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บรรณาธิการ

 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์ 

และติดตามสถานการณ์โควิด-19

 ประเด็นที่ทุกคนยังติดตามอยู่อย่างต่อเน่ืองคือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ทียั่งต้องอาศยัความร่วมมอืจากทกุคนในการปฏิบตัติวัเพือ่ลดความเส่ียงจากโรคโควดิ-19 วารสาร ฬ ฉบบัน้ีจงึได้รวบรวม
ความรู้และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านไว้ในหมวด “CHULA COVID-19” ของวารสารฉบับนี้
 ขณะที่บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องท�างานแข่งกับเวลาเพื่อตรวจและคัดกรองผู้ติดเชื้อ  ให้การรักษา รวมถึง
คิดค้นพัฒนายาและวัคซีนเพื่อจัดการกับโรคโควิด-19 อุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนับว่าเป็นสิ่ง
ส�าคญัอย่างยิง่ หน่วยงานภายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทยท่ีคอยจดัหาอปุกรณ์เครือ่งมอืเหล่านีใ้ห้พร้อม
ใช้งานเสมอคอื ฝ่ายเวชภณัฑ์ ซึง่เป็นหน่วยงานสนบัสนนุทีต้่องก้าวทนัเทคโนโลย ีความเปลีย่นแปลงนวตักรรมการรกัษา 
เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นให้งานบรกิารของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นไปอย่างราบรืน่และสมบรูณ์ วารสาร 
ฬ ฉบับนี้จึงจะพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักฝ่ายเวชภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้นในคอลัมน์เรื่องจากปก
 อย่างไรก็ตามการระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท�าให้การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการ
ทางการแพทย์ของบคุลากรในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จะต้องหยดุชะงกัไป  เพราะยงัมีอุปกรณ์เครือ่งมอืใหม่ๆ ทีจ่ะช่วยให้กระบวนการรกัษามคีวามแม่นย�ามากยิง่ขึน้ ซึง่เป็น
เรื่องราวที่คอลัมน์บอกเล่าก้าวทันหมอจะได้น�าข้อมูลมาอัปเดตให้ผู้อ่านได้ทราบกัน

พัฒนาให้ก้าวทัน พร้อมรับมือ

HIGHLIGHT! CHULA COVID-19
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เรื่อง : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

CHULA COVID-19

	 จากการระบาดของโรคโควิด-19	ตัง้แต่ปลายปี	พ.ศ.	2562	ทีผ่่านมา	บคุลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ได้เรียนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการรับมอืกบัโรคระบาด
เป็นอย่างด	ีเมือ่เกดิการระบาดระลอกใหม่	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์จงึมีความพร้อมทัง้ด้านบุคลากร	สถานท่ี
อปุกรณ์	และระบบบรหิารจดัการในการรองรับอย่างเตม็ที	่อ.ดร.พญ.วรรษมน จนัทรเบญจกลุ	แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านโรคตดิเชือ้	ศนูย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคอบุตัใิหม่ด้านคลินกิ	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
ได้ให้ข้อมูลเรื่องแนวทางการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	โดยมีการจ�าแนก
ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเป็น	5	ประเภท	ดังนี้

ผู้ที่ต้องการตรวจโรคโควิด-19	ในกรณีที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ	หรือมีประวัติการเดินทางไปยัง
พื้นที่เส่ียงต่อการติดเช้ือ	หรือมีอาการทางเดินหายใจสงสัยโรคโควิด-19	เช่น	ไอ	น�้ามูก	เจ็บคอ	จมูก
ไม่ได้กล่ิน	ล้ินไม่รับรส	สามารถมารับบริการได้	ณ	คลินิกโรคอุบัติใหม่	อาคารจงกลนี	วัฒนวงศ์	โดย
มีส่วนให้บริการคือ
				•	ชั้น	1	ท�าบัตร	และผ่านขั้นตอนการคัดกรอง	ซักประวัติ	สอบถามอาการเบื้องต้น
							•	ชัน้	2	พบแพทย์เพือ่รบัการตรวจและเกบ็สิง่ส่งตรวจหาเช้ือ	รวมทัง้ให้การรักษาตามอาการเบือ้งต้น

ผูป่้วยทีว่นิจิฉยัโรคโควดิ-19	หรือสงสยัโรคโควดิ-19	ทีจ่�าเป็นต้องพกัรกัษาตวั
ในโรงพยาบาลเพือ่ควบคมุการแพร่เชือ้โรคโควดิ-19	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
ได้จดัหอผูป่้วยโรคอบุตัใิหม่	ณ	ชัน้	2	อาคารจงกลน	ีวฒันวงศ์	และขยายพืน้ที่
รองรับเพิม่	ณ	ชัน้	6	และช้ัน	7	อาคารผูป่้วยในพิเศษ	14	ชัน้	ท�าให้สามารถ
รองรับผูป่้วยได้	80-90	ราย	รวมท้ังหอผูป่้วยโรคอุบติัใหม่ส�าหรับผูป่้วยวกิฤติ	
ณ	ชั้น	4	อาคารจงกลนี	วัฒนวงศ์	และเตรียมพื้นที่เพ่ิม	ณ	ชั้น	3	อาคาร
ผูป่้วยในพิเศษ	14	ชัน้	นอกจากนีผู้ป่้วยบางส่วนทีอ่าการดข้ึีนแล้ว	แต่ยงัต้อง
นอนพักในโรงพยาบาลไม่ต�า่กว่า	10	วนั	จงึได้จดัตัง้ศนูย์พกัฟ้ืนผูป่้วยโควดิ-19	
(Chula	Covid-19	Recovery	Center)	ณ	ชั้น	8	อาคารผู้ป่วยในพิเศษ
14	ชัน้	โดยจดัให้มสีิง่อ�านวยความสะดวกครบครัน	เนือ่งจากการจดัตัง้ศูนย์ฯ	นี้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หวังให้เป็นสถานท่ีรองรับการพักฟื้นของผู้ป่วย
อันจะช่วยลดภาวะความเครียดในการพักฟื้นของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
เป็นเวลานาน	

ผูป่้วยอืน่ๆ	ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ทีม่าพบแพทย์ตามก�าหนดจะได้รบั
การคัดกรองอุณหภูมิที่ทางเข้าอาคาร	และคัดกรองประวัติโดยพยาบาล	ณ	
จุดคัดกรองโรค	เพื่อแบ่งผู้ป่วยเป็น	4	กลุ่มดังนี้	
				•	ผูป่้วยท่ีมอีาการสงสัยว่าเป็นโรคโควดิ-19	จะถูกส่งมารบับรกิารทีค่ลินกิ
โรคอุบัติใหม่	อาคารจงกลนี	วัฒนวงศ์	
		 •	ผู้ป่วยท่ีมีประวัติเสี่ยง	เช่น	เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด	แต่ไม่มี
อาการทางเดินหายใจ	 แต่ละคลินิกจะจัดพื้นท่ีส�าหรับพักคอยระหว่าง
รอพบแพทย์ให้แยกจากผู้ป่วยกลุ่มอื่น

	 นอกจากมาตรการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น อ.ดร.พญ.วรรษมน	ยังขอความร่วมมือ
ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	ทั้งการรักษาระยะห่าง	สวมหน้ากากอนามัย	ล้างมอื
เป็นประจ�า	รวมถึงลดการสัมผัสสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมในพื้นที่สาธารณะ	เพราะทั้งการท�างานของบุคลากรด้านสาธารณสุขและความร่วมมือ
จากประชาชนคนไทยทุกคนจะเป็นพลังส�าคัญที่ช่วยให้ประเทศผ่านวิกฤติการระบาดระลอกใหม่นี้ไปได้
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ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เรียนรู้จากประสบการณ์ บูรณาการสู่ความเป็นเลิศ

มาตรการการรับมือโรคโควิด-19 ที่เพียบพร้อม

				•	ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจแต่ไม่มีประวัติเสี่ยง	แต่ละคลินิกจะจัด
พื้นที่ส�าหรับพักคอยระหว่างรอพบแพทย์ให้แยกจากผู้ป่วยกลุ่มอื่น
					•	ผู ้ป่วยที่ไม่มีอาการทางเดินหายใจและไม่มีประวัติเสี่ยง	จะได้รับ
การตรวจตามปกติ	อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างในคลินิก
อย่างเหมาะสม	 ผู้ป่วยบางส่วนที่อาการคงที่	 แพทย์จะโทรประเมินอาการ	
จ่ายยาล่วงหน้าและเลื่อนนัด

ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุอื่นๆ	ที่ไม่เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19	หากเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงจะพิจารณาตรวจหาเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	และจัดสถานที่บรรจุแยกจากผู้ป่วยอื่นระหว่างรอผลตรวจ

ผู้ป่วยทีต้่องเข้ารบัการผ่าตดัในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความจ�าเป็นต้องลดการผ่าตัดที่ไม่เร่งด่วน
ที่ไม่ส่งผลต่ออาการของโรค	 โดยแพทย์จะพิจารณาเลื่อนการผ่าตัดออกไป
อย่างน้อย	1	เดือน	ในกรณีอื่นๆ	ที่มีความจ�าเป็นต้องผ่าตัด	และกรณีผ่าตัด
แบบเร่งด่วน	ผู้ป่วยจะต้องเข้ารบัการตรวจคัดกรองหาเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	
ก่อนการผ่าตัดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานภายในห้องผ่าตัด
ทุกคนต้องปฏิบั ติตามมาตรการการป ้องกันการแพร ่กระจายเชื้อ
อย่างเคร่งครัด
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เรื่อง : ผศ.(พิเศษ)พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม

CHULA COVID-19

ไขค�ำตอบ กำรรักษำผู้ป่วยโควิด-19 
ด้วยกำรนอนคว�่ำ ช่วยท�ำให้อำกำรดีข้ึนได้อย่ำงไร ?

 ผศ.(พเิศษ)พญ.ณับผลิกา	อธบิายถงึการรกัษาผูป่้วยด้วยการให้นอนคว�า่
ว่าเป็นวธิทีีใ่ช้แพร่หลายทางการแพทย์มากว่า	20	ปีแล้ว	โดยใช้ในผูป่้วยกลุม่อาการ
หายใจล�าบากเฉยีบพลนั	หรอื	ARDS	(Acute	Respiratory	Distress	Syndrome)	เช่น	
ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบหรือโรคไข้หวัดใหญ่	ไม่ใช่วธิกีารรักษาแบบใหม่	แต่การระบาด
ของโรคโควดิ-19	ท�าให้ผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องรกัษาด้วยการนอนคว�า่มจี�านวนเพิม่มากขึน้
กว่าปกต	ิเนือ่งจากโรคโควดิ-19	เป็นโรคทีเ่กีย่วข้องกบัระบบทางเดนิหายใจโดยตรง	
ทั้งนี้	ได้มีการจ�าแนกผู้ป่วยออกเป็น	2	ระยะ	คือ

	 นบัตัง้แต่ต้นปีทีผ่่านมาทีม่กีารระบาดของโรคโควดิ-19			มข้ีอมลูข่าวสารทีถ่กูส่งต่อผ่านทาง
ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมากเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19	ด้วยการนอนคว�่า	ซึ่งแท้จริงแล้ว
การรักษาในรูปแบบนี้เป็นวิธีการใหม่หรือไม่?	และเพราะเหตุใดจึงต้องให้ผู้ป่วยนอนในลักษณะนี	้
ผศ.(พเิศษ)พญ.ณบัผลกิา กองพลพรหม แพทย์สาขาอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
ฝ่ายอายรุศาสตร์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	จะมาให้ข้อมลูทีน่่าสนใจแก่ผูอ่้านวารสาร	ฬ	ค่ะ

1. การนอนคว�่าช่วยป้องกันการติดโรคโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ ?

ตอบ		ไม่จรงิ	การนอนคว�า่ไม่ได้เป็นการป้องกนัโรคแต่อย่างใด	แม้แต่ผูป่้วยโรค
โควิด-19	ก็ตาม	การนอนคว�่าเป็นเพียงการรักษาแบบประคับประคองเท่านั้น	
ไม่ใช่การรักษาให้หายขาดแต่อย่างใด	

2. การรักษาผู้ป่วยกลุ่ม ARDS ด้วยการนอนคว�่ามีขัน้ตอนดูแลผู้ป่วย
   อย่างไรให้ปลอดภัย ?

ตอบ		การพลิกตัวผู้ป่วยให้นอนคว�่าแต่ละรายจะใช้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย	5	คน
ในการปฏบิตัหิน้าทีต่่างๆ	เช่น	การพลกิตวั	การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ	ให้เรยีบร้อย	
รวมถึงตรวจสอบความดันโลหิตและสัญญาณชีพของผู้ป่วยให้คงท่ี	หลังจาก
จัดให ้ผู ้ป ่วยนอนคว�่าแล้ว	 เจ้าหน้าท่ีจะประเมินการตอบสนองของผู้ป่วย
ภายใน	30	นาที	-	1	ชั่วโมง	หากมีการตอบสนองท่ีดีขึ้น	จึงจะจัดให้ผู้ป่วย
นอนคว�่าต่อเนื่องเป็นเวลา	 16	 ชั่วโมง	 แล้วสลับให้นอนหงาย	 4	 ชั่วโมง	 เพื่อ
ป้องกนัการเกดิแผลกดทบั	และประเมนิอีกคร้ังว่าจ�าเป็นต้องนอนคว�า่ต่ออกีหรอืไม่		

3. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตรียมความพร้อมบุคลากร
   ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม ARDS อย่างไรบ้าง ?

