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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

เหรัญญิกสภากาชาดไทย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
นายกฤษฎา บุญราช
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด
และรักษาการผู้อํานวยการสํานักงานอาสากาชาด
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อํานวยการสํานักงานการคลัง
นางสุทธารักษ์ ปัญญา
ผู้อํานวยการสํานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ
ผู้อํานวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
นางสาวจารุณี ยุคนธจิตต์
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานโภชนาการ
สวนจิตรลดา
นางบังอรศรี รักธรรม

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อํานวยการสถานเสาวภา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	ฝ่ายการแพทย์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกลาง
และผู้อํานวยการงานเลขานุการคณะกรรมการ
นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางขนิษฐา หงสประภาส
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้อํานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อํานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
นายอนุวัฒน์ จงยินดี
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานบริหาร
ระบบกายภาพ
นายประโลม ภัทรพนาวัน



พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย 

และใช้ในกิจการของส�านักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย

รายละ	120,000,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ส�านักงานใหญ่)
รายละ	30,000,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นายวัฒน์ เรืองมานะมงคล
รายละ	13,000,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
รายละ	10,000,000.00	บาท	จํานวน	6	ราย
 • นางสาวปรารถนา ประติธนายุทธ์ • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส�านักงานใหญ่) 
 • บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จ�ากัด  • บริษัท ไทรอัมพ์สตีล จ�ากัด ส�านักงานใหญ่
 • นางทัศนีย์ ชลสายพันธ์ 
 • นางฐิติพร รัตนเพียร นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ นางสาวขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์ 
รายละ	7,700,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • คุณสุดธิดา รัตนรักษ์
รายละ	7,000,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • บริษัท โกลด์ มิ้นท์ โปรดักส์ จ�ากัด  
รายละ	6,500,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์  
รายละ	6,200,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • มูลนิธิคุณแม่เชย อับดุลราฮิม  
รายละ	6,000,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด  
รายละ	5,000,000.00	บาท	จํานวน	5	ราย
 • ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี • นายกแม่บ้านทหารบก  
 • บริษัท ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)   • นายศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี  
 • บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
รายละ	4,000,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
รายละ	3,850,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม   
รายละ	3,500,000.00	บาท	จํานวน	2	ราย
 • นายฤทธิ์ ธีระโกเมน • นางอัญชลี สุจินตะมณี
รายละ	3,170,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นางดวงใจ วลัยเสถียร
รายละ	3,000,009.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นางสาวลีลา กุลวานิชย์
รายละ	3,000,000.00	บาท	จํานวน	3	ราย
 • สมาคมแม่บ้านต�ารวจ • นางดวงใจ วลัยเสถียร
 • มูลนิธิ ไต้ล้ง-เช็ง พรประภา  
รายละ	2,500,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นางสาวณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี



รายละ	2,100,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • คุณฉัตรชัย คุณจิรยา คุณธิดา คุณดวงใจ แก้วบุตตา
รายละ	2,000,000.00	บาท	จํานวน	16	ราย
 • ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช  • นายณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล 
 • นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ  • นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์ 
 •  นายอ�านวย ไตรรัตโนภาส  • นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ
 • นายทิวา จิรพัฒนกุล • นายวิโรจน์ ตันศิริคงคล
 • แม่ชีช้อย มณีขาว • ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม.โอ.ดีเอส.  
 • มูลนิธิโอสถานุเคราะห์  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)  
 • มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ • มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • บริษัท ไต่เฮงสตีลเทรดดิ้ง จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) • กองทัพเรือ
รายละ	1,950,000.00	บาท	จํานวน	2	ราย
 • บริษัท บีไอ แอสเช็ท แมเนจเมนท์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) • นางสุภวรรณ ล�่าซ�่า
รายละ	1,654,500.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • บริษัท เอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ากัด  
รายละ	1,600,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
รายละ	1,500,000.00	บาท	จํานวน	4	ราย
 • นางดวงฤดี วรเศรษฐการกิจ • นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ
 • มหาวิทยาลัยรามค�าแหง    • บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) 
รายละ	1,400,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
รายละ	1,380,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • คุณสุภานี แซ่ลิ้ม
รายละ	1,360,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นายฮาราลด์ ลิงค์
รายละ	1,300,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • กรุงเทพมหานคร  
รายละ	1,250,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • Mr.WEI-HSIN WANG (นายเหวย ชิง หวัง)  
รายละ	1,200,999.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นายซาเฮอร์ เอเลียส มานัก ซิงห์ จาวลา
รายละ	1,200,000.00	บาท	จํานวน	2	ราย
 • พันเอก วรานนท์ โกมุท • นายสมเกียรติ แซ่คู
รายละ	1,120,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นายพิชัย กิจอิทธิ
รายละ	1,103,296.50	บาท	จํานวน	1	ราย
 • บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
รายละ	1,100,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นายฟรานเซสโก โฮเซ รีวี
รายละ	1,005,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • KhunYun Yao
รายละ	1,000,009.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นางสาวนภัสวรรณ ปัญญ์เอกวงศ์
รายละ	1,000,000.00	บาท	จํานวน	80	ราย
 • นางอัมพิกา เหล่าเกียรติกุล  • นายประพัฒน์ เหล่าเกียรติกุล • นายรณชัย รัตนภวนนท์
 • นางสาววรนุช วิญญูนันทกุล  • นายวุฒา ภิรมย์ภักดี  • นางสาวปิยวรรณ วงศ์ระวีกุล 
 • คุณสนธยา กล่อมเปลี่ยน  • นางสาวมาลี ตัณฑ์วณิช  • นางสาวสุดา สุวรรณมาลิก
 • นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  • นางวันทนีย์ สนองชาติ  • นายวิชัย-นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล



 • นายภมร พลเทพ • นายปริญญ์ พุทธิสมบัติ  • นายสัมพันธ์-นางวิไลลักขณ์ รัตนสวัสดิ์
 • นายเพรียว ปุษยไพบูลย์ • นางพัสริน ไชยศุภรากุล • นางสาวเพชรรินทร์ รุ่งโรจน์ธนกุล
 • นายเขียน ไชยศุภรากุล  • นางนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล • นายพีรพล เสรฐภักดี
 • นายเขต หวั่งหลี  • นายเอกศักดิ์ ภูริผล  • นายสุนทร อรุณานนท์ชัย
 • นางสาวไฉไล บุณยะรัตเวช  • นายสิทธิวัตน์ ก�ากัดวงษ์  • ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช 
 • นายประสงค์ บุญประสงค์ • นางเจียรนัย บุญประสงค์  • นายพิชา วัฒนศิริธรรม 
 • นางชมพรรณ กุลนิเทศ  • นางสินีนาฏ โสดสถิตย์  • นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
 • นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  • นางสุชาดา สนั่นพานิชกุล  • นางสุนภา แตรวิจิตร
 • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  • นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม  • นายชาญ เธียรกานนท์
 • นายก�าธร ตติยกวี  • นางสุภาวดี ตติยกวี  • นางวรรณี ตติยกวี
 • นายหนึ่ง รุ่งโรจน์ธนกุล • นายสันติ-นางสาวเพ็ญนภา-นางสาวอิสรีย์-นางสาวสรวงสุดา ศรีวิชาญกุล
 • นายอุกฤต อ�ามฤตโชติ • บ้านนี้มีรัก   • นางซุง้ล้าง แซ่เค่า-นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม
 • บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)   • บริษัท ดีดี ฟูดมอลล์ จ�ากัด  
   • บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) • ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล • บริษัท ฤทธา จ�ากัด
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส�านักงานใหญ่) • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ส�านักงานใหญ่) 
 • การไฟฟ้านครหลวง ส�านักงานใหญ่   • บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
    • ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)   • บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จ�ากัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จ�ากัด     • บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) 
 • บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ • บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี จ�ากัด
 • บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)   • บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟีนิท จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
 • บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัลมีเดีย จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) • บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จ�ากัด 
  • บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นชี่ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)  • บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
 • บริษัท คุณแม่น้องแฝด จ�ากัด    • บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)  
 • บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ • บริษัท คุ้มด�าเนิน จ�ากัด  
 • บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) • มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์   
 • บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) (ส�านักงานใหญ่) • มูลนิธิ เอช. อับดุลราฮิม  
 • บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ • มูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
 • บริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)   • มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล
รายละ	910,900.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • มูลนิธิพลังงานไทย  
รายละ	790,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
รายละ	762,500.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • นายวิชาญ จิตร์ภักดี
รายละ	720,000.00	บาท	จํานวน	1	ราย
 • ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
รายละ	700,000.00	บาท	จํานวน	3	ราย
 • นางสาววินดา ไชยนุวัติ • บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
 • บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จ�ากัด
รายละ	600,000.00	บาท	จํานวน	14	ราย
 • นางพรนิต อัศวส�าเริง • นายพงศ์ปณต รุ่งโรจน์นันทกุล • นางมะลิ  สาริกา 
 • นางสาวสุชาดา บุศราวงศ์ • นางบุปผชาติ มีเจริญ • นายพลากร หวั่งหลี
 • คุณมะลิ สาลิกา  • นายตุล สิรินุต    • นางพัชรินทร์ แซ่ตั้ง
 • นางสวรส เสริมพรวิวัฒน์  • นายขัตติยา ไชยเอีย • นายสมชาย อิมรานคาน
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) • บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)     
รายละ	500,000.00	บาท	จํานวน	6	ราย
 • นางอรุณี วัชรานานันท์ • นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล • นายขจร เจียรวนนท์
 • รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์ • นายบรรณรงค์ พิชญากร • นายชวน-นางสุพิศ ฉันทาธิคุณ



กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย
 เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2565 นายเตช	บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิก
จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย	ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ที่จัดขึ้นเพื่อตรวจรักษา
และผ่าตดัตาให้แก่ผูด้้อยโอกาส	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ระหว่างวนัที ่28 กมุภาพนัธ์–4 มนีาคม 2565 ณ เทศบาลต�าบลเนนิขาม 
อ�าเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 นายเตช	บุนนาค กล่าวว่า หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้ด�าเนินการมาเป็นเวลากว่า 27 ปีแล้ว โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสทีส่มเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 40 พรรษา 
ปัจจุบันปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจ�าที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว 
โครงการนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนางานมาเป็นล�าดับ โดยปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยการออกให้บริการสัญจร ออกปฏิบัติงาน 
ท่ีโรงพยาบาลอ�าเภอในพื้นท่ีห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์ และต่อมาในปี 2551 ได้เริ่มโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม
เคลือ่นที ่ปฏิบตังิานในรปูแบบการน�ารถผ่าตดัเคลือ่นทีล่งไปปฏบิตังิานเชงิลกึระดบัต�าบล ทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 
ปีละ 6 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ให้การรักษาไปแล้วกว่า 265,000 ราย ท�าการผ่าตัดไปแล้วกว่า 67,000 ราย ส�าหรับ
การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 71 ซึ่งส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท 
ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการด�าเนินงาน
ให้บรกิารตรวจรกัษาโรคตา ผ่าตดัโรคต้อกระจก และท�าผ่าตัดโรคตาอืน่ ๆ  เพือ่ให้ผูป่้วยในท้องถิน่ทรุกนัดารและมฐีานะยากจน
ได้รับบริการที่ดี สามารถมองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้ ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดําเนินงานครั้งนี้ให้บริการตรวจ
รักษา	จํานวน	328	ราย	ทําการผ่าตัดทั้งสิ้น	168	ราย	แบ่งเป็น	ผ่าตัดต้อกระจก	114	ราย	ผ่าตัดต้อเนื้อ	52	ราย	ผ่าตัด
แก้ไขเปลือกตา	2	ราย	และมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ	73	ราย
 ในโอกาสนี ้ศนูย์ความเป็นเลศิทางด้านการแพทย์โรคพาร์กนิสนัและกลุม่โรคความเคลือ่นไหวผดิปกตแิห่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ได้มอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันหรือโรคทาง
ระบบประสาท จ�านวน 52 ราย ในครั้งนี้ด้วย
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รถคลินิกจักษุศัลยกรรม
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 เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์กิตติคุณ		
นายแพทย์วศิษิฏ์	สติปรชีา ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทยและ 
ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด 
“ตึก	๙๙	ปี	สวนงู	(The	99th	Snake	Farm	Building)” 
ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย	เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่
สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้รับการสถาปนาครบ	
99	ปี	ในวันท่ี	22	พฤศจิกายน	2565	
 สืบเนื่องจากปัจจุบันมีผู ้สนใจเลี้ยงสัตว ์เลื้อยคลาน     
เป็นจ�านวนมาก แต่ในประเทศไทยยังไม่มีคลินิกท่ีมีสัตวแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้การรักษา รวมถึงการตรวจสุขภาพ
สัตว์เล้ือยคลาน สวนงู สถานเสาวภา มีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางทีม่หีน้าทีต่รวจสขุภาพและรกัษางทูีป่่วยภายในสวนงู 
และมีประชาชนน�างู รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ๆ  มาขอให้
สัตวแพทย์ของสวนงูช่วยตรวจวินิจฉัยและท�าการรักษาอยู่  
เป็นประจ�า สวนงจูงึมคีวามพร้อมท่ีจะเพิม่ภารกิจในการให้บริการ
การตรวจรักษาสัตว์เลื้อยคลาน และเนื่องในวาระครบ 100 ปี 
สวนง ูสถานเสาวภา ในปี 2566 จงึได้ก่อตัง้ คลนิกิสตัว์เลือ้ยคลาน 
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขึ้นเพื่อให้บริการรักษา 
ตรวจสุขภาพแก่สัตว์เลื้อยคลาน

เปิด “ตึก ๙๙ ปี สวนงู”

 ตึก ๙๙ ปี สวนงู เป็นตึก 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้งาน 350 
ตารางเมตร โดยใช้เป็นที่ท�าการของคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน 
(Reptile Science Clinic) แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้
รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลจากกองสวัสดิภาพสัตว์
และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้เปิดให้บริการน�าร่องตรวจรักษาพยาบาลตั้งแต่
วนัที	่18	ตุลาคม	2564	จนถึงวันที่	26	มกราคม	2565	
รวมมีสัตว์เลื้อยคลานมารับบริการ	จํานวน	283	ราย	โดย
เปิดทําการวันจันทร์-ศุกร์	เวลา	09.30	-15.00	น.	ผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่	แฟนเพจเฟซบุ๊ก	
“Snake	Farm	QSMI	-	สวนงู	สถานเสาวภา”
 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2466 โดยด�าริของ ดร.เลโอโปลด์ 
โรแบรต์ ผู้อ�านวยการคนแรก เป็นสวนงูที่เก่าแก่เป็นล�าดับ 
ที ่2 ของโลก มีวัตถปุระสงค์เพือ่เป็นทีร่วบรวมงพูษิชนดิต่าง ๆ  
ในประเทศไทย น�ามาเลี้ยงเพื่อรีดพิษและน�าไปใช้ผลิตเซรุ่ม
แก้พิษงู นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย และค้นคว้า
ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในด้านพื้นฐานและประยุกต์เกี่ยวกับเรื่องงูและพิษงู 
และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกในการเป็น 
WHO Collaborating Center for Venomous Snake 
Toxicology and Research อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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สแกน QR CODE
เพื่อชมภาพยนตร์โฆษณา

และร่วมกิจกรรม
#โอนอวัยวะกันYOUNG

แชร์เพื่อต่อชีวิต

ชวนคนยุคดิจิทัล “โอนอวัยวะ” ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
 สะดวก	 ตรงใจ	 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่กับภาพยนตร์โฆษณา	 “โอนอวัยวะ”	 ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	
และศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	เครือเจริญโภคภัณฑ์	และกลุ่มทรู	ดําเนินโครงการ	“Let	Them	See	Love	
2022”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	16	ชวนคนยุคดิจิทัลส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุด	ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตาแบบง่าย	ๆ	
ผ่าน	www.letthemseelove.com	เพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่กําลังรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา 
 นายแพทย์วิศิษฏ์	ฐิตวัฒน์	ผู้อํานวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ	สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ตลอด 16 ปีมานี้ 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ และกลุม่ทร ูได้สนบัสนนุโครงการ Let Them See Love อย่างต่อเนือ่ง สร้างการรับรูแ้ก่สาธารณชนใน
วงกว้าง แต่ยอดบรจิาคกย็งัไม่เพียงพอกบัความต้องการทีม่มีากขึน้ทกุปี และสูงถงึ 5,817 ราย ในปัจจุบนั โดยในปีทีผ่่านมา
ได้รับการบริจาคอวัยวะเพียง 190 รายเท่านั้น และน�าไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งส้ิน 429 ราย เนื่องจากติดข้อจ�ากัด
หลายประการ ที่ส�าคัญคืออวัยวะที่จะน�ามาปลูกถ่ายได้ต้องมาจากผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเท่านั้น ซึ่งเป็นภาวะเดียว
ที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังมีเลือดไปเลี้ยงเน้ือเยื่ออยู่ และจ�าเป็นต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมได้รับ
ความยินยอมจากญาติผู ้เสียชีวิตด้วย จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมกันแสดงพลังยื่นความจ�านงเป็นผู้บริจาคได้ที่ 
www.letthemseelove.com”
 ผูช่้วยศาสตราจารย์	แพทย์หญงิลลดิา	ปรยิกนก	ผูอ้าํนวยการศนูย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	กล่าวว่า “ศนูย์ดวงตา 
รูส้กึยนิดทีีโ่ครงการ Let Them See Love ร่วมขบัเคล่ือนภารกจิบริจาคดวงตามาโดยตลอด ซ่ึงมุง่หวงัว่าในปีนีผู้้ได้รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจะมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีเพียง 520 ราย จากปัจจุบันที่ยังคงมีผู้รอคอยการมองเห็น
มากถึง 17,321 ราย โดยสาเหตุหลักเป็นเพราะดวงตาที่ต้องการบริจาคจะต้องอยู่ในสภาพดีที่สุด ก่อนเริ่มเสื่อมสภาพและ
เน่าเป่ือย หากเกินเวลา 6 ชัว่โมงหลงัการเสียชวีติ ดังนัน้ผูแ้จ้งความประสงค์ควรพกบตัรผูบ้รจิาคตดิตวัไว้ รวมทัง้บอกกล่าว
ให้ญาติรับทราบเจตจ�านง และพร้อมโทรแจ้งศูนย์ดวงตาหลังผู้บริจาคเสียชีวิตทันที”
 เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ  
“Let	 Them	See	 Love” ในเดอืนแห่งความรกัเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือรณรงค์ให้ทกุคนตระหนกัถงึความส�าคญัของการให้   
พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยครั้งนี้ได้จับมือ บริษัท มันเดย์ พีเพิล 
จ�ากัดเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ภายใต้แนวคิด	 “โอนอวัยวะ”	 เจาะกลุ่มคนยุคดิจิทัล	 สร้างความรู้สึกที่เข้าใจง่าย
และจรงิสุดในโลกยคุปัจจุบนั	ทีไ่ม่ว่าอะไรกโ็อนง่าย	โอนไว	โอนได้หมด	เหมอืนกบัการบรจิาคอวยัวะและดวงตาทีไ่ม่ใช่
เรื่องไกลตัว	ทุกคนสามารถแสดงความจํานงบริจาคได้ง่าย	ๆ	เพราะในวันหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้ว	อวัยวะเหล่านี้ยังเป็น
ประโยชน์ที่สามารถโอนให้คนอื่นใช้ต่อไปได้ สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาและบริจาคเงินสนับสนุนกระบวนการ
ปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ได้ที่ www.facebook.com/CPGroupSustainability

