


ากปกจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53”

เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังรอยัล พารากอน ฮอลล์ 
ศนูย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทตู ครัง้ที ่53 ซึง่สภากาชาดไทย ร่วมกบัคณะภรยิาทูต 
และสถานทตูประเทศต่าง ๆ ประจ�าประเทศไทยจดัขึน้ ภายใต้แนวคดิ Giving Love, Spreading Happiness : 
ส่งต่อความรัก เติมเต็มความสุข ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นางดอลจินสุเรน ทีเซนอายุซ ภริยา
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมองโกเลีย รองประธานคณะกรรมการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งท่ี 53  
เฝ้าฯ รับเสด็จ ในปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมออกร้านทั้งสิ้น 58 ประเทศ รายได้จากการจัดงานน�าไปช่วยเหลือเด็ก  
ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท และผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ



สนองโอฐสภากาชาดไทย
วัตถุประสงค์

เผยแพร่กิจการและข่าวสารของสภากาชาดไทย

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล

และการป้องกันโรคแก่ประชาชน

เพิ่มพูนวิทยาการและสารคดีน่ารู้ สร้างเสริมปลูกฝังคุณธรรม 

ความเมตตากรุณาในหมู่ชนร่วมชาติ

นิตยสารเพื่อสุขภาพราย 3 เดือน

ฉบับที่ 223 ประจ�าเดือน มกราคม - มีนาคม 2563

ISSN 0125-5851

ภาพและข่าว 

คณะกรรมการ 2
พระมหากรุณาธิคุณ 3
เหล่ากาชาดจังหวัด 11
ภาพและข่าวกิจกรรม 23
ศรัทธาเพื่อกาชาด 46

รอบรั้วกาชาด

รางวัลสมเด็จพระวันรัต มอบแก่แพทย์ผู้สมควรได้รับการยกย่อง 4
“Plus 1” บริจาคเพิ่ม 1 ครั้ง... เพิ่มโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย 5
31 ปี ครอบครัวหมู่โลหิตพิเศษ 6
เสวนาการเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้าย 7
สัมมนาผลักดันงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยสู่มิติใหม่ 8
คณะผู้แทนสภากาชาดไทยร่วมการประชุม 9
กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

บทความ/สกู๊ปพิเศษ

Green Children’s Day @ สภากาชาดไทย 13
ก้าวสู่ปีที่ 100 กับส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 15
การท�างานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 18
ท�าไมต้องใช้ App พ้นภัย 20

ย้อนอดีต

รถเบ็นซ์พยาบาลพระราชทาน 27

สุขภาพอนามัย

ข้อไหล่ติด 29
การบริหารอย่างง่ายเพื่อป้องกันหัวไหล่ติดเพิ่ม 30
สูงวัยไม่ล้ม 33
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ Covid-19 35
Skullbreaker Challenge เล่นสนุกอาจอันตรายถึงตายได้ 40

เล่าเรื่อง/เที่ยวไปกับกาชาด

ชีวิตใหม่ที่สภากาชาดไทย ตอนที่ 2 part 2 41

ปกิณกะ

ปฏิบัติตามนี้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา 45

สารบัญ
เจ้าของ

สภากาชาดไทย

ที่ปรึกษา
นายแผน วรรณเมธี
นายเตช บุนนาค
นายสวนิต คงสิริ

บรรณาธิการ
นางสาวกรองทอง เพ็ชรวงศ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางศศิธร รัตนประวิตร

กองบรรณาธิการ
นายพงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร
นางเฉลิมรัตน์ น้อยกลาง

นายชิตพล เพ็ญสุภา

ฝ่ายจัดการและสมาชิก
นายวรวุฒิ เกษร

ส�านักงาน
ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร 
ส�านักงานบริหาร สภากาชาดไทย 

1873 ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 1664, 0 2256 4032-6
โทรสาร 0 2255 3727, 0 2251 1621

พิมพ์ที่
บริษัท โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จ�ากัด 

113/13 ซอยวัดสุวรรณคีรี 
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02-884-6671 ถึง 2
Email: publthairedcross@gmail.com

...กาชาดเพื่อทุกคน...

ช่วยมวลชน พ้นทุกข์ภัย



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

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

  

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ดร.อภิชัย จันทรเสน
ศาสตราจารย์กิตตคิณุ นายแพทย์วงศ์กุลพทัธ์ สนทิวงศ์ ณ อยธุยา นายวทิยา เวชชาชีวะ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

คณะกรรมการจัดการ
เลขาธิการสภากาชาดไทย
นายแผน วรรณเมธี
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นายสวนิต คงสิริ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร 
นายจ�านง แสงมหาชัย
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย   
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด  
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
นางขนิษฐา หงสประภาส
ผู้อ�านวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์
ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ
นายอนุวัฒน์ จงยินดี
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ

เหรัญญิกสภากาชาดไทย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้รักษาการ
ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานกลาง 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา   
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา     
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย   
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย  
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด  
ศาสตราจารย์กิตตคิณุ นายแพทย์ด�ารง เหรยีญประยรู
ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง  
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ผู้อ�านวยการศูนย์ดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
ผูอ้�านวยการส�านกับรหิารความเส่ียงและควบคุมภายใน
นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
นายเตช บุนนาค
ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลงั 
นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย และใช้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

พระมหากรุณาธิคุณ

กองกิจการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 81,213,000 บาท

รายละ 30,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 - นายณรงค์ โชคชัยณรงค์
รายละ 10,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 - นายวรรณะ และนางสุพราหมณี ธรรมศิวาศักติ
รายละ 2,500,000.00 บาท จ�านวน 2 ราย
 - นางอัจฉรา อิฐสถิตไพศาล  - มูลนิธิถนั่น – นพคุณ พิศาลบุตร อนุสรณ์
รายละ 2,000,000.00 บาท จ�านวน 4 ราย
 - ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ภิรมย์ภักดี - นางนภัสสร บวรประภัศร์  
 - นายธนิตศักดิ์ อภิสิทธิ์อมรกุล  - นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
รายละ 1,500,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 - นางสาวจันทิรา พรประเสริฐผล
รายละ 1,040,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 - นางมาลีวรรณ มหิทธิวาณิชชา
รายละ 1,000,000.00 บาท จ�านวน 15 ราย
 - นางนิภา กุลธวัชวิชัย  - นางนุสรา รุนส�าราญ
 - นางมันทนา พิสิษฐเกษม  - นางวิภา กนกากร
 - นางสาวเพชรรินทร์ รุ่งโรจน์ธนกุล  - นางสาวศศิณา ปรัชญ์ชัยยะนันท์
 - นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล
 - นางอารีรัตน์ มีอ�าพล นางภัทรพร วรทรัพย์ และนางศศิวิมล มีอ�าพล
 - นายกฤตย์ รัตนรักษ์  - นายท�านุ หวั่งหลี
 - นายบุณยรัสน์ พุกกะเวส  - นายพลากร หวั่งหลี
 - นายสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ  - นายอภิชาติ จุฬางกูร
 - บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลล์ จ�ากัด
รายละ 800,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 - คุณประภาส ชลศรานนท์
รายละ 600,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 - นายสุภกิต เจียรวนนท์
รายละ 570,862.99 บาท จ�านวน 1 ราย

- ผู้มีจิตศรัทธา สโมสรอาสากาชาด
รายละ 500,000.00 บาท จ�านวน 2 ราย

- คุณเนตรนภิส นาควัชระ  - นางสาวอรพินท์ คณาธนะวนิชย์
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รางวัลสมเด็จพระวันรัต 
มอบแก่แพทย์ผู้สมควรได้รับการยกย่อง

นายแพทย์วศิษิฎ์ ฐติวฒัน์ ผูอ้�านวยการศนูย์รบับรจิาค
อวัยวะสภากาชาดไทย รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจ�าปี 
2562 จัดโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 
สยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ส�าหรับ 
มอบให้แพทย์ทีป่ฏบิติังานด้านการแพทย์ท่ีท�าให้เกดิประโยชน์
แก่สังคม และประเทศชาติ 

หลงัจบการศกึษาแพทยศาสตร์จากท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศแล้ว นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ได้รับราชการใน
แผนกศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มาตลอดจนเกษียณอายุราชการ ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ได้ทุ่มเทให้กับงานใน 
ทุกด้าน ทัง้ในบทบาทของแพทย์ผูท้�าการรกัษาผูป่้วย บทบาท
ของการเป็นอาจารย์แพทย์ บทบาทของผู้บริหาร จนท�าให ้
ได้รับรางวัลมากมาย และได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
ต่าง ๆ ในวงการศัลยแพทย์ แต่หนึ่งในความภาคภูมิใจ ก็คือ 
การได้เริ่มเป็น ผู ้บุกเบิกก่อตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย นับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา

การประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรูเ้รือ่งการบรจิาคและ
ปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นเรื่องที่นายแพทย์วิศิษฎ์ฯ ให้ความส�าคัญ 
เพราะการไม่ให้เกิดจากความไม่รู้ เพราะการไม่ช่วยเหลือ 
เกิดจากความไม่เข้าใจ ดังนั้น ทุกหนทาง ทุกรูปแบบที่จะก่อ
ให้เกดิความรู ้ความเข้าใจ ในการบรจิาคอวยัวะจงึเกิดขึน้ และ
ผลตอบแทนจากความพยายามมักหอมหวานเสมอ เมื่อผู้รอ
การปลูกถ่ายอวัยวะมีความหวัง และมองเห็นแสงสว่างปลาย
อโุมงค์มากขึน้ ศนูย์รับบรจิาคอวยัวะเป็นท่ีรูจ้กั มภีาคีเครอืข่าย
ให้ความส�าคญั และให้การสนบัสนนุอย่างต่อเน่ือง ประเทศไทย
จึงถูกจัดให้อยู่ในล�าดับต้น ๆ ของการบริจาคอวัยวะสูงสุด

 “พระพทุธศาสนาไม่ได้ขดัขวางการบรจิาคอวัยวะ
และพระองค์ทรงเห็นด้วยว่า ความเชื่อทางไสยศาสตร์ 
เป็นอปุสรรคอนัย่ิงใหญ่ และการให้การศึกษาแก่สาธารณชน
เป็นหนทางที่จะท�าให้สัมฤทธิ์ผลได้” 

พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ในเรื่องการบริจาคอวัยวะ

รอบรั้วกาชาด
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นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  
เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “Plus 1 เพ่ิมจ�านวนครั้ง 
เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (Plus One Blood Donation, More 
Blood More Lives) ซ่ึงเป็นโครงการหลักประจ�าปี 2563 ของ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของโลหิต ด้วยการ
เพิ่มจ�านวนครั้งในการบริจาค โดยมีศิลปิน ดารา ร่วมรณรงค์
เชญิชวนบริจาคโลหิตในโครงการ เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ความต้องการโลหติมีเพิม่มากขึน้ ปีละ 8 - 10% ท�าให้
ปริมาณโลหิตส�ารองยังคงไม่สม�่าเสมอ มีการขาดแคลนโลหิต
บางช่วงเวลา การรณรงค์เพ่ิมผู้บริจาคโลหิตใหม่และคงไว้ซึ่ง 
ผู้บริจาคเก่าให้บริจาคซ�้า ปีละ 2 - 4 ครั้ง จึงมีความจ�าเป็น 
เพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริจาค
สามารถบริจาคโลหิตได้ถึงปีละ 4 ครั้ง และไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ซึ่งจากสถิติการบริจาคโลหิตพบกลุ่มผู้บริจาคโลหิต 
ปีละ 1 คร้ัง มีจ�านวนมาก และเป็นกลุ่มท่ีเคยบริจาคโลหิต 
อยู่แล้ว สามารถเพ่ิมความถี่ในการบริจาคได้อีก 1 คร้ัง เป็น
ปีละ 2 ครั้ง โดยจะส่งผลให้มีปริมาณโลหิตส�ารองเพียงพอใช้
ทั้งในยามปกติและในกรณีเร่งด่วน

 “Plus 1” บริจาคเพิ่ม 1 ครั้ง … 
เพิ่มโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย
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รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยการ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดงาน “รวมพล (ครอบครัว) 
หมู่โลหิตพิเศษ ประจ�าปี 2563” ตอน 31 ปี...ด้วยรักจากใจ ร่วมด้วย  
นายแพทย์พนิต จันทรภักดี ประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ณ ห้อง
ประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นแกนกลางในการ
จัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้
และผูร้บั ตามเป้าหมายองค์การอนามยัโลกก�าหนด และต้องมาจากผูบ้ริจาค
โลหิตที่สมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน ในการจัดหาโลหิตเพื่อผู้ป่วยที่ยังต้อง
รักษาด้วยการรับโลหิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตกว่า 77% และอีก 23%  
ในผู้ป่วยผ่าตัดประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมักต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนและ 
เป็นจ�านวนมาก รวมถึงในบางช่วงเวลาท่ีเกิดโรคระบาดทีต้่องใช้โลหติในการ
รกัษา ส่งผลให้ความต้องการโลหติเพือ่ใช้ในการรกัษามอียูอ่ย่างต่อเนือ่ง และ
มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษ (Rh negative) 
ยงัคงเป็นปัญหาส�าคญัของงานบรกิารโลหติในประเทศไทย ซ่ึงคนไทยมโีลหิต
หมู่พิเศษจ�านวนน้อยมาก 1,000 คน พบเพียง 3 คน เท่านั้น จากสถิติ 
มีจ�านวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ 6,388 คน ทั่วประเทศ แบ่งเป็น กรุ๊ป O 
จ�านวน 2,495 คน กรุ๊ป B จ�านวน 1,913 คน กรุ๊ป A จ�านวน 1,513 คน 
กรุ๊ป AB จ�านวน 467 คน เมื่อมีผู้ป่วยต้องการโลหิตหมู่พิเศษในการรักษา
เร่งด่วนจึงมักประสบปัญหาการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษไม่เพียงพอและไม่ทัน
ต่อความต้องการของผู้ป่วย เนื่องจากในการรับโลหิตจ�าเป็นต้องรับโลหิต 
หมู่พิเศษด้วยกันเท่านั้น จึงได้มีการจัดตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ (Rh 
negative Club) ขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2532 ปัจจุบันรวมระยะเวลา 
31 ปี 

31 ปี

ส�าหรบังานรวมพล (ครอบครวั) หมูโ่ลหิต
พิเศษ จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกผู ้บริจาคโลหิต 
หมู่พิเศษได้รวมตัวกัน มีโอกาสพบปะ ท�าความ
รูจ้กัและแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กันและกัน 
รวมถึงให้ได้รับข้อมูลความรู้ พร้อมทั้งปลูกฝัง
แนวความคิดเพ่ือให้เป็นผู้บริจาคโลหิตอย่าง
สม�า่เสมอ 

 ผู ้ที่มีหมู ่โลหิตพิเศษหากต้องการ
บริ จาค โลหิ ตสามารถ ติดต ่ อนั ดหมาย 
การบรจิาคโลหติได้ที ่งานจัดหาผูบ้รจิาคโลหติ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
โทร. 0 2252 1637, 08 5149 9089

ครอบครัว
หมู่โลหิตพิเศษ
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนา 
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เร่ือง Escape and  
Survive in Mass Shooting ในหัวข้อ Frequently used 
weapons for mass shooting, Run / Hide / Fight : what, 
when and how, Keep calm in critical situation, Survive 
from gunshot / Stop the bleed program with demonstration 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เพื่อถอดบทเรียนจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา 
ในการเรยีนรูวิ้ธเีอาตวัรอด การควบคุมสต ิการสงัเกตสิง่รอบข้าง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้โดยการปลูกฝังการเอาตัวรอดเบ้ืองต้น เพื่อลดความ
สูญเสียหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีหลักการส�าคัญ คือ 
การหนี ซ่อน สู้ 

หนี ให้พ้นและเรว็ท่ีสุด
- สังเกตและจดจ�าทางเข้าออกให้เป็นนิสัย
- วางแผนการคร่าว ๆ  ส�าหรบัการออกจากสถานทีน้ั่นอย่างเรว็ทีส่ดุ
- หลีกเลี่ยงเส้นทางหนีที่คับแคบ และหนาแน่น
- สละสิ่งของที่ไม่จ�าเป็น
- ช่วยเหลือคนรอบตัวเท่าที่จะสามารถท�าได้
- โทรแจ้งเหตุเมื่ออยู่ในที่ที่ปลอดภัย

เสวนา 
การเอาตัวรอด
จากเหตุก่อการร้าย

ซ่อน มิดชดิในท่ีก�ำบังแขง็แรง
- ปิดไฟมืด ปิดทีวี ปิดวิทยุ ปิดเสียงโทรศัพท์ ปิดม่าน
- ล็อคประตูแน่นหนา ใช้ของหนักขวางประตูไว้
- ซ่อนตัวใต้โต๊ะหรอืตู้ทีแ่ขง็แรงทีส่ามารถกนัแรงกระสนุได้
- อยู่ห่างจากของมีคม หรือวัตถุที่สามารถระเบิดได้
- เงียบและมสีติ ไม่กรดีร้องหากได้ยนิเสียงปืน เสยีงระเบิด
- ติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านข้อความหรือโซเชียลมีเดีย
- งดพูดคุยและบังแสงจากโทรศัพท์ให้มิดชิด

