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สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย
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สภานายิกาสภากาชาดไทย
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อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย
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นายสวนิต คงสิริ
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นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
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เลขาธิการสภากาชาดไทย
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นายสวนิต คงสิริ
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ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�านวยการ
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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 จงยินด่
ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปร่ชา
นายวิทยา เวชชาช่วะ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา ก่ระนันทน์

คณะกรรมการจัดการ

เหรัญญิกสภากาชาดไทย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้รักษาการ
ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานกลาง
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ�ชัย ลิ้มทองกุล
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปร่ชา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด
ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์ดา� รง เหร่ยญประยูร
ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ผู้อ�านวยการศูนย์ดวงตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
ผูอ้ า� นวยการส�านักบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ

ดร.อภิชัย จันทรเสน
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร
นายเตช บุนนาค
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง
นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผูอ้ า� นวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาล่
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
นายกฤษฎา บุญราช
ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารระบบกายภาพ
นายชินเทพ เพ็ญชาติ
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษ่
ผูอ้ า� นวยการส�านักงานจัดหารายได้
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
รักษาการในต�าแหน่งผูอ้ า� นวยการส�านักโภชนาการสวนจิตรลดา
นางบังอรศร่ รักธรรม

พระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย และใช้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

รายละ 15,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
- ดร.ทัศน่ย์ ไผทฉีันท์
รายละ 5,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
- บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จ�ากัด
รายละ 2,500,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
- นางอัจฉีรา อิฐสถิตไพศาล
รายละ 2,000,000.00 บาท จ�านวน 3 ราย
- นางพรทิพย์ โรจตระการ
- นายมุข โรจตระการ
รายละ 1,600,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
- นางสาวอรพินท์ คณาธนะวนิชย์
รายละ 1,500,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา นาควัชระ
รายละ 1,009,999.00 บาท จ�านวน 1 ราย
- นางสุพร พรประเสริฐมานิต
รายละ 1,000,000.00 บาท จ�านวน 14 ราย
- นายธ�ารง มหาด�ารงค์กุล
- คุณหญิงเทว่ เจ่ยรวนนท์
- นางวรรณ่ ตติยกว่
- นางสาวนารญา จรูญญาณาธาร
- นายธนณัฎฐ์ โชคธนากาญจน์
- นางนภัสสร บวรประภัศร์
- บริษัท ท่โอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
- บริษัท เจริญไทยมอเตอร์เซลล์ จ�ากัด
- บริษัท ยูแซม อินเตอร์กรุ�ป จ�ากัด
- พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
- นายไพสิฐ ตันติเตมิท
- นายทรงชัย นายศุภโชค นางศศิวิมล ม่อ�าพล และนายชูศักดิ� ศร่เจริญจิตร์
รายละ 980,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
- บริษัท พ่ท่ท่ โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด ส�านักงานใหญ่
รายละ 700,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
- นายวรกร จรูญญาณาธาร
รายละ 600,000.00 บาท จ�านวน 5 ราย
- นางสาวประภาพรรณ รัชตะปีติ
- นางสาวสุปร่ยา เสรฐภักด่
- นายพงศ์ภัค เสรฐภักด่
- ร.อ.หญิงเตือนใจ คูหเจริญ ร.น.
รายละ 500,000.00 บาท จ�านวน 5 ราย
- กองทุนนายยงศักดิ� คณาธนะวนิชย์ ร�าลึก - นางดวงฤทัย กสิโสภา
- นายปร่ชา - นางศร่นวล อนันตโชติ
- นายมนตร่ เกร่ยงวัฒนา

- นางสาวดุษฎ่ โรจตระการ

- นางร�าลึก อัศวชิน
- นายชวลิต ถาวรทว่วงษ์

- นายธเนศร์ รัชตะปีติ
- นางสรัยยภรณ์ คลังวิฑูรย์
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รอบรั้วกาชาด

พิิธีีเปิิดโครงการ “จากวัันพิระ... ถึึงวัันพิ่อ

ร่วัมทอดผ้้าปิ่าดวังตามหากุศล” 2563
พันต�ารวจตร่ เชาวลิต สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธาน
เปิด โครงการจากวันพระ... ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ประจ�าปี 2563 โดยม่ พระราชญาณกว่ ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่่ายสงฆ์์ เมื่อวันท่่ 13 ม่นาคม 2563 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
โครงการจากวันพระ... ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล เริม่ ขึน� ตัง� แต่วนั ที่ 13 มีนาคม ซึง่ ตรงกับวันคล้ายวันเกิด
ของพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความจ�านงบริจาคดวงตา
ให้กบั ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม เพ่อ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษา สามารถมองเห็น
และม่คุณภาพช่วิตท่่ด่ขึ้น

63 บาท สู้้้ COVID-19 ปิี’63
สภากาชาดไทย จััดแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19
ปี’63” เพื่่�อรณรงค์ให้้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจั
ของสภากาชาดไทย ด้วยการร่วมบริจัาคในโครงการ “63 บาท สู้
COVID-19 ปี’63” แปรเปลี่ีย� นความทุกข์ยากปี 2563 เป็นพื่ลี่ังนำา� ใจั
63 บาท เพิ่�อจิัดิชุดิธารนิํ�าใจิกุู้ชีวิต จิัดิครัวเคล่�อนิที�ให้บริกุาร
ประชาชนิผ่ า นิเหล่ า กุาชาดิจิั ง หวั ดิ ในิพิ่� นิ ที� 76 จิั ง หวั ดิ
เพื่่�อช่วยเห้ลี่่อ ป้องกัน เยียวยาผู้้้ท�ไี ด้รับผู้ลี่กระทบจัากสถานการณ์
การแพื่ร่ระบาดของเช่�อไวรัส COVID-19 โดยโอนเงินผู้่านบัญชี
ธนิาคารกุสิกุรไทยั สาขาสํานิักุสีลม ช่�อบัญชี “สภากุาชาดิไทยั
เพิ่�อภัยัพิิบัติ” ประเภทบัญชี “กุระแสรายัวันิ” เลขที� 001-134567-0 ซึ่่�งจัะเปิดรับบริจัาคในแคมเปญดังกลี่่าวทั�งสิ�น 63 วัน
ตั�งแต่วันิที� 8 พิฤษภาคม – 9 กุรกุฎาคม 2563
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คาราวัานอาสู้าร่วัมใจสู้้ภ้ ยั โควัิด
สภากุาชาดิไทยั ร่วมกุับ มูลนิิธิธรรมาภิบาล
ทางกุารแพิทยั์ ปล่อยัขบวนิคาราวานิอาสาร่วมใจิ
สู้ภัยัโควิดิ มอบเคร่�องม่อและอุปกุรณ์์ทางกุารแพิทยั์
ให้แกุ่โรงพิยัาบาลในิภูมิภาคต่าง ๆ

ภาคใต้

โดยมีพื่ิธีีปลี่่อยขบวนคาราวานในวันที� 23 เมษายน
2563 ณ บริเวณห้น้าสำานักงานบรรเทาทุกข์แลี่ะประชานามัย
พื่ิทกั ษ์ สภากาชาดไทย เพื่่อ� เดินทางไปยังจัังห้วัดสงขลี่า ในการ
นำาอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์ท�ีจัำาเป็นต่่าง ๆ ที�ได้รับบริจัาค
มอบให้้กบั โรงพื่ยาบาลี่ทางภาคใต่้ เป็นการส่งมอบอุปกรณ์ทาง
การแพื่ทย์ลี่อต่แรกของโครงการฯ อาทิ ห้น้ากากอนามัย N95
ชุ ด ป้ อ งกั น PPE เคร่� อ งเอกซึ่เรย์ เ คลี่่� อ นที� ดิ จัิ ทั ลี่ โดยมี
มห้าวิทยาลี่ัยสงขลี่านครินทร์เป็นผู้้้ประสานการรับมอบแลี่ะ
ช่วยดำาเนินการแจักจั่ายไปยังจัังห้วัดสงขลี่า สต่้ลี่ ปัต่ต่านี ยะลี่า
แลี่ะนราธีิ ว าส ซึ่่� ง เป็ น พื่่� น ที� ที� มี ผู้้ ป ่ ว ยจัำ า นวนมากแลี่ะมี
ชาวไทยที�เดินทางกลี่ับจัากประเทศเพื่่�อนบ้านด้วย
แลี่ะวันที� 21 พื่ฤษภาคม 2563 ได้มีพื่ิธีีปลี่่อยขบวน
คาราวานอาสาร่วมใจัส้้ภัยโควิด ครั�งที� 2 เพื่่�อมอบอุปกรณ์
ทางการแพื่ทย์ท�ีจัำาเป็นให้้แก่โรงพื่ยาบาลี่ในพื่่�นที�ภาคเห้น่อ
ได้แก่ จัังห้วัดเชียงให้ม่ ต่าก ลี่ำาปาง แลี่ะลี่ำาพื่้น โดยอุปกรณ์

ภาคเหนิ่อ

ทางการแพื่ทย์ ประกอบด้วย ชุด Coverall PPE กว่า 9,000 ชุด
ห้น้ากากอนามัย 60,000 ชิ�น ห้น้ากาก N95 27,000 ชิ�น
แอลี่กอฮอลี่์ 1,000 ลี่ิต่ร ถุงคลีุ่มเท้า 11,000 ค้่ ต่้้อบห้น้ากาก
UVC 200 ต่้้ กระเป๋าอาสาร่วมใจัส้้ภัยโควิด 1,000 ถุง แลี่ะ
เคร่�องเอ็กซึ่เรย์ดิจัิทัลี่ 2 เคร่�อง เพื่่�อให้้แพื่ทย์แลี่ะพื่ยาบาลี่
สามารถต่่อส้้กับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธีิภาพื่ จัากนั�นจัะ
ทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์ที�ได้รับบริจัาคให้้ครบ
ทั�วทุกภ้มิภาค ซึ่่�งนอกจัากอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์แลี่้ว ยังได้
นำาเคร่อ� งอุปโภค บริโภค แลี่ะสิง� ของบริจัาค ทัง� จัากห้น่วยงาน
ภาครัฐแลี่ะเอกชน รวมถ่งประชาชน ไปร่วมช่วยเห้ลี่่อประชาชน
ในพื่่�นที�ด้วย
สภากาชาดไทย แลี่ะม้ลี่นิธีธีิ รรมาภิบาลี่ทางการแพื่ทย์
ร่วมดำาเนินโครงการอาสาร่วมใจัส้ภ้ ยั โควิด ต่ัง� แต่่วนั ที� 7 เมษายน
2563 โดยรับบริจัาคเงินแลี่ะอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์จัากผู้้้มี
จัิต่ศรัทธีา แลี่ะสำาห้รับอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์ที�มีผู้้ บริจัาค
มา ได้ทำาการต่รวจัสอบคุณภาพื่จัากคณะวิศวกรรมศาสต่ร์
จัุฬาลี่งกรณ์มห้าวิทยาลี่ัย ก่อนส่งมอบเพื่่�อการใช้งานต่าม
ระดับความปลี่อดภัย ซึ่่ง� นับเป็นการบ้รณาการของห้น่วยงานใน
สภากาชาดไทย ม้ลี่นิธีิธีรรมาภิบาลี่ทางการแพื่ทย์ ห้น่วยงาน
ภาครัฐแลี่ะเอกชน เพื่่�อช่วยเห้ลี่่อประชาชนในภาวะวิกฤต่
ได้อย่างมีประสิทธีิภาพื่
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เข็มวันอานันทมหิดล
2563
ร่วมสมทบทุนเข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี
2563 พร้อมโปสการ์ดท่่ระลึก (เข็มละ 100 บาท)
เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน วันคล้าย
วันสวรรคตของรัชกาลที่ 8 พระผู้พระราชทาน
ก�าเนิด “แพทย์จุฬาฯ” รายได้สมทบทุนโครงการ
ป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 มูลนิธิอานันทมหิดล
มู ล นิ ธิ ส งเคราะห์ เ ด็ ก ของสภากาชาดไทย และ
ช่ ว ยเหลื อ พระภิ ก ษุ ส งฆ์์ อ าพาธ - ผู ้ ป ่ ว ยยากไร้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รายละเอ่ยด
เพิ่มเติมท่่เพจ ANAN DAY

แคมเปญระดิมทุนิระดิับโลกุ
ช่วยัเหล่อผู้ท�ไี ดิ้รับผลกุระทบจิากุ โควิดิ-19

สห้พื่ันธี์สภากาชาดแลี่ะสภาเสีย� ววงเด่อนแดงระห้ว่างประเทศ
(IFRC) ร่วมกับ กาชาดอเมริกนั แลี่ะโคคา โคลี่า จััดแคมเปญระดมทุน
ระดับโลี่กเพื่่�อช่วยเห้ลี่่อชุมชนที�ได้รับผู้ลี่กระทบจัากโควิด-19 โดย
เป็นการเผู้ยแพื่ร่คอนเสิร์ต่จัากศิลี่ปินต่่าง ๆ มากมาย ให้้ได้รับชม
ทางอินเต่อร์เน็ต่ ผู้่านแอปพื่ลี่ิเคชัน ซึ่่�งกาชาดอเมริกันเป็นผู้้้บริห้าร
จััดการแคมเปญในการรับเงินบริจัาคผู้่านแอปพื่ลี่ิเคชัน แลี่ะช่องทางส่�อสังคมออนไลี่น์อ่�น ๆ เช่น เฟซึ่บุ�ก อินสต่าแกรม โดย
คาดว่าห้ลี่ังจัากเริ�มแคมเปญในวันที� 14 พื่ฤษภาคม 2563 ที�ผู้่านมา นับไปอีก 60 วันของแคมเปญ จัะมีผู้้ชมเข้าร่วมประมาณ
100 ลี่้านราย แลี่ะโคคา โคลี่า จัะบริจัาคเงินสมทบให้้ต่ามจัำานวนที�ได้รับบริจัาค ส้งสุดเป็นเงิน 3 ลี่้านเห้รียญสห้รัฐ
ข้อความทีใ� ช้ในการส่อ� สารของแคมเปญนี� ค่อ “ช่วยัเหล่อชุมชนิทัว� โลกุทีไ� ดิ้รบั ผลกุระทบจิากุโรคโควิดิ-19 กุารบริจิาค
ของท่านิจิะช่วยัให้ขบวนิกุารกุาชาดิทัว� โลกุให้กุารสนิับสนิุนิชุมชนิในิกุารตอบโต้ผลกุระทบของวิกุฤตกุารณ์์ทไี� ม่เคยัเกุิดิข้นิ�
มากุ่อนินิี�” การระดมทุนในประเทศใดที�ได้ยอดรับบริจัาคเท่ากับห้ร่อมากกว่า 100,000 สวิสฟรังก์ (3.3 ลี่้านบาท)
กาชาดอเมริกนั จัะโอนเงินทีไ� ด้รบั บริจัาคนัน� ให้้แก่สภากาชาดแห้่งนัน� โดยห้ักค่าบริห้ารจััดการร้อยลี่ะ 10 ของเงินทีไ� ด้รบั เว้นแต่่
สภากาชาดประเทศนั�นจัะเลี่่อกให้้โอนเงินเข้าส้่โครงการระดมทุนของ IFRC ห้ร่อ ICRC ส่วนเงินบริจัาคในประเทศที�ได้รับ
น้อยกว่า 100,000 สวิสฟรังก์ จัะถ้กส่งมอบให้้กับโครงการระดมทุนของ IFRC ร้อยลี่ะ 70 แลี่ะโครงการของ ICRC ร้อยลี่ะ 30
6 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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COVID-19 ภัยคุกคามชีีวัิต
ของผ้้้ที�อย้่ในพิ้�นที�การสู้้้รบ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ระบุว่าการต่อสู้กับ
COVID-19 ในประเทศท่ไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ความ
ขัดแย้ง จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากรัฐต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรด้านมนุษยธรรม
ไม่ร่วมมือกันหาทางรับมืออย่างเร่งด่วน การด�าเนินการวางแผนป้องกัน
รวมถึงการรับมือกับเชื้อไวรัสจ�าเป็นต้องเกิดขึ้นในทันท่ก่อนท่่มันจะแพร่
กระจายเข้าไปในพื้นท่่การสู้รบต่าง ๆ
COVID-19 เป็นภัยคุกคามต่อช่วติ ผูค้ น แม้ในประเทศท่ม่ ร่ ะบบสุข
ภาพท่่ แข็ ง แกร่ ง และภั ย คุ ก คามดั ง กล่ า วจะยิ่ ง ส่ ง ผลกระทบอย่ า ง
หนักหน่วงมากขึน้ ในประเทศท่ร่ ะบบสุขภาพถูกสงครามบ่อนท�าลาย ซึง่ พืน้ ท่่
เหล่าน่้ม่ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ความขัดแย้งอาศัยรวมกันอยู่อย่าง
ใกล้ชิด อ่กทั้งยังม่ข้อจ�ากัดเรื่องทรัพยากรท่่จ�าเป็นต่อช่วิตประจ�าวัน
ไม่ว่าจะเป็นน�้าสะอาด สบู่ และยารักษาโรค นอกจากน่้ ระบบสุขภาพ
ท่่ถูกสถานการณ์ความขัดแย้งท�าให้อ่อนแอลง ยังเป็นเหตุท�าให้ศักยภาพ
ของการตรวจหาเชื้อ การบริหารจัดการ และการติดตามผู้ป่วยลดลง
ตามไปด้วย นั่นยิ่งท�าให้ความเส่่ยงของการแพร่เชื้อม่เพิ่มมากขึน้ กว่าเดิม
ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(ICRC) กล่าวว่า “COVID-19 สร้างภาระอันหนักหน่วงให้กับระบบ
สุขภาพ สถานบริการสุขภาพหลายแห่งทีเ่ ราลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านขาดแคลน
แม้กระทัง่ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการดูแลสุขภาพ ยิง่ ไม่ตอ้ งพูดถึงขีดความ
สามารถในการดูแลผู้ป่วยหนัก แต่สิ่งที่เราหวาดกลัวที่สุดก็คือ หากไม่มี
การด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส ก็จะ
ท�าให้ชุมชนที่เปราะบางที่สุดในโลกถูกท�าลาย”
ผู้ท่อยู่ในสถานคุมขังและค่ายผู้พลัดถิน่ ทัว่ โลก คือ กลุ่มคนท่่ ICRC
เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันเลวร้ายท่่สุดในโลกด้วย
เช่นกัน เนื่องจากระบบสุขภาพในพื้นท่่ท่ม่การสู้รบในประเทศต่าง ๆ เช่น