8 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
มกราคม - มีนาคม 2565



คลีนิคนิรนาม
ปรับบริการในยุค COVID-19
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 คลนีคินรินาม สภากาชาดไทย เป็นคลีนคินิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกท่ีตัง้ขึน้ในประเทศไทยและทวปีเอเชยี
ทีเ่ปิดให้บรกิารให้ค�าปรกึษา แนะน�า ตรวจหาเชือ้เอชไอว ีและโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์โดยสมคัรใจแก่ประชาชน
ทั่วไปและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งเปิดให้บริการคลินิกสุขภาพคนข้ามเพศ และให้บริการยาต้านไวรัส
ในวันเดียวกันที่พบว่าติดเชื้อ ซึ่งมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด
 ปัจจุบนัคลนีคินรินาม สภากาชาดไทย ได้มกีารปรบับริการและเปิดบรกิารใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์เพือ่ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น การให้ค�าปรึกษาแนะน�าก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี 
การรับยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) การรับยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ (PEP) ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมเปิดให้บริการ
จาํหน่ายชดุตรวจเอชไอวด้ีวยตนเอง	ทัง้ตรวจแบบเจาะปลายน้ิวและการตรวจจากนํา้ในช่องปาก	โดยสามารถแอดไลน์	
@188uzdog	เพื่อรับคําปรึกษาโดยไม่ต้องรอคิว 
 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ภาครัฐได้เร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั้น 
คลนีคินิรนาม สภากาชาดไทย	ได้เพิม่บรกิารตรวจหาภมูคิุม้กันโควดิ-19	ด้วยวิธ	ีNeutralizing	Antibody	ซึง่เป็นวิธีการ
ตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ส�าหรับผู้ท่ีอยากทราบว่าหลังจากท่ีฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว
อย่างน้อย 2 เข็ม หรือผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน มีภูมิคุ้มกันต่อการป้องกันเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใด สามารถ
มารบับรกิารได้ที ่คลีนคินรินาม สภากาชาดไทย วนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามเพิม่เตมิ โทร. 0 2251 6711-15 
ในวันและเวลาราชการ



กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด

อดุรธานี 
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่
โครงการเยี่ยมยามถามไถ่	 ติดตามอาการ	 ช่วยเหลือผู้ป่วยใน					
พระราชานุเคราะห์ฯ	 จํานวน	 2	 ราย ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอบ้านดุง 
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

นครพนม  
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบ
เครือ่งอปุโภค	บรโิภค	ช่วยเหลอืครอบครัว	นางบรรลอื	อนญุาหงษ์
ผู ้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 154 หมู ่ ท่ี 2 ต�าบลบ้านค้อ
อ�าเภอโพนสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สพุรรณบรุี
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่
เยี่ยมให้กําลังใจผู้สูงอายุ	 ผู้ด้อยโอกาส	 ผู้พิการ	 ผู้ป่วยติดเตียง	
จํานวน	4	ราย ในเขตพื้นท่ีต�าบลเจดีย์ อ�าเภออู่ทอง พร้อมมอบ
ถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตต่อไป

ระยอง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ลงพื้นท่ีเยี่ยม
นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า										
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 โรงเรียน								
วัดป่าประดู่	จํานวน	2	ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น ณ อ�าเภอเมืองระยอง

นครสวรรค์
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ	
เครื่องอุปโภค	บริโภค	ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง	ผู้ด้อยโอกาส	
จํานวน	2	ราย ในเขตพื้นที่ต�าบลวังข่อย อ�าเภอไพศาลี เพื่อเป็นขวัญและ
ก�าลังใจต่อไป

พะเยา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา	มอบถุงยังชีพ
การศกึษา	เสรมิปัญญาเยาวชน	ในโครงการส่งเสรมิและพฒันาการพดู	
อ่าน	เขยีนภาษาไทย	จาํนวน	150	ราย ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
พะเยา เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านต๋อม อ�าเภอเมืองพะเยา
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สกลนคร
คณะกรรมการและสมาชิกกิง่กาชาดอ�าเภอสว่างแดนดนิ	มอบถงุยงัชพี
ให้แก่สาธารณสขุอาํเภอ	เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตาํบล	
บ้านตาล	 เพื่อนําไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสเส่ียงสูง	 และผู้ป่วยโควิด-19	
ที่รักษาตัวท่ีบ้าน	 จํานวน	 80	 ราย ในพ้ืนท่ีต�าบลค�าสะอาด ต�าบล
สว่างแดนดิน และต�าบลโคกสี 

ชลบุรี
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอสัตหีบ เยี่ยมให้กําลังใจ
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	แก่ผู ้ป ่วยติดเตียง	ผู ้ สูงอายุ
ผู ้ด้อยโอกาส	และผู้พิการ	จํานวน	6	ราย ในพื้นที่ต�าบลบางเสร่
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ลพบรีุ
คณะกรรมการและสมาชกิก่ิงกาชาดอ�าเภอชัยบาดาล ออกหน่วยโครงการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส	 ช่วยเหลือผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยติดเตียง	 จํานวน										
2	 ราย	 ในเขตพื้นที่ต�าบลซับตะเคียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค   
และเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจต่อไป

ตาก
คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอแม่สอด เยี่ยมให้กําลังใจ	
พร้อมมอบถุงยงัชีพ	และข้าวสาร	จาํนวน	9	ชดุ	ให้แก่ผู้สงูอาย	ุผู้พกิาร	
และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่อ�าเภอแม่สอด

กิจกรรมกิ่งกาชาดอ�าเภอ

สโุขทัย 
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยม
ให้กําลังใจ	พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	 ช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัย	 บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในเขตพ้ืนที่ต�าบล
หนองบัว อ�าเภอศรีนคร

นครราชสมีา
คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสมีา ลงพืน้ท่ีเย่ียม
ให้กําลังใจ	 นายสวิง	 รีเรืองชัย	 ผู้ประสบอัคคีภัย	 พร้อมมอบถุงยังชีพ	
เคร่ืองอุปโภค	บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ
บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 16 ต�าบลวังน�้าเขียว อ�าเภอวังน�้าเขียว 

สนองโอฐสภากาชาดไทย 11 
มกราคม - มีนาคม 2565
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1 ศตวรรษ พลังแห่งเยาวชนผู้ ให้

 กิจการยวุกาชาดไทยถอืก�าเนดิขึน้เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2465 
โดยสืบเนื่องมาจากมติท่ีประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียว     
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยทีป่ระชมุเสนอว่า สภากาชาดทกุชาติ
ควรจัดตัง้กาชาดส�าหรบัเดก็ และด�าเนนิกจิการให้สอดคล้องกบัระบบ
การศึกษาของแต่ละประเทศน้ัน ๆ ซึ่งในขณะน้ัน สมเด็จพระเจ้า   
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ทรงด�ารงต�าแหน่งอุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดสยาม โดยใช้ช่ือ
เม่ือแรกก่อตั้งว่า “อนุสภากาชาดสยาม” มีวัตถุประสงค์ให้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนดี รู ้จักรักษาสุขภาพอนามัย มีใจเมตตากรุณา
และรู้จักการบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “กองอนุกาชาด”	และ “กองยุวกาชาด” 
 ในช่วงแรกของการก่อตัง้ กจิการยวุกาชาดขึน้กบักรมพลศกึษา 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการและสภากาชาดไทย
ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ในปี 2546 รัฐบาลได้มี
การปฏิรปูระบบราชการและมกีารปรบัโครงสร้างของกระทรวง ทบวง 
กรม มีการยุบกรมพลศึกษาเข้ากับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุวกาชาดในส่วนของสภากาชาดไทยได้ย้ายกลับมาท่ีสภากาชาดไทย 
โดยใช้ช่ือว่า “สํานักงานยุวกาชาด” และยุวกาชาดในส่วนของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ได้ย้ายไปอยูท่ี่กระทรวงศกึษาธิการ โดยใช้ช่ือว่า 
ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
 ยวุกาชาดทีม่อีาย ุ7-18 ปี เรยีกว่า “สมาชกิยวุกาชาด” ส�านกั
การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ผู้ดูแล ส่วนยุวกาชาดที่มีอายุ 15-30 ปี เรียกว่า “อาสายุวกาชาด”	
ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้ดูแล โดยทั้ง 2 หน่วยงาน 
ได้มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดมา 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งทรงเป็นผู้แทนสมาชิก

ยุวกาชาด ถวายพวงมาลาแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานในพิธีสวนสนาม และทรงร่วมเดินสวนสนาม 

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย



 อนกุาชาด คอื กจิการของสภากาชาดไทย ซ่ึงแม้พระบรมวงศานวุงศ์กร่็วมเข้าเป็นหนึง่ในสมาชกิของอนกุาชาดเช่นกนั 
เป็นแบบอย่างที่น่ายึดถือตาม หากนับย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่กิจการยุวกาชาดไทยถือก�าเนิดขึ้นมาจนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา
1 ศตวรรษ ที่ได้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน และผ่านความท้าทายมาหลายยุคหลายสมัย 
 การท�างานด้านจติอาสาของอาสายวุกาชาด มใิช่แค่เร่ืองสุขภาพอนามยั การปฐมพยาบาล หรือดูแลผู้สูงอายเุท่านัน้ ยงัเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยพลังเยาวชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่เต็มร้อย และก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้มีโอกาส
มาเรียนรู้ เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย และเป็นหนึ่งเดียวกับกาชาดสากล 

ภารกิจในช่วงแรกก่อตั้งกับในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างไร
 ภารกิจท่ีเป็นหัวใจหลักของยุวกาชาดเมื่อแรกก่อต้ังกับปัจจุบันนั้น
ไม่ได้เปล่ียนไปเลย เมื่อแรกก่อต้ังนั้นมุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี รู้จักรักษา
อนามยัของตนเอง มใีจเมตตากรุณา มคีวามเสียสละ และบ�าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งปัจจุบันภารกิจหลักนี้ยังคงอยู่ เพียงแต่มีการปรับและ
เพิม่เนือ้หากจิกรรมให้เข้ากบับรบิทของสงัคมทีเ่ป็นอยู ่และเพิม่บทบาทของ
สมาชิกหรืออาสายุวกาชาดให้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งข้ึน แสดงให้เห็นถึง
พระวสัิยทศัน์ของผู้พระราชทานก�าเนดิกจิการยวุกาชาด ทีท่รงวางรากฐาน
ที่เข้มแข็งและดีงามให้กับเด็กและเยาวชนไทย เป็นภารกิจที่ไม่ตกยุคสมัย 
และยังจะคงภารกิจนี้ไปอีกนานแสนนาน 
 นอกจากนี ้ เรายงัมกีระบวนการในการปลูกฝังและสร้างจิตอาสาให้กับ 
เยาวชนที่สนใจเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาด เพื่อให้เขาเติบโตเป็นพลเมือง     
ที่ดีของประเทศชาติในอนาคต รู้จักการเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่   
อ่อนโยน มคีณุธรรม ไม่หวงัสิง่ตอบแทน ขณะเดยีวกนั เราก็เสรมิสร้างความรู้
และทักษะของเยาวชนจิตอาสาเหล่านี้ให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย 
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่สามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครได้อย่าง
มีคุณภาพและพ่ึงพาได้ เช่น ปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การรณรงค์
เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน การเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน              
เรายังสนับสนุนให้เยาวชนมีการน�านวัตกรรมด้าน Social Media มาใช้    
ในการท�าภารกิจอีกด้วย

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย และรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

สนองโอฐสภากาชาดไทย 13 
มกราคม - มีนาคม 2565



14 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
มกราคม - มีนาคม 2565

นยิามค�าว่า “อาสายวุกาชาด” มคีวามแตกต่างจาก
อาสาสมัครอื่น ๆ อย่างไร
 หากจะกล่าวถึงความแตกต่างของอาสายุวกาชาด กับ
อาสาสมัครอื่น ๆ มีหลายข้อดังนี้
 - อาสายุวกาชาด	ทํางานภายใต้ชมรมอาสายุวกาชาด	
สังกัดสถานศึกษา หรือหน่วยงานของตนเอง ท่ีมีโครงสร้าง
การบรหิารงานอย่างเป็นระบบ มกีารส่งต่อนโยบายและภารกจิ
ของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลอืเดก็ ผูส้งูอาย ุผูด้้อยโอกาส 
ได้อย่างครอบคลุมทกุพืน้ท่ีท่ัวประเทศ มกีารท�างานเป็นเครอืข่าย
ร่วมกับชมรมอ่ืน ๆ และเป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยเหลืองาน
ของเหล่ากาชาดจังหวัด ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชามัย
พิทักษ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือสถานีกาชาดทั้งใน                 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 - เรามีเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดอยู่ในทุกอ�าเภอ
ทัว่ประเทศ ทีท่�างานอาสาสมคัรภายใต้ Brand ของสภากาชาดไทย 
 - ได้รับการฝึกทักษะและมีความรู้ในเรื่องของการ
ปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ในระดับพ่ึงพาได้ ที่สามารถ
ช่วยชีวิตคนในครอบครัว สังคม ชุมชนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น 
 - เป็นอาสาสมคัรทีไ่ด้รับการปลูกฝังคณุธรรม	จรยิธรรม	
มนษุยธรรม	ภายใต้หลักการกาชาด มกีารท�างานเพ่ือช่วยเหลอื
ผู้อื่น ภายใต้นโยบายสภากาชาดไทย และกาชาดสากล จึงมี
การท�ากิจกรรมในหลากหลายรปูแบบ มกีารแลกเปลีย่นความรู้ 
ทัศนคติกับเครือข่ายทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล 
 นอกจากน้ี เป็นก�าลังส�าคัญในการช่วยเหลือ เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช ่น
ในสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการจัดท�าและแจกจ่าย Mask
เพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็น Call Center ในการรับสมัคร
อาสาสมคัรช่วยบริการจุดฉดีวัคซนี ร่วมกบัส�านกังานบรรเทาทกุข์
และประชานามยัพทิกัษ์ และเหล่ากาชาดจงัหวดั ในการบรรเทา
ความเดือดร ้อนยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ ง
ร่วมบริจาคโลหิต ในช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลนอีกด้วย

 “ส�าหรับความภูมิใจและสิ่งที่ได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ผ่านการเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย อย่างแรก
เลย คือ เราได้ร่วมไปพัฒนาชุมชนกับเพื่อน ๆ มีการท�างานเป็นทีม ท�าให้เราได้ฝึกงานท�างานเป็นกลุ่ม และเรายังได้           
ส่งต่อแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ พ่ี ๆ หรือเพ่ือน ๆ ในชุมชน ให้มาเป็นจิตอาสากับเราค่ะ ส�าหรับผู้ที่มีใจรักอยากเป็น
อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย สามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่ส�าคัญการท�ากิจกรรมอาสาสมัครจะช่วยพัฒนาตนเอง
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ”

นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส
อาสายุวกาชาด

  “ต่อให้เวลาจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม กิจการยุวกาชาดกาชาดไทยยังมีคุณค่าและอยู่มาจนถึง 100 ปี
เป็นความโชคดทีีไ่ด้ท�างานภายใต้องค์กรและหน่วยงานทีถ่อืว่าเป็นการท�างานด่านหน้า เพือ่บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ บ�าบดัโรค 
ก�าจัดภัย ให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส�านักงานยุวกาชาดถือเป็นการสร้างความหวัง
ในอนาคตให้กับประเทศชาติ ในการร่วมสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้
เข้ามาท�างานในสถานที่แห่งน้ีครับ”

นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง
วิทยาจารย์ยุวกาชาด

การด�าเนินงานของกิจการยุวกาชาด ก้าวต่อไป
ต่อจากนี้    
 ก้าวต่อไปของยวุกาชาดนัน้ จะเป็นการด�าเนนิงานภายใต้
นโยบายสภากาชาดไทย ในการส่งต่ออาสายุวกาชาดไปเป็น
อาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นการท�างานท่ีมีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานในสภากาชาดไทยที่ท�างานด้านอาสาสมัคร 
เพื่อก้าวสู่ความเป็น “One	Red	Cross	one	Volunteer”	
เพื่อผนึกก�าลังให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
ภารกิจของสภากาชาด ภายใต้การมีฐานข้อมูลเดียวกัน มีการ
ดูแลระบบอาสาสมัครที่เป็นระบบเดียวกัน และมีการสร้าง
ความเข้มแข็งร่วมกัน ขณะเดียวกัน เราก็จะน�านโยบายของ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศ ท่ี
สภากาชาดไทยเป็นสมาชิกอยู่ มาใช้ในการให้ความส�าคัญกับ
เยาวชนในฐานะเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่จะเป็น
ผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยนวัตกรรม ความคิด
ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ การค้นคว้า การลงมือท�า โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและบทบาทในการเป็นผู้น�าของเยาวชนในทุก
ระดับของกระบวนการอาสาสมัคร



22 ปี สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สภากาชาดไทย

 เมือ่มคีวามต้องการใช้เซรุม่แก้พษิงมูากขึน้	จงึจาํเป็น
ต้องขยายการเลี้ยงม้าให้มากกว่าเดิม	 จึงได้ย้ายสถานที่
เลี้ยงม้าไปท่ีตําบลบางพระ	 อําเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี 
และในปี 2524 ความต้องการใช้ม้าในการผลติเซรุม่เพิม่ขึน้อกี 
สภากาชาดไทยจึงได้จัดหาที่ดินริมแม่นํ้าป่าสัก	ตําบล
วังม่วง	 อําเภอวังม่วง	 จังหวัดสระบุรี	 เพื่อให้สถานเสาวภา
ใช้เป็นพืน้ท่ีสําหรบัสร้างสถานทีเ่ลีย้งม้าแห่งใหม่	 โดยใช้ช่ือว่า	
สถานีเพาะเล้ียงม้าวังม่วง แต่เนื่องด้วยขณะนั้นมีโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน�้า ตามโครงการพัฒนาลุ่มน�้าป่าสัก ใน
โครงการพระราชด�าริ สถานีเพาะเลี้ยงม้าวังม่วงจึงอยู่ในพื้นที่
ที่ถูกน�้าท่วมหากเขื่อนกักเก็บน�้าสร้างเสร็จ จึงต้องหาสถานที่
แห่งใหม่ 
	 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรม
ราชกุมารี	 สภากาชาดไทยจึงได้รับพระราชทานให้ใช้พื้นที่
ตรงเขตติดต่อของตําบลหนองพลับ	 อําเภอหัวหิน	 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 และตําบลไร่ใหม่พัฒนา	 อําเภอชะอํา	
จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ของโครงการปลูกป่า
ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง	 เป็นสถานที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยง
ม้าแห่งใหม่ การก่อสร้างสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง
แห่งนี ้เริม่ด�าเนินการเมือ่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2539 ไปแล้วเสรจ็
ในวันที่ 10 ตุลาคม 2540 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ได้
เสด็จพระราชดาํเนนิทรงเปิดและทรงปลกูต้นพญาสตับรรณ	
หน้าอาคารสํานักงาน	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2543

สนองโอฐสภากาชาดไทย 15 
มกราคม - มีนาคม 2565

 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2465 โดยเริ่มแรกจากการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต่อมามีการ
ผลิตเซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2471 สถานเสาวภา ได้ใช้ตึก “เสรฐภักดี” และ “ตึกราชูปถัมภ์” ภายใน
สถานเสาวภา เป็นสถานที่เลี้ยงม้าสําหรับใช้ผลิตเซรุ่มแก้พิษงู

 สถานีเพาะเลีย้งม้าและสตัว์ทดลอง สภากาชาดไทย เฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบ พระชนมพรรษา ก่อตัง้ขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร



 ในส่วนของพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ
มีประมาณ 75	ไร่	ที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่บนเขา	ไม่ได้นํามา
ใช้ประโยชน์มากนัก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ส่วนใหญ่จ�านวน
กว่า 500	ไร่	 ได้แบ่งเป็นแปลงปลูกหญ้าเพื่อปล่อยม้า	และ
แปลงปลูกหญ้าสดเพื่อไว้ให้ม้ากิน ที่เหลือประมาณ	43	ไร่
ถูกนํามาใช้เป็นที่ก่อสร้างบ้านพักและอาคารปฏิบัติงาน	
ประกอบด้วย บ้านพัก 60 หลัง อาคารส�านักงาน 1 หลัง
อาคารปฏิบัติงานเซรุ่ม 1 หลัง อาคารสัตว์ทดลอง โรงรถ และ
โรงเก็บของต่าง ๆ มีการใช้น�้าจากอ่างเก็บน�้าห้วยไม้ตาย ซึ่ง
อยู่ห่างจากสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ ไปประมาณ 
3 กิโลเมตร เป็นแหล่งน�้าท่ีน�ามาใช้ผลิตเป็นน�้าประปาเพื่อใช้
ภายใน 
	 ปัจจุบัน	 สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	 มีม้า
ทั้งหมด	515	ตัว	โดยเป็นม้าสําหรับเจาะเก็บพลาสมา
เพือ่นําไปผลิตเซรุม่	จาํนวน	260	ตวั เป็นม้าทีม่อีายตุัง้แต่ 4 ปี
ขึ้นไป การใช้งานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
 กลุม่ที ่1 ม้าส�าหรบัผลติเซรุม่แก้พษิงทูัง้ 7 ชนดิ จ�านวน 
171 ตัว
 กลุ่มที่ 2 ม้าส�าหรับผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า     
89 ตัว
 ส่วนม้าที่เหลือเป็นลูกม้าส�ารองที่มีอายุน้อยกว่า 4 ปี    
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และม้าปลดที่ไม่พร้อมใช้งานผลิตเซรุ่ม

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	มีภารกิจ	3	ด้าน	คือ
 1.	 การจัดการฟาร์มม้า การบริหารจัดการงานต่าง ๆ 
อย่างครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงม้า และผลิตลูกม้า
เพื่อใช้งานการผลิตเซรุ่มต่าง ๆ ได้แก่ 
 - การจัดการระบบผสมพันธุ์เพื่อผลิตลูกม้า 
 - การเลี้ยงดูและการรักษาม้าที่ป่วย หรือมีปัญหาด้าน
  สุขภาพ 
 - การจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงม้า
 - การจัดการและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคาร โรงเรือน
  เลี้ยงม้า แปลงเลี้ยงม้า
 - การปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
  สุขภาพม้าและการผลิตเซรุ่ม
 - การผลิตพลาสมาจากม้าเพื่อท�าเซรุ่ม 
 - งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
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 2.	การผลิตพลาสมา	(plasma)	จากม้าเพื่อทําเซรุ่ม คือ การน�าพลาสมาจากม้าที่คัดเลือกและผ่านการฉีดกระตุ้นแล้ว 
เพื่อน�าไปผลิตเซรุ่มแก้พิษงู และเซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า 
 งานในส่วนนี้ เริ่มจากการคัดม้าที่มีสุขภาพดี การฉีดกระตุ้นพิษงูหรือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในม้า การตรวจสุขภาพ
เพื่อคัดเลือกม้ามาท�าเซรุ่ม การเจาะเก็บเลือดพร้อมแยกพลาสมาจากม้า และการขนส่งพลาสมาไปโรงงานผลิตเป็นเซรุ่ม
ทีส่ถานเสาวภา ปัจจุบนัมกีารผลติเซรุม่แก้พษิง ู7 ชนดิ ทัง้ทีเ่ป็นแบบเดีย่วส�าหรบัแก้พษิงตัูวเดยีว (monovalent) และแบบรวม
ที่แก้พิษงูได้หลายชนิด (polyvalent) ในขวดเดียวกัน
 3.	การเล้ียงสตัว์ทดลอง สถานเีพาะเล้ียงม้าและสตัว์ทดลองฯ มงีานเพาะเลีย้งสตัว์ทดลอง โดยสตัว์ทดลอง ได้แก่ หนเูม้าส์ 
หรือหนูถีบจักร (mice) ซึ่งสัตว์ทดลองน้ีผลิตข้ึนเพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเซรุ่มส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อให้นักวิทยาศาสตร์น�าไปใช้ทดสอบประกอบงานวิจัยต่าง ๆ
 นับเป็นเวลากว่า	2	ทศวรรษ	ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ	ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจที่สําคัญเปรียบเสมือน
บทบาทและหน้าที่หลักของสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ในด้านการผลิตชีววัตถุ	เป็นแหล่งผลิตพลาสมาแหล่งใหญ่ที่สุด
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ที่มีขั้นตอนการผลิตตามมาตรฐานการผลิต GMP (Good Manufacturing Practice) 
มีระบบการเลี้ยงม้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านสัตวแพทย์ให้แก่นิสิต 
นักศึกษา อีกด้วย ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	โทร.	0	2252	0161-4
 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการตามภารกิจด้านการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
มีผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพียงพอส�าหรับใช้ในประเทศ และสามารถจ�าหน่ายให้ต่างประเทศ อีกทั้งสนองพระปณิธาน “เพื่อปิตุภูมิ	
เพื่อวิทยา	เพื่อมนุษยชาติ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาสถาบันแห่งนี้ตลอดไป
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 ที่ผ่านมาอาสาสมัครมักเป็นที่รู้จักในรูปแบบของการ
ท�ากิจกรรมเพ่ือบริจาค การรณรงค์หาทุน การลงแรงร่วมมือ
ร่วมใจกันท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนรวม 
หรือชุมชน หรืออาสาสมัครด่านหน้า ค�า ๆ นี้ ที่เรารู้จักกัน
ในยามเกดิวกิฤต ภัยธรรมชาติต่าง ๆ  อาสาสมคัรจึงเป็นบุคคล 
หรือกลุ ่มบุคคลกลุ ่มแรกที่ ไปถึ งสถานที่ที่ประสบภัย
เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับ
ความทุกข์ยากในเบื้องต้นเสมอ

 อาสาสมัคร (volunteer) ในนิยามความหมายทั่วไปอาจหมายถึง ผู้ที่สมัครใจเสียสละเข้ามาท�างานเพื่อประโยชน์
ของสังคมส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใด

 อาสาสมัครสภากาชาดไทย ก็นิยามความหมายได้เช่นกันว่า คือ บุคคลที่ต้องการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
เป็นผูม้จีติอาสา	มเีมตตา	และศรทัธาในงานของสภากาชาดไทย	ปรารถนาจะใช้เวลา	สตปัิญญา	ตลอดจนความรูค้วามสามารถ
เพื่อช่วยเหลือกิจการสภากาชาดไทย	โดยไม่หวังผลตอบแทน	ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์ใด	ๆ	

มิติใหม่ ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย

          การเป็นอาสาสมัครหรืองานอาสาสมัคร	มิได้จํากัดอยู่
แค่การบริจาคเงิน	สิ่งของ	หรือการลงแรงระดมทํางาน
อย่างใดอย่างหนึง่อกีต่อไป	แต่ผูท้ีเ่ป็นอาสาสมคัรสามารถทํา
ความดทํีาประโยชน์อย่างอืน่ได้	ทาํได้อย่างต่อเนือ่ง	และให้งาน
ด้านอาสาสมคัรเป็นส่วนหนึง่ของชวีติประจาํวนัได้ การปลกูฝัง
จิตส�านึกในการท�าความดี ท�าประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงเป็น
จุดเริ่มต้นส�าคัญ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยที่ขับเคลื่อนเรื่องงานอาสาสมัครในปัจจุบัน
ให้เป็นรูปธรรม ให้เป็นมิติใหม่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย 
 มติใิหม่ของอาสาสมคัรสภากาชาดไทย เน้นอาสาสมคัร
ที่เป็นคนรุ ่นใหม่มากขึ้น โดยมุ ่งเน้นไปที่ช่วงวัย 31-50 ปี 
เกดิการท�างานร่วมกันระหว่างอาสาสมคัรเก่า และอาสาสมคัรใหม่
บนพื้นฐานการปฏิบัติงานที่เกิดการบูรณาการและการส่งต่อ
การท�างานเพื่อสังคมอย่างครบวงจร ตามพันธกิจหลัก
ของสภากาชาดไทย 4 ประการ และเพื่อก้าวสู ่ความเป็น
“One	Thai	Red	Cross	one	Volunteer” เพื่อรวมพลัง
อาสาสมัครของคนทุกช่วงวัยให้เข้มแขง็ มปีระสทิธภิาพในการ
ช่วยเหลือภารกิจของสภากาชาดไทย และมีการบริหารจัดการ
อาสาสมัครท่ีเป็นระบบเดียวกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
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ในการระดมสรรพก�าลังของอาสาสมัครเม่ือเกิดสถานการณ์
ที่ เร ่งด ่วน จ�าเป ็น ฉุกเฉิน	โดยจัดทําระบบฐานข้อมูล
อาสาสมัคร	(VTRIS)	ข้ึนมา	เพือ่รวบรวมข้อมูลของอาสาสมคัร
ที่ครอบคลุมในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ความถนัดเฉพาะด้าน	
ข้อมูลการฝึกอบรมพฒันาอาสาสมคัร	การเข้าร่วมปฏบิตังิาน
ของอาสาสมคัร	และข้อมลูเพ่ือการตอบแทนและเชดิชูเกียรติ
ในทกุด้าน สมกบัปณธิานอนัแรงกล้าทีแ่สดงว่าสภากาชาดไทย
เป็นองค์กรที่กอปรด้วยพลังแห่งการช่วยเหลือ ยึดหลัก
มนษุยธรรม ไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ
 ในปี 2565 นี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยให้เกิดขึ้นเชิงประจักษ์ และขับเคลื่อน
สภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรแห่งอาสาสมัครอย่างเป็น
รูปธรรม ส�านักขับเคลื่อนและพัฒนา ตลอดจนกลุ่มบูรณาการ
อาสาสมัครสภากาชาดไทย อันประกอบไปด้วย ส�านักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  ส�านักงานยุวกาชาด 
ส�านักงานอาสากาชาด ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
และศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จึงได้จัด 
โครงการ “กิจกรรม	Promote	Mobile	Application	
อาสาสมัครกาชาด”	เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือขยายฐาน
อาสาสมัครไปยังกลุ่มเป้าหมาย	โดยลงทะเบียนร่วมเป็น
อาสาสมัครสภากาชาดไทยผ่าน	Mobile	Application
อาสาสมคัรกาชาด	กจิกรรมดงักล่าวจดัภายใต้ชือ่	Campaign	+1
รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมและขยายฐานอาสาสมคัรสภากาชาดไทยให้ครอบคลุม
ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างกิจกรรมที่อาสาสมัครเข้ามา
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ทั่วประเทศ โดยสามารถติดตามและ
ลงทะเบยีนผ่าน Mobile Application “อาสาสมคัรกาชาด”

          แม้ในมุมหนึ่งของอาสาสมัครอาจไม่จ�ากัดอายุ เพศ 
เชื้อชาติ ศาสนาใด ๆ แต่สภากาชาดไทยมีความพยายาม
มุง่เน้นให้อาสาสมคัรเป็นคนรุน่ใหม่มากขึน้ มกีารใช้สือ่โซเชยีล
ให้เกิดประโยชน์ในงานอาสาสมัครมากข้ึน เพื่อให้ได ้
อาสาสมัครที่มีใจทุ ่มเทท�าประโยชน์ เพื่อความสุขและ
ความส�าเร็จในงาน นัน่หมายถงึ อาสาสมคัรได้ท�างานอย่างมี
ความสขุ เกดิผลส�าเรจ็ ได้ท�างานทีต่นรกั และได้ท�าประโยชน์
เพื่อสภากาชาดไทยในเวลาเดียวกัน

โดย จันทิมา สามลฤกษ์ ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย



รถผลิตน�้าดื่มสะอาด

เพื่อผู้ประสบภัย

 “นํ้า” เป ็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภัยให้สามารถด�ารงชวีติได้ ดงันัน้การเข้าถึงน�า้สะอาด
ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค และผู้ประสบภัยทุกคนสามารถ
เข้าถึงน�้าสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น
และส�าคัญยิ่งในภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
 ส�านักงานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย 
ให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบัิต ิผูด้้อยโอกาส รวมทัง้ส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตระหนักถึงส�าคัญดังกล่าว
จึงได ้จัดตั้ง “หน่วยผลิตนํ้าดื่มสภากาชาดไทย”	และ	
“หน่วยนํา้	สขุาภบิาล	และการส่งเสรมิสขุอนามัย	(WatSan)” 
เพือ่ออกให้บรกิารผูป้ระสบภยัพบัิต ิทัง้การให้บรกิารน�า้สะอาด
เพือ่อปุโภค บรโิภค และการบรกิารด้านสขุาภบิาลและสขุอนามยั 
ในการปฏิบัติตนอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการป้องกันโรค
แก่ผู้ประสบภัย ภายใต้มาตรฐานตามกฏบัตรมนุษยธรรมและ
มาตรฐานขัน้ต�า่ในการตอบสนองต่อภยัพบัิต ิซึง่เป็นมาตรฐาน
ในการเข้าถึงน�้าของผู้ประสบภัยที่ต้องมีความปลอดภัย และ
ทุกคนให้รับน�้าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเท่าเทียม
ในปริมาณที่เพียงพอ ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าน�้าสะอาด
ท่ีผลิตโดยหน่วยผลติน�า้ด่ืมสภากาชาดไทย ได้มาตรฐาน สะอาด 
ปลอดภัยส�าหรับอุปโภค บริโภค รวมท้ังมีความพร้อมในการ
ออกหน่วยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

	 หน่วยผลิตนํ้าดื่มสภากาชาดไทย มีศักยภาพในการ
ผลิตน�้าสะอาดเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้อุปโภค บริโภค วันละ 
40,000 ลิตร 

