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สภำกำชำดไทย
The Thai Red Cross Society

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

คณะกรรมกำรสภำกำชำดไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

คณะกรรมกำรบริหำรสภำกำชำดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

คณะกรรมกำรจัดกำร

นายเตช บุนนาค คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม   ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ดร.อภิชัย จันทรเสน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายวิทยา เวชชาชีวะ

ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย เลขาธิการสภากาชาดไทย เหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายแผน วรรณเมธี นายเตช บุนนาค คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�านวยการสถานเสาวภา      ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�านวยการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร นายกฤษฎา บุญราช
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด
พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี  นางสุนันทา ศรอนุสิน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ด�ารง เหรียญประยูร
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหาร
และรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานกลาง ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
นางนนทิยา แก้วเกตุ นางขนิษฐา หงสประภาส รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นางสุทธารักษ์ ปัญญา นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ผู้อ�านวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ นางสาวสรีรัช แข่งขันดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์
ผู้อ�านวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล
ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจสอบ รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ
นายอนุวัฒน์ จงยินดี ส�านักโภชนาการ สวนจิตรลดา ส�านักงานบริหารระบบกายภาพ   
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ นางบังอรศรี รักธรรม นายประโลม ภัทรพนาวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ  นายแผน วรรณเมธี    
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา      
ดร.อภิชัย จันทรเสน ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา    
นายวิทยา เวชชาชีวะ             นายบัณฑูร ล�่าซ�า 
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ            
นายเตช บุนนาค นายสวนิต คงสิริ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ นายฮาราลด์ ลิงค์
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม นายกลินท์ สารสิน
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 ภาค 



พระมหำกรุณำธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย 

และใช้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

รายละ 120,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • นางสาวจ้อย จิตติเดชารักษ์
รายละ 50,000,000.00 บาท จ�านวน 2 ราย 
 • คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 
 • คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
รายละ 45,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และเด็กหญิงรษิกา เตชะเจริญวิกุล
รายละ 30,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • นางอุไร เรืองมานะมงคล
รายละ 19,230,300.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
รายละ 10,000,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ
รายละ 5,000,000.00 บาท จ�านวน 4 ราย
 • คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี • คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และเด็กหญิงรษิกา เตชะเจริญวิกุล
 • นางนันทกา ติงธนาธิกุล • นายพลภาคย์ ธันโยดม
รายละ 3,500,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  
รายละ 3,000,000.00 บาท จ�านวน 3 ราย
 • ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) (ส�านักงานใหญ่)            • บริษัท ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)  
 • นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์
รายละ 2,000,000.00 บาท จ�านวน 2 ราย
 • สมาคมพุทธมามกสว่างประทีปธรรมสถาน        • บริษัท ไมโม่เทค จ�ากัด
รายละ 1,800,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • นางจันทร์ทิพย์ วานิช
รายละ 1,500,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • นางสาวภวณา ตันละมัยงาม
รายละ 1,100,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • นายเมธี ธาราศักดิ์
รายละ 1,050,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
รายละ 1,000,009.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • นางสาวกรวีร์ นันท์ชัยพฤกษ์
รายละ 700,000.00 บาท จ�านวน 1 ราย
 • นายสุชาติ ชัยเสรี
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ด้านมนุษยธรรม
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ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ
แต่งตั้งเลขาธิการสภากาชาดไทย

และที่ปรึกษาสภากาชาดไทย

 นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูต
สหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.สตีเวน โอลีฟ  
ผู ้อ�านวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา ส�านักงานภาคพื้นเอเชีย และนายเดวิด มิวล์ก ี        
ผู้ประสานงานฝ่ายกิจการผู้อพยพประจ�าเอเชียตะวันออก สถาน
เอกอัครราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจ�าประเทศไทย เข้าเยีย่มคารวะ 
นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร 
เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2564 ณ ห้องรบัรอง อาคารเทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย เพื่อแสดงความยินดี
ในโอกาสที ่นายเตช บนุนาค ได้รบัการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด�ารง
ต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564

  นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับความพร้อมของสภากาชาดไทยในการเข้ามาของผู้หนีภัยจากสถานการณ์
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา บรเิวณชายขอบประเทศไทย และการระบาดระลอกที ่3 ของโรคโควดิ- 19 ซึง่อปุทูต
สหรัฐฯ แจ้งว่ายนิดใีห้การสนบัสนนุสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรมแก่ผูห้นีภยัจากสถานการณ์
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

 นายแผน วรรณเมธี ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูล
สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย    
ขอลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ต้ังแต่วันที่ 
30 เมษายน 2564 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง
นายเตช บุนนาค ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย
สบืแทนต่อไป ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2564 และทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ ให้แต่งต้ัง นายแผน วรรณเมธ ีด�ารงต�าแหน่งทีป่รกึษา
สภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ระลอกใหม่ สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ 
เร่งด�าเนินการส�ารวจความต้องการและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน 
 เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�าเภอ ซึ่งมีภารกิจ
ส�าคัญในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสาธารณภัย รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ส�ารวจความต้องการ
ความช่วยเหลอืโดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาวะวิกฤตเช่นนี ้เพือ่ให้การ
ดูแลช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล สอดคล้องกบัแผนการรองรบัสถานการณ์โควดิ-19 
ของรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ โดย ส�านักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด ร่วมกับ ส�านักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สนับสนุนชุดธารน�้าใจฯ แก่ผู้ป่วยที่
เข้ารบัการรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลสนามในจังหวดัต่าง ๆ  โดย
ประสานงานผ่านสถานีกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด หรือแจ้ง
ผ่านแอปพลเิคชนัพ้นภยัเพือ่ร้องขอชดุธารน�า้ใจฯ  ซึง่ประกอบด้วย
เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของที่จ�าเป็น อาทิ ผ้าห่ม มุ้ง 
หน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลแอลกอฮอล์

 ส�านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพิทักษ์ นอกจาก
สนับสนุนชุดธารน�้าใจฯ รวมถึงสิ่งของที่จ�าเป็นแก่ผู ้ป่วยที่
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ยังพร้อมสนับสนุน
ชดุธารน�า้ใจฯ แก่ผูที้ม่คีวามเสีย่งทีไ่ด้รบัค�าแนะน�าจาก อสม. 
ให้กักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน แต่ไม่มีอาหารเพียงพอ
ส�าหรับการกักตัว โดย อสม. ทั่วประเทศสามารถร้องขอ
ชุดธารน�้าใจฯ ผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย และสภากาชาดไทย
จะด�าเนินการจัดส่งให้โดยเร็วที่สุดภายใน 24 ช่ัวโมง และ
48 ชั่วโมง ส�าหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กาชาดเร่งส่งความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 
จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่
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ส่งต่อลมหายใจ
ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงามอีกครั้ง

 ศนูย์รบับรจิาคอวยัวะ  และศนูย์ดวงตา สภากาชาดไทย 
ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น รณรงค์
ให้เห็นความส�าคญัของการบรจิาคอวยัวะและดวงตา ในโครงการ
“Let Them See Love 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ซ่ึง
มาพร้อมแนวคดิ Bloom A New Life ให้ชีวติใหม่ได้สวยงาม...
อกีครัง้ นบัเป็นครัง้แรกของประเทศไทยกบัการรณรงค์เชญิชวน
บริจาคอวัยวะและดวงตาในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา
Interactive และชวนคนไทยยคุดจิทิลัส่งต่อความรกัทีไ่ม่ส้ินสุด
ด้วยการแชร์ความสวยงามของการ “ให้” ผ่านเว็บไซต์
letthemseelove.com เพือ่ต่อลมหายใจเพือ่นมนษุย์ทีก่�าลัง
รอคอยความหวงั รวมทัง้เชญิชวนร่วมบรจิาคสมทบทนุค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาด้วย 816 ราย จึงหวังว่าโครงการ Let Them See Love 2021

จะเป็นอกีหน่ึงสือ่กลางเชิญชวนให้มีจ�านวนผูบ้รจิาคดวงตาสงูขึน้
ผูแ้จ้งความจ�านงบรจิาคดวงตาควรพกบตัรผูบ้รจิาคตดิตวัไว้ รวมทัง้
บอกกล่าวให้ญาติรับทราบ และพร้อมโทรแจ้งศูนย์ดวงตาทันที
หลังผู ้บริจาคเสียชีวิต เพราะดวงตาจะยังอยู ่ในสภาพดีที่สุด
ก่อนเริม่เสือ่มสภาพและเน่าเป่ือยหากเกนิเวลา 6 ชัว่โมงหลงัการ
เสียชีวิต”
 ภาพยนตร ์โฆษณาแบบอินเตอร ์แอคทิฟ แนวคิด 
“BLOOM A NEW LIFE : ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงาม… อีกครั้ง” 
เป็นการเปรยีบอวยัวะในร่างกายเหมอืนดอกไม้ทีส่วยงาม และมี
คุณค่า ซึ่งเม่ือผู ้ป่วยเสียชีวิตหรือมีภาวะสมองตาย อวัยวะ
ในร่างกายจะเสื่อมสภาพและหมดอายุเฉลี่ยภายใน 72 ชั่วโมง 
ไม่ต่างจากดอกไม้ที่รอวันเหี่ยวเฉา ไร้ค่า การบริจาคอวัยวะและ
ดวงตาจึงเปรียบเสมือนการส่งต่อความรักที่สวยงามไม่สิ้นสุด
ให้ผู้ป่วยได้กลับมามีชีวิตใหม่ที่สวยงามอีกครั้ง ตลอดจนกระตุ้น
ให้ญาติและคนรอบข้างตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องการบริจาค
อวัยวะและดวงตา เพื่อผู ้รับจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
มโีอกาสประกอบอาชพี สร้างประโยชน์และคณุค่าให้แก่ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศชาติได้ต่อไป

 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาค
อวัยวะสภากาชาดไทย กล่าวว่า “โครงการ Let Them See 
Love 2021 เกดิขึน้ได้จากความร่วมมอืของเครือเจรญิโภคภณัฑ์ 
และกลุ ่มทรู ที่ให ้การสนับสนุนอย่างดียิ่งมาตลอด 15 ปี
จนสามารถสร้างการรบัรูแ้ก่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง และมี
ผู้บริจาคอวยัวะเพิม่ขึน้ทกุปี แต่กย็งัไม่เพียงพอกบัความต้องการ
เนือ่งด้วยมผู้ีรอรบัการบรจิาคอวัยวะมากขึน้เช่นกนั โดยปัจจบุนั
มีจ�านวนสูงถึง 5,735 ราย ซ่ึงในปี 2563 ที่ผ่านมา สามารถ
ปลูกถ่ายอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 697 ราย จากที่ได้รับ
การบริจาคอวัยวะเพียง 315 ราย เท่านั้น เพราะติดข้อจ�ากัด
หลายประการ ทัง้การทีอ่วยัวะทีจ่ะน�ามาปลกูถ่ายได้ต้องมาจาก
ผูเ้สยีชวีติด้วยภาวะสมองตายเท่านัน้ ซึง่เป็นภาวะเดยีวทีเ่สยีชีวติแล้ว
แต่ยังมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ ขณะเดียวกันต้องด�าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมต้องได้รับความยินยอมจาก
ญาติผู้เสียชีวิตด้วย”
 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
ผู้อ�านวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า “ปัจจุบัน
มีผู้รอรับบริจาคดวงตาที่มาแจ้งความจ�านงไว้กับศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทยมากถงึ 15,343 ราย แต่ในปี 2563 มีการบรจิาค
ดวงตาจากผู้เสียชีวิตและน�าไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาได้เพียง 

 ขอเชญิร่วมแชร์ความสวยงามของการให้ผ่านทาง 
www.letthemseelove.com และแท็กคนที่รัก 5 คน
เพื่ อร ่ วมท� าความดี ไปด ้วยกัน  โดยใส ่แฮชแท็ก
#LetThemSeeLove และสามารถร่วมบริจาคเงิน
สนับสนุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะผ่าน SMS ระบบ
ทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ
พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
(*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งไปที่หมายเลข 91255
ได้ตลอดปี 2564 หรือบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่
วอลเล็ท หรอืทีบ่ญัชอีอมทรพัย์ “ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย”
เลขที่บัญชี 045-231390-2 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย และบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย” เลขที่บัญชี 023-1-25888-7 ธนาคาร
กรุงไทย สาขาสุรวงศ์ 



กิจกรรมเหล่ำกำชำดจังหวัด

ศรสีะเกษ
นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดก๊ิฟเซ็ทป้องกัน
โควิด-19 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์
จ�านวน 300 ชุด ให้แก่ผูใ้ช้บรกิารรถไฟไทยเพือ่ป้องกันการตดิเชือ้โควดิ-19

ก�าแพงเพชร
นางนวลจนัทร์ แสงอทุยั นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัก�าแพงเพชร 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวดั ด�าเนนิการ
จดัชุดธารน�า้ใจฯ ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ จ�านวน 201 ชุด เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือ
ผูม้รีายได้น้อยทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19

ประจวบครีขีนัธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นประธานรบัมอบชุดธารน�า้ใจฯ จากส�านักงานบรรเทาทกุข์
และประชานามยัพทิกัษ์ เพื่อน�าไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 
ที่เข้ารับการรักษา ตลอดจนผู้ที่กักตนเองอยูท่ีบ้่าน

สงขลา
นางกญัจนา เกลีย้งเกลา นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัสงขลา พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบหมอน ผ้าห่ม 
ผ้าปูที่นอน จ�านวน 200 ชุด และเครื่องดื่มชูก�าลัง จ�านวน 150 ขวด
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 และ
การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่ณ ศนูย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริริาชสมบตัิ
ครบ 60 ปี มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

นครพนม
นางกรรณกิา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครพนม สนบัสนนุ
เครื่องอุปโภค บริโภค จ�านวน  40 ชุด ส่งมอบให้นายอ�าเภอเมือง
นครพนม เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเสี่ยงท่ีต้องเข้ารับการกักตัว
14 วัน ท�าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จากการแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรัสโควดิ–19  

มหาสารคาม
นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั มอบอาหารปรงุสกุจาก
ครวัเคล่ือนทีส่ภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวกิฤตโควดิ-19 จ�านวน 100 กล่อง 
ให้แก่บคุลากรทางการแพทย์และผูป่้วยโควดิ-19 ณ โรงพยาบาลสนาม
รมิห้วย

สนองโอฐสภำกำชำดไทย 7 
เมษายน - มิถุนายน 2564



นครราชสีมา
นางณฏัฐนิภีรณ์ จนัทรโณทยั นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดนครราชสมีา 
พร้อมคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั ร่วมประกอบอาหาร
ปรงุสกุให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าทีท่ีต้่องปฏบิตังิาน
ดูแลผู ้ป ่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 อาคาร
ลปิตพัลลภ ฮอลล์ สนามกฬีาเฉลมิพระเกียรต ิ80 พรรษา อ�าเภอ
เมอืงนครราชสีมา

สกลนคร
คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอสว่างแดนดิน มอบ
ชดุธารน�า้ใจสภากาชาดไทย และน�า้ดืม่ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบลค�าสะอาด และนาเตียง จ�านวน 13 ชุด เพื่อน�าไป
แจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส
โควิด-19

ตราด
คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัตราด ออกหน่วยกจิกรรม
กาชาดตราด ร ่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ มอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู ้ที่มีรายได้น้อย ถูกเลิกจ้าง กลุม่เสีย่ง
ทีต้่องกกัตวั 14 วนั ในพืน้เขตทีต่�าบลบ่อพลอย และต�าบลด่านชมุพล 
อ�าเภอบ่อไร่

ล�าพูน
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอเวียงหนองล่อง มอบ
ชดุธารน�า้ใจสภากาชาดไทยให้แก่ผูถ้กูกกักนัตวั ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในพืน้ท่ีต�าบล
วังผาง จ�านวน 10 ราย ต�าบลหนองยวง จ�านวน 5 ราย และต�าบล
หนองล่อง จ�านวน 5 ราย

พระนครศรอียุธยา
นายวชัระ กระแสร์ฉตัร์ นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอบางปะอนิ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ เยี่ยมให้ก�าลังใจ
ผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกไฟฟ้าช๊อต พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจ

ลพบุรี
คณะกรรมการและสมาชกิกิ่งกาชาดอ�าเภอหนองมว่ง เยีย่มให้ก�าลงัใจ
ผู้ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่อ�าเภอหนองม่วง จ�านวน 15 ครัวเรือน 
พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

กิจกรรมกิ่งกำชำดอ�ำเภอ
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พระมหากรุณาธิคุณ
อุปนำยิกำผู้อ�ำนวยกำรสภำกำชำดไทย

ต่องำนบริกำรโลหิต

งานบริการโลหิตระดับนานาชาติ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี อปุนายกิาผู้อ�านวยการ 
สภากาชาดไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณูปการ
แก่มวลมนุษยชาติ ทรงสนพระทัยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
สภากาชาดไทยที่เป็นภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ 
ด้อยโอกาส การรักษาพยาบาล การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ
การพยาบาล การให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บป่วยและต้องได้รับ
การรกัษาอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ภารกจิด้านการจดัหาโลหิตจากผู้บริจาค

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2540 สมเด็จพระกนิษฐา          
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีอุปนายกิาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็น
ประธานเปิดการประชุม เรื่อง การจัดหาผู้บริจาคโลหิต
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวันที่ 
23-27 พฤศจิกายน 2540 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการงานบริการโลหิต
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  
ระหว่างวนัที ่16-19 พฤศจกิายน 2562 จดัขึน้เพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต โดยมีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธนาคารเลอืดกว่า 110 ประเทศทัว่โลก เข้าร่วมประชมุ   
ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์

โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน ให้มปีรมิาณเพยีงพอ มคีณุภาพ และปลอดภัยสงูสดุส�าหรบัผูป่้วยทัว่ประเทศ ทรงท�าให้งานบรกิารโลหติ
ของประเทศก้าวหน้า ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนการพัฒนางานบริการโลหิตให้เข้าสู่มาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับ
ของนานาอารยประเทศ ดังนี้

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต
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พระราชทานขวัญและก�าลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต

 วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2547 ภายหลงัเกดิเหตกุารณ์สึนามิ
พดัถล่ม 6 จงัหวัดชายฝ่ังอนัดามนั ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ
มาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อทรง
เย่ียมผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับพันคน
ที่เดินทางมาบริจาคโลหิต ยังความปลาบปลื้มและบังเกิด
ขวัญก�าลังใจโดยทั่วกัน

 วันที่ 27 มีนาคม 2552 เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเปิดอาคารเฉลมิพระเกยีรตบิรมราชนินีาถ ซึง่เป็นอาคาร
ที่ท�าการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ในปัจจุบัน รวมทั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคาร
ที่ท�าการภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ในภูมิภาค 10 แห่ง 
ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดลพบุรี จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวดัสงขลา และจงัหวดัภูเกต็ เพือ่ขยายและเพิม่ศกัยภาพ

 วันที่ 14 มิถุนายน 2549 เสด็จพระราชด�าเนินไป
ทรงเป็นประธานเปิดงานวนัผูบ้รจิาคโลหติโลก ณ สวนลมุพนิี 
ซ่ึงประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น
ประเทศเจ้าภาพจัดงาน นอกจากนี้ เสด็จพระราชด�าเนิน
ไปทรงเยี่ยมชมและให้ก�าลังใจผู้บริจาคโลหิตภายในงาน
กาชาด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

งานบริการโลหิตอย่างครบวงจร ภายใต้มาตรฐานเดียวกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และทรงมี
พระราชด�ารใิห้เปิดงานบรกิารโลหติข้ึน ทีส่ถานกีาชาดหวัหนิ
เฉลิมพระเกยีรต ิเพ่ือให้สถานกีาชาดหวัหนิสามารถให้บรกิาร
ตามภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างบูรณาการ และเสด็จ
พระราชด�าเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และพระราชทานเข็มที่ระลึก
แก่ผู้บรจิาคโลหติ ครบ 36 คร้ัง และ 108 ครัง้ อย่างต่อเนือ่ง
เป็นประจ�าทุกปี
 “ขอบคุณเป็นอย่างย่ิง และขอให้กุศลผลบุญ
ที่ทุกท่านได้กระท�า โดยที่จัดการให้มีการบริจาคโลหิต
และมาบรจิาคโลหิตนี ้ช่วยดลบนัดาลให้ทกุท่านประสบ
แต่ความสุขความเจริญ ความส�าเร็จทุกประการ” 
พระราชด�ารสัสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย ทรงเป็นขวัญและก�าลังใจอันส�าคัญสุดแก่ผู้บริจาคโลหิต
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การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีงานบริการโลหิต

 งานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า             
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ด�าเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเกิดความทันสมัย

 สภากาชาดไทย ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมาย ุ66 พรรษา 2 เมษายน 2564 ได้ที ่ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย หน่วยรบับรจิาคโลหติประจ�าท่ี 
6 แห่ง ในกรงุเทพฯ (ศนูย์รบับรจิาคโลหิตและพลาสมา สถานกีาชาด 11 วเิศษนยิม บางแค บ้านทรงไทย ย่านวงศ์สว่าง ศนูย์การค้า
เดอะมอลล์ สาขาบางแค บางกะปิ งามวงศ์วาน ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม) หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าที่ในส่วนภูมิภาค
หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ

 วันที่ 27 มีนาคม 2539 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิด
โรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิตแห่งแรกใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
 สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม
บรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย ทรงให้ความสนพระทยั
และทรงติดตามการด�าเนินงานโครงการจัดต้ังศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างใกล้ชิด ดังนี้ 
 วันที่ 20 มีนาคม 2556 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์
การก่อสร้างอาคารศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ณ ที่ดินสภากาชาดไทย 
ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 วันที่ 18 เมษายน 2556 เสด็จพระราชด�าเนินทอดพระเนตรการด�าเนิน
งานผลิตผลติภณัฑ์จากพลาสมา ณ บรษิทั กรนีครอส คอร์ปอเรชัน่ สาธารณรฐั
เกาหลี ซึ่งเป็นบริษัทที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย 
 วันที่  17 มีนาคม และ 20 ธันวาคม 2557 เสด็จพระราชด�าเนิน
ทอดพระเนตรติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
พลาสมา สภากาชาดไทย ณ ทีด่นิสภากาชาดไทย ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรุ ีทรงพระราชทานชือ่อาคารว่า ศนูย์ผลิตผลติภณัฑ์จากพลาสมา
สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และพระราชทานพระราชานญุาตให้ 
เชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคารดังกล่าวด้วย นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดศูนย์ผลิต
ผลติภณัฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ณ ท่ีดินสภากาชาดไทย ต�าบลบางพระ 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเป็นภารกิจของ
สภากาชาดไทยด้านบรกิารโลหิตแบบครบวงจร โดยการจดัตัง้ศนูย์ผลติผลติภัณฑ์
จากพลาสมา และจดัหาวตัถดิุบ คอื พลาสมา  ให้มปีรมิาณเพยีงพอใช้ในการผลติ 
Factor 8 Concentrate, IVIG และ Albumin
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ความก้าวหน้า
การพัฒนาวัคซีน
ChulaCov19
 แม้ปัจจุบันจะมีกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้

ประชำชนในประเทศไปบ้ำงแล้วก็ตำม แต่ทีมวิจัย

และพัฒนำวัคซนีโควดิ-19 จำกคณะแพทยศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และโรงพยำบำล

จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย ยังคงเดินหน้ำ

พัฒนำวัคซีน ChulaCov19 หลังพบว่ำวัคซีน

สำมำรถลดจ�ำนวนเชื้อได ้อย ่ำงมำกมำยใน

หนทูดลอง และพร้อมทดสอบกบัอำสำสมคัรแล้ว 

ยงัได้มกีำรเตรยีมพัฒนำวคัซนีรุ่นที ่2 เพือ่รองรบั 

เชื้อดื้อวัคซีนในอนำคตด้วย ได้มีกำรแถลงข่ำว 

“ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน 

ChulaCov19 และความพร้อมในการทดสอบใน

อาสาสมัคร” เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564 ณ 

ห้องประชุม ชั้น 12 อำคำรภูมิสิริมังคลำนุสรณ์ 

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย โดยมี 

นำยอนุทิน ชำญวีรกูล รองนำยกรัฐมนตรี และ

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ ร่วมแถลงข่ำว

พัฒนา วิจัย ต่อยอด คิดค้นผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรค
ต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนือ่ง ทีผ่่านมา ศนูย์วิจยัวัคซนี
ได้มีการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในลิงเข็มท่ีสอง ลิงสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูง และพร้อมเดินหน้าทดสอบใน
อาสาสมัครต่อไป ทั้งนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ 
แพทย์ พยาบาล บุคลากร และหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรองรับการทดสอบกับอาสาสมัครอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้ความส�าคญัเรือ่งของความปลอดภยัอย่างสูงสดุ เพือ่ให้
ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นและมั่นใจในความปลอดภัยของ
การทดสอบฉีดวัคซีนครั้งนี้ การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของ
ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในครัง้นี ้จะประสบ
ความส�าเร็จและสร ้างคุณประโยชน ์และช่ือเสียงให ้แก ่
ประเทศไทยในระดับสากลอย่างแน่นอน  

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธพิงศ์ วชัรสนิธ ุ ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียม
ความพร้อมของสถานที่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่ทันสมัย มีมาตรฐาน น�ามาใช้ในการตรวจคัดกรอง
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทางด้านศูนย์วิจัย
วัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการ
วิจยัทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัความร่วมมือจากนกัวจัิยทางการแพทย์
และวิทยาศาสตร์ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก ได้ร่วมกัน
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ส�ำหรับควำมคืบหน้ำของกำรผลิต

วัคซีน ChulaCov19

 1. วคัซีน ChulaCov19 สามารถป้องกนัโรคโควิด-19 
และลดจ�านวนเช้ือได้อย่างมากมายในหนูทดลอง ผลการทดลอง
ล่าสุด ภายหลงัจากหนทูดลองชนดิพเิศษทีอ่อกแบบให้สามารถ
เกิดโรคโควิด-19 ได้ เมื่อได้รับการฉีดวัคซีน ChulaCov19
ครบ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ และเมื่อหนูทดลองได้รับเชื้อ
โคโรนาไวรสัเข้าทางจมกู สามารถป้องกันหนทูดลองไม่ให้ป่วย
เป็นโรคและยับยั้งไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดได้ รวมท้ัง
สามารถลดจ�านวนเชื้อในจมูกและในปอดลงไปอย่างน้อย 
10,000,000 เท่า ส่วนหนูท่ีไม่ได้รับวัคซีนจะเกิดอาการแบบ
โควิด-19 ภายใน 3-5 วัน และทุกตัวมีเชื้อสูงในกระแสเลือด 
รวมทั้งจมูกและปอด
 2. วัคซีน ChulaCov19 สามารถเก็บในอุณหภูมิ
ตูเ้ยน็ปกต ิคอื 2-8 องศาเซลเซยีส ได้อย่างน้อย 1 เดอืน และ
ก�าลงัรอผลวจิยัที ่3 เดอืน ดงันัน้การขนส่งกระจายวคัซนีไปยงั
ต่างจังหวัดทั่วประเทศจึงสามารถท�าได้อย่างสะดวก
 3. วัคซีน ChulaCov19 คาดว่าจะสามารถน�ามา
ทดสอบในอาสาสมัครได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564 
การทดสอบในอาสาสมัครจะเริม่ในกลุม่อาสาสมคัรอายนุ้อยก่อน 
ถ้าปลอดภัยก็จะให้สูตรเดียวกันกับอาสาสมัครอายุมากต่อไป 
ในระยะที ่1 ใช้เวลาประมาณ 2 เดอืน จงึจะเริม่ทดลองระยะที ่2 

 ทางด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกยีรต ิรกัษ์รุ่งธรรม 
ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัย
วัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
การพัฒนาวัคซีนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนศตวรรษที่สอง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเงินบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่า
แพทย์จุฬาฯ กองทุนบริจาควิจัยวัคซีน สภากาชาดไทย วัคซีน 
ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่
ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วในหลายประเทศ 
และให้ใช้ในประชาชนทั่วไปในบางประเทศแล้ว เช่น ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และนวิซีแลนด์ (ข้อมลู ณ วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 
2564) หลายประเทศทั่วโลกได้รบัการฉดีวคัซนีชนดิ mRNA     
แล้วอย่างน้อย 100,000,000 คน จากทัง้หมด 180,000,000 คน 
วัคซีน ChulaCov19 เป็นการคิดค้นออกแบบและพัฒนาโดย
คนไทย จากความร่วมมือสนบัสนนุโดยคณุหมอนกัวทิยาศาสตร์
ผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้ของโลก คือ Prof. Drew Weissman 
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย วัคซีน ChulaCov19 ผลิตโดย
สร้างช้ินส่วนขนาดจิว๋จากสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(โดยไม่มกีารใช้ตัวเชือ้แต่อย่างใด) เม่ือร่างกายได้รบัช้ินส่วน
ของสารพนัธกุรรมขนาดจ๋ิวนีเ้ข้าไป จะท�าการสร้างเป็นโปรตีน
ที่เป็นส่วนปุ่มหนามของไวรัสขึ้น (spike protein) และ
กระตุ ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ ้มกันไว้เตรียมต่อสู ้กับไวรัส
เม่ือไปสัมผสัเชือ้ เมือ่วคัซนี mRNA ท�าหน้าทีใ่ห้ร่างกายสร้าง
โปรตนีเรยีบร้อยแล้ว ภายในไม่กีว่นั mRNA นีจ้ะถกูสลายไป 
โดยไม่มีการสะสมในร่างกายแต่อย่างใด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



14 สนองโอฐสภำกำชำดไทย 
เมษายน - มิถุนายน 2564

 ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้กล่าวแสดงความยินดี
กับความก้าวหน้าทีค่ณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ร่วมกนัพฒันาวคัซนีครัง้นี ้โดยระบวุ่า โครงการนีท้�าให้มคีวามหวงั
อย่างมาก ต้องการให้เกิดผลส�าเร็จเร็วที่สุด และพร้อมให้การ
สนับสนุนทุกด้าน รวมถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
สอบถามความคบืหน้าทกุสปัดาห์ อกีทัง้ก�าชบัเรือ่งการสนบัสนนุ
ให้โครงการประสบผลส�าเรจ็ จะท�าให้ประเทศไทยสามารถยนืได้
บนขาของตัวเอง ระหว่างรอวัคซีนของคนไทย ก็พยายามหา
วัคซีนเข้ามาใช้ด้วย โดยได้มา 63 ล้านโดส เพียงพอให้คนไทย
จ�านวนมากพอทีจ่ะท�าให้เกดิภมูคุ้ิมกนัหมู ่การผลติวัคซนีโควดิ-19 
ที่ศึกษาวิจัยในประเทศไทย ถ้ายังผลิตไม่ได้ก็จะไม่มีความมั่นคง 
การเจรจาซื้อจากต่างประเทศต้องใช้ก�าลังภายในมาก อยากให้
ประเทศไทยมีส่ิงที่สามารถให้เราพึ่งพาตนเองได้ นั่นคือวัคซีน
จากจุฬาฯ ที่จะส�าเร็จในเวลาอันใกล้ และอีกหลาย ๆ โครงการ
ของไทย หากคืบหน้าเป็นไปอย่างที่ต้องการก็ต้องมีการคิดหาวิธี
สนับสนุนต่อไปบนพื้นฐานของกฎหมาย ซึ่งเรายินดีท�าให้
 เมือ่ทกุอย่างทีไ่ด้ตัง้ใจไว้ส�าเรจ็ จะสามารถผลติวัคซีนได้
อย่างครบวงจร ท�าให้สามารถปิดช่องว่างวงจรการผลติวคัซนี
ในประเทศไทยได้ โดยมีก�าลังการผลิตในปลายปี 2564 อยู่ที่ 
1-5 ล้านโดส และปีต่อไปจะเพิม่ก�าลังการผลิตเป็น 20 ล้านโดส

ChulaCov19 วัคซีนที่วิจัยและพัฒนาโดยคนไทย ร่วมกับ

นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลก

		-	วัคซีน	ChulaCov19	คือ	วัคซีนที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะ

แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ก�าลังเข้าสู่ข้ันตอน

การทดลองในอาสาสมัคร

			-	วัคซีน	ChulaCov19	เป็นเทคโนโลยีวัคซีน	mRNA	ที่พิสูจน์

แล้วทั่วโลก	และมีการฉีดแล้วในคนมากกว่า	100	ล้านคน	

		-	การทดลองวคัซนี	ChulaCov19	ในสตัว์ทดลอง	พบว่าภายหลงั

การฉดีวคัซนี	2	 เขม็	สามารถป้องกนัสตัว์ทดลองไม่ให้เจบ็ป่วย	

ป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด	 และลดจ�านวนเชื้อในจมูก				

และปอดได้ประมาณ	10	ล้านเท่า

			-	วัคซีน	ChulaCov19	ได้ศึกษาจุดแข็งจากทั้งบริษัทไฟเซอร์

และโมเดอร์นา	โดยได้เสรมิจดุแข็งและแก้ไขจดุอ่อนบางอย่าง	เช่น	

การเก็บที่อุณหภูมิ	2-8	องศาเซลเซียส	ได้อย่างน้อย	1	เดือน	

ท�าให้สามารถกระจายไปยังพื้นที่ต่าง	ๆ	ได้ง่ายขึ้น	

	 	 -	 วัคซีน	 ChulaCov19	 เป็นวัคซีนท่ีมีคุณภาพสูง	 สามารถ

กระตุ ้นภูมิคุ ้มกัน	ลดจ�านวนเชื้อและป้องกันสัตว์ทดลอง

ไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19	ได้

 4. ก�าลังเตรียมการพัฒนารุ่นที่ 2 เพื่อรองรับเชื้อด้ือวัคซีนในอนาคต เนื่องจากมีเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก�าลังระบาด
ในหลายประเทศ และบางสายพนัธุพ์บว่าเริม่ดือ้ต่อวคัซนีในปัจจบัุน โดยเทคโนโลยวีคัซนี mRNA มีจดุเด่นคอื สามารถออกแบบ
วัคซีนรุ่นท่ีสองเพื่อตอบโต้เชื้อที่ดื้อวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว จะเร่ิมด�าเนินการในสัตว์ทดลองภายใน 2 เดือน ควบคู่ไปกับ
การทดลองวัคซีนรุ่นแรกในคน
 นอกจากนี ้นายแพทย์นคร เปรมศร ีผูอ้�านวยการสถาบนัวคัซีนแห่งชาติ ยงักล่าวเพ่ิมเติมว่า สถาบนัวคัซีนแห่งชาตยินืยนั
สนับสนุนการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ในประเทศ เพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยวัคซีนของประเทศเพื่อ
รบัมอืการระบาด วคัซีน mRNA เป็นรปูแบบท่ี ณ เวลานี ้ได้รับการยอมรบัแล้วว่าเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีม่คีวามรวดเรว็ และสามารถ
พัฒนาเป็นวัคซีนที่ใช้ในการรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการกลายพันธุ์ของไวรัส
จงึเป็นส่วนส�าคญัอย่างมากทีท่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ทุม่เทให้กบัการวจิยัวคัซนี mRNA นี ้ซึง่จะเป็นอกีหนึง่
รูปแบบการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นายแพทย์นคร เปรมศรี
ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
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	 คนไข้คนแรกทีใ่ช้วธิรีกัษาด้วยภมูคิุม้กันบ�าบดัทีศ่นูย์สริกิติิฯ์	เริม่รกัษา

เดือนมีนาคม	2563	ที่ตับซึ่งมีเซลล์มะเร็ง	100%	จากนั้น	3	เดือนต่อมาพบว่า

เซลล์มะเร็งลดลง	50%	และอีก	8	เดือน	พบว่าเซลล์มะเร็งหายไป	80%

และล่าสุด	6	สัปดาห์ที่ผ่านมา	ไม่พบว่ามีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่เลย	และ

เมื่อเอ็กซเรย์ปอดตอนที่พบเซลล์มะเร็งจ�านวนมากพบน�้าท่วมครึ่งปอด

และ	6	สัปดาห์ที่ผ่านมา	พบว่าไม่มีน�้าในปอดหลงเหลืออยู่เลย

      ปัจจุบันผู้หญิงไทยเป็นโรคมะเร็งมำกขึ้น โดยเฉพำะ

มะเรง็เต้ำนม ท�ำให้มกีำรพัฒนำกำรรกัษำให้มีคณุภำพมำก

ยิ่งขึ้น กำรรักษำมะเร็งเต้ำนมในปัจจุบัน ได้แก่ กำรผ่ำตัด

เต้ำนม กำรรักษำด้วยยำเคมีบ�ำบัด กำรรักษำด้วยกำร

ฉำยรังสี กำรรักษำด้วยยำต้ำนฮอร์โมน และกำรรักษำ

ด้วยยำพุ่งเป้ำ ซึ่งเป็นกำรรักษำมำตรฐำนที่ทั่วโลก

น�ำมำใช้แต่กอ็ำจไม่เพียงพอเพรำะมคีนไข้บำงรำยกลบัมำเป็นซ�ำ้ กำรรักษำทีด่อีกีวิธหีนึง่ทีศ่นูย์สริกิติิ์

บรมรำชินีนำถเพื่อโรคมะเร็งเต้ำนม โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย เลือกน�ำมำรักษำคนไข้ 

คือ กำรรักษำด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัด

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณ์ จาฏามระ หวัหน้าศูนย์
สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เผยว่า การใช้ภูมิคุ้มกันบ�าบัด (Immunotherapy) 
คือการน�าเซลล์ภูมิคุ้มกันพื้นฐานในร่างกาย ไปกระตุ้มภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายเพื่อก�าจัดเซลล์มะเร็ง เริ่มจากน�าเซลล์ภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
มาเล้ียงในห้องปฎบิติัการให้เจริญเติบโตควบคูไ่ปกบัโปรตนีจ�าเพาะ
ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแต่ละราย เมือ่เซลล์ภมิูคุม้กนัพ้ืนฐานสามารถ
เรียนรู้เซลล์มะเร็งที่เลี้ยงควบคู่กันแล้วก็จะน�ามาฉีดกลับเข้าไปใน
ร่างกายผู้ป่วย เพือ่ให้เข้าไปก�าจัดเซลล์มะเร็ง ซ่ึงวธิกีารนีม้กีารศกึษา
มาเป็นเวลานาน มีทั้งการเตรียมเครื่องมือ และบุคคลากรทาง       
การแพทย์ได้ไปศกึษาเพิม่เติมในต่างประเทศกว่า 3 ปี ก่อนทีจ่ะน�ามา
ใช้รักษาในผู้ป่วยจริง 
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 ผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ เริ่มแรกป่วยเป็น
มะเร็งเต้านม เซลล์มะเร็งได้กระจายไปท่ัวร่างกายทั้งตับ 
กระดูก ปอด ในช่วงเวลา 3 ปี แม้จะผ่าตัดเนื้อร้ายบริเวณ
ตบัออก และรักษาด้วยเคมบี�าบดั แต่ต่อมากลบัเป็นซ�า้อกีคร้ัง
ผู ้ป ่วยขอหยุดการรักษาจึงได ้เสนอวิธีการรักษาด้วย
ภูมิคุ้มกันบ�าบัด การรักษาประสบความส�าเร็จตามแนวทาง
ที่ได้วางแผนไว้ คือ หลังจากฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าร่างกาย
ผูป่้วยไป 6 เดอืน อาการต่าง ๆ ดขีึน้ ผู้ป่วยไม่เหนือ่ย น�า้ในปอด
หายไป ไม่มีอาการปวดกระดูก จากเดิมต้องนั่งรถเข็น
แต่กลับเดินขึน้ลงบันไดเองได้ และหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์
การแพทย์ท่ีส�าคญั คอื ผลจากการเจาะตรวจชิน้เนือ้จากตบั
ที่มีเซลล์มะเร็งแพร่กระจายไป ไม่พบเซลล์มะเร็งหลงเหลือ
อยู่ นอกจากนี้ผลข้างเคียงในการรักษาก็มีน้อย ขณะที่วิธี
การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่ง
ประสบความส�าเรจ็ ยงัจ�าเป็นต้องมกีารศกึษาข้อมลูเพิม่เติม 
จ�าเป็นต้องใช้เวลาและงบประมาณอีกเป็นจ�านวนมาก
ในการปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือเพื่อขยายผล
การรกัษาต่อไป 
 คณุเพลนิพศิ โกแวร์ อาย ุ52 ปี ผูป่้วยท่ีได้รบัการรกัษา
มะเร็งเต้านมด้วยวิธีภูมิคุ ้มกันบ�าบัดเป็นคนแรกของโลก
ที่ใช้นวัตกรรมการรักษานี้ส�าเร็จ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของศูนย์สิริกิติ์ฯ และประเทศไทย กล่าวแสดงความรู้สึกและ
ขอบคุณทมีแพทย์ว่า	หลงัจากท่ีคุณหมอแจ้งว่าจะให้การรกัษา
ด้วยวิธีใหม่	มันเป็นความหวังใหม่ที่จะท�าให้เราลุกขึ้นสู้อีกครั้ง	
หลังจากที่ทรมานกับอาการแพร่กระจายของโรคมะเร็ง	ท�าให้
หายใจไม่ค่อยได้	อาเจียนตลอดเวลา	รูส้กึเหนือ่ย	เดนิยังไม่ไหว	
คุณหมอดูแลเราอย่างดี	ท�าให้ผ่านจุดนั้นมาได้	จนมาถึง
ทุกวันนี้รู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่	 ขอบคุณทีมคุณหมอทุกคนที่สู้
และช่วยแก้ไข	เหน่ือยไปกับเรา	และดึงเราขึ้นมาถึงจุดนี้
ถ้าเราหยุดรักษาไปก็คงไม่มีวันนี้ค่ะ
 ศูนย์สิริกิ ต์ิบรมราชินีนาถเพ่ือโรคมะเร็งเต ้านม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นที่พึ่งของ
ผู้หญิงมาแล้วถึง 16 ปี ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระราชชนนพีนัปีหลวง
ที่เป็นจุดก�าเนิดของศูนย์แห่งนี้ ผู ้มีจิตศรัทธาสามารถร่วม
บริจาคสนับสนุนการศึกษาพัฒนาและการด�าเนินงาน
ของศูนย์สริกิิติฯ์ ได้ที ่ธนาคารไทยพาณชิย์ ชือ่บัญช ีส�านกังาน
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย (2) เลขบัญชี 045-2-62588-8
ใบเสรจ็สามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้ 2 เท่า โดยระบุโครงการ 
ศนูย์สริกิติิบ์รมราชนินีาถสภากาชาดไทยเพือ่ผูป่้วยมะเร็งเต้านม 
และส่งเอกสารการบริจาคมาที่ 
e-mail : donation@redcross.or.th
โทรสาร 0 2652 4440

ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกับภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเร็ง

แบบวัคซนี (Cancer Vaccine) นวัตกรรมใหม่ ในการ

รักษามะเร็ง 
 1. ใช้เพื่อการรักษามะเร็ง ไม่ใช่ป้องกันการเกิดโรค
มะเร็ง ภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งแบบวัคซีนต่างจากการฉีดวัคซีน
ทั่วไปที่ใช้ฉีดเพื่อป้องกัน โดยผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นมะเร็งก่อนได้รับวัคซีน มีการทดลองทางคลินิกในมะเร็ง
หลายชนิดและในผู้ป่วยระยะต่าง ๆ กัน ได้แก่
 - ให้วคัซีนเพ่ือกระตุ้นภูมคิุม้กนัในการรักษาผูป่้วยมะเรง็
ระยะต้น ๆ เพื่อให้วัคซีนท�าลายเซลล์มะเร็ง 
 - ให้วัคซีนเพ่ือกระตุ้นภูมิคุ ้มกันในผู้ป่วยระยะท้าย
เพือ่ช่วยในการรกัษา ร่วมกับการรกัษาอืน่ ๆ  ด้วย เช่น ให้วคัซนี
ในผู้ป่วยมะเร็งหลังผ่าตัดหรือฉายแสง เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ให้ท�าลายเซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ให้หมดไป ป้องกันการ
กลับมาเป็นซ�้า
 2. วัคซีนไม่ได้ผลิตจากเชื้อโรค แต่ได้จากเซลล์มะเร็ง
ในร่างกายผู ้ป่วย การฉีดวัคซีนทั่วไปเป็นการน�าเชื้อโรค
มาสร้างเป็นวัคซีนฉีดเข้าสู ่ร ่างกาย เพื่อให้เม็ดเลือดขาว
รู้จักและสร้างภูมิต้านทานเชื้อโรคนั้น ๆ แต่การฉีดวัคซีนเพื่อ
รักษามะเร็งจะน�าเซลล์มะเร็งหรือโปรตีนที่มีการกลายพันธุ์
ในร่างกายผู้ป่วยมาวิเคราะห์เลือกส่วนท่ีคาดว่าจะกระตุ้น
ภูมิคุ ้มกันได้ดี และสร้างวัคซีนเฉพาะบุคคลฉีดแก่ผู ้ป่วย
เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานมะเร็ง
 3. วัคซีนต้านมะเร็งไม่สามารถฉีดให้ผู ้ป ่วยอื่น
แบบวัคซีนทั่วไปได้ เป็นการผลิตวัคซีนเพื่อใช้เฉพาะบุคคล
ดังนั้นจึงไม่สามารถผลิตวัคซีนต้านมะเร็งจ�านวนมากเพื่อฉีด
แก่บุคคลทั่วไปแบบวัคซีนชนิดอื่นได้

นางเพลินพิศ โกแวร์
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โรคผิวหนังแข็งที่ปอดเป็นพังผืด
รักษำด้วยกำรปลูกถ่ำยสเต็มเซลล์ส�ำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

 โรคผิวหนังแข็งสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ป่วย 
การรักษาเป็นไปได้ยาก หากโรคไปท่ีปอดผู้ป่วยมีโอกาส
เสยีชีวติ โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีม่กีารระบาดของโรคเกีย่วกบั
ทางเดินหายใจ... โรคผิวหนังแข็งมีอาการแสดงอย่างไร 
ท�าไมจึงส่งผลให้ปอดเป็นพังผืด แล้วมีวิธีการรักษาอย่างไร 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ
สหสาขาวิชา ภาควิชาอายุรศาสตร์ แถลงความส�าเร็จในการ
รกัษาผู้ป่วยโรคผวิหนงัแขง็ทีป่อดเป็นพังผดืด้วยการปลกูถ่าย
สเต็มเซลล์ จ�านวน 2 ราย ได้เริ่มท�าการรักษาในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2562 และเดือนมิถุนายน 2563 ปัจจุบันผู้ป่วย
ไม่มีภาวะการติดเช้ือใด ๆ ซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นวิธีใหม่
ที่ต้องอาศัยความรู้และข้อมูลในระดับสูง แพทย์จะท�าการ
ประเมินก่อนการรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปานกลาง 
ส่วนผู้ที่อวัยวะถูกท�าลายไปมากจะไม่สามารถรักษาด้วยวิธีนี้
ได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและเสียชีวิต
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธิพงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในท่ามกลาง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เรายังคงด�าเนินการ
วิจัยพัฒนารักษาผู้ป่วยโรคอ่ืน ๆ เพื่อให้เข้าถึงการดูแลผู้ป่วย
ในทุกระดับ ที่ผ่านมามีตัวอย่างผลงานจากเทคโนโลยีทาง
การแพทย์เกี่ยวกับสเต็มเซลล์มากมาย เช่น การสร้างแผ่น
กระจกตาจากสเตม็เซลล์โดยวธิใีหม่ รวมทัง้การสร้างสเตม็เซลล์
พหุศักยภาพจากเซลล์เลือดผู้ป่วยโรคพันธุกรรมธาลัสซีเมีย 
และกลุ่มอาการ Wiskott-Aldrich และแก้ไขยีนจนสามารถ
สร้างเซลล์เมด็เลอืดและเกลด็เลอืดปกตไิด้ รวมถงึการเพาะเล้ียง
สเต็มเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ส�าหรับโรคข้อเข่าเสื่อม และอีกหนึ่ง
ความส�าเร็จของการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาที่เกิดข้ึนจาก
ความร่วมมอืกนัของผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 4 สาขาวชิา ได้แก่ สาขาวชิา
โรคข้อและรูมาติสซั่ม สาขาวิชาโลหิตวิทยา สาขาวิชาระบบ
หายใจและเวชบ�าบดัวกิฤตโิรคระบบการหายใจ และสาขาวชิา
โรคตดิเช้ือ ซึง่ประสบความส�าเรจ็ในการรกัษาผูป่้วยผวิหนงัแข็ง
และปอดเป็นพงัผืด จ�านวน 2 ราย ด้วยการปลกูถ่ายสเตม็เซลล์ 

นับว่าเป็นความส�าเร็จคร้ังแรกในประเทศไทย เป็นการวิจัย
พัฒนาวิธีการรักษาหรือใช้องค์ความรู ้ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่ไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่นแล้ว ให้กลับมา
มีสุขภาพชีวิตที่ดีให้ได้มากที่สุด  
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร 
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กล่าวว่า ปัจจบุนัโรคทางอายรุศาสตร์มหีลายโรค
ท่ีรุนแรงและมคีวามยากในการรักษา หลายโรครักษาไม่ส�าเรจ็
โดยการใช้ยา จึงต้องอาศัยวิธีใหม่ ๆ ส�าหรับการรักษาโรค
ผิวหนังแข็งและปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ 
เกิดจากความร่วมมือกันของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลาย
สาขาวิชาจนประสบผลส�าเร็จ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญของ
การด�าเนินการรักษาโรคทางอายุรกรรมในปัจจุบันท่ีโรคนั้น
มีภาวะหลายอย่างเกิดขึ้น ความรู้จากการรักษาที่เกิดขึ้นนี้
จะส่งผลให้เกดิการต่อยอดและน�าความรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดในอนาคตส�าหรับประเทศไทย

ภาพจาก Thaihealtylung
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 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ หัวหน้า
สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปิดเผยว่า โรคผวิหนัง
แขง็ เป็นโรคในกลุ่มภมูคิุม้กนัท�างานผดิปกต ิท�าให้เกิดพงัผดื
ที่ผิวหนังและอวัยวะภายในหลายท่ี เช่น ปอด ล�าไส้ หัวใจ 
การตบีตนัของหลอดเลอืดแดงท�าให้ปลายนิว้ขาดเลอืด มพีงัผดื
แทรกอยู่ในกล้ามเนื้อเรียบของระบบทางเดินอาหารท�าให้เกิด
กรดไหลย้อน ท้องอืด ท้องเสีย ระยะแรกอาจมีปัญหาไตวาย
เฉียบพลนัและกลายเป็นไตวายเรือ้รงัได้ สาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้
ผูป่้วยเสยีชวีติ คอื ปอดอกัเสบ ปอดเป็นพงัผดื หรอืหลอดเลอืด
แดงในปอดมีความผิดปกติ น�ามาสู่ภาวะหัวใจโต หัวใจวาย 
การรักษาโรคน้ีควรเริ่มรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อชะลอการ
ด�าเนินของโรคและความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ยาท่ีใช้รักษา
จะออกฤทธิ์ตามกลไกการเกิดโรค ได้แก่ ยาขยายหลอดเลือด
แดง ยาปรับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ยาที่ช่วยชะลอ
หรอืลดการเกดิพงัผดื ซึง่มกัใช้ร่วมกนัเพือ่ควบคมุการด�าเนนิโรค 
แต่ในผู้ป่วยที่มีการด�าเนินโรครวดเร็ว การรักษาด้วยการจัด
ระบบภูมิคุ้มกันใหม่ให้ท�างานเป็นปกติ หรือการปลูกถ่าย 
สเต็มเซลล์ จะช่วยชะลอการด�าเนินโรคและลดการท�าลาย
อวัยวะหรือการเสียชีวิตได้
 ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุมศกัดิ ์บญุวรเศรษฐ์ 
หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวว่า โรคผวิหนงัแขง็
และปอดเป็นพังผืด เกิดจากเซลล์ภูมิคุ ้มกันของผู ้ป่วยท่ี
ท�างานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดการอักเสบและเกิดพังผืดใน
อวัยวะส�าคัญทั่วร่างกาย การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดคือ
การก�าจัดเซลล์ภูมิคุ้มกันท่ีผิดปกติให้หมดไป จ�าเป็นต้องใช้
ยากดภูมิต้านทานในขนาดสูงร่วมกับแอนติบอดี้ ตามด้วย
การให้สเต็มเซลล์ระบบเลือดของผู้ป่วยเองที่เก็บไว้ในระหว่าง
การรักษา สเต็มเซลล์จะช่วยท�าให้ผู ้ป่วยฟื ้นตัวเร็วขึ้น
รวมไปถงึการสร้างและพฒันาเซลล์ภมูคิุม้กนัทีป่กตขิึน้มาใหม่ 
ซึ่งถือเป็นการรักษาโดยวิธีการจัดระเบียบของระบบภูมิคุ้มกัน
ให้กลับมาเป็นปกติโดยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์

• คัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมโดยการประเมินของแพทย์หลายสาขา 
เช่น แพทย์โรคปอด โรคติดเชื้อ โรคข้อ เพื่อให้มีการท�างานของ
อวัยวะต่าง ๆ ที่เพียงพอจะรับยาในระหว่างการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
• ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการเก็บสเต็มเซลล์เพื่อแช่แข็งไว้
• เมือ่ผูป่้วยพร้อมเข้ารบัการรกัษาจะได้รบัยากดภมูต้ิานทานในขนาด
สูงร่วมกับแอนติบอดี้ 
• ตามด้วยการให้สเต็มเซลล์ของผู้ป่วยที่เก็บไว้ ผู้ป่วยจะได้รับการ
รกัษาในห้องปลอดเชือ้และได้รบัการดแูลจากทมีแพทย์และพยาบาล
ผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต�่า 
• หลังจากสเต็มเซลล์เริ่มท�างานผู้ป่วยจะมีภูมิต้านทานท่ีฟื้นตัวขึ้น
จนเป็นปกติ และมีการตรวจติดตามเป็นระยะ ซ่ึงการรักษาด้วยวิธี
นี้จะช่วยชะลอการด�าเนินของโรคและลดการท�าลายอวัยวะต่าง ๆ 
ของผู้ป่วย

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์ 
หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบ�าบัดวิกฤติ ภาค
วชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กล่าวว่า ผู ้ป่วยโรคผิวหนังแข็งมีโอกาสปอดอักเสบที่ไม่ได้
เกิดจากการติดเชื้อและมีภาวะปอดเป็นพังผืดได้มาก โดยอาจ
เกิดภายหลัง การประเมินว่าปอดเป็นพังผืดหรือไม่โดย
ดูจากอาการไอแห้ง หายใจต้ืน ท�าให้ต้องหายใจเรว็กว่าปกติ 
เหน่ือยง่ายเวลาออกแรง ในรายที่สงสัยจะท�าการตรวจ
เพิม่เตมิโดยเอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์ปอด เมือ่พบพงัผดืในปอด
การติดตามอาการเป็นสิ่งส�าคัญมาก ท้ังอาการไอ อาการ
เหนื่อย การประเมินโดยวัดความจุปอด การตรวจโดยการ
เดิน 6 นาที การประเมินภาวะออกซิเจนในเลือดขณะ
ออกก�าลัง โดยท�าการตรวจเป็นระยะทุก 6 เดือน หรืออาจ
เร็วกว่านั้น ซึ่งจะช่วยบอกได้ว ่าพังผืดในปอดมีลักษณะ
การด�าเนินของโรคที่รวดเร็วหรือไม่ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน
ซ่ึงการประเมนิด้วยวิธีต่าง ๆ  เหล่าน้ีจะท�าต่อเน่ืองหลังการรกัษา
ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต่อไปด้วย
 อาจารย์ นายแพทย์จักกพัฒน์ วนิชานันท์ อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเช้ือในผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ หน่วยโรคติดเชื้อ 
ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
กล่าวทิ้งท้ายว่า การติดเชื้อภายหลังการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ 
เน่ืองจากผูป่้วยได้รับยากดภมูคิุม้กันขนาดสงู และเกดิภาวะ
เม็ดเลือดขาวต�่ าในช ่วงแรกภายหลังการปลูกถ ่าย
โดยเฉพาะการตดิเชือ้ฉวยโอกาส ในต่างประเทศพบว่าการรกัษา
โรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
มีการติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 75 และเป็นการติดเชื้อรุนแรง
ร้อยละ 10-17 พบอตัราการเสยีชวีติร้อยละ 1-3 ดงันัน้การประเมนิ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเช้ือและการคัดกรองการติดเชื้อ
แฝงต้ังแต่ก่อนการปลกูถ่ายสเต็มเซลล์ รวมถึงการให้ยาต้าน
จุลชีพเพื่อป้องกัน จึงมีความส�าคัญอย่างมาก และภายหลัง
ออกจากโรงพยาบาลได้มีการติดตาม มีการให้ยาป้องกันการ
ตดิเชือ้ในอนาคต เพราะผลของยากดภมิูคุม้กนัก่อนหน้าน้ีอาจจะ
ยงัคงมผีลในช่วง 6 เดอืน ถงึ 1 ปี นอกจากนี ้ยงัมกีารพิจารณา
ในการฉดีวคัซนีเพือ่ป้องกนัโรคด้วยเพือ่เป็นการลดผลข้างเคยีง
ที่อาจเกิดขึ้นและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย 
  ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคระบาดและพบได้ยาก แต่
ก็ไม่ควรมองข้าม เพราะปัจจุบันมีโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
ควรดแูลสขุภาพด้วยการออกก�าลังกาย รบัประทานอาหารทีมี่
ประโยชน์ เพือ่เตรยีมพร้อมทีจ่ะต่อสูก้บัโรคร้ายทีค่อยบ่ันทอน
ชีวิตเราอยู่ทุกเวลา

ผิวหนังตึง
ริมฝีปากบาง
มีรอยจีบรอบปาก

ขั้นตอนส�าคัญในการรักษา



 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและค่อนข้างรุนแรง มีผลกระทบ
เป็นวงกว้างกว่ารอบทีผ่่านมา สภากาชาดไทยได้เร่งส่งความช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่งไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ครวัพระราชทาน อปุนายกิา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้ การส่งมอบชุดธาร
น�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่ผู้ถูกกักกันโรคที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค การให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง เปิดรับบริจาคพลาสมาจากผู้ป่วยโควิด-19 ท่ีหายแล้วเพื่อน�าไปช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มี
อาการรุนแรง มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการเปิดรับสมัครแพทย์ พยาบาลจิตอาสา และอาสาสมัครท่ัวไป
เพื่อสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งเปิดรับบริจาคเงิน สิ่งของ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อน�าไปช่วยเหลือ
ผูท้ีไ่ด้รับความเดอืดร้อน ซึง่ภาพเหล่านีเ้ป็นเพยีงส่วนหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึภารกิจของสภากาชาดไทยในการให้ความช่วยเหลอืในช่วง
ที่ผ่านมาและจะยังคงปฏิบัติภารกิจต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
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ความช่วยเหลือ
ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดโควิด-19 ระลอก 3
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รำงวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ครั้งที่ 48

 เนื่องในโอกาสวันพยาบาลสากล ซึ่งตรงกับวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(ICRC) ได้แจ้งผลการพิจารณาและรายชือ่ผูไ้ด้รับรางวัลเหรยีญฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล ครัง้ท่ี 48 ประจ�าปี 2563 เพือ่เป็นการ 
สดุดีคุณงามความดีของเหล่าพยาบาลผู้อุทิศตนในการช่วยเหลือผู้อื่น ในโอกาสนี้ นางวรีภรณ์ ริยะกุล ผู้ช่วยหัวหน้า
พยาบาล ด้านการพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจากสภากาชาดไทย เป็นหนึ่ง       
ในผู้ที่ได้รับรางวัลเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล 

 ประวัติ
 เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2504 จบการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2527 จากวิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย หรือสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในปัจจุบัน 
 ปี 2527 บรรจุเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ประจ�าการที่หอผู้ป่วยวิกฤต ไอซียู  
   ศัลยกรรม 
 ปี 2547 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วยวิกฤต ไอซียู ศัลยกรรม 
 ปี 2553  ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางวิกฤต 
 ปี 2559  ถึงปัจจุบัน ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านการพยาบาลเฉพาะทาง 
 ผลงาน :  ปี 2540 ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และปี 2543
   ได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญจากสภากาชาดไทย 
 นางวรภีรณ์ รยิะกุล ผู้ช่วยหวัหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูป้ระสบภยัทัง้ในสถานการณ์ความขดัแย้ง ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 
อุบัติเหตุ วินาศกรรม และการแพร่ระบาดของโรค โดยแต่ละเหตุการณ์ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง อาทิ เหตุการณ์
แก๊สระเบดิทีถ่นนเพชรบรุตีดัใหม่ เหตกุารณ์เพลงิไหม้ซานตก้ิาผบั เหตกุารณ์สนึามใินประเทศไทย สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1 รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แสดงให้เห็นถึงการอุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี โดยยึดหลักความไม่ล�าเอียงและไม่เลือกปฎิบัติ 
อันจะเห็นได้จากการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายในเหตุการณ์ประท้วงทางการเมือง
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อปุนายกิาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็ออก ณ ห้องประชมุ อาคารหอพระสมดุส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการสภากาชาดไทยประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผล
การด�าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
 โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ 
สภากาชาดไทย รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
คณะกรรมการอ�านวยการด้านการสือ่สารองค์กรสภากาชาดไทย เสนอการวางแผนพฒันาแบรนด์ของสภากาชาดไทย ส�านักงาน
จัดหารายได้ เสนอรายงานการจัดงานกาชาด ประจ�าปี 2564 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รายงาน
โครงการมอบชุดธารน�้าใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ 
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ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54                 
ซึ่งสภากาชาดไทย และคณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Shop the World at the Diplomatic 
Red Cross Bazaar” ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2564 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา 
วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย   
มิสซิสมาเรีย ฮีเมน่า ริโอส ฮามาน ภริยาเอกอัครราชทูตเปรู ประจ�าประเทศไทย ประธานจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต
ครั้งที่ 54 เฝ้าฯ รับเสด็จ   
 งานออกร้านคณะภริยาทูต คร้ังที่ 54 มีสินค้าทั่วทุกมุมโลกจากสถานทูตกว่า 50 ประเทศ ร่วมออกร้าน ส�าหรับปีนี้
ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมเป็นคร้ังแรก และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จึงจัดงานในรูปแบบ Hybrid ที่ผสมผสานระหว่างงานออนกราวด์และออนไลน์ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและมีส่วนร่วม
ในงานได้ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่าน www.dpcredcrossbazaar.com ทั้งการจ�าหน่ายสินค้า การจ�าหน่ายสลากคณะภริยาทูต
ชมศิลปะการแสดงนานาชาติ และร่วมบริจาคสนับสนุนสภากาชาดไทยผ่านโครงการต่าง ๆ
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ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย
ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดย ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน–3 พฤษภาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�าหรับน�าไป
มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
เป็นประธานในพธิเีปิด และมอบอาหารพระราชทาน จ�านวน 3,000 ชดุ ให้แก่ผู้แทนในอ�าเภอต่าง ๆ  ของจังหวัดประจวบครีขีนัธ์ 
พร้อมเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในพื้นที่อ�าเภอหัวหิน เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น�้าดื่ม และ
ชดุธารน�า้ใจกูช้วิีตฝ่าวกิฤตโควดิ-19 ยงัความปลาบปล้ืมแก่ประชาชนทีไ่ด้รับอาหารพระราชทานและต่างส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ
เป็นล้นพ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ นครสวรรค์ และ
จังหวัดตรัง



26 สนองโอฐสภำกำชำดไทย 
เมษายน - มิถุนายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์ รองรับการระบาดของโควิด-19 

ระลอกที่ 3 แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณท์างการแพทย ์จ�านวน 10 รายการ เพือ่เพิม่ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู ้ป่วย รองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3
แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร แพทย์ พยาบาล รับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นพระมหากรุณาธิคุณ
แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชนที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย อย่างหาที่สุดมิได้
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โดย พงษ์ศิริ สุวรรณเสถียร

๑. หนังสือหอรัษฎากรพิพัฒน์ ที่ ๑๘๙/๑๓๙๔๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

๒. ต�านานสภากาชาดสยาม ตอนที่ ๑-๒. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

    โปรดให้พิมพ์เนื่องในการพิธีเปิดตึกมงกุฎ-เพชรรัตน์ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ : โรงพิมพ์ตีรณสาร. ๒๕๒๐

ลักษณะ
เป็นเหรียญกลมแบน ขอบเรียบ

ด้านหน้า
เบื้องบนเป็นอักษรพระนามาภิไธย “สผ” อยู่ในวงกรอบ
ด้านซ้ายเป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ ด้านขวาเป็นรูปงูแผ่แม่เบี้ย 
เบื้องล่างมีข้อความว่า “ที่ระลึกการเปิดสถานเสาวภา” 

ด้านหลัง
เป็นรูปครุฑกางปีก แบกเคร่ืองหมายกาชาด มีอักษร 
“สุขวิทยา” ริมขอบมีข้อความว่า “การประชุมกาชาด      
ในบูรพเทศ กรุงเทพฯ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕”

ชนิด   ทองแดง

ขนาด   เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗๔ มิลลิเมตร

ผู้ออกแบบ  หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร

ผู้ปั้นแบบ
นาย บี. โมเรศกี ช่างปั้น กรมสุขาภิบาล เป็นผู้ปั้น วันที่ ๒ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ ได้เสด็จมายัง
กรมกระสาปน์สิทธิการ น�าแบบปูนปั้นด้านหลังของเหรียญ
ให้พระยานานาคฆมาศก ผูช่้วยอธิบดกีรมกระสาปน์สทิธกิารดู 

 สร้างเป็นท่ีระลึกในการประชุมสภากาชาดนานา
ประเทศภาคตะวนัออก และเปิดตกึทีท่�าการ “สถานเสาวภา”
 หลังจากที่กรรมการสภากาชาดสากลได้รับรองสภา
กาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสภากาชาด เม่ือวันที่ 
๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔ แล้ว ที่ประชุมได้มีมติให้เปิดการ
ประชุมสภากาชาดสากลฝ่ายภูมิภาคทางตะวันออกขึ้นที่
กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๖๕ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
และในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ นั้น พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด
ตึกท่ีท�าการสถานปาสเตอร์ท่ีได้ก่อสร้างท่ามกลางกรรมการ
นานาประเทศ พระราชทานนามตึกว่า “สถานเสาวภา” 
เพือ่เป็นอนสุาวรย์ีแด่สมเด็จพระศรพีชัรนิทราบรมราชนีินาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๒

ข้อมูลจากหนังสือ	100	ปี	สภากาชาดไทย	หน้า	338-339

เหรียญที่ระลึก
เปิดสถานเสาวภา

ขอให้ช่วยแก้ไขให้ดีขึ้น ว่าต้องการให้แล้วเดือนหน้า พระยา
นานาคฆมาศกทูลว่า แบบปูนนี้แบบบางมาก ไม่มีแกนลวด 
ถ้าอัดถอดเป็นแบบข้ีผ้ึงน่ากลัวจะแตก ควรส่งแบบให้
นายโตนาแรลลี เทปูนถอดไว้ใหม่อีกแบบหนึ่ง ถ้าแบบที่อัด
นั้นแตกจึงได้มีแบบส�ารองไว๑้

สร้าง    พ.ศ. ๒๔๖๕

กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต



กับการระบาดระลอกใหม่
 การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ตัง้แต่ช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นการระบาดระลอกใหม่ท่ีแตกต่างจากรอบทีผ่่านมา
ในช่วงปลายปี 2563 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเกิดในแรงงานต่างด้าวที่มีการเคลื่อนย้ายไม่รวดเร็ว แต่ระลอกใหม่นี้เร่ิมจาก          
สถานบันเทิง ร้อยละ 95 เป็นคนไทย และส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาว ชื่นชอบการท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์ ท�าให้การระบาด         
มีความรวดเร็วและก้าวกระโดด การระบาดยังแพร่ต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่อยู่ในร่างกาย 
ได้นานขึน้ พบวัยรุน่ทีส่ขุภาพแข็งแรงมอีาการปอดอกัเสบมากขึน้ หลงัจากทีต่ดิเชือ้แล้วไม่ถงึสปัดาห์กจ็ะเริม่มอีาการมากข้ึน 
เกิดการอักเสบเร็วข้ึน ปริมาณของเชื้อในโพรงจมูกและเสมหะมีมากกว่าเดิม เช้ือกระจายได้ง่าย และมีผู้ป่วยอาการหนัก
อยู่ในไอซยีมูากขึน้ นอกจากนี ้อาการของโควดิ-19 ในระลอกใหม่ยงัพบอาการเพ่ิมเตมิ หลายคนมอีาการตาแดง น�า้มูกไหล ไม่มีไข้ 
บางคนมีผื่นขึ้น  

อำกำรแสดงทำงผิวหนังจำกโรคโควิด-19
 แม้ว่าโรคโควิด-19 จะเป็นโรคท่ีเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ แต่อาจพบความผิดปกติทางผิวหนังร่วมด้วยได้
จากสถิติพบว่า ประมาณ 0.2-20% ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งหมดจะมีอาการผื่นทางผิวหนัง เช่น ผื่นผิวหนังแบบผื่นลมพิษ 
ตุม่น�า้ทีผ่วิหนงั ผวิหนงัแตกเป็นแผลจากการขาดเลอืด ในประเทศแถบยโุรปผู้ป่วยโรคโควดิ-19 จะมอีาการอืน่ ๆ  จากสภาพภูมิอากาศ
ที่หนาวเย็น เช่น อาการปลายมือปลายเท้าม่วงคล�้า
 วธิกีารรกัษา รกัษาตามอาการ เช่น การให้ยาสเตียรอยด์รักษาอาการตุ่มนนู ตุ่มคนั ให้ยาแก้แพ้รักษาอาการลมพษิ ปัจจุบนั
ยังไม่พบอาการทางผิวหนังของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต

โควิด-19

มีผื่นแดงลักษณะคล้ายตาข่าย 
หรือเส้นใยเล็ก ๆ

บางรายอาจมีลักษณะ
กลุ่มของตุ่มน�้าคล้ายโรคสุกใส

มีจุดเลือดออก

เกิดอาการฉับพลัน ร่วมกับอาการมีไข้
ไอ จาม และระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

มีผื่นบวมแดง
คล้ายโรคลมพิษ
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กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต



กำรปฏิบัติตนของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อต้องเข้ำพัก     
ในโรงพยำบำลสนำม
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ช้อน ส้อม 
แปรงสฟัีน ยาสฟัีน สบู ่ยาสระผม ผ้าเชด็ตวั ยาประจ�าตวั และเสือ้ผ้า
ตามความเหมาะสม (บางโรงพยาบาลสนามอาจมีการเตรียมชุดให้)
 • สิ่งท่ีห้ามน�าเข้ามาในที่พัก เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ 
สารเสพติด อาวุธและของมีคม ไม่ควรน�าของมีค่าติดตัวมาด้วย และ
ห้ามน�าเคร่ืองดืม่และอาหารทุกชนิดเข้ามาในท่ีพกั โรงพยาบาลสนาม
มีการเตรียมอาหารที่เพียงพอให้ครบทั้ง 3 มื้อ (การส่งอาหารจาก
ภายนอกขึ้นกับข้อก�าหนดเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาล)
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ทิ้งขยะในถังขยะที่จัดไว้ให้ และปิดฝาทุกครั้ง
 • ร่วมกันรักษาความสะอาด และท�าความสะอาดบริเวณที่พัก
 • เม่ือมีอาการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เช่น มีไข้สูง ไอมากขึ้น 
เหนื่อย ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

ผู้ป่วยโควิด-19 กับผลพวงด้านสุขภาพระยะยาว

 ผู้ทีห่ายป่วยจากโรคโควดิ-19 ใช่ว่าทกุคนจะกลบัมาใช้ชวีติได้ตามปกต ิมจี�านวนไม่น้อยทีต้่องเจบ็ป่วยเรือ้รงั แม้แต่ผู้ป่วย
ทีไ่ม่มอีาการของโรครนุแรง นกัวจิยัยงัคงเร่งค้นคว้าเกีย่วกบัอาการของผู้ป่วยโควดิ-19 ในระยะยาว และคลนิกิทีจ่ะรองรบัผูป่้วย
ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 อาการระยะยาวทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วยโควดิ-19 มทีัง้ในระดับทีไ่ม่รุนแรง เช่น การเส่ือมสมรรถภาพของการรับรูบ้างอย่าง 
ซึง่มักเกดิข้ึนประมาณ 4 สปัดาห์ต่อเน่ืองหลงัจากพบการตดิเชือ้ และอาการทีรุ่นแรงกว่า เช่น การท�าหน้าทีข่องอวยัวะผิดปกติ 
ทัง้หวัใจ ปอด และสมอง ซึง่อาการเหล่านีส้ามารถเกิดข้ึนได้ในผูป่้วยโควดิ-19 ทีไ่ม่แสดงอาการ อย่างไรกต็าม แม้อาการป่วย
ระยะยาวมักจะไม่รุนแรงถึงชีวิต แต่จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่า ผู้ป่วยโควิด-19 จ�านวน 1,250 คน ที่มี
อาการหนัก มีจ�านวนร้อยละ 6.7 ที่เสียชีวิตภายในเวลา 60 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล และอีกร้อยละ 15 ต้องกลับมารักษา
ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง 
 โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ความเสี่ยงของอาการต่าง ๆ แตกต่างกัน โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของแต่ละคนที่มี
อยู ่ก่อนแล้ว จึงยังไม่สามารถสรุปผลกระทบทางด้านสุขภาพในระยะยาวได้อย่างแน่ชัด อาการที่เกิดขึ้นหลังจากป่วย
ด้วยโรคโควดิ-19 อาจจะมาจากปัจจยัอืน่ ๆ เช่น ความเครยีดและวติกกงัวลด้วย ซึง่กว่าท่ีจะได้ค�าตอบทัง้หมดนี ้แนวทางท่ีดีท่ีสุด
ก็คือการป้องกันตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ.

รู้จักโรงพยำบำลสนำม
 โรงพยาบาลสนามส�าหรบัผูป่้วยโควดิ-19 คอื สถานทีท่ีใ่ห้การดแูลรกัษาผูป่้วย
โควิด-19 ท่ีไม่แสดงอาการ หรือมอีาการน้อย ในกรณท่ีีเกดิการระบาดของโรคซึง่เกนิ
ศกัยภาพการจดัระบบบรกิารในโรงพยาบาลทัว่ไป เพือ่ลดความเสีย่งการตดิเช้ือของ
บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน ช่วยลดภาระเตียงในโรงพยาบาลต่าง ๆ 
 โรงพยาบาลสนาม จุฬาฯ ต้ังอยู่ที่อาคารจันทนยิ่งยง สามารถรองรับได้
จ�านวน 100 เตียง แยกพื้นที่ชาย-หญิง ส่วนส�านักงานโรงพยาบาลสนาม ตั้งอยู่ที่
ชั้นล่าง อาคารจุฬาพัฒน์ 14 เปิดท�าการวันแรกในวันที่ 22 เมษายน 2564 
 เมือ่ผูป่้วยโควิด-19 ผ่านกระบวนการคดักรองและส่งตวัมาพกัทีโ่รงพยาบาลสนาม 
จฬุาฯ ต้องรายงานอาการของตนเองรายวนั ผ่าน Google Form และพกัอยูจ่นกว่า
แพทย์จะอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลสนามได้ โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง และมีหุ่นยนต์ CU-RoboCOVID สื่อสารถึงเตียงผู้ป่วย

ข้อมูล	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
และไทยรัฐออนไลน์
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วัคซีน โควิด-19 
จำกใบพืช
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 การผลิตวัคซีนโควิด-19 จากใบยาสูบ เริ่มต้นจาก
การรับรู้ถึงปัญหาของประชากรไทยในการเข้าถึงตัวยา 
และประเทศไทยยงัขาดโอกาสการเข้าถงึยาด ีๆ  จากทัว่โลก
ดร.วรญัญ ูพูลเจรญิ และผูช่้วยศาสตราจารย์ เภสชักรหญิง
ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่เป็นทมีนกัวจัิยในนามบรษัิท 
ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด หนึ่งในธุรกิจ Start Up ด้าน 
bio-tech ในหน่วยงาน CU Innovation Hub พบว่า
ประเทศไทยสามารถผลิตยาและวัคซีนต่าง ๆ  ใช้เองได้ถึง 
100% ไม่ต้องพ่ึงพาการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยการใช้พืชเป็นตัวกลางในการผลิต
สารชีววัตถุที่สามารถน�าไปใช้ผลิตเครื่องส�าอาง ยา และ
วคัซนีได้ จงึเป็นทีม่าของการผลิตวคัซนีโควดิ-19 จากใบพืช
เป็นแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย ส�าหรับผลงาน
ท่ีผ่านมา เช่น ชุดทดสอบโควิด-19 ชุดตรวจ Antigen 
และ Antibody ของโรคโควิด-19 เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน
ของผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 และล่าสุดคือการผลิตวัคซีน
ป้องกันโควดิ-19 และ Antibody ยบัยัง้เชือ้ไวรสัโควดิ-19 
โดยผลติจากใบยาสบูสายพนัธุอ์อสเตรเลยี และได้ทดลอง
วัคซีนน้ีในสัตว์ทดลองแล้วได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ขั้นตอน
ต่อไปจะเริ่มทดลองกับคนเฉพาะกลุ่ม

 ทั่วโลกนิยมสกัดโปรตีนจากพืชเพ่ือน�าไปผลิต
เป็นยา โดยการใส่รหัสพันธุกรรมเข้าไปเพื่อให้พืชสามารถ
สร้างโปรตีนได้มากเพียงพอเพ่ือใช้ในการผลิต บรษิทั ใบยา
ไฟโตฟาร์ม จ�ากดั ได้พฒันาเทคโนโลยกีารผลติสารชวีโมเลกลุ
โดยใช้พชื สามารถผลติได้รวดเรว็และขยายขนาดการผลติ
ได้ง่าย ในกรณขีองการผลติวคัซนีโควดิ-19 พบว่าใบยาสบู
ให้ผลดีที่สุด ซึ่งใบยาสูบที่น�ามาผลิตวัคซีนโควิด-19 เป็น
ใบยาสูบที่มีปริมาณนิโคตินต�่า สปีชีส์ N.Benthamiana
มีต้นก�าเนิดจากประเทศออสเตรเลีย ข้อดีของพืชชนิดนี้ 
คือ มีจ�านวนมาก โตเร็ว มีใบมาก บาง และมีขนาดใหญ่ 
จึงเป็นพืชท่ีเหมาะสมเพราะสามารถผลิตโปรตีนได้ปรมิาณ
มากในระยะเวลาอนัสัน้ ประกอบกบัประเทศไทยเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม การเพาะปลูกพืชจึงไม่ใช่ข้อจ�ากัด แม้ว่า
บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด จะใช้เทคโนโลยีการผลิต
วัคซีนโควิด-19 ต่างจากบริษัทผลิตวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี
เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ที่เป็นการตัดต่อสารพันธุกรรม
แต่ผลการทดลองในสตัว์ของบรษิทั ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด 
มีผลการทดลองที่ไม่แตกต่างกัน

 กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ที่กินระยะเวลำยำวนำน วัคซีนจึงเปรียบเสมือน

อำวุธแห ่งควำมหวังของมวลมนุษยชำติ

กำรศึกษำ พัฒนำ และทดลองตัวยำ ได้ถูก

จบัตำมองทัว่โลก คนไทยจะได้รบัวคัซนีโควดิ-19

ครบทุกคนหรือไม่ ต้องใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใด

จงึจะสำมำรถจดัหำให้ได้ท้ังหมด และจะดีแค่ไหน

หำกประเทศไทยสำมำรถผลิตวัคซีนโควิด-19 

ได้เอง
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 วัคซีนสัญชาติไทยจากบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด 
เป็นวัคซีนชนิดโปรตีน (Protein-based Vaccine) ใน
กระบวนการสร้างโปรตีนที่น�ามาใช้ในการผลิตวัคซีนนั้น
ทีมวิจัยได้ออกแบบหรือจ�าลองชิ้นส่วนโปรตีนในรูปร่าง
ที่คล้ายกับตัวที่ห่อหุ้มเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นมา แล้วฉีดเข้าไป
ในพืชเพื่อให้พืชผลิตโปรตีนรูปแบบนี้ออกมา ภายหลังการฉีด 
1 สัปดาห์ ทีมวิจัยสามารถตัดใบยาสูบและใช้กระบวนการ
เพื่อท�าให้โปรตีนบริสุทธิ์แยกออกจากโปรตีนอื่น ๆ  ของพืช
ก่อนน�ามาวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง และน�าไปใช้ทดสอบ
วัคซีนในล�าดับต่อไป โดยเริ่มศึกษาวิจัยและพัฒนาตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ท�าการทดสอบวัคซีนตัวแรกที่มีชื่อว่า 
‘Baiya SARS-CoV-2 Vax 1’ กบัสตัว์ 2 ชนดิ คอื หนขูาวและ
ลิง เพ่ือให้สร้างภูมิคุ ้มกันขึ้นมาสู้กับเชื้อโควิด-19 ภายหลัง
การฉีดวัคซีนได ้ส ่งผลไปตรวจสอบที่คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ผลการทดสอบพบว่า วัคซีนสามารถกระตุ ้น
ภูมิคุ้มกันในหนูขาวและลิง และจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบ
ในมนุษย์ต่อไป จากการศึกษาทดลองพบว่า วัคซีนโควิด-19 
สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลา 45 วัน ในอุณหภูมิ 2–8 องศา
เซลเซียส และเมื่อน�าไปเทียบกับวัคซีนแพลตฟอร์มอื่น ๆ  แล้ว
ค่อนข้างปลอดภัย เพราะไม่ได้น�าเชื้อโรคไปฉีดในมนุษย์
ดงันัน้จึงสามารถฉดีวคัซนีตัวน้ีในผูท่ี้ตัง้ครรภ์ ผูท่ี้มภูีมคิุม้กนัต�า่
หรือผู้สูงอายุได้ แต่ยังคงต้องท�าการทดสอบในขั้นตอนต่อไป 
คาดว่าจะสามารถผลิตได้เร็วที่สุดในช่วงปลายปี 2564
ในราคาประมาณโดสละ 500 บาท และสามารถผลิตวัคซีน
ได้ประมาณ 5 ล้านโดสต่อเดือน ในหนึ่งปีก็จะสามารถผลิต
ได้ถึง 60 ล้านโดส 

 การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศใช้ได้เอง
ต้ังแต่ต้นน�้า ลดการพ่ึงพาการน�าเข้าจากต่างประเทศ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนโควิด-19
ซึ่งความส�าเร็จของการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาในคร้ังนี้ 
นอกจากช่วยสร้างความหวังให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤต
โควิด-19 ไปได้แล้ว ยังเป็นการเปิดมิติใหม่ในการพัฒนา
องค์ความรู ้ เรื่องการพัฒนายาและวัคซีนให้กับประเทศ
ต่อยอดเพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้คนไทย และจะสร้าง
รายได้ใหม่ให้กบัประเทศไทยได้อกีมาก ซึง่ทีมงานยงัประกอบไปด้วย
ผู้คนอีกมากมาย เรียกว่า ทีมไทยแลนด์ (TeamThailand)
เป ็นความร ่วมมือจากหลายฝ่ายท้ังคณะแพทยศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
องค์การเภสัชกรรม โดยมีบริษัท ใบยา ไฟโต ฟาร์ม จ�ากัด
เป็นผู้ผลิตวัคซีนต้นแบบ และตั้งเป้าผลิตแบบอุตสาหกรรม  
 ไม่เพียงแค่การผลิตวัคซีนโควิด-19 แต่ยังสามารถ
ผลติยารักษามะเร็ง และยารักษาโรคระบาดอืน่ ๆ  หากมโีรค
ระบาดกจ็ะสามารถผลติวคัซนีและยาป้องกนัโรคได้ทนัท่วงที 
เพราะมีเทคโนโลยีพ้ืนฐานในมืออยู ่แล้ว และในอนาคต
อาจมีการกลายพนัธุข์องเช้ือโรคอกีมากมาย หากคนไทยต้อง
ฉีดวัคซีนทุกปี ความต้องการใช้ยาหรือวัคซีนก็จะมีมากขึ้น
เป็นล�าดบั การส่ังซือ้จากต่างประเทศมรีาคาแพงและต้องรอควิ 
ซึ่งไม่ทันกับการแก้ปัญหาการระบาดของโรคร้าย และนี่คือ
ความมั่นคงของประเทศในอีกแง่หนึ่งด้วย 

ข้อมูลจาก	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
The	Momentum	และหนังสือพิมพ์แนวหน้า



อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
ส�ำหรับผู้สูงวัย
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1. รับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอ
ให้ครบ 3 มื้อ 5 หมู่ อย่างหลากหลาย ลดหวาน มัน เค็ม 
รับประทานผักและผลไม้เป็นประจ�าให้หลากสี 
2. รบัประทานปลา เนือ้สตัว์ไม่ตดิมนั ซึง่เป็นแหล่งโปรตีน
ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
3. เลีย่งอาหารประเภททอด เพ่ือควบคมุน�า้หนกั เนือ่งจาก
เสีย่งต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดนัโลหติสงู ซึง่เสีย่ง
ต่อการเสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนปกติ
4. รับประทานวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในพืชผัก
หลากสี เห็ด เพราะมสีารต้านไวรสั เช่น วติามนิเอ เบต้าแคโรทนี 
วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 โฟเลต วิตามินซี โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม ทองแดง และแคลเซียม มีหน้าท่ีหลักในการ
ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายท�างานได้ตามปกติ และ
ช่วยชะลอความเสือ่มของร่างกาย นอกจากนี ้ผักและผลไม้
ยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารและสารพฤกษเคมี ที่สามารถ
ต้านการอักเสบของเซลล์และช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ท�าให้
ร่างกายแข็งแรง 

 ผักและผลไม้ทีม่สีารต้านอนมุลูอสิระสูง แบ่งกลุม่เป็น
ผักและผลไม้ 5 สี ได้แก่ 
 - ผักและผลไม้สีเหลือง สีส้ม มีเบต้าแคโรทีน ต้าน
การอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง ช่วยเพิ่มระบบ
ภูมิคุ้มกัน เช่น แครอท ฟักทอง มะละกอสุก สับปะรด 
 - ผักและผลไม้สีขาว สีน�้าตาล มีสารฟลาโวนอยด์ 
ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ลดการแบ่งตัวของเซลล์
มะเรง็ เช่น ผกักาดขาว เหด็ หวัไชเท้า ลกูเดอืย กล้วย มังคุด 
แก้วมังกร สาลี่ และกระเทียมเป็นเครื่องเทศที่มีฤทธิ์เสริม
ภูมิต้านทาน โดยสารอัลลิซินและซัลไฟด์ในกระเทียม
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วย
 - ผักและผลไม้สีน�้าเงิน สีม่วง มีแอนโทไซยานินสูง 
ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง ชะลอความเสื่อม
ของเซลล์ เช่น กะหล�่าม่วง มะเขือม่วง องุ่นม่วง ลูกพรุน 
ชมพู่มะเหมี่ยว 
 - ผักและผลไม้สีเขียว มีสารคลอโรฟิลล์และลูทีน 
ช่วยต้านอนุมูลอิสระและป้องกันโรคมะเร็ง เช่น บรอกโคลี 
ต�าลงึ คะน้า ผกัโขม ฝรัง่ องุน่เขยีว ชมพูเ่ขยีว แอปเปิลเขยีว 
 - ผักและผลไม้สีแดง มีสารไลโคปีนและบีทาเลนสูง 
ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง เช่น มะเขือเทศ แตงโม แก้วมังกร
เนื้อชมพู

 การป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้อง 
ไม่ใช้มือสกปรกสัมผัสหน้ากากและใบหน้า และล้างมืออย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีเทียบเท่ากับการใช้
วัคซีนแล้ว สิ่งหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขให้ค�าแนะน�า ก็คือการเสริมภูมิต้านทาน
แก่ร่างกายด้วยอาหารและโภชนาการ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยง
ทีจ่ะต้องได้รบัการดแูลเป็นพเิศษ เนือ่งจากผูส้งูอายมีุภมิูคุ้มกนัลดลงตามวยั และส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง ท�าให้มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19
ได้ง่าย และอาจมีอาการรุนแรงของโรคมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ ถ้ามีภูมิคุ้มกันที่ดีก็สามารถขจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่
ร่างกาย และควบคุมโรคที่ก�าลังก่อตัวไม่ให้ลุกลามจนเกิดการเจ็บป่วยได้ 

แนวทางด้านโภชนาการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย



ข้อมูลจาก	ส�านักโภชนาการ	กรมอนามัย
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  นอกจากนี้ ยังมีอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ นม เนื้อสัตว์ ถั่วต่าง ๆ  ตับ ไข่ ธัญพืช
ไม่ขัดสี อาหารทะเล ปลา งา 
5. ใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหาร เช่น กระเทียม หอมแดง หอมใหญ่ ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น เช่น น�ามาท�าเป็นเครื่องแกง เครื่องต้มย�า
6. ควรซือ้อาหารสดให้พอใช้ 3-5 วนั ถ้าเกบ็ไว้นานจะท�าให้คณุค่าอาหารลดลง วติามนิ แร่ธาตตุ่าง ๆ  ลดลง และระมดัระวงัอาหาร
แปรรูป อาหารกึ่งส�าเร็จรูป อาหารกระป๋อง เพราะมีโซเดียมสูง ท�าให้เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจ 
7. ปลูกผักและผลไม้ไว้รับประทานเองหากมีพื้นที่ จะท�าให้ได้รับประทานอาหารที่สดใหม่ทุกวัน ปราศจากสารเคมี
8. รักษาน�้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
9. ดื่มน�้าให้เพียงพอ ประมาณวันละ 8-10 แก้ว
 ตัวอย่างเมนูอาหารเสริมภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ข้าวต้มปลาและปลาผัดขิง - ปลาช่วยต้านการอักเสบ ขิงช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน 
ไก่ตุ๋นเห็ดหอมมะระ – เห็ดหอมช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกัน มะระช่วยต้านอนุมูลอิสระ ปลาทูต้มส้มขมิ้น - ขมิ้นช่วยต้านการอักเสบ
และต้านจุลินทรีย์ก่อโรค



สารอาหารลดความ เครียด
 มีหลำยวิธีที่ท�ำให้เรำสำมำรถจัดกำรควำมเครียดได้ เช่น กำรท�ำกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลำยอำรมณ์
กำรออกก�ำลังกำย กำรท�ำสมำธิ กำรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และควำมเครียดยังสัมพันธ์
กบัโภชนำกำรอกีด้วย เพรำะอำหำรบำงชนดิมผีลต่อกำรท�ำงำนของสมองโดยตรง มผีลต่อกำรเปลีย่นแปลง
ของสำรเคมีในสมอง ส่งผลต่อควำมรู้สึกและอำรมณ์ เกี่ยวข้องกับควำมเครียด อำกำรซึมเศร้ำ ดังนี้
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วิตามินบี 1
ช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าและลดอาการ
วิตกกังวล พบในข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีท
งาด�า ถั่วลันเตา ถั่วพิตาชิโอ แมคคาเดเมีย
ผักปวยเล้ง หน่อไม้ฝรั่ง เนื้อหมู

วิตามินบี 3
มีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อระบบประสาท 
พบในเนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว ปลาทูน่า ไข่ 
ตับ ถั่วลิสง ถั่วลันเตา หน่อไม้ฝรั่ง พริกหวาน    
ข้าวกล้อง บรอกโคลี เมล็ดทานตะวัน เห็ด
อะโวคาโด

วิตามินบี 5
ช่วยบรรเทาความเครียด พบในตับ ไข่แดง 
เมลด็ทานตะวนั เหด็ อะโวคาโด ปลาแซลมอน 
ปลาเทราห์ เนื้อวัว มันหวาน ข้าวโพด กะหล�่า

สังกะสี
เพิม่ความกระฉบักระเฉง และช่วยในการท�างาน
ของระบบสมอง พบในหอยนางรม จมูกข้าว 
เนื้อสัตว์ ถั่วลิสง ไข่แดง ผักโขม ธัญพืช และ
ช็อกโกแลต ช่วยลดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็น
ฮอร์โมนแห่งความเครียด และช่วยให้สมอง
หลั่งสารเอ็นโดรฟินหรือฮอร์โมนแห่งความสุข 

โอเมก้า 3
เป็นกรดไขมันท่ีช่วยป้องกันการหลั่งฮอร์โมน
แห่งความเครียด พบในน�้ามันคาโนล่า ไข่
ถั่วลันเตา วอลนัท ปลาทะเล 
 

แมกนีเซียม
ช่วยลดความวิตกกังวล พบในไข่ ปลา เต้าหู้ 
ถั่วเปลือกแข็ง เมล็ดฟักทอง คาร์โบไฮเดรต
หรือธัญพืชไม่ขัดสี เป็นสารสื่อสมองที่ชื่อว่า
เซโรโทนิน ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและ               
ลดความเครียดได้

ไทโรซีน
เพ่ิมอัตราการสร้างสารส่ือประสาทโดปามีน 
ท่ีควบคุมอารมณ์และความรู้สึก ลดอาการ      
ซมึเศร้า พบในอาหารทีม่โีปรตนีสงู เช่น เนือ้สตัว์
ต่าง ๆ ไข่ นม โยเกิร์ต ชีส ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
อัลมอนด์ เมล็ดฟักทอง อะโวคาโด กล้วย

กรดโฟลิก
มีบทบาทช ่วยให ้ระบบประสาทท�างาน
เป็นปกติ ช่วยให้มคีวามต้านทานต่อความเครยีด
ได้ดี พบในบรอกโคลี ถั่วลิสง ถั่วแดง เมล็ด
ทานตะวัน ข้าวกล้อง ผักโขม ไข่ อะโวคาโด 
แคนตาลูป

สาร EPIGALLOCATECHIN GALLATE 

(EGCG)
สาร EGCG และกรดอะมิโน จะช่วยให้รู้สึก
ผ่อนคลายและสงบข้ึน พบในเคร่ืองดืม่ประเภท
กาแฟและชาเขยีวแบบไม่ใส่น�้าตาล

อำหำรเหล่ำนี้ควรรับประทำนในสัดส่วนที่

เหมำะสม และหลำกหลำย โดยต้องไม่เน้น

อำหำรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ.

ข้อมูลจาก	ศูนย์ชีวานามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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เลือกน�้ำมันประกอบอำหำร
	 อาหารส่วนหนึ่งใช้น�้ามันในการประกอบอาหาร	 ซึ่งส่วนใหญ่น�าไปใช้ผัดหรือทอด	 การทอดอาหาร		

โดยใช้น�้ามันทอดซ�้า	 หรือการใช้น�้ามันบางชนิดที่ไม่ทนต่อความร้อนมาใช้ทอดเป็นเวลานาน	 จะท�าให้เกิด									

สารก่อมะเร็งได้	 ไขมันเป็นสารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกาย	 หากเลือกบริโภคอย่างถูกวิธีจะช่วยลดปัญหา

สุขภาพในระยะยาว

 ไขมันเมื่อเข ้าสู ่ระบบย่อยอาหารแล้วจะกลายเป็น
หน่วยเล็ก ๆ ที่เรียกว่า กรดไขมัน ซึ่งจะใช้กรดไขมันเป็นตัวแยก
ประเภทของไขมัน ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กรดไขมันอิ่มตัว 
 คอื กรดไขมันทีไ่ด้จากไขมนัสตัว์ เนย เบคอน น�า้มนัมะพร้าว 
น�้ามันปาล์ม และน�้ามันพืชที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน
(เรียกว่า ไขมันทรานส์) 
กลุ่มที่ 2 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 
 คือ กรดไขมันที่ได้จากน�้ามันจากพืช โดยเฉพาะน�้ามัน
มะกอก น�้ามันร�าข้าว น�้ามันงา น�้ามันคาโนล่า 
กลุ่มที่ 3 กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 
 ซึ่งได้จากพืชเช่นเดียวกัน เช่น น�้ามันถั่วเหลือง น�้ามัน
ข้าวโพด น�้ามันดอกทานตะวัน
 น�า้มนัทีใ่ช้ส�าหรบัประกอบอาหารแต่ละชนดิมกีรดไขมนัอิม่ตวั
และไม่อ่ิมตัว การบริโภคกรดไขมันอิ่มตัวมากเกินไปเพิ่มโอกาส
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแดงแข็งตัว แต่หากบริโภค
กรดไขมันไม่อิ่มตัวมากเกินไป จะท�าให้เกิดโรคอ้วนได้ ดังนั้นจึง
ควรเลอืกบรโิภคน�า้มนักลุม่ที ่1 น้อย ๆ  เลอืกกลุม่ท่ี 2 เป็นหลกั 
และกลุ่มที่ 3 บ้างบางครั้ง 
 การเกิดสารก่อมะเร็งในน�้ามัน น�้ามันจะเสื่อมสภาพลง
จากการประกอบอาหารโดยได้รับความร้อน แสงแดด ออกซิเจน
ในอากาศ รวมทั้งความชื้นจากอาหาร เมื่อน�้ามันเสื่อมสภาพจะมี
สารโพลาร์ (polar compound) เกิดขึ้นในน�้ามัน สังเกตได้จาก
การที่น�้ามันมีสีด�าขึ้น กลิ่นเหม็นหืน มีฟอง และเหนียวขึ้น สาร
โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (polycyclic aromatic 
hydrocarbon) เป็นหน่ึงในสารโพลาร์ทีพ่บในน�า้มนัทีเ่สือ่มสภาพ 
และควันขณะท�าอาหาร สารนี้จะเกิดมากขึ้นเมื่อใช้น�้ามันเก่า
มาทอดซ�้า และสามารถสะสมในร่างกายท�าให้เกิดโรคมะเร็ง 
อุณหภูมิที่ไขมันในน�้ามันเร่ิมมีการแตกตัว หรือจุดเกิดควัน

ข้อแนะน�าในการใช้น�า้มนั

 ไม่ควรใช้น�ำ้มนัทอดซ�ำ้เกิน 2 ครัง้

 หลกีเลีย่งกำรบริโภคของทอด

 กำรทอดอำหำรไม่ควรใช้ไฟแรงเกนิไป

 ควรซบัน�ำ้และควำมชืน้ทีอ่ยู่บนผวิหน้ำอำหำร

 ออกก่อนทอด 

 เกบ็ขวดน�ำ้มนัโดยปิดฝำให้สนทิ เก็บในทีเ่ยน็

 และไม่โดนแสงสว่ำง

 รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมเลือกน�้ามันให้เหมาะกับประเภทของ

การใช้งาน และเน้นประโยชน์ต่อสขุภาพเป็นหลัก...
ข้อมูลจาก	สสส.

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการเสื่อมสภาพของน�้ามัน น�้ามันท่ีมี
จุดเกิดควันต�่าจะเสื่อมสภาพง่าย ไม่ทนต่อความร้อน ดังนั้น
การใช้น�้ามันประกอบอาหารจะต้องค�านึงถึงวิธีการ ความร้อน 
และระยะเวลาที่ใช้ด้วย
 น�้ามันท่ีเหมาะในการทอดอาหารด้วยอุณหภูมิสูง หรือ
ต้องใช้เวลานาน คือ น�้ามันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง (ทนต่อ
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น) และมีจุดเกิดควันสูง ได้แก่ น�้ามันปาล์ม   
ถงึแม้น�า้มนัปาล์มจะทนต่อการเสือ่มสภาพแต่ประกอบด้วยกรด
ไขมนัอิม่ตัวสงู ซึง่เพิม่ความเสีย่งต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดแดง
แขง็ตวั ส�าหรบัน�า้มนัมะกอกมหีลายประเภท ซึง่ทนต่อความร้อน
ได้แตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัวธิกีารทางอตุสาหกรรม ผูบ้รโิภคควรอ่าน
ฉลากประกอบผลติภณัฑ์ว่าเหมาะกับการประกอบอาหารประเภทใด 
ส่วนน�า้มนัถ่ัวเหลอืงและน�า้มนัทานตะวนั ใช้ส�าหรบัผดั ไม่ควรใช้
ในการทอดเพราะจะเกิดเป็นอนุมูลอิสระได้ก่อให้เกิดอันตราย
แก่ร่างกาย น�้ามันงาไม่แนะน�าให้ใช้กับอาหารที่ปรุงด้วย
ความร้อน เนื่องจากเป็นน�้ามันที่จุดเกิดควันต�่ามาก
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อนัตรำยของเคนมผงทีม่เีคตำมนี ยำบ้ำ และอนพัุนธ์ฝ่ิน

เป็นองค์ประกอบ

 - หัวใจเต้นผิดปกติ และระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว

 - กดการหายใจ ท�าให้การหายใจล้มเหลว

 - ภาวะชัก หมดสติ

 - ภาวะเลือดออกในสมอง

 - ภาวะการสลายของกล้ามเนื้อลาย และไตวาย

กำรรักษำ

 - ต้องทราบแน่ชัดว่าได้รับสารเสพติดชนิดใดบ้าง เนื่องจาก

สารเสพติดบางชนิดมียาต้านพิษ (Antidote) และบางชนิดไม่มี 

ซึ่งในบางครั้งอาจสันนิษฐานจากอาการแสดง แต่จะยืนยันชนิด

ของสารเสพติดโดยผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

 - หากยังไม่ทราบผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจะรักษาตาม

อาการ

เคนมผง
ฤทธิ์สุดอันตราย
ไม่ตายก็ประสาทหลอน
เคนมผง ยำเสพติดชนิดไหนกันแน่ ท�ำไมจึงมีฤทธิ์รุนแรงท�ำให้ผู้เสพเสียชีวิต... เคนมผงเป็นสูตรส่วนผสม

ของสำรเสพติดหลำยชนิดที่มีเคตำมีนเป็นองค์ประกอบ และมียำนอนหลับ ยำกล่อมประสำท หรือสำรเสพติด

อื่น ๆ รวมอยู่ด้วย สำรเสพติดที่พบบ่อย ได้แก่ ยำบ้ำ ยำไอซ์ ยำอี ยำเลิฟ มอร์ฟีน เฮโรอีน โคเคน โคเดอีน 

(ยำแก้ไอ) กัญชำ และยำนอนหลับกลุ่มเบนโซไดอำเซพีน เรียกได้ว่ำเป็นสูตรยำมรณะเพรำะมีสำรเสพติดที่เป็น

อันตรำยมำผสมกัน มีลักษณะคล้ำยผงนม กำรน�ำสำรเสพติดมำผสมกันมำกกว่ำ 2 ชนิดขึ้นไป เพื่อเป็นกำร

เพิ่มฤทธิ์ยำให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น

เคตามีน เป็นสำรในกลุ่มหลอนประสำท ในทำงกำรแพทย์ใช้ในกำรผ่ำตัดเพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ถูกน�ำมำ

ดดัแปลงใช้ในทำงทีผ่ดิเป็นยำเสพตดิ ทีเ่รยีกว่ำ ยำเค ท�ำให้เกดิอำกำรต่อจติประสำท กำรรบัรู้ผดิปกตไิป อำจเกดิ

อำกำรประสำทหลอนได้ กำรใช้สำรเสพติดโดยเฉพำะกลุ่มสำรที่ไม่ทรำบชนิดแน่นอน หรือสำรที่ผลิตสังเครำะห์

มำใหม่ รวมถงึกำรใช้สำรทีผ่สมกนัหลำยชนดิ มกัท�ำให้เกดิอำกำรทำงกำยและทำงจติทีอ่ำจเป็นอนัตรำยถึงชีวิต

เพรำะสำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำงกัน

ที่มา	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



แกว่งแขน ก้มตัวลงเล็กน้อย 
จากนั้นแกว่งแขนข้างที่
ผ่าตัดเป็นวงกลม
3-5 รอบ/วัน

ออกแรงต้านท่าหมุนไหล่
เข้าและออก จัดท่าดังรูป 
จากนั้นออกแรงต้าน
กับขอบประตู ค้างไว้
10-20 วินาที ท�าซ�้า 20 ครั้ง 
3-5 รอบ/วัน

ยืดกล้ามเนื้อหน้าอก วางมือ
ทั้งสองข้างให้มั่นคงไว้กับ
ขอบประตู จากนั้นค่อย ๆ 
โน้มตัวไปด้านหน้า ค้างไว้ 
10-20 วินาที ท�าซ�้า
5-10 ครั้ง 2-3 รอบ/วัน

1. 2. 3.
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การออกก�าลังกาย
หลังผ่าตัดซ่อม

เอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่
โดย หน่วยกายภาพบ�าบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 กำรออกก�ำลังกำยภำยหลังจำกกำรผ่ำตัดซ่อมเอ็นกล้ำมเนื้อหัวไหล่ มีควำม

ส�ำคัญมำกในกำรฟื้นฟูภำยหลังกำรผ่ำตัด เพรำะจะท�ำให้นักกีฬำสำมำรถกลับมำ

เล่นกีฬำได้อย่ำงรวดเร็วและเต็มศักยภำพ โดยโปรแกรมกำรออกก�ำลังกำยฟื้นฟู

แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 (สัปดำห์ที่ 1-4)
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ระยะที่ 2 (สัปดำห์ที่ 5-12)

ระยะที่ 3 (สัปดำห์ที่ 10-16)

ยกแขนขึ้นด้านหน้า 
จับไม้ในลักษณะดังรูป 
เหยียดแขนตรง แล้ว
ยกขึ้น-ลงสลับกัน
20 ครัง้ วนัละ 3-5 รอบ 
โดยใช้แขนข้างปกติ
ช่วยออกแรงยกไม้ขึ้น

กางแขนขึน้ นอนคว�า่ จากนัน้
กางแขนขึ้นให้แขนอยู่ใน
ระดับเดียวกับล�าตัว และ
หนีบสะบักเข้าหากัน ท�าซ�้า
10-20 ครั้ง 3-5 รอบ/วัน 
โดยให้ท�าในท่ากางไหล่ออก
จากล�าตัว 100 และ
135 องศา

ยืดหัวไหล่ด้านหลังด้วยท่า Sleeper stretch
ให้นอนตะแคงมาด้านที่ผ่าตัด จัดแขนในลักษณะ
ดังรูป จากนั้นใช้มืออีกข้างกดแขนข้างที่ผ่าตัดลง
ด้านหน้าล�าตัว ยืดค้างไว้ 10-20 วินาที 5-10 ครั้ง 
2-3 รอบ/วัน

กางแขน จับไม้
ในลักษณะดังรูป แขน
เหยยีดตรง แล้วค่อย ๆ 
ยกไม้ขึน้ด้านข้าง ท�าซ�า้ 
20 ครั้ง 3-5 รอบ/วัน

ไขว้หลัง เอาแขนข้าง
ที่ผ่าตัดไว้ด้านหลัง 
จากนั้นใช้แขนข้างดี
ออกแรงดึงขึ้น-ลง
ค้างไว้ 10-20 วินาที 
ท�าซ�้า 5-10 ครั้ง
2-3 รอบ/วัน 

เพิ่มก�าลังกล้ามเนื้อหมุนหัวไหล่ออกนอกในท่า
ตะแคง นอนตะแคงด้านแขนข้างปกติ ออกก�าลังกาย
แขนข้างผ่าตัด โดยเริ่มจากไม่ใช้น�้าหนัก หรือใช้
ดัมเบลน�้าหนักเบา เริ่มจากวางแขนหน้าล�าตัว
แล้วค่อย ๆ หมุนหัวไหล่ออกดังรูป แล้วให้แขนอยู่ใน
แนวตั้งฉากกับพื้น ท�าซ�้า 10-20 ครั้ง 3-5 รอบ/วัน

ยกแขนขึ้น ท�าตาม
ดังรูป ค้างไว้
10 วินาที 5-10 ครั้ง 
3-5 รอบ/วัน

1.

1.

5.

2. 3.

6.

4.
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เพิ่มก�าลังกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ด้วยยางยืด ฝึก
ตามท่าดังรูป ออกแรงดึงยางยืดค้างไว้ 10 วินาที 
ท�าซ�้า 10-20 ครั้ง 3-5 รอบ/วัน

เน้นกล้ามเนือ้ให้แขง็แรงเพิม่ขึน้ และเพิม่ความมัน่คงของข้อไหล่ จัดท่าอยูใ่นท่าเตรยีมวิดพืน้ จากนัน้ค่อย ๆ งอศอก 
ลดล�าตัวลง โดยไม่ให้บีบสะบักเข้าหากัน จากนั้นเหยียดศอกดันล�าตัวขึ้นจนสุดแขน แล้วออกแรงจากสะบักและ
หัวไหล่ดันไปที่พื้นให้มากขึ้นจนล�าตัวยกขึ้นอีกเล็กน้อย

แพลงก์ท่าคว�่า จัดท่าดังรูป แล้วเกร็งค้างไว้ 10 วินาที
ท�าสลับกัน 20 ครั้ง ควรท�าวันละ 3-5 รอบ

จำกนั้นเร่ิมฝึกซ้อมตำมโปรแกรมของชนิด
กีฬำนั้น ๆ ได้ โดยเริ่มจำกเบำแล้วค่อย ๆ 
หนักขึ้น โดยที่ไม่มีอำกำรเจ็บ.

2.

1.

2.

ระยะที่ 4 (สัปดำห์ที่ 16-22)
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กำรดูแลรักษำหลังสัมผัส

โรคพิษสุนัขบ้ำ
และกำรให้วัคซีนแบบก่อนสัมผัสโรค

 โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาท
จากสตัว์สู่คน เกดิจากเชือ้ rabies virus และ rabies-related 
virus การติดโรคพิษสุนัขบ้าในคนเกิดจากการรับเช้ือไวรัส
ที่อยู ่ ในน�้าลาย เนื้อสมองของสัตว ์ที่ป ่วย การสัมผัส
โรคพษิสนุขับ้าอาจเกดิจากการถูกสตัว์กดั ถกูข่วน เลยีเยือ่บุ
ผวิหนงัหรอืเลยีบาดแผล ซึง่พบบ่อยในประเทศทีไ่ม่สามารถ
ควบคุมสุนัขจรจัดหรือการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในสัตว์ไม่ประสบผลส�าเร็จ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในยุโรปผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่มักเกิดจาก
สัตว์ป่า โดยเฉพาะค้างคาว หรือติดเชื้อจากการถูกสุนัขกัด
จากการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ยังมีโรคนี้ชุกชุม
 ปัจจุบันได้มีการรณรงค์การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า      
ในสัตว์ และการให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่คนไทย    
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการใช้วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยงและวัคซีนไข่เป็ด
ฟักบริสุทธิ์ในการรักษา ซึ่งมีผลในการป้องกันโรคไดด้ีกว่าและ
มีผลข้างเคียงน้อย แม้วัคซีนจะมีราคาแพงก็มีความพยายาม
ในการหารูปแบบการให้วัคซีนที่ เหมาะสมเพื่อประหยัด                    
ค่าใช้จ่าย สถานเสาวภา สภากาชาดไทยได้ใช้วิธีการฉีดวัคซีน
แบบประหยัด โดยการฉีดเข้าผิวหนังด้วยการใช้ขนาดวัคซีน
จ�านวนน้อย พบว่าได้ผลการรักษาดี จนปัจจุบันการฉดีวคัซนี
แบบเข้าผวิหนงั (intradermal Thai Red Cross regimen, 
TRC) ภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้ถูกน�าไปใช้ในหลาย
ประเทศในทวปีเอเชยี ซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญในการที่จะท�าให้
ผู้ป่วยที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าทุกรายได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
อย่างไรก็ตามรายงานผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าระยะหลังพบว่า 
เกือบร้อยละ 90 ของผู ้ป่วยเป็นผู ้ที่ไม่ได้ไปรับการรักษา        
จากแพทย์ภายหลังสัมผัสโรค เน่ืองจากคิดว่าสัตว์ท่ีกัดไม่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เคยได้รับวัคซีนมาก่อน การให้วัคซีน
แบบป้องกันก่อนการสัมผัสโรคแก่กลุ่มเสี่ยงสูง เช่น บุรุษ
ไปรษณย์ี สตัวแพทย์ เจ้าหน้าทีห้่องปฏิบตักิารโรคพิษสนุขับ้า 
เป็นสิ่งท่ีปฏิบัติทั่วไป แต่บุคคลที่อาศัยในประเทศที่ยังมี
โรคพษิสุนัขบ้าและพบสนุขัจรจดั โดยเฉพาะเดก็มปัีจจยัเส่ียง
ต่อการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า จึงควรมีการส่งเสริมการให้
วัคซีนเพื่อป้องกันโรคแบบก่อนการสัมผัสโรคแก่ผู้ท่ีเลี้ยง
สุนัขและเด็ก

 ผู้ท่ีถูกสัตว์ท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดไม่ได้ป่วยเป็นโรค
ทุกราย โอกาสเกิดโรคขึ้นอยู่กับเชื้อไวรัสในน�้าลายและความ
รุนแรงของการสัมผัสโรค เช่น การถูกสัตว์กัดที่ใบหน้าและ
คอมีโอกาสเกิดโรคได้มากกว่าการถูกกัดบริเวณแขนและขา 
และระยะฟักตวัของโรคจะสัน้กว่าการถกูกดัท่ีต�าแหน่งอ่ืน เดก็
มคีวามเสี่ยงสูงเนื่องจากถูกสัตว์กัดบ่อยและพบบาดแผลที่คอ 
หน้า และศีรษะบ่อยกว่า แต่ถึงแม้บาดแผลจะไม่รุนแรงก็ต้อง
ให้การรักษาโดยยึดแนวทางปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก 
นอกจากนี้ปัจจัยอื่นที่มีผลในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ชนิด
ของสัตว์ที่น�าโรค ค้างคาวแม้แต่การข่วนก็สามารถท�าให้เกิด
โรคได้
 การดูแลรักษาหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกัน
การเกดิโรค เริม่จากการล้างแผลด้วยน�า้และสบูเ่พือ่ลดจ�านวน
ของไวรสัทีบ่าดแผล ใส่ยาฆ่าเช้ือ เช่น โพวโิดนไอโอดนี การรกัษา
ด้วยการให้วคัซีนป้องกันโรค (active immunization) ร่วมกับ
การให้อิมมูโนโกลบุลิน (rabies immunoglobulin ; RIG)
เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่ระบบประสาท ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี
ยาใดที่ได้ผลในการท�าลายเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าท่ีเข้าสู่ระบบ
ประสาทไปแล้ว การให้วัคซีนป้องกันภายหลังสัมผัสโรค
จะท�าให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน และการให้อิมมูโนโกลบุลิน
ในกรณท่ีีมกีารสัมผัสโรครุนแรงจะท�าหน้าท่ีในการจบัเชือ้ไวรสั
บริเวณรอบบาดแผลในระหว่างที่รอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
จากการกระตุ้นของวัคซีน

 1. การดูแลบาดแผล ท�าความสะอาดบาดแผลโดยเร็ว
ที่สุดภายหลังสัมผัสโรค หลักการดูแลรักษาบาดแผลเบื้องต้น
ประกอบด้วย ล้างแผลด้วยน�้าสะอาดปริมาณมาก โดยเปิดน�้า
ให้ไหลผ่านนาน ๆ และล้างด้วยน�้าสบู่หลาย ๆ ครั้ง ล้างให้ลึก
ถึงก้นแผลโดยใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดน
ไอโอดีน ถ้าไม่มีให้ใช้ 70% แอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ไอโอดีน 
กรณีท่ีน�้าลายของสัตว์กระเด็นเข้าตาให้ล้างโดยใช้น�้าเกลือ 
NSS ไหลผ่านตาข้างนัน้ ๆ การล้างแผลด้วยสบูแ่ละใช้ยาฆ่าเช้ือ
สามารถท�าลายไวรัสและอาจป้องกันการเดินทางของเช้ือ
ไวรัสเข้าสู่บาดแผล นอกจากนีย้งัลดอตัราการติดเชือ้แบคทเีรยี

กำรดแูลรกัษำภำยหลงัสมัผสัโรคพษิสนุขับ้ำ
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ความล้มเหลวในการรักษาผู้ป่วย
ภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

• ในอดีตใช้วัคซีนที่ท�าจากสมองสัตว์ที่มีผลข้างเคียงสูง   
 ประสิทธิภาพไม่แน่นอน 
• ผู้ป่วยไม่ได้มาพบแพทย์ภายหลังสัมผัสโรคหรือมา
 รับการรักษาล่าช้า
• การละเลยการดูแลท�าความสะอาดบาดแผลเบื้องต้น
• การไม่ให้อิมมูโนโกลบุลินในผู้ป่วยที่มีการสัมผัสโรค
 พิษสุนัขบ้าแบบรุนแรงและไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
 การฉีดอิมมูโนโกลบุลินไม่ครบหรือฉีดผิดวิธี

ได้ด้วย จากนั้นรีบไปพบแพทย์ ในกรณีที่แผลมีโอกาสเกิดการ
ติดเชื้อสูง เช่น บาดแผลลึกถึงกระดูก แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ นอกจากนี้ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันบาดทะยักตามข้อบ่งช้ีและประวัติการได้รับวัคซีน
ในอดีต
 2. การรักษาด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
อิมมูโนโกลบุลิน การให้วัคซีนเซลล์เพาะเลี้ยงร่วมกับอิมมูโน
โกลบลุนิอย่างเหมาะสมตามค�าแนะน�าขององค์การอนามยัโลก
จะมีประสทิธภิาพในการป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าได้สงู หลักการ
พิจารณาเร่ิมการรักษาภายหลังสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าโดยการ
ให้วคัซนีและอมิมโูนโกลบลุนิ พจิารณาตามลกัษณะการสัมผัส
โรคและพจิารณาจากสตัว์ทีก่ดั โดยทัว่ไปพบว่ามเีพยีงส่วนน้อย
เท่านั้นที่สามารถน�าสัตว์มาตรวจสมองได้ จึงต้องพิจารณา
ให้การรกัษาจากชนิดของสตัว์ ประวตักิารได้รบัวคัซนีของสตัว์
และปัจจัยอ่ืน ๆ  เช่น เหตจุงูใจให้กดั แม้สตัว์จะเคยได้รบัวคัซนี
มาก่อนก็ยังพบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ ในกรณีท่ีถูกสัตว์ป่า
หรือสัตว์อื่นกัดท่ีไม่ใช่สุนัขและแมว สัตว์กัดแล้วหนีหายไป
ไม่สามารถน�ามาตรวจได้ ต้องเริ่มการรักษาทันทีและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคจนครบ

 การให้อิมมูโนโกลบุลินภายหลังจากท่ีมีการสัมผัสโรค
พษิสนุขับ้าแบบรนุแรง สามารถป้องกนัการเกดิโรคพษิสนุขับ้า
ได้โดยเฉพาะเมื่อให้ร่วมกับวัคซีน ภายหลังจากที่ได้รับวัคซีน
เข็มแรก 10-14 วนั เชือ้ไวรสัอาจเดนิทางผ่านบาดแผลเข้าสู่ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ท�าให้ผู้ป่วยเกิดอาการของโรคพิษสุนัขบ้า
ขึ้นมาก่อนได้ การให้อิมมูโนโกลบุลินจึงเป็นการให้ภูมิคุ้มกัน
ในทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายระหว่างที่รอ
ให้ร่างกายสร้างภมูคิุม้กนัขึน้เองจากวคัซนี องค์การอนามยัโลก
ก�าหนดว่าผู้ป่วยที่มีบาดแผลแบบรุนแรงท่ีไม่เคยได้รับวัคซีน
มาก่อน ต้องได้รบัอมิมโูนโกลบลุนิร่วมกบัวคัซีนเซลล์เพาะเลีย้ง
หรือวัคซีนไข่เป็ดฟักบริสุทธิ์

 ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วพบรายงานการติดเชื้อโรค
พษิสนุขับ้าในคนจ�านวนน้อย เนือ่งจากมกีารรณรงค์ให้ฉดีวคัซนี
ป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าในสตัว์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในสตัว์เลีย้ง 
ประเทศไทยยงัถอืเป็นประเทศทีม่โีรคพษิสุนขับ้าชกุชุมในสตัว์ 
มีสุนัขมากถึง 10 ล้านตัว ส่วนใหญ่เป็นสุนัขจรจัด รวมทั้งยังมี
ข้อจ�ากัดทางด้านศาสนาบางประการที่ท�าให้การควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรจัดเป็นไปด้วยความยากล�าบาก 
นอกจากนีย้งัพบว่าสนุขัทีมี่เจ้าของมอีตัราการรบัวคัซีนป้องกนั
โรคพิษสุนขับ้าในระดับต�า่ด้วย ข้อมลูจากคลินกิโรคพษิสนุขับ้า 
สถานเสาวภา พบว่าร้อยละ 50-60 ของผูม้ารบับรกิารภายหลัง
สัมผัสโรคมีบาดแผลรุนแรง ผู้ป่วยกลุ่มนี้หากเคยได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคมาก่อน
จะท�าให้การรักษาง่าย ปลอดภัย และประหยัดมากขึ้น ซึ่งเป็น
การสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าให้กับ
ร่างกาย

กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
แบบก่อนสัมผัสโรค



 การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรค
ใช้หลกัการของ primary immunization หรอืการให้วคัซนี 3-4 ครัง้ 
ภายใน 1-2 เดือน เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ ้มกันโรคต่อการ
ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในคนปกติ ภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพษิสนุขับ้าแบบป้องกนัล่วงหน้าระดบัภมูคุ้ิมกนัจะสงูถงึระดับ
ป้องกนัโรคได้ภายใน 7-10 วัน หลงัการฉดีวัคซนีเข็มสดุท้าย การฉดี
วคัซนีป้องกันโรคพษิสนุขับ้าหลงัสัมผสัโรคในผูป่้วยกลุม่นีใ้ช้เพยีง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบเข็มกระตุ้นเท่านั้น และ
ไม่จ�าเป็นต้องได้รับอิมมูโนโกลบุลิน อย่างไรก็ตามเม่ือระยะเวลา
ผ่านไปภูมิคุ้มกันในร่างกายจะค่อย ๆ ลดลง ดังน้ันภายหลังการ
สัมผัสโรคจึงจ�าเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกครั้ง
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ข้อมูลจากหนังสือเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ถูกสัตว์กัดและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนการสัมผัสโรค 
 • ท�าให้การรักษาภายหลังการสัมผัสโรคไม่จ�าเป็นต้องได้รับอิมมูโนโกลบุลิน ซึ่งมีประโยชน์มากในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการสัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีอิมมูโนโกลบุลิน ลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและลดอาการเจ็บปวดจาก
การฉีดอิมมูโนโกลบุลินเข้าที่บาดแผลทุกแผล 
 • ท�าให้มรีะดบัภูมิคุม้กนัโรคเพยีงพออยูบ้่างในผูท้ีม่คีวามเสีย่งและไม่ได้รบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับ้าหลงัสมัผสั
โรคแบบทันที หรือในกรณีที่มีการสัมผัสโรคที่ไม่ชัดเจน สัมผัสโรคโดยไม่รู้ตัว หรือในเด็กที่ถูกสัตว์กัดแต่ไม่ได้บอกให้ผู้ปกครอง
ทราบ
 • ยังไม่มีรายงานความล้มเหลวภายหลังการรักษาในผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับวัคซีนแบบป้องกันล่วงหน้าและได้รับการฉีด
วัคซีนเข็มกระตุ้นภายหลังที่มีการสัมผัสโรค

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคในเด็ก
 เดก็ถอืว่ามปัีจจยัเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคพษิสนุขับ้าเนือ่งจากล�าตัวเล็ก เมือ่โดนสุนขัหรือแมวกดัมกัจะมแีผลทีศ่รีษะและ
ใบหน้าซึง่มีความเสีย่งต่อการเกิดโรคได้สงู ธรรมชาตขิองเดก็มคีวามอยากรู้อยากเหน็และมกัชอบเล่นกบัสตัว์จงึมโีอกาสถกูสตัว์
กัดได้ง่าย เมื่อโดนกัดก็มักจะไม่กล้าบอกผู้ปกครอง แต่ปัจจุบันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบก่อนสัมผัสโรคยังคง
อยู่นอกแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรคในนักเดินทาง
 ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ สุนัขถือว่าเป็นพาหะหลักของโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีสุนัขจรจัดจ�านวนมาก
และส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปในแหล่งชุกชุมของโรคพิษสุนัขบ้าแต่มีปัจจัยเสี่ยงในการ
สัมผัสโรคน้อย เช่น เดินทางโดยรถยนต์หรืออยู่แต่ในอาคาร การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรคอาจไม่จ�าเป็น 
แต่หากเน้นการผจญภัยควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสโรค

	 แม้ปัจจบุนัอบุตักิารณ์ของโรคพษิสนุขับ้าจะลดลงจนมจี�านวนผูเ้สยีชวีติต�า่กว่าโรคอืน่	ๆ	แต่กไ็ม่ได้บ่งบอกว่าประเทศไทย
เป็นประเทศทีป่ลอดภยัจากโรคพษิสนุขับ้า	การร่วมมือกนัของหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ	รวมทัง้ของประชาชนและภาคส่วนต่าง	ๆ 	
จึงมีความส�าคัญที่จะก�าจัดโรคนี้ให้หมดไป.



กาชาด ตางประเทศ

สุขภาพ อนามัย

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

ยอน อดีต
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 “ไม่ ข้าจะไม่ขอรับไต... ข้าไม่ต้องการไตจากลูกชายของข้า
ข้าแก่แล้ว อยู่อีกไม่นานก็ตาย ข้าไม่ต้องการจริง ๆ” พ่อของนายเม้ง
พูดพร้อมน�้าตา
 “ท�าไม… ท�าไมหรอครับ” นายเม้งพูดด้วยน�้าเสียงปนสะอื้น
 “ตอนนีพ่้ออาย ุ60 กว่าแล้วนะลกู อกีไม่นานกต็าย แต่แกเพิง่จะ 
28 ยังต้องใช้ชีวิตอีกนาน ขนาดพ่อมีไต 2 ข้างยังไตวายเลย แล้วเหลือ
ไตข้างเดียวชีวิตแกจะเป็นยังไง ทุกชีวิต ทุกสิ่ง มีเกิดขึ้น มีดับไป มีพบ
แล้วก็ต้องจาก คนเราน่ะไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายน่ีแหละ 
เป็นธรรมดานะลกูเมือ่ถงึเวลาทีต้่องไปก็ขอให้ปล่อยพ่อไปตามธรรมชาติ
เถอะนะ อย่าให้ใครมาตราหน้าพ่อเลยว่ามาเบียดเบียนลูกเพราะ
กลัวตาย พ่อจะไม่ยอมรับบริจาคไตจากแกเป็นอันขาด เพราะพ่อรักแก
มากนะ... เม้งลกูรกั พ่ออยากเหน็แกมชีวีติทีส่ดใสต่อไปนะ อย่ามาพะวง
กับพ่อนักเลย” พ่อพูดจบก็เดินเข้าไปลูบหัวลูกชายด้วยความรัก
 “ดิฉันคิดว่าทั้งสองคนยังไม่พร้อมหรอกค่ะ” คุณอี๊ดพยาบาล
ทมีเจรจาพดูด้วยน�า้เสยีงทีเ่รยีบง่าย แต่ท�าให้สองพ่อลกูกลบัหนัมามอง
ที่พยาบาลทีมเจรจาทันที
 “อ้าว ! ท�าไมเหรอครับ ? ท�าไมผมถึงท�าไม่ได้ ?” นายเม้งถาม
ด้วยความฉงน เพราะคิดว่าพยาบาลทีมเจรจาจะช่วยเกลี้ยกล่อมให้พ่อ
ของเขารับบริจาคไต
 “ผมแก่เกินไปแล้วใช่ไหม เพราะอายุตั้ง 61 แล้ว อยู่ไปไม่กี่ปี    
ก็ตายแล้ว” พ่อนายเม้งพูดแล้วถอนหายใจเล็กน้อย
 “ไม่ใช่ค่ะ ที่ดิฉันบอกคุณเม้งไม่พร้อม เพราะคุณยังไม่มีข้อมูล
ในเรื่องของการบริจาคไตภายหลังว่าคนท่ีมีไตเพียงข้างเดียวมีชีวิตอยู่
เป็นอย่างไร ใช้ชวีติได้เหมอืนคนปกติหรอืไม่ อายจุะยนืยาวหรอือายจุะส้ัน 
ไตทีเ่หลอืข้างเดยีวจะท�างานหนกัไหม เพราะคณุพ่อเขามปีระสบการณ์
ที่เลวร้ายส�าหรับการป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง  ท่านคงไม่อยากให้ลูกที่
ท ่านรักต้องมีชะตาชีวิตเดียวกันกับท่าน” พยาบาลทีมเจรจาพูด
พร้อมมองไปที่สองพ่อลูก 
 “ถ้าอย่างนั้นคนที่มีไตข้างเดียวจะใช้ชีวิตยังไงครับที่ท�าให้มี
ร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์เหมอืนคนมไีตสองข้าง” นายเม้งถามพร้อมกบั
หันไปมองที่พ่อของเขา 
 “โดยปกติหากเรามีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง การบริจาคไต 
1 ข้าง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท�างานในชีวติประจ�าวนั สามารถท�างาน
และท�ากจิกรรมต่าง ๆ  ได้ตามปกต ิการมไีตข้างเดยีวสามารถทีจ่ะรบัภาระ
ในการก�าจัดของเสียและน�้าส่วนเกิน ตลอดจนท�าหน้าที่อื่น ๆ ของไต
ได้มีประสิทธิภาพและเพียงพออยู ่แล้ว และพบว่าหลังจากที่เหลือ
ไตข้างเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไตอ่ืน ๆ ตามมา
ในภายหลงั เมือ่เปรยีบเทียบกบัผูท้ีไ่ม่ได้บรจิาคไต จากข้อมลูในวารสาร
วจิยัของต่างประเทศได้มผีูศ้กึษาวจิยัพบว่า ผูท้ีบ่ริจาคไตสามารถมีอายุ
ยนืยาวได้ ไม่แตกต่างจากคนทัว่ไปเลย ดงันัน้ไม่ว่าจะมีไต 2 ข้าง หรอื
เหลอืไตข้างเดยีว หากเราดแูลตวัเองโดยดืม่น�า้ให้เพยีงพอ ลดอาหาร
เค็ม หลีกเลี่ยงยาสมุนไพรหรือยาที่มีผลกระทบต่อไต ออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอ และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจ�า โอกาสท่ีจะเกิดโรคไต
กน้็อยมาก ส�าหรบัผูท่ี้เหลอืไตข้างเดยีวนัน้ควรหลกีเลีย่งกิจกรรมทีอ่าจ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับไตที่เหลืออยู่
ด้วย การบริจาคไตนอกจากจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ผู้ที่ให้จะรู้สึก
มคีวามภาคภมิูใจในตนเองและยงัได้บญุกศุลทีไ่ด้ให้ชีวติใหม่กบัผูป่้วย
โรคไตวายเรื้อรังด้วยค่ะ” พยาบาลทีมเจรจากล่าวพร้อมหยิบวารสาร
การใช้ชีวิตส�าหรับผู้มีไตข้างเดียวให้สองพ่อลูกได้อ่าน
 “ผมคิดว่าข้อมูลเท่านี้พ่อของผมก็ยังไม่เอาไตจากผมแน่ ๆ
ใช่ไหมครับพ่อ” นายเม้งพูดด้วยน�้าเสียงหดหู่ 
 “ใช่ ยังไงพ่อก็ยังเป็นห่วงแกอยู่ดี เหลือไตข้างเดียวมันใช้ชีวิต
เสี่ยงมาก พ่อแก่แล้ว ขอบใจในความกตัญญูของแก” พ่อนายเม้งพูด
พร้อมถอนหายใจด้วยความห่วงใยลูกชายที่เขารัก
 “ดิฉันคิดว่าคุณเม้งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณพ่อก่อน ให้
ท่านมัน่ใจในตวัคณุ โดยคุณต้องพสิจูน์ว่าคณุมร่ีางกายทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ 
สามารถใช ้ ชี วิตหลังจากบริจาคไตไปแล ้วได ้ ดี  เพราะตอนนี้
คณุอ่อนแอมาก ยิง่ท่านมาเหน็คณุคดิฆ่าตวัตายอกีท่านย่อมเป็นห่วงคณุ
เป็นทวีคูณ” พยาบาลทีมเจรจาให้ข้อคิดกับนายเม้ง
 “ใช่ครับ ต่อไปน้ีก่อนจะท�าอะไรผมจะศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน
ยิ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับชีวิตผมต้องศึกษาให้ถ้วนถี่ ให้รอบคอบ ให้มีสติ
มากกว่าน้ีหลายเท่า วันนี้ผมโชคดีมากที่ผมไม่ตาย ผมโชคดีที่รู ้ว ่า
พ่อรกัผมมาก ผมโชคดทีีเ่หน็เสีย้ววนิาทแีห่งความตาย ผมโชคดทีีไ่ด้เจอ
พยาบาลวิชาชีพที่มีจิตใจงดงามดุจนางฟ้า ต่อจากนี้ไปผมจะสร้าง
สุขภาพที่แข็งแรงเพื่อตัวเองและพ่อ เวลาจะท�าอะไรจะศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูลและปรึกษาผู้มีความรู้ ไม่คิดเองเออเอง ผมขอบคุณนางฟ้า
พยาบาลด้วยนะครับ” นายเม้งกล่าวด้วยความรู้สึกที่มาจากใจ
 “ไม่เป็นไรค่ะ เป็นหน้าที่ของพยาบาลอยู่แล้ว ดิฉันขออนุญาต
อ่านวธิปีฏบิตัตินอย่างไรให้ไตมสุีขภาพทีแ่ขง็แรงให้ฟังนะคะ เป็นข้อมลู
จากนิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 180 ธันวาคม 2558 เขียนโดย เบญญา 
ข้อมลูระบวุ่า แม้ว่าไตซึง่มีรปูร่างคล้ายเมลด็ถัว่และเป็นอวยัวะทีม่ขีนาด
เท่าก�าปั้นของเจ้าของ แต่กลับมีความส�าคัญและรับบทหนักในร่างกาย
ของคนเรา เพราะมันเปรียบเสมือนโรงบ�าบัดน�้าเสียดี ๆ น่ีเอง โดย
ในแต่ละวันจะมีเลือดไหลเวียนผ่านไตทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 230 ลิตร
ไตสามารถกรองน�้าและของเสียออกได้วันละ 2.3 ลิตร ซึ่งท้ังหมดน้ี
จะถูกขับออกมาเก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะเพื่อปล่อยเป็นน�้าปัสสาวะ
ต่อไป ดงันัน้จงึจ�าเป็นจะต้องดูแลไตคูน้ี่ให้มีสขุภาพดี ใช้งานได้นาน ๆ  
โดยไม่ต้องฟอก ล้าง หรอืแม้แต่ปลกูถ่ายไตใหม่ด้วย 9 วิธีง่าย ๆ  ดงันี้ 
 1. ดื่มน�้าให้เพียงพอ แต่อย่ามากเกินไป ความเชื่อที่แนะน�าให้
ดืม่น�า้มาก ๆ จะดต่ีอร่างกายนัน้ยงัไม่มงีานวจิยัทีพ่สูิจน์ว่าการดืม่น�า้มาก ๆ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของไตให้ดีขึ้น เพราะฉะนั้นการ
ดืม่น�า้เกนิกว่า 6-8 แก้วต่อวนั อาจไม่ได้ช่วยให้ไตท�างานดขีึน้แต่อย่างใด 
ดังนั้นควรยึดหลักทางสายกลาง คือ ดื่มน�้าให้เพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกาย โดยสังเกตจากสีปัสสาวะทีค่วรเป็นสีเหลืองอ่อนเหมอืนฟางข้าว 
หากสีเข้มกว่านี้แสดงว่าร่างกายขาดน�้า
  2. รบัประทานอาหารตามหลกัโภชนาการ ปัญหาของไตส่วนใหญ่
เกดิจากภาวะความดนัโลหติสงูและเบาหวาน จึงควรควบคมุน�า้หนกัตวั
และความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับประทานอาหารให้ครบหมู่



อ้างอิง	:	https://mgronline.com/qol/detail/9580000108620
https://mgronline.com/entertainment/detail/9580000098365

https://mgronline.com/dhamma/detail/9580000132674
https://pantip.com	›	topic	ตัวเลือกผลลัพธ์
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ตามหลักโภชนาการ มีวิตามินและเกลือแร่ที่จ�าเป็นต่อร ่างกาย
หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด หวานจัด ไขมันสูง หรืออาหารประเภทถั่ว
ในคนที่มีระดับฟอสเฟตในเลือดสูง และผลไม้บางชนิดในคนที่มีระดับ
โพแทสเซียมในเลือดสูง เช่น ขนุน ล�าไย ทุเรียน
 3. ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ ถ้าคณุมสีขุภาพดกีารออกก�าลังกาย
สม�า่เสมอเป็นสิง่ดทีีใ่ห้ประโยชน์ เช่นเดยีวกบันสิยัการกนิทีดี่ เพราะช่วย
ป้องกันความดันโลหิตสูงและไม่ให้น�้าหนักตัวเพ่ิมขึ้น แต่หากสุขภาพ   
ไม่ดกีารออกก�าลงักายทีไ่ม่เหมาะสมและหักโหมเกนิตวัอาจส่งผลเสียต่อ
ไตได้ ควรเน้นการออกก�าลงักายทีช่่วยกระตุน้ระบบการย่อยอาหาร เช่น 
โยคะ ชี่กง หรือฝึกวิชาลมปราณที่ใช้กระบังลมเคลื่อนไหวขึ้น-ลง
ส่งแรงดันไปที่บริเวณช่องท้องเป็นจังหวะอย่างสม�่าเสมอเพื่อช่วย
บริหารไต และไม่ควรดื่มน�้าขณะออกก�าลังกายเพราะจะท�าให้ไตต้อง
ท�างานหนกัขึน้ ทางทีด่คีวรให้ร่างกายขับเหงือ่ออกมากทีส่ดุ แล้วค่อยดืม่น�า้
ภายหลัง
 4. ระวังการใช้อาหารเสริมและสมุนไพร การท่ีร่างกายได้รับ
อาหารเสรมิ วติามิน และสมนุไพรบางชนดิ เช่น มะขามแขก ชะเอมเทศ 
ลูกเนียง โกฐน�้าเต้า ในปริมาณท่ีมากเกินไป อาจส่งผลร้ายต่อไต
ดังน้ันหากจ�าเป็นต้องรับประทานควรปรึกษาแพทย์ก่อน หรือผลไม้
บางชนดิ เช่น มะเฟือง ทีม่กีรดออกซาลกิสงู ถกูน�ามาสกดัเป็นยาสมนุไพร
แก้ร้อนใน ดับกระหาย ถอนพิษ หรือทานท้ังผล ในคนปกติเมื่อทาน
มากเกินไป หรือทานขณะร่างกายขาดน�้า อาจก่อให้เกิดภาวะไตวายได้ 
ส่วนคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วห้ามรับประทานเด็ดขาด !
 5. เลิกสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้หลอดเลือด
ตีบ ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังไตน้อยลง ไตจึงไม่สามารถท�างานได้
เต็มที่ นอกจากนี้การสูบบุหรี่จะท�าให้ร่างกายได้รับสารพิษมากกว่า
50 ชนดิ ท�าให้ไตต้องท�างานหนักและเสื่อมเร็วขึ้น 1.2 เท่า รวมถึงเพิ่ม
ความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและมะเร็งที่ไตอีกด้วย 
 6. งดดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะส่งผล
กระทบต่อไตหลายอย่าง คือ มันจะท�าลายเซลล์โดยตรงท�าให้ไตโต
เกิดความผิดปกติในการผลิตฮอร์โมนจากไต ปัสสาวะบ่อย ร่างกาย
สูญเสียแคลเซียมและฟอสเฟต ซึ่งอาจน�าไปสู่ภาวะไตวายได้
 7. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนาน ๆ บ่อยคร้ังที่คุณอาจต้องกล้ัน
ปัสสาวะเป็นเวลานาน เช่น ขณะประชุม รถตดิ เดนิทางไกล หรอืบางคน
ทีช่อบกลัน้ปัสสาวะเป็นนสิยั ทัง้ ๆ  ทีส่ามารถเข้าห้องน�า้ได้ เช่น ตดิเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ ติดดูทีวี ซึ่งล้วนเป็นพฤติกรรมท�าร้ายไตทั้งสิ้น เพราะ
การกลั้นปัสสาวะนาน ๆ เป็นเหตุให้เช้ือโรคแทรกซึมเข้าสู่กระเพาะ
ปัสสาวะ ท�าให้ท่อทางเดินปัสสาวะอักเสบ และในบางรายท�าให้เกิด 
โรคไตอักเสบเฉียบพลันได้
 8. หลีกเลี่ยงกลุ่มยาท่ีอาจมีผลต่อไต ยาบรรเทาอาการปวดที่
วางจ�าหน่ายในร้านขายยา เช่น ยาแก้ปวดข้อ ปวดเส้น ปวดกล้ามเนื้อ 
ซึ่งมักจะเป็นยาในกลุ่มยาเอ็นเสด (NSAIDs) ที่ออกฤทธิ์แรงเพื่อช่วยลด
การอักเสบ หรือแม้แต่ยารักษาโรคติดเชื้อ เช่น ซัลฟา อาจตกตะกอน
ในไตท�าให้ปัสสาวะไม่ออก ยาทัง้สองกลุม่นีห้ากใช้ตดิต่อกนันาน ๆ  หรอื
ใช้ไม่ถูกวิธี มีการแพ้ยา ก็อาจเป็นอันตรายต่อไต ผู้ที่ไตท�างานบกพร่อง
จะต้องลดขนาดยาแก้อักเสบลง เช่นเดยีวกบัยาแก้ปวดจ�าพวกแอสไพรนิ
และพาราเซตามอล ที่ไม่ควรกินติดต่อกันเกิน 10 วัน เพราะอาจท�าให้
ไตเสื่อมได้ ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนการใช้ยากลุ่มนี้
 9. ดูแลสุขภาพองค์รวม การนอนหลับอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
ต่อวัน จะช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ การตรวจร่างกายเป็น
ประจ�าทกุปี หมัน่สงัเกตอาการผดิปกตขิองไตทีพ่บได้ คอื ปัสสาวะบ่อย 
ปัสสาวะขัด ปัสสาวะสีเข้มแบบสีน�้าล้างเนื้อ บวมที่หน้า เท้า ปวดหลัง 
ปวดเอว เบื่ออาหาร คลื่นไส้ และความดันโลหิตสูง 
 หากพบสัญญาณเตือนภัยข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อควรรีบ
พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย ไม่ควรปล่อยไว้นานจนสายเกินเยียวยา” 
พยาบาลทีมเจรจาอ่านจบก็ส่งวารสารให้นายเม้งเพื่อเก็บไว้อ่าน

 “ผมจะน�าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มีสุขภาพไตท่ีดีและ
แขง็แรง เพือ่คณุพ่อจะยอมรบัไตจากผมให้ได้ครับ” นายเม้งพดูด้วยความ
มั่นใจ
 “ดีค่ะ ส่วนคุณพ่อดิฉันอยากให้มั่นใจในวิธีการปลูกถ่ายไตจาก
ลูกไปสู่พ่อของทางสภากาชาดไทยด้วยค่ะ คุณหมอต้องเช็คสุขภาพ
ร่างกายทัง้ของคุณเม้งและคุณพ่อจนมัน่ใจว่าทกุอย่างพร้อมถงึจะลงมอื
ปลูกถ่ายไตให้ค่ะ เมื่อหลายปีก่อนมีดาราสาวชื่อดังบริจาคไตให้คุณแม่
ของเขา ทุกวันนี้ทั้งคู่ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะ ดิฉันจึงอยากให้คุณพ่อ
เปิดใจโดยไปปรกึษาคณุหมอทีร่กัษาว่าสามารถขอปลกูถ่ายไตได้หรอืไม่ 
เพราะคณุหมอท่านจะรูป้ระวตักิารรกัษา เชือ่เถอะค่ะว่าการปลกูถ่ายไต   
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด ยิ่งได้เห็นความกตัญญูของคุณเม้งแล้ว ดิฉันว่า
บุญย่อมรักษาเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ” พยาบาลทีมเจรจา
ให้ข้อคิดกับคุณพ่อ
 “ได้ แต่เพียงขอให้ผมม่ันใจว่าการที่เหลือไตข้างเดียวของลูก
จะไม่ท�าให้สุขภาพเขาแย่ลง ผมกลัวมาก ไม่อยากให้เขาเป็นโรคไต
เหมอืนผม แต่ถงึอย่างไรพ่อก็ยงัไม่รบัปากนะว่าจะรบัไตจากลกู” พ่อนายเม้ง
พูดแล้วมองไปที่ลูกชาย 
 “ได้ค่ะ แค่คุณพ่อยอมไปพบคุณหมอเพื่อรับฟังข้อมูลจาก
คุณหมอโดยตรง ดฉินักด็ใีจแล้วค่ะ” พยาบาลทมีเจรจาพดูพร้อมรอยยิม้
 “กลับบ้านกัน แม่เค้ารอเราอยู่ แล้วไปคุยต่อกันที่บ้านว่าจะไป
หาหมอวนัไหนด”ี พ่อนายเม้งพูดพร้อมเดนิไปหาพยาบาลสาวเพือ่กล่าว
ค�าขอบคุณอีกครั้ง
 “ครบัพ่อ” นายเม้งตอบกลบัด้วยความดีใจ แล้วลกุขึน้จากเตยีง
เดินไปขอบคุณพยาบาลอีกครั้ง 
 ดวงจติของนทัทีเ่ฝ้ามองดกูารสนทนาของทัง้สามคนได้ตระหนกั
และน้อมจิตอนุโมทนาว่า “สาธุ ขออนุโมทนาในความกตัญญูของ
นายเม้ง และขออนุโมทนาการให้กับความรู้ของพยาบาล ดวงจิตของ
ทัง้สองคนช่างสว่างไสวอิม่เอมราวกบัพระจันทร์ทรงกลด นีข่นาดยงัไม่ได้
บริจาคไตให้คุณพ่อเขานะ ถ้าให้ไตคุณพ่อเขาแล้วทานบารมีจะยิ่งใหญ่
ขนาดไหนนะ อาชีพพยาบาลเป็นสัมมาชีพชอบตามแห่งมรรค 8 ของ
พระพุทธองค์ เป็นผู้ให้ ช่างเป็นอาชีพที่ประเสริฐจริง ๆ” นัทร�าพึง
ร�าพนัคนเดยีวโดยมไิด้เหน็นายนริบาลหรอืเทพบตุรสทีองมายนืข้าง ๆ เขา
ตั้งนานแล้ว 
 “เจ้ามนุษย์ผู้แสวงหาปัญญา พระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธวจนะ
ว่า ภูมิ เว สัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูเป็นพื้นฐานของ
คนดี จะน�าไปสู่การสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ ย่อมน�าชีวิตตนให้สูงขึ้น
ดีขึ้น ไม่น�าไปสู่ที่ต�่า” นายนิรบาลหรือเทพบุตรสีทองพูดจบก็หายวับ
ไปทันที ปล่อยให้นัทอ้าปากค้างอยู่ เพราะเขาอยากถามว่าจะมีวิธี
เข้าร่างของเขาอย่างไร 
 “คุณอีด๊ครบั เหน็กระตกิทีใ่ส่อวยัวะตบัไหมครบั ผมวางไว้ทีเ่ตียง
คุณนัท พอดีมาช่วยดูคนไข้ที่กระโดดตึกฆ่าตัวตาย แล้วรีบขึ้นไปดู
ก็หาไม่เจอครับ เปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วงงมาก อยู่ ๆ  กระติกก็หาย
ไปเองบนเตียงโดยไม่มีใครหยิบไป ผมเหลือเวลาในการปลูกถ่ายตับ
ให้คนไข้อีก 4-5 ชั่วโมงเอง” คุณหมอสมภพกล่าวด้วยอาการร้อนใจ
 “ดิฉันขอขึ้นไปช่วยหาค่ะ” พยาบาลสาวทีมเจรจาพูดจบก็รีบ
ขึ้นไปที่เตียงคนไข้ทันที
 “ใครขโมยไปนะ แล้วจะเอาไปท�าไมกัน” นัทพูดพึมพ�าแล้วรีบ
ไปที่เตียงคนไข้ที่มีร่างของเขานอนอยู่ 
 “คณุนทั คณุนทั คณุนทั” เสยีงของผูช้ายเรยีกเขาอย่างนุม่นวล 
ท�าให้นัทหันไปหาเจ้าของเสียงทันที 
 “อ้าว ! คุณพล” นทัอทุานออกมาด้วยความตกใจ เพราะคณุพล
เป็นผู้บริจาคอวัยวะตับที่อยู่ในกระติกใบนั้น

โดย	นายณัฐพงษ์	นัท	ซิตี้	ลีเลิศชายมนตรี
(ต่อฉบับหน้า	ตอนที่	5	:	สเต็มเซลล์ปาฏิหาริย์	สร้างชีวิต)	
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 พระธรรมบท ข้อ 103 แม้ศาสนาพทุธจะไม่สนับสนนุ
การมอียู่ของสงคราม (ไม่มสีงครามใดทีเ่ป็นธรรม) ถงึอย่างน้ัน
พุทธศาสนาก็ยอมรับความเป็นจริงของการสู ้รบ และ
ความทุกข์ทรมานที่สงครามก่อให้เกิด พระพุทธเจ้าทรง
ใช้ชีวิตในยุคที่เต็มไปด้วยสงคราม หลักธรรมหลายอย่างที่
ทรงได้แสดงไว้สะท้อนให้เหน็ถงึจิตใจเมตตาต่อเพือ่นมนุษย์ 
และมุมมองต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องใกล้เคียงกับกฎหมาย
มนษุยธรรมระหว่างประเทศ (International humanitarian 
law–IHL) อันเป็นกฎหมายที่ถูกใช้ในยามสงคราม ซึ่ง
ถูกเขียนขึ้นหลังสมัยพุทธกาลเป็นเวลากว่าพันปี
 ศาสนาและกฎหมายแม้จะไม่ได้มีข ้อก�าหนดและ
บทลงโทษที่ตรงกันทุกประการ หนึ่งในข้อแตกต่างระหว่าง
กฎหมายกับศาสนา คือ กฎหมายมีสภาพบังคับท่ีเกิดข้ึน
ในทันที แต่ศีลธรรมไม่ได้มีสภาพบังคับไว้แน่นอน ผู้ท�าผิด
กฎหมายฆ่าคนตายต้องติดคุก แต่ผู้ท�าผิดศีลอาจถูกรังเกียจ 
กดีกัน ไม่สามารถอยูร่่วมกบัสงัคมทีมี่ความเช่ือในศลีธรรมน้ัน ๆ  ได้ 
อย่างไรก็ดี ศาสนามีอิทธิพลอย่างมากต่อกฎหมายทั้งในเชิง
วฒันธรรมและโครงสร้าง ยกตวัอย่างเช่น ศาสนามส่ีวนเตมิเตม็ 
ขัดเกลาให้คนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ในขณะเดียวกัน
กส็ร้างความชอบธรรม ก�าหนดพฤตกิรรมของผูป้กครองและ
พลเมือง ศาสนาสร้างค่านิยมหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ควร     
ได้รับการชื่นชม และการฝ่าฝืนที่น�าไปสู่การไม่ถูกยอมรับ 
ดังน้ันความเกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายและศาสนาจึงเป็น
สองสิง่ท่ีเหมอืน ถงึจะต่างแต่กไ็ม่สามารถแยกขาดจากกันได้

 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งก�าหนด          
ข้อบงัคบัชดัเจน กไ็ด้รับแรงบนัดาลใจหลายประการทีส่บืทอด
มาจากแนวคดิทางศาสนา ในส่วนของศาสนาพทุธหลกัส�าคัญ
ของพระพทุธศาสนา คอื การไม่ใช้ความรนุแรง เพราะ
ความรนุแรงถูกมองว่าจะน�ามาซึง่ผลกรรม ดงันัน้นกัรบทีน่บัถือ
พทุธศาสนาจงึมคีวามระมดัระวงัต่อผลกระทบของความรนุแรง
ที่มากเกินความจ�าเป็น ซึ่งคล้ายกับแนวคิดของกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศในเรื่องการใช้ก�าลังอย่าง
เหมาะสม ไม่ใช้อาวธุทีม่อี�านาจท�าลายล้างมากเกนิไป และไม่
สร้างความเดอืดร้อนให้ผูท้ีไ่ม่มส่ีวนร่วมในการรบอย่างพลเรอืน 
หรือผู้ปฎิบัติหน้าที่ทางการแพทย์
 พุทธศาสนาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
มุ่งหวังที่จะลดความอันตรายและความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุด เห็นได้จากเรื่องราวเก่ียวกับท้าวสักกะผู้นับถือพุทธ 
แม้จะท�าการสู้รบกับอสูร แต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงการฆ่าฟัน
ที่ไม่จ�าเป็น เช่น การท�าร้ายนกในรังอย่างไม่ตั้งใจ
 หากเรามองถึงความเป็นจริงในการสงคราม การเข้าไป
เป ็นทหารของกองทัพย ่อมน�าไปสู ่การผิดศีลข ้อที่หนึ่ง
(การงดเว้นจากการฆ่าสตัว์) อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ อย่างไรกด็ ีหาก
หน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมายขดัต่อศลีธรรม พลรบกม็คีวามจ�าเป็นที่
จะปฎิบัติตามศีลข้อนี้เท่าท่ีจะเป็นไปได้ ยกตัวอย่างเช่น
ใช้ความรนุแรงเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ทางการทหาร
เท่านัน้ เน้นการใช้ก�าลังอย่างเหมาะสม หลีกเล่ียงความเสยีหาย
และการบาดเจ็บที่ไม่จ�าเป็น

“แม้ในสนำมรบเขำจักพิชิตนักรบนับพัน

   แต่เขำจักเป็นผู้พิชิตสูงส่งหำกเขำ

พิชิตใจตนได้”
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 ศาสนาพุทธมีความคาดหวังต่อพระภิกษุสงฆ์และ
ฆราวาส รวมไปถึงผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทางการทหารที่
ต่างกนั ทกุคนล้วนมคีวามจ�าเป็นและข้อจ�ากดั ดังนัน้จงึสามารถ
เลือกวิธีจัดการกับกรรมตามสถานการณ์ของตนเอง ประเด็น
เร่ือง “เจตนา” มคีวามส�าคญัอย่างมากในเรือ่งนี ้ความรบัผดิชอบ
ส่วนบุคคล การแสวงหาสมดุลระหว่างความจ�าเป็นทางการ
ทหารและการรักษาศีลในพระพุทธศาสนา ถือเป็นแนวคิด
ที่มีความคล้ายคลึงกับหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ 

ความลุม่หลง ดังน้ันเราจงึควรใช้หลกัความเมตตาและกรุณา
มาเป็นแกนกลางเมื่อต้องข้อเกี่ยวกับความขัดแย้ง กล่าวคือ 
เราควรมีความเห็นอกเห็นใจต่อทุกฝ่ายที่ท�าการสู้รบ ไม่เกี่ยง
ว่าเขาผู้นั้นเป็นมิตรหรือศัตรู ดังนั้นจึงต้องรู้จักที่จะเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา มีมนุษยธรรมต่อผู้อื่น ไม่ใช้การทรมานหรือการ
กระท�าที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากโดยไม่จ�าเป็น แนวคิดเรื่อง
ความเมตตาตรงกับกรอบข้อตกลงในกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ที่มีการก�าหนดให้ผู้ท�าการรบต้องให้การ
ดแูลทหารของฝ่ายตรงข้ามทีบ่าดเจบ็และยอมจ�านน เคารพ
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลอืน่ ๆ  รวมไปถึงประเดน็ด้าน
การจัดการร่างผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ และการคุ้มครอง
พลเรือนที่ถูกคุกคามและพลัดถิ่น รวมไปถึงสตรีและเด็ก
 การใช้สมาธิเพื่อเป็นหลักในการพิจรณาและควบคุม
ตัวเอง ก็เป็นอีกแนวทางท่ีสามารถรักษาวินัยและสร้างการ
ตระหนกัรูใ้นสนามรบ เมือ่เราเข้าใจเรือ่งเจตนา การท�าสมาธิ
จะช่วยให้พลรบรู้จกัใช้ความอดทน ไม่กระท�าการใด ๆ  ด้วย
ความโกรธหรือพยาบาท ท�าให้สามารถจ�ากัดการกระท�า
ที่ขัดต่อศีลข้อต่าง ๆ ได้ การมีสติน�ามาซ่ึงความสงบและ
ความเข้าใจ หลกัแนวคดิในพระพุทธศาสนาจึงเป็นแรงบันดาลใจ
ที่ส�าคัญให้พลรบสามารถตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมตามหลัก
อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา
 การยึดถือธรรมะและการมีสติสามารถป้องกัน
ความหลงผิด ซึง่อาจน�าไปสูก่ารละเมดิกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ แม้ว ่าหลักธรรมในพุทธศาสนาและ
ข้อก�าหนดในกฎหมายมนุษยธรรมจะเกิดข้ึนช้ากว่ากัน
นับพันปี แต่สิ่งที่ทั้งสองหลักการกล่าวไว้ตรงกัน คือ การลด
ความทุกข์ทรมานอันเกิดจากความขัดแย้ง ไม่อยากให้เกิด
การเบียดเบียนท�าลายชีวิตกัน อันเป็นจุดหมายร่วมกันของ
ทั้งหลักธรรมและข้อกฎหมาย และเป็นหัวใจหลักของการ
ท�างานด้านมนุษยธรรม

โดย...	ฝ่ายสื่อสารองค์กร	คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	ประจ�าประเทศไทย

 นอกจากศลีข้อแรกทีเ่กีย่วข้องกบัการท�าลายชวิีต พทุธ
ศาสนายังมีหลักปฎิบัติเกี่ยวกับการไม่ลักขโมย ไม่ว่าส่ิงของ
นั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม เพราะมนุษย์นั้นมีจิตใจรับ
รู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของเรา สิ่งใดไม่ใช่ แนวคิดนี้มีความใกล้เคียง
กบักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ เร่ืองการไม่ท�าลาย
หรอืสร้างความเสียหายทีไ่ม่จ�าเป็นกบัทรพัย์สนิของพลเรือนหรือ
โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็น พลรบยงัควรหลกีเลีย่งความเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นท่ีเกษตรและเสบียงอาหาร รวมไปถึง
หลกีเลีย่งการท�าลายศาสนสถานและมรดกทางวฒันธรรมอืน่ ๆ  
เพราะถือเป ็นการช ่วงชิงความทรงจ�า ความเชื่อ และ
ความภาคภูมิใจของบุคคลในพื้นที่นั้น ๆ
 ศลีท่ีส�าคญัอกีข้อ คอื การงดเว้นจากการประพฤติผดิ
ในกาม ซ่ึงตรงกบัหลกักฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ
ในเร่ืองของการใช้ความรุนแรงทางเพศ ประเด็นนี้ถูกกล่าว
ไว้อย่างชัดเจนว่าพลรบต้องละเว้นจากการข่มขืนและการ
ประพฤติผิดในกามระหว่างท�าการสู้รบ
 นอกจากข้อก�าหนดและหลกัปฎิบตัต่ิาง ๆ  จติวทิยาแบบ
พุทธยังได้ลงลึกถึงการวิเคราะห์ว่าสงครามนั้นเกิดขึ้นจาก
สาเหตุอะไร มเีหตุและผลเป็นแบบไหน โดยได้มกีารกล่าวเอา
ไว้ว่าความขัดแย้งนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สภาพจิตใจที่
เป็นอกุศลมีรากฐานมาจากความโลภ ความเกลียดชัง และ



สนองโอฐสภำกำชำดไทย 47 
เมษายน - มิถุนายน 2564

ศรัทธาเพื่อกาชาด

บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 - นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม 5,000,000.00 บาท
 - นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ 5,000,000.00 บาท
 - นายภัคพล งามลักษณ์    2,000,000.00 บาท
 - Mr.HANDIAN WANG    1,100,000.00 บาท
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 - นางสาวเจริญศรี ทิมกระจ่าง 3,000,000.00 บาท
บริจาคที่ดินและสิ่งของให้สภากาชาดไทย
 - มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม 1,498,524,750.00 บาท
  บริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 53309 เลขที่ดิน  433 ต�าบลสีลม อ�าเภอบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 50.3 ตารางวา และ 
  ที่ดินโฉนดเลขที่ 552 เลขที่ดิน 26 ต�าบลสีลม อ�าเภอบางรัก กรุงเทพฯ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
 - นายสุกิจ ภัทรสุวรรณกุล  1,209,000.00 บาท
  บริจาครถยนต์ TOYOTA COMMUTER รุ่น GDH322R-EDFDYT/A1 สีขาว จ�านวน 1 คัน
 



     บทบรรณาธิการ

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านนิตยสารสนองโอฐ นับเป็นการระบาดระลอกที่ 3 ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ซึ่งมีความรุนแรงและกินระยะเวลายาวนานกว่ารอบที่ผ่านมา ฉบับน้ีจึงยังคงน�าเสนอเรื่องราวความช่วยเหลือและ   

ภารกิจของสภากาชาดไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 อย่างต่อเนือ่ง สภากาชาดไทยเป็นองค์กรด่านหน้า

และยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  ในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทาง

การแพทย์ในการตรวจคดักรอง การพฒันาการผลติวคัซนีโควดิ-19 การบรรเทาทกุข์ช่วยเหลอืผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน

อย่างเร่งด่วนโดยน�าเทคโนโลยี app พ้นภัย เข้ามาช่วยบริหารจัดการชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยไม่เลือก

ว่าจะเป็นเชือ้ชาติและภาษาใด การส่งเสรมิคณุภาพชวิีตความเป็นอยูท่ัง้ผูท้ีป่ระสบความเดอืดร้อนจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 และความเดอืดร้อนจากภยัต่าง ๆ  ในส่วนของงานบรกิารโลหติมเีรือ่งราวพระมหากรณุาธคุิณ

ของอุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่องานบริการโลหิต น�าลงในบทความพิเศษฉบับนี้เนื่องในโอกาส

วันพระราชสมภพ 2 เมษายน และวันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกด้วย

 สภากาชาดไทยได้ด�าเนินภารกิจมาเป็นเวลายาวนาน 128 ปี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

สภากาชาดไทยก็ยังคงด�าเนินภารกิจที่ส�าคัญอื่น ๆ ไปควบคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก้าวใหม่ของวัคซีนมะเร็งเต้านมและ

การรักษาโรคผิวหนังแข็งที่ปอดเป็นพังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ซึ่งนับว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นความส�าเร็จครั้งแรก

ของประเทศไทย และในช่วงนีท่้านผูอ่้านทีเ่ลีย้งสนัุขหรอืแมวอย่าลมืพาไปฉดีวัคซนีป้องกันโรคพษิสนัุขบ้ากันด้วยนะคะ 

ถงึแม้โรคนีจ้ะลดน้อยลงมากแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเมือ่ท่านโดนสตัว์เลีย้งกดัหรอืข่วนแล้วจะปลอดภยัค่ะ พบกนัใหม่

ฉบับหน้าหวังว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะลดลงและหมดไปจากประเทศไทยและโลกของเราค่ะ






