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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�านวยการสภากาชาดไทย

คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย

คณะกรรมการจัดการ

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

เลขาธิการสภากาชาดไทย เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม และผู้อํานวยการสถานเสาวภา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย      ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อํานวยการ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
และผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกลาง พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี และรักษาการผู้อํานวยการสํานักงานอาสากาชาด
นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้ นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อํานวยการสํานักงานการคลัง นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผู้อํานวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร นางขนิษฐา หงสประภาส
ผู้อํานวยการสํานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผูอํ้านวยการสํานกักฎหมาย
นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ ผู้อํานวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผูอ้าํนวยการศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์ ผูอํ้านวยการศนูย์รบับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อํานวยการสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผูอ้าํนวยการศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามยั นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผูอํ้านวยการศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานจดัการทรพัย์สนิสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล ผูอํ้านวยการสํานกังานตรวจสอบ
นางสาวสวุรรณา แสงอรณุศริ ิ รกัษาการในตาํแหน่งผูอํ้านวยการสํานกังานบรหิาร นายอนวุฒัน์ จงยนิดี
รกัษาการในตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกัโภชนาการ ระบบกายภาพ รกัษาการในตาํแหน่งผูอํ้านวยการศูนย์วิจยัโรคเอดส์
สวนจติรลดา นายประโลม ภทัรพนาวนั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค
นางบังอรศรี รักธรรม

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



พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย 

และใช้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

รายละ 2,800,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 • นางลัดดา ฉัตรฉลวย

รายละ 2,000,000.00 บาท จํานวน 3 ราย
 • นายทิวา จิรพัฒนกุล • นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ • นางสาวประยูร นฤมลนภาลัย

รายละ 1,649,999.00 บาท จํานวน 1 ราย

 • นายกาญจน์ ทองใหญ่

รายละ 1,100,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 • นายเมธี ธาราศักดิ์  

รายละ 1,000,000.00 บาท จํานวน 10 ราย
 •  นายศิริชัย ฉันทชัยวัฒน์ •  นายวิษณุ โอทนาวาทกิจ •  นายวรากร โรจน์จรัสไพศาล

 •  Mr.WENG SHIHUAN •  นายธีร์ จารุศร •  พระภิกษุเจริญ สุภวุฑฒิโก

 •  นางสาวสุนีย์ สัตตัญญู •  นายสมศักดิ์ กีรติกรวศิน •  นางนงเยาว์ เปี่ยมพงศ์สุข

 •  นายตง จาง

รายละ 800,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 • นางอาภรณ์ เพียรการ

รายละ 700,000.00 บาท จํานวน 1 ราย
 • นายไพบูลย์ กุลธีระธวัช

รายละ 600,000.00 บาท จํานวน 2 ราย
 • นายเริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย • นายวิรัช ชื่นมีเชาว์

รายละ 500,000.00 บาท จํานวน 6 ราย
 •  นางอรุณี วัชรานานันท์ • นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล • นายขจร เจียรวนนท์

 • รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์ • นายบรรณรงค์ พิชญากร • นายชวน-นางสุพิศ ฉันทาธิคุณ
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  สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพการประชมุทางไกลผูน้าํกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดง ภมูภิาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ คร้ังที่ 18 เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
เปิดการประชุมในครั้งน้ี มีผู้ร่วมประชุม 110 คน นําโดยประธานและเลขาธิการของกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ สภากาชาดไทย สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน ดารุสซาลาม
กาชาดกัมพูชา สภากาชาดอินโดนีเซีย องค์การกาแดงลาว สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย สภากาชาดเมียนมา
กาชาดฟิลิปปินส์ กาชาดสิงคโปร์ กาชาดติมอร์-เลสเต และสภากาชาดเวียดนาม รวมทั้งผู้บริหารของคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ส�านักเลขาธิการอาเซียน และ
ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติ ได้เข้าร่วมหารือในวาระต่าง ๆ  
 ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ ที่น่าสนใจ อาทิ การเผชิญความท้าทายโรคระบาดโควิด–19 การตอบโต้
และการฟื้นตัวภายหลังโรคระบาด ความก้าวหน้าจากผลการประชุมผู้น�ากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้ คร้ังที ่17 ความก้าวหน้าในการปฏบิตัติามค�ามัน่ของขบวนการกาชาด ค�ามัน่ระดบัภมูภิาค และค�ามัน่
ระดับโลก การท�างานของเครือข่ายในสาขาต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ประชุมตามธรรมนูญกาชาดระหว่างประเทศและการเลือกตั้งของขบวนการกาชาด ความร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน
อาเซียนเพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติและส�านักเลขาธิการอาเซียน และการบรรยาย
พิเศษเรื่อง การพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหาร
โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
สภากาชาดไทยได้ส่งมอบการเป็นเจ้าภาพในการประชุม ครั้งที่ 19 ในปี 2565 ให้แก่ สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน
ดารุสซาลาม

ประชุมผู้น�ำกำชำดและ

เสี้ยววงเดือนแดง
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ครั้งที่ 18
กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย
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เปิดตัวแพลตฟอร์มงำนกำชำดในรูปแบบ
The Musical Show ครั้งแรก

 สภากาชาดไทย เปิดตวัแพลตฟอร์มงานกาชาดประจําปี 2564 ในรปูแบบ The Musical Show “Red Cross Fun(D) 
Fair x Sharing Show” ขึน้เป็นครัง้แรก เมือ่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 โดยร้อยเรยีงเร่ืองราวกจิกรรมในงานกาชาดออนไลน์
ให้เข้าถึงง่ายขึ้น ด้วยการแต่งเป็นบทเพลง มีเนื้อร้องและท�านอง เติมบทพูด ใส่สีสันต่าง ๆ ให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศและ      
เห็นภาพจนิตนาการเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ สร้างการมส่ีวนร่วมด้วยการเชญิคณะกรรมการทุกแผนก ส่ือมวลชน ผู้มส่ีวนเก่ียวข้อง 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานเปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาดผ่านระบบ ZOOM Meeting เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด-19 อย่างเคร่งครดั การจดังานกาชาดประจ�าปี 2564 ได้จดัขึน้ภายใต้แนวคดิ “ประสบการณ์สนกุ
สร้างสขุทุกมติ ิ#Fun(D) Fair x Sharing” วันที ่14–27 ธนัวาคม 2564 รวม 14 วนั 24 ชัว่โมง ผ่านช่องทาง www.งานกาชาด.com 
และ www.redcrossfair.com
 งานกาชาด มหกรรมรื่นเริงการกุศลที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเกือบศตวรรษ มีการปรับเปลี่ยนพัฒนากิจกรรมและ
รปูแบบตามยคุสมยัแบบไม่หยดุนิง่ เพือ่จดักิจกรรมสร้างการมส่ีวนร่วมและระดมทนุสนบัสนนุการช่วยเหลอืของสภากาชาดไทย
ในทุกมิติ
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พึ่งพำเพื่อแบ่งปัน

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา จัดประชุมวิชาการ MIS.S.Transgender 
เ พ่ือพัฒนาความรู ้ด ้านการวิจัยและการดูแลรักษา
ผู ้รับบริการกลุ ่ม Transgender พร ้อมทั้งแนะนํา
ต้นแบบคลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย แบบครบวงจร เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 
2564 ยกระดับการดูแลสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ รวมทั้ง
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศให้สามารถเข้าถึงการบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างครบวงจร ภายใต้การดูแลจาก
ทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญสหสาขา ทั้งสูติ-นรีแพทย์ อายุรแพทย์ 
ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรรมทั่วไป กุมารแพทย์ และ
จิตแพทย์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู ้ส�าหรับแพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ และเป็นศนูย์รวมด้านวจิยัในหลายแขนง
เพื่อหาค�าตอบส�าหรับค�าถามที่ยังมีอีกมากมายทางด้าน 
LGBTQ

 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและวัฒนธรรม และมีการ
ยอมรับในเพศสภาพที่บุคคลนั้น
พึงจะเป็นมากยิ่งขึ้น ท�าให้มีเพศท่ี
หลากหลาย รวมเรยีกด้วยค�าย่อว่า LGBTQ
ซึ่งการดูแลกลุ ่มบุคคลเหล่าน้ียังมี
ข้อจ�ากัด ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
จึ ง ได ้ จั ดตั้ งคลินิ กสุ ขภาพเพศ
(Gender Health Clinic) ขึ้น
เพื่อให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ ผู้ท่ีมี

คลินิกสุขภำพเพศ เพื่อบุคคลข้ำมเพศแบบครบวงจร

ปัญหาทางเพศทุกรปูแบบ โดยเปิดให้บรกิารครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 
5 มีนาคม 2561 และจากสถิติของผู้เข้ารับบริการในช่วง
ระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้มารับบริการจ�านวน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 การบริการของคลินิกสุขภาพเพศ ครอบคลุมทุก
ความต้องการที่หลากหลายของผู้เข้ารับบริการทุกเพศและ
ทกุวยัอย่างแท้จริง นบัต้ังแต่คลินิกศลัยกรรมเพือ่การข้ามเพศ 
คลินิกสุขภาพวัยรุ ่น คลินิกคนข้ามเพศ พร้อมบริการ
ตรวจประเมินโดยจิตแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญแก่ผู ้รับบริการที่
ต้องการใช้ฮอร์โมนผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ผู้ที่มีปัญหาทางเพศ
หรือปัญหาสุขภาพจิต เป็นการให้โอกาสทางสังคมแก่กลุ่ม
บุคคลข้ามเพศและผู ้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพิ่ม
ทางเลือกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
และเท่าเทยีม สามารถตดิต่อเข้ารบับรกิารคลนิกิสขุภาพเพศ 
ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร ภปร
ชั้น 7 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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 สวนง ูสถานเสาวภา ชวนน้องงเูเละผองเพือ่นมาหาหมอ
ที่คลินิกสัตว ์ เลื้อยคลานเเห ่งเเรกของประเทศไทย
ณ ตึก 99 ปี สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
 คลินิกสัตว์เล้ือยคลาน สวนงู สถานเสาวภา ได้เปิด
ให้บริการตั้งเเต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยให้
บริการตรวจรักษาสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้น วันจันทร์-ศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30-15.00 น.
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ
สวนง ูwww.facebook.com/snakefarmQSMITRC

คลินิกสัตว์เลื้อยคลำน
แห่งแรกของไทย
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 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
ได้จัดสร้างสิ่งมงคลสักการะเหรียญและรูปหล่อ 
“บรมครูแพทย ์ชีวกโกมารภัจจ ์”  โดยการ
อปุถมัภ์จากวดับวรนเิวศวหิาร เพือ่ให้ผูม้จีติศรัทธา
ได ้บูชาเสริมมงคลชีวิตและเป ็นที่ยึดเหน่ียว
จิตใจ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุน
ในการก่อสร้าง “อาคารภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ 
เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” 
2 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 
จังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขยายงาน
บริการโลหิตในส่วนภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลาง
การให้บรกิารโลหติแบบครบวงจร มโีลหติเพยีงพอ
ต่อความต้องการเพื่อน�าไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ

 ขอเชิญผู้มจีติศรทัธาเช่าบชูาเหรียญและรูปหล่อ “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” ได้ท่ี ฝ่ายการเงนิ 
ช้ัน 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร. 0 2263 9600
ต่อ 1852 ในวันและเวลาราชการ ส�าหรับในส่วนภูมิภาคสามารถเช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อเนื้อทองแดง 
ได้ท่ีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

ขอเชิญเช่าบูชา “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์”
สนบัสนนุการก่อสร้างอาคารภาคบรกิารโลหติแห่งชาต ิเฉลมิพระกยีรติฯ



กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด

นครรำชสมีำ 
นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั มอบข้าวกล่อง
ให้แก่ผูป้ระสบอทุกภยั จ�านวน 500 กล่อง ในเขตชมุชนหลงัโรงพยาบาล
เซนต์เมรี่ และชุมชนวัดท่าตะโก อ�าเภอเมืองนครราชสีมา

เชยีงใหม่  
นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายขจร จันทร์หอม ผู ้ประสบอัคคีภัย
ณ บ้านเลขท่ี 59/1 หมู่ที่ 3 ต�าบลสันก�าแพง อ�าเภอสันก�าแพง

สพุรรณบรุี
นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
พร ้อมด ้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล ่ากาชาดจังหวัด
มอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค ให้ผูส้งูอาย ุผูป่้วย ผูด้้อยโอกาส และผูพ้กิาร 
จ�านวน 10 ราย ในเขตพืน้ทีต่�าบลสองพ่ีน้อง อ�าเภอสองพ่ีน้อง

กำญจนบรุี
นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั มอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค 
และเงินช่วยเหลอืผูส้งูอาย ุผูด้้อยโอกาส ผูป่้วย และผูพ้กิาร จ�านวน 7 ราย 
ในเขตพื้นที่ต�าบลบ้านใต้ และต�าบลท่ามะขาม อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี

นครปฐม
นางวราภรณ์ เจรญิศิรโิชต ิ นายกเหล่ากาชาดจังหวดันครปฐม พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 
ต�าบลล�าพญา อ�าเภอบางเลน

อดุรธำนี
นายสยาม ศิริมงคล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดั มอบเคร่ืองอปุโภค บรโิภค 
และทีน่อนลมให้แก่ผูป่้วยตดิเตยีง ณ บ้านเลขที ่34 หมูท่ี่ 5 ต�าบลบ้านจัน่ 
อ�าเภอเมอืงอุดรธานี 
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บรุรัีมย์
นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอกระสัง พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั ในเขตพืน้ทีต่�าบลบ้านปรอื และต�าบลสงูเนนิ 
เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น

ล�ำพนู
คณะกรรมการและสมาชกิและกิง่กาชาดอ�าเภอลี ้ลงพืน้ทีเ่ยีย่มให้ก�าลงัใจ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 7 ราย ในเขตเทศบาล
ต�าบลวังดิน พร้อมมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค และเงนิช่วยเหลอืเพ่ือบรรเทา
ความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น

สงขลำ
นางญาณิน สุริยะวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอสะเดา พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิง่กาชาดอ�าเภอ มอบถงุยงัชพีและเงินช่วยเหลอื 
นายธนกร แป้นจลุศร ีผูป่้วยตดิเตยีง ณ บ้านเลขที ่208/6 ถนนกาญจนวณิชย์

สรุำษฎร์ธำนี
คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอเกาะสมยุ ออกหน่วยโครงการ
เกาะสมยุ ปันน�า้ใจ แจกถุงยงัชพี เครือ่งอปุโภค บริโภค หน้ากากอนามยั 
และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่กลุม่เปราะบางทีไ่ด้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 
ในเขตพืน้ทีห่มู่ที ่3 และ 4 ต�าบลหน้าเมอืง

กิจกรรมกิ่งกาชาดอ�าเภอ

อทุยัธำนี 
คณะกรรมการและสมาชิกเหล ่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  มอบ
เครือ่งอปุโภค บรโิภค ให้แก่นางสาวจรีวรรณ จนัทร์คนธ์ ผูป้ระสบอัคคภียั 
ณ บ้านเลขท่ี 297 ต�าบลอุทัยใหม่ อ�าเภอเมืองอุทัยธานี

มกุดำหำร
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพ 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางฮวน ค�ามุงคุณ ผู้พิการ    
ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ต�าบลชะโนดน้อย อ�าเภอดงหลวง
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มนุษยธรรมในกำรอยู่ร่วมกัน...

