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คณะกรรมการจัดการ

ศาสตราจารย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ  นายแผน วรรณเมธี    
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวิศิษฏ สิตปรีชา ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา      
ดร.อภิชัย จันทรเสน ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวงศกุลพัทธ สนิทวงศ ณ อยุธยา    
นายวิทยา เวชชาชีวะ             นายบัณฑูร ล่ําซํา 
ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ 
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ
นายเตช บุนนาค นายสวนิต คงสิริ
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล รองศาสตราจารย ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท นายฮาราลด ลิงค
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายกลินท สารสิน
นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร กรรมการสภากาชาด ผูแทนภาค 12 ภาค

นายแผน วรรณเมธี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล 
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน  ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวิศิษฏ สิตปรีชา ดร.อภิชัย จันทรเสน
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวงศกุลพัทธ สนิทวงศ ณ อยุธยา นายวิทยา เวชชาชีวะ

เลขาธิการสภากาชาดไทย เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายบริหาร
นายแผน วรรณเมธี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายเตช บุนนาค
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายวิเทศสัมพันธ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผูรักษาการ ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายนโยบายการคลัง 
นายสวนิต คงสิริ ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานกลาง นายประวิทย คลองวัฒนกิจ
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายบุคลากร ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยศักด์ิชัย ล้ิมทองกุล ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย
นายจํานง แสงมหาชัย ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผูอํานวยการ ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยชัยเวช นุชประยูร
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย สถานเสาวภา ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผูอํานวยการ
นายแพทยพินิจ กุลละวณิชย ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวิศิษฎ สิตปรีชา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ผูชวยเหรัญญิกสภากาชาดไทย ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายการแพทย  รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
นายสุพงษ ล้ิมพานิช และผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผูอํานวยการสํานักงานยุวกาชาด
ผูอํานวยการสํานักงานอาสากาชาด ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพงศ วัชรสินธุ    นางสุนันทา ศรอนุสิน
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยดํารง เหรียญประยูร ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง และประชานามัยพิทักษ นางขนิษฐา หงสประภาส 
นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ พลโท นายแพทยอํานาจ บาลี ผูอํานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร รองศาสตราจารย แพทยหญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
นายขรรค ประจวบเหมาะ นางนนทิยา แกวเกตุ ผูอํานวยการสํานักบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย ผูอํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาด นางสุภาภรณ อังชัยสุขศิริ
นางสาวสรีรัช แขงขันดี นายกฤษฎา บุญราช ผูอํานวยการศูนยดวงตาสภากาชาดไทย
ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผูอํานวยการกลุมงานกลยุทธองคกร ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงลลิดา ปริยกนก
นายแพทยวิศิษฏ ฐิตวัฒน นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมปฐมพยาบาล
ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสินสภากาชาดไทย ผูอํานวยการศูนยเวชศาสตรฟนฟู และสุขภาพอนามัย
นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ ศาสตราจารย นายแพทยเสก อักษรานุเคราะห ผูชวยศาสตราจารยศิริพร พุทธรังษี
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
สํานักโภชนาการ สวนจิตรลดา นายบุญรักษ สรัคคานนท นายอนุวัฒน จงยินดี
นางบังอรศรี รักธรรม เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยโรคเอดส รองศาสตราจารย แพทยหญิงนวลจันทร ปราบพาล สํานักงานบริหารระบบกายภาพ
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงยุวรีย พิชิตโชค รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ นายประโลม ภัทรพนาวัน
 สํานักขับเคล่ือนการพัฒนา
 นางกรรณิการ สิทธานุวัตร
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ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินท่ีมีผูทูลเกลาฯ
ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย และใชในกิจการของสํานักงานตาง ๆ ของสภากาชาดไทย

รายละ 20,000,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 - นายสุรชัย จิระบุญมา
รายละ 12,000,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 - บริษัท โกลด ม้ินท โปรดักส จํากัด
รายละ 10,000,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 - มูลนิธิโอสถานุเคราะห
รายละ 5,000,000.00 บาท จํานวน 3 ราย
 - บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จํากัด  - นายปรีชา พรประภา  - นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ
รายละ 3,000,000.00 บาท จํานวน 3 ราย
 - นายสูรย ธรสารสมบัติ - นายบัณฑูร ล่ําซํา - นายกรีต์ิกนิษฐ โชคชัยณรงค
รายละ 2,500,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 - นางสาวชมพูนุท ศตวุฒิ
รายละ 2,000,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 - นางวันทนีย สนองชาติ 
รายละ 1,500,000.00 บาท จํานวน 2 ราย
 - นางศุภธิดา รัตนสวัสด์ิ - นายธนวัตร สุพุทธิพงศ
รายละ 1,300,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 - พระอาจารยอุทัย สิริธโร
รายละ 1,200,000.00 บาท จํานวน 2 ราย
 - พันเอก วรานนท  โกมุท  - นายกากันท ดีฟ
รายละ 1,000,000.00 บาท จํานวน 32 ราย
 - นางภาวิณี ตันติเตมิท  - นางสาววรนุช วิญูนันทกุล  - นางนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล
 - ธนาคารแหงประเทศไทย  - นายเขียน ไชยศุภรากุล  - นางสาวจันทรา ยศยิ่งยวด
 - มูลนิธิไอวีแอล  - นางอรศรี ทิพยบุญทอง  - นายวัลลภ เผือกจิตร
 - นายสุวิทย กิติวัฒนศักด์ิ  - นางสาวศรินทร มนธาตุผลิน - ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
 - มูลนิธิชวน รัตนรักษ  - นายประเสริฐ พุงกุมาร - บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด   
 - นาวาอากาศตรีหญิง นลินี ไพบูลย  - นายส่ีทิศ อ่ําถนอม  - นายธวัช เพชรโลหะกุล
 - นางนันทรัตน กุลละวณิชย - นายพิทักษ กุลละวณิชย  - นางสาวอริสรา ธนาปกิจ
 - พันเอก นายแพทยพูลผล แสงอิน  - นายวุฒา ภิรมยภักดี  - นายชวน ต้ังจันสิริ
 - นางปรียา สีบุญเรือง  - นายสุรนาท องนิธิวัฒน  - นางพรทิพย เจนจรัสสกุล
 - นางสาวเพชรรินทร รุงโรจนธนกุล  - นางสาวสงา เปยมใจ  - นางสาวปราณี กรองทอง
 - พระคณานัมธรรมเมธาจารย - นายอดิศักด์ิ ต้ังมิตรประชา
รายละ 980,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 - นางสาวดุษฎี โรจตระการ
รายละ 700,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 - นายสุขกาญจน วัธนเวคิน
รายละ 600,000.00 บาท จํานวน 6 ราย
 - พระราชวินัยสุนทร (ธงชัย เกียรติการุณ) - นายขรรค ประจวบเหมาะ - นางสาวกรรณิกา เทียมวันชัย 
 - นายชุติเดช ชยุติ - นายธวัชชัย ต้ังสงา - นายรณชัย รัตนภวนนท
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คติิธรรมการบริจาคอวััยวัะ
	 ศ้นย์รับบริจัาคอวััยวัะสัภากาชาดไทย	 สัำานึกใน			
พระกรุณาธิิคุณในเจ้ัาพระคุณ	 สมเด็็จพระอริยวงศาคต
ญาณ สมเด็็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	 ท้�ได้
ป็ระทานคติิธิรรมเพ่�อเชิญไป็เผู้ยแผู่้แล่ะรณรงค์เร่�องการ
บริจัาคอวััยวัะ
	 ในทางพระพุทธิศาสันา	 ธิรรมทั�งหล่ายในโล่กล่้วัน
ป็ระมวัล่สัรปุ็ได้ในลั่กษณะ	“รปู”	กบั	“นาม”	ถ้ิ่าพจิัารณา
ให้ใกล่้ชิดเข่้ามาถิ่ึงติัวัเรา	จัะพบวั่าควัามเป็็นเราน้�ก็ค่อการ
สัมมติิกันเข่้าแห่งร้ป็แล่ะนามนั�นเอง	“ร่างกาย”	 นั�นเป็็น
เพย้ง	“รปู”	ซึ�งป็ระกอบด้วัยธิาติตุ่ิาง	ๆ 	เข้่ามาป็ระชมุเกาะ
กุมกัน	ถิ่้าป็ราศจัาก	“จิต”	อันเป็็นสั่วันข่อง	“นาม”	 เข่้า
ครองอย้่เสั้ยแล่้วั	 ร้ป็นั�นก็ไม่อาจัตัิ�งอย้่ได้นาน	 ย่อมเสั่�อม
สัล่ายแยกธิาตุิกระจััดกระจัายไป็	 หาสัารป็ระโยชน์ไม่ได้
เล่ย	 การได้อัติภาพเกิดมาเป็็นมนุษย์	 ม้ร่างกายแล่ะจิัติใจั
เข่้าป็ระกอบกัน	นับได้วั่าเป็็นผู้้้ม้บุญสัั�งสัมมาด้แติ่ป็างก่อน	
เพราะมนุษยภ้มิจััดเข่้าเป็็นสุัคติิภ้มิป็ระเภทหนึ�ง	 ซึ�งผู้้้เกิด
ในภพภ้มิน้�ม้โอกาสัจัะบำาเพ็ญคุณงามควัามด้ได้มากมาย
หล่ายสัถิ่าน	อย่างไรก็ติาม	ติามธิรรมดาข่องโล่ก	สััติวั์โล่ก							

ย่อมถิ่ึงกาล่สัิ�นช้พถิ่ึงควัามแติกดับแห่งร้ป็กับนามไป็ในวัันใด
วัันหนึ�งไม่ช้าก็เร็วั	
	 ผู้้้ตัิ�งกุศล่เจัตินาให้อวััยวัะข่องตินเม่�อวัายชนม์แล้่วั		
ได้ไป็ช่วัยต่ิอช้วิัติผู้้้อ่�น	 รวัมทั�งทายาทผู้้้ยินยอมให้ดำาเนิน
การเช่นนั�น	ค่อผู้้้กอบก้้อ้กหนึ�งช้วิัติหร่ออ้กหล่าย	ๆ	ช้วิัติ	
ให้ยังสัามารถิ่ครองอัติภาพแห่งร้ป็นามข่องควัามเป็็นมนุษย์					
ติ่อไป็	 นับวั่าได้บำาเพ็ญบุญกิริยาอย่างสั้ง	 ป็ระดุจัถิ่่ายเท
นำ�ามันจัากติะเก้ยงดวังหนึ�งซึ�งป็ราศจัากไสั้แล่ะเป็ล่วัไฟ้
สัิ�นไป็แล่้วั	 ให้มาเติิมติ่อล่งสั้่ติะเก้ยงอ้กดวังหนึ�งซึ�งใกล่้								
มอดดับ	กระทั�งกล่ับค่นแสังรุ่งโรจัน์สัวั่างไสัวัติ่อไป็ได้	ทั�งน้�	
บญุกริยิาแห่งการบรจิัาคอวัยัวัะแล่ะยนิยอมให้ม้การบรจิัาค
อวััยวัะ	จัะไม่ม้วัันสั่งผู้ล่ร้าย	ย่อมม้แติ่จัะสั่งผู้ล่ด้	เป็็นควัาม
สัุข่สัมบ้รณ์ทางกาย	แล่ะควัามโสัมนัสับันเทิงทางใจั	ทั�งใน
ภพชาติิป็ัจัจัุบัน	ทั�งในสััมป็รายภพอย่างแน่แท้
	 ข่ออนุโมทนากุศล่เจัตินาข่องผู้้้บริจัาคอวััยวัะ	ติล่อดจัน
ทายาท	แล่ะผู้้้อุทิศสัรรพกำาลั่งเพ่�อภารกิจัเก่�อก้ล่ป็ระโยชน์
ทางมนุษยธิรรม	ข่ออำานวัยพรให้ทุกท่านจังป็ระสับแต่ิควัาม
สุัข่สิัริสัวััสัดิ�ทุกป็ระการ	เทอญ.
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	 ปั็ญหาการเดินติิดขั่ด	เป็็นปั็ญหาท้�พบมากถึิ่งร้อยล่ะ	60	
ในผู้้้ป่็วัยพาร์กินสััน	ผู้้้ป่็วัยจัะม้อาการเดินซอยเท้าถ้ิ่�เป็็นช่วัง	ๆ	
ไม่ได้เป็็นติล่อดเวัล่า	ก้าวัเท้าไม่ออก	ร้้สึักเหม่อนเท้าติิดอย้ท้่�พ่�น	
แล่ะเป็็นสัาเหตุิสัำาคัญท้�ทำาให้ผู้้้ป่็วัยพาร์กินสัันหกล้่ม	การรักษา
อาการเดินติิดขั่ดเน้นในเร่�องการรับป็ระทานยาร่วัมกับการฝึุ่ก
ก้าวัเดิน	โดยอาศัยอุป็กรณ์ช่วัยเดินท้�ม้ลั่กษณะพิเศษ	เป็็นไม้เท้า
ท้�สัามารถิ่ให้แสังกระตุ้ินการเดินเม่�อผู้้้ป่็วัยม้อาการเดินติิดขั่ด	
ซ่ึ่�งได้็รับพระมหากรุณาธิิคุณจาก สมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ 
สยามบรมราชกมุารี อุปนายิกาผูู้้อำานวยการสภากาชาด็ไทย ทรง
พระราชทานนามว่า ไม้เท้าเลเซึ่อร์พระราชทาน	เม่�อปี็	2553		
	 ศ้นย์ควัามเป็็นเลิ่ศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัันแล่ะ
กลุ่่มโรคควัามเคล่่�อนไหวัผิู้ดป็กติิ	แห่งโรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์	
สัภากาชาดไทย	 มอบไม้เท้าเล่เซอร์พระราชทานให้กับเหล่่า
กาชาดจัังหวััด	 โดย	 นายกฤษฎา บุญราช	 ผู้้้อำานวัยการ
สัำานักงานบริหารกิจัการเหล่่ากาชาด	สัภากาชาดไทย	เป็็น
ผูู้้แทนเหล่ากาชาด็จังหวัด็ 76 จังหวัด็	 รับมอบจัาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ร่�นเริง ลีลานุกรม	รองผู้้้อำานวัยการ
โรงพยาบาล่จัุฬาล่งกรณ์	สัภากาชาดไทย	ฝุ่่ายบริการ

แล่ะศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ	 หัวัหน้าศ้นย์
ควัามเป็็นเลิ่ศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัันแล่ะกลุ่่มโรค
ควัามเคล่่�อนไหวัผิู้ดป็กติิ	 แห่งโรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์	
สัภากาชาดไทย	 เพ่�อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผูู้้ป่วยโรค        
พาร์กินสัน ในพ่�นที� 76 จังหวัด็ทั�วประเทศ รวม 2,096 ชิ�น 
โอกาสัน้�	 นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััดนนทบุร้	 สัมุทรป็ราการ	
ชัยนาท	แล่ะอ่างทอง	ร่วัมในพิธ้ิรับมอบ	เม่�อวัันท้�	9	ธัินวัาคม	
2563	ณ	อาคารเทิดพระเก้ยรติิฯ	สัภากาชาดไทย
	 ไม้เท้าเล่เซอร์พระราชทานน้�	ศ้นยค์วัามเป็็นเลิ่ศทางการ
แพทย์โรคพาร์กินสัันฯ	ได้พัฒนามาตัิ�งแต่ิปี็	2553	โด็ยรุ่นล่าสุด็
ผูู้้ป่วยสามารถใช้ฝ่่าม่อกด็ที�หัวไม้เท้าให้ปล่อยแสงเลเซึ่อร์ 
สามารถชาร์จไฟต่อเน่�อง มีนำ�าหนักเบา ตั�งได้็	 แล่ะม้ควัาม
โค้งในส่ัวันป็ล่ายเพ่�อล่ดโอกาสัสัะดุดข่องผู้้้ป็่วัย	 ได้รับการ
สันับสันุนจัากโรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์	สัำานักงานจััดหารายได้	
สัภากาชาดไทย	แล่ะควัามร่วัมม่อกับกรมกิจัการผู้้้ส้ังอายภุายใต้ิ
แผู้นบ้รณาการการสัร้างควัามเสัมอภาคเพ่�อรองรับสัังคม									
ผู้้้ส้ังอายุ	 ป็ระจัำาปี็งบป็ระมาณ	 2562-2563	 ซึ�งได้แล้่วัเสัร็จั
พร้อมแจักจ่ัายให้แก่ผู้้้ป่็วัยพาร์กินสัันท้�ม้อาการเดินติิดขั่ด	แล่ะ
ผู้้้ท้�ม้ควัามติ้องการใช้ไม้เท้าดังกล่่าวัทั�วัป็ระเทศ	ม้เกณฑ์์การ
คัดเล่่อก	ค่อ	ติ้องเป็็นผู้้้ป็่วัยพาร์กินสัันท้�ม้ใบรับรองแพทย์
ได้รับการป็ระเมนิจัากแพทยว่์ัาม้อาการเดนิซอยเทา้ถ้ิ่�แล่ะเดนิ
ติิดขั่ด	ซึ�งอาการเดินติิดขั่ดสัามารถิ่เกิดขึ่�นในผู้้้ป็่วัยโรค
พาร์กินสัันเท้ยม	โรคหล่อดเล่่อดสัมอง	โรคสัมองเสั่�อมบางชนดิ	
สัามารถิ่ข่อรับไม้เท้าพระราชทานได้เช่นกัน	แล่ะผู้้้ป่็วัยยินด้ให้
ควัามร่วัมม่อในการเกบ็ข้่อม้ล่การใช้งานเพ่�อนำาไป็พัฒนาต่ิอยอด	
ได้ต่ิอไป็	ติิดต่ิอได้ท้�	LINE ID : @lasercane

ไม้เท้้าเลเซอร์พระราชท้านไม้เท้้าเลเซอร์พระราชท้าน
มอบเป็นข่องข่วััญปีใหม่แก่ผู้๊้ป่วัยพาร์กินสันทั�วัประเทศมอบเป็นข่องข่วััญปีใหม่แก่ผู้๊้ป่วัยพาร์กินสันทั�วัประเทศ

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต
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กาชาดเร่งส่งค์วัาม
ช่วัยเหล่อ เพ่�อสกัดกั�น

โค์วิัด-19
จัำงหวััดสมุทรสาค์ร

	 การแพร่ระบาด็ของโควิด็-19 ระลอกใหม่ ที�จังหวัด็
สมุทรสาคร มีการแพร่ระบาด็อย่างรวด็เร็ว ส่งผู้ลให้อุปกรณ์
ทางการแพทยที์�ใช้ในการป้องกันการติด็เช่�อขาด็แคลนอย่าง
กะทันหัน สภากาชาด็ไทยได็้ให้ความช่วยเหล่อผูู้้ที�ได็้รับ
ผู้ลกระทบจากโควิด็–19 พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการควบคุม
และป้องกันโควิด็-19 ในพ่�นที�จังหวัด็สมุทรสาคร
	 เม่�อวัันท้�	21	ธัินวัาคม	2563	นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ 
รองผู้้้อำานวัยการสัำานักงานบรรเทาทุกข์่แล่ะป็ระชานามัย
พิทักษ์	สัภากาชาดไทย	ร่วัมกับ	สัำานักงานบริหารกิจัการเหล่่า
กาชาด	 แล่ะเหล่่ากาชาดจัังหวััดสัมุทรสัาคร	 ล่งพ่�นท้�จัังหวััด
สัมุทรสัาครเพ่�อป็ระเมินสัถิ่านการณ์แล่ะให้ควัามช่วัยเหล่่อ
ผู้้้ท้�ได้รับผู้ล่กระทบจัากโควัิด-19	 พร้อมสันับสันุนชุดป้็องกัน
เช่�อโรค	 PPE	 จัำานวัน	 2,000	 ชุด	 	 Single-Use	 N95	Mask	
จัำานวัน	10,000	ชิ�น	แล่ะ	Surgical	Mask	จัำานวัน	10,000	ชิ�น	
เพ่�อป้็องกันการแพร่ระบาดในเบ่�องต้ิน	 ให้แก่เจ้ัาหน้าท้�แล่ะ
ป็ระชาชนในพ่�นท้�จัังหวััดสัมุทรสัาคร	 นอกจัากน้�	 วัันท้�	 20	
ธัินวัาคม	2563	สัำานักงานบรรเทาทุกข์่แล่ะป็ระชานามัยพิทักษ์	
ร่วัมกับเหล่่ากาชาดจัังหวััดสัมุทรสัาคร	จััดส่ังชุดธิารนำ�าใจัก้้ช้วิัติ	
ฝุ่่าวิักฤติโควิัด-19	ท้�ร้องข่อผู่้านแอป็พลิ่เคชัน	“พ้นภัย”
	 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี	 นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
สัมุทรสัาคร	 กล่่าวัว่ัา	 “สัำาหรับจัังหวััดสัมุทรสัาคร	 โควิัด-19	
กลั่บมาระล่อกน้�ระบาดหนักมากกว่ัาเดิม	 ในส่ัวันข่องการ	
เติร้ยมควัามพร้อมข่องเหล่่ากาชาด	ค่อเติร้ยมช่วัยเหล่่อ	แบ่งเป็็น	
2	ส่ัวัน	ส่ัวันแรก	ค่อส่ัวันท้�ล็่อกดาวัน์	ม้ทั�งหมดป็ระมาณ	1,120	
ครัวัเร่อน	ค่อ	ติล่าดกล่างกุ้ง	เราได้ป็ระสัานไป็ท้�แอป็พลิ่เคชัน
พ้นภัย	 ร้องข่อชุดธิารนำ�าใจัก้้ช้วิัติ	 ฝุ่่าวิักฤติโควิัด-19	 ทั�งหมด	
4,000	ชุด	ใน	1	ชุด	สัามารถิ่อย้ไ่ด้	14	วััน	ส่ัวันอ่�นท้�เราเสัริม
เข้่าไป็เป็็นเจัล่แอล่กอฮอล์่	 หน้ากากอนามัยชนิดผู้้า	 ข่องสัด
ท้�ร้องข่อมา	เช่น	ผัู้ก	ไข่่	ท้�เน้นมากท้�สุัดค่อนำ�าด่�ม	ส่ัวันท้�	2	ท้�
ช่วัยเหล่่อ	 ค่อติล่าดข่องสัมุทรสัาครเอง	 เป็็นชุมชนค่อนข้่าง
ใหญ่	 เหล่่ากาชาดจัังหวััดให้ควัามช่วัยเหล่่อเบ่�องต้ิน	 ค่อการ
ป้็องกันการแพร่ระบาดโดยการแจักจั่ายหน้ากากอนามัย
ชนิดผู้้า	 แอล่กอฮอล่์ชนิดสัเป็รย์	 แล่ะ	 แอล่กอฮอล่์	 75%	 ท้�
สัภากาชาดไทยสันับสันุนมา	ซึ�งถ่ิ่อว่ัาช่วัยเหล่่อไป็ได้เป็็นจัำานวัน
มาก	แล่ะจัะทำาแผู้นต่ิอไป็ร่วัมกับจัังหวััด	ค่อด้แล่คนป่็วัยท้�เรา
กักออกมาไวั้ในโรงพยาบาล่สันาม	ซึ�งจัะติ้องเข่้าไป็ด้วั่า

ช่วัยเหล่่ออะไรได้บ้าง	แต่ิเท่าท้�ด้แล้่วัน่าจัะเป็็นเร่�องอาหาร	ถุิ่งยงัช้พ	
สัำาหรับอุป็กรณ์ทางการแพทย์ท้�ข่าด	 ค่อ	 ชุด	 PPE	 หน้ากาก
อนามัย	หน้ากาก	N95	สัภากาชาดไทยก็ได้มอบให้แล่้วั
อย่างล่ะ	10,000	ชิ�น	เราได้บริหารจััดการ	โดยเหล่่ากาชาดจัังหวััดจัะ
สัต๊ิอกข่อง	จััดสัรรให้หน่วัยงานท้�ร้องข่อ	สัำาหรับมาติรการการ
ป้็องกันภัยอันติรายจัากโควัดิ-19	ข้่อสัำาคัญค่อหน้ากากต้ิองสัวัม
ติล่อดเวัล่า	ล้่างม่อด้วัยเจัล่แอล่กอฮอล์่บ่อย	ๆ 	รักษาระยะห่าง
ทางสัังคม	ทานอาหารป็รุงสุัก	อาหารสัดถ้ิ่าทำาให้สุักก็ป็ล่อดภัย	
ไม่ม้อะไรน่ากลั่วัอย่างท้�คิดค่ะ”	
	 สัภากาชาดไทย	 ได้ให้ควัามช่วัยเหล่่อแรงงานข้่ามชาติิ	
แล่ะผู้้้ได้รับผู้ล่กระทบจัากการแพร่ระบาดข่องโควิัด-19	
ระหวั่างวัันท้�	27	ม้นาคม–20	ธัินวัาคม	2563	โดยมอบชุด
ธิารนำ�าใจัก้้ช้วัิติ	 ฝุ่่าวิักฤติโควิัด-19	 พร้อมนำ�าด่�ม	 รวัมทั�งสิั�น	
157,321	ชุด	ม้ล่ค่า	103,831,860	บาท	ในพ่�นท้�	68	จัังหวััด	
สำาหรับการช่วยเหล่อในพ่�นที�จังหวัด็สมุทรสาคร ได้็มอบชุด็
ธิารนำ�าใจกู้ชีวิต ฝ่่าวิกฤติโควิด็-19 รวม 7,397 ชุด็ พร้อม
มอบแอลกอฮอลเ์จล แผู่้นพับความรู้ในการปอ้งกันโควิด็-19 
เคร่�องวัด็อุณหภูมิ และหน้ากากอนามัยแบบผู้้าสำาหรับผูู้้ใหญ่
และเด็็ก ให้แก่ผูู้้ที�ได้็รับผู้ลกระทบจากโควิด็-19
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 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุ็จใจ ชัยวานิชศิริ ผู้้้อำานวัยการศ้นย์บริการโล่หิติแห่งชาติิ	สัภากาชาดไทย	ได้ช้�แจัง
เร่�องให้บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแก่โรงพยาบาลเพ่�อใช้รักษาผูู้้ป่วยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมิได้็จำาหน่าย 
หร่อคิด็ค่าโลหิต	 ซึ�งได้รับจัากการบริจัาคข่องผู้้้บริจัาคโล่หิติทั�วัป็ระเทศโดยไม่หวัังสิั�งติอบแทน	 เพ่�อให้การซ่�อข่ายโล่หิติใน						
ป็ระเทศหมดไป็ติามหลั่กการกาชาดสัากล่	แล่ะป็ณิธิานท้�สัภากาชาดไทยเป็็นองค์กรไม่แสัวังผู้ล่กำาไร	
	 แต่ิในกระบวันการบริจัาคโล่หิติจัะม้ค่าต้ินทุนวััสัดุอุป็กรณ์ท้�เก้�ยวัข้่อง	ได้แก่	

	 โดยอัติราค่าใช้จ่ัายดังกล่่าวัจัะถ้ิ่กกำาหนดโดยกรมบัญช้กล่าง	ซึ�งศ้นยบ์ริการโล่หิติแห่งชาติิจัะนำามาเท้ยบเค้ยงให้เท้ยบเท่า	
หร่อติำ�ากวั่าเกณฑ์์กล่างติามควัามเหมาะสัมกับการบริการโล่หิติทุกป็ระเภท	นอกจัากน้�	ยังม้ค่าใช้จั่ายสั่วันค่าอาคารสัถิ่านท้�
ค่ารถิ่ออกหน่วัยเคล่่�อนท้�	ค่าเคร่�องม่อครุภัณฑ์์	ค่าบุคล่ากร	ค่าสัาธิารณ้ป็โภค	แล่ะค่าดำาเนินการสันับสันุนอ่�น	ๆ	ท้�รวัมแล้่วัจัะ
ส้ังกว่ัาต้ินทุนค่าใช้จ่ัายท้�เร้ยกเก็บ	โดยส่ัวันท้�ข่าดศ้นย์บริการโล่หิติแห่งชาติิจัะรับผิู้ดชอบทั�งหมด	ป็ระกอบกับได้รับงบป็ระมาณ
ดำาเนินการบางส่ัวันจัากรัฐบาล่มาช่วัยเหล่่อ

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด็ไทย มิได้็
จำาหน่ายโลหิตบริจาค แต่มีการคิด็ค่าใช้จ่ายตามต้นทุน
ในการจดั็เตรยีมโลหิตให้มีคุณภาพและความปลอด็ภยัสูงสุด็
ตามมาตรฐานสากล เพ่�อนำาไปใช้ในผูู้้ป่วยที�ต้องรับโลหิต
ในการรักษา โด็ยกำาหนด็ค่าบำารุงนำ�ายาและอุปกรณ์ในการ
จัด็เตรียมโลหิตให้โรงพยาบาลเป็นอัตราเดี็ยวกัน
ทุกโรงพยาบาล ทั�งโรงพยาบาลรฐับาลและโรงพยาบาลเอกชน

•	ค่าเวชภัณฑ์์ทางการแพทย์ในการรับบริจาคโลหิต	เช่น	ถุิ่ง
บรรจัโุล่หิติ	หล่อดเกบ็ตัิวัอยา่งโล่หติิ	นำ�ายาติรวัจัคา่ฮ้โมโกล่บนิ	
(Hemoglobin)	นำ�ายาติรวัจัหม่้เล่่อด	
•	ค่าใช้จ่ายห้องปฏิิบัติการผู้ลิตส่วนประกอบโลหิต	ในการ
ปั็�นแยกโล่หิติให้เป็็นส่ัวันป็ระกอบโล่หิติชนิดต่ิาง	ๆ	ได้แก่	เม็ด
เล่่อดแดงเข้่มข้่น	 (Packed	 red	 cells)	 พล่าสัมา	 (Plasma)	
เกล็่ดเล่่อด	(Platelets)	เป็็นต้ิน
•	 ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิิบัติการ	 ได้แก่	 ค่าติรวัจั
หม่้โล่หิติเอบ้โอ	 (ABO	 grouping)	 ค่าติรวัจักรองแอนติิบอด้	
(Antibody	 screening)	 ค่าติรวัจัภาวัะการติิดเช่�อท้�สัามารถิ่
ติิดต่ิอทางการให้เล่่อด	(Transfusion-transmissible	infections)	
ได้แก่	เช่�อไวัรัสัตัิบอักเสับบ้	ไวัรัสัตัิบอักเสับซ้	เช่�อไวัรัสัเอชไอว้ั	
แล่ะซิฟิ้ลิ่สั	 ด้วัยการติรวัจัทางซ้โรโล่ย้	แล่ะวิัธ้ิ	Nucleic	Acid	
Test	(NAT)

ช้�แจงต้ินทุ้นช้�แจงต้ินทุ้น  การจัำดเตรียมการจัำดเตรียม
โลหิตให้ม่คุ์ณภาพปลอดภัยส๊งสุดโลหิตให้ม่คุ์ณภาพปลอดภัยส๊งสุด
ตามมาตรฐานสากล เพ่�อนำาไปใช้ตามมาตรฐานสากล เพ่�อนำาไปใช้
รักษาผู้๊้ป่วัยทั�วัประเทศรักษาผู้๊้ป่วัยทั�วัประเทศ

•	ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาส่วนประกอบโลหิตชนิด็ต่าง ๆ	เช่น	
ต้้ิเย็นเก็บเม็ดเล่่อดแดง	 1-6	 องศาเซล่เซ้ยสั	 ต้้ิเก็บเกล็่ดเล่่อด	
20-24	องศาเซล่เซ้ยสั	ท้�ต้ิองเข่ยา่ติล่อดเวัล่า	ต้้ิแช่แข็่งพล่าสัมา	
-20	องศาเซล่เซ้ยสั	
•	ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ	(Quality	Control)	ติาม
ระบบ	ISO	แล่ะ	GMP	ทุกผู้ลิ่ติภัณฑ์์
•	ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	ซึ�งต้ิองรักษาอุณหภ้มิข่องส่ัวันป็ระกอบ
โล่หิติชนิดต่ิาง	ๆ 	ให้เป็็นไป็ติามมาติรฐาน	Blood	cold	chain	
ติล่อดระยะเวัล่าข่นส่ังจัากต้ินทางจันถึิ่งป็ล่ายทาง
• ค่าใช้จ่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ท้�ใช้ควับคุมข้่อม้ล่โล่หติิ
ทั�วัป็ระเทศ	เพ่�อให้การสั่งติ่อโล่หิติทุกย้นิติม้คุณภาพแล่ะ
ควัามป็ล่อดภัยส้ังสุัดติามมาติรฐานสัากล่
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การนำาพันธกิจำสภากาชาดไทย
ส่้ป้ร่ะชาชนในภ้มิภาค	โดยเหล่ากิาชาดจังหวัด

โดย	นายกฤษฎา	บุญราช	ผู้้้อำานวัยการสัำานักงานบริหารกิจัการเหล่่ากาชาด

	 หากถิ่ามว่ัาเหล่่ากาชาดจัังหวััดเกิดขึ่�นได้อย่างไร	 ก็คง	
ต้ิองย้อนไป็ในงานวัันกาชาด	 พ.ศ.	 2480	 ท้�สัมเด็จัพระศร้
สัวัรินทิราบรมราชเทว้ั	 พระพันวััสัสัาอัยยิกาเจ้ัา	 สัภานายิกา
สัภากาชาดสัยามในสัมัยนั�น	 ได้ม้พระราชดำาริเก้�ยวักับการวัาง
รากฐานกิจัการกาชาดข่องท้องถิิ่�น	โดยได้ม้พระราชดำารัสั
ติอนหนึ�ง	ดังน้�1

ช้วิัติ	ช่วัยบรรเทาภัยพิบัติิต่ิาง	ๆ	รวัมถึิ่งรณรงค์ออกรับบริจัาค
โล่หิติ	เป็็นต้ิน	
	 ปั็จัจุับัน	 เหล่่ากาชาดจัังหวััดผู่้านกาล่เวัล่าแล่ะได้รับ
ควัามศรัทธิาเช่�อถ่ิ่อจัากป็ระชาชน	ดำาเนินงานด้วัยควัามเป็็นกล่าง	
โป็ร่งใสั	ติรวัจัสัอบได้	ด้วัยการนำาพาข่องนายกเหล่่ากาชาด
จัังหวััดต่ิาง	 ๆ	 ผู้้้ซึ�งเป็็นอาสัาสัมัครโดยติำาแหน่งไม่ม้เงินเด่อน
ค่าติอบแทน	 บริหารงานในร้ป็แบบคณะกรรมการซึ�งมาจัาก
การเล่่อกตัิ�งแล่ะแต่ิงตัิ�ง	 โดยให้ป็ฏิิบัติิงานติามระเบ้ยบ	 ข้่อ
บังคับ	ค่้ม่อ	ติามแนวัทางป็ฏิิบัติิงานข่องสัภากาชาดไทยอย่าง
เคร่งครัดทั�ง	8	พันธิกิจั	ติามท้�สัภากาชาดไทยมอบหมายอย่าง
ไม่ย่อหย่อนภายใต้ิทรัพยากรท้�จัำากัดทั�งด้านบุคล่ากรแล่ะ
งบป็ระมาณ	 โดยเหล่่ากาชาดจัังหวััดไม่ใช้งบป็ระมาณข่อง
สัภากาชาดไทยในการทำาภารกิจัโดยติรง	 แต่ิงบป็ระมาณข่อง
เหล่่ากาชาดจัังหวััดส่ัวันใหญ่ได้รับบริจัาคจัากป็ระชาชนใน
จัังหวััดเพ่�อใช้ดำาเนินการแทนสัภากาชาดไทยในส่ัวันภ้มิภาค
ทั�ง	76	จัังหวััด	มาโดยติล่อด
	 ผู้ล่งานสัำาคัญข่องเหล่่ากาชาดจัังหวััดซึ�งเป็็นท้�ป็ระจัักษ์
ในช่วังท้�ผู่้านมา	 ค่อการช่วัยเหล่่อผู้้้ป็ระสับสัาธิารณภัย	ในพ่�นท้�	
การด้แล่แล่ะช่วัยเหล่่อกลุ่่มผู้้้เป็ราะบางในสัังคม	 การผู้ลิ่ติแล่ะ
แจักจ่ัายหน้ากากอนามัยให้กับป็ระชาชน	 เพ่�อป้็องกันการแพร่
ระบาดข่องโรคติิดเช่�อไวัรัสัโคโรนา	2019	(โควัดิ–19)	กล่่าวัไดว่้ัา
เหล่่ากาชาดจัังหวััดเป็็นศ้นย์รวัมข่องผู้้้ใจับุญท้�เส้ัยสัล่ะกำาลั่งกาย	
หร่อกำาลั่งทรัพย์หร่อทั�งสัองสิั�ง	เป็็นสัะพานบุญส่ังต่ิอควัามช่วัยเหล่่อ
ไป็ยังป็ระชาชนผู้้ ้ท้� เด่อดร้อนกวั่าให้พ ้นทุกข่์ในเบ่�องติ้น	
ภาระอันหนักอึ�งครั�งน้�	 จึังเป็็นควัามภาคภ้มิใจัข่องนายกเหล่่า
กาชาดจัังหวััด	 คณะกรรมการแล่ะสัมาชิกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
ทุกคน	 เพ่�อส่ับทอดเจัตินารมณ์ข่องการก่อตัิ�งสัภากาชาดไทย
ในอด้ติจันถึิ่งปั็จัจุับันส่ับต่ิอไป็