ตอบ		โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เตรียมความพร้อมทั้งในด้าน
การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานคือ	บุคลากรทุกคนต้องท�าการซักซ้อมร่วมกัน
เป็นทมี	ฝึกปฏิบตัเิสมอืนจรงิกบัหุน่ช่วยฝึก	ทบทวนบทบาทหน้าที	่การส่งสญัญาณกนั
เพือ่ดูแลผูป่้วยให้ปลอดภยัทีส่ดุขณะพลกิตวั	ขณะเดยีวกนัเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้
บคุลากรทุกคนต้องสวมใส่ชดุป้องกนัแบบ	PAPR	หรอือย่างน้อยต้องสวมอุปกรณ์	
PPE	หน้ากาก	N95	และหน้ากาก	Face	Shield	เพื่อป้องกันการกระจายตัว
ของเชื้อไวรัสทางอากาศที่เกิดขึ้นระหว่างการพลิกตัวผู้ป่วย

ค�าถามน่ารู้
เกี่ยวกบัการรกัษาผู้ป่วยกลุม่ ARDS ดว้ยการนอนคว�่า3ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ยังสามารถหายใจได้ด้วยตนเอง 

	 ผูป่้วยกลุม่นีจ้ะมภีาวะออกซิเจนต�า่	มกีารใช้ออกซเิจนในอตัราไหลสงู
หรือการใช้เครื่องช่วยหายใจท่ียังไม่ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ	แพทย์จะท�า
การรักษาโดยให้ผูป่้วยนอนคว�า่หน้า	ซ่ึงเรยีกว่าท่า	Awakening	Prone	เป็นเวลา	
30	นาที	-	2	ชั่วโมง	และสังเกตการตอบสนองของผู้ป่วย	จากน้ันให้ผู้ป่วย
พลิกตัวเปลี่ยนท่าตะแคงซ้ายหรือขวา	 หรอืนอนยกศีรษะขึ้นสูงเพื่อป้องกัน
แผลกดทับ	 การที่ผู ้ป่วยโรคโควิด-19	 นอนคว�่าแล้วอาการดีขึ้น	 เนื่องจาก
พยาธิสภาพในปอดของผู้ป่วยโรคโควิด-19	 จะอยู่ท่ีปอดบริเวณด้านข้าง
(Periphery)	และด้านหลังเป็นส่วนใหญ่		
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย : 
•	เนื้อปอดส่วนหลังที่ถูกหัวใจกดทับขยายได้ดีขึ้น	
•	ความยืดหยุ่นของปอดหรือการขยายตัวของถุงลมปอดแต่ละส่วนดีกว่า
		การนอนหงาย		
•	การแลกเปลี่ยนแก๊สของปอดดีขึ้น	
•	การระบายเสมหะดีขึ้น	

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีภาวะหายใจล้มเหลว
	 เป็นผู้ป่วยกลุ่มท่ีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระดับสูง	 หรือหากปรับ
เครื่องช่วยหายใจด้วยวิธีมาตรฐานแล้ว	ผู ้ป่วยยังไม่มีการตอบสนองที่ดี
กจ็�าเป็นต้องให้ผูป่้วยนอนคว�า่	รวมถงึต้องให้ยาระงบัความรูสึ้กตวั	(Sedatives)	
เพือ่ให้ผูป่้วยนอนหลบัลกึและนอนได้เป็นระยะเวลานาน	เนือ่งจากการรกัษา
จะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ป่วยนอนคว�่าเป็นเวลาอย่างน้อย	16	ชั่วโมง	
ประโยชน์ต่อผู้ป่วย : 
•	ช่วยลดการบาดเจ็บหรืออักเสบของปอดจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ	
•	ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนแก๊สของปอดตามกลไกเดียวกันกับ	
		Awakening	Prone		
•	เป็นการรักษาเพือ่ประคบัประคองรอให้ปอดฟ้ืนตวัดขีึน้จากการรกัษาเฉพาะ
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การจัดท่านอนคว�่าให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
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Good News

เรื่อง : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ข้อเท็จจริงน่ารู้เกี่ยวกับพลาสมารักษา

ผู้ป่วยโรคโควิด-19

	 หลายคนมีข้อสงสัยว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่	2019	ในครั้งนี้ที่มีความแตกต่างจากระลอกแรกจะมีผลต่อการรักษาด้วยพลาสมา
หรอืไม่	ศ.นพ.ยง ระบวุ่าการกลายพนัธุข์องไวรสัขณะนีไ้ม่ส่งผลกับการรกัษาด้วยพลาสมาแต่อย่างใด	เพราะนบัตัง้แต่มกีารระบาดระลอกใหม่เมือ่ช่วงปลายปี	พ.ศ.	2563
ที่ผ่านมา	มีผู้ป่วยที่หายแล้วหลายรายมาบริจาค	และเมื่อน�าพลาสมาไปรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19	รายอื่นก็ยังได้ผลลัพธ์ที่ดี	ขณะนี้ได้ให้การรักษาไปแล้ว	10	ราย
อยูร่ะหว่างการตดิตามผล	ทัง้นีก้ารกลายพนัธุ์สายพนัธุ์แอฟรกิาใต้และบราซิลทีอ่าจมผีลต่อการศึกษากย็งัไม่ได้พบในประเทศไทย	ศ.นพ.ยง	ยงัเน้นย�า้เพือ่สร้างความเชือ่มัน่
ในแนวทางการรกัษาด้วยพลาสมาว่า	ขณะนีห้ลายหน่วยงานทางสาธารณสขุของไทยยงัเดนิหน้าในการค้นคว้าและศกึษากระบวนการรกัษาด้วยพลาสมาอย่างต่อเนือ่ง
ดงันัน้จงึมัน่ใจได้ว่าพลาสมายังคงสามารถใช้รักษาได้อย่างแน่นอน
	 แม้วิธีการรักษาจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเพียงใด	แต่หากขาดพลาสมาจากผู้บริจาคก็ไม่สามารถรักษาได้เช่นกัน	ดังนั้นผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19	สามารถติดต่อ
ขอบริจาคพลาสมาได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับบริจาคมาตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19	ในระลอกแรก
โดย	ศ.นพ.ยง	กล่าวถงึคณุสมบตัขิองผูบ้รจิาคพลาสมาด้วยว่า	นอกจากจะต้องรกัษาโรคโควดิ-19	จนหายดแีล้ว	ยงัยดึหลักเกณฑ์อืน่ๆ	ตามแนวทางเดยีวกบัคณุสมบตัิ
ของผู้ประสงค์บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย	ดังนี้	

   มีน�้าหนักอย่างน้อย	50	กิโลกรัมขึ้นไป
	 		มีอายุระหว่าง	18-60	ปี	เนื่องจากหากอายุมากเกินไปจะเกิดภาวะเสี่ยงต่อผู้บริจาค	
	 		ไม่มีประวัติเคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี	ตับอักเสบบี	หรือโรคเอดส์	
	 		หายจากโรคโควิด-19	แล้วอย่างน้อย	28	วัน	
	 		ร่างกายมีภูมิคุ้มกันในระดับสูง	(สูงกว่าหรือเท่ากับ	1:320)

 ทัง้น้ีผูบ้ริจาคพลาสมาสามารถบรจิาคได้ทกุๆ	2	สปัดาห์	โดยบรจิาคได้	500–600	ซซีีต่อครัง้	ซึง่จะสามารถน�าไปรกัษาผูป่้วยโรคโควิด-19	ได้อย่างน้อย	2	ราย
นอกจากน้ี	 ในกรณทีีม่พีลาสมาเพยีงพอต่อการรกัษา	ศ.นพ.ยง	 เผยว่า	 ยงัมีแนวทางในการน�าพลาสมาไปผลติเป็นเซรุ่ม	 (Antibodies)	 เพือ่เกบ็ไว้ใช้รกัษาได้อกีด้วย	
เน่ืองจากเซรุ่มจะมอีายกุารเก็บรกัษา	2-3	ปี	ซ่ึงยาวนานกว่าพลาสมาทีเ่กบ็ได้เพียง	1	ปี		ดงันัน้พลาสมาจากผู้ป่วยโรคโควดิ-19	ทีร่กัษาหายแล้วถอืว่าเป็นวธิเีสรมิอกีทางหนึง่	
ที่จะสามารถช่วยเหลือให้เพื่อนมนุษย์รอดพ้นจากโรคอุบัติใหม่นี้ได้

CHULA COVID-19

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19	ในปัจจุบันที่สายพันธุ์แตกต่างจากการระบาดในครัง้ทีผ่่านมาและมกีารตดิเชือ้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง	น�ามาสู่
ความกงัวลของประชาชนว่าการป้องกนัและรกัษาผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่	2019	จะเป็นไปในทศิทางใด	และการรกัษาผูป่้วยด้วยพลาสมาจากผูป่้วยทีห่าย
จากโรคโควดิ-19	แล้วยงัจะได้ผลอยูห่รอืไม่ ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ	หวัหน้าศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพลาสมารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19	ไว้ในวารสารฉบับนี้	
	 ขณะที่เกิดการระบาดในระลอกใหม่ของโรคโควิด-19	และยังเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากระลอกก่อนหน้า		แต่ในกระบวนการรักษายังไม่มียาส�าหรับรักษา
โดยตรงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	และมีเพียงยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยข้างเคียงเท่านั้นที่น�ามาปรับใช้	การใช้พลาสมาจากผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19	จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการเสริมรักษาที่ใช้ได้ผล	โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกที่ท�าการทดลองใช้พลาสมาในการรักษา

ยิ่งให้พลาสมาเร็ว ยิ่งได้ผล และยิ่งเพิ่มอัตรารอดชีวิต

พลาสมายิ่งให้เร็ว ผู้ป่วยยิ่งมีโอกาสรอด

	 จากการทดลองใช้พลาสมาในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19	ในระยะแรกเป็นการรักษาแบบเปรียบเทียบคือ	การให้พลาสมาและกลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้ให้
ในผู้ป่วยทีม่อีาการหนักได้ผลไม่ต่างกนั	 ต่อมาได้มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบอกีโดยท�าการทดลองให้พลาสมาแก่ผูป่้วยสงูอายุวยั	 70	ปีขึ้นไปและมีความเสี่ยงสูงโดยให้เร็ว	
ปรากฏว่าผลจากการทดลองพสิจูน์แล้วว่าการรกัษาจะได้ผลดีทีส่ดุก็ต่อเมือ่ผูป่้วยได้รบัพลาสมาหลังจากรบัเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่	2019	โดยเรว็ทีส่ดุ	เนือ่งจาก
หากได้รบัพลาสมาช้า	ร่างกายจะสร้างภมูต้ิานทานโรคขึน้เองและท�าให้การรกัษาด้วยพลาสมาไม่เกดิผลดเีท่าทีค่วรหรอืไม่เกิดผลเลย	ดงันัน้จงึสรปุได้ว่า	ยิง่ให้พลาสมา
แก่ผู้ป่วยเร็วมากเท่าใด	ก็จะสามารถเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างมีนัยส�าคัญ

การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กับผลต่อการรักษาด้วยพลาสมา



	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ในประเทศไทย	การใช้ชวิีตประจ�าวนัของผูค้น
รวมถึงการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจต่างได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไป	
เช่นเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ที่เผชิญกับสถานการณ์วิกฤติขาดแคลนเลือด		
เนื่องจากจ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลงกว่าร้อยละ	 50	 ส่งผลกระทบต่อการรักษาท้ังการผ่าตัดและผู้ป่วย
โรคเลือดที่จะต้องได้รับเลือดเป็นประจ�าสม�่าเสมอ	ทั้งนี้	ผู้บริจาคอาจมีความกังวลในความปลอดภัย
 รศ.พญ.ดุจใจ ชยัวานิชศริ ิผู้อ�านวยการศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	กล่าวถงึมาตรการ
เพิม่ความปลอดภัยเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้ผู้บรจิาคโลหติ	ผู้ป่วย	รวมทัง้ผูร้บับรกิารอ่ืนๆ	ในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19	ดังต่อไปนี้

การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่

1.	ท�าความสะอาดทุกจุดสัมผัสในบริเวณรับบริจาคโลหิตทุกพื้นที่	รวมถึงรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนท่ี	
			วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
2.	จัดวางแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อที่มือ	ตามจุดต่างๆ	ของพื้นที่บริการ
3.	จัดโต๊ะ	เก้าอี้บริเวณจุดรับบริจาคโลหิตให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย	1	เมตร
4.	จดัตัง้ฉากกัน้ระหว่างผู้บริจาคและเจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตังิาน	ตัง้แต่บรเิวณจดุกรอกแบบฟอร์มบริจาคโลหติ
			จุดตรวจวัดความเข้มข้นโลหิต	ห้องตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต	และห้องบริจาคโลหิต

การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและการดูแลผู้บริจาค

1.	คัดกรองอุณหภูมิของบุคลากร	ผู้บริจาคโลหิต	และผู้มาติดต่อ	ก่อนเข้าพื้นท่ีอย่างเคร่งครัด
2.	ผู้บรจิาคโลหติและบคุลากรต้องสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดกระบวนการรบับรจิาคโลหติ
3.	ให้ความรู้	สร้างความตระหนักเรื่องกระบวนการคัดกรองและการดูแลตนเองให้แก่ผู้บริจาคโลหิต

มาตรการเพิ่มความปลอดภัยของโลหิตบริจาคส�าหรับใช้รักษาผู้ป่วย

	 ตามค�าแนะน�าขององค์การอนามยัโลก	หากผูบ้รจิาคโลหติอาศยัอยูใ่นพืน้ทีห่รอืเดนิทางมาจาก
พื้นท่ีเสี่ยงที่มีการระบาด	สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19	หรือเป็นผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	2019	ต้องงดบริจาคโลหิตชั่วคราวอย่างน้อย	28	วัน	หรือ	4	สัปดาห์		
	 สิ่งส�าคัญที่ต้องขอความร่วมมือคือ	ผู้บริจาคจะต้องตอบค�าถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเองโดย
ให้ข้อมลูตรงตามความเป็นจรงิ	และหากภายใน	14	วนัหลงัจากบรจิาคโลหิต	หากพบอาการป่วยสงสยัหรอื
ได้รบัการยนืยนัว่าตดิเชือ้	ผูบ้รจิาคโลหติต้องแจ้งให้หน่วยงานทีไ่ด้ไปบริจาคโลหิตทราบโดยเรว็	เพือ่กกักนั	
หรือเรียกคืนส่วนประกอบโลหิตของผู้บริจาครายนั้นๆ	กลับมาและไม่น�าไปใช้รักษาผู้ป่วย

มาตรการรองรับภาวะขาดแคลนโลหิต 

	 ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิ สภากาชาดไทย	 ได้ด�าเนนิการรับบรจิาคในเชงิรกุด้วยการประสาน
หน่วยงานต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	และโครงการจิตอาสา	จัดหน่วยเคลื่อนท่ีรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติม	
ซึง่หน่วยรบับรจิาคโลหตินอกสถานทีแ่ต่ละหน่วยนัน้จะจ�ากดัผูบ้รจิาคโลหิตไม่ให้เกนิ	150	คน	เพือ่ควบคมุ
ระยะห่างที่ปลอดภัย
 รศ.พญ.ดุจใจ	ระบุว่า	ภาวะขาดเลือดในครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ท่ีวิกฤติมากอีกครั้งหนึ่ง	
ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อผู้ป่วยที่รอการรักษา		จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทย
ที่มีสุขภาพดีและมีคุณสมบัติครบถ้วนร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์	เพื่อให้วิกฤติครั้งนี้
ผ่านไปด้วยด	ีโดยสามารถบรจิาคได้ทีศู่นย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	ภาคบรกิารโลหิตแห่งชาติ	
หรือโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ
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เรื่อง : รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

มาตรการเสริมความมั่นใจ 
บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ ในยามโควิด-19

CHULA COVID-19

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ (02) 256 4300 และ (02) 263 9600-9 ต่อ 1760, 1770

อีเมล : blood@redcross.or.th.

