และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน  
(lifestyle modification) เราก็จะมีอาการน้อยลง หรือ 
แทบไม่เกิดอาการเลย การปรับเปลี่ยนนี้ควรปฏิบัติไป
ตลอดชีวิต แม้ว่าจะมีอาการดีขึ้น หรือหายดีแล้ว โดย 
ไม่ต้องรบัประทานยาแล้วก็ตาม แต่หากท่านได้ดแูลตวัเอง
แล้วอาการไม่ดีขึ้น ก็แนะน�าให้ท่านปรึกษาแพทย์นะคะ

สุขภาพอนามัย

 เป็นอาการที่หลายท่านคงเคยผ่านประสบการณ์มาบ้าง
อาการเหล่านี้พบบ่อยในโรคกรดไหลย้อน ซึ่งเป็นโรคท่ีเกี่ยว
กับภาวะที่มีน�้าย่อยจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นไปใน
หลอดอาหาร จึงมักจะมีอาการแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่ขึ้นมาท่ี
หน้าอกและคอ เรอเปรีย้ว มรีสขม หรอือาจมกีลิน่ปากร่วมด้วย 
ซึ่งอาการจะก�าเริบมากขึ้นหลังจากที่กินอาหารมื้อหนัก ๆ  หรือ
กินอาหารบางชนิดท่ีมีฤทธิ์กระตุ้นกรดให้หล่ังออกมามากขึ้น 
หากหลายท่านเป็นโรคนี้อยู่แล้ว ขอน�าเสนอแนวทางในการ
ปฏิบัติตัวเพื่อเป็นการลดอาการ และเป็นการป้องกันโรคไปใน
ตัวด้วย

เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่
Facebook.com/LiveLongStrongLife

	หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด ได้แก่ เผ็ดจัด 
เปรี้ยวจัด เค็มจัด หวานจัด เนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้น
กรดให้หลั่งออกมามากขึ้น

	หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภท ได้แก่ กาแฟ 
ชา น�้าอัดลม เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ เนื่องจาก 
มีฤทธิ์กระตุ้นกรดให้หลั่งออกมามากขึ้นเช่นกัน

	หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยการทอด 
หรืออาหารที่มีไขมันสูง ได้แก่ เนย นม กะทิ ไอศกรีม
เนื่องจากย่อยยาก ใช้เวลานานในการย่อย จึงท้องอืด
ง่ายและท�าให้จุกแน่นเพิ่มขึ้น

	ฝึกผ่อนคลาย ไม่เครียด เนื่องจากเมื่อเครียด 
กระเพาะอาหาร ล�าไส้ หรือหลอดอาหารจะท�างาน
น้อยลง และมีการหลั่งกรดมากขึ้น

	รับประทานอาหารให้ช้า และเคี้ยวให้ละเอียด
รับประทานแต่พอดี ไม่ควรกินอิ่มจนเกินไป

	ควรควบคุมน�้าหนักตัวให้อยู่ในค่าปกติ

	ควรออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ 
เพราะจะช่วยท�าให้กระเพาะและล�าไส้ เคลื่อนตัวได้ดี

การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อน 

เรอเปรี้ยว 

แสบร้อนหน้าอก 

บางครั้งก็จุกแน่น 

	หลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดแก๊ส ได้แก่ ถั่ว ผักดิบ
ปริมาณมาก ๆ โซดา น�้าอัดลม เนื่องจากแก๊สท�าให้จุกแน่น
และเพิ่มการสร้างน�้าย่อยมากขึ้น

	หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อดึก
แล้วเข้านอนทันท ีเพราะจะท�าให้ความดันในช่องท้อง
มากขึ้น การไหลย้อนของกรดเกิดง่ายขึ้น

	หลีกเลี่ยงการนอนราบ การออกก�าลัง การยกของหนัก 
หรือก้มตัว หลังรับประทานอาหารทันที  
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ใน 1 มื้อ 
เราควรกินอาหารโดยแบ่งสัดส่วนอาหาร
เป็นสัดส่วน 2:1:1 คือ ผัก 2 ส่วน 
ข้าว 1 ส่วน และเนื้อสัตว์ 1 ส่วน ดังรูป 
และกินไขมันน้อย ๆ รวมทั้ง
ควรดื่มน�้าสะอาด 6 – 8 แก้วต่อวัน

	 ปัจจุบันการบริโภคอาหารเพ่ือการมีสุขภาพด	ี

ก�าลังเป็นท่ีนิยมกันอย่างกว้างขวางและมีหลายสูตร	

จนท�าให้ชวนสับสน	แต่แท้จริงแล้ว	หลักส�าคัญที่เป็น

พ้ืนฐานและเรียบง่ายที่สุดคือ	การกินอาหารให้ครบ 
5 หมู่	ตามท่ีเราเรียนรู้กันมาต้ังแต่เด็ก

เรียบเรียงโดย | นายแพทย์พรชัย อนิวรรตธีระ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพ : https://thaihealthlifestyle.com/

พลังงาน และ 
สารอาหาร

ต่อ 1 มื้อ 
ที่ เหมาะสม
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ข้าว	1	ส่วน	คือ

• ข้าวสวย  1  ทัพพี

• ข้าวเหนียว  ½   ทัพพี

• ขนมปัง  1  แผ่น

เน้ือสัตว์ ไขมันต�่า	1	ส่วน	คือ

• เนื้อปลา   2   ช้อนโต๊ะ

• ไข่ขาว  2  ฟอง

• อกไก่ไม่ติดมัน 2 ช้อนโต๊ะ

ผลไม้	1	ส่วน	คือ

• แอปเปิ้ล  1  ลูก

• ฝรั่ง   1  ลกูเลก็

• แก้วมังกร  1 ลูก

• ชมพู่   2  ลูก

• แตงโม  4  ชิ้นค�า

• สับปะรด  8  ชิ้นค�า

• มะม่วงดิบ  ½   ลูก

• ทุเรียน  1 พูเล็ก

• กล้วยหอม  ½   ลูก

• ส้มโอ   2  กลีบ

• ส้มเขียวหวาน  1 ½   ลูก

ผัก	1	ส่วน	คือ

• ผักดิบ  2  ทพัพี

• ผักสุก  1  ทพัพี

ดังนั้น ใน 1 มื้อ 
เราควรต้องกินผัก 2 ส่วน 
เราจึงควรกิน 
ผักดิบ 4 ทัพพี หรือ
ผักสุก 2 ทัพพี 
เป็นอย่างน้อยต่อมื้อ

ถึงกระนั้น หลายท่านก็ยังคงสงสัยว่า ค�าว่า 1 ส่วนนั้น 
เมื่อเทียบกับอาหารแต่ละชนิดนั้น จะเป็นปริมาณเท่าไรกันแน่ 

ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่าง อาหารที่กินบ่อย ๆ ดังนี้

หมวดข้าว
 จะเห็นได้ว่า บางคร้ังเราอาจคิดว่ากินอาหารได้ครบ 5 หมู่แล้ว  
แต่ที่จริงเรากินน้อยกว่าปริมาณที่ควรได้รับไปมาก เช่น ผัก 2 ส่วนนั้น 
ต้องกินผักดิบให้มากถึง 4 ทัพพี นับเป็นสลัดจานโตเลยทีเดียว ถึงแม้
จะค่อนข้างยากส�าหรับบางท่านที่จะท�าได้ในทุกมื้อ แต่อย่างไรก็ตาม  
เมื่อเรามีความรู้แล้ว ที่เหลือก็แค่ลงมือท�าครับ

หมวดผัก

หมวดผลไม้
หมวดเนื้อสัตว์

เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่
Facebook.com/LiveLongStrongLife
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รู้หรือไม่?
ปัญหาพฤติกรรม

ในภาวะสมองเสื่อม

จัดการได้อย่างไร

1. บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง
  พบได้บ่อยทีส่ดุ ผูป่้วยท่ีเคยมลีกัษณะกระตอืรอืร้นทีจ่ะท�า
สิง่ต่าง ๆ  กลายเป็นชอบนัง่น่ิง ๆ  อยูเ่ฉย ๆ  ความคดิรเิริม่ใหม่ ๆ  จะ 
ลดลง และจะคดิแต่เรือ่งตนเอง พดูเรือ่งตัวเองโดยมักจะพดูซ�า้ ๆ  

	ถามหรือพูดเรื่องเดิมซ�้า ๆ 
	ในกรณีที่ผู้ป่วยยังพออ่านหนังสือได้ ให้จดค�าถาม
 และค�าตอบลงในกระดาษให้ผู้ป่วยไว้
	เบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องอื่น
	ไม่ควรย้อนกลับมาถามผู้ป่วยอีก 
 หากผู้ป่วยลืมเรื่องที่เคยถามซ�้า ๆ อยู่แล้ว 
	นั่งนิ่ง ๆ อยู่เฉย ๆ ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง
	ควรพาผู้ป่วยไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 
 หรือจัดหากิจกรรมบันเทิงให้ผู้ป่วยบ้าง
	หมั่นพูดคุยกับผู้ป่วยถึงสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

ข้อแนะน�า

ข้อแนะน�า

2. ภาวะหลงผิด 
  เช่น เชื่อว่ามีคนในบ้านมาขโมยเงินทอง
หรือข้าวของผูป่้วย นอกจากนีอ้าจหลงผดิคดิว่า 
คูส่มรสมชีูห้รอืคดิว่าจะมคีนมาประสงค์ร้ายกบั
ผูป่้วย ภาวะหลงผดินีเ้มือ่เกดิขึน้จะท�าให้ความ
สามารถในการจดจ�าทีส่ญูเสยีอยูแ่ล้วแย่ลงและ
สับสนมากขึ้น

 ตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริง ตลอดจนมูลเหตุและองค์ประกอบแวดล้อม 
 ขณะเกิดอาการกับผู้ป่วย 
 เบี่ยงเบนความสนใจ
 ส�ารองสิ่งของไว้หลาย ๆ ชุด เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อน
 หากสิ่งของต่าง ๆ สูญหาย
 ค่อย ๆ ให้ข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยงดการโต้เถียงเอาชนะหรือ  
 คัดค้านแนวความคิดที่ไม่ตรงกัน

ข้อมูล : ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

ปัญหา
ที่พบได้บ่อย

ในผู้ป่วย
สมองเสื่อม

ในประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย

จากการส�ารวจพบว่า	อาจมีผู้ที่มีปัญหา

ภาวะสมองเสื่อมได้ถึง	5%	หรือประมาณ	

352,000	คน	ภาวะสมองเสื่อมนี้อาจมีปัญหา

บุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไป	ซ่ึงนับว่าเป็นปัญหา

ที่น�าความล�าบากใจมาสู่สมาชิกในบ้านและ

ผู้ท่ีต้องดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างมาก	ปัญหา

พฤติกรรมเหล่าน้ีจะเปลี่ยนไปหรือมีมากข้ึน	

และภาวะของโรคจะด�าเนินไป

อย่างต่อเนื่อง
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 ควรแน่ใจว่าผู้ป่วยมีข้อมูลที่บอกชื่อที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์
 ที่ติดต่อได้เขียนติดตัวไว้
 บริเวณบ้านควรมีรั้วรอบขอบชิด หรือติดตั้งสัญญาณเตือน
 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยออกจากบ้าน
 บอกให้เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงช่วยเป็นหูเป็นตา 
 เพื่อเป็นประโยชน์ในการตามหา
 ถ่ายรูปผู้ป่วยในสภาพปัจจุบันไว้เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้ในการติดตาม 
 ค้นหากรณีผู้ป่วยหลงทางหรือจ�าทางกลับบ้านไม่ได้ 

  ผู้ป่วยสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่เราเคารพรัก 
การทีท่่านมปัีญหาพฤตกิรรม อารมณ์ จติใจ เป็นเพราะโรคทีเ่กดิขึน้ 
ไม่ได้เกิดจากการไม่รู้จักดูแลจิตใจ หรือแกล้งท�า เพื่อเรียกร้อง 
ความสนใจ ดังนั้น เราควรให้ความเคารพ ความรัก ความเข้าใจ 
ความอบอุน่ และร่วมกบัการดูแลรกัษา เพือ่ให้ท่านสามารถด�ารงตน 
ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและมีความสุขที่สุดในบั้นปลายชีวิต

ข้อแนะน�า

ข้อแนะน�า
ข้อแนะน�า

3. ภาวะประสาทหลอน
  ลกัษณะทีพ่บได้บ่อย คอื การเหน็ภาพหลอน เช่น เหน็คนบกุรกุ
ในบ้าน เห็นเด็กหรือสัตว์ที่ไม่เคยมีอยู่ในบ้าน บางครั้งอาจบอกว่า
เห็นคนที่รู้จักในอดีต เช่น พ่อแม่พี่น้องของผู้ป่วยที่ตายไปแล้วมาหา 
นอกจากการมองเห็นภาพหลอนแล้วอาจพบอาการประสาทหลอน
เป็นแบบหแูว่วได้ยนิเสียงคนมาคยุด้วย เสยีงคนขูจ่ะมาท�าร้ายผูป่้วยได้

	ไม่ควรเถียงผูป่้วย แต่ควรคยุด้วยท่าททีีย่อมรบัในสิง่ทีผู้่ป่วยได้รบัรู้  
 พร้อมทั้งท�าความเข้าใจให้กับญาติรอบข้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น 
 อาการของโรค
	อาจปลอบหรือถามผู้ป่วยถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึ้น พยายามสร้าง 
 ความมั่นใจไม่ให้รู้สึกหวาดกลัว
	หากอาการประสาทหลอนก่อให้เกิดผลอันตรายหรือผลเสียหาย 
 ต่อตัวผู้ป่วยเอง หรือคุกคามคนรอบข้าง ญาติไม่ควรตกใจกับ 
 อาการเหล่านี้
	ใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจไปยังเรื่องอื่น ๆ
 เพื่อให้ผู้ป่วยลืมในสิ่งที่ก�าลังพูดถึง

4. อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป 
  ผู ้ป่วยสมองเสื่อมอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่าย พบว่าจะมี
อารมณ์โกรธอย่างฉบัพลนั เนือ่งจากการท�างานของสมองส่วนควบคุม
ด้านอารมณ์เสียไป ท�าให้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เหมือนปกติ อีกปัญหา
หนึง่คอื อารมณ์ซมึเศร้ามาก ซึง่พบได้บ่อยหากผูป่้วยมอีาการซมึเศร้า
มากอาจจะมคีวามรูส้กึท้อแท้และอารมณ์หม่นหมองตามมา มองโลก
ในแง่ร้าย หรือมีความคิดอยากท�าร้ายตัวเอง ส่วนอารมณ์ดีผิดปกติ 
พบได้ค่อนข้างน้อย 

 หาต้นเหตุที่ท�าให้ผู้ป่วยเกิดอารมณ์หงุดหงิดหรือโมโห 
 และพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น ๆ 
 จัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบง่าย พูดกับผู้ป่วยช้า ๆ และชัดเจน 
 ไม่ให้ทางเลือกกับผู้ป่วยมากไป เพราะผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจ
 ได้ถูกต้อง
 เมื่อผู้ป่วยโกรธหรือตะโกน อาจหาของว่างให้รับประทาน
 หรือขับรถพาผู้ป่วยเที่ยว จะท�าให้ผู้ป่วยสงบลงได้
 สนทนาด้วยความรู้สึกเคารพ ห่วงใย ใช้น�้าเสียงที่นุ่มนวลร่วมกับ 
 ภาษากาย หัวข้อสนทนาควรเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยสนใจหรือยังจ�าได้ 
 เช่น สิ่งของหรือผลงานที่ผู้ป่วยภาคภูมิใจ งานอดิเรกที่ผู้ป่วยชอบ 
 รูปเก่า ๆ หรือรูปครอบครัวครั้งที่เคยไปเที่ยวด้วยกัน
 พยายามชักชวนให้ผู้ป่วยท�ากิจกรรมที่ท�าเองได้ และมีความสุข
 ในการท�ากิจกรรมนั้น ๆ เช่น ร้องเพลง ฟังเพลง เล่นดนตรีร่วมกัน 
  หรอืชวนออกไปเดนิเล่นในสวนสาธารณะ จะช่วยให้ผูป่้วยมอีารมณ์ 
 แจ่มใสมากขึ้น

5. พฤติกรรมอื่น ๆ 
  เรามักได้ยนิข่าวจากวทิย ุจส.100 บ่อย ๆ  คอื ผู้ป่วยสมองเส่ือม 
มักหายออกจากบ้านไป ไม่รู้ว่าเดินหายไปไหน
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โรคมะเร็งกับผู้สูงอายุ

   ผู้สงูอายคุวรระวงัอะไรบ้าง
   และจะต้องดูแลสุขภาพ 
   อย่างไร    
  อย่างแรก คือ อาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท�าให้
เกิดโรคมะเร็ง ไม่ว่าจะเป็นอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ 
ปลาน�้าจืด ที่ท�าให้เกิดการติดเชื้อพยาธิใบไม้
ในตับ และก่อให้เกิดเป็นมะเร็งท่อน�้าดี หรือ
อาหารมีการปนเปื้อนพวกสารพิษ เช่น สารพิษ 
แอลฟาทอกดกิ กอ็าจจะท�าให้เกดิตบัอกัเสบ แล้ว
ก็เกิดเป็นมะเรง็เนือ้ตบัได้ ต่อมา การออกก�าลงักาย 
ผู้สูงอายุควรใส่ใจในเรื่องการออกก�าลังกายให ้
ต่อเนือ่งสม�า่เสมอและเหมาะสม จะช่วยให้ลดการ
เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ รวมไปถึงงดเว้นการสูบบุหรี่
และดื่มสุรา เพราะสองอย่างน้ีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ส�าคัญมากในการที่จะท�าให้เกิดโรคมะเร็ง

	 คนเราเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ	หากไม่ได้รับการดูแลร่างกายอย่างดีท้ังในเรื่อง

การรับประทานอาหาร	การออกก�าลังกาย	กอปรกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน	ก็

ท�าให้ร่างกายทรุดโทรม	เสื่อมถอยไปตามกาลเวลา	ทั้งที่มองเห็นได้จากรูปลักษณ์

ภายนอก	 และดูได้จากการเจ็บป่วยมีโรคภัยรุมเร้า โรคมะเร็งกับผู้สูงอายุจึงเป็น
เร่ืองส�าคัญ	ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่หลาย	ๆ	คนมักจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง	ทั้ง	ๆ 

