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สู่วันอ�ำลำผู้เกษียณอำยุรำชกำร
จากวันแห่งความมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการแพทย์จากวันแห่งความมุ่งมั่นพัฒนาบริการทางการแพทย์
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เรื่อง : อ.พญ.รัตนาภรณ์ บุริมสิทธิชัย

 ในสถานการณ์ทีย่อดผูต้ดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนือ่งประกอบกับ
อตัราผู้ป่วยวกิฤตทิีเ่พิม่จ�านวนขึน้เช่นเดียวกนั ส่งผลให้บคุลากรทางการแพทย์ผูเ้ป็นนกัรบด่านหน้า
ต้องน�าวิทยาการทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงมา
ร่วมกนัปฏบิตัภิารกิจเพือ่ต่อสูก้บัโรคโควดิ-19 และช่วยเหลอืผูป่้วยโควดิ-19 ให้ปลอดภัยโดยเรว็
เพือ่ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้เพ่ิมและลดอตัราการเสยีชวีติให้เหลอืน้อยทีส่ดุ ฝ่ายวสิญัญีวทิยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นอีกหนึ่งหัวใจส�าคัญในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 
ด้วยประสบการณ์ในการรกัษา ความเชีย่วชาญระดับสงูของบคุลากร และเทคโนโลยด้ีานวสิญัญี
ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
 อ.พญ.รตันาภรณ์ บรุมิสทิธชิยั วสิญัญแีพทย์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
กล่าวว่า ตัง้แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทยระลอกท่ี 3 เริม่ขึน้
เม่ือเดือนเมษายนที่ผ่านมา ฝ่ายวิสัญญีวิทยาได้จัดต้ังทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อช่วย
รกัษาผูป่้วยโควดิ-19 ด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจมาแล้วมากกว่า 70 คน ทมีแพทย์วสิญัญท่ีีได้รบั
การปรกึษาจากอายรุแพทย์ว่าผู้ป่วยมอีาการหนกัต้องใช้เครือ่งช่วยหายใจ ซึง่ทีมวสิญัญแีพทย์
ได้เตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมรับสถานการณ์น้ีมาเป็นอย่างดีโดยการใส่ท่อช่วยหายใจควร
ท�าได้อย่าง “ปลอดภัย รวดเรว็และส�าเรจ็ในคร้ังเดียว” เพือ่จดุมุง่หมายส�าคญั 2 ประการ ดงันี้
 1. ผู้ป่วยปลอดภัย เนื่องจากระดับออกซิเจนในเลือดที่ต�่าจากพยาธิสภาพของปอด
ท�าให้เพิม่ความเส่ียงขณะใส่ท่อช่วยหายใจ หากใช้เวลานานหรอืพยายามใส่หลายครัง้ นอกจาก
นี้อาจพบความดันโลหิตต�่าหลังจากใส่ท่อช่วยหายใจได้ ซึ่งต้องเตรียมพร้อมให้การรักษาอย่าง
ทันท่วงที
 2. ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากการใส่ท่อช่วยหายใจเป็น
หัตถการที่ท�าให้เกิดละอองฝอยจึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้สูง ดังนั้นความพร้อมและความ
ช�านาญของทมีจงึเป็นปัจจยัส�าคญัของความส�าเรจ็ในการให้การรกัษาผูป่้วย ซึง่ในทมีวสิญัญจีะ
ประกอบไปด้วย อาจารย์วสัิญญแีพทย์ แพทย์ประจ�าบ้านวสัิญญช้ัีนปีที ่3 วสิญัญพียาบาล และ
ผู้ช่วยวิสัญญี อยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทุกคนผ่านการฝึกฝนเรื่องการสวมอุปกรณ์
ป้องกนัตวัและซ้อมการท�างานเป็นทมีในสถานการณ์เสมอืนจรงิมาแล้ว เพือ่ลดความผดิพลาด
เวลาปฏิบัติงานจริง โดยเวลาท�างานจริงจะจ�ากัดจ�านวนบุคลากรที่เข้าไปในห้องผู้ป่วยให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จ�าเป็นเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ

CHULA COVID-19
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ปลอดภัย รวดเร็ว ส�ำเร็จในครั้งเดียว

เทคนิคการใส่ท่อช่วยหายใจเทคนิคการใส่ท่อช่วยหายใจ
ต่อชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิสัญญีแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ต่อชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 โดยวิสัญญีแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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เทคนิคการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยโควิด-19 
 Rapid Sequence Induction and Intubation (RSII) เป็นเทคนิคที่วิสัญญีแพทย์ใช้เพื่อใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปกติวิสัญญีแพทย์ใช้
ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการสูดส�าลักลงปอด ด้วยการให้ยาสลบและยาหย่อนกล้ามเนื้อที่ออกฤทธิ์เร็วและหลีกเลี่ยงการช่วยหายใจผ่านทางหน้ากาก 
 อ.พญ.รัตนาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการช่วยหายใจผ่านทางหน้ากากจะท�าให้เกิดละอองฝอยซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้มาก แต่ผู้ป่วย
โควิด-19 หลายรายนั้นอาจมีระดับออกซิเจนในเลือดลดต�่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับยาสลบและหยุดหายใจซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย จึงมีความจ�าเป็นต้อง
ปรับเทคนิคการช่วยหายใจผ่านทางหน้ากากโดยการถือหน้ากากสองมือ ป้องกันการรั่วขณะช่วยหายใจในระหว่างที่รอให้ยาหย่อนกล้ามเนื้อออกฤทธิ์เต็มท่ี
พร้อมส�าหรับการใส่ท่อช่วยหายใจ

เลือกอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจและการเตรียมแผนส�ารองที่เหมาะสม 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 การใส่ท่อช่วยหายใจให้กบัผู้ป่วยจะน�าเทคโนโลยกีารใช้กล้องใส่ท่อช่วยหายใจระบบวดิทีศัน์ (VDO 
laryngoscope) มาใช้เพือ่ช่วยเพิม่ความส�าเร็จในการใส่และเพิม่ระยะห่างระหว่างผูป่้วยกับวสัิญญแีพทย์ได้ ซึง่ท่อช่วยหายใจทีใ่ช้จะเลอืกตามขนาดมาตรฐาน
ส�าหรับผูป่้วยหญงิและชาย อ.พญ.รตันาภรณ์ กล่าวเสรมิถึงกรณฉีกุเฉินหากใส่ท่อช่วยหายใจไม่ส�าเรจ็ ซ่ึงทมีจะประเมนิผู้ป่วยเบือ้งต้นและวางแผนก่อนการรกัษา
เพือ่ลดโอกาสการเกดิเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์นีแ้ละยงัได้จดัเตรยีมอปุกรณ์ส�ารองทกุครัง้ เช่น หน้ากากครอบกล่องเสยีง เพือ่พร้อมใช้ในการช่วยหายใจผูป่้วย

“การสื่อสารและการท�างานเป็นทีม” หัวใจส�าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
 เนื่องจากการใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยโควิด-19 เป็นหัตถการที่มีความเส่ียงสูงต่อทั้งผู้ป่วยและบุคลากรผู้ดูแล ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรักษาผู้ป่วยจึงต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรผู้เช่ียวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึงการส่ือสารท�าความเข้าใจแนวทางการ
รักษาและขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนสถานการณ์จริงจะช่วยให้การท�างานราบรื่นและปลอดภัย นอกจากการใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการ
รุนแรงจ�าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาระบบอวัยวะอ่ืนๆ ด้วย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบการท�างานของตับและไต เป็นต้น ดังนั้นหลายครั้งที่
วิสัญญีแพทย์เม่ือใส่ท่อช่วยหายใจส�าเร็จแล้ว ยังได้ช่วยท�าหน้าที่เปิดเส้นเลือดแดงส�าหรับการวัดความดันโลหิตต่อเน่ืองเพื่อตรวจระดับก๊าซในเส้นเลือดแดง
และเปิดเส้นเลือดด�าใหญ่เพื่อเป็นช่องทางการให้ยา ซึ่งเป็นหัตถการที่วิสัญญีแพทย์มีความช�านาญ
 แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ทีมวิสัญญีแพทย์เข้าไปให้การรักษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 อ.พญ.รัตนาภรณ์ กล่าวว่า
ถือเป็นโอกาสแห่งความภาคภูมิใจที่งานด้านวิสัญญีนั้นได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความเต็มใจและพร้อมเข้า
ช่วยเหลอืด้วยสรรพก�าลงัทกุด้านทีม่ ีเพือ่ช่วยให้ผูป่้วยมีอาการดขึีน้จนหายเป็นปกตโิดยเรว็ ซึง่นอกจากงานใส่ท่อช่วยหายใจแล้ว ทีมวิสญัญยีงัได้ให้การระงับ
ความรูส้กึแก่ผูป่้วยโควดิ-19 ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการผ่าตดัเร่งด่วนและอาจารย์วสิญัญแีพทย์ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านเวชบ�าบดัวกิฤติหลายท่านยงัร่วมให้การดแูลผู้
ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤติร่วมกับอายุรแพทย์อีกด้วย
 จากสถิติการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีอัตราการรักษาหายสูง เนื่องด้วยความ
ทุ่มเทในการรักษาของทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือ ไม่เพียงแต่ต้องการคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยโดย
เร็ว แต่ยังมีการน�าผลการรักษาผ่านประสบการณ์ของบุคลากรทุกท่านมาถอดบทเรียน ต่อยอดและวางแผนการรักษาให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อพัฒนาวิธีการ
รักษาอันน�าไปสู่ผลส�าเร็จที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

จัดเตรียม

ตรวจเช็ค

อุปกรณ์

ซักซ้อม

การสื่อสาร

ภายในทีม

วางแผน

การรักษา

ปฏิบัติ

หน้าที่จริง
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 ปัจจุบนัสถานการณ์โรคโควดิ-19 แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายพืน้ที ่การคดักรอง
ผู้สงสัยว่าติดเชื้อจ�าเป็นต้องเร่งปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความ
ส�าเร็จของโครงการวิจัย“การใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19ที่ไม่แสดงอาการ”
ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาเป็น ‘รถดมไว’ โดยน�าสุนัขดมกลิ่นคัดกรองโควิด-19 ออกปฏิบัติงาน
ภาคสนามถือเป็นอีกหน่ึงตัวช่วยส�าคัญในการคัดกรองผู้ติดเชื้อแบบเชิงรุกที่ได้ผลลัพธ์ดีแบบ
ก้าวกระโดด เรยีกได้ว่าเป็นมติใิหม่ของตวัช่วยในการคดักรองผู้ป่วยทีน่�าสุนขัมาใช้ปฏิบตังิานนี้
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 อ.นพ.ธติวิฒัน์ ศรปีระสาธน์ แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะ
วกิฤตกิารหายใจ และ อ.พญ.ปัทมา ต.วรพานชิ แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านโรคตดิเชือ้ ศนูย์โรคอบุตัิ
ใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โครงการวิจัย “การใช้สุนัข
ดมกลิน่ตรวจหาผูป่้วยตดิเชือ้โควดิ-19 ทีไ่ม่แสดงอาการ” เป็นความร่วมมอืของคณะแพทยศาสตร์
คณะสตัวแพทยศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย ศ.สพญ.ดร.เกวลี
ฉตัรดรงค์ รองคณบด ีฝ่ายวิจยัและนวตักรรม คณะสตัวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ผู้จุดประกายโครงการนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ในต่างประเทศมีการน�าสุนัขมาตรวจคัดกรองผู้ป่วย
โควดิ-19 ซึง่ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจในหลายประเทศ อาท ิสาธารณรฐัฝรัง่เศส สหพนัธ์สาธารณรฐั
เยอรมนี สาธารณรัฐฟินแลนด์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ ่งธรรม 
ผู้อ�านวยการ โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงเป็นเสาหลักสนับสนุนให้จัดตั้งคณะท�างานวิจัย โดยมีบริษัท เชฟรอน
ประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด เป็นผู้สนับสนุนทุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 ศ.สพญ.ดร.เกวล ีกล่าวว่า เป็นโครงการทีท้่าทายความสามารถอย่างยิง่ในการฝึกฝน
สนุขัดมกลิน่ พร้อมทัง้วจิยัและพฒันาการคดักรองผูป่้วยโรคโควดิ-19 ไปพร้อมกนั อกีทัง้มุง่หวงั
ให้สุนัขดมกลิ่นนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยเริ่มฝึกกับสุนัขพันธุ์ลาบาดอร์ซึ่งเป็นที่นิยม
มากในต่างประเทศ ระยะแรกท่ีผ่านมาน้ัน ฝึกสุนัขด้วยการดมสารคัดหล่ังจากผู้สงสัยติดเช้ือ 
คณะท�างานได้เลือกท�าการทดลองจากเหง่ือ เนือ่งจากเหงือ่เป็นสารคดัหลัง่ทีไ่ม่มไีวรัส อย่างไร
ก็ตามยังต้องท�าการฆ่าเชื้อภายนอกด้วย UVC ก่อนที่จะน�าไปให้สุนัขดม เพื่อให้สุนัขปลอดภัย
จากการดม รวมทัง้ผูฝึ้กกจ็ะปลอดภัยด้วยเช่นกนั นอกจากนีย้งัมกีารส่งไปวเิคราะห์หาชนดิสาร
ระเหยในเหงื่อโดย ดร.ชฎิล กุลสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ซ่ึงตัวอย่างทั้งหมดได้มาจากผู้ติดเชื้อที่เข้าพักรักษา
ตัวในสถานพยาบาลต่างๆ จาก 5 โรงพยาบาลเพื่อป้องกันไม่ให้
สุนัขจดจ�ากลิ่นของสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การฝึกสุนัขครั้งนี้จะ
มีผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนัขมาร่วมท�าการฝึกอย่างใกล้ชิดและ
ด�าเนินตามจริยธรรมการดูแลสัตว์อย่างเคร่งครัด หลังการทดลอง
ประมาณ 4 เดือน พบว่าสุนัขสามารถคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ได้
แม่นย�ามากกว่าร้อยละ 95 
 ศ.สพญ.ดร.เกวล ีกล่าวถึงอุปสรรคท่ีน�ามาเป็นข้อพฒันา
สู่ทิศทางในอนาคตอันใกล้ว่า ที่ผ่านมานั้นสุนัขฝึกดมสารคัดหลั่งซึ่ง
เก็บมาไว้เป็นเวลา 7 วัน ดังน้ันการดมตัวอย่างสดจะยังดมได้ไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาด
เพิม่มากขึน้ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัทีที่มงานตระหนกัและเร่งฝึกฝนสนุขั
เพื่อเตรียมรับมือให้การตรวจเชิงรุกนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 อ.นพ.ธิติวัฒน์ และ อ.พญ.ปัทมา กล่าวว่า การพัฒนา
สุนัขดมกลิ่นคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 นี้มีแผนงานเตรียมประสาน
ความร่วมมอืกับภาครฐัในการต่อยอดองค์ความรูเ้พือ่ฝึกสนุขัเพ่ิมเตมิ
ส�าหรับใช้ในหน่วยงานอื่นต่อไป เช่น กรมการแพทย์ทหารบกหรือ
กองอายุรกรรมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นต้น 
นอกจากความส�าเร็จจากการฝึกสุนัขดมกลิ่นคัดกรองโควิด-19 
ทีมงานเตรียมพัฒนาศักยภาพต่อไปเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการ
คัดกรองทางการแพทย์ในโรคอื่นๆ ได้อีกด้วย

