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(น.ส.พรรณทิพย์ โรจนถาวร ประพันธ์)

ขอน้อมนบเหนือเกล้าก้มเกศี

ถวายราชสดุดีองค์อรกานต์

ไทยทุกคนตั้งจิตอธิษฐาน

พ้นภัยพาลโรคร้ายไม่บีฑา

เพิ่มพูนเกษมสันต์สุขหรรษา

ไทยทั่วหล้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ

	 สองเมษามหามงคลดลบรรจบ

กราบพระบาทขัตติยราชนารี

	 หกสบิหกพรรษาเจรญิพระชนม์

ขอสมเด็จพระกนิษฐาฯทรงส�าราญ

	 พระพลานามัยให้สมบูรณ์

เป็นร่มฉัตรปกเกล้าชาวประชา
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CHULA COVID-19

เรื่อง : ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
        ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี

 แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการกระจายวัคซีนไปยังสถานท่ีต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในวงการ
การแพทย์ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019
 ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี
รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายถึงการกลายพันธุ์ของไวรัสว่า โดยท่ัวไปอาจเกิดจาก
การแบ่งตัวของไวรัสในธรรมชาติที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของสารพันธุกรรมได้ ซึ่งในบางครั้งอาจก่อให้เกิดผลต่อการแบ่งตัว คุณสมบัติในการแพร่
กระจายเช้ือ ความสามารถในการหลบหลกีภมูคิุม้กนัของร่างกายหรอืภมูคิุม้กนัทีเ่กิดจากการฉดีวคัซนี นอกจากนีปั้จจยัทางการรกัษายงัสามารถเป็นอกีสาเหตุ
ในการกลายพันธุ์ของไวรัสได้อีกด้วย 
 ทั้งนี้ จากการศึกษารหัสพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) อย่างต่อเนื่องของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท�าให้มีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่
มากกว่า 800 ชนิด โดยบางสายพันธุ์นั้นสามารถแพร่กระจายโรคได้รวดเร็วกว่า รุนแรงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมและอาจไม่ตอบสนองต่อวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

พบ 3 สายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019 มีการกลายพันธุ์
 ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา มีการรายงานการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วยและการ
ป้องกันโรคที่ส�าคัญรวม 3 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ
  1. สายพันธุ์ B.1.1.7 หรือ N501Y จากประเทศอังกฤษ 
  2. สายพันธุ์ B.1.351 หรือ 501Y.2 จากประเทศแอฟริกาใต้
  3. สายพันธุ์ P1 จากประเทศบราซิล โดยพบครั้งล่าสุดในผู้โดยสารที่เดินทางในสนามบินประเทศญี่ปุ่น
         จากข้อมูลในฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมของไวรัสโคโรนา 2019 ใน GISAID พบว่าประเทศไทยมีการรายงานรหัสพันธุกรรมของไวรัสแบบทั้งจีโนม
(Whole Genome) รวม 460 sequences จากจ�านวนผู้ติดเช้ือทั่วประเทศทั้งส้ิน 13,302 คน หรือร้อยละ 3.46 (ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2564) สายพันธุ์ส่วนใหญ่ที่พบคือ กลุ่ม clade S  โดยได้ตัวอย่างมาจากผู้ป่วยที่พบการระบาดในประเทศไทยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR เพื่อการรักษาโรคแต่ไม่ได้น�ามาถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อศึกษาสายพันธุ์ไวรัส 
 การกลายพันธุข์องไวรสัจึงจ�าเป็นต้องมกีารตดิตามอย่างต่อเนือ่ง  เพราะบางกรณอีาจจะส่งผลต่อการกระจายตวัของไวรสัตลอดจนระดบัความรนุแรง
ของโรค อกีทัง้การวนิจิฉยัยงัท�าได้จากการตรวจทางห้องปฏบิตักิารเท่านัน้ ดงันัน้การเฝ้าระวงัการกลายพนัธุข์องไวรสัโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชดิจงึเป็นอกีหนึง่
ประเด็นที่ส�าคัญ

การเตรียมพร้อมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย       
        ผศ.นพ.โอภาส กล่าวถงึการตดิตามสถานการณ์การกลายพนัธุข์องไวรสัโคโรนา 2019 ว่า โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มกีารตดิตามสถานการณ์อย่างต่อเนือ่ง และยงัได้มกีารจัดท�าโครงการเฝ้าระวงัไวรสัโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) สายพนัธุก์ลายพนัธ์ุ
เพื่อเฝ้าระวังไวรัสทั้งที่พบการกลายพันธุ์แล้วจากต่างประเทศ รวมทั้งสายพันธุ์ใหม่ที่อาจพบครั้งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล
ที่รับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ และกองด่านควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์เพ่ือจัดท�าฐานข้อมูลไวรสัโคโรนา 2019 ทีพ่บในประเทศไทยให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ พร้อมกนันีย้งัจดัสร้างฐานข้อมลู Clinical Genomics Integration 
Platform (CGIP) ส�าหรับหน่วยงานเครือข่ายที่จะสามารถเข้าใช้งานเพื่อประกอบการวินิจฉัย รักษาและควบคุมโรคในอนาคต 
 แนวทางการด�าเนนิการเหล่านีน้อกจากจะสร้างความเชือ่มัน่ในการให้บรกิารของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทยแล้ว  ยงัเป็นการยกระดบั
การเฝ้าระวังโรคโควดิ-19 ให้ประเทศไทยสามารถมคีวามพร้อมในการป้องกนัและการตรวจคดักรองผูป่้วยตัง้แต่ระยะแรก (Early Detection) ก่อนการระบาด
ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย ประสิทธิภาพของวัคซีน ตลอดจนศักยภาพของการป้องกันและควบคุมโรค

รู้จัก เข้าใจ และพร้อมรับมือC
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ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี



5

CHULA COVID-19

เรื่อง : รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

 อาการทางผิวหนังที่พบในผู้ป่วยโรคโควิด-19 สามารถแยกได้เป็น 
2 ประเภท คือ
 1. อาการผื่นผิวหนังจากโรคโควิด-19 โดยมีอาการบ่งชี้ เช่น ผู้ป่วย
เป็นลมพิษ ผื่นแดง ตุ่มน�้าพอง หรือมีแผลแตกบริเวณผิวหนัง 
 2. อาการผืน่ผวิหนงัจากการสวมหน้ากากอนามยัหรอือุปกรณ์ป้องกนั 
PPE ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จ�าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ท�าให้
บางรายเป็นสิวหรือผ่ืนแดงบริเวณใบหน้าอันเนื่องมาจากการสวมหน้ากาก
อนามยัเป็นระยะเวลานาน หรอืบางรายเกดิจากการแพ้ส่วนประกอบบางชนดิ
ของหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังมีบางรายที่พบอาการผื่นแดงตามมือจาก
การล้างมือบ่อยจนมือแห้งและระคายเคือง
 แม้ว่าการเก็บข้อมูลมาจนถึงปัจจุบันยังไม่พบว่าอาการทางผิวหนัง
ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต แต่ 
รศ.พญ.ภาวณิ ีเน้นย�า้ว่า หากประชาชนมอีาการไข้ หายใจไม่สะดวก จมูกไม่ได้
กลิ่น หรือมีอาการผื่นผิวหนังร่วมด้วยก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ ควรมาพบแพทย์
เพือ่ท�าการตรวจรกัษา พร้อมกนันีย้งัฝากถงึประชาชนทุกคนในเรือ่งการดแูล
ตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยและควรเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ หรือหากเป็น
หน้ากากผ้าควรหมั่นซักท�าความสะอาดสม�่าเสมอ รวมถึงควรล้างมือบ่อยๆ 
และทาครีมบ�ารุงผิว (Moisturizer) เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและลดการระคาย
เคืองของผิวหนัง เพื่อป้องกันตัวเองจากการสัมผัสเชื้อและลดความเสี่ยงของ
อาการทางผิวหนังที่อาจเกิดขึ้นได้

อาการทางผิวหนัง

 แม้ว่าโรคโควดิ-19 จะเป็นโรคทีเ่ก่ียวข้องกับระบบทางเดนิหายใจเป็นหลัก
แต่อาจท�าให้เกดิความผดิปกตทิางผวิหนงัร่วมด้วย รศ.พญ.ภาวณิ ี ฤกษ์นมิติร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาตจวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และผูช่้วยคณบด ี ฝ่ายวจิยั คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ผูซ้ึง่ท�าการศกึษาวจิยัและเช่ียวชาญด้านโรคผวิหนงั พบว่าอาการ
ของผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีผลต่อร่างกายผู้ติดเชื้อในหลายระบบ นอกจากนี้
จากสถติพิบว่าประมาณ 0.2-20% ของผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทัง้หมดมีอาการผืน่
ทางผวิหนงัร่วมด้วย
 รศ.พญ.ภาวิณี และคณะท�างานได้ท�าการศึกษาและเก็บข้อมูลผู้
ป่วยตลอดระยะเวลาของการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกแรก และได้ตีพิมพ์
เป็นผลงานวจิยัอาการทางผวิหนงัใน COVID-19 กรณศีกึษาประเทศเขตร้อน 
(Skin Manifestations in COVID-19: The Tropics Experience) เมื่อปี 
พ.ศ. 2563 พบว่า สถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ จ�านวน 153 ราย มอีาการโรคผวิหนงัร่วมด้วย 23 ราย หรอืคิดเป็น
สดัส่วน 15% โดยอาการบ่งชีท้างผวิหนงัของผูป่้วยท่ีเกิดจากเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 จะแบ่งออกเป็นหลายกลุม่อาการ เช่น ผืน่ผวิหนงัแบบผืน่ลมพษิ ผืน่แดง
ชนิด Maculopapular ตุ่มน�้าที่ผิวหนัง หรือผิวหนังแตกเป็นแผลจากการ
ขาดเลือด
 ผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทีมี่อาการทางผิวหนงัในประเทศแถบยโุรปและ
ประเทศแถบเอเชียจะมีอาการทางผิวหนังแตกต่างกัน กล่าวคือผู้ป่วยโรค
โควิด-19 ในประเทศแถบเอเชียมักมีอาการผื่นลมพิษ ผื่นแดงทั่วตัว หรือผื่น
แบบตุ่มน�้า ขณะที่กลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศแถบยุโรปจะมีอาการ
หนึ่งที่ไม่พบในประเทศไทย คือมีอาการปลายมือปลายเท้าม่วงคล�้า ซ่ึงใน
ทางการแพทย์เรียกว่าอาการ Covid Toe อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ
ทีห่นาวเยน็ ทัง้นีว้ธิกีารรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทีม่อีาการทางผวิหนงั แพทย์
จะรกัษาตามอาการ เช่น การให้ยาสเตยีรอยด์รกัษาอาการตุ่มนนู ตุม่คัน หรอื
ยาแก้แพ้รักษาอาการลมพิษ เป็นต้น

จากโรคโควิด-19 ผลข้างเคียงที่ไม่ควรมองข้าม

ลักษณะผื่นผิวหนังที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคโควิด-19
(อา้งอิงภาพจาก : https://www.bbc.com/news/health
-52493574)

อาการปลายมือปลายเท้าม่วงคล�้า หรือ Covid Toe
(อา้งอิงภาพจาก : https://www.nytimes.com/2020/05/01/
health/coronavirus-covid-toe.html)
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เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : นางฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ
        หัวหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 17 โซน C
        อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 เมือ่ต้นปี พ.ศ. 2563 สือ่ต่างๆ เริม่เผยแพร่ข้อมลูโรคระบาดชนดิหนึง่
ที่มีต้นก�าเนิดจากตลาดในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อเรียกใน
ปัจจบัุนคอืเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด-19 ส่งผลให้มผู้ีตดิเชือ้และ
เสียชวีติเป็นจ�านวนมาก ครัง้แรกท่ีได้ยนิข่าวคดิว่าเป็นเรือ่งทีไ่กลตัวมาก แต่
กลบัคดิไม่ถงึว่าเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จะแพร่ระบาดไปทัว่โลกอย่างรวดเรว็ 
จนกระทัง่ระบาดมาถึงประเทศไทยในทีส่ดุ
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริม่เตรยีมการรบัมอื เฝ้าระวงั
และตรวจคัดกรองโรคโควดิ-19 เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นทีห่น่วยอบุตัเิหตุ - ฉุกเฉิน
หรือหอผู้ป่วยชั้น 17 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ก็ได้จัดเตรียมให้
ผูเ้ข้ารับบริการท�าแบบประเมนิความเสีย่งด้วยเช่นเดยีวกนั แต่ไม่มใีครคาดคดิ
ว่าในวนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2563 ขณะทีก่�าลงัปฏบิตังิานเวรดกึ หอผูป่้วยชัน้ 17 
โซน C ได้รับเคสผูป่้วยชายไทย อาชีพขบัรถแทก็ซี ่ทีม่าโรงพยาบาลด้วยอาการ
ไข้ ไอ เหนือ่ย เมือ่ซกัประวตัแิล้วพบว่ามคีวามเสีย่งสงูมาก จึงได้รายงานแพทย์
และส่งตรวจหาเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ด้วยวธิ ีSwab COVID-19 พร้อมทัง้แยก
ผูป่้วยออกจากคนอืน่ๆ ระหว่างรอผลการตรวจ ราวเทีย่งคนืจึงได้รบัโทรศพัท์
แจ้งจากแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดว่า ผูป่้วยรายน้ีตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019
 เมือ่ทราบผลการตรวจแล้ว ความโกลาหลกเ็กดิขึน้ตามมา บรรยากาศ
ในหอผูป่้วยชัน้ 17 โซน C วุน่วายจนยากจะควบคมุ เมือ่ตัง้สตไิด้แล้วจงึแจ้งผล
ให้ผูป่้วยได้ทราบทีห่น้าห้องพกั ปฏกิิรยิาตอบรับของผูป่้วยค่อนข้างตกใจและ
กงัวลอย่างยิง่ เนือ่งจากตนเองเป็นเสาหลกัของครอบครวั หลังจากนัน้ในฐานะ
ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานเวรดึกก็ได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังหัวหน้าหอผู้ป่วย
เพือ่สอบถามถงึแนวทางในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยไปยงัหอผู้ป่วยช้ัน 8 อาคาร
นวมนิทราชนิ ีซึง่เป็นสถานท่ีดูแลผู้ป่วยทีติ่ดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยเฉพาะ 
และได้รบัค�าแนะน�าจากหวัหน้าหอผูป่้วยให้ตดิต่อพยาบาลเวรตรวจเพือ่ช่วย
ประสานงานด้านต่างๆ
 ในด้านการประสานงาน หอผูป่้วยช้ัน 17 โซน C ต้องประสานกบัทัง้
ศนูย์บรหิารงานกายภาพอาคารพิเศษ (Facility Management Unit) ในการ
อ�านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ประสานงานขอรถกอล์ฟเพื่อส่งผู ้ป่วย 
ประสานพนกังานรบัส่งผูป่้วยเพือ่เคลือ่นย้ายผูป่้วย เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลในหอ

ผู้ป่วยได้ช่วยผู้เขียนและพนักงานรับส่งผู้ป่วยในการใส่ชุด PPE สีฟ้า ท่ีปิด
มดิชิดตัง้แต่หวัจรดเท้า จากนัน้จงึเข้าไปรบัผู้ป่วยในห้องแล้วพาโดยสารลฟิต์
ทีด้่านหลงัอาคารเพือ่ป้องกนัเชือ้แพร่กระจายและสมัผสักบัเชือ้ให้น้อยท่ีสดุ 
โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยก�ากับเส้นทางให้พนักงานรับส่ง
ผูป่้วยร่วมเดินทางมาส่งผูป่้วยทีร่ถกอล์ฟซึง่มคีนขับรออยูแ่ล้ว พร้อมท้ังจัดให้
ผูป่้วยน่ังอยูท่ีเ่บาะด้านท้ายสดุของรถและหันหน้าออกนอกตวัรถเพ่ือป้องกนั
มิให้เชื้อลอยมาตามอากาศ
 บรรยากาศโดยรอบระหว่างการเดนิทางช่างเงยีบสงดัยิง่นกั รถกอล์ฟ
แล่นไปตามทางอย่างช้าๆ มเีจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัทีย่นืเฝ้าประจ�าตาม
จดุส่งสญัญาณมอืบอกทางเป็นระยะๆ จนกระทัง่มาถงึอาคารนวมนิทราชนิี 
เจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัประจ�าอาคารแจ้งให้เดนิตามเส้นทางท่ีได้ก�ากบั
ไว้ แม้ว่าจะเป็นเส้นทางทีคุ่น้เคยดแีต่กลบัรูส้กึประหม่าอย่างบอกไม่ถกู เมือ่
โดยสารลิฟต์มาส่งผู้ป่วยทีช่ัน้ 8 เรยีบร้อยแล้ว ผู้ป่วยกเ็ดนิต่อไปตามรอยเส้นประ
จนกระทัง่ถงึหอผูป่้วยโดยสวสัดภิาพ
 ทนัททีีส่่งผู้ป่วยเสรจ็กถ็งึคราวทีต้่องถอดชดุ PPE ออก ผูเ้ขยีนยนือยู่
หน้ากระจกบานใหญ่ พร้อมทัง้มพียาบาลผูเ้ชีย่วชาญประจ�าหอผูป่้วยคอยก�ากบั
ดแูลวิธกีารถอดชดุ PPE อย่างถกูต้อง ส�าหรบัการเดนิทางออกจากอาคารนัน้ 
ต้องเดนิออกอีกประตหูนึง่ทางด้านหน้าและไม่ย้อนกลบัไปในเส้นทางท่ีเดนิผ่าน
มาในตอนแรก พอเหน็รถกอล์ฟทีจ่อดรออยูไ่ม่ไกลนกั รูส้กึโล่งใจทีไ่ด้ส่งผูป่้วย
รายนัน้ถงึทีห่มายได้อย่างลลุ่วง เม่ือกลบัมาถึงสถานทีป่ฏบิตังิาน ณ หอผูป่้วย
ชัน้ 17 โซน C อาคารภมูสิิรมิงัคลานสุรณ์ กร็บีท�าความสะอาดช�าระล้างร่างกาย
และเปลีย่นเสือ้ผ้าชดุใหม่ตามแนวปฏิบตัทิีก่�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั
 ทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้ในคนืนัน้ดเูหมอืนว่าจะยาวนาน แต่กผ่็านพ้นไปอย่าง
รวดเร็ว ประสบการณ์ทีน่�ามาเล่าสู่กนัฟังนีเ้พยีงต้องการถ่ายทอดเรือ่งราวทีเ่กดิ
ขึน้ให้ทราบว่า อะไรก็เกิดขึน้ได้เสมอ หอผูป่้วยช้ัน 17 โซน C อาคารภมูสิริิ
มงัคลานสุรณ์ ขอขอบคณุบคุลากรและเจ้าหน้าทีท่กุท่าน ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย
ทีร่่วมมอืและประสานงานสอดรบักนัเป็นอย่างดใีนการสกดักัน้เคสนีไ้ด้อย่างทนั
ท่วงท ีขอบคณุประสบการณ์การท�างานทีค่รัง้หนึง่ท�าให้พวกเราได้รบัมอืกบัเช้ือ
ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นคร้ังแรกและหวงัว่าจะเป็นครัง้สุดท้าย

โควิด-19 ที่เล็ดลอด

การจัดการ
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ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย

ประธานรฐัสภา ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
อาจารยพิ์เศษ คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั
และสมาชิกกิตติมศกัด์ิสมาคมศิษยเ์กา่แพทยจุ์ฬาลงกรณ ์

ในพระบรมราชูปถมัภ์

ไดร้บัพระราชทานปรญิญาครุศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ
สาขาวิชาการบรหิารจดัการการศึกษา
จาก มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

แพทยจุ์ฬาฯ รุ่นท่ี 34
และอดีตอธิการบดี มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

ไดร้บัพระราชทานปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์
สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสงัคม

จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์

แพทยจุ์ฬาฯ รุ่นท่ี 32
และแพทยป์ระจ�าโรงพยาบาลพุทธชินราช

ไดร้บัรางวลั แพทยดี์เดน่ สาขาแพทยผ์ูป้ฏิบตังิาน 
ประจ �าปี พ.ศ. 2563 จาก แพทยสภา

ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร

แพทยจุ์ฬาฯ รุ่นท่ี 19 และอาจารยพิ์เศษ
ประจ�าภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัพระราชทานปรญิญาแพทยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ 
จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

พล.อ.ต.นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

แพทยจุ์ฬาฯ รุ่นท่ี 36
และผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

กรมแพทยท์หารอากาศ

ไดร้บัรางวลั แพทยดี์เดน่ ดา้นบรหิาร
ประจ �าปี พ.ศ. 2563 จาก แพทยสภา
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Good News

เรื่อง : อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท

 ปัจจุบนัการรกัษาผูป่้วยโรคนอนไม่หลบัคอื การบ�าบดัปรบัความคดิและพฤตกิรรมส�าหรบัโรคนอนไม่หลบั (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia 
: CBTi) มุง่เป้าไปท่ีการปรบัเปลีย่นด้านพฤตกิรรมและความคิดทีเ่ป็นสาเหตหุลักของภาวะนอนไม่หลบั อ.พญ.ปณุฑรกิ เล่าถึงการรักษาตามแนวทาง CBTi จะมีลกัษณะ
เป็น Multi-Component Treatment ใช้เทคนิคการจดัการความคดิและพฤตกิรรมควบคูก่นัไป โดยการจดัการด้านพฤตกิรรมประกอบด้วย
 1) การควบคมุสิง่เร้า (Stimulus Control) การให้ผู้ป่วยงดท�ากจิกรรมอ่ืนๆ ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัการนอนบนทีน่อนหรอืในห้องนอน เพือ่ให้สมองได้เรยีนรูใ้หม่และ
เชือ่มโยงการนอนกบัทีน่อน
 2) การจ�ากดัเวลานอนให้ผูป่้วย (Sleep Consolidation) ปกติผูป่้วยมกัใช้เวลาบนทีน่อนเป็นระยะเวลานาน ท�าให้ประสทิธภิาพของการนอนหรือ Sleep 
Efficiency (SE) ลดต�า่ลง (SE ค�านวณจากเวลาท่ีนอนหลบั ÷ เวลาทีใ่ช้บนเตยีง x 100) ซึง่การจ�ากดัระยะเวลานอนท่ีเหมาะสม SE ต้องไม่ต�า่กว่าร้อยละ 85 
 3) สขุอนามยัการนอน (Sleep Hygiene) การให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัส่ิงทีค่วรท�าและไม่ควรท�าเพือ่ส่งเสรมิการนอนหลับแก่ผู้ป่วย เช่น เข้านอนเมือ่ง่วงนอนเท่านัน้
ควรเข้านอนและตืน่นอนเวลาเดยีวอย่างสม�า่เสมอ ออกก�าลังกายสม�า่เสมอก่อนเวลาเข้านอนอย่างน้อย 4-5 ชัว่โมง ควรงดกจิกรรมท่ีกระตุน้เร้าให้ตืน่ตวั 1 ชัว่โมง
ก่อนเข้านอน ควรงดรบัประทานอาหารมือ้หลกั สบูบหุรี ่ หรอืดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ใกล้เวลานอน งดดืม่เครือ่งดืม่ทีม่คีาเฟอนีหลงั 12.00 น. เป็นต้นไป ตลอดจน
ปรบัสภาพแวดล้อมของห้องนอนให้เหมาะสม โดยห้องนอนควรมดืสนทิ เงยีบและเยน็
 4) การฝึกการผ่อนคลายให้ตัวเอง (Relaxation) ท�าได้หลายวิธี อาทิ การฝึกหายใจ การสร้างภาพเพื่อการผ่อนคลาย (Imagery) การฝึกผ่อนคลาย
กล้ามเนือ้ (Progressive Muscle Relaxation) เพือ่ให้ผูป่้วยสามารถควบคุมร่างกายของตนเองและลดการกระตุน้ทางร่างกาย ตลอดจนความคดิวติกกงัวลเรือ่งอ่ืนๆ 
ที่ท�าให้นอนไม่หลับ 
 นอกจากการปรบัพฤตกิรรมแล้ว อ.พญ.ปณุฑรกิ กล่าวว่า ผู้ป่วยยงัต้องรกัษาควบคูก่บัการปรบัความคิด (Cognitive Therapy) โดยนกัจติวทิยาประจ�าศนูย์นทิราเวช
การปรบัเปลีย่นความคดิทีม่อีทิธิพลต่อความกงัวลของผูป่้วยส่งผลให้นอนหลับยาก ตวัอย่างทีพ่บได้บ่อย เช่น ผู้ป่วยมกัประเมนิความรนุแรงของการนอนไม่หลบัไปไกลกว่า
ความเป็นจริง การปรบัความคดินีจ้ะช่วยให้ผูป่้วยท�าความเข้าใจอทิธพิลของความคดิของตนเองต่อระบบการท�างานของร่างกายทีส่มัพนัธ์กนั การปรบัความคดินอกจาก
จะช่วยจ�ากดัความคดิทีส่ร้างความกงัวลทีส่่งผลต่อการนอนหลับแล้วยังช่วยตรวจสอบอคตจิากการเฝ้าสังเกตส่ิงเร้าภายในและภายนอกร่างกาย (Attentional Bias) 
ตลอดจนลดพฤตกิรรมปลอดภยั (Safety Behavior) เช่น การเลือ่นนดัหรือการลางานทีเ่ป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวติ เป็นต้น การปรบัความคิดจ�าเป็นต้องอาศัยการ
ออกแบบเฉพาะรายให้มคีวามเหมาะสมกบัความหลากหลายของปัญหาของผูป่้วยแต่ละคน ซ่ึงแตกต่างจากการจดัการด้านพฤตกิรรม  
 อ.พญ.ปุณฑรกิ กล่าวทิง้ท้ายว่า การปรบัความคดิและพฤตกิรรรมส�าหรบัโรคนอนไม่หลบั (CBTi) เป็นการรกัษาทีส่ร้างการเปลีย่นแปลงและสามารถคงผลลพัธ์
ในระยะยาว โดยจดัการสาเหตุของปัญหาทัง้พฤตกิรรมและความคดิ เมือ่ผูป่้วยน�าเทคนคิไปปรบัใช้ได้ด้วยตวัเองจะช่วยให้กลบัมามคุีณภาพการนอนท่ีดีและมคุีณภาพ
ชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ อกีทัง้ยังช่วยเสริมสร้างความมัน่ใจในการรบัมือกบัปัญหาหรอืความเครยีดท่ีมแีนวโน้มกลบัมากระตุน้อาการนอนไม่หลบัได้อย่างตรงจดุอกีด้วย

“หลับตื่นให้เป็นเวลา สุขภาพดีกว่าในอนาคต”

Regular sleep
Healthy future 

 สืบเนื่องจากวันนอนหลับโลกที่มีก�าหนดตรงกับวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม
ของทุกปีที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนัก วารสาร ฬ ฉบับนี้จะพาทุกท่านมารู้เท่าทันโรคใกล้ตัวเกี่ยวกับ
การนอนที่อาจส่งผลร้ายกับร่างกายในระยะยาวได้ หนึ่งในปัญหาส�าคัญเกี่ยวกับการนอนท่ีพบ
ได้บ่อยในปัจจุบัน ได้แก่ โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) ซึ่งพบ 1 ใน 3 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ 
ปัญหาการนอนหลบัชนดินีน้อกจากผูป่้วยจะมอีาการนอนหลบัยากในช่วงเริม่ต้นแล้วยงัมอีาการ
ตื่นกลางดึกบ่อยครั้งและกลับไปนอนหลับต่อได้ยาก หรือตื่นกลางดึกก่อนเวลาที่ตั้งใจจะตื่นและ
ไม่สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้อีก อาจส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียและรบกวนการท�างานหรือ
การใช้ชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างยิ่ง
 อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคการนอนหลับ ศูนย์นิทราเวช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ผู้ที่มีภาวะของโรคนอนไม่หลับจะไม่สามารถ
นอนหลับได้แม้ว่าจะมีโอกาสให้สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ลักษณะของโรคนอน
ไม่หลับมีความแตกต่างจากภาวะอดนอน (Sleep Deprivation) ท่ีบุคคลนั้นไม่สามารถจัดหา
เวลาส�าหรับการนอนหลับให้ตัวเองได้อย่างเพียงพอ

อาการของผู้มีภาวะนอนไม่หลับ 
1. อ่อนเพลีย
2. ไม่มีสมาธิกับการท�างาน
   หรือบางรายอาจมีความจ�าเปลี่ยนแปลง
3. ความสามารถในการท�างานลดลง
4. อารมณ์หงุดหงิดง่าย กระสับกระส่าย
5. กังวลเกี่ยวกับปัญหาการนอนที่เกิดขึ้น

การปรับความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับ
(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia : CBTi)

ถือเป็นการจัดการปัญหาที่ต้นเหตุของภาวะนอนไม่หลับอย่างแท้จริง
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคการนอนหลับ

นายกฤตภาส เธียรวิวัฒน์นุกูล
นักจิตวิทยา
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 เพราะการวนิจิฉยัโรคและการประเมนิความรนุแรงของโรคอย่างถกูต้องแม่นย�าเป็นสิง่จ�าเป็น รศ.นพ.ประเดมิชยั คงค�า หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิ
ทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดนิอาหาร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.(พเิศษ)นพ.ปิยะพนัธ์ พฤกษพานิช ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ 
ด้านระบบห้องปฏิบตักิารและแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านระบบทางเดนิอาหาร และ นพ.ณฐับด ีนลนิทศัไนย แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ฝ่ายอายรุศาสตร์ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดเผยถงึนวัตกรรมล่าสดุในการเจาะตบัผ่านการส่องกล้องทางเดนิอาหารเพือ่การวนิจิฉยัโรคตบัทีร่วดเรว็และไม่เจบ็
 รศ.นพ.ประเดมิชยั กล่าวว่า กระบวนการวินจิฉยัโรคตับโดยทัว่ไปมหีลายวิธ ีเช่น การตรวจเลอืด การตรวจทางรงัสวีทิยาด้วยการท�าอลัตราซาวด์และ     
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจปรมิาณไขมนัและพงัผดืของตับด้วยเครือ่งไฟโบรสแกน เป็นต้น อย่างไรกด็ ีมหีลายกรณทีีผู่ป่้วยโรคตบัจ�าเป็นต้องได้รบัการเจาะ
ชิน้เนือ้ตบัมาตรวจทางพยาธวิทิยาเพือ่หาสาเหตทุีแ่ท้จรงิ ซึง่ในปัจจบัุนวธิกีารเจาะชิน้เนือ้ตบัม ี3 วธิด้ีวยกนั ได้แก่
 1. การเจาะชิน้เนือ้ตบัผ่านทางผวิหนงัหน้าท้อง ในระหว่างการเจาะชิน้เนือ้ตบั แพทย์จะฉดียาชาหรอืให้ยานอนหลบัแก่ผูป่้วย และใช้เขม็ขนาดเลก็
เจาะเกบ็ชิน้เนือ้ตบัผ่านทางผวิหนังหน้าท้อง 
 2. การเจาะตดัชิน้เนือ้ตับผ่านทางหลอดเลอืดด�า แพทย์จะสอดเขม็ผ่านไปตามหลอดเลอืดด�า และเจาะชิน้เนือ้ตับผ่านทางผนงัหลอดเลอืดด�าภายในตบั
 3. การเจาะตดัชิน้เนือ้ตบัผ่านการส่องกล้อง เป็นเทคโนโลยทีีน่ยิมอย่างมากในต่างประเทศ ปัจจบุนัมใีห้บรกิารทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
วิธีการคือแพทย์จะท�าการส่องกล้องขนาดเล็กผ่านเข้าทางปากไปยังกระเพาะอาหารของผู้ป่วย ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารด้วย
คลื่นเสียงความถี่สูง ที่ปลายกล้องมีอุปกรณ์อัลตราซาวด์ขนาดเล็ก ท�าให้สามารถเห็นภาพของตับที่อยู่ชิดกับกระเพาะอาหารได้ จากนั้นแพทย์จะใช้เข็มเจาะ
ดูดช้ินเนือ้ตบัผ่านผนงักระเพาะอาหารเพือ่น�าไปวนิจิฉยัต่อไป 
 ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ เปรียบเทียบความแตกต่างของการเจาะชิ้นเนื้อตับด้วยวิธีต่างๆ ว่า การเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านทางผิวหนังหน้าท้องนั้นเป็น
วิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีค่าใช้จ่ายไม่สูงและมีข้ันตอนที่ไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ โดยผู้ป่วยจะมีรอยแผลเล็กๆ ที่ผิวหนังหน้าท้องและอาจรู้สึกเจ็บ
เล็กน้อยหลังจากการเจาะตับผ่านทางผิวหนังหน้าท้อง ผู้ป่วยต้องสังเกตุอาการในโรงพยาบาลประมาณ 4 ชั่วโมงก็สามารถกลับบ้านได้ แต่อาจมีข้อจ�ากัดของ
การเจาะผ่านผิวหนังในรอยโรคบางต�าแหน่งซึ่งเข้าถึงได้ยาก ส่วนการเจาะชิ้นเนื้อตับผ่านการส่องกล้องสามารถเข้าถึงส่วนของเนื้อตับที่อยู่ในบริเวณที่ชิดกับ
กระเพาะอาหารและไม่มแีผลภายนอก แต่จะมกีระบวนการและค่าใช้จ่ายของการส่องกล้องมาร่วมด้วย จ�าเป็นจะต้องมแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญและกล้องคลืน่เสยีง
ความถี่สูงซึ่งเป็นกล้องชนิดพิเศษ
 นพ.ณฐับด ี แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ฝ่ายอายรุศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แพทย์ผูท้�าการวจิยัเรือ่งการเจาะชิน้เนือ้ตบัผ่าน     
การส่องกล้อง กล่าวเสรมิว่า การเจาะชิน้เนือ้ตบัผ่านการส่องกล้องใช้เวลาเพยีง 30 นาท ี และไม่ท�าให้ผูป่้วยเจ็บหรอืมีรอยแผลภายนอกท่ีผวิหนงั มโีอกาสเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนต�า่ หลงัสงัเกตอุาการในโรงพยาบาลผูป่้วยสามารถกลบับ้านโดยไม่ต้องนอนค้างทีโ่รงพยาบาล และประสทิธิผลในการวนิจิฉยัโรคมีความแม่นย�าดี
เช่นเดยีวกบัการเจาะช้ินเนือ้ตบัด้วยวธิอ่ืีนๆ      
 ค่าใช้จ่ายการเจาะช้ินเนือ้ตบัผ่านผวิหนงัอยู่ทีป่ระมาณ 4,200  บาท ขณะทีก่ารเจาะชิน้เนือ้ตบัผ่านการส่องกล้องจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 23,000 บาท 
ซึง่แพทย์ผูใ้ห้การรักษาและผูป่้วยจะตดัสนิใจร่วมกนัเพือ่เลอืกวธิกีารเจาะตรวจชิน้เนือ้ตับทีเ่หมาะสมทีส่ดุ อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้ท�าการวจิยัและ
ศกึษาอย่างละเอยีดจากผู้ป่วยหลายรายพบว่า อัตราการวินจิฉยัอยูใ่นเกณฑ์ดแีละผูป่้วยให้การตอบรบัในเชงิบวกทัง้ส้ิน   
 การเจาะชิน้เนือ้ตบัผ่านการส่องกล้องนบัเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บรกิาร ทัง้ยงัเป็นอกีหนึง่นวตักรรมการวนิจิฉัย
โรคตับทีก้่าวหน้าและเสริมสร้างคณุภาพชวีติให้แก่ผูป่้วยโรคตบัชาวไทยได้เป็นอย่างดี

เรื่อง : รศ.นพ.ประเดิมชัย คงค�า
        ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพนัธ์ พฤกษพานชิ

นพ.ณฐับด ีนลนิทัศไนย รศ.นพ.ประเดมิชยั คงค�า

กับที่สุดของนวัตกรรมการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและไม่เจ็บ

การเจาะตบัแบบใหม่     
ผ่านการส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร

การเจาะตบัแบบใหม่     
ผ่านการส่องกล้อง

ทางเดนิอาหาร
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เรื่อง : น.ส.ชัชวรรณ วิชัยดิษฐ์ 

ณ จุฬา

 อาหารถอืเป็นสิง่จ�าเป็นพืน้ฐานในชวีติประจ�าวนัของทกุคน โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลด้านโภชนาการและโภชนบ�าบัดเป็นพิเศษ ฝ่าย
โภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
คือผู ้อยู ่เบื้องหลังการส่งมอบอาหารท่ีมีคุณภาพ เปี ่ยมด้วยคุณค่าทาง
สารอาหาร มีความสะอาด ปลอดภัย และรสชาติท่ีดี ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ใช้
บริการตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้รบัการรบัรองมาตรฐานในการผลติอาหารทีส่ะอาด
และปลอดภัย หรือมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จาก
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
 ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัดมีภารกิจงานครอบคลุมตั้งแต่
การประกอบอาหารส�าหรบัผูป่้วยทัว่ไป ผูป่้วยเฉพาะโรค ผู้ป่วยทีต้่องให้อาหาร
ทางสายให้อาหารจ�านวนรวมกว่า 1,400 คน รวมถึงการประกอบอาหาร
ส�าหรับบริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนักศึกษาพยาบาล
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กว่า 2,000 คนต่อวัน
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ดูแลด้านการบริการจัดเลี้ยงอาหารให้แก่ฝ่ายพิธีการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ รวมถงึคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ภายใต้การด�าเนินงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
GMP ทั้งสิ้น
 น.ส.ชัชวรรณ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายโภชนวิทยาและโภชน
บ�าบัด กล่าวว่า  แนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ได้ให้ความส�าคัญด้าน
โภชนาการ โภชนบ�าบัด และคุณภาพของอาหาร โดยมุ่งเน้นการป้องกัน
การเกิดปัญหา (Preventive Action) มากกว่าการแก้ไขปัญหา (Corrective 
Action) ในการตรวจสอบคุณภาพของอาหาร ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชน
บ�าบัด ได้น�าหลักการระบบการจัดการโปรแกรมพ้ืนฐานด้านสุขลักษณะใน
โรงพยาบาล (Food Hygiene) โดยมีการท�ากิจกรรม 5 ส การปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนด GMP ว่าด้วยเรือ่งสถานทีต้ั่งและอาคารผลติ เครือ่งมอื เครือ่งจกัรและ
อปุกรณ์ในการผลิต รวมถงึท�าการควบคมุคณุภาพตัง้แต่วตัถดุบิ กระบวนการ
ผลิตตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงการสอบเทียบ การบ�ารุงรักษา
เครื่องมือและการท�าความสะอาด เพื่อจัดการให้ทุกขั้นตอนของการผลิตมี
คุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีการทวนสอบระบบคุณภาพ
อาหารอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้แบบประเมนิมาตรฐานด้านสุขาภบิาลอาหารของ
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล  เพื่อสร้างความมั่นใจว่าอาหาร
ทีผ่ลติมคีณุภาพ สะอาดและปลอดภยั การด�าเนนิงานภายใต้มาตรฐาน GMP 

นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  เพราะเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) ในทกุขัน้ตอนการผลติก่อนส่งมอบ
อาหารที่มีคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการและยังเป็นการสนองต่อยุทธศาสตร์การ
ท�างานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มุ่งเน้นการบริการทางการแพทย์และ
การดูแลรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศแก่ประชาชนทุกระดับ รวมถึงการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 แผนการด�าเนนิงานในระยะถดัไป ฝ่ายโภชนวทิยาและโภชนบ�าบดั 
ตั้งเป้าว่า ภายในปี พ.ศ. 2564 จะต้องผ่านการต่ออายุของระบบ GMP และ
ได้รับรองมาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
หรอื ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและควบคมุจดุวกิฤตขิองห้องอาหารทางสาย
ให้อาหาร เพื่อเป็นการรับประกันถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ที่จัดบริการให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงเป้าหมายในการจัดท�าต�ารับ
มาตรฐานอาหารเฉพาะโรค การประเมนิภาวะโภชนาการของผูป่้วยท่ีพกัรกัษา
ตัวในโรงพยาบาลแบบเชิงรุก ส่วนแผนงานในระยะยาว ฝ่ายโภชนวิทยาและ
โภชนบ�าบดัจะมุ่งเน้นบรกิารวางแผนการให้โภชนบ�าบดัเพือ่มุง่สูก่ารเป็นผูน้�า
ด้านการบริหารจัดการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรค ภายในปี พ.ศ. 2568
 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด น.ส.ชัชวรรณ
กล่าวว่า การด�าเนินงานเพื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จะประสบ
ความส�าเรจ็ไม่ได้เลยหากไม่ได้รบัการสนบัสนนุจาก รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์
พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ ท่ีคอยให้
ค�าปรึกษาและข้อแนะน�าในการท�าโครงการนี้ รวมถึงทีมนักโภชนาการ
ผูช่้วยนกัโภชนาการ พนกังานครวัและเจ้าหน้าทีป่ระกอบอาหารทีเ่ป็นแรงและ
ก�าลังส�าคัญในการรงัสรรค์และส่งมอบบรกิารทางโภชนาการทีส่ะอาด ปลอดภยั
ถูกต้อง เพียงพอ ตรงเวลา ได้มาตรฐานและถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 เพราะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีปณิธานใน
การดแูลผู้รบับรกิารอย่างดเีลิศ ฝ่ายโภชนวทิยาและโภชนบ�าบดัจงึมุง่มัน่ทีจ่ะ
รักษามาตรฐานคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารให้ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจว่าอาหารท่ีผลิต
ออกจากฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบดัมีคณุภาพ สะอาด ปลอดภยั สามารถ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ยกระดับมาตรฐานอาหาร
มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย
ยกระดับมาตรฐานอาหาร

มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย

การันตีมาตรฐาน GMP in Mass Catering ระดับยอดเย่ียม
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 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคธรุกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัการบรกิารสาธารณสขุ การดแูลสขุภาพ รวมไปถงึสถาบนัการศกึษา จ�าเป็นต้องปรบัตวัโดยมเีป้าหมาย
การจัดการศึกษาที่จะสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะท้ังด้านความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนภายในองค์กร นอกจากนี้อีกหน่ึงปัจจัยที่ท�าให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับตัวให้อยู่รอด
ภายใต้เงือ่นไขของการแข่งขันและความมุ่งมัน่ตามความคาดหวังของสงัคม คอื ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีท�าให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลูต่างๆ รวมถงึข้อมูลทางการแพทย์และการบรกิารสาธารณสุขได้ง่ายและสะดวกมากยิง่ขึน้ ส่งผลให้
ผู้เข้ารับบริการมีความคาดหวังต่อการบริการทางการแพทย์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย
 ประเดน็ดงักล่าวมาข้างต้นจงึเป็นเหตผุลส�าคญัท่ีท�าให้สถาบนัพยาบาลหลายแห่งต้องเร่งพฒันาคณุภาพการบรกิาร
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นภายใต้หัวข้อ 
“การสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพส�าหรับบุคลากรทางการพยาบาล” ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ของโครงการส่งเสริมการผลติผลงานวจัิยและนวตักรรมสูก่ารเผยแพร่ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของอาจารย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ครั้งนี้มีก�าหนดจัดขึ้นเป็น 2 ระยะ คือ
 • ระยะที่ 1 : วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 • ระยะที่ 2 : วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
 ศนูย์นวตักรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั น�าโดย ผศ.ดร.นพ.อมรพนัธุ ์เสรมีาศพนัธุ์
พร้อมด้วย ผศ.ดร.นริศร คงรัตนโชค และทีมงาน ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ให้ท�าหน้าที่เป็น
วทิยากรในโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารครัง้นี ้โดยรปูแบบการสอนจะเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยายและการลงมอื
ปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านการลงมือท�าจริงด้วยตนเอง ส�าหรับในระยะที่ 1 จะเป็นการมุ่งเป้า
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการตระหนักรู้ เข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบบรรยาย สนทนา
และตอบค�าถามในหวัข้อต่างๆ ดงัน้ี
 • การเปลีย่นแปลงเมกะเทรนด์ในโลกศตวรรษที ่21 ยคุหลังโควดิ-19 (Post Covid-19’s trends and megatrends 
in 21st century)
 • การเปลี่ยนแปลงสุขภาพในยุคปัจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีล�า้สมัย (Healthcare transformation in disruptive 
technology era)
 • การสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพส�าหรับพยาบาลและผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข (Development of health 
innovation for nurses and healthcare providers)
 นอกจากนี ้ศนูย์นวตักรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ยงัได้จัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร
เรื่อง “การจัดท�า Business Canvas Model” ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับงานนวัตกรรมที่จะด�าเนิน
การและวางแผนการสร้างแบบจ�าลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) พร้อมทั้งสามารถลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับกลยุทธ์
ทางการตลาดด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Marketing Strategies) อีกด้วย

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

เรื่อง : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

        ผศ.ดร.นริศร คงรัตนโชค

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

หากหน่วยงานใดมีความประสงค์หรอืสนใจ

เรือ่ง “การอบรมเพือ่พฒันาและผลตินวัตกรรม

ด้านสุขภาพและการแพทย์” สามารถแจ้งความ

ประสงค์ได้ที ่Email : cmic.chula@gmail.com

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
ให้บริการแก่บุคลากร  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

“ Training the trainers
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ จัดอบรมสอนการสร้าง
นวัตกรรมด้านสุขภาพส�าหรับพยาบาล “

“ Training the trainers
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ จัดอบรมสอนการสร้าง
นวัตกรรมด้านสุขภาพส�าหรับพยาบาล “



บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาค�าเลิศ
        อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
        อ.นพ.ธนภพ บ�าเพ็ญเกียรติกุล 
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ทุกสาขาและการวิจัยค้นคว้าเพื่อสรรสร้างนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ของ
ศาสตร์ทางด้านนี้
 รศ.นพ.กระเษียร กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิกสุขภาพเพศ (Gender 
Health Clinic) มีจุดเด่นที่ก�าลังเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนั่นคือ การดูแลกลุ่ม
คนข้ามเพศ (Transgender People)  แบบครบวงจร ยึดหลักการท�างาน 
“ครอบคลุม เข้าใจ ห่วงใย ไม่แบ่งแยก” โดยร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ เช่น World Professional Association for Transgender 
Health (WPATH), Asian Professional Association for Transgender 
Health (AsiaPATH), Thailand Professional Association for Transgen-
der Health (ThaiPATH) และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้าม
เพศ หรือ Center of Excellence in Transgender Health (CETH) ของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์และ
สหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสหสาขา ได้แก่
 • หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ฝ่ายศัลยศาสตร์ ทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านดูแลด้านผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศด้วยนวัตกรรมที่
ล�า้สมยั อาท ิการตดัหน้าอกในชายข้ามเพศผ่านกล้อง  การสร้างช่องคลอดใหม่
ในหญิงข้ามเพศด้วยการใช้เยื่อบุช่องท้องแบบติดขั้วเส้นเลือด ซึ่งเป็นเทคนิค
ใหม่ในโลก เป็นต้น
 • ฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา ให้ค�าปรกึษาและสัง่จ่ายฮอร์โมนเพือ่
การข้ามเพศ บรกิารผ่าตดัมดลกูและรังไข่ในชายข้ามเพศท้ังแบบเปิดหน้าท้อง
และผ่านกล้อง รวมทั้งบริการทางนรีเวชวิทยาส�าหรับชายและหญิงข้ามเพศ 

 ในอดีตกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender People) หรือผู ้ที่มี
อตัลกัษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศก�าเนดิมกัพบเจอกบัข้อจ�ากดัในการเข้ารบั
บริการทางการแพทย์ ไม่ได้รบัการแนะน�าการดแูลตวัเองอย่างเหมาะสมรวมถงึ
การใช้ชวิีตประจ�าวนั ปัจจบุนักลุม่คนข้ามเพศมคีวามจ�าเป็นต้องเข้ารบับรกิาร
ทางการแพทย์เพิม่มากยิง่ขึน้ สงัคมไทยให้การยอมรบัเรือ่งเพศโดยเฉพาะเรือ่ง
ความหลากหลายทางเพศมากขึน้ การติดต่อหรอืเข้ารบัการปรกึษาปัญหาเรือ่ง
เพศเป็นเรือ่งเปิดเผยมากขึน้กว่าในอดตี อกีทัง้ผูม้ปัีญหาเกีย่วกับเพศสมัพันธ์ 
หรือปัญหาฮอร์โมนเพศ และการเปลี่ยนแปลงในสตรีเม่ือถึงวัยหมดระดูเอง
กเ็ป็นเรือ่งพ้ืนฐานทีใ่กล้ตวัและหลายคนประสบมาโดยตลอด วารสาร ฬ ฉบบันี้
จะขอเล่าถงึความเป็นมาของคลนิกิสขุภาพเพศ (Gender Health Clinic) แห่ง 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ผู้อ่านได้รับทราบกัน
 รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาค�าเลิศ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ทางเพศ
และวัยหมดระดู ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย กล่าวว่า จดุเริม่ต้นของการก่อตัง้คลนิกิสขุภาพเพศ (Gender 
Health Clinic) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้น
การบริการแบบองค์รวมแก่บุคคลข้ามเพศ ผู้ท่ีมีปัญหาทางเพศทุกรูปแบบ 
ทุกเพศ ทุกวัย และสตรีวัยหมดระดูที่ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากฮอร์โมน
เพศทีล่ดลง และยงัมุง่เน้นงานทางวชิาการ สร้างสรรค์และถ่ายทอดองค์ความ
รู้ทางด้านเวชศาสตร์ทางเพศและสตรีวัยหมดระดู เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�า
ทางด้านการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาบัณฑิต การฝึกอบรมของแพทย์
ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ใน

รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาค�าเลิศ

หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ทางเพศและวัยหมดระดู

อ.นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์

อ.นพ.ธนภพ บ�าเพ็ญเกียรติกุล

แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศและวยัหมดระดู 

อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ

แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศและวยัหมดระดู 

ครอบคลมุ เข้าใจ ห่วงใย ไม่แบ่งแยก

คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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มนุษย์มีความคิดลึกซึ้งและเปิดกว้าง
เราไม่ควรปิดกั้นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
เราไม่สามารถเลือกเพศที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดได้

แต่เราเลือกที่จะเป็นเพศที่ต้องการได้
รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาค�าเลิศ

 • ฝ่ายจติเวชศาสตร์  ให้ค�าปรกึษาและประเมนิความพร้อมก่อนการใช้
ฮอร์โมนหรือการผ่าตดัเพือ่การข้ามเพศ รวมทัง้ปัญหาสขุภาพจติ เช่น ความวิตก
กังวลหรือซึมเศร ้า ท่ีพบมากกว ่ากลุ ่มคนท่ัวไป นับเป ็นแห ่งแรกๆ
ของประเทศไทย ที่มีจิตแพทย์มาให้บริการร่วมด้วย
 • หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายรุศาสตร์ ให้ค�าปรกึษา
และสั่งจ่ายฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ 
 • ฝ่ายกมุารเวชศาสตร์ ให้ค�าปรกึษาและสัง่จ่ายฮอร์โมนเพือ่การข้ามเพศ
ในเด็กและวัยรุ่น รวมท้ังให้บริการเก่ียวกับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเข้าสู่วัยแรกรุ่นในเด็กและวัยรุ่นข้ามเพศ
 นอกจากปัญหาเกีย่วกบัการดแูลปฏบิตัตินและการใช้ฮอร์โมนทีไ่ม่
ถกูต้องแล้วนัน้ กลุม่คนข้ามเพศบางรายอาจยงัมคีวามกงัวลอกีหลายประการ 
อ.นพ.อมัรนิทร์ สวุรรณ แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศและวยัหมด
ระดู จะมาไขทุกข้อสงสัย ดังนี้

Q : กรณีท่ีกลุ่มบุคคลข้ามเพศต้องการมีบุตรที่เป็นพันธุกรรมของตนเอง
ควรท�าอย่างไร?
A : กลุม่บคุคลข้ามเพศสามารถเกบ็รกัษาภาวะเจรญิพนัธุไ์ว้ก่อน ด้วยการเก็บ
เซลล์สืบพันธุ์ตั้งแต่ก่อนการรับบริการเพื่อการข้ามเพศ ทั้งการเก็บอสุจิของ
หญงิข้ามเพศและเซลล์ไข่ของชายข้ามเพศ ผ่านวทิยาการทีทั่นสมยัของหน่วย
ชีววิทยาการเจริญพันธุ์ แล้วใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในการปฏิสนธิ 
(เดก็หลอดแก้ว) ซึง่เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาการท�าเดก็หลอดแก้วของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ถือเป็นแห่งแรกในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กฎหมายของ
ประเทศไทยยังก�าหนดให้เฉพาะคู่สมรสตามกฎหมายเท่านั้นที่จะสามารถ
ท�าเด็กหลอดแก้วได้

Q : การรับข้อมูลผิดๆ จากส่ือออนไลน์และน�าไปปฏิบัติตามอาจส่งผล
ถึงแก่ชีวิตได้จริงหรือไม่?
A : จริง ในอดีตผู้รับบริการกลุ่มนี้รับข้อมูลจากสื่อออนไลน์หรือจากผู้ที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญ หลายครั้งท�าให้มีความรู้ท่ีไม่ถูกต้อง น�าไปสู่การปฏิบัติตาม
อย่างผดิวธิแีละมคีวามเสีย่ง เช่น ใช้ฮอร์โมนเองเกนิขนาดหรอืหาซือ้ยาทีไ่ม่มี
มาตรฐานมารับประทานหรือฉีดเอง อาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือด 
หรือเกิดการติดเชื้อจนถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรเข้ารับค�าปรึกษาจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินและรับค�าแนะน�าการใช้ฮอร์โมนให้เหมาะสมต่อไป

 จากปัญหาดังกล่าว อ.นพ.ธนภพ บ�าเพ็ญเกียรติกุล แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศและวัยหมดระดู กล่าวเพิ่มเติมว่า คลินิก
สุขภาพเพศยังมีเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Page) “คลินิกสุขภาพเพศ 
รพ.จุฬาลงกรณ์” ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่ทีมแพทย์ในหลากหลายสาขา
คอยสื่อสาร ให้ความรู้ตอบค�าถามเพื่อช่วยแก้ปัญหาเร่ืองความปลอดภัย
ให้ผู้รับบริการที่เข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์และเป็นแหล่งความรู้เพื่อ
พัฒนาการบริการ เป็นประตูสู่การศึกษาและวิจัยแก่กลุ่มนิสิตแพทย์หรือ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
 ส�าหรบัการเข้ารบับรกิารในคลนิกิสขุภาพเพศของกลุม่คนข้ามเพศ
นั้น อ.นพ.ธนภพ กล่าวว่า แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 - กรณขีองผูร้บับรกิารทีม่ปีระวตักิารรบับรกิารเดมิจากสถานบรกิาร
อืน่อยูแ่ล้ว สามารถน�าประวตักิารรบับรกิารจากท่ีเดมิทัง้หมดมาติดต่อทีค่ลินกิ
สุขภาพเพศได้ โดยทางคลินิกจะพิจารณารับบริการต่อตามแผนการบริการ
ที่เหมาะสมต่อไป

 - กรณผู้ีรบับรกิารทีไ่ม่เคยเข้ารบับรกิารมาก่อน สามารถตดิต่อท�านดั
ที่คลินิกสุขภาพเพศ แพทย์จะประเมินว่าผู้รับบริการสามารถรับยาปรับ
ฮอร์โมนได้หรอืไม่ รวมถงึประเมนิการส่งปรกึษาแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านจติเวช 
ศัลยกรรมหรืออายุรกรรมร่วมด้วย

 รศ.นพ.กระเษียร ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ณ ปัจจุบันนี้เราเป็นผู้น�า
ในการบุกเบิกและผู้ประสานการดูแลกลุ่มคนข้ามเพศท่ัวประเทศ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะเป็นผู้น�าในการสร้างนวัตกรรม ท้ังทางด้านงาน
วิจัยและวิชาการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมผู้ดูแลในอนาคตด้วย เพื่อให้
มีการจัดตั้งคลินิกที่ดูแลสุขภาพเพศทั้งกลุ่มคนข้ามเพศ ผู้ที่มีปัญหาทางเพศ
การใช้ฮอร์โมนหลายรูปแบบตามข้อบ่งช้ี รวมถึงเพื่อรักษาอาการในสตรี
วัยหมดระดูด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลคนกลุ่มนี้ให้ได้มาตรฐาน 
แต่เดมิผู้รบับรกิารกลุ่มนีต้้องเข้ารบับรกิารในโรงพยาบาลเอกชนทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงู
แต่ที่คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้รับบริการสามารถเข้ารับ
บริการด้วยมาตรฐานระดับอาจารย์แพทย์และเสียค่าใช้จ่ายในราคาย่อมเยา

ช่องทางติดต่อ
คลินิกสุขภาพเพศ อาคาร ภปร ชั้น 15 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ย้ายไปท�าการที่ชั้น 7) 
โทร. (02) 256 5304, (02) 256 5299, (02) 256 5286

ทีมแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ พยาบาล
ประจ�าคลินิกสุขภาพเพศ 

และแพทย/์เจา้หนา้ท่ี ท่ีหมุนเวยีนมาดูงาน

ศ.พญ.สุมนา ชมพทูวีป
อาจารยอ์าวุโสและท่ีปรึกษา
คลินิกสุขภาพเพศ 
พรอ้มดว้ยทีมแพทยผู์เ้ช่ียวชาญ
ประจ�าคลินิกสุขภาพเพศ

รศ.นพ.วิชยั เตมิรุง่เรอืงเลิศ

หวัหนา้ภาควชิา
สูติศาสตร-์นรีเวชวทิยา
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จุดเริ่มต้นก่อนจะเป็น “ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว”
 ในอดตีการบรกิารตรวจรกัษาผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทยน้ัน แต่ละแผนกหรอืแต่ละฝ่ายจะให้บรกิารด้วยตนเอง จนต่อมา
นพ.ชญัโญ  เพญ็ชาต ิและ นพ.สาคร  สภุาสงวน ได้เห็นว่าโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ควรมแีผนกผูป่้วยนอกเพือ่จดัการงานบรกิารแก่ผูป่้วยอย่างมปีระสทิธภิาพ
และเกดิความคล่องตวัในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ นพ.ชญัโญ ซึง่ขณะนัน้เป็นผูด้แูลงานด้านการบรกิารผูป่้วยนอกจงึได้เสนอแต่งตัง้แผนกและได้รบัการอนมุตัิ 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยมี นพ.ชัญโญ เพ็ญชาติ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกเป็นท่านแรก
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในขณะนั้นคือ รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย รศ.พญ.สนุติย์ จันทรประเสรฐิ รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายผูป่้วยนอก รศ.นพ.นภดล นพคณุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายผูป่้วยนอก และ พญ.วณีา  
ธาระวณิชย์ หัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอก มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งขยายงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้เพิ่มจ�านวนอัตราของแพทย์ในฝ่ายผู้ป่วย
นอกเพื่อให้การบริการในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ความเปลีย่นแปลงอกีครัง้หนึง่เกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2544 เมือ่ ศ.กติตคิณุ นพ.ภริมย์ กมลรตันกลุ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในขณะนัน้ และ ศ.นพ.สทุธชิยั จติะพนัธ์กลุ รกัษาการหวัหน้าฝ่ายผูป่้วยนอกในขณะนัน้ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั ประกอบกบั
ระบบการบรกิารสขุภาพของประเทศไทยมคีวามต้องการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัเพ่ิมขึน้ จงึได้มีการจัดต้ังศนูย์เวชศาสตร์ครอบครวัในสงักดัฝ่ายผูป่้วยนอก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เพื่อพัฒนางานเรื่องการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมทั้งแต่งตั้ง
นพ.เสร ีศริเิศรษฐ์ เป็นหวัหน้าศูนย์เวชศาสตร์ครอบครวั  จนสามารถเริม่เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครวั ได้เป็นครัง้แรก
ในปีการศึกษา 2545 และยังเป็นหนึ่งในภารกิจส�าคัญในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน
 ก้าวส�าคญัของความเปลีย่นแปลงคอื ในปี พ.ศ. 2560 ทีม่กีารแยกศนูย์เวชศาสตร์ครอบครวัและหน่วยสุขศกึษาออกจากฝ่ายผูป่้วยนอก เพือ่จดัตัง้ขึน้
เป็นฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้การบริการตรวจรักษาในระดับปฐมภูมิ การบริการงานเยี่ยมบ้าน การบริการงานส่งเสริม
สุขภาพ และการจัดการเรียนการสอนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมี นพ.สุเมธ  ปุญญโชติ ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวท่านแรก

ศาสตร์แห่งการดูแลแบบองค์รวม เพื่อสุขภาพที่ดีของคนทุกวัยในครอบครัว

สิงหาคม พ.ศ. 2512

ก่อตั้งแผนกผู้ป่วยนอก

พ.ศ. 2533 

ขยายศักยภาพฝ่ายผู้ป่วยนอก

พ.ศ. 2540 

สถานที่ท�าการชั้น 18 อาคาร ภปร 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

ศ.อุปการคุณ พ.ต.นพ.ทวี ตุมราศวิน

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

เมษายน พ.ศ. 2516 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ศ.กิตติคุณ นพ.สมัค พุกกะณะเสน

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มีนาคม พ.ศ. 2520 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524

ศ.กิตติคุณ นพ.ศริพร วณิเกียรติ

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มีนาคม พ.ศ. 2524 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528

รศ.นพ.ยาใจ ณ สงขลา

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มีนาคม พ.ศ. 2528 -  มกราคม พ.ศ. 2532

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มีนาคม พ.ศ. 2532 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536

รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มีนาคม พ.ศ. 2536 - มกราคม พ.ศ. 2540

ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มกราคม พ.ศ. 2540 - กันยายน พ.ศ. 2542

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตุลาคม พ.ศ. 2542 - กันยายน พ.ศ. 2550

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

รศ.พญ.วัชรี บัวชุม รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

นางกัญญา กาญจนประภา ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

1 2 3 4 5

6

7

8 9
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 “หมอครอบครัว” การยกระดับสุขภาพที่ดีของผู้คน
 เวชศาสตร์ครอบครวั คอืสาขาการแพทย์เฉพาะทางแขนงหนึง่ทีร่วมความรู้
ทางการแพทย์และสาขาวชิาอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ให้การดแูลสขุภาพของครอบครวั
ซึง่เป็นหน่วยเลก็ทีส่ดุของสงัคมทีป่ระกอบด้วยความผกูพนั ความรกั การช่วยเหลอื
เกื้อกูลกันและกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัว 
 “หมอครอบครัว” หรือ “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” เป็นหนึ่งใน
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist) ท่ีต้องผ่านการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตรแสดง
ความรู้ ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
โดยจะเป็นการดูแลสุขภาพที่ครบวงจรภายใต้หลักการ The Whole Person 
Approach คอื รับรู้ปัจจยัด้านร่างกาย จติใจ และสงัคมในผูป่้วยแต่ละราย นอกจากนี้
ยงัเป็นการดแูลอย่างครอบคลมุและต่อเนือ่งทกุกระบวนการ มุง่เน้นการจดับรกิาร
ที่เข้าถึงสะดวก มีระบบให้ค�าปรึกษา และส่งต่อไปยังแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ได้อย่างแม่นย�า นบัเป็นหนึง่ในการให้บรกิารด้านสขุภาพท่ีมีความส�าคญัต่อคณุภาพ
ชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
 ปัจจุบันฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้บริการ
ด้านการรักษาโรคแบบปฐมภูมิ ณ แผนกตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 13 อาคาร ภปร
ให้บริการงานสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่าง
ต่อเนือ่งในชมุชน รวมไปถงึให้บรกิารเยีย่มบ้านผูป่้วยของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
ที่มีข้อบ่งชี้อย่างเป็นระบบ มีบริการแพทย์ทางเลือกให้บริการฝังเข็มเพื่อบ�าบัด
การเจ็บป่วย รวมถึงงานบริการและการพัฒนางานวิจัยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 ในด้านงานวิชาการ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวนับเป็นสถาบันฝึกอบรม
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่ได้รับการยอมรับจากราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครวัเป็นแห่งแรกๆ ของประเทศ และยงัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันางานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล 
รวมถึงเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีธรรมาภิบาล
 ในฐานะหวัหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครวั นพ.สเุมธ มองว่าทิศทางส�าคัญ
ในการด�าเนนิงานของฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครวัคอื มุง่หวงัทีจ่ะพฒันางานของฝ่ายฯ
ในทุกด้านเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรตามนโยบายของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โดยมีเป้าหมายในด้านต่างๆ ดังนี้
 • งานบริการทางการแพทย์ มุ่งพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Home Health 
Care โดยจดัระบบรบัวางแผนการดแูลผูป่้วยก่อนกลบับ้าน ประเมนิการดแูลผูป่้วย

มีกลุ่มประสานงานใช้รูปแบบการรักษาระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine)
เชื่อมโยงในการดูแลรักษาให้รวดเร็ว ควบคู่ไปกับทีมเจ้าหน้าท่ีและรถเยี่ยมบ้าน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลต่อเน่ืองที่บ้านและชุมชน รวมถึงมีโครงการต่อเนื่อง
ในการให้ความรู้และทักษะการดูแลใส่ใจสุขภาพของประชาชนเพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วย จึงนับเป็นการดูแลรักษาแต่แรกเริ่มอย่างครบวงจร
 • การเรยีนการสอน มุง่พฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูรระดับแพทยศาสตร
บัณฑิตและแพทย์ประจ�าบ้าน โดยผสานความรู้จากทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติ 
เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ เชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และโรงพยาบาลอย่างครอบคลุม  
 • การวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมงานวิจัยทั้งในระดับโรงพยาบาลและ
ในระดบัชมุชน เพือ่ท�าให้งานวจิยัสามารถน�ามาต่อยอดในการดแูลผูป่้วยระยะยาว 
รวมถึงเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนของอาจารย์ในฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้แก่
บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและ
งานวิจัยในอนาคต
 จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน  
ท�าให้เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา แพทย์ประจ�าบ้าน ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว 
ได้รบัรางวลัจากการท�าโครงการชมุชนโดยราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวั
ถึง 3 รางวัล นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง
ในการพัฒนาบุคลากรของฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย
แพทย์ประจ�าบ้านที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ 
รางวัลที่ 1 นพ.ทชา พิทยาพิบูลพงศ์  
รางวัลที่ 2 นพ.ธนกฤต ดงบัง
รางวัลที่ 3 นพ.กฤดา เอื้อกฤดาธิการ

ตุลาคม พ.ศ. 2544

จัดตั้ง “ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว”

10.

11.

12.

16.

15.

14.

13.ตุลาคม พ.ศ. 2544 - กันยายน พ.ศ. 2545

รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ

รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

นางอารยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

ตุลาคม พ.ศ. 2546 - กันยายน พ.ศ. 2547

รศ.นพ.โศภณ นภาธร

รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

นางอารยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ

ตุลาคม พ.ศ. 2550 - กันยายน พ.ศ. 2554

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

นางอารยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ

ตุลาคม พ.ศ. 2551 - กันยายน พ.ศ. 2553

น.ส.ประภาพรรณ ทองรัตน์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านงานบริการ

ตุลาคม พ.ศ. 2553 - กันยายน พ.ศ. 2554

น.ส.มาลินี ดุสิตากร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านงานบริการ

ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2558

รศ.นพ.โศภณ นภาธร

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

น.ส.มาลินี ดุสิตากร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ

ตุลาคม พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน 

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ

พ.ศ. 2560 

จัดตั้ง “ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว”

(แยกจากฝ่ายผู้ป่วยนอก)

พ.ศ. 2560 

สถานที่ท�าการชั้น 4 ตึกจุฬาภรณ์

มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

ย้ายสถานที่ท�าการมายังตึกหลิ่มซีลั่น

ท�าเนียบรายชื่อหัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอก  

1. นพ.ชัญโญ เพ็ญชาติ

2. ศ.นพ.สิริ สถาวระ

3. นพ.จรูญศักดิ์ ศึกษาศิลป์

4. พญ.วีณา ธาระวณิชย์ 

5. นพ.ฉัตรชัย มโนกุลจิต (รักษาการหัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยนอก)

6. ศ.นพ.สุทธชัิย จติตะพนัธ์กลุ (รกัษาการหวัหน้าฝ่ายผูป่้วยนอก)

7. นพ.วิชัย วิริยะอุตสาหกุล

นพ.สุเมธ ปุญญโชติ

หวัหนา้ฝ่ายเวชศาสตรค์รอบครวั

10 11 12 13 14 15 16
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หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ
 อกีหนึง่หน่วยงานทีมุ่ง่เน้นการสร้างเสรมิสุขภาพแก่ผูป่้วยและผู้มารบับรกิารคอื หน่วยสขุศกึษา 
ซึ่งมีการจัดแบ่งรูปแบบงานออกเป็น 3 ส่วนที่ส�าคัญ ดังนี้
1. คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ
 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการค�าปรึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่ไม่ติดต่อ (NCDs) ท่ีมีโรคอ้วน
และน�้าหนักเกิน เช่น โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน แบบรายบุคคลโดยจะเน้นเป้า
หมายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคได้ด้วยตนเองจากการควบคุมน�้าหนักผ่านกระบวนการบูรณาการ
แบบสหวิชาชีพ
 อีกทั้งยังมีการดูแลสุขภาพบุคลากรภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยการจัดให้มีการตรวจ
รักษาโรคแก่บุคลากร และหากตรวจพบโรคจากการตรวจสุขภาพประจ�าปีจะมีการให้ค�าปรึกษาเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับการใช้ยาเพื่อรักษากลุ่มโรค NCDs นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการจัดการตรวจ
สขุภาพและให้การรกัษาแก่ผูป้ระกอบการร้านค้าทีจ่�าหน่ายอาหารทัง้หมดภายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ด้านสุขอนามยัท่ีดแีละความสะอาด
ให้แก่ผู้บริโภคทุกคน

2. คลินิกเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพดี
 เป็นหน่วยงานเพื่อให้บริการกลุ่มผู้ป่วยติดบุหรี่ที่ได้รับการส่งต่อมาจากแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งในแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน
(IPD) โดยให้ค�าปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ เน้นการรักษาทั้งในรูปแบบการใช้ยาเพื่อช่วยเลิกและให้ค�าปรึกษาควบคู่กันไป โดยค�านึงถึงระดับความต้องการเปลี่ยนแปลง 
(Stage of Change) ของผู้ป่วยเป็นหลัก
3. การจัดการความรู้สุขภาพสู่ประชาชน โดยผ่านสื่อความรู้สุขภาพ 
 เพือ่เป็นการเผยแพร่ความรูส้ขุภาพสูภ่าคประชาชน หน่วยสขุศกึษาได้จดัท�าสือ่รปูแบบแผ่นพบัเก่ียวกบัโรคและการดแูลปฏบิตัติวัให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ป่วยเมื่อมารับบริการ ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการเผยแพร่
ความรู้สุขภาพผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ LiveLongStrongLife เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็วขึ้น