ทีก่่อนหน้านีส้ขุภาพแขง็แรง	ไม่เป็นโรคติดต่อเร้ือรังประเภทโรคเบาหวาน	โรคความดนั 

โลหิตสูง	 แต่กลับตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง	 และพบได้มากในผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่	
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สาเหตขุองโรคมะเรง็ 
  เกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย และ
เจริญเติบโตจนร่างกายควบคุมไม่ได้ อวัยวะ 
ต่าง ๆ จึงท�างานไม่ได้ และอาจเกิดอาการอวัยวะ
ล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งปัจจัยในการเกิด
มีดังนี้
 มีพันธุกรรมผิดปกติ
 สูบบุหรี่ และดื่มสุรา
 ขาดสารอาหาร ขาดการทานผัก ผลไม้
 ทานอาหารไขมัน หรือเนื้อแดงสูง
 ต่อเนื่องเป็นประจ�า
 การสูดดมสารพิษบางชนิดเรื้อรัง 
 เช่น สารในบุหรี่ เป็นต้น
 ร่างกายได้รับโลหะหนักเรื้อรังจากการ
 หายใจ อาหาร และน�้าดื่ม เช่น สารปรอท
	ติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อพยาธิ
 บางชนิด
	การใช้ยาฮอร์โมนเพศต่อเนื่อง
	สูงอายุ ท�าให้เซลล์เสื่อมและกลายพันธุ์
 เป็นเซลล์มะเร็งได้

  การรักษาในปัจจุบัน มีหลายวิธี 
ทั้งผ่าตัด รังสีรักษา ยาเคมีบ�าบัด ยาฮอร์โมน  
ยารักษาตรงเป้า รังสีร่วมรักษา และการรักษา 
ประคับประคองตามอาการ ในภาพรวม 
โดยประมาณ ผู ้ที่ป่วยเป็นมะเร็งจะสามารถ 
อยูร่อดได้อกี 5 ปี ขึน้อยูก่ารเข้ารบัการรกัษา และ
การดูแลตนเองอย่างดี เราสามารถที่จะควบคุม
ตวัโรคและรกัษาตวัโรคให้หายขาดได้ โดยเฉพาะ
ในระยะเริ่มต้น และในระยะสุดท้าย ถึงแม้ว่าจะ
ไม่หายขาด แต่ก็ท�าให้โรคมะเร็งสงบลงชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง ปัจจุบันมีแนวทางการรักษาด้วยยา
ใหม่ ๆ โดยเฉพาะยารักษาแบบมุ่งเป้า ยากลุ่มนี้ 
สามารถที่จะควบคุมตัวโรค และท�าให้คุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นได้ และมีโอกาสใช้ชีวิตอยู ่กับ 
ลูกหลานได้อีกนานหลายปี 

มะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุชายไทย 
คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมลูกหมาก 

มะเร็งที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุหญิงไทย
คือ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ 
มะเร็งมดลูก และมะเร็งล�าไส้

  แม้โรคมะเรง็ไม่สามารถรกัษาได้อย่าง 100% 
แต่การหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงที่จะท�าให้เกิดโรค 
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ควบคุมน�้าหนัก 
ทานผกัผลไม้มาก ๆ  จ�ากดัเนือ้แดง ออกก�าลังกาย
เสมอ หลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็ง และรับการตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็ง ก็ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการ
เกิดโรคได้ค่ะ

มะเร็ง
ที่พบมากที่สุด

ในกลุ่มผู้สูงอายุ

คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล�าไส้ใหญ่ ซึ่งทั้ง 4 
โรคมะเรง็นี ้ ผูสู้งวยัหรอืคนใกล้ชดิต้องช่วยกนัเฝ้าระวงัและสงัเกต
อาการ เมือ่ใดกต็ามทีมี่อาการปวด โดยทีไ่ม่เคยรู้สกึปวดมาก่อน 
ปวดรุนแรงมาก จนนอนไม่หลับ ไม่ว่าจะต�าแหน่งไหน ขอให้
ระมัดระวังว่าอาจจะมีโรคมะเร็งที่ซ่อนอยู่

มะเร็ง
พบได้บ่อยในผูส้งูอายุ และเป็นสาเหตุ
ท�าให้ผูส้งูอายุเสียชวีติเป็นอนัดบัต้น ๆ  
ของประเทศ มเีหตผุลมากมายทีท่�าให้ 
เกดิโรคมะเรง็ในผูส้งูอาย ุแต่สิง่ทีส่�าคญั 
ที่สุดก็อาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้น 
เซลล์ในร่างกายก็มีความเส่ือมชรา 
และก็มีการกลายพันธุ์ แล้วก็เกิดเป็น
ก้อนเนื้อที่ควบคมุไม่ได้ และกลายเป็น
ก้อนมะเรง็ในทีสุ่ด
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โรคสมองเสื่อม

 โรคสมองเส่ือม เป ็นโรคที่พบบ่อยในผู ้สูงอายุ สาเหตุของโรคสมองเสื่อมที่พบได ้บ ่อย อาทิ โรค 

อัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมอง ส่วนโรคอื่นที่พบได้น้อยกว่า เช่น สมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน การ

ติดเชื้อ HIV โรคซิฟ ิลิส การขาดวิตามินหรือจากโรคของต ่อมไทรอยด ์  การมีน�้ าไขสันหลังในสมอง 

เพิ่มขึ้นผิดปกติ เป็นต้น แม้ว่าในปัจจุบัน เราจะมีความรู้และความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยโรคสมองเสื่อม 

ชนิดต่าง ๆ แต่โรคสมองเสื่อมหลายโรคอย่างเช่น อัลไซเมอร์ ก็ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ เพียงแต่ให้การดูแล

รักษาแบบประคับประคองและชะลอความเสื่อมของสมองได้เท่านั้น การเฝ้าระวังและป้องกันจึงเป็นสิ่งส�าคัญ 

ส�าหรับผู้ที่มีความเสี่ยงและผู ้สูงอายุ เชื่อว่าหลายคนก็คงมีความกังวลใจเหมือนกันว่าตัวเองจะมีความเสี่ยง 

หรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่มีญาติเป็นโรคสมองเส่ือม ซึ่งผู้ท่ีมีความเสี่ยงหมายถึง คนที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นในการ 

เกดิโรคสมองเสือ่ม ทั้งนี้ผู้ที่มีความเสี่ยงก็อาจไม่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเสมอไป และการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงก็ไม่ได้

รับประกันแน่นอนว่า ผู้ที่เสี่ยงจะไม่เป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคตเช่นกัน
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คุณผู้อ่านคะ	วันหนึ่งเมื่อชีวิตของเราได้ก้าวเดินเข้าสู่

วัยของการเป็นผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม 

ก็จะตามเรามาด้วย	และเป็นเร่ืองส�าคัญเนื่องจากเป็นโรค

ที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ	สนองโอฐฉบับนี้จึงขอน�าข้อมูล

ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สุขเจริญ ต้ังวงษ์ ไชย	จากคลินิกสมองเสื่อม	

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

มาบอกเล่าให้ทราบกันค่ะ		
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 ส�าหรับความเสี่ยงที่ป้องกันไม่ได้ ดูได้

จากอาย ุอายทุีเ่พ่ิมขึน้เป็นความเสีย่งทีช่ดัเจน

ทีส่ดุของโรคสมองเสือ่ม ปกตจิะพบความเสีย่ง

สูงขึ้นภายหลังอายุ 65 ปีไปแล้ว โดยจะพบ  

1 ใน 100 คน ของผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และมี

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น โดยจะพบ

ผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมได้ถึง 1 ใน 2 ถึง 3 คน 

ในผู้ที่มีอายุเกินกว่า 90 ปี ทั้งนี้ความเสี่ยงที่

เพิ่มข้ึนอาจเป็นผลมาจากโรคประจ�าตัวที่มี

เพิ่มขึ้น เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด

สมอง หรือการเสื่อมของเซลล์สมอง กลไก

ของการซ่อมแซมตนเองของร่างกายและการ

เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกัน และผู้หญิง

ก็มีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์สูงกว่าผู้ชาย 

ในส่วนนี้อาจมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

ฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมไปถึงพันธุกรรม

ด้วย 

 ความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้หากคุณมี โรคประจ�าตัว โรค

