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...กาชาดเพื่อทุกคน...
ช่วยมวลชน พ้นทุกข์ภัย

สารบัญ

ภาพและข่าว
คณะกรรมการ
พระมหากรุณาธิคุณ
เหล่ากาชาดจังหวัด
ภาพและข่าวกิจกรรม
ศรัทธาเพื่อกาชาด
รอบรั้วกาชาด
ประชุมผู้น�ำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18
เปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาดในรูปแบบ The Musical Show ครั้งแรก
คลินิกสุขภาพเพศ เพื่อบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจร
คลินิกสัตว์เลื้อยคลานแห่งแรกของไทย
ขอเชิญเช่าบูชา “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” สนับสนุน
การก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระกียรติฯ
บทความ/สกู๊ปพิเศษ
มนุษยธรรมในการอยู่ร่วมกัน... The Art of Humanity
สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก แก่กลุ่มเปราะบาง
และประชากรข้ามชาติ
บรรเทาทุกข์ผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย
ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย ที่คว้าการรับรอง
ระดับนานาชาติ
ผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจรายแรก... อายุยืนยาวกว่า 30 ปี
ส่งต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19
มิวเซียมกาชาดเล่าเรื่อง
สถานีประชานามัยพิทกั ษ์ สถานีอนามัย สถานีกาชาด : นามนัน้ ส�ำคัญไฉน .... PART I
สุขภาพอนามัย
เมื่อต้องรักษามะเร็งและเนื้องอกสมอง
การคัดกรองสุขภาพผู้บริจาคโลหิต
กระท่อม พืชสมุนไพรที่ปลดจากยาเสพติดให้โทษ... มารู้จักพืชกระท่อมกันเถอะ
คอตีบ โรคทางเดินหายใจที่แพร่ได้ง่ายและมีอาการรุนแรง
Chula HFNC เครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง
สุดยอดประสิทธิภาพจากฝีมือคนไทย
โรคเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว
omicron โควิดสายพันธุ์ใหม่
HIV กับโควิด-19
ป้องกันโรคติดเชื้อในเด็ก
กาชาดต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าวอิสระ ผู้สื่อข่าวสงคราม อินฟลูเอนเซอร์
ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ในพื้นที่ขัดแย้ง
ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย
“Kindness during crises–ในวิกฤต มีน�้ำใจ”
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สภากาชาดไทย
Thai Red Cross Society
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นายบัณฑูร ล�่ำซ�ำ	
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ
นายสวนิต คงสิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
นายฮาราลด์ ลิงค์
นายกลินท์ สารสิน
นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ดร.อภิชัย จันทรเสน
นายวิทยา เวชชาชีวะ
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายเตช บุนนาค
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 ภาค

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นายเตช บุนนาค
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วงศ์กุลพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
นายวิทยา เวชชาชีวะ

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดร.อภิชัย จันทรเสน

คณะกรรมการจัดการ
เลขาธิการสภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
นายกฤษฎา บุญราช
ผูอ้ �ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกลาง
นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการคลัง
นางสุทธารักษ์ ปัญญา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ
ผูอ้ �ำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
ผูอ้ �ำนวยการศูนย์ฝกึ อบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานจัดการทรัพย์สนิ สภากาชาดไทย
นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ
รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการส�ำนักโภชนาการ
สวนจิตรลดา
นางบังอรศรี รักธรรม

เหรัญญิกสภากาชาดไทย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล
รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
ระบบกายภาพ
นายประโลม ภัทรพนาวัน

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุวกาชาด
และรักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอาสากาชาด
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางขนิษฐา หงสประภาส
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผูอ้ �ำนวยการศูนย์รบั บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้ �ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
นายอนุวฒ
ั น์ จงยินดี
รักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ �ำนวยการศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค

พระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบํารุงสภากาชาดไทย
และใช้ในกิจการของส�ำนักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

รายละ 2,800,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นางลัดดา ฉัตรฉลวย

รายละ 2,000,000.00 บาท จ�ำนวน 3 ราย
• นายทิวา จิรพัฒนกุล

• นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์

• นางสาวประยูร นฤมลนภาลัย

• นายวิษณุ โอทนาวาทกิจ
• นายธีร์ จารุศร
• นายสมศักดิ์ กีรติกรวศิน

• นายวรากร โรจน์จรัสไพศาล
• พระภิกษุเจริญ สุภวุฑฒิโก
• นางนงเยาว์ เปีย่ มพงศ์สุข

รายละ 1,649,999.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายกาญจน์ ทองใหญ่

รายละ 1,100,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายเมธี ธาราศักดิ์

รายละ 1,000,000.00 บาท จ�ำนวน 10 ราย
•
•
•
•

นายศิริชัย ฉันทชัยวัฒน์
Mr.WENG SHIHUAN
นางสาวสุนีย์ สัตตัญญู
นายตง จาง

รายละ 800,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นางอาภรณ์ เพียรการ

รายละ 700,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายไพบูลย์ กุลธีระธวัช

รายละ 600,000.00 บาท จ�ำนวน 2 ราย
• นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย

รายละ 500,000.00 บาท จ�ำนวน 6 ราย
• นางอรุณี วัชรานานันท์
• รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์

• นายวิรัช ชื่นมีเชาว์
• นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
• นายบรรณรงค์ พิชญากร

• นายขจร เจียรวนนท์
• นายชวน-นางสุพิศ ฉันทาธิคุณ

ประชุมผู้น�ำกาชาดและ

เสี้ยววงเดือนแดง

าคเอเชียตะวั
นออกเฉียย
งใต้
กาชาด ตางประเทศ สุภูขมิภภาพ
อนามั

ครั้งที่ 18

มิวเซียมกาชาด เลาเรื่อง

		 สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมทางไกลผูน้ �ำกาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดง ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
เปิดการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมประชุม 110 คน น�ำโดยประธานและเลขาธิการของกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง
่ย้ยวไปกั
บกาชาด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ สภากาชาดไทยเที
สภาเสี
ววงเดือนแดงบรู
ไน ดารุสซาลาม
กาชาดกัมพูชา สภากาชาดอินโดนีเซีย องค์การกาแดงลาว สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย สภากาชาดเมียนมา
กาชาดฟิลิปปินส์ กาชาดสิงคโปร์ กาชาดติมอร์-เลสเต และสภากาชาดเวียดนาม รวมทั้งผู้บริหารของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน และ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติ ได้เข้าร่วมหารือในวาระต่าง ๆ
ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นส�ำคัญ ที่น่าสนใจ อาทิ การเผชิญความท้าทายโรคระบาดโควิด–19 การตอบโต้
และการฟื้นตัวภายหลังโรคระบาด ความก้าวหน้าจากผลการประชุมผู้น�ำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครัง้ ที่ 17 ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ติ ามค�ำมัน่ ของขบวนการกาชาด ค�ำมัน่ ระดับภูมภิ าค และค�ำมัน่
ระดับโลก การท�ำงานของเครือข่ายในสาขาต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ประชุมตามธรรมนูญกาชาดระหว่างประเทศและการเลือกตั้งของขบวนการกาชาด ความร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน
อาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติและส�ำนักเลขาธิการอาเซียน และการบรรยาย
พิเศษเรื่อง การพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�ำนวยการบริหาร
โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
สภากาชาดไทยได้ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพในการประชุม ครั้งที่ 19 ในปี 2565 ให้แก่ สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน
ดารุสซาลาม

เลาเรื่อง/

4 สนองโอฐสภากาชาดไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

เปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาดในรูปแบบ
The Musical Show ครั้งแรก
สภากาชาดไทย เปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาดประจ�ำปี 2564 ในรูปแบบ The Musical Show “Red Cross Fun(D)
Fair x Sharing Show” ขึน้ เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยร้อยเรียงเรือ่ งราวกิจกรรมในงานกาชาดออนไลน์
ให้เข้าถึงง่ายขึ้น ด้วยการแต่งเป็นบทเพลง มีเนื้อร้องและท�ำนอง เติมบทพูด ใส่สีสันต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศและ
เห็นภาพจินตนาการเป็นรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ สร้างการมีสว่ นร่วมด้วยการเชิญคณะกรรมการทุกแผนก สือ่ มวลชน ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานเปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาดผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด การจัดงานกาชาดประจ�ำปี 2564 ได้จดั ขึน้ ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก
สร้างสุขทุกมิติ #Fun(D) Fair x Sharing” วันที่ 14–27 ธันวาคม 2564 รวม 14 วัน 24 ชัว่ โมง ผ่านช่องทาง www.งานกาชาด.com
และ www.redcrossfair.com
งานกาชาด มหกรรมรื่นเริงการกุศลที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเกือบศตวรรษ มีการปรับเปลี่ยนพัฒนากิจกรรมและ
รูปแบบตามยุคสมัยแบบไม่หยุดนิง่ เพือ่ จัดกิจกรรมสร้างการมีสว่ นร่วมและระดมทุนสนับสนุนการช่วยเหลือของสภากาชาดไทย
ในทุกมิติ
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คลินิกสุขภาพเพศ เพื่อบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา จัดประชุมวิชาการ MIS.S.Transgender
เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นการวิ จั ย และการดู แ ลรั ก ษา
ผู ้ รั บ บริ ก ารกลุ ่ ม Transgender พร้ อ มทั้ ง แนะน�ำ
ต้ น แบบคลิ นิ ก สุ ข ภาพเพศ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย แบบครบวงจร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2564 ยกระดับการดูแลสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ รวมทั้ง
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศให้สามารถเข้าถึงการบริการ
ทางการแพทย์ ไ ด้ อ ย่ า งครบวงจร ภายใต้ ก ารดู แ ลจาก
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา ทั้งสูติ-นรีแพทย์ อายุรแพทย์
ศั ล ยกรรมตกแต่ ง ศั ล ยกรรรมทั่ ว ไป กุ ม ารแพทย์ และ
จิ ต แพทย์ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น แหล่ ง ความรู ้ ส� ำ หรั บ แพทย์ แ ละ
บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นศูนย์รวมด้านวิจยั ในหลายแขนง
เพื่ อ หาค� ำ ตอบส� ำ หรั บ ค� ำ ถามที่ ยั ง มี อี ก มากมายทางด้ า น
LGBTQ

พึ่งพาเพื่อแบ่งปัน

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรม และมีการ
ยอมรั บ ในเพศสภาพที่ บุ ค คลนั้ น
พึงจะเป็นมากยิ่งขึ้น ท�ำให้มี เ พศที่
หลากหลาย รวมเรียกด้วยค�ำย่อว่า LGBTQ
ซึ่ ง การดู แ ลกลุ ่ ม บุ ค คลเหล่ า นี้ ยั ง มี
ข้อจ�ำกัด ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง คลิ นิ ก สุ ข ภาพเพศ
(Gender Health Clinic) ขึ้ น
เพื่อให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ ผู้ที่มี
6 สนองโอฐสภากาชาดไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

ปัญหาทางเพศทุกรูปแบบ โดยเปิดให้บริการครัง้ แรกเมือ่ วันที่
5 มีนาคม 2561 และจากสถิติของผู้เข้ารับบริการในช่วง
ระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้มารับบริการจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การบริ ก ารของคลิ นิ ก สุ ข ภาพเพศ ครอบคลุ ม ทุ ก
ความต้องการที่หลากหลายของผู้เข้ารับบริการทุกเพศและ
ทุกวัยอย่างแท้จริง นับตัง้ แต่คลินกิ ศัลยกรรมเพือ่ การข้ามเพศ
คลิ นิ ก สุ ข ภาพวั ย รุ ่ น คลิ นิ ก คนข้ า มเพศ พร้ อ มบริ ก าร
ตรวจประเมิ นโดยจิ ต แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญแก่ ผู้ รับ บริ การที่
ต้องการใช้ฮอร์โมนผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ผู้ที่มีปัญหาทางเพศ
หรือปัญหาสุขภาพจิต เป็นการให้โอกาสทางสังคมแก่กลุ่ม
บุ ค คลข้ า มเพศและผู ้ ที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศ เพิ่ ม
ทางเลือกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
และเท่าเทียม สามารถติดต่อเข้ารับบริการคลินกิ สุขภาพเพศ
ได้ ทุ ก วั น จั น ทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร ภปร
ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน

แห่งแรกของไทย
สวนงู สถานเสาวภา ชวนน้องงูเเละผองเพือ่ นมาหาหมอ
ที่ ค ลิ นิ ก สั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลานเเห่ ง เเรกของประเทศไทย
ณ ตึก 99 ปี สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน สวนงู สถานเสาวภา ได้เปิด
ให้บริการตั้งเเต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยให้
บริการตรวจรักษาสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้น วันจันทร์-ศุกร์
(ยกเว้ น วั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ) เวลา 09.30-15.00 น.
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ
สวนงู www.facebook.com/snakefarmQSMITRC
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ขอเชิญเช่าบูชา “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์”
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระกียรติฯ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ได้จัดสร้างสิ่งมงคลสักการะเหรียญและรูปหล่อ
“บรมครู แ พทย์ ชี ว กโกมารภั จ จ์ ” โดยการ
อุปถัมภ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร เพือ่ ให้ผมู้ จี ติ ศรัทธา
ได้ บู ช าเสริ ม มงคลชี วิ ต และเป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย ว
จิตใจ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุน
ในการก่อสร้าง “อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า”
2 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10
จังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ 11 จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เพื่ อ ขยายงาน
บริ ก ารโลหิ ต ในส่ ว นภู มิ ภ าคให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การให้บริการโลหิตแบบครบวงจร มีโลหิตเพียงพอ
ต่อความต้องการเพื่อน�ำไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ขอเชิญผูม้ จี ติ ศรัทธาเช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อ “บรมครูแพทย์ชวี กโกมารภัจจ์” ได้ที่ ฝ่ายการเงิน
ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2263 9600
ต่อ 1852 ในวันและเวลาราชการ ส�ำหรับในส่วนภูมิภาคสามารถเช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อเนื้อทองแดง
ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
8 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด

กาญจนบุรี
นครราชสีมา

นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบข้าวกล่อง
ให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย จ�ำนวน 500 กล่อง ในเขตชุมชนหลังโรงพยาบาล
เซนต์เมรี่ และชุมชนวัดท่าตะโก อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา

นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค
และเงินช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ว่ ย และผูพ้ กิ าร จ�ำนวน 7 ราย
ในเขตพื้นที่ต�ำบลบ้านใต้ และต�ำบลท่ามะขาม อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี

อุดรธานี

สุพรรณบุรี

นายสยาม ศิ ริ ม งคล นายกเหล่ า กาชาดจั ง หวั ด อุ ด รธานี พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค
และทีน่ อนลมให้แก่ผปู้ ว่ ยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 34 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลบ้านจัน่
อ�ำเภอเมืองอุดรธานี

นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการและสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค ให้ผสู้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูพ้ กิ าร
จ�ำนวน 10 ราย ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลสองพีน่ อ้ ง อ�ำเภอสองพีน่ อ้ ง

นครปฐม
เชียงใหม่

นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค
บริ โ ภค และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ นายขจร จั น ทร์ ห อม ผู ้ ป ระสบอั ค คี ภั ย
ณ บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสันก�ำแพง อ�ำเภอสันก�ำแพง

นางวราภรณ์ เจริญศิรโิ ชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด มอบเครื่ อ งอุ ป โภค
บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1
ต�ำบลล�ำพญา อ�ำเภอบางเลน
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มุกดาหาร
อุทยั ธานี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางฮวน ค�ำมุงคุณ ผู้พิการ
ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ต�ำบลชะโนดน้อย อ�ำเภอดงหลวง

คณะกรรมการและสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี มอบ
เครือ่ งอุปโภค บริโภค ให้แก่นางสาวจีรวรรณ จันทร์คนธ์ ผูป้ ระสบอัคคีภยั
ณ บ้านเลขที่ 297 ต�ำบลอุทัยใหม่ อ�ำเภอเมืองอุทัยธานี

กิจกรรมกิ่งกาชาดอ�ำเภอ

บุรรี มั ย์

นางเยาวพรรณ พณะชั ย นายกกิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอกระสั ง พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลบ้านปรือ และต�ำบลสูงเนิน
เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้ งต้น

ล�ำพูน

คณะกรรมการและสมาชิกและกิง่ กาชาดอ�ำเภอลี้ ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มให้กำ� ลังใจ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ�ำนวน 7 ราย ในเขตเทศบาล
ต�ำบลวังดิน พร้อมมอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเพือ่ บรรเทา
ความเดือดร้อนในเบือ้ งต้น
10 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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สงขลา

นางญาณิ น สุ ริ ย ะวงศ์ นายกกิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอสะเดา พร้ อ มด้ ว ย
คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ
นายธนกร แป้นจุลศรี ผูป้ ว่ ยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 208/6 ถนนกาญจนวณิชย์

สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอเกาะสมุย ออกหน่วยโครงการ
เกาะสมุย ปันน�ำ้ ใจ แจกถุงยังชีพ เครือ่ งอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย
และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่กลุม่ เปราะบางทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
ในเขตพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ 3 และ 4 ต�ำบลหน้าเมือง

มนุษยธรรมในการอยู่ร่วมกัน...