	 จัากเหตุิครั�งนั�นจึังเป็็นจุัดเริ�มต้ินข่องการดำาเนินงาน
สัาข่ากาชาดในพ่�นท้�ห่างไกล่ท้�ไม่ใช่แค่เฉพาะในเม่องหล่วัง	
ป็ฏิิบัติิภารกิจัตัิ�งแต่ิการจััดส่ังยาแล่ะเวัชภัณฑ์์	 การเชิญชวัน
ให้ป็ระชาชนเข้่าเป็็นสัมาชิกโดยให้ม้ผู้้้วั่าราชการจัังหวััดเป็็น
เสัม่อนตัิวัแทนข่องสัภากาชาดไทยในจัังหวััดข่องติน2	ไป็จันถึิ่ง
การชักชวันผู้้้ใจับุญบริจัาคเงินบำารุงกาชาดสัาข่าป็ระจัำาจัังหวััด
เพ่�อใช้จั่ายในภารกิจัช่วัยเหล่่อป็ระชาชน	ในเวัล่าติ่อมาม้การ
กระตุ้ินเต่ิอนร่�อฟ้้�นการตัิ�งสัาข่ากาชาดป็ระจัำาจัังหวััดอ้กหล่าย
ครั�ง	จัวับจันกระทั�งปั็จัจุับันท้�กิจัการกาชาดติามทอ้งถิิ่�นถ้ิ่กเร้ยก
ว่ัา	“เหล่ากาชาด็จังหวัด็”	ซึ�งม้ภริยาผู้้้ว่ัาราชการจัังหวััดหร่อ
บุคคล่ท้�สัภากาชาดไทยเหน็ควัรให้ทำาหน้าท้�นายกเหล่่ากาชาด
จัังหวััด	 ทำาหน้าท้�ส่ังเสัริมสุัข่ภาพอนามัยแล่ะพัฒนาคุณภาพ

	 “...ฉัันรู้้�สึึกว่่าท่ี่�จะให้�การู้กุศลอัันน่�เจริู้ญรุู่้งเรืู้อังต่่อัไป
ภายห้น�าโดยสึมบู้รู้ณ์์ทัี่�ว่อัาณ์าเขต่ต์่จักต่�อังช่่ว่ยกันคิิด					
ช่่ว่ยกันที่ำาและช่่ว่ยกันบูำารุู้ง	 ฉัันในห้น�าท่ี่�สึภานายิกาโดย
คิว่ามต่กลงยนิยอัมขอังสึภากรู้รู้มการู้และคิว่ามสึง่เสึริู้มขอัง
กรู้ะที่รู้ว่งมห้าดไที่ย	 จะได�อัอักข�อับัูงคัิบูว่างรู้ะเบู่ยบูจัดการู้
สึาขากาช่าดต่ามที่�อังถิ่ิ�น	 ซึึ่�งเป็นโอักาสึให้�ฉัันได�ชั่กช่ว่น								
ผู้้�ใจบุูญรู่้ว่มมือักันช่่ว่ยดำาเนินการู้ให้�ได�ผู้ลด่ท่ี่�สุึดได�	 และ
เห้มาะสึมต่ามคิว่ามต่�อังการู้ขอังที่�อังถิิ่�นด�ว่ย”

1	หนังสั่อพิมพ์สันองโอฐ	สัภากาชาดสัยาม	เล่่มท้�	14		มิถิุ่นายน	พ.ศ.2480	ติอนท้�	9
2	เหล่่ากาชาดนุสัรณ์	ชุมนุมกาชาด	ครั�งท้�	8

เหลากาชาด จังหวัด



 พิจิตร นาวาเอกหญงิอินทิรา ตันเจรญิ	นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
พิจิัติร	พร้อมด้วัยคณะกรรมการแล่ะสัมาชิกเหล่่ากาชาดจัังหวััด	ออกหน่วัย
โครงการวัันกาชาด	บรรเทาทุกข์่	บำารุงสุัข่ป็วังป็ระชา	เย้�ยมผู้้้ป่็วัยติิดเต้ิยง	
ฐานะยากจัน	พร้อมทั�งมอบเคร่�องอุป็โภค	บริโภค	เพ่�อเป็็นข่วััญแล่ะ
กำาลั่งใจั	ในเข่ติพ่�นท้�ติำาบล่ทุ่งใหญ่	อำาเภอโพธิิ�ป็ระทับช้าง

 สตูล นาวาตรหีญิงโนสมา หลเีส็น	นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััดสัต้ิล่	
พร้อมด้วัยคณะกรรมการแล่ะสัมาชิกเหล่่ากาชาดจัังหวััด	 เย้�ยมผู้้้ป่็วัยใน
พระราชานุเคราะห์ในสัมเด็จัพระกนิษฐาธิิราชเจ้ัา	กรมสัมเด็จัพระเทพรัติน
ราชสุัดาฯ	สัยามบรมราชกุมาร้	พร้อมมอบเคร่�องอุป็โภค	บริโภค	แล่ะเงิน
ช่วัยเหล่่อเพ่�อเป็็นข่วััญแล่ะกำาลั่งใจั	ในพ่�นท้�อำาเภอท่าแพ

	 นครสวรรค์ นางสุกัญญา ชุมอุปการ	นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
นครสัวัรรค์	พร้อมด้วัยคณะกรรมการแล่ะสัมาชิกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
มอบผู้้าห่มกันหนาวัให้แก่ผู้้้ส้ังอายุ	 ผู้้้ด้อยโอกาสั	 ในโครงการวัันกาชาด	
บรรเทาทุกข์่	 บำารุงสุัข่ป็วังป็ระชา	 ในเข่ติพ่�นท้�ติำาบล่เข่าทอง	 อำาเภอ
พยุหะค้ร้	

	 ลำาพูน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด็จังหวัด็ลำาพูน	
มอบชุดธิารนำ�าใจัก้้ช้วิัติ	ฝุ่่าวิักฤติโควิัด-19	จัำานวัน	337	ชุด	จัากสัำานักงาน
บรรเทาทุกข์่แล่ะป็ระชานามัยพิทักษ์	ให้กับ	6	อำาเภอ	เพ่�อบรรเทาควัาม
เด่อดร้อนแก่ผู้้้ท้�ได้รับผู้ล่กระทบจัากสัถิ่านการณ์การแพร่ระบาดข่อง								
โควิัด-19	แล่ะผู้้้เฝุ้่าระวัังกักตัิวั
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กิจำกรรมเหล่ากาชาดจัำงหวััดกิจำกรรมเหล่ากาชาดจัำงหวััด

 เพชรบูรณ์ นางชลธิิชา ฟูบินทร์	นายกกิ�งกาชาดอำาเภอหล่่มสััก	
พร้อมด้วัยคณะกรรมการแล่ะสัมาชกิกิ�งกาชาดอำาเภอ	เย้�ยมผู้้้ป่็วัยติิดเต้ิยง
ท้�เป็็นโรคเร่�อรังหล่ายโรค	แล่ะมอบเคร่�องอุป็โภค	บริโภค	เพ่�อบรรเทา
ควัามเด่อดร้อนในเบ่�องต้ิน	ในเข่ติพ่�นท้�ติำาบล่ว้ัดป่็า	

	 ยะลา	 คณะกรรมการแล่ะสัมาชิกกิ�งกาชาดอำาเภอเบงติง	 มอบ					
ถุิ่งยังช้พให้แก่ผู้้้ป็ระสับอุทกภัย	 จัำานวัน	 125	 ครัวัเร่อน	 ในพ่�นท้�หม่้ท้�	 3	
แล่ะหม่้ท้�	6	ติำาบล่อัยเยอร์เวัง

กิจำกรรมกิ�งกาชาดอำาเภอกิจำกรรมกิ�งกาชาดอำาเภอ
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กาชาดส่งเสริมการเรียนร้๊
เด็กนักเรียนในถิุ�นทุรกันดาร

 สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รัตนราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูู้้อำานวยการ 
สภากาชาด็ไทย	 ม้พระราชกระแสัรับสัั�ง	 แสัดงถิ่ึงควัาม
ห่วังใยต่ิอเด็กนักเร้ยนในถิิ่�นทุรกันดารแล่ะห่างไกล่	 ท้�กำาลั่ง
ม้ปั็ญหาด้านการอ่านแล่ะการเข้่ยนภาษาไทย	 เม่�อครั�งเสัด็จั
พระราชดำาเนินมาทรงเป็็นป็ระธิานการป็ระชุมคณะกรรมการ
สัภากาชาดไทย	ครั�งท้�	388	เม่�อวัันศุกร์ท้�	4	กันยายน	2563

	 “...ห่้ว่งใยเด็กเห้ล่าน่�ท่ี่�อัย่้ในถิิ่�นทุี่รู้กันดารู้	โดยเฉัพาะ
ในช่่ว่งรู้ะยะเว่ลาการู้แพรู้รู่้ะบูาดขอังโรู้คิติ่ดเชื่�อัไว่รัู้สึโคิโรู้นา	
เด็กเห้ล่าน่�แม�จะได�เรู่้ยนพอัสึมคิว่รู้	 แต่่ม่ปัญห้า	 เพรู้าะ
โรู้งเรู้่ยนนอักสึังกัดโรู้งเรู้่ยน	ต่ช่ด.	อัย้ ่ในเขต่ทีุ่รู้กันดารู้
เมื�อัโรู้งเรู่้ยนปิด	 เด็กเห้ล่าน่�จะไม่ได�รัู้บูการู้ศึกษาเท่ี่าท่ี่�คิว่รู้	
เนื�อังจากขาดการู้เรู่้ยนการู้สึอัน	 แม�ว่่าจะม่คิรู้้อัาสึาสึมัคิรู้		
เดินที่างไปสึอันบู�าง	แต่่ก็ไม่เพ่ยงพอั...
	 ...คินที่่�ม่คิว่ามรู้้�ก็จะม่ที่างเลือักในช่่ว่ิต่มากขึ�น	ดังนั�น
ห้ากสึภากาช่าดไที่ย	 โดย	 เห้ล่ากาช่าดจังห้วั่ด	 สึำานักงาน													
ยุว่กาช่าด	 ห้รืู้อัอัาสึากาช่าด	 สึามารู้ถิ่ดำาเนินการู้ต่าม
แนว่ที่างท่ี่�เสึนอัได�นั�น	เป็นโคิรู้งการู้ท่ี่�ด่	และจะเป็นปรู้ะโยช่น์
แก่เด็กในถิิ่�นทุี่รู้กันดารู้อัย่างมาก”	

	 นำามาซึ�งโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
เรียนรู้เด็็กนักเรียนและเยาวชนในถิ�นทุรกันด็าร	ท้�น้อมนำาเอา
ศาสัติร์พระราชา	“เข้าใจ เข้าถ่ง พัฒนา”	 มาป็รับใช้เพ่�อให้
เกิดการเร้ยนร้้	 อ่านออก	 เข้่ยนได้	 ข่องเด็กนักเร้ยนท้�เป็็นกลุ่่ม
เป้็าหมายหลั่ก	10	 จัังหวััด	 โดยคัดเล่่อก	นางอภิญญา	กลิ่�นด้	
ข้่าราชการบำานาญ	เจ้ัาข่องหลั่กส้ัติร	55	วััน	อ่านออกเข้่ยนได้	
มาเป็็นครูต้นแบบ หร่อครู ก.	นั�นเอง

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต



	 หลั่กส้ัติร	55	วััน	อ่านออกเข้่ยนได้	เป็็นนวััติกรรม	
14	ขั่�นติอน	ท้�เริ�มตัิ�งแติ่การร้้จัักสัระ	พยัญชนะ	การผู้สัมคำา
การผัู้นตัิวัอักษร	 ฯล่ฯ	 ซึ�งจัะเป็็นค่้ม่อท้�จัะถ่ิ่ายทอดให้ ครู ข. 
นำาไป็สัอนการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กนักเร้ยน	ส่ั�อท้�นำามาใช้
ในการสัอนเป็็นส่ั�อท้�นักเร้ยนสัามารถิ่จัับติ้องได้	ใช้ส้ักระตุิ้น
ป็ระสัาทสััมผู้ัสัข่องนักเร้ยน	ให้เกิดควัามเร ้าใจั	กระตุิ ้น
การเร้ยนร้้	 หลั่กส้ัติร	 55	 วััน	 เป็็นส่ั�อการเร้ยนร้้ท้�เข่้าใจัง่าย	
สัร้างขึ่�นมาเพ่�อเป็็นข่องเล่่นสัำาหรับเด็ก	 ทำาให้เด็กไม่เกิด
ควัามเบ่�อหน่าย	เม่�อได้เล่่นไป็พร้อม	ๆ 	กับการเร้ยน	ก็จัะทำาให้เด็ก	
เกิดการเร้ยนร้้โดยไม่ร้้ตัิวั	 แล่ะจัะทำาให้พวักเข่าสัามารถิ่อ่าน
ภาษาไทยออกได้ในท้�สุัด
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	 นางอภิญญา	กลิ่�นด้	กล่่าวัวั ่า	“อัยากให้�เด ็กไที่ย
อั่านอัอัก	เข่ยนได�	ไม่ว่่าเขาจะเป็นช่น	ช่าต่ิ	เผู้่าพันธุ์ุ ์ใด
ถิ่�าเรู้่ยนภาษาไที่ยไม่ได�	อั่านไม่อัอักเข่ยนไม่ได�	สึารู้ะอัื�น	ๆ	
ก็จะไม่ได�	ถิ่�าเด็กอ่ัานอัอัก	เข่ยนได�	เขาก็อ่ัานโจที่ย์ได�	ต่่โจที่ย์
ต่่าง	ๆ	ได�	ต่อับูคิำาถิ่าม	ที่ำาข�อัสึอับูได�	ภาษาไที่ยเป็นพื�นฐาน
ขอังทุี่กวิ่ช่า	เป็นพื�นฐานขอังการู้ดำารู้งช่่วิ่ต่”
	 จัากจุัดเริ�มต้ินข่องการเร้ยนร้้หลั่กส้ัติร	55	วััน	อ่านออก
เข้่ยนได้ข่องคร้อภิญญา	 จัะนำาไป็ต่ิอยอดโดยคร้จิัติอาสัาท้�
สัภากาชาดไทยกำาลั่งรับสัมัครจัากอาสัาสัมัครสัภากาชาดไทย
ท้�ม้อย้่เป็็นจัำานวันมาก	ซึ�งการดำาเนินงานข่องโครงการส่ังเสัริม
แล่ะสันับสันุนการพัฒนาการเร้ยนร้้เด็กนักเร้ยนแล่ะเยาวัชน
ในถิิ่�นทุรกันดาร	กำาลั่งจัะผู้ลิ่ดอกออกผู้ล่เป็็นครู ข.	ท้�จัะต้ิองเป็็น
ผู้้้เส้ัยสัล่ะ	อดทน	แล่ะม้ใจัท้�จัะช่วัยให้เด็ก	ๆ 	เหล่่าน้�	ให้อ่านออก	
เข้่ยนได้	เป็็นเยาวัชน	เป็็นคนคุณภาพข่องป็ระเทศชาติิต่ิอไป็	

	 ข่ณะน้�อย้่ระหว่ัางการเติร้ยมการรณรงค์หาอาสัาสัมัคร
ข่องสัภากาชาดไทย	 ไป็สัอนหนังส่ัอในโรงเร้ยนท้�ม้ป็ัญหา	
10	จัังหวััด	188	แห่งทั�วัป็ระเทศ	โดยเม่�อวัันท้�	18	มกราคม	2564	
นายกฤษฎา	บุญราช	ผู้้้อำานวัยการสัำานักงานบริหารกิจัการเหล่่า
กาชาด	 สัภากาชาดไทย	 ได้ล่งพ่�นท้�ติิดติามผู้ล่การดำาเนินงาน
ในพ่�นท้�จัังหวััดนราธิิวัาสั	 แล่ะจัังหวััดป็ัติติาน้	 ได้ทราบควัาม
ก้าวัหน้าแล่ะปั็ญหาอุป็สัรรคในการดำาเนินงานในการคัดเล่่อก
คร้อาสัา	พบว่ัา	การใช้คร้อาสัาหร่อบุคคล่ท้�ม้ภ้มิล่ำาเนาในพ่�นท้�
ท้�วั่างเวั้นจัากการสัอนหนังส่ัอติามป็กติิ	หร่อการรับสัมัคร
ให้คร้	อาจัารย์ท้�เกษ้ยณราชการ	หร่อบุคคล่ท้�ม้ควัามร้้ด้านการ
สัอนหนังส่ัอ	แล่ะม้จิัติอาสัาเข้่าร่วัมโครงการฯ	มาสัอนเสัริมแก่
นักเร้ยนกลุ่่มเป้็าหมาย	จัะสัามารถิ่ดำาเนินการได้ม้ป็ระสิัทธิิภาพ	
เพราะทั�งคร้อาสัาแล่ะนักเร้ยนไม่ต้ิองเดินทางไกล่จัากท้�พัก	
สัามารถิ่นัดสัถิ่านท้�แล่ะเวัล่าสัอนเสัริมได้สัะดวัก	 ไม่เส้ัยเวัล่า
แล่ะไม่เส้ัยค่าใช้จ่ัายด้านงบป็ระมาณมากนัก	 แล่ะเพ่�อให้การ
กำาหนดหลั่กส้ัติรแล่ะวิัธ้ิการสัอนเสัริมภาษาไทยให้สัอดคล้่อง
สัภาพป็ัญหาแล่ะข่้อจัำากัดในการใช้ภาษาไทยข่องนักเร้ยนนั�น
ควัรจััดนักเร้ยนกลุ่่มเป้็าหมายเป็็น	3	กลุ่่มดังน้�
	 กลุ่มเด็็กนักเรียนจากครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ิ ท้�ใช้
ภาษาชนเผู้่าติิดติ่อส่ั�อสัารกันในครอบครัวัเก่อบติล่อด	
24	ชั�วัโมง	ป็ระกอบกบัม้ภ้มิล่ำาเนาครอบครวััส่ัวันใหญ่อย้ใ่นพ่�นท้�
ห่างไกล่	ทุรกันดาร	ไม่ม้ไฟ้ฟ้้าแล่ะไม่ม้เคร่�องม่อส่ั�อสัารต่ิาง	ๆ	
จึังไม่ได้ยนิเส้ัยงภาษาไทยจัากส่ั�อท้ว้ัหร่อวิัทย	ุทำาให้ไม่ม้โอกาสั
ได้ใช้ภาษาไทยในช้วัิติป็ระจัำาวััน	แล่ะการส่ั�อสัารในครอบครัวั
ก็ใช้ภาษาชนชาติิพันธุิ์ตินเองเท่านั�น	นักเร้ยนกลุ่่มน้�ม้โอกาสั
ใช้ภาษาไทยได้เม่�อมาโรงเร้ยนเท่านั�น
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	 กลุ่มนักเรียนเป้าหมายที�มีวัฒนธิรรมและการใช้ภาษาตามอัตลักษณ์ท้องถิ�นที�แตกต่างจากนักเรียนทั�วไป	เช่น	นักเร้ยน
ในพ่�นท้�จัังหวััดชายแดนภาคใต้ิ	 ท้�เม่�อกลั่บไป็บ้านหร่อภ้มิล่ำาเนาข่องตินเองจัะส่ั�อสัารกับบุคคล่ในครอบครัวัด้วัยภาษามล่าย้							
รวัมทั�งบางครอบครัวัอาจัไม่สัามารถิ่มาเร้ยนหนังส่ัอได้สัมำ�าเสัมอ	 เพราะต้ิองช่วัยผู้้้ป็กครองทำางานบ้าน	 แต่ินักเร้ยนเหล่่าน้�ยังม้
โอกาสัได้ใช้แล่ะได้ฟั้งภาษาไทยจัากส่ั�อภาษาไทยต่ิาง	ๆ 	รวัมทั�งในชุมชนข้่างเค้ยง	เม่�อกลั่บไป็บ้านหร่อภ้มิล่ำาเนามากกว่ัานักเร้ยน
กลุ่่มแรก
	 แล่ะกลุ่มนักเรียนไทยทั�วไปที�ไม่สามารถใช้ภาษาไทยทั�งการอ่านและเขียน	อาจัเกดิจัากปั็ญหาครอบครัวัม้ฐานะยากจัน	
ต้ิองข่าดการเร้ยนไป็ช่วัยผู้้้ป็กครองทำางาน	ทำาให้ไม่ม้เวัล่าเร้ยนเต็ิมติามหลั่กส้ัติร	หร่อม้ปั็ญหาด้านการพัฒนาการทางการเร้ยนร้้	
เป็็นต้ิน

 นายกฤษฎา บุญราช กล่่าวัว่ัา	จัะนำาผู้ล่การติิดติามการดำาเนิน
งานข่องโครงการฯ	ไป็แนะนำาเหล่่ากาชาดจัังหวััดต่ิาง	ๆ 	ในการรับสัมัคร
คร้อาสัาสัอนเสัรมิภาษาไทย	แล่ะป็รบัวิัธ้ิการ	รวัมทั�งเทคนคิการถิ่า่ยทอด
การใช้ภาษาไทย	 ให้สัอดคล่้องกับสัภาพป็ัญหาข่องนักเร้ยนติามกลุ่่ม	
ปั็ญหาติ่าง	 ๆ	 รวัมทั�งจัะเน้นให้เหล่่ากาชาดจัังหวััดคัดเล่่อกคร้อาสัา
จัากกลุ่่มบุคคล่ในพ่�นท้�ก ่อน	 เช่น	 กลุ่ ่มคร้ท้�เกษ้ยณหร่อบุคคล่ท้�ม้
คุณวุัฒิด้านการสัอน	แล่ะม้เวัล่าวั่าง	พร้อมเป็็นคร้อาสัาร่วัมสันอง
พระราชดำาริสัมเด็จัพระกนิษฐาธิิราชเจ้ัา	กรมสัมเด็จัพระเทพรัตินราชสุัดาฯ	
สัยามบรมราชกุมาร้ 	สัำาหรับสัถิ่านท้�แล่ะเวัล่าการสัอนเสัริม
ให้เหล่่ากาชาดจัังหวััดป็ระสัานงานกับคร้ใหญ่หร่อผู้้้บริหารสัถิ่านศึกษา	
ข่องนักเร้ยนเป็ ้าหมาย	รวัมทั� งสัำ า นักงานเข่ติพ่�นท้�การศึกษา
เข่ติต่ิาง	ๆ 	สัำานักงาน	กศน.	สัำานักงานศึกษาธิิการจัังหวััด	สัำานักงานการ
ศึกษาเอกชนจัังหวััด	มหาวิัทยาลั่ยในพ่�นท้�	หน่วัยงาน	ติชด.	ติล่อดจันภาค้
เคร่อข่่ายหน่วัยงานต่ิาง	ๆ	ท้�อาสัาสัมัครมาร่วัมสันับสันุนการขั่บเคล่่�อน
กับสัภากาชาดไทย	เช่น	มหาวิัทยาลั่ยเกษติรศาสัติร์	บางเข่น	กองทุนเพ่�อ
ควัามเสัมอภาคทางการศกึษา	ชมรมคร้รางวััล่สัมเด็จัเจ้ัาฟ้้ามหาจัักร้	เพ่�อ
ร่วัมกันป็รึกษาหาร่อในการจััดการเร้ยนการสัอนเสัรมิภาษาไทยใหแ้ก่เด็ก
แล่ะเยาวัชนกลุ่่มเป้็าหมายให้เหมาะสัมต่ิอไป็

โดย	ศศิธิร	รัตินป็ระวัิติร
สัมยศ	ล่้�เจัริญ/ภาพ



ศัักยภาพประเท้ศัไท้ย
ส่๊การเป็นผู้๊้นำาด้านการวิัจัำยและผู้ลิตส่๊การเป็นผู้๊้นำาด้านการวิัจัำยและผู้ลิต
วััค์ซีีนข่องโลกวััค์ซีีนข่องโลก
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 ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธิรรม	ผู้้้อำานวัยการ	
บริหารโครงการพัฒนาวััคซ้นโควิัด-19	ศ้นย์วัิ จััยวััคซ้น
คณะแพทยศาสัติร์	จุัฬาล่งกรณ์มหาวัิทยาล่ัย	ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธีิระพงษ์ ตัณฑ์วิเชียร	หัวัหน้าภาควิัชาอายรุศาสัติร์	
แล่ะแพทย์ผู้้้เช้�ยวัชาญด้านโรคติิดเช่�อ	 คณะแพทยศาสัติร์	
จุัฬาล่งกรณ์มหาวิัทยาลั่ย	 ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง 
ด็ร . สุ ธีิ ร า  เตช คุณวุ ฒิ 	 อาจัารย์ คณะ เภ สััชศาสัติร์	
คณะแพทยศาสัติร์	 จุัฬาล่งกรณ์มหาวิัทยาลั่ย	 แล่ะ	 CEO	

 กิาร่แพร่่ร่ะบาดข่องเช้ �อไวร่ัสโควิด-19	ท่ �กิินร่ะยะเวลายาวนาน	วัคซีีนจึงเป้็นความหวังข่อง	

มวลมนุษยชาติ	ในกิาร่ศึึกิษาพัฒนาและกิาร่ทดลองวัคซีีนโควิด-19	จึงถู้กิจับตามองทั�วโลกิ	ในหลายป้ร่ะเทศึ

ได�ม่กิาร่ป้ร่ะกิาศึความคืบหน�ากิาร่ทดลองและกิาร่ผลิตวัคซีีน	 ร่วมถึูงในป้ร่ะเทศึไทย	 คณะแพทยศึาสตร์่	

จุฬาลงกิร่ณ์มหาวิทยาลัย	และโร่งพยาบาลจุฬาลงกิร่ณ์	สภากิาชาดไทย	ได�ม่กิาร่จัดเสวนาร่วมทั�ง

ให�ข่�อม้ลความร่้�เกิ่�ยวกิับวัคซีีนป้้องกิันโร่คโควิด-19	ในหลากิหลายช่องทางอย่างต่อเนื�อง	ฉบับน่�

จึงข่อร่วบร่วมข่�อม้ลต่าง	ๆ	ท่�น่าสนใจมาฝัากิ	

and	 Co-Founder	 บริษัท	 ใบยา	 ไฟ้โติฟ้าร์ม	 จัำากัด	 เสัวันา
ผู่้าน	 Facebook	 Live	 ข่องคณะแพทยศาสัติร์	 จุัฬาล่งกรณ์
มหาวิัทยาลั่ย	ในหัวัข่้อ เม่�อไหร่... คนไทยจะได็้ใช้วัคซีึ่น
โควิด็-19	เม่�อวัันท้�	8	มกราคม	2564	ศาสตราจารย์ นายแพทย์
เกียรติ รักษ์รุ่งธิรรม	 กล่่าวัถึิ่งภาพรวัมข่องการพัฒนาวััคซ้น
โควิัด-19	 ทั�วัโล่ก	 รวัมทั�งการพัฒนาวััคซ้นในป็ระเทศไทย	 ซึ�ง
ทั�วัโล่กข่ณะน้�ม้วััคซ้นโควิัด-19	เกิดขึ่�นอย่างน้อย	80	รายการ	
ตัิ�งแต่ิค้นพบสัายพันธุิกรรมข่องโควิัด-19	ท้�ป็ระเทศจ้ัน	ภายใน	
4-5	เด่อน	วััคซ้นก็ได้เริ�มเข่้ามาทดสัอบในอาสัาสัมัคร	แล่ะ
คาดการณ์ว่ัาเร็วัท้�สุัดท้�ป็ระชากรทั�วัโล่กจัะได้รับวััคซ้นเพ้ยงพอ	
ค่อในปี็	ค.ศ.	2024	
	 แผู้นการวัิจััยในอาสัาสัมัครมนุษย์ข่องการทดล่องแล่ะ
ผู้ลิ่ติวััคซ้นทั�วัโล่ก	ม้ขั่�นติอนการทดสัอบ	3	ระยะ	
	 ระยะที� 1	 เพ่�อศึกษาควัามป็ล่อดภัยแล่ะป็ริมาณวััคซ้น
ท้�ใช้	ทำาการทดสัอบวััคซ้นในอาสัาสัมัครจัำานวันน้อย	
	 ระยะที� 2	 เป็็นการข่ยายการทดสัอบในอาสัาสัมัคร
จัำานวันเพิ�มมากขึ่�น	เพ่�อย่นยนัควัามป็ล่อดภยัแล่ะป็ระสิัทธิิภาพ
ข่องวััคซ้น
	 ระยะที� 3	เป็็นการทดสัอบป็ระสิัทธิิภาพในการป้็องกัน
การติิดเช่�อในอาสัาสัมัครท้�ได้รับวััคซ้น	แล่ะติิดติามอาการท้�
ไม่พึงป็ระสังค์	 โดยเป็ร้ยบเท้ยบกับกลุ่่มท้�ได้รับยาหล่อก	(Placebo)						
ซึ�งต้ิองทดสัอบในอาสัาสัมัครจัำานวันมาก	 รายช่�อบริษัทท้�ผู้ลิ่ติ
วััคซ้นโควิัด-19	 แล่ะเข้่าส่้ัการทดล่องระยะท้�	 3	 ได้แก่	 บริษัท		
ไฟ้เซอร์	(Pfizer)	จัากสัหรัฐอเมริกา	บริษัทไบออนเทค
(BioNTech)	จัากเยอรมน้	บริษัทโมเดอร์นา	(Moderna)	จัาก
สัหรัฐอเมริกา	บริษัทแอสัติร้าเซนเนก้า	 (AstraZeneca)	จัาก
อังกฤษ-สัว้ัเดน	แล่ะบริษัทจัอห์นสััน	แอนด์	จัอห์นสััน	
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(Johnson	&	Johnson)	จัากสัหรฐัอเมริกา	ได้ป็ระกาศควัามค่บหน้า	
การผู้ลิ่ติวััคซ้นท้�กำาลั่งอย้ใ่นขั่�นติอนการทดล่องระยะท้�	3	
									 ส่วนความค่บหน้าการทด็ลองและผู้ลติวัคซีึ่นโควิด็-19 
ในประเทศไทย	ม้การผู้ล่ติิวััคซ้น	mRNA	ในช่�อ	Chula-Cov19	
ผู้ลิ่ติโดย	 ศ้นย์วิัจััยวััคซ้น	 คณะแพทยศาสัติร์	 จุัฬาล่งกรณ์
มหาวิัทยาลั่ย	 แล่ะโรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์	 สัภากาชาดไทย	
โดยคณะทำางานได้เริ�มส่ังโรงงานเพ่�อผู้ลิ่ติวััคซ้นในเด่อนตุิล่าคม	
2563	 คาดว่ัาจัะเริ�มทดล่องในอาสัาสัมัครคนไทย	 ระยะท้�	 1	
กล่างเด่อนเมษายน	2564	เพ่�อหาข่นาดวััคซ้นท้�เหมาะสัม
ในคนไทย	แล่ะตัิ�งเป้็าหมายท้�จัะทดล่องในอาสัาสัมัคร	ระยะท้�	2	
ในช่วังเด่อนมิถุิ่นายน	2564	นอกจัากน้�	ยงัม้วััคซ้นอ้ก	2	รายการ	
ได้แก่	วัคซีึ่นที�นำาใบยาสูบมาสกัด็เป็นโปรตีนเพ่�อผู้ลิตวัคซีึ่น
โควิด็-19	โดย	บริษัทใบยา	ไฟ้โติฟ้าร์ม	จัำากัด	แล่ะท้มวิัจััยจัาก
คณะเภสััชศาสัติร์	จุัฬาล่งกรณ์มหาวิัทยาลั่ย	แล่ะวัคซีึ่นป้องกัน
โควิด็-19 ชนิด็ DNA	จัากบริษัทไบโอเนท-เอเช้ย	จัำากัด
คาดว่ัาไม่เกินป็ล่ายปี็	2564	คนไทยจัะได้ใช้วััคซ้นโควิัด-19	ท้�
ผู้ลิ่ติได้ในป็ระเทศโดยคนไทยเอง
	 รัฐบาล่ได้กำาหนดนโยบายในการล่งทุนด้านการผู้ลิ่ติ
วััคซ้นภายในป็ระเทศ	3	นโยบายด้วัยกัน	ได้แก่
	 นโยบายที� 1	การร่วัมเป็็นสัมาชิกโครงการเข้่าถึิ่งวััคซ้น
โควัดิ-19	ระดบัโล่ก	หร่อ	COVAX	เพ่�อร่วัมหาร่อแล่ะเจัรจัากบั
นานาชาติิในการต่ิอรองราคาวััคซ้น
	 นโยบายที� 2	การตัิ�งเป้็าเป็็นป็ระเทศผู้้้รับจ้ัางผู้ลิ่ติวััคซ้น	
โดยกระทรวังสัาธิารณสุัข่	 บริษัทสัยามไบโอไซเอนซ์	 จัำากัด	
แล่ะบริษัทแอสัติร้าเซนเนก้า	 จัำากัด	 ร่วัมล่งนามในหนังส่ัอ
แสัดงเจัติจัำานงในการผู้ล่ิติแล่ะจััดสัรรวััคซ้นป้็องกันโควิัด-19	
AZD1222	ท้�พัฒนาโดยมหาวิัทยาลั่ยอ็อกซฟ้อร์ด	โดยม้ข้่อแม้
ว่ัาหากดำาเนินการผู้ลิ่ติวััคซ้น	 จัะต้ิองแบ่งวััคซ้นส่ัวันหนึ�งให้
บุคล่ากรทางการแพทย์แล่ะป็ระชาชนชาวัไทยใช้ให้เพ้ยงพอ	
ก่อนนำาไป็จัำาหน่ายต่ิอไป็
	 นโยบายที� 3	 การล่งทุนให้หน่วัยงานภาครัฐ	 เช่น	
มหาวิัทยาลั่ย	 โดยร่วัมม่อกับภาคธุิรกิจัท้�ม้ศักยภาพในการนำา
นวััติกรรมไป็ต่ิอยอดแล่ะผู้ลิ่ติวััคซ้น	
	 ป็ ัญหาท้�ท ้าทายในการล่งทุนแล่ะการผู้ลิ่ติวััคซ้น
ในป็ระเทศไทย	ค่อปั็จัจุับันยังไม่ม้โรงงานข่นาดใหญ่ท้�สัามารถิ่
รองรับการผู้ลิ่ติจัำานวันมากได้	ทำาให้จัำาเป็็นติ้องหาโรงงาน
ในต่ิางป็ระเทศ	 รวัมถึิ่งต้ิองม้การติรวัจัสัอบคุณภาพในห้อง	
ป็ฏิิบัติิการ	ซึ�งต้ิองใช้งบป็ระมาณมหาศาล่	ข่ณะท้�ภาครัฐไม่สัามารถิ่	
ระดมเงินทุนสันับสันุนครั�งล่ะจัำานวันมากได้	 แนวัทางท้�จัะ	
เป็็นไป็ได้มากท้�สุัด	 ค่อการข่อรับการสันับสันุนจัากนักล่งทุน
ภาคธุิรกิจั	 ซึ�งต้ิองเป็็นบริษัทท้�ไม่แสัวังหาผู้ล่กำาไร	 แล่ะการ
ล่งทุนอย้่บนพ่�นฐานท้�ช่วัยให้การพัฒนาวััคซ้นในป็ระเทศไทย
ป็ระสับควัามสัำาเร็จั บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จำากัด็ ได้็ร่วมการ
ทด็ลองกับศูนย์วิจัยวัคซีึ่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด็ไทย	