ต่าง ๆ  ทีม่ผีลต่อการท�างานของหวัใจ ความดนั 

หรือการส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง ล้วนก่อให้

เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อม 

โรคความดันโลหิตสูงและไขมันสูง ที่เกิดขึ้น

กับคนวัยกลางคน โรคเบาหวาน ภาวะอ้วน  

โรคหัวใจ เช่น หวัใจวาย หวัใจเต้นผดิจงัหวะ โรค 

หลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง 

ก็เป็นความเสี่ยงส�าคัญในการเกิดโรคสมอง

เสื่อมจากหลอดเลือดสมองด้วยเช่นกัน

 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เป็นครั้งแรกตอน

สูงอายุหรือมีประวัติเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

มาก่อน ก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคสมอง

เสือ่มเช่นกัน โดยเฉพาะโรคซมึเศร้าทีไ่ม่ได้รบั

การบ�าบดั หรือ อารมณ์เศร้าอาจเป็นอาการน�า 

เริ่มแรกก่อนที่จะมีอาการสมองเสื่อมอื่น ๆ 

ตามมา นอกจากนีอ้บัุตเิหตทุีศ่รีษะ โดยเฉพาะ 

อุบัติเหตุท่ีรุนแรงหรือเกิดซ�้าหลายครั้งอาจ

เกี่ยวกับการเกิดโรคสมองเสื่อมในเวลาต่อมา 

เช่น อาชีพนักมวย เป็นต้น

 นอกจากนี้ อาหาร ที่รับประทานเข้าไป 

บางครั้งไม่ถูกสุขลักษณะ หรือได้สารอาหาร 

ไม่ครบ หรอืกนิจนเกดิคอเลสเตอรอลสูง ท�าให้

เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง ก็เส่ียงต่อการเกิด

ปัญหาโรคหลอดเลือดตีบตัน ซ่ึงก็จะไปเพ่ิม

ความเสี่ยงในการเกิดสมองเสื่อมจากโรค

หลอดเลือดสมอง การสูบบุหรี่ ซึ่งมีผลเสียต่อ 

หัวใจ ปอด และหลอดเลือด โดยเฉพาะ

หลอดเลือดสมอง ก็จะช่วยเพิ่มความเสี่ยง

ของการเกิดโรคสมองเส่ือม สุดท้ายการด่ืม

แอลกอฮอล์ในปริมาณท่ีมาก จะเพิ่มความ

เสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมด้วยเช่นกัน 

แต่ก็มีบางรายงานที่พบว่า การดื่มไวน์แดง

ในปริมาณที่พอเหมาะ คือ 1 แก้วต่อวัน จะ

สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ในผู้ที่ไม่มี

ยีนอะโปลิโปโปรตีน อี 4 ซึ่งเป็นยีนเสี่ยงต่อ

การเกดิโรคอลัไซเมอร์และสมองเส่ือมจากโรค

หลอดเลือดสมองในผู้ที่ไม่มีประวัติครอบครัว

เป็นโรคสมองเสื่อม และผู้ป่วยที่มียีนนี้มักจะ

มีอาการภายหลังอายุ 65 ปี ไปแล้ว

 สิง่ทีอ่าจช่วยป้องกนัโรคสมองเส่ือมได้ 

คือ การออกก�าลังกาย และต้องเป็นการ 

ออกก�าลังกายที่เหมาะสม อย่างการเต้น 

แอโรบิก ครั้งละ 20 - 30 นาที อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 3 - 5 ครั้งอย่างต่อเนื่อง จะช่วย

ลดความเส่ียงของการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ 

การมีกิจกรรมสังคมอย่างสม�่าเสมอ เช่น 

การไปเยีย่มญาต ิการพบปะสังสรรค์กบัเพือ่นฝงู 

ไปดูหนัง ร่วมกิจกรรมกับชมรมต่าง ๆ หรือ

ท�างานเป็นอาสาสมคัรตามก�าลงัทีเ่ราจะท�าได้

ก็ช่วยได้ รวมถึงการมีกิจกรรมที่ใช้สมองอย่าง

สม�่าเสมอ เช่น การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เล่นเกมที่

ใช้สมอง การบริหารสมองแบบนิวโรบิก ก็อาจ

ช่วยป้องกันได้ และอย่าลืมการกินอาหารที่ 

เป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ ภายใต้การสมดลุกนั

ทกุหมู ่กนิผกัสด ผลไม้ แร่ธาตุ และสารป้องกนั

อนุมูลอิสระ เช่น ข้าวกล้อง ผักสีเขียว ผลไม้

ตระกูลเบอรี่ทั้งหลาย ปลาทะเลน�้าลึก และถั่ว

เปลือกแข็ง ที่ส�าคัญตรวจสุขภาพประจ�าทุกปี 

 หากสงสัยว ่าจะมีป ัญหาเป ็นโรค

สมองเสื่อม สอบถามและขอค�าปรึกษาได้ท่ี 

คลินิกสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

สภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2256 5180 ค่ะ
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	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 	 สภากาชาดไทยและ 

คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มุ่งม่ันอย่าง

ต่อเน่ืองที่จะพัฒนาวิธีดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจร	และ

ก�าลังจะด�าเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์บูรณาการวิจัยและ

รักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

เพ่ือมุ่งเน้นการวิจัยนวัตกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบในการ

ดูแลรักษาโรคมะเร็ง	 ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ในการรักษาผู้ป่วย	 

 เนื่องจากโรคมะเร็งเป ็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหน่ึง 

ในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ดังน้ันยุทธศาสตร์ 

ด ้านโรคมะเร็งจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต ่อความก้าวหน้า 

ของประเทศ หนึ่งในโครงการมุ่งเป้า คือ การวิจัยพัฒนาการรักษา 

มะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัด เพื่อการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

ของผู้ป่วยมะเร็งชาวไทย จึงริเร่ิมโครงการวิจัยและพัฒนาการรักษา 

โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีความเสี่ยงสูงด้วยเซลล์นักฆ่า มาตั้งแต่ 

ปี 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านชวีวทิยาศาสตร์ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรอื TCELS

ก้าวแรกสู่ความส�าเร็จ 
ในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วย 
เซลล์นักฆ่า
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โครงการน�าร่องเพื่อศึกษาการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีมี

ความเสี่ยงสูงด้วยเซลล์นักฆ่า มีผู้ป่วยร่วมโครงการ 5 ราย ซึ่งเป็น 

ผู ้ป ่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด ์ ท่ีม ี

ความเสี่ยงสูง โดยได้รับการรักษาด้วยเซลล์นักฆ่าจากผู้บริจาคทั้งหมด 

ซ่ึงนักวิจัยประสบความส�าเร็จในการกระตุ้นและเพิ่มจ�านวนเซลล์

นักฆ่าจากผู้บริจาค ให้มีปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐานส�าหรับ

การใช้เซลล์จริงในผู้ป่วย โดยในปี 2562 จะเร่ิมด�าเนินโครงการ 

ต่อเนื่องเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีมี

ความเสี่ยงสูงด้วยเซลล์นักฆ่าในล�าดับต่อไป

 ส�าหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์  

เป็น 1 ใน 4 ชนิด ของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งแบ่งเป็น 4 ชนิด 

โดยแบ่งเป็นมะเรง็เม็ดเลอืดขาวแบบเฉยีบพลนั และมะเรง็เมด็เลอืดขาว 

แบบเรื้อรัง และแบ่งย่อยตามชนิดของเซลล์ออกเป็นชนิดลิมฟอยด ์

และชนิดมัยอิลอยด์ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ 

เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่ 

การรักษามาตรฐานประกอบไปด้วย การให้ยาเคมีบ�าบัด และ 

การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยที่มีความเส่ียงสูงที่โรคกลับเป็นซ�้า 

อย่างไรก็ตามมีผู ้ป ่วยส่วนหนึ่งที่มีโรคกลับเป็นซ�้าหลังจากการ 

ปลูกถ่ายไขกระดูก และไม่มีทางเลือกอื่นในการรักษา โอกาสที่จะ 

มีชีวิตรอดเกิน 1 ปี หลังจากที่มีโรคกลับมาเป็นซ�้านั้นน้อยมาก จึงมี

การวิจัยและพัฒนาการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบ�าบัด 

โดยการใช้เซลล์นักฆ่าจากผู้บริจาคซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม

โรคถึง 40 - 80% และยังช่วยลดโอกาสการเป็นซ�้า โดยผู้ป่วยทั้งหมด

มีระยะปลอดจากโรค หลังจากหยุดรักษาไปแล้วตั้งแต่ 2 เดือน – 1 ปี 

โดยอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

 การด�าเนินโครงการนี้ จึงถือเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญของการศึกษา 

การรักษาด้วยเซลล์นักฆ่าในผู้ป่วยชาวไทย และมุ่งหวังจะด�าเนิน

โครงการต ่อเนื่องเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษานี้ 

ในผู้ป่วยชาวไทยต่อไป ซึ่งกระบวนการพัฒนายาและเซลล์ต้นแบบ 

มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงจ�าเป็นต้องท�าในสถาบันที่มีความพร้อม

และมีมาตรฐานเชื่อถือได้เท่านั้น ดังที่ทราบกันดีว่า งานนวัตกรรม

ทางการแพทย์เหล่านี้จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์เพื่อให ้

การวิจัยและการพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บ�าบัดต้นแบบ เป็นไปได้ 

อย่างรวดเร็วและราบรื่น ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนแก่กองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ 

มาอย่างต่อเนื่อง 

  เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหน่ึงท่ีไหลเวียนอยู ่ในร่างกาย  

ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวส่วนน้อยของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด โดยจะ

มีอยู่ประมาณ 5 – 10 % ของเม็ดเลือดขาวที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกาย 

มีหน้าที่หลักคือการลาดตระเวนตรวจตราหาเซลล์ที่มีความผิดปกติ 

ทางพันธุกรรม หรือเซลล์อาจเกิดอันตรายภายในร่างกาย เซลล์นักฆ่า 

จะท�าลายเซลล์ผิดปกติดังกล่าวก่อนที่เซลล์เหล่านั้นจะก่อให้เกิด

อันตรายต่อร่างกายหรือพัฒนาไปสู่การเป็นโรคมะเร็ง ด้วยความ

สามารถพิเศษของเซลล์นักฆ่า จึงท�าให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาวิจัย 

ในการน�าเซลล์นักฆ่ามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง โดยสามารถ

กระตุ ้นและเพิ่มจ�านวนเซลล์นักฆ่าภายนอกร่างกายได้ และมี

ประสิทธิภาพในการท�าลายเซลล์มะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