กาชาด ตางประเทศ สุขภาพ อนามัย
THE ART OF HUMANITY
มิวเซียมกาชาด เลาเรื่อง

กลุ่มองค์กรกาชาด ร่วมกับศูนย์พัฒนาการสื่อสาร
ด้านภัยพิบัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ThaiPBS) จัดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ
“ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม : ข้อท้าทายและก้าวต่อไปของ
งานด้านมนุษยธรรม” เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เพือ่ แบ่งปัน
เรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้สร้างงานศิลป์ พร้อมสอดแทรก
แนวคิดด้านมนุษยธรรมไปกับงานศิลปะแขนงต่าง ๆ โดยมี
การเสวนา เรือ่ ง ศิลปะบอกอะไรกับเรา ? และประสบการณ์
ภาคสนาม ข้อท้าทายและก้าวต่อไปของงานด้านมนุษยธรรม
เพื่ อ บอกเล่ า ประสบการณ์ ภ าคสนามจากผู ้ ท� ำ งานด้ า น
มนุษยธรรมให้บคุ คลทัว่ ไปได้รบั ทราบ และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดความสนใจในการท�ำงานด้านมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น
โอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
ได้กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “มนุษยธรรมในการอยู่ร่วมกัน”
ในการเปิดงานเสวนาครั้งนี้ด้วย โดยมีใจความดังนี้
ค�ำว่า “มนุษยธรรม” หมายถึง ธรรมของคน ธรรมที่
พึงมีตอ่ กัน ไม่วา่ จะเป็นมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
ความคิดและความรู้สึก เรื่อง “มนุษยธรรม” ต้องเริ่มจาก
ตนเอง สู่ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก “มนุษยธรรม”
เป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดี ที่จะน�ำไปสู่การกระท�ำ
ที่ จ ะช่ ว ยปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสั ง คม เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
มวลมนุษยชาติ
ท่ า มกลางความยากล�ำบากทั้ ง จากสถานการณ์
ความขัดแย้ง สงคราม ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และโรคระบาดใหญ่
ต่าง ๆ ท�ำให้ผู้คนกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก ต้องหนีออกจาก
ประเทศตนเอง มีชวี ติ อยูด่ ว้ ยความยากล�ำบาก และต้องการ
ความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย สิง่ ทีย่ งั คงสร้างความหวังให้แก่
มวลมนุษยชาติ คือ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในอยูร่ ว่ มกัน
ของสังคมโลก
สภากาชาดไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 128 ปี
ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทัง้ ในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ นับแต่ “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” การ
สู้รบระหว่างฝรั่งเศสและสยาม จนถึงปัจจุบัน เช่น ในปี

เลาเรื่อง/ เที่ยวไปกับกาชาด

นายเตช บุนนาค
เลขาธิการสภากาชาดไทย

พ.ศ.2522 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมี
พระราชเสาวนียใ์ ห้จดั ตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือทางมนุษยธรรมแก่
ผูห้ นีภยั จากการสูร้ บในประเทศเพือ่ นบ้าน จ�ำนวนมากกว่า
1 แสนคน ณ บ้านเขาล้าน ต�ำบลไม้รูด อ�ำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด รวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เขาอีด่าง อ�ำเภอ
ตาพระยา จั ง หวั ด สระแก้ ว ให้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์
การสาธารณสุข การฝึกสอนและฟืน้ ฟูอาชีพ ส่งผลให้ผหู้ นีภยั
มี ค วามเป็ นอยู ่ ที่ดี มี คุณ ภาพชี วิต ที่ สู ง ขึ้ น ปั จจุ บั น ศู น ย์ ฯ
ทีบ่ า้ นเขาล้าน ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเป็นการร�ำลึกในการปฏิบัติการ
ด้านมนุษยธรรมที่ส�ำคัญยิ่งของสภากาชาดไทยในครั้งนั้น
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เมตตาการุ ณ ย์ พร้ อ มที่ จะช่ วยเหลื อ เกื้ อ กู ล ทั้ ง กั บ มนุ ษ ย์
ด้วยกันเอง รวมถึงสิง่ แวดล้อม เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โลกนีน้ า่ อยูข่ นึ้
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต้องค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับความจ�ำเป็น ด้วยความเป็นธรรม
และเท่าเทียม มีประสิทธิผลและทันต่อเวลา ไม่เลือกฝ่าย
ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ด้ ว ยเหตุ ผ ลความแตกต่ า งทางเชื้ อ ชาติ
ศาสนา เพศ วัย สัญชาติ และ/หรือความคิดเห็นทางการเมือง
แต่เป็นไปด้วยเจตนารมย์แห่งมนุษยธรรม
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ทัว่ โลก
รวมถึงประเทศไทยใน 2 ปีที่ผ่านมา สภากาชาดไทยได้
สนับสนุนการโต้ตอบการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด–19
ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทัง้ ในรูปแบบของเงิน
เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับรัฐบาลในการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 และการจัดหา
วัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชนทัว่ ไป กลุม่ เปราะบางต่าง ๆ
แรงงานต่างด้าว กลุม่ คนไร้สญ
ั ชาติ กลุม่ คนทีต่ ดิ ขัดระเบียบ
และกฎหมาย โดยไม่คิดมูลค่า รวมถึงการดูแลผูป่วยที่กักตัว
ทีบ่ า้ น บริการการแพทย์ทางไกล (telemedicine) และการแจก
จ่ายชุดธารน�้ำใจ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละเหตุการณ์มีรายละเอียด
ความต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทีแ่ ตกต่างกันไป
ปัจจุบนั ประชาคมโลกต่างให้ความส�ำคัญกับการให้การ
สนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งกัน
และกัน ด้วยตระหนักดีวา่ ไม่มใี ครหรือประเทศใด ๆ ในโลกนี้
สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองเพียงล�ำพัง แต่การอยูร่ ว่ มกันของคน
ในทุกสังคมอย่างสันติสุข เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การกระท�ำ
ต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาดี ด้วยจิตใจที่เป็นกุศลแห่งความ

กิ จ กรรมในวั น นี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมความร่ ว มมื อ
ระหว่างศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส กับ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประทศ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสภากาชาดไทย
เพือ่ เชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้รว่ มท�ำความเข้าใจ
และให้ความส�ำคัญกับค�ำว่า “มนุษยธรรม” ให้มากขึ้น เป็น
กิจกรรมคูข่ นานกับการรณรงค์ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ริ ะดับ
ภู มิ ภาค และระดั บสากล เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ มี ป ระสบการณ์
ภาคสนามได้มาสนทนาแลกเปลีย่ นมุมมอง สะท้อนถึงข้อท้าทาย
และก้าวต่อไปของงานด้านมนุษยธรรม ซึ่งการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือและสนับสนุนในมิติ
ของการพัฒนา
กิ จ กรรมในวั น นี้ เ ป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้
สังคมโลกได้กา้ วต่อไปอย่างสันติสขุ เป็นโลกทีน่ า่ อยูส่ ำ� หรับทุกคน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “มนุษยธรรมในการอยูร่ ว่ มกัน”
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันสร้างให้บังเกิดขึ้นในใจของพวกเรา
ทุกคน

THE ART OF HUMANITY
12 สนองโอฐสภากาชาดไทย
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

สภากาชาดไทย
ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก

แก่กลุ่มเปราะบางและประชากรข้ามชาติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย น�ำนายหยาง ซิน อัครราชทูต
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จ�ำนวน 100,000 โดส เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
เพือ่ ให้สภากาชาดไทยน�ำไปฉีดให้แก่ประชาชนเพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทยจึงได้ดำ� เนินการจัดสรร
วัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม อย่างเร่งด่วน โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามกลุม่ เป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มเปราะบาง กลุ่มครูต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซึ่งยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน กลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน รวมถึงกลุ่มประชากรข้ามชาติและ
กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากอาจติดขัดเรื่องระเบียบกฎหมาย
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า
วัคซีนทีน่ �ำมาฉีดให้ประชากรข้ามชาติ เป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสภากาชาดจี น โดยได้ จั ด สรร
ส่วนหนึ่งน�ำมาฉีดให้แก่ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยไม่แบ่งแยก
เชื้ อ ชาติ ศาสนา ซึ่ ง รวมถึ ง ผู ้ ลี้ ภั ย จากอั ฟ กานิ ส ถาน
รวมอยู่ด้วย
การฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรข้ามชาติในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ
และสมุทรปราการ มีเป้าหมาย 5,000 คน โดยเปิดให้บริการ
4 จุด ได้แก่ ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ สถานีกาชาดที่ 11
วิเศษนิยม กรุงเทพฯ และสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัด
สมุทรปราการ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่าย

องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในการลงทะเบียน
ประชากรข้ามชาติทยี่ งั ไม่เคยได้รบั การฉีดวัคซีนมาก่อน รวมทัง้
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากอาสาสมั ค รทั้ ง แพทย์ พยาบาล
ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
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สภากาชาดไทยได้ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ในการให้ บ ริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 เชิ ง รุ ก
แก่ผหู้ นีภยั การสูร้ บและกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ยี่ งั ไม่เคยได้รบั วัคซีน
มาก่อน เพือ่ ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวติ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราว
ผูห้ นีภยั การสูร้ บบ้านถ�ำ้ หิน อ�ำเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี โดยมี
นายอภิ ช าติ ชิ น วรรโณ ผู ้ ช ่ ว ยเลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานพิธเี ปิด มีผมู้ ารับบริการจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 1,295 คน และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2
ในเดือนพฤศจิกายน 2564
การปฏิบัติงานครั้งนี้มีการน�ำระบบบริการฉีดวัคซีน
ที่มีการบันทึกข้อมูลของผู้ฉีดวัคซีนด้วยระบบเทคโนโลยีแบบ
Face Verification และ Iris recognition ที่ได้รับการพัฒนา
โดย NECTEC และ iRespond พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
หมอพร้ อ มของกระทรวงสาธารณสุ ข (Moph IC) เพื่ อ
ลงทะเบี ย นฉี ด วั ค ซี น ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทยและไม่ มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ซึง่ ใช้วธิ กี ำ� หนดรหัสประจ�ำตัวบุคคล
ด้วยการขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 1 ตัว ตามด้วยหมายเลข 13 หลัก
เป็นการชั่วคราว ในโอกาสต่อไปเมื่อสภากาชาดไทยสามารถ
จัดหาวัคซีนหรือได้รบั บริจาควัคซีนจากองค์กรต่าง ๆ ได้มากขึน้
ก็จะขยายการฉีดวัคซีนไปยังประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป
นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานบริ ห ารกิ จ การเหล่ า กาชาด
สภากาชาดไทย กล่าวถึงความร่วมมือในการปฏิบัติงานครั้งนี้
ว่า การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก เป็นการ
ด�ำเนิน งานตามหลั ก มนุษยธรรม เพื่อช่ว ยเหลือบรรเทา
ความทุกข์ยากแก่เพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนและไร้โอกาส
ให้ได้รบั ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ การได้รบั วัคซีน
โควิด-19 ครอบคลุมทุกคนอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดความ
รุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้อย่างมาก รวมทั้ง
เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องระดมความร่วมมือกันให้คนที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งคนไทย ประชากรข้ามชาติ หรือ
กลุ่ม ชนชาติ พั น ธุ ์ ก ลุ ่ มต่าง ๆ ที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุม่ เปราะบางซึง่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเจ็บป่วยรุนแรง
หรือเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19 และมีความยากล�ำบาก
ในการเข้าถึงบริการ
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การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม
สภากาชาดไทยได้ ม อบหมายส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละ
ประชานามัยพิทักษ์ น�ำไปฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบางทั้งคนไทย
และประชากรข้ามชาติ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ
ศาสนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดความ
รุนแรงในการเจ็บป่วยและเสียชีวติ ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่าง
สภากาชาดไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้าน
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ด�ำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน
2564 เป็นต้นมา การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก
ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ
ในครัง้ นีจ้ ะเป็นการจุดประกายความร่วมมือในการท�ำงานด้าน
มนุษยธรรมระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภายใน
ประเทศ และองค์ ก รระหว่ า งประเทศต่ อ ไปในอนาคต
ดังพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการ
สภากาชาดไทย ซึง่ พระราชทานไว้วา่ “งานของสภากาชาดนัน้
นอกจากจะเป็ น การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ท่ี ส มควรจะได้ รั บ
การสงเคราะห์ ซึ่ ง เป็ น คนในประเทศแล้ ว มั น เกี่ ย วกั บ
การสงเคราะห์บคุ คลทีก่ �ำลังตกทุกข์ได้ยากทัว่ ๆ ไป เป็นงานที่
กระท�ำเพือ่ มนุษยธรรมอย่างแท้จริง ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ อง
มนุษย์ทกุ ๆ คน ทีจ่ ะท�ำงานช่วยเหลือเพือ่ นร่วมโลกด้วยกัน”

บรรเทาทุกข์
ผู้เดือดร้อน
จากอุทกภัย
สถานการณ์อทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศทีเ่ พิง่ ผ่านมานัน้
หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากมวลน�้ำมหาศาลที่ไหลถล่ม
เข้าท่วมบ้านเรือนกว่าหลายร้อยหลังคาเรือน รวมถึงพื้นที่
ทางการเกษตรเสียหายจากพายุที่พัดโหมกระหน�่ำ ระดับน�้ำ
ที่ยังคงท่วมสูงอย่างต่อเนื่องบวกกับปริมาณน�้ำฝนที่ตกสะสม
ท�ำให้เกิดน�้ำท่วมฉับพลันและน�้ำป่าไหลหลาก การเดินทาง
สัญจรเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก
ส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์
สภากาชาดไทย มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างครบวงจร ได้ด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
เต็มก�ำลังความสามารถ โดยปฏิบตั งิ านร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
เพือ่ รับฟังสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
พร้อมสนับสนุนชุดธารน�้ำใจสภากาชาดไทย เครื่องอุปโภค
บริโภค ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์ตา่ ง ๆ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย

พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
บรรทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึง
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่า “การท�ำงานของ
สภากาชาดไทยในช่วงอุทกภัย ได้ด�ำเนินการในพืน้ ทีเ่ อง โดยมี
สถานีกาชาด สังกัดส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดที่ช่วยดูแลเบื้องต้นร่วมกับ
ท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัย
สภากาชาดไทยจัดส่งชุดธารน�้ำใจเข้าไปให้การช่วยเหลือ
เป็นอันดับแรก มีการส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อไปประเมิน
สถานการณ์ ส่งโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับไปส�ำรวจพื้นที่
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ที่ได้รับผลกระทบและส่งผลกลับมารายงานที่สภากาชาดไทย
ส่วนกลาง และยังมีรถสื่อสารสภากาชาดไทยที่ใช้รายงาน
เหตุ ก ารณ์ ว ่ า มี ผู ้ เ ดื อ ดร้ อ นและต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ
อย่างไรบ้าง ในพืน้ ทีท่ น่ี ำ�้ ท่วมสูงมีเรือท้องแบนของสภากาชาดไทย
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการสัญจร ตลอดจนน�ำรถผลิตน�ำ้ ดืม่
เพื่อไปแจกจ่ายน�้ำดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
ซึง่ ส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดก็เป็นอีกหนึง่ หน่วยงาน
ทีไ่ ด้ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ ส�ำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยังสามารถร้องขอ
ความต้องการผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่สภากาชาดไทยจัดท�ำขึ้นร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ได้อีกด้วย”
การปฏิบตั งิ านช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยของสภากาชาดไทย
ต้องอาศัยทัง้ ศักยภาพของบุคลากรและทรัพยากรในหน่วยงาน
ของสภากาชาดไทยทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค การลงพืน้ ที่
ท�ำให้เข้าใจถึงปัญหาทีแ่ ท้จริง เพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความช่วยเหลือ
ได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังเป็นก�ำลังใจที่ดีให้แก่ผู้ที่ก�ำลังเผชิญ
กับปัญหาหรือภาวะวิกฤตขณะนั้น สภากาชาดไทยพร้อม
ให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ท� ำ ให้ มี ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จ�ำนวนมาก สภากาชาดไทยตระหนักถึงแนวทางในการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหา นอกจากการการบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบภัยในขณะ
เกิดภัย สภากาชาดไทยยังให้ความส�ำคัญในการเตรียมพร้อม
องค์กรและชุมชนเสี่ยงเพื่อพร้อมรับกับภัยพิบัติ มีแผนจัดการ
ภัยพิบัติ การระดมอาสาสมัคร จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และการ
บูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ศูนย์