เว็บไซต์ : http://www.blooddonationthai.com

คุณสมบัติผู ้บริจาคโลหิตเบ้ืองต้นและการเตรียมตัว

ก่อนบริจาคโลหิต

1. อายุ 17 - 60 ปี และถ้าบริจาคสม�่าเสมอต่อเนื่องสามารถ

    บริจาคได้จนถึงอายุ 70 ปี ส่วนเยาวชนอายุ 17 ปี ต้องมี

   หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง

2. น�้าหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป 

3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง 

4. สุขภาพดี ไม่มีโรคประจ�าตัวเรื้อรัง

5. รับประทานอาหารประจ�ามื้อมาก่อนบริจาคโลหิต งดอาหาร

   หวานจัด มันจัด

6. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง

7. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง 

8. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 



8

สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.ณัฐพร ไชยะกิตติรัตนา

ภญ.อัญมณี ปิ่นน้อย

แหล่งอ้างอิง:	Development	of	VEKLURY®.	[Online].	Available	from:	https://www.gilead.com/-/media/files/pdfs/medicines/covid-19/veklury/veklury-
																	remdesivir-development-backgrounder.pdf?la=en&hash=3B814B9901483A3941ACF9D066056366
																	Remdesivir	COVIFOR®	[package	insert].	Camber	Pharmaceutical	Co.,	Ltd.	2020.

	 จากสถานการณ์ปัจจบุนัทีก่ารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	เป็นไปอย่างรวดเรว็ส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก	และทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลตลอดทั้งปี	 พ.ศ.	 2563	
ทีผ่่านมา	หลายประเทศจงึพยายามคิดค้นหาตวัยาทีจ่ะสามารถใช้รกัษาโรคโควดิ-19	นอกเหนอืจาก
การพัฒนาวัคซีนเพ่ือป้องกันโรค	ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2563	องค์การอาหารและยา
แห่งสหรัฐอเมริกา	(U.S.	Food	and	Drug	Administration)	ได้รับรองและอนุมัติยาที่ใช้ส�าหรับ
รักษาโรคนี้เพียง	1	ตัวยาเท่านั้น	คือ	Remdesivir	ชื่อการค้า	VEKLURY®

	 ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ขณะนีมี้ยา	Remdesivir	เข้ามาจ�าหน่ายแล้ว
มีชื่อทางการค้าว่า	COVIFOR®	โดยข้อบ่งใช้ที่ผ่านการอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	ประเทศไทย	(อย.)	คือ	รกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ในผูใ้หญ่และวยัรุน่	(อาย	ุ12	ปีขึน้ไป	
ทีม่นี�า้หนกัตวัอย่างน้อย	40	กิโลกรัม)	ซึ่งมีภาวะปอดอักเสบที่ต้องได้รับออกซิเจนเสริม

ยา
Remdesivir

	 ยา	Remdesivir	จัดเป็นยาต้านไวรัสแบบกว้างขวาง	(broad-spectrum	antiviral)	ที่คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	เพื่อใช้เป็นยาต้านไวรัสส�าหรับรักษา
โรคไวรัสตับอักเสบซีและโรคติดเชื้อ	RSV	(Respiratory	Syncytial	Virus)	ต่อมามีการน�าไปใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ	ที่มีการแพร่ระบาดหลายๆ	โรคตามมา	เช่น	
โรคซาร์ส	(Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	-SARS)	และโรคอีโบลา	(Ebola)	เป็นต้น

กลไกการออกฤทธิ์ของยา Remdesivir
	 เม่ือยาเข้าสูร่่างกายจะถกูเปลีย่นแปลงรปูจากเดมิทีไ่ม่สามารถออกฤทธิ์	
Nucleotide	 Analog	 มาอยู่ในรูปท่ีออกฤทธ์ิ	 Nucleoside	 Triphosphate,	
Remdesivir	Triphosphate	และไปยับยั้งการท�างานของเอนไซม์	SARS-CoV-2	
RNA-dependent	 RNA	 polymerase	 ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการเพิ่มจ�านวน
ของไวรัสในร่างกาย

ขนาดยา
	 ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด�าเริ่มต้นด้วยขนาด	200	มิลลิกรัม	(มก.)	
เพยีงคร้ังเดยีว	ในวันที	่1	จากนัน้วันถัดมาใช้ขนาด	100	มก.	วนัละ	1	ครัง้	เป็นระยะเวลา
นาน	5	–	10	วัน

วิธีผสมและบริหารยา
	 ละลายตัวยา	 100	 มก.	 ด้วยน�้ากลั่นส�าหรับฉีด	 (Sterile	Water	 for	
Injection)	ปริมาตร	19	ซีซี.	น�าไปเจือจางต่อใน	0.9%	โซเดียมคลอไรด์	ปริมาตร	
100	หรือ	250	ซีซี.	แล้วน�าไปหยดเข้าหลอดเลือดด�า	(IV	infusion)	นานต่อเนื่อง	
30	-	120	นาที

ความคงตัวหลังผสม
	 สารละลายยาหลังผสมเก็บได้ไม่เกิน	4	ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง	(20	-	25	
องศาเซสเซียส)	หรือ	24	ชั่วโมงในตู้เย็น	(2	-	8	องศาเซลเซียส)

ข้อควรระวังจากการใช้ยา Remdesivir
	 อาจเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงอย่างเฉียบพลัน
ทีเ่กีย่วข้องกับวธิกีารบรหิารยาแบบหยดเข้าหลอดเลอืดด�า	(Rate	Infusion	Reaction)	
โดยจะมีอาการแสดงดังนี้	ความดันโลหิตต�่า	หัวใจเต้นเร็ว/ช้า	หยุดหายใจ	หายใจ
เป็นเสียงหวีด	หน้าบวม	ริมฝีปากบวม	ล้ินบวม	ผื่น	คลื่นไส้	อาเจียน	เหง่ือออก
ตอนกลางคืน	และหนาวส่ัน	ซ่ึงอาการเหล่าน้ีสามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ด้วย	
การปรับวิธีการบริหารยาให้ช้าลงหรือลดอัตราการให้ยา

ขอ้ห้ามใช้
			1.	ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยา	Remdesivir	หรือส่วนประกอบอื่นในต�ารับยา
				2.	ห้ามใช้ร่วมกับยาคลอโรควิน	(Chloroquine)	หรือไฮดรอกซีคลอโรควิน	
							(Hydroxychloroquine)	เนื่องจากประสิทธิภาพยาอาจลดลง
			3.	ไม่แนะน�าให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะการท�างานของไตบกพร่อง	(ค่า	eGFR	
						น้อยกว่า	30	mL/minute)

มาตรการเฝ้าระวังและติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วย
จะปลอดภัยจากการใช้ยา
			1.	แพทย์ตรวจและประเมินการท�างานของตับ-ไตของผู้ป่วยก่อนและระหว่างที่
								ผูป่้วยได้รับยา	ได้แก่	ค่า	AST,	ALT,	Bilirubin,	Alkaline	phosphatase,	
						Serum	creatinine	และ	Creatinine	clearance
			2.	แพทย์รายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู ้ป่วยไปยังส�านักงาน
							คณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ทราบตามที่ก�าหนด
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        หน่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 อย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ระลอกใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้ว	หลังจากการระบาดรอบแรกในช่วงต้นปี	พ.ศ.	2563	ที่ผ่านมา	
ยงัเป็นภาพทีต่ดิอยูใ่นความทรงจ�าและไม่ทนัจะจางหายไปจากความรูสึ้กของบคุลากรทางการแพทย์ท่ัวประเทศทีเ่หนด็เหน่ือยกับการดแูล	รกัษา	ช่วยชวิีตผูป่้วยโรคโควดิ-19	
ก็เกิดการระบาดระลอกใหม่ขึ้น	หากแต่ครั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ต่างก็มีประสบการณ์และเรียนรู้วิธีการรับมือกับภาวะดังกล่าวมากขึ้น	หน่วยอุบัติเหตุ	–	ฉุกเฉิน	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ถือเป็นด่านหน้าที่ต้องเผชิญกับผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	ค่อนข้างสูง	บุคลากรทางการแพทย์และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
จึงต้องเตรียมพร้อมในทุกขั้นตอนด้วยแบบแผนการท�างานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน	นับตั้งแต่เกณฑ์การซักประวัติ	คัดกรองผู ้ป่วย	การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ขณะปฏิบัติงาน	ซึ่งประสบการณ์จากการแพร่ระบาดครั้งก่อนช่วยให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งขึ้น
	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ครั้งใหม่นี้มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่ม	(Cluster)	แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานกับคนไทย	อาจเดินทางเข้ามาในประเทศ
โดยไม่ได้เข้าสถานที่กักตัวทางเลือก	(ASQ)	ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อภายในประเทศเป็นจ�านวนมาก	อีกทั้งท�าให้คนไทยที่มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ ่มดังกล่าว
เกดิการตดิเชือ้และแพร่กระจายไปยงัพืน้ทีต่่างๆ	อย่างรวดเรว็	หลายจงัหวดักลายเป็นพืน้ทีสี่แดงหรอืพืน้ทีเ่ส่ียง	การซกัประวตัคัิดกรองผูป่้วยจงึท�าได้ยากขึน้เนือ่งจากพืน้ที่
เสี่ยงกระจายออกไป	รวมถึงไม่มีเป้าหมายเจาะจงที่ชัดเจน	ท�าให้การท�างานของหน่วยอุบัติเหตุ	–	ฉุกเฉิน	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	เป็นไปด้วยความกดดันและตึงเครียด

การจัดการและรับมือกับเคสที่มีความเสี่ยง ความเครียดและความกดดันในการท�างาน

	 หน่วยอบัุตเิหต	ุ–	ฉกุเฉิน	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	ได้ปรบัแนวทางปฏบิตัิ
ในการคดักรองผูป่้วยให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีทวคีวามรนุแรงยิง่ข้ึนแทบทกุวนั	
ปัจจุบันทุกพื้นท่ีในภาคกลางเป็นพื้นท่ีเสี่ยงท้ังหมด	ดังน้ันผู้ป่วยใหม่ทุกราย
ไม่ว่าจะมาจากพืน้ทีใ่ด	หากมอีาการไข้	ไอ	หรอืมอีาการบ่งช้ีว่าตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ	
หรอืปอดตดิเชือ้	ถอืว่าเป็นผูม้คีวามเสีย่ง	นบัว่าเป็นเรือ่งยากและท้าทายความสามารถ
ของพยาบาลคดักรองทีต้่องใช้จติวทิยาในการซกัถามเจาะลกึถงึพฤติกรรมการด�าเนนิชีวติ
ของผู้มาเข้ารับบริการว่า	ได้เดนิทางไปยงัสถานทีใ่ดบ้างในแต่ละวนัก่อนมอีาการป่วย	
หรอืคดิว่าตนเองตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019
	 แน่นอนว่าผูม้ารบับรกิารมีทัง้ให้ข้อมูลประวตัติามจรงิ	ครบบ้าง	ไม่ครบบ้าง	
หรือปกปิดความจริงบ้าง	 ในกรณีท่ีซักประวัติแล้วพบว่ามีความเส่ียงหรือมีอาการ
เลก็น้อย	หน่วยอบุตัเิหตุ	–	ฉกุเฉินจะส่งผูป่้วยรายนัน้ไปตรวจคดักรองโรคโควดิ-19	
ที่แผนกโรคอุบัติใหม่ทุกราย	เพื่อให้แพทย์เฉพาะทางโรคติดเช้ือช่วยพิจารณาว่า
มคีวามเสีย่งหรือไม่	 ก่อนจะส่งผูป่้วยเข้าสู่กระบวนการตรวจตามปกติในแผนกต่างๆ	
ท่ีต้องการมารับการรักษา	ส�าหรบัในรายทีมี่อาการเร่งด่วน	อาการหนกัและมคีวามเส่ียง
พยาบาลคดักรองจะน�าผูป่้วยเข้าห้องความดนัลบ	(Negative	Pressure)	ในห้องฉุกเฉนิ
ทันที	พร้อมทัง้แจ้งผูป้ฏบิตังิาน	(Activated	Team)	สวมชุด	PPE	ก่อนเข้าไปท�าการตรวจ
หรอืท�าหตัถการทุกคร้ัง	แต่ในกรณผีูป่้วยทีอ่าการหนกัจ�าเป็นต้องได้รบัการกูช้พี	(CPR)	
ผูป้ฏบัิตงิานต้องสวมชดุ	PPE	100%

	 ห้องฉกุเฉนิเป็นหน้าด่านแรกทีต้่องพบและตดิต่อกบัผูป่้วยโดยทีย่งัไม่ทราบ
ประวัติความเส่ียง	พยาบาลคัดกรองคือบุคคลแรกท่ีต้องพูดคุยติดต่อกับผู้ป่วย	
ซึ่งนอกจากจะต้องป้องกันตัวเองอย่างดีแล้ว	ยังต้องใช้ความรู้	ต้องอัปเดตข่าวสาร	
ใช้วจิารณญาณในการประเมนิความเส่ียง	และใช้จิตวทิยาในการสือ่สารว่าจะส่ือสาร
อย่างไรให้ผู้มารับบริการบอกประวัติความเส่ียงท้ังหมดกับเจ้าหน้าที่	 ซึ่งหากเกิด
ความผิดพลาดขึ้นจากจุดคัดกรองนี้	 อาจมีการส่งผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงไปแพร่เชื้อ
ตามจดุอืน่ๆ	ในโรงพยาบาลได้	ดงันัน้	การปฏบิตัหิน้าทีพ่ยาบาลคัดกรองจึงเป็นงาน
ที่ค่อนข้างยากและมีความกดดันอย่างยิ่ง
	 ตัง้แต่ปลายเดอืนธนัวาคม	พ.ศ.	2563	ซึง่เป็นช่วงเริม่ต้นของการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่นี	้กล่าวได้ว่ามทีัง้ความรนุแรง	ความเส่ียง	รวมถึงความยากในการปฏบัิตงิาน
กว่าครัง้ก่อนมาก	เนือ่งจากทศิทางการแพร่ระบาดเป็นไปในวงกว้าง	ท�าให้บคุลากร
ทางการแพทย์คาดคะเนความเสี่ยงของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ	ณ	โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	ได้ยากขึ้นกว่าเดิม	แต่อย่างไรก็ตาม	บุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอุบัติเหตุ	–	ฉุกเฉิน	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	มิได้ละเลย
ในการควบคุมโรค	 เข้มงวดในการป้องกันความเสี่ยง	 ตระหนักถึงหลักการรักษา
ความสะอาดตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน	พร้อมทัง้มุง่มัน่ทีจ่ะดแูลผูป่้วยด้วยความเข้มแขง็
ทั้งแรงกาย	แรงใจ	เพื่อหวังให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤติและปลอดภัยจาก
โรคโควิด-19	ไปด้วยกัน
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      กบั การตัง้รบัโควดิ-19 ระลอกใหม่



นวัตกรรม
อุปกรณ์ออกก�าลังส�าหรับมือ

(Innovative Fit Hand Grip)

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ
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Chula Innovation
 โดย :  ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : ดร.สุณี สุวรรณพสุ
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
ให้บริการแก่บคุลากร  ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย 
และ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)

