โครงการธนาคารดวงตาไลออนส์ (Lions Eye Bank)
เสนีย์ มีทรัพย์
โครงการธนาคารดวงตาไลออนส์ คืออะไร
โครงการธนาคารดวงตาไลออนส์ คือกิจกรรมของสโมสรไลออนส์ที่เกี่ยวกับการพิทกั ษ์ ดวงตาและ
การมองเห็น รวมถึงฟื น้ ฟูการมองเห็น การตรวจวัดสายตา การเก็บรักษาเลนซ์ตาเทียม (ธนาคารดวงตา)
การฝ่ าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตา และรวมถึงงานศึกษาวิจยั ด้ านวิชาการที่เกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น
โครงการธนาคารดวงตาไลออนส์ เป็ นองค์กรการกุศลที่ไม่หวังผลกาไร เน้ นช่วยเหลือมนุษยชาติ
เพื่อให้ มีชีวิตที่ดีขึ ้นด้ วยการดูแลการป้องกันและการรักษาเกี่ยวกับดวงตา ธนาคารดวงตาไลออนส์ มี
แนวทางการดาเนินงานดังนี ้
1.ดาเนินการโดยสโมสรไลออนส์หรื อ สานักงานไลออนส์สากลภาครอง หรื อภาครวม โครงการ
Lions Eye Bank อยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของสโมสรไลออนส์สากล
2.เป็ นโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจากสโมสรไลออนส์ทวั่ โลก, จากสานักงานไลออนส์สากลภาค
รองและภาครวม
3.การปฏิบตั กิ ารตามโครงการภายใต้ การปฏิบตั กิ ารของจักษุแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้ านเลนซ์ตา
เทียม
4.ปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานทางจักษุแพทย์และได้ รับการรับรองจากรัฐบาล
5.ได้ รับความร่วมมือด้ านการเงิน และการจัดหาเลนซ์ตาเทียมเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตาให้ ผ้ ู
ยากไร้ จากสโมสรไลออนส์และจากบุคคลภายนอก
โอกาสของความร่ วมมือของสโมสรไลออนส์ ท่ วั โลก สโมสรไลออนส์สากลทัว่ โลกสามารถร่วมโครงการ
Lions Eye Bank Project ได้ ดงั นี ้
1.สโมสรทัว่ โลกร่วมจัดงานฉลองโครงการ ในสัปดาห์ Lions Eye Bank Project

2. จัดกิจกรรมบริการให้ กบั สมาชิกผู้ยากไร้ ของชุมชนทางด้ านดวงตา เช่น ตรวจวัดสายตา, มอบ
แว่นตา, ตรวจเบาหวานขึ ้นตา, ผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตา ฯลฯ ในวันพิทกั ษ์ดวงตาไลออนส์สากล
วันที่ 4-10 ธันวาคม สัปดาห์ ท่ รี ะลึกธนาคารดวงตาของไลออนส์ สากล
4-10 December Lions Eye Bank Week
ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นสัปดาห์ที่ระลึกธนาคารดวงตาของไลออนส์สากล เป็ น
สัปดาห์ที่สโมสรไลออนส์สากลเปิ ดโอกาสให้ สโมสรไลออนส์ทวั่ โลกได้ จดั งานเพื่อระลึกถึงกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่
ของไลออนส์สากลที่บริการมวลมนุษยชาติให้ มีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล
รักษาและการผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตาของผู้วา่ ที่ยากไร้ ซงึ่ อยูภ่ ายใต้ โครงการ Lions Eye Bank Project
สโมสรไลออนส์สากลจึงขอเชิญชวนสโมสรไลออนส์สากลภาครวม, สโมสรไลออนส์สากลภาครอง (โดย
ประธานฝ่ าย) หรื อสโมสรไลออนส์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ระลึกสาหรับโครงนี ้โดยการจัดนิทรรศการแสดง
เรื่ องราวที่เกี่ยวกับดวงตา, จัดประชุมทางวิชาการ (Symposium) ด้ านการดูแลรักษาดวงตา หรื อกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
แนวทางในการจัดกิจกรรมในสัปดาห์ ท่ รี ะลึกธนาคารดวงตาของไลออนส์ สากล (4-10 December
Lions Eye Bank Week)
สโมสรไลออนส์สากลได้ แนะนาแนวทางในการจัดกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
1.นาประชาชนไปเรี ยนรู้ ณ ธนาคารดวงตาที่อยูใ่ กล้ เคียงกับชุมชน (ถ้ าในท้ องถิ่นหรื อในจังหวัดนัน้
มีโครงการ Lions Eye Bank)
หมายเหตุ ตามที่ได้ ติดตามดูในประเทศไทยยังไม่มีโครงการนี ้
2.ประธานฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจัดทา PowerPoint นาเสนอเรื่ องราวและความสาคัญและประโยชน์ของ
Lions Eye Bank ที่มีตอ่ การช่วยยกระดับชีวิตของผู้ยากไร้ ที่มีปัญหาด้ านสายตาในการประชุมระดับต่างๆ
เช่นการประชุมคณะกรรมการภาค, การประชุมภาครวม เป็ นต้ น
3.เป็ นเจ้ าภาพจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการ Lions Eye Bank ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณใกล้ เคียง

4. กระตุ้นให้ สานักงานสโมสรไลออนส์สากลภาครวมหรื อภาครองดาเนินการก่อตังโครงการ
้
Lions
Eye Bank
5.จัดกิจกรรมรณรงค์การบริ จาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ Lions Eye Bank เพื่อนาไปจัดซื ้อเลนซ์
ตาเทียมเพื่อใช้ ในโครงการ
หมายเหตุ โครงการนี ้เป็ นโครงการใหญ่ถ้าสโมสรไลออนส์หรื อสานักงานสโมสรไลออนส์สากลภาคจะทา
เองต้ องลงทุนสูงเช่นต้ องใช้ เครื่ องมือผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตา, มีห้องผ่าตัดและมีจกั ษุแพทย์ การทาโครงการนี ้
ต้ องมีการประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้ องมาก แต่มีวิธีการทาโครงการที่ไม่ต้องลงทุน
มากคือสโมสรหรื อภาคติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่มีจกั ษุแพทย์และมีเครื่ องมือผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์
ตาโดยสโมสรจัดซื ้อเลนซ์ตาเทียมฝากไว้ กบั ธนาคารเลนซ์ตาของโรงพยาบาลที่ทาโครงการร่วมกันแล้ ว
สโมสรนาผู้ยากไร้ ที่มีปัญหาต้ องเปลี่ยนเลนซ์ตาไปให้ โรงพยาบาลผ่าทาการตัดเปลี่ยนเลนซ์ตาโดยทาง
สโมสรเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายให้ กิจกรรมนี ้จะช่วยเหลือคนยากจนที่สายตาฝ้าฟางด้ วยต้ อกระจกให้ มีชีวิตที่ดี
ขึ ้น
ตัวอย่ างการบริการเปลี่ยนเลนซ์ ตาของสโมสรไลออนส์
ในปี คศ. 2012 Kevin Braine นักบินเฮลิคอปเตอร์ อาปาเซ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ รับบริการ
ผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตาขวาภายหลังที่เขาได้ รับอุบตั เิ หตุเศษกระจกชนที่ตาขวาของเขา ทาให้ มา่ นตาหรื อ
เลนซ์ตาด้ านขวาฉีกขาดทาให้ เขาสูญเสียการมองเห็นทางด้ านขวาไป ต่อมาโครงการ Lions Eye Bank ของ
สโมสรไลออนส์ New Jersey ได้ บริจาคเลนส์ตาเทียมให้ Braine และเขาได้ รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตา
เทียมจากการบริจาคของสโมสรไลออนส์ New Jersey โดยได้ รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในท้ องถิ่น
โครงการนี ้ทาให้ Braine มีสายตาข้ าขวาเป็ นปกติการมองเห็นของเขากลับคืนมาได้ ด้วยการบริจาคเลนซ์ตา
เทียมจากโครงการ Lions Eye Bank ของสโมสรไลออนส์ New Jersey

