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...กาชาดเพื่อทุกคน...
ช่วยมวลชน พ้นทุกข์ภัย

สารบัญ

ภาพและข่าว
คณะกรรมการ
พระมหากรุณาธิคุณ
เหล่ากาชาดจังหวัด
ภาพและข่าวกิจกรรม
ศรัทธาเพื่อกาชาด
รอบรั้วกาชาด
รถคลีนิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ ให้บริการจังหวัดชัยนาท
เปิดตึก 99 ปี สวนงู
ชวนคนยุคดิจิทัลโอนอวัยวะ ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
คลีนิคนิรนามปรับบริการในยุคโควิด-19
บทความ/สกู๊ปพิเศษ
100 ปี ยุวกาชาดไทย 1 ศตวรรษ พลังแห่งผู้ให้
22 ปี สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทย
มิติใหม่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย
รถผลิตน�้ำดื่มสะอาดเพื่อผู้ประสบภัย
มิวเซียมกาชาดเล่าเรื่อง
สถานีประชานามัยพิทกั ษ์ สถานีอนามัย สถานีกาชาด : นามนัน้ ส�ำคัญไฉน .... PART II
สุขภาพอนามัย
วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล ความหวังของสังคมไทย
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก ทุกสูตรปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้ากล้ามเนื้อ VS ชั้นผิวหนัง
การปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจากฝีมือแพทย์ไทย
เคล็ด(ไม่)ลับ ฟื้นฟูมือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ท�ำความรู้จักโรค ASF อหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ปัญหาการนอนหลับ กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ฟังอย่างปลอดภัย
ขอเชิญบริจาคและบูชาพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า
กาชาดต่างประเทศ
ภาพยนตร์แนะน�ำเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
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สภากาชาดไทย
Thai Red Cross Society
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช
สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

คณะกรรมการสภากาชาดไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

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

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

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

อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
นายวิทยา เวชชาชีวะ

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ดร.อภิชัย จันทรเสน

คณะกรรมการจัดการ
เลขาธิการสภากาชาดไทย
นายเตช บุนนาค
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เสก อักษรานุเคราะห์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวลจันทร์ ปราบพาล
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค

เหรัญญิกสภากาชาดไทย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
นายกฤษฎา บุญราช
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุวกาชาด
และรักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอาสากาชาด
นางสุนันทา ศรอนุสิน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการคลัง
นางสุทธารักษ์ ปัญญา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นางสุภาภรณ์ อังชัยสุขศิริ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย
นางสาวจารุณี ยุคนธจิตต์
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานโภชนาการ
สวนจิตรลดา
นางบังอรศรี รักธรรม

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ
ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย
นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกลาง
และผู้อ�ำนวยการงานเลขานุการคณะกรรมการ
นางนนทิยา แก้วเกตุ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางขนิษฐา หงสประภาส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
นายเกรียงศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานตรวจสอบ
นายอนุวัฒน์ จงยินดี
รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหาร
ระบบกายภาพ
นายประโลม ภัทรพนาวัน

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

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

รายละ 2,100,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• คุณฉัตรชัย คุณจิรยา คุณธิดา คุณดวงใจ แก้วบุตตา
รายละ 2,000,000.00 บาท จ�ำนวน 16 ราย
• ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช
• นายณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล
• นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ
• นายเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์
• นายอ�ำนวย ไตรรัตโนภาส
• นางรัญจวน วงษ์กล้าหาญ
• นายทิวา จิรพัฒนกุล
• นายวิโรจน์ ตันศิริคงคล
• แม่ชีช้อย มณีขาว
• ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็ม.โอ.ดีเอส.
• มูลนิธิโอสถานุเคราะห์
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
• มูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ • มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• บริษัท ไต่เฮงสตีลเทรดดิ้ง จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
• กองทัพเรือ
รายละ 1,950,000.00 บาท จ�ำนวน 2 ราย
• บริษัท บีไอ แอสเช็ท แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) • นางสุภวรรณ ล�่ำซ�่ำ
รายละ 1,654,500.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• บริษัท เอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จ�ำกัด
รายละ 1,600,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
รายละ 1,500,000.00 บาท จ�ำนวน 4 ราย
• นางดวงฤดี วรเศรษฐการกิจ
• นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ
• มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
รายละ 1,400,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
รายละ 1,380,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• คุณสุภานี แซ่ลิ้ม
รายละ 1,360,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายฮาราลด์ ลิงค์
รายละ 1,300,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• กรุงเทพมหานคร
รายละ 1,250,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• Mr.WEI-HSIN WANG (นายเหวย ชิง หวัง)
รายละ 1,200,999.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายซาเฮอร์ เอเลียส มานัก ซิงห์ จาวลา
รายละ 1,200,000.00 บาท จ�ำนวน 2 ราย
• พันเอก วรานนท์ โกมุท
• นายสมเกียรติ แซ่คู
รายละ 1,120,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายพิชัย กิจอิทธิ
รายละ 1,103,296.50 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
รายละ 1,100,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายฟรานเซสโก โฮเซ รีวี
รายละ 1,005,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• KhunYun Yao
รายละ 1,000,009.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นางสาวนภัสวรรณ ปัญญ์เอกวงศ์
รายละ 1,000,000.00 บาท จ�ำนวน 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�ำกัดวงษ์
• 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�ำธร ตติยกวี
• นางสุภาวดี ตติยกวี
• นางวรรณี ตติยกวี
• นายหนึ่ง รุ่งโรจน์ธนกุล
• นายสันติ-นางสาวเพ็ญนภา-นางสาวอิสรีย์-นางสาวสรวงสุดา ศรีวิชาญกุล
• นายอุกฤต อ�ำมฤตโชติ
• บ้านนี้มีรัก			
• นางซุง้ ล้าง แซ่เค่า-นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
• บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)			
• บริษัท ดีดี ฟูดมอลล์ จ�ำกัด
• บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) • ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
• บริษัท ฤทธา จ�ำกัด
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส�ำนักงานใหญ่)
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ส�ำนักงานใหญ่)
• การไฟฟ้านครหลวง ส�ำนักงานใหญ่			
• บริษัท ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)			
• บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จ�ำกัด
• บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จ�ำกัด 			
• บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
• บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
• บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาชูติคอลอินดัสตรี จ�ำกัด
• บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
• บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟีนิท จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
• บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัลมีเดีย จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
• บริษัท ปทุมธานีกล๊าส อินดัสทรี จ�ำกัด
• บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นชี่ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
• บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
• บริษัท คุณแม่น้องแฝด จ�ำกัด 			
• บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
• บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
• บริษัท คุ้มด�ำเนิน จ�ำกัด
• บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ�ำหน่ายโตโยต้า จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
• มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์
• บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) (ส�ำนักงานใหญ่) • มูลนิธิ เอช. อับดุลราฮิม
• บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
• มูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
• บริษัท ชาเนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)			
• มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล
รายละ 910,900.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• มูลนิธิพลังงานไทย
รายละ 790,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
รายละ 762,500.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• นายวิชาญ จิตร์ภักดี
รายละ 720,000.00 บาท จ�ำนวน 1 ราย
• ศาสตราจารย์เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
รายละ 700,000.00 บาท จ�ำนวน 3 ราย
• นางสาววินดา ไชยนุวัติ
• บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
• บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จ�ำกัด
รายละ 600,000.00 บาท จ�ำนวน 14 ราย
• นางพรนิต อัศวส�ำเริง
• 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�ำกัด (มหาชน) • บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)		
รายละ 500,000.00 บาท จ�ำนวน 6 ราย
• นางอรุณี วัชรานานันท์
• นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
• นายขจร เจียรวนนท์
• รองศาสตราจารย์ลินจง อินทรัมพรรย์ • นายบรรณรงค์ พิชญากร
• นายชวน-นางสุพิศ ฉันทาธิคุณ

รถคลินิกจักษุศัลยกรรม
เคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ
ให้บริการจังหวัดชัยนาท

กาชาด ตางประเทศ สุขภาพ อนามัย
มิวเซียมกาชาด เลาเรื่อง

เมื่ อ วั น ที่ 2 มีนาคม 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย เป็ น ประธานเปิ ดโครงการรถคลิ นิ ก
จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นเพื่อตรวจรักษา
และผ่าตัดตาให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลต�ำบลเนินขาม
อ�ำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
นายเตช บุนนาค กล่าวว่า หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้ด�ำเนินการมาเป็นเวลากว่า 27 ปีแล้ว โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสทีส่ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา
ปัจจุบันปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจ�ำที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว
โครงการนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนางานมาเป็นล�ำดับ โดยปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยการออกให้บริการสัญจร ออกปฏิบัติงาน
ที่โรงพยาบาลอ�ำเภอในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์ และต่อมาในปี 2551 ได้เริ่มโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม
เคลือ่ นที่ ปฏิบตั งิ านในรูปแบบการน�ำรถผ่าตัดเคลือ่ นทีล่ งไปปฏิบตั งิ านเชิงลึกระดับต�ำบล ทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ปีละ 6 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ให้การรักษาไปแล้วกว่า 265,000 ราย ท�ำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 67,000 ราย ส�ำหรับ
การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 71 ซึ่งส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท
ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินงาน
ให้บริการตรวจรักษาโรคตา ผ่าตัดโรคต้อกระจก และท�ำผ่าตัดโรคตาอืน่ ๆ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยในท้องถิน่ ทุรกันดารและมีฐานะยากจน
ได้รับบริการที่ดี สามารถมองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้ ท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การด�ำเนินงานครั้งนี้ให้บริการตรวจ
รักษา จ�ำนวน 328 ราย ท�ำการผ่าตัดทั้งสิ้น 168 ราย แบ่งเป็น ผ่าตัดต้อกระจก 114 ราย ผ่าตัดต้อเนื้อ 52 ราย ผ่าตัด
แก้ไขเปลือกตา 2 ราย และมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ 73 ราย
ในโอกาสนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์โรคพาร์กนิ สันและกลุม่ โรคความเคลือ่ นไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ได้มอบ “ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน” ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันหรือโรคทาง
ระบบประสาท จ�ำนวน 52 ราย ในครั้งนี้ด้วย

เลาเรื่อง/ เที่ยวไปกับกาชาด
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เปิด “ตึก ๙๙ ปี สวนงู”
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
นายแพทย์วศิ ษิ ฏ์ สิตปรีชา ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทยและ
ผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด
“ตึก ๙๙ ปี สวนงู (The 99th Snake Farm Building)”
ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้รับการสถาปนาครบ
99 ปี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
สื บ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ผู ้ ส นใจเลี้ ย งสั ต ว์ เ ลื้ อ ยคลาน
เป็นจ�ำนวนมาก แต่ในประเทศไทยยังไม่มีคลินิกที่มีสัตวแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้การรักษา รวมถึงการตรวจสุขภาพ
สัตว์เลื้อยคลาน สวนงู สถานเสาวภา มีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางทีม่ หี น้าทีต่ รวจสุขภาพและรักษางูทปี่ ว่ ยภายในสวนงู
และมีประชาชนน�ำงู รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ๆ มาขอให้
สั ต วแพทย์ ข องสวนงู ช ่ ว ยตรวจวิ นิ จ ฉั ย และท� ำ การรั ก ษาอยู ่
เป็นประจ�ำ สวนงูจงึ มีความพร้อมทีจ่ ะเพิม่ ภารกิจในการให้บริการ
การตรวจรักษาสัตว์เลื้อยคลาน และเนื่องในวาระครบ 100 ปี
สวนงู สถานเสาวภา ในปี 2566 จึงได้กอ่ ตัง้ คลินกิ สัตว์เลือ้ ยคลาน
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขึ้นเพื่อให้บริการรักษา
ตรวจสุขภาพแก่สัตว์เลื้อยคลาน

ตึก ๙๙ ปี สวนงู เป็นตึก 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้งาน 350
ตารางเมตร โดยใช้เป็นที่ท�ำการของคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน
(Reptile Science Clinic) แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้
รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลจากกองสวัสดิภาพสัตว์
และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้เปิดให้บริการน�ำร่องตรวจรักษาพยาบาลตั้งแต่
วันที่ 18 ตุ ล าคม 2564 จนถึ ง วั น ที่ 26 มกราคม 2565
รวมมีสัตว์เลื้อยคลานมารับบริการ จ�ำนวน 283 ราย โดย
เปิดท�ำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 -15.00 น. ผู้สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก
“Snake Farm QSMI - สวนงู สถานเสาวภา”
สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วั นที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2466 โดยด� ำ ริ ข อง ดร.เลโอโปลด์
โรแบรต์ ผู้อ�ำนวยการคนแรก เป็นสวนงูที่เก่าแก่เป็นล�ำดับ
ที่ 2 ของโลก มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นทีร่ วบรวมงูพษิ ชนิดต่าง ๆ
ในประเทศไทย น�ำมาเลี้ยงเพื่อรีดพิษและน�ำไปใช้ผลิตเซรุ่ม
แก้พิษงู นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย และค้นคว้า
ทางวิ ท ยาศาสตร์ เ กี่ ย วกั บ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ทั้ ง ในด้ า นพื้ น ฐานและประยุ ก ต์ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งงู แ ละพิ ษ งู
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 ด�ำเนินโครงการ “Let Them See Love
2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ชวนคนยุคดิจิทัลส่งต่อความรักที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตาแบบง่าย ๆ
ผ่าน www.letthemseelove.com เพื่อช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ก�ำลังรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา
นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ตลอด 16 ปีมานี้
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุม่ ทรู ได้สนับสนุนโครงการ Let Them See Love อย่างต่อเนือ่ ง สร้างการรับรูแ้ ก่สาธารณชนใน
วงกว้าง แต่ยอดบริจาคก็ยงั ไม่เพียงพอกับความต้องการทีม่ มี ากขึน้ ทุกปี และสูงถึง 5,817 ราย ในปัจจุบนั โดยในปีทผี่ า่ นมา
ได้รับการบริจาคอวัยวะเพียง 190 รายเท่านั้น และน�ำไปปลูกถ่ายช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 429 ราย เนื่องจากติดข้อจ�ำกัด
หลายประการ ที่ส�ำคัญคืออวัยวะที่จะน�ำมาปลูกถ่ายได้ต้องมาจากผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายเท่านั้น ซึ่งเป็นภาวะเดียว
ที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังมีเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ และจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมได้รับ
ความยิ น ยอมจากญาติ ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ย จึ ง ขอเชิ ญ ชวนคนรุ ่ น ใหม่ ร ่ ว มกั น แสดงพลั ง ยื่ น ความจ� ำ นงเป็ น ผู ้ บ ริ จ าคได้ ที่
www.letthemseelove.com”
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผูอ้ �ำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ศูนย์ดวงตา
รูส้ กึ ยินดีทโี่ ครงการ Let Them See Love ร่วมขับเคลือ่ นภารกิจบริจาคดวงตามาโดยตลอด ซึง่ มุง่ หวังว่าในปีนผี้ ไู้ ด้รบั การ
ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจะมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีเพียง 520 ราย จากปัจจุบันที่ยังคงมีผู้รอคอยการมองเห็น
มากถึง 17,321 ราย โดยสาเหตุหลักเป็นเพราะดวงตาที่ต้องการบริจาคจะต้องอยู่ในสภาพดีที่สุด ก่อนเริ่มเสื่อมสภาพและ
เน่าเปือ่ ย หากเกินเวลา 6 ชัว่ โมงหลังการเสียชีวติ ดังนัน้ ผูแ้ จ้งความประสงค์ควรพกบัตรผูบ้ ริจาคติดตัวไว้ รวมทัง้ บอกกล่าว
ให้ญาติรับทราบเจตจ�ำนง และพร้อมโทรแจ้งศูนย์ดวงตาหลังผู้บริจาคเสียชีวิตทันที”
เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย สานต่อโครงการ
“Let Them See Love” ในเดือนแห่งความรักเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ รณรงค์ให้ทกุ คนตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้
พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยครั้งนี้ได้จับมือ บริษัท มันเดย์ พีเพิล
จ�ำกัดเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ภายใต้แนวคิด “โอนอวัยวะ” เจาะกลุ่มคนยุคดิจิทัล สร้างความรู้สึกที่เข้าใจง่าย
และจริงสุดในโลกยุคปัจจุบนั ทีไ่ ม่วา่ อะไรก็โอนง่าย โอนไว โอนได้หมด เหมือนกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาทีไ่ ม่ใช่
เรื่องไกลตัว ทุกคนสามารถแสดงความจ�ำนงบริจาคได้ง่าย ๆ เพราะในวันหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้ว อวัยวะเหล่านี้ยังเป็น
ประโยชน์ที่สามารถโอนให้คนอื่นใช้ต่อไปได้ สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาและบริจาคเงินสนับสนุนกระบวนการ
ปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ได้ที่ www.facebook.com/CPGroupSustainability
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คลีนิคนิรนาม