สู้ สุดชวีติหำกจนมุม
- สู้ด้วยสิ่งของทุกอย่างที่มี
- สู้ด้วยแรงทั้งหมดที่มี
- สู้ด้วยคนทั้งหมดที่มี
- ไม่หยุดอ้อนวอน หรือเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อขอชีวิต
 การเสวนาครั้งนี้ ยังมีการสาธิตการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นโดยวิธีการห้ามเลือดให้แก่ตัวเองหรือผู้บาดเจ็บ
จากการโดนยิง พร้อมทั้งสนับสนุนขอให้มีการจัดเตรียม 
ชดุปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ห้ามเลอืดไว้ใช้เมือ่ยามฉกุเฉนิ 
ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 400 คน



8  สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม – มีนาคม 2563

ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดสัมมนา 
แนวทางบรูณาการระบบฐานข้อมูล พฒันาระบบส่งต่อ และ
การจดัการอาสาสมคัร สภากาชาดไทย ครัง้ที ่2 การฝึกอบรม
อาสาสมคัรสภากาชาดไทย โดยม ีนายเตช บนุนาค ผูช่้วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดการสัมมนา  
ณ โรงแรมฟูรามา สลีม วนัที ่23 มกราคม 2563 เพือ่บูรณาการ
และส่งต่อระบบการจัดการอาสาสมคัรของสภากาชาดไทย โดย
ผ่านเครือ่งมอืท่ีส�าคญัคอื ระบบ VTRIS ซึง่จะก่อให้เกดิประโยชน์
ต่อการประสานความร่วมมือในการด�าเนนิงานตามพนัธกจิทัง้  
4 ด้าน ของสภากาชาดไทย ได้อย่างมปีระสทิธิผล 

สภากาชาดไทยได้ผลักดันนโยบายอาสาสมัครตั้งแต่ 
ได้ประกาศนโยบายอาสาสมัคร เมื่อปี 2557 จนได้มีการ
ก�าหนดแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ฉบับที่ 2 
(ปี 2562 - 2564) ซึ่งมีเป้าหมายส�าคัญ 4 ประการ คือ

1. พัฒนามาตรฐานการด�าเนินงานของอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบ 
อาสาสมัครสภากาชาดไทยแบบครบวงจร

3. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครระดับ
ประเทศ เพือ่บรูณาการการปฏบิติังานให้เกดิประโยชน์วงกว้าง

4. สื่อสารสังคมเกี่ยวกับการด�าเนินงานของระบบ 
อาสาสมัครของสภากาชาดไทย

อาสาสมคัร เป็นตวัตนขององค์กรกาชาด เป็นรากฐาน
การด�าเนนิงานของสภากาชาดไทย ศกัยภาพของสภากาชาดไทย
ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งในการระดมและบริหารจัดการอาสา
สมคัรทีก่ระจายอยูท่ัง้ในเขตกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั เพือ่ให้
สามารถขบัเคลือ่นภารกจิท้ัง 4 ด้าน ของสภากาชาดไทย ในการ
สมัมนาครัง้นี ้เป็นก้าวแรกทีส่�าคญัของการบรูณาการส่งต่อระบบ
การจดัการอาสาสมคัร โดยก้าวผ่านข้อจ�ากดัการท�างานระหว่าง

หน่วยงานทีต่่างมภีารกจิหลกัของตนเอง ได้มาช่วยกนัสร้างสรรค์
ผลักดันระบบบริหารจัดการอาสาสมัครในภาพรวมของ
สภากาชาดไทย ผ่านระบบ VTRIS เพื่อจัดระบบข้อมูล 
อาสาสมคัรของสภากาชาดไทยให้มีประสทิธภิาพครบวงจรตาม
มาตรฐานสากล ให้สามารถรวบรวมและวเิคราะห์ความต้องการ
อาสาสมัครของสภากาชาดไทย ตลอดจนติดตามการปฏิบัติ
ภารกิจทัง้ 4 ด้าน ของสภากาชาดไทย และในอนาคตสามารถ
ร่วมกันพฒันาต่อยอด สร้างเป็น Application บนมือถอื ท่ีจะ
อ�านวยความสะดวกในการส่ือสาร ส่งต่อข่าวสารข้อมลูระหว่าง
ผูเ้ป็นอาสาสมคัร และสภากาชาดไทย ก่อให้เกดิประโยชน์อย่าง
เตม็ทีใ่นการระดมอาสาสมคัร การฝึกอบรม และการให้อาสา
สมคัรได้ร่วมช่วยกจิกรรมต่าง ๆ  ดังเจตนารมย์และเป้าหมายของ
แผนแม่บทการพฒันาระบบอาสาสมคัรสภากาชาดไทย

ส�าหรบัการสมัมนาทีจ่ดัข้ึนในครัง้นี ้ เก่ียวข้องกบัการ
บนัทกึการฝึกอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทยในระบบ VTRIS 
ให้สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสภากาชาดไทย 
โดยเชญิผูแ้ทนจาก 8 หน่วยงานของสภากาชาดไทย เข้าร่วม 
ประกอบด้วย ศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามัย 
ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ส�านักงานยุวกาชาด 
ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ ส�านกังานอาสา
กาชาด ส�านกังานตรวจสอบ ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร เพื่อพูดคุยในรายละเอียด
หลักสูตรต่าง ๆ ของการฝึกอบรมอาสาสมคัรสภากาชาดไทย 
ด้านปฐมพยาบาล และด้านผู้สูงอายุ เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน 
ในบทบาทของแต่ละหน่วยงานด้านการฝึกอบรมอาสาสมัคร  
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบูรณาการการด�าเนินงานด้าน 
อาสาสมัครของหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย 

สัมมนาผลักดันงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยสู่มิติใหม่ 
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นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภากาชาดไทย 
นายเตช บนุนาค ผูช่้วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบรหิาร 
ในฐานะที่ปรึกษา พร้อมคณะผู ้แทนจากสภากาชาดไทย  
เข้าร่วมการประชุมกาชาดและเส้ียววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ (Red Cross Red Crescent Statutory Meetings) 
ระหว่างวันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม
นานาชาตเิจนวีา ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ ภายใต้แนวคดิ 
“พลงัของมนษุยธรรม” โดยได้มกีารหารอื อภปิรายและลงมติ
ในประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ ด้านมนษุยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่
การน�ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปใช้ในระดับ 
ท้องถิ่น การเน้นผู้เปราะบางมากขึ้น และการสร้างความ 
เชือ่ใจในงานด้านมนุษยธรรม 

การประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ เป็นการประชมุสงูสดุและใหญ่ทีส่ดุขององค์กรกาชาด
และรัฐภาคี จัดขึ้นทุก 4 ปี และแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

คณะผูแ้ทนสภากาชาดไทยร่วมการประชมุ
กาชาดและเส้ียววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ ณ นครเจนวีา 

การประชุมสมชัชาใหญ่ สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 
ธันวาคม 2562 การประชุมสภาคณะผู้แทนกาชาดระหว่าง
ประเทศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 และการประชุม
กับภาคีอนุสัญญาเจนีวา ครั้งท่ี 33 จัดข้ึนระหว่างวันที่  
9 - 12 ธันวาคม 2562

การประชุมสมัชชาใหญ่ สหพันธ์สภากาชาดและ 
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ มีวาระการประชุมท่ี
ส�าคัญ ได้แก่ การประกาศรับสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการ 
คือ สมาชิกล�าดับที่ 191 สภากาชาดในหมู่เกาะมาร์แชลล์ 
และสมาชิกล�าดับที่ 192 สภากาชาดภูฏาน การเลือกตั้ง
คณะกรรมาธิการยุวกาชาด (Youth Commission) โดย 
ยวุกาชาดเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ ซึง่ก่อนหน้านัน้ใช้การ
เลือกต้ังจากผู้แทนสภากาชาดต่าง ๆ และการพิจารณา
กลยุทธ์ 2030 (Strategy 2030) ของสหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เป็นต้น
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ทั้งนี้ Strategy 2030 มีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 
1. ผู้คนคาดการณ์ ตอบโต้ และฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจาก

วิกฤตการณ์ 
2. ผูค้นมสุีขภาพด ีปลอดภยั และด�าเนนิชวีติอย่างมศีกัด์ิศรี 
3. ผู้คนกระจายตัวเพื่อชุมชนที่สงบสุขและไม่แบ่งแยก 

ท่ามกลางความท้าทาย 5 ประการ คอื การเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศ วิกฤตการณ์และภัยพิบัติ สุขภาพ การย้ายถิ่นและ 
ความมีตัวตน ค่านิยม อ�านาจและการไม่แบ่งแยก ทั้งนี้  
Strategy 2030 ส่งเสรมิการเปลีย่นผ่าน 7 ประการ ได้แก่ ตวัแสดง
ท้องถิน่ทีเ่ข้มแขง็ เครอืข่าย องค์กรท่ีได้รบัความไว้วางใจ การเป็น
อาสาสมัครและเยาวชน การส่งอิทธิพลต่อการท�างานด้าน
มนุษยธรรม การปฏิรูปทางดิจิทัล และการเงินเพื่ออนาคต

นอกจากนี ้คณะผูแ้ทนสภากาชาดไทยได้เข้าร่วมการ
ประชมุนอกรอบของผูน้�าสภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดง
ภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ เมือ่วนัท่ี 5 และ 9 ธนัวาคม 2562 
โดยมกีารหารอืเกีย่วกบัเนือ้หาของแถลงการณ์ร่วม 5 ฉบบั ใน
การประชมุกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ รวมทัง้ 
Roadmap 2020 ของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ และการเตรียมการจัดประชุม
ผู้น�าสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 
2563 ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นอกจากนี้ คณะผู้แทนสภากาชาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม
นอกรอบกับผู้แทนองค์กรกาแดงลาว และสภากาชาดติมอร์
ตะวันออก เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระดับทวิภาคี

ในการประชมุกบัรัฐบาลภาคอีนุสัญญาเจนวีา ครัง้ที ่33 
สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดงประเทศต่าง ๆ  และรัฐภาคี 
ได้ให้การรับรองข้อมติในประเด็น 

1. การน�ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปใช้
ทุกบ้าน 

2. ระบุความต้องการทางสุขภาพจิตและจิตวิทยา
สังคมของผู้ได้รับผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ 

3. ได้เวลาปฏบิติังานแล้ว : ท�างานด้วยกนัเพือ่ป้องกนั
และตอบโต้โรคระบาดและการระบาด 

4. สตรีและการเป็นผู้น�าในงานด้านมนุษยธรรมของ
กลุ่มองค์กรกาชาด 

5. สานสัมพันธ์ครอบครัว โดยเคารพสิทธิส่วนบุคคล 
รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 

6. กฎหมายและนโยบายภัยพิบัติซึ่งค�านึงถึงสภาพ 
ภูมิอากาศและไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลัง
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 เ หล่ากาชาดจังหวัด

ส�านักงานบรหิารกจิการเหล่ากาชาด จดัโครงการประชมุสมัมนา 
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และ
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ขึน้ เพ่ือเป็นการปฐมนิเทศเตรยีมความพร้อมให้แก่นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดที่รับต�าแหน่งใหม่ในเดือนตุลาคม 2562 รวมท้ังเป็นการ
ช้ีแจงนโยบายสภากาชาดไทยประจ�าปีงบประมาณใหม่ ให้เหล่ากาชาด
จงัหวดัทัว่ประเทศรบัทราบ สร้างความเข้าใจในทศิทางการท�างานเดยีวกัน
น�าไปสู่แนวทางการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีการประชุมนายกเหล่ากาชาด
จงัหวดัทีร่บัต�าแหน่งใหม่ จ�านวน 10 คน ณ ห้องประชมุส�านกังานบรหิาร
กิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับ
ต�าแหน่งใหม่ที่เล่าถึงประสบการณ์การปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด
ท่ีผ่านมา รวมทั้งวิธีการบริหารงานเมื่อได้รับต�าแหน่งนายกเหล่ากาชาด
จังหวัด จากนั้น ช่วงบ่ายของวันที่ 13 พฤศจิกายน ไปจนถึงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2562 เป็นการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายก
เหล่ากาชาดจงัหวดั เหรญัญกิ และเลขานกุารเหล่ากาชาดจงัหวดั ทัว่ประเทศ 
ณ ห้องประชมุเรนโบว์ ฮอลล์ โรงแรมใบหยกสกาย กรงุเทพฯ รวมผูเ้ข้าร่วม
ประชมุทัง้สิน้ 393 คน ม ีนายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
เป็นประธานเปิดการประชุม 

 จากการสรุปผลการด�าเนินโครงการฯ พบว่า ผู้บริหารของเหล่า
กาชาดจงัหวดัได้รบัทราบนโยบายจากสภากาชาดไทยส่วนกลาง ซ่ึงจะน�า

ประชุมสัมมนานายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายก เหรัญญิก  
และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด

ไปใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของเหล่ากาชาด
จังหวดัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่เป็นการ
ลดปัญหาการด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ ในปีท่ีผ่านมา 
โดยผู้บริหารทุกต�าแหน่งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรยีนรู ้แสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็การบรหิาร
งานอย่างครบถ้วนทุกด้าน
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การด�าเนินงานตามพันธกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอ�าเภอ

จงัหวัดล�าพนู นางศลษิา ภริมย์รตัน์ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั

ล�าพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  

เยี่ยมผู ้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บ้านเลขที่ 59 

หมู่ที่ 16 ต�าบลบ้านธิ อ�าเภอบ้านธิ 

จังหวัดนครนายก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จงัหวดันครนายก มอบเครือ่งอุปโภค บรโิภคให้ผูส้งูอาย ุ100 ปีขึน้ไป 

จ�านวน 5 ราย ในเขตพื้นที่อ�าเภอบ้านนา

จงัหวัดปราจีนบรุ ีนางองัคณา หตัถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัด เยี่ยมให้ก�าลังใจผู้ประสบอัคคีภัย จ�านวน 5 ราย ในเขตพื้นที่

ต�าบลเมอืงเก่า ต�าบลลาดตะเคยีน และต�าบลหนองก่ี อ�าเภอกบนิทร์บรุี

จังหวัดสกลนคร นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายก 

กิ่งกาชาดอ�าเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก 

กิง่กาชาดอ�าเภอ ออกหน่วยโครงการ “ปันยิม้ สร้างสุข” ให้ผูส้งูอายุ 

ประจ�าปี 2563 โดยมอบผ้าห่มกันหนาว และผ้าขนหนูให้ผู้สูงอายุ  

ในพ้ืนทีต่�าบลปลาโหล และต�าบลค้อเขียว

จังหวัดนครปฐม นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จงัหวดั เยีย่มนกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน 

จงัหวดัประจวบครีขัีนธ์ นางณฐัชาลคันา สขุภาคกลุ นายก

กิ่งกาชาดอ�าเภอปราณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก 

กิ่งกาชาดอ�าเภอ เยี่ยมให้ก�าลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค  

แก่ผูป่้วยตดิเตียง จ�านวน 9 ราย ในเขตพืน้ท่ีต�าบลปากน�า้ปราณ 
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บทความ/สกู๊ปพิเศษ

Children’s
วนัเสาร์ สปัดาห์ที ่2 ของเดอืนมกราคม ของทกุปี เป็น 

“วนัเดก็แห่งชาติ” ของประเทศไทย เป็นวนัส�าคญัทีห่น่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมส�าหรับเด็กขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้เห็นถึงความส�าคัญและความต้องการของเด็ก ๆ กระตุ้นให้
เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ส�าคัญของตนเองต่อ
ประเทศชาติ ปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม และเตรียม
ความพร้อมเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของชาติต่อไป โดยปีนี้ตรงกับ
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 

งานวนัเดก็แห่งชาตไิด้จดัข้ึนในประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก 
เริม่ต้นเมือ่ปี 2498 ตามมตขิององค์การสหประชาชาต ิขณะนัน้
คณะรัฐบาลซึ่งมีจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
เห็นถึงความส�าคัญและมีมติรับหลักการให้จัดงานวันเด็ก 
แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2498  
ตามทีอ่งค์การสหประชาชาตไิด้ก�าหนดให้วนัจนัทร์สปัดาห์แรก
ของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ต่อมา ที่ประชุม 
คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ มีความเห็นให้เปลี่ยน 
วนัจัดงาน  เนือ่งจากเดอืนตลุาคมประเทศไทยเป็นฤดูฝน ท�าให้
เดก็ ๆ  ไม่สะดวกเดนิทางมาร่วมงาน และวันจนัทร์ยงัเป็นวนัที่
ผู ้ปกครองปฏิบัติงาน ไม่สามารถพาบุตรหลานไปร่วมงาน 
วันเด็กได้ จึงเปลี่ยนไปจัดงานในวันเสาร์สัปดาห์ท่ีสองของ
เดือนมกราคม แทน ตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา

ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีได้มอบ
ค�าขวัญวันเด็กเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจส�าหรับ
เด็ก ค�าขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2499 โดย จอมพล ป. 
พบิลูสงคราม ได้มอบค�าขวญัวนัเด็กว่า “จงบ�าเพญ็ตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม” ส�าหรับปี 2563 นี้ พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบค�าขวัญวันเด็กว่า  
“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น 2 แห่ง คือที่
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ และที่
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี 
นายเตช บนุนาค ผู้ช่วยเลขาสภากาชาดไทย ฝ่ายบรหิาร เป็น
ประธานเปิดงาน ณ พพิธิภณัฑ์สภากาชาดไทย ถนนอังรีดนูงัต์ 
ในธีม “Green Children’s Day : ลด ละ แยก ขยะ” เพื่อ
ปลกูฝังให้เด็กและเยาวชนมีส�านกึทีดี่ต่อสิง่แวดล้อม สร้างวนิยั
ในการท้ิงขยะ และคัดแยกขยะให้ถูกประเภท พร้อมท้ัง 
เชญิชวนให้เด็กและเยาวชนน�าภาชนะส่วนตัวมาใส่น�า้และขนม
ภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ทั้ง
ความรู้ ความสนุกสนาน มีการสอดแทรกความรู้เรือ่งหลักการ

@ สภากาชาดไทย
Green  Day



กาชาด ภารกิจหลักของสภากาชาดไทย รวมทั้งปลูกฝังการมี
จติอาสาเพือ่ให้เดก็และเยาวชนรู้จกัการท�าประโยชน์เพือ่สงัคม 
สอดรบักบัค�าขวญัวนัเดก็ ประจ�าปี 2563 โดยมอีาสายุวกาชาด 
และนักศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย มาร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย 

ภายในงานมกีจิกรรมจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย
มาร่วมให้ความสนุกและความรู้มากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Hashtag & Check in” 
กิจกรรม “KID สนุก KID เรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์” และ “เกม
บันไดงู” สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
จัดกิจกรรม “ฐานกาชาดร่วมใจ สร้างสังคมไทยห่างไกล
บุหรี่” ศูนย์ฝ ึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  
จดักจิกรรม “ปฐมพยาบาลหนทู�าได้” ให้ความรูเ้กีย่วกบัการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้น ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ ให้บริการทางทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที ่
ส�านักงานยุวกาชาด จัดกิจกรรม “โลกเขียวด้วยมือเรา”  
สวนงู สถานเสาวภา จัดกิจกรรม “KID สนุก KID เรียนรู้กับ
สวนงู” และยังเปิดให้เด็กและผู้ปกครองเข้าชมสวนงู ชมการ
แสดงจับงู โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู นอกจากนี้ ยังมี
กิจกรรมบันเทิง มีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงาน 

ในวันเดียวกันนี้ ท่ีศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย 
เขาล้าน จังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2563 โดย ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย รว่มกับ 
เหล่ากาชาดจังหวัดตราด กิ่งกาชาดอ�าเภอคลองใหญ่ หน่วย

เฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธิน
ที ่3ฯ กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที ่117 พร้อมหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้จากกจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีน�ามาจัดแสดง โดยเน้นการจดังาน
ให้เป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด มีผู้ร่วมงาน
กว่า 36,000 คน

ในปีนี ้ต�าบลไม้รดูได้จดันทิรรศการการเจรญิพนัธุแ์ละ
ขยายพนัธุป์มู้า พร้อมท้ังปล่อยพันธุป์มู้า จ�านวน 2,888,888 ตัว 
ลงสู่ทะเล อีกทั้งมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการป้องกัน
ประเทศ การแสดงกระโดดร่มของทหารเรือ การแสดงของ
ทหารพรานนาวิกโยธิน การประกวดวาดภาพ เกมเสริมทักษะ 
และการตอบค�าถามชิงรางวัล นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด
ตราด กิ่งกาชาดอ�าเภอคลองใหญ่ และประชาชนที่มีจิตกุศล 
ยังได้น�าอาหารและน�้าดื่มมามอบให้กับเด็กและเยาวชนที่มา
ร่วมงานด้วย

ศนูย์ราชการณุย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จงัหวัดตราด 
จดังานวนัเด็กแห่งชาติครัง้แรก เมือ่ปี 2538 โดยมหีน่วยเฉพาะ
กิจนาวิกโยธินเป็นผู้ริเร่ิม เนื่องจากเห็นว่าศูนย์ราชการุณย์
สภากาชาดไทย มีสถานที่กว้างขวางและมีความสวยงามทาง
ธรรมชาติ ในปีต่อมา สภากาชาดไทยได้เป็นผู้ประสานงานหลกั
ในการเชญิชวนหน่วยงานต่าง ๆ  มาร่วมจดังานวนัเด็กแห่งชาติ
จนถึงปัจจุบัน 

...ปีหน้ามาร่วมสนุกกับเราอีกนะคะ...
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ส� า นั ก ง านบร ร เท า ทุ กข ์ แ ล ะ 
ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ก้าวสู่ 
ปีที ่100 จัดงาน “วิง่พ้นภยั” เพ่ือสมทบทนุ
ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพัฒนา
แอปพลเิคชนั “พ้นภยั” ให้สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 
23 ธันวาคม 2562 ซึ่ ง เป ็นวันคล ้าย 
วันสถาปนา ครบ 99 ปี ได้จัดกิจกรรม  
“99 ปี สู่ปีที่ 100” มีพิธีท�าบุญตักบาตร 
พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 100 รูป เพื่อความ 
เป็นสิริมงคล และภายในงานยังจัดกิจกรรม
มากมาย อาทิ การให้บริการทางการแพทย์
ทั้งบริการทางทันตกรรม ตรวจหู ตรวจตา 
บริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น 
กิจกรรม OPEN HOUSE พาเยี่ยมชม 

ก้าวสู่ปีที่ 100 
กับส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 
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คลังสัมภาระผู ้ประสบภัย บูธนิทรรศการโครงการ
แอปพลเิคชนัพ้นภยั โฟเลต และสือ่ความรู้ต่าง ๆ  การฝึก
การรับมือภัยพิ บัติ เสมือนจริงสามมิ ติ  สาธิตการ
ปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ หรือ AED 

พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กล่าวว่า 
ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ยังมี
ภารกิจในการผลกัดนัโครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) หรือ
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องกับการรบัมอืกบัภยัพบัิตไิด้สามารถแลกเปลีย่น
ข้อมูลร่วมกัน น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความสับสนของ
ข้อมูล ท�าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ รวดเรว็ และตรงตามความต้องการ รวมถงึ
ลดปัญหาความซ�้าซ้อน และความไม่ทั่วถึงในการช่วย
เหลือผู้ประสบภัย ภายใต้แนวคิด “เมื่อเกิดภัย ใช้ App 
พ้นภัย แจ้งข่าวไว ช่วยได้เร็ว” และเตรียมผลักดันและ
ปรบัปรงุพฒันาแอปพลเิคชนั “พ้นภัย” ให้สามารถใช้งาน
ครอบคลุมได้ทั่วประเทศ ด้วยการขยายการใช้งานพื้นที่
น�าร่องให้ครอบคลุมใน 3 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 จังหวัด 
ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายและล�าปาง ภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎ์ธานแีละสงขลา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
จังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลแจ้ง
สถานการณ์ภัยพบัิต ิภายใต้ระบบการตรวจสอบทีน่่าเชือ่ถอื 

และสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที รวมถึง
ยงัสามารถติดตามความช่วยเหลอืได้อย่างสะดวกรวดเรว็

นอกจากนี้  ส� านักงานบรรเทาทุกข ์และ 
ประชานามัยพิทักษ์ ยังได้ร่วมมือกับ MDRT Thailand 
องค์กรอสิระทางด้านการเงนิระดับสงู จดักจิกรรมทีส่ร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ ภายใต้กิจกรรม  
“วิง่พ้นภัย : Run For PhonPhai” จัดขึน้ในวนัอาทติย์
ที่  29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาล ต�าบลบางปู  
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการต่อยอด
ให้ประชาชนตระหนักถึงการรับมือกับภัยพิบัติและ 
เตรียมพร้อมในระดับบุคคล เพื่อป้องกันปัญหา รวมถึง
ลดผลกระทบจากภาวะสุขภาพและภัยพิบัติ 

ส�าหรับภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการ
แพทย์ และการประชานามัยพิทักษ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีสถานีกาชาดอยู ่ทุกภูมิภาคเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
อย่างครบวงจร ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย การ
จัดการในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย การฟื้นฟูบูรณะสู่
ภาวะปกติ การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ที่ด้อย
โอกาส ให้มคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้อย่างทดัเทยีม มัน่คง และ
ยั่งยืน 
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1. การเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัย 
  เตรียมบุคลากร ให้มีศักยภาพและทักษะ 
ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 
หน่วยครัวเคลื่อนท่ี หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ หน่วยเรือท้องแบน หน่วยรถผลิตน�้าดื่ม และ
หน่วยปฏิบัติงานภัยพิบัติระดับภูมิภาค

	  เตรียมทรัพยากร โดยเตรียมเครื่องอุปโภค 
บริโภค ยา เวชภัณฑ์ เช่น ชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย 
ชุดสุขอนามัย ชุดอาหารพร้อมรับประทาน ชุดยาสามัญ
ประจ�าบ้าน อุปกรณ์การสื่อสารและยานพาหนะ

	  เตรียมชุมชนและประชาชน ให้พร้อมรับ 
ภัยพิบัติ มีกระบวนการท่ีสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
สามารถในการเตรยีมความพร้อมรบัภยัพบิตัต่ิาง ๆ  ทีอ่าจ
เกิดขึน้ในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยการอบรมให้ความรูใ้น
การประเมินความเสี่ยงของชุมชน จัดท�าแผนรับภัยพิบัติ
ของชุมชน มีคณะกรรมการชุมชนจัดการภัยพิบัติการ 
ซกัซ้อมแผน มกีารเพิม่ศกัภาพชมุชนชายฝ่ังในการปรบัตัว
รบัสภาพภมูอิากาศทีม่กีารเปลีย่นแปลง และการสร้างเสรมิ
ชุมชนปลอดภัย สามารถคืนสู ่ปกติได้อย่างรวดเร็ว 
หลังเกิดภัย มีการอบรมนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงให้มีความรู้
และการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ

2. การจัดการในขณะเกิดภัย เพ่ือบรรเทาทุกข์ 
ผู้ประสบภัยได้ทันเหตุการณ์และตรงความต้องการ ตาม
ความเหมาะสมกับภัยแต่ละประเภท โดยการช่วยเหลือ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องอุปโภค บริโภค หน่วยครัว
เคลือ่นที ่หน่วยเรอืท้องแบนช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ รถผลิตน�้าสะอาดส�าหรับอุปโภค บริโภค

3. การฟ้ืนฟหูลงัเกิดภยั เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพความเป็น
อยู่ท้ังทางร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัยให้กลับสู่
ภาวะปกติโดยเร็ว

 การบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส เป็นการพัฒนา
และส่งเสรมิคณุภาพชวิีตของประชาชนด้วยการให้บรกิาร
ด้านการแพทย์ต่าง ๆ  ทัง้แพทย์ทัว่ไป และแพทย์เฉพาะทาง
แก่ผู ้ด ้อยโอกาสในสังคมและถ่ินทุรกันดารเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไข 
ปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น หน่วยแพทย์ 
คืนเสียงสู ่โสต โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทย 
เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท หน่วยแพทย์เคลื่อนที ่
เรือพระราชทานเวชพาหน์ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ี 
หน่วยปฐมพยาบาล และศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา
สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจวัดสายตาและประกอบ
แว่นแก่ประชาชนท่ัวไปและผู้ด้อยโอกาส พร้อมท้ัง 
ให้ค�าแนะน�าส�าหรับผู้มีปัญหาทางสายตา 

 การประชานามัยพิทักษ์ ด�าเนินการโดยสถานี
กาชาด 12 แห่ง และสาขาสถานีกาชาด 4 แห่ง ท�าหน้าที่ 
ในการรกัษาพยาบาล การฟ้ืนฟสูภาพ การส่งเสรมิสุขภาพ 
การป้องกันโรค พร้อมท้ังการเผยแพร่อบรมความรู ้
ด้านการปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยัทัง้ในและนอก
สถานีกาชาด ชุมชนและโรงเรียนที่รับผิดชอบ ตลอดจน
การด�าเนินงานคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย นอกจากนี้ 
ยังมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเด็ก เยาวชน  
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

การบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยั 
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

ส�าหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาค
ทรัพย ์ เพื่อสนับสนุนโครงการต ่าง ๆ ของ 
ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย สามารถโอนเงินผ่านบัญชี 
ออมทรัพย ์  ธนาคารไทยพานิชย ์  สาขา
สภากาชาดไทย เลขทีบ่ญัชี 045 - 2 - 88000 - 6 
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2251 7853 – 6  
www.rtrc.in.th และ www.redcross.or.th
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เร่ิมจากอทุยานแห่งชาติคลองลาน อทุยานแห่งชาติคลองวงัเจ้า 
และโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา โดยชาวบ้านที ่
มารบัการตรวจรกัษาส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ชาวบ้านทีอ่ยูบ่รเิวณ
ใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ

สถานที่ท�างานของเรา คือ โรงเรียน มีเพียงพัดลม 
ไม่มีห้องแอร์ บางครั้งบางพื้นที่ก็ขาดการติดต่อสื่อสาร 
เพราะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
แสงสว่างก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์ หรือใช้เคร่ืองยนต์ป่ันกระแส
ไฟฟ้าเพื่อน�ามาใช้กับเครื่องมือทางการแพทย์

การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ ต้องแข่งกับ
เวลากบัเดก็ ๆ  ทีม่ารอเพือ่ร่วมกจิกรรม ชาวบ้านทีม่ารอรบัการ
ตรวจรักษา ท่ีมทีัง้การการตรวจรกัษาโรคทัว่ไป การรกัษาแบบ
ฝังเข็มประยุกต์ การให้บริการทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน  
การให้ความรู ้เรื่องสุขศึกษา การดูแลสุขภาพของตัวเอง  
ทีส่�าคัญ คอื ผูม้ารอรบับรกิารมจี�านวนมาก เราต้องตรวจรกัษา

การท�างานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
การท�างานของทมีแพทย์และเจ้าหน้าทีส่ภากาชาดไทย 

บางครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย การเดินทางไปในบางพื้นที่เพียงแค่ 
ระยะทางไม่กีก่โิลเมตร แต่ต้องใช้เวลานานหลายช่ัวโมง บางพืน้ที่
ต้องใช้รถจากอุทยานแห่งชาติ และรถของชาวบ้านที่มีความ
คุ้นเคยกับเส้นทางเพื่อน�าไปสู่จุดหมาย เพราะที่ที่เราจะไป 
ต้องข้ามเขา ฝ่าดงไม้รกทบึสองข้างทาง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขรุขระ บางช่วงเป็นคอนกรตี บางช่วงเป็นลกูรงั ทางโค้ง ทางชนั 
เป็นการเดินทางทีย่ากล�าบาก ทีท่มีงานไม่เคยท้อ เพราะจดุหมาย
ข้างหน้ามีชาวบ้านที่รอเราอยู่

การมาถงึของทีมแพทย์และเจ้าหน้าท่ีของสภากาชาดไทย 
สร้างรอยยิม้และความดใีจให้กบัคนในพืน้ที ่ เพราะแน่นอนว่า
พวกเขาจะไม่ต้องล�าบากเดนิทางไปหาหมอ หรอืไกลจากบ้าน 
ที่ส�าคัญที่สุด น่าจะเป็นการได้รับการตรวจรักษาโดยไม่ต้อง 
เสยีค่าใช้จ่ายใด ๆ  หน่วยแพทย์เคลือ่นทีส่�านกังานบรรเทาทกุข์
และประชานามยัพทัิกษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานใน
ครั้งนี้ มีเป้าหมายใน 3 พ้ืนที่ของจังหวัดก�าแพงเพชร  
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ให้หมดครบทุกคนภายใน 1 วนั นอกจากการให้บริการตรวจรกัษา
สุขภาพร่างกายและความรู้ด้านสุขอนามัยแล้ว ทีมแพทย์ยังน�า
เครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม เสื้อผ้า ของใช้ที่จ�าเป็น ตู้ยา พร้อม
ยาสามัญประจ�าบ้าน มามอบให้พวกเขาด้วย รอยยิ้มจาก 
ผู้ได้รับและผู้ให้จึงปรากฎให้เห็น นี่คือรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจ

การส่ือสารพูดคยุกับคนไข้เม่ือคุณหมอตรวจรักษา ถอืเป็น
เร่ืองจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะแต่ละท่ีมีภาษาใช้ที่ต่างกัน 
และล่ามที่ดีที่สุดของเราก็คือ นักเรียน นักศึกษาในพื้นท่ี หรือ
ข้าราชการท้องถิ่น ที่มาช่วยพูดคุย สื่อสารให้ ทั้งคุณหมอและ 
เจ้าหน้าที่ของเรา รวมท้ังคนไข้ ได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจ ที่โชคดี 
ไปกว่านั้นคือ ท�าให้ทีมของเราได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาถิ่นไปด้วย 
ผลจากการตรวจรักษา พบว่าโรคส่วนใหญ่ คือ โรคระบบทางเดิน
หายใจ โรคในช่องปาก โรคผวิหนงั อาการปวดเมือ่ยตามกล้ามเนือ้
และข้อ บางรายถงึกบัมเีหบ็สนุขัเข้าไปเกาะอยูใ่นดวงตา การตรวจ
รกัษาของทมีแพทย์ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการ
ฝังเข็มประยุกต์ ที่ชาวบ้านบางรายตามไปรักษาแบบต่อเนื่องใน 
วันรุ่งขึ้น 

การท�างานของทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย 
ในบางคร้ังกพ็บเจอกบัอปุสรรคหลากหลาย แต่ไม่ได้ท�าให้ทมีงาน
ย่อท้อหรอืหมดก�าลงัใจ กลบัท�าให้พวกเรายิง่เกดิความมุ่งมัน่ ต้ังใจ
อย่างแน่วแน่ทีจ่ะน�าความช่วยเหลอืนีไ้ปให้ถงึ เพ่ือจะช่วยบรรเทา
ความทกุข์ร้อนให้แก่ทกุคนทีร่อคอยเราอยู ่และจะเป็นเช่นนีต้ลอดไป

สมยศ ลี้เจริญ
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 หลายคนอาจสงสยัว่า App พ้นภยั คอื
อะไร ท�าไมถงึต้องใช้งานแอปพลเิคชนัตวันีด้้วย 
ถ้าได้เคยติดตามข่าวสารของสภากาชาดไทย
อย่างต่อเนื่อง ก็จะพอทราบว่าที่มาที่ไปของ
แอปพลิเคชันพ้นภัยนี้ คุณผู้อ่านคิดว่า ประโยชน์แค่ 6 ข้อนี้ เพียงพอ 

หรือยังส�าหรับการโหลดแอปพลิเคชันพ้นภัยนี้มาไว้ใน
โทรศัพท์มือถือของคุณ ?

App พ้นภัย ท�างานครอบคลุมสาธารณภัย (อุทกภัย 
วาตภยั อคัคีภัย สึนามิ ดินโคลนถล่ม ภยัแล้ง แผ่นดินไหว ฯลฯ) 
ทั้งบน web Application และ Mobile Application ด้วย 
นอกเหนอืจากสภากาชาดไทยแล้ว App พ้นภยั ยงัได้รบัความ
ร่วมมือสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย GISTDA 
กระทรวงสาธารณสุข กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค การไฟฟ้านครหลวง กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ  
มูลนิธิจราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) เป็นต้น

ท�าไม ต้องใช้ 
App พ้นภัย

Application พ้นภัย เป ็นแอปพลิเคชันเพื่อ 
การแจ้งภัย และร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชน ที่ได้รับ 
ความเดือนร้อนจากสาธารณภัย รวมถึงเป็นเคร่ืองมือส�าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการภัยพิบัติ ในการประสาน
การช่วยเหลือ และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ

มีค�าถามต่อมาว่า Application พ้นภัย มีประโยชน์
อะไรบ้าง ข้อแรกเลย ใช้ App พ้นภัย คุณจะเป็นคนทันสมัย 
ทันข้อมูลข่าวสาร ทันสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อการ 
ช่วยเหลือที่เร็วขึ้น ข้อที่ 2 เมื่อใช้ App พ้นภัย แล้วคุณจะ
สามารถแจ้งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เฝ้าระวัง หรือเพื่อ 
ขอความช่วยเหลือได้ ประโยชน์ ข้อที่ 3 ของ App พ้นภัย นี้ 
คือ จะสรุปข้อมูลการช่วยเหลือให้ได้ทราบ และยังเป็นศูนย์ 
แจ้งภัยและประสานงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ด้วย 
ข้อที่ 4 คือ App พ้นภัย นี้ จะแสดงต�าแหน่งของผู้ประสบภัย
และข้อมูลแผนทีอ่อนไลน์ ท�าให้ได้รู้ท่ีตัง้ ต�าแหน่งของผูป้ระสบภยั 
น�าไปสู่การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ข้อที่ 5 App พ้นภัย จะ
ช่วยในการจดัสรรทรพัยากร (ชดุธารน�า้ใจสภากาชาดไทย หรอื
ชุดเครือ่งอปุโภค บรโิภค ยาสามญัประจ�าบ้าน หรอือะไรกต็าม
ทีจ่ะช่วยยงัชพีได้ในระยะแรก ก่อนทีจ่ะน�าไปสูค่วามช่วยเหลือ
ด้านอืน่ ๆ  ต่อไป) ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและลดความซ�า้ซ้อน
ในการช่วยเหลือ ซึ่งก็จะสอดรับกับ ข้อที่ 5 คือ App พ้นภัย 
จะช่วยวเิคราะห์ คาดการณ์จ�านวนประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบ
จากภัยต่าง ๆ ให้เราได้ทราบ ส่วนข้อที่ 6 คือ App พ้นภัย นี้ 
ยังช่วยติดตามการน�าส่งทรัพยากร และการช่วยเหลือต่าง ๆ 
แก่ผู้ประสบภัยได้ด้วย 

การท�างานของระบบพ้นภัย ด�าเนินการบริหาร
จัดการเริ่มต้นจากการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ  
จากนั้นจะบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลอื ตลอดจนการน�าส่งและตดิตามความช่วยเหลอื
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ในการบริหารจัดการทรัพยากร มีเครื่องมือจะช่วยวิเคราะห์
ปรมิาณประชากร/ครวัเรอืนทีไ่ด้รบัผลกระทบ หน้าจอจะสรปุ
ความต้องการทรัพยากร (ถุงยังชีพ) ให้ทราบ พร้อมรายงาน
สรุปในรูปแบบต่าง ๆ 

การน�าส่งความช่วยเหลอืและตดิตามงาน ในส่วนของ 

web Application จะแสดงข้อมูลสภาพการจราจร ส�าหรับ
การวางแผนเส้นทางที่จะใช้ในการเข้าไปส�ารวจข้อมูลและ
ด�าเนินการช่วยเหลือ มีเครื่องมือในการจัดเส้นทางไปยังพื้นที่
ท่ีต้องน�าส่งความช่วยเหลือ แสดงพ้ืนท่ีและรายละเอียด
ทรพัยากรทีจ่ะต้องน�าส่ง มหีน้าจอสรปุความก้าวหน้าเหตกุารณ์
ทีส่�าคัญแบบ Real Time ส�าหรบั Mobile Application จะ
แสดงพื้นที่และรายละเอียดทรัพยากรที่ได้รับการอนุมัติให้ 
น�าไปช่วยเหลือ มีเครื่องมือในการแสดงเส้นทางและเชื่อมโยง
ไปยังโปรแกรมน�าทาง มีเครื่องมือส�าหรับปรับปรุงข้อมูล ทั้ง
ต�าแหน่งน�าส่งและสถานะ รวมถึงมีระบบแจ้งเตือนเม่ือเกิด
เหตุการณ์ โดยแบ่งตามพื้นที่

การน�าส่งความช่วยเหลอืและติดตามงาน มีเคร่ืองมือ
ในการจดัเส้นทางไปยงัพืน้ท่ีทีต้่องน�าส่งความช่วยเหลอื แสดง
พื้นที่และรายละเอียดทรัพยาการที่จะต้องน�าส่ง และข้อมูล
สภาพการจราจร ส�าหรับการวางแผนเส้นทางท่ีจะใช้ในการ
เข้าไปส�ารวจข้อมลูและด�าเนนิการช่วยเหลอื มหีน้าจอตดิตาม
การด�าเนินงาน 

การแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ ส�าหรับ  

web Application สามารถระบุต�าแหน่งและรายละเอียด
การร้องขอความช่วยเหลอื รวบรวมการร้องขอความช่วยเหลือ
ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เครื่องมือจะช่วยวิเคราะห์ปริมาณ
ประชากร/ครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบ หน้าจอจะสรุปความ
ต้องการทรัพยากร (ถุงยังชีพ) ให้ทราบ พร้อมรายงานสรุปใน
รูปแบบต่าง ๆ ส่วน Mobile Application จะมีระบบการ
ยืนยันตัวตนของผู้ร้องขอ ระบุต�าแหน่งและรายละเอียดการ
ร้องขอความช่วยเหลอื แสดงต�าแหน่งของการให้ความช่วยเหลอื
จากหน่วยงานต่าง ๆ 

การแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ สามารถ 
ใช้งานได้ทั้ง web Application และ Mobile Application 
โดยการระบุต�าแหน่งและกรอกรายละเอียดการแจ้งภัย หรือ
ร้องขอความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัย ระบบจะแสดง
ต�าแหน่งผู้ประสบภัยพร้อมทั้งรายละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องด้านภัยพิบัติให้ความช่วยเหลือต่อไป 

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือ จะ
แสดงที่ตั้งของโรงพยาบาล สถานีอนามัย พร้อมรายละเอียด
เพื่อไปสู่ความช่วยเหลือน้ัน ๆ แสดงท่ีตั้งของหน่วยงานของ
สภากาชาดไทย พร้อมข้อมูลทรัพยากร ระบบจะแจ้งเตือน 
กรณีทรัพยากรที่เคยช่วยเหลือไปแล้วท้ังหมดหรือไม่เพียงพอ 
มีเครื่องมือเปรียบเทียบความต้องการความช่วยเหลือกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นท่ีโดยรอบ และมีบันทึกอนุมัติการให้
ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท้ัง
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากร

การจดัสรรทรัพยากรเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ท�าการ
รวบรวมการร้องขอความช่วยเหลือในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี
ล�าดับขั้นในการอนุมัติ การคัดกรอง การให้ความช่วยเหลือใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ  ซึง่เป็นประโยชน์ต่อทัง้ประชาชนและเจ้าหน้าที่

Application พ้นภัย เป็นแอปพลิเคชันที่ประชาชน 
ชุมชน จะสามารถใช้ระบบ GIS (โครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบภยัได้) โดยการแจ้งข่าวสาร ข้อมลูภยัพบิตั ิการร้องขอ
ความช่วยเหลอืโดยป้อนข้อมูลในระบบได้แบบ Real Time เพือ่
ให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องได้รบัข้อมลูแบบเดยีวกนั พร้อมกนั 
เพ่ือแบ่งโซนกันปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
รวดเร็วและตรงกบัความต้องการของประชาชนโดยไม่ซ�า้ซ้อน 
และระบบยังสามารถตรวจสอบการร้องขอและการให้ความ
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ช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกลั่นกรองความถูกต้อง
ของข้อมูล สถานการณ์การร้องขอและการให้ความช่วยเหลือ
แก่ผูป้ระสบภยั นอกจากนี ้ยงัตดิตามได้ด้วยว่าความช่วยเหลอื
ดงักล่าวทีร้่องขอด�าเนนิการไปถงึไหนอย่างไรอย่างสะดวกและ
รวดเร็วโดยผ่าน Application พ้นภัย

การท�างานระยะแรกของโครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมลูภยัพบิตัแิละระบบภูมสิารสนเทศ (GIS) เพือ่การช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัย ได้ประชาสัมพันธ์และแนะน�าการใช้งานระบบ 
ให้แก่กลุ ่มผู ้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่บุคลากรของ
สภากาชาดไทยเอง โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่องส�านกังานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท้ังใน
ระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด รวมไปถึงหน่วยงาน 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ และ
โดยเฉพาะในพื้นที่น�าร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 
นครนายก สิงห์บุรี และเพชรบุรี สามารถน�าระบบไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเหล่ากาชาด
จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศก็เริ่มด�าเนินการใช้  Application 
พ้นภัย ในการร้องขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 
2562 เป็นต้นมา 

โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (พ้นภัย) ในระยะที่ 3 ซึ่งมีบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย ล�าปาง อุดรธานี อุบลราชธานี 
สุราษฎร์ธานี และสงขลา เข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นวิทยากร
ส�าหรับสอนการใช้งาน “Application พ้นภยั” โดยกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีด�าเนินการมาก็เพ่ือหวังให้ประชาชนและผู ้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องได้รู้จัก “Application พ้นภัย” และประโยชน์
ที่จะได้รับจากการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว ซ่ึงตอนนี้ก็คงพอ
จะทราบเหตุผลแล้วใช่ไหมคะว่าท�าไมต้องใช้ “Application 
พ้นภัย” หากคุณผู้อ่านสนใจก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะ 
ได้ประโยชน์อย่างไร ใช้งานได้จริงแค่ไหน ส่งจดหมายมาบอก
เล่าให้กองบรรณาธิการได้รับทราบด้วยนะคะ

และ “Application พ้นภัย” ก็ได้ถูกน�ามาใช้งาน
เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพายโุพดลุและคาจกิ ิซึง่ก็นบัว่าได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ เพราะเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือผ่าน
แอปพลเิคชันแล้ว การด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่าง ๆ  ผ่านระบบ 
ถูกด�าเนินการและน�าไปสู่ความช่วยเหลือท่ีถึงมือผู้ประสบภัย
ได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการ

โดยความมุ่งหวังแรกในการให้ความรู้เรื่องการใช้งาน
ระบบ “Application พ้นภัย” เพือ่ให้ใช้งานเป็นและสามารถ
เป็นวิทยากรในการสอนการใช้งานแอปพลิเคชันพ้นภัยแก่
บุคคลท่ัวไปได้ โดยการจัดอบรมให้ความรู้จนกระทั่งมาถึง
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เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนนิไปยงับริเวณด้านหน้า
อาคารภมิูสิริมงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบ�าเพญ็พระราชกุศล ทรงบาตร
พระสงฆ์ จ�านวน 20 รปู เนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ 2563 ร่วมกับผูบ้ริหารสภากาชาดไทย 
อาจารย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชน โอกาสนี้ 
พระราชทานพรปีใหม่แก่บุคลากรสภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีเฝ้าทูลละอองพระบาท 
รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี

“ขอขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานมาด้วยดี และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่ว ๆ ไป  
ขอให้บุญกุศลที่ท�าร่วมกันมาวันนี้ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดี ประสบความส�าเร็จใน
ชีวิตหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการในปีใหม่ และสืบต่อ ๆ ไปด้วยในอนาคต”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 
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ทรงเป็นประธานการประชุม
สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25

เมือ่วันที ่29 กมุภาพันธ์ 2563 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาล 
ศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย  เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัอาคารเทดิพระเกยีรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ 
สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ครั้งที่ 25 โดยมีวาระต่าง ๆ อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณบดีส�านักวิชา 
พยาบาลศาสตร์ ปีที่ 2 ของการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร 
งานบุคคล ประจ�าปี 2562  การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเงินของสถาบัน 
แทนต�าแหน่งที่ว่าง รายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภาก าชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทานประกาศนยีบตัรก�ากับพัดกาชาดสมนาคณุ ช้ันที ่1 แด่พระสงฆ์ผูบ้รจิาค
โลหติครบ 100 ครัง้ และประกาศนยีบตัรก�ากบัเหรยีญกาชาดสมนาคณุ ชัน้ที ่1 แก่ผูบ้รจิาคเงนิ ผูช่้วยเหลอืงานและสนบัสนนุ
กิจกรรมด้านต่าง ๆ ผู้ช่วย เหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้บริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต ผู้บริจาค
โลหิตครบ 100 คร้ัง ทายาทผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ ซ่ึงสภากาชาดไทยได้น�าไปใช้ประโยชน์แล้ว เข้ารับพระราชทาน
ประกาศนียบัตร เข็ม และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์ 

จากน้ัน เสด็จพระราชด�าเนิน ไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้  
คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบ�ารุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
ส�าหรับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์  
150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
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โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโร กาสให้  
นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�านวยการ ส�านักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด รองศาสตราจา ร ย์ แพทย์หญิง 
ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อ�านวยก า ร ศูนย์บริการโลหิต 
แห่งชาติ และศาสตราจารย์ นายแพ ท ย์สุทธิพงศ์  
วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อม
คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากากาชาดไทย  
เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว และนายกเหล่ากาชาดจังหวดัทีไ่ด้รบั
ต�าแหน่งใหม่ รับพระราชทานเข็มกลั ดพระนามาภิไธย 
สธ

จากนั้น  ทรงเป ็นประธานการประชุม 
คณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 336 โดยมี
ระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานสถานการณ์และ 
การให้ความช่วยเหลือเหตุกราดยงิทีจั่งหวดันครราชสมีา 
ส�านักงานบริหารเสนอรายงานสรุปการประชุมสภา
เยาวชน สมัชชาใหญ่สหพันธ์สภากาชาดและสภา 
เสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ครั้งที่ 22 และ 
การประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์
การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และ
เสนอสมุดสแดงก�าเหนิด และกิจการของโรงพยาบาล
สภากาชาด
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ย้อนอดีต
 โดย พงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร

 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชด�าเนินไปทรงเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน วันที่ 
25 กรกฎาคม ถงึ วนัที ่2 สงิหาคม พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวได้มีกระแสพระราชด�ารัสพระราชทานแก่
ประชาชนชาวไทย จากกระแสพระราชด�ารัสนี้เอง ท�าให้เรา 
ได้ทราบว่า ในการเสด็จพระราชด�าเนินในครั้งนั้น สมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะองค์สภานายกิา
สภากาชาดไทย ทรงได้รบัสิง่ของทีม่ผีูน้้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวาย ส�าหรับสภากาชาดไทย 3 สิ่ง หนึ่งในสามสิ่งนั้นคือ  
รถเบ็นซ์พยาบาลพระราชทาน  

 จึงใคร่ขออัญเชิญกระแสพระราชด�ารัสของพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย มาลง
ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ ดังนี้

รถเบ็นซ์พยาบาลพระราชทาน

 กระแสพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยจากประเทศสวติเซอร์แลนด์
เน่ืองในโอกาสเสด็จพระราชด�าเนินเยอืนสหพนัธ์สาธารณรฐั
เยอรมัน

“ประชาชนชาวไทย พระราชนิแีละข้าพเจ้าได้เดนิทาง
กลับจากประเทศเยอรมันนีแล้วเมื่อตอนเช้าของวันที่ 3 
สิงหาคม การไปเยือนคร้ังนี้ ได ้ รับผลเป็นที่ พึงพอใจยิ่ง 
ประธานาธบิดแีห่งสหพันธ์สาธารณรฐัเยอรมนัและมาดามลบูเก 
ได้กรุณาและเอาใจใส่เป็นพิเศษ ส่วนนายกรัฐมนตรีเอง แม้จะ
มีราชการอื่นอยู ่มาก แต่ก็ได้สละเวลาส่วนใหญ่มาอยู ่กับ 
พระราชนิแีละข้าพเจ้า ทัง้ทางรัฐบาลกไ็ด้อ�านวยความสะดวก
โดยทุกประการด้วย ประชาชนช่างดีเหลือเกิน มาชุมนุม 
คอยต้อนรับกันอย่างคับคั่ง ในทุกหนทุกแห่งที่พระราชิน ี
และข้าพเจ้าเดินทางไป รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเหล่านั้น  
ฉายให้เห็นถึงความพอใจต้อนรับ และความเป็นมิตร  
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ในฐานะสมเดจ็องค์สภานายกิาแห่งสภากาชาดไทย 
พระราชินีได้รับเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่จากนายกรัฐมนตรี 
จกัร์เยบ็ผ้าพ๊าฟฟ์จากกงสลุกติตมิศกัดิไ์ทย ณ เมอืงฟรงัฟร์ุท 
และรถพยาบาลจากบรษิทัเดมเลอร์ – เบน็ซ์ ของบริจาคทัง้
สามส่ิงน้ี ส�าหรับมอบให้แก่สภากาชาดไทย นอกนั้นบริษัท
กรุปป์ยังได้เสนอทุนการศึกษา 2 ทุนแก่ข้าพเจ้า ส�าหรับส่ง
นักเรียนไทยไปศึกษาในเยอมันนี มีก�าหนดเวลา 1 ปี โดยจะ
ออกค่าเดินทางให้ด้วย บริษัทซีเมนส์เสนอให้ทุนการศึกษาอีก 
1 ทุน ในลักษณะเดียวกัน และบริษัทเดมเลอร์ - เบ็นซ์ เสนอ
ฝึกฝนความรู้ทางเทคนิคแก่นักเรียนไทย 2 คนในโรงงาน 
ของเขา 

การบริจาคและให้ทุนการศึกษาเหล่าน้ีก็เน่ืองมาจาก
ในโอกาสการไปเยือนประเทศเยอรมันนีของพระราชินีและ
ข้าพเจ้า การไปเยอืนครัง้นี ้ท�าให้ประเทศทัง้สองต่างรูจ้กั และ
เพิ่มพูนความสนใจซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น และเป็นนิมิตรอันดี 
ส�าหรับความสัมพันธ์ในอนาคต

 จติใจของพระราชนีิและข้าพเจ้ายงัคงแนบแน่นอยูก่บั
ท่านทั้งหลายเสมอ และขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขและ
ความส�าเร็จทุกประการ.”

รถเบ็นซ์พยาบาล ได้ส่งมาทางเรือ “โบโกต้า” ถึง
ท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2504  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ได้ใช้งานบรรเทาทุกข์ผูป่้วยเจบ็มาโดยตลอดระยะ
เวลาเกือบ 40 ปี จึงได้หยุดใช้งาน เนื่องจากรถอยู่ในสภาพ
ช�ารุดทรุดโทรม และได ้เก็บรักษาไว ้ที่หมวดยานยนต์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเล็งเห็นความส�าคัญของ 
รถพยาบาลคนันี ้ เนือ่งจากเป็นรถพยาบาลทีส่มเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย  
ได้พระราชทานแก่สภากาชาดไทยเพื่อใช้เป็นรถพยาบาล
บรรเทาทุกข์สาธารณภัยพิบัติ ในพระนคร ธนบุรี และตาม 
ต่างจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 แล้ว 

พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจึงได้ขอโอนรถพยาบาล
จากโรงพยาบาลจุฬาฯ ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว เพื่อจะได้น�าไป
อนรุกัษ์ต่อไป และได้รบัโอนรถจากโรงพยาบาลจฬุาฯ เม่ือวนัท่ี 
10 กมุภาพนัธ์ 2553 และได้น�ารถเข้าอูเ่บ็นซ์ บรษิทัพิรยิะพงศ์ 
จ�ากัด สาขาบางพลัด โดยคุณประดิษฐ์ ลิขิตชน ซึ่งมีผลงานใน
การซ่อมรถเบน็ซ์เก่าส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช 
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นช่างด�าเนินการซ่อมสี และปะผุ 
บริษัทฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการด�าเนินการซ่อมสี และ
ปะผุ ให้ใหม่หมดทั้งคัน โดยมิได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด 
ทั้งสิ้น และได้น�ารถมาส่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 เพื่อจัด
แสดงนิทรรศการท่ีด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย 
ในงานวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 117 ปี ในวันที่ 26 
เมษายน 2553 

 ในงานนทิรรศการวนัสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 117 ปี 
วันที่ 26 เมษายน 2553 นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 
ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการฯ 
และทอดพระเนตรรถเบ็นซ์พยาบาลพระราชทาน ที่จัดแสดง
ในงานนี้ด้วยความสนพระราชหฤทัย และประทับภายใน
รถยนต์ ทรงจับพวงมาลัยขับรถ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้



สุขภาพอนามัย
เรียบเรียงโดย / แพทย์หญิงพรจิรา ศุภราศรี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข้อไหล่ติด
เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงพรจิรา ศุภราศรี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1. ระยะแรก ผู้ป่วยจะรู้สึกค่อย ๆ ปวดที่หัวไหล่เพิ่มขึ้น 
บางครั้งปวดกลางคืนจนรบกวนการนอน และเริ่มไม่สามารถ
เคลื่อนไหวข้อไหล่ได้เต็มที่เหมือนเดิม ระยะนี้อาจนาน 
หลายเดือน ผู้ป่วยมักจะทนเอาหรือท�าเป็นไม่ใส่ใจ จนกระทั่ง
ปวดมากจนทนไม่ไหวจึงมาพบแพทย์ แต่ในระยะนี้หากได้รับ
การรกัษาด้วยยาแก้ปวดและยาลดการอกัเสบ และท�ากายภาพ
ด้วยตนเองอย่างถูกต้องก็สามารถหายเองได้

2. ระยะข้อติด ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดลดลง แต่ข้อไหล่ติด
แข็งมากข้ึนในทุกทิศทาง จนท�าให้ใช้ชีวิตได้ล�าบาก ระยะนี้ 
ต้องพบแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อพิจารณา
เรื่องการท�ากายภาพบ�าบัดต่อไป

3. ระยะฟื้นตัว เป็นระยะที่จะเกิดเมื่อผู้ป่วยได้รับการ
รักษาแล้วข้อไหล่กลับมาเคลื่อนไหวได้ปกติ

 เนื่องจากการยืดดัดข้อไหล่ เรามักท�าเมื่อเกิดปัญหา 
ข้อไหล่ตดิไปแล้ว แต่ในความเป็นจรงิ คงไม่มใีครอยากประสบ
ปัญหาข้อไหล่ติดจนท�าให้ปวดเกินทนนี้ ดังนั้น การท�าการ
บริหารข้อไหล่เป็นประจ�า โดยเฉพาะในข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน 
จงึมคีวามจ�าเป็น และนอกจากนีก็้ควรมกีารออกก�าลงัเพือ่เพ่ิม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ด้วย

เรียนรู้ข้อมูลสุขภำพดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่
Facebook.com/LiveLongStrongLife

อำกำรข้อไหล่ติดจนท�ำให้ปวดหัวไหล่ 
และไม่สำมำรถเคลื่อนไหวข้อไหล่

ได้อย่ำงเต็มที่นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ระยะ

 ข้อไหล่ติด ปัญหาที่หลายคนต้องประสบ
พบเจอ บ่อยครัง้ท่ีอาการน�าเป็นเรือ่งของการปวด
หัวไหล่ มารู้ตัวอีกที ข้อไหล่ก็ยกไม่ขึ้นเสียแล้ว 
บางท่านมาพบแพทย์เพราะตดิตะขอเสือ้ในไม่ได้ 
หรือยกแขนเพื่อโหนรถเมล์ไม่ได้ เป็นต้น

 การรักษาเรื่องข้อไหล่ติดนั้น เป้าหมายเพื่อลดอาการ
ปวด และเพือ่ให้ข้อไหล่กลบัมาเคลือ่นไหวได้ตามปกต ิโดยการ
ออกก�าลังกายเพื่อยืดดัดข้อ ทุกท่านสามารถท�าได้ทุกวัน  
โดยก่อนจะท�าการยืดดัดข้อ ควรประคบด้วยแผ่นความร้อน 
สัก 15 นาท ีและหลังยดืดัดข้อ ควรประคบด้วยแผ่นความเยน็ 
เพื่อป้องกันการอักเสบ
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การบริหารอย่างง่าย
เพื่อป้องกันหัวไหล่ติดเพิ่ม

	 อาการเจ็บหัวไหล่	 ท่ีเกิดจากข้อไหล่ติด	 เป็นภาวะท่ี
ท�าให้ปวดหัวไหล่	และไม่สามารถเคล่ือนไหวข้อไหล่ได้อย่าง
เต็มที่ แต่โดยทั่วไป ข้อไหล่ติดเป็นภาวะท่ีหายเองได้ โดยเฉพาะ 

ในระยะเร่ิมแรกท่ีมีอาการข้อติด เราสามารถเพ่ิมระยะของการ 

หมุนข้อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติได้ด ้วยตนเอง เพียงใช  ้

ท่ากายบริหารง่าย ๆ และสามารถท�าได้เองที่บ้านครับ

1. พาดไม้ด้านข้างล�าตัว (ฝั่งตรงข้ามด้านที่
ข้อติด) จับไม้ดังรูป

2. ดนัไม้ไปข้างหน้าจนสดุทีข้่อจะเคลือ่นไหวได้ 

เรียบเรียง และสาธิตท่าทาง โดย นายแพทย์พรชัย อนิวรรตธีระ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แทงหน้า (Shoulder flexion)

 ฉบบัน้ี ผมขอเสนอท่ายดืดดัข้อไหล่
อย่างง่าย 5 ท่า เพ่ือให้ทุกท่านท่ีมีปัญหา
หัวไหล ่ ติดในระยะเ ร่ิมต ้น ได ้ฝ ึกท�า  
เพ่ือประโยชน์ ในการเพ่ิมระยะของการ 
หมุนข้อ และลดอาการปวดท่ีอาจตามมา
ได้ในภายหลังหากปล่อยให้อาการข้อติด
เป็นมากขึ้นในระยะยาว ซ่ึงภาพตัวอย่าง
ดังกล่าวสมมติให้มีอาการข้อไหล่ติด 
ทางด้านขวาครับ

ท่าที่ 
1
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1. พาดไม้ด้านหน้าล�าตัว จับไม้ดังรูป 2. หมุนไม้ไปด้านข้างจนสุดที่ข้อจะ
เคลื่อนไหวได้

แทงหลัง (Shoulder extension)

แทงข้าง (Abduction)

2. ดันไม้ไปข้างหน้าจนสุดที่ข้อจะ
เคลื่อนไหวได้

1. พาดไม้ด้านข้างล�าตวั (ฝ่ังด้านทีข้่อตดิ) 
จับไม้ดังรูป

ท่าที่ 
2

ท่าที่ 
3
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อุ้มลูก (Shoulder external rotation)

ไขว้หลัง (Shoulder internal rotation)

1. พาดไม้ด้านหน้าล�าตัว หงายฝ่ามือ
เพื่อจับไม้ดังรูป

1. พาดยางยืดหรือผ้าดังรูป โดยให้มือ
ข้างที่ข้อติดอยู่ด้านล่าง

2. หมุนไม้ไปด้านข้างจนสุดที่ข้อจะ
เคลื่อนไหวได้

2. ดึงขึ้นด้านบนจนสุดที่ข้อจะ
เคลื่อนไหวได้

ท่าที่ 
4

ท่าที่ 
5
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ศนูย์ความเป็นเลศิด้านการดแูลผูส้งูอาย ุโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิโรคกระดูกพรุน
แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
ภาคีเครือข่าย จัดเสวนา "สูงวัยใส่ใจ ไม่ล้มไม่พรุน" และ 
"กิจกรรมประเมินความเสี่ยงต่อการหกล้ม และโรคกระดูก
พรุน" เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนให้แก่ผู้สูงอายุ 
ให้หันมาใส่ใจ ป้องกัน ระมัดระวังและดูแลตนเองไม่ให้หกล้ม 
เน่ืองจากการหกล้มในผูสู้งอายมุคีวามเสีย่งท่ีจะเกดิกระดูกหัก 
และมักเกิดการล้มซ�้า น�ามาซึ่งความทุพพลภาพ การสูญเสีย
คุณภาพชวีติ และค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก หรอือาจท�าให้เสยีชวีติ 
โดยเฉพาะการหกล้มในผู้สูงอายุท่ีมีโรคกระดูกพรุนร่วมด้วย 
เป็นอันตรายอย่างมาก เพราะการหกล้มเพยีงเบา ๆ  กส็ามารถ
ท�าให้กระดูกหักได้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกือ้เกียรต ิประดษิฐ์พรศลิป์ 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า "การหกล้มในผู้สูงอายุ
เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ กระดูกหรือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง 
มีปัญหาการทรงตัว ปัญหาสายตา การกินยาที่ออกฤทธิ์ต่อ 
จิตประสาท ท�าให้ง่วงซึม รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการประเมินความเส่ียงต่อการหกล้ม  
จะช่วยท�าให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม 
ที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งโรคกระดูกพรุน คือ โรคของกระดูก 
ทีค่วามแขง็แกร่งของกระดกูลดลง ร่วมกบัคณุภาพของกระดูก 
ลดลงด้วย เป็นผลให้กระดกูมคีวามเปราะบาง เสีย่งต่อการเกดิ
กระดูกหักได้ง่ายขึ้น และเป็นภัยเงียบ เน่ืองจากไม่มีอาการ  
ผู ้ป ่วยหลายรายทราบเม่ือเกิดกระดูกหักขึ้นแล้ว ผู ้ป ่วย 
โรคกระดกูพรนุมีโอกาสเกดิกระดกูหกัง่ายกว่าคนทัว่ไป เพียงแค่
มีการกระแทกเบา ๆ การบิดเอี้ยวตัวอย่างทันทีทันใด ไอ จาม 
หรือลื่นล้ม ท�าให้กระดูกหักได้ง่าย ก่อให้เกิดความพิการหรือ
ทุพพลภาพตามมา คุณภาพชีวิตด้อยลงไป และส่งผลให้มี 
ค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษาสขุภาพท่ีสงูข้ึน ต�าแหน่งท่ีท�าให้เกดิ
กระดูกหักมากและบ่อย คือ กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ 

กระดูกซี่โครง กระดูกต้นแขน กระดูกสันหลัง ซึ่งอาการของ
การเกิดกระดูกหักมักสัมพันธ์กับการล้ม การดูแลสุขภาพและ
ประเมนิปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายต้ัุงแต่เร่ิมต้น จะท�าให้
ผูส้งูอายสุามารถดแูลตนเองให้ได้นานทีส่ดุ และสร้างสงัคมไทย
ให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ชะลอความเสื่อม และ 
ลดภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุต่อผู้อื่น ให้ผู ้สูงอายุสามารถ 
ด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น"

การป้องกันโรคกระดูกพรุน สามารถเสริมสร้างกระดูก
ให้แข็งแรงต้ังแต่วัยเด็ก โดยรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม 
หม่ันออกก�าลังกายแบบลงน�้าหนักขาอย่างน้อย 30 นาที 
สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ เดิน วิ่ง กระโดดเชือก โยคะ ร�ามวยจีน 
เต้นแอโรบิก เต้นร�า การฝึกกระดูกสันหลังให้เหยียดตรง การ
ยกน�า้หนกัและดึงยางยดื 2 ครัง้/สปัดาห์ จะช่วยเพ่ิมความแขง็แรง
ของกล้ามเนื้อ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ท�าให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ในผู้ที่มี
ความเสี่ยงหรือผู ้หญิงเมื่อถึงวัยหมดประจ�าเดือนควรมา 
พบแพทย์ 

สูงวัยไม่ล้ม
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	 แนวทางการส�ารวจตัวเองเพื่อป้องกันการหกล้ม	
มีดังนี้

1. ตรวจประเมินการเดินและการทรงตัว โดยส�ารวจตนเองว่า 
มีอาการเซ ทรงตัวผิดปกติ หรือเคยหกล้มมากกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี 
หรือไม่ ถ้ามีควรตรวจประเมินหาปัจจัยเสี่ยง และให้การฟื้นฟู 

2. ส�ารวจตนเองว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ และแก้ไขปัจจัยเสี่ยง
เฉพาะบคุคล (ปัจจยัภายใน) ได้แก่ แก้ไขปัญหาการทรงตวัและกล้ามเนือ้
อ่อนแรง โดยฝึกการทรงตัว ออกก�าลังเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
และฝึกเดิน แก้ไขความดันโลหิตต�่า ซ่ึงอาจเกิดจากยา การเปล่ียนท่า
กระทันหันหรือเปลี่ยนท่าเร็ว แก้ไขปัญหาการมองเห็น โดยเฉพาะ 
โรคต้อกระจก แก้ไขปัญหาเท้าผิดรูป รวมทั้งแก้ไขรองเท้าที่สวมใส่ 
ให้เหมาะสม

3. ส�ารวจยาทีท่านเป็นประจ�า ถ้ามยีามากกว่า 4 ชนดิ โดยเฉพาะ
ยาที่ท�าให้เกิดอาการง่วงและเวียนศีรษะ หน้ามืด ควรปรึกษาแพทย์ 
เพ่ือปรับลดยาที่ไม่จ�าเป็นลง ยาที่มีผลต่อกระดูกพรุนและท�าให้เป็น 
โรคกระดูกพรุน ได้แก่ ยาสเตียรอยด์ ยารักษาโรคมะเร็งและยาต้านฤทธิ์ 
เอสโตรเจนและแอนโดรเจน ยารักษาโรคลมชักบางตัว ยารักษาโรค 
จิตประสาทบางตัว ยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารบางตัว และ 
ยาลดน�้าตาลในเลือดบางตัว

4. ส�ารวจที่อยู่อาศัยและที่ท�างาน (ปัจจัยภายนอก) โดยปรับ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงต่อการล้ม เช่น มีไฟ 
ส่องสว่างเพียงพอ บันไดมีราวจับ ห้องน�้าพื้นไม่ลื่น

 แนวทางการจดับ้านเพือ่ป้องกันการพลัดตกหกล้ม
ในผู้สูงอายุ พื้นที่ตั้งแต่ 15 ตารางเมตรขึ้นไป ควรจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 3 ส่วน ได้แก่ 

ห้องนอน ควรมีหน้าต่างมองเห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกอาคารและ
ระบายอากาศได้ดี ของใช้ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นควรวางไว้ใกล้เตียง โดยเฉพาะ
โทรศัพท์ส�าหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน

ห้องน�้า ควรมีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัวป้องกันการลื่น ตั้งแต่ประตู
ไปจนถึงโถสุขภัณฑ์ จัดให้มีที่น่ังส�าหรับอาบน�้า และควรมีการติดตั้ง
สัญญาณฉุกเฉินไว้ในห้องน�้า 

พืน้ทีใ่ช้สอยทัว่ไป หรือบริเวณบ้าน ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร
ควรมรีะดับเสมอกนั ไม่ลืน่ ไม่มสีิง่กีดขวาง ไม่มธีรณปีระตู ประตคูวรเป็น
แบบเปิดออกภายนอกหรือบานเล่ือน มือจับควรเป็นแบบก้านโยกหรือ
แกนผลัก เคร่ืองใช้ภายในบ้านไม่ควรมีมุมแหลมท่ีจะก่อให้เกิดอันตราย
ได้ง่าย

หากรู้จักระมดัระวงัและป้องกนัผู้สูงวยัท่ีคณุรัก กส็ามารถหลกีเล่ียง
ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเพราะการล้มได้
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ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 
Covid-19

ศนูย์วิทยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ สภากาชาดไทย 
ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมอุทยาน
สัตว์ป่าและพันธุ ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง Disease X : 
ปฐมบทไวรัสโคโรน่าสายพันธุ ์ใหม่ 2019 เมื่อวันที่ 20 
มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เพ่ือให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 
2019 (Covid-19) และสถานการณ์ของโรค รวมถึงแนวทาง
การป้องกันดูแลตนเองและครอบครัวอย่างถูกต้อง เพื่อน�า 
ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ 
ในอนาคต 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 
หวัหน้าศนูย์วทิยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจจาก 
เชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ ปี 2019 หรอืท่ีองค์การอนามยัโลก
ประกาศชื่อที่เป็นทางการว่า “โควิด-ไนน์ทีน” (Covid-19) 
ย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019” ซึ่ง
แสดงถงึปีทีม่รีายงานการแพร่ระบาดครัง้แรกในปลายปี 2019 
จากไวรัสในกลุ่มโคโรนา ไวรัสกลุ่มนี้สามารถท�าให้เกิดการ 
ตดิเชือ้ทางระบบทางเดนิหายใจในคนและสตัว์บางชนดิ มกัจะ
ระบาดในหน้าหนาว อาจพบว่า 1 ใน 3 ของการตดิเชือ้ทีร่ะบบ
ทางเดนิหายใจมาจากเชือ้โคโรนาไวรัสสายพนัธุใ์นคน (human 
coronavirus) ผู้ที่มีอาการรุนแรงมักเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่ม ี
โรคประจ�าตัว อาการคล้ายกับโรคหวัด ติดต่อผ่านการไอ จาม 
การสัมผัสสารคัดหลั่งของทางเดินหายใจ ส�าหรับไวรัสโคโรนา
ทีเ่ป็นสายพนัธุใ์นสตัว์ อาจมกีารตดิต่อจากสตัว์ไปยงัคนได้บ้าง 
เช่น การระบาดไวรัสโคโรนา ที่เรียกว่า โรคซาร์ส หรือเมอร์ส 
ซึ่งมีการสันนิษฐานว่าคนน่าจะติดเช้ือไวรัสดังกล่าวจากสัตว์ที่
เป็นรังโรคของเช้ือน้ี การป้องกันการติดเชื้อ โดยหลีกเลี่ยง 

การสัมผัสบุคคลท่ีมีความเสี่ยง ล้างมือท�าความสะอาด  
สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันในกรณีท่ีอยู่ใกล้ผู้ป่วยและ 
ผู้ที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยาและ
ข้อมูลทางคลินิกของโรคนี้ด้วย

นับตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ที่มีผู้ป่วยรายแรก 
ในประเทศจีน ที่ เมืองอู ่ ฮ่ัน จนมีผู ้ติดเชื้อและเสียชีวิต 
เพิ่มมากขึ้น มีบทเรียนจากประเทศจีนที่เราละเลยหรือเปล่า ?

บทเรียนแรก 
การตื่นตระหนก	หรือการเตือนภัยแต่เริ่มต้น	?	

ความใส่ใจในปรากฏการณ์ที่แปลกและน่ากลัวจาก
แพทย์จนีไม่กีค่น และท�าให้มกีารส่งตวัอย่างไปยงัห้องปฏบัิตกิาร
เอกชนท่ีสามารถท�าการถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสได้ทั้งตัว
สองแห่ง แห่งแรกพบว่าเป็นไวรัสคล้ายซาร์ส แห่งที่สองเป็น
ซาร์ส และน�ามาซึ่งการเตือนกันเองให้ระมัดระวังตัว จนถูก
ต�ารวจสอบสวนให้ปิดปาก 

ผลสรุป ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นไวรัสคล้าย
ซาร์ส และในเดือนธันวาคม มีการระบาดระลอกแรก ซ่ึงใน 
ท้ายสุดพบว่า ผู้ป่วยรายแรกสุดนั้นเป็นการติดต่อจากคนสู่คน 
โดยประเมินกันว่าการติดต่อจากสัตว์สู่คนน่าจะเริ่มในเดือน
พฤศจิกายน และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ความกลัวในการที่จะมี
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ความตื่นตระหนกท�าให้เกิดความล่าช้าไปประมาณสองถึง 
สามสัปดาห์ ซ่ึงก็เพียงพอแล้วส�าหรับไวรัสตัวนี้ในการแพร ่
ออกไปจากแหล่งเดียว 

การกลัวการต่ืนตระหนก แทนท่ีจะรบัทราบสถานการณ์
และเตอืนภยัโดยเรว็ทีส่ดุ กลบักลายเป็นสถานการณ์ระดบัโลก 

บทเรียนที่สอง 
การยึดถือมาตรฐานการวินิจฉัยด้วยวิธี
อณูชีววิทยา	:	ไม่จ�าเป็นเสมอไป

แม้จะมีความล่าช้าในการจ�ากัดขอบเขตการระบาด 
จนกระทั่งลุกลามออกไปได้ภายในระยะเวลาเดือนธันวาคม
นั่นเอง ประเทศจีนตระหนักถึงข ้อจ�ากัดของการใช ้วิธี 
อณูชีววิทยาหรือ RT PCR ในการวินิจฉัย เน่ืองจากมีปัญหา 
ได้ผลไม่คงที่ ที่ควรจะเป็นบวกกลับได้ลบ และพลาดโอกาส 
ในการจ�ากัดการแพร่และการช่วยชีวติ การใช้ CT คอมพวิเตอร์ 
ในการตรวจปอด แทนที่จะเป็นเอกซเรย์ธรรมดา แม้ว่าจะมี
ราคา 3,000 บาท แต่ได้ผลไวแม่นย�า สามารถพเิคราะห์แยกโรค
ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ นั่นก็คือตั้งแต่ระยะที่อาการยังมองไม่เห็น
ภายนอก และยงัสามารถให้ข้อมลูท�านายอนาคตของผูป่้วย ว่า
จะรุนแรงขึ้นหรือไม่ ร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ ในการเริ่มต้นใช้ยา
รักษาตั้งแต่ยาสมุนไพรจีน และยาต้านไวรัส 

เหตุผล : โรงพยาบาลในประเทศจีนมี เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ทุกแห่ง ในขณะที่ไม่มีเครื่องตรวจอณูชีววิทยา 
และมิหน�าซ�้ากระบวนการวิธีการตรวจยังไม่สามารถบอกได้
ชัดเจนว่า จะเจาะจงที่ต�าแหน่งใดของรหัสพันธุกรรมที่จะเป็น
มาตรฐาน และใช้เวลาอาจเนิ่นนานถึง 12 ชั่วโมง ถึงหนึ่งวัน  
ทีจ่ะได้ผล และผลน้ันอาจก�ากวม ต้องท�าใหม่หรอืเกบ็ตวัอย่าง
ใหม่ 

ผลของการใช้ CT คอมพิวเตอร์ ในการตรวจปอด 
ท�าให้สามารถค้นหาผู้เริ่มมีอาการและสามารถแพร่เชื้อได้
ครอบคลุม ได้กว้างขวางหมดจด และน�ามาสู่การกักกัน และ
การเฝ้าระวังพยายามไม่ให้เสียชีวิต 

บทเรยีนนีแ้สดงให้เหน็ว่า การใช้ CT แม้ว่าจะแพงกว่า 
แต่เม่ือหักลบกลบหนี้ สามารถจะหาตัวผู้ติดเชื้อและแพร่เชื้อ
ได้แล้ว มีความคุ้มค่ามหาศาล และยืนยันจากการรายงาน 
ในวารสารทางการแพทย์ภาษาอังกฤษที่ออกมาทั่วโลก  
ในระยะหลัง

บทเรียนที่สาม
 ยอมตัดแขนเพื่อรักษาชีวิต	

การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เกิดจากการท่ีไวรัสมี
ความสามารถในการติดจากคนไปสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้จากการที่ผู้ติดเชื้อสามารถซ่อนไวรัสได้อย่างมิดชิดโดยมี
อาการน้อย หรอืไม่มอีาการเลย และมหิน�าซ�า้ในผูม้อีาการน้อย
เหล่านี้กลับมีปอดอักเสบ แต่อาการไม่มาก ท�าให้สามารถ 
แพร่เชื้อต่อไปได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะหนุ่มสาว และที่ไม่มี 
โรคประจ�าตัว ที่ยังแข็งแรง และมีกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้คน
ต่าง ๆ 

แต่กระนัน้ไม่ได้หมายความว่า คนกลุม่นีจ้ะไม่มีอาการ
รุนแรงหรือวิกฤต ทั้งนี้เน่ืองจากขึ้นอยู่กับปริมาณเช้ือท่ีได้รับ 
และโอกาสที่จะพัฒนาขั้นตอนการอักเสบในปริมาณที่มาก 
เกินกว่าความจ�าเป็น ท�าลายเนื้อปอดได้อย่างกว้างขวาง 

การตดัสนิใจปิดเมอืง ซึง่ร่วมกบัปิดบ้านอย่างเข้มงวด 
ต้ังแต่ประมาณวันที่ 21 มกราคม ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึง 
กลางเดือนกุมภาพันธ์ และในขณะเดียวกันมีการตรวจตราผู้ที่
อยูใ่นบ้านว่ามใีครเจ็บป่วย จะรบีแยกไปกกักนัและรกัษาทนัที 
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ผลของการปิดอย่างเข้มงวด โดยยอมสละความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจ กลับส่งผลดีที่ท�าให้หยุดการแพร่กระจาย 
และสามารถระบุคนท่ีติดเช้ือ แพร่เช้ือ และท�าการรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสที่มีการประเมินมาตั้งแต่เดือนธันวาคม ว่ากลุ่มใด
หรือตัวใดควรใช้หรือไม่ควรใช้ การตัดสินใจเด็ดขาดไม่รวนเร 
มุง่ไปถงึการรกัษาชวีติและเสถยีรภาพความมัน่คงของประเทศ
ในอนาคต แทนที่จะห่วงผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะแรก 
ท�าให ้ประเทศจีนประกาศเป็นประเทศที่ถ ้ามีผู ้มาจาก 
ต่างประเทศจะเป็นกลุม่เสีย่ง ต้องถูกจดัการกกักนั 14 วนัก่อน

ยาต้านเอดส์	-	ไข้หวัดใหญ่	
ที่ใช้ในการรักษา

หลังจากที่แพทย์โรงพยาบาลราชวิถี ออกมาเปิดเผย
ถึงสูตรยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ท่ีมีอาการรุนแรง ท�าให้ไข้ลดลง 
อาการดีขึ้น จนลุกขึ้นมานั่งได้ใน 12 ชั่วโมง และผลตรวจ 
เชื้อไวรัสในโพรงจมูกก็ให้ผลเป็นลบใน 48 ชั่วโมง ด้วยการใช้
ยาเดิมที่มีอยู่แล้ว คือ ยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาต้านไวรัส 
ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตเองได้โดยองค์การ
เภสัชกรรม 

ยาต้านไวรัสเอชไอวี คือ ยาโลพินาเวียร์/ยาริโทนาเวียร์ 
ซึ่ งเป ็น 2 ตัวยาในเม็ดเดียว โดยยา 1 เม็ด มีขนาด  
250 มิลลิกรัม แบ่งเป็นยาโลพินาเวียร์ 200 มิลลิกรัม และยา
ริโทนาเวียร์ 50 มิลลิกรัม โดยแพทย์ได้ให้ยาโลพินาเวียร์/ 
ริโทนาเวียร์ ครั้งละ 2 เม็ด จ�านวน 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น 
เท่ากบัผู้ป่วยจะได้ยาตวันี ้1,000 มลิลกิรมัต่อวนั (โลพนิาเวยีร์ 
800 มิลลิกรัม/ริโทนาเวียร์ 200 มิลลิกรัม)

ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่	 คือ ยาโอเซลทามิเวียร ์  
โดยยา 1 เม็ด มีขนาด 75 มิลลิกรัม แพทย์ได้ให้ยาครั้งละ  
2 เม็ด จ�านวน 2 ครั้ง คือ เช้าและเย็น โดยผู้ป่วยจะได้รับยา
ตัวนี้รวม 300 มิลลิกรัมต่อวัน

ส่วนเรือ่งกลไกในการออกฤทธิ ์ตามปกตหิากร่างกาย
แข็งแรงก็จะสามารถก�าจัดเชื้อไวรัสด้วยตนเองได้ ส�าหรับ 
ผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ผ่านมา ใช้วิธีการรักษาแบบ 
ประคับประคองให้ผู ้ป่วยมีร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทาน 

ในการเข้าไปก�าจัดเชื้อและหายเอง แต่ส�าหรับผู้ป่วยอาการ
รุนแรงมีการให้ยาช่วยเหลอื โดยยาดังกล่าวท่ีให้อาศัยหลักการ
ว่า ยาต้านไวรัสเอชไอว ี จะเข้าไปช่วยยับยั้งการขยายตัวของ
ไวรัสในเซลล์ไม่ให้เพิ่มจ�านวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยาตัวนี้ 
ไม่สามารถหยุดยั้งไวรัสที่อยู่ในเลือดไม่ให้เข้าไปในเซลล์ได้  
จงึอาศยัยาต้านไวรสัไข้หวดัใหญ่ ทีอ่อกฤทธิใ์นการช่วยท�าให้
เชือ้ไวรสัใหม่ในเลอืดไม่เข้าไปในเซลล์ ทัง้หมดเป็นการลดทอน
ไวรัสในร่างกายไม่ให้เพิ่มขึ้น

การรักษาด้วยยาสูตรนี้ของไทย ปรากฏว่าเอามาใช้
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แล้วได้
ผลลัพธ์ออกมาดี ส่วนจะน�าไปเป็นแนวทางในการรักษาต่อไป
หรือไม่ ยังต้องมีการศึกษาเก็บข้อมูลผู้ป่วยรายอื่นเพิ่มเติม  
ยาทั้ง 2 ตัว ต้องสั่งใช้โดยแพทย์ ไม่มีการขายโดยทั่วไปใน 
ท้องตลาด โดยเฉพาะยาต้านไวรัสเอชไอวีที่ใช้นี้ถือเป็นยา
อันตราย เพราะมีผลข้างเคียงมาก เมื่อเข้าไปในร่างกายและ
ขบัผ่านตับจะไปลดการขบัยาอืน่ทีตั่บด้วย จึงท�าให้มผีลข้างเคียง
จากการใช้ยาอื่นร่วมด้วยได้ เช่น ยาลดความดัน ยารักษา 
โรคหัวใจ ยารักษาไมเกรน ยารักษาไขมันในเลือด ยารักษาสิว 
ถ้าให้ร่วมกันแล้ว ผลข้างเคียงมากขึ้นและเป็นอันตราย 

หากไม่ใช่คนที่สัมผัสเสี่ยงสูง โอกาสที่คนท่ัวไปจะ 
ตดิเชือ้ถอืว่าต�า่ ดงันัน้ไม่ควรวติกจนหาซ้ือยามารบัประทานเอง
เพือ่ป้องกนัหรอืรกัษา เพราะสดุท้ายแล้วอาจเกิดอนัตรายจาก
ยาทีใ่ช้ได้ สิง่ทีค่วรท�าคอื ป้องกนัตนเอง สวมหน้ากากอนามยั 
ล้างมือบ่อย ๆ ลดการขยี้หน้าและตา หลีกเลี่ยงการไปใน
สถานที่แออัด



วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
สามารถป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่
 วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ เช่น วัคซีนป้องกัน 
โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ 
แบคทีเรียฮีโมฟีลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี หรือฮิป ไม่สามารถ
ป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ เชื้อไวรัสนี้ยังใหม่และแตกต่างจาก
สายพันธุ์เดิมอยู่มาก ซึ่งจะต้องใช้วัคซีนที่พัฒนาส�าหรับ 
เชื้อไวรัสสายพันธุ ์ใหม่ปี 2019 นี้ โดยเฉพาะ ถึงแม้ 
วัคซีนเหล่านี้จะป้องกันเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ แต่ควรได้รับ 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจเหล่านี้เพื่อป้องกัน 
การเจ็บป่วย

ท�าความเข้าใจ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)

โควิด-19 ไม่สามารถแพร่เชื้อ
ผ่านสนิค้าทีผ่ลติในประเทศจนี 
หรือประเทศใด ๆ  ที่มีรายงาน
การระบาดของโควิด-19

 ถึงแม้ว่าโควิด-19 สามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวได้
หลายช่ัวโมงหรอืหลายวนั (ขึน้อยูก่บัประเภทของพืน้ผวิ) แต่
มคีวามเป็นไปได้น้อยมากท่ีไวรสัจะยงัคงมชีวีติอยูไ่ด้ หลงัจาก
ท่ีส่ิงของเหล่านั้นถูกเคลื่อนย้าย และผ่านสภาวะแวดล้อม
และอุณหภูมิที่ต่าง ๆ กันไประหว่างการจัดส่ง ถ้าเราคิดว่า
พื้นผิวนั้นอาจจะมีการปนเปื้อน ให้ท�าความสะอาดด้วยสาร
ฆ่าเชือ้ และหลงัจากสมัผัสสิง่ของนัน้ให้ล้างมอืด้วยน�า้กบัสบู่ 
หรือเจลแอลกอฮอล์

สารเคมีฆ่าเชื้อแบบไหน ที่ใช้ท�าความสะอาด
พื้นผิวเพื่อป้องกันโควิด-19 ได้
 ถ้าพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดด้วยน�้าสบู่ หรือผงซักฟอก 
แล้วลา้งด้วยน�า้ แล้วจึงใช้สารเคมีฆ่าเชือ้ เช่น น�้ายาฟอกขาว 
สารออกฤทธิ ์เช่น โซเดยีมไฮโปคลอไรท์ สามารถฆ่าแบคทเีรยี 
เชื้อรา และไวรัสได้ ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือยาง 
ทกุคร้ังทีใ่ช้น�า้ยาฟอกขาว และใช้น�า้ยาผสมน�า้ตามสดัส่วนที่
ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

โควิด-19 มีชีวิตอยู่ได้ในภูมิอากาศ
ร้อนชื้นหรือไม่

  โควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ทั้งในที่อากาศ
ร้อนชื้น อากาศแห้งและหนาว แต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ในสภาพ
อากาศแบบใด สิ่งส�าคัญคือปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดี  
ล้างมือบ่อย ๆ ปิดปากเวลาไอหรือจามด้วยทิชชู่ หรือข้อพับ
แขนด้านใน และทิ้งทิชชู่ท่ีใช้แล้วลงถังขยะและล้างมือทันที
ทุกครั้ง

การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ หรือคลอรีน
ใส่ตามตัว สามารถฆ่าโควิด-19  
ได้หรือไม่ 
 การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ หรือคลอรีนใส่ตามตัว  
ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายไปแล้วได้ การฉีดพ่น
สารเหล่านีอ้าจสร้างความเสยีหายต่อเสือ้ผ้า และเยือ่บุต่าง ๆ 
ทั้งแอลกอฮอล์และคลอรีนสามารถใช้ฆ่าเชื้อบนพื้นผิววัสดุ
ต่าง ๆ ได้ แต่ต้องใช้อย่างถูกต้องตามค�าแนะน�า
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ที่มา : “ไทยรู้สู้โควิด” กระทรวงสาธารณสุข
https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019

การป้องกันตนเอง
จากเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019

1. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ควรหมั่น
ล้างมือด้วยน�้าและสบู่เป็นประจ�า หรือ
ใช้เจลล้างมอืทีม่ส่ีวนผสมของแอกอฮอล์ 
ถึงแม้ว่ามือจะไม่มีคราบสกปรก 

2 . ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม ห ลั ก 
สุขอนามัยท่ีดี ปิดปากและจมูก 
ทุกครั้งที่ไอ จาม ด้วยกระดาษเช็ดหน้า 
หรือข้อพับต้นแขนด้านใน ทิ้งกระดาษ 
เช็ดหน้าที่ใช้แล้วลงในถังขยะท่ีมีฝาปิด
ทันที ตามด้วยการล้างมือให้สะอาด

3. การปฏบัิติตนในทีส่าธารณะ 
ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย  
1 เมตร หรือ 3 ฟุต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากผูท่ี้ไอ จาม และมไีข้ เพราะเชือ้ไวรสั
จะปนออกมากบัละอองฝอยของน�า้มกู
หรือน�้าลายของผู้ป่วย ซึ่งถ้าอยู ่ใกล้ 

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก 
และปาก เพราะมือของเราอาจไปสัมผัส 
กับพ้ืนผิวท่ีมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนอยู่ หากมือที่ 
ปนเปื้อนเชื้อโรคมาสัมผัสกับดวงตา จมูก 
หรือปาก เชื้อโรคเหล่านั้นก็จะผ่านเข้าสู ่ 
ตัวเราได้

5.  หากมีไข้ ไอ และหายใจไม่สะดวก 
ควรรีบไปพบแพทย์ แจ้งให้บุคลากร
สาธารณสขุทราบหากเคยเดินทางไปยงัพืน้ที่
ที่มีการระบาดของโควิด-19 หรือเคยสัมผัส
ใกล้ชิดผู ้ที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าว 
และมีอาการป่วยจากการติดเชื้อทางเดิน
หายใจ หากมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
ที่ไม่รุนแรงและไม่มีประวัติการเดินทางไปยัง
พืน้ท่ีเสีย่ง ให้พกัรกัษาตวัทีบ้่านจนกว่าอาการ
จะหายขาด และปฏิบตัตินตามหลกัสขุอนามยั
ที่ดี ทั้งการปิดปาก จมูก เวลาไอ จาม และ
ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเล่ียงการรับประทาน 
เนื้อสัตว์ดิบ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์แบบ 
กึ่งสุกกึ่งดิบ 

ด้วยน�้าและสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่
กระจายของเช้ือโรคและเชื้อไวรัส หากใช้มือเปล่าปิดปากและจมูก 
ขณะไอ จาม มืออาจปนเปื้อนเชื้อโรคแล้ว เมื่อไปสัมผัสกับผู้อื่นหรือ
สิ่งของ อาจท�าให้ได้รับเชื้อโรคได้

กบัผูป่้วยมากเกนิไปอาจหายใจเอาเชือ้ไวรสัทีป่นอยูใ่นนัน้เข้าไปได้
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ภาพ : https://www.posttoday.com/social/general/615017

เกิดภาวะ Post Concussion Syndrome 
(ไม่แสดงอาการในทันทีและอาจส่งผล
ในระยะยาว) เช่น สูญเสียความจ�า 
สมาธิสั้น ซึมเศร้า ก้าวร้าว ประสาทตา หู 
ไวต่อแสง สี เสียง

ซึ่งเป็นการเล่นที่อันตรายมีความเสี่ยงสูงมาก 
โดยอาจเกิดอันตรายดังนี้

Skullbreaker Challenge 
เล่นสนุกอาจอันตรายถึงตายได้

กรมการแพทย์ได้ออกมาเตอืนว่า การเล่น Tripping jump 
challenge หรือ Skull breaker challenge ทีม่ลัีกษณะการเล่น
คือ เป็นภารกิจรับค�าท้า หรือเด็ก 2 คน หลอกให้เพื่อนคนที่ 3  
ยืนตรงกลาง ให้กระโดดข้ึนพร้อม ๆ กัน แล้วสองคนด้านข้าง 
จะเตะตัดขาคนกลางให้ล้มลงหงายหลังลงพื้น

กระดูกหรือกระดูกสันหลังส่วนต้นคอหัก

แขน ขา หัก

เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 
เลือดออกในสมองทันที (สังเกต
พบอาการคลื่นไส้ อาเจียน 
ปวดศรีษะ ภายใน 24 – 48 ชัว่โมง)

กระดูกก้นกบหัก

การเล่น Tripping jump challenge หรือ Skull 
breaker challenge มีอันตรายมาก เนื่องจากคนที่ถูกท�าให้
ล้มมีโอกาสที่ศีรษะจะกระแทกพื้นอย่างรุนแรง ซึ่งท�าให้
กะโหลกศรีษะแตก มีเลอืดออกในสมอง เส้นประสาทสมองถกู
ท�าลาย ท�าให้หมดสติ นอกจากนี้ บางรายมีกระดูกคอเคลื่อน 
อาจเกิดขณะคอมีการแหงนเต็มที่ ท�าให้กล้ามเนื้อส่วนต้นคอ
มีการยดืออกอย่างมาก ท�าให้บางส่วนฉกีขาด เกิดการบาดเจบ็
ต่อไขสันหลังส่วนคอและเส้นประสาท ท�าให้อัมพาตหรือ 
ถงึแก่ชวีติได้ หรอืบางครัง้อาจท�าให้เกดิกระดกูทีต้่นแขนหรอื

หัวไหล่หัก หรือเคล่ือนหลุด หรือเกิดการบิดของกระดูกคอ 
จนหลุดหรือเคลื่อน ท�าให้กดประสาทไขสันหลัง มีการอักเสบ
บวมภายในช่องกระดูกหลัง ท�าให้เกิดการหมุนเวียนของเลือด
ไม่ดี ท�าให้ยิ่งก่อให้เกิดเลือดออกในไขสันหลัง จนอัมพาตหรือ
ถึงแก่ชีวิต นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเกิดกระดูกแขนหัก ถ้าล้มลง
ในท่าเอาแขนกันไว้ 

ผูป้กครองต้องรบีเตือนบตุรหลานไม่ให้เล่นเกมอนัตราย
นี้ตามสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาด และงดเผยแพร่วิดีโอ 
การเล่นเหล่านี้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่น ซึ่งยังไม่รู ้
พิษภัยของการเล่นดังกล่าว 



(ความเดิมจากตอนที่แล้ว )  
“คุณแม่คะ ทางโรงพยาบาลปลายทางที่คุณแม่จะย้าย

ลูกคุณแม่ไป เขาปฏิเสธไม่รับผู้ป่วยนะคะ เนื่องจากคุณหมอ
เห็นประวัติการรักษาแล้วแจ้งว่าถึงย้ายมาก็รักษาไม่ได้ 
เหมือนกัน” พยาบาลสาวพูดพร้อมเปิดข้อความเสียงที่คุณหมอ
พูดกับพยาบาลสาวให้คุณแม่ฟัง 

“รวมหัวกันชัด ๆ  สรุปคือต้องการอวัยวะลูกฉันใช่ไหม 
ฮอื ๆ  ใจร้ายจงัพวกคณุ เรามกีนัแค่สองแม่ลกู พ่อเขาเสยีตัง้แต่
เดก็ ท�าไมต้องพรากแม่พรากลูกกนัอกี ท�าไม” ผูเ้ป็นแม่ปล่อยโฮ
อย่างไม่อายใคร เดินเข้าไปกอดลูก มองหน้าลูก คิดถึงร้อยยิ้ม 
คิดถึงความสนุกในบทสนทนา คิดถึงเวลาที่อยู่ร่วมกัน น�้าตาก็ 
รินไหลออกจากดวงใจแม่รดลงสู่ร่างของลูก ฉับพลันก็บังเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ท�าให้ผู้เป็นแม่คร�่าครวญแทบขาดใจ 

“แม่อ้อม พลรกัแม่ครบั แม่ได้ยนิพลไหม ผมก�าลงัจากเป็น
เพื่อรอแม่ และจากตายเพื่อรอบุญจากแม่ ตอนนี้ผมก�าลังจะ
ท�าให้แม่อ้อมสร้างต�าหนิแห่งบุญ แม่ก�าลังปิดทางบุญของผม 
มนัคือส่ิงทีย่งัติดค้างอยูใ่นภพนี ้ในการบรจิาคอวยัวะ 1 คนดบั 
สร้าง 8 ชีวิตใหม่ มันคุ้มนะครับ แม่เป็นนักธุรกิจย่อมรู้ดี  
ผมไม่มีเวลาแล้ว แม่โปรดอนุญาตให้กับสภากาชาดไทย 
ด้วยครับ ผมคงต้องลาแม่ไปชั่วนิรันดร์แล้วนะ ผมรักแม่อ้อม 
ผมรกัแม่” พลร้องตะโกนก่อนทีก่ายทพิย์ของเขาค่อย ๆ  จางหาย
ไป ปล่อยให้แม่ของเขาสะอึกสะอื้นคร�่าครวญมากขึ้นทวีคูณ 

“พล พล อย่าเพิ่งไป คุยกับแม่อีก แม่คิดถึงพล ลูก  
อย่าเพิง่ไป อย่าไป กลบัมาคุยกับแม่ อย่าท้ิงแม่ไว้ลกู แม่รกัลกู  
ฮือ ๆ” ผู้เป็นแม่พูดจาคร�่าครวญ จนใคร ๆ คิดว่าเธอคงเสียสติ
ที่เสียลูก ติ๊ด.. ติ๊ด... ติ๊ด.. เสียงมอนิเตอร์ คลื่นหัวใจแสดงกราฟ
อันตรายว่าหัวใจผู้ป่วยก�าลังจะหยุดเต้น

“คณุแม่คะ รบกวนออกจากเตยีง และคอยอยูข้่างนอก
ก่อนค่ะ พลลูกคุณแม่สภาวะหัวใจก�าลังล้มเหลว จะท�าการ
กระตุ้นหัวใจ เพื่อย้ือหัวใจก่อนค่ะ” พยาบาลสาวหันไปหยิบ
เครือ่งกระตกุหวัใจแล้วให้จังหวะเพือ่ช่วยให้หวัใจกลับมาท�างาน
อีกครั้ง

“ไหนบอกลูกฉันตายแล้ว ฮือ ๆ แล้วจะมาปั๊มหัวใจ 
ลูกฉันท�าไม ฉันไม่ออกไปไหนทั้งนั้น ฉันขอดูพวกคุณท�างาน  
ฉนัขอใช้สิทธ์ิความเป็นแม่เพือ่ดูพวกคณุท�าอะไรกบัลกูฉนัอกี”  
ผู้เป็นแม่ไม่ยอมเดินออกไปข้างนอก กลับเฝ้ามองพยาบาลสาว
ซึ่งช่วยชีวิตลูกเขา หันมาด้านข้างเห็นหนูน้อยยืนข้างแม่เขา  
คอยให้ก�าลังใจลูกของเขาให้รอด มองชัยที่ก�าลังดูเพ่ือนอย่าง 
เป็นห่วง นึกถึงภาพวิญญาณของพลที่บอกลา นางอ้อมผู้เป็นแม่
นั่งลงเฝ้ามองเหตุการณ์ภายในห้องฉุกเฉิน ค่อย ๆ หวนคิดสิ่งที่
เกดิขึน้ราวกบัความฝัน นกึถงึเธอต้องจากลกูชัว่นรินัดร์ เรือ่งราว
ที่หนักส�าหรับแม่ที่ต้องจากตายของลูกตลอดกาล น�้าตาของ 
นางอ้อมเร่ิมรินไหลอีกครั้ง ด้วยคิดถึงค�าพูดของหนูน้อย 
ธาลัสซิเมียท่ีให้เขาเปิดดูไลน์ของลูกชาย นางอ้อมล้วงมือลงไป 
ในกระเป๋า หยิบมือถือขึ้นมา มองดูหน้าลูกชายที่ถ่ายคู่กันอย่าง
พนิิจพเิคราะห์ มองหน้าลกูอยูน่านด้วยความคดิถึง ก่อนจะเข้าไป
ดูไลน์ที่ลูกชายส่งให้เธอ

“happy birthday to you happy birthday to you 
แม่ครับสุขสันต์วันเกิด ขอให้แม่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
พลรู้แม่เป็นนักธุรกิจ ไม่มีเวลา แต่ผมรักแม่ที่สุดของที่สุด 
ในโลกเลยครับ ผมมีของขวัญให้แม่ 3 อย่างเลยครับ แม่ดูดีๆ
นะครบั ชิน้แรก หมอนรปูหวัใจของศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ชิ้นที่สอง นี่ครับแม่อ้อม เสื้อกาชาด ปีนี้เขา
จัดงานกาชาดที่สวนลุมพินี ผมซื้อมา 2 ตัวเลยครับ แล้วผม
กับแม่จะใส่เสื้อไปเที่ยวงานกาชาดพร้อมกันครับ และชิ้น
สุดท้าย แม่อ้อมของพลห้ามกระพริบตานะครับ มันคือบัตร 
ผู้แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยครับ ผม
ท�าบญุทกุบญุผมคดิถงึแม่เสมอครบั อย่าเพิง่น�า้ตาไหลนะครบั 
ผมซือ้เค้กวนัเกดิให้แม่อยูใ่นตูเ้ยน็ห้องผม ผมรอแม่มาเป่าเค้ก
ด้วยกนั ร้องเพลงด้วยกนันะ แล้วเจอกนันะแม่ สขุสนัต์วนัเกดิ
นะครับ ผมรักแม่ที่สุดเลย แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู” พลร้องเพลง
วนัเกดิให้แม่อกีหลายรอบ ก่อนท่อนจบเขาท�ามอืเป็นสญัลกัษณ์
รูปหัวใจ ชูขึ้นมาที่อกของเขา พร้อมบอกรักแม่อีกครั้ง 
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โดย นายณัฐพงษ์ นัท ซิตี้ ลีเลิศชายมนตรี

ชีวิตใหม่ที่สภากาชาดไทย ตอนที่ 2 part 2           

บริจาคอวัยวะ 1 คนดับ
สร้าง 8 ชีวิตใหม่

เ ล่าเรื่อง/เที่ยวไปกับกาชาด



“แม่ก็รกัลกู แม่รักลกู แม่ขอโทษท่ีมัวแต่ท�างาน จนไม่มี
เวลาให้กับพล ถ้าพลหาย เราจะเป่าเค้กวันเกิดด้วยกัน แม่รัก
ลูกนะ พลห้ามท้ิงแม่ไปไหนนะ ต่อไปแม่ขอเลือกลูก แม่ขอ
เวลามาให้ลูก แต่อย่าจากแม่ไปไหนเลยนะ กลับมานะ กลับ
มานะ พลลูกแม่” นางอ้อมผู้เป็นแม่ยื่นมือที่ท�าสัญลักษณ์หัวใจ 
ไปประสานบนมอืถอืทีพ่ลท�าสญัลกัษณ์หวัใจ เพ่ือประสานหวัใจ
สองรักให้ประสานกัน แล้วน�้าตาก็พรั่งพรูออกมาไม่ขาดสาย 

“คุณแม่คะ ลูกคุณแม่เสียชีวิตแล้วจากสภาวะหัวใจ 
ล้มเหลว เครือ่งกระตุ้นหวัใจช่วยเขาไม่ได้ค่ะ” พยาบาลสาวพดู
แล้วเช็ดน�้าตาเพราะสงสารนางอ้อมที่เห็นเธอรักลูกสุดหัวใจ

“ฉันเข้าไปดูลูกฉันก่อนนะ” นางอ้อมเดินไปท่ีเตียง 
สายตามองไปทีม่อนิเตอร์แสดงคลืน่หวัใจ เหน็กราฟเป็นแนวนอน 
หัวใจของผู้แม่แทบสลาย น�้าตาที่ไหลรินยิ่งหลั่งล้นเป็นทวีคูณ 
นางอ้อมก้มลงไปที่หูของลูกชายแล้วพูดขึ้นว่า

“แม่คนนีท้ีไ่ม่มเีวลาให้ลกู แม่คนนีข้อมอบลมหายใจให้
กับลูกเพื่อประสานใจรักสองแม่ลูก เพื่อเป็นบุญให้กับลูก 
ในการมอบอวยัวะ 1 คนให้ 8 คนรบั ตามเจตนารมณ์ของลกู” 
นางอ้อมกลัน้น�า้ตา รวบรวมลมหายใจ เอามอืปิดจมกูลกูแล้วเป่า
ปากลูก ขอมอบลมหายใจของตนเพื่อมีส่วนร่วมในการบริจาค
อวัยวะ แล้วนางอ้อมได้กล่าว

ค�าอธิษฐานในการบริจาคอวัยวะ ดังนี้
“ขอให้อวัยวะของลูกข้าพเจ้านี้เป็นเสมือนโอสถทิพย์ 

ผู้ป่วยผู้ใดท่ีได้รับอวัยวะก็ขอให้หายเจ็บ หายป่วย หายโรค 
หายภัย เป็นคนดี เป็นคนรักศีล มีศีล ค�้าจุนพระศาสนา  
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ และด้วยกุศลผลบุญนี้
ขออุทิศให้แก่คุณบิดา คุณมารดา ครูบาอาจารย์ และท่าน 
ผู้มีพระคุณท้ังหลาย เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนเทวดาทั้ง  
16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน และสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิ 
อันไม่มีประมาณ ไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจาก
ทุกข์ ถ้าท่านทีม่สีขุกข็อให้สขุยิง่ ๆ  ขึน้ไปด้วยเทอญ สาธ ุสาธุ 
สาธุ” นางอ้อมกล่าวค�าอธิษฐานการบริจาคอวัยวะเสร็จแล้ว  
สงบนิง่นกึถงึลูกของตน ตอนนีภ้ายในใจท่ีเศร้าเสียใจพลนัหายไป 
ราวกับลมพดัผ่าน ความเบิกบานของหวัใจผู้เป็นแม่ มนัสขุ สว่าง 
มีความสุขที่ประเมินราคาไม่ได้ 

“หวัใจเต้นแล้ว” พยาบาลทมีเจรจาพดูออกมาด้วยความ
ดีใจ พร้อมเข้าไปจับมือนางอ้อม เพื่อแสดงความยินดี 

“ฉันอนุญาตให้ลูกของฉันบริจาคอวัยวะได้” นางอ้อม
พูดพร้อมเข้าไปกอดพยาบาล 

“ฉันขอโทษที่ท�าตัวเป็นแม่ที่ดื้อ เป็นเพราะฉันรักลูก
มากไป จนท�าให้ฉันไม่ได้ท�าหน้าทีแ่ม่ทีส่มบูรณ์ ฉนัขอบใจเธอ
มากนะ ค�าว่าพยาบาลวิชาชีพมันเหมาะสมกับคุณผู้เป็น
นางฟ้าพยาบาลของฉัน ขอบใจนะ ขอบใจจริง ๆ” นางอ้อม 

ผู้มีจิตเบิกบานได้มอบหัวใจศรัทธาต่อการบริจาคอวัยวะให้กับ
สภากาชาดไทยแล้วโดยสิ้นเชิง 

“เหตุเกิดจากความไม่รู้ว่าสมองตายคืออะไร ผลคือ
ท�าให้คิดว่าลูกตนยังมีชีวิตเพราะมีลมหายใจ เหตุเกิดจาก 
ไม่อยากพลัดพรากในสิ่งที่รัก ผลคือท�าให้ไม่ยอมรับว่าลูก 
ตายแล้ว เหตเุกดิจากความไม่เข้าใจในเรือ่งการบรจิาคอวยัวะ 
ผลคือท�าให้ไม่อยากท�า ไม่อยากเป็นผู้บริจาคอวัยวะ เพราะ
คดิว่าเกดิชาตหิน้าต้องพกิาร คดิว่าเป็นการหลอกลวง แต่เมือ่
เข้าใจสภาวะสมองตาย สภาวะแห่งวิญญาณ สภาวะผู้ให้  
1 คนดบั สร้าง 8 ชวีติใหม่ มนัท�าให้ถอนอวชิชาความไม่รู ้เม่ือ
ผลดับลง เหตุย่อมดับตาม นี่แหละคือสิ่งที่นางอ้อมแม่ของ 
ผู้บริจาคได้ประจักษ์จริง” นัทพูดตามท่ีเข้าใจภาวะที่ตนอยู่ใน
สภาวะแห่งวิญญาณ 

“เจ้ามนุษย์ผู้แสวงหาปัญญา เมื่อเหตุมี ผลย่อมมี เมื่อ
เหตดุบั ผลย่อมดบั พระอสัสชไิด้แสดงธรรมนีแ้ก่พระสารีบตุร
เมือ่ทัง้สองพบกนัครัง้แรก” นายนิรบาลย้อนนึกถึงเรือ่งราวสมยั
พทุธกาล ครัน้เม่ือสารบีตุรขอธรรมะจากพระอสัสชิ ซ่ึงท�าให้นาย
นิรบาลผู้มีสีผิวที่แดงก�่า แต่ตอนนี้ค่อยจางลง แล้วประกายแห่ง
รัศมีสีทองปรากฏท่ัวร่างของนายนิรบาลประดุจเทพบุตรที่มา
จากสวรรค์ชั้นเทวโลก

“ท่านคือนายนิรบาลผู้คุมนรกจริง ๆ หรือ” นัทอุทาน
ด้วยความพิศวง แต่ไม่มีค�าตอบกลับมา แล้วนัทก็เดินตรงไปที่
นางอ้อมผู้เป็นแม่กับพยาบาลสาวทีมเจรจา  

“ถ้าต้องการบริจาคอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ได้ เซ็นชื่อตรง
ช่องนีใ้ช่ไหมคะ” นางอ้อมถามพยาบาลสาวด้วยใบหน้าทีอ่ิม่เอม

“ใช่ค่ะ หนูขออนุโมทนาบุญกับคุณป้าด้วยนะคะ และ
แสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของลูกคุณป้าด้วยค่ะ” 
พยาบาลสาวกล่าวด้วยความตื้นตันใจ

“ฉันเซ็นอนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะ เท่านี้ฉันก็ถือว่าได้
สร้างบุญร่วมกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหม” นางอ้อมพูด
ด้วยเสียงที่สั่นเครือ 

“ยังค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นแค่การเริ่มต้นค่ะ” พยาบาลสาว
พูดพร้อมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร. 1666 

 (โปรดติดตามตอนต่อไป)
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ปกิณกะ
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ศรัทธาเพื่อกาชาด

บริจาคเงินตั้งทุนให้สภากาชาดไทย

 

ตั้งทุน “นายยงศักดิ์ คณาธนะวณิชย์ร�าลึก” 

- นางสาวอรพินท์ คณาธนะวนิชย์    1,000,000.00 บาท

บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ

สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- นายภัคพล งามลักษณ์     2,000,000.00  บาท

- นายวาปี ภิรมย์ภักดี      2,000,000.00  บาท

- นางมาลินี กิตะพาณิชย์     2,000,000.00  บาท

- นางพรลักษณ์ และนายมานิต สุวเทพ    1,000,000.00  บาท

- นางสาวอรพินท์ คณาธนะวนิชย์    1,000,000.00  บาท

- นายประพันธ์ พิมทะโนทัย     1,000,000.00 บาท

- นางกรรณิการ์ สุนทรกิติ       5,00,000.00  บาท

โครงการกองทุนอาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

- นางชื่นจิต โชษิตานนท์     1,000,000.00  บาท

- เภสัชกรหญิงอรสา อารยพัฒน์    1,000,000.00 บาท

- นายประเสริฐ เนาถาวร         744,445.00  บาท

- บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จ�ากัด      740,000.00  บาท
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บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ

ศรัทธาเพื่อกาชาด

สมทบสร้างและซื้อเครื่องมือแพทย์ให้อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   

- นายวันชัย จรัญวงศ์ 11,450,000.00 บาท

- นางอาภรณ์ เพียรการ   1,000,000.00 บาท

- บริษัท ไมค์ ชอปปิ้งมอลล์ จ�ากัด   1,000,000.00 บาท

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม     750,000.00  บาท

- นางจั่น อุบล     500,000.00 บาท

สมทบทุน “หลวงปู่แหวน หลวงปู่ชอบ”

- นางสาวอรพินท์ คณาธนะวนิชย์   1,000,000.00 บาท 

สมทบทุน “เพื่อการรักษาโรคตาในเด็ก ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

- บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)      500,000.00 บาท

บริจาคสิ่งของให้สภากาชาดไทย

- เภสัชกรหญิงอรสา อารยพัฒน์   3,490,000.00 บาท   

 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรถยนต์ (ตู้) ยี่ห้อ Toyota รุ่น Alphard SC Package รวมอุปกรณ์ 

ตกแต่งภายใน จ�านวน 1 คัน มูลค่า 3,490,000.00 บาท แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อใช้ในกิจการ 

ส�านักงานบริหาร สภากาชาดไทย 
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ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ มาที่อีเมล publthairedcross@gmail.com โทร. 0 2256 4034

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

นามสกุล

บทบรรณาธิการ
 สวัสดีปีใหม่ 2563 ค่ะ เปิดปีใหม่มานี้ มีเรื่องสุขภาพที่ควรระวังอย่างมาก นั่นก็คือ โรคโควิด-19 ที่ระบาดกันมาตั้งแต่
ปลายธันวาคม 2562 จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 พบว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 
พบผูต้ดิเชือ้เพิม่ 30 ราย หายป่วยเพิม่ 3 ราย รวมท้ังหมด 177 ราย (แบ่งเป็น กลุม่สนามมวย 11 ราย กลุม่สถานบนัเทงิทองหล่อ 
1 ราย Close contact 2 ราย กลุม่ใหม่ทีก่ลับมาจากต่างประเทศ 9 ราย แทก็ซ่ี 1 ราย รอสอบสวนอกี 6 ราย รอผลแลบ็ 22 ราย) 
เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วอย่างน่าตกใจ 
 อย่างไรก็ตามรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกภาคส่วนต่างก็ออกมาตรการป้องกันและด�าเนินการอย่าง 
เข้มงวดเพือ่ป้องกันการระบาดของโรคดงักล่าว ทีเ่หลอืก็เป็นส่วนของประชาชนทีจ่ะต้องให้ความร่วมมอืและป้องกนัตนเองด้วย 
สภากาชาดไทยเองก็มีมาตรการป้องกันออกมาเป็นระยะ ๆ ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยตรง และศนูย์บริการโลหติแห่งชาติ ซ่ึงก็เก่ียวข้อง
และมีช่วงหนึ่งที่โลหิตส�ารองขาดแคลน เพราะความเข้าใจผิด และความกลัวของประชาชน ที่ท�าให้ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงการสร้างมาตรฐานด้านความสะอาด ปลอดภัยเพื่อชี้แจงให้ประชาชนทราบและมาบริจาคโลหิตกัน
อย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นเคย 
 ณ ตอนนี้ อยากขอให้เราทุกคนมีสติ อย่าเพ่ิงตื่นตระหนก เข้าใจว่าทุกคนกลัว แต่เราต้องมีสติ เตรียมพร้อมรับมือ 
ในส่วนของประชาชนที่จะท�าได้ นั่นคือ การดูแล ป้องกันตนเองด้วยการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย 
ทกุครัง้ท่ีเข้าไปสู่ทีช่มุชน หลกีเลีย่งได้กค็วรหลกีเลีย่ง ไม่จ�าเป็นต้องกักตุนอาหาร เพราะเราไม่ได้อยูใ่นภาวะสงคราม หากท�าเช่นนัน้
กนัทุกคน กจ็ะเกดิภาวะวกิฤตทีน่อกเหนอืจากโรคระบาดแล้วกค็อื ภาวะขาดแคลนอาหาร ส�าหรับคนมเีงินคงไม่ล�าบากมากนกั 
ซื้อมากักตุนได้เยอะ ๆ แต่คนที่ยากไร้ ด้อยโอกาสเขาจะท�าอย่างไร อยากให้ทุกคนนึกถึงหลักมนุษยธรรม ปล่อยให้รัฐบาลและ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องเขาท�าหน้าทีข่องเขา เรากท็�าหน้าทีข่องเรา และให้ความร่วมมอื เชือ่ว่าความรกั ความสามคัค ีจะเป็นเกราะ
ป้องกันให้ทุกคนฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน ไม่เฉพาะประเทศของเรา แต่รวมไปถึงโลกของเราด้วย



ภาพในอดีต
โดย พงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร

	 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	อปุนายิกาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	
เสด็จพระราชด�าเนนิมาทอดพระเนตรการจัดนทิรรศการวนัสถาปนาสภากาชาดไทย	ครบ	117	ปี	
เมือ่วนัที	่26	เมษายน	2553	และทอดพระเนตรรถเบ็นซ์พยาบาลพระราชทานที่จัดแสดงในงาน
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