THE ART OF HUMANITY
 กลุ ่มองค์กรกาชาด ร่วมกับศูนย์พัฒนาการสื่อสาร
ด้านภัยพิบัติ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ThaiPBS) จัดงานเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ 
“ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม : ข้อท้าทายและก้าวต่อไปของ
งานด้านมนุษยธรรม” เม่ือวนัที ่17 ตลุาคม 2564 เพือ่แบ่งปัน
เรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้สร้างงานศิลป์ พร้อมสอดแทรก
แนวคิดด้านมนุษยธรรมไปกับงานศิลปะแขนงต่าง ๆ  โดยมี
การเสวนา เรือ่ง ศลิปะบอกอะไรกบัเรา ? และประสบการณ์
ภาคสนาม ข้อท้าทายและก้าวต่อไปของงานด้านมนษุยธรรม 
เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ภาคสนามจากผู ้ท�างานด้าน
มนุษยธรรมให้บคุคลทัว่ไปได้รบัทราบ และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เกิดความสนใจในการท�างานด้านมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น 
 โอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย 
ได้กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “มนุษยธรรมในการอยู่ร่วมกัน” 
ในการเปิดงานเสวนาครั้งนี้ด้วย โดยมีใจความดังนี้ 
 ค�าว่า “มนุษยธรรม” หมายถึง ธรรมของคน ธรรมที่
พงึมีต่อกนั ไม่ว่าจะเป็นมนษุย์กบัมนษุย์ มนษุย์กบัสิง่แวดล้อม 
ความคิดและความรู้สึก เรื่อง “มนุษยธรรม” ต้องเร่ิมจาก
ตนเอง สู่ครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก “มนุษยธรรม” 
เป็นจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ท่ีดี ท่ีจะน�าไปสู ่การกระท�า
ที่จะช่วยปรับปรุง พัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สุขของ
มวลมนุษยชาติ 
 ท่ามกลางความยากลําบากทั้งจากสถานการณ์
ความขดัแย้ง สงคราม ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและโรคระบาดใหญ่
ต่าง ๆ ทําให้ผู้คนกว่า 60 ล้านคนทั่วโลก ต้องหนีออกจาก
ประเทศตนเอง มชีวีติอยู่ด้วยความยากลําบาก และต้องการ
ความช่วยเหลือจากทกุฝ่าย สิง่ทีย่งัคงสร้างความหวงัให้แก่
มวลมนษุยชาต ิคอื การช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมในอยู่ร่วมกัน
ของสังคมโลก 
 สภากาชาดไทยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 128 ปี 
ในการให้ความช่วยเหลอืด้านมนษุยธรรมทัง้ในระดบัประเทศ
และระหว่างประเทศ นับแต่ “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” การ
สู้รบระหว่างฝรั่งเศสและสยาม จนถึงปัจจุบัน เช่น ในปี 

พ.ศ.2522 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง สภานายกิาสภากาชาดไทย ทรงมี
พระราชเสาวนย์ีให้จดัตัง้ศนูย์ช่วยเหลือทางมนษุยธรรมแก่
ผูห้นีภยัจากการสูร้บในประเทศเพือ่นบ้าน จ�านวนมากกว่า 
1 แสนคน ณ บ้านเขาล้าน ต�าบลไม้รูด อ�าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด รวมถึงศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เขาอีด่าง อ�าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ให้บริการด้านการแพทย์
การสาธารณสขุ การฝึกสอนและฟ้ืนฟูอาชพี ส่งผลให้ผูห้นภียั
มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน ปัจจุบันศูนย์ฯ
ท่ีบ้านเขาล้าน ได้เปล่ียนชือ่เป็นศนูย์ราชการณุย์สภากาชาดไทย 
เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเป็นการร�าลึกในการปฏิบัติการ
ด้านมนุษยธรรมที่ส�าคัญยิ่งของสภากาชาดไทยในครั้งนั้น 

นายเตช บุนนาค
เลขาธิการสภากาชาดไทย

กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ทัว่โลก
รวมถึงประเทศไทยใน 2 ปีที่ผ่านมา สภากาชาดไทยได้
สนบัสนุนการโต้ตอบการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควดิ–19 
ในระดบัประเทศและระหว่างประเทศ ทัง้ในรปูแบบของเงิน 
เครือ่งมอื และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกบัรฐับาลในการ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 และการจัดหา
วคัซนีทางเลอืกให้แก่ประชาชนทัว่ไป กลุม่เปราะบางต่าง ๆ  
แรงงานต่างด้าว กลุ่มคนไร้สัญชาต ิกลุ่มคนทีต่ดิขดัระเบยีบ
และกฎหมาย โดยไม่คิดมูลค่า รวมถึงการดูแลผูป่วยที่กักตัว
ทีบ้่าน บรกิารการแพทย์ทางไกล (telemedicine) และการแจก
จ่ายชุดธารน�้าใจ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละเหตุการณ์มีรายละเอียด
ความต้องการความช่วยเหลอืด้านมนุษยธรรมท่ีแตกต่างกนัไป
 ปัจจุบนั ประชาคมโลกต่างให้ความส�าคญักบัการให้การ
สนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซ่ึงกัน
และกนั ด้วยตระหนกัดว่ีาไม่มีใครหรือประเทศใด ๆ ในโลกนี้ 
สามารถอยูไ่ด้ด้วยตนเองเพียงล�าพงั แต่การอยูร่่วมกนัของคน 
ในทุกสังคมอย่างสันติสุข เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การกระท�า
ต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาดี ด้วยจิตใจที่เป็นกุศลแห่งความ

เมตตาการุณย์ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูลท้ังกับมนุษย์
ด้วยกนัเอง รวมถงึส่ิงแวดล้อม เป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้โลกนีน่้าอยูข่ึน้ 
การสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนษุย์ สอดคล้องกบัความจ�าเป็น ด้วยความเป็นธรรม
และเท่าเทียม มีประสิทธิผลและทันต่อเวลา ไม่เลือกฝ่าย 
ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุผลความแตกต่างทางเช้ือชาติ    
ศาสนา เพศ วยั สัญชาติ และ/หรือความคดิเหน็ทางการเมอืง 
แต่เป็นไปด้วยเจตนารมย์แห่งมนุษยธรรม 

 กิจกรรมในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างศูนย์พัฒนาการส่ือสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส กับ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประทศ 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสภากาชาดไทย 
เพ่ือเชญิชวนให้ประชาชนชาวไทยทกุคนได้ร่วมท�าความเข้าใจ 
และให้ความส�าคัญกับค�าว่า “มนุษยธรรม” ให้มากขึ้น เป็น
กจิกรรมคูข่นานกบัการรณรงค์ลดความเส่ียงจากภยัพบัิติระดบั
ภูมิภาค และระดับสากล เปิดโอกาสให้ผู ้มีประสบการณ์      
ภาคสนามได้มาสนทนาแลกเปลีย่นมมุมอง สะท้อนถงึข้อท้าทาย
และก้าวต่อไปของงานด้านมนุษยธรรม ซึ่งการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ เป็นหนึ่งในการช่วยเหลือและสนับสนุนในมิติ
ของการพัฒนา
 กิจกรรมในวันน้ีเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยขับเคลื่อนให้
สังคมโลกได้ก้าวต่อไปอย่างสันติสุข เป็นโลกทีน่่าอยูส่�าหรบัทกุคน 
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง “มนษุยธรรมในการอยูร่่วมกัน” 
เป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องร่วมกันสร้างให้บังเกิดขึ้นในใจของพวกเรา
ทุกคน  

THE ART OF HUMANITY
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 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการ
สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย น�านายหยาง ซิน อัครราชทูต
ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จ�านวน 100,000 โดส เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
เพือ่ให้สภากาชาดไทยน�าไปฉดีให้แก่ประชาชนเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 สภากาชาดไทยจึงได้ด�าเนินการจัดสรร
วคัซนีโควดิ-19 ซโินฟาร์ม อย่างเร่งด่วน โดยร่วมกบัภาคเีครือข่ายในการให้บรกิารฉีดวคัซีนแก่ประชาชนตามกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ 
กลุ่มเปราะบาง กลุ่มครูต�ารวจตระเวนชายแดน (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  

สภำกำชำดไทย
ให้บริกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก
แก่กลุ่มเปรำะบำงและประชำกรข้ำมชำติ

 นายเตช บุนนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย กล่าวว่า 
วคัซนีทีน่าํมาฉดีให้ประชากรข้ามชาต ิเป็นวคัซนีซโินฟาร์ม
ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน โดยได้จัดสรร
ส่วนหน่ึงนํามาฉีดให้แก่ประชากรข้ามชาติท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน โดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งรวมถึงผู ้ ล้ี ภัยจากอัฟกานิสถาน
รวมอยู่ด้วย
 การฉดีวคัซนีให้แก่ประชากรข้ามชาตใินพืน้ทีก่รงุเทพฯ 
และสมุทรปราการ มีเป้าหมาย 5,000 คน โดยเปิดให้บริการ 
4 จุด ได้แก่ ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย สถานกีาชาดที ่2 กรงุเทพฯ สถานกีาชาดที ่11 
วเิศษนิยม กรงุเทพฯ และสถานกีาชาดท่ี 5 สวางคนวิาส จงัหวดั
สมุทรปราการ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่าย

องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในการลงทะเบียน
ประชากรข้ามชาตทิีย่งัไม่เคยได้รับการฉดีวัคซนีมาก่อน รวมท้ัง
ได ้รับความร ่วมมือจากอาสาสมัครทั้งแพทย์ พยาบาล
ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
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 สภากาชาดไทยได้ขยายความร่วมมอืกบัภาคเีครือข่าย 
ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก 
แก่ผูห้นภียัการสู้รบและกลุ่มชาตพัินธุท์ียั่งไม่เคยได้รบัวคัซีน
มาก่อน เพือ่ช่วยลดความรนุแรงของการเจ็บป่วยและเสยีชวีติ 
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราว 
ผูห้นภียัการสูร้บบ้านถ�า้หิน อ�าเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบุร ีโดยมี
นายอภิชาติ ชินวรรโณ ผู ้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ เป็นประธานพธิเีปิด มผีูม้ารบับริการจ�านวน
ท้ังสิ้น 1,295 คน และให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มท่ี 2     
ในเดือนพฤศจิกายน 2564 
 การปฏิบัติงานครั้งนี้มีการน�าระบบบริการฉีดวัคซีน
ที่มีการบันทึกข้อมูลของผู้ฉีดวัคซีนด้วยระบบเทคโนโลยีแบบ 
Face Verification และ Iris recognition ที่ได้รับการพัฒนา
โดย NECTEC และ iRespond พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
หมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข (Moph IC) เพื่อ
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้แก่ผู ้ที่ ไม ่มีสัญชาติไทยและไม่มี
หลกัฐานทางทะเบยีนราษฎร์ ซ่ึงใช้วธิกี�าหนดรหสัประจ�าตวับคุคล
ด้วยการขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 1 ตัว ตามด้วยหมายเลข 13 หลัก
เป็นการช่ัวคราว ในโอกาสต่อไปเมื่อสภากาชาดไทยสามารถ
จดัหาวคัซนีหรือได้รบับรจิาควคัซนีจากองค์กรต่าง ๆ  ได้มากข้ึน 
ก็จะขยายการฉีดวัคซีนไปยังประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป
  

 นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
และผู ้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
สภากาชาดไทย กล่าวถึงความร่วมมือในการปฏิบัติงานครั้งนี้
ว่า การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก เป็นการ
ดําเนินงานตามหลักมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือบรรเทา
ความทุกข์ยากแก่เพื่อนมนุษย์ที่เดือดร้อนและไร้โอกาส
ให้ได้รบัความช่วยเหลืออย่างเท่าเทยีมกนั ซึง่การได้รับวคัซนี
โควิด-19 ครอบคลุมทุกคนอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดความ
รุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้อย่างมาก รวมท้ัง
เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิงที่ทุกภาคส่วนต้องระดมความร่วมมือกันให้คนที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งคนไทย ประชากรข้ามชาติ หรือ
กลุ ่มชนชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู ่ในประเทศไทย
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะเจ็บป่วยรนุแรง
หรือเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19 และมีความยากลําบาก
ในการเข้าถึงบริการ 

 การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม 
สภากาชาดไทยได้มอบหมายส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ น�าไปฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบางทั้งคนไทย
และประชากรข้ามชาติ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ 
ศาสนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดความ
รุนแรงในการเจ็บป่วยและเสียชวีติ ซ่ึงเป็นความร่วมมอืระหว่าง
สภากาชาดไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้าน
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ด�าเนินการต้ังแต่เดือนกันยายน 
2564 เป็นต้นมา การให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 เชงิรกุ 
ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบ
ในครัง้นีจ้ะเป็นการจดุประกายความร่วมมอืในการท�างานด้าน
มนุษยธรรมระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภายใน
ประเทศ และองค ์กรระหว ่างประเทศต่อไปในอนาคต
ดงัพระราชดาํรสัของสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผู้อาํนวยการ
สภากาชาดไทย ซึง่พระราชทานไว้ว่า “งานของสภากาชาดนัน้
นอกจากจะเป ็นการช ่วยเหลือผู ้ที่ สมควรจะได ้ รับ
การสงเคราะห์ ซึ่งเป็นคนในประเทศแล้ว มันเกี่ยวกับ
การสงเคราะห์บคุคลทีกํ่าลงัตกทกุข์ได้ยากทัว่ ๆ  ไป เป็นงานที่
กระทาํเพือ่มนษุยธรรมอย่างแท้จรงิ ดงันัน้จงึเป็นหน้าทีข่อง
มนษุย์ทกุ ๆ  คน ทีจ่ะทํางานช่วยเหลอืเพือ่นร่วมโลกด้วยกนั”
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บรรเทำทุกข์
ผู้เดือดร้อน
จำกอุทกภัย

 สถานการณ์อทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศท่ีเพิง่ผ่านมานัน้ 
หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากมวลน�้ามหาศาลที่ไหลถล่ม
เข้าท่วมบ้านเรือนกว่าหลายร้อยหลังคาเรือน รวมถึงพื้นที่
ทางการเกษตรเสียหายจากพายุท่ีพัดโหมกระหน�่า ระดับน�้า
ที่ยังคงท่วมสูงอย่างต่อเน่ืองบวกกับปริมาณน�้าฝนที่ตกสะสม 
ท�าให้เกิดน�้าท่วมฉับพลันและน�้าป่าไหลหลาก การเดินทาง
สัญจรเป็นไปด้วยความยากล�าบาก 
 ส�านักงานบรรเทาทุกข ์และประชานามัยพิทักษ ์ 
สภากาชาดไทย มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อย่างครบวงจร ได้ด�าเนินการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยอย่าง
เตม็ก�าลงัความสามารถ โดยปฏบัิตงิานร่วมกบัเหล่ากาชาดจังหวดั
เพือ่รบัฟังสถานการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอทุกภยั 
พร้อมสนับสนุนชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย เครื่องอุปโภค 
บรโิภค ตลอดจนยาและเวชภณัฑ์ต่าง ๆ  เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน
เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย

 พลโท นายแพทย์อํานาจ บาลี ผู้อ�านวยการส�านักงาน
บรรทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึง
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่า “การทํางานของ
สภากาชาดไทยในช่วงอทุกภยั ได้ดําเนนิการในพืน้ทีเ่อง โดยมี
สถานีกาชาด สังกัดสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดที่ช่วยดูแลเบื้องต้นร่วมกับ
ท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบรหิารส่วนตาํบล กาํนนั ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นในหลายจังหวัดท่ีประสบอทุกภยั 
สภากาชาดไทยจัดส่งชุดธารน้ําใจเข้าไปให้การช่วยเหลือ
เป็นอันดับแรก มีการส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพ่ือไปประเมิน
สถานการณ์ ส่งโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับไปสํารวจพ้ืนท่ี

พลโท นายแพทย์อํานาจ บาลี
ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรทาทุกข์

และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
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ที่ได้รับผลกระทบและส่งผลกลับมารายงานที่สภากาชาดไทย
ส่วนกลาง และยังมีรถสื่อสารสภากาชาดไทยที่ใช้รายงาน
เหตุการณ์ว ่ามีผู ้ เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ
อย่างไรบ้าง ในพืน้ท่ีทีน้ํ่าท่วมสงูมเีรอืท้องแบนของสภากาชาดไทย
ช่วยอาํนวยความสะดวกในการสญัจร ตลอดจนนาํรถผลตินํา้ดืม่
เพื่อไปแจกจ่ายนํ้าดื่มสะอาดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
ซึง่สาํนกังานบรหิารกจิการเหล่ากาชาดกเ็ป็นอีกหนึง่หน่วยงาน
ทีไ่ด้ดาํเนนิการร่วมกบัสํานกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยั
พิทักษ์ สําหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยังสามารถร้องขอ
ความต้องการผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัย ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
ที่สภากาชาดไทยจัดทําขึ้นร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ได้อีกด้วย”
 การปฏบิตังิานช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัของสภากาชาดไทย 
ต้องอาศยัทัง้ศกัยภาพของบคุลากรและทรพัยากรในหน่วยงาน
ของสภากาชาดไทยทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค การลงพืน้ที่
ท�าให้เข้าใจถงึปัญหาทีแ่ท้จรงิ เพือ่ทีจ่ะน�ามาซึง่ความช่วยเหลอื
ได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังเป็นก�าลังใจที่ดีให้แก่ผู้ที่ก�าลังเผชิญ  
กับปัญหาหรือภาวะวิกฤตขณะนั้น สภากาชาดไทยพร้อม
ให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 ภัยพิบัติทางธรรมชาติท�าให้มีผู ้ ท่ีได้รับผลกระทบ
จ�านวนมาก สภากาชาดไทยตระหนกัถงึแนวทางในการช่วยเหลอื
และแก้ไขปัญหา นอกจากการการบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัในขณะ
เกิดภัย สภากาชาดไทยยังให้ความส�าคัญในการเตรียมพร้อม
องค์กรและชุมชนเสี่ยงเพื่อพร้อมรับกับภัยพิบัติ มีแผนจัดการ
ภัยพิบัติ การระดมอาสาสมัคร จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นในการให้ความช่วยเหลือ และการ 
บูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย
ที่คว้ำกำรรับรองระดับนำนำชำติ

ศูนย์

CHAMPS จุฬำฯ

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

จัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทำงกำรแพทย์ 

แห ่ งจุฬำลงกรณ ์  หรือศูนย ์  CHAMPS 

(Chulalongkorn Healthcare Advanced 

Multi-Profession Simulation Center) โดยมีการ

เปิดตวัเมือ่วนัท่ี 3 กันยายน 2563 เพือ่พฒันาและ

ฝึกฝนทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ให้มี

ความพร้อม เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษา

และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 เน่ืองในโอกาสที่ศูนย์ CHAMPS ได้รับ Official         
Accreditation (Provisional) จาก SSH—Society for 
Simulation in Healthcare สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการ
รบัรองในระดับนานาชาติว่า การด�าเนนิงานและการให้บรกิาร
ของศนูย์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากล มาตรฐานเดยีวกนั
กับศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงด้านสุขภาพในโรงเรียนแพทย์
ช้ันน�าของโลกและทวีปเอเชีย เช่น ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริง
ด้านสขุภาพในโรงเรยีนแพทย์ มหาวทิยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวทิยาลยั 
จอนส์ฮอปกินส์ มหาวิทยาลัยเยล มหาวิทยาลัยดุ๊กร่วมกับ   
มหาวทิยาลยัเเห่งชาตสิงิคโปร์ (Duke-NUS) และมหาวทิยาลัย
การแพทย์ไทเป (TMU) ศนูย์ CHAMPS นบัเป็นศนูย์ฝึกทักษะ
เสมือนจริงด้านสุขภาพของ “โรงเรียนแพทย์แห่งแรก
ของไทย” ทีไ่ด้รบัการรับรองนี ้โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่27 ตลุาคม 
2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

 ศูนย์ CHAMPS แบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ฝึก
ทักษะการแพทย์เสมือนจริง และศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะ
เสมือนจริง ส�าหรับฝึกทักษะการแพทย์ให้แก่นิสิตแพทย์และ
แพทย์ประจ�าบ้าน ซ่ึงเปิดให้ฝึกทักษะพ้ืนฐานท่ัวไป เช่น การฝึก
แทงเข็มน�้าเกลือ การฝึกกู ้ชีพ ไปจนถึงการท�าหัตถการ
ที่ซับซ้อนในการผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง การผ่าตัดโรคตา
โรคหัวใจ หรือสมอง สามารถฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ�าลองได้หลาย
ครั้งจนมีทักษะเชี่ยวชาญ รวมถึงมีการน�าเทคโนโลยีอย่าง 
Virtual Reality หรือ VR มาช่วยเพิ่มความเสมือนจริงในการ
ฝึกฝนทักษะเพื่อให้ก้าวทันต่อการศึกษาในยุคอนาคตอีกด้วย 
ผูเ้ข้าอบรมยงัได้ฝึกฝนทกัษะการสือ่สาร การสนทนากับผูป่้วย 
รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีแผนที่จะเพิ่มการให้บริการฝึกทักษะและหัตถการชั้นสูง
เฉพาะทาง
 ศูนย ์ฝ ึกทักษะการแพทย ์ เสมือนจริง  ตั้ งอยู ่ที่
ชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใช้ส�าหรบัฝึกทกัษะการแพทย์ให้แก่
นิสิตแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้าน เพ่ือเตรียมพร้อมในการ
เป็นแพทย์ทีม่คีณุภาพ ส่งเสรมิให้นสิติมศีกัยภาพในการพฒันา
ด้านร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา และบคุลกิภาพ พร้อมทัง้พฒันา
กระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเอง จดุเด่น ได้แก่ สามารถรวบรวม
บุคลากรที่มีความช�านาญในแต่ละด้านมาท�างานร่วมกัน
มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ท�าให้ทรัพยากรที่มีจ�ากัด
สามารถตอบสนองความต ้องการอันหลากหลาย เช ่น
เป็นสถานที่ฝึกการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์และแพทย์
ทุกระดับ ในช่วงวิกฤตสามารถใช้เป็นท่ีฝึกการท�างานกับ
ผู้ป่วยโควิด-19 ได้
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 ศูนย ์ฝ ึกกู ้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง ตั้ งอยู ่ที่
ชั้น 16 อาคาร ส.ธ. อยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศนูย์ฝึกทักษะการแพทย์ โดย
การจ�าลองสถานการณ์เสมือนจรงิ ซึง่เป็นแนวทางการฝึกอบรม
ที่ ใช ้ เป ็นมาตรฐานในสถาบันแพทย์ชั้นน�าทั่วโลก เป ็น
การเรยีนการสอนทีเ่ชือ่มต่อการเรยีนทฤษฎกีบัการปฏบัิตงิาน
ในผู้ป่วย โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีไม่เคยประสบมาก่อน
การเรยีนการสอนแบบเสมือนจรงิจงึมวัีตถุประสงค์หลกัเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการรักษาและทราบวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ทันที โดยไม่ต้องไปทดลองกับผู้ป่วย รวมทั้งยังสามารถจ�าลอง
สถานการณ์กบัโรคหรอืภาวะทีพ่บเจอได้ยาก หรอืไม่ค่อยได้พบ
ช่วงขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ซึ่งจะท�าให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างครบถ้วนกับแพทย์ฝึกหัดทุกกลุ่มการปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในสายงานพยาบาล 
ผู้ช่วยพยาบาลและบุคลากรระดับอื่น ๆ  อีกด้วย จุดเด่น ได้แก่ 
มีหลักสูตรมาตรฐานที่หลากหลาย สามารถฝึกปฏิบัติได้ตั้งแต่
ระดับพื้นฐาน เหมาะส�าหรับผู้เริ่มฝึกปฏิบัติจนถึงหลักสูตร
ระดับลึกเฉพาะทางส�าหรับผู้เข้าฝึกอบรมที่มีประสบการณ์
สูงขึ้น ตลอดจนสถานการณ์จ�าลองการท�างานร่วมกันเป็นทีม 
โดยมีเครื่องมือเพื่อเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดภาพสถานการณ์ 
และบันทึกคลิปเพื่อย้อนกลับมาทบทวนเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติในสถาณการณ์จ�าลอง
 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉนัชาย สิทธพัินธุ ์คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ย้ําว่า การเรียน
การสอนแบบเสมือนจริงจะช่วยฝึกทักษะให้แก่นิสิตแพทย์ 
และแพทย์ประจําบ้าน ก่อนลงมือทําหัตถการจริงกับผู้ป่วย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์คุณธรรมที่ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีเอกลักษณ์
และมคีณุภาพมาอย่างต่อเนือ่ง ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัองค์กร
ได้มกีารพฒันาต่อยอดน�าเทคโนโลยเีสมอืนจรงิมาใช้ในการเรยีน
การสอน พร้อมท้ังได้พัฒนานวัตกรรมการบริการ รวมทั้ง
การรกัษา จดัหาอปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทย์ และน�าเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รบัประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี ้ยงัพร้อมรบักับการเปลีย่นแปลง
ของศาสตร์ทางการแพทย์ท้ังในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย 
เช่นเดียวกบัการจัดต้ังศนูย์ฝึกทกัษะเสมอืนจริงทางการแพทย์ 
แห่งจฬุาลงกรณ์ หรอืศนูย์ CHAMPS ทีจ่ดัต้ังขึน้มาเพือ่ต้องการ
พฒันา ฝึกฝนทกัษะของบคุลากรทางการแพทย์ ให้มคีวามพร้อม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาและเพ่ิมความปลอดภัย
ของผู้ป่วย เพราะทุกชีวิตมีค่าและมีความหมาย
 ศนูย์ฝึกทกัษะเสมอืนจรงิทางการแพทย์ แห่งจฬุาลงกรณ์ 
หรือศนูย์ CHAMPS ได้มพิีธเีปิดศนูย์ฯ เมือ่วนัท่ี 3 กันยายน 
2563 ทิศทางในการพัฒนาศูนย์ CHAMPS ด้านการบริการ
คือ เป ็นศูนย ์กลางการฝ ึกอบรมทักษะทางการแพทย ์
แบบเสมือนจริงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ 
รวมท้ังร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ  ให้บริการด้านการฝึกอบรม
เพ่ือใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด ด้านการศกึษาและวจิยั 
พัฒนาแนวทางการเรียนรู ้  ตลอดจนการประเมินผล
และฝึกทักษะทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ และประโยชน์กับผู้ป่วยสูงสุด ซึ่ง
ผลทีจ่ะตามมาคอืการรบัรองมาตรฐานแบบถาวร “Permanent 
Accreditation” ในอนาคต
 ส�าหรับบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้าฝึกอบรมกับ
ศูนย์ CHAMPS ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่าง ๆ หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ทีศ่นูย์ฯ โดยตดิต่อมาทีห่มายเลขโทรศพัท์ 
02-256-4000 ต่อ 81105

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นสถาบัน
แห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทําการ
ปลูกถ่ายหัวใจสําเร็จ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2530 โดย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เชาวลิต อ่องจริต ศัลยแพทย์หัวใจ
และทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ป่วย
รายแรก คือ นายพิชิต บุญเชิด ที่ยังมีชีวิตที่สมบูรณ์... 
 สนองโอฐฉบับนี้พามาท�าความรู้จักกับชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์
ของคุณพิชิต ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้ ทีส่ามารถท�างาน เล่นกฬีา และใช้ชวีติครอบครวัได้อย่าง
มีความสุข นับจากวันที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจเป็นเวลา
กว่า 30 ปี
 คุณพิชิตเล่าว่า ตอนที่อายุ 19 ปี มีอาการของโรคหัวใจ 
ท�าให้แน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ จึงได้ไปปรึกษา
แพทย์ทีโ่รงพยาบาล ซึง่ตอนนัน้อาศยัอยูท่ีจ่งัหวัดสรุนิทร์ แพทย์
ท�าการรักษาด้วยการให้ยามารับประทาน แต่อาการดีขึ้นแค่ใน
ช่วงแรก หลังจากนั้นก็กลับมาเป็นซ�้าอีก โรงพยาบาลที่คุณพิชิต
รักษาอยู่ขณะนั้นไม่มีเคร่ืองไม้เครื่องมือท่ีพร้อมในการรักษา 
ประกอบกับโรคหัวใจเป็นโรคที่รักษาหายยาก แพทย์จึงได้ส่งตัว
มารกัษาต่อทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จนได้พบ
กับศาสตราจารย์ นายแพทย์เชาวลิต อ่องจริต และได้รับการ
วนิจิฉยัว่าเป็นโรคกล้ามเนือ้หัวใจอกัเสบ ท�าให้หวัใจไม่มแีรงบบีตัว 
มวีธิเีดยีวทีจ่ะรักษาอาการให้หายได้ คอืต้องผ่าตดัปลกูถ่ายหวัใจ 
ซึง่ในขณะน้ันยงัไม่มีผู้ป่วยรายใดทีไ่ด้รบัการผ่าตดัปลกูถ่ายหวัใจ
มาก่อน คุณพิชิตจึงเป็นผู้ป่วยรายแรก

ผู้ป่วยปลูกถ่ำยหัวใจ
รำยแรก...

อำยุยืนยำวกว่ำ 30 ปี

 การปลูกถ่ายหัวใจ (Heart Transplant) 
เป็นการรักษาที่เพิ่มคุณภาพชีวิต ทําให้ผู้ป่วย
ภาวะหัวใจล้มเหลวที่ไม ่สามารถรักษาด้วย
วิธีการอื่น มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น

 ความรู ้สึกของคุณพิชิตในขณะนั้น ถึงแม้จะกังวลใจ
ที่เป็นผู้ป่วยคนแรกที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ แต่เม่ือ
เทยีบกบัอาการทีเ่ป็นอยูข่องโรคหัวใจ ทีแ่ม้อยูเ่ฉย ๆ  กร็ูส้กึเหนือ่ย 
ไม่สามารถด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้ รวมถึงเข้า-ออกห้องไอซียู
บ่อยครั้ง จึงตัดสินใจตกลงเข้ารับการรักษาด้วยการปลูกถ่าย
หวัใจ โดยเป็นการน�าเอาหวัใจจากผูบ้รจิาคอวยัวะทีเ่สยีชวีติแล้ว
ในภาวะสมองตายมาใช้ในการปลูกถ่าย 
 การผ่าตัดเป็นไปด้วยความราบร่ืน องค์อุปนายิกา
ผู ้อํานวยการสภากาชาดไทย ได้เสด็จฯ มาทรงเยี่ยม
ให้กําลังใจ และสอบถามอาการจากทางทีมแพทย์ในการ
ปลูกถ่ายหวัใจครัง้นีด้้วย ซึง่ท�าให้คุณพชิติรูส้กึปลืม้ปิต ินบัเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ สื่อต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ได้ให้ความสนใจเผยแพร่ข่าว
ความส�าเร็จครั้งนี้กันอย่างล้นหลาม 
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 ภายหลังการผ่าตัดคุณพิชิตยังต้องเฝ้าดูอาการในห้อง
ผู้ป่วยฉุกเฉินอีกประมาณ 2 สัปดาห์ และพักฟื้นที่โรงพยาบาล 
2 เดือน จากนั้นได ้ไปพักฟื ้นต ่อที่ศูนย ์เวชศาสตร์ฟ ื ้นฟู
สวางคนิวาส สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจาก
คุณพิชิตเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จึงต้องมีการ
ตดิตามอาการทกุ 3 เดอืน และต้องรับประทานยากดภมูคุ้ิมกนั
ไปตลอดเพื่อไม่ให้อวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายต่อต้านกัน โดย
ก่อนหน้าที่จะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ คุณพิชิตเล่าว่า
รู ้สึกท้อแท้หมดหวังในการด�าเนินชีวิตไปแล้ว แต่หลังจาก
ที่ได้รับการรักษาก็ได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ไม่มีอาการ
เหนือ่ยหอบ หรอืบวมตามร่างกาย เหมอืนได้มชีวีติใหม่อกีคร้ัง 
 ในระหว่างที่พักอยู ่ท่ีศูนย์เวชศาสตร์ฟื ้นฟู คุณพิชิต
ได้ออกก�าลังกายและสนใจในกีฬาแบดมินตัน ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์เชาวลิต ท่ีดูแลคุณพิชิตอย่างต่อเนื่องในขณะนั้น
จึงสนับสนุนในการหาโค้ชฝึกซ้อมจนท�าให้คุณพิชิตผ่านเกณฑ์
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สําหรับผู้เปล่ียนอวัยวะ (World Transplant Games) ซึ่ง
เป็นการแข่งขันกีฬาที่จัดขึ้นในต่างประเทศ คุณพิชิตเป็นผู้เข้า
แข่งขนัทีไ่ด้รบัการปลกูถ่ายหวัใจเพยีงคนเดยีวจากประเทศไทย 
ในคร้ังที่จัดขึ้นที่ประเทศแคนาดา ปี 2536 คุณพิชิตก็ได้คว้า
เหรียญทองแดงกลับมา สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วย 
 ส�าหรับชีวิตการท�างานและชีวิตครอบครัว คุณพิชิต
ได้รับการชักชวนให้ท�างานที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปี 2533 
ต�าแหน่งโอเปอร์เรเตอร์ ปัจจุบันท�างานด้านคอมพิวเตอร์
ของศูนย์ฯ ปี 2539 ได้แต่งงานมชีวีติครอบครวั และมบุีตร 1 คน 
ก�าลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 คุณพิชิตกล่าวทิ้งท้ายว่า ผมขอขอบคุณเจ้าของหัวใจ
และญาติที่ได้บริจาคอวัยวะให้ผม ผมขอขอบคุณทีมแพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ทําการปลูกถ่ายหัวใจ
และช่วยรักษาผมจนหายจากอาการการเจ็บป่วยที่ทรมาน
จากการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบครับ
 ปัจจุบนัระบบประกนัสุขภาพถ้วนหน้าได้ครอบคลมุและ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยท่ีท�าการปลูกถ่ายหัวใจ ท�าให้
สามารถด�าเนินการได้อย่างคล่องตัว การปลูกถ่ายหัวใจจึงเป็น
อีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว 