ในมะเร็งหลาย ๆ ชนิด ท�าให้เริ่มมีการศึกษาวิจัยการรักษามะเร็ง 

ด้วยเซลล์นักฆ่า ในผู้ป่วยมะเร็งที่มีโรคกลับเป็นซ�้าหรือไม่ตอบสนอง 

ต่อการรักษามาตรฐาน กระบวนการกระตุ้นและเพิ่มจ�านวนจะท�า

ภายในห้องปฏิบัติการสะอาดปลอดเชื้อพิเศษ ในแบบที่คล้ายกับ 

การผลิตยา

 จากการศึกษาวิจัยการรักษาโรคมะเร็งด ้วยเซลล ์นักฆ ่า 

ในระดับการวิจัยทางคลินิก ในผู้ป่วยโรคมะเร็งท่ีมีโรคกลับเป็นซ�้า 

หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานนั้น พบว่าประสิทธิภาพของ

การรักษามะเร็งด้วยเซลล์นักฆ่าในกลุ่มโรคมะเร็งก้อนท้ังหมดนั้น 

ยังไม่เป็นผลที่น่าพอใจ แต่พบว่าการรักษามะเร็งด้วยเซลล์นักฆ่า  

มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคและป้องกันโรคกลับเป็นซ�้า 

ในมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ โดยเฉพาะการใช้

เซลล์นักฆ่าจากพ่อแม่ พ่ีน้อง หรือลูกท่ีมีสารพันธุกรรมตรงกันเพียง

ครึ่งเดียว

 เมื่อปี 2561 ศูนย์ภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และสาขาโลหิตวิทยา 

ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่ม

Natural Killer Cell 
หรือ เซลล์นักฆ่า 

ส�าหรับผู้ที่ต้องการสมทบทุน 

กองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ ดูรายละเอียดได้ที่ 

facebook : CU Cancer Immunotherapy Fund
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 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรีะวฒัน์ฯ เผยว่า ในส่วนของผูส้ัง่ใช้กญัชา 
ในการรักษาโรคในประเทศไทยอยู่ในระดับรักษาตนเอง คือไม่ใช่แพทย์  
แต่สัง่ใช้กนัเอง ซึง่เกดิจากความต้องการรกัษาชวีติของตนเองหรอืครอบครวั 
ส�าหรับโรคทีใ่ช้กญัชารกัษาได้ ได้แก่ อาการปวด แบ่งเป็นปวดจากระบบ
ประสาทผดิปกต ิและปวดนอกระบบประสาท เช่น ปวดข้อ ปวดหลงั ปวดกระดูก 
อาการเกรง็ บดิ ทีเ่กดิจากสาเหตใุดกต็าม โรคลมชกั โรคสมองเสือ่ม และ 
เรือ่งอารมณ์ ยกเว้นโรคไบโพลาร์ทีใ่ช้กญัชารกัษาไม่ได้ ในส่วนโรคมะเรง็  
ผูป่้วยเมือ่ทราบว่าเป็นโรคนีจ้ะหดหูท่นัท ี ท�าให้กนิไม่ได้นอนไม่หลบั มะเรง็ 
กย็ิง่ลกุลาม เราสามารถใช้กญัชารกัษาคณุภาพชวีติตัง้แต่ระยะทีห่นึง่ ส่วน
ระยะสุดท้าย จะท�าให้ผู้ป่วยส่ังเสียครอบครัวได้ เสียชีวิตโดยไม่ทรมาน  
บางรายใช้แล้วมะเรง็บางชนดิยบุลง หรอืหยดุการแพร่กระจายได้ ผมไม่ปฏเิสธ
หรือสนับสนุนว่า กัญชาช่วยเร่ืองมะเร็งได้ แต่กัญชาจะช่วยได้ในบางราย  
บางระยะ แต่ไม่ใช่ทุกคน และขอยืนยันว่าการรักษาต้องควบรวมท้ังการ
รักษาด้วยยาแผนปัจจบุนัและกญัชา ห้ามทิง้อย่างใดอย่างหนึง่
 นอกจากนี ้ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม รองอธกิารบดี
ด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีการใช้กัญชา 
ในทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการรบัรองทางกฎหมายอย่างสมบรูณ์ 35 ประเทศ 
รับรองบางส่วน 14 ประเทศ และประเทศอาเซยีนทีก่�าลงัด�าเนนิการเรือ่งนี้ 
คือ ไทย และฟิลปิปินส์ ส่วนอกี 100 กว่าประเทศ ยงัถอืว่าผดิกฎหมายอยู่ 
แสดงว่ายังมีประเด็นเชิงวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สังคม และการบริหาร
จดัการทีต้่องคิดรอบคอบ หลกัฐานเชงิประจกัษ์ทางการแพทย์ว่ารกัษาโรคได้ 
มีแน่นอน แต่เราต้องไม่งมงายว่ารักษาได้ทุกโรค เป็นสิ่งที่สังคมต้องระวัง 
อย่างรนุแรง ซ่ึงกรมการแพทย์เพิง่ออกนโยบายเชงิสขุภาพว่า ควรใช้สาร CBD 
ทีส่กัดจากกญัชาอย่างไรบ้าง 
หากจะใช้กญัชาในทางการแพทย์มปีระเดน็ทีต้่องถกกนัให้ชดัเจนคอื 
1.  โรคใดทีไ่ด้ผลชดัเจน 
2.  ความปลอดภัยทางวิชาการ เพราะแม้แต่พาราเซตามอลก็ยังท�าให้ 
 คนทีแ่พ้เสยีชวีติได้ 
3. คณุภาพของสารสกดัจากกญัชา ว่าสกดัถกูวธิหีรอืมสีารปนเป้ือนหรอืไม่ 
4. การเข้าถึงอย่างเป็นระบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายสุดท้าย 
 ของการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ก็เหมือนยารักษาโรคทุกชนิด คือ  
 ท�าอย่างไรให้ผูป่้วยทีจ่�าเป็น เข้าถงึยาได้เรว็ทีส่ดุ ถกูต้อง ปลอดภยัทีส่ดุ  
 จงึต้องมุง่เน้นเรือ่งหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ประสทิธภิาพ ความปลอดภยั และ 
 ใช้อย่างมสีติ

	 เม่ือไม่นานมาน้ี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้จัดเวทีเสวนา	 เร่ือง	 กัญชา	 

เพ่ือเยยีวยาสขุภาพ	โดยมีวทิยากรผูท้รงคุณวฒุมิาร่วมเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ 

ในประเด็นการน�ากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์	 ท่ีก�าลังอยู่ในความสนใจของสังคม	 

โดยมี	ศาสตราจารย์	นายแพทย์ธรีะวฒัน์	เหมะจฑุา	หวัหน้าศนูย์วทิยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่	 

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมเสวนา

ประโยชน์ของน�้ำมันกัญชำ 
ข้อควรรู้ส�ำหรับผู้ใช้ทำงกำรแพทย์ 
 มหีน่วยงานหลายแห่งทีท่ดลองปลกูกัญชาเพือ่ผลติเป็นสารสกัด
น�า้มนั องค์การเภสชักรรมเป็นหนึง่ในนัน้ ได้เปิดเผยว่า ต้นกญัชาเกรด
ทางการแพทย์ 140 ต้น ทีเ่ริม่ปลกูเมือ่เดือนกุมภาพนัธ์ ภายใต้โครงการ
ผลติสารสกดักญัชาต้นแบบทางการแพทย์ ออกดอกแล้ว ใช้เวลาอกีระยะ
จงึจะเริม่ผลติสารสกดัน�า้มนักญัชาชนดิหยดใต้ลิน้ได้ และน�าน�า้มนักญัชา
ทีผ่ลติได้ไปใช้ในการวิจยัทดสอบทางคลนิกิกบัผูป่้วยชดุแรก 2,500 ขวด 
ในช่วงปลายเดอืนกรกฎาคมนี้
 นอกจากองค์การเภสัชกรรมแล้ว ยงัมหีน่วยงานอ่ืน อย่างกรมแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัหลายแห่ง 
ร่วมมอืผลิตกบักลุม่ผลติกญัชาเช่นกัน ส�าหรบัผูป่้วยทีเ่คยใช้และจ�าเป็นต้อง
ใช้กญัชาในทางการแพทย์ ซึง่ได้มกีารยืน่จดแจ้งภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม  
ทีผ่่านมา ในระหว่างทีอ่งค์การเภสชักรรมก�าลงัผลติออกมาเพือ่ใช้จ่ายยาให้แก่ 
ผูป่้วย ข้อมลูการลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์จะถกูส่งต่อไปยงัองค์การอาหารและยา 
โดยการขึ้นทะเบียนนี้ช่วยเพิ่มช่องทางในการรักษาให้ผู้ป่วยทั้งท่ีใช้กัญชา 
อยูแ่ล้ว และยงัไม่ได้ใช้แต่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้ในอนาคต ข้อมลูทีร่วบรวมได้ 
จากการรับจดแจ้งจะเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชา 
ปริมาณที่ต้องใช้ รวมทั้งชนิดของโรค ว่าผู้ป่วยใช้กัญชาเพื่อรักษาอาการใด 
ซึ่งการลงทะเบียนส่วนนี้ “ถือว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าขณะนี้มี
ปัญหาสขุภาพ” นัน่เอง

สำรสกัดกัญชำใช้ทำงกำรแพทย์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. ประโยชน์ในการรักษา ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนชัดเจน ได้แก่  
ภาวะคลืน่ไส้อาเจยีนในผูป่้วยทีไ่ด้รบัยาเคมบี�าบัด โรคลมชกัทีร่กัษายาก ภาวะ
กล้ามเนือ้หดเกรง็ในผูป่้วยปลอกประสาทเสือ่มแข็ง และภาวะปวดประสาทที่
รกัษาแล้วไม่ได้ผล
2. ประโยชน์ในการควบคุมอาการ แต่ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน
ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผล ได้แก่ โรคพาร์กินสัน  
อลัไซเมอร์ โรควติกกงัวลทัว่ไป ผูป่้วยทีต้่องดแูลแบบประคบัประคอง และ 
ผูป่้วยมะเรง็ระยะสดุท้าย
3. ประโยชน์ในการรกัษาแต่ยงัขาดข้อมลูจากงานวจิยัสนบัสนนุท่ีชดัเจน
เพยีงพอ ได้แก่ การรกัษามะเรง็ชนดิต่าง ๆ
 การน�าสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ จ�าเป็นต้องค�านึงถึง
ประสทิธผิลและความปลอดภยัเป็นส�าคญั  เพือ่ให้ผูป่้วยได้รบัประโยชน์สงูสุด 

