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ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ “วารสาร      ”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(น.ส.พรรณทิพย์ โรจนถาวร ประพันธ์)

สมเดจ็ฯบรมราชนิศีรสียาม

เปล่งพระนามน้อมถวายพระพรชัย

ขอพระองค์ทรงส�าราญสขุสดใส

เกยีรตเิกรกิไกรขอพระองค์ทรงพระเจรญิ

	 สามมถินุาเฉลมิชนมพรรษา

ปวงชนไทยแซ่ซ้องทกุเขตคาม

	 ขอพระองค์ทรงพระยศย่ิงยืนนาน

ขอพระองค์ทรงเคยีงคูภ่วูไนย

สมเดจ็พระบรมราชนิอีาศริวาท



 นับเป็นพระเมตตาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยใน
ยามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในฐานะที่พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้
พระราชทานเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อใช้ในการรักษาต่อชีวิตผู้ป่วยโรคโควิด-19  
 สายธารแห่งพระเมตตายังน�ามาซึ่งความปลาบปลื้มใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องมือดังกล่าว
เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยจ�านวนทั้งสิ้น 50 เครื่อง  โดยเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและ
ทรพัยากรบคุคล รศ.นพ.นพินธ์ เขมะเพชร รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายสนบัสนนุบรกิาร และ อ.พญ.มนวส ีปาจนีบูรวรรณ์ สาขาเวชบ�าบดัวกิฤต ิฝ่ายอายรุศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน โดยมี น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทน
ในการส่งมอบ ณ ศาลาทินทัต
 เครื่อง Oxygen High Flow เป็นเครื่องมือเพื่อให้อัตราไหลของออกซิเจนขนาดสูงและด้วยกระบวนการท�างานของเครื่องจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ
ออกซเิจนความเข้มข้นสงูอย่างสม�า่เสมอ โดยจะใช้ในการดแูลผูป่้วยทีม่อีาการหายใจล�าบาก หอบเหนือ่ย ซ่ึงในขณะนีพ้บเป็นจ�านวนมากในกลุม่ผูป่้วยโควดิ-19
อีกทั้งยังเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย สะดวก สามารถใช้ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อีกด้วย
 เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้มิได้มีคุณค่าเพียงแค่ช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความ
ใส่พระราชหฤทัยของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงทราบถึงสถานการณ์และความต้องการ
ของบุคลากรทางการแพทย์ นับได้ว่าเป็นพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรคนไทยทุกคน และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อบุคลากร
ทางการแพทย์ผู้เป็นก�าลังส�าคัญในการรับมือกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19
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 หนึ่งประเด็นที่เกี่ยวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
คือการด�าเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ขณะที่หลายคนยังลังเลใจ
หรือห่วงกังวลเก่ียวกับประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ท�าให้เมื่อ
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่วมกบัคณบดจีาก 2 สถาบนั ได้แก่ ศ.นพ.ประสิทธิ ์วฒันาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล และ ศ.นพ.ปิยะมติร 
ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดงาน
“ผ่าวคัซนีโควดิ-19 กบั 3 สถาบนัการแพทย์” เพือ่เชญิชวนให้ภาคประชาชนร่วมกนั
ลงทะเบยีนแจ้งความประสงค์ขอฉดีวคัซนี ตลอดจนสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน 
 ศ.นพ.ประสทิธิ ์อธบิายถึงสถานการณ์ผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทีม่ผีูป่้วยอาการ
หนักและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจ�านวนเพิม่สงูข้ึน ขณะที ่ศ.นพ.ปิยะมติร
กล่าวเสรมิถงึจ�านวนผูป่้วยอาการหนกัและเสยีชีวติทีม่ตีวัเลขสงูขึน้อย่างต่อเนือ่งโดย
เฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนี้
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ได้ชี้ให้เห็นว่า การป้องกันและลดความรุนแรงของโรคตั้งแต่
ต้นทางด้วยการฉีดวัคซีนจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยให้อัตราผู้ติดเช้ือและเสียชีวิต
มีแนวโน้มลดลง
 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าว
ว่า ในขณะนี้มีการด�าเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแล้วเกินกว่า 
ร้อยละ 80 โดยมีการจัดล�าดับการฉีดวัคซีนตามสถานการณ์และความจ�าเป็นของ
แต่ละหน่วยงาน กล่าวคือ บุคลากรทางสาธารณสุขที่ดูแลและสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย
โรคโควิด-19 ตามฝ่ายงานจะได้รับเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะจัดสรรมายังกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงรองลงมา รวมไปถึงกลุ่มงานสายสนับสนุนที่อาจมีผู้ป่วยมาติดต่อหรือ
ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง การบริหารจัดการวัคซีนครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการที่จัดตั้งมาเพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายงาน
ซึ่งช่วยให้การจัดสรรวัคซีนสามารถกระจายไปยังทุกฝ่ายงานในโรงพยาบาลอย่าง
ทั่วถึงและเหมาะสม 
 การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ไปยังบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพของโรงพยาบาลให้กลับมาให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น หลัง
จากในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความ
จ�าเป็นต้องปิดให้บริการบางฝ่ายเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ รวมถึงบุคลากรที่
มีความเสี่ยงต้องเข้ากักตัวเพ่ือสังเกตอาการ ดังนั้นเมื่อขณะนี้บุคลากรได้รับวัคซีน
เป็นภมิูคุม้กนัแล้วจึงพร้อมท่ีจะกลับมาเปิดให้บริการได้อกีครัง้ ขณะเดยีวกนั ศ.นพ.
สุทธิพงศ์ ยังให้ความเห็นด้วยว่า การจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข
อย่างทัว่ถงึนอกจากเป็นภูมคุ้ิมกนัทางร่างกายแล้วยงัเป็นภูมคุ้ิมกนัทางใจทีช่่วยสร้าง
ขวญัและก�าลงัใจให้กบัผูป้ฏบิตังิานทุกคนได้ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ต่อไปอย่างเตม็ก�าลงั โดย
มีคณะผู้บริหารช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
 นอกจากการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั แล้ว ศ.นพ.สทุธพิงศ์
ยังกล่าวถึงบทบาทการสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับภาคประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้
เพยีงเปิดให้บริการภายในโรงพยาบาลเท่านัน้ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ยงัได้จดัสรร
ก�าลังบุคลากรเพื่อสนับสนุนการฉีดวัคซีนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาลด้วยการ
จัดตั้งจุดบริการวัคซีน ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์และศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ อีกด้วย
 ในฐานะแพทย์ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ อยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนเข้า
รับการฉีดวัคซีนตามที่มีการจัดสรรจากหน่วยงานต่างๆ  พร้อมท้ังให้ความเห็นว่า 
ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อใดล้วนมีประสิทธิภาพในการป้องกันความรุนแรงของโรค 
รวมถงึผลข้างเคยีงจากการฉดีวคัซนีโควดิ-19 ทีผ่่านมายงัไม่มีรายงานของผลข้างเคยีง
รุนแรง แต่ละรายสามารถบรรเทาอาการและกลับมาหายเป็นปกติได้ ดังนั้นการ
ฉีดวคัซนีทนัททีีม่โีอกาสจงึถอืว่าเป็นส่ิงทีจ่�าเป็น เพราะทัง้เป็นการสร้างภมูคิุม้กนัให้กบั
ตวัเองแล้วยงัสามารถป้องกนัการแพร่เชือ้ไปสูเ่พือ่นร่วมงานและสมาชกิในครอบครวั 
รวมทั้งถ้าเม่ือใดที่เราสามารถเปิดประเทศได้จะท�าให้เศรษฐกิจและภาคธุรกิจกลับ
มาขับเคลื่อนได้อีกครั้ง จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนติดตามข่าวสารและ
ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนผ่านทางช่องทางต่างๆ จากทุกหน่วยงานท่ีเร่งจัดสรร
ให้กับประชาชนคนไทย

ผู้อ�ำนวยกำร
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

ชวนคนไทยฉีดวัคซีนโรคโควิด-19

เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ณ จุฬา
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เรื่อง : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ผลการศึกษาในไทยผลการศึกษาในไทย

วัคซีนที่ทดสอบต่างกันย่อมไม่สามารถเปรียบประสิทธิภาพกันได้
 แม้ตวัเลขตรวจพบและปรมิาณภมูต้ิานทานของวคัซนีทีม่กีารเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้นในประเทศไทยจะเป็นตวัเลขทีส่งูเท่าเทียมกบัภูมต้ิานทานท่ีเกดิขึน้
หลังการติดเชื้อ แต่ ศ.นพ.ยง ได้อธิบายว่า ระดับภูมิต้านทานของวัคซีนเหล่านี้ย่อมไม่สามารถน�าตัวเลขเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับการศึกษาประสิทธิภาพ
วัคซีนของยี่ห้ออื่นในต่างประเทศ
 การศึกษาประสิทธิภาพป้องกันโรคต้องท�าการศึกษาจริงในแหล่งระบาดและพิจารณาว่ามีการติดเชื้อเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดหรือวัคซีนหลอก 
ประสิทธิภาพในการศึกษาของวัคซีนได้ผลต่างกันมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
  1. ความชุกของโรคในขณะท�าการศึกษา หากขณะที่ท�าการศึกษามีความชุกของโรคสูง ตัวเลขประสิทธิภาพย่อมมีแนวโน้มท่ีจะต�่ากว่า 
เช่น ในประเทศสหรฐัอเมรกิามีการทดสอบประสทิธภิาพของวคัซนี Pfizer ในช่วงทีม่กีารระบาดต�า่กว่าช่วงเวลาทีม่กีารทดสอบประสทิธภิาพวคัซนี Johnson 
and Johnson ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดสูงสุด
  2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา กล่าวคือ หากใช้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงย่อมมีแนวโน้มให้ตัวเลขชี้วัดประสิทธิภาพต�่ากว่าการศึกษา
ในประชากรกลุม่ทีเ่สีย่งต�า่กว่า เช่น วคัซีน Sinovac ท�าการศกึษาในประเทศบราซิล มีการเกบ็ข้อมลูจากกลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งสงูคือ บคุลากรทางการแพทย์
ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ย่อมมีอัตราได้ประสิทธิภาพค่อนข้างต�่า เมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนเดียวกันที่ท�าการศึกษาในประชากรทั่วไปที่มีความเสี่ยงต�่ากว่า
  3. ความรนุแรงของโรคในระดบัต่างๆ ในการศึกษาประสิทธภิาพวคัซีนแต่ละยีห้่ออาจมกีารจ�ากดัขอบเขตนยิามในการเก็บข้อมลูทีค่รอบคลมุ
ระดับความรุนแรงของโรคแตกต่างกันไป เช่น หากวัคซีนชนิดหนึ่งท�าการทดสอบโดยครอบคลุมถึงจ�านวนผู้ป่วยที่มีความรุนแรง มีอาการตามหลักการของ
องค์การอนามัยโลกในระดับ 2 คือ ผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการแต่ยังไม่ต้องการการรักษา ในขณะที่วัคซีนอีกชนิดหนึ่งครอบคลุมถึงเฉพาะผู้ที่มีอาการตามหลักการ
ขององค์การอนามัยโลกในระดับ 3 คือ ผู้ป่วยเป็นแบบผู้ป่วยนอกไม่ต้องการนอนโรงพยาบาลแต่ต้องพบแพทย์ อัตราประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดแรกย่อม
ต�่ากว่าชนิดที่ 2
  4. สายพนัธุข์องไวรสั ในสถานการณ์ทีไ่วรสักลายพนัธุแ์ละมปีระสิทธภิาพในการหลบหลีกวคัซนีได้มากกว่าย่อมท�าให้ตวัเลขประสทิธภิาพ
ต�่ากว่าวัคซีนที่มีการทดสอบในช่วงเวลาก่อนหน้าที่สายพันธุ์ของไวรัสยังไม่ได้วิวัฒนาการมากนัก