 ข้อมูลเพิ่มเติม
 วันที่ 7 มกราคม 2540 ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 วันที่ 8 เมษายน 2552 ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ครั้งที่ 2
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ส่งต่อลมหำยใจให้ผู้ป่วยโควิด-19

 สภากาชาดไทยได้ดําเนินการส่งมอบเครื่องบําบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow 
Nasal Cannula (Chula HFNC) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ได้แจ้งความประสงค์
มายังสภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกก�าลังผลิตเครื่อง Chula HFNC จ�านวน 502 เครื่อง ใช้งบประมาณจากการบริจาคของมูลนิธิ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด�าเนินการประกอบเครื่องที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมีบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนในการส่งมอบไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีม่คีวามรนุแรงในประเทศไทย ในแต่ละวนัพบผูต้ดิเชือ้เป็นจํานวนมาก
จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในการผลิต
เครื่องบําบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC)
 รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัยสภากาชาดไทย กล่าวถึง
ความเป็นมาโครงการวิจัยน้ีว่า เมื่อดําเนินการแล้วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและ
วจิยัสภากาชาดไทย อยูใ่นมาตรฐานสากล มคีวามปลอดภัยในการใช้งาน โดยคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ได้ดําเนินการทดสอบการใช้เครื่อง Chula HFNC กับผู้ป่วย รวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์
ของการวิจัย
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 การศึกษาโครงสร้างของเครื่องบ�าบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง เริ่มจากการจัดหาช้ินส่วนที่เหมาะสม
เพื่อน�ามาทดแทนชิ้นส่วนท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ จากนั้นเริ่มสร้างตัวทดสอบพื้นฐานขึ้นเพื่อพัฒนาจนสามารถใช้งาน
ได้จริง จึงขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์ มาตรา 27 วรรค 1 ซึ่งเป็นการสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้และกระจาย
ชิ้นส่วนการใช้งานได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการใช้ไฟ ความถูกต้องอัตราของการไหลของ
อากาศ ความถูกต้องของอุณหภูมิ และระดับออกซิเจน ตามมาตรฐานจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย
ทางไฟฟ้า และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งข้อมูลได้ผ่านจริยธรรมงานวิจัยแบบฉุกเฉิน โดยสภากาชาดไทยเป็นผู้ผลิต

 ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อ�านวยการ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและเทคนิค กล่าว
ถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ได้ดําเนินการจดแจ้งการผลิตกับ
กองเคร่ืองมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ตามกฎหมาย โดยมอบให้กลุ่มงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 
สถานเสาวภา ดําเนนิการประกอบเครือ่งและทดสอบอปุกรณ์
ให้พร้อมใช้งาน เครือ่งทีผ่่านการทดสอบจํานวนทัง้ 502 เคร่ือง 
ได้ประสานกบับรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั (มหาชน) เพ่ือนาํ
ส่งมอบไปยังโรงพยาบาลท่ีแจ้งขอความอนุเคราะห์มา โดย
ดาํเนนิการส่งมอบให้กบัโรงพยาบาลในพืน้ทีส่แีดง สแีดงเข้ม 
พืน้ท่ีสีเหลือง และพืน้ทีส่เีขยีว ตามลาํดบัจนครบตามจาํนวน 
หากโรงพยาบาลมีความต้องการเครื่องเพิ่มเติมขอให้ส่งเร่ือง
มาที่สภากาชาดไทย โดยจะดําเนินการรวบรวมให้ได้จํานวน
ที่สามารถผลิตได้เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
 ในช ่ วงวิกฤตการแพร ่ ระบาดของโรคโควิด -19 
สภากาชาดไทยได ้ส ่งมอบเครื่อง Chula HFNC ให ้กับ
โรงพยาบาลในพืน้ทีส่แีดงเข้มและสแีดง เพ่ือน�าไปใช้รกัษาผูป่้วย
โรคโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเครื่อง Chula HFNC จ�านวน 
502 เครื่อง ได้ด�าเนินการส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 185 แห่ง
ทั่วประเทศ 

Chula HFNC พัฒนามาโดยมีคุณสมบัติดังนี้
  รองรับอุปกรณ์ท่อ หม้อต้มน�้า และสายที่ใส่เข้าจมูกได้หลากหลายยี่ห้อ
  มีระบบการแจ้งเตือนท่อหลุด ท่อตีบตันเป็นภาษาไทย 
  สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไร้ข้อจ�ากัด เนื่องจากมีเครื่องจ่ายไฟส�ารอง
  ต่อเนื่อง สามารถขนย้ายโดยไร้ไฟฟ้าได้นาน 20 นาที
  มีการวัดค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์และปรับตามที่ตั้งได้ละเอียด
  ตั้งแต่ 31-37 องศาเซลเซียส
  สามารถปรับอัตราการไหลของอากาศได้ตั้งแต่ 20-60 ลิตรต่อนาที
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท

น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม”

 เมือ่วนัที ่30 สงิหาคม 2564 สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย 
น�านายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย เป็นผู้แทน
สภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จ�านวน 
100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยน�าไปฉีดให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม อีกจํานวน 100,000 โดส 
เพือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
อุปนายิกาผู ้อํานวยการสภากาชาดไทย วัคซีนดังกล่าวได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2564
โดยเป็นครัง้ที ่2 ทีส่ภากาชาดไทยได้รบัวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซโินฟาร์ม จากสาธารณรัฐประชาชนจนี สภากาชาดไทย
ได้น�าวัคซีนดังกล่าวไปฉีดให้แก่กลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ
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พระราชทานปริญญาบัตรผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
ปริญญาบตัรแก่ผูสํ้าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 202 คน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3
อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 
 โอกาสน้ีพระราชทานพระราโชวาท ความส�าคัญตอนหนึ่งว่า.... ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล นับเป็นผู้ที่มีส่วน
อย่างส�าคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาต ิเพราะได้ปฎบิติัหน้าทีด่แูลช่วยเหลอืผู้เจบ็ป่วย และให้บรกิารด้านสขุภาพ
อนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด อันเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างก�าลังกายพลังใจ ให้ผู้เจ็บป่วยและผู้รับบริการทุกคน
ได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองได้ บัณฑิตผู้ส�าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และก�าลังจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงควร
ภาคภูมิใจในคุณค่าและความส�าคัญของวิชาชีพนี้ แล้วตั้งใจพยายามปฎิบัติหน้าที่โดยเต็มก�าลัง ด้วยความรู้ในหลักวิชา 
ความสามารถในการน�าความรู้ไปปรับใช้ ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม 
ถ้าแต่ละคนปฎิบัติได้ดังน้ี ก็จะเป็นการท�าหน้าที่ได ้อย่างสมบูรณ์ อันน�ามาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตน
แก่ทุกคนในสังคม และแก่ส่วนรวมประเทศชาติ....
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ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดเขาสุกิม

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอํ้านายการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชดําเนนิไปยงัวัดเขาสกุมิ อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจันทบุรี 
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจําปี 2564 ซึ่งสภากาชาดไทยและผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนจัดสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
ศูนย์รวมพระไตรปิฏกหลากหลายภาษา พิพิธภัณฑ์ อัฐบริขารครูบาอาจารย์ และศูนย์ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
 วดัเขาสกุมิ เดมิเป็นสถานปฏิบัติธรรมทีช่าวบ้านเรยีกว่า “เขาอกีมิ” ในปี 2507 ชาวบ้านได้นมินต์พระวิสทุธญิาณเถร 
หรืออาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย จากส�านักสงฆ์เนินดินแดงมาจ�าพรรษาบนเขาอีกิม และถวายท่ีดินเพื่อสร้างวัดขึ้น
ในปี 2509 และใช้ชื่อว่า “วัดเขาสุกิม” ในปี 2540 ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น
วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น มีเสนาสนะส�าคัญ อาทิ อุโบสถ วิหาร อาคารพยาบาลสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม หอกลอง-หอระฆัง 
ห้องสมุด และอาคาร 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ (อยู่วิทยาอนุสรณ์) สูง 4 ชั้น เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ ปัจจุบันมี
พระครูกันตรัตนาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส และด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเภอท่าใหม่ มีพระภิกษุจ�าพรรษา 25 รูป
และสามเณร 1 รูป ทั้งนี้ ยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล จ�านวนเงินท้ังสิ้น 16,262,274.36 บาท
เพื่อน�าไปจัดสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคีต่อไป
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29

 วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกิตยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร 
มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปยัง
ห้องประชุม ชัน้ 12 อาคารภมูสิิรมิงัคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน “เทยีนส่องใจ” 
เนื่องในวันเอดส์โลก ประจําปี 2564 ครั้งที่ 29 ภายใต้แนวคิด “ยุติความเหลื่อมลํ้า ยุติเอดส์ ยุติการแพร่ระบาด”
ทรงจุด “เทียนส่องใจ” ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า และพระราชทานพระวโรกาสให้บุคคลดีเด่น หน่วยงานและองค์กรดีเด่น
ด้านเอดส์ เข้ารับพระราชทานรางวัล จ�านวน 9 รางวัล  
 โอกาสนี้ ทรงร่วมขับร้องเพลง “อย่ายอมแพ้” และ “คําสัญญา” และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ
เรื่องการทรงงานด้านเอดส์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งพระองค์ได้ทรงงาน
ด้านเอดส์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี รวมทัง้การดูแลและพฒันาคณุภาพชวีติของผูต้ดิเชือ้ ตลอดจนความก้าวหน้าในเรือ่งของ
การดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
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 หลายคนคงจะเคยงนุงงในยามท่ีอ่านหนงัสอืหรอืเอกสารเก่าของสภากาชาดไทยแล้วเจอค�าว่า สถานปีระชานามยัพทิกัษ์ที.่... 
สถานีอนามัยที่.... สถานีกาชาดที่.... ค�า 3 ค�านี้คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาเฉลยกัน
 คําถามแรก : สถานีกาชาดคืออะไร 
 คําตอบ  : สถานีกาชาด คือ สถานที่ตั้งหน่วยปฏิบัติงานด้านการพยาบาลสาธารณสุข (Public Health Nursing) 
ของสภากาชาดไทยในท้องถิ่นต่าง ๆ1  
 คําถามสอง : แล้วชื่อทั้ง 3 ชื่อนี้คืออะไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 คําตอบสอง : จริง ๆ แล้วทั้ง 3 ค�านี้  สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่.... สถานีอนามัยที่.... สถานีกาชาดที่.... เป็นสถานที่
เดียวกัน ก็คือสถานท่ีปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขของสภากาชาดไทย แต่มีการปรับเปลี่ยนชื่อไปตามกาลเวลา ตามความ
เหมาะสม และตามยุคสมัย 
 แต่ถ้าจะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าท�าไม อะไร ยังไง สภากาชาดสยามในสมัยนั้นต้องจัดตั้งสถานีนี้ขึ้นเพื่ออะไร และท�าไม
ต้องเปลี่ยนชื่อหลายครั้งหลายหน ก็คงต้องขอเล่าประวัติย้อนเท้าความไปไกลเพื่อความกระจ่างชัดให้ฟังกันก่อน
 จดุเริม่ต้นของเรือ่งนีก้ต็ัง้แต่มกีารจดัตัง้องค์กรกาชาดทีช่ือ่ว่า สันนบิาตสภากาชาด (League of Red Cross Societies)   
เมื่อปี 1919 (พ.ศ. 2462) เพื่อท�าหน้าที่บรรเทาทุกข์และบ�ารุงสุขแก่ประชาชนในเวลาสันติภาพ2

 ทีป่ระชุมใหญ่ทีเ่จนวีาเมือ่เดอืนมนีาคม ปี 1922 (พ.ศ. 2464 : นบัศกแบบเก่า)3 สนันบิาตสภากาชาด ได้มมีตร่ิวมกันว่า
โรคภยัไข้เจบ็ต่าง ๆ  ของมนษุย์ทีเ่กดิขึน้สามารถป้องกนัได้ถ้าประชาชนมคีวามรูใ้นเรือ่งสขุภาพอนามยั จึงได้วางแนวทางก�าหนด
วธิกีารให้ประเทศสมาชกิได้ด�าเนนิการ เพือ่ให้ประชาชนใฝ่ใจในการอนามยัและให้ความรูใ้นสขุวทิยา ป้องกนัโรคได้ และก�าหนด
กิจการส�าหรับสภากาชาดในเวลาสันติภาพ แนวทางดังกล่าว ได้แก4่

 1. มีการโฆษณาประกาศต่าง ๆ เผยแพร่หลักการอนามัยให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการอนามัยศึกษา
 2. การประชานามัยพิทักษ์ (Public Health Nursing)5 หรือการพยาบาลสาธารณสุข โดยให้นางสุขาภิบาลไปแนะน�า
ในการป้องกันโรคตามบ้านเรือนของประชาชน
 3. การอบรม ปลูกฝังให้เด็กในโรงเรียนให้ใฝ่ใจกับการอนามัย และให้สนใจในอุดมคติแห่งการสนองคุณผู้อื่น หรือการ
บ�าเพ็ญประโยชน6์ ซึ่งเรียกว่า การอนุสภากาชาด

สถำนีประชำนำมัยพิทักษ์ สถำนีอนำมัย สถำนีกำชำด :

นำมนั้นส�ำคัญไฉน .... PART I

โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภากาชาดไทย

กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย
กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย



1 สถานีกาชาด. สนองโอฐสภากาชาด ตุลาคม 2508 เล่มที่ 31 ตอนที่ 2. 53.
2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาด. เล่มพิเศษ จดหมายเหตุทางการแพทย์ ของสภากาชาดสยาม. ข.
3 การนับปีศกใหม่ของไทย : นับวันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวันปีใหม่ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2483 จากนั้นจะเริ่มนับตามสากลคือวันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวัน
ปีใหม่ เริม่วนัที ่1 มกราคม 2484...... ประเทศสยามเข้าเป็นสมาชกิสันนบิาตสภากาชาด เมือ่วนัที ่8 เมษายน 1921 (พ.ศ. 2464) ซึง่การประชมุใหญ่ทีเ่จนีวาของสนันบิาต
สภากาชาด เมื่อเดือนมีนาคม 1922 หากนับตามปีปัจจุบันคือปีพ.ศ. 2465 
4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาด. เล่มพิเศษ จดหมายเหตุทางการแพทย์ ของสภากาชาดสยาม. ค.
5 การประชานามัยพิทักษ์ (Public Health Nursing) ปรากฏใช้ครั้งแรกในระเบียบวาระการประชุมสภากาชาดในบุรพเทศ 2465 ก่อนหน้านี้ในเอกสาร การประชุม
สามัญของกรรมการสภากาชาดสยาม ครัง้ที ่4 วนัที ่30 ตลุาคม พทุธศกัราช 2465 สภากาชาดสยามได้มคีวามรเิริม่วางโครงการทีจ่ะท�า การสาธารณสุขพทิกัษ์ Public 
Health Nursing (การประชุมสามัญของกรรมการสภากาชาดสยาม ครั้งที่ 4 วันที่ 30ตุลาคม พุทธศักราช 2465. 61.) ซึ่งลักษณะการด�าเนินงานเหมือนกับการ
ประชานามัยพิทักษ์  
6 พลตรี พระยาด�ารงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์). เรื่อง สภากาชาด กับโรงเรียนแพทย์และพยาบาล. 31.

