




	 ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	จะมแีนวโน้มทีด่ขีึน้	จ�านวนผู้ตดิเช้ือ
มีตัวเลขลดลง	 มาตรการภาครัฐผ่อนคลายในระดับหน่ึง	 แต่สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์
สภากาชาดไทย	ยังคงให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19	ทุกกลุ่มอาการอย่างเต็มที่	วารสาร	ฬ	ฉบับนี้จึงได้น�าเรื่องราว
ของระบบการดูแลผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน	 (Home	 Isolation)	 ซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบหนึ่งของระบบที่นายกรัฐมนตรี	
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา	 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการท�างานเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 19	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ในวารสารยังได้น�าเรื่องราวการสร้างอาคารหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์	 อาคารผู้ป่วยส�าหรับดูแล
ผู้ป่วยโรคโควิด-19	ในกลุ่มสีเหลือง	กลุ่มสีเหลืองเข้มและกลุ่มสีแดง	ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายจนท�าให้ส�าเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 เรื่องเล่า
การท�างานอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านนี้จึงจะได้น�ามาบอกเล่า	 เพื่อให้ผู้อ่านมั่นใจว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มุ่งมั่น
ที่จะท�าหน้าที่ช่วยเหลือและดูแลประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่	
	 อีกหนึ่งความน่าสนใจในฉบับน้ีคือ	 การน�าผู้อ่านไปรู้จักภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 อีกหนึ่งหน่วยงานที่มุ่งท�าหน้าที่ทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ควบคู่ไปกับการพัฒนา
งานวิจัยให้มีคุณภาพไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่าน้ัน	 หากแต่งานวิจัยหลากหลายช้ินยังได้น�าไปต่อยอด
เป็นนวตักรรมทางการแพทย์หรอืบรกิารทางการแพทย์ทีม่ปีระสิทธภิาพดยีิง่ขึน้อกีด้วย	ผู้อ่านได้จะรูจ้กักบัเรือ่งราวของ
หน่วยงานนี้มากยิ่งขึ้นในคอลัมน์เรื่องจากปกครับ
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จับตาพร้อมรับมือ
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19
จับตาพร้อมรับมือ
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19



	 การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ในช่วงทีผ่่านมาทีม่จี�านวนผู้ตดิเช้ือเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	จงึมกีารก่อสร้าง
หอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19	 ขึ้น	 คอลัมน์บ้านเลขที่	 1873	 ฉบับนี้ได้บันทึกเรื่องราวความร่วมมือจากทุกฝ่ายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จนท�าให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี	

	 หากย้อนกลบัไปช่วงเดอืนกรกฎาคม	–	สงิหาคม	พ.ศ.	2564	จ�านวนผูป่้วยโควดิ-19	มแีนวโน้ม
พุ ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จนท�าให้สถานพยาบาลหลายแห่งประสบปัญหาผู ้ป่วยล้นโรงพยาบาล
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ		ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	กล่าวถึงสถานการณ์
ในช่วงเวลาดังกล่าวว่า	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19	ไว้มากถึง	1	พันราย	โดยมีพื้นที่ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวใน	Hospitel	และ
ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงในอาคารจงกลนี	วัฒนวงศ์	อาคารผู้ป่วยในพิเศษ	14	ชั้น	ตลอดจนเปิดให้
บรกิารห้องฉกุเฉนิส�าหรบัผูป่้วยกลุม่นีอ้กีด้วย	แต่ด้วยจ�านวนผูต้ดิเชือ้ท่ีสงูขึน้ท�าให้คณะผูบ้ริหารมคีวาม
เห็นว่าจะสามารถใช้พื้นที่ส่วนใดของโรงพยาบาลในการรองรับจ�านวนผู้ป่วยให้ได้มากขึ้น	 จึงได้พื้นที่
ลานจอดรถอาคารแพทยพฒัน์ทีเ่หมาะสมทีส่ดุทัง้ด้านกายภาพในการพฒันาเป็นหอผูป่้วยชัว่คราว	และยงั
อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลที่สามารถหมุนเวียนสับเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว	
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เรื่อง	:	ศ.นพ.สุทธิพงศ์	วัชรสินธุ	 ผศ.พญ.ยุวรีย์	พิชิตโชค	
								ศ.ดร.เสริชย์	โชติพานิช	 ผศ.นพ.กวิรัช	ตันติวงษ์
								รศ.นพ.นิพนธ์	เขมะเพชร	 น.ส.เฉลาศรี	เสงี่ยม
								ผศ.นพ.ธิติ	สนับบุญ	 ผศ.นพ.พรเลิศ	ฉัตรแก้ว
								นางนุชรัตน์	เครืออารีย์รัตน์