 ขณะทีป่ระเทศไทยเริม่มกีารฉดีวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ให้กบัประชาชนทัว่ไป บางส่วนยังมคีวามกงัวลต่อประสทิธภิาพของวคัซนีทีน่�ามาใช้งาน ศ.นพ.ยง
ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้น�าข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของวัคซีนที่น่าสนใจมาเผยแพร่ให้แก่ผู้อ่านวารสาร ฬ ได้รับทราบกัน ดังนี้

 จากข้อมลูวคัซนีทีใ่ช้ในประเทศไทยสามารถกระตุน้สร้างภมูต้ิานทานได้ด ีในฐานะแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านไวรสัวทิยา ศ.นพ.ยง จงึมคีวามเห็นว่าควร
เร่งด�าเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและประชากรหมู่มากต่อไป

วัคซีน Sinovac กระตุ้นสร้างภูมิต้านทานโรคตรวจพบได้ถึง 99.4%
 หนึง่ในวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ทีน่�ามาใช้ในประเทศไทยเป็นตวัแรกๆ ได้แก่ วคัซนี Sinovac ศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยา
คลนิกิท�าการศกึษาร่วมกบัโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร ตรวจภมูต้ิานทานทีเ่กดิขึน้หลงัจากฉดีวัคซนี โดยในกลุม่ผูท้ีฉ่ดีวคัซีนครบ 2 เขม็
ห่างกัน 3 สัปดาห์พบว่า 4 สัปดาห์ภายหลังจากการรับวัคซีนจนครบแล้ว ตรวจพบระดับภูมิต้านทานต่อสไปค์โปรตีนหรือหนามแหลมได้ถึง 99.4% 
ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทีต่รวจพบภมูต้ิานทาน 92.4% จะมรีะดบัภมูต้ิานทานสงูเท่าเทยีมกนั จงึจะเห็นได้ว่าวคัซนีสามารถสร้าง
ภูมิต้านทานได้อย่างพึงพอใจและภูมิต้านทานขึ้นได้เท่าเทียมกับผู้ที่หายจากการติดเชื้อแล้ว 4 - 8 สัปดาห์

วัคซีน AstraZeneca เข็มเดียว ภูมิต้านทานโรคตรวจพบถึง 96.7%
 ขณะท่ีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จาก AstraZeneca ที่น�ามาใช้งานในประเทศไทย ศ.นพ.ยง เปิดเผยว่ามีรายงานเบื้องต้นจาก
การศึกษาผู้ได้รับการฉีดวัคซีน หลังจากได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นระยะเวลา 1 เดือน มีการตรวจพบภูมิต้านทานได้ถึง 96.7% อีกท้ังยังพบว่า
เพศหญงิมรีะดบัภมูต้ิานทานทีส่งูกว่าเพศชาย รวมถงึผูไ้ด้รบัวคัซนีอายตุ�า่กว่า 60 ปี มรีะดบัภมูต้ิานทานทีส่งูกว่าผูไ้ด้รบัวคัซนีทีม่อีายมุากกว่า 60 ปี

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

วัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิต้านทานไดด้ีมาก
เทียบเท่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ติดเชื้อมาแล้ว

วัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิต้านทานไดด้ีมาก
เทียบเท่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ที่ติดเชื้อมาแล้ว
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ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์

ลงทะเบียนเพื่อรับ
การฉีดวัคซีนผ่าน

ระบบหมอพร้อมได้ที่ 

 การฉดีวคัซนีโควดิ-19 ให้แก่ประชาชนผูม้สีทิธิข์อรบัการฉดีวคัซนี
รอบแรกผ่านระบบหมอพร้อมซ่ึงดแูลโดยกระทรวงสาธารณสขุ เริม่ให้บรกิาร
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู ้ลง
ทะเบียนรับสิทธิ์อย่างเต็มที่ในทุกด้าน ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วย
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าวว่าตัง้แต่
ระบบเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนท�าให้การจองสิทธิ์เข้ารับการฉีด
วัคซีนเต็มจ�านวนตลอดทั้งเดือนมิถุนายนต่อเน่ืองไปจนถึงเดือนกรกฎาคม
ซึ่งความสนใจในการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 นี้เอง ท�าให้ ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ 
ได้มาให้ข้อมลูทีน่่าสนใจก่อนทีท่กุคนจะมาเข้ารบัการฉดีวคัซนีทีโ่รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดังนี้ 

ผู้มีสิทธิ์รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบแรก : ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
และกลุ่มผู้ที่เป็น 7 โรคเรื้อรัง
 นอกเหนือจากบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้มีความเสี่ยงสูง
ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับวัคซีนกลุ่มแรกๆ แล้ว ระยะ
ต่อมาซึ่งเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการติดเช้ือในวงกว้างด้วยการฉีด
วัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป จึงเริ่มต้นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายก่อน คือ กลุ่มผู้สูง
อายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป และกลุม่ผูท่ี้เป็น 7 โรคเรือ้รงั ได้แก่ โรคทางเดนิหายใจ
เร้ือรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรค
หลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบ�าบัด รังสีบ�าบัด และ
ภูมิคุ้มกันบ�าบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน เนื่องจากเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีหาก
มีการติดเชื้ออาจจะมีอาการรุนแรงกว่าบุคคลท่ัวไป โดยเน้นว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้
หากมีประวัติการรักษาอยู่ท่ีโรงพยาบาลใดอยู่ก่อนหน้า ควรจะเข้ารับการ
ฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลน้ันๆ ซ่ึงท�าให้ทีมแพทย์และทีมคัดกรองมีข้อมูล
ในการพิจารณาก่อนการรับวัคซีน ตลอดจนหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการฉีดวัคซีน แพทย์จะสามารถเข้าตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยของผู้
มารับการฉีดวัคซีนได้โดยตรงจากระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล

ความพร้อมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการให้บริการ
 ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ กล่าวถึงความพร้อมของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ว่า ในระยะแรกมีแผนงานส�าหรับรองรับ
ประชาชนผู้ลงทะเบียนมารับการฉีดวัคซีนได้สูงสุดถึง 600 คนต่อวัน ในช่วง
เวลาให้บรกิารตัง้แต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. และยงัเตรยีมการเพือ่เพิม่การ
รองรับจ�านวนผู้มาฉีดวัคซีนให้ได้มากขึ้นกว่า 1,000 คนต่อวันในระยะต่อไป 

Chula Care Application ตัวช่วยแจ้งเตือนเมื่อถึงก�าหนดรับวัคซีนเข็มที่ 2 
 หนึง่ในระบบทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์พัฒนาขึน้เพือ่เพิม่ความสะดวกสบาย
ให้แก่ผู้ใช้บริการคือ แอปพลิเคชัน  “Chula Care”  ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ กล่าวว่า หาก
เป็นผูป่้วยทีม่ปีระวตักิารรกัษากบัทางโรงพยาบาลอยูแ่ล้ว ข้อมลูการฉดีวัคซนีและการ
นัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จะปรากฎอยู่ในแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยแจ้งเตือนให้กับ
ผู้ใช้บริการทราบเมื่อวันถึงนัดได้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางร่วมกับแอปพลิเคชันหมอพร้อม
อีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นข้อแนะน�าส�าหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ควรท�าการเปิด
ใช้งานแอปพลิเคชันนี้ด้วย 

รวมช่องทางหลักลงทะเบียนฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 
 ผศ.นพ.ภาณุวฒัน์ ในฐานะผู้ดแูลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้ความเห็นว่า
ระบบต่างๆ ของทางภาครัฐมีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนส�าหรับการนัด
หมายและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จึงขอเชิญชวน
ให้ทุกท่านลงทะเบียนผ่านช่องทางของที่หน่วยงานภาครัฐท้ังในระดับส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเปิดรับลงทะเบียน เพราะการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆ นั้นสะดวก
กว่าการเข้ามาติดต่อขอรับวัคซีนด้วยตนเองที่โรงพยาบาล (Walk-in) รวมถึงช่วย
ลดความหนาแน่น ณ จุดฉีดวัคซีนได้เป็นอย่างดีและท�าให้ระบบการจัดการวัคซีนใน
สถานพยาบาลมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ หากคนไทยสามารถเข้าถึงวคัซนีได้ครอบคลมุ
มากเท่าใด ความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือมีอาการรุนแรงย่อมมีแนวโน้มลดลง อันเป็น
สัญญาณที่ดีที่เราทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตในรูปแบบปกติใหม่ได้อีกครั้ง

ขั้นตอนการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

หมายเหตุ กรณีที่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบไม่พบรายชื่อ สามารถแสดงหน้าจอนัดหมาย
ในระบบหมอพร้อมต่อเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเข้ารับการตรวจสัญญาณชีพเบื้องต้น 
โดยระบบ Smart Vital Signs เจ้าหน้าท่ีท�าการลงทะเบียนและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล

ประชาชนต้องเตรียมบัตรประจ�าตัวประชาชนมาติดต่อโรงพยาบาล ตาม
วันและเวลาที่ได้รับการยืนยันจากระบบหมอพร้อม ณ  ห้องอเนกประสงค์ 
ชั้น 13 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

หมายเหตุ กรณีท่ีมีอาการไม่พึงประสงค์ อาการแพ้ หรืออาการข้างเคียงจะมีแพทย์
ประเมินอาการอย่างใกล้ชิด

ผู้ได้รับวัคซีนนั่งพักสังเกตอาการภายหลังจากการรับวัคซีนประมาณ 30 
นาที หากไม่มีอาการสามารถรับเวลานัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป

พบแพทย์เพื่อซักประวัติและประเมินความเสี่ยงก่อนรับวัคซีน

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการฉีดวัคซีน

เรื่อง : ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์

เดินหน้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไป

ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“หมอพร้อม”“หมอพร้อม”
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เรื่อง : อ.นพ.เพชร อลิสานันท์
        ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
        ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นอกจากท�าให้งาน
บรกิารการรักษาของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องปรบัเปลีย่น
เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การนัดพบแพทย์
ของผู้ป่วยหลายรายต้องเลื่อนออกไป ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมา
โรงพยาบาลได้จงึเกดิโครงการจดัส่งยา เพือ่เป็นอกีช่องทางหนึง่ทีอ่�านวยความ
สะดวกแก่ผู้ป่วย คอลัมน์บ้านเลขที่ 1873 ฉบับนี้ ได้พูดคุยกับผู้ดูแลโครงการ
เพื่อบอกเล่าบริการดีๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
แห่งนี้

