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พระบาทสมเด็จพระปีรเมนทรรามาธ์ิบดีศรีสินทรมหาวชัิราลงกรณ์ มหิศรภููมิพลราชัวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชั 
สยามินทราธ์ิเบศรราชัวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชัิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พรั้ะบรั้มื่รั้าช้ปถ้มื่ภักสภัากาชาด็ไทย

คณ์ะกรรมการสภูากาชัาดไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ� พระบรมราชัินีนาถ พระบรมราชัชันนีพันปีีหลวง

สภัานิายิกาสภัากาชาด็ไทย
สมเด็จพระกนิษ์ฐาธ์ิราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชัสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธ์ร มหาวชัิรลงกรณ์วรราชัภัูกดี 

สิริกิจการิณ์ีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณ์ากรปีิยชัาติ สยามบรมราชักุมารี
อุปนิายิกาผู้้้อำานิวยการั้สภัากาชาด็ไทย

ศาสต่รั้าจารั้ย์ ด็รั้.อุกฤษ มื่งคลนิาวินิ นิายพารั้ณ อิศรั้เสนิา ณ อยุธยา 
ศาสต่รั้าจารั้ย์สรั้รั้เสริั้ญ ไกรั้จิต่ติ่  นิายแผู้นิ วรั้รั้ณเมื่ธี    
ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์วิศิษฏ์ิ สิต่ปรีั้ชา ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์จร้ั้ส สุวรั้รั้ณเวลา      
ด็รั้.อภิัช้ย จ้นิทรั้เสนิ ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์วงศ์กุลพ้ทธ์ สนิิทวงศ์ ณ อยุธยา    
นิายวิทยา เวชชาชีวะ             นิายบ้ณฑ้์รั้ ลำ�าซีำา 
ด็รั้.ปรั้ะสารั้ ไต่รั้ร้ั้ต่น์ิวรั้กุล ศาสต่รั้าจารั้ย์ ด็รั้.ไพร้ั้ช ธ้ชยพงษ์ 
ด็รั้.กฤษณพงศ์ กีรั้ติ่กรั้ ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ ด็รั้.คุณห้ญิงสุชาด็า กีรั้ะน้ินิทน์ิ
พลเอก สุรั้ยุทธ์ จุลานินิท์ ศาสต่รั้าจารั้ย์เกียรั้ติ่คุณ นิายแพทย์พรั้ช้ย มื่าต้่งคสมื่บ้ติ่            
นิายเต่ช บุนินิาค นิายสวนิิต่ คงสิริั้
ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์ภิัรั้มื่ย์ กมื่ลร้ั้ต่นิกุล รั้องศาสต่รั้าจารั้ย์ ด็รั้.บุญสมื่ เลิศหิ้ร้ั้ญวงศ์
นิายยอด็เยี�ยมื่ เทพธรั้านินิท์ นิายฮารั้าลด์็ ลิงค์
คุณห้ญิงชฎา ว้ฒนิศิริั้ธรั้รั้มื่ นิายกลินิท์ สารั้สินิ
นิางกอบกาญจน์ิ ว้ฒนิวรั้างก้รั้ กรั้รั้มื่การั้สภัากาชาด็ ผู้้้แทนิภัาค 12 ภัาค     
  

คณ์ะกรรมการบริหารสภูากาชัาดไทย
สมเด็จพระกนิษ์ฐาธ์ิราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามบรมราชักุมารี

อุปนิายิกาผู้้้อำานิวยการั้สภัากาชาด็ไทย
นิายแผู้นิ วรั้รั้ณเมื่ธี คุณห้ญิงชฎา ว้ฒนิศิริั้ธรั้รั้มื่ ด็รั้.ปรั้ะสารั้ ไต่รั้ร้ั้ต่น์ิวรั้กุล 
ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ ด็รั้.คุณห้ญิงสุชาด็า กีรั้ะน้ินิทน์ิ  ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์วิศิษฏ์ิ สิต่ปรีั้ชา ด็รั้.อภิัช้ย จ้นิทรั้เสนิ
ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์วงศ์กุลพ้ทธ์ สนิิทวงศ์ ณ อยุธยา นิายวิทยา เวชชาชีวะ

คณ์ะกรรมการจัดการ
เลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย
นิายแผู้นิ วรั้รั้ณเมื่ธี

เหรัญญิกสภูากาชัาดไทย
คุณห้ญิงชฎา ว้ฒนิศิริั้ธรั้รั้มื่

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย ฝ่ายบริหาร 
นิายเต่ช บุนินิาค

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์์
นิายสวนิิต่ คงสิริั้

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย 
และผู้อ�านวยการสถานเสาวภูา 
ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์วิศิษฎ์ สิต่ปรีั้ชา

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย 
และผู้รักษ์าการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานกลาง 
ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์ศ้กดิ็�ช้ย ลิ�มื่ทองกุล

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง 
นิายปรั้ะวิทย์ คล่องว้ฒนิกิจ

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย ฝ่ายบุคลากร  
นิายจำานิง แสงมื่ห้าช้ย

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย 
ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์ช้ยเวช นุิชปรั้ะย้รั้

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย   
นิายแพทย์พินิิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่ัวยเหรัญญิกสภูากาชัาดไทย

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย ฝ่ายการแพทย์ 
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์์  
ศาสต่รั้าจารั้ย์ นิายแพทย์สุทธิพงศ์ ว้ชรั้สินิธุ

ผู้ช่ัวยเลขาธิ์การสภูากาชัาดไทย และผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชัเทวี ณ์ ศรีราชัา  
รั้องศาสต่รั้าจารั้ย์ นิายแพทย์โศภัณ นิภัาธรั้

นิายสุพงษ์ ลิ�มื่พานิิช
ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชัาด  

ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และปีระชัานามัยพิทักษ์์ 
พลโท นิายแพทย์อำานิาจ บาลี

ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชัาด 
นิางสุน้ินิทา ศรั้อนุิสินิ

ศาสต่รั้าจารั้ย์กิต่ติ่คุณ นิายแพทย์ด็ำารั้ง เห้รีั้ยญปรั้ะย้รั้
ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร   
นิางนินิทิยา แก้วเกตุ่

ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้
นิายขรั้รั้ค์ ปรั้ะจวบเห้มื่าะ

นิายช้ยว้ฒน์ิ อุท้ยวรั้รั้ณ์
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารความเส่ียงและควบคุมภูายใน

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
นิางขนิิษฐา ห้งสปรั้ะภัาส

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชัาด  
นิายกฤษฎา บุญรั้าช

นิางสุภัาภัรั้ณ์ อ้งช้ยสุขศิริั้
ผู้อ�านวยการศูนย์เวชัศาสตร์ฟ้�นฟู

ผู้อ�านวยการกลุ่มงานกลยุทธ์์องค์กร 
นิางสาวพรั้รั้ณพรั้ คงยิ�งยง

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย
นิางสาวสรีั้ร้ั้ช แข่งจ้นิดี็

ศาสต่รั้าจารั้ย์ นิายแพทย์เสก อ้กษรั้านุิเครั้าะห์้
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ�านวยการศูนย์ดวงตาสภูากาชัาดไทย
ผู้้้ช่วยศาสต่รั้าจารั้ย์ แพทย์ห้ญิงลลิด็า ปริั้ยกนิก

ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภูากาชัาดไทย
นิายแพทย์วิศิษฏ์ิ ฐิต่ว้ฒน์ิ

นิายบุญร้ั้กษ์ สร้ั้คคานินิท์
รักษ์าการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักโภูชันาการ สวนจิตรลดา

ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมปีฐมพยาบาลและสุขภูาพอนามัย
ผู้้้ช่วยศาสต่รั้าจารั้ย์ศิริั้พรั้ พุทธร้ั้งษี

ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สิน
นิางสาวสุวรั้รั้ณา แสงอรุั้ณศิริั้

นิางบ้งอรั้ศรีั้ ร้ั้กธรั้รั้มื่
รักษ์าการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์

ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ
นิายอนุิว้ฒน์ิ จงยินิดี็

ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารระบบกายภูาพ
นิายชินิเทพ เพ็ญชาติ่

ผู้้้ช่วยศาสต่รั้าจารั้ย์ แพทย์ห้ญิงยุวรีั้ย์ พิชิต่โชค
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สมเด็จพระกนิษ์ฐาธ์ิราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามบรมราชักุมารี
อุปนิายิกาผู้้้อำานิวยการั้สภัากาชาด็ไทย

ทรงพระกรุณ์าโปีรดเกล้าฯ พระราชัทานเงินท่ีมีผู้ทูลเกล้าฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชักุศลบ�ารุงสภูากาชัาดไทย และใชั้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภูากาชัาดไทย

พระมหากรุณาธิคุณ

รายละ 5,946,200.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - การั้ไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิต่แห่้งปรั้ะเทศไทย (สำาน้ิกงานิให้ญ่)
รายละ 5,022,765.75 บาท จ�านวน 1 ราย  - บริั้ษ้ท อีซีี� บาย จำาก้ด็ (มื่ห้าชนิ)
รายละ 5,000,000.00 บาท จ�านวน 2 ราย  - นิางสวนีิย เสต่เสถียรั้ - บริั้ษ้ท โกลด์็ มิื่�นิท์ โปรั้ด้็กส์ จำาก้ด็ 
รายละ 2,800,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - คุณช้ชวาลย์ เจียรั้วนินิท์ 
รายละ 2,500,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - นิางสาวอ้ญชลี บุญทรั้งษีกุล
รายละ 2,200,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - พรั้ะศิริั้ปุญญศิริั้ (ศิริั้ กรั้ะมื่ามื่รั้)
รายละ 2,000,000.00 บาท จ�านวน 3 ราย 

 - คุณเต่่อนิใจ เจียรั้ธนิากุล - นิางสุนิภัา แต่รั้วิจิต่รั้ - ม้ื่ลนิิธิโอสถานุิเครั้าะห์้
รายละ 2,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - นิางสาวดุ็ษฎี โรั้จต่รั้ะการั้     

รายละ 1,500,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - มื่ห้าวิทยาล้ยรั้ามื่คำาแห้ง
รายละ 1,383,012.87 บาท จ�านวน 1 ราย  - กองท้พเร่ั้อ
รายละ 1,200,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - บริั้ษ้ท แกล็กโซีสมิื่ทไคล์นิ (ปรั้ะเทศไทย) จำาก้ด็
รายละ 1,000,000.00 บาท จ�านวน 18 ราย
 - ว้ด็ช้ยมื่งคล (พรั้ะอารั้ามื่ห้ลวง) - สมื่เด็็จพรั้ะว้นิร้ั้ต่ (จุนิท์ พรั้ห้มื่พิท้กษ์) - พลเอก นิพด็ล วรั้รั้ธโนิท้ย
 - คุณห้ญิงชฎา ว้ฒนิศิริั้ธรั้รั้มื่ - ท่านิผู้้้ห้ญิงมื่.รั้.ว.เห้ม่ื่อนิจิต่ ภิัรั้มื่ย์ภ้ักดี็ - นิายวาปิ ภิัรั้มื่ย์ภ้ักดี็
 - นิางพ้ชริั้นิทร์ั้ วงศ์ศิริั้เด็ช - นิางสาวจุฑ์านุิช วงศ์ศิริั้เด็ช  - นิางสาวธ้ญธรั้ วงศ์ศิริั้เด็ช
 - นิางสาววิภัาด็า วงศ์ศิริั้เด็ช - นิางสาวนิภัา ต้่นิพาณิชย์  - นิางสุวรั้รั้ณา วิศาลเร่ั้องเด็ช
 - นิายจอมื่ทร้ั้พย์ โลจายะ - กรั้มื่การั้พ้ฒนิาชุมื่ชนิ  - บริั้ษ้ท รั้าช กรุั้�ป จำาก้ด็ (มื่ห้าชนิ)  

 - บริั้ษ้ท ทีโอเอ เพ้นิท์ (ปรั้ะเทศไทย) จำาก้ด็ (มื่ห้าชนิ)    - บริั้ษ้ท ผู้ลิต่ไฟฟ้า จำาก้ด็ (มื่ห้าชนิ) (สำาน้ิกงานิให้ญ่)
 - บริั้ษ้ท โลห้ะกิจรุ่ั้งเจริั้ญทร้ั้พย์ จำาก้ด็ (สำาน้ิกงานิให้ญ่)
รายละ 949,549.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - บริั้ษ้ท ทร้ั้ คอร์ั้ปอเรั้ช้�นิ จำาก้ด็ (มื่ห้าชนิ)
รายละ 800,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย  - นิางสาวจ้ กรั้อุไรั้ว้ฒนิา
รายละ 650,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย - นิางล้ด็ด็า ฉ้ต่รั้ฉลวย
รายละ 640,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย - นิางสาวศิริั้ร้ั้ต่น์ิ อุษณกรั้กุล
รายละ 600,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย - นิางวิภัา ร้ั้ต่นิเมื่ธานินิท์
รายละ 500,000.00 บาท จ�านวน 14 ราย
 - คุณแจ๋ว ภ้ัสนิาคมื่ - คุณสุรั้พงษ์ ภ้ัสนิาคมื่ - นิายแพทย์ปรั้ะเสริั้ฐ ไต่รั้ร้ั้ต่น์ิวรั้กุล
 - นิางจ้รีั้ ศานิติ่วงษ์การั้ - นิางสาวด็ารั้าร้ั้ต่น์ิ ช้ศรีั้ - ผู้้้ช่วยศาสต่รั้าจารั้ย์วนิิด็า นิาคว้ชรั้ะ
 - นิายนิภัสิทธิ� อภิัปุญญา - นิางกิมื่ไล้ ยอด็วานิิช - พรั้ะพรั้ห้มื่มื่งคล วิ. (ห้ลวงป่้ทอง สิริั้มื่งฺคโล)
 - บริั้ษ้ท โคช้นิ (ปรั้ะเทศไทย) จำาก้ด็ (สำาน้ิกงานิให้ญ่) - นิายทรั้งช้ย ศานิติ่วงษ์การั้   
 - นิายสุเวทย์ ธีรั้วชิรั้กุล - บริั้ษ้ท แอด็วานิซ์ี ไวร์ั้เลส เน็ิทเวอร์ั้ค จำาก้ด็ (สำาน้ิกงานิให้ญ่) 
 - บริั้ษ้ท อาชาฮี บรั้าส-ร็ั้อด็ จำาก้ด็
รายละ 53,800.00 บาท จ�านวน 1 ราย

- การั้ไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิต่แห่้งปรั้ะเทศไทย  (สำาน้ิกงานิให้ญ่)
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รอบรั้วกาชาด

รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงดุุจใจ ชััย์วานิิชัศิริ ผู้้ �อำำ�นวยก�รศู้นย์บริก�ร 
โลหิิตแห่ิงช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย นิาย์ขรรค์์ ประจวบเหมาะ ผู้้�อำำ�นวยก�รสำ�นักง�นจััดหิ�ร�ยได� 
สภ�ก�ช�ดไทย ประธ�นมู้ลนิธิช่วยคนต�บอำดแหิ่งประเทศูไทยในพระบรมูร�ชิน้ปถััมูภ์ 
และนิาย์ต่อพงศ์ เสลานินิท์ น�ยกสมู�คมูคนต�บอำดแหิ่งประเทศูไทย ร่วมูเปิดโครงก�ร 
“ปิดุตา เปิดุใจ ให้โลหิต” (Bright Blood for Lives) เฉลิมพระเกีีย์รติพระบาทสมเด็ุจ 
พระเจ้าอย่่์หัว เน่ิ�องในิโอกีาสเฉลิมพระชันิมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็ุจพระนิางเจ้าสิริกิีติ� 
พระบรมราชัินิีนิาถ พระบรมราชัชันินิีพันิปีหลวง เนิ่�องในิโอกีาสเฉลิมพระชันิมพรรษา  
88 พรรษา ณ ศู้นย์บริก�รโลหิิตแห่ิงช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย

ก�รจััดโครงก�ร ปิดต� เปิดใจั ใหิ�โลหิิต เป็นอำีกหิน่�งโครงก�ร 

ที �แสดงใหิ�เหิ็นถั่งคว�มูตั �งใจั และคว�มูร่วมูแรงร่วมูใจัขอำงผู้้ �พิก�ร 
ท�งก�รเหิ็น และครอำบครัวทั �วประเทศู ภ�ยใต�ก�รด้แลขอำงมู้ลนิธ ิ

ช่วยคนต�บอำดแห่ิงประเทศูไทย ในพระบรมูร�ชิน้ปถััมูภ์ สมู�คมูคนต�บอำด 

แห่ิงประเทศูไทย และอำงค์กรเครือำข่�ย โดยเชิญชวนใหิ�ผู้้�พิก�รท�งก�รเห็ิน  
และครอำบครัวมู�เป็นผู้้ �ใหิ�ด�วยก�รบริจั�คโลหิิต ระหิว่�งวันที � 24  
กรกฎ�คมู - 12 สิงหิ�คมู 2563 ซึ่่ �งคว�มูร่วมูแรงร่วมูใจัในครั �งนี � 
ได�แปรเปลี�ยนเป็นพลังนำ��ใจัที�ส่งถั่งผู้้�ป่วยที�กำ�ลังรอำคอำยคว�มูช่วยเหิลือำ 

ทั�วประเทศู และเป็นต�นแบบแหิ่งก�รใหิ�ที�ไมู่มูีข�อำจัำ�กัด สำ�หิรับกิจักรรมู 

บริจั�คโลหิิตในโครงก�รดังกล่�วมูีผู้้�พิก�รท�งก�รเหิ็นและครอำบครัว 

ร่วมู บริจั�คโลหิิต 100 คน 

ปิิดตา เปิิดใจ 
บริิจาคโลหิิตเฉลิมพริะเกีียริติฯ
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 เมูื�อำวันที� 7 สิงหิ�คมู 2563 นิาย์แผนิ วรรณเมธีี เลข�ธิก�ร 
สภ�ก�ช�ดไทย เป็นประธ�นแถัลงข่�วก�รจััดทำ� “Mask for Blood 
Hero” ในิโค์รงกีาร Plus One เพิ�มจำานิวนิค์รั�ง เพิ�มโลหิต เพิ�มชัีวิต  

มูอำบเป็นที�ระล่กใหิ�แก่ผู้้�บริจั�คโลหิิต จัำ�นวน 400,000 ชิ�น ระหิว่�งวันที�  
10 สิงหิ�คมู - 31 ตุล�คมู 2563 โดยผู้้�ได�รับหิน��ก�ก Blood Hero 
ต�อำงลงทะเบียนผู้่�น QR Code ณ จัุดบริจั�คโลหิิต เพื�อำเป็นก�รรณรงค ์

เชิญชวนผู้้�บริจั�คโลหิิตร่วมูเป็นส่วนหิน่�งในก�รช่วยเหิลือำผู้้�ป่วย ด�วยก�รเพิ�มู 

จัำ�นวนครั�งขอำงก�รบริจั�คโลหิิต โดยเฉพ�ะผู้้�บริจั�คโลหิิต ปีละ 1 ครั�ง 
ใหิ�บริจั�คเพิ�มูอีำก 1 ครั�ง 

สถั�นก�รณ์ก�รบริจั�คโลหิิตปัจัจัุบัน ยังพบว่� 
ก�รบริจั�คโลหิิตยังไมู่สมูำ��เสมูอำ มูีก�รข�ดแคลนโลหิิต 
บ�งช่วงเวล� ส่งผู้ลกระทบทำ�ใหิ�ปริมู�ณโลหิิตสำ�รอำงคงคลัง
ไมู่เพียงพอำ และในช่วงขอำงก�รระบ�ดขอำงโรค COVID-19 
ก�รบริจั�คโลหิิตลดน�อำยลงมู�ก เนื�อำงจั�กผู้้�บริจั�คโลหิิต 

มีูคว�มูวิตกกังวลในก�รเดินท�งมู�บริจั�คโลหิิต จันเกิดภ�วะ 

วิกฤติโลหิิตข�ดแคลนทั�วประเทศู จ่ังได�จััดแคมูเปญรณรงค์ 

ใหิ�เกิดคว�มูถัี�ในก�รบริจั�คโลหิิตเพิ�มูข่�นเพื�อำช่วยกระตุ�น 

ก�รบริจั�คโลหิิตอำย่�งต่อำเนื�อำง เพิ�มูจัำ�นวนผู้้�บริจั�คโลหิิต  
และคงไว�ซ่ึ่�งผู้้�บริจั�คโลหิิตประจัำ�อำย่�งยั�งยืน โดยได�ประส�น 

หน้้ากาก Blood Hero Limited Edition 
มอบให้ผู้้้บริิจาคโลหิต 

คว�มูร่วมูมูือำจั�กภ�คเอำกชนสนับสนุนก�รผู้ลิตหิน��ก�ก 
Blood Hero เพื�อำมูอำบใหิ�แก่ผู้้�บริจั�คโลหิิต โดยหิน��ก�ก 

ที�ผู้ลิตข่�นมีูคว�มูพิเศูษและมีูคุณค่� เป็น Limited Edition 
ไมู่มีูจัำ�หิน่�ยทั�วไป เนื�อำผู้��ผู้ลิตจั�กเส�นใย Nylon ขน�ดเล็ก 

ระดับ Microfiber มีูคว�มูละเอีำยดส้งทำ�ใหิ�ผู้��มีูคว�มูอ่ำอำนนุ่มู 
กระชับเข��กับร้ปหิน�� มูีคุณสมูบัติช่วยป้อำงกันก�รกระจั�ย 

ขอำงเชื�อำโรค ส�มู�รถัซึ่ักทำ�คว�มูสะอำ�ด และนำ�กลับมู� 
ใช�ซึ่ำ��ได�
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นิาย์แพทย์์ประพนิธี์ ตั �งศรีเกีีย์รติกีุล ผู้้ �ช่วยรัฐมูนตรีประจัำ�สำ�นักน�ยกรัฐมูนตรี เป็นประธ�นพิธีีมอบ 
ประกีาศนีิย์บัตรแก่ีอาสาสมัค์รองค์์กีรภาค์ประชัาสังค์มที�ผ่านิกีารอบรมและรับรองสมรรถนิะหลักีส่ตร “กีารป้องกัีนิ ส่งต่อ 
และดุ่แลดุ้านิเอชัไอวี” รุ่นิที� 1 ภ�ยใต�โค์รงกีาร USAID Community Partnership (ENGAGE) ณ โรงแรมูเรเนซึ่อำงส์ 
กรุงเทพฯ เมืู�อำวันที� 30 กรกฎ�คมู 2563

โครงก�ร USAID Community Partnership ได�รับก�รสนับสนุนจั�กอำงค์ก�รเพื�อำก�รพัฒน�ระหิว่�งประเทศู 

แห่ิงสหิรัฐอำเมูริก� (USAID) ดำ�เนินก�รภ�ยใต�คว�มูร่วมูมืูอำระหิว่�งศ่นิย์์วิจัย์โรค์เอดุส์ สภากีาชัาดุไทย์ และ 3 อำงค์กรชุมูชน 
คือำ สมาค์มฟ้้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย์ ม่ลนิิธิีเพ่�อนิพนัิกีงานิบริกีาร และม่ลนิิธิีเอ็มพลัส มีูภ�รกิจัหิลัก ในก�รพัฒน�ศัูกยภ�พและ 

รับรอำงสมูรรถันะเจั��หิน��ที�ขอำงอำงค์กร ด��นก�รใหิ�บริก�รด��นเอำชไอำวี อำย่�งมูีคุณภ�พ ทำ�ใหิ�อำ�ส�สมูัครมูีส่วนร่วมูในก�ร 

บริก�รด��นเอำชไอำวีอำย่�งเป็นระบบ ถั้กต�อำง และมูีคุณภ�พ ซึ่่ �งมูีผู้้ �ที �เข��ร่วมูก�รอำบรมูครบถั�วนและผู้่�นเกณฑ์  ์

ก�รประเมูินขอำงหิลักส้ตรในรุ ่นแรก 
จัำ�นวน 74 ร�ย และทำ�ง�นด��นเอำชไอำวี 

ใน 13 จัังหิวัดทั�วประเทศู โดยอำ�ส�สมัูคร 
1 คน ส�มู�รถัใหิ�บริก�รปร่กษ�เพื�อำ 

ตรวจัเอำชไอำวีได�อำย่�งน�อำย 7 ร�ยต่อำวัน 
และอำ�ส�สมัูครที�ผู่้�นก�รอำบรมูในครั�งนี�
จัะส�มู�รถัใหิ�บริก�รด��นคำ�ปร่กษ� 
เพื�อำตรวจัเอำชไอำวีถ่ัง 62,160 ร�ยต่อำปี 
และใหิ�บริก�รเพร็พร�ยใหิมู่ได �ถั ่ง 
27,840 ร�ยต่อำปี

อาสาสมัคริองค์กีริภาคปิริะชาสังคมผ่่านกีาริอบริม 
กีาริปิ้องกีัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวีี 74 ริาย
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ระยะท่ี 3 
รั้ะยะจ้ด็ทำาเอกสารั้ขอค่นิสถานิภัาพ
ปลอด็โรั้คกาฬโรั้คแอฟริั้กาในิม้ื่า 
จากองค์การั้สุขภัาพส้ต่ว์โลก  
(ปี 2565 – 2566)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ์ ดร. นายสัตวแพทย์ณ์รงค์ศักดิ� 
ชััยบุตร รั้องผู้้้อำานิวยการั้สถานิเสาวภัา สภัากาชาด็ไทย ฝ่่ายวิชาการั้ 
รั้่วมื่ในิพิธี์ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อก�าจัด 
โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) 
ของปีระเทศไทย เม่ื่�อว้นิที� 14 กรั้กฎาคมื่ 2563 ณ สถาบ้นิ 

สุขภัาพส้ต่ว์แห่้งชาติ่ กรั้มื่ปศุส้ต่ว์ โด็ยความื่ร่ั้วมื่ม่ื่อจากห้น่ิวยงานิ
ภัาคร้ั้ฐและเอกชนิ 17 ห้น่ิวยงานิ อาทิ กรั้มื่ปศุส้ต่ว์ กรั้มื่อุทยานิ 

แห้่งชาติ่ส้ต่ว์ป่าและพ้นิธุ์พ่ช ส้ต่วแพทยสภัา องค์การั้สวนิส้ต่ว ์

แห่้งปรั้ะเทศไทย สมื่าคมื่กีฬาขี�ม้ื่าแห่้งปรั้ะเทศไทย ชมื่รั้มื่ส้ต่วแพทย์ 

บำาบ้ด็โรั้คม้ื่าแห่้งปรั้ะเทศไทย

การั้ลงนิามื่บ้นิทึกความื่รั้่วมื่ม่ื่อเพ่�อกำาจ้ด็โรั้คกาฬโรั้คแอฟรั้ิกาในิมื่้า ของปรั้ะเทศไทย ปฏิิบ้ติ่ต่ามื่ห้ล้ก 

ความื่รั้่วมื่ม่ื่อรั้ะห้ว่างภัาคร้ั้ฐและเอกชนิ ขององค์การั้สุขภัาพส้ต่ว์โลก (OIE) เพ่�อกำาจ้ด็โรั้คกาฬโรั้คแอฟริั้กาในิมื่้า 
ให้้ห้มื่ด็ไปจากปรั้ะเทศไทย และได้็ร้ั้บสถานิะปรั้ะเทศปลอด็โรั้คกล้บค่นิมื่าในิที�สุด็ ซึี�งได้็จ้ด็ทำาแผู้นิด้็งกล่าวไว้ 3 รั้ะยะ 
ปรั้ะกอบด้็วย

 ลงนามควีามริ่วีมมือ
กีำาจัดโริคกีาฬโริคแอฟริิกีาในม้า 

ระยะท่ี 1 
รั้ะยะเผู้ชิญเห้ตุ่โรั้ครั้ะบาด็ 

กาฬโรั้คแอฟริั้กาในิม้ื่า 
(เด่็อนิเมื่ษายนิ – ก้นิยายนิ 2563) 

ระยะท่ี 2 
การั้เฝ้่ารั้ะว้ง และป้องก้นิ
การั้เกิด็โรั้คอุบ้ติ่ซีำ�าของ
โรั้คกาฬโรั้คแอฟริั้กาในิม้ื่า 
(เด่็อนิตุ่ลาคมื่ 2563 – ก้นิยายนิ 2565) 
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ก่อนิห้นิ้านีิ� เม่ื่�อว้นิที� 5 สิงห้าคมื่ 2563 สหพันธ์์สภูากาชัาดและ 
เสี�ยววงเดือนแดงระหว่างปีระเทศ (IFRC) ได็้มีื่ห้น้ิงส่อถึงกาชาด็และ 

เสี�ยววงเด่็อนิแด็งปรั้ะเทศต่่าง ๆ แสด็งจุด็ย่นิการั้เป็นิห้นิึ�งเดี็ยวก้บกาชาด็ 

เลบานิอนิ และ IFRC ได้็มื่อบทุนิฉุกเฉินิบรั้รั้เทาภ้ัยพิบ้ติ่ (Disaster Relief  
Emergency Fund) เพ่�อสน้ิบสนุินิปฏิิบ้ติ่การั้ของกาชาด็เลบานิอนิในิการั้ 

ด้็แลผู้้้บาด็เจ็บ และสนิองต่อบต่่อความื่จำาเป็นิของผู้้้ได็้ร้ั้บผู้ลกรั้ะทบจาก 

การั้รั้ะเบิด็ รั้วมื่ถึงการั้ด้็แลเจ้าห้นิ้าที�และครั้อบคร้ั้วของ IFRC และกาชาด็ 

เลบานิอนิ ที�ได้็ร้ั้บบาด็เจ็บ และที�พ้กอาศ้ยได้็ร้ั้บความื่เสียห้ายจากการั้รั้ะเบิด็
คร้ั้�งนีิ�ด้็วย

ต่่อมื่า เม่ื่�อว้นิที� 9 สิงห้าคมื่ 2563 คณ์ะกรรมการกาชัาด 
ระหว่างปีระเทศ (ICRC) มีื่ห้น้ิงส่อถึงกาชาด็และเสี�ยววงเด่็อนิแด็งปรั้ะเทศ 

ต่่าง ๆ แจ้งว่า ICRC ทำางานิอย่างใกล้ชิด็ก้บกาชาด็เลบานิอนิและเจ้าห้น้ิาที� 
และองค์กรั้ท้องถิ�นิ เพ่�อปรั้ะเมิื่นิและต่อบสนิองต่่อความื่ต้่องการั้เร่ั้งด่็วนิ โด็ย 

สน้ิบสนุินิอุปกรั้ณ์ทางการั้แพทย์ให้้แ ก่โรั้งพยาบาล สน้ิบสนุินิศ้นิย์ชำาน้ิญพิเศษ 

เพ่�อผู้้้บาด็เจ็บจำานิวนิมื่ากซีึ�งส้ญเสียท่อนิล่างของรั้่างกายจากแรั้งรั้ะเบิด็ 
ปรั้ะเมื่ินิผู้ลกรั้ะทบทางจิต่วิทยาส้งคมื่ สน้ิบสนิุนิอาห้ารั้และการั้เงินิแก่กลุ่มื่ 

ผู้้้เปรั้าะบาง รั้วมื่ถึงผู้้้ไรั้้ที�อย้่อาศ้ยมื่ากกว่า 300,000 คนิ สน้ิบสนุินิการั้ 
จ้ด็การั้และรั้ะบุศพอย่างถ้กต่้อง และรั้ะบุว่ารั้ะบบส่งนิำ�าได็้ร้ั้บความื่เสียห้าย 