ประโยชน์จากกัญชา
ทางการแพทย์
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เ ล่าเรื่อง/เที่ยวไปกับกาชาด

สัญลักษณ์ ฟ้าใหม่ ตอน

QR ศรัทธาแห่งความดี (ต่อ)8
	 สวัสดีครับคุณผู้อ่าน	 สนองโอฐฯ	 ฉบับน้ีจะมาบอกเล่าถึงเร่ืองที่ค้างไว้จากฉบับท่ีแล้ว	 ในการน�าศิลปะไอทีกับ 

การท�าความดีของคนเรามาปรับรวมด้วยกัน	 เพียงแค่ใช้มือถือสแกนด้วยกล้อง	 หรือ	 application	 ท่ีสามารถใช้สแกน

ได้	 ส่องไปท่ีรูปของบาร์โค้ดที่ปรากฎอยู่ในหนังสือ	 ก็สามารถท�าธุรกรรมศรัทธาแห่งความดีได้เพียงปลายน้ิวสัมผัส	 

ยังมีเร่ืองของการบริจาคเงินออนไลน์	การขอใบเสร็จรับเงิน	และการสมัครจิตอาสาออนไลน์	ขอเชิญสัมผัสศาสตร์ท่ีเป็น

ศิลปะไอทีได้ดั่งจินตนาการ	

การบริจาคเงินออนไลน์ 

การขอใบเสร็จรับเงิน 

สมัครเป็นจิตอาสา 
มูลนิธิอาสา

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

1.  น�ามือถือสแกนไปที่ QR CODE จะปรากฏแบบฟอร์มการบริจาคเงินออนไลน์ 
 ผ่าน rabbit line pay ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 
2.  กดเลือกปุ่ม Donation
3. กดเลือกปุ่ม สภากาชาดไทย และเลือกโครงการที่ต้องการ
4. กดเลือกปุ่มบริจาค (Make Donation) เพื่อยืนยันการบริจาค
5.  กดเลือกปุ่มจ่ายเงิน (Pay)
6.  เมื่อบริจาคส�าเร็จจะมีข้อความส่งมาจาก Rabbit LINE Pay Team 
7. ทาง rabbit line pay จะน�าส่งข้อมูลของท่านให้ทางส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  
 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินแล้วท�าการจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปยังที่อยู่ของผู้บริจาคตามที่ได้ระบุไว้

1. น�ามอืถอืสแกนไปที ่QR CODE จะปรากฏแบบฟอร์มการตดิต่อขอรบัใบเสร็จรบัเงนิ ของส�านกังาน
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย 
2. กรอกรายละเอียดข้อมูล และ upload หลักฐานในการบริจาคเงินให้เรียบร้อย
3. กดปุ่ม summit เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการขอรับใบเสร็จรับเงิน 
หมายเหตุ : การออกใบเสร็จรับเงินน้ีเป็นของส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ในการขอ 
ใบเสร็จรับเงินกรุณาตรวจเช็คว่าโครงการที่บริจาคเงินเป็นของส�านักงานจัดหารายได้ดูแลหรือไม่ 
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่โทร.  0 2256 4440 – 3 

1. น�ามือถือสแกนไปที่ QR CODE จะปรากฏแบบฟอร์มอาสาสมัคร 
 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
3.  เตรียมส�าเนาบัตรประชาชน เพื่อ up load ลงในแบบฟอร์มจิตอาสา 
4.  เลือกปุ่ม send now 

  หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ศูนย์บริการข้อมูล 1664 สร้าง QR CODE ศรัทธา
แห่งความดีเพิ่มเติม ก็บอกกล่าวกันได้ครับ เราน้อมน�าท�าตามท่านผู้อ่านเพื่อให้สังคมและประเทศ
ของเราได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดไป 

โดย นายณัฐพงษ์ นัท ซิตี้ ลีเลิศชายมนตรี 
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QR ศรัทธาแห่งความดี (ต่อ)

ปีนเขา เที่ยวป่า 
@ ศูนย์ราชการุณย์ฯ

	 		 ถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวและกิจกรรมท่ีต้องท�าควบคู่กันไป	ท�าให้นึกถึงการปีนเขา	ซ่ึงเร่ืองราว 

การปีนเขาท่ีจะน�ามาบอกเล่ากับคุณผู้อ่านในวันนี้	เป็นการปีนเขาแบบเด็ก	ๆ	ที่เรียกว่า	ปีนไป	คุยไป	

สังเกตธรรมชาติรอบตัวไป	 เพราะท่ีน่ีเป็นยอดเขาเล็ก	 ๆ	 อยู่ตรงข้ามกับเทือกเขาบรรทัดท่ีสูงใหญ่	

เหยียดตัวยาวเป็นแนวร้ัวกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา	ณ	 บริเวณบ้านเขาล้าน	 ต�าบลไม้รูด	

อ�าเภอคลองใหญ่	จังหวัดตราด	

 เกริ่นมายืดยาว เข้าเรื่องเลยละกัน ยอดเขาเล็ก ๆ นี้เรียกว่า  
เขาล้าน ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน 
จังหวัดตราด ที่นี่จะมีกิจกรรมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
มาเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลอยู่เป็นประจ�า การเดินป่า ปีน
เขา เดนิทางไกล จงึเป็นเรือ่งปกตทิีมั่กเกดิขึน้ แต่เป็นความภาคภมูใิจ
ของบุคลากรในศูนย์ราชการุณย์ฯ ท่ีได้ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าบน 
เขาล้าน ให้คงความอดุมสมบรูณ์อยู ่เมือ่น้อง ๆ  เยาวชนเดนิขึน้ไปจาก
จดุเริม่ต้นจะเป็นช่วงท่ีชนัและลืน่ ซึง่หากเป็นช่วงหน้าฝนกจ็ะล่ืนด้วย
ความช้ืนแฉะ และอาจจะมเีลอะเทอะรวมอยูด้่วยนดิหน่อย แต่ถ้าเป็น
หน้าร้อนกต้็องระวงัการลืน่จากเศษใบไม้ทีร่่วงหล่นอยูต่ามรายทางเดนิ 
แต่ก็ไม่ได้อันตรายมากนัก เพราะจะมีเชือกท่ีเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ท�าไว้
ให้เกาะพยุงตัวเดินไต่เขาขึ้นไป ช่วงนี้แหละจะเหนื่อยหน่อย หายใจ
หอบถี่ กว่าจะขึ้นไปถึงจุดที่เรียกว่า ยืนทรงตัวได้ ระยะทางช่วง 
เหนื่อยหอบนี้ก็แค่ 20 เมตรเอง

 อยากจะบอกว่า มาปีนเขาที่เขาล้านน้ี สิ่งที่ต้องระวัง คือ ยุง  
มากันมาก มากันชุมจริง ๆ เรียกว่า รุมกัดเลยก็ได้นะ ดังนั้นถ้าจะ 
ให้ดี ก่อนขึ้นเขาก็ฉีดยาป้องกันที่ผิวหนังตามแขน ขา หน้า ไว้ก่อน
ก็จะดีกว่าเดินไปบริจาคเลือดไป ลงมาถึงตีนเขาเนื้อตัวเต็มไปด้วย 
จุดแดง เพราะโดนลอบกัด (จากยุง) แต่น้อง ๆ เด็ก ๆ บางคนเขาจะ
เตรียมพร้อมด้วยการใส่เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ  
อันนี้ก็ป้องกันได้เหมือนกันนะ และพอข้ึนไปในจุดที่เรียกว่าทรงตัว
ให้ตั้งตรงได้ กไ็ม่ต้องกลัวหลงนะ เพราะทางเดินจะมีสัญลักษณ์ที่ท�า
บอกไว้ให้เดินตามทาง หรือถ้าเป็นคนช่างสังเกตก็จะเห็นว่า มันจะ 
มีทางเดินเล็ก ๆ ให้เราเดินตามไปได้ ระหว่างข้างทางก็มีต้นไม้
ให้ศึกษามากกว่า 41 ชนิด อาทิ ต้นกฤษณา ยางแดง ยางขาว  
โกงกางป่า สนสามใบ เสม็ดแดง เลือดควาย มะซาง ชะมวงช้าง  
คอเหี้ย มะเดื่อ มะกอกลิง ตะเคียนทราย 
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  เวลาเด็ก ๆ เขาเดินกัน เขาจะพูดคุยกันไป ชี้ชมให้ดูนก ดูสัตว์เล็ก 
สตัว์น้อย กิง้ก่า ก้ิงกือภเูขา ทีต่วัออกจะใหญ่สักหน่อย บางทโีชคดกีจ็ะได้
เหน็นกเงอืกด้วยค่ะ สนกุสนานกนัจนลมืความเหนือ่ย จะมคีดเค้ียวบ้าง 
ข้ามและรอดต้นไม้ท่ีหักมาขวางทางบ้าง ก็เป็นอุปสรรคที่เต็มไปด้วย 
ความท้าทาย ระวังอยูน่ดิกต็รงซุม้ไผ่ ทีบ่างครัง้มนักโ็น้มล�าต้นลงมาต�า่ 
ชนิดท่ีเราเดินไม่ได้ ต้องใช้วิธีคลานเข่า มุดกันออกมา ซ่ึงตรงนี้ 
เด็ก ๆ สบายมาก ผู้ใหญ่ก็จะล�าบากนิดหน่อย แต่จะบอกว่าช่วงที่ 
มุดซุ้มไผ่นี่ล่ะ ที่ยุงจะมารุมกันกินเลือดเราแบบสนุกสนานเลย มาถึง
ตรงนี้ตัองรีบมุด รีบคลานออกมา ไม่เช่นนั้นจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะ
ของยุงทันที
 ถามว่าปีนเขาล้าน มช่ีวงหวาดเสยีวอนัตรายไหม ก็มนีะ แต่ไม่ถงึกบั
น่ากลวัมาก กผ่็านรอดพ้นกนัมาได้ทกุคน อาจจะมีลืน่ไถลกนับ้าง กเ็ป็น
เรื่องสนุกสนานกันไป เม่ือหลุดจากซุ้มไผ่มาจะเป็นลานหินที่มองเห็น 
ทะเลอ่าวไทย สวยงาม สุดลูกหูลูกตา ลมเย็น สบาย ยืนโพสท่า 
ถ่ายภาพกันได้ 180 องศาเลยทีเดียว ตรงน้ีส่วนใหญ่จะหยุดพักกัน
นานหน่อย เพ่ือถ่ายภาพและดื่มด�่ากับความสวยงาม ก่อนจะค่อย ๆ 
เดินไต่ผาที่เต็มไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ลงไปยังชายทะเล (ที่เดินเล่น
ไม่ได้เพราะแถวนี้เป็นน�้าลึก มีเน้ือที่เป็นทรายให้เดินแค่เลาะเพื่อขึ้น
ไปยังเขาที่จะปีนกลับไปลงอีกฝั่ง) ช่วงนี้ก็อาจจะค่อย ๆ เตาะแตะ ๆ  
ไต่กันลงมา เดินบ้าง ถัดตัวบ้าง ตามสภาพของแต่ละคน แล้วก็ค่อย 