28 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

แผนที่พื้นที่ให้บริการสถานีประชานามัยพิทักษ์ ที่ 1

แผนที่พื้นที่ให้บริการสถานีประชานามัยพิทักษ์ ที่ 2

นางสุขาภิบาลขณะปฏิบัติงานชั่งน�้าหนักทารกที่สถานี
ประชานามัยพิทักษ์ที่ 1



สนองโอฐสภากาชาดไทย 29 
ตุลาคม - ธันวาคม 2564

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�าตามต้นฉบับเอกสาร 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 เจ้าพนักงานกองอํานวยการสภากาชาดสยาม”. 
สกท. 2.4.3.2/1. 
18 หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย. เอกสารกองอนามัยสภากาชาดสยาม “แจ้งความสภากาชาดสยาม เรื่องเปิดสถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 2”. 
สกท. 2.4.3.2/1.

 สันนิบาตสภากาชาดได้ชักชวนให้ประเทศสมาชิกด�าเนินการตามมติเพื่อจัดท�าการอนามัยให้กับประชาชนในประเทศ
ของตน เมือ่ประเทศสยามเข้าเป็นสมาชกิสนันบิาตสภากาชาด (League of Red Cross Societies) เมือ่วนัที ่8 เมษายน 1921 
(พ.ศ. 2464)7 สภากาชาดสยามจงึได้เริม่ด�ารจิดัการทดลองวางระเบยีบวธิดี�าเนนิการเร่ืองนี ้ในช่วงปี 2465 และจะด�าเนนิการ
ขออนุญาตต่อคณะกรรมการตั้งงบประมาณส�าหรับเรื่องนี้ต่อไปในปี 24668

 ต่อมาได้มีการประชุมสภากาชาดในบุรพเทศขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน–8 ธันวาคม 1922 (พ.ศ. 
2465) โดยมีผู้แทนสภากาชาดประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ได้แก9่ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน ฝรั่งเศส อินเดีย ญี่ปุ่น 
เนเธอแลนด์ (แพนกอินเดีย)10 ฟิลิปปินส์ และสยาม รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน ได้แก่ สันนิบาตสภากาชาด กรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ และร๊อคคะเฟลเลอร์ มลูนธิ1ิ1  เป็นต้น เพื่อพิจารณาการด�าเนินงานในยามสงบตามหลักการของสันนิบาต
สภากาชาด เพือ่ให้เป็นแนวทางวธิปีฏิบตัใิห้เหมาะสมกบัประชาชนในภมูภิาคบรุพเทศ ในท่ีประชมุคร้ังนีบ้รรลุข้อตกลงร่วมกนั
ในหลายเร่ือง และขอร้องให้สภากาชาดสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมได้จัดการตั้งกรรมการการประชานามัยพิทักษ์ให้เกิดขึ้น
ในทันท1ี2

 ด้วยเหตุนี้สภากาชาดสยามจึงได้ด�าเนินการตามหลักการของสันนิบาตสภากาชาด และเป็นไปตามข้อตกลงที่ 4 และ
ข้อตกลงที่ 913 จากการประชุมผู้แทนสภากาชาดในบุรพเทศครั้งที่ 1 คือ
 1. การอนามัยศึกษา
 2. การประชานามัยพิทักษ์
 3. การอนุสภากาชาด
 สภากาชาดสยามจึงได้เริ่มจัดตั้งสถานีประชานามัยพิทักษ์ท่ี 1 ต�าบลถนนพลับพลาไชย จังหวัดพระนคร เปิดท�าการ  
วันที่ 21 มิถุนายน 1923 (พ.ศ. 2466)14 โดยมีพื้นที่ให้บริการในเขตระหว่าง
 1) คลองผดงุกรงุเกษม ตัง้แต่สะพานหวัล�าโพง–สะพานมฆัวานรังสรรค์ 2) ถนนราชด�าเนนินอก ต้ังแต่สะพานมฆัวานรงัสรรค์–
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ 3) คลองสะพานหัน ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศ–สะพานด�ารงสถิตย์ 4) ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่สะพาน
ด�ารงสถิตย์–ต�าบลสามแยก และตรงไปตามถนนพระรามที่ 4–สะพานหัวล�าโพง15

 ต่อมาในปีเดียวกันจึงขยายงานประชานามัยพิทักษ์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 2 ถนนบ้านตะนาว 
ตรงข้ามกับถนนแพร่งนราธิป16 เขตพระนคร    จังหวัดพระนคร เปิดท�าการวันที่ 23 พฤศจิกายน 1923 (พ.ศ. 2466)17 มีพื้นที่
ให้บริการในเขตก�าแพงพระนคร คือ ระหว่าง 1) ฝั ่งแม่น�้าเจ้าพระยา ต้ังแต่ปากคลองบางล�าภูถึงปากคลองโอ่งอ่าง
2) ล�าคลองโอ่งอ่าง คลองสะพานหัน และคลองบางล�าภ1ู8



เนื้องอกสมอง

เมื่อต้องรักษำมะเร็ง

 เนื้องอกในสมอง คือ เนื้อที่เกิดจากการ
เจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในสมอง หรือบริเวณ
เนือ้เยือ่และต่อมต่าง ๆ บรเิวณใกล้เคียงกบัสมอง ซึง่
จะไปรบกวนประสาทและการท�างานของสมองท�าให้
เกดิอาการต่าง ๆ  เนือ้งอกท่ีเป็นอนัตรายจะมกีารเติบโต
ของเซลล์มะเร็งท่ีบริเวณสมอง หรือท่ีอวัยวะอื่น
แล้วลามเข้าสู่สมอง การเจริญเติบไม่สามารถคุมได้
มโีอกาสทีจ่ะกลับมาเป็นได้อกี

 เนื้องอกในสมองและกะโหลกศีรษะพบได้ทั้งชนิดที่เป็น
มะเรง็และไม่ใช่มะเรง็ เนือ้งอกทีไ่ม่ใช่มะเรง็ทีพ่บได้บ่อย เช่น เนือ้งอก
ของเยื่อหุ ้มสมอง เนื้องอกของต่อมพิทูอิทารี เนื้องอกชนิดท่ี
ไม่ใช่มะเร็งเหล่าน้ีมกัท�าให้เกดิการกดเบยีดสมองและเส้นประสาท
สมอง หากเกดิใกล้กบัเส้นประสาทตาจะท�าให้การมองเหน็ลดลง 
เหน็ภาพซ้อน หากก้อนโตเรว็หรอืมขีนาดใหญ่อาจท�าให้เกดิอาการ
ชกัหรอืตาบอดได้

 หลักการรักษามะเร็งและเน้ืองอกในสมองและกะโหลก
ศรีษะ มกัเริม่ต้นด้วยการผ่าตดัก้อนออกให้ได้มากท่ีสดุ ซ่ึงสมอง
และกะโหลกศรีษะเป็นอวยัวะทีม่กีายวภิาคซบัซ้อน ท�าให้การผ่าตดั
เนือ้งอกในบางต�าแหน่งของสมองหรอืกะโหลกศรีษะท�าได้ยาก หรอื
อาจท�าให้สมองสญูเสียการท�างานทีส่�าคญั ส่วนการฉายรงัสีใช้ใน
กรณทีีม่ข้ีอห้ามในการรกัษาด้วยการผ่าตัด ผ่าตดัได้ไม่หมด หรอืเป็น
เนือ้งอกชนดิทีม่โีอกาสกลบัเป็นซ�า้ได้สงู และการให้ยาเคมีบ�าบัด
รกัษา

กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย
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 ผลข้างเคียงทีพ่บได้บ่อย เช่น อ่อนเพลยี หนังศรีษะเกิดการระคายเคอืง เส้นผมบรเิวณทีฉ่ายรงัสร่ีวง แต่สามารถ
เกดิขึน้ได้ใหม่หลงัจากฉายรังสคีรบ บางคร้ังการฉายรงัสอีาจท�าให้ความจ�าระยะสัน้ลดลงได้ กรณกีารฉายรงัสีก้อนท่ีอยูใ่กล้
อวยัวะส�าคญั ได้แก่ เส้นประสาทตา หช้ัูนใน ก้านสมอง อาจท�าให้เกดิการบกพร่องในการท�างานของอวยัวะนัน้ ๆ ได้

กำรดแูลตนเองขณะฉำยรงัสี
 โดยทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่ พักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ร ่างกายที่ได้รับรังสีรักษา
พกัฟ้ืนอย่างเต็มที ่ลดโอกาสการเกิดผลข้างเคยีงทีรุ่นแรง และหากก�าลงัรบัประทานอาหารเสรมิอยูค่วรแจ้งให้แพทย์ทราบ
 ผูป่้วยมะเรง็หรือเนือ้งอกในสมองและกะโหลกศรีษะมกัมีอาการทางระบบประสาท เช่น ชัก อ่อนแรง เดนิไม่ได้ ขยบั
ได้น้อย การพูด การได้ยนิ การมองเหน็ และการกลืนผดิปกต ิมอีาการหลงลมื หรอืมอีาการปวดศรีษะโดยไม่ทราบสาเหตุ
ร่วมด้วย ซึง่ต้องได้รบัการดแูลเป็นพิเศษจากครอบครวัและคนรอบข้าง เช่น ในการท�ากายภาพบ�าบดั ด้านอาหารและโภชนาการ 
แพทย์จะให้การดูแลโดยมสีหสาขาวชิาชพีเกีย่วข้อง เพือ่ช่วยฝึกให้ครอบครวัของผูป่้วยมคีวามรูค้วามเข้าใจในการดแูลผูป่้วย

ท่ีมา สาขารงัสีรกัษาและมะเรง็วทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

กำรฉำยรงัสี
 ก่อนการฉายรงัสผีูป่้วยจะได้รบัการจ�าลองการฉายรงัสี คือการจดัท่าทางเสมอืนวนัฉายรงัสจีรงิ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรอื
ภาพเอม็อาร์ ท�าหน้ากากยดึตรงึเพือ่ใช้ทกุวนัทีฉ่ายรงัสแีละท�าให้ศรีษะไม่ขยบั หลังจากนัน้แพทย์และนกัฟิสิกส์ใช้เวลาวางแผน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก่อนเริ่มฉายจริง การฉายรังสีมักท�า 25-33 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งและเนื้องอก ผู้ป่วยจะได้รับ
การฉายรังสีทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 1 ครั้ง รวมระยะเวลาประมาณ 5-7 สัปดาห์ ระหว่างฉายรังสีแต่ละคร้ังใช้เวลา 5-10 นาที
ผูป่้วยจะไม่รูสึ้กเจบ็ปวด
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กำรคัดกรองสุขภำพ

ผู้บริจาคโลหิต

 ในการบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิตจะต้องได้รับ
การสอบถามเก่ียวกับสุขภาพและความเสี่ยงต่าง ๆ
ที่อาจมีผลต่อตนเองหรือผู้ป่วยที่จะได้รับโลหิตทุกครั้ง 
โดยผู ้บริจาคโลหิตต ้องตอบตามความเป ็นจริง
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิตและของผู้ป่วย 
 แบบสอบถามผู้บริจาคโลหิตแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ 
ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การตั้งครรภ์/คลอดบุตร ประวัติด้าน
เพศสัมพันธ์ และประวัติความเสี่ยงของการติดเชื้อต่าง ๆ

สุขภาพทั่วไป 
 ผูบ้รจิาคโลหติต้องมสุีขภาพแขง็แรง พร้อมท่ีจะบรจิาค
โลหิต ไม่มอีาการอ่อนเพลยีจากการอดนอน ไม่มอีาการมนึเมา
จากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์หรอืสารเสพตดิอืน่ ๆ  ภายใน 
6 ช่ัวโมงก่อนการบริจาคโลหิต ไม่ควรรับประทานอาหารท่ีมี
ไขมันสูง เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู เน่ืองจากท�าให้พลาสมา
ของผู้บริจาคโลหิตมีสีขาวขุ่น ซึ่งไม่สามารถน�าไปให้ผู้ป่วยได้ 
 ไม่มีโรคประจําตัวหรือโรคที่สามารถถ่ายทอดไปให้
ผู้ป่วยที่ได้รับโลหิตโดยก่อให้เกิดอันตราย ท้ังต่อตนเองและ
ผู ้ป่วย กรณีรับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาการติดเชื้อ
หลงัรบัประทานยามือ้สดุท้ายและไม่มอีาการผดิปกตใิด ๆ  แล้ว 
ให้เว้น 7 วัน จึงสามารถบรจิาคโลหติได้ นอกจากนีใ้นเร่ืองการ
ใช้ยายงัมรีายละเอยีดของยาแต่ละชนดิ ซึง่สามารถดขู้อมลูได้ที่ 
https://blooddonationthai.com 
 หากบริจาคเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสโลหิต 
ควรงดบริจาคโลหิต 3 เดือน และหากบริจาคเซลล์ต้นก�าเนิด
เม็ดโลหิตจากไขกระดูก ควรงดบริจาคโลหิต 6 เดือน เพื่อให้
ร่างกายฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพเดิม

การตั้งครรภ์/คลอดบุตร
 หากผู้บริจาคโลหิตกําลังตั้งครรภ์ให้งดบริจาคโลหิต
ช่ัวคราว เพราะโลหติมสีารอาหารทีจ่�าเป็นส�าหรบัทารกในครรภ์ 
การบริจาคโลหิตระหว่างการตั้งครรภ์อาจท�าให้มีภาวะซีด 
เสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้ และในระยะให้นมบุตรก็ต ้อง
งดบริจาคโลหิตเช่นเดียวกัน เพื่อใช้ผลิตเป็นน�้านม และการ
บริจาคโลหิตระหว่างท่ีให้นมบุตรอาจมกีารนอนหลับไม่เพยีงพอ
ท�าให้อ่อนเพลียได้
 การคลอดบุตรด้วยวิธีคลอดปกติหรือการผ่าตัดคลอด 
รวมทั้งการแท้งบุตร อาจมีการเสียโลหิตเป็นจ�านวนมาก 
จึงต้องงดบริจาคชั่วคราวเพื่อให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดง
ให้กลับเป็นปกติก่อน

ประวัติด้านเพศสัมพันธ์
 ส�าหรบัเพศชาย หากเคยมเีพศสมัพนัธ์กบัชาย มีความ
เสี่ยงของการติดเช้ือเอชไอวีในผู้บริจาคโลหิต ซึ่งอัตราการ
ติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสูงกว่า
ประชากรทั่วไปมาก และมีโอกาสที่จะอยู่ในระยะ window 
period (ระยะเวลาทีเ่พิง่เริม่ตดิเชือ้ ในร่างกายยงัมเีช้ือจ�านวน
น้อย ไม่สามารถตรวจพบร่องรอยการติดเชื้อได้ด้วยวิธีทาง
ห้องปฏิบัติการ แต่สามารถถ่ายทอดไปยังผู้รับโลหิตได้)
จึงยังเป็นข้อก�าหนดไม่รับบริจาคโลหิตอย่างถาวร
 หากท่านหรอืคูข่องท่านมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ เช่น 
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่ของตนเอง ผู้ขายบริการ ผู้เสพ
ยาเสพติด ผูท้ีอ่าจติดเชือ้เอชไอว ีหรอืโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
อื่น ๆ พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อผู ้ป่วย
ที่ได ้รับโลหิต จึงต้องงดบริจาคโลหิตอย่างไม่มีก�าหนด
โดยพจิารณาจากประวัตคิวามเสีย่งทางเพศสมัพนัธ์ของผูบ้รจิาค
และคู่อย่างละเอียด

32 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
ตุลาคม - ธันวาคม 2564



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
 ไม่เคยถูกควบคุมตัวหรือจองจําในเรือนจําติดต่อกันเกิน
 72 ชั่วโมง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
 ไม่เคยมีไข้ นํ้าหนักลด ต่อมนํ้าเหลืองโตโดยไม่ทราบ  
 สาเหตุในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา 

 ส�าหรับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรค และเซรุ่ม มีการ
ก�าหนดระยะเวลาส�าหรับวัคซีนแต่ละชนิด สามารถดูได้ที่ 
https://blooddonationthai.com ที่ส�าคัญจะต้องม่ันใจว่า
โลหติของท่านมคีวามปลอดภยัต่อผูป่้วย ซึง่ค�าถามในการคัดกรอง
สุขภาพผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ใคร่ครวญ
เป็นด่านสุดท้ายว่าท่านเหมาะสมที่จะบริจาคโลหิตหรือไม่

ดาวน์โหลดแบบสอบถามสําหรับผู้บริจาคโลหิต
https://bit.ly/3c4yHRX

 การใช้ยารกัษาหรอืป้องกนัเอชไอว ีได้แก่ ยา PrEP (pre-exposure prophylaxis) เป็นยาทีผ่ลติขึน้มาจากการผสมตวัยา
หลายชนิด ถูกน�ามาใช้ในการป้องกนัส�าหรบัผูท่ี้ในชวีติประจ�าวนัมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีจงึต้องรบัประทานยานี้
เป็นประจ�า และยา PEP (post-exposure prophylaxis) เป็นยาที่ใช้ในการรักษาระยะสั้น ใช้ทันทีหรือเร็วที่สุดเท่าที่ท�าได้
หลงัจากได้มพีฤตกิรรมเสีย่งสงูต่อการตดิเชือ้เอชไอว ีเพือ่ลดความเสีย่งในการติดเชือ้ ยาในกลุม่นีย้งัไม่สามารถก�าจดัเช้ือเอชไอวี
ได้หมด เพียงแต่ลดปริมาณของเชื้อจนถึงระดับที่ไม่สามารถตรวจพบได้ และยาอาจรบกวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ ผู้ที่
ใช้ยากลุ่มนี้ยังมีความเสี่ยง จึงต้องงดการบริจาคอย่างถาวร แต่หากเป็นการรับประทานยาเนื่องจากอุบัติเหตุของบุคลากร
ทางการแพทย์ ให้งดบริจาคโลหิต 1 ปี เพื่อติดตามผลการติดเชื้อให้ครบก�าหนด
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กระท่อม พืชสมุนไพรที่ปลดจำกยำเสพติดให้โทษ...
มำรู้จักพืชกระท่อมกันเถอะ

 พ.ร.บ. ยาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2564 ได้ปลดล็อกพชืกระท่อมออกจากบญัชยีาเสพติดให้โทษประเภท

ที ่5 ซ่ึงส่งผลให้สามารถปลกู ครอบครอง บริโภคกระท่อมตามวถีิชาวบ้าน รวมทัง้ซ้ือหรอืขายใบกระท่อม

โดยไม่ผดิกฎหมาย เว้นแต่การน�าไปผสมกับสารหรอืวตัถอุอกฤทธิต่์อจติประสาท หรอืยาเสพตดิอืน่ ๆ 

เพือ่เสพหรอืจ�าหน่ายให้แก่บคุคลอายตุ�า่กว่า 18 ปี สตรมีคีรรภ์และให้นมบตุร ทียั่งคงผดิกฎหมายและต้อง

ได้รบัโทษ รวมถงึมกีารควบคมุการน�าเข้าและส่งออกใบกระท่อม โดยจะมพีระราชบญัญตัพิชืกระท่อมท่ีอยู่

ในกระบวนการพจิารณา ร่างกฎหมายดงักล่าวมีรายละเอยีดการก�าหนดมาตรการก�ากบัดแูลและป้องกนั

การน�าพชืกระท่อมไปใช้ในทางทีผ่ดิภายหลงัถอดให้โทษ

 พืชกระท่อม (Kratom) มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของ
คนไทยมาอย่างยาวนาน โดยมีการเค้ียวใบกระท่อมเพื่อกระตุ้น
ประสิทธิภาพการท�างาน ช่วยให้ท�างานได้ทนทานขึ้น ใช้ในการ
สังสรรค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ท�าให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า
ซ่ึงมกัพบพชืกระท่อมได้ทัว่ไปในครวัเรอืนของพืน้ทีภ่าคใต้ อีกทัง้
ยังน�ามาใช้เป็นยารักษาโรคด้วย องค์การสหประชาชาติไม่ได้
ประกาศควบคุมพืชกระท่อมในบัญชีรายชื่อยาเสพติดหรือวัตถุ
ออกฤทธิ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ แต่ส�านักงานควบคุม
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ขอ
ความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
ของสารออกฤทธิ ์ซึง่มพืีชกระท่อมรวมอยูด้่วย ขณะทีบ่างประเทศ
จดัให้พชืกระท่อมเป็นยาควบคมุ แต่มหีลายประเทศทีอ่นญุาตให้
ซ้ือขายและส่งออกกระท่อมได้อย่างถูกกฎหมาย เพือ่ให้สอดคล้อง
กับหลักสากลและบรบิทของสงัคมไทยในบางพืน้ทีท่ีม่กีารบรโิภค
พืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน จึงยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็น
ยาเสพติดให้โทษ 

 การบรโิภคพชืกระท่อมของชาวบ้านแบบดัง้เดมิ นิยมใช้ใบสด
ประมาณ 1-3 ใบ โดยลอกก้านใบออก และเค้ียวเฉพาะส่วนทีเ่ป็น
เนื้อใบ เมื่อเคี้ยวจนจืดก็จะคายกากท้ิง เพราะหากกลืนลงไป
อาจท�าให้เกดิโรคทางเดนิอาหารอดุตันจากกากของพชืกระท่อมได้
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เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับกระท่อมในสถำนะ “พืชยำ”
ซึ่งมีกำรใช้กันมำตั้งแต่สมัยโบรำณ

ลักษณะใบกระท่อมที่พบในประเทศไทยมีอยู ่ 3 ชนิด คือ ชนิดก้านใบเขียว (แตงกวา) ชนิดก้านใบแดง และชนิด
ขอบใบหยัก (ยักษ์ใหญ่) โดยลักษณะของพืชกระท่อมจะขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ พบมาก
ในป่าธรรมชาติบริเวณภาคใต้ และยังพบในบางจังหวัดของภาคกลาง เช่น ปทุมธานี
พืชกระท่อมมีสรรพคุณทางยา ช่วยลดนํ้าตาลในเลือด โดยช่วยเพ่ิมอัตราการน�าน�้าตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ 
สอดคล้องกับต�ารบัยาแพทย์พืน้บ้านทีใ่ช้ใบกระท่อมรักษาโรคเบาหวาน ในต�ารับยาทางการแพทย์แผนไทยใช้ใบกระท่อม
บรรเทาอาการท้องเสียและรักษาโรคบิด ร่วมกับสมุนไพรรสฝาดอื่น ๆ โดยจะใช้ใบกระท่อมเป็นตัวยารองเท่านั้น 
นอกจากนี้พืชกระท่อมยังบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แก้ไอ ท�าให้นอนหลับได้ดี โดยใช้ใบสดหรือใบแห้งมาเคี้ยว 
สูบ หรือชงเป็นน�้าชา กลุ่มผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรบริโภคใบกระท่อมในช่วงเวลากลางวันเพ่ือกดความรู้สึกเมื่อยล้า
ให้ท�างานได้ยาวนานข้ึน สามารถทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้ตลอดทั้งวัน ผู้ที่ใช้พืชกระท่อมเป็นประจ�าจะช่วยลด
ความอยากอาหาร ไม่รู้สึกหิว จึงท�าให้ไม่อ้วน
ไมทราไจนีน (Mitragynine) เป็นสารส�าคัญที่พบในพืชกระท่อม ออกฤทธิ์บรรเทาอาการปวดและต้านอักเสบ สารสกัด
จากใบกระท่อมทีม่ฤีทธิร์ะงบัปวดคล้ายกบัการใช้มอร์ฟีนจากฝ่ิน มข้ีอดีตรงทีไ่ม่กดระบบทางเดินหายใจ ไม่ท�าให้คลืน่ไส้ 
อาเจียน 
ใบกระท่อมไม่สามารถใช้ต้านโควิด-19 ได้ ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการวิจัยที่ยืนยันว่าใบกระท่อมมีสารที่มีฤทธิ์ต้าน
เช้ือไวรสัโคโรนาทีก่่อโรคโควดิ-19 นอกจากนี ้องค์การอาหารและยาของสหรฐัฯ ยงัได้ออกค�าเตอืนเรือ่งการใช้ผลิตภณัฑ์
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับการพิจารณาด้านความปลอดภัย
จากพืชสมุนไพรอาจกลายเป็นสารเสพติด ที่เรียกว่า “สี่คูณร้อย” เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมหลัก คือ น�้าต้มใบกระท่อม 
น�้าอัดลม ยาแก้ไอ และยากันยุง มีฤทธิ์กระตุ้นประสาท ท�าให้ผู้เสพเมาและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังมีการใส่ส่วนผสม
และยาที่มีฤทธิ์กล่อมประสาทอีกหลายอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้เสพ ท�าให้พืชกระท่อมถูกจับตา
มากยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มที่น�าไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรง

 พชืกระท่อมกับผลกระทบต่อสขุภาพ การบรโิภคพืชกระท่อมในปรมิาณต�า่จะออกฤทธิก์ระตุน้ ลดอาการเมือ่ยล้า ท�างาน
ได้นานข้ึน แต่หากบริโภคพืชกระท่อมไม่ถูกวิธีหรือใช้ในปริมาณสูงจะมีฤทธิ์กล่อมประสาทและเสพติด หากเสพไปนาน ๆ
จะมีอาการท้องผูก นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน ผิวคล�้าลง อาการรุนแรงอาจพบแขนกระตุก มีอาการทางจิต อารมณ์ซึมเศร้า
หรือก้าวร้าว กระวนกระวาย หวาดระแวง เห็นภาพหลอน พูดไม่รู้เรื่อง และเมื่อหยุดเสพใบกระท่อมจะท�าให้ร่างกายไม่มีแรง 
อ่อนเพลีย ท�างานไม่ได้ ปวดเมื่อยตัว

 การปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดนั้นทําให้การเพาะปลูกสามารถทําได้อย่างอิสระ ในอนาคตจะมี
การผลิตยาแผนไทยจากกระท่อม โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาตํารับยา
ตามองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน สําหรับใช้ในการบรรเทาอาการปวดเมื่อย แก้ท้องเสีย 
รวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม เช่น ลูกประคบแก้ปวดบวม

ข้อมูลจาก : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบีบีซีไทย

1.
2.

3.
4.
5.

คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ผิวคล�้าลง ซึมเศร้า
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คอตีบ โรคทำงเดินหำยใจ
ที่แพร่ได้ง่ำยและมีอำกำรรุนแรง

กำรติดต่อของโรค
 พบเชื้อในจมูกหรือล�าคอของผู ้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อ
โดยไม่มีอาการ สามารถตดิต่อได้ง่ายผ่านการไอหรอืจามรดกนั 
หรือพูดคุยกันในระยะใกล้ชิด เชื้อจะเข้าสู ่ผู ้สัมผัสใกล้ชิด
ทางปากหรอืทางการหายใจ บางครัง้อาจตดิต่อโดยการใช้ภาชนะ
ร่วมกัน เช่น แก้วน�า้ ช้อน หรอืการอมของเล่นร่วมกนัในเดก็เล็ก 
ระยะฟักตัวของโรคอยู่ระหว่าง 2-5 วัน โดยเชื้อจะอยู่ในล�าคอ
ของผู ้ป่วยท่ีไม่ได้รับการรักษาได้นานประมาณ 2 สัปดาห์
หรืออาจนานเป็นเดือน หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง
เชื้อจะหมดไปภายใน 1 สัปดาห์ 
 ผูต้ดิเชือ้ทีไ่ม่มอีาการเป็นแหล่งแพร่เชือ้ทีส่�าคญั ส่วนใหญ่
พบผู้ป่วยโรคคอตีบในชุมชนแออัด เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน
สามารถติดเชื้อได้หลังภูมิต้านทานจากแม่หมดลง ในประเทศ
ที่พบโรคน้ีชุกชุมส่วนใหญ่มักพบในเด็กอายุระหว่าง 1-6 ป ี
ส�าหรับประเทศที่พัฒนาแล้วและมีระดับการได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบสูง โรคนี้จะหมดไปหรือพบได้น้อยมาก
ในประเทศไทยอบุตักิารณ์ของโรคลดลงมาก ส่วนใหญ่พบผูป่้วย
ในชนบทหรือในชุมชนแออัด เป็นเดก็ท่ียงัไม่ได้รบัวัคซนีหรือได้
รับวัคซีนไม่ครบ และพบในเด็กโตมากขึ้น

อำกำรของโรคคอตีบ
 หลังจากได ้รับเชื้อผู ้ป ่วยจะเริ่มมีไข ้ต�่า มีอาการ
คล้ายหวัดในระยะแรก ไอเสยีงก้อง เจบ็คอ เบือ่อาหาร ในเด็กโต
อาจบ่นเจบ็คอคล้ายกบัคออกัเสบ บางรายอาจจะพบต่อมน�า้เหลอืง
ที่คอโตด้วย เม่ือตรวจดูในคอพบแผ่นเยื่อสีขาวปนเทา

 โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุจากการติดเช้ือแบคทีเรีย 

Corynebacterium diphtheria ท�าให้เกิดการอักเสบ มีแผ่นเย่ือเกิดขึ้นในล�าคอ ในรายที่รุนแรงจะมีการ

ตีบตันของทางเดินหายใจ และจากพิษของเชื้อท�าให้มีอันตรายต่อกล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลาย 

เป็นอัมพาตและเสียชีวิตได้

ติดแน่นอยู่บริเวณทอนซิลและบริเวณลิ้นไก่ แผ่นเยื่อนี้เกิด
จากพิษที่ออกมาท�าให้มีการท�าลายเนื้อเยื่อ ติดแน่นกับเยื่อบุ
ในล�าคอ
 ตําแหน่งที่พบมีการอักเสบและมีแผ่นเยื่อ คือ
 - ในจมูก ท�าให้มีน�้ามูกปนเลือดเรื้อรัง มีกลิ่นเหม็น
 - ในล�าคอและทอนซิล แผ่นเยื่ออาจจะอยู่ลึกลงไปใน
หลอดคอ ท�าให้ทางเดินหายใจตีบตัน หายใจล�าบาก และอาจ
เสียชีวิตได้
 - ต�าแหน่งอื่น ๆ ที่พบ เช่น ผิวหนัง เยื่อบุตา ช่องหู

โรคแทรกซ้อน
 - ทางเดินหายใจตีบตัน
 - กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 - ปลายประสาทอักเสบ ทําให้เกิดการอัมพาตของ
   กล้ามเนื้อ
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กำรรักษำโรคคอตีบ
 เมื่อพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ ต้องรีบน�าส่ง
โรงพยาบาลทนัท ีการรกัษาจะได้ผลหรอืไม่ขึน้อยูก่บัระยะเวลา
ที่ป่วยก่อนเข้ารับการรักษา
 - เมื่อแพทย์ตรวจและสงสัยว่าเป็นคอตีบ จะต้องรีบให้ 
diphtheria antitoxin หรือ DAT โดยเร็วที่สุด (การให้
antitoxin ต้องท�า skin test) ก่อนที่จะเกิดอันตรายต่อ
กล้ามเนื้อหัวใจและปลายประสาท โดยไม่ต้องรอผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
 - ให้ยาปฎิชวีนะเพนนซิลินิ ฉดีเข้ากล้ามเป็นเวลา 14 วนั 
ยาปฏิชีวนะจะไปท�าลายเชื้อ C. diphtheria
 - เด็กที่ เป ็นโรคคอตีบจะต้องพักเต็มที่อย ่างน้อย
2-3 สปัดาห์ เพือ่ป้องกนัโรคแทรกซ้อนทางหวัใจ ซึง่มกัจะเกดิขึน้
ในปลายสัปดาห์ที่ 2
 - เด็กที่มีโรคแทรกซ้อนจากการอุดกั้นของทางเดิน
หายใจ จะต้องได้รับการเจาะคอเพื่อช่วยให้หายใจได้ ส่วน
โรคแทรกซ้อนทางหัวใจและทางเส้นประสาทจะให้การรักษา
ประคับประคองตามอาการ ซึ่งโรคแทรกซ้อนทางหัวใจ
นับเป็นสาเหตุส�าคัญของการเสียชีวิต