CHULA COVID-19

Good News

รองคณบดี ฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม
คณะสัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ศ.สพญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
แพทย์ผูเ้ชีย่วชำญหน่วยโรคระบบกำรหำยใจและภำวะวกิฤตกิำรหำยใจ

ฝ่ำยอำยุรศำสตร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสำธน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนโรคติดเชื้อ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้ำนคลินิก

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

อ.พญ.ปัทมำ ต.วรพำนิช

สุนัขดมกลิ่น และรถดมไว
มิติใหม่ของการคัดกรองโรคโควิด-19 ครั้งแรกในประเทศไทย

เรื่อง : อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์, อ.พญ.ปัทมา ต.วรพานิช, ศ.สพญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์
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เรื่อง : ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
        ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ณ จุฬา

CHULA COVID-19

วัคซีนใบยำ
อีกหนึ่งวัคซีนโควิด-19 ของคนไทย

เตรียมทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรก

 การรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีม่แีนวโน้มผู้ติดเช้ือพุง่สูงอย่างต่อเนือ่ง นอกจากการปฏิบตัิ
ตัวเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้ว ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในระยะยาวคือ การเข้าถึง
วคัซนีทีม่ปีระสทิธภิาพ  หนึง่ในคณะท�างานสญัชาตไิทยมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาวคัซนีโรคโควดิ-19 เพือ่เป็นอกีหนึง่โอกาสให้กบัคนไทย
คือ “วัคซีนใบยา” ที่พัฒนาโดยบริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จ�ากัด ใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนในรูปแบบ Protein Subunit Vaccine 
หรือวัคซีนที่สร้างจากโปรตีนบางส่วนของเชื้อไวรัสที่น�ามาเพาะและผสมกับสารกระตุ้นภูมิ เมื่อเข้าสู่ร่างกาย วัคซีนจะกระตุ้นให้
ร่างกายสร้างแอนติบอดี การสร้างชิ้นส่วนโปรตีนไวรัสจะสร้างจากพืชใบยาสูบซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับวัคซีนโควิด-19 
จากโนวาแวค นอกจากนี้การเลือกใบยาสูบสายพันธุ์ออสเตรเลียมาใช้ในการเพาะโปรตีนไวรัสเนื่องจากเป็นพืชท่ีเพิ่มจ�านวนได้
ง่ายเหมาะกับการปลกูเพือ่เพาะพนัธุใ์นปริมาณมาก ขณะเดยีวกนัยงัมต้ีนทนุทีไ่ม่สงูมากซึง่จะท�าให้ต้นทนุในการผลติวคัซนีถกูลง
ด้วยเช่นกัน  

“วัคซีนใบยา” ก้าวส�าคัญสู่การทดสอบในมนุษย์เป็นครั้งแรก
 ผศ.ภญ.ดร.สธุรีา เตชคณุวฒุ ิอาจารย์ประจ�าคณะเภสัชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และผูร่้วมก่อตัง้ บรษิทัใบยา
ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด กล่าวถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนใบยาว่า ภายหลังจากที่เปิดรับอาสาสมัครทดลองเมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ในเดือนกันยายนนี้จึงจะเริ่มทดลองประสิทธิภาพวัคซีนรุ่นที่ 1 ในมนุษย์เป็นครั้งแรก โดยจะมีการแบ่งกลุ่ม
การทดลองออกเป็น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 18-60 ปี จ�านวน 48 คน และกลุ่มอายุ 60-75 ปี จ�านวน 48 คน ในแต่ละกลุ่ม
จะแบ่งปริมาณโดสที่ได้รับออกเป็น 3 ขนาด เพื่อหาปริมาณโดสที่เหมาะสมในการฉีดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ 
 ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา ยังระบุด้วยว่า การทดลองได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดการทดลองกับกลุ่มอาสาสมัครครั้งนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑ
วิเชียร หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการ ตลอดจน
ให้ค�าปรึกษาในการทดลองระยะนี้อีกด้วย

“วัคซีนใบยา” พัฒนาคู่ขนานเตรียมการรุ่น 2 ให้พร้อมรับมือไวรัสกลายพันธุ์
 ขณะท่ียงัมกีารทดลองวคัซีนในระยะต่างๆ ไวรัสกม็กีารพฒันาและกลายพนัธุไ์ปในเวลาเดยีวกนั การพฒันาวคัซนีใบยา
จึงมีการด�าเนินการพัฒนารุ่นท่ี 2 เพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพในการรับมือกับเช้ือได้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์
วทิยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธบิายหลกัการในการพฒันาวคัซีน
รุน่ที ่2 ว่า หากเลอืกรหสัพนัธกุรรมของไวรสัทีต้่องการใส่ผ่านเข้าไปในเซลล์พืช ต้นยาสบูจะสามารถผลติโปรตีนได้ภายในระยะเวลา
เพียงไม่กี่สัปดาห์ เมื่อได้โปรตีนไวรัสแล้วจึงน�าไปทดลองตามล�าดับ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทใบยาไฟโตฟาร์ม จ�ากัด ได้เริ่มด�าเนินการ
พฒันารุน่ 2 ไปถงึระยะของการทดลองในสตัว์แล้ว และเตรียมการเพือ่ทดลองในมนษุย์ระยะต่อไป ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ ให้ความเห็นว่า 
วคัซนีใบยามคีวามยดืหยุน่และมคีวามสามารถในการปรบัเปลีย่นตามสายพนัธุข์องไวรสัได้เรว็ อกีทัง้ยงัเป็นวคัซีนทีน่กัวจิยัชาวไทย
ร่วมมอืกนัท�าตัง้แต่กระบวนการต้นน�า้ไปจนถงึปลายน�า้ จงึเป็นวคัซนีทีพ่ร้อมและสามารถผลิตเพือ่ช่วยเหลือคนไทยได้อย่างเตม็ที่
 “วัคซีนใบยา” คาดว่าจะเริ่มฉีดให้กับบุคคลทั่วไปได้ในภายในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพและความสามารถของบุคลากรด้านสาธารณสุขของไทย อีกทั้งยังเป็นความหวังให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึง
วัคซีนที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

อำจำรย์ประจ�ำคณะเภสัชศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทใบยำไฟโตฟำร์ม จ�ำกัด

ผศ.ภญ.ดร.สุธีรำ เตชคุณวุฒิ
หัวหน้ำศูนย์วิทยำศำสตร์สุขภำพโรคอุบัติใหม่

คณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑำ

เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของ 
“วัคซีนใบยำ”

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ออกแบบวัคซีนต้นแบบแล้วเสร็จ

เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ผลการทดสอบในหนูทดลอง

ได้ผลดี

มถินุายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผลการทดสอบในลิงทดลอง

ได้ผลดี

ตุลาคม พ.ศ. 2563 - มิถุนายน 

พ.ศ. 2564 ด�าเนินการก่อสร้าง

โรงงานต้นแบบผลิตวัคซีนใบยา 
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สิงหาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับอาสาสมัครทดลอง

วัคซีนใบยา

กันยายน พ.ศ. 2564

ด�าเนินการทดสอบในมนุษย์

เป็นครั้งแรก



 การผลิตอาหารทางสายให้อาหารแก่ผูป่้วยนัน้มคีวามละเอียด
ซับซ้อน เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองได้ จึงต้องได้รับอาหารที่สามารถย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ได้โดยไม่มีการอุดตัน อีกท้ังยังต้องสะอาด ปลอดภัย และปราศจาก
เชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
การคัดเลือกวัตถุดิบที่น�ามาใช้ในกระบวนการผลิตจึงต้องควบคุม
ตามหลักการของระบบ GMP และควบคุมการผลิตด้วยระบบ HACCP 
 ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
น�าระบบ HACCP มาประยกุต์ใช้ในการควบคมุกระบวนการผลติอาหาร
ทางสายให้อาหารแก่ผูป่้วย เพือ่ให้ได้มาซึง่อาหารทีม่คุีณภาพ ปราศจาก
อันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอม โดยเริ่มด�าเนิน
งานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 โดยมีการอบรมความรู้ให้กับนักโภชนาการ 
การปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของห้องผลิตอาหารทางสายให้
อาหาร แล้วจึงมีการทดลองใช้ระบบจริงเป็นระยะเวลา 6 เดือนก่อน
การตรวจรบัรอง เพือ่ให้มัน่ใจในประสทิธภิาพและการด�าเนนิงานอย่าง
ต่อเนื่องของระบบ
 น.ส.ชัชวรรณ กล่าวด้วยว่า ผู้มีส่วนส�าคัญในการสนับสนุน
การด�าเนินงานจนได้รับรองมาตรฐาน HACCP คือ รศ.นพ.นิพนธ์
เขมะเพชร รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.(พิเศษ)
นพ.ปิยะพนัธ์ พฤกษพานชิ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบตัิ
การ รวมถึง น.ส.วัลภา ส่วนแสวง และ น.ส.สุชาวดี ตาปนานนท์
นกัโภชนาการ ผูช่้วยนักโภชนาการและพนกังานครัวประจ�าห้องอาหาร
ทางสายให้อาหารทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัในการด�าเนนิงานตามระบบได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ
 การได้รับรองมาตรฐาน HACCP นี้สะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาศักยภาพของฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นอย่างด ีซึง่เป็นไปตามแผนยทุธศาสตร์
ที่ 2 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นั่นคือการบริการ
ทางการแพทย์และดแูลรกัษาพยาบาลทีเ่ป็นเลศิแก่ประชาชนทกุระดบั 
ดังนั้นผู้ป่วยและผู้รับบริการทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า อาหารผู้ป่วยหรือ
อาหารทางสายให้อาหารที่ผลิตโดยฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด
เป็นอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัยและหลักโภชนาการ 
นอกจากนี้ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัดจะมุ่งมั่นในการพัฒนาและ
รักษาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อผู้รับบริการทุกคนต่อไป