พร้อมสัรรหางบป็ระมาณจัากหน่วัยงานสันับสันุนเพ่�อนำามา
ใช้ในการพัฒนาวััคซ้น	อาทิ	สัำานักงานการวิัจััยแห่งชาติิ	 (วัช.)	
สัถิ่าบันวััคซ้นแห่งชาติิ	เงินบริจัาคจัากกองทุนวิัจััยวััคซ้น	แล่ะ
ผู้้้ม้จิัติศรัทธิา	ในการจััดการโรคระบาดท้�ผู่้านมาป็ระเทศไทยม้
จุัดแข็่งค่อระบบสัาธิารณสุัข่	ม้เคร่อข่่ายอาสัาสัมัครสัาธิารณสุัข่
ป็ระจัำาหม่้บ้าน	(อสัม.)	การวิัจััยแล่ะพัฒนาข่องท้มนักวิัจััยไทย
ก็ม้ศักยภาพในระดับโล่ก	 จัากควัามค่บหน้าในการทดล่อง
วััคซ้นป้็องกันโควัิด-19	 จัึงทำาให้มั�นใจัได้ว่ัาหากในอนาคติม้
โรคระบาดเกิดขึ่�นอ้ก	ป็ระเทศไทยพร้อมท้�จัะป็รับตัิวัแล่ะผู้ลิ่ติ
วััคซ้นเพ่�อป้็องกันโรค	 แล่ะวััคซ้นม้ราคาท้�สัามารถิ่เข้่าถึิ่งได้				
ในการท้�จัะก้าวัส่้ัการเป็็นผู้้้นำาในการพัฒนาแล่ะผู้ลิ่ติวััคซ้น	
เงินทุนเพ้ยงอย่างเด้ยวัคงไม่พอ	 ทุกฝุ่่ายต้ิองช่วัยกันระดมองค์
ควัามร้้เทคโนโล่ยท้างการแพทย์	ช่วัยกันหาพันธิมิติรเพ่�อเสัริม
ศักยภาพในการผู้ลิ่ติให้ครบวังจัร	รวัดเร็วั	แล่ะม้ป็ระสิัทธิิภาพ
ท้�สุัด	 ยิ�งในสัังคมท้�ก้าวัเข้่าส่้ัโล่กข่องการด้แล่สุัข่ภาพถ้ิ่วันหน้า	
(Universal	 Health)	 หากป็ระเทศไทยสัามารถิ่พลิ่กจัากการ
เป็็นเพ้ยงผู้้้ซ่�อมาเป็็นผู้้้ผู้ลิ่ติ	 จัะทำาให้สัถิ่านภาพทางเศรษฐกิจั
แล่ะสัังคมข่องไทยมั�นคงแล่ะยั�งย่นอย่างแน่นอน
	 การเสัวันาครั�งน้�	 ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง 
ด็ร.สุธีิรา เตชคุณวุฒิ	ในฐานะอาจัารย์คณะเภสััชศาสัติร์	แล่ะ
ม้ติำาแหน่ง	CEO	and	Co-Founder	บริษัท	ใบยา	ไฟ้โติฟ้าร์ม	
จัำากัด	กล่่าวัถึิ่งการผู้ลิ่ติวััคซ้นโควิัด-19	โดยใช้เทคโนโล่ย้
plant-based	 ค่อการใช้ใบยาส้ับสัายพันธ์ุิออสัเติรเล้่ยเป็็นตัิวั
ผู้ลิ่ติโป็รต้ิน	ซึ�งโป็รต้ินก็ค่อชิ�นส่ัวันข่องไวัรัสัโควัดิ-19	ในการนำา
มากระตุ้ินภ้มิคุ้มกัน	ทำาการทดสัอบในสััติว์ัทดล่องเร้ยบร้อยแล้่วั	
แล่ะกระบวันการต่ิาง	 ๆ	 ได้ดำาเนินการในป็ระเทศไทยทั�งหมด	
ช่วังเด่อนม้นาคม-มิถุิ่นายน	2564	จัะทำาการผู้ลิ่ติเพ่�อทดสัอบ
ในมนุษย์ต่ิอไป็	โดยบริษัทใบยา	ไฟ้โติฟ้าร์ม	จัำากัด	ม้ควัามคาดหวััง
ท้�จัะสัร้างป็ระวััติิศาสัติร์ในการผู้ลิ่ติวััคซ้นได้เองตัิ�งแติ่ติ้นนำ�า
ในป็ระเทศไทย	หากม้การระบาดข่องโรคอุบัติิใหม่เกิดขึ่�นอ้ก
ก็สัามารถิ่ท้�จัะใช้แพล่ติฟ้อร์มหร่อเทคโนโล่ยก้ารผู้ลิ่ติน้�นำาไป็ทำา
เป็็นยาหร่อวััคซ้นเพ่�อการรักษาแล่ะป็อ้งกันโรคให้แก่ป็ระชาชน
คนไทยได้	
	 แล่ะท่านสุัดท้าย	ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีิระพงษ์ 
ตัณฑ์วิเชียร	 ได้กล่่าวัถึิ่งควัามหวัังในการหยุดโรคระบาดแล่ะ
การนำาวััคซ้นมาใช้เม่�อม้การระบาดข่องโรค	ซึ�งมนุษย์ได้
เร้ยนร้้จัากการระบาดข่องไข้่หวััดใหญ่สัเป็น	เม่�อ	100	ปี็ท้�แล้่วั
ในการปิ็ดเม่อง	ปิ็ดป็ระเทศ	การรักษาสุัข่อนามัยเพ่�อให้ป็ล่อดภัย
จัากโรค	 ต่ิอมาก็ค่อควัามหวัังจัากวััคซ้นท้�จัะช่วัยให้โรคหมด
ไป็	 ในป็ระวััติิศาสัติร์ข่องมนุษย์นั�นใช้เวัล่าในการทดล่องแล่ะ
ผู้ลิ่ติวััคซ้นหล่ายปี็	แล่ะยงัใช้เวัล่าอ้กระยะหนึ�งหลั่งจัากการฉ้ด
วััคซ้น	 กว่ัาท้�โรคจัะหยุดการระบาด	 ในการฉ้ดวััคซ้นโควิัด-19	
ให้ม้ป็ระสิัทธิิภาพ	นอกจัากจัะติ้องคำานึงถึิ่งจัำานวันป็ระชากร
ข่องแติ่ล่ะป็ระเทศท้�ติ ้องได ้รับวััคซ้นมากกวั่าร ้อยล่ะ	60
ยังติ ้องวัางแผู้นในเร่�องข่องการข่นสั่งวััคซ้นจัำานวันมาก	
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	 หลั่กการทำางานข่องวััคซ้น	 ค่อ	กระตุ้ินให้ร่างกายสัร้าง
ภ้มิคุ้มกัน	นั�นค่อแม้จัะฉ้ดวััคซ้นแล้่วัก็ยังสัามารถิ่ติิดเช่�อได้	แต่ิ
ร่างกายจัะม้ภ้มิคุ้มกันต่ิอส้้ักับไวัรัสั	 ทำาให้โอกาสัเส้ัยช้วิัติติำ�า	
สัำาหรับชนิดข่องวััคซ้นโควิัด-19	 ม้หล่ายชนิด ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ	หัวัหนา้ศ้นยเ์ช้�ยวัชาญเฉพาะทางดา้น
ไวัรัสัวิัทยาคลิ่นิก	คณะแพทยศาสัติร์	จุัฬาล่งกรณ์มหาวิัทยาลั่ย	
ได้ให้ควัามเข้่าใจัเก้�ยวักับชนิดข่องวััคซ้นทางผู่้านช่องทางต่ิาง	ๆ 	
โดยวััคซ้นท้�ผู่้านการทดล่องม้	3	กลุ่่ม	ค่อ
	 1. mRNA วัคซีึ่น	เช่น	วััคซ้นข่องบริษัทไฟ้เซอร์	บริษัท
โมเดอร์นา	 วััคซ้นชนิดน้�เป็็น	mRNA	 ท้�ถ้ิ่กห่อหุ้มด้วัย	 lipid	
nanoparticle	 เม่�อฉ้ดเข้่าไป็ท้�กล้่ามเน่�อ	 particle	 จัะเข้่าส่้ั
เซล่ล์่กล้่ามเน่�อ	mRNA	จัะถ้ิ่กถิ่อดออกใน	 cytoplasm	หร่อ
ข่องเหล่วัในเซล่ล์่	แล้่วั	mRNA	จัะเข้่าส่้ัไรโบโซม	ทำาการสัร้าง
โป็รต้ินติามร้ป็แบบท้�กำาหนด	messenger	 RNA	 แล่ะส่ังผู่้าน
ออกทาง	golgi	ออกส่้ันอกเซล่ล์่	โป็รต้ินท้�สัร้างออกมาจัะเป็็น
แอนติิเจันไป็กระตุ้ินร่างกายสัร้างแอนติิบอด้ท้�เป็็นภ้มิต้ิานทาน
ต่ิอโรคโควิัด-19		
	 ข้อดี็	 ทำาได้ง่ายแล่ะม้ป็ริมาณมากอย่างรวัดเร็วั	 เพราะ
ทำาในโรงงาน	กระตุ้ินภ้มิต้ิานทานได้ส้ัง
	 ข้อเสีย	 RNA	 สัล่ายตัิวัได้ง่าย	 ต้ิองเก็บท้�อุณหภ้มิติำ�า					
มาก	 ๆ	 แล่ะวััคซ้นชนิดน้�เพิ�งนำามาใช้จัริงในมนุษย์ครั�งแรก	
อาการข่้างเค้ยงหลั่งฉ้ดพบได้บ่อย	 ผู้ล่ระยะยาวัติ้องรอการ
ศึกษาต่ิอไป็	
	 2. ไวรัส vector	เช่น	วััคซ้นข่องบริษัทแอสัติร้าเซนเนก้า	
แล่ะวััคซ้น	Sputnik	V	จัากสัถิ่าบันวิัจััยข่องรัสัเซ้ย	วััคซ้นชนิดน้�
ใช้วิัธ้ิการเอาสัารพันธุิกรรมข่องไวัรัสั	ใส่ัเข้่าไป็ในไวัรัสัท้�จัะเป็็น
เวักเติอร	์หร่อตัิวัฝุ่าก	เพ่�อให้ไวัรัสั	vector	สัง่สัารพนัธุิกรรมข่อง
โควิัด-19	 เข้่าไป็ในเซล่ล์่มนุษย์	 เม่�อเข้่าไป็แล้่วัไวัรัสัจัะถิ่อดร้ป็

การฉ้ดวััคซ้นจัำานวันมากในเวัล่าอันรวัดเร็วั	อุณหภ้มิการเก็บรักษา
ควัามป็ล่อดภัยต่ิาง	ๆ	โดยเฉพาะวััคซ้นใหม่ท้�เพิ�งนำามาใช้ในมนุษย์จัะม้ปั็ญหา
ค่อนข้่างมาก	การล่ำาดับกลุ่่มควัามต้ิองการวััคซ้น	เร่งด่วันก็สัำาคัญ	ผู้้้ท้�ม้ควัามเส้ั�ยง
ควัรได้รับการฉ้ดวััคซ้นโควิัด-19	ก่อน	ดังนั�นการฉ้ดวััคซ้นโควิัด-19	จึังไม่ใช่
เร่�องง่าย	รัฐบาล่ควัรม้การให้ควัามร้ ้ควัามเข่้าใจัป็ระชาชนก่อนให้วััคซ้น
อาจัม้การจััดทำาแอป็พลิ่เคชันเก้�ยวักับวััคซ้นโควิัด-19	 โดยเฉพาะ	 แล่ะต้ิองม้
ระบบท้�คอยรองรับหร่อการแก้ไข่ป็ัญหาติ่าง	ๆ 	ท้�อาจัเกิดขึ่�นหร่อสัร้างควัาม
เส้ัยหายได้ในอนาคติ
	 การใช้วััคซ้นโควัิด-19	 เป็็นการอนุมัติิให้ใช้ในภาวัะฉุกเฉิน	 ซึ�งการใช้
วััคซ้นจัะติ้องม้การติิดติามแล่ะเก็บข่้อม้ล่อย่างล่ะเอ้ยดถึิ่งผู้ล่ข่้างเค้ยงท้�จัะ
เกิดขึ่�นอย่างน้อย	6	เด่อน	แติ่เท่าท้�ม้ผู้้้ฉ้ดไป็แล่้วัทั�วัโล่กยังนับวั่าเป็็นการ
เกิดผู้ล่ข้่างเค้ยงในระดับทั�วัไป็ข่องการฉ้ดวััคซ้น	 ถ่ิ่อว่ัายังป็ล่อดภัย	 การฉ้ด
วััคซ้นโควิัด-19	เป็็นการนำามาใช้เพ่�อล่ดควัามรุนแรงในการติิดเช่�อ	ล่ดจัำานวัน
ผู้้้ป่็วัย	แล่ะช่วัยล่ดภาระการรักษาพยาบาล่	

ทำาค์วัามร้๊จัำกชนิดข่องวััค์ซีีนโค์วิัด-19ทำาค์วัามร้๊จัำกชนิดข่องวััค์ซีีนโค์วิัด-19
พันธุิกรรมท้�ส่ังเข้่าไป็	จัะต้ิองเข้่าไป็ในนิวัเคล้่ยสัข่องเซล่ล์่	เพ่�อ
ล่อกแบบ	แล่ะเป็ล้่�ยนให้เป็็น	mRNA	ส่ังออกมา	แล้่วัส่ัวันข่อง	
mRNA	จัะไป็ท้�ไรโบโซมเพ่�อทำาการสัร้างโป็รต้ิน	ติามร้ป็แบบท้�
กำาหนดไว้ั	ค่อ	spike	โป็รต้ิน	ส่ังผู่้านออกมาทาง	golgi	ออกนอก
เซล่ล์่เช่นเด้ยวักับ	mRNA	โป็รต้ินท้�ส่ังออกมาจัะทำาหน้าท้�เป็็น
แอนติิเจันกระตุ้ินให้ร่างกายสัร้างแอนติิบอด้ต่ิอเช่�อโควิัด-19
	 ข้อดี็	ผู้ลิ่ติจัำานวันมากได้ง่าย	เพราะทำาจัากโรงงาน	เป็็น	
DNA	จัะม้ควัามคงทนกว่ัา	สัามารถิ่เก็บได้ในอุณหภ้มิ	2-8	องศา
เซสัเซ้ยสั	ม้ราคาถ้ิ่ก	
	 ข้อเสีย	ผู้ล่ระยะยาวัยังคงต้ิองติิดติามต่ิอไป็	
	 3. วัคซีึ่นจากเช่�อตาย	เช่น	วััคซ้นข่องบริษัทซ้โนฟ้าร์ม	
(Sinopharm)	แล่ะซ้โนวััค	ไบโอเทค	(Sinovac	Biotech)	จัาก
ป็ระเทศจ้ัน	วิัธ้ิการผู้ลิ่ติวััคซ้นชนิดน้�ใช้หลั่กการเด้ยวักับวััคซ้น
ท้�ทำามาในอด้ติ	 โดยใช้เช่�อโควิัด-19	 เพาะเล้่�ยงบน	Vero	cell	
เซล่ล์่ชนิดน้�ใช้ทำาวััคซ้นหล่ายชนิดแล่ะใช้กันมานานมาก	อย่าง
เช่นวััคซ้นป้็องกันพิษสุันัข่บ้า	 เม่�อเพาะได้ไวัรัสัจัำานวันมากจัะ
เอามาทำาล่ายฤทธิิ�หร่อฆ่่าเช่�อให้ติาย	แล้่วันำามา	formulation	
ใส่ัสัารกระตุ้ินภ้มิต้ิานทาน	
	 ข้อดี็	 ในเร่�องควัามป็ล่อดภัย	 เป็็นเช่�อท้�ติายแล้่วัจึัง
สัามารถิ่ให้ในคนท้�ม้ภ้มิคุ้มกันบกพร่องได้	เช่�อไม่ไป็เพิ�มจัำานวัน	
การกระตุ้ินภ้มิต้ิานทานจัะได้ระดับติำ�ากว่ัาอ้กสัองวััคซ้นท้�ได้
กล่่าวัมา	
	 ข้อเสีย	การผู้ลิ่ติจัำานวันมากทำาได้ยาก	เพราะเป็็นไวัรัสั
ก่อโรค	 จัะต้ิองเพาะเล้่�ยงในห้องช้วันิรภัยระดับส้ัง	 ม้ต้ินทุนใน
การผู้ลิ่ติส้ัง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรรณ



	 นอกจัากการเพิ�มมาติรการเพ่�อสัร้างควัามเช่�อมั�นให้แก่
ผู้้ ้บริจัาคโล่หิติแล่้วั	ศ้นย์บริการโล่หิติแห่งชาติิ	สัภากาชาดไทย	
ยังกำาหนดมาติรการในการคัดกรองป็ระวััติิสุัข่ภาพผู้้้บริจัาคโล่หิติ		
อย่างรัดกุมติามคำาแนะนำาข่ององค์การอนามัยโล่ก	 โดยข่อให้											
ผู้้้บริจัาคคัดกรองตินเองก่อนเดินทางมาบริจัาคโล่หิติ	เช่น	ม้ไข้่	ไอ	
เจ็ับคอ	นำ�าม้กไหล่	จัม้กไม่ได้กลิ่�น	ลิ่�นไม่รับรสั	เดินทางไป็ยังสัถิ่าน
บันเทิง	 หร่อสัถิ่านท้�แออัด	 แล่ะถ้ิ่าผู้้้บริจัาคโล่หิติอาศัยอย้ใ่นพ่�นท้�	
หร่อเดินทางมาจัากพ่�นท้�เส้ั�ยงท้�ม้การระบาด	สััมผัู้สัใกล่้ชิดกับ

ผู้้้ป็่วัยโควิัด-19	หร่อเป็็นผู้้้ได้รับการวิันิจัฉัยวั่าติิดเช่�อโควิัด-19	
ต้ิองงดบริจัาคโล่หิติชั�วัคราวัอย่างน้อย	28	วััน	หร่อ	4	สััป็ดาห์
สิั�งสัำาคัญท้�ต้ิองข่อควัามร่วัมม่อ	 ค่อ	 ผู้้้บริจัาคจัะต้ิองติอบคำาถิ่าม
เก้�ยวักับสุัข่ภาพตินเองด้วัยควัามเป็็นจัริง	แล่ะหากภายใน	14	วััน	
หลั่งบริจัาคโล่หิติ	หากพบหร่อได้รับการยน่ยันว่ัาติิดเช่�อ	 ผู้้้บริจัาค
โล่หิติควัรแจ้ังให้หน่วัยงานท้�ได้ไป็บริจัาคโล่หิติทราบทันท้	 เพ่�อจัะ
ได้กักกันหร่อเร้ยกค่นส่ัวันป็ระกอบโล่หิติข่องผู้้้บริจัาครายนั�น	 ๆ	
กลั่บมา	แล่ะไม่นำาไป็ใช้รักษาผู้้้ป่็วัย
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บริจาคโลหิิติปลอดภัยบริจาคโลหิิติปลอดภัย
ในสถุานการณ์โค์วิัด-19ในสถุานการณ์โค์วิัด-19
	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด็ของโควิด็ -19	ท้�เกิดขึ่�นตัิ�งแต่ิปี็ท้�ผู่้านมาจันถึิ่งปั็จัจุับัน	กระทบทกุภาคส่ัวัน	
ทั�งการจั้างงาน	การท่องเท้�ยวัแล่ะการบิน	การสั่งออก	การศึกษา	แล่ะด้านสุัข่ภาพ	สั่งผู้ล่ให้เกิดการเป็ล้่�ยนแป็ล่งร้ป็แบบ
การดำาเนินช้วิัติใหม	่กิจักรรมหล่ายอยา่งในช้วัติิป็ระจัำาวัันไมส่ัามารถิ่ใกล่ชิ้ด	รวัมกลุ่่มกันจัำานวันมากได	้เพราะเป็น็หว่ังเร่�องการ
แพร่กระจัายข่องโรค	การบริจัาคโล่หิติก็เช่นเด้ยวักัน	สัร้างควัามวัิติกกังวัล่ติ่อป็ระชาชนเป็็นอย่างมาก	โดยเฉพาะภาพรวัม
การบริจัาคโล่หิติทั�วัป็ระเทศ	ผู้ล่กระทบท้�เกิดขึ่�นอย่างเห็นได้ชัด	ค่อ	ผู้้้บริจัาคโล่หิติล่ดล่ง	50%	หน่วัยเคล่่�อนท้�ยกเลิ่ก	โรงพยาบาล่
เบิกเล่่อดแล่ะไม่สัามารถิ่จั่ายให้กับโรงพยาบาล่ได้	สั่งผู้ล่ให้โรงพยาบาล่ทั�วัป็ระเทศข่าดแคล่นเล่่อด	แล่ะจัำาเป็็นติ้องเล่่�อน
การผู่้าตัิด	เล่่�อนการรักษา	โดยเฉพาะผู้้้ป่็วัยโรคเล่่อดท้�จัำาเป็็นต้ิองได้รับเล่่อดเป็็นป็ระจัำาสัมำ�าเสัมอ
	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด็ไทย	ในฐานะท้�ได้รับมอบหมายจัากรัฐบาล่	ทำาหน้าท้�จััดหาโล่หิติบริจัาค
ให้ม้ป็ริมาณเพ้ยงพอ	ป็ล่อดภัย	แล่ะม้คุณภาพส้ังสุัด	ให้กับโรงพยาบาล่ทั�วัป็ระเทศ	โดยจััดทำามาติรฐานควัามป็ล่อดภัยในหล่ายมิติิ
เพ่�อสัร้างควัามมั�นใจัว่ัาการรับบริจัาคโล่หิติม้ควัามป็ล่อดภัยตัิ�งแต่ิต้ินทาง	ค่อ	ผู้้้บริจัาค	จันถึิ่งป็ล่ายทาง	ค่อ	ผู้้้ป่็วัย	รวัมทั�งผู้้้รับ
บริการอ่�น	ๆ	

มาติรการการเติร้ยมควัามพร้อมด้านสถานท่้�
	 1.	ทำาควัามสัะอาดทุกจุัดสััมผัู้สัร่วัมต่ิาง	ๆ	ภายในอาคาร	ด้วัยนำ�ายาฆ่่าเช่�อ	แล่ะอบ	OZONE	ห้องรับบริจัาคโล่หิติ
	 2.	จััดพ่�นท้�รองรับบริการแต่ิล่ะขั่�นติอน	โดยม้การเว้ันระยะห่างอย่างน้อย	1	เมติร	(Social	Distancing)	
	 3.	จััดวัางแอล่กอฮอล์่เจัล่ทำาควัามสัะอาดม่อทั�วัอาคาร
	 4.	จััดตัิ�งฉากกั�นระหว่ัางเจ้ัาหน้าท้�แล่ะผู้้้บริจัาคโล่หิติทุกจุัดข่องกระบวันการบริจัาคโล่หิติ	ตัิ�งแต่ิจุัดกรอกแบบฟ้อร์ม
														บริจัาคโล่หิติ	จุัดติรวัจัวััดควัามเข้่มข้่นโล่หิติ	ห้องติรวัจัคัดกรองผู้้้บริจัาคโล่หิติ	แล่ะห้องบริจัาคโล่หิติ	
	 5.	จััดเติร้ยมเคร่�องวััดอุณหภ้มิคัดกรองบุคล่ากรแล่ะผู้้้บริจัาคโล่หิติก่อนเข้่าพ่�นท้�อย่างเคร่งครัด

มาติรการการเติร้ยมควัามพร้อมด้านบุคลากร
	 1.	บุคล่ากรท้�ม้บ้านอย้ใ่นพ่�นท้�เส้ั�ยง	ให้กักกันตัิวั	ป็ฏิิบัติิงานท้�บ้าน	
	 2.	จััดรถิ่รับ-ส่ังบุคล่ากร	กรณ้ท้�ไม่ม้รถิ่ส่ัวันตัิวั	เพ่�อหล้่กเล้่�ยงการเดินทางด้วัยข่นส่ังสัาธิารณะ
	 3.	บุคล่ากรทุกคนต้ิองวััดไข้่ก่อนเข้่าพ่�นท้�ป็ฏิิบัติิงานทุกครั�ง	สัวัมหน้ากากอนามัยติล่อดเวัล่า	เว้ันระยะห่างระหว่ัาง
	 				บุคคล่	แล่ะล้่างม่อด้วัยแอล่กอฮอล์่เป็็นป็ระจัำา	
	 4.	บุคล่ากรทุกคนต้ิองไม่ไป็ในพ่�นท้�เส้ั�ยง	หร่อแหล่่งท้�ม้ผู้้้คนจัำานวันมาก
	 5.	บุคล่ากรนำาอาหารจัากบ้าน	หร่อซ่�ออาหารเข้่ามารับป็ระทาน	ไม่ไป็นั�งรับป็ระทานท้�ร้านอาหารหร่อท้�สัาธิารณะ

มาติรการเพิ�มควัามปลอดภัยของโลหิิติบริจาคสำาหิรับใช้รักษาผู้้้ป่วัย



	 มาติรการทั�งหมดครอบคลุ่มทั�งท้�ศ้นย์บริการโล่หิติแห่งชาติิ	 สัภากาชาดไทย	
ภาคบริการโล่หิติแห่งชาติิ	 12	แห่งทั�วัป็ระเทศ	หน่วัยเคล่่�อนท้�	 แล่ะหน่วัยเคล่่�อนท้�
ป็ระจัำาทุกแห่ง	ในภาวัะข่าดแคล่นโล่หติิน้�ข่อใหป้็ระชาชนแล่ะผู้้บ้ริจัาคโล่หิติทุกท่าน
มั�นใจัวั่า	เม่�อมาบริจัาคโล่หิติจัะไม่ม้ควัามเส้ั�ยงในการรับเช่�อ	เราคำานึงถึิ่งผู้้้บริจัาค
แล่ะผู้้้ป่็วัยเป็็นอันดับแรก	ร่วัมบริจัาคโล่หิติฝุ่่าวิักฤติิโควิัด-19	ส่ังต่ิอโล่หิติท้�ป็ล่อดภัย
ให้แก่ผู้้้ป่็วัย	
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คุณสมบัติิผู้้้บริจาคโลหิิติเบ้�องต้ินและการเติร้ยมตัิวั
ก่อนบริจาคโลหิิติ
	 1.	อายุ	17-70	ปี็	(อายุ	17	ปี็	ต้ิองม้หนังส่ัอรับรองจัาก
ผู้้้ป็กครองแล่ะถ้ิ่าบริจัาคสัมำ�าเสัมอต่ิอเน่�องสัามารถิ่บริจัาคได้
จันถึิ่งอายุ	70	ปี็)
	 2.	นำ�าหนัก	45	กิโล่กรัมขึ่�นไป็	
	 3.	นอนหลั่บพักผู่้อนให้เพ้ยงพอ	อย่างน้อย	5	ชั�วัโมง
	 4.	สุัข่ภาพร่างกายด้	ไม่ม้โรคป็ระจัำาตัิวัเร่�อรัง
	 5.	ทานอาหารป็ระจัำาม่�อมาก่อนบริจัาคโล่หิติ	
งดอาหารหวัานจััด	มันจััด

6.	งดส้ับบุหร้�ก่อนแล่ะหลั่งบริจัาคโล่หิติ	1	ชั�วัโมง
7.	งดด่�มเคร่�องด่�มแอล่กอฮอล์่	24	ชั�วัโมง	
8.	ไม่ม้พฤติิกรรมเส้ั�ยงทางเพศ	

สอบถามข้อมูลเพิ�มเติมได้็ที�
ศ้นย์บริการโล่หิติแห่งชาติิ	สัภากาชาดไทย	
โทร.	0	2256	4300	แล่ะ	0	2263	9600-9	ต่ิอ	1760,	1770
อ้เมล่	:	blood@redcross.or.th.
เว็ับไซต์ิ	:	www.blooddonationthai.com

การประเมินค์วัามเส่�ยงการแพร่เช่�อไวัรัส COVID-19
(หากเข้่าเกณฑ์์ข้่อใดข้่อหน่�งให้ งดบริจาคโลหิิติ)



ย้นหิยัด
ให้ค์วัามช่วัยเหล่อ
ด้วัยมนุษยธรรม
ในสถานการณ์โควิด็-19

18 สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม	-	ม้นาคม	2564

	 	 	 	 	 	ในสัถิ่านการณ์การแพร่ระบาดข่องโรคโควิัด-19	
สัภากาชาดไทยไม่เพ้ยงให้การรักษาพยาบาล่	 ทำาการ
ทดล่องวัิจััยแล่ะพัฒนาวััคซ้น	 รณรงค์บริจัาคโล่หิติในช่วัง
วิักฤติเพ่�อช่วัยเหล่่อผู้้้ป็่วัย	 ในด้านข่องการบรรเทาทุกข่์	
แล่ะการป็้องกันควับคุมโรคก็ได้ดำาเนินการอย่างติ่อเน่�อง	
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ	รองผู้้้อำานวัยการสัำานักงานบรรเทาทุกข์่แล่ะ
ป็ระชานามัยพิทักษ์	 สัภากาชาดไทย	 ได้ให้สััมภาษณ์ถึิ่งการช่วัยเหล่่อ
ป็ระชาชนในสัถิ่านการณ์การแพร่ระบาดข่องโรคโควิัด-19	รวัมทั�ง
ในเร่�องข่องภัยพิบัติิท้�มาพร้อม	ๆ	กันว่ัา	
	 ปีที�ผู่้านมาสภากาชาด็ไทยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหล่อในผูู้้ที�
กักกันตนของผูู้้ที�มีความเสี�ยงที�จะติด็โรคโควิด็-19 ที�บ้าน ให้เขา
สามารถที�จะกักกันตนอยู่ที�บ้านได้็เป็นเวลา 14 วัน เพ่�อลด็โอกาสของ
การแพร่เช่�อ	โดยได้ป็ระสัานกับกระทรวังสัาธิารณสุัข่	แล่้วัให้	อสัม.	
ล้่านกว่ัาคน	ระดมออกเคาะป็ระต้ิบ้าน	13	ล้่านหลั่งคาเร่อน	เพ่�อค้นหาผู้้้ท้�
ม้ควัามเส้ั�ยง	แล่ะให้คำาแนะนำาในการกักกันตินท้�บ้าน	แล่ะหากม้ควัาม
ไม่พร้อมในเร่�องอาหารการกิน	ให้	อสัม.	ร้องข่อผู่้านแอป็พลิ่เคชันพ้นภัย
สัภากาชาดไทยจัะส่ังชุดยังช้พ	 ท้�เร้ยกว่ัา	 ชุด็ธิารนำ�าใจกู้ชีวิตฝ่่าวิกฤต   
โควิด็-19	ไป็ช่วัยเหล่่อ	1	ชุด	ติ่อ	1	คน	สัามารถิ่ดำารงช้พได้	14	วััน
โดยได้สั่งควัามช่วัยเหล่่อไป็ทั�งหมดป็ระมาณ	100,000	ชุด	ซึ�งช่วัย
ในการควับคมุโรคโควิัด-19	ได้	ในผู้้้ท้�ป็ระสับควัามเด่อดร้อนรุนแรงจัาก
พิษเศรษฐกิจัในสัถิ่านการณ์โควิัด-19	สัภากาชาดไทยม้ขั่�นติอนการ
คัดกรองผู้่านเหล่่ากาชาดจัังหวััด	สั่งควัามช่วัยเหล่่อไป็มากกวั่า
60,000	ชุด	ในช่วังการระบาดระล่อกแรก
 ในสถานการณ์โควิด็-19 ระลอกใหม่ที�กำาลังแพร่ระบาด็ 
สภากาชาด็ไทยยังคงย่นยันที�จะให้ความช่วยเหล่อ ทั�งในด้็านของ
มนุษยธิรรมแก่ผูู้้ที�ถูกกักกันโรค ผูู้้ที�ประสบความเด่็อด็ร้อนที�ไม่
สามารถช่วยตนเองได้็ รวมไปถ่งความช่วยเหล่อในการระงับควบคุม
การแพร่ระบาด็ของโรคโควิด็-19	
	 ตัิ�งแต่ิการระบาดในระล่อกแรก	กไ็ด้เห็นถึิ่งควัามเส้ั�ยงท้�จัะม้การ
แพร่ระบาดขึ่�นมาอ้กจัากสัาเหตุิข่องแรงงานข้่ามชาติิ	ม้การแพร่ระบาด
ข่องโควัิด-19	 ในอินเด้ยไป็ส่้ัเม้ยนมา	 ซึ�งม้พรมแดนติิดกับไทย	 แล่ะม้
ช่องทางธิรรมชาติิท้�จัะเข้่ามาป็ระเทศไทยได้มากมาย	 แรงงานเม้ยนมา
ท้�อย้ใ่นไทยส่ัวันใหญอ่ย้อ่ยา่งแออัดเพราะติอ้งป็ระหยดัค่าใช้จ่ัาย	ฉะนั�น
โอกาสัท้�จัะแพร่เช่�อเป็็นรังโรคส้ัง	แล่ะยงัม้แรงงานข้่ามชาติิจัำานวันมากท้�
เข้่ามาโดยผิู้ดกฎหมาย	 ไม่ม้สิัทธิิ�ท้�จัะเข้่าถึิ่งบริการรักษาพยาบาล่	 ส่ัวัน
แรงงานข้่ามชาติิอ้กจัำานวันมากท้�ถึิ่งแม้จัะเข้่ามาอย่างถ้ิ่กกฎหมายแต่ิก็
ไม่ม้สิัทธิิ�ป็ระกันสัังคมแล่ะป็ระกันสุัข่ภาพ	 สัภากาชาดไทยได้หาร่อกับ

กระทรวังสัาธิารณสัขุ่	กระทรวังแรงงาน	จัังหวััดต่ิาง	ๆ 	ท้�ม้แรงงานข้่ามชาติิ
จัำานวันมาก	ทั�งหน่วัยงานติ่าง	ๆ	ท้�เก้�ยวัข่้อง	ล่งพ่�นท้�ตัิ�งแติ่ช่วัง
กล่างปี็	2563	อย่างน้อย	8	จัังหวััด	เพ่�อหาช่องทางในการป้็องกันไม่ให้เกิดการ
แพร่ระบาดข่องโควิัดระล่อกใหม่จัากสัาเหตุิแรงงานข้่ามชาติิ
	 นอกจากนี�ยงัได้็ปรับปรุงแอปพลิเคชันพ้นภัยที�ใช้ในการแจ้งภัย	
มาใช้ในการช่วัยป้็องกันการระบาดข่องโรคโควัดิ-19	ในแรงงานข้่ามชาติิ	
โดยแป็ล่เป็็นภาษาเม้ยนมาแล่ะกัมพ้ชา	ให้แรงงานข่้ามชาติิสัามารถิ่
แจ้ังเต่ิอนเหตุิการณ์ผู่้านแอป็พลิ่เคชันได้	เช่น	พบห้องข้่างเค้ยงลั่กล่อบ
เข้่ามาโดยไม่ผู่้านการกักกันโรค	หร่อกำาลั่งม้อาการเริ�มต้ินข่องโควิัด-19	
แต่ิไม่ได้ไป็พบแพทย์	 เม่�อแจ้ังเข้่ามาจัะได้ม้การดำาเนินการสัอบสัวัน
ติิดติามโรคได้ง่ายขึ่�น	ซึ�งได้ดำาเนินการมาตัิ�งแติ่กล่างป็ี	2563	แติ่ยัง
ไม่ค่อยป็ระสับควัามสัำาเร็จั	เน่�องจัากแรงงานข้่ามชาติิยงัม้ควัามกงัวัล่	แล่ะ	
อาจัระแวังว่ัาถ้ิ่าแจ้ังไป็แล้่วัจัะม้การเอาผิู้ดดำาเนินคด้	อาจัเป็็นสัาเหตุิให้
โดนผู้ลั่กดันกลั่บป็ระเทศ	
	 นอกจัากการช่วัยในการควับคุมการแพร่ระบาดแล้่วัสัภากาชาดไทย	
ยังช่วัยเหล่่อกรณ้ท้�แรงงานข่้ามชาติิม้ควัามจัำาเป็็นติ้องกักกันติน	 ไม่ได้
ทำางาน	ได้จััดส่ังชุดธิารนำ�าใจัก้้ช้วิัติ	ฝุ่่าวิักฤติโควิัด-19	ไป็ช่วัยเช่นเด้ยวักับ
คนไทย	โดยไม่แบ่งแยกเช่�อชาติิ	แล่ะยงัดำาเนินโครงการร่วัมกับกระทรวัง
สัาธิารณสุัข่	กระทรวังแรงงาน	กลุ่่ม	NGO	ท้�ด้แล่แรงงานข้่ามชาติิ	(MWG)	
IFRC	ICRC	แล่ะ	UNICEF	จัด็ทำาโครงการที�เกี�ยวกับการให้
ความรู้และเคร่�องม่อในการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผู้้า 800,000 ชิ�น 
แอลกอฮอล์เจล เคร่�องวัด็อุณหภูมิ และส่�อความรู้	 เช่น	 โป็สัเติอร์	
แผู่้นพับ	วิัด้โอคลิ่ป็ต่ิาง	ๆ	เผู้ยแพร่ตัิ�งแต่ิกล่างปี็	2563	แล่ะดำาเนินการ
ติ่อเน่�องมาถึิ่งป็ัจัจุับัน	นอกจัากน้�	ยังร่วัมกับกระทรวังสัาธิารณสุัข่
จััดอบรม	อสัติ.	(อาสัาสัมัครสัาธิารณสุัข่ต่ิางด้าวั)	เพ่�อเป็็นกำาลั่งในการ
ควับคุมโรคโควิัด-19	 แล่ะสัอนให้ใช้แอป็พลิ่เคชันพ้นภัย	 อบรมไป็แล้่วั
ป็ระมาณ	3,000	คน	โดยถ้ิ่าพบว่ัาม้แรงงานข้่ามชาติิท้�อย้ใ่นกลุ่่มเป็ราะบาง
ค่อติกงาน	ไม่ม้รายได้	ม้ผู้้้ส้ังอายุท้�ช่วัยเหล่่อตัิวัเองไม่ได้อย้ ่ในบ้าน
ม้ผู้้้พิการ	หญิงม้ครรภอ์ย้ใ่นบ้าน	หร่อม้ล้่กอ่อน	เด็กเล็่กอย้ใ่นบา้น	อสัติ.	
อสัม.	เจ้ัาหน้าท้�สัาธิารณสุัข่	หร่อผู้้้นำาชุมชนสัามารถิ่แจ้ังข่อควัามช่วัยเหล่่อ
ไป็ยังสัภากาชาดไทยได้	เราได้จััดสั่งชุดธิารนำ�าใจัก้้ช้วิัติ	ฝุ่่าวิักฤติ
โควิัด-19	ไป็มอบให้แล้่วัเก่อบ	30,000	ครอบครัวั	 ซึ�งได้ดำาเนินการมา
ตัิ�งแต่ิปี็	2563
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	 กิจักรรมทั�งหมดเหล่่าน้�ยังคงดำาเนินต่ิอไป็แล่ะเข้่มข้่นยิ�งขึ่�น	
โดยเฉพาะเร่�องข่องแอป็พลิ่เคชันพ้นภัย	 ให้	 อสัติ.	 อสัม.	 เจ้ัาหน้าท้�
สัาธิารณสุัข่	เป็็นห้เป็็นติากันเอง	แล่้วัแจั้งผู้่านแอป็พลิ่เคชันวั่าใครม้
ควัามเส้ั�ยงท้�จัะแพร่เช่�อโควิัด-19	บ้าง	วััติถุิ่ป็ระสังค์ก็เพ่�อจัะสัามารถิ่
ได้รับข้่อม้ล่แล่ะควับคุมโรคในกลุ่่มแรงงานข้่ามชาติิได้ทันเวัล่า
	 อย่างท้�ทราบว่ัาการระบาดระล่อกใหม่เริ�มต้ินจัากแรงงานข้่ามชาติิ	
แล่ะไม่ใช่วั่าเพิ�งเริ�มแล่้วัเรามาเห็น	แติ่เน่�องจัากข่าดระบบแจั้งเหตุิ
แจั้งโรคท้�ม้ป็ระสิัทธิิภาพ	มันจึังสัะสัมมาเป็็นแรมเด่อน	เม่�อติรวัจัโรค
ก็พบวั่าเป็็นหลั่กพันในการติิดเช่�อ	ยังไม่ร้้วั่าจัะม้จุัดอ่�นอ้กหร่อไม่	เราก็
ติ้องมุ่งเน้นเหตุิการณ์ท้�จัะล่งไป็ด้แล่	ทำาอย่างไรให้แรงงานข่้ามชาติิ
เกิดควัามไว้ัใจั	เม่�อม้อาการจัะได้ร้บมาพบบุคล่ากรสัาธิารณสุัข่	หร่อเม่�อพบ
ผู้้้ท้�สังสััยก็ติ้องแจั้ง	ติรงน้�ติ้องร้บดำาเนินการเพราะวั่าแรงงานข่้ามชาติิ
ในป็ระเทศไทยม้จัำานวันหล่ายล่้านคน	แล่ะม้จัำานวันหลั่กล่้านท้�ไม่อย้่
ในฐานข้่อม้ล่	ค่อเข้่ามาโดยผิู้ดกฎหมาย	การนำากระบวันการบังคับใช้กฎหมาย
ไป็ควับคุมโรคอย่างเด้ยวัคงไม่ได้	ต้ิองให้ได้ใจัเข่าด้วัย	ในการท้�จัะให้เข่า
ให้ควัามร่วัมม่อ	ไม่หล่บหน้	เพราะจัะทำาให้สัถิ่านการณ์รุนแรงขึ่�น
ตรงนี�ก็สอด็คล้องกับพันธิภิจของสภากาชาด็ไทยที�ให้ความช่วยเหล่อ
ด้็านมนุษยธิรรมแก่ผูู้้เปราะบาง ผูู้้ด้็อยโอกาสทุกคน ไม่เล่อกสัญชาติ 
เช่�อชาติ ความอคติ หร่อความเช่�อทางการเม่อง ถ่อว่าเป็นมนุษย์
เช่นเดี็ยวกัน

	 ในสัถิ่านการณ์การแพร่ระบาดข่องโควิัดระล่อกใหม่	ถึิ่งแม้คนไทยจัะ
ผู้่านบทเร้ยนบทแรกมาเม่�อป็ีท้�แล่้วั	ได้ซ้อม	ได้รับม่อกับเหตุิการณ์
มาแล้่วัระล่อกหนึ�ง	แต่ิอย่างไรก็ติามระล่อกใหม่น้�ยอดจัำานวันผู้้ติ้ิดเช่�อม้
แนวัโนม้ส้ังกวัา่เดิม	ควัามบอบชำ�ายงัไม่ทันฟ้้�นตัิวัด้	ทุกคนเด่อดรอ้นแล่ะ
ม้ควัามกังวัล่ในอนาคติ	ถ้ิ่ามองย้อนกลั่บไป็	เราได้ผู่้านระล่อกแรกมาก็ด้วัย
ควัามร่วัมม่อร่วัมใจัข่องทุกคนท้�ร่วัมกันฝุ่่าฟ้ันมาได้	ระล่อกน้�ถึิ่งแม้
จัะหนักหนาแค่ไหน	ด้วัยควัามท้�เราม้บทเร้ยนแล้่วั	การติอบสันองต่ิาง	ๆ
ไม่ต้ิองคล่ำาหาคำาติอบจัากควัามไม่ร้้	 ไม่ใช่เริ�มต้ินจัากศ้นย์	 แล้่วัก็ยังม้
ควัามหวัังในเร่�องข่องวััคซ้นใกล่้เข่้ามา	แล่ะสิั�งท้�ยังคงอย้ ่เสัมอติ้น
เสัมอป็ล่ายในสัังคมไทย	ค่อนำ�าใจัท้�เราม้ต่ิอกัน	ควัามช่วัยเหล่่อข่องผู้้้ท้�
เด่อดร้อนน้อยกว่ัาแบ่งปั็นให้ผู้้้ท้�เด่อดร้อนมากกว่ัา	สิั�งน้�จัะทำาให้สัังคม
ข่องเราอย้ร่อดไป็ได้อย่างแน่นอน
	 อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามัวรอความหวังจากวัคซีึ่นอย่างเดี็ยว
คงไม่ทันการณ์ กว่าจะได้็รับวัคซีึ่นจำานวนเพียงพอทั�งประเทศคงต้องใช้
ระยะเวลาหลายเด่็อน ในระหว่างนี�ทุกคนยังต้องดู็แลตนเอง ไม่ใช่แค่
รับผิู้ด็ชอบตัวเองแต่เป็นการรับผิู้ด็ชอบต่อคนรอบข้าง ต่อสังคมด้็วย 
ทั�งในเร่�องของการสวมหน้ากากป้องกันการแพร่ของเช่�อ การล้างม่อ
ทำาความสะอาด็บ่อย ๆ การรักษาระยะห่าง และมาตรการอ่�น ๆ ตามที�
หนว่ยงานรัฐได็ร้ะบุ จะชว่ยทำาใหเ้ราฝ่า่ฟนัวิกฤตไปด็ว้ยกันได็ ้กำาลั่งใจั
เป็็นเร่�องสัำาคัญท้�สุัดในสัภาพภัยท้�เกิดจัากโรคระบาด	เป็็นไป็ไม่ได้ท้�จัะ
ม้ใครคนใดคนหนึ�งหร่อกลุ่่มใดกลุ่่มหนึ�งรอดพ้นจัากภัยไป็ได้	ถ้ิ่าจัะรอด
ผู้่านวิักฤติติ้องรอดไป็ด้วัยกันทั�งหมด	ติ้องช่วัยเหล่่อป็ระคองกันไป็
ฝุ่่าวิักฤติน้�ไป็ด้วัยกัน	สัำาหรับผู้้้ท้�ม้หน้าท้�ต่ิอส้้ักับโรคโควิัด-19	เจ้ัาหน้าท้�
ทั�งภาครัฐ	 เอกชน	 แล่ะสัภากาชาดไทยเองซึ�งม้พันธิกิจัโดยติรง	 อย่้ใน

กลุ่่มท้�ม้ควัามเส้ั�ยงมากกว่ัาคนทั�วัไป็ในการรับเช่�อ	 เส้ั�ยงกับสุัข่ภาพข่อง
ตินเองแล่ะครอบครัวั	เป็็นควัามเส้ัยสัล่ะท้�ทุกคนทำาด้วัยใจัท้�จัะช่วัยให้
สัังคมแล่ะเพ่�อนมนุษย์อย้ร่อดไป็ได้	ข่อส่ังกำาลั่งใจัไป็ถึิ่งทุกท่าน	ให้ทุกท่าน
ระมัดระวัังตัิวั	ทำาคุณควัามด้ครั�งน้�อย่างม้สัติิ	ด้แล่ตินเองให้ม้สุัข่ภาพ
แข็่งแรง	รอดพ้นจัากการติิดเช่�อโควัดิ-19	เพ่�อจัะได้ช่วัยคน	ช่วัยสัังคมแล่ะ	
ป็ระเทศชาติิได้เต็ิมควัามสัามารถิ่
 อีกหน่�งเร่�องค่อภัยธิรรมชาตทีิ�ยังคงเกิด็ข่�นพร้อม ๆ กับภัยของ   
โควิด็-19 เช่น อุทกภัยในภาคใต้ สภากาชาด็ไทยก็ยังคงด็ำาเนินไปอย่างเต็มที�
เช่นเดี็ยวกัน โด็ยปีนี�มีเคร่�องม่อที�เป็นประโยชน์มาก ค่อ แอปพลิเคชัน 
พ้นภัย	ท้�สัภากาชาดไทยร่วัมกับหน่วัยงานท้�เก้�ยวัข้่องได้พัฒนาขึ่�น	เพ่�อ
ให้ผู้้้ป็ระสับภัยสัามารถิ่แจ้ังเหติุผู่้านม่อถ่ิ่อด้วัยการโหล่ดแอป็พล่ิเคชัน
พ้นภัย	สัามารถิ่แจ้ังเหตุิแล่ะร้องข่อควัามช่วัยเหล่่อได้ด้วัย	ในการร้องข่อ
ควัามช่วัยเหล่่อได้ม้การบ้รณาการทุกภาคส่ัวัน	 ตัิ�งแต่ิระดับผู้้้ใหญ่บ้าน	
เม่�อผู้้ ้ป็ระสับภัยร ้องข่อก็จัะสั่งสััญญาณเต่ิอนไป็ท้�ผู้้ ้ใหญ่บ ้านใน
เข่ติรับผิู้ดชอบนั�น	ติามพิกัด	GPS	ข่องม่อถ่ิ่อ	ผู้้้ใหญ่บ้านก็จัะคัดกรอง	ถ้ิ่าพบ
วั่าจัริงก็ร้องข่อไป็ยัง	อบติ.	ผู้่านแอป็พลิ่เคชันพ้นภัย	เม่�อ	อบติ.	
ติรวัจัสัอบแล้่วั	ถ้ิ่าช่วัยไม่ไหวั	ไม่ม้ทรัพยากร	กก็ดคำาร้องข่อผู่้านแอป็พล่เิคชัน
พ้นภัยไป็ยังอำาเภอ	หากทางอำาเภอช่วัยไม่ได้	ก็ร้องไป็ท้�จัังหวััด	จัังหวััด
ก็กระจัายไป็ว่ัาม้หน่วัยงานท้�เก้�ยวัข้่องใดสัามารถิ่ช่วัยเหล่่อได้บ้าง	ไม่ว่ัา
จัะเป็็นกรมป้็องกันแล่ะบรรเทาสัาธิารณภัย	กระทรวังการพัฒนาสัังคม
แล่ะควัามมั�นคงข่องมนษุย	์หร่อองคก์รป็กครองสัว่ันทอ้งถิิ่�น	ถ้ิ่าติรงไหน
ยังข่าดหร่อเกินกำาลั่ง	สัภากาชาดไทยก็เข้่าไป็เติิมเต็ิม
	 เม่�อได้รับการร้องข่อ	สัภากาชาดไทยก็จัะจััดส่ังข้่าวัข่อง	ชุดยงัช้พ	
ไป็ช่วัยเหล่่อผู้้้ป็ระสับภัยได้ภายในเวัล่า	24	ชั�วัโมง	นับจัากได้รับการ
ร้องข่อจัากจัังหวััด	ยกเว้ัน	3	จัังหวััดชายแดนภาคใติ	้เน่�องจัากไม่สัะดวัก
ในการข่นส่ังเวัล่ากล่างค่น	ท้�ผู่้านมาได้ส่ังควัามช่วัยเหล่่อไป็หล่ายหม่�นชุด
ให้กับหล่ายหม่�นครอบครัวัท้�ป็ระสับภัยติ่าง	ๆ	แล่ะยังดำาเนินไป็อย่าง
เข้่มข้่น	พยามให้เร็วัท้�สุัด	 ทันเวัล่าท้�สุัด	ล่ดควัามซำ�าซ้อน	ล่ดควัามไม่ทั�วัถึิ่ง	
นอกจัากน้�	 ผู้้้ป็ระสับภัยยังติิดติามคำาร้องข่องตินเองได้ด้วัย	 สัามารถิ่
ติรวัจัสัอบได้ว่ัาข่องท้�สัภากาชาดไทยกำาลั่งไป็ส่ังจัะมาถึิ่งหม่้บ้านตินเอง
เม่�อไหร่	ช่วัยให้ผู้้้ป็ระสับภัยม้ควัามหวัังแล่ะวัางแผู้นในการรับม่อกับภัย
ท้�เกิดขึ่�นได้ด้ยิ�งขึ่�น	 ในเหตุิการณ์นำ�าท่วัมท้�จัังหวััดนครราชส้ัมาก็ได้ช่วัย
ไป็หล่ายหม่�นชุด	เส้ัยงติอบรับด้มากโดยเฉพาะในกลุ่่มผู้้้ใหญ่บ้าน	อบติ.	
หร่ออำาเภอท้�เพิ�งเคยทดล่องใช้แอป็พลิ่เคชันพ้นภัย	 ได้รับควัามรวัดเร็วั
ขึ่�นมาก	หวังว่าแอปพลิเคชันพ้นภัยจะเป็นที�รู้จักแพร่หลายมากยิ�งข่�น
เพ่�อการช่วยเหล่อผูู้้ประสบภัยของประเทศไทย	 แอป็พลิ่เคชันพ้นภัย
ไม่ใช่ข่องกาชาด	แต่ิเป็็นควัามร่วัมม่อหล่ายหน่วัยงาน	แล่ะไม่ใช่เป็็นแค่
แอป็พลิ่เคชัน	แต่ิเป็็นกระบวันการทำางานท้�บ้รณาการร่วัมกัน	ซึ�งม้การ
เร้ยงล่ำาดับกระบวันการทำางาน	ม้การป็ระสัานงานกันอย่างใกล้่ชิดครับ

โดย ศศิธร รัตนประวิิตร
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98 ปี98 ปี สถานเสาวัภา สถานเสาวัภา
มุ่งมั�นสร้างสรรค์นวัตกรรมและผู้ลิตภัณฑ์์ เพ่�อประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสาธิารณสุขของประเทศ

 จำุดเริ�มต้นข่องการก่อตั�งสถุานเสาวัภา สภากาชาดไทย ส่บเน่�องจำากเหตุการณ์เม่�อปี 2454

หม่อมเจ้ำาหญิงบันลุศิริสาร ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จำพระเจ้ำาบรมวังศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ 

ถุ๊กสุนัข่บ้ากัด ค์วัามทราบถุ่งพระบาทสมเด็จำพระมงกุฎเกล้าเจำ้าอย๊่หัวั จำึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ให้ส่งไปรักษาท่�เม่องไซี่ง่อน แต่เร่อเดินทะเลประจำำาทางท่�ไปไซี่ง่อนได้ออกเดินทางไปก่อนหน้านั�นไม่ก่�วััน

จึำงได้แต่รักษาอาการตามแบบแพทย์แผู้นไทย ม่อาการแสดงข่องโรค์พิษสุนัข่บ้า และพระอาการกำาเริบ

จำนถุ่งชีพิตักษัย

	 สมเด็็จพระเจ้าบรมวงศ์เธิอ กรมพระยาด็ำารงราชานุภาพ 
เสันาบด้กระทรวังมหาดไทย	ได้นำาควัามขึ่�นกราบบังคมท้ล่
พระกรุณาข่อพระราชทานพระบรมราชานุญาติ	พระบาท
สมเด็็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพ่�อจััดตัิ�งสัถิ่านท้�ดำาเนนิการ
ฉ้ดวััคซ้นป้็องกันโรคกลั่วันำ�า	(โรคพิษสุันัข่บ้า)	ขึ่�นเป็็นแห่งแรก
ในป็ระเทศไทย	 โดยอาศัยเงินอุดหนุนท้�ได้รับพระราชทาน
เป็็นป็ฐมฤกษ์จัากสมเด็็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ส่ัวันหนึ�ง	 กับเงินท้�ป็ระชาชน
ร่วัมใจักันบริจัาคอ้กสั่วันหนึ�ง	รวัมกันแล่้วัเป็็นจัำานวันเงินท้�
เพ้ยงพอแก่การจััดซ่�อเคร่�องม่อเคร่�องใช้ในทางการแพทย์
ยงัข่าดอย้่แต่ิเพ้ยงสัถิ่านท้�สัำาหรับดำาเนินการ	พระบาทสมเด็็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึังพระราชทานพระบรมราชานุญาติ

ให้อาศัยตึิกหล่วัง	ถิ่นนบำารุงเม่อง	เป็็นสัถิ่านท้�ทำาการชั�วัคราวั	พร้อมโป็รดเกล้่าฯ	ให้ย้ายกิจัการทำาพันธ์ุิหนองฝีุ่แล่ะทำาวััคซ้นอ่�น	
จัังหวััดนครป็ฐม	มาดำาเนินการอย้่ด้วัยกัน	โดยข่นานนามสัถิ่านท้�น้�วั่า	“ปาสตุระสภา”	เป็ิดดำาเนินการอย่างเป็็นทางการเม่�อ
วัันท้�	26	เมษายน	2456	สัังกัดกระทรวังมหาดไทย	ในเด่อนสิังหาคม	2460	พระบาทสมเด็็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโป็รดเกล้่าฯ	ให้เป็ล้่�ยนช่�อ	“ปาสตุระสภา”	เป็็น	“สถานปาสเตอร์”	ติามช่�อข่องหลุ่ยส์ั	ป็าสัเติอร์	ชาวัฝุ่รั�งเศสั	
ผู้้้ค้นพบวััคซ้นป้็องกันโรคกลั่วันำ�า	แล่ะทรงพระกรุณาโป็รดเกล้่าฯ	ให้โอนกิจัการสัถิ่านป็าสัเติอร์ให้สัภากาชาดไทยเป็็นผู้้้ดำาเนิน
กิจัการทั�งหมด	โดยใช้สัถิ่านท้�เดิมเป็็นท้�ทำาการต่ิอไป็ชั�วัคราวั
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	 เน่�องในงานพระราชพิธ้ิถิ่วัายพระเพลิ่งพระบรมศพ	
สมเด็็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	เม่�อวัันท้�	24	พฤษภาคม	2463	พระบาทสมเด็็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำานึงถึิ่งพระคุณ้ป็การข่อง
สัมเด็จัพระราชชนน้	 ได้ทรงป็รารถิ่นาใคร่จัะสัร้างสิั�งซึ�งเป็็น
สัาธิารณป็ระโยชน์อันยั�งย่นในป็ระเทศไทย	 เพ่�อเป็็นท้�เชิดช้
พระเก้ยรติิยศสัมเด็จัพระราชชนน้เค้ยงค่้กับโรงพยาบาล่
จุัฬาล่งกรณ์	อันเป็็นสัถิ่านท้�เฉลิ่มพระเก้ยรติิยศสัมเด็จัพระบรม
ชนกาธิิราชอย้่ก่อนแล้่วั	 จึังทรงอุทิศท้�ดินติรงบริเวัณมุมถิ่นน
สันามม้าตัิดกับถิ่นนพระราม	 4	 ซึ�งอย้่ใกล่้กับโรงพยาบาล่
จุัฬาล่งกรณ์	 เน่�อท้�	 46	 ไร่	 3	 งาน	 71	 ติารางวัา	 พร้อมกับ
พระราชทานทรัพย์ส่ัวันพระองค์	จัำานวัน	258,000	บาท	มอบ

ให้สัภากาชาดไทยนำาไป็ใช้อำานวัยการสัร้างอาคารใหญ่ขึ่�น
หลั่งหนึ�งบนท้�ดินดังกล่่าวั	เพ่�อใช้เป็็นท้�ทำาการแห่งใหม่ข่องสัถิ่าน
ป็าสัเติอร์	พระบรมวังศานุวังศ์แล่ะข่้าท้ล่ล่ะอองธุิล้่พระบาท
ทั�งฝุ่่ายหน้าฝุ่่ายในต่ิางได้ทรงบริจัาค	แล่ะบริจัาคเงินโดยเสัด็จั
พระราชกุศล่ได้เงินอ้กจัำานวันหนึ�ง	 เป็็นค่าใช้จ่ัายในการจััดหา
เคร่�องติกแต่ิงอาคารแล่ะอปุ็กรณ์เคร่�องใช้	อาคารน้�เป็็นอาคาร
ทรงยุโรป็ท้�ได้ดัดแป็ล่งสัำาหรับเม่องร้อน	 เป็็นอาคารท้�งดงาม
แล่ะม้คุณค่าทางสัถิ่าปั็ติยกรรม	แล่ะเป็็นอาคารอนุรกัษ์โดยมติิ
ข่องสัมาคมสัถิ่าป็นิกสัยาม	ในพระบรมราช้ป็ถัิ่มภ์

	 สมเด็็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี สภานายิกา
สภากาชาด็ไทย	 ได้ทรงบริจัาคเงินเพ่�อสัร้างตึิกขึ่�นหลั่งหนึ�ง
ทางทิศติะวัันออกเฉ้ยงเหน่อข่องตึิกใหญ่	 ข่นานนามว่ัา	“ต่ก
สภานายิกา”	 เพ่�อให้ใช้เป็็นท้�ทำาพันธ์ุิหนองฝีุ่แล่ะสััติว์ัเล้่�ยง	
สัภากาชาดไทยจึังได้ล่งทุนสัร้างตึิกอ้กหลั่งหนึ�งเป็็นตึิกบริวัาร
ในลั่กษณะเด้ยวักันทางทิศติะวัันติกเฉ้ยงเหน่อ	ค่อ “ต่กราชูทิศ” 
พระบาทสมเด็็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา
โป็รดเกล้่าฯ	พระราชทานสัถิ่านท้�แห่งใหม่น้�ว่ัา	“สถานเสาวภา”	
แล่ะเสัด็จัพระราชดำาเนินทรงป็ระกอบพิธ้ิเป็ ิดเม่�อวัันท้�
7 ธัินวาคม 2465	กจิัการทั�งหมดข่องกองวัทิยาศาสัติรท้์�สัถิ่าน
ป็าสัเติอร์	ถิ่นนบำารุงเม่อง	จึังได้ย้ายมาดำาเนินการอย่างถิ่าวัร
ณ	ท้�แห่งน้�	จันถึิ่งปั็จัจุับัน	รวัมเป็็นระยะเวัล่า	98	ปี็



22 สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม	-	ม้นาคม	2564

1. ด้านการผู้ลิติและประกันคุณภาพผู้ลิติภัณฑ์์
	 ม้ภารกิจัในการผู้ลิ่ติวััคซ้นบ้ซ้จ้ั	 เซรุ่มแก้พิษง้	 รวัมถึิ่ง
เซรุ่มป้็องกันโรคพิษสุันัข่บ้า	 โดยม้เป้็าหมายผู้ลิ่ติให้ได้จัำานวัน
ท้�เพ้ยงพอสัำาหรับใช้ในป็ระเทศ	 แล่ะบางส่ัวันสัำาหรับจัำาหน่าย
ต่ิางป็ระเทศ	 เป็็นโรงงานผู้ลิ่ติช้วัวััติถุิ่ท้�ม้การผู้ลิ่ติตัิ�งแต่ิต้ินนำ�า
จันถึิ่งป็ล่ายนำ�า	ถ่ิ่อเป็็นโรงงานผู้ลิ่ติช้วัวััติถุิ่แห่งแรกใน
ป็ระเทศไทยท้�ได้รับการรับรองมาติรฐานการผู้ลิ่ติท้�ด้	 ปั็จัจุับัน
ข่ยายงานด้านการผู้ลิ่ติโดยดำาเนินการแบ่งบรรจุัวััคซ้น
ป็้องกันโรคพิษสุันัข่บ้า	แล่ะนำ�ายาท้เบอร์ค้ลิ่น	พ้พ้ด้	แล่ะผู้ลิ่ติ
ยากำาพร้าสัำาหรับใช้ในป็ระเทศ

2. ด้านการบริการ
	 ป็ระกอบด้วัย	 งานบริการและวิจัยคลินิก	 ม้คลิินิก
ป้องกันโรคพิิษสุุนัขบ้้า	 ให้บริการติรวัจัแล่ะรักษาผู้้้ถ้ิ่กสััติว์ัท้�
สังสััยว่ัาเป็็นโรคพิษสุันัข่บ้ากัด	 ด้วัยการฉ้ดวััคซ้นแล่ะเซรุ่ม
ป้็องกันโรคพิษสุันัข่บ้า	 บริการฉ้ดวััคซ้นป้็องกันล่่วังหน้า
สัำาหรับผู้้้ม้โอกาสัสััมผัู้สัโรคแล่ะกลุ่่มเส้ั�ยง	 พร้อมให้คำาป็รึกษา
แนะนำาเก้�ยวักับโรคพิษสุันัข่บ้า	 ม้คลิินิกเสุริมภููมิคุ้มกันแลิะ
อายุรศาสุตร์การท่่องเท่่�ยวิ	ให้บริการติรวัจั	ฉ้ดวััคซ้น	แล่ะ
ให้คำาป็รึกษาเก้�ยวักับวััคซ้นชนิดต่ิาง	ๆ 	สัำาหรับป็ระชาชนทั�วัไป็
แล่ะผู้้้เดินทาง	แล่ะม้คลิินิกพิิษจากสัุตว์ิ	 ให้บริการติรวัจัรักษา
ผู้้้ท้�ถ้ิ่กสััติว์ัม้พิษกัด งานชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์	 ติรวัจั
วิันิจัฉัยโรคพิษสุันัข่บ้าจัากซากสััติวั์หร่อในสััติวั์ท้�ยังม้ช้วิัติ	
กักกันสััติวั์ท้�ติ้องสังสััย	บริการฉ้ดวััคซ้นป็้องกันโรคพิษสุันัข่บ้า
ให้แก่สััติวั์เล้่�ยง	ติรวัจัวััดระดับภ้มิคุ ้มกันโรคพิษสุันัข่บ้า
ในกระแสัเล่่อดข่องสััติว์ัเล้่�ยง	 เพ่�อการวิันิจัฉัยหร่อเพ่�อใช้เป็็น
หลั่กฐานอ้างอิงในการนำาสััติว์ัเล้่�ยงเดินทางผู่้านเข้่าออกระหว่ัาง
ป็ระเทศ	สวนงู	ในสัมัยท้�ป็ระเทศไทยยังไม่ม้เซรุ่มเเก้พิษง้	
ดร.เล่โอโป็ล่ด์	โรแบรต์ิ	ชาวัฝุ่รั�งเศสั	ผู้้้อำานวัยการคนแรก	ข่อง
สัถิ่านเสัาวัภา	ได้จััดหาเงินทุนในการสัร้างสัวันง้ขึ่�น	เพ่�อใช้
เป็็นสัถิ่านท้�เล้่�ยงง้พิษ	 ร้ดพิษง้แล่ะนำาไป็ผู้ลิ่ติเซรุ่ม	 สัวันง้	
สัถิ่านเสัาวัภา	จัึงถ้ิ่กก่อตัิ�งขึ่�นเป็็นแห่งแรกข่องเอเช้ย	แล่ะ
แห่งท้�	2	ข่องโล่ก	
	 ป็ัจัจัุบันสัวันง้	 เป็นสถานที�เลี�ยงงูพิษ	 เพ่�อนำาไป็ร้ดพิษ
สัำาหรับผู้ลิ่ติเซรุ่ม	 ได้ม้การข่ยายข่อบข่่ายเพิ�มเติิมในสั่วันข่อง
งานเพาะเล่้�ยงง	้เพ่�อการอนุบาล่แล่ะอนุรกัษ์ชนิดพนัธิุง์ท้้�สัำาคัญ
ข่องป็ระเทศไทย	แล่ะงานด้านคล่นิกิรกัษาง	้ในอนาคติจัะมก้าร
เป็ิดคล่ินิกสััติวั์เล่่�อยคล่าน	 เพ่�อให้บริการติรวัจัรักษาสััติวั์เล่้�ยง
กลุ่่มสััติวั์เล่่�อยคล่าน	 สัวันง้ยังเป็นแหล่งให้ความรู้ที�ถูกต้อง

เกี�ยวกับเร่�องงู พิษงู และวิธีิการปฐมพยาบาลเบ่�องต้น
อย่างถูกวิธีิเม่�อถูกงูกัด็	 ผู่้านร้ป็แบบนิทรรศการ	 การสัาธิิติ	
โครงการอบรมเเล่ะฝึุ่กป็ฏิิบัติิจัับง้	 การจััดการอบรม	 เเล่ะ
กิจักรรมพิเศษต่ิาง	ๆ 	รวัมถึิ่งการไป็บรรยายให้ควัามร้้นอกสัถิ่านท้�	
นอกจัากน้�ยังเป็นแหล่งวิชาการ สถานที�ศ่กษา และวิจัยทาง
วิทยาศาสตรทั์�งทางด็า้นพ่�นฐานและประยกุต์เกี�ยวกับเร่�องงู
และพิษงู จนได้็รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น 
WHO Collaborating Center for Venomous Snake 
Toxicology and Research

การดำาเนินงาน
ข่องสถุานเสาวัภา สภากาชาดไทย
ม่ภารกิจำหลัก 3 ด้าน ได้แก่

3. ด้านการวิัจัย
	 โดยเฉพาะงานวัิจััยด้านพิษง้แล่ะง้พิษ	แล่ะงานวัิจััย
โรคพิษสุันัข่บ้า	 มุ่งเน้นการวิัจััยทางวิัทยาศาสัติร์พ่�นฐานเพ่�อ
องค์ควัามร้้ใหม่ท้�สัามารถิ่นำาไป็ต่ิอยอดในเชิงลึ่ก	 พัฒนาเทคนิค
การติรวัจัวิัเคราะห์ชนิดข่องพิษง้	แล่ะติรวัจัหาระดับภ้มิคุ้มกัน
ต่ิอพิษสุันัข่บ้าให้ม้ควัามถ้ิ่กต้ิอง	แม่นยำา	แล่ะรวัดเร็วั	ป็รับป็รุง
แล่ะพัฒนาวิัธ้ิการผู้ลิ่ติเพ่�อให้ได้ผู้ลิ่ติภัณฑ์์ท้�ม้คุณภาพด้ยิ�งขึ่�น	
พัฒนาการสัร้างสัรรค์นวััติกรรมแล่ะผู้ลิ่ติภัณฑ์์ใหม่	 ๆ	 เพ่�อ
ป็ระโยชน์ต่ิอป็ระชาชนแล่ะระบบสัาธิารณสุัข่ข่องป็ระเทศ	ให้
ควัามร่วัมม่อกับสัถิ่าบันการศึกษาต่ิาง	ๆ 	ทั�งในแล่ะต่ิางป็ระเทศ	
ม้ผู้ล่งานทางวิัชาการได้รับการต้ิพิมพ์ในวัารสัารระดับชาติิแล่ะ
นานาชาติิอย่างติ่อเน่�อง	ม้การพัฒนาผู้ลิ่ติภัณฑ์์ใหม่	ๆ	เช่น
การพัฒนาวิัธ้ิทดสัอบป็ฏิิกิริยาต่ิอเช่�อวััณโรคท้�ผิู้วัหนังแบบใช้
แผู่้นแป็ะ	การป็ระยุกต์ิใช้แผู่้นแป็ะผิู้วัทดสัอบวััณโรคระยะแฝุ่ง
รวัมทั�งการพัฒนาวิัธ้ิทางช้วัโมเล่กุล่	เพ่�อใช้ในการติรวัจัหา
เช่�อไวัรัสัก่อโรคในม้าท้�ใช้ในการผู้ลิ่ติเซรุ่มแก้พิษง้แล่ะเซรุ่ม
ป้็องกันโรคพิษสุันัข่บ้า



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเปดงานกาชาดออนไลน

สนองโอฐสภากาชาดไทย 23
มกราคม	-	ม้นาคม	2564

	 เม่�อวัันท้�	19	ธัินวัาคม	2563	สมเด็็จพระกนิษฐา
ธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุป็นายกิาผู้้้อำานวัยการสัภากาชาดไทย	เสัด็จั
พระราชดำาเนินไป็ยังห้องป็ระชุม	ชั�น	12	อาคารภ้มิสิัริ
มงัคล่านสุัรณ์	โรงพยาบาล่จัฬุาล่งกรณ์	สัภากาชาดไทย	
ทรงเปิด็งานกาชาด็ออนไลน์ ประจำาปี 2563 จัด็ข่�น
ระหว่างวันที� 19-29 ธิันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด็ 
“Connectivity of Giving #ให้ด้็วยใจไร้พรมแด็น” 
โอกาสัน้�	พระราชทานเกย้รติิบตัิรแก่ผู้้้ชนะการป็ระกวัด
ร้านกาชาดออนไล่น์แล่ะผู้้ ้ให้การสันับสันุนการจััด					
งานกาชาด	จัากนั�น	ทรงสัมัผู้สััล่ก้ไอบอล่เปิ็ดงานกาชาด
ออนไล่น์แล่ะเปิ็ดแพรคลุ่มป้็ายนทิรรศการงานกาชาดท้�
สัวันลุ่มพน้ิ	พร้อมทอดพระเนติรการแสัดงโข่น	ชดุ	“การ
ให้ไร้พรมแด็น”	แล่ะกิจักรรมบนแพล่ติฟ้อร์มออนไล่น์	
www.งานกาชาด็.com 

	 ปี็	2564	สัำานักงานจััดหารายได้	สัภากาชาดไทย	
พัฒนาร้ป็แบบการจััดงานกาชาดจัาก	 ONGROUND	
ส่้ั	 ONLINE	 เพ่�อให้สัอดคล้่องกับสัถิ่านการณ์ปั็จัจุับัน	
หล้่กเล้่�ยงแล่ะล่ดการแพร่ระบาดข่องโรคโควิัด-19	โดย
ม้กิจักรรมหล่ากหล่าย	 อาทิ	 การป็ระกวัดออกแบบ
ร้านกาชาดออนไล่น์	 การป็ระกวัดข่วััญใจังานกาชาด
ออนไล่น์	พร้อมรวับรวัมสิันค้าพิเศษจัากหน่วัยงานต่ิาง	ๆ 	
สิันค้าหัติถิ่กรรมพ่�นบ้าน	อาหาร	เคร่�องด่�ม	โดยซ่�อผู่้าน
ระบบ	E-commerce	แล่ะรว่ัมทำาบุญผู่้านการซ่�อสิันค้า
ท้�ระลึ่กงานกาชาดออนไล่น์	 แล่ะการเติิมชุดธิารนำ�าใจั
สัะสัมบุญสัมทบทุนช่วัยกาชาด	นอกจัากน้�	ยังม้กิจักรรม
เช่�อมโยงระหว่ัางการจััดงาน	ONGROUND	ส่้ั	ONLINE	
ด้วัยการสัร้าง	Landmark	จุัดถ่ิ่ายภาพแชร์ในส่ั�อสัังคม
ออนไล่น์	บริเวัณหน้าหอสัมุดป็ระชาชน	สัวันลุ่มพิน้	แล่ะ
ม้รถิ่รับบริจัาคโล่หติิเคล่่�อนท้�ให้บริการติล่อดการจััดงาน



ทรงเปนประธานการประชุมกรรมการอํานวยการ
มูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย

24 สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม	-	ม้นาคม	2564

	 เม่�อวัันท้�	28	ธัินวัาคม	2563 สมเด็็จพระกนิษฐา
ธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรตันราชสดุ็าฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุปนายิกาผูู้้อำานวยการสภากาชาด็ไทย แล่ะ
ประธิานกรรมการอำานวยการมูลนิธิิสงเคราะห์เด็็กของ
สภากาชาด็ไทย	เสัด็จัพระราชดำาเนินไป็ยงัอาคารภ้มิสิัริ	
มังคล่านุสัรณ์	โรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์	สัภากาชาดไทย	
พระราชทานพระราชวัโรกาสัให้	 คณะบุคคล่ต่ิาง	 ๆ	
เฝุ้่าท้ล่ล่ะอองพระบาท	 ท้ล่เกล่้าฯ	 ถิ่วัายข่องท้�ระลึ่ก
แล่ะถิ่วัายเงินเพ่�อสัมทบม้ล่นิธิิสังเคราะห์เด็กข่อง
สัภากาชาดไทย	 โครงการหม่้บ้านเด็กเฉลิ่มพระเก้ยรติิ	
จัังหวััดนครป็ฐม	 แล่ะกองทุนแว่ันติาผู้้้ส้ังวััยในสัมเด็จั
พระเทพรัตินฯ	 พร้อมพระราชทานพระราชวัโรกาสัให้	
รองป็ระธิานกรรมการอำานวัยการม้ล่นิธิิสังเคราะห์เด็ก
ข่องสัภากาชาดไทย	เฝุ้่าท้ล่ล่ะอองพระบาท	ท้ล่เกล้่าฯ	
ถิ่วัายข่องท้�ระลึ่กเน่�องในโอกาสัวัันขึ่�นปี็ใหม่	2564

	 จัากนั�น	 ทรงเป็็นป็ระธิานการป็ระชุมกรรมการ
อำานวัยการม้ล่นธิิิสังเคราะหเ์ด็กข่องสัภากาชาดไทย	ครั�ง
ท้�	 1/2563	 เพ่�อติิดติามผู้ล่การดำาเนินงานต่ิาง	 ๆ	 อาทิ	
การดำาเนินงานข่องหม่้บ้านเด็ก	 ม้ล่นิธิิสังเคราะห์เด็ก
ข่องสัภากาชาดไทย	 จัังหวััดนครป็ฐม	 การดำาเนินงาน
ข่องหม้่บ้านเด็กเฉลิ่มพระเก้ยรติิ	แล่ะศ้นย์การเร้ยนร้้
เศรษฐกิจัพอเพ้ยง	จัังหวััดนครป็ฐม	ผู้ล่การดำาเนินงาน
การให้ควัามช่วัยเหล่่อเด็กกำาพร้าท้�ป็ระสับภัยจัาก
คล่่�นสึันามิในภาคใต้ิ	การดำาเนินงานด้านสัวััสัดิภาพเด็ก	
ปั็จัจุับันม้เด็กกำาพร้าอย้ใ่นควัามอุป็การะตัิ�งแต่ิอายุแรกเกิด
ถึิ่ง	8	 ปี็	 รวัม	50	คน	แล่ะม้เด็กท้�อย้่ในควัามด้แล่ข่อง
ครอบครัวับุญธิรรม	ทั�งชาวัไทยแล่ะชาวัต่ิางชาติิ	ตัิ�งแต่ิ
ปี็	2524	ถึิ่งปั็จัจุับัน	รวัม	633	คน



พระราชทานแจกันดอกไม
ใหแกผูวาราชการจังหวัดและนายกเหลากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

สนองโอฐสภากาชาดไทย 25
มกราคม	-	ม้นาคม	2564

	 เม่�อวัันท้�	 1	 มกราคม	 2564	พระบาทสมเด็็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้                
พลตำารวจตรี ชัยทัต บุญขำา กรมวังผูู้้ใหญ่ประจำา
พระองค์ เชิญแจกันด็อกไม้พร้อมตะกร้าสิ�งของ
พระราชทานเยี�ยม นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายก
เหล่ากาชาด็จังหวัด็สมุทรสาคร ภริยาข่องนายว้ัระศักดิ�	
วิัจิัติร์แสังศร้	ผู้้้วั่าราชการจัังหวััดสัมุทรสัาคร	โดยม้			
นายธีิรพัฒน์ คัชมาตย์	รองผู้้้ว่ัาราชการจัังหวััดสัมทุรสัาคร	
แล่ะนายแพทย์นเรศฤทธิิ� ขัด็ธิะสีมา	 นายแพทย์
สัาธิารณสัุข่จัังหวััดสัมุทรสัาคร	 เป็็นผู้้้แทนรับมอบ	ณ	
โรงพยาบาล่สัมุทรสัาคร	 ในการน้�	 พระบาทสมเด็็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 ม้พระราชกระแสัแสัดงควัามห่วังใยถึิ่ง
ผู้้้วั่าราชการจัังหวััดสัมุทรสัาครแล่ะนายกเหล่่ากาชาด
จัังหวััดสัมุทรสัาคร	แล่ะทรงรับไว้ัเป็็นคนไข้่ในพระบรม
ราชานุเคราะห์	 พร้อมกันน้�ยังม้พระราชกระแสัแสัดง
ควัามห่วังใยแล่ะพระราชทานกำาลั่งใจัแก่บุคล่ากร
ทางการแพทย	์แล่ะเจ้ัาหน้าท้�ผู้้้ป็ฏิิบัติิงานส้้ัภัยโควิัด-19	
ทุกคน	
	 ในวัันเด้ยวักันน้� สมเด็็จพระกนิษฐาธิิราชเจ้า
กรมสมเด็็จพระเทพรตันราชสุด็าฯ สยามบรมราชกมุารี

ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ นายกฤษฎา บุญราช 
ผูู้้อำานวยการสำานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด็ 
สภากาชาด็ไทย เชิญแจกันด็อกไม้พระราชทาน
เยี�ยม นายวีระศักด์็ วิจิตร์แสงศรี	 ผู้้้ว่ัาราชการจัังหวััด
สัมุทรสัาคร	ณ	โรงพยาบาล่ศิริราช	โดยม้	นางสาววรีาพร 
วิจิตร์แสงศรี	บุติรสัาวัเป็็นผู้้้แทนรับมอบ
	 แล่ะเม่�อ วัันท้� 	2	มกราคม	2564		สมเด็็จ
พระกนิษฐาธิิราชเจ้า กรมสมเด็็จพระเทพรัตนราชสุด็าฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าฯ ให้ 
นายกฤษฎา บุญราช ผูู้้อำานวยการสำานักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด็ สภากาชาด็ไทย เชิญแจกันด็อกไม้
พระราชทานเยี�ยม นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่า
กาชาด็จังหวัด็สมุทรสาคร	ณ	โรงพยาบาล่ศิริราช	โดยม้	
บุติรสัาวัเป็็นผู้้้แทนรับมอบ	พร้อมเชิญพระราชกระแสั
แสัดงควัามห่วังใยมาในโอกาสัน้�ด้วัย	 เพ่�อเป็็นข่วััญกำาลั่งใจั
แก่ครอบครัวั	 ซึ�งนายกเหล่่ากาชาดจัังหวััดสัมุทรสัาคร
ได้เข้่ารับการรักษาแล่ะพักรักษาตัิวัท้�ห้องแยกผู้้้ติิดเช่�อ
โควัดิ-19	ตัิ�งแต่ิวัันท้�	31	ธัินวัาคม	2563	ณ	โรงพยาบาล่
สัมุทรสัาคร	 ต่ิอมาได้ย้ายเข้่าพักรักษาตัิวัท้�โรงพยาบาล่
ศิริราช	ตัิ�งแต่ิวัันท้�	1	มกราคม	2564



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

ให นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทานแกสภากาชาดไทย

26 สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม	-	ม้นาคม	2564

	 เม่�อวัันท้�	8	มกราคม	2564	พระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด็เกล้าโปรด็กระหม่อมให้ 
นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทานแก่สภากาชาด็ไทย เน่�องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็็จ
พระเจ้าลูกเธิอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกญัญา	วัันท้�	8	มกราคม	2564	โดยม้	นายแผู้น วรรณเมธิ	ีเล่ข่าธิิการ
สัภากาชาดไทย	 รับมอบเงินพระราชทาน	ณ	 ห้องรับรอง	 ชั�น	 9	 อาคารเทิดพระเก้ยรติิสัมเด็จัพระญาณสัังวัรฯ	
สัภากาชาดไทย



	 คำาว่ัา	 “ขรัว”	 พจันานุกรมฉบับราชบัณฑิ์ติยสัถิ่าน	
พ.ศ.๒๕๔๔	ได้เก็บคำาน้�ไว้ัว่ัา	
	 •	 ขรัว	น.	คำาเร้ยกภิกษุท้�ม้อายุมาก	หร่อบวัชเม่�อแก่	หร่อ
ฆ่ราวัาสัผู้้้เฒ่า	
	 •	 ขรัว	วั.	เร้ยกคนท้�มั�งม้	ว่ัา	เจ้ัาข่รัวั.	
	 •	 ขรัวตา	 น.	 สัามัญชนท้�เป็็นติาข่องพระองค์เจ้ัาท้�เป็็น		
พระราชโอรสัพระราชธิิดา
	 •	 ขรัวยาย	น.	สัามัญชนท้�เป็็นยายข่องพระองค์เจ้ัาท้�เป็็น
พระราชโอรสั	พระราชธิิดา
	 •	 ขรัวนาย	 :	 คำาว่ัา	 นาย	 ในท้�น้�ใช้เร้ยกหญิงท้�นับถ่ิ่อ								
เป็็นแม่	 หร่อญาติิผู้้้ใหญ่	 ล่างท้ใช้ซ้อนว่ัานายแม่ก็ม้	 ล้่กเม้ยน้อย
เร้ยกเม้ยหล่วังเท้ยบเป็็นแม่นายก็ม้	1

สนองโอฐสภากาชาดไทย 27
มกราคม	-	ม้นาคม	2564

ขรััวนายสุุด สุุจรัิตกุุล

โดย	พงษ์ศิริ	สุัวัรรณเสัถ้ิ่ยร

ขรัวนายสุด็ สุจริตกุล

พ.ศ.๒๓๗๘-๒๔๗๒

 ในหนังสืุองานศพิ “ขรัู้ว่นายสุึด	สุึจริู้ต่กุล” 
เรื�อง “สึติ่สัึมปชั่ญญอุัที่เที่สึกถิ่ามรู้รู้คิ	สึมเด็จพรู้ะ
สัึงฆรู้าช่	 วั่ดรู้าช่ปรู้ะดิษฐ์	 ที่รู้งเรู่้ยบูเรู่้ยง	 สึมเด็จ
พรู้ะศรู่้สึว่รู้ินทิี่รู้า	 บูรู้มรู้าช่เที่ว่่	 พรู้ะพันวั่สึสึา
มาตุ่จฉัาเจ�า	 โปรู้ดให้�พิมพ์ปรู้ะที่านในงานศพ			
ขรัู้ว่นายสุึด	สุึจริู้ต่กุล	เมื�อัปีมะเม่ย	พ.ศ.	๒๔๗๓” 
ม่ประวัิติโดยย่อดังน่� :

	 “คุณสุุด สุุจริตกุลิ กำาเนิด ณ วิันเสุาร์ เดือนย่ � ข้ �น ๗ คำ �า 
ปีมะแม ศัปตศก รัชกาลิท่่� ๓ ตรงสุุรทิ่น ท่่� ๒๖ ธันวิาคม พิระพุิท่ธศักราช 
๒๓๗๘ เป็นบุ้ตร่ท่่านหลิวิงอาษาสุำาแดง (แดง) เกิดแต่ภูรรยาน้อย กำาพิร้า
มารดา แต่ยังเป็นท่ารก คุณท้่าวิสุุจริตดำารง (นาก) จ้งเล่ิ�ยงเป็นบุ้ตร่ร่วิมนม
กับ้ท่่านเจ้าพิระยาสิุริรัตนมนตร่ (หงสุ) ซ้ึ่�งได้สุมภูพิในปีมะแมด้วิยกันมาจน
เจริญวัิย ครั�นเมื�อสุมเด็จพิระปิยมาวิด่ ศร่พัิชรินท่รามาตา ได้ไปรับ้ราชการ
ฝ่่ายใน ในพิระบ้าท่สุมเด็จพิระจอมเกลิ้าเจ้าอยู่หัวิประสุูติพิระราชโอรสุ
องค์ใหญ่ คือ พิระเจ้าบ้รมวิงศเธอ พิระองค์เจ้าอุณากรรณ อนันตนรชัย คุณสุุด
ม่ควิามยินด่เข้าไปช่วิยประคับ้ประคองฉัันท์่พ่ิ�เล่ิ�ยงรับ้เสุด็จบ้้างเชิญพิระกลิด
บ้้าง เมื �อข้ �นเฝ่้าท่่ �บ้นพิระท่่ �นั �งตามอย่างธรรมเน่ยมเจ้านายในครั �งนั �น
ครั�นถ้ึงรัชกาลิท่่� ๕ พิระองค์เจ้าอุณากรรณ ท่รงพิระเจริญแล้ิวิเสุด็จออกวัิง 
ยังประทั่บ้อยู่แพิจอดอยู่ท่่�หน้าโรงเร่ยนราชิน่เด่�ยวิน่� คุณสุุดได้ตามเสุด็จออกมา
รับ้ราชการอยูด่ว้ิยจนตลิอดกาลิฯ ครั�นสุมเด็จพิระศร่สุวิรนิทิ่รา บ้รมราชเท่ว่ิ 
พิระพัินวัิสุสุามาตุจฉัาเจ้า ประสูุติพิระบ้รมโอรสุาธิราช เจ้าฟ้้ามหาวิชิรุณหิศ 
สุยามมกุฎราชกุมาร เมื �อปีขาลิ สุัมฤท่ธิศก พิ.ศ.๒๔๒๑ ท่่านม่ควิาม
สุามิภูักดิ�เข้าไปถึวิายอนุบ้าลิรับ้เสุด็จอุ้มชูกำากับ้พิระพิ่�เลิ่ �ยงพิระนมฉัันท่์
พิระญาติผูู้้ใหญ่ ได้รับ้พิระราชท่านเบ่้�ยหวัิดเป็นขรัวิยายในทู่ลิกระหม่อมฟ้้านั�น ๆ 
สืุบ้มา ครั�นเมื�อสุมเด็จกรมพิระสุวัิสุดิวัิดนวิิศิษฎ์ได้รับ้พิระราชท่านวัิงนอก
อยู่ถึนนสุระปทุ่มวิัน สุมเด็จพิระปิยมาวิด่มอบ้ให้คุณสุุดออกไปดูแลิการ
ฝ่่ายในวิัง แลิะได้พิิท่ักษ์รักษาวิังนั �นในเวิลิาเสุด็จออกไปรับ้ราชการท่่ �
ต่างประเท่ศตลิอดจนกลัิบ้คืนพิระนครฯ

1	สัอบถิ่ามจัาก	ผู้.ศ.ป็ระพจัน์	อัศวัวัิรุฬหการ	คณบด้คณะอักษรศาสัติร์	จัุฬาฯ

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต



28 สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม	-	ม้นาคม	2564

 ครั�นเมื�อสิุ�นรัชกาลิท่่� ๕ แล้ิวิ สุมเด็จพิระศร่สุวิรินทิ่ราบ้รมราชเท่ว่ิเสุด็จออกไปปลูิกวัิงท่่�ถึนนสุระปทุ่มวัิน ประทั่บ้ร่วิมอยู่
กับ้พิระราชโอรสุ คือ สุมเด็จเจ้าฟ้้า กรมหลิวิงสุงขลิานครินท่ร เป็นหลิักแหลิ่งแลิ้วิ จ้งโปรดเกลิ้าฯ ให้สุร้างเรือนพิระราชท่าน
คุณสุุด สุุจริตกุลิในท่่�บ้ริเวิณวิังนั�น ท่รงรับ้ไปชุบ้เล่ิ�ยงอุปถัึมภ์ูในยามชรา โดยพิระเมตตาฉัันท่์ญาติสุงเคราะหธรรมให้ท่่านได้
ควิามสุุขตลิอดมาจนถ้ึงอนิจกรรม เมื�อวัินพุิธ ข้�น ๑๕ คำ�า เดือน ๖ ปีมะเสุง เอกศก  ตรงสุุรทิ่น ท่่� ๒๒ พิฤษภูาคม พิระพุิท่ธศักราช 
๒๔๗๒ อายทุ่่านได้ ๙๓ ปี ๕ เดือน จัดว่ิาเป็นผูู้้ม่อายยุนืยิ�งในพิวิกสุุจริตกุลิแต่ก่อนมาฯ ได้พิระราชท่านนำ�าอาบ้ศพิแลิะประกอบ้
โกษราชินิกุลิ เป็นเก่ยรติยศฯ
 ครั�นล่ิวิงมาปีหน้�ง ท่รงพิระกรุณาโปรดเกล้ิาฯ ให้จัดการพิระราชท่านเพิลิิงศพิคุณสุุด สุุจริตกุลิ ท่่�เมรุวัิดเบ้ญจมบ้พิิตร 
สุมเด็จพิระพัินวัิสุสุามาตุจฉัาเจ้า ท่รงเป็นเจ้าภูาพิบ้ำาเพ็ิญพิระราชกุศลิสัุกการศพิ ด้วิยวัิตถุึไท่ยธรรม แลิะบิ้ณฑบ้าตสุามหาบ้
ตามสุมควิรแก่ฐานนิยมแล้ิวิ ขอถึวิายอนุโมท่นาในพิระราชกุศลิคุณูปการน่�

ด้วิยเกล้ิาด้วิยกระหม่อมฯ.”
	 เร่�องเร่อนข่รัวันายสุัดฯ	น้�	ได้ม้โอกาสัค้นในเอกสัารจัดหมายเหตุิสัภากาชาดไทย	ท้�ตึิกมหิดล่วังศานุสัรณ์แล้่วัพบเอกสัาร
ล่ายพระหัติถิ่์สัมเด็จัพระศร้สัวัรินทิราบรมราชเทว้ั	พระพันวััสัสัาอัยยิกาเจั้าฯ	ถึิ่งพระยาดำารงแพทยาคุณ	(ช่�น	พุทธิิแพทย์)	
ผู้้้อำานวัยการโรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์	ซึ�งเป็็นผู้้้ติรวัจังานท้�โรงพยาบาล่สัมเด็จัพระบรมราชเทว้ั	ณ	ศร้ราชา	ซึ�งอย้ใ่นควัามป็กครองข่อง
สัภากาชาด	เม่�อวัันท้�	๒๔	ตุิล่าคม	๒๔๗๓	เร่�อง	ทรงส่ังเงินจัำานวัน	๕,๐๐๐	บาท	ข่องข่รัวันายสุัด	สุัจัริติกุล่	สัำาหรับสัร้างเร่อน
ท้�พักติากอากาศคนท้�เป็็นวััณโรค	ท้�โรงพยาบาล่สัมเด็จัพระบรมราชเทว้ั	ณ	ศร้ราชา	วั่าทรงเห็นวั่าท้�คณะกรรมการเห็นพ้องวั่า
ควัรจัะสัร้างเร่อนทางติะวัันติกเฉ้ยงใต้ินั�น	ทรงเห็นว่ัาควัรจัะสัร้างทางด้านใต้ิจัะด้กว่ัา	เพราะเป็็นทางท้�ม้ล่มอย้เ่สัมอ	สัมเด็จัพระเจ้ัา
บรมวังศ์เธิอ	เจ้ัาฟ้้าบริพัติรสุัขุ่มพันธ์ุิ	กรมพระนครสัวัรรค์วัรพินิติ	อุป็นายกผู้้้อำานวัยการสัภากาชาดสัยาม	เสัด็จัฯ	มาทรงป็ระกอบ
พิธ้ิเปิ็ดเม่�อวัันเสัาร์ท้�	๑๔	พฤษภาคม	๒๔๗๕	2

	 อนึ�ง	เร่อนข่รัวันายสุัด	สุัจัริติกุล่	ท้�โรงพยาบาล่สัมเด็จัพระบรมราชเทว้ั	ณ	ศร้ราชา	สัร้างเป็็นเร่อนไม้	๑	ชั�น	สัร้างขึ่�นโดย
เงินมรดกข่องข่รัวันายสุัด	สุัจัริติกุล่	ใช้เป็็นเร่อนพักผู้้้ป็่วัยโรคเก้�ยวักับป็อดนั�น	ติ่อมาใช้เป็็นท้�พักเจั้าหน้าท้�	แล่ะป็ัจัจุับันได้ร่�อ
ออกแล้่วั	แล่ะป็ล้่กเป็็นบ้านพักแพทย์แทน.

2	หนังส่ัอ	๑๐๐	ปี็	โรงพยาบาล่สัมเด็จัพระบรมราชเทว้ั	ณ	ศร้ราชา

ภาพประกอบ

-	ข่รัวันายสัุด	สัุจัริติกุล่

-	เร่อนข่รัวันายสุัด	สุัจัริติกุล่	ณ	โรงพยาบาล่สัมเด็จัพระบรมราชเทว้ั	ณ	ศร้ราชา

-	หนังส่ัองานศพ	“ข่รัวันายสุัด	สุัจัริติกุล่”	เร่�อง	“สัติิสััมป็ชัญญอุทเทสักถิ่ามรรค	สัมเด็จัพระสัังฆ่ราช

วััดราชป็ระดิษฐ์	ทรงเร้ยบเร้ยง	สัมเด็จัพระศร้สัวัรินทิรา	บรมราชเทว้ั	พระพันวััสัสัามาตุิจัฉาเจ้ัา

โป็รดให้พิมพ์ป็ระทานในงานศพข่รัวันายสุัด	สุัจัริติกุล่	เม่�อปี็มะเม้ย	พ.ศ.	๒๔๗๓”



	 ในการติรวัจัสุัข่ภาพป็ระจัำาปี็	 เราทุกคนคงได้รับ					
การติรวัจัเล่่อดเพ่�อหาค ่าระดับนำ� าติาล่ในเล่่อด
หลั่งอดอาหาร	หร่อท้�เร้ยกว่ัา	Fasting Plasma Glucose 
(FPG)	 กันทุกคนอย้่แล้่วั	 แล่ะหล่ายท่านคงทราบด้วั่า	
ถ้ิ่าค่า	FPG	น้�	ติำ�ากวั่า	100	มก./ดล่.	ก็ให้สับายใจั
ได้เล่ยว่ัาเราอย้ใ่นเกณฑ์์ป็กติิ	ถ่ิ่อว่ัารอดพ้นจัากการเป็็น
โรคเบาหวัาน	แล่ะถ้ิ่าค่า	FPG	น้�	ส้ังกว่ัา	126	มก./ดล่.	
ขึ่�นไป็	 อย่างน้�ก็คงไม่พ้นถ้ิ่กคุณหมอสั่งติรวัจัค่านำ�าติาล่
สัะสัมในเล่่อด	หร่อ	HbA1c	ติ่อ	เพ่�อวิันิจัฉัยวั่าเป็็น
โรคเบาหวัานหร่อไม่

	 แต่ิม้คนจัำานวันหนึ�งท้�ม้ค่า	 FPG	อย้่ระหว่ัาง	 100	 -	
126	มก./ดล่.	 ในกลุ่่มน้�เราจัะเร้ยกว่ัาม้ภาวัะบกพร่องข่อง
นำ�าติาล่ในเล่่อดหลั่งอดอาหาร	 หร่อ	 Impaired	 Fasting	
Glucose	 (IFG)	 นั�นเอง	 คนในกลุ่่มน้�ถึิ่งแม้ว่ัาจัะม้ระดับ
นำ�าติาล่ในเล่่อดท้�ไม่ผิู้ดป็กติิ	แต่ิก็เป็็นกลุ่่มท้�เส้ั�ยงต่ิอการเกดิ
โรคเบาหวัานมากเป็็นพิเศษครับ
	
	 ดังนั�นใครท้�ม้ระดับนำ�าติาล่ในเล่่อดอย้่ระหวั่างน้�จัาก
การติรวัจัสุัข่ภาพป็ระจัำาปี็	ก็ควัรได้รับคำาแนะนำาให้ป้็องกัน
การเกิดโรคเบาหวัาน	โดยการคุมอาหารแล่ะออกกำาลั่งกาย	
รวัมทั�งติ้องให้ควัามสัำาคัญกับการติิดติามวััดระดับนำ�าติาล่
ในเล่่อดทุกปี็ด้วัยครับ	โดยเฉพาะผู้้้ท้�ม้ปั็จัจััยเส้ั�ยง	เช่น	อายุ
มากกว่ัา	 35	 ปี็ขึ่�นไป็	 ม้โรคอ้วันหร่อนำ�าหนักเกิน	 เป็็นโรค
ควัามดันโล่หิติส้ัง	ม้ระดับไติรกล้่เซอไรด์มากกว่ัา	250	มก.	/ดล่.	
หร่อ	HDL		คอเล่สัเติอรอล่		ติำ� ากวั ่ า 	35	มก./ดล่.
ม้โรคหัวัใจัแล่ะหล่อดเล่่อด	 เหล่่าน้�ควัรใส่ัใจัในการติิดติาม										
ค่าระดับนำ�าติาล่ในเล่่อดด้วัยนะครับ
	

	 สัำาหรับการออกกำาลั่งกายท้�เหมาะสัม	 ผู้มได้อธิิบาย
ไป็แล้่วัในฉบับก่อน	ๆ	สัามารถิ่หาอ่านติิดติามได้	ส่ัวันการ
คุมอาหารนั�น	ในโรคเบาหวัานคงจัะข่อเน้นท้�การเล่่อก
รับป็ระทานป็ริมาณนำ�าติาล่ให้เหมาะสัม	ซึ�งหมอพรจิัรา
จัะอธิิบายในหน้าถัิ่ดไป็นะครับ

     ผู้มข่อเน้นว่ัา การจำะค์วับคุ์มระดับนำ�าตาล

ในเล่อดให้ได้ด่นั�น ค์วัรทำาอย่างสมำ�าเสมอ 

โดยไม่เค์รียด ทำาเหม่อนเป็นส่วันหน่�งในชีวัิต

ประจำำาวััน ไม่จำำาเป็นต้องอดอาหารจำนหิวัโหย

แต่ต้องร๊้จัำกเล่อกกินอาหารให้ถุ๊กต้อง โดย

ได้รับสารอาหารค์รบถุ้วัน และไม่เกินพลังงานท่�

ต้องการในแต่ละวัันค์รับ
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เร้ยบเร้ยงโดย	นายแพทย์พรชัย	อนิวัรรติธ้ิระ
แพทย์เวัชศาสัติร์ครอบครัวั	โรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต



บริโภค์นำ�าตาลบริโภค์นำ�าตาล
อย่างไร...?อย่างไร...?

ห่างไกลโรค์ห่างไกลโรค์
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เร้ยบเร้ยงโดย	/	แพทย์หญิงพรจิัรา	ศุภราศร้เร้ยบเร้ยงโดย	/	แพทย์หญิงพรจิัรา	ศุภราศร้
แพทย์เวัชศาสัติร์ครอบครัวั	โรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์แพทย์เวัชศาสัติร์ครอบครัวั	โรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์

	 องค์การอนามัยโลก หร่อ WHO แนะนำาให้
บริโภคนำ�าตาลน้อยกว่า 10% ของพลังงานที�ควร
ได้็รับ เทียบเท่ากับนำ�าตาล 6 ช้อนชา หร่อ 24 กรัม 
ต่อวัน	
	 บ่อยครั�งท้�เราร้้สึักว่ัา	 กินเข้่าไป็นิดเด้ยวัเอง	
ทำาไมค่าระดับนำ�าติาล่ในเล่่อดจัึงขึ่�นส้ังกว่ัาเกณฑ์์ได้	
นั�นเป็็นเพราะ	ร่างกายสัามารถิ่ด้ดซึมนำ�าติาล่แล่ะนำา
ไป็ใช้ได้ง่าย	 ไม่ต้ิองผู่้านกระบวันการย่อยท้�ซับซ้อน	
ตัิวัอยา่งนำ�าติาล่ในธิรรมชาติิ		เช่น	นำ�าผึู้�ง	นำ�าติาล่ทราย	
ไซรัป็	กล้่โคสัไซรัป็	ฟ้รุคโติสัคอร์นไซรัป็	เหล่่าน้�
พบมากในข่นมหวัาน	เคร่�องด่�ม	นำ�าผู้ล่ไม้	นำ�าอัดล่ม	
นมป็รุงแติ่งกลิ่�นรสั	เน่�องจัากนำ�าติาล่เหล่่าน้�ด้ดซึม
ได้ง่าย	เราจึังมักได้รับในป็ริมาณท้�มากเกินไป็	หร่อเผู้ล่อ
กินเข้่าไป็นั�นเอง
	 การทราบว่ัาอาหารแต่ิล่ะอย่างท้�เรากินเข้่าไป็
ป็ระกอบด้วัยนำ�าติาล่เท่าไหร่	 เป็็นสิั�งท้�ต้ิองค่อย	 ๆ	
ศึกษาแล่ะเร้ยนร้้จัากอาหารท้�เรากินท้ล่ะอย่าง	
โดยไม่เก้ยจัคร้านท้�จัะทำา	 ซึ�งในยุคน้�สัามารถิ่ใช้
อินเทอร์เน็ติในการค้นหาได้ไม่ยาก	 แต่ิในท้�น้�จัะข่อ
เสันอการจััดการรว่ัมอยา่งง่ายดังน้�ไป็เพ่�อป็ระยกุต์ิใช้	
หวัังว่ัาทุกท่านจัะป็ล่อดภัยจัากโรคเบาหวัานนะคะ

 นำ�าติาล ฟัังด๊เหม่อนเป็นศัตร๊ตัวัร้าย

ข่องโรค์เบาหวัาน แต่แท้จำริงแล้วั นำ�าตาล เป็น

อาหารชนิดหน่�งท่�ร่างกายสามารถุนำาไปใช้

เป็นพลังงานในชีวิัตประจำำาได้ การกินนำ�าตาล         

ในปริมาณท่�เหมาะสมจำึงม่ค์วัามสำาคั์ญ เพ่�อ

ไม่ให้สิ�งท่�เป็นอาหารกลับกลายเป็นตัวัก่อโรค์     

เบาหวัาน นอกจำากน่� ผู้ลเส่ยข่องการได้รับ

นำ�าตาลมากเกินไป จำะทำาให้เกิดโรค์อ้วันและ

นำ�าหนกัเกิน ฟัันผุู้ และค่์าไตรกล่เซีอไรด์ในเล่อดส๊ง

ข้อควัรปฏิิบัติิเพ้�อการบริโภคนำ�าติาลท่้�เหิมาะสม

•	หล้่กเล้่�ยงเคร่�องด่�มท้�หวัาน
•	 หล้่กเล้่�ยงข่นมหวัาน	 ข่นมข่บเค้�ยวั	 เค้ก	 หร่อคุกก้�	
ด้วัยการกินผู้ล่ไม้ท้�ม้นำ�าติาล่ติำ�าทดแทน	เช่น	ฝุ่รั�ง	ชมพ่้	
แอป็เปิ็�ล่	แก้วัมังกร
•	 พยายามฝุ่ึกลิ่�นให้อย่าติิดกับควัามหวัาน	 ไม่ใส่ั				
เคร่�องป็รุงรสัมาก
•	ล่องจัดบันทึกสิั�งท้�กินเข้่าไป็ในแต่ิล่ะม่�อ	เพ่�อให้ทราบ
ว่ัาควัามหวัานส่ัวันใหญ่มาจัากแหล่่งใดกันแน่
•	ก่อนกินล่องคิดว่ัา	ข่องท้�เราจัะกินนั�นทำามาจัากอะไร
กันแน่
•	 อ่านฉล่ากโภชนาการท้�อย้่บนบรรจุัภัณฑ์์ทุกครั�ง			
ก่อนกิน	เพ่�อทราบป็ริมาณนำ�าติาล่
•	 ด่�มนำ�าเป็ล่่าดับกระหาย	 แทนท้�จัะด่�มนำ�าหวัานทันท้
ท้�อยาก
•	เลิ่กแก้ง่วังด้วัยข่องกินเล่่น
•	 นอนหล่ับพักผู่้อนให้เพ้ยงพอ	 เพราะเวัล่าท้�ร่างกาย		
ไม่สัดช่�นจัะทำาให้ร้้สึักอยากกินข่องหวัาน

เรียนร้๊ข้่อม๊ลสุข่ภาพด่ ๆ เพิ�มเติมได้ท่�น่�
Facebook.com/LiveLongStrongLife
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Wellness talk
 ในงานกาชาดออนไลน์ เร่�อง มะเร็งห๊ ค์อ จำม๊ก

	 กิจักรรม Wellness talk	 ในงานกาชาดออนไล่น์	
ป็ระจัำาป็ี	2563	บนแพล่ติฟ้อร์ม	www.งานกาชาด.com	
หนึ�งในกิจักรรมท้�จััดขึ่�นหมุนเว้ัยนทุกวัันติล่อดการจััดงาน	โดยม้
วิัทยากรผู้้้ทรงคุณวุัฒิจัากหน่วัยงานต่ิาง	ๆ 	ข่องสัภากาชาดไทย	
แวัะเว้ัยนมาให้สัาระควัามร้ท้างวิัชาการในเร่�องการด้แล่สุัข่ภาพ	
สันองโอฐฉบับน้�นำาหัวัข้่อ... มะเร็งหู คอ จมูก	 โดยวิัทยากร	
3	 ท่าน	 ได้แก่	อาจารย์ นายแพทย์วรวรรธิน์ ระหว่างบ้าน 
อาจัารย์ป็ระจัำาฝุ่่ายโสัติ	ศอ	นาสิัก	ผูู้้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงด็นิตา กานต์นฤนิมิต	อาจัารย์ป็ระจัำาสัาข่ารงัส้ัรักษา
แล่ะมะเร็งวิัทยา	ฝุ่่ายรังส้ัวิัทยา	แล่ะรองศาสตราจารย์ ด็ร.
แพทย์หญิงชนิด็า วินะยานุวัติคุณ	อาจัารย์ป็ระจัำาสัาข่าอายรุศาสัติร์
มะเร็งวิัทยา	 ฝุ่่ายอายุรศาสัติร์	 จัากโรงพยาบาล่จัุฬาล่งกรณ์	
สัภากาชาดไทย	ท้�มาให้ควัามร้้กันแบบครบวังจัรในงานกาชาด
ออนไล่น์ครั�งน้�	 เพ่�อให้คุณผู้้้อ่านได้ระมัดระวััง	 สัังเกติอาการ	
แล่ะร้บเข้่ารับการรักษาหากติรวัจัพบโรคน้�กันตัิ�งแต่ิเนิ�น	ๆ	

มะเร็งห้ิ คอ จม้ก ค้ออะไร ม่ควัามสำาคัญอย่างไร ?
	 มะเร็งหู คอ จมูก	 ค่อ	 ก้อนเน่�อหร่อเน่�องอกท้�อาจัจัะ
เกิดในบริเวัณดังกล่่าวั	 แล่ะยังสัามารถิ่เกิดได้ทุก	 ๆ	 อวััยวัะ
ข่องบรเิวัณศ้รษะแล่ะล่ำาคอ	ในบางครั�งเราอาจัไดย้นิช่�อเร้ยกว่ัา	
มะเร็งศีรษะและลำาคอ	ท้�พบบ่อย	ได้แก่	มะร็งช่องป็าก	มะเร็ง
หลั่งโพรงจัม้ก	แล่ะมะเร็งกล่่องเส้ัยง	การเกิดมะเร็งบริเวัณน้�มัก
จัะทำาให้ผู้้้ป่็วัยม้การดำาเนินช้วิัติท้�ค่อนข้่างยากล่ำาบาก	เน่�องจัาก
อวััยวัะเหล่่าน้�สััมพันธ์ิเก้�ยวักับการรับป็ระทานอาหาร	การกล่่น	
การเป็ล่่งเส้ัยง	การหายใจั	เพราะฉะนั�นการหล้่กเล้่�ยงปั็จัจััยเส้ั�ยง
เพ่�อป็้องกันการเกิดโรคจึังเป็็นสิั�งสัำาคัญ	ได้แก่	การส้ับบุหร้�	
ด่�มสุัรา	การเค้�ยวัหมาก	หร่อการติิดเช่�อไวัรัสับางชนิด	

แล้วัจะท้ราบได้อย่างไรว่ัาม่อาการของมะเร็งห้ิ คอ จม้ก ?