ขั้นตอนการผลิตน�้าสะอาด 
 1. ส�ารวจพื้นที่ส�าหรับผลิตน�้าสะอาด 
 2. ตรวจสอบแหล่งน�้าดื่มที่จะน�ามาผลิตน�้าสะอาด
 3. ติดตั้งถังกักเก็บน�้าพร้อมอุปกรณ์ขนาดตามความ 
  เหมาะสม 
 4. บ�าบัดน�้าดิบ โดยมีขั้นตอน
  - วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) 
  - ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน 
  -  เตมิ Activated Carbon เพือ่กรองกลิน่ ส ีคลอรนี
    และดูดจับสารอินทรีย์และสารเคมีต่าง ๆ รวมถึง 
   โลหะหนักที่ปนเปื้อนในน�้าดิบ 
  - ท�าให้น�้าตกตะกอน โดยเติม Ferric Chloride 
   Sublimed 98% 
 5. ตรวจสอบคณุภาพของน�า้ดบิก่อนส่งเข้าเครือ่งกรอง
   ดังนี้ 
  - วัดความเป็นกรด-ด่าง 
  - วัดค่าความขุ่นของน�้า 
  - ความเข้มข้นของ Free chlorine residual
  - วัดค่า Coli Form Bacteria
 6. ส่งน�า้เข้าเครือ่งกรองน�า้สะอาด ด้วยระบบ Ultrafiltration
   และ Reverse Osmosis  
 7. ตรวจสอบคุณภาพของสะอาด ตามขั้นตอนในข้อ 5  
  ก่อนแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป
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 สิ่งท่ีต้องเตรียมก่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ มีเหล่ากาชาดจังหวัดและสถานีกาชาดเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ช่วยเตรียมความพร้อม โดยผู้ประสานงานหลักน�าทีมเข้าพื้นที่และเตรียมคนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน เตรียมเต็นท์ผ้าใบส�าหรับ
คลุมถังน�้า และแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�าหรับเดินเครื่องผลิตน�้าด่ืม และช่างไฟฟ้าเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเชื่อมสายไฟ และ
ติดตั้งหลอดไฟ เพื่อให้แสงสว่างส�าหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
 นอกจากปัญหาการขาดแคลนน�า้ในพืน้ท่ีเมือ่เกิดภยัพบิตัแิล้ว ยงัมีปัญหาด้านสขุภาพอนามัยของผูป้ระสบภยัทีม่กัจะเกดิ
ตามมาในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นในการให้ความรู้แก่ผู้ประสบภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกสุขลักษณะ 
และการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดย หน่วยนํ้า	สุขาภิบาล	และการ
ส่งเสรมิสขุอนามยั	(WatSan) ได้ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสขุอนามยัแก่ผูป้ระสบภยั โดยให้ความรู้เกีย่วกบัการปฏบัิตติน
อย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการป้องกันภัย ดังนี้ 
 - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ 
 - ให้ความรู้ด้านน�้าและสุขาภิบาล ทั้งการก�าจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน�าโรค การก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่สัมพันธ์กับน�้า และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ โรคท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ลมแดด 
ไข้หวัด และโรคพิษสุนัขบ้า
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
 - มอบชุดสุขอนามัยประจ�าวัน ชุดยาสามัญประจ�าบ้าน ชุดเก้าอี้สุขา มอบชุดยาชุมชน และชุดปฐมพยาบาล พร้อมมอบ
สิ่งของจ�าเป็นส�าหรับสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก ผ้าห่ม เสื้อผ้า 
 - เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยที่สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
 นอกจากนี ้ส�านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพทิกัษ์ ยงัจดัหาแทง็ก์น�า้ขนาด 2,000 ลติร พร้อมฐานติดต้ังแทง็ก์น�า้
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อมอบให้แก่ชุมชนพื้นที่ประสบภัยที่ขาดแคลนอีกด้วย
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 กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้น ต่ําในการ
ตอบสนองภยัพบิตั	ิ(The	Sphere	Project	:	Humanitarian
Charter	and	Minimum	Standards	in	Disaster	Response) 
หรอืโครงการสเฟียร์ เริม่ด�า เนนิการครัง้แรกในปี ค.ศ.1997 โดย
กลุ ่มองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรและสภากาชาดและสภา
เส้ียววงเดือนแดง เพื่อพัฒนามาตรฐานสากลขั้นต�่าในประเด็น
หลกัของการช่วยเหลอืทางมนษุยธรรม เป้าหมาย คือ การปรบัปรงุ
คุณภาพของการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและความ
ขัดแย้ง และเสรมิสร้างความน่าเชือ่ถือในการตอบสนองต่อภยัพบิติั
ด้วยหลกัมนษุธรรม ได้ก�าหนดมาตรฐานเรือ่งการเข้าถึงแหล่งน�า้
ทีมี่ความปลอดภยั เพือ่ใช้ดืม่ ใช้ประกอบอาหาร และเพือ่สขุอนามัย
ของบุคคลและครัวเรือน โดยทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ในการได้รับน�้าในปริมาณที่เพียงพอไว้ ดังนี้ 
 1. ในแต่ละครัวเรือนควรมีน�้าเพื่อใช้ดื่ม ประกอบอาหาร
     และเพื่ออนามัยของบุคคลในครัวเรือนอย่างน้อย
   15 ลิตร/คน/วัน 
 2. จุดแจกน�า้ทีใ่กล้ทีส่ดุต้องอยูห่่างจากทีพ่กัอาศัยไม่เกนิ
    500 เมตร 
 3. น�้า 100 มิลลิลิตร ที่จุดแจกน�้า ไม่มีเชื้อแบคทีเรียจาก
     อุจจาระ 
 4. เมือ่เกิดความเสีย่งหรอืมโีรคท้องร่วงระบาด ให้ท�าการ
   บ�าบัดน�้าเพื่อลดการติดเชื้อ โดยให้น�้าที่ไหลผ่านก็อก 
   ต้องมีค่าคลอรีนคงเหลือ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
   ความขุ่นต�่ากว่า 5 NTU 
 5. แต่ละครัวเรือนต้องมีภาชนะเก็บน�้าท่ีสะอาดขนาด 
   10-20 ลิตร อย่างน้อย 2 ใบ และมีส�ารองไว้ในจ�านวน
    ที่พอเพียง เพื่อให้มั่นใจว่ามีน�้าสะอาดใช้ในครัวเรือน
    อยู่เสมอ

 ทกุครัง้ท่ีหน่วยผลติน�า้ดืม่สภากาชาดไทยออกปฏิบัติงาน 
ตระหนักดีว่าน�้าดื่มสะอาดมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในยามทีเ่กิดภัยพบัิต ิหากน�า้มีสารปนเป้ือนก็จะยิง่เป็นการซ�า้เติม
ผู้ประสบภัย เราจงึต้องผลติน�า้ทีส่ะอาด ปลอดภัยจากสิง่แปลกปลอม
และสารอันตรายต่าง ๆ  เพื่อให้บริการประชาชนที่เดือดร้อน
ในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าสะอาดต่อไป
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

 เม่ือวนัที ่7 กุมภาพันธ์ 2565 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี
อปุนายกิาผูอ้าํนวยการสภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชดาํเนนิไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี	8	จงัหวดั
นครสวรรค์	เฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ ณ ต�าบลปากน�า้โพ อ�าเภอเมอืง
จงัหวดันครสวรรค์ ซึง่ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จดัสร้างขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555
ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุทีท่รงสนบัสนนุงานบรกิารโลหติ รวมทัง้เพือ่รองรบัการขยายงานบรกิารโลหติแบบครบวงจร 
ประกอบด้วย อาคารส�านักงาน อาคารหอพัก อาคารซ่อมบ�ารุง และอาคารส�าหรับกักกันขยะ 
 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตในภูมิภาค ท�าหน้าที่
สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานเดียวกันกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้บริการแก่โรงพยาบาลเครือข่ายภาค 8 และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร ตาก อุทัยธานี ชัยนาท และพิจิตร ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า 4 ล้านคน



24 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
มกราคม - มีนาคม 2565

ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55
“Happy Shopping-ชอปสนุกสุขทุกการให้”

 เมือ่วนัที ่3 มนีาคม 2565 สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกมุารี	
อปุนายกิาผูอ้าํนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนนิไปยงั รอยลั พารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 ศนูย์การค้าสยามพารากอน 
ทรงเปิดงานออกร้านคณะภรยิาทตู	ครัง้ที	่55	ภายใต้แนวคดิ	“Happy	Shopping	-	ชอปสนกุสขุทกุการให้” ซึง่สภากาชาดไทย 
ร่วมกบัคณะภรยิาทตูประจ�าประเทศไทยจดัขึน้ ระหว่างวันท่ี 3-6 มนีาคม 2565 ซึง่ปีน้ีผสมผสานระหว่างงานออนกราวด์
และออนไลน์ ในรปูแบบ Hybrid ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและมีส่วนร่วมในงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.dpcredcrossbazaar.com นอกจากนี้ ยังมีการจ�าหน่ายสลาก
คณะภรยิาทตู ชม LIVE ศลิปะการแสดงนานาชาต ิและร่วมท�าบุญในแพลตฟอร์ม เพือ่ช่วยเหลือสนับสนุนการด�าเนนิงาน
ตามภารกิจของสภากาชาดไทย
 ในครัง้นีม้ปีระเทศต่าง ๆ  มาร่วมออกบธู 54 ประเทศ โดยคัดเลือกผู้น�าเข้าผลติภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีนิยมของแต่ละประเทศ
มาจ�าหน่ายกว่า 176 บูธ อาทิ สินค้าพื้นเมืองหายาก สินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงสินค้า OTOP จากประเทศไทย           
และสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์ รายได้จากการจัดงานน�าไปสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19 
และช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชนบท และผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ
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ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อํานวยการ
สภากาชาดไทย	เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย		คร้ังที่	344
เมือ่วันที ่3 มีนาคม 2565 ณ อาคารเทดิพระเกยีรติสมเดจ็พระญาณสงัวรฯ โอกาสนี ้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว
และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทีไ่ด้รบัการแต่งต้ังใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2565 พระราชทานเกยีรตบิตัรการแต่งตัง้เป็นนายกเหล่ากาชาดจงัหวัด และ
เข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2565
 จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344 เพื่อติดตามผลการด�าเนินภารกิจ 
ต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระ อาทิ ส�านักงานจัดหารายได้ เสนอรายงานการจัดงานกาชาด ประจ�าปี
2564 รายงานการด�าเนินงาน และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ระลอกใหม่ และการจัดหา จัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19 รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภยัการสู้รบ แนวชายแดนไทย-เมยีนมา ตามพนัธกจิของสภากาชาดไทย รายงานการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจากเหตกุารณ์
คลื่นสึนามิ ในราชอาณาจักรตองงา 
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ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 38

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อํานวยการ
สภากาชาดไทย	นายกสภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา	สภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชดําเนนิไปทรงเป็นประธาน
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	ครั้งที่	38 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร       
สรินิธรานุสรณ์ 60 พรรษา โดยม ีนายเตช	บนุนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อปุนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทริา
สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วรุณยุพา	 รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ 
 การประชมุสภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย ครัง้ท่ี 38 มรีะเบียบวาระพจิารณา อาท ิรายงาน
ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และรายงานผลการด�าเนินงานสภาวิชาการ ประจ�าปี 2564         
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ผลการสรรหาผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อ�านวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล
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 ในปี พ.ศ. 2466 สถานีประชานามัยพิทักษ์ทั้ง 2 แห่งของสภากาชาดสยาม เปิดให้บริการประชาชนตามหลักวิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข (Public Health Nursing)1 โดยแบ่งเป็น การบริการภายในและภายนอกสถานี

 1. การบริการภายในสถานี
  - ให้ค�าแนะน�าแก่คนไข้ 
  - ป้องกันโรคโดยการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ และการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาห์และคอตีบ
  - การปฐมพยาบาล (สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 1 มีห้องชะล้างแผล มีแพทย์และช่างท�าฟันประจ�า
    อาทิตย์ละ 2 วัน)2

  - ตรวจครรภ์และแนะน�ามารดา
  - ตรวจสุขภาพเด็ก
  - รับคลอดบุตรในสถานีเมื่อจ�าเป็น (สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรีเคยให้บริการ แต่ยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2505)
  - อนามัยศึกษา เป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
  - สอนเคหพยาบาลแก่นักเรียนและประชาชน

 2. การบริการภายนอกสถานี
  - เยี่ยมประชาชนตามบ้าน เพื่อให้ค�าแนะน�ามารดาเรื่องการคลอด การเลี้ยงดูบุตร
  - ดูแลสุขภาพครอบครัว 
  - ควบคุมโรคติดต่อ
  - คลอดบุตรตามบ้าน
  - ท�าการพยาบาลและอนามัยศึกษา
  - อนามัยในโรงเรียน แนะน�าดูแลอนามัยแก่เด็กในวัยเรียน
  - สอนสมาชิกอนุกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล เคหพยาบาล และอนามัยศึกษา
  - ควบคุมและเยี่ยมสถานบริบาลทารกบางแห่ง
  - ร่วมมือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการอนามัย เช่น ตรวจร่างกายข้าราชการและครอบครัว ฉีดหรือปลูกเชื้อป้องกันโรค 
    ท�าการปัจจุบันพยาบาลและบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดสาธารณภัย

สถานีประชานามัยพิทักษ์ สถานีอนามัย สถานีกาชาด :

นามนั้นส�าคัญไฉน .... PART II

โดย	พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภากาชาดไทย

1 สถานีกาชาด. สนองโอฐสภากาชาด	ตุลาคม	2508	เล่มที่	31	ตอนที่	2. 54
2 หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย. จดหมายเหตุทางการแพทย์ของสภากาชาดสยาม	เล่ม	6	พ.ศ.	2466. 29.
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 ในส่วนของการบริหารงานภายในสถานีจะบริหารงานแบบ Centralized program มีหัวหน้าสถานีเป็นนางอนามัย    
ท�าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานี โดยมีนางอนามัยประจ�าอีก 3-4 คน คนงานประจ�า 1-2 คน ตามความจ�าเป็น3 
 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 สภากาชาดสยามได้เปลีย่นแปลงการเรียกขานต�าแหน่งและบางแผนกในกองอนามยัให้เหมาะสม 
เช่น นางสขุาภบิาล ให้เรยีกว่า นางอนามยั	สถานปีระชานามยัพิทกัษ์ที.่... เรียกว่า สถานีอนามยัที.่..4  และต่อมาวนัพฤหสับดี
ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในการประชุมกรรมการเจ้าหน้าท่ี คร้ังท่ี 4/2498 ท่ีประชุมซ่ึงมอบหมายให้ผู ้อ�านวยการ
กองบรรเทาทุกข์ไปเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานีอนามัย ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อสถานีอนามัย
ของสภากาชาดไทย เป็น สถานีกาชาด5 เพื่อมิให้พ้องกับทางราชการซ่ึงเปล่ียนชื่อ “สุขศาลา” เป็น “สถานีอนามัย”6 
ดังนั้นสถานีประชานามัยพิทักษ์ของสภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนแปลงชื่อทั้งหมดรวม 2 ครั้ง ได้แก่ 
 1.	 สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่...	 เป็น	 สถานีอนามัยที่...	
	 2.	 สถานีอนามัยที่...	 	 เป็น	 สถานีกาชาดที่...	

 จากจุดเริ่มต้นที่เริ่มจัดตั้งสถานีประชานามัยพิทักษ์แห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2466 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรค 
และดูแลสุขภาพประชาชนตามแนวของสันนิบาตสภากาชาดในยุคแรกเริ่ม จวบจนปัจจุบัน สถานีกาชาดของสภากาชาดไทย
ได้ขยายงานออกไปท่ัวประเทศรวม 14 แห่ง และสาขาสถานีกาชาดอีก 4 แห่ง7  งานประชานามัยพิทักษ์ยังคงบทบาท
การด�าเนินงานตามจุดเริ่มต้น และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ได้แก8่

 1. งานด้านการรกัษาพยาบาล ตรวจรกัษาโรคแก่ประชาชน ทัง้โรคทัว่ไปและการบรกิารรกัษาพยาบาลแพทย์ทางเลอืก 
 2. งานด้านการให้ความรูเ้ร่ืองสขุศกึษาแก่ประชาชน ชมุชน โรงเรียน ทัง้ในและนอกสถานที ่รวมทัง้จัดอบรมเป็นวทิยากร
  เรื่องความรู้เรื่องสุขภาพ 
 3. งานด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ 
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อ�านวยการ
สภากาชาดสยาม ฉายพระรูปร่วมกับเจ้าหน้าท่ี   
สภากาชาดสยาม ณ สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 1 
ถนนพลับพลาไชย

3 สถานีกาชาด. สนองโอฐสภากาชาด	ตุลาคม	2508	เล่มที่	31	ตอนที่	2. 54.

4 หนังสือพิมพ์สนองโอฐ สภากาชาดสยาม	ธันวาคม	2469	เล่มที่	4	ตอนที่	3. 146.

5  หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย. เอกสารบันทึกการประชุมกรรมการเจ้าหน้าที่	ครั้งที่	4/2498.

6  กองบรรเทาทุกข์และอนามัย. สนองโอฐสภากาชาด	เมษายน	2508	เล่มที่	31	ตอนที่	1.	11.

7  ส�านักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย. ๑๐๐ ปี ส�านักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย. 167,171. 

