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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

	 เมื่อวันที่	 5	 มีนาคม	 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	นายกฤษฎา บุญราช	ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด	สภากาชาดไทย	

เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน	 ไปมอบให้แก่	 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	 และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร	ณ	ตึกมหิดลวรานุสรณ์	ชั้น	2	ห้อง	1	โรงพยาบาลศิริราช	ซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด-19	โดยมีอาการดีขึ้น
ตามล�าดับ



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 จัดต้ังข้ึนตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ว่า “ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง” ปัจจุบันมีอุปกรณ์

ทางการแพทย์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอันดับต้น	 ๆ	 ของโลกส�าหรับตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งเต้านม	 และวิธีการรักษามะเร็งเต้านม 

ที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม	เลือกรักษาคนไข้	คือ	การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัด		

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามาระ	 หัวหน้าศูนย์สิริกิต์ิบรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย แถลงความส�าเร็จของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยใช้ภูมิคุ้มกันบ�าบัด (Immunotherapy : the final path towards 

the cure of breast cancer) ณ	ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม	ชั้น	9	ตึกว่องวานิช	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2564	โดยเปิดเผยว่า	“การใช้ภูมิคุ้มกันบ�าบัด	คือ	การใช้	dendritic	cell	เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่มีมากที่สุด	สามารถ

กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย	 (T-cell)	 ไปก�าจัดเซลล์มะเร็ง	 เราน�า	 dendritic	 cell	 มาเล้ียงในห้องปฏิบัติการให้เจริญเติบโตคู่กับ	 

peptide	 (โปรตีนจ�าเพาะของคนไข้มะเร็งเต้านมแต่ละคน)	 หลังจาก	 dendritic	 cell	 เรียนรู้โปรตีนจ�าเพาะของเซลล์มะเร็งแล้ว	 เราจะฉีด 

เซลล์ภมูคิุม้กันนีก้ลบัเข้าไปในร่างกายของคนไข้	เพือ่ให้เซลล์ภมูคิุม้กนันีช่้วยก�าจดัเซลล์มะเรง็ในร่างกาย	ซึง่วธิกีารนีท้างศนูย์สริกิติิฯ์	ได้ศกึษามาเป็น 

ระยะเวลานาน	 และค้นพบแนวทางการรักษาท่ีคาดว่าจะสามารถช่วยคนไข้ได้	 มีการเตรียมทั้งเครื่องมือและทีมบุคลากรทางการแพทย์ 

ที่ส่งไปศึกษาในต่างประเทศเป็นระยะเวลากว่า	3	ปี”	

 “คนไข้ที่รักษามีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมและโรคกระจายมาที่ตับ กระดูก ปอด เป็นมา 3 ปี	เราได้ผ่าตัดก้อนที่ตับออก	หลังผ่าตัด

คนไข้ได้รับยาเคมีบ�าบัดตามมาตรฐาน	 ต่อมาโรคกลับมาเป็นซ�้าอีกครั้ง	 คนไข้ขอหยุดการรักษา	 ผมจึงอธิบายให้คนไข้ทราบและเข้าใจถึง 

วิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัด	ซึ่งศูนย์สิริกิติ์ฯ	ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว	โดยหลักการนี้ในต่างประเทศได้น�ามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง

ผิวหนังได้ผลค่อนข้างดี	 จึงขอให้คนไข้มาเป็นคนแรกของการรักษาด้วยวิธีนี้ คนไข้ยินยอมและถือเป็นความโชคดีท่ีประสบความส�าเร็จ 

ตามแนวทางที่เราได้วางแผนไว้	คือ	หลังจากฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันไป	6	 เดือน	อาการต่าง	ๆ	ดีขึ้น	น�้าในปอดหายไปหมด	อาการปวดกระดูก

หายไป	 ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดอีก	 สามารถเดินข้ึนบันไดโดยไม่เหน่ือย	 ทั้งที่เมื่อ	 2	 เดือนที่แล้วต้องน่ังรถเข็น	 และหลักฐานทางวิทยาศาสตร ์

การแพทย์ที่ส�าคัญคือ ผลจากการเจาะตรวจช้ินเน้ือจากตับที่มีเซลล์มะเร็งแพร่กระจาย ไม่พบเซลล์มะเร็งเหลืออยู่ นอกจากนี้อาการ 

ข้างเคียงที่เกิดขึ้นมีค่อนข้างเล็กน้อย	เช่น	มีตุ่มน�้าใส	ปวดตามข้อ	ซึ่งเกิดในระดับเล็กน้อยเท่านั้น”

	 ความส�าเร็จในคร้ังนี้ทางศูนย์สิริกิติ์ฯ	 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถาบันในต่างประเทศ	 คือ	 Professor	 Stuart	 Curbishley	

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม	สหราชอาณาจักร	และ	Professor	Jolanda	de	Vries	จากประเทศเนเธอร์แลนด์	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

กระทรวงสาธารณสุข	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 อีกทั้งเงินบริจาคสนับสนุน 

จากผู้มีอุปการคุณทุกท่าน	 และส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 อย่างไรก็ตาม	 กระบวนการวิธีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัด 

เป็นเทคโนโลยใีหม่และเพิง่ประสบความส�าเรจ็ ยงัจ�าเป็นต้องมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิอกีสักระยะ ศนูย์สริิกิติฯ์	จ�าเป็นต้องใช้เวลาและงบประมาณ

อกีเป็นจ�านวนมากในการปรับปรงุกระบวนการและเครือ่งมอื	เพือ่ขยายผลเตรยีมทีจ่ะรบัรกัษาคนไข้ทีจ่ะเข้ามารักษาด้วยวธินีี	้รวมทัง้สามารถ

น�าแนวคิดนี้ไปศึกษาขยายผลในการรักษามะเร็งอ่ืน	 ๆ	 ได้อีก	 ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ 

เพื่อโรคมะเร็งเต้านม	ได้ที่	ธนาคารไทยพาณิชย์	ชื่อบัญชี	ส�านักงานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย	(2)	เลขบัญชี	045-2-62588-8	ลดหย่อน

ภาษีได้	2	เท่า	ติดต่อขอรับใบเสร็จ	โปรดระบุโครงการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสภากาชาดไทย	ส่งเอกสารการบริจาค

มาได้ที่	e-mail	:	donation@redcross.or.th	โทรสาร	0	2652	4440	

แถลงความส�าเร็จก้าวใหม่ของการรักษามะเร็งเต้านม โดยใช้ภูมิคุ้มกันบ�าบัด 



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

หัวหน้าคณะผู้แทนกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขงคนใหม่

แถลงความส�าเร็จก้าวใหม่ของการรักษามะเร็งเต้านม โดยใช้ภูมิคุ้มกันบ�าบัด กองทัพอากาศรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน น�าไปช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้ที่มีอาการเดินติดขัด

	 เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2564	พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ	รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จ�านวน 500 อัน 

จากนายขรรค์ ประจวบเหมาะ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 เป็นผู้แทนส่งมอบ	 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์

รื่นเริง ลีลานุกรม	 รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ	 หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ 

ทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน	 และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย  
รองผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย	ร่วมในพิธี	ณ	ห้องรับรองพิเศษ	1	กองทัพอากาศ	ในการนี้	กองทัพอากาศจะน�าไม้เท้าเลเซอร์
พระราชทานมอบให้สถานพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ	 น�าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน	 และผู้ท่ีมีอาการเดินติดขัด	 เพื่อช่วยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน	และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ	แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ได้คิดค้น
นวัตกรรมผลิตและพัฒนาไม้เท้าแบบพิเศษ	 ที่ยิงแสงเลเซอร์ลงบนพื้นเป็นแนวขวางเพื่อเป็นการกระตุ้นทางสายตาให้ผู้ป่วยสามารถก้าวเท้าได้ยาวขึ้น	

ลดอาการเดินติด	 ก้าวขาไม่ออก	 ท�าให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามว่า ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน	 รุ่นล่าสุดสามารถใช้
ฝ่ามือกดบริเวณหัวไม้เท้าเพ่ือปล่อยแสงเลเซอร์ขณะที่มีอาการเดินติด	 สามารถปรับระยะของแสงตามระยะการก้าวเดินรายบุคคล	 น�้าหนักเบา	 ตั้งได	้ 
ชาร์จไฟได้	มคีวามโค้งส่วนปลายเพือ่ลดโอกาสสะดุดของผูป่้วย	ได้รบัการสนบัสนนุในการผลติไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานครัง้นีจ้ากส�านกังานจดัหารายได้	
สภากาชาดไทย	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	และกรมกิจกรรมผู้สูงอายุ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ได้ท�าการ 
ส่งมอบไม้เท้าแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีอาการเดินติดขัด	ก้าวขาไม่ออกทั่วประเทศ	ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2563	เป็นจ�านวนกว่า	3,500	ชิ้น

	 สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ	(IFRC)	

แต่งตั้ง	Ms.Kathryn Clarkson เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกลุ่มประเทศ 

ลุม่แม่น�า้โขง ส�านกังานกรงุเทพฯ คนใหม่ ตัง้แต่เดอืนเมษายน	2564	เป็นต้นไป	 
แทน	Mr.Christopher	Rassi	ที่เดินทางไปรับต�าแหน่งใหม่	ณ	นครเจนีวา	
	 Ms.Kathryn	 Clarkson	 เป็นชาวออสเตรเลีย	 จบการศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีด้านวศิวกรรมศาสตร์	(ส่ิงแวดล้อม)	และปรญิญาโทด้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	จากเครือรัฐออสเตรเลีย	ร่วมงานกับ	 IFRC	
ตั้งแต่ปี	 2548	 โดยต�าแหน่งล่าสุดเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกลุ่มประเทศ 
หมู่เกาะแปซิฟิก	ส�านักงานฟิจิ	



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

สถานเสาวภา ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาประสิทธิผลวัคซีนป้องกันกาฬโรคแอฟริกาในม้า

อาสายุวกาชาดบริจาคโลหิตสู้วิกฤตโควิด-19

รับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเภทโควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2564	ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ 

วิศิษฏ์ สิตปรีชา	 ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 พร้อม

คณะผู้บริหาร	 ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ ดร.สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์  
ภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

และนายสัตวแพทย์รชฎ ตันติเลิศเจริญ หน่วยชันสูตรโรคสัตว	์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ร่วมหารือเกี่ยวกับ

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของวัคซีน African horse 

sickness serotype 1 เชื้อตาย และการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันวิทยา 

เพ่ือป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ตามที่ได้มีพิธีลงนามบันทึก 
ความร่วมมอื	(MOU)	เพือ่ก�าจดัโรคกาฬโรคแอฟรกิาในม้า	(African	Horse	
Sickness)	 ของประเทศไทย	 ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน	รวม	17	หน่วยงาน	เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2563	ที่ผ่านมา	
	 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการบริหารจัดการ
ระบบศึกษาและวิจัยของสภากาชาดไทย	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนา 
การท�าวัคซีนเชื้อตายส�าหรับป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า	

	 อาสายุวกาชาด	 สังกัดส�านักงานยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 รวมพลังบริจาคโลหิต เนื่องจากวิกฤตโลหิตขาดแคลนในช่วงสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2564	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภท

โควตาบุตรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประจ�าปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-24 เมษายน 2564	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.stin.ac.th	 
โทร.	0	2256	4092-99	ต่อ	1149	ในวันและเวลาราชการ



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 การน�าศพออกจากทีเ่กดิเหต	ุวเิคราะห์หลกัฐาน	พสิจูน์อัตลกัษณ์บุคคล	

ทั้งหมดนี้เป็นชีวิตจริงของคนท�างานด้านนิติวิทยาศาสตร์	หลายปีที่ผ่านมา 

สือ่ภาพยนตร์และซรีย์ีน�าเสนอภาพลกัษณ์ของอาชพีนีใ้นฐานะบคุคลส�าคญั 

ในการไขคดต่ีาง	ๆ 	อะไรท่ีท�าให้สายงานนีน่้าสนใจ	นติวิทิยาศาสตร์ในความเป็นจรงิ 

ท�างานแบบไหน	 เนื่องในวันสตรีสากล	 8	 มีนาคม	 มาไขข้อสงสัยไปกับ	 

ดร.เชอรี ่ซี ฟอกซ์	ผูเ้ชีย่วชาญด้านนติวิทิยาศาสตร์ของคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศ	(ICRC)	กับบทบาทของผูห้ญงิกบังานด้านนติวิทิยาศาสตร์

 ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ท�าไมจึงมีผู้หญิงสนใจเข้าศึกษาในสาขา

นิติวิทยาศาสตร์มากถึง 70% 

	 ย้อนกลับไปตอนยังเป็นนักศึกษา	 สาขานิติวิทยาศาสตร์มีผู้ชาย

มากกว่าผูห้ญงิ	ทกุวนันีง้านนิตวิทิยาศาสตร์มนีกัศกึษาและผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็น 

ผู้หญิงมากขึ้น	 ใน	 ICRC	 แม้ว่าหัวหน้าใหญ่สุดในสายงานจะเป็นผู้ชาย	 

แต่ผู ้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 

จ�านวนกว่า	10	คน	มีผู้ชายแค่	2	คน

 งานนติวิทิยาศาสตร์เป็นส่วนผสมระหว่างวทิยาศาสตร์และกฎหมาย

	 การท�างานด้านนีน้อกจากวิทยาศาสตร์และความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา	 

ยังต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย	โดยเฉพาะกฎหมายอาญา	เพราะต้องท�างาน 

เกี่ยวกับคดีฆาตกรรม	 คนที่ท�างานในองค์กรมนุษยธรรมอย่าง	 ICRC	 

ก็แน่นอนว่าต้องเข ้าใจกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ	 

เร่ืองการจัดการร่างผู้เสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี	 การให้เกียรติกับผู้ตาย	 

และการส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตให้กับครอบครัว	

 งานนิติวิทยาศาสตร์ของ ICRC ในเอเชีย–แปซิฟิก 

	 งานในภูมิภาคนี้ต่างจากที่อื่น	 เพราะส่วนมากงานนิติวิทยาศาสตร์

ในเอเชีย-แปซิฟิก	 จะเก่ียวข้องกับภัยพิบัติ	 เพราะพื้นที่ตรงนี้มีความเส่ียง 

กับภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 ค่อนข้างมาก	 ดังนั้นการท�างานด้านนิติวิทยาศาสตร ์

ในแถบนี้จึงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยเพื่อ 

เตรียมการป้องกันล่วงหน้า	ซึ่งต่างจากที่อื่น

ผูห้ญิงกบังานนติิวทิยาศาสตร์... เน่ืองในวนัสตรสีากล

รับชมคลิปสัมภาษณ์

 เมื่อพูดถึงงานกู้ภัยอาจติดภาพว่าต้องเป็นงานของผู้ชาย

	 แล้วแต่พ้ืนที่	 ฉันเคยท�างานในประเทศที่งานเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิต 

เป็นงานของผูห้ญงิ	แต่ประเทศไทยอาจคุน้เคยว่าเป็นงานของผูช้าย	ไม่ใช่ว่าผูห้ญงิ 

ไม่ท�างานจติอาสา	แต่รบัหน้าทีอ่ืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ใช่ออกพืน้ทีไ่ปเกบ็กูร่้างผู้เสยีชวีติ	

สายงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในไทยมีผู้หญิงท�างานอยู่มากเหมือนกัน	 เช่น	

ในกรมต�ารวจ	จะเห็นได้ว่าคนดังด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทยก็เป็นผู้หญิง

 การท�างานในชวีติจรงิต่างกับในภาพยนตร์หรอืในซรีย์ีมากน้อยแค่ไหน

	 มันก็มีความเหนือจริงอยู่บ้าง	 เช่น	 เราไม่สามารถไขคดีได้ในเวลา 

หนึ่งชั่วโมง	 งานนิติวิทยาศาสตร์เป็นงานละเอียดที่ต้องใช้เวลามาก	 ไม่ใช่ 

ทกุครัง้ทีเ่ราสามารถระบุอัตลกัษณ์คนตายจากหลกัฐานแวดล้อมทีมี่	อทิธพิล

ของภาพยนตร์และซีรีย์ท�าให้คนเริม่เห็นภาพการท�างานและสนใจงานด้านนี ้

กันมากขึ้น

 งานด้านนิติวิทยาศาสตร์กับความส�าคัญในการไขคดี

	 ฉันเคยท�าคดีหนึ่งที่แอริโซนา	 ต�ารวจพบร่างผู้เสียชีวิตที่ย่อยสลาย

ไปมากแล้วจนไม่สามารถระบุสาเหตุการตาย	 พอเราเข้าไปท�างานก็พบว่า 

มีรอยกระสุนทะลุตรงกระดูกซี่โครงใกล้ทรวงอก	 ท�าให้รูปคดีสามารถ 

สรปุได้ว่าเป็นเหตฆุาตกรรม	ส่วนในงานของ	ICRC	เราท�างานกบัเคสคนหาย	 

เมือ่มกีารเจอร่างผูเ้สยีชวีติ	งานของเราคอืการระบตุวัตน	ดแูลร่างผูเ้สยีชวีติ

อย่างสมเกียรติ	ก่อนส่งคืนร่างให้กับครอบครัว	เพื่อให้พวกเขาได้จัดงานศพ 

ในแบบที่ต้องการ	 การหาให้เจอว่าผู้ตายเป็นใครเป็นเรื่องส�าคัญมาก	 

ทั้งกับความรู้สึกของสมาชิกครอบครัวและในทางกฎหมาย	 เพราะ 

หากเราไม่เจอร่างผู้เสียชีวิตก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าเขาตายแล้ว

 ค�าแนะน�าส�าหรับผู้หญิงที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในงานด้าน

นิติวิทยาศาสตร์

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจควรลองเข้าประชุม	 เจอคนในสายงานน้ีบ่อย	 ๆ	

และลองถามค�าถาม	หลายคนอาจคิดว่าอยากท�า	แต่เวลาที่มีคดีภาคสนาม	 

มีทั้งแมลงวัน	 ทั้งกลิ่น	 ไม่ใช่งานที่ทุกคนจะท�าได้	 ดังนั้นคุณอาจไปศึกษา 

ดูงานจากคนที่ท�าอยู่แล้วเพื่อดูว่าเราชอบงานด้านนี้จริงหรือไม่



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 สภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 คณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทย	 ขอเชิญเย่ียมชมและเลือกซ้ือสินค้านานาชาติในงานออกร้าน 
คณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 ภายใต้แนวคิด “Shop the World at the Diplomatic Red Cross Bazaar”	ระหว่างวันที่	27-29	มีนาคม	2564	
เวลา	10.00-22.00	น.	ณ	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	ชั้น	5	สยามพารากอน	รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย	
	 การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผสมผสานระหว่างงานออนกราวด์และออนไลน์	 เปิดโอกาสให้นักช้อปทั่วประเทศเข้าถึง 
ทุกที่ทุกเวลา	 ผ่าน	 www.dpcredcrossbazaar.com	 รวมถึงการซื้อบัตรเข้างานล่วงหน้า	 e-pass	 และสลากคณะภริยาทูตในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อร่วมลุ้นชิงรางวัลมากมาย

งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ชลบุรี นายอ�านาจ เจริญศรี นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอบางละมุง	
มอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางสาวมนปรียา  
บุญเรือง อายุ 31 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมอง ณ	 บ้านเลขที่	 
31/7	 หมู ่ท่ี	 5	 ต�าบลหนองปรือ	 เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจต่อไป 
 
 

เหล ่ากาชาดจังหวัด

อ�ำนำจเจรญิ นางรัชชมุา บตุรโพธิ ์  นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดอ�านาจเจริญ	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	มอบไม้เท้าเลเซอร์
พระราชทานให้แก่ นายอ�านาจ ถามะพนัธ์ ผูป่้วยโรคพาร์กนิสนั	พร้อมมอบ 
เครือ่งอุปโภค	บรโิภค	ณ	บ้านเลขที	่149	หมูท่ี	่2	ต�าบลห้วยไร่	อ�าเภอเมอืงอ�านาจเจริญ	 
 
 

 พังงำ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา	ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ฮอนด้าท้ายเหมือง	 ต�าบลท้ายเหมือง	 อ�าเภอ
ท้ายเหมือง	มีผู้บริจาคโลหิต 67 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 26,800 ซีซี 
มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะรวม 8 ราย  

เชียงใหม่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่	 
มอบถุงยังชีพ จ�านวน 143 ชุด เพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตรีที่เป็นพนักงาน 
ร้านค้าต่าง ๆ  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19	ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สกลนคร นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
วาริชภูมิ	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	มอบเสื้อ
กันหนาวให้ผู้สูงอายุต้ังแต่ 80 ปีขึ้นไป ในโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข  
ให้กับผู้สูงอายุ” ประจ�าปีงบประมาณ 2564	 ในเขตพ้ืนท่ีต�าบลปลาโหล	
ต�าบลวาริชภูมิ	และต�าบลค�าบ่อ	รวมทั้งสิ้น	287	ราย												

กำฬสินธุ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ	์ 
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ นางทองศรี เฉิดเจิม ผู้ประสบอัคคีภัย 
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 � สถานเสาวภา สภากาชาดไทย มีความประสงค  ์
จะประกวดราคาคัดเลือกผู้ประกอบการจ�าหน่ายของที่ระลึกให้กับ
สวนงู สถานเสาวภา ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้อง
ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยก�าหนด
ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02252 0161-4 ต่อ 180 

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ประกาศ
ผูช้นะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรบัปรงุห้องประชมุสภาสถาบนั 
ห้องสรง และห้องประชุมศักรินทรภักดี โดยวิธีคัดเลือก ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จ�ากัด โดยเสนอราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น 13,200,000 บาท ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา
ซื้อระบบภาพและเสียง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งห้องประชุม 
ศักรินทรภักดี อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด 
เสกสรรเอน็จเินยีริง่ โดยเสนอราคาต�า่สดุเป็นเงนิทัง้สิน้ 9,999,150 
บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมโต๊ะและเก้าอี้ 
ห้องประชุมช้ัน 2 ตึกสุทธาทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับ 
การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์ จ�ากัด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 330,000 บาท ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ
โปรแกรมป้องกนัไวรสัคอมพวิเตอร์ ด้วยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ 
ผู้ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
โดยเสนอราคาต�่าสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 671,500 บาท 

 � ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เปิด 
ให้บริการ Fitness Center ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00–20.00 น. วันเสาร์และ 
วันอาทิตย์ เวลา 12.00-20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0 3810 9421

 � วันนอนหลับโลก 2564 (World Sleep Day) พบกับสาระ
ดี ๆ และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการนอน ตอบโจทย ์
ทุกปัญหาด้านการนอน เพื่อการนอนที่มีคุณภาพและสุขภาพที่ดี 
ในอนาคต ครั้งแรกกับ Chula World Sleep Day ในรูปแบบ 
Virtual Event ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 ร่วมติดตาม
และรับชมผ่านทาง www.facebook/sleepcenterchula

 � สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย แจ้งการ 
จ่ายเงนิสมาชกิทีเ่สยีชวีติประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2564 จ�านวน 5 ราย 
เป็นเงนิ 862,300 บาท รวมยอดเงนิท่ีสมาคมฯ ได้ช่วยเหลอืสมาชกิ
แล้วทั้งสิ้น 185,323,568 บาท 

สารพันข่าว

 นายตง ธีระนุสรณ์กิจ	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
บริษัท	 เคซีจี	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	มอบผลิตภัณฑ์คุกกี้และบิสกิต มูลค่า 90,900 บาท 
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ในการสู้ภัยโควิด-19	 โดยมี	 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  
วชัรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะผูบ้รหิาร	รบัมอบ
เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2564	ณ	ศาลาทินทัต	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

มอบคุกกี้และบิสกิตให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

  การให้บรกิารคลินกิสขุภาพคนข้ามเพศ

	 คลนีคินรินาม	ศนูย์วจิยัโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	เปิดให้บรกิาร

คลนิกิสขุภาพคนข้ามเพศ	(Transgender	Health	and	Wellness	Center)	

โดยมีบริการให้ค�าปรึกษา ตรวจเอชไอวี ซิฟิลิส หนองใน โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ บริการให้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี บริการเร่ิม 

ยาต้านในวนัเดยีว ให้ยาฮอร์โมนเพือ่การข้ามเพศ ตรวจวัดระดบัฮอร์โมน 

ตรวจช่องคลอดใหม่ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก ตรวจและ 

ให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบ วันจันทร์-ศุกร์	 เวลา	 08.30-14.00	 น.	 

(หยุดวันนักขัตฤกษ์)	สอบถามโทร.	06	2726	9900		