	 มะเร็งห้	คอ	จัม้ก	ม้หล่ายป็ระเภท	อาการจัะขึ่�นอย้่กับ
ติำาแหน่งข่องมะเร็ง	 อาการท้�ผู้้้ป่็วัยมาพบแพทย์บ่อยท้�สุัด	 ค่อ	
อาการของมะเร็งช่องปาก	จัะพบกอ้นหร่อแผู้ล่ในช่องป็าก	โดย
แผู้ล่จัะไม่หายเอง	แล่ะเป็็นมากขึ่�นเร่�อย		ๆ	ผู้้้ป่็วัยจัะม้อาการ
เจ็ับ	 รับป็ระทานอาหารล่ำาบาก	 อาจัมาพบแพทย์ด้วัยอาการ
ต่ิอมนำ�าเหล่่องท้�คอโติขึ่�น	อาการของมะเร็งหลังโพรงจมูก	หร่อ

มะเร็งคอหอยส่ัวันบน	 บริเวัณหลั่งโพรงจัม้กเป็็นส่ัวันท้�ติรวัจั
แล่ะเข้่าถึิ่งได้ยาก	ผู้้้ป่็วัยมักม้อาการม้ก้อนท้�คอ	ห้อ่�อ	ม้เสัมหะ
หร่อนำ�าล่ายป็นเล่่อด	ม้เล่่อดกำาเดาไหล่	อาการของมะเร็งกล่อง
เสียง	กล่่องเส้ัยงม้หน้าท้�ในการเป็ล่่งเส้ัยงแล่ะเป็็นทางเปิ็ดข่อง
ล่มหายใจัสั่วันบน	ถิ่้าเกิดมะเร็งในติำาแหน่งข่องกล่่องเส้ัยง	
จัะทำาใหม้้เส้ัยงแหบ	อาจัม้ปั็ญหาเร่�องการหายใจัท้�ผิู้ดป็กติิ	ต่ิอม
นำ�าเหล่่องท้�คอโติขึ่�น	 กล่่นล่ำาบาก	 ซึ�งเป็็นอันติรายมากต้ิองร้บ
มาพบแพทย์	อาการของมะเร็งคอหอย	เป็็นได้ทั�งคอหอยส่ัวัน
กล่างแล่ะส่ัวันล่่าง	 คอหอยม้หน้าท้�ในการกล่่นแล่ะม้หน้าท้�
ในการหายใจั	 ถ้ิ่าเกิดมะเร็งบริเวัณน้�จัะม้ปั็ญหาเร่�องการกล่่น
ล่ำาบาก	หายใจัล่ำาบาก	ในผู้้้ป่็วัยท้�ม้ควัามเส้ั�ยง	เช่น	ส้ับบุหร้�จััด	
ด่�มสุัราป็ริมาณมากแล่ะเป็็นเวัล่านาน	รวัมถึิ่งผู้้้ส้ังอายุ	ควัรร้บ
มาพบแพทย์

วิัธ้ติรวัจมะเร็งห้ิ คอ จม้ก ?
	 นอกจัากแพทย์จัะซักป็ระวััติิแล่ะติรวัจัร่างกายโดย
ล่ะเอ้ยด	โดยเฉพาะบรเิวัณหล่งัโพรงจัม้ก	ช่องห้	ไซนัสั	คอหอย
หร่อกล่่องเส้ัยง	จัะม้การส่ัองกล้่อง	หากพบติำาแหน่งท้�สังสััยว่ัา
เป็็นมะเร็งจัะทำาการตัิดชิ�นเน่�อส่ังติรวัจั	

ผู้้้ป่วัยรับประท้านอาหิารไม่ได้ นำ�าหินักลด การหิายใจติิดขัด 

การรักษาในขั�นติอนติ่อไปควัรเติร่ยมควัามพร้อมอย่างไร ?

	 หลั่งจัากวัินิจัฉัยแล้่วัว่ัาเป็็นมะเร็ง	 ล่ำาดับต่ิอไป็เป็็นการ
เติร้ยมควัามพร้อมก่อนการรักษา	 แพทย์จัะทำาการป็ระเมิน
สัภาพทั�วัไป็ข่องผู้้้ป่็วัยว่ัาสัามารถิ่จัะรับการรักษาได้แค่ไหน	
ป็ระเมินภาวัะโภชนาการวั่าม้ภาวัะทุพโภชนาการหร่อไม่	 ถ้ิ่าม้
ก้อนเน่�อขั่ดข่วัางทางเดินอาหาร	กล่่นแล้่วัม้อาการเจ็ับ	นำ�าหนัก
ล่ดมาก	 อาจัใส่ัสัายยางทางจัม้กหร่อกระเพาะอาหาร	 เพ่�อเพิ�ม
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โภชนาการให้แก่ผู้้้ป่็วัย	เพราะหากข่าดโภชนการอาจัม้ผู้ล่ข้่างเค้ยง
ในการรักษาได้	 จึังต้ิองม้การเติร้ยมควัามพร้อมในการรักษา
ในขั่�นต่ิอไป็โดยให้ผู้้้ป่็วัยแข็่งแรงมากขึ่�นก่อน	 นอกจัากน้�	 ยังม้
การป็ระเมินทางเดินหายใจัด้วัย	 เน่�องจัากหากก้อนโติมากขึ่�น
จันไป็ขั่ดข่วัางทางเดินหายใจั	อาจัทำาให้หายใจัติิดขั่ด	จันถึิ่งขั่�น
เส้ัยช้วิัติได้	ถ้ิ่าผู้้้ป่็วัยม้ควัามสุ่ัมเส้ั�ยงอาจัม้การเจัาะคอ	หร่อการ
ใส่ัท่อหล่อดล่มเพ่�อป้็องกันไว้ัก่อน	แล่ะหลั่งจัากท้�ทำาการรักษา
แล้่วั	ถ้ิ่าก้อนม้ข่นาดเล็่กล่ง	ผู้้้ป่็วัยรับป็ระทานอาหารแล่ะหายใจั
ได้เป็็นป็กติิก็จัะนำาท่อหล่อดล่มออก	

การรักษาโรคมะเร็งห้ิ คอ จม้ก ?
	 การรักษามะเร็งในระยะแรกเริ�ม	 สัามารถิ่ทำาการรักษา
ด้วัยการผู่้าตัิดหร่อการฉายแสังอย่างใดอย่างหนึ�ง	ซึ�งขึ่�นอย้่กับ
ติำาแหนง่ท้�เกิดมะร็ง	แต่ิถ้ิ่ามะเร็งลุ่กล่ามมากขึ่�น	อาจัติอ้งรักษา
ร่วัมกันทั�งสัามวิัธ้ิ	

	 การผู่้าตดั็	มักจัะเป็็นการผู่้าตัิดนำามะเรง็ออกจัากบรเิวัณ
ท้�เป็็น	โดยเฉพาะในช่องป็าก	เช่น	การผู่้าตัิดต่ิอมนำ�าเหล่่องท้�คอ	
ผู้่าติัดล่ิ�นออกบางสั่วัน	ซึ�งอาจัทำาให้การกล่่น	การพ้ด	ม้ป็ัญหา
บ้าง	 สัำาหรับเทคโนโล่ย้ท้�ช่วัยในการผู้่าติัดในป็ัจัจัุบันเป็็นการ
ผู้่าติัดโดยใช้หุ่นยนติ์	 ม้แพทย์เป็็นผู้้้บังคับหุ่นยนติ์	 ทำาให้ช่วัย
ล่ดผู้ล่กระทบจัากการผู้่าติัด	

	 การฉายแสงหร่อฉายรังสี	มักจัะใช้รักษามะเร็งหลั่งโพรง
จัม้ก	ซึ�งค่อนข้่างติอบสันองได้ด้	เพราะการผู่้าตัิดเข้่าถึิ่งได้ยาก	
การฉายรังส้ัอาจัจัะใช้เป็็นการรักษาเสัริมภายหลั่งการผู่้าตัิด	
เพ่�อป้็องกันการกลั่บมาเป็็นซำ�าได้	แล่ะอ้กกรณ้ค่อเป็็นการรักษา
แบบป็ระคับคองสัำาหรับผู้้้ป่็วัยท้�ม้การแพร่กระจัายข่องโรค	ช่วัย
รักษาอาการป็วัด	เล่่อดออก	หร่อป้็องกันการอุดกั�นข่องทางเดิน
อาหารหร่อทางเดินหายใจั	ก่อนเริ�มต้ินฉายรังส้ั	ผู้้้ป่็วัยจัะได้รับ
การจัำาล่องการฉายรังส้ัด้วัยเคร่�องเอ็กซเรย์คอมพิวัเติอร์	 เพ่�อ
คำานวันป็ริมาณรังส้ัท้�ใช้ในผู้้้ป่็วัยแต่ิล่ะรายให้ติรงจุัดมากท้�สุัด	
ล่ดป็ริมาณรังส้ัท้�จัะไป็รบกวันอวััยวัะข้่างเค้ยง	 ซึ�งจัะใช้เวัล่า
ป็ระมาณ	1-2	สััป็ดาห์	ในวัันท้�ฉายรังส้ัเพ่�อทำาการรักษาผู้้้ป่็วัย
จัะม้การเอ็กซเรย์อ้กครั�ง	เพ่�อติรวัจัสัอบติำาแหน่งก่อนท้�

จัะเริ�มฉายรังส้ัจัริง	โดยใช้เทคนิครังสีแบบปรับความเข้ม	ม้การ
ทำางานแบบเปิ็ด-ปิ็ดเพ่�อกำาบังรังส้ั	 แล่ะโฟ้กัสัล่ำารังส้ัไป็ยังก้อน
มะเร็ง	การฉายรังส้ัจัะใช้เวัล่าป็ระมาณ	6-7	สััป็ดาห์	นอกเหน่อ
จัากเทคนิคป็รับควัามเข้่มรังส้ัท้�เป็็นเทคนิคท้�ได้รับการยอมรับ
แล่ะช่วัยล่ดผู้ล่ข่้างเค้ยงในการรักษาได้เป็็นอย่างด้	ป็ัจัจุับัน
ม้เคร่�องม่อท้�ช่วัยเพิ�มควัามแม่นยำา	 เช่น	 ระบบภาพนำาวิถี	 ซึ�ง
พัฒนาให้ม้คุณภาพมากขึ่�น	ทำาให้ติรวัจัสัอบติำาแหน่งได้แม่นยำา
มากขึ่�น	อนาคติอนัใกล้่จัะม้เคร่�องฉายรังสีอนุภาคโปรตอน ท้�ได้
ทำาการติิดตัิ�งเคร่�องเร้ยบร้อยแล้่วั	แล่ะจัะให้บริการผู้้้ป่็วัยได้ใน
กล่างปี็	 2564	 เป็็นเคร่�องแรกในภ้มิภาคเอเช้ยติะวัันออกเฉ้ยงใต้ิ	
ทำาให้เพิ�มโอกาสัในการรักษาโรคมะเร็งอย่างมากเน่�องจัาก
รังส้ัโป็รติอนม้คุณสัมบัติิพิเศษค่อ	รังส้ัทั�วัไป็ม้ทางเข้่าแล้่วัต้ิองม้
ทางออกโดยใช้คอมพิวัเติอรใ์นการควับคมุ	แต่ิรังส้ัโป็รติอนเม่�อ
เข้่าไป็ในร่างกายจัะไป็หยุดในติำาแหน่งท้�ต้ิองการโดยไม่จัำาเป็็น
ต้ิองม้ทางออกข่องรังส้ั	ทำาให้ล่ดผู้ล่ข้่างเค้ยงต่ิออวััยวัะข้่างเค้ยง
ล่งเป็็นอย่างมาก	เป็็นป็ระโยชน์ในกลุ่่มท้�ต้ิองใช้รังส้ัในป็ริมาณ
ส้ัง	หร่อในกลุ่่มผู้้้ป่็วัยเด็ก	ผู้้้ป่็วัยท้�ต้ิองฉายแสังซำ�าในบริเวัณเดิม	ๆ 	

	 การใช้ยารักษา	ไม่ได้ม้แค่การให้ยาเคม้บำาบัด	ยังม้ในส่ัวัน
ข่องยาท้�ออกฤทธิิ�เฉพาะท้�	 ยากระตุ้ินภ้มิคุ้มกันบำาบัด	 ซึ�งการ
ผู่้าตัิดหร่อฉายรังส้ัอย่างเด้ยวัไม่ทำาให้โรคหายข่าด	 จึังต้ิอง					
ใช้ยาเข้่ามาร่วัมด้วัยเพ่�อเพิ�มป็ระสิัทธิิภาพแล่ะโอกาสัในการ
หายข่าด	การพัฒนาในเร่�องข่องยาเคม้บำาบัดในการรักษาม้การ
พัฒนาอย่างมาก	บางส้ัติรไม่ทำาให้ผู้มร่วัง	การคล่่�นไส้ัอาเจ้ัยน
ม้น้อย	ทำาให้การทำาเคม้บำาบัดไม่น่ากลั่วัเหม่อนสัมัยอด้ติ	
	 และวิทยากรทั�ง 3 ท่าน ยังทิ�งท้ายในเร่�องของการ
รักษาโรคมะเร็ง จะได้็ผู้ลดี็ก็ต่อเม่�อผูู้้ป่วยมาตรวจตั�งแต่
ระยะแรก ลด็โอกาสในการที�โรคจะแพร่กระจาย รวมถ่งการ
ป้องกันโรคมะเร็งด้็วยการลด็ ละ เลิกปัจจัยเสี�ยงต่าง ๆ ที�ได้็
กล่าวมา 
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มาเสริิม
ภููมิคุ้้�มกััน
ต้านไวรัสกันเถอะ

!!!
 ปัญหิาโรคระบาดอย่างเช้�อไวัรัสโควิัด-19	 ทำาให�เร่าต่างใช�ชีวิตกัินอย่างร่ะมัดร่ะวังมากิขึ่�น	

บุคลากิร่ทางกิาร่แพทย์ทำางานอย่างหนักิ	 ม่กิาร่ทดลองวัคซีีนต่าง	 ๆ	 ท่�จะต�องใช�เวลาเพื�อไม่ให�เกิิด									

ผลข่�างเค่ยง	หร้่อเกิิดน�อยท่�สุด	และในร่ะหว่างน่�เร่าทุกิคนควร่ให�ความร่่วมมือกัิบมาตร่กิาร่ป้้องกัินโร่ค	

ทำาให�ร่่างกิายแข็่งแร่งเพื�อสร่�างภ้มิคุ�มกัินท่�จะเป็้นเกิร่าะป้้องกัินเร่าจากิเช้�อโร่ค
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เราเส่�ยงโควิัด-19 แค่ไหิน ?
	 ความเสี�ยงสูง	-	ผู้้้ท้�เร้ยน	ทำางาน	หร่ออาศัยอย้ใ่นสัถิ่านท้�
เด้ยวักันกับผู้้้ติิดเช่�อ	อย้ใ่นสัถิ่านท้�ปิ็ด	ไม่ม้อากาศถ่ิ่ายเท	พ้ดคุยกัน
ในระยะ	1	เมติร	นาน	5	นาท้	หร่อถ้ิ่กไอ	จัาม	รด	จัากผู้้้ป็่วัย
โควัดิ-19	ผู้้้ท้�ม้ควัามเส้ั�ยงส้ังควัรกกัตัิวั	14	วััน	แล่ะไป็พบแพทย์
เพ่�อติรวัจัหาเช่�อในวัันท้�	5	หลั่งจัากท้�สััมผัู้สัผู้้้ป่็วัยครั�งแรก
 ความเสี�ยงตำ�า	–	ผู้้้ท้�ทำากิจักรรมร่วัมกับผู้้้ป่็วัยโควิัด-19	
แต่ิไม่เข้่าเกณฑ์์ควัามเส้ั�ยงส้ัง	ควัรสัังเกติอาการ	14	วััน	ไม่ต้ิอง
กักตัิวั	แล่ะหล้่กเล้่�ยงสัถิ่านท้�แออัด	

ลักษณะของผู้้้ป่วัยโควิัด-19 ระลอกใหิม่ แบบไม่ม่
อาการ
•	เช่�อไวัรัสัแบ่งตัิวัได้ด้ในจัม้กแล่ะระบบทางเดินหายใจั
•	พบเช่�อไวัรัสัจัำานวันมากได้ในโพรงจัม้ก
•	ป็ริมาณเช่�อท้�ติรวัจัพบในผู้้้ป่็วัยม้มากกว่ัาผู้้้ป่็วัยระล่อกแรก
•	แพร่กระจัายเช่�อเป็็นวังกว้ัางผู่้านการไอแล่ะจัาม
•	สัามารถิ่แพร่เช่�อได้ง่ายกว่ัาผู้้้ป่็วัยม้อาการ

	 การป้องกันผูู้้ป่วยโควดิ็-19 ระลอกใหม่ แบบไม่มีอาการ 
ผู้้้ท้�เดินทางไป็ในพ่�นท้�เส้ั�ยงควัรกักตัิวั	 14	 วััน	 แล่ะเดินทางมา
ติรวัจัหาเช่�อทันท้หากทราบวั่าเป็็นผู้้้ม้ควัามเส้ั�ยงส้ัง	 แม้ม้หร่อ
ไม่ม้อาการก็ติาม	รวัมถึิ่งไม่ป็กปิ็ดข้่อม้ล่การเดินทางแล่ะป็ระวััติิ
ควัามเส้ั�ยงต่ิอบุคล่ากรทางการแพทย์

หิากต้ิองไปติลาดสด ควัรปฏิิบัติิตินอย่างไร ?
	 ติล่าดสัดเป็็นบริเวัณพ่�นท้�ท้�ม้ควัามช่�นส้ัง	 ม้คนจัำานวัน	
มากแล่ะค่อนข่้างแออัด	อาจัทำาให้เช่�อไวัรัสัอย้ ่ได ้นาน	
โดยเฉพาะอาหารสัดท้�ม้การแช่นำ�าแข็่ง	เพ่�อให้อาหารอย้ไ่ด้นาน
มากขึ่�น	อาจัม้การป็นเป้็�อนข่องสัารคัดหลั่�ง	ซึ�งไวัรัสัจัะอย้ไ่ด้นาน
หล่ายวััน	ดังนั�นหากผู้้้ท้�เล่่อกซ่�อดมกลิ่�น	หร่อจัับอาหารสัดแล้่วั
สััมผัู้สัเย่�อบุผู่้านทางจัม้ก	ป็าก	แล่ะติา	ก็ม้โอกาสัเส้ั�ยงติิดเช่�อได้

การรับประท้านอาหิารท้ะเลเส่�ยงติิดโควิัด-19 หิร้อไม่ ?

	 อาหารทะเล่สัามารถิ่รับป็ระทานได้	ไม่ติิดโควิัด-19	แต่ิ
ต้ิองป็รุงสุัก	เน่�องจัากอุณหภ้มิสัามารถิ่ฆ่่าเช่�อได้	เช่น	อุณหภ้มิ	
100	องศาเซล่เซ้ยสั	ใช้เวัล่า	1	นาท้	อุณหภ้มิ	60	องศาเซล่เซ้ยสั	
ใช้เวัล่า	 30	 นาท้	 เช่�อจึังติาย	 หากเป็็นอาหารแช่แข็่งควัรล้่าง
ทำาควัามสัะอาดบรรจุัภัณฑ์์	แล่ะสัวัมถุิ่งม่อเม่�อป็ระกอบอาหาร

	 ผูู้้ป่วยโควิด็-19 อาจมีอาการเร่�อรัง	 โอกาสัเกิดโรค								
โควิัด-19	 เร่�อรัง	 พบได้ป็ระมาณร้อยล่ะ	 30-40	 ข่องผู้้้ป่็วัย						
โควิัด-19	แม้จัะได้รับการด้แล่รักษาจันหายแล่ว้ั	แต่ิจัะม้อาการ
คงค้างได้หล่ายสััป็ดาห์ไป็จันถิ่ึงหล่ายเด่อน	 อาการข่องโรค										
โควิัด-19	เร่�อรัง	ได้แก่
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 •	ไอ	
 •	หายใจัล่ำาบาก
 •	อ่อนเพล้่ย	
 •	เจ็ับหน้าอก
 • อาการผิู้ดป็กติิจัากระบบหัวัใจัแล่ะหล่อดเล่่อด
	 			เช่น	ลิ่�มเล่่อดอุดตัิน	กล้่ามเน่�อหัวัใจัอักเสับ
 •	อาการผิู้ดป็กติิจัากระบบป็ระสัาท	เช่น	ป็วัดศ้รษะ	
	 			ม้ปั็ญหาเร่�องควัามทรงจัำา	ซึมเศร้า	ชัก	
	
	 ข่ณะน้�หล่ายป็ระเทศทั�วัโล่กเริ�มม้แนวัคิดในการจััดตัิ�ง
คลิ่นิกหร่อแผู้นกด้แล่รักษาผู้้้ป่็วัยท้�ม้อาการคงค้างมากขึ่�น	 ซึ�ง
คาดการณ์ว่ัาอาจัม้ผู้้้ท้�ได้รับผู้ล่กระทบหล่ายล้่านคน	

ผู้้้ป่วัยโควัิด-19 ท่้�หิายด่แล้วั แพร่เช้�อใหิ้คนอ้�นติ่อได้

หิร้อไม่ ? 

 การแพรเ่ช่�อข่องโรคจัะส้ังสุัดในช่วัง	10	วัันแรก	หลั่งจัาก
ติิดเช่�อหร่อม้อาการ	โดยแพทยจ์ัะให้ผู้้้ป่็วัยออกจัากโรงพยาบาล่
ได้ก็ต่ิอเม่�อครบระยะเวัล่าอย่างน้อย	10	วััน	หลั่งจัากม้อาการ	
ร่วัมกับไม่ม้อาการผิู้ดป็กติิ	ดังนั�นโอกาสัท้�จัะกลั่บไป็แพร่เช่�อ
ให้คนในบ้าน	ครอบครัวั	หร่อชุมชนจึังน้อยมาก	ผู้้้ป่็วัยโควิัด-19
ท้�หายด้แล่้วัแล่ะอาการป็กติิ	ไม่จัำาเป็็นติ้องติรวัจัหาเช่�อซำ�า
เพราะการติรวัจัหาเช่�อซำ�าอาจัจัะยงัติรวัจัพบสัารพนัธุิกรรมข่อง
เช่�อไวัรัสั	แต่ิไม่ได้หมายควัามว่ัาจัะสัามารถิ่แพร่เช่�อต่ิอได้
	 ผู้้้ป่็วัยท้�อาการด้ขึ่�น	ไม่ม้ไข้่	ไอ	จัาม	นำ�าม้ก	แล่ะครบระยะ
เวัล่าอยา่งน้อย	10	วััน	หลั่งจัากติิดเช่�อหร่อม้อาการ	จัากข่อ้ม้ล่
ป็ัจัจุับันเช่�อวั่าไม่เส้ั�ยงติ่อการแพร่เช่�อ	ผู้้้ป็่วัยท้�พ้นระยะการ
แพร่เช่�อแล้่วัสัามารถิ่ดำารงช้วิัติได้ติามป็กติิ	โดยป็ฏิิบัติิตินด้วัยการ
ป้็องกันการติิดเช่�อ	ได้แก่	สัวัมหน้ากากอนามัยหร่อหน้ากากผู้้า
เม่�อต้ิองอย้ร่่วัมกับผู้้้อ่�น	ล้่างม่อด้วัยสับ่้แล่ะนำ�า	หร่อแอล่กอฮอล์่
เจัล่	หล้่กเล้่�ยงการใช้ม่อสััมผัู้สัใบหน้า	ติา	จัม้ก	ป็าก	แล่ะการ
เว้ันระยะห่างทางสัังคม	
	 หากม้อาการป็ว่ัยเกิดขึ่�นใหม่	หร่ออาการเดมิมากขึ่�น	เช่น	
ไข่้ส้ัง	ไอมาก	เหน่�อย	แน่นหน้าอก	หอบ	หายใจัไม่สัะดวัก
ให้ร้บติิดต่ิอสัถิ่านพยาบาล่	 โดยสัวัมหน้ากากอนามัยระหว่ัาง
การเดินทาง	แล่ะไม่ควัรใช้รถิ่สัาธิารณะ

	 อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน	 การม้ภาวัะโภชนาการท้�ด้											
ได้รับจัากอาหารหลั่ก	 ทั�งโป็รต้ิน	 คาร์โบไฮเดรติ	 ไข่มัน	 แล่ะ
สัารอาหารรอง	 ค่อ	 วิัติามินแล่ะแร่ธิาตุิต่ิาง	 ๆ	 รวัมทั�งการด่�ม
นำ�าสัะอาดท้�เพ้ยงพอติ่อร่างกายในแติ่ล่ะวััน	เพ่�อให้ระบบ
ภ้มิคุ้มกันข่องร่างกายทำางานได้อย่างม้ป็ระสัทิธิิภาพในการป้็องกัน	
เช่�อโรค	สัารพิษ	แล่ะสิั�งแป็ล่กป็ล่อมท้�เป็็นอันติรายต่ิอร่างกาย	
ซึ�งเป็็นอ้กหนึ�งแนวัทางท้�ช่วัยล่ดควัามเส้ั�ยงหร่อควัามรุนแรง
ต่ิาง	ๆ	ข่องโรค	ทำาได้ไม่ยากเพ้ยงแค่ใส่ัใจัมากขึ่�นในการเล่่อก
รับป็ระทานอาหาร	
	 สัารอาหารท้�ม้บทบาทในการเสัริมสัร้างภ้มิต้ิานทาน				
สิั�งแรกท้�นึกถึิ่ง	ค่อ	วิัติามินซ้	ช่วัยในการทำางานข่องเม็ดเล่่อดข่าวั	
แล่ะช่วัยในกระบวันการทำาล่ายเช่�อโรค	 แหล่่งข่องวิตามินซีึ่				

อย้่ในผัู้กแล่ะผู้ล่ไม้	 ท้�พบในป็ริมาณมาก	 เช่น	 ฝุ่รั�ง	 ผัู้กคะน้า	
วิตามินเอ	 ช่วัยส่ังเสัริมการทำางานข่องระบบภ้มิคุ้มกัน	 แหล่่ง
อาหารท้�ร่างกายสัามารถิ่ด้ดซึมแล่ะใช้ป็ระโยชน์ได้ด้	 เช่น	 นม		
ไข่่แดง	ผัู้กใบเข้่ยวัเข้่ม	ผัู้กแล่ะผู้ล่ไม้ส้ัเหล่่องแล่ะส้ัม	สังกะส	ีช่วัย
ในการเจัริญเติิบโติแล่ะเก้�ยวัข้่องกับระบบภ้มิคุ้มกัน	แหล่่งอาหาร
ท้�ด้ท้�ร ่างกายด้ดซึมเพ่�อนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์	เช่น	เน่�อสััติวั์
หอยนางรม	โป็รต้ิน	ช่วัยสัร้างเซล่ล์่ภ้มิคุ้มกันแล่ะสัารภ้มิคุ้มกัน
ต่ิาง	ๆ 	โปรตีนท้�ม้คุณภาพด้	ม้กรดอะมิโนจัำาเป็็นท้�ครบถ้ิ่วัน	สัามารถิ่	
ได้รับจัากเน่�อสััติว์ั	ไข่่	นม	ถัิ่�วั	แล่ะจุลินทรีย์สุขภาพ	(โพรไบโอ
ติกส์) และอาหารสำาหรับจุลินทรีย์สุขภาพ (พรีไบโอติกส์)	
ช่วัยส่ังเสัริมระบบภ้มิคุ้มกันภายในร่างกาย	โดยแหล่่งอาหารท้�ด้
ท้�ม้จุัลิ่นทร้ย์สุัข่ภาพ	ได้แก่	โยเกิร์ติแล่ะนมเป็ร้�ยวั	ท้�ระบุว่ัาม้การ
เติิมโพรไบโอติิกส์ั	ม้นำ�าติาล่ติำ�า	สัำาหรับอาหารสัำาหรับจุัลิ่นทร้ย์
สุัข่ภาพส่ัวันใหญ่อย้ใ่นแหล่่งอาหารท้�ม้ใยอาหารส้ัง	เช่น	ธัิญพ่ช	
กล้่วัย	 หอมใหญ่	 กระเท้ยม	 ท้�สัำาคัญค่ออาหารท้�รับป็ระทาน
รวัมทั�งภาชนะท้�ใช้ต้ิองสัะอาด	ล้่างม่อก่อนรับป็ระทานอาหาร
ทุกครั�ง	ร่วัมกับการออกกำาลั่งกายแล่ะพักผู่้อนให้เพ้ยงพอ	เพ่�อ
ให้ร่างกายแข็่งแรงพร้อมรับกับโรคภัยต่ิาง	ๆ	ท้�เรามองไม่เห็น
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การออกกำาลงักายท่�บ้านในช่วังการแพร่ระบาดข่องเช่�อไวัรสัโค์วิัด-19การออกกำาลงักายท่�บ้านในช่วังการแพร่ระบาดข่องเช่�อไวัรสัโค์วิัด-19

 จัะทำาอย่างไรเม่�อไม่สัามารถิ่ออกกำาลั่งกาย	 หร่อทำากิจักรรมต่ิาง	 ๆ	 ในท้�สัาธิารณะได้สัะดวัก	 ดังนั�นการ																					
ออกกำาลั่งกายท้�บ้านจึังเป็็นทางเล่่อกท้�ด้	ออกกำาลั่งกายท้�บ้านให้ม้ป็ระสิัทธิิภาพ	ม้ดังน้�
	 1.	ออกกำาล่ังกายให้ครอบคลุ่มทั�งคาร์ดิโอแล่ะเวัทเทรนนิ�ง
	 2.	ไม่ควัรออกกำาล่ังกายอย่างหักโหม	เน่�องจัากอาจัทำาให้ระบบภ้มิคุ้มกันข่องร่างกายทำางานล่ดล่งได้	
	 3.	หากไม่มอ้ปุ็กรณ์ในการเวัทเทรนนิ�งเหม่อนท้�ฟิ้ติเนสั	อาจัเล่อ่กใช้อปุ็กรณ์	เช่น	ยางย่ดออกกำาลั่งกาย	ข่วัดนำ�า	หรอ่	
Body	Weight	Exercise	โดยใช้ร่างกายข่องติัวัเอง
	 4.	ควัร	Warm	Up	แล่ะ	Cool	Down	ย่ดเหย้ยดกล่้ามเน่�อเพ่�อป็้องกันการบาดเจั็บ
	 5.	 ล่ดควัามน่าเบ่�อในการออกกำาลั่งกายโดยการสัลั่บควัามหนักเบาข่องการออกกำาลั่งกาย	 หร่อใช้แอป็พลิ่เคชัน								
ท้�ช่วัยให้การออกกำาลั่งกายสันุกยิ�งขึ่�น	โดยผู้สัมผู้สัานกับเกม	ม้การเก็บคะแนน	สัามารถิ่แชร์ล่ง	Social	Media	แล่ะแข่่งขั่น
กับเพ่�อนผู่้านทางช่องทางออนไล่น์ได้	
	 สัมาคมโรคหัวัใจัแห่งอเมริกา	 (American	 Heart	 Association)	 แนะนำาให้ออกกำาลั่งกายอย่างน้อย	 150	 นาท้					
ต่ิอสััป็ดาห์	หร่อวัันล่ะ	30	นาท้	5	วัันต่ิอสััป็ดาห์	เพ่�อให้หัวัใจัแล่ะหล่อดเล่่อดแข็่งแรง	ป้็องกันโรคหัวัใจัข่าดเล่่อด	ด้วัยการ
ออกกำาลั่งกายท้�ไม่หนักมาก	อัติราการเต้ินข่องหัวัใจัอย้่ท้�ป็ระมาณโซน	2	(หัวัใจัเต้ินในอัติรา	60–70%	ข่อง	maximum	
heart	rate)	ถึิ่งโซน	3	(หัวัใจัเต้ินในอัติรา	70	–	80%	ข่อง	maximum	heart	rate)	หร่อสัามารถิ่พ้ดเป็็นป็ระโยคสัั�น	ๆ	
ได้	นอกจัากการออกกำาลั่งแบบคาร์ดิโอแล้่วั	ควัรเล่่นเวัทเสัริมกล้่ามเน่�อ	2	ครั�งต่ิอสััป็ดาห์	
	

วิธีิการคำานวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด็ (Maximum Heart Rate) คำานวณได้็จาก (220 – อายุของผูู้้ฝึ่ก)
ตัวิอย่าง ผูู้้ฝึ่กอายุ 20 ปี ต้องการออกกาลัิงกาย 60–70% ของอัตราการเต้นของหัวิใจสูุงสุุด อัตราการเต้นของ

หัวิใจต้องไม่น�อัยกว่่า (220 – 20) x 60% = 120 ครั�ง/นาท่่ อัตราการเต้นของหัวิใจต้องไม่เกิน
(220 – 20) x 70% = 140 ครั�ง/นาท่่

	
	 การออกกำาลั่งกายทำาให้ระบบภ้มิคุ้มกันโรคในร่างกายทำางานด้ได้	 เน่�องจัากทำาให้ระบบภ้มิคุ้มกันถ้ิ่กกระตุ้ิน	 หัวัใจัจัะ			
แข็่งแรงขึ่�น	 ส่ังผู้ล่ให้การหมุนเว้ัยนโล่หิติในร่างกายด้ขึ่�น	ป็อดทำาหน้าท้�ล่ำาเล้่ยงออกซิเจันไป็ติามส่ัวันต่ิาง	ๆ	 ในร่างกายได้อย่างม้
ป็ระสิัทธิิภาพมากขึ่�น	ระบบภ้มิคุ้มกันในร่างกายม้หน้าท้�ต่ิอส้้ักับเช่�อโรคต่ิาง	ๆ 	การออกกำาลั่งกายจัะเพิ�มการหมุนเว้ัยนข่อง
เล่่อดโดยรวัม	ทำาให้เซล่ล่์เม็ดเล่่อดข่าวัถ้ิ่กหมุนเว้ัยนไป็ยังเซล่ล่์ทั�งร่างกาย	แล่ะทำาให้เซล่ล่์เม็ดเล่่อดข่าวัม้ควัามสัามารถิ่
ในการจััดการกับสิั�งแป็ล่กป็ล่อมได้มากขึ่�น	 เม่�อออกกำาลั่งกายอย่างสัมำ�าเสัมอนอกจัากจัะช่วัยกระตุ้ินภ้มิคุ้มกันในร่างกาย
แล้่วั	ยงัส่ังผู้ล่ใหน้อนหล่บัง่าย	ต่ิ�นมาสัดช่�น	สัมองป็ล่อดโป็รง่	ล่ดควัามเคร้ยดสัะสัม	ล่ดควัามเส้ั�ยงต่ิอโรคติา่ง	ๆ 	ในระยะยาวั
	

ท้�มา	โรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์	แล่ะสัำานักโภชนาการ	กรมอนามัย	กระทรวังสัาธิารณสุัข่	
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ฟ้ัาทะลายโจำรฟ้ัาทะลายโจำร
กับไวัรัสโค์โรนากับไวัรัสโค์โรนา

 ฟ้ัาทะลายโจำรได้รับการบรรจุำในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ ในปี 2542 ด้วัยข้่อบ่งใช้บรรเทาอาการ

เจ็ำบค์อ บรรเทาอาการข่องโรค์หวััด	 ฟ้้าทะลายโจร่						

เป็้นหนึ�งในร่ายกิาร่ยาจากิสมุนไพร่ท่�องค์กิาร่อนามัยโลกิ 

แนะนำาให� ใช�ป้้องกัินและรั่กิษากิาร่ติดเช้�อทางเดิน

หายใจส่วนบน	หลอดลมอักิเสบ	ทอนซิีลอักิเสบ	และ

ม่ผลเพิ�มกิาร่ทำางานข่องเซีลล์ภ้มิคุ�มกัินหลายชนิดใน

ร่่างกิาย	แต่ม่ข้่อห้ามใช้ในผู้๊้ป่วัยท่�ม่การทำางานข่อง

ตับและไตไมด่่ ผู้๊้ป่วัยท่�ใช้ยาวัาร์ฟัารนิ หญิงตั�งค์รรภ์

และให้นมบุตร

	 หลั่กฐานการใช้ฟ้้าทะล่ายโจัรกับการติิดเช่�อไวัรัสั
โคโรนา	 2019	 หร่อโควิัด-19	 โรงพยาบาล่เจ้ัาพระยาอภัย
ภ้เบศร	 ซึ�งม้ภารกิจัในด้านสัมุนไพรแล่ะการแพทย์แผู้นไทย	
ได้ค้นคว้ัาข้่อม้ล่เพ่�อสันับสันุนการใช้แล่ะวิัจััยสัมุนไพรในภาวัะ
ท้�ม้การระบาดข่องโควัดิ-19	พบวัา่ฟ้้าทะล่ายโจัรเป็็นสัมนุไพร
ท้�น่าจัะเป็็นป็ระโยชน์ต่ิอการป้็องกันแล่ะรักษาโรคโควิัด-19	
เพราะก่อนหน้าน้�ม้สิัทธิิบัติรการป้็องกันแล่ะรักษาการติิดเช่�อ
ไวัรัสัซาร์สั	 ซึ�งเป็็นไวัรัสัติระก้ล่โคโรนาเช่นเด้ยวักับโควิัด-19	
ได้ม้การศึกษาท้�หล่ากหล่ายถึิ่งฤทธิิ�การต้ิานเช่�อแล่ะบรรเทา
อาการข่องโควิัด-19	อาทิ	
	 งานวิัจััยเม่�อวัันท้�	18	กุมภาพันธ์ิ	2563	พบว่ัาท้มวิัจััยจ้ัน
ได้คัดสัมุนไพรจัากคลั่งข้่อม้ล่	1,066	ชนิด	เหล่่อสัาร	78	ชนิด	
ท้� ม้ฤทธิิ�ติ ้านไวัรัสัสัายพันธุิ ์ใหม่	2019	มาทดสัอบด้วัย
เทคนิคการจัับข่องโครงสัรา้งยากับเช่�อ	(molecular	docking)	
ในบรรดายาท้�นำามาทดสัอบพบว่ัาสัารสัำาคัญท้�พบในฟ้้าทะล่ายโจัร	
ค่อ	 “สารแอนโด็รกราโฟไลด็์และอนุพันธ์ิ” ม้บทบาทใน
การเข้่าจัับกับเช่�อในหล่ายติำาแหน่ง	 โดยเป็็นติำาแหน่งสัำาคัญ
ในการยับยั�งการเข้่าเซล่ล์่ข่องไวัรัสั	แล่ะยับยั�งการแบ่งตัิวัข่อง
เช่�อไวัรัสั
	 กรมการแพทย์แผู้นไทยแล่ะการแพทย์ทางเล่่อก
ร่วัมกับ	กรมวิัทยาศาสัติร์การแพทย์	แล่ะองค์การเภสััชกรรม
ศึกษาในหล่อดทดล่องโดยทดสัอบฤทธิิ�ข่องสัารสักดัฟ้้าทล่ายโจัร	
แล่ะสัารแอนโดรกราโฟ้ไล่ด์ต่ิอการติิดเช่�อโควิัดนำามาทดสัอบ
ในผู้้้ติิดเช่�อโควิัด-19	ม้อาการอย้ใ่นระยะเวัล่าไม่เกิน	72	ชั�วัโมง	
ท้�รักษาตัิวัอย้ใ่นสัถิ่านท้�กักกันโรคท้�รัฐจััดให้	(state	quarantine)	

ม้อาการระดับเล็่กน้อยถึิ่งป็านกล่าง	ค่อ	ไข้่	ไอ	ตัิวัร้อน	(ซึ�งป็กติิจัะไม่ได้ม้
การให้ยาชนิดใดอย้่แล้่วั)	 โดยให้ยาแคป็ซ้ล่สัารสักัดฟ้้าทะล่ายโจัร	
ครั�งล่ะ	60	มิล่ลิ่กรัม	หร่อ	3	เท่าข่องข่นาดป็กติิ	วัันล่ะ	3	ครั�ง	จัำานวัน	
6	ราย	ผู้ล่การศึกษาเบ่�องต้ินพบผู้้้ป่็วัยทุกรายม้อาการด้ขึ่�นอย่างม้
นัยสัำาคัญทางสัถิิ่ติิ	กรมการแพทยแ์ผู้นไทยแล่ะการแพทยท์างเล่่อก
กำาลั่งจััดทำาโครงร่างวิัจััยเพ่�อศึกษาป็ระสิัทธิิผู้ล่แล่ะควัามป็ล่อดภัย
ในผู้้้ป่็วัยโควิัด-19	กลุ่่มใหญ่ขึ่�น
	 จ้ันจััดทำาแนวัทางมาติรฐานในการวิันิจัฉัยแล่ะรักษาผู้้้ป่็วัย
โควิัด-19	ป็อดอักเสับติิดเช่�อ	ม้การแนะนำาให้ใช้ยาฉ้ดกึ�งสัังเคราะห์
จัากสัารแอนโดรกราโฟ้ไล่ด์	ในผู้้้ป่็วัยท้�ยน่ยนัว่ัาติิดเช่�อระยะกล่างถึิ่ง
รุนแรง	ร่วัมกับยาติำารับแผู้นโบราณอ่�น	ๆ
	 มหาวิัทยาลั่ยแห่งชาติิสิังคโป็ร์สัาข่าสัาธิารณสุัข่ศาสัติร์									
ต้ิพิมพ์แนวัทางการรักษาการติิดเช่�อโควิัด	แล่ะทบทวันรายช่�อยา
ท้�น่าจัะนำามาใช้รักษาภาวัะป็อดเส้ัยหายเฉ้ยบพลั่น	พบว่ัาอนุพันธ์ิ
ฟ้้าทะล่ายโจัรช่�อ	 Dehydroandrographolide	 succinate	 เป็็น
ยาฉ้ดรักษาป็อดอักเสับจัากการติิดเช่�อไวัรัสัแล่ะการติิดเช่�อในระบบ
ทางเดินหายใจัส่ัวันบน	 อาจัจัะนำามาใช้เย้ยวัยาภาวัะป็อดเส้ัยหาย
จัากการติิดเช่�อโควิัดได้	โดยใช้แบบพ่นล่ะออง	เพ่�อหล้่กเล้่�ยงอาการ
ไม่พึงป็ระสังค์จัากการให้แบบฉ้ดเข้่าเส้ันเล่่อด
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การประยุกต์ิใช้ฟ้้าท้ะลายโจรในโรคโควิัด-19	

	 ฟ้้าทะล่ายโจัรม้ฤทธิิ�ต้ิานไวัรัสัท้�ก่อให้เกิดการติิดเช่�อในระบบ
ทางเดินหายใจัได้หล่ายชนิด	เช่น	ไวัรัสัไข้่หวััดใหญ่สัายพันธ์ุิ	A	ไวัรัสั
เริม	 ไวัรัสัตัิบอักเสับชนิด	 B	 แล่ะ	C	 โดยม้กล่ไกต้ิานไวัรัสัท้�สัำาคัญ				
4	กล่ไก	ค่อ	การป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซึ่ลล์ ลด็การแบ่งตัวของ
ไวรัส การเพิ�มภูมิคุ้มกัน และลด็การอักเสบโด็ยเฉพาะที�ปอด็	
	 การทบทวันวัรรณกรรมแล่ะพิจัารณาจัากปั็จัจััยควัาม
ป็ล่อดภัย	 ป็ระสิัทธิิผู้ล่	 ควัามคุ้มค่า	 การเข้่าถึิ่ง	 แล่ะควัามยั�งย่น
ข่องระบบ	พบว่าฟ้าทะลายโจรสามารถนำามาใช้ในการติด็เช่�อ
โควิด็-19 ได้็ โด็ยใช้ในกรณีที�มีอาการคล้ายไข้หวัด็ ได้็แก่ ไข้ ไอ 
อ่อนเพลีย ที�ยังไม่รุนแรง	โดยเล่่อกฟ้้าทะล่ายโจัรท้�ได้มาติรฐานผู่้าน	
การติรวัจัวัเิคราะห์ป็ริมาณแล็่กโทนรวัม	ท้�คำานวัณเป็็นแอนโดรกรา
โฟ้ไล่ด์ไม่น้อยกวั่าร้อยล่ะ	6	โดยนำ�าหนัก	รับป็ระทานครั�งล่ะ
1.5-3	กรัม	วัันล่ะ	3-4	ครั�ง	เม่�อหายแล้่วัหยุดยา	
	 ปั็จัจุับันแม้จัะม้งานวัิจััยท้�แสัดงถิ่ึงป็ระสัิทธิิผู้ล่แล่ะควัาม
ป็ล่อดภัยข่องฟ้้าทะล่ายโจัรในผู้้้ป่็วัยโควิัด-19	ท้�ม้อาการรุนแรงน้อย
ถึิ่งป็านกล่างแล่้วัก็ติาม	 แต่ิงานวิัจััยดังกล่่าวัยังข่าดกลุ่่มควับคุมท้�
ทำาให้มั�นใจัว่ัาอาการท้�ด้ขึ่�นนั�นเกิดจัากผู้ล่ข่องฟ้้าทะล่ายโจัร	ไม่ใช่
ด้ขึ่�นด้วัยการรักษามาติรฐาน	นอกจัากนั�น	 โควิัด-19	 เป็็นโรคอุบัติิ
ใหม่ท้�ยังไม่ทราบการดำาเนินข่องโรคท้�ชัดเจัน	 หากผู้้้ป็่วัยม้อาการ				
คล้่ายหวััดท้�รุนแรง	 เช่น	 ป็วัดเน่�อตัิวัมาก	 ป็วัดศ้รษะรุนแรง	 ไอ
รุนแรง	 ควัรพบแพทย์เพ่�อติรวัจัวัินิจัฉัยให้แน่ชัดแล่ะให้แพทย์เป็็น
ผู้้้พิจัารณาสัั�งใช้ยา	การป้องกันที�ดี็และเกิด็ประสิทธิิผู้ลที�สุด็ ค่อ 
การสวมหน้ากากผู้้าหร่อหน้ากากอนามัยเม่�อออกไปในที�ชุมชน 
ล้างม่อบ่อย ๆ  รักษาระยะหา่งระหว่างบุคคล รับประทานอาหาร
ที�มีประโยชน์ พักผู่้อนให้เพียงพอ และออกกำาลังกายสมำ�าเสมอ 

Q : ฟั้าทะลายโจำรป้องกันโค์วัิดได้จำริงหร่อ ?

A	:	จัากการศึกษาพบว่ัา	ในเซล่ล์่ท้�แม้จัะม้แอนโดรกราโฟ้ไล่ด์
จัากฟ้้าทะล่ายโจัรแล้่วั	ก็ไม่สัามารถิ่ป้็องกันการเข้่าส่้ัเซล่ล์่ข่อง
เช่�อไวัรัสัได้	 นั�นแป็ล่ว่ัาป้็องกันไม่ได้	 สิั�งท้�ช่วัยได้ด้ก็ค่อ	 การ
เสัริมให้ภ้มิคุ้มกันให้แข็่งแรงขึ่�น	อาจัผู่้อนหนักให้เป็็นเบาได้	

Q : การนำาฟ้ัาทะลายโจำรไปศ่กษาในผู้๊้ป่วัย ?

A	:	แง่มุมข่องการรักษานั�น	ในแอนโดรกราโฟ้ไล่ด์ม้แนวัโน้มจัะ
ทำาให้เช่�อไวัรัสัถ้ิ่กกำาจััดได้ค่อนข้่างด้	ด้วัยควัามท้�ม้ฤทธิิ�เป็็นสัาร
ต้ิานไวัรัสั	แล่ะเม่�อไป็เร่งภ้มิคุ้มกันข่องร่างกายให้แข็่งแรงขึ่�น	ก็
ม้โอกาสัท้�ไวัรัสัจัะถ้ิ่กภ้มิคุ้มกันข่องร่างกายนั�นควับคุมจััดการ
ได้ง่ายขึ่�น	จัากการศกึษาพบวัา่อยา่งน้อยท้�สุัดในกลุ่่มท้�อาการ
เล็่กน้อย	ไม่รุนแรง	เม่�อรับป็ระทานฟ้้าทะล่ายโจัรแล้่วั	อาการ
ท้�คล้่ายหวััดด้ขึ่�นภายใน	2-3	วััน	กลุ่่มท้�ติิดเช่�อโควิัด-19	ก็ด้ขึ่�น
เร็วักว่ัากลุ่่มท้�ไม่ได้รับป็ระทานฟ้้าทะล่ายโจัร

Q : ค์ำาแนะนำาในการรับประทานฟ้ัาทะลายโจำร ?

A	 :	 การรับป็ระทานสัมุนไพรฟ้้าทะล่ายโจัรเพ่�อการส่ังเสัริม
ภ้มิคุ้มกันข่องร่างกาย	แต่ิห้ามรับป็ระทานเพ่�อป้็องกันโควิัด-19	
เน่�องจัากยงัไม่ม้หลั่กฐานยน่ยนัว่ัาสัามารถิ่ป็อ้งกันได้	ถ้ิ่ายงัคง
ไม่สัวัมหน้ากาก	ไม่ล้่างม่อ	แล้่วัไป็อย่้ในท้�ท้�แออัด	เส้ั�ยงต่ิอการ
ได้รับไวัรัสัในป็ริมาณมาก	

Q : การรับประทานฟ้ัาทะลายโจำรในข่ณะท่�ร่างกายยัง

ไม่ม่อาการป่วัย จำะม่ผู้ลกระทบหร่อไม่ ?

A	 :	 การรับป็ระทานสัารสักัดหร่อผู้งฟ้้าทะล่ายโจัรจัากสัารท้�
อบแห้ง	อาจัติ้องระมัดระวัังเพราะม้ควัามเข่้มข่้นมาก	ควัร
รับป็ระทานเพ้ยงวัันล่ะ	10-20	มิล่ลิ่กรัมต่ิอวััน	ไม่ควัรรับป็ระทาน
ติิดต่ิอกันนานเกินกว่ัา	5	วััน	ผู้้้ท้�ม้โรคป็ระจัำาตัิวั	ตัิ�งครรภ์หร่อ
กำาลั่งให้นมบุติร	แล่ะท้�สัำาคัญค่อผู้้้ท้�ม้โรคป็ระจัำาตัิวั	ควัรป็รึกษา
แพทย์ก่อนรับป็ระทาน	 เน่�องจัากฟ้้าทะล่ายโจัรม้ฤทธิิ�ทำาให้
เล่่อดแข็่งตัิวัยากขึ่�น	

ท้�มา	กรมการแพทย์แผู้นไทยแล่ะการแพทย์ทางเล่่อก



กลัับมาอีีกครัั้�งกับ..กลัับมาอีีกครัั้�งกับ..ฝุ่่�น PM 2.5ฝุ่่�น PM 2.5

 ฝุุ่่นข่นาด 10 ไมค์รอน หร่อ PM 10 สามารถุ
แทรกเข่้าไปในร่างกายอย่๊ท่�หลอดลม ทำาให้เกิดปัญหา
เก่�ยวักับการหายใจำ ร้๊ส่กระค์ายค์อ สำาหรับฝุุ่่นขนาด 
2.5 ไมครอน หิร้อ PM 2.5 จะลงไปถึงหิลอดลมและ         
ถุงลม เม้�อถึงถุงลมแล้วัก็จะเข้าส่้กระแสเล้อดและ
ท้ำาลายเซลล์ต่ิาง ๆ ของร่างกาย
 
	 ผู้้้ท้�ได้รบัฝุุ่่นเข้่าไป็ในป็ริมาณมากจัะม้อาการติามภ้มคุ้ิมกัน	
ข่องร่างกาย	เช่น	ผู่้�นคันทางผิู้วัหนัง	ไอ	จัาม	แสับเค่องติา	เจ็ับคอ	
ม้นำ�าม้ก	ติาแดง	แสับจัม้ก	หายใจัล่ำาบาก	การได้รับฝุุ่่นสัะสัมเป็็น
เวัล่านานจัะม้อาการไอ	 หอบ	 อาจัทำาให้เกิดควัามดันโล่หิติส้ัง
แล่ะใจัสัั�น	โดยเฉพาะผู้้้ป่็วัยท้�เป็็นโรคหัวัใจั	อาจัทำาให้โรคหัวัใจั
กำาเริบได้	ในช่วังท้�เผู้ชิญปั็ญหาฝุุ่่น	PM	2.5	ผู้้้ป่็วัยโรคภ้มิแพ้จัะ
ม้อาการกำาเริบเร็วัแล่ะรนุแรงขึ่�น	อาการกำาเริบข่องผู้้ป่้็วัยท้�เป็็น
โรคภ้มิแพ้ท้�ม้สัาเหตุิจัากฝุุ่่น	PM	2.5	ได้แก่	นอนไม่หลั่บ	หายใจั
ล่ำาบาก	ม้นำ�าม้ก	แสับจัม้ก	แสับติา	แน่นหน้าอก	ไอ	ระคายคอ	
สัาเหตุิอาจัไม่ได้เกิดขึ่�นจัากฝุุ่่น	PM	2.5	เฉพาะนอกบ้านเท่านั�น	
แต่ิยังมาจัากฝุุ่่น	 PM	 2.5	 ท้�ม้อย้่ในบ้านแล่ะอาคารสัำานักงาน
ด้วัย	ซึ�งมาจัาก	4	ปั็จัจััยหลั่ก	ได้แก่	ควัันจัากการจุัดธ้ิป็เท้ยน	
การส้ับบุหร้�	การใช้เคร่�องถ่ิ่ายเอกสัาร	การป็ระกอบอาหาร	แล่ะ
พ่�นท้�ริมถิ่นน	หากได้็รับฝุ่่น PM 2.5 ในปริมาณมาก จะทำาให้
ระบบทางเด็นิหายใจมปัีญหาและเสี�ยงต่อการเปน็มะเร็งปอด็
	 การวััดค่า	AQI	(Air	Quality	Index)	หร่อดั็ชนีคุณภาพ
อากาศ	 เท้ยบจัากมาติรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดย
ทั�วัไป็ข่องสัารมล่พิษทางอากาศ	5	ป็ระเภท	ได้แก่	ก๊าซโอโซน	
ก๊าซไนโติรเจันไดออกไซด์	 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์	 ก๊าซ

ซัล่เฟ้อร์ไดออกไซด์	 แล่ะฝุุ่่นล่ะอองข่นาดไม่เกิน	 10	 ไมครอน	
แล่ะ	 2.5	 ไมครอน	 ดัชน้คุณภาพอากาศท้�คำานวัณได้ข่องสัาร
มล่พิษทางอากาศ	 ป็ระเภทใดม้ค่าส้ังสุัด	 จัะถ้ิ่กใช้เป็็นดัชน้
คุณภาพอากาศข่องวัันนั�น	ดั็ชนีคุณภาพอากาศ 100 ข่�นไป จะ
เริ�มมีผู้ลกระทบต่อสุขภาพ ควรลด็ระยะเวลาการทำากิจกรรม
กลางแจ้ง สวมหน้ากากอนามัยหร่อหน้ากากผู้้า	สัำาหรับ
ผู้้้ท้�ติ้องด้แล่สุัข่ภาพเป็็นพิเศษ	หากม้อาการไอ	หายใจัล่ำาบาก
ติาอักเสับ	 แน่นหน้าอก	ป็วัดศ้รษะ	 หัวัใจัเต้ินไม่ป็กติิ	 คล่่�นไส้ั	
อ่อนเพล้่ย	ควัรป็รึกษาแพทย์	แล่ะหากค่าคุณภาพอากาศ	200	
ขึ่�นไป็	 ให้หล้่กเล้่�ยงกิจักรรมกล่างแจ้ัง	 เม่�ออย้่ในบ้านก็ควัรใช้
เคร่�องฟ้อกอากาศชว่ัย	แล่ะในช่วังท้�ค่า	PM	2.5	ติำ�า	หร่ออากาศ
ป็ล่อดโป็ร่ง	ก็ควัรเป็ิดป็ระต้ิแล่ะหน้าติ่างเพ่�อระบายอากาศ	
เพราะการปิ็ดป็ระต้ิแล่ะหน้าต่ิางติล่อดเวัล่า	อาจัทำาให้เกิดเช่�อรา	
แล่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้�ผู้้้อาศัยหายใจัออกมาสัะสัม
อย้่ภายในบ้าน

 ปัญหาฝุุ่่นละอองไม่ใช่ปัญหาท่�เพิ�งเกิด และไม่ใช่
ปัญหาท่�จำะหมดไปง่าย ๆ ตราบใดท่�ยังม่การเผู้าผู้ลาญ
เช่�อเพลิง ม่การใช้พลังงานต่าง ๆ อย่างเกินจำำาเป็น
ถุ้าไม่ร ่วัมม่อกันลดการก่อมลพิษต่อสิ�งแวัดล้อม
เราก็จำะต้องอย่๊กับสภาพอากาศท่�ไม่บริสุทธิ�กันต่อไป 

ท้�มา	โรงพยาบาล่จุัฬาล่งกรณ์	

สนองโอฐสภากาชาดไทย 39
มกราคม	-	ม้นาคม	2564



ถัั่�งเช่่าถัั่�งเช่่า
กัับโริคุ้ไตกัับโริคุ้ไต

	 ผู้ลิ่ติภัณฑ์์ถัิ่�งเช่าท้�สัำานักงานคณะกรรมการอาหารแล่ะยา	(อย.)	อนุญาติม้	2	กลุ่่ม	ค่อ	ยาแผู้นโบราณ	แล่ะผู้ลิ่ติภัณฑ์์
อาหารท้�ม้ถัิ่�งเช่าเป็็นส่ัวันป็ระกอบ	ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยทางการแพทย์ที�ย่นยันว่าถั�งเช่ามีสรรพคุณต่อการบรรเทา
หร่อรักษาโรคใด็ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นโรคไต โรคตับ โรคความจำาเส่�อม ถุงลมโป่งพอง หอบห่ด็ ลด็ไขมันในเล่อด็ หร่อแม้แต่
การเพิ�มภูมิต้านทานโรคและการเพิ�มสมรรถภาพต่าง ๆ 

	 ปั็จัจุับันสัามารถิ่หาซ่�อผู้ลิ่ติภัณฑ์์ถัิ่�งเช่าได้ง่าย	 แล่ะม้การโฆ่ษณาสัรรพคุณว่ัาสัามารถิ่รักษาโรคไติให้ด้ขึ่�น	 หร่อ
กลั่บมาเป็็นป็กติิได้นั�น	 สัมาคมโรคไติแห่งป็ระเทศไทยย่นยันว่ัาจัากองค์ควัามร้้ท้�ม้ข้่อพิส้ัจัน์ทางวิัทยาศาสัติร์การแพทย์
ในปั็จัจุับัน	ยังไม่ม้ข้่อม้ล่ท้�สัามารถิ่สัรุป็ได้อย่างชัดเจันว่ัาถัิ่�งเช่าม้ป็ระโยชน์จัริงในผู้้้ป่็วัยโรคไติ	ม้เพ้ยงข้่อม้ล่การศึกษาใน
สััติว์ัทดล่อง	 แต่ิไม่ม้หลั่กฐานการศึกษาท้�ด้เพ้ยงพอท้�จัะพิส้ัจัน์ได้ว่ัาม้ป็ระโยชน์ต่ิอไติในมนุษย์	 แล่ะการศึกษาส่ัวันใหญ่	
ไม่ได้รายงานอาการไม่พึงป็ระสังค์ข่องถัิ่�งเช่าอ้กด้วัย

	 การหล่งเช่�อโฆ่ษณาสัรรพคณุท้�เกินจัริงข่องถัิ่�งเช่า	นอกจัาก
จัะเส้ัยเงินโดยเป็ล่่าป็ระโยชน์	ส้ัญเส้ัยโอกาสัในการรักษาโรค	อาจั
เกิดผู้ล่กระทบติ่อสุัข่ภาพ	เช่น	การกำาเริบข่องโรคแพ้ภ้มิตัิวัเอง
ม้เล่่อดออกง่ายหยุดยาก	นำ�าติาล่ในเล่่อดติำ�า	แล่ะท้�สัำาคัญทำาให้
ไติทำางานไดล้่ดล่ง	การรักษาโรคไติท้�ด้ท้�สุัดค่อการด้แล่ป็ฏิิบัติิตัิวั
อย่างเหมาะสัมเพ่�อชะล่อการเส่ั�อมข่องไติ	 รวัมทั�งหล้่กเล้่�ยง
พฤติิกรรมท้�ทำาให้เกิดควัามเส้ั�ยงต่ิอไติ	

	 ถัู�งเช่าท่�ม่กิาร่ศึึกิษาในมนุษย์ส่วนใหญ่่เป็้นถัู�งเช่า
ทิเบตท่�เกิิดในธร่ร่มชาติ	ซีึ �งม่ร่าคาส้งมากิ	กิาร่
ศึึกิษาส่วนใหญ่่ใช�ร่ะยะเวลาเพ่ยง	 1-6	 เดือนเท่านั�น	
จึงไม่สามาร่ถูทร่าบถูึงผลด่และผลเส่ยในร่ะยะยาว
ได�	 และยังพบว่าผลิตภัณฑ์์ถัู�งเช่าทิเบตบางส่วนพบ
ม่โลหะหนักิ	Arsenic	ในป้ริ่มาณส้ง	ซึี�งอาจม่ผลเส่ย
ต่อไตในร่ะยะยาว	ส่วนถูั�งเช่าท่�ข่ายอย้่ในป้ัจจุบัน
ส่วนใหญ่่เป้็นถูั�งเช่าส่ทอง	ท่�ถู้กิเพาะเล่�ยงในฟ้าร่์ม
โดยใช�อาหาร่เล่�ยงแบบต่าง	ๆ 	แต่ละชนิดถู้กิเพาะเล่�ยง
ในแต่ละวิธี	ทำาให�ผลิตสาร่ออกิฤทธิ �ท่ �แตกิต่าง
กิันมากิ	และส่วนใหญ่่ยังไม่ม่กิาร่ศึึกิษาทดลองใน
มนุษย์	การนำามาใช้จึำงอาจำทำาให้เกิดโทษต่อผู้๊้ป่วัย
โรค์ไตได้ เน่�องจำากไตเป็นอวััยวัะท่�สามารถุเกดิอนัตราย
จำากการใช้ยาและสารต่าง ๆ ได้ง่าย อ่กทั�งยังไม่ม่
ข้่อม๊ลเก่�ยวักับข่นาดท่�เหมาะสมข่องถัุ�งเช่าในผู้๊้ป่วัย
โรค์ไต นอกจำากน่� ยังม่อุบัติการณ์ท่�แพทย์โรค์ไต
ในประเทศไทยพบการเส่�อมข่องไตภายหลังการ
รับประทานถัุ�งเช่าในผู้๊้ป่วัยโรค์ไตเร่�อรังอ่กด้วัย	หากิ
ผ้�ป่้วยโร่คไตต�องกิาร่รั่บป้ร่ะทานถัู�งเช่าต�องแจ�ง
แพทย์ผ้ �ร่ักิษา	และไม่ควร่หยุดยาแผนป้ัจจุบันท่ �
รั่บป้ร่ะทานอย่้	
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	 “เจ้ามนุษย์ผูู้้แสวงหาปัญญา เจ้าจงพิจารณาศรัทธิา
ของเจ้ากับศรัทธิาของหนูน้อยธิาลัสซีึ่เมีย จิตแห่งมวลศรัทธิา
กับเจตสิกของเจ้า จ่งบังเกิด็ปาฏิิหาริยเ์หน่อศรัทธิา”	เทพบุติร
ส้ัทองพ้ดพร้อมหันมามองคุณหมอสัมภพ	แล้่วัร่างข่องเทพบุติร
ก็หายวัับไป็
	 “คุณณัฐพงษ์ได้็ยินไหม ตามหาศรัทธิาที�แท้จริงแล้ว
คุณจะมีชีวิตใหม่เหม่อนหนูน้อยธิาลัสซีึ่เมีย”	 คุณหมอพ้ด
พร้อมมองไป็ท้�ร่างข่องนัทท้�พยายามจัะเข้่าร่างข่องเข่าอย้่	 ซึ�ง
กลุ่่มผู้้้คนท้�เฝุ้่ามุงต่ิางพากันฉงน	ทำาไมคุณหมอสัมภพจึังใช้ธิรรม
รักษาแทนเวัชรักษา
	 “ศรัทธิาของผู้มค่ออะไร ศรัทธิาที�แท้จริงค่ออะไร 
ผู้มอยากมีชีวิต คุณหมอช่วยผู้มด็้วย ผู้มอยากกลับเข้าร่าง
ของผู้ม”	นัทพ้ดพร้อมพยายามเข้่าร่างข่องตินแต่ิก็ไร้ผู้ล่	ร่างใน
กายหยาบแล่ะกายล่ะเอ้ยดไม่ยอมป็ระสัานเข้่ากัน	
	 “กรี�ด็ ๆ ๆ ๆ ช่วยด้็วย มีคนโด็ด็ต่กฆ่าตัวตาย” 
พยาบาล่ท้มเจัรจัาติะโกนแล้่วัร้บวิั�งไป็ท้�ระเบ้ยงชั�น	7
 “หากผู้มตายไปแล้ว ช่วยนำาอวัยวะของผู้มไปบริจาค
ให้กับสภากาชาด็ไทย ส่วนไตของผู้มขอมอบให้พ่อของผู้ม
ด็้วยนะคุณพยาบาล ฝ่ากทำาบุญให้ผู้มครั�งสุด็ท้าย…”
สิั�นเส้ัยงการสัั�งล่า	นายเม้งก็กระโดดล่งจัากตึิกชั�น	7	ทันท้
	 “ได้็โปรด็อย่าฆ่าตัวตายเลย คุณกำาลังเข้าใจผิู้ด็อย่าง
มากในการบริจาคอวัยวะ”	 พยาบาล่ท้มเจัรจัาติรงเข้่าไป็หา
นายเม้งเพ่�อไป็ดึงตัิวักลั่บแล้่วัคว้ัาเส่ั�อไว้ัได้ทันพอด้
	 “ปล่อยให้ผู้มตายเถิด็ ชีวิตผู้มไม่เหล่ออะไรแล้ว ผู้ม
ตายไปจะได้็เอาไตไปช่วยพ่อ อวัยวะส่วนอ่�นยังช่วยคนได้็อีก
หลายชีวิต”	นายเม้งปั็ดม่อพยาบาล่ท้มเจัรจัาออก

	 “กรี�ด็ ๆ  ช่วยด้็วย”	พยาบาล่ท้มเจัรจัาล่่มตัิวั	โน้มตัิวัไป็
ข้่างหน้ามากเกินไป็เพ่�อไป็จัับคอเส่ั�อข่องนายเม้ง	ทำาให้พยาบาล่
เส้ัยหลั่ก	ล่ำาตัิวัพาดไป็ท้�ข่อบระเบ้ยงเกินกว่ัาครึ�งตัิวั	จันกำาลั่งจัะ
ร่วังไป็ด้วัยกัน
	 “ไม่ต้องตกใจนะครับ แข็งใจไว้อีกนิด็นะ อยู่นิ�ง ๆ
คุณอี�ด็”	คุณหมอสัมภพวิั�งเข้่ามาด้เหตุิการณ์	พร้อมติรงเข้่าไป็
ช่วัยเหล่่อพยาบาล่ท้มเจัราจัา	ซึ�งติอนน้�อย้ใ่นสัภาพท้�กำาลั่งจัะติก	
จัากตึิกชั�น	7	พร้อมกับนายเม้ง	
	 “ปล่อยให้ผู้มตายเถอะนะ คุณพยาบาล คุณหมอ ผู้ม
อยากทำาบุญให้พ่อ ผู้มไม่มีอะไรเหล่อแล้ว ฮ่อ ๆๆ”	นายเม้ง
ใช้ม่อข่องเข่าปั็ดไป็ท้�ม่อข่องพยาบาล่ท้มเจัรจัาอ้กครั�ง	 ทำาให้
เก่อบติกจัากข่อบระเบ้ยงทั�งสัองคน	
	 “อย่า คุณอย่าปัด็ม่อ คุณเข้าใจผิู้ด็ ว้าย ๆ กรี�ด็ ๆ 
ไม่ ๆ”	พยาบาล่ท้มเจัรจัาทนต่ิอแรงปั็ดม่อข่องนายเม้งไม่ไหวั	
ทำาให้เข่าป็ล่่อยม่อจัากนายเม้ง	 จันเห็นร่างข่องนายเม้งร่วังล่ง
ไป็ต่ิอหน้าต่ิอติา
	 “การฆ่าตัวตายไม่สามารถบรจิาคอวัยวะได้็... คุณรู้ไหม ? 
ฮ่อ ๆ ๆ”	พยาบาล่ท้มเจัรจัาติะโกนออกมาด้วัยควัามเส้ัยใจั
ท้�เห็นคนฆ่่าตัิวัติายต่ิอหน้า	
	 “การฆ่าตัวตายทำาให้ไม่ได้็ผุู้ด็ไม่ได้็เกิด็อีก 500 ชาติ
รู้ไหม ?”	นัทท้�ติอนน้�อย้่ในสัภาพวิัญญาณ	ได้ออกจัากร่างแล้่วั
พุ่งติรงไป็ท้�ร่างข่องนายเม้งท้�ล่อยเคว้ังคว้ัางกล่างอากาศกำาลั่ง
จัะร่วังถึิ่งพ่�น	นัทรวับรวัมสัมาธิิแล่้วัอธิิฐานจิัติติ่อศรัทธิาท้�
สัร้างควัามด้โดยไม่หวัังผู้ล่ติอบแทน	ทำาให้บังเกิดม้ล่มกรรโชกแรง
พัดร่างข่องนายเมง้ไป็ค้างอย้ท้่�ชั�น	3	โดยคอเส่ั�อข่องเข่าไดเ้ก้�ยวั
กับฐานข่องคอมเพรสัเซอร์แอร์ไว้ัพอด้
	 “ผู้มอยากตาย... ผู้มอยากตาย... ผู้มรู้นะ ถ้าก่อนตาย
เราน่กถ่งบุญที�เราเคยทำา เราก็ได้็ไปสวรรค์ ผู้มได้็เอาอวัยวะ
ไปช่วยพ่อ เอาอวัยวะผู้มช่วยคนที�ต้องการ จิตสุด็ท้ายของผู้ม
ระล่กบุญ ผู้มได็้ไปสวรรค์แน่ ๆ”	นายเม้งติะโกนออกมา

*	เจัติสิัก	หมายถึิ่งอารมณ์ท้�เกิดกับใจั	เช่น	สุัข่หร่อทุกข์่ท้�เกิดในจิัติ

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต
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พร้อมกับดึงคอเส่ั�อข่องเข่าออกจัากฐานคอมเพรสัเซอร์แอร์	
ทำาให้ร่างข่องเข่าร่วังล่อยล่ะลิ่�วัอ้กครั�ง	
	 “คุณได้็แต่ระล่กบุญคุณ ไม่ได้็ศรัทธิาต่อบุญคุณ ยังไม่
รู้จักความเป็นผูู้้รู้ ผูู้้ต่�น ผูู้้เบิกบาน ได็้แต่คิด็ดี็ แต่ไม่ได็้ทำาดี็
จะมีประโยชน์อะไร”	นัทพ้ดพร้อมพนมม่ออธิิษฐานข่อให้นายเม้ง	
พ้นจัากควัามติายในครั�งน้�ด้วัยเถิิ่ด	 ฉับพลั่นบังเกิดล่มกรรโชก	
แรงพัดพาร่างข่องนายเม้งติกล่งไป็ท้�ผู้้าใบหน้าโรงพยาบาล่	ร่าง
ข่องเข่าทะลุ่ผู้้าใบติกล่งบนเต้ิยงคนไข้่ท้�จัอดเร้ยงกันอย่้หน้าตึิก
พอด้	
	 “โอ๊ย ๆ ๆ”	นายเม้งร้องครวัญครางด้วัยควัามเจ็ับป็วัด
	 “นำาตัวเข้าไปห้องฉุกเฉินก่อน”	คุณหมอสัมภพสัั�ง
เจ้ัาหน้าท้�เวัรเป็ล่
	 “คุณรู้ไหม ? การฆ่าตัวตายไม่สามารถบริจาคอวัยวะ 
บริจาคร่างกาย หร่อบริจาคใด็ ๆ ให้กับสภากาชาด็ไทยได้็
นะคะ”	 พยาบาล่ท้มเจัรจัาพ้ดพล่างพร้อมทำาแผู้ล่ท้�แข่น	 ข่า	
แล่ะหลั่งให้นายเม้ง
	 “จริงเหรอ ?”	นายเม้งอุทานด้วัยควัามติกใจั
	 “จริงครับ หากคุณต้องการบริจาคอวัยวะให้คุณพ่อ
ของคุณเอง คุณสามารถบริจาคได้็ ไม่ว่าจะเป็นไต ตับบางส่วน 
ตอนที�ยังมีชีวิต ไม่ต้องฆ่าตัวตายให้เกิด็บาปกรรมหรอกครบั”	
คุณหมอสัมภพกล่่าวัเสัริม	
	 “ธุิรกิจผู้มพัง ผู้มไม่สามารถดู็แลพ่อผู้มซ่ึ่�งป่วยเป็นโรค
ไตเร่�อรังระยะสุด็ท้ายได้็ พอดี็วันนี�เห็นมีการผู่้าตัด็เอาอวัยวะ
ไปช่วยคนได้็ถ่ง 8 ชีวิต ผู้มเลยตดั็สินใจฆ่าตัวตาย แลว้จะเอา
ไตให้คุณพ่อที�ผู้มรักมาก ผู้มไม่เหล่ออะไรแล้ว ถ่งมีชีวิตอยู่ก็
ไร้ค่า”	นายเม้งพ้ดพร้อมนำ�าติา	เพราะช่วังพิษเศรฐกิจัทำาให้เข่า
ไม่สัามารถิ่รักษาพ่อเข่าได้	
	 “แกยังมีพ่อคนนี�อยู่ยังไงล่ะ แกยังเหล่อพ่อ ยังเหล่อ
แม่ ยังเหล่อครอบครัวที�รอแกอยู่ แกคิด็ว่าถ้าแกตายไปแล้ว
ข้าจะเอาไตจากแกเหรอ ไม่หรอก หากอวัยวะนั�นต้องแลกมา
กับความตายของลูกชายที�ข้ารัก ข้าจะมีความสุข ข้าจะเป็น
คนได้็ยังไง พ่อก็จะขอตายตามไปแกอีกคน”	พ่อข่องนายเม้ง
พ้ดพร้อมเดินเข้่าไป็กอดล้่กชายท้�นอนอย้่บนเต้ิยง
	 “ผู้มขอโทษครับพ่อ... ผู้มรักพ่อ ผู้มไม่อยากเห็นพ่อ
ต้องฟอกไต ล้างช่องท้อง ต้องรอวันตาย ผู้มช่วยอะไรพ่อ
ไม่ได้็ เงินตอนนี�ก็หมด็ ผู้มคิด็มาก ผู้มไม่ได้็ศ่กษาเร่�องการ
บริจาคอวัยวะดี็พอ ผู้มตัด็สินใจเพียงชั�ววูบ ผู้มจะไม่ฆ่าตัวตาย
แล้วครับ”	นายเม้งพ้ดพร้อมเอาม่อป็าดนำ�าติา
	 “ถ้าคุณต้องการบริจาคไตให้คุณพ่อ คุณสามารถทำาได้็
ครับ เดี็�ยวผู้มให้คุณอี�ด็ที�เป็นพยาบาลอธิิบายให้ฟังนะครับ 
ขอตัวไปดู็ผูู้้ป่วยคนอ่�นก่อนนะครับ”	คุณหมอสัมภพนกึขึ่�นได้
ว่ัาล่่มภารกจิัในการผู้า่ตัิดตัิบ	ซึ�งข่ณะน้�เหล่่อเวัล่าเพ้ยง	5	ชั�วัโมง
เท่านั�น

	 “ขอบคุณคุณหมอมากครับ”	นายเม้งกล่่าวัด้วัยส้ัหน้า
ท้�สัดช่�นขึ่�นมา	
	 “อย่าคิด็อะไรชั�ววูบนะคะ การฆ่าตัวตายนอกจากจะ
ไม่ได้็บริจาคไตให้คุณพ่อแล้ว ยังเป็นบาป ไม่ได้็เกิด็อีก 500 ชาติ 
เลยนะคะ”	พยาบาล่ท้มเจัราจัากล่่าวั	พร้อมเดินไป็หยบิเอกสัาร
คุณสัมบัติิผู้้้บริจัาคอวััยวัะ

	 	 	 	

	 “เช่�อไหมครับ ตอนผู้มตกลงไปจากต่ก เหม่อนผู้ม
ได้็ยินเสียงผูู้้ชายมาบอกกับผู้มว่า การฆ่าตัวตายจะไม่ได้็เกิด็
อีก 500 ชาติ เหม่อนกับที�คุณพยาบาลพูด็เลยครับ”	นายเม้ง
นึกถึิ่งเหตุิการณ์ท้�ตินเองติกจัากตึิก
	 “อ้าวเหรอคะ วันนี�ที�นี�มีเหตุการณ์แปลก ๆ ทั�งวัน
เลยค่ะ เดี็�ยวดิ็ฉันจะอธิิบายคุณสมบัติของผูู้้บริจาคอวัยวะ
ในขณะมีชีวิตให้ฟังนะคะ การบริจาคอวัยวะให้กันนั�นต้อง
เป็นญาติทางสายเล่อด็ที�สามารถพิสูจน์ได้็ โด็ยการตรวจ
ทางห้องปฏิิบัติการหร่อทางกฎหมาย ต้องไม่เป็นการซ่ึ่�อ
ขายหร่อได้็รับการจ้างวาน และต้องมีความสัมพันธ์ิระหว่าง
ผูู้้รับบริจาคและผูู้้บริจาค เป็นไปตามกฎของศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาด็ไทย ปี 2553 โด็ยมีรายละเอียด็ค่อ 
1. ผูู้้บริจาคต้องเป็นเคร่อญาติที�มีความสัมพันธ์ิทางพันธุิกรรม 
หร่อ 2. ผูู้้บริจาคต้องเป็นสามีภรรยาโด็ยชอบด้็วยกฎหมาย 
หร่ออยู่กินฉันสามี ภรรยา โด็ยเปดิ็เผู้ยกบัผูู้้รับอวัยวะมาแล้ว
อย่างน้อยสามปี กรณีที�มีบุตรร่วมกันโด็ยสายโลหิตไม่ต้องใช้
ระยะเวลาสามป ีหากมีปัญหาในการพสูิจน์บุตรร่วมกันให้ใช้ 
DNA เป็นเคร่�องพิสูจน์ค่ะ”	พยาบาล่ท้มเจัรจัาอธิิบายพร้อม
มองไป็ท้�หน้าข่องนายเม้งซึ�งตัิ�งใจัฟั้งอย่างมาก
	 “ดี็เลยครับ งั�นผู้มจะได้็ไปติด็ต่อที�ศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาด็ไทย แล้วบอกว่าต้องการบริจาคไตให้
พ่อผู้มได้็เลยใช่ไหมครับ ผู้มจะได้็ไปเดี็�ยวนี�เลย”	นายเม้งกล่่าวั
ด้วัยควัามด้ใจั	
	 “ไม่ใช่ค่ะ คุณพ่อของคุณอยู่ในฐานะผูู้ข้อรับบริจาคไต 
ไม่ได็้เป็นผูู้้บริจาคอวัยวะเหม่อนกับคุณพลลูกชายแม่อ้อม 
ถ้าคุณต้องการบริจาคไตให้คุณพ่อของคุณให้ลงทะเบียน
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เป็นผูู้้รออวัยวะ ผูู้ป่้วยที�จะลงทะเบยีนรออวัยวะบริจาค สามารถ
เล่อกลงทะเบียนรออวัยวะในโรงพยาบาลที�เป็นสมาชิก
ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด็ไทยได้็เพียง 1 แห่ง
เท่านั�น โด็ยผูู้้รออวัยวะต้องไปติด็ต่อแผู้นกผูู้้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลที�ต้องการจะลงทะเบียนตามขั�นตอน ซ่ึ่�งจะต้อง
มีข้อบ่งชี�และมีความเหมาะสมในการรักษาด้็วยการปลูกถ่าย
อวัยวะ เช่น ภาวะไตวายระยะสุด็ท้าย ภาวะตับวาย จ่งจะ
สามารถลงทะเบียนเป็นผูู้้รออวัยวะได้็ โด็ยแพทย์จะด็ำาเนิน
การตรวจทางหอ้งปฏิิบัติการเพิ�มเติม เช่น การตรวจชนิด็ของ
เน่�อเย่�อ (HLA Typing) การตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีและซีึ่ 
และการตรวจทางห้องปฏิิบัติการที�จำาเป็นอ่�น ๆ นอกจากนี�
แพทย ์หร่อผูู้ ้ประสานงานการปลูกถ ่ายอวัยวะของ
โรงพยาบาลสมาชกิ จะให้คำาแนะนำาในการปฏิิบัติตัวระหว่างรอ
อวัยวะแก่ผูู้้ป่วย เพ่�อจะได้็ปฏิิบัติได้็อย่างถูกต้องและเตรียม
พร้อมอยู่เสมอ หลังจากนั�นโรงพยาบาลจะส่งข้อมูลของผูู้้รอ
อวัยวะโด็ยละเอยีด็ ซ่ึ่�งประกอบด็ว้ยข้อมูลส่วนตัวและขอ้มูล
ทางการแพทย์มายังศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด็ไทย 
เพ่�อลงทะเบียนเป็นผูู้้รออวัยวะจากผูู้้บริจาคอวัยวะสมองตาย 
ต่อไป”	 พยาบาล่ท้มเจัรจัาอ่านรายล่ะเอ้ยดการล่งทะเบ้ยน
ข่อรับบริจัาคอวััยวัะให้นายเม้งฟั้ง	
	 “งั�นจริง ๆ  ผู้มก็แค่บอกคุณหมอที�กำาลังรักษาโรคไตให้
คุณพ่อว่าผู้มเป็นลูกชายทางสายเล่อด็ ต้องการบริจาคไตให้
คุณพ่อที�ป่วยเปน็โรคไตเร่�อรังระยะสดุ็ท้าย แลว้ทางคณุหมอ
ที�รักษาคุณพ่อก็จะด็ำาเนินการประสานงานกับศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาด็ไทยเองใช่ไหมครับ”	 นายเม้งอธิิบายติาม
ควัามเข้่าใจัข่องติน	
	 “ใช่ค่ะ แต่คุณหมอต้องวินิจฉัยแล้วว่าเป็นภาวะ
ไตวายระยะสุด็ท้าย จ่งจะสามารถลงทะเบียนเป็นผูู้้รออวัยวะ
ได็้”	พยาบาล่ท้มเจัรจัาติ้องการเน้นถึิ่งสัภาวัะโรคท้�สัามารถิ่
ล่งทะเบ้ยนเป็็นผู้้้รอรับอวััยวัะได้	
	 “แบบนี�ผู้มก็สามารถบริจาคไตให้คุณพ่อได็้เลย
ไม่จำาเป็นต้องรอคิวจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด็ไทย 
จากผูู้้บริจาคอวัยวะที�เสียชีวิตด้็วยสภาวะสมองตายใช่ไหม
ครับ ?”	นายเม้งลุ่กขึ่�นมานั�งบนเต้ิยงผู้้้ป่็วัยเพ่�อต้ิองการทราบ
คำาติอบอย่างใจัจัดใจัจ่ัอ
	 “ใช่ค่ะ ไม่ต้องรอคิวจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาด็ไทย แต่ต้องรอผู่้านเกณฑ์์ประเมินจากศูนย์
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด็ไทยก่อน ซ่ึ่�งผูู้้บริจาคอวัยวะ
ในขณะที�ยังมีชีวิตต้องมีคุณสมบัติดั็งนี� มีอายุเท่ากับหร่อ
มากกว่า 20 ปี ไม่ควรมีอายุเกิน 65 ปี (ตามกฎของศูนย์รับ
บริจาคอวัยวะสภากาชาด็ไทยกำาหนด็ถ่งอายุ 70 ป ี)
ไม่ควรมีภาวะความดั็นโลหิตสูงที�ควบคุมยาก ไม่มีโรคหัวใจ
และหลอด็เล่อด็ ไม่เป็นโรคเบาหวาน ไม่มีประวัติเป็นโรค

ไตเร่�อรัง มีค่าโปรตีนในปัสสาวะไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อ 
24 ชั�วโมง มีค่าการทำางานของไต (GFR) มากกว่า 80 ml/
min/1.73 m² ไม่มีภาวะโรคอ้วนอันตราย (ค่า BMI 
ไม่มากกว่า 35) ไม่เจ็บป่วยด้็วยโรคร้ายแรง ผู้ลการตรวจหา
เช่�อเอชไอวี เป็นลบ เต็มใจบริจาคและต้องมีการเซ็ึ่นช่�อในใบ
ยินยอมการบริจาค ผู่้านการประเมินทางจิตเวชก่อนบริจาค 
ต้องเป็นญาติทางสายเล่อด็ที�สามารถพิสูจน์ได้็โด็ยการตรวจ
ทางห้องปฏิิบัติการหร่อทางกฎหมาย ต้องไม่เป็นการซ่ึ่�อขาย
ไตหร่อได้็รับการจ้างวาน และต้องมีความสัมพันธ์ิระหว่าง
ผูู้้รับบริจาคและผูู้้บริจาคเป็นไปตามกฎของศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาด็ไทย โด็ยทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาด็ไทยจะจัด็ตั�งคณะกรรมการข่�นมาเพ่�อพิจารณา
ข้อมูลต่าง ๆ และความสัมพันธ์ิระหว่างผูู้้บริจาคกับผูู้้ขอรับ
บริจาค หากผู้่านเกณฑ์์เหล่านี�คุณเม้งก็สามารถบริจาคไต
ให้คุณพ่อได้็เลยค่ะ”	พยาบาล่ท้มเจัรจัาอธิิบายอย่างล่ะเอ้ยด
	 “แต่... คุณพยาบาล การปลูกถ่ายไตแบบนี�ค่าใช้จ่าย
น่าจะแพงมาก ตอนนี�ผู้มไม่มีเงินเลย”	 นายเม้งพ้ดพร้อมกับ
ถิ่อนหายใจัด้วัยควัามเคร้ยด
	 “ปัจจุบันสิทธิิการรกัษาพยาบาล สวสัดิ็การข้าราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม และประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ให้การครอบคลุมสิทธิิในการปลูกถ่ายอวัยวะ ตามหลกัเกณฑ์์
ที�แต่ละกองทุนได็้ระบุไว้ ดั็งนั�นหากคุณพ่อของคุณเม้งมี
บัตรทองก็สามารถปลูกถ่ายไตได้็ค่ะ”	พยาบาล่ท้มเจัรจัาอธิิบาย
อย่างช้า	ๆ
	 “ว้าว แบบนี�พ่อผู้มมีบัตรทองก็สามารถใช้ในการ
รักษาโด็ยปลูกถ่ายไตได้็สิครับ”	 นายเม้งกล่่าวัด้วัยควัามด้ใจั
อย่างมาก	
	 “ใช่ค่ะ แต่โรงพยาบาลที�รับบัตรทองกต้็องเปน็สมาชกิ
ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาด็ไทยด้็วยนะคะ จ่งจะ
สามารถปลูกถ่ายไตได้็”	พยาบาล่ท้มเจัรจัากล่่าวัพร้อมกับย่�น
เอกสัารการป็ล้่กถ่ิ่ายอวััยวัะในข่ณะม้ช้วิัติให้นายเม้ง
	 “พ่อครับ เราไปหาคุณหมอที�รักษาพ่อตอนนี�กันเลย
นะครับ ผู้มจะไปบอกคุณหมอว่าผู้มขอบริจาคไตให้พ่อ”
นายเม้งหันหน้ามาพ้ดกับพ่อด้วัยส้ัหน้าท้�ม้ควัามหวััง
	 “ไม่ ข้าจะไม่ขอรับไต... ข้าไม่ต้องการไตจากลูกชาย
ของข้า ข้าแก่แล้ว อยู่อีกไม่นานก็ตาย ข้าไม่ต้องการจริง ๆ ” 
พ่อข่องนายเม้งพ้ดพร้อมนำ�าติา	

ต่อฉบับหน้า >>>
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	 กลุ่่มองค์กรกาชาดแล่ะสัภาเสั้�ยวัวังเด่อนแดงระหวั่าง
ป็ระเทศ	ร่วัมยินด้ท้�สันธิิสััญญาห้ามอาวัุธินิวัเคล่้ยร์	หร่อ	the	
Treaty	on	the	Prohibition	of	Nuclear	Weapons	(TPNW)	
เริ�มม้ผู้ล่บงัคบัใช้	โดยสันธิสิัญัญาน้�ห้ามการใช้	ข่่มข่้	่พฒันา	ผู้ล่ติิ	
ทดล่องแล่ะสัะสัมอาวุัธินวิัเคล่ย้ร์	แล่ะยงักำาหนดให้ชาติิสัมาชกิ
ท้�ร่วัมล่งนามไม่ให้ควัามช่วัยเหล่่อ	สันับสันุน	หร่อโน้มน้าวัใคร
ก็ติามไม่วั่าจัะด้วัยวัิธิ้การใดในการเก้�ยวัข่้องกับกิจักรรมติามท้�
ระบุห้ามไวั้ในสันธิิสััญญา

      นายปีเต่อัร์ู้	เมาเรู้อัร์ู้	(Peter	Maurer)	ปรู้ะธุ์านคิณ์ะ
กรู้รู้มการู้กาช่าดรู้ะห้ว่่างปรู้ะเที่ศ	(ICRC)	กล่าว่ว่่า “วิันน่�
ถืึอเป็นชัยชนะของมนุษยชาติ สุนธิสัุญญาน่�เป็นผู้ลิจากการดำาเนินการ
มากว่ิา 75 ปี แลิะกำาลัิงสุ่งสัุญญาณท่่�ชัดเจนว่ิา ในปัจจุบั้น
น่� อาวุิธนิวิเคล่ิยร์เป็นสิุ�งท่่�ยอมรับ้ไม่ได้ ทั่�งท่างด้านศ่ลิธรรม 
ด้านมนุษยธรรม แลิะด้านกฎหมาย สุนธิสัุญญาจะท่ำาให้หัวิรบ้
นิวิเคล่ิยร์ม่อุปสุรรคท่างกฎหมายแลิะม่การต่ตรามากข้�นกว่ิาเดิม 
สุนธิสุัญญาน่ �จะช่วิยให้เราจินตนาการถึ้งโลิกท่่ �ปราศจาก
อาวุิธอันไร้ซ้ึ่�งมนุษยธรรมเหล่ิาน่�ว่ิาเป็นเป้าหมายท่่�เราท่ำาให้
เกิดข้�นได้จริง”

	 ปั็จัจุับันม้	 51	 ป็ระเทศทั�วัโล่ก	 ท้�ร่วัมล่งนามแล่ะให้
สััติยาบันในสันธิิสััญญาฉบับน้�	ข่ณะท้�อ้ก	35	ป็ระเทศ	ร่วัมล่งช่�อ
แต่ิยงัไม่ให้การรับรองสััติยาบัน	ซึ�งกลุ่่มองค์กรกาชาดแล่ะสัภา
เส้ั�ยวัวังเด่อนแดงระหว่ัางป็ระเทศป็ระสังค์ให้บรรดาผู้้้นำาทั�วัโล่ก	
รวัมถึิ่งป็ระเทศท้�ม้อาวุัธินิวัเคล้่ยร์ไว้ัในครอบครองร่วัมล่งนาม
ในสันธิิสััญญาฉบับดังกล่่าวั	อันจะนำาไปสู่หนทางในการทำาให้
โลกปราศจากอาวุธิร้ายแรงอย่างนิวเคลียร์

	 นายฟรู้านเซึ่สึโก	รู้อัคิคิา	(Francesco	Rocca)	ปรู้ะธุ์าน
สึห้พันธ์ุ์สึภากาช่าดและสึภาเส่ึ�ยว่งว่งเดือันแดงรู้ะห้ว่่างปรู้ะเที่ศ	
กล่าว่เพิ�มเติ่มว่่า “การม่ผู้ลิบั้งคับ้ใช้ของตราสุารกฎหมาย
มนุษยธรรมระหวิ่างประเท่ศน่� เป็นการยำ�าเตือนท่่�น่ายินด่แลิะ
ท่รงพิลัิงว่ิา ถ้ึงแม้เราจะกำาลัิงเผู้ชิญกับ้ภูาวิะควิามกังวิลิทั่�วิโลิก
ในปัจจุบั้นก็ตาม แต่นโยบ้ายการตกลิงร่วิมกันจากหลิายฝ่่าย
จะช่วิยให้เราก้าวิผู่้านปัญหาควิามท้่าท่ายท่่�ม่ขนาดใหญ่แลิะ
ฝั่งรากล้ิกเหล่ิาน่�ได้ ซ้ึ่�งเราควิรใช้สุมรรถึภูาพิในการรวิมตวัิแลิะ
ประสุานงานร่วิมกันอยา่งม่ประสิุท่ธิภูาพิในห้วิงเวิลิาท่่�เราเผู้ชิญ
กับ้ปัญหาควิามท่้าท่ายอื�น ๆ ท่่�ม่ควิามร้ายแรงแลิะเกิดข้�น
ทั่�วิโลิก” 
 สนธิิสัญญาฉบับนี�กำาหนด็ให้ชาติสมาชิกต้องให้ความ
ช่วยเหล่อทั�งด้็านการแพทย์ การฟ้�นฟู การสนับสนุนด้็าน
จิตวิทยา รวมทั�งความช่วยเหล่อทั�งด้็านเศรษฐกิจและสังคม
แก่เหย่�อโด็ยไม่เล่อกปฏิิบัติ อีกทั�งยังต้องทำาลายพ่�นที�ที�ปนเป้�อน 
การใช้หร่อทด็ลองอาวุธินิวเคลียร์อีกด้็วย

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต



“งานด้านมนุษยธรรมค้ออะไร”
 หาคำาตอบได�ผ่านผลงานสร่�างสร่ร่ค์จากิศิึลปิ้น
	 กลุ่มองค์กรกาชาด็และเสี�ยววงเด่็อนแด็งระหว่างประเทศ โด็ย สภากาชาด็ไทย ร่วมกับสหพันธิ์สภากาชาด็และ
สภาเสี�ยววงเด่็อนแด็งระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาด็ระหว่างประเทศ (ICRC) ประจำาประเทศไทย	จััด
โครงการป็ระกวัดภาพวัาด	หัวัข้่อ	“มนุษยธิรรมค่ออะไร”	เพ่�อส่ังเสัริมควัามเข้่าใจัเก้�ยวักับงานด้านมนุษยธิรรม	แล่ะการทำางาน
ข่องกลุ่่มองค์กรกาชาดให้มากขึ่�น	พร้อมจััดนิทรรศการ Red Cross Movement Art Exhibition แสัดงผู้ล่งานศิล่ป็ะท้�
เข้่าร่วัมป็ระกวัด	ระหว่ัางวัันท้�	14-20	ธัินวัาคม	2563	ณ	สัยามพารากอน	โดยเปิ็ดให้ผู้้้สันใจัเข้่าชมฟ้ร้	แล่ะยังสัามารถิ่ชมผู้ล่งาน
ท้�ได้รับรางวััล่ได้ท้�	www.facebook.com/icrcth	ซึ�งการป็ระกวัดครั�งน้�ม้ผู้้้สั่งภาพวัาดเข่้าป็ระกวัด	91	คน	รวัมผู้ล่งานทั�งสิั�น
95	ชิ�น	แบ่งออกเป็็น	3	หัวัข้่อ	ติามพันธิกิจัข่องหน่วัยงานในกลุ่่มองค์กรกาชาด	ได้แก่	สัภากาชาดไทย	สัหพันธ์ิสัภากาชาดแล่ะ
สัภาเส้ั�ยวัวังเด่อนแดงระหว่ัางป็ระเทศ	แล่ะคณะกรรมการกาชาดระหว่ัางป็ระเทศ

	 โครงการป็ระกวัดภาพวัาดน้�กลุ่่มองค์กรกาชาดได้
ทำางานร่วัมกับศิล่ปิ็นไทยท้�ม้ช่�อเส้ัยงหล่ายท่าน	ได้แก่	อภิสิัทธิิ�	
ศิดสัันเท้ยะ	นริศรา	เพ้ยรวิัมังสัา	แล่ะชนารด้	ฉัติรติระก้ล่	ณ	
อยธุิยา	เพ่�อให้ศิล่ปิ็นได้ต้ิควัามแล่ะสัะท้อนแนวัคิดข่องงานด้าน
มนุษยธิรรมออกมาในร้ป็แบบข่องตัิวัเอง
	 อภิสิทธิิ�  ศิด็สันเทียะ	 กล่่าวัถึิ่งควัามหมายข่อง
มนุษยธิรรม	 ในมุมมองข่องตินเองว่ัา	“เป็นโจท่ย์ท่่�ท่้าท่ายผู้ม
เหมอืนกัน เพิราะเรามกัคุ้นกับ้คำาใหญ ่ๆ  อยา่ง ควิามเท่่าเท่่ยม 
เสุร่ภูาพิ สัุนติภูาพิ มากกว่ิา สิุ�งแรกท่่�ผู้มท่ำาคือพิยายามเข้าใจ
ค่ย์เวิิร์ดท่่�เป็นโจท่ย์ของงาน แลิะพิยายามหาข้อมูลิต่อว่ิาการ
ช่วิยเหลิือผูู้้คนโดยใช้แนวิคิดมนุษยธรรมเป็นอย่างไร ซึ่้�งผู้ม
พิบ้ว่ิามันคือการช่วิยเหลืิอผูู้้คนอย่างเป็นกลิาง ไม่เลืิอกข้าง”

	 เม่�อพ้ดถึิ่งคำาว่ัางานด้านมนุษยธิรรม	หล่ายคนมักนึกถึิ่ง
องค์กรระหว่ัางป็ระเทศชั�นนำาท้�ให้ควัามช่วัยเหล่่อผู้้้ล้่�ภัยแล่ะ	
ผู้้้ด้อยโอกาสัต่ิาง	ๆ	แต่ิควัามจัริงแล้่วังานด้านมนุษยธิรรมเป็็น
มากกว่ัาองค์กรท้�ให้ควัามช่วัยเหล่่อ	 แต่ิเป็็นควัามร้้สึักท้�เราม้
ร่วัมกับมนุษยชาติิ	 ค่อสิั�งท้�ทำาให้คนม้ควัามเป็็นมนุษย์	 แล่ะ
เป็็นสิั�งท้�ให้กำาเนิดกลุ่่มองค์กรกาชาดแล่ะเส้ั�ยวัวังเด่อนแดง
ระหว่ัางป็ระเทศ	ซึ�งทำางานภายใต้ิหลั่กการกาชาด	7	ป็ระการ	
หนึ�งในนั�นค่อ	 มนุษยธิรรม	 ภารกิจัข่องกลุ่่ม
องค์กรกาชาด	ค่อการป้็องกันหร่อบรรเทาควัาม
ทุกข์่ข่องผู้้้คนไม่ว่ัาจัะเกิดขึ่�นท้�ใดก็ติาม	 ป็กป้็อง
ช้วิัติแล่ะสุัข่ภาพ	 แล่ะเพ่�อให้เกิดควัามเคารพ
ในศักดิ�ศร้ควัามเป็็นมนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ในช่วังเวัล่าท้�เกิดควัามข่ัดแย้งแล่ะสัถิ่านการณ์
ฉุกเฉินต่ิาง	ๆ	 ม้การทำางานเพ่�อยับยั�งโรคระบาด	
ส่ังเสัริมการม้สุัข่ภาพท้�ด้แล่ะสัวััสัดิการสัังคม	
สันับสันุนบริการจิัติอาสัา	 พร้อมร่วัมแรงร่วัมใจั
ให้ควัามช่วัยเหล่่อผู้้้คนท้�ต้ิองการการคุ้มครอง
แล่ะช่วัยเหล่่อจัากกลุ่่มองค์กรกาชาด
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ผู้้้ชนะเลิศั ในหัวข่�อสหพันธ์สภากิาชาดและสภาเส่�ยววงเดือนแดง	
ร่ะหว่างป้ร่ะเทศึ

ผู้้้ชนะเลิศั ในหัวข่�อสภากิาชาดไทย

ผู้้้ชนะเลิศั ในหัวข่�อคณะกิร่ร่มกิาร่กิาชาด
ร่ะหว่างป้ร่ะเทศึ

ช่�อผู้ลงาน	เม่�อคุณสิั�นหวััง	จังร้้ว่ัาคุณไม่ได้โดดเด้�ยวั
โด็ย	เทศนิติ	เจัริญปั็ญญาเนติร	
แนวคิด็		“งานด้านมนุษยธิรรม	ค่องานท้�ติ ้องเส้ัยสัล่ะ	อุทิศตินเพ่�อ
เพ่�อนมนุษย์อย่างแท้จัริงโดยไม่หวัังสิั�งใด	เป็็นงานท้�สัร้างสัันติิสุัข่ให้โล่กใบน้�	งาน
ชิ�นน้�ถ่ิ่ายทอดโดยการจััดองค์ป็ระกอบการช่วัยเหล่่อการอุทิศช่วัยเพ่�อนมนุษย์	
ไม่คำานึงถึิ่งเช่�อชาติิ	 เม่�อเกิดภัยพิบัติิ	งานด้านมนุษยธิรรมย่อมเข้่าช่วัยเหล่่อ
อย่างไม่ย่อท้อ	 เม่�อเราท้อแท้จังระลึ่กเสัมอว่ัาเราไม่ได้อย้่อย่างโดดเด้�ยวั	 ใน
โล่กใบน้�ยังม้พลั่งท้�ยิ�งใหญ่	 ท้�เร้ยกว่ัามนุษยธิรรมคอยป็กป้็องแล่ะช่วัยเหล่่อ
เราอย้่เสัมอ	ทำาให้โล่กสังบสุัข่อย่างแท้จัริง”

ช่�อผู้ลงาน	แสังสัว่ัางนำาทางเพ่�อช้วิัติอย่างยั�งย่น
โด็ย	กฤษติฌาพนธ์ิ	วััชระไชยสักุล่	
แนวคิด็	 “ร้้สึักป็ระทับใจัแล่ะได้ม้โอกาสัทำาคุณป็ระโยชน์กับ
สัภากาชาดไทยติามวัาระแล่ะโอกาสัอย้่บ้าง	 สัภากาชาดไทยถ่ิ่อว่ัา
เป็็นองค์กรท้�ใหญ่พอสัมควัรท้�สัร้างคุณป็ระโยชน์ติ่อสัังคมไทย
ทั�งด้านการบริการสัาธิารณสัุข่	 อาสัาสัมัครยุวักาชาด	 การบริจัาค
เล่่อด	การช่วัยเหล่่อเก่�อหนุนกัน	ก่อให้เกิดหลั่กคุณธิรรมแล่ะควัาม
เท่าเท้ยมกันข่องคนในสัังคมไทย	เป็ร้ยบเสัม่อนแสังสัวั่างท้�นำาพา
ชาติิพัฒนาอย่างติ่อเน่�องแล่ะเห็นเป็็นร้ป็ธิรรม	เราได้ภาพคนท้�					
ช่วัยเหล่่อกัน	สัามัคค้กัน	ช่วัยเหล่่อสัังคม	สิั�งเหล่่าน้�เป็็นการพัฒนาแล่ะ
ยกระดับควัามเป็็นมนุษย	์แล่ะองค์กรให้ม้ป็ระสิัทธิิภาพอย่างยั�งยน่”

ช่�อผู้ลงาน	เราค่อเพ่�อนกัน	
โด็ย	วัาณิชการ	ใหม่อารินทร์		
แนวคิด็	 “มนุษย์ควัรช่วัยเหล่่อกัน	 ไม่ว่ัาชาติิ	 ศาสันาใด	
มันค่อสิั�งสัวัยงาม”
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สมท้บการก่อสร้างและจัดซ้�อเคร้�องม้อเคร้�องใช้ท้างการแพท้ย์ให้ิอาคารภ้มิสิริมังคลานุสรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 -	นางสัาวัเกรซ	ล้่สัวััสัดิ�ติระก้ล่	 10,000,000.00	 บาท
	 -	นายวิัจิัติร	วิัสันุวิัมล่	 3,600,000.00		 บาท
	 -	นายบุญช้	แล่ะนางดาวัยุพา	โรจัน์หิรัญสักุล่	 600,000.00		 บาท

สมท้บการก่อสร้างและจัดซ้�อเคร้�องม้อแพท้ย์ให้ิอาคารศัร้สวัรินทิ้รานุสรณ์ 150 ปี

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเท้ว้ั ณ ศัร้ราชา		
	 -	นางสัาวัอังศุมาล้่	สันิทวังศ์	ณ	อยุธิยา	 15,000,000.00		 บาท

ตัิ�งทุ้น “รศั.ดร.อมรชัย ตัินติิเมธ” เป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธและผู้้้ป่วัย

สามัญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 -	รองศาสัติราจัารย์	ดร.อมรชัย	ตัินติิเมธิ	 60,000.00		 บาท	

สมท้บทุ้น “ดารกานนท์้”

	 -	นายดำาหริ	ดารกานนท์	 1,000,000.00	 บาท

สมท้บทุ้น “กสิน-เกษร สุคนธมาน”

	 -	นายสัันต์ิ	หวัังเจัริญ	 1,000,000.00	 บาท

สมท้บทุ้น “คุณแม่ล่�ลั�ง เศัวัติสมภพ และล้กหิลาน”

	 -	บริษัท	ซ้โน-แป็ซิฟิ้คเทรดดิ�ง	(ไทยแล่นด์)	จัำากัด			 500,000.00		 บาท
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ศรััทธาเพื่�่อกาชาด

บริัจาคเงิินสมทบทุนต่่างิ ๆ



	 สวัสดี็ปีใหม่ 2564 ค่ะ ท่านสมาชิกทุกท่าน	ปี็ใหม่น้�สันองโอฐสัภากาชาดไทย	ฉบับท้�	227	เปิ็ดตัิวั								

4	ส้ั	ครั�งแรก	เพ่�อสัร้างควัามแป็ล่กใหม่	สัดใสั	มองเห็นภาพท้�นำามาป็ระกอบเร่�องราวัได้อย่างชัดเจัน	สัวัยงามค่ะ	

	 ป็ีใหม่แล่้วัข่อให้ท่านสัมาชิกทุกท่านม้แติ่ควัามสุัข่	พบเจัอแติ่เร่�องด้	ๆ 	เพราะเร่�องไม่ด้	อย่างการ

แพร่ระบาดข่องโควิัด-19	ก็กำาลั่งจัะถ้ิ่กจััดการให้หายไป็	ด้วัยวััคซ้นท้�	ณ	ติอนน้�บุคล่ากรทางการแพทย์ข่องไทย

แล่ะผู้้้ท้�ม้ควัามเส้ั�ยงในกลุ่่มแรก	ก็ได้รับการฉ้ดไป็เร้ยบร้อยแล่้วั	กลุ่่มเส้ั�ยงอ่�น	ๆ 	ก็กำาลั่งจัะได้รับการฉ้ด

ติามมาจันครบทุกคนติามท้�รัฐบาล่ได้ป็ระกาศไว้ั	แล่ะหน่วัยงานท้�เก้�ยวัข้่องข่องไทยก็กำาลั่งดำาเนินการโครงการ

วิัจััยแล่ะผู้ลิ่ติวััคซ้นท้�ได้ผู้ล่ด้อย้่เช่นกัน	ซึ�งในเน่�อหาภายในฉบับน้�ก็ม้นำาเสันอล่องพลิ่กไป็อ่านด้านในค่ะ

	 เน่�อหาเร่�องราวัท้�น่าสันใจัทั�งด้านสุัข่ภาพอนามัย	การด้แล่บรรเทาทุกข์่ผู้้้ป็ระสับภัยต่ิาง	ๆ	รวัมถึิ่งภัย

จัากการแพร่ระบาดข่องโควิัด-19	ก็นำาเสันอให้ติิดติามกัน	แม้แต่ิการรับบริจัาคโล่หิติท้�ม้ข้่อกังข่า	สังสััยต่ิาง	ๆ	

ฉบับน้�ม้บทสััมภาษณ์ข่องผู้้้อำานวัยการศ้นย์บริการโล่หิติแห่งชาติิฯ	มาไข่ข่้อข่้องใจัให้ได้กระจั่างแจั้งค่ะ

รวัมถึิ่งเร่�องการด้แล่คุณภาพช้วิัติข่องเด็กนักเร้ยนท้�อย้ใ่นพ่�นท้�ห่างไกล่	ซึ�งกำาลั่งป็ระสับปั็ญหาการอ่านแล่ะ

การเข้่ยน	ก็ได้รับการด้แล่แกไ้ข่จัากท้มเหล่่ากาชาดจัังหวััดแล่ะภาค้เคร่อข่่าย	ซึ�งทุกภารกิจัท้�สัภากาชาดไทย

ดำาเนินการ	ตัิ�งมั�นอย้่บนพ่�นฐานข่องควัามถ้ิ่กต้ิองแล่ะเป็็นไป็ติามหลั่กการกาชาดท้�ยึดมั�นมากว่ัา	128	ปี็

     บท้บรรณาธิการ



ภาพถายจากดานหลัง
อาคารสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภาพการเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเยี่ยมสภากาชาดสยาม วันท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2481
ในการน้ี สมเด็จองคสภานายกิาสภากาชาดสยาม และกรรมการสภากาชาดสยาม รวมรับเสด็จ ณ สถานเสาวภา

โดย พงษศิริ สุวรรณเสถียร

ภาพใน อดีต



สวมหนากากอนามัย
หนากากอนามัยเปนส่ิงสําคัญ

ในการยุติการแพรเช้ือ

การใชหนากากอนามัยเพียงอยางเดียว
ไมเพียงพอท่ีจะปองกันโควิด-19

เวนระยะหาง และลางมือเปนประจํา

ควรปฏิบัติตามมาตรการปองกันอ่ืนรวมดวย เชน