อย่างร้ั้ายแรั้งและต้่องได้็ร้ั้บการั้ซ่ีอมื่แซีมื่  

สภูากาชัาดไทยโอนเงินช่ัวยเหลือฉุกเฉิน จ�านวน 50,000 เหรียญสหรัฐ ห้ร่ั้อ 1,562,500 บาท เม่ื่�อว้นิที�  
11 สิงห้าคมื่ 2563 ที�ผู้่านิมื่า เพื่อสนับสนุนการปีฏิิบัติงานตอบโต้ภัูยพิบัติของกาชัาดเลบานอน ในเหตุการณ์ ์
การระเบิดใหญ่ของสารแอมโมเนียมไนเตรท ปริั้มื่าณ 2,750 ต้่นิ ที�จ้ด็เก็บในิคล้งสินิค้าของท่าเร่ั้อเบรุั้ต่ 

สาธารั้ณร้ั้ฐเลบานิอนิ เม่ื่�อว้นิที� 4 สิงห้าคมื่ 2563 ซีึ�งส่งผู้ลให้้ปรั้ะชาชนิ 

เสียชีวิต่แล้ว 171 รั้าย และบาด็เจ็บอีกกว่า 6,000 คนิ พรั้้อมื่ก้นินีิ�  
สภัากาชาด็ไทยย้งได็้ส่งห้น้ิงส่อแสด็งความื่เสียใจถึงกาชาด็เลบานิอนิ 

ต่่อภ้ัยพิบ้ติ่ด้็งกล่าว

สนับสนุนกีาริปิฎิิบัติงาน
ตอบโต้ภัยพิบัติของ
กีาชาดเลบานอน 
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 เ หล่ากาชาดจังหวัด

สำานิักีงานิบริหารกีิจกีารเหล่ากีาชัาดุ 
สภากีาชัาดุไทย์ จัดุอบรมเชัิงปฏิิบัติกีารเร่ �อง 
กีารบริหารค์วามเสี�ย์งองค์์กีร (Enterprise Risk  
Management : ERM) โดยมูี นิางสุภาภรณ์  
อังชััย์สุขศิริ ผู้้�อำำ�นวยก�รสำ�นักบริหิ�รคว�มูเสี�ยง 
และควบคุมูภ�ยใน เป็นที�ปร่กษ�และใหิ�ข�อำเสนอำแนะ 
พร�อำมูตอำบข�อำซึ่ักถั�มู เพื�อำสร��งคว�มูร้�คว�มูเข��ใจั 

ที�ถั้กต�อำงเกี�ยวกับก�รบริหิ�รคว�มูเสี�ยงอำงค์กรแก ่

ผู้้ �เข��ร่วมูอำบรมู เมูื �อำวันที � 29 กรกฎ�คมู 2563  
ณ หิ�อำงประชุมู ชั�น 9 ศู้นย์บริก�รโลหิิตแหิ่งช�ติ 
สภ�ก�ช�ดไทย เป็นก�รป้พื�นฐ�นใหิ�แก่เจั��หิน��ที� 
ทุกระดับขอำงสำ�นักง�นบริหิ�รกิจัก�รเหิล่�ก�ช�ด 

ใหิ�มูีคว�มูร้�คว�มูเข��ใจั และตระหินักถั่งคว�มูสำ�คัญ 

ขอำงก�รบริหิ�รคว�มูเสี�ยง ส�มู�รถันำ�คว�มูร้ �ไป 

ประยุกต์ใช�ในก�รปฏิิบัติง�น และพิจั�รณ�ท�งเลือำก
ในก�รจััดก�รและควบคุมูคว�มูเสี�ยงที�เกิดข่�นจั�ก 

ก�รปฏิิบัติง�นในหิน��ที�ขอำงตนเอำงได� 

อบริมเชิงปิฏิิบัติกีาริ 
เริ่�อง กีาริบริิหิาริควีามเสี�ยงองค์กีริ

และเมูื�อำวันที� 18 สิงหิ�คมู 2563 สำานิักีงานิบริหาร สภากีาชัาดุไทย์ ไดุ้จัดุอบรมเชัิงปฏิิบัติกีาร เร่ �อง 
กีารบริหารค์วามเสี�ย์งองค์์กีร โดยมีูเจั��หิน��ที�ขอำงสำ�นักง�นบริหิ�รที�ผู่้�นก�รอำบรมูแล�วเป็นผู้้�มู�ถ่ั�ยทอำดคว�มูร้�คว�มูเข��ใจั 

ที�ถ้ักต�อำงใหิ�แก่ผู้้�เข��ร่วมูอำบรมูซ่ึ่�งเป็นเจั��หิน��ที�ทุกระดับขอำงสำ�นักง�นบริหิ�ร ณ หิ�อำงประชุมู ชั�น 6 สำ�นักง�นบรรเท�ทุกข์ 
และประช�น�มัูยพิทักษ์ สภ�ก�ช�ดไทย
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กิิจกิรรมเหล่่ากิาชาดจังหวััด แล่ะกิิ�งกิาชาดอำำาเภอำ

เชีัยงใหม่ คณะกรั้รั้มื่การั้และสมื่าชิกเห้ล่ากาชาด็ จ้งห้ว้ด็เชียงให้มื่่  
เยี�ยมื่น้ิกเรีั้ยนิทุนิในิพรั้ะรั้าชานุิเครั้าะห้์ สมื่เด็็จพรั้ะกนิิษฐาธิรั้าชเจ้า 
กรั้มื่สมื่เด็็จพรั้ะเทพร้ั้ต่นิรั้าชสุด็าฯ สยามื่บรั้มื่รั้าชกุมื่ารีั้ ในิพ่�นิที� 
อำาเภัอส้นิป่าต่อง จำานิวนิ 3 รั้าย ณ วิทยาล้ยเกษต่รั้และเทคโนิโลยี 

เชียงให้ม่ื่ ต่ำาบลบ้านิกลาง อำาเภัอส้นิป่าต่อง 

ฉะเชิังเทรา คณะกรั้รั้มื่การั้และสมื่าชิกกิ�งกาชาด็อำาเภัอบางปะกง  
มื่อบถุงย้งชีพและข้าวสารั้ให้้แก่ผู้้้ที�ได็้ร้ั้บผู้ลกรั้ะทบจากสถานิการั้ณ ์

โรั้ค COVID-19 จำานิวนิ 32 รั้าย ในิเขต่พ่�นิที�ต่ำาบลบางสม้ื่ครั้ 
ต่ำาบลบางเกล่อ ต่ำาบลห้อมื่ศีล และต่ำาบลสองคลอง 

แพร่ คณะกรั้รั้มื่การั้และสมื่าชิกเห้ล่ากาชาด็จ้งห้ว้ด็แพร่ั้ เยี�ยมื่ให้้กำาล้งใจ 
นิางต่รั้ีสุคนิธ์ เทียนิทอง ผู้้้ปรั้ะสบอ้คคีภ้ัย พรั้้อมื่มื่อบถุงย้งชีพและเงินิ 

ช่วยเห้ล่อ จำานิวนิ 5,000 บาท ณ บ้านิเลขที� 68/1 ห้ม่้ื่ที� 9 ต่ำาบลปงป่าห้วาย 
อำาเภัอเด่็นิช้ย 

สงขลา คณะกรั้รั้มื่การั้และสมื่าชิกกิ�งกาชาด็อำาเภัอสะเด็า 
เยี�ยมื่ให้้กำาล้งใจ นิางสาวคอลีเย�าะ กาเซ็ีงสะด่็อยา ป่วยเป็นิโรั้คมื่ะเร็ั้ง 
และต่้องเลี�ยงด้็บุต่รั้ 5 คนิ เพียงลำาพ้ง พรั้้อมื่มื่อบถุงย้งชีพ 
เคร่ั้�องอุปโภัค บริั้โภัค และเงินิช่วยเห้ล่อ ณ ห้ม่้ื่ที� 10 ต่ำาบลปาด้็งเบซีาร์ั้ 
เพ่�อเป็นิขว้ญและกำาล้งใจในิการั้ด็ำารั้งชีวิต่ต่่อไป

สุโขทัย คณะกรั้รั้มื่การั้และสมื่าชิกเห้ล่ากาชาด็ จ้งห้ว้ด็สุโขท้ย มื่อบถุง 
ย้งชีพเพ่�อบรั้รั้เทาความื่เด่็อด็รั้้อนิเบ่�องต่้นิ แก่ นิายสมื่นิึก อ่อนิปานิ อายุ  
69 ปี ปรั้ะสบปัญห้าที�อย่้อาศ้ยทรุั้ด็ต้่ว เสียห้ายอย่างห้น้ิก เน่ิ�องจากฝ่นิและ 

ลมื่กรั้รั้โชกแรั้ง ณ บ้านิเลขที� 52/2 ห้ม่้ื่ที� 2 ต่ำาบลห้นิองกรั้ะดิ็�ง อำาเภัอคีรีั้มื่าศ 

ร้อยเอ็ด คณะกรั้รั้มื่การั้และสมื่าชิกเห้ล่ากาชาด็จ้งห้ว้ด็รั้้อยเอ็ด็ 
เยี�ยมื่ให้้กำาล้งใจ นิางสาวพรั้รั้ณิการ์ั้ เพชรั้ศรีั้ ป่วยเป็นิโรั้คแผู้ลผุู้พองเร่ั้�อร้ั้ง 
ท้�วรั้่างกาย พรั้้อมื่มื่อบถุงย้งชีพ และเงินิช่วยเห้ล่อ จำานิวนิ 5,000 บาท  
ณ บ้านิเลขที� 30 ห้ม่้ื่ที� 8 บ้านิห้นิองบอนิ ต่ำาบลห้นิองแก้ว อำาเภัอเม่ื่องร้ั้อยเอ็ด็ 

• กิ่่�งกิ่าชาดอำำาเภอำ •

• เหล่่ากิ่าชาดจัังหวััด •
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บทความ/สกู๊ปพิเศษ

เกีณฑ์์กีาริคัดเลือกีผู้่บริิจาคโลหิิต
ในกีริณีมีกีาริใช้ยา

 1. โรคภููมิแพ้ มีการใช้ัยาแก้แพ้ ถ้าในิว้นิที�บริั้จาคโลหิ้ต่ 

ไม่ื่มีื่อาการั้ของโรั้คภ้ัมิื่แพ้ ห้ร่ั้อมีื่อาการั้เพยีงเล็กน้ิอย ผู้้้บริั้จาค 

ร้ั้้สึกสบายดี็ สามื่ารั้ถบรั้ิจาคโลหิ้ต่ได็้ ห้ากมื่ีการั้ใช้ steroids 
ร่ั้วมื่ด้็วยท้�งชนิิด็ร้ั้บปรั้ะทานิและฉีด็ ให้้ห้ยดุ็ใช้ยาอย่างน้ิอย 7 ว้นิ 
 2. การใช้ัยาปีฏิิชีัวนะเพ่ือป้ีองกันการติดเชืั�อในการ
รักษ์าสิว ท้�งชนิิด็ร้ั้บปรั้ะทานิและทา สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได้็ 
กลุ่มอนุพันธ์์วิตามินเอ (Retinoids) ต่้องห้ยุด็ยาก่อนิการั้ 
บริั้จาคโลหิ้ต่ โด็ย Isotretinoin ต้่องห้ยุด็ก่อนิการั้บริั้จาคโลหิ้ต่ 

อย่างน้ิอย 1 เด่็อนิ และ Acitretin ต้่องห้ยุด็ยาก่อนิการั้บริั้จาค 

โลหิ้ต่อย่างน้ิอย 2 ปี กรณี์ท่ีเคยได้รับหรือใช้ัยา etretinate 

ให้งดบริจาคเลือดถาวร
 3. การใชั้ยาปีฏิิชีัวนะ (Antibiotics) ปี้องกัน 
การตดิเชืั�อในภูาวะอ่ืน ๆ  เช่นิ ใช้ยาป้องก้นิการั้ต่ดิ็เช่�อสำาห้ร้ั้บ
ท้นิต่กรั้รั้มื่ ป้องก้นิการั้ติ่ด็เช่�อในิโรั้คต่่อมื่ล้กห้มื่ากอ้กเสบเร่ั้�อร้ั้ง 
ป้องก้นิการั้ต่ิด็เช่�อในิโรั้คแผู้ลในิกรั้ะเพาะอาห้ารั้ สามื่ารั้ถ 

บริั้จาคโลหิ้ต่ได็้ ส่วนการใชั้ยาในกรณี์ท่ีมีการติดเชัื�อต่าง ๆ 
ต้องมีระยะหยุดยามาแล้ว ดังนี�

• ห้ากได็้ร้ั้บยาปฏิิชีวนิะชนิิด็ร้ั้บปรั้ะทานิ ต่้องห้ยุด็ยามื่า 
อย่างน้ิอย 5 ว้นิ จึงจะสามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได้็

• ห้ากได็้ร้ั้บยาปฏิิชีวนิะชนิิด็ฉีด็ ต่้องห้ยุด็ยามื่าอย่างนิ้อย  
10 ว้นิ จึงจะสามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได้็

• ห้ากเคยมีื่การั้ติ่ด็เช่�อห้นิองในิเทียมื่ ซีึ�งเป็นิโรั้คติ่ด็เช่�อที� 
ติ่ด็ต่่อทางเพศส้มื่พ้นิธ์ ต่้องสิ�นิสุด็การั้ร้ั้กษามื่าอย่างนิ้อย 
5 ว้นิ และห้ายจากโรั้คมื่าอย่างน้ิอย 2 ส้ปด็าห์้

4. การใช้ัยาต้านเชืั�อรา (Antifungals) กรั้ณีที�เป็นิ
ยาร้ั้บปรั้ะทานิต้่องห้ยุด็ยาอย่างน้ิอย 7 ว้นิก่อนิบริั้จาคโลหิ้ต่ 
ส่วนิกรั้ณีที�เป็นิยาทาสามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได้็
 5. มีการใชั ้ยาปี ้องกันการแข็งตัวของเล ือด  
(Anticoagulation agents) ห้ากผู้้้บริั้จาคโลหิ้ต่อย่้ในิรั้ะห้ว่าง 
การั้ใช้ยาในิกลุ่มื่นีิ�ให้งดบริจาค กรั้ณีการั้ใช้ยา Aspirin 
สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได็้ และนิำาไปใช้ได็้เฉพาะเม็ื่ด็เล่อด็แด็ง 
ห้ากต่้องการั้บริั้จาคเกล็ด็เล่อด็แบบ apheresis ต่้องห้ยุด็ยา 
อย่างน้ิอย 2 ว้นิก่อนิบริั้จาค
 6. การฉีดยาฉีดอินซููลินหรือยารับปีระทาน เม่ื่�อเป็นิ 

โรั้คเบาห้วานิชนิิด็ที� 2 ซึี�งเกิด็จากภัาวะด่็�ออินิซ้ีลินิ ถ้าสามื่ารั้ถ 

ควบคุมื่รั้ะด้็บนิำ�าต่าลให้้อย้่ในิเกณฑ์์ปกติ่ได็้อย่างคงที� ไมื่่มีื่ 

อาการั้แทรั้กซี้อนิ สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได็ ้ หากเปี็น 
โรคเบาหวานชันิดท่ี 1 คือภูาวะท่ีร่างกายไม่สร้างอินซููลิน 
ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ 
 7. การใชั้ยารักษ์าข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Anti- 
arthritis) สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได้็ห้ล้งห้ยุด็ยา และต้่องไม่ื่มีื่ 

อาการั้ของโรั้ค กรั้ณีที�ใช้ยากลุ่มื่ Anti-inflammatory/NSAIDs 
ให้้ใช้ได็้เฉพาะเม็ื่ด็เล่อด็แด็ง ห้ากมีื่การั้ใช้ยา steroids ให้ ้

ห้ยุด็ยาอย่างนิ้อย 7 ว้นิ ก่อนิการั้บรั้ิจาคโลหิ้ต่ ห้ากมื่ีการั้ 
ร้ั้กษาด็้วย gold therapy ต่้องสิ�นิสุด็การั้ร้ั้กษามื่าแล้ว 

อย่างน้ิอย 12 เด่็อนิ 
 8. การใช้ัยารักษ์าโรคเกาต์ (Anti-gout agents) 
สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได็้ห้ล้งห้ยุด็ยา และต่้องไมื่่มีื่อาการั้ 
ของโรั้ค กรั้ณีที�ใช้ยากลุ่มื่ Anti-inflammatory/NSAIDs 
ให้้ใช้ได็้เฉพาะเม็ื่ด็เล่อด็แด็ง ห้ากมีื่การั้ใช้ยา steroids 
ให้้ห้ยุด็ยาอย่างน้ิอย 7 ว้นิ ก่อนิการั้บริั้จาคโลหิ้ต่

 การบรจิาคโลหตินั�น ในเบื�องต้นผู้บริจาคโลหติจะต้อง 
มีสุขภูาพร่างกายท่ีแข็งแรง ไม่มีโรคติดเชัื�อท่ีเปี็นอันตราย 
ในการส่งต่อโลหิตไปียังผู้รับ และเกณ์ฑ์์อื่น ๆ ในการ 
คัดกรองก่อนการบริจาคโลหิต นอกจากนี�ยังมีรายละเอียด 
ในเรื่องของการใชั้ยาของผู้บริจาคโลหิต ซ่ึูงอาจส่งผลต่อ 
ผู้รับโลหิตได้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชัาติ สภูากาชัาดไทย จึง 
มีเกณ์ฑ์์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตกรณี์มีการใช้ัยา ดังนี�
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 9. การใช้ัยาในกลุ่มลดไขมนั (Antihyperlipidaemic 
reducing agents) สามื่ารั้ถบริั้จาคโลห้ิต่ได็้ ยกเว้นิมีื่ 

ภัาวะแทรั้กซ้ีอนิอ่�นิ ๆ  ที�เกี�ยวข้อง เช่นิ โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ 
โรคหลอดเลือดในสมองตีบ ให้งดบริจาคโลหิต 

 10. การใช้ัยาลดความดันโลหิต (Antihypertensive 
agents) สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได็้ โด็ยไมื่่ต่้องพิจารั้ณาชนิิด็ 

ของยาที�ใช้ แต่่พิจารั้ณาจากรั้ะด้็บความื่ด้็นิโลห้ิต่ที�ควบคุมื่ได็้ 
โด็ย systolic ไม่ื่มื่ากกว่า 160 และ diastolic ไม่ื่มื่ากกว่า 100 
และต้่องปรั้าศจากภัาวะแทรั้กซ้ีอนิ เช่นิ โรั้คห้้วใจ เบาห้วานิ 
ห้ร่ั้อมีื่การั้ทำางานิของไต่บกพร่ั้อง
 11. การใช้ัยาเพ่ือรักษ์าโรคมาลาเรีย (Antimalarial 
agents) ต่้องห้ายจากโรั้คและห้ยุด็ใช้ยาแล้วอย่างนิ้อย 3 ปี 
จึงจะสามื่ารั้ถบรั้ิจาคโลหิ้ต่ได็้ แต่่ห้ากใช้ยาต่้านิมื่าลาเรีั้ยเพ่�อ 

การั้ป้องก้นิ ไม่ื่ต้่องพิจารั้ณาชนิิด็ของยาที�ใช้ แต่่พิจารั้ณาจาก
สถานิที�ที�เดิ็นิทางห้ร่ั้อที�อย้่ ห้ากมีื่การั้รั้ะบาด็ของโรั้คให้้เว้นิ 

รั้ะยะเวลาอย่างน้ิอย 4 เด่็อนิ ห้ล้งกล้บจากสถานิที�น้ิ�นิ 
 12. ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet medicines) 
สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได็้ห้ล้งห้ยุด็ยา ถ้าไมื่่ได็้ห้ยุด็ยาสามื่ารั้ถ 

บริั้จาคโลหิ้ต่ได้็แต่่นิำาไปใช้ได้็เฉพาะเม็ื่ด็เล่อด็แด็ง ห้ากต้่องการั้ 
บริั้จาคเกล็ด็เล่อด็แบบ apheresis ต่้องห้ยุด็ยาอย่างนิ้อย  
1 เด่็อนิก่อนิบริั้จาคโลหิ้ต่
 13. การใชั้ยาส�าหรับรักษ์าโรคทางจิตเวชั (Anti- 
psychotic agents) ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ เน่ิ�องจาก 

ผู้้้บริั้จาคโลหิ้ต่จำาเป็นิต้่องร้ั้กษาด้็วยยาอย่างต่่อเน่ิ�อง และอาจ
เกิด็อาการั้คลุ้มื่คล้�งขณะบริั้จาคได้็
 14. การใชั้ยาเพื่อรักษ์าอาการวิตกกังวล ซึูมเศร้า 
และนอนไม่หลับ (Anti-anxiety agents, Antidepressants 
and Anti-insomnia agents) สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได็้ 
เม่ื่�อใช้ยามื่าแล้วอย่างนิ้อย 14 ว้นิ ไมื่่มีื่อาการั้ข้างเคียง 
จากการั้ใช้ยา และไม่ื่มีื่อาการั้ของโรั้ค 
 15. การใช้ัยากันชััก (Anticonvulsants) สามื่ารั้ถ 

บริั้จาคโลห้ิต่ได็้ห้ล้งห้ยุด็ยา เม่ื่�อไมื่่มีื่อาการั้ของโรั้ค และ 

สามื่ารั้ถห้ยุด็ยาได้็อย่างน้ิอย 3 ปี
 16. การใช้ัยาแอสไพรินและกลุ่มยาต้านการอักเสบ
ชันิดท่ีไม่ใช่ัสเตียรอยด์ (Aspirin and NSAIDs) ที�นิอกเห้น่ิอ 

จากการั้ใช้ในิโรั้คข้ออ้กเสบ (Arthritis) สามื่ารั้ถบรั้จิาคโลห้ติ่ได้็ 

ห้ล้งห้ยุด็ยา ถ้าไม่ื่ได้็ห้ยุด็ยาสามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได้็และนิำาไป

ใช้ได้็เฉพาะเม็ื่ด็เล่อด็แด็ง ห้ากต้่องการั้บริั้จาคเกล็ด็เล่อด็แบบ 
apheresis ต้่องห้ยดุ็ยาอย่างน้ิอย 2 ว้นิก่อนิบริั้จาคโลหิ้ต่ กรณี์ 
ใชั้ยาแอสไพรินเปี็นปีระจ�าในการท�า Bypass ไม่สามารถ 
บริจาคโลหติได้ เน่ิ�องจากอาจเพิ�มื่ความื่เสี�ยงต่่อการั้เกดิ็ภัาวะ
ห้้วใจวายเฉียบพล้นิ
 17. การใชั้ยาขยายหลอดลมและยาลดน��ามูก 
ในโรคหืด (Bronchodilators and decongestants)
สามื่ารั้ถบรั้ิจาคโลหิ้ต่ได็้ เม่ื่�อไมื่่มีื่อาการั้ของโรั้ค ห้ร่ั้ออาการั้ 
ของโรั้คสามื่ารั้ถควบคุมื่ได้็ด้็วยยาที�ไม่ื่ใช่ steroids ห้ร่ั้อ steroids 
ชนิิด็ส้ด็พ่นิเท่าน้ิ�นิ กรณ์ดัีงต่อไปีนี�ไม่สามารถบรจิาคโลหติได้ 

• เมื่่�อมื่ีการั้ใช้ steroids ชนิิด็ร้ั้บปรั้ะทานิห้ร่ั้อฉีด็ต่ิด็ต่่อก้นิ
ต้่�งแต่่ 3 ส้ปด็าห์้ ภัายในิ 6 เด่็อนิก่อนิห้น้ิา

• เมื่่�อมื่ีการั้ใช้ steroids ชนิิด็ร้ั้บปรั้ะทานิห้ร่ั้อฉีด็ต่ิด็ต่่อก้นิ
ต้่�งแต่่ 6 เด่็อนิ ภัายในิ 12 เด่็อนิก่อนิห้น้ิา

• เมื่่�อมื่ีการั้ใช้ steroids ชนิิด็ร้ั้บปรั้ะทานิห้ร่ั้อฉีด็ต่ิด็ต่่อก้นิ
น้ิอยกว่า 3 ส้ปด็าห์้ ภัายในิ 7 ว้นิก่อนิห้น้ิา

 18. การใช้ัยาคุมก�าเนดิ (Contraceptive agents) 
สามารถบริจาคโลหิตได้ และต้่องไม่ื่มีื่อาการั้แทรั้กซ้ีอนิในิกรั้ณี 

ที�ใช้ยาคุมื่กำาเนิิด็ท้�งชนิิด็ฝั่งห้ร่ั้อชนิิด็ฉีด็
 19. การใช้ัยารักษ์าโรคผิวหนัง (Dermatologicals) 
สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได็้ เม่ื่�อผิู้วห้น้ิงบริั้เวณน้ิ�นิไมื่่ได็้ส่งผู้ลต่่อ 

การั้เจาะเก็บโลหิ้ต่ ไม่ื่มีื่การั้ติ่ด็เช่�อ ไม่ื่มีื่อาการั้ทางรั้ะบบของ 
ร่ั้างกายห้ร่ั้ออาการั้แทรั้กซ้ีอนิอ่�นิ ๆ  และไม่ื่ได้็ร้ั้บยากด็ภ้ัมิื่คุ้มื่ก้นิ 

ห้ร่ั้อยาในิกลุ่มื่อนุิพ้นิธ์วิต่ามิื่นิ A ร่ั้วมื่ด้็วย แต่่หากผู้บริจาคโลหิต 
เปี็นโรคผิวหนังท่ีเก่ียวข้องกับอาการทางร่างกายอื่น เช่นิ 
Scleroderma, SLE, Dermatomyositis และ Systemic 
cutaneous amyloidosis ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้
 20. การลดความอ้วน (Dieting) สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได้็ 
เม่ื่�อผู้้้บริั้จาคมีื่นิำ�าห้น้ิกต้่�งแต่่ 45 กิโลกร้ั้มื่ขึ�นิไป และไม่ื่มีื่อาการั้ 
ข้างเคียงจากการั้ใช้ยา
 21. การใชั้ยาหยอดตา (Eye preparations) 
สามื่ารั้ถบริั้จาคโลหิ้ต่ได้็

 ต่่อฉบัับัหน้้า

สามื่ารั้ถด็าวน์ิโห้ลด็ค่้ม่ื่อเกณฑ์์การั้ค้ด็เล่อกผู้้้บริั้จาคโลห้ติ่ 

ในิกรั้ณีมีื่การั้ใช้ยา (ฉบ้บปร้ั้บปรุั้ง 1 กรั้กฎาคมื่ 2563) ได้็ที� 
https://blooddonationthai.com/?page_id=486
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Chula - Cov19 เม่ื่�อว้นิที�  12 กรั้กฎาคมื่ 2563  
ณ ห้้องปรั้ะชุมื่ 1210 อาคารั้ภ้ัมิื่สิริั้ม้ื่งคลานุิสรั้ณ์ โรั้งพยาบาล 

จุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย ซึี�งได็้ทำาการั้ศึกษาวิจ้ย 
รั้่วมื่ก้บมื่ห้าวิทยาล้ยเพนิซิีลเวเนีิย ปรั้ะเทศสห้ร้ั้ฐอเมื่ริั้กา  
โด็ยอย่้ในิข้�นิต่อนิเต่รีั้ยมื่การั้ทด็ลองว้คซีีนิข้�นิต่่อไปในิมื่นุิษย์ 

การั้ทด็สอบรั้ะยะเริั้�มื่แรั้กได็้ทำาการั้ทด็ลองในิห้น้ิ  
ซึี�งผู้ลการั้ทด็สอบว้คซีีนิในิห้น้ิและลิงพบว่า 

การทดลองในหนู
คณะวิจ้ยทำาการั้ทด็ลองฉีด็ว้คซีีนิเข็มื่แรั้กให้้แก่ห้น้ิ 

ทด็ลอง พบว่าว้คซีีนิสามื่ารั้ถกรั้ะตุ้่นิให้้ห้น้ิสร้ั้างภ้ัมิื่คุ้มื่ก้นิได้็  
โด็ยพบว่า เล่อด็ห้น้ิมีื่รั้ะด้็บแอนิติ่บอดี็ที�สามื่ารั้ถย้บย้�งเช่�อ 

ในิห้ลอด็ทด็ลองได็้ เม่ื่�อมื่ีการั้เจ่อจางไปแล้ว 100 เท่า 
ต่่อมื่าอีก 1 เด่็อนิ ได้็ทด็ลองฉีด็ว้คซีีนิเข็มื่ที� 2 ห้ล้งจากน้ิ�นิ  
2 ส้ปด็าห์้ ได้็ต่รั้วจว้ด็รั้ะด้็บแอนิต่บิอดี็ในิเล่อด็อกีคร้ั้�ง พบว่า 
มีื่รั้ะด้็บแอนิติ่บอดี็ที�สามื่ารั้ถย้บย้�งเช่�อในิห้ลอด็ทด็ลองได้็เม่ื่�อ 

มีื่การั้เจ่อจางเล่อด็ไปแล้ว 40,000 เท่า ซึี�งถ่อว่าอย่้ในิเกณฑ์์ 

ที�ส้งมื่าก

ห้ล้งจากเกิด็การั้รั้ะบาด็ของโรั้คโควิด็-19 ห้ลาย 

ปรั้ะเทศท้�วโลกรั้วมื่ถึงปรั้ะเทศไทย มีื่ความื่พยายามื่ในิการั้ 
คิด็ค้นิว้คซีีนิเพ่�อใช้ในิการั้ร้ั้กษาโรั้คโควิด็-19 อย่างต่่อเนิ่�อง 
คณะแพทยศาสต่รั้ ์  จุฬาลงกรั้ณ์มื่ห้าวิทยาล้ย และ 

โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย ผู้้ ้นิำาด็ ้านิ 

นิว้ต่กรั้รั้มื่ทางการั้แพทย์และการั้วิจ้ย นิำาโด็ย ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์สุทธิ์พงศ์ วัชัรสินธุ์ คณบดี็ คณะแพทยศาสต่ร์ั้ 
จุฬาลงกรั้ณ์มื่ห้าวิทยาล้ย และผู้้้อำานิวยการั้โรั้งพยาบาล 

จุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย พรั้้อมื่ด็้วย ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์เกียรติ รักษ์์รุ ่งธ์รรม ผู้้ ้อำานิวยการั้บริั้ห้ารั้ 
โครั้งการั้พ้ฒนิาว้คซีีนิโควิด็ -19 ศ้นิย์วิจ้ยว้คซีีนิ คณะ 

แพทยศาสต่รั้์ จุฬาลงกรั้ณ์มื่ห้าวิทยาล้ย และโรั้งพยาบาล 

จุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย ผู้ช่ัวยศาสตราจารย์ ดร.ชัติุธ์ร 
เกตุลอย ห้้วห้นิ้าทีมื่น้ิกวิจ้ย และ อาจารย์ ดร.เอกชััย 
พรหมเพชัร น้ิกวิจ้ยห้ล้ก โครั้งการั้พ้ฒนิาว้คซีีนิโควิด็-19 
ภัาควิชาเวชศาสต่ร์ั้ช้นิส้ต่รั้ คณะแพทยศาสต่ร์ั้ จุฬาลงกรั้ณ์ 

มื่ห้าวิทยาล้ย แถลงข่าวเก่ียวกับความส�าเร็จในการพัฒนา 
วัคซีูนปี้องกันโรคโควิด-19 ชันิด mRNA ท่ีมีชัื่อว่า  

โริงพยาบาลจุฬาลงกีริณ์ พัฒนาวีัคซีีนโควีิด-19 
เตริียมทดสอบในมนุษย์
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ส�าหรับแผนการด�าเนินการผลิตวัคซีูนเพื่อ 
การวิจัยในมนุษ์ย์นั�น ห้ล้งจากผู้ลการั้ทด็สอบในิลิง 
เข็มื่ที� 2 เป็นิที�นิ่าพอใจมื่าก ข้�นิต่อนิต่่อไปจะเป็นิการั้ 
ทด็ลองฉีด็ว้คซีีนิในิมื่นุิษย์ รั้่างกายมื่นุิษย์อาจต่อบสนิอง 
ต่่อว้คซีีนิแต่กต่่างจากลิง กล่าวค่อการั้ฉีด็ว้คซีีนิในิมื่นุิษย ์

จะสามื่ารั้ถกรั้ะตุ่้นิภ้ัมิื่คุ้มื่ก้นิได็้ต่ำ�ากว่าการั้ฉีด็ว้คซีีนิในิลิง 
เป็นิอย่างมื่ากเน่ิ�องมื่าจากวิถีชีวิต่ความื่เป็นิอย้่ของมื่นุิษย์
และส้ต่ว์มีื่ความื่แต่กต่่างก้นิ 

ในิข้�นิต่อนิต่่อจากการั้ทด็ลองในิลิง รั้ะห้ว่างเด่็อนิ 

กรั้กฎาคมื่ - พฤศจิกายนิ คณะวิจ้ยจะทำาการั้ส่งว้คซีีนิ 

ต่้นิแบบไปให้้โรั้งงานิที�เชี�ยวชาญด็้านิการั้ผู้ลิต่ว้คซีีนิ 
ปรั้ะเทศสห้ร้ั้ฐอเมื่ริั้กา และแคนิาด็า เพ่�อด็ำาเนิินิการั้ผู้ลิต่
ว้คซีีนิสำาห้ร้ั้บใช้ทด็ลองในิมื่นุิษย์ จำานิวนิ 10,000 โด็ส

แผนการวิจัยในอาสาสมัครมนุษ์ย์ มีื่ข้�นิต่อนิ 

การั้ทด็สอบ 3 รั้ะยะด้็งนีิ�

ระยะท่ี 1 ศึกษาความื่ปลอด็ภ้ัยและปริั้มื่าณที� 
เห้มื่าะสมื่ของว้คซีีนิ ใช้เวลาปรั้ะมื่าณ 2 เด่็อนิ คาด็ว่าจะ 

เริั้�มื่ด็ำาเนิินิการั้ได้็ภัายในิสิ�นิปี 2563 โด็ยจะทำาการั้ทด็สอบ
ว้คซีีนิในิอาสาสม้ื่ครั้ที�มีื่สุขภัาพแข็งแรั้ง อายุ 18 - 60 ปี 
จำานิวนิ 45 คนิ ห้ากว้คซีีนิมีื่ความื่ปลอด็ภ้ัยดี็จะขยาย 

การั้ทด็ลองให้้อาสาสม้ื่ครั้ที�มีื่อายุ 61 - 80 ปี อีกจำานิวนิ 
45 คนิ ต่่อไป

ระยะท่ี 2 ศึกษาปรั้ะสทิธิภัาพและภัาวะแทรั้กซ้ีอนิ 
คาด็ว่าจะเริั้�มื่ด็ำาเนิินิการั้ภัายในิต้่นิปี 2564 โด็ยจะทำาการั้
ทด็สอบว้คซีีนิในิอาสาสม้ื่ครั้กว่า 1,000 คนิ

การทดลองในลิง
เม่ื่�อการั้ทด็ลองในิห้น้ิได้็ผู้ลดี็ คณะวิจ้ยจึงได้็เริั้�มื่ทำาการั้ 

ทด็ลองต่่อในิลิง ซึี�งเป็นิส้ต่ว์ทด็ลองที�มีื่ขนิาด็ให้ญ่ขึ�นิ และมีื่ 

ความื่ใกล้เคียงก้บมื่นุิษย์ โด็ยได็้ร้ั้บความื่ร่ั้วมื่ม่ื่อจากศ้นิย์วิจ้ย 

ไพรั้เมื่ทแห้่งชาติ่ จุฬาลงกรั้ณ์มื่ห้าวิทยาล้ย จ้งห้ว้ด็สรั้ะบุรีั้  
คณะวิจ้ยทำาการั้แบ่งลิงทด็ลองท้�งห้มื่ด็ 13 ต้่ว แบ่งออกเปน็ิ  
3 กลุ่มื่ ได้็แก่

• กลุ่มื่ที� 1 ได็้ร้ั้บว้คซีีนิโด็สส้ง (ปริั้มื่าณ 50 ไมื่โครั้กร้ั้มื่) 
• กลุ่มื่ที� 2 ได็้ร้ั้บว้คซีีนิโด็สต่ำ�า (ปริั้มื่าณ 5 ไมื่โครั้กร้ั้มื่) 
• กลุ่มื่ที� 3 กลุ่มื่ควบคุมื่ (ไมื่่ได็้ร้ั้บว้คซีีนิ) 

โด็ยเริั้�มื่ฉีด็ว้คซีีนิเข็มื่แรั้กไปเม่ื่�อว้นิที� 23 พฤษภัาคมื่ 
2563 และฉีด็ว้คซีีนิกรั้ะตุ้่นิเข็มื่ที�สอง เม่ื่�อว้นิที� 22 มิื่ถุนิายนิ 
2563 มีื่การั้เจาะเล่อด็ทุก ๆ 15 ว้นิ เพ่�อต่รั้วจติ่ด็ต่ามื่รั้ะด้็บ 

ภ้ัมิื่คุ้มื่ก้นิอย่างต่่อเน่ิ�อง พบว่าห้ล้งลิงได็้ร้ั้บว้คซีีนิเข็มื่ที�สอง  
ว้คซีีนิสามื่ารั้ถกรั้ะตุ้่นิภ้ัมิื่คุ้มื่ก้นิในิลิงได้็ในิรั้ะด้็บส้งมื่าก โด็ยมีื่
รั้ะด้็บแอนิติ่บอดี็ที�ย้บย้�งเช่�อได้็เม่ื่�อเจ่อจางไปมื่ากถึง 5,000 เท่า 
และทำาการั้เจาะเล่อด็เพ่�อติ่ด็ต่ามื่รั้ะด้็บภ้ัมิื่คุ้มื่ก้นิทุก ๆ  15 ว้นิ 
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การรับอาสาสมัครเข้าโครั้งการั้ทด็ลองว้คซีีนิ 

โควิด็-19 ในิปรั้ะเทศไทยน้ิ�นิ อย้่ในิข้�นิต่อนิการั้ขอร้ั้บรั้อง 
ความื่ปลอด็ภ้ัยจากองค์การั้อาห้ารั้และยา รั้วมื่ถึงอย้่ในิ 

ข้�นิต่อนิการั้พิจารั้ณาจากคณะกรั้รั้มื่การั้จรั้ิยธรั้รั้มื่การั้วิจ้ย 

ในิมื่นุิษย์ โด็ยคณะวิจ้ยได้็ให้้ความื่สำาค้ญเร่ั้�องความื่ปลอด็ภ้ัย
อย่างส้งสุด็ เพ่�อให้้ม้ื่�นิใจว่าการั้ทด็ลองว้คซีีนิในิทุกกรั้ะบวนิการั้
จะไม่ื่เกิด็อ้นิต่รั้ายแก่ชีวิต่มื่นุิษย์ และมีื่ปรั้ะสิทธิภัาพส้งสุด็

โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย ให้้ความื่ 

สำาค้ญก้บการั้บริั้การั้ทางการั้แพทย์ นิว้ต่กรั้รั้มื่ และงานิวิจ้ยที� 
เป็นิเลิศเสมื่อมื่า โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งเม่ื่�อเกิด็การั้แพร่ั้รั้ะบาด็ 

ของโรั้คโควิด็-19 ขึ�นิ โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ได้็เต่รีั้ยมื่พร้ั้อมื่
และบริั้ห้ารั้จ้ด็การั้เร่ั้�องการั้ด้็แลร้ั้กษาแก่ผู้้้ป่วยจำานิวนิมื่าก 

อย่างดี็ แต่่อย่างไรั้ก็ต่ามื่การั้จ้ด็การั้โรั้คอุบ้ติ่ให้ม่ื่และโรั้ครั้ะบาด็
ที�ดี็ที�สุด็ค่อการั้ป้องก้นิ โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ มีื่การั้ก่อต้่�ง 
ศ้นิย์วิทยาศาสต่รั้์สุขภัาพโรั้คอุบ้ติ่ให้มื่่ และศ้นิย์วิจ้ยว้คซีีนิ 

มื่าเป็นิเวลากว่า 10 ปีแล้ว เพ่�อพ้ฒนิาศ้กยภัาพในิการั้คิด็ค้นิ 

นิว้ต่กรั้รั้มื่เพ่�อป้องก้นิโรั้คร้ั้กษาโรั้คอย่างรั้อบด็้านิ โด็ยเนิ้นิ 

การั้พ้ฒนิาบุคลากรั้ทางการั้แพทย์ให้้มีื่ความื่เชี�ยวชาญส้ง  
พ้ฒนิาศ้กยภัาพด็้านิเทคโนิโลยีและอุปกรั้ณ์ทางการั้แพทย์ 
ที�ท้นิสม้ื่ยที�สุด็และดี็ที�สุด็ มีื่การั้ผู้นึิกกำาล้ง (Networking)  
ต่่อยอด็องค์ความื่ร้้ั้และความื่เชี�ยวชาญก้บสถาบ้นิที�เชี�ยวชาญ 

ด้็านิการั้พ้ฒนิาว้คซีีนิท้�งในิปรั้ะเทศและนิานิาชาติ่ นิอกจากนีิ�
ย้งมีื่การั้สน้ิบสนุินิทุนิในิการั้พ้ฒนิาว้คซีีนิ เพ่�อให้้การั้พ้ฒนิา 
งานิวิจ้ย และผู้ลิต่ว้คซีีนิก้าวห้น้ิาอย่างเต็่มื่ศ้กยภัาพ 

ระยะท่ี 3 ศึกษาปรั้ะสิทธิภัาพและติ่ด็ต่ามื่อาการั้ 
ไมื่่พึงปรั้ะสงค์ ข้�นิต่อนินีิ�ต่้องใช้อาสาสม้ื่ครั้เป็นิจำานิวนิมื่าก 

ในิการั้ทด็สอบ ใช้รั้ะยะเวลานิานิห้ลายปีในิการั้ศึกษา  
ในิขณะที�ปรั้ะเทศไทยไม่ื่มีื่การั้รั้ะบาด็ของโรั้คอาจต้่องทำาการั้ 
ศึกษารั้ะยะนีิ�ในิปรั้ะเทศที�ย้งมีื่การั้รั้ะบาด็ของโรั้คอย่้

ห้ากผู้ลการั้ทด็สอบในิมื่นุิษย์ท้�งรั้ะยะที� 1 และ 2 
ได็้ผู้ลเป็นิที�นิ่าพอใจ จะมื่ีการั้ถ่ายทอด็เทคโนิโลยีการั้ผู้ลิต่ 

ว้คซีีนิต่่อให้้ บริั้ษ้ท BioNet-Asia เพ่�อให้้ปรั้ะเทศไทยสามื่ารั้ถ 

ผู้ลิต่ว้คซีีนิ Chula-CoV19 ใช้ได็้เอง ท้�งในิปรั้ะเทศและ 

ปรั้ะเทศเพ่�อนิบ้านิแถบเอเชียต่ะว้นิออกเฉียงใต้่

ความท้าทายในการผลิตวัคซีูน มีื่ว้คซีีนิโควิด็-19 
ที�กำาล้งอย่้รั้ะห้ว่างการั้ทด็สอบในิมื่นุิษย์แล้วปรั้ะมื่าณ 18 ต้่ว 
ซึี�งมีื่ว้คซีีนิชนิิด็ mRNA จำานิวนิ 4 ต้่ว ที�ผู้ลการั้ทด็สอบ 

ก้าวห้นิ้ากว่าปรั้ะเทศไทยอย้่มื่าก คาด็ว่าห้ากภัายในิต่้นิปี 
2564 มีื่การั้คิด็ค้นิว้คซีีนิต้่วห้นึิ�งต้่วใด็สำาเร็ั้จ และได็้ร้ั้บการั้ 
ร้ั้บรั้องจากสำาน้ิกงานิคณะกรั้รั้มื่การั้อาห้ารั้และยาแห่้งสห้ร้ั้ฐ
อเมื่ริั้กาและยุโรั้ปแล้ว ก็อาจนิำาข้อม้ื่ลด้็งกล่าวมื่าใช้อ้างอิง 
ขอขึ�นิทะเบียนิเพ่�อใช้ในิสถานิการั้ณ์ฉุกเฉินิ (Emergency 
approval) จากสำาน้ิกงานิคณะกรั้รั้มื่การั้อาห้ารั้และยาของ
ปรั้ะเทศไทย (อย.) ในิการั้ขอนิำามื่าใช้เร่ั้งด่็วนิได้็โด็ยไม่ื่จำาเป็นิ 

ต่้องศึกษาในิรั้ะยะที� 3 นิอกจากจะช่วยลด็งบปรั้ะมื่าณ 

ในิการั้ศึกษาแล้ว ย้งช่วยลด็รั้ะยะเวลาในิการั้ทด็สอบได็ ้

อีกด็้วย และภัาคร้ั้ฐก็ต่้องเต่รีั้ยมื่ความื่พรั้้อมื่ในิการั้จ้ด็ซ่ี�อ 

ว้คซีีนิจากต่่างปรั้ะเทศร่ั้วมื่ด็้วย เพ่�อให้้ปรั้ะเทศไทยมีื่ว้คซีีนิ 

ใช้อย่างรั้วด็เร็ั้ว



อาสาพาพิชิต โควีิด-19
สำาน้ิกงานิยุวกาชาด็ สภัากาชาด็ไทย มีื่วิส้ยท้ศนิ์ 

ในิการั้สร้ั้างคนิรุ่ั้นิให้ม่ื่ของปรั้ะเทศ ให้้มีื่จิต่อาสาและคุณธรั้รั้มื่ 
เป็นิที�พึ�งพาได้็ของปรั้ะชาชนิ ด้็านิสุขภัาพอนิาม้ื่ยในิทุกพ่�นิที� 
ได็้รั้วมื่พล้งอาสายุวกาชาด็และผู้้้นิำาชุมื่ชนิในิเขต่พ่�นิที� 
พญาไท จ้ด็กิจกรั้รั้มื่โครั้งการั้ “อาสาพาพิชิัต โควิด-19”  

ณ ชุมื่ชนิว้ด็มื่ะกอกกลางสวนิ และชุมื่ชนิอาเชียนิ เขต่พญาไท 
กรุั้งเทพฯ เม่ื่�อว้นิที�  22 และ 29 สิงห้าคมื่ 2563 
กิจกรั้รั้มื่ปรั้ะกอบด็้วย การั้รั้ณรั้งค์เร่ั้�องการั้สวมื่ห้นิ้ากาก 

อนิาม้ื่ย ให้้ความื่รั้้้เร่ั้�องการั้ล้างม่ื่ออย่างถ้กวิธี การั้ร้ั้บม่ื่อ 

ก้บโรั้ครั้ะบาด็ การั้สาธติ่การั้ปฐมื่พยาบาลเบ่�องต้่นิ การั้จ้ด็ทำา 
ลานิกิจกรั้รั้มื่ Brain Based learning (บ้นิได็ง้ส้้โควิด็) 
ปร้ั้บปรุั้งห้้องปฐมื่พยาบาล ปร้ั้บปรุั้งภ้ัมิื่ท้ศนิ์ โด็ยการั้ 
ทำาความื่สะอาด็ชุมื่ชนิ ปล้กพ่ชผู้้กสวนิคร้ั้ว บริั้การั้ต่รั้วจ 

สุขภัาพห้าค่า BMI นิอกจากนีิ� ย้งมีื่กิจกรั้รั้มื่น้ินิทนิาการั้ 

จากนิ้อง ๆ อาสายุวกาชาด็ เพ่�อส่งต่่อกำาล้งใจให้้ก้บคนิในิ 

ชุมื่ชนิด้็วย

โครงการอาสาพาพชิิัต โควิด-19 มีื่ที�มื่าจากชมื่รั้มื่ 

อาสายุวกาชาด็ส่วนิกลางซึี�งมีื่โอกาสลงพ่�นิที�แจกจ่าย 

ห้นิ้ากากอนิาม้ื่ยแบบผู้้าของสภัากาชาด็ไทย ในิชุมื่ชนิ 

เขต่พญาไท บางร้ั้ก และปทุมื่ว้นิ กรุั้งเทพฯ ได็้พบก้บ 

สภัาพปัญห้าต่่าง ๆ ของชุมื่ชนิ ในิด็้านิการั้ด้็แลสุขภัาพ 

อนิาม้ื่ยของต่นิเอง การั้เกิด็ภัาวะความื่เครีั้ยด็และผู้ลกรั้ะทบ 

จากสถานิการั้ณ์การั้แพรั้่รั้ะบาด็ของโควิด็-19 โด็ยชุมื่ชนิ 

ขอให้้อาสายุวกาชาด็มื่ารั้่วมื่พ้ฒนิาชุมื่ชนิ สรั้้างชุมื่ชนิ 

เฝ่้ารั้ะว้งป้องก้นิโรั้คโควิด็-19 และปร้ั้บปรุั้งพ้ฒนิาพ่�นิที� 
สาธารั้ณปรั้ะโยชนิ์ ต่ลอด็จนิฟ้�นิฟ้และเสริั้มื่สรั้้างกำาล้งใจ 

ให้้แก่คนิในิพ่�นิที� ที�ผู้่านิมื่าอาสายุวกาชาด็ได็้ทำากิจกรั้รั้มื่ 

เ พ่�อช ่วยเห้ล่อผู้้ ้ ที� ได็ ้ ร้ั้บผู้ลกรั้ะทบจากสถานิการั้ณ  ์

การั้แพรั้่รั้ะบาด็ของโควิด็-19 โด็ยมีื่การั้รั้ณรั้งค์ให้้ความื่ร้ั้้ 
การั้ป้องก้นิ ด็้วยการั้ใช้ส่�อ Infographic แต่่งเพลงพรั้้อมื่ 

วิดี็โอปรั้ะกอบเน่ิ�อห้าเกี�ยวก้บการั้ป้องก้นิโรั้คโควิด็-19 
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นางสาวนฤมล วินัยธ์รรม 
ปรั้ะธานิชมื่รั้มื่อาสายุวกาชาด็ กล่าวว่า “เรั้าได็้ 

รั้่วมื่ทำาปรั้ะโยชนิ์ให้้ก้บชุมื่ชนิเพ่�อเป็นิการั้ป้องก้นิและ 

เฝ่้ารั้ะว้งการั้แพรั้่รั้ะบาด็ของโรั้คโควิด็-19 โด็ยมีื่การั้ 
ปร้ั้บภ้ัมิื่ท้ศน์ิของชุมื่ชนิให้้ดี็ขึ�นิ และเพ่�อเสริั้มื่สร้ั้างกำาล้งใจ
ฟ ้ �นิฟ้ จิต่ใจของคนิในิชุมื่ชนิด็ ้วยกิจกรั้รั้มื่มีื่การั้ทำา 
ความื่สะอาด็ เก็บขยะ ทาสีปร้ั้บปรุั้งศาลาอเนิกปรั้ะสงค ์

เพ่�อการั้ใช้ปรั้ะโยชนิ์ของคนิในิชุมื่ชนิต่่อไป และปล้กพ่ช 

ผู้้กสวนิคร้ั้วให้้คนิในิชุมื่ชนิเก็บไปทานิได็้ค่ะ สำาห้ร้ั้บ 

เยาวชนิที�สนิใจร่ั้วมื่กิจกรั้รั้มื่ ติ่ด็ต่ามื่ข่าวสารั้ ห้ร่ั้อต้่องการั้
สม้ื่ครั้เป็นิอาสายุวกาชาด็ ฝ่ากติ่ด็ต่ามื่เพจเฟซีบุ�กอาสา 
ยุวกาชาด็สภัากาชาด็ไทยด้็วยนิะคะ” 

เผู้ยแพร่ั้ต่ามื่ส่�อต่่าง ๆ  กิจกรั้รั้มื่ต้่ด็เยบ็ห้น้ิากากอนิาม้ื่ยแบบผู้้า 
ที�ผู้นึิกกำาล้งก้บภัาคีข่าย รั้่วมื่ก้นิต้่ด็เย็บสำาห้ร้ั้บแจกจ่ายให้้แก ่

ปรั้ะชาชนิ เป็นิการั้สร้ั้างเสริั้มื่สุขอนิาม้ื่ยของต่นิเอง ครั้อบคร้ั้ว 
ชุมื่ชนิ ให้้ปลอด็ภั้ยจากสถานิการั้ณ์การั้แพรั้่รั้ะบาด็ของโรั้ค 

โควิด็-19 

นางสาวภูาสินี เลิศสุวพิพัฒน์ 
อาสายุวกาชาด็ กล่าวว่า “ได้็ร่ั้วมื่ทำากิจกรั้รั้มื่ท้�งที� 

ชุมื่ชนิว้ด็มื่ะกอกกลางสวนิ และชุมื่ชนิอาเชียนิ ได็้ทาสี 

เคร่ั้�องออกกำาล้งกาย ปร้ั้บปรุั้งภ้ัมิื่ท้ศน์ิ เปลี�ยนิพ่�นิที�รั้กร้ั้าง 
ว่างเปล่าให้้ได็้ใช้ปรั้ะโยชนิ์มื่ากที�สุด็โด็ยแปลงให้้เป็นิ 

สวนิผู้้ก ซึี�งทำาให้้ชุมื่ชนินิ่าอย้่มื่ากขึ�นิ สะอาด็ปลอด็จาก 

โรั้คและส้ต่ว์มีื่พิษด็้วยค่ะ อย่าล่มื่สวมื่ห้นิ้ากากอนิาม้ื่ย 
ห้ม้ื่�นิล้างม่ื่อบ่อย ๆ ร้ั้กษาความื่สะอาด็ และเว้นิรั้ะยะห่้าง 
เพ่�อป้องก้นิโรั้คโควิด็-19 นิะคะ”

นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้้้อำานิวยการั้สำาน้ิกงานิยุวกาชาด็ สภัากาชาด็ไทย กล่าวว่า “สำาน้ิกงานิ 

ยุ วกาชาด็  ต่ ้ อ งการั้ ให้ ้ ทุ กคนิในิ ส้ งคมื่  เ กิด็ความื่ต่รั้ะห้น้ิก ร้ั้ ้ ในิการั้ 
สรั้ ้างเสริั้มื่สุขอนิาม้ื่ยของต่นิเอง ครั้อบคร้ั้ว ชุมื่ชนิ ให้ ้ปลอด็ภ้ัยจาก 

สถานิการั้ณ์การั้แพรั้่รั้ะบาด็ของโรั้คติ่ด็เช่�อไวร้ั้สโคโรั้นิา 2019 รั้วมื่ท้�งย้งเป็นิการั้ 
แสด็งพล้งของอาสายุวกาชาด็ที�รั้ ่วมื่ม่ื่อก้บปรั้ะชาชนิในิการั้คิด็วางแผู้นิการั้ 
และปฏิิบ้ติ่กิจกรั้รั้มื่ พรั้ ้อมื่เป ็นิกำาล้งสำาค้ญของสภัากาชาด็ไทย ในิการั้ช ่วยเห้ล่องานิต่ามื่ภัารั้กิจ 
เป็นิที�พึ�งของปรั้ะชาชนิ ผู้้้ด้็อยโอกาส ผู้้้ยากไร้ั้ เด็็ก ผู้้้ส้งอายุ และผู้้้ปรั้ะสบภ้ัย โด็ยปฏิิบ้ติ่งานิอย่างมีื่ปรั้ะสิทธิภัาพ
และเป็นิที�ศร้ั้ทธาของปรั้ะชาชนิได้็อย่างท้�วถึงมื่ากยิ�งขึ�นิ”
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สห้พ้นิธ์สภัากาชาด็และสภัาเสี�ยวงวงเด่็อนิแด็งรั้ะห้ว่างปรั้ะเทศ 
(IFRC) กำาห้นิด็ให้้ว้นิเสารั้์ที� 2 ของเด่็อนิก้นิยายนิของทุกปี เป็นิ 
“วันปีฐมพยาบาลโลก” (World First Aid Day) ในิปีนีิ�ต่รั้งก้บว้นิเสาร์ั้ที� 
12 ก้นิยายนิ 2563 ศ้นิย์ฝ่ึกอบรั้มื่ปฐมื่พยาบาลและสุขภัาพอนิาม้ื่ย 
สภัากาชาด็ไทย จ้ด็งานวันปีฐมพยาบาลโลก 2563 ขึ�นิ 
เม่ื่�อว้นิที� 11 ก้นิยายนิ 2563 ณ ห้้องปรั้ะชุมื่ 
โรั้งเรีั้ยนิว้ด็ปทุมื่วนิารั้ามื่ฯ เขต่ปทุมื่ว้นิ โด็ยมีื่ 
ผู้ชั่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธ์รังษี์ ผู้้้อำานิวยการั้ 
ศ้นิย์ฝ่ ึกอบรั้มื่ปฐมื่พยาบาลและสุขภัาพอนิาม้ื่ย 
สภัากาชาด็ไทย เป็นิปรั้ะธานิเปิด็งานิ ภัายใต่้ห้้วข้อ 
Adapting first aid practices to the pandemic 

ซึี�งมีื่กลุ่มื่เป้าห้มื่าย ค่อ เด็็กในิสถานิศึกษา ซึี�งสถานิศึกษา 
เป็นิสถานิที�ที�มีื่ความื่เสี�ยงส้ง มีื่เด็็กจำานิวนิมื่ากอย้่รั้วมื่ก้นิ 
มีื่โอกาสเกิด็การั้แพร่ั้รั้ะบาด็ของเช่�อได้็ง่าย

สำาห้ร้ั้บกิจกรั้รั้มื่เน่ิ�องในิว้นิปฐมื่พยาบาลโลก 
ปรั้ะจำาปี 2563 ศ้นิย์ฝ่ึกอบรั้มื่ปฐมื่พยาบาลและสุขภัาพ 

อนิาม้ื่ย สภัากาชาด็ไทย ได็้จ้ด็กิจกรั้รั้มื่ปรั้ะกวด็วาด็ภัาพ 

รั้ะบายสี และเรีั้ยงความื่ เร่ั้�อง “เดก็ไทย ใส่ใจ สู้ภัูยโควิด-19” 

เพ่�อให้้น้ิกเรีั้ยนิได็้เรีั้ยนิร้้ั้และแบ่งปันิข้อม้ื่ลที�ถ้กต่้องเกี�ยวก้บ 

โควิด็-19 เป็นิการั้สรั้้างความื่ปลอด็ภ้ัยให้้แก่เด็็กและผู้้้ที� 
เกี�ยวข้อง ภัายในิงานิมีื่การั้แสด็งส่�อนิิทานิ Animation  
เร่ั้�อง “ฮีีโร่ของฉันคือเธ์อ” ต่ลอด็จนิให้้ความื่ร้ั้้เร่ั้�อง “การ 
ปีฐมพยาบาลบาดแผลและการห้ามเลือด” การั้ล้างม่ื่อถ้กวิธี 
“ล้างมือ 7 ขั�นตอน” แก่น้ิกเรีั้ยนิที�มื่าร่ั้วมื่งานิ โด็ยวิทยาจารั้ย์ 

จากศ้นิย ์ฝ่ ึกอบรั้มื่ปฐมื่พยาบาลและสุขภัาพอนิาม้ื่ย 

สภัากาชาด็ไทย

งานวัันปฐมพยาบาล่โล่กิ่ 
2563
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รางวัลท่ี 2

รางวัลชันะเลิศ

เรียงความ เร่ือง “เด็กไทย ใส่ใจ สู้ภัูยโควิด-19”
รางวัลท่ี 3

สามื่ารั้ถร้ั้บชมื่ผู้ลงานิของน้ิอง ๆ ที�ได้็ร้ั้บรั้างว้ล
ผู่้านิทาง www.training.redcross.or.th 
และ www.facebook.com/tc.trcs
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 สภัากาชาด็ไทย กรั้ะทรั้วงสาธารั้ณสุข และ 

กรั้ะทรั้วงมื่ห้าด็ไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการบรจิาคเคร่ืองกระตกุหัวใจไฟฟ้าอตัโนมัติ (AED) 
โด็ยมีื่ คุณ์หญงิชัฎา วัฒนศริิธ์รรม เห้ร้ั้ญญิกสภัากาชาด็ไทย 
และปรั้ะธานิคณะกรั้รั้มื่การั้อำานิวยการั้โครั้งการั้บริั้จาค 

เคร่ั้�องกรั้ะตุ่กห้้วใจไฟฟ้าอ้ต่โนิม้ื่ติ่ (AED) นายแพทย์สุขุม 
กาญจนพิมาย ปล้ด็กรั้ะทรั้วงสาธารั้ณสุข นายสมคิด 
จันทมฤก รั้องปล้ด็กรั้ะทรั้วงมื่ห้าด็ไทย รั้ ่วมื่ลงนิามื่ 
ในิโอกาสนีิ� พลอากาศเอก นายแพทย์สบิุน ชิัวปีรีชัา กรั้มื่ว้ง 
ผู้้้ให้ญ่ในิพรั้ะองค์ 904 และที�ปรึั้กษาศ้นิย์อำานิวยการั้ให้ญ่ 
จิต่อาสาพรั้ะรั้าชทานิ และพลต�ารวจตรี นายแพทย์โสภูณ์ 
กฤษ์ณ์ะรังสรรค์ ปรั้ะธานิม้ื่ลนิิธิสอนิช่วยชีวิต่ รั้่วมื่ในิพิธี 

ลงนิามื่ด้็วย เม่ื่�อว้นิที� 14 ก้นิยายนิ 2563 ณ ห้้องปรั้ะชุมื่ 
1210 ช้�นิ 12 อาคารั้ภ้ัมื่ิสิริั้ม้ื่งคลานิุสรั้ณ์ โรั้งพยาบาล 

จุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย

การั้ลงนิามื่บ้นิทึกข้อต่กลงคร้ั้�งนีิ�เป็นิความื่รั้่วมื่ม่ื่อรั้ะห้ว่าง สภัากาชาด็ไทย กรั้ะทรั้วงสาธารั้ณสุข และ 

กรั้ะทรั้วงมื่ห้าด็ไทย ในิการั้จ้ด็สรั้รั้นิำาเคร่ั้�องกรั้ะตุ่กห้้วใจไฟฟ้าอ้ต่โนิม้ื่ติ่ (AED) อุปกรั้ณ์ช่วยชีวิต่ผู้้้ที�เกิด็ภัาวะห้้วใจห้ยุด็เต้่นิ 

เฉียบพล้นิ ไปติ่ด็ต้่�งในิพ่�นิที�สาธารั้ณะและชุมื่ชนิท้�วปรั้ะเทศ ซึี�งสภัากาชาด็ไทยได็้รั้ะด็มื่ทุนิจ้ด็ซ่ี�อเคร่ั้�อง AED 
โด็ยด็ำาเนิินิโครั้งการั้ “กระตุกหัวใจ เพื่อคนไทยทุกคน” และได็้ร้ั้บพรั้ะมื่ห้ากรุั้ณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษ์ฐาธิ์ราชัเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชัสดุาฯ สยามบรมราชักมุารี อุปีนายิกาผู้อ�านวยการสภูากาชัาดไทย ในิการั้เสด็็จพรั้ะรั้าชด็ำาเนิินิ 

ไปทรั้งเป็นิปรั้ะธานิเปิด็งานิ “ว่ิงกระตุกหัวใจ 125 ปีี สภูากาชัาดไทย” เม่ื่�อว้นิที� 9 ธ้นิวาคมื่ 2561 รั้วมื่ท้�งจ้ด็กิจกรรม 

 ลงนามควีามร่ิวีมมือ 3 หิน่วียงาน 
พร้ิอมติดตั�งและเสริิมสร้ิางควีามรู้ิ
กีาริใช้เคร่ิ�อง AED 

คุณ์หญิงชัฎา วัฒนศิริธ์รรม
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เดิน - ว่ิง Virtual Run รั้ะห้ว่างเด่็อนิมื่กรั้าคมื่ - มีื่นิาคมื่ 
2562 ที�ผู้่านิมื่า ในิส่วนิของกรั้ะทรั้วงสาธารั้ณสุขและ 

กรั้ะทรั้วงมื่ห้าด็ไทยจะจ้ด็อบรั้มื่คร้ั้ผู้้้สอนิและปรั้ะชาชนิ เร่ั้�อง 
การั้ช่วยชีวิต่ข้�นิพ่�นิฐานิและการั้ใช้เคร่ั้�อง AED อย่างต่่อเน่ิ�อง 
อีกท้�งได็้ร้ั้บความื่รั้่วมื่ม่ื่อจากศ้นิย์อำานิวยการั้ให้ญ่จิต่อาสา 
พรั้ะรั้าชทานิ ในิการั้ฝ่ึกอบรั้มื่ปรั้ะชาชนิให้้มีื่ท้กษะในิการั้ 
ช่วยชีวิต่ข้�นิพ่�นิฐานิด้็วยการั้ทำา CPR และการั้ใช้เคร่ั้�อง AED 
อีกด้็วย

คุณ์หญิงชัฎา วัฒนศิริธ์รรม เห้ร้ั้ญญิกสภัากาชาด็ไทย 
และปรั้ะธานิคณะกรั้รั้มื่การั้อำานิวยการั้โครั้งการั้บริั้จาค 

เคร่ั้�องกรั้ะตุ่กห้้วใจไฟฟ้าอ้ต่โนิม้ื่ติ่ (AED) กล่าวว่า “โครั้งการั้นีิ� 
เกิด็ขึ�นิจากความื่ร่ั้วมื่แรั้งร่ั้วมื่ใจในิการั้ช่วยเห้ล่อ บรั้รั้เทาทุกข์ 
และก้ชี้พปรั้ะชาชนิที�เกิด็ภัาวะห้้วใจห้ยดุ็เต้่นิเฉียบพล้นิ โด็ย 

สภัากาชาด็ไทยได็้จ้ด็ซ่ี�อเคร่ั้�องกรั้ะตุ่กห้้วใจไฟฟ้าอ้ต่โนิม้ื่ติ่ 
จำานิวนิ 1,100 เคร่ั้�อง จากเงินิบริั้จาคในิโครั้งการั้กรั้ะตุ่กห้้วใจ
เพ่�อคนิไทยทุกคนิ และการั้จ้ด็กจิกรั้รั้มื่กรั้ะต่กุห้้วใจ Virtual 
Run 2 ล้านิกิโลเมื่ต่รั้ เพ่�อมื่อบให้้กรั้ะทรั้วงสาธารั้ณสุข  
ในิการั้ติ่ด็ต้่�งด้็แลและบำารุั้งร้ั้กษาในิพ่�นิที� 76 จ้งห้ว้ด็ 

ท้�วปรั้ะเทศ โด็ยได้็ร้ั้บความื่ร่ั้วมื่ม่ื่อในิการั้พิจารั้ณาค้ด็เล่อก
สถานิที�ติ่ด็ต้่�ง พรั้้อมื่สน้ิบสนุินิเผู้ยแพรั้่องค์ความื่รั้้้เร่ั้�องการั้ 
ช่วยชีวิต่ข้�นิพ่�นิฐานิและการั้ใช้เครั้่�อง AED จากกรั้ะทรั้วง 
มื่ห้าด็ไทย ในิโครั้งการั้ฝ่ึกอบรั้มื่การั้ช่วยชีวิต่ข้�นิพ่�นิฐานิ 

ด้็วยการั้ทำา CPR และใช้เคร่ั้�อง AED” 

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปล้ด็กรั้ะทรั้วง 
สาธารั้ณสุข กล่าวว่า “ห้ากปรั้ะชาชนิชาวไทยมีื่ความื่ร้้ั้ในิการั้ 
ด้็แลต่นิเอง โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งการั้ปฐมื่พยาบาล และการั้ 

ช่วยชีวิต่ที�ถ้กต้่องนิอกโรั้งพยาบาลแล้ว ก็จะช่วยลด็อ้ต่รั้าการั้ 

เสียชีวิต่และทุพพลภัาพจากภัาวะห้้วใจห้ยุด็เต่้นินิอก 

โรั้งพยาบาลได็้ ปัจจุบ้นิการั้ที�เรั้ามีื่เคร่ั้�อง AED ในิชุมื่ชนิ 
และปรั้ะชาชนิสามื่ารั้ถเข้าถึงได็้ง่าย ทำาให้้ปรั้ะชาชนิต่่�นิต้่ว 

และเห็้นิปรั้ะโยชนิ์ของการั้ช่วยชีวิต่ และต่รั้ะห้น้ิกร้ั้้ว่าการั้ 
ช่วยชีวิต่ข้�นิพ่�นิฐานินิ้�นิปรั้ะชาชนิทุกคนิสามื่ารั้ถทำาได็้ โด็ย 

ไม่ื่จำาเป็นิต้่องรั้อห้น่ิวยงานิทางการั้แพทย์ซึี�งอาจต้่องใช้เวลา
กว่าจะมื่าถึงจุด็เกิด็เห้ตุ่ และห้ล้งจากการั้ได็้ร้ั้บมื่อบเครั้่�อง 
AED จากสภัากาชาด็ไทยแล้ว เรั้าย้งมีื่ภัารั้กิจร่ั้วมื่ก้นิค่อ การั้ 
ถ่ายทอด็องค์ความื่ร้้ั้เร่ั้�องการั้ช่วยชีวิต่ข้�นิพ่�นิฐานิแก่ปรั้ะชาชนิ 
ต่ลอด็จนิการั้พ้ฒนิาคร้ั้ผู้้้สอนิ ในิการั้ลงนิามื่บ้นิทึกข้อต่กลง
ความื่ร่ั้วมื่ม่ื่อคร้ั้�งนีิ� จึงถ่อเป็นิจุด็เริั้�มื่ต้่นิที�ดี็ของความื่ร่ั้วมื่ม่ื่อ 
เพ่�อช่วยชีวิต่และพ้ฒนิาการั้แพทย์ฉุกเฉินิด็้วย ขอบคุณ 

สภัากาชาด็ไทยที�มื่อบเคร่ั้�อง AED และขอบคุณทุกท่านิที�มีื่
ส่วนิร่ั้วมื่ในิโครั้งการั้นีิ�เพ่�อปรั้ะชาชนิคนิไทยได็้ร้ั้บปรั้ะโยชนิ์ 
สามื่ารั้ถช่วยชีวิต่ปรั้ะชาชนิได้็เป็นิจำานิวนิมื่าก”

นายสมคิด จันทมฤก รั้องปล้ด็กรั้ะทรั้วงมื่ห้าด็ไทย 
กล่าวว่า “เรั้าได็้ทำาโครั้งการั้เม่ื่�อปลายปีที�แล้วโด็ยส่งคนิในิ 

พ่�นิที�ในิชุมื่ชนิฝึ่กก้บหุ่้นิจำาลอง โอกาสนีิ�เป็นิโอกาสอ้นิดี็ยิ�งที�
ได็้เคร่ั้�อง AED มื่า ซึี�งก็จะได็้นิำาไปช่วยเสริั้มื่การั้ปฏิิบ้ติ่ให้้ 
เป็นิร้ั้ปธรั้รั้มื่มื่ากยิ�งขึ�นิ สิ�งที�กรั้ะทรั้วงมื่ห้าด็ไทยจะด็ำาเนิินิการั้ 
ต่่อไปเน่ิ�องจากร้ั้บผิู้ด็ชอบในิรั้ะด้็บพ่�นิที� ก็ค่อการั้ร่ั้วมื่ม่ื่อก้บ
บุคลากรั้ของกรั้ะทรั้วงสาธารั้ณสุข เห้ล่ากาชาด็ ไปด้็จุด็ที� 
เห้มื่าะสมื่ในิการั้ต่ดิ็ต้่�งเคร่ั้�อง AED รั้วมื่ท้�งขยายการั้ฝึ่กบคุคล 

เพิ�มื่เติ่มื่ จุด็สำาค้ญในิการั้ช่วยชีวิต่คนิ ค่อทุก ๆ วินิาที 
ล้วนิแล้วแต่่มีื่คุณค่า ด้็งน้ิ�นิการั้ที�บุคลากรั้ที�ได็้ร้ั้บการั้ฝ่ึก  
รั้วมื่ท้�งปรั้ะชาชนิท้�วไปที�ได้็มีื่ความื่ร้้ั้ความื่เข้าใจในิการั้ช่วยชีวิต่ 
เช่นิ การั้กด็ห้น้ิาอกกด็อย่างไรั้รั้วมื่ท้�งสามื่ารั้ถที�จะใช้เคร่ั้�องได้็ 
เคร่ั้�อง AED ใช้ไมื่่ยาก เพียงแต่่จะต่้องมีื่ความื่ร้ั้้และมีื่ 

แอปพลเิคช้นิในิการั้แนิะนิำา ผู้มื่เช่�อว่าโครั้งการั้นีิ�มีื่ปรั้ะโยชน์ิ
อย่างยิ�งที�จะช่วยชีวิต่เพ่�อนิมื่นุิษย์ด้็วยก้นิ เพรั้าะเวลาที�เกิด็เห้ตุ่
ไมื่่ได็้เล่อกว่าจะเกิด็เห้ตุ่ที�โรั้งพยาบาลห้ร่ั้อที�ห้่างไกลจาก 

โรั้งพยาบาล คนิที�ได้็ร้ั้บการั้ฝึ่กมื่าแล้วจะมื่โีอกาสช่วยให้้ผู้้้ป่วย 

รั้อด็ชีวิต่ได้็” 

นายแพทย์ธ์นดล โรจนศานติกุล ศ้นิย์เวชศาสต่รั้์ 
ฉุกเฉินิ โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย กล่าวว่า  
“เคร่ั้�อง AED เป็นิอุปกรั้ณ์สำาค้ญในิการั้ช่วยชีวิต่ข้�นิพ่�นิฐานิ

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

นายสมคิด จันทมฤก
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สำาห้ร้ั้บผู้้้ที�มีื่ภัาวะห้้วใจห้ยุด็เต่้นิเฉียบพล้นิ ให้้มีื่โอกาส 

รั้อด็ชีวิต่เพิ�มื่มื่ากขึ�นิ ร่ั้วมื่ก้บการั้ทำา CPR ซึี�งเม่ื่�อมีื่เห้ตุ่การั้ณ์ 

ฉุกเฉินิเกิด็ขึ�นินิอกโรั้งพยาบาล ส่วนิให้ญ่ผู้้้ป่วยม้ื่กเสียชีวิต่ 
เน่ิ�องจากการั้ช่วยเห้ล่อไมื่่ท้นิการั้ณ์ ห้ร่ั้ออาจเกิด็จากการั้ 
ช่วยเห้ล่อห้ร่ั้อการั้ทำา CPR ที�ผิู้ด็วิธี ด้็งน้ิ�นิการั้ฝ่ึกอบรั้มื่ 

ปรั้ะชาชนิท้�วไปในิการั้ใช้เคร่ั้�อง AED และการั้ทำา CPR 
จึงมีื่ความื่สำาค้ญ นิอกจากนีิ� การั้จ้ด็ทำาแอปพลิเคช้นิ AED 
กรั้ะตุ่กห้้วใจ จะช่วยบอกจุด็ติ่ด็ต้่�งเคร่ั้�อง AED และมีื่การั้ 
ขอความื่ช่วยเห้ล่อเม่ื่�อมีื่เห้ตุ่การั้ณ์ผู้้้ป่วยห้้วใจห้ยุด็เต่้นิ 

เฉียบพล้นิ นิอกจากนีิ�ย้งสามื่ารั้ถนิำาผู้้้ช่วยเห้ล่อเข้าไปย้ง 
จุด็เกิด็เห้ตุ่ เพ่�อนิำาเคร่ั้�องกรั้ะตุ่กห้้วใจเข้าไปช่วยเห้ล่อ 
และเข้าไปทำา CPR รั้วมื่ถึงยง้ติ่ด็ต่ามื่ด้็แลความื่พร้ั้อมื่ในิการั้
ใช้งานิของเคร่ั้�อง AED ให้้พร้ั้อมื่ใช้งานิ และสามื่ารั้ถนิำาไปใช้
งานิจรั้ิงได็้สะด็วกรั้วด็เร็ั้ว ท้นิเวลา โด็ยสภัากาชาด็ไทย 

จะส่งมื่อบเคร่ั้�อง AED ในิเด่็อนิพฤศจิกายนินีิ� พรั้้อมื่ท้�ง 
ปรั้ะสานิความื่รั้่วมื่ม่ื่อก้บทุกภัาคส่วนิในิการั้ฝ่ึกอบรั้มื่ 

ปรั้ะชาชนิท้�วไปในิการั้ทำา CPR และใช้เคร่ั้�อง AED โด็ยจะ 

เริั้�มื่ด็ำาเนิินิโครั้งการั้ในิจ้งห้ว้ด็สมื่ทุรั้ปรั้าการั้ พรั้ะนิครั้ศรั้อียธุยา 
ชลบุรีั้ เชียงให้มื่่ พิษณุโลก นิครั้รั้าชสีมื่า ขอนิแก่นิ 
อุบลรั้าชธานีิ สุริั้นิทร์ั้ สงขลา ภ้ัเก็ต่ เม่ื่�อโครั้งการั้นีิ�แล้วเสร็ั้จ 

จะทำาให้้ปรั้ะเทศไทยมีื่เคร่ั้�อง AED พร้ั้อมื่ใช้ในิพ่�นิที�สาธารั้ณะ 
และมื่ีปรั้ะชาชนิที�มีื่จิต่อาสามื่ีความื่รั้้้ความื่สามื่ารั้ถในิการั้ 

ช่วยเห้ล่อผู้้้ป่วยห้้วใจห้ยุด็เต้่นิเฉียบพล้นิ และเกิด็การั้ถ่ายทอด็

ความื่ร้ั้้ต่่อไปอย่างไมื่่มีื่ที�สิ�นิสุด็ และในิที�สุด็จะส่งผู้ลให้ ้

ปรั้ะเทศไทยได้็ร้ั้บการั้ยกรั้ะด้็บมื่าต่รั้ฐานิการั้ช่วยชีวิต่ผู้้้ป่วย
ห้้วใจห้ยุด็เต้่นิเฉียบพล้นิ” 

ด้็านิพลอากาศเอก นายแพทย์สุบิน ชิัวปีรีชัา กรั้มื่ว้ง 
ผู้้้ให้ญ่ในิพรั้ะองค์ 904 และที�ปรึั้กษาศ้นิย์อำานิวยการั้ให้ญ่ 
จิต่อาสาพรั้ะรั้าชทานิ กล่าวเพิ�มื่เติ่มื่ว่า “ความื่สำาค้ญของ 
การั้แพทย์และการั้สาธารั้ณสุขในิปรั้ะเทศไทย ดี็เป็นิอ้นิด้็บ 

ต้่นิ ๆ ของโลก แต่่การั้แพทย์ภัาคปรั้ะชาชนิ ห้ร่ั้อการั้แพทย์
นิอกโรั้งพยาบาลย้งไม่ื่ท้ด็เทียมื่เท่าก้บต่่างปรั้ะเทศ ซึี�งสาเห้ตุ่ 

การั้เสียชีวิต่นิอกโรั้งพยาบาลอ้นิด้็บ 1 ค่อ ห้้วใจห้ยุด็เต่้นิ 

เฉียบพล้นิ การั้ใช้เคร่ั้�องกรั้ะตุ่กห้้วใจไฟฟ้าอ้ต่โนิม้ื่ติ่ ห้ร่ั้อ 
AED เข้าช่วยเห้ล่อจึงน้ิบว่าสำาค้ญมื่าก สามื่ารั้ถช่วยให้้ 
รั้อด็ชีวิต่ได็้ ยิ�งช่วยเห้ล่อได็้เร็ั้วอ้ต่รั้าการั้รั้อด็ชีวิต่ก็จะยิ�ง 
เพิ�มื่ขึ�นิ ด้็งน้ิ�นิโอกาสรั้อด็ชีวิต่จึงต้่องมีื่เคร่ั้�อง AED ที�ใกล้ที�สุด็ 
ช่วยโด็ยปรั้ะชาชนิที�อย่้ใกล้ที�สุด็ จึงต้่องให้้ปรั้ะชาชนิได้็เรีั้ยนิร้้ั้ 
ท้�งเร่ั้�องการั้ทำา CPR และการั้ใช้เคร่ั้�อง AED อย่างต่่อเน่ิ�อง  
การั้ใช้บริั้การั้รั้ถโรั้งพยาบาลบางคร้ั้�งก็อาจไมื่่ท้นิ ด้็งน้ิ�นิ 

การั้ใช้เคร่ั้�อง AED จึงเป็นิเร่ั้�องของปรั้ะชาชนิ ต่้องฝ่ึกให้ ้

ปรั้ะชาชนิทำาเป็นิห้ร่ั้อทำาได้็ และต้่องเป็นิผู้้้มีื่จิต่อาสาที�อย่้ต่รั้ง
บริั้เวณน้ิ�นิและเห็้นิเห้ตุ่การั้ณ์พรั้้อมื่จะเข้าไปช่วยเห้ล่อ 
จึงต่้องติ่ด็ต้่�งเคร่ั้�อง AED ให้้ท้�วถึง และฝ่ึกให้้ทุกคนิใช้เป็นิ 
ผู้มื่ขอยกต้่วอย่าง พรั้ะบาทสมื่เด็็จพรั้ะเจ้าอย่้ห้้ว พรั้ะรั้าชทานิ 

เงินิส่วนิพรั้ะองค์จ้ด็ซ่ี�อเคร่ั้�อง AED ติ่ด็ต้่�งในิเขต่พรั้ะบรั้มื่ห้า 
รั้าชว้ง รั้วมื่ 11 จุด็ ไว้บริั้การั้น้ิกท่องเที�ยว และพรั้ะองค ์

พรั้ะรั้าชทานิห้ล้กส้ต่รั้ให้้สอนิม้ื่คคุเทศก์กว่า 1,000 คนิ 
ให้้เรีั้ยนิร้ั้้การั้ใช้เคร่ั้�อง AED ซึี�งต่้องใช้รั้ะยะเวลาส้�นิมื่าก 

ในิการั้ทำาให้้คนิที�ห้้วใจห้ยุด็เต่้นิกรั้ะท้นิห้้นิห้ร่ั้อห้มื่ด็สติ่  
ให้้ได้็ร้ั้บการั้ช่วยเห้ล่อด้็วยการั้กรั้ะตุ่กห้้วใจภัายในิรั้ะยะเวลา 
3 นิาที เรั้ามื่ีโครั้งการั้จ้ด็ห้าเครั้่�อง AED ซึี�งโชคด็ีที� 
สภัากาชาด็ไทยได้็จ้ด็ห้าเคร่ั้�อง AED จำานิวนิ 1,100 เคร่ั้�อง 
ที�จะนิำาไปติ่ด็ต้่�งและใช้งานิได็้ในิทุกจ้งห้ว้ด็ท้�วปรั้ะเทศแล้ว  
ส่วนิการั้ฝ่ึกอบรั้มื่จะต่้องมีื่คร้ั้ผู้้้ฝ่ึกที�รั้ะด็มื่จากทุกห้นิ่วยงานิ 
ไมื่่ว่าจะเป็นิภัาคร้ั้ฐ เอกชนิ จิต่อาสา และม้ื่ลนิิธิต่่าง ๆ 
นิอกจากนีิ�อุปกรั้ณ์ที�ใช้การั้ฝ่ึกทำา CPR ห้ร่ั้อหุ้่นิจำาลอง 
มีื่รั้าคาส้ง พรั้ะบาทสมื่เด็็จพรั้ะเจ้าอย่้ห้้ว ได้็พรั้ะรั้าชทานิชุด็ฝึ่ก 
จำานิวนิ 100 ชุด็ เพ่�อบริั้ห้ารั้จ้ด็การั้โครั้งการั้ต่่อไป เช่นิ 
จ้ด็ห้าสถานิที�ในิการั้ฝึ่กอบรั้มื่ เรีั้ยกได้็ว่าเป็นิโครั้งการั้จิต่อาสา 
ช่วยชีวิต่ปรั้ะชาชนิ โด็ยปรั้ะชาชนิ และสุด็ท้ายสามื่ารั้ถที�จะ
รั้ะด็มื่ผู้้้ที�ผู้่านิห้ล้กส้ต่รั้จิต่อาสาพรั้ะรั้าชทานิซึี�งผู้่านิการั้ฝ่ึก 

มื่าอย่างเข้มื่ข้นิ ทำาให้้ต่่อไปอ้ต่รั้าการั้รั้อด็ชีวิต่ของผู้้้ป่วย 

ห้้วใจห้ยุด็เต้่นินิอกโรั้งพยาบาลจะเพิ�มื่ขึ�นิอย่างน้ิอย 1 ในิ 3” 

พลอากาศเอก นายแพทย์สุบิน ชิัวปีรีชัา 

นายแพทย์ธ์นดล โรจนศานติกุล
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สมเด็จพระกนิษ์ฐาธ์ิราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามบรมราชักุมารี อุปีนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภูากาชัาดไทย และนายกสภูาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภูากาชัาดไทย เสด็็จพรั้ะรั้าชด็ำาเนิินิไป
ทรงเปี็นปีระธ์านการปีระชุัมสภูาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภูากาชัาดไทย ครั�งท่ี 27 เม่ื่�อว้นิที� 23 มิื่ถุนิายนิ 
2563 ณ อาคารั้เทิด็พรั้ะเกียรั้ติ่สมื่เด็็จพรั้ะญาณส้งวรั้ฯ สภัากาชาด็ไทย โด็ยมีื่รั้ะเบียบวารั้ะต่่าง ๆ อาทิ 

สรุั้ปผู้ลการั้ปรั้ะเมิื่นิการั้ปฏิิบ้ติ่ห้น้ิาที�ของผู้้้อำานิวยการั้ศ้นิย์บริั้การั้การั้พยาบาล ปีที� 2 ของการั้ด็ำารั้งต่ำาแห้น่ิง

การั้เสนิอรั้ายช่�อผู้้้ขอเทียบต่ำาแห้น่ิงทางวิชาการั้ รั้ะด้็บรั้องศาสต่รั้าจารั้ย์ ในิสาขาวิชาพยาบาลศาสต่ร์ั้

การั้เสนิอรั้ายช่�อผู้้้สมื่ควรั้ได้็ร้ั้บการั้แต่่งต้่�งให้้ด็ำารั้งต่ำาแห้น่ิงผู้้้ช่วยศาสต่รั้าจารั้ย์ ในิสาขาวิชาพยาบาลศาสต่ร์ั้

สมเด็จพระกนิษ์ฐาธิ์ราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามบรมราชักุมารี 
ทรงเป็ีนปีระธ์านการปีระชุัมสภูาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภูากาชัาดไทย ครั�งท่ี 27
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งานวันคล้ายวันสถาปีนา ส�านักงานอาสากาชัาด 80 ปีี
เม่ื่�อว้นิที� 1 สิงห้าคมื่ 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธ์อ เจ้าฟ้าพัชัรกิติยาภูา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชัสาริณี์สิริพัชัร 

มหาวัชัรราชัธิ์ดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธ์อ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธ์นารีนาถ ไปในิงานวันคล้าย 
วันสถาปีนาส�านักงานอาสากาชัาด ๘๐ ปีี โอกาสนีิ� พรั้ะรั้าชทานิเข็มื่ที�รั้ะลึกและชุด็เยี�ยมื่บำารุั้งขว้ญผู้้้ป่วยแก่ผู้้้แทนิอาสา 
กาชาด็ด้็วย ณ ห้้องปรั้ะชุมื่ ช้�นิ 12 อาคารั้ภ้ัมิื่สิริั้ม้ื่งคลานุิสรั้ณ์ โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย

จากน้ิ�นิ  เส ด็็จออกจากห้ ้องปรั้ะชุมื่  พรั้ ้อมื่ 

ทอด็พรั้ะเนิต่รั้นิิทรั้รั้ศการั้ “สายธ์ารแห่งพระกรุณ์าธิ์คุณ์” 

และเสด็็จไปย้งบริั้เวณพิธีปล ่อยขบวนิคารั้าวานิเยี�ยมื่ 

ผู้้ ้ป่วยที�บ้านิ จำานิวนิ 10 ค้นิ ณ ลานิด็้านิห้นิ้าอาคารั้ 
ภ้ัมิื่สิริั้ม้ื่งคลานุิสรั้ณ์ โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย 

 พรั้ะ เจ ้ า วรั้วงศ ์ เ ธอ  พรั้ะองค ์ เจ ้ า โสมื่สว ลี 
กรั้มื่ห้ ม่ื่� นิ สุทธนิา รีั้นิาถ  มีื่พรั้ะ เมื่ต่ต่าแก ่พสก นิิกรั้ 
โปรั้ด็ให้้อาสากาชาด็ นิำาชุด็เยี�ยมื่บำารุั้งขว้ญผู้้้ป่วยไปมื่อบ 

ให้้แก่ผู้้้ป่วยสาม้ื่ญและพรั้ะภิักษุอาพาธ ที�เข้าร้ั้บการั้ร้ั้กษา 
ที�โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย โรั้งพยาบาล 

สมื่เด็็จพรั้ะบรั้มื่รั้าชเทวี ณ ศรีั้รั้าชา อีกท้�งทห้ารั้ ต่ำารั้วจ และ
อาสาสม้ื่ครั้ที�บาด็เจ็บจากรั้าชการั้สนิามื่ในิโรั้งพยาบาล 

พรั้ะมื่งกุฎเกล้า โรั้งพยาบาลต่ำารั้วจ และมื่อบให้้ก้บม้ื่ลนิิธิ 

สงเครั้าะห์้เด็็กของสภัากาชาด็ไทย รั้วมื่ท้�งสิ�นิ 1,900 ชุด็ เพ่�อ
ถวายเป็นิพรั้ะรั้าชกศุลแด่็พรั้ะบาทสมื่เด็็จพรั้ะบรั้มื่ชนิกาธเิบศรั้ 
มื่ห้าภ้ัมิื่พลอดุ็ลยเด็ชมื่ห้ารั้าช บรั้มื่นิาถบพิต่รั้ และเฉลิมื่ 

พรั้ะเกียรั้ติ่ เน่ิ�องในิโอกาสว้นิเฉลิมื่พรั้ะชนิมื่พรั้รั้ษา สมื่เด็็จ 

พรั้ะนิางเจ้าสิริั้กิติ่� พรั้ะบรั้มื่รั้าชินีินิาถ พรั้ะบรั้มื่รั้าชชนินีิ 

พ้นิปีห้ลวง สภัานิายิกาสภัากาชาด็ไทย

ในิโอกาสครั้บรั้อบ 80 ปี สำาน้ิกงานิอาสากาชาด็ 
สภัากาชาด็ไทย เพ่�อส่บสานิพรั้ะปณิธานิแห่้งพรั้ะเจ้าวรั้วงศ์เธอ 
พรั้ะองค์เจ้าโสมื่สวลี กรั้มื่ห้ม่ื่�นิสุทธนิารีั้นิาถ ที�ทรั้งมีื่ต่่อ 

สำาน้ิกงานิอาสากาชาด็มื่าโด็ยต่ลอด็ ต้่�งแต่่ปี 2537 ทรั้ง 
พรั้ะกรุั้ณาร้ั้บโครั้งการั้อาสากาชาด็ฟ้ �นิฟ้สุขภัาพถึงบ้านิ 
ไว้ในิพรั้ะอุปถ้มื่ภั์ น้ิบเป็นิเวลากว่า 20 ปี ที�ทรั้งงานิด็้านิ 

ส้งคมื่สงเครั้าะห์้ และสาธารั้ณสุขด้็วยพรั้ะวิริั้ยะอุต่สาห้ะ



สมเ ด็จพระกนิษ์ฐา ธิ์ราชัเจ ้ า  กรมสมเ ด็จ 
พระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามบรมราชักุมารี อุปีนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภูากาชัาดไทย ทรั้งห่้วงใยและทรั้งต่รั้ะห้น้ิกถึง
ความื่เด่็อด็ร้ั้อนิของรั้าษฎรั้ที�ได้็ร้ั้บผู้ลกรั้ะทบจากสถานิการั้ณ์
การั้แพร่ั้รั้ะบาด็ของโรั้คโควิด็-19 จึงพรั้ะรั้าชทานิพรั้ะรั้าชานุิญาต่
ให้้สภัากาชาด็ไทย โด็ย สำาน้ิกงานิบรั้รั้เทาทุกข์และปรั้ะชานิาม้ื่ย
พิท้กษ์ จ้ด็ต้่�งครัวพระราชัทาน อุปีนายิกาผู้อ�านวยการ 
สภูากาชัาดไทย ณ์ ลานพระบรมราชัานุสาวรีย์พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก 
อ�าเภูอเมืองเชีัยงราย จังหวัดเชีัยงราย ซ่ึูงเป็ีนการจดัตั�งครัว 
พระราชัทานแห่งท่ี 7 รั้ะห้ว่างว้นิที� 20 – 29 กรั้กฎาคมื่ 2563 
เพ่�อปรั้ะกอบอาห้ารั้ปรุั้งสุกให้มื่่ รั้วมื่ 27,025 ชุด็ สำาห้ร้ั้บ 

นิำาไปมื่อบให้้แก่ปรั้ะชาชนิในิพ่�นิที�จ้งห้ว้ด็เชียงรั้าย

โด็ยเม่ื่�อว้นิที� 21 กรั้กฎาคมื่ 2563 นายแพทย์พินิจ 
กุลละวณิ์ชัย์ ผู้้้ช่วยเลขาธิการั้สภัากาชาด็ไทย เป็นิปรั้ะธานิในิ 

พิธีเปิด็คร้ั้วพรั้ะรั้าชทานิ อุปนิายกิาผู้้้อำานิวยการั้สภัากาชาด็ไทย 
ณ ลานิ พรั้ะบรั้มื่รั้าชานิสุาวรีั้ย์พรั้ะบาทสมื่เด็็จพรั้ะจุลจอมื่เกล้า

เจ้าอย่้ห้้ว เพ่�อน้ิอมื่สำานึิกในิพรั้ะมื่ห้ากรั้ณุาธิคุณ ที�พรั้ะรั้าชทานิ 

พรั้ะรั้าชานุิญาต่ให้้สภัากาชาด็ไทยจ้ด็ต้่�งคร้ั้วพรั้ะรั้าชทานิ 
อุปนิายกิาผู้้้อำานิวยการั้สภัากาชาด็ไทย ขึ�นิ พร้ั้อมื่มื่อบอาห้ารั้
ปรุั้งสุกและชุด็ธารั้นิำ�าใจก้้ชีวิต่ฝ่่าวิกฤต่โควิด็-19 จำานิวนิ 100 ชุด็ 
ให้้แก่ปรั้ะชาชนิที�ได็้ร้ั้บผู้ลกรั้ะทบจากสถานิการั้ณ์โควิด็-19  
พรั้้อมื่มื่อบอาห้ารั้ปรัุ้งสุกและชุด็ธารั้นิำ�าใจก้้ชีวิต่ฝ่่าวิกฤต่ 

โควิด็-19 ให้้แก่ปรั้ะชาชนิในิพ่�นิที�เทศบาลนิครั้เชียงรั้าย 
อำาเภัอเม่ื่องเชียงรั้าย และอำาเภัอเวียงช้ย รั้วมื่ท้�งสิ�นิ 2,200 ชุด็ 
ย้งความื่ปลาบปล่�มื่และซีาบซึี�งในิพรั้ะมื่ห้ากรัุ้ณาธิคุณเป็นิ 

ล้นิพ้นิ

อาห้ารั้ปรุั้งสุกจากคร้ั้วพรั้ะรั้าชทานิ อุปนิายิกา 
ผู้้้อำานิวยการั้สภัากาชาด็ไทย ย้งได็้สน้ิบสนิุนิและส่งเสรั้ิมื่การั้
ปรั้ะกอบอาชีพของเกษต่รั้กรั้และกลุ่มื่แมื่่บ้านิในิพ่�นิที�ชุมื่ชนิ 

ต่่าง ๆ ของจ้งห้ว้ด็เชียงรั้าย โด็ยร้ั้บซ่ี�อว้ต่ถุดิ็บ ผู้ลิต่ผู้ล 
และผู้ลิต่ภ้ัณฑ์์แปรั้ร้ั้ปทางการั้เกษต่รั้ เพ่�อนิำามื่าปรั้ะกอบ 

อาห้ารั้ปรุั้งสุกสำาห้ร้ั้บแจกจ่ายไปย้งปรั้ะชาชนิในิพ่�นิที�จ้งห้ว้ด็ 

เชียงรั้ายอย่างท้�วถึง

สนองโอฐสภากาชาดไทย  25  
กรั้กฎาคมื่ – ก้นิยายนิ 2563

ครัวพระราชัทาน 
อุปีนายิกาผู้อ�านวยการสภูากาชัาดไทย 

จังหวัดเชีัยงราย



สมเ ด็จพระก นิษ์ฐา ธิ์ราชั เจ ้ า  กรมสมเ ด็จ 
พระเทพรัตนราชัสุดาฯ สยามบรมราชักุมารี อุปีนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภูากาชัาดไทย ทรั้งห่้วงใยและทรั้งต่รั้ะห้น้ิกถึง
ความื่เด่็อด็รั้้อนิของรั้าษฎรั้ที�ได็้ร้ั้บผู้ลกรั้ะทบจากสถานิการั้ณ์
การั้แพร่ั้รั้ะบาด็ของโรั้คโควิด็-19 จึงพรั้ะรั้าชทานิพรั้ะรั้าชานุิญาต่
ให้ ้สภัากาชาด็ไทย โด็ย สำาน้ิกงานิบรั้รั้เทาทุกข ์และ 

ปรั้ะชานิาม้ื่ยพิท้กษ์ จ้ด็ต้่�งครัวพระราชัทาน อุปีนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภูากาชัาดไทย ณ์ ศาลากลางจังหวัดนราธิ์วาส 
อ�าเภูอเมืองนราธิ์วาส จังหวัดนราธิ์วาส ซ่ึูงเปี็นการจัดตั�ง 
ครัวพระราชัทานแห่งท่ี 8 รั้ะห้ว่างว้นิที� 3 - 12 สิงห้าคมื่ 2563 
เพ่�อปรั้ะกอบอาห้ารั้ปรุั้งสุกให้มื่่ รั้วมื่ 32,800 ชุด็  สำาห้ร้ั้บ 

นิำาไปมื่อบให้้แก่ปรั้ะชาชนิในิพ่�นิที�จ้งห้ว้ด็นิรั้าธิวาส

โด็ยเม่ื่�อว้นิที� 4 สิงห้าคมื่ 2563 นายกฤษ์ฎา  
บุญราชั ผู้้้อำานิวยการั้สำาน้ิกงานิบรั้ิห้ารั้กิจการั้เห้ล่ากาชาด็  
สภัากาชาด็ไทย เป็นิปรั้ะธานิในิพิธีเปิด็คร้ั้วพรั้ะรั้าชทานิ 
อุปนิายิกาผู้้ ้อำานิวยการั้สภัากาชาด็ไทย มื่อบอาห้ารั้ 
พรั้ะรั้าชทานิและชุด็ธารั้นิำ�าใจก้ ้ ชี วิต่ฝ่ ่าวิกฤต่โควิด็-19 

ให้้แก่ปรั้ะชาชนิ จำานิวนิ 100 ชุด็ ณ ศาลากลางจ้งห้ว้ด็นิรั้าธวิาส 
เพ่�อนิ้อมื่สำานึิกในิพรั้ะมื่ห้ากรุั้ณาธิคุณอย่างห้าที�สุด็มิื่ได็้ 
นิอกจากนีิ� สภัากาชาด็ไทยย้งได็้มื่อบอาห้ารั้พรั้ะรั้าชทานิ 

ให้้แก่ปรั้ะชาชนิในิเขต่เทศบาลเม่ื่องนิรั้าธิวาส อำาเภัอต่ากใบ 
อำาเภัอร่ั้อเสาะ และอำาเภัอสุไห้งโก-ลก รั้วมื่ท้�งสิ�นิ 3,200 ชุด็ 
ย้งความื่ปลาบปล่�มื่แก่ปรั้ะชาชนิที�ได็้ร้ั้บอาห้ารั้พรั้ะรั้าชทานิ 

และต่่างสำานึิกในิพรั้ะมื่ห้ากรุั้ณาธิคุณเป็นิล้นิพ้นิ

อาห้ารั้ปรุั้งสุกจากคร้ั้วพรั้ะรั้าชทานิฯ ได็้สน้ิบสนุินิ 

และส่งเสริั้มื่การั้ปรั้ะกอบอาชีพของเกษต่รั้กรั้ในิพ่�นิที�ชุมื่ชนิ 

ต่่าง ๆ ของจ้งห้ว้ด็นิรั้าธิวาส โด็ยร้ั้บซ่ี�อว้ต่ถุดิ็บ ผู้ลิต่ผู้ล และ 

ผู้ลิต่ภ้ัณฑ์์แปรั้ร้ั้ปทางการั้เกษต่รั้ จากเกษต่รั้กรั้ในิโครั้งการั้ 
ห้ม้ื่่บ ้านิเศรั้ษฐกิจพอเพียงและฟารั้์มื่ต้่วอย่างในิสมื่เด็็จ 

พรั้ะนิางเจ้าฯ พรั้ะบรั้มื่รั้าชินีินิาถ บ้านิรั้อต้่นิบาต้่ โครั้งการั้ 
ฟาร์ั้มื่ต้่วอย่างในิสมื่เด็็จพรั้ะนิางเจ้าสิริั้กิติ่� พรั้ะบรั้มื่รั้าชินีินิาถ 
บ้านิป่าไผู่้ และศ้นิย์ศึกษาการั้พ้ฒนิาพิกุลทองอ้นิเน่ิ�องมื่าจาก
พรั้ะรั้าชด็ำาริั้ 

26  สนองโอฐสภากาชาดไทย
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ครัวพระราชัทาน
อุปีนายิกาผู้อ�านวยการสภูากาชัาดไทย

จังหวัดนราธิ์วาส



 หม่อมเจ้าหญิงมารยาตรกัญญา ดิศกุล พรั้ะธิด็าในิสมื่เด็็จ 

พรั้ะเจ้าบรั้มื่วงศ์เธอ กรั้มื่พรั้ะยาด็ำารั้งรั้าชานิภุัาพ และห้ม่ื่อมื่แสง ดิ็ศกุล 
ปรั้ะส้ติ่เม่ื่�อว้นิที� 8 เมื่ษายนิ พ.ศ. 2445 ทรั้งเข้าทำางานิที�สภัากาชาด็ไทย 

เม่ื่�อว้นิที� 1 พฤศจิกายนิ พ.ศ. 2472 ในิต่ำาแห้น่ิงปรั้ะจำากองอำานิวยการั้
สภัากาชาด็สยามื่ จากน้ิ�นิ ทรั้งด็ำารั้งต่ำาแห้น่ิงผู้้้ช่วยบรั้รั้ณาธิการั้ห้น้ิงส่อ
สนิองโอฐสภัากาชาด็ และเลขานุิการั้สภัากาชาด็ไทย ท้�งย้งเป็นิ 

เลขานุิการั้กองอาสากาชาด็อีกต่ำาแห้น่ิงห้นึิ�ง เม่ื่�อ 1 ธ้นิวาคมื่ พ.ศ.2497

 ปรั้ะว้ติ่ย่อของท่านิห้ญิงมื่ารั้ยาต่รั้ฯ ท่านิ ส.ศิวร้ั้กษ์ 
ได้็เขียนิลงห้น้ิงส่อพิมื่พ์ข่าวสด็ ว้นิที� 26 มีื่นิาคมื่ พ.ศ. 2550 
ไว้อย่างยอด็เยี�ยมื่ ทรั้งสิ�นิชีพิต้่กษ้ย เม่ื่�อว้นิที� 11 ธ้นิวาคมื่ 
พ.ศ. 2549  พรั้ะช้นิษา 104 ปี จึงขอนิำามื่าลงให้้ท่านิผู้้้อ่านิ
สนิองโอฐสภัากาชาด็ได้็ร้ั้บทรั้าบด้็วย ด้็งนีิ�

ค์นิส่วนิใหญ่ิค์งไม่ร้่สึกีแปลกีใจ เม่�อไดุ้พบค์ำาประกีาศ 
ว่าจะมีงานิพระราชัทานิเพลิงศพ ม.จ.มารย์าตรกีัญิญิา 
ดุิศกีุล ณ เมรุหลวง วัดุเทพศิรินิทร์ วันิที� 25 มีนิาค์ม  
พ.ศ. 2550 แต่ถ้าลองฉุกีคิ์ดุดุ่ ก็ีจะร้่ไดุ้ว่าหม่อมเจ้าหญิิง 
องค์์นิี � มีชันิมาย์ุย์่นิที �ส ุดุในิบรรดุาเจ้านิาย์ร่วมสมัย์ 
ถึงชีัพิตักีษัย์เม่�ออายุ์เกิีนิ 104 ปี และถ้าทรงดุำารงอย่่์ต่อไป
จนิถึงต้นิเดุ่อนิเมษาย์นิ ก็ีจะมีชันิมายุ์ถึง 105 ปี ซึึ่�งไม่เค์ย์
มีใค์รในิพระราชัวงศ์จักีรีที�มีอายุ์ย่์นิถึงเพีย์งนีิ� 

ใช่แต่ทรงคุณค่�ในท�งอำ�ยุเท่�นั�น หิ�กวรรณะท่�น 

ก็ผู้่อำงใส และทรงไว�ซึ่่ �งคว�มูสุขมู�เกือำบจัะโดยตลอำด 
ประกอำบไปกับพระพละ คือำคว�มูแข็งแกร่งท�งจัริยธรรมู 

อำีกด�วย (หิ�กทรงเป็นประเภทอำ่อำนนอำกแข็งใน) นับว่�ครบ 

พรทั�งสี�ประก�ร

เจั��น�ยอำงค์นี �ทรงดำ�รงชีพ สมูเป็นสัมูมู�จั�ริณี 
ในพระพุทธศู�สน� และทรงเป็นขัตติยกัลย�ณีสมูกับที�เป็น 

สมู�ชิกขอำงร�ชตระก้ล
ม.จ.มารย์าตรกีัญิญิา ทรงเป็นธิด�ขอำง สมเดุ็จฯ 

กีรมพระย์าดุำารงราชัานุิภาพ หม่อมแสง เป็นมู�รด� และ 

ทรงเป็นเจั��หิญิงอำงค์แรกขอำงกรมูนี� ที�ทรงขับรถัยนต์เอำง 
และทรงมูีอำ�ชีพดังกับบุรุษเพศู โดุย์ทรงเป็นิเลขานิุกีาร 
สภากีาชัาดุ แต่สมัย์เม่�อสมเดุ็จพระพันิวัสสาอัย์ย์ิกีาเจ้า 
ทรงเป็นิสภานิาย์ิกีา และสมเดุ็จพระเจ้าบรมวงศ์เธีอ 
เจ้าฟ้้าบริพัตรสุขุมพันิธีุ ์ กีรมพระนิค์รสวรรค์์วรพินิิต 
ทรงเป็นิอุปนิาย์กี แมู�เมูื �อำหิมูดสมูัยร�ช�ธิปไตยแล�ว  
หิลวงธำ�รงน�ว�สวัสดิ�มู�เป็นอุำปน�ยกแทน ท่�นหิญิงมู�รย�ตร
ก็ทรงดำ�รงตำ�แหิน่งเลข�นุก�รต่อำมู�จันเกษียณอำ�ยุ

นับว่�ทรงรอำบร้�กิจัก�รง�นขอำงสภ�ก�ช�ดดีกว่� 
ใคร ๆ และทรงเข��ได�กับคนเก่�คนใหิมู่ อำย่�งที�ทุก ๆ คน 
เห็ินคุณง�มูคว�มูส�มู�รถัขอำงท่�น แมู�เมืู�อำทรงล�อำอำกไปแล�ว 
คนรุ่นหิลังในสภ�ก�ช�ดก็ยังมูักไปท้ลปร่กษ�หิ�รือำเรื�อำง 
ก�รง�นกับท่�น ซ่ึ่�งประท�นคว�มูเมูตต�แก่ทุก ๆ คน
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ย้อนอดีต
 โด็ย พงษ์ศิริั้ สุวรั้รั้ณเสถียรั้

หม่่อม่เจ้้าม่ารยาตรกััญญา ดิิศกัุล
เลขานุุกัารกัองอำานุวยกัารกัลางคนุแรกั

ของสภากัาชาดิไทย



ยังสมัูยเมืู�อำหิลวงธำ�รงฯ อ่ำดอัำดใจักับหิน��ที�ก�รง�น
ท�งสภ�ก�ช�ด ซ่ึ่�งพัวพันไปกับก�รเมืูอำง ต�อำงก�รท้ลล�อำอำก 

จั�กตำ�แหิน่งอุำปน�ยก ก็ได�ขอำใหิ�ท่�นหิญิงร่วมูร่�งจัดหิมู�ย
กร�บท้ลอำงค์สภ�น�ยิก� และท่�นหิญิงก็นำ�จัดหิมู�ยไป 

ถัว�ยสมูเด็จัพระพันวัสส�ด�วยอำงค์เอำง และเพ็ดท้ลไมู่ใหิ� 
ทรงรับใบล� โดยอำงค์สภ�น�ยิก�ก็โปรดใหิ�ท่�นหิญิงร่�ง 
ล�ยพระร�ชหัิตถ์ัตอำบไปด�วย จันหิลวงธำ�รงฯ ดำ�รงตำ�แหิน่ง 
สืบต่อำมู�

คว�มูข�อำนี� ม.ร.ว.คึ์กีฤทธิี� ปราโมชั ถ่ังกับเอำ�ไปเขียน 

ล�อำว่� “มารย์าตรธีำารง” ดังคุณช�ยเคยตั�งฉ�ย�หิมู่อำมูเจั�� 
ท�งสำ�นักดิศูกุลว่� “พิสิฐดุิศพิบ่ลและพ่นิพิศปรีดุี” 

มู�ก่อำนแล�ว กล่�วคือำ ม.จ.พ่นิพิศมัย์ ดุิสกีุล เคยกริ�ว 
นิาย์ปรีดุี พนิมย์งค์์ แล�วภ�ยหิลังแลเหิ็นคุณง�มูคว�มูด ี

ขอำงท่�นผู้้�นั�น จันทรงยกย่อำงสรรเสริญท่�นรัฐบุรุษอำ�วุโส 

อำย่้เนือำง ๆ ส่วน ม.จ.พิสิฐดิุศพงษ์ ดิุสกุีล นั�น เป็นน�ยทหิ�ร
รับร�ชก�รอำย้่ใต�บังคับบัญช�ขอำง พลตรีชััย์ ประทีปเสนิ 

ซึ่่ �งเป็นผู้้ �ที � จอมพลป. พิบ่ลสงค์ราม ไว�ใจัเป็นพิเศูษ  
ทั�ง ๆ ที�จัอำมูพลผู้้�นั�นรังเกียจั สมเด็ุจฯ กีรมพระย์าดุำารงฯ 

จันถั่งกับประก�ศูว่� ถั��เสด็จักลับเข��เมูือำงไทยหิลังจั�ก 

ที�ทรงลี�ภัยไปประทับ ณ เก�ะหิมู�ก (ปีนัง) จัอำมูพลป. 
จัะสั �งใหิ�ทหิ�รยิงทันที และแล�วท่�นจัอำมูพลก็แลเหิ็น 

คุณคว�มูดีขอำง ม.จ.พิสิฐ จันถั่งกับยอำมูท้ลเชิญเสด็จั 

พระบิด�ขอำงท่�นใหิ�กลับคืนส้่ร�ชอำ�ณ�จัักรได�ในบั�นปล�ย
แห่ิงพระชนม์ูชีพ

แท�ที �จัริง ก�รที�สมูเด็จัพระอำงค์นี �เสด็จัลี �ภัยไป 

เก�ะหิมู�กในปี พ.ศู. 2476 ก็เพร�ะเวล�นั�น ในิหลวง 
รัชักีาลที� 7 กำ�ลังทรงต่งเครียดกับรัฐบ�ล พระเจ้าอย์่่หัว  
เสด็จัอำย่้สงขล�พร�อำมูกับพระบรมูวงศู�นุวงศ์ูหิล�ยอำงค์ รวมู 
สมเด็ุจฯ กีรมพระย์าดุำารงฯ ด�วย และมีูข่�วท�งกรุงเทพฯ 
ว่� รัฐบ�ลสั�งใหิ�ทำ�คว�มูสะอำ�ดเรือำนจัำ� จ่ังลือำกันว่�คงจัะจัับ 
สมเดุ็จฯ กีรมพระย์าดุำารงฯ ไปเป็นตัวประกัน ดังที � 
พระอำงค์ท่�นเคยโดนมู�ก่อำนแล�ว เมูื�อำวันที� 24 มูิถัุน�ยน  
พ.ศ. 2475 ร่วมูกับ สมเดุ็จเจ้าฟ้้ากีรมพระนิค์รสวรรค์์ 
วรพินิิต และ สมเด็ุจเจ้าฟ้้ากีรมพระนิริศรานุิวัดุติวงศ์

ม.จ.มารย์าตรกัีญิญิา จ่ังส่งโทรเลขไปกร�บท้ล 
พระบิด�ว่� “เพ็กีบ๊วย์อย์ากีพบ” ซึ่่�งเป็นรหิัสที�ร้�กัน 

เฉพ�ะวงใน เพร�ะ นิ.ส. เพ็กีบ๊วย์ ณ ระนิอง เป็นบุตรี 
พระย์ารัตนิเศรษฐี เจั��ขอำงคฤหิ�สน์อัำษฎ�งค์ที�ปีนัง เมืู�อำ 
สมเดุ็จฯ กีรมพระย์าดุำารงฯ ทรงได�รับโทรเลขดังกล่�ว  
จั่งกร�บบังคมูท้ลพระเจั��อำย้่หิัวขอำพระบรมูร�ช�นุญ�ต 

ไปประทับ ณ เก�ะหิมู�กพร�อำมูด�วย ม.จ.พ่นิพิศมัย์ 
ม.จ.พิไลย์เลขา และ ม.จ.พัฒนิายุ์

ม.จ.จงจิตรถนิอม ธิด�อำงค์ใหิญ่ต�อำงทรงด้แล 

วังวรดิศูท�งกรุงเทพฯ ร่วมูกับ ม.จ.มารย์าตรกีัญิญิา  

ทั�งสอำงอำงค์นี �ประทับตำ�หินักไมู�ติด ๆ กันในบริเวณ 

วังดังกล่�ว ตำ�หินักไมู�หิลังใหิญ่เคยเป็นเรือำนขอำง 
ท่านิเจ้าจอมมารดุา (ชัุ่ม) ขอำงสมเดุ็จกีรมพระย์าฯ 
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(จากซ้้าย) สมเด็็จฯ กรมพระยาด็ำารงราชานุ้ภาพ, 
ม.จ.หญิิงพูน้พิสมัย, ม.จ.พิลััยเลัขา แลัะ 

ม.จ.หญิิงพัฒน้ายุ ดิ็ศกุลั ถ่่ายท่ี่�เมืองบัังดุ็ง 
วััน้ท่ี่� 22 มิถุ่น้ายน้ พ.ศ. 2477



ใช่แต่เท่�นั�น ท่�นหิญิงจัง กับท่�นหิญิงมู�รย�ตร ยังทรง
เต ิบโตมู�ด�วยกันในสำ�นักสมูเด็จัพระปิต ุจัฉ�เจั �� 
สุขุมู�ลมู�รศูรี พระอำัครร�ชเทวี อำีกด�วยตั�งแต่สมูัยที� 
ประทับอำย่้ในพระบรมูมูหิ�ร�ชวัง และต่อำมู�ก็ที�พระร�ชวัง 
สวนดุสิต และวังบ�งขุนพรหิมูจันเมูื �อำเปลี �ยนแปลง 
ก�รปกครอำง 2475 แล � ว  สมเดุ ็จ เจ ้ าฟ้ ้ากีรม 
พระนิค์รสวรรค์์วรพินิิต ต�อำงประท�นวังดังกล่�วใหิ�ไป 

กับรัฐบ�ล เพื�อำเสด็จัลี�ภัยไปประทับ ณ ชว�ประเทศู 

จันไปสิ�นพระชนม์ูลงที�นั�น ในระหิว่�งสงคร�มูโลกครั�งที� 2
ม.จ.มารย์าตรกัีญิญิา ทรงเติบโตมู�กับพระธิด� 

ขอำงสมเด็ุจเจ้าฟ้้ากีรมพระนิค์รสวรรค์์ฯ ทั�ง 5 พระอำงค์ 
ซ่ึ่�งขน�นพระน�มูกันต�มูหิมู�ยเลข ว่� อำงค์หิน่�ง อำงค์สอำง 
อำงค์ส�มู อำงค์สี� และอำงค์หิ�� อัำนได�แก่
(1) พระองค์์เจ้าหญิิงศิริรัตนิบุษบง 
(2) พระองค์์เจ้าหญิิงสุทธีวงษ์วิจิตร 
(3) พระองค์์เจ้าพิสิฐสบสมัย์ 
(4) พระองค์์เจ้าหญิิงจุไรรัตนิศิริมานิ 
(5) พระองค์์เจ้าหญิิงจันิทรกีานิตมณี

ม.จ. มารยาต่รกัญิญิา ดิ็ศกุลั

แมู�ต�มูศูักดิ� ท่�นหิญิงมู�รย�ตรจัะทรงเป็นเจั��น�� 
ขอำงพระธิด�ทั�ง 5 นี� หิ�กชนมู�ยุไล่ ๆ  กัน จ่ังทรงเป็นพระสหิ�ย 

กันมู�กกว่� เจั��น�ยทั�งหิ��ทรงตั�งชื�อำเล่นถัว�ยท่�นหิญิง 
มู�รย�ตรว่� แย�มู

อนึ่่�ง สมเด็็จพระปิิตุุจฉาเจ้าฯ โปิรด็ให้้จ้างครูฝร่�ง 
และแห้ม่มมาถวายพระอ่กษรเจ้านึ่ายเห้ล่าน้ึ่� ซ่ึ่�งทรง ม้ความรู้ 
นึ่ำาสม่ย จนึ่ในึ่ห้ลวงร่ชกาลท้� 7 ตุร่สเร้ยกว่า บางขุุนึ่พรห้ม 
ยูนิึ่เวอร์ซิึ่ตุ้�

ท่�นหิญิงมู�รย�ตร  อำ�จัไมู่ทรงมูีชื�อำเสียงในท�ง 
หินังสือำเช่นท่�นหิญิงพ้นฯ แต่ทรงเรียบเรียงเรื�อำงร�อำยแก�ว 

ต่�ง ๆ อำย่�งกระชับ น่�อ่ำ�น แมู�ร่�งคำ�กร�บท้ลสภ�น�ยิก�
สภ�ก�ช�ด สมูัยสมูเด็จัเจั��ฟ้้�กรมูพระนครสวรรค์ฯ 
ทรงเป็นอำุปน�ยก ก็โปรดใหิ�ท่�นหิญิงมู�รย�ตรร่�งถัว�ย 

หิล�ยครั�งไมู่ทรงแก�แมู�แต่คำ�เดียว
ดังได�กล่�วแล�วว่� ท่านิหญิิงมารย์าตร สนิทกับ 

ท่านิหญิิงใหญ่ิจงจิตรถนิอม เป็นพิเศูษ แต่ไมู่ทรงใช�พระเดช 

ดังเจั��ใหิญ่หิรือำเจั��พี�หิญิงพ้น หิ�กโปรดใช�พระคุณและ 

ทรงนิ�มูนวลอำย่�งมีูมู�รย�ทงดง�มูสมูน�มูขอำงท่�น
เมืู�อำทรงล�อำอำกจั�กสภ�ก�ช�ดแล�ว ทรงค��ข�ยและ 

จััดสรรที�ดิน จันนับได�ว่�เป็นเศูรษฐินีย่อำมู ๆ แต่ก็หิทัยกว��ง 
ทรงประกอำบกุศูลกิจัในท�งบริจั�คท�นต่�ง ๆ อำย่้เนือำงนิตย์ 
รวมูถ่ังเกื�อำก้ลไปยังศู�สน�คริสต์และอิำสล�มูอีำกด�วย นอำกเหินือำ 

จั�กท�นบ�รมีูที�ทรงมีูกับสภ�ก�ช�ด
ในบั�นปล�ยแห่ิงชนม์ูชีพ ต�อำงทรงใช�เวล�ใหิ�หิมูดไป

กับโรงพย�บ�ล แมู�จัะมูีสติ และไมูต่�อำงใช�ส�ยระโยงระย�ง 
เป็นเวล�หิล�ยปีเลข�ธิก�รสภ�ก�ช�ดคนปัจัจุับัน (น�ยแผู้น 
วรรณเมูธี) จ่ังใคร่จัะใหิ�สภ�ก�ช�ดตอำบสนอำงคุณท่�นหิญิง  
โดยเชิญเสด็จัไปประทับอำย่�งกิตติมูศูักดิ� ณ หิ�อำงพิเศูษ 

ภ�ยในต่ก ภปร. พวกเร�ไปเยี�ยมูทีไร ก็มูักทรงจัำ�ได� หิ�ก 

ภ�ยหิลังไมู่อำ�จัทรงทักท�ยได�อีำกแล�ว แต่ก็ไมู่ได�ทรงรับก�ร
ทรมู�นอำย่�งใด สมูกับที�ได�ทรงบำ�เพ็ญกุศูลจัรรย�มู�ตลอำด
ชนม์ูชีพ

ก�รที�บุคคลเช่นนี� มูีชีวิตร่วมูสมูัยอำย้่กับเร�นับว่� 
เป็นมูงคล ควรที�เร�จัะร้�จัักท่�นกันเอำ�ไว�อำย่�ใหิ�ประก�ศู 

ก�รต�ย และก�รเผู้�ศูพท่�นเป็นไปดังข่�วสังคมูทั�ว ๆ ไป 

เท่�นั�น
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เรีั้ยบเรีั้ยงโด็ย แพทย์ห้ญิงพรั้จิรั้า ศุภัรั้าศรีั้
แพทย์เวชศาสต่ร์ั้ครั้อบคร้ั้ว โรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์

มาทำาควีามริู้จักี
Heart Rate Zone
 หลาย์ท่านิค์งเค์ย์สงสัย์ว่า กีารออกีกีำาลังกีาย์ที�เราทำาอย่่์ทุกีวันินัิ�นิ  
สามารถช่ัวย์ให้เรามีสุขภาพที�แข็งแรงขึ�นิมากีน้ิอย์เพีย์งใดุ ค์วามเป็นิจริงนัิ�นิ  
ในิกีารออกีกีำาลังกีาย์ของแต่ละค์นิ จะมีร่ปแบบและลักีษณะของกีิจกีรรม 
ที�ทำาให้เกีิดุอัตรากีารเต้นิของหัวใจที�เร็วขึ�นิแตกีต่างกีันิไป เชั่นิ บางท่านิ 
ย์่นิแกีว่งแขนิ บางท่านิเดุินิเร็ว บางท่านิวิ�งเหย์าะ ๆ หร่อบางท่านิวิ�ง 
ดุ้วย์ค์วามเร็ว ร่ปแบบกีิจกีรรมที�แตกีต่างกีันินิี� ทำาให้อัตรากีารเต้นิของ 
หัวใจมากีน้ิอย์ต่างกัีนิ เป็นิผลให้เรามีสุขภาพที�แข็งแรงและทนิทานิต่างกัีนิ

 Heart rate zone ค่อ โซีนิ 

ของ อ้ต่รั้าการั้เต้่นิของห้้วใจ ใช้บ่งบอก 

ว่าผู้้ ้ออกกำาล้งกายมื่ีค วามื่เห้นิ่ �อย 

รั้ะด็้บใด็ เมื่่�อเทียบก้บอ้ต่รั้าการั้เต่้นิ 

ของห้้วใจส้งสุด็
Maximum heart rate  
ค่อ อ้ต่รั้าการั้เต่้นิของห้้วใจส้งสุด็ 
แต่กต่่างก้นิในิแต่่ละคนิ คำานิวณ 

ง่าย ๆ โด็ยใช้ส้ต่รั้ Maximum heart 
rate (MHR) = 220 - อายุ (ปี)

ดังนั�นหิ�กเร�ต�อำงก�รอำอำกกำ�ลังก�ย เพื�อำใหิ�มีูสุขภ�พที�ดีในระดับใด 
ก็ควรจัะมีูก�รคำ�นวณ Heart rate zone และ Maximum heart rate ใหิ�อำย่้ 

ในระดับที�เหิมู�ะสมูกับคว�มูต�อำงก�รขอำงเร� เพื�อำใหิ�ได�ประโยชน์เหิมู�ะสมู
กับชนิดขอำงก�รอำอำกกำ�ลังที�เร�เลือำก ดังต�ร�ง

หัิวใจัเต�นในอัำตร� 50 - 59% ขอำง MHR
อำอำกกำ�ลังก�ยต่อำเนื�อำง 20 - 40 น�ที
ช่วยใหิ�หัิวใจัได�ส้บฉีดเลือำดไปเลี�ยงร่�งก�ยเพิ�มูข่�น

หัิวใจัเต�นในอัำตร� 60 - 69% ขอำง MHR
อำอำกกำ�ลังก�ยต่อำเนื�อำง 20 - 40 น�ที
ช่วยเผู้�ผู้ล�ญไขมัูนได�ดี และเลือำดส้บฉีดไปเลี�ยงกล��มูเนื�อำเพิ�มูข่�น
หัิวใจัเต�นในอัำตร� 70 - 79% ขอำง MHR
อำอำกกำ�ลังก�ยต่อำเนื�อำง 20 - 40 น�ที
ช่วยสร��งคว�มูแข็งแรงและคว�มูอำดทนใหิ�กับร่�งก�ย

หัิวใจัเต�นในอัำตร� 80 - 89% ขอำง MHR
อำอำกกำ�ลังก�ยต่อำเนื�อำง 2 - 10 น�ที
* เป็นช่วงที�ต�อำงใช�แรงขอำงหัิวใจัและกล��มูเนื�อำมู�กกว่�ปกติ
หัิวใจัเต�นในอัำตร� 90 - 100% ขอำง MHR
* คนที�ร่�งก�ยไมู่แข็งแรงพอำ อำ�จัทำ�ใหิ�เกิดอำ�ก�รผิู้ดปกติ 
หิรือำมีูหัิวใจัเต�นผิู้ดจัังหิวะได� ควรระมัูดระวัง

Zone
1

Zone
2

Zone
3

Zone
4

Zone
5

• The American Heart Association แนิะนิำาให้้ในิการั้ออกกำาล้งกายสำาห้รั้้บผู้้้เรั้ิ�มื่ต่้นิ เป้าห้มื่ายควรั้อย้่ที� 50 - 75% 
 ของอ้ต่รั้าการั้เต้่นิของห้้วใจส้งสุด็ ในิการั้ออกกำาล้งกายในิรั้ะด้็บปานิกลาง (moderately intense exercise) และส้งสุด็ไม่ื่เกินิ 
70 - 85% ของอ้ต่รั้าการั้เต่้นิของห้้วใจส้งสุด็ ในิการั้ออกแรั้งในิรั้ะด็้บส้ง (vigorous activity) ถ้าทุกท่านิออกกำาล้งกาย 

ลองคำานิวณ Heart rate zone และ Maximum heart rate ก้นิด้็นิะคะ

* เหิมู�ะสำ�หิรับ
ผู้้�อำอำกกำ�ลังเพื�อำก�รมีู
สุขภ�พที�ดี
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	 ปััจจุบัันการออกกำาลัังกายโดยการวิ่่�ง	ได้รับัควิ่ามนิยมเปั็นอย่างมาก	แต่่ปััญหาที่่�พบัต่ามมา 
มักจะเปั็นเร่�องของการปัวิ่ดกลั้ามเน้�อ	หร่อการเปั็นต่ะคร่วิ่ขณะวิ่่�ง	ดังนั�นก่อนจะออกกำาลัังกาย 

โดยการวิ่่ �ง	 เราควิ่รย้ดกลั้ามเน้ �อแบับัเคลั้ �อนไหวิ่	 (Dynamic	Stretch)	สำำาหรับัก่อนการวิ่่ �ง	
แลัะควิ่รย้ดกลั้ามเน้�อแบับัหยุดนิ�ง	(Static	Stretch)	สำำาหรับัหลัังวิ่่�งเสำมอ
	 ในฉบัับัน่ �จะขอนำาเสำนอที่่าการย้ดกลั้ามเน้ �อแบับัเคลั้ �อนไหวิ่ก่อนการวิ่่ �ง	 เพ่ �อช่่วิ่ยให  ้

ที่่านผู้้ ้อ่านสำามารถวิ่่ �งได้อย่างม่ควิ่ามสำุขมากข้ �นครับั	 สำ่วิ่นการย้ดกลั้ามเน้ �อแบับัหยุดนิ �ง 
สำำาหรับัหลัังวิ่่�งจะนำาเสำนอในฉบัับัถัดไปัครับั

Kick back

ทำาค้างไว้ 10 – 20  วินิาที 
สล้บข้าง เพ่�อช่วยย่ด็ต้่นิขา
ด้็านิห้น้ิา

เร่ยบัเร่ยง แลัะสาธิิต่ท่ี่าที่าง โด็ย น้ายแพที่ย์พรชัย อนิ้วัรรต่ธ่ิระ
แพที่ย์เวัชศาสต่ร์ครอบัครัวั โรงพยาบัาลัจุฬาลังกรณ์์

Worrier lunges

ทำาสล้บข้างละ 10 คร้ั้�ง 
เพ่�อช่วยวอร์ั้มื่ช่วงต้่ว สะโพก 
และข้อเท้า

ท่าที� 
2

ท่าที� 
1

กีาริยืดกีล้ามเนื�อ
แบบเคลื�อนไหิวีกี่อนกีาริวิี�ง
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Leg swing หน้้า - หลััง 
เห้วี�ยงขาด้็งร้ั้ป 
ทำาสล้บข้างละ 10 คร้ั้�ง 
เพ่�อช่วยวอร์ั้มื่ช่วงต้่ว สะโพก 
และต้่นิขาด้็านิในิ ด้็านินิอก 
เพิ�มื่ความื่คล่องต้่วในิการั้วิ�ง

Leg swing ด้้าน้ข้้าง
เห้วี�ยงขาด้็งร้ั้ป ทำาสล้บข้างละ 
10 คร้ั้�ง เพ่�อช่วยวอร์ั้มื่ช่วงต้่ว 
สะโพก และต้่นิขาด้็านิในิ 
ด้็านินิอกเพิ�มื่ความื่คล่องต้่ว
ในิการั้วิ�ง

ท่าที� 
3

ท่าที� 
4

ท่าที� 
5

Star touch

ทำาสล้บข้างละ 10 คร้ั้�ง 
เพ่�อช่วยย่ด็ต้่นิขาด้็านิห้ล้งจนิถึงก้นิ 
เพิ�มื่ความื่คล่องต้่วในิการั้วิ�ง

เรียนรู้ข้อมูลสุขภาพดี ๆ เพ่ิมเติมได้ท่ีน่ี
Facebook.com/LiveLongStrongLife
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ลัด้เค็็ม 
• ห้ลีกเลี�ยงการั้ซีด็นิำ�าซุีป 
• ไมื่่ควรั้มื่ีนิำ�าปลาอย่้บนิโต่�ะอาห้ารั้ 
• ห้ลีกเลี�ยงอาห้ารั้จานิด็่วนิ 
• ลด็การั้เต่ิมื่เคร่ั้�องปรุั้งรั้ส 
• ลด็การั้บริั้โภัคอาห้ารั้แปรั้ร้ั้ป 
• ลด็การั้บริั้โภัคอาห้ารั้กึ�งสำาเร็ั้จร้ั้ป
• ห้ลีกเลี�ยงการั้จิ�มื่พริั้กเกล่อในิการั้ร้ั้บปรั้ะทานิผู้ลไมื่้ 
• ลด็นิำ�าจิ�มื่ อาห้ารั้สำาเร็ั้จร้ั้ป ขนิมื่ขบเคี�ยว 
• ห้ลีกเลี�ยงอาห้ารั้ที�ผู่้านิกรั้ะบวนิการั้ต่่าง ๆ ท้�งการั้ถนิอมื่อาห้ารั้ 

การั้แปรั้ร้ั้ป และห้ม้ื่กด็อง

ลดอาหาร หวาน มัน เค็็ม 

หวาน้

“2:1:1” ค่อ แนิวคิด็การั้กำาห้นิด็ปริั้มื่าณอาห้ารั้ที�เห้มื่าะสมื่ โด็ยการั้กะด้็วยสายต่า 
แบ่งส้ด็ส่วนิของจานิ เส้นิผู่้านิศ้นิย์กลางขนิาด็ 9 นิิ�ว แบ่งออกเป็นิ 4 ส่วนิเท่า ๆ  ก้นิ 
และแบ่งปรั้ะเภัทอาห้ารั้ที�จะใส่ลงไปในิจานิ ด้็งนีิ�
ผัก 2 ส่วน โด็ยเล่อกปรั้ะเภัทของผู้้กให้้ห้ลากห้ลาย
ข้าว 1 ส่วน ควรั้เล่อกข้าวที�ไมื่่ข้ด็สี เข่นิ ข้าวกล้อง ข้าวซี้อมื่ม่ื่อ ขนิมื่ปังโฮลวีท 
และธ้ญพ่ช 
เนื�อ 1 ส่วน ควรั้เล่อกเน่ิ�อส้ต่ว์ที�มีื่ไขม้ื่นิต่ำ�า 

อาหารรสจัด หวานจัด มันจัด เค็มจัด เป็ีนส่วนหน่ึงของสาเหตุท�าให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง (NCDs) 

มัน้ 

ไขมันิต้องไม่เกิีนิ
ร้อย์ละ 30/วันิ 
(ไม่เกิีนิ 6 - 8 ช้ัอนิชัา)

เค็ม
โซึ่เดีุย์มต้องไม่เกิีนิ 
1 ช้ัอนิชัา หร่อ 
2,300 มิลลิกีรัม/วันิ

ลัด้หวาน้ 
• ไมื่่เต่ิมื่นิำ�าต่าลเพิ�มื่ในิอาห้ารั้
• ด็่�มื่นิำ�าเปล่าแทนินิำ�าอ้ด็ลมื่ห้ร่ั้อนิำ�าห้วานิ
• อ่านิฉลากโภัชนิาการั้ โด็ยเล่อกอาห้ารั้ที�มื่ีนิำ�าต่าลนิ้อย 
• ใช้ห้ญ้าห้วานิแทนินิำ�าต่าล 
• ห้ลีกเลี�ยงขนิมื่ เบเกอรีั้� 

ลัด้ไข้มัน้ 
• เล่อกใช้นิำ�ามื่้นิให้้เห้มื่าะสมื่ก้บปรั้ะเภัทอาห้ารั้ที�ทำา 
• งด็ใช้นิำ�ามื่้นิทอด็ซีำ�า 
• อ่านิฉลากโภัชนิาการั้ โด็ยเล่อกชนิิด็ไขมื่้นิต่ำ�า 
• เล่อกเมื่นิ้นิึ�ง ต่้มื่ ตุ่๋นิ ลวก 
• ห้ลีกเลี�ยงไขมื่้นิทรั้านิส์ มื่าการีั้นิ เนิยขาว ครีั้มื่เทียมื่ อาห้ารั้ทอด็ซีำ�า 

องค์การั้อนิาม้ื่ยโลกได้็กำาห้นิด็ให้้ร้ั้บปรั้ะทานิ

นิำ�าตาลต้องไม่เกิีนิ
วันิละ 6 ช้ัอนิชัา

ทางเลัือกสุุข้ภาพด้ี 

เค็ลั็ด้ลัับ
ลัด้หวาน้ มัน้ 

เค็็ม

กีินริสจ่ด ช่วียยืดชีวีิต
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เหตุระเบิดครั�งใหญ่ท่ีคลังเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรท ในกรุงเบรุต ปีระเทศเลบานอน ท�าให้สารเคมีชันิดนี� 
กลับมาอยู่ในความสนใจ พร้อมกบัข้อสงสยัว่า หากตดัปีระเดน็เร่ืองการก่อการร้ายออกไปี เหตรุะเบดิเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 
2563 ท่ีคร่าชีัวิตผู้คนนับร้อยในช่ััวพริบตา มีโอกาสจะเกิดขึ�นในไทยหรือไม่ คนไทยไม่ได้ห่างไกลจากแอมโมเนียม 
ไนเตรท เพราะสารเคมีชันิดนี�ถูกน�ามาใชั้ในการผลิตส่ิงของหลายอย่าง เชั่น หัวไม้ขีดไฟ พลุและดอกไม้ไฟ 
ระเบิดท่ีใช้ัในโรงโม่หิน ปุี�ย และสารดูดความชืั�น เรารู้อะไรบ้างเก่ียวกับแอมโมเนียมไนเตรทในไทย ทั�งการผลิต การใช้ั
และกระบวนการตรวจสอบความปีลอดภัูย 

ใคริผ่ลิต ใคริใช้แอมโมเนียมไนเตริท ?
กองส่งเสริั้มื่เทคโนิโลยีความื่ปลอด็ภ้ัยโรั้งงานิ 

กรั้มื่โรั้งงานิอุต่สาห้กรั้รั้มื่ เป็นิห้นิ่วยงานิที�กำาก้บด้็แล 

โรั้งงานิที�เกี�ยวข้องก้บการั้ผู้ลิต่และใช้แอมื่โมื่เนีิยมื่ 

ไนิไต่รั้ท ให้้ข้อม้ื่ลว่า ปรั้ะเทศไทยมีื่โรั้งงานิผู้ลิต่ 

แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทเพียงแห่้งเดี็ยวอย่้ที�จ้งห้ว้ด็รั้ะยอง 
โด็ยมีื่กำาล้งการั้ผู้ลิต่ส้งสุด็อย้่ที� 70,000 ต้่นิ/ปี มีื่ท้�ง 
ผู้ลิต่เพ่�อการั้ส่งออกและใช้ภัายในิปรั้ะเทศ ส่วนิโรั้งงานิ 

ที�ใช้สารั้แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทเป็นิส่วนิปรั้ะกอบในิ 

กรั้ะบวนิการั้ผู้ลิต่ที�ได็้ร้ั้บอนุิญาต่จากกรั้มื่โรั้งงานิ 

อุต่สาห้กรั้รั้มื่ มีื่ท้�งห้มื่ด็ 9 รั้าย เป็นิโรั้งงานิที�ปรั้ะกอบ
กิจการั้เกี�ยวก้บการั้ทำาไม้ื่ขีด็ไฟ ว้ต่ถุรั้ะเบิด็ ด็อกไม้ื่ไฟ 
แต่่ขณะนีิ�มีื่โรั้งงานิที�ใช้สารั้ชนิิด็นีิ�อย่้เพียง 2 รั้าย

เริ่�องน่าริู้เกีี�ยวีกัีบ แอมโมเนียมไนเตริท       
หิลังโศกีนาฏิกีริริมกีรุิงเบรุิต

แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ท  ย้งมีื่สถานิะเป็นิ “ยุทธ์ภัูณ์ฑ์์” 
เน่ิ�องจากเม่ื่�อนิำาผู้สมื่ก้บนิำ�าม้ื่นิดี็เซีล จะเปลี�ยนิสภัาพเป็นิ 

ว้ต่ถุรั้ะเบิด็ ที�เรีั้ยกว่า “แอนโฟ” (Anfo) ได็้ ซึี�งนิอกจากจะใช ้

ในิการั้รั้ะเบิด็ย่อยหิ้นิแล้ว ย้งใช้ในิด้็านิการั้ทห้ารั้ด้็วย การั้นิำาเข้า 
และครั้อบครั้องแอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทจึงต่้องได็้ร้ั้บอนุิญาต่จาก 

กรั้ะทรั้วงกลาโห้มื่ด้็วย 
สำาห้ร้ั้บการั้ใช้เป็นิส่วนิผู้สมื่ของปุ�ยน้ิ�นิ ปรั้ะเทศไทย 

ไม่ื่นิิยมื่น้ิก เพรั้าะนิิยมื่ใช้ย้เรีั้ยมื่ากกว่า

นิอกจากผู้ลิต่จากโรั้งงานิและการั้นิำาเข้าแล้ว ผู้้้ที�มีื่ความื่ร้้ั้ 
ด็้านิเคมีื่อาจเล่นิแรั้่แปรั้ธาตุ่ ผู้ลิต่แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทขึ�นิมื่าได็ ้

ด็้วยการั้นิำาสารั้ต้่�งต่้นิ ค่อ กรั้ด็ไนิต่ริั้กที�ใช้ในิอุต่สาห้กรั้รั้มื่ 

ห้ลอมื่เห้ล็กมื่าผู้สมื่ก้บแอมื่โมื่เนีิย ก็จะได็้แอมื่โมื่เนิียมื่ไนิเต่รั้ท  
แต่่การั้จะผู้ลิต่ได้็ต้่องทำาโด็ยผู้้้ที�มีื่ความื่ร้้ั้ด้็านิเคมีื่จริั้ง ๆ เท่าน้ิ�นิ
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หิน่วียงานไหินควีบคุมดูแล ?
เน่ิ�องจากแอมื่โมื่เนิยีมื่ไนิเต่รั้ทมื่กีารั้ใช้ในิห้ลายกิจการั้ 

ห้นิ่วยงานิที�เกี�ยวข้องก้บการั้ด้็แลจึงมีื่ห้ล้ก ๆ 4 ห้นิ่วยงานิ 
ด้็งนีิ�
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม : ด้็แล 

โรั้งงานิผู้้้ผู้ลิต่แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ท และโรั้งงานิที�ใช้สารั้ชนิิด็นีิ� 
เป็นิส่วนิปรั้ะกอบในิการั้ผู้ลิต่

กระทรวงกลาโหม : เป็นิห้น่ิวยงานิที�อนุิญาต่ให้้นิำาเข้าห้ร่ั้อ 

ครั้อบครั้องแอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ท ซึี�งถ่อว่าเป็นิยุทธภ้ัณฑ์์ต่ามื่ 
พ.รั้.บ.ควบคุมื่ยุทธภ้ัณฑ์์

กระทรวงสาธ์ารณ์สุข : โรั้งงานิผู้ลิต่และใช้แอมื่โมื่เนีิยมื่ 

ไนิเต่รั้ทจ้ด็เป็นิ “กิจการท่ีเปี็นอันตรายต่อสุขภูาพ” ต่ามื่ 
พ.รั้.บ. การั้สาธารั้ณสุข

กระทรวงมหาดไทย : การั้ปรั้ะกอบกิจการั้ที�เป็นิอ้นิต่รั้าย 

ต่่อสุขภัาพต้่องได้็ร้ั้บอนุิญาต่จากองค์กรั้ปกครั้องส่วนิท้องถิ�นิ

ก่อนิห้นิ้านีิ� กรั้มื่วิชาการั้เกษต่รั้ กรั้ะทรั้วงเกษต่รั้ 

และสห้กรั้ณ์ กำาก้บด้็แลการั้ใช้แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทในิส่วนิที�
นิำามื่าใช้เป็นิปุ�ยด้็วย แต่่ต่่อมื่าได้็ยกเลิกการั้ควบคุมื่แอมื่โมื่เนีิยมื่ 

ไนิเต่รั้ทเป็นิปุ�ยเคมีื่ และเม่ื่�อปี 2562 กรั้มื่วิชาการั้เกษต่รั้ 
ได้็ออกปรั้ะกาศฉบ้บล่าสุด็ที�รั้ะบุว่า ห้้ามื่มิื่ให้้พน้ิกงานิเจ้าห้น้ิาที�
ร้ั้บขึ�นิทะเบียนิแอมื่โมื่เนิียมื่ไนิเต่รั้ทเป็นิปุ�ยเคมีื่ ยกเว้นิปุ�ย 

เชิงปรั้ะกอบและปุ�ยเชิงผู้สมื่ที�มีื่แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทเป็นิว้ต่ถุ 

อ้นิเป็นิส่วนิปรั้ะกอบของปุ�ยเคมีื่อย่้ด้็วย

ในิส่วนิของกรั้มื่โรั้งงานิอุต่สาห้กรั้รั้มื่ ช่วงปลายป ี

ของทุกปี เจ้าห้นิ้าที�จะส่งห้น้ิงส่อเต่่อนิและกำาช้บให้้โรั้งงานิ 

ผู้้้ผู้ลิต่และใช้แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ท ปฏิิบ้ติ่ต่ามื่มื่าต่รั้ฐานิ 

ความื่ปลอด็ภ้ัย เน่ิ�องจากเป็นิช่วงที�มีื่เทศกาลลอยกรั้ะทง 
และส่งท้ายปี ผู้้้ผู้ลติ่ด็อกไม้ื่เพลิงจึงมีื่ปริั้มื่าณการั้ใช้และส้�งซ่ี�อ 

สารั้เคมีื่ชนิิด็นีิ�มื่าเก็บตุ่นิมื่ากเป็นิพิเศษ นิอกจากนีิ� ต่ามื่กฎห้มื่าย 

แล้วท้�งโรั้งงานิที�ผู้ลิต่และใช้แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทจะต้่องจ้ด็ทำา 
รั้ายงานิปรั้ะเมิื่นิความื่เสี�ยง ซึี�งปรั้ะกอบด้็วยมื่าต่รั้การั้ร้ั้กษา 
ความื่ปลอด็ภ้ัย ป้องก้นิอุบ้ติ่เห้ตุ่ และแผู้นิต่อบสนิองเห้ตุ่ 
ฉุกเฉินิส่งกรั้มื่โรั้งงานิอุต่สาห้กรั้รั้มื่เป็นิรั้ะยะ

แอมโมเนียมไนเตริทอันตริายแค่ไหิน ?
ห้ากจ้ด็เ ก็บไมื่ ่ ถ้กต่ ้องห้ ร่ั้อไมื่ ่ ได็ ้มื่าต่รั้ฐานิ 

ความื่ปลอด็ภ้ัยแล้ว แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทมีื่โอกาสเกิด็รั้ะเบิด็
ห้ร่ั้อลุกไห้ม้ื่ได้็ ในิโมื่เลกลุของแอมื่โมื่เนิยีมื่ไนิเต่รั้ทมื่อีอกซิีเจนิ
อย่้ในิต้่ว ค่อเป็นิออกซิีได็เซีอร์ั้ในิต้่ว ด้็งน้ิ�นิต่่อให้้สารั้ต้่วนีิ�อย่้ในิ
ที�อ้บอากาศก็จุด็ไฟติ่ด็ เพรั้าะมีื่ออกซิีเจนิช่วยให้้ติ่ด็ไฟอย่้ในิต้่ว 

อย้่แล้ว ห้ากมีื่องค์ปรั้ะกอบการั้เกิด็ไฟครั้บค่อ มีื่ออกซิีเจนิ 

เช่�อเพลิงซึี�งก็ค่อต้่วม้ื่นิเอง และความื่รั้้อนิที�อาจเกิด็จาก 

ปรั้ะกายไฟ ห้ร่ั้อการั้ก่อการั้ร้ั้าย รั้วมื่ท้�งมีื่ความื่เป็นิไปได้็ว่า 
เกิด็การั้ติ่ด็ไฟด้็วยต้่วเองจากการั้เก็บสารั้แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ท
ในิที�อ้ด็แนิ่นิ ทำาให้้เกิด็ความื่รั้้อนิภัายในิจนิอาจต่ิด็ไฟขึ�นิมื่า 
เองได็้ เม่ื่�อเกิด็การั้รั้ะเบิด็ แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ทจะเปลี�ยนิ 

สถานิะจากของแข็งเป็นิก�าซีรั้้อนิอย่างฉ้บพล้นิ เกิด็คล่�นิ 

แรั้งด้็นิมื่ห้าศาลที�มีื่พล้งการั้ทำาลายส้ง 

นอกจากสารแอมโมเนียมไนเตรทแล้ว สารเคมีท่ีมี 
อันตรายในลักษ์ณ์ะเดียวกัน คือ สารเคมีกลุ่มเปีอร์คลอเรต 
ซ่ึูงเป็ีนส่วนผสมของปุี�ยใส่ล�าไย เช่นิ แอมื่โมื่เนีิยมื่เปอร์ั้คลอเรั้ต่ 
และโปแต่สเซีียมื่เปอร์ั้คลอเรั้ต่ 

ส่วนิอ้นิต่รั้ายห้ร่ั้ออุบ้ติ่เห้ตุ่ที�เกิด็จากการั้นิำาแอมื่โมื่เนิยีมื่
ไนิเต่รั้ทมื่าปรั้ะกอบเป็นิว้ต่ถุรั้ะเบิด็น้ิ�นิ ไม่ื่ใช่เร่ั้�องที�ทำาได้็ง่าย  
ต่้องใช้ส่วนิผู้สมื่ที�มีื่ความื่เห้มื่าะเจาะมื่าก เช่�อว่าคนิท้�วไปที� 
ไม่ื่มีื่ความื่ร้้ั้ด้็านิเคมีื่ห้ร่ั้อว้ต่ถุรั้ะเบิด็ไม่ื่สามื่ารั้ถทำาได้็โด็ยง่าย

เก็ีบอย่างไริใหิ้ปิลอดภัย ?
การั้จ้ด็เก็บสารั้แอมื่โมื่เนิียมื่ไนิเต่รั้ทต่้องเก็บในิที� 

ปลอด็ภ้ัย ห้่างจากการั้เกิด็ปรั้ะกายไฟ ห้่างไกลความื่รั้้อนิ 
อากาศปลอด็โปร่ั้ง ไม่ื่อ้ด็แน่ินิ ห่้างไกลชุมื่ชนิ สิ�งที�ต้่องรั้ะว้ง 
อย่างยิ�งค่อความื่ร้ั้อนิ และสิ�งที�ทำาให้้เกิด็ปรั้ะกายไฟในิบริั้เวณ
ที�เก็บแอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ท 

มื่าต่รั้การั้ป้องก้นิการั้เกิด็ปรั้ะกายไฟ และอ้คคีไฟ 
เช่นิ ใช้ว้สดุ็ที�ทนิไฟ มีื่สายล่อฟ้า และสายดิ็นิ มีื่การั้ต่รั้วจสอบ
โด็ยวิศวกรั้ไฟฟ้าอย่างสมื่ำ�าเสมื่อ

ท่ี่�มา : บ่ับ่ัซ่้ไที่ย
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โรคพิษ์สุนัขบ้า หรือโรคกลัวน��า เกิด็จาก  
Rabies Virus เม่ื่�อเช่�อนีิ�เข้าส้่รั้่างกายคนิห้ร่ั้อส้ต่ว์แล้ว 

จะเดิ็นิทางไปต่ามื่เส้นิปรั้ะสาทเข้าส่้สมื่อง เม่ื่�อเกิด็อาการั้
ขึ�นิแล้วไม่ื่สามื่ารั้ถร้ั้กษาให้้ห้ายได้็ แต่่โรั้คนีิ�ป้องก้นิได้็และ
สามื่ารั้ถทำาให้้ห้มื่ด็ไปจากคนิและส้ต่ว์เลี�ยง 

ช่�อของโรั้คทำาให้้เข้าใจก้นิผิู้ด็คิด็ว่าโรั้คนีิ�เกิด็ก้บ
สุน้ิขเท่าน้ิ�นิ แท้ที�จริั้งแล้วโรั้คนีิ�เกิด็ก้บส้ต่ว์เล่อด็อุ่นิอ่�นิ ๆ  
ด็้วย โด็ยเฉพาะส้ต่ว์เลี�ยงล้กด็้วยนิมื่ทุกชนิิด็ เช่นิ แมื่ว 
ชะนีิ ลิง กรั้ะรั้อก กรั้ะแต่ ห้น้ิ ค้างคาว แม้ื่แต่่ส้ต่ว์เศรั้ษฐกิจ 

อย่าง ว้ว ควาย ม้ื่า สุกรั้ และกว่า 95% ของผู้้้เสียชีวิต่ 
มีื่สาเห้ตุ่มื่าจากสุน้ิข รั้องลงมื่าค่อแมื่ว

กีาริติดต่อ
สุน้ิขและแมื่วที�ป่วยด้็วยโรั้คพิษสุน้ิขบ้าสามื่ารั้ถ

แพรั้่เช่�อได็้ทางนิำ�าลาย เพรั้าะเช่�อจะออกมื่าในินิำ�าลาย 

เป็นิรั้ะยะ ต้่�งแต่่ 1 – 7 ว้นิก่อนิแสด็งอาการั้จนิกรั้ะท้�ง 
เสียชีวิต่ จะติ่ด็เช่�อนีิ�ก็ต่่อเม่ื่�อถ้กส้ต่ว์ที�เป็นิโรั้คนีิ�ก้ด็ ข่วนิ 
เลีย นิำ�าลายส้ต่ว์กรั้ะเด็็นิเข้าแผู้ล รั้อยขีด็ข่วนิ ห้ร่ั้อเย่�อบุต่า 
จม้ื่ก ปาก ส่วนิการั้ติ่ด็ต่่อโด็ยการั้ห้ายใจมีื่โอกาสน้ิอยมื่าก 
ยกเว้นิมีื่จำานิวนิไวร้ั้สในิอากาศเป็นิจำานิวนิมื่าก เช่นิ ในิถำ�า 
ที�มีื่ค้างคาว

โริคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
การั้ติ่ด็ต่่อของโรั้คพิษสุน้ิขบ้าในิสุน้ิข พบว่า นิำ�าลายสุน้ิข 

ที�เป็นิโรั้คพิษสุน้ิขบ้าเป็นิแห้ล่งสำาค้ญในิการั้แพรั้่รั้ะบาด็ของโรั้ค 
พบเช่�อไวร้ั้สโรั้คพิษสุน้ิขบ้าเริั้�มื่ถ้กข้บออกมื่าในินิำ�าลายของสุน้ิข 

ในิช่วงต้่�งแต่่รั้ะยะ 3 ว้นิ ก่อนิที�สุน้ิขแสด็งอาการั้ของโรั้ค และ 

ถ้กข้บออกมื่าทางนิำ�าลายติ่ด็ต่่อก้นิจนิกรั้ะท้�งสุน้ิขต่าย เช่�อไวร้ั้ส 

โรั้คพิษสุน้ิขบ้าจะเข้าส่้ร่ั้างกายคนิห้ร่ั้อส้ต่ว์ทางบาด็แผู้ลที�ถ้กสุน้ิข
ที�เป็นิโรั้คพิษสุน้ิขบ้าก้ด็โด็ยต่รั้ง ห้ร่ั้อนิำ�าลายไปส้มื่ผู้้สบริั้เวณ 

บาด็แผู้ลที�ฉีกขาด็ที�ผิู้วห้น้ิง ห้ร่ั้อต่ามื่เย่�อเม่ื่อกต่่าง ๆ  ของร่ั้างกาย 
เช่นิ เย่�อเม่ื่อกบริั้เวณปาก ต่า จม้ื่ก

อาการั้รั้ะยะเริั้�มื่แรั้ก จะส้งเกต่เห็้นินิิส้ยและอารั้มื่ณ ์

เปลี�ยนิแปลงไปจากเดิ็มื่ สุน้ิขที�เคยมีื่นิิส้ยชอบเล่นิคลุกคลีก้บเจ้าของ 
จะแยกต้่วออกไป อารั้มื่ณ์ห้งุด็ห้งิด็ แต่่สุน้ิขที�เคยต่่�นิกล้ว ไม่ื่เคย 

คลุกคลีก้บเจ้าของ จะเข้ามื่าห้าห้ร่ั้ออยากจะคลุกคลีด้็วย ในิรั้ะยะนีิ� 
มื่่านิต่าจะขยายโต่กว่าปกต่ิและเริั้�มื่มีื่การั้ต่อบสนิองต่่อแสงลด็ลง 
สุน้ิขจะแสด็งอาการั้รั้ะยะนีิ�ปรั้ะมื่าณ 2 – 3 ว้นิ ก่อนิจะเริั้�มื่มีื่อาการั้ 
กรั้ะวนิกรั้ะวาย มีื่อาการั้ทางรั้ะบบปรั้ะสาท ต่อบสนิองรุั้นิแรั้ง 
ต่่อเสียงห้ร่ั้อสิ�งกรั้ะตุ่้นิ เริั้�มื่ออกวิ�งโด็ยไรั้้จุด็ห้มื่าย ก้ด็ทุกสิ�ง 
ที�ขวางห้น้ิา ถ้าก้กข้งจะก้ด็กรั้งอย่างรุั้นิแรั้งจนิเล่อด็กลบปาก ห้ร่ั้อ 

ฟันิห้้กโด็ยไม่ื่แสด็งอาการั้เจ็บปวด็ บริั้เวณลิ�นิจะพบสีแด็ง ลิ�นิห้้อย 
นิำ�าลายไห้ล เนิ่�องจากเกิด็อ้มื่พาต่ของกล้ามื่เน่ิ�อที�เกี�ยวก้บ 

การั้เคี�ยวและการั้กล่นิ สุน้ิขอาจแสด็งอาการั้ขยอกห้ร่ั้อขย้อนิ 

คล้ายมีื่สิ�งแปลกปลอมื่ติ่ด็ในิลำาคอ โด็ยสุน้ิขจะแสด็งอาการั้ 
รั้ะยะนีิ�ปรั้ะมื่าณ 1 – 7 ว้นิก่อนิจะมีื่อาการั้ขาอ่อนิเปลี�ย เน่ิ�องจาก 

ความื่ส้มื่พ้นิธ์ในิการั้ทำางานิของกล้ามื่เน่ิ�อเปลี�ยนิไป สุน้ิขจะล้มื่ลง 
แล้วลุกไม่ื่ได้็ เกดิ็เป็นิอ้มื่พาต่ท้�วต้่วอย่างรั้วด็เร็ั้วแล้วต่าย โด็ยท้�วไป 

พบว่าสุน้ิขที�เป็นิโรั้คพิษสุน้ิขบ้าส่วนิให้ญ่ จะแด็งอาการั้แบบดุ็ร้ั้าย
มื่ากกว่าแสด็งอาการั้แบบซึีมื่

วันป้ีองกนัโรคพษิ์สุนัขบ้าโลก ตรงกบัวันท่ี 28 
กันยายนของทุกปีี ซ่ึูงตรงกับวันครบรอบการเสียชีัวิต 
ของหลุยส์ ปีาสเตอร์ ผู้คิดค้นวัคซีูนโรคพิษ์สุนัขบ้า  
เพ่ือเป็ีนการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงความรุนแรง
ของโรคพิษ์สุนัขบ้า จึงขอน�าข้อมูลเก่ียวกับเรื่อง 
โรคพิษ์สุนัขบ้ามาเล่าสู่กันฟัง

ทำาควีามเข้าใจเกีี�ยวีกัีบ
       โริคพิษสุนัขบ้า 



ควีามเข้าใจเกีี�ยวีกัีบโริคพิษสุนัขบ้า 
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โริคพิษสุนัขบ้าในแมวี
การั้ติ่ด็ต่่อของโรั้คพิษสุน้ิขบ้าในิแมื่ว เกดิ็จากการั้ได้็ร้ั้บ 

เช่�อทางนิำ�าลายของแมื่วที�เป็นิโรั้คพษิสุน้ิขบ้าก้ด็ ห้ร่ั้อได้็ร้ั้บเช่�อ
จากนิำ�าลายโด็ยการั้ก้ด็ของส้ต่ว์อ่�นิที�เป็นิโรั้คพิษสุน้ิขบ้า เช่�อไวร้ั้ส 

โรั้คพิษสุน้ิขบ้าจะเริั้�มื่ถ้กข้บออกมื่าทางนิำ�าลายของแมื่วในิช่วง
รั้ะยะ 1 ว้นิก่อนิแสด็งอาการั้ และจะมีื่อย่้ในินิำ�าลายต่ลอด็จนิ 

กรั้ะท้�งแมื่วต่าย เช่�อไวร้ั้สโรั้คพิษสุน้ิขบ้าจะเข้าส่้ร่ั้างกายคนิห้ร่ั้อ
ส้ต่ว์ทางบาด็แผู้ลที�ถ้กก้ด็โด็ยต่รั้ง ห้ร่ั้อนิำ�าลายไปส้มื่ผู้้สบริั้เวณ
บาด็แผู้ลฉีกขาด็ที�ผิู้วห้น้ิง ห้ร่ั้อต่ามื่เย่�อเม่ื่อกต่่าง ๆ 

อาการั้รั้ะยะเริั้�มื่แรั้ก แมื่วที�ชอบคลุกคลีก้บเจ้าของอาจ 

ก้ด็ห้ร่ั้อข่วนิเจ้าของ โด็ยเเสด็งอาการั้อารั้มื่ณ์ฉุนิเฉียวฉ้บพล้นิ 
ห้ร่ั้ออาจห้ลบซ่ีอนิต้่วในิที�ม่ื่ด็ และจะเริั้�มื่มีื่อาการั้กล้ามื่เน่ิ�อส้�นิ 
กล้ามื่เน่ิ�อทำางานิไม่ื่ส้มื่พ้นิธ์ก้นิ ต่ามื่ด้็วยอาการั้ทางรั้ะบบปรั้ะสาท 
ดุ็รั้้าย มีื่อาการั้กล่นิลำาบาก นิำ�าลายไห้ล โด็ยท้�วไปรั้ะยะนีิ� 
จะแสด็งอาการั้ปรั้ะมื่าณ 2 – 4 ว้นิ เป็นิช่วงที�เป็นิอ้นิต่รั้าย 

แก่เจ้าของเป็นิอย่างมื่าก ห้ล้งจากน้ิ�นิแมื่วจะเริั้�มื่แสด็งอาการั้ 
เกิด็อ้มื่พาต่ที�ส่วนิท้ายของลำาต้่วก่อนิ แล้วแผู้่ขยายไปย้งส่วนิ 

ลำาต้่วและห้้ว จนิเกิด็อ้มื่พาต่ท้�วต้่วอย่างรั้วด็เร็ั้วแล้วต่ายในิที�สุด็

เมื�อถููกีกัีดทำาอย่างไริ
ถ้าถ้กก้ด็ ข่วนิ ห้ร่ั้อเลียต่ามื่บาด็แผู้ล ให้้รีั้บปฏิิบ้ติ่ด้็งนีิ� 
1. ล้างแผลให้เร็วท่ีสดุด้วยสบู่และ 
น��าสะอาดหลาย ๆ ครั�ง เพรั้าะจะ 

ทำาให้้เช่�อโรั้คต่่าง ๆ  ที�บริั้เวณน้ิ�นิห้ลุด็ 

ออกจากแผู้ล แล้วเช็ด็แผู้ลให้้แห้้ง 
ใส่ยาฆ่่าเช่�อ เช่นิ โพวิโด็นิไอโอดี็นิ 
ถ้าไมื่่มีื่อาจใช้แอลกอฮอล์ 70% 
ห้ร่ั้อทิงเจอร์ั้ไอโอดี็นิแทนิ
2. หากไม่ใชั่สัตว์เลี�ยงต้องจดจ�า 
ลักษ์ณ์ะและสังเกตอาการสัตว์ 
ท่ีกัด รั้วมื่ท้�งติ่ด็ต่ามื่ส่บห้าเจ้าของ 
เพ่�อซ้ีกถามื่ปรั้ะว้ติ่การั้ฉีด็ว้คซีีนิ 

ป้องก้นิโรั้คพิษสุน้ิขบ้า ส้งเกต่อาการั้ 
ส้ต่ว์ที�ก้ด็ 
3. ไปีพบแพทย์เพ่ือรับการป้ีองกนั 
รักษ์าท่ีถูกต้อง ถ้ามีื่ความื่เสี�ยงต่่อ 

โรั้คพิษสุน้ิขบ้า แพทย์จะฉีด็ว้คซีีนิ 

ป้องก้นิโรั้คพิษสุน้ิขบ้าให้้

คิดว่า สุน้ิขและแมื่วเป็นิโรั้คพิษสุน้ิขบ้าได้็เฉพาะ 

ในิฤด้็ร้ั้อนิเท่าน้ิ�นิ... 
ความจริงแล้ว เป็นิได็้ทุกฤด้็กาล การั้ฉีด็ว้คซีีนิ 

ในิส้ต่ว์ไม่ื่จำาเป็นิต้่องรั้อฤด้็กาล 
คิดว่า ห้ากถ้กสุน้ิขห้ร่ั้อแมื่วก้ด็ โด็ยอาการั้ของส้ต่ว์ 

ปกติ่ดี็ไม่ื่น่ิาจะติ่ด็เช่�อพิษสุน้ิขบ้า... 
ความจริงแล้ว สุน้ิขและแมื่วสามื่ารั้ถแพร่ั้เช่�อได้็ 

ห้ลายว้นิก่อนิแสด็งอาการั้ ห้ากถ้กสุน้ิขห้ร่ั้อ 

แมื่วก้ด็ต้่องได้็ร้ั้บการั้ฉีด็ยาป้องก้นิ ก้กข้งสุน้ิขและ 

แมื่วเพ่�อด้็อาการั้ห้ากแสด็งอาการั้ที�ผิู้ด็ปกติ่ 
คิดว่า การั้ฉีด็ว้คซีีนิในิสุน้ิขและแมื่วป้องก้นิ 

การั้เกิด็โรั้คพิษสุน้ิขบ้าได้็ 100%...
ความจริงแล้ว ห้ากส้ต่ว์ติ่ด็เช่�อพิษสุน้ิขบ้าแล้ว 
และอย่้ในิรั้ะยะฟักต้่ว การั้ฉีด็ว้คซีีนิจะไม่ื่ได้็ผู้ล 
คิดว่า รั้อให้้สุน้ิขห้ร่ั้อแมื่วที�ก้ด็แสด็งอาการั้ห้ร่ั้อ 

ต่ายก่อนิ จึงค่อยพาผู้้้ที�ถ้กก้ด็ไปพบแพทยเ์พ่�อฉีด็
ว้คซีีนิ... 
ความจริงแล้ว การั้ฉีด็ยาป้องก้นิที�ได็้ผู้ลส้งสุด็ 

อย้่ในิช่วง 48 ช้�วโมื่งห้ล้งถ้กก้ด็ และถ้าแผู้ลมีื่ 

เล่อด็ออกไม่ื่ว่าต่ำาแห้น่ิงใด็ของร่ั้างกาย ต้่องได้็เซีรุ่ั้มื่ 
(อิมื่ม้ื่โนิโกลบ้ลินิ) ชนิิด็สก้ด็บริั้สุทธิ� ฉีด็ที�แผู้ล

ด็้วยเห้ตุ่ผู้ลด้็งกล่าวจึงต่้องให้้ความื่สำาค้ญก้บการั้
ควบคุมื่ส้ต่ว์นิำาโรั้ค ผู้้ ้ที� มีื่โอกาสถ้กสุน้ิขห้ร่ั้อแมื่วก้ด็ 

ควรั้ได้็ร้ั้บการั้ฉีด็ว้คซีีนิป้องก้นิล่วงห้น้ิา ซึี�งฉีด็เพียง 3 เข็มื่ 
เพียงได้็ร้ั้บว้คซีีนิกรั้ะตุ้่นิ 2 เข็มื่ โด็ยไม่ื่ต้่องฉีด็เซีรุ่ั้มื่ ปัจจุบ้นิ 

ทำาได้็ง่ายและสะด็วกขึ�นิจากการั้ปร้ั้บต่ามื่องค์การั้อนิาม้ื่ยโลก
ศ้นิย์ปฏิิบ้ติ่การั้โรั้คทางสมื่อง โรั้งพยาบาล 

จุฬาลงกรั้ณ์ สภัากาชาด็ไทย ได้็พ้ฒนิาวิธีการั้วินิิจฉ้ยโด็ย 

ใช้ร้ั้ปแบบที�ปรั้ากฏิในิคอมื่พิวเต่อรั้์สนิามื่แมื่่เห้ล็กไฟฟ้า 
ของสมื่อง และวิธีทางอณ้ชีววิทยา โด็ยต่รั้วจห้า RNA ของ 
ไวร้ั้สในินิำ�าลาย นิำ�าไขส้นิห้ล้ง ปมื่รั้ากผู้มื่ ปัสสาวะ วิธีการั้ 
ท้�งห้มื่ด็ได็้ร้ั้บการั้บรั้รั้จุในิค้่ม่ื่อขององค์การั้อนิาม้ื่ยโลก 
ถึงแม้ื่ผู้้้ป่วยจะเสียชีวิต่ทุกรั้าย แต่่การั้วินิิจฉ้ยย่นิย้นิที�ถ้กต้่อง 
จะนิำาไปส่้การั้ค้นิห้าต้่นิต่อของโรั้ค และผู้้้ที�ส้มื่ผู้้สผู้้้ป่วยก็มีื่
โอกาสติ่ด็เช่�อได้็ จึงต้่องได้็ร้ั้บการั้ฉีด็ว้คซีีนิที�เห้มื่าะสมื่
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ไข้หิวัีดใหิญ่ ่

 โรั้ครั้ะบบทางเด็ินิห้ายใจที�เกิด็จากการั้ 
ติ่ด็เช่�อไวรัสอินฟลูเอนซูา (Influenza Virus) อาการั้ 

ของโรั้ค ค่อ มีื่ไข้ส้ง ไอ มีื่นิำ�าม้ื่ก อ่อนิเพลียเฉียบพล้นิ 
เบ่�ออาห้ารั้ คล่�นิไส้ เจ็บคอ สามื่ารั้ถต่ิด็ต่่อก้นิได็้ 
จากการั้ห้ายใจ ไอ และจามื่ โด็ยปรั้ะเทศไทยมีื่สถิติ่ 

การั้รั้ะบาด็ของโรั้คไข้ห้ว้ด็ให้ญ่ค่อนิข้างส้ง ข้อม้ื่ล 

จากกรั้มื่ควบคุมื่โรั้คพบว่า เพียง 5 เด่็อนิแรั้กของปี 
2563 นีิ� มีื่ผู้้้ป่วยไข้ห้ว้ด็ให้ญ่เก่อบ 100,000 รั้าย 
โด็ยเด็็กอายุ 0 - 9 ปี มีื่อ้ต่รั้าการั้ป่วยส้งสุด็  

แมู�ว่�ในแต่ละปีจัะพบผู้้�ป่วยโรคไข�หิวัดใหิญ่
เป็นจัำ�นวนมู�ก แต่มูีวัคซึ่ีนป้อำงกันซึ่่ �งส�มู�รถั 

ลดโอำก�สก�รติดเชื�อำไข�หิวัดใหิญ่ได�ส้งถ่ัง 60% และ 

ลดคว�มูรุนแรงขอำงอำ�ก�ร ก�รเกิดภ�วะแทรกซึ่�อำน 
โอำก�สในก�รเข��รับก�รรักษ�ตัวที�โรงพย�บ�ล และ 

ก�รเสียชีวิตลงได� นอำกจั�กนี� ยังลดคว�มูเสี�ยงในก�ร
แพร่เชื�อำส้่ผู้้�อำื�นได�อำีกด�วย ดังนั�นควรฉีดวัคซีึ่นป้อำงกัน 

ไข�หิวัดใหิญ่ต่อำเนื�อำงทุกปี เนื�อำงจั�กเชื�อำไวรัสมูีก�ร 
ปรับเปลี�ยนส�ยพันธ์ุอำย้เ่สมูอำ

ไข้เลือดออกี 

 เกิด็จากการั้ติ่ด็เช่�อไวรัสเดงก ี(Dengue Virus) มีูยุงล�ย 

ตัวเมูียเป็นพ�หิะนำ�โรค ซึ่่�งมูักจัะไปว�งไข่ในที� ๆ มูีนำ��ขังนิ�ง 
หิ�กโดนยุงล�ยที�มูีเชื�อำกัด เชื�อำจัะเข��ส้่กระแสเลือำด อำ�จัทำ�ใหิ� 
มูีอำ�ก�รไข�เฉียบพลันและไข�ส้งลอำยเกินกว่� 2 วัน มูีอำ�ก�ร 
อำ่อำนเพลีย อำ�จัมูีผู้ื �น หิน��แดง คลื�นไส� อำ�เจัียน ปวดท�อำง 
ร่วมูด�วย 

แมู�ว่�ผู้้ �ป่วยโรคไข�เลือำดอำอำกที �เคยได�รับเชื �อำไวรัส 

ส�ยพันธ์ุใดส�ยพันธ์ุหิน่�งมู�แล�วจัะมีูภ้มิูคุ�มูกัน แต่หิ�กได�รับเชื�อำ
ไวรัสส�ยพันธุ์ที�ต่�งอำอำกไป ก็ส�มู�รถัป่วยเป็นโรคนี�ได�เช่นเดิมู 
และโดยทั �วไปอำ�ก�รขอำงโรคครั �งที �สอำงมูักรุนแรงมู�กกว่� 
ครั�งแรกอีำกด�วย

เนื�อำงจั�กเด็กเล็กเป็นกลุ่มูเสี�ยง ดังนั�นพ่อำแมู่ผู้้�ปกครอำง
ควรระมูัดระวังบุตรหิล�น และติดต�มูอำ�ก�รอำย่�งใกล�ชิด  
หิ�กมีูอำ�ก�รดังกล่�วควรรีบพ�ไปพบแพทย์

เมืู�อำเข��ส่้ฤด้ฝนต�อำงระมัูดระวังก�รแพร่ระบ�ดขอำงโรคติดเชื�อำ 

ไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) ที�อำ�จัจัะกลับมู�ระบ�ดระลอำก 2  
เนื�อำงจั�กสภ�พอำ�ก�ศูที�เริ�มูเย็น ลงและมูีคว�มูชื�นส้ง เหิมู�ะกับก�ร 
เจัริญเติบโตขอำงเชื�อำไวรัสเป็นอำย่�งมู�ก นอำกจั�กต�อำงปฏิิบัติต�มู 

มู�ตรก�รต่�ง ๆ เพื�อำลดคว�มูเสี�ยงต่อำก�รติดเชื�อำอำย่�งเคร่งครัด  
และไมู่ควรประมู�ทกับโรคที �มูักจัะมู�เยี�ยมูเยียนต�มูฤด้ก�ลด�วย 
โรคที�ว่�นี�คือำ ไข้หวัดุใหญิ่ ที�มู�จั�กเชื�อำไวรัสอำินฟ้ล้เอำนซึ่� และ 

ไข้เล่อดุออกีที�มู�จั�กก�รเพ�ะพันธุ์ขอำงยุงล�ยซึ่่�งเป็นพ�หิะขอำงโรค 
โดยเด็กเล็กเป็นกลุ่มูที�มูีคว�มูเสี�ยง และทั�ง 2 โรค ส�มู�รถัติดได� 
พร�อำมูกันอำีกด�วย มูีข�อำมู้ลที�น่�สนใจัเพื�อำใหิ�ร้ �เท่�ทันและเป็นก�ร 
เฝ้�ระวังป้อำงกัน

ไข้หิวีัดใหิญ่่ - ไข้เลือดออกี 
โริคฤดูฝน
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ฤดูฝนอากาศเร่ิมเย็นลงและมีความชืั�นสูงขึ�น ท�าให้เชืั�อโรคสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว สามารถก่อให้ 
เกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้หลายโรค เชั่น โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ ปีอดอักเสบ จึงควรหลีกเล่ียง 
การอยู่ในท่ีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก และหลีกเล่ียงการอยู่ใกล้ผู้ปี่วย เพราะเชัื�อโรคสามารถติดต่อจากคนหน่ึงไปีอีก 
คนหน่ึงผ่านการไอหรือจาม นอกจากการดูแลสุขภูาพร่างกายให้ปีลอดภัูยจากโรคภัูยต่าง ๆ  แล้ว ยังมีปัีจจัยท่ีท�าให้เกิด
อาการเจ็บป่ีวยฉุกเฉินซ่ึูงต้องระมัดระวังอีกด้วย 

อุบัติเหิตุจริาจริ ที�ม้ื่กเกิด็ในิฤด้็ฝ่นิ ม้ื่กเป็นิอุบ้ติ่เห้ตุ่ที�รุั้นิแรั้ง ส่วนิให้ญ่จะได็้ร้ั้บบาด็เจ็บ 

จากการั้กรั้ะแทก กรั้ะด้็กห้้ก ห้ร่ั้อเสียเล่อด็เป็นิจำานิวนิมื่าก ผู้้้ข้บขี�ยานิพาห้นิะควรั้เพิ�มื่ 

ความื่รั้ะม้ื่ด็รั้ะว้งเป็นิพิเศษ โด็ยเต่รีั้ยมื่สภัาพรั้ถให้้พรั้้อมื่ และต่รั้วจสอบรั้ะบบส้ญญาณไฟ 

ให้้อย่้สภัาพใช้งานิได้็ดี็ 

อันตริายจากีไฟดูดและไฟช็อต อุบ้ติ่เห้ตุ่ที� เกิด็จาก 

กรั้ะแสไฟฟ้าที�พบบ่อยในิช่วงฤด้็ฝ่นิ ม้ื่กเกิด็จากอุปกรั้ณ์เคร่ั้�องใช้
ที�มีื่ไฟร้ั้�ว ห้ากต้่วเปียกห้้ามื่เปิด็สวิสต่์ไฟห้ร่ั้อเสียบปล้�กไฟ เพรั้าะอาจจะทำาให้้โด็นิไฟฟ้าด้็ด็ได็้ 
และควรั้ห้ม้ื่�นิต่รั้วจเช็คอุปกรั้ณ์และสายไฟ ที�สำาค้ญควรั้ต่ดิ็ต้่�งเคร่ั้�องต้่ด็ไฟฟ้าล้ด็วงจรั้ภัายในิบ้านิ 

ห้ร่ั้อต่่อสายดิ็นิ เพ่�อความื่ปลอด็ภ้ัย สำาห้ร้ั้บการั้ช่วยเห้ล่อผู้้้ที�ถ้กไฟด้็ด็ ที�สำาค้ญที�สุด็ค่อต่้อง 
ป้องก้นิอ้นิต่รั้ายที�จะเกิด็ก้บผู้้้ที�จะเข้าไปช่วยเห้ล่อด้็วย โด็ยห้ากผู้้้ที�ถ้กไฟด้็ด็ย้งติ่ด็อย่้ก้บสายไฟ 
ให้้ถอด็ปล้�กห้ร่ั้อส้บค้ทเอาท์ลง เพ่�อต้่ด็แห้ล่งจ่ายไฟ จากน้ิ�นิให้้ใช้ว้สดุ็ไมื่่นิำากรั้ะแสไฟฟ้า เช่นิ 
ไมื่้ ผู้้าแห้้งพ้นิม่ื่อห้นิา ผู้ล้กห้ร่ั้อฉุด็ให้้ห้ลุด็ออกโด็ยเร็ั้ว พรั้้อมื่ต่รั้วจด้็ว่าห้้วใจห้ยุด็เต่้นิห้ร่ั้อไมื่่ 
ห้ากห้้วใจห้ยุด็เต้่นิ ต้่องทำาการั้นิวด็ห้้วใจไปพร้ั้อมื่ ๆ ก้บการั้ผู้ายปอด็ แล้วรีั้บนิำาส่งโรั้งพยาบาล

อันตริายจากีสัตว์ีมีพิษ ช่วงเข้าฤด้็ฝ่นิต้่องรั้ะว้งส้ต่ว์ที�มีื่พิษชนิิด็ต่่างๆ ไม่ื่ว่าจะเป็นิแมื่งป่อง 
ต่ะขาบ โด็ยเฉพาะอย่างยิ�งค่อ  ง้ ควรั้ห้ลีกเลี�ยงการั้เดิ็นิในิที�รั้กมีื่ห้ญ้าส้ง โด็ยเฉพาะเวลากลางค่นิ 
ถ้าจำาเป็นิต้่องเดิ็นิผู่้านิควรั้ใส่รั้องเท้าหุ้้มื่ข้อเท้า ใส่กางเกงขายาว เส่�อแขนิยาว เต่รีั้ยมื่ไฟฉาย 

และไมื่้ ถ้าถ้กง้พิษก้ด็ควรั้ปฐมื่พยาบาลเบ่�องต่้นิ โด็ยการั้ล้างแผู้ลด็้วยนิำ�าสะอาด็ ไมื่่ควรั้ 
ใช้ปากด้็ด็เล่อด็ ห้้ามื่ทานิยาที�มีื่ส่วนิผู้สมื่ของแอสไพริั้นิ เพรั้าะจะเสริั้มื่ฤทธิ�ให้้พิษง้ทำางานิเร็ั้ว 

ยิ�งขึ�นิ และไมื่่ควรั้ใช้ผู้้าห้ร่ั้อเช่อกร้ั้ด็แบบข้นิชะเนิาะเห้น่ิอบริั้เวณที�ถ้กก้ด็แนิ่นิเกินิไป เพรั้าะ 

จะทำาให้้แขนิขาส่วนิปลายขาด็เล่อด็ไปเลี�ยง และรีั้บมื่าโรั้งพยาบาลให้้เร็ั้วที�สุด็

ฟ้าผ่่า ห้ากอย้่ในิที�โล่งแจ้ง ให้้ห้าที�ห้ลบที�ปลอด็ภ้ัย เช่นิ 
ในิต้่วอาคารั้ สิ�งปล้กสร้ั้างที�แข็งแรั้งม้ื่�นิคง ห้ลีกเลี�ยงการั้ห้ลบบริั้เวณใต้่ต้่นิไม้ื่ ห้ากห้าที�ห้ลบไม่ื่ได้็ 

ให้้ห้มื่อบน้ิ�งยอง ๆ ให้้ต้่วอย่้ต่ำ�าที�สุด็ ห้ลีกเลี�ยงการั้ส้มื่ผู้้สก้บสิ�งนิำาไฟฟ้าทุกชนิิด็ อาทิ เงินิ ทอง 
นิาค รั้วมื่ไปถึงงด็การั้ใช้โทรั้ศ้พท์ม่ื่อถ่อในิขณะที�มีื่ฝ่นิฟ้าคะนิอง ห้ากผู้้้ถ้กฟ้าผู้่าห้้วใจห้ยุด็เต่้นิ 
ห้มื่ด็สติ่ไม่ื่ร้้ั้สึกต้่ว ต้่องรีั้บช่วยเห้ล่อฟ้�นิค่นิชีพ ห้ร่ั้อทำา CPR 
 ห้ว้งว่าความื่ร้้ั้ที�นิำาเอามื่าฝ่ากจะเป็นิปรั้ะโยชน์ิก้บคุณผู้้้อ่านิทุกท่านิ เพ่�อความื่ปลอด็ภ้ัย
และสุขภัาพที�แข็งแรั้งต่ลอด็ช่วงห้น้ิาฝ่นินีิ�นิะคะ
ท่ี่�มา : สสส.

ภัยที�ต้องริะวีังในช่วีงฤดูฝน
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ไขกรั้ะด้็กอย้ ่บริั้เวณแกนิกลางของกรั้ะด้็ก 

ชิ�นิให้ญ่ท้�วร่ั้างกาย มีื่ห้น้ิาที�สร้ั้างเม็ื่ด็ล่อด็ทุกชนิิด็ ได้็แก่ 
เม็ื่ด็เล่อด็แด็ง เม็ื่ด็เล่อด็ขาว และเกล็ ด็เล่อด็ โด็ยภัาวะ 

ปกติ่ไขกรั้ะด้็กจะสรั้้างเม็ื่ด็เล่อด็ออกมื่าต่ลอด็เวลา 
กลุ่มอาการไขกระดูกบกพร่อง หรือ MDS เป็นิกลุ่มื่โรั้ค
ที�เกิด็จากความื่ผู้ิด็ปกติ่ของไขกรั้ะด้็ก ทำาให้้ไมื่่สามื่ารั้ถ 

สร้ั้างเม็ื่ด็เล่อด็ออกมื่าได้็ ส่วนิให้ญ่พบในิผู้้้ที�อายุมื่ากกว่า 
60 ปี เม่ื่�อรั้่างกายไมื่่สามื่ารั้ถสรั้้างเม็ื่ด็เล่อด็ชนิิด็ต่่าง ๆ 
ได้็ ทำาให้้เกิด็ความื่ผิู้ด็ปกติ่ในิร่ั้างกาย 

กลุ่มื่โรั้คไขกรั้ะด้็กบกพร่ั้องไม่ื่ได้็เป็นิโรั้คที�ติ่ด็ต่่อ
ทางพ้นิธุกรั้รั้มื่ ส่วนิห้นึิ�งเกิด็ได้็เองโด็ยไม่ื่มีื่สาเห้ตุ่ช้ด็เจนิ 
อีกส่วนิห้นึิ�งเกิด็ห้ล้งจากผู้้้ป่วยเคยได็้ร้ั้บยาเคมีื่บำาบ้ด็ 

ห้ร่ั้อการั้ฉายร้ั้งสีมื่าก่อนิ ห้ร่ั้อได้็ร้ั้บสารั้เคมื่บีางอย่าง เช่นิ 
เบนิซิีนิ

การด�าเนินโรคกรณี์ท่ีโรคเปี็นไม่รุนแรง จะมีื่ 

อ้ต่รั้าการั้รั้อด็ชีวิต่อย่้ได้็เกินิ 6 ปี ม้ื่กเริั้�มื่จากสร้ั้างเม็ื่ด็เล่อด็ 

ต้่�งแต่่ 1-3 ชนิิด็ได็้นิ ้อยลง จนิมีื่อาการั้โลหิ้ต่จาง 
เม็ื่ด็เล่อด็ขาวต่ำ�า และเกล็ด็เล่อด็ต่ำ�า หลังจากนั�นปีระมาณ์ 
1 ใน 3 ของผู้ปี่วยจะมีการพัฒนาของโรคกลายเปี็น 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันได้ ซึี�งเป็นิชนิิด็รุั้นิแรั้ง 
มีื่อ้ต่รั้าการั้รั้อด็ชีวิต่อย่้ที�ปรั้ะมื่านิ 5 เด่็อนิ

กีลุ่มอากีาริไขกีริะดูกีบกีพร่ิอง
กีาริรัิกีษา

ในกรณี์ท่ีโรคเป็ีนไม่รุนแรง และ 

ไมื่่ได็้เป็นิมื่ะเร็ั้งเม็ื่ด็เล่อด็ขาวเฉียบพล้นิ  
โด็ยท้�วไปจะให้้การั้ร้ั้กษาโด็ยให้้เล่อด็ 
เกล็ด็เล่อด็ และยาฉีด็กรั้ะตุ้่นิเม็ื่ด็เล่อด็ขาว
ห้ร่ั้อเม็ื่ด็เล่อด็แด็ง ซึี�งเป็นิการั้ร้ั้กษาแบบ 

ปรั้ะค้บปรั้ะคอง  แต่ ่ ในกรณี์ ท่ี โรค 
เปี็นรุนแรง ห้ร่ั้อเริั้�มื่กลายเป็นิมื่ะเร็ั้ง 
เม็ื่ด็เล่อด็ขาวเฉียบพล้นิ การั้ร้ั้กษาค่อ 

การั้ปล้กถ่ายไขกรั้ะด้็ก ห้ร่ั้อปล้กถ่าย 

สเต็่มื่เซีลล์ ซึี�งสามื่ารั้ถทำาให้้ห้ายขาด็ได็้  
อย่างไรั้ก็ต่ามื่จะสามื่ารั้ถทำาได้็เฉพาะผู้้้ป่วย
บางรั้ายเท่าน้ิ�นิ ในิกรั้ณีที�ไมื่ ่สามื่ารั้ถ 

ปล้กถ่ายไขกรั้ะด้็กได็้ อาจให้้ยากลุ่มื่เคมีื่ 

บำาบ้ด็แบบฉีด็บางชนิิด็ รั้่วมื่ก้บการั้ร้ั้กษา 
แบบปรั้ะค้บปรั้ะคองเพ่�อให้้เม็ื่ด็เล่อด็ 

กล้บมื่าใกล้เคียงก้บปกติ่มื่ากที�สุด็

ท้�มา : สำาน่ึ่กขุ่าวกรมปิระชาส่มพ่นึ่ธ์์
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ฟั้นผุู้เกิดจั�กแบคทีเรียที�เก�ะบนผิู้วฟั้น ย่อำยอำ�หิ�ร 
ประเภทค�ร์โบไฮเดรตแล�วมูีก�รสร��งกรดอำินทรีย์บ�งชนิด 

ข่�นมู� ทำ�ใหิ�เกิดสภ�วะคว�มูเป็นกรดในช่อำงป�ก ซึ่่�งกรด 

ดังกล่�วจัะไปละล�ยแร่ธ�ตุบนผิู้วเคลือำบฟั้น ถั��ปล่อำยไว�น�น 

ฟ้ันจัะมูีก�รส้ญเสียแร่ธ�ตุทำ�ใหิ�ผู้ิวเคลือำบฟ้ันกล�ยเป็น 

สีนำ��ต�ลดำ�และแตกอำอำกเป็นร้ ในระยะนี�จัะเริ�มูมูีอำ�ก�ร 
เสียวฟั้น อำ�จัปวดฟั้นเวล�เศูษอำ�หิ�รติดฟั้น เนื�อำงจั�กฟั้นผุู้
ลุกล�มูเข��ไปถ่ังชั�นเนื�อำฟั้น

 ซ่ึ่�งควรได�รับก�รรักษ�โดยก�รอุำดฟั้น หิรือำครอำบฟั้น 

ในกรณีที�รอำยผูุ้มูีขน�ดใหิญ่ หิ�กปล่อำยไว�โดยไมู่รักษ�อำย่�ง 
ถั้กต�อำง ฟ้ันผูุ้ยังลุกล�มูต่อำไป แบคทีเรียจัะลุกล�มูเข��ไปใน 

โพรงประส�ทฟั้น ทำ�ใหิ�เนื�อำเยื�อำขอำงโพรงประส�ทฟั้นอัำกเสบ
ติดเชื�อำ ในระยะนี�จัะมีูอำ�ก�รปวดฟั้นเป็นระยะ ๆ ซ่ึ่�งมัูกจัะ 

ปวดตอำนเย็นหิรือำกล�งคืน เกิดก�รติดเชื�อำ และจัะลุกล�มู 

อำย่�งรวดเร็วส่้ปล�ยร�กฟั้น ทำ�ใหิ�เกิดโรคถุังหินอำงปล�ยร�กฟั้น 
บ�งร�ยอำ�จัมูีอำ�ก�รอำักเสบติดเชื�อำ ล�มูจั�กร�กฟ้ันไปยัง 
อำวัยวะข��งเคียง ทำ�ใหิ�เกิดก�รติดเชื�อำลุกล�มู และเกิดก�ร 

บวมูอำักเสบบริเวณใบหิน��และคอำได� ซึ่่ �งเมูื �อำเกิดข่�นแล�ว 

อำ�จัต�อำงใช�ย�ปฏิิชีวนะเพื�อำควบคุมูก�รติดเชื �อำในกรณีที � 
มีูก�รติดเชื�อำลุกล�มู รุนแรง

หิ�กร้�ว่�ฟั้นผุู้ แต่กลับปล่อำยปละละเลยจันเป็นโรค
ฟั้นผุู้เรื�อำรัง และนำ�ไปส่้โรคประส�ทฟั้นอัำกเสบ โรคถุังหินอำง 
ปล�ยร�กฟ้ัน และอำ�จัลุกล�มูจันเกิดเป็นฝีหินอำงที�เหิงือำก  
รวมูถ่ังเกิดฝีหินอำงหิรือำถุังหินอำงในกระด้ก ข�กรรไกร เข��ขั�น 

อัำนตร�ย จ่ังควรยับยั�งขบวนก�รเกิดโรคฟั้นผุู้แต่เนิ�น ๆ  ด�วยก�ร 
ใส่ใจัด้แลสุขภ�พช่อำงป�กใหิ�ดี เมูื �อำร้ �ว่�ฟ้ันผูุ้ควรไปพบ 

ทันตแพทย์เพื�อำทำ�ก�รรักษ� จัะส�มู�รถัหิลีกเลี�ยงคว�มู 

เจั ็บปวดจั�กฟ้ันผูุ้ รวมูถั่งคว�มูเสี �ยงจั�กก�รติดเชื �อำ 

รุนแรงได�

 เร่่องของสุขภาพช่่องปากเป็นสิ�งท่ีละเลยไม่ได้ โรค็ในช่่องปากท่ีค็นเราเป็นกันมากท่ีสุดค็งหนีไม่พ้น 
“โริคฟันผุ่” ท่ีฟัังดแูสนจะธรรมดา ใค็ร ๆ  ก็เป็นได้ แต่อย่าช่ะล่าใจเพราะหลาย ๆ  ค็น อาจยังไม่รู้ฤทธิ�เดช่ของ 
อาการฟัันผุุดีพอ เป็นที่มาของค็วามผิุดปกติและโรค็ต่าง ๆ ในช่่องปากที่บั่ั่นทอนสุขภาพกายและใจ 

อย่าปิล่อยให้ิ
   ฟันผุ่เร่ิ�อรัิง 

ท้�มา นิึ่ตุยสารช้วจิตุ

 วิีธีีกีาริป้ิองกัีนฟันผุ่อย่างเหิ็นผ่ล 
ก่ีอนจะสายเกิีนแก้ี

• ไมื่่ควรั้บริั้โภัคนิำ�าต่าลมื่ากเกินิไป
• แปรั้งฟันิอย่างนิ้อยว้นิละ 2 คร้ั้�ง
• แปรั้งลิ�นิ เนิ่�องจากลิ�นิมื่ีการั้สะสมื่แบคทีเรีั้ยมื่ากเช่นิก้นิ 
• คอยต่รั้วจสอบและสง้เกต่สุขภัาพภัายในิช่องปากอย่้เสมื่อ
• ใช้ไห้มื่ข้ด็ฟันิ ช่วยขจ้ด็เศษอาห้ารั้ที�ต่ิด็ต่ามื่ซีอกฟันิ 
• แปรั้งฟันิอย่างถ้กวิธีต่ามื่ที�ท้นิต่แพทย์แนิะนิำา
• ทานิอาห้ารั้ที�มื่ีปรั้ะโยชนิ์ต่่อสุขภัาพฟันิ เช่นิ นิมื่ แอปเปิ�ล 

ชาเขียวและชาด็ำาที�ไม่ื่เติ่มื่นิำ�าต่าล
• พบท้นิต่แพทย์ทุก 6 เด็่อนิ
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ไฟไหม้บ ้าน เปี ็นเหตุการณ์์ท่ีไม ่มีใครอยากเจอ 
แต่บางครั�งก็เปี็นความพลาดพลั�ง และเปี็นอุบัติเหตุท่ีไม่มีใคร 
คาดคิด ดังนั�นส่ิงท่ีท�าได้คือการป้ีองกันให้รอบคอบ และถ้าต้อง 
ตกอยู่ในสถานการณ์์คับขันต้องหาทางเอาตัวรอดออกมา 
ให้ปีลอดภัูยโดยเร็วท่ีสุด 

5. ติดตั�งระบบตัดไฟ เช่นิ Safe T Cut ซึี�งเม่ื่�อเกิด็ไฟไห้มื่้ 
ภัายในิบ้านิ ห้ร่ั้อไฟไห้ม้ื่ข้างบ้านิสิ�งแรั้กที�ต้่องทำาค่อ การั้ต้่ด็ไฟ 

ภัายในิบ้านิท้�งห้มื่ด็

2. หม่ันตรวจเช็ัคอุปีกรณ์์ไฟฟ้าภูายในบ้าน เช่นิ ปล้�กไฟ 
สายไฟ เม่ื่�อเก่าควรั้เปลี�ยนิให้ม่ื่ เพรั้าะอาจเกิด็ล้ด็วงจรั้ทำาให้้
เกิด็ไฟไห้ม้ื่ได้็

3. ไม่ควรเก็บสะสมของในบ้านมากเกินไปี เช่นิ กล่องล้ง ขวด็นิำ�า 
พลาสติ่ก ห้น้ิงส่อพิมื่พ์ ถุงหิ้�ว กรั้ะสอบ ห้น้ิงยาง สิ�งของเห้ล่านีิ� 
เป็นิเช่�อเพลิงที�ติ่ด็ไฟง่าย และรั้ะม้ื่ด็รั้ะว้งการั้จุด็ธ้ปเทียนิ บ้ชาพรั้ะ 
ซึี�งเป็นิต้่นิเห้ตุ่ของไฟไห้ม้ื่ได้็ง่าย

4. ตรวจเช็ัคถังแก๊สภูายในบ้าน การั้ใช้แก�สควรั้ปิด็ที�ถ้งก่อนิ แล้วจึงค่อย 

มื่าปิด็ที�เต่า เพรั้าะทำาให้้แก�สในิสายยางถ้กใช้ให้้ห้มื่ด็ไปด็้วย ควรั้ต่รั้วจเช็ค 

ห้้วแก�ส วาว ปุ่มื่กด็ ว่าอย่้ในิสภัาพดี็ห้ร่ั้อไม่ื่ ถ้ามีื่กลิ�นิร้ั้�วก็ควรั้เปลี�ยนิให้้อย่้ในิ
สภัาพดี็และปลอด็ภ้ัย

1. จัดระเบียบภูายในและภูายนอกอาคารให้ดี เช่นิ ขจ้ด็ 

สิ�งรั้กรุั้งร้ั้งภัายในิอาคารั้บ้านิเร่ั้อนิ เก็บร้ั้กษาสิ�งที�อาจจะเกิด็
อ้คคีภ้ัยได็้ง่ายไว้ให้้เป็นิส้ด็ส่วนิ ซึี�งเป็นิบ้นิได็ข้�นิต่้นิในิการั้ 
ป้องก้นิอ้คคีภ้ัย

ข้อควีริริู้
ปิ้องกีันไฟ ไหิม้บ้าน

วีิธีีป้ิองกัีนไฟ ไหิม้บ้าน
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โด็ย นิายณ้ฐพงษ์ น้ิท ซิีตี่� ลีเลิศชายมื่นิต่รีั้

เ ล่าเร่่อง/เท่ียวไปกับกาชาด

“สว้สดี็ค่ะคุณห้มื่อ ดิ็ฉ้นิช่�ออ้อมื่ เป็นิแมื่่ของผู้้้ขอ 

บริั้จาคอว้ยวะค่ะ ทุกอย่างเรีั้ยบร้ั้อยดี็นิะคะ” นิางอ้อมื่มื่าด้็กรั้อ 

คุณห้มื่ออย่้ที�ห้น้ิาห้้องผู่้าต้่ด็ 
“ดี็มื่ากที�สุด็เลยคร้ั้บ อว้ยวะสมื่บ้รั้ณ์มื่าก ขออนุิโมื่ทนิา 

บุญก้บคุณแม่ื่ด้็วยนิะคร้ั้บ อ้อ ผู้มื่ล่มื่เอกสารั้ที�ต้่องให้้ญาติ่ของ 
ผู้้้บริั้จาคอว้ยวะไว้ในิห้้องผู่้าต้่ด็ เดี็�ยวผู้มื่ไปห้ยิบมื่าให้้นิะคร้ั้บ”  
คุณห้มื่อสมื่ภัพห้้นิห้ล้งเดิ็นิไปที�ห้้องผู้่าต้่ด็โด็ยมีื่นิางอ้อมื่ 

เดิ็นิต่ามื่ไปติ่ด็ ๆ 
“ห้้องนีิ�ห้้ามื่เข้าก่อนิได็้ร้ั้บการั้อนิุญาต่นิะคร้ั้บ” 

คุณห้มื่อสมื่ภัพพ้ด็ไปที�คุณพลก้บน้ิท ซึี�งคิด็ว่าเป็นิญาติ่ผู้้้ขอ 

บริั้จาค ไม่ื่ร้้ั้ว่าเป็นิวิญญาณ
“พล ล้กแม่ื่” นิางอ้อมื่อุทานิออกมื่าด้็วยความื่ดี็ใจ
“อ้อ เป็นิญาติ่ก้นิเห้รั้อคร้ั้บ ปกติ่ห้้องนีิ�ห้้ามื่เข้านิะคร้ั้บ” 

คุณห้มื่อสมื่ภัพห้้นิห้ล้งมื่าพ้ด็ก้บนิางอ้อมื่ พรั้้อมื่ย่�นิเอกสารั้ 
ให้้ก้บนิางอ้อมื่ 

“ห้ายไปไห้นิแล้วล่ะ ไวมื่าก แต่่เอ�ะปรั้ะต้่มีื่ทางออก 

ทางเดี็ยว ห้ร่ั้อว่าเป็นิ...” คุณห้มื่อสมื่ภัพพ้ด็ออกมื่าด้็วยความื่ 

ปรั้ะห้ลาด็ใจก้บสิ�งที�เจอ
“ใช่ค่ะ เป็นิล้กของดิ็ฉ้นิเอง คนิเดี็ยวก้บที�นิอนิอย้ ่

บนิเตี่ยงผู่้าต้่ด็ เขายิ�มื่อย่างเบิกบานิ ด้็เขามีื่ความื่สุขมื่าก เขาคง 
อยากมื่าบอกลาดิ็ฉ้นิ ฉ้นิได้็เห็้นิเขาว้นินีิ�ยิ�งเป็นิเคร่ั้�องพิส้จน์ิว่า 
ได้็ทำาในิสิ�งที�ถ้กต้่องจริั้ง ๆ  รั้อยยิ�มื่ แววต่า สีห้น้ิาเขาที�มีื่ความื่สุข 

เห้ล่อล้นิ ดิ็ฉ้นิร้้ั้สึกได้็” นิางอ้อมื่พ้ด็พร้ั้อมื่เอาม่ื่อเช็ด็นิำ�าต่า 
“แต่่ผู้มื่เห็้นิ 2 คนิ อีกคนิเป็นิใครั้ก้นิคร้ั้บ” คุณห้มื่อ 

สมื่ภัพพ้ด็ด้็วยความื่อยากร้้ั้ขึ�นิมื่า
“ไม่ื่ทรั้าบค่ะ แต่่ห้น้ิากคุ้็นิ ๆ  ว่าเคยเห้น็ิที�ไห้นิเห้ม่ื่อนิก้นิ” 

นิางอ้อมื่ต่อบกล้บพลางเปิด็ด้็เอกสารั้จากศ้นิย์ร้ั้บบริั้จาคอว้ยวะ
ที�มื่อบสิทธิการั้เป็นิสมื่าชิกกิต่ติ่มื่ศ้กดิ็� การั้พรั้ะรั้าชทานิเพลิงศพ  
มื่อบเกียรั้ติ่บ้ต่รั้สภัากาชาด็ไทย เชิด็ช้ความื่ดี็ของผู้้้้บริั้จาคแก่ 

ทายาท

“ทางศ้นิย์ร้ั้บบรั้ิจาคอว้ยวะจะมื่ีการั้ฉีด็ยาศพ จ้ด็ห้า 
โลงศพ มื่อบพวงห้รั้ีด็ และจ้ด็ห้ารั้ถห้ร่ั้อค่าเด็ินิทางเพ่�อจะได็้ 
นิำารั้่างผู้้้บริั้จาคอว้ยวะไปปรั้ะกอบพิธีทางศาสนิา เดี็�ยวผู้มื่ให้ ้

พยาบาลปรั้ะจำาการั้ที�นีิ�ด็ำาเนิินิการั้ให้้นิะ ห้ากคุณอ้อมื่ไม่ื่เข้าใจ 

ต่รั้งไห้นิกส็อบถามื่พยาบาลทมีื่เจรั้าจาได้็เลย” คุณห้มื่อสมื่ภัพ 

พ้ด็แล้วเดิ็นิไปที�ร่ั้างของคุณพลซึี�งเป็นิผู้้้บริั้จาคอว้ยวะ
“ขออนุิโมื่ทนิาบุญคร้ั้�งนีิ� และขอให้้คุณพลได้็ไปส่้ภัพภ้ัมิื่

ที�ดี็ด็้วย” คุณห้มื่อสมื่ภัพพ้ด็แล้วส้มื่ผู้้สไปที�แขนิของคุณพล 

เบา ๆ เพ่�อเป็นิการั้บอกให้้ร้ั้บร้้ั้
“คุณห้มื่อคะ มีื่เคสด่็วนิ ห้น้ิน้ิอยที�เป็นิโรั้คธาล้สซีีเมีื่ย 

มีื่อาการั้ช็อคและต่าเห้ล่อกค่ะ” พอดี็ต่อนินีิ�ห้มื่อเวรั้ติ่ด็เคส และ 

ห้มื่อท่านิอ่�นิ ๆ  ติ่ด็เคสห้มื่ด็เลยค่ะ รั้บกวนิคุณห้มื่อด้็ผู้้้ป่วยด้็วยค่ะ” 
พยาบาลทมีื่เจรั้จาพ้ด็พร้ั้อมื่นิำาแฟ้มื่ปรั้ะว้ติ่ผู้้้ป่วยให้้คุณห้มื่อสมื่ภัพ

“ได้็คร้ั้บ แต่่ผู้มื่ขอไปห้าทีมื่แพทย์ผู้มื่ก่อนิ” คุณห้มื่อ 

สมื่ภัพเดิ็นิไปห้าทีมื่แพทย์ พร้ั้อมื่ส้�งงานิที�ต้่องนิำาส่งต่่ออว้ยวะ 

ไปย้งผู้้้ขอร้ั้บบริั้จาคอว้ยวะ 
“ผู้มื่ฝ่ากคุณห้มื่อพรั้ศ้กดิ็�ก้บคุณโจ้ด็้วยนิะ ต่้องนิำา 

อว้ยวะที�ได้็ไปส่้ปลายทางให้้เร็ั้วที�สุด็ เพ่�อการั้บาด็เจ็บของเซีลล์
จะได้็น้ิอยที�สุด็นิะคร้ั้บ ส่วนิต้่วผู้มื่ย้งมีื่เวลาเห้ล่ออีก 9 ช้�วโมื่ง 
ขอไปช่วยห้น้ิน้ิอยธาล้สซีีเมีื่ยก่อนิ” คุณห้มื่อสมื่ภัพพ้ด็พร้ั้อมื่หิ้�ว 

กรั้ะติ่กที�ใส่อว้ยวะที�เป็นิต้่บ พรั้้อมื่แฟ้มื่ปรั้ะว้ติ่ของห้น้ินิ้อย 

ธาล้สซีีเมีื่ย แล้วเดิ็นิต่ามื่พยาบาล ไปที�เตี่ยงผู้้้ป่วย 
“คุณห้มื่อ คุณห้มื่อ ได้็โปรั้ด็ช่วยล้กฉ้นิด้็วยค่ะ” แม่ื่ 

ของห้น้ิน้ิอยธาล้สซีีเมีื่ยพ้ด็พร้ั้อมื่นิำ�าต่าที�ไห้ลริั้นิ 
“ได้็คร้ั้บ ได้็คร้ั้บ” คุณห้มื่อมื่องไปที�ร่ั้างของห้น้ิน้ิอย 

ธาล้สซีีเมีื่ยที�มีื่ร้ั้ปร่ั้างเล็กกว่าเด็็กปกติ่ที�อายุ 5 ขวบ ผู้อมื่เล็ก 
ต่าเห้ล่อง ต่าโปนิ ผิู้วเห้ล่องซีีด็ ซึี�งเป็นิล้กษณะของผู้้้ป่วยที�เป็นิ 

เบต้่าธาล้สซีีเมีื่ย เมื่เจอร์ั้เป็นิปรั้ะเภัทธาล้สซีีเมีื่ยที�มีื่ความื่รุั้นิแรั้ง
(ติ่ด็ต่ามต่่อฉบัับัหน้้า)

แสด็งควัามคิด็เห็น้ได้็ท่ี่� : ศูน้ย์บัริการข้อมูลัสภากาชาด็ไที่ย โที่ร. 1664 หรือ Line ID : natciti 
ท่ี่�มา www.organdonate.in.th, ขั�น้ต่อน้การผ่่าตั่ด็ : รายการกบัน้อกกะลัา

ชีัวิตใหม่ท่ีสภูากาชัาดไทย 

ศรัทธ์าท่ีแรงกล้า...
สร้างปีาฏิิหาริย์ได้เสมอ 

ต่อนิที� 3 
Part 2



44  สนองโอฐสภากาชาดไทย
กรั้กฎาคมื่ – ก้นิยายนิ 2563



สนองโอฐสภากาชาดไทย  45  
กรั้กฎาคมื่ – ก้นิยายนิ 2563



46  สนองโอฐสภากาชาดไทย
กรั้กฎาคมื่ – ก้นิยายนิ 2563

ศรััทธาเพ่ื่�อกาชาด

บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ

สมทบการก่อสร้างและจัดซืู�อเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ัทางการแพทย์ให้อาคารภููมิสิริมังคลานุสรณ์์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์์

- Mr.TEE KAN HO      1,200,000.00 บาท
- ด็รั้.ปิยวดี็ โขวิฑ้์รั้กิจ      1,000,000.00 บาท
- นิางพ้สริั้นิ ไชยศุภัรั้ากุล      1,000,000.00 บาท
- นิางสาลี�ว้ลย์ วนิิชจ้กร์ั้วงศ์     1,000,000.00 บาท
- นิางสาวญาศิณี เคารั้พธรั้รั้มื่     1,000,000.00 บาท
- นิางสาวต่รีั้ห้ท้ย สุพรั้รั้ณธะริั้ด็า     1,000,000.00 บาท
- นิางสาวพฤชสุด็า สุพรั้รั้ณธะริั้ด็า     1,000,000.00 บาท
- นิางสาวมื่าลี ต้่ณฑ์์วณิช      1,000,000.00 บาท
- นิายชนิาวีร์ั้ สุพรั้รั้ณธะริั้ด็า     1,000,000.00 บาท
- นิายพรั้ช้ย วงศ์ปรั้ะเสริั้ฐผู้ล     1,000,000.00 บาท
- นิายไพน์ิทวี สุพรั้รั้ณธะริั้ด็า     1,000,000.00 บาท
- นิายไพศาล วนิิชจ้กร์ั้วงศ์     1,000,000.00 บาท
- นิายอติ่ชาติ่ ไชยศุภัรั้ากุล     1,000,000.00 บาท
- นิายว้ชรั้พงศ์ ภ่้ัมื่งกุฎช้ย         600,000.00 บาท
- นิายโอวาท สุทธิวาทนิฤพุฒิ        500,000.00 บาท

สมทบสร้างและซืู�อเคร่ืองมือแพทย์ให้อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์์ 150 ปีี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชัเทวี ณ์ ศรีราชัา   

- บริั้ษ้ท โกลด์็ มิื่�นิท์ โปรั้ด้็กส์ จำาก้ด็    5,000,000.00 บาท
- บริั้ษ้ท อุต่สาห้กรั้รั้มื่ท่อนิำ�าไทย จำาก้ด็    2,000,000.00 บาท
- บริั้ษ้ท บริั้ห้ารั้สินิทร้ั้พย์ กรุั้งเทพพาณิชย์ จำาก้ด็ (มื่ห้าชนิ)  1,800,000.00 บาท
- ม้ื่ลนิิธิร่ั้วมื่ใจเคร่ั้อสห้พ้ฒน์ิ         1,659,500.00 บาท 
- นิางสาวอรั้ธิรั้า ภัาคสุวรั้รั้ณ์             1,250,000.00 บาท
- นิางสาวปวีณา ห้มื่ด็รั้าคี            1,039,625.00 บาท
- นิายนิิคมื่ ห้มื่ด็รั้าคี          1,000,000.00 บาท
- ท่านิผู้้้ห้ญิง มื่.รั้.ว.เห้ม่ื่อนิจิต่ ภิัรั้มื่ย์ภ้ักดี็    1,000,000.00 บาท
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- นิางสาวเบ็ญจา ช่างไม้ื่          1,000,000.00 บาท
- นิายเกียรั้ติ่ศ้กดิ็� เอี�ยมื่ศรีั้เพ็ชรั้     1,000,000.00 บาท
- นิางสาวร่ั้�นิจิต่รั้ เจียมื่สุพรั้รั้ณกุล     1,000,000.00 บาท
- นิายบุญล่อ และนิางจำาร้ั้ส พ้ฒนิงามื่    1,000,000.00 บาท
- นิางชมื่พ้นุิท เต่ชะไพบ้ลย์     1,000,000.00 บาท
- นิางสาวสุธิด็า เคารั้พธรั้รั้มื่     1,000,000.00 บาท
- นิางสาวมื่ณฑิ์รั้า เคารั้พธรั้รั้มื่     1,000,000.00 บาท
- นิางสาวกนิกวรั้รั้ณ เคารั้พธรั้รั้มื่     1,000,000.00 บาท
- นิายวาปิ ภิัรั้มื่ย์ภ้ักดี็      1,000,000.00 บาท
- นิายวิโรั้จน์ิ ต้่นิศิริั้คงคล      1,000,000.00 บาท
- นิางภิัรั้ดี็ วงศ์ศิริั้กุล      1,000,000.00 บาท
- ม้ื่ลนิิธิพล้งที�ย้�งย่นิ        700,000.00 บาท
- บริั้ษ้ท ซิีกน่ิา ปรั้ะก้นิภ้ัย จำาก้ด็ (มื่ห้าชนิ)      612,220.00 บาท
- นิายทศพล พฤกษาช่�นิ        600,000.00 บาท
- นิายล้ง บุญเซ่ีง         501,000.00 บาท
- นิางสาวนิิภัา มื่าลีนินิท์        500,000.00 บาท
- นิางนุิชนิาถ  เลาห้ไทยมื่งคล       500,000.00 บาท
- บริั้ษ้ท มิื่ต่ซ้ีบิชิ มื่อเต่อร์ั้ส (ปรั้ะเทศไทย) จำาก้ด็ สาขา 00002   500,000.00 บาท
- บริั้ษ้ท เล่าง่วนิห้ลี จำาก้ด็          500,000.00 บาท
- บริั้ษ้ท ฟลิปเปอร์ั้ เฮ้าส์ จำาก้ด็       500,000.00 บาท
- บริั้ษ้ท ไทยออยล์ จำาก้ด็ (มื่ห้าชนิ)      500,000.00 บาท

ตั�งทุน “นางกัณ์ณิ์กา วิโรจนวัธ์น์” เพ่ือใช้ัในกิจการของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชัเทวี 
ณ์ ศรีราชัา 

- นิางก้ณณิกา วิโรั้จนิว้ธน์ิ        600,000.00 บาท 

สมทบทุน “กองทุนนายปีระทีปี และนางสมสนิท พยัคฆาภูรณ์์”
- นิางด็วงแก้ว เอกะหิ้ต่านินิท์       500,000.00 บาท
- คุณสุรั้พงษ์  ภ้ัสนิาคมื่        500,000.00 บาท



ใบัสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารสนองโอฐ
นิตยสารเพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทย

ชื่อ

ท่ีอยู่
สมาชัิกอุปีถัมภู ์  หมายถึ ง 
สมื่าชิกสม้ื่ครั้อุปถ้มื่ภั์ให้้ผู้้ ้อ่�นิ 
แล้วให้้ผู้้้จ้ด็ทำานิิต่ยสารั้ฯ ส่งไป
ต่ามื่ช่�อและที�อย้่ของผู้้้ที�สมื่าชิก
อุปถ้มื่ภ์ัสมื่้ครั้ให้้

ส่ังจ่ายในนาม : “สภูากาชัาดไทย” ที�อย้่ 1873 ถนินิพรั้ะรั้ามื่ 4 เขต่ปทุมื่ว้นิ กรุั้งเทพฯ 10330 (สำาน้ิกสารั้นิิเทศและส่�อสารั้องค์กรั้ 
ตึ่กปรั้ะสงค์ พานิิชภั้กดี็) 

ใบน�าฝาก  โด็ยเงินิโอนิผู้่านิบ้ญชี ธ์นาคารไทยพาณ์ิชัย์ สาขาสภูากาชัาดไทย เลขท่ีบัญชัี 045-2-00423-6 
ส่งห้ล้กฐานิการั้โอนิเงินิ พรั้้อมื่ช่�อ ที�อย้่ มื่าที�อีเมื่ล publthairedcross@gmail.com โทรั้. 0 2256 4034

ข้อมูลสมาชิก

สมัครใหม่

ต่ออายุ

สมาชิกอุปถัมภ์ 

1 ปี (4 เล่ม)   100 บัาท

2 ปี (8 เล่ม)   190 บัาท

5 ปี (20 เล่ม) 450 บัาท

ธนาณัติสั่งจำ่ายไปรษณ่ย์จำุฬาลงกรณ์

เช็ค

ตั๋วแลกเงินไปรษณ่ย์

อัตราค่าสมาชิก (รวมค่าจัดส่ง) ช�าระค่าสมัครโดย

โทรศัพท์

นามสกุล

บัทบัรรณาธิการ
 สว้สดี็ค่ะ ท่านิสมื่าชิกสนิองโอฐสภัากาชาด็ไทย ที�ร้ั้กทุกท่านิ ก้าวผู่้านิวิกฤต่ก้นิมื่าห้ลายเร่ั้�องท้�งโรั้ครั้ะบาด็ ภ้ัยพิบ้ติ่ห้น้ิก ๆ  
สำาห้ร้ั้บปี 2563 นีิ� ก็คงจะห้นีิไม่ื่พ้นิสถานิการั้ณ์การั้แพร่ั้รั้ะบาด็ของโควิด็-19 ที�ถึงแม้ื่ในิบ้านิเรั้าจะสถานิการั้ณ์ดี็ขึ�นิ แต่่ก็ย้งวางใจ 

อะไรั้ไม่ื่ได้็ จนิกว่าเรั้าจะมีื่ว้คซีีนิป้องก้นิ ซึี�งห้น่ิวยงานิที�เกี�ยวข้องต่่างก็ทุ่มื่เทท้�งสติ่ปัญญา กำาล้งความื่สามื่ารั้ถทุกอย่าง รั้วมื่ไปถึง 
การั้รั้ะด็มื่ทุนิ เพ่�อนิำามื่าซึี�งแสงสว่างที�ทุกคนิต่่างรั้อคอย ก็ขอให้้ทุกคนิช่วยก้นิภัาวนิาให้้เรั้าได้็ว้คซีีนิ ห้ร่ั้อยาร้ั้กษาโรั้คโควิด็-19 
เร็ั้ว ๆ นิะคะ แต่่กรั้ะน้ิ�นิก็ขอฝ่ากว่า การ์ั้ด็ย้งต่กไม่ื่ได้็ เรั้าต้่องร่ั้วมื่ม่ื่อรั้วมื่ใจก้นิ สร้ั้างกำาแพงป้องก้นิให้้เข้มื่แข็งเพ่�อต้่วของเรั้าเอง 
และคนิที�เรั้าร้ั้กค่ะ

 สนิองโอฐสภัากาชาด็ไทย ฉบ้บที� 225 ปรั้ะจำาเด่็อนิกรั้กฎาคมื่ - ก้นิยายนิ 2563 นีิ� มีื่เร่ั้�องรั้าวด็ ีๆ  ที�นิำามื่าเสนิอมื่ากมื่าย 

ท้�งข่าวสารั้ภัารั้กิจของสภัากาชาด็ไทยเองที�เป็นิปรั้ะโยชนิ์ต่่อปรั้ะชาชนิ อาทิ โครงการปีิดตา เปีิดใจบริจาคโลหิตเฉลิม 
พระเกียรติ ฯ... หน้ากาก Blood Hero ซึี�งผู้ลิต่มื่าสำาห้ร้ั้บผู้้้บริั้จาคโลห้ิต่เท่านิ้�นิ ห้ร่ั้อแมื่้แต่่งานิพัฒนาวัคซีูนโควิด-19 
ท่ีเตรียมทดสอบในมนุษ์ย์ ของโรั้งพยาบาลจุฬาลงกรั้ณ์ การให้ความรู้ การดูแลปี้องกันโรคโควิด-19 ของอาสายุวกาชัาด  

ต่ลอด็จนิการลงนามความร่วมมือของสถานเสาวภูา กับหน่วยงานทั�งภูาครัฐและภูาคเอกชัน 17 แห่งในการก�าจัด 
โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ให้หมดไปีจากปีระเทศไทย แต่่ละเร่ั้�องที�นิำามื่าเผู้ยแพรั้่ล้วนิแล้วแต่่เป็นิปรั้ะโยชนิ์แก่คุณผู้้้อ่านิ 

ท้�งสิ�นิค่ะ ที�สำาค้ญอ่านิแล้วบอกเล่า ถ่ายทอด็เร่ั้�องรั้าวเห้ล่านีิ�ด้็วยจะยิ�งเป็นิปรั้ะโยชน์ิมื่ากยิ�งขึ�นิค่ะ

 นิอกจากนีิ� ย้งมีื่เร่ั้�องรั้าวที�สภูากาชัาดไทยให้ความช่ัวยเหลือ โดยการมอบเงินสนับสนุนการปีฏิิบัติงานของกาชัาด 
เลบานอน ในิเห้ตุ่การั้ณ์รั้ะเบิด็ให้ญ่ของสารั้แอมื่โมื่เนีิยมื่ไนิเต่รั้ท ซึี�งจากเห้ตุ่การั้ณ์นีิ�ทำาให้้มีื่ปรั้ะชาชนิชาวเลบานิอนิเสียชีวิต่ 

และบาด็เจ็บเป็นิจำานิวนิมื่าก ซึี�งในิเร่ั้�องของสารแอมโมเนียมไนเตรท ก็มีื่รั้ายละเอียด็ที�คุณผู้้้อ่านิเข้าไปศึกษาได็้ในิคอลัมน์ 
สุขภูาพอนามัยค่ะ รั้วมื่ไปถึงเร่ั้�องที�คิด็ว่าไมื่่นิ่าจะเป็นิปัญห้าให้ญ่ อย่างเร่ั้�อง อย่าปีล่อยให้ฟันผุเรื�อรัง ซึี�งความื่จรั้ิงแล้ว 

ไม่ื่ใช่เร่ั้�องเล็กอย่างที�คิด็ค่ะ 



โด็ย พงษ์ศิรั้ิ สุวรั้รั้ณเสถียรั้

ภาพจาก : กรมแผ่น้ท่ี่�ที่หาร

าพในอดีตภ

ภาพรถพยาบาล (Ambulance)ของสภากาชาด 
กำาลังรับส่งผู้้�ป่่วยไป่โรงพยาบาล



รางวัลชันะเลิศการปีระกวดภูาพระบายสี เนื่องในวันปีฐมพยาบาลโลก ปีระจ�าปีี 2563 หัวข้อ “เด็กไทย ใส่ใจ สู้ภูยโควิด-19”
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