หน่วยเยี่ยมบ้าน (Home Health Care Consultation Unit)
 ภารกิจอีกด้านที่ส�าคัญส�าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวคือ การเยี่ยมบ้าน ฝ่ายเวชศาสตร์
ครอบครัวเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้เฉพาะทางด้าน Home Health Care และยังมีบุคลากรแพทย์
เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางด้านการให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
ก่อนหน้านี้เมื่อปี พ.ศ. 2561 ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ร่วมกับส�านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเร่ิมด�าเนินโครงการดูแลผู้ป่วยที่บ้านส�าหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังโดยรับดูแลผู้ป่วย
จากคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีความต้องการการดูแลที่บ้าน และยังเป็นการจัดการเรียนการสอน
ให้กับนิสิตแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย 
 ล่าสดุในปี พ.ศ. 2563 ได้ด�าเนนิการจดัตัง้หน่วยเยีย่มบ้าน (Home Health Care Consultation 
Unit) เพือ่รบัปรกึษาผูป่้วยทีต้่องการการดแูลรกัษาทีบ้่าน โดยเฉพาะกลุม่ผูป่้วยโรคซบัซ้อนซึง่บคุลากรจาก
แผนกอืน่ๆ ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์อาจยงัไม่มคีวามช�านาญเพยีงพอ ขณะทีแ่ผนการด�าเนนิงานในปีนี้
หน่วยเยีย่มบ้าน (Home Health Care Consultation Unit) จะขยายงานบรกิารรบัปรกึษาให้ครอบคลมุ
ไปยงัฝ่ายงานอืน่ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ให้มากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้ยงัได้ด�าเนินโครงการ Teleclinic Home 
Visit โดยใช้แอปพลิเคชัน KCMH Teleclinic เพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีบ้านมีความสะดวกและลด
ความเสี่ยงในการแพร่หรือสัมผัสโรคโควิด-19 อีกด้วย
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งานด้านการเรียนการสอน
 ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวมีภารกิจหลักอีกด้านที่ส�าคัญคือ การเรียนการสอนทั้งในระดับก่อน
และหลังปริญญา โดยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวให้กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และเปิดหลักสูตรฝึกอบรม
แพทย์ประจ�าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 รวมถึงมีการด�าเนินการหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรบณัฑติชัน้สงู สาขาเวชศาสตร์ครอบครวั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ต้ังแต่
ปีการศกึษา 2555 จวบจนถงึปัจจบุนัยงัคงด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเพือ่ผลิตแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 9 รุ่น จ�านวนกว่า 50 คน 
 ปัจจุบันหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวได้รับการตรวจ
ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลส�าหรับแพทยศาสตรศึกษาพ้ืนฐานของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก 
(World Federation for Medical Education - WFME) ระดับดีเยี่ยม โดยได้รับการอนุมัติจากแพทยสภา
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้รับการอนุมัติเพิ่มศักยภาพในการฝึกอบรม
แพทย์ประจ�าบ้าน จากเดิมปีละ 8 ต�าแหน่ง เป็น 12 ต�าแหน่ง ในปีการศึกษา 2564 อีกด้วย
 นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนเพื่ออบรมความรู้แก่แพทย์ประจ�าบ้าน สาขาเวชศาสตร์
ครอบครัว เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้มีความสนใจเฉพาะด้าน (Elective Program) จึงมีการ
เปิดสอนและอบรมความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรผู้ที่สนใจ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการจัดท�า
สื่อสุขภาพโดยนักวิชาการสุขศึกษาให้แก่แพทย์ประจ�าบ้านและบุคลากรผู้สนใจอีกด้วย

หน่วยเวชศาสตร์ฝังเข็ม (Acupuncture Medicine)  

    เวชกรรมฝังเข็มเป็นศาสตร์แห่งการรักษาโรคและบ�ารุงสุขภาพแนวหนึ่งของการแพทย์แผนโบราณของจีน 
ท่ีมีประวัติการรักษาด้วยวิธีนี้มานานกว่า 5,000 ปี โดยใช้ควบคู่กับการรักษาโรคด้วยการนวดและการใช้สมุนไพรจีน 
ปัจจุบันการรักษาโรคและการบรรเทาอาการด้วยการฝังเข็มเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมกับมี
หลักฐานยืนยันการรักษาที่ได้ผลเด่นชัดเป็นพิเศษ ได้แก่ อาการปวดต้นคอเรื้อรัง หัวไหล่ ข้อศอก สันหลัง เอว
หัวเข่า ไหล่ติด ปวดจากโรครูมาตอยด์ ปวดจากการเคล็ดขัดยอก ปวดประจ�าเดือน อาการอ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต 
อัมพาตใบหน้า เป็นต้น  
 คลินิกเวชศาสตร์ฝังเข็มเปิดให้บริการครั้งแรกภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
16 ลุมพินี (หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2546 จากสถิติของ
ผู้เข้ารับบริการที่คลินิกแห่งนี้ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาพบว่า จ�านวนผู้เข้ารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและ
เป็นที่ยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังมีการประยุกต์ใช้การฝังเข็มร่วมรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อให้การ
รักษาเป็นไปอย่างครบวงจร ผู้ท่ีสนใจสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเวชศาสตร์ฝังเข็ม ศูนย์บริการสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร 16 ลุมพินี ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 8.00-12.00 น.

“รักษาแค่เฉพาะจุด แต่ส่งผลถึงสุขภาพแบบองค์รวม”
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วันร�าลึกถึงผู้บริจาคอวัยวะ
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จดัพธิที�าบญุอทุศิส่วนกศุลให้แก่ผู้บรจิาคอวยัวะเพือ่ผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ อกีทัง้เพือ่ให้ผูป่้วยและบคุลากรของศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ได้มโีอกาสพบปะท�ากจิกรรมประจ�าปีร่วมกนั โดยม ีศ.นพ.เกือ้เกยีรต ิประดษิฐ์พรศลิป์
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านวิจยัและศนูย์ความเป็นเลศิ เป็นประธานในพธิ ีเมือ่วนัศกุร์
ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพาหุรัด ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

แถลงข่าว “ความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19”
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั แถลงข่าวเร่ือง “ความก้าวหน้าล่าสดุของการพฒันาวัคซนี ChulaCov19
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และความพร้อมในการทดสอบใน
อาสาสมัคร” โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.นคร เปรมศรี ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 
ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว 
และ รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย
เป็นผู้ด�าเนินรายการ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ปล่อยขบวนคาราวานอปุกรณ์การแพทย์
 คณุหญงิชฎา วฒันศริธิรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวน
คาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เพื่อน�าไปมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
และส่งต่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กล่าวรายงาน เมือ่วันอาทติย์ที ่24 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ทัง้นี ้การด�าเนนิงานกิจกรรมดงักล่าวม ีรศ.พญ.ภณัฑริา หฤทยัวจิติรโชค ผูช่้วย
ผูอ้�านวยการฯ ด้านจดัซือ้เป็นผูป้ระสานงาน สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง
ของขบวนคาราวาน ร่วมกบัส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย ส�านกังานบรรเทาทกุข์และ
ประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย มูลนธิธิรรมาภบิาลทางการแพทย์ และนักศกึษาหลกัสตูร
ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า รุน่ที ่9

ครบรอบการก่อตั้งหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ
 หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีท�าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง
หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่ออุทิศกุศล
ให้แก่ผู้บริจาคกระดูกและเน้ือเยื่อ โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย และ
คณะกรรมการหน่วยงาน เข้าร่วมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ชั้น 1 อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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สมาคมศษิย์เก่าแพทย์จฬุาลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
 รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์
จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้า
พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวร เมือ่วนัพธุที ่27 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาสหทยัสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง ส�านักพระราชวัง

บรรยายพิเศษ “เตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ส�าหรับ
บคุลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
พร้อมด้วย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 
และแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเช้ือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ อาจารย์ประจ�าภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ผศ.นพ.โอภาส 
พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ร่วมกันบรรยายพิเศษผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook 
Live) เรื่อง “เตรียมความพร้อมก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ส�าหรับบุคลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” เม่ือวันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 5 ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายพเิศษ “SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOC): What 
is the concern? ไวรสัโควิด-19 กลายพนัธุ ์มีความน่ากงัวลแค่ไหน”
 ผศ.นพ.โอภาส พทุธเจรญิ หวัหน้าศนูย์โรคอบุตัใิหม่ด้านคลนิกิ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ดร.สุภาภรณ์
วชัรพฤกษาด ีผู้ช�านาญการพิเศษ นกัเทคนคิการแพทย์ ศนูย์วทิยาศาสตร์
สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ 
อ.พญ.ปัทมา ต.วรพานิช อาจารย์แพทย์ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันบรรยายพิเศษผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) เรื่อง “SARS-CoV-2 Variants of 
Concern (VOC): What is the concern? ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ 
มีความน่ากังวลแค่ไหน” เมื่อวันอังคารที่16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ
ชั้น 5 ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชุมวิชาการเรื่อง “เมื่อไหร่...คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19”
 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนา
วคัซนีโควดิ-19 ศนูย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พร้อมด้วย ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และ
แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคตดิเช้ือ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ CEO และ Co-Founder บริษัทใบยา
ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด และอาจารย์ประจ�าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกันบรรยายพิเศษผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 
ในการประชุมวิชาการเรื่อง “เมื่อไหร่...คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19” 
โดยมี รศ.(พิเศษ)นพ.ก�าพล สุวรรณพิมลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรค
ติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 5 ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 หากกล่าวถึง “ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ” คงทราบกันดอียูแ่ล้วว่า  ท่านเป็น
หนึง่ในทมีแพทย์ทีป่รกึษาสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ให้กบัประเทศ อกีทัง้
ยังเป็นราชบัณฑิต นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
เป็นผู้ท�าคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศจากสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติอีกด้วย วารสาร ฬ ฉบับนี้ ขอน�าเสนอเรื่องราวพร้อมถ่ายทอด
ประสบการณ์และบทเรียนจากการต่อสู้กับโรคระบาดรุนแรงจากไวรัสตลอด
ระยะเวลาการท�างานที่มากกว่า 40 ปี จนได้รับรางวัลล่าสุด “บุคคลคุณภาพ
ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2020” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้รับทราบกันค่ะ
 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน
ไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงรางวัล
“บุคคลคุณภาพดีเด่นแห่งปี 2020” (Quality Person of the Year 2020)
ในด้านวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (มสวท.) ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครั้งส�าคัญในชีวิต 
การท�างานทั้งในด้านการแพทย์ การเรียนการสอน งานวิจัยมาโดยตลอด
ตั้งแต่เริ่มชีวิตการท�างาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่ปี พ.ศ. 2521 จวบจนถงึปัจจบุนั 
ซึ่งรางวัลนี้มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความ
ส�าเรจ็ ในการด�าเนนิชวีติทัง้ในด้านชวีติส่วนตวัและชวีติการท�างาน อีกทัง้การ
อทุศิตนเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ เพือ่เป็นตวัอย่าง
ที่ดีและควรค่าแก่การส่งเสริมเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจอีกด้วย 

ในยามปกต ิคนมักไม่ค่อยให้ความส�าคญักบังานวจิยัพืน้ฐานเหล่านี้

ทมีงานของผมถอดรหัสพนัธกุรรมของเชือ้ไวรัสมาเกบ็ไว้เป็นฐานข้อมลู

กม็กัถกูมองว่าเป็น “งานวจิยัขึน้หิง้” ผมพดูเสมอว่า ถ้าไม่มงีานวจิยับนหิง้

ก็ไม่มทีางเป็นห้าง ถ้าอยากให้ประเทศไทยเกดินวตักรรมแข่งกบัชาติอืน่ได้

ฐานงานวจิยัทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานต้องแน่นเสยีก่อน

อาจารย์แพทย์ผู้อุทิศแรงกายแรงใจ สร้างคุณประโยชน์ในระดับองค์กรและประเทศชาติ
ต่อสู้กับโรคระบาดรุนแรงจากไวรัสมากว่า 5 ทศวรรษ ได้รับรางวัลล่าสุด

“บุคคลคุณภาพดีเด่น
แห่งปี 2020 ด้านวิทยาศาสตร์”

“บุคคลคุณภาพดีเด่น
แห่งปี 2020 ด้านวิทยาศาสตร์”
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จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ท�าให้ ศ.นพ.ยง ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอีกมากมาย อาทิ
• พ.ศ. 2532  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง ไวรัสตับอักเสบและการป้องกัน จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2534   รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง การดูแลทารกที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบ บี ผลการศึกษาระยะยาว 5 ปี
      จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2536   รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ปัญหาและการป้องกันไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
• พ.ศ. 2540  รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2540 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• พ.ศ. 2546 รางวลัผลงานวจัิยทีไ่ด้รบัการอ้างองิ (Citation) โดยรวมสูงสุด ระหว่างปี ค.ศ. 1992 ถงึปัจจบัุน ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั
• พ.ศ. 2547   รางวัลผลงานวิจัยเด่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• พ.ศ. 2549  รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม เรื่อง ไข้หวัดนกในประเทศ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• พ.ศ. 2550 รางวัลแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น สาขานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประจ�าปี พ.ศ. 2550 ครบรอบ 60 ปี แพทย์จุฬาฯ
• พ.ศ. 2555 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• พ.ศ. 2558 ราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ส�านักวิทยาศาสตร์
• พ.ศ. 2562 รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ในฐานะผู้ท�าประโยชน์ทางด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

เส้นทางชีวิตจากกุมารแพทย์สู่การเป็นแพทย์นักวิจัย
 ชวีติการท�างานของ ศ.นพ.ยง เร่ิมต้นขึน้จากการเป็นกมุารแพทย์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเป็นอาจารย์แพทย์ประจ�าภาค
วิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2521 และขณะที่ไปฝึกอบรมเป็นนักวิจัยที่ King’s College Hospital
Medical School สหราชอาณาจกัร ระหว่างปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2528 ได้เริม่สนใจงานวจิยัโรคตบัในเดก็ ซึง่ถือเป็นหนึง่ในภาวะคุกคามทางสุขภาพ
ที่ส�าคัญของเด็กไทย จากนั้นจึงใช้เวลามากกว่า 20 ปี ทุ่มเทท�าการวิจัยวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิด งานวิจัยนี้ติดอันดับการท�าวิจัย
ที่ยาวนานที่สุดและทรงคุณค่าที่สุด นับเป็นหน่วยงานแรกที่ศึกษาปัญหาไวรัสตับอักเสบบีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจนพบว่า มีการติดเช้ือตั้งแต่แรก
เกดิและมากกว่าครึง่ของผู้ป่วยตดิเชือ้จากแม่สูลู่ก ผลงานวจิยัชิน้นีเ้ป็นทีม่าของการรณรงค์ฉดีวคัซนีในทารกแรกเกดิจนเป็นทีย่อมรบัอย่างแพร่หลาย
ในวงการแพทย์ทั่วโลก ที่ส�าคัญได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร The Journal of the American Medical Association (JAMA) อีกด้วย 
 การทุม่เททัง้แรงกายแรงใจศกึษาวจิยัเกีย่วกบัไวรสัตบัอกัเสบในคราวนัน้ เป็นจดุเริม่ต้นของความสนใจงานทางด้านไวรสัวทิยาและการวจิยั
เกี่ยวกับไวรัสชนิดอื่นๆ ท�าให้หน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับไวรัสของ ศ.นพ.ยง ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 
(Center of Excellence in Clinical Virology) อีกด้วย นอกจากนี้ ศ.นพ.ยง ยังมีความเชี่ยวชาญและสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่ระบาด
ในประเทศไทยได้หลากหลายชนิด อาทิ 
 • โรคไข้หวัดนก เริ่มระบาดในประเทศไทยระหว่างปลายปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547 
 • โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) เริ่มระบาดในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 
 • โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya) ระบาดหนักทางภาคใต้ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 
 • โรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มระบาดในประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน

 ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบัน ศ.นพ.ยง ยังมีบทบาทส�าคัญในระดับประเทศนั่นคือ ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาของ
กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล เพื่อริเริ่มและเผยแพร่มาตรการอันเป็นประโยชน์ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนน�าไปสู่การวางแผนและ
สร้างรากฐานการควบคุม ป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนได้รับขนานนามว่า “มือปราบโควิด-19” 
 นอกจากน้ีผลงานการวิจัยอันโดดเด่นของ ศ.นพ.ยง อีกหลายเรื่องยังได้รับการยกย่องทั้งในระดับประเทศและนานาชาติบนฐานข้อมูล 
PubMed กว่า 600 เรื่อง และผลงานวิจัยหลายเรื่องได้ถูกน�าไปอ้างอิงมากกว่า 20,000 ครั้ง บนฐานข้อมูล Google Scholar อีกด้วย
 ศ.นพ.ยง กล่าวทิง้ท้ายว่า แม้ท่านจะท�าหน้าทีเ่ป็นแพทย์รกัษาผูป่้วย โดยเฉพาะผูป่้วยเดก็นัน้ แต่ด้วยความรกัในงานด้านวิทยาศาสตร์ท�าให้
มีโอกาสได้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่รักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย และตลอดระยะเวลาท�างาน ศ.นพ.ยง ยึดหัวใจ
การท�างานทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของค�าว่า “ความสขุ” เป็นหลกัส�าคญั ชวิีตการท�างานนัน้จงึจะประสบความส�าเรจ็ได้ หากมกีารพดูคุยสือ่สารกบัผูร่้วมงาน
อุปสรรคในการท�างานเป็นเรื่องปกติท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่ออุปสรรคเกิดข้ึนแล้ว ต้องมีความเชื่อมั่นและความพยายามที่จะก้าวผ่านพ้น
สิ่งเหล่านั้นไปให้ได้



 ชมรมคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn Medical Faculty Club หรอื CMFC) ได้ก่อตัง้ขึน้โดยมวัีตถปุระสงค์
หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการของชมรมฯ ก�าหนดนโยบาย 
แนวทางการท�างาน และการบรหิารกิจการของชมรมฯ ให้ด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ 
ซึ่งคณะกรรมการจะมีวาระการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
จากชมรมคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานชมรมฯ คนล่าสุด ได้แก่ ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ หุ ่นวิจิตร
อดตีหวัหน้าภาควชิานติเิวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 เมื่อทราบว่าได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมคณาจารย์คณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผศ.นพ.อดุมศกัดิ ์เผยว่า รูส้กึเป็นเกยีรติ
ที่จะได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานส�าคัญต่างๆ ของชมรมฯ ซึ่งบทบาท
หลักของประธานชมรมฯ คือ การบริหารกิจการของชมรม อาทิ การแต่งตั้ง
กรรมการบริหาร  กรรมการกลางของชมรมฯ  และอนุกรรมการในการด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ที่ชมรมฯ รับผิดชอบตามระเบียบข้อบังคับของชมรมฯ รวมทั้ง
การเป็นสื่อกลางระหว่างคณาจารย์กับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภารกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคี
กลมเกลียวในกลุ่มคณาจารย์  อันจะเป็นประโยชน์ในการร่วมมือและช่วยเหลือ
ในการท�างานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้
ทางการแพทย์ต่อไป นอกจากนี้ชมรมฯ ยังรับบทบาทเป็นผู้แทนของคณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการประชุมและขบัเคลือ่นกจิการ
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอีกด้วย
 ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ มีความตั้งใจท่ีอยากให้กิจกรรมมีรูปแบบใหม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งต้องการเปิดโอกาสให้
คณาจารย์รุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของชมรมฯ มากยิ่งขึ้น จึงมีการ
เรยีนเชญิคณาจารย์ประจ�าคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัหลายท่าน
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนงานชมรมฯ อาทิ อ.นพ.อติคุณ ธนกิจ
กรรมการชมรมฯ อ.ดร.นพ.กษิด์ิภัค ไก่แก้ว เหรัญญิกชมรมฯ อ.นพ.ธนภพ 
บ�าเพ็ญเกียรติกุล เลขานุการชมรมฯ และ อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข 
ปฏิคมชมรมฯ เนื่องจากไม่เพยีงแต่จะท�าให้ได้แนวความคดิจากคนรุน่ใหม่เท่านัน้  
ยงัเป็นการเตรยีมความพร้อมให้คณาจารย์รุ่นใหม่สามารถสานต่อกิจกรรมของ
ชมรมฯ ได้ในอนาคต
 นอกจากการส่งเสริมคนรุ่นใหม่แล้ว ผศ.นพ.อุดมศักด์ิ ยังมีนโยบาย
ที่จะปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของชมรมฯ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น ดังนี้

 1. ปรับเปล่ียนตราสัญลักษณ์ของชมรมฯ ให้มีความทันสมัยและ
เป็นสากลมากขึ้น
 2. ขยายขอบเขตของผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกของชมรมฯ
จากเดิมที่ก�าหนดให้สมาชิกต้องเป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่าน้ัน ก็เปิดโอกาสให้คณาจารย์ท่ีอยู่ในสังกัด
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาร่วมเป็นสมาชิกสามัญและคณะกรรมการ
เพื่อบริหารชมรมฯ 
 3. ส่งเสริมให้มีการปรับรูปแบบการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ 
หรือการประชุมสามญัต่างๆ ของชมรมฯ ให้เป็นระบบออนไลน์มากขึน้เพือ่ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์วิถีใหม่ในปัจจุบัน 
 4. สนับสนุนการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์เพื่อ
สื่อสารข้อมูลให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง และกระตุ้นให้สมาชิกอยากมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชมรมฯ มากยิ่งขึ้น
 อีกหนึ่งความมุ่งมั่นส�าคัญของ ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ ในฐานะประธาน
ชมรมฯ คือ การผลักดันให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ 
นิสิตแพทย์ รวมถึงบุคลากรอื่นๆ ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น  
กิจกรรมสันทนาการ  ดนตรี  กีฬา หรือกิจกรรมที่สมาชิกสนใจ เพราะการ
เป็นชมรมฯ หมายถึงการมารวมตัวกันของกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนงานไปด้วย
หัวใจและความมีน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

ประธานชมรมคณาจารยค์ณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย คนล่าสุด

ความตั้งใจของ

กระชับความสัมพันธ์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ผศ.นพ.อุดมศักดิ์  หุ่นวิจิตร

“หนึ่งในความมุ่งมั่นส�าคัญของผมคือ อยากผลักดันให้ชมรมฯ ของเรา

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิตแพทย์ รวมถึงบุคลากรอื่นๆ

ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน”
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Special Scoop

เรื่อง : ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร



สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.นุชนาฏ สุเมธโชติเมธา

 โภชนเภสัช (Nutraceutical) เป็น
ศพัท์ใหม่ทีห่ลายท่านอาจยงัไม่คุน้เคย แต่ค�านีเ้ป็น
ทีรู่จ้กักนัดใีนแวดวงอตุสาหกรรมอาหารเสรมิและ
กลุ่มผู้รักสุขภาพ เนื่องจากเป็นกระแสนิยมของ
คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ นิยมออกก�าลังกาย 
รับประทานอาหารคลีน คาร์โบไฮเดรตต�่า หรือ
ปราศจากน�้าตาล นอกจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
ที่มีผลช่วยในการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างกล้าม
เนื้อ ชะลอวัย บ�ารุงผิวพรรณ หรือควบคุมน�้าหนัก 
ที่ต่างก็ผลิตและวางจ�าหน่ายในท้องตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เติบโตอย่างก้าว
กระโดด ดังจะเห็นได้จากในช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่ท่าน
ผูอ่้านมกัจะได้ยนิค�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัผลติภณัฑ์
เหล่านีอ้ยูเ่สมอ เช่น Functional Food, Pharma 
Food, Super Food เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่
ศิลปิน ดารา หรือเซเลบริตี้ จนกระท่ังมีการผลิต
และสร้างเป็นแบรนด์ของตนเองออกจ�าหน่าย
อย่างแพร่หลาย
 หากนยิามความหมายของ “โภชนเภสชั”
แบบง่ายๆ จะหมายถึง “อาหารท่ีมีฤทธ์ิเป็นยา” 
แต่ค�านิยามอย่างเป็นทางการ หมายถึง “อาหาร
หรือส่วนประกอบของอาหารท่ีมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือรองรับว่ามีสรรพคุณ
ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการป้องกันและ
รักษาโรค มีความปลอดภัย”
 ค�าว่า “Nutraceutical” เกิดขึ้นครั้ง
แรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 โดย Stephen DeFelice, 
M.D. แพทย์ผู้ก่อตั้งและประธาน Foundation 
for Innovation in Medicine ค�านี้มาจากค�าว่า 
“Nutrients” หมายถึง สารอาหาร และ “Phar-
maceutics” หมายถึง ยา กล่าวกนัว่า โภชนเภสชั
เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมากกว่าอาหาร แต่น้อย

กว่าเป็นยา ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักท�าออกมาใน
รูปแบบคล้ายยา เช่น เป็นเม็ด แคปซูล ผง หรือ
ของเหลว

ส�าหรับตัวอย่าง สรรพคุณและผลข้างเคียงของ
โภชนเภสัชที่พบหรือรู้จักได้ทั่วไป มีดังนี้

 • ไลโคปีน (Lycopene) พบมากใน
มะเขือเทศหรือผักผลไม้ที่มีสีแดง เป็นสารในกลุ่ม
คาโรทนีอยด์ (Carotenoid) ทีอ่อกฤทธิต้์านอนมุลู
อิสระ (Antioxidant) มีงานวิจัยกล่าวว่า ไลโคปีน
มีส่วนช่วยชะลอการเจริญของเซลล์มะเร็งใน
ต่อมลูกหมากและเต้านม ช่วยลดระดับของ LDL 
และคอเลสเตอรอลซ่ึงเป็นความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ 
รวมถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี (UV) 
จากแสงแดดอีกด้วย แต่ต้องบริโภคอย่างระวัง
โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านการแข็ง
ตัวของเลือด เพราะไลโคปีนมีผลเสริมฤทธิ์ของยา 
ส่งผลให้ยาออกฤทธิ์ได้มากขึ้นอาจท�าให้เกิดภาวะ
เลือดออกได้ง่าย
 • ลทีูน (Lutein) พบมากในผักผลไม้ทีม่ี
สีเขียวเข้ม สีเหลือง เช่น ผักคะน้า ผักโขม ปวยเล้ง
ดอกดาวเรือง โกจิเบอร์รี่ และไข่แดง เป็นสาร
ในกลุ่มคาโรทีนอยด์เช่นกัน ออกฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ งานวิจัยกล่าวว่า ลูทีนสามารถช่วยดูดซับ
แสงสีน�้าเงินที่เป็นอันตรายต่อจอประสาทตา 
ท�าหน้าที่เสมือนเป็นแว่นกรองแสงสีน�้าเงินจาก
ภายในดวงตา ซึ่งเหมาะกับยุคปัจจุบันที่หลายคน
ได้รับผลกระทบจากแสงสีน�้าเงินท่ีมาจากอุปกรณ์
สื่อสารต่างๆ ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงความเส่ียงส�าคัญ
ที่ท�าให้เกิดโรคต้อกระจก ปัญหาจอประสาทตา
เสื่อม แต่การรับประทานสารสกัดที่มีลูทีนเข้มข้น
มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เนื่องจาก

ลทูนีจะสะสมในตบัท�าให้เกดิภาวะตวัเหลอืง ดงันัน้
จึงไม่ควรรับประทานเกิน 20 ไมโครกรัม/วัน
 นอกจากไลโคปีนและลูทีนแล้ว ยังมี
โภชนเภสัชอีกหลายชนิดท่ีออกฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ เช่น สารสกัดเคอร์คิวมิน (Curcumin) จาก
ขมิ้นชัน, โพลีฟีนอล (Polyphenol, ECGC) จาก
ชาเขียว, เรสเวอราทรอล (Resveratrol) จากไวน์
แดง หรือฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) จากผลไม้
ตระกูลเบอร์รีท่ี่ช่วยเพ่ิมภมูคิุม้กนั ต้านเชือ้ไวรสัได้ 
หรือกลุ่มที่ช่วยควบคุมน�้าหนัก เช่น สารสกัดกรด
ไฮดรอกซีซิตริก (Hydroxycitric Acid) จากผลส้ม
แขก, ฟาซิโอลามิน (Pharseolamin) จากถั่วขาว 
หรือสารสกัดจินซีโนไซด์ (Ginsenoside) ที่พบใน
โสมมีสรรพคุณช่วยเพิ่มพลังและบ�ารุงร่างกาย, 
โอเมกา-3 (Omega-3) จากน�้ามันปลา ช่วยบ�ารุง
สมอง, ไอโซฟลาโวน (Isoflavone) จากเมล็ดถั่ว
เหลือง ช่วยป้องกันกระดูกพรุน เป็นต้น
 ปัจจุบันในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
สารสกดัเหล่านีว้างจ�าหน่ายอยูม่ากมาย ประชาชน
จึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพการผลิตท่ีได้
มาตรฐาน พร้อมทั้งควรเลือกใช้ตามเหตุปัจจัย 
ความจ�าเป็นและเศรษฐานะของตน แม้โภชนเภสชั
จะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเพียงใดก็ตาม แต่
ก็อาจมีโทษแฝงอยู่หากหลงเชื่อในค�าโฆษณาที่
เกินจริง เพราะนอกจากราคาที่ค่อนข้างสูงแล้ว 
หากบริโภคในปริมาณท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะ
รับประทานร่วมกับยารักษาโรคบางกลุ่ม อาจส่ง
ผลเสริมหรือต้านการออกฤทธิ์ของยารักษาโรคได้ 
ดังนั้นก่อนรับประทานควรศึกษาหาข้อมูลอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน
เสมอ เพื่อให้การรับประทานโภชนเภสัชได้คุณ
ประโยชน์เสมือนยาแก่ร่างกายอย่างแท้จริง

“ลูทีน ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และงานวิจัย” [ออนไลน์] สืบค้นจาก: https://www.disthai.
com/16653547/ลูทีน
Lycopene: Health Benefits and Top Food Sources.” [Online]. Available: https://www.health-
line.com/nutrition/lycopene
“Nutraceutical” [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-
biological-sciences/nutraceutical

“Nutraceuticals and Functional Components in Nutrition and Food Products.”
[Online]. Available: http://scitechconnect.elsevier.com/nutraceuticals-functional-components
-nutrition-products/
“Nutraceuticals health and medical benefits.” [Online]. Available: https://www.technology-
times.pk/2018/08/06/nutraceuticals-health-medical-benefits/
“The Health Benefits of Lutein Boost Eye Health With This Vitamin.” [Online]. Available: 
https://www.verywellhealth.com/can-lutein-supplements-protect-your-eyes-89060

แหล่งอ้างอิง:

( Nutraceutical )

มารู้จักกับ

“ โภชนเภสัช ”
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ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

นสพ.ธนนิ เหรยีญไพโรจน์
นายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นสพ.พชิญา ตูบ้รรเทงิ
นสิติชัน้ปีที ่5 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

โดย :
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 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตแพทย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม ที่มิได้มีเพียงความสามารถด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถในการ
ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�านิสิตขึ้นในรูปแบบกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�านิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (MDCU Leader Camp 2020) ขึ้น
เพื่อให้นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถเสริมสร้างทักษะของตนเอง ผ่านการฟังบรรยาย การอภิปราย การแก้ปัญหาในสถานการณ์จ�าลอง การท�ากิจกรรมกลุ่ม 
รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ ภายในระยะเวลา 2 วันของการจัดกิจกรรม ส�าหรับในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�านิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู ้น�านิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MDCU Leader Camp 2020)

นสพ.ภากร เภาวัฒนาสุข (เบสท์)
Pakorn Powwattanasuk (Best)

ประธานนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�านิสิต
ประจ�าปี 2563

“Keep calm and take it easy”

 “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�านิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (MDCU Leader Camp 
2020) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท 
จ.นครปฐม โดยมนีสิติแพทย์เข้าร่วมกจิกรรมทัง้สิน้ 47 คน พร้อมกนันีย้งัได้รบัเกียรติจาก น.ส.พรจรรย์
ไกรวัตนุสสรณ์ วิทยากรผู้ก่อตั้งสถาบัน School of Changemakers มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับนิสิต
แพทย์ด้วย ส�าหรับเป้าประสงค์หลกัของโครงการพฒันาศกัยภาพผู้น�านสิิตในปีนีคื้อ ส่งเสรมิและพฒันา
กลุ่มทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ให้แก่นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดย
เฉพาะในหมวดการจัดการกับปัญหา (Problem Solving Competency) อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ 
(Critical Thinking) ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) การสือ่สาร (Communication) และการท�างาน
ร่วมกัน (Collaboration) เพื่อหาทางออกส�าหรับปัญหาที่ซับซ้อนและความคิดเห็นที่หลากหลาย
 ด้วยเหตทุีใ่นปัจจบุนั หลายภาคส่วนต่างกไ็ด้ให้ความส�าคญักบัเสรภีาพในการแสดงความคิด
เหน็และการวพิากษ์วจิารณ์ ดงันัน้การส่งเสรมิทกัษะดงักล่าวนีก้เ็พือ่ให้นิสติแพทย์มคีวามสามารถในการ
รบัฟังและท�าความเข้าใจในความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง พร้อมทัง้สามารถคดิหาทางออกของปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค์ อันจะส่งผลสืบเนื่องให้นิสิตแพทย์สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยลดความขดัแย้งทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ไม่ว่าจะอยูใ่นบทบาทของผู้น�าหรือเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ
ท�างานใดๆ
 นอกจากนั้นทักษะเหล่านี้ยังเป็นส่ิงที่นิสิตแพทย์สามารถน�าไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งใน
การท�างานและการท�ากิจกรรม ตั้งแต่ระดับภายในคณะ ระหว่างคณะ จนถึงระหว่างมหาวิทยาลัย 
และแน่นอนที่สุดว่าในอนาคตนิสิตแพทย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�านิสิตแพทย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (MDCU Leader Camp 2020) จะได้น�าทักษะที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ในการท�างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และในสาขา
อาชีพอื่นๆ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบผสมผสานครบองค์รวม ก่อให้เกิดการให้บริการทางแพทย์
ทีม่รีะบบระเบยีบอนัด ีซ่ึงมคีวามเป็นไปได้ว่าทักษะพืน้ฐานทีเ่ริม่ต้นจากกจิกรรม “ค่ายพฒันาศกัยภาพ
ผู้น�านิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (MDCU Leader Camp 2020) อาจน�าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตในด้านสาธารณสุขของผู้คนจ�านวนมากต่อไปในอนาคต



เรื่อง : นสพ.ตราภูมิ หวังวิญญู นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"
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 ปัจจุบันอาหารประเภทเนือ้สตัว์ทีป่รุงไม่สกุยงัคงได้รบัความนยิมทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น สเต๊กแบบดบิ (Rare) ทีเ่นือ้ด้านนอกสกุ
พอประมาณ ส่วนด้านในยงัเป็นเนือ้แดงประมาณ 75% หรอืแบบกึง่สุกกึง่ดบิ 
(Medium Rare) ลาบดบิ เสอืร้องไห้ ก้อยขม ย�าเนือ้ย่าง หมสูะเต๊ะ อาหารประเภท
ปิ้งย่าง เช่น หมูกระทะ เป็นต้น แต่การบริโภคเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุก
มคีวามเกีย่วข้องกบัการตดิเช้ือพยาธติวัตดื หากผูอ่้านท่านใดทีช่ืน่ชอบอาหาร
เหล่านี้ คอลัมน์ “I See U by หมอชิด” ฉบับนี้อาจท�าให้ท่านเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการบริโภคก็เป็นได้ครับ
 พยาธิตัวตืดมี 2 สายพันธุ์หลัก คือ พยาธิตืดวัวและพยาธิตืดหมู 
จากสถิติพบทั้ง 2 สายพันธุ์ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยจะพบมากทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องด้วยพฤติกรรมของประชาชน
ที่นิยมบริโภคเนื้อวัวดิบและเนื้อหมูดิบ
 บางครัง้เนือ้ววัหรอืเนือ้หมดูบิจะมตีวัอ่อนของพยาธติวัตดืทีเ่รยีกว่า
เม็ดสาคู ซึ่งตัวอ่อนนี้ถือเป็นระยะติดต่อ เมื่อรับประทานเข้าไปจะก่อ
ให้เกิดการติดเชื้อพยาธิตัวตืด กล่าวคือเมื่อตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดเข้ามาถึง
กระเพาะอาหารและล�าไส้เลก็ การสมัผสักบัน�า้ย่อยของระบบทางเดนิอาหาร
จะท�าให้พยาธิตวัอ่อน ซ่ึงประกอบด้วยส่วนหวัและส่วนคอ ทะลอุอกจากผนงัหุม้
แล้วใช้ส่วนหวัทีม่ขีนาดเลก็ประมาณ 1 - 2 มลิลเิมตร ยดึเกาะกบัผนงัล�าไส้เลก็
ของมนุษย์ ต่อจากส่วนหัวคือส่วนคอจะท�าหน้าท่ีสร้างปล้องอ่อนขึ้น ท�าให้
ตัวพยาธิมีปล้องเพิ่มมากขึ้น ปล้องอ่อนเหล่านี้จะเจริญต่อไปเป็นปล้องแก่
และปล้องสุกซึ่งจะมีขนาดของปล้องท่ีใหญ่ข้ึนตามล�าดับ นั่นหมายความว่า
ตัวอ่อนจะสามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยท่ีมีความยาวมากข้ึนเรื่อยๆ จนยาว
หลายเมตรได้ภายในระยะเวลาเพียง 2 - 3 เดือนเท่านั้น อีกทั้งพยาธิตัวตืด
จะมีอายุขัยได้นานหลายสิบปี หรืออาจนานถึง 25 - 35 ปี

 อย่างไรกต็าม ผู้ตดิเชือ้อาจไม่มอีาการแสดง หรอืมเีพยีงอาการท้องอดื
ปวดท้อง คลื่นไส้ เบื่ออาหาร ภายในปล้องสุกของตัวพยาธิยังมีไข่พยาธิ
อยูเ่ป็นจ�านวนมาก ซึง่ไข่พยาธทิีป่ล่อยออกมาจากปล้องสกุสามารถตรวจพบ
ได้ในอุจจาระ โดยธรรมชาติแล้วปล้องสุกจะต้องหลุดออกจากตัวพยาธิด้วย 
แต่ส่วนหัวจะยังคงเกาะติดอยู่ท่ีผนังล�าไส้ ในขณะที่ส่วนคอของพยาธิจะ
สร้างปล้องใหม่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในบางกรณีอาจพบว่าปล้องสุกนี้หลุดเข้าไส้ติ่ง
ท�าให้เกิดไส้ติ่งอักเสบได้ นอกจากนี้ยังสามารถพบปะปนออกมากับอุจจาระ 
ส�าหรับปล้องสุกที่หลุดและเคล่ือนลงมาถึงปลายสุดของทางเดินอาหารจะ
ค่อยๆ เคลื่อนออกผ่านทวารหนัก ท�าให้รู้สึกคันหรือจั๊กจี้บริเวณดังกล่าว ใน
ผู้ป่วยบางรายยังอาจพบปล้องสุกบนที่นอนหรือในกางเกงได้เช่นกัน
 เหตุการณ์ลักษณะที่กล่าวไปข้างต้นเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีการติดเชื้อ
พยาธติดืววัและพยาธติดืหม ูกล่าวคอื การรบัประทานเนือ้ววัท่ีมตีวัอ่อนหรอื
เมด็สาคูของพยาธติดืววัอยู ่หากปรงุไม่สุกดจีะตดิเชือ้พยาธติดืววัในล�าไส้เลก็ 
เช่นเดียวกับการรับประทานเน้ือหมูที่มีตัวอ่อนของพยาธิตืดหมู หากปรุงไม่
สุกดีก็จะติดเชื้อพยาธิตืดหมู
 ข้อควรระวังคือ หากเผลอรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนไข่ของ
พยาธิตืดหมูเข้าไป ไข่พยาธินี้จะพัฒนาเป็นเม็ดสาคูในสมองซึ่งส่งผลรุนแรง
ถงึแก่ชวีติได้ นอกจากนัน้อจุจาระของผูต้ดิเชือ้พยาธติดืหมหูากปนเป้ือนไปกบั
สิ่งแวดล้อม ก็อาจน�าไปสู่การติดเชื้อโรคเม็ดสาคูในสมองแก่ผู้อื่นได้เช่นกัน
 ส�าหรับวิธีการรักษานั้น ยาที่ใช้รักษาโรคพยาธิตัวตืดในล�าไส้คือ
ยาพราซิควอนเทล (Praziquantel) หากแต่การรักษาโรคเม็ดสาคูในสมอง
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ รับประทาน
เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกเท่านั้นนะครับ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : White, Jr. A, Weller PF. 2018. Cestode infections. Jameson J,
Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J, eds. Harrison's Prin-
ciples of Internal Medicine. 20e. McGraw-Hill.
            Garcia L. 2016. Taenia solium. In: Garcia L, ed. Diagnostic 
medical parasitology. 6th edition. Washington, DC: ASM Press; 2016, p.425-35.

เสี่ยงติด
พยาธิตัวตืด

ปรุง
ไม่สุก

ภาพแสดงพยาธิตืดวัว ตัวเต็มวัย ภาพแสดงตัวอ่อนพยาธิตืดวัว
(เม็ดสาคู)



บริษัทดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) โดย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดุสิตธานี จ�ากัด 
(มหาชน) มอบเงินบริจาคจ�านวน 557,000 บาท เพ่ือสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จากแคมเปญ “ดุสิต แคร์ การ์ด” (DUSIT Care Card) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ห้องอาหารเบญจรงค์ บ้านดุสิตธานี

ดร.วรพล - ทพญ.วโรชา โสคติยานุรักษ์ บริจาคเงินจ�านวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านวิจัยและ
นวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ช้ัน 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางรัตนา ตันศิริคงคล และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 5,000,000 บาท เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง และ น.ส.เฉลาศรี 
เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์

บริษัทเคลียร์โนส จ�ากัด โดย นพ.พัฒนวงศ์ วรรณประสิทธิ์ และ นายณรัฐ หาญค�าภา กรรมการผู้จัดการ บริจาคแอลกอฮอล์
แฮนด์เจล จ�านวน 3,500 หลอด มูลค่า 206,500 บาท เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)
นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิชวน รัตนรักษ์ บริจาคเงินจ�านวน 10,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน
โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหารโครงการ
พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
การคลัง สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม 601 ส�านักงานคณบดี ช้ัน 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิป้าทองค�า โดย นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ น.ส.แคทลียา ธีระโกเมน รองผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานย่อยความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายสมาชิก หาญจิตต์เกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ดูแลกิจการสาขา ทีม 1 บริจาคเงินจ�านวน 6,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ทั้งด้าน
พัฒนาการตรวจพันธุกรรมระบบภูมิต้านทานและการตอบสนองของวัคซีนต่อประชากรไทย โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์
กมลรตันกลุ นายกสภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศ.ดร.บณัฑติ เอือ้อาภรณ์ อธกิารบดี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ ศ.นพ.ยง 
ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ 
ณ ชั้น 2 ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด และบริษัทคู่ค้า น�าโดย นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายธเนศ พนัธ์สขุมุธนา ผู้อ�านวยการอาวโุสฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มคอมเมอร์เชยีล และ น.ส.คุณากร อนิทร์แก้ว
ผู้อ�านวยการฝ่ายขายตลาดต่างจังหวัด บริจาคเงินจ�านวน 1,521,000 บาท เพ่ือสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ 
สนบัสนนุการพฒันาการรกัษาโรคมะเรง็ด้วยภมูคิุม้กนัของผูป่้วยเอง และสนบัสนนุการวจัิยของศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมูคิุม้กนั
บ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.ไตรรักษ์ 
พสิษิฐ์กุล หวัหน้ากลุม่วิจยัพฒันาแอนตบิอดเีพ่ือการรกัษามะเรง็ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมิูคุม้กนับ�าบดัมะเรง็ และผูอ้�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายศักดิ์ชัย ยอดวานิช และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 2,007,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอ�าภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์
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