CHAMPS จุฬาฯ

โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย
ที่คว้าการรับรองระดับนานาชาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์
แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์ หรื อ ศู น ย์ CHAMPS
(Chulalongkorn Healthcare Advanced
Multi-Profession Simulation Center) โดยมีการ
เปิดตัวเมือ่ วันที่ 3 กันยายน 2563 เพือ่ พัฒนาและ
ฝึ ก ฝนทั ก ษะของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ใ ห้ มี
ความพร้อม เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษา
และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย
เนื่องในโอกาสที่ศู น ย์ CHAMPS ได้ รั บ Official
Accreditation (Provisional) จาก SSH—Society for
Simulation in Healthcare สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการ
รับรองในระดับนานาชาติวา่ การด�ำเนินงานและการให้บริการ
ของศูนย์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล มาตรฐานเดียวกัน
กับศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงด้านสุขภาพในโรงเรียนแพทย์
ชั้นน�ำของโลกและทวีปเอเชีย เช่น ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริง
ด้านสุขภาพในโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัย
จอนส์ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยดุ๊กร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเเห่งชาติสงิ คโปร์ (Duke-NUS) และมหาวิทยาลัย
การแพทย์ไทเป (TMU) ศูนย์ CHAMPS นับเป็นศูนย์ฝกึ ทักษะ
เสมื อ นจริ ง ด้ า นสุ ข ภาพของ “โรงเรี ย นแพทย์ แ ห่ ง แรก
ของไทย” ทีไ่ ด้รบั การรับรองนี้ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 27 ตุลาคม
2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ศูนย์ CHAMPS แบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฝึก
ทักษะการแพทย์เสมือนจริง และศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะ
เสมือนจริง ส�ำหรับฝึกทักษะการแพทย์ให้แก่นิสิตแพทย์และ
แพทย์ประจ�ำบ้าน ซึง่ เปิดให้ฝกึ ทักษะพืน้ ฐานทัว่ ไป เช่น การฝึก
แทงเข็ ม น�้ ำ เกลื อ การฝึ ก กู ้ ชี พ ไปจนถึ ง การท� ำ หั ต ถการ
ที่ซับซ้อนในการผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง การผ่าตัดโรคตา
โรคหัวใจ หรือสมอง สามารถฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ�ำลองได้หลาย
ครั้งจนมีทักษะเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการน�ำเทคโนโลยีอย่าง
Virtual Reality หรือ VR มาช่วยเพิ่มความเสมือนจริงในการ
ฝึกฝนทักษะเพื่อให้ก้าวทันต่อการศึกษาในยุคอนาคตอีกด้วย
ผูเ้ ข้าอบรมยังได้ฝกึ ฝนทักษะการสือ่ สาร การสนทนากับผูป้ ว่ ย
รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีแผนที่จะเพิ่มการให้บริการฝึกทักษะและหัตถการชั้นสูง
เฉพาะทาง
ศู น ย์ ฝ ึ ก ทั ก ษะการแพทย์ เ สมื อ นจริ ง ตั้ ง อยู ่ ที่
ชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้สำ� หรับฝึกทักษะการแพทย์ให้แก่
นิสิตแพทย์และแพทย์ประจ�ำบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมในการ
เป็นแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ ส่งเสริมให้นสิ ติ มีศกั ยภาพในการพัฒนา
ด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา และบุคลิกภาพ พร้อมทัง้ พัฒนา
กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง จุดเด่น ได้แก่ สามารถรวบรวม
บุ ค ลากรที่ มี ค วามช� ำ นาญในแต่ ล ะด้ า นมาท� ำ งานร่ ว มกั น
มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ท�ำให้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัด
สามารถตอบสนองความต้ อ งการอั น หลากหลาย เช่ น
เป็นสถานที่ฝึกการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์และแพทย์
ทุ ก ระดั บ ในช่ วงวิ ก ฤตสามารถใช้ เ ป็ นที่ ฝ ึ ก การท� ำ งานกั บ
ผู้ป่วยโควิด-19 ได้
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ศู น ย์ ฝ ึ ก กู ้ ชี พ และฝึ ก ทั ก ษะเสมื อ นจริ ง ตั้ ง อยู ่ ที่
ชั้น 16 อาคาร ส.ธ. อยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์ฝกึ ทักษะการแพทย์ โดย
การจ�ำลองสถานการณ์เสมือนจริง ซึง่ เป็นแนวทางการฝึกอบรม
ที่ ใ ช้ เ ป็ น มาตรฐานในสถาบั น แพทย์ ชั้ น น� ำ ทั่ ว โลก เป็ น
การเรียนการสอนทีเ่ ชือ่ มต่อการเรียนทฤษฎีกบั การปฏิบตั งิ าน
ในผู้ป่วย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อน
การเรียนการสอนแบบเสมือนจริงจึงมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการรักษาและทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ทันที โดยไม่ต้องไปทดลองกับผู้ป่วย รวมทั้งยังสามารถจ�ำลอง
สถานการณ์กบั โรคหรือภาวะทีพ่ บเจอได้ยาก หรือไม่คอ่ ยได้พบ
ช่วงขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ซึ่งจะท�ำให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างครบถ้วนกับแพทย์ฝึกหัดทุกกลุ่มการปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในสายงานพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรระดับอื่น ๆ อีกด้วย จุดเด่น ได้แก่
มีหลักสูตรมาตรฐานที่หลากหลาย สามารถฝึกปฏิบัติได้ตั้งแต่
ระดับพื้นฐาน เหมาะส�ำหรับผู้เริ่มฝึกปฏิบัติจนถึงหลักสูตร
ระดับลึกเฉพาะทางส�ำหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่มีประสบการณ์
สูงขึ้น ตลอดจนสถานการณ์จ�ำลองการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม
โดยมีเครื่องมือเพื่อเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดภาพสถานการณ์
และบันทึกคลิปเพื่อย้อนกลับมาทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติในสถาณการณ์จ�ำลอง
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉนั ชาย สิทธิพนั ธุ์ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ย�้ำว่า การเรียน
การสอนแบบเสมือนจริงจะช่วยฝึกทักษะให้แก่นิสิตแพทย์
และแพทย์ประจ�ำบ้าน ก่อนลงมือท�ำหัตถการจริงกับผู้ป่วย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์คุณธรรมที่ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีเอกลักษณ์
และมีคณ
ุ ภาพมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั องค์กร
ได้มกี ารพัฒนาต่อยอดน�ำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้ในการเรียน
การสอน พร้ อ มทั้ ง ได้ พั ฒ นานวั ต กรรมการบริ ก าร รวมทั้ ง
การรักษา จัดหาอุปกรณ์เครือ่ งมือทางการแพทย์ และน�ำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รบั ประโยชน์สงู สุด นอกจากนี้ ยังพร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง
ของศาสตร์ทางการแพทย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย
เช่นเดียวกับการจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ ทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์
แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือศูนย์ CHAMPS ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ต้องการ
พัฒนา ฝึกฝนทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ ให้มคี วามพร้อม
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการรั ก ษาและเพิ่ ม ความปลอดภั ย
ของผู้ป่วย เพราะทุกชีวิตมีค่าและมีความหมาย
ศูนย์ฝกึ ทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์
หรือศูนย์ CHAMPS ได้มพี ธิ เี ปิดศูนย์ฯ เมือ่ วันที่ 3 กันยายน
2563 ทิศทางในการพัฒนาศูนย์ CHAMPS ด้านการบริการ
คื อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการฝึ ก อบรมทั ก ษะทางการแพทย์
แบบเสมื อ นจริ ง ให้ แ ก่ บุคลากรทางการแพทย์ ในทุ กระดั บ
รวมทั้งร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ให้บริการด้านการฝึกอบรม
เพือ่ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด ด้านการศึกษาและวิจยั
พั ฒ นาแนวทางการเรี ย นรู ้ ตลอดจนการประเมิ น ผล
และฝึกทักษะทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ และประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุด ซึ่ง
ผลทีจ่ ะตามมาคือการรับรองมาตรฐานแบบถาวร “Permanent
Accreditation” ในอนาคต
ส� ำ หรั บ บุ ค ลากรภายนอกที่ ส นใจเข้ า ฝึ ก อบรมกั บ
ศูนย์ CHAMPS ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่าง ๆ หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ทศี่ นู ย์ฯ โดยติดต่อมาทีห่ มายเลขโทรศัพท์
02-256-4000 ต่อ 81105

ผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
รายแรก...
อายุยืนยาวกว่า 30 ปี

การปลูกถ่ายหัวใจ (Heart Transplant)
เป็นการรักษาที่เพิ่มคุณภาพชีวิต ท�ำให้ผู้ป่วย
ภาวะหั ว ใจล้ ม เหลวที่ ไ ม่ ส ามารถรั ก ษาด้ ว ย
วิธีการอื่น มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นสถาบัน
แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ท�ำการ
ปลูกถ่ายหัวใจส�ำเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจ
และทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ป่วย
รายแรก คือ นายพิชิต บุญเชิด ที่ยังมีชีวิตที่สมบูรณ์...
สนองโอฐฉบับนี้พามาท�ำความรู้จักกับชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์
ของคุณพิชิต ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทีส่ ามารถท�ำงาน เล่นกีฬา และใช้ชวี ติ ครอบครัวได้อย่าง
มีความสุข นับจากวันที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเป็นเวลา
กว่า 30 ปี
คุณพิชิตเล่าว่า ตอนที่อายุ 19 ปี มีอาการของโรคหัวใจ
ท�ำให้แน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ จึงได้ไปปรึกษา
แพทย์ทโี่ รงพยาบาล ซึง่ ตอนนัน้ อาศัยอยูท่ จี่ งั หวัดสุรนิ ทร์ แพทย์
ท�ำการรักษาด้วยการให้ยามารับประทาน แต่อาการดีข้ึนแค่ใน
ช่วงแรก หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นซ�้ำอีก โรงพยาบาลที่คุณพิชิต
รักษาอยู่ขณะนั้นไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมในการรักษา
ประกอบกับโรคหัวใจเป็นโรคที่รักษาหายยาก แพทย์จึงได้ส่งตัว
มารักษาต่อทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จนได้พบ
กับศาสตราจารย์ นายแพทย์เชาวลิต อ่องจริต และได้รับการ
วินจิ ฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ ท�ำให้หวั ใจไม่มแี รงบีบตัว
มีวธิ เี ดียวทีจ่ ะรักษาอาการให้หายได้ คือต้องผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
ซึง่ ในขณะนัน้ ยังไม่มผี ปู้ ว่ ยรายใดทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
มาก่อน คุณพิชิตจึงเป็นผู้ป่วยรายแรก

ความรู้สึกของคุณพิชิตในขณะนั้น ถึงแม้จะกังวลใจ
ที่เป็นผู้ป่วยคนแรกที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ แต่เมื่อ
เทียบกับอาการทีเ่ ป็นอยูข่ องโรคหัวใจ ทีแ่ ม้อยูเ่ ฉย ๆ ก็รสู้ กึ เหนือ่ ย
ไม่สามารถด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้ รวมถึงเข้า-ออกห้องไอซียู
บ่อยครั้ง จึงตัดสินใจตกลงเข้ารับการรักษาด้วยการปลูกถ่าย
หัวใจ โดยเป็นการน�ำเอาหัวใจจากผูบ้ ริจาคอวัยวะทีเ่ สียชีวติ แล้ว
ในภาวะสมองตายมาใช้ในการปลูกถ่าย
การผ่ า ตั ด เป็ น ไปด้ ว ยความราบรื่ น องค์ อุ ป นายิ ก า
ผู ้ อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ได้ เ สด็ จ ฯ มาทรงเยี่ ย ม
ให้ก�ำลังใจ และสอบถามอาการจากทางทีมแพทย์ในการ
ปลูกถ่ายหัวใจครัง้ นีด้ ว้ ย ซึง่ ท�ำให้คณ
ุ พิชติ รูส้ กึ ปลืม้ ปิติ นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ สื่อต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ได้ให้ความสนใจเผยแพร่ข่าว
ความส�ำเร็จครั้งนี้กันอย่างล้นหลาม
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ภายหลังการผ่าตัดคุณพิชิตยังต้องเฝ้าดูอาการในห้อง
ผู้ป่วยฉุกเฉินอีกประมาณ 2 สัปดาห์ และพักฟื้นที่โรงพยาบาล
2 เดื อ น จากนั้ น ได้ ไ ปพั ก ฟื ้ น ต่ อ ที่ ศู น ย์ เ วชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู
สวางคนิวาส สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจาก
คุณพิชิตเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จึงต้องมีการ
ติดตามอาการทุก 3 เดือน และต้องรับประทานยากดภูมคิ มุ้ กัน
ไปตลอดเพื่อไม่ให้อวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายต่อต้านกัน โดย
ก่อนหน้าที่จะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ คุณพิชิตเล่าว่า
รู้สึกท้อแท้หมดหวังในการด�ำเนินชีวิตไปแล้ว แต่หลังจาก
ที่ได้รับ การรั ก ษาก็ ไ ด้ก ลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ไม่มี อ าการ
เหนือ่ ยหอบ หรือบวมตามร่างกาย เหมือนได้มชี วี ติ ใหม่อกี ครัง้
ในระหว่างที่พักอยู่ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คุณพิชิต
ได้ออกก�ำลังกายและสนใจในกีฬาแบดมินตัน ศาสตราจารย์
นายแพทย์เชาวลิต ที่ดูแลคุณพิชิตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น
จึงสนับสนุนในการหาโค้ชฝึกซ้อมจนท�ำให้คุณพิชิตผ่านเกณฑ์
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ส�ำหรับผู้เปลี่ยนอวัยวะ (World Transplant Games) ซึ่ง
เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นในต่างประเทศ คุณพิชิตเป็นผู้เข้า
แข่งขันทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายหัวใจเพียงคนเดียวจากประเทศไทย
ในครั้งที่จัดขึ้นที่ประเทศแคนาดา ปี 2536 คุณพิชิตก็ได้คว้า
เหรียญทองแดงกลับมา สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย
ส�ำหรับชีวิตการท�ำงานและชีวิตครอบครัว คุณพิชิต
ได้รับการชักชวนให้ท�ำงานที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปี 2533
ต�ำแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ ปัจจุบันท�ำงานด้านคอมพิวเตอร์
ของศูนย์ฯ ปี 2539 ได้แต่งงานมีชวี ติ ครอบครัว และมีบตุ ร 1 คน
ก�ำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณพิชิตกล่าวทิ้งท้ายว่า ผมขอขอบคุณเจ้าของหัวใจ
และญาติที่ได้บริจาคอวัยวะให้ผม ผมขอขอบคุณทีมแพทย์
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ท�ำการปลูกถ่ายหัวใจ
และช่วยรักษาผมจนหายจากอาการการเจ็บป่วยที่ทรมาน
จากการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบครับ
ปัจจุบนั ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ครอบคลุมและ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่ท�ำการปลูกถ่ายหัวใจ ท�ำให้
สามารถด�ำเนินการได้อย่างคล่องตัว การปลูกถ่ายหัวใจจึงเป็น
อีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 7 มกราคม 2540 ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
วันที่ 8 เมษายน 2552 ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ครั้งที่ 2
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ส่งต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19
สภากาชาดไทยได้ด�ำเนินการส่งมอบเครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow
Nasal Cannula (Chula HFNC) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ได้แจ้งความประสงค์
มายังสภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกก�ำลังผลิตเครื่อง Chula HFNC จ�ำนวน 502 เครื่อง ใช้งบประมาณจากการบริจาคของมูลนิธิ
แพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และด� ำ เนิ น การประกอบเครื่ อ งที่ ส ถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมี บ ริ ษั ท
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนในการส่งมอบไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีม่ คี วามรุนแรงในประเทศไทย ในแต่ละวันพบผูต้ ดิ เชือ้ เป็นจ�ำนวนมาก
จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการผลิต
เครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC)
รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัยสภากาชาดไทย กล่าวถึง
ความเป็นมาโครงการวิจัยนี้ว่า เมื่อด�ำเนินการแล้วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและ
วิจยั สภากาชาดไทย อยูใ่ นมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ด�ำเนินการทดสอบการใช้เครื่อง Chula HFNC กับผู้ป่วย รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์
ของการวิจัย
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การศึกษาโครงสร้างของเครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง เริ่มจากการจัดหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
เพื่อน�ำมาทดแทนชิ้นส่วนที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ จากนั้นเริ่มสร้างตัวทดสอบพื้นฐานขึ้นเพื่อพัฒนาจนสามารถใช้งาน
ได้จริง จึงขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์ มาตรา 27 วรรค 1 ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้และกระจาย
ชิ้นส่วนการใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการใช้ไฟ ความถูกต้องอัตราของการไหลของ
อากาศ ความถูกต้องของอุณหภูมิ และระดับออกซิเจน ตามมาตรฐานจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย
ทางไฟฟ้า และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลได้ผ่านจริยธรรมงานวิจัยแบบฉุกเฉิน โดยสภากาชาดไทยเป็นผู้ผลิต

Chula HFNC พัฒนามาโดยมีคุณสมบัติดังนี้

รองรับอุปกรณ์ท่อ หม้อต้มน�้ำ และสายที่ใส่เข้าจมูกได้หลากหลายยี่ห้อ
มีระบบการแจ้งเตือนท่อหลุด ท่อตีบตันเป็นภาษาไทย
สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไร้ข้อจ�ำกัด เนื่องจากมีเครื่องจ่ายไฟส�ำรอง
ต่อเนื่อง สามารถขนย้ายโดยไร้ไฟฟ้าได้นาน 20 นาที
มีการวัดค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์และปรับตามที่ตั้งได้ละเอียด
ตั้งแต่ 31-37 องศาเซลเซียส
สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศได้ตั้งแต่ 20-60 ลิตรต่อนาที

ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อ�ำนวยการ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและเทคนิค กล่าว
ถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ได้ด�ำเนินการจดแจ้งการผลิตกับ
กองเครื่องมือแพทย์ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตามกฎหมาย โดยมอบให้กลุ่มงานบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกล
สถานเสาวภา ด�ำเนินการประกอบเครือ่ งและทดสอบอุปกรณ์
ให้พร้อมใช้งาน เครือ่ งทีผ่ า่ นการทดสอบจ�ำนวนทัง้ 502 เครือ่ ง
ได้ประสานกับบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) เพือ่ น�ำ
ส่งมอบไปยังโรงพยาบาลที่แจ้งขอความอนุเคราะห์มา โดย
ด�ำเนินการส่งมอบให้กบั โรงพยาบาลในพืน้ ทีส่ แี ดง สีแดงเข้ม
พืน้ ทีส่ เี หลือง และพืน้ ทีส่ เี ขียว ตามล�ำดับจนครบตามจ�ำนวน
หากโรงพยาบาลมีความต้องการเครื่องเพิ่มเติมขอให้ส่งเรื่อง
มาที่สภากาชาดไทย โดยจะด�ำเนินการรวบรวมให้ได้จ�ำนวน
ที่สามารถผลิตได้เพื่อด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ในช่ ว งวิ ก ฤตการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
สภากาชาดไทยได้ ส ่ ง มอบเครื่ อ ง Chula HFNC ให้ กั บ
โรงพยาบาลในพืน้ ทีส่ แี ดงเข้มและสีแดง เพือ่ น�ำไปใช้รกั ษาผูป้ ว่ ย
โรคโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเครื่อง Chula HFNC จ�ำนวน
502 เครื่อง ได้ด�ำเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 185 แห่ง
ทั่วประเทศ
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท
น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม”
เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
น�ำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย เป็นผู้แทน
สภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จ�ำนวน
100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยน�ำไปฉีดให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม อีกจ�ำนวน 100,000 โดส
เพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย วัคซีนดังกล่าวได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564
โดยเป็นครัง้ ที่ 2 ทีส่ ภากาชาดไทยได้รบั วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สภากาชาดไทย
ได้น�ำวัคซีนดังกล่าวไปฉีดให้แก่กลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ
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พระราชทานปริญญาบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผสู้ �ำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจ�ำปี ก ารศึ ก ษา 2563 จ�ำนวน 202 คน เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ศั ก ริ น ทรภั ก ดี ชั้ น 3
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท ความส�ำคัญตอนหนึ่งว่า.... ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล นับเป็นผู้ที่มีส่วน
อย่างส�ำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพราะได้ปฎิบตั หิ น้าทีด่ แู ลช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่วย และให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด อันเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างก�ำลังกายพลังใจ ให้ผู้เจ็บป่วยและผู้รับบริการทุกคน
ได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองได้ บัณฑิตผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และก�ำลังจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงควร
ภาคภูมิใจในคุณค่าและความส�ำคัญของวิชาชีพนี้ แล้วตั้งใจพยายามปฎิบัติหน้าที่โดยเต็มก�ำลัง ด้วยความรู้ในหลักวิชา
ความสามารถในการน�ำความรู้ไปปรับใช้ ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม
ถ้ า แต่ ล ะคนปฎิ บั ติ ไ ด้ ดั ง นี้ ก็ จ ะเป็ น การท� ำ หน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ อั น น� ำ มาซึ่ ง ความสุ ข ความเจริ ญ ทั้ ง แก่ ต น
แก่ทุกคนในสังคม และแก่ส่วนรวมประเทศชาติ....
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ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดเขาสุกิม
		 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ �ำนายการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังวัดเขาสุกมิ อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2564 ซึ่งสภากาชาดไทยและผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนจัดสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ศูนย์รวมพระไตรปิฏกหลากหลายภาษา พิพิธภัณฑ์ อัฐบริขารครูบาอาจารย์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
วัดเขาสุกมิ เดิมเป็นสถานปฏิบตั ธิ รรมทีช่ าวบ้านเรียกว่า “เขาอีกมิ ” ในปี 2507 ชาวบ้านได้นมิ นต์พระวิสทุ ธิญาณเถร
หรืออาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย จากส�ำนักสงฆ์เนินดินแดงมาจ�ำพรรษาบนเขาอีกิม และถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดขึ้น
ในปี 2509 และใช้ชื่อว่า “วัดเขาสุกิม” ในปี 2540 ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น มีเสนาสนะส�ำคัญ อาทิ อุโบสถ วิหาร อาคารพยาบาลสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม หอกลอง-หอระฆัง
ห้องสมุด และอาคาร 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ (อยู่วิทยาอนุสรณ์) สูง 4 ชั้น เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ ปัจจุบันมี
พระครู กั น ตรั ต นาภรณ์ เป็ น เจ้ า อาวาส และด� ำ รงต� ำ แหน่ ง เจ้ า คณะอ� ำ เภอท่ า ใหม่ มี พ ระภิ ก ษุ จ� ำ พรรษา 25 รู ป
และสามเณร 1 รูป ทั้งนี้ ยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 16,262,274.36 บาท
เพื่อน�ำไปจัดสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคีต่อไป
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์ โลก ครั้งที่ 29
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั ร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปยัง
ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ”
เนื่องในวันเอดส์โลก ประจ�ำปี 2564 ครั้งที่ 29 ภายใต้แนวคิด “ยุติความเหลื่อมล�้ำ ยุติเอดส์ ยุติการแพร่ระบาด”
ทรงจุด “เทียนส่องใจ” ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า และพระราชทานพระวโรกาสให้บุคคลดีเด่น หน่วยงานและองค์กรดีเด่น
ด้านเอดส์ เข้ารับพระราชทานรางวัล จ�ำนวน 9 รางวัล
โอกาสนี้ ทรงร่ ว มขั บ ร้ อ งเพลง “อย่ า ยอมแพ้ ” และ “ค�ำสั ญ ญา” และเสด็ จ ทอดพระเนตรนิ ท รรศการ
เรื่องการทรงงานด้านเอดส์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งพระองค์ได้ทรงงาน
ด้านเอดส์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี รวมทัง้ การดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูต้ ดิ เชือ้ ตลอดจนความก้าวหน้าในเรือ่ งของ
การดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
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กาชาด ตางประเทศ สุขภาพ อนามัย
มิวเซียมกาชาด เลาเ
มิวเซียมกาชาด เลาเรื่อง
โดยง/
พิพิธภัณฑ์เที
และหอจดหมายเหตุ
เลาเรื่อ
่ยวไปกับกา
สภากาชาดไทย
เลาเรื่อง/ เที่ยวไปกับกาชาด
สถานีประชานามัยพิทักษ์ สถานีอนามัย สถานีกาชาด :
นามนั้นส�ำคัญไฉน .... PART I
หลายคนคงจะเคยงุนงงในยามทีอ่ า่ นหนังสือหรือเอกสารเก่าของสภากาชาดไทยแล้วเจอค�ำว่า สถานีประชานามัยพิทกั ษ์ท.ี่ ...
สถานีอนามัยที่.... สถานีกาชาดที่.... ค�ำ 3 ค�ำนี้คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาเฉลยกัน
ค�ำถามแรก : สถานีกาชาดคืออะไร
ค�ำตอบ : สถานีกาชาด คือ สถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติงานด้านการพยาบาลสาธารณสุข (Public Health Nursing)
ของสภากาชาดไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ1
ค�ำถามสอง : แล้วชื่อทั้ง 3 ชื่อนี้คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ค�ำตอบสอง : จริง ๆ แล้วทั้ง 3 ค�ำนี้ สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่.... สถานีอนามัยที่.... สถานีกาชาดที่.... เป็นสถานที่
เดียวกัน ก็คือสถานที่ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขของสภากาชาดไทย แต่มีการปรับเปลี่ยนชื่อไปตามกาลเวลา ตามความ
เหมาะสม และตามยุคสมัย
แต่ถ้าจะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าท�ำไม อะไร ยังไง สภากาชาดสยามในสมัยนั้นต้องจัดตั้งสถานีนี้ขึ้นเพื่ออะไร และท�ำไม
ต้องเปลี่ยนชื่อหลายครั้งหลายหน ก็คงต้องขอเล่าประวัติย้อนเท้าความไปไกลเพื่อความกระจ่างชัดให้ฟังกันก่อน
จุดเริม่ ต้นของเรือ่ งนีก้ ต็ งั้ แต่มกี ารจัดตัง้ องค์กรกาชาดทีช่ อื่ ว่า สันนิบาตสภากาชาด (League of Red Cross Societies)
เมื่อปี 1919 (พ.ศ. 2462) เพื่อท�ำหน้าที่บรรเทาทุกข์และบ�ำรุงสุขแก่ประชาชนในเวลาสันติภาพ2
ทีป่ ระชุมใหญ่ทเี่ จนีวาเมือ่ เดือนมีนาคม ปี 1922 (พ.ศ. 2464 : นับศกแบบเก่า)3 สันนิบาตสภากาชาด ได้มมี ติรว่ มกันว่า
โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ของมนุษย์ทเี่ กิดขึน้ สามารถป้องกันได้ถา้ ประชาชนมีความรูใ้ นเรือ่ งสุขภาพอนามัย จึงได้วางแนวทางก�ำหนด
วิธกี ารให้ประเทศสมาชิกได้ดำ� เนินการ เพือ่ ให้ประชาชนใฝ่ใจในการอนามัยและให้ความรูใ้ นสุขวิทยา ป้องกันโรคได้ และก�ำหนด
กิจการส�ำหรับสภากาชาดในเวลาสันติภาพ แนวทางดังกล่าว ได้แก่4
1. มีการโฆษณาประกาศต่าง ๆ เผยแพร่หลักการอนามัยให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการอนามัยศึกษา
2. การประชานามัยพิทักษ์ (Public Health Nursing)5 หรือการพยาบาลสาธารณสุข โดยให้นางสุขาภิบาลไปแนะน�ำ
ในการป้องกันโรคตามบ้านเรือนของประชาชน
3. การอบรม ปลูกฝังให้เด็กในโรงเรียนให้ใฝ่ใจกับการอนามัย และให้สนใจในอุดมคติแห่งการสนองคุณผู้อื่น หรือการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์6 ซึ่งเรียกว่า การอนุสภากาชาด
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แผนที่พื้นที่ให้บริการสถานีประชานามัยพิทักษ์ ที่ 1

แผนที่พื้นที่ให้บริการสถานีประชานามัยพิทักษ์ ที่ 2

นางสุขาภิบาลขณะปฏิบัติงานชั่งน�้ำหนักทารกที่สถานี
ประชานามัยพิทักษ์ที่ 1

1
2
3

สถานีกาชาด. สนองโอฐสภากาชาด ตุลาคม 2508 เล่มที่ 31 ตอนที่ 2. 53.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาด. เล่มพิเศษ จดหมายเหตุทางการแพทย์ ของสภากาชาดสยาม. ข.
การนับปีศกใหม่ของไทย : นับวันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันปีใหม่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2483 จากนั้นจะเริ่มนับตามสากลคือวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน
ปีใหม่ เริม่ วันที่ 1 มกราคม 2484...... ประเทศสยามเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสภากาชาด เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 1921 (พ.ศ. 2464) ซึง่ การประชุมใหญ่ทเี่ จนีวาของสันนิบาต
สภากาชาด เมื่อเดือนมีนาคม 1922 หากนับตามปีปัจจุบันคือปีพ.ศ. 2465
4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาด. เล่มพิเศษ จดหมายเหตุทางการแพทย์ ของสภากาชาดสยาม. ค.
5 การประชานามัยพิทักษ์ (Public Health Nursing) ปรากฏใช้ครั้งแรกในระเบียบวาระการประชุมสภากาชาดในบุรพเทศ 2465 ก่อนหน้านี้ในเอกสาร การประชุม
สามัญของกรรมการสภากาชาดสยาม ครัง้ ที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2465 สภากาชาดสยามได้มคี วามริเริม่ วางโครงการทีจ่ ะท�ำ การสาธารณสุขพิทกั ษ์ Public
Health Nursing (การประชุมสามัญของกรรมการสภากาชาดสยาม ครั้งที่ 4 วันที่ 30ตุลาคม พุทธศักราช 2465. 61.) ซึ่งลักษณะการด�ำเนินงานเหมือนกับการ
ประชานามัยพิทักษ์
6 พลตรี พระยาด�ำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์). เรื่อง สภากาชาด กับโรงเรียนแพทย์และพยาบาล. 31.
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สันนิบาตสภากาชาดได้ชักชวนให้ประเทศสมาชิกด�ำเนินการตามมติเพื่อจัดท�ำการอนามัยให้กับประชาชนในประเทศ
ของตน เมือ่ ประเทศสยามเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตสภากาชาด (League of Red Cross Societies) เมือ่ วันที่ 8 เมษายน 1921
(พ.ศ. 2464)7 สภากาชาดสยามจึงได้เริม่ ด�ำริจดั การทดลองวางระเบียบวิธดี ำ� เนินการเรือ่ งนี้ ในช่วงปี 2465 และจะด�ำเนินการ
ขออนุญาตต่อคณะกรรมการตั้งงบประมาณส�ำหรับเรื่องนี้ต่อไปในปี 24668
ต่อมาได้มีการประชุมสภากาชาดในบุรพเทศขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน–8 ธันวาคม 1922 (พ.ศ.
2465) โดยมีผู้แทนสภากาชาดประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ได้แก่9 อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุ่น
เนเธอแลนด์ (แพนกอินเดีย)10 ฟิลิปปินส์ และสยาม รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ สันนิบาตสภากาชาด กรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ และร๊อคคะเฟลเลอร์ มูลนิธ11ิ เป็นต้น เพื่อพิจารณาการด�ำเนินงานในยามสงบตามหลักการของสันนิบาต
สภากาชาด เพือ่ ให้เป็นแนวทางวิธปี ฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมกับประชาชนในภูมภิ าคบุรพเทศ ในทีป่ ระชุมครัง้ นีบ้ รรลุขอ้ ตกลงร่วมกัน
ในหลายเรื่อง และขอร้องให้สภากาชาดสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้จัดการตั้งกรรมการการประชานามัยพิทักษ์ให้เกิดขึ้น
ในทันที12
ด้วยเหตุนี้สภากาชาดสยามจึงได้ด�ำเนินการตามหลักการของสันนิบาตสภากาชาด และเป็นไปตามข้อตกลงที่ 4 และ
ข้อตกลงที่ 913 จากการประชุมผู้แทนสภากาชาดในบุรพเทศครั้งที่ 1 คือ
1. การอนามัยศึกษา
2. การประชานามัยพิทักษ์
3. การอนุสภากาชาด
สภากาชาดสยามจึงได้เริ่มจัดตั้งสถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 1 ต�ำบลถนนพลับพลาไชย จังหวัดพระนคร เปิดท�ำการ
วันที่ 21 มิถุนายน 1923 (พ.ศ. 2466)14 โดยมีพื้นที่ให้บริการในเขตระหว่าง
1) คลองผดุงกรุงเกษม ตัง้ แต่สะพานหัวล�ำโพง–สะพานมัฆวานรังสรรค์ 2) ถนนราชด�ำเนินนอก ตัง้ แต่สะพานมัฆวานรังสรรค์–
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ 3) คลองสะพานหัน ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ–สะพานด�ำรงสถิตย์ 4) ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่สะพาน
ด�ำรงสถิตย์–ต�ำบลสามแยก และตรงไปตามถนนพระรามที่ 4–สะพานหัวล�ำโพง15
ต่อมาในปีเดียวกันจึงขยายงานประชานามัยพิทักษ์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 2 ถนนบ้านตะนาว
ตรงข้ามกับถนนแพร่งนราธิป16 เขตพระนคร จังหวัดพระนคร เปิดท�ำการวันที่ 23 พฤศจิกายน 1923 (พ.ศ. 2466)17 มีพื้นที่
ให้บ ริ ก ารในเขตก� ำ แพงพระนคร คือ ระหว่าง 1) ฝั ่ ง แม่ น�้ำ เจ้ า พระยา ตั้ ง แต่ ปากคลองบางล� ำ ภู ถึ ง ปากคลองโอ่ ง อ่ าง
2) ล�ำคลองโอ่งอ่าง คลองสะพานหัน และคลองบางล�ำภู18

7

การนับปีศกใหม่ของไทย : นับวันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันปีใหม่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2483 จากนั้นจะเริ่มนับตามสากลคือวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน
ปีใหม่ เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2484
8 หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย. การประชุมสามัญของกรรมการสภากาชาดสยาม ครั้งที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2465. 61-62.
9 เล่มพิเศษ จดหมายเหตุทางการแพทย์ของสภากาชาดสยาม การประชุมสภากาชาดในบุรพเทศ กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน–8 ธันวาคม พ.ศ. 2465. 6-8, 19.
10 ใช้การสะกดค�ำตามต้นฉบับเอกสาร จดหมายเหตุทางการแพทย์ของสภากาชาดสยาม การประชุมสภากาชาดในบุรพเทศ
11 เล่มพิเศษ จดหมายเหตุทางการแพทย์ของสภากาชาดสยาม การประชุมสภากาชาดในบุรพเทศ กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน–8 ธันวาคม พ.ศ. 2465. 6-8.
12 เรื่องเดียวกัน. 70.
13 เรื่องเดียวกัน. 66-67, 70-71.
14 หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย. จดหมายเหตุทางการแพทย์ของสภากาชาดสยาม เล่ม 6 สิงหาคม พ.ศ. 2466. 31.
15 เรื่องเดียวกัน. 30.
16 สนองโอฐ ฉบับรวมเล่ม เล่มที่ 2 พ.ศ. 2467– 2468.
17 หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย. เอกสารกองอนามัยของสภากาชาดสยาม “แจ้งความแก่ เจ้าพนักงานกองอ�ำนวยการสภากาชาดสยาม”.
สกท. 2.4.3.2/1.
18 หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย. เอกสารกองอนามัยสภากาชาดสยาม “แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่องเปิดสถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 2”.
สกท. 2.4.3.2/1.
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กาชาด ตางประเทศ สุขภาพ อนามัย
มิวเซียมกาชาด เลาเรื่อง

่อต้เที
องรั
กษามะเร็
เลาเรืเมื
่อง/
่ยวไปกั
บกาชาดง
เนื้ อ งอกในสมอง คื อ เนื้ อ ที่ เ กิ ด จากการ
เจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในสมอง หรือบริเวณ
เนือ้ เยือ่ และต่อมต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงกับสมอง ซึง่
จะไปรบกวนประสาทและการท�ำงานของสมองท�ำให้
เกิดอาการต่าง ๆ เนือ้ งอกทีเ่ ป็นอันตรายจะมีการเติบโต
ของเซลล์มะเร็งที่บริเวณสมอง หรือที่อวัยวะอื่น
แล้วลามเข้าสู่สมอง การเจริญเติบไม่สามารถคุมได้
มีโอกาสทีจ่ ะกลับมาเป็นได้อกี

เนื้องอกสมอง

เนื้องอกในสมองและกะโหลกศีรษะพบได้ทั้งชนิดที่เป็น
มะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง เนือ้ งอกทีไ่ ม่ใช่มะเร็งทีพ่ บได้บอ่ ย เช่น เนือ้ งอก
ของเยื่อหุ้มสมอง เนื้องอกของต่อมพิทูอิทารี เนื้องอกชนิดที่
ไม่ใช่มะเร็งเหล่านีม้ กั ท�ำให้เกิดการกดเบียดสมองและเส้นประสาท
สมอง หากเกิดใกล้กบั เส้นประสาทตาจะท�ำให้การมองเห็นลดลง
เห็นภาพซ้อน หากก้อนโตเร็วหรือมีขนาดใหญ่อาจท�ำให้เกิดอาการ
ชักหรือตาบอดได้

หลักการรักษามะเร็งและเนื้องอกในสมองและกะโหลก
ศีรษะ มักเริม่ ต้นด้วยการผ่าตัดก้อนออกให้ได้มากทีส่ ดุ ซึง่ สมอง
และกะโหลกศีรษะเป็นอวัยวะทีม่ กี ายวิภาคซับซ้อน ท�ำให้การผ่าตัด
เนือ้ งอกในบางต�ำแหน่งของสมองหรือกะโหลกศีรษะท�ำได้ยาก หรือ
อาจท�ำให้สมองสูญเสียการท�ำงานทีส่ ำ� คัญ ส่วนการฉายรังสีใช้ใน
กรณีทมี่ ขี อ้ ห้ามในการรักษาด้วยการผ่าตัด ผ่าตัดได้ไม่หมด หรือเป็น
เนือ้ งอกชนิดทีม่ โี อกาสกลับเป็นซ�ำ้ ได้สงู และการให้ยาเคมีบำ� บัด
รักษา
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การฉายรังสี
ก่อนการฉายรังสีผปู้ ว่ ยจะได้รบั การจ�ำลองการฉายรังสี คือการจัดท่าทางเสมือนวันฉายรังสีจริง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ
ภาพเอ็มอาร์ ท�ำหน้ากากยึดตรึงเพือ่ ใช้ทกุ วันทีฉ่ ายรังสีและท�ำให้ศรี ษะไม่ขยับ หลังจากนัน้ แพทย์และนักฟิสกิ ส์ใช้เวลาวางแผน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก่อนเริ่มฉายจริง การฉายรังสีมักท�ำ 25-33 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งและเนื้องอก ผู้ป่วยจะได้รับ
การฉายรังสีทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 1 ครั้ง รวมระยะเวลาประมาณ 5-7 สัปดาห์ ระหว่างฉายรังสีแต่ละครั้งใช้เวลา 5-10 นาที
ผูป้ ว่ ยจะไม่รสู้ กึ เจ็บปวด

ผลข้างเคียงทีพ่ บได้บอ่ ย เช่น อ่อนเพลีย หนังศีรษะเกิดการระคายเคือง เส้นผมบริเวณทีฉ่ ายรังสีรว่ ง แต่สามารถ
เกิดขึน้ ได้ใหม่หลังจากฉายรังสีครบ บางครัง้ การฉายรังสีอาจท�ำให้ความจ�ำระยะสัน้ ลดลงได้ กรณีการฉายรังสีกอ้ นทีอ่ ยูใ่ กล้
อวัยวะส�ำคัญ ได้แก่ เส้นประสาทตา หูชนั้ ใน ก้านสมอง อาจท�ำให้เกิดการบกพร่องในการท�ำงานของอวัยวะนัน้ ๆ ได้

การดูแลตนเองขณะฉายรังสี

โดยทานอาหารให้ ค รบ 5 หมู ่ พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ ร ่ า งกายที่ ไ ด้ รั บ รั ง สี รั ก ษา
พักฟืน้ อย่างเต็มที่ ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคียงทีร่ นุ แรง และหากก�ำลังรับประทานอาหารเสริมอยูค่ วรแจ้งให้แพทย์ทราบ
ผูป้ ว่ ยมะเร็งหรือเนือ้ งอกในสมองและกะโหลกศีรษะมักมีอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก อ่อนแรง เดินไม่ได้ ขยับ
ได้นอ้ ย การพูด การได้ยนิ การมองเห็น และการกลืนผิดปกติ มีอาการหลงลืม หรือมีอาการปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุ
ร่วมด้วย ซึง่ ต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษจากครอบครัวและคนรอบข้าง เช่น ในการท�ำกายภาพบ�ำบัด ด้านอาหารและโภชนาการ
แพทย์จะให้การดูแลโดยมีสหสาขาวิชาชีพเกีย่ วข้อง เพือ่ ช่วยฝึกให้ครอบครัวของผูป้ ว่ ยมีความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลผูป้ ว่ ย
ทีม่ า สาขารังสีรกั ษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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การคัดกรองสุขภาพ

ผู้บริจาคโลหิต
ในการบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิตจะต้องได้รับ
การสอบถามเกี่ ยวกับ สุขภาพและความเสี่ยงต่ า ง ๆ
ที่อาจมีผลต่อตนเองหรือผู้ป่วยที่จะได้รับโลหิตทุกครั้ง
โดยผู ้ บ ริ จ าคโลหิ ต ต้ อ งตอบตามความเป็ น จริ ง
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิตและของผู้ป่วย
แบบสอบถามผู้บริจาคโลหิตแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ
ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การตั้งครรภ์/คลอดบุตร ประวัติด้าน
เพศสัมพันธ์ และประวัติความเสี่ยงของการติดเชื้อต่าง ๆ
สุขภาพทั่วไป
ผูบ้ ริจาคโลหิตต้องมีสขุ ภาพแข็งแรง พร้อมทีจ่ ะบริจาค
โลหิต ไม่มอี าการอ่อนเพลียจากการอดนอน ไม่มอี าการมึนเมา
จากการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอืน่ ๆ ภายใน
6 ชั่วโมงก่อนการบริจาคโลหิต ไม่ควรรับประทานอาหารที่มี
ไขมันสูง เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู เนื่องจากท�ำให้พลาสมา
ของผู้บริจาคโลหิตมีสีขาวขุ่น ซึ่งไม่สามารถน�ำไปให้ผู้ป่วยได้
ไม่มีโรคประจ�ำตัวหรือโรคที่สามารถถ่ายทอดไปให้
ผู้ป่วยที่ได้รับโลหิตโดยก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อตนเองและ
ผู้ป ่ว ย กรณี รั บ ประทานยาปฏิชีวนะเพื่อรัก ษาการติ ดเชื้ อ
หลังรับประทานยามือ้ สุดท้ายและไม่มอี าการผิดปกติใด ๆ แล้ว
ให้เว้น 7 วัน จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ นอกจากนีใ้ นเรือ่ งการ
ใช้ยายังมีรายละเอียดของยาแต่ละชนิด ซึง่ สามารถดูขอ้ มูลได้ที่
https://blooddonationthai.com
หากบริจาคเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต
ควรงดบริจาคโลหิต 3 เดือน และหากบริจาคเซลล์ต้นก�ำเนิด
เม็ดโลหิตจากไขกระดูก ควรงดบริจาคโลหิต 6 เดือน เพื่อให้
ร่างกายฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพเดิม
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การตั้งครรภ์/คลอดบุตร
หากผู้บริจาคโลหิตก�ำลังตั้งครรภ์ให้งดบริจาคโลหิต
ชัว่ คราว เพราะโลหิตมีสารอาหารทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับทารกในครรภ์
การบริจาคโลหิตระหว่างการตั้งครรภ์อาจท�ำให้มีภาวะซีด
เสี่ ย งต่ อ การแท้ ง บุ ต รได้ และในระยะให้ น มบุ ต รก็ ต ้ อ ง
งดบริจาคโลหิตเช่นเดียวกัน เพื่อใช้ผลิตเป็นน�้ำนม และการ
บริจาคโลหิตระหว่างทีใ่ ห้นมบุตรอาจมีการนอนหลับไม่เพียงพอ
ท�ำให้อ่อนเพลียได้
การคลอดบุตรด้วยวิธีคลอดปกติหรือการผ่าตัดคลอด
รวมทั้งการแท้งบุตร อาจมีการเสียโลหิตเป็นจ�ำนวนมาก
จึงต้องงดบริจาคชั่วคราวเพื่อให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดง
ให้กลับเป็นปกติก่อน
ประวัติด้านเพศสัมพันธ์
ส�ำหรับเพศชาย หากเคยมีเพศสัมพันธ์กบั ชาย มีความ
เสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวีในผู้บริจาคโลหิต ซึ่งอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสูงกว่า
ประชากรทั่วไปมาก และมีโอกาสที่จะอยู่ในระยะ window
period (ระยะเวลาทีเ่ พิง่ เริม่ ติดเชือ้ ในร่างกายยังมีเชือ้ จ�ำนวน
น้อย ไม่สามารถตรวจพบร่องรอยการติดเชื้อได้ด้วยวิธีทาง
ห้องปฏิบัติการ แต่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้รับโลหิตได้)
จึงยังเป็นข้อก�ำหนดไม่รับบริจาคโลหิตอย่างถาวร
หากท่านหรือคูข่ องท่านมีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ เช่น
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ของตนเอง ผู้ขายบริการ ผู้เสพ
ยาเสพติด ผูท้ อี่ าจติดเชือ้ เอชไอวี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
อื่น ๆ พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อผู้ป่วย
ที่ ไ ด้ รั บ โลหิ ต จึ ง ต้ อ งงดบริ จ าคโลหิ ต อย่ า งไม่ มี ก� ำ หนด
โดยพิจารณาจากประวัตคิ วามเสีย่ งทางเพศสัมพันธ์ของผูบ้ ริจาค
และคู่อย่างละเอียด

การใช้ยารักษาหรือป้องกันเอชไอวี ได้แก่ ยา PrEP (pre-exposure prophylaxis) เป็นยาทีผ่ ลิตขึน้ มาจากการผสมตัวยา
หลายชนิด ถูกน�ำมาใช้ในการป้องกันส�ำหรับผูท้ ใี่ นชีวติ ประจ�ำวันมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอชไอวี จึงต้องรับประทานยานี้
เป็นประจ�ำ และยา PEP (post-exposure prophylaxis) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาระยะสั้น ใช้ทันทีหรือเร็วที่สุดเท่าที่ท�ำได้
หลังจากได้มพี ฤติกรรมเสีย่ งสูงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี เพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ยาในกลุม่ นีย้ งั ไม่สามารถก�ำจัดเชือ้ เอชไอวี
ได้หมด เพียงแต่ลดปริมาณของเชื้อจนถึงระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ และยาอาจรบกวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ ผู้ที่
ใช้ยากลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยง จึงต้องงดการบริจาคอย่างถาวร แต่หากเป็นการรับประทานยาเนื่องจากอุบัติเหตุของบุคลากร
ทางการแพทย์ ให้งดบริจาคโลหิต 1 ปี เพื่อติดตามผลการติดเชื้อให้ครบก�ำหนด

ประวัติความเสี่ยงของการติดเชื้อต่าง ๆ
มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อาทิ
ไม่มีอาการท้องเสียหรือท้องร่วง ภายใน 7 วันที่ผ่านมา
ไม่เคยป่วยและได้รับโลหิตหรือส่วนประกอบโลหิต
ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคยป่วยเป็นโรคมาลาเรีย ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และ
ต้องไม่เคยเข้าไปในพื้นที่ที่มีเชื้อมาลาเรียชุกชุม ในระยะ
1 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคยป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก
โรคไข้ซิกา โรคชิคุนกุนยา โรคโควิด-19 ในระยะ 1 เดือน
ที่ผ่านมา
ไม่เคยถูกควบคุมตัวหรือจองจ�ำในเรือนจ�ำติดต่อกันเกิน
72 ชั่วโมง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคยมีไข้ น�้ำหนักลด ต่อมน�้ำเหลืองโตโดยไม่ทราบ		
สาเหตุในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา
ส�ำหรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค และเซรุ่ม มีการ
ก� ำ หนดระยะเวลาส� ำ หรั บ วั ค ซี น แต่ ล ะชนิ ด สามารถดู ไ ด้ ที่
https://blooddonationthai.com ที่ส�ำคัญจะต้องมั่นใจว่า
โลหิตของท่านมีความปลอดภัยต่อผูป้ ว่ ย ซึง่ ค�ำถามในการคัดกรอง
สุขภาพผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ใคร่ครวญ
เป็นด่านสุดท้ายว่าท่านเหมาะสมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่

ดาวน์โหลดแบบสอบถามส�ำหรับผู้บริจาคโลหิต
https://bit.ly/3c4yHRX
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กระท่อม

พืชสมุนไพรที่ปลดจากยาเสพติดให้โทษ...
มารู้จักพืชกระท่อมกันเถอะ

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 ได้ปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท
ที่ 5 ซึง่ ส่งผลให้สามารถปลูก ครอบครอง บริโภคกระท่อมตามวิถชี าวบ้าน รวมทัง้ ซือ้ หรือขายใบกระท่อม
โดยไม่ผดิ กฎหมาย เว้นแต่การน�ำไปผสมกับสารหรือวัตถุออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท หรือยาเสพติดอืน่ ๆ
เพือ่ เสพหรือจ�ำหน่ายให้แก่บคุ คลอายุตำ�่ กว่า 18 ปี สตรีมคี รรภ์และให้นมบุตร ทีย่ งั คงผิดกฎหมายและต้อง
ได้รบั โทษ รวมถึงมีการควบคุมการน�ำเข้าและส่งออกใบกระท่อม โดยจะมีพระราชบัญญัตพ
ิ ชื กระท่อมทีอ่ ยู่
ในกระบวนการพิจารณา ร่างกฎหมายดังกล่าวมีรายละเอียดการก�ำหนดมาตรการก�ำกับดูแลและป้องกัน
การน�ำพืชกระท่อมไปใช้ ในทางทีผ่ ดิ ภายหลังถอดให้โทษ
พืชกระท่อม (Kratom) มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ

คนไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีการเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อกระตุ้น
ประสิทธิภาพการท�ำงาน ช่วยให้ท�ำงานได้ทนทานขึ้น ใช้ในการ
สังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ท�ำให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า
ซึง่ มักพบพืชกระท่อมได้ทวั่ ไปในครัวเรือนของพืน้ ทีภ่ าคใต้ อีกทัง้
ยังน�ำมาใช้เป็นยารักษาโรคด้วย องค์การสหประชาชาติไม่ได้
ประกาศควบคุมพืชกระท่อมในบัญชีรายชื่อยาเสพติดหรือวัตถุ
ออกฤทธิ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ แต่ส�ำนักงานควบคุม
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ขอ
ความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ของสารออกฤทธิ์ ซึง่ มีพชื กระท่อมรวมอยูด่ ว้ ย ขณะทีบ่ างประเทศ
จัดให้พชื กระท่อมเป็นยาควบคุม แต่มหี ลายประเทศทีอ่ นุญาตให้
ซือ้ ขายและส่งออกกระท่อมได้อย่างถูกกฎหมาย เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับหลักสากลและบริบทของสังคมไทยในบางพืน้ ทีท่ มี่ กี ารบริโภค
พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จึงยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็น
ยาเสพติดให้โทษ

การบริโภคพืชกระท่อมของชาวบ้านแบบดัง้ เดิม นิยมใช้ใบสด
ประมาณ 1-3 ใบ โดยลอกก้านใบออก และเคีย้ วเฉพาะส่วนทีเ่ ป็น
เนื้อใบ เมื่อเคี้ยวจนจืดก็จะคายกากทิ้ง เพราะหากกลืนลงไป
อาจท�ำให้เกิดโรคทางเดินอาหารอุดตันจากกากของพืชกระท่อมได้
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระท่อมในสถานะ “พืชยา”
ซึ่งมีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะใบกระท่อมที่พบในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ ชนิดก้านใบเขียว (แตงกวา) ชนิดก้านใบแดง และชนิด
ขอบใบหยัก (ยักษ์ใหญ่) โดยลักษณะของพืชกระท่อมจะขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ พบมาก
ในป่าธรรมชาติบริเวณภาคใต้ และยังพบในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น ปทุมธานี
พืชกระท่อมมีสรรพคุณทางยา ช่วยลดน�้ำตาลในเลือด โดยช่วยเพิ่มอัตราการน�ำน�้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ
สอดคล้องกับต�ำรับยาแพทย์พนื้ บ้านทีใ่ ช้ใบกระท่อมรักษาโรคเบาหวาน ในต�ำรับยาทางการแพทย์แผนไทยใช้ใบกระท่อม
บรรเทาอาการท้องเสียและรักษาโรคบิด ร่วมกับสมุนไพรรสฝาดอื่น ๆ โดยจะใช้ใบกระท่อมเป็นตัวยารองเท่านั้น
นอกจากนี้พืชกระท่อมยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้ไอ ท�ำให้นอนหลับได้ดี โดยใช้ใบสดหรือใบแห้งมาเคี้ยว
สูบ หรือชงเป็นน�้ำชา กลุ่มผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรบริโภคใบกระท่อมในช่วงเวลากลางวันเพื่อกดความรู้สึกเมื่อยล้า
ให้ท�ำงานได้ยาวนานขึ้น สามารถทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้ตลอดทั้งวัน ผู้ที่ใช้พืชกระท่อมเป็นประจ�ำจะช่วยลด
ความอยากอาหาร ไม่รู้สึกหิว จึงท�ำให้ไม่อ้วน
ไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารส�ำคัญที่พบในพืชกระท่อม ออกฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและต้านอักเสบ สารสกัด
จากใบกระท่อมทีม่ ฤี ทธิร์ ะงับปวดคล้ายกับการใช้มอร์ฟนี จากฝิน่ มีขอ้ ดีตรงทีไ่ ม่กดระบบทางเดินหายใจ ไม่ทำ� ให้คลืน่ ไส้
อาเจียน
ใบกระท่อมไม่สามารถใช้ต้านโควิด-19 ได้ ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการวิจัยที่ยืนยันว่าใบกระท่อมมีสารที่มีฤทธิ์ต้าน
เชือ้ ไวรัสโคโรนาทีก่ อ่ โรคโควิด-19 นอกจากนี้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ยังได้ออกค�ำเตือนเรือ่ งการใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับการพิจารณาด้านความปลอดภัย
จากพืชสมุนไพรอาจกลายเป็นสารเสพติด ที่เรียกว่า “สี่คูณร้อย” เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมหลัก คือ น�้ำต้มใบกระท่อม
น�้ำอัดลม ยาแก้ไอ และยากันยุง มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ท�ำให้ผู้เสพเมาและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีการใส่ส่วนผสม
และยาที่มีฤทธิ์กล่อมประสาทอีกหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เสพ ท�ำให้พืชกระท่อมถูกจับตา
มากยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มที่น�ำไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรง

พืชกระท่อมกับผลกระทบต่อสุขภาพ การบริโภคพืชกระท่อมในปริมาณต�ำ่ จะออกฤทธิก์ ระตุน้ ลดอาการเมือ่ ยล้า ท�ำงาน
ได้นานขึ้น แต่หากบริโภคพืชกระท่อมไม่ถูกวิธีหรือใช้ในปริมาณสูงจะมีฤทธิ์กล่อมประสาทและเสพติด หากเสพไปนาน ๆ
จะมีอาการท้องผูก นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน ผิวคล�้ำลง อาการรุนแรงอาจพบแขนกระตุก มีอาการทางจิต อารมณ์ซึมเศร้า
หรือก้าวร้าว กระวนกระวาย หวาดระแวง เห็นภาพหลอน พูดไม่รู้เรื่อง และเมื่อหยุดเสพใบกระท่อมจะท�ำให้ร่างกายไม่มีแรง
อ่อนเพลีย ท�ำงานไม่ได้ ปวดเมื่อยตัว

คลื่นไส้ อาเจียน

เบื่ออาหาร

ผิวคล�้ำลง

ซึมเศร้า

การปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดนั้นท�ำให้การเพาะปลูกสามารถท�ำได้อย่างอิสระ ในอนาคตจะมี
การผลิตยาแผนไทยจากกระท่อม โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาต�ำรับยา
ตามองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน ส�ำหรับใช้ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย แก้ท้องเสีย
รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม เช่น ลูกประคบแก้ปวดบวม
ข้อมูลจาก : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบีบีซีไทย
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คอตีบ โรคทางเดินหายใจ
ที่แพร่ได้ง่ายและมีอาการรุนแรง

โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

Corynebacterium diphtheria ท�ำให้เกิดการอักเสบ มีแผ่น เยื่อเกิดขึ้นในล�ำคอ ในรายที่รุน แรงจะมีการ
ตีบตันของทางเดินหายใจ และจากพิษของเชื้อท�ำให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลาย
เป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้

การติดต่อของโรค

พบเชื้ อ ในจมู ก หรื อ ล� ำ คอของผู ้ ป ่ ว ยหรื อ ผู ้ ที่ ติ ด เชื้ อ
โดยไม่มอี าการ สามารถติดต่อได้งา่ ยผ่านการไอหรือจามรดกัน
หรือ พู ด คุ ย กั น ในระยะใกล้ชิด เชื้อจะเข้าสู่ผู้สัมผัส ใกล้ ชิ ด
ทางปากหรือทางการหายใจ บางครัง้ อาจติดต่อโดยการใช้ภาชนะ
ร่วมกัน เช่น แก้วน�ำ้ ช้อน หรือการอมของเล่นร่วมกันในเด็กเล็ก
ระยะฟักตัวของโรคอยู่ระหว่าง 2-5 วัน โดยเชื้อจะอยู่ในล�ำคอ
ของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาได้นานประมาณ 2 สัปดาห์
หรือ อาจนานเป็ น เดือน หากได้รับการรัก ษาอย่างถู ก ต้ อ ง
เชื้อจะหมดไปภายใน 1 สัปดาห์
ผูต้ ดิ เชือ้ ทีไ่ ม่มอี าการเป็นแหล่งแพร่เชือ้ ทีส่ ำ� คัญ ส่วนใหญ่
พบผู ้ ป ่ ว ยโรคคอตี บ ในชุ ม ชนแออั ด เด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ วั ค ซี น
สามารถติดเชื้อได้หลังภูมิต้านทานจากแม่หมดลง ในประเทศ
ที่พบโรคนี้ชุกชุมส่วนใหญ่มักพบในเด็กอายุระหว่าง 1-6 ปี
ส� ำ หรั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว และมี ร ะดั บ การได้ รั บ วั ค ซี น
ป้ อ งกั น โรคคอตี บ สู ง โรคนี้ จ ะหมดไปหรื อ พบได้ น ้ อ ยมาก
ในประเทศไทยอุบตั กิ ารณ์ของโรคลดลงมาก ส่วนใหญ่พบผูป้ ว่ ย
ในชนบทหรือในชุมชนแออัด เป็นเด็กทีย่ งั ไม่ได้รบั วัคซีนหรือได้
รับวัคซีนไม่ครบ และพบในเด็กโตมากขึ้น

อาการของโรคคอตีบ

หลั ง จากได้ รั บ เชื้ อ ผู ้ ป ่ ว ยจะเริ่ ม มี ไ ข้ ต�่ ำ มี อ าการ
คล้ายหวัดในระยะแรก ไอเสียงก้อง เจ็บคอ เบือ่ อาหาร ในเด็กโต
อาจบ่นเจ็บคอคล้ายกับคออักเสบ บางรายอาจจะพบต่อมน�ำ้ เหลือง
ที่ค อโตด้ ว ย เมื่ อ ตรวจดู ใ นคอพบแผ่ น เยื่ อ สี ข าวปนเทา
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ติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิลและบริเวณลิ้นไก่ แผ่นเยื่อนี้เกิด
จากพิษที่ออกมาท�ำให้มีการท�ำลายเนื้อเยื่อ ติดแน่นกับเยื่อบุ
ในล�ำคอ
ต�ำแหน่งที่พบมีการอักเสบและมีแผ่นเยื่อ คือ
- ในจมูก ท�ำให้มีน�้ำมูกปนเลือดเรื้อรัง มีกลิ่นเหม็น
- ในล�ำคอและทอนซิล แผ่นเยื่ออาจจะอยู่ลึกลงไปใน
หลอดคอ ท�ำให้ทางเดินหายใจตีบตัน หายใจล�ำบาก และอาจ
เสียชีวิตได้
- ต�ำแหน่งอื่น ๆ ที่พบ เช่น ผิวหนัง เยื่อบุตา ช่องหู

โรคแทรกซ้อน

- ทางเดินหายใจตีบตัน
- กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
- ปลายประสาทอักเสบ ท�ำให้เกิดการอัมพาตของ
กล้ามเนื้อ

การรักษาโรคคอตีบ

เมื่อพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ ต้องรีบน�ำส่ง
โรงพยาบาลทันที การรักษาจะได้ผลหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั ระยะเวลา
ที่ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา
- เมื่อแพทย์ตรวจและสงสัยว่าเป็นคอตีบ จะต้องรีบให้
diphtheria antitoxin หรื อ DAT โดยเร็ ว ที่ สุ ด (การให้
antitoxin ต้ อ งท� ำ skin test) ก่ อ นที่ จ ะเกิ ด อั น ตรายต่ อ
กล้ามเนื้อหัวใจและปลายประสาท โดยไม่ต้องรอผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
- ให้ยาปฎิชวี นะเพนนิซลิ นิ ฉีดเข้ากล้ามเป็นเวลา 14 วัน
ยาปฏิชีวนะจะไปท�ำลายเชื้อ C. diphtheria
- เด็ ก ที่ เ ป็ น โรคคอตี บ จะต้ อ งพั ก เต็ ม ที่ อ ย่ า งน้ อ ย
2-3 สัปดาห์ เพือ่ ป้องกันโรคแทรกซ้อนทางหัวใจ ซึง่ มักจะเกิดขึน้
ในปลายสัปดาห์ที่ 2
- เด็กที่มีโรคแทรกซ้อนจากการอุดกั้นของทางเดิน
หายใจ จะต้องได้รับการเจาะคอเพื่อช่วยให้หายใจได้ ส่วน
โรคแทรกซ้อนทางหัวใจและทางเส้นประสาทจะให้การรักษา
ประคั บ ประคองตามอาการ ซึ่ ง โรคแทรกซ้ อ นทางหั ว ใจ
นับเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเสียชีวิต

การป้องกันโรคคอตีบ

- ในเด็ ก ทั่ วไป การป้ อ งกั น ให้ แ ก่ เ ด็ ก ก่ อ นวั ยเรี ยน
นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยการให้วัคซีนป้องกันคอตีบ 5 ครั้ง
เมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และเมื่ออายุ 4 ปี กระตุ้นอีกครั้ง
เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ผูท้ ม่ี อี าการของโรคจะมีเชือ้ อยูใ่ นจมูก ล�ำคอ เป็นระยะ
เวลา 2-3 สัปดาห์ ดังนั้นจึงต้องแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น
อย่างน้อย 3 สัปดาห์ หลังเริ่มมีอาการ หรือตรวจเพาะเชื้อ
ไม่พบเชื้อแล้ว 2 ครั้ง ผู้ป่วยที่หายจากโรคคอตีบแล้วอาจไม่มี
ภูมิคุ้มกันโรคเกิดขึ้นเต็มที่ จึงท�ำให้เป็นโรคคอตีบซ�้ำอีกได้
ดังนั้นจึงต้องให้วัคซีนป้องกันโรค (DTP หรือ dT) แก่ผู้ป่วยที่
หายแล้วทุกคน
- โรคคอตีบติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้นผู้สัมผัสโรคจึงควร
ได้รับการติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยท�ำการเพาะเชื้อ
จากล� ำ คอและติ ด ตามอาการ 7 วั น พร้ อ มใช้ ย าปฏิ ชี ว นะ
ในกรณีที่มีผลเพาะเชื้อไม่พบเชื้อคอตีบ พิจารณาให้หยุดยาได้
การป้ อ งกั น โรคคอตี บ ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การฉี ด วั ค ซี น
นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคคอตีบ สวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน�้ำและสบู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะ
เมื่อสัมผัสกับผู้ป่วย ซึ่งสามารถช่วยลดการระบาดลงได้
ที่มา : ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุุมโรค
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Chula HFNC
เครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจ
อัตราการไหลสูง
สุดยอดประสิทธิภาพจากฝีมือคนไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�ำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA บริษัท
อินทรอนิคส์ จ�ำกัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดิน
หายใจอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula–
Chula HFNC) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด–19 และผู้ป่วย
ระบบทางเดินหายใจ นับเป็นเครือ่ งบ�ำบัดโรคระบบทางเดิน
หายใจอัตราการไหลสูง “เครื่องแรกที่ผลิตได้โดยคนไทย”
สามารถลดการน�ำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งได้
ส่ งมอบให้ กับ โรงพยาบาลต่ า ง ๆ แล้ วกว่ า 500 เครื่ อ ง
พร้อมเตรียมแผนขยายสูส่ ถานพยาบาลทีม่ คี วามพร้อมต่อไป
หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ระลอกที่ 3 โรงพยาบาลต่าง ๆ อาจเข้าสูว่ กิ ฤตใหญ่ได้เนือ่ งจาก
มีเครื่องช่วยชีวิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการคิดค้นและผลิตเครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดิน
หายใจอัตราการไหลสูง Chula HFNC การพัฒนาเครื่องนี้
ได้คำ� นึงถึงความฉุกเฉินและวิกฤตทีเ่ กิดขึน้ ในระบบสาธารณสุข
เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ รวมถึ ง ความเหมาะสมต่ อ การใช้ ง าน
ตามสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการปอด
อักเสบรุนแรงมากกว่าร้อยละ 15 ของผู้ป่วยโรคโควิด-19
ทัง้ หมด ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้เครือ่ งบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจ
อัตราการไหลสูง ที่มีอัตราการไหลสูงอยู่ที่ 40–60 ลิตรต่อ
นาที โดยพบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิต และอัตราการ
ใส่ท่อช่วยหายใจลงได้ ท�ำให้อาการเหนื่อยลดลง หลังจากที่
ได้มีการผลิตเครื่องต้นแบบ ได้น�ำเครื่องต้นแบบมาทดสอบ
ในอาสาสมัครปกติทั้งหมด 5 คน และผู้ป่วยโรคโควิด-19
ทีม่ อี าการปอดอักเสบทีร่ กั ษาตัวในห้อง ICU ทัง้ หมด 10 คน
ได้ผลการรั ก ษาดี ม าก ไม่แ ตกต่างกับเครื่องมาตรฐานที่
น�ำเข้าจากต่างประเทศ ระบบการท�ำงานของเครือ่ งประเภทนี้
มักจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องที่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศและ
มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งความส�ำเร็จในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชนชาวไทยและองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมบริจาค
ผ่านมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รวมทั้ง NIA ที่ได้
มอบเงินสนับสนุนเพิม่ เติม ท�ำให้สามารถแจกจ่ายเครือ่ ง Chula
HFNC ไปยังโรงพยาบาลทีข่ าดแคลนทัว่ ประเทศโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
นับเป็นการส่งต่อการให้ทยี่ งิ่ ใหญ่ของวงการสาธารณสุขไทย
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน
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เครื่อง Chula HFNC ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ
สามารถควบคุมอุณภูมคิ วามชืน้ อยูใ่ นระดับทีด่ ี เพราะผูป้ ว่ ย
ระบบทางเดินหายใจออกซิเจนจะเข้าสู่ปอดไม่เพียงพอ จึง
ต้องใช้เครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง
วิ่งเข้าสู่ปอดโดยเร็ว ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีความชื้นที่เหมาะสมด้วย
ถ้าควบคุมความชื้นไม่ดีอาจท�ำให้ติดเชื้อมีความชื้นในปอดได้
ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถท�ำได้ และแผนในอนาคตจะพัฒนา
ให้แพทย์สามารถสัง่ การระบบการท�ำงานของเครือ่ งผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์จากที่ต่าง ๆ ลดการพบปะ ป้องกันการแพร่เชื้อ
และสามารถเลือกใช้โปรแกรมให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย
ในเวลานั้นได้
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่
ส�ำคั ญ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ในการยกระดั บ ชี วิ ต ของ
คนในประเทศ นวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถน�ำไปต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อนวัตกรรมนั้น ๆ
ได้ถูกน�ำมาใช้งานจริง

โรคเฝ้าระวัง

.......................
ช่วงฤดูหนาว
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาว เน้นดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก 4 โรคติดต่อ และ 1 ภัยสุขภาพ
ที่ส�ำคัญ เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
มวลอากาศที่เย็นลงอาจท�ำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดใน
ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

- โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อจากการไอ จามรดกัน
หรือสัมผัสสิง่ ของทีม่ เี ชือ้ ร่วมกัน หากได้รบั เชือ้ แล้วจะมีอาการ
ไข้ ไอแห้ง ๆ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ
และเจ็บคอ
- โรคปอดอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
ไวรัส และเชื้อราบางชนิดที่ถุงลมปอด จากการหายใจหรือ
สัมผัสละอองฝอยจากน�ำ้ มูก น�ำ้ ลายทีป่ นเปือ้ นเชือ้ หากได้รบั เชือ้
จะมีอาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย อาการดังกล่าวมักเป็น
เฉียบพลัน และพบได้ทุกกลุ่มอายุ แต่จะมีอาการรุนแรงในผู้ที่
มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีโรคประจ�ำตัว
ทั้งสองโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพ
ให้แข็งแรง หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน�ำ้ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์
เจล ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผูอ้ นื่ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถ
ป้องกันโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย

โรคติดต่อทางเดินอาหารและน�้ำ

- โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทานอาหารหรือ
น�ำ้ ทีไ่ ม่สะอาด มีการปนเปือ้ นเชือ้ โรค หากได้รบั เชือ้ จะมีอาการ
ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป อาจมีไข้หรืออาเจียนร่วมด้วย
สามารถป้องกันได้โดยการดูแลสุขอนามัย ดื่มน�้ำสะอาด และ
รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด

โรคติดต่อที่ส�ำคัญอื่น ๆ ในช่วงฤดูหนาว

- โรคหั ด เกิ ด จากการหายใจเอาละอองอากาศที่
ปนเปื้อนเชื้อไวรัสจากการไอ จามของผู้ป่วย หรือพูดคุยกัน
ในระยะใกล้ อาการจะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา แต่จะมีไข้สูง
ตาแดงและแฉะ มีผื่นนูนแดงขึ้นติดกันเป็นปื้น ปัจจุบันไม่มียา
รักษาจ�ำเพาะ แต่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ โดยต้องฉีด
เข็มแรกตอนอายุ 9-12 เดือน เข็มที่สอง ตอนอายุ 1 ปีครึ่ง

ภัยสุขภาพ

การเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว โดย
ไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เนื่องจากไม่มีเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องห่มกันหนาวที่เพียงพอ
ในพื้นที่อากาศหนาว และมีประวัติการดื่มสุราเป็นประจ�ำ
ดังนั้นควรเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและเพียงพอ
งดการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พร้ อ มทั้ ง ดู แ ลร่ า งกาย
ให้แข็งแรง ออกก�ำลังกายและรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์
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omicron

โควิดสายพันธุ์ ใหม่
โควิด-19 สายพันธุใ์ หม่ “โอมิครอน” (Omicron) หรือ
อ่านว่า “โอไมครอน” มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.1.529
ถูกพบครั้งแรกในทวีปแอฟริกา ไวรัสตัวนี้มีการกลายพันธุ์
ของยีนมากถึง 50 ต�ำแหน่ง รวมถึงมีการกลายพันธุ์ของ
โปรตีนบนส่วนหนามของไวรัสถึง 32 ต�ำแหน่ง และยังกลายพันธุ์
ทีส่ ว่ นตัวรับ (receptor binding domain) ซึง่ ไวรัสใช้จบั ยึด
กับเซลล์ของคนเราถึง 10 ต�ำแหน่ง มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ
ท�ำให้แพร่ระบาดได้ง่าย พบผู้ป่วยในหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้สายพันธุ์
โอมิ ค รอนอยู ่ ใ นรายชื่ อ เชื้ อ กลายพั น ธุ ์ ที่ น ่ า กั ง วลต่ อ จาก
อัลฟา, เบตา, แกมมา และเดลตา
นอกเหนือจากการระบาดได้อย่างรวดเร็วแล้ว สิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์กังวล คือ ประสิทธิภาพในการกลายพันธุ์ที่สูง
ผิดปกติ ท�ำให้สามารถแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่า และอาจ
หลบหลีกต่อภูมิคุ้มกันได้ด้วย จากข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ที่
ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน พบว่าส่วนใหญ่มีอาการคล้ายกับ
ไข้หวัดใหญ่ บางคนอาจไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย เช่น
รู้สึกอ่อนเพลีย เมื่อยล้า ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อ อาจรู้สึก
ระคายเคืองคอ หรือไอเล็กน้อย ไม่พบการสูญเสียการรับรส
หรือกลิ่ น อาการป่ วยไม่ได้แสดงอาการเด่นชัดเหมื อ นกั บ
สายพันธุอ์ นื่ เช่น สายพันธุอ์ ลั ฟาทีม่ กั สูญเสียการได้กลิน่ หรือมี
ผืน่ ขึน้ ตามนิว้ เท้า ส่วนผูป้ ว่ ยสายพันธุเ์ ดลตามักมีอาการคล้าย
ไข้หวัดทัว่ ไป อาจรูส้ กึ ปวดศีรษะ เจ็บคอ มีนำ�้ มูก ดังนัน้ จึงแยก
สายพันธุโ์ อมิครอนกับสายพันธุอ์ นื่ ได้คอ่ นข้างยาก ต้องส่งตรวจ
หาเชื้อเพื่อยืนยันสายพันธุ์

โอมิครอนมีความรุนแรงแค่ไหน

ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าอาการของ
ผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 สายพันธุโ์ อมิครอนจะรุนแรงกว่าสายพันธุอ์ นื่
ที่เคยพบหรือไม่ องค์การอนามัยโลกระบุว่า อาจต้องใช้เวลา
เพื่อบ่งชี้ว่าโอมิครอนแพร่เชื้ออย่างไร และท�ำให้เกิดอาการ
เจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นหรือไม่

วัคซีนโควิด-19 กับสายพันธุ์โอมิครอน

เนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการกลายพันธุ์
หลายจุด จึงอาจลดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่
ในปัจจุบนั มีขอ้ มูลพบว่า ผูป้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่ ได้รบั วัคซีนครบแล้ว
2 เข็ ม ยั ง ติ ด เชื้ อ สายพั น ธุ ์ นี้ ไ ด้ แต่ ผู ้ ป ่ ว ยเกื อ บทั้ ง หมด
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มี อ าการน้ อ ยหรื อ ไม่ มี อ าการเลย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า วั ค ซี น
ยังสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้ นอกจากนี้ บริษทั ผลิต
วัคซีนยี่ห้อต่าง ๆ ก�ำลังพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่เพื่อรับมือกับ
เชื้อไวรัสกลายพันธุ์
แม้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถหลบหลีกภูมิต้านทาน
ได้ดี ท�ำให้ลดประสิทธิภาพของวัคซีนลงบ้าง แต่ไม่ใช่วา่ วัคซีน
จะไม่มีประสิทธิภาพ การฉีดวัคซีนยังเป็นเรื่องที่ต้องท�ำให้ได้
มากที่สุด และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ควรได้รับวัคซีน
โควิด-19 เพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิต
ถึงแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสายพันธุ์นี้ท�ำอันตราย
กับมนุษย์ได้มากน้อยแค่ไหน แต่กไ็ ม่ควรประมาท ยังต้องดูแล
ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด รักษา
ระยะห่าง รับประทานอาหาร 5 หมู่ ออกก�ำลังกาย และพักผ่อน
ให้ เ พี ย งพอ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ กั บ ร่ า งกายและ
ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน”

- แพร่ระบาดได้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมา และอาจสามารถ
แพร่กระจายผ่านทางอากาศได้
- อาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน
มีอาการไม่หนักมาก แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า
“การติดเชือ้ โอมิครอนอาการเหมือนไข้หวัด” เพราะตามข้อมูล
ของแอฟริกานั้น ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มวัยแข็งแรงมาก ถ้าเป็น
ผูส้ งู อายุ หรือป่วยมีโรคประจ�ำตัว ก็อาจมีอาการรุนแรงมากกว่า
คนอายุน้อยก็ได้
- ตรวจหาเชื้อได้ยากมากขึ้น ด้วยการผันแปรรหัส
พันธุกรรม ท�ำให้สามารถหลบหลีกการตรวจด้วยกระบวนการ
วิธีมาตรฐานที่ใช้ตรวจโควิด-19 ทั่วโลก อาจเกิดปัญหากับ
ชุ ด ตรวจ PCR บางยี่ ห ้ อ ศู นย์ รั บตรวจโควิ ด-PCR ต้ อ ง
ระมั ด ระวั ง เลื อ กใช้ ชุ ด ตรวจ PCR ที่ ผ ่ า นการทดสอบว่ า
ไม่ มี ปั ญ หาในการตรวจจั บสายพั นธุ ์ โ อมิ ครอน
ข้อมูล : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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กาชาด ตางประเทศ สุขภาพ อนามัย

ผู้สื่อข่าวอิ
เลาสเรืระ
่อง
มิวเซียมกาชาด

ผู้สื่อข่าวสงคราม
อิ
น
ฟลู
เ
อนเซอร์
เลาเรื่อง/ เที่ยวไปกับกาชาด

ได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ในพื้นที่ขัดแย้ง?

มี ค�ำกล่ า วว่ า ความจริ ง คื อ เหยื่ อ รายแรกของสงคราม นั่ น จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลว่ า ท�ำไมการรายงานข่ า วที่ แ ม่ น ย�ำ
และไม่เลือกข้างจึงมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งที่คนทั้งโลกก�ำลังให้ความสนใจ
บทบาทของผู ้ ร ายงานข่ า วในฐานะผู ้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ แ ละบั น ทึ ก ผลกระทบที่ น ่ า หวาดกลั ว ของความขั ด แย้ ง
เป็นสิง่ จ�ำเป็น แต่นนั่ ก็ท�ำให้พวกเขาตกเป็นหนึง่ ในกลุม่ บุคคลทีต่ อ้ งเสีย่ งชีวติ มากทีส่ ดุ โดยอาจได้รบั บาดเจ็บ ถูกลักพาตัว
หรืออาจต้องเสียชีวติ ในระหว่างการปฎิบตั หิ น้าที่ กฎหมายมนุษยธรรมกล่าวถึงเรือ่ งนีไ้ ว้อย่างไร และอะไรคือบทบาทหน้าที่
ของผู้สื่อข่าวในพื้นที่สงคราม
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้ความคุม้ ครอง
ผู้สื่อข่าวอย่างไร
กฎหมายมนุ ษ ยธรรมระหว่ า งประเทศ (IHL) เป็ น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการระบุสิทธิ หน้าที่ และความคุ้มครอง
ในระหว่างการขัดกันทางอาวุธหรือสงคราม บุคลากรสื่อหรือ
นักข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้มีสถานะพิเศษตามกฎหมาย แต่ได้รับ
การคุม้ ครองในฐานะพลเรือนทีไ่ ม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องทางการสูร้ บ
กฎหมาย IHL ให้ความคุ้มครอง แต่ไม่ได้รับรองในเรื่องสิทธิ
เสรีภาพของสือ่ ในการรายงานหรือเข้าถึงพืน้ ทีส่ รู้ บโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากรัฐ
ผู ้ สื่ อ ข่ า วสงครามกั บ ผู ้ สื่ อ ข่ า วอิ ส ระทั่ ว ไป ได้ รั บ
ความคุ้มครองเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ผู้สื่อข่าว คือ บุคลากรสื่อที่ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล
หรือรายงานข่าวและข้อมูลนั้นผ่านสื่อ โดยกฎหมาย IHL
แยกแยะผู้สื่อข่าวในพื้นที่สู้รบไว้ 2 ประเภท คือ ผู้สื่อข่าว
สงคราม (war correspondent) ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดย
กองก�ำลังของรัฐ และผูส้ อื่ ข่าวอิสระ โดยผูส้ อื่ ข่าวทัง้ 2 ประเภท
มีสถานะและความคุ้มครองขั้นพื้นฐานเป็นพลเรือนภายใต้
กฎหมาย IHL ตราบเท่าที่ผู้สื่อข่าวไม่ท�ำการที่เปลี่ยนสถานะ
การเป็นพลเรือน เช่น เข้าร่วมการปะทะต่อสู้ ผู้สื่อข่าวอิสระ