พฒันาการบรกิาร ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19
 อ.นพ.เพชร อลสิานนัท์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านสนบัสนนุบรกิาร 
กล่าวถึงโครงการจัดส่งยาว่า ได้ริเริ่มมาระยะหน่ึงแล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ช่วยลดความเส่ียงในการติดเช้ือท่ีโรงพยาบาล อีกท้ังยังช่วยลดเวลาและค่า
ใช้จ่ายในการเดินทาง ขณะที่ ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม กล่าวว่า กลุ่มงานเภสัชกรรมได้ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่งานเภสชักรรมบรกิารผูป่้วยนอก
ที่มีหน้าที่ดูแลการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจในแผนกต่างๆ โดยใน
ระยะแรกกลุ่มงานเภสัชกรรรมมีการจ่ายยาล่วงหน้าแก่ผู้ป่วยที่แพทย์เลื่อน
นัดแต่จ�าเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่อง หรือการนัดพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยและ
สั่งยาทางโทรศัพท์ จากน้ันผู้ป่วยสามารถมาติดต่อรับยาโดยไม่จ�าเป็นต้อง
พบแพทย์อกีเพือ่ลดความเสีย่งในการมาใช้บรกิารทีโ่รงพยาบาลเป็นเวลานาน 
จนต่อมามีการวางระบบการรับยาทาง 7-Eleven ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีอาการ
คงที่โดยมีขั้นตอนดังนี้

ระบบการรับยาทาง 7-Eleven : สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 หนึง่ในส่วนส�าคญัของโครงการรบัยาทาง 7-Eleven คือ แรงสนบัสนนุ
ส�าคัญด้านการวางระบบของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์
ชตุวิงศ์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ กล่าวว่า ทีมงานมกีาร
วางแผนงานร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรมอย่างรัดกุมทุกขั้นตอนเพ่ือลดความ
ผิดพลาดหรือความล่าช้าในการรับยาของผู้ป่วย โดยมีแอปพลิเคชัน Chula 
Care เป็นระบบปฏิบัติการที่จะรับข้อมูลจากแพทย์ผู้ติดตามอาการผ่านทาง
โทรศัพท์หรอืระบบทางไกลแล้วด�าเนนิการส่ังยา ผูป่้วยสามารถเข้าท�ารายการ
ช�าระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน จากนั้นระบบจึงส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มงาน
เภสัชกรรมเพื่อจัดเตรียมยาส่งให้แก่ผู้ป่วยต่อไป ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ กล่าวถึง
ความร่วมมือกับบริษัทขนส่งพัสดุที่ร่วมกับโครงการนี้คือ SPEED-D ว่า
เนือ่งจากมเีครอืข่ายการจัดส่งผ่านร้าน 7-Eleven ทีม่มีากกว่า 13,000 สาขา
ทั่วประเทศ มีการรับรองความปลอดภัยของพัสดุด้วยระบบ Tracking และ
อีกประการที่ส�าคัญคือ มีระบบการจัดส่งพัสดุที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 
ท�าให้สามารถรักษาอุณหภูมิของยาขณะขนส่งได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน
ผู้ใช้บรกิารยงัสะดวกสบายจากการเลือกรบัยาทีร้่าน 7-Eleven สาขาใกล้บ้าน
ได้อีกด้วย

ภารกิจที่ท้าทายส�าเร็จได้ด้วยความร่วมมือ
 แม้โครงการรับยาทาง 7-Eleven จะท�าให้ขั้นตอนการท�างานของ
บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมเพิ่มมากขึ้นในการบรรจุพร้อมท้ังเตรียมจัดส่ง 
แต่ ภญ.วรรณี ให้ความเห็นว่า ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การด�าเนินการส�าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีคือความร่วมมือของบุคลากรทุกคนที่ต่างยินดีลงมือลงแรง
เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังได้รับยาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่ม
ต้นของโครงการนี้จะช่วยต่อยอดพัฒนาระบบให้ครอบคลุมการบริการผู้ป่วย
มากยิง่ขึน้ อ.นพ.เพชร จงึขอขอบคณุบคุลากรทุกท่านทุกฝ่ายท่ีร่วมใจกนัจน
บรรลุเป้าหมาย และขอเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วม
กนัใช้งานระบบดงักล่าวเพือ่ความสะดวกสบายของผูใ้ช้บรกิารทกุคนและเพือ่
พัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์

1. ผู้ป่วยช�าระเงินผ่าน
   Chula Care Application
2. ยืนยันการรับยาที่ 7-Eleven
3. เลือกสาขา
4. ติดตามสถานะจัดส่งผ่านทาง   
   Chula Care Application

พัสดุยาจัดส่งยังร้าน 7-Eleven

ผู้ป่วยแจ้งรหัส OTP ก่อนรับ

เพื่อยืนยันความถูกต้อง

และความปลอดภัย

ด�าเนินการจัดส่ง
พัสดุยาไปยังปลายทาง

โดย SPEED-D

ระบบจัดส่งรายการ
กลุ่มงานเภสัชกรรม

ตรวจสอบรายการและ
บรรจุยาพร้อมส่ง

แพทย์สั่งยา
ให้ผู้ป่วยกลุ่ม
อาการคงที่

โครงการรับยาทาง 7-Eleven ทางเลือกใหม่ของการรับยา สะดวก ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19



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

เรื่อง : ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

 ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะยังไม่มียา
หรือวิธีรักษาที่หายขาดได้ ด้วยเหตุนี้ ทีมวิจัยน�าโดย ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้พฒันาผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่สกดัเข้มข้นจากสมนุไพรไฮโดรซทิลา (HydroZitLa) 
โดยเร่ิมจากการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเก่ียวกับโรคน่ิวในระบบทางเดินปัสสาวะ
เพื่อหาวิธีป้องกันการเกิดก้อนนิ่วหรือวิธีรักษาโรคนิ่วให้ดีขึ้น ซึ่งโรคนิ่วในระบบ
ทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่เกิดจากการรวมตัวของแร่ธาตุต่างๆ และตกผลึก
เกิดเป็นก้อนนิ่วที่มีลักษณะแข็งเหมือนหิน โดยชนิดของนิ่วที่พบมากที่สุดใน
ประเทศไทยและทั่วโลก ร้อยละ 60 - 80 คือ นิ่วชนิดแคลเซียมออกซาเลต ซึ่ง
มีสาเหตุหลักเกิดจาก
    1. ร่างกายได้รับน�้าในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ท�าให้ปัสสาวะเข้มข้น
    2. มีปริมาณซิเทรตหรือสารต้านนิ่วในปัสสาวะต�่า
    3. ร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่ต�่า
 ผศ.ดร.ชาญชยั กล่าวว่า โรคนิว่เป็นโรคทีไ่ม่สามารถรักษาให้หายขาด
ได้ แม้ว่าผูป่้วยจะได้รบัการรกัษาด้วยวธิสีลายก้อนนิว่ด้วยคลืน่เสยีงหรอืด้วยการ
ผ่าตัดน�าก้อนนิ่วออกก็ตาม แต่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยน่ิวแคลเซียมออกซาเลต 
ยังคงต้องรับประทานยาโพแทสเซียมซิเทรตเพื่อป้องกันการเกิดก้อนน่ิวซ�้าเป็น
เวลานาน 3 - 6 เดือน ซึ่งยาที่ใช้รักษาในปัจจุบันมีทั้งยาที่แต่ละโรงพยาบาลจัด
เตรียมเองและยาจากต่างประเทศ มักจะมีผลข้างเคียง อีกทั้งรสชาติไม่ดี ท�าให้
ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง จึงท�าให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนา
ยาทางเลือกที่ไม่มีผลข้างเคียงและมีรสชาติดี เพื่อให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
ที่ต้องรับประทานยาเป็นระยะเวลานานและสามารถป้องกันการเกิดก้อนนิ่วได้

 ด้วยเหตุน้ี ทีมวิจัยจึงได้ร่วมมือกับบริษัทกางหัว (แบงคอก) จ�ากัด 
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไฮโดรซิทลาที่มีการผสม
ผสานองค์ความรูข้องแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจบุนัเข้าด้วยกนั โดย
เป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรน้ีคือเพื่อ
ให้มีประสิทธิภาพเหมือนยาที่ใช้รักษาโรคน่ิวในปัจจุบัน ขณะท่ีไม่ก่อให้เกิดผล
ข้างเคียงแก่ผู้ป่วยและมีรสชาติอร่อยสามารถดื่มได้ทุกวันด้วย ซึ่งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุน Research Gap Fund จากส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) ได้รับการสนับสนุนจาก สกสว. 
ฝ่ายอุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไฮโดรซิทลา 
ประกอบด้วย
 • แกนกล้วยที่มีคุณสมบัติช่วยขับปัสสาวะและลดปริมาณออกซาเลต
ในปัสสาวะ
 • ซิเทรต ซ่ึงเป็นสารต้านน่ิวที่มีฤทธ์ิช่วยยับย้ังการเกิดนิ่วแคลเซียม
ออกซาเลต
 • สารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ จากธรรมชาติที่ช่วยลดการเกิดภาวะ
ออกซิเดชันในร่างกาย
 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากสมุนไพรไฮโดรซิทลาได้ผ่านการ
ตรวจสอบระดับเซลล์ ทั้งการทดลองในสัตว์ทดลองและกลุ่มคนสุขภาพดีพบว่า
ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ของสัตว์ทดลองและกลุ่มคนสุขภาพดี รวมถึงไม่เกิด
ผลข้างเคียงต่อผู้ที่ดื่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่ง ผศ.ดร.ชาญชัย และทีมวิจัยไฮโดร
ซิทลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วยโรคนิ่ว
ในระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ที่มีภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคนิ่วในระบบทางเดิน
ปัสสาวะ หรือบุคคลทั่วไป ที่จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดก้อนนิ่วในทางเดิน
ปัสสาวะ
 ผลติภัณฑ์เครือ่งด่ืมสกดัเข้มข้นจากสมนุไพรไฮโดรซทิลามคีวามพร้อม
ของเทคโนโลยีระดับ 9 (Technology Readiness Level, TRL9) ได้ยื่นขอรับ
สทิธบิตัร/อนสุทิธบิตัร รวมถงึขึน้ทะเบยีนอาหารเป็นเครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจทุี่
ปิดสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เลขทะเบียน อย.10-1-02244-5-0005 ขณะนี้
ทีมวิจัยก�าลังเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป

โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686

Email : cmic.chula@gmail.com

Facebook Page : @cmic.chula

Instagram : cmicchula

Website : cmic.md.chula.ac.th

Twitter : @cmic_chula

ติดต่อเราได้ที่ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ให้บรกิารแก่บคุลากร  ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
และ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
       • จดัหาทนุสนบัสนนุวิจยั/ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม

ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า

 อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากสมุนไพร

ช่วยป้องกันนิ่วในทางเดินปัสสาวะHYDROZITLA

9

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
ผศ.ดร.ชาญชัย บุญหล้า ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. (02) 256 4482 ต่อ 4118
หรือ Facebook Page: นิ่วสู้ได้ by Hydrozitla
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Good News

เรื่อง : รศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
         ผศ.ดร.นริศร คงรัตนโชค

 แม้ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรจะท�าหน้าทีใ่ห้บรกิารการทดสอบเป็นจ�านวน
มากและต่อเนือ่ง ท�าให้การควบคุมคณุภาพการทดสอบเป็นความท้าทายอย่างหนึง่
ทีต้่องด�าเนนิการควบคู่กนัไป โดยเริม่จากในปี พ.ศ. 2558 ฝ่ายเวชศาสตร์ชนัสตูร
เริม่มกีารจัดอบรมเรือ่งการควบคมุคณุภาพให้แก่บคุลากรอย่างต่อเนือ่ง พร้อมกับ
ปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ Lot ของน�้ายาการทดสอบ
ให้ยาวขึน้และลดความถีใ่นการเปลีย่น Lot น�า้ยาการทดสอบลง ต่อมาในปี พ.ศ. 
2559 ห้องปฏบิตักิารเริม่ใช้ช่วงควบคุมคณุภาพภายในด้วยตนเอง (Laboratory 
mean) ในงานตรวจวิเคราะห์เคมีคลินิก ซึ่งท�าให้ห้องปฏิบัติการสามารถเพิ่ม
ขีดการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นย�ามากขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 ทีมงานได้เริ่มทดลอง
ค�านวณ Sigma Metric แบบ manual พบว่า ในช่วงต้นเครือ่งตรวจวเิคราะห์ยงัมี
ข้อจ�ากัดในการน�า Sigma Metric เข้ามาใช้งาน จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2561
ได้มกีารตดิตัง้โปรแกรมสารสนเทศควบคมุคณุภาพทีส่ามารถช่วยพฒันาการเก็บ
ข้อมูลการทดสอบสารควบคุมคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและน�า Sigma 
Metric เข้ามาใช้งานได้ส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่มกีารวางแผน ตดิตัง้และใช้งาน 
Sigma Metric ในงานตรวจวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบัน

 จากจุดเริ่มต้นสู่วันที่ได้รับการรับรองทั้งในระดับ World Class ถึง 
37 รายการ และระดับ Excellent อีก 2 รายการ เรียกได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย
และต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรเป็นอย่างมาก 
โดยมีหน่วยงานหลายด้านที่ร่วมขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยควบคุม
คุณภาพวิเคราะห์ อันประกอบด้วย ทนพญ.ลาวัณย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง หัวหน้า
งานพัฒนาคุณภาพ ทนพ.สุรพัศ ตันติเจริญการ หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ
วิเคราะห์ และ ทนพ.พงศภัค พิพัฒน์นวกิจ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.นริศร 
คงรัตนโชค ที่ทุ่มเทในการวางแผนและด�าเนินงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอด
 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรจะยังคงพัฒนาและปรับปรุงวิธี
การควบคุมคณุภาพเพือ่ให้คณุภาพของทกุรายการทดสอบผ่านการประเมนิจาก
โครงการ Sigma Verification of Performance ในระดบั World Class พร้อมท้ัง
รักษามาตรฐานการทดสอบให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สมดังพันธกิจของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ว่า “เราค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการ
บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน”

 ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
มีบทบาทในการดูแลห้องปฏิบัติการกลางของโรงพยาบาลได้ตระหนักถึง
การพฒันาการบรกิารทางการแพทย์อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการวินิจฉัยและรักษาโรค
ของผู้ป่วย ดังนั้นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จึงต้องสร้างระบบได้มาตรฐาน
เพื่อควบคุมคุณภาพของผลการทดสอบให้มีความแม่นย�า ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
คอลัมน์ “Good News” ฉบับนี้ รศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ หัวหน้า
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมาบอกเล่า
การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการจากจุดเริ่มต้น
จนถึงมาตรฐานระดับ World Class ของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
 ห้องปฏิบัติการของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรมีการพัฒนาเพื่อให้ได้
มาตรฐานและได้รับการรับรอง ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 อีกทั้ง
ในเวลาต่อมายังได้รับการรับรองมาตรฐาน National Glycohemoglobin 
Standardization Program (NGSP) ส�าหรับการทดสอบ Hemoglobin A1c 
ซึ่งการพัฒนาระบบคุณภาพของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรยังด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 อีกหนึ่งมาตรฐานท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันในการยกระดับมาตรฐาน
การทดสอบคือ ในปี พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรได้เข้าร่วม
โครงการ Sigma Verification of Performance ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยในการ
ประเมินวิธีการควบคุมคุณภาพ วิธีการตรวจวิเคราะห์  ตลอดจนประเมินความ
แม่นย�าของบุคลากรในเรื่องการควบคุมคุณภาพและผลการทดสอบท่ีถูกต้อง
ว่าแต่ละด้านมีประสิทธิภาพในระดับใด ท้ังน้ี ห้องปฏิบัติการกลางของฝ่าย
เวชศาสตร์ชันสูตรเป็นแห่งแรกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ที่ผ่านการประเมินในโครงการนี้  โดยมีถึง 37 รายการทดสอบที่ได้รับมาตรฐาน
การทดสอบในระดับ World Class (Six Sigma) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และยังมีอีก 
2 รายการทดสอบที่ได้รับมาตรฐานในระดับ Excellent (Five Sigma) ซึ่งเป็น
เครื่องยืนยันเป็นอย่างดีว่าฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรมีระบบการท�างานที่เป็นเลิศ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

Sigma Metric คืออะไร?
Sigma Metric เป็นสูตรการค�านวณหาโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ในขั้นตอนการผลิต โดยบริษัท Motorola ได้น�า Six sigma มาใช้เป็น
ตัวบ่งบอกถึงมาตรฐานในการผลิตที่มีคุณภาพสูงมาก โดยเกิดข้อผิด
พลาดในการผลิตเพียง 3.4 ชิ้นใน 1,000,000 ชิ้น ต่อมามีการน�าไป
ปรับใช้กับการควบคุมคุณภาพในสาขาต่างๆ รวมถึงงานทางห้องปฏบิติั
การทางการแพทย์ เพือ่ลดข้อผดิพลาดในการท�างานให้เหลอืน้อยทีส่ดุ

Sigma Metric 
การพัฒนาวิธีการควบคุมคุณภาพการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ
ระดับ World Class ของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ทนพ.สุรพัศ ทนพ.พงศภัคน.ส.รัตนา ผศ.ดร.นริศร รศ.พญ.พรรณดี ทนพญ.ลาวัณย์
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รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพฒันา
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัรางวลั ขา้ราชการพลเรอืนดีเดน่ (ครุฑทองค�า) 
ประจ �าปี 2563 สงักดักระทรวงการอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม
จาก ส�านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.)

ศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์
ตัง้แต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2561
จาก สภาจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

นสพ.ศลิษา คงปัญญากุล

นิสิตแพทย ์ชั้นปีท่ี 5
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัรางวลั ความประพฤตดีิ ประจ �าปี 2564
จาก พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย



12

บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
        ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ
        ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
        รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์
        อ.นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์

 เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคผิวหนังแข็งสร้างความทรมานให้กับผู้ป่วยเป็น
อย่างมาก ซึ่งวิธีการรักษาให้หายขาดน้ันเองก็เป็นไปได้ยาก อีกทั้งหากรอยโรค
ลุกลามไปถึงปอดและอวัยวะภายในร่างกายแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร 
 ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขา ได้แก่ หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม 
หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติ หน่วยโรคติดเชื้อ และหน่วยโลหิต
วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ริเริ่มและคิดค้นนวัตกรรม
การรกัษา โดยน�าเทคโนโลยขีัน้สงูทีส่ดุของความทนัสมยัมาใช้ในการดแูลรกัษาผู้
ป่วยโรคผวิหนงัแขง็ทีม่ปีอดเป็นพังผดื ได้ส�าเรจ็เป็นครัง้แรกในประเทศไทย และ
มีการจัดแถลงข่าวประกาศความภาคภูมิใจ “การรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มี
ปอดเป็นพังผืด ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ส�าเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เปิดเผย
ว่า นบัเป็นความส�าเรจ็อกีก้าวหนึง่ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่ประเทศตกอยู่
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กย็งัคงด�าเนนิการรกัษา
พยาบาลผูป่้วยโรคอืน่ๆ ควบคูไ่ปอย่างไม่หยดุยัง้ ด้วยพนัธกจิหลกัทีส่�าคญักค็อื
การผลิตองค์ความรู้เพ่ือเป็นต้นแบบและน�าเอาวิทยาการต่างๆ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ท่ีผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ประสบความส�าเร็จในการรกัษาด้วยการใช้สเตม็เซลล์มาอย่างมากมาย อาท ิสเตม็เซลล์
รกัษาโรคกระจกตาและการรกัษาโรคทางพนัธกุรรมอย่างธาลสัซเีมยี เป็นต้น

สเต็มเซลล์เพือ่การรกัษาและต่อยอดองค์ความรู ้คืนคุณภาพชวิีตทีด่แีก่ผูป่้วย
 ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ หัวหน้าหน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม กล่าวว่า
โรคผิวหนังแข็ง (Systemic Sclerosis) เป็นโรคในกลุ่มภูมิคุ้มกันท�างานผิดปกติ 
ท�าให้เกิดอาการขึ้นในอวัยวะหลายส่วนของร่างกาย พบในผู้ป่วยประมาณอายุ 
40 - 50 ปี และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายมากถึง 3 เท่า

อาการและความรุนแรงของโรคผิวหนังแข็ง
 กลไกการเกิดโรค เริ่มจากการเสียสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน
ร่างกายจากหลายปัจจัย โดยมีลักษณะเด่น ดังนี้

การเกิดพังผืดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในท�าให้ผิวหนังแข็ง ปอด
เป็นพังผืด กล้ามเนื้อหัวใจเป็นพังผืด ท�าให้เกิดภาวะหัวใจโตและ
หัวใจวายได้ในที่สุด 
ระบบกล้ามเนื้อเรียบในระบบทางเดินอาหารจะเกิดพังผืดท�าให้
เกิดการบีบตัวของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล�าไส้เล็ก และ
ล�าไส้ใหญ่ลดลงหรือไม่บีบตัว 
อาการจากการตีบตันของหลอดเลือดแดง ปลายนิ้วตอบสนองไวต่อ
ความเย็น มีหลอดเลือดหดตัวมากขึ้น ปลายนิ้วซีดขาว ถ้ามีอาการ
หนักนิ้วจะกลายเป็นสีม่วง หากขาดเลือดรุนแรงจะส่งผลให้ปลาย
นิ้วเป็นแผลเรื้อรังหรือกุดสั้นลงจนใช้งานไม่ได้
อาการที่ไตท�าให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้ 
อาการหลอดเลอืดแดงทีป่อดตบีตนั ท�าให้แรงดนัหลอดเลอืดแดงใน
ปอดสูงมีผลต่อการบีบตัวของหัวใจท�าให้หัวใจวายได้

•

•

•

•
•

การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผู้ป่วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์รักษาผู้ป่วย
โรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืดโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็นพังผืด
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ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

 ผศ. (พเิศษ) นพ.สุรนิทร์ อัศววิทรูทพิย์

ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ

ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์

อ.นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์

แนวทางการรักษา
 • ผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง : ใช้ยาปรับภูมิหรือกดภูมิ ร่วมกับยาขยายหลอดเลือดและยาต้านการเกิดพังผืด
 • ผู้ป่วยอาการรุนแรงแต่ยังไม่เกิดการท�าลายของอวัยวะภายในอย่างถาวร : รักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของ
ระบบเม็ดเลือด โดยเข้าไปจัดระเบียบระบบภูมิคุ้มกันใหม่ เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันกลับมาท�างานเป็นปกติ
 ผศ.นพ.อดุมศกัดิ ์บญุวรเศรษฐ์ หวัหน้าหน่วยโลหติวทิยา กล่าวว่า การจดัระบบภมูคิุม้กนัใหม่โดยใช้สเตม็เซลล์เป็นการ
รกัษาทีมี่ประสทิธภิาพสงูทีส่ดุ ด้วยการใช้ยากดภมูต้ิานทานในขนาดทีส่งูร่วมกบัแอนตบิอดี ้เพือ่ไปก�าจดัเซลล์ภมิูคุม้กนัทีผ่ดิปกติ
ก่อนการให้สเต็มเซลล์ของระบบเลือด โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกผู้ป่วย การท�างานของอวัยวะของผู้ป่วยโรคนี้อาจจะถูกท�าลายไปบางส่วน ดังนั้นผู้ป่วยที่จะเข้า
รับการรักษาจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์สหวิชาชีพเบื้องต้นก่อน
 ขั้นตอนที่ 2 เก็บสเต็มเซลล์ ก่อนเข้ารับการรักษาประมาณ 1 - 2 เดือน โดยการให้ยากระตุ้นเม็ดเลือด (Growth 
Factor) เพื่อไปท�าการเคลื่อนย้ายสเต็มเซลล์ในไขกระดูกให้ออกมาอยู่ในเลือดเพิ่มขึ้นและท�าการเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดโดย
การใช้เครื่องปั่นแยกเซลล์และแช่แข็งไว้
 ขั้นตอนที่ 3 ก�าจัดเซลล์ภูมิคุ้มกันผิดปกติ ผู้ป่วยจะได้รับยากดภูมิต้านทานขนาดสูงร่วมกับแอนติบอดี เพื่อไปก�าจัด
เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติในร่างกาย จากน้ันแพทย์จะน�าสเต็มเซลล์ที่แช่แข็งไว้ก่อนหน้านี้มาฉีดให้ผู้ป่วย ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้ป่วยจะมี
ภูมิต้านทานต�่ามากและจ�าเป็นต้องรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิด
 ขั้นตอนที่ 4 สเต็มเซลล์เริ่มสร้างเซลล์ใหม่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ จนกระทั่งเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ
กลับมาท�างานตามปกติ ภูมิคุ้มกันใหม่ของผู้ป่วยจึงจะกลับมาท�างานเป็นปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นเร่ือยๆ การอักเสบลดลง 
สามารถกลับไปด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ

 รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ หัวหน้าหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติฯ กล่าวว่าผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งมี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอาการปอดอักเสบท่ีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อและมีภาวะปอดเป็นพังผืดได้ อาจมีการลุกลามท�าให้ปอด
เสียสภาพไปเรื่อยๆ อย่างช้าๆ โดยเฉพาะใน 5 ปีแรกหลังจากเกิดอาการทางผิวหนัง มีความจุปอดที่ลดลง ท�าให้มีอาการเหนื่อย
ง่ายเวลาเดิน หรือท�ากิจกรรมต่างๆ  ปอดส่วนท่ีเป็นพังผืดไปแล้วมักไม่กลับคืนเป็นปกติ ดังนั้นผู้ป่วยโรคหนังแข็งทุกรายแม้มี
อาการเล็กน้อยควรได้รับการประเมินและวินิจฉัยภาวะนี้ตั้งแต่ระยะต้น เพื่อเริ่มให้การรักษา ยิ่งรักษาช้าก็จะเสียเนื้อปอดไปมาก 
นอกจากนั้นระหว่างที่โรคด�าเนินไป ยังอาจพบการก�าเริบของพังผืดแบบเฉียบพลันหรือการติดเชื้อในปอดซ�้าเติมได้ด้วย ท�าให้มี
อาการเหนื่อยมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจน�าไปสู่การเสียชีวิตได้

แนวทางวินิจฉัยปอดเป็นพังผืด

 อ.นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์ อาจารย์แพทย์ผู้เช่ียวชาญโรคติดเช้ือในผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ กล่าวว่าการติดเช้ือในผู้ป่วย
หลังปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ส�าคัญ เนื่องจากกระบวนการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แพทย์จะให้ยากดภูมิต้านทาน 
ซึ่งจะท�าให้ผู้ป่วยมีเม็ดเลือดขาวต�่า เป็นต้นเหตุของการติดเชื้อได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และปรสิต ซึ่งอาจน�า
ไปสู่การเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ ในต่างประเทศพบการติดเชื้อแทรกซ้อนเกิดขึ้นถึงร้อยละ 75 และมีอัตราการเสียชีวิตจากการติด
เชื้อร้อยละ 10 - 17

วิธีป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อ
 • แพทย์ท�าการตรวจเช็คประวัติการรักษา ตรวจร่างกายเพื่อประเมินระบบภูมิคุ้มกันว่าผู้ป่วยมีประวัติการติดเชื้อก่อน
หน้านี้หรือไม่ 
 • ตรวจอุจจาระเพื่อหาการติดเชื้อแฝง หากคนไข้มีหลักฐานว่าเคยติดเชื้อมาก่อนในอดีตต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
 • หากเริ่มมีการติดเชื้อต้องให้ยาต้านจุลชีพอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ 
 • ติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ยาป้องกันการติดเชื้อเพราะผลของยากดภูมิต้านทานอาจจะค้างอยู่ใน
ร่างกายในได้ 6 เดือน

 การรกัษาด้วยสเตม็เซลล์เป็นวธิรีกัษาแบบใหม่ ต้องอาศยัความรูแ้ละความเชีย่วชาญในระดบัสงู จึงสามารถด�าเนนิการ
รกัษาได้ในเฉพาะโรงเรยีนแพทย์เท่านัน้ ผูป่้วยโรคผวิหนงัแขง็และปอดเป็นพงัผืดทัง้ 2 ราย ซึง่ได้รบัการรักษาด้วยการปลูกถ่าย
สเตม็เซลล์ส�าเร็จเป็นครัง้แรกของประเทศไทยครัง้นี ้ได้ท�าให้เหน็ว่าโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สนบัสนนุเร่ืองการวิจยัเพือ่พัฒนาองค์ความรูแ้ละวิธีการรกัษาใหม่ๆ โดยยดึถอืเอาประโยชน์ต่อคนไข้เป็น
หลกัส�าคญั

• ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยในขณะออกแรง อาการไอเรื้อรัง
• การท�าเอ็กซเรย์ปอด และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
• การส่องกล้องตรวจหลอดลม ในรายทีส่งสยัการตดิเชือ้ในปอด 
• การวัดปริมาตรความจุปอด
• ทดสอบความสามารถในการเดิน 6 นาที ว่าสามารถเดินได้
ไกลเท่าไร และประเมนิระดบัออกซเิจนว่ามกีารลดลงหรอืไม่

• หลงัจากวนิจิฉยัภาวะนีแ้ล้ว จะมกีารประเมนิอย่างต่อเนือ่ง
โดยการวัดความจุปอดและทดสอบการเดินใน 6 นาที 
ทกุ 6 เดอืน ส�าหรบัการตรวจเอก็ซเรย์คอมพวิเตอร์นัน้พจิารณา
ท�าทกุ 1 ปี หากผูป่้วยมอีาการแย่ลงก่อนจะพจิารณาตรวจเรว็ขึน้
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 คอลมัน์ Man of the Med ฉบบันีข้อกล่าวถงึอกีหนึง่ความภาคภมูใิจของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ให้ผู้อ่านได้รับทราบกัน นั่นคือ อ.ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น Early Career
Investigator Award Highly Commended  ส�าหรับแพทย์นักวิจัยรุ่นใหม่ จากการน�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Occupational exposures and respiratory
health : the Burden of Obstructive Lung Disease (BOLD) study results ในงานประชุมวิชาการประจ�าปีของ British Thoracic Society แห่ง
สหราชอาณาจักร ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
 อ.ดร.นพ.เจตน์ ส�าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์จุฬาฯ รุ่น 64) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการ
ด้านสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล่าสุดปี พ.ศ. 2564 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร Doctor of Philosophy in 
Clinical Medicine Research จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Imperial College London สหราชอาณาจักร 
 อ.ดร.นพ.เจตน์ มคีวามสนใจทางการแพทย์ด้านโรคจากการท�างานและสิง่แวดล้อม รวมถงึงานวจิยัด้านระบาดวทิยาทีเ่กีย่วข้อง ปัจจบุนัเป็นอาจารย์
แพทย์ สังกัดฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และได้รับการเสนอต�าแหน่งนักวิจัยกิตติมศักดิ์ (Honorary Research Associate) ของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั Imperial College London และเป็นกรรมการกจิกรรมวชิาการ Early career researchers ของ Medical Research Council (MRC) Centre 
for Environmental & Health สหราชอาณาจักร โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม International Symposium on Epidemiology 
in Occupational Health (EPICOH) เป็น Officer for Early Career Network Mentoring & Training Programme

จุดเริ่มต้นความสนใจในงานวิจัยและต้นแบบในวิชาชีพ
 อ.ดร.นพ.เจตน์ เริ่มสนใจในเรื่องของระบบสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการท�าวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ตั้งแต่เป็นนิสิต
แพทย์ จนกระทั่งได้เริ่มปฏิบัติงานที่ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้พบประเด็นที่น่าสนใจคือ สุขภาพของ
กลุ่มประชากรวัยท�างาน เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่กว่าครึ่งของประเทศ และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

เรื่อง : อ.ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ

Man of the Med
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Early Career Investigator of the Year Award Highly Commended 
จากสมาคมอุรเวชช์แห่งสหราชอาณาจักร

คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น British Thoracic Society

อ.ดร.นพ.เจตน์ รัตนจีนะ
แพทย์นักวิจัยรุ่นใหม่
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หากสุขภาพประชากรกลุ่มนี้แข็งแรงย่อมหมายถึงความมั่นคงของประเทศในภาพรวมทุกมิติ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสนใจงานวิจัยด้านระบาดวิทยา
โรคจากการท�างานและสิ่งแวดล้อม 
 อ.ดร.นพ.เจตน์ กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและแรงบันดาลใจในวิชาชีพจาก ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้เป็น
ครูและเป็นแบบอย่างในการเป็นแพทย์เฉพาะทางและนักวิจัยด้านอาชีวเวชศาสตร์ รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร ผู้เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทด้านการเรียน
การสอนเพือ่นสิติแพทย์ และให้โอกาสเข้ามาท�างานทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และอกีหนึง่บคุคลส�าคญัคือ ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงคณะผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์และความตั้งใจส่งเสริมผลักดัน
องค์กรให้เป็นโรงเรยีนแพทย์ชัน้น�าในระดบันานาชาต ิและสนบัสนนุส่งเสรมิการพฒันาทรพัยากรบคุคล ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นโอกาสส�าคญัทีท่�าให้ได้มาศกึษาต่อที่
สหราชอาณาจักรและก้าวสู่วงการแพทย์นักวิจัยในเวทีระดับสากล

