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เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ

บอกเล่าก้าวทันหมอ

HIGHLIGHT! CHULA COVID-19

สารบัญ



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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พระมหากรุณาธิคุณ

 ในช่วงเวลาทีป่ระเทศไทยยงัต้องรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  ทัง้ในด้านการป้องกนัความรุนแรงของโรคด้วยการส่งเสรมิ
การฉีดวัคซีน รวมไปถึงในด้านการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีจ�านวนมาก ภายในช่วงเวลาที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ยังมี
พระเมตตาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือ
แพทย์ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังเป็นขวัญและก�าลังให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานเครือ่งมอืแพทย์ทีจ่�าเป็นต่อการใช้งานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
จ�านวน 10 รายการดังต่อไปนี้

 ในการนี ้ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วัชรสนิธ ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร แพทย์ พยาบาล รับพระราชทาน 
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 พระเมตตาจากท้ัง 2 พระองค์ครั้งน้ี นับเป็นการช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและเสริมศักยภาพในการจัดการวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกทั้งยังเป็นขวัญและก�าลังใจอันมีค่ายิ่งแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทุกคน
ชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ล้วนส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่าง
หาที่สุดมิได้

เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง (Advanced Hemodynamic Monitor)
ชุดวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก (BIS Module)
ชุดศูนย์กลางเก็บบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาของผู้ป่วยภาวะวิกฤต 
(IntelliVue Information Center iX)
เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกาย (Warm Touch)

1.

2.
3.

4.
5.

เครื่องวัดความดันและปริมาณออกซิเจนในเลือด
(Blood Pressure Monitor)
เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor)
เครื่องดูดของเหลวแรงดันต�่า (Low Power Suction Unit)
ตู้เย็นแช่ยา ขนาด 12Q
รถเข็นท�าการพยาบาล

6.

7.
8.
9.
10.



 เมื่อไม่กี่เดือนมาน้ี มีกระแสข่าวเก่ียวกับยารับประทานตัวใหม่ที่มี
รายงานผลการวจิยัเบือ้งต้นในต่างประเทศพบว่า อาจน�ามาใช้รกัษาผูป่้วยโรค
โควดิ-19 ได้ นัน่คอืยา Molnupiravir (โมลนพิูราเวยีร์) หรอืชือ่เดิม MK-4482, 
EIDD-2801 พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Drug Innovation Ventures at Emory 
(DRIVE) ของ Emory University และได้พัฒนาต่อโดยบริษัท Merck และ
บรษัิท Ridgeback Biotherapeutics คอลัมน์ “สารพนัเรือ่งยา” จงึขอน�าเสนอ
ข้อมูลยาตัวใหม่นี้ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันในเบื้องต้น
 ยา Molnupiravir ณ ปัจจุบัน มีสถานะเป็นยาต้านไวรัสทดลอง 
(Investigational Antiviral Drug) อยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์
ระยะที่ 2 เข้าสู่ระยะที่ 3 (Phase 2 – 3) ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การ
อาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration) ให้ใช้
เป็นยาต้านไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งหากผลการวิจัยทางคลินิกดังกล่าวออกมา
ได้ผลดีจนน�าไปสู่การวิจัยระยะที่ 4 โอกาสที่ยา Molnupiravir จะได้รับการ
รบัรองให้ใช้เป็นยาฉกุเฉนิส�าหรบัรกัษาโรคโควิด-19 กน่็าจะมคีวามเป็นไปได้
ในอนาคต
 ยา Molnupiravir เป็นยาชนดิรบัประทานทีอ่ยูใ่นรปู prodrug ของ
อนุพันธ์ของ N4-hydroxycytidine ของนิวคลีโอไซด์สังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเข้าสู่
ร่างกายมนษุย์แล้วจะถกูเปลีย่นโดยเอนไซม์ Kinase ให้อยูใ่นรปู Triphosphate
ที่สามารถออกฤทธิ์ต้านไวรัสได้ โดยกลไกการออกฤทธ์ิคือ เหน่ียวน�าให้
เกดิความผดิพลาดของกระบวนการคดัลอกระหว่างการจ�าลองแบบของไวรสั 
RNA (Introducing copying errors during viral RNA replication) ทัง้นี ้ระยะแรก
เริ่มยา Molnupiravir ได้พัฒนาข้ึนเพื่อใช้ส�าหรับรักษาโรคไข้หวัดใหญ่
แต่ต่อมาพบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสโคโรนาอื่นๆ ด้วย เช่น ซาร์ส (SARS-CoV) 
เมอร์ส (MERS-CoV) และโควดิ-19 (SARS-CoV-2) แม้ว่าในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563
ที่ผ่านมาจะมีข้อมูลท่ีพบว่า ยาท่ีคล้ายคลึงกันน้ีมีคุณสมบัติเป็นสารก่อ
กลายพันธ์ุ แต่อย่างไรก็ตาม หลงัจากทีบ่รษิทัผูพ้ฒันาได้ให้ข้อมลูและเผยแพร่
ผลการศึกษาความเป็นพิษของยาเสนอต่อหน่วยงานก�ากับดูแลด้านยาใน
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรแล้ว ยา Molnupiravir ก็ได้รับอนุญาต
ให้ด�าเนินการศึกษาพัฒนาด้านความปลอดภัยในมนุษย์ต่อไปได้

การศึกษาทางคลินิกของยา Molnupiravir ในมนุษย์ ภายหลังพบว่ามี
ฤทธิ์ต่อต้านไวรัส SARS-CoV-2
 1. การศึกษาระยะที่ 1 (Phase 1) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
เพื่อศึกษาความปลอดภัย ความทนทานต่อยาและเภสัชจลนศาสตร์ใน
อาสาสมคัรทีม่สุีขภาพด ี(อาย ุ18 – 60 ปี) ในประเทศอังกฤษ จ�านวน 64 ราย 
ผลการทดลองพบว่า อาการไม่พงึประสงค์ทีเ่กดิข้ึนในกลุม่อาสาสมคัรทีไ่ด้รบั
ยาขนาด 50 – 1,600 มิลลิกรัม ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยาหลอก
 2. การศึกษาระยะที่ 2 (Phase 2) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของยาในกลุ่มผู้ป่วยท่ีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและท่ีไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ในประเทศสหรัฐอเมริกา จ�านวน 202 ราย ผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า 
ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรงและยังไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ที่ได้รับยา Molnupiravir อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน มีปริมาณเชื้อไวรัส
ลดลงอย่างมนียัส�าคัญและยงัไม่พบปัญหาเกีย่วกบัความปลอดภยัในการใช้ยา
 3. การศึกษาระยะที่ 2 – 3 (Phase 2 – 3) ซึ่งเริ่มในเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2563 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของยาในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 
(อายุมากกว่า 18 ปี) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีเป้าหมายระยะเวลา
การศึกษานาน 1 ปี จ�านวนผู้ป่วย 304 ราย คาดว่าจะเสร็จสิ้นการทดลอง
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
 4. การศึกษาระยะที่ 3 – 4 (Phase 3 – 4) เพิ่งได้รับการอนุมัติจาก 
Drug Controller General of India (DCGI) ให้ด�าเนินการได้ในประเทศ
อินเดียเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยจะทดลองกับผู้ป่วย
ที่มีอาการรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง จ�านวนประมาณ 2,400 ราย
 ส�าหรับผลการศึกษาจะเป็นอย่างไรนั้น ระหว่างนี้ยังต้องติดตาม
กนัต่อไป รอฟังข้อมลูทีช่ดัเจนและค�ายนืยนัผลการทดลองทีเ่สรจ็สิน้แล้วจาก
ผูเ้ชีย่วชาญอย่างใกล้ชดิว่า ยา Molnupiravir จะสามารถน�ามาใช้เป็นอกีหนึง่
ทางเลือกส�าหรับรักษาโรคโควิด-19 นอกเหนือจากยา Remdesivir หรือ
ยา Favipiravir ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่

แหล่งอ้างอิง :
“Efficacy and Safety of Molnupiravir (MK-4482) in Hospitalized Adult Participants With COVID-19 (MK-4482-001)” [Online].
Available: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04575584
“Investigational Antivirals for Managing COVID-19” [Online]. Available: https://www.uspharmacist.com/article/investigational-antivirals-for-man-
aging-covid19
“Human Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Molnupiravir, a Novel Broad-Spectrum Oral Antiviral Agent with Activity against 
SARS-CoV-2” ASM Journals. Vol. 65, issue 5. [Online]. Available: https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/AAC.02428-20
“Nucleoside Analogs and Nucleoside Precursors as Drugs in the Fight against SARS-CoV-2 and Other Coronaviruses” Molecules 2021. 26, 
986. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1420-3049/26/4/986/htm
“What is the role of molnupiravir and favipiravir in the treatment of coronavirus disease 2019 (COVID-19)?” [Online]. Available: https://www.
medscape.com/answers/2500114-199915/what-is-the-role-of-molnupiravir-and-favipiravir-in-the-treatment-of-coronavirus-disease-2019-covid-19
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สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล

ยาต้านไวรัสทดลอง อีกหนึ่งความหวังของการรักษาโรคโควิด-19 หรือไม่

Molnupiravir
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Good News

เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 
        ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
        อ.นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา นับเป็นก้าวส�าคัญของวงการแพทย์ไทยในการพัฒนาวัคซีนโรคโควิด-19 โดยแพทย์และนักวิจัย
ชาวไทย เมื่อศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มการทดสอบการฉีดวัคซีนให้แก่อาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรองเป็นครั้งแรก
จ�านวนทั้งสิ้น 4 ราย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวว่า
การพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ของศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้ันได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยทางการแพทย์และ
นกัวทิยาศาสตร์จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการคดิค้นพฒันาวคัซนีทีจ่ะน�ามาใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การทดสอบวัคซีนในอาสาสมัครครั้งนี้นับเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยในการรับมือกับโรค
โควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนไทยและนานาชาติให้ประจักษ์ถึงศักยภาพของแพทย์และนักวิจัยชาวไทยที่สามารถผลิตวัคซีนได้เอง
 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ChulaCov19 เป็นวัคซีน Messenger RNA รุ่นแรกที่คิดค้นออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย ซึ่งได้รับการ
สนบัสนนุเป็นอย่างดจีากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิง่ Prof. Drew Weissman ผู้เช่ียวชาญระดบัโลกจากมหาวทิยาลัยเพนซิลวาเนยี ประเทศสหรฐัอเมริกา
รวมไปถึงความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล สถาบันวคัซีนแห่งชาต ิส�านกังานการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) ทุนศตวรรษทีส่อง จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ความร่วมมอืจากภาคเอกชน
อาทิ โรงงานผลิตวัคซีนท้ังในประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเงินสนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และกองทุนบริจาควิจัยวัคซีน สภากาชาดไทย ท�าให้การทดลองวัคซีนขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง
 หลังจากศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความส�าเร็จในการทดลองวัคซีนในสัตว์ทดลอง เมื่อเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2564 ทีผ่่านมา จงึด�าเนนิการผลติวคัซีนตามมาตรฐาน GMP ส�าหรบัน�ามาใช้และทดสอบทางคลินกิระยะที ่1 ให้แก่อาสาสมคัรทีผ่่านการคดักรองจ�านวน 72 คน
จากจ�านวนผู้สมัครกว่า 10,000 คน โดยแบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ อาสาสมัครที่มีอายุระหว่าง 18-55 ปี และอายุระหว่าง 65-75 ปี  
กลุม่อาสาสมคัร 2 กลุม่ข้างต้นนีจ้ะได้รบัวคัซีนทลีะกลุม่ในปรมิาณโดสของวคัซนีแตกต่างกนัเพือ่หาปรมิาณวคัซีน ChulaCov19 ทีเ่หมาะสมให้สามารถกระตุน้
ภูมิคุ้มกันได้สูงและมีประสิทธิภาพที่สุด แบ่งออกเป็นการทดสอบปริมาณ 10 ไมโครกรัม 25 ไมโครกรัม และ 50 ไมโครกรัมตามล�าดับ ทั้งนี้ทุกกระบวนการ
ทดสอบวัคซีนเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาสาสมัครเป็นส�าคัญ 

ก้าวส�าคัญของการแพทย์ไทย

ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร
โครงกำรพัฒนำวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
และโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

วัคซีนรุ่นแรกของคนไทย ทดลองในมนุษย์ครั้งแรกวัคซีนรุ่นแรกของคนไทย ทดลองในมนุษย์ครั้งแรก
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ทีมแพทย์ พยาบาล และนักวิจัย