 หนึง่ในการสร้างเสรมิสขุภาพอนามยัทีด่คีอื การรบัประทาน
อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน สะอาดและปลอดภัย ดังนั้นไม่เพียงแต่
การยกระดับวิธีการรักษาให้ทันสมัยเท่าน้ัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ยังมุ ่งเน้นที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้าน
โภชนาการให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ ล่าสุดหน่วยผลิตอาหารทางสาย
ให้อาหาร ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานควบคุมอันตรายและจุด
วิกฤติในทุกกระบวนการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point) ซึ่ง น.ส.ชัชวรรณ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่าย
โภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ฝ่าย
โภชนวิทยาและโภชนบ�าบัดมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลท่ีมุ่งเน้นการเป็นสถาบันต้นแบบทางการ
แพทย์ที่มีคุณธรรมด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ อีกทั้งยัง
เชื่อมั่นว่าการบริการอาหารท่ีดีและปลอดภัยจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่
ดีให้แก่ผู้ป่วย และช่วยลดระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้
 มาตรฐานควบคุมอันตรายและจุดวิกฤติในทุกกระบวนการ
ผลิตอาหาร HACCP คือ ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตามข้อก�าหนดของคณะกรรมาธิการ
โครงการมาตรฐานอาหาร FAO / WHO (Codex Alimentarius 
Commission) ซึ่งเน้นป้องกันอันตรายจาก 3 สาเหตุคือ อันตราย
ทางชีวภาพ อันตรายทางกายภาพ และอันตรายทางเคมี หลักการของ
ระบบ HACCP ประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่
    การวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต
    การก�าหนดจุดการปฏิบัติตามขั้นตอนการท�างานเพื่อควบคุม
    การเกิดอันตราย
    การควบคุมกระบวนการผลิตอาหารให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่ก�าหนด
    การก�าหนดแผนการทดสอบหรือการเฝ้าสังเกตตรวจวัดค่าต่างๆ
    ที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิต
    ก�าหนดมาตรการแก้ไข เมื่อพบว่าจุดวิกฤติไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
    ก�าหนดวิธีการทวนสอบกระบวนการท�างานเพื่อยืนยัน
    ประสิทธิภาพการด�าเนินงานตามระบบ HACCP
    การก�าหนดระบบจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกันเพื่อยืนยันและ
    ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

สู่การรับรอง HACCP มาตรฐานระดับสากลHACCPHACCPHACCP   
   

   C
ERTIFIED

   
   

   C
ERTIFIED

            CERT IFIED

            CERT IFIED

เรื่อง : น.ส.ชัชวรรณ วิชัยดิษฐ์
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หลักสูตรแพทย์อินเตอร์ มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้เป็นเลิศ 
เตรียมรับสมัครนิสิตรุ่น 2

หลักสูตรแพทย์อินเตอร์ มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้เป็นเลิศ 
เตรียมรับสมัครนิสิตรุ่น 2

เปิดภาคการศึกษารุ่นที่ 1 แล้วเปิดภาคการศึกษารุ่นที่ 1 แล้ว

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 
(สุวรรณเวลา)

อ.นพ.ปณต สายน�้าทิพย์

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด

เพิม่เตมิเกีย่วกบัเอกสารและข้อมลู

ประกอบการสมัครได้ที่

เรื่อง : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา), อ.นพ.ปณต สายน�้าทิพย์

9

	 หลังจากที่คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เปิด
หลกัสตูรใหม่ให้ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรีจากสาขาต่างๆ	เข้าศกึษา
ในระดบัแพทยศาสตรบณัฑติ	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	ในช่ือหลกัสูตร	CU-MEDi	
(Chulalongkorn	University	International	Medical	Program)	ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่มีระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น	4	ปีการศึกษา	และได้เริ่มเปิดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2564	ที่ผ่านมา	
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรและผู้ช่วย
คณบด	ีฝ่ายวิชาการ	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จะมาบอก
เล่าถึงความน่าสนใจของการพัฒนาหลักสูตรนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบ

ส่งเสรมิประสบการณ์แบบนานาชาตด้ิวยคณาจารย์ชัน้น�าระดบัโลก
	 หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ	(หลกัสตูรนานาชาต)ิ	เป็นหลกัสตูรที่
เปิดรับผูท้ีส่นใจจากทัว่ทกุมมุโลกจงึท�าให้นสิติทีผ่่านการคดัเลอืกมทีัง้สญัชาติ
ไทยและต่างสัญชาติมาเรียนร่วมกัน	พร้อมกันนี้ด้านการเรียนการสอนยังมี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าระดับโลกท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความ
รู้จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก	 ความร่วมมือกับนานาชาติน้ีมีทั้งรูปแบบความร่วม
มอืในการฝึกประสบการณ์การท�างานในต่างประเทศ	โดยหลกัสตูรได้ลงนาม
ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัร	
เช่น	University	off	South	Florida	และ	University	of	Glasgow	เป็นต้น	
และยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ	ที่อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือ	นอกจาก
นี้ความร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งคือ	 ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง
ระดบัโลกทีจ่ะมาเป็นอาจารย์พเิศษและเป็นทีป่รกึษาหลกัสตูรจาก	Stanford	
University,	University	of	California,	San	Francisco	(UCSF),	Florida	
State	University	และ	Weill	Cornell	Medicine,	Cornell	University	อกีด้วย

หลกัสูตรท่ีมุง่ผลิตบคุลากรทางการแพทย์ทีมี่ความสามารถเฉพาะตวั
	 เนื่องจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	(หลักสูตรนานาชาติ)	เปิด
รับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆ	โดย	ศ.พญ.นิจศรี
กล่าวว่า	 ความแตกต่างทางสาขาที่นิสิตเรียนมาจะเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะ
ท�าให้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแบบของตนเอง	 เช่น	 นิสิตที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์อาจมีความรู้
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยในกระบวนการรักษา	นอกจาก
นี้ความแตกต่างทางพื้นฐานความรู้ของนิสิตแต่ละคนในหลักสูตรยังเป็นองค์
ประกอบหนึ่งที่ท�าให้การเรียนการสอนมีมิติที่หลากหลายมากขึ้น	ทั้งผู้เรียน
และผู้สอนต่างเกิดการแลกเปลี่ยนที่มีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

พฒันาหลกัสตูรให้ดยีิง่ขึน้พร้อมเปิดรับผูส้นใจในปีการศกึษาใหม่
	 คณาจารย์ประจ�าหลักสูตรมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาเนื้อหาให้มี
ความเป็นเลิศมากยิ่งขึ้น	 โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ	 Stanford	

University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ที่จะมาร่วมอบรมส่งเสริมศักยภาพ
คณาจารย์ในหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ด้านเทคนคิทกัษะการสอนและพฒันางานวชิาการเพือ่การประยกุต์ใช้ในการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้น		
	 ส�าหรบัการเปิดรบัสมัครนสิิตใหม่ประจ�าปีการศกึษา	2565	อ.นพ.ปณต
สายน�้าทิพย์	ผู้ดูแลด้านการรับสมัครและการประชาสัมพันธ์	กล่าวว่า	ก่อน
ที่จะมีการเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2565	คณะ
แพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ได้จัดกิจกรรม	CU-MEDi	 Virtual	
Open	House	2021	ผ่านทางระบบประชุมเสมือนจริง	(Virtual	Meeting)	
เมื่อวันพุธที่	 21	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2564	 นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไปยังมหาวิทยาลัยช้ันน�าท่ัวโลกผ่านทางมหาวิทยาลัยเครือข่ายคู่
สัญญาของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และส�านักบริหาร
วิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อีกด้วย	หลักสูตร
น้ีเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทุกช่วงอายุได้เข้าศึกษา	 โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาพิเศษของหลักสูตรภาคเรียนละ	 570,000	 บาท	 และหลังจากส�าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรนิสิตจะต้องร่วมฝึกประสบการณ์การท�างานในฐานะ
แพทย์ใช้ทุนอีกด้วย
	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 (หลักสูตรนานาชาติ)	 คณะ
แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประจ�าปีการศึกษา	2565	จะเปิดรับ
สมัครนิสิตรุ่น	2	ในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2565	โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ
เบื้องต้น	ดังนี้
	 •	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาใดก็ได้
	 		ภายในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2565
	 •	มีผลคะแนนการสอบ	Medical	College	Admission	Test	
	 		(MCAT)
	 •	มีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด
	 		(รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามประกาศรับสมัครต่อไป)
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ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ
ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ผู้บริหาร

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
ศ.นพ.ธีระพงศ์ ตันฑวิเชียร

ฝ่ายอายุรศาสตร์

ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 

ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
รศ.พญ.สุรางค์ ตรีรัตนชาติ

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

ฝ่ายรังสีวิทยา
รศ.นพ.วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

ฝ่ายโสต	ศอ	นาสิกวิทยา
รศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ

ฝ่ายจักษุวิทยา

ผศ.พ.ต.อ.นพ.เจริญ ทวผีลเจรญิ

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ

ฝ่ายศัลยศาสตร์

อาจารย์แพทย์

ฝ่ายการพยาบาล

นางทองค�า ทองเปลี่ยน

นางฉลวย ศรีลาใช

นางประภาพร ทองหลอม นางไพจิตร ยะภักดี

นางวัลลีย์ โพธิ์เวียง นางวลีภรณ์ ริยะกุล น.ส.จิตรา วิจิตสกุลตัน

นางวิมลรัตน์ สินธุศักดิ์ น.ส.เกตน์นิภา วชิรดิลก

น.ส.มาเรียม เอี่ยมสุคนธ์

นางศันสนีย อาภาสกุล น.ส.แขไข เอมะรักษ์ น.ส.บุบผา พวงมาลี นางภคพร อนันตระกูลศิลป์

น.ส.พรสรรค์ โรจนกิตติ น.ส.สุดา เทพศิริ น.ส.ยุพิน กิตติเจริญรัตน์ น.ส.เยาวลักษ์ ประเสริฐสุข

นายจ�าเริญ หริ่งเรไร

นางรัตนา อินตา

นางสุมิตรา สังข์ทอง นางธาดา ช่วงสุวรรณ

นางเฉลียว เถื่อนวรรณา นางสมจิตต์ ราศรีจันทร์ น.ส.อริสา แก้วมณี

นางบุญวดี วาอุทัศน์

นางไฉน สุขอิ่ม นางสมคิด เปรมปรีดิ์

นางปณิตา จันทร์ท้าว นางมยุเรศ เพ็งบุญ

นางจันทร์เพ็ญ เรืองวีระ น.ส.บุญเตือน สุขสุเพ็ชร์

น.ส.สมพร แสงห้วยไผ่

นายจุฬา สนั่นพิทักษ์

นางวิไล รุจิรัสสวรวงศ์ นางธนพรรณ อิ่มจิตร น.ส.อัมพร อรรคอุดม

น.ส.สิริพร บูรณโพธิ์ทอง

น.ส.สอาด วงศ์อนันต์นนท์

นางชูรัตน์ คงสนทนา

นางปุณยาภรณ์ ซินศิริ

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ
ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
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น.ส.ฐิติยา หมอประเสริฐ

นายวีระศักดิ์ ดีทะเล

น.ส.ศรีปัญญา สุขเกื้อ

นางวันทนา ผึ้งไชย

นางสุนทร ฟูเฟื่อง

นางเครือวรรณ มาลัยวงษ์

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด

นางอรุณรัตน์ ศิริสีรัสสะ น.ส.โชติกา จ�าปาเงิน นายปริชาญ ศรีณัฐชาญ

ฝ่ายรังสีวิทยา

นางธัญรัศม์ คงคาเขตร นางพรประภา ค�าหอม นางสายทอง ศรีประเทศ

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร

นางดวงกมล โชติพันธุ์ น.ส.วิไลวรรณ ปรางเสถียร นางชนิดา เกรียงพานิช

ฝ่ายการเงิน

นายปรีชา สารการ

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นางสุนทรี บุญสลับ

ฝ่ายเลขานุการ

นางพัชชานันท์ ชุมพล นางพรรณพร เข็มทอง นางสุดารัตน์ จันทะวัน

นางทัศนีย์ แก้วบวร นายทรงพล พันธุ์ถนอม นางดวงใจ เรืองแสน

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง

นายเพิ่ม มงคลกลิ่น

ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

นายปัญญา กล�่าเอม นายโสภณ พลจร นายกิตกร ลือสัตย์

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค

นายดิเรก กองนิล นายส�ารวย งามนิจ นายทองดี กลีบขจร

ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม

นางสมพิศ เสี่ยงบุญ นางพิมพ์ปวีณ์ แก้วน้อย นางจิรฐา พิศาลบดี

ฝ่ายผู้ป่วยนอก

นางสุดาลักษณ์ อินพรหม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางอาบทิพย์ นิยมาภา

ฝ่ายสวัสดิการสังคม

น.ส.ฉันทนา บุญรอด

กลุ่มงานเภสัชกรรม

ศูนย์อาชีวอนามัยและ
สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร

นายบุญทรง คงแสงพรหม

นางจรินทิพย์ ทองค�าแท้

ฝ่ายทันตกรรม

นางธนัยนันท์ สุริยวงษ์

ศูนย์ประกันสุขภาพ

นายสุรศักดิ์ สุทัศน์

ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
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รศ.นพ.ธวชัชัย ชยัวฒันรตัน์

ภาควิชารังสีวิทยา
ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

ภาควิชาอายุรศาสตร์
รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.นพ.วีระชัย คีรีกาญจนะรงค์

ภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา
ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
รศ.นพ.ศุภพงศ์ ถิรคุณวิชชะ

ภาควิชาจักษุวิทยา

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
ผศ.นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รศ.พญ.สรุางค์ ตรรีตันชาติ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สายวิชาการ