ซ่เร่ย เยเมน ซูดานใต้ ไนจ่เร่ยตะวันออก และ
อัฟกานิสถาน ต่างไม่พร้อมท่่จะรับมือกับจ�านวน
ผูป้ ว่ ยโรค COVID-19 อันล้นหลาม หากไม่ได้รบั การ
ช่วยเหลือสนับสนุน ประเทศต่าง ๆ และองค์กร
ด้านมนุษยธรรมจึงต้องพร้อมใจกันรับมืออย่าง
รวดเร็ว หากไม่ต้องการให้ COVID-19 กลายเป็น
อ่กหนึ่งหายนะภัยท่่จะเกิดขึ้น ทั้งน่้กลุ่มองค์กร
กาชาดและสภาเส่ย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
ได้ม่การประกาศระดมทุน 800 ล้านฟรังก์สวิส
โดยเร่ยกร้องให้ประเทศต่าง ๆ เพิม่ ทรัพยากรและ
ความช่วยเหลือแก่ประเทศท่่ม่ข่ดความสามารถ
จ�ากัดในการตอบสนองต่อภัยคุกคามท่่เร่งด่วนน่้
การเว้ น ระยะห่ า งทางกายภาพในค่ า ย
ผู้พลัดถิ่นนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และ ICRC
ก็หวั่นเกรงว่า จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสน่้ไม่ได้ หลังเชื้อก้าวเท้าเข้าสู่ค่ายผู้พลัดถิ่น
สักแห่ง ท่จ่ ริงแล้ว ICRC กลัวว่า ไวรัสชนิดน่จ้ ะแพร่
กระจายอย่างรวดเร็ว จนท�าให้การตอบสนองทาง
การแพทย์มไ่ ม่เพ่ยงพอ และการจ�ากัดการแพร่เชือ้
ก็จะท�าได้ยาก เนื่องจากการติดตามและแยกกัก
ผูต้ อ้ งสงสัยติดเชือ้ จะยากล�าบากกว่าเดิม หากผูค้ น
ต่างพากันหน่ออกจากบ้านเพื่อเอาช่วิตรอดจาก
สถานการณ์ความรุนแรง เพราะไวรัสไม่ได้ท�าให้
สงครามยุติลง และผู้ประสบภัยจากการสู้รบยังคง
ต้องการและควรได้รับความช่วยเหลืออยู่
เมาเรอร์ ยังกล่าวอีกว่า “งานของเรา
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามยังคง
ม่ความจ�าเป็น ถึงแม้ว่าการรับมือกับไวรัสจะเพิ่ม
มากขึ้น ผลกระทบท่่กระจายไปทั่วโลกท�าให้การ
ท�างานของเรายากล�าบากขึน้ ประเทศต่าง ๆ พากัน
ออกมาตรการเพื่อจ�ากัดการแพร่เชื้อ เช่น จ�ากัด
การเคลื่ อ นไหวของผู ้ ค นและสิ น ค้ า ทั้ ง น่้ เ พื่ อ
หล่กเล่่ยงหายนะภัย รัฐบาลและกลุม่ ติดอาวุธท่่ม่
ส่วนเก่่ยวข้องในพื้ นท่่การสู้รบ จะต้องอ�านวย
ความสะดวกให้ แ ก่ ก ารด� า เนิ น งานขององค์ ก ร
มนุษยธรรมเป็นอันดับต้น ๆ เพราะส�าหรับไวรัสแล้ว
ค�าว่าพรมแดนไม่ม่ความหมาย สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสถือเป็นปัญหาระดับโลก
และจะแก้ไขได้ด้วยการลงมือปฏิบัติในระดับโลก
เท่านั้น”
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ICRC ได้จัดทิศทางการด�าเนินกิจกรรมการให้ความ
ช่วยเหลือขององค์กรใหม่ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือด้านการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ท่่เกิดขึ้นไปทั่วโลก แม้ในขณะ
ท่่ยังคงด�าเนินงานหลักต่อไปในเขตพื้นท่่สงคราม โดย ICRC
ท�างานอย่างใกล้ชิดกับสภากาชาดและสภาเส่้ยววงเดือนแดง
ในแต่ ล ะประเทศ รวมถึ ง สหพั น ธ์ ส ภากาชาดและเส่้ ย ว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ด้วย
การด� า เนิ น การเพ่่ อ ตอบสนองต่ อ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมาของ ICRC ม่ดังน่้
ประเทศอัฟกานิสถานและเมียนมาร์ ICRC ปรับเปล่ย่ น
การด�าเนินงานในเรือนจ�าและการหนุนเสริมระบบสุขภาพ
โดยมุ่งเน้นไปท่่การเตร่ยมความพร้อม การตรวจหาเชื้อ และ
ขั้นตอนการป้องกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 นอกจากน่้ ยังก�าหนดแผนรับมือท่ร่ วดเร็วและ
ม่มาตรการกักแยกผูป้ ว่ ย การปรับปรุงสุขอนามัย รวมถึงอุปกรณ์
และเครื่องมือป้องกันเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประเทศอาร์เมเนีย ICRC บริจาคสบู่และผลิตภัณฑ์
ฆ์่าเชือ้ ให้แก่หน่วยแพทย์ของศูนย์กกั กันภายในประเทศจ�านวน
12 แห่ง และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดให้แก่สถาน
คุมขัง จ�านวน 4 แห่ง
ประเทศบูร์กินาฟาโซ จัดท�าสปอตวิทยุเพื่อรณรงค์ให้
ข้อมูลเก่่ยวกับ COVID-19 นอกจากน่้ ยังด�าเนินการปรับปรุง
ระบบการเข้าถึงน�้าสะอาดและสบู่ในพื้นท่่ประสบภัยจาก
สถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งม่การแจกจ่าย
สบู่และเจลแอลกอฮอล์ ในสถานคุมขังด้วย
ประเทศโคลัมเบีย ICRC ให้ความช่วยเหลือด้านการ
ปรับปรุงห้องน�้าและจัดหาชุดสุขอนามัยให้แก่ศูนย์กักกัน
จ�านวน 20 แห่ง เพื่อควบคุม COVID-19

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ช่วยโรงพยาบาลท่่
ICRC ให้การสนับสนุนในการจัดท�ามาตรการกักตัว ฝ่ึกอบรม
เจ้าหน้าท่ด่ า้ นสุขภาพในการแยกกักตัวผูป้ ว่ ยสงสัยติดเชือ้ และ
ด�าเนินมาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล
และสถานคุมขังท่่ ICRC เข้าเย่่ยม
ประเทศเอลซัลวาดอร์ ช่วยเหลือโดยแจกจ่ายสบูล่ า้ งมือ
ให้แก่ผู้ถูกคุมขัง
กาซา ICRC บริจาคฟูกท่่นอน จ�านวน 500 หลัง และ
ผ้าห่ม จ�านวน 1,000 ผืน ให้แก่ผทู้ จ่ า� เป็นต้องกักตัว และยัง
บริจาคเครือ่ งวัดอุณหภูมอิ นิ ฟราเรดให้แก่เจ้าหน้าท่ส่ าธารณสุข
จ�านวน 43 เครื่อง เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ
ประเทศอิรัก ICRC บริจาคสบู่และยาฆ์่าเชื้อ อุปกรณ์
ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตาป้องกัน และเสือ้ คลุม และเครือ่ งวัด
อุณหภูมิให้แก่สถานคุมขัง จ�านวน 13 แห่ง ซึ่งม่ผู้ถูกคุมขัง
จ�านวน 22,000 คน และจะบริจาคสิ่งของและเครื่องมือ
ดังกล่าว รวมทัง้ อุปกรณ์สา� หรับล้างมือและฉี่ดพ่นคลอร่นให้แก่
สถานคุมขังอ่กจ�านวน 11 สถาบัน ซึ่งม่ผู้ถูกคุมขัง จ�านวน
20,000 คน
ประเทศเม็กซิโก ICRC ร่วมกับสภากาชาดเม็กซิกัน
แจกจ่ายน�้าสะอาด ชุดสุขอนามัย และข้อมูลความรู้เก่่ยวกับ
เชื้อไวรัสเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ม่การแพร่กระจาย
ประเทศเลบานอน ICRC ท�างานร่วมกับแผนกผู้ป่วย
ฉีุกเฉีินท่โ่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัย Rafik Hariri ซึง่ ให้การรักษา
ผู้ป่วย COVID-19
ประเทศโซมาเลีย จัดหาเต็นท์ส�าหรับแยกกักผู้ป่วย
ให้แก่โรงพยาบาลโมกาดิชู ซึ่ง ICRC ให้การสนับสนุนและน�า
ระบบเฝ่้าระวังเพือ่ ตรวจสอบผูป้ ว่ ยสงสัยติดเชือ้ มาใช้ในคลินกิ
หลายแห่งท่่สภาเส่้ยววงเดือนแดงโซมาเล่ยให้การสนับสนุน
นอกจากน่้ ยังมอบชุดสุขอนามัยให้แก่สถานคุมขัง มอบสบู่
เม็ ด คลอร่ น และข้ อ มู ล ความรู ้ ด ้ า นสุ ข อนามั ย เก่่ ย วกั บ
COVID-19 ให้แก่ครัวเรือนมากกว่า 120,000 ครัวเรือน
ประเทศซูดาน ซ่อมปัม� สูบน�า้ หลายสิบแห่งและแจกจ่าย
สบูใ่ ห้แก่ผพู้ ลัดถิน่ นับหมืน่ คน รวมทัง้ ช่วยเหลือหน่วยงานด้าน
สุขภาพของรัฐบาลในการจัดซือ้ ถุงมือ ชุดคลุม และยาฆ์่าเชื้อ
ประเทศซีเรีย โรงพยาบาลภาคสนามของ ICRC ยังคง
เปิ ด ด� า เนิ น การในค่ า ยอั ล ฮอลเหมื อ นท่่ ผ ่ า นมา และท่ ม
เจ้ า หน้ า ท่่ ไ ด้ เริ่ ม น� า มาตรการท่่ จ� า เป็ น และป้ อ งกั น มาใช้
เพื่อปกป้องผู้ป่วยจาก COVID-19

(News Release : https://www.icrc.org/en/document/covid-19-urgent-action-needed-counter-major-threat-life-conflict-zones)
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เ หล่ากาชาดจังหวัด

ฝึึกอบรมเชีิงปิฏิิบัติการ
ระบบเทคโนโลยีสู้ารสู้นเทศ
ของเหล่ากาชีาดจังหวััด
สํ า นิั กุ งานิบริ ห ารกุิ จิ กุารเหล่ า กุาชาดิ สภากุาชาดิไทยั เห้็ น ถ่ ง
ความสำาคัญของการนำาระบบเทคโนโลี่ยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิิบัต่ิงาน
ได้มกี ารพื่ัฒนาระบบเทคโนโลี่ยีสารสนเทศของเห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัด เพื่่อ� ใช้บริห้าร
จััดการระบบงานในเห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัดให้้มีความทันสมัยแลี่ะมีประสิทธีิภาพื่
รวมทั�งส่งเสริมแลี่ะสนับสนุนการเรียนร้้เกี�ยวกับระบบเทคโนโลี่ยีสารสนเทศ
เพื่่�อให้้เจั้าห้น้าที�ที�ปฏิิบัต่ิงานในเห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัดได้รับการพื่ัฒนาทักษะ
สามารถใช้ระบบเทคโนโลี่ยีสารสนเทศปฏิิบัต่ิงานในทุกส่วนได้อย่างครอบคลีุ่ม
จั่ งจัั ดโครงการฝึึ ก อบรมเชิ งปฏิิ บัต่ิ ก าร เร่� อง ระบบเทคโนโลี่ยี ส ารสนเทศ
ของเห้ลี่่ า กาชาดจัั ง ห้วั ด ข่� น เม่� อ วั น ที� 5 – 6 กุ ม ภาพื่ั น ธี์ 2563
ณ ห้้องอบรมคอมพื่ิวเต่อร์อาคารสิรนิ ธีร ชัน� 5 อาคาร สธี. โรงพื่ยาบาลี่จัุฬาลี่งกรณ์
สภากาชาดไทย เพื่่อ� พื่ัฒนากระบวนการทำางาน พื่ร้อมทีจั� ะปฏิิบต่ั งิ านกับโปรแกรม
ทีจั� ะช่วยเพื่ิม� คุณภาพื่ในการจััดเก็บข้อม้ลี่ ประห้ยัดเวลี่า แลี่ะควบคุมความถ้กต่้อง
ของข้อม้ลี่ด้านต่่าง ๆ ของเห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัดให้้ดยี ิ�งข่�น
ผู้้้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เจั้าห้น้าที�บริห้ารงานทั�วไปประจัำา
เห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัด แลี่ะผู้้้ปฏิิบัต่ิงานการเงิน บัญชี แลี่ะพื่ัสดุ โดยจัะได้เรียนร้้
เกี�ยวกับการจััดซึ่่�อ-จััดจั้าง แลี่ะการซึ่่�อสินทรัพื่ย์ การแต่่งต่ั�งคณะกรรมการ
เห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัด/กิ�งกาชาดอำาเภอ แลี่ะการต่รวจัสอบผู้้้มีสิทธีิดำารงต่ำาแห้น่ง
ในวาระถัดไป
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กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอ�าเภอ

นครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

สงขลา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด

ยโสธร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร

จันทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด

ยะลา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอเบตง

ขอนแก่น คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอพล

จังหวัดนครสวรรค์ มอบชุดธารน�า้ ใจกูช้ ว่ ติ ฝ่่าวิกฤตโควิด-19
ให้แก่ผทู้ ก่ กั กันตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้ อ โควิ ด -19 ในพื้ น ท่่ ต� า บลหนองปลิ ง อ� า เภอเมื อ ง
นครสวรรค์

พร้อมด้วยจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยในพืน้ ท่่ ร่วมกัน
ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าส�าหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชน
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ บ้านดงมะหร่่ หมู่ท่ 2
ต�าบลค้อวัง อ�าเภอค้อวัง

มอบถุงยังช่พช่วยเหลือและให้กา� ลังใจผูท้ ต่ อ้ งกักกันตน ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเขต
พื้นท่่อ�าเภอเบตง
10 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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สงขลา มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่กลุ่มสหกรณ์เดินรถ
กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และพนักงานโรงแรมท่่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ณ มูลนิธิมิตรภาพสามัคค่ อ�าเภอหาดใหญ่

จั น ทบุ ร่ มอบหน้ า กากอนามั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ
โควิด-19 และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่เจ้าหน้าท่่และ
ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นท่่อ�าเภอนายาว

มอบถุงยังช่พ หน้ากากอนามัย ให้แก่ผทู้ ไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ในเขตพื้นท่่ต�าบลโคกสง่า อ�าเภอพล

บริการวััคซีนของ
สู้ถึานเสู้าวัภา

บทความ/สกู๊ปพิเศษ

ข้อมูลจาก แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์
ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

จากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ซึง่ เป็นเรื่อง
ท่่ ทุ ก คนก� าลั งให้ ความสนใจในขณะน่้ สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย ขอเพิ่ ม เติ ม ความรู ้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน
เพื่อลดการตืน่ ตระหนก และเร่ยนรูว้ ธิ ก่ ารแพร่ระบาดของ
โรคไปพร้อม ๆ กัน ซึง่ โรคดังกล่าวเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึง่
ติดต่อทางละอองฝ่อย หลักการป้องกัน คือ ปิด ล้าง

เลี่ยง หยุด

ปิดปากและจมูกเมือ่ ไอ จาม สวมหน้ากาก
อนามัยหรือไอใส่แขนตนเอง
ล้างมือบ่อย ๆ ก่อนรับประทานอาหาร
หลังไอ จาม หรือสั่งน�้ามูก
เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ม่อาการป่วย ม่ไข้ ไอ
จาม สถานท่่คนมาอยู่รวมกันจ�านวนมาก
โดยเฉีพาะช่วงท่่ม่โรคระบาดมาก
หยุดงาน หยุดเร่ยน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่น
เมื่อป่วย เพือ่ ให้หายป่วยเร็ว และไม่แพร่เชือ้
ให้คนอืน่
นอกจากการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการเหล่ า น่้ แ ล้ ว
การให้วัคซ่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งท่่จะช่วยเสริมในเรื่องของ
การลดการระบาดและความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่
ซึ่งโรค COVID-19 นี�ยังไม่มวี ัคซีนในการป้องกัน

คนทัว่ ไปเข้าใจว่า วัคซีนป้องกันการติดเช่อ� ในกระแสเล่อด
และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบนั�น จะสามารถป้องกันอาการ
ปอดอักเสบจากโรค COVID-19 ได้ เป็นความเข้าใจผิด วัคซ่น
ป้องกันปอดอักเสบและติดเชือ้ ในกระแสเลือด ม่ชอ่ื เป็นทางการว่า
วัคซีีนป้องกันการติดเชือ้ นิวโมคอคคัส เชือ้ ดังกล่าวเป็นเชือ้ แบคท่เร่ย
ท่่ท�าให้เกิดการติดเชื้อได้ในอวัยวะหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น
หู น�้ า หนวก ไซนั ส อั ก เสบ เยื่ อ หุ ้ ม สมองอั ก เสบ หรื อ ติ ด เชื้ อ
ในกระแสเลือด ในผูส้ งู อายุเชือ้ ชนิดน่ม้ กั จะท�าให้เกิดโรคปอดอักเสบ
และหนึง่ ในส่ข่ องผูท้ ต่ ดิ เชือ้ จนปอดอักเสบจากนัน้ เชือ้ จะลามเข้าไป
ในเส้นเลือดในท่่สุด แต่อยากให้ท�าความเข้าใจว่า วัคซีีนชนิดนี้
สามารถป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบได้จริง
แต่ตอ้ งเป็นสาเหตุทเี่ กิดมาจากเชือ้ นิวโมคอคคัสเท่านัน้ ไม่สามารถ
ป้ อ งกั น การติ ด เช่� อ ในกระแสเล่ อ ดจากเช่� อ ตั ว อ่่ น รวมถึ ง
COVID-19 วัคซ่นชนิดน่เ้ ป็นวัคซ่นท่แ่ นะน�าส�าหรับประชาชนท่ม่ ่
อายุ 65 ปีขึ้นไป หรืออายุน้อยกว่านั้นแต่ม่โรคประจ�าตัว เช่น
โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน ผู้ป่วยท่่มภ่ าวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ส่วนวัคซ่นท่่อยากแนะน�าให้ประชาชนฉี่ดกัน ก็คือ วัคซ่น
ไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากในทุก ๆ ฤดูฝ่น ประเทศไทยจะม่ตัวเลข
ของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงขึ้นทุกปี และท่่ส�าคัญอาการของ
โรคไข้หวัดใหญ่กับโรค COVID-19 ม่อาการคล้าย ๆ กัน ไม่ว่าจะ
เป็นอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ม่นา�้ มูก หอบเหนือ่ ย และปอดอักเสบ
การฉีี ด วั คซี น ไข้ หวั ด ใหญ่ จะช่ ว ยลดในเร่่ องของการสั บสน
วิตกกังวลว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดา หร่อเป็น COVID-19
กันแน่
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วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และ วัคซีนป้องกัน
บาดทะยัก เหม่อนหร่อแตกต่างกันอย่างไร ?