 ลกัษณะการทดสอบจะเริม่ฉดีจากปรมิาณต�า่ท่ีสดุในกลุ่มแรก สังเกต
อาการของอาสาสมัครกลุ่มแรกเป็นเวลา 3 วัน หากไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ 
จึงท�าการทดสอบด้วยปริมาณวัคซีนที่เพิ่มขึ้นในอาสาสมัครกลุ่มต่อไป และ
เมื่อการทดสอบในขั้นตอนน้ีครบถ้วนแล้วเสร็จจึงจะเข้าสู่การทดสอบทาง
คลนิกิระยะที ่2 ซึง่เป็นการทดสอบในกลุม่อาสาสมคัรจ�านวน 150 – 300 คน
โดยคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยวัคซีน 
ChulaCov19 มีแนวโน้มท่ีจะได้รับอนุมัติให้ผลิตเพื่อใช้ฉีดได้ภายในปลายปี 
พ.ศ. 2564 หากสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงในการทดลองระยะที่ 2
 ข้อโดดเด่นอีกประการของวัคซีน ChulaCov19 คือ เป็นวัคซีน 
mRNA ที่สามารถเก็บได้ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 เดือน 
หรือหากอุณหภูมิสูงขึ้นมาที่ 25 องศาเซลเซียส ก็ยังสามารถเก็บได้เป็นเวลา 
2 อาทิตย์ จึงเหมาะสมในการขนส่งภายในประเทศเขตร้อนเช่นประเทศไทย 
และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างยิ่ง
 ขณะเดยีวกันความกังวลเกีย่วกบัการกลายพนัธุข์องไวรสัจะมผีลต่อ
ประสิทธิภาพของวัคซีน ซ่ึงศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความกังวลนี้จึงได้ท�าการทดลองวัคซีนรุ่นที่ 2 กับ
สัตว์ทดลองแบบคู่ขนานไปกับการทดสอบวัคซีนรุ่นแรกเพ่ือรองรับเชื้อดื้อยา
หรอืเชือ้กลายพันธุ ์ดังนัน้คาดว่าจะมกีารทดสอบวคัซนีป้องกนัเชือ้กลายพนัธุ์
กับกลุ่มอาสาสมัครภายในปลายปีนี้ด้วยเช่นกัน
 อ.นพ.สราวฒุ ิศวิโมกษธรรม ผูอ้�านวยการศนูย์วจิยัมหาจกัรสีรินิธร
ในพระราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่านับ
เป็นความยินดีที่ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวคัซนีกบัศนูย์วิจยัวคัซนี ตัง้แต่เริม่ต้นการวจิยัมาจนถงึกระบวนการ
ทดสอบล่าสุด เนื่องจากโรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการแพร่ระบาด
ในวงกว้างและกลายพันธุ์ตลอดเวลา ทีมนักวิจัยทุกคนจึงต้องท�างานแข่ง
กับเวลาเพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังยังต้องให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ต่างๆ ขณะที่ทางศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระ
ราชูปถัมภ์ พร้อมสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้มีวัคซีนจากคนไทยที่เสร็จสมบูรณ์
เพื่อคนไทยทุกคน
 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิริวรรณ ทองทิพย์ พยาบาลวิจัยประจ�า
ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในฐานะพยาบาลที่ได้มีส่วนร่วมในการทดสอบวัคซีนรุ่นแรก
กล่าวถึงความรู้สึกว่า ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ศ.นพ.เกียรติ กรุณาไว้วางใจให้
ร่วมปฏิบัติงาน อีกทั้งท�าให้ได้เห็นความสามัคคีและความทุ่มเทของบุคลากร
ทุกฝ่ายอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง บทบาทต่อไปคือการติดตามผลการทดสอบ
จากอาสาสมัครและการนัดหมายอาสาสมัครในการทดสอบรุ่นต่อไป ซึ่งจะ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุด

 ศ.นพ.เกียรติ ได้กล่าวถึงความส�าเร็จของการท�างานครั้งนี้ว่าต้อง
อาศัยความมุ่งม่ัน กล้าฝัน การพึ่งพากันอย่างครบวงจร การร่วมใจกับตอบ
สนองวกิฤตโิรคระบาดอย่างรวดเรว็ ขณะทีทุ่กฝ่ายต้องประสานประโยชน์และ
ความทุม่เทดงัเช่นทีผ่่านมาเพ่ือให้เหน็คุณค่าทีแ่ท้จรงิและศกัยภาพทีเ่ป่ียมล้น
ของวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์และเทคโนโลยขีองประเทศไทย อีกทัง้ความรู้
ความสามารถของคนไทยจะกลายเป็นก�าลังหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้พลเมือง
โลกทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสาธารณสุขที่ดีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน

อาสาสมคัรคนที ่1 : มัน่ใจในคุณภาพและประสทิธภิาพของวคัซนีทีผ่ลติ
โดยคณะท�างานของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชือ่มัน่ว่า
จะเป็นวัคซีนที่ดีเทียบเท่าหรือดีไม่แพ้วัคซีนชนิดอื่น

อาสาสมคัรคนที ่2 : พอทราบข่าวการรบัสมคัรอาสาสมัครเพือ่มาทดสอบ
วัคซีนก็มาสมัครทันที เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์
ที่คนไทยสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้เอง

อาสาสมัครคนที่ 3 : นี่คืออีกก้าวส�าคัญที่พิสูจน์ความก้าวหน้าของการ
วจัิยทางการแพทย์ในประเทศไทย จงึอยากเป็นคนหนึง่ทีไ่ด้ร่วมสนบัสนนุ
งานวิจัยของไทยให้โดดเด่นไม่แพ้นานาชาติ การท่ีเราผลิตวัคซีนได้เอง 
นั่นหมายถึงคนไทยจะสามารถเข้าถึงการรักษาท่ีถูกลง ขณะท่ีเยาวชน
ไทยก็จะหนัมาสนใจองค์ความรูส้าขาวทิยาศาสตร์การแพทย์มากขึน้ด้วย

อาสาสมคัรคนที ่4 : หลงัจากรบัการฉดีวคัซนีรุ่นแรก ไม่เกดิผลข้างเคียง
ใดๆ มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนมาก และอยากเชิญชวนให้
คนไทยทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง

ความรู้สึกของอาสาสมัคร 4 คนแรกที่ได้รับวัคซีน ChulaCov19
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ณ จุฬา

 การรกัษาโรคมะเรง็ด้วยเครือ่งฉายอนภุาคโปรตอนเป็นความเชีย่วชาญเฉพาะทางทีจ่�าเป็นต้องพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง จงึก่อ
เกิดกลุ่มสถาบัน Particle Therapy Co-Operative Group ขึ้น และการประชุม Annual Conference of the Particle Therapy Co-Operative Group 
ถอืเป็นงานประชมุประจ�าปีทีร่วมบคุลากรทางการแพทย์ นกัฟิสกิส์ และนกัวทิยาศาสตร์ระดบันานาชาตจิากโรงพยาบาลทัว่ทกุมมุโลกทีม่เีครือ่งโปรตอนเพือ่
การรักษาโรค มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงงานวิจัยทางวิชาการ ซึ่งปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 59 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน - วันจันทร์
ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมประชุมด้วย ถือเป็น
สถานพยาบาลในประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้น�าเสนอผลงานสู่สายตาประชาคมโลก
 ผศ.นพ.ชลเกยีรต ิขอประเสรฐิ หวัหน้าศนูย์โปรตอนสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมลูว่า เนือ่งด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท�าให้ท่ัวโลกต้องปรับวถิชีวีติและการท�างานในทกุด้าน ส่งผลให้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการประชมุเป็นการใช้
เทคโนโลยีจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) ที่ผู้เข้าร่วมประชุมยังจะได้เข้าชมศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ผ่านสือ่วดิทีศัน์ในรูปแบบ Virtual Facility Tour ซ่ึงทางศนูย์ฯ จัดทีมแพทย์ผู้เกีย่วข้องเตรยีมพร้อมตอบค�าถามผูร้บัชมกว่า 1,500 คน ซึง่เป็นจ�านวนเทียบเท่า
กบัการจดัประชมุในปี พ.ศ. 2563 ด้วย นบัเป็นอีกหนึง่ความภาคภมูใิจอย่างยิง่กบัการน�าเสนอในรปูแบบน้ี เนือ่งจากมหีลายโรงพยาบาลเสนอรายชือ่จ�านวนมาก
แต่คณะกรรมการคัดเลือกเหลือเพียง 5 โรงพยาบาลเท่านั้น
 ส�าหรับแนวคิดการจัดท�าสื่อวิดีทัศน์ ผศ.นพ.ชลเกียรติ กล่าวว่า เลือกน�าเสนอในมุมมองที่แตกต่างไม่เหมือนใคร นั่นคือ ศูนย์โปรตอนส่วนใหญ่จะ
ใช้เครือ่งฉายอนภุาคโปรตอนรุน่ใหญ่และติดตัง้แยกออกจากโรงพยาบาล ตรงข้ามกบัศูนย์โปรตอนสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
ซึ่งติดตั้ง ณ ใจกลางโรงพยาบาล และด้วยพื้นที่ค่อนข้างจ�ากัดจึงมีการน�าเสนอแนวทางการแก้ปัญหานี้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการน�าเครื่องโปรตอนไปติดตั้งใต้ดิน
ความลกึเทยีบเท่าอาคาร 3 ชัน้ จดุนีเ้องนบัเป็นเร่ืองทีย่ากมากๆ รวมถงึเคร่ืองฉายอนภุาคโปรตอนทีน่�าเข้ามาใช้แม้เป็นรุ่นเล็กแต่เป่ียมประสทิธภิาพ ครบครนั
เทคโนโลยีเทียบเท่าเครื่องรุ่นใหญ่ในหลายประเทศ 
 ผศ.นพ.ชลเกียรติ กล่าวทิ้งท้ายว่า นอกจากสื่อวิดีทัศน์เยี่ยมชมแล้ว ยังเตรียมน�าเสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์ชิ้นส�าคัญส�าหรับแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้กับคณะสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังเตรียมความพร้อมเสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใน
ปี พ.ศ. 2569 เรียกได้ว่าเป็นอีกก้าวส�าคัญที่จะสร้างชื่อเสียงและการยอมรับทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยาของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่เวทีระดับโลก

หัวหน้ำศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

กำรติดตั้งเครื่องฉำยอนุภำคโปรตอนภำยในโรงพยำบำลนั้นตอบโจทย์กำรรักษำแบบองค์รวมให้แก่ผู้ป่วย ครบจบในที่เดียว

ด้วยกำรดูแลจำกทีมแพทย์สหสำขำ 

ควำมโดดเด่นของเครื่องฉำยอนุภำคโปรตอนสำมำรถท�ำลำยมะเร็งเฉพำะที่ได้อย่ำงดีเยี่ยม ปลอดภัยและเกิดผลข้ำงเคียง

น้อยกว่ำกำรรักษำด้วยวิธีฉำยรังสีแบบ Photon Therapy (X-ray)

กำรท�ำงำนของเครื่องฉำยอนุภำคโปรตอนควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ท�ำงำน สำมำรถเร่งโปรตอนในอนุภำคที่เล็กมำกได้เร็ว

ถึง 200,000 กิโลเมตรต่อวินำที ซึ่งห้องปฏิบัติกำรจ�ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงเหล็กขนำดใหญ่ที่แข็งแกร่งกว่ำปกติ เพื่อใช้ในกำร

ควบคุมและเบี่ยงอนุภำคโปรตอนควำมเร็วสูงในกำรรักษำผู้ป่วยมะเร็งให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

เป็นเครื่องรักษำมะเร็งด้วยอนุภำคโปรตอนที่สำมำรถให้กำรรักษำผู้ป่วยเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผนตั้งต้นท�ำกำรรักษำในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งซับซ้อน อำทิ มะเร็งสมอง มะเร็งศีรษะและล�ำคอ มะเร็งตับ เป็นต้น รวมถึงกำร

มุ่งเน้นรักษำในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก เน่ืองจำกกำรรักษำด้วยวิธีฉำยอนุภำคโปรตอนจะเกิดผลข้ำงเคียงในระยะยำวน้อยกว่ำและ

ปลอดภัยมำกกว่ำวิธีกำรรักษำแบบเดิม

•

•

•

•

•

ที่สุดของเครื่องฉายอนุภาคโปรตอนเพื่อการรักษาโรคมะเร็งที่สุดของเครื่องฉายอนุภาคโปรตอนเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง

ศูนย์โปรตอน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย

ได้เข้าร่วมแสดงในงานประชุมวิชาการระดับโลก
Annual Conference of the Particle Therapy
Co-Operative Group ครั้งที่ 59



 อินนูลิน (Inulin) คือ ใยอาหารละลายน�้าชนิดฟรุคโตโอลิโก
แซคคาไรด์ และเป็นอาหารของจลุนิทรย์ีสขุภาพหรอืพรไีบโอตกิ (Prebiotics) 
การรับประทานอินนูลินมีส่วนช่วยเพิ่มพรีไบโอติกในร่างกาย จากงานวิจัย
พบว่ากลุ่มคนที่มีโรคอ้วนมีความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล�าไส้ และมักขาด
จุลินทรีย์ที่ดีบางประเภทในล�าไส้ ดังนั้นการให้อินนูลินจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีใน
การสร้างสมดุลของแบคทีเรียในล�าไส้ ท�าให้ผู้ท่ีรับประทานรู้สึกอิ่มมากขึ้น 
ลดการอักเสบของร่างกาย ทั้งยังส่งผลให้มวลไขมันและน�้าหนักลดลงได้ใน
ที่สุด อินนูลินพบมากในหัวหรือรากของพืช ผัก ผลไม้และสมุนไพรบางชนิด 
เช่น หอมหัวใหญ่ ชิโครี (Chicory) กระเทียม กล้วยหอม และข้าวบาร์เลย์ 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า “แก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)” มีปริมาณ
อินนูลินสูงถึงร้อยละ 15 - 20 ต่อน�้าหนักแห้ง
 ด้วยเหตนุี ้ผศ.(พเิศษ)พญ.ชนนิกานต์ วสิตูรานกุลู อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ช�านิ ภาควิชาเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ร่วมท�าการศึกษาวิจัย “อินนูลินจากแก่นตะวัน” เพื่อคัดเลือกใยอาหาร
ละลายน�้าชนิดพิเศษที่สามารถสร้างสมดุลแบคทีเรียในล�าไส้แบบจ�าเพาะ 
ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมมวลไขมันในร่างกายและการควบคุมน�้าหนัก โดยทีม
วิจัยพัฒนากระบวนการสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันที่ผลิตเส้นใยละลายน�้า
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และได้ท�าการศึกษาในห้องทดลองพบว่า อินนูลิน
ทีผ่ลติจากกระบวนการทีพ่ฒันาขึน้มคีณุสมบตัเิป็นพรไีบโอตกิ ท�าให้จลิุนทรย์ี
สขุภาพเจรญิเตบิโตได้ดกีว่าอนินลูนิทีผ่ลติจากพชืชนดิอืน่ๆ อย่างมนียัส�าคญั 
นอกจากนี้ได้ท�าการศึกษาในเด็กโรคอ้วนทางคลินิกด้วยวิธี Randomized 
double-blinded placebo-controlled trial พบว่า อนินลูนิจากแก่นตะวัน
ทีพ่ฒันาขึน้นีช่้วยให้จุลนิทรย์ีสขุภาพเจรญิเตบิโตได้ด ีซึง่เป็นผลดใีนการช่วย
ปรบัสมดลุของจลุนิทรีย์ในล�าไส้ของเด็กโรคอ้วนให้เหมือนเดก็ปกต ิและไม่ก่อ
ให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ ดังนั้นจึงสามารถน�าอินนูลินดังกล่าวไปพัฒนาเป็น
อาหารฟังก์ชนัและอาหารเสรมิสขุภาพได้ในคนทกุช่วงวยัในขนาดทีเ่หมาะสม
อย่างปลอดภัย

 ปัจจุบนั ทีมวจิยัได้คดิค้นพฒันาต่อยอดผลงานเป็นเครือ่งดืม่อนินลูนิ
รสโกโก้ ทีค่งคณุสมบตักิารเป็นพรไีบโอตกิไว้อย่างสมบรูณ์ โดยท�าให้จลุนิทรย์ี
สขุภาพเจริญเตบิโตดีเช่นเดมิและสามารถดืม่ได้ง่ายขึน้ ซึง่งานวจิยันีไ้ด้รบัการ
สนบัสนนุจากส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ทนุรชัดาภเิษกสมโภช
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ BRANDs Health 
Research Award 2017 โดยบรษิทัแบรนด์ ซันโทร่ี (ประเทศไทย) จ�ากดั  

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

เรื่อง : ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

         ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ช�านิ

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

 ทัง้นี ้กระบวนการสกดัอนินลูนิจากแก่นตะวนัได้จดทะเบยีนอนสุทิธบิตัร
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 15858) และได้รับการคัดเลือก
จาก World Intellectual Property Organization (WIPO) for Enabling 
Innovation Environment (EIE) Project for IP and Technology Support: 
Technology Selection for Mentoring ปี พ.ศ. 2563 โดยอยู่ระหว่างการ
จัดท�าสิทธิบัตรระดับนานาชาติส�าหรับเครื่องดื่มอินนูลินรสโกโก้
 เป็นที่น่ายินดียิ่งส�าหรับทีมวิจัยซึ่งล่าสุด ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์
ได ้ รับรางวัลระดับโลกคือ FISPGHAN Abstract Award for the 
best oral presentation อันดับที่ 1 จากผลงานวิจัยการให้อินนูลิน
ทีส่กดัจากแก่นตะวนัในเดก็โรคอ้วน ในงานประชมุ The 6th World Congress 
of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (WCPGHAN 
2021) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และรางวัล Young Investigator 
Award จากงานประชุมนี้เช่นกัน
 ขณะนี้ทีมผู้วิจัยต้องการหาความร่วมมือจากภาคเอกชนที่สนใจเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และวางแผนจ�าหน่ายสู่ท้องตลาดต่อไปในอนาคต

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 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
       • จดัหาทนุสนบัสนนุวิจยั/ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 256 4951 หรือ E-mail: chonnikant.v@chula.ac.th
ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ช�านิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 218 8357 หรือ E-mail: supakarn.c@pharm.chula.ac.th

ใยอาหารละลายน�้า สร้างสมดุล
แบคทีเรียในล�าไส้ในโรคอ้วน

อินนูลินจากแก่นตะวัน

ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ช�านิ

ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผงสารสกัดอินนูลิน
จากแก่นตะวัน
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ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร

พยาบาล

พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

อ.นพ.ก�ำพล สุวรรณพิมลกุล

ฝ่ายอายุรศาสตร์

นพ.ปรก เหล่ำสุวรรณ์

ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

ภก.อำณัติ สกุลทรัพย์ศิริ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

นำงสกลกัน ซัมดิน

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.จันทร์เพ็ญ แซ่น้ำ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.ประภำพรรณ ปุ่นอุดม

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.ประภำศรี สมบุญ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.กนกวรรณ ดิษเย็น

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.อ�ำภำ บัวหลวง

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.เกศิณี ธีรทองดี

ฝ่ายการพยาบาล

นำงงำมจิต ศำสตร์ส่องแสง

ฝ่ายวิสัญญีวิทยา	

น.ส.อัมพร สมสิน

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.กรพัชชำ คล้ำยพิกุล

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.นำตยำ ค�ำศิริ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.อมรรัตน์ รุ่งเรือง

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.เสำวณีย์ บุญทับ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.ฤทัยรัตน์ ไชยรินทร์

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.ขวัญตำ งำมพริ้ง

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.สำยสมร พุ่มพิศ

ศูนย์โรคพาร์กินสัน
และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร

ระดับกลางขึ้นไป

หัวหน้าฝ่าย /ศูนย์ / หน่วยงาน

ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล / ผู้ตรวจการพยาบาล

หัวหน้าหอผู้ป่วย

ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

นำงนุชรัตน์ เครืออำรีย์รัตน์

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์

ระดับต้น (หัวหน้างาน ตามโครงสร้าง)

น.ส.มำลัย ก�่ำแพ

หัวหน้างานธุรการและบัญชี
ฝ่ายเวชภัณฑ์

น.ส.พรสรรค์ โรจนกิตติ

ผู้ตรวจการพยาบาล	ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.ชุติมำ ปำนเด

หัวหน้าหอผู้ป่วย	ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.มยุรี ปริญญวัฒน์

หัวหน้าหอผู้ป่วย	ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย ประจ�ำปี 2564
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ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

ต�าแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี

น.ส.ปิยพัชร ญำณวรุตม์วงศ์

ฝ่ายการพยาบาล

นำงสำยสุณี ทองศิริ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.สุพรรณ์ ก�ำเนิดขวำ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.อุทัย ภู่บัว

ฝ่ายการพยาบาล

นำงสุวรีย์ ศิลป์ศิริปรีชำ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.จุฬำลักษณ์ บรรพชำติ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.วีระนุช เพ็ญจันทร์

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.นลินี โกษวิศัลย์

ฝ่ายการพยาบาล

นำงลักษิกำ เทิดฐิติธรรม

ฝ่ายการพยาบาล

นำงวรำภรณ์ อุ่นใจ

ฝ่ายการพยาบาล

นำยยุธนำ เที่ยงตรง

ฝ่ายการพยาบาล

นำงรวงทิพย์ ศรีเครือแก้ว

ฝ่ายการเงิน

นำยวิเชียร บริบูรณ์

ฝ่ายพิธีการ

นำยวุฒินันท์ มำหำ

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ลกูจ้างประจ�า

นำงฉลวย ศรีลำใช

ฝ่ายการพยาบาล

นำงประภำพร ทองหลอม

ฝ่ายการพยาบาล

นำงชะเอม ฉำยำ

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง

นำงรัชดำ กิจวิริยะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.หนูจันทร์ ชำติครสวรรณ์

กลุ่มงานเภสัชกรรม

นำงสำยชล ลือสัตย์

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง

นำยจัน หอมดวงสี

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง

นำยส�ำรอง ชมภูพื้น

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

นำงวิภำภร ยินดีพจน์

ฝ่ายรังสีวิทยา

นำยวิสุทธิพงศ์ ชูชำติ

กลุ่มงานบริหารอาคารและ
สาธารณูปโภค

นำยสมพจน์ ลีจำด

กลุ่มงานบริหารอาคารและ
สาธารณูปโภค

น.ส.สุกัญญำ ทองรอด

กลุ่มงานบริหารอาคารและ
สาธารณูปโภค

ต�าแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

น.ส.สวลี ปัตตังทำเน

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.วันดี จันทร์พุฒ

ฝ่ายการเงิน

น.ส.เยำวลักษณ์ หงษ์วิเศษ

ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.พัชรินทร์ มะลิเผือก

ศูนย์อาชีวอนามัยและ
สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร

น.ส.จิตต์สุภำ เทียมเทียบรัตน์

ฝ่ายการพยาบาล

สายงานวิชาการ

น.ส.วิมลวรรณ ไกรเลิศ

ฝ่ายการพยาบาล	

นำงเครือวัลย์ ปิณฑวิรุจน์ 

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

น.ส.อรวรรณ นิลวงศ์

ฝ่ายจุลชีววิทยา

นำงนิรมล ปั้นลำยนำค

ฝ่ายสวัสดิการและสังคม
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : รศ.นพ.ประเดิมชัย คงค�า

 โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารเป็นความเจ็บป่วยอันเกิดจากความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกาย เมื่อการด�าเนินโรคลุกลามมากยิ่งขึ้นผู้ป่วย
จะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถรับประทานอาหารได้เพราะล�าไส้เล็กอุดตัน ดังน้ันจึงจ�าเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบายพาส ในอดีตการผ่าตัดโรค
ภายในช่องท้องจะใช้วธิผ่ีาแบบเปิดช่องท้อง ซึง่อาจกระทบต่ออวยัวะข้างเคยีง และผูป่้วยอาจเสยีเลอืด มโีอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนสงูได้ อีกท้ังยงัมรีอยแผล
ขนาดใหญ่อยู่ที่หน้าท้องอีกด้วย รวมถึงการพักฟื้นในโรงพยาบาลต้องใช้เวลาหลายวัน ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคนิคเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องที่เจาะรูขนาดเล็ก
ทางหน้าท้อง แต่ผู้ป่วยก็ยังคงมีแผลท่ีหน้าท้องแม้ว่าแผลจะมีขนาดเล็กลง ล่าสุดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประสบความส�าเรจ็ในการรกัษาผูป่้วยมะเรง็อดุตนัล�าไส้เลก็ด้วยนวตักรรมการส่องกล้องทางเดนิอาหาร เพือ่ผ่าตดัเชือ่มระหว่าง
กระเพาะอาหารและล�าไส้เล็กในผู้ป่วยที่มีล�าไส้เล็กอุดตันโดยไม่มีแผลหน้าท้องได้ส�าเร็จ
 รศ.นพ.ประเดิมชัย คงค�า หัวหน้าศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ระบบ
ทางเดินอาหารบริเวณระหว่างกระเพาะอาหารและล�าไส้เล็กส่วนต้นจะมีอวัยวะอื่นๆ ประกอบอยู่เป็นจ�านวนมาก อาทิ ท่อน�าน�้าดีจากตับหรือตับอ่อนที่ผลิต
น�า้ย่อยเพือ่มาช่วยย่อยอาหารในล�าไส้เลก็ส่วนแรก อวยัวะทีท่�างานอย่างซับซ้อนในบรเิวณนีส่้งผลให้มกีารเกดิโรคมะเรง็ในบรเิวณดงักล่าวได้ เช่น มะเรง็ท่อน�า้ดี 
มะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับ รวมถึงมะเร็งล�าไส้เล็ก เมื่อรอยโรคลุกลามไปขวางล�าไส้เล็กส่วนต้นจะส่งผลให้เกิดการอุดตันของระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นผู้ป่วย
จะไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ท�าให้ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายอย่างเพยีงพอ ร่างกายทรุดโทรมและไม่สามารถต่อสู้กบัความเจ็บป่วยได้

นวัตกรรมการส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อบายพาสล�าไส้ส่วนที่อุดตัน คืนคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย
 รศ.นพ.ประเดมิชัย กล่าวว่า ผูป่้วยในกลุม่โรคมะเรง็ระบบทางเดนิอาหารระยะลกุลามหรือระยะสดุท้ายทีแ่พทย์ประเมนิแล้วว่าไม่สามารถหายขาด
จากโรคได้นั้น โดยปกติแล้วแพทย์จะหลีกเลี่ยงการท�าผ่าตัดเนื่องจากผู้ป่วยที่อยู่ในระยะนี้สุขภาพท่ัวไปจะไม่ค่อยดีแล้ว ท�าให้โอกาสเกิดผลแทรกซ้อนหลัง
การผ่าตดัมสีงูขึน้ นวตักรรมผ่าตดัส่องกล้องเชือ่มกระเพาะอาหาร-ล�าไส้เลก็นี ้เรยีกได้ว่าเป็นอกีหนึง่ความส�าเรจ็ล่าสดุของศนูย์ความเป็นเลศิด้านการส่องกล้อง
ระบบทางเดนิอาหาร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซ่ึง ณ ปัจจุบนันี ้ผู้ป่วยจ�านวนกว่า 10 คนได้รบัการรักษาด้วยเทคนคิการส่องกล้องผ่านช่องปาก
จากนั้นขยายล�าไส้เล็กให้ใหญ่ขึ้นด้วยการใส่น�้าเข้าไปในบริเวณท่ีต้องการ  ท�าการเจาะเพื่อวางอุปกรณ์เชื่อมระหว่างกระเพาะและล�าไส้เล็ก เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถกลับมารับประทานอาหารได้ตามปกติ เมื่อร่างกายไม่ขาดสารอาหารก็สามารถเข้ารับการรักษาตามอาการได้ต่อไป