งานวิจัยระบาดวิทยาโรคจากการท�างานและสิ่งแวดล้อม
 ส�าหรับงานวิจัยน้ัน อ.ดร.นพ.เจตน์ เร่ิมต้นการวิจัยต้ังแต่ขั้นตอนการออกแบบงานวิจัย การบริหารจัดการทีมงานและงบประมาณ การประสาน
งานกับระดับนโยบายสุขภาพในส่วนท้องถิ่นและการด�าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม โดยได้รับการดูแลแนะน�าจากอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ทีมวิจัย 
และทุนสนับสนุนการท�าวิจัยจาก National Heart & Lung Institute สหราชอาณาจักร ร่วมกับทีมเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ จ.น่าน โรงพยาบาล
น่าน และเครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งนับเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่มีการเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประเมินสมรรถภาพปอด
ของประชากรในพื้นที่ดังกล่าว ในเวลาต่อมาได้มีการขยายผลการวิจัย โดยใช้ข้อมูลในระดับนานาชาติจากโครงการวิจัย Burden of Obstructive Lung 
Disease Initiative (BOLD) ที่ศึกษาในประชากรกว่า 30,000 ราย จาก 34 ประเทศ โดย อ.ดร.นพ.เจตน์ รับผิดชอบการวิเคราะห์ในส่วนปัจจัยจากการ
ท�างาน (Occupational exposures) ทีม่คีวามเสีย่งต่อโรคระบบทางเดนิหายใจเรือ้รงั (Chronic respiratory disease) ซึง่นบัเป็นปัญหาสาธารณสขุท่ีส�าคัญ
ในระดับประชากรนับร้อยล้านรายทั่วโลก และเป็น 1 ใน 4 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases) ที่แผนงาน Sustainable Development 
Goal (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ มีเป้าหมายลดจ�านวนผู้ป่วยกลุ่มโรคดังกล่าวให้ได้ร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)

สู่งานวิจัยในระดับนานาชาติ
 อ.ดร.นพ.เจตน์ กล่าวถึงความน่าสนใจของงานวิจัยชิ้นนี้ว่า เป็นงานวิจัยช้ินแรกที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการท�างานและโรคระบบทาง
เดินหายใจที่ครอบคลุมประชากรใน 6 ทวีปทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรแรงงานในประเทศรายได้น้อยและปานกลาง (LMICs) ผลการศึกษางานวิจัยนี้
พบว่า การท�างานอาชีพเสี่ยงโดยเฉพาะที่ต้องสัมผัสฝุ่นอินทรีย์ (Organic dusts) หรือไอควัน (Fumes) ส่งผลต่อสมรรถภาพปอดและอาการในระบบทางเดิน
หายใจอย่างมนียัส�าคญั ต่อมางานวจิยันีเ้องได้รบัคัดเลอืกให้น�าเสนอในการประชมุวชิาการประจ�าปีของแพทย์นกัวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับโรคระบบทางเดนิหายใจ
ของสหราชอาณาจกัร ซึง่จดัขึน้โดย British Thoracic Society ในเวท ีSymposium หลกั โดยคดัเลอืกจากแพทย์นกัวจิยัทัว่สหราชอาณาจกัรในการน�าเสนอ
ผลงานวิจัย และได้รับรางวัล Early Career Investigator Award Highly Commended 
 อ.ดร.นพ.เจตน์ กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพแพทย์ไทยในบทบาทนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเวทีในต่างประเทศ โดยเฉพาะงาน
วจิยัทีต่อบโจทย์ประเดน็สขุภาพระดบัโลก ด้านระบาดวทิยาโรคจากการท�างานท่ีเกีย่วเนือ่งกับระบบทางเดนิหายใจ อ.ดร.นพ.เจตน์ กล่าวทิง้ท้ายว่า เมือ่กลบั
มาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ “ครูแพทย์” ในปีนี้จะน�าประสบการณ์
ที่เป็นความรู้จากการเรียนการสอนหลักสูตรระดับโลกที่ได้ไปศึกษาในด้านระบาดวิทยาและโรคจากการท�างานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสที่ได้ร่วมท�างาน
อยูใ่นชุมชนเครอืข่ายนกัวชิาการระดบันานาชาตทิีม่คีวามหลากหลาย ท�าให้เหน็มุมมองของการท�างานร่วมกนัแบบสหสาขาในการสร้างสรรค์ผลงานวจิยัต่างๆ
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ให้ก้าวทันกับกระแสความสนใจในระดับนานาชาติ ยกระดับการ
บริการทางการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการท�างานและสิ่งแวดล้อมของ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” และส่งเสริมการวิจัยที่ตอบ
โจทย์สาธารณสุขไทยในด้าน “เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม” ต่อไปในอนาคต

ถ่าย ณ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ถ่าย ณ วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เป็นไปตามกฎหมายเปิดประเทศของสหราชอาณาจักร



เตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับการเยี่ยมส�ารวจ
Pre-survey ตามมาตรฐาน Advanced Healthcare Accreditation
(A-HA) จากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพือ่เตรยีม
ความพร้อมก่อนการรับรอง Advanced HA ระหว่างวนัองัคารท่ี 30 - วนัพธุที ่31
มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น�าคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 
อ.นพ.อนวุฒัน์ ศภุชตุกิลุ ผูท้รงคณุวฒุแิละหวัหน้าทมีคณะทีป่รกึษา และทมี
เยีย่มส�ารวจ เมือ่วนัองัคารที ่30 มนีาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชมุมงคลนาวนิ
ชั้น 10 อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบครุภัณฑ์ส�านักงาน
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 
และส�านักงานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย มอบครภุณัฑ์ส�านักงานให้แก่สมาคมส่งเสรมิ
สถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมี นายขรรค์ 
ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านจัดซื้อ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าตึก
ไนติงเกล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

20

ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี
 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย น�าคณะผู้บริหาร
สภากาชาดไทยร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการ
สภากาชาดไทย เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ
66 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสน้ี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมลงนามถวายพระพร เมือ่วนัศกุร์
ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมด้วย น.ส.เฉลาศร ีเสงีย่ม หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ น�าคณะผูบ้ริหาร พยาบาล และบคุลากร รบัการฉดีวัคซนีป้องกนั
โรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการป่วยรุนแรง ลดโอกาสรับเชื้อและแพร่เชื้อ เมื่อ
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการ “แบ่งปันสิ่งที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ที่ขาด”
 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการฯ 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “แบ่งปันส่ิงที่มี เป็นของขวัญชั้นดีให้ผู้ท่ีขาด”
บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อเชิญชวนคนไทยรวมใจสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ ผ่าน M Card Application มอบให้กบัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล และ
มูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การค้า
ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้น�าผู ้แทน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท
 สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์
วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น�า รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ อดีตรองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต 
ศ.ดร.นพ.สทิธศิกัดิ ์หรรษาเวก รองคณบด ีฝ่ายกจิการนสิิต เฝ้าทูลละออง
พระบาท พร้อมกราบบังคมทูลเบิก นายณัฐภัทร อนุดวง นายกสโมสร
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี พ.ศ. 2562
เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการขอรับบริจาคเข็มท่ีระลึก
วันอานันทมหิดล ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 1,000,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และ นายธนาภูมิ ทวีผล ประธาน
ด�าเนนิงานรณรงค์การรบับรจิาค เข็มวนัอานนัทมหิดล ประจ�าปี พ.ศ. 2563
เฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจ�าปี
พ.ศ. 2563 จ�านวน 200 เข็ม เพื่อทรงใช้หรือพระราชทานตาม
พระราชอัธยาศัย เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วังสระปทุม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Grad-Inter MDCU Party BIG TALK
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตระดับบัณฑิต
ศกึษา ประจ�าปีการศึกษา 2563 จากประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่
เนการาบรูไนดารสุซาลาม สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี ประเทศญีปุ่น่ สาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวยีดนาม จ�านวน 19 คน ในงาน “Grad-Inter MDCU Party BIG TALK” 
ซ่ึงฝ่ายวิรัชกิจและฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ร่วมกันจัดขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่กระชบัความสมัพันธ์
ในกลุม่นสิติ พร้อมทัง้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัการใช้ชีวติในคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รวมถงึเพือ่ให้นิสิตได้มโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีน
รูร่้วมกบัคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และบคุลากร เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 18
มนีาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชมุ 25/1 อาคารหอพกัและพฒันาคณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

พิธีมอบรางวัล “การประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 5 
ประจ�าปี 2563”
 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสินธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เป็นประธานในพธิมีอบรางวลัให้แก่บคุลากรทีเ่ข้าร่วมการประกวดผลงาน
พัฒนาคณุภาพ คร้ังที ่5 ประจ�าปี 2563 โดยม ีศ.พญ.จไุรพร สมบญุวงค์ 
รองคณบด ีฝ่ายพัฒนาคณุภาพการศกึษา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กล่าวรายงาน ซึง่กจิกรรมดงักล่าวมหีน่วยงานต่างๆ ร่วมส่ง
ผลงานเข้าประกวด จ�านวนทัง้สิน้ 14 โครงการ โดยมีโครงการทีไ่ด้รบัรางวลั
ระดบัดเีด่น จ�านวน 2 โครงการ รางวลัระดบัด ีจ�านวน 5 โครงการ และรางวลั
ขวญัใจมหาชน จ�านวน 2 โครงการ เมือ่วนัศกุร์ที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 210 ช้ัน 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

บรรยายพิเศษ “COVID-19 Vaccines and Blood Clot Concern 
วัคซีนโควิด ท�าลิ่มเลือดอุดตันหรือไม่?”
 ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม ผูอ้�านวยการ บรหิารโครงการพฒันา
วคัซนีโควดิ-19 ศนูย์วจิยัวคัซีน คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
พร้อมด้วย รศ.นพ.นภชาญ เอือ้ประเสรฐิ อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาโลหติ
วทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกนับรรยายพเิศษผ่านทาง 
Facebook Live เร่ือง “COVID-19 Vaccines and Blood Clot Concern 
วคัซนีโควดิ ท�าลิม่เลอืดอดุตนัหรอืไม่?” เมือ่วนัพธุที ่17 มนีาคม พ.ศ. 2564 
ณ ศนูย์เทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์ ชัน้ 5 อาคารอานนัทมหดิล
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

21



สารพันเรื่องยา
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 เช่ือว่าผู้อ่านวารสาร ฬ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินค�าว่า “ยา
ก�าพร้า” (Orphan Drugs) กนัมาบ้าง และอาจจะเกดิความสงสยัว่าคอืยาอะไร 
และท�าไมจึงมีชื่อคล้ายกับค�าว่า “เด็กก�าพร้า” คอลัมน์ “สารพันเรื่องยา”
ฉบับนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับยาชนิดนี้กันค่ะ

ความหมายของ “ยาก�าพร้า”
 ยาก�าพร้า ความหมายโดยทัว่ไปหมายถึง ยาทีผ่ลติขึน้เพือ่ใช้ส�าหรบั
รกัษาภาวะหรอืโรคทีพ่บได้น้อยมาก โอกาสการน�าไปใช้นานๆ ครัง้ ส่งผลให้ยาที่
ผลติแล้วเหลอืใช้หรือใช้ไม่ทนั มกัจะหมดอายลุงจนต้องท�าลายทิง้ บรษิทัผู้ผลิต
ยาส่วนใหญ่จงึไม่ผลติหรอืไม่สัง่น�าเข้ามาจ�าหน่าย เพราะโอกาสขาดทนุสูง หาก
ไม่ได้รบัความช่วยเหลอืจากรัฐบาล (Pharmaceutical agents developed
to treat medical conditions which, because they are so rare, would 
not be profitable to produce without government assistance) 
 ส�าหรับประเทศไทย ยาก�าพร้า หมายถึง ยาที่มีความจ�าเป็นต้องใช้
เพือ่วินจิฉยั บรรเทา บ�าบดั ป้องกนั หรอืรกัษาโรคทีพ่บได้น้อย หรอืโรคทีเ่ป็น
อันตรายร้ายแรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยา
ที่มีอัตราการใช้ต�่าโดยไม่มียาอื่นมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหาขาดแคลน ซึ่ง
อาจจะกล่าวสั้นๆ ได้ว่าเป็น “ยาที่จ�าเป็นต้องใช้ แต่ขาดแคลน” นั่นเอง

มาตรการในการจัดหาหรือส�ารอง “ยาก�าพร้า” ในประเทศไทย
 ปัจจุบัน ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีการด�าเนินการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดหาหรือ
ส�ารองยาประเภทนี้เพื่อให้มีไว้ใช้ในประเทศอย่างเพียงพอและทั่วถึง ดังนี้
 • การทบทวน จัดท�าบัญชีรายการยาก�าพร้าเป็นระยะๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและวิทยาการในปัจจุบัน
 • การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้น�าเข้า หรือผลิต หรือกระจายยา เช่น องค์การเภสัชกรรม 
ศูนย์พิษวิทยา สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โรงงานเภสัชกรรมทหาร กรม
ควบคุมโรค เป็นต้น
 • การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การขึน้ทะเบยีนและก�าหนดช่องทางด่วน
ในการขึน้ทะเบยีนต�ารับยา และการขออนมุตัยิกเว้นภาษนี�าเข้าส�าหรบัยาบาง
รายการ ซึ่งจะสังเกตได้จากเลขทะเบียนต�ารับยาที่มีระบุ (P) ต่อท้าย

รายการ “ยาก�าพร้า” มียาประเภทใดบ้าง
 รายการยาที่จัดเป็น “ยาก�าพร้า” ในประเทศไทย ตามประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง บัญชีรายการยาก�าพร้า พ.ศ. 
2563 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้น 80 รายการ (77 ตัวยา) โดย
จดัแบ่งเป็น 11 กลุม่ ตามลกัษณะการน�าไปใช้ในอวยัวะหรอืระบบต่างๆ ดงันี้
 ยาแก้พิษ/ยาต้านพิษ (Antidotes) จ�านวน 19 รายการ
 กลุ่มยาที่ใช้ส�าหรับรักษาโรคหรือภาวะระบบต่อมไร้ท่อ
 (Endocrine System) จ�านวน 12 รายการ
 กลุ่มยาที่ใช้ส�าหรับรักษาโรคหรือภาวะทางระบบหัวใจและ
 หลอดเลือด (Cardiovascular System) จ�านวน 10 รายการ
 กลุม่ยาทีใ่ช้ส�าหรบัรกัษาโรคหรอืภาวะทางระบบประสาทส่วนกลาง
 (Central Nervous System) จ�านวน 10 รายการ
 กลุ่มยาที่ใช้ส�าหรับรักษาโรคหรือภาวะการติดเชื้อ (Infections) 
 จ�านวน 10 รายการ
 กลุ่มยาทีใ่ช้ส�าหรบักดภมูคิุม้กนัและรกัษาโรคเนือ้งอก (Malignant 
 Disease and Immunosuppression) จ�านวน 10 รายการ
 กลุ่มยาทีใ่ช้ส�าหรบัรกัษาโรคหรอืภาวะทางระบบภมูคิุม้กนัและวคัซีน
 (Immunological Product and Vaccines) จ�านวน 3 รายการ
 กลุ่มยาที่ใช้ส�าหรับรักษาโรคหรือภาวะทางผิวหนัง (Skin)
 จ�านวน 2 รายการ
 กลุ่มยาที่ใช้ส�าหรับรักษาโรคทางตา (Eye) จ�านวน 1 รายการ
 กลุม่สารทบึรังสแีละสารเภสชัรงัสี (Contrast Media and Radio-
 pharmaceuticals) จ�านวน 1 รายการ
 กลุ่มที่เป็นส่วนประกอบของสารอาหารและเลือด
 (Nutritional and Blood) จ�านวน 1 รายการ

Orphan Drugs
ยาก�าพร้ายาก�าพร้า
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 ผลงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องผลิตน�้าแข็งส�าหรับใช้ในการผ่าตัด 
(Sterile Surgical Slush Machine) เครื่องแรกในประเทศไทย เกิดจาก
แรงบันดาลใจเมือ่ครัง้ทีผู่เ้ขยีนได้ไปศกึษาดงูานด้านการบรหิารห้องผ่าตัด ณ 
Northwestern Memorial Hospital นครชคิาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา ใน
ปี พ.ศ. 2555 เมือ่ได้เหน็การท�างานของเครือ่งผลติน�า้แข็งนีจ้งึถ่ายภาพเกบ็ไว้
และน�ามาปรึกษา ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ อดีตหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์
ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในขณะ
น้ันว่า หอผ่าตดัศลัยกรรมทรวงอก ชัน้ 5 อาคาร สก. น่าจะมอีปุกรณ์นีใ้ช้บ้าง แต่
ข้อจ�ากดัคอืไม่มตีวัแทนจ�าหน่ายอปุกรณ์ดงักล่าวในประเทศไทย ศ.นพ.วชิยั
จึงได้แนะน�าให้ผู้เขียนลองปรึกษากับวิศวกรก่อน
 จากนัน้ไม่นานกเ็ป็นโอกาสอนัดขีองผูเ้ขยีนทีไ่ด้พบกบั ศ.ดร.สมชาย
วงศ์วิเศษ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีซึง่ท่านมาเป็นวทิยากรบรรยาย
เรือ่ง “ประสบการณ์ในการเป็นผูป่้วย” ในงานประชมุวชิาการประจ�าปี พ.ศ. 
2556 ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงเข้าไปขอค�าปรึกษา
เรื่องเครื่องผลิตน�้าแข็งส�าหรับใช้ในการผ่าตัด โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการ
ให้ ศ.ดร.สมชาย ช่วยประดิษฐ์เครื่องดังกล่าว เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
งานวิจัยชิ้นนี้ พร้อมกับโจทย์ส�าคัญว่า น�้าแข็งปราศจากเชื้อที่ใส่ลงบนหัวใจ
ต้องมีความละเอียดพอที่จะไม่สร้างความเสียหายให้แก่หัวใจของผู้ป่วย 
เนื่องจากการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดขณะใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมจ�าเป็นต้อง
ใส่น�้าแข็งลงไปบนหัวใจที่หยุดเต้น เพื่อช่วยให้หัวใจหยุดเต้นเร็วขึ้น ป้องกัน
การเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจ และช่วยรักษาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจไม่ให้ได้
รับการกระทบกระเทือนหรือเซลล์ตายจากการขาดเลือดขณะผ่าตัด
 ส�าหรับการผลิตน�้าแข็งแบบเดิมน้ันจะน�าสารละลาย Acetar 
ปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร มาแช่ในน�้ายาท�าลายเชื้อระดับสูง นาน 30 นาที 
แล้วบรรจุในถุงพลาสติกปลอดเชื้อปิดให้สนิท 2 ชั้น แล้วน�ามาแช่ในช่องแช่
แขง็ในตูเ้ยน็ทีอ่ณุหภมู ิ0 องศาเซลเซยีส นาน 3 ชัว่โมง เพือ่ให้สารละลายแขง็
ตัวจนกลายเป็นน�้าแข็ง ก่อนจะน�ามาใช้งาน เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือรอบนอก 
(Circulator) จะน�ามาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 24 องศาเซลเซียส 
นาน 1 ชั่วโมง ซึ่งน�้าแข็งยังคงมีความแข็งอยู่ ต้องน�ามาทุบให้ละเอียด บาง
ครัง้น�า้แข็งก้อนใหญ่และแข็งเกนิไป มคีวามคมอาจบาดหวัใจท�าให้เกดิความ
เสียหายได้ หรือการทุบน�้าแข็งจนถุงพลาสติกท่ีห่อหุ้มแตก เส่ียงต่อการปน
เปื้อนอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อได้

 ดังนั้น การประดิษฐ์เครื่องผลิตน�้าแข็งส�าหรับใช้ในการผ่าตัดจึง
เป็นความท้าทายอย่างยิ่งของทีมนักวิจัยและผู้เขียน ด้วยเหตุที่ไม่มีตัวอย่าง
เครื่องของจริง มีเพียงแค่รูปภาพเครื่องผลิตน�้าแข็งท่ีถ่ายมาจากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ทัง้ยงัต้องถ่ายทอดค�าบอกเล่าต่างๆ รวมถงึหลกัการและเหตผุล
ในการท�าน�า้แขง็สะอาดปราศจากเชือ้ให้ทมีนกัวจิยัได้ทราบ ซึง่ ศ.ดร.สมชาย 
พร้อมด้วยทีมนักวิจัยและผู้เขียนจึงได้พัฒนาเครื่องผลิตน�้าแข็งส�าหรับใช้ใน
การผ่าตัดนีร่้วมกันมาหลายรุน่ เป็นเวลานานกว่า 5 ปี กระทัง่พฒันาได้ส�าเรจ็
ในที่สุด และได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก ประจ�าปี พ.ศ. 
2561 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

 ต่อมา ศ.ดร.สมชาย ได้ร่วมกับ นายธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการ บริษทัซยัโจ เดน็กิ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั พฒันาปรบัปรงุ
รูปลักษณ์ของเครื่องผลิตน�้าแข็งส�าหรับใช้ในการผ่าตัดให้ดีขึ้น ใช้งานได้จริง 
อกีทัง้น�า้แขง็ทีผ่ลิตได้มลัีกษณะเนยีนและนุม่ (Slush) คล้ายวุน้ ไม่บาดเนือ้เยือ่
และท�าความเย็นได้ดีกว่า พร้อมส่งมอบให้ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมือ่วนัพฤหัสบดท่ีี 25 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งทีมพยาบาลห้องผ่าตัดได้ท�าการทดลองจริงโดยน�า
ถุงพลาสติกสะอาดปลอดเชื้อมารองบนภาชนะที่ผลิตน�้าแข็งแล้วเท
สารละลายลงไป จากน้ันกดปุ่ม Start ให้เครื่องท�างานประมาณ 20 นาที 
สารละลายทีเ่ทลงไปกลายเป็นน�า้แขง็วุน้ อยูไ่ด้นาน 1 ชัว่โมงโดยไม่ละลายทันที
เมื่อน�าไปใช้ในการผ่าตัดจริง ผลตอบรับจากศัลยแพทย์และบุคลากรประจ�า
ห้องผ่าตัดมีความพึงพอใจ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์
สงูสดุให้แก่ผูป่้วยอย่างแท้จรงิ ส�าหรบัในอนาคตเครือ่งผลติน�า้แขง็ส�าหรบัใช้
ในการผ่าตัดจะขยายวงกว้างไปในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะต่อไป

จุดก�ำเนิด
เครื่องผลิตน�้ำแข็ง
ส�ำหรับใช้ในกำรผ่ำตัด



ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

นสพ.ณฐันนัท์ ทริานนท์
นายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นสพ.วนาลยั ภรูเิรงิภมูิ
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

โดย :

 โครงการรับขวัญน้องใหม่แพทย์จุฬาฯ เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ีสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นประจ�าในทุกๆ ปีการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างนสิติแพทย์ นิสิตใหม่ ให้รูจั้ก คุ้นเคยและเกดิความภาคภูมใิจในคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รวมถงึยังเป็นการปลูกฝังให้นสิติใหม่เหน็ภาพการท�างานของวชิาชพีแพทย์และเกดิแรงผลกัดนั
สร้างความพยายามในการเรียนเพือ่เป็นแพทย์ทีด่ขีองสังคม ซ่ึงโครงการดงักล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลกั
ดังนี้
 1. กิจกรรมรับน้องแพทย์จุฬาฯ Tribal Night
เป็นกิจกรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในธีมชนเผ่า กิจกรรมนี้จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงละคร กิจกรรมแสดงลานไฟ และการเปิดสายรหัส
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความอบอุ่นระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
 2. กิจกรรมค่ายรับน้อง MDCU Freshy Camp
เป็นกจิกรรมรบัน้องทีจ่ดัโดยนสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่2 เพือ่ให้นสิติน้องใหม่ได้รูจ้กัคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ดยีิง่ขึน้ ท้ังด้านการเรียน การใช้ชีวติภายในคณะ การท�ากจิกรรมในสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงสถานที่ต่างๆ ภายในคณะ นอกจากนี้ ยังท�าให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่และรุ่นพี่
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
 3. กิจกรรมค่ายสู่ขวัญ
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นให้แก่นิสิตน้องใหม่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และท�าความรู้จักกับนิสิตโครงการสถาบัน
ร่วมผลิตแพทย์ฯ ซึ่งจะขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 4 - 6 ตามโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลภูมิพล
 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการรบัขวญัน้องใหม่แพทย์จฬุาฯ ประจ�าปีการศกึษา 2563 ต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบ พร้อมทัง้ปฏบิตัติาม
มาตรการของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั อย่างเคร่งครดั อาท ิปรบักจิกรรมบางส่วนเป็นรูปแบบออนไลน์ ปรบัรปูแบบจากค่ายค้างคนืเป็น
กจิกรรมไป-กลับ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามยัและมกีารเว้นระยะห่างระหว่างบคุคล
ในทุกกิจกรรม หรือในกิจกรรมรูปแบบเดิมที่มีคนจ�านวนมากมารวมกันอยู่ภายในห้องเดียว คณะผู้จัดงาน
ต้องพยายามปรับเปลี่ยนกติกา น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถจัดแบ่งผู้เข้าร่วมงานให้อยู่แยกกัน
หลายๆ ห้อง เพื่อลดปริมาณความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงาน แต่การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ยังคงสนุกสนาน
ได้เช่นเดิม
 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์นี้ค่อนข้างมีอุปสรรค
มากมาย แต่คณะผู้จัดงานก็ได้รับความช่วยเหลือและค�าแนะน�าอย่างดียิ่งจากคณาจารย์ ฝ่ายกิจการนิสิต
และฝ่ายวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะกรรมการสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และทีส่�าคญัทีสุ่ดคอื ได้รบัความร่วมมือร่วมใจจากนสิติแพทย์รุน่พ่ีทกุชัน้ปีทีใ่ห้การ
ต้อนรับและส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้แก่นิสิตแพทย์น้องใหม่อย่างอบอุ่น เพื่อให้น้องๆ ทุกคนสามารถใช้ชีวิตใน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แห่งนี้ได้อย่างมีความสุขตลอด 6 ปี
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ธีรดนย์ ตานพิพัฒน์ (มาร์ค)

“Happiness is a way of travel, 
not just a destination.”

ประธานนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงโควิด-19



เรื่อง : นสพ.พิชายศ ยุภาศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือ
เคยเข้าใจผิดไป “เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

 ในคอลัมน์ “I See U by หมอชิด” ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงวิธีการ
คุมก�าเนิด 2 วิธี ได้แก่ การก�าหนดวันมีเพศสัมพันธ์หรือการคุมก�าเนิดตาม
ธรรมชาติ และการใช้ถุงยางอนามัย ส�าหรับฉบับประจ�าเดือนมิถุนายนนี้ จะ
ขอน�าเสนอวิธีการคุมก�าเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนวิธีอื่นๆ อีก 3 วิธี ซึ่งแต่ละวิธี
นั้นต่างก็มีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ดังนี้

1. การใช้ห่วงคุมก�าเนิดหรือห่วงอนามัย
 เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ห่วงคุมก�าเนิด
ชนดิทีน่ยิมใช้ ได้แก่ ชนดิทีม่ทีองแดงและชนดิทีม่ฮีอร์โมนโปรเจสตนิ การใส่
ห่วงคุมก�าเนิดจะต้องท�าโดยแพทย์ ส�าหรับข้อดีของการใช้ห่วงคุมก�าเนิดคือ 
มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยชนิดที่มีทองแดงจะสามารถใช้งานได้นานถึง 
10 ปี ส่วนชนิดที่มีฮอร์โมนจะใช้งานได้นานถึง 5 ปี หลักการท�างานของห่วง
คุมก�าเนิดน้ันจะมีกลไกในการสร้างโฟมออกมาท่ีบริเวณมดลูกและกระตุ้น
การอักเสบบริเวณดังกล่าว โดยสภาพของมดลูกที่เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ
จะช่วยขัดขวางการผ่านของอสุจิและการฝังตัวของตัวอ่อน นอกจากนี้ ห่วง
คุมก�าเนิดชนิดที่มีทองแดงยังสามารถใช้เป็นการคุมก�าเนิดฉุกเฉินได้ด้วย
 ด้านประสิทธิภาพการคุมก�าเนิด ผู ้ท่ีใช้ห่วงคุมก�าเนิดชนิดที่มี
ทองแดงและชนิดที่มีฮอร์โมนจะมีอัตราการตั้งครรภ์ท่ีต�่ามาก อยู่ท่ีร้อยละ 
0.2 ในระยะเวลา 7 ปี ผู้ท่ีใช้ห่วงคุมก�าเนิดชนิดท่ีมีทองแดงจะมีอัตราการ
ตั้งครรภ์ที่ร้อยละ 1.4 และชนิดที่มีฮอร์โมนจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และในระยะ
เวลา 12 ปี ผูท้ีใ่ช้ห่วงคมุก�าเนดิท้ัง 2 ชนดิ จะมอีตัราการต้ังครรภ์เพยีงร้อยละ
1.9 เท่านั้น
 ข้อดอีืน่ๆ ของการคมุก�าเนดิด้วยวธินีีค้อื ไม่ต้องอาศัยความร่วมมอื
จากผู้ใช้มากนัก ทั้งยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์นอกมดลูก
ได้ด้วย ห่วงคุมก�าเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนยังช่วยลดอาการปวดประจ�าเดือน
ปริมาณของประจ�าเดือน และยังลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรง
มดลูกและภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดท่ีได้ ท้ังน้ี ไม่แนะน�าให้ใส่ห่วง

คุมก�าเนิดในผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบในอุ้งเชิงกราน (Pelvic 
Inflammatory Disease)

2. การใช้ฝาหรือหมวกยางครอบปากมดลูก (Diaphragm)
 ฝาหรือหมวกยางครอบปากมดลูกมีลักษณะคล้ายถ้วย ท�ามาจาก
วสัดปุระเภทยาง มหีลากหลายชนดิ ใช้งานง่าย ซึง่แพทย์จะเป็นผูส้อนให้ผูใ้ช้
ใส่ฝาหรือหมวกยางครอบปากมดลูกอย่างถูกวิธี โดยจะต้องครอบท้ังช่อง
คลอดส่วนบนและปากมดลูก การคุมก�าเนิดวิธีนี้สามารถใช้ร่วมกับการใช้ถุง
ยางอนามัยในเพศชายได้ และทุกครั้งจะต้องมีการใช้น�้ายาฆ่าเชื้ออสุจิควบคู่
กันไปด้วย วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดการตั้งครรภ์แล้ว ยังลดความเสี่ยงในการ
ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีด้วย
 ด้านประสิทธภิาพการคมุก�าเนดิ การใช้ฝาหรอืหมวกยางครอบปาก
มดลกูจะมโีอกาสตัง้ครรภ์ทีร้่อยละ 12.3 ซึง่ปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ
คือ ความถูกต้องของการใส่ฝาหรือหมวกยางครอบปากมดลูก อีกทั้งยังเพิ่ม
โอกาสการติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะจากการใช้น�้ายาฆ่าเชื้ออสุจิ ท�าให้เชื้อ
ที่พบตามธรรมชาติในทางเดินปัสสาวะเสียสมดุล

3. การให้นมบุตรต่อเนื่อง
 เน่ืองจากการตกไข่จะถูกยับย้ังตามกลไกธรรมชาติของร่างกายใน
ช่วงที่ให้นมบุตร ฮอร์โมน FSH และ LH ลดลง ท�าให้ฟองไข่ไม่เกิดการเจริญ
เตบิโตรวมถงึไม่เกดิการตกไข่ โดยปกตแิล้วการตกไข่จะกลบัมาเป็นปกตแิละ
สามารถตั้งครรภ์ได้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนหลังคลอดบุตร แต่ทั้งนี้ก็แตก
ต่างกันไปในแต่ละบุคคล หากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่เพียงอย่างเดียวและให้
นมบุตรอย่างต่อเน่ืองก็อาจจะไม่มีไข่ตกนานกว่า 6 เดือน ซึ่งอัตราการตั้ง
ครรภ์ในช่วง 6 เดือนหลังคลอดในสตรีที่ให้นมบุตรอย่างต่อเนื่องจะอยู่ที่
ร้อยละ 0.45 - 2.45 ทัง้นี ้การให้นมบตุรอย่างต่อเนือ่งยงัช่วยลดความเสีย่งใน
การเกิดมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย
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คุม

ก�าเนิด
(ตอนจบ)
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แหล่งอ้างอิง : Stubblefield PG, Carr-Ellis S, Kapp N. Family Planning. In: Berek JS, Berek DL. In: Berek & Novak’s 
gynecology. 14th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Wolters Kluwer; 2007. p.247–312.
            กรมอนามัย. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙. ค�าสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น 2559: 1-12.



บริษัทซิกน่า ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดย น.ส.ชนัญญา จัยสิน รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาด บริจาคเงินจ�านวน 
1,247,500 บาท เพ่ือศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์โรคหัวใจ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และศนูย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลอืดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายรัคชิต ฮาร์เกฟ รองประธานกรรมการอาวุโส ภาคพื้นอาเซียน บริษัทไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด พร้อมด้วย 
น.ส.รัชยา นนทชัยภูมิ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์นีเวีย และ น.ส.วราพร ลิขิตจรรยากุล ผู้อ�านวยการฝ่ายกลุ่มธุรกิจ
ยูเซอริน ประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริจาคเงินจ�านวน 4,738,950 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัย
และพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 ส�านักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรษิทัสลีมอาคารและบรกิาร จ�ากดั โดย นายอรรณพ จริกติ ิบรจิาคเงนิจ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่พฒันาฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยม ีน.ส.เฉลาศร ีเสงีย่ม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นางศริลิกัษณ์ สิโยพุทธวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นางอรุณรัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง บริจาคเงินจ�านวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมโรคตับ รับมอบ ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายปณิธิ อ้นสุวรรณ บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และเครื่อง Low Pressure Suction โดยมี ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ รศ.นพ.อภริกัษ์ สนัตงิามกลุ หวัหน้าฝ่ายศลัยศาสตร์ และ อ.นพ.พชัร อ่องจรติ หวัหน้าหน่วยศลัยศาสตร์ทรวงอก 
ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นางศรีอนงค์ กีรติวรานนท์ บริจาคเงินจ�านวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมโรคตับ รับมอบ ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทอินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) โดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ล�าพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคเงิน
จ�านวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์
องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นางอโณทัย ถิรังกูร บริจาคเงินจ�านวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคตับ
อักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมโรคตับ รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์
ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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