       • จดัหาทนุสนบัสนนุวิจยั/ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการสร้างนวตักรรม

               ติดต่อเราได้ที่ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล 
               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686                                   (080) 272 7745

          Email : cmic.chula@gmail.com                                 Website : cmic.md.chula.ac.th

          Facebook Page : @cmic.chula                                 Line : cmicmdcu

          Instagram : cmicchula                                               Twitter : @cmic_chula

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
ดร.สุณี สุวรรณพสุ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทร. (02) 256 4000 ต่อ 60269

	 การวัดแรงบีบมือ	(Hand-Grip	Strength)	เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ประเมิน
สุขภาพผู้สูงอายุที่บ่งชี้ความแข็งแรงของร่างกาย	ซึ่งจากการประเมินปัญหาด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี	 ชั้น	 4	อาคาร	ส.ธ.	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	พบว่าประมาณ	1	ใน	3	ของผู ้สูงวัยที่มารับบริการมีคะแนน
ความแข็งแรงของแรงบีบมือต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ด้วยเหตุนี้ทีมนักประดิษฐ์
น�าโดย ดร.สุณี สวุรรณพส	ุฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
น.ส.พนิดา ยิ้มศิริ และ	น.ส.ภราภรณ์ โถแก้ว	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามยัพิทกัษ์	สภากาชาดไทย	จงึได้คดิหาวธิเีพิม่ความแข็งแรงของแรงบบีมอื
ให้กับผู้สูงอายุให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
	 จากการศึกษาพบว่า	 การออกก�าลังกายโดยใช้แรงต้านแบบเกร็งค้าง
ด้วยมอื	(Isometric	handgrip	exercise)	เป็นรปูแบบการออกก�าลงัแบบมแีรงต้าน
ที่ช่วยให้สุขภาพดีได้อย่างง่ายๆ	ผู้สูงอายุสามารถท�าได้ทุกท่ี	ทุกอิริยาบถและ
มีประโยชน์อย่างยิ่ง	นอกจากจะช่วยเพิ่มความสามารถในการหยิบจับสิ่งของ
ทีม่รีปูร่างและขนาดทีต่่างกันได้ดแีล้ว	ก�าลงัมอืทีเ่พิม่ข้ึนยงัมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
เคลือ่นไหวและการเดนิทีด่ขีึน้ด้วย	ส่งผลให้อบุตักิารณ์การพลดัตกหกล้มของผู้สูงอายุ
ลดลง	อกีทัง้ยงัมรีายงานถงึประสทิธภิาพของการออกก�าลงักายแบบชุดของแรงต้าน
แบบเกร็งค้างด้วยมือในการควบคุมระดับความดันโลหิตด้วย
	 ปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ออกก�าลังส�าหรับมือที่มีจ�าหน่ายอยู่ในท้องตลาด
มหีลากหลายชนดิ	ซึง่อปุกรณ์เหล่านีส่้วนใหญ่เม่ือใช้งานจะมแีรงกดลงไปทีฝ่่ามอื	
หากกดค้างนานหรอืกดแรงเกินไป	อาจท�าให้กล้ามเนือ้ฝ่ามอืบาดเจบ็ได้	โดยเฉพาะ
บรเิวณโคนนิว้หวัแม่มอื	หรอืการออกก�าลงัมอืด้วยการบบีลกูบอลหรอืผ้าขนหนมู้วน
ก็จะมีข้อจ�ากัดในเรื่องที่ไม่สามารถควบคุมน�้าหนักของความแรงได้	

	 ดงันัน้	ทมีนกัประดษิฐ์จงึสนใจพฒันานวตักรรมอุปกรณ์ออกก�าลงักาย
ส�าหรับมอื	(Innovative	Fit	Hand	Grip)	โดยได้แนวคดิมาจากเคร่ืองวดัแรงบีบมอื	
(Dynamometer	Hand	Grip)	น�ามาประยุกต์สร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ออกก�าลงักายโดยใช้แรงต้านแบบเกรง็ค้างด้วยมอื	ซึง่อปุกรณ์ชนดินีจ้ะมแีกนกลาง
รปูทรงกระบอกสามารถจบัแบบ	Full	Grip	เพือ่กระจายแรงดงึของมอืให้ท่ัว	ท�าให้
เกิดความม่ันคงแข็งแรงในขณะที่จับแกนและดึงสปริงให้ยืดออก	 ฝึกบริหารทั้ง
กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก
	 นวตักรรมอปุกรณ์ออกก�าลังกายส�าหรบัมอืได้พฒันาขึน้ตัง้แต่ช่วงปลาย
ปี	พ.ศ.	2561	จนถงึปัจจบุนัพฒันามาแล้ว	3	รุน่	โดยแต่ละรุน่จะม	ี3	ขนาด	แบ่งตาม
แรงทีจ่ะใช้ดงึของมอื	ได้แก่	น้อย	ปานกลาง	มาก	ซึง่นวตักรรมอปุกรณ์ออกก�าลงักาย
ส�าหรบัมอืทัง้	3	รุน่ดงักล่าวได้น�าไปใช้งานจรงิ	ณ	ศูนย์ดแูลผูส้งูอายกุลางวนั	สถานี
กาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ	ทั้งนี้	รุ่นล่าสุดได้พัฒนาให้มีขนาดเล็ก	กะทัดรดั	
พกพาง่าย	และมรีปูลักษณ์ทีส่วยงามทนัสมยัยิง่ขึน้	เหมาะกับผูใ้ช้งานทกุเพศทกุวยั
สมดังความมุ่งหมายของทีมนักประดิษฐ์ที่ต้องการให้คนไทยทุกวัยหันมาออก
ก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	ได้ทุกที่	ทุกเวลา	แม้ในเวลานั่งท�างานหรือขณะยืนรอ
รถประจ�าทาง	 เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง	 อันจะส่งผลให้เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจะช่วย
ชะลอความเสือ่มของร่างกายจากอายทุีม่ากขึน้	ภาวะทุพพลภาพและภาวะพ่ึงพา
	 นวัตกรรมอุปกรณ์ออกก�าลังกายส�าหรับมือได้รับ
รางวัล	Genius	Award	จาก	Citizen	Innovation	ประเทศ
สิงคโปร์	 ในงานวันนักประดิษฐ์	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	ของ
ส�านกังานวจิยัแห่งชาต	ิมคีวามพร้อมของเทคโนโลยรีะดบั	8	
(Technology	Readiness	Level,	TRL8)	พร้อมทั้งได้ยื่น
ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระดับชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามเลขที่ประกาศ	1901005118

นวัตกรรม
อุปกรณ์ออกก�าลังส�าหรับมือ

(Innovative Fit Hand Grip)



ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับ Diploma of Dermatological Scientist
จาก The Japanese Society for Investigative Dermatology

อ.นพ.ชนัทธ์ ก�าธรรัตน์

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล Young Leader Award 2020
จาก The Southeast Asian Federation of Organization of Medical Physics (SEAFOMP)

อ.ดร.กิติวัฒน์ ค�าวัน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น Research Award ประจ�าปี 2563
จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.เจตทะนง แกล้วสงคราม

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร

เข้ารับประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจ�าปี 2563
เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ท�าคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากล�าบาก
จาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
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หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากร
สภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน 
กลุ่มลูกจ้างประจ�า

นายไสว หยวกทองหลาง

ฝ่ายวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Prof. Henry Wilde, M.D., Ph.D.

บุคลากรดีเด่น
ระดับสภากาชาดไทย 

ประจ�าปี 2563

คณาจารย์และนักวิจัย
ของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์และอ้างอิงสูงสุด
ในโลก

ที่ติดอันดับ

ของโลก

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ผู้ช�านาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากร
สภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน 
กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 5 – 8

ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี
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เรื่องจากปก

14

ภารกิจการสนับสนุนท่ีต้องก้าวทันความเปลี่ยนแปลง

จากจุดเริ่มต้นถึงปัจจุบัน

	 ฝ่ายเวชภณัฑ์นบัเป็นหน่วยงานท่ีอยูคู่เ่คยีงโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทยมานับตั้งแต่ครั้งเปิดให้บริการเมื่อปี	 พ.ศ.	 2457	 โดยแต่เดิม				
มีชื่อเรียกว่า	 “พแนกคลังยา”	 ด�าเนินการอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของตึกว่าการ	
หรอือาคารอ�านวยการในปัจจบัุน	ในยคุแรก	ร.อ.หลวงเภสชัรักษา (นพ.ปอย
รกัษาศขุ)	ด�ารงต�าแหน่งเป็นหวัหน้าแผนกคนแรก	สมยันัน้มทีัง้ยาแผนตะวนัตก
(ยาฝรั่ง)	 ทั้งในรูปแบบที่ผสมแล้วและที่ยังไม่ได้ผสม	 พร้อมยังมีห้องปรุงยา
อีกด้วย
	 ในปี	พ.ศ.	2475	มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกคลังเวชภัณฑ์และ			
ย้ายสถานที่ท�าการของคลังยาเวชภัณฑ์และห้องยาน�้าที่ใช้ส�าหรับผสมยา
ไปอยู	่ณ	บริเวณตึกซกัฟอก	โดยแบ่งส่วนพืน้ทีใ่ช้งานกับหน่วยซักฟอกในสมยันัน้
	 ต่อมาในปี	พ.ศ.	2504	มีการสร้างอาคารเวชภัณฑ์ขึ้นใหม่บริเวณ
หลังอาคารจักรพงษ์	และได้ย้ายสถานท่ีมาอยู่	ณ	อาคารหลังใหม่นี้	ก่อนที่
ในเวลาต่อมาจะมีการก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่งและ
ได้เปิดใช้เป็นที่ท�างานของฝ่ายเมื่อวันที่	1	กันยายน	พ.ศ.	2507	จวบจนถึงวัน
ที่	30	ตุลาคม	พ.ศ.	2562
	 นบัตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้ฝ่ายมาพร้อมกบัการก่อตัง้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
ฝ่ายเวชภัณฑ์ผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการพัฒนาทางกายภาพ	เทคโนโลยี
ทางการแพทย์และเหตกุารณ์ส�าคญัในแต่ละยคุสมยั	แต่ฝ่ายเวชภัณฑ์ยงัคงมุง่มัน่
ในการด�าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของโรงพยาบาล	 โดยมุ่งเน้นคุณภาพ	
มาตรฐาน	และความพึงพอใจของผู้รบับรกิารเป็นส�าคัญ	ภายใต้การน�าของหวัหน้า
ฝ่ายแต่ละยุคสมัยจวบจนปัจจุบัน

ท�าเนียบหัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์ 

1. ร.อ.ปอย รักษาศุข  
	 พ.ศ.	2457	–	2472	ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกคลังยา
2. พ.ต.หลวงการุณดิสานุราษฎร์  
	 พ.ศ.	2472	–	2475	ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกคลังเวชภัณฑ์
3. นายประเสริฐ  เสนาลักษณ์ ป.ภ.  
	 พ.ศ.	2475	–	2483		ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกคลังเวชภัณฑ์
4. พ.ท.หลวงฉัตรพลรักษ์   
	 1	กันยายน	พ.ศ.	2483	–	30	กันยายน	พ.ศ.	2488
	 ด�ารงต�าแหน่ง	รักษาการหัวหน้าแผนกคลังเวชภัณฑ์
5. นายประเสริฐ  ปริญญาตร ป.ภ.  
	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2488	–	30	กันยายน	พ.ศ.	2493
	 ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์	
6. นางกอบกาญจน์  ยุตตะทัต ป.ภ.  
	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2493	–	13	กันยายน	พ.ศ.	2502
	 ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์
7. พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์ 
	 พ.ศ.	2502	–	30	กันยายน	พ.ศ.	2505
	 ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์
8. นางสมศรี  สุมนดิษย์ ภ.บ.  
	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2505	–	30	กันยายน	พ.ศ.2515
	 ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์
	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2515	–	30	กันยายน	พ.ศ.	2532
	 ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกยาและเวชภัณฑ์
9. นางเพ็ญพิศ  ช่วยชู ภ.บ.   
	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2532	–	พ.ศ.	2540
	 ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกยาและเวชภัณฑ์		
10. นางสุนันทา  ลัทธิวงศกร ภ.บ.  
	 พ.ศ.	2540	–	พ.ศ.	2542	ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์
11. นายวิพัฒน์  แสงทอง ภ.บ.  
	 14	ธันวาคม	พ.ศ.	2542	-	8	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2544	
	 ด�ารงต�าแหน่ง	รักษาการหัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์
	 9	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2544	–	30	กันยายน	พ.ศ.	2563	
	 ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์	
12. น.ส.อภิญญา  วิจิตรเมฆทอง ภ.บ.
	 1	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	–	ปัจจุบัน
	 ด�ารงต�าแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์
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ฝ่ายเวชภัณฑ์ ศักราชใหม่
 ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงท้ังบุคลากรและระบบการท�างาน

ความก้าวหน้าท่ีภาคภูมิใจของฝ่ายเวชภัณฑ์

 ภญ.อภิญญา  วิจิตรเมฆทอง	หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
กล่าวถงึการท�างานของฝ่ายเวชภณัฑ์ว่า	ท�าหน้าทีเ่พือ่ตอบสนองงานด้านเวชภณัฑ์ให้กบัผูป่้วยทัง้ทางตรง
และทางอ้อม	คือมหีน่วยงานทีด่แูลทัง้ในด้านงานเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทีเ่ป็นการให้บรกิาร
กับผู้ป่วยโดยตรง	 ขณะเดียวกันยังคอยจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ	 ในโรงพยาบาลใช้ในงานบริการ
ทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วย	ภายใต้การด�าเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใสซึ่งสอดคล้องกบั
พันธกิจของฝ่ายคือ

“ ให้บริการด้านเวชภณัฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ”

 
	 ถึงแม้ว่าจะเข้ารับต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
เมือ่เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2563	ทีผ่่านมา	แต่จากประสบการณ์ท�างานของ ภญ.อภญิญา ในฝ่ายนีม้ากว่า	26	ปี
จงึมองเหน็ความเปลีย่นแปลงของฝ่ายเวชภณัฑ์เรือ่ยมา	และคิดเหน็ว่าการท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานสนบัสนนุ
ภารกจิหลักของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ท�าให้ฝ่ายเวชภัณฑ์ต้องปรบัตัวไปตามววัิฒนาการของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวล�้าไปอย่างรวดเร็วในแต่ละปี
ฝ่ายเวชภัณฑ์ต้องมคีวามรูก้้าวทนัควบคู่ไปกบัการปรบัปรงุกระบวนการท�างานทีส่อดคล้องกนั	และด�าเนนิงาน
อยู่บนหลักการของการส่งเสริมความโปร่งใส	 ความเป็นธรรม	 เน้นให้เกิดการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์
สูงสุดขององค์กร	
	 แรงขับเคล่ือนที่ท�าให้การด�าเนินงานของฝ่ายเวชภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ
บคุลากร	ปัจจบุนัมีเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบตังิานในฝ่ายเวชภัณฑ์จ�านวน	69	คน	ซึง่เป็นบคุลากรทีม่าจากหลากหลาย
วชิาชพี	อาท	ิเภสัชกร	พยาบาล	นกัวทิยาศาสตร์	และเจ้าหน้าทีง่านธุรการ	เป็นต้น	ซึง่ความหลากหลายนีเ้อง	
ภญ.อภญิญา	ให้ความเหน็ว่าเป็นข้อดทีีท่�าให้ฝ่ายเวชภัณฑ์มอีงค์ความรูท่ี้รอบด้านในการท�างานเพือ่จัดหา
เวชภณัฑ์ให้ตรงกับความต้องการของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล	แต่ขณะเดียวกันเพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้านเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จ�าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้เฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการด�าเนินงานด้านเวชภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้นในบทบาทการเป็น
หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์จึงต้องส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหน่วยงาน
อยู่เสมอ	เพราะเชื่อมั่นว่าการท�าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์อย่างสมบูรณ์แบบ	ไม่เพียงแต่ท�าหน้าที่
ในการขับเคลื่อนพันธกิจของฝ่ายเท่านั้น	แต่ยังจะต้องส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ
คนรุ่นใหม่ในหน่วยงานเพื่อสานต่องานต่อไป

พ.ศ.	2542	ริเริ่มระบบบริหารเวชภัณฑ์แบบ	Stock	Ward	ที่สามารถบันทึกการใช้งาน	คิดค่าใช้จ่าย	และใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มหรือคืนเวชภัณฑ์	
โดยเริ่มต้นที่หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์	2	และ	3	ปัจจุบันได้พัฒนากระบวนการและใช้ในหอผู้ป่วยทุกหอแล้ว

พ.ศ.	2553	ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์	เพื่อให้บริการยืมและคืนเครื่องมือแพทย์ส�าหรับหอผู้ป่วยด้วยวิธีการรวมศูนย์	ซึง่ท�าให้
เกิดการบริหารจัดการเครื่องมือที่เป็นระบบ	จนในปัจจุบันเป็นต้นแบบของศูนย์เครื่องมือแพทย์

พ.ศ.	2542	จัดตั้งห้องจ�าหน่ายเวชภัณฑ์โดยไม่ใช้ใบส่ังแพทย์เพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ	ส�าหรับผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องใช้งานในราคา
ที่ต�่ากว่าท้องตลาด	ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	“ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ”	และเป็นต้นแบบร้านบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอื่นๆ	

พ.ศ.	2563	ด�าเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ด้วยวิธี	Price	Performance	คือ	การใช้เกณฑ์ประกอบอื่นร่วมกับเกณฑ์ราคา	
เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐาน	ราคาเหมาะสม	และเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
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หน่วยจ่ายเวชภัณฑ์ การดูแลและจัดหาเวชภัณฑ์เพ่ือให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่ม   
 	 ฝ่ายเวชภณัฑ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ไม่เพยีงแต่ดแูลเวชภณัฑ์เพือ่ใช้งานในฝ่ายต่างๆ	ของโรงพยาบาลเท่านัน้
แต่ยังท�าหน้าที่ในการจัดหาเวชภัณฑ์และให้บริการเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก	 ตลอดจนจัดท�าฐานข้อมูล
เวชภัณฑ์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรักษา	การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและงานสนับสนุนบริการ
 ภญ.ชลิสา เฉลิมพันธ์	หัวหน้างานจ่ายเวชภัณฑ์	กล่าวว่า	ในการจัดหาเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยนอกจากจะต้องค�านึง
ถงึคณุภาพทีดี่	และเป็นเวชภณัฑ์ทีต่อบสนองต่อความก้าวหน้าทางนวตักรรมทางการแพทย์แล้ว	หน่วยจ่ายเวชภณัฑ์ยงัจ�าเป็นต้อง
ค�านึงถึงการให้บริการที่สอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพของประเทศและความต้องการของผู้รับบริการเป็นส�าคัญอีกด้วย		
เดมิหน่วยจ่ายเวชภณัฑ์ได้ให้บริการทัง้ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกทีอ่าคารเวชภณัฑ์	ภายหลงัมกีารเปลีย่นแปลงทางกายภาพของอาคารต่างๆ
ในโรงพยาบาลและงานบริการที่ขยายตัว	จึงท�าให้	“หน่วยจ่ายเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน”	ย้ายมายังช้ัน	3	อาคารอุปการเวชชกิจ	
รวมทั้งเพิ่มจุดให้บริการ	“หน่วยจ่ายเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก”	ที่ชั้น	3	อาคาร	ภปร	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
	 นอกจากการจัดหาเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแล้ว	ฝ่ายเวชภัณฑ์ยังให้บริการจ�าหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพ
แก่ผู ้ป่วยและบุคคลทั่วไปผ่านทาง	“ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ”	อีกด้วย	โดยร้านเวชภัณฑ์คุณภาพเปิดด�าเนินการมาตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2542	บริเวณอาคารจักรพงษ์	ต่อมาได้ย้ายมายังบริเวณหน้าอาคารวชิรุณหิศ	โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นทางเลอืกให้ผู้ป่วย
สามารถเข้ามาเลือกซื้อเวชภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม	 ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้
บริการเพราะความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการคัดสรรมา	ทั้งยังมีราคาต�่ากว่าท้องตลาดเพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาส
เข้าถึงเวชภัณฑ์ได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด

ภญ.ชลิสา  เฉลิมพันธ์
หัวหน้างานจ่ายเวชภัณฑ์

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ตัง้แต่ช่วงต้นปี	พ.ศ.	 2564	 ฝ่ายเวชภัณฑ์ในฐานะหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยอาศัย
บทเรยีนจากการท�างานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	เม่ือปี	พ.ศ.	2563	ทีผ่่านมา
 ภญ.อภิญญา	เล่าย้อนไปถึงวันที่เริ่มมีข่าวการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	จากเมืองอู่ฮ่ัน	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อปลายเดือนมกราคม	พ.ศ.	2563	ว่า	ณ	ช่วงเวลานัน้เริม่มกีารพดูถงึและเริม่เตอืนให้ประชาชน
ตลอดจนบคุลากรทางการแพทย์ป้องกนัตวัเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ด้วยการสวมหน้ากาก
อนามัย	ฝ่ายเวชภัณฑ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	จึงต้องรีบด�าเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันบุคลากรที่ต้องท�างาน
สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้ทุกคนปลอดภัยมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่เกิดภาวะขาดแคลนในท้องตลาด	
	 ปัญหาภาวะขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย	์
(Surgery	Mask)	รวมถงึอปุกรณ์	PPE	ทกุชนดิ	กลายเป็นความท้าทายทีส่�าคญัในการท�างานของฝ่ายเวชภณัฑ์	เนือ่งจาก
ไม่สามารถด�าเนนิการจดัซือ้ด้วยวธิกีารปกตติามระเบยีบและหลักเกณฑ์การจดัซือ้ของภาครฐัได้	แต่เพือ่ให้โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์มอีปุกรณ์ป้องกนัส�าหรบัเจ้าหน้าทีอ่ย่างเพยีงพอ	จงึจ�าเป็นต้องเปิดรบับริจาคหน้ากากอนามยัและชดุ	PPE	
ส�าหรับใช้ในโรงพยาบาลจากผู้มีจิตศรัทธา
	 ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะมาบริจาคในช่วงเวลานั้นมีจ�านวนมาก	 ภารกิจหลักของฝ่ายเวชภัณฑ์ในช่วง
ด�าเนนิการจึงเป็นการให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้บรจิาค	เพือ่ให้ได้รบัอปุกรณ์ทีม่คีณุภาพและได้มาตรฐานทีบ่คุลากร
ทางการแพทย์จะสามารถน�าไปใช้งานจริง	ควบคู่ไปกับอีกหนึ่งภารกิจคือ	การคัดแยกประเภทของบริจาค	พร้อมทั้ง
จัดท�าบัญชีควบคุมของบริจาคเพื่อตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาลในการใช้ของบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

ภารกิจฝ่ายเวชภัณฑ์ในวันที่เผชิญกับโรคโควิด-19

4 หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนงานฝ่ายเวชภัณฑ์

1

หน่วยคลังเวชภัณฑ์ พันธกิจในการจัดเก็บ ดูแลเวชภัณฑ์ให้พร้อมใช้งานในยามฉุกเฉิน
	 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ให้บรกิารทางการแพทย์ทีห่ลากหลายและมเีวชภัณฑ์จ�านวนมาก	แต่ขณะเดยีวกัน
ยังมีเวชภัณฑ์บางส่วนที่จะน�ามาจัดเก็บไว้	หน่วยคลังเวชภัณฑ์จึงมีหน้าที่ในการจัดเก็บและดูแลรักษาเวชภัณฑ์ดังกล่าว
ให้อยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งาน	เม่ือหน่วยงานรักษาพยาบาล	ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุนบริการทางการแพทย์
ต้องน�าไปใช้งาน นายศิริพงษ์ เชิงศรี	หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์	กล่าวว่า	เวชภัณฑ์ที่หน่วยคลังเวชภัณฑ์ดูแลจะได้รับการจัดเก็บ
อย่างเป็นมาตรฐานและเพยีงพอต่อการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ	ทัง้อบุตัภัิยหรอืการเกดิโรคระบาดทีห่น่วยงานในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ต้องการเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย	

นายศิริพงษ์  เชิงศรี
หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์

3



 เพ่ือให้การท�างานของฝ่ายเวชภัณฑ์ตอบสนองต่อพันธกิจท่ีมุ่งสนับสนุนฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ฝ่ายเวชภัณฑ์จึงแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงานที่ท�างานประสานต่อเนื่องกันดังต่อไปนี้ 

 นอกจากการเตรียมพร้อมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแล้ว	ฝ่ายเวชภัณฑ์
ยังเตรียมความพร้อมในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้งานในหน่วยงานต่างๆ	
ทีอ่าจมคีวามต้องการใช้งานเพิม่สงูขึน้	รวมถงึการเตรยีมเครือ่งมอืแพทย์ส�าหรบัหอผูป่้วย
ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	ด้วย
	 จากบทเรียนการจดัหาเวชภัณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	
เมือ่ต้นปี	พ.ศ.	2563	ฝ่ายเวชภณัฑ์ได้จดัท�าแผนงานจดัการความเส่ียงเพือ่รองรับสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ระลอกใหม่มาโดยตลอด	ท�าให้เมือ่เกิดกระแสข่าวการแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19	ในไทยครัง้ใหม่ตัง้แต่ช่วงปลายปีทีผ่่านมา	ฝ่ายเวชภณัฑ์จงึได้จดัเตรยีม
เวชภณัฑ์ทีจ่�าเป็นในการดแูลป้องกนัการตดิเชือ้ของบคุลากรด่านหน้าทีต้่องปฏิบตัหิน้าที่	
โดย	ภญ.อภญิญา	กล่าวด้วยว่า	ในครัง้นีฝ่้ายเวชภณัฑ์สามารถจดัเตรยีมอปุกรณ์ทัง้หมด
ไว้พร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ตามแผนการที่วางไว้	
	 ขณะเดยีวกนัเพือ่ให้เกดิการแจกจ่ายอปุกรณ์เวชภัณฑ์ส�าหรบัป้องกนัการตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	2019	ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ฝ่ายเวชภัณฑ์จึงต้องก�าหนดแนวทาง
ในการจดัสรรเวชภณัฑ์ให้แต่ละฝ่ายอย่างสมเหตสุมผลเพือ่ให้หน่วยงานต่างๆ	ทีม่คีวามเส่ียง
มีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้งานอย่างเหมาะสมและไม่กระจุกตัวอยู่เพียง
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	
	 นอกจากน้ียังได้เตรียมความพร้อมในการจัดหาผู้จ�าหน่ายเวชภัณฑ์รายอื่นๆ	
ไว้อกีด้วย	ในกรณทีีส่ถานการณ์การแพร่ระบาดทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้	ผู้จ�าหน่ายรายเดมิ
อาจมีอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	การจัดหาผู้จ�าหน่ายรายอ่ืนไว้
เป็นอกีหนึง่ทางเลอืกจงึจะช่วยให้โรงพยาบาลมีเวชภัณฑ์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อฝ่ายเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย
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หน่วยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ กับการจัดซ้ือ/จัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(Medical Equipment) ท่ีเป็นมาตรฐานสากลก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
 การบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	นอกจากความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์
ที่มีความเป็นเลิศแล้ว	เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เป็นอีกองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยยกระดับการรักษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นางฉันทจิต พ่วงทิพากร หัวหน้างานสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์	กล่าวว่าภารกิจส�าคัญ
ของหน่วยงานนีจึ้งเป็นการจดัซ้ือ/จดัหาเครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีม่เีทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ป็นมาตรฐานสากล	
เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย	 รักษา	 ฟื้นฟูและบริบาลผู้ป่วยโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการและโรงพยาบาล	 รวมทั้ง
ด�าเนินการจดัจ้างงานซ่อมบ�ารงุรกัษาเครือ่งมอืแพทย์ควบคูไ่ปกับการจดัท�าทะเบยีนสนิทรพัย์	และปรบัปรงุฐานข้อมลูเครือ่งมอืแพทย์
ในโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน	เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนส�าคัญในการบริหารงานงบประมาณและใช้ส�าหรับวางแผน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ต่อไป

นางฉันทจิต  พ่วงทิพากร
หัวหน้างานสนับสนุนครุภัณฑ์

ทางการแพทย์

2

หน่วยธุรการและบัญชี หน้าท่ีจัดการเอกสารงานเวชภัณฑ์ให้เป็นระบบ 
	 ปฏเิสธไม่ได้ว่าการด�าเนนิงานด้านเวชภณัฑ์ในหน่วยงานภาครฐั	ไม่เพยีงจะมุง่จดัหาอปุกรณ์เครือ่งมอืทีท่นัสมัยและตอบสนอง
การใช้งานเท่านั้น	แต่ยังต้องด�าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยกลไกการจัดซื้อที่โปร่งใสและตรวจสอบได้	หน่วยธุรการและ
บญัช	ีฝ่ายเวชภณัฑ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	จงึต้องท�าหน้าทีด่�าเนนิการจดัซือ้ตามขัน้ตอน	ตัง้แต่การประกวดราคา	
การสอบราคา	การตกลงราคา	การจดัซ้ือด้วยวธิพีเิศษของเวชภณัฑ์	เครือ่งมอืแพทย์	รวมถงึการดแูลเอกสารงานซ่อมเครือ่งมอืแพทย์	
หน่วยงานนีย้งัท�าหน้าทีส่นบัสนนุในด้านบญัช	ีได้แก่	การน�าส่งงบใบส�าคัญของเงนิงบประมาณ	เงนินอกงบประมาณ	และเงินทนุหมนุเวยีน
ค่าขายเวชภณัฑ์	รวมถงึงานด้านทรพัยากรบคุคลด้วยการรวบรวมสถติต่ิางๆ	รบั-ส่งเอกสาร	บนัทกึการลาหยดุของเจ้าหน้าทีอ่กีด้วย
 น.ส.มาลยั ก�า่แพ	หวัหน้างานธรุการและบญัชี	ฝ่ายเวชภณัฑ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	กล่าวถงึการท�างาน
ของหน่วยงานว่าเป็นการท�างานทีมุ่ง่เน้นให้การด�าเนนิการของฝ่ายเวชภณัฑ์เป็นไปอย่างสะดวก	รวดเรว็	 ถกูต้องตามระเบยีบพสัด	ุ
เพือ่ให้การจดัซือ้จดัจ้างได้มาตรฐาน	 มีคุณธรรม	 และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการอันจะส่งผลดีต่อการบริการของโรงพยาบาล
ในท้ายที่สุด

น.ส.มาลัย  ก�่าแพ
หัวหน้างานธุรการและบัญชี

4

ส�านกังานฝ่ายเวชภณัฑ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
ชั้น	11	อาคารจอดรถหลังที่	3
	หน่วยธรุการและบญัช	ีโทร.	(02)	256	4000	ต่อ	4388,	4787
	หน่วยสนบัสนนุครภัุณฑ์ทางการแพทย์	โทร.	(02)	256	4000	
		ต่อ	3247,	4517
หน่วยจ่ายเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน	ชั้น	3	อาคารอุปการเวชชกิจ	
โทร.	(02)	256	4000	ต่อ	92058,	92059
หน่วยคลังเวชภัณฑ์	ชั้น	3	อาคารอุปการเวชชกิจ	
โทร.	(02)	256	4000	ต่อ	92041,	92043	
ห้องจ่ายเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก	ชั้น	3	อาคาร	ภปร	
โทร.	(02)	256	4000	ต่อ	5091
ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ	หน้าอาคารวชิรุณหิศ
โทร.	(02)	256	4000	ต่อ	3245
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โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมาก
ให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

รณรงค์ให้ความรู้ “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” ในกิจกรรมพิเศษ Biore Thailand

เสวนาวิชาการ “Green Lung ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยงมะเร็งปอด”

เสวนา “Walk Together : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา”

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของ
ต่อมลูกหมากให้กับชายผู้สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร เพือ่น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุและถวายเป็นพระราชกศุล
แด่พระองค์ท่าน ซึ่งภายในงานได้จัดการบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนและ
คัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเบื้องต้น เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ 
ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ และ 
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พทิยศริ ิ หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์โรคพาร์กินสนั
และกลุม่โรคความเคลือ่นไหวผดิปกต ิโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มอบไม้เท้าเลเซอร์
พระราชทานส�าหรับเป็นของขวญัปีใหม่ให้แก่ผูป่้วยพาร์กินสนัในพืน้ที ่76 จงัหวดั
ทั่วประเทศ จ�านวน 2,096 ชิ้น โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนเหล่ากาชาด
จังหวัด 76 จังหวัด รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วัชรสนิธ ุผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุ่งธรรม 
ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย 
หัวหน้าทีมนักวิจัย และ อ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมให้ความรูเ้กีย่วกับการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 และการพฒันาวัคซนี
เพื่อประชาชน ในกิจกรรมพิเศษ Bioré Guard X ASV Love and Care Gift for Give เม่ือวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  ศ.นพ.ร่ืนเริง ลลีานกุรม รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายบรกิาร เป็นประธานเปิดงานเสวนาเรือ่ง “Walk Together : 
เอชไอว ีอยูร่่วมกนัได้ ไม่ตตีรา” จดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดการตดิเชือ้เอชไอว ีลดการเสียชวีติในผู้ตดิเชือ้เอชไอวี 
และลดการเลอืกปฏบิตัอินัเกีย่วเน่ืองจากเอชไอวใีนกรงุเทพมหานคร เนือ่งในวนัเอดส์โลก (World AIDS Day) ประจ�าปี
2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงานเสวนาวิชาการ
เรื่อง “Green Lung ปรับพฤติกรรม ลดเส่ียงมะเร็งปอด” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงโรคภัยมะเร็ง โดยมี 
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
ซึ่งภายในงานมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ 
ห้องประชุม 1209 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธติพไีอเอ็มเข้าหารือด้านการศึกษาต่อกับคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Current iPad-Based Assessment System @ MDCU

 อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย อ.นพ.ธนา ทองศรีค�า อาจารย์
ประจ�าภาควชิาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมต้อนรบัคณาจารย์และนกัเรยีนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ จากโครงการพฒันาประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการศกึษา
ในภูมิภาค (Education Hub) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าฟังแนะแนวการศึกษา
ต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ Smart Classroom ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย พร้อมทัง้เข้าเยีย่มชมและศึกษาดงูานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลอืดสมองแบบครบวงจร 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และหอผู้ป่วยวกิฤต ิชัน้ 18 โซน A อาคารภูมสิิรมิงัคลานุสรณ์ โดยม ีนางสภุาพนัรตัน์ ค�าหอม  
ผู้ตรวจการพยาบาล และ น.ส.จารุยา ชปารังษี หัวหน้าหอผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางประสาทวิทยา
และจติเวช ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรบั เมือ่วนัศุกร์ท่ี 13 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2563

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล ที่ปรึกษา 
อ.ประวิทย์ ศรีหนองหว้า รองผู้อ�านวยการ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง หัวหน้างานบริหารฝ่ายวิชาการ อ.จิตติพันธ์ 
ความคนึง รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) 
นางภัสสรา สุทธิบุตร รองผู้อ�านวยการ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และ นายรักษิต สาใจ เจ้าหน้าที่งาน
ประชาสมัพนัธ์และกจิกรรมพเิศษ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ในโอกาสเข้าประชมุปรึกษาหารอืถงึความร่วมมอื
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาต่อร่วมกันระหว่างโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต
พไีอเอม็) และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัจนัทร์ที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุ 
603 ส�านักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รศ.นพ.วนัล่า กลุวชิิต รองคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Current iPad-Based Assessment System 
@ MDCU ซึง่หน่วยงานแพทยศาสตรศกึษา ฝ่ายวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัขึน้เพือ่ให้
คณาจารย์ บคุลากรและนสิติแพทย์มคีวามรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับระบบการประเมนิผลทีใ่ช้ iPad (iPad-Based Assessment 
System) ได้อย่างถกูต้องและทนัสมยั พร้อมทัง้สามารถใช้โปรแกรมสอบได้อย่างครบวงจร อาท ิการจดัท�าตารางสัดส่วนข้อสอบ 
การวิเคราะห์ข้อสอบ การออกรายงานคะแนน และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร และห้อง 229 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชี้แจงสวัสดิการรักษาพยาบาลแก่บุคลากร

 ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวลัย์ รองคณบด ีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ นายจิรวัฒน์ พฤกษ์ภูรีพงศ์ Chief 
Agency Officer บรษิทัอาคเนย์ประกันชวีติ จ�ากดั (มหาชน) และ นางสกัุญญา
ศรีจิตร ผู ้อ�านวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์และการดูแลทรัพยากรมนุษย์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในโอกาสมาบรรยายเพือ่ชีแ้จงสวสัดกิารรกัษาพยาบาล 
“ประกันชีวิต - อุบัติเหตุ - สุขภาพแบบกลุ่ม และประกันชีวิตแบบเดี่ยว”
ส�าหรบัพนกังานมหาวทิยาลยั สงักดัคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พร้อมทั้งแนะน�าขั้นตอนการเข้ารับการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน - นอก) ณ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เม่ือวนัองัคารที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อ.นพ.ธนัท ทับเท่ียง อาจารย์ประจ�าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
พร้อมด้วย พญ.ลักษิกา เรืองอภิรมย์ พญ.วิญาดา ขวัญเจริญทรัพย ์
และ นพ.ชนาธปิ ดลุนกจิ แพทย์ช่วยสอน ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5 - 6 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์การแพทย์ (Medical 
Science Program) จากโครงการ MEDiCS’ Field Trip โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล 
กรงุเทพฯ ในโอกาสเข้าศกึษาเรยีนรูด้้านกายวภิาคศาสตร์จากร่างอาจารย์ใหญ่ 
เพือ่ส่งเสริมให้นกัเรียนเกดิทกัษะปฏบิตัจิรงิก่อนเข้าศกึษาในคณะทีเ่กีย่วข้องกบั
สายการเรียนด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพในอนาคต เมือ่วนัองัคารที ่17 พฤศจกิายน
พ.ศ. 2563 ณ ชัน้ 5 ภาควิชากายวภิาคศาสตร์ อาคารแพทยพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



เรื่อง : รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

Man of the Med

 นบัเป็นอกีหนึง่ความภาคภูมใิจทีบ่คุลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้เข้าไป
มบีทบาทในสมาคมส�าคญัทางการแพทย์ ดงัเช่น รศ.นพ.ทรงกลด เอีย่มจตรุภทัร
ท่ีได้เข้ารับต�าแหน่งนายกสมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) ซ่ึงเป็นสมาคมทีม่บีทบาท
ในการเป็นแกนหลักเพื่อติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านโรค
จมูก ไซนัส ภูมิแพ้ และฐานสมองส่วนหน้าของบุคลากรทางการแพทย์ที่
ท�างานเฉพาะทางด้านนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 รศ.นพ.ทรงกลด กล่าวว่า การได้รบัต�าแหน่งในโอกาสนีเ้ป็นอกีหนึง่
ความภาคภูมิใจในการท�างาน เพราะต�าแหน่งนายกสมาคมแพทย์โรคจมกู 
(ไทย) มาจากการคัดสรรของกรรมการบรหิารสมาคม อนัประกอบด้วยแพทย์
โสต ศอ นาสิก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจมูกและไซนัสช้ันน�าของประเทศ
จากทกุสถาบนั รวมทัง้แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านอาการภมูแิพ้ และแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ
ด้านโรคทางสมองทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากทัว่ประเทศ ดงันัน้ การได้รับเลือก
ให้ด�ารงต�าแหน่งในครั้งนี้รู้สึกยินดีและภูมิใจที่สมาชิกสมาคมไว้วางใจให้
ท�าหน้าที่นี้

 เมือ่พูดถงึบทบาทการท�างานเพ่ือขับเคลือ่นสมาคมแพทย์โรคจมกู (ไทย)
รศ.นพ.ทรงกลด เล่าให้ฟังถึงการท�างานของตนเองเม่ือครั้งขออนุมัติเพื่อ
ด�าเนนิการจดัประชมุวชิาการประจ�าปีของสมาคมเป็นครัง้แรก เมือ่วันที ่29 
กมุภาพันธ์ - 1 มนีาคม พ.ศ. 2551 ทีมุ่่งเน้นให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้
เฉพาะทางด้านโรคจมกู ไซนัส ภมูแิพ้ และ ฐานสมองส่วนหน้า รวมถึงมกีาร
จดัแบ่งหวัข้อให้หลากหลายเหมาะสมกับสมาชกิแต่ละกลุม่ ซึง่ภายหลังจาก
ความส�าเร็จในการจดัประชมุครัง้แรก จงึได้มกีารจดัประชมุวชิาการเป็นประจ�า
ทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 แต่ไม่ใช่เพียงการรเิริม่จดัประชมุวชิาการประจ�าปีของสมาคมเท่านัน้ 
ในการเข้ารบัต�าแหน่งใหม่นี ้รศ.นพ.ทรงกลด มคีวามตัง้ใจทีจ่ะคงไว้ซึง่ส่ิงที่
นายกสมาคมท่านก่อนๆ ทุกท่านพัฒนาไว้ดีแล้ว ควบคู่ไปกับการน�าพา
ให้สมาคมก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายการด�าเนนิการใน 3 ด้านหลกัคอื 
 1. การประสานกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ รวมถึง
สถาบนัต่างๆ เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมด้านนาสิกวิทยา
และภมูแิพ้ทีม่กีารพัฒนาหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัวทิยาการสมยัใหม่ ด้วยการ
ควบรวมโรคและการผ่าตดัฐานสมองส่วนหน้า และให้มีเวลาการฝึกอบรมเพิม่ขึน้
เป็น 2 ปี ต่อยอดหลังจากส�าเรจ็การฝึกอบรมห ูคอ จมกูทัว่ไป และให้เป็น
หลักสตูรทีไ่ด้รบัวฒุบิตัรจากแพทยสภา 
 2. การส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความสามารถที่เป็นเลิศ
ของแพทย์เฉพาะทางด้านนีข้องไทยในวงกว้างทัง้ในระดบัประเทศและระดับ
นานาชาต ิอนัจะน�าไปสูบ่ทบาทการเป็นศูนย์กลางของโรคจมูกในภมูภิาคอาเซยีน
 3. การเผยแพร่ความรูใ้ห้กบัประชาชนทัว่ไปผ่านส่ือสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
 

 นอกจากสมาคมจะยังคงท�าหน้าท่ีส่งเสริมให้สังคมเกิดองค์ความรู้
ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัโรคจมกูต่อไป ดังเช่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่ผ่านมา ที่ในช่วงแรกของการแพร่ระบาดอาการจมูกไม่ได้กลิ่น
ยังไม่ได้รับการระบุไว้เป็นหน่ึงในเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนของผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 สมาชิกในสมาคมจึงได้รวบรวมเขียนบทความตีพิมพ์และ
ร่วมน�าเสนอให้บรรจอุาการจมกูไม่ได้รบักลิน่ให้ได้รบัการบรรจอุยูใ่นเกณฑ์การ
เฝ้าระวังและสอบสวนโรค รวมถึงความรู้ด้านอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสังคม
ในช่วงสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 ก�าลังแพร่ระบาดในขณะนั้น
 ความมุง่มัน่ตัง้ใจในการท�างานอย่างเตม็ทีท่ัง้ในฐานะแพทย์และนายก
สมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) รศ.นพ.ทรงกลด กล่าวว่า หัวใจของการท�างาน
ทุกงานคือ การยึดหลักการ “เรียนรู้” ในเรื่องที่จะท�าให้ถ่องแท้ ไม่ใช่เพียงแต่
ท�าให้เป็นแบบแค่การเลียนแบบ การเรียนรูอ้ย่างถ่องแท้ท�าให้เราท�างานสิง่นัน้ๆ 
ได้ดี แก้ปัญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

ความมุ่งม่ันตั้งใจเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับสมาคมแพทย์
โรคจมูก (ไทย) 

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

การได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมแพยท์โรคจมูก (ไทย) 
รู้สึกยินดีและภูมิใจที่สมาชิกสมาคมไว้วางใจ

ให้ท�าหน้าที่นี้

วิสยัทศัน์นายกสมาคมคนใหม่
รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภทัร

พัฒนาต่อยอดสมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) ให้ก้าวไกล
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เรื่อง : นสพ.ฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร

	 เป็นประจ�ำทุกปีที่มูลนิธิรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล	
ในพระบรมรำชูปถมัภ์จะมกีำรคดัเลอืกนสิตินกัศกึษำเพือ่เข้ำรับ
พระรำชทำนทุนโครงกำรเยำวชนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล
ด้วยกำรสรรหำนิสิตนักศึกษำแพทย์ทั่วประเทศที่เหมำะสม
และผ่ำนกำรพิจำรณำจ�ำนวน	5	ทุน	ในปี	พ.ศ.	2563	ที่ผ่ำนมำ	
นสพ.ฉตัรพล สมุทรพงศ์ธร	นสิติช้ันปีที	่6	คณะแพทยศำสตร์	
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั	คอืหนึง่ในนสิติแพทย์ที่ได้รบัคดัเลอืก
เข้ำรับพระรำชทำนทนุดงักล่ำว	จำกกำรน�ำเสนอโครงกำรเพือ่ศกึษำ
ควำมสมัพนัธ์ของจุลชีพในทำงเดนิอำหำรกบัโรคหลอดเลอืดสมอง
	 โรคหลอดเลือดสมองนับเป็นโรคที่เป็นสำเหตุของ
กำรพิกำรและเสียชีวิตของผู้คนมำกยิ่งข้ึน	 ขณะเดียวกันยังมี
กำรศึกษำที่พบปัจจัยเสี่ยงใหม่	(Emerging	Risk	Factors)	
ทีส่ำมำรถก่อให้เกดิโรคหลอดเลอืดสมองคอื	จุลชีพในทำงเดนิอำหำร
ซ่ึงยังเป็นองค์ควำมรู้ที่มีกำรศึกษำและวิจัยไม่แพร่หลำยนัก
นสพ.ฉัตรพล	จึงมีควำมสนใจที่จะเดินทำงไปศึกษำต่อในด้ำน
ดังกล่ำว	ณ	 ศูนย์วิทยำศำสตร์สุขภำพ	 มหำวิทยำลัยเท็กซัส	
เมืองฮูสตัน	 ประเทศสหรัฐอเมริกำ	 โดยมีควำมตั้งใจที่จะน�ำ
องค์ควำมรู้มำต่อยอดเป็นแนวทำงกำรรักษำใหม่ๆ	ตลอดจน
สร้ำงควำมตระหนกัรู้ให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมกำรบรโิภค
เพือ่ลดควำมเสีย่งในกำรเกดิโรคหลอดเลอืดสมองของคนไทย
ต่อไป	

จุดฝันบันดำลใจจำกผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 นสพ.ฉตัรพล เล่าถงึทีม่าของความสนใจในการศกึษาเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง
กับโรคหลอดเลือดสมองว่า เริ่มต้นเม่ือครั้งที่เป็นนิสิตแพทย์ ชั้นปีท่ี 3 ตนเอง
ได้เหน็อาการของผูป่้วยทีต้่องเจ็บป่วยทรมานและเสยีชวีติจากโรคหลอดเลอืดสมอง 
ประสบการณ์ในคร้ังนัน้กลายเป็นจดุเริม่ต้นทีท่�าให้ นสพ.ฉตัรพล อยากจะศกึษา
ปัจจยัทีเ่สีย่งต่อการเกิดโรคหลอดเลอืดสมองให้มากขึน้  เพือ่ช่วยให้ผูค้นรอดพ้น
จากความเจบ็ปวด รวมทัง้ช่วยให้ผูค้นมคีวามเสีย่งในการเกดิโรคหลอดเลอืดสมอง
ลดน้อยลง
 จากจุดเริ่มต้นในวันนั้นกลายมาเป็นแรงบันดาลใจและเป้าหมายของ
การศึกษาที่ท�าให้การท�างานวิจัยเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้น โดย นสพ.ฉัตรพล 
เล่าว่า “การลงมือท�าในสิ่งที่รักและสนใจ จึงท�าให้การวิจัยไม่ใช่สิ่งที่ท�าแล้วเกิด
ความเหน็ดเหนื่อย แต่เป็นความต้องการและสนใจที่ใฝ่หาความรู้มากยิ่งขึ้น”

บุคคลต้นแบบผู้เป็นแรงสนับสนุนจนได้รับโอกำสครั้งส�ำคัญ
 บคุคลทีเ่ป็นบคุคลต้นแบบและเป็นคนทีค่อยให้แนวทางได้เป็นอย่างดี
คือ ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับ 
นสพ.ฉตัรพล มาตัง้แต่เป็นนสิิตแพทย์ ชัน้ปีที ่2 ในช่วงเวลาดงักล่าว ศ.พญ.นจิศรี
ไม่เพยีงจะเป็นบคุคลต้นแบบในการท�าหน้าทีแ่พทย์เท่าน้ัน แต่ยงัเป็นอาจารย์แพทย์
ที่คอยให้ค�าชี้แนะและให้ค�าปรึกษาจนการศึกษาดังกล่าวประสบความส�าเร็จ
และได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในทีส่ดุ
 ในโอกาสที่ได้เข้ารับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหดิล นสพ.ฉตัรพล กล่าวว่า ถอืเป็นเกยีรติสงูสดุของการเป็นนสิติแพทย์ 
อกีทัง้การได้รบัทนุครัง้นีน้อกจากจะท�าให้ตนเองได้รับโอกาสในการศกึษาศาสตร์
แขนงที่ตนเองสนใจจนแตกฉานแล้ว รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลยังจะเป็น
เครือ่งเตอืนใจให้ตนเองจะต้องมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาอย่างถึงที่สุดเพื่อน�าองค์ความรู้
มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

นสพ.ฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร 

การลงมือท�าในสิ่งที่เรารักและสนใจ 
ท�าให้การท�างานวิจัยไม่เหน็ดเหนื่อย แต่กลับสร้างพลัง

ที่จะพัฒนาและใฝ่หาความรู้มากยิ่งขึ้น

นสพ.ฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร

นสิติทุนเจ้าฟ้าฯ คนใหม่ 

ความต้ังใจศึกษาจุลชีพในทางเดินอาหาร
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นวตักรรม AI ตรวจหาติ่งเนื้อ
เพื่อป้องกนัการเกิดมะเร็งล�าไส้ใหญ่

บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : รศ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์

 หากกล่าวถึงอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ในประเทศไทยนั้น 
พบอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่และเสียชีวิตมากเป็นล�าดับที่ 3 รองจากโรคมะเรง็ตบั
และมะเร็งเต้านม ด้วยเหตุน้ีเองการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่ด้วยการตัดติ่งเนื้อ (Polypectomy) ก่อนมีอาการแรกเริ่มจึงมีความส�าคัญ
ดงันัน้นวตักรรมและเทคโนโลยทีีน่�ามาใช้เพือ่ตรวจหารอยโรคได้อย่างถกูต้องและแม่นย�า 
จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงดังที่กล่าวมาข้างต้นได้เป็นอย่างดี

 CAD EYE (Computer Aided Detection) ระบบปฏบิติัการปัญญาประดษิฐ์ 
(Artificial Intelligence - AI) ที่มีความสามารถในการตรวจหาติ่งเน้ือในล�าไส้ใหญ่ 
นวัตกรรมล่าสุดแห่งแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
น�าเข้ามาใช้เพื่อช่วยตรวจคัดกรองและป้องกันการเกิดมะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้ โอกาสนี้
รศ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์ แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร ฝ่ายอายรุศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมาบอกเล่าถงึข้อมลูเกีย่วกบันวตักรรมใหม่นี้
ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน
  รศ.พญ.สติมัย กล่าวว่า การตรวจหาติ่งเนื้อใน

ล�าไส้ใหญ่รูปแบบเดิม แพทย์จะใช้วิธีการส่องกล้อง เมื่อพบ
ความผิดปกติจึงจะด�าเนินการตัดต่ิงเนื้อออก วิธีนี้ใช้เวลา
ค่อนข้างนาน เนือ่งจากลักษณะภายในล�าไส้ใหญ่มคีวามซบัซ้อน 
จดุโค้ง รอยพบังอ มหีลายจดุ การสงัเกตผ่านกล้องทีส่อดเข้าไป
นัน้อาจไม่สามารถเข้าถงึทุกพืน้ท่ีได้ท�าให้หลายครัง้ไม่พบรอยโรค
รวมทั้งติ่งเนื้อมีหลายลักษณะ อาทิ เป็นก้อนหรือติ่งนูนกลม
มองเห็นชัดเจน หรือติ่งที่มีลักษณะแบนราบไปกับล�าไส้ ซึ่ง
ลกัษณะนีเ้องหากดูด้วยตาเปล่าจะสังเกตได้ยาก
 หลงัจากที ่หน่วยระบบทางเดนิอาหาร ฝ่ายอายรุศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น�านวัตกรรม 
CAD EYE (Computer Aided Detection) ระบบปฏบัิตกิาร 
AI เข้ามาช่วยตรวจหาติง่เนือ้ตัง้แต่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2563 
เป็นต้นมา พบว่าระบบดงักล่าวช่วยตรวจพบติง่เนือ้ได้รวดเรว็
มากขึน้ มมีมุมองการตรวจจบัได้ในระยะไกลและเห็นเป็นวงกว้าง
แม่นย�า เที่ยงตรงมากด้วยระบบแจ้งเตือนรูปแบบเสียงและ
แสดงภาพขึน้หน้าจอ โดยใช้หลกัการเดยีวกบัการจดจ�าใบหน้า 
(Face Recognition) นอกจากนี้ยังมีความสามารถที่ก้าวล�้า
ยิ่งขึ้นคือ เม่ือเปล่ียนโหมดการท�างาน AI สามารถประเมิน
และวิเคราะห์เบ้ืองต้นได้ว่าติ่งเนื้อท่ีพบเป็นติ่งเนื้อชนิดท่ี

“AI เป็นทั้งเพื่อนและครูของเรา
เราต้องก้าวไปด้วยกัน และใช้อย่างไร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย” แห่งแรกในประเทศไทย
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 ส�าหรับการพัฒนาระบบ AI ตรวจหาติ่งเนื้อในล�าดับถัดไป
หน่วยระบบทางเดินอาหารเตรียมแผนพัฒนาความสามารถด้านการตรวจหา
รอยโรคในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ การตรวจหารอยโรคของมะเร็งท่ี
ปนเปื้อนอยู่กับแผล ซ่ึงยังอยู่ในขั้นตอนที่หน่วยระบบทางเดินอาหาร ก�าลัง
จดัเตรยีมข้อมลูเพือ่ด�าเนนิการป้อนข้อมูลให้ระบบ AI นัน่หมายความว่าหากมี
ฐานข้อมลูทีมี่ปรมิาณมาก ระบบจะตรวจจบัความผดิปกตไิด้ถกูต้องมากยิง่ขึน้

 หน่วยระบบทางเดินอาหารยังด�าเนินการพัฒนาระบบควบคูไ่ปกับ
การพฒันาบคุลากรผูใ้ช้งานระบบ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถ
การใช้งานให้เป่ียมประสทิธภิาพมากทีส่ดุ ซึง่ระหว่างนีย้งัท�าการวจิยัเปรยีบเทยีบ
ขดีความสามารถการท�างานของระบบ AI กบัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ และความสามารถ
ในการท�างานร่วมกันว่าลักษณะใดจะมปีระสทิธภิาพในการวนิจิฉยัโรคได้ถูก
ต้องแม่นย�ามากที่สุดอีกด้วย

ใครบ้างที่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่
 การตรวจพบติ่งเนื้อในล�าไส้ใหญ่และผ่าตัดส่วนที่คาดว่าจะพัฒนา
ไปเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ออกไปให้รวดเร็วท่ีสุดมีความส�าคัญอย่างมากในการ
คัดกรองและป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ถือเป็นการก�าจัดต้นตอของโรค
ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการ เนื่องจากอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งล�าไส้ใหญ่ 
จะเกิดขึน้ในผู้ป่วยอาย ุ60 ปี ดงัน้ันการเข้ามาตรวจหารอยโรคต้ังแต่อาย ุ50 ปี 
ก็จะสามารถป้องกันการเกิดของโรคในอีก 10 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังต้อง
ค�านงึถึงปัจจยัด้านพนัธกุรรมในครอบครัวด้วย อาท ิหากมสีมาชกิในครอบครวั
เป็นมะเรง็ในช่วงอาย ุ55 ปี สมาชกิในครอบครัวนัน้จ�าเป็นต้องเข้ามาตรวจคดักรอง
ล่วงหน้า 10 ปี นั่นหมายความว่าควรเข้ามาตรวจในช่วงอายุประมาณ 45 ปี
น่ันเอง ซ่ึงแนวคิดและหลักการน้ีตรงกับที่องค์การอนามัยโลกแนะน�าให้มี
การตรวจคัดกรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยประชาชนทั่วไป
สามารถเดนิทางเข้ามารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้ 
ส�าหรับค่าบริการโดยประมาณจะอยู่ที่ 3,500 - 5,500 บาทต่อครั้ง

 รศ.พญ.สติมัย กล่าวทิ้งท้ายว่า เราจ�าเป็นต้องยอมรับว่า แม้ AI 
ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมานี้จะมีประสิทธิภาพและความสามารถในการพัฒนา
ตวัเองอย่างไม่หยดุยัง้ แต่ระบบนีไ้ม่มหีวัใจ ท้ายทีส่ดุแล้วกระบวนการคดักรอง
ดังกล่าวยังคงต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด�าเนินการวิเคราะห์และประมวลผล
ออกมาเพื่อมุ่งไปสู่กระบวนการวินิจฉัยที่ถูกต้องและตรงจุดที่สุด

ผิดปกติ หรือชนิดที่อาจกลายเป็นมะเร็งได้ในอนาคต โดยระบบจะแจ้งเตือน
ในรูปแบบของสีต่างๆ ดังนี้
 สีเขียว = ปกติ
 สีเหลือง = เฝ้าระวัง 

 

 อย่างไรก็ตาม การแสดงผลแจ้งเตือนดังกล่าวจ�าเป็นต้องใช้แพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูย้นืยนัความถกูต้องการตรวจเจอความผดิปกตขิองระบบอกีครัง้
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมเร่ืองการลดแจ้งเตือนอันเกิดมาจาก
สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ติ่งเนื้อ เนื่องจากภายในล�าไส้ของมนุษย์จะมีลักษณะโค้ง พับ งอ 
และมฟีองอากาศ หรอืกากใยอาหาร ซึง่สิง่เหล่านีม้ลีกัษณะกลมนนู คล้ายคลงึ
กับติ่งเนื้อที่ระบบต้องการตรวจพบเป็นอย่างมาก จึงท�าให้มีการแจ้งเตือน
ขึน้บ่อยครัง้ ซึง่หน่วยระบบทางเดนิอาหารก�าลงัเร่งด�าเนนิการพฒันาให้ระบบ
ได้เรียนรู้และแจ้งเตือนแพทย์กลับด้วยความแม่นย�าเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น

มุ่งพัฒนานวัตกรรม AI เพื่อตอบโจทย์การรักษา
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • เพ่ิมประสทิธภิาพ : เพือ่การตรวจพบติง่เนือ้ในส�าไส้ใหญ่ และคาดว่า
ในอนาคตความสามารถในการพัฒนาระบบ AI จะเข้ามามีบทบาทส�าคัญ
ในการช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น 
 • เพิ่มความแม่นย�า : ความแม่นย�าของระบบจะลดจ�านวนครั้ง
ในการตดัชิน้เนือ้ทีผ่ดิพลาดได้ ซึง่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้กบัผูป่้วย
และญาติได้
 • เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ : ระบบ AI สามารถรองรับการ
ให้บรกิารได้ประมาณ 20 คนต่อวนั โดยใช้เวลาในการตรวจเพยีง 5 – 10 นาที
เท่านั้น ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่น�าเข้ามา
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการให้บรกิารรกัษาผูป่้วยของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย
 • เพิ่มศักยภาพในฐานะโรงเรียนแพทย์ : ความสามารถของระบบ 
AI นี้จะเข้ามาช่วยเหลือแพทย์ในฐานะที่เป็นมากกว่าเคร่ืองมือช่วยตรวจ
และวนิจิฉัย AI จะเป็นทัง้เพือ่นและครใูนคราวเดยีวกนั ในขณะเดยีวกนัเราเอง
ต้องสอนให้ระบบนี้มีความชาญฉลาดมากที่สุด เพราะฉะนั้นการยอมรับ
เชื่อมั่นและมุ่งม่ันในการพัฒนาศักยภาพระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย โรงเรียนแพทย์ รวมถึงพัฒนางานวิจัยต่อไป
 



เรื่อง : นสพ.พิชายศ ยุภาศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
            และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
แหล่งอ้างอิง : Ham, R. J., Flaherty, E., Potter, J. F., Sloane, P. D., & Warshaw, G. A. (2014). Ham’s Primary Care Geriatrics (6th ed.). Saunders.
                  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ผู้สูงอายุ

กับการขับรถ

 เมือ่อายมุากขึน้ย่อมท�าให้เกดิการเสือ่มถอย
ของความสามารถในการนกึคดิและสมรรถภาพร่างกาย
ด้านต่าง  ๆปัญหาท่ีได้รับการพสูิจน์แล้วว่าเป็นหนึง่ในปัญหา
หลักที่เกิดขึ้นคือ ความสามารถในการมองเห็นและ
ลานสายตาที่เป็นประโยชน์ลดลง (Useful Field of 
View – UFOV) ซึง่การหายไปของ UFOV ทีเ่กนิร้อยละ
40 จะเพ่ิมโอกาสในการขบัรถชนมากข้ึนถึง 1.5 – 2.5 เท่า
อีกทั้งการสูญเสียความสามารถในการนึกคิดก็เป็น
อกีหนึง่ปัญหาทีเ่กดิขึน้ การประมวลผลและการตดัสนิใจ
ท่ีช้าลงย่อมเพ่ิมโอกาสในการเกดิอบุตัเิหตุบนท้องถนนได้
 นอกจากนี ้การใช้ยาจ�านวนมากทีพ่บได้บ่อย
ในผู ้สูงอายุก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตุท่ีเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนด้วย ตัวอย่างยา
ที่ท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าว เช่น ยาคลายกล้ามเน้ือ 
ยากันชัก ยานอนหลับ ยาแก้แพ้ รวมถึงอันตรกิริยา
ระหว่างยาทีผู่ส้งูอายใุช้อยูอ่าจส่งผลต่อการขับรถยนต์
ได้เช่นกัน

 ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสามารถลดความเสี่ยงของ
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
การปฏิบตัตินอย่างง่ายๆ อาท ิคาดเข็มขดันริภัยทกุครัง้
หลีกเล่ียงการขับรถยนต์ในสภาวะที่ไม่พร้อม เช่น 
นอนหลับไม่เพียงพอ มีอาการป่วย หรือในสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่ไม่เอื้ออ�านวย เช่น สภาพอากาศ
ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการขบัขี ่หลีกเล่ียงการขบัรถในเวลา
กลางคืนและการขับทางไกล หากไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ได้ การปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ซึ่งสถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาตไิด้เปิดบรกิาร
คลินิกฝึกขับรถยนต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะ
และความสามารถในการขับรถ รวมถึงมีบริการ
ให้ค�าปรึกษาและให้บริการปรับอุปกรณ์ขับขี่ภายใน
รถยนต์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 ส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่เข้าใจว่าอันตรายจาก
การขบัขีน่ัน้เกดิจากการเสือ่มสมรรถภาพทัง้ทางร่างกาย

และการรู ้คิดของตนนั้น บุตรหลาน ญาติ บุคคล
ในครอบครัว หรือผู ้ดูแลอาจใช ้วิธี ให ้ผู ้สูงอายุ
งดการขับรถยนต์ จอดรถยนต์ให้พ้นสายตาหรือ
ยึดกุญแจรถยนต์ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 ความสามารถในการขับข่ียานพาหนะเป็นทกัษะหนึง่ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิกิจวตัรประจ�าวนัของผูค้นในเมืองใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนทุกคน
สามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ตามกฎหมาย และต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อต่ออายุใบอนุญาต
ขับรถยนต์ตามที่กฎหมายก�าหนดทุก 2 – 5 ปี แต่ทว่ายังมีผู้คนจ�านวนไม่น้อยที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบตลอดชีพ แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะยกเลิก
การออกใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะของคนหนุ่มสาวและ
ผู้สูงอายุย่อมมีความแตกต่างกัน คอลัมน์ “I See U by หมอชิด” ฉบับนี้จะขอน�าเสนอเรื่องราวปัญหาที่พบในการขับขี่ของผู้สูงอายุ และวิธีการป้องกันความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อบุคคลและทรัพย์สินต่างๆ

 การขบัขีร่ถอย่างปลอดภยัไม่ได้เป็นปัญหา

เฉพาะกับผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหากับคน

ทุกช่วงวัย ดังนั้นการป้องกันและการตรวจพบ

ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จึงเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะช่วยลด

ความเสียหายและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ได้ทัง้ต่อตนเอง 

ครอบครัว คนรอบข้างและสังคม
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ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

โดย : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การโต้วาท ีคอื การทีผู่โ้ต้วาททีัง้ 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน 
ตอบโต้กันเก่ียวกับประเด็นต่างๆ ทางสังคม โดยผู้โต้วาทีต้องใช้ทักษะ
การสื่อสารและการพูดขั้นสูง มีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจผู้ฟัง พร้อมทั้ง
มีปฏิภาณไหวพริบในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการโต้วาทีด้วย
 กจิกรรมการแข่งขันโต้วาทีประเพณน้ีองใหม่เป็นการแข่งขนัทีเ่ปิด
โอกาสให้นสิติ ชัน้ปีที ่1 จากทกุคณะในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้เข้าร่วม
ประชนัฝีไม้ลายมอืในการโต้วาท ีซ่ึงกจิกรรมนีจ้ะจดัข้ึนในภาคเรยีนที ่1 ของ
ทกุปีการศกึษา ส�าหรบัการเตรียมตวัของนสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่1 เพือ่เข้าแข่งขนั
โต้วาทปีระเพณน้ีองใหม่นีอ้ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบและการดแูลของชมรม
วาทศิลป์และมนุษยสัมพันธ์ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชมรมใหม่ล่าสุดท่ีเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อช่วง
กลางปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะในการสื่อสาร ทั้งวิธีการสื่อสารและวาทศิลป์
2. เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะด้านการสืบค้นและการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง
    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็นต่างๆ ของคน
    ในสังคมที่มีมุมมองแตกต่างกัน และเพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์   
    สร้างมิตรภาพให้แก่ผู้เข้าแข่งขันจากต่างคณะ

 การแข่งขนัโต้วาทปีระเพณน้ีองใหม่แบ่งออกเป็น 5 รอบด้วยกนั โดย 
2 รอบแรกจะเป็นรอบเก็บคะแนน รอบที่ 3 เป็นต้นไปจะเป็นการแข่งขันแบบ 
Knock Out หรอืแพ้ตกรอบ เริม่ต้นจากผูเ้ข้าแข่งขันโต้วาทีท้ัง 2 ทีมจะต้องมา
จับญัตติและฝ่ายในการโต้วาที จากนั้นผู้เข้าแข่งขันโต้วาทีจากแต่ละคณะจะมี
เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการเตรยีมตวัเพือ่สืบค้นข้อมลู แล้วน�าข้อมลูทีเ่กีย่ว
กับญัตติที่จับได้มาสร้างสรรค์เป็นบทเสนอและบทค้านเพื่อใช้ในการแข่งขัน
 ทีมโต้วาทีทีมหนึ่งประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายและผู้สนับสนุนฝ่าย 
จ�านวน 3 คน โดยระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขันโต้วาทีจะเป็นระบบ 5 - 4 - 4 
กล่าวคือ 5 ตัวแรก หมายถึง หัวหน้าฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านมีเวลาในการพูด
รอบแรก 5 นาที 4 ตัวถัดมา หมายถึง ผู้สนับสนุนทั้ง 3 คนของฝ่ายเสนอและ
ฝ่ายค้าน จะมีเวลาในการพูด 4 นาที และ 4 ตัวสุดท้าย หมายถึง หัวหน้าฝ่าย
เสนอและฝ่ายค้านจะมีเวลาพูดในรอบสรุปอีก 4 นาที ในการแข่งขันโต้วาที
ประเพณีน้องใหม่แต่ละครั้ง ผู้จัดกิจกรรมได้เรียนเชิญกรรมการ 3 ท่าน ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่เป็นอดีตนักโต้วาทีที่มีความสามารถมาเป็นกรรมการตัดสิน
 ส�าหรับทีมโต้วาที คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
เข้าร่วมการแข่งขนัโต้วาทปีระเพณน้ีองใหม่เป็นประจ�าทกุปี โดยในปีการศกึษา 
2563 ที่ผ่านมา ทีมโต้วาที คณะแพทยศาสตร์ จุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครองได้ส�าเร็จอย่างสมศักดิ์ศรี

ความเป็นมาของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

รูปแบบของกิจกรรม

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563
การแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ 

นสพ.ภาควัฒน์ หงส์นันทกุล
Parkkawat Hongnantakul

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
ผู้ก่อตั้งและประธานชมรมวาทศิลป์และ
มนุษยสัมพันธ์

“Shoot for the moon. Even 
if you miss, you’ll land 

among the stars.”

“เพราะ วาจา เป็นดัง อาวุธ”



 น.ส.ชมธนัท - น.ส.ชนะใจ - น.ส.กนกวรรณ ต้นไทรทอง บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อ
สมทบกองทนุ ส.ธ. เพ่ือผูสู้งวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอ�าภล ศรอีภิรฐั หวัหน้าฝ่ายพธิกีาร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

 ผูบ้รหิารและพนกังาน บรษิทัเคพเีอม็จ ีประเทศไทย น�าโดย นายเจรญิ ผูส้มัฤทธิเ์ลศิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรจิาคเงนิ
จ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 นายพศิษิฐ์ บญุจรรยา กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิททีโอเอ-ชโูกก ุเพ้นท์ จ�ากดั พร้อมด้วย น.ส.พชิชานันท์ พนัธศรโีรจน์ และ 
น.ส.กนกพร เมืองมูล บริจาคเงินจ�านวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียนของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยมี ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสินธ ุคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ รศ.นพ.พนิจิ กลุละวณชิย์ 
ประธานกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นางณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ ผู้บริหาร คอฟฟี่ บีนส์ บาย ดาว (Coffee Beans by Dao) พร้อมด้วย นายภิงคาร 
วิปัสสนาธรรม และ นางชมภูนุช โสมะบุตร ผู้จัดการ คอฟฟี่ บีนส์ บาย ดาว (Coffee Beans by Dao) บริจาคเงินจ�านวน 
1,000,000 บาท เพ่ือสมทบกองทนุภมูคิุม้กันบ�าบดัมะเร็งจุฬาฯ สนบัสนนุการพฒันาการรกัษาโรคมะเรง็ด้วยภมูคิุม้กนัของผู้ป่วยเอง 
และสนับสนนุการวิจยัของศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมูคิุม้กันบ�าบดัมะเรง็ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีศ.ดร.พญ.ณฏัฐยิา หริญักาญจน์ ผู้อ�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมูิคุม้กนับ�าบดัมะเรง็ 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ รศ.นพ.สมชาย ธนวฒันาเจรญิ ภาควชิาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รบัมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 นายณรัฐ วรรณประสิทธิ ์และ นพ.พัฒนวงศ์ วรรณประสทิธิ ์(แพทย์จฬุาฯ รุน่ที ่64) บรจิาคเงนิจ�านวน 100,000 บาท 
เพื่อสมทบทุนการศึกษาประจ�าปี 2563 ให้แก่นสิติแพทย์จฬุาฯ โดยม ีศ.ดร.นพ.สทิธศิกัดิ ์หรรษาเวก รองคณบด ีฝ่ายกิจการนสิติ
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รับมอบ ณ ชัน้ 4 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 บริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) โดย นายอริน อัคคพงษ์กุล กรรมการผูจ้ดัการ บรจิาคเงนิจ�านวน 
1,499,000 บาท เพ่ือศูนย์บรูณาการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยม ีผศ.พญ.ยวุรย์ี พชิติโชค 
รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและทรพัยากรบคุคล รบัมอบ ณ ศาลาทนิทตั

 รศ.ดร.สวุทิย์ แซ่เตยี อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิศษ ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ซยัโจ เดน็ก ิอนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด บรจิาคเครือ่งท�าน�า้แข็งส�าหรบัใช้ในการผ่าตดัหวัใจ Surgical Slush Making Machine เครือ่งแรก
ในประเทศไทย มลูค่า 500,000 บาท เพือ่ใช้ในห้องผ่าตดัศลัยกรรมทรวงอก สก 5 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พเิศษ)นพ.สริุนทร์ 
อศัววทิรูทิพย์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านภาพลกัษณ์องค์กร พร้อมด้วย ศ.นพ.วชิยั เบญจชลมาศ อาจารย์ประจ�าหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ปวีณา แน่นหนา ผู้ตรวจการพยาบาล กลุ่มงาน
การพยาบาลเฉพาะทาง และ น.ส.พชรพร ยอดเพ็ชร หัวหน้าหอผู้ป่วย หอผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก สก 5 ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ห้องผ่าตดัศลัยกรรมทรวงอก ชัน้ 5 อาคาร สก โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
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