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงค�า

หัวหน้าศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 
ฝ่ายอายุรศาสตร์

นวัตกรรมการส่องกล้องผ่าตัด
เชื่อมกระเพาะอาหาร-ล�าไส้เล็กแบบไม่มีแผล

เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหารระยะสุดท้าย

“ไม่มแีผล เจ็บน้อย ฟ้ืนตัวเร็ว”“ไม่มแีผล เจ็บน้อย ฟ้ืนตัวเร็ว”

ก้อนมะเร็งที่อุดตัน
ล�าไส้เล็ก 

ท่อเหล็กที่ใส่เชื่อม
ระหว่างกระเพาะอาหาร

เข้าไปสู่ล�าไส้เล็ก
บายพาสจุดที่ล�าไส้อุดตัน
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การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะกับใครบ้าง?
     • ผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้  
   • ผู้ป่วยที่ประเมินแล้วว่ามีปริมาณน�้าในช่องท้องไม่สูงมาก เพราะหากมี
ปริมาณน�้าอยู่ในช่องท้องเป็นจ�านวนมาก การส่องกล้องแล้วเจาะออกนอก
กระเพาะอาหารเพือ่บายพาสไปสูล่�าไส้เลก็จะท�าได้ยากและมโีอกาสเกิดภาวะ
แทรกซ้อนได้สูง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษา
 ก่อนเข้ารบัการรกัษาแนะน�าให้ผู้ป่วยงดอาหารและเจาะเลือดตรวจ
ค่าการแข็งตัวของเลือดว่าปกติหรือไม่ หากร่างกายพร้อมสามารถเข้ารับการ
ผ่าตัดได้ทันที
 การรักษาด้วยวิธีนี้ถือเป็นข้อมูลทางเลือกที่แพทย์แนะน�าให้
แก่ผู้ป่วยมะเร็งซึ่งคาดคะเนว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ 1 - 2 ปี โดย 
รศ.นพ.ประเดิมชัย กล่าวย�้าว่า การรักษาด้วยเทคนิคการส่องกล้องเพื่อ
เชื่อมกระเพาะอาหารและล�าไส้เล็กเป็นเทคโนโลยีใหม่จ�าเป็นต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญของแพทย์ ประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัยอันจะน�ามาสู่การรักษา
ทีไ่ด้ประสทิธภิาพสงูสดุ จากข้อมลูของการท�าหตัถการนีใ้นผูป่้วยในช่วงทีผ่่าน
มา นอกจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมดไม่พบผลข้างเคียงแล้ว หลังจาก
การผ่าตดัส่องกล้อง ผูป่้วยยงัไม่ต้องกลบัมาเข้ารบัการเปลีย่นอปุกรณ์อกีครัง้
ตราบใดที่ผู้ป่วยยังสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ หรือหากท่านใด
เกิดความกังวลก็อาจจะเข้ามาเอ็กซเรย์เพ่ือตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการขยับ
หรอืเลือ่นไปหรือไม่ แต่ทัง้นีใ้นผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาด้วยวธินีีท้ัง้หมดจนถงึ

ปัจจบุนัพบว่า อปุกรณ์ทีต่ดิตัง้นัน้อยูใ่นต�าแหน่งเดมิและยงัสามารถใช้งานได้
ตามปกติจนถึงวันที่ผู้ป่วยสิ้นชีวิต 
 นวัตกรรมส่องกล้องเพื่อผ่าตัดบายพาสเชื่อมกระเพาะอาหาร-
ล�าไส้เล็ก และควบคูไ่ปกับการผ่าตัดบายพาสเชือ่มกระเพาะอาหารกบัท่อน�า้ดี
ได้รบัการรายงานจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และตพีมิพ์ลง
ในวารสารวิชาการทางการแพทย์ชื่อ Endoscopy  (Kongkam P, Luang-
sukrerk T, Harinwan K, Vanduangden K, Plaidum S, Rerknimitr R, 
Kullavanijaya P. Combination of endoscopic-ultrasound guided 
choledochoduodenostomy and gastrojejunostomy resolving 
combined distal biliary and duodenal obstruction. Endoscopy. 
2020 Nov 19. doi : 10.1055/a-1294-9399. Epub ahead of print. 
PMID : 33212523.) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางด้านการส่องกล้องทางเดิน
อาหารที่มีช่ือเสียงและได้รับการจัดล�าดับเป็นวารสารวิชาการล�าดับท่ี 1 ใน
วงการการส่องกล้องทางเดนิอาหาร เหตทุีร่ายงานของผูป่้วยรายนีไ้ด้รบัการตี
พมิพ์ลงในวารสาร เนือ่งจากเป็นการรกัษาทีม่คีวามซบัซ้อนผ่านการส่องกล้อง
เพื่อท�าบายพาสครั้งเดียวทั้ง 2 จุดโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และน่ีคือ
ความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพแก่คนไทยด้วยมาตรฐานระดับ
ทัดเทียมนานาชาติ ส่งเสริมวิชาทางการแพทย์สมัยใหม่ โดยมีอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัย ให้บริการรวดเร็วฉับไวและครบวงจรจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

“มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพแก่คนไทยในระดับทัดเทียมสากล ส่งเสริมวิชาทางการแพทย์สมัยใหม่
โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ให้บริการฉับไวและครบวงจร”

วิธีการรักษาทั่วไป 

ผ่าตดัเปิดหน้าท้อง : ขัน้ตอนกำรรกัษำคอื ต้องผ่ำตดัเอำก้อน
มะเร็งออก แต่ส่วนใหญ่กว่ำจะตรวจพบมะเร็งก็เกินระยะของ
กำรผ่ำตดัไปแล้ว ผูป่้วยจงึต้องเข้ำรบักำรรกัษำด้วยเคมบี�ำบดั
หรือกำรฉำยแสง ซึ่งวิธีดังกล่ำวก็เกิดผลข้ำงเคียงท�ำให้ล�ำไส้
ส่วนที่ดีเสียหำย 

ผ่าตัดบายพาส : ในผู้ป่วยที่โรคลุกลำมและประเมินแล้วว่ำ
ไม่สำมำรถผ่ำตดัเอำมะเรง็ส่วนดังกล่ำวออกได้ แพทย์จะท�ำกำร
ผ่ำตดับำยพำสเพือ่เชือ่มระหว่ำงกระเพำะไปต่อกบัล�ำไส้เลก็ด้วย
กำรผ่ำตัดเปิดหน้ำท้อง เพื่อให้ผู้ป่วยยังสำมำรถรับประทำน
ได้ตำมปกติ ควบคู่กับกำรรักษำตำมอำกำรของโรคต่อไป 
กำรผ่ำตัดมี 2 แบบ แบบที่ 1 คือกำรเปิดหน้ำท้อง ข้อเสียคือ 
แผลที่หน้ำท้องจะมีขนำดใหญ่ ส่วนแบบที่ 2 คือกำรเจำะรูที่
หน้ำท้องเป็นรูเล็กๆ หลังจำกนั้นใช้กล้องเข้ำไปท�ำกำรผ่ำตัด 
ข้อดีคือ แผลเล็กกว่ำ ฟื้นตัวเร็วกว่ำ แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้ป่วยก็
ยังมีแผลที่บริเวณหน้ำท้อง

ส่องกล้องใส่ท่อเบียดเข้าไปบริเวณล�าไส้เล็กผ่านจุดที่ล�าไส้
อุดตัน : ข้อเสียคือ เมื่อมะเร็งลุกลำมมำกขึ้น ตัวมะเร็งจะเข้ำไป
กดเบียดท่อ จนในที่สุดก็จะเกิดกำรอุดตันท่อเหล็กคงรูปที่ใส่ไว้
ซึง่ถ้ำถงึจดุท่ีมีกำรอดุตนัของท่อเหลก็อกีครัง้ กำรแก้ไขจะท�ำได้
ค่อนข้ำงยำก 

ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง

ใช้เวลำในกำรผ่ำตัดส่องกล้องรวดเร็วประมำณ 30 - 60 นำที

ผูป่้วยฟ้ืนตวัเรว็ โดยใช้เวลำเพยีง 1 - 2 วนั ซ่ึงเรว็กว่ำกำรผ่ำตดั
แบบเปิดช่องท้องที่ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลำพักฟื้นนำนหลำยวัน

ไม่มแีผลทีบ่รเิวณหน้ำท้อง ในขณะทีก่ำรผ่ำตัดแบบเปิดช่องท้อง
จะมีแผลกว้ำงถึง 12 - 20 เซ็นติเมตร

ลดกำรบำดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะภำยใน ท�ำให้เจ็บน้อย
ลดกำรเสียเลือด

ลดกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนและโรคแทรกซ้อนต่ำงๆ ที่เกิดจำก
กำรให้ยำสลบ เนื่องจำกกำรส่องกล้องและท�ำผ่ำตัดบำยพำส 
แพทย์สำมำรถลดระดับควำมรู้สึกตัว โดยเป็นแค่ระดับของกำร
ให้ยำนอนหลับก็เพียงพอแล้ว

แพทย์มองเห็นรำยละเอียดของต�ำแหน่งที่ต้องกำรผ่ำตัดได้
ชัดเจนด้วยก�ำลังขยำยของกล้อง ท�ำให้รักษำได้อย่ำงตรงจุด
จึงลดกำรกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ
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เรื่องจากปก

เรื่อง : นายเตช บุนนาค



 เม่ือวันเสาร์ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สภากาชาดไทยมีประกาศแต่งตั้งให้ นายเตช บุนนาค ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ
สภากาชาดไทย และวารสาร ฬ ฉบับนีไ้ด้รับเกียรตจิาก นายเตช ให้ความกรณุามาร่วมแบ่งปันเรือ่งราวประสบการณ์ท�างาน ตลอดจนวสิยัทศัน์
การท�างานของสภากาชาดไทยในอนาคต

นายเตช บุนนาค ในบทบาทข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

 ชีวิตการท�างานของ นายเตช บุนนาค เริ่มต้นจากการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศ
สหราชอาณาจักร จวบจนในปีพ.ศ. 2512 นายเตช ได้เข้ารับราชการในต�าแหน่งเลขานุการโท กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
การท�างานด้วยความตั้งใจท�าให้ได้รับความไว้วางใจให้เลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง ในเวลาเพียงไม่นาน 
ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ท�าให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการผู้ร่วมสร้างผลประโยชน์แก่ประเทศชาติครั้งส�าคัญ 
 หนึง่ในภารกจิทีส่�าคญัในช่วงชวีติการปฏบิตัหิน้าทีข้่าราชการกระทรวงการต่างประเทศของ นายเตช คอืการสถาปนาความสมัพนัธ์
ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งท่านเล่าถึงการท�างานเพื่อสถาปนา
ความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัสาธารณรฐัประชาชนจนีในสมัยนัน้ว่า ได้เริม่ศกึษาประวตัศิาสตร์และข้อมลูมาตัง้แต่เป็นเลขานกุารโท นบัว่าเป็น
ปฏิบัติการที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่งได้เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ ประเทศไทย
จึงเริ่มเดินหน้าเจรจาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย นายเตช เล่าถึง
ความทรงจ�าในช่วงเวลานั้นว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งและเป็นความท้าทายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ”
 เส้นทางนักการทูตของ นายเตช ยังมีโอกาสได้ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศต่างๆ อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี สาธารณรฐัฝรัง่เศส สหรฐัอเมรกิา รวมถงึด�ารงต�าแหน่งเอกอคัรราชทตูผูแ้ทนถาวรประจ�าส�านกังานสหประชาชาตแิละองค์การ
ระหว่างประเทศ ณ นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ ท่านกล่าวถงึเส้นทางการปฏบิตัหิน้าทีไ่ว้ว่า “เราท�างานเป็นข้าราชการ เราโชคดีทีไ่ด้ท�าหน้าที่
เป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง”

ถวายงานรับใช้ในส�านักราชเลขาธิการ น้อมน�าค�าสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

 นายเตช เล่าถึงอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่ส�าคัญของชีวิตข้าราชการคือ การได้รับโอกาสถวายงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปีพ.ศ. 2547 ท่านได้ย้ายสังกัดจากกระทรวงการต่างประเทศไปเป็นท่ีปรึกษา
ส�านักราชเลขาธิการ การได้รับโอกาสในครั้งน้ันท�าให้ท่านได้ศึกษาความรู้ใหม่ๆ ในการบริหารตลอดจนกลไกการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่านเล่าให้ฟังถึงการรับราชการในช่วงเวลาน้ันว่า “เป็นประสบการณ์ท่ีดีต่อผมมาก
เพราะได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผมได้เห็นพระองค์ทรงงานมากมายเพื่อบ้านเมือง
ในทุกระดับอย่างละเอียดถี่ถ้วน”
  การถวายงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท�าให้ได้เห็นถึง
ความใส่พระราชหฤทัยในรายละเอียดท่ีควรน�ามาเป็นแบบอย่างในการท�างาน อาทิ เรื่องซองจดหมาย ท่านเล่าถึงความประทับใจ
เมื่อคร้ังท�างานท่ีส�านักราชเลขาธิการ พระองค์ท่านทรงเกษียน (เขียน) ข้อความว่า ส�านักราชเลขาธิการใช้ซองเปลือง ท�าให้ข้าราชบริพาร
ต่างตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชด�าริอันสะท้อนถึงพระเมตตาต่อทุกชีวิต เช่น โปรด
เกล้าฯ ให้ฟาร์มม้า สถานเสาวภา เลี้ยงม้าทุกตัวต่อแม้จะปลดประจ�าการแล้วก็ตาม เพราะม้าทุกตัวล้วนเคยช่วยงานท�าประโยชน์
ให้กับสภากาชาดไทยมาแล้วทั้งสิ้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีที่สามารถน�ามาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิตและการท�างานตลอดมา 

สภากาชาดไทย บทบาทการท�างานเพื่อองค์กรสาธารณกุศล

 นายเตช เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการท�างานในสภากาชาดไทยว่า เมื่อครั้งที่ท่านยังปฏิบัติหน้าที่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ท่านได้มโีอกาสรบัเสดจ็ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีซึง่มรีบัสัง่ว่าหลงัจากเกษียณ
อายรุาชการแล้วให้มาช่วยงานสภากาชาดไทย  ดงันัน้หลงัจากทีล่าออกจากต�าแหน่งรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศเมือ่ปี พ.ศ. 2551 
จึงมีโอกาสมาสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน
 นายเตช รับต�าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีขอบข่ายในการดูแลด้านบริหารจัดการแทบทุกด้าน อาทิ 
ด้านกายภาพทีจ่ะต้องบรหิารจดัการพืน้ทีภ่ายใต้ความดแูลของสภากาชาดไทย ทัง้ในกรงุเทพมหานครและต่างจงัหวดัเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
รวมไปถงึด้านการจดัการจราจรและการก่อสร้างอาคารภายในพืน้ทีซ่ึง่มพีฒันาการอย่างต่อเนือ่ง สภากาชาดไทยได้มีการจดัตัง้ส�านกักายภาพขึน้
ซึ่งท่านได้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและสนับสนุนงานดังกล่าว ท่านมีความเห็นว่าการจัดการด้านกายภาพของสภากาชาดไทยในอนาคต
จะต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งจัดการกับปัญหาทางกายภาพที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นับตั้งแต่ชีวิตการรับราชการจวบจนถึงปัจจุบัน นายเตช ยังคงท�างานภายใต้สังกัดสภากาชาดไทยอยู่ เพราะท่านเชื่อว่าการท�างาน
ช่วยให้ร่างกายและจิตใจไม่ร่วงโรยไปตามวัย ท่านได้ยกตัวอย่างบุคคลหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบในการท�างานเพื่อส่วนรวมนั่นคือ นายแผน
วรรณเมธี ผู้อาวุโสที่ให้โอกาสและค�าแนะน�าแก่ท่านมาตั้งแต่เริ่มเข้าท�างานในกระทรวงการต่างประเทศจนมาถึงการร่วมงานกัน ณ  
สภากาชาดไทย นายแผน ยังเป็นแบบอย่างในการท�างานอย่างเต็มก�าลังและยังคงท�างานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 นอกจากนี้ นายเตช ยังให้ข้อคิดเกี่ยวกับการท�างานไว้อย่างน่าสนใจว่า “สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ เราต้องท�าให้ดีที่สุดให้กับองค์กรหรือ
องค์การทีเ่ราท�างานอยู่ ท�างานด้วยใจและต้ังใจท�าให้งานนัน้ออกมาดีทีส่ดุ ถ้าจะเป็นแพทย์กต้็องตัง้ใจว่าจะเป็นแพทย์ทีด่ทีีส่ดุ ถ้าจะประกอบ
อาชีพใดก็ต้องตั้งใจว่าจะท�าสิ่งนั้นอย่างดีที่สุด”
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สภากาชาดไทยกับภารกิจงานที่หลากหลายเพื่อการช่วยเหลือสังคม

 กว่า 13 ปีที่ นายเตช ได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานของสภากาชาดไทย ท�าให้ท่านได้เห็นถึง
ภารกิจงานสภากาชาดไทยที่มีอยู่อย่างหลากหลาย แบ่งออกเป็นกลุ่มงานส�าคัญจ�านวน 3 กลุ่ม ได้แก่
 1. กลุ่มงานบริการการแพทย์ เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านการบริการทางการแพทย์และ
สขุอนามยั มุง่เน้นบรกิารรกัษาพยาบาลและป้องกันโรคเพือ่ให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทกุกลุม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
สภากาชาดไทย และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 2. กลุ ่มงานบริจาคโลหิตและอวัยวะ สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่ได ้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลในการท�าหน้าที่ด�าเนินการรับบริจาคโลหิตและจัดสรรโลหิตไปยังสถานพยาบาลต่างๆ 
ทั่วประเทศไทย ภายใต้หลักการความปลอดภัยและมีคุณภาพทั้งผู้ให้และผู้รับ ปัจจุบันสภากาชาดไทยมี
ศูนย์บริจาคโลหิตทั้งในกรุงเทพมหานครและตามภูมิภาคเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอต่อการใช้งาน นอกจากนี้
สภากาชาดไทยยงัมหีน่วยงานทีด่แูลการรบับรจิาคอวยัวะและเนือ้เยือ่เพือ่การปลูกถ่ายอวยัวะ พร้อมทัง้มี
หน่วยงานในการรับบริจาคดวงตาที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่ง
สนบัสนนุและส่งเสรมิบรกิารทางการแพทย์ให้ประชาชนทกุคนได้เข้าถงึโอกาสในการมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้
 3. กลุ่มงานพันธกิจกาชาด เพื่อตอบสนองพันธกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและพันธกิจ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีส�าคัญอย่างยิ่งของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกข์
ให้กบัผู้ประสบภยัในเหตกุารณ์ต่างๆ อย่างทนัท่วงท ีพร้อมกนันีย้งัมบีทบาทในการพฒันาคณุภาพชวีติและ
ความเป็นอยูข่องเยาวชนและผูส้งูอาย ุผ่านอาสากาชาดทีมี่อยูใ่นทกุจังหวดัของประเทศไทย
 นายเตช กล่าวด้วยว่า นอกจากประวตัศิาสตร์การก่อตัง้องค์กรทีม่มีาอย่างยาวนานแล้ว ด้วยภารกจิ
งานรอบด้านของสภากาชาดไทยท�าให้มีบทบาทหน้าที่งานอีกหลายด้านที่บุคคลทั่วไปอาจไม่ทราบว่า
อยู่ภายใต้ความดูแลของสภากาชาดไทย และมีสภากาชาดเพียงไม่กี่แห่งที่ด�าเนินการ เช่น 
  • ศนูย์ผลติผลติภณัฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย คอืหน่วยงานภายใต้ศนูย์บรจิาค
โลหติทีม่วีตัถปุระสงค์ในการจดัท�าผลติภณัฑ์จากพลาสมาส�าหรบัการรกัษาผูป่้วยโรคต่างๆ โดยศูนย์ฯ แห่งนี้
ตั้งอยู่ที่ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเตช กล่าวถึงศักยภาพในการผลิตว่า “ปัจจุบัน
ศนูย์ฯ สามารถผลติผลติภณัฑ์จากพลาสมาได้เกอืบร้อยละ 50 ของความต้องการใช้ทัง้ประเทศ ซึง่ช่วยลด
การน�าเข้ายาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการรักษา”
  • สถานเสาวภา สภากาชาดไทย คอืหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการผลิตวคัซีน เซรุม่ชนดิต่างๆ
เพือ่ใช้ในการรกัษาโรค โดยมสีวนงทูีใ่ห้บรกิารผลติเซรุม่จากงแูละบริการให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไปเกีย่วกบั
งูชนิดต่างๆ อีกทั้งยังมีสถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองที่ดูแลสัตว์เลี้ยงทดลองให้มีสุขภาพดีเพื่อใช้ใน
การทดลอง และเพาะเลี้ยงม้าเพื่อผลิตเซรุ่มจากเลือดม้าอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นสภากาชาดเพียงแห่งเดียว
ในโลกที่มีฟาร์มม้าอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของตนเอง 
 นอกจากนี้ในด้านการส่งเสริมองค์ความรู้และมุ่งผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
นายเตช ยงัได้กล่าวถงึ 3 สถาบนัทีส่�าคญั ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึง่ใช้เป็นสถานที่
ฝึกอบรมและสร้างสมความรู้ให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย ทีเ่ป็นสถานทีใ่นการพฒันาทกัษะและประสบการณ์นกัศกึษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา และสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ซึง่มบีทบาท
ส�าคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลทั้งในทางวิชาชีพและทางวิชาการ
 ภารกิจงานทีห่ลากหลายและครอบคลมุดงักล่าวจงึเป็นสิง่ที ่นายเตช มองว่า สภากาชาดไทยเป็น
องค์กรสาธารณกศุลขนาดใหญ่ทีข่บัเคลือ่นพนัธกิจงานอนัหลากหลาย โดยมเีป้าหมายสงูสดุคอื การส่งเสรมิ
ด้านสุขภาพและสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ให้สมดังที่ “มหาชนไว้วางใจสภากาชาดไทย 
เราทุกคนจึงต้องท�างานให้ดีที่สุด”



พัฒนาระบบ น้อมน�าพระราชด�าริยกระดับงานสภากาชาดไทย

ให้ดียิ่งขึ้น

 ในฐานะเลขาธิการสภากาชาดไทย นายเตช กล่าวถึงวิสัยทัศน์
ในการบริหารงานสภากาชาดไทยว่า “สิ่งท่ีส�าคัญคือ การส่งเสริมให้
สภากาชาดไทยเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงยิ่งข้ึน 
เพราะนั่นแปลว่าเรามีความสามารถในการเป็นองค์กรการกุศลที่สามารถ
รับใช้สังคมได้อย่างเป็นเลิศ” ดังนั้นนอกจากการส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มงาน
ของสภากาชาดไทยสามารถท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพตามแต่ละ
หน่วยงานแล้ว การพัฒนาระบบและบุคลากรจึงเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งที่
สภากาชาดไทยด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 หนึ่งในแนวทางส�าคัญที่มีการด�าเนินการให้การท�างานของ
สภากาชาดไทยมีศักยภาพดียิ่งขึ้นคือ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
สมาชิกอาสากาชาด นายเตช อธิบายถึงระบบ VTRIS (Volunteer Thai 
Red Cross Society) ที่เป็นระบบรวบรวมข้อมูลของอาสากาชาดทั้งหมด 
เนือ่งจากในปัจจบัุนมผีูแ้สดงความประสงค์ร่วมเป็นอาสากาชาดจ�านวนนบั
ล้านคนทั่วประเทศ ท่านจึงเห็นว่าการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
อาสากาชาดช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังเช่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบบของ
สภากาชาดไทยสามารถระดมความช่วยเหลอืจากแพทย์และพยาบาลผูเ้ป็น
อาสากาชาดเพื่อมาร่วมกันช่วยบรรเทาสถานการณ์ที่ยากล�าบาก 
 นอกจากนี ้นายเตช กล่าวเพิม่เตมิด้วยว่า บคุลากรสภากาชาดไทย
ทกุคนควรน้อมน�าพระราชด�ารใิน สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงส่งเสริมให้ทุกคน
หมั่นพัฒนาตนเองและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อยกระดับการท�างานของตน
รวมถึงเรียนรู้ที่จะน�าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการท�างานของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

สภากาชาดไทยกับภารกิจเพื่อสู้กับวิกฤติโรคโควิด-19

 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทย
เป็นองค์กรหนึง่ทีท่�าหน้าทีอ่ยา่งรอบด้านเพือ่บรรเทาทุกข์ของประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงให้การรักษาและพัฒนาการป้องกันโรคอย่าง
ต่อเนื่อง นายเตช กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่า นับตั้งแต่มีข่าวการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และเกิดการติดเชื้อในประเทศไทยเป็นรายแรก สภากาชาดไทย 
ได้ร่วมกบัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหารอืเพือ่เตรยีมแนวทาง
แผนปฏิบตักิารเพือ่รองรบัทัง้ในด้านการรกัษารวมถงึตรวจหาเชือ้ กล่าวได้ว่า
“โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไม่เคยประมาทและท�างาน
อย่างขยันขันแข็งมาโดยตลอด” รวมไปถึงอาสากาชาดที่ลงพ้ืนที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างทันท่วงที 
 นอกจากการเตรยีมพร้อมเพือ่รบัมือในแต่ละช่วงสถานการณ์แล้ว
สภากาชาดไทยยังให้การสนับสนุนการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน Chula
Cov19 ที่บริหารการวิจัยโดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ ่งธรรม อีกทั้ง
สภากาชาดไทยยังมีแผนการก่อสร้างโรงงานที่จะมีศักยภาพในการผลิต
วัคซีนโควิด-19 ในอนาคตอีกด้วย
 ขณะทีค่วามร่วมมอืกบันานาชาต ินายเตช กล่าวถงึการแลกเปลีย่น
องค ์ความรู ้และสถานการณ์กับต ่างประเทศอยู ่ เสมอ เ น่ืองจาก
สภากาชาดไทยเป็นหนึง่ในสมาชกิสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืน
แดงระหว่างประเทศ ซึง่จะมกีารหารอืเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูกันอย่างต่อเนือ่ง
ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ไปจนถึงระดับโลก ท�าให้
ได้ทราบถึงสถานการณ์และวิธีการรับมือของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ 
ในช่วงที่ผ่านมาสภากาชาดไทยยังมีบทบาทในการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ให้กบัสภากาชาดอนิเดยีและสภากาชาดเมยีนมา เพือ่รับมอืกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อีกด้วย

ส่งก�าลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สภากาชาดไทย ทุกคน 
 ในยามทีบ่คุลากรทางการแพทย์ภายใต้สงักัดสภากาชาดไทยต้อง
ท�างานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดโรค
โควิด-19 นายเตช ได้ฝากก�าลังใจและค�าชื่นชมผ่านทางวารสาร ฬ ไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนว่า “ผมประทับใจมากและชื่นชมด้วยใจจริงท่ีแพทย์
และพยาบาลโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถงึบคุลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกท่านท�างานอย่าง
เหนด็เหนือ่ย เสียสละและอทุศิตนเองเพือ่ช่วยเหลือทกุคน เพราะฉะนัน้หากมี
สิง่ใดทีช่่วยได้สภากาชาดไทยยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่”
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจาก
“กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19”
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 
(และโรคระบาดต่างๆ)” เพือ่จดัซือ้เครือ่ง Oxygen High Flow พระราชทาน
แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ�านวน 50 เครื่อง ซึ่งในการนี้
น.ส.วิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา
เป็นผู้แทนมอบ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.รืน่เรงิ ลลีานกุรม รองผู้อ�านวยการฯ
ฝ่ายบริการ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์
องค์กรและทรัพยากรบุคคล รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อ�านวยการฯ 
ฝ่ายสนับสนุนบริการ อ.พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ หน่วยเวชบ�าบัดวิกฤติ 
ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 
พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตรวจเยีย่มหน่วยความร่วมมอืบรกิารฉดีวคัซนีโควดิ-19 สามย่านมติรทาวน์
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการให้
บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร
สภาหอการค้าไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์การค้าสามย่าน
มิตรทาวน์ เพื่อให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมให้ความมั่นใจ
กบัประชาชนถงึคณุภาพวคัซนี และขอบคณุประชาชนท่ีมารบับรกิารฉดีวคัซนี
เพือ่ร่วมกนัสร้างภมิูคุม้กนัในประเทศให้มากขึน้ รวมทัง้ชืน่ชมการท�างานของ
บคุลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานทกุคนทีช่่วยกันท�างานเพือ่
ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

แถลงข่าว “รกัษาผูป่้วยโรคผวิหนังแขง็ทีมี่ปอดเป็นพงัผดืด้วยการปลกูถ่าย
สเต็มเซลล์ส�าเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย”
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นประธานงานแถลงข่าว “รักษาผู ้ป่วยโรคผิวหนังแข็งที่มีปอดเป็น
พังผืดด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ส�าเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย” 
โดยมี ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 
ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ หัวหน้าสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชา
อายุรศาสตร์ ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิต
วิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ หัวหน้าสาขา
วิชาอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบ�าบัดวิกฤติโรคระบบการหายใจ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.นพ.จักกพัฒน์ วนิชานันท์ อาจารย์แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อใน
ผู้ปลูกถ่ายอวยัวะ หน่วยโรคตดิเชือ้ ฝ่ายอายรุศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู ้ช่วย
ผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 
เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชมุ 1210 ชัน้ 12 อาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก ่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19
ทีม่จี�านวนมากขึน้ และมบีางส่วนทีม่อีาการหนกัต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
พเิศษ โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาล เข้ารับ
พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



อบรม “การบรหิารจดัการและการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google
Forms & Add-on อย่างมืออาชีพ”
 ศ.พญ.บุรณ ีกาญจนถวลัย์ รองคณบด ีฝ่ายบรหิาร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ออนไลน์ผ่านระบบแอปพลเิคชนั Zoom Meeting หัวข้อ “การบริหารจดัการ
และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms & Add-on อย่าง
มืออาชีพ” โดยมี น.ส.สุนิสา สิงห์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ 
ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส�านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ และ 
นายณฐภทัร นกแก้ว ส�านกับรกิารคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 603 
ชัน้ 6 ส�านกังานคณบด ีอาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเสวนา “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลก 
ฝีมือคนไทย”
 อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร 
บรหิารแบรนด์ และนสิติเก่าสมัพนัธ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวต้อนรบั
และกล่าวเปิดการเสวนาออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live CHULA the 
Impact ครั้งที่ 4 เรื่อง “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลก ฝีมือคนไทย” 
โดยมี อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส อาจารย์ประจ�าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ อาจารย์ประจ�า
ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล และ ผศ.ดร.เชษฐา พนัธ์เครอืบตุร อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมเป็นวิทยากร และ อ.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 111 
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายพิเศษ “COVID-19 Vaccine and Thrombosis: current
update in risks, diagnosis and management”   
 ผศ.ดร.นพ.ปกรฐั หงัสสตู หวัหน้าสาขาไวรสัวทิยา ภาควชิาจลุชวีวทิยา
พร้อมด้วย รศ.นพ.นภชาญ เอือ้ประเสรฐิ อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาโลหติวทิยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษผ่านทาง Facebook Live เร่ือง 
“COVID-19 Vaccine and Thrombosis: current update in risks, 
diagnosis and management” โดยมี รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ 
รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ รองประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมงาน เมื่อวันพุธท่ี 12 พฤษภาคม 
พ.ศ.  2564 ณ ศูนย ์ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร ์  ชั้น  5 
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายพิเศษ “โควิด-19 ในเด็ก ตรวจ...รักษา...ป้องกัน Pediatric 
COVID-19 Test…Treat…Prevent”
 รศ.พญ.ธนัยวร์ี ภธูนกจิ หวัหน้าศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านวจิยั
โรคติดเช้ือเด็กและวัคซีน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาโรคตดิเชือ้ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ อ.ดร.พญ.สุวพร อนกุลูเรอืงกติติ ์อาจารย์
ประจ�าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการวาระ
พิเศษผ่านทาง Facebook Live เรื่อง “โควิด-19 ในเด็ก ตรวจ...รักษา...
ป้องกัน Pediatric COVID-19 Test…Treat…Prevent” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรื่อง : ศ.นพ.วิรัติ พาณิชพงษ์ 

Man of the Med

 ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ผูท้�าคณุประโยชน์ต่อประเทศชาต ิรวมถงึงานด้านการศกึษาด้านนติศิาสตร์มาตลอดกว่า 5 ทศวรรษ ได้รับดษุฎี
บณัฑิตกติตมิศักดิม์ากกว่า 15 ใบ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และล่าสุดได้พระราชทานปรญิญานติศิาสตร
ดษุฎีบณัฑิตกติตมิศักดิ ์สาขาวชิาการบรหิารจดัการการศึกษา ประจ�าปี 2562 จากมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย บุคคลต้นแบบด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
 อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของประเทศไทยท่านนี้ เป็นนักการเมืองที่ได้รับการยอมรับนับถือให้
เป็นบุคคลต้นแบบในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและการยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย เนื่องด้วย ฯพณฯ ชวน 
หลกีภยั เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) มาแล้ว 16 สมยั อยูใ่นสภาอันทรงเกยีรตมิาแล้วไม่ต�า่กว่า 50 ปี
ในฝ่ายบริหารด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี 2 สมัย พร้อมด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีทั้งว่าการและรัฐมนตรี
ช่วยว่าการรวมกว่า 7 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงกลาโหม และส�านกันายกรฐัมนตร ีบนเส้นทางนติธิรรม
อนัทรงเกยีรตนิี ้ได้เริม่ต้นมาจากการท�างานเป็นทนายความ ต่อมาได้เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัตรัง
สังกัดพรรคประชาธิปัตย์และด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่ 5 ในปี พ.ศ. 2534 ยาวนานที่สุด
ถึง 12 ปี ซึง่ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งประธานรฐั สภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ด้วยวยั 82 ปี และใกล้ครบ
83 ปี ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคมนี้

อีกบทบาทแห่งการเป็นผู้ให้ อาจารย์พิเศษ ณ ภาควิชานิติเวชศาสตร์
  ศ.นพ.วิรัติ พาณิชพงษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลว่า
ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 - 2552 ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เสียสละเวลามาเป็น
อาจารย์พเิศษให้ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายเบือ้งต้นแก่นสิติแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และท�าการสอนต่อเนื่องมาจวบจนกระทั่งด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม ที่ประชุมกรรมการสโมสร
อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 / 2537 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งมี รศ.นพ.อติเรก
ณ ถลาง เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในปีนั้นมีมติให้เรียนเชิญ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี (สมัยนั้น) เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
อีกด้วย
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ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์

อดีตหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เชิดชูอัจฉริยลักษณ์ด้านนิติศาสตร์

กับบทบาทพิเศษภาควิชานิติเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ฯพณฯ ชวน หลีกภัย”
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 เมื่อกล่าวย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2524 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เปิดหลกัสตูรใหม่ เชญิผูท้รงคณุวฒุแิละบคุคลทีมี่ช่ือเสยีงจากหลากหลายสาขาเข้ามาสอนนสิติ
แพทย์ จงึได้เรียนเชญิ ฯพณฯ ชวน หลกีภยั ขณะนัน้ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยตุธิรรมมาร่วม
เป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งท่านได้ตอบรับทันทีและมาร่วมสอนตั้งแต่ครั้งแรก ด้วยค่าสอนชั่วโมงละ 150 บาท
ตามระบบราชการย่อมเป็นประจักษ์เจตนาชัดเจนว่าท่านไม่ได้ให้ความส�าคัญกับค่าตอบแทนที่จะได้รับ
สักเท่าไหร่ อีกท้ังยังถ่ายทอดความรู้ด้านนิติศาสตร์ รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานด้านระบบ
สาธารณสขุและในทกุชัว่โมงเรยีนจะสอดแทรกเรือ่งเล่าส่วนตัว นบัเป็นบทเรยีนอนัทรงคุณค่าทีไ่ด้มอบให้แก่
ลกูศษิย์ ผ่านเอกสารประกอบการสอนทีไ่ด้จดัท�าและรวบรวมด้วยตวัเองทกุครัง้ เพือ่น�ามาประกอบการสอน
ให้แก่นิสิตแพทย์ทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเข้าเรียนกับ “อาจารย์ชวน หลีกภัย”
ครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมักจะเน้นย�้าในท้ายชั่วโมงการสอนอยู่เสมอว่านี่คือวิชา “บริหารวิชาชีพแพทย์”
 ศ.นพ.วิรัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในทุกครั้งที่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย มาเข้าสอนจะมีโอกาสเข้าเรียน
ร่วมกบันสิติแพทย์ด้วยทกุครัง้ จงึพบว่าหลากหลายเรือ่งราวทีถ่กูน�ามาสอนมหีลกัใหญ่ใจความทัง้หมดล้วน
สอดคล้องกับ “หลักการพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาล” ซึ่งเป็นระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบรหิารกจิการบ้านเมอืงและสงัคมทีด่ ีพ.ศ.2542 ทีท่่านเป็นผู้ออกกฎหมายธรรมาภิบาลใน
การรบัราชการนีด้้วยตนเองและสามารถน�ามาสรปุให้เชือ่มโยงกบัวชิาชีพแพทย์ได้อย่างลงตวั คือ การเป็น
แพทย์ที่ดีจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายที่ครอบคลุมวิชาชีพ
และสังคม รวมถึงการให้ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการรักษาที่คาดว่าจะได้ผลดีที่สุด อีกทั้ง
ต้องยอมรบัผดิชอบผลการรกัษาร่วมกนั โดยมกีารตรวจสอบผลการรกัษาเพือ่หาทางแก้ไขปัญหาให้ดยีิง่ข้ึน
ในแต่ละสถานการณ์
 หลายครัง้ที ่ฯพณฯ ชวน หลกีภยั กล่าวถงึจดุประสงค์ทีต่อบรบัค�าเชญิมาท�าหน้าทีอ่าจารย์พเิศษ
ให้แก่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องด้วยเพราะเคารพนับถือ 
ศ.กติตคุิณ นพ.จรัส สวุรรณเวลา อดตีคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และยงัเป็นต้นแบบ
ของการใช้ชีวิตและท�างานอีกทั้งยังเป็นชาวจังหวัดตรังเช่นเดียวกันซึ่ง ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา 
เป็นบุคคลอันน่ายกย่อง เก่ง ขยัน และสร้างชื่อเสียงอันเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ชาวตรังอีกด้วย 

 ศ.นพ.วิรัติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย จะท�าหน้าที่เป็นครูผู้มอบวิชา
ความรู้แล้ว ยังให้ความส�าคัญและมีความสนใจเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขการแพทย์เป็นอย่างมาก 
หลายครั้งที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในห้องผ่าตัดขณะมีการริเริ่มหรือท�าการรักษาด้วยนวัตกรรมแบบใหม่ 
และงานชันสูตรในห้องชันสูตร นอกจากน้ียังเคยเข้าร่วมการเรียนการสอนผ่านระบบ Telemedicine 
ให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนน้ัน โดยบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเทคโนโลยีและการส่ือสาร
แบบ Video Conference 
 ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีแห่งความผูกพันระหว่างภาควิชานิติเวชศาสตร์ กับ ฯพณฯ ชวน 
หลีกภัย แม้ท่านจะรับหน้าที่การสอนปีสุดท้ายในปี พ.ศ.2552 ท่านก็ยังเมตตาเปิดบ้านพิษณุโลก บ้าน
พักประจ�าต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีและเรือนรับรองแขกส�าคัญของรัฐบาลไทย เพื่อให้โอวาทและจัดเล้ียง 
“ข้าวแกง” แสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่หลายครั้ง ซึ่งนับ
ได้ว่าตลอดระยะเวลาของการเป็นอาจารย์พิเศษ ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก่ีครั้ง ทุกๆ
สถานการณ์ทางการเมือง ท่านยังคงมาสอนอย่างสม�่าเสมอ 
 ด้วยวชิาบรหิารวชิาชพีแพทย์ ฯพณฯ ชวน หลกีภยั ผลิตลูกศิษย์ให้พรัง่พร้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล
อันทรงเกียรติแห่งข้าราชการไทยมากมายหลายรุ่น ซ่ึงหลักการนี้เน้นย�้าถึงการด�ารงตนอย่างประหยัด
มัธยัสถ์ด้วยต้นทุนที่มาของทุกคนไม่เท่ากัน การรับมือที่ดีด้วยอาวุธที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างยิ่ง
ส�าหรับแพทย์ ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองท่านให้ความส�าคัญกับการลงพื้นที่เพื่อพบปะรับฟัง
ปัญหาจากประชาชน เช่นเดียวกันเป็นแพทย์ก็ต้องให้ความส�าคัญต่อการรับฟังผู้ป่วยและญาติ เพื่อน�าไป
สู่การพัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ในวารดิถีครบ 83 ปี ของ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย

ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

วารสาร ฬ ขออ�านวยอวยพรให้ท่านมีความสุข

และมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป



 น�้าเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าที่นับวันจะขาดแคลนขึ้นเรื่อยๆ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของทรพัยากร
น�้า จึงร่วมมือกับการประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม “บวร (ร) - บ้าน 
วัด โรงเรียน โรงพยาบาล” จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  โดยมุ่งหวังประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่าให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที ่และผูใ้ช้บรกิารทัว่ไปภายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ด้านสิง่แวดล้อม ได้ให้ข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบักจิกรรม 
บวร (ร) ดังนี้
 กิจกรรม บวร (ร) - บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ริเริ่มโดย
การประปานครหลวง (กปน.) โดยเริ่มแรกกิจกรรมดังกล่าวเน้นเป้าหมาย
การรณรงค์การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าท่ีบ้าน วัด โรงเรียน หลังจากกิจกรรมจัด
อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี ในปีท่ี 3 การประปานครหลวงจึงขยายผล
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอีกหน่ึงกลุ่มได้แก่ โรงพยาบาล จึงด�าเนินการจัด
กิจกรรมในชื่อ กิจกรรมบวร  (ร) - บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล จุดเริ่มต้น
แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3  และได้เลือกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็น
กลุม่เป้าหมายหลกัในการรณรงค์เพือ่ให้เกดิการใช้ทรพัยากรน�า้อย่างรูค้ณุค่า 
 แนวทางของกิจกรรมบวร (ร) ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การประปานครหลวงเข้ามาด�าเนินการเปลี่ยนก๊อกน�้าภายใน
ห้องน�้าของอาคารอุปการเวชชกิจเป็นแบบรุ่นประหยัดน�้า ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการกระจายมวลน�้าโดยท่ียังใช้น�้าในปริมาณเท่าเดิม ท�าให้สามารถลด
การใช้น�้าได้ถึงร้อยละ 30 นอกจากน้ียังมีการติดสติกเกอร์แสดงสัญลักษณ์
ก๊อกประหยัดน�้าและการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการใช้น�้า การสาธิต
การล้างถังพักน�้า โดยจุดมุ่งหมายของกิจกรรมทั้งหมดมุ่งเน้นให้บุคลากร
ทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ี และผู้มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการใช้น�้าอย่างประหยัด การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและ
สิง่แวดล้อม รวมถงึประโยชน์ของการใช้อปุกรณ์ประหยดัน�า้ทีไ่ด้รบัการรบัรอง
จากการประปานครหลวง
 ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ กล่าวถึงกิจกรรมบวร (ร) ว่า เนื่องจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาดใหญ่ท่ีมีบุคลากร
ปฏบิตังิานจ�านวนมาก ขณะทีใ่นแต่ละวนัก็มีประชาชนเข้ามาใช้บรกิารจ�านวน
หลายพันคนต่อวัน การรณรงค์เรื่องการประหยัดน�้าในโรงพยาบาลสามารถ
กระตุ้นจิตส�านึกเก่ียวกับการประหยัดน�้าแก่ผู้ใช้น�้าในวงกว้าง รวมถึงได้รู้จัก
อุปกรณ์ประหยัดน�้ารุ่นใหม่ที่ทันสมัย ซ่ึงสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ที่บ้านได้อีกด้วย นอกจากน้ี จะมีการติดตามสถิติการใช้น�้าท้ังก่อนและหลัง
จัดกิจกรรมโดยตั้งเป้าหมายให้มีการใช้น�้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 ส�าหรับการต่อยอดจากกิจกรรมบวร (ร) ในอนาคต ผศ.(พิเศษ)
นพ.มนินธ์ กล่าวว่า ฝ่ายกายภาพ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มี
แผนจะเปล่ียนก๊อกน�า้รุน่ประหยดัน�า้แบบทีก่ารประปานครหลวงแนะน�าเพิม่
เติมในจุดต่างๆ ของโรงพยาบาล อย่างไรก็ดี การปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัด
น�้าจะมุ่งเน้นในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ห้องน�้า หรือจุดล้างมือสาธารณะเท่านั้น 
เนื่องจากจุดที่ต้องใช้น�้าเพื่อการรักษาพยาบาล หรือการปฏิบัติการต้อง
ก�ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ นอกจากน้ี ฝ่ายกายภาพ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยยังได้ริเร่ิมโครงการประหยัด
ทรัพยากรอื่นๆ เช่น การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น
 การกระตุ้นจิตส�านึกเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า
โดยเฉพาะทรัพยากรน�้าเป็นส่ิงจ�าเป็น การสร้างค่านิยมและเป็นต้นแบบท่ี
ดีด้วยการปรับเปล่ียนจากระดับองค์กร ดังเช่นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทยได้ด�าเนนิการจะเป็นแนวทางหนึง่ทีช่่วยให้ประชาชนเกดิความ
ตระหนักและสร้างพฤติกรรมการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าต่อไป

ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์

ผูช่้วยผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม บวร (ร)
เพื่อใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่า

สู่ความยั่งยืน

22

เรื่อง : ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์



เรื่อง : น.ส.ดวงพร ไมตรีจิตต์

        พยาบาลระดับ 6

        ชั้น 17 โซน A1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 นมแม่ถือเป็นสุดยอดอาหารของลูกน้อย ทราบหรือไม่ว่าการให้ลูกรับประทานนมแม่นอกจากจะมีประโยชน์กับลูกน้อยอย่างมหาศาลแล้ว
ยังมีประโยชน์กับคุณแม่ด้วย คลินิกนมแม่มีข้อมูลดีๆ มาแบ่งปันให้คุณแม่ทุกท่านเพื่อที่จะได้มีก�าลังใจในการให้นมลูกน้อย เนื่องจากคุณแม่บางท่านอาจ
เจออุปสรรคปัญหาบ้างระหว่างให้นมบุตร คอลัมน์ “เรื่องเล่า เข้าวอร์ด” ฉบับนี้ จึงไม่พลาดที่จะน�าเสนอข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการให้นม
บุตรของคุณแม่ทุกท่าน

น�้านมแม่มีประโยชน์ต่อลูกน้อยอย่างไร
     • ท�าให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค
     • ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้
     • ลดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม และโรคหืด
     • ช่วยเสริมสร้างสมอง และพัฒนาการมองเห็นให้ดีขึ้น
     • ไตขับของเสียน้อยกว่า
     • ลดโอกาสท้องเสีย ล�าไส้อักเสบ และช่วยให้ระบบขับถ่ายดี
     • ลดโอกาสเกิดโรคต่างๆ เมื่อโตขึ้น เช่น เบาหวาน อ้วน
       ไขมันในเลือดสูง ความดัน
     • ฟันกรามล่างแข็งแรง เกิดฟันเกน้อยลง

ประโยชน์ของการให้นมบุตร
     • ลดโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านม และป้องกันโรคกระดูกพรุน
     • ช่วยให้มารดาสามารถลดน�้าหนักได้เร็วขึ้น
     • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผง

สีของน�้านมแม่ ... เคล็ดไม่ลับ สังเกตได้
 คุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรเคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่า บางครั้ง
น�้านมที่ปั๊มออกมาเริ่มมีสีที่แปลกไปจากปกติ หรือน�้านมของคุณแม่แต่ละ
ท่านอาจจะมคีวามเข้มของสทีีแ่ตกต่างกนั ซึง่ความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้กบัน�า้นม
เพียงเล็กน้อยก็สร้างความวิตกกังวลใจให้กับคุณแม่ได้ไม่มากก็น้อย ส�าหรับ
สาเหตทีุท่�าให้น�า้นมของคณุแม่เปลีย่นส ีหรอืน�า้นมแม่แต่ละคนมสีทีีแ่ตกต่างกนั
นั้นเกิดจากอะไร รวมถึงสีของน�้านมสามารถบอกอะไรกับคุณแม่ได้บ้างนั้น 
คลินิกนมแม่จะพาทุกท่านไปพบกับค�าตอบ
 น�้านมสีเหลือง : มีชื่อทางการแพทย์ว่า โคลอสตรัม (Colostrum) 
หรอืหวัน�า้นม คอื น�า้นมทีแ่ม่ผลติได้ภายในสปัดาห์แรกหลงัคลอด อดุมไปด้วย
สารอาหารและสารสร้างภมูต้ิานทาน ช่วยเสรมิสร้างความแขง็แรงให้แก่ทารก
 น�า้นมสใีส : ช่วงแรกทีท่ารกดดูนมหรอืคณุแม่ป๊ัมนมจะพบว่าน�า้นม
มีสีใส เรียกว่า นมส่วนหน้า (Foremilk) แม้ว่าจะใสราวกับน�้าเปล่า แต่เปี่ยม
ไปด้วยสารอาหารที่ช่วยพัฒนาสมองของทารก เช่น คาร์โบไฮเดรต แลคโตส 
น�้านมสีใสจะมีปริมาณน�้ามาก ช่วยดับกระหายและช่วยกระตุ้นการขับถ่าย
ของทารกได้เป็นอย่างดี

 น�้านมสีขาวเข้ม : หลังจากทารกดูดนมหรือคุณแม่ปั๊มนมไปได้
สักพักแล้ว น�้านมสีใสจะค่อยๆ เปลี่ยนสีกลายเป็นสีขาว เรียกว่า นมส่วนหลัง
(Hindmilk) ซึ่งมีโปรตีน ไขมันสูงกว่านมส่วนหน้า ช่วยเพิ่มพลังงานและ
สร้างความแข็งแรงให้กับทารก
 น�า้นมสีแดง : หากคุณแม่รบัประทานอาหาร ผลไม้ หรอืดืม่เครือ่งด่ืม
ที่มีสีแดงในปริมาณมาก เช่น บีทรูท แก้วมังกรเนื้อแดง น�้าหวานสีแดง 
อาจจะผสมกับน�้านมจนท�าให้เปล่ียนกลายเป็นน�้านมสีแดงได้ โดยปกติแล้ว
น�า้นมจะกลบัมาเป็นสขีาวได้ภายในระยะเวลา 2 - 3 วนั น�า้นมสแีดงนอกจาก
จะเกิดจากสีของอาหารรับประทานเข้าไปแล้ว อาจเกิดจากเลือดหรือเชื้อ
แบคทีเรียที่ปนเปื้อนออกมาจากท่อน�้านม หรือเกิดจากหัวนมแตกเป็นแผล 
ภาวะน�า้นมมเีลอืดปน มะเรง็เต้านม เส้นเลอืดฝอยแตกจากการใช้เครือ่งป๊ัมนม
ทีม่แีรงดดูมากเกินไป เต้านมอกัเสบ มก้ีอนเนือ้เลก็ๆ ภายในท่อน�า้นม เป็นต้น 
หากพบว่าน�้านมมีสีแดงปนเปื้อนนานเป็นสัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์
 น�า้นมสเีขยีว : หากคณุแม่ท่านใดชอบรบัประทานผกัใบเขยีวนานาชนดิ
เวลาให้นมบุตรหรือปั๊มนมออกมาก็ไม่ต้องตกใจว่าท�าไมน�้านมถึงมีสีเขียว 
เพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปส่งผลกับสีของน�้านมได้
 น�้านมสีชมพูเข้ม : น�้านมแม่ที่ปั๊มออกมาและทิ้งไว้นานมีโอกาส
ทีจ่ะเปลีย่นสกีลายเป็นสชีมพ ูเพราะมกีารปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรยี Serratia 
marcescens ซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถผลิตเม็ดสีแดง ท�าให้น�้านมเปลี่ยนสีได้
 น�้านมสีน�้าตาล : เกิดจากภาวะน�้านมมีเลือดปน (Rusty Pipe 
Syndrome) กับน�้านมแรกท่ีร่างกายผลิตออกมาหลังคลอด (Colostrum) 
ในช่วง 1 สัปดาห์แรก ท�าให้น�้านมมีสีน�้าตาล
 น�้านมสีด�า : เกิดจากการรับประทานยาปฏิชีวนะช่ือ มิโนไซคลีน
หรือยารักษาสิว หากพบว่าน�้านมมีสีด�าในขณะท่ีให้นมบุตรหรือปั ๊มนม
เพื่อเก็บไว้ ควรหยุดให้นมบุตรทันที
 ทั้งนี้ หากคุณแม่ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การให้นมบุตรและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
คลนิกินมแม่ ชัน้ 17 โซน A1 อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ ทกุวนัในเวลาราชการ
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นมแม่ ... 
ประโยชน์คูณสองได้ทั้งแม่ ดีทั้งลูก



ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

นสพ.ณฐันนัท์ ทริานนท์
นายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นสพ.วนาลยั ภรูเิรงิภมู ินสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

โดย :
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โมนา วจนะถาวรชัย (โมนา)

“การใหเ้ป็นเหตุใหมี้ความสุขกวา่การรบั,
กิจการ 20:35”

“It is more blessed to give than to receive,
Acts 20:35”

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
ประธานโครงการ

เข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี 2564

 ผลพวงจากหลายวิกฤติท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันท�าให้มองเห็นหลากหลายมุมของการให้ ในด้าน
การเมืองก็ยังมีการให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของกันและกัน แม้ว่าแต่ละคนจะมีแนวคิดและ
การแสดงออกทีแ่ตกต่างกนัเพราะเชือ่ว่าทกุคนต่างกต้็องการสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้บ้านเมืองของตนเอง นอกจากนี้
อกีหนึง่วิกฤตสิ�าคญัคอื โรคโควดิ-19 ทีแ่พร่ระบาดไปท่ัวโลก ซึง่จะเห็นได้ถงึการให้ทีม่าจากการเสยีสละ
อย่างมากมาย หลายๆ คนขาดรายได้ ต้องหยุดเรียน หรือยกเลิกการไปเที่ยวพักผ่อนแม้จะเป็นวันหยุด
เพียงไม่กี่ครั้งในรอบปี
 ท่ามกลางวิกฤติและความล�าบากยิ่งท�าให้เห็นภาพของการให้ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ระดมทุนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การจัดส่งอาหารให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ 
สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สังคม หลายคนเสนอตัวเป็นช่องทาง
ในการประสานงานจัดหาเตียงให้ผู้ป่วย หรือแม้เพียงข้อความที่เขียนให้ก�าลังใจกันเพื่อหวังให้บุคลากร
ทางการแพทย์ท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลังความสามารถ ส่ิงสวยงามในยามวกิฤตทิีค่นไทยยงัมใีห้กนัอยูเ่สมอ
คือ “การให้” ไม่ใช่เพียงแค่บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น แต่ทุกคนล้วนเสียสละความสุขส่วนตัว 
ดงัเช่นพระราชปณธิานของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร
ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ 
และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

 วันอานันทมหิดล ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ 
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร ไม่ใช่เพยีงการร�าลกึว่าพระองค์
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ แต่เป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงท�าเพื่อ
ประชาชนคนไทยหลายประการ หน่ึงในน้ันคือ ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียง
พอที่จะช่วยเหลือประชาชน เพราะในเวลานั้น (พ.ศ. 2490) ประเทศไทยมีคณะแพทยศาสตร์เพียงแห่ง
เดยีวคอื คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล โรงเรยีนแพทย์แห่งทีส่องของประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงถือก�าเนิดขึ้น และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน “โครงการ
เขม็วนัอานนัทมหดิล” จงึเป็นอกีหนึง่ช่องทางส่งต่อการให้ของคนไทยเพือ่ร่วมสมทบทนุโครงการวจิยัวคัซนี
โควดิ-19 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยยากไร้และพระภกิษสุงฆ์อาพาธ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และมูลนิธิอานันทมหิดล

ท่านทีส่นใจสามารถลงทะเบยีนบรจิาคเพือ่รับเขม็ทีร่ะลกึ ประจ�าปี พ.ศ. 2564 

และบริจาคผ่านการซื้อเสื้อ “One shot saves lives หนึ่งเข็มเพื่ออีกเข็ม” 

ผ่านเวบ็ไซต์ https://anandaydonation.docchula.com/ และขอขอบคณุ

ส�าหรับทุกการให้ที่คนไทยมีให้กันเสมอมา เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทย

จะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้เหมือนทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา

“One shot saves lives หนึ่งเข็มเพื่ออีกเข็ม”

การให้...เป็นเหตุให้มีความสุขกว่าการรับการให้...เป็นเหตุให้มีความสุขกว่าการรับ



เรื่อง : นสพ.ตราภูมิ หวังวิญญู นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือ
เคยเข้าใจผิดไป “เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"
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 โรคแอสเบสโตสสิ (Asbestosis) เป็นโรคปอดอกัเสบเรือ้รงัและเป็นพงัผดืทีเ่นือ้ปอด อนัเป็นผลมาจากการได้รบัฝุน่แร่ใยหิน (Asbestos) จากการ
สูดหายใจเข้าไปในปอดเป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยมักมีประวัติได้รับฝุ่นแร่ใยหินมาเป็นเวลานานเกินกว่า 10 - 20 ปีมาแล้ว ผู้ป่วยจะมีอาการ
หายใจล�าบาก หอบเหนื่อยขณะออกแรง ไอ และเจ็บหน้าอกได้
 การวินิจฉัยโรคแอสเบสโตสิส โดยท่ัวไปแพทย์จะซักประวัติผู้ป่วยถึงข้อมูลการสัมผัสกับฝุ่นแร่ใยหิน ประวัติการท�างานในลักษณะท่ีเสี่ยงต่อการ
ได้รับฝุน่แร่ใยหนิเข้าสูร่่างกาย เช่น การท�างานก่อสร้าง งานในอูเ่รอื งานซ่อมบ�ารงุ งานเก่ียวกบัเบรคเครือ่งยนต์ อตุสาหกรรมกระเบ้ืองมงุหลงัคา อตุสาหกรรม
สิง่ทอ เป็นต้น ในการตรวจร่างกายผูป่้วยอาจสงัเกตเหน็รมิฝีปาก ลิน้ หรอืเลบ็เป็นสนี�า้เงนิคล�า้ เนือ่งจากร่างกายขาดออกซิเจน พบลกัษณะนิว้มอืหรอืนิว้เท้าปุม้
ลักษณะการหายใจจะมีช่วงการหายใจออกสั้น เมื่อฟังเสียงปอดจะได้ยินเสียงผิดปกติที่ฐานปอด การเอกซเรย์ปอดถือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
และแพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจสมรรถภาพปอด (High-Resolution Computed Tomography - HRCT) เพิ่มเติมได้
 นอกจากน้ี การสบูบหุร่ีถอืเป็นปัจจยัเสีย่งของโรคแอสเบสโตสิส เพราะท�าให้ความสามารถของปอดในการก�าจดัฝุน่แร่ใยหนิลดลง และเพิม่ความเสีย่ง
ต่อการเกิดมะเร็งปอด จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ทั้งสัมผัสแร่ใยหินและสูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดเพิ่มมากขึ้นถึง 53 เท่า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�าคัญยิ่ง
ที่แพทย์ต้องแนะน�าให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่
 ส�าหรบัแนวทางในการรกัษา ผูป่้วยโรคแอสเบสโตสสิจะได้รบัการรกัษาแบบประคบัประคอง หรอืการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดร่วมกบัการให้ออกซเิจน 
พร้อมทัง้เฝ้าระวงัโรคแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น มะเร็งกล่องเสยีงและมะเรง็ล�าไส้ใหญ่ อกีทัง้ผูป่้วยยงัควรได้รบัวคัซนีป้องกนัปอดอกัเสบและไข้หวดัใหญ่ด้วย
 ปัจจุบันมีมาตรการป้องกันโรคหลากหลายรูปแบบ เช่น ลดการสัมผัสฝุ่นแร่ใยหินด้วยการใช้เครื่องป้องกันที่เหมาะสม การท�าความสะอาดเสื้อผ้า
ของคนงานเพื่อไม่ให้สารเคมีตกค้างกลับไปสู่สมาชิกในครอบครัวของคนงาน รวมถึงการตรวจร่างกายประจ�าปี และตรวจคัดกรองคนงานเก่าที่เคยมีประวัติ
การท�างานสัมผัสแร่ใยหิน ตลอดจนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของกากแร่ใยหิน เป็นต้น

 หลายท่านคงจะเคยได้ยินชื่อ “แร่ใยหิน” กันมาบ้าง แต่ทราบหรือไม่ว่า
แร ่ใยหินอาจก่อโรคที่รุนแรงได้ นั่นคือ โรคแอสเบสโตสิส (Asbestosis)
ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ คอลัมน์ “I See U by หมอชิด” 
ฉบับนี้จะน�าทุกท่านไปรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : Beasley MB. Asbestosis. In: Cagle PT, Kerr KM, editors. Pulmonary Pathology. Encyclopedia of Pathology. 1st ed. 
       Springer, Cham; 2018.
       Kenneth D Rosenman. BMJ Best Practice Asbestosis [Internet]. 2021 [cited 2021 May 22]. Available from: https://
       bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/650

ภัยเงียบจำกกำรท�ำงำนสัมผัสแร่ใยหิน

แอสเบสโตสิส
( A s b e s t o s i s )



บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ�ากัด โดย นายฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริจาคเงินจ�านวน 
1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี 
นายอ�าภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ผู้แทน นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล และ Oldschool Brownies พร้อมด้วย นายชนนท์ เศรษฐีวรรณ
และ น.ส.เอกสริ ิลีอ้สิสระนุกลู บรจิาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่สมทบทนุโครงการธนาคารกระดูกและเนือ้เยือ่ ภาควชิา
ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย 
เตชะพงศ์วรชัย หัวหน้าหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ กรรมการและเลขานุการ หน่วยธนาคาร
กระดูกและเน้ือเยื่อ และ อ.นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส�านักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.พรวิภา คงแจ้ง นายกสโมสรไลออนส์ดุสิตา กรุงเทพ ดร.วิมลมาลย์ สวัสดี และ นางศิริรัตน์ อิศรภักดี บริจาคเงินจ�านวน 
132,200 บาท เพือ่สนบัสนนุโครงการรกัษาพยาบาลผูป่้วยโควดิ-19 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีรศ.นพ.ฉนัชาย
สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ 
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบอาหารกลางวันและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เพื่อเป็นก�าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน�้าใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ 
วชัรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.(พเิศษ)นพ.สรุนิทร์ อศัววิทูรทิพย์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ตึกผ่าตัดเก่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นายประยรู เจรญิประวตั ินายไพบูลย์ เสรมิเจรญิกจิ นางดวงธดิา องิค์สาธติ ดร.วมิลมาลย์ สวสัด ีน.ส.พรทพิย์ เตชะสมบรูณากจิ
น.ส.พัชรี ปิยะจอมขวัญ และ นายสุกษม ช่วงโชติ ผู้แทนศิษย์เก่าบัญชีจุฬาฯ รุ่น 46 บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท
เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจส�าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วย อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายอรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย 
นายกฤษณ์ อิม่แสง ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธรุกจิปิโตรเลียมขัน้ปลาย ดร.บุรณนิ รัตนสมบัติ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่บรหิารกลยทุธ์กลุม่ธรุกจิปิโตรเลยีมขัน้ปลายและประธานกรรมการ บรษิทัอนิโนบกิ (เอเชยี) จ�ากดั และ 
น.ส.ดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก�ากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริจาคเงินจ�านวน 
20,000,000 บาท เพือ่สมทบทนุโครงการร่วมพฒันาวคัซนี COVID-19 สภากาชาดไทย โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พร้อมด้วย ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุ่งธรรม ผูอ้�านวยการบรหิารโครงการพฒันา
วคัซนีโควดิ-19 ศูนย์วจิยัวัคซนี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ นายชยัวฒัน์ อทุยัวรรณ์ ผูอ้�านวยการ
ส�านกังานการคลงั สภากาชาดไทย ร่วมรบัมอบ ณ ห้องประชมุ 603 ชัน้ 6 ส�านกังานคณบด ี อาคารอานนัทมหดิล 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

กลุ่มบรษิทัท่ีนอนโลตัส และ มลูนิธธิรรมาภิบาลทางการแพทย์ น�าโดย นายทปีกร โลจนะโกสนิทร์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุม่บรษิทัในเครอืบรษิทัโลตสั เบดดิง้ กรุป๊ ศ.คลินกิเกยีรตคิณุ นพ.อดุม คชนิทร ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ร่วมบริจาคที่นอนและ
เครื่องนอนให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส�าหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ�านวน 150 ชุด 
โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย ์
สภากาชาดไทย และ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล 
รับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
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บรษิทัแกรบ็แท็กซี ่ (ประเทศไทย) จ�ากดั โดย ดร.เก่งการ เหล่าวิโรจนกลุ ผู้อ�านวยการฝ่ายรฐักิจสมัพนัธ์ ร่วมส่งก�าลงัใจและ
สนบัสนนุการปฏบิตังิานของบคุลากรทางการแพทย์ในการดแูลรกัษาผูป่้วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ด้วยการ
มอบส่วนลดค่าส่งเมื่อสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ด ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี
ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต