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้บริการ
วัคซีนและเซรุ่ม แก่ประชาชนทั่วไปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465
วัคซ่นสามารถเริ่มฉี่ดได้ตั้งแต่แรกเกิด สังเกตได้จากคนไทย
ส่วนใหญ่มักจะม่แผลเป็นอยู่บริเวณต้นแขน นั่นคือวัคซ่น
ป้องกันวัณโรคท่ค่ นไทยได้รบั ตัง้ แต่แรกเกิด หลายคนเข้าใจผิด
ว่า วัคซีนจะฉีีดได้เฉีพาะในวัยเด็ก ในความเป็นจริงวัคซีน
สามารถฉีีดได้ทุกช่วงอายุ

การฉีีดวัคซีนส�าหรับผู้สูงอายุ

โดยทัว่ ไปเราจะแบ่งการแนะน�าส�าหรับการฉี่ดวัคซ่น
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ การฉี่ดวัคซ่นตามอายุและการฉี่ดวัคซ่น
ตามโรคประจ�าตัว โดยค�าแนะน�าส�าหรับผูท้ ม่ อ่ ายุมากกว่า
60 ปี วัคซ่นท่่ควรฉี่ด คือ
1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยรัฐบาลได้ม่
การสนับสนุนให้ฉี่ดวัคซ่นโรคไข้หวัดใหญ่ฟร่ ส�าหรับผู้ท่
ม่อายุ 65 ปีขึ้นไป แนะน�าให้ฉี่ดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อท่่
จะลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่

เวลาเราโดนสัตว์กัด จะได้รับวัคซ่นทั้ง 2 ตัวน่้พร้อมกัน
แต่จะม่ตารางการฉี่ดวัคซ่นท่่แตกต่างกัน วัคซ่นทั้งสองชนิดน่้
สามารถฉี่ดท่แ่ ขนได้ทงั้ คู่ ส�าหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า
จะฉี่ ด 4 - 5 ครั้ ง ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดื อ น
การฉี่ดวัคซ่นโรคพิษสุนัขบ้าจะขึ้นอยู่กับแผล หากเป็นแผล
ไม่ลึกจะฉี่ดแค่วัคซ่น แต่หากเป็นแผลลึกฉีกรรจ์จะฉี่ดเซรุ่ม
ร่วมด้วย แต่ฉี่ดเซรุ่มเข้าบาดแผลแค่ 1 ครั้ง
ส่วนวัคซีนบาดทะยัก จะฉี่ดเข้าท่่แขน ในกรณ่ของ
คนท่่ไม่เคยฉี่ดวัคซ่นบาดทะยักมาก่อน จะฉี่ดทั้งหมด 3 ครั้ง
เข็มแรกวันท่่กัด เข็มท่่ 2 เว้นไปอ่ก 1 เดือน ส่วนเข็มท่่ 3
จะเว้นไปอ่ก 5 - 6 เดือน

รับวัคซีนที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หร่อ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ดี ?

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ม่ ก ารให้ บ ริ ก าร
เป็นคลินิกพิเศษ เพราะฉีะนั้นผู้มารับบริการจะไม่ใช่ผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ ม่ ส่ ขุ ภาพแข็งแรงด่ ให้บริการการฉี่ดวัคซ่น
เพ่ยงอย่างเด่ยว ไม่ใช่การตรวจโรค ดังนัน้ จึงม่ความสะดวกและ
รวดเร็วมากกว่า

2. วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคคอตี บ ไอกรน
บาดทะยัก หากได้รับวัคซ่นป้องกันโรคคอต่บ ไอกรน

บาดทะยักมาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง หรือรับวัคซ่นครบ
ในวัยเด็กก็จะม่การกระตุ้นทุก ๆ 10 ปี
3. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ วัคซ่นโรคปอด
อักเสบจะช่วยลดการเกิดของโรคปอดอักเสบและการติดเชือ้
ในกระแสเลือดท่่มาจากเชื้อนิวโมคอคคัส
4. วัคซีนป้องกันงูสวัด วัคซ่นงูสวัดจะช่วย
ป้องกันโรคได้ 50% และช่วยลดความรุนแรงของโรค
60%
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วัคซ่นเป็นเรื่องของคนทุกวัย เป็นมาตรการในการ
เสริมสร้างสุขภาพท่่ส�าคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่มีวัคซีนตัวใดที่
สามารถป้องกันโรคได้ 100% ดังนั�น มาตรการป้องกันโรค
ที่ส�าคัญอย่างอ่่นก็ยังคงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องท�า ส�าหรับ
ใครท่่ต้องการฉี่ดวัคซ่น สามารถมาได้โดยท่่ไม่ต้องนัดล่วงหน้า
แต่หากม่อาการเจ็บป่วยควรจะรักษาตัวเองให้หายก่อนท่จ่ ะมา
รับวัคซ่น

ผ้้้ปิ่วัย COVID-19 ที�หายแล้วั

บริจาคพิลาสู้มา
ชี่วัยผ้้้ปิ่วัยที�มีอาการรุนแรง

ในขณะที่ ยั ง ไม่ ส ามารถคิ ด ค้ น ยาเพ่่ อ น� า มาใช้ รั ก ษา
ผู้ติดเช่�อไวรัส COVID-19 หนึ่งในวิธีการรับม่อ ค่อ การน�า
พลาสมาของผู้ที่หายจากโรคติดเช่�อไวรัส COVID-19 แล้ว
มาช่วยผู้ที่มีอาการรุนแรง
รองศาสตราจิารยั์ แพิทยั์หญิงดิุจิใจิ ชัยัวานิิชศิริ
ผู้อํานิวยักุารศูนิยั์บริกุารโลหิตแห่งชาติ สภากุาชาดิไทยั
เปิ ด เผู้ยว่ า “จัากสถานการณ์ ก ารแพื่ร่ ร ะบาดของโรค
COVID-19 ที�เกิดข่�นทั�วโลี่กขณะนี� การรักษาผู้้้ป่วยยังต่้อง
พื่่�งพื่าการให้้ยารักษาต่ามอาการของผู้้้ป่วย แลี่ะการผู้ลี่ิต่
วัคซึ่ีนยังอย้่ในกระบวนการของพื่ัฒนาแลี่ะวิจััยอย่างเร่งด่วน
แต่่ ยั ง มี วิ ธีี ก ารรั ก ษาผู้้ ้ ป ่ ว ยโรค COVID-19 ที� ส ามารถ
ทำ า ได้ ทั น ที อี ก วิ ธีี ห้ น่� ง ค่ อ การนำ า พื่ลี่าสมาจัากผู้้ ้ ป ่ ว ยโรค
COVID-19 ที�ห้ายแลี่้ว นำาไปใช้รักษาผู้้้ป่วยอาการรุนแรงได้
ดังนั�น ศ้นย์บริการโลี่ห้ิต่แห้่งชาต่ิ สภากาชาดไทย ซึ่่ง� ทำาห้น้าที�
ในการรับบริจัาคพื่ลี่าสมาเพื่่�อรักษา
ผู้้้ป่วยด้วยโรคต่่าง ๆ อย้่แลี่้ว จั่งขอ
รั บ บริ จั าคพื่ลี่าสมาจัากผู้้ ้ ป ่ ว ย
COVID-19 ที�ห้ายดีแลี่้ว เพื่่อ� นำาไป
ช่วยรักษาผู้้ป้ ว่ ยโรค COVID-19 ต่่อไป
โดยผู้้้ประสงค์จัะบริจัาคพื่ลี่าสมา
ต่้องเป็นผู้้้ป่วยที�ห้ายดีไม่มีอาการ
ออกจัากโรงพื่ยาบาลี่แลี่ะกั ก ต่ั ว
ทีบ� า้ นครบ 14 วันแลี่้ว จั่งจัะสามารถ
มาบริ จั าคพื่ลี่าสมาได้ ห้ากมี ผู้้ ท�ี
บริ จั าคพื่ลี่าสมาพื่ิ เ ศษนี� จัำ า นวน
เพื่ิ� ม มากข่� น จัะช่ ว ยให้้ ผู้้ ป ่ ว ย
ในประเทศได้ มี โ อกาสการรั ก ษา
แลี่ะรอดชีวิต่จัากโรค COVID-19
เพื่ิ�มมากข่�นต่ามไปด้วย”

ศาสตราจิารยั์ นิายัแพิทยั์ยัง ภู่วรวรรณ์ หัวหนิ้า
ศู นิยั์ เ ชี� ยั วชาญเฉพิาะทางดิ้ า นิไวรั ส วิ ท ยัาคลิ นิิ กุ
คณ์ะแพิทยัศาสตร์ จิุฬาลงกุรณ์์มหาวิทยัาลัยั และทีป� ร้กุษา
ศูนิยั์บริกุารโลหิตแห่งชาติ สภากุาชาดิไทยั กลี่่าวว่า
“พื่ลี่าสมาของผู้้ ้ ที� ห้ ายจัากโรค COVID-19 จัะมี
ประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้้้ป่วยที�มีอาการรุนแรง
ภ้ มิ ต่ ้ า นทานที� เ กิ ด ข่� น จัากผู้้ ้ ป ่ ว ยเปรี ย บเสม่ อ นเป็ น เซึ่รุ ่ ม
ใช้รักษาโรคได้ ดังนั�น มาต่รการในการรักษาผู้้้ป่วย COVID-19
อีกทางห้น่�ง ที�ให้้ผู้ลี่การรักษาที�ดีที�สุดในขณะนี� ค่อ กุารใช้
พิลาสมาของผูป้ ว่ ยัทีห� ายัแล้ว รักุษาผูป้ ว่ ยัทีม� อี ากุารรุนิแรง

แมทธีิวั ดีน และลิเดีย ศรัณย์รัชีย์ บริจาคพิลาสู้มา
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โดิยัภูมิต้านิทานิต่อไวรัส COVID-19
ที� ร ่ า งกุายัสร้ า งข้� นิ ซึ่้� ง ส่ ว นิใหญ่
จิะสร้ า งข้� นิ สู ง หลั ง สั ป ดิาห์ ที� 2
ถึ้ ง สั ป ดิาห์ ที� 4 จิะช่ ว ยัยัั บ ยัั� ง ไวรั ส
COVID-19 ไม่ ใ ห้ เ ข้ า ไปทํ า ลายั
เซึ่ลล์ปอดิจินิทําให้ปอดิอักุเสบรุนิแรง
และแพิร่กุระจิายัสร้างความเสียัหายั
ไปทั�วร่างกุายั ช่วยัให้ผู้ป่วยัมีโอกุาส
รอดิชีวิตไดิ้เพิิ�มข้�นิ”
จากผลการศึึกษาการใช้้พลาสมา
รั ก ษาผ้ ้ ป่ ่ ว ยในเมื อ งเซี่่� ย งไฮ้้ แ ละ
เมืองอ้�ฮ้�นั ป่ระเทศึจ่น พื่บว่ามีรายงาน
ผู้ลี่การรักษาที�ชัดเจันว่า พิลาสมาของ
ผู ้ ป ่ ว ยัที� ห ายัดิี แ ล้ ว สามารถึนิํ า มา
รั กุ ษาผู ้ ป ่ ว ยัและให้ ผ ลกุารรั กุ ษาที� มี
ประสิ ท ธิ ภ าพิและปลอดิภั ยั ซึ่่� ง
องค์การอนามัยโลี่ก (WHO) แลี่ะองค์การ
อาห้ารแลี่ะยาของประเทศสห้รัฐอเมริกา
(US-FDA) ก็ อ นุ ญ าต่ให้้ ใช้ พื่ ลี่าสมา
ของผู้้้ป่วย COVID-19 ที�ห้ายแลี่้ว มาใช้
ในการรักษาผู้้้ป่วยที�ต่ิดเช่�อ COVID-19
ในสถานการณ์ฉุุกเฉุินขณะนี�
สภากุาชาดิไทยั จิ้งขอเชิญชวนิ
ผูป้ ว่ ยัทีห� ายัจิากุโรคติดิเช่อ� COVID-19
เป็ นิ ฮีี โร่ ช ่ ว ยัเหล่ อ ผู ้ ป ่ ว ยัโรคติ ดิ เช่� อ
COVID-19 คนิอ่นิ� ๆ โดิยัให้พิลาสมา
ของท่ า นิที� มี ภู มิ ต ้ า นิทานิต่ อ ไวรั ส นิี�
ไปใช้รักุษาและยัับยัั�งไม่ให้ปอดิอักุเสบ
อยั่างรุนิแรง จินินิําไปสู่กุารเสียัชีวิต
เปิ ด ลี่งทะเบี ย นออนไลี่น์ เ พื่่� อ การ
คัดกรองทีม� ปี ระสิทธีิภาพื่ ให้้ความมัน� ใจั
ด้ า นความปลี่อดภั ย ทั� ง ผู้้ ้ ใ ห้้ แ ลี่ะผู้้ ้ รั บ
รายัละเอี ยั ดิเพิิ� ม เติ ม ที� Facebook
Fanpage : ศูนิยั์บริกุารโลหิตแห่งชาติ
สภากุาชาดิไทยั ห้ร่อโทร. 0 2256 4300
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พิลาสู้มากับการรักษาโรคติดเชี้�อ COVID-19
การใช้พื่ลี่าสมาห้ร่อนำา� เห้ลี่่องของผู้้ท้ ห้�ี ายจัากโรค มาใช้รกั ษา
ผู้้ป้ ว่ ยทีม� อี าการจัากการต่ิดเช่อ� เดียวกัน เป็นการรักษาทีเ� คยทำามาแลี่้ว
ในการระบาดของโรคเกิดให้ม่ เช่น ซึ่าร์ส เมอร์ส อีโบลี่า จั่งได้มีการ
นำาเอาวิธีีการนี�มาใช้เสริมการรักษาโรค COVID-19 วิธีีห้น่�ง เพื่ราะ
ผู้้้ป่วยที�ห้ายแลี่้วจัะมีภ้มิต่้านทานโรคเปรียบเสม่อนเซึ่รุ่มจัำาเพื่าะต่่อ
COVID-19
ผู ้ ท�ี ห ายัจิากุโรคแล้ ว สามารถึบริ จิ าคพิลาสมาเพิ่� อ เพิิ� ม
โอกุาสในิกุารรักุษาผู้ตดิิ เช่�อ COVID-19 ตามเง่�อนิไขดิังนิี�
• เป็นผู้้้ป่วยที�ได้ออกจัากโรงพื่ยาบาลี่ แลี่ะไม่มีเช่�อในร่างกายแลี่้ว
อย่างน้อย 14 วัน (ต่รวจัไม่พื่บเช่อ� COVID-19 ทีป� า้ ยจัากคอแลี่ะในเลี่่อด)
• มีสุขภาพื่แข็งแรง
• อายุระห้ว่าง 17 – 60 ปี
• มีนำ�าห้นักมากกว่า 50 กิโลี่กรัม

ครัวัพิระราชีทาน

อุปินายิกาผ้้้อำานวัยการสู้ภากาชีาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อน
ของผู้ท่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ า� นวยการสภากาชาดไทย”
จ�านวน 6 แห่ง ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
สถาน่กาชาดท่่ 6 อรัญประเทศ เฉีลิมพระเก่ยรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร่ จังหวัดสระแก้ว วัดหูช้าง
อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร่ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
กรุงเทพมหานคร สถาน่รถไฟจังหวัดขอนแก่น โดยสภากาชาดไทย
ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งครัวพระราชทานฯ
ขึ้ น ระหว่ า งวั น ท่่ 8 พฤษภาคม - 4 กรกฎาคม 2563
เพื่ อ ประกอบอาหารปรุ ง สุ ก ใหม่ ส� า หรั บ น� า ไปแจกจ่ า ยแก่
ประชาชนในพืน้ ท่่ โดยม่ทงั้ คนไทยและแรงงานข้ามชาติทไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019
พร้อมทั้งการเปิดโครงการครัวพระราชทานฯ ในวันที่
8 พฤษภาคม 2563 ซึ่ ง เป็ น วั น กาชาดโลกด้ ว ยนั้ น

สภากาชาดไทย ในฐานะสมาชิ ก กาชาดสากลด� า เนิ น งาน
ภารกิจมาถึง 127 ปี ได้ร่วมท�ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมภารกิจ
ด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล ช่วยเหลือผูต้ กทุกข์
ได้ ย ากโดยไม่ เ ลื อ กเชื้ อ ชาติ วรรณะ ศาสนา ลั ท ธิ และ
การเมืองใด ๆ อ่กด้วย สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนท่่ได้รับอาหาร
พระราชทานในครั้งน่้
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ า� นวยการ สภากาชาดไทย
จังหวัดสมุทรสาคร แจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวม 37 ต�าบล
ในพื้นท่่ 3 อ�าเภอ ยอดรวมท่่แจกจ่าย จ�านวน 15,599 ชุด
จังหวัดสระแก้ว แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในพื้นท่่ 4 อ�าเภอ
ยอดรวมท่่แจกจ่าย จ�านวน 17,823 ชุด จังหวัดนนทบุร่
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวม 52 ต�าบล ในพื้นท่่ 6 อ�าเภอ
ยอดรวมท่่แจกจ่าย จ�านวน 28,781 ชุด วัดปทุมวนาราม
กรุงเทพมหานคร แจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวม 20 ชุมชน
ยอดรวมท่่แจกจ่าย จ�านวน 22,419 ชุด จังหวัดขอนแก่น
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน ในพืน้ ท่่ 7 อ�าเภอ ยอดรวมท่แ่ จกจ่าย
จ�านวน 21,373 ชุด
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นางวั ล ลภา สุ ข ศิ ริ มั ช รั ก ษาการในต� า แหน่ ง
หัวหน้าพยาบาลส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิ ทั ก ษ์ ส ภากาชาดไทย “การท� า งานในครั ว เคลื่ อ นท่่
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ า� นวยการสภากาชาดไทย
จังหวัดสมุทรสาคร อาสาทุกคนจะต้องม่สุขภาพอนามัย
ท่่ด่ ม่การคัดกรองโดยการตรวจวัดไข้ทุกวัน รวมถึงการ
รั ก ษาอนามั ย ท่่ ถู ก ต้ อ งโดยการสวมหมวกอนามั ย
หน้ากากอนามัย ถุงมือ และผ้ากันเป้�อน เพื่อป้องกัน
ความสกปรกท่่จะลงไปสูอ่ าหาร ม่การท�าความสะอาดใน
พื้นท่่เตร่ยมอาหาร ปรุงอาหาร และบรรจุอาหาร เพื่อ
ก�าจัดสิง่ ปฏิกูลทุกวัน หลังจากเสร็จครัวในทุกวันต้องล้าง
ท�าความสะอาดอุปกรณ์ ภาชนะ พืน้ ผิวในครัวทุกครัง้ เพือ่
ให้ประชาชนท่ไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจะได้รบั รูว้ า่ พระองค์ทา่ น
ทรงม่ความห่วงใยประชาชน และอยากให้ประชาชนทุกคน
ท่่เดือดร้อนได้รับประทานอาหารพระราชทานท่่สะอาด
ถูกหลักอนามัย บางท่านได้รับข้าวแล้วเหมือนได้รับยา
ทุกคนแทบเอายกขึ้นเหนือหัว ถือเป็นครั้งหนึ่งในช่วิต
และในจังหวัดสมุทรสาครนั้นก็ม่ประชากรท่่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติจา� นวนมากกว่าชาวไทยเป็นเท่าตัว สภากาชาดไทย
ซึ่งไม่เพ่ยงแต่ให้ความช่วยเหลือเฉีพาะคนไทยเท่านั้น
แต่ยังน�าความห่วงใย ความช่วยเหลือ ไปสู่ทุก ๆ คน
ในทุกอ�าเภอ โดยเพิม่ ก�าลังผลิตจาก 500 กล่องต่อวัน เป็น
1,700 กล่องต่อวัน เพื่อให้เพ่ยงพอต่อจ�านวนผู้มารับ
ข้าวกล่องพระราชทานในแต่ละวัน”
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นางบุญมี ทรวงทับ ประชาชนท่่ได้รับข้าวพระราชทาน
“ปกติม่อาช่พขายข้าวแกงค่ะ แต่พอม่สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้ขายได้เฉีพาะวันเสาร์อาทิ ต ย์ วั น ธรรมดากว่ า จะขายได้ ต ้ อ งเดิ น ตากแดดไป
หลายซอย ขายได้เพ่ยงวันละ 5 - 10 ถุง รายได้ลดลงมาก วันน่้
รู้สึกด่ใจมากและรู้สึกตื้นตันใจท่่ได้รับข้าวกล่องพระราชทาน
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”

นางสาวชุตมิ า ธรรมมีภกั ดิ์ ประชาชนท่ไ่ ด้รบั ของพระราชทาน
“ในครอบครัวม่ 10 คน แต่สว่ นใหญ่เป็นเด็กและคนชรา
ม่คนท�างานเพ่ยง 3 คนเท่านั้น ทั้ง 3 คน ท�างานในโรงงาน
เมื่ อ ม่ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 และ
ม่ประกาศเคอร์ฟิว ท�าให้รายได้จากการท�างานกะกลางคืน
หายไป ส่งผลกระทบต่อการใช้ช่วิตของ 10 ช่วิตในบ้าน
วันน่ไ้ ด้รบั ข้าวพระราชทาน ดิฉีนั ขอขอบคุณสภากาชาดไทยท่่
ยังไม่ลมื ประชาชนท่ก่ า� ลังตกทุกข์ได้ยากแบบดิฉีนั ขอขอบคุณ
แทนครอบครัวทุกคนด้วยค่ะ”

ผ้ลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้้า

10 ล้านชีิ�น

ชี่วัยกลุ่มเสู้ี�ยง
และผ้้้ด้อยโอกาสู้
สภากาชาดไทย ร่ วมใจป้ องกั นภั ย
COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ผลิตและแจกจ่ายแก่ประชาชน 10 ล้านชิ�น
โดยจับม่อกับกระทรวงสาธารณสุข มอบ
หน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมูบ่ า้ น (อสม.) 1 ล้านคน
ซึ่งเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุม
การระบาดของโรค รวม 2 ล้านชิน� ผ่านบริษทั
ไปรษณียไ์ ทย จ�ากัด และมอบให้ประชาชนทัง�
76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร
นายแพทย์พชิ ติ ศิรวิ รรณ รองผูอ้ า� นวยการส�านักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย ในฐานะ
ประธานกรรมการโครงการร่วมใจป้องกันภัย COVID-19
ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวฯ เป็น
ความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
และบริษััทไปรษัณีย์ไทย จ�ากัด ในการช่วยกันสร้างความ
ตระหนั กรู ้ ถึงความส� าคั ญในการสวมหน้ ากากอนามั ย เพื่อ
ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย
และทัว่ โลกขณะนี้ ซีึง่ หน้ากากอนามัยแบบผ้าทีส่ ภากาชาดไทย
จั ด ท� า เป็ น หน้ า กากอนามั ย ที่ ไ ด้ ม าตรฐานตามที่ ก รม
วิทยาศาสตร์การแพทย์แนะน�า ใช้ป้องกันการได้รับและการ
แพร่เชื้อ COVID-19 ซีึ่งเราใช้การพิมพ์เป็นผืน จะมีรอยประ
ตัดเย็บตามรูป ซีึง่ ส�านักงานบริหารเหล่ากาชาดได้ประสานงาน
กับเหล่ากาชาดจังหวัดด�าเนินการตัดเย็บและแจกจ่ายให้แก่
อสม. และประชาชนที่ทางจังหวัดนัน้ ๆ ได้คัดกรองมาแล้วว่า
สมควรได้รับหน้ากากอนามัยก่อน”

นายแพทย์พิชิตฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่มอบให้
อสม. ก่ อ นก็ เ พราะ อสม. ซีึ่ ง อยู ่ ภ ายใต้ ก ระทรวง
สาธารณสุขนั้น เป็นด่านหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิด
ประชาชน โดย อสม. 1 คน รับผิดชอบ 15 ครัวเรือน รวมถึง
ต้องเฝ้าระวังและติดตามอาการของครัวเรือนที่ตนเอง
รั บ ผิ ด ชอบ จึ ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ อั น ตรายจากภั ย ของ
สนองโอฐสภากาชาดไทย 17
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วิธีกุารใช้

หนิ้ากุากุอนิามัยั
แบบผ้าที�ถึูกุต้อง
ห้น้ากากอนามัยแบบผู้้าต่้องซึ่ัก
ให้้สะอาดทุกครั�งก่อนนำามาใช้
COVID-19 จึงสมควรได้รบั หน้ากากอนามัยเพือ่ ป้องกันการ
ติดโรคจากการปฏิบัติหน้าที่ และภายในครึ่งเดือนแรก
ของเมษัายน อสม. 1,050,000 คนทั่วประเทศจะได้รับ
หน้ากากอนามัยครบ โดยบริษััทไปรษัณีย์ไทยฯ จะจัดส่ง
ให้ถงึ บ้าน และหลังจากนัน้ ก็จะเป็นประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ได้แก่
ผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็ก รวมถึงประชาชนทีเ่ ดินทางกลับ
ภูมลิ า� เนาไปก่อนหน้านี้ ซีึง่ จะได้รบั การคัดกรองจาก อสม.
และเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น ๆ ให้ได้รับหน้ากากอนามัย
ซีึ่งคาดว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะได้รับหน้ากากอนามัย
ครบภายในสั ป ดาห์ ที่ 3 ของเดื อ นเมษัายนนี้ ทั้ ง นี้
ต้องขอขอบคุณบริษััทไปรษัณีย์ไทย จ�ากัด ที่รับหน้าที่
ด�าเนินการให้บุรุษัไปรษัณีย์ที่มีทั่วประเทศ 40,000 คน
ได้เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยของสภากาชาดไทยให้แก่
อสม.และประชาชนด้วย”
ส� า หรั บ การคั ด กรองผู ้ ท่ ไ ด้ รั บ หน้ า กากอนามั ย
แบบผ้าจากเหล่ากาชาดจังหวัดทัว่ ประเทศนัน้ นายกฤษฎา
บุญราช ผูอ้ า� นวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ณ ขณะนี้ได้พิจารณาจ�านวน
ประชาชนที่ จ ะได้ รั บ หน้ า กากอนามั ย แบบผ้ า ของ
สภากาชาดไทย โดยเรียงล�าดับความเร่งด่วนให้จังหวัดที่มี
ผู้ติดเชื้อก่อนเป็นอันดับแรก โดยจ�านวนหน้ากากจะได้รับ
ตามสัดส่วนของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ ซีึ่งน่าจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนเรือ่ งการขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ในต่างจังหวัดไปได้บ้าง ซีึ่งผ้าที่สภากาชาดไทยน�ามาให้
อาสาสมัครตัดเย็บเป็นหน้ากากนั้น เป็นผ้าฝ้ายมัสลิน
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการป้ อ งกั น การซีึ ม ผ่ า นของน�้ า ได้
ดีทสี่ ดุ เมือ่ เทียบกับผ้าชนิดอืน่ มีเส้นใยทีส่ ามารถกันอนุภาค
ได้ดกี ว่าผ้าชนิดอืน่ และสามารถน�ามาใช้งานได้หลายครัง้ ”
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ลี่้างม่อให้้สะอาดด้วยสบ้่แลี่ะนำ�า
ห้ร่อแอลี่กอฮอลี่์ทุกครั�ง
ก่อนสวมห้น้ากากอนามัย
สวมห้น้ากากอนามัยทุกครั�ง
โดยให้้ด้านที�มีโลี่โก้อย้่ด้านนอก
มัดปมปรับความยาวของสายคลี่้องห้้
ให้้พื่อดีกับใบห้น้า
การสวมใส่ให้้จัับบริเวณสายคลี่้องห้้
ของห้น้ากากทั�งสองข้าง
สวมห้น้ากากอนามัยให้้ครอบปาก
แลี่ะจัม้ก ด่งด้านลี่่างให้้คลีุ่มถ่งปลี่ายคาง
ด้านบนให้้พื่อดีกับสันจัม้ก
เม่�อถอดห้น้ากาก ให้้จัับบริเวณห้้คลี่้อง
โดยห้ลี่ีกเลี่ี�ยงการสัมผู้ัสด้านห้น้า
ของห้น้ากาก จัากนั�นลี่้างม่อให้้สะอาด
ด้วยสบ้่แลี่ะนำ�า ห้ร่อแอลี่กอฮอลี่์
ซึ่ักด้วยนำา� ยาซึ่ักผู้้าเด็ก นำา� สบ้่อ่อน
ห้ร่อผู้งซึ่ักฟอก ไม่ควรแช่ทิ�งไว้ ห้ลี่ีกเลี่ี�ยง
การใช้นาำ� ยาขจััดคราบห้ร่อนำา� ยาปรับผู้้านุม่
ขยี�เบา ๆ ให้้ท�วั ผู้่น ลี่้างทำาความสะอาด
แลี่ะบิดนำา� ให้้ห้มาด ต่ากบริเวณที�
อากาศถ่ายเท ห้ลี่ีกเลี่ี�ยงบริเวณที�มี
แสงแดดจััด

ทั่่�วโลกร่่วมยิินดีี... ยาฉีีดคาโบทิกราเวัียร์

ปิ้องกันการติดเชี้�อเอชีไอวัี ได้ผ้ลดี

ในกล่่มชายิทั่ี�มีเพศสั่มพ่นธ์์ก่บชายิ
และสัาวปร่ะเภทั่สัอง

ศาสตราจิารยั์กุิตติคุณ์ นิายัแพิทยั์ประพิันิธ์ ภานิุภาค
ผู้้้อำานวยการศ้นย์วิจััยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กลี่่าวแสดง
ความยินดี เม่�อได้ยินข่าวที�ประกาศทั�วโลี่กว่า การทดสอบ
ประสิทธีิผู้ลี่ของยาฉุีดคาโบทิกราเวียร์ในการป้องกันการต่ิดเช่อ�
เอชไอวีก่อนการสัมผู้ัสเช่�อ (PrEP) ที�ประเทศไทยได้ ร่วม
วิจััยกับอีกห้ลี่ายประเทศทั�วโลี่ก ได้ผู้ลี่ออกมาก่อนกำาห้นดถ่ง
2 ปี พื่บว่ายัาฉีดิที�ฉีดิ 2 เดิ่อนิครั�งนิี� ไดิ้ผลในิกุารป้องกุันิ
กุารติดิเช่อ� เอชไอวีไดิ้มากุกุว่ายัาเพิร็พิแบบเม็ดิทีต� อ้ งกุินิทุกุวันิ
และมีความปลอดิภัยัเท่า ๆ กุันิ ในฐานะทีเ� ป็นคนไทยคนห้น่ง�
ผู้มต่้องขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจััยไทยที�มาจัากห้ลี่าย
สถาบันทีท� าำ งานกันอย่างเห้น็ดเห้น่อ� ยมาต่ลี่อดระยะเวลี่า 3 - 4 ปี
ทีผู้� า่ นมา ในการทำาช่อ� เสียงให้้กบั ประเทศไทย โดยเรามีอาสาสมัคร
ชาวไทยที� ร ่ ว มอย้ ่ ใ นโครงการคิ ด เป็ น 12% ของทั� ว โลี่ก
แลี่ะทีส� าำ คัญค่อ ห้น่วยพื่รีเวนชัน� ของศ้นย์วจัิ ยั โรคเอดส์สามารถ
รั บ อาสาสมั ค รที� เ ป็ น ห้ญิ ง ข้ า มเพื่ศได้ ม ากถ่ ง 1 ใน 5
ของอาสาสมัครที�เป็นห้ญิงข้ามเพื่ศทั�งโครงการทั�วโลี่ก ทำาให้้
น่าจัะมีข้อม้ลี่เพื่ียงพื่อที�จัะสรุปได้ว่ายาฉุีดนี�ก็ใช้ได้ผู้ลี่ดีกับ
ห้ญิงข้ามเพื่ศด้วย ไม่ต่้องเสียเวลี่ามาทดสอบอีกรอบห้น่�ง

นอกจัากนี� ต่้องขอขอบคุณแลี่ะช่�นชมอาสาสมัคร
ทุกคนทัง� ทีเ� ป็นชายทีม� เี พื่ศสัมพื่ันธี์กบั ชายแลี่ะห้ญิงข้ามเพื่ศ
ทีอ� าจัห้าญเข้าร่วมโครงการแลี่ะอย้ก่ บั โครงการมาอย่างต่ลี่อด
รอดฝึัง� ทุกท่านได้ชอ่� ว่าทำาบุญกุศลี่ทีย� งิ� ให้ญ่ให้้กบั มนุษยชาต่ิ
ในการพื่ิสจั้ น์ให้้เห้็นว่ายาฉุีดคาโบทิกราเวียร์เป็นยาต่ัวทีส� อง
ที�สามารถป้องกันการต่ิดเช่�อเอชไอวีได้ แม้ว่าเก่อบ 40 ปี
แลี่้วเรายังไม่มีวัคซึ่ีนเอชไอวีใช้ แต่่อย่างน้อย ๆ เราก็มียาที�
สามารถกินห้ร่อฉุีดป้องกันเอชไอวีได้ ซึ่่�งได้ผู้ลี่เก่อบ 100%
เป็นทางเลี่่อกห้ลี่าย ๆ ทางให้้คนที�อาจัเสี�ยงต่่อการต่ิดเช่�อ
เอชไอวี ใ ห้้ เ ลี่่ อ กใช้ ไ ด้ ต่ ามความสมั ค รใจั ต่ามวั ย แลี่ะ
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ต่ามสถานการณ์ ซึ่่�งแต่่ลี่ะคนแต่่ลี่ะขณะไม่เห้ม่อนกัน เช่น การวิจัยั ชัน� นำากว่า 40 แห้่ง ใน 7 ประเทศ ได้แก่ สห้รัฐอเมริกา
ถุงยางอนามัย ยาเพื่ร็พื่แบบกิน ห้ร่อยาเพื่ร็พื่แบบฉุีด เป็นต่้น ไทย บราซึ่ิลี่ เปร้ เวียดนาม อาร์เจันต่ินา แลี่ะแอฟริกาใต่้
เราเคยได้ยนิ ว่ายาเพื่ร็พื่แบบกินได้ผู้ลี่เก่อบ 100% ต่อนนี� ซึ่่�งครอบคลีุ่ม 4 ทวีป
มียาเพื่ร็พื่แบบฉุีด 2 เด่อนครั�ง ได้ผู้ลี่ดียิ�งกว่าแบบกินเสียอีก
ไม่ได้แปลี่ว่า ต่อนนี�ทุกคนที�กินเพื่ร็พื่จัะเปลี่ี�ยนมาเป็นยาฉุีด
ห้มดแลี่้ว เพื่ราะกว่ายาจัะมีจัำาห้น่ายคงต่้องใช้เวลี่าอีกระยะ
ห้น่ง� แลี่ะราคาคงยังไม่ถก้ เท่ายากินในระยะแรก แถมมีบางคน
ก็อาจักลี่ัวเข็มด้วย บางคนอาจัเสี�ยงนาน ๆ ครั�ง จั่งอาจัขอกิน
เพื่ร็พื่แบบกินเม่�อต่้องการ ไม่ต่้องกินทุกวัน

สำาห้รับประเทศไทย มีสถาบันวิจััยชั�นนำา 3 แห้่ง ได้แก่
ศ้ นย์ วิจััยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย คลี่ิ นิกชุมชนสีลี่ม @
ทรอปเมด ศ้นย์ความร่วมม่อไทย - สห้รัฐ ด้านสาธีารณสุข
แลี่ะคลี่ิ นิ ก พื่ิ ม าน สถาบั น วิ จัั ย วิ ท ยาศาสต่ร์ สุ ข ภาพื่
มห้าวิทยาลี่ัยเชียงให้ม่ ได้เข้าร่วมวิจััยในโครงการ HPTN 083
โดยได้ รั บ อาสาสมั ค รชายที� มี เ พื่ศสั ม พื่ั น ธี์ กั บ ชาย แลี่ะ
ห้ญิงข้ามเพื่ศ เข้าร่วมโครงการรวม 553 ราย จัากจัำานวนทัง� ห้มด
เม่�อผู้ลี่ของการทดลี่องเป็นที�ประจัักษ์แลี่้ว อาสาสมัคร
4,570 ราย ซึ่่�งจัะได้มีการแจั้งรายลี่ะเอียดแลี่ะผู้ลี่วิจััยให้้
ในโครงการทุกคนสามารถเลี่่อกได้ว่าจัะใช้ยาเพื่ร็พื่แบบกิน
ผู้้้ร่วมวิจััยต่่อไป
ห้ร่อแบบฉุีด ทุกคนจัะได้รับยาเพื่ร็พื่แบบที�ต่้องการฟรีจันกว่า
จัะจับโครงการ ในฐานะของรั ฐ ซึ่่� ง สำ า นั ก งานห้ลี่ั ก ประกั น
ข้อม้ลี่เบ่�องต่้นที�มีการแถลี่งเป็นข่าวดังไปทั�วโลี่กใน
สุขภาพื่แห้่งชาต่ิได้เริ�มโครงการให้้เพื่ร็พื่แบบกินฟรีแก่คนไทย วันที� 18 พื่ฤษภาคม 2563 พื่บว่า ยาฉุีดคาโบทิกราเวียร์สามารถ
แลี่้วต่ัง� แต่่ต่น้ ปีนี� ก็ต่อ้ งมาพื่ิจัารณาแลี่ะต่่อรองกับบริษทั ทีผู้� ลี่ิต่ ป้องกันการต่ิดเช่�อเอชไอวีในกลีุ่่มชายที�มีเพื่ศสัมพื่ันธี์กับชาย
ยาเพื่ร็พื่แบบฉุีดว่าสามารถขายยาฉุีดคาโบทิกราเวียร์ให้้กบั รัฐ แลี่ะห้ญิงข้ามเพื่ศได้มากกว่า ยากินทีดเี อฟ/เอฟทีซึ่ี กว่า 3 เท่า
ในราคาทีใ� กลี่้เคียงกับยาเพื่ร็พื่แบบกินได้ห้ร่อไม่ เพื่่อ� ทีจั� ะบรรจัุ ห้ร่อ 69% โดยจัากการวิเคราะห้์ข้อม้ลี่เบ่�องต่้น พื่บผู้้้ต่ิดเช่�อ
เข้าในชุดสิทธีิประโยชน์สำาห้รับคนไทยทุกคน สำาห้รับเป็น เอชไอวีรายให้ม่ในโครงการรวม 50 ราย โดยเป็นผู้้้ต่ิดเช่�อฯ
ทางเลี่่อกในการป้องกันเอชไอวีอีกทางห้น่�ง
ในกลีุ่ม่ ยากินทีดเี อฟ/เอฟทีซึ่จัี าำ นวน 38 ราย (คิดเป็นอุบต่ั กิ ารณ์
การต่ิดเช่�อให้ม่ 1.21%) แลี่ะพื่บผู้้้ต่ิดเช่�อฯ ในกลีุ่่มฉุีดยา
คาโบทิกราเวียร์ จัำานวน 12 ราย (คิดเป็นอุบัต่ิการณ์ 0.38%)

โครงกุาร HPTN 083 ค่ออะไร

โครงการวิจัยั ทดลี่องทางคลี่ินกิ ขนาดให้ญ่ในการป้องกัน
การต่ิดเช่�อเอชไอวีด้วยการฉุีดยาเข้ากลี่้ามที�สามารถออกฤทธีิ�
ได้ น านกว่ า สองเด่ อ น ภายใต่้ ช่� อ โครงการ HPTN 083
ได้ทำาการศ่กษาเพื่่�อต่อบคำาถามว่า การใช้ยาต่้านไวรัสคาโบ
ทิกราเวียร์ ชนิดฉุีดเข้ากลี่้าม 1 ครั�ง ทุก 8 สัปดาห้์ จัะสามารถ
ป้องกันการต่ิดเช่�อเอชไอวีในกลีุ่่มที�มีความเสี�ยงที�เป็นชายที�มี
เพื่ศสัมพื่ันธี์กับชายแลี่ะสาวประเภทสอง ได้อย่างน้อยเท่ากับ
วิ ธีี ก ารกิ น ยาต่้ า นไวรั ส ที ดี เ อฟ/เอฟที ซึ่ี (TDF/FTC) ซึ่่� ง
ประกอบด้วยยาต่้านไวรัสสองชนิด ได้แก่ ยาเอ็มทริซึ่ิทาบีน
แลี่ะยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซึ่พื่รอกซึ่ิลี่ ฟ้มาเรต่ วันลี่ะ 1 เม็ด ห้ร่อ
ที�ร้จัักกันโดยทั�วไปว่า ยาต่้านไวรัสป้องกันการต่ิดเช่�อเอชไอวี
ก่อนการสัมผู้ัสเช่�อ ห้ร่อเพื่ร็พื่ (PrEP) ห้ร่อไม่ โครงการวิจััยนี�
ได้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จัั ย จัาก สถาบั น สุ ข ภาพื่แห้่ ง ชาต่ิ
สห้รัฐอเมริกา ภายใต่้เคร่อข่ายการวิจัยั เพื่่อ� ป้องกันการต่ิดเช่อ�
เอชไอวี (HIV Prevention Trial Network; HPTN) โดยมี
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทั�งสิ�น 4,570 คน จัากสถาบัน
20 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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Eyes of
Happiness
ควัามสูุ้ขจากการได้เห็น
ถึ่ายทอดออกเปิ็นภาพิวัาด
ศ้นย์ดวงต่าสภากาชาดไทย โดยคณ์ะอนิุกุรรมกุาร
ประชาสัมพิันิธ์ศูนิยั์ดิวงตาสภากุาชาดิไทยั ชุดิที� 25
ร่วมกับมูลนิิธวิ งษ์เจิริญสินิ จิัดิพิิธรี บั มอบของทีร� ะล้กุ
ในิโครงกุาร Eyes of Happiness เม่�อวันที� 27
พื่ฤศจัิกายน 2562 ณ ห้้องบอลี่ร้ม ชั�น 4 โรงแรม
อิ น เต่อร์ ค อนต่ิ เ นนต่ั ลี่ กรุ ง เทพื่ฯ เพื่่� อ ขอบคุ ณ
คณะอนุ ก รรมการประชาสั ม พื่ั น ธี์ ศ้ น ย์ ด วงต่า
สภากาชาดไทย ชุ ด ที� 25 คณะกรรมการม้ ลี่ นิ ธีิ
วงษ์เจัริญสิน ผู้้้ให้้การสนับสนุนโครงการฯ ผู้้้วาดภาพื่
แลี่ะผู้้ ้ ป ระม้ ลี่ ภาพื่วาด โดยมี นิายัเตช บุ นิ นิาค
ประธีานคณะกรรมการจัั ด ห้าแลี่ะบริ ก ารดวงต่า
แห้่งสภากาชาดไทย เป็นประธีานในพื่ิธีี
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โครงการดังกลี่่าวมีวัต่ถุประสงค์ เพื่่�อเชิญชวนให้้ศิลี่ปิน
ดารา แลี่ะผู้้้มีช่�อเสียงในสังคมที�มีความสามารถแลี่ะช่�นชอบ
ในการวาดภาพื่ มีส่วนร่วมในกิจัการอันเป็นสาธีารณกุศลี่
ด้วยการบริจัาคภาพื่วาดในห้ัวข้อ Eyes of Happiness
ภายใต่้แนวคิด “ความสุขจิากุกุารไดิ้เห็นิและถึ่ายัทอดิความ
สุขนิั�นิออกุเป็นิภาพิวาดิรูปแบบต่างๆ นิับเป็นิความสุขที�
ประเมินิค่ามิไดิ้และหากุไดิ้มีกุารส่งต่อความสุขดิังกุล่าว
ไปยัังผู้ไม่สามารถึมองเห็นิยั่อมเป็นิกุุศลอันิยัิ�งใหญ่” เพื่่�อ
ส่งเสริมให้้เกิดความร่วมม่อระห้ว่างศ้นย์ดวงต่าสภากาชาดไทย
กับองค์กรต่่าง ๆ ทั�งภาครัฐ เอกชน แลี่ะภาคประชาชน
ในการสนับสนุนการทำางานของศ้นย์ดวงต่าสภากาชาดไทย
แลี่ะเพื่่� อ นำ า เงิ น ที� ไ ด้ จั ากการประม้ ลี่ ภาพื่เขี ย นที� ไ ด้ รั บ การ
บริจัาคมอบให้้แก่ศ้นย์ดวงต่าสภากาชาดไทย โดยมีภาพื่วาด
ร่วมในการประม้ลี่ครั�งนี� จัำานวน 74 ภาพื่ แลี่ะศ้นย์ดวงต่า
สภากาชาดไทย ได้รับมอบเงินจัากโครงการฯ เป็นเงินจัำานวน
1,000,000 บาท
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พระราชทานห้องตรวจหาเช่�อ แห่งที่ 9
ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ห้ อ งตรวจหาเช่� อ (Modular Swab Unit) ภายใต้ โ ครงการเคร่่ อ งช่ ว ยหายใจและเคร่่ อ งม่ อ แพทย์ พ ระราชทาน
ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว่ ณ ศร่ราชา เป็นแห่งท่่ 9 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซ่จ่ด�าเนินการก่อสร้าง
ให้ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเสริมความพร้อมหากม่สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย
นายธรรมศั ก ดิ์ รั ต นธั ญ ญา รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ชลบุ ร่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทว่ ณ ศร่ราชา และนายวชิระชัย คูน�าวัฒนา Head of
Living Solution Business ในธุรกิจซ่เมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง เอสซ่จ่ ร่วมพิธร่ บั พระราชทานห้องตรวจหาเชือ้ เมือ่ วันท่่
22 พฤษภาคม 2563
ห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวม่การแยกพื้นท่่ระหว่างท่มแพทย์
และคนไข้ อ อกจากกั น และใช้ ร ะบบควบคุ ม แรงดั น และ
คุณภาพอากาศท่่เหมาะสม พร้อมม่ระบบฆ์่าเชื้อป้องกันการแพร่
กระจายของเชื้ อ โรค โดยสามารถติ ด ตั้ ง ในพื้ น ท่่ จ� า กั ด ได้
ในเวลาเพ่ยง 3 วัน ช่วยลดความเส่่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19
ให้ แ ก่ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ข ณะปฏิ บั ติ ห น้ า ท่่ รวมทั้ ง
ประชาชนท่่ ม าตรวจรั ก ษา ยั ง ความปลื้ ม ปี ติ แ ก่ บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ ตลอดจนประชาชนทุ ก หมู ่ เหล่ าต่ างรู ้ สึก ส� านึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
24 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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ไม้เท้าเลเซอร์พิระราชีทานเพิ้�อผ้้้ปิ่วัยพิาร์กินสู้ัน
เมื่อวันท่่ 15 มิถุนายน 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตร่ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็นประธานในพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้นแบบ จากโครงการเฉีลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง จ� า นวน 100 ชิ้ น โดยม่ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ร่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่่ายบริการ ผูแ้ ทนจากสภากาชาดไทย ร่วมพิธ่ ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ไม้ เ ท้ า เลเซอร์ พ ระราชทาน ได้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระร าชทานนามว่า “ไม้เท้าเลเซอร์
พระราชทาน” เป็นนวัตกรรมท่่ได้รับการออกแบบ และผลิตโดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ร่งุ โรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กนิ สัน
และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อ
ใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด การทรงตัว และเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน
ให้ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน และผู้สูงอายุ ท่่ม่ปัญหาการเดินติด
ก้ า วขาไม่ อ อก โดยอาศั ย หลั ก การของสิ่ ง กระตุ ้ น ทางสายตา เป็ น อุ ป กรณ์
ช่วยเพิม่ ความมัน่ คงในการก้าวเดิน รวมถึงใช้แสงเลเซอร์ชว่ ยกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยก้าวเดิน
ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในช่วงท่่ม่การระบาดของ COVID-19 และเพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้สูงอายุ และญาติให้สามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ จึงน�าไม้เท้าเลเซอร์
พระราชทาน จ� า นวน 500 อั น แจกให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยพาร์ กิ น สั น และผู ้ สู ง อายุ
ทั่ ว ประเทศโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า ลงทะเบ่ ย นท่่ www.chulapd.org สอบถาม
รายละเอ่ยดเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4000 ต่อ 70704
26 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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เด็กไทยคนแรก
ที่รอดชีวิตด้วยตู้อบ

ย้ อนอดีต

โดย พงษ์ศิริ สุวรรณเสถ่ยร

เร่อ่ ง “เด็กไทยคนแรกทีร่ อดชีวติ ด้วยตูอ้ บ” นี� คุณพ่อ
(นายไพโรจน์ สุวรรณเสถียร) ท่านได้เขียนไว้นานแล้ว
เป็นร่างด้วยดินสอด�า หลายชุด ยังเขียนไม่เสร็จ ภายหลัง
ผมได้เข้าไปพบเข้าพอมีเวลาว่างก็จึงน�ามาเรียบเรียง และ
จัดพิมพ์ใหม่
ในระยะเวลาท่่ใกล้กับก�าเนิดของสภาอุณาโลมแดง
แห่งชาติสยามในพ.ศ.2436 คนไทยได้เริ่มรู้จักกับ “ตู้กระจก”
หรือ “ห่บแก้ว” หรือ “ตูอ้ บ” หรือ “ตูก้ ก” (Incubator)1 เพือ่
ช่ ว ยช่ วิ ต ทารกท่่ ค ลอดก่ อ นก� า หนดแล้ ว ในภาษาอั ง กฤษ
ก็คือ Infant Incubator ประดิษฐ์โดยนายแพทย์ชาวฝ่รั่งเศส
อ่ เอส ตาร์นิเอร์ (Dr.E.S.Tarnier) ในปีพ.ศ.2423 เริ่มใช้ใน
โรงพยาบาลแม่และเด็ก กรุงปาร่สในเวลาต่อมา
เมื่อ 8 ม.ค. พ.ศ. 2440 หม่อมล�าดวน (วสันต์สิงห์)
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ได้ให้กา� เนิด
ธิดาแฝ่ดสององค์ องค์พ่ถึงช่พิตักษัยเมื่อชันษาได้ 3 เดือน
องค์ท่เหลืออยู่จึงได้นามว่า “เหลือ” หรือ “หญิงเหลือ” คือ
ม.จ.หญิงพัฒนายุ ดิศกุล
ม.จ.หญิ ง พู น พิ ส มั ย ดิ ศ กุ ล ทรงเล่ า ไว้ ใ นประวั ติ
ท่านหญิงเหลือตอนหนึ่งว่า “ท่่เหลืออยู่ได้ก็เพราะพระยา
ประเสริฐฯ (ไรเตอร์) แพทย์ชาวเบลเย่ย่ มเป็นผูเ้ ล่ย้ งในห่บแก้ว
และม่ “แม่เต๋อ” ผู้เร่ยนการพยาบาลมาจากสหรัฐอเมริกา
เป็นผู้เล่้ยง นับว่าเธอเป็นเด็กไทยคนแรกท่่ได้รอดช่วิตมาได้
โดยวิธ่ทางตะวันตก

1. ตูก้ ระจก” หรือ “หีบแก้ว” หรือ “ตูอ้ บ” หรือ “ตูก้ ก” (Incubator)
ไม่แน่ใจว่าตูอ้ บสมัยนั้น ได้มีการพัฒนารูปแบบไปอย่างไรไปบ้าง แต่เท่าที่
ค้นรูปได้จากหนังสือสนองโอฐสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2498 จึงได้ลงรูปไว้ดว้ ย

(จากซี้าย) สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ม.จ.หญิงพูนพิสมัย,
ม.จ.พิลยั เลขา และ ม.จ.หญิงพัฒนายุ ดิศกุล ถ่ายทีเ่ มืองบังดุง
วันที่ 22 มิถนุ ายน ๒๔๗๗

พระยาประเสริฐศาสตร์ธา� รง หรือหมอไรเตอร์ Dr.Eugene
Reyter ผู ้ น้่ เ ป็ น แพทย์ ป ระจ� า พระองค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธเจ้าหลวงคราวเสด็จ
พระราชด�าเนินประพาสยุโรปครัง้ แรก ในร.ศ.116 (พ.ศ.2440)
ส่วน “แม่เต๋อ” นั้น ม่ประวัติท่น่าสนใจมาก เธอเป็น
นักเร่ยนวิชาพยาบาลจากสหรัฐอเมริกาเป็นคนแรก จากประวัติ
เร่ยบเร่ยงโดยหลวงจินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะสิริ) บิดาของ
คุณหมอเฉีก ธนะสิริ ได้ความว่า เธอเป็นบุตร่ของพราหมณ์
ชาวลังกา เกิดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2387 ในสมัยรัชกาลท่่ 3
มารดาเป็นไทยชาวสวน เมือ่ อายุได้ 9 ปี บิดาตกลงใจกลับบ้านเกิด
ได้น�าตัวมามอบให้แหม่มมัตตูน มิชชันนาร่อเมริกัน เป็น
ผู ้ อ บรมดู แ ลในการศึ ก ษา เมื่ อ อายุ ไ ด้ 14 ปี พ.ศ.2401
แหม่มมัตตูน ได้พาไปสหรัฐอเมริกา โดยเรือใบ แม่เต๋อเล่าว่า
การเดินทางเป็นไปด้วยความยากล�าบากต้องฝ่่าคลื่นฝ่้นลม
และเมาเรืออย่างแสนสาหัส มิหน�าซ�า้ แหม่มผูเ้ ป็นเสมือนมารดา
ก็เป็นหืด ต้องเฝ่้าพยาบาลตลอดทาง วิธ่บ�าบัดโรคหืดของ
สนองโอฐสภากาชาดไทย 27
เมษายน – มิถุนายน 2563

ม.จ.หญิงพูนพิสมัย ดิศกุล (ขวา) กับ สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ
และ ม.จ.หญิงพัฒนายุ ดิศกุล (ซี้าย) ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่ชงาติ

แม่เต๋อ

ม.จ.หญิงพัฒนายุ ดิศกุล
(ท่านหญิงเหลือ)

แหม่มก็คือให้แม่เต๋อจุกซิการ์ของกัปตันแล้วพ่นควันให้แหม่ม
สูด พอระงับความทุรนทุรายไปได้บ้าง การเดินทางกว่าจะถึง
อเมริกาใช้เวลาเกือบ 5 เดือน หลังจากเข้ารับการศึกษาใน
สหรั ฐ อเมริ ก าเกื อ บ 4 ปี แม่ เ ต๋ อ กลั บ ประเทศไทย ในปี
พ.ศ.2404 ได้ประกอบอาช่พตามท่่ได้เล่าเร่ยนมา เช่นวิชาการ
เย็บปักถักร้อย และท่่ถนัดท่่สุดก็คือวิชาพยาบาล เป็นท่่รู้จักด่
ในสังคมเจ้านาย ข้าราชการชั้นสูงในสมัยรัชกาลท่่ 5
“แม่ เ ต๋ อ” เป็ น นั ก เร่ ย นท่่ ไ ด้ เ ล่ าเร่ ย นวิ ชาพยาบาล
จากสหรัฐอเมริกาคนแรก ในสมัยนั้น “แม่เต๋อ” เป็นผู้ท่
รูจ้ กั กันในสังคมเจ้านายขุนนางชัน้ สูง ชือ่ จริงของ “แม่เต๋อ” ก็คอื
นางเอสเตอร์ ประท่ปะเสน ในค�าน�าหนังสือ “ประวัติแม่เต๋อ”
พิมพ์ในงานฉีลองอายุครบ 84 ปีบริบรู ณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ทรงเล่าถึง “แม่เต๋อ” ว่า “เริม่ แรก
ท่ข่ า้ พเจ้าจะได้รจู้ กั นางเต๋อ ประท่ปะเสนนัน้ เหตุดว้ ยม่ลกู แฝ่ด
เกิดขึน้ เด็กทัง้ สองคนนัน้ อ่อนเพล่ย แม้เต่จะดูดนมก็ไม่ม่ก�าลัง
จะดูดได้ คนเล็กตายไปเส่ยคนหนึง่ เหลือแต่คนใหญ่หมอท่ร่ กั ษา
2. คุณหญิงอุ�น ได้รับเลือกอยู่ประจ�าส�านักเจ้าหญิงของ
ดุ�กโยฮััน อัลเบรตต์ (Duchess of Johun- Albreeht of Germany )
คราวเสด็จมาสยามในปี พ.ศ.2452
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และบรรดาหมอท่ม่ าช่วยดู ไม่มใ่ ครรับรักษาว่ากันเป็นเส่ยงเด่ยว
แต่ว่าไม่รอดทั้งนัน้ เวลานั้นคุณหญิงอุ�น มหิบาลบรักษ์ 2 (อุ�น
ภูมริ ตั น์) กรรมการสภากาชาดสยาม พ.ศ.2463-2465 มาเย่ย่ ม
บอกว่าม่นางพยาบาลด่อยู่คนหนึ่ง ซึ่งคุณหญิงอุ�นเคยรู้จัก
ข้าพเจ้าจึงให้ไปรับนางเต๋อ ประท่ปะเสน มาพยาบาลแลให้
พระยาประเสริฐศาสตร์ธ�ารง (ไรเตอร์) เป็นผู้รักษาช่วยกัน
ประคับประคองจนเด็กนั้นรอดได้ คือ หม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุ
(เหลือ) ซึ่งเป็นผู้อปุ ัฏฐากข้าพเจ้าอยู่ทุกวันน่้”
ม.จ.หญิงพูนพิสมัย ดิศกุล ทรงเล่าต่อไปว่า พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลท่่ 5 พระราชทานนาม
“พัฒนายุ” ด้วยม่พระราชด�ารัสแก่สมเด็จกรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพว่า “ฉีันจะให้มนั อยู่ และอายุยนื ” ซึง่ ก็เป็นความจริง
ตามพระราชด�ารัส ซึ่งท่านหญิงเหลือ ม.จ.พัฒนายุ ดิศกุล
ผู้ทรงรอดชนม์ช่พด้วย “ตู้กระจก” หรือ “ตู้อบ” (Incubator)
ได้ถงึ ช่พติ กั ษัยเมือ่ วันท่่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2516 พระชันษา 76 ปี
นับว่าทรงเป็นเจ้านายพระชันษายืนองค์หนึง่
ม.จ.หญิ ง พั ฒ นายุ ดิ ศ กุ ล นั้ น ท่ า นไม่ ใช่ นั ก เข่ ย น
นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น ม.จ.หญิ ง พู น พิ ส มั ย ดิ ศ กุ ล
ท่านหญิงเหลือโปรดมากท่่สุดก็คือ ดนตร่ โขน ละคร และ
การขับร้องเพลงไทย ฉีะนัน้ เมือ่ ก่อนการเปล่ย่ นแปลงการปกครอง
ในปี พ.ศ.2474 อันเป็นสมัยท่จ่ ะเริม่ ม่การบันทึกบทเพลง การ
ขับร้องเป็นแผ่นเส่ยงขึน้ ในประเทศไทย ประจวบกับ Dr.R. Asmis
อัครราชทูตเยอรมันเห็นคุณค่าของดนตร่ไทยว่าน่าจะได้คิด
ท�าโน�ตเพลงและบันทึกลงไว้ในแผ่นเส่ยง เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ให้ ค นรุ ่ น หลั ง ได้ รู ้ จั ก ซึ่ ง ได้ น� า ความคิ ด ริ เริ่ ม น่้ ก ราบทู ล
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ กับ
นายกราชบัณฑิตยสภาในขณะนั้น ทรงเห็นชอบด้วยข้อเสนอ
ของท่านราชทูต แต่มาติดขัดก็ตรงเงินค่าใช้จ่ายซึ่งท่านทูตก็
รับรองว่าบริษัท Odean ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแผ่นส่ยงของยุโรป
จะจัดท�าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขอแต่เพ่ยงให้ประทับตรา
ราชบัณฑิตยสภารับรองทุกแผ่น ดังนัน้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ทรงตั้งให้ท่านหญิงเหลือเป็น
ผูค้ วบคุมการท�าแผ่นเส่ยงของราชบัณฑิตยสภา เพราะองค์ทา่ น
เป็นท่ร่ จู้ กั คบหาสมาคมกับผูเ้ ช่ย่ วชาญดนตร่ในกรมพระสมมติฯ
เป็นอย่างด่ ผลงานซึง่ น่าจะเร่ยกได้วา่ เป็นงานบุกเบิกด้านแผ่นเส่ยง
จะเห็นได้จากหนังสือ บทแผ่นเส่ยงของราชบัณฑิตยสภา ชุดท่่ 1
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้จัดพิมพ์พระราชทานครั้งแรก ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ อนุพงศ์จกั รพรรดิ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ และศพ ม.ร.ว.สว่าง จักรพันธุ์
โรงพิมพ์สยามพณิชยการ. 2475-2476.

สุขภาพอนามัย

เร่ยบเร่ยงโดย / แพทย์หญิงพรจิรา ศุภราศร่
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หากท่านม่อาการเหล่าน่้ มากกว่า 2-3 อาการขึน้ ไป
แสดงว่าโรคข้อเข่าเสือ่ มมาเยือนแล้ว ยิ่งม่ประวัติเส่่ยง เช่น
อายุมากกว่า 50 ปีขนึ้ ไป ม่ภาวะน�า้ หนักเกินหรืออ้วน (BMI
มากกว่า 23) ท�าพฤติกรรมท่อ่ นั ตรายต่อเข่า เช่น นัง่ พับเพ่ยบ
นัง่ ยอง ม่โอกาสเป็นโรคน่ม้ ากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ สิง่ แรกท่เ่ ราท�าได้
คือ เล่่ยงปัจจัยเส่่ยงท่่กล่าวมาข้างต้นให้ได้ก่อน คือ ไม่อ้วน
ไม่นั่งงอเข่า แต่ถึงอย่างนั้นก็คงจะเล่่ยงจากโรคน่้ได้ยาก
เพราะเป็นการเสื่อมตามวัย การทราบวิธ่รักษาด้วยตนเอง
แต่เริม่ แรก จึงส�าคัญในการช่วยชะลอความเสือ่ ม และป้องกัน
อาการปวดให้เกิดน้อยท่่สุด

การดูแลข้อเข่าด้วยตนเอง

ปิวัดเข่า
เพิราะ เข่าเสู้้�อม
หลายท่านคงเคยม่อาการปวดหัวเข่า ซึง่ ท�าให้ไม่แน่ใจ
ว่ า เกิ ด จากข้ อ เข่ า เสื่ อ มจริ ง หรื อ ไม่ ค� า ถามน่้ ค งค้ า งคาใจ
ใครหลายคนว่า ฉีันแก่ขนาดนัน้ แล้วจริงหรือ ฉีบับน่้เราจะมา
ท�าความรู้จักกับโรคท่่ใคร ๆ คิดว่าคงรู้จักโรคน่้ด่กันค่ะ

อากุารสําคัญของโรคข้อเข่าเส่�อมนิั�นิ
จิะมีอากุารต่อไปนิี�
• เข่าฝืดิต้ง
• มีเสียังดิังกุรอบแกุรบขณ์ะเคล่�อนิไหว
• มีอากุารปวดิขณ์ะเคล่�อนิไหว
• มีข้อเข่าผิดิรูป
• มีอากุารปวดิขณ์ะเคล่�อนิไหว
• เคล่�อนิไหวลําบากุเดิินิไดิ้ไม่ปกุติ

เร่ียินรู่้ข้อมูลสั่ขภาพดีี ๆ เพิ�มเติมไดี้ทั่ี�นี�
Facebook.com/LiveLongStrongLife

ลดินิํ�าหนิักุ เพื่อลดแรงกดจากน�้าหนักตัวมาท่่เข่า

ท�าให้เสื่อมช้าและปวดลดลง
ระวั ง ท่ า ทาง ไม่ควรนั่งท่าท่่ต้องงอเข่า เช่น
นั่งพับเพ่ยบ ขัดสมาธิ ควรนั่งบนเก้าอ่้ท่สูงระดับเข่า
กุารเข้าห้องนิํา� ควรนัง่ ถ่ายบนโถชักโครก ไม่ควร
นั่งยอง ๆ เพราะเส้นเลือดท่่ขาจะถูกกดทับท�าให้ขาบวม
และผิวข้อเข่าเกิดการเส่ยดส่มากเวลาลุก
เลียั� งกุารยั่นิหร่อนิัง� นิานิ ๆ ควรขยับเปล่ย่ นท่า
หมั่นเหย่ยดงอข้อเข่าบ่อย ๆ
ควรเดิินิพิ่�นิราบ เพราะพื้นท่่ไม่เสมอกัน ท�าให้
เข่าต้องรับน�า้ หนักเพิม่ ขึน้ และควรใส่รองเท้าส้นเต่ย้ พืน้ นุม่
พอสมควรและกระชับพอด่
บริหารกุล้ามเนิ่อ� รอบหัวเข่าให้แข็งแรง จะ
ช่วยลดการปวด ท�าให้ขอ้ ได้เคลือ่ นไหวและการทรงตัวด่ขน้ึ
(วิธก่ ารบริหารอย่างง่ายหมอพรชัยจะอธิบายในบทถัดไปค่ะ)

ถึ้ า มี อ ากุารปวดิ ให้ พิั กุ กุารใช้ ข ้ อ เข่ า

ประคบร้อนหรือใช้ยานวดได้
การดูแลข้อเข่าด้วยตนเองนั้น ม่จุดมุ่งหมายเพื่อลด
อาการปวด และท�าให้ข้อเคลื่อนไหวได้ด่ขึ้นม่คุณภาพช่วิต
ท่่ด่ขนึ้ แต่ในรายท่่ม่อาการรุนแรงมาก เช่น เริ่มท�ากิจวัตร
ตามปกติไม่ได้ ปวดอยู่ตลอดเวลา หรือต้องใช้อุปกรณ์
ช่วยเดินแล้วนั้น ก็ม่ความจ�าเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรับ
การรักษาด้วยยา กายภาพบ�าบัด หรือผ่าตัดเพื่อเปล่่ยนข้อ
เข่าต่อไป.
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การบริหารอย่างง่าย

ปิ้องกันอาการปิวัดจากข้อเข่าเสู้้�อม

เรียบเรียง และสาธิตท่าทาง โดย นายแพทย์พรชัย อนิวรรตธีระ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข้้อเข้่าเสื่่อ� ม เป็็นโรคของความเสื่่อ� ม
ที่่�ทีุ่กคนต้้องเจอ และบ่่อยคร้�งสื่ร้างป็ัญหา
ในการใช้้ช้่วิต้เราอาจเริ�มร้้สื่ึกแค่เพีียงต้ึง ๆ
ที่่�ต้้นขา น่องและข้อพี้บ่เข่า หรือเป็็นมากข้�น
จนเริ�มร้้สื่ึกว่าผิิวหน้งบ่ริเวณเข่าอุ่นหรือ
ร้อนข้�น บ่างรายเป็็นนานจนข้อเข่าบ่วมหรือ
ผิิดร้ป็ ในฉบ่้บ่น่ผิ� มขอแนะนำาที่่าการออกกำาล้ง
เพี่�อป็้องก้นอาการป็วดจากข้อเข่าเสื่่�อม
ก้นคร้บ่ เพีราะถึึงแม้ว่าความเสื่่�อมของข้อ
ต้ามว้ยเราจะเล่�ยงไม่ได้ แต้่เราป็วดน้อยลง
หรือไม่ป็วดเลยได้ มาออกกำาล้งกายข้อเข่า
เพี่�อคุณภาพีช้่วิต้ที่่�ด่ก้นนะคร้บ่
ท่าที�

1

นั่งบนเก้าอ่้ตามรูป เหย่ยดขาข้างหนึ่งจนสุด
กระดกข้อเท้าค้างไว้ 10-15 วินาท่ จนครบ 10 ครั้ง
เมื่อครบจึงสลับท�าอ่กข้างหนึง่

ท่าที�

2

นัง่ บนเก้าอ่้ เข่าวาง 90 องศา
เลือ่ นเท้าไปข้างหน้าตามรูป
จากนั้นดึงกลับต�าแหน่งเดิม
ท�าซ�้าจนครบ 10 ครั้ง
เมื่อครบจึงสลับท�าอ่กข้างหนึ่ง
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ท่าที�

3

นั่งบนเก้าอ่้ เข่าวาง 90 องศา
เลื่อนเท้าไปข้างหลังตามรูป
จากนั้นดึงกลับต�าแหน่งเดิม
ท�าซ�้าจนครบ 10 ครั้ง
เมื่อครบจึงสลับท�าอ่กข้างหนึ่ง

ท่าที�

4

นอนราบชันเข่าข้างหนึง่ ดังรูป ยกขาขึน้
ในขณะท่่เหย่ยดขาข้างหนึ่งจนสุดแล้ว
วางลงช้า ๆ จนครบ 10 ครั้ง เมื่อครบ
จึงสลับท�าอ่กข้างหนึ่ง

ท่าที�

5

ยืนหันข้างขาข้างหนึ่งก้าวขึ้นบันไดตามรูป
เพิ่มความยากด้วยการก้าวลงด้วยส้นเท้า
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การปิฏิิบัติตัวั ของกล่่มเสัี�ยิง COVID-19
กลุ่มเสู้ี�ยงค้อ
การปิฏิิบัติตัวั

คนทีเ่ ดินทางกลับ
จากต่างประเทศ

ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วย COVID-19
ผู้ทปี่ ระกอบอาชีพ
ใกล้ชิดกับผู้ทเี่ ดินทาง
จากต่างประเทศ
หร่อผู้ป่วย COVID-19

• เก็บตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน หลังจากหลังเดินทางหร่อสัมผัสกับโรค
• เม่่ออยู่บ้านแล้วควรแยกออกห่างจากคนอ่่นอย่างน้อย 2 เมตร
และไม่ควรไปในที่ชุมชน
• แยกของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนกับผู้อ่น
• ล้างม่อด้วยสบู่หร่อแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ โดยเฉีพาะ
หลังจากการใช้ห้องน��า
• หากไม่สามารถแยกใช้ห้องน��าได้ ให้ใช้ห้องน��าเป็นคนสุดท้าย
และหมั่นท�าความสะอาดด้วยน��ายาฆ่่าเช่�อ
• ผู้ที่อาศัยอยู่บ้านเดียวกันควรให้ก�าลังใจ ไม่รังเกียจ
และรู้วิธีป้องกันตนเอง

คำาแนะนำา
สู้ำาหรับการให้บริการมอเตอร์ ไซค์รับจ้าง
3 ด้านการบริการ

ผ้้้ปิระกอบการมอเตอร์ ไซค์รับจ้าง
1. ด้านยานพาหนะ

• ท�าความสะอาดยานพาหนะทุกครั้งหลังจากให้บริการ เน้นการเช็ด
ท�าความสะอาดพื้นผิวท่่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น แฮนด์มอเตอร์ไซค์
เบาะนั่ง หมวกกันน็อค โดยท�าความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน�้ายา
ท�าความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% ท่่สามารถท�าลายเชื้อไวรัสได้

2. ด้านบุคลากร

• ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเก่่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อ
COVID-19 เช่น การสวมหน้ากากท่ถ่ กู วิธ่ และขัน้ ตอนการล้างมือท่ถ่ กู ต้อง
• หากม่อาการป่วย เช่น ม่ไข้ ไอ จาม ม่น�้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุด
ปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันท่
• ขณะปฏิบตั งิ านควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และสวมหมวก
กันน็อค เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ และควรล้างท�าความสะอาดมือด้วยน�า้ และ
สบู่บ่อย ๆ หรือเจลแอลกอฮอล์
• ท�าความสะอาดเสือ้ วินมอเตอร์ไซค์ดว้ ยผงซักฟอกทุกวันหลังเลิกปฏิบตั งิ าน

• เมื่อพบผู้โดยสารม่อาการป่วย ไอ จาม หรือม่
น�้ามูก ควรแนะน�าให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย
• จัดเตร่ยมวัสดุอุปกรณ์ในการล้างมือ เช่น เจล
แอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพือ่
ส�ารองให้แก่ผโู้ ดยสารท่ม่ ารับบริการ (ถ้าเป็นไปได้)
• งดพูดคุยขณะให้บริการ

ผ้้้รับบริการ (ผ้้้โดยสู้าร)

• ควรจัดเตร่ยมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
และเจลแอลกอฮอล์ เพื่ อ ใช้ ส� า หรั บ ตนเอง
ในระหว่างโดยสาร
• งดพูดคุยขณะรับบริการ
• ควรบันทึกภาพหรือจดจ�าข้อมูลของผู้ขับข่่ เช่น
ชื่อ นามสกุล ของผู้ขับข่่ เลขทะเบ่ยนรถ
• ขอความร่วมมือนั่งโดยหันข้าง ไม่นั่งคร่อม
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คำาแนะนำา
สู้ำาหรับรถึโดยสู้ารสู้าธีารณะ (TAXI)
สู้ำาหรับผ้้้โดยสู้าร
สู้ำาหรับผ้้้ขับขี�

• หากม่อาการป่วย เช่น ม่ไข้ ไอ จาม ม่น�้ามูก หรือ
เหนื่อยหอบ หยุดให้บริการและไปพบแพทย์ทันท่
• ก่อนน�ารถมาบริการต้องเช็ดถูท�าความสะอาด
ตั ว รถ โดยเฉีพาะในบริ เวณสั ม ผั ส ร่ ว ม ได้ แ ก่
มื อ จั บ ประตู ทั้ ง ด้ า นนอกและด้ า นใน ราวจั บ
เหนือศ่รษะ และเบาะนั่ง ใช้แอลกอฮอล์ 70%
เช็ดถูบ่อย ๆ ทุก 2 ชั่วโมง
• เปล่่ยนไส้กรองอากาศของระบบปรับอากาศ
ทุก ๆ เดือน และล้างตู้แอร์ด้วยน�้ายาฆ์่าเชื้อโรค
ทุก ๆ 3 เดือน
• จัดให้มแ่ อลกอฮอล์เจลล้างมือ และกระดาษทิชชู
ประจ�ารถไว้บริการผู้โดยสาร
• ควรให้ผู้โดยสารนั่งเบาะหลัง เพื่อเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล
• ในระหว่างม่ผู้โดยสารให้เปิดกระจกหน้าต่าง
ทุกบาน เพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศ
• ขณะให้ บ ริ ก ารต้ อ งสวมหน้ า กากอนามั ย
หมั่นล้างมือท�าความสะอาด
• งดให้บริการแก่ผโู้ ดยสารท่ไ่ ม่สวมหน้ากากอนามัย
• หล่กเล่่ยงการพูดคุยพร�่าเพรื่อขณะให้บริการ
• หล่กเล่่ยงการรับเงินสด ควรใช้แอปพลิเคชัน
โอนเงินค่าโดยสารแทน เพื่อหล่กเล่่ยงการสัมผัส
เชื้อท่่อาจปนเป้�อนบนธนบัตรหรือเหร่ยญ

• ถ้าป่วยหรือม่อาการไข้ ให้งดใช้บริการ
• ใช้แอลกอฮอล์ทา� ความสะอาดมือก่อนและหลังใช้บริการ
• ผูโ้ ดยสารควรนัง่ บริเวณเบาะหลัง เพือ่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
• ขณะใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
• หากไอหรือจามให้ใช้กระดาษทิชชูปดิ ทับหน้ากากอนามัยอ่กชัน้
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองน�้าลายหรือเสมหะ
• ในระหว่างท่่ใช้บริการให้เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน เพื่อให้
เกิดการถ่ายเทอากาศ
• จดจ�าชื่อผู้ขับข่่หรือหมายเลขทะเบ่ยนรถไว้เสมอ

คำาแนะนำาสู้ำาหรับ

ซ้เปิอร์มาร์เก็ตและร้านสู้ะดวักซ้�อ

• กรณ่จา� หน่ายอาหารปรุงส�าเร็จ ต้องปรุงสุกใหม่ ส�าหรับอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70
องศาเซลเซ่ยส หล่กเล่่ยงการจ�าหน่ายอาหารประเภทเนือ้ สัตว์
ท่่ปรุงไม่สุก และต้องม่การติดฉีลากท่่ระบุรายละเอ่ยดอย่าง
ชัดเจน เช่น วัน/เดือน/ปี เวลาท่่ผลิต
• จัดบริการหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
ท�าความสะอาดมือให้แก่พนักงานทุกคน
• จัดวางสินค้า ให้เป็นระเบ่ยบ แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท
ของสินค้า ไม่ปะปนกัน เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซือ้
สินค้าของผูบ้ ริโภค
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• จัดให้มก่ ารตรวจคัดกรองสุขภาพเบือ้ งต้นให้แก่พนักงานทุกคน
ทุกวัน ก่อนปฏิบตั งิ าน หากพบพนักงานม่อาการป่วย เช่น ม่ไข้
ไอ จาม ม่น�้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไป
พบแพทย์ทันท่ และจัดท�าค�าแนะน�าหรือแบบประเมินตนเอง
(Self-check) ในการดูแลตนเองของพนักงาน เพือ่ ให้พนักงาน
ได้มก่ ารตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น
• จั ด ให้ ม่ จุ ด คั ด กรองผู ้ รั บ บริ ก าร พร้ อ มทั้ ง บริ ก ารเจล
แอลกอฮอล์สาหรับท�าความสะอาดมือให้แก่ผใู้ ช้บริการบริเวณ
ทางเข้า – ออกของร้าน
• จัดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการในจ�านวนท่่เหมาะสมกับพื้นท่่ร้าน
โดยก�าหนดระยะห่าง 1 เมตร และก�าหนดจุดรอช�าระค่าบริการ
ระยะห่าง 1 เมตร โดยท�าเครื่องหมายก�าหนดระยะห่างท่่
สังเกตได้ง่ายบนพืน้
• ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเก่่ยวกับการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และให้ความรู้หรือสื่อสารสร้างความ
เข้าใจในการปฏิบัติตัวของพนักงาน เช่น การสวมหน้ากาก
ท่่ถูกวิธ่ และขัน้ ตอนการล้างมือท่่ถูกต้อง

ผ้้้ปิระกอบการ/ผ้้้จัดการ
• งดการให้บริการพื้นท่่นงั่ หรือยืนรับประทานอาหาร
• เพิม่ ช่องทางการช�าระค่าบริการเป็นแบบ E-Payment
• ต้องท�าความสะอาดสถานประกอบการหลังจากปิดท�าการ
เป็นประจ�าทุกวัน โดยบริเวณพืน้ ท�าความสะอาดด้วยผงซักฟอก
หรือน�้ายาทาความสะอาด และอาจฆ์่าเชื้อโรคด้วยน�้ายาท่่ม่
ส่วนผสมของโซเด่ยมไฮโปคลอไรท์ ท่ม่ ค่ วามเข้มข้น 1000 ส่วน
ในล้านส่วน เช่น หากใช้นา�้ ยาฟอกขาว ท่ม่ โ่ ซเด่ยมไฮโปคลอไรท์
6% ให้ผสมในอัตราส่วน 1 ช้อนโต�ะต่อน�้า 1 ลิตร และบริเวณ
เคาน์เตอร์ช�าระเงิน รถเข็น และตะกร้า ควรท�าความสะอาด
เป็นประจ�าทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ และอาจฆ์่าเชือ้ โรคด้วย
แอลกอฮอล์ 70 % โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้า
สะอาดพอหมาดๆ เช็ ด ไปในทิ ศ ทางเด่ ย วกั น จนทั่ ว พื้ น ท่่
ท่่ ต ้ อ งการ กรณ่ ห ้ อ งสุ ข าให้ ท� า ความสะอาดด้ ว ยน�้ า ยา
ท�าความสะอาดทัว่ ไปทุกวัน และเน้นบริเวณท่ม่ ก่ ารใช้มาก เช่น
ท่่รองนัง่ โถส้วม ท่่กดชักโครก ราวจับ ลูกบิดหรือกลอนประตู
ท่่แขวนกระดาษช�าระ อ่างล้างมือ ก�อกน�้า และอาจฆ์่าเชื้อ
ให้ทั่วบริเวณด้วยผ้าแช่น�้ายาฟอกขาว ส�าหรับพื้นห้องน�้าให้
ราดน�้ายาฟอกขาวทิง้ ไว้อย่างน้อย 10 นาท่

พินักงาน

• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน
• ม่สุขอนามัยท่่ด่ เช่น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�้าและสบู่ หรือ
เจลแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการสัมผัสสินค้า หลังเข้าห้องน�า้
หลั ง จั บ สิ่ ง สกปรก และจั บ เงิ น ไม่ สั ม ผั ส หน้ า ตา จมู ก
และปากถ้าไม่จ�าเป็น และไม่ไอ จามรดผู้อื่น
• กรณ่ปฏิบัติงานบริเวณจ�าหน่ายอาหารพร้อมบริโภคหรือ
เครือ่ งดืม่ ต้องใส่ผา้ กันเป้อ� น และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม
ใช้วสั ดุอปุ กรณ์ชว่ ยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก ไม่ใช้มอื หยิบ
จับอาหารโดยตรง และท�าความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ท่่ค่บ ม่ด
เข่ยง อุปกรณ์ชงเครื่องดืม่ ทุกครัง้ หลังใช้งาน
• ผูป้ ฏิบตั งิ านเก็บขยะมูลฝ่อย ให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง
และใช้ปากค่บด้ามยาวเก็บขยะมูลฝ่อย และใส่ถงุ ขยะปิดปากถุง
ให้มดิ ชิด น�าไปรวบรวมไว้ทพ่ กั ขยะ แล้วล้างมือให้สะอาดทุกครัง้
ภายหลั ง ปฏิ บั ติ ง าน และเมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านเสร็ จ ในแต่ ล ะวั น
หากเป็นไปได้ควรอาบน�้าและเปล่่ยนเสื้อผ้าทันท่
• หากม่อาการป่วย เช่น ม่ไข้ ไอ จาม ม่น�้ามูก หรือเหนื่อยหอบ
ให้หยุดปฏิบัติงาน โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการทราบ
และไปพบแพทย์ทันท่

ผ้้้ใชี้บริการ

• วางแผนในการเลื อกซื้อสิ นค้ า เพื่ อความรวดเร็ วในการ
เลือกซือ้ สินค้าและลดระยะเวลาท่อ่ ยูใ่ นร้าน
• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าใช้บริการ
• ยืนห่างจากพนักงานและผูใ้ ช้บริการรายอืน่ อย่างน้อย 1 เมตร
• ล้ า งมื อ ด้ ว ยน�้ า และสบู ่ หรื อ ใช้ เจลแอลกอฮอล์ ส� า หรั บ
ท�าความสะอาดมือ หลังการรับสินค้าจากพนักงาน
• ควรจ่ายค่าบริการโดยวิธ่ E-Payment
ข้อมูล ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
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โควัิด-19 ผ้้้ติดเชี้�อเอชีไอวัี
โรคติดต่อ ควัรปิฏิิบัติตามข้อแนะนำา
อันตราย เพิ้�อลดควัามเสู้ี�ยง
ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนทีร่ ะบุว่าผู้ติดเช่�อเอชไอวี มีโอกาสเสีย่ ง
ในการติดเช่อ� โควิด-19 มากกว่า หร่อหากเป็นโรคแล้วจะมีอาการรุนแรงหนักกว่า
คนทั่วไป ผู้ติดเช่�อเอชไอวีที่สูงอายุ เป็นโรคหัวใจหร่อมีปัญหาเกี่ยวกับปอด
อาจมีความเสีย่ งสูงกว่าในการติดเช่�อไวรัสและมีอาการที่รุนแรงมากกว่า
ข้อควรระวังส�าหรับผู้ติดเช่�อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่
กลุ่มผูใ้ ช้สารเสพติด พนักงานบริการชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย หญิงข้ามเพศ
และผู้ต้องขังในเร่อนจ�า เพ่่อเป็นการป้องกันการติดเช่�อโควิด-19

1. ใชี้ชีีวัิตอย่างปิลอดภัย
• ล้างท�าความสะอาดมือบ่อย ๆ
ด้วยสบู่และน�้า เป็นเวลา 1 นาท่
หรือใช้เจลท่่ม่ส่วนผสมแอลกอฮอล์
ท�าความสะอาดมือ เป็นเวลา 30 วินาท่
• ปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม
ด้วยการน�าข้อพับแขนด้านในมาบัง
หรือใช้กระกาษทิชชูแ่ ละควรทิง้ หลังจากใช้แล้ว

2. ด้แลตนเองและคนรอบตัวั

การแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจท�าให้กลัวและ
วิตกกังวล จึงควรดูแลตนเองและติดต่อกับคนรักเป็นระยะ
โดยหมั่นดูแลสภาพจิตใจของตนเองและครอบครัว ดังน่้
• หล่ ก เล่่ ย งการเสพข้ อ มู ล ข่ า วสารเก่่ ย วกั บ โควิ ด -19
ท่่มากเกินไป อ่านเฉีพาะข้อมูลจากแหล่งข่าวท่่เชื่อถือได้
• ดูแลร่างกายให้ด่ หายใจลึก ๆ และนั่งสมาธิ
• รับประทานอาหารท่ม่ ป่ ระโยชน์ ออกก�าลังกายสม�า่ เสมอ
นอนพักผ่อนให้เพ่ยงพอ หาเวลาผ่อนคลายและหล่กเล่ย่ ง
การดืม่ แอลกอฮอล์ ท�ากิจกรรมท่ช่ นื่ ชอบ

• หล่กเล่่ยงการสัมผัสกับคนท่่เป็น
ไข้หวัดหรือม่อาการไอ
• หากไม่สบายควรอยู่บ้านหรือสวม
หน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากคนอื่น
• หากเป็นไข้ ไอ หรือม่อาการหายใจ
ล�าบาก และหากพักอาศัย หรือเพิ่ง
เดินทางกลับมาจากพืน้ ท่่ท่ม่การระบาด
ของโควิด-19 ควรร่บไปพบแพทย์และควรแจ้ง
เจ้าหน้าท่่ล่วงหน้าเก่่ยวกับอาการและข้อมูล
การเดินทางท่่ผ่านมา
36 สนองโอฐสภากาชาดไทย
เมษายน – มิถุนายน 2563

การศึกษาวิจัยเก่่ยวกับการรักษาโควิด-19 ในขณะน่้ม่
การทดลองทางคลินิกเพื่อทดสอบการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอว่
ในการรั ก ษาโควิ ด -19 และทดสอบแนวทางการรั ก ษาอื่ น ๆ
แต่เนื่องจากการทดลองต่าง ๆ ยังไม่เสร็จสิ้น จึงเร็วเกินไปท่่จะ
บอกได้ ว ่ า ยาต้ า นไวรั ส หรื อ ยารั ก ษาโรคชนิ ด อื่ น ๆ สามารถ
น�ามาใช้รักษาโควิด-19 ได้อย่างม่ประสิทธิผล สามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงเก่่ยวกับโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลท่่
เชื่อถือได้จากกระทรวงสาธารณสุข http://ddc.moph.go.th
แลี่ะ www.who.int

กวั่า 100 ปิี

จากไข้หวััดสู้เปินถึึงโควัิด-19
นิี� ไ ม่ ใ ช่ ค รั� ง แรกุที� ม นิุ ษ ยัชาติ เ ผชิ ญ กุั บ โรคระบาดิ
ร้ายัแรง เม่�อราว 100 ปีกุ่อนิ ไข้หวัดิสเปนิไดิ้อุบัติข้�นิ
โดิยัไดิ้คร่าชีวิตผู้คนิไปหลายัสิบล้านิคนิ
ย้อนกลี่ับไปเม่อ� ราว 100 ปีกอ่ น ช่วงระห้ว่าง ปี 2461 2463 โลี่กเคยเผู้ชิ ญ กั บ โรคระบาดครั � ง ร้ า ยแรงที � ส ุ ด ใน
ประวัต่ศิ าสต่ร์มนุษยชาต่ิมาแลี่้ว นัน� ค่อ ไข้ห้วัดสเปน เกิดจัาก
เช่� อ ไวรั ส ไข้ ห้ วั ด ให้ญ่ ส ายพื่ั น ธีุ ์ H1N1 ที� สั น นิ ษ ฐานว่ า
น่าจัะมีลี่ักษณะเดียวกับไข้ห้วัดนก แพื่ร่เช่�อจัากสัต่ว์มาส้่คน
ผู้้้ป่วยจัะมีอาการคลี่้ายไข้ห้วัดให้ญ่ทั�วไป แต่่ท�ีน่ากลี่ัว ค่อ
ไวรัสชนิดนี�สามารถกลี่ายพื่ันธีุ์ร้ายแรงข่�นเร่�อย ๆ ทำาให้้ผู้้ป่วย
เริ�มมีเลี่่อดออกต่ามอวัยวะต่่าง ๆ แลี่ะเสียชีวิต่ภายในเวลี่า
อันรวดเร็ว
ไข้ ห้ วั ด สเปนอุ บั ต่ิ ข่� น ช่ ว งปลี่ายปี 2460 เม่� อ
สงครามโลี่กครั�งที� 1 ใกลี่้ยุต่ิ เริ�มมีการระบาดของเช่�อไวรัส
ในกองทัพื่ชาต่ิต่่าง ๆ ที�เข้าร่วมสงคราม แต่่ในเวลี่านั�นมีคำาสั�ง
ให้้ปดิ ข่าวเน่อ� งจัากเกรงว่าห้ากข่าวนีเ� ผู้ยแพื่ร่ออกไปจัะเป็นการ
ทำาลี่ายขวัญกำาลี่ังใจัประชาชน รวมทัง� เห้ลี่่าทห้าร แลี่ะอาจัเป็น
การเผู้ยจัุดอ่อนให้้ฝึ่ายต่รงข้ามร้้ สเปนที�วางต่ัวเป็นกลี่างไม่ได้
เข้ า ร่ ว มสงครามจั่ ง ออกมาประกาศเกี� ย วกั บ โรคระบาดนี�
จันเข้าใจักันว่า สเปนเป็นต่้นต่อการระบาดแลี่ะเป็นที�มาของ
ช่�อโรคว่า “ไข้หวัดิสเปนิ” แต่่ด้เห้ม่อนการเปิดเผู้ยดังกลี่่าว
จัะสายเกินไป เม่อ� เช่อ� ไวรัสได้แพื่ร่กระจัายไปทัว� โลี่ก ส่วนห้น่ง�

มาจัากเห้ลี่่าทห้ารที�ต่ิดเช่�อแลี่ะเดินทางกลี่ับประเทศ เพื่ราะ
การปิดข่าวทำาให้้โรคระบาดนีก� ลี่ายเป็นมห้ันต่ภัยร้ายคร่าชีวต่ิ
ผู้้้คนไปถ่ง 50 ลี่้านคน ห้ร่อ 1 ใน 3 ของประชากรโลี่กเวลี่านั�น
ซึ่่�งมากกว่าผู้้้เสียชีวิต่ในสงครามโลี่กครั�งที� 1 แม้ว่าต่ัวเลี่ข
ที�แท้จัริงอาจัส้งถ่ง 100 ลี่้านคน
มาวันนี�ได้เกิดโรคอุบัต่ิให้ม่อย่าง “โควิดิ-19” ห้ากจัะ
เที ย บความรุ น แรงของโรคโควิ ด -19 ที� เ กิ ด จัากเช่� อ ไวรั ส
โคโรนาสายพื่ันธีุ์ให้ม่ ยังไม่เทียบเท่าไข้ห้วัดสเปน เพื่ียงแต่่มี
ร้ปแบบการระบาดที�เห้ม่อนกันค่อการแพื่ร่กระจัายไปทั�วโลี่ก
ช่วงปลี่ายปี 2462 การระบาดของไข้ห้วัดสเปนค่อย ๆ
ลี่ดลี่ง แลี่ะห้ายไปในปลี่ายปี 2463 มีสมมต่ิฐานว่าเม่�อไวรัส
กลี่ายพื่ันธีุร์ า้ ยกาจัถ่งทีส� ดุ แลี่้ว ความรุนแรงก็คอ่ ย ๆ ลี่ดน้อยลี่ง
ประกอบกับภ้มิคุ้มกันของมนุษย์มีวิวัฒนาการข่�นจันสามารถ
ต่่อต่้านไวรัสในร่างกายได้
ส่ ว นโควิ ด -19 จัะมี จัุ ด จับอย่ า งไร แลี่ะมนุ ษ ย์ จั ะ
เอาชนะมันได้ห้ร่อไม่คงต่้องใช้เวลี่า แต่่บทเร่ยนอย�างหนึง� จาก
ไข้หวัดสเป่น นอกเหนือจากการป่ิดข�าว นัน� คือ ความป่ระมาท
การป่ระเมินสถานการณ์การระบาดต�า� โดยท่ผ� ค้ นยังคงใช้้ช้ว่ ติ
ตามป่กติ ท�ากิจกรรมและร�วมงานรื�นเริงต�าง ๆ ท�าให้เช้ื้อโรค
ระบาดรุนแรงขึ้น บทเร่ยนน่้สะท้อนให้เห็นในหลายป่ระเทศึ
จนน�าไป่ส้�หายนะอย�างท่�คาดไม�ถึง
ท่�มา : กรมป่ระช้าสัมพันธ์
ภาพ : https://www.dailymail.co.uk/
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การ Quarantine ในอดีี ต

ได้ เ ปิ ด อ่ า นเรื่ อ งราวการปกครองในอด่ ต เมื่ อ 114 ปี ท่ แ ล้ ว จากหนั ง สื อ เทศาภิ บ าล หนั ง สื อ ท่่ รั ช กาลท่่ 5
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทยออกได้ตงั้ แต่เดือนเมษายน ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ถึงฉีบับท่่ 8 เดือนพฤศจิกายน
ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ได้พบเรือ่ งท่น่ า่ สนใจคือ เรือ่ ง “การตัง� ด่านตรวจเวลาเกิดโรคทีต่ ดิ กันได้” ซึ่งได้บอกถึงการตั้งด่านตรวจ
และกัก หรือ Quarantine ดังเช่นท่่จังหวัด อ�าเภอ ด�าเนินการกันอยู่ในปัจจุบัน เลยขอเอาเผยแพร่ให้ทราบเรื่องราวท่่เราได้
ท�ากันอยู่ ม่การด�าเนินการมาแต่ในอด่ตแล้ว.

38 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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จากเทศาภิบาล (วารสารของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เล่ม 2 แผ่นที่ 8
วันที่ 1 พฤศจิกายน รศ 125 (พ.ศ.2449)

เ ล่าเรื่อง/เที่ยวไปกับกาชาด
ชีวิตใหม่ที่สภากาชาดไทย ตอนท่่ 3

ศรัทธาที่แรงกล้า...
สร้างปาฏิิหาริย์ได้เสมอ
โดย นายณัฐพงษ์ นัท ซิต่้ ล่เลิศชายมนตร่

“สวัสด่ค่ะ ม่ผู้บริจาคอวัยวะตอนน่้อยู่ในสภาวะสมอง
ตาย และทางญาติเซ็นเอกสารยินยอมในการบริจาคอวัยวะ
ให้เร่ยบร้อยแล้วค่ะ” พยาบาลกล่าว แล้วแจ้งรายละเอ่ยด
ส่ ว นตั ว สาเหตุ ก ารเส่ ย ช่ วิ ต ซึ่ ง เมื่ อ ทางเจ้ า หน้ า ท่่ ข อง
ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยรับทราบ ก็ได้ประสานงาน
ไปทางท่มแพทย์ และแจ้งให้ทางพยาบาลสาวเตร่ยมห้องผ่าตัด
ไว้ด้วย
“สวัสด่ครับ ผมหมอสมภพและท่มงาน จะมาผ่าตัด
ขอรับอวัยวะของผูบ้ ริจาคชือ่ คุณพล ช่วยน�าทางไปท่ห่ อ้ งผ่าตัด
ด้วยครับ” คุณหมอสมภพและท่มแพทย์อ่ก 5 คน พร้อมชุด
อุปกรณ์ น�้ายา และเครื่องมือพิเศษ เดินตามพยาบาลสาวไปท่่
ห้องผ่าตัดด้วยความรวดเร็ว
“ทางวิสัญญ่แพทย์ได้น�าร่างของผู้บริจาคอวัยวะอยู่ท่
ห้องผ่าตัดแล้วค่ะ” พยาบาลพูดแล้วมองไปท่่ร่างของคุณพล
ซึ่งอยู่บนเต่ยงผ่าตัด พร้อมท่อช่วยหายใจท่่ยังไม่ถูกถอดออก
“สาธุ เจตนารมณ์ของผู้บริจาคก�าลังจะบังเกิดขึ้นแล้ว
แม้นร่างกายท่่สิ้นลมก็ยังสร้างประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ได้อ่ก
ด่กว่าผม ท่่ยังไม่รู้ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนแบบน่้ไปอ่กนาน
เท่าไหร่ นายนิรบาลก็หายตัวไป ผมไม่รู้ต้องท�าอย่างไรด่” นัท
ตอนน่้ อ ยู ่ ใ นห้ อ งผ่ า ตั ด เกิ ด ความรู ้ สึ ก ท้ อ แท้ ท่ ต นเอง
ไม่สามารถเข้าร่างตนได้
“ผมได้เตร่ยมตัวก่อนตาย สะสมเสบ่ยงบุญ ไม่สะสม
เสบ่ยงกรรม คุณก็ช่วยผมไว้มาก ไม่ให้แม่ผมสร้างต�าหนิบุญ
ผมอนุ โ มทนาบุ ญ เช่ น กั น ” พลลู ก นางอ้ อ ม ซึ่ ง ตอนน่้
อยู่ในห้องผ่าตัดกับนัท ได้มายืนดูท่มแพทย์ท�าการผ่าตัด

“ชือ่ - นามสกุล ท่ข่ อ้ มือ ตรงกับเอกสารบันทึกการตรวจ
วินจิ ฉีัยสมองตาย ม่แพทย์ 3 คน ยืนยันถูกต้อง ใบยินยอมจาก
ญาติ ค รบถ้ ว น ผลตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและหมู ่ เ ลื อ ด
ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่มแพทย์ทุกท่านพร้อมไหมครับ” คุณหมอ
สมภพได้ ต รวจสอบเอกสารและข้ อ มู ล เพื่ อ แน่ ใจว่ า ผ่ า ตั ด
ไม่ผิดคน
“พร้อมครับ / พร้อมค่ะ” เส่ยงตอบรับจากท่มแพทย์
“ส�าหรับภารกิจวันน่้ เมื่อผ่าตัดเอาอวัยวะออกมาแล้ว
ผมจะแบ่งเป็น 3 สายงานนะครับ ผมจะน�าตับไปปลูกถ่ายให้แก่
ผู้ขอรับบริจาคอวัยวะท่่โรงพยาบาลศิริราช ม่เวลา 12 ชั่วโมง
ส� า หรั บ คุ ณ หมอพรศั ก ดิ� ให้ น� า อวั ย วะหั ว ใจไปปลู ก ถ่ า ยท่่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งม่เวลาแค่ 4 ชั่วโมง ให้แบ่งท่มกัน
ไปได้เลย ส่วนอวัยวะท่เ่ หลือผมให้คณ
ุ โจ้นา� กระติกท่ใ่ ส่อวัยวะ
ท่เ่ หลือน�าไปท่ศ่ นู ย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ถ้าเข้าใจแล้ว
ขอให้ลงมือผ่าตัดทันท่” คุณหมอสมภพกล่าวเสร็จก็เดินไป
ตรงโต�ะท่่วางเครื่องมือแพทย์
“เราจะเปิดช่องหน้าท้องผ่าออกไปถึงอก ขอม่ดผ่าตัด
ด้วย” คุณหมอสมภพเมื่อกร่ดม่ดลงไปท่่ช่องหน้าท้องถึงอก
ได้ทา� การส�ารวจอวัยวะภายในว่าม่ความผิดปกติหรือไม่ ซึง่ หาก
ม่เชื้อมะเร็งก็ไม่สามารถน�ามาปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้อื่นได้
“ว้าว ! อวัยวะสมบูรณ์มาก การสูบฉี่ดเลือดมาหล่อเล่ย้ ง
อวัยวะเหมือนกับคนยังม่ช่วิตอยู่ แสดงว่าญาติตัดสินใจท่่มอบ
อวัยวะให้ในขณะท่่หัวใจยังเต้นอยู่ แบบน่้ผู้ขอรับอวัยวะก็ได้
อวัยวะท่่แข็งแรงสมบูรณ์” คุณหมอได้กล่าวขอบคุณญาติ
ท่่ตัดสินใจบริจาคอวัยวะแม้หัวใจยังเต้น
“คุณหมอพรศักดิช� ว่ ยเลาะและคล้องหลอดเลือดส�าคัญ
เตร่ยมไว้ และเตร่ยมแช่เย็นอวัยวะ โดยใส่ท่อไว้ในเส้นเลือด
ต่าง ๆ และเตร่ยมน�้ายาถนอมอวัยวะให้ด้วยครับ” คุณหมอ
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สมภพหันไปพูดกับคุณหมอพรศักดิ� ซึ่งเป็นแพทย์มือท่่ 2
โดยขั้นตอนน่้ได้ใช้น�้ายาล้างเลือดท่่อยู่ในตัวอวัยวะนั้นออก
ให้มากท่ส่ ดุ แทนท่ด่ ว้ ยน�า้ ยาท่เ่ ตร่ยมมาเพือ่ ให้สภาพของเซลล์
และอวัยวะนั้น ๆ คงสภาพอยู่ได้ด่
“พวกเรา ตอนน่ช้ ว่ งส�าคัญ ให้ clamp aorta และหยุด
เครื่องช่วยหายใจ ตอนน่้เวลา 09.00 น. พอด่ บันทึกเวลา
ด้วย” คุณหมอสมภพหันหน้ามาบอกกับท่มแพทย์ โดยช่วงน่้
ยังเป็นช่วงท่อ่ วัยวะยังม่เลือดเล่ย้ งอยู่ อุณหภูมขิ องอวัยวะนัน้ ๆ
ก็ยังเป็นอุณหภูมิร่างกาย
“ทุกคนพร้อมนะ เราจะเปิดเส้นเลือดโปะเลย ใส่นา�้ เกลือ
แช่แข็งโปะเลย” คุณหมอสมภพให้สัญญาณเพื่อให้ท่มแพทย์
ใส่ slush ice ในช่องหน้าอก / ช่องท้อง เป็นการขับเลือดทุกหยด
ของผู้บริจาคออกจากร่างกาย และถูกแทนท่่ด้วยน�้ายาท่่
ท�าหน้าท่่รักษาอวัยวะแทนเส้นเลือด โดยตอนน่้อุณหภูมิของ
ผูบ้ ริจาคจะปรับลดอย่างรวดเร็วจนอยูท่ ่ 0 องศา น�า้ ยาทัง้ หมด
ก็จะเข้าไปแทนท่่เซลล์ต่าง ๆ ในอวัยวะ ทันท่
“ขอกรรไกร ม่ดผ่าตัดด้วย เราจะเริ่มตัดอวัยวะตับ
ก่อน” คุณหมอสมภพใช้กรรไกรตัดไปท่เ่ ส้นเลือดด�าใหญ่ 2 จุด
จากนั้นก็ตัดเส้นเลือดด�าจากช่องท้อง แล้วก็เส้นเลือดแดง
และสุดท้ายก็ตดั ท่อน�า้ ด่ แล้วถึงสามารถน�าตับออกมาจากร่าง
ผู้บริจาคได้
“ดิฉีันจะน�า ตับ ไปบรรจุถุงพลาสติกให้ค่ะ” คุณโจ้
พยาบาลท่มแพทย์ผ่าตัด ใช้ถุงเย็นบรรจุถึง 3 ชั้น แล้วเข่ยน
รายละเอ่ยดของเจ้าของอวัยวะไว้ข้างถุง แล้วน�าใส่กระติก
ท่่เตร่ยมไว้
“ผมจะน�าอวัยวะ หัวใจ ลิ้นหัวใจ ปอดสองข้าง ไต
สองข้าง ดวงตา และสุดท้ายค่อยเลาะเอาผิวหนังออกมา ช่วย
หยิ บ ค่ ม ถ่ า งเส้ น เลื อ ดด้ ว ย ไม่ อ ยากให้ อ วั ย วะบอบช�้ า
คุณหมอพรศักดิช� ว่ ยซับเลือดจากช่องอกด้วยครับ ผมจะเริม่ น�า
หัวใจออกแล้ว ค่อย ๆ นะครับ หัวใจเป็นอวัยวะท่่อ่อนแอ
คุณหมอพรศักดิใ� ห้ดงึ เส้นเลือดท่ต่ ดิ ช่องออกให้หา่ งอ่กนิดครับ
ส�าเร็จ ๆ ได้หัวใจออกมาแล้ว” คุณหมอสมภพวางหัวใจ
ไว้บนภาชนะ แล้วคุณหมอพรศักดิ�ร่บน�าบรรจุใส่ถุงเย็นทันท่
พร้อมให้คุณโจ้พยาบาลท่มแพทย์บันทึกรายละเอ่ยด แล้วน�า
ใส่กระติกไว้ ท่มแพทย์ได้ผ่าตัดเอาอวัยวะและเนื้อเยื่อออกมา
จนครบตามความประสงค์ของผู้บริจาค
“ดูซิ แม้ร่างกายจะสิ้นช่พ เพ่ยง 1 คน แต่อวัยวะ
ก�าลังจะสร้างช่วิตใหม่อ่กหลายคน” จริง ๆ แล้วความตาย
เป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ช่วิตอยู่อย่างม่คุณค่าเป็นเรื่อง
อัศจรรย์
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“เจตนารมณ์ ข องคุ ณ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว นะครั บ ผมขอ
อนุโมทนาบุญกับคุณพลอ่กครั้ง” นัทพูดพร้อมคิดในใจว่า
หากเขากลับไปม่ช่วิตใหม่จะสะสมเสบ่ยงบุญเช่นกัน
“ยังครับ ตอนน่้ยังไม่ใช่สิ่งท่่ผมปรารถนา ผมอยากเห็น
อวัยวะของผมได้น�าไปใช้ประโยชน์จริง ๆ อยากเห็นผู้ขอรับ
อวัยวะม่ช่วิตท่่ด่ขึ้น และหลังช่วิตใหม่ของพวกเขาได้ท�าคุณ
ให้แก่สังคมและประเทศชาติ มันคือสิ่งท่่ผมปิติในบุญ คุณยัง
โชคด่ท่ได้สัมผัสช่วิตหลังความตาย หากคุณได้กลับเข้าร่าง
โปรดน�าเรื่องราวน่้บอกทุกคนว่าบุญอันยิ่งใหญ่มันอยู่ในตัว
ของตนเอง” พลพูดจบก็หันไปดูร่างของเขาท่่ก�าลังจะถูกเย็บ
ปิดบาดแผลผ่าตัด
“ให้ คุ ณ หมอพรศั ก ดิ� ดู ด ซั บ เลื อ ดในช่ อ งท้ อ งและ
ทรวงอก ให้บาดแผลเย็บปิดแผล โดยการเย็บผิวหนังเพ่ยง
อย่างเด่ยว โดยเย็บแบบ in-out น�า้ จะไม่ซมึ ออกภายนอก และ
ไม่ท�าให้เส่ยรูปร่าง” คุณหมอสมภพพูดกับคุณหมอพรศักดิ�
เสร็จแล้วก็มองไปท่่เวลาซึ่งตอนน่้เป็นเวลา 11.30 น.
“วั น น่้ ผ มขอขอบคุ ณ ท่ ม แพทย์ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยนะครั บ
ท่่ท�าให้วันน่้การผ่าตัดเอาอวัยวะออกมาประสบความส�าเร็จ
อย่างมาก อวัยวะท่ไ่ ด้รบั สมบูรณ์และแข็งแรง เราใช้เวลาผ่าตัด
สองชั่วโมงครึ่ง ตอนน่้ท่มเราจะพักไม่ได้เพราะหลักการคือว่า
ถ้าเราน�าอวัยวะออกไปสู่ผู้รับบริจาค เราก็จะรักษาสภาพของ
เซลล์อวัยวะนั้น ๆ ให้คงสภาพอยู่ให้สมบูรณ์ท่สุด การศึกษา
พบว่าถ้าอวัยวะส่วนท่เ่ ป็นตับสามารถรอได้ ภายใน 12 ชัว่ โมง
หัวใจ 4 ชั่วโมง ยังถือว่าด่อยู่ ถ้านานเกินกว่าน่้การบาดเจ็บ
ของเซลล์ หรือการย่อยสลายของเซลล์ก็จะมาก ดังนั้นขอให้
คุณหมอพรศักดิ�กับคุณโจ้น�าท่มแพทย์ท่เหลือแบ่งสายตามท่่
ผมแจ้งข้างต้น และด�าเนินการทันท่นะครับ” คุณหมอสมภพ
พูด แล้วพาท่มแพทย์ออกจากห้องผ่าตัดโดยเร็ว
(ติดตามต่อฉบับหน้า)

ศรััทธาเพื่่�อกาชาด
บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ
สมทบการก่อสร้างและจัดซ่�อเคร่่องม่อเคร่่องใช้ทางการแพทย์
ให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- นางสาวเกรซ ล่สวัสดิ�ตระกูล
- นางวิมลรัตน์ ชินเวชกิจมงคล
- นางสาวชญธร อัฑฒ์รุจ
- เภสัชกรเอก เวสโกสิทธิ�

8,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
600,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

โครงการกองทุนอาคาร ส.ธ. เพ่่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- นางสาวยุวด่ ชันซือ่
- บริษัท ด่แทค ไตรเน็ต จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
- นายสุเวทย์ และนางวันเพ็ญ ธ่รวชิรกุล

5,000,000.00 บาท
864,384.00 บาท
750,000.00 บาท

สมทบสร้างและซ่�อเคร่่องม่อแพทย์ให้อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
- นายสุเวทย์ และนางวันเพ็ญ ธ่รวชิรกุล
- นางสุมล จงเจริญ
- มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิง รสลิน คัคณางค์ฯ
- มูลนิธิก�าธร - มาล่ พูนศักดิ�อุดมสิน
- บริษัท ไอ.ซ่.ซ่. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
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100,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ศรััทธาเพื่่�อกาชาด
บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ
- คุณสาลิน่ คุวานันท์
- พันเอก วรานนท์ โกมุท
- นางสาวปว่ณา หมดราศ่
- นางทว่นุช จ่างตระกูล
- นายณกรณ์ อุดมผล
- นายนิคม หมดราศ่
- นางบุญงาม วงศ์ระว่กุล
- บริษัท นิว ไลฟ์เมด จ�ากัด
- นายดิสสกร กุนธร
- เภสัชกรหญิงอังกาบ เวสโกสิทธิ�
- คุณณัษฐา ประโมจน่ย์
- นางกัลยา โกกนุทราภรณ์

1,500,000.00
1,200,000.00
1,039,625.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
600,000.00
500,000.00
500,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สมทบทุน “กองทุนปรีดี - พูนศุข พนมยงค์”
- นางสาวสุดา พนมยงค์ และนางดุษฎ่ บุญทัศนกุล

1,000,000.00 บาท

สมทบทุน “สรนันท์ พรรณเชษฐ์ และบุตร”
- นายสุรนันท์ พรรณเชษฐ์
- นายพัฒนพันธุ์ พรรณเชษฐ์

500,500.00 บาท
500,500.00 บาท
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บทบรรณาธิการ

สวัสด่คะ่ ท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ผ่านช่วงวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 กันมาได้สกั ระยะหนึง่ แล้ว แม้ประเทศไทย
เราจะถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศท่่ม่การสาธารณสุขด่ ดูแลประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้รอดปลอดภัยได้ด่เป็นล�าดับ
ต้น ๆ ของโลก แต่เราก็ยังประมาท ปล่อยปละ ละเว้นระเบ่ยบวินัยในการป้องกันตนเองไม่ได้นะคะ เรายังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ต้องล้างมือบ่อย ๆ ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ รอเวลาท่่ได้วัคซ่นเมื่อไหร่ ค่อยคลายล็อกตัวเองจริง ๆ
ในขณะท่่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มตัวเลขผู้ป่วย ผู้เส่ยช่วิตอย่างต่อเนื่องนับแต่เริ่มระบาด สภากาชาดไทย
ก็ไม่เคยนิ่งเฉีย นอกจากจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มท่่ ซึง่ เป็นภารกิจท่่เก่่ยวข้องโดยตรงแล้ว
ยังช่วยเหลือประชาชนท่่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในด้านอืน่ ๆ ด้วย อาทิ การมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ล้านชิน้ ส�าหรับ
ป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชือ้ แก่ประชาชน มอบชุดธารน�า้ ใจกูช้ ว่ ติ ฝ่่าวิกฤตโควิด-19 ส�าหรับประชาชนท่ต่ อ้ งกักตนเอง ประมาณ
30,512 ชุด เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และอ่่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เปิดรับบริจาคเงินเพ่่อน�ามาใช้ในการจัดซ่�ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ ก็ด�าเนินการอย่างต่อเน่่อง
ที่ ส� า คั ญ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก า
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเด่อดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั�ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย” ขึ�น เพ่่อด�าเนินการแจกจ่ายอาหารปรุงสุก สด ใหม่ และสะอาดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับประทาน
เพ่อ่ บรรเทาความเด่อดร้อนในเบ่อ� งต้น ซึง่ จัดตัง� และด�าเนินการไปใน 5 พ่น� ที่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
สระแก้ว นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และขอนแก่น ยังความปลาบปล่�มใจแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้
ที่ได้รับข้าวกล่องพระราชทาน
กองบรรณาธิการ นิตยสารสนองโอฐฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราทุกคนจะยังคงร่วมม่อ
ร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อต้าน ตั�งรับ และป้องกันโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน จนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ ลาย
มีวัคซีนออกมาป้องกันรักษานะคะ

ใบสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารสนองโอฐ
นิ ต ยสารเพื่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ของประชาชนคนไทย
นามสกุล

ชื่อ
สมาชิ ก อุ ป ถั ม ภ์ หมายถึ ง
สมาชิ ก สมั ค รอุ ป ถั ม ภ์ ใ ห้ ผู ้ อื่ น
แล้วให้ผู้จัดท�านิตยสารฯ ส่งไป
ตามชื่อและท่่อยู่ของผู้ท่สมาชิก
อุปถัมภ์สมัครให้

ข้อมูลสมาชิก

ที่อยู่
โทรศัพท์
อัตราค่าสมาชิก (รวมค่าจัดส่ง)

ช�าระค่าสมัครโดย

สมัครใหม่

1 ปี (4 เล่ม) 100 บาท

ธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์

ต่ออายุ

2 ปี (8 เล่ม) 190 บาท

เช็ค

สมาชิกอุปถัมภ์

5 ปี (20 เล่ม) 450 บาท

ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

สั่งจ่ายในนาม : “สภากาชาดไทย” ท่่อยู่ 1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
ตึกประสงค์ พานิชภักด่)
ใบน�าฝาก โดยเงินโอนผ่านบัญช่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-00423-6
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ ท่่อยู่ มาท่่อ่เมล publthairedcross@gmail.com โทร. 0 2256 4034

ภ าพในอดีต
โดย พงษ์ศิริ สุวรรณเสถ่ยร

ก�รุผ่่�ตึัดคนไข้�
โรุงพัย�บ�ล
จุฬ�ลงกรุณ์

หอพัักคนป่่วย
ตึึกวชิิรุุณหิศ
เตึียงจะมีีมีุ�ง
ไว�สำำ�หรุับก�ง
เน่องจ�กตึึกสำมีัยนั�น
ไมี่มีีมีุ�งลวด

ภาพจาก : กรมแผนที่ทหาร