ปรับบริการในยุค COVID-19
คลีนคิ นิรนาม สภากาชาดไทย เป็นคลีนคิ นิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกทีต่ งั้ ขึน้ ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย
ทีเ่ ปิดให้บริการให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ตรวจหาเชือ้ เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจแก่ประชาชน
ทั่ว ไปและผู ้ มี พ ฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งเปิด ให้ บ ริ การคลิ นิ กสุ ข ภาพคนข้ า มเพศ และให้ บ ริ การยาต้ านไวรั ส
ในวันเดียวกันที่พบว่าติดเชื้อ ซึ่งมีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด
ปัจจุบนั คลีนคิ นิรนาม สภากาชาดไทย ได้มกี ารปรับบริการและเปิดบริการใหม่ผา่ นช่องทางออนไลน์เพือ่ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่น การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำก่อนเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี
การรับยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP) การรับยาป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ (PEP) ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมเปิดให้บริการ
จ�ำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีดว้ ยตนเอง ทัง้ ตรวจแบบเจาะปลายนิว้ และการตรวจจากน�ำ้ ในช่องปาก โดยสามารถแอดไลน์
@188uzdog เพื่อรับค�ำปรึกษาโดยไม่ต้องรอคิว
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ภาครัฐได้เร่งฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั้น
คลีนคิ นิรนาม สภากาชาดไทย ได้เพิม่ บริการตรวจหาภูมคิ มุ้ กันโควิด-19 ด้วยวิธี Neutralizing Antibody ซึง่ เป็นวิธกี าร
ตรวจหาภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองในการยับยั้งเชื้อโควิด-19 ส�ำหรับผู้ที่อยากทราบว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว
อย่างน้อย 2 เข็ม หรือผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน มีภูมิคุ้มกันต่อการป้องกันเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใด สามารถ
มารับบริการได้ที่ คลีนคิ นิรนาม สภากาชาดไทย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามเพิม่ เติม โทร. 0 2251 6711-15
ในวันและเวลาราชการ
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กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด

ระยอง
อุดรธานี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่
โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ ติดตามอาการ ช่วยเหลือผู้ป่วยใน     
พระราชานุเคราะห์ฯ จ�ำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่อ�ำเภอบ้านดุง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยม
นั ก เรี ย นทุ น ในพระราชานุ เ คราะห์ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า          
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน        
วัดป่าประดู่ จ�ำนวน 2 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น ณ อ�ำเภอเมืองระยอง

พะเยา

สุพรรณบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบถุงยังชีพ
การศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด
อ่าน เขียนภาษาไทย จ�ำนวน 150 ราย ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านต๋อม อ�ำเภอเมืองพะเยา

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่
เยี่ยมให้ก�ำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
จ�ำนวน 4 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลเจดีย์ อ�ำเภออู่ทอง พร้อมมอบ
ถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิตต่อไป

นครสวรรค์
นครพนม

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบ
เครือ่ งอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัว นางบรรลือ อนุญาหงษ์
ผู ้ ป ระสบอั ค คี ภั ย ณ บ้ า นเลขที่ 154 หมู ่ ที่ 2 ต� ำ บลบ้ า นค้ อ
อ�ำเภอโพนสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
10 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส
จ�ำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลวังข่อย อ�ำเภอไพศาลี เพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจต่อไป

นครราชสีมา

สุโขทัย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยม
ให้ก�ำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในเขตพื้นที่ต�ำบล
หนองบัว อ�ำเภอศรีนคร

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ ม
ให้ก�ำลังใจ นายสวิง รีเรืองชัย ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ
เครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภค เพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นในเบื้ อ งต้ น ณ
บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 16 ต�ำบลวังน�้ำเขียว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว

กิจกรรมกิ่งกาชาดอ�ำเภอ

สกลนคร

คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอสว่างแดนดิน มอบถุงยังชีพ
ให้แก่สาธารณสุขอ�ำเภอ เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บ้านตาล เพื่อน�ำไปมอบให้แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้ป่วยโควิด-19
ที่รักษาตัวที่บ้าน จ�ำนวน 80 ราย ในพื้นที่ต�ำบลค�ำสะอาด ต�ำบล
สว่างแดนดิน และต�ำบลโคกสี

ชลบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอสัตหีบ เยี่ยมให้ก�ำลังใจ
พร้ อ มมอบเครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภค แก่ ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย ง ผู ้ สู ง อายุ
ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส และผู ้ พิ ก าร จ�ำนวน 6 ราย ในพื้ น ที่ ต� ำ บลบางเสร่
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ลพบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอชัยบาดาล ออกหน่วยโครงการ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จ�ำนวน          
2 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลซับตะเคียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
และเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจต่อไป

ตาก

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอแม่สอด เยี่ยมให้ก�ำลังใจ
พร้อมมอบถุงยังชีพ และข้าวสาร จ�ำนวน 9 ชุด ให้แก่ผ้สู งู อายุ ผู้พกิ าร
และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด
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กาชาด ตางประเทศ สุขภาพ อนามัย
มิวเซียมกาชาด เลาเรื่อง
าเรื่อ้ ใง/
1 ศตวรรษ พลังแห่เล
งเยาวชนผู
ห้ เที่ยวไปกับกาชาด
กิจการยุวกาชาดไทยถือก�ำเนิดขึน้ เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2465
โดยสืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ โดยทีป่ ระชุมเสนอว่า สภากาชาดทุกชาติ
ควรจัดตัง้ กาชาดส�ำหรับเด็ก และด�ำเนินกิจการให้สอดคล้องกับระบบ
การศึกษาของแต่ละประเทศนั้น ๆ ซึ่งในขณะนั้น สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายกผู้อ�ำนวยการสภากาชาดสยาม โดยใช้ชื่อ
เมื่อแรกก่อตั้งว่า “อนุสภากาชาดสยาม” มีวัตถุประสงค์ให้เด็ก
และเยาวชนเป็นคนดี รู้จักรักษาสุขภาพอนามัย มีใจเมตตากรุณา
และรู้จักการบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “กองอนุกาชาด” และ “กองยุวกาชาด”
ในช่วงแรกของการก่อตัง้ กิจการยุวกาชาดขึน้ กับกรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิการและสภากาชาดไทย
ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบร่วมกัน ในปี 2546 รัฐบาลได้มี
การปฏิรปู ระบบราชการและมีการปรับโครงสร้างของกระทรวง ทบวง
กรม มีการยุบกรมพลศึกษาเข้ากับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุวกาชาดในส่วนของสภากาชาดไทยได้ย้ายกลับมาที่สภากาชาดไทย
โดยใช้ช่ือว่า “ส�ำนักงานยุวกาชาด” และยุวกาชาดในส่วนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยา้ ยไปอยูท่ กี่ ระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชอื่ ว่า
ส�ำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ยุวกาชาดทีม่ อี ายุ 7-18 ปี เรียกว่า “สมาชิกยุวกาชาด” ส�ำนัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เป็น
ผู้ดูแล ส่วนยุวกาชาดที่มีอายุ 15-30 ปี เรียกว่า “อาสายุวกาชาด”
ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้ดูแล โดยทั้ง 2 หน่วยงาน
ได้มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดมา
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งทรงเป็นผู้แทนสมาชิก
ยุวกาชาด ถวายพวงมาลาแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประธานในพิธีสวนสนาม และทรงร่วมเดินสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

อนุกาชาด คือ กิจการของสภากาชาดไทย ซึง่ แม้พระบรมวงศานุวงศ์กร็ ว่ มเข้าเป็นหนึง่ ในสมาชิกของอนุกาชาดเช่นกัน

เป็นแบบอย่างที่น่ายึดถือตาม หากนับย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่กิจการยุวกาชาดไทยถือก�ำเนิดขึ้นมาจนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา
1 ศตวรรษ ที่ได้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน และผ่านความท้าทายมาหลายยุคหลายสมัย
การท�ำงานด้านจิตอาสาของอาสายุวกาชาด มิใช่แค่เรือ่ งสุขภาพอนามัย การปฐมพยาบาล หรือดูแลผูส้ งู อายุเท่านัน้ ยังเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยพลังเยาวชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่เต็มร้อย และก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือ แบ่งปัน กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้มีโอกาส
มาเรียนรู้ เป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย และเป็นหนึ่งเดียวกับกาชาดสากล

ภารกิจในช่วงแรกก่อตั้งกับในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างไร

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย และรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ภารกิจที่เป็นหัวใจหลักของยุวกาชาดเมื่อแรกก่อตั้งกับปัจจุบันนั้น
ไม่ได้เปลี่ยนไปเลย เมื่อแรกก่อตั้งนั้นมุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี รู้จักรักษา
อนามัยของตนเอง มีใจเมตตากรุณา มีความเสียสละ และบ�ำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งปัจจุบันภารกิจหลักนี้ยังคงอยู่ เพียงแต่มีการปรับและ
เพิม่ เนือ้ หากิจกรรมให้เข้ากับบริบทของสังคมทีเ่ ป็นอยู่ และเพิม่ บทบาทของ
สมาชิกหรืออาสายุวกาชาดให้เหมาะกับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึง
พระวิสยั ทัศน์ของผูพ้ ระราชทานก�ำเนิดกิจการยุวกาชาด ทีท่ รงวางรากฐาน
ที่เข้มแข็งและดีงามให้กับเด็กและเยาวชนไทย เป็นภารกิจที่ไม่ตกยุคสมัย
และยังจะคงภารกิจนี้ไปอีกนานแสนนาน
นอกจากนี้ เรายังมีกระบวนการในการปลูกฝังและสร้างจิตอาสาให้กบั
เยาวชนที่สนใจเข้ามาเป็นอาสายุวกาชาด เพื่อให้เขาเติบโตเป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติในอนาคต รู้จักการเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่
อ่อนโยน มีคณ
ุ ธรรม ไม่หวังสิง่ ตอบแทน ขณะเดียวกัน เราก็เสริมสร้างความรู้
และทักษะของเยาวชนจิตอาสาเหล่านี้ให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่สามารถปฏิบัติงานอาสาสมัครได้อย่าง
มีคุณภาพและพึ่งพาได้ เช่น ปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ การรณรงค์
เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน การเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน
เรายังสนับสนุนให้เยาวชนมีการน�ำนวัตกรรมด้าน Social Media มาใช้
ในการท�ำภารกิจอีกด้วย
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นิยามค�ำว่า “อาสายุวกาชาด” มีความแตกต่างจาก
อาสาสมัครอื่น ๆ อย่างไร
หากจะกล่าวถึงความแตกต่างของอาสายุวกาชาด กับ
อาสาสมัครอื่น ๆ มีหลายข้อดังนี้
- อาสายุวกาชาด ท�ำงานภายใต้ชมรมอาสายุวกาชาด
สังกัดสถานศึกษา หรือหน่วยงานของตนเอง ที่มีโครงสร้าง
การบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการส่งต่อนโยบายและภารกิจ
ของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือเด็ก ผูส้ งู อายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ได้อย่างครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ มีการท�ำงานเป็นเครือข่าย
ร่วมกับชมรมอื่น ๆ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยเหลืองาน
ของเหล่ากาชาดจังหวัด ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัย
พิทักษ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หรือสถานีกาชาดทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เรามีเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดอยู่ในทุกอ�ำเภอ
ทัว่ ประเทศ ทีท่ ำ� งานอาสาสมัครภายใต้ Brand ของสภากาชาดไทย
- ได้ รั บ การฝึ ก ทั ก ษะและมี ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งของการ
ปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ ในระดับพึ่งพาได้ ที่สามารถ
ช่วยชีวิตคนในครอบครัว สังคม ชุมชนได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
- เป็นอาสาสมัครทีไ่ ด้รบั การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
มนุษยธรรม ภายใต้หลักการกาชาด มีการท�ำงานเพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ภายใต้นโยบายสภากาชาดไทย และกาชาดสากล จึงมี
การท�ำกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ มีการแลกเปลีย่ นความรู้
ทัศนคติกับเครือข่ายทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล
นอกจากนี้ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการช่วยเหลือ เมื่อเกิด
เหตุ ฉุ ก เฉิ น โรคระบาด หรื อ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ เช่ น
ในสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการจัดท�ำและแจกจ่าย Mask
เพื่อช่วยเหลือประชาชน เป็น Call Center ในการรับสมัคร
อาสาสมัครช่วยบริการจุดฉีดวัคซีน ร่วมกับส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทกั ษ์ และเหล่ากาชาดจังหวัด ในการบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นยามเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ รวมทั้ ง
ร่วมบริจาคโลหิต ในช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลนอีกด้วย

การด�ำเนินงานของกิจการยุวกาชาด ก้าวต่อไป
ต่อจากนี้

ก้าวต่อไปของยุวกาชาดนัน้ จะเป็นการด�ำเนินงานภายใต้
นโยบายสภากาชาดไทย ในการส่งต่ออาสายุวกาชาดไปเป็น
อาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นการท�ำงานที่มีการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานในสภากาชาดไทยที่ท�ำงานด้านอาสาสมัคร
เพื่อก้าวสู่ความเป็น “One Red Cross one Volunteer”
เพื่อผนึกก�ำลังให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ
ภารกิจของสภากาชาด ภายใต้การมีฐานข้อมูลเดียวกัน มีการ
ดูแลระบบอาสาสมัครที่เป็นระบบเดียวกัน และมีการสร้าง
ความเข้มแข็งร่วมกัน ขณะเดียวกัน เราก็จะน�ำนโยบายของ
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศ ที่
สภากาชาดไทยเป็นสมาชิกอยู่ มาใช้ในการให้ความส�ำคัญกับ
เยาวชนในฐานะเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่จะเป็น
ผู้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน สังคม ด้วยนวัตกรรม ความคิด
ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ การค้นคว้า การลงมือท�ำ โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและบทบาทในการเป็นผู้น�ำของเยาวชนในทุก
ระดับของกระบวนการอาสาสมัคร

“ส�ำหรับความภูมิใจและสิ่งที่ได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม ผ่านการเป็นอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย อย่างแรก
เลย คือ เราได้ร่วมไปพัฒนาชุมชนกับเพื่อน ๆ มีการท�ำงานเป็นทีม ท�ำให้เราได้ฝึกงานท�ำงานเป็นกลุ่ม และเรายังได้
ส่งต่อแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ พี่ ๆ หรือเพื่อน ๆ ในชุมชน ให้มาเป็น จิตอาสากับเราค่ะ ส�ำหรับผู้ที่มีใจรักอยากเป็น
อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย สามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่ส�ำคัญการท�ำกิจกรรมอาสาสมัครจะช่วยพัฒนาตนเอง
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ”
นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส
อาสายุวกาชาด

		 “ต่อให้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม กิจการยุวกาชาดกาชาดไทยยังมีคุณค่าและอยู่มาจนถึง 100 ปี
เป็นความโชคดีทไี่ ด้ทำ� งานภายใต้องค์กรและหน่วยงานทีถ่ อื ว่าเป็นการท�ำงานด่านหน้า เพือ่ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข บ�ำบัดโรค
ก�ำจัดภัย ให้แก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส�ำนักงานยุวกาชาดถือเป็นการสร้างความหวัง
ในอนาคตให้กับประเทศชาติ ในการร่วมสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้
เข้ามาท�ำงานในสถานที่แห่งนี้ครับ”
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นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง
วิทยาจารย์ยุวกาชาด

22 ปี สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง สภากาชาดไทย
สถานีเพาะเลีย้ งม้าและสัตว์ทดลอง สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2465 โดยเริ่มแรกจากการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต่อมามีการ
ผลิตเซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2471 สถานเสาวภา ได้ใช้ตึก “เสรฐภักดี” และ “ตึกราชูปถัมภ์” ภายใน
สถานเสาวภา เป็นสถานที่เลี้ยงม้าส�ำหรับใช้ผลิตเซรุ่มแก้พิษงู
เมือ่ มีความต้องการใช้เซรุม่ แก้พษิ งูมากขึน้ จึงจ�ำเป็น
ต้องขยายการเลี้ยงม้าให้มากกว่าเดิม จึงได้ย้ายสถานที่
เลี้ยงม้าไปที่ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
และในปี 2524 ความต้องการใช้มา้ ในการผลิตเซรุม่ เพิม่ ขึน้ อีก
สภากาชาดไทยจึ ง ได้ จั ด หาที่ ดิ น ริ ม แม่ น�้ ำ ป่ า สั ก ต�ำบล
วังม่วง อ�ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อให้สถานเสาวภา
ใช้เป็นพืน้ ทีส่ �ำหรับสร้างสถานทีเ่ ลีย้ งม้าแห่งใหม่ โดยใช้ชอื่ ว่า
สถานีเพาะเลี้ยงม้าวังม่วง แต่เนื่องด้วยขณะนั้นมีโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน�้ำ ตามโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำป่าสัก ใน
โครงการพระราชด�ำริ สถานีเพาะเลี้ยงม้าวังม่วงจึงอยู่ในพื้นที่
ที่ถูกน�้ำท่วมหากเขื่อนกักเก็บน�้ำสร้างเสร็จ จึงต้องหาสถานที่
แห่งใหม่
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี สภากาชาดไทยจึงได้รับพระราชทานให้ใช้พื้นที่
ตรงเขตติดต่อของต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และต�ำบลไร่ใหม่พัฒนา อ�ำเภอชะอ�ำ 
จังหวัด เพชรบุ รี ซึ่ ง อยู่ติด กับพื้นที่ข องโครงการปลู กป่ า
ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง เป็นสถานที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยง
ม้าแห่งใหม่ การก่อสร้างสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลอง
แห่งนี้ เริม่ ด�ำเนินการเมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ไปแล้วเสร็จ
ในวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2540 สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดและทรงปลูกต้นพญาสัตบรรณ
หน้าอาคารส�ำนักงาน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2543
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ในส่วนของพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ
มีประมาณ 75 ไร่ ที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่บนเขา ไม่ได้น�ำมา
ใช้ประโยชน์มากนัก นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ส่วนใหญ่จ�ำนวน
กว่า 500 ไร่ ได้แบ่งเป็นแปลงปลูกหญ้าเพื่อปล่อยม้า และ
แปลงปลูกหญ้าสดเพื่อไว้ให้ม้ากิน ที่เหลือประมาณ 43 ไร่
ถูกน�ำมาใช้เป็นที่ก่อสร้างบ้านพักและอาคารปฏิบัติงาน
ประกอบด้ วย บ้ า นพั ก 60 หลั ง อาคารส� ำ นั ก งาน 1 หลั ง
อาคารปฏิบัติงานเซรุ่ม 1 หลัง อาคารสัตว์ทดลอง โรงรถ และ
โรงเก็บของต่าง ๆ มีการใช้น�้ำจากอ่างเก็บน�้ำห้วยไม้ตาย ซึ่ง
อยู่ห่างจากสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ ไปประมาณ
3 กิโลเมตร เป็นแหล่งน�้ำที่น�ำมาใช้ผลิตเป็นน�้ำประปาเพื่อใช้
ภายใน
ปัจจุบัน สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ มีม้า
ทั้ ง หมด 515 ตั ว โดยเป็ น ม้ า ส�ำหรั บ เจาะเก็ บ พลาสมา
เพือ่ น�ำไปผลิตเซรุม่ จ�ำนวน 260 ตัว เป็นม้าทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 4 ปี
ขึ้นไป การใช้งานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุม่ ที่ 1 ม้าส�ำหรับผลิตเซรุม่ แก้พษิ งูทงั้ 7 ชนิด จ�ำนวน
171 ตัว
กลุ่มที่ 2 ม้าส�ำหรับผลิตเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
89 ตัว
ส่วนม้าที่เหลือเป็นลูกม้าส�ำรองที่มีอายุน้อยกว่า 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
- การปฏิ บั ติ ง านทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
		 สุขภาพม้าและการผลิตเซรุ่ม
- การผลิตพลาสมาจากม้าเพื่อท�ำเซรุ่ม
- งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ
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2. การผลิตพลาสมา (plasma) จากม้าเพื่อท�ำเซรุ่ม คือ การน�ำพลาสมาจากม้าที่คัดเลือกและผ่านการฉีดกระตุ้นแล้ว
เพื่อน�ำไปผลิตเซรุ่มแก้พิษงู และเซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้า
งานในส่วนนี้ เริ่มจากการคัดม้าที่มีสุขภาพดี การฉีดกระตุ้นพิษงูหรือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในม้า การตรวจสุขภาพ
เพื่อคัดเลือกม้ามาท�ำเซรุ่ม การเจาะเก็บเลือดพร้อมแยกพลาสมาจากม้า และการขนส่งพลาสมาไปโรงงานผลิตเป็นเซรุ่ม
ทีส่ ถานเสาวภา ปัจจุบนั มีการผลิตเซรุม่ แก้พษิ งู 7 ชนิด ทัง้ ทีเ่ ป็นแบบเดีย่ วส�ำหรับแก้พษิ งูตวั เดียว (monovalent) และแบบรวม
ที่แก้พิษงูได้หลายชนิด (polyvalent) ในขวดเดียวกัน
3. การเลีย้ งสัตว์ทดลอง สถานีเพาะเลีย้ งม้าและสัตว์ทดลองฯ มีงานเพาะเลีย้ งสัตว์ทดลอง โดยสัตว์ทดลอง ได้แก่ หนูเม้าส์
หรือหนูถีบจักร (mice) ซึ่งสัตว์ทดลองนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเซรุ่มส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อให้นักวิทยาศาสตร์น�ำไปใช้ทดสอบประกอบงานวิจัยต่าง ๆ
นับเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ ที่สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองฯ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีภารกิจที่ส�ำคัญเปรียบเสมือน
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�ำเนินการตามภารกิจด้านการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้
มีผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพียงพอส�ำหรับใช้ในประเทศ และสามารถจ�ำหน่ายให้ต่างประเทศ อีกทั้งสนองพระปณิธาน “เพื่อปิตุภูมิ
เพื่อวิทยา เพื่อมนุษยชาติ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสถาปนาสถาบันแห่งนี้ตลอดไป
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มิติใหม่ ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย
อาสาสมัคร (volunteer) ในนิยามความหมายทั่วไปอาจหมายถึง ผู้ที่สมัครใจเสียสละเข้ามาท�ำงานเพื่อประโยชน์

ของสังคมส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใด

อาสาสมัครสภากาชาดไทย ก็นิยามความหมายได้เช่นกันว่า คือ บุคคลที่ต้องการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

เป็นผูม้ จี ติ อาสา มีเมตตา และศรัทธาในงานของสภากาชาดไทย ปรารถนาจะใช้เวลา สติปญ
ั ญา ตลอดจนความรูค้ วามสามารถ
เพื่อช่วยเหลือกิจการสภากาชาดไทย โดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ผ่านมาอาสาสมัครมักเป็นที่รู้จักในรูปแบบของการ
ท�ำกิจกรรมเพื่อบริจาค การรณรงค์หาทุน การลงแรงร่วมมือ
ร่วมใจกันท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนรวม
หรือชุมชน หรืออาสาสมัครด่านหน้า ค�ำ ๆ นี้ ที่เรารู้จักกัน
ในยามเกิดวิกฤต ภัยธรรมชาติตา่ ง ๆ อาสาสมัครจึงเป็นบุคคล
หรื อ กลุ ่ ม บุ ค คลกลุ ่ ม แรกที่ ไ ปถึ ง สถานที่ ที่ ป ระสบภั ย
เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับ
ความทุกข์ยากในเบื้องต้นเสมอ

การเป็นอาสาสมัครหรืองานอาสาสมัคร มิได้จ�ำกัดอยู่
แค่การบริ จ าคเงิ น สิ่ง ของ หรือการลงแรงระดมท�ำงาน
อย่างใดอย่างหนึง่ อีกต่อไป แต่ผทู้ เี่ ป็นอาสาสมัครสามารถท�ำ
ความดีท�ำประโยชน์อย่างอืน่ ได้ ท�ำได้อย่างต่อเนือ่ ง และให้งาน
ด้านอาสาสมัครเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวันได้ การปลูกฝัง
จิตส�ำนึกในการท�ำความดี ท�ำประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงเป็น
จุดเริ่มต้นส�ำคัญ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายอาสาสมัคร
สภากาชาดไทยที่ขับเคลื่อนเรื่องงานอาสาสมัครในปัจจุบัน
ให้เป็นรูปธรรม ให้เป็นมิติใหม่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย
มิตใิ หม่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย เน้นอาสาสมัคร
ที่เ ป็น คนรุ ่ น ใหม่ มากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่ช่วงวัย 31-50 ปี
เกิดการท�ำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครเก่า และอาสาสมัครใหม่
บนพื้นฐานการปฏิบัติงานที่เกิดการบูรณาการและการส่งต่อ
การท� ำ งานเพื่ อ สั ง คมอย่ า งครบวงจร ตามพั น ธกิ จ หลั ก
ของสภากาชาดไทย 4 ประการ และเพื่ อ ก้ า วสู ่ ค วามเป็ น
“One Thai Red Cross one Volunteer” เพื่อรวมพลัง
อาสาสมัครของคนทุกช่วงวัยให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือภารกิจของสภากาชาดไทย และมีการบริหารจัดการ
อาสาสมัครที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
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ในการระดมสรรพก�ำลังของอาสาสมัครเมื่อเกิดสถานการณ์
ที่ เ ร่ ง ด่ ว น จ� ำ เป็ น ฉุ ก เฉิ น โดยจั ด ท�ำระบบฐานข้ อ มู ล
อาสาสมัคร (VTRIS) ขึน้ มา เพือ่ รวบรวมข้อมูลของอาสาสมัคร
ที่ ค รอบคลุ ม ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ความถนั ด เฉพาะด้ า น
ข้อมูลการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัคร การเข้าร่วมปฏิบตั งิ าน
ของอาสาสมัคร และข้อมูลเพือ่ การตอบแทนและเชิดชูเกียรติ
ในทุกด้าน สมกับปณิธานอันแรงกล้าทีแ่ สดงว่าสภากาชาดไทย
เป็ น องค์ ก รที่ ก อปรด้ ว ยพลั ง แห่ ง การช่ ว ยเหลื อ ยึ ด หลั ก
มนุษยธรรม ไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ
ในปี 2565 นี้ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายอาสาสมั ค ร
สภากาชาดไทยให้ เ กิ ด ขึ้ น เชิ ง ประจั ก ษ์ และขั บ เคลื่ อ น
สภากาชาดไทยให้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง อาสาสมั ค รอย่ า งเป็ น
รูปธรรม ส�ำนักขับเคลื่อนและพัฒนา ตลอดจนกลุ่มบูรณาการ
อาสาสมัครสภากาชาดไทย อันประกอบไปด้วย ส�ำนักงาน
บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ส�ำนักงานยุวกาชาด
ส�ำนักงานอาสากาชาด ส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
และศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จึงได้จัด
โครงการ “กิจกรรม Promote Mobile Application
อาสาสมัครกาชาด” เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อขยายฐาน
อาสาสมัครไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยลงทะเบียนร่วมเป็น
อาสาสมัครสภากาชาดไทยผ่าน Mobile Application
อาสาสมัครกาชาด กิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้ชอื่ Campaign +1
รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมและขยายฐานอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้ครอบคลุม
ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างกิจกรรมที่อาสาสมัครเข้ามา
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ทั่วประเทศ โดยสามารถติดตามและ
ลงทะเบียนผ่าน Mobile Application “อาสาสมัครกาชาด”
แม้ในมุมหนึ่งของอาสาสมัครอาจไม่จ�ำกัดอายุ เพศ
เชื้อชาติ ศาสนาใด ๆ แต่สภากาชาดไทยมีความพยายาม
มุง่ เน้นให้อาสาสมัครเป็นคนรุน่ ใหม่มากขึน้ มีการใช้สอื่ โซเชียล
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นงานอาสาสมั ค รมากขึ้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
อาสาสมั ค รที่ มี ใ จทุ ่ ม เทท� ำ ประโยชน์ เพื่ อ ความสุ ข และ
ความส�ำเร็จในงาน นัน่ หมายถึง อาสาสมัครได้ทำ� งานอย่างมี
ความสุข เกิดผลส�ำเร็จ ได้ทำ� งานทีต่ นรัก และได้ทำ� ประโยชน์
เพื่อสภากาชาดไทยในเวลาเดียวกัน
โดย จันทิมา สามลฤกษ์ ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
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รถผลิตน�้ำดื่มสะอาด
เพื่อผู้ประสบภัย
“น�้ ำ ” เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ในการช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยให้สามารถด�ำรงชีวติ ได้ ดังนัน้ การเข้าถึงน�ำ้ สะอาด
ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค และผู้ประสบภัยทุกคนสามารถ
เข้ า ถึ ง น�้ ำ สะอาดได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น จึ ง เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น
และสําคัญยิ่งในภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ผูด้ อ้ ยโอกาส รวมทัง้ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตระหนักถึงส�ำคัญดังกล่าว
จึ ง ได้ จั ด ตั้ ง “หน่ ว ยผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม สภากาชาดไทย” และ
“หน่วยนำ 
�้ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan)”
เพือ่ ออกให้บริการผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ทัง้ การให้บริการน�ำ้ สะอาด
เพือ่ อุปโภค บริโภค และการบริการด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัย
ในการปฏิบัติตนอย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการป้องกันโรค
แก่ผู้ประสบภัย ภายใต้มาตรฐานตามกฏบัตรมนุษยธรรมและ
มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ ซึง่ เป็นมาตรฐาน
ในการเข้าถึงน�้ำของผู้ประสบภัยที่ต้องมีความปลอดภัย และ
ทุกคนให้รับน�้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างเท่าเทียม
ในปริมาณที่เพียงพอ ดังนั้น จึงสามารถมั่นใจได้ว่าน�้ำสะอาด
ทีผ่ ลิตโดยหน่วยผลิตน�ำ้ ดืม่ สภากาชาดไทย ได้มาตรฐาน สะอาด
ปลอดภัยสําหรับอุปโภค บริโภค รวมทั้งมีความพร้อมในการ
ออกหน่วยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
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หน่วยผลิตนํ้าดื่มสภากาชาดไทย มีศักยภาพในการ
ผลิตน�้ำสะอาดเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้อุปโภค บริโภค วันละ
40,000 ลิตร

ขั้นตอนการผลิตน�้ำสะอาด

1. สํารวจพื้นที่สําหรับผลิตน�้ำสะอาด
2. ตรวจสอบแหล่งน�้ำดื่มที่จะน�ำมาผลิตน�้ำสะอาด
3. ติดตั้งถังกักเก็บน�้ำพร้อมอุปกรณ์ขนาดตามความ
		 เหมาะสม
4. บ�ำบัดนํ้าดิบ โดยมีขั้นตอน
		 - วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH)
		 - ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
		 - เติม Activated Carbon เพือ่ กรองกลิน่ สี คลอรีน
		 และดูดจับสารอินทรีย์และสารเคมีต่าง ๆ รวมถึง
			 โลหะหนักที่ปนเปื้อนในน�้ำดิบ
		 - ทําให้น�้ำตกตะกอน โดยเติม Ferric Chloride
			 Sublimed 98%
5. ตรวจสอบคุณภาพของน�ำ้ ดิบก่อนส่งเข้าเครือ่ งกรอง
		 ดังนี้
		 - วัดความเป็นกรด-ด่าง
		 - วัดค่าความขุ่นของน�้ำ
		 - ความเข้มข้นของ Free chlorine residual
		 - วัดค่า Coli Form Bacteria
6. ส่งน�ำ้ เข้าเครือ่ งกรองน�ำ้ สะอาด ด้วยระบบ Ultrafiltration
		 และ Reverse Osmosis
7. ตรวจสอบคุณภาพของสะอาด ตามขั้นตอนในข้อ 5
		 ก่อนแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ มีเหล่ากาชาดจังหวัดและสถานีกาชาดเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ

ช่วยเตรียมความพร้อม โดยผู้ประสานงานหลักน�ำทีมเข้าพื้นที่และเตรียมคนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงาน เตรียมเต็นท์ผ้าใบส�ำหรับ
คลุมถังน�้ำ และแหล่งจ่ายไฟฟ้าส�ำหรับเดินเครื่องผลิตน�้ำดื่ม และช่างไฟฟ้าเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการเชื่อมสายไฟ และ
ติดตั้งหลอดไฟ เพื่อให้แสงสว่างส�ำหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
นอกจากปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ ในพืน้ ทีเ่ มือ่ เกิดภัยพิบตั แิ ล้ว ยังมีปญ
ั หาด้านสุขภาพอนามัยของผูป้ ระสบภัยทีม่ กั จะเกิด
ตามมาในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นในการให้ความรู้แก่ผู้ประสบภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนอย่างถูกสุขลักษณะ
และการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดย หน่วยน�้ำ  สุขาภิบาล และการ
ส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) ได้ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผปู้ ระสบภัย โดยให้ความรูเ้ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ น
อย่างถูกสุขลักษณะ รวมถึงการป้องกันภัย ดังนี้
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
- ให้ความรู้ด้านน�้ำและสุขาภิบาล ทั้งการก�ำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน�ำโรค การก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่สัมพันธ์กับน�้ำ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ได้แก่ โรคท้องเสีย อาหารเป็นพิษ ลมแดด
ไข้หวัด และโรคพิษสุนัขบ้า
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
- มอบชุดสุขอนามัยประจ�ำวัน ชุดยาสามัญประจ�ำบ้าน ชุดเก้าอี้สุขา มอบชุดยาชุมชน และชุดปฐมพยาบาล พร้อมมอบ
สิ่งของจําเป็นสําหรับสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก ผ้าห่ม เสื้อผ้า
- เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยที่สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
นอกจากนี้ ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ ยังจัดหาแท็งก์นำ�้ ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมฐานติดตัง้ แท็งก์นำ�้
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อมอบให้แก่ชุมชนพื้นที่ประสบภัยที่ขาดแคลนอีกด้วย
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กฎบั ต รมนุ ษ ยธรรมและมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ในการ
ตอบสนองภัยพิบตั ิ (The Sphere Project : Humanitarian
Charter and Minimum Standards in Disaster Response)
หรือโครงการสเฟียร์ เริม่ ด�ำ เนินการครัง้ แรกในปี ค.ศ.1997 โดย
กลุ ่ ม องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลก� ำ ไรและสภากาชาดและสภา
เสี้ยววงเดือนแดง เพื่อพัฒนามาตรฐานสากลขั้นต�่ำในประเด็น
หลักของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม เป้าหมาย คือ การปรับปรุง
คุณภาพของการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและความ
ขัดแย้ง และเสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือในการตอบสนองต่อภัยพิบตั ิ
ด้วยหลักมนุษธรรม ได้กำ� หนดมาตรฐานเรือ่ งการเข้าถึงแหล่งน�ำ้
ทีม่ คี วามปลอดภัย เพือ่ ใช้ดมื่ ใช้ประกอบอาหาร และเพือ่ สุขอนามัย
ของบุ ค คลและครั ว เรื อ น โดยทุ ก คนมี โ อกาสที่ เ ท่ า เที ย มกั น
ในการได้รับน�้ำในปริมาณที่เพียงพอไว้ ดังนี้
1. ในแต่ละครัวเรือนควรมีน�้ำเพื่อใช้ดื่ม ประกอบอาหาร
และเพื่ ออนามัยของบุคคลในครัวเรือนอย่ า งน้ อ ย
		 15 ลิตร/คน/วัน
2. จุดแจกน�ำ้ ทีใ่ กล้ทสี่ ดุ ต้องอยูห่ า่ งจากทีพ่ กั อาศัยไม่เกิน
		 500 เมตร
3. น�้ำ 100 มิลลิลิตร ที่จุดแจกน�้ำ ไม่มีเชื้อแบคทีเรียจาก
		 อุจจาระ
4. เมือ่ เกิดความเสีย่ งหรือมีโรคท้องร่วงระบาด ให้ทำ� การ
		 บ�ำบัดน�้ำเพื่อลดการติดเชื้อ โดยให้น�้ำที่ไหลผ่านก็อก
		 ต้องมีค่าคลอรีนคงเหลือ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
		 ความขุ่นต�่ำกว่า 5 NTU
5. แต่ละครัวเรือนต้องมีภาชนะเก็บน�้ำที่สะอาดขนาด
		 10-20 ลิตร อย่างน้อย 2 ใบ และมีส�ำรองไว้ในจ�ำนวน
ที่พอเพียง เพื่อให้มั่นใจว่ามีน�้ำสะอาดใช้ในครัวเรือน
อยู่เสมอ
ทุกครัง้ ทีห่ น่วยผลิตน�ำ้ ดืม่ สภากาชาดไทยออกปฏิบตั งิ าน
ตระหนักดีว่าน�้ำดื่มสะอาดมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ในยามทีเ่ กิดภัยพิบตั ิ หากน�ำ้ มีสารปนเปือ้ นก็จะยิง่ เป็นการซ�ำ้ เติม
ผูป้ ระสบภัย เราจึงต้องผลิตน�ำ้ ทีส่ ะอาด ปลอดภัยจากสิง่ แปลกปลอม
และสารอันตรายต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนที่เดือดร้อน
ในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ำสะอาดต่อไป
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์
เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัด
นครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ณ ต�ำบลปากน�ำ้ โพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดสร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงสนับสนุนงานบริการโลหิต รวมทัง้ เพือ่ รองรับการขยายงานบริการโลหิตแบบครบวงจร
ประกอบด้วย อาคารส�ำนักงาน อาคารหอพัก อาคารซ่อมบ�ำรุง และอาคารส�ำหรับกักกันขยะ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตในภูมิภาค ท�ำหน้าที่
สนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานเดียวกันกับ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ให้บริการแก่โรงพยาบาลเครือข่ายภาค 8 และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ตาก อุทัยธานี ชัยนาท และพิจิตร ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า 4 ล้านคน
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ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55
“Happy Shopping-ชอปสนุกสุขทุกการให้”
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอ้ �ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครัง้ ที่ 55 ภายใต้แนวคิด “Happy Shopping - ชอปสนุกสุขทุกการให้” ซึง่ สภากาชาดไทย
ร่วมกับคณะภริยาทูตประจ�ำประเทศไทยจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2565 ซึง่ ปีนผี้ สมผสานระหว่างงานออนกราวด์
และออนไลน์ ในรูปแบบ Hybrid ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดโอกาสให้ทกุ คนสามารถ
เข้าถึงและมีส่วนร่วมในงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน www.dpcredcrossbazaar.com นอกจากนี้ ยังมีการจ�ำหน่ายสลาก
คณะภริยาทูต ชม LIVE ศิลปะการแสดงนานาชาติ และร่วมท�ำบุญในแพลตฟอร์ม เพือ่ ช่วยเหลือสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจของสภากาชาดไทย
ในครัง้ นีม้ ปี ระเทศต่าง ๆ มาร่วมออกบูธ 54 ประเทศ โดยคัดเลือกผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นทีน่ ยิ มของแต่ละประเทศ
มาจ�ำหน่ายกว่า 176 บูธ อาทิ สินค้าพื้นเมืองหายาก สินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงสินค้า OTOP จากประเทศไทย
และสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์ รายได้จากการจัดงานน�ำไปสนับสนุนด้านการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19
และช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ชนบท และผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ
24 สนองโอฐสภากาชาดไทย
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ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย  ครั้งที่ 344
เมือ่ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัว
และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 พระราชทานเกียรติบตั รการแต่งตัง้ เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และ
เข็มกลัดพระนามาภิไธย “สธ” แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344 เพื่อติดตามผลการด�ำเนินภารกิจ
ต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระ อาทิ ส�ำนักงานจัดหารายได้ เสนอรายงานการจัดงานกาชาด ประจ�ำปี
2564 รายงานการด�ำเนินงาน และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ระลอกใหม่ และการจัดหา จัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19 รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยการสูร้ บ แนวชายแดนไทย-เมียนมา ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย รายงานการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์
คลื่นสึนามิ ในราชอาณาจักรตองงา
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ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 38
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธาน
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคาร
สิรนิ ธรานุสรณ์ 60 พรรษา โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 38 มีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ รายงาน
ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และรายงานผลการด�ำเนินงานสภาวิชาการ ประจ�ำปี 2564
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ผลการสรรหาผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์บริการการพยาบาล
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โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภากาชาดไทย

สถานีประชานามัยพิทักษ์ สถานีอนามัย สถานีกาชาด :
นามนั้นส�ำคัญไฉน .... PART II
ในปี พ.ศ. 2466 สถานีประชานามัยพิทักษ์ทั้ง 2 แห่งของสภากาชาดสยาม เปิดให้บริการประชาชนตามหลักวิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข (Public Health Nursing)1 โดยแบ่งเป็น การบริการภายในและภายนอกสถานี

1. การบริการภายในสถานี

		
		
		
		
		
		
		
		
		

- ให้ค�ำแนะน�ำแก่คนไข้
- ป้องกันโรคโดยการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ และการฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาห์และคอตีบ
- การปฐมพยาบาล (สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 1 มีห้องชะล้างแผล มีแพทย์และช่างท�ำฟันประจ�ำ
อาทิตย์ละ 2 วัน)2
- ตรวจครรภ์และแนะน�ำมารดา
- ตรวจสุขภาพเด็ก
- รับคลอดบุตรในสถานีเมื่อจ�ำเป็น (สถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรีเคยให้บริการ แต่ยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2505)
- อนามัยศึกษา เป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
- สอนเคหพยาบาลแก่นักเรียนและประชาชน

2. การบริการภายนอกสถานี

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1
2

- เยี่ยมประชาชนตามบ้าน เพื่อให้ค�ำแนะน�ำมารดาเรื่องการคลอด การเลี้ยงดูบุตร
- ดูแลสุขภาพครอบครัว
- ควบคุมโรคติดต่อ
- คลอดบุตรตามบ้าน
- ท�ำการพยาบาลและอนามัยศึกษา
- อนามัยในโรงเรียน แนะน�ำดูแลอนามัยแก่เด็กในวัยเรียน
- สอนสมาชิกอนุกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาล เคหพยาบาล และอนามัยศึกษา
- ควบคุมและเยี่ยมสถานบริบาลทารกบางแห่ง
- ร่วมมือกับรัฐบาลเกี่ยวกับการอนามัย เช่น ตรวจร่างกายข้าราชการและครอบครัว ฉีดหรือปลูกเชื้อป้องกันโรค
ท�ำการปัจจุบันพยาบาลและบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดสาธารณภัย

สถานีกาชาด. สนองโอฐสภากาชาด ตุลาคม 2508 เล่มที่ 31 ตอนที่ 2. 54
หอจดหมายเหตุมหิดลวงศานุสรณ์ สภากาชาดไทย. จดหมายเหตุทางการแพทย์ของสภากาชาดสยาม เล่ม 6 พ.ศ. 2466. 29.
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ในส่วนของการบริหารงานภายในสถานีจะบริหารงานแบบ Centralized program มีหัวหน้าสถานีเป็นนางอนามัย
ท�ำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานี โดยมีนางอนามัยประจ�ำอีก 3-4 คน คนงานประจ�ำ 1-2 คน ตามความจ�ำเป็น3
ต่อมาในปี พ.ศ. 2469 สภากาชาดสยามได้เปลีย่ นแปลงการเรียกขานต�ำแหน่งและบางแผนกในกองอนามัยให้เหมาะสม
เช่น นางสุขาภิบาล ให้เรียกว่า นางอนามัย สถานีประชานามัยพิทกั ษ์ท.ี่ ... เรียกว่า สถานีอนามัยที.่ ..4 และต่อมาวันพฤหัสบดี
ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2498 ในการประชุมกรรมการเจ้ า หน้ า ที่ ครั้ ง ที่ 4/2498 ที่ ประชุ ม ซึ่ ง มอบหมายให้ ผู ้ อ� ำ นวยการ
กองบรรเทาทุกข์ไปเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการเปลี่ยนชื่อสถานีอนามัย ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนชื่อสถานีอนามัย
ของสภากาชาดไทย เป็น สถานีกาชาด5 เพื่อมิให้พ้องกับทางราชการซึ่งเปลี่ยนชื่อ “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
ได้ขยายงานออกไปทั่วประเทศรวม 14 แห่ง และสาขาสถานีกาชาดอีก 4 แห่ง7 งานประชานามัยพิทักษ์ยังคงบทบาท
การด�ำเนินงานตามจุดเริ่มต้น และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ได้แก่8
1. งานด้านการรักษาพยาบาล ตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ทัง้ โรคทัว่ ไปและการบริการรักษาพยาบาลแพทย์ทางเลือก
2. งานด้านการให้ความรูเ้ รือ่ งสุขศึกษาแก่ประชาชน ชุมชน โรงเรียน ทัง้ ในและนอกสถานที่ รวมทัง้ จัดอบรมเป็นวิทยากร
		 เรื่องความรู้เรื่องสุขภาพ
3. งานด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อมวลชน

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดสยาม ฉายพระรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่
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�ำนักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย. ๑๐๐ ปี ส�ำนักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย. 167,171.
8 เรื่องเดียวกัน. 171-172.
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สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 1

4.
5.
		
6.
7.
8.

สถานีประชานามัยพิทักษ์ที่ 2

งานด้านการฟื้นฟูสุขภาพ เยี่ยมบ้าน เยี่ยมชุมชน เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง
งานด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน งานอนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยชุมชน
บริการสุขภาพเคลื่อนที่ และหน่วยปฐมพยาบาล
งานด้านการป้องกันโรค รณรงค์ ควบคุม คัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังและโรคไร้เชื้อ
งานด้านการให้ค�ำปรึกษาและตรวจเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (บางสถานี)
งานด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ร่วมกับสาขาบริการโลหิต และเหล่ากาชาดจังหวัด

นางสุ ข าภิ บ าลซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านประจ� ำ อยู ่ ที่ ส ถานี
ประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ (สถานี ก าชาดในปั จ จุ บั น )
ออกไปท�ำการประชานามัยพิทักษ์ตามบ้านเรือน
ประชาชน
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กาชาด ตางประเทศ สุขภาพ อนามัย
มิวเซียมกาชาด เลาเรื่อง

วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล
ความหวังของสังคมไทย
เลาเรื่อง/
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น�ำเสนอความคืบหน้าล่าสุด
ของนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีน ในงานเสวนา
วิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 7 เรื่อง “ความก้าวหน้า
วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะรายบุคคล นวัตกรรมแห่งความหวัง
ของสังคมไทย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์
2565 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอฬุ ารพงศ์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ อ.นพ.ไตรรักษ์
พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา
โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�ำคัญของ
ประเทศไทย จากสถิตมิ ผี ปู้ ว่ ยทีเ่ สียชีวติ จากโรคมะเร็งไม่ตำ�่ กว่า
100,000 รายต่อปี และมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบัน
การให้ยารักษามะเร็งมีแนวทางหลัก 3 วิธี คือ ยาเคมีบ�ำบัด
เป็นการรักษาที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง มีประสิทธิภาพปานกลาง และ
อาจมีผลข้างเคียงมาก ยามุง่ เป้า เป็นการให้ยารักษาทีจ่ ำ� เพาะ
ต่อการกลายพันธุข์ องมะเร็ง มีประสิทธิภาพจ�ำเพาะเฉพาะในราย
ที่ มี ก ารกลายพั น ธุ ์ ต รงกั บ ตั ว ยา อาการข้ า งเคี ย งมั ก จะไม่
รุนแรงเมื่อเทียบกับยาเคมีบ�ำบัด และภูมิคุ้มกันบ�ำบัด ซึ่งมี
ทั้งการรักษาแบบการให้ยาแอนติบอดี และการใช้เซลล์บ�ำบัด
ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้รกั ษาผูป้ ว่ ย ไม่จำ� เพาะกับชนิดมะเร็ง ส่วนใหญ่
มีผลข้างเคียงน้อย
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เที่ยวไปกับกาชาด

คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง ได้มีการวิจัยและพัฒนาการรักษา
โรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัด มุ่งเน้นพัฒนาการรักษา 3 วิธี
คื อ เซลล์ บ�ำบั ด มะเร็ ง วั ค ซี น รั ก ษามะเร็ ง เฉพาะบุ ค คล      
และยาแอนติบอดีตา้ นมะเร็ง (ยาภูมติ า้ นมะเร็ง) ซึง่ ภูมคิ มุ้ กัน
บ�ำบัดทั้ง 3 วิธี มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน สามารถใช้รักษา
ร่วมกัน และใช้ร่วมกับการรักษามะเร็งด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ปัจจุบันการรักษาด้วย
ภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดเป็นนวัตกรรมใหม่ อยูใ่ นขัน้ ตอนการวิจยั ใน
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทีมวิจัยได้พัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะ
บุคคลมาตัง้ แต่ปี 2560 จนถึงขัน้ ตอนทดสอบทางคลินกิ ระยะ
ที่ 1 ในอาสาสมัคร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 นับเป็นการ
ทดสอบทางคลิ นิ ก ครั้ ง แรกในประเทศไทยและในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้

การผลิตวัคซีนเฉพาะบุคคลต้องใช้ขอ้ มูลการกลายพันธุ์
ที่ ต รวจพบในผู ้ ป ่ ว ยรายนั้ น เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันที่จ�ำเพาะต่อการกลายพันธุ์ของมะเร็ง เนื่องจาก
มะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคนมีการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ต่างกัน
การผลิตวัคซีนจึงต้องท�ำครั้งละ 1 ราย เพื่อให้เกิดการกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันที่จ�ำเพาะและมีประสิทธิภาพไว้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง
ในการให้วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล เริ่มต้นด้วย
การน�ำชิ้นเนื้อมะเร็งจากผู้ป่วยมาถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อ
ตรวจหาการกลายพันธุ์ที่พบในชิ้นเนื้อมะเร็งเท่านั้น ซึ่งไม่พบ
ในเซลล์ปกติของร่างกาย และน�ำข้อมูลการกลายพันธุ์มาผลิต
เป็นชิน้ ส่วนของโปรตีนของมะเร็งทีก่ ลายพันธุข์ นาดเล็ก ทีม่ เี พียง
ข้อมูลการกลายพันธุ์แต่ไม่สามารถก่อโรคได้ โดยไม่มีการฉีด
เซลล์มะเร็งเข้าในร่างกายแต่อย่างใด หลังฉีดวัคซีน เม็ดเลือดขาว
ชนิ ด antigen presenting cells จะกิ น ชิ้ น ส่ ว นโปรตี น
กลายพันธุ์ที่ผลิตไว้ และกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์
ให้รู้จักการกลายพันธุ์ของมะเร็งมากขึ้นอย่างจ�ำเพาะ ดังนั้น
วัคซีนนีจ้ งึ เป็น “วัคซีนรักษามะเร็ง ไม่ใช่วคั ซีนป้องกันมะเร็ง”
ซึ่งในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีการศึกษา
พบว่าการใช้วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคลร่วมกับการให้
ยาแอนติบอดีที่ช่วยเสริมการท�ำงานของภูมิคุ้มกัน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้สูงขึ้นได้
การท�ำวัคซีนเฉพาะบุคคล ถ้าประเทศไทยสามารถ
ท�ำเอง จะได้ทั้งราคาที่ถูกลงและมีความเฉพาะบุคคลสูง ท�ำให้
เกิดการเข้าถึงนวัตกรรมวัคซีนนี้ได้มากขึ้น สามารถลดต้นทุน
การน� ำ เข้ า จากต่ า งประเทศได้ ม ากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของราคา
ในปัจจุบัน
ระยะเวลา 1 ปี ที่ ผ ่ า นมา ที ม วิ จั ย ได้ ท ดสอบวั ค ซี น
รักษามะเร็งเฉพาะบุคคลกับอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็งระยะ
ที่ 4 จ�ำนวน 4 ราย แบ่งเป็น ผูป้ ว่ ยมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา
(melanoma) 3 ราย และมะเร็งไต 1 ราย พบว่า การฉีดวัคซีน

มี ค วามปลอดภั ย พบผลข้ า งเคี ย งน้ อ ย และหลั ง จาก
การฉีดวัคซีน 3 สัปดาห์ พบว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
ในผู้ป่วยทั้ง 4 ราย ดีขึ้นอย่างชัดเจน และเป็นการตอบสนอง
ทางภูมิคุ้มกันที่มีความจ�ำเพาะต่อชิ้นส่วนการกลายพันธุ์ของ
ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง รายนั้ น นอกจากนี้ ที ม วิ จั ย ได้ ต รวจติ ด ตาม
การตอบสนองทางพยาธิวทิ ยาในผูป้ ว่ ย 1 ราย โดยประเมินการ
กระจายตัวของเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ในชิน้ เนือ้ มะเร็ง พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน โดยก่อนฉีดวัคซีน ตรวจพบเซลล์
เม็ดเลือดขาวอยูบ่ ริเวณรอบนอกก้อนมะเร็งเป็นหลัก หลังได้รบั
วัคซีนพบว่าเม็ดเลือดขาวมีการเปลีย่ นแปลง ตอบสนองในทาง
บวก มีการกระจายตัวเข้าไปในชิ้นเนื้อมะเร็งมากขึ้น ปัจจุบัน
ผู้ป่วยรายนี้อาการคงที่หลังได้รับการรักษาด้วยวัคซีนมะเร็ง
และตรวจติดตามเป็นเวลา 9 เดือน
ในอีก 4 ปีข้างหน้า หากมีการพิสูจน์ประสิทธิภาพ
ของวัคซีนได้ ทีมวิจัยจะเดินหน้าเข้าสู่การทดสอบทางคลินิก
ระยะถัดไป โดยเริ่มเปิดให้บริการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมื่องานวิจัยสามารถพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย จะด�ำเนินการขึน้ ทะเบียน ในขณะเดียวกัน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง ได้ท�ำการวิจัย
และพั ฒ นายาแอนติ บ อดี รั ก ษามะเร็ ง (ยาภู มิ ต ้ า นมะเร็ ง )
คู ่ ข นานกั น ไป ปั จ จุ บั น อยู ่ ใ นขั้ น ตอนการผลิ ต ในโรงงาน
โดยจะเริ่มการทดสอบในสัตว์ทดสองในปี 2565 และจะเริ่ม
การทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งในปี 2566 ซึ่งหากการ
พัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล และยาแอนติบอดี
ประสบผลส�ำเร็จ จะสามารถใช้การรักษาทั้ง 2 วิธีควบคู่กัน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งให้ดขี นึ้ และส่งผลต่อ
ราคาที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ดำ� เนินการ
สร้างห้องปลอดเชื้อพิเศษเพื่อการผลิตเซลล์และวัคซีนรักษา
มะเร็งเฉพาะบุคคลเพิม่ เติมในอาคารบูรณาการวิจยั ใหม่รว่ มกับ
อาคารรักษาพยาบาล ทีเ่ น้นการดูแลผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งอย่างครบ
วงจร รวมกันเป็น “ศูนย์บูรณาการวิจัยและรักษาโรคมะเร็ง
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” ซึ่งคาดว่า
จะสร้างแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567
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ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก
ทุกสูตรปลอดภัยมีประสิทธิภาพ

ความส�ำคัญในการฉีดวัควีนโควิด-19 ในเด็กช่วงอายุ 5-11 ปี เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันการ
เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต รวมทั้งการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่โรงเรียน ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน
โควิด-19 ของประเทศไทย มีสูตรวัคซีนให้แก่กลุ่มเด็กอายุ 5-17 ปี รวม 5 สูตร ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาโดย
ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดแก่เด็ก เหมาะสมกับจ�ำนวนวัคซีนในพื้นที่

สูตรวัคซีนทั้ง 5 สูตร ในกลุ่มอายุ 5-17 ปี ประกอบด้วย
สูตรที่

1

สูตรที่

2

สูตรที่

3

ส�ำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม
8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสูตรหลักของกลุ่มเป้าหมายนี้

ส�ำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี

สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค - ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม)
ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ (ตามค�ำแนะน�ำของ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เผยแพร่
ค�ำแนะน�ำเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565)

ส�ำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี

แนะน�ำให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง) 2 เข็ม ระยะห่าง
ระหว่างเข็ม 3-4 สัปดาห์ ซึง่ เป็นสูตรหลักของกลุม่ เป้าหมายนี้

ส�ำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี

สูตรที่

4

สามารถฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวค - ไฟเซอร์ (ฝาสีม่วง)
ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ (ตามค�ำแนะน�ำของ
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย) และมีการศึกษา
รองรับแล้วว่า ระดับภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนสูตรนี้
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
(ฝาสีม่วง) 2 เข็ม

วัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ส�ำหรับเด็กอายุ 6-17 ปี

สูตรที่

5
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ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ ซึง่ เป็นค�ำแนะน�ำภายใต้
การขึน้ ทะเบียนของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลใจ
เรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน mRNA อย่างไรก็ตาม
ภูมคิ มุ้ กันทีเ่ กิดจากการฉีดสูตรนีอ้ าจไม่สงู พอในการป้องกัน
เชื้อโอมิครอน จ�ำเป็นต้องได้รับการ กระตุ้นด้วยวัคซีน
ไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ขึน้ ไป
หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ 2

กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนโควิด-19 และเปิดช่องทางส�ำหรับการรับวัคซีนทุกสูตรให้เป็นทางเลือกส�ำหรับ             
ผู้ปกครองตามความสมัครใจหรือตามความประสงค์ของผู้ปกครองและผู้รับวัคซีน

สังเกตอาการเด็กหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แก่ ปวด บวม แดงบริเวณทีฉ่ ดี ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้ ดังนัน้ ก่อนการฉีดวัคซีนควรเตรียมตัวเด็ก
ให้พร้อม ถึงแม้ว่าไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงในเด็ก แต่ยังจ�ำเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดวัคซีน

การดูแลเด็กหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19
• ผูป้ กครองควรดูแลไม่ให้บตุ รหลานออกก�ำลังกาย ปีนป่าย วิง่ ว่ายน�ำ้ หรือออกก�ำลังกายทีใ่ ช้แรงมาก เป็นระยะเวลา 7 วัน
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�ำการ
รักษาและติดตามอาการ
• หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยังคงต้องให้เด็กล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง
ตามหลักการทั่วไปของการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ที่มา กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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ฉีดวัคซีนโควิด-19

เข้ากล้ามเนื้อ
VS
ชั้นผิวหนัง
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้วธิ ฉี ดี เข้ากล้ามเนือ้ ซึง่ เป็นวิธดี งั้ เดิมและใช้ทวั่ โลก ปัจจุบนั สามารถ
เลือกฉีดวัคซีนได้เอง 3 รูปแบบ ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน
แบบที่ 1 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แบบเต็มโดส ขนาด 30 ไมโครกรัม
แบบที่ 2 ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ แบบครึ่งโดส ขนาด 15 ไมโครกรัม
แบบที่ 3 ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ขนาด 10 ไมโครกรัม

วิธกี ารฉีดยาหรือฉีดวัคซีน โดยทัว่ ไปมี 4 รูปแบบ คือ
1. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เป็นการฉีดวัคซีนเข้าไปถึงชั้น
เนือ้ เยือ่ ทีอ่ ยูใ่ ต้ผวิ หนัง และเนือ้ เยือ่ ไขมัน โดยแทงเข็มตรง 90 องศา
เข้าไปมากกว่า 1 เซนติเมตร ลึกกว่าวิธกี ารฉีดวัคซีนรูปแบบอืน่ โดย
ฉีดในบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนหรือกล้ามเนื้อต้นขาส่วนหน้า นิยม
ใช้ในการฉีดวัคซีนรวมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัคซีนตับอักเสบบี
วัคซีนพิษสุนัขบ้า
2. ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง คือการฉีดวัคซีนผ่านเข้าไปเพียง
แค่ชั้นผิวหนังแท้เท่านั้น โดยแทงเข็มที่มุมประมาณ 10-15 องศา
ขนาดวัคซีนที่ฉีดจะมีปริมาณน้อย นิยมใช้ส�ำหรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันวัณโรค วัคซีนพิษสุนัขบ้า
3. ฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง เป็นการฉีดวัคซีนผ่านเข้าไปยังเนือ้ เยือ่
ชัน้ ไขมันทีอ่ ยูใ่ ต้ชนั้ ผิวหนัง และอยูเ่ หนือชัน้ กล้ามเนือ้ โดยแทงเข็ม
ท�ำมุม 45 องศา และดันวัคซีนเข้ามา ส�ำหรับเด็กเล็กจะนิยมฉีด
บริเวณหน้าขา ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่จะฉีดบริเวณหัวไหล่ วัคซีน
ที่ฉีดด้วยวิธีนี้ เช่น วัคซีนรวมหัด คางทูม และหัดเยอรมัน วัคซีน
ไข้สมองอักเสบ
4. ฉีดเข้าหลอดเลือดด�ำ เป็นการให้ยา สารน�้ำ หรือสาร
อาหารเข้าทางหลอดเลือดด�ำของผู้ป่วย ในกรณีที่ไม่สามารถใช้
ทางอืน่ ได้ รวมทัง้ เพือ่ ให้ยาออกฤทธิเ์ ร็ว หากเป็นผูป้ ว่ ยภาวะวิกฤต
หรือฉุกเฉิน ซึ่งเวลาฉีดจะต้องแทงเข็มในมุมประมาณ 25 องศา

เปรียบเทียบฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ VS เข้าชั้นผิวหนัง

ได้มีการศึกษาและมีค�ำแนะน�ำในการฉีดวัคซีน mRNA เข้าชั้น
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
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การดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ : วัคซีน
จะดูดซึมเข้าสูร่ า่ งกายได้เร็วกว่า เพราะมีเลือดมาเลีย้ งมาก การฉีด
เข้าชั้นผิวหนัง : วัคซีนจะค่อย ๆ ดูดซึมเข้าร่างกาย ท�ำให้ดูดซึม
ได้ช้ากว่า
ระดั บ ภู มิ คุ ้ ม กั น : พบว่ า การฉี ด วั ค ซี น ทั้ ง 2 ชนิ ด
มีประสิทธิภาพในเรื่องภูมิคุ้มกันขึ้นสูงเท่ากัน อีกทั้งระยะเวลา
ของภูมิคุ้มกันอยู่นานเท่ากัน
อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ :
มีอาการปวดเมื่อย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และหนาวสั่นมากกว่า
การฉีดเข้าชั้นผิวหนัง : เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่เข้าสู่ร่างกาย
มีนอ้ ยกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ อาการข้างเคียงจึงน้อยกว่า แต่อาจ
มีตุ่มนูนแดง บวม คัน เป็นหนองที่ผิวหนังเกิดขึ้นได้มากกว่า ซึ่งมี
คณะท�ำงานจากหลายสถาบันได้ท�ำการทดสอบการฉีดวัคซีนเข้า
ชัน้ ผิวหนัง พบว่าได้ผลดี และมีผลข้างเคียงเพียงตุม่ นูนแดงหรือคัน
ผลข้างเคียงอื่น ๆ มีน้อยมาก
ความยาก-ง่ายของการฉีดวัคซีน การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ :
ฉีดได้ง่ายกว่า แต่อาจเกิดอันตรายต่อเส้นประสาท หรือฉีดเข้า
หลอดเลือดได้ การฉีดเข้าชัน้ ผิวหนัง : ฉีดยากกว่า เพราะต้องฉีดให้อยู่
ภายในชัน้ ผิวหนัง ไม่ทะลุไปยังชัน้ กล้ามเนือ้ และอาจเกิดการอักเสบ
ตรงต� ำ แหน่ ง ที่ ฉี ด ได้ ม ากกว่ า ดั ง นั้ น แพทย์ ห รื อ พยาบาล
ต้องมีความช�ำนาญในการฉีดอย่างมาก
การฉีดวัคซีนเข้าชัน้ ผิวหนัง มีขอ้ ดีตรงทีใ่ ช้ปริมาณวัคซีน
น้อยกว่าการฉีดเข้ากล้ามเนือ้ แต่มรี ะดับภูมคิ มุ้ กันสูงและอยูไ่ ด้นาน
เท่ากัน ผลข้างเคียงก็มีน้อยกว่ามาก จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
การฉีดวัคซีนเข้าชั้นผิวหนังท�ำได้ยากกว่า ผู้ท�ำการฉีดจะต้องมี
ความช�ำนาญ ดังนัน้ จึงมีบริการฉีดวัคซีนเข้าชัน้ ผิวหนังแค่เพียง
บางแห่งเท่านัน้ ข้อมูลเหล่านีส้ ามารถน�ำไปประกอบการตัดสินใจ
เพือ่ ให้แพทย์พจิ ารณาภายใต้ดลุ ยพินจิ อีกครัง้ เพือ่ ความเหมาะสม
และปลอดภัยกับตัวเราเอง
ข้อมูลจาก : สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ เฟซบุก๊ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

การปฏิบัติงานฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด-19
โดย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ส�ำนั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์
สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้
แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ผู้ป่วยติดเตียง
ผูม้ โี รคประจ�ำตัว ผูพ้ กิ าร สตรีมคี รรภ์ บุคลากรทางการแพทย์
และพยาบาล ผู ้ ที่ ท�ำงานประจ�ำศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
หรือในโรงเรียน แรงงานข้ามชาติ และบุคคลทีต่ ดิ ขัดระเบียบ
กฎหมาย ซึง่ ได้รว่ มปฏิบตั งิ านกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ส�ำนักอนามัย
กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้ง
ได้รบั การสนับสนุนทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร
คนไทยและต่างชาติ โดยปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และต่างจังหวัด
รวมทั้ ง ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราวผู ้ ห นี ภั ย การสู ้ ร บจั ง หวั ด ราชบุ รี
แม่ฮอ่ งสอน และตาก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564-14 มีนาคม
2565 โดยได้ด�ำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้ว
รวมทั้งสิ้น 123,263 โดส โดยมีอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน
รวมทัง้ สิน้ 5,151 ราย แบ่งออกเป็น อาสาสมัครคนไทย 4,335 ราย
และอาสาสมัครต่างด้าว 816 ราย จ�ำแนกตามยี่ห้อวัคซีน ดังนี้
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากรัฐบาล แบ่งเป็น
- ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน Sinovac จ�ำนวน 4,784 โดส
วัคซีน Astrazenaca จ�ำนวน 30,395 โดส และวัคซีน Pfizer
จ�ำนวน 17,532 โดส ให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากสภากาชาดไทย แบ่งเป็น
- ปฏิ บั ติ ง านฉี ด วั ค ซี น Sinopharm ที่ ไ ด้ รั บ การ
สนับสนุนจากสภากาชาดจีน เพื่อน�ำไปฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบาง
และแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ในพื้นที่
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จ�ำนวน 53,222 โดส
- ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน Moderna ให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ผู้ที่ท�ำงานประจ�ำอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือในโรงเรียน และบุคคลที่ติดขัดระเบียบ
หรือกฎหมาย จ�ำนวน 17,386 โดส
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นอกจากนี้ ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับทีมจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19
ที่รักษาตัวที่บ้าน ส�ำหรับผู้ป่วยที่อาการน้อยแต่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ไม่มีปอดอักเสบ (Home Isolation : HI) และผู้ป่วยนอก
ที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย และไม่มีภาวะเสี่ยง (Out Patient with Self Isolation : OP Self Isolation) ระหว่างวันที่
1 มกราคม–13 มีนาคม 2565 ดังนี้
1. ลงทะเบียนผูป้ ว่ ยและรับเข้าระบบรักษาพยาบาล จ�ำนวน 4,759 ราย มีผปู้ ว่ ยยังคงได้รบั การประเมินอาการทางโทรศัพท์อยู่
(Telemedicine) จ�ำนวน 1,293 ราย และมีผู้ป่วยที่จ�ำหน่ายจากระบบแล้ว 3,466 ราย (หายจากอาการป่วย หรือเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล)
2. น�ำส่งยา Favipiravir จ�ำนวน 3,138 ราย ถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19
3. ส่งเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จ�ำนวน 3,153 ราย ถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19
4. ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จ�ำนวน 3,123 ราย ถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19
5. ส่งชุดอาหารพร้อมรับประทาน 1 ชุด/2 วัน จ�ำนวน 3,081 ราย ถึงบ้านผูต้ ดิ เชือ้ โควิด-19 เบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะได้รบั อาหารกล่อง
6. ส่งอาหารกล่อง 3 มื้อ จ�ำนวน 3,167 ราย ถึงบ้านผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตลอดระยะเวลา Home Isolation
การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ขนึ้ อยูก่ บั การประเมินของแพทย์ ผูป้ ว่ ยบางรายมีเวชภัณฑ์ใช้งานอยูแ่ ล้ว หรือได้รบั จากหน่วยงานอืน่
และมีผู้ป่วยบางรายไม่ประสงค์รับอาหาร
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หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

จากฝีมือแพทย์ ไทย
ทีม Chulalongkorn University Rehabilitation
Exoskeleton/End Effector system (CUREs) จาก
ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลงานหุน่ ยนต์
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic
Rehabilitation for Stroke Patient) เข้าร่วมประกวด
ในโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT
Innovation Contest 2021 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์เพื่อบริการทางการแพทย์

และสาธารณสุข จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (tCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าภาควิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และหัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กล่าวว่า หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่น�ำเข้าจาก
ต่างประเทศมีราคาสูงมาก หากสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้เอง
ในประเทศราคาจะถูกลง ช่วยให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงการบริการได้มากขึน้
จึงเป็นทีม่ าของการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์หนุ่ ยนต์สำ� หรับ
ผู ้ ป ่ ว ยในกลุ ่ ม โรคส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ อาทิ
โรคหลอดเลือดสมอง ที่ส่งผลให้อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือแขนขา
อ่อนแรง การบาดเจ็บที่สมองและที่ไขสันหลังจากอุบัติเหตุ

จุดเด่นของหุน่ ยนต์ฟน้ื ฟู คือ หุน่ ยนต์สามารถช่วยฟืน้ ฟู
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองได้ตงั้ แต่ชว่ งทีผ่ ปู้ ว่ ยยังมีการฟืน้ ตัว
ของประสาทสั่งการน้อยในระยะเฉียบพลันจนถึงระยะเรื้อรัง
จึงนิยมน�ำมาใช้มากขึน้ ในปัจจุบนั เนือ่ งจากช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
ฝึกการใช้งานแขนแบบซ�้ำ ๆ (repetition) ได้เป็นจ�ำนวนครั้ง
ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับการฝึกแบบดั้งเดิม ท�ำให้เกิดทักษะ
การใช้งานแปรผันตามจ�ำนวนครัง้ ทีฝ่ กึ ร่วมกับมีระบบเกม และ
การให้ขอ้ มูลตอบกลับ (feedback) ท�ำให้การฝึกน่าสนใจ สนุก
และท้าทาย ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นฟูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และได้ รั บ ผลการประเมิ น การใช้ หุ ่ น ยนต์ ฟ ื ้ น ฟู จ ากผู ้ ใ ช้
(Therapist) และผู้ป่วยในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
ในความส� ำ เร็ จ ครั้ ง นี้ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย ถือเป็นผูพ้ ฒ
ั นานวัตกรรมหุน่ ยนต์ฟน้ื ฟูลำ� ดับต้น
ของประเทศ การบ�ำบัดฟื้นฟูเทียบเท่าประสิทธิภาพหุ่นยนต์
ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงถึง 5 ล้านบาทต่อเครื่อง
ในราคาที่ถูกลงกว่าถึง 10 เท่า ปัจจุบันได้น�ำหุ่นยนต์มาให้
บริการแก่ผู้ป่วยที่คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า (Advance
Geriatric Rehabilitation Clinic) ณ อาคาร ส.ธ. และ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
ส�ำหรั บ ทิ ศ ทางในอนาคตมี แ ผนให้ บ ริ ก ารเช่ า ใช้       
หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟูแก่ผู้ป่วยแบบรายเดือน เพื่อน�ำไปฝึก
ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพที่ บ ้ า นได้ อี ก ด้ ว ย เมื่ อ อาการดี ขึ้ น แล้ ว
จึงน�ำส่งหุน่ ยนต์คนื แก่ทางโรงพยาบาลเพือ่ น�ำไปใช้ฝกึ ผูป้ ว่ ย
รายอื่นต่อไป
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เคล็ด(ไม่)ลับ

ฟื้นฟูมือผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ อัมพาต เกิดขึ้น
เมือ่ หลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตกอย่างเฉียบพลัน ท�ำให้
การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองในส่วนนั้นหยุดชะงักลง
ส่งผลให้เนื้อสมองถูกท�ำลาย เนื่องจากการขาดออกซิเจน
และสารอาหาร ปกติสมองของคนเราแต่ละส่วนจะควบคุม
การท�ำงานของร่างกายแตกต่างกัน เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่ง
ถูกท�ำลายไปก็จะส่งผลต่อการท�ำหน้าที่ในส่วนนั้น ๆ
นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�ำคัญ ส่งผลกระทบ
ทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมอย่างมาก โรคหลอดเลือด
สมองท�ำให้มีอาการ เช่น เสียการทรงตัว เดินเซ ตาพร่ามัว
มองเห็นภาพซ้อน ใบหน้าเบีย้ ว แขน ขาอ่อนแรง หรือชาครึง่ ซีก
พูดไม่ชัด อาการมักเกิดขึ้นเฉียบพลัน ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลื อ ดสมองมี ก ารพั ฒ นาวิ ท ยาการในการวิ นิ จ ฉั ย
และรักษา โดยเฉพาะหากได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก
ในส่วนของการฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษาเป็นสิ่ง
ที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการใช้งานมือและการหยิบจับ
เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาใช้ชีวิตประจ�ำได้ดีขึ้น
เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาและสามารถออกจากโรงพยาบาล
ยังคงต้องมีการดูแลต่อเนือ่ งในระยะยาว เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจของผู้ป่วย ป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ�้ำ
สนองโอฐฯ ฉบับนี้จะมาแนะน�ำการใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่
ที่บ้าน ที่สามารถใช้เป็นตัวช่วยในการฝึกการใช้งานมือและ
การหยิบจับของผู้ป่วย ซึ่งมีทั้งหมด 3 ท่า ดังนี้

1. ฝึกหยิบวัตถุขนาดต่าง ๆ เช่น แก้วน�ำ้ ลูกบอล ลูกแก้ว
โดยเริ่ ม จากฝึ ก หยิ บ วั ต ถุ ที่ มี ข นาดใหญ่ ไ ปจนถึ ง ขนาดเล็ ก
ฝึกพับผ้าผืนเล็ก ใช้นิ้วจับมุมผ้าชนกันแล้วพับให้เล็กลง ฝึก
เปิด–ปิดฝา ใช้นวิ้ โป้ง นิว้ ชี้ และนิว้ กลาง ออกแรงหมุนเป็นหลัก
2. ก�ำลูกบอลออกแรงบีบและปล่อย ท�ำซ�ำ้ 10–20 ครัง้
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการก�ำมือ
3. อุ ป กรณ์ ย างรั ด สวมลงบริ เ วณปลายนิ้ ว และ
เหยียดนิ้วกางออก โดยออกแรงให้มากที่สุด เพิ่มความยาก
โดยเพิ่มปริมาณยางรัด เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของการเหยียดนิ้ว

ส�ำหรับการดูแลตนเองเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิด
โรคหลอดเลือดสมอง ท�ำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง
ดังนี้
• ตรวจสุขภาพประจ�ำปีเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง
• ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมัน และ
น�้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
• ควบคุมโภชนาการให้สมดุล
• หลีกเลี่ยงอาหารเค็ม มัน และหวาน
• รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น
• ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
• งดสูบบุหรี่ และหลีกเลีย่ งเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
หากมีอาการทีส่ งสัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ควรรีบ
มาโรงพยาบาลทันที เพื่อลดโอกาสการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต
ทีไ่ ม่เพียงแต่สง่ ผลกระทบต่อตนเองเท่านัน้ ยังส่งผลกระทบกับ
คนรอบตัวที่ต้องท�ำหน้าที่ดูแล จึงควรหมั่นดูแลสุขภาพและ
สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายทั้งของตนเองและคนใกล้ตัว
อยู่เสมอ
ที่มา www.chulalongkornhospital.go.th
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ท�ำความรู้จักโรค ASF

อหิวาต์แอฟริกาในสุกร
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever :
ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อร้ายแรงในสัตว์ตระกูล
สุกรหรือหมู ซึ่งมีหมูป่าเป็นแหล่งรังโรค และมีเห็บอ่อนเป็น
พาหะน�ำโรค ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรสูง เนื่องจากหากมีการระบาดของ
โรคนีใ้ นประเทศแล้วจะก�ำจัดโรคได้ยาก เพราะปัจจุบนั นีย้ งั ไม่มี
วัคซีนในการป้องกันโรค
เชื้อไวรัสที่ก่อโรคมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมสูง และ
สามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น เนื้อหมู ไส้กรอก
แฮม และซาลามี หมูที่ติดเชื้อมีอัตราป่วยและตายเกือบ 100
เปอร์เซ็นต์ ที่หายป่วยแล้วจะสามารถแพร่โรคได้ตลอดชีวิต
จากรายงานสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคอหิ ว าต์
แอฟริกาในสุกรทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีน เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม
2561 ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเซีย รวมทัง้ ประเทศไทย
ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชือ้ ไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจาก
ผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนน�ำติดตัวเข้าประเทศ จึงมี
ความเสีย่ งทีเ่ ชือ้ ไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจะเข้าประเทศสูง
จากปัจจัยหลายประการ เช่น การเดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ ว การค้าขาย
ขนส่งสินค้า หรือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ท่ีมี
ข้อจ�ำกัดชายแดนมีระยะทางยาวมาก ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ มี ก ารเลี้ ย งสุ ก รหรื อ หมู ม ากกว่ า 9 ล้ า นตั ว กรมปศุ สั ต ว์
ได้ทำ� การประเมินเบือ้ งต้นว่า หากพบมีการระบาดของโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร จะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ไม่ต�่ำกว่า 63,177 ล้านบาท

อาการของโรค

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

การติดต่อของโรค

ติดต่อจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของหมูที่ป่วย ได้แก่
หายใจเอาเชื้ อ เข้ า ไปภายในร่ า งกาย กิ น อาหารที่ มี เ ชื้ อ
ปนเปือ้ น การโดนเห็บทีม่ เี ชือ้ กัด เสือ้ ผ้าหรืออุปกรณ์ทปี่ นเปือ้ นเชือ้
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�ำเข้าเนื้อและวัตถุดิบจากประเทศที่
เกิดโรคทั้งทางสนามบิน เรือโดยสาร ด่านทางการเข้า-ออก
ระหว่างชายแดน และป้องกันโรคภายในประเทศหรือระหว่าง
ฟาร์ ม หรื อ จากหน่ ว ยงานภายนอกฟาร์ ม เช่ น โรงงาน
อาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ บริษัทยาสัตว์ บริษัทอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์
โดยฟาร์มหมูตอ้ งมีระบบป้องกันโรคทีด่ ี เช่น ไม่นำ� เศษอาหาร
เลีย้ งสุกร การอาบน�ำ้ เปลีย่ นชุดเข้าฟาร์มของพนักงาน การพ่นยา
ฆ่าเชือ้ รถขนส่ง ล้างพ่นยาฆ่าเชือ้ โรงเรือน การป้องกันและก�ำจัด
สัตว์พาหะ
ปัจจุบนั ยังไม่มยี ารักษาและวัคซีนป้องกัน หลายประเทศ
อยู ่ ร ะหว่ า งทดลองวั ค ซี น คาดว่ า อาจใช้ เ วลาอี ก สั ก ระยะ
ในส่วนของประเทศไทย กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ท�ำวิจัยในการพัฒนาวัคซีน คาดว่าจะสามารถ
ผลิตวัคซีนใช้ได้ในปี 2565 นี้
ที่มา กรมปศุสัตว์ และเนชั่นทีวี
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ปัญหาการนอนหลับกับวิกฤต
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าโรคโควิด-19 สามารถส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของผูป้ ว่ ย สาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิด
ปัญหาการนอนหลับในผู้ป่วยโควิด-19 มีทั้งจากด้านร่างกายและด้านจิตใจ

ด้านร่างกาย เชื้อโควิด-19 ส่งผลต่อสมองผ่านทางการอักเสบที่เพิ่มขึ้น หรือมีหลอดเลือดสมองอุดตันจากการที่เลือด
มีการแข็งตัวง่ายกว่าปกติ แต่อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกคน ผลข้างเคียงจากยารักษาโรคสามารถท�ำให้เกิดอาการ
นอนไม่หลับ เช่น ยากลุ่มสเตียรอยด์ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการนอนคว�่ำ
นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งต่อจ�ำนวนมากผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการ
รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการนอนคว�่ำ ซึ่งจะท�ำให้หายใจสะดวกขึ้น การรักษาผู้ป่วยด้วยการให้นอนคว�่ำเป็นวิธีที่ใช้แพร่หลาย
ทางการแพทย์มากว่า 20 ปีแล้ว โดยใช้ในผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการหายใจล�ำบากเฉียบพลัน เช่น ผูป้ ว่ ยโรคปอดอักเสบหรือโรคไข้หวัดใหญ่
ไม่ใช่วธิ กี ารรักษาแบบใหม่ แต่การระบาดของโรคโควิด-19 ท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต้องรักษาด้วยการนอนคว�ำ่ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้
เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจโดยตรง ได้มีการจ�ำแนกผู้ป่วยออกเป็น 2 ระยะ คือ
1. ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ยังสามารถหายใจได้ด้วย
ตนเอง ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีจ้ ะมีภาวะออกซิเจนต�ำ่ มีการใช้ออกซิเจน
ในอัตราไหลสูง หรือการใช้เครื่องช่วยหายใจที่ยังไม่ถึงขั้นต้อง
ใส่ท่อช่วยหายใจ แพทย์จะท�ำการรักษาโดยให้ผู้ป่วยนอนคว�่ำ
หน้า ซึ่งเรียกว่าท่า Awakening Prone เป็นเวลา 30 นาที–2
ชั่วโมง และสังเกตการตอบสนองของผู้ป่วย จากนั้น ให้ผู้ป่วย
พลิกตัวเปลี่ยนท่าตะแคงซ้ายหรือขวา หรือนอนยกศีรษะขึ้น
สูงเพื่อป้องกันแผลกดทับ การที่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 นอนคว�่ำ
แล้วอาการดีขนึ้ เนือ่ งจากพยาธิสภาพในปอดของผูป้ ว่ ยโรคโค
วิด-19 จะอยูท่ ปี่ อดบริเวณด้านข้างและด้านหลังเป็นส่วนใหญ่
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย
• เนื้อปอดส่วนหลังที่ถูกหัวใจกดทับขยายได้ดีขึ้น
• ความยืดหยุ่นของปอด หรือการขยายตัวของถุงลม
ปอดแต่ละส่วนดีกว่าการนอนหงาย
• การแลกเปลี่ยนแก๊สของปอดดีขึ้น
• การระบายเสมหะดีขึ้น
2. ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีภาวะหายใจล้มเหลว เป็น
ผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระดับสูง หรือหากปรับ
เครื่องช่วยหายใจด้วยวิธีมาตรฐานแล้ว ผู้ป่วยยังไม่มีการ
ตอบสนองทีด่ กี จ็ ำ� เป็นต้องให้ผปู้ ว่ ยนอนคว�ำ่ รวมถึงต้องให้ยาระงับ
ความรู้สึกตัว เพื่อให้ผู้ป่วยนอนหลับลึก และนอนได้เป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากการรักษาจะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ป่วยนอนคว�่ำ
เป็นเวลาอย่างน้อย 16 ชั่วโมง
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย
• ช่วยลดการบาดเจ็บหรืออักเสบของปอด จากการใช้
เครื่องช่วยหายใจ
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนแก๊สของปอด
ตามกลไกเดียวกันกับ Awakening Prone
• เป็นการรักษาเพื่อประคับประคอง รอให้ปอดฟื้นตัว
		 ดีขึ้นจากการรักษาเฉพาะ
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การรักษาผู้ป่วยด้วยการนอนคว�่ำต้องอาศัยการดูแล
ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะเครียดจากโรคโควิด-19 ที่ปรับ
จากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชดิ เพราะมีขนั้ ตอนในการ พฤติกรรมการนอนหลับแล้ว แต่ยังมีปัญหาการนอนไม่หลับ
พลิกตัวผู้ป่วยให้นอนคว�่ำแต่ละรายจะใช้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย ไม่ควรซือ้ ยารับประทานเอง ควรปรึกษาแพทย์ดา้ นการนอนหลับ
5 คน ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ า่ ง ๆ เช่น การพลิกตัว การตรวจสอบ เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธี
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย รวมถึงตรวจสอบความดันโลหิต
และสั ญ ญาณชี พ ของผู ้ ป ่ ว ยให้ ค งที่ หลั ง จากจั ด ให้
ผู้ป่วยนอนคว�่ำแล้วเจ้าหน้าที่จะประเมินการตอบสนองของ
ผู้ป่วยภายใน 30 นาที–1 ชั่วโมง หากมีการตอบสนองที่ดีขึ้น
จึงจะจัดให้ผปู้ ว่ ยนอนคว�ำ่ ต่อเนือ่ งเป็นเวลา 16 ชัว่ โมง แล้วสลับ
ให้นอนหงาย 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ และ
ประเมินอีกครั้งว่าจ�ำเป็นต้องนอนคว�่ำต่ออีกหรือไม่
ด้านจิตใจ สภาพแวดล้อมและความวิตกกังวลจากการ
เจ็บป่วย เช่น การแยกรักษาตัวจากครอบครัวสามารถกระตุ้น
ท�ำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล
ความครียดจากความกลัวการติดเชือ้ ภาวะเศรษฐกิจ เช่น ตกงาน
รายได้ลดลง
ศูนย์นทิ ราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้ป่วยสามารถดูแลจิตใจตนเองเพื่อลดความเครียด ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้จดั งานสัปดาห์วนั นอนหลับโลก
และมีการนอนหลับที่ดีขึ้นได้
CHULA WORLD SLEEP DAY 2022 : Quality Sleep,
- ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ เช่ น นอนหลั บ ให้ เ พี ย งพอ Sound Mind, Happy World ภายใต้ แ นวคิ ด นอนดี
		 รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ หายใจเข้า-ออกช้า ๆ มีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง เพื่อเผยแพร่ความรู้
		 ยืดกล้ามเนือ้ ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ หลีกเลีย่ ง ความเข้าใจเกีย่ วกับปัญหาด้านการนอนหลับ และความสาํ คัญ
		 การดื่มสุราและใช้สารเสพติด
ของการนอนหลับทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้แก่ประชาชน ภายในงานมีการ
- หมั่ น สั ง เกตความเปลี่ ย นแปลงของอารมณ์ แ ละ จัดแสดงนิทรรศการภาพเคลือ่ นไหวให้ความรูเ้ รือ่ งการนอนหลับ
		 ความรู้สึกของตนเอง
ความผิ ด ปกติ ข องการนอนหลั บ ในรู ป แบบต่ า ง ๆ และ
- ท� ำ ความเข้ า ใจว่ า ความเครี ย ด ความกั ง วล หรื อ การจัดการปัญหาการนอนหลับอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังจัด
		 ความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ พยายามท�ำกิจกรรม งานเสวนาในหัวข้อ นอนดีมวี นิ ยั สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง
		 ทีช่ อบหรือผ่อนคลาย เช่น ฟังเพลง ท�ำสมาธิกอ่ นนอน เมื่ อ ที่ 12 มี น าคม 2565 ผ่ า น Facebook Fanpage
- เลือกรับข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือจากบุคลากรทางการแพทย์ ของศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
		 หลีกเลี่ยงการรับข่าวสารที่มากเกินไปจนท�ำให้เกิด ส�ำหรั บ ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาการนอนหลั บ สามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่
		 ความเครียด ความวิตกกังวลในช่วงก่อนนอน
โทร. 0 2649 4037
- เชือ่ มโยงความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ เช่น บอกเล่าความรูส้ กึ
		 กับครอบครัวหรือเพื่อน ช่วยเหลือดูแลคนรอบข้าง
		 และแบ่งปันเรื่องราวด้านบวกแก่ผู้อื่น
- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์
		 เมื่อเริ่มรู้สึกว่าจัดการความเครียดไม่ได้ หรือเริ่ม
		 มีอาการรุนแรงขึ้น เช่น หงุดหงิดมาก นอนไม่หลับ
		 ซึมเศร้า
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หู ข องคนเรามี เ พี ย งชุ ด เดี ย ว หากถู ก เสี ย งดั ง เกิ น ไป
มาท�ำลาย เราอาจจะต้องประสาทหูเสื่อมไปทั้งชีวิต สิ่งที่ดีที่สุด
คือการป้องกันประสาทหูของเรา โดยการฟังอย่างปลอดภัย
เพราะปัญหาการได้ยนิ กว่า 60% สามารถป้องกันได้ วันการได้ยนิ โลก
ปี นี้ (World Hearing Day 2022) องค์ ก ารอนามั ย โลก
อยากให้แพทย์ทุกคนร่วมกันสื่อให้ประชาชนเข้าใจว่า การฟัง
อย่างปลอดภัยคืออะไร ?
ก่อนหน้านีห้ ลายคนอาจรูส้ กึ ว่า วันไหนทีเ่ ราได้ยนิ ไม่ชดั หรือ
พบเจอผูส้ งู อายุทไี่ ด้ยนิ ไม่ชดั ก็จะรูส้ กึ ว่าไม่เป็นไร เป็นเรือ่ งธรรมดา
ของคนที่มีอายุมาก แต่ความจริงแล้วสาเหตุของภาวะสูญเสีย   
การได้ยินมีหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ อายุที่มากขึ้น กรรมพันธุ์
การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ขี้หูตัน เยื่อแก้วหูทะลุ โรคต่าง ๆ
เช่น โรคติดเชื้อ เนื้องอก หินปูนเกาะกระดูก หรืออยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่เสียงดังเป็นเวลานาน
ปัญหาหูตึง น�ำมาซึ่งผลกระทบทางสุขภาพต่าง ๆ มากมาย
สิง่ ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ของปัญหาหูตงึ คือ ความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดภาวะ
สมองเสื่อม เนื่องจากหากหูได้ยินไม่ชัด จะส่งผลให้สมองขาดการ
กระตุ ้ น เพราะไม่ ไ ด้ พู ด คุ ย ไม่ ไ ด้ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ค น การที่ ส มอง
ขาดการกระตุน้ ก็จะค่อย ๆ เสือ่ มถอยลง และน�ำมาสูป่ ญั หาสมองเสือ่ ม
ในที่สุด บางคนอาจจะน�ำมาสู่ปัญหาการสื่อสาร ท�ำให้แยกตัว
ออกจากสังคม ไม่สามารถพูดคุยกับลูก เพื่อนฝูง หรือไปท�ำงาน
ได้เหมือนเดิม น�ำมาสู่ปัญหาซึมเศร้าและผลกระทบต่าง ๆ ตามมา
อีกมากมาย
ส�ำหรับการฟังอย่างปลอดภัย องค์การอนามัยโลกได้แนะน�ำ 
4 ข้อหลักง่าย ๆ คือ
1. ลดระดับเสียง ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดัง เช่น
การเทีย่ วผับ หรือคอนเสิรต์ ปัจจุบนั เนือ่ งจากสถานการณ์โควิด-19
ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถไปเที่ ย วตามสถานที่ บั น เทิ ง ต่ า ง ๆ ได้ จึ ง มั ก
เปิดเพลงฟังที่บ้าน เปิดเพลงใส่หูฟังตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหูฟัง
แบบครอบ หรือหูฟงั แบบใส่ในช่องหู รวมถึงอุปกรณ์เปิดผ่านชุดล�ำโพง
ที่บ้าน องค์การอนามัยโลกแนะน�ำว่า ไม่ควรเปิดเกิน 60% ของ
เครื่องที่ตั้งของไว้
2. ลดเวลาการฟัง การสูญเสียเซลล์ประสาทหู นอกจาก
เสียงดังแล้ว ช่วงระยะเวลาทีไ่ ด้ยนิ เสียงดังก็มสี ว่ นด้วย เช่น ผูท้ ที่ ำ� งาน
ในโรงงานทีม่ เี สียงดังตลอดเวลา มักมีอนั ตรายต่อหูมากกว่าคนทัว่ ไป
ตามกฎหมายแล้วหากเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล จะไม่สามารถ
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ฟังอย่างปลอดภัย

ท�ำงานอยู่ในสภาวะนี้ได้เกิน 7-8 ชั่วโมงต่อวัน หากเสียงดังเกิน
กว่านีจ้ ำ� นวนชัว่ โมงการท�ำงานจะต้องลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้
โรงงานจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยป้องกันเสียงดังต่าง ๆ ฉะนั้นจึงควร
มีระยะเวลาที่จ�ำกัด เพราะยิ่งฟังเสียงดังนานเท่าใดก็ยิ่งจะเพิ่ม
ความเสี่ยงในการท�ำลายเส้นประสาทหูมากขึ้น
3. หลีกเลี่ยงความดัง หากจ�ำเป็นที่จะต้องอยู่ในสถานที่
ทีม่ เี สียงดัง เช่น สนามซ้อมยิงปืน หรือการจุดประทัดในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ ควรพยายามอยู่ให้ไกลจากจุดก�ำเนิดเสียงให้มากที่สุด หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน เช่น หู
ฟังแบบครอบ หรือ Ear plugs จะสามารถช่วยลดระดับเสียงดัง
ได้มากขึ้น เพื่อสุขภาพหูของเราเอง
4. ตรวจพลังการได้ยิน คือ การตรวจเช็คระดับการได้ยิน
ของตนเองอย่ า งสม�่ ำ เสมอ หากรู ้ สึ ก ว่ า มี ป ั ญ หาการได้ ยิ น
การได้ยนิ แย่ลง เสียงในหูผดิ ปกติ เข้าใจค�ำพูดได้แย่ลง ไม่ควรนิง่ นอนใจ
รีบพบแพทย์เฉพาะทางด้านหู คอ จมูก
องค์ ก ารอนามั ย โลกยั ง ได้ แ นะน�ำกลุ ่ ม ที่ ค วรคั ด กรอง      
การได้ยินแม้ไม่มีอาการ ได้แก่
1. กลุ ่ ม เด็ ก แรกเกิ ด มี ก ารตรวจการได้ ยิ น ในเด็ ก แรก
เกิดทุกโรงพยาบาลอยู่แล้ว ตั้งแต่เด็กแรกคลอด ส่วนใหญ่หาก
มีปัญหาแพทย์จะรีบน�ำทารกมากระตุ้นการได้ยินทันที เด็กจะได้
มีพฒ
ั นาการทางภาษา และสามารถเข้าโรงเรียนได้เหมือนเด็กปกติ
2. กลุม่ เด็กก่อนเข้าโรงเรียน อายุ 4-5 ขวบ เด็กกลุม่ นีอ้ าจมี
การติดเชือ้ ในหู หรือหูนำ�้ หนวก ทีท่ ำ� ให้เกิดปัญหาการได้ยนิ จึงควร
ตรวจเช็คก่อนเด็กจะเข้า ป.1 เพือ่ ให้เรียนทันเพือ่ น และมีพฒ
ั นาการ
ทางด้านการเรียนได้เข้าใจอย่างเต็มที่
3. กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรตรวจเช็คและคัดกรองปัญหา
การได้ยินในทุกราย เพื่อแพทย์จะได้ท�ำการแก้ไข ฟื้นฟู ใส่เครื่อง
ช่วยฟัง หรือเครือ่ งกระตุน้ การได้ยนิ เพือ่ กระตุน้ สมอง และหลีกเลีย่ ง
ผลข้ า งเคี ย ง เช่ น ปั ญ หาสมองเสื่ อ ม ปั ญ หาการสื่ อ สาร และ
ความสัมพันธ์ครอบครัว
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทีมแพทย์
เน้นย�้ำให้ทุกคนเข้าใจถึงความส�ำคัญของการฟังอย่างปลอดภัย
มากขึ้ น ส�ำหรั บ ผู ้ ที่ รู ้ สึ ก ว่ า ตนเองหรื อ คนในครอบครั ว
มี ป ั ญ หาการได้ ยิ น สามารถปรึ ก ษาแพทย์ เ ฉพาะทาง
ทางโสตประสาทวิทยา ได้ที่ อาคาร ภปร ชัน้ 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

กาชาด ตางประเทศ สุขภาพ อนามัย
มิวเซียมกาชาด เลาเรื่อง

ภาพยนตร์แนะน�ำ

เกีง/
่ยวกัเที
บกฎหมายมนุ
ษยธรรม
เลาเรื่อ
่ยวไปกับกาชาด
ระหว่างประเทศ

		 ภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามเรื่องแรกที่ถูกฉาย เป็นภาพยนตร์หรือหนังโฆษณาชวนเชื่อที่มีความยาวเพียง 90 วินาที ผลิตโดย
บริษัท Vitagraph ชื่อ Tearing Down the Spanish Flag (ค.ศ. 1898) ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่
สหรัฐอเมริกาก�ำลังท�ำสงครามกับสเปน (Spanish-American War : 21 เมษายน–13 สิงหาคม ค.ศ. 1898) อีก 100 ปีตอ่ มา เรือ่ งราว
เกี่ยวกับสงครามและความขัดแย้งยังเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาน�ำเสนอใหม่ในรูปแบบหนังหรือภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นสงคราม
ทีเ่ กิดขึน้ จริงตามประวัตศิ าสตร์ หรือความขัดแย้งทีเ่ กิดจากจินตนาการของมนุษย์ นอกจากมุมมอง ความสนุกสนาน และภาพสะท้อน
ทางสังคม หนังที่เกี่ยวข้องกับสงครามยังสามารถน�ำเสนอแง่มุมทางกฎหมาย จุดประกายให้ผู้มีความสนใจสามารถน�ำไปต่อยอด
ได้ในอนาคต สนองโอฐฯ ฉบับนี้จึงได้หยิบยกตัวอย่างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL) มาแนะน�ำ
ให้ได้เลือกชมกัน
Schindler’s list

Los colores de la montana

เรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวระหว่างการฆ่า
ล้ า งเผ่ า พั น ธฺุ ์ ช าวยิ ว ช่ ว งสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 นักธุรกิจชาวออสเตรียได้ใช้ไหวพริบ
และเส้นสายมากมายเพื่อช่วยเหลือชาวยิว
กว่า 1,100 คน ในพ้นจากความตาย

หนังเล่าถึงเรื่องราวมิตรภาพของกลุ่มเด็ก
ที่โตในพื้นที่ชนบทของโคลัมเบีย วันหนึ่ง
ในขณะที่เล่นกันอยู่ ลูกบอลได้กระดอน
เข้าไปในเขตที่มีอาวุธตกค้างจากการสู้รบ
เด็ ก ๆ พยายามเก็ บ กู ้ ข องเล่ น คื น มา
ท่ามกลางอันตรายของอาวุธสงครามทีอ่ าจจะ
ระเบิดได้ทุกเมื่อ

Beasts of no nation

Unbroken

หนังเกี่ยวกับเด็กแอฟริกันที่สูญเสียพ่อแม่
ในความขัดแย้ง และถูกบังคับให้เข้าร่วม
กลุ่มติดอาวุธ ในระหว่างการสู้รบเขาถูก
ทารุณกรรมทางเพศโดยผูบ้ ญั ชา และบังคับให้
เสพยาเพื่อให้เชื่อฟัง หลังการสู้รบสิ้นสุด
เด็ ก คนนี้ ต ้ อ งต่ อ สู ้ กั บ สภาพจิ ต ใจและ
ความทรงจ�ำที่เลวร้ายจากความเครียดใน
ภาวะสงคราม

หนังสร้างขึ้นจากเรื่องจริงเกี่ยวกับนักกีฬา
โอลิมปิกที่ได้เข้าร่วมกองทัพสหรัฐฯ ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากที่เครื่องบิน
ของเขาถู ก ยิ ง ตก เขาและเพื่ อ นทหาร
อีกสองคนถูกจับเป็นเชลยโดยกองทัพญีป่ นุ่
ถูกส่งไปอยู่ในค่ายส�ำหรับนักโทษอเมริกัน
ภายใต้การดูแลที่เข้มงวดและโหดร้าย เขา
ถูกใช้แรงงานอย่างหนักและได้รับอาหาร
เพี ย งน้ อ ยนิ ด แต่ ก็ ยั ง สามารถรอดชี วิ ต
เพือ่ บอกเล่าสิง่ ทีเ่ ขาและเพือ่ นทหารประสบ
ให้คนทั่วโลกรับรู้
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No man’s land

The Monuments Men

หนั ง เล่ า เรื่ อ งในปี ค .ศ. 1993 บริ เ วณ
ข้อพิพาทของสองประเทศ No man’s land
หมายถึงดินแดนทีท่ งั้ สองต่างอ้างกรรมสิทธิ์
แต่ยังไม่มีใครสามารถครอบครอง จึงตกลง
กันว่าห้ามทั้งสองฝ่ายล่วงล�้ำเข้าไป แต่แล้ว
ปัญ หาก็เกิด ขึ้น เมื่อมีน ายทหารสองคน
พลัดหลงเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และไม่
สามารถกลับไปฝั่งตัวเองได้ เพราะกลัวจะ
ถูกอีกฝ่ายโจมตี เรื่องราวบานปลายจนต้อง
ให้ UN เข้ามาแก้ปัญหา โดยมีสื่อระดับโลก
คอยจับตามอง

หนังสร้างจากเรื่องจริงโดยอ้างอิงหนังสือ
ของ โรเบิรต์ เอ็ม. เอ็ดเซลา ว่าด้วยเรือ่ งราว
ของ 7 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ที่รัฐบาล
สหรัฐฯ เลือกมาฝึกอาวุธท�ำงานร่วมกับ
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

Defiance

The Whistleblower

หนังเล่าถึงกลุม่ ชาวยิวช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
น�ำโดยพี่น้องตระกูล Bielski ชาวยิวจาก
โปแลนด์ ที่หลบรอดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
จนสามารถช่ ว ยเหลื อ และรวบรวม
ชาวยิวมากมายจนตั้งเป็นชุมชนในป่าของ
ประเทศเบลารุซ พวกเขาต้องท�ำทุกวิธีทาง
เพือ่ เอาชีวติ รอด กระทัง่ ชือ่ เสียงความกล้าหาญ
ของชุมชนเริ่มเป็นที่กล่าวขาน จนได้รับ
ความร่วมมือจากชาวยิวมากมายที่พร้อม
ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ

เรื่ อ งราวของต� ำ รวจสาวที่ ไ ด้ รั บ เลื อ ก
ให้ ร ่ ว มที ม กองก� ำ ลั ง รั ก ษาสั น ติ ภ าพของ
สหประชาชาติ ที่ก�ำลังปฏิบัติการในพื้นที่
ขัดแย้ ง ของบอสเนี ย และเฮอร์ เ ซโกวี น า
แต่ แ ล้ ว การสื บ สวนของเธอ กลั บ ไปเจอ
การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการค้ า ประเวณี ที่ มี
คนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลัง

A Perfect day

The Road

หนั ง ที่ ต ามติ ด ชี วิ ต หนึ่ ง วั น ของเจ้ า หน้ า ที่
องค์กรมนุษยธรรมในคาบสมุทรบอลข่าน
ท่ามกลางความขัดแย้งที่ด�ำเนินไปเป็นฉาก
หลัง ทีมนักมนุษยธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่
หลากหลาย ตั้งแต่เจรจากับกลุ่มติดอาวุธ
ชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่
ในองค์กรรักษาสันติภาพ และองค์กรอืน่ ๆ
มากมายที่ป ฏิบัติหน้าที่ในพื้น ที่เ ดี ย วกั น
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากสงคราม หนังบอกเล่าการท�ำงานของ
องค์ ก รต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งสนุ ก สนานและ
น่าสนใจ โดยมีจดุ เริม่ ง่าย ๆ คือภารกิจน�ำศพ
ขึ้ น จากบ่ อ น�้ ำ ที่ ต ามมาด้ ว ยเรื่ อ งราว
ชวนหั ว เราะ ภารกิ จ จะส� ำ เร็ จ หรื อ ไม่
และงานมนุษยธรรมจะสนุก ตื่น เต้ น และ
น่าสนใจแค่ไหนต้องติดตาม
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หนั ง วั น สิ้ น โลกที่ ตั้ ง ค� ำ ถามถึ ง ความ
เป็นมนุษย์ เล่าถึงการเดินทางที่เต็มไปด้วย
ค�ำถามทีย่ ากจะหาค�ำตอบ หากต้องอยูใ่ นโลก
ที่ถูกท�ำลายโดยอาวุธนิวเคลียร์ ไม่มีอาหาร
ไม่ มี ค วามหวั ง คนจ� ำ นวนมากห�้ ำ หั่ น
กันเองเพื่อความอยู่รอด และออกล่าเนื้อ
มนุ ษ ย์ ด ้ ว ยกั น สองพ่ อ ลู ก ออกเดิ น ทาง
บนถนนที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อมองหา
ความหมายของการใช้ชีวิต ระหว่างพ่อที่
เคยเห็นโลกก่อนถูกท�ำลายล้าง กับเด็กทีเ่ กิดมา
เห็นโลกถูกท�ำลายจนหมดสิน้ ใครจะสามารถ
ทนดูความเป็นจริงและคงความศรัทธา
ในชีวิตได้มากกว่ากัน

ศรัทธาเพื่อกาชาด
บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล และคุณพลากร หวั่งหลี
10,000,000.00
- นางสาวเกรซ ลีสวัสดิ์ตระกูล
5,000,000.00
- บริษัท คาสสิน่า จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
3,000,000.00
- นายสุทธิเดช ถกลศรี
2,250,000.00
- นายภัคพล งามลักษณ์
2,000,000.00
- นางสาวอรนุช วานิช
1,200,000.00
- นางปัทมา ถกลศรี
900,000.00
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
- เจ้าหน้าที่และอาสากาชาด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
1,502,311.69
- นางสุวิมล โสภณารมณ์
1,000,000.00
- นางสาวสุภาภรณ์ เนื่องจ�ำนงค์
1,000,000.00
- นายปรีดา ตรีภพนาคกุล
1,000,000.00
- บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
1,000,000.00
สมทบการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- นายวิทยา นาควัชระ
40,000,000.00
- บริษัท สีลมอาคารและบริการ จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่)
40,000,000.00
- นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ
25,000,000.00
- นายสมควร ไพชยนต์วิจิตร
10,000,000.00
- บริษัท บางกอกรินเวสท์ จ�ำกัด
10,000,000.00
- มูลนิธิจิรกิติ
6,500,000.00
- นางศุภธิดา รัตนสวัสดิ์
4,000,000.00
- มูลนิธิจงกลนีนิธิ
2,000,000.00
- นายกิตติ ภัทรเลาหะ
2,000,000.00
- นางสาวมาลี ตัณฑ์วณิช
2,000,000.00
- นางสาวอัญชลี บุญทรงษีกุล และคุณพลากร หวั่งหลี
1,500,000.00
- นายนวัต ทองประเสริฐ
1,250,000.00
- MR.NILKAMAL SHEHAN SENEVIRATNE
1,200,000.00
- นางสาวสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา
1,000,000.00
- นางศิริวรรณ อัศวานุชิต
1,000,000.00
- นายสุกิจ ภัทรสุวรรณกุล
1,000,000.00
- ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ที แอล เอ็ม
1,000,000.00
- นายสุวรรณ ช�ำนาญกิจวานิช
600,000.00
สมทบทุน นพ.ม.ร.ว.แก้วแกมทอง ทองใหญ่
- หม่อมหลวงพิมพ์สุวรรณ ทองใหญ่
1,000,000.00
สมทบกองทุนการกุศล มานะ-ประณีต รักวิทยาศาสตร์
- นายศึกษา รักวิทยาศาสตร์
1,000,000.00
สมทบกองทุนอาคาร ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- บริษัท รุ่งแสงแบตเตอรี่ จ�ำกัด
700,000.00
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ศรัทธาเพื่อกาชาด
บริจาคเงินสมทบทุนต่าง ๆ
สมทบกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ ส�ำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 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.จ�ำนง 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” เก็บดอกผลเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- นางภาวิไล นาควงษ์
1,000,000.00 บาท
ตั้งทุน “คุณพ่อประเสริฐ-คุณแม่จ�ำนงค์ 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” เก็บดอกผลเพื่อจัดหาบ�ำรุงหรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ 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 ส�ำหรับผู้บริจาคโลหิต ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป
ในโครงการ “คุณคือคนพิเศษ (Rh-) ที่เราห่วงใย” ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- บริษัท โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ จ�ำกัด (มหาชน)
1,032,255.00 บาท
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บทบรรณาธิการ
ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้ว ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สนองโอฐฉบับนี้ยังคงมีข้อมูล ข่าวสาร
สาระ บทความ ตลอดจนภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สภากาชาดไทยได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ยุวกาชาดไทยครบ 100 ปี ในปีนี้ ถึงปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปอย่างไร การไม่หยุดนิ่งของการพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับ
สังคมยุคปัจจุบันกับมิติใหม่ของอาสาสมัครสภากาชาดไทย ผ่าน Application อาสาสมัครกาชาด โครงการรถคลินิก
จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ ที่ด�ำเนินการมากว่า 27 ปีแล้ว และยังคงกระจายความช่วยเหลือไปอย่าง
ต่อเนื่องทั่วประเทศ 22 ปี สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสภากาชาดไทย ที่ได้ผลิตวัคซีนและเซรุ่มแก้พิษงู เซรุ่ม
ป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า การช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบตั ิ น�ำ้ คือปัจจัยส�ำคัญ สภากาชาดไทยมีรถผลิตน�ำ้ ดืม่ สะอาดออกให้
บริการผู้ประสบภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง วัคซีนและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
เป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็ก สูตรไหนปลอดภัย หรือการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้ากล้ามเนือ้ vs ชัน้ ผิวหนัง
ต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร รวมถึงปัญหาการนอนหลับกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส�ำนักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ ยังคงปฏิบตั งิ านฉีดวัคซีนเพือ่ กระจายความช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง ปิดท้ายกับภาพยนตร์เกีย่ วกับ
กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ มาแนะน�ำให้เลือกชมกันค่ะ
สภากาชาดไทยด�ำเนินการภายใต้หลักการกาชาด 7 ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ล�ำเอียง ความเป็นกลาง
ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล

***สําหรับผูสมัครสมาช�กใหม มีของที่ระลึกจากสภากาชาดไทยมอบให***

โดย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
สภากาชาดไทย

การท�ำพิธีเข้าประจ�ำหน่วยของอนุสมาชิกโรงเรียนประจ�ำจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2479