กำรป้องกันโรคคอตีบ
  - ในเด็กท่ัวไป การป้องกันให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน
นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยการให้วัคซีนป้องกันคอตีบ 5 ครั้ง 
เมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และเมื่ออายุ 4 ปี กระตุ้นอีกครั้ง
เมื่อเด็กเข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 - ผูท้ีมี่อาการของโรคจะมเีชือ้อยู่ในจมกู ล�าคอ เป็นระยะ
เวลา 2-3 สัปดาห์ ดังนั้นจึงต้องแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น
อย่างน้อย 3 สัปดาห์ หลังเริ่มมีอาการ หรือตรวจเพาะเชื้อ
ไม่พบเชื้อแล้ว 2 ครั้ง ผู้ป่วยที่หายจากโรคคอตีบแล้วอาจไม่มี
ภูมิคุ ้มกันโรคเกิดขึ้นเต็มท่ี จึงท�าให้เป็นโรคคอตีบซ�้าอีกได้
ดังนั้นจึงต้องให้วัคซีนป้องกันโรค (DTP หรือ dT) แก่ผู้ป่วยที่
หายแล้วทุกคน
 - โรคคอตีบติดต่อกันได้ง่าย ดังนั้นผู้สัมผัสโรคจึงควร
ได้รับการติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยท�าการเพาะเช้ือ
จากล�าคอและติดตามอาการ 7 วัน พร้อมใช้ยาปฏิชีวนะ
ในกรณีที่มีผลเพาะเชื้อไม่พบเชื้อคอตีบ พิจารณาให้หยุดยาได้

 การป้องกันโรคคอตีบที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีน 
นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคคอตีบ สวม
หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยน้ําและสบู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะ
เมื่อสัมผัสกับผู้ป่วย ซึ่งสามารถช่วยลดการระบาดลงได้

ที่มา : ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุุมโรค
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 หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ระลอกที ่3 โรงพยาบาลต่าง ๆ  อาจเข้าสูว่กิฤตใหญ่ได้เนือ่งจาก
มีเครื่องช่วยชีวิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการคิดค้นและผลิตเครื่องบ�าบัดโรคระบบทางเดิน
หายใจอัตราการไหลสูง Chula HFNC การพัฒนาเครื่องนี้
ได้ค�านงึถงึความฉกุเฉนิและวิกฤตทีเ่กดิขึน้ในระบบสาธารณสขุ
เป็นประเด็นส�าคัญ รวมถึงความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ตามสถานการณ์จริงในปัจจุบัน 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA บริษัท       
อนิทรอนิคส์ จํากัด และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องบําบัดโรคระบบทางเดิน
หายใจอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula–
Chula HFNC) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด–19 และผู้ป่วย
ระบบทางเดนิหายใจ นบัเป็นเครือ่งบาํบดัโรคระบบทางเดนิ
หายใจอัตราการไหลสูง “เครื่องแรกที่ผลิตได้โดยคนไทย” 
สามารถลดการนําเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งได้
ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ แล้วกว่า 500 เครื่อง
พร้อมเตรยีมแผนขยายสูส่ถานพยาบาลทีม่คีวามพร้อมต่อไป

เครื่องบ�ำบัดโรคระบบทำงเดินหำยใจ
อัตรำกำรไหลสูง 

สุดยอดประสิทธิภำพจำกฝีมือคนไทย

Chula HFNC

 เครื่อง Chula HFNC ยังมีคุณสมบัติท่ีโดดเด่น คือ 
สามารถควบคมุอณุภมูคิวามช้ืนอยูใ่นระดับทีดี่ เพราะผูป่้วย
ระบบทางเดินหายใจออกซิเจนจะเข้าสู่ปอดไม่เพียงพอ จึง
ต้องใช้เครื่องบ�าบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง
วิ่งเข้าสู่ปอดโดยเร็ว ซึ่งจ�าเป็นต้องมีความชื้นที่เหมาะสมด้วย 
ถ้าควบคุมความชื้นไม่ดีอาจท�าให้ติดเชื้อมีความชื้นในปอดได้ 
ซ่ึงนวัตกรรมนี้สามารถท�าได้ และแผนในอนาคตจะพัฒนา
ให้แพทย์สามารถสัง่การระบบการท�างานของเครือ่งผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์จากที่ต่าง ๆ ลดการพบปะ ป้องกันการแพร่เชื้อ 
และสามารถเลือกใช้โปรแกรมให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วย
ในเวลานั้นได้
 การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่
สําคัญ ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการยกระดับชีวิตของ
คนในประเทศ นวัตกรรมเป็นสิ่งที่สามารถนําไปต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อนวัตกรรมนั้น ๆ
ได้ถูกนํามาใช้งานจริง

 จากสถิติพบว่ามีผู ้ป่วยโรคโควิด-19 ท่ีมีอาการปอด
อักเสบรุนแรงมากกว่าร้อยละ 15 ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ท้ังหมด ซึง่จ�าเป็นต้องใช้เครือ่งบ�าบดัโรคระบบทางเดินหายใจ
อัตราการไหลสูง ที่มีอัตราการไหลสูงอยู่ท่ี 40–60 ลิตรต่อ
นาที โดยพบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิต และอัตราการ
ใส่ท่อช่วยหายใจลงได้ ท�าให้อาการเหนื่อยลดลง หลังจากที่
ได้มีการผลิตเครื่องต้นแบบ ได้นําเครื่องต้นแบบมาทดสอบ
ในอาสาสมัครปกติทั้งหมด 5 คน และผู้ป่วยโรคโควิด-19
ทีม่อีาการปอดอกัเสบทีร่กัษาตวัในห้อง ICU ทัง้หมด 10 คน 
ได้ผลการรักษาดีมาก ไม่แตกต่างกับเครื่องมาตรฐานที่
นาํเข้าจากต่างประเทศ ระบบการท�างานของเครือ่งประเภทนี้
มักจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องท่ีต้องน�าเข้าจากต่างประเทศและ
มีราคาค่อนข้างสูง ซ่ึงความส�าเร็จในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจจากประชาชนชาวไทยและองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมบริจาค
ผ่านมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รวมทั้ง NIA ที่ได้
มอบเงินสนับสนุนเพิม่เตมิ ท�าให้สามารถแจกจ่ายเครือ่ง Chula 
HFNC ไปยงัโรงพยาบาลทีข่าดแคลนทัว่ประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
นบัเป็นการส่งต่อการให้ทีย่ิง่ใหญ่ของวงการสาธารณสุขไทย
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน
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โรคติดต่อระบบทำงเดินหำยใจ 
 - โรคไข้หวดัใหญ่ สามารถตดิต่อจากการไอ จามรดกนั 
หรือสัมผสัสิง่ของทีม่เีชือ้ร่วมกนั หากได้รบัเชือ้แล้วจะมอีาการ
ไข้ ไอแห้ง ๆ  ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ
และเจ็บคอ 
 - โรคปอดอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
ไวรัส และเชื้อราบางชนิดที่ถุงลมปอด จากการหายใจหรือ
สมัผสัละอองฝอยจากน�า้มกู น�า้ลายท่ีปนเป้ือนเชือ้ หากได้รับเชือ้
จะมีอาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย อาการดังกล่าวมักเป็น
เฉียบพลัน และพบได้ทุกกลุ่มอายุ แต่จะมีอาการรุนแรงในผู้ที่
มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและมีโรคประจ�าตัว 
 ทั้งสองโรคน้ีสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพ
ให้แขง็แรง หมัน่ล้างมอืบ่อย ๆ  ด้วยน�า้และสบู่ หรอืแอลกอฮอล์
เจล ไม่ใช้ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ้ืน่ สวมหน้ากากผ้าหรอืหน้ากาก
อนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน ซึ่งวิธีการเหล่านี้สามารถ
ป้องกันโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย

 การป้องกนัโรคและภยัสขุภาพในช่วงฤดหูนาว เน้นดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจาก 4 โรคติดต่อ และ 1 ภยัสขุภาพ
ที่สําคัญ เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
 มวลอากาศที่เย็นลงอาจท�าให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดใน
ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

โรคติดต่อทำงเดินอำหำรและน�้ำ 
 - โรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทานอาหารหรือ
น�า้ทีไ่ม่สะอาด มกีารปนเป้ือนเชือ้โรค หากได้รบัเชือ้จะมอีาการ
ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป อาจมีไข้หรืออาเจียนร่วมด้วย 
สามารถป้องกันได้โดยการดูแลสุขอนามัย ดื่มน�้าสะอาด และ
รับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด

โรคติดต่อที่ส�ำคัญอื่น ๆ ในช่วงฤดูหนำว
 - โรคหัด เกิดจากการหายใจเอาละอองอากาศที่
ปนเปื้อนเชื้อไวรัสจากการไอ จามของผู้ป่วย หรือพูดคุยกัน
ในระยะใกล้ อาการจะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา แต่จะมีไข้สูง 
ตาแดงและแฉะ มีผื่นนูนแดงขึ้นติดกันเป็นปื้น ปัจจุบันไม่มียา
รักษาจ�าเพาะ แต่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ โดยต้องฉีด
เข็มแรกตอนอายุ 9-12 เดือน เข็มที่สอง ตอนอายุ 1 ปีครึ่ง

ภัยสุขภำพ
 การเสียชีวิตท่ีเกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว โดย
ไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่เกดิจากภาวะหวัใจล้มเหลวเฉยีบพลนั 
เนื่องจากไม่มีเคร่ืองนุ่งห่มหรือเคร่ืองห่มกันหนาวที่เพียงพอ
ในพื้นที่อากาศหนาว และมีประวัติการดื่มสุราเป็นประจ�า
ดังนั้นควรเตรียมเคร่ืองนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมและเพียงพอ
งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร ้อมทั้งดูแลร ่างกาย
ให้แขง็แรง ออกก�าลงักายและรบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน์

โรคเฝ้ำระวัง

ช่วงฤดูหนำว
.......................



omicron
โควิดสายพันธุ์ ใหม่

 โควดิ-19 สายพันธุใ์หม่ “โอมคิรอน” (Omicron) หรอื
อ่านว่า “โอไมครอน” มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.1.529  
ถูกพบครั้งแรกในทวีปแอฟริกา ไวรัสตัวนี้มีการกลายพันธุ์ 
ของยีนมากถึง 50 ตําแหน่ง รวมถึงมีการกลายพันธุ์ของ
โปรตนีบนส่วนหนามของไวรสัถงึ 32 ตาํแหน่ง และยงักลายพันธุ์
ทีส่่วนตวัรบั (receptor binding domain) ซึง่ไวรสัใช้จบัยดึ
กับเซลล์ของคนเราถึง 10 ตําแหน่ง มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ 
ทําให้แพร่ระบาดได้ง่าย พบผู้ป่วยในหลายประเทศ รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย องค์การอนามยัโลก (WHO) จดัให้สายพนัธุ์
โอมิครอนอยู่ในรายชื่อเชื้อกลายพันธุ ์ ท่ีน่ากังวลต่อจาก 
อัลฟา, เบตา, แกมมา และเดลตา 
 นอกเหนือจากการระบาดได้อย่างรวดเร็วแล้ว สิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์กังวล คือ ประสิทธิภาพในการกลายพันธุ์ที่สูง
ผิดปกติ ท�าให้สามารถแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่า และอาจ
หลบหลีกต่อภูมิคุ้มกันได้ด้วย จากข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ที่
ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน พบว่าส่วนใหญ่มีอาการคล้ายกับ
ไข้หวัดใหญ่ บางคนอาจไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย เช่น 
รู้สึกอ่อนเพลีย เมื่อยล้า ปวดเมื่อยตัว ปวดกล้ามเนื้อ อาจรู้สึก
ระคายเคืองคอ หรือไอเล็กน้อย ไม่พบการสูญเสียการรับรส
หรือกลิ่น อาการป่วยไม่ได้แสดงอาการเด่นชัดเหมือนกับ
สายพนัธุอ์ืน่ เช่น สายพนัธุอ์ลัฟาทีม่กัสญูเสยีการได้กลิน่ หรอืมี
ผืน่ขึน้ตามนิว้เท้า ส่วนผูป่้วยสายพนัธุเ์ดลตามกัมอีาการคล้าย
ไข้หวดัทัว่ไป อาจรูส้กึปวดศรีษะ เจบ็คอ มนี�า้มกู ดงันัน้จงึแยก
สายพนัธุโ์อมคิรอนกบัสายพนัธุอ์ืน่ได้ค่อนข้างยาก ต้องส่งตรวจ
หาเชื้อเพื่อยืนยันสายพันธุ์
โอมิครอนมีความรุนแรงแค่ไหน
 ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าอาการของ
ผูต้ดิเชือ้โควิด-19 สายพนัธ์ุโอมิครอนจะรนุแรงกว่าสายพนัธุอ์ืน่
ที่เคยพบหรือไม่ องค์การอนามัยโลกระบุว่า อาจต้องใช้เวลา
เพื่อบ่งชี้ว่าโอมิครอนแพร่เชื้ออย่างไร และท�าให้เกิดอาการ
เจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นหรือไม่ 
วัคซีนโควิด-19 กับสายพันธุ์โอมิครอน
 เนื่องจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนมีการกลายพันธุ์
หลายจุด จึงอาจลดประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่
ในปัจจบุนั มีข้อมลูพบว่า ผูป่้วยจ�านวนหนึง่ได้รบัวคัซีนครบแล้ว 
2 เข็ม ยังติดเช้ือสายพันธุ ์นี้ ได ้ แต่ผู ้ป ่วยเกือบทั้งหมด

มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย แสดงให้เห็นว่าวัคซีน
ยงัสามารถป้องกนัความรุนแรงของโรคได้ นอกจากนี ้บรษัิทผลติ
วัคซีนยี่ห้อต่าง ๆ  ก�าลังพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่เพื่อรับมือกับ
เชื้อไวรัสกลายพันธุ์
 แม้ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถหลบหลีกภูมิต้านทาน
ได้ดี ท�าให้ลดประสิทธภิาพของวคัซีนลงบ้าง แต่ไม่ใช่ว่าวคัซนี
จะไม่มีประสิทธิภาพ การฉีดวัคซีนยังเป็นเรื่องที่ต้องท�าให้ได้
มากที่สุด และผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 12 ปีขึ้นไป ควรได้รับวัคซีน    
โควิด-19 เพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิต 
          ถึงแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสายพันธุ์นี้ท�าอันตราย
กบัมนษุย์ได้มากน้อยแค่ไหน แต่ก็ไม่ควรประมาท ยงัต้องดแูล
ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย 
ล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด รักษา
ระยะห่าง รบัประทานอาหาร 5 หมู่ ออกก�าลงักาย และพกัผ่อน
ให้เพียงพอ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับร่างกายและ
ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโควิด-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน”
 - แพร่ระบาดได้เรว็ทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา และอาจสามารถ
แพร่กระจายผ่านทางอากาศได้
 - อาการของผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ ์โอมิครอน
มีอาการไม่หนักมาก แต่ก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า
“การติดเชือ้โอมคิรอนอาการเหมอืนไข้หวดั” เพราะตามข้อมลู
ของแอฟริกานั้น ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มวัยแข็งแรงมาก ถ้าเป็น
ผูส้งูอาย ุหรอืป่วยมโีรคประจ�าตวั ก็อาจมอีาการรนุแรงมากกว่า
คนอายุน้อยก็ได้
 - ตรวจหาเชื้อได้ยากมากขึ้น ด้วยการผันแปรรหัส
พนัธกุรรม ท�าให้สามารถหลบหลกีการตรวจด้วยกระบวนการ
วิธีมาตรฐานท่ีใช้ตรวจโควิด-19 ท่ัวโลก อาจเกิดปัญหากับ
ชุดตรวจ PCR บางยี่ห้อ ศูนย์รับตรวจโควิด-PCR ต้อง
ระมัดระวังเลือกใช้ชุดตรวจ PCR ที่ผ ่านการทดสอบว่า
ไม่มีปัญหาในการตรวจจับสายพันธุ ์โอมิครอน 

ข้อมูล : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
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กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย

 มีคํากล่าวว่า ความจริงคือเหยื่อรายแรกของสงคราม นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมการรายงานข่าวท่ีแม่นยํา
และไม่เลือกข้างจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะในสถานการณ์ความขัดแย้งที่คนทั้งโลกกําลังให้ความสนใจ 
 บทบาทของผู ้รายงานข่าวในฐานะผู ้เห็นเหตุการณ์และบันทึกผลกระทบที่น่าหวาดกลัวของความขัดแย้ง
เป็นสิง่จําเป็น แต่นัน่กทํ็าให้พวกเขาตกเป็นหนึง่ในกลุ่มบคุคลทีต้่องเสีย่งชวีติมากทีส่ดุ โดยอาจได้รบับาดเจบ็ ถกูลกัพาตวั   
หรอือาจต้องเสยีชวีติในระหว่างการปฎิบติัหน้าที ่กฎหมายมนษุยธรรมกล่าวถึงเรือ่งนีไ้ว้อย่างไร และอะไรคอืบทบาทหน้าที่
ของผู้สื่อข่าวในพื้นที่สงคราม

ได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่
ในพื้นที่ขัดแย้ง?

ผู้สื่อข่ำวอิสระ
ผู้สื่อข่ำวสงครำม
อินฟลูเอนเซอร์

กฎหมำยมนษุยธรรมระหว่ำงประเทศให้ควำมคุม้ครอง

ผู้สื่อข่ำวอย่ำงไร

 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) เป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการระบุสิทธิ หน้าที่ และความคุ้มครอง
ในระหว่างการขัดกันทางอาวุธหรือสงคราม บุคลากรสื่อหรือ     
นักข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้มีสถานะพิเศษตามกฎหมาย แต่ได้รับ
การคุม้ครองในฐานะพลเรอืนทีไ่ม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้องทางการสู้รบ 
กฎหมาย IHL ให้ความคุ้มครอง แต่ไม่ได้รับรองในเรื่องสิทธิ
เสรภีาพของสือ่ในการรายงานหรอืเข้าถึงพืน้ท่ีสู้รบโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากรัฐ

ผู ้สื่อข่ำวสงครำมกับผู้สื่อข่ำวอิสระท่ัวไป ได้รับ   

ควำมคุ้มครองเหมือนหรือต่ำงกันอย่ำงไร

 ผู้สื่อข่าว คือ บุคลากรสื่อที่ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล 
หรือรายงานข่าวและข้อมูลนั้นผ่านสื่อ โดยกฎหมาย IHL 
แยกแยะผู้ส่ือข่าวในพื้นท่ีสู้รบไว้ 2 ประเภท คือ ผู้สื่อข่าว
สงคราม (war correspondent) ที่ได้รับการรับรองโดย
กองก�าลงัของรฐั และผูส้ือ่ข่าวอสิระ โดยผูส้ือ่ข่าวทัง้ 2 ประเภท 
มีสถานะและความคุ้มครองข้ันพื้นฐานเป็นพลเรือนภายใต้
กฎหมาย IHL ตราบเท่าที่ผู้สื่อข่าวไม่ท�าการที่เปลี่ยนสถานะ
การเป็นพลเรือน เช่น เข้าร่วมการปะทะต่อสู้ ผู้สื่อข่าวอิสระ

หรือผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้รับการรับรองโดยกองก�าลังของรัฐ
มีสิทธิแสดงตัวตนเป็นส่ือได้ แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ
ไปมากกว่าตามท่ีได้รบัในฐานะพลเรอืน ส่วนผูสื้อ่ข่าวสงคราม
ได้รบัความคุม้ครองเพิม่เตมิจากสถานะทีไ่ด้รบัการรบัรองโดย
กองทัพ ท�าให้ถ้าถูกจับจะได้รับสถานะเป็นเชลยศึก

เป็นไปได้หรือไม่ที่ผู ้สื่อข่ำวจะเป็นฝ่ำยละเมิด IHL
เสียเอง

 แม้ว่ากฎหมาย IHL ให้ความคุม้ครองสือ่ แต่บคุลากรสือ่
มีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย IHL เช ่นกัน ยกตัวอย่างเช ่น
การรักษาจรรยาบรรณในการรวบรวมข้อมูล เมื่อได้เห็นเหตุ 
สัมภาษณ์ หรือบันทึกถ่ายภาพเหตุต่าง ๆ ในการปะทะ 
หรือเม่ือได้เข้าพบผู้ถูกจองจ�าหรือกักตัว บุคลากรสื่อมีหน้าที่
“ เลี่ ยง” ไม ่ เข ้ าร ่วมการปะทะหรือต ่อสู ้  นอกจากนี้
หากบุคลากรสื่อรวบรวมข้อมูลให้ฝ่ายที่เข้าร่วมการต่อสู้ 
หรืออนญุาตให้ใช้อปุกรณ์ในการถ่ายทอด ส่งผ่านข้อมูล หรือ
ติดต่อสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร บุคลากรสื่อนั้นอาจ
ถือได้ว่าเป็นฝ่ายที่เข้าร่วมการปะทะต่อสู้ อีกประเด็นคือ
บุคลากรสื่อที่เห็นการกระท�าที่เป็นอาชญากรรมสงคราม
ไม่มีพันธะหน้าที่ใด ๆ ภายใต้กฎหมาย IHL ที่จะต้องรายงาน
เรื่องการก่ออาชญากรรมดังกล่าว (ในทางจรรยาบรรณสื่อ
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อาจจะแตกต่างจากมุมมองทางกฏหมาย) แต่หากบุคลากรสื่อ
ดังกล่าวได้รับค�าสั่งศาลให้ให้การแต่ไม่ให้ความร่วมมือหรือ
ไม่ให้ข้อมูลที่เหมาะสม อาจมีโทษเป็นการหมิ่นอ�านาจศาล
หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรมได้ 
 มคีวามเป็นไปได้หรอืไม่ทีบ่คุลากรสือ่จะละเมดิกฎหมาย 
IHL ค�าตอบคือ เป็นไปได้ เช่น กรณีที่สื่อมีบทบาทยุยงปลุกปั่น
ให้เกดิความเกลียดชังกลุม่ใดกลุม่หนึง่ จนเกดิเป็นความรนุแรง
ทางชาติพันธุ์และการขัดกันทางอาวุธ ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน
รวนัดา แต่ว่าในมมุมองทางกฎหมาย การพจิารณาและการระบุ
ข้อเท็จจริงในประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อน และต้องใช้
การพจิารณาในหลายด้าน เพือ่ระบวุธิกีาร แรงจงูใจ และโอกาส
ในการกระท�าการละเมิดดังกล่าว ซึ่งต้องค�านึงถึงปัจจัยภาวะ
แวดล้อมและการเข้าร่วมหรือร่วมปฏิบัติของบุคคลอื่น ๆ
อีกมากมาย และมีหลายอย่างต้องพิจารณา 

เกิดอะไรในเคสของรวันดำ

 ประเทศรวันดา มีสองชาติพันธุ ์หลัก ๆ คือ Hutu
เป็นประชากรส่วนมาก และ Tutsi ซึ่งมีส่วนน้อย ในปี 1990 
กองก�าลังกบฏ Rwandan Patriotic Front (RPF) ที่มีสมาชิก
เป็นส่วนใหญ่เป็นผูล้ีภ้ยัชาตพินัธุ ์Tutsi ได้รกุเข้ามาทางตอนเหนอื
ของประเทศรวันดาจากที่ตั้งในประเทศอูกันดา ก่อให้เกิดเป็น
สงครามกลางเมืองรวันดา  (Rwandan Civil War) แต่ต่อมา
การสูร้บชะลอ ไม่มฝ่ีายใดได้เปรยีบ และประธานธบิด ี จูเวนาล 
ฮับเบียริมานา แห่งรวันดา เจรจายุติการต่อสู ้ในข้อตกลง
อะรูชา (Arusha Accords) ในปี 1993 แต่ในวันที่ 6 เมษายน
ปี 1994 ประธานธบิด ีจเูวนาล ถกูลอบสงัหาร ท�าให้ข้อตกลงยตุิ

และในวันต่อมาได้เร่ิมมีการท�าร้ายและสังหารหมู่ชนชาติ 
Tutsi จนเป็นที่สังเกตว่าน่าจะมีการวางแผนมานานและ
เป็นระบบ สงัเกตได้จากการเผยแพร่ข้อมลูผ่านสือ่วทิยทุีส่ร้าง
วาทะกรรมให้เกิดความเกลียดชังในประชากร Hutu เพื่อให้
ท�าลายล้างชาตพินัธุ ์Tutsi เช่นเปรยีบเปรยว่า ชาตพัินธุ ์Tutsi 
ไม่ใช้มนุษย์ ท�าลายได้ ไม่ผิดบาป ซ่ึงสื่อเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญในการรวบรวมก�าลังคนและระบุวัตถุประสงค ์
แก่คนหมู่มาก ซ่ึงท�าให้การท�าลายล้างเผ่าพนัธ์ุแพร่หลายและ
สร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้กระท�าความผิด ท�าให้เกิดความ
ป่าเถือ่นและปราศจากมนษุยธรรมอย่างรนุแรงในเหตกุารณ์นี้

อนิฟลเูอนเซอร์  ที่ไม่ได้สงักดัส�ำนกัข่ำว แต่มอี�ำนำจ
ในกำรสื่อสำร ได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำย 
IHL เหมือนสื่อทั่วไปที่เป็น journalist หรือไม่

 กฎหมาย IHL ได้ระบสุถานะ 2 ประเภท คอื Civilian/
Combatant พลเรือนและพลรบ ดังนั้นตามหลักกฎหมาย 
อนิฟลเูอนเซอร์ทีไ่ม่ได้สงักดัส�านกัข่าวถอืสถานะเป็นพลเรือน
เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวอิสระ อินฟลูเอนเซอร์ต้องพึงระวังถึง
การเผยแพร่เปิดเผยข้อมลูของแหล่งข่าวหรือข้อมลูส�าคญัต่าง ๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบได้เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าว ซ่ึงถ้า
พิสูจน์ได้ว่าผลของการกระท�าของสื่อส่งผลต่อการเกิดการ 
กระท�าผิด ก็เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดได้ อาจด�าเนินการได้                         
ทัง้จากกระบวนการกฎหมายภายใน หรอืหากเป็นกรณร้ีายแรง
เหมือนรวันดาอาจเป็นเหตุให้น�าพิจารณาในศาลอาญา
ระหว่างประเทศเฉพาะกิจ หรือศาลอาญาระหว่างประเทศ
ได้เช่นกัน
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ผลงำนที่ได้รับรำงวัลกำรประกวดภำพถ่ำย
“Kindness during crises–ในวิกฤต มีน�้ำใจ”

รำงวัลชนะเลิศและรำงวัลยอดนิยม

รำงวัลชมเชยอันดับ 1

รำงวัลชมเชยอันดับ 2

ประเภทอำยุไม่เกิน 25 ปี

 กลุ ่มองค์กรกาชาด จัดประกวดภาพถ่ายคร้ังแรกร่วมกับ Thai News Pix, National Geographic Thailand 
และ Thai PBS ในหัวข้อ “Kindness during crises–ในวิกฤต มีน้ําใจ” สนองโอฐฯ ฉบับนี้ได้น�าผลงานที่ได้รับรางวัล
แต่ละประเภทมาให้ได ้ชมกัน โดยมีการจัดแสดงผลงานที่เข ้ารอบในงานนิทรรศการภาพถ่าย ณ สยามพารากอน
ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2564 ด้วย

ช่ือผลงาน : มอบด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน
โดย : อนุชา เวียงค�า
คําบรรยาย : การให้ในทุกรูปแบบไม่ได้หยุดแค่เพียงผู้รับ  
  แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสะพาน
  ของการให้ที่ส่งต่อไปไม่รู้จบ

ช่ือผลงาน : แบ่งปัน
โดย : กฤติกร จิตติอร่ามกูล
คําบรรยาย : คุณก็อต ชาวบ้านแฟลตคลองเตย
  ตระเวนขับรถแจกอาหารและส่ิงของ
  ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ช่ือผลงาน : ความปลอดภัยของสองชีวิต
โดย : ศวิตา พูลเสถียร
คําบรรยาย : เจ้าหน้าที่พยาบาลมาตรวจครรภ์และดูแล  
  สภาพร่างกายคนงานหญิงตั้งครรภ์ 9 เดือน   
  ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงรอเตียงการรักษา
  อยู่ภายในแคมป์ ซอยวัดไผ่ตัน หลังมีค�าสั่ง
  ล็อกดาวน์แคมป์คนงานก่อสร้าง 30 วัน
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รำงวัลชนะเลิศ

รำงวัลชมเชยอันดับ 1

รำงวัลชมเชยอันดับ 2

รำงวัลยอดนิยม

ประเภทอำยุ 25 ปีขึ้นไป

ชื่อผลงาน : น�้าใจไทย ไปให้ถึงฝั่ง
โดย : ทรงพล เทศกิจ
คําบรรยาย : พระสงฆ์พายเรือแจกอาหารที่จ�าเป็น
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง
ที่ห่างไกลและไม่สามารถรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
แต่ในที่สุด น�้าใจก็เดินทางมาถึง

ชื่อผลงาน : มอบของ ให้ก�าลังใจ สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน
โดย : อนุวัตน์ หมันเส็น
คําบรรยาย : รอยยิ้มแห่งความสุข รอยยิ้มที่แสดงออกถึง
ความดีใจที่มีคนใจดีมาให้ก�าลังใจ มาแบ่งปันน�้าใจ ในวันที่
ครอบครัวก�าลังล�าบาก ข้าวปลาอาหารที่ก�าลังจะหมด ออก
ท�างานไม่ได้ ท�าให้น�้าตาของคุณยายหลั่งออกมาด้วยความดีใจ

ชื่อผลงาน : เพื่อนมนุษย์
โดย : จีรศักดิ์ ซุ่นไร้
คําบรรยาย : แม้จะไม่สามารถสื่อสารออกมาเป็นค�าพูดได้ 
การดูแลกันถึงที่สุดของเพื่อนมนุษย์ที่ใกล้ชิดเรามากที่สุด
คงเป็นเพียงความรู้สึกที่แสดงออกมาผ่านสายตา

ชื่อผลงาน : ส่งพี่น้องกลับ
โดย : สรธร โพธิ์สีดา
คําบรรยาย : กองทัพบกให้การสนับสนุนเครื่องบินล�าเลียง
ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษาตัวที่ภูมิล�าเนา
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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�ากัด (ส�านักงานใหญ่) 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 บํารุงชาติอุดม” 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�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ 4,000,000.00 บาท
 - บริษัท ปตท.น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ 1,000,000.00 บาท



     บทบรรณำธิกำร

 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีขาล หรือปีเสือทอง สนองโอฐฉบับส่งท้ายปีได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ย้อนอดีต เป็น 

มิวเซียมกาชาดเล่าเรื่อง ซึ่งเนื้อหายังมีความเข้มข้นเช่นเดิม ฉบับน้ียังมีข้อมูลการให้บริการใหม่ ๆ มาฝากกัน เช่น

คลิกนิกสุขภาพเพศ แบบครบวงจร ภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์ผู ้เช่ียวชาญในหลากหลายสาขา ครอบคลุม

ทุกความต้องการทีห่ลากหลายทกุเพศทกุวัยอย่างแท้จริง ศนูย์ CHAMPS จฬุาฯ ศูนย์ฝึกทกัษะทางการแพทย์เสมอืนจรงิ

ของโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ คลินิกสัตว์เลื้อยคลานแห่งแรกของไทย 

ที่ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้น และในปีใหม่นี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ขอเชิญเช่าบูชา

เหรียญและรูปหล่อบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ ทั้งยังเป็นการร่วมสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยด้วย

รวมถึงเรื่องราวชีวิตใหม่ของผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีมีอายุยืนยาวกว่า 30 ปี

โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ภายในเล่ม

 โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ ซึ่งฤดูหนาวเชื้อโรคแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี กลุ่มเสี่ยง

ไม่ควรประมาทและควรดูแลตัวเองให้มากขึ้น เนื้อหาที่ส�าคัญอีกหนึ่งเร่ือง คือ การส่งต่อเครื่องบําบัดโรคระบบ

ทางเดนิหายใจอตัราการไหลสงู ทีผ่ลิตโดยฝีมอืคนไทย ไปยงัโรงพยาบาลทีข่าดแคลน เพือ่ช่วยชวิีตผูป่้วยโควิด-19 และ

การให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคโควิด-19 ทีไ่ด้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองในกลุม่เปราะบาง ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึน้

หากเรามีมนุษยธรรมในการอยู่ร่วมกันก็จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมโลกก้าวต่อไปได้อย่างสันติสุขค่ะ



 ผู้แทนสภากาชาดนานาประเทศ
ที่เข้าร่วมประชุมสภากาชาด ในบุรพเทศ ณ กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 1922 (พ.ศ. 2465) 
เยี่ยมชมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2465

โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภากาชาดไทย




