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ศึกษาและวิจัยโรคโควิด-19 

 ในช่วงเวลาท่ีเรายังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงแต่ความร่วมมือจากภาค
ประชาชนในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือเท่าน้ัน แต่บุคลากรทางการแพทย์ต่างก็ท�าหน้าที่
ตามความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างเต็มก�าลังความสามารถเพื่อรักษาและหาแนวทางป้องกันโรค ดังเช่น
หนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้ทุกคนได้รู้จักเกี่ยวกับโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น
ตลอดระยะในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั่นคือศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ซ่ึงในวารสาร ฬ ฉบับน้ีจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหน่วยงานนี้
 นอกจากเรื่องราวของหน่วยงานที่ท�าหน้าที่คิดค้นและวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 แล้ว ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่
อยู่ในความสนใจของผู้คนไม่น้อย คือเรื่องวัคซีนโรคโควิด-19 ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงจะเป็นกลุ่มแรกท่ีได้รับวัคซีน  ดังน้ันเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงจัดให้มีกิจกรรมพิเศษให้ความรู้ผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนฉีด
วัคซีนโควิด-19 ส�าหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงในวารสาร ฬ ฉบับนี้จะได้มีการสรุปข้อมูลที่น่าสนใจมาไว้ให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติดตาม 
 องค์ความรู ้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ยังมีข้อมูลใหม่ๆ ให้ทุกคนได้ตระหนักและสร้างความเข้าใจกัน
อย่างต่อเนื่อง วารสาร ฬ จึงขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ทุกท่าน

เพื่อท�าความรู้จักและสร้างความเข้าใจให้กับสังคม

HIGHLIGHT! CHULA COVID-19
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 การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ท�าให้มีอัตราผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้น  ซึ่งย่อมหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ท�างานเป็นด่านหน้าต้องท�างาน
อย่างหนักและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ในสถานการณ์อันเหน็ดเหนื่อย ยังมีพระเมตตาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียง
แค่อุปกรณ์แต่ยังนับว่าเป็นขวัญและก�าลังใจอันเปี่ยมค่าที่ทั้งสองพระองค์พระราชทานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ 
พยาบาล รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์อันประกอบด้วย ชุด PPE ชนิด Isolation Gown จ�านวน 8,000 ชุด  ชุด PPE ชนิด Coverall Gown
จ�านวน 2,000 ชุด และชุด PPE ชนิด Reusable Isolation Gown จ�านวน  4,500 ชุด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 ศ.นพ.สทุธิพงศ์ กล่าวถงึการเข้ารบัพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ป้องกนัการติดเช้ือครัง้นีว่้า รูสึ้กซาบซึง้และส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ
เป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ  อีกทั้งส่ิงของพระราชทานเหล่านี้ยังช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 ของเจ้าหน้าทีใ่ห้ดยีิง่ขึน้อกีด้วย นอกจากนีย้งัได้สร้างความปลาบปลืม้แก่ผูป้ฏิบตังิานทุกหน่วยงาน
ที่รับสิ่งของพระราชทานเหล่านี้ไปสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่
 นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19  ในทุกยามที่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างและจ�าเป็นต้องระดมบุคลากรทางการแพทย์ในการท�าหน้าท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระเมตตาพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วประเทศเสมอมา อันแสดงให้เห็นว่าทั้งสองพระองค์
ทรงห่วงใยและใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรแม้ในสถานการณ์ที่ยากล�าบากขณะนี้ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงห่วงใย พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่
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 นับเป็นความคืบหน้าครั้งส�าคัญด้านการพัฒนาวัคซีนโควิด-19
ในประเทศไทย เมือ่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดแถลงข่าว “ความก้าวหน้าล่าสุดของการ
พัฒนาวัคซีน ChulaCov19” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม ผูอ้�านวยการบริหารโครงการพฒันาวคัซนีโควิด-19
ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แถลง
ความคืบหน้าและ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู ้อ�านวยการฯ
ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นผู้ด�าเนินรายการ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข นพ.นคร เปรมศรี ผู ้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ร่วมแถลงข่าวอีกด้วย 
 ศ.นพ.เกยีรต ิกล่าวถงึความก้าวหน้าล่าสดุของวคัซนี ChulaCov19 
ว่า เป็นวัคซีนชนดิ mRNA ซึง่ได้รับความร่วมมอืในการระดมความสามารถจาก
นักวจัิยไทย พร้อมด้วยแพทย์และนกัวทิยาศาสตร์ระดับโลกอย่าง Prof.Drew
Weissman จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย โดยวัคซีน ChulaCov19 ผลิต
โดยการสงัเคราะห์สารพนัธกุรรมชนดิ mRNA ทีจ่�าเพาะต่อปุม่หนามของไวรสั 
(Spike) ของเชือ้ไวรัส SARS-CoV-2 จากนัน้ห่อหุม้ด้วยไขมนัอนภุาคขนาดเลก็ 
เมื่อฉีดเข้าร่างกายแล้วเซลล์ที่ได้รับ mRNA เข้าไปก็จะสร้าง Spike Protein 
น�าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันชนิดแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค โดย mRNA นี้
จะไม่ได้เข้าสูน่วิเคลยีสของเซลล์และจะสลายตัวไปเม่ือสร้างโปรตีนเรยีบร้อย
 การด�าเนนิการพฒันาวคัซนี ChulaCov19 ทีผ่่านมามคีวามคบืหน้า
ของการด�าเนินการที่ส�าคัญ 2 ประเด็นคือ 
 1. วัคซีน ChulaCov19 สามารถป้องกันโรคโควิด-19 และ
ลดจ�านวนเชื้อได้อย่างมากในหนูทดลอง จากผลการทดลองกับหนูทดลอง
ชนดิพิเศษทีอ่อกแบบให้สามารถเกิดโรคโควดิ-19 ด้วยการฉดีวคัซนี ChulaCov19
ครบ 2 เข็มพบว่า สามารถป้องกันหนูทดลองไม่ให้ป่วยเป็นโรคและยับยั้ง
ไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดได้ รวมทั้งสามารถลดจ�านวนเชื้อในจมูกและ
ในปอดลงไปได้
 2. วคัซนี ChulaCov19 สามารถเกบ็รกัษาในอณุหภมูติูเ้ยน็ปกติ
ที ่2-8 องศาเซลเซยีส ได้อย่างน้อย 1 เดอืน ซึง่จะท�าให้กระจายวคัซนีไปสูส่ถานที่
ต่างๆ ได้โดยง่าย ไม่ต้องใช้ตู้เย็นอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียสซึ่งมีราคาแพง
อย่างไรกต็ามคณะผูว้จิยัก�าลงัรอตดิตามผลทดสอบการเกบ็รกัษาวคัซนีทีร่ะยะ
เวลานาน 3 เดือนต่อไป

 จากความคืบหน้าดังกล่าวน�ามาสู่การเตรียมการในการด�าเนินการ
ขั้นต่อไปโดยมีประเด็นที่ส�าคัญดังนี้
 1. วัคซีน ChulaCov19 คาดว่าจะผลิตเสร็จเพื่อน�ามาทดสอบ
ในอาสาสมัครได้ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีระยะการ
ทดลองในอาสาสมัคร 2 ระยะคือ ระยะแรกเพื่อประเมินความปลอดภัยและ
หาขนาดที่เหมาะสมโดยจะแบ่งปริมาณวัคซีนเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 10, 25 
และ 50 ไมโครกรัม ฉีดให้กับกลุ่มอาสาสมัครที่มีกลุ่มอายุต่างกัน  เมื่อทราบ
ขนาดวัคซีนที่เหมาะสมแล้วจึงจะด�าเนินการระยะต่อมา คือการทดลองกับ
อาสาสมัครจ�านวนมากขึ้นที่ 300 – 600 คน
 2. การเตรียมพัฒนาวัคซีนในรุ่น 2 ส�าหรับเชื้อกลายพันธุ์ โดย
วางแผนทดสอบในหนูทดลองและลิง เน่ืองจากในขณะนี้มีการค้นพบกรณี
การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสในหลายประเทศ รวมถึงมีการรายงานว่าวัคซีน
มีประสิทธิภาพที่ลดลง  ศูนย์วิจัยวัคซีนจึงพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 คู่ขนานกันไป
 นอกจากนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ยังได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม
และการสนับสนุนการวิจัยวัคซีนโควิด-19 ที่จะมีการทดลองกับอาสาสมัคร
ทั้ง 2 ระยะในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยว่า “คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีแนวทางเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการด�าเนินการทุกด้าน
อย่างเต็มท่ี เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชนคนไทยทุกคนว่า
เราสามารถพัฒนาและท�าให้วัคซีนนี้เป็นที่พึ่งของคนไทยในอนาคต”
 ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ยังได้กล่าวถึงการให้ความส�าคัญในการ
พฒันาวคัซนีโควิด-19 ของภาครัฐว่า กระทรวงสาธารณสขุยนิดท่ีีจะสนบัสนนุ
การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 อย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน เพราะความส�าเร็จในการ
พฒันาและคดิค้นวคัซนี ChulaCov19 ครัง้นีถ้อืได้ว่าเป็นความภาคภมูใิจของ
ประเทศไทย และคาดว่าจะเป็นวัคซีนส�าหรับคนไทยที่สามารถผลิตใช้ได้เอง
ในประเทศต่อไป
 ขณะที่ นพ.นคร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าในครั้งนี้
เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาถือว่าครบรอบ 1 ปีที่คณะ
นกัวิจยัและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยทัง้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมมือกนั
พัฒนาวัคซีน ซึ่งกระบวนการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยก็อยู่ในเกณฑ์ดี
เทียบเท่าต่างประเทศ ทั้งยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจ�านวน 
3,000 ล้านบาท จากองค์ประกอบเหล่านีท้�าให้ประเทศไทยมขีดีความสามารถ
ในการพัฒนาและผลิตวัคซีนเพื่อความมั่นคงของประเทศ

Good News

เรื่อง : นายอนุทิน ชาญวีรกูล 
        ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
        ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
        นพ.นคร เปรมศรี

วัคซีน
ChulaCov19 ก้าวหน้า

เตรยีมพร้อมการทดสอบในมนุษย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย



Special Scoop

CHULA COVID-19

 นับตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จวบจนปัจจุบันที่สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มต้นขึ้น ท�าให้ประชาคมโลกเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตแบบเดิม
เข้าสูร่ปูแบบวถิใีหม่ (New Normal) ในขณะทีบ่รบิททางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทัว่โลกเองกถ็ดถอยลงไปด้วย อกีทัง้ยงัพบอตัรา
ผูต้ดิเชือ้เพิม่ขึน้เป็นล�าดบั “วคัซนี” จงึเป็นอกีหนึง่ความหวงัทีท่กุคนรอคอยเป็นอย่างยิง่ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้จดักจิกรรมพเิศษ
ให้ความรู้ผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมี 
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.ธีระพงษ์ 
ตณัฑวเิชยีร หวัหน้าภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รศ.พญ.ธนัยวร์ี ภธูนกจิ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ข้อมูล และ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
รับหน้าที่เป็นผู้ด�าเนินรายการ
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันวัคซีนโควิด-19 เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงทุกประเทศทั่วโลกเพื่อที่จะหยุดการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 หากพิจารณาจากสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกาพบจ�านวนผู้ฉีดวัคซีนจ�านวนมากขึ้น สวนทางกับจ�านวนประชากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่มีแนวโน้มลดลง เช่นเดียวกับในประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอิสราเอลที่มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
ในประเทศดังกล่าวล้วนแต่มีจ�านวนประชากรท่ีได้รับการฉีดวัคซีนในปริมาณที่สูงทั้งส้ิน โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เองก็ค�านึงถึงหลักส�าคัญก่อนเริ่มด�าเนินการวัคซีนอยู่ 2 ประการคือ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน
 ศ.นพ.ธรีะพงษ์ อธบิายเพิม่เตมิว่า จากบทเรยีนการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่สเปนครัง้นัน้พบว่า แนวคิดทีป่ล่อยให้ประชากรตดิเชือ้แล้วสร้าง
ภูมิคุ้มกันขึ้นเองเพื่อมาสู้กับโรคจะท�าให้มีผู้เสียชีวิตมาก ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาและหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสได้ ในขณะที่การฉีดวัคซีนสามารถลดอัตราการ
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและการเสียชีวิตได้ ดังนั้นเราจะท�าอย่างไรให้ฉีดวัคซีนได้ทันเวลาก่อนไวรัสโคโรนา 2019 จะกลายพันธุ์
 • ต้องมีวัคซีนมาถึงอย่างรวดเร็ว  • การฉีดวัคซีนในคนจ�านวนมาก ระบบต้องพร้อม

ความหวังของคนไทยในสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19

 ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียรศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญรศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
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“คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดเตรียมความพร้อมให้บุคลากรด่านหน้า ท้ังในด้านองค์ความรู้และการเตรียมตัว

ก่อนฉีดวัคซีน เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญร่วมรับมือสถานการณ์โรคระบาด”

เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
        ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
        รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
        ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
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เป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะที ่1 เมือ่มวีคัซนีปรมิาณจ�ากดั (เดอืนกมุภาพนัธ์ – เมษายน พ.ศ. 2564) ด�าเนนิการในพืน้ทีท่ีม่กีารระบาด ลดอาการป่วยรนุแรงและเสยีชวีติจากโรค
โควิด-19 เพื่อรักษาความม่ันคงของระบบสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งกลุ่มบุคคลที่จะได้รับวัคซีนในระยะนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากร
ด้านสาธารณสขุด่านหน้าทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถึงบคุคลทีม่โีรคประจ�าตัวทีม่คีวามเส่ียงสูง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไตวาย ผู้ทีม่ภีมูคิุม้กันบกพร่อง โรคอ้วน
และประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 ระยะที ่2 เมือ่มวีคัซีนมากขึน้ (เดอืนพฤษภาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2564) ขยายพืน้ทีค่รอบคลมุทัง้ประเทศ ซึง่กลุม่ทีไ่ด้รบัวคัซนี ได้แก่ กลุม่เป้าหมาย
ในระยะที ่1 บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุนอกเหนอืจากด่านหน้า เจ้าหน้าทีท่ีม่โีอกาสสมัผสัผูป่้วยโควดิ ผูป้ระกอบอาชพีด้านการท่องเทีย่ว และผูเ้ดนิทาง
ระหว่างประเทศ
 ระยะที่ 3 เมื่อมีวัคซีนเพียงพอ (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป) กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร
และจะฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
 ทั้งนี้ เมื่อประชาชนในประเทศเริ่มรับวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสามารถฉีดวัคซีนป้องกัน
ได้เกิน 50 - 75% ของประชากรในประเทศ จึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้และสามารถลดการด�าเนินการแบบระยะห่าง ตัวอย่างท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจนที่เริ่มเห็นแล้วคือ ประเทศอิสราเอลที่ฉีดวัคซีนได้มากกว่า 33% ของประชากรในประเทศแล้วพบว่าการแพร่ระบาดลดลง
 รศ.พญ.ธนัยวร์ี กล่าวเสรมิว่า ในขณะนีป้ระเทศไทยเข้าสูช่่วงการตดิเชือ้ในประเทศแล้ว โดยมสีถติผิูต้ดิเชือ้กว่า 20,000 คน และคาดว่าจะเพิม่ขึน้อกี
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เมื่อผู้ติดเชื้อมากกว่า 10,000 คนขึ้นไป จะส่งผลโดยตรงต่ออัตราการติดเช้ือและแพร่ระบาดในประเทศให้สูงขึ้น
อย่างรวดเรว็ ดงันั้น “วคัซนี” ถือเปน็อีกหนึ่งเครื่องมือป้องกันที่จะช่วยเข้ามาหยุดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ได้ ดงันัน้บุคลากรทางการแพทย์จงึถือเปน็ดา่นหน้า
ที่จ�าเป็นต้องได้รับวัคซีนก่อนด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 • เพื่อหยุดการระบาดของโรคโควิด-19
 • เพื่อให้โรงพยาบาลปลอดโรค ไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรค 
 • บุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนงสาขาสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ต่อเนื่องทุกโรค

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวทิ้งท้ายถึงการรับมือสถานการณ์ครั้งนี้ว่า ยึดหลักการส�าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
 • มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนจะต้องมีความปลอดภัย
 • ระบบการจัดการ โดยได้วางแผนเตรียมรับทุกสถานการณ์เมื่อวัคซีนมาถึง ได้แก่ กระบวนการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
              การล�าดับกลุ่มผู้รับวัคซีน สถานที่รองรับ รวมทั้งกระบวนการดูแลหากเกิดผลข้างเคียงต่อผู้รับวัคซีน

 ทัง้นี ้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จดัตัง้คณะท�างานพเิศษด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบและแผนการจดัสรรวคัซนีส�าหรบับุคลากรไว้แล้ว
พร้อมทั้งกระบวนการติดตามผล โดยได้สร้างขั้นตอนในการติดตามผลอย่างเป็นระบบ และการนัดหมายกลับมาพบแพทย์และให้ข้อมูลเป็นระยะ เมื่อวัคซีน
มาถึงประเทศไทยจะสามารถด�าเนินการได้ทันที
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Q : หลังฉีดวัคซีนไปแล้วจะมีระบบติดตามผล
หรือไม่ อย่างไร?

A : มีการจัดระบบติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
• ระดับบุคคล : มีการติดตามว่าวัคซีนจะป้องกัน
การติดเช้ือได้นานกี่เดือน และสามารถป้องกัน
ไวรัสกลายพันธุ์ได้หรือไม่
• ระดบัประชากร : มรีะบบตดิตามความครอบคลุม
ของวคัซีนทีส่่งผลต่อการหยดุการระบาดของโรค

Q : หากไม่เริ่มมีการฉีดวัคซีนจะส่งผลเสีย
หรือไม่?

A : คาดการณ์ว่าในประเทศไทยอาจเกดิการแพร่
ระบาดในวงกว้างขึ้นอีก อีกทั้งฤดูฝนที่ก�าลังใกล้
เข้ามาจะเป็นปัจจยัส�าคญัและส่งผลต่อการตดิต่อ
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคระบบทาง
เดินหายใจได้

Q : หากเคยได้รับวัคซีนชนิดอ่ืนมาก่อน เช่น 
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม วัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ จะสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ซ�้า
ได้หรือไม่?

A : สามารถฉีดซ�้าได้ 

Q : สามารถเริ่มกระบวนการฉีดวัคซีนใน
ประเทศไทยได้เมื่อใด?

A : คาดว่าเร็วที่สุดคือปลายเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2564 ขึน้อยูก่บัช่วงเวลาทีว่คัซนีจะเข้ามา
ถึงประเทศไทยและความพร้อมของระบบใน
ประเทศไทยรวมถึงแผนรับมือ

Q : หากฉดีวคัซนีแล้วจะมผีลเสยีหรอืไม่?

A : ไม่เกิดผลเสีย เนื่องจากวัคซีนไม่ท�าให้เกิดโรค
A : จากรายงานทางการแพทย์ของวัคซีนของ
บรษิทัไฟเซอร์ และโมเดอร์น่าพบว่า ผลข้างเคียง
ทีร่นุแรงจากการฉดีวคัซีนพบได้น้อยมาก (น้อยกว่า
10 ราย ใน 1 ล้านคร้ังของการฉีด) จะเกิดขึ้น
ภายใน 30 นาทีหลังฉีด โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนจะ
ต้องรอดอูาการข้างเคยีงหลังฉีดเป็นเวลา 30 นาที
หากมีอาการแพ้เกิดขึ้นให้รีบติดต่อแพทย์และ
พยาบาลทันที จากกรณีศึกษาพบว่าผลข้างเคียง
หลังจากฉีดวคัซีนในระยะ 30 วนั เกดิขึน้น้อยมาก
ทั้งวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ โมเดอร์น่าและ
แอสตราเซเนกาที่ผลิตในประเทศอิตาลี ส�าหรับ
ผู ้ที่มีอาการข้างเคียงเล็กน้อยท่ีต�าแหน่งท่ีฉีด
รวมทั้งจะมีอาการไข้พบประมาณร้อยละ 5
ถือเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างปลอดภัย 

Q : ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีผลข้างเคียงหรือไม่?

ส�าหรับการเตรียมความพร้อมด้านระบบรองรับและการติดตามผลผู้ฉีดวัคซีนในเฟสแรก
ศ.นพ.ธีระพงษ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีประเด็นส�าคัญดังนี้



 ตัง้แต่กลางปี พ.ศ. 2563 หลงัจากโรคโควดิ-19 ระบาด และมกีารพบว่าผูท้ีห่ายป่วยบางรายไม่สามารถใช้ชวีติอย่างเดมิ
ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่เริ่มมีการให้ความส�าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับอาการโควิดระยะยาว (Long COVID หรือ
Long Hauler) ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ เหมะจฑุา หวัหน้าศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพโรคอบุตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการโควิดระยะยาวที่น่าสนใจ ดังนี้
 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ระบุว่าผลการศึกษาของ The National Institute for Health and Care Excellence
(NICE) ประเทศอังกฤษ อ้างอิง ณ วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีการแบ่งกลุ่มอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19
ออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ได้แก่
 • ระยะที่ 1 Acute COVID-19 : ระยะที่ผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อและมีอาการบ่งชี้ของโรคโควิด-19 ประมาณ 4 สัปดาห์ 
 • ระยะที่ 2 Ongoing symptomatic COVID-19 : ระยะที่ผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องไปอีก 4-12 สัปดาห์
 • ระยะที่ 3 Post-acute COVID-19 : ระยะที่ผู้ป่วยยังมีอาการบ่งชี้ของโรคโควิด-19 ในช่วงระหว่างที่พบเชื้อ
   หรือหลังจากการพบเชื้อ โดยยังคงมีอาการต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 สัปดาห์ 

อาการต่างๆ ที่พบในผู้ป่วยโควิดระยะยาว
 มีการศึกษาที่รวบรวมข้อมูลผู้ป่วย 186,000 ราย ในประเทศอังกฤษพบว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วยจะมีอาการบ่งช้ีโรค
โควิด-19 ต่อเนื่องถึง 12 สัปดาห์ โดยอาการที่พบบ่อย ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย ไอและปวดศีรษะ อีกทั้งยังมีผู้ป่วยราว 9.9%
ที่จะยังคงมีอาการอยู่หลังจาก 12 สัปดาห์ไปแล้ว เช่นเดียวกับรายงานการศึกษาทางการแพทย์จากหลายประเทศท�าการติดตาม
ผู้ป่วยติดเชื้อทั้งกลุ่มผู้ป่วยท่ีอาการไม่รุนแรง จนถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนักต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบว่าหลังจาก
ผู้ป่วยหายแล้วอวัยวะบางส่วนของผู้ป่วยมีความเสียหายหรือถูกท�าลายอย่างถาวร เช่น อาการปอดบวมหรือเนื้อปอดถูกท�าลาย 
โดยท่ีระดับความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในการเข้ารับการรักษา และการก�าจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในร่างกายว่า
ประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงใด 
 นอกจากนีเ้ชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ยงัอาจส่งผลให้โรคประจ�าตวัของผูป่้วยทีม่อียูเ่ดมิเกดิอาการรนุแรงมากขึน้หลงัจากที่
ผู้ป่วยหายจากโรคโควิด-19 แล้ว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคที่เกิดกับระบบอวัยวะอื่นๆ และภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น ทั้งนี้ กลไก
ในการอธิบายอาจจะซับซ้อนและอาจจะคล้ายคลึงกับภาวะที่เกิดตามหลังการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ ที่เรียกว่า ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง 
(Chronic Fatigue Syndrome) อาจมีความแปรปรวนของระบบภูมิคุ้มกันโดยที่อาจมีไวรัสซ่อนหลบอยู่ เป็นต้น
 จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ติดเช้ือในระยะส้ันเท่านั้น แต่โรคร้ายนี้ยังมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ที่เคยติดเช้ือในระยะยาวอีกด้วย ดังน้ันแนวทางที่ดีที่สุดจึงเป็นการป้องกันตัวเองและปฏิบัติตัวตามแนวทาง
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด

เรื่อง : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ท�ำไมหำยจำกโรคโควิด-19
แต่อำกำรป่วยยังอยู่

โควิดระยะยำวคืออะไร ? 
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ณ จุฬา

CHULA COVID-19



 ตัง้แต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ท่ีเกดิการแพร่ระบาดครัง้แรกของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยได้ก่อให้เกดิความตืน่ตวัของวงการ
ทนัตแพทย์ไทยในเรือ่งการควบคมุการฟุ้งกระจายของละอองฝอยในการท�าฟันเป็นอย่างมาก เนือ่งจากการติดต่อของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มาจากการสมัผสักบัละอองฝอย
จากช่องปากเป็นหลัก ซ่ึงงานทนัตกรรมนัน้เป็นงานทีเ่ก่ียวข้องกบัละอองฝอยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดงันัน้จงึมีการปรบัปรงุแนวทางการให้บรกิารด้านทนัตกรรมหลายประการ 
อาท ิการคดักรองผู้เข้ารบับรกิาร การจดัการระบบระบายอากาศ การจดัหาอปุกรณ์ทีช่่วยลดการฟุง้กระจายของละอองฝอย การท�าความสะอาดพืน้ผวิในห้องทนัตกรรม
เป็นต้น จนกระทัง่เกิดเป็นทนัตกรรมวถิใีหม่เพือ่สร้างความปลอดภยัและความมัน่ใจให้แก่ทัง้ผู้เข้ารบับรกิารและทนัตบคุลากร
 หนึง่ในข้ันตอนส�าคญัของงานทนัตกรรมวถิใีหม่คอื การลดจ�านวนเชือ้ในช่องปากและการลดปรมิาณละอองฝอยทีเ่กดิจากการท�าหตัถการ ส�าหรบัการลด
จ�านวนเชือ้ในช่องปากนัน้ ทันตบคุลากรจะให้ผูเ้ข้ารบับรกิารอมน�า้ยาทีม่ฤีทธิฆ่์าเชือ้ก่อนการท�าหัตถการเป็นเวลา 30 – 60 วนิาท ี ส่วนการลดปรมิาณละอองฝอย
สามารถท�าได้ด้วยการใช้อปุกรณ์ลดการฟุง้กระจายแบบต่างๆ ซ่ึงมทีัง้แบบใช้ในช่องปากและนอกช่องปาก โดยอาจใช้ควบคู่กนัได้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน 
นอกเหนอืจากการปฏบิตัติามหลกัการป้องกันการตดิเช้ือจากการให้บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข (Universal precautions) เพือ่ให้ทกุท่านได้ทราบถงึข้อมลู
และเข้าใจมากยิง่ขึน้ จงึขอยกตวัอย่างอปุกรณ์ลดการฟุง้กระจายของละอองฝอย ดงันี้

 นอกจากตัวอย่างอุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีอปุกรณ์อกีหลายชนดิซ่ึงทันตแพทย์จะเป็นผูเ้ลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัชนดิ
ของหตัถการและบรบิทแวดล้อมต่างๆ ทัง้นีฝ่้ายทนัตกรรม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเรือ่งราวทีไ่ด้น�าเสนอข้างต้นจะช่วยให้ทกุท่านมี
ความมัน่ใจและเข้าใจหลกัการท�างานของอปุกรณ์ทางทนัตกรรมมากขึน้ ซึง่จะช่วยผ่อนคลายความตงึเครยีดให้แก่ผูเ้ข้ารับบรกิารขณะท�าฟันได้บ้างไม่มากก็น้อย
พร้อมทัง้ขอฝากย�า้ด้วยว่า การสนทนาระหว่างบคุคลในชีวติประจ�าวนัมโีอกาสเกดิละอองฝอยเล็กๆ ทีม่องไม่เหน็ได้เช่นกนั ฉะนัน้ อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามยัด้วยนะคะ

อุปกรณ์ช่วยกันลิ้นและกระพุ ้งแก้มพร้อม
แท่นกัดเพ่ือการท�าฟัน (EasyPrep) ลักษณะ
เป็นแผ่นซิลิโคนนิ่ม เพิ่งน�าเข้ามาจ�าหน่ายใน
ประเทศไทยเมือ่ปลายเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 
หลักการท�างานของอุปกรณ์น้ีคือ จะดูดน�้าลาย
บริเวณใกล้โคนลิ้นเพื่อไม่ให้ไหลลงสู่ล�าคอผู้เข้า
รับบริการ และป้องกันการแพร่กระจายของ
ละอองฝอยท่ีมาจากช่องปากและล�าคอออกสู่
ภายนอก พร้อมกันนี้ยังมีแท่นกัดเพื่อช่วยลด
ความเมื่อยล้าจากการอ้าปากเป็นเวลานานด้วย

แผ่นยางกนัน�า้ลาย (Rubber dam) ลกัษณะ
เป็นแผ่นสีเ่หลีย่มจตัรุสั ท�าจากยางพารา แผ่นยาง
นีจ้ะคลมุช่องปากและฟันทัง้หมด เว้นไว้เฉพาะแค่
ฟันซ่ีทีท่นัตแพทย์จะท�างาน ช่วยป้องกันการแพร่
กระจายของเชื้อโรคจากช่องปากได้ดี และช่วย
ป้องกนัมใิห้เครือ่งมอืหรอืวสัดทุางทนัตกรรมตกลง
ไปในล�าคอของผูเ้ข้ารบับรกิาร แต่อาจต้องระวงัใน
ผูเ้ข้ารบับรกิารทีม่ปีระวัตแิพ้ยาง

เครือ่งดดูละอองฝอยนอกช่องปากทางทนัตกรรม
(Extra-oral suction) เนื่องด้วยการกรอฟัน 
ขดูหนิปนู หรอืกรอฟันปลอมจะท�าให้เกดิการฟุง้
กระจายของละอองฝอยทัง้ท่ีมองเหน็และมองไม่
เหน็ด้วยตาเปล่า ดงันัน้การใช้เครือ่งดดูนีร่้วมกับ
อุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจายแบบอื่นจะช่วยลด
ปรมิาณละอองฝอยลงได้ โดยละอองฝอยจะผ่าน
กระบวนการกรองและฆ่าเชือ้ภายในตวัเครือ่งดดู
ก่อนปล่อยออกสู่อากาศ

อุปกรณ์ครอบศีรษะผู ้เข้ารับบริการเพื่อลด
การฟุ้งกระจายของเชื้อส�าหรับงานทันตกรรม
(Dent Guard) ลกัษณะเป็นเตน็ท์โครงเหลก็ คลมุ
ด้วยพลาสติกใสเพือ่ป้องกนัละอองฝอยทีอ่อกจาก
ช่องปากของผู้เข้ารบับรกิาร โดยศีรษะของผู้เข้ารบั
บริการจะอยู ่ภายในเต็นท์ สามารถถอดท�า
ความสะอาดฆ่าเช้ือหลังการใช้งานได้ อุปกรณ์
ชนดินีเ้ป็นนวตักรรมทีบ่รษิทัปนูซเีมนต์ไทย จ�ากดั 
(มหาชน) ได้ออกแบบคิดค้นร่วมกบัทนัตแพทย์ไทย 
และผลติออกมาในปี พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา

อุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจายท่ีใชใ้นชอ่งปาก (Intra-oral device)

ภาพจาก : https://www.drmuzza
farzaman.co.uk/rubber-dam/

ภาพจาก : https://www.angliandental
.co.uk/page/ajax-extra-oral-aerosol
-suction-machine/127/

ภาพจาก : https://scgnewschannel
.com/th/scg-news/dent-guard/

อุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจายท่ีใชน้อกชอ่งปาก (Extra-oral device)

อุปกรณ์ลดการฟุ้งกระจาย
ของละอองฝอยในงานทันตกรรมวถีิใหม่

สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.ทิชา ทองระกาศ

CHULA COVID-19
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 ค�าถามดังท่ีกล่าวมาข้างต้นท�าให้ความคิดและความรู ้สึกของพวกเราพยาบาลกลุ่มงาน
การพยาบาลผู้ป่วยนอกเปลี่ยนไป พร้อมทั้งตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และวิชาชีพของพยาบาลแห่ง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มากยิ่งขึ้น ดังพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า

 
 การท�างาน ณ คลินิกคัดกรองและตรวจโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ในวันนี้เป็นการท�างานที่
เหน็ดเหนื่อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ตรวจการพยาบาลท่ีต้องเร่งจัดอัตราก�าลังบุคลากรระดับต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และเจ้าหน้าทีพ่ยาบาล ให้เพยีงพอส�าหรบัการปฏิบตังิานให้บรกิาร
ทางการแพทย์ ณ คลินิกคัดกรองและตรวจโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ระดับหัวหน้าหอผู้ป่วยแต่ละแผนก
ก็ต้องปรับการมอบหมายงานบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจ�าในแผนกของตนเองให้เพียงพอกับภาระงาน
ซึง่ต้องมาปฏบิตังิาน 2 ส่วน ทัง้หน้าทีง่านประจ�าในพืน้ท่ีของตนเองและต้องสลบัสบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัมา
ปฏบิตังิาน ณ คลนิกิคดักรองและตรวจโรคอบุตัใิหม่โควดิ-19 อาคารจงกลน ีวฒันวงศ์ โดยมเีวลาปฏบิตังิาน
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. ภารกิจหลักของคลินิกคัดกรองและตรวจโรค
อุบัติใหม่โควิด-19 คือให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
ลกัษณะงานของพยาบาลผูป้ฏบิตังิานจะเริม่จากการคัดกรองผูม้ารับบรกิารแต่ละรายว่ามคีวามเสีย่งอยู่
ในระดับใด เพื่อให้สามารถจัดการดูแลรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยง
 ในฐานะผู้ตรวจการกลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ให้
การดูแลบุคลากรที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ คลินิกคัดกรองและตรวจโรคอุบัติใหม่โควิด-19 เหนือสิ่งอื่นใด
คอืต้องให้ความส�าคญักบับคุลากรผูป้ฏบิตังิานในทกุๆ เรือ่ง เช่น การดแูลภาวะสขุภาพกายทีอ่าจเป็นผล
มาจากความเหนื่อยล้าหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ การดูแลสภาวะจิตใจ การสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงให้การสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองป้องกัน
การติดเชื้อให้มีจ�านวนที่เพียงพอกับการใช้งานและปลอดภัย เป็นต้น
 การปฏิบัติงานของพวกเราจะไม่ราบรื่นได้ หากขาดทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมแรงร่วมใจ
เอ้ือให้การปฏบิตัภิารกจิส�าคญันีป้ระสบผลส�าเร็จ หยดุเชือ้ ช่วยประเทศชาต ิดงัค�ากล่าวทีว่่า “Nothing 
is impossible to a willing heart Altogether we can.”

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง

ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

 ช่วงปลายปีของทกุปี ในภาวะปกตจิะเป็นห้วงเวลาของวนัหยดุยาวท่ีเชือ่ว่าใครหลายๆ คนต่างเฝ้ารอคอยทีจ่ะมคีวามสขุในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เทศกาลคริสต์มาส งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รวมถึงการได้กลับไปพบปะกับครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก พร้อมทั้งใช้เวลาในวันหยุด
ร่วมกนัอย่างเตม็ที ่แต่ในปี พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา ทกุอย่างทีว่างแผนไว้กลบัมลายหายไปเพยีงชัว่ข้ามคนื อนัเป็นผลสบืเนือ่งมาจากการระบาดของโรคโควดิ-19
ระลอกใหม่ในประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการคลินิกคัดกรองและตรวจโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ณ ชั้น 1 และ ชั้น 3 
อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ท�าให้งานบริการด่านหน้าของพยาบาลกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
 หากสอบถามถงึความรู้สกึแรกทีเ่กดิข้ึนในความคดิ แผนต่างๆ ทีค่ดิไว้ว่าจะท�าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ทีใ่กล้มาถงึจะท�าอย่างไร ค�าตอบทีไ่ด้
คือก็คงต้องเก็บไว้ในใจและยกยอดไปท�าในปีถัดไปแทน เพราะจากการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ พบว่ามีจ�านวน
ผูต้ดิเชือ้เพิม่มากขึน้ ท้ังผูป่้วยยนืยนัตดิเชือ้ กลุม่เสีย่งทีม่ปีระวติัใกล้ชดิหรอืสมัผสัผูป่้วยยนืยนัตดิเชือ้ ส�าหรบัพยาบาลและบคุลากรทางการแพทย์แล้ว ค�าถาม
ที่ตามมาคงหลีกไม่พ้นค�าถามเหล่านี้
 • หากผู้ป่วยติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้อีกมากน้อยเพียงใด?
 • หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วอย่างไร?
 • การสูญเสียชีวิตของประชาชนจะมากขึ้นเพียงใด?
 • ครอบครัวและประเทศชาติจะเสียหายจากการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อันมีค่ามากขนาดไหน?
 • ในขณะที่ผู้ที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อจะมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอีกสักเท่าใด?
 • ผู้ที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อจะขยายวงกว้างไปถึงบุคคลอื่นๆ รอบข้างในสังคมมากน้อยอีกสักเท่าใด?