หรื อ ผู ้ สื่ อ ข่ า วที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยกองก� ำ ลั ง ของรั ฐ
มีสิทธิแสดงตัวตนเป็นสื่อได้ แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ
ไปมากกว่าตามทีไ่ ด้รบั ในฐานะพลเรือน ส่วนผูส้ อื่ ข่าวสงคราม
ได้รบั ความคุม้ ครองเพิม่ เติมจากสถานะทีไ่ ด้รบั การรับรองโดย
กองทัพ ท�ำให้ถ้าถูกจับจะได้รับสถานะเป็นเชลยศึก
เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ที่ ผู้ สื่ อ ข่ า วจะเป็ น ฝ่ า ยละเมิ ด IHL
เสียเอง
แม้วา่ กฎหมาย IHL ให้ความคุม้ ครองสือ่ แต่บคุ ลากรสือ่
มี ห น้ า ที่ ภ ายใต้ ก ฎหมาย IHL เช่ น กั น ยกตั ว อย่ า งเช่ น
การรักษาจรรยาบรรณในการรวบรวมข้อมูล เมื่อได้เห็นเหตุ
สั ม ภาษณ์ หรื อ บั น ทึ ก ถ่ า ยภาพเหตุ ต ่ า ง ๆ ในการปะทะ
หรือเมื่อได้เข้าพบผู้ถูกจองจ�ำหรือกักตัว บุคลากรสื่อมีหน้าที่
“เลี่ ย ง” ไม่ เ ข้ า ร่ ว มการปะทะหรื อ ต่ อ สู ้ นอกจากนี้
หากบุคลากรสื่อรวบรวมข้อมูลให้ฝ่ายที่เข้าร่วมการต่อสู้
หรืออนุญาตให้ใช้อปุ กรณ์ในการถ่ายทอด ส่งผ่านข้อมูล หรือ
ติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร บุคลากรสื่อนั้นอาจ
ถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่เข้าร่วมการปะทะต่อสู้ อีกประเด็นคือ
บุคลากรสื่อที่เห็นการกระท�ำที่เป็นอาชญากรรมสงคราม
ไม่มีพันธะหน้าที่ใด ๆ ภายใต้กฎหมาย IHL ที่จะต้องรายงาน
เรื่องการก่ออาชญากรรมดังกล่าว (ในทางจรรยาบรรณสื่อ
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อาจจะแตกต่างจากมุมมองทางกฏหมาย) แต่หากบุคลากรสื่อ
ดังกล่าวได้รับค�ำสั่งศาลให้ให้การแต่ไม่ให้ความร่วมมือหรือ
ไม่ให้ข้อมูลที่เหมาะสม อาจมีโทษเป็นการหมิ่นอ�ำนาจศาล
หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรมได้
มีความเป็นไปได้หรือไม่ทบี่ คุ ลากรสือ่ จะละเมิดกฎหมาย
IHL ค�ำตอบคือ เป็นไปได้ เช่น กรณีที่สื่อมีบทบาทยุยงปลุกปั่น
ให้เกิดความเกลียดชังกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ จนเกิดเป็นความรุนแรง
ทางชาติพันธุ์และการขัดกันทางอาวุธ ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน
รวันดา แต่วา่ ในมุมมองทางกฎหมาย การพิจารณาและการระบุ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ในประเด็ น นี้ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น และต้ อ งใช้
การพิจารณาในหลายด้าน เพือ่ ระบุวธิ กี าร แรงจูงใจ และโอกาส
ในการกระท�ำการละเมิดดังกล่าว ซึ่งต้องค�ำนึงถึงปัจจัยภาวะ
แวดล้ อ มและการเข้ าร่วมหรือร่วมปฏิบัติของบุคคลอื่ น ๆ
อีกมากมาย และมีหลายอย่างต้องพิจารณา
เกิดอะไรในเคสของรวันดา
ประเทศรวั น ดา มี ส องชาติ พั น ธุ ์ ห ลั ก ๆ คื อ Hutu
เป็นประชากรส่วนมาก และ Tutsi ซึ่งมีส่วนน้อย ในปี 1990
กองก�ำลังกบฏ Rwandan Patriotic Front (RPF) ที่มีสมาชิก
เป็นส่วนใหญ่เป็นผูล้ ภี้ ยั ชาติพนั ธุ์ Tutsi ได้รกุ เข้ามาทางตอนเหนือ
ของประเทศรวันดาจากที่ตั้งในประเทศอูกันดา ก่อให้เกิดเป็น
สงครามกลางเมืองรวันดา (Rwandan Civil War) แต่ต่อมา
การสูร้ บชะลอ ไม่มฝี า่ ยใดได้เปรียบ และประธานธิบดี จูเวนาล
ฮับ เบี ย ริ มานา แห่ ง รวันดา เจรจายุติก ารต่อสู้ในข้ อ ตกลง
อะรูชา (Arusha Accords) ในปี 1993 แต่ในวันที่ 6 เมษายน
ปี 1994 ประธานธิบดี จูเวนาล ถูกลอบสังหาร ท�ำให้ขอ้ ตกลงยุติ
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และในวันต่อมาได้เริ่มมีการท�ำร้ายและสังหารหมู่ชนชาติ
Tutsi จนเป็นที่สังเกตว่าน่าจะมีการวางแผนมานานและ
เป็นระบบ สังเกตได้จากการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสือ่ วิทยุทสี่ ร้าง
วาทะกรรมให้เกิดความเกลียดชังในประชากร Hutu เพื่อให้
ท�ำลายล้างชาติพนั ธุ์ Tutsi เช่นเปรียบเปรยว่า ชาติพนั ธุ์ Tutsi
ไม่ใช้มนุษย์ ท�ำลายได้ ไม่ผิดบาป ซึ่งสื่อเป็นองค์ประกอบ
ส� ำ คั ญ ในการรวบรวมก� ำ ลั ง คนและระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์
แก่คนหมูม่ าก ซึง่ ท�ำให้การท�ำลายล้างเผ่าพันธุแ์ พร่หลายและ
สร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้กระท�ำความผิด ท�ำให้เกิดความ
ป่าเถือ่ นและปราศจากมนุษยธรรมอย่างรุนแรงในเหตุการณ์นี้
อินฟลูเอนเซอร์ ที่ไม่ได้สงั กัดส�ำนักข่าว แต่มอี ำ� นาจ
ในการสื่อสาร ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
IHL เหมือนสื่อทั่วไปที่เป็น journalist หรือไม่
กฎหมาย IHL ได้ระบุสถานะ 2 ประเภท คือ Civilian/
Combatant พลเรือนและพลรบ ดังนั้นตามหลักกฎหมาย
อินฟลูเอนเซอร์ทไ่ี ม่ได้สงั กัดส�ำนักข่าวถือสถานะเป็นพลเรือน
เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวอิสระ อินฟลูเอนเซอร์ต้องพึงระวังถึง
การเผยแพร่เปิดเผยข้อมูลของแหล่งข่าวหรือข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบได้เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าว ซึ่งถ้า
พิสูจน์ได้ว่าผลของการกระท�ำของสื่อส่งผลต่อการเกิดการ
กระท�ำผิด ก็เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดได้ อาจด�ำเนินการได้
ทัง้ จากกระบวนการกฎหมายภายใน หรือหากเป็นกรณีรา้ ยแรง
เหมื อ นรวั น ดาอาจเป็ น เหตุ ใ ห้ น� ำ พิ จ ารณาในศาลอาญา
ระหว่างประเทศเฉพาะกิจ หรือศาลอาญาระหว่างประเทศ
ได้เช่นกัน

ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย
“Kindness during crises–ในวิกฤต มีน�้ำใจ”

กลุ ่ ม องค์ ก รกาชาด จั ด ประกวดภาพถ่ า ยครั้ ง แรกร่ ว มกั บ Thai News Pix, National Geographic Thailand
และ Thai PBS ในหัวข้อ “Kindness during crises–ในวิกฤต มีน�้ำใจ” สนองโอฐฯ ฉบับนี้ได้น�ำผลงานที่ได้รับรางวัล
แต่ ล ะประเภทมาให้ ไ ด้ ช มกั น โดยมี ก ารจั ด แสดงผลงานที่ เ ข้ า รอบในงานนิ ท รรศการภาพถ่ า ย ณ สยามพารากอน
ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2564 ด้วย

ประเภทอายุไม่เกิน 25 ปี
รางวัลชนะเลิศและรางวัลยอดนิยม
ชื่อผลงาน :
โดย
:
ค�ำบรรยาย :
		
		

มอบด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน
อนุชา เวียงค�ำ
การให้ในทุกรูปแบบไม่ได้หยุดแค่เพียงผู้รับ
แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสะพาน
ของการให้ที่ส่งต่อไปไม่รู้จบ

รางวัลชมเชยอันดับ 1
ชื่อผลงาน :
โดย
:
ค�ำบรรยาย :
		
		

แบ่งปัน
กฤติกร จิตติอร่ามกูล
คุณก็อต ชาวบ้านแฟลตคลองเตย
ตระเวนขับรถแจกอาหารและสิ่งของ
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

รางวัลชมเชยอันดับ 2
ชื่อผลงาน : ความปลอดภัยของสองชีวิต
โดย
: ศวิตา พูลเสถียร

ค�ำบรรยาย :
		
		
		
		

เจ้าหน้าที่พยาบาลมาตรวจครรภ์และดูแล		
สภาพร่างกายคนงานหญิงตั้งครรภ์ 9 เดือน 		
ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงรอเตียงการรักษา
อยู่ภายในแคมป์ ซอยวัดไผ่ตัน หลังมีคําสั่ง
ล็อกดาวน์แคมป์คนงานก่อสร้าง 30 วัน
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ประเภทอายุ 25 ปีขึ้นไป
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน : น�้ำใจไทย ไปให้ถึงฝั่ง
โดย
: ทรงพล เทศกิจ
ค�ำบรรยาย : พระสงฆ์พายเรือแจกอาหารที่จ�ำเป็น
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง
ที่ห่างไกลและไม่สามารถรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ
แต่ในที่สุด น�้ำใจก็เดินทางมาถึง

รางวัลชมเชยอันดับ 1
ชื่อผลงาน : มอบของ ให้ก�ำลังใจ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน
โดย
: อนุวัตน์ หมันเส็น
ค�ำบรรยาย : รอยยิ้มแห่งความสุข รอยยิ้มที่แสดงออกถึง
ความดีใจที่มีคนใจดีมาให้ก�ำลังใจ มาแบ่งปันน�้ำใจ ในวันที่
ครอบครัวก�ำลังล�ำบาก ข้าวปลาอาหารที่ก�ำลังจะหมด ออก
ท�ำงานไม่ได้ ท�ำให้น�้ำตาของคุณยายหลั่งออกมาด้วยความดีใจ

รางวัลชมเชยอันดับ 2
ชื่อผลงาน : เพื่อนมนุษย์
โดย
: จีรศักดิ์ ซุ่นไร้
ค�ำบรรยาย : แม้จะไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นค�ำพูดได้
การดูแลกันถึงที่สุดของเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ชิดเรามากที่สุด
คงเป็นเพียงความรู้สึกที่แสดงออกมาผ่านสายตา

รางวัลยอดนิยม
ชื่อผลงาน : ส่งพี่น้องกลับ
โดย
: สรธร โพธิ์สีดา
ค�ำบรรยาย : กองทัพบกให้การสนับสนุนเครื่องบินล�ำเลียง
ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาตัวที่ภูมิล�ำเนา
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ศรัทธาเพื่อกาชาด
บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- นางสาวพรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง
5,000,000.00 บาท
- นางลัดดา ฉัตรฉลวย
2,800,000.00 บาท
- นายจอห์น เควิน บอลด์วิน
1,200,000.00 บาท
- นายชอว์น แอนเดร์ สก็อตต์
1,100,000.00 บาท
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
- นางสาวสุภาณี ชลบุษย์
3,000,000.00 บาท
- นายสรัญ สุวรรณะ
2,000,000.00 บาท
- นางสุมล จงเจริญ
2,000,000.00 บาท
- นางสุภา อื้อกุล
1,000,000.00 บาท
- นางนันทา รักทองสุข
1,000,000.00 บาท
- นายนิล เม็ดเทียน
600,000.00 บาท
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- บริษัท สีลมอาคารและบริการ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
9,999,999.99 บาท
- นายอภิรัตน์ ชยางกูร ณ อยุธยา
1,000,000.00 บาท
- นางศุภธิดา รัตนสวัสดิ์
1,000,000.00 บาท
- นางสาวอลิสา เอื้อลีฬหะพันธ์
1,000,000.00 บาท
- นายเจิ้น ไห่ ตัน
910,000.00 บาท
- นายวิชาญ จิตร์ภักดี
780,000.00 บาท
ตั้งทุน “พระธรรมบัณฑิต (อภิพล บุญส่ง)” เก็บดอกผลเพื่อค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
784,313.99 บาท
ตั้งทุน “นางประดับ จันทามงคล และครอบครัว” เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- นางสาววรรณี จันทามงคล
200,000.00 บาท
- นายต่อถาวร และนางไพพัชร จันทามงคล
50,000.00 บาท
ตั้งทุน “คุณศิริภัทร์ บ�ำรุงชาติอุดม” เก็บดอกผลเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- นางมยุรี เนาวรัตโนภาส
50,000.00 บาท
ตั้งทุน “คุณสุนีย์ ธีราวิทยางกูร” เก็บดอกผลเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลคนไข้สามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
- นายสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์
50,000.00 บาท
ตั้งทุน “นางเสาวณีย์ และนายพรชัย เหล่าเศรษฐานันท์” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
- นายสุรพันธ์ เหล่าเศรษฐานันท์
50,000.00 บาท
สมทบทุน “30 พฤษภาฯ วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”
- บริษัท ซีพี ออลส์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
4,000,000.00 บาท
- บริษัท ปตท.น�้ำมันและการค้าปลีก จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
1,000,000.00 บาท
สนองโอฐสภากาชาดไทย 47

ตุลาคม - ธันวาคม 2564

บทบรรณาธิการ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีขาล หรือปีเสือทอง สนองโอฐฉบับส่งท้ายปีได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ย้อนอดีต เป็น
มิวเซียมกาชาดเล่าเรื่อง ซึ่งเนื้อหายังมีความเข้มข้นเช่นเดิม ฉบับนี้ยังมีข้อมูลการให้บริการใหม่ ๆ มาฝากกัน เช่น
คลิกนิกสุขภาพเพศ แบบครบวงจร ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ครอบคลุม
ทุกความต้องการทีห่ ลากหลายทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ ศูนย์ฝกึ ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง
ของโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ คลินิกสัตว์เลื้อยคลานแห่งแรกของไทย
ที่ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้น และในปีใหม่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ขอเชิญเช่าบูชา
เหรียญและรูปหล่อบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ ทั้งยังเป็นการร่วมสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยด้วย
รวมถึงเรื่องราวชีวิตใหม่ของผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีอายุยืนยาวกว่า 30 ปี
โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม
โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ ซึ่งฤดูหนาวเชื้อโรคแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี กลุ่มเสี่ยง
ไม่ควรประมาทและควรดูแลตัวเองให้มากขึ้น เนื้อหาที่ส�ำคัญอีกหนึ่งเรื่อง คือ การส่งต่อเครื่องบ�ำบัดโรคระบบ
ทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ทีผ่ ลิตโดยฝีมอื คนไทย ไปยังโรงพยาบาลทีข่ าดแคลน เพือ่ ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยโควิด-19 และ
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทีไ่ ด้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ งในกลุม่ เปราะบาง ไม่วา่ จะเกิดเหตุการณ์ใดขึน้
หากเรามีมนุษยธรรมในการอยู่ร่วมกันก็จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมโลกก้าวต่อไปได้อย่างสันติสุขค่ะ

โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภากาชาดไทย

ผู้แทนสภากาชาดนานาประเทศ
ที่เข้าร่วมประชุมสภากาชาด ในบุรพเทศ ณ กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 1922 (พ.ศ. 2465)
เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2465