ปีนขึ้นไปแบบทางชันระยะส้ัน ๆ อีกเล็กน้อยพอให้เหน่ือยหอบ  
ก่อนจะเดินเรียงตัวเลาะ เรียกว่าอะไรดี ชายเขาได้ไหม ซึ่งจะต้องเดิน
อย่างระวัง เพราะขวามือของคุณถ้าย่ืนแขนออกไปสุดแขนก็ว่างเปล่า  
ไม่มีอะไรให้ยึดเกาะ (ที่บอกว่ามันจะเสียวก็มีตรงนี้ด้วยล่ะ) ก่อนที่จะ 
เดินไต่บันไดลงไปยังด้านล่างที่เป็นลาน ฮ. และชายหาด ซึ่งถือ
เป็นเส้นชัยของการปีนเขาล้านในคร้ังนี้ รวมระยะทางที่เราเดินทาง 
ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ ๆ พร้อมระยะทาง 1,050 เมตร ซึ่งก็
ท�าให้หัวใจท�างาน สูบฉีดได้ดีเลยทีเดียว ทั้งนี้และทั้งนั้นการปีนเขา 
ของเด็ก ๆ จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ใหญ่ หรือเจ้าหน้าท่ี
ของศูนย์ฯ เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ไปกันเองตามล�าพัง เพราะอาจจะ
เกิดอันตรายได้ แต่รับรองว่า การมาเที่ยวป่า ปีนเขาที่เขาล้าน ของ 
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด จะเป็นการ 
ซ้อมปีนเขาย่อย ๆ ที่เรียกความตื่นเต้นให้กับคุณได้ไม่น้อยเลย 
ทีเดียว และที่นี่ไม่ได้มีความสนุกแค่การปีนเขาเท่านั้น หาดทรายสวย 
น�้าทะเลใส ยังรอคุณให้ไปสัมผัส พร้อมกับประวัติศาสตร์อันน่าท่ึงท่ี
เมือ่ได้รูแ้ล้วจะพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า ภมูใิจทีไ่ด้เกดิมาเป็นคนไทยค่ะ

 สนใจจะไปสัมผัสบรรยากาศปีนเขา ติดต่อส�ารองที่พัก ได้ที่ 
โทร. 0 3952 1838, 0 3950 1015, 08 1926 2803, 08 9769 2475
โทรสาร. 0 3952 1621 ตลอด 24 ชั่วโมงนะคะ
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ปกิณกะ สาระน่ารู้
สมาร์ตโฮม 
ภาพฝันที่กลายเป็นจริง
	 เม่ือปีที่ผ่านมา	เราถูกปลูกฝังความคิดท่ีว่า	การจะท�าให้บ้านกลายเป็นสมาร์ตโฮม	

จะต้องเร่ิมต้นกันที่การหาล�าโพงอัจฉริยะอย่าง	Google	Home	มาใช้งาน	จึงจะใช้เสียง

สั่งงานอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ในบ้าน	(ที่รองรับ)	ได้	แต่พอมาปีนี้ทุกอย่างเปล่ียนไปแล้ว	

เพราะอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ในบ้านพร้อมจะท�าการเช่ือมต่อ	และสั่งงานกันเอง

ได้แล้ว

 จะดขีนาดไหนถ้าเราสามารถสัง่งานและควบคมุเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
ภายในบ้านหลากหลายประเภท โดยสามารถควบคุมผ่านทีวี  
สมาร์ตโฟน หรือแม้แต่ตู้เย็นของเราเอง ซึ่งการสลับใช้งานระหว่าง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท�าได้อย่างอิสระ

 สมาร์ตโฮมเริม่กนัตัง้แต่ประตบู้าน แน่นอนว่าอกีหน่อยประตู
ของบ้านทกุหลงั จะต้องเป็นประตทูีใ่ช้การสแกนลายนิว้มอื ซึง่ข้อมลู
ส่วนตัวอย่างลายนิ้วมือนั้น จะไม่ได้เป็นแค่การปลดล็อกประตูเพียง
อย่างเดียว แต่มันจะรวมถึงข้อมูลของพฤติกรรมของคน ๆ นั้นด้วย 
 ทันทีที่ท�าการสแกนลายนิ้วมือ ก็จะรู้ว่าใครก�าลังเข้ามาในบ้าน 
คนคนนีช้อบแสงไฟแบบไหน ชอบเปิดแอร์ด้วยความเยน็และความแรง 
ขนาดไหน ชอบฟังเพลงหรือชอบดูหนังอะไร จึงไม่น่าแปลกใจที่
เพลงโปรดหรือช่องกีฬาจะถูกเปิดทันทีที่คุณเดินผ่านประตูบ้าน 
เข้ามา เรียกได้ว่าเจ้าของบ้านเป็นคนแบบไหน Smart Home จะ
ปรับเปลี่ยนรอกันเลยทีเดียว

 Family Hub จะแทรกอยู่ในทุกพื้นที่ของบ้าน ด้วยความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีจากนีไ้ปทกุ ๆ  อปุกรณ์ในบ้านล้วนท�าหน้าทีน่ี้ 
ได้ทั้งสิ้น ตู ้เย็นเจเนอเรชั่นใหม่ถูกพัฒนาให้มีหน้าจอ เตาอบที่
พร้อมให้คุณสั่งงานด้วยเสียง ให้ตั้งเวลาเตาอบล่วงหน้าหรือค้นหา 
สูตรอาหาร แน่นอนว่าเครื่องเสียงและทีวีจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่
พร้อมส�าหรับการเป็น Family Hub มากที่สุดในตอนนี้

 ตู้เย็นที่สามารถแนะน�าพื้นที่การเก็บอาหารที่ดีที่สุดให้คุณ 
ด้วยความสามารถใหม่ของตู้เย็น มันสามารถคิดวิเคราะหไ์ด้เองโดย
อัตโนมัติ และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน ตู้เย็นสามารถจดจ�า
ประเภทอาหาร และให้ค�าแนะน�าในการจัดเก็บและส�ารองอาหาร
ในตู้เย็นได้ โดยกล้องที่ติดตั้งภายในตู้เย็นจะจดจ�าชนิดของผักและ
ผลไม้มากกว่า 60 ชนิด มันพร้อมจะแนะน�าต�าแหน่งการจัดเก็บที่ดี
ทีสุ่ดผ่านทางหน้าจอของตู้เยน็ จงึช่วยให้การเกบ็อาหารเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม สามารถเก็บความสดไว้ได้นานข้ึน และลด 
การทิ้งของเสียให้น้อยลง

 ครัวสมัยใหม่ ไม่ต้องมีหน้าจอก็สั่งงานได้ เพราะอีกไม่นาน 
ห้องครัวจะมีการใช ้โปรเจ็กเตอร ์แทน สามารถฉายจอภาพ 
อนิเทอร์เฟซแบบเสมอืนจรงิบนเคาน์เตอร์ครวั มาพร้อมเซน็เซอร์ 3 มติิ 
ทีจ่ะจบัการเคลือ่นไหวของมอืคณุ สามารถใช้มอืสมัผสัทีจ่อเสมือนที่ 
ถกูฉายออกมาเพือ่ออกค�าสัง่ท�างาน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสตูรอาหาร
ออนไลน์ หรอืจะโทรคยุกับคนทีค่ณุรกัระหว่างท�าอาหาร เจอหน้าจอ
บนอากาศแบบนี้ ต่อให้นิ้วมือเลอะเทอะขนาดไหนก็เอาอยู่

 เคร่ืองซักผ้าท่ีช่วยบริหารเวลาให้กับคุณ คุณเชื่อไหมว่า 
เราก�าลังจะต่อรองกับเครือ่งซกัผ้าของเราเองได้ แน่นอน มันรบัค�าสัง่เสยีง 
ได้ด้วย คณุสามารถควบคมุคณุสมบตัอัิจฉริยะต่าง ๆ  ของเครือ่งซกัผ้า 
ขอค�าแนะน�าส�าหรับรอบการซักผ้าที่เหมาะสมที่สุด ก�าหนดรอบซัก
เพ่ือให้เสร็จตามเวลาที่ต้องการ หรือสร้างความสะดวกสบายด้วย
การเชื่อมต่อกับระบบอบผ้าอัตโนมัติ เมื่อท�าการซักเสร็จสิ้น จากน้ี
ไปการซักผ้าก็จะไม่ใช่เร่ืองน่าเบื่ออีกต่อไปแล้ว คุณจะจัดการเวลา
ในชีวิตของคุณได้ดีขึ้น

 ปลอดภัยด้วยระบบวิเคราะห์ภาพของไฟและควันไฟ ระบบ
เซ็นเซอร์วัดความร้อนกับควันไฟจะกลายเป็นเรื่องล้าสมัยทันที เมื่อ
กล้องรักษาความปลอดภัยในบ้านยึดงานเหล่านี้ไปท�าทั้งหมด ด้วย
ระบบอัจฉริยะในการวิเคราะห์ภาพ ท�าให้สามารถตรวจจับไฟและ
ควนัไฟได้ภายในเวลาไม่กีว่นิาท ีซึง่เรว็กว่าเซน็เซอร์ของระบบตรวจจบั 
ความร้อนและควนั ท�าให้การแจ้งเตอืนสามารถท�าได้เร็วกว่า ช่วยลด 
ความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินได้มากกว่าระบบแบบเดิม ๆ 
ยังไม่รวมระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ ภายในบ้าน 
หากมีอะไรแปลกปลอมระบบก็จะท�าการแจ้งเตือนเจ้าของบ้านทาง 
ช่องทางออนไลน์ทั้งหมดได้
 ทั้งหมดที่น�ามาบอกกล่าวกันนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน มันเกิดขึ้น 
จริงแล้ว บางอย่างก�าลังจะผลิตออกขาย บางอย่างยังเป็นตัว
ต้นแบบ แต่อกีไม่นานเกนิรอมนัจะเข้ามาอยูใ่นบ้านของคณุแน่นอน 

ข้อมูลจาก นิตยสาร rabbit today
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ศรัทธาเพื่อกาชาด

บริจาคเงินตั้งทุนให้สภากาชาดไทย

บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ

สมทบทุน “ถาวรธนสาร”  

  นางสาวสมภักตร์ ถาวรธนสาร 5,000,000.00 บาท 

สมทบทุน “พระยาสุนทรลิขิต และคุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต (โปตระนันทน์)” 
 
   นายณพวุฒิ บุญศิริ 3,300,000.00  บาท
   นาวาอากาศเอกหญิง พัชรินทร์ บุญศิริ  2,000,000.00  บาท

สมทบทุน  “สมศรี สมลือชาชัย” 
   นางง่วนจิง แซ่ลิ้ม  2,460,000.00  บาท
 

ตั้งทุน “พิพัฒน์ชัย - เทียบ”  มีวัตถุประสงค์เพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์  

	  นางสาววารี กงประเวชนนท์  120,000.00  บาท 
 

ตั้งทุน  “คุณวีระวรรณ สุทธพงษ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล
พระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์  

	  นายวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ 100,000.00  บาท 

ตั้งทุน “สรนันท์ พรรณเชษฐ์ และบุตร” เก็บดอกผลเพื่อใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
มีเงื่อนไขสามารถใช้เงินต้นได้ (โดยต้องมีเงินต้นคงเหลือหนึ่งแสนบาท) 

	  นายสรนันท์ พรรณเชษฐ์ 100,000.00 บาท

โครงการกองทุนอาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
	  นางสาวลักษณา รัตนศิริวิไล  1,000,000.00  บาท 
	  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์พิชัย บุณยะรัตเวช    500,000.00 บาท        
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บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ

ศรัทธาเพื่อกาชาด

สมทบการก่อสร้างและซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

	  นายแพทย์เอกวรรณ ชันซื่อ 4,444,444.00 บาท
	  นายภัคพล งามลักษณ์  1,500,000.00 บาท
	  นายสมาน ไวทยะมงคล  1,000,559.99 บาท
	  นางวิมลรัตน์ ชินเวชกิจมงคล 1,000,000.00 บาท
	  นางวารี พลไพศาล  1,000,000.00 บาท
	  นายไพท์ทวี สุพรรณธะริดา   1,000,000.00 บาท
	  นางสาวพฤชสุดา สุพรรณธะริดา  1,000,000.00 บาท
	  นางสาวตรีหทัย สุพรรณธะริดา  1,000,000.00 บาท
	  นายชนาวีร์ สุพรรณธะริดา  1,000,000.00 บาท
	  นายมนตรี เถาสุวรรณ์  1,000,000.00 บาท
	  นางวรรณี ตติยกวี  1,000,000.00 บาท 
	  นายไพศาล วนิชจักร์วงศ์  1,000,000.00 บาท
	  นางสาลี่วัลย์ วนิชจักร์วงศ์  1,000,000.00 บาท
	  นายพรชัย วงศ์ประเสริฐผล  1,000,000.00 บาท
	  นายวีระศักดิ์ สุทธพงษ์  1,000,000.00 บาท
	  นายเมธ นางบังอร และนางสาวชมพูนุ ศตวุฒิ  1,000,000.00 บาท
	  นายชัยโรจน์ นางดนุชา และนางสาวพลอยชุดา คุณพนิชกิจ  1,000,000.00 บาท
	  บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ปทท) จ�ากัด   600,000.00  บาท
	  บริษัท เอส เอส ที จ�ากัด   550,000.00  บาท
	  นายภัคพล งามลักษณ์   500,000.00  บาท
	  นายยืนยงค์ รัถการโกวิท  500,000.00  บาท

สมทบสร้างและซื้อเครื่องมือแพทย์ให้อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  

	  นางสุภวรรณ ล�่าซ�า นายสุภปรัชณ์ และนางสาวธนิกา ปันยารชุน  3,000,000.00 บาท
	  นางสายใจ เผชิญชัยกิจ  2,000,000.00 บาท
	  นางสาวหัทยา ฉันทภักดี และนายพรอภิวัฒน์ ปัณณวชิรโชติ  1,000,000.00 บาท
	  นางลดาวัลย์ ชนะสัตรู  1,000,000.00 บาท
	  นางสาวอรุณี พานิชภักดี  1,000,000.00 บาท
	  นางสาวมณฑา บุญส่ง  1,000,000.00 บาท
	  นายวินัย บุญส่ง  1,000,000.00 บาท
	  นางวิภากร ทานตะวิรยะ  1,000,000.00 บาท
	  นางปราณี กุนธร  1,000,000.00 บาท
	   เจ้าหน้าที่และอาสากาชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ  1,000,000.00 บาท 
	  นางอ�าไพศรี จุฬาวไลวงศ์   600,000.00 บาท
	  นางศิริมา ลีวิสุทธิกุล   501,000.00 บาท
	  บริษัท ศรีราชากิจการยางและบริการ จ�ากัด   500,000.00 บาท
	  นางบุญตา สุนทรเจริญ   500,000.00 บาท



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

 สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิกสนองโอฐฯ ทุกท่าน เชื่อว่าฉบับท่ี 220 น้ี คงเป็นอีกฉบับที่หลายท่านคงเก็บไว้เป็นหนังสือสุดหวง ด้วย 

หน้าปกที่สวยงามและทรงคุณค่า นั่นเพราะสนองโอฐฯ ฉบับนี้ ได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันของสมเด็จ 

พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีผูท้รงเป็นทีร่กัยิง่ของปวงชนชาวไทย มาเป็นภาพปก เนือ่งในโอกาส

ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

 ส�าหรับเนื้อหาด้านสุขภาพ ฉบับน้ีมีความส�าเร็จของแพทย์ไทยคนแรก ศ.กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ในความส�าเร็จด้านการพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย... หรือแม้แต่ 

ความส�าเร็จในการผ่าตดัเปลีย่นกระจกตา ท่ีด�าเนนิการช่วยเหลือ สร้างการมองเหน็แก่ผูป่้วยมายาวนานถึง 60 ปี... ท�าอย่างไร เม่ือเป็นกรดไหลย้อน.. . 

พลงังานและสารอาหารต่อ 1 มือ้ ท่ีเหมาะสมกบัตวัเรา... รวมไปถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าสู่วัยชรา อาทิ ปัญหาพฤติกรรมในภาวะ 

สมองเสื่อมฯ... โรคมะเร็งกับผู้สูงอายุ และข้อมูลที่ก�าลังเป็นประเด็นฮอต เกี่ยวกับประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ 

 นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Application พ้นภัย เพื่อน�าไปสู่การแจ้งเตือนข่าวสาร

ของภัยพิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากร

ส�าหรับช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง... การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด... ที่มาพร้อม ๆ กับวาตภัย และ 10 วิธีรับมือกับสภาพ 

ภูมิอากาศในปัจจุบันเมื่อโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน... ติดตามอ่านได้ในเล่มค่ะ

บทบรรณาธิการ



ภาพในอดีต

สมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยิกาเจ้า
สภานายิกาสภากาชาดสยาม 

เสด็จฯ ไปพระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลสภากาชาดสยาม 

ณ ตึกสุทธาทิพย์ โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม
(ไม่ทราบ วัน เดือน ปี ที่เสด็จพระราชด�าเนิน)

โดย พงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร




