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สารบััญ

ภาพและข่่าว

คณะกรรมการ
พระมหากรุุณาธิิคุุณ
เหล่่ากาชาดจัังหวััด
ภาพและข่่าวกิิจกรรม
ศรััทธาเพื่่�อกาชาด
รอบรั้้�วกาชาด

คติิธรรมการบริิจาคอวััยวะ
ไม้้เท้้าเลเซอร์์พระราชทาน
มอบเป็็นของขวััญปีีใหม่่แก่่ผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันทั่่�วประเทศ
กาชาดเร่่งส่่งความช่่วยเหลืือเพื่่�อสกััดกั้้�นโควิิด-19 จัังหวััดสมุุทรสาคร
ชี้้�แจงต้้นทุุนการจััดเตรีียมโลหิิตให้้มีีคุุณภาพปลอดภััยสููงสุุด
ตามมาตรฐานสากล เพื่่�อนำำ�ไปใช้้รัักษาผู้้�ป่่วยทั่่�วประเทศ
บทความ/สกู๊๊�ปพิิเศษ

กาชาดส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ของเด็็กนัักเรีียนในถิ่่�นทุุรกัันดาร
ศัักยภาพประเทศไทยสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการวิิจััยและผลิิตวััคซีีนของโลก
บริิจาคโลหิิตปลอดภััยในสถานการณ์์โควิิด-19
ยืืนหยััดให้้ความช่่วยเหลืือด้้วยมนุุษยธรรม ในสถานการณ์์โควิิด-19
98 ปีี สถานเสาวภา มุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและผลิิตภััณฑ์์

ย้้อนอดีีต

ขรััวนายสุุด สุุจริิตกุุล

สุุขภาพอนามััย

มารู้้�จััก... ภาวะบกพร่่องของน้ำำ�ต
� าลในเลืือดหลัังอดอาหาร หรืือ IFG กัันเถอะ
บริิโภคน้ำำ�ต
� าลอย่่างไร... ห่่างไกลโรค
Wellness talk ในงานกาชาดออนไลน์์ เรื่่�อง มะเร็็งหูู คอ จมููก
ยึึดหลััก DMHTT เพื่่�อรัับมืือ COVID-19 ระลอกใหม่่
มาเสริิมภููมิิคุ้้�มกัันต้้านไวรััสกัันเถอะ
ฟ้้าทะลายโจรกัับไวรััสโคโรนา
กลัับมาอีีกครั้้�งกัับฝุ่่�น PM 2.5
ถั่่�งเช่่ากัับโรคไต

เล่่าเรื่่�อง/เที่่�ยวไปกัับกาชาด

ชีีวิิตใหม่่ที่่�สภากาชาดไทย ตอนที่่� 4

...กาชาดเพื่่�อทุุกคน...
ช่่วยมวลชน พ้้นทุุกข์์ภััย

กาชาดต่่างประเทศ

การเริ่่�มบัังคัับใช้้สนธิิสััญญาห้้ามอาวุุธนิิวเคลีียร์์
“งานด้้านมนุุษยธรรมคืืออะไร” หาคำำ�ตอบได้้ผ่่านผลงานสร้้างสรรค์์จากศิิลปิิน
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สภากาชาดไทย

The Thai Red Cross Society
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ศาสตราจารย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ศาสตราจารยสรรเสริญ ไกรจิตติ
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวิศิษฏ สิตปรีชา
ดร.อภิชัย จันทรเสน
นายวิทยา เวชชาชีวะ
ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล
ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายเตช บุนนาค
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นางกอบกาญจน วัฒนวรางกูร

อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
นายแผน วรรณเมธี
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวงศกุลพัทธ สนิทวงศ ณ อยุธยา
นายบัณฑูร ลํ่าซํา
ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยพรชัย มาตังคสมบัติ
นายสวนิต คงสิริ
รองศาสตราจารย ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ
นายฮาราลด ลิงค
นายกลินท สารสิน
กรรมการสภากาชาด ผูแทนภาค 12 ภาค

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวิศิษฏ สิตปรีชา
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวงศกุลพัทธ สนิทวงศ ณ อยุธยา

ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล
ดร.อภิชัย จันทรเสน
นายวิทยา เวชชาชีวะ

เลขาธิการสภากาชาดไทย
นายแผน วรรณเมธี
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายวิเทศสัมพันธ
นายสวนิต คงสิริ
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายบุคลากร
นายจํานง แสงมหาชัย
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย
นายแพทยพินิจ กุลละวณิชย
ผูชวยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายสุพงษ ลิ้มพานิช
ผูอํานวยการสํานักงานอาสากาชาด
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยดํารง เหรียญประยูร
ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง
นายชัยวัฒน อุทัยวรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได
นายขรรค ประจวบเหมาะ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
นางสาวสรีรัช แขงขันดี
ผูอํานวยการศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
นายแพทยวิศิษฏ ฐิตวัฒน
ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสินสภากาชาดไทย
นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักโภชนาการ สวนจิตรลดา
นางบังอรศรี รักธรรม
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยวิจัยโรคเอดส
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงยุวรีย พิชิตโชค

ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายบริหาร
นายเตช บุนนาค
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายนโยบายการคลัง
นายประวิทย คลองวัฒนกิจ
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยชัยเวช นุชประยูร
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รองศาสตราจารย นายแพทยโศภณ นภาธร
ผูอํานวยการสํานักงานยุวกาชาด
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางขนิษฐา หงสประภาส
ผูอํานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
รองศาสตราจารย แพทยหญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผูอํานวยการสํานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นางสุภาภรณ อังชัยสุขศิริ
ผูอํานวยการศูนยดวงตาสภากาชาดไทย
ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงลลิดา ปริยกนก
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย
ผูชวยศาสตราจารยศิริพร พุทธรังษี
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
นายอนุวัฒน จงยินดี
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารระบบกายภาพ
นายประโลม ภัทรพนาวัน

คณะกรรมการจัดการ

เหรัญญิกสภากาชาดไทย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผูรักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานกลาง
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผูอํานวยการ
สถานเสาวภา
ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทยวิศิษฎ สิตปรีชา
ผูชวยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝายการแพทย
และผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพงศ วัชรสินธุ
ผูอํานวยการสํานักงานบรรเทาทุกข
และประชานามัยพิทักษ
พลโท นายแพทยอํานาจ บาลี
ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
นางนนทิยา แกวเกตุ
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหลากาชาด
นายกฤษฎา บุญราช
ผูอํานวยการกลุมงานกลยุทธองคกร
นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
ผูอํานวยการศูนยเวชศาสตรฟนฟู
ศาสตราจารย นายแพทยเสก อักษรานุเคราะห
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายบุญรักษ สรัคคานนท
เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย
รองศาสตราจารย แพทยหญิงนวลจันทร ปราบพาล
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักขับเคลื่อนการพัฒนา
นางกรรณิการ สิทธานุวัตร

พระมหากรุณาธ�คุณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเงินที่มีผูทูลเกลาฯ
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 มิ้นท โปรดักส จํากัด
รายละ 10,000,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
- มูลนิธิโอสถานุเคราะห
รายละ 5,000,000.00 บาท จํานวน 3 ราย
- บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด
รายละ 3,000,000.00 บาท จํานวน 3 ราย
- นายสูรย ธรสารสมบัติ
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 รัตนสวัสดิ์
รายละ 1,300,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
- พระอาจารยอุทัย สิริธโร
รายละ 1,200,000.00 บาท จํานวน 2 ราย
- พันเอก วรานนท โกมุท
รายละ 1,000,000.00 บาท จํานวน 32 ราย
- นางภาวิณี ตันติเตมิท
- ธนาคารแหงประเทศไทย
- มูลนิธิไอวีแอล
- นายสุวิทย กิติวัฒนศักดิ์
- มูลนิธิชวน รัตนรักษ
- นาวาอากาศตรีหญิง นลินี ไพบูลย
- นางนันทรัตน กุลละวณิชย
- พันเอก นายแพทยพูลผล แสงอิน
- นางปรียา สีบุญเรือง
- นางสาวเพชรรินทร รุงโรจนธนกุล
- พระคณานัมธรรมเมธาจารย
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)
- นายชุติเดช ชยุติ

- นายปรีชา พรประภา

- นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ

- นายบัณฑูร ลํ่าซํา

- นายกรีติ์กนิษฐ โชคชัยณรงค

- นายธนวัตร สุพุทธิพงศ

- นายกากันท ดีฟ
- นางสาววรนุช วิญูนันทกุล
- นายเขียน ไชยศุภรากุล
- นางอรศรี ทิพยบุญทอง
- นางสาวศรินทร มนธาตุผลิน
- นายประเสริฐ พุงกุมาร
- นายสี่ทิศ อํ่าถนอม
- นายพิทักษ กุลละวณิชย
- นายวุฒา ภิรมยภักดี
- นายสุรนาท องนิธิวัฒน
- นางสาวสงา เปยมใจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

- นางนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล
- นางสาวจันทรา ยศยิ่งยวด
- นายวัลลภ เผือกจิตร
- ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
- นายธวัช เพชรโลหะกุล
- นางสาวอริสรา ธนาปกิจ
- นายชวน ตั้งจันสิริ
- นางพรทิพย เจนจรัสสกุล
- นางสาวปราณี กรองทอง

- นายขรรค ประจวบเหมาะ
- นายธวัชชัย ตั้งสงา

- นางสาวกรรณิกา เทียมวันชัย
- นายรณชัย รัตนภวนนท

คติิธรรมการบริิจาคอวััยวะ
ศููนย์์ รัั บ บริิ จ าคอวัั ย วะสภากาชาดไทย สำำ�นึึ ก ใน   
พระกรุุณาธิิคุุณในเจ้้าพระคุุณ สมเด็็จพระอริิยวงศาคต
ญาณ สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริิณายก ที่่�ได้้
ประทานคติิธรรมเพื่่�อเชิิญไปเผยแผ่่และรณรงค์์เรื่่�องการ
บริิจาคอวััยวะ
ในทางพระพุทธศาสนา ธรรมทั้งหลายในโลกล้วน
ประมวลสรุปได้ในลักษณะ “รูป” กับ “นาม” ถ้าพิจารณา
ให้ใกล้ชิดเข้ามาถึงตัวเรา จะพบว่าความเป็นเรานี้ก็คือการ
สมมติกันเข้าแห่งรูปและนามนั้นเอง “ร่างกาย” นั้นเป็น
เพยี ง “รูป” ซึง่ ประกอบด้วยธาตุตา่ ง ๆ เข้ามาประชุมเกาะ
กุมกัน ถ้าปราศจาก “จิต” อันเป็นส่วนของ “นาม” เข้า
ครองอยู่เสียแล้ว  รูปนั้นก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้นาน ย่อมเสื่อม
สลายแยกธาตุกระจัดกระจายไป  หาสารประโยชน์ไม่ได้
เลย การได้อัตภาพเกิดมาเป็นมนุษย์ มีร่างกายและจิตใจ
เข้าประกอบกัน นับได้ว่าเป็นผู้มีบุญสั่งสมมาดีแต่ปางก่อน
เพราะมนุษยภูมิจัดเข้าเป็นสุคติภูมิประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้เกิด
ในภพภูมินี้มีโอกาสจะบ�ำเพ็ญคุณงามความดีได้มากมาย
หลายสถาน อย่างไรก็ตาม ตามธรรมดาของโลก สัตว์โลก       
4 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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ย่อมถึงกาลสิ้นชีพถึงความแตกดับแห่งรูปกับนามไปในวันใด
วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว 

ผู้้�ตั้้�งกุุศลเจตนาให้้อวััยวะของตนเมื่่�อวายชนม์์แล้้ว  
ได้้ไปช่่วยต่่อชีีวิิตผู้้�อื่่�น รวมทั้้�งทายาทผู้้�ยิินยอมให้้ดำำ�เนิิน
การเช่่นนั้้�น คืือผู้้�กอบกู้้�อีีกหนึ่่�งชีีวิิตหรืืออีีกหลาย ๆ ชีีวิิต 
ให้ยังสามารถครองอัตภาพแห่งรูปนามของความเป็นมนุษย์    
ต่อไป  นับว่าได้บ�ำเพ็ญบุญกิริยาอย่างสูง ประดุจถ่ายเท
น�้ำมันจากตะเกียงดวงหนึ่งซึ่งปราศจากไส้และเปลวไฟ
สิ้นไปแล้ว  ให้มาเติมต่อลงสู่ตะเกียงอีกดวงหนึ่งซึ่งใกล้        
มอดดับ กระทั่งกลับคืนแสงรุ่งโรจน์สว่างไสวต่อไปได้ ทั้งนี้ 
บุญกิรยิ าแห่งการบริจาคอวัยวะและยินยอมให้มกี ารบริจาค
อวัยวะ จะไม่มีวันส่งผลร้าย ย่อมมีแต่จะส่งผลดี เป็นความ
สุขสมบูรณ์ทางกาย และความโสมนัสบันเทิงทางใจ ทั้งใน
ภพชาติปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพอย่างแน่แท้
ขออนุุโมทนากุุศลเจตนาของผู้้บ� ริิจาคอวััยวะ ตลอดจน
ทายาท และผู้้�อุุทิิศสรรพกำำ�ลัังเพื่่�อภารกิิจเกื้้�อกููลประโยชน์์
ทางมนุุษยธรรม ขออำำ�นวยพรให้้ทุกุ ท่่านจงประสบแต่่ความ
สุุขสิิริิสวััสดิ์์�ทุุกประการ เทอญ.

กาชาด ตางประเทศ

ยอน อดีต

สุขภาพ อนามัย
ไม้้เท้้าเลเซอร์์พระราชทาน
มอบเป็็นของขวััญปีีใหม่่แก่่ผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันทั่่�วประเทศ
เลาเรื่อง/ เที่ยวไปกับกาชาด

ปััญหาการเดิินติิดขััด เป็็นปััญหาที่่�พบมากถึึงร้้อยละ 60
ในผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสััน ผู้้�ป่่วยจะมีีอาการเดิินซอยเท้้าถี่่�เป็็นช่่วง ๆ
ไม่่ได้้เป็็นตลอดเวลา ก้้าวเท้้าไม่่ออก รู้้�สึกึ เหมืือนเท้้าติิดอยู่่�ที่่พื้้� น�
และเป็็นสาเหตุุสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยพาร์์กินิ สัันหกล้้ม การรัักษา
อาการเดิินติิดขััดเน้้นในเรื่่�องการรัับประทานยาร่่วมกัับการฝึึก
ก้้าวเดิิน โดยอาศััยอุุปกรณ์์ช่ว่ ยเดิินที่่�มีีลักั ษณะพิิเศษ เป็็นไม้้เท้้า
ที่่�สามารถให้้แสงกระตุ้้�นการเดิินเมื่่�อผู้้�ป่่วยมีีอาการเดิินติิดขััด
ซึ่่ง� ได้้รับั พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ จาก สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี อุุปนายิิกาผู้้�อำ�ำ นวยการสภากาชาดไทย ทรง
พระราชทานนามว่่า ไม้้เท้้าเลเซอร์์พระราชทาน เมื่่�อปีี 2553  
ศููนย์์ความเป็็นเลิิศทางการแพทย์์โรคพาร์์กิินสัันและ
กลุ่่�มโรคความเคลื่่อ� นไหวผิิดปกติิ แห่่งโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
สภากาชาดไทย มอบไม้้เท้้าเลเซอร์์พระราชทานให้้กัับเหล่่า
กาชาดจัั ง หวัั ด โดย นายกฤษฎา บุุ ญ ราช ผู้้�อำำ� นวยการ
สำำ�นัักงานบริิหารกิิจการเหล่่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็็น
ผู้้� แ ทนเหล่่ า กาชาดจัั ง หวัั ด 76 จัั ง หวัั ด  รัั บ มอบจาก
ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์รื่่�นเริิง ลีีลานุุกรม รองผู้้�อำำ�นวยการ
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ฝ่่ายบริิการ

และศาสตราจารย์์ นายแพทย์์รุ่่�งโรจน์์ พิิทยศิิริิ หััวหน้้าศููนย์์
ความเป็็ น เลิิ ศ ทางการแพทย์์ โรคพาร์์ กิิ น สัั น และกลุ่่�มโรค
ความเคลื่่� อ นไหวผิิ ด ปกติิ แห่่ ง โรงพยาบาลจุุ ฬ าลงกรณ์์
สภากาชาดไทย เพื่่�อเป็็นของขวััญปีีใหม่่ให้้แก่่ผู้้�ป่่วยโรค
พาร์์กิินสััน ในพื้้�นที่่� 76 จัังหวััดทั่่�วประเทศ รวม 2,096 ชิ้้�น
โอกาสนี้้� นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััดนนทบุุรีี สมุุทรปราการ
ชััยนาท และอ่่างทอง ร่่วมในพิิธีีรัับมอบ เมื่่�อวัันที่่� 9 ธัันวาคม
2563 ณ อาคารเทิิดพระเกีียรติิฯ สภากาชาดไทย
ไม้้เท้้าเลเซอร์์พระราชทานนี้้ ศูู
� นย์์ความเป็็นเลิิศทางการ
แพทย์์โรคพาร์์กินิ สัันฯ ได้้พัฒ
ั นามาตั้้ง� แต่่ปีี 2553 โดยรุ่่�นล่่าสุุด
ผู้้�ป่่วยสามารถใช้้ฝ่่ามืือกดที่่�หััวไม้้เท้้าให้้ปล่่อยแสงเลเซอร์์
สามารถชาร์์จไฟต่่อเนื่่�อง มีีน้ำำ��หนัักเบา ตั้้�งได้้ และมีีความ
โค้้งในส่่วนปลายเพื่่�อลดโอกาสสะดุุดของผู้้�ป่่วย ได้้รัับการ
สนัับสนุุนจากโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สำำ�นัักงานจััดหารายได้้
สภากาชาดไทย และความร่่วมมืือกัับกรมกิิจการผู้้�สููงอายุุภายใต้้
แผนบููรณาการการสร้้ า งความเสมอภาคเพื่่� อ รองรัั บ สัั ง คม         
ผู้้�สููงอายุุ ประจำำ�ปีีงบประมาณ 2562-2563 ซึ่่�งได้้แล้้วเสร็็จ
พร้้อมแจกจ่่ายให้้แก่่ผู้้�ป่ว่ ยพาร์์กินิ สัันที่่�มีีอาการเดิินติิดขััด และ
ผู้้�ที่่�มีีความต้้องการใช้้ไม้้เท้้าดัังกล่่าวทั่่�วประเทศ มีีเกณฑ์์การ
คััดเลืือก คืือ ต้้องเป็็นผู้้�ป่่วยพาร์์กิินสัันที่่�มีีใบรัับรองแพทย์์
ได้้รับั การประเมิินจากแพทย์์ว่า่ มีีอาการเดิินซอยเท้้าถี่่แ� ละเดิิน
ติิ ดขัั ด ซึ่่� งอาการเดิิ นติิ ดขัั ดสามารถเกิิ ดขึ้้� นในผู้้�ป่่ วยโรค
พาร์์กินิ สัันเทีียม โรคหลอดเลืือดสมอง โรคสมองเสื่่อ� มบางชนิิด
สามารถขอรัับไม้้เท้้าพระราชทานได้้เช่่นกััน และผู้้�ป่่วยยิินดีีให้้
ความร่่วมมืือในการเก็็บข้้อมููลการใช้้งานเพื่่อ� นำำ�ไปพััฒนาต่่อยอด
ได้้ต่่อไป ติิดต่่อได้้ที่่� LINE ID : @lasercane
สนองโอฐสภากาชาดไทย 5
มกราคม - มีีนาคม 2564

กาชาดเร่่งส่่งความ
ช่่วยเหลืือ เพื่่�อสกััดกั้้�น
โควิิด-19
จัังหวััดสมุุทรสาคร

การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ระลอกใหม่่ ที่่�จัังหวััด
สมุุทรสาคร มีีการแพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็ว ส่่งผลให้้อุปุ กรณ์์
ทางการแพทย์์ที่่ใ� ช้้ในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อขาดแคลนอย่่าง
กะทัันหััน สภากาชาดไทยได้้ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�ได้้รัับ
ผลกระทบจากโควิิด–19 พร้้อมสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ในการควบคุุม
และป้้องกัันโควิิด-19 ในพื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร
เมื่่อ� วัันที่่� 21 ธัันวาคม 2563 นายแพทย์์พิิชิติ ศิิริวิ รรณ
รองผู้้�อำำ� นวยการสำำ�นัั ก งานบรรเทาทุุ ก ข์์ แ ละประชานามัั ย
พิิทัักษ์์ สภากาชาดไทย ร่่วมกัับ สำำ�นัักงานบริิหารกิิจการเหล่่า
กาชาด และเหล่่ากาชาดจัังหวััดสมุุทรสาคร ลงพื้้�นที่่�จัังหวััด
สมุุทรสาครเพื่่�อประเมิินสถานการณ์์และให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19 พร้้อมสนัับสนุุนชุุดป้้องกััน
เชื้้�อโรค PPE จำำ�นวน 2,000 ชุุด   Single-Use N95 Mask
จำำ�นวน 10,000 ชิ้้�น และ Surgical Mask จำำ�นวน 10,000 ชิ้้�น
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดในเบื้้�องต้้น ให้้แก่่เจ้้าหน้้าที่่�และ
ประชาชนในพื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร นอกจากนี้้� วัันที่่� 20
ธัันวาคม 2563 สำำ�นักั งานบรรเทาทุุกข์์และประชานามััยพิิทักั ษ์์
ร่่วมกัับเหล่่ากาชาดจัังหวััดสมุุทรสาคร จััดส่่งชุุดธารน้ำำ��ใจกู้้�ชีีวิต 
ิ
ฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19 ที่่�ร้้องขอผ่่านแอปพลิิเคชััน “พ้้นภััย”
นางชุุติิพร วิิจิิตร์์แสงศรีี นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
สมุุทรสาคร กล่่าวว่่า “สำำ�หรัับจัังหวััดสมุุทรสาคร โควิิด-19
กลัับมาระลอกนี้้�ระบาดหนัักมากกว่่าเดิิม ในส่่วนของการ
เตรีียมความพร้้อมของเหล่่ากาชาด คืือเตรีียมช่่วยเหลืือ แบ่่งเป็็น
2 ส่่วน ส่่วนแรก คืือส่่วนที่่�ล็อ็ กดาวน์์ มีีทั้้ง� หมดประมาณ 1,120
ครััวเรืือน คืือ ตลาดกลางกุ้้�ง เราได้้ประสานไปที่่�แอปพลิิเคชััน
พ้้นภััย ร้้องขอชุุดธารน้ำำ��ใจกู้้�ชีีวิิต ฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19 ทั้้�งหมด
4,000 ชุุด ใน 1 ชุุด สามารถอยู่่�ได้้ 14 วััน ส่่วนอื่่�นที่่�เราเสริิม
เข้้าไปเป็็นเจลแอลกอฮอล์์ หน้้ากากอนามััยชนิิดผ้้า ของสด
ที่่�ร้้องขอมา เช่่น ผััก ไข่่ ที่่�เน้้นมากที่่�สุุดคืือน้ำำ��ดื่่�ม ส่่วนที่่� 2 ที่่�
ช่่วยเหลืือ คืือตลาดของสมุุทรสาครเอง เป็็นชุุมชนค่่อนข้้าง
ใหญ่่ เหล่่ากาชาดจัังหวััดให้้ความช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้น คืือการ
ป้้ อ งกัั น การแพร่่ ร ะบาดโดยการแจกจ่่ า ยหน้้ า กากอนามัั ย
ชนิิดผ้้า แอลกอฮอล์์ชนิิดสเปรย์์ และ แอลกอฮอล์์ 75% ที่่�
สภากาชาดไทยสนัับสนุุนมา ซึ่่�งถืือว่่าช่่วยเหลืือไปได้้เป็็นจำำ�นวน
มาก และจะทำำ�แผนต่่อไปร่่วมกัับจัังหวััด คืือดููแลคนป่่วยที่่�เรา
กัั กออกมาไว้้ในโรงพยาบาลสนาม ซึ่่� งจะต้้ องเข้้ าไปดููว่่ า
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ช่่วยเหลืืออะไรได้้บ้า้ ง แต่่เท่่าที่่�ดููแล้้วน่า่ จะเป็็นเรื่่อ� งอาหาร ถุุงยัังชีีพ
สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่�ขาด คืือ ชุุด PPE หน้้ากาก
อนามัั ย หน้้ า กาก N95 สภากาชาดไทยก็็ ไ ด้้ ม อบให้้ แ ล้้ ว
อย่่างละ 10,000 ชิ้้�น เราได้้บริิหารจััดการ โดยเหล่่ากาชาดจัังหวััดจะ
สต๊๊อกของ จััดสรรให้้หน่่วยงานที่่�ร้้องขอ สำำ�หรัับมาตรการการ
ป้้องกัันภััยอัันตรายจากโควิิด-19 ข้้อสำำ�คัญ
ั คืือหน้้ากากต้้องสวม
ตลอดเวลา ล้้างมืือด้้วยเจลแอลกอฮอล์์บ่่อย ๆ รัักษาระยะห่่าง
ทางสัังคม ทานอาหารปรุุงสุุก อาหารสดถ้้าทำำ�ให้้สุกุ ก็็ปลอดภััย
ไม่่มีีอะไรน่่ากลััวอย่่างที่่�คิิดค่่ะ”
สภากาชาดไทย ได้้ให้้ความช่่วยเหลืือแรงงานข้้ามชาติิ
และผู้้ � ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากการแพร่่ ร ะบาดของโควิิ ด -19
ระหว่่างวัันที่่� 27 มีีนาคม–20 ธัันวาคม 2563 โดยมอบชุุด
ธารน้ำำ��ใจกู้้�ชีีวิิต ฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19 พร้้อมน้ำำ��ดื่่�ม รวมทั้้�งสิ้้�น
157,321 ชุุด มููลค่่า 103,831,860 บาท ในพื้้�นที่่� 68 จัังหวััด
สำำ�หรัับการช่่วยเหลืือในพื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสาคร ได้้มอบชุุด
ธารน้ำำ��ใจกู้้�ชีีวิิต ฝ่่าวิิกฤติิโควิิด-19 รวม 7,397 ชุุด พร้้อม
มอบแอลกอฮอล์์เจล แผ่่นพัับความรู้้�ในการป้้องกัันโควิิด-19
เครื่่อ� งวััดอุณ
ุ หภููมิิ และหน้้ากากอนามััยแบบผ้้าสำำ�หรัับผู้ใ้� หญ่่
และเด็็ก ให้้แก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19

ชี้้�แจงต้้นทุุน การจััดเตรีียม

โลหิิตให้้มีีคุุณภาพปลอดภััยสููงสุุด
ตามมาตรฐานสากล เพื่่�อนำำ�ไปใช้้
รัักษาผู้้�ป่่วยทั่่�วประเทศ
รองศาสตราจารย์์ แพทย์์หญิิงดุุจใจ ชััยวานิิชศิิริิ ผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย ได้้ชี้้�แจง
เรื่่�องให้้บริิการโลหิิตและส่่วนประกอบโลหิิตแก่่โรงพยาบาลเพื่่�อใช้้รัักษาผู้้�ป่่วยว่่า ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิมิิได้้จำำ�หน่่าย
หรืือคิิดค่่าโลหิิต ซึ่่�งได้้รัับจากการบริิจาคของผู้้�บริิจาคโลหิิตทั่่�วประเทศโดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน เพื่่�อให้้การซื้้�อขายโลหิิตใน      
ประเทศหมดไปตามหลัักการกาชาดสากล และปณิิธานที่่�สภากาชาดไทยเป็็นองค์์กรไม่่แสวงผลกำำ�ไร
แต่่ในกระบวนการบริิจาคโลหิิตจะมีีค่่าต้้นทุุนวััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่
• ค่่าเวชภััณฑ์์ทางการแพทย์์ในการรัับบริิจาคโลหิิต เช่่น ถุุง
บรรจุุโลหิิต หลอดเก็็บตััวอย่่างโลหิิต น้ำำ��ยาตรวจค่่าฮีีโมโกลบิิน
(Hemoglobin) น้ำำ��ยาตรวจหมู่่�เลืือด
• ค่่าใช้้จ่่ายห้้องปฏิิบััติิการผลิิตส่่วนประกอบโลหิิต ในการ
ปั่่�นแยกโลหิิตให้้เป็็นส่่วนประกอบโลหิิตชนิิดต่่าง ๆ ได้้แก่่ เม็็ด
เลืือดแดงเข้้มข้้น (Packed red cells) พลาสมา (Plasma)
เกล็็ดเลืือด (Platelets) เป็็นต้้น
• ค่่าใช้้จ่่ายในการตรวจทางห้้องปฏิิบัติั ิการ ได้้แก่่ ค่่าตรวจ
หมู่่�โลหิิตเอบีีโอ (ABO grouping) ค่่าตรวจกรองแอนติิบอดีี 
(Antibody screening) ค่่าตรวจภาวะการติิดเชื้้�อที่่�สามารถ
ติิดต่่อทางการให้้เลืือด (Transfusion-transmissible infections)
ได้้แก่่ เชื้้�อไวรััสตัับอัักเสบบีี ไวรััสตัับอัักเสบซีี เชื้้�อไวรััสเอชไอวีี 
และซิิฟิิลิิส ด้ว้ ยการตรวจทางซีีโรโลยีี และวิิธีี  Nucleic Acid
Test (NAT)

• ค่่าใช้้จ่า่ ยในการเก็็บรัักษาส่่วนประกอบโลหิิตชนิิดต่า่ ง ๆ เช่่น
ตู้้�เย็็นเก็็บเม็็ดเลืือดแดง 1-6 องศาเซลเซีียส ตู้้�เก็็บเกล็็ดเลืือด
20-24 องศาเซลเซีียส ที่่�ต้อ้ งเขย่่าตลอดเวลา ตู้้แ� ช่่แข็็งพลาสมา
-20 องศาเซลเซีียส 
• ค่่าใช้้จ่่ายในการควบคุุมคุุณภาพ (Quality Control) ตาม
ระบบ ISO และ GMP ทุุกผลิิตภััณฑ์์
• ค่่าใช้้จ่า่ ยในการขนส่่ง ซึ่่�งต้้องรัักษาอุุณหภููมิิของส่่วนประกอบ
โลหิิตชนิิดต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน Blood cold chain
ตลอดระยะเวลาขนส่่งจากต้้นทางจนถึึงปลายทาง
• ค่่าใช้้จ่า่ ยระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ ที่่�ใช้้ควบคุุมข้้อมููลโลหิิต
ทั่่� วประเทศ เพื่่� อให้้ การส่่ งต่่ อโลหิิตทุุกยููนิิ ตมีีคุุณภาพและ
ความปลอดภััยสููงสุุดตามมาตรฐานสากล

โดยอััตราค่่าใช้้จ่า่ ยดัังกล่่าวจะถููกกำำ�หนดโดยกรมบััญชีีกลาง ซึ่่�งศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิจะนำำ�มาเทีียบเคีียงให้้เทีียบเท่่า
หรืือต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์กลางตามความเหมาะสมกัับการบริิการโลหิิตทุุกประเภท นอกจากนี้้� ยัังมีีค่่าใช้้จ่่ายส่่วนค่่าอาคารสถานที่่�
ค่่ารถออกหน่่วยเคลื่่�อนที่่� ค่่าเครื่่�องมืือครุุภััณฑ์์ ค่่าบุุคลากร ค่่าสาธารณููปโภค และค่่าดำำ�เนิินการสนัับสนุุนอื่่�น ๆ ที่่�รวมแล้้วจะ
สููงกว่่าต้้นทุุนค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เรีียกเก็็บ โดยส่่วนที่่�ขาดศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิจะรัับผิิดชอบทั้้�งหมด ประกอบกัับได้้รัับงบประมาณ
ดำำ�เนิินการบางส่่วนจากรััฐบาลมาช่่วยเหลืือ
	ศูู น ย์์ บ ริิ ก ารโลหิิ ต แห่่ ง ชาติิ สภากาชาดไทย มิิ ไ ด้้
จำำ�หน่่ ายโลหิิ ตบริิ จาค แต่่ มีีการคิิดค่่าใช้้จ่่ายตามต้้ นทุุ น
ในการจััดเตรีียมโลหิิตให้้มีคุี ณ
ุ ภาพและความปลอดภััยสููงสุุด
ตามมาตรฐานสากล เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องรัับโลหิิต
ในการรัักษา โดยกำำ�หนดค่่าบำำ�รุุงน้ำำ��ยาและอุุปกรณ์์ในการ
จัั ด เตรีี ย มโลหิิ ต ให้้ โรงพยาบาลเป็็ น อัั ต ราเดีี ย วกัั น
ทุุกโรงพยาบาล ทั้้�งโรงพยาบาลรััฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
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เหลากาชาด จังหวัด

การนำำ�พัันธกิิจสภากาชาดไทย
สู่่�ประชาชนในภููมิิภาค โดยเหล่่ากาชาดจัังหวััด
โดย นายกฤษฎา บุุญราช ผู้้�อำ�ำ นวยการสำำ�นัักงานบริิหารกิิจการเหล่่ากาชาด

หากถามว่่าเหล่่ากาชาดจัังหวััดเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร ก็็คง
ต้้องย้้อนไปในงานวัันกาชาด พ.ศ. 2480 ที่่�สมเด็็จพระศรีี
สวริินทิิราบรมราชเทวีี  พระพัันวััสสาอััยยิิกาเจ้้า สภานายิิกา
สภากาชาดสยามในสมััยนั้้�น ได้้มีีพระราชดำำ�ริิเกี่่�ยวกัับการวาง
รากฐานกิิจการกาชาดของท้้องถิ่่�น โดยได้้มีีพระราชดำำ �รััส
ตอนหนึ่่�ง ดัังนี้้�1
“...ฉัันรู้้�สึึกว่่าที่่�จะให้้การกุุศลอัันนี้้�เจริิญรุ่่�งเรืืองต่่อไป
ภายหน้้าโดยสมบููรณ์์ ทั่่� วอ าณาเขตต์์ จัั ก ต้้องช่่ ว ยกัั น คิิ ด     
ช่่วยกัันทำำ�และช่่วยกัันบำำ�รุุง ฉัันในหน้้าที่่�สภานายิิกาโดย
ความตกลงยิินยอมของสภากรรมการและความส่่งเสริิมของ
กระทรวงมหาดไทย จะได้้ออกข้้อบัังคัับวางระเบีียบจััดการ
สาขากาชาดตามท้้องถิ่่�น ซึ่่�งเป็็นโอกาสให้้ฉัันได้้ชัักชวน        
ผู้้�ใจบุุญร่่วมมืือกัันช่่วยดำำ�เนิินการให้้ได้้ผลดีีที่่�สุุดได้้  และ
เหมาะสมตามความต้้องการของท้้องถิ่่�นด้้วย”
จากเหตุุครั้้�งนั้้�นจึึงเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการดำำ�เนิินงาน
สาขากาชาดในพื้้�นที่่�ห่่างไกลที่่�ไม่่ใช่่แค่่เฉพาะในเมืืองหลวง
ปฏิิบััติิภารกิิจตั้้�งแต่่การจััดส่่งยาและเวชภััณฑ์์ การเชิิญชวน
ให้้ประชาชนเข้้าเป็็นสมาชิิกโดยให้้มีีผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดเป็็น
เสมืือนตััวแทนของสภากาชาดไทยในจัังหวััดของตน2 ไปจนถึึง
การชัักชวนผู้้ใ� จบุุญบริิจาคเงิินบำำ�รุงุ กาชาดสาขาประจำำ�จัังหวััด
เพื่่�อใช้้จ่่ายในภารกิิจช่่วยเหลืือประชาชน ในเวลาต่่อมามีีการ
กระตุ้้�นเตืือนรื้้�อฟื้้�นการตั้้�งสาขากาชาดประจำำ�จัังหวััดอีีกหลาย
ครั้้ง�  จวบจนกระทั่่�งปััจจุบัุ นั ที่่�กิจิ การกาชาดตามท้้องถิ่่น� ถููกเรีียก
ว่่า “เหล่่ากาชาดจัังหวััด” ซึ่่�งมีีภริิยาผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดหรืือ
บุุคคลที่่�สภากาชาดไทยเห็็นควรให้้ทำำ�หน้้าที่่�นายกเหล่่ากาชาด
จัังหวััด ทำำ�หน้้าที่่�ส่่งเสริิมสุุขภาพอนามััยและพััฒนาคุุณภาพ
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ชีีวิิต ช่่วยบรรเทาภััยพิิบััติิต่่าง ๆ รวมถึึงรณรงค์์ออกรัับบริิจาค
โลหิิต เป็็นต้้น
ปััจจุุบััน เหล่่ากาชาดจัังหวััดผ่่านกาลเวลาและได้้รัับ
ความศรััทธาเชื่่อ� ถืือจากประชาชน ดำำ�เนิินงานด้้วยความเป็็นกลาง
โปร่่งใส ตรวจสอบได้้ ด้้วยการนำำ�พาของนายกเหล่่ากาชาด
จัังหวััดต่่าง ๆ ผู้้�ซึ่่�งเป็็นอาสาสมััครโดยตำำ�แหน่่งไม่่มีีเงิินเดืือน
ค่่าตอบแทน บริิหารงานในรููปแบบคณะกรรมการซึ่่�งมาจาก
การเลืือกตั้้�งและแต่่งตั้้�ง โดยให้้ปฏิิบััติิงานตามระเบีียบ ข้้อ
บัังคัับ คู่่�มืือ ตามแนวทางปฏิิบััติิงานของสภากาชาดไทยอย่่าง
เคร่่งครััดทั้้�ง 8 พัันธกิิจ ตามที่่�สภากาชาดไทยมอบหมายอย่่าง
ไม่่ ย่่ อ หย่่ อ นภายใต้้ ท รัั พ ยากรที่่� จำำ�กัั ด ทั้้� ง ด้้ า นบุุ ค ลากรและ
งบประมาณ โดยเหล่่ากาชาดจัังหวััดไม่่ใช้้งบประมาณของ
สภากาชาดไทยในการทำำ�ภารกิิจโดยตรง แต่่งบประมาณของ
เหล่่ากาชาดจัังหวััดส่่วนใหญ่่ได้้รัับบริิจาคจากประชาชนใน
จัังหวััดเพื่่�อใช้้ดำำ�เนิินการแทนสภากาชาดไทยในส่่วนภููมิิภาค
ทั้้�ง 76 จัังหวััด มาโดยตลอด
ผลงานสำำ�คััญของเหล่่ากาชาดจัังหวััดซึ่่�งเป็็นที่่�ประจัักษ์์
ในช่่วงที่่�ผ่่านมา คืือการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบสาธารณภััย ในพื้้�นที่่�
การดููแลและช่่วยเหลืือกลุ่่�มผู้้�เปราะบางในสัังคม การผลิิตและ
แจกจ่่ายหน้้ากากอนามััยให้้กัับประชาชน เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด–19) กล่่าวได้้ว่า่
เหล่่ากาชาดจัังหวััดเป็็นศููนย์์รวมของผู้้ใ� จบุุญที่่�เสีียสละกำำ�ลังั กาย
หรืือกำำ�ลังั ทรััพย์์หรืือทั้้�งสองสิ่่ง� เป็็นสะพานบุุญส่่งต่่อความช่่วยเหลืือ
ไปยัั ง ประชาชนผู้้ �ที่่� เ ดืือดร้้ อ นกว่่ า ให้้ พ้ ้ น ทุุ ก ข์์ ใ นเบื้้� อ งต้้ น
ภาระอัันหนัักอึ้้�งครั้้�งนี้้� จึึงเป็็นความภาคภููมิิใจของนายกเหล่่า
กาชาดจัังหวััด คณะกรรมการและสมาชิิกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
ทุุกคน เพื่่�อสืืบทอดเจตนารมณ์์ของการก่่อตั้้�งสภากาชาดไทย
ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบัันสืืบต่่อไป
1 หนังสือพิมพ์สนองโอฐ สภากาชาดสยาม เล่มที่ 14  มิถุนายน พ.ศ.2480 ตอนที่ 9
2 เหล่่ากาชาดนุุสรณ์์ ชุุมนุุมกาชาด ครั้้�งที่่� 8

กิิจกรรมเหล่่ากาชาดจัังหวััด

นครสวรรค์์ นางสุุกััญญา ชุุมอุุปการ นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
นครสวรรค์์ พร้้อมด้้วยคณะกรรมการและสมาชิิกเหล่่ากาชาดจัังหวััด
มอบผ้้าห่่มกัันหนาวให้้แก่่ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ด้้อยโอกาส  ในโครงการวัันกาชาด
บรรเทาทุุกข์์ บำำ�รุุงสุุขปวงประชา ในเขตพื้้�นที่่�ตำำ�บลเขาทอง อำำ�เภอ
	พิิจิติ ร นาวาเอกหญิิงอิินทิิรา ตัันเจริิญ นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััด พยุุหะคีีรีี 
พิิจิติ ร พร้้อมด้้วยคณะกรรมการและสมาชิิกเหล่่ากาชาดจัังหวััด ออกหน่่วย
โครงการวัันกาชาด บรรเทาทุุกข์์ บำำ�รุุงสุุขปวงประชา เยี่่�ยมผู้้�ป่ว่ ยติิดเตีียง
ฐานะยากจน พร้้อมทั้้�งมอบเครื่่�องอุุปโภค บริิโภค เพื่่�อเป็็นขวััญและ
กำำ�ลัังใจ ในเขตพื้้�นที่่�ตำำ�บลทุ่่�งใหญ่่ อำำ�เภอโพธิ์์�ประทัับช้้าง

ลำำ�พููน คณะกรรมการและสมาชิิกเหล่่ากาชาดจัังหวััดลำำ�พููน
มอบชุุดธารน้ำำ��ใจกู้้�ชีีวิิต ฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19 จำำ�นวน 337 ชุุด จากสำำ�นัักงาน
บรรเทาทุุกข์์และประชานามััยพิิทัักษ์์ ให้้กัับ 6 อำำ�เภอ เพื่่�อบรรเทาความ
เดืือดร้้อนแก่่ผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ        
สตููล นาวาตรีีหญิิงโนสมา หลีีเส็็น นายกเหล่่ากาชาดจัังหวััดสตููล  โควิิด-19 และผู้้�เฝ้้าระวัังกัักตััว
พร้้อมด้้วยคณะกรรมการและสมาชิิกเหล่่ากาชาดจัังหวััด เยี่่�ยมผู้้�ป่่วยใน
พระราชานุุเคราะห์์ในสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี พร้้อมมอบเครื่่�องอุุปโภค บริิโภค และเงิิน
ช่่วยเหลืือเพื่่�อเป็็นขวััญและกำำ�ลัังใจ ในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอท่่าแพ

กิิจกรรมกิ่่�งกาชาดอำำ�เภอ

เพชรบููรณ์์ นางชลธิิชา ฟููบิินทร์์ นายกกิ่่�งกาชาดอำำ�เภอหล่่มสััก
ยะลา คณะกรรมการและสมาชิิกกิ่่�งกาชาดอำำ�เภอเบงตง มอบ     
พร้้อมด้้วยคณะกรรมการและสมาชิิกกิ่่ง� กาชาดอำำ�เภอ เยี่่ย� มผู้้�ป่ว่ ยติิดเตีียง ถุุงยัังชีีพให้้แก่่ผู้้�ประสบอุุทกภััย จำำ�นวน 125 ครััวเรืือน ในพื้้�นที่่�หมู่่�ที่่� 3
ที่่�เป็็นโรคเรื้้�อรัังหลายโรค และมอบเครื่่�องอุุปโภค บริิโภค เพื่่�อบรรเทา และหมู่่�ที่่� 6 ตำำ�บลอััยเยอร์์เวง
ความเดืือดร้้อนในเบื้้�องต้้น ในเขตพื้้�นที่่�ตำำ�บลวีีดป่่า
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กาชาด ตางประเทศ

ยอน อดีต
สุขภาพ อนามัย

เรื่อง/ ยเทีนรู้้�
่ยวไปกับกาชาด
กาชาดส่่งเสริิเลมาการเรีี
เด็็กนัักเรีียนในถิ่่�นทุุรกัันดาร
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี อุุปนายิิกาผู้้�อำ�ำ นวยการ
สภากาชาดไทย มีีพระราชกระแสรัั บ สั่่� ง แสดงถึึ ง ความ
ห่่วงใยต่่อเด็็กนัักเรีียนในถิ่่�นทุุรกัันดารและห่่างไกล ที่่�กำำ�ลััง
มีีปััญหาด้้านการอ่่านและการเขีียนภาษาไทย เมื่่�อครั้้�งเสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินมาทรงเป็็นประธานการประชุุมคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย ครั้้�งที่่� 388 เมื่่�อวัันศุุกร์์ที่่� 4 กัันยายน 2563
“...ห่่วงใยเด็็กเหล่่านี้้�ที่อยู่่�
่� ในถิ่น่� ทุุรกันั ดาร โดยเฉพาะ
ในช่่วงระยะเวลาการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
เด็็กเหล่่านี้้�แม้้จะได้้เรีียนพอสมควร  แต่่มีีปััญหา เพราะ
โรงเรีียนนอกสัั ง กัั ด โรงเรีียน ตชด. อยู่่�ในเขตทุุ รกั ั น ดาร
เมื่่�อโรงเรีียนปิิด เด็็กเหล่่านี้้�จะไม่่ได้้รัับการศึึกษาเท่่าที่่�ควร 
เนื่่�องจากขาดการเรีียนการสอน แม้้ว่่าจะมีีครููอาสาสมััคร  
เดิินทางไปสอนบ้้าง แต่่ก็็ไม่่เพีียงพอ...
...คนที่่�มีีความรู้้�ก็็จะมีีทางเลืือกในชีีวิิตมากขึ้้�น ดัังนั้้�น
หากสภากาชาดไทย โดย เหล่่ากาชาดจัังหวััด สำำ�นัักงาน             
ยุุ ว กาชาด หรืื ออ าสากาชาด สามารถดำำ� เนิิ น การตาม
แนวทางที่่เ� สนอได้้นั้้�น เป็็นโครงการที่่ดีี 
� และจะเป็็นประโยชน์์
แก่่เด็็กในถิ่่�นทุุรกัันดารอย่่างมาก”
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นำำ�มาซึ่่ง� โครงการส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการพััฒนาการ
เรีียนรู้้�เด็็กนัักเรีียนและเยาวชนในถิ่่น� ทุุรกัันดาร ที่่�น้อ้ มนำำ�เอา
ศาสตร์์พระราชา “เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” มาปรัับใช้้เพื่่�อให้้
เกิิดการเรีียนรู้้� อ่่านออก เขีียนได้้ ของเด็็กนัักเรีียนที่่�เป็็นกลุ่่�ม
เป้้าหมายหลััก 10 จัังหวััด โดยคััดเลืือก นางอภิิญญา กลิ่่�นดีี 
ข้้าราชการบำำ�นาญ เจ้้าของหลัักสููตร 55 วััน อ่่านออกเขีียนได้้
มาเป็็นครููต้้นแบบ หรืือครูู ก. นั่่�นเอง

หลัั ก สููตร 55 วัั น  อ่่ า นออกเขีียนได้้ เป็็ น นวัั ต กรรม
14 ขั้้�นตอน ที่่�เริ่่�มตั้้�งแต่่การรู้้�จัักสระ พยััญชนะ การผสมคำำ�
การผัันตััวอัักษร ฯลฯ ซึ่่�งจะเป็็นคู่่�มืือที่่�จะถ่่ายทอดให้้ ครูู ข.
นำำ�ไปสอนการอ่่านภาษาไทยให้้แก่่เด็็กนัักเรีียน สื่่�อที่่�นำำ�มาใช้้
ในการสอนเป็็นสื่่�อที่่�นัักเรีียนสามารถจัับต้้องได้้ ใช้้สีีกระตุ้้�น
ประสาทสัั ม ผัั สข องนัั ก เรีียน ให้้ เ กิิ ด ความเร้้ า ใจ กระตุ้้�น
การเรีียนรู้้�  หลัักสููตร 55 วััน เป็็นสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่�เข้้าใจง่่าย
สร้้างขึ้้� น มาเพื่่� อ เป็็ น ของเล่่ น สำำ� หรัั บ เด็็ ก  ทำำ� ให้้ เ ด็็ ก ไม่่ เ กิิ ด
ความเบื่่อ� หน่่าย เมื่่อ� ได้้เล่่นไปพร้้อม ๆ กัับการเรีียน ก็็จะทำำ�ให้้เด็็ก
เกิิดการเรีียนรู้้�โดยไม่่รู้้�ตััว  และจะทำำ�ให้้พวกเขาสามารถอ่่าน
ภาษาไทยออกได้้ในที่่�สุุด

นางอภิิ ญ ญา กลิ่่� น ดีี กล่่ า วว่่ า “อยากให้ ้ เ ด็็ ก ไทย
อ่่านออก เขีียนได้้ ไม่่ว่่าเขาจะเป็็นชน ชาติิ เผ่่าพัันธุ์์�ใด
ถ้้าเรีียนภาษาไทยไม่่ได้้ อ่่านไม่่ออกเขีียนไม่่ได้้ สาระอื่่�น ๆ
ก็็จะไม่่ได้้ ถ้้าเด็็กอ่่านออก เขีียนได้้ เขาก็็อ่า่ นโจทย์์ได้้ ตีีโจทย์์
ต่่าง ๆ ได้้ ตอบคำำ�ถาม ทำำ�ข้้อสอบได้้ ภาษาไทยเป็็นพื้้�นฐาน
ของทุุกวิิชา เป็็นพื้้�นฐานของการดำำ�รงชีีวิิต”
จากจุุดเริ่่�มต้้นของการเรีียนรู้้�หลัักสููตร 55 วััน อ่่านออก
เขีียนได้้ของครููอภิิญญา จะนำำ�ไปต่่อยอดโดยครููจิิตอาสาที่่�
สภากาชาดไทยกำำ�ลัังรัับสมััครจากอาสาสมััครสภากาชาดไทย
ที่่�มีีอยู่่�เป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งการดำำ�เนิินงานของโครงการส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนการพััฒนาการเรีียนรู้้�เด็็กนัักเรีียนและเยาวชน
ในถิ่น่� ทุุรกัันดาร กำำ�ลังั จะผลิิดอกออกผลเป็็นครูู ข. ที่่�จะต้้องเป็็น
ผู้้เ� สีียสละ อดทน และมีีใจที่่�จะช่่วยให้้เด็็ก ๆ เหล่่านี้้� ให้้อ่า่ นออก
เขีียนได้้ เป็็นเยาวชน เป็็นคนคุุณภาพของประเทศชาติิต่่อไป

ขณะนี้้�อยู่่�ระหว่่างการเตรีียมการรณรงค์์หาอาสาสมััคร
ของสภากาชาดไทย ไปสอนหนัั งสืือในโรงเรีียนที่่� มีีปัั ญหา
10 จัังหวััด 188 แห่่งทั่่�วประเทศ โดยเมื่่อ� วัันที่่� 18 มกราคม 2564
นายกฤษฎา บุุญราช ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งานบริิหารกิิจการเหล่่า
กาชาด สภากาชาดไทย ได้้ลงพื้้�นที่่�ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดนราธิิวาส  และจัังหวััดปััตตานีี  ได้้ทราบความ
ก้้าวหน้้าและปััญหาอุุปสรรคในการดำำ�เนิินงานในการคััดเลืือก
ครููอาสา พบว่่า การใช้้ครููอาสาหรืือบุุคคลที่่�มีีภููมิลำิ ำ�เนาในพื้้�นที่่�
ที่่�ว่่ างเว้้ นจากการสอนหนัั งสืือตามปกติิ หรืือการรัั บสมัั คร
ให้้ครูู อาจารย์์ที่่เ� กษีียณราชการ หรืือบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ด้า้ นการ
สอนหนัังสืือ และมีีจิิตอาสาเข้้าร่่วมโครงการฯ มาสอนเสริิมแก่่
นัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมาย จะสามารถดำำ�เนิินการได้้มีีประสิิทธิิภาพ
เพราะทั้้�งครููอาสาและนัักเรีียนไม่่ต้้องเดิินทางไกลจากที่่�พััก
สามารถนััดสถานที่่�และเวลาสอนเสริิมได้้สะดวก ไม่่เสีียเวลา
และไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายด้้านงบประมาณมากนััก และเพื่่�อให้้การ
กำำ�หนดหลัักสููตรและวิิธีีการสอนเสริิมภาษาไทยให้้สอดคล้้อง
สภาพปััญหาและข้้อจำำ�กััดในการใช้้ภาษาไทยของนัักเรีียนนั้้�น
ควรจััดนัักเรีียนกลุ่่�มเป้้าหมายเป็็น 3 กลุ่่�มดัังนี้้�
กลุ่่�มเด็็กนัักเรีียนจากครอบครััวกลุ่่�มชาติิพัันธ์ุุ� ที่่�ใช้้
ภาษาชนเผ่่ า ติิ ด ต่่ อ สื่่� อ สารกัั น ในครอบครัั ว เกืือบตลอด
24 ชั่่�วโมง ประกอบกัับมีีภููมิิลำ�ำ เนาครอบครััวส่ว่ นใหญ่่อยู่่�ในพื้้�นที่่�
ห่่างไกล ทุุรกัันดาร ไม่่มีีไฟฟ้้าและไม่่มีีเครื่่�องมืือสื่่�อสารต่่าง ๆ
จึึงไม่่ได้้ยินิ เสีียงภาษาไทยจากสื่่อ� ทีีวีีหรืือวิิทยุุ ทำำ�ให้้ไม่่มีีโอกาส
ได้้ใช้้ภาษาไทยในชีีวิิตประจำำ�วััน และการสื่่�อสารในครอบครััว
ก็็ใช้้ภาษาชนชาติิพัันธุ์์�ตนเองเท่่านั้้�น นัักเรีียนกลุ่่�มนี้้�มีีโอกาส
ใช้้ภาษาไทยได้้เมื่่�อมาโรงเรีียนเท่่านั้้�น
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กลุ่่�มนัักเรีียนเป้้าหมายที่่�มีวัี ฒ
ั นธรรมและการใช้้ภาษาตามอััตลัักษณ์์ท้อ้ งถิ่่น� ที่่�แตกต่่างจากนัักเรีียนทั่่�วไป เช่่น นัักเรีียน
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ ที่่�เมื่่�อกลัับไปบ้้านหรืือภููมิิลำำ�เนาของตนเองจะสื่่�อสารกัับบุุคคลในครอบครััวด้้วยภาษามลายูู       
รวมทั้้�งบางครอบครััวอาจไม่่สามารถมาเรีียนหนัังสืือได้้สม่ำำ��เสมอ เพราะต้้องช่่วยผู้้�ปกครองทำำ�งานบ้้าน แต่่นัักเรีียนเหล่่านี้้�ยัังมีี
โอกาสได้้ใช้้และได้้ฟังั ภาษาไทยจากสื่่อ� ภาษาไทยต่่าง ๆ รวมทั้้�งในชุุมชนข้้างเคีียง เมื่่อ� กลัับไปบ้้านหรืือภููมิิลำำ�เนามากกว่่านัักเรีียน
กลุ่่�มแรก
และกลุ่่�มนัักเรีียนไทยทั่่�วไปที่่�ไม่่สามารถใช้้ภาษาไทยทั้้�งการอ่่านและเขีียน อาจเกิิดจากปััญหาครอบครััวมีีฐานะยากจน
ต้้องขาดการเรีียนไปช่่วยผู้้�ปกครองทำำ�งาน ทำำ�ให้้ไม่่มีีเวลาเรีียนเต็็มตามหลัักสููตร หรืือมีีปััญหาด้้านการพััฒนาการทางการเรีียนรู้้� 
เป็็นต้้น

นายกฤษฎา บุุญราช กล่่าวว่่า จะนำำ�ผลการติิดตามการดำำ�เนิิน
งานของโครงการฯ ไปแนะนำำ�เหล่่ากาชาดจัังหวััดต่่าง ๆ ในการรัับสมััคร
ครููอาสาสอนเสริิมภาษาไทย และปรัับวิิธีีการ รวมทั้้�งเทคนิิคการถ่่ายทอด
การใช้้ภาษาไทย ให้้สอดคล้้องกัับสภาพปััญหาของนัักเรีียนตามกลุ่่�ม
ปััญหาต่่าง ๆ รวมทั้้�งจะเน้้นให้้เหล่่ากาชาดจัั ง หวัั ด คัั ด เลืือกครููอาสา
จากกลุ่่�มบุุ ค คลในพื้้� น ที่่� ก่ ่ อ น เช่่ น กลุ่่�มครููที่่�เกษีียณหรืือบุุคคลที่่�มีี
คุุ ณวุุฒิิด้้ านการสอน และมีีเวลาว่่ าง พร้้ อมเป็็นครููอาสาร่่ วมสนอง
พระราชดำำ�ริสิ มเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุ ม ารีี สำำ � หรัั บ สถานที่่� แ ละเวลาการสอนเสริิ ม
ให้้เหล่่ากาชาดจัังหวััดประสานงานกัับครููใหญ่่หรืือผู้้�บริิหารสถานศึึกษา
ของนัั ก เรีียนเป้้ า หมาย รวมทั้้� ง สำำ �นัั ก งานเขตพื้้� น ที่่� ก ารศึึ ก ษา
เขตต่่าง ๆ สำำ�นัักงาน กศน. สำำ�นัักงานศึึกษาธิิการจัังหวััด สำำ�นัักงานการ
ศึึกษาเอกชนจัังหวััด มหาวิิทยาลััยในพื้้�นที่่� หน่่วยงาน ตชด. ตลอดจนภาคีี
เครืือข่่ายหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�อาสาสมััครมาร่่วมสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อน
กัับสภากาชาดไทย เช่่น มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ บางเขน กองทุุนเพื่่อ�
ความเสมอภาคทางการศึึกษา ชมรมครููรางวััลสมเด็็จเจ้้าฟ้้ามหาจัักรีี เพื่่อ�
ร่่วมกัันปรึึกษาหารืือในการจััดการเรีียนการสอนเสริิมภาษาไทยให้้แก่่เด็็ก
และเยาวชนกลุ่่�มเป้้าหมายให้้เหมาะสมต่่อไป
โดย ศศิธร รัตนประวิตร
สมยศ ลี้เจริญ/ภาพ
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ศัักยภาพประเทศไทย

สู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการวิิจััยและผลิิต
วััคซีีนของโลก
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ที่่�กิินระยะเวลายาวนาน วััคซีีนจึึงเป็็นความหวัังของ
มวลมนุุษยชาติิ ในการศึึกษาพััฒนาและการทดลองวััคซีีนโควิิด-19 จึึงถููกจัับตามองทั่่ว� โลก ในหลายประเทศ
ได้้มีีการประกาศความคืืบหน้้าการทดลองและการผลิิตวััคซีีน รวมถึึงในประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ได้้มีีการจััดเสวนารวมทั้้�ง
ให้้ข้้อมููลความรู้้�เกี่่�ยวกัับวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 ในหลากหลายช่่องทางอย่่างต่่อเนื่่�อง ฉบัับนี้้�
จึึงขอรวบรวมข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�น่่าสนใจมาฝาก 

ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์เกีียรติิ รัักษ์์รุ่่�งธรรม ผู้้�อำ�ำ นวยการ
บริิ ห ารโครงการพัั ฒ นาวัั ค ซีีนโควิิ ด -19 ศููนย์์ วิิ จัั ย วัั ค ซีีน
คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ศาสตราจารย์์
นายแพทย์์ธีรี ะพงษ์์ ตััณฑวิิเชีียร หััวหน้้าภาควิิชาอายุุรศาสตร์์
และแพทย์์ ผู้้� เชี่่� ย วชาญด้้ า นโรคติิ ด เชื้้� อ คณะแพทยศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ เภสััชกรหญิิง
ดร.สุุ ธีี ร า เตชคุุ ณ วุุ ฒิิ อาจารย์์ ค ณะเภสัั ช ศาสตร์์
คณะแพทยศาสตร์์  จุุ ฬาลงกรณ์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย และ CEO

and Co-Founder บริิษััท ใบยา ไฟโตฟาร์์ม จำำ�กััด เสวนา
ผ่่าน Facebook Live ของคณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ในหััวข้้อ เมื่่�อไหร่่... คนไทยจะได้้ใช้้วััคซีีน
โควิิด-19 เมื่่อ� วัันที่่� 8 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์
เกีียรติิ รัักษ์์รุ่่�งธรรม กล่่าวถึึงภาพรวมของการพััฒนาวััคซีีน
โควิิด-19 ทั่่�วโลก รวมทั้้�งการพััฒนาวััคซีีนในประเทศไทย ซึ่่�ง
ทั่่�วโลกขณะนี้้มีี� วััคซีีนโควิิด-19 เกิิดขึ้้�นอย่่างน้้อย 80 รายการ
ตั้้ง� แต่่ค้น้ พบสายพัันธุุกรรมของโควิิด-19 ที่่�ประเทศจีีน ภายใน
4-5 เดืือน วััคซีีนก็็ได้้เริ่่�มเข้้ามาทดสอบในอาสาสมััคร และ
คาดการณ์์ว่า่ เร็็วที่่สุ� ดุ ที่่�ประชากรทั่่�วโลกจะได้้รับั วััคซีีนเพีียงพอ
คืือในปีี ค.ศ. 2024
แผนการวิิจััยในอาสาสมััครมนุุษย์์ของการทดลองและ
ผลิิตวััคซีีนทั่่�วโลก มีีขั้้�นตอนการทดสอบ 3 ระยะ
ระยะที่่� 1 เพื่่�อศึึกษาความปลอดภััยและปริิมาณวััคซีีน
ที่่�ใช้้ ทำำ�การทดสอบวััคซีีนในอาสาสมััครจำำ�นวนน้้อย
ระยะที่ 2 เป็นการขยายการทดสอบในอาสาสมัคร
จ�ำนวนเพิม่ มากขึน้ เพอื่ ยนื ยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ของวัคซีน
ระยะที่่� 3 เป็็นการทดสอบประสิิทธิิภาพในการป้้องกััน
การติิดเชื้้�อในอาสาสมััครที่่�ได้้รัับวััคซีีน และติิดตามอาการที่่�
ไม่่พึงึ ประสงค์์ โดยเปรีียบเทีียบกัับกลุ่่�มที่่�ได้้รับั ยาหลอก (Placebo)      
ซึ่่�งต้้องทดสอบในอาสาสมััครจำำ�นวนมาก รายชื่่�อบริิษััทที่่�ผลิิต
วััคซีีนโควิิด-19 และเข้้าสู่่�การทดลองระยะที่่� 3 ได้้แก่่ บริิษััท  
ไฟเซอร์์ (Pfizer) จากสหรัั ฐ อเมริิ ก า บริิ ษัั ท ไบออนเทค
(BioNTech) จากเยอรมนีี บริิษััทโมเดอร์์นา (Moderna) จาก
สหรััฐอเมริิกา บริิษััทแอสตร้้าเซนเนก้้า (AstraZeneca) จาก
อัั ง กฤษ-สวีีเดน และบริิ ษัั ท จอห์์ น สัั น แอนด์์  จ อห์์ น สัั น
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(Johnson & Johnson) จากสหรััฐอเมริิกา ได้้ประกาศความคืืบหน้้า
การผลิิตวััคซีีนที่่�กำำ�ลัังอยู่่�ในขั้้�นตอนการทดลองระยะที่่� 3
          ส่่วนความคืืบหน้้าการทดลองและผลิิตวััคซีีนโควิิด-19
ในประเทศไทย มีีการผลิิตวััคซีีน mRNA ในชื่่อ� Chula-Cov19
ผลิิตโดย ศููนย์์วิิจััยวััคซีีน คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย และโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
โดยคณะทำำ�งานได้้เริ่่ม� ส่่งโรงงานเพื่่อ� ผลิิตวััคซีีนในเดืือนตุุลาคม
2563 คาดว่่าจะเริ่่�มทดลองในอาสาสมััครคนไทย ระยะที่่� 1
กลางเดืือนเมษายน 2564 เพื่่�อหาขนาดวััคซีีนที่่�เหมาะสม
ในคนไทย และตั้้ง� เป้้าหมายที่่�จะทดลองในอาสาสมััคร ระยะที่่� 2
ในช่่วงเดืือนมิิถุนุ ายน 2564 นอกจากนี้้ ยั
� งั มีีวััคซีีนอีีก 2 รายการ
ได้้แก่่ วััคซีีนที่่�นำ�ำ ใบยาสููบมาสกััดเป็็นโปรตีีนเพื่่�อผลิิตวััคซีีน
โควิิด-19 โดย บริิษััทใบยา ไฟโตฟาร์์ม จำำ�กััด และทีีมวิิจััยจาก
คณะเภสััชศาสตร์์ จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และวััคซีีนป้้องกััน
โควิิด-19 ชนิิด DNA จากบริิษััทไบโอเนท-เอเชีีย จำำ�กััด
คาดว่่าไม่่เกิินปลายปีี 2564 คนไทยจะได้้ใช้้วััคซีีนโควิิด-19 ที่่�
ผลิิตได้้ในประเทศโดยคนไทยเอง
รััฐบาลได้้กำำ�หนดนโยบายในการลงทุุนด้้านการผลิิต
วััคซีีนภายในประเทศ 3 นโยบายด้้วยกััน ได้้แก่่
นโยบายที่่� 1 การร่่วมเป็็นสมาชิิกโครงการเข้้าถึึงวััคซีีน
โควิิด-19 ระดัับโลก หรืือ COVAX เพื่่อ� ร่่วมหารืือและเจรจากัับ
นานาชาติิในการต่่อรองราคาวััคซีีน
นโยบายที่่� 2 การตั้้ง� เป้้าเป็็นประเทศผู้้�รับั จ้้างผลิิตวััคซีีน
โดยกระทรวงสาธารณสุุข  บริิษััทสยามไบโอไซเอนซ์์ จำำ�กััด
และบริิษััทแอสตร้้าเซนเนก้้า จำำ�กััด ร่่วมลงนามในหนัังสืือ
แสดงเจตจำำ�นงในการผลิิตและจััดสรรวััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19
AZD1222 ที่่�พััฒนาโดยมหาวิิทยาลััยอ็็อกซฟอร์์ด โดยมีีข้้อแม้้
ว่่าหากดำำ�เนิินการผลิิตวััคซีีน จะต้้องแบ่่งวััคซีีนส่่วนหนึ่่�งให้้
บุุคลากรทางการแพทย์์และประชาชนชาวไทยใช้้ให้้เพีียงพอ
ก่่อนนำำ�ไปจำำ�หน่่ายต่่อไป
นโยบายที่่� 3 การลงทุุ น ให้้ ห น่่ ว ยงานภาครัั ฐ เช่่ น
มหาวิิทยาลััย โดยร่่วมมืือกัับภาคธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพในการนำำ�
นวััตกรรมไปต่่อยอดและผลิิตวััคซีีน
ปัั ญ หาที่่� ท้ ้ า ทายในการลงทุุ น และการผลิิ ต วัั ค ซีีน
ในประเทศไทย คืือปััจจุุบัันยัังไม่่มีีโรงงานขนาดใหญ่่ที่่�สามารถ
รองรัับการผลิิตจำำ�นวนมากได้้ ทำำ�ให้้จำำ�เป็็นต้้องหาโรงงาน
ในต่่างประเทศ รวมถึึงต้้องมีีการตรวจสอบคุุณภาพในห้้อง
ปฏิิบัติั กิ าร ซึ่่�งต้้องใช้้งบประมาณมหาศาล ขณะที่่�ภาครััฐไม่่สามารถ 
ระดมเงิินทุุนสนัับสนุุนครั้้�งละจำำ�นวนมากได้้ แนวทางที่่�จะ
เป็็นไปได้้มากที่่�สุุด คืือการขอรัับการสนัับสนุุนจากนัักลงทุุน
ภาคธุุรกิิจ ซึ่่�งต้้องเป็็นบริิษััทที่่�ไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร และการ
ลงทุุนอยู่่�บนพื้้�นฐานที่่�ช่่วยให้้การพััฒนาวััคซีีนในประเทศไทย
ประสบความสำำ�เร็็จ บริิษัทั ไบโอเนท-เอเชีีย จำำ�กัดั ได้้ร่ว่ มการ
ทดลองกัับศููนย์์วิิจััยวััคซีีน คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย และโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
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พร้้อมสรรหางบประมาณจากหน่่วยงานสนัับสนุุนเพื่่�อนำำ�มา
ใช้้ในการพััฒนาวััคซีีน อาทิิ สำ�นั
ำ ักงานการวิิจััยแห่่งชาติิ (วช.)
สถาบัันวััคซีีนแห่่งชาติิ เงิินบริิจาคจากกองทุุนวิิจััยวััคซีีน และ
ผู้้�มีีจิิตศรััทธา ในการจััดการโรคระบาดที่่�ผ่่านมาประเทศไทยมีี
จุุดแข็็งคืือระบบสาธารณสุุข มีีเครืือข่่ายอาสาสมััครสาธารณสุุข
ประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) การวิิจััยและพััฒนาของทีีมนัักวิิจััยไทย
ก็็มีีศัักยภาพในระดัับโลก จากความคืืบหน้้าในการทดลอง
วััคซีีนป้้องกัันโควิิด-19 จึึงทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าหากในอนาคตมีี
โรคระบาดเกิิดขึ้้�นอีีก ประเทศไทยพร้้อมที่่�จะปรัับตััวและผลิิต
วััคซีีนเพื่่�อป้้องกัันโรค และวััคซีีนมีีราคาที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้    
ในการที่่�จะก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ในการพััฒนาและผลิิตวััคซีีน
เงิินทุุนเพีียงอย่่างเดีียวคงไม่่พอ ทุุกฝ่่ายต้้องช่่วยกัันระดมองค์์
ความรู้้�เทคโนโลยีีทางการแพทย์์ ช่่วยกัันหาพัันธมิิตรเพื่่�อเสริิม
ศัักยภาพในการผลิิตให้้ครบวงจร รวดเร็็ว และมีีประสิิทธิิภาพ
ที่่�สุุด ยิ่่�งในสัังคมที่่�ก้้าวเข้้าสู่่�โลกของการดููแลสุุขภาพถ้้วนหน้้า
(Universal Health) หากประเทศไทยสามารถพลิิกจากการ
เป็็นเพีียงผู้้�ซื้้�อมาเป็็นผู้้�ผลิิต จะทำำ�ให้้สถานภาพทางเศรษฐกิิจ
และสัังคมของไทยมั่่�นคงและยั่่�งยืืนอย่่างแน่่นอน
การเสวนาครั้้�งนี้้� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ เภสััชกรหญิิง
ดร.สุุธีีรา เตชคุุณวุุฒิิ ในฐานะอาจารย์์คณะเภสััชศาสตร์์ และ
มีีตำำ�แหน่่ง CEO and Co-Founder บริิษััท ใบยา ไฟโตฟาร์์ม
จำำ �กััด กล่่ าวถึึ งการผลิิ ตวัั คซีีนโควิิ ด-19 โดยใช้้ เทคโนโลยีี
plant-based คืือการใช้้ใบยาสููบสายพัันธุ์์�ออสเตรเลีียเป็็นตััว
ผลิิตโปรตีีน ซึ่่�งโปรตีีนก็็คืือชิ้้น� ส่่วนของไวรััสโควิิด-19 ในการนำำ�
มากระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกััน ทำำ�การทดสอบในสััตว์ท์ ดลองเรีียบร้้อยแล้้ว 
และกระบวนการต่่าง ๆ ได้้ดำำ�เนิินการในประเทศไทยทั้้�งหมด
ช่่วงเดืือนมีีนาคม-มิิถุุนายน 2564 จะทำำ�การผลิิตเพื่่�อทดสอบ
ในมนุุษย์์ต่อ่ ไป โดยบริิษัทั ใบยา ไฟโตฟาร์์ม จำำ�กัดั  มีีความคาดหวััง
ที่่�จะสร้้างประวััติิศาสตร์์ในการผลิิตวััคซีีนได้้เองตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��
ในประเทศไทย หากมีีการระบาดของโรคอุุบััติิใหม่่เกิิดขึ้้�นอีีก
ก็็สามารถที่่�จะใช้้แพลตฟอร์์มหรืือเทคโนโลยีีการผลิิตนี้นำ้� ำ�ไปทำำ�
เป็็นยาหรืือวััคซีีนเพื่่อ� การรัักษาและป้้องกัันโรคให้้แก่่ประชาชน
คนไทยได้้
และท่่านสุุดท้้าย ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ธีีระพงษ์์
ตััณฑวิิเชีียร ได้้กล่่าวถึึงความหวัังในการหยุุดโรคระบาดและ
การนำำ � วัั ค ซีีนมาใช้้ เ มื่่� อ มีีการระบาดของโรค ซึ่่� ง มนุุ ษ ย์์ ไ ด้้
เรีียนรู้้�จากการระบาดของไข้้หวััดใหญ่่สเปน เมื่่�อ 100 ปีีที่่�แล้้ว
ในการปิิดเมืือง ปิิดประเทศ การรัักษาสุุขอนามััยเพื่่อ� ให้้ปลอดภััย
จากโรค ต่่อมาก็็คืือความหวัังจากวััคซีีนที่่�จะช่่วยให้้โรคหมด
ไป  ในประวััติิศาสตร์์ของมนุุษย์์นั้้�นใช้้เวลาในการทดลองและ
ผลิิตวััคซีีนหลายปีี และยัังใช้้เวลาอีีกระยะหนึ่่�งหลัังจากการฉีีด
วััคซีีน กว่่าที่่�โรคจะหยุุดการระบาด ในการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
ให้้มีีประสิิทธิิภาพ นอกจากจะต้้องคำำ�นึึงถึึงจำำ�นวนประชากร
ของแต่่ ล ะประเทศที่่� ต้ ้ อ งได้้ รัั บ วัั ค ซีีนมากกว่่ า ร้้ อ ยละ 60
ยัั ง ต้้ อ งวางแผนในเรื่่� อ งของการขนส่่ ง วัั ค ซีีนจำำ � นวนมาก

การฉีีดวัั ค ซีีนจำำ � นวนมากในเวลาอัั น รวดเร็็ ว อุุ ณ หภููมิิ ก ารเก็็ บ รัั ก ษา
ความปลอดภััยต่่าง ๆ โดยเฉพาะวััคซีีนใหม่่ที่่�เพิ่่�งนำำ�มาใช้้ในมนุุษย์์จะมีีปััญหา
ค่่อนข้้างมาก การลำำ�ดับั กลุ่่�มความต้้องการวััคซีีน เร่่งด่่วนก็็สำ�คั
ำ ญ
ั ผู้้�ที่่มีี� ความเสี่่ย� ง
ควรได้้รัับการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 ก่่อน ดัังนั้้�นการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19 จึึงไม่่ใช่่
เรื่่�องง่่าย รััฐบาลควรมีีการให้้ความรู้้�ความเข้้าใจประชาชนก่่อนให้้วััคซีีน
อาจมีีการจััดทำำ�แอปพลิิเคชัันเกี่่�ยวกัับวััคซีีนโควิิด-19 โดยเฉพาะ และต้้องมีี
ระบบที่่�คอยรองรัับหรืือการแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือสร้้างความ
เสีียหายได้้ในอนาคต
การใช้้วััคซีีนโควิิด-19 เป็็นการอนุุมััติิให้้ใช้้ในภาวะฉุุกเฉิิน ซึ่่�งการใช้้
วััคซีีนจะต้้องมีีการติิดตามและเก็็บข้้อมููลอย่่างละเอีียดถึึงผลข้้างเคีียงที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นอย่่างน้้อย 6 เดืือน แต่่เท่่าที่่�มีีผู้้�ฉีีดไปแล้้วทั่่�วโลกยัังนัับว่่าเป็็นการ
เกิิดผลข้้างเคีียงในระดัับทั่่�วไปของการฉีีดวััคซีีน ถืือว่่ายัังปลอดภััย การฉีีด
วััคซีีนโควิิด-19 เป็็นการนำำ�มาใช้้เพื่่�อลดความรุุนแรงในการติิดเชื้้�อ ลดจำำ�นวน
ผู้้�ป่่วย และช่่วยลดภาระการรัักษาพยาบาล 

ศาสตราจารย์์ นายแพทย์์ยง ภู่่�วรรณ

ทำำ�ความรู้้�จัักชนิิดของวััคซีีนโควิิด-19
หลัักการทำำ�งานของวััคซีีน คืือ กระตุ้้�นให้้ร่่างกายสร้้าง
ภููมิิคุ้้�มกััน นั่่�นคืือแม้้จะฉีีดวััคซีีนแล้้วก็็ยัังสามารถติิดเชื้้�อได้้ แต่่
ร่่างกายจะมีีภููมิิคุ้้�มกัันต่่อสู้้�กัับไวรััส ทำำ�ให้้โอกาสเสีียชีีวิิตต่ำำ�� 
สำำ�หรัับชนิิดของวััคซีีนโควิิด-19 มีีหลายชนิิด ศาสตราจารย์์
นายแพทย์์ยง ภู่่�วรวรรณ หััวหน้้าศููนย์์เชี่่ย� วชาญเฉพาะทางด้้าน
ไวรััสวิทิ ยาคลิินิกิ คณะแพทยศาสตร์์ จุฬุ าลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ได้้ให้้ความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับชนิิดของวััคซีีนทางผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ
โดยวััคซีีนที่่�ผ่่านการทดลองมีี 3 กลุ่่�ม คืือ
1. mRNA วััคซีีน เช่่น วััคซีีนของบริิษััทไฟเซอร์์ บริิษััท
โมเดอร์์นา วััคซีีนชนิิดนี้้�เป็็น mRNA ที่่�ถููกห่่อหุ้้�มด้้วย lipid
nanoparticle เมื่่�อฉีีดเข้้าไปที่่�กล้้ามเนื้้�อ particle จะเข้้าสู่่�
เซลล์์กล้้ามเนื้้�อ mRNA จะถููกถอดออกใน cytoplasm หรืือ
ของเหลวในเซลล์์ แล้้ว  mRNA จะเข้้าสู่่�ไรโบโซม ทำำ�การสร้้าง
โปรตีีนตามรููปแบบที่่�กำำ�หนด messenger RNA และส่่งผ่่าน
ออกทาง golgi ออกสู่่�นอกเซลล์์ โปรตีีนที่่�สร้้างออกมาจะเป็็น
แอนติิเจนไปกระตุ้้�นร่่างกายสร้้างแอนติิบอดีีที่่�เป็็นภููมิิต้า้ นทาน
ต่่อโรคโควิิด-19  
ข้้อดีี ทำำ�ได้้ง่่ายและมีีปริิมาณมากอย่่างรวดเร็็ว  เพราะ
ทำำ�ในโรงงาน กระตุ้้�นภููมิิต้้านทานได้้สููง
ข้้อเสีีย RNA สลายตััวได้้ง่่าย ต้้องเก็็บที่่�อุุณหภููมิิต่ำำ��     
มาก ๆ และวััคซีีนชนิิดนี้้�เพิ่่�งนำำ�มาใช้้จริิงในมนุุษย์์ครั้้�งแรก
อาการข้้างเคีียงหลัังฉีีดพบได้้บ่่อย ผลระยะยาวต้้องรอการ
ศึึกษาต่่อไป 
2. ไวรััส vector เช่่น วััคซีีนของบริิษัทั แอสตร้้าเซนเนก้้า
และวััคซีีน Sputnik V จากสถาบัันวิิจัยั ของรััสเซีีย วััคซีีนชนิิดนี้้�
ใช้้วิิธีีการเอาสารพัันธุุกรรมของไวรััส ใส่่เข้้าไปในไวรััสที่่�จะเป็็น
เวกเตอร์์ หรืือตััวฝาก เพื่่อ� ให้้ไวรััส vector ส่่งสารพัันธุุกรรมของ
โควิิด-19 เข้้าไปในเซลล์์มนุุษย์์ เมื่่�อเข้้าไปแล้้วไวรััสจะถอดรููป

พัันธุุกรรมที่่�ส่่งเข้้าไป จะต้้องเข้้าไปในนิิวเคลีียสของเซลล์์ เพื่่�อ
ลอกแบบ และเปลี่่�ยนให้้เป็็น mRNA ส่่งออกมา แล้้วส่ว่ นของ
mRNA จะไปที่่�ไรโบโซมเพื่่�อทำำ�การสร้้างโปรตีีน ตามรููปแบบที่่�
กำำ�หนดไว้้ คืือ spike โปรตีีน ส่่งผ่่านออกมาทาง golgi ออกนอก
เซลล์์เช่่นเดีียวกัับ mRNA โปรตีีนที่่�ส่่งออกมาจะทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
แอนติิเจนกระตุ้้�นให้้ร่่างกายสร้้างแอนติิบอดีีต่่อเชื้้�อโควิิด-19
ข้้อดีี ผลิิตจำำ�นวนมากได้้ง่่าย เพราะทำำ�จากโรงงาน เป็็น
DNA จะมีีความคงทนกว่่า สามารถเก็็บได้้ในอุุณหภููมิิ 2-8 องศา
เซสเซีียส มีีราคาถููก
ข้้อเสีีย ผลระยะยาวยัังคงต้้องติิดตามต่่อไป 
3. วััคซีีนจากเชื้้�อตาย เช่่น วััคซีีนของบริิษััทซีีโนฟาร์์ม
(Sinopharm) และซีีโนวััค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) จาก
ประเทศจีีน วิิธีีการผลิิตวััคซีีนชนิิดนี่่�ใช้้หลัักการเดีียวกัับวััคซีีน
ที่่�ทำำ�มาในอดีีต โดยใช้้เชื้้�อโควิิด-19 เพาะเลี้้�ยงบน Vero cell
เซลล์์ชนิิดนี้้�ใช้้ทำำ�วััคซีีนหลายชนิิดและใช้้กัันมานานมาก อย่่าง
เช่่นวััคซีีนป้้องกัันพิิษสุุนััขบ้้า เมื่่�อเพาะได้้ไวรััสจำำ�นวนมากจะ
เอามาทำำ�ลายฤทธิ์์�หรืือฆ่่าเชื้้�อให้้ตาย แล้้วนำำ�มา formulation
ใส่่สารกระตุ้้�นภููมิิต้้านทาน
ข้้ อ ดีี ในเรื่่� องความปลอดภัั ย เป็็ นเชื้้� อที่่� ตายแล้้ วจึึง
สามารถให้้ในคนที่่�มีีภููมิคุ้้�ิ มกัันบกพร่่องได้้ เชื้้อ� ไม่่ไปเพิ่่�มจำำ�นวน
การกระตุ้้�นภููมิิต้้านทานจะได้้ระดัับต่ำำ��กว่่าอีีกสองวััคซีีนที่่�ได้้
กล่่าวมา
ข้้อเสีีย การผลิิตจำำ�นวนมากทำำ�ได้้ยาก เพราะเป็็นไวรััส
ก่่อโรค จะต้้องเพาะเลี้้�ยงในห้้องชีีวนิิรภััยระดัับสููง มีีต้้นทุุนใน
การผลิิตสููง

สนองโอฐสภากาชาดไทย 15
มกราคม - มีีนาคม 2564

บริิจาคโลหิิตปลอดภััย
ในสถานการณ์์โควิิด-19

ท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด -19 ที่่�เกิิดขึ้้น� ตั้้ง� แต่่ปีที่่ี ผ่� า่ นมาจนถึึงปััจจุบัุ นั กระทบทุุกภาคส่่วน

ทั้้�งการจ้้างงาน การท่่องเที่่�ยวและการบิิน การส่่งออก การศึึกษา และด้้านสุุขภาพ ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ
การดำำ�เนิินชีีวิิตใหม่่ กิจิ กรรมหลายอย่่างในชีีวิิตประจำำ�วัันไม่่สามารถใกล้้ชิดิ รวมกลุ่่�มกัันจำำ�นวนมากได้้ เพราะเป็็นห่่วงเรื่่อ� งการ
แพร่่กระจายของโรค การบริิจาคโลหิิตก็็เช่่นเดีียวกััน สร้้างความวิิตกกัังวลต่่อประชาชนเป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะภาพรวม
การบริิจาคโลหิิตทั่่วป
� ระเทศ ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� อย่่างเห็็นได้้ชัดั  คืือ ผู้้บ� ริิจาคโลหิิตลดลง 50% หน่่วยเคลื่่อ� นที่่�ยกเลิิก โรงพยาบาล
เบิิกเลืือดและไม่่สามารถจ่่ายให้้กัับโรงพยาบาลได้้ ส่่งผลให้้โรงพยาบาลทั่่�วประเทศขาดแคลนเลืือด และจำำ�เป็็นต้้องเลื่่�อน
การผ่่าตััด เลื่่�อนการรัักษา โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยโรคเลืือดที่่�จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับเลืือดเป็็นประจำำ�สม่ำำ��เสมอ
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย ในฐานะที่่�ได้้รัับมอบหมายจากรััฐบาล ทำำ�หน้้าที่่�จััดหาโลหิิตบริิจาค
ให้้มีีปริมิ าณเพีียงพอ ปลอดภััย และมีีคุุณภาพสููงสุุด ให้้กับั โรงพยาบาลทั่่�วประเทศ โดยจััดทำำ�มาตรฐานความปลอดภััยในหลายมิิติิ
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่าการรัับบริิจาคโลหิิตมีีความปลอดภััยตั้้�งแต่่ต้้นทาง คืือ ผู้้�บริิจาค จนถึึงปลายทาง คืือ ผู้้�ป่่วย รวมทั้้�งผู้้�รัับ
บริิการอื่่�น ๆ
มาตรการการเตรีียมความพร้้อมด้้านสถานที่่�

1. ทำำ�ความสะอาดทุุกจุุดสััมผััสร่่วมต่่าง ๆ ภายในอาคาร ด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อ และอบ OZONE ห้้องรัับบริิจาคโลหิิต
2. จััดพื้้�นที่่�รองรัับบริิการแต่่ละขั้้�นตอน โดยมีีการเว้้นระยะห่่างอย่่างน้้อย 1 เมตร (Social Distancing)
3. จััดวางแอลกอฮอล์์เจลทำำ�ความสะอาดมืือทั่่�วอาคาร
4. จััดตั้้�งฉากกั้้�นระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�และผู้้�บริิจาคโลหิิตทุุกจุุดของกระบวนการบริิจาคโลหิิต ตั้้�งแต่่จุุดกรอกแบบฟอร์์ม
              บริิจาคโลหิิต จุุดตรวจวััดความเข้้มข้้นโลหิิต ห้้องตรวจคััดกรองผู้้�บริิจาคโลหิิต และห้้องบริิจาคโลหิิต 
5. จััดเตรีียมเครื่่�องวััดอุุณหภููมิิคััดกรองบุุคลากรและผู้้�บริิจาคโลหิิตก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�อย่่างเคร่่งครััด

มาตรการการเตรีียมความพร้้อมด้้านบุุคลากร

1. บุุคลากรที่่�มีีบ้้านอยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง ให้้กัักกัันตััว ปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน
2. จััดรถรัับ-ส่่งบุุคลากร กรณีีที่่�ไม่่มีีรถส่่วนตััว เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเดิินทางด้้วยขนส่่งสาธารณะ
3. บุุคลากรทุุกคนต้้องวััดไข้้ก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงานทุุกครั้้�ง สวมหน้้ากากอนามััยตลอดเวลา เว้้นระยะห่่างระหว่่าง
    บุุคคล และล้้างมืือด้้วยแอลกอฮอล์์เป็็นประจำำ� 
4. บุุคลากรทุุกคนต้้องไม่่ไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง หรืือแหล่่งที่่�มีีผู้้�คนจำำ�นวนมาก
5. บุุคลากรนำำ�อาหารจากบ้้าน หรืือซื้้�ออาหารเข้้ามารัับประทาน ไม่่ไปนั่่�งรัับประทานที่่�ร้้านอาหารหรืือที่่�สาธารณะ

มาตรการเพิ่่�มความปลอดภััยของโลหิิตบริิจาคสำำ�หรัับใช้้รัักษาผู้้�ป่่วย
นอกจากการเพิ่่�มมาตรการเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่
ผู้้�บริิจาคโลหิิตแล้้ว ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
ยัังกำำ�หนดมาตรการในการคััดกรองประวััติิสุุขภาพผู้้�บริิจาคโลหิิต  
อย่่ า งรัั ด กุุ ม ตามคำำ� แนะนำำ�ข ององค์์ ก ารอนามัั ย โลก โดยขอให้้           
ผู้้�บริิจาคคััดกรองตนเองก่่อนเดิินทางมาบริิจาคโลหิิต  เช่่น มีีไข้้ ไอ
เจ็็บคอ น้ำำ�มูู
� กไหล จมููกไม่่ได้้กลิ่่�น ลิ้้�นไม่่รัับรส เดิินทางไปยัังสถาน
บัันเทิิง หรืือสถานที่่�แออััด และถ้้าผู้้�บริิจาคโลหิิตอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�
หรืือเดิินทางมาจากพื้้�นที่่�เสี่่�ยงที่่�มีีการระบาด สััมผััสใกล้้ชิิดกัับ
16 สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม - มีีนาคม 2564

ผู้้�ป่่วยโควิิด-19 หรืือเป็็นผู้้�ได้้รัับการวิินิิจฉััยว่่าติิดเชื้้�อโควิิด-19
ต้้องงดบริิจาคโลหิิตชั่่�วคราวอย่่างน้้อย 28 วััน หรืือ 4 สััปดาห์์
สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ต้้องขอความร่่วมมืือ คืือ ผู้้�บริิจาคจะต้้องตอบคำำ�ถาม
เกี่่�ยวกัับสุุขภาพตนเองด้้วยความเป็็นจริิง และหากภายใน 14 วััน
หลัังบริิจาคโลหิิต  หากพบหรืือได้้รัับการยืืนยัันว่่าติิดเชื้้�อ ผู้้�บริิจาค
โลหิิตควรแจ้้งให้้หน่่วยงานที่่�ได้้ไปบริิจาคโลหิิตทราบทัันทีี  เพื่่�อจะ
ได้้กัักกัันหรืือเรีียกคืืนส่่วนประกอบโลหิิตของผู้้�บริิจาครายนั้้�น ๆ
กลัับมา และไม่่นำำ�ไปใช้้รัักษาผู้้�ป่่วย

มาตรการทั้้�งหมดครอบคลุุมทั้้�งที่่�ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
ภาคบริิการโลหิิตแห่่งชาติิ 12 แห่่งทั่่�วประเทศ หน่่วยเคลื่่�อนที่่� และหน่่วยเคลื่่�อนที่่�
ประจำำ�ทุกุ แห่่ง ในภาวะขาดแคลนโลหิิตนี้ข้� อให้้ประชาชนและผู้้บ� ริิจาคโลหิิตทุกุ ท่่าน
มั่่น� ใจว่่า เมื่่�อมาบริิจาคโลหิิตจะไม่่มีีความเสี่่�ยงในการรัับเชื้้�อ เราคำำ�นึึงถึึงผู้้�บริิจาค
และผู้้�ป่ว่ ยเป็็นอัันดัับแรก ร่่วมบริิจาคโลหิิตฝ่า่ วิิกฤติิโควิิด-19 ส่่งต่่อโลหิิตที่่ปล
� อดภััย
ให้้แก่่ผู้้�ป่่วย

การประเมิินความเสี่่�ยงการแพร่่เชื้้�อไวรััส COVID-19
(หากเข้้าเกณฑ์์ข้้อใดข้้อหนึ่่�งให้้ งดบริิจาคโลหิิต)

คุุณสมบััติผู้
ิ บ้� ริิจาคโลหิิตเบื้้อ� งต้้นและการเตรีียมตััว
ก่่อนบริิจาคโลหิิต
1. อายุุ 17-70 ปีี (อายุุ 17 ปีี ต้้องมีีหนัังสืือรัับรองจาก
ผู้้�ปกครองและถ้้าบริิจาคสม่ำำ��เสมอต่่อเนื่่อ� งสามารถบริิจาคได้้
จนถึึงอายุุ 70 ปีี)
2. น้ำำ��หนััก 45 กิิโลกรััมขึ้้�นไป
3. นอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ อย่่างน้้อย 5 ชั่่�วโมง
4. สุุขภาพร่่างกายดีี ไม่่มีีโรคประจำำ�ตััวเรื้้�อรััง
5. ทานอาหารประจำำ�มื้้�อมาก่่อนบริิจาคโลหิิต 
งดอาหารหวานจััด มัันจััด

6. งดสููบบุุหรี่่�ก่่อนและหลัังบริิจาคโลหิิต 1 ชั่่�วโมง
7. งดดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ 24 ชั่่�วโมง
8. ไม่่มีีพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางเพศ
สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
ศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิ สภากาชาดไทย
โทร. 0 2256 4300 และ 0 2263 9600-9 ต่่อ 1760, 1770
อีีเมล : blood@redcross.or.th.
เว็็บไซต์์ : www.blooddonationthai.com
สนองโอฐสภากาชาดไทย 17
มกราคม - มีีนาคม 2564

ยืืนหยััด

ให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้วยมนุุษยธรรม
ในสถานการณ์์โควิิด-19
ใน

       สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
สภากาชาดไทยไม่่เพีียงให้้การรัักษาพยาบาล ทำำ�การ
ทดลองวิิจััยและพััฒนาวััคซีีน รณรงค์์บริิจาคโลหิิตในช่่วง
วิิกฤตเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วย ในด้้านของการบรรเทาทุุกข์์
และการป้้องกัันควบคุุมโรคก็็ได้้ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
นายแพทย์์พิชิิ ติ ศิิริวิ รรณ รองผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นักั งานบรรเทาทุุกข์์และ
ประชานามััยพิิทัักษ์์ สภากาชาดไทย ได้้ให้้สััมภาษณ์์ถึึงการช่่วยเหลืือ
ประชาชนในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 รวมทั้้�ง
ในเรื่่�องของภััยพิิบััติิที่่�มาพร้้อม ๆ กัันว่่า
ปีีที่่�ผ่่านมาสภากาชาดไทยมุ่่�งเน้้นให้้ความช่่วยเหลืือในผู้้�ที่่�
กัักกัันตนของผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะติิดโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน ให้้เขา
สามารถที่่�จะกัักกัันตนอยู่่�ที่่บ้� า้ นได้้เป็็นเวลา 14 วััน เพื่่อ� ลดโอกาสของ
การแพร่่เชื้้�อ โดยได้้ประสานกัับกระทรวงสาธารณสุุข แล้้วให้้ อสม.
ล้้านกว่่าคน ระดมออกเคาะประตููบ้้าน 13 ล้้านหลัังคาเรืือน เพื่่อ� ค้้นหาผู้้�ที่่�
มีีความเสี่่�ยง และให้้คำำ�แนะนำำ�ในการกัักกัันตนที่่�บ้้าน และหากมีีความ
ไม่่พร้้อมในเรื่่อ� งอาหารการกิิน ให้้ อสม. ร้้องขอผ่่านแอปพลิิเคชัันพ้้นภััย
สภากาชาดไทยจะส่่งชุุดยัังชีีพ ที่่�เรีียกว่่า ชุุดธารน้ำำ�� ใจกู้้�ชีีวิิตฝ่่าวิิกฤต
โควิิด-19 ไปช่่วยเหลืือ 1 ชุุด ต่่อ 1 คน สามารถดำำ�รงชีีพได้้ 14 วััน
โดยได้้ส่่งความช่่วยเหลืือไปทั้้�งหมดประมาณ 100,000 ชุุด ซึ่่�งช่่วย
ในการควบคุุมโรคโควิิด-19 ได้้ ในผู้้�ที่่ป� ระสบความเดืือดร้้อนรุุนแรงจาก
พิิษเศรษฐกิิจในสถานการณ์์โควิิด-19 สภากาชาดไทยมีีขั้้�นตอนการ
คัั ด กรองผ่่ า นเหล่่ า กาชาดจัั ง หวัั ด  ส่่ ง ความช่่ ว ยเหลืือไปมากกว่่ า
60,000 ชุุด ในช่่วงการระบาดระลอกแรก
ในสถานการณ์์ โ ควิิ ด -19 ระลอกใหม่่ ที่่� กำำ�ลัั ง แพร่่ ร ะบาด
สภากาชาดไทยยัังคงยืืนยัันที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือ ทั้้�งในด้้านของ
มนุุ ษ ยธรรมแก่่ ผู้้�ที่่� ถูู ก กัั ก กัั น โรค ผู้้�ที่่� ป ระสบความเดืือดร้้ อ นที่่� ไ ม่่
สามารถช่่วยตนเองได้้ รวมไปถึึงความช่่วยเหลืือในการระงัับควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ตั้้ง� แต่่การระบาดในระลอกแรก ก็็ได้้เห็็นถึึงความเสี่่ย� งที่่�จะมีีการ
แพร่่ระบาดขึ้้�นมาอีีกจากสาเหตุุของแรงงานข้้ามชาติิ มีีการแพร่่ระบาด
ของโควิิด-19 ในอิินเดีียไปสู่่�เมีียนมา ซึ่่�งมีีพรมแดนติิดกัับไทย และมีี
ช่่องทางธรรมชาติิที่่�จะเข้้ามาประเทศไทยได้้มากมาย แรงงานเมีียนมา
ที่่�อยู่่�ในไทยส่่วนใหญ่่อยู่่�อย่่างแออััดเพราะต้้องประหยััดค่่าใช้้จ่า่ ย ฉะนั้้�น
โอกาสที่่�จะแพร่่เชื้้อ� เป็็นรัังโรคสููง และยัังมีีแรงงานข้้ามชาติิจำำ�นวนมากที่่�
เข้้ามาโดยผิิดกฎหมาย ไม่่มีีสิิทธิ์์�ที่่�จะเข้้าถึึงบริิการรัักษาพยาบาล ส่่วน
แรงงานข้้ามชาติิอีีกจำำ�นวนมากที่่�ถึึงแม้้จะเข้้ามาอย่่างถููกกฎหมายแต่่ก็็
ไม่่มีีสิิทธิ์์�ประกัันสัังคมและประกัันสุุขภาพ สภากาชาดไทยได้้หารืือกัับ
18 สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม - มีีนาคม 2564

กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงแรงงาน จัังหวััดต่่าง ๆ ที่่�มีีแรงงานข้้ามชาติิ
จำำ � นวนมาก ทั้้� ง หน่่ ว ยงานต่่ า ง ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ลงพื้้� น ที่่� ตั้้� ง แต่่ ช่ ่ ว ง
กลางปีี 2563 อย่่างน้้อย 8 จัังหวััด เพื่่อ� หาช่่องทางในการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการ
แพร่่ระบาดของโควิิดระลอกใหม่่จากสาเหตุุแรงงานข้้ามชาติิ
นอกจากนี้้�ยังั ได้้ปรัับปรุุงแอปพลิิเคชัันพ้้นภััยที่่�ใช้้ในการแจ้้งภััย
มาใช้้ในการช่่วยป้้องกัันการระบาดของโรคโควิิด-19 ในแรงงานข้้ามชาติิ
โดยแปลเป็็นภาษาเมีียนมาและกััมพููชา ให้้แรงงานข้้ามชาติิสามารถ
แจ้้งเตืือนเหตุุการณ์์ผ่่านแอปพลิิเคชัันได้้ เช่่น พบห้้องข้้างเคีียงลัักลอบ
เข้้ามาโดยไม่่ผ่่านการกัักกัันโรค หรืือกำำ�ลัังมีีอาการเริ่่�มต้้นของโควิิด-19
แต่่ไม่่ได้้ไปพบแพทย์์ เมื่่�อแจ้้งเข้้ามาจะได้้มีีการดำำ�เนิินการสอบสวน
ติิดตามโรคได้้ง่่ายขึ้้�น ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่กลางปีี 2563 แต่่ยััง
ไม่่ค่อ่ ยประสบความสำำ�เร็็จ เนื่่อ� งจากแรงงานข้้ามชาติิยังั มีีความกัังวล และ
อาจระแวงว่่าถ้้าแจ้้งไปแล้้วจะมีีการเอาผิิดดำำ�เนิินคดีี อาจเป็็นสาเหตุุให้้
โดนผลัักดัันกลัับประเทศ
นอกจากการช่่วยในการควบคุุมการแพร่่ระบาดแล้้วสภากาชาดไทย
ยัังช่่วยเหลืือกรณีีที่่�แรงงานข้้ามชาติิมีีความจำำ�เป็็นต้้องกัักกัันตน ไม่่ได้้
ทำำ�งาน ได้้จัดั ส่่งชุุดธารน้ำำ��ใจกู้้�ชีีวิต ฝ่
ิ า่ วิิกฤตโควิิด-19 ไปช่่วยเช่่นเดีียวกัับ
คนไทย โดยไม่่แบ่่งแยกเชื้้อ� ชาติิ และยัังดำำ�เนิินโครงการร่่วมกัับกระทรวง
สาธารณสุุข กระทรวงแรงงาน กลุ่่�ม NGO ที่่�ดููแลแรงงานข้้ามชาติิ (MWG)
IFRC ICRC และ UNICEF จัั ดทำำ � โครงการที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การให้้
ความรู้้�และเครื่่อ� งมืือในการป้้องกััน ไม่่ว่า่ จะเป็็นหน้้ากากผ้้า 800,000 ชิ้้�น
แอลกอฮอล์์เจล เครื่่�องวััดอุุณหภููมิิ และสื่่�อความรู้้� เช่่น โปสเตอร์์
แผ่่นพัับ วิิดีีโอคลิิปต่่าง ๆ เผยแพร่่ตั้้�งแต่่กลางปีี 2563 และดำำ�เนิินการ
ต่่อเนื่่�องมาถึึงปััจจุุบััน นอกจากนี้้� ยัังร่่วมกัับกระทรวงสาธารณสุุข
จััดอบรม อสต. (อาสาสมััครสาธารณสุุขต่่างด้้าว) เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังในการ
ควบคุุมโรคโควิิด-19 และสอนให้้ใช้้แอปพลิิเคชัันพ้้นภััย อบรมไปแล้้ว
ประมาณ 3,000 คน โดยถ้้าพบว่่ามีีแรงงานข้้ามชาติิที่่อ� ยู่่�ในกลุ่่�มเปราะบาง
คืือตกงาน ไม่่มีีรายได้้ มีีผู้้ �สููงอายุุที่่�ช่่วยเหลืือตััวเองไม่่ได้้อยู่่�ในบ้้าน
มีีผู้้�พิกิ าร หญิิงมีีครรภ์์อยู่่�ในบ้้าน หรืือมีีลููกอ่่อน เด็็กเล็็กอยู่่�ในบ้้าน อสต.
อสม. เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข หรืือผู้้�นำ�ชุ
ำ มุ ชนสามารถแจ้้งขอความช่่วยเหลืือ
ไปยัังสภากาชาดไทยได้้ เราได้้จััดส่่งชุุดธารน้ำำ��ใจกู้้�ชีีวิิต ฝ่่าวิิกฤต
โควิิด-19 ไปมอบให้้แล้้วเกืือบ 30,000 ครอบครััว ซึ่่�งได้้ดำำ�เนิินการมา
ตั้้�งแต่่ปีี 2563

กิิจกรรมทั้้�งหมดเหล่่านี้้�ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปและเข้้มข้้นยิ่่�งขึ้้�น
โดยเฉพาะเรื่่�องของแอปพลิิเคชัันพ้้นภััย ให้้ อสต. อสม. เจ้้าหน้้าที่่�
สาธารณสุุข เป็็นหููเป็็นตากัันเอง แล้้วแจ้้งผ่่านแอปพลิิเคชัันว่่าใครมีี
ความเสี่่�ยงที่่�จะแพร่่เชื้้�อโควิิด-19 บ้้าง วััตถุุประสงค์์ก็็เพื่่�อจะสามารถ
ได้้รัับข้้อมููลและควบคุุมโรคในกลุ่่�มแรงงานข้้ามชาติิได้้ทัันเวลา
อย่่างที่่�ทราบว่่าการระบาดระลอกใหม่่เริ่่ม� ต้้นจากแรงงานข้้ามชาติิ
และไม่่ใช่่ว่่าเพิ่่�งเริ่่�มแล้้วเรามาเห็็น แต่่เนื่่�องจากขาดระบบแจ้้งเหตุุ
แจ้้งโรคที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มัันจึึงสะสมมาเป็็นแรมเดืือน เมื่่�อตรวจโรค
ก็็พบว่่าเป็็นหลัักพัันในการติิดเชื้้�อ ยัังไม่่รู้้�ว่่าจะมีีจุุดอื่่�นอีีกหรืือไม่่ เราก็็
ต้้องมุ่่�งเน้้นเหตุุการณ์์ที่่�จะลงไปดููแล ทำำ�อย่่างไรให้้แรงงานข้้ามชาติิ
เกิิดความไว้้ใจ เมื่่อ� มีีอาการจะได้้รีีบมาพบบุุคลากรสาธารณสุุข หรืือเมื่่อ� พบ
ผู้้�ที่่�สงสััยก็็ต้้องแจ้้ง ตรงนี้้�ต้้องรีีบดำำ�เนิินการเพราะว่่าแรงงานข้้ามชาติิ
ในประเทศไทยมีีจำำ�นวนหลายล้้านคน และมีีจำำ�นวนหลัักล้้านที่่�ไม่่อยู่่�
ในฐานข้้อมููล คืือเข้้ามาโดยผิิดกฎหมาย การนำำ�กระบวนการบัังคัับใช้้กฎหมาย
ไปควบคุุมโรคอย่่างเดีียวคงไม่่ได้้ ต้้องให้้ได้้ใจเขาด้้วย ในการที่่�จะให้้เขา
ให้้ ความร่่วมมืือ ไม่่ หลบหนีี เพราะจะทำำ�ให้้สถานการณ์์รุุนแรงขึ้้� น
ตรงนี้้�ก็ส็ อดคล้้องกัับพัันธภิิจของสภากาชาดไทยที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ
ด้้านมนุุษยธรรมแก่่ผู้เ้� ปราะบาง ผู้้�ด้้อยโอกาสทุุกคน ไม่่เลืือกสััญชาติิ
เชื้้�อชาติิ ความอคติิ หรืือความเชื่่�อทางการเมืือง ถืือว่่าเป็็นมนุุษย์์
เช่่นเดีียวกััน

ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิดระลอกใหม่่ ถึงึ แม้้คนไทยจะ
ผ่่านบทเรีียนบทแรกมาเมื่่�อปีีที่่�แล้้ว ได้้ซ้้อม ได้้รัับมืือกัับเหตุุการณ์์
มาแล้้วระลอกหนึ่่�ง แต่่อย่่างไรก็็ตามระลอกใหม่่นี้ย้� อดจำำ�นวนผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� มีี
แนวโน้้มสููงกว่่าเดิิม ความบอบช้ำำ��ยังั ไม่่ทันั ฟื้้น� ตััวดีี ทุกุ คนเดืือดร้้อนและ
มีีความกัังวลในอนาคต ถ้้ามองย้้อนกลัับไป เราได้้ผ่า่ นระลอกแรกมาก็็ด้ว้ ย
ความร่่วมมืือร่่วมใจของทุุกคนที่่�ร่่วมกัันฝ่่าฟัันมาได้้ ระลอกนี้้�ถึึงแม้้
จะหนัักหนาแค่่ไหน ด้้วยความที่่�เรามีีบทเรีียนแล้้ว การตอบสนองต่่าง ๆ
ไม่่ต้้องคลำำ�หาคำำ�ตอบจากความไม่่รู้้�  ไม่่ใช่่เริ่่�มต้้นจากศููนย์์ แล้้วก็็ยัังมีี
ความหวัั งในเรื่่� องของวัั คซีีนใกล้้ เข้้ ามา และสิ่่�งที่่�ยัั งคงอยู่่�เสมอต้้ น
เสมอปลายในสัังคมไทย คืือน้ำำ��ใจที่่�เรามีีต่่อกััน ความช่่วยเหลืือของผู้้�ที่่�
เดืือดร้้อนน้้อยกว่่าแบ่่งปัันให้้ผู้้�ที่่�เดืือดร้้อนมากกว่่า สิ่่�งนี้้�จะทำำ�ให้้สัังคม
ของเราอยู่่�รอดไปได้้อย่่างแน่่นอน
อย่่างไรก็็ตาม ถ้้าเรามััวรอความหวัังจากวััคซีีนอย่่างเดีียว
คงไม่่ทันั การณ์์ กว่่าจะได้้รับั วััคซีีนจำำ�นวนเพีียงพอทั้้�งประเทศคงต้้องใช้้
ระยะเวลาหลายเดืือน ในระหว่่างนี้้�ทุุกคนยัังต้้องดููแลตนเอง ไม่่ใช่่แค่่
รัับผิิดชอบตััวเองแต่่เป็็นการรัับผิิดชอบต่่อคนรอบข้้าง ต่่อสัังคมด้้วย
ทั้้�งในเรื่่�องของการสวมหน้้ากากป้้องกัันการแพร่่ของเชื้้�อ การล้้างมืือ
ทำำ�ความสะอาดบ่่อย ๆ การรัักษาระยะห่่าง และมาตรการอื่่�น ๆ ตามที่่�
หน่่วยงานรััฐได้้ระบุุ จะช่่วยทำำ�ให้้เราฝ่่าฟัันวิิกฤตไปด้้วยกัันได้้ กำำ�ลังั ใจ
เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�สุุดในสภาพภััยที่่�เกิิดจากโรคระบาด เป็็นไปไม่่ได้้ที่่�จะ
มีีใครคนใดคนหนึ่่�งหรืือกลุ่่�มใดกลุ่่�มหนึ่่�งรอดพ้้นจากภััยไปได้้ ถ้้าจะรอด
ผ่่านวิิกฤตต้้องรอดไปด้้วยกัันทั้้�งหมด ต้้องช่่วยเหลืือประคองกัันไป
ฝ่่าวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกััน สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ต่่อสู้้�กัับโรคโควิิด-19 เจ้้าหน้้าที่่�
ทั้้�งภาครััฐ เอกชน และสภากาชาดไทยเองซึ่่�งมีีพัันธกิิจโดยตรง อยู่่�ใน

กลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงมากกว่่าคนทั่่�วไปในการรัับเชื้้�อ เสี่่�ยงกัับสุุขภาพของ
ตนเองและครอบครััว เป็็นความเสีียสละที่่�ทุุกคนทำำ�ด้้วยใจที่่�จะช่่วยให้้
สัังคมและเพื่่อ� นมนุุษย์์อยู่่�รอดไปได้้ ขอส่่งกำำ�ลังั ใจไปถึึงทุุกท่่าน ให้้ทุกุ ท่่าน
ระมััดระวัังตััว ทำำ�คุุณความดีีครั้้�งนี้้�อย่่างมีีสติิ ดููแลตนเองให้้มีีสุุขภาพ
แข็็งแรง รอดพ้้นจากการติิดเชื้้อ� โควิิด-19 เพื่่อ� จะได้้ช่ว่ ยคน ช่่วยสัังคมและ
ประเทศชาติิได้้เต็็มความสามารถ
	อีีกหนึ่่ง� เรื่่อ� งคืือภััยธรรมชาติิที่่ยั� งั คงเกิิดขึ้้น� พร้้อม ๆ กัับภััยของ
โควิิด-19 เช่่น อุุทกภััยในภาคใต้้ สภากาชาดไทยก็็ยังั คงดำำ�เนิินไปอย่่างเต็็มที่่�
เช่่นเดีียวกััน โดยปีีนี้้มี� เี ครื่่อ� งมืือที่่�เป็็นประโยชน์์มาก คืือ แอปพลิิเคชััน
พ้้นภััย ที่่�สภากาชาดไทยร่่วมกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องได้้พัฒ
ั นาขึ้้น� เพื่่อ�
ให้้ผู้�ป้ ระสบภััยสามารถแจ้้งเหตุุผ่่านมืือถืือด้้วยการโหลดแอปพลิิเคชััน
พ้้นภััย สามารถแจ้้งเหตุุและร้้องขอความช่่วยเหลืือได้้ด้ว้ ย ในการร้้องขอ
ความช่่วยเหลืือได้้มีีการบููรณาการทุุกภาคส่่วน ตั้้�งแต่่ระดัับผู้้�ใหญ่่บ้้าน
เมื่่� อ ผู้้ �ป ระสบภัั ย ร้้ อ งขอก็็ จ ะส่่ ง สัั ญ ญาณเตืือนไปที่่� ผู้้ � ใ หญ่่ บ้ ้ า นใน
เขตรัับผิิดชอบนั้้�น ตามพิิกัดั GPS ของมืือถืือ ผู้้ใ� หญ่่บ้า้ นก็็จะคััดกรอง ถ้้าพบ
ว่่ า จริิ ง ก็็ ร้ ้ อ งขอไปยัั ง อบต. ผ่่ า นแอปพลิิ เ คชัั น พ้้ น ภัั ย เมื่่� อ อบต.
ตรวจสอบแล้้ว ถ้า้ ช่่วยไม่่ไหว ไม่่มีีทรััพยากร ก็็กดคำำ�ร้อ้ งขอผ่่านแอปพลิิเคชััน
พ้้นภััยไปยัังอำำ�เภอ หากทางอำำ�เภอช่่วยไม่่ได้้ ก็็ร้้องไปที่่�จัังหวััด จัังหวััด
ก็็กระจายไปว่่ามีีหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องใดสามารถช่่วยเหลืือได้้บ้า้ ง ไม่่ว่า่
จะเป็็นกรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย กระทรวงการพััฒนาสัังคม
และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ หรืือองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  ถ้้าตรงไหน
ยัังขาดหรืือเกิินกำำ�ลััง สภากาชาดไทยก็็เข้้าไปเติิมเต็็ม
เมื่่อ� ได้้รับั การร้้องขอ สภากาชาดไทยก็็จะจััดส่่งข้้าวของ ชุุดยัังชีีพ
ไปช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยได้้ภายในเวลา 24 ชั่่�วโมง นัับจากได้้รัับการ
ร้้องขอจากจัังหวััด ยกเว้้น 3 จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ เนื่่อ� งจากไม่่สะดวก
ในการขนส่่งเวลากลางคืืน ที่่�ผ่า่ นมาได้้ส่ง่ ความช่่วยเหลืือไปหลายหมื่่น� ชุุด
ให้้กัับหลายหมื่่�นครอบครััวที่่�ประสบภััยต่่าง ๆ และยัังดำำ�เนิินไปอย่่าง
เข้้มข้้น พยามให้้เร็็วที่่สุ� ดุ  ทัันเวลาที่่�สุดุ  ลดความซ้ำำ�ซ้
� อ้ น ลดความไม่่ทั่่วถึ
� งึ
นอกจากนี้้� ผู้้�ประสบภััยยัังติิดตามคำำ�ร้้องของตนเองได้้ด้้วย สามารถ
ตรวจสอบได้้ว่่าของที่่�สภากาชาดไทยกำำ�ลัังไปส่่งจะมาถึึงหมู่่�บ้้านตนเอง
เมื่่อ� ไหร่่ ช่ว่ ยให้้ผู้้�ประสบภััยมีีความหวัังและวางแผนในการรัับมืือกัับภััย
ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ในเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมที่่�จัังหวััดนครราชสีีมาก็็ได้้ช่่วย
ไปหลายหมื่่�นชุุด เสีียงตอบรัับดีีมากโดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ใหญ่่บ้้าน อบต.
หรืืออำำ�เภอที่่�เพิ่่�งเคยทดลองใช้้แอปพลิิเคชัันพ้้นภััย ได้้รัับความรวดเร็็ว
ขึ้้น� มาก หวัังว่่าแอปพลิิเคชัันพ้้นภััยจะเป็็นที่่�รู้้�จักั แพร่่หลายมากยิ่่ง� ขึ้้�น
เพื่่�อการช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยของประเทศไทย แอปพลิิเคชัันพ้้นภััย
ไม่่ใช่่ของกาชาด แต่่เป็็นความร่่วมมืือหลายหน่่วยงาน และไม่่ใช่่เป็็นแค่่
แอปพลิิเคชััน แต่่เป็็นกระบวนการทำำ�งานที่่�บููรณาการร่่วมกััน ซึ่่�งมีีการ
เรีียงลำำ�ดัับกระบวนการทำำ�งาน มีีการประสานงานกัันอย่่างใกล้้ชิิดครัับ
โดย ศศิิธร รััตนประวิิตร
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98 ปีี สถานเสาวภา
มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศ
	จุุดเริ่่�มต้้นของการก่่อตั้้�งสถานเสาวภา สภากาชาดไทย สืืบเนื่่�องจากเหตุุการณ์์เ มื่่�อปีี 2454
หม่่อมเจ้้าหญิิงบัันลุุศิิริิสาร ดิิศกุุล พระธิิดาในสมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ
ถููกสุุนััขบ้้ากััด ความทราบถึึงพระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว จึึงทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ
ให้้ส่่งไปรัักษาที่่�เมืืองไซ่่ง่่อน แต่่เรืือเดิินทะเลประจำำ�ทางที่่�ไปไซ่่ง่่อนได้้ออกเดิินทางไปก่่อนหน้้านั้้�นไม่่กี่่�วััน
จึึงได้้แต่่รัักษาอาการตามแบบแพทย์์แผนไทย มีีอาการแสดงของโรคพิิษสุุนััขบ้้า และพระอาการกำำ�เริิบ
จนถึึงชีีพิิตัักษััย
สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ
เสนาบดีีกระทรวงมหาดไทย ได้้นำำ�ความขึ้้�นกราบบัังคมทููล
พระกรุุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุุญาต พระบาท
สมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เพื่่อ� จััดตั้้ง� สถานที่่�ดำำ�เนิินการ
ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคกลััวน้ำำ�� (โรคพิิษสุุนััขบ้้า) ขึ้้�นเป็็นแห่่งแรก
ในประเทศไทย โดยอาศััยเงิินอุุดหนุุนที่่�ได้้รัับพระราชทาน
เป็็นปฐมฤกษ์์จากสมเด็็จพระศรีีพััชริินทราบรมราชิินีีนาถ
พระบรมราชชนนีีพัันปีีหลวง ส่่วนหนึ่่�ง กัับเงิินที่่�ประชาชน
ร่่วมใจกัันบริิจาคอีีกส่่วนหนึ่่�ง รวมกัันแล้้วเป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�
เพีียงพอแก่่การจััดซื้้�อเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ในทางการแพทย์์
ยัังขาดอยู่่�แต่่เพีียงสถานที่่�สำำ�หรัับดำำ�เนิินการ พระบาทสมเด็็จ
พระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวจึึงพระราชทานพระบรมราชานุุญาต
ให้้อาศััยตึึกหลวง ถนนบำำ�รุุงเมืือง เป็็นสถานที่่�ทำำ�การชั่่�วคราว พร้้อมโปรดเกล้้าฯ ให้้ย้้ายกิิจการทำำ�พัันธุ์์�หนองฝีีและทำำ�วััคซีีนอื่่�น
จัังหวััดนครปฐม มาดำำ�เนิินการอยู่่�ด้้วยกััน โดยขนานนามสถานที่่�นี้้�ว่่า “ปาสตุุระสภา” เปิิดดำำ�เนิินการอย่่างเป็็นทางการเมื่่�อ
วัันที่่� 26 เมษายน 2456 สัังกััดกระทรวงมหาดไทย ในเดืือนสิิงหาคม 2460 พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้เปลี่่�ยนชื่่�อ “ปาสตุุระสภา” เป็็น “สถานปาสเตอร์์” ตามชื่่�อของหลุุยส์์ ปาสเตอร์์ ชาวฝรั่่�งเศส 
ผู้้�ค้้นพบวััคซีีนป้้องกัันโรคกลััวน้ำำ��  และทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้โอนกิิจการสถานปาสเตอร์์ให้้สภากาชาดไทยเป็็นผู้้�ดำำ�เนิิน
กิิจการทั้้�งหมด โดยใช้้สถานที่่�เดิิมเป็็นที่่�ทำำ�การต่่อไปชั่่�วคราว
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เนื่่�องในงานพระราชพิิธีีถวายพระเพลิิงพระบรมศพ
สมเด็็จพระศรีีพััชริินทราบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีี
พัันปีีหลวง เมื่่�อวัันที่่� 24 พฤษภาคม 2463 พระบาทสมเด็็จ
พระมงกุุ ฎ เกล้้ า เจ้้ า อยู่่�หัั ว ทรงคำำ�นึึ ง ถึึ ง พระคุุ ณููป การของ
สมเด็็จพระราชชนนีี  ได้้ทรงปรารถนาใคร่่จะสร้้างสิ่่�งซึ่่�งเป็็น
สาธารณประโยชน์์อัันยั่่�งยืืนในประเทศไทย เพื่่�อเป็็นที่่�เชิิดชูู
พระเกีียรติิ ย ศสมเด็็ จ พระราชชนนีีเคีียงคู่่�กัั บ โรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ อันั เป็็นสถานที่่�เฉลิิมพระเกีียรติิยศสมเด็็จพระบรม
ชนกาธิิราชอยู่่�ก่่อนแล้้ว จึึงทรงอุุทิิศที่่�ดิินตรงบริิเวณมุุมถนน
สนามม้้าตััดกัับถนนพระราม 4 ซึ่่�งอยู่่�ใกล้้กัับโรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ เนื้้�อที่่� 46 ไร่่ 3 งาน 71 ตารางวา พร้้อมกัับ
พระราชทานทรััพย์์ส่่วนพระองค์์ จำ�ำ นวน 258,000 บาท มอบ
ให้้สภากาชาดไทยนำำ�ไปใช้้อำำ�นวยการสร้้างอาคารใหญ่่ขึ้้�น
หลัังหนึ่่�งบนที่่�ดินิ ดัังกล่่าว เพื่่อ� ใช้้เป็็นที่่�ทำ�ำ การแห่่งใหม่่ของสถาน
ปาสเตอร์์ พระบรมวงศานุุวงศ์์และข้้าทููลละอองธุุลีีพระบาท
ทั้้�งฝ่่ายหน้้าฝ่่ายในต่่างได้้ทรงบริิจาค และบริิจาคเงิินโดยเสด็็จ
พระราชกุุศลได้้เงิินอีีกจำำ�นวนหนึ่่�ง เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในการจััดหา
เครื่่อ� งตกแต่่งอาคารและอุุปกรณ์์เครื่่อ� งใช้้ อาคารนี้้เ� ป็็นอาคาร
ทรงยุุโรปที่่�ได้้ดััดแปลงสำำ�หรัับเมืืองร้้อน เป็็นอาคารที่่�งดงาม
และมีีคุุณค่่าทางสถาปััตยกรรม และเป็็นอาคารอนุุรักั ษ์์โดยมติิ
ของสมาคมสถาปนิิกสยาม ในพระบรมราชููปถััมภ์์

สมเด็็จพระศรีีสวริินทิิราบรมราชเทวีี สภานายิิกา
สภากาชาดไทย ได้้ทรงบริิจาคเงิินเพื่่�อสร้้างตึึกขึ้้�นหลัังหนึ่่�ง
ทางทิิศตะวัันออกเฉีียงเหนืือของตึึกใหญ่่ ขนานนามว่่า “ตึึก
สภานายิิกา” เพื่่�อให้้ใช้้เป็็นที่่�ทำำ�พัันธุ์์�หนองฝีีและสััตว์์เลี้้�ยง
สภากาชาดไทยจึึงได้้ลงทุุนสร้้างตึึกอีีกหลัังหนึ่่�งเป็็นตึึกบริิวาร
ในลัักษณะเดีียวกัันทางทิิศตะวัันตกเฉีียงเหนืือ คืือ “ตึึกราชููทิศิ ”
พระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวได้้ทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ พระราชทานสถานที่่�แห่่งใหม่่นี้ว่้� า่ “สถานเสาวภา”
และเสด็็ จ พระราชดำำ � เนิิ น ทรงประกอบพิิ ธีี เปิิ ด เมื่่� อ วัั น ที่่�
7 ธัันวาคม 2465 กิิจการทั้้�งหมดของกองวิิทยาศาสตร์์ที่่สถ
� าน
ปาสเตอร์์ ถนนบำำ�รุุงเมืือง จึึงได้้ย้้ายมาดำำ�เนิินการอย่่างถาวร
ณ ที่่�แห่่งนี้้� จนถึึงปััจจุุบััน รวมเป็็นระยะเวลา 98 ปีี
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การดำำ�เนิินงาน
ของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
มีีภารกิิจหลััก 3 ด้้าน ได้้แก่่
1. ด้้านการผลิิตและประกัันคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
มีีภารกิิจในการผลิิตวััคซีีนบีีซีีจีี  เซรุ่่�มแก้้พิิษงูู  รวมถึึง
เซรุ่่�มป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า โดยมีีเป้้าหมายผลิิตให้้ได้้จำำ�นวน
ที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับใช้้ในประเทศ และบางส่่วนสำำ�หรัับจำำ�หน่่าย
ต่่างประเทศ เป็็นโรงงานผลิิตชีีววััตถุุที่่�มีีการผลิิตตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��
จนถึึ งปลายน้ำำ� � ถืือเป็็นโรงงานผลิิ ตชีีววััตถุุแห่่งแรกใน
ประเทศไทยที่่�ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานการผลิิตที่่�ดีี ปััจจุุบััน
ขยายงานด้้ า นการผลิิ ต โดยดำำ� เนิิ น การแบ่่ ง บรรจุุ วัั ค ซีีน
ป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า และน้ำำ��ยาทููเบอร์์คููลิิน พีีพีีดีี และผลิิต
ยากำำ�พร้้าสำำ�หรัับใช้้ในประเทศ

เกี่ยวกับเรื่องงู พิษงู และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อย่่างถููกวิิธีีเมื่่�อถููกงููกััด ผ่่านรููปแบบนิิทรรศการ การสาธิิต 
โครงการอบรมเเละฝึึกปฏิิบััติิจัับงูู  การจััดการอบรม เเละ
กิิจกรรมพิิเศษต่่าง ๆ รวมถึึงการไปบรรยายให้้ความรู้้น� อกสถานที่่�
นอกจากนี้้ยั� ังเป็็นแหล่่งวิิชาการ สถานที่่�ศึึกษา และวิิจััยทาง
วิิทยาศาสตร์์ทั้้ง� ทางด้้านพื้้�นฐานและประยุุกต์์เกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งงูู
และพิิษงูู จนได้้รับั การยอมรัับจากองค์์การอนามััยโลกให้้เป็็น
WHO Collaborating Center for Venomous Snake
Toxicology and Research

2. ด้านการบริการ
ประกอบด้้วย งานบริิ การและวิิจััยคลิินิิก มีีคลิินิิก
ป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า ให้้บริิการตรวจและรัักษาผู้้�ถููกสััตว์์ที่่�
สงสััยว่่าเป็็นโรคพิิษสุุนััขบ้้ากััด ด้้วยการฉีีดวััคซีีนและเซรุ่่�ม
ป้้ อ งกัั น โรคพิิ ษ สุุ นัั ขบ้้ า บริิ ก ารฉีีดวัั ค ซีีนป้้ อ งกัั น ล่่ ว งหน้้ า
สำำ�หรัับผู้้�มีีโอกาสสััมผััสโรคและกลุ่่�มเสี่่�ยง พร้้อมให้้คำำ�ปรึึกษา
แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับโรคพิิษสุุนััขบ้้า มีีคลิินิิกเสริิมภููมิิคุ้้�มกัันและ
อายุุรศาสตร์์การท่่องเที่่�ยว ให้้บริิการตรวจ ฉีีดวััคซีีน และ
ให้้คำำ�ปรึกึ ษาเกี่่ย� วกัับวััคซีีนชนิิดต่่าง ๆ สำำ�หรัับประชาชนทั่่�วไป
และผู้้�เดิินทาง และมีีคลิินิิกพิิษจากสััตว์์ ให้้บริิการตรวจรัักษา
ผู้้�ที่่�ถููกสััตว์์มีีพิิษกััด งานชัันสููตรและวิิจััยโรคในสััตว์์ ตรวจ
วิินิิจฉััย โรคพิิ ษสุุ นััขบ้้าจากซากสััตว์์หรืือในสััตว์์ที่่�ยัังมีีชีีวิิต 
กัักกัันสััตว์์ที่่�ต้้องสงสััย บริิการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า
ให้้ แ ก่่ สัั ตว์ ์ เ ลี้้� ย ง ตรวจวัั ด ระดัั บ ภููมิิ คุ้้� มกัั น โรคพิิ ษ สุุ นัั ขบ้ ้ า
ในกระแสเลืือดของสััตว์์เลี้้�ยง เพื่่�อการวิินิิจฉััยหรืือเพื่่�อใช้้เป็็น
หลัักฐานอ้้างอิิงในการนำำ�สััตว์เ์ ลี้้ย� งเดิินทางผ่่านเข้้าออกระหว่่าง
ประเทศ สวนงูู ในสมััยที่่�ประเทศไทยยัังไม่่มีีเซรุ่่�มเเก้้พิิษงูู
ดร.เลโอโปลด์์ โรแบรต์์ ชาวฝรั่่�งเศส ผู้้�อำำ�นวยการคนแรก ของ
สถานเสาวภา ได้้จััดหาเงิินทุุนในการสร้้างสวนงููขึ้้�น เพื่่�อใช้้
เป็็ น สถานที่่� เ ลี้้� ย งงููพิิ ษ  รีีดพิิ ษ งููและนำำ� ไปผลิิ ต เซรุ่่� ม  สวนงูู 
สถานเสาวภา จึึงถููกก่่อตั้้�งขึ้้�นเป็็นแห่่งแรกของเอเชีีย และ
แห่่งที่่� 2 ของโลก
ปัจจุบันสวนงู  เป็นสถานที่เลี้ยงงูพิษ เพื่อน�ำไปรีดพิษ
ส�ำหรับผลิตเซรุ่ม ได้มีการขยายขอบข่ายเพิ่มเติมในส่วนของ
งานเพาะเลี้ยงงู เพอื่ การอนุบาลและอนุรกั ษ์ชนิดพันธุง์ ทู ี่ส�ำคัญ
ของประเทศไทย และงานด้านคลินกิ รักษางู ในอนาคตจะมกี าร
เปิดคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน เพื่อให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยง
กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน สวนงูยังเป็นแหล่งให้ความรู้ท่ีถูกต้อง

3. ด้้านการวิิจััย
โดยเฉพาะงานวิิจััยด้้านพิิษงููและงููพิิษ และงานวิิจััย
โรคพิิษสุุนััขบ้้า มุ่่�งเน้้นการวิิจััยทางวิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานเพื่่�อ
องค์์ความรู้้�ใหม่่ที่่�สามารถนำำ�ไปต่่อยอดในเชิิงลึึก พััฒนาเทคนิิค
การตรวจวิิเคราะห์์ชนิิดของพิิษงูู และตรวจหาระดัับภููมิิคุ้้�มกััน
ต่่อพิิษสุุนััขบ้้าให้้มีีความถููกต้้อง แม่่นยำำ� และรวดเร็็ว ปรัับปรุุง
และพััฒนาวิิธีีการผลิิตเพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพดีียิ่่�งขึ้้�น
พััฒนาการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ เพื่่�อ
ประโยชน์์ต่่อประชาชนและระบบสาธารณสุุขของประเทศ ให้้
ความร่่วมมืือกัับสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ ทั้้�งในและต่่างประเทศ
มีีผลงานทางวิิชาการได้้รับั การตีีพิิมพ์์ในวารสารระดัับชาติิและ
นานาชาติิอย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ๆ เช่่น
การพััฒนาวิิธีีทดสอบปฏิิกิิริิยาต่่อเชื้้�อวััณโรคที่่�ผิิวหนัังแบบใช้้
แผ่่นแปะ การประยุุกต์์ใช้้แผ่่นแปะผิิวทดสอบวััณโรคระยะแฝง
รวมทั้้�งการพััฒนาวิิธีีทางชีีวโมเลกุุล เพื่่�อใช้้ในการตรวจหา
เชื้้�อไวรััสก่่อโรคในม้้าที่่�ใช้้ในการผลิิตเซรุ่่�มแก้้พิิษงููและเซรุ่่�ม
ป้้องกัันโรคพิิษสุุนััขบ้้า
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปดงานกาชาดออนไลน

เมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2563 สมเด็็จพระกนิิษฐา
ธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี อุุปนายิิกาผู้้�อำำ�นวยการสภากาชาดไทย เสด็็จ
พระราชดำำ�เนิินไปยัังห้้องประชุุม ชั้้�น 12 อาคารภููมิิสิิริิ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�ำปี 2563 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด
“Connectivity of Giving #ให้ดว้ ยใจไร้พรมแดน”
โอกาสนี้ พระราชทานเกียรติบตั รแก่ผูช้ นะการประกวด
ร้ า นกาชาดออนไลน์ แ ละผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด     
งานกาชาด จากนัน้ ทรงสัมผัสลูกไอบอลเปิดงานกาชาด
ออนไลน์และเปิดแพรคลุมป้ายนิทรรศการงานกาชาดที่
สวนลุมพินี พร้อมทอดพระเนตรการแสดงโขน ชุด “การ
ให้ไร้พรมแดน” และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์
www.งานกาชาด.com

ปีี 2564 สำำ�นัักงานจััดหารายได้้ สภากาชาดไทย
พััฒนารููปแบบการจััดงานกาชาดจาก ONGROUND
สู่่�  ONLINE เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปััจจุุบััน
หลีีกเลี่่�ยงและลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 โดย
มีีกิิจกรรมหลากหลาย อาทิิ การประกวดออกแบบ
ร้้านกาชาดออนไลน์์ การประกวดขวััญใจงานกาชาด
ออนไลน์์ พร้้อมรวบรวมสิินค้้าพิิเศษจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
สิินค้้าหััตถกรรมพื้้�นบ้้าน อาหาร เครื่่�องดื่่�ม โดยซื้้�อผ่่าน
ระบบ E-commerce และร่่วมทำำ�บุญ
ุ ผ่่านการซื้้อ� สิินค้้า
ที่่�ระลึึกงานกาชาดออนไลน์์ และการเติิมชุุดธารน้ำำ��ใจ
สะสมบุุญสมทบทุุนช่่วยกาชาด นอกจากนี้้ ยั
� งั มีีกิิจกรรม
เชื่่�อมโยงระหว่่างการจััดงาน ONGROUND สู่่� ONLINE
ด้้วยการสร้้าง Landmark จุุดถ่่ายภาพแชร์์ในสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ บริิเวณหน้้าหอสมุุดประชาชน สวนลุุมพิินีี และ
มีีรถรัับบริิจาคโลหิิตเคลื่่อ� นที่่�ให้้บริิการตลอดการจััดงาน
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ทรงเปนประธานการประชุมกรรมการอํานวยการ
มูลนิธิสงเคราะหเด็กของสภากาชาดไทย

เมื่่�อวัันที่่� 28 ธัันวาคม 2563 สมเด็็จพระกนิิษฐา
ธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรม
ราชกุุมารีี อุุปนายิิกาผู้้�อำำ�นวยการสภากาชาดไทย และ
ประธานกรรมการอำำ�นวยการมููลนิิธิสิ งเคราะห์์เด็็กของ
สภากาชาดไทย เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปยัังอาคารภููมิิสิริิ ิ
มัังคลานุุสรณ์์ โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
พระราชทานพระราชวโรกาสให้้ คณะบุุคคลต่่าง ๆ
เฝ้้าทููลละอองพระบาท ทููลเกล้้าฯ ถวายของที่่�ระลึึก
และถวายเงิิ น เพื่่� อ สมทบมููลนิิ ธิิ ส งเคราะห์์ เ ด็็ ก ของ
สภากาชาดไทย โครงการหมู่่�บ้้านเด็็กเฉลิิมพระเกีียรติิ
จัังหวััดนครปฐม และกองทุุนแว่่นตาผู้้�สููงวััยในสมเด็็จ
พระเทพรััตนฯ พร้้อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้้
รองประธานกรรมการอำำ�นวยการมููลนิิธิิสงเคราะห์์เด็็ก
ของสภากาชาดไทย เฝ้้าทููลละอองพระบาท ทููลเกล้้าฯ
ถวายของที่่�ระลึึกเนื่่�องในโอกาสวัันขึ้้�นปีีใหม่่ 2564
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จากนั้้�น ทรงเป็็นประธานการประชุุมกรรมการ
อำำ�นวยการมููลนิิธิสิ งเคราะห์์เด็็กของสภากาชาดไทย ครั้้ง�
ที่่� 1/2563 เพื่่�อติิดตามผลการดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ อาทิิ
การดำำ�เนิินงานของหมู่่�บ้้านเด็็ก มููลนิิธิิสงเคราะห์์เด็็ก
ของสภากาชาดไทย จัังหวััดนครปฐม การดำำ�เนิินงาน
ของหมู่่�บ้้านเด็็กเฉลิิมพระเกีียรติิ และศููนย์์การเรีียนรู้้�
เศรษฐกิิจพอเพีียง จัังหวััดนครปฐม ผลการดำำ�เนิินงาน
การให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือเด็็ ก กำำ � พร้้ า ที่่� ป ระสบภัั ย จาก
คลื่่น� สึึนามิิในภาคใต้้ การดำำ�เนิินงานด้้านสวััสดิภิ าพเด็็ก
ปััจจุบัุ นั มีีเด็็กกำำ�พร้้าอยู่่�ในความอุุปการะตั้้ง� แต่่อายุุแรกเกิิด
ถึึง 8 ปีี รวม 50 คน และมีีเด็็กที่่�อยู่่�ในความดููแลของ
ครอบครััวบุุญธรรม ทั้้�งชาวไทยและชาวต่่างชาติิ ตั้้�งแต่่
ปีี 2524 ถึึงปััจจุุบััน รวม 633 คน

พระราชทานแจกันดอกไม

ใหแกผวู าราชการจังหวัดและนายกเหลากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้ า อยู่่�หัั ว ทรงพระกรุุ ณ าโปรดเกล้้ า ฯ ให้้
พลตำำ�รวจตรีี ชััยทััต บุุญขำำ� กรมวัังผู้้�ใหญ่่ประจำำ�
พระองค์์ เชิิ ญ แจกัั น ดอกไม้้ พ ร้้ อ มตะกร้้ า สิ่่� ง ของ
พระราชทานเยี่่�ยม นางชุุติิพร วิิจิิตร์์แสงศรีี นายก
เหล่่ากาชาดจัังหวััดสมุุทรสาคร ภริิยาของนายวีีระศัักดิ์์�
วิิจิิตร์์แสงศรีี ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสมุุทรสาคร โดยมีี   
นายธีีรพััฒน์์ คััชมาตย์์ รองผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััดสมุุทรสาคร
และนายแพทย์์ น เรศฤทธิ์์� ขัั ดธ ะสีี ม า นายแพทย์์
สาธารณสุุขจัังหวััดสมุุทรสาคร เป็็นผู้้�แทนรัับมอบ ณ
โรงพยาบาลสมุุทรสาคร ในการนี้้� พระบาทสมเด็็จ
พระเจ้้าอยู่่�หััว มีีพระราชกระแสแสดงความห่่วงใยถึึง
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดสมุุทรสาครและนายกเหล่่ากาชาด
จัังหวััดสมุุทรสาคร และทรงรัับไว้้เป็็นคนไข้้ในพระบรม
ราชานุุเคราะห์์ พร้้อมกัันนี้้�ยัังมีีพระราชกระแสแสดง
ความห่่ ว งใยและพระราชทานกำำ�ลัั ง ใจแก่่ บุุ ค ลากร
ทางการแพทย์์ และเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบัติั งิ านสู้้�ภัยั โควิิด-19
ทุุกคน
ในวัันเดีียวกัันนี้้� สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี

ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้ นายกฤษฎา บุุญราช
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบริิหารกิิจการเหล่่ากาชาด
สภากาชาดไทย เชิิ ญ แจกัั น ดอกไม้้ พ ระราชทาน
เยี่่�ยม นายวีีระศัักด์์ วิิจิิตร์์แสงศรีี ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
สมุุทรสาคร ณ โรงพยาบาลศิิริริ าช โดยมีี นางสาววีีราพร
วิิจิิตร์์แสงศรีี บุุตรสาวเป็็นผู้้�แทนรัับมอบ
และเมื่่� อ วัั น ที่่� 2 มกราคม 2564  สมเด็็ จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้
นายกฤษฎา บุุญราช ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบริิหาร
กิิจการเหล่่ากาชาด สภากาชาดไทย เชิิญแจกัันดอกไม้้
พระราชทานเยี่่ย� ม นางชุุติพิ ร วิิจิติ ร์์แสงศรีี นายกเหล่่า
กาชาดจัังหวััดสมุุทรสาคร ณ โรงพยาบาลศิิริริ าช โดยมีี 
บุุตรสาวเป็็นผู้้�แทนรัับมอบ พร้้อมเชิิญพระราชกระแส
แสดงความห่่วงใยมาในโอกาสนี้้ด้� ว้ ย เพื่่อ� เป็็นขวััญกำำ�ลังั ใจ
แก่่ครอบครััว ซึ่่�งนายกเหล่่ากาชาดจัังหวััดสมุุทรสาคร
ได้้เข้้ารัับการรัักษาและพัักรัักษาตััวที่่�ห้้องแยกผู้้�ติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 31 ธัันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาล
สมุุทรสาคร ต่่อมาได้้ย้้ายเข้้าพัักรัักษาตััวที่่�โรงพยาบาล
ศิิริิราช ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2564
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ให นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทานแกสภากาชาดไทย
เมื่่�อวัันที่่� 8 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่่อมให้้
นางรติิรส จุุลชาต มอบเงิินพระราชทานแก่่สภากาชาดไทย เนื่่�องในโอกาสวัันคล้้ายวัันประสููติิ สมเด็็จ
พระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริวัิ ณ
ั ณวรีี นารีีรัตั นราชกััญญา วัันที่่� 8 มกราคม 2564 โดยมีี นายแผน วรรณเมธีี เลขาธิิการ
สภากาชาดไทย รัับมอบเงิินพระราชทาน ณ ห้้องรัับรอง ชั้้�น 9 อาคารเทิิดพระเกีียรติิสมเด็็จพระญาณสัังวรฯ
สภากาชาดไทย
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กาชาด ตางประเทศ

ยอน อดีต

โดย พงษ์์ศิิริิ สุุวรรณเสถีียร

สุขภาพ อนามัย

คำำ�ว่่ า “ขรัั ว ” พจนานุุ ก รมฉบัั บ ราชบัั ณ ฑิิ ต ยสถาน
พ.ศ.๒๕๔๔ ได้้เก็็บคำำ�นี้้�ไว้้ว่่า
• ขรััว น. คำำ�เรีียกภิิกษุุที่่�มีีอายุุมาก หรืือบวชเมื่่�อแก่่ หรืือ
ฆราวาสผู้้�เฒ่่า
• ขรััว ว. เรีียกคนที่่�มั่่�งมีี ว่่า เจ้้าขรััว.
เทีญ่ยชนที่่�
วไปกั
บกาชาด
• ขรััวตา น. สามัั
เป็็นตาของพระองค์์
เจ้้าที่่�เป็็น  
พระราชโอรสพระราชธิิดา
• ขรััวยาย น. สามััญชนที่่�เป็็นยายของพระองค์์เจ้้าที่่�เป็็น
พระราชโอรส พระราชธิิดา
• ขรัั ว นาย : คำำ�ว่่า นาย ในที่่�นี้้�ใช้้เรีียกหญิิงที่่�นัับถืือ        
เป็็นแม่่ หรืือญาติิผู้้�ใหญ่่ ลางทีีใช้้ซ้้อนว่่านายแม่่ก็็มีี ลููกเมีียน้้อย
เรีียกเมีียหลวงเทีียบเป็็นแม่่นายก็็มีี 1

เลาเรื่อง/
ขรััวนายสุุด สุุจริิตกุุล
พ.ศ.๒๓๗๘-๒๔๗๒

ขรััวนายสุุด สุุจริิตกุุล

“

คุุณสุุด สุุ จริิตกุุ ล กำำ�เนิิด ณ วัันเสาร์์ เดืือนยี่่� ขึ้้ �น ๗ ค่ำำ ��
ในหนัังสืืองานศพ “ขรััวนายสุุด สุุจริิตกุุล” ปีีมะแม ศััปตศก รััชกาลที่่� ๓ ตรงสุุรทิิน ที่่� ๒๖ ธัันวาคม พระพุุทธศัักราช
เรื่่�อง “สติิสััมปชััญญอุุทเทสกถามรรค สมเด็็จพระ ๒๓๗๘ เป็็นบุุตรีีท่่านหลวงอาษาสำำ�แดง (แดง) เกิิดแต่่ภรรยาน้้อย กำำ�พร้้า
สัังฆราช วััดราชประดิิษฐ์์ ทรงเรีียบเรีียง สมเด็็จ มารดา แต่่ยัังเป็็นทารก คุุณท้้าวสุุจริิตดำำ�รง (นาก) จึึงเลี้้�ยงเป็็นบุุตรีีร่่วมนม
พระศรีีสวริินทิิรา บรมราชเทวีี  พระพัันวััสสา กัับท่่านเจ้้าพระยาสิิริรัิ ตั นมนตรีี (หงส) ซึ่ง่� ได้้สมภพในปีีมะแมด้้วยกัันมาจน
มาตุุจฉาเจ้้า โปรดให้้พิิมพ์์ประทานในงานศพ    เจริิญวััย ครั้้�นเมื่่�อสมเด็็จพระปิิยมาวดีี ศรีีพััชริินทรามาตา ได้้ไปรัับราชการ
ขรััวนายสุุด สุุจริิตกุุล เมื่่�อปีีมะเมีีย พ.ศ. ๒๔๗๓” ฝ่่ายใน ในพระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวประสููติิพระราชโอรส
มีีประวััติิโดยย่่อดัังนี้้� :
องค์์ใหญ่่ คืือ พระเจ้้าบรมวงศเธอ พระองค์์เจ้้าอุุณากรรณ อนัันตนรชััย คุุณสุุด
มีีความยิินดีีเข้้าไปช่่วยประคัับประคองฉัันท์์พี่เ่� ลี้้ย� งรัับเสด็็จบ้้างเชิิญพระกลด
บ้้าง เมื่่�อขึ้้�นเฝ้้าที่่�บนพระที่่�นั่่ �งตามอย่่างธรรมเนีียมเจ้้านายในครั้้�งนั้้�น
ครั้้�นถึึงรััชกาลที่่� ๕ พระองค์์เจ้้าอุุณากรรณ ทรงพระเจริิญแล้้วเสด็็จออกวััง
ยัังประทัับอยู่่�แพจอดอยู่่�ที่ห�่ น้้าโรงเรีียนราชิินีีเดี๋๋ย� วนี้้� คุุณสุุดได้้ตามเสด็็จออกมา
รัับราชการอยู่่�ด้้วยจนตลอดกาลฯ ครั้้น� สมเด็็จพระศรีีสวริินทิิรา บรมราชเทวีี
พระพัันวััสสามาตุุจฉาเจ้้า ประสููติพิ ระบรมโอรสาธิิราช เจ้้าฟ้้ามหาวชิิรุณ
ุ หิิศ
สยามมกุุ ฎราชกุุ มาร เมื่่� อปีี ขาล สัั มฤทธิิ ศก พ.ศ.๒๔๒๑ ท่่ านมีีความ
สามิิภัักดิ์์�เข้้าไปถวายอนุุบาลรัับเสด็็จอุ้้�มชููกำำ�กัับพระพี่่�เลี้้�ยงพระนมฉัันท์์
พระญาติิผู้ใ้� หญ่่ ได้้รับพ
ั ระราชทานเบี้้ย� หวััดเป็็นขรััวยายในทููลกระหม่่อมฟ้้านั้้น� ๆ
สืืบมา ครั้้�นเมื่่�อสมเด็็จกรมพระสวััสดิิวััดนวิิศิิษฎ์์ได้้รับพ
ั ระราชทานวัังนอก
อยู่่�ถนนสระปทุุมวััน สมเด็็จพระปิิยมาวดีีมอบให้้คุุณสุุดออกไปดููแลการ
ฝ่่ายในวััง และได้้พิิทัักษ์์รัักษาวัังนั้้�นในเวลาเสด็็จออกไปรัับราชการที่่ �
ต่่างประเทศตลอดจนกลัับคืืนพระนครฯ
1 สอบถามจาก ผ.ศ.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
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ครั้้�นเมื่่�อสิ้้�นรััชกาลที่่� ๕ แล้้ว สมเด็็จพระศรีีสวริินทิิราบรมราชเทวีีเสด็็จออกไปปลููกวัังที่่�ถนนสระปทุุมวััน ประทัับร่่วมอยู่่�
กัับพระราชโอรส คืือ สมเด็็จเจ้้าฟ้้า กรมหลวงสงขลานคริินทร เป็็นหลัักแหล่่งแล้้ว จึึงโปรดเกล้้าฯ ให้้สร้้างเรืือนพระราชทาน
คุุณสุุด สุุจริิตกุุลในที่่�บริิเวณวัังนั้้�น ทรงรัับไปชุุบเลี้้�ยงอุุปถััมภ์์ในยามชรา โดยพระเมตตาฉัันท์์ญาติิสงเคราะหธรรมให้้ท่่านได้้
ความสุุขตลอดมาจนถึึงอนิิจกรรม เมื่่อ� วัันพุุธ ขึ้้น� ๑๕ ค่ำำ�� เดืือน ๖ ปีีมะเสง เอกศก ตรงสุุรทิิน ที่่� ๒๒ พฤษภาคม พระพุุทธศัักราช
๒๔๗๒ อายุุท่า่ นได้้ ๙๓ ปีี ๕ เดืือน จััดว่่าเป็็นผู้้�มีีอายุุยืนื ยิ่่ง� ในพวกสุุจริิตกุุลแต่่ก่อ่ นมาฯ ได้้พระราชทานน้ำำ��อาบศพและประกอบ
โกษราชิินิิกุุล เป็็นเกีียรติิยศฯ
ครั้้�นล่่วงมาปีีหนึ่่�ง ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้จััดการพระราชทานเพลิิงศพคุุณสุุด สุุจริิตกุุล ที่่�เมรุุวััดเบญจมบพิิตร
สมเด็็จพระพัันวััสสามาตุุจฉาเจ้้า ทรงเป็็นเจ้้าภาพบำำ�เพ็็ญพระราชกุุศลสัักการศพ ด้้วยวััตถุุไทยธรรม และบิิณฑบาตสามหาบ
ตามสมควรแก่่ฐานนิิยมแล้้ว ขอถวายอนุุโมทนาในพระราชกุุศลคุุณููปการนี้้�
ด้้วยเกล้้าด้้วยกระหม่่อมฯ.

”

เรื่่�องเรืือนขรััวนายสุุดฯ นี้้� ได้้มีีโอกาสค้้นในเอกสารจดหมายเหตุุสภากาชาดไทย ที่่�ตึึกมหิิดลวงศานุุสรณ์์แล้้วพบเอกสาร
ลายพระหััตถ์์สมเด็็จพระศรีีสวริินทิิราบรมราชเทวีี พระพัันวััสสาอััยยิิกาเจ้้าฯ ถึึงพระยาดำำ�รงแพทยาคุุณ (ชื่่�น พุุทธิิแพทย์์)
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ ซึ่่ง� เป็็นผู้้�ตรวจงานที่่�โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา ซึ่่�งอยู่่�ในความปกครองของ
สภากาชาด เมื่่�อวัันที่่� ๒๔ ตุุลาคม ๒๔๗๓ เรื่่�อง ทรงส่่งเงิินจำำ�นวน ๕,๐๐๐ บาท ของขรััวนายสุุด สุุจริิตกุล สำ
ุ �ำ หรัับสร้้างเรืือน
ที่่�พัักตากอากาศคนที่่�เป็็นวััณโรค ที่่�โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา ว่่าทรงเห็็นว่่าที่่�คณะกรรมการเห็็นพ้้องว่่า
ควรจะสร้้างเรืือนทางตะวัันตกเฉีียงใต้้นั้้น� ทรงเห็็นว่่าควรจะสร้้างทางด้้านใต้้จะดีีกว่่า เพราะเป็็นทางที่่�มีีลมอยู่่�เสมอ สมเด็็จพระเจ้้า
บรมวงศ์์เธอ เจ้้าฟ้้าบริิพัตั รสุุขุมุ พัันธุ์์� กรมพระนครสวรรค์์วรพิินิต อุ
ิ ปุ นายกผู้้�อำ�ำ นวยการสภากาชาดสยาม เสด็็จฯ มาทรงประกอบ
2
พิิธีีเปิิดเมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� ๑๔ พฤษภาคม ๒๔๗๕
อนึ่่�ง เรืือนขรััวนายสุุด สุุจริตกุ
ิ ุล ที่่�โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา สร้้างเป็็นเรืือนไม้้ ๑ ชั้้�น สร้้างขึ้้�นโดย
เงิินมรดกของขรััวนายสุุด สุุจริิตกุุล ใช้้เป็็นเรืือนพัักผู้้�ป่่วยโรคเกี่่�ยวกัับปอดนั้้�น ต่่อมาใช้้เป็็นที่่�พัักเจ้้าหน้้าที่่� และปััจจุุบัันได้้รื้้�อ
ออกแล้้ว และปลููกเป็็นบ้้านพัักแพทย์์แทน.

ภาพประกอบ
- ขรัวนายสุด สุจริตกุล
- เรืือนขรััวนายสุุด สุุจริิตกุุล ณ โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา
- หนัังสืืองานศพ “ขรััวนายสุุด สุุจริตกุ
ิ ุล” เรื่่�อง “สติิสััมปชััญญอุุทเทสกถามรรค สมเด็็จพระสัังฆราช
วััดราชประดิิษฐ์์ ทรงเรีียบเรีียง สมเด็็จพระศรีีสวริินทิิรา บรมราชเทวีี พระพัันวััสสามาตุุจฉาเจ้้า
โปรดให้้พิิมพ์์ประทานในงานศพขรััวนายสุุด สุุจริิตกุุล เมื่่�อปีีมะเมีีย พ.ศ. ๒๔๗๓”

28 สนองโอฐสภากาชาดไทย
มกราคม - มีีนาคม 2564

2 หนัังสืือ ๑๐๐ ปีี โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา

สุขภาพ อนามัย

เรีียบเรีียงโดย นายแพทย์์พรชััย อนิิวรรตธีีระ
แพทย์์เวชศาสตร์์ครอบครััว โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์

เลาเรื่อง/ เที่ยวไปกับกาชาด

ในการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี เราทุุกคนคงได้้รัับ     
การตรวจเลืือดเพื่่� อ หาค่่ า ระดัั บ น้ำำ� �ต าลในเลืือด
หลัังอดอาหาร หรืือที่่�เรีียกว่่า Fasting Plasma Glucose
(FPG) กัันทุุกคนอยู่่�แล้้ว  และหลายท่่านคงทราบดีีว่่า
ถ้้าค่่ า FPG นี้้�  ต่ำำ� � กว่่ า 100 มก./ดล. ก็็ ใ ห้้ ส บายใจ
ได้้เลยว่่าเราอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ ถืือว่่ารอดพ้้นจากการเป็็น
โรคเบาหวาน และถ้้าค่่า FPG นี้้� สููงกว่่า 126 มก./ดล.
ขึ้้�นไป  อย่่างนี้้�ก็็คงไม่่พ้้นถููกคุุณหมอส่่งตรวจค่่าน้ำำ��ตาล
สะสมในเลืือด หรืือ HbA1c ต่่อ เพื่่�อวิินิิจฉััยว่่ าเป็็ น
โรคเบาหวานหรืือไม่่

แต่่มีีคนจำำ�นวนหนึ่่�งที่่�มีีค่่า FPG อยู่่�ระหว่่าง 100 126 มก./ดล. ในกลุ่่�มนี้้�เราจะเรีียกว่่ามีีภาวะบกพร่่องของ
น้ำำ��ตาลในเลืือดหลัังอดอาหาร หรืือ Impaired Fasting
Glucose (IFG) นั่่�นเอง คนในกลุ่่�มนี้้�ถึึงแม้้ว่่าจะมีีระดัับ
น้ำำ��ตาลในเลืือดที่่�ไม่่ผิดิ ปกติิ แต่่ก็เ็ ป็็นกลุ่่�มที่่�เสี่่ย� งต่่อการเกิิด
โรคเบาหวานมากเป็็นพิิเศษครัับ
ดัังนั้้�นใครที่่�มีีระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดอยู่่�ระหว่่างนี้้�จาก
การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปี ก็
ี ค็ วรได้้รับั คำำ�แนะนำำ�ให้้ป้อ้ งกััน
การเกิิดโรคเบาหวาน โดยการคุุมอาหารและออกกำำ�ลังั กาย
รวมทั้้�งต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการติิดตามวััดระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือดทุุกปีีด้ว้ ยครัับ โดยเฉพาะผู้้�ที่่มีีปั
� จั จััยเสี่่ย� ง เช่่น อายุุ
มากกว่่า 35 ปีีขึ้้�นไป มีีโรคอ้้วนหรืือน้ำำ��หนัักเกิิน เป็็นโรค
ความดัันโลหิิตสููง มีีระดัับไตรกลีีเซอไรด์์มากกว่่า 250 มก. /ดล.
หรืือ HDL  คอเลสเตอรอล  ต่ำำ� � กว่่ า 35 มก./ดล.
มีีโรคหััวใจและหลอดเลืือด เหล่่านี้้�ควรใส่่ใจในการติิดตาม          
ค่่าระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดด้้วยนะครัับ

สำำ�หรัับการออกกำำ�ลัังกายที่่�เหมาะสม ผมได้้อธิิบาย
ไปแล้้วในฉบัับก่่อน ๆ สามารถหาอ่่านติิดตามได้้ ส่ว่ นการ
คุุมอาหารนั้้�น ในโรคเบาหวานคงจะขอเน้้นที่่�การเลืือก
รัับประทานปริิมาณน้ำำ� �ตาลให้้เหมาะสม ซึ่่�งหมอพรจิิรา
จะอธิิบายในหน้้าถััดไปนะครัับ

ผมขอเน้้นว่่า การจะควบคุุมระดัับน้ำำ��ตาล
ในเลืือดให้้ ได้้ ดีีนั้้�น ควรทำำ�อย่่างสม่ำำ��เสมอ
โดยไม่่เครีียด ทำำ�เหมืือนเป็็นส่่วนหนึ่่�งในชีีวิิต
ประจำำ�วััน ไม่่จำำ�เป็็นต้้องอดอาหารจนหิิวโหย
แต่่ต้้องรู้้�จัักเลืือกกิินอาหารให้้ถููกต้้อง โดย
ได้้รับั สารอาหารครบถ้้วน และไม่่เกิินพลัังงานที่่�
ต้้องการในแต่่ละวัันครัับ
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บริิโภคน้ำำ�� ตาล
อย่่างไร...?
ห่่างไกลโรค

น้ำำ��ตาล ฟัังดููเหมืือนเป็็นศััตรููตััวร้้าย

ของโรคเบาหวาน แต่่แท้้จริิงแล้้ว น้ำำ��ตาล เป็็น
อาหารชนิิ ด หนึ่่� ง ที่่� ร่่ า งกายสามารถนำำ� ไปใช้้
เป็็นพลัังงานในชีีวิิตประจำำ�ได้้ การกิินน้ำำ��ตาล
ในปริิมาณที่่�เ หมาะสมจึึงมีีความสำำ �คััญ เพื่่�อ
ไม่่ ให้้สิ่่�งที่่�เป็็นอาหารกลัับกลายเป็็นตััวก่่อโรค
เบาหวาน นอกจากนี้้� ผลเสีียของการได้้ รัั บ
น้ำำ� � ตาลมากเกิิ น ไป จะทำำ � ให้้ เ กิิ ด โรคอ้้ ว นและ
น้ำำ�� หนัักเกิิน ฟัันผุุ และค่่าไตรกลีีเซอไรด์์ในเลืือดสููง
องค์์การอนามััยโลก หรืือ WHO แนะนำำ�ให้้
บริิโภคน้ำำ��ตาลน้้อยกว่่า 10% ของพลัังงานที่่�ควร
ได้้รับั เทีียบเท่่ากัับน้ำำ��ตาล 6 ช้้อนชา หรืือ 24 กรััม
ต่่อวััน
บ่่อยครั้้�งที่่�เรารู้้�สึึกว่่า กิินเข้้าไปนิิดเดีียวเอง
ทำำ�ไมค่่าระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดจึึงขึ้้�นสููงกว่่าเกณฑ์์ได้้
นั่่�นเป็็นเพราะ ร่่างกายสามารถดููดซึึมน้ำำ��ตาลและนำำ�
ไปใช้้ได้้ง่่าย ไม่่ต้้องผ่่านกระบวนการย่่อยที่่�ซัับซ้้อน
ตััวอย่่างน้ำำ��ตาลในธรรมชาติิ  เช่่น น้ำำ��ผึ้้ง�  น้ำำ��ตาลทราย
ไซรัั ป  กลููโคสไซรัั ป ฟรุุ ค โตสคอร์์ น ไซรัั ป  เหล่่ า นี้้�
พบมากในขนมหวาน เครื่่�องดื่่�ม น้ำำ��ผลไม้้ น้ำำ��อััดลม
นมปรุุงแต่่งกลิ่่�นรส เนื่่�องจากน้ำำ��ตาลเหล่่านี้้�ดููดซึึม
ได้้ง่า่ ย เราจึึงมัักได้้รับั ในปริิมาณที่่�มากเกิินไป หรืือเผลอ
กิินเข้้าไปนั่่�นเอง
การทราบว่่าอาหารแต่่ละอย่่างที่่�เรากิินเข้้าไป
ประกอบด้้วยน้ำำ�ต
� าลเท่่าไหร่่ เป็็นสิ่่�งที่่�ต้้องค่่อย ๆ
ศึึ ก ษาและเรีียนรู้้�จ ากอาหารที่่� เรากิิ น ทีีละอย่่ า ง
โดยไม่่ เ กีียจคร้้ า นที่่� จ ะทำำ� ซึ่่� ง ในยุุ ค นี้้� ส ามารถใช้้
อิินเทอร์์เน็็ตในการค้้นหาได้้ไม่่ยาก แต่่ในที่่�นี้้�จะขอ
เสนอการจััดการร่่วมอย่่างง่่ายดัังนี้้ไ� ปเพื่่อ� ประยุุกต์์ใช้้
หวัังว่่าทุุกท่่านจะปลอดภััยจากโรคเบาหวานนะคะ
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เรีียบเรีียงโดย / แพทย์์หญิิงพรจิิรา ศุุภราศรีี
แพทย์์เวชศาสตร์์ครอบครััว โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์

ข้้อควรปฏิิบััติิเพื่่�อการบริิโภคน้ำำ�ต
� าลที่่�เหมาะสม
• หลีีกเลี่่�ยงเครื่่�องดื่่�มที่่�หวาน
• หลีีกเลี่่�ยงขนมหวาน ขนมขบเคี้้�ยว  เค้้ก หรืือคุุกกี้้�
ด้้วยการกิินผลไม้้ที่่�มีีน้ำำ��ตาลต่ำำ�� ทดแทน เช่่น ฝรั่่�ง ชมพู่่� 
แอปเปิ้้�ล แก้้วมัังกร
• พยายามฝึึ ก ลิ้้� น ให้้ อ ย่่ า ติิ ด กัั บ ความหวาน ไม่่ ใ ส่่    
เครื่่�องปรุุงรสมาก
• ลองจดบัันทึึกสิ่่ง� ที่่�กินิ เข้้าไปในแต่่ละมื้้อ� เพื่่อ� ให้้ทราบ
ว่่าความหวานส่่วนใหญ่่มาจากแหล่่งใดกัันแน่่
• ก่่อนกิินลองคิิดว่่า ของที่่�เราจะกิินนั้้�นทำำ�มาจากอะไร
กัันแน่่
• อ่่านฉลากโภชนาการที่่�อยู่่�บนบรรจุุภััณฑ์์ทุุกครั้้�ง   
ก่่อนกิิน เพื่่�อทราบปริิมาณน้ำำ�ต
� าล
• ดื่่�มน้ำำ��เปล่่าดัับกระหาย แทนที่่�จะดื่่�มน้ำำ��หวานทัันทีี
ที่่�อยาก
• เลิิกแก้้ง่่วงด้้วยของกิินเล่่น
• นอนหลัับพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ เพราะเวลาที่่�ร่่างกาย  
ไม่่สดชื่่�นจะทำำ�ให้้รู้้�สึึกอยากกิินของหวาน

เรีียนรู้้�ข้้อมููลสุุขภาพดีี ๆ เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�นี่่�
Facebook.com/LiveLongStrongLife

Wellness talk
ในงานกาชาดออนไลน์์ เรื่่�อง มะเร็็งหูู คอ จมููก

กิิจกรรม Wellness talk ในงานกาชาดออนไลน์์
ประจำำ �ปีี 2563 บนแพลตฟอร์์ม www.งานกาชาด.com
หนึ่่�งในกิิจกรรมที่่�จัดั ขึ้้น� หมุุนเวีียนทุุกวัันตลอดการจััดงาน โดยมีี
วิิทยากรผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจิ ากหน่่วยงานต่่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
แวะเวีียนมาให้้สาระความรู้้ท� างวิิชาการในเรื่่อ� งการดููแลสุุขภาพ
สนองโอฐฉบัับนี้้�นำำ�หััวข้้อ... มะเร็็งหูู คอ จมููก โดยวิิทยากร
3 ท่่าน ได้้แก่่ อาจารย์์ นายแพทย์์วรวรรธน์์ ระหว่่างบ้้าน
อาจารย์์ ประจำำ �ฝ่่ายโสต ศอ นาสิิก ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
แพทย์์หญิิงดนิิตา กานต์์นฤนิิมิติ อาจารย์์ประจำำ�สาขารัังสีีรัักษา
และมะเร็็งวิิทยา ฝ่่ายรัังสีีวิิทยา และรองศาสตราจารย์์ ดร.

มะเร็็งคอหอยส่่วนบน บริิเวณหลัังโพรงจมููกเป็็นส่่วนที่่�ตรวจ
และเข้้าถึึงได้้ยาก ผู้้�ป่่วยมัักมีีอาการมีีก้้อนที่่�คอ หููอื้้�อ มีีเสมหะ
หรืือน้ำำ��ลายปนเลืือด มีีเลืือดกำำ�เดาไหล อาการของมะเร็็งกล่่อง
เสีียง กล่่องเสีียงมีีหน้้าที่่�ในการเปล่่งเสีียงและเป็็นทางเปิิดของ
ลมหายใจส่่วนบน ถ้้าเกิิดมะเร็็งในตำำ�แหน่่งของกล่่องเสีียง
จะทำำ�ให้้มีีเสีียงแหบ อาจมีีปััญหาเรื่่อ� งการหายใจที่่�ผิดิ ปกติิ ต่อ่ ม
น้ำำ��เหลืืองที่่�คอโตขึ้้�น กลืืนลำำ�บาก ซึ่่�งเป็็นอัันตรายมากต้้องรีีบ
มาพบแพทย์์ อาการของมะเร็็งคอหอย เป็็นได้้ทั้้�งคอหอยส่่วน
กลางและส่่วนล่่าง คอหอยมีีหน้้าที่่�ในการกลืืนและมีีหน้้าที่่�
ในการหายใจ ถ้้าเกิิดมะเร็็งบริิเวณนี้้�จะมีีปััญหาเรื่่�องการกลืืน
แพทย์์หญิิงชนิิดา วิินะยานุุวัติั คุิ ณ
ุ อาจารย์์ประจำำ�สาขาอายุุรศาสตร์์ ลำำ�บาก หายใจลำำ�บาก ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีความเสี่่�ยง เช่่น สููบบุุหรี่่�จััด
มะเร็็งวิิทยา ฝ่่ายอายุุรศาสตร์์ จากโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ ดื่่�มสุุราปริิมาณมากและเป็็นเวลานาน รวมถึึงผู้้�สููงอายุุ ควรรีีบ
สภากาชาดไทย ที่่�มาให้้ความรู้้�กันั แบบครบวงจรในงานกาชาด มาพบแพทย์์
ออนไลน์์ครั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้คุุณผู้้�อ่่านได้้ระมััดระวััง สัังเกตอาการ
และรีีบเข้้ารัับการรัักษาหากตรวจพบโรคนี้้�กัันตั้้�งแต่่เนิ่่�น ๆ
มะเร็็งหูู คอ จมููก คืืออะไร มีีความสำำ�คััญอย่่างไร ?

มะเร็็งหูู คอ จมููก คืือ ก้้อนเนื้้�อหรืือเนื้้�องอกที่่�อาจจะ
เกิิดในบริิเวณดัังกล่่าว  และยัังสามารถเกิิดได้้ทุุก ๆ อวััยวะ
ของบริิเวณศีีรษะและลำำ�คอ ในบางครั้้ง� เราอาจได้้ยินิ ชื่่อ� เรีียกว่่า
มะเร็็งศีีรษะและลำำ�คอ ที่่�พบบ่่อย ได้้แก่่ มะร็็งช่่องปาก มะเร็็ง
หลัังโพรงจมููก และมะเร็็งกล่่องเสีียง การเกิิดมะเร็็งบริิเวณนี้้มั� กั
จะทำำ�ให้้ผู้�ป่้ ว่ ยมีีการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่ค่� อ่ นข้้างยากลำำ�บาก เนื่่อ� งจาก
อวััยวะเหล่่านี้้สั� มั พัันธ์์เกี่่ย� วกัับการรัับประทานอาหาร การกลืืน
การเปล่่งเสีียง การหายใจ เพราะฉะนั้้�นการหลีีกเลี่่ย� งปััจจััยเสี่่ย� ง
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดโรคจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ได้้แก่่ การสููบบุุหรี่่�
ดื่่�มสุุรา การเคี้้�ยวหมาก หรืือการติิดเชื้้�อไวรััสบางชนิิด
แล้้วจะทราบได้้อย่่างไรว่่ามีีอาการของมะเร็็งหูู คอ จมููก ?

มะเร็็งหูู คอ จมููก มีีหลายประเภท อาการจะขึ้้�นอยู่่�กัับ
ตำำ�แหน่่งของมะเร็็ง อาการที่่�ผู้้�ป่่วยมาพบแพทย์์บ่่อยที่่�สุุด คืือ
อาการของมะเร็็งช่่องปาก จะพบก้้อนหรืือแผลในช่่องปาก โดย
แผลจะไม่่หายเอง และเป็็นมากขึ้้�นเรื่่�อย  ๆ ผู้้�ป่่วยจะมีีอาการ
เจ็็บ รัับประทานอาหารลำำ�บาก อาจมาพบแพทย์์ด้้วยอาการ
ต่่อมน้ำำ��เหลืืองที่่�คอโตขึ้้�น อาการของมะเร็็งหลัังโพรงจมููก หรืือ

วิิธีีตรวจมะเร็็งหูู คอ จมููก ?

นอกจากแพทย์์ จ ะซัั ก ประวัั ติิ แ ละตรวจร่่ า งกายโดย
ละเอีียด โดยเฉพาะบริิเวณหลัังโพรงจมููก ช่่องหูู ไซนััส คอหอย
หรืือกล่่องเสีียง จะมีีการส่่องกล้้อง หากพบตำำ�แหน่่งที่่�สงสััยว่่า
เป็็นมะเร็็งจะทำำ�การตััดชิ้้�นเนื้้�อส่่งตรวจ 
ผู้ป่วยรับประทานอาหารไม่ได้ น�้ำหนักลด การหายใจติดขัด
การรักษาในขั้นตอนต่อไปควรเตรียมความพร้อมอย่างไร ?

หลัังจากวิินิิจฉััยแล้้วว่่าเป็็นมะเร็็ง ลำำ�ดัับต่่อไปเป็็นการ
เตรีียมความพร้้อมก่่อนการรัักษา แพทย์์จะทำำ�การประเมิิน
สภาพทั่่�วไปของผู้้�ป่่วยว่่าสามารถจะรัับการรัักษาได้้แค่่ไหน
ประเมิินภาวะโภชนาการว่่ามีีภาวะทุุพโภชนาการหรืือไม่่ ถ้้ามีี
ก้้อนเนื้้�อขััดขวางทางเดิินอาหาร กลืืนแล้้วมีีอาการเจ็็บ น้ำำ�� หนััก
ลดมาก อาจใส่่สายยางทางจมููกหรืือกระเพาะอาหาร เพื่่�อเพิ่่�ม
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โภชนาการให้้แก่่ผู้�ป่้ ว่ ย เพราะหากขาดโภชนการอาจมีีผลข้้างเคีียง
ในการรัักษาได้้ จึึงต้้องมีีการเตรีียมความพร้้อมในการรัักษา
ในขั้้�นต่่อไปโดยให้้ผู้้�ป่่วยแข็็งแรงมากขึ้้�นก่่อน นอกจากนี้้� ยัังมีี
การประเมิินทางเดิินหายใจด้้วย เนื่่�องจากหากก้้อนโตมากขึ้้�น
จนไปขััดขวางทางเดิินหายใจ อาจทำำ�ให้้หายใจติิดขััด จนถึึงขั้้�น
เสีียชีีวิิตได้้ ถ้า้ ผู้้�ป่ว่ ยมีีความสุ่่�มเสี่่ย� งอาจมีีการเจาะคอ หรืือการ
ใส่่ท่่อหลอดลมเพื่่�อป้้องกัันไว้้ก่่อน และหลัังจากที่่�ทำำ�การรัักษา
แล้้ว ถ้า้ ก้้อนมีีขนาดเล็็กลง ผู้้�ป่ว่ ยรัับประทานอาหารและหายใจ
ได้้เป็็นปกติิก็็จะนำำ�ท่่อหลอดลมออก

การรัักษาโรคมะเร็็งหูู คอ จมููก ?

การรัักษามะเร็็งในระยะแรกเริ่่�ม สามารถทำำ�การรัักษา
ด้้วยการผ่่าตััดหรืือการฉายแสงอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับ
ตำำ�แหน่่งที่่�เกิิดมะร็็ง แต่่ถ้า้ มะเร็็งลุุกลามมากขึ้้น� อาจต้้องรัักษา
ร่่วมกัันทั้้�งสามวิิธีี 

การผ่าตัด มักจะเป็นการผ่าตัดน�ำมะเร็งออกจากบริเวณ
ที่เป็น โดยเฉพาะในช่องปาก เช่น การผ่าตัดต่อมน�้ำเหลืองที่คอ
ผ่าตัดลิ้นออกบางส่วน ซึ่งอาจท�ำให้การกลืน การพูด มีปัญหา
บ้าง ส�ำหรับเทคโนโลยีที่ช่วยในการผ่าตัดในปัจจุบันเป็นการ
ผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ มีแพทย์เป็นผู้บังคับหุ่นยนต์ ท�ำให้ช่วย
ลดผลกระทบจากการผ่าตัด
การฉายแสงหรืือฉายรัังสีี มักั จะใช้้รักั ษามะเร็็งหลัังโพรง
จมููก ซึ่่�งค่่อนข้้างตอบสนองได้้ดีี  เพราะการผ่่าตััดเข้้าถึึงได้้ยาก
การฉายรัังสีีอาจจะใช้้เป็็นการรัักษาเสริิมภายหลัังการผ่่าตััด
เพื่่อ� ป้้องกัันการกลัับมาเป็็นซ้ำำ��ได้้ และอีีกกรณีีคืือเป็็นการรัักษา
แบบประคัับคองสำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีีการแพร่่กระจายของโรค ช่่วย
รัักษาอาการปวด เลืือดออก หรืือป้้องกัันการอุุดกั้้น� ของทางเดิิน
อาหารหรืือทางเดิินหายใจ ก่่อนเริ่่�มต้้นฉายรัังสีี ผู้้�ป่่วยจะได้้รัับ
การจำำ�ลองการฉายรัังสีีด้้วยเครื่่�องเอ็็กซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อ
คำำ�นวนปริิมาณรัังสีีที่่�ใช้้ในผู้้�ป่่วยแต่่ละรายให้้ตรงจุุดมากที่่�สุุด
ลดปริิมาณรัังสีีที่่�จะไปรบกวนอวััยวะข้้างเคีียง ซึ่่�งจะใช้้เวลา
ประมาณ 1-2 สััปดาห์์ ในวัันที่่�ฉายรัังสีีเพื่่�อทำำ�การรัักษาผู้้�ป่่วย
จะมีีการเอ็็ ก ซเรย์์ อีี กครั้้� ง เพื่่� อ ตรวจสอบตำำ � แหน่่ ง ก่่ อ นที่่�
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จะเริ่่ม� ฉายรัังสีีจริิง โดยใช้้เทคนิิครัังสีีแบบปรัับความเข้้ม มีีการ
ทำำ�งานแบบเปิิด-ปิิดเพื่่�อกำำ�บัังรัังสีี และโฟกััสลำำ�รัังสีีไปยัังก้้อน
มะเร็็ง การฉายรัังสีีจะใช้้เวลาประมาณ 6-7 สััปดาห์์ นอกเหนืือ
จากเทคนิิคปรัับความเข้้มรัังสีีที่่�เป็็นเทคนิิคที่่�ได้้รัับการยอมรัับ
และช่่วยลดผลข้้างเคีียงในการรัักษาได้้เป็็นอย่่างดีี ปััจจุุบััน
มีีเครื่่�องมืือที่่�ช่่วยเพิ่่�มความแม่่นยำำ�  เช่่น ระบบภาพนำำ�วิิถีี ซึ่่�ง
พััฒนาให้้มีีคุณ
ุ ภาพมากขึ้้น�  ทำำ�ให้้ตรวจสอบตำำ�แหน่่งได้้แม่่นยำำ�
มากขึ้้น� อนาคตอัันใกล้้จะมีีเครื่่อ� งฉายรัังสีีอนุุภาคโปรตอน ที่่�ได้้
ทำำ�การติิดตั้้�งเครื่่�องเรีียบร้้อยแล้้ว และจะให้้บริิการผู้้�ป่่วยได้้ใน
กลางปีี 2564 เป็็นเครื่่อ� งแรกในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ทำำ�ให้้เพิ่่�มโอกาสในการรัักษาโรคมะเร็็งอย่่างมากเนื่่�องจาก
รัังสีีโปรตอนมีีคุุณสมบััติพิิ เิ ศษคืือ รัังสีีทั่่�วไปมีีทางเข้้าแล้้วต้อ้ งมีี
ทางออกโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์ในการควบคุุม แต่่รังั สีีโปรตอนเมื่่อ�
เข้้าไปในร่่างกายจะไปหยุุดในตำำ�แหน่่งที่่�ต้้องการโดยไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องมีีทางออกของรัังสีี ทำำ�ให้้ลดผลข้้างเคีียงต่่ออวััยวะข้้างเคีียง
ลงเป็็นอย่่างมาก เป็็นประโยชน์์ในกลุ่่�มที่่�ต้้องใช้้รัังสีีในปริิมาณ
สููง หรืือในกลุ่่�มผู้้�ป่ว่ ยเด็็ก ผู้้�ป่ว่ ยที่่�ต้อ้ งฉายแสงซ้ำำ��ในบริิเวณเดิิม ๆ
การใช้้ยารัักษา ไม่่ได้้มีีแค่่การให้้ยาเคมีีบำำ�บัดั  ยัังมีีในส่่วน
ของยาที่่�ออกฤทธิ์์�เฉพาะที่่� ยากระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันบำำ�บััด ซึ่่�งการ
ผ่่าตััดหรืือฉายรัังสีีอย่่างเดีียวไม่่ทำำ�ให้้โรคหายขาด จึึงต้้อง     
ใช้้ยาเข้้ามาร่่วมด้้วยเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและโอกาสในการ
หายขาด การพััฒนาในเรื่่อ� งของยาเคมีีบำำ�บัดั ในการรัักษามีีการ
พััฒนาอย่่างมาก บางสููตรไม่่ทำำ�ให้้ผมร่่วง การคลื่่�นไส้้อาเจีียน
มีีน้้อย ทำำ�ให้้การทำำ�เคมีีบำำ�บััดไม่่น่่ากลััวเหมืือนสมััยอดีีต 
และวิิทยากรทั้้�ง 3 ท่่าน ยัังทิ้้�งท้้ายในเรื่่�องของการ
รัักษาโรคมะเร็็ง จะได้้ผลดีีก็็ต่่อเมื่่�อผู้้�ป่่วยมาตรวจตั้้�งแต่่
ระยะแรก ลดโอกาสในการที่่�โรคจะแพร่่กระจาย รวมถึึงการ
ป้้องกัันโรคมะเร็็งด้้วยการลด ละ เลิิกปััจจััยเสี่่�ยงต่่าง ๆ ที่่�ได้้
กล่่าวมา
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มาเสริิม
ภููมิิคุ้้�มกััน

!!!

ต้้านไวรััสกัันเถอะ

ปััญหาโรคระบาดอย่่างเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้เราต่่างใช้้ชีีวิิตกัันอย่่างระมััดระวัังมากขึ้้�น

บุุคลากรทางการแพทย์์ทำำ�งานอย่่างหนััก มีีการทดลองวััคซีีนต่่าง ๆ ที่่�จะต้้องใช้้เวลาเพื่่�อไม่่ให้้เกิิด         
ผลข้้างเคีียง หรืือเกิิดน้้อยที่่�สุุด และในระหว่่างนี้้�เราทุุกคนควรให้้ความร่่วมมืือกัับมาตรการป้้องกัันโรค
ทำำ�ให้้ร่่างกายแข็็งแรงเพื่่�อสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�จะเป็็นเกราะป้้องกัันเราจากเชื้้�อโรค
เราเสี่่�ยงโควิิด-19 แค่่ไหน ?
ความเสี่่ย� งสููง - ผู้้�ที่่เ� รีียน ทำำ�งาน หรืืออาศััยอยู่่�ในสถานที่่�
เดีียวกัันกัับผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� อยู่่�ในสถานที่่�ปิดิ ไม่่มีีอากาศถ่่ายเท พููดคุุยกััน
ในระยะ 1 เมตร นาน 5 นาทีี หรืือถููกไอ จาม รด จากผู้้�ป่่วย
โควิิด-19 ผู้้�ที่่มีี� ความเสี่่ย� งสููงควรกัักตััว 14 วััน และไปพบแพทย์์
เพื่่�อตรวจหาเชื้้�อในวัันที่่� 5 หลัังจากที่่�สััมผััสผู้้�ป่่วยครั้้�งแรก
ความเสี่่�ยงต่ำำ�� – ผู้้�ที่่�ทำ�กิ
ำ ิจกรรมร่่วมกัับผู้้�ป่่วยโควิิด-19
แต่่ไม่่เข้้าเกณฑ์์ความเสี่่�ยงสููง ควรสัังเกตอาการ 14 วััน ไม่่ต้้อง
กัักตััว และหลีีกเลี่่�ยงสถานที่่�แออััด
ลัักษณะของผู้้�ป่่วยโควิิด-19 ระลอกใหม่่ แบบไม่่มีี
อาการ
• เชื้้�อไวรััสแบ่่งตััวได้้ดีีในจมููกและระบบทางเดิินหายใจ
• พบเชื้้�อไวรััสจำำ�นวนมากได้้ในโพรงจมููก
• ปริิมาณเชื้้�อที่่�ตรวจพบในผู้้�ป่่วยมีีมากกว่่าผู้้�ป่่วยระลอกแรก
• แพร่่กระจายเชื้้�อเป็็นวงกว้้างผ่่านการไอและจาม
• สามารถแพร่่เชื้้�อได้้ง่่ายกว่่าผู้้�ป่่วยมีีอาการ

หากต้้องไปตลาดสด ควรปฏิิบััติิตนอย่่างไร ?
ตลาดสดเป็็นบริิเวณพื้้�นที่่�ที่่�มีีความชื้้�นสููง มีีคนจำำ�นวน
มากและค่่ อ นข้้ า งแออัั ด อาจทำำ � ให้้ เชื้้� อ ไวรัั ส อยู่่�ได้้ น าน
โดยเฉพาะอาหารสดที่่�มีีการแช่่น้ำำ��แข็็ง เพื่่อ� ให้้อาหารอยู่่�ได้้นาน
มากขึ้้น� อาจมีีการปนเปื้้อ� นของสารคััดหลั่่ง�  ซึ่่�งไวรััสจะอยู่่�ได้้นาน
หลายวััน ดัังนั้้�นหากผู้้�ที่่เ� ลืือกซื้้อ� ดมกลิ่่น� หรืือจัับอาหารสดแล้้ว
สััมผััสเยื่่อ� บุุผ่า่ นทางจมููก ปาก และตา ก็็มีีโอกาสเสี่่ย� งติิดเชื้้อ� ได้้
การรัับประทานอาหารทะเลเสี่่�ยงติิดโควิิด-19 หรืือไม่่ ?

อาหารทะเลสามารถรัับประทานได้้ ไม่่ติิดโควิิด-19 แต่่
ต้้องปรุุงสุุก เนื่่�องจากอุุณหภููมิิสามารถฆ่่าเชื้้�อได้้ เช่่น อุุณหภููมิิ
100 องศาเซลเซีียส ใช้้เวลา 1 นาทีี อุุณหภููมิิ 60 องศาเซลเซีียส 
ใช้้เวลา 30 นาทีี  เชื้้�อจึึงตาย หากเป็็นอาหารแช่่แข็็งควรล้้าง
ทำำ�ความสะอาดบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และสวมถุุงมืือเมื่่อ� ประกอบอาหาร

ผู้้�ป่่วยโควิิด-19 อาจมีีอาการเรื้้�อรััง โอกาสเกิิดโรค        
โควิิด-19 เรื้้�อรััง พบได้้ประมาณร้้อยละ 30-40 ของผู้้�ป่่วย      
โควิิด-19 แม้้จะได้้รับั การดููแลรัักษาจนหายแล้้ว แต่่จะมีีอาการ
การป้้องกัันผู้้�ป่ว่ ยโควิิด-19 ระลอกใหม่่ แบบไม่่มีอี าการ คงค้้างได้้หลายสััปดาห์์ไปจนถึึงหลายเดืือน อาการของโรค          
ผู้้�ที่่�เดิินทางไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงควรกัักตััว  14 วััน และเดิินทางมา โควิิด-19 เรื้้�อรััง ได้้แก่่
ตรวจหาเชื้้�อทัันทีีหากทราบว่่าเป็็นผู้้�มีีความเสี่่�ยงสููง แม้้มีีหรืือ
ไม่่มีีอาการก็็ตาม รวมถึึงไม่่ปกปิิดข้้อมููลการเดิินทางและประวััติิ
ความเสี่่�ยงต่่อบุุคลากรทางการแพทย์์
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อาหารเสริิ ม ภูู มิิ คุ้้� มกัั น การมีีภาวะโภชนาการที่่� ดีี           
ได้้รัับจากอาหารหลััก ทั้้�งโปรตีีน คาร์์โบไฮเดรต  ไขมััน และ
สารอาหารรอง คืือ วิิตามิินและแร่่ธาตุุต่่าง ๆ รวมทั้้�งการดื่่�ม
น้ำำ� �สะอาดที่่� เพีียงพอต่่ อร่่ างกายในแต่่ละวัั น เพื่่� อให้้ ระบบ
ภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในการป้้องกััน
เชื้้�อโรค สารพิิษ และสิ่่�งแปลกปลอมที่่�เป็็นอัันตรายต่่อร่่างกาย
ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งแนวทางที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยงหรืือความรุุนแรง
ต่่าง ๆ ของโรค ทำำ�ได้้ไม่่ยากเพีียงแค่่ใส่่ใจมากขึ้้�นในการเลืือก
รัับประทานอาหาร
สารอาหารที่่�มีีบทบาทในการเสริิมสร้้างภููมิิต้้านทาน    
ขณะนี้้�หลายประเทศทั่่�วโลกเริ่่�มมีีแนวคิิดในการจััดตั้้�ง
คลิินิิกหรืือแผนกดููแลรัักษาผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการคงค้้างมากขึ้้�น ซึ่่�ง สิ่่ง� แรกที่่�นึกึ ถึึง คืือ วิิตามิินซีี ช่่วยในการทำำ�งานของเม็็ดเลืือดขาว
และช่่วยในกระบวนการทำำ�ลายเชื้้�อโรค แหล่่งของวิิตามิินซีี    
คาดการณ์์ว่่าอาจมีีผู้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบหลายล้้านคน
• ไอ
• หายใจลำำ�บาก
• อ่่อนเพลีีย
• เจ็็บหน้้าอก
• อาการผิิดปกติิจากระบบหััวใจและหลอดเลืือด
   เช่่น ลิ่่�มเลืือดอุุดตััน กล้้ามเนื้้�อหััวใจอัักเสบ
• อาการผิิดปกติิจากระบบประสาท เช่่น ปวดศีีรษะ
   มีีปััญหาเรื่่�องความทรงจำำ� ซึึมเศร้้า ชััก

ผู้้ �ป่่วยโควิิ ด-19 ที่่� หายดีีแล้้ ว แพร่่เชื้้�อให้้คนอื่่�นต่่อได้้ อยู่่�ในผัักและผลไม้้ ที่่�พบในปริิมาณมาก เช่่น ฝรั่่�ง ผัักคะน้้า
วิิตามิินเอ ช่่วยส่่งเสริิมการทำำ�งานของระบบภููมิิคุ้้�มกััน แหล่่ง
หรืือไม่่ ?

การแพร่่เชื้้อ� ของโรคจะสููงสุุดในช่่วง 10 วัันแรก หลัังจาก
ติิดเชื้้อ� หรืือมีีอาการ โดยแพทย์์จะให้้ผู้�ป่้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาล
ได้้ก็็ต่่อเมื่่�อครบระยะเวลาอย่่างน้้อย 10 วััน หลัังจากมีีอาการ
ร่่วมกัับไม่่มีีอาการผิิดปกติิ ดัังนั้้�นโอกาสที่่�จะกลัับไปแพร่่เชื้้�อ
ให้้คนในบ้้าน ครอบครััว หรืือชุุมชนจึึงน้้อยมาก ผู้้�ป่ว่ ยโควิิด-19
ที่่�หายดีีแล้้วและอาการปกติิ ไม่่จำำ�เป็็นต้้องตรวจหาเชื้้�อซ้ำำ��
เพราะการตรวจหาเชื้้อ� ซ้ำำ��อาจจะยัังตรวจพบสารพัันธุุกรรมของ
เชื้้�อไวรััส แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่าจะสามารถแพร่่เชื้้�อต่่อได้้
ผู้้�ป่ว่ ยที่่�อาการดีีขึ้้�น ไม่่มีีไข้้ ไอ จาม น้ำำ��มููก และครบระยะ
เวลาอย่่างน้้อย 10 วััน หลัังจากติิดเชื้้อ� หรืือมีีอาการ จากข้้อมููล
ปััจจุุบัันเชื่่�อว่่าไม่่เสี่่�ยงต่่อการแพร่่เชื้้�อ ผู้้�ป่่วยที่่�พ้้นระยะการ
แพร่่เชื้้อ� แล้้วสามารถดำำ�รงชีีวิิตได้้ตามปกติิ โดยปฏิิบัติั ติ นด้้วยการ
ป้้องกัันการติิดเชื้้อ� ได้้แก่่ สวมหน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้า
เมื่่อ� ต้้องอยู่่�ร่ว่ มกัับผู้้�อื่น่�  ล้้างมืือด้้วยสบู่่�และน้ำำ�� หรืือแอลกอฮอล์์
เจล หลีีกเลี่่�ยงการใช้้มืือสััมผััสใบหน้้า ตา จมููก ปาก และการ
เว้้นระยะห่่างทางสัังคม
หากมีีอาการป่่วยเกิิดขึ้้น� ใหม่่ หรืืออาการเดิิมมากขึ้้น� เช่่น
ไข้้สููง ไอมาก เหนื่่� อย แน่่นหน้้าอก หอบ หายใจไม่่ สะดวก
ให้้รีีบติิดต่่อสถานพยาบาล  โดยสวมหน้้ากากอนามััยระหว่่าง
การเดิินทาง และไม่่ควรใช้้รถสาธารณะ

อาหารที่่�ร่่างกายสามารถดููดซึึมและใช้้ประโยชน์์ได้้ดีี  เช่่น นม  
ไข่่แดง ผัักใบเขีียวเข้้ม ผัักและผลไม้้สีีเหลืืองและส้้ม สัังกะสีี ช่ว่ ย
ในการเจริิญเติิบโตและเกี่่ย� วข้้องกัับระบบภููมิิคุ้้�มกััน แหล่่งอาหาร
ที่่� ดีีที่่� ร่ ่ า งกายดููดซึึ ม เพื่่� อ นำำ � ไปใช้้ ป ระโยชน์์ เช่่ น เนื้้� อ สัั ตว์ ์
หอยนางรม โปรตีีน ช่่วยสร้้างเซลล์์ภููมิคุ้้�ิ มกัันและสารภููมิิคุ้้�มกััน
ต่่าง ๆ โปรตีีนที่่�มีีคุณ
ุ ภาพดีี มีีกรดอะมิิโนจำำ�เป็็นที่่�ครบถ้้วน สามารถ 
ได้้รับั จากเนื้้�อสััตว์์ ไข่่ นม ถั่่�ว และจุุลินิ ทรีีย์สุ์ ขุ ภาพ (โพรไบโอ
ติิกส์์) และอาหารสำำ�หรัับจุุลิินทรีีย์์สุุขภาพ (พรีีไบโอติิกส์์)
ช่่วยส่่งเสริิมระบบภููมิิคุ้้�มกัันภายในร่่างกาย โดยแหล่่งอาหารที่่�ดีี
ที่่�มีีจุลิุ นิ ทรีีย์์สุขุ ภาพ ได้้แก่่ โยเกิิร์ต์ และนมเปรี้้ย� ว ที่่�ระบุุว่า่ มีีการ
เติิมโพรไบโอติิกส์์ มีีน้ำำ��ตาลต่ำำ� สำ
� ำ�หรัับอาหารสำำ�หรัับจุุลิินทรีีย์์
สุุขภาพส่่วนใหญ่่อยู่่�ในแหล่่งอาหารที่่�มีีใยอาหารสููง เช่่น ธััญพืืช
กล้้วย หอมใหญ่่ กระเทีียม ที่่�สำำ�คััญคืืออาหารที่่�รัับประทาน
รวมทั้้�งภาชนะที่่�ใช้้ต้้องสะอาด ล้้างมืือก่่อนรัับประทานอาหาร
ทุุกครั้้ง�  ร่่วมกัับการออกกำำ�ลังั กายและพัักผ่่อนให้้เพีียงพอ เพื่่อ�
ให้้ร่่างกายแข็็งแรงพร้้อมรัับกัับโรคภััยต่่าง ๆ ที่่�เรามองไม่่เห็็น
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การออกก�ำลังกายทบี่ า้ นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
จะทำำ� อย่่ า งไรเมื่่� อ ไม่่ ส ามารถออกกำำ�ลัั ง กาย หรืือทำำ�กิิ จ กรรมต่่ า ง ๆ ในที่่� ส าธารณะได้้ ส ะดวก ดัั ง นั้้� น การ                     
ออกกำำ�ลัังกายที่่�บ้้านจึึงเป็็นทางเลืือกที่่�ดีี ออกกำำ�ลัังกายที่่�บ้้านให้้มีีประสิิทธิิภาพ มีีดัังนี้้�
1. ออกก�ำลังกายให้ครอบคลุมทั้งคาร์ดิโอและเวทเทรนนิ่ง
2. ไม่ควรออกก�ำลังกายอย่างหักโหม เนื่องจากอาจท�ำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท�ำงานลดลงได้
3. หากไม่มอี ปุ กรณ์ในการเวทเทรนนิง่ เหมือนที่ฟิตเนส อาจเลือกใช้อปุ กรณ์ เช่น ยางยดื ออกก�ำลังกาย ขวดน�้ำ หรือ
Body Weight Exercise โดยใช้ร่างกายของตัวเอง
4. ควร Warm Up และ Cool Down ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
5. ลดความน่่าเบื่่�อในการออกกำำ�ลัังกายโดยการสลัับความหนัักเบาของการออกกำำ�ลัังกาย หรืือใช้้แอปพลิิเคชััน        
ที่่�ช่ว่ ยให้้การออกกำำ�ลังั กายสนุุกยิ่่ง� ขึ้้น� โดยผสมผสานกัับเกม มีีการเก็็บคะแนน สามารถแชร์์ลง Social Media และแข่่งขััน
กัับเพื่่�อนผ่่านทางช่่องทางออนไลน์์ได้้
สมาคมโรคหััวใจแห่่งอเมริิกา (American Heart Association) แนะนำำ�ให้้ออกกำำ�ลัังกายอย่่างน้้อย 150 นาทีี     
ต่่อสััปดาห์์ หรืือวัันละ 30 นาทีี 5 วัันต่่อสััปดาห์์ เพื่่�อให้้หััวใจและหลอดเลืือดแข็็งแรง ป้้องกัันโรคหััวใจขาดเลืือด ด้้วยการ
ออกกำำ�ลัังกายที่่�ไม่่หนัักมาก อััตราการเต้้นของหััวใจอยู่่�ที่่�ประมาณโซน 2 (หััวใจเต้้นในอััตรา 60–70% ของ maximum
heart rate) ถึึงโซน 3 (หััวใจเต้้นในอััตรา 70 – 80% ของ maximum heart rate) หรืือสามารถพููดเป็็นประโยคสั้้�น ๆ
ได้้ นอกจากการออกกำำ�ลัังแบบคาร์์ดิิโอแล้้ว ควรเล่่นเวทเสริิมกล้้ามเนื้้�อ 2 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์
วิิธีีการคำำ�นวณอััตราการเต้้นของหััวใจสููงสุุด (Maximum Heart Rate) คำำ�นวณได้้จาก (220 – อายุุของผู้้�ฝึึก)
ตััวอย่่าง ผู้้�ฝึึกอายุุ 20 ปีี ต้้องการออกกาลัังกาย 60–70% ของอััตราการเต้้นของหััวใจสููงสุุด อััตราการเต้้นของ
หััวใจต้้องไม่่น้้อยกว่่า (220 – 20) x 60% = 120 ครั้้�ง/นาทีี อััตราการเต้้นของหััวใจต้้องไม่่เกิิน
(220 – 20) x 70% = 140 ครั้้�ง/นาทีี

การออกกำำ�ลังั กายทำำ�ให้้ระบบภููมิิคุ้้�มกัันโรคในร่่างกายทำำ�งานดีีได้้ เนื่่อ� งจากทำำ�ให้้ระบบภููมิิคุ้้�มกัันถููกกระตุ้้�น หััวใจจะ   
แข็็งแรงขึ้้น�  ส่่งผลให้้การหมุุนเวีียนโลหิิตในร่่างกายดีีขึ้้�น ปอดทำำ�หน้้าที่่�ลำ�ำ เลีียงออกซิิเจนไปตามส่่วนต่่าง ๆ ในร่่างกายได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้น� ระบบภููมิิคุ้้�มกัันในร่่างกายมีีหน้้าที่่�ต่อ่ สู้้�กับั เชื้้อ� โรคต่่าง ๆ การออกกำำ�ลังั กายจะเพิ่่�มการหมุุนเวีียนของ
เลืือดโดยรวม ทำำ�ให้้เซลล์์เม็็ดเลืือดขาวถููกหมุุนเวีียนไปยัังเซลล์์ทั้้�งร่่างกาย และทำำ�ให้้เซลล์์เม็็ดเลืือดขาวมีีความสามารถ
ในการจััดการกัับสิ่่�งแปลกปลอมได้้มากขึ้้�น เมื่่�อออกกำำ�ลัังกายอย่่างสม่ำำ��เสมอนอกจากจะช่่วยกระตุ้้�นภููมิิคุ้้�มกัันในร่่างกาย
แล้้ว ยังั ส่่งผลให้้นอนหลัับง่่าย ตื่่น� มาสดชื่่น�  สมองปลอดโปร่่ง ลดความเครีียดสะสม ลดความเสี่่ย� งต่่อโรคต่่าง ๆ ในระยะยาว
ที่่�มา โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ และสำำ�นัักโภชนาการ กรมอนามััย กระทรวงสาธารณสุุข 
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ฟ้้าทะลายโจรได้้รัับการบรรจุุในบััญชีียาหลััก
แห่่งชาติิ ในปีี 2542 ด้้วยข้้อบ่่งใช้้บรรเทาอาการ
เจ็็บคอ บรรเทาอาการของโรคหวััด ฟ้้าทะลายโจร      
เป็็นหนึ่่ง� ในรายการยาจากสมุุนไพรที่่อ� งค์์การอนามััยโลก
แนะนำำ� ให้้ใช้้ป้้ อ งกัั น และรัั ก ษาการติิ ด เชื้้� อ ทางเดิิ น
หายใจส่่วนบน หลอดลมอัักเสบ ทอนซิิลอัักเสบ และ
มีีผลเพิ่่�มการทำำ�งานของเซลล์์ภููมิคุ้้ิ ม� กัันหลายชนิิดใน
ร่่างกาย แต่่มีีข้้อห้้ามใช้้ ในผู้้�ป่่วยที่่�มีีการทำำ�งานของ
ตัับและไตไม่่ดีี ผู้้�ป่่วยที่่�ใช้้ยาวาร์์ฟาริิน หญิิงตั้้�งครรภ์์
และให้้นมบุุตร
หลัั ก ฐานการใช้้ ฟ้้ า ทะลายโจรกัั บ การติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส
โคโรนา 2019 หรืือโควิิด-19 โรงพยาบาลเจ้้าพระยาอภััย
ภููเบศร ซึ่่�งมีีภารกิิจในด้้านสมุุนไพรและการแพทย์์แผนไทย
ได้้ค้น้ คว้้าข้้อมููลเพื่่อ� สนัับสนุุนการใช้้และวิิจัยั สมุุนไพรในภาวะ
ที่่�มีีการระบาดของโควิิด-19 พบว่่าฟ้้าทะลายโจรเป็็นสมุุนไพร
ที่่�น่่าจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการป้้องกัันและรัักษาโรคโควิิด-19
เพราะก่่อนหน้้านี้้มีีสิ
� ทิ ธิิบัตั รการป้้องกัันและรัักษาการติิดเชื้้อ�
ไวรััสซาร์์ส ซึ่่�งเป็็นไวรััสตระกููลโคโรนาเช่่นเดีียวกัับโควิิด-19
ได้้มีีการศึึกษาที่่�หลากหลายถึึงฤทธิ์์�การต้้านเชื้้�อและบรรเทา
อาการของโควิิด-19 อาทิิ
งานวิิจัยั เมื่่อ� วัันที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ 2563 พบว่่าทีีมวิิจัยั จีีน
ได้้คััดสมุุนไพรจากคลัังข้้อมููล 1,066 ชนิิด เหลืือสาร 78 ชนิิด
ที่่� มีี ฤทธิ์์� ต้ ้ า นไวรัั สส ายพัั น ธุ์์�ใหม่่ 2019 มาทดสอบด้้ ว ย
เทคนิิคการจัับของโครงสร้้างยากัับเชื้้อ� (molecular docking)
ในบรรดายาที่่�นำ�ำ มาทดสอบพบว่่าสารสำำ�คัญั ที่่�พบในฟ้้าทะลายโจร
คืือ “สารแอนโดรกราโฟไลด์์และอนุุพัันธ์์” มีีบทบาทใน
การเข้้าจัับกัับเชื้้�อในหลายตำำ�แหน่่ง โดยเป็็นตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ
ในการยัับยั้้�งการเข้้าเซลล์์ของไวรััส และยัับยั้้�งการแบ่่งตััวของ
เชื้้�อไวรััส
กรมการแพทย์์ แ ผนไทยและการแพทย์์ ท างเลืือก
ร่่วมกัับ กรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ และองค์์การเภสััชกรรม
ศึึกษาในหลอดทดลองโดยทดสอบฤทธิ์์ข� องสารสกััดฟ้้าทลายโจร
และสารแอนโดรกราโฟไลด์์ต่่อการติิดเชื้้�อโควิิดนำำ�มาทดสอบ
ในผู้้ติ� ดิ เชื้้อ� โควิิด-19 มีีอาการอยู่่�ในระยะเวลาไม่่เกิิน 72 ชั่่�วโมง
ที่่�รักั ษาตััวอยู่่�ในสถานที่่�กักั กัันโรคที่่�รัฐั จััดให้้ (state quarantine)

ฟ้้าทะลายโจร
กัับไวรััสโคโรนา

มีีอาการระดัับเล็็กน้้อยถึึงปานกลาง คืือ ไข้้ ไอ ตััวร้อ้ น (ซึ่่ง� ปกติิจะไม่่ได้้มีี
การให้้ยาชนิิดใดอยู่่�แล้้ว) โดยให้้ยาแคปซููลสารสกััดฟ้้าทะลายโจร
ครั้้ง� ละ 60 มิิลลิกิ รััม หรืือ 3 เท่่าของขนาดปกติิ วัันละ 3 ครั้้ง�  จำำ�นวน
6 ราย ผลการศึึกษาเบื้้�องต้้นพบผู้้�ป่ว่ ยทุุกรายมีีอาการดีีขึ้้�นอย่่างมีี
นััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ กรมการแพทย์์แผนไทยและการแพทย์์ทางเลืือก
กำำ�ลัังจััดทำำ�โครงร่่างวิิจััยเพื่่�อศึึกษาประสิิทธิิผลและความปลอดภััย
ในผู้้�ป่่วยโควิิด-19 กลุ่่�มใหญ่่ขึ้้�น
จีีนจััดทำำ�แนวทางมาตรฐานในการวิินิิจฉััยและรัักษาผู้้�ป่่วย
โควิิด-19 ปอดอัักเสบติิดเชื้้อ�  มีีการแนะนำำ�ให้้ใช้้ยาฉีีดกึ่่ง� สัังเคราะห์์
จากสารแอนโดรกราโฟไลด์์ ในผู้้�ป่ว่ ยที่่�ยืืนยัันว่่าติิดเชื้้อ� ระยะกลางถึึง
รุุนแรง ร่่วมกัับยาตำำ�รัับแผนโบราณอื่่�น ๆ
มหาวิิทยาลััยแห่่งชาติิสิิงคโปร์์สาขาสาธารณสุุขศาสตร์์         
ตีีพิิมพ์์แนวทางการรัักษาการติิดเชื้้�อโควิิด และทบทวนรายชื่่�อยา
ที่่�น่่าจะนำำ�มาใช้้รัักษาภาวะปอดเสีียหายเฉีียบพลััน พบว่่าอนุุพัันธ์์
ฟ้้าทะลายโจรชื่่�อ Dehydroandrographolide succinate เป็็น
ยาฉีีดรัักษาปอดอัักเสบจากการติิดเชื้้อ� ไวรััสและการติิดเชื้้อ� ในระบบ
ทางเดิินหายใจส่่วนบน อาจจะนำำ�มาใช้้เยีียวยาภาวะปอดเสีียหาย
จากการติิดเชื้้อ� โควิิดได้้ โดยใช้้แบบพ่่นละออง เพื่่อ� หลีีกเลี่่ย� งอาการ
ไม่่พึึงประสงค์์จากการให้้แบบฉีีดเข้้าเส้้นเลืือด
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การประยุุกต์์ ใช้้ฟ้้าทะลายโจรในโรคโควิิด-19
ฟ้้าทะลายโจรมีีฤทธิ์์ต้� า้ นไวรััสที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดการติิดเชื้้อ� ในระบบ
ทางเดิินหายใจได้้หลายชนิิด เช่่น ไวรััสไข้้หวััดใหญ่่สายพัันธุ์์� A ไวรััส
เริิม ไวรััสตัับอัักเสบชนิิด B และ C โดยมีีกลไกต้้านไวรััสที่่�สำำ�คััญ    
4 กลไก คืือ การป้้องกัันไม่่ให้้ไวรััสเข้้าเซลล์์ ลดการแบ่่งตััวของ
ไวรััส การเพิ่่�มภููมิิคุ้้�มกััน และลดการอัักเสบโดยเฉพาะที่่�ปอด
การทบทวนวรรณกรรมและพิิ จ ารณาจากปัั จ จัั ย ความ
ปลอดภััย ประสิิทธิิผล  ความคุ้้�มค่่า การเข้้าถึึง และความยั่่�งยืืน
ของระบบ พบว่่าฟ้้าทะลายโจรสามารถนำำ�มาใช้้ในการติิดเชื้้�อ
โควิิด-19 ได้้ โดยใช้้ในกรณีีที่่�มีีอาการคล้้ายไข้้หวััด ได้้แก่่ ไข้้ ไอ
อ่่อนเพลีีย ที่่�ยังั ไม่่รุนุ แรง โดยเลืือกฟ้้าทะลายโจรที่่�ได้้มาตรฐานผ่่าน
การตรวจวิิเคราะห์์ปริมิ าณแล็็กโทนรวม ที่่�คำำ�นวณเป็็นแอนโดรกรา
โฟไลด์์ ไม่่น้้ อยกว่่ าร้้ อยละ 6 โดยน้ำำ� �หนััก รัับประทานครั้้�งละ
1.5-3 กรััม วัันละ 3-4 ครั้้�ง เมื่่�อหายแล้้วหยุุดยา
ปััจจุุบัันแม้้จะมีีงานวิิจััยที่่�แสดงถึึงประสิิทธิิผลและความ
ปลอดภััยของฟ้้าทะลายโจรในผู้้�ป่ว่ ยโควิิด-19 ที่่�มีีอาการรุุนแรงน้้อย
ถึึงปานกลางแล้้วก็็ตาม แต่่งานวิิจััยดัังกล่่าวยัังขาดกลุ่่�มควบคุุมที่่�
ทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าอาการที่่�ดีีขึ้้�นนั้้�นเกิิดจากผลของฟ้้าทะลายโจร ไม่่ใช่่
ดีีขึ้้�นด้้วยการรัักษามาตรฐาน นอกจากนั้้�น โควิิด-19 เป็็นโรคอุุบัติั ิ
ใหม่่ที่่�ยัังไม่่ทราบการดำำ�เนิินของโรคที่่�ชััดเจน หากผู้้�ป่่วยมีีอาการ    
คล้้ายหวััดที่่�รุุนแรง เช่่น ปวดเนื้้�อตััวมาก ปวดศีีรษะรุุนแรง ไอ
รุุนแรง ควรพบแพทย์์เพื่่�อตรวจวิินิิจฉััยให้้แน่่ชััดและให้้แพทย์์เป็็น
ผู้้�พิิจารณาสั่่�งใช้้ยา การป้้องกัันที่่�ดีีและเกิิดประสิิทธิิผลที่่�สุุด คืือ
การสวมหน้้ากากผ้้าหรืือหน้้ากากอนามััยเมื่่�อออกไปในที่่�ชุุมชน
ล้้างมืือบ่่อย ๆ รัักษาระยะห่่างระหว่่างบุุคคล รัับประทานอาหาร
ที่่�มีีประโยชน์์ พัักผ่่อนให้้เพีียงพอ และออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ�� เสมอ

Q : ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิดได้จริงหรือ ?
A : จากการศึึกษาพบว่่า ในเซลล์์ที่่�แม้้จะมีีแอนโดรกราโฟไลด์์
จากฟ้้าทะลายโจรแล้้ว ก็ไ็ ม่่สามารถป้้องกัันการเข้้าสู่่�เซลล์์ของ
เชื้้�อไวรััสได้้ นั่่�นแปลว่่าป้้องกัันไม่่ได้้ สิ่่�งที่่�ช่่วยได้้ดีีก็็คืือ การ
เสริิมให้้ภููมิิคุ้้�มกัันให้้แข็็งแรงขึ้้�น อาจผ่่อนหนัักให้้เป็็นเบาได้้
Q : การนำำ�ฟ้้าทะลายโจรไปศึึกษาในผู้้�ป่่วย ?
A : แง่่มุมุ ของการรัักษานั้้�น ในแอนโดรกราโฟไลด์์มีีแนวโน้้มจะ
ทำำ�ให้้เชื้้อ� ไวรััสถููกกำำ�จััดได้้ค่อ่ นข้้างดีี ด้้วยความที่่�มีีฤทธิ์์เ� ป็็นสาร
ต้้านไวรััส และเมื่่อ� ไปเร่่งภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายให้้แข็็งแรงขึ้้น�  ก็็
มีีโอกาสที่่�ไวรััสจะถููกภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกายนั้้�นควบคุุมจััดการ
ได้้ง่า่ ยขึ้้น�  จากการศึึกษาพบว่่าอย่่างน้้อยที่่�สุดุ ในกลุ่่�มที่่�อาการ
เล็็กน้้อย ไม่่รุุนแรง เมื่่�อรัับประทานฟ้้าทะลายโจรแล้้ว อาการ
ที่่�คล้้ายหวััดดีีขึ้้�นภายใน 2-3 วััน กลุ่่�มที่่�ติดิ เชื้้อ� โควิิด-19 ก็็ดีีขึ้้น�
เร็็วกว่่ากลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้รัับประทานฟ้้าทะลายโจร
Q : คำำ�แนะนำำ�ในการรัับประทานฟ้้าทะลายโจร ?
A : การรัับประทานสมุุนไพรฟ้้าทะลายโจรเพื่่�อการส่่งเสริิม
ภููมิิคุ้้�มกัันของร่่างกาย แต่่ห้า้ มรัับประทานเพื่่อ� ป้้องกัันโควิิด-19
เนื่่อ� งจากยัังไม่่มีีหลัักฐานยืืนยัันว่่าสามารถป้้องกัันได้้ ถ้า้ ยัังคง
ไม่่สวมหน้้ากาก ไม่่ล้า้ งมืือ แล้้วไปอยู่่�ในที่่�ที่่แ� ออััด เสี่่ย� งต่่อการ
ได้้รัับไวรััสในปริิมาณมาก
Q : การรัับประทานฟ้้าทะลายโจรในขณะที่่�ร่่างกายยััง
ไม่่มีีอาการป่่วย จะมีีผลกระทบหรืือไม่่ ?
A : การรัับประทานสารสกััดหรืือผงฟ้้าทะลายโจรจากสารที่่�
อบแห้้ง อาจต้้องระมััดระวัังเพราะมีีความเข้้มข้้นมาก ควร
รัับประทานเพีียงวัันละ 10-20 มิิลลิกิ รััมต่่อวััน ไม่่ควรรัับประทาน
ติิดต่่อกัันนานเกิินกว่่า 5 วััน ผู้้�ที่่�มีีโรคประจำำ�ตััว ตั้้�งครรภ์์หรืือ
กำำ�ลังั ให้้นมบุุตร และที่่�สำำ�คัญ
ั คืือผู้้�ที่่มีี� โรคประจำำ�ตัว 
ั ควรปรึึกษา
แพทย์์ก่่อนรัับประทาน เนื่่�องจากฟ้้าทะลายโจรมีีฤทธิ์์�ทำำ�ให้้
เลืือดแข็็งตััวยากขึ้้�น
ที่มา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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กลัับมาอีีกครั้�ง้ กัับ..ฝุ่่�น

PM 2.5

ฝุ่่�นขนาด 10 ไมครอน หรืือ PM 10 สามารถ
แทรกเข้้าไปในร่่างกายอยู่่�ที่่�หลอดลม ทำำ�ให้้เกิิดปััญหา
เกี่่�ยวกัับการหายใจ รู้้�สึึกระคายคอ สำำ�หรัับฝุ่่�นขนาด
2.5 ไมครอน หรืือ PM 2.5 จะลงไปถึึงหลอดลมและ
ถุุงลม เมื่่�อถึึงถุุงลมแล้้วก็็จะเข้้าสู่่�กระแสเลืือดและ
ทำำ�ลายเซลล์์ต่่าง ๆ ของร่่างกาย
ผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั ฝุ่น่� เข้้าไปในปริิมาณมากจะมีีอาการตามภููมิิคุ้้�มกััน
ของร่่างกาย เช่่น ผื่่น� คัันทางผิิวหนััง ไอ จาม แสบเคืืองตา เจ็็บคอ
มีีน้ำำ��มููก ตาแดง แสบจมููก หายใจลำำ�บาก การได้้รับั ฝุ่น่� สะสมเป็็น
เวลานานจะมีีอาการไอ หอบ อาจทำำ�ให้้เกิิดความดัันโลหิิตสููง
และใจสั่่�น โดยเฉพาะผู้้�ป่่วยที่่�เป็็นโรคหััวใจ อาจทำำ�ให้้โรคหััวใจ
กำำ�เริิบได้้ ในช่่วงที่่�เผชิิญปััญหาฝุ่่�น PM 2.5 ผู้้�ป่่วยโรคภููมิิแพ้้จะ
มีีอาการกำำ�เริิบเร็็วและรุุนแรงขึ้้น� อาการกำำ�เริิบของผู้้�ป่ว่ ยที่่�เป็็น
โรคภููมิิแพ้้ที่่มีีส
� าเหตุุจากฝุ่น่� PM 2.5 ได้้แก่่ นอนไม่่หลัับ หายใจ
ลำำ�บาก มีีน้ำำ��มููก แสบจมููก แสบตา แน่่นหน้้าอก ไอ ระคายคอ
สาเหตุุอาจไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� จากฝุ่น่� PM 2.5 เฉพาะนอกบ้้านเท่่านั้้�น
แต่่ยัังมาจากฝุ่่�น PM 2.5 ที่่�มีีอยู่่�ในบ้้านและอาคารสำำ�นัักงาน
ด้้วย ซึ่่�งมาจาก 4 ปััจจััยหลััก ได้้แก่่ ควัันจากการจุุดธููปเทีียน
การสููบบุุหรี่่� การใช้้เครื่่อ� งถ่่ายเอกสาร การประกอบอาหาร และ
พื้้�นที่่�ริิมถนน หากได้้รัับฝุ่่�น PM 2.5 ในปริิมาณมาก จะทำำ�ให้้
ระบบทางเดิินหายใจมีีปัญ
ั หาและเสี่่�ยงต่่อการเป็็นมะเร็็งปอด
การวััดค่่า AQI (Air Quality Index) หรืือดััชนีีคุุณภาพ
อากาศ เทีียบจากมาตรฐานคุุณภาพอากาศในบรรยากาศโดย
ทั่่�วไปของสารมลพิิษทางอากาศ 5 ประเภท ได้้แก่่ ก๊๊าซโอโซน
ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ ก๊๊าซ

ซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ และฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 10 ไมครอน
และ 2.5 ไมครอน ดััชนีีคุุณภาพอากาศที่่�คำำ�นวณได้้ของสาร
มลพิิษทางอากาศ ประเภทใดมีีค่่าสููงสุุด จะถููกใช้้เป็็นดััชนีี
คุุณภาพอากาศของวัันนั้้�น ดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ 100 ขึ้้�นไป จะ
เริ่่ม� มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำำ�กิจิ กรรม
กลางแจ้้ง สวมหน้้ากากอนามััยหรืือหน้้ากากผ้้า สำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ต้้องดููแลสุุขภาพเป็็นพิิเศษ หากมีีอาการไอ หายใจลำำ�บาก
ตาอัักเสบ แน่่นหน้้าอก ปวดศีีรษะ หััวใจเต้้นไม่่ปกติิ คลื่่�นไส้้
อ่่อนเพลีีย ควรปรึึกษาแพทย์์ และหากค่่าคุุณภาพอากาศ 200
ขึ้้�นไป  ให้้หลีีกเลี่่�ยงกิิจกรรมกลางแจ้้ง เมื่่�ออยู่่�ในบ้้านก็็ควรใช้้
เครื่่อ� งฟอกอากาศช่่วย และในช่่วงที่่�ค่า่ PM 2.5 ต่ำำ�� หรืืออากาศ
ปลอดโปร่่ง ก็็ควรเปิิดประตููและหน้้าต่่างเพื่่�อระบายอากาศ
เพราะการปิิดประตููและหน้้าต่่างตลอดเวลา อาจทำำ�ให้้เกิิดเชื้้อ� รา
และก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ที่่�ผู้้�อาศััยหายใจออกมาสะสม
อยู่่�ภายในบ้้าน
	ปััญหาฝุ่่�นละอองไม่่ ใช่่ปััญหาที่่�เพิ่่�งเกิิด และไม่่ ใช่่
ปััญหาที่่จ� ะหมดไปง่่าย ๆ ตราบใดที่่�ยัังมีีการเผาผลาญ
เชื้้� อ เพลิิ ง มีีการใช้้ พ ลัั ง งานต่่ า ง ๆ อย่่ า งเกิิ น จำำ � เป็็ น
ถ้้ า ไม่่ ร่ ่ ว มมืือกัั น ลดการก่่ อ มลพิิ ษ ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
เราก็็จะต้้องอยู่่�กัับสภาพอากาศที่่�ไม่่บริิสุุทธิ์์�กัันต่่อไป
ที่่�มา โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
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ถั่่�งเช่่า
กัับโรคไต
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ถั่่ง� เช่่าที่่�สำำ�นักั งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุุญาตมีี 2 กลุ่่�ม คืือ ยาแผนโบราณ และผลิิตภัณ
ั ฑ์์
อาหารที่่�มีีถั่่�งเช่่าเป็็นส่่วนประกอบ ปััจจุุบัันยัังไม่่มีีงานวิิจััยทางการแพทย์์ที่่�ยืืนยัันว่่าถั่่�งเช่่ามีีสรรพคุุณต่่อการบรรเทา
หรืือรัักษาโรคใด ๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นโรคไต โรคตัับ โรคความจำำ�เสื่่อ� ม ถุุงลมโป่่งพอง หอบหืืด ลดไขมัันในเลืือด หรืือแม้้แต่่
การเพิ่่�มภููมิต้ิ ้านทานโรคและการเพิ่่�มสมรรถภาพต่่าง ๆ
ปััจจุุบัันสามารถหาซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ถั่่�งเช่่าได้้ง่่าย และมีีการโฆษณาสรรพคุุณว่่าสามารถรัักษาโรคไตให้้ดีีขึ้้�น หรืือ
กลัับมาเป็็นปกติิได้้นั้้�น สมาคมโรคไตแห่่งประเทศไทยยืืนยัันว่่าจากองค์์ความรู้้�ที่่�มีีข้้อพิิสููจน์์ทางวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
ในปััจจุุบััน ยัังไม่่มีีข้้อมููลที่่�สามารถสรุุปได้้อย่่างชััดเจนว่่าถั่่�งเช่่ามีีประโยชน์์จริิงในผู้้�ป่่วยโรคไต มีีเพีียงข้้อมููลการศึึกษาใน
สััตว์์ทดลอง แต่่ไม่่มีีหลัักฐานการศึึกษาที่่�ดีีเพีียงพอที่่�จะพิิสููจน์์ได้้ว่่ามีีประโยชน์์ต่่อไตในมนุุษย์์ และการศึึกษาส่่วนใหญ่่
ไม่่ได้้รายงานอาการไม่่พึึงประสงค์์ของถั่่�งเช่่าอีีกด้้วย
ถั่่ง� เช่่าที่่มีีก
� ารศึึกษาในมนุุษย์์ส่ว่ นใหญ่่เป็็นถั่่ง� เช่่า
ทิิเบตที่่ �เกิิ ดในธรรมชาติิ  ซึ่่ �งมีีราคาสููงมาก การ
ศึึกษาส่่วนใหญ่่ใช้้ระยะเวลาเพีียง 1-6 เดืือนเท่่านั้้�น
จึึงไม่่สามารถทราบถึึงผลดีีและผลเสีียในระยะยาว
ได้้  และยัังพบว่่าผลิิตภััณฑ์์ถั่่�งเช่่าทิิเบตบางส่่วนพบ
มีีโลหะหนััก Arsenic ในปริิมาณสููง ซึ่่�งอาจมีีผลเสีีย
ต่่อไตในระยะยาว ส่่วนถั่่�งเช่่าที่่�ขายอยู่่�ในปััจจุุบััน
ส่่วนใหญ่่เป็็นถั่่�งเช่่าสีีทอง ที่่�ถููกเพาะเลี้้�ยงในฟาร์์ม
โดยใช้้อาหารเลี้้�ยงแบบต่่าง ๆ แต่่ละชนิิดถููกเพาะเลี้้�ยง
ในแต่่ ล ะวิิ ธี ี  ทำ ำ � ให้้ผลิิ ต สารออกฤทธิ์์� ที่ ่ � แ ตกต่่ า ง
กัันมาก และส่่วนใหญ่่ยัังไม่่มีีการศึึกษาทดลองใน
มนุุษย์์ การนำำ�มาใช้้จึงึ อาจทำำ�ให้้เกิิดโทษต่่อผู้้�ป่่วย
โรคไตได้้ เนื่่อ� งจากไตเป็็นอวััยวะที่่ส� ามารถเกิิดอัันตราย
จากการใช้้ยาและสารต่่าง ๆ ได้้ง่่าย อีีกทั้้�งยัังไม่่มีี
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับขนาดที่่�เหมาะสมของถั่่�งเช่่าในผู้้�ป่่วย
โรคไต นอกจากนี้้� ยัังมีีอุุบััติิการณ์์ที่่�แพทย์์ โรคไต
ในประเทศไทยพบการเสื่่�อมของไตภายหลัังการ
รัับประทานถั่่�งเช่่าในผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังอีีกด้้วย หาก
ผู้้�ป่่วยโรคไตต้้องการรัับประทานถั่่�งเช่่าต้้องแจ้้ง
แพทย์์ผู้้�รัักษา และไม่่ควรหยุุ ดยาแผนปััจจุุบัันที่่�
รัับประทานอยู่่� 
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การหลงเชื่่อ� โฆษณาสรรพคุุณที่่�เกิินจริิงของถั่่ง� เช่่า นอกจาก
จะเสีียเงิินโดยเปล่่าประโยชน์์ สููญเสีียโอกาสในการรัักษาโรค อาจ
เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพ เช่่น การกำำ�เริิบของโรคแพ้้ภููมิิตััวเอง
มีีเลืือดออกง่่ายหยุุดยาก น้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ�� และที่่�สำำ�คััญทำำ�ให้้
ไตทำำ�งานได้้ลดลง การรัักษาโรคไตที่่�ดีีที่่สุ� ดุ คืือการดููแลปฏิิบัติั ตัิ วั
อย่่างเหมาะสมเพื่่�อชะลอการเสื่่�อมของไต  รวมทั้้�งหลีีกเลี่่�ยง
พฤติิกรรมที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อไต 

สุขภาพ อนามัย
เลาเรื่อง/ เที่ยวไปกับกาชาด

การบริจาคอวัยวะ...
เมือ่ ยังมีชวี ิต

“เจ้้ามนุุษย์์ผู้แ้� สวงหาปััญญา เจ้้าจงพิิจารณาศรััทธา
ของเจ้้ากัับศรััทธาของหนููน้อ้ ยธาลััสซีีเมีีย จิิตแห่่งมวลศรััทธา
กัับเจตสิิกของเจ้้า จึึงบัังเกิิดปาฏิิหาริิย์เ์ หนืือศรััทธา” เทพบุุตร
สีีทองพููดพร้้อมหัันมามองคุุณหมอสมภพ แล้้วร่า่ งของเทพบุุตร
ก็็หายวัับไป
“คุุณณััฐพงษ์์ได้้ยิินไหม ตามหาศรััทธาที่่�แท้้จริิงแล้้ว
คุุณจะมีีชีีวิิตใหม่่เหมืือนหนููน้้อยธาลััสซีีเมีีย” คุุณหมอพููด
พร้้อมมองไปที่่�ร่่างของนััทที่่�พยายามจะเข้้าร่่างของเขาอยู่่� ซึ่่�ง
กลุ่่�มผู้้ค� นที่่�เฝ้้ามุุงต่่างพากัันฉงน ทำำ�ไมคุุณหมอสมภพจึึงใช้้ธรรม
รัักษาแทนเวชรัักษา
“ศรัั ทธาของผมคืืออะไร ศรััทธาที่่�แท้้จริิงคืืออะไร
ผมอยากมีีชีีวิิต คุุณหมอช่่วยผมด้้วย ผมอยากกลัับเข้้าร่่าง
ของผม” นััทพููดพร้้อมพยายามเข้้าร่่างของตนแต่่ก็ไ็ ร้้ผล ร่า่ งใน
กายหยาบและกายละเอีียดไม่่ยอมประสานเข้้ากััน
“กรี๊๊�ด ๆ ๆ ๆ ช่่วยด้้วย มีีคนโดดตึึกฆ่่าตััวตาย”
พยาบาลทีีมเจรจาตะโกนแล้้วรีีบวิ่่�งไปที่่�ระเบีียงชั้้�น 7
“หากผมตายไปแล้้ว ช่่วยนำำ�อวััยวะของผมไปบริิจาค
ให้้กัับสภากาชาดไทย ส่่วนไตของผมขอมอบให้้พ่่อของผม
ด้้ ว ยนะคุุ ณ พยาบาล ฝากทำำ �บุุ ญ ให้้ ผ มครั้้� ง สุุ ดท้ ้ า ย…”
สิ้้�นเสีียงการสั่่�งลา นายเม้้งก็็กระโดดลงจากตึึกชั้้�น 7 ทัันทีี
“ได้้โปรดอย่่าฆ่่าตััวตายเลย คุุณกำำ�ลัังเข้้าใจผิิดอย่่าง
มากในการบริิจาคอวััยวะ” พยาบาลทีีมเจรจาตรงเข้้าไปหา
นายเม้้งเพื่่�อไปดึึงตััวกลัับแล้้วคว้้าเสื้้�อไว้้ได้้ทัันพอดีี
“ปล่่อยให้้ผมตายเถิิด ชีีวิิตผมไม่่เหลืืออะไรแล้้ว ผม
ตายไปจะได้้เอาไตไปช่่วยพ่่อ อวััยวะส่่วนอื่่น� ยัังช่่วยคนได้้อีกี
หลายชีีวิิต” นายเม้้งปััดมืือพยาบาลทีีมเจรจาออก
* เจตสิิก หมายถึึงอารมณ์์ที่่�เกิิดกัับใจ เช่่น สุุขหรืือทุุกข์์ที่่�เกิิดในจิิต
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“กรี๊๊ด� ๆ ช่่วยด้้วย” พยาบาลทีีมเจรจาลืืมตััว โน้้มตััวไป
ข้้างหน้้ามากเกิินไปเพื่่อ� ไปจัับคอเสื้้อ� ของนายเม้้ง ทำำ�ให้้พยาบาล
เสีียหลััก ลำำ�ตัวั พาดไปที่่�ขอบระเบีียงเกิินกว่่าครึ่่ง� ตััว จนกำำ�ลังั จะ
ร่่วงไปด้้วยกััน
“ไม่่ต้้องตกใจนะครัับ แข็็งใจไว้้อีีกนิิดนะ อยู่่�นิ่่�ง ๆ
คุุณอี๊๊�ด” คุุณหมอสมภพวิ่่�งเข้้ามาดููเหตุุการณ์์ พร้้อมตรงเข้้าไป
ช่่วยเหลืือพยาบาลทีีมเจราจา ซึ่่�งตอนนี้้อ� ยู่่�ในสภาพที่่�กำ�ลั
ำ งั จะตก
จากตึึกชั้้�น 7 พร้้อมกัับนายเม้้ง
“ปล่่อยให้้ผมตายเถอะนะ คุุณพยาบาล คุุณหมอ ผม
อยากทำำ�บุุญให้้พ่่อ ผมไม่่มีีอะไรเหลืือแล้้ว ฮืือ ๆๆ” นายเม้้ง
ใช้้มืือของเขาปััดไปที่่�มืือของพยาบาลทีีมเจรจาอีีกครั้้�ง ทำำ�ให้้
เกืือบตกจากขอบระเบีียงทั้้�งสองคน
“อย่่า คุุณอย่่าปััดมืือ คุุณเข้้าใจผิิด ว้้าย ๆ กรี๊๊�ด ๆ
ไม่่ ๆ” พยาบาลทีีมเจรจาทนต่่อแรงปััดมืือของนายเม้้งไม่่ไหว 
ทำำ�ให้้เขาปล่่อยมืือจากนายเม้้ง จนเห็็นร่่างของนายเม้้งร่่วงลง
ไปต่่อหน้้าต่่อตา
“การฆ่่าตััวตายไม่่สามารถบริิจาคอวััยวะได้้... คุุณรู้้�ไหม ?
ฮืือ ๆ ๆ” พยาบาลทีีมเจรจาตะโกนออกมาด้้วยความเสีียใจ
ที่่�เห็็นคนฆ่่าตััวตายต่่อหน้้า
“การฆ่่าตััวตายทำำ�ให้้ไม่่ได้้ผุุดไม่่ได้้เกิิดอีีก 500 ชาติิ
รู้้�ไหม ?” นััทที่่�ตอนนี้้�อยู่่�ในสภาพวิิญญาณ ได้้ออกจากร่่างแล้้ว
พุ่่�งตรงไปที่่�ร่่างของนายเม้้งที่่�ลอยเคว้้งคว้้างกลางอากาศกำำ�ลััง
จะร่่วงถึึงพื้้�น นััทรวบรวมสมาธิิแล้้วอธิิฐานจิิตต่่อศรััทธาที่่�
สร้้างความดีีโดยไม่่หวัังผลตอบแทน ทำำ�ให้้บังั เกิิดมีีลมกรรโชกแรง
พััดร่่างของนายเม้้งไปค้้างอยู่่�ที่่ชั้้� น� 3 โดยคอเสื้้อ� ของเขาได้้เกี่่ย� ว
กัับฐานของคอมเพรสเซอร์์แอร์์ไว้้พอดีี
“ผมอยากตาย... ผมอยากตาย... ผมรู้้�นะ ถ้้าก่่อนตาย
เรานึึกถึึงบุุญที่่�เราเคยทำำ� เราก็็ได้้ไปสวรรค์์ ผมได้้เอาอวััยวะ
ไปช่่วยพ่่อ เอาอวััยวะผมช่่วยคนที่่�ต้อ้ งการ จิิตสุุดท้า้ ยของผม
ระลึึกบุุ ญ ผมได้้ ไปสวรรค์์ แน่่ ๆ” นายเม้้ งตะโกนออกมา
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พร้้อมกัับดึึงคอเสื้้�อของเขาออกจากฐานคอมเพรสเซอร์์แอร์์
ทำำ�ให้้ร่่างของเขาร่่วงลอยละลิ่่�วอีีกครั้้�ง
“คุุณได้้แต่่ระลึึกบุุญคุุณ ไม่่ได้้ศรััทธาต่่อบุุญคุุณ ยัังไม่่
รู้้�จัักความเป็็นผู้้�รู้้� ผู้้�ตื่่�น ผู้้�เบิิกบาน ได้้แต่่คิิดดีี แต่่ไม่่ได้้ทำำ�ดีี
จะมีีประโยชน์์อะไร” นััทพููดพร้้อมพนมมืืออธิิษฐานขอให้้นายเม้้ง
พ้้นจากความตายในครั้้�งนี้้�ด้้วยเถิิด ฉัับพลัันบัังเกิิดลมกรรโชก
แรงพััดพาร่่างของนายเม้้งตกลงไปที่่�ผ้า้ ใบหน้้าโรงพยาบาล ร่่าง
ของเขาทะลุุผ้า้ ใบตกลงบนเตีียงคนไข้้ที่่จ� อดเรีียงกัันอยู่่�หน้้าตึึก
พอดีี 
“โอ๊๊ย ๆ ๆ” นายเม้้งร้้องครวญครางด้้วยความเจ็็บปวด
“นำำ�ตััวเข้้าไปห้้องฉุุกเฉิินก่่อน” คุุณหมอสมภพสั่่�ง
เจ้้าหน้้าที่่�เวรเปล
“คุุณรู้้�ไหม ? การฆ่่าตััวตายไม่่สามารถบริิจาคอวััยวะ
บริิจาคร่่างกาย หรืือบริิจาคใด ๆ ให้้กัับสภากาชาดไทยได้้
นะคะ” พยาบาลทีีมเจรจาพููดพลางพร้้อมทำำ�แผลที่่�แขน ขา
และหลัังให้้นายเม้้ง
“จริิงเหรอ ?” นายเม้้งอุุทานด้้วยความตกใจ
“จริิงครัับ หากคุุณต้้องการบริิจาคอวััยวะให้้คุุณพ่่อ
ของคุุณเอง คุุณสามารถบริิจาคได้้ ไม่่ว่า่ จะเป็็นไต ตัับบางส่่วน
ตอนที่่�ยังั มีีชีวิี ติ ไม่่ต้อ้ งฆ่่าตััวตายให้้เกิิดบาปกรรมหรอกครัับ”
คุุณหมอสมภพกล่่าวเสริิม
“ธุุรกิิจผมพััง ผมไม่่สามารถดููแลพ่่อผมซึ่่ง� ป่่วยเป็็นโรค
ไตเรื้้อ� รัังระยะสุุดท้า้ ยได้้ พอดีีวันั นี้้�เห็็นมีีการผ่่าตััดเอาอวััยวะ
ไปช่่วยคนได้้ถึึง 8 ชีีวิติ ผมเลยตััดสินิ ใจฆ่่าตััวตาย แล้้วจะเอา
ไตให้้คุุณพ่่อที่่�ผมรัักมาก ผมไม่่เหลืืออะไรแล้้ว ถึึงมีีชีีวิิตอยู่่�ก็็
ไร้้ค่า่ ” นายเม้้งพููดพร้้อมน้ำำ��ตา เพราะช่่วงพิิษเศรฐกิิจทำำ�ให้้เขา
ไม่่สามารถรัักษาพ่่อเขาได้้
“แกยัังมีีพ่่อคนนี้้�อยู่่�ยัังไงล่่ะ แกยัังเหลืือพ่่อ ยัังเหลืือ
แม่่ ยัังเหลืือครอบครััวที่่�รอแกอยู่่� แกคิิดว่่าถ้้าแกตายไปแล้้ว
ข้้าจะเอาไตจากแกเหรอ ไม่่หรอก หากอวััยวะนั้้�นต้้องแลกมา
กัับความตายของลููกชายที่่�ข้้ารััก ข้้าจะมีีความสุุข ข้้าจะเป็็น
คนได้้ยัังไง พ่่อก็็จะขอตายตามไปแกอีีกคน” พ่่อของนายเม้้ง
พููดพร้้อมเดิินเข้้าไปกอดลููกชายที่่�นอนอยู่่�บนเตีียง
“ผมขอโทษครัับพ่่อ... ผมรัักพ่่อ ผมไม่่อยากเห็็นพ่่อ
ต้้องฟอกไต ล้้างช่่องท้้อง ต้้องรอวัันตาย ผมช่่วยอะไรพ่่อ
ไม่่ได้้ เงิินตอนนี้้�ก็็หมด ผมคิิดมาก ผมไม่่ได้้ศึึกษาเรื่่�องการ
บริิจาคอวััยวะดีีพอ ผมตััดสินิ ใจเพีียงชั่่�ววููบ ผมจะไม่่ฆ่า่ ตััวตาย
แล้้วครัับ” นายเม้้งพููดพร้้อมเอามืือปาดน้ำำ��ตา
“ถ้้าคุุณต้้องการบริิจาคไตให้้คุณ
ุ พ่่อ คุุณสามารถทำำ�ได้้
ครัับ เดี๋๋�ยวผมให้้คุุณอี๊๊�ดที่่�เป็็นพยาบาลอธิิบายให้้ฟัังนะครัับ
ขอตััวไปดููผู้้�ป่่วยคนอื่่น� ก่่อนนะครัับ” คุุณหมอสมภพนึึกขึ้้น� ได้้
ว่่าลืืมภารกิิจในการผ่่าตััดตัับ ซึ่่�งขณะนี้้เ� หลืือเวลาเพีียง 5 ชั่่�วโมง
เท่่านั้้�น
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“ขอบคุุณคุุณหมอมากครัับ” นายเม้้งกล่่าวด้้วยสีีหน้้า
ที่่�สดชื่่�นขึ้้�นมา
“อย่่าคิิดอะไรชั่่�ววููบนะคะ การฆ่่าตััวตายนอกจากจะ
ไม่่ได้้บริิจาคไตให้้คุณ
ุ พ่่อแล้้ว ยัังเป็็นบาป ไม่่ได้้เกิิดอีกี 500 ชาติิ
เลยนะคะ” พยาบาลทีีมเจราจากล่่าว พร้้อมเดิินไปหยิิบเอกสาร
คุุณสมบััติิผู้�บ้ ริิจาคอวััยวะ

“เชื่่�อไหมครัับ ตอนผมตกลงไปจากตึึก เหมืือนผม
ได้้ยินิ เสีียงผู้้�ชายมาบอกกัับผมว่่า การฆ่่าตััวตายจะไม่่ได้้เกิิด
อีีก 500 ชาติิ เหมืือนกัับที่่�คุณ
ุ พยาบาลพููดเลยครัับ” นายเม้้ง
นึึกถึึงเหตุุการณ์์ที่่�ตนเองตกจากตึึก
“อ้้าวเหรอคะ วัันนี้้�ที่่�นี่่�มีีเหตุุการณ์์แปลก ๆ ทั้้�งวััน
เลยค่่ะ เดี๋๋�ยวดิิฉัันจะอธิิบายคุุณสมบััติิของผู้้�บริิจาคอวััยวะ
ในขณะมีีชีีวิิตให้้ฟัังนะคะ การบริิจาคอวััยวะให้้กัันนั้้�นต้้อง
เป็็นญาติิทางสายเลืือดที่่�สามารถพิิสููจน์์ได้้ โดยการตรวจ
ทางห้้องปฏิิบััติิการหรืือทางกฎหมาย ต้้องไม่่เป็็นการซื้้�อ
ขายหรืือได้้รัับการจ้้างวาน และต้้องมีีความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ผู้้�รัับบริิจาคและผู้้�บริิจาค เป็็นไปตามกฎของศููนย์์รัับบริิจาค
อวัั ย วะสภากาชาดไทย ปีี 2553 โดยมีี ร ายละเอีี ย ดคืือ
1. ผู้บ้� ริิจาคต้้องเป็็นเครืือญาติิที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ทางพัันธุุกรรม
หรืือ 2. ผู้้�บริิจาคต้้องเป็็นสามีีภรรยาโดยชอบด้้วยกฎหมาย
หรืืออยู่่�กิินฉัันสามีี ภรรยา โดยเปิิดเผยกัับผู้้�รับั อวััยวะมาแล้้ว
อย่่างน้้อยสามปีี กรณีีที่่มี� บุี ตุ รร่่วมกัันโดยสายโลหิิตไม่่ต้อ้ งใช้้
ระยะเวลาสามปีี หากมีีปัญ
ั หาในการพิิสูจู น์์บุตุ รร่่วมกัันให้้ใช้้
DNA เป็็นเครื่่�องพิิสููจน์์ค่่ะ” พยาบาลทีีมเจรจาอธิิบายพร้้อม
มองไปที่่�หน้้าของนายเม้้งซึ่่�งตั้้�งใจฟัังอย่่างมาก
“ดีีเลยครัับ งั้้�นผมจะได้้ไปติิดต่่อที่่�ศููนย์์รัับบริิจาค
อวััยวะสภากาชาดไทย แล้้วบอกว่่าต้้องการบริิจาคไตให้้
พ่่อผมได้้เลยใช่่ไหมครัับ ผมจะได้้ไปเดี๋๋ย� วนี้้�เลย” นายเม้้งกล่่าว
ด้้วยความดีีใจ 
“ไม่่ใช่่ค่ะ่ คุุณพ่่อของคุุณอยู่่�ในฐานะผู้้�ขอรัับบริิจาคไต
ไม่่ได้้เป็็นผู้้�บริิจาคอวััยวะเหมืือนกัับคุุณพลลููกชายแม่่อ้้อม
ถ้้าคุุณต้้องการบริิจาคไตให้้คุุณพ่่อของคุุณให้้ลงทะเบีียน

เป็็นผู้ร้� ออวััยวะ ผู้้�ป่ว่ ยที่่�จะลงทะเบีียนรออวััยวะบริิจาค สามารถ
เลืือกลงทะเบีี ย นรออวัั ย วะในโรงพยาบาลที่่� เ ป็็ น สมาชิิ ก
ของศููนย์์รัับบริิจาคอวััยวะสภากาชาดไทยได้้เพีียง 1 แห่่ง
เท่่านั้้�น โดยผู้้�รออวััยวะต้้องไปติิดต่่อแผนกผู้้�ป่่วยนอกของ
โรงพยาบาลที่่�ต้้องการจะลงทะเบีียนตามขั้้�นตอน ซึ่่�งจะต้้อง
มีีข้อ้ บ่่งชี้้�และมีีความเหมาะสมในการรัักษาด้้วยการปลููกถ่่าย
อวััยวะ เช่่น ภาวะไตวายระยะสุุดท้้าย ภาวะตัับวาย จึึงจะ
สามารถลงทะเบีียนเป็็นผู้้�รออวััยวะได้้ โดยแพทย์์จะดำำ�เนิิน
การตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารเพิ่่�มเติิม เช่่น การตรวจชนิิดของ
เนื้้�อเยื่่อ� (HLA Typing) การตรวจหาไวรััสตัับอัักเสบบีีและซีี
และการตรวจทางห้้องปฏิิบััติิการที่่�จำำ�เป็็นอื่่�น ๆ นอกจากนี้้�
แพทย์์ ห รืือผู้้�ประสานงานการปลูู ก ถ่่ า ยอวัั ย วะของ
โรงพยาบาลสมาชิิก จะให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการปฏิิบัติั ตัิ วั ระหว่่างรอ
อวััยวะแก่่ผู้้�ป่่วย เพื่่�อจะได้้ปฏิิบัติั ิได้้อย่่างถููกต้้องและเตรีียม
พร้้อมอยู่่�เสมอ หลัังจากนั้้�นโรงพยาบาลจะส่่งข้้อมููลของผู้ร้� อ
อวััยวะโดยละเอีียด ซึ่่ง� ประกอบด้้วยข้้อมููลส่่วนตััวและข้้อมููล
ทางการแพทย์์มายัังศููนย์์รัับบริิจาคอวััยวะสภากาชาดไทย
เพื่่อ� ลงทะเบีียนเป็็นผู้ร้� ออวััยวะจากผู้บ้� ริิจาคอวััยวะสมองตาย
ต่่อไป” พยาบาลทีีมเจรจาอ่่านรายละเอีียดการลงทะเบีียน
ขอรัับบริิจาคอวััยวะให้้นายเม้้งฟััง
“งั้้น� จริิง ๆ ผมก็็แค่่บอกคุุณหมอที่่�กำำ�ลังั รัักษาโรคไตให้้
คุุณพ่่อว่่าผมเป็็นลููกชายทางสายเลืือด ต้้องการบริิจาคไตให้้
คุุณพ่่อที่่�ป่ว่ ยเป็็นโรคไตเรื้้อ� รัังระยะสุุดท้า้ ย แล้้วทางคุุณหมอ
ที่่�รักั ษาคุุณพ่่อก็็จะดำำ�เนิินการประสานงานกัับศููนย์์รับั บริิจาค
อวััยวะสภากาชาดไทยเองใช่่ไหมครัับ” นายเม้้งอธิิบายตาม
ความเข้้าใจของตน
“ใช่่ ค่่ ะ แต่่คุุณหมอต้้องวิิ นิิจฉััยแล้้วว่่าเป็็ นภาวะ
ไตวายระยะสุุดท้า้ ย จึึงจะสามารถลงทะเบีียนเป็็นผู้ร้� ออวััยวะ
ได้้” พยาบาลทีีมเจรจาต้้องการเน้้นถึึงสภาวะโรคที่่�สามารถ
ลงทะเบีียนเป็็นผู้้�รอรัับอวััยวะได้้
“แบบนี้้� ผ มก็็ ส ามารถบริิ จ าคไตให้้ คุุ ณ พ่่ อ ได้้ เ ลย
ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องรอคิิวจากศููนย์์รับั บริิจาคอวััยวะสภากาชาดไทย
จากผู้้�บริิจาคอวััยวะที่่�เสีียชีีวิิตด้้วยสภาวะสมองตายใช่่ไหม
ครัับ ?” นายเม้้งลุุกขึ้้�นมานั่่�งบนเตีียงผู้้�ป่่วยเพื่่�อต้้องการทราบ
คำำ�ตอบอย่่างใจจดใจจ่่อ
“ใช่่ ค่่ ะ ไม่่ ต้้ อ งรอคิิ ว จากศูู น ย์์ รัั บ บริิ จ าคอวัั ย วะ
สภากาชาดไทย แต่่ ต้้ อ งรอผ่่ า นเกณฑ์์ ป ระเมิิ น จากศูู น ย์์
รัับบริิจาคอวััยวะสภากาชาดไทยก่่อน ซึ่่�งผู้้�บริิจาคอวััยวะ
ในขณะที่่�ยัังมีีชีีวิิตต้้องมีีคุุณสมบััติิดัังนี้้� มีีอายุุเท่่ากัับหรืือ
มากกว่่า 20 ปีี ไม่่ควรมีีอายุุเกิิน 65 ปีี (ตามกฎของศููนย์์รัับ
บริิ จ าคอวัั ย วะสภากาชาดไทยกำำ � หนดถึึงอายุุ 70 ปีี )
ไม่่ควรมีีภาวะความดัันโลหิิตสููงที่่�ควบคุุมยาก ไม่่มีีโรคหััวใจ
และหลอดเลืือด ไม่่เป็็นโรคเบาหวาน ไม่่มีีประวััติิเป็็นโรค

ไตเรื้้�อรััง มีีค่่าโปรตีีนในปััสสาวะไม่่เกิิน 300 มิิลลิิกรััมต่่อ
24 ชั่่�วโมง มีีค่่าการทำำ�งานของไต (GFR) มากกว่่า 80 ml/
min/1.73 m² ไม่่ มีี ภ าวะโรคอ้้ ว นอัั น ตราย (ค่่ า BMI
ไม่่มากกว่่า 35) ไม่่เจ็็บป่่วยด้้วยโรคร้้ายแรง ผลการตรวจหา
เชื้้�อเอชไอวีี เป็็นลบ เต็็มใจบริิจาคและต้้องมีีการเซ็็นชื่่อ� ในใบ
ยิินยอมการบริิจาค ผ่่านการประเมิินทางจิิตเวชก่่อนบริิจาค
ต้้องเป็็นญาติิทางสายเลืือดที่่�สามารถพิิสูจู น์์ได้้โดยการตรวจ
ทางห้้องปฏิิบัติั กิ ารหรืือทางกฎหมาย ต้้องไม่่เป็็นการซื้้�อขาย
ไตหรืือได้้รัับการจ้้างวาน และต้้องมีีความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ผู้้�รัับบริิจาคและผู้้�บริิจาคเป็็นไปตามกฎของศููนย์์รัับบริิจาค
อวัั ย วะสภากาชาดไทย โดยทางศูู น ย์์ รัั บ บริิ จ าคอวัั ย วะ
สภากาชาดไทยจะจััดตั้้�งคณะกรรมการขึ้้�นมาเพื่่�อพิิจารณา
ข้้อมููลต่่าง ๆ และความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิจาคกัับผู้้�ขอรัับ
บริิจาค หากผ่่านเกณฑ์์เหล่่านี้้�คุุณเม้้งก็็สามารถบริิจาคไต
ให้้คุุณพ่่อได้้เลยค่่ะ” พยาบาลทีีมเจรจาอธิิบายอย่่างละเอีียด
“แต่่... คุุณพยาบาล การปลููกถ่่ายไตแบบนี้้�ค่่าใช้้จ่่าย
น่่าจะแพงมาก ตอนนี้้�ผมไม่่มีีเงิินเลย” นายเม้้งพููดพร้้อมกัับ
ถอนหายใจด้้วยความเครีียด
“ปััจจุุบันั สิิทธิิการรัักษาพยาบาล สวััสดิิการข้้าราชการ
รััฐวิิสาหกิิจ ประกัันสัังคม และประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า
ให้้การครอบคลุุมสิิทธิิในการปลููกถ่่ายอวััยวะ ตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�แต่่ละกองทุุนได้้ระบุุไว้้ ดัังนั้้�นหากคุุณพ่่อของคุุณเม้้งมีี
บััตรทองก็็สามารถปลููกถ่่ายไตได้้ค่ะ่ ” พยาบาลทีีมเจรจาอธิิบาย
อย่่างช้้า ๆ
“ว้้าว แบบนี้้�พ่่อผมมีีบััตรทองก็็สามารถใช้้ในการ
รัักษาโดยปลููกถ่่ายไตได้้สิิครัับ” นายเม้้งกล่่าวด้้วยความดีีใจ
อย่่างมาก
“ใช่่ค่ะ่ แต่่โรงพยาบาลที่่�รับั บััตรทองก็็ต้อ้ งเป็็นสมาชิิก
ของศููนย์์รัับบริิจาคอวััยวะสภากาชาดไทยด้้วยนะคะ จึึงจะ
สามารถปลููกถ่่ายไตได้้” พยาบาลทีีมเจรจากล่่าวพร้้อมกัับยื่่น�
เอกสารการปลููกถ่่ายอวััยวะในขณะมีีชีีวิิตให้้นายเม้้ง
“พ่่อครัับ เราไปหาคุุณหมอที่่�รัักษาพ่่อตอนนี้้�กัันเลย
นะครัับ ผมจะไปบอกคุุณหมอว่่าผมขอบริิจาคไตให้้พ่่อ”
นายเม้้งหัันหน้้ามาพููดกัับพ่่อด้้วยสีีหน้้าที่่�มีีความหวััง
“ไม่่ ข้้าจะไม่่ขอรัับไต... ข้้าไม่่ต้้องการไตจากลููกชาย
ของข้้า ข้้าแก่่แล้้ว อยู่่�อีีกไม่่นานก็็ตาย ข้้าไม่่ต้อ้ งการจริิง ๆ”
พ่่อของนายเม้้งพููดพร้้อมน้ำำ�ต
� า

ต่่อฉบัับหน้้า >>>
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กาชาด ตางประเทศ

ยอน อดีต
สุขภาพ อนามัย

การเริ่่�มบัังคัับใช้้

“สนธิิ
สััญญาห้้บามอาวุุ
ธนิิวเคลีียร์์”
เลาเรื่อง/ เที
่ยวไปกั
กาชาด
กลุ่มองค์กรกาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ ร่วมยินดีที่สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ หรือ the
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)
เริม่ มีผลบังคับใช้ โดยสนธิสญ
ั ญานี้หา้ มการใช้ ขม่ ขู่ พัฒนา ผลิต 
ทดลองและสะสมอาวุธนิวเคลียร์ และยังก�ำหนดให้ชาติสมาชิก
ที่ร่วมลงนามไม่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือโน้มน้าวใคร
ก็ตามไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดในการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมตามที่
ระบุห้ามไว้ในสนธิสัญญา
นายปีีเตอร์์ เมาเรอร์์ (Peter Maurer) ประธานคณะ
กรรมการกาชาดระหว่่างประเทศ (ICRC) กล่่าวว่่า “วัันนี้้�
ถืือเป็็นชััยชนะของมนุุษยชาติิ สนธิิสัญั ญานี้้เ� ป็็นผลจากการดำำ�เนิินการ
มากว่่า 75 ปีี และกำำ�ลัังส่่งสััญญาณที่่�ชััดเจนว่่า ในปััจจุุบััน
นี้้� อาวุุธนิิวเคลีียร์์เป็็นสิ่่�งที่่�ยอมรัับไม่่ได้้ ทั้้�งทางด้้านศีีลธรรม
ด้้านมนุุษยธรรม และด้้านกฎหมาย สนธิิสััญญาจะทำำ�ให้้หััวรบ
นิิวเคลีียร์์มีีอุปุ สรรคทางกฎหมายและมีีการตีีตรามากขึ้้น� กว่่าเดิิม
สนธิิสั ัญญานี้้�จะช่่วยให้้เราจิินตนาการถึ ึงโลกที่่ �ปราศจาก
อาวุุธอัันไร้้ซึ่่�งมนุุษยธรรมเหล่่านี้้�ว่่าเป็็นเป้้าหมายที่่�เราทำำ�ให้้
เกิิดขึ้้�นได้้จริิง”
ปััจจุุบัันมีี  51 ประเทศทั่่�วโลก ที่่�ร่่วมลงนามและให้้
สััตยาบัันในสนธิิสัญ
ั ญาฉบัับนี้้ ข
� ณะที่่�อีีก 35 ประเทศ ร่่วมลงชื่่อ�
แต่่ยังั ไม่่ให้้การรัับรองสััตยาบััน ซึ่่�งกลุ่่�มองค์์กรกาชาดและสภา
เสี้้ย� ววงเดืือนแดงระหว่่างประเทศประสงค์์ให้้บรรดาผู้้�นำำ�ทั่่ว� โลก
รวมถึึงประเทศที่่�มีีอาวุุธนิิวเคลีียร์์ไว้้ในครอบครองร่่วมลงนาม
ในสนธิิสัญ
ั ญาฉบัับดัังกล่่าว อัันจะนำำ�ไปสู่่�หนทางในการทำำ�ให้้
โลกปราศจากอาวุุธร้้ายแรงอย่่างนิิวเคลีียร์์
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นายฟรานเซสโก รอคคา (Francesco Rocca) ประธาน
สหพัันธ์์สภากาชาดและสภาเสี้้ย� วงวงเดืือนแดงระหว่่างประเทศ
กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า “การมีีผลบัังคัับใช้้ของตราสารกฎหมาย
มนุุษยธรรมระหว่่างประเทศนี้้� เป็็นการย้ำำ��เตืือนที่่�น่่ายิินดีีและ
ทรงพลัังว่่า ถึึงแม้้เราจะกำำ�ลังั เผชิิญกัับภาวะความกัังวลทั่่�วโลก
ในปััจจุุบัันก็็ตาม แต่่นโยบายการตกลงร่่วมกัันจากหลายฝ่่าย
จะช่่วยให้้เราก้้าวผ่่านปััญหาความท้้าทายที่่�มีีขนาดใหญ่่และ
ฝัังรากลึึกเหล่่านี้้�ได้้ ซึ่ง่� เราควรใช้้สมรรถภาพในการรวมตััวและ
ประสานงานร่่วมกัันอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพในห้้วงเวลาที่่เ� ราเผชิิญ
กัับปััญหาความท้้าทายอื่่�น ๆ ที่่�มีีความร้้ายแรงและเกิิดขึ้้�น
ทั่่�วโลก”
สนธิิสัญ
ั ญาฉบัับนี้้�กำำ�หนดให้้ชาติิสมาชิิกต้้องให้้ความ
ช่่วยเหลืือทั้้�งด้้านการแพทย์์ การฟื้้�นฟูู การสนัับสนุุนด้้าน
จิิตวิิทยา รวมทั้้�งความช่่วยเหลืือทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจและสัังคม
แก่่เหยื่่อ� โดยไม่่เลืือกปฏิิบัติั ิ อีีกทั้้�งยัังต้้องทำำ�ลายพื้้�นที่่�ที่่ป� นเปื้้อ� น
การใช้้หรืือทดลองอาวุุธนิิวเคลีียร์์อีีกด้้วย

“งานด้้านมนุุษยธรรมคืืออะไร”

หาคำำ�ตอบได้้ผ่่านผลงานสร้้างสรรค์์จากศิิลปิิน

กลุ่่�มองค์์กรกาชาดและเสี้้�ยววงเดืือนแดงระหว่่างประเทศ โดย สภากาชาดไทย ร่่วมกัับสหพัันธ์์สภากาชาดและ
สภาเสี้้�ยววงเดืือนแดงระหว่่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศ (ICRC) ประจำำ�ประเทศไทย จััด
โครงการประกวดภาพวาด หััวข้อ้ “มนุุษยธรรมคืืออะไร” เพื่่อ� ส่่งเสริิมความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับงานด้้านมนุุษยธรรม และการทำำ�งาน
ของกลุ่่�มองค์์กรกาชาดให้้มากขึ้้�น พร้้อมจััดนิิทรรศการ Red Cross Movement Art Exhibition แสดงผลงานศิิลปะที่่�
เข้้าร่่วมประกวด ระหว่่างวัันที่่� 14-20 ธัันวาคม 2563 ณ สยามพารากอน โดยเปิิดให้้ผู้้�สนใจเข้้าชมฟรีี และยัังสามารถชมผลงาน
ที่่�ได้้รัับรางวััลได้้ที่่� www.facebook.com/icrcth ซึ่่�งการประกวดครั้้�งนี้้�มีีผู้้�ส่่งภาพวาดเข้้าประกวด 91 คน รวมผลงานทั้้�งสิ้้�น
95 ชิ้้�น แบ่่งออกเป็็น 3 หััวข้้อ ตามพัันธกิิจของหน่่วยงานในกลุ่่�มองค์์กรกาชาด ได้้แก่่ สภากาชาดไทย สหพัันธ์์สภากาชาดและ
สภาเสี้้�ยววงเดืือนแดงระหว่่างประเทศ และคณะกรรมการกาชาดระหว่่างประเทศ
โครงการประกวดภาพวาดนี้้� ก ลุ่่�มองค์์ ก รกาชาดได้้
ทำำ�งานร่่วมกัับศิิลปิินไทยที่่�มีีชื่่�อเสีียงหลายท่่าน ได้้แก่่ อภิิสิิทธิ์์�
ศิิดสัันเทีียะ นริิศรา เพีียรวิิมัังสา และชนารดีี ฉััตรตระกููล ณ
อยุุธยา เพื่่อ� ให้้ศิลปิ
ิ นิ ได้้ตีีความและสะท้้อนแนวคิิดของงานด้้าน
มนุุษยธรรมออกมาในรููปแบบของตััวเอง
อภิิ สิิ ท ธิ์์� ศิิ ดสัั น เทีี ย ะ กล่่ า วถึึ ง ความหมายของ
มนุุษยธรรม ในมุุมมองของตนเองว่่า “เป็็นโจทย์์ที่่�ท้้าทายผม
เหมืือนกััน เพราะเรามัักคุ้้�นกัับคำำ�ใหญ่่ ๆ อย่่าง ความเท่่าเทีียม
เสรีีภาพ สัันติิภาพ มากกว่่า สิ่่�งแรกที่่�ผมทำำ�คืือพยายามเข้้าใจ
คีีย์์เวิิร์์ดที่่�เป็็นโจทย์์ของงาน และพยายามหาข้้อมููลต่่อว่่าการ
ช่่วยเหลืือผู้้�คนโดยใช้้แนวคิิดมนุุษยธรรมเป็็นอย่่างไร ซึ่่�งผม
พบว่่ามัันคืือการช่่วยเหลืือผู้้�คนอย่่างเป็็นกลาง ไม่่เลืือกข้้าง”
เมื่่�อพููดถึึงคำำ�ว่่างานด้้านมนุุษยธรรม หลายคนมัักนึึกถึึง
องค์์กรระหว่่างประเทศชั้้�นนำำ�ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ลี้้�ภััยและ
ผู้้�ด้้อยโอกาสต่่าง ๆ แต่่ความจริิงแล้้วงานด้้านมนุุษยธรรมเป็็น
มากกว่่าองค์์กรที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ แต่่เป็็นความรู้้�สึึกที่่�เรามีี
ร่่วมกัับมนุุษยชาติิ คืือสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้คนมีีความเป็็นมนุุษย์์ และ
เป็็นสิ่่�งที่่�ให้้กำำ�เนิิดกลุ่่�มองค์์กรกาชาดและเสี้้�ยววงเดืือนแดง
ระหว่่างประเทศ ซึ่่�งทำำ�งานภายใต้้หลัักการกาชาด 7 ประการ
หนึ่่� ง ในนั้้� น คืือ มนุุ ษ ยธรรม ภารกิิ จข องกลุ่่�ม
องค์์กรกาชาด คืือการป้้องกัันหรืือบรรเทาความ
ทุุกข์์ของผู้้�คนไม่่ว่่าจะเกิิดขึ้้�นที่่�ใดก็็ตาม ปกป้้อง
ชีีวิิตและสุุขภาพ และเพื่่�อให้้เกิิดความเคารพ
ในศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ในช่่วงเวลาที่่�เกิิดความขััดแย้้งและสถานการณ์์
ฉุุกเฉิินต่่าง ๆ มีีการทำำ�งานเพื่่�อยัับยั้้�งโรคระบาด
ส่่ ง เสริิ ม การมีีสุุ ข ภาพที่่� ดีี และสวัั สดิิ ก ารสัั ง คม
สนัับสนุุนบริิการจิิตอาสา พร้้อมร่่วมแรงร่่วมใจ
ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�คนที่่�ต้้องการการคุ้้�มครอง
และช่่วยเหลืือจากกลุ่่�มองค์์กรกาชาด
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ผู้้�ชนะเลิิศ ในหััวข้้อสหพัันธ์์สภากาชาดและสภาเสี้้�ยววงเดืือนแดง
ระหว่่างประเทศ
ชื่่�อผลงาน เมื่่�อคุุณสิ้้�นหวััง จงรู้้�ว่่าคุุณไม่่ได้้โดดเดี่่�ยว
โดย เทศนิิต เจริิญปััญญาเนตร
แนวคิิด  “งานด้้ า นมนุุ ษ ยธรรม คืืองานที่่� ต้ ้ อ งเสีียสละ อุุ ทิิ ศ ตนเพื่่� อ
เพื่่อ� นมนุุษย์์อย่่างแท้้จริงิ โดยไม่่หวัังสิ่่ง� ใด เป็็นงานที่่�สร้า้ งสัันติิสุขุ ให้้โลกใบนี้้� งาน
ชิ้้น� นี้้ถ่� า่ ยทอดโดยการจััดองค์์ประกอบการช่่วยเหลืือการอุุทิศิ ช่่วยเพื่่อ� นมนุุษย์์
ไม่่คำำ�นึึงถึึงเชื้้�อชาติิ เมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิ งานด้้านมนุุษยธรรมย่่อมเข้้าช่่วยเหลืือ
อย่่างไม่่ย่่อท้้อ เมื่่�อเราท้้อแท้้จงระลึึกเสมอว่่าเราไม่่ได้้อยู่่�อย่่างโดดเดี่่�ยว  ใน
โลกใบนี้้�ยัังมีีพลัังที่่�ยิ่่�งใหญ่่ ที่่�เรีียกว่่ามนุุษยธรรมคอยปกป้้องและช่่วยเหลืือ
เราอยู่่�เสมอ ทำำ�ให้้โลกสงบสุุขอย่่างแท้้จริิง”

ผู้้�ชนะเลิิศ ในหััวข้้อสภากาชาดไทย
ชื่่�อผลงาน แสงสว่่างนำำ�ทางเพื่่�อชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน
โดย กฤษตฌาพนธ์์ วััชระไชยสกุุล 
แนวคิิ ด “รู้้�สึึ ก ประทัั บ ใจและได้้ มีี โอกาสทำำ�คุุ ณ ประโยชน์์ กัั บ

สภากาชาดไทยตามวาระและโอกาสอยู่่�บ้้าง สภากาชาดไทยถืือว่่า
เป็็นองค์์กรที่่�ใหญ่่พอสมควรที่่�สร้้างคุุณประโยชน์์ต่่อสัังคมไทย
ทั้้�งด้้านการบริิการสาธารณสุุข  อาสาสมััครยุุวกาชาด การบริิจาค
เลืือด การช่่วยเหลืือเกื้้�อหนุุนกััน ก่่อให้้เกิิดหลัักคุุณธรรมและความ
เท่่าเทีียมกัันของคนในสัังคมไทย เปรีียบเสมืือนแสงสว่่างที่่�นำำ�พา
ชาติิพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องและเห็็นเป็็นรููปธรรม เราได้้ภาพคนที่่�     
ช่่วยเหลืือกััน สามััคคีีกััน ช่่วยเหลืือสัังคม สิ่่�งเหล่่านี้้เ� ป็็นการพััฒนาและ
ยกระดัับความเป็็นมนุุษย์์ และองค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างยั่่ง� ยืืน”

ผู้้�ชนะเลิิศ ในหััวข้้อคณะกรรมการกาชาด
ระหว่่างประเทศ
ชื่่�อผลงาน เราคืือเพื่่�อนกััน
โดย วาณิิชการ ใหม่่อาริินทร์์  
แนวคิิด “มนุุษย์์ควรช่่วยเหลืือกััน ไม่่ว่่าชาติิ ศาสนาใด
มัันคืือสิ่่�งสวยงาม”
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ศรััทธาเพื่่�อกาชาด

บริิจาคเงิินสมทบทุุนต่่าง ๆ

สมทบการก่่อสร้้างและจััดซื้้�อเครื่่�องมืือเครื่่�องใช้้ทางการแพทย์์ ให้้อาคารภููมิิสิริิ ิมัังคลานุุสรณ์์
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
- นางสาวเกรซ ลีีสวััสดิ์์�ตระกููล
10,000,000.00
บาท
- นายวิิจิิตร วิิสนุุวิิมล
3,600,000.00
บาท
- นายบุุญชูู และนางดาวยุุพา โรจน์์หิิรััญสกุุล
600,000.00
บาท
สมทบการก่่อสร้้างและจััดซื้้�อเครื่่�องมืือแพทย์์ ให้้อาคารศรีีสวริินทิิรานุุสรณ์์ 150 ปีี
โรงพยาบาลสมเด็็จพระบรมราชเทวีี ณ ศรีีราชา  
- นางสาวอัังศุุมาลีี สนิิทวงศ์์ ณ อยุุธยา
15,000,000.00

บาท

ตั้้�งทุุน “รศ.ดร.อมรชััย ตัันติิเมธ” เป็็นค่่ารัักษาพยาบาลพระภิิกษุุสามเณรอาพาธและผู้้�ป่่วย
สามััญโรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
- รองศาสตราจารย์์ ดร.อมรชััย ตัันติิเมธ
60,000.00
บาท
สมทบทุุน “ดารกานนท์์”
- นายดำำ�หริิ ดารกานนท์์

1,000,000.00

บาท

สมทบทุุน “กสิิน-เกษร สุุคนธมาน”
- นายสัันต์์ หวัังเจริิญ

1,000,000.00

บาท

500,000.00

บาท

สมทบทุุน “คุุณแม่่ลี่่�ลั้้�ง เศวตสมภพ และลููกหลาน”
- บริิษััท ซีีโน-แปซิิฟิิคเทรดดิ้้�ง (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด  
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บทบรรณาธิิการ
สวััสดีีปีีใหม่่ 2564 ค่่ะ ท่่านสมาชิิกทุุกท่่าน ปีีใหม่่นี้้�สนองโอฐสภากาชาดไทย ฉบัับที่่� 227 เปิิดตััว        
4 สีี ครั้้ง� แรก เพื่่อ� สร้้างความแปลกใหม่่ สดใส มองเห็็นภาพที่่�นำ�ำ มาประกอบเรื่่อ� งราวได้้อย่่างชััดเจน สวยงามค่่ะ
ปีีใหม่่แล้้วขอให้้ท่่านสมาชิิกทุุกท่่านมีีแต่่ความสุุข พบเจอแต่่เรื่่�องดีี ๆ เพราะเรื่่�องไม่่ดีี อย่่างการ
แพร่่ระบาดของโควิิด-19 ก็็กำ�ลั
ำ งั จะถููกจััดการให้้หายไป ด้้วยวััคซีีนที่่� ณ ตอนนี้้บุ� คุ ลากรทางการแพทย์์ของไทย
และผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงในกลุ่่�มแรก ก็็ได้้รัับการฉีีดไปเรีียบร้้อยแล้้ว กลุ่่�มเสี่่�ยงอื่่�น ๆ ก็็กำำ�ลัังจะได้้รัับการฉีีด
ตามมาจนครบทุุกคนตามที่่�รัฐั บาลได้้ประกาศไว้้ และหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องของไทยก็็กำ�ลั
ำ งั ดำำ�เนิินการโครงการ
วิิจััยและผลิิตวััคซีีนที่่�ได้้ผลดีีอยู่่�เช่่นกััน ซึ่่�งในเนื้้�อหาภายในฉบัับนี้้ก็� ็มีีนำำ�เสนอลองพลิิกไปอ่่านด้้านในค่่ะ
เนื้้�อหาเรื่่�องราวที่่�น่่าสนใจทั้้�งด้้านสุุขภาพอนามััย การดููแลบรรเทาทุุกข์์ผู้�ป้ ระสบภััยต่่าง ๆ รวมถึึงภััย
จากการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ก็็นำ�ำ เสนอให้้ติดิ ตามกััน แม้้แต่่การรัับบริิจาคโลหิิตที่่มีีข้
� อ้ กัังขา สงสััยต่่าง ๆ
ฉบัับนี้้�มีีบทสััมภาษณ์์ของผู้้�อำำ�นวยการศููนย์์บริิการโลหิิตแห่่งชาติิฯ มาไขข้้อข้้องใจให้้ได้้กระจ่่างแจ้้งค่่ะ
รวมถึึงเรื่่อ� งการดููแลคุุณภาพชีีวิิตของเด็็กนัักเรีียนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่า่ งไกล ซึ่่�งกำำ�ลังั ประสบปััญหาการอ่่านและ
การเขีียน ก็็ได้้รับั การดููแลแก้้ไขจากทีีมเหล่่ากาชาดจัังหวััดและภาคีีเครืือข่่าย ซึ่่�งทุุกภารกิิจที่่ส� ภากาชาดไทย
ดำำ�เนิินการ ตั้้�งมั่่�นอยู่่�บนพื้้�นฐานของความถููกต้้องและเป็็นไปตามหลัักการกาชาดที่่�ยึึดมั่่�นมากว่่า 128 ปีี

ภาพใน อดีต
โดย พงษศิริ สุวรรณเสถียร

ภาพถายจากดานหลัง
อาคารสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ภาพการเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเยี่ยมสภากาชาดสยาม วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2481
ในการนี้ สมเด็จองคสภานายิกาสภากาชาดสยาม และกรรมการสภากาชาดสยาม รวมรับเสด็จ ณ สถานเสาวภา

สวมหนากากอนามัย
หนากากอนามัยเปนสิ่งสําคัญ
ในการยุติการแพรเชื้อ

การใชหนากากอนามัยเพียงอยางเดียว
ไมเพียงพอที่จะปองกันโควิด-19
ควรปฏิบัติตามมาตรการปองกันอื่นรวมดวย เชน

เวนระยะหาง และลางมือเปนประจํา

