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นางบังอรศร่	รักธรรม
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย และใช้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

พระมหากรุณาธิคุณ

รายละ 15,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
	 -	ดร.ทัศน่ย์	ไผทฉัีนท์ 
รายละ 5,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
	 -	บริษัท	โกลด์	ม้ินท์	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	 	 -	นางสาวดุษฎ่	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	 	 -	นางร�าลึก	อัศวชิน	 	
	 -	นางวรรณ่	ตติยกว่	 -	นางสาวนารญา	จรูญญาณาธาร	 -	นายชวลิต	ถาวรทว่วงษ์
	 -	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		 	 -	นายธเนศร์	รัชตะปีติ		
	 -	นายพงศ์ภัค	เสรฐภักด่	 -	ร.อ.หญิงเตือนใจ	คูหเจริญ	ร.น.
	รายละ 500,000.00 บาท จ�านวน 5 ราย
	 -	กองทุนนายยงศักดิ�	คณาธนะวนิชย์	ร�าลึก		 -	นางดวงฤทัย	กสิโสภา	 	 -	นางสรัยยภรณ์	คลังวิฑูรย์		
	 -	นายปร่ชา	-	นางศร่นวล	อนันตโชติ	 -	นายมนตร่	เกร่ยงวัฒนา
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รอบรั้วกาชาด

พันต�ารวจตร่	เชาวลิต	สิงห์เจริญ	รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย	เป็นประธาน	
เปิด	โครงการจากวนัพระ... ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากศุล ประจ�าปี 2563	โดยม่	พระราชญาณกว่	ผู้ช่วยเจ้าอาวาส	
วัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	เป็นประธานฝ่่ายสงฆ์์	เม่ือวันท่่	13	ม่นาคม	2563	ณ	วัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	กรุงเทพฯ

โครงการจากวนัพระ...	ถงึวันพ่อ	ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากศุล	เร่ิมขึ�นตั�งแต่วันท่ี 13 มีนาคม	ซ่ึงตรงกับวันคล้ายวันเกิด	
ของพระธรรมบัณฑิต	เจ้าอาวาสวัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	โดยเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงความจ�านงบริจาคดวงตา	
ให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	จนถึงวันท่ี 5 ธันวาคม เพ่่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	 และเพ่ือแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษา	 สามารถมองเห็น	
และม่คุณภาพช่วิตท่่ด่ข้ึน	

พิิธีีเปิิดโครงการ “จากวัันพิระ... ถึึงวัันพิ่อ 
ร่วัมทอดผ้้าปิ่าดวังตามหากุศล” 2563

63 บาท สู้้้ COVID-19 ปีิ’63
สภากาชาดไทย จััดแคมเปญ “63	 บาท	 สู้	 COVID-19	

ปี’63”	 เพ่ื่�อรณรงค์ให้้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจั
ของสภากาชาดไทย ด้วยการร่วมบริจัาคในโครงการ “63	บาท	 สู้	
COVID-19	ปี’63” แปรเปลี่ี�ยนความทุกข์ยากปี 2563 เป็นพื่ลัี่งนำ�าใจั 
63 บาท เพ่ิ�อจัิดิชุดิธารนิํ�าใจิกูุ้ชีวิต	 จัิดิครัวเคล่�อนิที�ให้บริกุาร 

ประชาชนิผ่านิเหล ่ากุาชาดิจิังหวัดิในิพ่ิ�นิที� 	 76	 จัิงหวัดิ 
เพ่ื่�อช่วยเห้ล่ี่อ ป้องกัน เยียวยาผู้้้ที�ได้รับผู้ลี่กระทบจัากสถานการณ์
การแพื่ร่ระบาดของเช่�อไวรัส COVID-19 โดยโอนเงินผู้่านบัญชี 

ธนิาคารกุสิกุรไทยั	 สาขาสํานัิกุสีลม	 ช่�อบัญชี	 “สภากุาชาดิไทยั	
เพ่ิ�อภัยัพิิบัติ”	 ประเภทบัญชี	 “กุระแสรายัวันิ”	 เลขที�	 001-1-
34567-0	 ซ่ึ่�งจัะเปิดรับบริจัาคในแคมเปญดังกลี่่าวทั�งสิ�น 63 วัน 
ตั�งแต่วันิที�	8	พิฤษภาคม	–	9	กุรกุฎาคม	2563
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โดยมีพิื่ธีีปลี่่อยขบวนคาราวานในวันที� 23 เมษายน 
2563 ณ บริเวณห้น้าสำานักงานบรรเทาทุกข์แลี่ะประชานามัย
พิื่ทักษ์ สภากาชาดไทย เพ่ื่�อเดินทางไปยังจัังห้วัดสงขลี่า ในการ 
นำาอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์ที�จัำาเป็นต่่าง ๆ ที�ได้รับบริจัาค 
มอบให้้กับโรงพื่ยาบาลี่ทางภาคใต้่ เป็นการส่งมอบอุปกรณ์ทาง 
การแพื่ทย์ลี่อต่แรกของโครงการฯ อาทิ ห้น้ากากอนามัย N95 
ชุดป้องกัน PPE เคร่�องเอกซึ่เรย์เคล่ี่�อนที�ดิจิัทัลี่ โดยมี 
มห้าวิทยาลัี่ยสงขลี่านครินทร์เป็นผู้้้ประสานการรับมอบแลี่ะ 
ช่วยดำาเนินการแจักจ่ัายไปยังจัังห้วัดสงขลี่า สต้่ลี่ ปัต่ต่านี ยะลี่า 
แลี่ะนราธิีวาส ซ่ึ่�งเป็นพ่ื่�นที�ที� มีผู้้ ้ป ่วยจัำานวนมากแลี่ะมี 
ชาวไทยที�เดินทางกลัี่บจัากประเทศเพ่ื่�อนบ้านด้วย 

แลี่ะวันที� 21 พื่ฤษภาคม 2563 ได้มีพิื่ธีีปลี่่อยขบวน 
คาราวานอาสาร่วมใจัส้้ภัยโควิด ครั�งที� 2 เพ่ื่�อมอบอุปกรณ์ 
ทางการแพื่ทย์ที�จัำาเป็นให้้แก่โรงพื่ยาบาลี่ในพ่ื่�นที�ภาคเห้น่อ 
ได้แก่ จัังห้วัดเชียงให้ม่ ต่าก ลี่ำาปาง แลี่ะลี่ำาพ้ื่น โดยอุปกรณ์ 

คาราวัานอาสู้าร่วัมใจสู้้้ภัยโควัดิ
สภากุาชาดิไทยั	 ร่วมกัุบ	 มูลนิิธิธรรมาภิบาล 

ทางกุารแพิทยั์	 ปล่อยัขบวนิคาราวานิอาสาร่วมใจิ 
สู้ภัยัโควิดิ	 มอบเคร่�องม่อและอุปกุรณ์์ทางกุารแพิทย์ั 
ให้แกุ่โรงพิยัาบาลในิภูมิภาคต่าง	ๆ 

ทางการแพื่ทย์ ประกอบด้วย ชุด Coverall PPE กว่า 9,000 ชุด 
ห้น้ากากอนามัย 60,000 ชิ�น ห้น้ากาก N95 27,000 ชิ�น 
แอลี่กอฮอล์ี่ 1,000 ลิี่ต่ร ถุงคลุี่มเท้า 11,000 ค่้ ต้้่อบห้น้ากาก 
UVC 200 ต้้่ กระเป๋าอาสาร่วมใจัส้้ภัยโควิด 1,000 ถุง แลี่ะ 
เคร่�องเอ็กซึ่เรย์ดิจิัทัลี่ 2 เคร่�อง เพ่ื่�อให้้แพื่ทย์แลี่ะพื่ยาบาลี่ 
สามารถต่่อส้้กับโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิีภาพื่ จัากนั�นจัะ 
ทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์ที�ได้รับบริจัาคให้้ครบ 
ทั�วทุกภ้มิภาค ซ่ึ่�งนอกจัากอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์แลี่้ว ยังได ้
นำาเคร่�องอุปโภค บริโภค แลี่ะสิ�งของบริจัาค ทั�งจัากห้น่วยงาน 
ภาครฐัแลี่ะเอกชน รวมถ่งประชาชน ไปร่วมช่วยเห้ล่ี่อประชาชน 
ในพ่ื่�นที�ด้วย

สภากาชาดไทย แลี่ะม้ลี่นธิิีธีรรมาภิบาลี่ทางการแพื่ทย์  
ร่วมดำาเนินโครงการอาสาร่วมใจัส้้ภัยโควิด ตั่�งแต่่วันที� 7 เมษายน 
2563 โดยรับบริจัาคเงินแลี่ะอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์จัากผู้้้มี 
จิัต่ศรัทธีา แลี่ะสำาห้รับอุปกรณ์ทางการแพื่ทย์ที�มีผู้้้บริจัาค 
มา  ได้ทำาการต่รวจัสอบคุณภาพื่จัากคณะวิศวกรรมศาสต่ร์ 
จุัฬาลี่งกรณ์มห้าวิทยาลี่ัย ก่อนส่งมอบเพ่ื่�อการใช้งานต่าม 
ระดับความปลี่อดภัย ซ่ึ่�งนับเป็นการบ้รณาการของห้น่วยงานใน 
สภากาชาดไทย ม้ลี่นิธิีธีรรมาภิบาลี่ทางการแพื่ทย์ ห้น่วยงาน 
ภาครัฐแลี่ะเอกชน เพ่ื่�อช่วยเห้ล่ี่อประชาชนในภาวะวิกฤต่ 
ได้อย่างมีประสิทธิีภาพื่

ภาคเหน่ิอ

ภาคใต้
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สห้พัื่นธ์ีสภากาชาดแลี่ะสภาเสี�ยววงเด่อนแดงระห้ว่างประเทศ 
(IFRC) ร่วมกับ กาชาดอเมริกัน แลี่ะโคคา โคลี่า จััดแคมเปญระดมทุน
ระดับโลี่กเพ่ื่�อช่วยเห้ล่ี่อชุมชนที�ได้รับผู้ลี่กระทบจัากโควิด-19 โดย 
เป็นการเผู้ยแพื่ร่คอนเสิร์ต่จัากศิลี่ปินต่่าง ๆ มากมาย ให้้ได้รับชม 
ทางอินเต่อร์เน็ต่ ผู่้านแอปพื่ลิี่เคชัน ซ่ึ่�งกาชาดอเมริกันเป็นผู้้้บริห้าร 

เข็มวันอานันทมหิดล 
2563

แคมเปญระดิมทุนิระดิับโลกุ 

ช่วยัเหล่อผู้ที�ได้ิรับผลกุระทบจิากุ	โควิดิ-19

จััดการแคมเปญในการรับเงินบริจัาคผู่้านแอปพื่ลี่ิเคชัน แลี่ะช่องทางส่�อสังคมออนไลี่น์อ่�น ๆ เช่น เฟซึ่บุ�ก อินสต่าแกรม โดย 
คาดว่าห้ลัี่งจัากเริ�มแคมเปญในวันที� 14 พื่ฤษภาคม 2563 ที�ผู่้านมา นับไปอีก 60 วันของแคมเปญ จัะมีผู้้้ชมเข้าร่วมประมาณ 
100 ล้ี่านราย แลี่ะโคคา โคลี่า จัะบริจัาคเงินสมทบให้้ต่ามจัำานวนที�ได้รับบริจัาค ส้งสุดเป็นเงิน 3 ล้ี่านเห้รียญสห้รัฐ 

ข้อความที�ใช้ในการส่�อสารของแคมเปญนี� ค่อ “ช่วยัเหล่อชุมชนิทั�วโลกุที�ได้ิรับผลกุระทบจิากุโรคโควิดิ-19	กุารบริจิาค 

ของท่านิจิะช่วยัให้ขบวนิกุารกุาชาดิทั�วโลกุให้กุารสนัิบสนุินิชุมชนิในิกุารตอบโต้ผลกุระทบของวิกุฤตกุารณ์์ที�ไม่เคยัเกิุดิข้�นิ
มากุ่อนินีิ�” การระดมทุนในประเทศใดที�ได้ยอดรับบริจัาคเท่ากับห้ร่อมากกว่า 100,000 สวิสฟรังก์ (3.3 ลี่้านบาท)  
กาชาดอเมริกันจัะโอนเงนิที�ได้รับบริจัาคนั�นให้้แก่สภากาชาดแห่้งนั�น โดยหั้กค่าบริห้ารจััดการร้อยลี่ะ 10 ของเงินที�ได้รับ เว้นแต่่ 
สภากาชาดประเทศนั�นจัะเล่ี่อกให้้โอนเงินเข้าส้่โครงการระดมทุนของ IFRC ห้ร่อ ICRC ส่วนเงินบริจัาคในประเทศที�ได้รับ 
น้อยกว่า 100,000 สวิสฟรังก์ จัะถ้กส่งมอบให้้กับโครงการระดมทุนของ IFRC ร้อยลี่ะ 70 แลี่ะโครงการของ ICRC ร้อยลี่ะ 30

ร่วมสมทบทุนเข็มวันอานันทมหิดล	ประจ�าปี	
2563	 พร้อมโปสการ์ดท่่ระลึก	 (เข็มละ	 100	 บาท)	
เน่ืองในวันอานันทมหิดล	 9	 มิถุนายน	 วันคล้าย 
วันสวรรคตของรัชกาลท่ี 8 พระผู้พระราชทาน 
ก�าเนิด	 “แพทย์จุฬาฯ”	 รายได้สมทบทุนโครงการ	
ป้องกันและรักษาโรคโควิด-19	มูลนิธิอานันทมหิดล	
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	 และ	
ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์์อาพาธ	 -	 ผู ้ป่วยยากไร้	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	รายละเอ่ยด	
เพ่ิมเติมท่่เพจ	ANAN	DAY
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คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	(ICRC)	ระบุว่าการต่อสู้กับ	
COVID-19	ในประเทศท่ไ่ด้รบัผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ความ
ขัดแย้ง	 จะเกิดข้ึนไม่ได้เลยหากรัฐต่าง	 ๆ	 รวมท้ังองค์กรด้านมนุษยธรรม
ไม่ร่วมมือกันหาทางรับมืออย่างเร่งด่วน	 การด�าเนินการวางแผนป้องกัน
รวมถึงการรับมือกับเชื้อไวรัสจ�าเป็นต้องเกิดข้ึนในทันท่ก่อนท่่มันจะแพร่
กระจายเข้าไปในพื้นท่่การสู้รบต่าง	ๆ

COVID-19	เป็นภัยคุกคามต่อช่วิตผู้คน	แม้ในประเทศท่่ม่ระบบสุข
ภาพท่่แข็งแกร่ง	 และภัยคุกคามดังกล่าวจะย่ิงส่งผลกระทบอย่าง	
หนักหน่วงมากข้ึนในประเทศท่่ระบบสุขภาพถูกสงครามบ่อนท�าลาย	ซ่ึงพ้ืนท่่	
เหล่าน้่ม่ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ความขัดแย้งอาศัยรวมกันอยู่อย่าง	
ใกล้ชิด	 อ่กท้ังยังม่ข้อจ�ากัดเร่ืองทรัพยากรท่่จ�าเป็นต่อช่วิตประจ�าวัน	
ไม่ว่าจะเป็นน�้าสะอาด	 สบู่	 และยารักษาโรค	 นอกจากน้่	 ระบบสุขภาพ	
ท่่ถูกสถานการณ์ความขัดแย้งท�าให้อ่อนแอลง	 ยังเป็นเหตุท�าให้ศักยภาพ
ของการตรวจหาเช้ือ	 การบริหารจัดการ	 และการติดตามผู้ป่วยลดลง	
ตามไปด้วย	น่ันย่ิงท�าให้ความเส่่ยงของการแพร่เช้ือม่เพ่ิมมากข้ึนกว่าเดิม

ปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(ICRC) กล่าวว่า “COVID-19 สร้างภาระอันหนักหน่วงให้กับระบบ
สุขภาพ สถานบรกิารสุขภาพหลายแห่งท่ีเราลงพืน้ท่ีปฏบิติังานขาดแคลน
แม้กระท่ังโครงสร้างพืน้ฐานด้านการดูแลสุขภาพ ย่ิงไม่ต้องพดูถึงขีดความ
สามารถในการดูแลผู้ป่วยหนัก แต่ส่ิงท่ีเราหวาดกลัวท่ีสุดก็คือ หากไม่มี
การด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพือ่ควบคมุการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั กจ็ะ
ท�าให้ชุมชนท่ีเปราะบางท่ีสุดในโลกถูกท�าลาย”	

ผู้ท่่อยู่ในสถานคุมขังและค่ายผู้พลัดถ่ินท่ัวโลก	คือ	กลุ่มคนท่่	ICRC	
เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันเลวร้ายท่่สุดในโลกด้วย	
เช่นกัน	เน่ืองจากระบบสุขภาพในพ้ืนท่่ท่่ม่การสู้รบในประเทศต่าง	ๆ	เช่น	

ซ่เร่ย	 เยเมน	 ซูดานใต้	 ไนจ่เร่ยตะวันออก	 และ	
อัฟกานิสถาน	 ต่างไม่พร้อมท่่จะรับมือกับจ�านวน	
ผู้ป่วยโรค	COVID-19	อันล้นหลาม	หากไม่ได้รับการ	
ช่วยเหลือสนับสนุน	 ประเทศต่าง	 ๆ	 และองค์กร	
ด้านมนุษยธรรมจึงต้องพร้อมใจกันรับมืออย่าง	
รวดเร็ว	หากไม่ต้องการให้	COVID-19	กลายเป็น
อ่กหน่ึงหายนะภัยท่่จะเกิดข้ึน	 ท้ังน้่กลุ่มองค์กร	
กาชาดและสภาเส้่ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
ได้ม่การประกาศระดมทุน	 800	 ล้านฟรังก์สวิส	
โดยเร่ยกร้องให้ประเทศต่าง	ๆ 	เพ่ิมทรัพยากรและ
ความช่วยเหลือแก่ประเทศท่่ม่ข่ดความสามารถ	
จ�ากัดในการตอบสนองต่อภัยคุกคามท่่เร่งด่วนน้่

การเว้นระยะห่างทางกายภาพในค่าย	
ผู้พลัดถ่ินน้ันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย	 และ	 ICRC	
ก็หว่ันเกรงว่า	 จะหยุดย้ังการแพร่ระบาดของเช้ือ	
ไวรัสน้่ไม่ได้	 หลังเช้ือก้าวเท้าเข้าสู่ค่ายผู้พลัดถ่ิน	
สักแห่ง	ท่่จริงแล้ว	ICRC	กลัวว่า	ไวรัสชนิดน้่จะแพร่	
กระจายอย่างรวดเร็ว	จนท�าให้การตอบสนองทาง
การแพทย์ม่ไม่เพ่ยงพอ	และการจ�ากัดการแพร่เช้ือ	
ก็จะท�าได้ยาก	 เน่ืองจากการติดตามและแยกกัก	
ผู้ต้องสงสัยติดเช้ือจะยากล�าบากกว่าเดมิ	หากผู้คน	
ต่างพากันหน่ออกจากบ้านเพ่ือเอาช่วิตรอดจาก	
สถานการณ์ความรุนแรง	 เพราะไวรัสไม่ได้ท�าให	้
สงครามยุติลง	และผู้ประสบภัยจากการสู้รบยังคง
ต้องการและควรได้รับความช่วยเหลืออยู่

เมาเรอร์ ยังกล่าวอีกว่า “งานของเรา	
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสงครามยังคง	
ม่ความจ�าเป็น	 ถึงแม้ว่าการรับมือกับไวรัสจะเพ่ิม	
มากข้ึน	 ผลกระทบท่่กระจายไปท่ัวโลกท�าให้การ	
ท�างานของเรายากล�าบากข้ึน	ประเทศต่าง	ๆ 	พากัน
ออกมาตรการเพ่ือจ�ากัดการแพร่เช้ือ	 เช่น	 จ�ากัด	
การเคล่ือนไหวของผู ้คนและสินค้า	 ท้ังน้่เพ่ือ	
หล่กเล่่ยงหายนะภัย	 รัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธท่่ม่
ส่วนเก่่ยวข้องในพ้ืนท่่การสู้รบ	 จะต้องอ�านวย	
ความสะดวกให้แก่การด�าเนินงานขององค์กร	
มนุษยธรรมเป็นอนัดับต้น	ๆ 	เพราะส�าหรับไวรัสแล้ว	
ค�าว่าพรมแดนไม่ม่ความหมาย	 สถานการณ์การ	
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสถือเป็นปัญหาระดับโลก	
และจะแก้ไขได้ด้วยการลงมือปฏิบัติในระดับโลก	
เท่าน้ัน”	

COVID-19 ภัยคุกคามชีีวัิต
ของผ้้้ที�อย้่ในพิ้�นที�การสู้้้รบ
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ICRC	 ได้จัดทิศทางการด�าเนินกิจกรรมการให้ความ	
ช่วยเหลือขององค์กรใหม่	 เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือด้านการ	
แพร่ระบาดของ	 COVID-19	 ท่่เกิดข้ึนไปท่ัวโลก	 แม้ในขณะ	
ท่่ยังคงด�าเนินงานหลักต่อไปในเขตพ้ืนท่่สงคราม	 โดย	 ICRC		
ท�างานอย่างใกล้ชิดกับสภากาชาดและสภาเส้่ยววงเดือนแดง	
ในแต่ละประเทศ	 รวมถึงสหพันธ์สภากาชาดและเส้่ยว	
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ	(IFRC)	ด้วย

การด�าเนินการเพ่่อตอบสนองต ่อสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีผ่านมาของ ICRC	ม่ดังน้่

ประเทศอฟักานิสถานและเมยีนมาร์	ICRC	ปรับเปล่่ยน	
การด�าเนินงานในเรือนจ�าและการหนุนเสริมระบบสุขภาพ	
โดยมุ่งเน้นไปท่่การเตร่ยมความพร้อม	 การตรวจหาเช้ือ	 และ	
ข้ันตอนการป้องกันเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ	COVID-19	นอกจากน้่	ยังก�าหนดแผนรับมือท่่รวดเร็วและ	
ม่มาตรการกักแยกผู้ป่วย	การปรับปรุงสุขอนามัย	รวมถึงอุปกรณ์
และเคร่ืองมือป้องกันเพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ประเทศอาร์เมเนีย	 ICRC	 บริจาคสบู่และผลิตภัณฑ์	
ฆ่์าเช้ือให้แก่หน่วยแพทย์ของศูนย์กักกันภายในประเทศจ�านวน	
12	 แห่ง	 และมอบเคร่ืองวัดอุณหภูมิอินฟราเรดให้แก่สถาน	
คุมขัง	จ�านวน	4	แห่ง

ประเทศบูร์กินาฟาโซ	 จัดท�าสปอตวิทยุเพื่อรณรงค์ให้
ข้อมูลเก่่ยวกับ	COVID-19	นอกจากน้่	ยังด�าเนินการปรับปรุง
ระบบการเข้าถึงน�้าสะอาดและสบู่ในพื้นท่่ประสบภัยจาก
สถานการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง	 รวมท้ังม่การแจกจ่าย
สบู่และเจลแอลกอฮอล์	ในสถานคุมขังด้วย

ประเทศโคลัมเบีย	 ICRC	 ให้ความช่วยเหลือด้านการ
ปรับปรุงห้องน�้าและจัดหาชุดสุขอนามัยให้แก่ศูนย์กักกัน	
จ�านวน	20	แห่ง	เพื่อควบคุม	COVID-19	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	 ช่วยโรงพยาบาลท่่	
ICRC	ให้การสนับสนุนในการจัดท�ามาตรการกักตัว	 ฝึ่กอบรม
เจ้าหน้าท่่ด้านสุขภาพในการแยกกกัตัวผู้ป่วยสงสัยติดเชือ้	และ
ด�าเนินมาตรการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล
และสถานคุมขังท่่	ICRC	เข้าเย่่ยม

ประเทศเอลซลัวาดอร์	ช่วยเหลือโดยแจกจ่ายสบู่ล้างมอื
ให้แก่ผู้ถูกคุมขัง

กาซา	ICRC	บริจาคฟูกท่่นอน	จ�านวน	500	หลัง	และ
ผ้าห่ม	 จ�านวน	 1,000	 ผืน	 ให้แก่ผู้ท่จ่�าเป็นต้องกกัตัว	 และยัง
บรจิาคเครือ่งวดัอณุหภมิูอนิฟราเรดให้แก่เจ้าหน้าท่่สาธารณสุข	
จ�านวน	43	เครื่อง	เพื่อใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ

ประเทศอิรัก	 ICRC	 บริจาคสบู่และยาฆ์่าเชื้อ	 อุปกรณ์
ป้องกนั	เช่น	ถุงมือ	แว่นตาป้องกนั	และเส้ือคลุม	และเครือ่งวัด
อุณหภูมิให้แก่สถานคุมขัง	 จ�านวน	 13	 แห่ง	 ซ่ึงม่ผู้ถูกคุมขัง	
จ�านวน	 22,000	 คน	 และจะบริจาคส่ิงของและเคร่ืองมือ	
ดังกล่าว	 รวมท้ังอุปกรณ์ส�าหรับล้างมอืและฉ่ีดพ่นคลอร่นให้แก่
สถานคุมขังอ่กจ�านวน	 11	 สถาบัน	 ซ่ึงม่ผู้ถูกคุมขัง	 จ�านวน	
20,000	คน

ประเทศเม็กซิโก	 ICRC	 ร่วมกับสภากาชาดเม็กซิกัน		
แจกจ่ายน�้าสะอาด	 ชุดสุขอนามัย	 และข้อมูลความรู้เก่่ยวกับ	
เช้ือไวรัสเพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้ม่การแพร่กระจาย

ประเทศเลบานอน	 ICRC	 ท�างานร่วมกับแผนกผู้ป่วย
ฉุีกเฉิีนท่่โรงพยาบาลมหาวทิยาลัย	Rafik	Hariri	ซึง่ให้การรกัษา
ผู้ป่วย	COVID-19

ประเทศโซมาเลีย	 จัดหาเต็นท์ส�าหรับแยกกักผู้ป่วย	
ให้แก่โรงพยาบาลโมกาดิชู	 ซ่ึง	 ICRC	 ให้การสนับสนุนและน�า	
ระบบเฝ้่าระวังเพ่ือตรวจสอบผู้ป่วยสงสัยติดเช้ือมาใช้ในคลินิก
หลายแห่งท่่สภาเส้่ยววงเดือนแดงโซมาเล่ยให้การสนับสนุน	
นอกจากน้่	 ยังมอบชุดสุขอนามัยให้แก่สถานคุมขัง	 มอบสบู่		
เม็ดคลอร่น	 และข้อมูลความรู ้ด ้านสุขอนามัยเก่่ยวกับ	
COVID-19	ให้แก่ครัวเรือนมากกว่า	120,000	ครัวเรือน

ประเทศซูดาน	ซ่อมปั�มสูบน�า้หลายสิบแห่งและแจกจ่าย
สบู่ให้แก่ผู้พลัดถ่ินนับหม่ืนคน	รวมท้ังช่วยเหลือหน่วยงานด้าน
สุขภาพของรัฐบาลในการจัดซ้ือถุงมือ	ชุดคลุม	และยาฆ่์าเช้ือ

ประเทศซีเรีย	โรงพยาบาลภาคสนามของ	ICRC	ยังคง	
เปิดด�าเนินการในค่ายอัลฮอลเหมือนท่่ผ่านมา	 และท่ม	
เจ้าหน้าท่่ได้เร่ิมน�ามาตรการท่่จ�าเป็นและป้องกันมาใช้	
เพ่ือปกป้องผู้ป่วยจาก	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

	 สํานัิกุงานิบริหารกิุจิกุารเหล่ากุาชาดิ	 สภากุาชาดิไทยั เห็้นถ่ง 
ความสำาคัญของการนำาระบบเทคโนโลี่ยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิิบัติ่งาน  
ได้มีการพัื่ฒนาระบบเทคโนโลี่ยสีารสนเทศของเห้ล่ี่ากาชาดจัังห้วดั เพ่ื่�อใช้บริห้าร 
จััดการระบบงานในเห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัดให้้มีความทันสมัยแลี่ะมีประสิทธิีภาพื่  
รวมทั�งส่งเสริมแลี่ะสนับสนุนการเรียนร้้เกี�ยวกับระบบเทคโนโลี่ยีสารสนเทศ  
เพ่ื่�อให้้เจั้าห้น้าที�ที�ปฏิิบัติ่งานในเห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัดได้รับการพื่ัฒนาทักษะ  
สามารถใช้ระบบเทคโนโลี่ยีสารสนเทศปฏิิบัติ่งานในทุกส่วนได้อย่างครอบคลุี่ม 
จ่ังจััดโครงการฝึึกอบรมเชิงปฏิิบัติ่การ เร่�อง ระบบเทคโนโลี่ยีสารสนเทศ 
ของเห้ลี่ ่ากาชาดจัังห้วัด ข่�น เ ม่�อ วันที�  5 – 6 กุมภาพัื่นธี ์  2563  
ณ ห้้องอบรมคอมพิื่วเต่อร์อาคารสิรินธีร ชั�น 5 อาคาร สธี. โรงพื่ยาบาลี่จุัฬาลี่งกรณ์ 
สภากาชาดไทย เพ่ื่�อพัื่ฒนากระบวนการทำางาน พื่ร้อมที�จัะปฏิิบัติ่งานกับโปรแกรม 
ที�จัะช่วยเพิื่�มคุณภาพื่ในการจััดเก็บข้อม้ลี่ ประห้ยดัเวลี่า แลี่ะควบคุมความถ้กต้่อง 
ของข้อม้ลี่ด้านต่่าง ๆ ของเห้ล่ี่ากาชาดจัังห้วัดให้้ดียิ�งข่�น 

 ผู้้้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย เจั้าห้น้าที�บริห้ารงานทั�วไปประจัำา 
เห้ล่ี่ากาชาดจัังห้วัด แลี่ะผู้้้ปฏิิบัติ่งานการเงิน บัญชี แลี่ะพัื่สดุ โดยจัะได้เรียนร้้ 
เกี�ยวกับการจััดซ่ึ่�อ-จััดจั้าง แลี่ะการซ่ึ่�อสินทรัพื่ย์ การแต่่งตั่�งคณะกรรมการ 
เห้ลี่่ากาชาดจัังห้วัด/กิ�งกาชาดอำาเภอ แลี่ะการต่รวจัสอบผู้้้มีสิทธิีดำารงต่ำาแห้น่ง 
ในวาระถัดไป

ฝึึกอบรมเชิีงปิฏิิบัติการ
ระบบเทคโนโลยีสู้ารสู้นเทศ

ของเหล่ากาชีาดจังหวััด
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กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอ�าเภอ

นครสวรรค์	 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จงัหวดันครสวรรค์	มอบชดุธารน�า้ใจกูช้ว่ติฝ่่าวกิฤตโควดิ-19	
ให้แก่ผู้ท่ก่กักนัตนตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
เชื้อโควิด-19	 ในพื้นท่่ต�าบลหนองปลิง	 อ�าเภอเมือง
นครสวรรค์

ยะลา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอเบตง	
มอบถุงยังชพ่ช่วยเหลือและให้ก�าลังใจผู้ท่ต้่องกกักนัตน	ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ในเขต
พื้นท่่อ�าเภอเบตง	

ยโสธร คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร	
พร้อมด้วยจิตอาสา	อาสาสมัครสภากาชาดไทยในพ้ืนท่่	ร่วมกัน	
ตัดเย็บหน้ากากอนามยัแบบผ้าส�าหรบัแจกจ่ายให้แก่ประชาชน	
เพ่ือป้องกันโรคติดเช้ือโควิด-19	 ณ	บ้านดงมะหร่่	หมู่ท่่	 2	
ต�าบลค้อวัง	อ�าเภอค้อวัง

ขอนแก่น	คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอพล	
มอบถุงย	ังช่พ	หน้ากากอนามัย	ให้แก่ผู้ท่่ได้รับความเดือดร้อน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19	
ในเขตพ้ืนท่่ต�าบลโคกสง่า	อ�าเภอพล	

สงขลา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สงขลา	 มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่กลุ่มสหกรณ์เดินรถ	
กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	และพนักงานโรงแรมท่่ได้รับความ	
เดือดร้อนจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19		
ณ	มูลนิธิมิตรภาพสามัคค่		อ�าเภอหาดใหญ่	

จันทบุรี	คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
จันทบุร่	 มอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ	
โควิด-19	 และเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 ให้แก่เจ้าหน้าท่่และ
ประชาชนท่ัวไป	ในเขตพื้นท่่อ�าเภอนายาว	
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บริการวััคซีนของ
สู้ถึานเสู้าวัภา

ข้อมูลจาก แพทย์หญิงสุดา พันธ์ุรินทร์ 
ผู้เช่ียวชาญ นายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

บทความ/สกู๊ปพิเศษ

ปิดปากและจมกูเมือ่ไอ	 จาม	 สวมหน้ากาก
อนามยัหรือไอใส่แขนตนเอง			
ล้างมือบ่อย	 ๆ	 ก่อนรับประทานอาหาร		
หลังไอ	จาม	หรือส่ังน�้ามูก	
เล่ียงการอยู่ใกล้ผู้ม่อาการป่วย	 ม่ไข้	 ไอ		
จาม	 สถานท่่คนมาอยู่รวมกันจ�านวนมาก		
โดยเฉีพาะช่วงท่่ม่โรคระบาดมาก	
หยุดงาน	 หยุดเร่ยน	 หยุดกิจกรรมกับผู้อื่น
เมื่อป่วย	เพือ่ให้หายป่วยเร็ว	และไม่แพร่เช้ือ
ให้คนอืน่

จากเหตุการณ์โรคระบาด	COVID-19	ซ่ึงเป็นเร่ือง	
ท่่ทุกคนก�าลังให้ความสนใจในขณะน้่	 สถานเสาวภา	
สภากาชาดไทย	 ขอเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่ประชาชน	
เพ่ือลดการต่ืนตระหนก	 และเร่ยนรู้วิธ่การแพร่ระบาดของ	
โรคไปพร้อม	ๆ 	กัน	ซ่ึงโรคดังกล่าวเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดหน่ึง	
ติดต่อทางละอองฝ่อย	 หลักการป้องกัน	 คือ	 ปิด ล้าง 
เล่ียง  หยุด

คนท่ัวไปเข้าใจว่า วัคซีนป้องกันการติดเช่�อในกระแสเล่อด
และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบนั�น จะสามารถป้องกันอาการ 
ปอดอักเสบจากโรค COVID-19 ได้ เป็นความเข้าใจผิด วัคซ่น
ป้องกันปอดอักเสบและติดเช้ือในกระแสเลือด	ม่ช่ือเป็นทางการว่า	
วัคซีีนป้องกนัการตดิเช้ือนิวโมคอคคสั	เช้ือดังกล่าวเป็นเช้ือแบคท่เร่ย	
ท่่ท�าให้เกิดการติดเช้ือได้ในอวัยวะหลาย	 ๆ	 ส่วน	 ไม่ว่าจะเป็น	
หูน�้าหนวก	 ไซนัสอักเสบ	 เย่ือหุ ้มสมองอักเสบ	 หรือติดเช้ือ	
ในกระแสเลือด	ในผู้สูงอายเุช้ือชนิดน้่มักจะท�าให้เกิดโรคปอดอักเสบ	
และหน่ึงในส่่ของผู้ท่่ติดเช้ือจนปอดอักเสบจากน้ันเช้ือจะลามเข้าไป
ในเส้นเลือดในท่่สุด	 แต่อยากให้ท�าความเข้าใจว่า	 วัคซีีนชนิดน้ี 

สามารถป้องกันการติดเช้ือในกระแสเลือดและปอดอักเสบได้จริง 
แต่ต้องเป็นสาเหตุท่ีเกิดมาจากเช้ือนิวโมคอคคัสเท่าน้ัน	ไม่สามารถ
ป้องกันการติดเช่�อในกระแสเล่อดจากเช่�อตัวอ่่น รวมถึง 
COVID-19 วัคซ่นชนิดน้่เป็นวัคซ่นท่่แนะน�าส�าหรับประชาชนท่่ม่
อายุ	 65	 ปีข้ึนไป	 หรืออายุน้อยกว่าน้ันแต่ม่โรคประจ�าตัว	 เช่น	
โรคหัวใจ	 โรคปอด	 โรคตับ	 โรคไต	 โรคเบาหวาน	 ผู้ป่วยท่่ม่ภาวะ	
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ส่วนวัคซ่นท่่อยากแนะน�าให้ประชาชนฉ่ีดกัน	 ก็คือ	 วัคซ่น	
ไข้หวัดใหญ่	 เน่ืองจากในทุก	 ๆ	 ฤดูฝ่น	 ประเทศไทยจะม่ตัวเลข	
ของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงข้ึนทุกปี	 และท่่ส�าคัญอาการของ	
โรคไข้หวัดใหญ่กับโรค	COVID-19	ม่อาการคล้าย	ๆ	กัน	ไม่ว่าจะ	
เป็นอาการไข้	 ไอ	 เจ็บคอ	 ม่น�า้มูก	 หอบเหน่ือย	 และปอดอักเสบ  
การฉีีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดในเร่่องของการสับสน 
วิตกกังวลว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่ธรรมดา หร่อเป็น COVID-19 
กันแน่

นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการเหล่าน้่แล้ว		
การให้วัคซ่นก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่่จะช่วยเสริมในเร่ืองของ
การลดการระบาดและความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่	
ซ่ึงโรค COVID-19 นี�ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน	
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สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีหน้าท่ีให้บริการ 
วัคซีนและเซรุ่ม	 แก่ประชาชนท่ัวไปมาต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2465		
วัคซ่นสามารถเร่ิมฉ่ีดได้ต้ังแต่แรกเกิด	 สังเกตได้จากคนไทย	
ส่วนใหญ่มักจะม่แผลเป็นอยู่บริเวณต้นแขน	 น่ันคือวัคซ่น	
ป้องกันวัณโรคท่่คนไทยได้รับต้ังแต่แรกเกิด	หลายคนเข้าใจผิด 
ว่า วัคซีนจะฉีีดได้เฉีพาะในวัยเด็ก ในความเป็นจริงวัคซีน 
สามารถฉีีดได้ทุกช่วงอายุ

การฉีีดวัคซีนส�าหรับผู้สูงอายุ
โดยท่ัวไปเราจะแบ่งการแนะน�าส�าหรับการฉ่ีดวัคซ่น

เป็น	2	ส่วน	ได้แก่	การฉ่ีดวัคซ่นตามอายุและการฉ่ีดวัคซ่น	
ตามโรคประจ�าตัว	โดยค�าแนะน�าส�าหรับผู้ท่่ม่อายุมากกว่า	
60	ปี	วัคซ่นท่่ควรฉ่ีด	คือ

1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ	่ โดยรัฐบาลได้ม่
การสนับสนุนให้ฉ่ีดวัคซ่นโรคไข้หวัดใหญ่ฟร่	 ส�าหรับผู้ท่่
ม่อายุ	65	ปีข้ึนไป	แนะน�าให้ฉี่ดทุกปี	ปีละ	1	ครั้ง	เพื่อท่่
จะลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่		

2.  วัค ซีนป ้อง กันโรคคอตีบ ไอกรน 
บาดทะยัก	 หากได้รับวัคซ่นป้องกันโรคคอต่บ	 ไอกรน	
บาดทะยักมาแล้วอย่างน้อย	 3	 คร้ัง	 หรือรับวัคซ่นครบ	
ในวัยเด็กก็จะม่การกระตุ้นทุก	ๆ	10	ปี

3. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ	 วัคซ่นโรคปอด	
อักเสบจะช่วยลดการเกิดของโรคปอดอักเสบและการติดเช้ือ	
ในกระแสเลือดท่่มาจากเช้ือนิวโมคอคคัส		

4. วัคซีนป้องกันงูสวัด วัคซ่นงูสวัดจะช่วย
ป้องกันโรคได้	 50%	 และช่วยลดความรุนแรงของโรค	
60%	

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และ วัคซีนป้องกัน
บาดทะยัก เหม่อนหร่อแตกต่างกันอย่างไร ?

เวลาเราโดนสัตว์กัด	จะได้รับวัคซ่นท้ัง	2	ตัวน้่พร้อมกัน	
แต่จะม่ตารางการฉี่ดวัคซ่นท่่แตกต่างกัน	 วัคซ่นท้ังสองชนิดน้่
สามารถฉ่ีดท่่แขนได้ท้ังคู่	ส�าหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
จะฉ่ีด	 4	 -	 5	 คร้ัง	 ภายในระยะเวลาประมาณ	 1	 เดือน		
การฉ่ีดวัคซ่นโรคพิษสุนัขบ้าจะข้ึนอยู่กับแผล	 หากเป็นแผล	
ไม่ลึกจะฉ่ีดแค่วัคซ่น	 แต่หากเป็นแผลลึกฉีกรรจ์จะฉี่ดเซรุ่ม	
ร่วมด้วย	แต่ฉ่ีดเซรุ่มเข้าบาดแผลแค่	1	คร้ัง	

ส่วนวัคซีนบาดทะยัก	 จะฉ่ีดเข้าท่่แขน	 ในกรณ่ของ	
คนท่่ไม่เคยฉ่ีดวัคซ่นบาดทะยักมาก่อน	 จะฉ่ีดท้ังหมด	 3	 คร้ัง	
เข็มแรกวันท่่กัด	 เข็มท่่	 2	 เว้นไปอ่ก	 1	 เดือน	 ส่วนเข็มท่่	 3	
จะเว้นไปอ่ก	5	-	6	เดือน

รับวัคซีนที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หร่อ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ดี ?

	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ม่การให้บริการ	
เป็นคลินิกพิเศษ	 เพราะฉีะน้ันผู้มารับบริการจะไม่ใช่ผู้ป่วย		
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่่ม่สุขภาพแข็งแรงด่	ให้บริการการฉ่ีดวัคซ่น
เพ่ยงอย่างเด่ยว	ไม่ใช่การตรวจโรค	ดงัน้ัน	จึงม่ความสะดวกและ	
รวดเร็วมากกว่า

วัคซ่นเป็นเร่ืองของคนทุกวัย	 เป็นมาตรการในการ	
เสริมสร้างสุขภาพท่่ส�าคัญ	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีวัคซีนตัวใดท่ี 
สามารถป้องกันโรคได้ 100% ดังนั�น มาตรการป้องกันโรค
ท่ีส�าคัญอย่างอ่่นก็ยังคงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นต้องท�า	 ส�าหรับ	
ใครท่่ต้องการฉ่ีดวัคซ่น	สามารถมาได้โดยท่่ไม่ต้องนัดล่วงหน้า	
แต่หากม่อาการเจ็บป่วยควรจะรักษาตัวเองให้หายก่อนท่่จะมา	
รับวัคซ่น
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ในขณะท่ียังไม่สามารถคิดค้นยาเพ่่อน�ามาใช้รักษา 
ผู้ติดเช่�อไวรัส COVID-19 หน่ึงในวิธีการรับม่อ ค่อ การน�า 
พลาสมาของผู้ท่ีหายจากโรคติดเช่�อไวรัส COVID-19 แล้ว 
มาช่วยผู้ท่ีมีอาการรุนแรง

รองศาสตราจิารยั์	 แพิทยั์หญิงดุิจิใจิ	 ชัยัวานิิชศิริ	 
ผู้อํานิวยักุารศูนิยั์บริกุารโลหิตแห่งชาติ	 สภากุาชาดิไทยั 
เป ิดเผู้ยว ่า “จัากสถานการณ์การแพื่ร่ระบาดของโรค  
COVID-19 ที�เกิดข่�นทั�วโลี่กขณะนี� การรักษาผู้้้ป่วยยังต่้อง 
พ่ื่�งพื่าการให้้ยารักษาต่ามอาการของผู้้้ป่วย แลี่ะการผู้ลิี่ต่ 
วัคซีึ่นยังอย้่ในกระบวนการของพัื่ฒนาแลี่ะวิจััยอย่างเร่งด่วน 
แต่่ยังมีวิธีีการรักษาผู้้ ้ป ่วยโรค COVID-19 ที�สามารถ 
ทำาได้ทันทีอีกวิธีีห้น่�ง ค่อ การนำาพื่ลี่าสมาจัากผู้้้ป่วยโรค 
COVID-19 ที�ห้ายแลี่้ว นำาไปใช้รักษาผู้้้ป่วยอาการรุนแรงได้ 
ดังนั�น ศ้นย์บริการโลี่หิ้ต่แห่้งชาติ่ สภากาชาดไทย ซ่ึ่�งทำาห้น้าที� 
ในการรบับริจัาคพื่ลี่าสมาเพ่ื่�อรักษา 
ผู้้้ป่วยด้วยโรคต่่าง ๆ อย่้แล้ี่ว จ่ังขอ 
รับบริจัาคพื่ลี่าสมาจัากผู้้ ้ป ่ วย 
COVID-19 ที�ห้ายดีแลี่้ว เพ่ื่�อนำาไป 
ช่วยรักษาผู้้้ป่วยโรค COVID-19 ต่่อไป 
โดยผู้้้ประสงค์จัะบริจัาคพื่ลี่าสมา  
ต่้องเป็นผู้้้ป่วยที�ห้ายดีไม่มีอาการ  
ออกจัากโรงพื่ยาบาลี่แลี่ะกักตั่ว 
ที�บ้านครบ 14 วันแล้ี่ว จ่ังจัะสามารถ 
มาบริจัาคพื่ลี่าสมาได้ ห้ากมีผู้้ ้ที� 
บริจัาคพื่ลี่าสมาพิื่เศษนี�จัำานวน 
เ พิื่�มมากข่�น จัะช ่วยให้ ้ ผู้้ ้ป ่ วย 
ในประเทศได้มีโอกาสการรักษา 
แลี่ะรอดชีวิต่จัากโรค COVID-19 
เพิื่�มมากข่�นต่ามไปด้วย”

ผ้้้ปิ่วัย COVID-19 ที�หายแล้วั 
บริจาคพิลาสู้มา
ช่ีวัยผ้้้ปิ่วัยที�มีอาการรุนแรง

ศาสตราจิารยั์	 นิายัแพิทยั์ยัง	 ภู่วรวรรณ์ หัวหนิ้า 

ศู นิ ยั ์ เชี� ยั ว ช า ญ เ ฉ พิ า ะ ท า ง ดิ ้ า นิ ไว รั ส วิ ท ยั า ค ลิ นิิ กุ	
คณ์ะแพิทยัศาสตร์	 จุิฬาลงกุรณ์์มหาวิทยัาลัยั	 และที�ปร้กุษา 

ศูนิย์ับริกุารโลหิตแห่งชาติ	สภากุาชาดิไทยั กล่ี่าวว่า 
“พื่ลี่าสมาของผู้้ ้ที�ห้ายจัากโรค COVID-19 จัะมี 

ประโยชน์อย่างมากในการใช้รักษาผู้้้ป่วยที�มีอาการรุนแรง  
ภ้มิต่้านทานที�เกิดข่�นจัากผู้้้ป่วยเปรียบเสม่อนเป็นเซึ่รุ ่ม 
ใช้รักษาโรคได้ ดังนั�น มาต่รการในการรักษาผู้้้ป่วย COVID-19 
อีกทางห้น่�ง ที�ให้้ผู้ลี่การรักษาที�ดีที�สุดในขณะนี� ค่อ กุารใช้ 
พิลาสมาของผู้ป่วยัที�หายัแล้ว	รกัุษาผู้ป่วยัที�มีอากุารรนุิแรง	

แมทธีิวั ดีน และลิเดีย ศรัณย์รัชีย์ บริจาคพิลาสู้มา
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สภากุาชาดิไทยั	จ้ิงขอเชิญชวนิ
ผู้ป่วยัที�หายัจิากุโรคติดิเช่�อ COVID-19	
เป็นิฮีีโร่ช่วยัเหล่อผู้ป่วยัโรคติดิเช่�อ	
COVID-19	คนิอ่�นิ	ๆ	โดิยัให้พิลาสมา
ของท่านิที�มีภูมิต้านิทานิต่อไวรัสนีิ� 
ไปใช้รักุษาและยัับยัั�งไม่ให้ปอดิอักุเสบ 

อยั่างรุนิแรง	 จินินิําไปสู่กุารเสียัชีวิต	 
เป ิดลี่งทะเ บียนออนไลี่น ์ เ พ่ื่� อการ 
คัดกรองที�มีประสิทธิีภาพื่ ให้้ความมั�นใจั
ด้านความปลี่อดภัยทั�งผู้้ ้ให้้แลี่ะผู้้้รับ 
รายัละเอียัดิเพิิ�มเติมที�	 Facebook	
Fanpage	:	ศูนิย์ับริกุารโลหิตแห่งชาติ	
สภากุาชาดิไทยั	ห้ร่อโทร. 0 2256 4300

โดิยัภูมิต้านิทานิต่อไวรัส	 COVID-19	
ที�ร ่ างกุายัสร ้างข้�นิ	 ซ้ึ่� งส ่วนิใหญ่ 
จิ ะ ส ร ้ า ง ข้� นิ สู ง ห ลั ง สั ป ดิ า ห ์ ที� 	 2	
ถ้ึงสัปดิาห์ที�	 4	 จิะช่วยัยัับยัั�งไวรัส	
COVID-19	 ไม ่ ให ้ เข ้าไปท ําลายั 

เซึ่ลล์ปอดิจินิทําให้ปอดิอักุเสบรุนิแรง	
และแพิร่กุระจิายัสร้างความเสียัหายั 

ไปทั�วร่างกุายั	 ช่วยัให้ผู้ป่วยัมีโอกุาส 

รอดิชีวิตได้ิเพิิ�มข้�นิ”

จากผลการศึึกษาการใช้้พลาสมา
รักษา ผ้ ้ ป่ ่ วย ใน เ มือง เซ่ี่� ย ง ไฮ้ ้ และ 

เมืองอ้�ฮั้�น ป่ระเทศึจ่น  พื่บว่ามีรายงาน
ผู้ลี่การรักษาที�ชัดเจันว่า พิลาสมาของ 
ผู ้ป ่วยัที�หายัดีิแล ้วสามารถึนิ ํามา 

รักุษาผู้ป่วยัและให้ผลกุารรักุษาที�มี 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พิ แ ล ะ ป ล อ ดิ ภั ยั  ซ่ึ่� ง 
องค์การอนามัยโลี่ก (WHO) แลี่ะองค์การ 
อาห้ารแลี่ะยาของประเทศสห้รฐัอเมรกิา 
(US-FDA) ก็อนุญาต่ให้้ใช ้พื่ลี่าสมา 
ของผู้้้ป่วย COVID-19 ที�ห้ายแล้ี่ว มาใช้
ในการรักษาผู้้้ป่วยที�ติ่ดเช่�อ COVID-19 
ในสถานการณ์ฉุุกเฉิุนขณะนี�

พิลาสู้มากับการรักษาโรคติดเชี้�อ COVID-19

 การใช้พื่ลี่าสมาห้ร่อนำ�าเห้ล่ี่องของผู้้้ที�ห้ายจัากโรค มาใช้รักษา
ผู้้้ป่วยที�มีอาการจัากการต่ดิเช่�อเดียวกัน เป็นการรกัษาที�เคยทำามาแล้ี่ว 
ในการระบาดของโรคเกิดให้ม่ เช่น ซึ่าร์ส เมอร์ส อีโบลี่า จ่ังได้มีการ 
นำาเอาวิธีีการนี�มาใช้เสริมการรักษาโรค COVID-19 วิธีีห้น่�ง เพื่ราะ 
ผู้้้ป่วยที�ห้ายแลี่้วจัะมีภ้มิต่้านทานโรคเปรียบเสม่อนเซึ่รุ่มจัำาเพื่าะต่่อ 

COVID-19 
	 ผู ้ที�หายัจิากุโรคแล้วสามารถึบริจิาคพิลาสมาเพ่ิ�อเพิิ�ม 

โอกุาสในิกุารรักุษาผู้ติดิเช่�อ	COVID-19	ตามเง่�อนิไขดัิงนีิ�
• เป็นผู้้้ป่วยที�ได้ออกจัากโรงพื่ยาบาลี่ แลี่ะไม่มีเช่�อในร่างกายแลี่้ว 
อย่างน้อย 14 วัน (ต่รวจัไม่พื่บเช่�อ COVID-19 ที�ป้ายจัากคอแลี่ะในเล่ี่อด)
•  มีสุขภาพื่แข็งแรง
• อายุระห้ว่าง 17 – 60 ปี
• มีนำ�าห้นักมากกว่า 50 กิโลี่กรัม
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ 
สภากาชาดไทย	ทรงห่วงใยและทรงตระหนกัถึงความเดอืดร้อน
ของผู้ท่่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดต้ัง	
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย”	
จ�านวน	 6	 แห่ง	 ณ	 ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร	
สถาน่กาชาดท่่	6	อรัญประเทศ	เฉีลิมพระเก่ยรติสมเด็จพระเทพ	
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร่	จังหวัดสระแก้ว	วัดหูช้าง	
อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุร่	วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร	
กรุงเทพมหานคร	สถาน่รถไฟจงัหวัดขอนแก่น	โดยสภากาชาดไทย	
ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดต้ังครัวพระราชทานฯ		
ข้ึนระหว่างวันท่่	 8	 พฤษภาคม	 -	 4	 กรกฎาคม	 2563		
เพ่ือประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�าหรับน�าไปแจกจ่ายแก่	
ประชาชนในพ้ืนท่่	โดยม่ท้ังคนไทยและแรงงานข้ามชาติท่่ได้รับ	
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส	
โคโรนา	2019	

พร้อมท้ังการเปิดโครงการครัวพระราชทานฯ	 ในวันท่ี 
8 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเป ็นวันกาชาดโลกด้วยน้ัน	

สภากาชาดไทย	 ในฐานะสมาชิกกาชาดสากลด�าเนินงาน	
ภารกิจมาถึง	 127	 ปี	 ได้ร่วมท�ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมภารกิจ	
ด้านมนุษยธรรมตามหลกัการกาชาดสากล	ช่วยเหลอืผู้ตกทุกข์	
ได้ยากโดยไม่เลือกเช้ือชาติ	 วรรณะ	 ศาสนา	 ลัทธิ	 และ	
การเมืองใด	 ๆ	 อ่กด้วย	 สร้างความปลาบปล้ืมและซาบซ้ึงใน	
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนท่่ได้รับอาหาร	
พระราชทานในคร้ังน้่

ครัวพระราชทาน	อุปนายิกาผู้อ�านวยการ	สภากาชาดไทย	
จังหวัดสมุทรสาคร	 แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	 รวม	 37	 ต�าบล	
ในพ้ืนท่่	 3	 อ�าเภอ	 ยอดรวมท่่แจกจ่าย	 จ�านวน	 15,599	 ชุด	
จังหวัดสระแก้ว	 แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	 ในพ้ืนท่่	 4	 อ�าเภอ	
ยอดรวมท่่แจกจ่าย	 จ�านวน	 17,823	 ชุด	 จังหวัดนนทบุร่	
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	 รวม	 52	 ต�าบล	 ในพ้ืนท่่	 6	 อ�าเภอ	
ยอดรวมท่่แจกจ่าย	 จ�านวน	 28,781	 ชุด	 วัดปทุมวนาราม	
กรุงเทพมหานคร	 แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	 รวม	 20	 ชุมชน	
ยอดรวมท่่แจกจ่าย	 จ�านวน	 22,419	 ชุด	 จังหวัดขอนแก่น	
แจกจ่ายให้แก่ประชาชน	ในพ้ืนท่่	7	อ�าเภอ	ยอดรวมท่่แจกจ่าย	
จ�านวน	21,373	ชุด

ครัวัพิระราชีทาน 
อุปินายิกาผ้้้อำานวัยการสู้ภากาชีาดไทย 
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นางวัลลภา สุขศิริมัช	 รักษาการในต�าแหน่ง	
หัวหน้าพยาบาลส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยั
พิทักษ์สภากาชาดไทย	 “การท�างานในครัวเคล่ือนท่่	
ครัวพระราชทาน	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	
จังหวัดสมุทรสาคร	 อาสาทุกคนจะต้องม่สุขภาพอนามัย	
ท่่ด่	 ม่การคัดกรองโดยการตรวจวัดไข้ทุกวัน	 รวมถึงการ	
รักษาอนามัยท่่ถูกต ้องโดยการสวมหมวกอนามัย	
หน้ากากอนามัย	 ถุงมือ	 และผ้ากันเป้�อน	 เพ่ือป้องกัน	
ความสกปรกท่่จะลงไปสู่อาหาร	ม่การท�าความสะอาดใน
พ้ืนท่่เตร่ยมอาหาร	 ปรุงอาหาร	 และบรรจุอาหาร	 เพ่ือ	
ก�าจัดส่ิงปฏิกูลทุกวัน	หลังจากเสร็จครัวในทุกวันต้องล้าง
ท�าความสะอาดอุปกรณ์	ภาชนะ	พ้ืนผิวในครัวทุกคร้ัง	เพ่ือ	
ให้ประชาชนท่่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับรู้ว่าพระองค์ท่าน
ทรงม่ความห่วงใยประชาชน	และอยากให้ประชาชนทุกคน	
ท่่เดือดร้อนได้รับประทานอาหารพระราชทานท่่สะอาด	
ถูกหลักอนามัย	 บางท่านได้รับข้าวแล้วเหมือนได้รับยา	
ทุกคนแทบเอายกข้ึนเหนือหัว	 ถือเป็นคร้ังหน่ึงในช่วิต		
และในจังหวัดสมุทรสาครน้ันก็ม่ประชากรท่่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติจ�านวนมากกว่าชาวไทยเป็นเท่าตัว	สภากาชาดไทย	
ซ่ึงไม่เพ่ยงแต่ให้ความช่วยเหลือเฉีพาะคนไทยเท่าน้ัน	
แต่ยังน�าความห่วงใย	 ความช่วยเหลือ	 ไปสู่ทุก	 ๆ	 คน	
ในทุกอ�าเภอ	โดยเพ่ิมก�าลังผลิตจาก	500	กล่องต่อวัน	เป็น	
1,700	 กล่องต่อวัน	 เพ่ือให้เพ่ยงพอต่อจ�านวนผู้มารับ	
ข้าวกล่องพระราชทานในแต่ละวัน”

นางสาวชุติมา ธรรมมีภักด์ิ	ประชาชนท่่ได้รับของพระราชทาน
“ในครอบครัวม่	10	คน	แต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กและคนชรา	

ม่คนท�างานเพ่ยง	 3	 คนเท่าน้ัน	 ท้ัง	 3	 คน	 ท�างานในโรงงาน		
เม่ือม่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 และ	
ม่ประกาศเคอร์ฟิว	 ท�าให้รายได้จากการท�างานกะกลางคืน	
หายไป	 ส่งผลกระทบต่อการใช้ช่วิตของ	 10	 ช่วิตในบ้าน	
วันน้่ได้รบัข้าวพระราชทาน	ดิฉีนัขอขอบคุณสภากาชาดไทยท่่
ยังไม่ลืมประชาชนท่ก่�าลังตกทุกข์ได้ยากแบบดฉัิีนขอขอบคณุ
แทนครอบครัวทุกคนด้วยค่ะ”

นางบุญมี ทรวงทับ ประชาชนท่่ได้รับข้าวพระราชทาน 
“ปกติม่อาช่พขายข้าวแกงค่ะ	แต่พอม่สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ท�าให้ขายได้เฉีพาะวันเสาร์-
อาทิตย์	 วันธรรมดากว่าจะขายได้ต ้องเดินตากแดดไป	
หลายซอย	ขายได้เพ่ยงวันละ	5	-	10	ถุง	รายได้ลดลงมาก	วันน้่
รู้สึกด่ใจมากและรู้สึกต้ืนตันใจท่่ได้รับข้าวกล่องพระราชทาน	
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”



ผ้ลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้้า 
10 ล้านชีิ�น 
ช่ีวัยกลุ่มเสู้ี�ยง
และผ้้้ด้อยโอกาสู้
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สภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย 
COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า 
ผลิตและแจกจ่ายแก่ประชาชน 10 ล้านชิ�น  
โดยจับม่อกับกระทรวงสาธารณสุข  มอบ 
หน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่อาสาสมัคร 
สาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 1 ล้านคน 
ซ่ึงเป็นด่านหน้าในการเฝ้าระวังและควบคุม
การระบาดของโรค รวม 2 ล้านชิ�น ผ่านบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และมอบให้ประชาชนทั�ง 
76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

	 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ	รองผู้อ�านวยการส�านักงาน	
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	ในฐานะ	
ประธานกรรมการโครงการร่วมใจป้องกันภัย	 COVID-19	
ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า	กล่าวว่า	“โครงการดังกล่าวฯ เป็น 

ความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และบริษััทไปรษัณีย์ไทย จ�ากัด ในการช่วยกันสร้างความ 

ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญในการสวมหน้ากากอนามัยเพ่ือ 

ป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 

และท่ัวโลกขณะน้ี ซ่ึีงหน้ากากอนามยัแบบผ้าท่ีสภากาชาดไทย 

จัดท�า เป ็นหน ้ากากอนามัยท่ีได ้มาตรฐานตามท่ีกรม 

วิทยาศาสตร์การแพทย์แนะน�า ใช้ป้องกันการได้รับและการ 
แพร่เช้ือ COVID-19 ซ่ึีงเราใช้การพิมพ์เป็นผืน จะมีรอยประ 
ตัดเย็บตามรูป ซ่ึีงส�านักงานบริหารเหล่ากาชาดได้ประสานงาน 

กับเหล่ากาชาดจังหวัดด�าเนินการตัดเย็บและแจกจ่ายให้แก่ 
อสม. และประชาชนท่ีทางจังหวัดน้ัน ๆ ได้คัดกรองมาแล้วว่า
สมควรได้รับหน้ากากอนามัยก่อน” 

	 นายแพทย์พิชิตฯ	 กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 “ท่ีมอบให้ 
อสม. ก ่อนก็เพราะ อสม. ซ่ึีงอยู ่ภายใต้กระทรวง 
สาธารณสุขน้ัน เป็นด่านหน้าท่ีต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิด 

ประชาชน โดย อสม. 1 คน รับผิดชอบ 15 ครัวเรือน รวมถึง 
ต้องเฝ้าระวังและติดตามอาการของครัวเรือนท่ีตนเอง 
รับผิดชอบ จึงมีความเส่ียงต่ออันตรายจากภัยของ 
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COVID-19 จึงสมควรได้รับหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันการ
ติดโรคจากการปฏิบัติหน้าท่ี และภายในคร่ึงเดือนแรก 

ของเมษัายน อสม. 1,050,000 คนท่ัวประเทศจะได้รับ 

หน้ากากอนามัยครบ โดยบริษััทไปรษัณีย์ไทยฯ จะจัดส่ง 
ให้ถึงบ้าน และหลังจากน้ันก็จะเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศ และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก รวมถึงประชาชนท่ีเดินทางกลับ 

ภูมิล�าเนาไปก่อนหน้าน้ี ซ่ึีงจะได้รับการคัดกรองจาก อสม. 
และเหล่ากาชาดจังหวัดน้ัน ๆ ให้ได้รับหน้ากากอนามัย  
ซ่ึีงคาดว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะได้รับหน้ากากอนามัย
ครบภายในสัปดาห์ ท่ี 3 ของเดือนเมษัายนน้ี ท้ังน้ี 

ต้องขอขอบคุณบริษััทไปรษัณีย์ไทย จ�ากัด ท่ีรับหน้าท่ี 

ด�าเนินการให้บุรุษัไปรษัณีย์ท่ีมีท่ัวประเทศ 40,000 คน  
ได้เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยของสภากาชาดไทยให้แก่ 
อสม.และประชาชนด้วย”

ส�าหรับการคัดกรองผู ้ท่่ได้รับหน้ากากอนามัย	
แบบผ้าจากเหล่ากาชาดจงัหวัดท่ัวประเทศน้ัน	นายกฤษฎา 
บุญราช	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด	
สภากาชาดไทย	 กล่าวว่า	 “ณ ขณะน้ีได้พิจารณาจ�านวน 

ประชาชนท่ีจะได ้ รับหน ้ากากอนามัยแบบผ ้าของ 
สภากาชาดไทย โดยเรียงล�าดับความเร่งด่วนให้จังหวัดท่ีมี
ผู้ติดเช้ือก่อนเป็นอันดับแรก โดยจ�านวนหน้ากากจะได้รับ
ตามสัดส่วนของประชากรในจังหวัดน้ัน ๆ ซ่ึีงน่าจะช่วย 

บรรเทาความเดือดร้อนเร่ืองการขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ในต่างจังหวัดไปได้บ้าง ซ่ึีงผ้าท่ีสภากาชาดไทยน�ามาให้ 
อาสาสมัครตัดเย็บเป็นหน้ากากน้ัน เป็นผ้าฝ้ายมัสลิน 

มีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการซีึมผ่านของน�้าได้ 
ดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับผ้าชนิดอ่ืน มีเส้นใยท่ีสามารถกันอนุภาค 

ได้ดีกว่าผ้าชนิดอ่ืนและสามารถน�ามาใช้งานได้หลายคร้ัง”

ห้น้ากากอนามัยแบบผู้้าต้่องซัึ่ก
ให้้สะอาดทุกครั�งก่อนนำามาใช้ 

หน้ิากุากุอนิามัยั
แบบผ้าที�ถูึกุต้อง 

วิธีกุารใช้

การสวมใส่ให้้จัับบริเวณสายคล้ี่องห้้
ของห้น้ากากทั�งสองข้าง 

สวมห้น้ากากอนามัยให้้ครอบปาก
แลี่ะจัม้ก ด่งด้านล่ี่างให้้คลุี่มถ่งปลี่ายคาง 
ด้านบนให้้พื่อดีกับสันจัม้ก 

เม่�อถอดห้น้ากาก ให้้จัับบริเวณห้้คล้ี่อง 
โดยห้ลีี่กเลีี่�ยงการสัมผัู้สด้านห้น้า
ของห้น้ากาก จัากนั�นล้ี่างม่อให้้สะอาด
ด้วยสบ่้แลี่ะนำ�า ห้ร่อแอลี่กอฮอล์ี่ 

ซัึ่กด้วยนำ�ายาซัึ่กผู้้าเด็ก นำ�าสบ่้อ่อน 
ห้ร่อผู้งซัึ่กฟอก ไม่ควรแช่ทิ�งไว้ ห้ลีี่กเลีี่�ยง
การใช้นำ�ายาขจััดคราบห้ร่อนำ�ายาปรับผู้้านุ่ม 
ขยี�เบา ๆ ให้้ทั�วผู่้น ล้ี่างทำาความสะอาด
แลี่ะบิดนำ�าให้้ห้มาด ต่ากบริเวณที�
อากาศถ่ายเท ห้ลีี่กเลีี่�ยงบริเวณที�มี
แสงแดดจััด

ล้ี่างม่อให้้สะอาดด้วยสบ่้แลี่ะนำ�า 
ห้ร่อแอลี่กอฮอล์ี่ทุกครั�ง
ก่อนสวมห้น้ากากอนามัย 

สวมห้น้ากากอนามัยทุกครั�ง 
โดยให้้ด้านที�มีโลี่โก้อย่้ด้านนอก 

มัดปมปรับความยาวของสายคล้ี่องห้้
ให้้พื่อดีกับใบห้น้า
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ศา	สตราจิารย์ักิุตติคุณ์	นิายัแพิทย์ัประพัินิธ์	ภานุิภาค	
ผู้้้อำานวยการศ้นย์วิจััยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ก ลี่่าวแสดง 
ความยินดี เม่�อได้ยินข่าวที�ประกาศทั�วโลี่กว่า การทดสอบ 
ประสิทธิีผู้ลี่ของยาฉีุดคาโบทิกราเวียร์ในการป้องกันการติ่ดเช่�อ 
เอชไอวีก่อนการสัมผัู้สเช่�อ (PrEP) ที�ประเทศไทยได้ร่วม 
วิจััยกับอีกห้ลี่ายประเทศทั�วโลี่ก ได้ผู้ลี่ออกมาก่อนกำาห้นดถ่ง 
2 ปี พื่บว่ายัาฉีดิที�ฉีดิ	 2	 เด่ิอนิครั�งนีิ�	 ไดิ้ผลในิกุารป้องกุันิ 

กุารติดิเช่�อเอชไอวีได้ิมากุกุว่ายัาเพิร็พิแบบเม็ดิที�ต้องกิุนิทุกุวันิ	
และมีความปลอดิภัยัเท่า	ๆ 	กัุนิ	ในฐานะที�เป็นคนไทยคนห้น่�ง 
ผู้มต่้องขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจััยไทยที�มาจัากห้ลี่าย
สถาบันที�ทำางานกันอย่างเห้น็ดเห้น่�อยมาต่ลี่อดระยะเวลี่า 3 - 4 ปี 
ที�ผู่้านมา ในการทำาช่�อเสียงให้้กับประเทศไทย โดยเรามีอาสาสมัคร
ชาวไทยที�ร ่วมอย้่ในโครงการคิดเป็น 12% ของทั�วโลี่ก 
แลี่ะที�สำาคัญค่อ ห้น่วยพื่รีเวนชั�นของศ้นย์วิจััยโรคเอดส์สามารถ
รับอาสาสมัครที� เป ็นห้ญิงข ้ามเพื่ศได ้มากถ่ง 1 ใน 5  
ของอาสาสมัครที�เป็นห้ญิงข้ามเพื่ศทั�งโครงการทั�วโลี่ก ทำาให้้ 
น่าจัะมีข้อม้ลี่เพีื่ยงพื่อที�จัะสรุปได้ว่ายาฉีุดนี�ก็ใช้ได้ผู้ลี่ดีกับ 
ห้ญิงข้ามเพื่ศด้วย ไม่ต้่องเสียเวลี่ามาทดสอบอีกรอบห้น่�ง

 ท่ั่�วโลกร่่วมยิินดีี... ยาฉีีดคาโบทิกราเวัียร์ 
ปิ้องกันการติดเชี้�อเอชีไอวัีได้ผ้ลดี
ในกล่่มชายิทั่ี�มีเพศสั่มพ่นธ์์ก่บชายิ
และสัาวปร่ะเภทั่สัอง

นอกจัากนี� ต่้องขอขอบคุณแลี่ะช่�นชมอาสาสมัคร 
ทุกคนทั�งที�เป็นชายที�มีเพื่ศสัมพัื่นธ์ีกับชายแลี่ะห้ญิงข้ามเพื่ศ 
ที�อาจัห้าญเข้าร่วมโครงการแลี่ะอย่้กับโครงการมาอย่างต่ลี่อด
รอดฝัึ�ง ทุกท่านได้ช่�อว่าทำาบุญกุศลี่ที�ยิ�งให้ญ่ให้้กับมนุษยชาติ่
ในการพิื่ส้จัน์ให้้เห็้นว่ายาฉีุดคาโบทิกราเวียร์เป็นยาตั่วที�สอง 
ที�สามารถป้องกันการติ่ดเช่�อเอชไอวีได้ แม้ว่าเก่อบ 40 ป ี
แล้ี่วเรายังไม่มีวัคซีึ่นเอชไอวีใช้ แต่่อย่างน้อย ๆ เราก็มียาที�
สามารถกินห้ร่อฉีุดป้องกันเอชไอวีได้ ซ่ึ่�งได้ผู้ลี่เก่อบ 100% 
เป็นทางเล่ี่อกห้ลี่าย ๆ ทางให้้คนที�อาจัเสี�ยงต่่อการติ่ดเช่�อ 
เอชไอวีให้้เล่ี่อกใช้ได้ต่ามความสมัครใจั ต่ามวัย แลี่ะ 
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ต่ามสถานการณ์ ซ่ึ่�งแต่่ลี่ะคนแต่่ลี่ะขณะไม่เห้ม่อนกัน เช่น 
ถุงยางอนามัย ยาเพื่ร็พื่แบบกิน ห้ร่อยาเพื่ร็พื่แบบฉีุด เป็นต้่น

เราเคยได้ยินว่ายาเพื่ร็พื่แบบกินได้ผู้ลี่เก่อบ 100% ต่อนนี� 
มียาเพื่ร็พื่แบบฉีุด 2 เด่อนครั�ง ได้ผู้ลี่ดียิ�งกว่าแบบกินเสียอีก 
ไม่ได้แปลี่ว่า ต่อนนี�ทุกคนที�กินเพื่ร็พื่จัะเปลี่ี�ยนมาเป็นยาฉุีด
ห้มดแลี่้ว เพื่ราะกว่ายาจัะมีจัำาห้น่ายคงต่้องใช้เวลี่าอีกระยะ
ห้น่�ง แลี่ะราคาคงยังไม่ถ้กเท่ายากนิในระยะแรก แถมมบีางคน
ก็อาจักลัี่วเข็มด้วย บางคนอาจัเสี�ยงนาน ๆ ครั�ง จั่งอาจัขอกิน
เพื่ร็พื่แบบกินเม่�อต้่องการ ไม่ต้่องกินทุกวัน

เม่�อผู้ลี่ของการทดลี่องเป็นที�ประจัักษ์แล้ี่ว อาสาสมัคร
ในโครงการทุกคนสามารถเล่ี่อกได้ว่าจัะใช้ยาเพื่ร็พื่แบบกิน 
ห้ร่อแบบฉุีด ทุกคนจัะได้รับยาเพื่ร็พื่แบบที�ต้่องการฟรีจันกว่า
จัะจับโครงการ ในฐานะของรัฐซึ่่�งสำานักงานห้ลัี่กประกัน
สุขภาพื่แห้่งชาติ่ได้เริ�มโครงการให้้เพื่ร็พื่แบบกินฟรีแก่คนไทย
แล้ี่วต่ั�งแต่่ต้่นปีนี� ก็ต้่องมาพื่จิัารณาแลี่ะต่่อรองกบับรษิทัที�ผู้ลี่ติ่
ยาเพื่ร็พื่แบบฉีุดว่าสามารถขายยาฉีุดคาโบทิกราเวยีร์ให้้กบัรฐั
ในราคาที�ใกล้ี่เคียงกับยาเพื่ร็พื่แบบกินได้ห้ร่อไม่ เพ่ื่�อที�จัะบรรจุั 
เข้าในชุดสิทธิีประโยชน์สำาห้รับคนไทยทุกคน สำาห้รับเป็น 
ทางเล่ี่อกในการป้องกันเอชไอวีอีกทางห้น่�ง

โครงกุาร	HPTN	083	ค่ออะไร
โครงการวิจััยทดลี่องทางคลิี่นิกขนาดให้ญ่ในการป้องกัน 

การติ่ดเช่�อเอชไอวีด้วยการฉีุดยาเข้ากลี่้ามที�สามารถออกฤทธิี�
ได้นานกว่าสองเด่อน ภายใต่้ช่�อ โครงการ HPTN 083 
ได้ทำาการศ่กษาเพ่ื่�อต่อบคำาถามว่า การใช้ยาต่้านไวรัสคาโบ 
ทิกราเวียร์ ชนิดฉีุดเข้ากล้ี่าม 1 ครั�ง ทุก 8 สัปดาห์้ จัะสามารถ 
ป้องกันการติ่ดเช่�อเอชไอวีในกลุี่่มที�มีความเสี�ยงที�เป็นชายที�มี 
เพื่ศสัมพัื่นธ์ีกับชายแลี่ะสาวประเภทสอง ได้อย่างน้อยเท่ากับ 
วิธีีการกินยาต่้านไวรัส ทีดีเอฟ/เอฟทีซีึ่ (TDF/FTC) ซ่ึ่�ง 
ประกอบด้วยยาต่้านไวรัสสองชนิด ได้แก่ ยาเอ็มทริซิึ่ทาบีน 
แลี่ะยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซึ่พื่รอกซิึ่ลี่ ฟ้มาเรต่ วันลี่ะ 1 เม็ด ห้ร่อ 
ที�ร้้จัักกันโดยทั�วไปว่า ยาต่้านไวรัสป้องกันการติ่ดเช่�อเอชไอวี 
ก่อนการสัมผัู้สเช่�อ ห้ร่อเพื่ร็พื่ (PrEP) ห้ร่อไม่ โครงการวิจััยนี� 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจััยจัาก สถาบันสุขภาพื่แห้่งชาติ่ 
สห้รัฐอเมรกิา ภายใต้่เคร่อข่ายการวจัิัยเพ่ื่�อป้องกนัการต่ดิเช่�อ
เอชไอวี (HIV Prevention Trial Network; HPTN) โดยมี 
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการทั�งสิ�น 4,570 คน จัากสถาบัน 

การวิจััยชั�นนำากว่า 40 แห่้ง ใน 7 ประเทศ ได้แก่ สห้รัฐอเมริกา 
ไทย บราซิึ่ลี่ เปร้ เวียดนาม อาร์เจันติ่นา แลี่ะแอฟริกาใต่้ 
ซ่ึ่�งครอบคลุี่ม 4 ทวีป

สำาห้รับประเทศไทย มีสถาบันวิจััยชั�นนำา 3 แห่้ง ได้แก่ 
ศ้นย์วิจััยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย คลิี่นิกชุมชนสีลี่ม @
ทรอปเมด ศ้นย์ความร่วมม่อไทย - สห้รัฐ ด้านสาธีารณสุข 
แลี่ะคลิี่ นิกพิื่มาน สถาบัน วิ จััย วิทยาศาสต่ร ์ สุขภาพื่ 
มห้าวิทยาลัี่ยเชียงให้ม่ ได้เข้าร่วมวิจััยในโครงการ HPTN 083 
โดยได ้ รับอาสาสมัครชายที� มีเพื่ศสัมพัื่นธี ์กับชาย แลี่ะ 
ห้ญิงข้ามเพื่ศ เข้าร่วมโครงการรวม 553 ราย จัากจัำานวนทั�งห้มด 
4,570 ราย ซ่ึ่�งจัะได้มีการแจั้งรายลี่ะเอียดแลี่ะผู้ลี่วิจััยให้ ้
ผู้้้ร่วมวิจััยต่่อไป

ข้อม้ลี่เบ่�องต่้นที�มีการแถลี่งเป็นข่าวดังไปทั�วโลี่กใน 
วันที� 18 พื่ฤษภาคม 2563 พื่บว่า ยาฉีุดคาโบทิกราเวียร์สามารถ 
ป้องกันการติ่ดเช่�อเอชไอวีในกลุี่่มชายที�มีเพื่ศสัมพัื่นธี์กับชาย 
แลี่ะห้ญงิข้ามเพื่ศได้มากกว่า ยากนิทีดีเอฟ/เอฟทซีีึ่ กว่า 3 เท่า 
ห้ร่อ 69% โดยจัากการวิเคราะห้ข้์อม้ลี่เบ่�องต้่น พื่บผู้้้ติ่ดเช่�อ 
เอชไอวีรายให้ม่ในโครงการรวม 50 ราย โดยเป็นผู้้้ติ่ดเช่�อฯ 
ในกลุ่ี่มยากินทีดีเอฟ/เอฟทซีีึ่จัำานวน 38 ราย (คดิเป็นอบัุติ่การณ์ 
การต่ิดเช่�อให้ม่ 1.21%) แลี่ะพื่บผู้้้ติ่ดเช่�อฯ ในกลุี่่มฉีุดยา 
คาโบทิกราเวียร์ จัำานวน 12 ราย (คิดเป็นอุบัติ่การณ์ 0.38%)

ติดิต่อสอบถึามเพิิ�มเติม	:
พื่ญ. นิต่ยา ภานุภาค หั้วห้น้าทีมวิจััย 
ศ้นย์วิจััยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 
nittaya.p@ihri.org 
ศ.นพื่. สุวัฒน์ จัริยาเลิี่ศศักดิ� หั้วห้น้าทีมวิจััย 
คลิี่นิกพิื่มาน สถาบันวิจััยวิทยาศาสต่ร์สุขภาพื่ 
มห้าวิทยาลัี่ยเชียงให้ม่ suwat@rihes.org   
นพื่. ทวีทรัพื่ย์ ศิรประภาศิริ  นายแพื่ทย์ทรงคุณวุฒิ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธีารณสุข  
taweesap@rocketmail.com   
รายลี่ะเอียดผู้ลี่การศ่กษา  https://bit.ly/2ZfQrDy 
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ศ้นย์ดวงต่าสภากาชาดไทย โดยคณ์ะอนุิกุรรมกุาร
ประชาสัมพัินิธ์ศูนิย์ัดิวงตาสภากุาชาดิไทยั	ชุดิที�	25 
ร่วมกบัมูลนิิธิวงษ์เจิริญสินิ จัิดิพิิธีรับมอบของที�ระล้กุ 

ในิโครงกุาร	 Eyes	 of	 Happiness เม่�อวันที� 27 
พื่ฤศจิักายน 2562 ณ ห้้องบอลี่ร้ม ชั�น 4 โรงแรม 
อินเต่อร ์คอนติ่เนนตั่ลี่ กรุงเทพื่ฯ เพ่ื่�อขอบคุณ 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพัื่นธี ์ ศ้นย ์ดวงต่า 
สภากาชาดไทย ชุดที� 25 คณะกรรมการม้ลี่นิธิี 
วงษ์เจัริญสิน ผู้้้ให้้การสนับสนุนโครงการฯ ผู้้้วาดภาพื่ 
แลี่ะผู้้้ประม้ลี่ภาพื่วาด โดยมี นิายัเตช	 บุนินิาค  
ประธีานคณะกรรมการจััดห้าแลี่ะบริการดวงต่า 
แห่้งสภากาชาดไทย เป็นประธีานในพิื่ธีี 

Eyes of 
Happiness

ควัามสูุ้ขจากการได้เห็น
ถึ่ายทอดออกเปิ็นภาพิวัาด



22  สนองโอฐสภากาชาดไทย
เมษายน	–	มิถุนายน	2563

โครงการดังกล่ี่าวมีวัต่ถุประสงค์ เพ่ื่�อเชิญชวนให้้ศิลี่ปิน 
ดารา แลี่ะผู้้้มีช่�อเสียงในสังคมที�มีความสามารถแลี่ะช่�นชอบ 
ในการวาดภาพื่ มีส่วนร่วมในกิจัการอันเป็นสาธีารณกุศลี่ 
ด้วยการบริจัาคภาพื่วาดในห้ัวข้อ Eyes	 of	 Happiness 
ภายใต้่แนวคิด “ความสุขจิากุกุารได้ิเห็นิและถ่ึายัทอดิความ
สุขนัิ�นิออกุเป็นิภาพิวาดิรูปแบบต่างๆ	 นัิบเป็นิความสุขที� 
ประเมินิค่ามิไดิ้และหากุไดิ้มีกุารส่งต่อความสุขดัิงกุล่าว 

ไปยัังผู้ไม่สามารถึมองเห็นิยั่อมเป็นิกุุศลอันิยิั�งใหญ่” เพ่ื่�อ 
ส่งเสริมให้้เกิดความร่วมม่อระห้ว่างศ้นย์ดวงต่าสภากาชาดไทย 
กับองค์กรต่่าง ๆ ทั�งภาครัฐ เอกชน แลี่ะภาคประชาชน  
ในการสนับสนุนการทำางานของศ้นย์ดวงต่าสภากาชาดไทย  
แลี่ะเพ่ื่�อนำาเงินที�ได้จัากการประม้ลี่ภาพื่เขียนที�ได้รับการ 
บริจัาคมอบให้้แก่ศ้นย์ดวงต่าสภากาชาดไทย โดยมีภาพื่วาด 
ร่วมในการประม้ลี่ครั�งนี� จัำานวน 74 ภาพื่ แลี่ะศ้นย์ดวงต่า 
สภากาชาดไทย ได้รับมอบเงินจัากโครงการฯ เป็นเงินจัำานวน 
1,000,000 บาท  
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
ห้องตรวจหาเช่�อ	 (Modular	 Swab	 Unit)	 ภายใต้โครงการเคร่่องช่วยหายใจและเคร่่องม่อแพทย์พระราชทาน	
ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทว่	ณ	ศร่ราชา	เป็นแห่งท่่	9	โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซ่จ่ด�าเนินการก่อสร้าง	
ให้	20	โรงพยาบาลท่ัวประเทศ	เพ่ือเสริมความพร้อมหากม่สถานการณ์การระบาดของเช้ือโควิด-19	ระลอกใหม่	

พระราชทานห้องตรวจหาเช่�อ แห่งท่ี 9 
ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นายแผน วรรณเมธี   เลขา ธิการสภากาชาดไทย	
นายธรรมศักด์ิ รัตนธัญญา รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดชลบุร่	
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	
สภากาชาดไทย	 และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม	
ราชเทว่	 ณ	 ศร่ราชา และนายวชิระชัย คูน�าวัฒนา Head	 of	
Living	 Solution	 Business	 ในธุรกิจซ่เมนต์และผลิตภัณฑ	์
ก่อสร้าง	เอสซ่จ่ ร่วมพิธ่รับพระราชทานห้องตรวจหาเช้ือ	เ	ม่ือวันท่่	
22	พฤษภาคม	2563

ห้องตรวจหาเช้ือดังกล่าวม่การแยกพ้ืนท่่ระหว่างท่มแพทย์	
และคนไข ้ออกจากกัน	 และใช ้ระบบควบคุมแรงดันและ	
คุณภาพอากาศท่่เหมาะสม	 พร้อมม่ระบบฆ์่าเช้ือป้องกันการแพร	่
กระจายของเช้ือโรค	 โดยสามารถติดต้ังในพ้ืนท่่จ�ากัดได ้	
ในเวลาเพ่ยง	 3	 วัน	 ช่วยลดความเส่่ยงจากการติดเช้ือโควิด-19		
ให ้แก ่ บุคลากรทางการแพทย ์ขณะปฏิบั ติหน ้าท่่ 	 รวมท้ัง	
ประชาชนท่่มาตรวจรักษา	 ยังความปล้ืมปีติแก่บุคลากรทาง	
การแพทย์	 ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรู้สึกส�านึกใน	
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
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เม่ือวันท่่	15	มิถุนายน	2563	นายจุติ ไกรฤกษ์	รัฐมนตร่ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	
เป็นประธานในพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานต้นแบบ จากโครงการเฉีลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป ีหลวง 	 จ�านวน	 100	 ช้ิน	 โดยม่	 นายขรรค ์  ประจวบเหมาะ	
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 และ	 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ร่่นเริง ลีลานุกรม	 รองผู้อ�านวยการ	
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ฝ่่ายบรกิาร	ผู้แทนจากสภากาชาดไทย	ร่วมพธ่ิ	ณ	อาคารกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	

ไม้เท ้าเลเซอร์พระราชทาน	 ได้ รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 พระร	าชทานนามว่า	 “ไม้เท้าเลเซอร ์
พระราชทาน” เป็นนวัตกรรมท่่ได้รับการออกแบบ	 และผลิตโดย	 ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ	หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน
และกลุ่มโรคความเคล่ือนไหวผิดปกติ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เพ่ือ
ใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด	การทรงตัว	และเพ่ิมความม่ันคงในการก้าวเดิน
ให้ผู้สูงอายุ	 เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสัน	 และผู้สูงอายุ	 ท่่ม่ปัญหาการเดินติด	
ก้าวขาไม่ออก	 โดยอาศัยหลักการของส่ิงกระตุ ้นทางสายตา	 เป็นอุปกรณ์	
ช่วยเพ่ิมความม่ันคงในการก้าวเดนิ	รวมถึงใช้แสงเลเซอร์ช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยก้าวเดนิ	
ได้ง่ายย่ิงข้ึน	 ในช่วงท่่ม่การระบาดของ	 COVID-19	 และเพ่ือเป็นการบรรเทา	
ความเดือดร้อนของผู้ป่วยพาร์กินสัน	 ผู้สูงอายุ	 และญาติให้สามารถดูแลช่วยเหลือ	
ตนเองได้	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ	 จึงน�าไม้เท้าเลเซอร	์
พระราชทาน	 จ�านวน	 500	 อัน	 แจกให้กับผู ้ป ่วยพาร์กินสัน	 และผู ้สูงอายุ	
ท่ัวประเทศโดยไม่คิดมูลค่า	 ลงทะเบ่ยนท่่	 www.chulapd.org	 สอบถาม	
รายละเอ่ยดเพ่ิมเติม	โทร.	0	2256	4000	ต่อ	70704

ไม้เท้าเลเซอร์พิระราชีทานเพิ้�อผ้้้ปิ่วัยพิาร์กินสู้ัน 



เร่่อง “เด็กไทยคนแรกท่ีรอดชีวิตด้วยตู้อบ” นี� คุณพ่อ 
(นายไพโรจน์ สุวรรณเสถียร) ท่านได้เขียนไว้นานแล้ว 
เป็นร่างด้วยดินสอด�า หลายชุด ยังเขียนไม่เสร็จ ภายหลัง 
ผมได้เข้าไปพบเข้าพอมีเวลาว่างก็จึงน�ามาเรียบเรียง และ 
จัดพิมพ์ใหม่

ในระยะเวลาท่่ใกล้กับก�าเนิดของสภาอุณาโลมแดง	
แห่งชาติสยามในพ.ศ.2436	คนไทยได้เร่ิมรู้จักกับ	“ตู้กระจก”	
หรือ	“ห่บแก้ว”	หรือ	“ตู้อบ”	หรือ	“ตู้กก”	(Incubator)1	เพ่ือ	
ช่วยช่วิตทารกท่่คลอดก่อนก�าหนดแล้ว	 ในภาษาอังกฤษ	
ก็คือ	Infant	Incubator	ประดิษฐ์โดยนายแพทย์ชาวฝ่ร่ังเศส	
อ่	 เอส	 ตาร์นิเอร์	 (Dr.E.S.Tarnier)	 ในปีพ.ศ.2423	 เร่ิมใช้ใน	
โรงพยาบาลแม่และเด็ก	กรุงปาร่สในเวลาต่อมา

เม่ือ	 8	 ม.ค.	 พ.ศ.	 2440	 หม่อมล�าดวน	 (วสันต์สิงห์)	
ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	ได้ให้ก�าเนิด	
ธิดาแฝ่ดสององค์	 องค์พ่่ถึงช่พิตักษัยเม่ือชันษาได้	 3	 เดือน	
องค์ท่่เหลืออยู่จึงได้นามว่า	 “เหลือ”	 หรือ	 “หญิงเหลือ”	 คือ	
ม.จ.หญิงพัฒนายุ	ดิศกุล

ม.จ.หญิงพูนพิสมัย	 ดิศกุล	 ทรงเล ่าไว ้ในประวัติ	
ท่านหญิงเหลือตอนหน่ึงว่า	 “ท่่เหลืออยู่ได้ก็เพราะพระยา	
ประเสริฐฯ	(ไรเตอร์)	แพทย์ชาวเบลเย่ย่มเป็นผู้เล้่ยงในห่บแก้ว	
และม่	 “แม่เต๋อ”	 ผู้เร่ยนการพยาบาลมาจากสหรัฐอเมริกา	
เป็นผู้เล้่ยง	 นับว่าเธอเป็นเด็กไทยคนแรกท่่ได้รอดช่วิตมาได้	
โดยวิธ่ทางตะวันตก

พระยาประเสริฐศาสตร์ธ�ารง	หรือหมอไรเตอร์	Dr.Eugene	
Reyter	 ผู ้ น้่เป็นแพทย์ประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จ	
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระพุทธเจ้าหลวงคราวเสด็จ	
พระราชด�าเนินประพาสยโุรปคร้ังแรก	ในร.ศ.116	(พ.ศ.2440)

ส่วน	 “แม่เต๋อ”	 น้ัน	 ม่ประวัติท่่น่าสนใจมาก	 เธอเป็น	
นักเร่ยนวิชาพยาบาลจากสหรฐัอเมริกาเป็นคนแรก	จากประวัติ	
เร่ยบเร่ยงโดยหลวงจินดาสหกิจ	 (ละม้าย	 ธนะสิริ)	 บิดาของ	
คุณหมอเฉีก	 ธนะสิริ	 ได้ความว่า	 เธอเป็นบุตร่ของพราหมณ์	
ชาวลังกา	 เกิดเม่ือ	 17	 พฤษภาคม	 2387	 ในสมัยรัชกาลท่่	 3	
มารดาเป็นไทยชาวสวน	เม่ืออายไุด้	9	ปี		บิดาตกลงใจกลับบ้านเกดิ	
ได้น�าตัวมามอบให้แหม่มมัตตูน	 มิชชันนาร่อเมริกัน	 เป็น	
ผู ้อบรมดูแลในการศึกษา	 เม่ืออายุได้	 14	 ปี	 พ.ศ.2401	
แหม่มมัตตูน	 ได้พาไปสหรัฐอเมริกา	 โดยเรือใบ	 แม่เต๋อเล่าว่า	
การเดินทางเป็นไปด้วยความยากล�าบากต้องฝ่่าคล่ืนฝ่้นลม	
และเมาเรืออย่างแสนสาหัส	มิหน�าซ�า้แหม่มผู้เป็นเสมือนมารดา
ก็เป็นหืด	 ต้องเฝ่้าพยาบาลตลอดทาง	 วิธ่บ�าบัดโรคหืดของ	1. ตู้กระจก” หรือ “หีบแก้ว” หรือ “ตู้อบ” หรือ “ตู้กก” (Incubator) 

ไม่แน่ใจว่าตู้อบสมัยน้ัน ได้มีการพัฒนารูปแบบไปอย่างไรไปบ้าง แต่เท่าท่ี
ค้นรูปได้จากหนังสือสนองโอฐสภากาชาดไทย ปี พ.ศ.2498 จึงได้ลงรูปไว้ด้วย
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ย้อนอดีต
	โดย	พงษ์ศิริ	สุวรรณเสถ่ยรเด็กไทยคนแรก

ที่รอดชีวิตด้วยตู้อบ

(จากซ้ีาย) สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, ม.จ.หญิงพูนพิสมัย, 
ม.จ.พิลัยเลขา และ ม.จ.หญิงพัฒนายุ ดิศกุล ถ่ายท่ีเมืองบังดุง 
วันท่ี 22 มิถุนายน ๒๔๗๗



และบรรดาหมอท่่มาช่วยดู	 ไม่ม่ใครรับรักษาว่ากันเป็นเส่ยงเด่ยว	
แต่ว่าไม่รอดท้ังน้ัน	เวลาน้ันคุณหญิงอุ�น	มหิบาลบรักษ์	2	(อุ�น	
ภูมิรัตน์)	กรรมการสภากาชาดสยาม	พ.ศ.2463-2465	มาเย่ย่ม	
บอกว่าม่นางพยาบาลด่อยู่คนหน่ึง	 ซ่ึงคุณหญิงอุ�นเคยรู้จัก	
ข้าพเจ้าจึงให้ไปรับนางเต๋อ	 ประท่ปะเสน	 มาพยาบาลแลให้	
พระยาประเสริฐศาสตร์ธ�ารง	 (ไรเตอร์)	 เป็นผู้รักษาช่วยกัน	
ประคับประคองจนเด็กน้ันรอดได้	คือ	หม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุ	
(เหลือ)	ซ่ึงเป็นผู้อุปัฏฐากข้าพเจ้าอยู่ทุกวันน้่”

ม.จ.หญิงพูนพิสมัย	 ดิศกุล	 ทรงเล่าต่อไปว่า	 พระบาท	
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่่	5	พระราชทานนาม	
“พัฒนายุ”	 ด้วยม่พระราชด�ารัสแก่สมเด็จกรมพระยาด�ารง	
ราชานุภาพว่า	“ฉัีนจะให้มันอยู่	และอายยืุน”	ซ่ึงก็เป็นความจริง	
ตามพระราชด�ารัส	 ซ่ึงท่านหญิงเหลือ	 ม.จ.พัฒนายุ	 ดิศกุล	
ผู้ทรงรอดชนม์ช่พด้วย	“ตู้กระจก”	หรือ	“ตู้อบ”	(Incubator)	
ได้ถึงช่พิตักษัยเม่ือวันท่่	3	ธันวาคม	พ.ศ.2516	พระชันษา	76	ปี		
นับว่าทรงเป็นเจ้านายพระชันษายืนองค์หน่ึง

ม.จ.หญิงพัฒนายุ	 ดิศกุล	 น้ันท่านไม่ใช ่นักเข่ยน		
นักประวั ติศาสตร ์ 	 เช ่น	 ม .จ .หญิง พูนพิสมัย	 ดิศกุล		
ท่านหญิงเหลือโปรดมากท่่สุดก็คือ	 ดนตร่	 โขน	 ละคร	 และ	
การขับร้องเพลงไทย	ฉีะน้ันเม่ือก่อนการเปล่่ยนแปลงการปกครอง	
ในปี	 พ.ศ.2474	 อันเป็นสมัยท่่จะเร่ิมม่การบันทึกบทเพลง	 การ	
ขับร้องเป็นแผ่นเส่ยงข้ึนในประเทศไทย	ประจวบกับ	Dr.R.	Asmis	
อัครราชทูตเยอรมันเห็นคุณค่าของดนตร่ไทยว่าน่าจะได้คิด	
ท�าโน�ตเพลงและบันทึกลงไว้ในแผ่นเส่ยง	เพ่ือเป็นการอนุรักษ์	
ให้คนรุ ่นหลังได้รู ้ จัก	 ซ่ึงได ้น�าความคิดริเร่ิมน้่กราบทูล	
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 กับ	
นายกราชบัณฑิตยสภาในขณะน้ัน	 ทรงเห็นชอบด้วยข้อเสนอ	
ของท่านราชทูต	 แต่มาติดขัดก็ตรงเงินค่าใช้จ่ายซ่ึงท่านทูตก็	
รับรองว่าบริษัท	Odean	ซ่ึงเป็นบริษัทผลิตแผ่นส่ยงของยุโรป	
จะจัดท�าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ขอแต่เพ่ยงให้ประทับตรา	
ราชบัณฑิตยสภารับรองทุกแผ่น	ดังน้ันสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพได้ทรงต้ังให้ท่านหญิงเหลือเป็น	
ผู้ควบคุมการท�าแผ่นเส่ยงของราชบัณฑิตยสภา	เพราะองค์ท่าน	
เป็นท่รู้่จักคบหาสมาคมกบัผู้เช่่ยวชาญดนตร่ในกรมพระสมมตฯิ	
เป็นอย่างด่	ผลงานซ่ึงน่าจะเร่ยกได้ว่าเป็นงานบุกเบิกด้านแผ่นเส่ยง	
จะเห็นได้จากหนังสือ	บทแผ่นเส่ยงของราชบัณฑิตยสภา	ชุดท่่	1	
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	
ให้จัดพิมพ์พระราชทานคร้ังแรก	ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหม่ืนอนุพงศ์จักรพรรดิ	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	
พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ	 และศพ	 ม.ร.ว.สว่าง	 จักรพันธุ์	
โรงพิมพ์สยามพณิชยการ.	2475-2476.2. คุณหญิงอุ�น ได้รับเลือกอยู่ประจ�าส�านักเจ้าหญิงของ

ดุ�กโยฮััน อัลเบรตต์ (Duchess of Johun- Albreeht of Germany ) 
คราวเสด็จมาสยามในปี พ.ศ.2452

แม่เต๋อ

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

ม.จ.หญิงพัฒนายุ ดิศกุล 
(ท่านหญิงเหลือ)

แหม่มก็คือให้แม่เต๋อจุกซิการ์ของกัปตันแล้วพ่นควันให้แหม่ม
สูด	 พอระงับความทุรนทุรายไปได้บ้าง	 การเดินทางกว่าจะถึง	
อเมริกาใช้เวลาเกือบ	 5	 เดือน	 หลังจากเข้ารับการศึกษาใน	
สหรัฐอเมริกาเกือบ	 4	 ปี	 แม่เต๋อกลับประเทศไทย	 ในปี	
พ.ศ.2404	ได้ประกอบอาช่พตามท่่ได้เล่าเร่ยนมา	เช่นวิชาการ	
เย็บปักถักร้อย	และท่่ถนัดท่่สุดก็คือวิชาพยาบาล	เป็นท่่รู้จักด่	
ในสังคมเจ้านาย	ข้าราชการช้ันสูงในสมัยรัชกาลท่่	5

“แม่เต๋อ”	 เป็นนักเร่ยนท่่ได้เล่าเร่ยนวิชาพยาบาล	
จากสหรัฐอเมริกาคนแรก	 ในสมัยน้ัน	 “แม่เต๋อ”	 เป็นผู้ท่่	
รู้จักกันในสังคมเจ้านายขุนนางช้ันสูง	ช่ือจริงของ	“แม่เต๋อ”	ก็คือ	
นางเอสเตอร์	ประท่ปะเสน	ในค�าน�าหนังสือ	“ประวัติแม่เต๋อ”	
พิมพ์ในงานฉีลองอายคุรบ	84	ปีบริบูรณ์	สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	
กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ	 ทรงเล่าถึง	 “แม่เต๋อ”	 ว่า	 “เร่ิมแรก	
ท่่ข้าพเจ้าจะได้รู้จกันางเต๋อ	ประท่ปะเสนน้ัน	เหตุด้วยม่ลูกแฝ่ด	
เกิดข้ึน	 เด็กท้ังสองคนน้ันอ่อนเพล่ย	 แม้เต่จะดูดนมก็ไม่ม่ก�าลัง	
จะดูดได้	คนเล็กตายไปเส่ยคนหน่ึง	เหลือแต่คนใหญ่หมอท่่รักษา	
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สุขภาพอนามัย

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

	 หลายท่านคงเคยม่อาการปวดหัวเข่า	ซ่ึงท�าให้ไม่แน่ใจ	
ว่าเกิดจากข้อเข่าเส่ือมจริงหรือไม่	 ค�าถามน้่คงค้างคาใจ	
ใครหลายคนว่า	 ฉัีนแก่ขนาดน้ันแล้วจริงหรือ	 ฉีบับน้่เราจะมา
ท�าความรู้จักกับโรคท่่ใคร	ๆ	คิดว่าคงรู้จักโรคน้่ด่กันค่ะ	

อากุารสําคัญของโรคข้อเข่าเส่�อมนัิ�นิ	
จิะมีอากุารต่อไปนิี�	

•	เข่าฝืดิต้ง		
•	มีเสียังดิังกุรอบแกุรบขณ์ะเคล่�อนิไหว	
•	มีอากุารปวดิขณ์ะเคล่�อนิไหว	
•	มีข้อเข่าผิดิรูป	
•	มีอากุารปวดิขณ์ะเคล่�อนิไหว	
•	เคล่�อนิไหวลําบากุเดิินิไดิ้ไม่ปกุต ิ
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การดูแลข้อเข่าด้วยตนเอง 
ลดินิํ�าหนิักุ	เพื่อลดแรงกดจากน�้าหนักตัวมาท่่เข่า	

ท�าให้เส่ือมช้าและปวดลดลง
ระวังท่าทาง	 ไม่ควรน่ังท่าท่่ต้องงอเข่า	 เช่น		

น่ังพับเพ่ยบ	ขัดสมาธิ	ควรน่ังบนเก้าอ้่ท่่สูงระดับเข่า
กุารเข้าห้องนํิ�า	ควรน่ังถ่ายบนโถชกัโครก	ไม่ควร

น่ังยอง	 ๆ	 เพราะเส้นเลือดท่่ขาจะถูกกดทับท�าให้ขาบวม	
และผิวข้อเข่าเกิดการเส่ยดส่มากเวลาลุก

เลี�ยังกุารยัน่ิหรอ่นิั�งนิานิ	ๆ 	ควรขยับเปล่ย่นท่า	
หมั่นเหย่ยดงอข้อเข่าบ่อย	ๆ

ควรเดิินิพ่ิ�นิราบ	 เพราะพื้นท่่ไม่เสมอกัน	 ท�าให้
เข่าต้องรับน�า้หนักเพ่ิมข้ึน	และควรใส่รองเท้าส้นเต้่ย	พ้ืนนุ่ม	
พอสมควรและกระชับพอด่

บรหิารกุล้ามเน่ิ�อรอบหัวเข่าให้แขง็แรง	จะ
ช่วยลดการปวด	ท�าให้ข้อได้เคล่ือนไหวและการทรงตวัด่ข้ึน	
(วิธ่การบริหารอย่างง่ายหมอพรชัยจะอธิบายในบทถัดไปค่ะ)

ถึ้ามีอากุารปวดิ	 ให้พัิกุกุารใช้ข ้อเข่า  
ประคบร้อนหรือใช้ยานวดได้

การดูแลข้อเข่าด้วยตนเองน้ัน	 ม่จุดมุ่งหมายเพื่อลด
อาการปวด	และท�าให้ข้อเคล่ือนไหวได้ด่ข้ึนม่คุณภาพช่วิต
ท่่ด่ข้ึน	แต่ในรายท่่ม่อาการรุนแรงมาก	 เช่น	 เร่ิมท�ากิจวัตร	
ตามปกติไม่ได้	 ปวดอยู่ตลอดเวลา	 หรือต้องใช้อุปกรณ์	
ช่วยเดินแล้วน้ัน	 ก็ม่ความจ�าเป็นต้องพบแพทย์เพ่ือรับ	
การรักษาด้วยยา	กายภาพบ�าบัด	หรือผ่าตัดเพ่ือเปล่่ยนข้อ
เข่าต่อไป.

เร่ยบเร่ยงโดย	/	แพทย์หญิงพรจิรา	ศุภราศร่
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปิวัดเข่า 
      เพิราะ เข่าเสู้้�อม

	 หากท่านม่อาการเหล่าน้่	มากกว่า	2-3	อาการข้ึนไป	
แสดงว่าโรคข้อเข่าเส่ือมมาเยือนแล้ว	ย่ิงม่ประวัติเส่่ยง	เช่น	
อายุมากกว่า	50	ปีข้ึนไป	ม่ภาวะน�า้หนักเกินหรืออ้วน	(BMI	
มากกว่า	23)	ท�าพฤตกิรรมท่อั่นตรายต่อเข่า	เช่น	น่ังพับเพ่ยบ	
น่ังยอง	ม่โอกาสเป็นโรคน้่มากย่ิงข้ึน	ดังน้ันส่ิงแรกท่่เราท�าได้	
คือ	เล่่ยงปัจจัยเส่่ยงท่่กล่าวมาข้างต้นให้ได้ก่อน	คือ	ไม่อ้วน	
ไม่น่ังงอเข่า	 แต่ถึงอย่างน้ันก็คงจะเล่่ยงจากโรคน้่ได้ยาก	
เพราะเป็นการเส่ือมตามวัย	 การทราบวิธ่รักษาด้วยตนเอง
แต่เร่ิมแรก	จึงส�าคัญในการช่วยชะลอความเส่ือม	และป้องกัน
อาการปวดให้เกิดน้อยท่่สุด



	 ข้้อเข่้าเส่ื่�อม	เป็็นโรคของความเส่ื่�อม 

ที่่�ทีุ่กคนต้้องเจอ และบ่่อยคร้�งสื่ร้างป็ัญหา
ในการใช้้ช้่วิต้เราอาจเริ�มร้้สื่ึกแค่เพีียงต้ึง ๆ  
ที่่�ต้้นขา น่องและข้อพี้บ่เข่า หรือเป็็นมากข้�น
จนเริ �มร้ ้สื่ึกว่าผิิวหน้งบ่ริเวณเข่าอุ่นหรือ 

ร้อนข้�น บ่างรายเป็็นนานจนข้อเข่าบ่วมหรือ
ผิิดร้ป็ ในฉบ้่บ่น่�ผิมขอแนะนำาท่ี่าการออกกำาล้ง
เพี่�อป็้องก้นอาการป็วดจากข้อเข่าเสื่่ �อม 

ก้นคร้บ่ เพีราะถึึงแม้ว่าความเสื่่�อมของข้อ
ต้ามว้ยเราจะเล่�ยงไม่ได้ แต้่เราป็วดน้อยลง
หรือไม่ป็วดเลยได้ มาออกกำาล้งกายข้อเข่า
เพี่�อคุณภาพีช้่วิต้ที่่�ด่ก้นนะคร้บ่
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น่ังบนเก้าอ้่	เข่าวาง	90	องศา	
เล่ือนเท้าไปข้างหน้าตามรูป	
จากน้ันดึงกลับต�าแหน่งเดิม	
ท�าซ�้าจนครบ	10	คร้ัง	
เมื่อครบจึงสลับท�าอ่กข้างหนึ่ง	

เรียบเรียง และสาธิตท่าทาง โดย นายแพทย์พรชัย อนิวรรตธีระ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

น่ังบนเก้าอ้่ตามรูป		เหย่ยดขาข้างหน่ึงจนสุด	
กระดกข้อเท้าค้างไว้	10-15	วินาท่			จนครบ	10	คร้ัง	
	เม่ือครบจึงสลับท�าอ่กข้างหน่ึง

ท่าที� 
2

ท่าที� 
1

การบริหารอย่างง่าย
ปิ้องกันอาการปิวัดจากข้อเข่าเสู้้�อม
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นอนราบชนัเข่าข้างหนึง่ดังรปู	ยกขาข้ึน	
ในขณะท่่เหย่ยดขาข้างหนึ่งจนสุดแล้ว
วางลงช้า	ๆ	จนครบ	10	ครั้ง	เมื่อครบ
จึงสลับท�าอ่กข้างหนึ่ง

ยืนหันข้างขาข้างหนึ่งก้าวข้ึนบันไดตามรูป	
เพิ่มความยากด้วยการก้าวลงด้วยส้นเท้า

ท่าที� 
3

ท่าที� 
4

ท่าที� 
5

นั่งบนเก้าอ่้	เข่าวาง	90	องศา	
เล่ือนเท้าไปข้างหลังตามรูป	
จากนั้นดึงกลับต�าแหน่งเดิม	
ท�าซ�้าจนครบ	10	ครั้ง	
เมื่อครบจึงสลับท�าอ่กข้างหนึ่ง	
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ผ้้้ปิระกอบการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
1. ด้านยานพาหนะ 
•	 ท�าความสะอาดยานพาหนะทุกคร้ังหลังจากให้บริการ	 เน้นการเช็ด	
ท�าความสะอาดพ้ืนผิวท่่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย	 ๆ	 เช่น	 แฮนด์มอเตอร์ไซค์		
เบาะน่ัง	 หมวกกันน็อค	 โดยท�าความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน�้ายา	
ท�าความสะอาด	และแอลกอฮอล์	70%	ท่่สามารถท�าลายเช้ือไวรัสได้	

2. ด้านบุคลากร
•	 ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเก่่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อ	
COVID-19	เช่น	การสวมหน้ากากท่ถู่กวธิ	่และข้ันตอนการล้างมอืท่ถู่กต้อง	
•	หากม่อาการป่วย	 เช่น	ม่ไข้	 ไอ	จาม	ม่น�้ามูก	หรือเหน่ือยหอบ	ให้หยุด
ปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันท่	
•	ขณะปฏบิติังานควรสวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยั	และสวมหมวก
กนัน็อค	เพ่ือป้องกันการติดเชือ้	และควรล้างท�าความสะอาดมอืด้วยน�า้และ
สบู่บ่อย	ๆ	หรือเจลแอลกอฮอล์	
•	ท�าความสะอาดเส้ือวนิมอเตอร์ไซค์ด้วยผงซกัฟอกทุกวนัหลังเลิกปฏบิติังาน	

การปิฏิิบัติตัวั   ของกล่่มเสีั�ยิง COVID-19
กลุ่มเสู้ี�ยงค้อ

การปิฏิิบัติตัวั 
• เก็บตัวอยู่ท่ีบ้าน 14 วัน หลังจากหลังเดินทางหร่อสัมผัสกับโรค 
• เม่่ออยู่บ้านแล้วควรแยกออกห่างจากคนอ่่นอย่างน้อย 2 เมตร 
และไม่ควรไปในท่ีชุมชน 
• แยกของใช้ส่วนตัวไม่ปะปนกับผู้อ่่น 
• ล้างม่อด้วยสบู่หร่อแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ  โดยเฉีพาะ 
หลังจากการใช้ห้องน��า 
• หากไม่สามารถแยกใช้ห้องน��าได้ ให้ใช้ห้องน��าเป็นคนสุดท้าย 
และหม่ันท�าความสะอาดด้วยน��ายาฆ่่าเช่�อ 
• ผู้ท่ีอาศัยอยู่บ้านเดียวกันควรให้ก�าลังใจ ไม่รังเกียจ 
และรู้วิธีป้องกันตนเอง 

ผู้ท่ีประกอบอาชีพ
ใกล้ชิดกับผู้ท่ีเดินทาง
จากต่างประเทศ 
หร่อผู้ป่วย COVID-19

ผู้ท่ีสัมผัสใกล้ชิด
กับผู้ป่วย COVID-19

คำาแนะนำา
สู้ำาหรับการให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

3 ด้านการบริการ	
•	 เมื่อพบผู้โดยสารม่อาการป่วย	 ไอ	 จาม	 หรือม่
น�้ามูก	 ควรแนะน�าให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย	
•	 จัดเตร่ยมวัสดุอุปกรณ์ในการล้างมือ	 เช่น	 เจล
แอลกอฮอล์	หน้ากากผ้าหรอืหน้ากากอนามยั	เพือ่
ส�ารองให้แก่ผู้โดยสารท่่มารบับรกิาร	(ถ้าเป็นไปได้)	
•	งดพูดคุยขณะให้บริการ

ผ้้้รับบริการ (ผ้้้โดยสู้าร) 
•		ควรจัดเตร่ยมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	
และเจลแอลกอฮอล์	 เพ่ือใช ้ส�าหรับตนเอง	
ในระหว่างโดยสาร	
•	งดพูดคุยขณะรับบริการ	
•	ควรบันทึกภาพหรือจดจ�าข้อมูลของผู้ขับข่่	เช่น	
ชื่อ	นามสกุล	ของผู้ขับข่่	เลขทะเบ่ยนรถ	
•	ขอความร่วมมือน่ังโดยหันข้าง	ไม่น่ังคร่อม

คนท่ีเดินทางกลับ
จากต่างประเทศ 
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คำาแนะนำา
สู้ำาหรับรถึโดยสู้ารสู้าธีารณะ (TAXI) 

คำาแนะนำาสู้ำาหรับ
ซ้เปิอร์มาร์เก็ตและร้านสู้ะดวักซ้�อ 
•	กรณ่จ�าหน่ายอาหารปรงุส�าเร็จ	ต้องปรุงสุกใหม่	ส�าหรับอาหาร	
ประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า	 70	
องศาเซลเซ่ยส	หล่กเล่่ยงการจ�าหน่ายอาหารประเภทเน้ือสัตว์
ท่่ปรุงไม่สุก	 และต้องม่การติดฉีลากท่่ระบุรายละเอ่ยดอย่าง	
ชัดเจน	เช่น	วัน/เดือน/ปี	เวลาท่่ผลิต	
•	จัดบริการหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย	และเจลแอลกอฮอล์
ท�าความสะอาดมือให้แก่พนักงานทุกคน
•	จัดวางสนิค้า	ให้เป็นระเบ่ยบ	แยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท
ของสินค้า	ไม่ปะปนกัน	เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเลือกซ้ือ	
สินค้าของผู้บริโภค	

สู้ำาหรับผ้้้โดยสู้าร 
•	ถ้าป่วยหรือม่อาการไข้	ให้งดใช้บริการ	
•	ใช้แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมือก่อนและหลังใช้บริการ	
•	ผู้โดยสารควรน่ังบริเวณเบาะหลัง	เพ่ือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	
•	ขณะใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา	
•	หากไอหรือจามให้ใช้กระดาษทิชชูปิดทับหน้ากากอนามัยอ่กช้ัน	
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของละอองน�้าลายหรือเสมหะ	
•	ในระหว่างท่่ใช้บริการให้เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน	เพ่ือให้	
เกิดการถ่ายเทอากาศ	
•	จดจ�าช่ือผู้ขับข่่หรือหมายเลขทะเบ่ยนรถไว้เสมอ

สู้ำาหรับผ้้้ขับขี� 
•	หากม่อาการป่วย	เช่น	ม่ไข้	ไอ	จาม	ม่น�้ามูก	หรือ	
เหน่ือยหอบ	หยุดให้บริการและไปพบแพทย์ทันท่	
•	 ก่อนน�ารถมาบริการต้องเช็ดถูท�าความสะอาด	
ตัวรถ	 โดยเฉีพาะในบริเวณสัมผัสร่วม	 ได้แก่	
มือจับประตูท้ังด้านนอกและด้านใน	 ราวจับ	
เหนือศ่รษะ	 และเบาะน่ัง	 ใช้แอลกอฮอล์	 70%	
เช็ดถูบ่อย	ๆ	ทุก	2	ช่ัวโมง	
•	 เปล่่ยนไส้กรองอากาศของระบบปรับอากาศ	
ทุก	 ๆ	 เดือน	 และล้างตู้แอร์ด้วยน�้ายาฆ์่าเช้ือโรค	
ทุก	ๆ	3	เดือน	
•	จัดให้ม่แอลกอฮอล์เจลล้างมอื	และกระดาษทิชชู
ประจ�ารถไว้บริการผู้โดยสาร	
•	 ควรให้ผู้โดยสารน่ังเบาะหลัง	 เพ่ือเว้นระยะห่าง	
ระหว่างบุคคล	
•	 ในระหว่างม่ผู้โดยสารให้เปิดกระจกหน้าต่าง	
ทุกบาน	เพ่ือให้เกิดการถ่ายเทอากาศ	
•	 ขณะให ้บริการต ้องสวมหน ้ากากอนามัย	
หม่ันล้างมือท�าความสะอาด	
•	งดให้บริการแก่ผู้โดยสารท่่ไม่สวมหน้ากากอนามัย	
•	หล่กเล่่ยงการพูดคุยพร�่าเพร่ือขณะให้บริการ	
•	 หล่กเล่่ยงการรับเงินสด	 ควรใช้แอปพลิเคชัน	
โอนเงินค่าโดยสารแทน	 เพ่ือหล่กเล่่ยงการสัมผัส	
เช้ือท่่อาจปนเป้�อนบนธนบัตรหรือเหร่ยญ	



สนองโอฐสภากาชาดไทย  35  
เมษายน	–	มิถุนายน	2563

พินักงาน 
•	สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน	
•	 ม่สุขอนามัยท่่ด่	 เช่น	 ล้างมือบ่อย	 ๆ	 ด้วยน�้าและสบู่	 หรือ	
เจลแอลกอฮอล์	ก่อนและหลังการสัมผัสสินค้า	หลังเข้าห้องน�า้	
หลังจับส่ิงสกปรก	 และจับเงิน	 ไม่สัมผัสหน้า	 ตา	 จมูก	
และปากถ้าไม่จ�าเป็น	และไม่ไอ	จามรดผู้อ่ืน	
•	 กรณ่ปฏิบัติงานบริเวณจ�าหน่ายอาหารพร้อมบริโภคหรือ
เคร่ืองด่ืม	ต้องใส่ผ้ากันเป้�อน	และสวมหมวกหรือตาข่ายคลุมผม	
ใช้วัสดุอุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหารปรุงสุก	ไม่ใช้มือหยิบ	
จับอาหารโดยตรง	และท�าความสะอาดอุปกรณ์	เช่น	ท่่ค่บ	ม่ด	
เข่ยง	อุปกรณ์ชงเคร่ืองด่ืม	ทุกคร้ังหลังใช้งาน	
•	ผู้ปฏบิติังานเกบ็ขยะมลูฝ่อย	ให้ใช้หน้ากากผ้า	สวมถุงมอืยาง	
และใช้ปากค่บด้ามยาวเก็บขยะมูลฝ่อย	และใส่ถุงขยะปิดปากถุง	
ให้มิดชิด	น�าไปรวบรวมไว้ท่่พักขยะ	แล้วล้างมือให้สะอาดทุกคร้ัง	
ภายหลังปฏิบัติงาน	 และเม่ือปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน		
หากเป็นไปได้ควรอาบน�้าและเปล่่ยนเส้ือผ้าทันท่	
•	หากม่อาการป่วย	เช่น	ม่ไข้	ไอ	จาม	ม่น�้ามูก	หรือเหน่ือยหอบ	
ให้หยุดปฏิบัติงาน	 โดยแจ้งให้ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการทราบ	
และไปพบแพทย์ทันท่

ผ้้้ใชี้บริการ
•	 วางแผนในการเลือกซ้ือสินค้า	 เพ่ือความรวดเร็วในการ	
เลือกซ้ือสินค้าและลดระยะเวลาท่่อยู่ในร้าน	
•	สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างเข้าใช้บริการ	
•	ยืนห่างจากพนักงานและผู้ใช้บริการรายอ่ืน	อย่างน้อย	1	เมตร	
•	 ล้างมือด้วยน�้าและสบู่	 หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ส�าหรับ	
ท�าความสะอาดมือ	หลังการรับสินค้าจากพนักงาน	
•	ควรจ่ายค่าบริการโดยวิธ่	E-Payment

ข้อมูล ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

•	จัดให้ม่การตรวจคัดกรองสุขภาพเบ้ืองต้นให้แก่พนักงานทุกคน	
ทุกวัน	ก่อนปฏิบัติงาน	หากพบพนักงานม่อาการป่วย	เช่น	ม่ไข้	
ไอ	 จาม	 ม่น�้ามูก	 หรือเหน่ือยหอบ	 ให้หยุดปฏิบัติงานและไป	
พบแพทย์ทันท่	 และจัดท�าค�าแนะน�าหรือแบบประเมินตนเอง	
(Self-check)	ในการดูแลตนเองของพนักงาน	เพ่ือให้พนักงาน	
ได้ม่การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้น	
•	 จัดให้ม่จุดคัดกรองผู ้ รับบริการ	 พร้อมท้ังบริการเจล	
แอลกอฮอล์สาหรับท�าความสะอาดมอืให้แก่ผู้ใช้บริการบริเวณ
ทางเข้า	–	ออกของร้าน	
•	 จัดให้ลูกค้าเข้าใช้บริการในจ�านวนท่่เหมาะสมกับพ้ืนท่่ร้าน	
โดยก�าหนดระยะห่าง	1	เมตร	และก�าหนดจุดรอช�าระค่าบริการ	
ระยะห่าง	 1	 เมตร	 โดยท�าเคร่ืองหมายก�าหนดระยะห่างท่่	
สังเกตได้ง่ายบนพ้ืน	
•	ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเก่่ยวกับการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัส	COVID-19	และให้ความรู้หรือส่ือสารสร้างความ	
เข้าใจในการปฏิบัติตัวของพนักงาน	 เช่น	 การสวมหน้ากาก	
ท่่ถูกวิธ่	และข้ันตอนการล้างมือท่่ถูกต้อง		

ผ้้้ปิระกอบการ/ผ้้้จัดการ 
•	งดการให้บริการพ้ืนท่่น่ัง	หรือยืนรับประทานอาหาร	
•	เพ่ิมช่องทางการช�าระค่าบริการเป็นแบบ	E-Payment	
•	 ต้องท�าความสะอาดสถานประกอบการหลังจากปิดท�าการ	
เป็นประจ�าทุกวัน	โดยบริเวณพ้ืนท�าความสะอาดด้วยผงซักฟอก
หรือน�้ายาทาความสะอาด	 และอาจฆ์่าเช้ือโรคด้วยน�้ายาท่่ม่	
ส่วนผสมของโซเด่ยมไฮโปคลอไรท์	ท่่ม่ความเข้มข้น	1000	ส่วน	
ในล้านส่วน	เช่น	หากใช้น�า้ยาฟอกขาว	ท่่ม่โซเด่ยมไฮโปคลอไรท์	
6%	ให้ผสมในอัตราส่วน	1	ช้อนโต�ะต่อน�้า	1	ลิตร	และบริเวณ	
เคาน์เตอร์ช�าระเงิน	 รถเข็น	 และตะกร้า	 ควรท�าความสะอาด	
เป็นประจ�าทุกวัน	อย่างน้อยวันละ	2	คร้ัง	และอาจฆ่์าเช้ือโรคด้วย	
แอลกอฮอล์	70	%	โดยสเปรย์หรือหยดแอลกอฮอล์ลงบนผ้า	
สะอาดพอหมาดๆ	 เช็ดไปในทิศทางเด่ยวกันจนท่ัวพ้ืนท่่	
ท่่ต ้องการ	 กรณ่ห้องสุขาให้ท�าความสะอาดด้วยน�้ายา	
ท�าความสะอาดท่ัวไปทุกวัน	และเน้นบริเวณท่่ม่การใช้มาก	เช่น	
ท่่รองน่ังโถส้วม	ท่่กดชักโครก	ราวจับ	ลูกบิดหรือกลอนประตู	
ท่่แขวนกระดาษช�าระ	 อ่างล้างมือ	 ก�อกน�้า	 และอาจฆ์่าเช้ือ	
ให้ท่ัวบริเวณด้วยผ้าแช่น�้ายาฟอกขาว	 ส�าหรับพ้ืนห้องน�้าให้	
ราดน�้ายาฟอกขาวท้ิงไว้อย่างน้อย	10	นาท่
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2. ด้แลตนเองและคนรอบตัวั 
การแพร่ระบาดของโควิด-19	 อาจท�าให้กลัวและ	

วิตกกังวล	จึงควรดูแลตนเองและติดต่อกับคนรักเป็นระยะ
โดยหม่ันดูแลสภาพจิตใจของตนเองและครอบครัว	ดังน้่

 ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนท่ีระบุว่าผู้ติดเช่�อเอชไอวี มีโอกาสเส่ียง
ในการติดเช่�อโควิด-19 มากกว่า หร่อหากเป็นโรคแล้วจะมีอาการรุนแรงหนักกว่า 
คนทั่วไป ผู้ติดเช่�อเอชไอวีที่สูงอายุ เป็นโรคหัวใจหร่อมีปัญหาเกี่ยวกับปอด 
อาจมีความเส่ียงสูงกว่าในการติดเช่�อไวรัสและมีอาการท่ีรุนแรงมากกว่า
 ข้อควรระวังส�าหรับผู้ติดเช่�อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลัก ได้แก่ 
กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด พนักงานบริการชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย หญิงข้ามเพศ 
และผู้ต้องขังในเร่อนจ�า เพ่่อเป็นการป้องกันการติดเช่�อโควิด-19 

 1. ใชี้ชีีวัิตอย่างปิลอดภัย
•	ล้างท�าความสะอาดมือบ่อย	ๆ		 	
ด้วยสบู่และน�้า	เป็นเวลา	1	นาท่	
หรือใช้เจลท่่ม่ส่วนผสมแอลกอฮอล์

ท�าความสะอาดมือ	เป็นเวลา	30	วินาท่

•	ปิดปากและจมูกเม่ือไอหรือจาม	
ด้วยการน�าข้อพับแขนด้านในมาบัง
หรือใช้กระกาษทิชชู่และควรท้ิงหลังจากใช้แล้ว

•	หล่กเล่่ยงการสัมผัสกับคนท่่เป็น
ไข้หวัดหรือม่อาการไอ	

•	หากไม่สบายควรอยู่บ้านหรือสวม
หน้ากากอนามัยและอยู่ห่างจากคนอ่ืน

•	หากเป็นไข้	ไอ	หรือม่อาการหายใจ
ล�าบาก	และหากพักอาศัย	หรือเพ่ิง
เดินทางกลับมาจากพ้ืนท่่ท่่ม่การระบาด

ของโควิด-19	ควรร่บไปพบแพทย์และควรแจ้ง
เจ้าหน้าท่่ล่วงหน้าเก่่ยวกับอาการและข้อมูล
การเดินทางท่่ผ่านมา	

	 การศึกษาวิจัยเก่่ยวกับการรักษาโควิด-19	 ในขณะน้่ม่	
การทดลองทางคลินิกเพ่ือทดสอบการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอว่	
ในการรักษาโควิด-19	 และทดสอบแนวทางการรักษาอ่ืน	 ๆ	
แต่เน่ืองจากการทดลองต่าง	 ๆ	 ยังไม่เสร็จส้ิน	 จึงเร็วเกินไปท่่จะ	
บอกได้ว่ายาต้านไวรัสหรือยารักษาโรคชนิดอ่ืน	 ๆ	 สามารถ	
น�ามาใช้รักษาโควิด-19	 ได้อย่างม่ประสิทธิผล	 สามารถติดตาม	
ข้อมูลข่าวสาร	 ข้อเท็จจริงเก่่ยวกับโควิด-19	 จากแหล่งข้อมูลท่่	
เช่ือถือได้จากกระทรวงสาธารณสุข	 http://ddc.moph.go.th 
แลี่ะ	www.who.int

 ผ้้้ติดเชี้�อเอชีไอวัี 
ควัรปิฏิิบัติตามข้อแนะนำา
เพิ้�อลดควัามเสีู้�ยง

โควิัด-19 
โรคติดต่อ
อันตราย 

•	 หล่กเล่่ยงการเสพข้อมูลข่าวสารเก่่ยวกับโควิด-19	
ท่่มากเกินไป	อ่านเฉีพาะข้อมูลจากแหล่งข่าวท่่เช่ือถือได้
•	ดูแลร่างกายให้ด่	หายใจลึก	ๆ	และน่ังสมาธิ
•	รับประทานอาหารท่่ม่ประโยชน์	ออกก�าลังกายสม�า่เสมอ	
นอนพักผ่อนให้เพ่ยงพอ	 หาเวลาผ่อนคลายและหล่กเล่่ยง	
การด่ืมแอลกอฮอล์	ท�ากิจกรรมท่่ช่ืนชอบ
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นีิ�ไม่ใช่ครั�งแรกุที�มนุิษยัชาติเผชิญกัุบโรคระบาดิ 

ร้ายัแรง	 เม่�อราว	 100	 ปีกุ่อนิ	 ไข้หวัดิสเปนิไดิ้อุบัติข้�นิ 

โดิยัไดิ้คร่าชีวิตผู้คนิไปหลายัสิบล้านิคนิ
ย้อนกลัี่บไปเม่�อราว 100 ปีก่อน ช่วงระห้ว่าง ปี 2461 - 

2463 โลี่กเคยเผู้ชิญกับโรคระบาดครั �งร ้ายแรงที �ส ุดใน 
ประวติั่ศาสต่ร์มนุษยชาติ่มาแล้ี่ว นั�นคอ่ ไข้ห้วดัสเปน เกดิจัาก
เช่�อไวรัสไข ้ห้วัดให้ญ่สายพื่ันธีุ ์  H1N1 ที� สันนิษฐานว่า 
น่าจัะมีลัี่กษณะเดียวกับไข้ห้วัดนก แพื่ร่เช่�อจัากสัต่ว์มาส้่คน  
ผู้้้ป่วยจัะมีอาการคลี่้ายไข้ห้วัดให้ญ่ทั�วไป แต่่ที�น่ากลี่ัว ค่อ  
ไวรัสชนิดนี�สามารถกลี่ายพื่ันธีุ์ร้ายแรงข่�นเร่�อย ๆ ทำาให้้ผู้้้ป่วย 
เริ�มมีเล่ี่อดออกต่ามอวัยวะต่่าง ๆ แลี่ะเสียชีวิต่ภายในเวลี่า 
อันรวดเร็ว 

ไข ้ห้ วัดสเปนอุบั ติ่ ข่�นช ่ วงปลี่ายป ี  2460 เ ม่� อ 
สงครามโลี่กครั�งที� 1 ใกลี่้ยุติ่ เริ�มมีการระบาดของเช่�อไวรัส 
ในกองทัพื่ชาติ่ต่่าง ๆ ที�เข้าร่วมสงคราม แต่่ในเวลี่านั�นมีคำาสั�ง
ให้้ปิดข่าวเน่�องจัากเกรงว่าห้ากข่าวนี�เผู้ยแพื่ร่ออกไปจัะเป็นการ
ทำาลี่ายขวัญกำาลัี่งใจัประชาชน รวมทั�งเห้ล่ี่าทห้าร แลี่ะอาจัเป็น 
การเผู้ยจุัดอ่อนให้้ฝ่ึายต่รงข้ามร้้ สเปนที�วางตั่วเป็นกลี่างไม่ได้
เข้าร่วมสงครามจ่ังออกมาประกาศเกี�ยวกับโรคระบาดนี�  
จันเข้าใจักันว่า สเปนเป็นต่้นต่อการระบาดแลี่ะเป็นที�มาของ 
ช่�อโรคว่า “ไข้หวัดิสเปนิ” แต่่ด้เห้ม่อนการเปิดเผู้ยดังกลี่่าว 
จัะสายเกินไป เม่�อเช่�อไวรัสได้แพื่ร่กระจัายไปทั�วโลี่ก ส่วนห้น่�ง 

มาจัากเห้ลี่่าทห้ารที�ต่ิดเช่�อแลี่ะเดินทางกลัี่บประเทศ เพื่ราะ 
การปิดข่าวทำาให้้โรคระบาดนี�กลี่ายเป็นมหั้นต่ภยัร้ายคร่าชวีติ่
ผู้้้คนไปถ่ง 50 ล้ี่านคน ห้ร่อ 1 ใน 3 ของประชากรโลี่กเวลี่านั�น 
ซึ่่�งมากกว่าผู้้้เสียชีวิต่ในสงครามโลี่กครั�งที� 1 แม้ว่าตั่วเลี่ข 
ที�แท้จัริงอาจัส้งถ่ง 100 ล้ี่านคน

มาวันนี�ได้เกิดโรคอุบัติ่ให้ม่อย่าง “โควิดิ-19” ห้ากจัะ 
เทียบความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที�เกิดจัากเช่�อไวรัส 
โคโรนาสายพื่ันธีุ์ให้ม่ ยังไม่เทียบเท่าไข้ห้วัดสเปน เพีื่ยงแต่่ม ี
ร้ปแบบการระบาดที�เห้ม่อนกันค่อการแพื่ร่กระจัายไปทั�วโลี่ก

ช่วงปลี่ายปี 2462 การระบาดของไข้ห้วัดสเปนค่อย ๆ 
ลี่ดลี่ง แลี่ะห้ายไปในปลี่ายปี 2463 มีสมมติ่ฐานว่าเม่�อไวรัส 
กลี่ายพัื่นธ์ุีร้ายกาจัถ่งที�สุดแล้ี่ว ความรุนแรงก็ค่อย ๆ ลี่ดน้อยลี่ง 
ประกอบกับภ้มิคุ้มกันของมนุษย์มีวิวัฒนาการข่�นจันสามารถ 
ต่่อต้่านไวรัสในร่างกายได้

ส่วนโควิด-19 จัะมีจัุดจับอย่างไร แลี่ะมนุษย์จัะ 
เอาชนะมันได้ห้ร่อไม่คงต้่องใช้เวลี่า แต่่บทเร่ยนอย�างหนึ�งจาก
ไข้หวดัสเป่น นอกเหนือจากการปิ่ดข�าว นั�นคอื ความป่ระมาท 
การป่ระเมนิสถานการณ์การระบาดต��า โดยท่�ผ้้คนยังคงใช้้ช้ว่ติ 

ตามป่กติ ท�ากิจกรรมและร�วมงานรื�นเริงต�าง ๆ ท�าให้เช้ื้อโรค 

ระบาดรุนแรงข้ึน บทเร่ยนน้่สะท้อนให้เห็นในหลายป่ระเทศึ 
จนน�าไป่ส้�หายนะอย�างท่�คาดไม�ถึง

ท่�มา : กรมป่ระช้าสัมพันธ์
ภาพ : https://www.dailymail.co.uk/

กว่ัา 100 ปิี 
จากไข้หวััดสู้เปินถึึงโควัิด-19
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ได้เปิดอ่านเร่ืองราวการปกครองในอด่ต	 เม่ือ	 114	 ปีท่่แล้ว	 จากหนังสือเทศาภิบาล	 หนังสือท่่รัชกาลท่่	 5	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้กระทรวงมหาดไทยออกได้ต้ังแต่เดือนเมษายน	ร.ศ.	125	(พ.ศ.	2449)	ถึงฉีบบัท่่	8	เดือนพฤศจิกายน	
ร.ศ.	125	(พ.ศ.	2449)	ได้พบเร่ืองท่่น่าสนใจคอื	เร่ือง	“การตั�งด่านตรวจเวลาเกิดโรคท่ีติดกันได้” ซ่ึงได้บอกถึงการต้ังด่านตรวจ	
และกัก	 หรือ	 Quarantine	 ดังเช่นท่่จังหวัด	 อ�าเภอ	 ด�าเนินการกันอยู่ในปัจจุบัน	 เลยขอเอาเผยแพร่ให้ทราบเร่ืองราวท่่เราได้	
ท�ากันอยู่	ม่การด�าเนินการมาแต่ในอด่ตแล้ว.

 การ Quarantine ในอดีีต
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จากเทศาภิบาล (วารสารของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เล่ม 2 แผ่นท่ี 8 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน รศ 125 (พ.ศ.2449)



“สวัสด่ค่ะ	 ม่ผู้บริจาคอวัยวะตอนน่้อยู่ในสภาวะสมอง	
ตาย	 และทางญาติเซ็นเอกสารยินยอมในการบริจาคอวัยวะ	
ให้เร่ยบร้อยแล้วค่ะ”	 พยาบาลกล่าว	 แล้วแจ้งรายละเอ่ยด	
ส่วนตัว	 สาเหตุการเส่ยช่วิต	 ซึ่งเมื่อทางเจ ้าหน้าท่่ของ	
ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยรับทราบ	ก็ได้ประสานงาน	
ไปทางท่มแพทย์	และแจ้งให้ทางพยาบาลสาวเตร่ยมห้องผ่าตัด	
ไว้ด้วย

“สวัสด่ครับ	 ผมหมอสมภพและท่มงาน	 จะมาผ่าตัด	
ขอรบัอวยัวะของผู้บรจิาคช่ือคณุพล	ช่วยน�าทางไปท่ห้่องผ่าตัด	
ด้วยครับ”	 คุณหมอสมภพและท่มแพทย์อ่ก	 5	 คน	 พร้อมชุด	
อุปกรณ์	น�้ายา	และเครื่องมือพิเศษ	เดินตามพยาบาลสาวไปท่่
ห้องผ่าตัดด้วยความรวดเร็ว	

“ทางวิสัญญ่แพทย์ได้น�าร่างของผู้บริจาคอวัยวะอยู่ท่่	
ห้องผ่าตัดแล้วค่ะ”	 พยาบาลพูดแล้วมองไปท่่ร่างของคุณพล	
ซึ่งอยู่บนเต่ยงผ่าตัด	พร้อมท่อช่วยหายใจท่่ยังไม่ถูกถอดออก	

“สาธุ	 เจตนารมณ์ของผู้บริจาคก�าลังจะบังเกิดข้ึนแล้ว	
แม้นร่างกายท่่ส้ินลมก็ยังสร้างประโยชน์ต่อเพ่ือนมนุษย์ได้อ่ก	
ด่กว่าผม	 ท่่ยังไม่รู้ต้องเป็นวิญญาณเร่ร่อนแบบน่้ไปอ่กนาน	
เท่าไหร่	นายนิรบาลก็หายตัวไป	ผมไม่รู้ต้องท�าอย่างไรด่”	นัท
ตอนน้่อยู ่ ในห ้องผ ่าตัด	 เกิดความรู ้ สึกท ้อแท้ ท่่ตนเอง	
ไม่สามารถเข้าร่างตนได้

“ผมได้เตร่ยมตัวก่อนตาย	 สะสมเสบ่ยงบุญ	 ไม่สะสม	
เสบ่ยงกรรม	 คุณก็ช่วยผมไว้มาก	 ไม่ให้แม่ผมสร้างต�าหนิบุญ	
ผมอนุโมทนาบุญเช ่นกัน”	 พลลูกนางอ ้อม	 ซึ่ งตอนน่	้
อยู่ในห้องผ่าตัดกับนัท	ได้มายืนดูท่มแพทย์ท�าการผ่าตัด	

“ชือ่	-	นามสกลุ	ท่ข้่อมอื	ตรงกบัเอกสารบนัทึกการตรวจ
วนิิจฉียัสมองตาย	มแ่พทย์	3	คน	ยืนยันถูกต้อง	ใบยินยอมจาก
ญาติครบถ้วน	 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและหมู ่เลือด	
ครบถ้วนสมบูรณ์	ท่มแพทย์ทุกท่านพร้อมไหมครับ”	คุณหมอ
สมภพได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลเพื่อแน่ใจว่าผ่าตัด	
ไม่ผิดคน

“พร้อมครับ	/	พร้อมค่ะ”	เส่ยงตอบรับจากท่มแพทย์
“ส�าหรับภารกิจวันน้่	 เมื่อผ่าตัดเอาอวัยวะออกมาแล้ว	

ผมจะแบ่งเป็น	3	สายงานนะครบั	ผมจะน�าตับไปปลูกถ่ายให้แก่
ผู้ขอรับบริจาคอวัยวะท่่โรงพยาบาลศิริราช	ม่เวลา	12	ชั่วโมง	
ส�าหรับคุณหมอพรศักดิ�	 ให้น�าอวัยวะหัวใจไปปลูกถ่ายท่่	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ซึ่งม่เวลาแค่	4	ชั่วโมง	ให้แบ่งท่มกัน	
ไปได้เลย	ส่วนอวยัวะท่่เหลือผมให้คณุโจ้น�ากระติกท่่ใส่อวยัวะ
ท่่เหลือน�าไปท่ศ่นูย์บรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย	ถ้าเข้าใจแล้ว	
ขอให้ลงมือผ่าตัดทันท่”	 คุณหมอสมภพกล่าวเสร็จก็เดินไป	
ตรงโต�ะท่่วางเครื่องมือแพทย์

“เราจะเปิดช่องหน้าท้องผ่าออกไปถึงอก	 ขอม่ดผ่าตัด	
ด้วย”	 คุณหมอสมภพเมื่อกร่ดม่ดลงไปท่่ช่องหน้าท้องถึงอก		
ได้ท�าการส�ารวจอวยัวะภายในว่ามค่วามผิดปกติหรอืไม่	ซึง่หาก
ม่เชื้อมะเร็งก็ไม่สามารถน�ามาปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้อื่นได้

“ว้าว	!	อวยัวะสมบรูณ์มาก	การสูบฉีด่เลือดมาหล่อเล้่ยง	
อวัยวะเหมือนกับคนยังม่ช่วิตอยู่	แสดงว่าญาติตัดสินใจท่่มอบ
อวัยวะให้ในขณะท่่หัวใจยังเต้นอยู่	 แบบน่้ผู้ขอรับอวัยวะก็ได้	
อวัยวะท่่แข็งแรงสมบูรณ์”	 คุณหมอได้กล่าวขอบคุณญาติ	
ท่่ตัดสินใจบริจาคอวัยวะแม้หัวใจยังเต้น

“คณุหมอพรศกัดิ�ช่วยเลาะและคล้องหลอดเลือดส�าคญั
เตร่ยมไว้	 และเตร่ยมแช่เย็นอวัยวะ	 โดยใส่ท่อไว้ในเส้นเลือด	
ต่าง	 ๆ	 และเตร่ยมน�้ายาถนอมอวัยวะให้ด้วยครับ”	 คุณหมอ	
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โดย	นายณัฐพงษ์	นัท	ซิต้่	ล่เลิศชายมนตร่

ชีวิตใหม่ที่สภากาชาดไทย ตอนท่่	3
ศรัทธาท่ีแรงกล้า... 
สร้างปาฏิิหาริย์ได้เสมอ 

เ ล่าเร่ือง/เที่ยวไปกับกาชาด



สมภพหันไปพูดกับคุณหมอพรศักดิ�	 ซึ่งเป็นแพทย์มือท่่	 2		
โดยข้ันตอนน่้ได้ใช้น�้ายาล้างเลือดท่่อยู่ในตัวอวัยวะน้ันออก	
ให้มากท่่สุด	 แทนท่่ด้วยน�า้ยาท่เ่ตรย่มมาเพือ่ให้สภาพของเซลล์
และอวัยวะน้ัน	ๆ	คงสภาพอยู่ได้ด่

“พวกเรา	ตอนน้่ช่วงส�าคญั	ให้	clamp	aorta	และหยุด	
เครื่องช่วยหายใจ	 ตอนน้่เวลา	 09.00	 น.	 พอด่	 บันทึกเวลา
ด้วย”	 คุณหมอสมภพหันหน้ามาบอกกับท่มแพทย์	 โดยช่วงน้่
ยังเป็นช่วงท่่อวัยวะยงัม่เลือดเล้่ยงอยู่	อณุหภมูขิองอวยัวะน้ัน	ๆ 	
ก็ยังเป็นอุณหภูมิร่างกาย	

“ทุกคนพร้อมนะ	เราจะเปิดเส้นเลือดโปะเลย	ใส่น�า้เกลือ
แช่แข็งโปะเลย”	 คุณหมอสมภพให้สัญญาณเพื่อให้ท่มแพทย	์
ใส่	slush	ice	ในช่องหน้าอก	/	ช่องท้อง	เป็นการขับเลือดทุกหยด
ของผู้บริจาคออกจากร่างกาย	 และถูกแทนท่่ด้วยน�้ายาท่่	
ท�าหน้าท่่รักษาอวัยวะแทนเส้นเลือด	 โดยตอนน่้อุณหภูมิของ	
ผู้บรจิาคจะปรบัลดอย่างรวดเรว็จนอยู่ท่	่0	องศา	น�า้ยาท้ังหมด	
ก็จะเข้าไปแทนท่่เซลล์ต่าง	ๆ	ในอวัยวะ	ทันท่

“ขอกรรไกร	 ม่ดผ่าตัดด้วย	 เราจะเร่ิมตัดอวัยวะตับ
ก่อน”	คณุหมอสมภพใช้กรรไกรตัดไปท่่เส้นเลือดด�าใหญ่	2	จดุ		
จากน้ันก็ตัดเส้นเลือดด�าจากช่องท้อง	 แล้วก็เส้นเลือดแดง	
และสุดท้ายก็ตัดท่อน�า้ด่	แล้วถึงสามารถน�าตับออกมาจากร่าง	
ผู้บริจาคได้

“ดิฉัีนจะน�า	 ตับ	 ไปบรรจุถุงพลาสติกให้ค่ะ”	 คุณโจ	้
พยาบาลท่มแพทย์ผ่าตัด	 ใช้ถุงเย็นบรรจุถึง	 3	 ชั้น	 แล้วเข่ยน	
รายละเอ่ยดของเจ้าของอวัยวะไว้ข้างถุง	 แล้วน�าใส่กระติก	
ท่่เตร่ยมไว้

“ผมจะน�าอวัยวะ	 หัวใจ	 ล้ินหัวใจ	 ปอดสองข้าง	 ไต	
สองข้าง	ดวงตา	และสุดท้ายค่อยเลาะเอาผิวหนังออกมา	ช่วย
หยิบค่มถ ่างเส ้นเลือดด้วย	 ไม ่อยากให้อวัยวะบอบช�้า		
คณุหมอพรศกัดิ�ช่วยซบัเลือดจากช่องอกด้วยครบั	ผมจะเริม่น�า	
หัวใจออกแล้ว	 ค่อย	 ๆ	 นะครับ	 หัวใจเป็นอวัยวะท่่อ่อนแอ		
คณุหมอพรศกัดิ�ให้ดึงเส้นเลือดท่ติ่ดช่องออกให้ห่างอก่นิดครบั	
ส�าเร็จ	 ๆ	 ได้หัวใจออกมาแล้ว”	 คุณหมอสมภพวางหัวใจ	
ไว้บนภาชนะ	 แล้วคุณหมอพรศักดิ�ร่บน�าบรรจุใส่ถุงเย็นทันท่	
พร้อมให้คุณโจ้พยาบาลท่มแพทย์บันทึกรายละเอ่ยด	 แล้วน�า
ใส่กระติกไว้	ท่มแพทย์ได้ผ่าตัดเอาอวัยวะและเน้ือเย่ือออกมา
จนครบตามความประสงค์ของผู้บริจาค	

“ดูซิ	 แม้ร่างกายจะส้ินช่พ	 เพ่ยง	 1	 คน	 แต่อวัยวะ	
ก�าลังจะสร้างช่วิตใหม่อ่กหลายคน”	 จริง	 ๆ	 แล้วความตาย	
เป็นเรื่องธรรมดา	 แต่การได้ใช้ช่วิตอยู่อย่างม่คุณค่าเป็นเรื่อง	
อัศจรรย์	

“เจตนารมณ์ของคุณสมบูรณ์แล้วนะครับ	 ผมขอ	
อนุโมทนาบุญกับคุณพลอ่กคร้ัง”	 นัทพูดพร้อมคิดในใจว่า	
หากเขากลับไปม่ช่วิตใหม่จะสะสมเสบ่ยงบุญเช่นกัน	

“ยังครับ	ตอนน้่ยังไม่ใช่ส่ิงท่่ผมปรารถนา	ผมอยากเห็น
อวัยวะของผมได้น�าไปใช้ประโยชน์จริง	 ๆ	 อยากเห็นผู้ขอรับ	
อวัยวะม่ช่วิตท่่ด่ข้ึน	 และหลังช่วิตใหม่ของพวกเขาได้ท�าคุณ	
ให้แก่สังคมและประเทศชาติ	 มันคือส่ิงท่่ผมปิติในบุญ	 คุณยัง	
โชคด่ท่่ได้สัมผัสช่วิตหลังความตาย	 หากคุณได้กลับเข้าร่าง	
โปรดน�าเรื่องราวน้่บอกทุกคนว่าบุญอันย่ิงใหญ่มันอยู่ในตัว	
ของตนเอง”	 พลพูดจบก็หันไปดูร่างของเขาท่่ก�าลังจะถูกเย็บ	
ปิดบาดแผลผ่าตัด	

“ให้คุณหมอพรศักดิ� ดูดซับเลือดในช่องท้องและ	
ทรวงอก	 ให้บาดแผลเย็บปิดแผล	 โดยการเย็บผิวหนังเพ่ยง	
อย่างเด่ยว	โดยเย็บแบบ	in-out	น�า้จะไม่ซมึออกภายนอก	และ
ไม่ท�าให้เส่ยรูปร่าง”	 คุณหมอสมภพพูดกับคุณหมอพรศักดิ�	
เสร็จแล้วก็มองไปท่่เวลาซึ่งตอนน้่เป็นเวลา	11.30	น.

“วันน้่ผมขอขอบคุณท่มแพทย์ทุกท่านด้วยนะครับ		
ท่่ท�าให้วันน่้การผ่าตัดเอาอวัยวะออกมาประสบความส�าเร็จ	
อย่างมาก	อวยัวะท่ไ่ด้รบัสมบรูณ์และแข็งแรง	เราใช้เวลาผ่าตัด	
สองชั่วโมงครึ่ง	 ตอนน้่ท่มเราจะพักไม่ได้เพราะหลักการคือว่า	
ถ้าเราน�าอวัยวะออกไปสู่ผู้รับบริจาค	เราก็จะรักษาสภาพของ	
เซลล์อวัยวะน้ัน	 ๆ	 ให้คงสภาพอยู่ให้สมบูรณ์ท่่สุด	 การศึกษา	
พบว่าถ้าอวยัวะส่วนท่เ่ป็นตับสามารถรอได้	ภายใน	12	ชัว่โมง	
หัวใจ	 4	 ชั่วโมง	 ยังถือว่าด่อยู่	 ถ้านานเกินกว่าน่้การบาดเจ็บ
ของเซลล์	 หรือการย่อยสลายของเซลล์ก็จะมาก	 ดังน้ันขอให	้
คุณหมอพรศักดิ�กับคุณโจ้น�าท่มแพทย์ท่่เหลือแบ่งสายตามท่่	
ผมแจ้งข้างต้น	 และด�าเนินการทันท่นะครับ”	 คุณหมอสมภพ	
พูด	แล้วพาท่มแพทย์ออกจากห้องผ่าตัดโดยเร็ว

(ติดตามต่อฉบับหน้า)
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สมทบการก่อสร้างและจัดซ่�อเคร่่องม่อเคร่่องใช้ทางการแพทย์
ให้อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

-	นางสาวเกรซ		ล่สวัสดิ�ตระกูล		 	 	 	 8,000,000.00	 บาท
-	นางวิมลรัตน์		ชินเวชกิจมงคล		 	 	 	 1,000,000.00	 บาท
-	นางสาวชญธร		อัฑฒ์รุจ	 	 	 	 	 1,000,000.00	 บาท
-	เภสัชกรเอก		เวสโกสิทธิ�	 	 	 	 		 		600,000.00	 บาท

โครงการกองทุนอาคาร ส.ธ. เพ่่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
-	นางสาวยุวด่		ชันซ่ือ		 	 	 	 	 5,000,000.00	 บาท
-	บริษัท	ด่แทค	ไตรเน็ต	จ�ากัด	(ส�านักงานใหญ่)	 	 	 		864,384.00	 บาท
-	นายสุเวทย์		และนางวันเพ็ญ		ธ่รวชิรกุล	 	 	 		750,000.00	 บาท

สมทบสร้างและซ่�อเคร่่องม่อแพทย์ให้อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   

-	นายสุเวทย์	และนางวันเพ็ญ	ธ่รวชิรกุล		 	 								100,000,000.00	 บาท
-	นางสุมล	จงเจริญ	 	 	 	 	 	 10,000,000.00		บาท
-	มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิง	รสลิน	คัคณางค์ฯ	 	 	 		5,000,000.00		บาท
-	มูลนิธิก�าธร	-	มาล่	พูนศักดิ�อุดมสิน	 	 	 	 		3,000,000.00	 บาท	
-	บริษัท	ไอ.ซ่.ซ่.	อินเตอร์เนช่ันแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	 					 		2,000,000.00	 บาท

บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ
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-	คุณสาลิน่	คุวานันท์			 	 	 	 	 1,500,000.00		 บาท
-	พันเอก	วรานนท์	โกมุท	 	 	 	 	 1,200,000.00	 บาท
-	นางสาวปว่ณา	หมดราศ่	 	 	 	 	 1,039,625.00	 บาท
-	นางทว่นุช	จ่างตระกูล	 	 	 	 	 1,000,000.00	 บาท
-	นายณกรณ์	อุดมผล	 	 	 	 	 	 1,000,000.00	 บาท
-	นายนิคม	หมดราศ่	 	 	 	 	 	 1,000,000.00	 บาท
-	นางบุญงาม	วงศ์ระว่กุล	 	 	 	 	 1,000,000.00	 บาท
-	บริษัท	นิว	ไลฟ์เมด	จ�ากัด	 	 	 	 	 1,000,000.00	 บาท
-	นายดิสสกร	กุนธร	 	 	 	 	 	 1,000,000.00	 บาท
-	เภสัชกรหญิงอังกาบ	เวสโกสิทธิ�	 	 	 	 			600,000.00	 บาท
-	คุณณัษฐา	ประโมจน่ย์	 	 	 	 	 			500,000.00	 บาท
-	นางกัลยา	โกกนุทราภรณ์	 	 	 	 														500,000.00	 บาท

สมทบทุน “กองทุนปรีดี - พูนศุข พนมยงค์”
  - นางสาวสุดา	พนมยงค์	และนางดุษฎ่	บุญทัศนกุล	 	 1,000,000.00	 บาท

สมทบทุน “สรนันท์ พรรณเชษฐ์ และบุตร”
-	นายสุรนันท์	พรรณเชษฐ์		 	 	 	 				500,500.00	 บาท
-	นายพัฒนพันธ์ุ	พรรณเชษฐ์	 	 	 	 				500,500.00	 บาท

บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ



ใบสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารสนองโอฐ
นิตยสารเพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทย

ช่ือ

ท่ีอยู่
สมาชิก อุปถัมภ ์  หมายถึง 
สมาชิกสมัครอุปถัมภ์ให้ผู ้ อ่ืน	
แล้วให้ผู้จัดท�านิตยสารฯ	ส่งไป
ตามช่ือและท่่อยู่ของผู้ท่่สมาชิก
อุปถัมภ์สมัครให้

ส่ังจ่ายในนาม : “สภากาชาดไทย” ท่่อยู่	 1873	 ถนนพระราม	 4	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 10330	 (ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร	
ตึกประสงค์	พานิชภักด่)	

ใบน�าฝาก  โดยเงินโอนผ่านบัญช่	ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ีบัญชี 045-2-00423-6 
ส่งหลักฐานการโอนเงิน	พร้อมชื่อ	ท่่อยู่	มาท่่อ่เมล	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

ธนาณัติส่ังจ่ายไปรษณีย์จุฬาลงกรณ์

เช็ค

ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์

อัตราค่าสมาชิก (รวมค่าจัดส่ง) ช�าระค่าสมัครโดย

โทรศัพท์

นามสกุล

บทบรรณาธิการ
สวัสด่ค่ะ	ท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ	ผ่านช่วงวิกฤตสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	กันมาได้สักระยะหน่ึงแล้ว	แม้ประเทศไทย	

เราจะถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศท่่ม่การสาธารณสุขด่	ดูแลประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19	ให้รอดปลอดภัยได้ด่เป็นล�าดับ	
ต้น	ๆ	ของโลก	แต่เราก็ยังประมาท	ปล่อยปละ	ละเว้นระเบ่ยบวินัยในการป้องกันตนเองไม่ได้นะคะ	เรายังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย	
ทุกคร้ังก่อนออกจากบ้าน	ต้องล้างมือบ่อย	ๆ	ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่	รอเวลาท่่ได้วัคซ่นเม่ือไหร่	ค่อยคลายล็อกตัวเองจริง	ๆ	

ในขณะท่่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	 เพ่ิมตัวเลขผู้ป่วย	 ผู้เส่ยช่วิตอย่างต่อเน่ืองนับแต่เร่ิมระบาด	 สภากาชาดไทย	
ก็ไม่เคยน่ิงเฉีย	 นอกจากจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	 ให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มท่่	 ซ่ึงเป็นภารกิจท่่เก่่ยวข้องโดยตรงแล้ว		
ยังช่วยเหลือประชาชนท่่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	 ในด้านอ่ืน	 ๆ	 ด้วย	 อาทิ	 การมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า	 10	 ล้านช้ิน	 ส�าหรับ	
ป้องกนัการแพร่ระบาดและการตดิเช้ือแก่ประชาชน	มอบชดุธารน�า้ใจกู้ช่วติฝ่่าวกิฤตโควดิ-19	ส�าหรบัประชาชนท่ต้่องกกัตนเอง	ประมาณ 
30,512 ชุด เปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และอ่่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เปิดรับบริจาคเงินเพ่่อน�ามาใช้ในการจัดซ่�ออุปกรณ ์
ทางการแพทย์ ก็ด�าเนินการอย่างต่อเน่่อง

 ท่ีส�าคัญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเด่อดร้อนของราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั�ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการ 
สภากาชาดไทย” ขึ�น เพ่่อด�าเนินการแจกจ่ายอาหารปรุงสุก สด ใหม่ และสะอาดให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบได้รับประทาน 
เพ่่อบรรเทาความเด่อดร้อนในเบ่�องต้น ซ่ึงจัดตั�งและด�าเนนิการไปใน 5 พ่�นท่ี ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร 
สระแก้ว นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และขอนแก่น ยังความปลาบปล่�มใจแก่พสกนิกรอย่างหาท่ีสุดมิได้ 
ท่ีได้รับข้าวกล่องพระราชทาน

 กองบรรณาธิการ นิตยสารสนองโอฐฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เราทุกคนจะยังคงร่วมม่อ 
ร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อต้าน ตั�งรับ และป้องกันโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน  จนกว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย 
มีวัคซีนออกมาป้องกันรักษานะคะ



โดย	พงษ์ศิริ	สุวรรณเสถ่ยร

ภาพจาก : กรมแผนท่ีทหาร

าพในอดีตภ

หอพัักคนป่่วย
ตึึกวชิิรุุณหิศ 
เตึียงจะมีีมีุ �ง
ไว�สำำ�หรุับก�ง 

เน่องจ�กตึึกสำมีัยนั�น
ไมี่มีีมีุ �งลวด

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