8  เรื่องเดียวกัน. 171-172.
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 4. งานด้านการฟื้นฟูสุขภาพ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง
 5. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยชุมชน
  บริการสุขภาพเคลื่อนที่ และหน่วยปฐมพยาบาล
 6. งานด้านการป้องกันโรค รณรงค์ ควบคุม คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังและโรคไร้เชื้อ
 7. งานด้านการให้ค�าปรึกษาและตรวจเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (บางสถานี)
 8. งานด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ร่วมกับสาขาบริการโลหิต และเหล่ากาชาดจังหวัด

นางสุขาภิบาลซึ่งปฏิบัติงานประจ�าอยู ่ ท่ีสถานี
ประชานามัยพิทักษ์ (สถานีกาชาดในปัจจุบัน) 
ออกไปท�าการประชานามัยพิทักษ์ตามบ้านเรือน
ประชาชน

สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 1 สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 2



ความหวังของสังคมไทย

วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล

กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย

30 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
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 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น�าเสนอความคืบหน้าล่าสุด    
ของนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีน ในงานเสวนา
วิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 7 เรื่อง “ความก้าวหน้า
วคัซนีรกัษามะเร็งเฉพาะรายบคุคล	นวตักรรมแห่งความหวัง
ของสังคมไทย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย	 สิทธิพันธุ์	 คณบดีคณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.ดร.นพ.วโิรจน์	ศรอีฬุารพงศ์	
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ อ.นพ.ไตรรักษ์	
พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา
 โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย จากสถติมิผีูป่้วยทีเ่สยีชวีติจากโรคมะเรง็ไม่ต�า่กว่า 
100,000 รายต่อปี และมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบัน
การให้ยารักษามะเร็งมีแนวทางหลัก	3	วิธี คือ	ยาเคมีบําบัด	
เป็นการรักษาที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง มีประสิทธิภาพปานกลาง และ
อาจมผีลข้างเคียงมาก ยามุง่เป้า เป็นการให้ยารกัษาทีจ่�าเพาะ
ต่อการกลายพนัธุข์องมะเรง็ มปีระสทิธภิาพจ�าเพาะเฉพาะในราย
ที่มีการกลายพันธุ ์ตรงกับตัวยา อาการข้างเคียงมักจะไม่
รุนแรงเมื่อเทียบกับยาเคมีบ�าบัด และภูมิคุ้มกันบําบัด ซึ่งมี
ทั้งการรักษาแบบการให้ยาแอนติบอดี และการใช้เซลล์บ�าบัด
ได้รบัการอนมุตัใิห้ใช้รกัษาผูป่้วย ไม่จ�าเพาะกบัชนดิมะเรง็ ส่วนใหญ่
มีผลข้างเคียงน้อย 

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศนูย์ความเป็นเลศิ
ด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง ได้มีการวิจัยและพัฒนาการรักษา
โรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัด มุ่งเน้นพัฒนาการรักษา	3	วิธี
คือ	 เซลล์บําบัดมะเร็ง	 วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล						
และยาแอนติบอดต้ีานมะเร็ง	(ยาภมูต้ิานมะเรง็)	ซึง่ภมูคิุม้กนั
บําบัดทั้ง	 3	 วิธี	 มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน	 สามารถใช้รักษา
ร่วมกัน	และใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการอื่น	ๆ	ได้	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา	 ปัจจุบันการรักษาด้วย
ภมูคิุม้กันบําบดัเป็นนวตักรรมใหม่	อยูใ่นข้ันตอนการวิจยัใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 ทีมวิจัยได้พัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะ
บคุคลมาตัง้แต่ปี	2560	จนถึงขัน้ตอนทดสอบทางคลนิกิระยะ
ที่	1	ในอาสาสมัคร	ตั้งแต่เดือนมกราคม	2564	นับเป็นการ
ทดสอบทางคลินิกคร้ังแรกในประเทศไทยและในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	



สนองโอฐสภากาชาดไทย 31 
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 การผลติวคัซนีเฉพาะบคุคลต้องใช้ข้อมลูการกลายพนัธุ์
ท่ีตรวจพบในผู ้ป่วยรายนั้น เพื่อกระตุ ้นให้เกิดการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่จ�าเพาะต่อการกลายพันธุ์ของมะเร็ง เนื่องจาก
มะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคนมีการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ต่างกัน 
การผลิตวัคซีนจึงต้องท�าครั้งละ 1 ราย เพื่อให้เกิดการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันที่จ�าเพาะและมีประสิทธิภาพไว้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง 
 ในการให้วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล เริ่มต้นด้วย
การน�าช้ินเน้ือมะเร็งจากผู้ป่วยมาถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อ
ตรวจหาการกลายพันธุ์ที่พบในชิ้นเนื้อมะเร็งเท่านั้น ซึ่งไม่พบ
ในเซลล์ปกติของร่างกาย และน�าข้อมูลการกลายพันธุ์มาผลิต
เป็นชิน้ส่วนของโปรตนีของมะเรง็ท่ีกลายพนัธุข์นาดเลก็ ทีม่เีพยีง
ข้อมูลการกลายพันธุ์แต่ไม่สามารถก่อโรคได้ โดยไม่มีการฉีด
เซลล์มะเรง็เข้าในร่างกายแต่อย่างใด หลงัฉดีวคัซนี เมด็เลอืดขาว
ชนิด antigen presenting cells จะกินชิ้นส่วนโปรตีน
กลายพันธุ์ท่ีผลิตไว้ และกระตุ ้นเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์
ให้รู้จักการกลายพันธุ์ของมะเร็งมากขึ้นอย่างจ�าเพาะ ดังนั้น 
วัคซีนนีจ้งึเป็น “วคัซนีรกัษามะเรง็	ไม่ใช่วคัซนีป้องกนัมะเรง็”	
ซึ่งในต่างประเทศ	เช่น	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	มีการศึกษา
พบว่าการใช้วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลร่วมกับการให้
ยาแอนติบอดีที่ช่วยเสริมการทํางานของภูมิคุ้มกัน	สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้สูงขึ้นได้	
 การท�าวัคซีนเฉพาะบุคคล ถ้าประเทศไทยสามารถ     
ท�าเอง จะได้ทั้งราคาที่ถูกลงและมีความเฉพาะบุคคลสูง ท�าให้
เกิดการเข้าถึงนวัตกรรมวัคซีนนี้ได้มากขึ้น สามารถลดต้นทุน
การน�าเข้าจากต่างประเทศได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของราคา
ในปัจจุบัน
 ระยะเวลา 1 ปีที่ผ ่านมา ทีมวิจัยได้ทดสอบวัคซีน
รักษามะเร็งเฉพาะบุคคลกับอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ที ่ 4 จ�านวน 4 ราย แบ่งเป็น ผูป่้วยมะเรง็ผวิหนงัชนดิเมลาโนมา 
(melanoma) 3 ราย และมะเรง็ไต 1 ราย พบว่า การฉดีวัคซนี

มีความปลอดภัย พบผลข ้างเคียงน ้อย และหลังจาก
การฉีดวัคซีน 3 สัปดาห์ พบว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
ในผู้ป่วยทั้ง 4 ราย ดีขึ้นอย่างชัดเจน และเป็นการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันท่ีมีความจ�าเพาะต่อชิ้นส่วนการกลายพันธุ์ของ
ผู ้ป่วยมะเร็งรายน้ัน นอกจากนี้ ทีมวิจัยได้ตรวจติดตาม 
การตอบสนองทางพยาธวิทิยาในผูป่้วย 1 ราย โดยประเมินการ 
กระจายตวัของเมด็เลอืดขาวชนดิทเีซลล์ในชิน้เนือ้มะเรง็ พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยก่อนฉีดวัคซีน ตรวจพบเซลล์
เมด็เลือดขาวอยูบ่ริเวณรอบนอกก้อนมะเร็งเป็นหลัก หลงัได้รบั
วคัซนีพบว่าเมด็เลอืดขาวมกีารเปลีย่นแปลง ตอบสนองในทาง
บวก มีการกระจายตัวเข้าไปในชิ้นเนื้อมะเร็งมากขึ้น ปัจจุบัน   
ผู้ป่วยรายนี้อาการคงที่หลังได้รับการรักษาด้วยวัคซีนมะเร็ง 
และตรวจติดตามเป็นเวลา 9 เดือน
 ในอีก 4 ปีข้างหน้า หากมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพ
ของวัคซีนได้ ทีมวิจัยจะเดินหน้าเข้าสู่การทดสอบทางคลินิก
ระยะถัดไป โดยเร่ิมเปิดให้บริการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เมื่องานวิจัยสามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพ
และความปลอดภยั จะด�าเนนิการข้ึนทะเบยีน ในขณะเดยีวกนั 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง ได้ท�าการวิจัย
และพัฒนายาแอนติบอดีรักษามะเร็ง (ยาภูมิต้านมะเร็ง)          
คู ่ขนานกันไป ปัจจุบันอยู ่ในข้ันตอนการผลิตในโรงงาน
โดยจะเริ่มการทดสอบในสัตว์ทดสองในปี 2565 และจะเริ่ม
การทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งในปี 2566 ซึ่งหากการ
พัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล	 และยาแอนติบอดี
ประสบผลสําเร็จ	จะสามารถใช้การรักษาทั้ง	2	วิธีควบคู่กัน	
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษามะเรง็ให้ดข้ึีน	และส่งผลต่อ
ราคาที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ด�าเนนิการ
สร้างห้องปลอดเชื้อพิเศษเพื่อการผลิตเซลล์และวัคซีนรักษา
มะเร็งเฉพาะบคุคลเพ่ิมเติมในอาคารบรูณาการวจัิยใหม่ร่วมกับ
อาคารรักษาพยาบาล ท่ีเน้นการดูแลผู้ป่วยโรคมะเรง็อย่างครบ
วงจร รวมกันเป็น “ศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย” ซึ่งคาดว่า 
จะสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
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5

ส�าหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

ส�าหรับเด็กอายุ 12-17 ปี

ส�าหรับเด็กอายุ 6-11 ปี

ส�าหรับเด็กอายุ 12-17 ปี

วคัซนีซิโนแวค 2 เขม็ ส�าหรบัเดก็อาย ุ6-17 ปี

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 
8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสูตรหลักของกลุ่มเป้าหมายนี้

แนะน�าให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) 2 เข็ม ระยะห่าง
ระหว่างเขม็ 3-4 สปัดาห์ ซึง่เป็นสตูรหลกัของกลุม่เป้าหมายนี้

สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค - ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) 
ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ (ตามค�าแนะน�าของ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เผยแพร่
ค�าแนะน�าเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565) 

สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค - ไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) 
ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ (ตามค�าแนะน�าของ
ราชวทิยาลยักมุารแพทย์ แห่งประเทศไทย)  และมกีารศึกษา
รองรับแล้วว่า ระดับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนสูตรนี้
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 
(ฝาสีม่วง) 2 เข็ม

ระยะห่างระหว่างเขม็ 4 สปัดาห์ ซึง่เป็นค�าแนะน�าภายใต้
การขึน้ทะเบยีนของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลใจ
เรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน mRNA อย่างไรก็ตาม 
ภมูคิุม้กนัทีเ่กดิจากการฉดีสตูรนีอ้าจไม่สงูพอในการป้องกนั
เชื้อโอมิครอน จ�าเป็นต้องได้รับการ กระตุ้นด้วยวัคซีน
ไฟเซอร์ 1 เขม็ โดยมรีะยะห่างอย่างน้อย 4 สปัดาห์ ขึน้ไป 
หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

32 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
มกราคม - มีนาคม 2565

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก

ทุกสูตรปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

สูตรวัคซีนทั้ง 5 สูตร ในกลุ่มอายุ 5-17 ปี ประกอบด้วย

 ความส�าคัญในการฉีดวัควีนโควิด-19 ในเด็กช่วงอายุ 5-11 ปี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการ
เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมทั้งการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน
โควิด-19 ของประเทศไทย มีสูตรวัคซีนให้แก่กลุ่มเด็กอายุ 5-17 ปี รวม 5 สูตร ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดแก่เด็ก เหมาะสมกับจ�านวนวัคซีนในพื้นที่



	 กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนโควิด-19	 และเปิดช่องทางสําหรับการรับวัคซีนทุกสูตรให้เป็นทางเลือกสําหรับ													
ผู้ปกครองตามความสมัครใจหรือตามความประสงค์ของผู้ปกครองและผู้รับวัคซีน

สังเกตอาการเด็กหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
 ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
การฉดีวคัซนีโควดิ-19	ได้แก่	ปวด	บวม	แดงบริเวณทีฉ่ดี	ปวดศรีษะ	อ่อนเพลีย	มไีข้ ดงันัน้ก่อนการฉีดวคัซนีควรเตรยีมตัวเดก็
ให้พร้อม ถึงแม้ว่าไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงในเด็ก แต่ยังจ�าเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดวัคซีน 

การดูแลเด็กหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 

 • ผูป้กครองควรดแูลไม่ให้บตุรหลานออกก�าลงักาย ปีนป่าย วิง่ ว่ายน�า้ หรอืออกก�าลงักายทีใ่ช้แรงมาก เป็นระยะเวลา 7 วนั 
เพื่อป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 
 • ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการเด็ก หากมีไข้ ปวดแขนมาก บวม แดงบริเวณที่ฉีด ให้บรรเทาอาการด้วยยาพาราเซตามอล 
ซึ่งอาการจะดีขึ้นภายใน 2-3 วัน
 • หากเด็กเกิดอาการรุนแรงหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจเร็ว เหนื่อยง่าย ใจสั่น ไข้สูง
มากกว่า 39 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ หรือซึม ไม่รู้สึกตัว ควรรีบพบแพทย์เพื่อท�าการ
รักษาและติดตามอาการ 
 • หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังคงต้องให้เด็กล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง                
ตามหลักการทั่วไปของการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด 

ที่มา กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สนองโอฐสภากาชาดไทย 33 
มกราคม - มีนาคม 2565



เปรียบเทียบฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ VS เข้าชั้นผิวหนัง 
 ได้มีการศึกษาและมีค�าแนะน�าในการฉีดวัคซีน mRNA เข้าช้ัน
ผิวหนังได้ เนื่องจากพบว่ามีประสิทธิภาพไม่ต่างกับการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 
 ปริมาณการใช้วัคซีนการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	 : ใช้ปริมาณวัคซีน
มากกว่า เช่น การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 1 คน ต้องใช้วัคซีนปริมาณ 30 
ไมโครกรัม การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง	 : ใช้ปริมาณวัคซีนน้อยกว่า โดยจะใช้
เพียง 10 ไมโครกรัม เท่านั้น เท่ากับว่า 1 โดส สามารถฉีดได้ 3-5 คน 

	 การฉดีวคัซนีโควดิ-19	ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้วธิฉีีดเข้ากล้ามเน้ือ	ซึง่เป็นวธิด้ัีงเดิมและใช้ทัว่โลก	ปัจจบุนัสามารถ
เลือกฉีดวัคซีนได้เอง	3	รูปแบบ	ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน
 แบบที่	1 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แบบเต็มโดส ขนาด 30 ไมโครกรัม 
	 แบบที่	2 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แบบครึ่งโดส ขนาด 15 ไมโครกรัม 
	 แบบที่	3 ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ขนาด 10 ไมโครกรัม

 การดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย	การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	: วัคซีน
จะดดูซมึเข้าสูร่่างกายได้เรว็กว่า เพราะมเีลอืดมาเลีย้งมาก การฉดี
เข้าชั้นผิวหนัง	 : วัคซีนจะค่อย ๆ ดูดซึมเข้าร่างกาย ท�าให้ดูดซึม 
ได้ช้ากว่า 
 ระดับภูมิคุ ้มกัน	: 	พบว ่าการฉีดวัคซีนทั้ ง 	2	ชนิด	
มีประสิทธิภาพในเรื่องภูมิคุ้มกันข้ึนสูงเท่ากัน อีกทั้งระยะเวลา
ของภูมิคุ้มกันอยู่นานเท่ากัน 
	 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน	การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	:
มีอาการปวดเมื่อย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และหนาวสั่นมากกว่า 
การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง	: เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่เข้าสู่ร่างกาย
มน้ีอยกว่าการฉดีเข้ากล้ามเนือ้ อาการข้างเคยีงจงึน้อยกว่า แต่อาจ
มีตุ่มนูนแดง บวม คัน เป็นหนองที่ผิวหนังเกิดขึ้นได้มากกว่า ซึ่งมี
คณะท�างานจากหลายสถาบันได้ท�าการทดสอบการฉีดวัคซีนเข้า
ชัน้ผวิหนงั พบว่าได้ผลด ีและมผีลข้างเคยีงเพยีงตุม่นนูแดงหรือคัน 
ผลข้างเคียงอื่น ๆ มีน้อยมาก 
 ความยาก-ง่ายของการฉีดวัคซีน	การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	:
ฉีดได้ง่ายกว่า แต่อาจเกิดอันตรายต่อเส้นประสาท หรือฉีดเข้า
หลอดเลอืดได้ การฉีดเข้าช้ันผวิหนงั	: ฉดียากกว่า เพราะต้องฉดีให้อยู่
ภายในชัน้ผวิหนงั ไม่ทะลไุปยงัชัน้กล้ามเนือ้ และอาจเกิดการอกัเสบ
ตรงต�าแหน ่งที่ฉีดได ้มากกว ่า ดังนั้น แพทย ์หรือพยาบาล
ต้องมีความช�านาญในการฉีดอย่างมาก 
	 การฉดีวคัซนีเข้าชัน้ผวิหนงั	มข้ีอดตีรงทีใ่ช้ปริมาณวคัซีน
น้อยกว่าการฉดีเข้ากล้ามเนือ้	แต่มีระดับภมิูคุ้มกนัสงูและอยูไ่ด้นาน
เท่ากัน	ผลข้างเคียงก็มีน้อยกว่ามาก	จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ	
การฉีดวัคซีนเข้าช้ันผิวหนังทําได้ยากกว่า	 ผู้ทําการฉีดจะต้องมี
ความชาํนาญ	ดงันัน้จงึมบีรกิารฉดีวคัซนีเข้าชัน้ผวิหนงัแค่เพยีง
บางแห่งเท่าน้ัน	ข้อมลูเหล่านีส้ามารถนําไปประกอบการตดัสนิใจ	
เพือ่ให้แพทย์พจิารณาภายใต้ดลุยพนิจิอกีครัง้เพือ่ความเหมาะสม
และปลอดภัยกับตัวเราเอง

ข้อมูลจาก : สถาบนัวัคซนีแห่งชาต ิและ เฟซบุ๊ก นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจฑุา Thiravat Hemachudha

เข้ากล้ามเนื้อ
VS

ชั้นผิวหนัง

ฉีดวัคซีนโควิด-19

วิธกีารฉดียาหรอืฉดีวคัซนี โดยทัว่ไปม ี4 รปูแบบ คอื 
 1.	 การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เป็นการฉีดวัคซีนเข้าไปถึงชั้น
เนือ้เยือ่ทีอ่ยูใ่ต้ผวิหนงั และเน้ือเยือ่ไขมนั โดยแทงเขม็ตรง 90 องศา 
เข้าไปมากกว่า 1 เซนตเิมตร ลกึกว่าวธิกีารฉดีวคัซนีรปูแบบอืน่ โดย
ฉีดในบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนหรือกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า นิยม
ใช้ในการฉดีวคัซนีรวมคอตบี บาดทะยกั ไอกรน วคัซนีตบัอกัเสบบี 
วัคซีนพิษสุนัขบ้า 
	 2.	 ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง  คือการฉีดวัคซีนผ่านเข้าไปเพียง
แค่ชั้นผิวหนังแท้เท่านั้น โดยแทงเข็มที่มุมประมาณ 10-15 องศา 
ขนาดวัคซีนที่ฉีดจะมีปริมาณน้อย นิยมใช้ส�าหรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันวัณโรค วัคซีนพิษสุนัขบ้า 
	 3.	ฉดีเข้าใต้ผวิหนงั เป็นการฉดีวคัซนีผ่านเข้าไปยงัเนือ้เยือ่
ชัน้ไขมนัทีอ่ยูใ่ต้ชัน้ผิวหนงั และอยูเ่หนอืชัน้กล้ามเนือ้ โดยแทงเข็ม
ท�ามุม 45 องศา และดันวัคซีนเข้ามา ส�าหรับเด็กเล็กจะนิยมฉีด
บริเวณหน้าขา ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่จะฉีดบริเวณหัวไหล่ วัคซีน 
ที่ฉีดด้วยวิธีนี้ เช่น วัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน วัคซีน
ไข้สมองอักเสบ 
	 4.	 ฉีดเข้าหลอดเลือดดํา เป็นการให้ยา สารน�้า หรือสาร
อาหารเข้าทางหลอดเลือดด�าของผู้ป่วย ในกรณีที่ไม่สามารถใช้   
ทางอ่ืนได้ รวมทัง้เพือ่ให้ยาออกฤทธิเ์รว็ หากเป็นผูป่้วยภาวะวกิฤต
หรือฉุกเฉิน ซึ่งเวลาฉีดจะต้องแทงเข็มในมุมประมาณ 25 องศา
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การปฏิบัติงานฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19
โดย ส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ
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	 สํานักงานบรรเทาทุกข ์และประชานามัยพิทักษ	์
สภากาชาดไทย	ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ให้
แก่กลุ่มเปราะบาง	ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วย	7	กลุ่มโรค	ผู้ป่วยติดเตียง	
ผูม้โีรคประจําตัว	ผูพ้กิาร	สตรมีคีรรภ์	บคุลากรทางการแพทย์
และพยาบาล	ผู ้ ท่ีทํางานประจําศูนย ์พัฒนาเด็กเล็ก
หรอืในโรงเรยีน	แรงงานข้ามชาต	ิและบคุคลทีต่ดิขดัระเบยีบ
กฎหมาย ซึง่ได้ร่วมปฏบิตังิานกับหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ ส�านกัอนามยั 
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข อีกท้ัง
ได้รับการสนับสนุนทัง้จากหน่วยงานภาครฐั เอกชน อาสาสมคัร
คนไทยและต่างชาต ิโดยปฏบิตังิานในพืน้ทีก่รงุเทพฯ และต่างจงัหวดั
รวมทั้งศูนย์พักพิงช่ัวคราวผู ้หนีภัยการสู ้รบจังหวัดราชบุรี 
แม่ฮ่องสอน และตาก ระหว่างวนัที ่1 เมษายน 2564-14 มนีาคม 
2565 โดยได้ด�าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้ว 
รวมท้ังสิ้น 123,263 โดส โดยมีอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน
รวมทัง้สิน้	5,151	ราย แบ่งออกเป็น อาสาสมคัรคนไทย 4,335 ราย 
และอาสาสมัครต่างด้าว 816 ราย จ�าแนกตามยี่ห้อวัคซีน ดังนี้
 วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	จากรัฐบาล	แบ่งเป็น
	 -	 ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน	 Sinovac จ�านวน 4,784 โดส 
วัคซีน Astrazenaca จ�านวน 30,395 โดส และวัคซีน Pfizer	
จ�านวน 17,532 โดส ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

 วคัซนีป้องกนัโรคโควิด-19	จากสภากาชาดไทย	แบ่งเป็น
 -	 ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน	 Sinopharm ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสภากาชาดจีน เพื่อน�าไปฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบาง 
และแรงงานข้ามชาติท่ียังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ�านวน 53,222 โดส
	 -	ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน	Moderna ให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว 
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ผู้ที่ท�างานประจ�าอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือในโรงเรียน และบุคคลที่ติดขัดระเบียบ
หรือกฎหมาย จ�านวน 17,386 โดส 
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 นอกจากนี้	สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	ร่วมกับทีมจิตอาสา	ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเช้ือโควิด-19
ที่รักษาตัวที่บ้าน ส�าหรับผู้ป่วยท่ีอาการน้อยแต่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง ไม่มีปอดอักเสบ (Home Isolation : HI)	และผู้ป่วยนอก
ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย และไม่มีภาวะเสี่ยง (Out Patient with Self Isolation : OP Self Isolation) ระหว่างวันที่                 
1 มกราคม–13 มีนาคม 2565 ดังนี้  
 1. ลงทะเบยีนผูป่้วยและรบัเข้าระบบรกัษาพยาบาล จ�านวน 4,759 ราย มผีูป่้วยยงัคงได้รบัการประเมินอาการทางโทรศัพท์อยู่ 
(Telemedicine) จ�านวน 1,293 ราย และมีผู้ป่วยที่จ�าหน่ายจากระบบแล้ว 3,466 ราย (หายจากอาการป่วย หรือเข้ารักษาตัวใน   
โรงพยาบาล)
 2. น�าส่งยา Favipiravir จ�านวน 3,138 ราย ถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19
 3. ส่งเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จ�านวน 3,153 ราย ถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19
 4. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จ�านวน 3,123 ราย ถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 
 5. ส่งชดุอาหารพร้อมรบัประทาน 1 ชดุ/2 วัน จ�านวน 3,081 ราย ถงึบ้านผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 เบือ้งต้นก่อนทีจ่ะได้รบัอาหารกล่อง
 6. ส่งอาหารกล่อง 3 มื้อ จ�านวน 3,167 ราย ถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตลอดระยะเวลา Home Isolation

 การจัดส่งยาและเวชภณัฑ์ขึน้อยูก่บัการประเมนิของแพทย์ ผูป่้วยบางรายมเีวชภณัฑ์ใช้งานอยูแ่ล้ว หรอืได้รบัจากหน่วยงานอ่ืน 
และมีผู้ป่วยบางรายไม่ประสงค์รับอาหาร



หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
จากฝีมือแพทย์ ไทย

	 ทีม	Chulalongkorn	University	Rehabilitation	
Exoskeleton/End	 Effector	 system	 (CUREs)	 จาก
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื ้นฟู	 คณะแพทยศาสตร์	 และคณะ
วศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ส่งผลงานหุน่ยนต์
ฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	(Robotic
Rehabilitation	for	Stroke	Patient)	เข้าร่วมประกวด
ในโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์	i-MEDBOT	
Innovation	Contest	2021	และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	1 ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุข จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลศิด้านชวีวิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) หรอื ทเีซลส์ (tCELS) กระทรวงการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
	 รศ.นพ.วสุวัฒน์	 กิติสมประยูรกุล หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และหัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื ้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย กล่าวว่า หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่น�าเข้าจาก
ต่างประเทศมีราคาสูงมาก หากสามารถพัฒนาข้ึนมาใช้เอง
ในประเทศราคาจะถกูลง ช่วยให้ผูป่้วยเข้าถึงการบรกิารได้มากขึน้ 
จึงเป็นทีม่าของการพฒันานวตักรรมสร้างสรรค์หุน่ยนต์ส�าหรับ
ผู ้ป ่วยในกลุ ่มโรคส�าคัญที่ต ้องการฟื ้นฟูสมรรถภาพ อาทิ
โรคหลอดเลือดสมอง ที่ส่งผลให้อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือแขนขา
อ่อนแรง การบาดเจ็บที่สมองและที่ไขสันหลังจากอุบัติเหตุ 

 จุดเด่นของหุน่ยนต์ฟ้ืนฟู คอื หุน่ยนต์สามารถช่วยฟ้ืนฟู
ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองได้ตัง้แต่ช่วงทีผู่ป่้วยยงัมกีารฟ้ืนตวั
ของประสาทส่ังการน้อยในระยะเฉียบพลันจนถึงระยะเร้ือรัง
จงึนยิมน�ามาใช้มากขึน้ในปัจจบุนั เนือ่งจากช่วยให้ผูป่้วยสามารถ
ฝึกการใช้งานแขนแบบซ�้า ๆ (repetition) ได้เป็นจ�านวนครั้ง
ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการฝึกแบบด้ังเดิม ท�าให้เกิดทักษะ   
การใช้งานแปรผันตามจ�านวนครัง้ทีฝึ่ก ร่วมกับมรีะบบเกม และ
การให้ข้อมลูตอบกลับ (feedback) ท�าให้การฝึกน่าสนใจ สนกุ 
และท้าทาย ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และได้รับผลการประเมินการใช้หุ ่นยนต์ฟื ้นฟูจากผู ้ใช ้
(Therapist) และผู้ป่วยในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
 ในความส�าเร็จครั้ งนี้  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ถอืเป็นผูพ้ฒันานวตักรรมหุน่ยนต์ฟ้ืนฟลู�าดบัต้น
ของประเทศ การบ�าบัดฟื้นฟูเทียบเท่าประสิทธิภาพหุ่นยนต์
ที่น�าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงถึง 5 ล้านบาทต่อเครื่อง 
ในราคาที่ถูกลงกว่าถึง 10 เท่า	 ปัจจุบันได้นําหุ่นยนต์มาให้
บริการแก่ผู้ป่วยที่คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า	(Advance	
Geriatric	Rehabilitation	Clinic)	ณ	อาคาร	ส.ธ.	และ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	สภากาชาดไทย
	 สําหรับทิศทางในอนาคตมีแผนให้บริการเช่าใช้							
หุ่นยนต์เพ่ือการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยแบบรายเดือน	 เพื่อนําไปฝึก
ฟื ้นฟูสมรรถภาพที่บ้านได้อีกด้วย	เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว
จึงนาํส่งหุน่ยนต์คนืแก่ทางโรงพยาบาลเพ่ือนาํไปใช้ฝึกผู้ป่วย
รายอื่นต่อไป
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เคล็ด(ไม่)ลับ
 ฟื้นฟูมือผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมอง

	 โรคหลอดเลือดสมอง	หรืออัมพฤกษ์	อัมพาต	เกิดขึ้น
เมือ่หลอดเลอืดในสมองตบีตนัหรือแตกอย่างเฉยีบพลนั	ทาํให้
การไหลเวียนของเลือดไปเล้ียงสมองในส่วนน้ันหยุดชะงักลง	
ส่งผลให้เนื้อสมองถูกทําลาย	เนื่องจากการขาดออกซิเจน
และสารอาหาร	ปกติสมองของคนเราแต่ละส่วนจะควบคุม
การทํางานของร่างกายแตกต่างกัน	เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่ง
ถูกทําลายไปก็จะส่งผลต่อการทําหน้าที่ในส่วนนั้น	ๆ	
 นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�าคัญ ส่งผลกระทบ
ทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมอย่างมาก โรคหลอดเลือด
สมองท�าให้มีอาการ เช่น เสียการทรงตัว เดินเซ ตาพร่ามัว    
มองเห็นภาพซ้อน ใบหน้าเบีย้ว แขน ขาอ่อนแรง หรอืชาครึง่ซีก 
พูดไม่ชัด อาการมักเกิดขึ้นเฉียบพลัน ในการดูแลรักษาผู้ป่วย  
โรคหลอดเลือดสมองมีการพัฒนาวิทยาการในการวินิจฉัย 
และรักษา โดยเฉพาะหากได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก 
	 ในส่วนของการฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษาเป็นสิ่ง
ที่สําคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการใช้งานมือและการหยิบจับ
เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาใช้ชีวิตประจ�าได้ดีขึ้น 
เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาและสามารถออกจากโรงพยาบาล
ยงัคงต้องมกีารดแูลต่อเน่ืองในระยะยาว เพือ่ฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้ป่วย ป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ�้า
 สนองโอฐฯ ฉบับนี้จะมาแนะน�าการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่
ที่บ้าน	 ท่ีสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการฝึกการใช้งานมือและ
การหยิบจับของผู้ป่วย	ซึ่งมีทั้งหมด	3	ท่า	ดังนี้

 1.	ฝึกหยิบวตัถขุนาดต่าง	ๆ เช่น แก้วน�า้ ลูกบอล ลกูแก้ว 
โดยเริ่มจากฝึกหยิบวัตถุที่มีขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก
ฝึกพับผ้าผืนเล็ก ใช้นิ้วจับมุมผ้าชนกันแล้วพับให้เล็กลง ฝึก
เปิด–ปิดฝา ใช้นิว้โป้ง นิว้ชี ้และนิว้กลาง ออกแรงหมนุเป็นหลกั
 2.	กาํลกูบอลออกแรงบบีและปล่อย ท�าซ�า้ 10–20 ครัง้ 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการก�ามือ
 3.	อุปกรณ์ยางรัดสวมลงบริเวณปลายนิ้วและ
เหยียดนิ้วกางออก โดยออกแรงให้มากที่สุด เพ่ิมความยาก
โดยเพิ่มปริมาณยางรัด เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของการเหยียดนิ้ว 

    สาํหรบัการดแูลตนเองเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิ
โรคหลอดเลือดสมอง	ทําได้ง่าย	ๆ	ด้วยตนเอง	
ดังนี้
 • ตรวจสุขภาพประจ�าปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง
 • ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และ
   น�้าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ควบคุมโภชนาการให้สมดุล
 • หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม มัน และหวาน
 • รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น
 • ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
 • งดสบูบุหรี ่และหลกีเลีย่งเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์

 หากมอีาการทีส่งสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรรบี
มาโรงพยาบาลทันที เพื่อลดโอกาสการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต 
ทีไ่ม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตนเองเท่านัน้ ยงัส่งผลกระทบกบั
คนรอบตัวที่ต้องท�าหน้าที่ดูแล จึงควรหมั่นดูแลสุขภาพและ
สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายทั้งของตนเองและคนใกล้ตัว
อยู่เสมอ

ที่มา www.chulalongkornhospital.go.th



ท�าความรู้จักโรค ASF
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร
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 เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง และ
สามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เนื้อหมู ไส้กรอก 
แฮม และซาลามี หมูที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายเกือบ 100 
เปอร์เซ็นต์ ที่หายป่วยแล้วจะสามารถแพร่โรคได้ตลอดชีวิต 
 จากรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟรกิาในสุกรท่ีสาธารณรัฐประชาชนจนี เมือ่วันที ่3 สงิหาคม 
2561 ท�าให้ประเทศต่าง ๆ  ในภมูภิาคเอเซีย รวมทัง้ประเทศไทย
ตรวจพบสารพนัธกุรรมของเช้ือไวรัสอหวิาต์แอฟริกาในสกุรจาก
ผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนน�าติดตัวเข้าประเทศ จึงมี
ความเสีย่งทีเ่ชือ้ไวรสัโรคอหวิาต์แอฟรกิาในสกุรจะเข้าประเทศสงู
จากปัจจยัหลายประการ เช่น การเดนิทางเพือ่ท่องเทีย่ว การค้าขาย 
ขนส่งสินค้า หรือปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มี
ข้อจ�ากดัชายแดนมรีะยะทางยาวมาก ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีการเลี้ยงสุกรหรือหมูมากกว่า 9 ล้านตัว กรมปศุสัตว์
ได้ท�าการประเมินเบือ้งต้นว่า หากพบมกีารระบาดของโรคอหวิาต์
แอฟริกาในสุกร จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ไม่ต�่ากว่า 63,177 ล้านบาท

	 โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	(African	swine	fever	:
ASF)	 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสท่ีติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูล
สุกรหรือหมู	 ซึ่งมีหมูป่าเป็นแหล่งรังโรค	 และมีเห็บอ่อนเป็น
พาหะนําโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของ
โรคนีใ้นประเทศแล้วจะก�าจัดโรคได้ยาก เพราะปัจจุบันนีย้งัไม่มี
วัคซีนในการป้องกันโรค

อาการของโรค
 หมูตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแห้ง มีจุดเลือดออก
หรือรอยช�้า โดยเฉพาะใบหู ท้อง และขาหลัง และมีอาการ 
ทางระบบอื่น ๆ เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้ง
ในทุกช่วงของการตั้งท้อง

การติดต่อของโรค
 ติดต่อจากการสัมผัสส่ิงคัดหล่ังของหมูที่ป่วย ได้แก่ 
หายใจเอาเชื้อเข ้าไปภายในร่างกาย กินอาหารที่มี เชื้อ
ปนเป้ือน การโดนเห็บทีม่เีชือ้กดั เสือ้ผ้าหรอือปุกรณ์ทีป่นเป้ือนเช้ือ
สามารถแพร่กระจายไวรัสได้ โรค ASF ไม่ติดต่อจากสัตว์
ไปสู่คน แต่เชื้อไวรัสจะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือซาก
ได้นานหลายเดือน เช่น ในมูลสุกร อยู่ได้ 1 เดือน เนื้อแปรรูป
หากเป็นเนื้อแช่แข็งอยู่ได้นาน 3 ปี สามารถรับประทานได้   
ไม่อันตรายถ้าปรุงสุก และฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเกิน 60 องศา
เซลเซียส โดยใช้เวลา 30 นาที

การป้องกันโรค
 ด้วยการสั่งห้ามน�าเข้าเนื้อและวัตถุดิบจากประเทศที่
เกิดโรคทั้งทางสนามบิน เรือโดยสาร ด่านทางการเข้า-ออก
ระหว่างชายแดน และป้องกันโรคภายในประเทศหรือระหว่าง
ฟาร ์ม หรือจากหน่วยงานภายนอกฟาร์ม เช ่น โรงงาน
อาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ บริษัทยาสัตว์ บริษัทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
โดยฟาร์มหมตู้องมรีะบบป้องกนัโรคทีด่ ี เช่น ไม่น�าเศษอาหาร
เล้ียงสุกร การอาบน�า้เปล่ียนชุดเข้าฟาร์มของพนักงาน การพ่นยา
ฆ่าเชือ้รถขนส่ง ล้างพ่นยาฆ่าเชือ้โรงเรอืน การป้องกนัและก�าจดั
สัตว์พาหะ

 ปัจจบุนัยงัไม่มยีารกัษาและวคัซนีป้องกนั หลายประเทศ
อยู ่ระหว่างทดลองวัคซีน คาดว่าอาจใช้เวลาอีกสักระยะ         
ในส่วนของประเทศไทย กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ท�าวิจัยในการพัฒนาวัคซีน คาดว่าจะสามารถ
ผลิตวัคซีนใช้ได้ในปี 2565 นี้

ที่มา กรมปศุสัตว์ และเนชั่นทีวี



 หลายคนอาจยงัไม่ทราบว่าโรคโควิด-19	สามารถส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของผูป่้วย	สาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ปัญหาการนอนหลับในผู้ป่วยโควิด-19	มีทั้งจากด้านร่างกายและด้านจิตใจ
 ด้านร่างกาย เชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อสมองผ่านทางการอักเสบท่ีเพิ่มขึ้น หรือมีหลอดเลือดสมองอุดตันจากการที่เลือด   
มีการแข็งตัวง่ายกว่าปกติ แต่อาการเหล่าน้ีไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกคน ผลข้างเคียงจากยารักษาโรคสามารถท�าให้เกิดอาการ
นอนไม่หลับ เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการนอนคว�่า
 นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งต่อจ�านวนมากผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการนอนคว�่า ซึ่งจะท�าให้หายใจสะดวกขึ้น การรักษาผู้ป่วยด้วยการให้นอนคว�่าเป็นวิธีที่ใช้แพร่หลาย
ทางการแพทย์มากว่า 20 ปีแล้ว โดยใช้ในผูป่้วยกลุม่อาการหายใจล�าบากเฉยีบพลนั เช่น ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบหรอืโรคไข้หวัดใหญ่ 
ไม่ใช่วิธีการรักษาแบบใหม่ แต่การระบาดของโรคโควดิ-19 ท�าให้ผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องรกัษาด้วยการนอนคว�า่มจี�านวนเพิม่มากขึน้ 
เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจโดยตรง ได้มีการจ�าแนกผู้ป่วยออกเป็น 2 ระยะ คือ 

 1.	 ผู้ป่วยโรคโควิด-19	 ที่ยังสามารถหายใจได้ด้วย
ตนเอง ผูป่้วยกลุม่นีจ้ะมภีาวะออกซิเจนต�า่ มกีารใช้ออกซเิจน
ในอัตราไหลสูง หรือการใช้เครื่องช่วยหายใจที่ยังไม่ถึงขั้นต้อง
ใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์จะท�าการรักษาโดยให้ผู้ป่วยนอนคว�่า
หน้า ซึ่งเรียกว่าท่า Awakening Prone เป็นเวลา 30 นาที–2 
ชั่วโมง และสังเกตการตอบสนองของผู้ป่วย จากนั้น ให้ผู้ป่วย
พลิกตัวเปลี่ยนท่าตะแคงซ้ายหรือขวา หรือนอนยกศีรษะข้ึน
สูงเพื่อป้องกันแผลกดทับ การที่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 นอนคว�่า
แล้วอาการดขีึน้ เนือ่งจากพยาธสิภาพในปอดของผูป่้วยโรคโค
วดิ-19 จะอยูท่ีป่อดบรเิวณด้านข้างและด้านหลงัเป็นส่วนใหญ่
 ประโยชน์ต่อผู้ป่วย
 • เนื้อปอดส่วนหลังที่ถูกหัวใจกดทับขยายได้ดีขึ้น
 • ความยืดหยุ่นของปอด หรือการขยายตัวของถุงลม
ปอดแต่ละส่วนดีกว่าการนอนหงาย
 • การแลกเปลี่ยนแก๊สของปอดดีขึ้น
 • การระบายเสมหะดีขึ้น
 2.	ผู้ป่วยโรคโควิด-19	ที่มีภาวะหายใจล้มเหลว เป็น
ผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจระดับสูง หรือหากปรับ
เครื่องช่วยหายใจด้วยวิธีมาตรฐานแล้ว ผู ้ป่วยยังไม่มีการ
ตอบสนองทีด่กีจ็�าเป็นต้องให้ผูป่้วยนอนคว�า่ รวมถงึต้องให้ยาระงับ
ความรู้สึกตัว เพื่อให้ผู้ป่วยนอนหลับลึก และนอนได้เป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากการรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ป่วยนอนคว�่า
เป็นเวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมง
	 ประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
 • ช่วยลดการบาดเจ็บหรืออักเสบของปอด จากการใช้ 
   เครื่องช่วยหายใจ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนแก๊สของปอด 
   ตามกลไกเดียวกันกับ Awakening Prone
 • เป็นการรักษาเพื่อประคับประคอง รอให้ปอดฟื้นตัว
  ดีขึ้นจากการรักษาเฉพาะ

ปัญหาการนอนหลับกับวิกฤต

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

40 สนองโอฐสภากาชาดไทย 
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 การรักษาผู้ป่วยด้วยการนอนคว�่าต้องอาศัยการดูแล
จากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชดิ เพราะมขีัน้ตอนในการ
พลิกตัวผู้ป่วยให้นอนคว�่าแต่ละรายจะใช้เจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย
5 คน ในการปฏบิตัหิน้าท่ีต่าง ๆ  เช่น การพลกิตวั การตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย รวมถึงตรวจสอบความดันโลหิต
และสัญญาณชีพของผู ้ ป ่ วย ให ้ คงที่  ห ลั งจากจั ด ให ้
ผู้ป่วยนอนคว�่าแล้วเจ้าหน้าท่ีจะประเมินการตอบสนองของ
ผู้ป่วยภายใน 30 นาที–1 ชั่วโมง หากมีการตอบสนองท่ีดีข้ึน
จงึจะจดัให้ผูป่้วยนอนคว�า่ต่อเนือ่งเป็นเวลา 16 ชัว่โมง แล้วสลับ
ให้นอนหงาย 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และ
ประเมินอีกครั้งว่าจ�าเป็นต้องนอนคว�่าต่ออีกหรือไม่
 ด้านจติใจ สภาพแวดล้อมและความวิตกกงัวลจากการ
เจ็บป่วย เช่น การแยกรักษาตัวจากครอบครัวสามารถกระตุ้น
ท�าให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล 
ความครยีดจากความกลวัการตดิเชือ้ ภาวะเศรษฐกจิ เช่น ตกงาน 
รายได้ลดลง

	 ผู้ป่วยสามารถดูแลจิตใจตนเองเพ่ือลดความเครียด	
และมีการนอนหลับที่ดีขึ้นได้ 
 - ดูแลรักษาสุขภาพ เช ่น นอนหลับให ้ เพียงพอ 
  รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ หายใจเข้า-ออกช้า ๆ
  ยดืกล้ามเนือ้ ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ หลกีเลีย่ง
  การดื่มสุราและใช้สารเสพติด
 - หมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และ
  ความรู้สึกของตนเอง
 - ท�าความเข้าใจว่าความเครียด ความกังวล หรือ
  ความกลัวเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้ พยายามท�ากิจกรรม
  ทีช่อบหรอืผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง ท�าสมาธก่ิอนนอน 
 - เลอืกรบัข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืจากบคุลากรทางการแพทย์ 
  หลีกเลี่ยงการรับข่าวสารท่ีมากเกินไปจนท�าให้เกิด 
  ความเครียด ความวิตกกังวลในช่วงก่อนนอน
 - เชือ่มโยงความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ เช่น บอกเล่าความรูส้กึ
  กับครอบครัวหรือเพื่อน ช่วยเหลือดูแลคนรอบข้าง  
  และแบ่งปันเรื่องราวด้านบวกแก่ผู้อื่น
 - ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ 
  เมื่อเริ่มรู ้สึกว่าจัดการความเครียดไม่ได้ หรือเริ่ม
  มีอาการรุนแรงข้ึน เช่น หงุดหงิดมาก นอนไม่หลับ  
  ซึมเศร้า

 ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะเครียดจากโรคโควิด-19 ที่ปรับ
พฤติกรรมการนอนหลับแล้ว แต่ยังมีปัญหาการนอนไม่หลับ 
ไม่ควรซือ้ยารบัประทานเอง ควรปรกึษาแพทย์ด้านการนอนหลบั
เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี 

 ศนูย์นทิราเวช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ได้จดังานสปัดาห์วนันอนหลบัโลก
CHULA	WORLD	SLEEP	DAY	2022	:	Quality	Sleep,	
Sound	Mind,	Happy	World ภายใต้แนวคิด นอนดี
มีวินัย	 สร้างโลกสดใส	 จิตใจแข็งแรง เพ่ือเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัปัญหาด้านการนอนหลับ และความส�าคญั
ของการนอนหลบัทีม่คีณุภาพให้แก่ประชาชน ภายในงานมกีาร
จดัแสดงนทิรรศการภาพเคลือ่นไหวให้ความรูเ้รือ่งการนอนหลบั 
ความผิดปกติของการนอนหลับในรูปแบบต่าง ๆ และ
การจัดการปัญหาการนอนหลับอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังจัด
งานเสวนาในหวัข้อ นอนดีมวีนิยั สร้างโลกสดใส จติใจแขง็แรง 
เมื่อที่  12 มีนาคม 2565 ผ ่าน Facebook Fanpage
ของศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
สําหรับผู ้ที่มีป ัญหาการนอนหลับสามารถติดต ่อได ้ที	่
โทร.	0	2649	4037
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ฟังอย่างปลอดภัย
	 หูของคนเรามีเพียงชุดเดียว	หากถูกเสียงดังเกินไป
มาทําลาย	 เราอาจจะต้องประสาทหูเสื่อมไปทั้งชีวิต	สิ่งที่ดีที่สุด
คือการป้องกันประสาทหูของเรา	 โดยการฟังอย่างปลอดภัย	
เพราะปัญหาการได้ยนิกว่า	60%	สามารถป้องกนัได้	วนัการได้ยินโลก
ปีนี้ 	(World	Hearing	Day	2022)	องค์การอนามัยโลก
อยากให้แพทย์ทุกคนร่วมกันส่ือให้ประชาชนเข้าใจว่า	 การฟัง
อย่างปลอดภัยคืออะไร	?
 ก่อนหน้านีห้ลายคนอาจรูส้กึว่า วนัไหนทีเ่ราได้ยนิไม่ชดั หรือ
พบเจอผูส้งูอายทุีไ่ด้ยนิไม่ชดั กจ็ะรูส้กึว่าไม่เป็นไร เป็นเรือ่งธรรมดา
ของคนท่ีมีอายุมาก แต่ความจริงแล้วสาเหตุของภาวะสูญเสีย			
การได้ยินมีหลายสาเหตุด้วยกัน	ได้แก่	อายุที่มากขึ้น	กรรมพันธุ์	
การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	ขี้หูตัน	เยื่อแก้วหูทะลุ	โรคต่าง	ๆ	
เช่น	 โรคติดเชื้อ	 เน้ืองอก	 หินปูนเกาะกระดูก	 หรืออยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่เสียงดังเป็นเวลานาน 
 ปัญหาหูตึง น�ามาซึ่งผลกระทบทางสุขภาพต่าง ๆ มากมาย 
สิง่ทีน่่ากลวัทีส่ดุของปัญหาหตูงึ คอื ความเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกดิภาวะ
สมองเสื่อม เนื่องจากหากหูได้ยินไม่ชัด จะส่งผลให้สมองขาดการ	
กระตุ ้น เพราะไม่ได้พูดคุย ไม่ได้สื่อสารกับผู ้คน การที่สมอง
ขาดการกระตุน้กจ็ะค่อย ๆ  เสือ่มถอยลง และน�ามาสูปั่ญหาสมองเสือ่ม
ในท่ีสุด บางคนอาจจะน�ามาสู ่ปัญหาการส่ือสาร ท�าให้แยกตัว    
ออกจากสังคม ไม่สามารถพูดคุยกับลูก เพื่อนฝูง หรือไปท�างาน
ได้เหมือนเดิม น�ามาสู่ปัญหาซึมเศร้าและผลกระทบต่าง ๆ ตามมา
อีกมากมาย

 สาํหรบัการฟังอย่างปลอดภัย	องค์การอนามยัโลกได้แนะนํา	
4	ข้อหลักง่าย	ๆ	คือ
 1.	 ลดระดับเสียง ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดัง เช่น   
การเทีย่วผบั หรอืคอนเสิร์ต ปัจจบุนัเนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19 
ท�าให้ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่าง ๆ ได้ จึงมัก
เปิดเพลงฟังที่บ้าน เปิดเพลงใส่หูฟังตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหูฟัง
แบบครอบ หรอืหูฟังแบบใส่ในช่องห ูรวมถงึอปุกรณ์เปิดผ่านชดุล�าโพง
ที่บ้าน องค์การอนามัยโลกแนะน�าว่า	ไม่ควรเปิดเกิน	60%	ของ
เครื่องที่ตั้งของไว้ 
	 2.	ลดเวลาการฟัง การสูญเสียเซลล์ประสาทหู นอกจาก
เสียงดงัแล้ว ช่วงระยะเวลาทีไ่ด้ยนิเสยีงดงักม็ส่ีวนด้วย เช่น ผูท้ีท่�างาน  
ในโรงงานทีม่เีสยีงดงัตลอดเวลา มกัมอีนัตรายต่อหมูากกว่าคนทัว่ไป 
ตามกฎหมายแล้วหากเสียงดังเกิน	 85	 เดซิเบล	 จะไม่สามารถ

ทํางานอยู่ในสภาวะนี้ได้เกิน	7-8	ชั่วโมงต่อวัน หากเสียงดังเกิน
กว่านีจ้�านวนชัว่โมงการท�างานจะต้องลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ 
โรงงานจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยป้องกันเสียงดังต่าง ๆ  ฉะนั้นจึงควร
มีระยะเวลาที่จ�ากัด เพราะยิ่งฟังเสียงดังนานเท่าใดก็ยิ่งจะเพิ่ม
ความเสี่ยงในการท�าลายเส้นประสาทหูมากขึ้น
 3.	 หลีกเลี่ยงความดัง หากจ�าเป็นท่ีจะต้องอยู่ในสถานที่      
ทีม่เีสยีงดงั เช่น สนามซ้อมยงิปืน หรอืการจดุประทัดในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ ควรพยายามอยู่ให้ไกลจากจุดก�าเนิดเสียงให้มากที่สุด หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง	 ๆ	 ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน	 เช่น	 หู
ฟังแบบครอบ	หรือ	Ear	plugs จะสามารถช่วยลดระดับเสียงดัง
ได้มากขึ้น เพื่อสุขภาพหูของเราเอง
 4.	ตรวจพลังการได้ยิน คือ การตรวจเช็คระดับการได้ยิน
ของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ หากรู ้สึกว ่ามีป ัญหาการได้ยิน
การได้ยนิแย่ลง เสยีงในหผิูดปกติ เข้าใจค�าพดูได้แย่ลง ไม่ควรนิง่นอนใจ 
รีบพบแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก 

 องค์การอนามัยโลกยังได้แนะนํากลุ ่มที่ควรคัดกรอง						
การได้ยินแม้ไม่มีอาการ ได้แก่ 
 1.	 กลุ ่มเด็กแรกเกิด มีการตรวจการได้ยินในเด็กแรก
เกิดทุกโรงพยาบาลอยู่แล้ว ต้ังแต่เด็กแรกคลอด ส่วนใหญ่หาก                    
มีปัญหาแพทย์จะรีบน�าทารกมากระตุ้นการได้ยินทันที เด็กจะได้ 
มพีฒันาการทางภาษา และสามารถเข้าโรงเรยีนได้เหมือนเดก็ปกติ 
 2.	กลุม่เดก็ก่อนเข้าโรงเรยีน อาย ุ4-5 ขวบ เดก็กลุม่นีอ้าจมี
การติดเชือ้ในห ูหรอืหนู�า้หนวก ทีท่�าให้เกิดปัญหาการได้ยนิ จงึควร
ตรวจเชค็ก่อนเดก็จะเข้า ป.1 เพือ่ให้เรยีนทนัเพ่ือน และมีพัฒนาการ
ทางด้านการเรียนได้เข้าใจอย่างเต็มที่ 
 3.	กลุ่มอายุ	50	ปีขึ้นไป ควรตรวจเช็คและคัดกรองปัญหา
การได้ยินในทุกราย เพื่อแพทย์จะได้ท�าการแก้ไข ฟื้นฟู ใส่เครื่อง
ช่วยฟัง หรอืเครือ่งกระตุน้การได้ยนิเพือ่กระตุน้สมอง และหลีกเล่ียง
ผลข้างเคียง เช่น ปัญหาสมองเส่ือม ปัญหาการสื่อสาร และ
ความสัมพันธ์ครอบครัว
	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และทีมแพทย์	
เน้นยํ้าให้ทุกคนเข้าใจถึงความสําคัญของการฟังอย่างปลอดภัย
มากขึ้น	สําหรับผู ้ที่ รู ้ สึกว ่าตนเองหรือคนในครอบครัว
มีป ัญหาการได ้ยิน 	สามารถปรึกษาแพทย ์ เฉพาะทาง
ทางโสตประสาทวทิยา	ได้ที	่อาคาร	ภปร	ชัน้	10	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย
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กาชาด ตางประเทศ

เลาเร่ือง/  เท่ียวไปกับกาชาด

เลาเร่ืองมิวเซียมกาชาด

สุขภาพ อนามัย

  ภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามเรื่องแรกที่ถูกฉาย เป็นภาพยนตร์หรือหนังโฆษณาชวนเชื่อที่มีความยาวเพียง 90 วินาที ผลิตโดย
บริษัท Vitagraph ช่ือ Tearing Down the Spanish Flag (ค.ศ. 1898) ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่
สหรฐัอเมรกิาก�าลงัท�าสงครามกบัสเปน (Spanish-American War : 21 เมษายน–13 สงิหาคม ค.ศ. 1898) อกี 100 ปีต่อมา เรือ่งราว
เกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งยังเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาน�าเสนอใหม่ในรูปแบบหนังหรือภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นสงคราม
ท่ีเกดิขึน้จรงิตามประวตัศิาสตร์ หรอืความขดัแย้งทีเ่กดิจากจินตนาการของมนษุย์ นอกจากมมุมอง ความสนกุสนาน และภาพสะท้อน
ทางสังคม หนังที่เกี่ยวข้องกับสงครามยังสามารถน�าเสนอแง่มุมทางกฎหมาย จุดประกายให้ผู้มีความสนใจสามารถน�าไปต่อยอด
ได้ในอนาคต สนองโอฐฯ ฉบับนี้จึงได้หยิบยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) มาแนะน�า
ให้ได้เลือกชมกัน

Schindler’s list
เรื่องราวท่ีน่าสะพรึงกลัวระหว่างการฆ่า
ล ้างเผ ่าพันธฺุ ์ ชาวยิวช ่วงสงครามโลก
ครัง้ที ่2 นกัธรุกิจชาวออสเตรียได้ใช้ไหวพรบิ
และเส้นสายมากมายเพ่ือช่วยเหลือชาวยิว
กว่า 1,100 คน ในพ้นจากความตาย

Beasts of no nation
หนังเกี่ยวกับเด็กแอฟริกันที่สูญเสียพ่อแม่
ในความขัดแย้ง และถูกบังคับให้เข้าร่วม
กลุ่มติดอาวุธ ในระหว่างการสู้รบเขาถูก
ทารณุกรรมทางเพศโดยผูบ้ญัชา และบงัคับให้
เสพยาเพื่อให้เชื่อฟัง หลังการสู้รบสิ้นสุด 
เด็กคนนี้ต ้องต ่อสู ้กับสภาพจิตใจและ
ความทรงจ�าที่เลวร้ายจากความเครียดใน
ภาวะสงคราม

Unbroken
หนังสร้างขึ้นจากเร่ืองจริงเกี่ยวกับนักกีฬา
โอลิมปิกที่ได้เข้าร่วมกองทัพสหรัฐฯ ในช่วง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 หลังจากท่ีเครื่องบิน
ของเขาถูกยิงตก เขาและเพื่อนทหาร
อกีสองคนถกูจบัเป็นเชลยโดยกองทัพญีปุ่น่ 
ถูกส่งไปอยู่ในค่ายส�าหรับนักโทษอเมริกัน
ภายใต้การดูแลที่เข้มงวดและโหดร้าย เขา
ถูกใช้แรงงานอย่างหนักและได้รับอาหาร
เพียงน้อยนิด แต่ก็ยังสามารถรอดชีวิต    
เพือ่บอกเล่าส่ิงทีเ่ขาและเพือ่นทหารประสบ
ให้คนทั่วโลกรับรู้ 

Los colores de la montana
หนังเล่าถึงเรื่องราวมิตรภาพของกลุ่มเด็ก
ที่โตในพื้นที่ชนบทของโคลัมเบีย วันหน่ึง
ในขณะที่เล่นกันอยู่ ลูกบอลได้กระดอน
เข้าไปในเขตที่มีอาวุธตกค้างจากการสู้รบ
เด็ก ๆ พยายามเก็บกู ้ของเล ่นคืนมา
ท่ามกลางอนัตรายของอาวธุสงครามทีอ่าจจะ
ระเบิดได้ทุกเมื่อ

ภาพยนตร์แนะน�า
เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ
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No man’s land
หนังเล ่าเ รื่องในป ีค.ศ. 1993 บริ เวณ
ข้อพิพาทของสองประเทศ No man’s land 
หมายถึงดนิแดนทีท่ัง้สองต่างอ้างกรรมสทิธิ์ 
แต่ยังไม่มีใครสามารถครอบครอง จึงตกลง
กันว่าห้ามทั้งสองฝ่ายล่วงล�้าเข้าไป แต่แล้ว
ปัญหาก็เกิดขึ้น เมื่อมีนายทหารสองคน
พลัดหลงเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และไม่
สามารถกลับไปฝั่งตัวเองได้ เพราะกลัวจะ
ถูกอีกฝ่ายโจมตี เรื่องราวบานปลายจนต้อง
ให้ UN เข้ามาแก้ปัญหา โดยมีสื่อระดับโลก
คอยจับตามอง

A Perfect day
หนังท่ีตามติดชีวิตหน่ึงวันของเจ้าหน้าที่
องค์กรมนุษยธรรมในคาบสมุทรบอลข่าน 
ท่ามกลางความขัดแย้งท่ีด�าเนินไปเป็นฉาก
หลัง ทีมนักมนุษยธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่
หลากหลาย ตั้งแต่เจรจากับกลุ่มติดอาวุธ 
ชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่
ในองค์กรรกัษาสนัตภิาพ และองค์กรอืน่ ๆ 
มากมายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกัน 
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากสงคราม หนังบอกเล่าการท�างานของ
องค์กรต่าง ๆ ได ้อย ่างสนุกสนานและ
น่าสนใจ โดยมจีดุเริม่ง่าย ๆ  คอืภารกจิน�าศพ
ขึ้นจากบ ่อน�้ าที่ ตามมาด ้วยเรื่ องราว
ชวนหัวเราะ ภารกิจจะส�าเร็จหรือไม ่ 
และงานมนุษยธรรมจะสนุกตื่นเต้นและ
น่าสนใจแค่ไหนต้องติดตาม

Defiance
หนงัเล่าถึงกลุม่ชาวยวิช่วงสงครามโลกครัง้ที ่ 2 
น�าโดยพี่น้องตระกูล Bielski ชาวยิวจาก
โปแลนด์ ท่ีหลบรอดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ ์
จนสามารถช ่ วย เหลื อและรวบรวม
ชาวยิวมากมายจนตั้งเป็นชุมชนในป่าของ
ประเทศเบลารุซ พวกเขาต้องท�าทุกวิธีทาง
เพือ่เอาชีวติรอด กระท่ังชือ่เสยีงความกล้าหาญ
ของชุมชนเริ่มเป็นที่กล่าวขาน จนได้รับ
ความร่วมมือจากชาวยิวมากมายท่ีพร้อม
ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ

The Whistleblower
เรื่องราวของต�ารวจสาวท่ีได ้รับเลือก
ให้ร่วมทีมกองก�าลังรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ ที่ก�าลังปฏิบัติการในพ้ืนที่
ขัดแย้งของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
แต่แล้วการสืบสวนของเธอ กลับไปเจอ
การค ้ามนุษย ์และการค ้าประเวณี ท่ีมี
คนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลัง

The Road
หนั ง วั น ส้ิน โลกที่ ตั้ ง ค� าถามถึ งความ
เป็นมนุษย์ เล่าถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วย
ค�าถามทีย่ากจะหาค�าตอบ หากต้องอยูใ่นโลก
ที่ถูกท�าลายโดยอาวุธนิวเคลียร์ ไม่มีอาหาร 
ไม ่ มีความหวัง คนจ�านวนมากห�้ าหั่น
กันเองเพ่ือความอยู่รอด และออกล่าเนื้อ
มนุษย์ด้วยกัน สองพ่อลูกออกเดินทาง
บนถนนที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อมองหา
ความหมายของการใช้ชีวิต ระหว่างพ่อท่ี
เคยเห็นโลกก่อนถกูท�าลายล้าง กบัเดก็ทีเ่กดิมา
เหน็โลกถกูท�าลายจนหมดสิน้ ใครจะสามารถ
ทนดูความเป็นจริงและคงความศรัทธา
ในชีวิตได้มากกว่ากัน

The Monuments Men
หนังสร้างจากเรื่องจริงโดยอ้างอิงหนังสือ
ของ โรเบร์ิต เอม็. เอด็เซลา ว่าด้วยเรือ่งราว
ของ 7 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ท่ีรัฐบาล
สหรัฐฯ เลือกมาฝึกอาวุธท�างานร่วมกับ
ท ห า ร  เ พื่ อ ต า ม ห า ง า น ศิ ล ป ะ ข อ ง
หลายประเทศในยุโรปที่ถูกกลุ่มนาซีขโมย
ไประหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2





ศรัทธาเพื่อกาชาด

บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 - นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล  และคุณพลากร หวั่งหลี 10,000,000.00 บาท
 - นางสาวเกรซ ลีสวัสดิ์ตระกูล 5,000,000.00 บาท
 - บริษัท คาสสิน่า จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) 3,000,000.00 บาท
 - นายสุทธิเดช ถกลศรี 2,250,000.00 บาท
 - นายภัคพล งามลักษณ์ 2,000,000.00 บาท
 - นางสาวอรนุช วานิช 1,200,000.00 บาท
 - นางปัทมา ถกลศรี 900,000.00 บาท
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์	150	ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา
 - เจ้าหน้าที่และอาสากาชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 1,502,311.69 บาท
 - นางสุวิมล โสภณารมณ์ 1,000,000.00 บาท
 - นางสาวสุภาภรณ์ เนื่องจ�านงค์ 1,000,000.00 บาท
 - นายปรีดา ตรีภพนาคกุล 1,000,000.00 บาท
 - บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน)   1,000,000.00 บาท
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	อาคาร	ภปร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
 - นายวิทยา นาควัชระ 40,000,000.00 บาท
 - บริษัท สีลมอาคารและบริการ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) 40,000,000.00  บาท
 - นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ 25,000,000.00  บาท
 - นายสมควร ไพชยนต์วิจิตร 10,000,000.00  บาท
 - บริษัท บางกอกรินเวสท์ จ�ากัด   10,000,000.00  บาท
 - มูลนิธิจิรกิติ   6,500,000.00  บาท
 - นางศุภธิดา รัตนสวัสดิ์   4,000,000.00  บาท
 - มูลนิธิจงกลนีนิธิ    2,000,000.00  บาท
 - นายกิตติ ภัทรเลาหะ  2,000,000.00  บาท
 - นางสาวมาลี ตัณฑ์วณิช  2,000,000.00  บาท
 - นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล และคุณพลากร หวั่งหลี  1,500,000.00  บาท
 - นายนวัต ทองประเสริฐ  1,250,000.00  บาท
 - MR.NILKAMAL SHEHAN  SENEVIRATNE  1,200,000.00  บาท
 - นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา  1,000,000.00  บาท
 - นางศิริวรรณ อัศวานุชิต  1,000,000.00  บาท
 - นายสุกิจ ภัทรสุวรรณกุล  1,000,000.00  บาท
 - ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ที แอล เอ็ม  1,000,000.00  บาท
 - นายสุวรรณ ช�านาญกิจวานิช   600,000.00  บาท
สมทบทุน	นพ.ม.ร.ว.แก้วแกมทอง	ทองใหญ่
 - หม่อมหลวงพิมพ์สุวรรณ ทองใหญ่ 1,000,000.00  บาท
สมทบกองทุนการกุศล	มานะ-ประณีต	รักวิทยาศาสตร์
 - นายศึกษา รักวิทยาศาสตร์  1,000,000.00  บาท
สมทบกองทุนอาคาร	ส.ธ.	เพื่อผู้สูงวัย	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
 - บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จ�ากัด   700,000.00  บาท
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สมทบกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ	สําหรับผู้ติดเชื้อเอดส์	สภากาชาดไทย
 - นาวาโท อนิรุทธ์ ซันเหมือน 600,000.00  บาท
สมทบทุน	ธรรมนูญ-สุวิมล	อร่ามวิทย์
 - นางสุวิมล อร่ามวิทย์ 600,000.00  บาท
สมทบทุน	นางประดับ	จันทามงคล	และครอบครัว	เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
 - นางประดับ จันทามงคล 200,000.00  บาท
ตั้งทุน	“น.ส.จํานง	วรรณเมธี”	เก็บดอกผลเพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย
 - นางสาววนิดา สุวรรณนาถ  5,000,000.00  บาท
ตั้งทุน	“น.ส.วนิดา	สุวรรณนาถ”	เก็บดอกผลเพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย
 - นางสาววนิดา สุวรรณนาถ  5,000,000.00  บาท
ตั้งทุน	“อนุสรณ์	คุณตาผัน	คุณยายจวน	วรรณเมธี”	เก็บดอกผลเพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย
 - นางสาววนิดา สุวรรณนาถ  5,000,000.00  บาท
ตั้งทุน	“กองทุนสินไพบูลย์	ปัทมสูตร”	เพื่อพระภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
 - นางยุพดี สุขโกศล 3,000,000.00  บาท 
ตั้งทุน	“ใหญ่-พจนีย์	รักศักดิ์ศรี”	เก็บดอกผลเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสําหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 	 	  
 - นางภาวิไล นาควงษ์ 1,000,000.00  บาท
ตั้งทุน	“คุณพ่อประเสริฐ-คุณแม่จํานงค์	พูลเกษ”	เก็บดอกผลเพื่อค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 - นางสาวสุวิชา พูลเกษ  1,000,000.00  บาท
ตั้งทุน	“สมเด็จฯ	เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ	และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ”	เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสามัญ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
 - ประธานมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา   500,000.00  บาท
ตั้งทุน	“สมาคมส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และศิลปการพูด”	เก็บดอกผลเพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย	
 - นางสาวดวงใจ ศรีธวัชชัย   162,390.66  บาท
ตั้งทุน	“รศ.ภก.ดร.นิจศิริ		เรืองรังษี”	เก็บดอกผลเพื่อจัดหาบํารุงหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์	และเครื่องมือทางการแพทย์	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
 - นางสาวชนิดา  พลานุเวช  100,000.00  บาท
ตั้งทุน	“เจริญ-จินตาภา	เฉยพ่วง”	เก็บดอกผลเพื่อค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
 - หัวหน้าคณะบุคคลวรอนงค์ และคุณทิพย์สุดา เฉยพ่วง  60,000.00  บาท
ตั้งทุน	“คุณวีระชัย	อังสโวทัย”	เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระสงฆ์อาพาธ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
 - คุณวีระชัย อังสโวทัย 50,000.00  บาท
บริจาคสิ่งของสนับสนุนการตรวจมะเร็งระยะเริ่มต้น	AFP	และ	CEA	สําหรับผู้บริจาคโลหิต	ปีละ	3	ครั้งขึ้นไป
ในโครงการ	“คุณคือคนพิเศษ	(Rh-)	ที่เราห่วงใย”	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย
 - บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน)   1,032,255.00  บาท
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บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ



***สําหรับผูสมัครสมาช�กใหม มีของท่ีระลึกจากสภากาชาดไทยมอบให***

     บทบรรณาธิการ

 ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สนองโอฐฉบับนี้ยังคงมีข้อมูล ข่าวสาร 

สาระ บทความ ตลอดจนภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภากาชาดไทยได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา         

ยุวกาชาดไทยครบ 100 ปี ในปีนี้ ถึงปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปอย่างไร การไม่หยุดนิ่งของการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับ

สังคมยุคปัจจุบันกับมิติใหม่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย ผ่าน Application อาสาสมัครกาชาด โครงการรถคลินิก

จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ ที่ด�าเนินการมากว่า 27 ปีแล้ว และยังคงกระจายความช่วยเหลือไปอย่าง

ต่อเนื่องทั่วประเทศ 22 ปี สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทย ที่ได้ผลิตวัคซีนและเซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่ม

ป้องกันโรคพษิสนุขับ้า การช่วยเหลอืกรณเีกดิภัยพบิตั ิน�า้ คอืปัจจัยส�าคญั สภากาชาดไทยมีรถผลติน�า้ดืม่สะอาดออกให้

บริการผู้ประสบภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเน่ือง วัคซีนและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล                      

เป็นเรือ่งส�าคญัยิง่ การฉดีวัคซนีโควิด-19 ในเด็ก สูตรไหนปลอดภยั หรอืการฉดีวคัซนีโควดิ-19 เข้ากล้ามเน้ือ vs ช้ันผวิหนัง 

ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร รวมถึงปัญหาการนอนหลับกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส�านักงาน

บรรเทาทกุข์ฯ ยงัคงปฏิบัติงานฉดีวัคซนีเพือ่กระจายความช่วยเหลอือย่างต่อเนือ่งและทัว่ถงึ ปิดท้ายกบัภาพยนตร์เกีย่วกบั

กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ มาแนะน�าให้เลือกชมกันค่ะ

 สภากาชาดไทยด�าเนินการภายใต้หลักการกาชาด 7 ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ล�าเอียง ความเป็นกลาง 

ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล



 การท�าพิธีเข้าประจ�าหน่วยของอนุสมาชิกโรงเรียนประจ�าจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2479

โดย	พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภากาชาดไทย