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : น.ส.นภาพร ฤทธีวีรกูล

        ผู้ตรวจการกลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยนอก

คลินิกคัดกรอง
และตรวจโรคอุบัติใหม่โควิด-19
(OPD COVID-19)

จุดคัดกรอง

คลินิก
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ศ.พญ.พรพิมล เรียนถาวร

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้�ารงต�าแหน่ง 

ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

ภาควชิารงัสีวทิยา

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้�ารงต�าแหน่ง 

ตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล

ภาควชิารงัสีวทิยา

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้�ารงต�าแหน่ง 

ตั้งแต่วนัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2561

ศ.พญ.วัชริน สินธวานนท์

ภาควชิาวสิญัญีวทิยา

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้�ารงต�าแหน่ง 

ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์”
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ 

ก้าวล�า้ด้วยอปุกรณ์และการออกแบบทีย่กระดบัเทคโนโลยกีารรักษา
 • เครือ่ง X-Ray ชนิดตดิเพดานแบบการสวนหวัใจทีใ่ช้เอกซเรย์หลอดเลอืดคณุภาพสงู
 • Flexmove สามารถถ่ายภาพเอกซเรย์ได้ 360 องศา มีความละเอียดทุกมุม เครื่อง X-Ray
เป็นแบบตดิเพดานเคลือ่นย้ายได้สะดวก ใช้ผ้าปกูระดาษและเสือ้กระดาษเพือ่ป้องกนัฝุน่ทีจ่ะเข้าไปก่อกวนระบบ
การท�างานของอปุกรณ์และระบบปรบัอากาศ
 • เตยีงผ่าตดัไฟฟ้าทีอ่อกแบบเพือ่การใช้งานกบัการผ่าตดัหวัใจในภาวะวกิฤต ิ สามารถเคลือ่นท่ีได้
ด้วยการใช้รถเขน็เป็นตวัเคล่ือนย้าย มแีกนเตยีงพร้อมฐาน สามารถถอดสลบัพืน้เตยีง พืน้เตยีงท�าด้วยวสัดุ
ชิน้เดียวยาวตลอด สามารถ X-Ray ผ่านได้ เนือ่งจากท�าด้วยโลหะปลอดสนมิ
 • กระจกตะก่ัวป้องกนัรงัสี ควบคมุด้วยสวติซ์เปิด-ปิด แบบไม่ต้องสมัผสั 
 • ประตบูานเล่ือนอตัโนมัตชินดิผนกึแน่น 
 • ระบบควบคมุสภาวะอากาศปลอดเชือ้ (Laminar air flow) “Class 10,000” ให้ความปลอดภยั
และสอดคล้องกบัมาตรฐาน มค่ีาความสะอาดของห้องผ่าตดัทีม่อีนภุาคฝุน่แขวนลอยในอากาศขนาดตัง้แต่
0.5 ไมครอนขึน้ไป รวมกนัไม่เกนิ 10,000 อนภุาค/อากาศ 1 ลูกบาศก์ฟตุ
 • ผนงัภายในห้องผ่าตดัเป็นเทคโนโลยหีนิสงัเคราะห์ Solid acrylic หนา 3 มลิลเิมตร ผวิเรยีบ ป้องกนั
การเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรีย (Anti-bacteria) ป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติย์ (Anti-static) ทนกรด-ด่าง
แขง็แรงทนทาน ท�าความสะอาดง่าย 
 • ระบบจดัการสัญญาณภาพภายในห้องผ่าตัด (Integration system) สามารถรองรบัการส่งสญัญาณ
ภาพระยะไกลและเชือ่มต่อเข้ากบักล้องต่างๆ ภายในห้องผ่าตดั โดยส่งสญัญาณภาพเข้าจอภาพขนาดใหญ่ 
สามารถถ่ายทอดภาพการผ่าตดัในพืน้ทีป่ลอดเช้ือออกสู่จอภาพเครือ่งอืน่ๆ ในห้องผ่าตดัได้ เพือ่ให้แพทย์และ
ทมีงานสามารถมองเหน็ภาพการผ่าตดัและบรเิวณโดยรอบได้อย่างสะดวก ภาพคมชัด รวมท้ังยงัสามารถส่งเสริม
การเรยีนนอกห้องผ่าตดั พัฒนาระบบไปสู ่ E-Learning อกีทัง้ยงัรองรบัการเชือ่มต่อระบบประชมุทางไกล
ผ่านจอภาพ (Video Conference) ได้อกีด้วย

OR Hybrid CVT Smart Extreme Technology
ห้องผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกไฮบริด ขีดสุดของเทคโนโลยีอัจฉริยะ

 เมือ่ข้อจ�ากดัในการรกัษาเกดิขึน้ได้หลากหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็นด้านความซับซ้อนของโรค ข้อจ�ากัดทางร่างกายของผูป่้วย หรอืแม้กระทัง่
ขดีความสามารถของอปุกรณ์ทางการแพทย์ สิง่เหล่านีล้้วนเป็นความท้าทายของทมีแพทย์ และเพือ่ให้ก้าวทนันวตักรรมทีค่รอบคลุมทกุการรกัษาโรคซบัซ้อน
ด้านหัวใจ หลอดเลอืด และทรวงอก จงึจ�าเป็นต้องพฒันาและเลือกสรรเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัเข้ามาท�าการรกัษาควบคูไ่ปกบัประสบการณ์เชีย่วชาญ
ของแพทย์ คอลัมน์บอกเล่าก้าวทนัหมอฉบบันี ้จะมาเล่าถงึนวตักรรมล�า้สมยัภายในห้องผ่าตดัระบบไฮบรดิ (Hybrid Operating Room) ห้องผ่าตดัทีท่�าได้
มากกว่าการผ่าตดัเพ่ือมุง่สูผ่ลทางการรักษาทีมี่ประสทิธิภาพยิง่ข้ึน

 ศ.นพ.วิชยั เบญจชลมาศ หัวหน้าศนูย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศนูย์โรคหวัใจด�าเนนิการพฒันาและปรับปรงุ
ห้องผ่าตดัไฮบริดเป็นห้องผ่าตดัลกูผสมทีม่เีทคโนโลยหีลากหลายชนดิรวมอยูด้่วยกนั ซึง่จะช่วยให้กระบวนการรกัษาและวนิจิฉัยขณะท�าผ่าตดั รวมถงึการท�า
หตัถการทีเ่กิดขึน้ในเวลาเดยีวกันได้อย่างลงตวั ถอืเป็นนวตักรรมทีอ่�านวยความสะดวกให้กับการท�างานของแพทย์เป็นอย่างยิง่ 
 ห้องผ่าตัดไฮบริดได้รวมสุดยอดเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีมูลค่ารวมกว่า 80 ล้านบาท ครบครันด้วยระบบการท�างานที่ทันสมัย 
มรีะบบปลอดเช้ือระดบัสูง มคีวามปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และยงัมรีะบบจดัการสัญญาณภาพภายในห้องผ่าตดัสามารถถ่ายทอดสดได้เป็นประโยชน์
อย่างยิง่แก่นสิติเแพทย์ทีเ่รยีนรูผ่้านระบบการสอนแสดง
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“หอ้งผา่ตดัหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอกระบบไฮบรดิ นบัเป็นท่ีสุดแห่งความครบครนัดา้นเทคโนโลยี 
ครอบคลุมทุกการรกัษาโรคซับซอ้น มีระบบปลอดเช้ือระดบัสูง ดว้ยมาตรฐานระดบัสากล

ยกระดบัการรกัษาสูงสุดเพ่ือผูป่้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย”

เพิม่ประสทิธิภาพการรักษาผูป่้วยมะเรง็ปอดด้วยเคร่ืองจีเ้ยน็ เทคโนโลยรีกัษาแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
 ห้องผ่าตดัไฮบรดิยงัมอีกีหนึง่เทคโนโลยทีีส่�าคญัส�าหรบัผูป่้วยโรคมะเรง็ปอดชนดิซบัซ้อน ได้แก่ การรกัษาด้วยเครือ่งจีเ้ยน็ (Cryoablation) ซ่ึงเทคโนโลยี
น้ีมท่ีีโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เป็นแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย จากเดมิการรกัษาด้วยเคร่ืองจีร้้อนไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเรง็ได้ เนือ่งจากเมือ่ผูป่้วยหายใจ
ตลอดเวลา การหายใจจะท�าให้ความร้อนถูกระบายออก การรกัษาด้วยเครือ่งจีร้้อนจงึไม่สามารถท�าให้ความร้อนไปถงึจดุทีท่�าให้เซลล์มะเรง็ตาย แต่การรักษา
ด้วยเครือ่งจ้ีเยน็โดยใช้ความเย็นอณุหภมิู –40 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นความเยน็จดัในระดบัเป็นน�า้แขง็ ภายใต้อณุหภมูริะดับนี ้การหายใจตลอดเวลาจะไม่สามารถ
ระบายความเยน็ออกไปได้ อกีทัง้ขณะท�าการจีเ้ยน็ แพทย์ยงัสงัเกตเหน็ก้อนน�า้แขง็ได้จากภาพรงัสสีามารถประเมินได้ว่าการรกัษาดงักล่าวครอบคลมุต�าแหน่ง
ทีต้่องการฆ่าเซลล์มะเรง็หรอืไม่ 

 ศ.นพ.วิชยั กล่าวเพิม่เตมิว่า การรกัษาโรคซับซ้อนทางทรวงอกและหลอดเลือดในรปูแบบเดมิ แพทย์ต้องวางแผนการรักษาทีใ่ช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน
อกีทัง้กระบวนการและข้ันตอนต่างๆ นัน้ไม่สามารถด�าเนนิการพร้อมกนัได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณผู้ีป่วยเดก็ทีเ่ป็นโรคไม่มห้ีองหวัใจซกีซ้าย วันแรกต้องท�าการรกัษา
ด้วยการใส่ขดลวดเส้นเลือดท่ีขัว้หวัใจไว้ก่อน จากนัน้ผ่านไปอกีหนึง่วนัจงึท�าการผ่าตดัรดัเส้นเลือดทีไ่ปปอดได้ หรอืในกรณีผ่าตัดเส้นเลอืดโป่งพอง จะต้องผ่าตดั
บายพาสเส้นเลอืดทีค่อและใส่ขดลวดไปพร้อมกนั จากเดิมทีต้่องท�าการรกัษาหลายห้องหรือหลายวนั ห้องผ่าตดัไฮบรดิแห่งนีจ้ะเข้ามาตอบโจทย์การรกัษาผูป่้วย
โรคซับซ้อนทีจ่�าเป็นต้องท�าการผ่าตดัรกัษามากกว่าหนึง่อย่างในคราวเดยีวกนั

ผลลัพธ์การรกัษาท่ีเตม็เป่ียมด้วยประสทิธภิาพ
 • ครบวงจร ครอบคลุมทกุการรกัษาโรคทรวงอกซบัซ้อน โรคหลอดเลือดและหวัใจ ใส่ขดลวดหวัใจในคราวเดียวกนั
 • ลดความบอบช�า้ของผู้ป่วย ผูป่้วยฟ้ืนตัวเรว็
 • สะดวก ปลอดภยั ปลอดเชือ้ ด้วยมาตรฐานระดบัโลก
 • เป็นศนูย์กลางความรู้ การเรยีนการสอน และการวจิยั

 ศ.นพ.วชิยั กล่าวทิง้ท้ายว่า ห้องผ่าตดัหวัใจ หลอดเลอืด และทรวงอกระบบไฮบรดิยกระดบังานบรกิารทางการแพทย์ด้วยการรวมเทคโนโลยขีัน้สงู
ไว้อย่างครบครนั เพ่ือให้ผูป่้วยได้รบัการรกัษาในระดบัทีเ่ป็นเลศิ ฟ้ืนตัวไว กลับบ้านได้เรว็และมีคณุภาพชีวติทีด่ยีิง่ขึน้

ห้องผ่าตดัไฮบรดิเหมาะส�าหรบัผูป่้วยประเภทใด
 ผู้ป่วยกลุ่มโรคหวัใจ หลอดเลือด และทรวงอกทีอ่าการซับซ้อน และผูป่้วยทีม่ภีาวะ
เสีย่งสงูทีจ่�าเป็นต้องใช้กระบวนการรกัษาผ่านทางสายสวนร่วมระหว่างการผ่าตดัด้วย หรอื 
กรณผู้ีป่วยทีม่คีวามเสีย่งสูงซึง่อาจต้องผ่าตดัแก้ไขเมือ่เกดิข้อผิดพลาด ได้แก่
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardio Vascular Thoracic Surgery)
 • ผู้ป่วยทีม่คีวามจ�าเป็นต้องใส่ขดลวดเพือ่ขยายหลอดเลอืดหวัใจ 
 • การเปลีย่นลิน้หวัใจผ่านทางสายสวนหลอดเลือด
   (Tran Arterial Valvular Implantation: TAVI)
 • ผู้ป่วยเดก็ทีม่ภีาวะหวัใจผดิปกต ิโรคหวัใจแต่ก�าเนิด
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เรื่องจากปก

 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแห่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีจุดเริ่มต้นต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2534 นับเป็นเวลาร่วม 30 ปี โดยเริ่มต้นจากการเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยไวรัสตับอักเสบที่ในขณะนั้นมีพันธกิจหลักในการศึกษาวิจัย
และแก้ปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบซึ่งในประเทศไทยได้ด�าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกแห่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อมุ่งศึกษาในแนวกว้างและแนวลึกเกี่ยวกับไวรัสที่เป็นปัญหากับประชากรไทย 
 ศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิมพีนัธกจิในการศกึษาวจิยัทางด้านระบาดวทิยา ทัง้ในแง่ของปัญหาและการป้องกนัโรคไวรสัทีเ่กดิขึน้
ตามฤดูกาลหรือโรคอุบัติใหม่ที่เป็นปัญหาในประเทศไทย  เพ่ือใช้ในการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา การป้องกัน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนและ
เป็นแหล่งข้อมูลส�าหรับประเทศไทยและนานาชาติ
 ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ ในฐานะหวัหน้าศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ ระบวุ่า ศนูย์ฯ มวีสิยัทศัน์ทีมุ่ง่มัน่ในการศกึษาวจิยัอย่างต่อเนือ่ง
เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากเช้ือไวรัสและเป็นปัญหาในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลของประเทศ พร้อมกับมุ่งมั่นในการผลิตและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย
รุน่ใหม่ให้มคีวามสามารถทีจ่ะท�าการศกึษาต่อไปในอนาคต  โดยแนวทางการท�างานของทุกคนทีอ่ยู่ในศนูย์ฯ ศ.นพ.ยง มคีวามต้ังใจให้ทกุคนท�างานอย่างมคีวามสขุ
เพือ่ให้ผลงานต่างๆ ลลุ่วงได้ตามเป้าหมาย

โครงสร้างของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
 โครงสร้างของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ประกอบด้วย 
ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ มี ดร.พญ.ณศมน วรรณลภากร เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านไวรัสวิทยาคลินิก และ ดร.สมพงษ์ วงศ์พันสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบด้าน
ไวรัสวิทยาและห้องปฏิบัติการ 
 ขณะที่การศึกษาวิจัยจะแบ่งคณะท�างานผู้รับผิดชอบโดยมีนักวิจัยระดับปริญญา
เอกเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัแต่ละกลุม่ เช่น กลุม่ไวรสัตบัอกัเสบ, กลุม่ไข้หวดัใหญ่, กลุม่โรคทาง
เดนิหายใจ เช่น อาร์เอสว ีฮวิแมนเมตานวิโมไวรสั (RSV Human Metapneumo Virus) และ
ไรโนไวรสั, กลุม่เอนเทอโรไวรสัและโรคมอืเท้าปาก, กลุม่โรคท้องเสีย ได้แก่ ไวรสัโรตาและโนโร,
กลุม่โรคตดิต่อทางแมลง เช่น ไข้เลอืดออก ไข้ปวดข้อยงุลายและไข้ไวรัสซิกา, กลุม่โรคตดิเชือ้
ไวรัสเอชพีวี (Human Papilloma Virus)  และกลุ่มโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคโควิด-19 เป็นต้น 
 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกมีกระบวนการท�างานร่วมกันของ
ผูเ้ชีย่วชาญมากกว่า 35 คนศกึษาและวจิยัในแต่ละด้านเฉพาะทาง  เพราะเป็นแนวทางหนึง่
ในการพฒันาบคุลากรโดยเฉพาะเกีย่วกบัโรคอบุตัใิหม่ การท�างานร่วมกนัเป็นทีมนบัเป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิจัยระดับปริญญาเอก
และปริญญาโท ดังเป็นที่ประจักษ์จากผลงานที่เกิดขึ้นที่เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
นอกจากนี้ความร่วมมือในการท�างานยังเป็นไปเพื่อการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยการศึกษา
ทางจโีนมของไวรัสและการใช้เทคโนโลยใีหม่เข้ามาท�าการศกึษาวจิยั การตรวจวนิจิฉยัทัง้แนว
กว้างและแนวลึก

ศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ 
เป้าหมายการศกึษาเพื่อองค์ความรู้ใหม่แก่สงัคม
ศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ 

เป้าหมายการศกึษาเพื่อองค์ความรู้ใหม่แก่สงัคม
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การศึกษาทางไวรัสวิทยาคลินิกเพื่อผลลัพธ์สู่สังคม
 30 ปีที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย และมีผลงานตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ
บนฐานข้อมลู PUBMED มากกว่า 615 เรือ่ง และมกีารอ้างองิบนฐานข้อมลู Google Scholar มากกว่า 20,000 ครัง้ รวมทัง้มค่ีาดชัน ีH เท่ากบั 66 ซึง่การศกึษา
ส่วนใหญ่เป็นการวจิยัเพือ่ศกึษาความเปลีย่นแปลงทางไวรสัวทิยาต่อโรคระบาดทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย เช่น  การศึกษาเกีย่วกบัไข้หวดัใหญ่ระยะยาวเพือ่ใช้เป็น
ข้อมลูอ้างองิโรคมอืเท้าปาก  การตดิตามตารางการฉดีวัคซนีในเดก็เพือ่น�ามาสู่การปรบัเปล่ียนให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่การศึกษาเกีย่วกบัไวรสัตบัอักเสบบี
ทีศ่นูย์ฯ มข้ีอมลูทางด้านไวรัสตบัอกัเสบในประเทศไทยทีส่ามารถใช้เป็นแหล่งอ้างองิและเป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาตจิ�านวนมาก ขณะเดยีวกนัยงัเป็นข้อมลู
เพื่อประโยชน์ทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด
 นอกจากการวิจัยและศึกษาข้อมูลทางไวรัสวิทยาคลินิกที่แบ่งตามกลุ่มต่างๆ ตามโครงสร้างของหน่วยงานแล้ว  ปัจจุบันศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิกยังมีงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการและเป็นการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับสังคมได้แก่ 

 นอกจากนีใ้นสถานการณ์ทีเ่กดิการระบาดของโรคอบุตัใิหม่ การศึกษาทางด้านระบาดวิทยาและพฒันาวธิกีารตรวจวนิจิฉัย  ศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิกได้มีบทบาทอย่างมาก ดังเช่นในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ศูนย์ฯ มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

 1. การศกึษาวจิยัเกีย่วกับไวรสัตบัอกัเสบ มเีป้าหมายเพือ่การจดัการให้อตัราการเกดิโรคไวรสัตบัอกัเสบ
ลดจ�านวนลงให้เหลือน้อยที่สุด ตามแผนการขององค์การอนามัยโลกภายในปี พ.ศ. 2573 โดยทางศูนย์ฯ
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการท้าทายไทย ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ชื่อ
“โครงการกวาดล้างไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ให้หมดไป โดยใช้รูปแบบจังหวัดเพชรบูรณ์” มีระยะเวลา
ในการศึกษา 2 ปี มุ่งเน้นการตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ในประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอายุ
เกนิ 35 ปีขึน้ไป จ�านวนประมาณ 500,000 ราย เพือ่เข้าสู่กระบวนการรกัษาและติดตามการรกัษาโดยเฉพาะ
ไวรัสตับอักเสบซี เพื่อใช้เป็นรูปแบบให้จังหวัดอื่นกวาดล้างไวรัสตับอักเสบต่อไป

 3. โครงการศึกษาวจิยัเกีย่วกบัโรคโควดิ-19 นบัว่าเป็นภารกจิทีส่�าคัญ โดยมกีารศกึษาตัง้แต่พนัธกุรรม
ของไวรัส ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นและการติดตามระยะยาว การใช้พลาสมาจากผู้ท่ีหายจากโรคในการรักษา
ผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 โดยอาศัยการบูรณาการของคณะท�างาน
ภายในศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ และได้รบัทนุสนบัสนนุจากส�านกังานการวจิยัแห่งชาติ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งมูลนิธิป้าทองค�า บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 2. โครงการศึกษาประสิทธภิาพของวคัซีนป้องกนัโรคตดิเช้ือไวรสัเอชพวีี (Human Papilloma Virus)
ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันวัคซีนนานาชาติสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) กระทรวงสาธารณสุข 
และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาด (Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา โดยการเปรยีบเทยีบการให้วคัซนีแบบการใช้เขม็เดีย่วในพืน้ทีจ่งัหวดัอดุรธาน ี กับการใช้แบบ
มาตรฐาน 2 เข็มในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  มีระยะเวลาในการศึกษา 5 ปี และได้รับทุนสนับสนุนจาก Bill & 
Melinda Gates Foundation ผ่านทางสถาบันวัคซีนนานาชาติสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
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ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกกับภารกิจโควิด-19
 นับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 คณะนักวิจัยของศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัส
วิทยาคลินิกได้มีการศึกษาและเตรียมการตรวจวินิจฉัย ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคในประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี ตัง้แต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา จนกระทัง่มกีารเผยแพร่รหัสพันธกุรรม
ของไวรสัโคโรนา 2019  จงึมกีารพฒันาวธิกีารตรวจวนิจิฉัยชวีโมเลกลุ รวมทัง้การศกึษาทางด้านพนัธกุรรม
ของไวรัส

การศึกษาพันธุกรรมไวรัสเพื่อศึกษาความแตกต่างของสายพันธุ์ 
 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกมีการศึกษาทางด้านพันธุกรรมของไวรัส
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การศึกษาทางด้านพันธุกรรมของไวรัสในการระบาดระลอกที่หนึ่ง การศึกษา
ทางด้านพันธุกรรมของไวรัสผู้ป่วยที่อยู่ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดหา  รวมทั้งการศึกษาทางด้านพันธุกรรม
ของไวรัสในการระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา  
 ศนูย์ฯ ยงัได้พบสายพนัธุอ์งักฤษ B.1.1.7 จากผูท้ีเ่ดนิทางมาพกัอยูใ่นสถานทีก่กัตวัทางเลอืก
(Alternative State Quarantine : ASQ) ซึ่งในเวลาต่อมาศูนย์ฯ ได้น�าข้อมูลดังกล่าวส่งต่อไปยัง
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาติเพือ่เสนอต่อนายกรฐัมนตรแีละหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้อง ส่งผลให้เกดิความตืน่ตวั
ในการควบคุมและเข้มงวดในมาตรการการดูแลกักกันมากยิ่งขึ้น

การศึกษาด้านภูมิต้านทานโรคและแนวทางการรักษาด้วยพลาสมา
 ศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิมกีารตรวจภมูต้ิานทานของผูท้ีห่ายป่วยจากโรค
โควดิ-19 จ�านวนกว่า 250 คน  โดยในระยะเวลาเกอืบ 1 ปีทีผ่่านมาท�าให้ทราบว่าในผูป่้วยทีม่อีาการมาก
ภมูต้ิานทานจะสงูกว่าผูท้ีม่อีาการน้อยหรอืไม่มอีาการ และภมูต้ิานทานโรคนีไ้ม่ได้อยูใ่นร่างกายระยะยาว  
กล่าวคือจากการติดตามในเดือนที่ 9 ภูมิต้านทานตรวจพบได้เพียง 1 ใน 3 ของผู้ที่หายจากโรคเท่านั้น 
ซึง่ในระยะต่อไปศนูย์ฯ จะท�าการศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัภูมต้ิานทานกบัการให้วคัซนีในประชากรไทย
ต่อไป
 ศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิยงัมกีารศกึษาเรือ่งการใช้พลาสมาในการรกัษา
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายหลังจากที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศแรกที่ท�าการทดลองใช้
พลาสมาในการรักษา นอกจากน้ียังมีการศึกษาที่พบว่า การรักษาจะได้ผลดีที่สุดก็ต่อเมื่อผู้ป่วยได้รับ
พลาสมาหลังจากรับเชื้อไวรัสโดยเร็วที่สุด เนื่องจากหากได้รับพลาสมาช้า ร่างกายจะสร้างภูมิต้านทาน
โรคขึ้นเองและท�าให้การรักษาด้วยพลาสมาไม่เกิดผลดีเท่าที่ควรหรือไม่เกิดผล 
 หลังจากค้นพบวิธีการดังกล่าวจึงมีการรณรงค์เพื่อขอรับบริจาคพลาสมาจากผู้ที่หายป่วยจาก
โรคโควดิ-19 เพ่ือใช้ในการรกัษา โดยร่วมมอืกบัศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาตใินการรณรงค์และร่วมหาผูม้า
บริจาคพลาสมาและตรวจทางห้องปฏิบัติการสนับสนุน รวมทั้งได้มีการติดตามผลการให้พลาสมา
ในผู้ป่วยระบาดรอบใหม่ 
 ในด้านการพฒันาการตรวจวนิจิฉัย นอกจากกระบวนการตรวจทางชวีโมเลกลุ RT-PCR แล้ว ศนูย์
เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิยงัได้มกีารพฒันาการตรวจวนิจิฉยัโควดิ-19 นอกจากนีศ้นูย์ฯ
ยังมีข้อค้นพบจากการศึกษาโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อโรคทางเดินหายใจต่างๆ เช่น การพบผู้ป่วย
ไข้หวัดใหญ่, โรคอุจจาระร่วงไวรัสโรตาและโนโร ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ 

ศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิศนูย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ
ห้องปฏบิตักิารห้องปฏบิตักิาร
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สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ในมุมมองของ ศ.นพ.ยง 
 ศ.นพ.ยง  กล่าวถงึสถานการณ์โรคโควดิ-19 ว่า นบัตัง้แต่มีการระบาดเป็นต้นมา การต่อสูกั้บโรคเปรยีบเสมอืนวิง่มาราธอนทีถ่งึวนันีเ้ราเชือ่ว่าน่าจะ
มาถงึครึง่ทางแล้ว แม้ว่าทัว่โลกมผีูป่้วยมากกว่า 100 ล้านราย และมผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 2.1 ล้านคน  แต่การพฒันาวคัซนีเป็นไปอย่างรวดเรว็ใช้เวลาเพยีง 1 ปี
เท่านั้น และเริ่มมีการให้วัคซีนขณะนี้มากกว่า 100 ล้านโดส ซ่ึงคาดการณ์ว่าภายในปีน้ีหรือต้นปี พ.ศ. 2565 จะมีวัคซีนเพียงพอส�าหรับประชากรทุกคน 
ส่งผลให้การระบาดของโรคดังกล่าวลดลง แต่อย่างไรก็ตามเช้ือไวรัสตัวน้ีคงไม่ได้หายไปดังเช่นปรากฏการณ์ทางระบาดวิทยาหลายตัวท่ีผ่านมาท่ีอยู่เป็น
โรคประจ�าฤดูกาล แต่องค์ความรู้ที่เกิดใหม่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ และท�าให้ผู้คนสามารถรับมือและจัดการกับการระบาดของโรค และความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
จากโรคนี้มีอัตราที่ลดลง

 สิ่งที่ควรเฝ้าจับตาในช่วงนี้ ศ.นพ.ยง ให้ความเห็นว่าคือการกลายพันธุ์ของไวรัสที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด นับตั้งแต่สายพันธุ์ระบาดในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาเมื่อเข้าสู่ทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ส่งผลให้เกิดการระบาดได้ง่ายขึ้น จนกระท่ังในปลายปี
พ.ศ. 2563 พบว่าสายพันธุ์อังกฤษสามารถแพร่กระจายโรคได้ค่อนข้างรวดเร็วในสหราชอาณาจักร ขณะเดียวกันเกิดการกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้และบราซิล 
ซึง่ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงจดุต�าแหน่งของพนัธกุรรม ส่งผลต่อระบบภมูต้ิานทานทีอ่าจลดลง อีกทัง้วคัซนีทีพ่ฒันาแล้วอาจมปีระสทิธิภาพลดลง รวมถงึในเชงิ
มหภาคหากไวรสัดงักล่าวแพร่กระจายมากขึน้ จะส่งผลต่อปัญหาในการควบคุมโรค ซ่ึงต้องพร้อมรบัมอืให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงตามสายพนัธุท์ีเ่กิดการระบาด

 ท้ายที่สุด ศ.นพ.ยง ได้กล่าวถึงความเข้มงวดของภาคประชาชนในการปฏิบัติเพื่อลดความเส่ียงในการติดเชื้อที่ยังคงต้องด�าเนินต่อไปแม้จะมี
วัคซีนแล้วก็ตาม ทั้งยังระบุว่าวัคซีนในปัจจุบันน้ีเป็นเพียงมาตรการเสริมในการป้องกันโรค การป้องกันหลัก ได้แก่ การใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า
เมือ่เข้าสูช่มุชน การล้างมอืด้วยสบูแ่ละ/หรอืเชด็ด้วยแอลกอฮอล์ยงัต้องท�าอยูเ่ป็นประจ�า  โดยเฉพาะอย่างยิง่การก�าหนดระยะห่างเพือ่ลดการสมัผสัโรค ดงันัน้
เมื่อเราทุกคนจะต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ก็จ�าเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างด้วยงานวิจัยเพ่ือให้สังคมโลกเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
ของการระบาดผ่านการศึกษาทางไวรัสวิทยาคลินิก
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กราบมุทิตาสักการะ
 ผศ.(พเิศษ)นพ.สริุนทร์ อัศววทิรูทพิย์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านภาพลกัษณ์
องค์กร พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฯ 
ด้านบริการ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบยา
และเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวดัราชบพิธสถิตมหาสมีาราม ราชวรวหิาร เนือ่งในโอกาสอายวัุฒนมงคล
ครบรอบ 71 ปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

พิธีอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.”
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เป็นประธานในพธิอีญัเชญิอักษรพระนามาภไิธยย่อ “ส.ธ.” ภายใต้
พระชฎาไม่มีกรรเจียกจร ตราประจ�าพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีขึน้ประดษิฐานบนอาคาร 
ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งต่อบุคลากรโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั และ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพือ่บรรเทาปัญหาการขาดแคลน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร แพทย์ พยาบาล 
รบัพระราชทานเบือ้งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมือ่วนัศกุร์ที ่22 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชมุ 1210 ชัน้ 12 อาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร แพทย์ พยาบาล ทูลเกล้าฯ ถวายแจกนัดอกไม้เบือ้งหน้า
พระฉายาลักษณ์ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการ
ประชวรโดยเรว็วนั เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่14 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาสหทยัสมาคม
 ในพระบรมมหาราชวัง ส�านักพระราชวัง
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สวัสดีปีใหม่ 2564 นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้แทนคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ามอบของที่ระลึกให้แก่ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล 
นายกสภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ 2564 เมือ่วนัองัคารท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
ณ ส�านักงานสภามหาวทิยาลัย ชัน้ 3 อาคารจามจรุ ี4 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

พธิพีระราชทานเพลงิศพผูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การศกึษา (เป็นกรณพีเิศษ) ประจ�าปีการศกึษา 2562
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพธิมีอบใบประกาศเกยีรตคุิณแก่ญาตผิูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การ
ศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2562 จ�านวน 261 ท่าน และพธิสีวดพระอภธิรรม ณ อาคารแพทยพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั น�าโดยนสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่2 ปีการศกึษา 2562 ได้จดัขึน้เพือ่แสดงความ
กตัญญูกตเวทิตาและไว้อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา หรืออาจารย์ใหญ่ที่เป็นครูเพื่อสอนนิสิตแพทย์ให้เกิด
ความรูด้้านกายวภิาคศาสตร์ของมนษุย์ พร้อมทัง้จดัพธิพีระราชทานเพลงิศพผูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การศึกษา (เป็นกรณี
พิเศษ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้จัดพิธีบวงสรวง บรรจุร่าง และ
ขอขมาผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งภายหลัง
จากพิธีพระราชทานเพลิงศพเสร็จส้ินจะน�าร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแยกไปฌาปนกิจตามวัดต่างๆ จ�านวน
25 วัด และท�าพิธีลอยอังคารในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เสวนาอาชีพหมอ
 อ.นพ.เสกข์ แทนประเสรฐิสขุ ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายกจิการนสิติ พร้อมด้วย นสพ.พรนภัส มานุ่ม
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “เสวนาอาชีพหมอ” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ
การศกึษาและการท�างานด้านการแพทย์ให้แก่นกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที ่3 - 4 โรงเรยีนสาธติ
สถาบนัการจดัการปัญญาภวัิฒน์ (สาธิตพไีอเอม็) รวมถงึคณาจารย์และผูป้กครองทีเ่ข้าร่วมฟัง โดยมี 
นางอัญชลี ภู่ประเสริฐ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ศึกษาดูงาน ทรู ดิจิทัล พาร์ค
               รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์รองคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร แพทย์และคณาจารย์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เข้าศกึษาดงูานระบบการบรหิารจดัการในการท�างานและเยีย่มชมพ้ืนที ่Working Space 
พร้อมท้ังร่วมปรึกษาหารือด้าน Digital Development in Healthcare and True 
Digital Health โดยมี นายสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซีพี เมดิคอล 
จ�ากัด นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายอนุชิต วะสีนนท์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธรุกจิดจิทิลัเฮลธ์ มร.เบร์ินด์ สเวน วนิเดอโวจ์ล Chief Analytics Officer บรษิทั
ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ�ากัด และ นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค
ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 
อาคาร Pegasus ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ
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เรื่อง : อ.นพ.พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์

Man of the Med

ที่สดุแห่งความภาคภมูใิจ แพทย์ไทยเพยีงหนึ่งเดยีวที่ได้ร่วมโครงการ

 หน้าท่ีอันทรงคุณค่าของแพทย์ที่หลายท่านทราบกันดีคือ การดูแลรักษาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมานจากโรคภัย
ไข้เจบ็ แต่ทกุท่านทราบกนัหรอืไม่ว่ายงัมอีกีหนึง่บทบาทส�าคญัท่ีแพทย์ปฏบิติัตลอดมาคือ การศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ เพ่ือต่อยอดการรกัษา
อย่างก้าวทันและก้าวน�าเทคโนโลยี เพื่อผลลัพธ์ทางการรักษาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพให้ดียิ่งข้ึน 
 คอลัมน์ “Man of the Med” ฉบับนี้ ขอน�าเสนอเรื่องราวของ อ.นพ.พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แพทย์ไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Future Stroke Leaders
Programme 2020 โดยองค์กรระดับโลก World Stroke Organization (WSO) นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแห่งโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึง่การได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมในโครงการส�าคัญระดบันานาชาตคิร้ังนี ้นอกจากจะต้องมีความรูค้วามเช่ียวชาญ
เป็นเลิศแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์และผลงานโดดเด่นน่าสนใจอีกด้วย 
 อ.นพ.พงศ์ภัทร์ ส�าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้ว เดินทางไป
เป็นแพทย์ฝึกหดั ก่อนทีจ่ะได้รบัการบรรจเุป็นแพทย์ประจ�าบ้านทีโ่รงพยาบาลชลบรุ ีฝ่ายอายรุศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 ปีเตม็ และเนือ่งจาก
มีความสนใจในด้านประสาทวิทยา จึงเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากส�าเร็จการศึกษาและกลับ
มายังประเทศไทย ได้เข้าท�างาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในต�าแหน่งอาจารย์แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านประสาทวิทยา
ซึง่ตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาและท�างานอยูน่ัน้ ได้สัง่สมประสบการณ์ต่างๆ มากมาย พร้อมทัง้มผีลงานวจิยัทางด้านประสาทวทิยาท่ีโดดเด่น
จนได้รบัการตพีมิพ์ลงในวารสารระดบันานาชาตมิากมาย อาทิ Lactic Acidosis Associated with Severe Neuromuscular Weakness
and Stavudine Therapy, Skin dimple, more than a pit และ Intravenous Glibenclamide Reduces Lesional Water Uptake 
in Large Hemispheric Infarction เป็นต้น

Future Stroke Leaders Programme 2020

World Stroke Organization (WSO)
โดยองค์กรระดบัโลก
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 ด้วยประสบการณ์ท�างานตลอดระยะเวลาท่ีประกอบ
สัมมาชีพในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและโรค
หลอดเลือดสมอง ท�าให้ อ.นพ.พงศ์ภัทร์ เป็นแพทย์ไทยเพียงคน
เดียวทีไ่ด้รบัคัดเลอืกเข้าร่วมในโครงการ Future Stroke Leaders
Programme 2020 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากร
ทางการแพทย์จากหลากหลายสาขาด้านโรคหลอดเลอืดสมอง อาทิ 
แพทย์ นักกายภาพบ�าบัด และผู้เชี่ยวชาญแขนงอื่นๆ จากท่ัวทุก
มุมโลก จ�านวน 32 คนได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ทัศนคติ  และมุมมองต ่างๆ เพื่อต ่อยอดองค ์ความรู ้ด ้าน
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบองค์รวม โดยผู้เข้า
ร่วมโครงการจะร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้าง
ต้นนี้ตรงกับความต้องการที่จะศึกษาปัญหาและพัฒนาแนวทางใน
การรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองของ อ.นพ.พงศ์ภทัร์ อยูก่่อน
หน้าแล้ว ดงันัน้จงึไม่รอช้าทีจ่ะน�าส่งประวตัพิร้อมผลงานสมคัรเข้าร่วม
โครงการ โดยมี ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) เป็นแรง
บันดาลใจและยังเป็นบุคคลต้นแบบ ผู้คอยให้ค�าแนะน�าสนับสนุน 
พร้อมทั้งผลักดันให้สมัครเข้าร่วมโครงการระดับโลกในครั้งนี้

 โครงการ Future Stroke Leaders Programme 2020
ใช้ระยะเวลาเข้าร่วมทัง้สิน้ 2 ปี โดยเร่ิมกจิกรรมไปเมือ่เดือนธนัวาคม 
ปี พ.ศ. 2563 และจะสิน้สดุลงในปี พ.ศ. 2565 เป็นการจัดกจิกรรม
ในรูปแบบการอบรมและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
ร่วมกันเป็นกลุ่มผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ท่ีทางโครงการก�าหนดขึ้น
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ก�าลังระบาดอยู่ขณะนี้
ท�าให้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบเป็นระบบการเรยีนการสอนออนไลน์
แบบ Interactive Classroom  ซ่ึงหลงัจากสิน้สดุโครงการ  World 
Stroke Organization (WSO) มีก�าหนดจัดงานสัมมนาขึ้นที่
ประเทศสงิคโปร์ เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการท้ัง 32 คน น�าเสนอผลงาน
ท่ีได้มกีารศกึษาและพฒันาข้ึนมาตลอดระยะเวลาทีเ่ข้าร่วมโครงการ
 อ.นพ.พงศ์ภทัร์ กล่าวเพิม่เตมิว่า รูส้กึภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่
ทีไ่ด้เป็นตัวแทนแพทย์ไทยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการน�าเสนอผลงาน
ความคิดเห็นและระดมสมองเพื่อมุ่งหาแนวทางการพัฒนาวิธีการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคหลอดเลอืดสมองท่ีมชีือ่เสยีงระดบัโลก อาทิ Professor Werner
Hacke จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
โรคหลอดเลือดสมองที่มีผลงานวิจัยเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ในวงการการแพทย์ด้านนี ้รวมไปถงึ Professor Bernard Yan และ 
Professor Bruce Campbell จากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้
ยังมี Professor Sheila Martins จากสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

ผู้ศกึษาวจัิยและพัฒนาการรักษาด้านโรคหลอดเลอืดสมอง ด้วยการ
ให้ยาละลายลิ่มเลือด และการใส่ขดลวดเพื่อดึงลิ่มเลือดออกมา
ซึ่งวิธีนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย 
 ในโอกาสนี้ อ.นพ.พงศ์ภัทร์ เล่าว่า โครงการ Future 
Stroke Leaders Programme 2020 ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ปัญหาที่พบบ่อยในการรักษาผู้ป่วยของแต่ละประเทศอีกด้วย
ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นประโยชน์ยิ่งในการน�ามาพัฒนาต่อยอด
เพื่อยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย
 อ.นพ.พงศ์ภทัร์ กล่าวทิง้ท้ายว่า ทกุๆ กจิกรรมในโครงการ
นี้มุ่งเน้นความส�าคัญของการท�างานเป็นทีมอย่างยิ่ง เนื่องด้วยการ
รกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองในแต่ละครัง้นัน้ ต้องอาศัยความรู้
ความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากรในแขนงต่างๆ อาทิ แพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญด้านระบบประสาท แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการเอกซเรย์
ขดลวด (ในกรณีท่ีต้องใช้ขดลวดในการรักษาเพื่อดึงลิ่มเลือด
ออกจากสมอง) พยาบาล เป็นต้น ทีส่�าคญัในระหว่างทีผู่ป่้วยพกัฟ้ืน
อยู ่ในโรงพยาบาล ยังมีทีมนักกายภาพบ�าบัดและจิตแพทย์
ร่วมคอยดูแลท้ังด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยตลอดการพักฟื้น
อีกด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังมีทีมพยาบาล
ผู้เชีย่วชาญด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะ ทัง้ที่
โรงพยาบาลและตดิตามผลด้วยการเดนิทางไปเยีย่มผูป่้วยหลงัจาก
กลับไปพักฟ้ืนต่อท่ีบ้านอกีด้วย เพราะการรกัษาผูป่้วยคงจะประสบ
ความส�าเร็จได้ยาก หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการท�างานเป็นทีม
 หากกล่าวถึงหวัใจการท�างานและข้อคดิที ่อ.นพ.พงศ์ภทัร์
ยึดมั่นปฏิบัติมาตลอด น่ันคือความต้องการดูแลรักษาผู ้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองให้กลับมามคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ การได้เหน็
ผู้ป่วยหายจากโรคภัยและมีรอยย้ิมเปี่ยมสุข ทั้งจากผู้ป่วยและ
ครอบครัวของผู้ป่วยนับเป็นความสุขในชีวิตการท�างานในฐานะ
แพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองมาโดยตลอด

“รอยยิ้มของผู้ป่วยเปรียบเสมือนแรงผลักดัน

มุ่งมั่นต่อยอดองค์ความรู้ด้านโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างไม่หยุดยั้ง”

อ.นพ.พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์
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เรื่อง : ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร

 “การท�ากจิกรรมจติอาสาเป็นสิง่ทีเ่ริม่ต้นได้จากตัวเรา” คือจุดเริม่ต้น
ทีก่ลายมาเป็นความตัง้ใจให้ ผศ.พญ.คนงึนจิ กิง่เพชร อาจารย์ประจ�าสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ริเร่ิมท�าโครงการจติอาสา “กัมมีเ่ยลลีจ่ติอาสา ดต่ีอกายและใจ 
เพือ่ผูป่้วยมะเร็งต่อมไทรอยด์”  โดยนอกจากจะหวงัให้เป็นโครงการจติอาสา
เพ่ือส่งต่อความห่วงใยจากบคุลากรไปยงัผูป่้วยมะเรง็ต่อมไทรอยด์แล้ว โครงการ
น้ียงัหวงัให้อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน พยาบาลและบคุลากรของสาขา
เวชศาสตร์นวิเคลยีร์ได้มโีอกาสร่วมกนัท�าความด ี เพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ และ
เป็นแรงบนัดาลใจให้รเิริม่ท�าโครงการจติอาสาอืน่ๆ ต่อไปอกีด้วย
 ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน
หรือที่เรียกว่า “น�้าแร่รังสี” นั้น รังสีบางส่วนจะถูกขับออกทางต่อมน�้าลาย
เม่ือต่อมน�า้ลายได้รับรงัสก็ีอาจจะท�าให้เกิดภาวะต่อมน�า้ลายอกัเสบได้ ซึง่ภาวะนี้
จะท�าให้ผูป่้วยมอีาการปวด บวมและเจบ็บรเิวณต่อมน�า้ลาย  และอาจเกดิภาวะ
น�า้ลายน้อยตามมาได้ 
 การป้องกันการเกิดภาวะต่อมน�้าลายอักเสบจากการได้รับรังสีมี
หลายวธิ ีเช่น การดืม่น�า้มากๆ การอมลูกอมรสเปรีย้วบ่อยๆ ในช่วงสปัดาห์แรก
ของการรักษา ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มการขับน�้าลายท่ีมีรังสีออกมาจากต่อมน�้าลาย
โดยเร็ว อย่างไรก็ดีลูกอมส่วนใหญ่ท่ีจ�าหน่ายในท้องตลาดมักมีส่วนผสม
ของน�า้ตาลในปริมาณมาก 

อยากให้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เห็นว่า
การท�าจิตอาสาเริม่ต้นได้ง่ายๆ จากตัวเรา จากงานของเรา

จิตอาสาง่ายๆ เช่นนี้ท�าแล้วคนอื่นมีความสุข
เราเองก็จะมีความสุข

ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร

 โครงการจติอาสา “กมัมีเ่ยลลีจ่ติอาสา ดต่ีอกายและใจ เพือ่ผูป่้วย
มะเรง็ต่อมไทรอยด์” เป็นการจดัท�าลกูอมประเภทเยลลีแ่ห้ง หรอืกมัมีเ่ยลลี่
ที่มีรสเปรี้ยว โดยมีอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน พยาบาลและบุคลากร
ของสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มาร่วมเป็นจิตอาสาในการท�ากัมมี่เยลลี่
เพื่อผู ้ป่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�าได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานและเปิดโอกาส
ให้ทกุคนสามารถเลือกกจิกรรมทีต่นเองสนใจหรือถนดัได้ เช่น การผสมเยลลี่
การหยอดเยลลี่ลงพิมพ์ การน�าเยลลี่บรรจุใส่ภาชนะ เป็นต้น
 ส�าหรับวัตถุดิบท่ีน�ามาใช้ท�ากัมม่ีเยลลี่จิตอาสาจะมีการเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการลดความหวานจากน�้าตาลลง  เพ่ือให้กัมมี่
เยลลีเ่หมาะกับผูป่้วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ทกุวยั โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่ผูป่้วยที่
ต้องการควบคุมระดบัน�า้ตาลในเลอืด เช่น ผูป่้วยเบาหวาน 
 โครงการจติอาสาฯ ตัง้เป้าหมายจะผลติกมัม่ีเยลลีท่ัง้หมด 5,999 ชิน้
และวางแผนแจกจ่ายให้กบัผู้ป่วยมะเรง็ต่อมไทรอยด์ทีเ่ข้ารบัการรักษาด้วยสาร
รงัสไีอโอดนีทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 ถงึ
เดอืนเมษายน พ.ศ. 2564  ส่วนแผนต่อไปในอนาคต ผศ.พญ.คนงึนจิ กล่าวว่า
จะส่งเสรมิให้บคุลากรในสาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ ฝ่ายรงัสวีทิยา โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ริเริม่โครงการจติอาสาด้วยตนเองต่อไป
 สุดท้ายนี้ ผศ.พญ.คนึงนิจ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาฯ ดังกล่าว
จะเกิดข้ึนไม่ได้ หากขาดการสนับสนุนหลักจากมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์ และบุคลากรของสาขาผู้เป็นกลุ่มจิตอาสาทุกคน  ความส�าเร็จ
ทีมุ่ง่หวงัของโครงการจติอาสาฯ นี ้ไม่ได้อยูท่ีจ่�านวนของทีผ่ลติได้หรอืจ�านวน
ทุนสนับสนุนที่ได้รับ แต่อยู่ที่การรวมพลังของจิตอาสาท่ีสละเวลา แรงกาย
และแรงใจมาร่วมกนัท�าประโยชน์ให้กบัผูป่้วย ซึง่เป็นอีกช่องทางหนึง่ท่ีท�าให้
ผู้ป่วยรับรู้ถึงความห่วงใยและความใส่ใจของเราที่มีต่อผู้ป่วย ดังค�าขวัญของ
โครงการฯ ที่ว่า “เพราะรักจึงดูแล เพราะแคร์จึงใส่ใจ”

กัมมี่เยลลี่จิตอาสา
ดีต่อกายดีต่อใจ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์
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Chula Innovation
โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : ผศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล

        รศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

 การตรวจจอตาในผูป่้วยเป็นทกัษะการตรวจร่างกายทีส่�าคญัของแพทย์ทัว่ไปและจกัษุแพทย์ เนือ่งจากจะช่วยให้แพทย์สามารถ
วนิจิฉยัโรคทางจักษุวทิยา จักษปุระสาทวทิยาและโรคทางสมองได้อย่างถกูต้อง ในบางกลุม่อาการหากไม่สามารถวนิจิฉยัได้ถกูต้องในเวลา
ที่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอันตรายถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นหรือถึงแก่ชีวิตได้ แต่การฝึกตรวจจอตานี้ก็มีข้อจ�ากัดหลายประการ
เช่น หากฝึกในผู้ป่วยก็อาจท�าให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สบายตาถ้าได้รับการฝึกตรวจกับแพทย์ที่ยังไม่ช�านาญ เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีใช้ตรวจมี
แสงสว่างมาก หรือการฝึกจากหุ่นแบบเก่าที่ใส่สไลด์ภาพจอตา ก็มักพบปัญหากระจกตาหุ่นและสไลด์เส่ือมคุณภาพได้ง่าย ท�าให้ภาพมี
คุณภาพไม่ชัด อีกทั้งยังมีแสงสะท้อนมาก
 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้ ผศ.พญ.สุภรัตน์ จริยโกศล และ รศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ส�าหรับการฝึกตรวจจอตาแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีส่งภาพจอตาที่บันทึกภาพจากผู้ป่วย
จริงไปแสดงในจอมอนิเตอร์ความละเอียดสูงในอุปกรณ์ ซ่ึงการฝึกตรวจจอตาจากอุปกรณ์นี้นิสิตแพทย์ผู้ฝึกจะเห็นภาพท่ีคมชัดจากจอ
มอนิเตอร์ และอาจารย์แพทย์สามารถมองเห็นภาพที่นิสิตแพทย์ก�าลังดูขณะนั้น จึงสามารถให้ค�าแนะน�าในขณะตรวจได้ทันที
 ส�าหรับอุปกรณ์ส�าหรับฝึกตรวจจอตาท่ีจ�าลองการกลอกตาได้นี้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของรูม่านตา ควบคุมการเคลื่อนท่ี
ของลูกตาเพื่อช่วยในการฝึกตรวจจอตาด้านรอบนอก และยงัสามารถจ�าลองการกลอกตาซึง่เป็นพฤตกิรรมของผูป่้วยทีไ่ม่ให้ความรว่มมอื
ในการตรวจตาได้อีกด้วย นอกจากน้ี ยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปภาพในจอมอนิเตอร์ที่ใช้แสดงภาพจอตาลักษณะต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึก 
ทั้งนี้ ในการส่งภาพจอตาเพ่ือแสดงบนจอมอนิเตอร์น้ันสามารถท�าได้ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนส่งผ่าน
แอปพลเิคชนัแบบไร้สาย อปุกรณ์นีม้ปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการฝึกตรวจจอตาด้วยเครือ่ง Direct Ophthalmoscope และเครือ่ง Indirect 
Ophthalmoscope จึงมปีระโยชน์ต่อการฝึกตรวจจอตาของทัง้นสิติแพทย์ แพทย์ทัว่ไป อายรุแพทย์สาขาประสาทวทิยา และจกัษแุพทย์
 ตัง้แต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ท่ีเกดิการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศไทย มาตรการทางสงัคมหลาย
ประการได้น�ามาใช้เพือ่ลดการแพร่กระจายของเชือ้ แต่ส�าหรบับุคลากรทางการแพทย์นัน้ การปฏิบตังิานตรวจผู้ป่วยมโีอกาสเพิม่ความเส่ียง
ต่อสุขภาพมากกว่าอาชพีอืน่ๆ แต่การเลีย่งการปฏบัิตงิานทีโ่รงพยาบาลเป็นเรือ่งทีท่�าได้ยาก ยิง่ไปกว่านัน้ส�าหรบัผู้ทีเ่ป็นอาจารย์แพทย์ด้วยแล้ว
มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งการสอนนิสิตแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้านเฉพาะทาง และต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ยิง่ท�าให้เกดิภาวะวกิฤตใินแง่ความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ การพฒันานวตักรรมหุน่ฝึกตรวจจอตา Oph-Sim อปุกรณ์ส�าหรบัการฝึกตรวจ
จอตาทีจ่�าลองการกลอกตาได้ เพือ่ช่วยในการฝึกฝนพฒันาทกัษะการตรวจและการใช้เครือ่งมอืของนสิติแพทย์จงึเป็นประโยชน์อย่างมาก
ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ท่ียังต้องฝึกฝนการใช้เครื่องมือในการตรวจผู้ป่วย อีกทั้งยังช่วยลดการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงในช่วง
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ด้วย
 นวตักรรมหุน่ฝึกตรวจจอตา Oph-Sim อปุกรณ์ส�าหรบัการฝึกตรวจจอตาทีจ่�าลองการกลอกตาได้ มคีวามพร้อมของเทคโนโลยี
ระดับ 6 (Technology Readiness Level, TRL6) พร้อมทั้งได้ยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในอนาคตบริษัทเมด
เกตเวย์ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษัิทสตาร์ทอพั (Startup) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะเป็นผู้ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ต่อไป

นวัตกรรมหุ่นฝึกตรวจจอตา

อุปกรณ์ส�าหรับการฝึกตรวจจอตา
ที่จ�าลองการกลอกตาได้

Oph-Sim

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (084) 754 9493
E-mail: werayut.s@chula.ac.th
Line ID: theconnect
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เรื่อง : นสพ.ตราภูมิ หวังวิญญู ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 ท่านผู้อ่านเคยได้ยินชื่อ “โรคตื่นตระหนก” หรือไม่ครับ คอลัมน์
“I See U by หมอชดิ” ฉบบัเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 จะขอน�าเสนอเรือ่งราวเก่ียวกบั
โรคนีใ้ห้ทุกท่านได้ทราบ เข้าใจและเข้าถงึได้อย่างกระจ่างขึน้ ตลอดจนวิธกีารรกัษา
แบบองค์รวมทีผู่ป่้วยควรได้รบั
 โรคตืน่ตระหนก (Panic Disorder) จดัอยูใ่นกลุม่โรควติกกงัวล แม้ว่า
ในประเทศไทยจะพบความชกุและระดบัความรนุแรงของโรคนีไ้ม่มากนกั แต่โรค
ตืน่ตระหนกก็เป็นหนึง่ในปัญหาสขุภาพทีจ่ะเป็นภาระต่อการใช้ชวีติของผู้ป่วย
ซึง่ผูป่้วยโรคตืน่ตระหนกจะมอีาการทีเ่รียกว่า Panic Attacks อาท ิใจส่ัน หวัใจ
เต้นเร็ว เหงือ่ออก ตวัสัน่ หายใจไม่อิม่ เจบ็หน้าอก คลืน่ไส้ เป็นต้น โดยผู้ป่วยจะมี
อาการขึน้มาอย่างเฉยีบพลนั ไม่ทนัได้ตัง้ตวั ทัง้ยงัรูส้กึกังวลว่าจะมอีาการดงักล่าว
เกดิขึน้อกีและส่งผลต่อการใช้ชวีติในด้านต่างๆ เช่น ผูป่้วยอาจหลกีเลีย่งสถานท่ี
หรอืเหตกุารณ์ทีค่ดิว่าจะท�าให้อาการต่างๆ เกิดขึน้อกีได้ อย่างไรกต็ามอาการที่
กล่าวไปข้างต้นนัน้ไม่ได้เป็นจ�าเพาะกบัโรคนีเ้ท่านัน้ หากแต่ยังพบได้ในอกีหลาย
ภาวะ เช่น เป็นผลจากการใช้สารเสพติด ภาวะไทรอยด์เป็นพษิ ภาวะน�า้ตาลใน
เลอืดต�า่ ภาวะหวัใจเต้นเรว็ผดิปกติ ดงันัน้แพทย์จงึต้องพจิารณาวินจิฉัยแยกโรค
อย่างละเอยีดรอบคอบ

 ส�าหรบัสาเหตขุองโรคตืน่ตระหนกนีย้งัไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดั แต่จากการ
ศกึษาพบว่าผูป่้วยทีม่ญีาตสิายตรงป่วยด้วยโรคตืน่ตระหนกจะเพิม่ความเสีย่งใน
การเกิดโรคได้มากถึง 5 เท่า และมีรายงานด้วยว่าผู้ป่วยจ�านวนมากมักมี
ความเครยีดและมปีระวติัเผชญิกบัเหตกุารณ์ร้ายแรงในชวีติ กล่าวได้ว่าพนัธกุรรม
และสภาพแวดล้อมน่าจะเป็นปัจจยัส�าคญัของการเกดิโรค อีกท้ังยงัมปัีจจยัทาง
ด้านจติใจของผูป่้วยเองท่ีอาจมสีิง่เร้าหรอืตวักระตุ้นบางอย่าง ส่งผลให้เกดิการตอบ
สนองแบบตืน่ตระหนกออกมา นอกจากนีย้งัพบอกีว่าการสบูบุหรีแ่ละคาเฟอนี
(Caffeine) ก็เป็นอกีหนึง่ปัจจยัเส่ียงของโรคตืน่ตระหนกด้วยเช่นกนั
 การรกัษาโรคตืน่ตระหนกมเีป้าหมายเพือ่ลดความถีแ่ละความรนุแรง
ของอาการผู้ป่วย ซึง่แพทย์สามารถให้การรกัษาด้วยวธิกีารบ�าบดัทางความคดิและ
พฤตกิรรมควบคู่ไปกบัการรกัษาด้วยยา ร่วมกบัการให้ความรูแ้ก่ผูป่้วยเพือ่ให้ผูป่้วย
เข้าใจโรคและสามารถจดัการกับอาการเมือ่เกดิขึน้ได้ นอกจากนีค้วรตรวจคัดกรอง
โรคร่วมอืน่ๆ ทีอ่าจพบได้ เช่น โรคซมึเศร้า เพือ่ทีจ่ะได้ท�าการรกัษาอย่างครบถ้วน
ต่อไป ถงึแม้ว่าอาการของผู้ป่วยจะหายเป็นปกตแิล้ว แพทย์ยงัจ�าเป็นต้องตดิตาม
การรกัษาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ป้องกนัการกลับมาเป็นซ�า้และผลกระทบอนัเนือ่งจาก
การหยุดยา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : Reus, VI. 2018. “Anxiety Disorders.” In Jameson J, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J, ed. Harrison’s 
Principles of Internal Medicine. 20e. McGraw-Hill.
       Craig N Sawchuk. and Jason P Veitengruber. 2019. “BMJ Best Practice Panic Disorders.” [Online]. Available: https://best-
practice.bmj.com/topics/en-gb/121 Retrieved January 14, 2021.
            นพพร ตนัตริงัส.ี 2561. “ตวัวดัทางระบาดวทิยาเพือ่ค�านวณภาระโรควติกกงัวลและโรคเครยีดหลงัเหตกุารณ์สะเทอืนขวญัในประเทศไทย.” วารสาร
สุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 26(1):75-87. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmht/article/view/143010/105853?fb-
clid=IwAR0gOYO73y7IWRrL_eWEZZ-OQBF6Bu8kZVdS34cND6LS8KRpt8FynwdtBJE สืบค้น 4 มกราคม 2564.

โรคตื่นตระหนก
(Panic Disorder)
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ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

นสพ.ธนนิ เหรยีญไพโรจน์
นายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นสพ.พชิญา ตู้บรรเทงิ
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

โดย :

 งานศิลปวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จัดขึน้อย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี เพือ่เปิดโอกาสให้นสิติแพทย์ได้เรยีนรูแ้ละ
เข้าใจถึงความเป็นมา ตระหนักในคุณค่าและความส�าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมกันนี้ยังเป็นเวที
ให้นิสิตแพทย์ได้แสดงความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างชมรมต่างๆ ทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เนือ่งจากในปี พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา งานศิลปวฒันธรรมมกี�าหนดจดัขึน้ใกล้กบัพธิพีระราชทาน
เพลิงผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ ซึ่งเป็นพิธีที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่ง
ทางคณะผูจ้ดังานน�าโดย ฝ่ายศลิปวฒันธรรม และฝ่ายต่างๆ ของสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายที่จะให้นิสิตแพทย์ได้เห็นถึงคุณค่าและความส�าคัญของพิธีดังกล่าว อีกทั้ง
ยังเป็นการระลึกถึงคุณของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแก่นิสิตแพทย์ คณะผู้จัดงานจึงได้น�าแนวคิดนี้
มาวางแผนต่อยอดจนเกิดเป็นงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22 “น้อมร�าลึก ส�านึกค่า บูชาจารย์” ซึ่งจัดขึ้น
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภายในงานมีหลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วย
 • การสาธิตการแทงหยวกกล้วย เป็นศิลปะการแกะสลักหยวกกล้วยที่ต้องใช้ฝีมือในการท�า
อย่างประณีต งดงามเพื่อน�าไปประดับที่ฐานวางหีบศพ ซึ่งศิลปะการแทงหยวกเป็นงานท่ีต้องใช้
ความเชี่ยวชาญและช�านาญอย่างยิ่ง และยังหาชมได้ยากในปัจจุบัน

 • การบรรเลงเพลงภาษา 12 ภาษา ในสมัยก่อนน้ันเป็นเพลงที่นิยม
บรรเลงในงานศพวันสุดท้ายก่อนจะมีพิธีฌาปนกิจ ซึ่งจะมีท�านองเพลงท่ี
สนุกสนานเพื่อคลายความโศกเศร้า
 • การร้องเพลงประสานเสียงเพื่อระลึกถึงผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
แก่นิสิตแพทย์ โดยชมรมนักร้องประสานเสียงและฝ่ายดนตรีสากล สโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ซุ ้มสอนร ้อยพวงมาลัย โดยชมรมความคิดสร ้างสรรค ์และ
การแสดงออกทางศิลปะ (ชมรม Creative)
 •  ซุ้มขนมไทยและเครื่องดื่มสมุนไพร โดยชมรมท�าอาหาร
 • การให้ความรู้เรื่องพิธีการต่างๆ โดยฝ่ายศานติธรรม สโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การจัดงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22 “น้อมร�าลึก ส�านึกค่า บูชาจารย์”
ส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีด้วยความร่วมมอืจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง อกีทัง้ยงัมผีูส้นใจ
เข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมากกว่าทีค่าดการณ์ไว้ เนือ่งจากคณะผูจ้ดังานได้พยายาม
คิดหาวิธีการน�าเสนอกิจกรรมต่างๆ ให้มีความน่าสนใจและสามารถเข้าใจง่าย 
สุดท้ายนี้ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีนั้นมิใช่เพียงแค่การสืบทอดมาอย่างยาวนาน แต่
ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าด้วยตัวเอง
ศิลปวัฒนธรรมสามารถดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยและปรับใช้ได้กับทุกคน เพียง
เท่านี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าศิลปวัฒนธรรมนั้นจะด�ารงอยู่ต่อไป

นสพ.ศรัณญ์ วิสุทธิแพทย์ (ไนท์)
Saran Wisuttipat (Knight)

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

“อยา่กลวัการกา้วไปอยา่งชา้ๆ 
จงกลวัทีจ่ะหยดุอยูก่บัที”่

งานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22
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นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) บริจาคแอลกอฮอล์ จ�านวน 300 ลิตร 
หน้ากากอนามัย จ�านวน 253,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จ�านวน 1,920 ช้ิน ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วย
คณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.นพ.สุรชัย เคารพธรรม 
ศัลยแพทย์ระบบประสาท รศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และ รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ หัวหน้าหน่วย
ศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G2 และหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมรับมอบ ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวสันต์ ลีละยูวะ ผู้แทนกลุ่มบริษัทอินเทลโนเวชั่น จ�ากัด พร้อมด้วย นางภัทรันดา - นางภวาทิพย์ - น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ 
บริจาคเงินจ�านวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ สนับสนุนการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเอง และสนับสนุนการ
วิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ 
รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัยพัฒนา
แอนติบอดีเพื่อการรักษามะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
เชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน และ นางปภิญญา ทานสัมฤทธิ์ บริจาคเงินจ�านวน 100,000 บาท เพื่อสร้างทางเดินสู่อาคาร
นิสิตา (Covered Walkway) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.เดภิชา จินดาทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.นพ.อติคุณ ธนกิจ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ ณ ช้ัน 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายธเนศ พันธ์สุขุมธนา ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอมเมอร์เชียล ผู้แทนบริษัทวีเอสที อีซีเอส
(ประเทศไทย) จ�ากัด บริจาคเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ไอที มูลค่ารวม 98,383 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมิูคุ้มกนับ�าบดัมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยมี ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้ากลุ ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการรักษามะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และผู ้อ�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.Lino Weng Cheong Ho บริจาคเครื่องฟอกไตต่อเน่ืองในภาวะวิกฤติและเครื่องควบคุมอาหารทางสายยาง มูลค่า 1,000,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ภญ.เพญ็ประภา ตัง้วนัเจรญิ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ
ด้านบริการ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

Mr.Ong Teck Chuan ประธานกรรมการ บรษิทัทองการ์เด้น จ�ากัด บรจิาคเงนิจ�านวน 1,200,000 บาท เพือ่บ�ารงุและจดัหาเครือ่งมอืแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายกลุวฒุ ิวริตัน์มาล ีบรจิาคเงนิจ�านวน 100,000 บาท เพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายผูป่้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลกูถ่ายหวัใจ ศนูย์โรคหวัใจ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร 
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต
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