นางนัยนา หนูจันทร์แก้ว

ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

นางเบญจพร อัคควัฒน์

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
นายปฐมพงศ์ บรรพบุรุษ

ภาควิชาสรีรวิทยา

น.ส.ปัญญวีร์ ชัยยะศิริสุวรรณ

ภาควิชาอายุรศาสตร์
นางระวี สุนทรส่ง

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
นางวราวรรณ อินทร์จันทร์

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

นายสมพร พุทธา

งานบริหารระบบกายภาพ
น.ส.อัญชัญ ทิพวัฒน์

งานบริหารระบบกายภาพ

สายปฏิบัติการ

ลูกจ้างประจ�า

นายบุญเลิศ เข่งแก้ว

ภาควิชาศัลยศาสตร์
นางปราณี ศรีสุภาพ

ภาควิชาจุลชีววิทยา
น.ส.พิศมยั อุน่วเิศษ

งานบริหารระบบกายภาพ

นายมานติย์ จนัทร์ทรง

งานบริหารระบบกายภาพ
นางลินดา โตชัยภูมิ

ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง
นางศศิธร ศรีเพ็ชร

ฝ่ายวิชาการ

นายสายัณห์ คชเสถยีร

ฝ่ายวิชาการ
นางสุวรรณา ดีแท้ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2564
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สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล

แหล่งอ้างอิง :
ฉนัทกา สุปิยพนัธุ,์ ประเสรฐิ สทิธเิจรญิชยั. การใช้ยาต้านพยาธเิพือ่รกัษาภาวะการตดิเชือ้พยาธติวั
กลมในล�าไส้. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2551 ม.ค. - ก.พ; 52(1): 63 - 76 สบืค้นจาก http://clmjournal.
org/_fileupload/journal/62-4-7.pdf สืบค้นวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
“EMA advises against use of ivermectin for the prevention or treatment of COVID-19 
outside randomised clinical trials” [Online]. Available: https://www.ema.europa.eu/
en/news/ema-advises-against-use-ivermectin-prevention-treatment-covid-19-out-
side-randomised-clinical-trials สืบค้นวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
“IDSA Guidelines on the Treatment and Management of Patients with COVID-19” 
[Online]. Available: https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guide
line-treatment-and-management/ สืบค้นวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

“Ivermectin” [Online]. Available: https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/
therapies/antiviral-therapy/ivermectin/ สืบค้นวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
“Tablets Stromectol® (Ivermectin)” [Online]. Available: https://www.accessdata.fda.
gov/drugsatfda_docs/label/2008/050742s022lbl.pdf สบืค้นวนัที ่20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
“WHO advises that ivermectin only be used to treat COVID-19 within clinical trials” 
[Online]. Available: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-
advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials สืบค้น
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
“Why You Should Not Use Ivermectin to Treat or Prevent COVID-19” [Online]. 
Available: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-
use-ivermectin-treat-or-prevent-covid-19 สืบค้นวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยาอันตราย ... ห้ามซือ้ใช้เอง

“ไอเวอร์เมคติน” (Ivermectin)

 ยาไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) เป็นยาฆ่าพยาธิกลุ่ม
Macrocyclic lactone สตูรทางเคมคืีอ 22, 23- dihydroavermectin 
B1a, B1b มฤีทธิท์�าให้พยาธเิป็นอมัพาต เดมิเป็นยาทีใ่ช้เฉพาะส�าหรับ
สัตว์เพื่อฆ่าพยาธิในกระเพาะและล�าไส้ พยาธิในปอด โรคพยาธิหัวใจ 
ระยะต่อมาจงึมกีารน�ามาใช้ในคน ซ่ึงข้อบ่งใช้ของยาไอเวอร์เมคตินใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาคอื รกัษาโรคพยาธติาบอด (Onchocerciasis / 
River blindness) ทีเ่กดิจากพยาธฟิิลาเรยี (Onchocerca volvulus) 
และโรคพยาธเิส้นด้ายในล�าไส้เลก็ (Intestinal Strongyloidiasis) แต่
ส�าหรับประเทศไทยรับรองให้ใช้เฉพาะรักษาโรค Strongyloidiasis 
ท่ีมีสาเหตุจากพยาธิเส้นด้าย (Strongyloides stercoralis) และ
โรคหิด ยาไอเวอร์เมคตินจัดเป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
พ.ศ. 2564 และมีสถานะเป็นยาก�าพร้า

กลไกการออกฤทธิ์ของยา
 ยาจะไปจับกบัช่องทางขนส่งประจคุลอไรด์ของเซลล์ประสาท
และเซลล์กล้ามเน้ือของพยาธิที่มีสารกลูตาเมตอยู ่ที่หน้าประตู
(Glutamate-gate Cl-) ท�าให้ความสามารถในการผ่านของประจุ
คลอไรด์ทีเ่ยือ่หุม้เซลล์เพ่ิมขึน้ ท�าให้เกดิการกระตุน้มากเกินไป จนมผีล
ยบัยัง้การส่งกระแสประสาท ท�าให้พยาธิเคลือ่นไหวไม่ได้และตายในท่ีสุด

ขนาดและระยะเวลาในการใช้ยา
 ส�าหรับผู้ใหญ่และเด็กท่ีมีน�้าหนักตัวมากกว่า 15 กิโลกรัม 
ขนาดที่ใช้คือ 200 ไมโครกรัม ต่อน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม รับประทาน
ครั้งเดียว โดยอาจให้รับประทานซ�้าอีกครั้งใน 2 สัปดาห์ถัดไป กรณี
ผู้ป่วยมีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา
 ผูท้ีร่บัประทานยาไอเวอร์เมคตนิอาจมอีาการคล่ืนไส้ อาเจยีน 
มีไข้ ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ มึนศีรษะ ผื่นคัน อ่อนเพลีย ปวดข้อ ปวด
กล้ามเน้ือ หมดแรง ความดันโลหิตต�่า หัวใจเต้นเร็ว ต่อมน�้าเหลือง
อักเสบ ตาอักเสบ ตัวบวม ท้องเสีย การมองเห็นเปลี่ยนแปลง เจ็บตา 
ระคายเคืองตาและอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงได้ เช่น หน้ามืด เป็นลม 
แน่นหน้าอก หายใจล�าบาก มีผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ�้า
ตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ ชัก เป็นต้น

ข้อควรระวัง : ไม่ควรใช้ยาไอเวอร์เมคตินในกรณีต่อไปนี้
     • หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลยืนยัน
       ความปลอดภัย
     • เดก็ทีม่นี�า้หนกัตวัน้อยกว่า 15 กโิลกรมั หรอือายนุ้อยกว่า 5 ปี
     • ผู้ป่วยโรคหอบหืด เพราะอาจท�าให้มีอาการมากขึ้น
     • ผู้ที่มีโรคทางระบบประสาท เพราะอาจท�าให้การท�างาน
       ของระบบประสาทผิดปกติ
     • ผู้ที่ใช้ยานอนหลับ หรือยากลุ่ม Monoamine oxidase
       inhibitors
     • ผู้ที่ใช้ยาวาร์ฟาริน เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือ
       เกิดอันตรายได้

ค�าแนะน�าในการใช้ยา
     • ควรรับประทานยาในขณะท้องว่าง (ก่อนอาหาร 30 นาที)
     • ห้ามใช้ยาในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกัน
       นานกว่าที่แพทย์แนะน�า
     • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะยานี้อาจมีปฏิกิริยา
       กับแอลกอฮอล์
     • ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น
       และความร้อน

ตามท่ีปัจจบุนัมกีระแสข่าวและส่ือสังคมออนไลน์ส่งต่อข้อมลูว่า ยาไอเวอร์เมคตนิ
สามารถใช้รกัษาโรคโควดิ-19 ได้ จงึอาจท�าให้ประชาชนทีไ่ด้รบัข้อมลูดงักล่าว
หาซือ้ยามารบัประทานเอง กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ขอ
เตอืนประชาชนว่า “ห้ามซือ้ยานีม้ารับประทานเอง” เนือ่งจากอาจเกดิอันตราย
ได้ อีกทัง้ข้อมลูวชิาการล่าสดุทีผ่่านการทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic
Review) ของ Cochran’s Review ที่ถือเป็นมาตรฐาน Guideline ทั่วโลก 
กม็คีวามเห็นทีส่อดคล้องว่าประสิทธภิาพของยาน้ีในการรกัษาโควดิ-19 ยงัไม่
ชดัเจนและขดัแย้งกนัอยู ่ยงัคงต้องรอผลการศกึษาทางคลนิกิทีม่นี�า้หนกัและ
หลกัฐานทีน่่าเชือ่ถอืมากขึน้กว่านี ้ซึง่ขณะนีอ้งค์การต่างๆ อาท ิองค์การอนามยั
โลก (WHO) องค์การอาหารและยาแห่งสหรฐัอเมรกิา (US FDA) องค์การยา
แห่งสหภาพยุโรป (EMA) ตลอดจนส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยยังไม่อนุมัติหรือรับรองให้ใช้ยานี้
ในการป้องกนัหรือรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 ให้ใช้ได้เฉพาะในการศกึษาทาง
คลนิกิทีม่แีพทย์ดแูลเท่านัน้ เพราะขนาดยาทีใ่ช้ให้ได้ผลต้องใช้ในปรมิาณท่ีสงู
กว่าปกต ิซึง่อาจส่งผลให้เกดิความเป็นพษิต่อร่างกายและอนัตรายถงึแก่ชวีติได้
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เรื่องจากปก

โดย : ฝ่ายเภสัชวิทยา

 หากกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของภาควิชาเภสัชวิทยานั้น รศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าให้วารสาร ฬ ฟังถึงเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

คณะแพทยศาสตร จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

สร้างรากฐานการเรียนรู้ มุ่งมั่นงานวิจัย สรรสร้างนวัตกรรม

สู่บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ

เปิดภาคเรยีนครัง้แรกของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซ่ึงในขณะนัน้แผนกเภสชัวทิยายงั
รวมอยูกั่บแผนกสรีรวทิยา ซึง่แผนกนีไ้ด้ก่อตัง้ข้ึนพร้อมกบัคณะแพทยศาสตร์ มสีถานทีท่�างาน ห้องบรรยาย 
และห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ที่ตึกคณะแพทยศาสตร์เก่า หรืออาคารอานันทมหิดลในปัจจุบัน

พ.ศ.
2490

มีพระราชกฤษฎีกา โอนคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาสังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับตั้งแต่นั้นแผนกเภสัชวิทยาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาเภสัชวิทยา

พ.ศ.
2510

ภาควิชาเภสัชวิทยาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สหสาขาเภสัชวิทยา)
พ.ศ.
2531

ภาควิชาเภสัชวิทยาได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ชั้น 10 อาคารแพทยพัฒน์และมีห้องปฏิบัติการจ�านวน 6 ห้อง
อยู่ที่ชั้น 9 จนถึงปัจจุบัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

พ.ศ.
2551

เปิดหน่วยเภสชัจลนศาสตร์ รบัตรวจวิเคราะห์ระดบัยาในผูป่้วยเพือ่ใช้ประกอบการรกัษา Cell Processing
Center ของห้องปฏิบัติการ Stem Cell and Cell Therapy ได้รับรองจากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)

พ.ศ.
2564

มีพระราชกฤษฎีกา แยกแผนกเภสัชวิทยาออกจากแผนกสรีรวิทยา โดยมี ศ.นพ.ตระกูล กิติสิน
ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าแผนกเภสัชวิทยาเป็นท่านแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 – 2519

พ.ศ.
2508

คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วทิยาศาสตร์การแพทย์) โดยมภีาควชิาเภสัชวทิยา 
เป็นหนึง่ในภาควชิาทีร่่วมกนัด�าเนนิการบรหิารหลกัสตูรและรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนมาจนถงึ
ปัจจุบนั

พ.ศ.
2530

เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) เภสัชวิทยา (สหสาขาวิชา)
พ.ศ.
2544

เปิดหน่วยตรวจวิเคราะห์เภสัชพันธุศาสตร์ เพื่อบริการทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

พ.ศ.
2558
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ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค

 ผศ.ดร.นพ.ดนยั วงัสตรุค อาจารย์ประจ�าภาควชิาเภสชัวทิยา กล่าวถงึบทบาทส�าคญัของการเรยีนการสอน
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยรายวิชาหลักของเภสัชวิทยาและต่อด้วยระบบต่างๆ ในร่างกายของ
มนุษย์ เช่น ระบบหัวใจ การเรียนการสอนจะมุ่งประเด็นไปที่การใช้ยาที่เกี่ยวกับหัวใจ เป็นต้น นิสิตแพทย์ทุกคนจะได้
รับการเรียนการสอนจนครบทุกระบบในร่างกาย
 นอกจากนี้ ยังมีการใช้นวัตกรรมและวิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงนิสิตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการ
เหล่านี้ได้เริ่มต้นข้ึนที่ภาควิชาเภสัชวิทยาเป็นท่ีแรก เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของภาควิชาอื่นๆ อีกด้วย ส�าหรับวิธีการ
เรียนการสอนแบบใหม่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. การจิบน�้าชา วิธีการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2553 หลังจากการสอบเสร็จสิ้นลงแล้ว อาจารย์จะเรียกนิสิต

แพทย์ที่มีผลการสอบไม่ดีนักมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อมุ่งหวังผลการสอบที่ดีขึ้น
 2. ทดลองระบบน�าร่องการใช้ E-announcement (การประกาศผลทางอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้นิสิตแพทย์รับทราบผลการสอบแบบ
แยกรายหวัข้อ วธิกีารนีเ้พิง่เริม่ทดลองใช้ในบางรายวชิาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 โดยจะแบ่งผลการสอบออกเป็นแต่ละหวัข้อตามทีไ่ด้เรยีนมา หลงัจาก
สอบเสร็จแล้ว นิสิตแพทย์จะสามารถทราบคะแนนได้ว่าเกิดข้อบกพร่องในส่วนใดบ้างเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดส�าหรับการสอบครั้งต่อไป
 วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ภาควิชาเภสัชวิทยาได้น�ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงผลตอบรับจากนิสิตแพทย์นั้นเป็น
ไปในทิศทางที่ดี ผศ.ดร.นพ.ดนัย กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนงานในอนาคตว่า เตรียมพร้อมสนับสนุนงานพัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิตและมีการจัดการศึกษารายวิชาที่ภาควิชาเป็นเจ้าภาพให้ได้มาตรฐาน World Federation for Medical Education

• งานด้านวิชาการและการเรียนการสอน •

 ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการด�าเนิน
งานในส่วนของงานวชิาการและการเรยีนการสอน รวมไปถงึงานวจิยัและการบรกิารทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานระดับสากล  โดย รศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการ
ขับเคลื่อนภาควิชาเภสัชวิทยา มีเป้าหมายในการส่งเสริมภารกิจอย่างรอบด้าน ดังนี้
 1. ด้านการเรียนการสอน ภาควิชาเภสัชวิทยามุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความ
สามารถในการแก้ไขปัญหา มีความคิดเชิงวิเคราะห์ ติดตามและประเมินความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องและ
มีจริยธรรมในการอภิบาลผู้ป่วย
 2. ด้านการวจิยัและการบรกิารทางการแพทย์ ภาควชิาเภสชัวทิยามุง่เน้นการท�าวจิยัใหม่ๆ เพือ่
พัฒนาองค์ความรู้ รวมไปถึงน�างานวิจัยเหล่านั้นมาปรับใช้ควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์แก่
ผูป่้วยด้วยเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีท่ดัเทยีมกบัต่างประเทศ เข้าถงึผูป่้วยทกุระดบัและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข้ึน

มุ่งมั่นงานวิชาการและงานวิจัย
สู่บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
มุ่งมั่นงานวิชาการและงานวิจัย
สู่บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
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อ.นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล

เภสัชจลนศาสตร์ 
 อ.นพ.นพดล วัชระชัยสุรพล อาจารย์ประจ�าภาควิชาเภสัชวิทยาและกุมารแพทย์โรคติดเชื้อ กล่าวว่า เภสัช
จลนศาสตร์เป็นศาสตร์ทางด้านเภสัชวทิยาทีศ่กึษาเร่ืองของระดับยาหรอืสารทีเ่ข้าสู่ร่างกาย แล้วท�าปฏกิริยิาต่างๆ ตัง้แต่
เข้าจนกระทั่งออกจากร่างกาย เช่น เวลารับประทานยาเข้าไป ยานั้นเดินทางไปจุดใดบ้าง จากปากสู่กระเพาะอาหาร 
ละลาย ดูดซึมเข้าไปสู่เลือด จนกระทั่งออกจากร่างกาย การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์นั้นเปรียบเสมือนการศึกษาเบื้อง
ต้นของยาทุกชนิดที่ออกจ�าหน่ายทั่วๆ ไปเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของยามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเลือกยาให้
เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละโรคด้วย เช่น การศึกษายืนยันว่ายาชนิดนี้ออกจากร่างกายผ่านทางไต ดังนั้นยาชนิดนี้ก็อาจจะ
ไม่เหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไต หรือหากมีความจ�าเป็นต้องรับประทานยาชนิดนี้ อาจจะต้องปรับขนาดยาเพื่อให้

ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วยด้วย
 หากจะมองเป็นภาพกว้างนัน้ การศกึษาเภสัชจลนศาสตร์มปีระโยชน์ทัง้ในแง่ของการศึกษาวจิยัเพือ่ต่อยอดไปสู่การศกึษาระดบัคลนิกิ
และยังมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาและการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ผศ.พญ.ปาจรีย์ จริยวิลาศกุล 

เภสัชพันธุศาสตร์
 ผศ.พญ.ปาจรย์ี จรยิวลิาศกลุ หวัหน้าหน่วยวจิยัและห้องปฏบิตักิารเภสัชจลนศาสตร์คลินกิและเภสชัพนัธศุาสตร์
อธบิายงานด้านนีใ้ห้เข้าใจง่ายยิง่ขึน้ว่า เวลาทีร่บัประทานยาเข้าไปนัน้ ยาจะถกูเปลีย่นแปลงด้วยเอนไซม์หรอืน�าส่งเข้า
สู่เซลล์ต่างๆ ด้วยตัวน�าส่งที่สร้างขึ้นมาจาก DNA ในร่างกายมนุษย์ ซึ่งร่างกายแต่ละคนมี DNA ที่แตกต่างกันไป ท�าให้
มนุษย์แต่ละคนมีเอนไซม์และตัวน�าส่งยาที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การท�างานของเอนไซม์และตัวน�าส่งยาของแต่ละคน
แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นจะมีเอนไซม์และตัวน�าส่งยาที่ท�างานได้ตามปกติ ในขณะที่บางกลุ่มอาจ
จะมีการท�างานของเอนไซม์หรือตัวน�าส่งยาท่ีน้อยหรือมากกว่าปกติ ท�าให้การเปลี่ยนแปลงยาในร่างกายของแต่ละ
บคุคลนัน้ไม่เท่ากนั หรอืสามารถอธบิายง่ายๆ ได้ว่า ผูป่้วยทีร่บัประทานยาชนดิเดยีวกนันัน้อาจจะได้ผลลพัธ์ทีไ่ม่เท่ากัน

ซึง่เภสชัพนัธศุาสตร์เป็นศาสตร์ในการศกึษาเอนไซม์ทีใ่ช้ในการเปล่ียนแปลงยา รวมถงึการท�างานของตวัน�าส่งยาในร่างกายของแต่ละบคุคลเพือ่
ประโยชน์ในการปรับยาให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคน รวมไปถึงในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรมบางอย่างท่ีจ�าเพาะ การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์นั้นจะสามารถช่วยยืนยันได้ว่าอาการแพ้เหล่านั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหรือ
ไม่ ก่อนที่แพทย์จะท�าการปรับขนาดยา หลีกเลี่ยงการใช้ยานั้นๆ หรือใช้ยาตัวอื่นเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
 ในปัจจบุนัการตรวจทางเภสชัพนัธศุาสตร์สามารถท�าได้โดยการเจาะเลอืดเพือ่ตรวจดรูหสัทางพันธกุรรม ก่อนทีจ่ะแปลงผลออกมาว่า
ลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องทางเภสัชพันธุศาสตร์ของผู้ป่วยแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดบริการการตรวจนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณ 4 - 5 ปี โดยเน้น
ท�าการตรวจในผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีปัญหาหรือผลข้างเคียงมากกว่าปกติในการรับประทานยาที่แพทย์ส่ังไป และจะขยายต่อยอด
ไปสู่ผู้ป่วยทุกรายในอนาคตอันใกล้นี้

• งานด้านวิจัยและการบริการทางการแพทย์ •
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รศ.ดร.นพ.นพิญัจน์ อศิรเสนา ณ อยธุยา

Cancer Organoids
 รศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้วิธีการรักษาโรคมะเร็งที่ใช้กันตามมาตรฐานปัจจุบันทั้งการให้ยาเคมีบ�าบัด 
การฉายแสง หรือการผ่าตัดอาจได้ผลแตกต่างกันมากในผู้ป่วยแต่ละรายคือ การที่มะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคนมีลักษณะ
จ�าเพาะท้ังพันธุกรรม Epigenetics ตลอดจนสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ด้วยเทคโนโลยีใหม่ท่ีเรียกว่า Cancer 
Organoids เป็นเทคโนโลยทีีส่ร้างมะเรง็ของผูป่้วยเฉพาะรายขึน้ใหม่ในหลอดทดลองจ�านวนมากเพือ่ทดลองว่ายาชนดิใด
น่าจะสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีศักยภาพที่จะน�ามาใช้เลือกยาหรือวิธีการรักษาโรค
มะเร็งในผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น ลดการใช้ยาที่ไม่ได้ผลหรือที่มีผลข้างเคียงสูง เทคโนโลยีนี้สามารถ

ท�าครอบคลุมไปถึง Targeted Therapy ยาชนิดที่ไม่เคยมีการทดลองในมะเร็งชนิดดังกล่าว รวมไปถึงสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่อาจจะเป็นหนึ่งใน
ทางเลือกส�าหรับใช้ในการรักษาโรคมะเร็งท่ีดื้อการรักษามาตรฐานด้วย ที่ส�าคัญเทคโนโลยีนี้ยังใช้เวลาเพียงแค่ 3 - 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่วันที่
เจาะเซลล์มะเร็งจนถึงวันท่ีสามารถสรุปได้ว่าการรักษาด้วยวิธีใดเหมาะส�าหรับผู้ป่วยมากที่สุด ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าวนั้นท�าให้มีโอกาสจะน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้จริงในผู้ป่วย 
 ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัย ซึ่งภาควิชาเภสัชวิทยาได้มีการวิจัยสร้าง Cancer Organoid จากผู้ป่วย 
ตรวจพันธุกรรม ทดสอบยาในหลอดทดลองและเปรียบเทียบกับเก็บข้อมูลการรักษาจริงของผู้ป่วยโรคมะเร็งต่างๆ ไปมากกว่า 200 รายแล้ว ใน
ผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน�้าดี มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นแสดงได้ถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างการตอบสนองของ Patient-derived Organoid ในหลอดทดลองและในผู้ป่วยจริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการวิจัยน�าผล
การทดสอบมาใช้ประกอบการเลือกยาในผู้ป่วยจริงและเปิดเป็นวิจัยกึ่งบริการส�าหรับผู้ป่วยที่สนใจร่วมกับศูนย์มะเร็งครบวงจรต่อไป

ยกระดับงานวิจัยสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงการรักษา
 เมื่อกล่าวถึงอีกผลงานอันน่าภาคภูมิใจของภาควิชาเภสัชวิทยา 
รศ.ดร.นพ.นพิญัจน์ กล่าวถงึเซลล์และยนีส์บ�าบดั (Cell and Gene Therapy) 
ทีค่รอบคลมุการใช้สเตม็เซลล์ เซลล์ดดัแปลงพนัธกุรรม และยนีส์ในการรกัษา
โรคต่างๆ ซึง่เป็นสิง่ทีม่คีวามซบัซ้อนกว่าการใช้ยารกัษาโรคทัว่ๆ ไป การน�าไป
ใช้ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญจ�าเพาะ ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน 
และโดยทั่วไปในต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูงมากตั้งแต่ 50,000 ถึง 2 ล้าน
เหรียญดอลล่าสหรัฐ ท�าให้โอกาสท่ีคนไทยจะได้รับการรักษาด้วยวิธีน้ีมีน้อย
มากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้ ที่ผ่านมาภาควิชาเภสัชวิทยาได้ท�างานร่วมกับ
หน่วยงานหลายภาคส่วนของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยและ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บกุเบกิพฒันาเทคโนโลยนีีใ้นประเทศ
โดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้ผูป่้วยชาวไทยสามารถเข้าถงึเทคโนโลยใีหม่นีไ้ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและในราคาที่เป็นไปได้ 
 ตัวอย่างงานด้านเซลล์และยีนส์บ�าบัดท่ีเห็นผลแล้วคือ แผ่นสเต็ม
เซลล์กระจกตา ซึ่งภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทาง
กระจกตา ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการ
เพาะสเต็มเซลล์กระจกตาในห้องทดลองแล้วสร้างเป็นแผ่นปลูกถ่ายให้ผู้ป่วย
ที่สูญเสียการมองเห็นจากโรคกระจกตามากกว่า 60 รายแล้ว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้

นั้นน่าพึงพอใจ ทัดเทียมกับเทคโนโลยีของต่างประเทศจนแพทยสภารับรอง
ให้เป็นการรักษามาตรฐานในประเทศไทย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วย
เทคโนโลยีของเราต�่ากว่าต่างประเทศถึง 15 เท่า มีความเป็นไปได้ที่จะผลัก
ดันให้อยู่ในหลักประกันสุขภาพของประเทศต่อไป
 รศ.ดร.นพ.นพิญัจน์ กล่าวเพิม่เตมิว่า เทคโนโลยเีซลล์และยนีบ�าบดั
ในต่างประเทศก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีการน�าไปใช้ในโรคกว้างขวางขึ้น
เรื่อยๆ ส�าหรับภาควิชาเภสัชวิทยานั้น นอกจากการน�าไปใช้ในโรคทางจักษุ
วิทยาแล้ว ภาควิชาเภสัชวิทยาก�าลังเร่งด�าเนินการพัฒนาการใช้สเต็มเซลล์
สร้างเซลล์ชนิดจ�าเพาะเพ่ือปลูกถ่ายรักษาโรค การรักษาด้วยเทคโนโลยีการ
ตัดต่อยีนในการรักษาผู้ป่วยโรคพันธุกรรม โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งการ
ใช้เซลล์ดัดแปลงพันธุกรรมส�าหรับโรคมะเร็ง โดยมีเป้าหมายพัฒนาแนวทาง
การรักษาด้วยเซลล์และยีนบ�าบัดให้สามารถน�าไปใช้กับผู้ป่วยที่หลากหลาย
ของประเทศไทยโดยที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง
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ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
 ศ.นพ.สุทธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตรวจเยีย่มการให้บรกิารฉีดวคัซนีโควดิ-19 เพือ่ให้ก�าลงัใจบคุลากร
ทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ี พร้อมทั้งชื่นชมการท�างานของผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ช่วยกันท�างานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ และขอบคุณ
ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนเพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้มากขึ้น โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
และทรัพยากรบุคคล และ น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมตรวจเยี่ยม เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ คลินิก
บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ชัน้ 13 อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์, หน่วยความร่วมมอืบริการฉีดวัคซนี โดยความร่วมมอืระหว่าง
กรุงเทพมหานคร - สภาหอการค้าไทย – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - สามย่านมิตรทาวน์ และเซ็นทรัลเวิลด์

ตรวจคัดกรองเชิงรุกและฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน
 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ และ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤติ น�าแพทย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที ่ลงพืน้ทีป่ฏบิตังิานตรวจคดักรองเชงิรกุค้นหาผู้ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ด้วยวธิกีาร Swab ให้ประชาชนจ�านวนกว่า 800 คน โดยร่วมกบัส�านกั
อนามัย กรุงเทพมหานคร และส�านักงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน และชุมชนคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ รวมทั้งจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนจ�านวนกว่า 17,000 คน ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 – วันพุธที่ 
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงยิมสเตเดียม การท่าเรือแห่งประเทศไทย

มอบของขวัญประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ และ น.ส.สอาด วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านสนับสนุนบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น�าของขวัญประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ มอบให้เด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และมอบให้ผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 18 โซน C อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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แพทย์จุฬาฯ แถลงความส�าเร็จของชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 “COVID-19 SCAN” ที่ใช้งานง่าย แม่นย�ากว่า 98%
 รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร และ อ.ดร.นพัต จันทรวิสูตร อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแถลง
และให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ถึงความส�าเร็จของการพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 “COVID-19 SCAN” ที่มี
ราคาไม่แพง สามารถใช้งานง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก โดยมีความจ�าเพาะ 100% ความ
ไว 96.23% ความแม่นย�าในการตรวจวินิจฉัย 98.78% ใกล้เคียงกับเทคนิค Real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน พร้อมทั้งได้รับการรับรองและอนุญาตให้
ผลิตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ เปิดตัวโครงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เปิดตัวโครงการพัฒนาวิธีการตรวจหาชิ้นส่วนโปรตีนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโปรตีนตอบสนองการติดเชื้อในน�้าลายและจากตัวอย่างอื่นๆ ด้วยการ
ใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยกระบวนการแมสสเปกโตรเมทรี (Mass spectrometry) ซึ่งสามารถท�าให้ตรวจจับไวรัสได้ในตัวอย่างจ�านวนมากโดยใช้
เวลาเพียงไม่นาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ชั้น 9 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

CU-MEDi Virtual Open House 2021
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) ผู้อ�านวยการ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกันบรรยายผ่านทาง Facebook Live ในงาน “CU-MEDi Virtual Open House 2021” โดยมีนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 1 มาบอกเล่าถึงความรู้สึกและการ
เตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



เรื่อง : นางวลีภรณ์ ริยะกุล
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 นอกเหนือจากแพทย์ที่คอยดูแลผู้ป่วยแล้วนั้น พยาบาลคืออีกหนึ่งบุคคลส�าคัญที่คอยให้การอภิบาล ดูแล ตลอดจนให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ 
สตรใีนชดุเครือ่งแบบสขีาวพร้อมหมวกสขีาวทรงเฉพาะตวัเหล่านีเ้ป็นอีกหนึง่บคุลากรทางการแพทย์ทีค่วรได้รบัการยกย่องเชดิช ู ดงัเช่น นางวลภีรณ์ รยิะกลุ 
ผูช่้วยหวัหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พยาบาลหญงิไทยเพยีงหนึง่เดยีวทีไ่ด้รบัเหรยีญรางวลัฟลอเรนซ์ 
ไนติงเกล ครั้งที่ 48 (48th Attribution of the Florence Nightingale) อันเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดส�าหรับพยาบาลสภากาชาดทั่วโลก
 เหรียญรางวัลฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นรางวัลที่สภากาชาดสากลร่วมกับสภากาชาดระหว่างประเทศและองค์กรพยาบาลสากล คัดสรรเพื่อมอบให้
แก่พยาบาลดีเด่น ผู้ที่มีความกล้าหาญและอุทิศตนในการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยจากภัยพิบัติต่างๆ รวมไปถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยจะเป็น
รางวัลที่มอบให้เฉพาะแก่พยาบาลผู้เป็นสมาชิกของสภากาชาด และเป็นเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของการเป็นพยาบาล ในปีนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ได้ท�าการคดัเลอืกและส่งผลงานของ นางวลภีรณ์ รยิะกลุ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการในการพจิารณา เมือ่วนัพธุท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ที่ผ่านมา ซึ่ง นางวลีภรณ์ เป็นพยาบาลไทยเพียงผู้เดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเหรียญรางวัลฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ครั้งที่ 48 

38 ปีในการประกอบอาชีพพยาบาล
 นางวลภีรณ์ ส�าเรจ็การศกึษาจากวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย ในสาขาพยาบาลศาสตรบณัฑิต เมือ่ปี พ.ศ. 2527 หลงัจากนัน้จงึได้รบัการบรรจุ
เข้าเป็นพยาบาลทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเริม่ปฏบิตังิานในต�าแหน่งพยาบาลหมนุเวียนเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนจะเข้าประจ�าการ
ทีห่อผูป่้วยวกิฤต ิICU ศลัยกรรม ซึง่เป็นแผนกทีร่บัผูป่้วยศัลยกรรมทัว่ไป ผู้ป่วยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากภัยพบิติัทางธรรมชาต ิผู้ป่วยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความ
ขัดแย้งทางการเมือง อุบัติเหตุ รวมไปถึงผู้ป่วยจากโรคระบาด ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและจ�าเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อเปรียบเทียบ
กับหอผู้ป่วยอื่น

ความภาคภูมิใจแห่งวิชาชีพพยาบาลของ นางวลีภรณ์ ริยะกุล
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 ตลอดระยะเวลาการปฏบิตัหิน้าทีพ่ยาบาลประจ�าหอผูป่้วยวกิฤต ิ ICU ศัลยกรรมนัน้ 
นางวลภีรณ์ เล่าถงึประสบการณ์การท�างานในช่วงเวลาดงักล่าวว่า บางครัง้รู้สึกเหนื่อยและท้อ
กับการท�างาน เพราะผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามาในหอผู้ป่วยวิกฤติ ICU นี้มีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก 
ประกอบกับบุคลากรประจ�าที่หอผู้ป่วยมีอัตราการย้ายออกอย่างต่อเน่ือง ในช่วงเวลาน้ันจึง
เป็นการท�างานทีย่ากล�าบาก แต่ในขณะเดยีวกนักลบัท�าให้ นางวลีภรณ์ มโีอกาสทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ พร้อมทั้งยังได้เห็นถึงสิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้การท�างานส�าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดีคือ ความร่วมมือในการท�างานเป็นทีมทั้งแพทย์ พยาบาล และญาติของผู้ป่วย ทุกคน
จะมีเป้าหมายร่วมกันพูดคุยกันถึงแนวทางการรักษาผู้ป่วย นางวลีภรณ์ กล่าวว่า ตนเองคิดอยู่
เสมอว่าโชคดีที่มีผู้ร่วมงานที่ดีจึงท�าให้สามารถผ่านทุกๆ เหตุการณ์ไปด้วยกันได้ 
 ส�าหรบัแรงบนัดาลใจในการดแูลผูป่้วยมาโดยตลอด นางวลภีรณ์ กล่าวว่า การได้เห็น
แววตาของผูป่้วยทีม่อีาการหนกั รวมไปถงึญาตขิองผูป่้วยคอืแรงผลกัดนัทีด่ทีีส่ดุทีท่�าให้ไม่ย่อท้อ
ต่อการท�าหน้าทีต่ามหลกัวชิาชพีพยาบาลอย่างเตม็ภาคภมู ิซึง่การทีม่โีอกาสดแูลผูป่้วยเหล่านัน้
ให้หายเป็นปกติ ดูแลใส่ใจผู้ป่วยเหมือนเป็นครอบครัว ขณะเดียวกันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่
ได้จากผู้ป่วยเหล่านี้ถือเป็นก�าลังใจที่ดีมาโดยตลอด
 หากถามถึงเหตุการณ์ส�าคัญๆ ท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วมตลอดการปฏิบัติหน้าที่พยาบาล
นั้น นางวลีภรณ์ กล่าวว่า ไม่มีเหตุการณ์ใดส�าคัญน้อยไปกว่ากันเลย ในทุกๆ เหตุการณ์ไม่ว่าจะ
เป็นออกหน่วยช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัสนึาม ิภยัน�า้ท่วม เหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมอืง หรอื
เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ซานติก้าผับ เหตุการณ์ที่ นางวลีภรณ์ จ�าได้อย่างแม่นย�าคือ เหตุการณ์
แก๊สระเบดิทีถ่นนเพชรบรุตีดัใหม่ เมือ่ปี พ.ศ. 2533 เป็นเหตกุารณ์ท่ีมผีูป้ระสบภัยจ�านวนหลาย
รายถูกส่งมารักษาที่หอผู้ป่วยวิกฤติ ICU ศัลยกรรม ผู้ป่วยส่วนมากนั้นมีบาดแผลจากไฟไหม้ทั้ง
ตวั ไม่รูสึ้กตวั และต้องใช้เครือ่งช่วยหายใจ ให้ยาแก้ปวดเพือ่บรรเทาอาการปวดและทกุข์ทรมาน 
การได้อยูใ่นช่วงเวลาแห่งการร�า่ลาเป็นครัง้สุดท้ายของผู้ป่วยและญาตนิ�ามาซึง่ความรูส้กึสญูเสยี
ให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลเช่นกัน

หัวใจของการท�างานในหน้าที่พยาบาล
 ตลอดระยะเวลาการท�างาน 38 ปี นางวลีภรณ์ ได้รับการยกย่องจาก
พยาบาลผู้ร่วมวิชาชีพว่าเป็นพยาบาลต้นแบบ ผู้อุทิศทั้งแรงกายและแรงใจในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่ตัง้มัน่และยดึถือหลกัของความไม่ล�าเอยีง การไม่เลือกปฏิบตัิ 
อดทนต่อการท�างานเพือ่เป้าหมาย รวมไปถงึการปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน 
ในการท�างาน นางวลภีรณ์ ยดึถอืคตปิระจ�าใจทีว่่า เราทกุคนต้องท�าให้ดทีีส่ดุเท่าที่
เราจะท�าได้ เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกเหตุการณ์ เวลาท�างานท�าให้เต็มที่ 
 เมือ่สอบถามถึงความรูส้กึในโอกาสทีร่บัรางวลัเหรยีญฟลอเรนซ์ ไนตงิเกล 
ครั้งที่ 48 นอกจากความดีใจและความภาคภูมิใจแล้ว นางวลีภรณ์ ยังกล่าวว่า การ
ท�างานโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทนมาตลอดชวีติการเป็นพยาบาล การได้รบัรางวลัเหรยีญ
ฟลอเรนซ์ ไนตงิเกลนัน้ถอืว่าเป็นรางวลัทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของชวีติการท�างานในบทบาท
พยาบาล สุดท้ายนี้ นางวลีภรณ์ ยังได้ฝากหลักคิดให้แก่พยาบาลรุ่นหลังไว้อีกด้วย
ว่า วิชาชีพพยาบาลนั้นเป็นวิชาชีพที่ต้องเสียสละ อุทิศทั้งกายและใจในการดูแล
ผู้ป่วยตามหลักภารกิจของสภากาชาดไทย ให้ท�าทุกอย่างด้วยความตั้งใจ

“การเป็นพยาบาลไม่ใช่การท�าธุรกิจที่หวังผลก�าไร
แต่ก�าไรชีวิตของพยาบาลคือ

การได้เห็นผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วย”

นางวลีภรณ์ ริยะกุล



 ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotics) ที่มีวางจ�าหน่ายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนั้น ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการก�าหนด
สายพันธุข์องจุลนิทรย์ีเอาไว้แล้ว ซึง่โดยปกตใินร่างกายของมนษุย์จะมจีลิุนทรย์ีธรรมชาติท�าหน้าทีร่กัษาสมดุลของร่างกาย แต่หากจลิุนทรีย์เหล่านีเ้สยีสมดลุไป
อาจส่งผลให้เกดิโรคต่างๆ ตามมา ดงันัน้การได้รบัจลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิซ่ึงเป็นจลุนิทรย์ีทีม่ชีวีติและมปีระโยชน์ เมือ่ร่างกายได้รบัในปรมิาณท่ีเพยีงพอ รวมถงึ
สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่เหมาะสมต่อความต้องการจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อจุลินทรีย์ก่อโรค ท�าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น

 ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ อาจารย์ประจ�าภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้
คิดค้นเครื่องส่ังจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกเฉพาะบุคคล (Personalized 
Probiotics Machine) ที่สามารถสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกเพื่อให้
ผู้ที่ขาดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดได้รับจุลินทรีย์ท่ีมีความเหมาะสมกับ
จุลินทรีย์ท้ังหมดภายในร่างกายของผู้ที่ต้องการ หรือผู้ที่บ�าบัดโรคที่เกิดจากความ
ไม่สมดลุของจลิุนทรย์ี โดยเครือ่งส่ังจ่ายผลิตภัณฑ์จลิุนทรย์ีโพรไบโอติกเฉพาะบคุคล
(Personalized Probiotics Machine) จะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
 1) ส่วนรับข้อมูลและส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
 2) ส่วนเก็บจุลินทรีย์โพรไบโอติกแบบแยกส่วนจ�าเพาะ
 3) ส่วนสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติก
ส�าหรับจุดเด่นของเครื่องสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกเฉพาะบุคคล 
(Personalized Probiotics Machine) คือ 
 • สามารถสัง่จ่ายผลติภณัฑ์จลุนิทรย์ีโพรไบโอติกได้ท้ังแบบสายพนัธุเ์ดยีว 
หรือแบบผสมสายพันธุ์
 • สามารถสัง่จ่ายผลิตภณัฑ์จลุนิทรย์ีโพรไบโอตกิได้ตามประเภท ชนดิและ
ปริมาณของจุลินทรีย์โพรไบโอติกตามสัดส่วนที่ต้องการ
 • การใช้งานเครื่องส่ังจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกเฉพาะบุคคล 
(Personalized Probiotics Machine) ประชาชนทั่วไปไม่สามารถน�าไปใช้เองได้ 
จะตอ้งอยู่ภายใต้การควบคมุของแพทย์ทีผ่่านการอบรมเท่านัน้ เพือ่ความปลอดภยั
และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่ต้องการอย่างแท้จริง
 ปัจจุบัน เครื่องสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกเฉพาะบุคคล
(Personalized Probiotics Machine) อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและมีความพร้อม
ของเทคโนโลยีระดับ 6 (Technology Readiness Level, TRL6) พร้อมกันนี้ได้
ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรระดับชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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Chula Innovation
โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

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

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
ชั้น 19 อำคำร อปร ภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
E-mail: doctorkrit@gmail.com

นวัตกรรมเครื่องสั่งจ่าย
ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกเฉพาะบุคคล

(Personalized Probiotics Machine)
อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม 

คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์



 การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative 
Care) เป็นการบรรเทาความทกุข์ทรมานทัง้ทางร่างกายและจติใจ นอกจากนี้
ยังเป็นการเข้าใจถึงความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยและญาติ ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะสุดท้ายของชีวิต พร้อมทั้งมีวาระ
สุดท้ายของชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนา สังคม 
วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว
 หลักการส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลรังสี
รักษาคือ มุ่งให้ความสุขสบายแก่ผู้ป่วยด้วยการช่วยลดความปวด ความทุกข์
ทรมานอย่างครอบคลุมถึงจิตวิญญาณ ให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการตายอย่างสม
ศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ อกีทัง้ยงัให้การดแูลแบบองค์รวม อนัหมายรวมไป
ถงึครอบครวัทีม่ผีูป่้วยอยูใ่นระยะสดุท้ายและภายหลงัทีผู้่ป่วยเสียชวีติลงแล้ว 
ดงันัน้การดแูลแบบประคบัประคองจงึมเีป้าหมายเพือ่ให้ผู้ป่วยมคุีณภาพชีวติ
ทีด่ ีครอบคลมุความต้องการด้านร่างกาย จติใจ สังคมและจติวญิญาณ ส่งเสรมิ
การรบัรูแ้ละยอมรบัการตายเป็นกระบวนการธรรมชาตแิละจากไปอย่างสงบ
 จากประสบการณ์ท�างานของผู้เขียนที่ปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยรังสี
รักษา ชั้น 7 อาคารว่องวานิช ให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสี ให้ยาเคมี
บ�าบัด ดูแลทั้งแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย พบว่า ปัจจุบันมี
ผูป่้วยระยะสดุท้ายแบบประคบัประคองนอนรกัษาตวัทีห่อผูป่้วยเพิม่มากขึน้ 
โดยผูป่้วยกลุม่นีเ้ป็นผูป่้วยทีม่กีารลกุลามของโรคค่อนข้างมาก เมือ่อยูใ่นระยะ
ลกุลามกจ็ะมคีวามทกุข์ทรมานทางกายมากขึน้ ส่งผลให้เกดิความเครยีดทาง
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยจึงต้องเน้นการดูแลแบบ
องค์รวม ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วย
มากที่สุด จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
แบบประคับประคอง ขณะเดียวกันต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยที่อยู่
ในระยะท้ายของการเจบ็ป่วย รูห้ลกัการดแูลแบบประคบัประคองเป็นอย่างดี
 เคสหนึง่ท่ีผูเ้ขยีนเคยประสบในการดแูลผู้ป่วยมะเรง็คือ ผู้ป่วยหญงิ 
อายุ 28 ปี เป็นมะเร็งโคนลิ้นในระยะลุกลามไปท่ีกระดูกและตับ วันแรกที่
ผูป่้วยนอนรกัษาตวัในห้องรวมของโรงพยาบาล ผูป่้วยซมึหลบัมาก ไม่รูส้กึตวั
มภีาวะแคลเซยีมสงูมาก ญาติต้องการให้ปาฏหิารย์ิเกดิขึน้เพือ่ให้ผูป่้วยมชีวีติ
อยู่ได้นานที่สุด เนื่องจากผู้ป่วยอายุยังน้อย ประสบความส�าเร็จในชีวิตการ
ท�างานได้ไม่นานและก�าลังจะแต่งงานกับชายที่รัก แต่เกิดเจ็บป่วยเสียก่อน
ทีมสุขภาพและครอบครัวได้ประชุมปรึกษาร่วมกันเพื่อหาแนวทางใน

การดแูลผู้ป่วย ญาตขิอให้แพทย์ช่วยอย่างเตม็ความสามารถ พร้อมทัง้ต้องการ
ใช้แพทย์ทางเลือกและขอน�าผู้ป่วยไปท�าพิธีตามความเชื่อถือของครอบครัว 
ซึง่แพทย์และพยาบาลได้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัการน�าผูป่้วยออกนอกโรงพยาบาล 
ญาติเข้าใจจึงขออนุญาตน�าสมุนไพรมาให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยได้รับการ
อนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้ และได้ย้ายผู้ป่วยจากห้องรวมไปยังห้องพิเศษ
เพื่อให้ครอบครัวและคนที่ผู้ป่วยรักได้ดูแลอย่างใกล้ชิด
 เมือ่ผูป่้วยเริม่ตืน่ขึน้สามารถบอกความต้องการของตนเองได้และมี
อาการเจ็บปวดมาก แพทย์แจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการของโรคและวางแผน
การรักษาโดยให้ทีมสหสาขาวิชาชีพเข้ามาร่วมดูแล อาทิ Pain Clinic ศูนย์
ชีวาภิบาล เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบายที่สุด มีการใช้สมุนไพรบ�าบัด สมาธิ
บ�าบัด น�้าโฮมิโอในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งศูนย์ชีวาภิบาลได้เข้าพูดคุยกับผู้ป่วย
และครอบครัวจนกระทั่งทุกคนสามารถยอมรับความตายได้และไม่ต้องการ
ยื้อชีวิต ทีมพยาบาลที่ดูแลคอยให้ก�าลังใจผู้ป่วยเป็นระยะ พร้อมตอบสนอง
ความต้องการด้านจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ป่วยทุกวิถีทาง เช่น แขวนพระ
ทีผู่ป่้วยศรทัธาและยนัต์ไว้ทีเ่ตยีง เปิดบทสวดมนต์ บทธรรมะทีผู่ป่้วยชอบ ให้
ผูป่้วยมโีอกาสตกับาตรพระ ท�าสงัฆทานและกรวดน�า้อทุศิบญุทีข้่างเตยีง และ
ค้นหาความปรารถนาสุดท้ายของผู้ป่วยซึ่งก็คือการแต่งงาน ทีมพยาบาลจึง
ร่วมพูดคุยกับครอบครัวของผู้ป่วยเพ่ือตอบสนองความปรารถนาสุดท้ายใน
ชวีติ โดยให้ญาตผิูใ้หญ่ทีผู่ป่้วยนบัถอืร่วมกันผกูข้อมอืให้แก่ผูป่้วยและชายคนรกั
เมื่อเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยในวันนั้นแล้วจึงรับรู้ได้ว่า ผู้ป่วยมีความสุขมาก 
ทั้งครอบครัวและชายผู้เป็นที่รักต่างก็ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตราบจนวินาที
สุดท้ายของชีวิตและเสียชีวิตลงอย่างสงบ
 จากการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองท�าให้ผู้เขียน
และทมีพยาบาลรบัรูไ้ด้ถงึก�าลังใจ ความรกัของคนในครอบครวัทีม่ส่ีวนช่วยให้
ผู้ป่วยมชีีวติสู้และอยูต่่อเพือ่ท�าในส่ิงทีต่นเองปรารถนา พร้อมทัง้สามารถจาก
ไปอย่างสงบโดยไม่มีส่ิงค้างคาใจใดๆ ผู้มีส่วนส�าคัญท่ีช่วยท�าให้สิ่งท่ีผู้ป่วย
คาดหวงัไว้ได้รับการตอบสนองและจากไปอย่างสงบสมศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์
คือ ทีมแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการดูแล
ผูป่้วยด้วยจติใจเอือ้อาทรและปรารถนาดต่ีอผูป่้วย ไม่เฉพาะแต่ผูป่้วยเท่านัน้ 
ญาติผู้ป่วยหลายรายยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมพวกเราทีมงานและขอบคุณท่ี
ครั้งหนึ่งเคยดูแลสมาชิกในครอบครัวของเขาเป็นอย่างดี ซึ่งค�าขอบคุณจาก
ผู้ป่วยและญาตทิ�าให้ผู้เขยีนและทมีพยาบาลทกุคนรูส้กึภาคภมูใิจ มกี�าลงัใจใน
การท�างานเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป
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เรื่อง : น.ส.ปาจารีย์ มาประจวบ

        พยาบาลระดับ 6

        หอผู้ป่วยรังสีรักษา ชั้น 7 อาคารว่องวานิช

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Radiotherapy Nurses
กับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง



ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

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

โดย :
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 ชมรมวิจัย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ผู้ดูแล
โครงการมีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันทั่วประเทศไทย เป็นผู้ร่วม
วิจัยในชุดโครงการวิจัยเก่ียวกับกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในด้าน
การวิจัยให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยผ่านการท�าวิจัยในระดับพหุสถาบัน (Multicenter Research)
ด้วยเหตนุี ้ชมรมวจิยั สโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้จดักิจกรรมบรรยาย 
Research Talk บนแอปพลิเคชัน Clubhouse ในหัวข้อ “การวิจัยกัญชากับนิสิตนักศึกษาแพทย์” เมื่อ
วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ อาจารย์
ประจ�าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนึ่งใน
คณาจารย์ผู้ดูแลโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ เป็นผู้บรรยายและช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ ของชุด
โครงการวิจัยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ภายหลังจากที่กิจกรรมบรรยาย Research Talk บนแอปพลิเคชัน Clubhouse เสร็จสิ้นลง
ชมรมวิจัยและคณาจารย์ผู้ดูแลโครงการจึงได้เริ่มเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบัน
ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมวิจัยในชุดโครงการดังกล่าวผ่านระบบ Google Form ซึ่งได้รับความ
สนใจอย่างยิ่งจากทั้งนิสิตนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สมัครเข้าร่วม
เป็นผู้ร่วมวิจัยเป็นจ�านวนมาก ขณะนี้ก�าลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดเลือกและจัดสรรภาระงานให้แก่
โครงการต่างๆ ต่อไป
 กล่าวได้ว่ากิจกรรมบรรยาย Research Talk นี้เป็นความส�าเร็จอีกครั้งของการส่งเสริมการ
วิจัยในนิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของชมรมวิจัยในสถาบันต่างๆ รวมถึงชมรมวิจัย 
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ในฐานะตัวแทนด้านการวิจัยของนิสิต
แพทย์จุฬาฯ ทุกคน ส�าหรับกิจกรรมอื่นๆ ของชมรมวิจัยที่จะจัดขึ้นต่อไปในอนาคต สามารถติดตามได้
ผ่านทาง Instagram : researchclub.mdcu ครับ

บารเมษฐ์ สมท่า (โอห์ม)

“You are your only limit.”

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
ประธานชมรมวิจัย

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Cannabis:
Addictive Drug or
Medical Cure?

ไขข้อข้องใจ
ในการวิจัยกัญชา
ทางการแพทย์

ไขข้อข้องใจ
ในการวิจัยกัญชา
ทางการแพทย์



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

25

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.ธนภพ บ�าเพ็ญเกียรติกุล ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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. ยุทธศาสตร ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่นระดับชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙. ค�าสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559: 1-12

เรื่อง : นสพ.พิชายศ ยุภาศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การคุมก�าเนิดด้วยฮอร์โมน 
 คอลัมน์ “I See U by หมอชิด” เคยน�าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีคุมก�าเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนไปแล้ว 
ฉบบันีจ้ะพาทุกท่านไปรู้จกักบัการคมุก�าเนดิด้วยฮอร์โมน
ซึง่มหีลากหลายรปูแบบ เช่น แบบรบัประทาน แบบแปะ 
แบบฝัง แบบใส่ในช่องคลอด ซึง่สามารถท�าได้ด้วยตนเอง 
และการคมุก�าเนดิด้วยฮอร์โมนแบบฉดีและแบบฝัง ซึง่จะ
ต้องได้รับบริการจากบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

1. ยาคุมก�าเนิดแบบรับประทานชนิดฮอร์โมนรวม 
(Oral Contraceptive Pill – OCP)
 ประกอบด้วยฮอร์โมน 2 ชนิดคือ เอสโตรเจน 
(Estrogen) และโปรเจสติน (Progestin) สามารถดูดซึม
ผ่านระบบทางเดินอาหารและถูกท�าลายท่ีตับ ฮอร์โมน
เอสโตรเจนหรือโปรเจสตินอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถ
ยับยั้งการตกไข่ได้ แต่การใช้ฮอร์โมนทั้ง 2 ชนิดพร้อม
กนัจะท�าให้เกดิการเสริมฤทธิก์นัและใช้ในปรมิาณทีน้่อย
กว่าได้ โดยกลไกพืน้ฐานจะเข้าไปรบกวนการท�างานของ
ต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ท�าให้ฮอร์โมน FSH 
และ LH ทีท่�าให้เกดิการเจริญของฟองไข่และการตกไข่มี
ระดบัลดลง ซึง่ประสทิธภิาพของกลไกนีข้ึน้อยูก่บัปรมิาณ
ฮอร์โมนที่ได้รับเข้าไป รวมถึงความต่อเนื่องในการรักษา
ระดับฮอร์โมนไว้
 หากลืมรับประทานยาคุมก�าเนิดก็มีโอกาสสูง
ที่จะท�าให้เกิดการตกไข่ได้ อีกทั้งการรับประทานยาบาง
ชนดิทีม่ผีลต่อระดบัฮอร์โมนจะรบกวนประสทิธภิาพของ
ยาได้เช่นกัน ส�าหรับประสิทธิภาพของยาคุมก�าเนิดชนิด
ฮอร์โมนรวมคอื ผูใ้ช้จะมโีอกาสตัง้ครรภ์ทีร้่อยละ 0.3 – 0.4

2. ยาคุมก�าเนิดแบบรับประทานชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
  มฮีอร์โมนโปรเจสตนิเพยีงชนดิเดยีว มข้ีอดใีน
การลดความเสีย่งและผลกระทบจากฮอร์โมนเอสโตรเจน
ได้ แต่มีข้อควรระวังคือ ผู้ใช้ต้องรักษาระดับฮอร์โมน
ให้คงที่ด้วยการรับประทานยาให้ตรงเวลาและต่อเนื่อง 
การรบัประทานยาไม่ตรงเวลาจะท�าให้ฮอร์โมนลดระดบั
ลง นั่นหมายถึงโอกาสในการตกไข่จะมากขึ้น ส�าหรับ
ประสิทธภิาพของยาคมุก�าเนดิชนดิฮอร์โมนเดีย่วคอื ผูใ้ช้
จะมีโอกาสตั้งครรภ์ที่ร้อยละ 3 – 4

3. ยาคุมก�าเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง
 ยาคุมก�าเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนังเป็นการ
ใช้ฮอร์โมนแบบรวมเช่นเดียวกับยาคุมก�าเนิดแบบรับ
ประทานชนิดฮอร์โมนรวม ซึ่งข้อดีของยาคุมก�าเนิดชนิด
แผ่นแปะคือ ใช้ง่ายและสะดวกมากกว่า โดยผู้ใช้จะมี
โอกาสตัง้ครรภ์ใกล้เคยีงกบัการรบัประทานยาคมุก�าเนดิ
ชนิดฮอร์โมนรวม
 ลักษณะของยาคุมก�าเนดิชนดิแผ่นแปะมขีนาด 
20 ตารางเซนติเมตร จะใช้แปะบริเวณล�าตัว 1 แผ่นใช้
ต่อเนื่องได้นาน 1 สัปดาห์ แปะติดต่อกันนาน 3 สัปดาห์ 
เว้น 1 สัปดาห์แล้วท�าซ�้าตามเดิม

4. การใส่วงแหวนคุมก�าเนิด
 วงแหวนคุมก�าเนิดมีลักษณะการท�างานคล้าย
กับยาคุมก�าเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร และมีเส้นรอบวง 54 มิลลิเมตร 
สามารถใส่ไว้ในช่องคลอดได้นาน 3 สัปดาห์ เว้น 1 
สัปดาห์ แล้วใส่วงใหม่ไปเรื่อยๆ การถอดออกในช่วงที่มี
เพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ท�าได้ แต่ไม่จ�าเป็น และควรใส่กลับ
คืนภายใน 3 ชั่วโมงเพื่อมิให้เสียประสิทธิภาพในการคุม
ก�าเนิด ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า การใส่วงแหวนคุมก�าเนิด
ก่อให้เกดิเลือดออกผิดปกตจิากเยือ่บโุพรงมดลูกน้อยกว่า
การรับประทานยาคุมก�าเนิด

5. การใช้ฮอร์โมนในรูปแบบฉีด
 ยาฉดีทีเ่ป็นท่ีนยิม ได้แก่ Depomedroxypro-
gesterone acatate (DMPA) ซึ่งเป็นฮอร์โมนโปรเจสโต
เจน (Progestogen) แบบสังเคราะห์ ใช้ฉีดทุกๆ 3 เดือน 
และมีประสิทธิภาพสูงมาก ผู้ใช้จะมีอัตราการตั้งครรภ์
เพียงร้อยละ 0.3 ต่อปีเท่านั้น เนื่องจากเป็นการใช้ใน
ปริมาณที่มาก ระดับฮอร์โมนจึงไม่ถูกรบกวนจากการใช้
ยาชนิดอื่น
 ผลข้างเคียงของการใช้ฮอร์โมนแบบฉดีทีเ่ห็นได้
ชัดและพบมากคือ การเปล่ียนแปลงรูปแบบของประจ�า
เดือนในสตรี การฉีด DMPA อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 
1 ปี ส่งผลให้ประจ�าเดือนในสตรีขาดถึงร้อยละ 50 และ
หากฉีดต่อเนื่องนานถึง 3 ปี ประจ�าเดือนจะขาดถึงร้อย
ละ 80 โดยไม่มอีนัตรายร้ายแรงใดๆ สตรทีีห่ยดุฉดียาคมุ

ก�าเนดิแล้วจะยงัไม่สามารถตัง้ครรภ์ได้ในทันที จะใช้เวลา
ประมาณ 12 – 24 เดือน จึงจะสามารถกลับมาตั้งครรภ์
ได้เช่นเดิม

6. การใช้ฮอร์โมนในรูปแบบฝังไว้ใต้ชั้นผิวหนัง
 การคุมก�าเนิดด้วยวิธีนี้ก�าลังเป็นที่นิยมอย่าง
ยิ่งในปัจจุบัน เป็นการฝังแท่งซิลิโคนขนาดเล็กท่ีบรรจุ
ฮอร์โมนโปรเจสตนิไว้ข้างในและจะค่อยๆ ปล่อยฮอร์โมน
ออกมาช้าๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ได้นาน 3 – 5 ปี 
ตามแต่ชนิดของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาเพียง 5 
นาทีเท่านั้นในการฝังยาคุมก�าเนิด อีกท้ังการฝังเพียง
ฮอร์โมนโปรเจสตินก็ท�าให้ไม่ต้องเสี่ยงเกิดภาวะหลอด
เลอืดอดุตนัจากการใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างไม่เหมาะ
สมอีกด้วย
 วธิกีารคุมก�าเนดิทีก่ล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นวธิทีี่
ต้องวางแผนล่วงหน้าท้ังสิน้ แต่หากในกรณฉุีกเฉินหรอืใน
กรณเีป็นการกระท�าความผิดทางเพศกม็วีธิกีารคมุก�าเนดิ
แบบฉุกเฉินที่สามารถใช้ได้และมีประสิทธิภาพในระยะ
เวลาที่ต่างกัน ดังนี้
• การรับประทานฮอร์โมนเอสโตรเจนในปริมาณมาก
ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง หลังการมีเพศสัมพันธ์
• การรบัประทานฮอร์โมนรวมเอสโตรเจนและโปรเจสตนิ
ซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่า Yuzpe Regimen
• การรับประทานฮอร์โมนโปรเจสติน ซึ่งเป็นวิธีที่พัฒนา
มาจาก Yuzpe Regimen ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า
และเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่า แต่ระยะเวลาท่ีต้องได้รับ
ฮอร์โมนก็จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่ 3 – 5 วัน หลัง
การมีเพศสัมพันธ์
• การใช้หว่งคุมก�าเนิดจากทองแดง ซึง่วิธีนี้จะครอบคลุม
ช่วงเวลาหลังการมีเพศสัมพันธ์ที่นานกว่าคือ สามารถ
ใช้ได้ถึง 7 วัน หลังการมีเพศสัมพันธ์ และมีประสิทธิภาพ
ในการคุมก�าเนิดมากกว่าการรับประทานฮอร์โมน

 ท้ายที่สุดแล้ว ทุกวิธีการท่ีใช้ในการคุมก�าเนิด
ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน ซึ่งก่อนจะเลือก
ใช้วธิกีารคมุก�าเนิดวธิใีดวธิหีนึง่ ขอแนะน�าว่าการปรกึษา
แพทย์เป็นหนึง่ในทางเลอืกท่ีดเีพือ่ลดปัญหาทางสขุภาพ
และผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยที่สุด
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บรษิทัมหาจกัรดเีวลอปเมนท์ จ�ากดั โดย นายเกษมสนิ กาญจนชยัภมู ิกรรมการผู้จดัการ นางพชัรวด ีว่องปรชีา ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการตลาด และ นายภีระภาพ กาญจนชัยภูมิ ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจเครื่องปรับอากาศ บริจาคเงินจ�านวน 500,000 บาท 
เพือ่สนบัสนนุโครงการสมทบทนุรกัษาพยาบาลผูป่้วยโรคโควดิ-19 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และจดัหาเครือ่งมอื
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย โดยมี นายอ�าภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ 
ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
ให้โครงการเข็มวนัอานนัทมหดิล ประจ�าปี 2564 เพือ่สมทบทนุโครงการวจิยัและพฒันาวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 (Chula VRC)
พร้อมทั้งมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีศ.นพ.สุทธพิงศ์ วชัรสนิธุ คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และ ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ 
ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส�านักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี 
ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายโพธพิงษ์ ล�า่ซ�า ประธานกรรมการ บรษิทัเมอืงไทยประกนัภยั จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางยพุา ล�า่ซ�า และ นางนวลพรรณ
ล�า่ซ�า กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และกรรมการคณะอ�านวยการบรหิาร บริษัทเมอืงไทยประกันภัย จ�ากดั 
(มหาชน) บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดท�าเครื่องช่วยหายใจ 
High Flow Nasal Cannula (HFNC) ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย 
สทิธพินัธุ ์รองคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รบัมอบ ณ บ้านนายโพธพิงษ์ ล�า่ซ�า

นายอ�านวย ไตรรัตโนภาส และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 2,000,000 บาท เพื่อพัฒนาอาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น ในการ
รกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 และเพือ่จดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุ
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศ.พญ.อารรีตัน์ สพุทุธธิาดา ฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูรับมอบ ณ ศาลาทนิทตั

นพ.ชชูาต ิวนิติวฒันกลุ กรรมการบรหิาร บรษิทัฟิวเจอร์ เฮลท์ อนิโนเวชัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั บรจิาคเงนิจ�านวน 8,000,000 บาท 
เพื่อสมทบทุนการวิจัยและพัฒนาต่อยอดของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
โดยมี ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย รับมอบ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายฤทธริงค์ บญุมโีชต ิประธานนกัศึกษา สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ที ่25 พร้อมคณะ บรจิาคเงนิจ�านวน 1,000,000 บาท 
เพื่อสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผูจ้ดัการธรุกจิศนูย์การค้า บรษิทัเอม็ บ ีเค จ�ากดั (มหาชน) บรจิาคเงนิจ�านวน 100,000 บาท
ให้โครงการเขม็วนัอานนัทมหดิล ประจ�าปี 2564 เพือ่สมทบทนุโครงการวจิยัและพฒันาวคัซนีป้องกันโรคโควดิ-19 (Chula VRC)
พร้อมทั้งมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีศ.ดร.นพ.สิทธศิกัดิ ์หรรษาเวก รองคณบด ีฝ่ายกจิการนสิิต คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รบัมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั