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ความร่วมมือร่วมใจเพื่อขยายศักยภาพ
ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19

หอผู้ป่วยวิกฤติ
แพทยพัฒน์
หอผู้ป่วยวิกฤติ
แพทยพัฒน์

จ�ำนวนผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูง
เต็มขีดควำมสำมำรถของโรงพยำบำล
จ�ำนวนผู้ป่วยโควิด-19 พุ่งสูง
เต็มขีดควำมสำมำรถของโรงพยำบำล
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	 ด้านงานด�าเนนิการก่อสร้าง	ศ.ดร.เสรชิย์ โชตพิานชิ	รองผู้อ�านวยการฯ
ฝ่ายกายภาพ	เล่าถึงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ว่า	ในการ
ก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติจ�านวน	4	หลัง	และหอผู้ป่วยวิกฤติ	เอสซีจี
อกี	1	หลงั	ภายหลงัจากทีค่ณะผูบ้รหิารเหน็ชอบให้มกีารด�าเนนิการให้ส�าเรจ็
ให้ได้ภายในระยะเวลาที่น้อยกว่า	 1	 เดือน	 เป็นความท้าทายที่ต้องมีทั้งการ
ออกแบบในเวลาจ�ากัดและการบริหารแผนงานก่อสร้าง	 ภายใต้ข้อจ�ากัด
จากมาตรการภาครัฐที่ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างเพื่อควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-19	 โดยเริ่มก่อสร้างจริงในพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่	

ควำมท้ำทำยในด้ำนก่อสร้ำง
กับระยะเวลำที่น้อยกว่ำ 1 เดือน
ควำมท้ำทำยในด้ำนก่อสร้ำง
กับระยะเวลำที่น้อยกว่ำ 1 เดือน

	 บุคลากรกลุ่มที่ส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19	 อย่างใกล้ชิด
คือ	 พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล	น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม	 หัวหน้าพยาบาล	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เล่าถึงการท�างานของพยาบาล
ในการรับมือผู้ป่วยโควิด-19	ว่า	เมื่อโรงพยาบาลมีจ�านวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้น	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องจัดสรรพยาบาลและ
ผู้ช่วยพยาบาลเพื่อช่วยเหลืองานดังกล่าวให้มากขึ้น	 ขณะเดียวกันก็มีการ
งดให้บรกิารบางประเภท	จงึมกีารจดัสรรอตัราก�าลงัพยาบาลเพือ่มาดแูลผู้ป่วย
โควิด-19	 มากยิ่งขึ้น	 รวมถึงการมอบหมายให้พยาบาลมาดูแลผู้ป่วยใน
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติและวิกฤติแพทยพัฒน์		
	 การเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลที่ต้องมาดูแลผู้ป่วยโควิด-19	
ฝ่ายการพยาบาลจดัให้มกีารอบรมเพือ่ให้ความรูก่้อนปฏบิตังิาน	โดยเริม่จาก
ความรูพ้ืน้ฐาน	อาทิ	การใส่ชดุ	PPE	และอปุกรณ์เพือ่กนัการตดิเชือ้อย่างถกูต้อง
และรัดกุมมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้ยังได้รับ
ความร่วมมอืจากอาจารย์แพทย์ฝ่ายอายรุศาสตร์มาให้ความรูใ้นการใช้เครือ่ง
ควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง	 (High	 flow)	 และเครื่องมืออ่ืนๆ
ทีจ่�าเป็น	น.ส.เฉลาศร	ีกล่าวว่า	หอผู้ป่วยกึง่วิกฤตแิพทยพัฒน์มอีตัราก�าลงัคอื
พยาบาล	 1	 คนต่อผู้ป่วย	 3	 คน	 และต้องมีผู้ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
ทั้งการเช็ดตัว	 ป้อนอาหารหรือให้อาหารทางสายยาง	 คอยพลิกตะแคงตัว
ให้ยาและท�ากายภาพบ�าบัด	 โดยในการท�างานจะมีหัวหน้าทีมที่คอยก�ากับ
ให้พยาบาลทกุคนสวมใส่ชดุและอปุกรณ์ป้องกนัอย่างถกูต้องเพือ่ป้องกนัการ
ตดิเชือ้	รวมถงึมาตรฐานการดแูลผูป่้วยแต่ละรายไม่ให้เกดิการตดิเชือ้ระหว่าง
ผูป่้วยด้วยกนั	ความเสยีสละของพยาบาลและผูช่้วยพยาบาลท�าให้ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา	ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อที่
จะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดและ
มีความสุขในการท�างานด้วยหัวใจบริการ

ฝึกอบรม “พยำบำลและผู้ช่วยพยำบำล”
ให้พร้อมดูแลผู้ป่วยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ฝึกอบรม “พยำบำลและผู้ช่วยพยำบำล”
ให้พร้อมดูแลผู้ป่วยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ

	 การด�าเนนิการก่อสร้างในระยะเวลาอนัจ�ากดัเช่นนี	้ความท้าทายท่ี
ส�าคญัประการหนึง่คอื	การระดมทนุ	ผศ.พญ.ยวุรย์ี พิชติโชค	รองผู้อ�านวยการฯ
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล	 กล่าวถึงการสนับสนุนจากภาค
เอกชนเพื่อจัดสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ว่า	 ด้วยความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ท่ีให้บริการแก่สังคม
มาโดยตลอด	ท�าให้เมือ่มกีารเปิดระดมทนุและขอรบัการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร
บริษัทเอกชน	หลายหน่วยงานยินดีที่จะอนุมัติเงินดังกล่าวเพื่อให้ด�าเนินการ
แล้วเสร็จตามก�าหนด	รวมทั้งยังได้รับแรงสนับสนุนจากบริษัทเอสซีจี	ในการ
สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการก่อสร้างนวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร์
ทีเ่ข้ามามส่ีวนช่วยแบ่งเบาการท�างานของโรงพยาบาลทีม่ข้ีอจ�ากดัด้านระยะ
เวลาได้เป็นอย่างดี	
	 ขณะทีม่กีารเตรยีมความพร้อมด้านกายภาพ	ผศ.พญ.ยวุรย์ี	ยงัเล่าถงึ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรส�าหรับปฏิบัติหน้าที่ว่า	 มีการจัดสรร
บุคลากรทั้งแพทย์	 พยาบาล	 ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนมาคอยปฏิบัติ
หน้าทีใ่นหอผูป่้วยวกิฤต	ิโดยได้รบัความร่วมมอืจากแพทย์ทุกฝ่ายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 อาสามาช่วยดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19	 ซึ่งทาง
โรงพยาบาลมีแนวทางในการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลทีใ่ห้ความส�าคัญ
กบัความปลอดภยัระหว่างการปฏบิตังิานด้วยการจดักลุม่แพทย์ตามความถนดั
เฉพาะทางเพื่อให้มีข้อก�าหนดมาตรฐานการท�างานท่ีชัดเจนและเหมาะสม
กับความช�านาญเฉพาะทางของแพทย์	 รวมไปถึงการจัดสรรเวลาการท�างาน
เพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะหมดไฟในการท�างาน	(Burn	Out)	อีกด้วย
	 จากการท�างานอย่างเต็มท่ีของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เพือ่ช่วยเหลอืดแูลผูป่้วยโรคโควดิ-19	และผูป่้วย
ที่มารับบริการด้านอื่นๆ	ในช่วงเวลาที่ผ่านมา	ผศ.พญ.ยุวรีย์	กล่าวขอบคุณ
ในความเสียสละและความทุ่มเทของทุกคนท่ีได้ท�าหน้าท่ีดูแลรักษาผู้ป่วย
ด้วยใจและค�านึงถึงสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยเป็นที่ตั้งตลอดมา

แรงสนับสนุนจำกผู้มีจิตศรัทธำและแรงใจ
จำกบุคลำกรคือ “หัวใจของควำมส�ำเร็จ”
แรงสนับสนุนจำกผู้มีจิตศรัทธำและแรงใจ
จำกบุคลำกรคือ “หัวใจของควำมส�ำเร็จ”

1	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่	12	สิงหาคม	
พ.ศ.	2564
	 ในระยะเวลาดังกล่าว	 ฝ่ายกายภาพต้องบริหารความเสี่ยงและ
ติดตามการท�างานของผู้รับผิดชอบแต่ละรายอย่างใกล้ชิด	 ต้องแก้ปัญหา
และปรับรูปแบบให้ทันท่วงที	 ภายใต้หลักการส�าคัญคือ	 ความปลอดภัยของ
โครงสร้างและพื้นที่ใช้สอยตอบสนองต่อการใช้งานสูงสุด
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	 นอกจากโครงสร้างทางด้านกายภาพแล้ว	 ปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญอีกประการหน่ึงคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์
รองผู้อ�านวยการฯ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	กล่าวว่า	มีการด�าเนินการเชื่อมต่อระบบ	HIS	 (Hospital	 Information	System)	และระบบข้อมูลบุคลากร
ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่ใช้งานภายในโรงพยาบาลให้หอผู้ป่วยใหม่สามารถเข้าถึงได้	 รวมถึงยังเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการใช้งานฟังก์ชันอ่ืนๆ	 โดย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค�านึงถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องส�าคัญ
	 นอกจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานแล้ว	ได้มีการติดตั้งระบบ	Telemedicine	เพื่อลดการสัมผัสของแพทย์และพยาบาล	โดยระบบจะส่ง
ข้อมลูไปยงัแพทย์ทีป่ฏบิตังิานอยูใ่นอาคารใกล้เคยีงหอผูป่้วยเพือ่ตดิตามและประเมนิอาการผูป่้วย	ขณะเดยีวกนัพยาบาลประจ�าหอผูป่้วยสามารถตดิตามและ
สังเกตอาการของผู้ป่วยได้จากห้องพยาบาล	 (Nurse	 Station)	ผศ.นพ.กวิรัช	 กล่าวถึงข้อได้เปรียบของการเตรียมการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งนี้ว่า
เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เตรียมความพร้อมสู่การเป็น	Smart	Hospital	ดังนั้นโครงสร้างที่จ�าเป็นจึงมีเพียงพอต่อการน�ามาใช้งานในครั้งน้ี	
	 อีกหนึ่งปัจจัยท่ีช่วยในการดูแลรักษาผู ้ป่วยคือ	 การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์	 รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร
รองผูอ้�านวยการฯ	ฝ่ายสนบัสนนุบริการ	กล่าวถงึเครือ่งมอืแพทย์ทีด่�าเนนิการติดตัง้ในหอผู้ป่วยวกิฤตแิพทยพฒัน์ทีส่�าคัญ	ได้แก่	Oxygen	High	Flow	เครือ่งช่วย
หายใจ	และเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบศูนย์กลาง	(Central	Monitor)	ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยในการติดตามความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ
ของผูป่้วยได้อย่างรวดเรว็	ทนัสถานการณ์หากมกีารเปลีย่นแปลงของอาการหรอือาการแสดงของผู้ป่วย	โดยสังเกตจากหน้าจอแสดงผลเป็นการช่วยลดความถี่
ในการต้องเข้าไปสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงของแพทย์และพยาบาล	อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของโรค	
 นางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์	 หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์	 เล่าถึงการเตรียมการที่เริ่มจากประสานงานกับฝ่ายการพยาบาลเพื่อประเมินความ
ต้องการใช้เครือ่งมอืแพทย์ทีส่ามารถมองผ่านกล้องวงจรปิด	CCTV	ส�าหรับพยาบาลในการดแูลหอผูป่้วย	จากนัน้จงึมกีารจดัหาเครือ่งมอืแพทย์จากหอผูป่้วยที่
งดให้บริการแล้ว	 โดยได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารงานขนส่งกลางในการด�าเนินการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์	 นอกจากนี้ยังได้รับการบริจาคเครื่องติดตาม
สญัญาณชพีผูป่้วยแบบศนูย์กลาง	มลูค่า	10	ล้านบาท	รวมถึงเครือ่งมอืทางการแพทย์จากผูมี้จติศรทัธาท่ีบรจิาคเข้ามาอย่างต่อเนือ่ง	รศ.นพ.นพินธ์	กล่าวเสรมิว่า
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนและผู้บริจาคทุกรายคือก�าลังส�าคัญที่ช่วยให้การจัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้งานสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี

ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและเครือ่งมอืแพทย์ ตัวช่วยที่ส�ำคัญเพื่อลดกำรสัมผัสผู้ป่วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและเครือ่งมอืแพทย์ ตัวช่วยที่ส�ำคัญเพื่อลดกำรสัมผัสผู้ป่วย

	 ในด้านบรกิารทางการแพทย์ของหอผูป่้วยวกิฤตแิพทยพฒัน์	ผศ.นพ.ธติ ิสนบับญุ	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ	ด้านบรกิารผูป่้วยใน	เล่าถงึการรบัผูป่้วยเข้า
รกัษาหอผูป่้วยแห่งนีว่้า	จะมกีารรบัมาจากทัง้ห้องฉกุเฉนิทีใ่นช่วงก่อนหน้ามจี�านวนผูป่้วยรอเตยีงเป็นจ�านวนมากและผูป่้วยจากอาคารหอผู้ป่วยโรคโควดิ-19	
บริเวณอาคารผู้ป่วยในพิเศษ	14	ชั้น	และอาคารจงกลนี	วัฒนวงศ์	ที่มีอาการดีขึ้นแล้วและอยู่ในระยะการสังเกตอาการ	หอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์แห่งนี้ช่วย
ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และท�าให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคอื่นๆ	กลับมาให้บริการได้อีกครั้ง
	 นอกจากน้ี	ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ	 ด้านผู้ป่วยวิกฤติ	 ยังได้กล่าวถึงหอผู้ป่วยวิกฤติที่น�าเอานวัตกรรมห้องไอซียูโมดูลาร	์
(MODULAR	 ICU)	 มาใช้งานเนื่องจากมีระบบการติดตามและประเมินอาการที่เหมาะต่อการใช้งาน	 โดยมีทีมแพทย์ที่มาท�างานร่วมกันในรูปแบบสหสาขา
ทั้งอายุรแพทย์	วิสัญญีแพทย์	แพทย์เวชบ�าบัดวิกฤติ	ทีมพยาบาล	และศัลยแพทย์	จะมีการประชุมติดตามประเมินการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน	เชื่อมโยงห้องฉุกเฉิน
และหอผู้ป่วยวิกฤติทุกแห่งเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกมิติและมีประสิทธิภาพดีที่สุด
	 หอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์แห่งนี้	นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะท�าให้ศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19	และผู้ป่วยโรคอื่นๆ	ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มีปริมาณเพียงพอในอนาคต	 ซ่ึงภายใต้ความส�าเร็จครั้งนี้คือความร่วมมือเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่ี
ต้องการรับใช้สังคมและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

หอผูป่้วยวกิฤติแพทยพฒัน์ พืน้ทีด่แูลผูป่้วยโรควดิ-19 ทีค่รอบคลุมและบูรณำกำรหอผูป่้วยวกิฤติแพทยพฒัน์ พืน้ทีด่แูลผูป่้วยโรควดิ-19 ทีค่รอบคลุมและบูรณำกำร

รองผู้อ�ำนวยกำรฯ
ฝ่ำยสนับสนุนบริกำร 

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร

หัวหน้ำศูนย์เครื่องมือแพทย์

นางนุชรัตน์ เครืออารีย์รัตน์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ
ด้ำนบริกำรผู้ป่วยใน

ผศ.นพ.ธิติ สนับบุญ

รองผู้อ�ำนวยกำรฯ ฝ่ำยกำยภำพ

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
รองผู้อ�ำนวยกำรฯ ฝ่ำยยุทธศำสตร์

องค์กรและทรัพยำกรบุคคล

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค

หัวหน้ำพยำบำล
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ

ด้ำนผู้ป่วยวิกฤติ

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

รองผู้อ�ำนวยกำรฯ
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ 
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	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ในประเทศไทยที่
คงความต่อเนื่องนานนับปี	 ถือเป็นวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขที่ทีมบุคลากร
ด่านหน้าและผูเ้ชีย่วชาญจากหลากหลายสหวชิาชีพของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	 ที่แม้จะยังคงภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19	 อย่างสุดก�าลังความ
สามารถ	 แต่ก็ยังคิดค้นและพัฒนาเครื่องมือ/นวัตกรรม	 รวมถึงปรับแผนการ
รับมือให้ทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ	
 ผศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต	 กุมารแพทย์ประสาทวิทยา	 ฝ่ายกุมาร
เวชศาสตร์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ผูท้ีส่นใจงานด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัยกล่าวว่า	 หลังการระบาดของโรค
โควิด-19	ระลอกที่	3	พบว่าโรงพยาบาลต่างๆ	อาจเข้าสู่วิกฤตใหญ่คือมีเครื่อง
ช่วยชีวิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและผลิต
เครือ่งบ�าบดัโรคระบบทางเดนิหายใจอัตราการไหลสูง	Chula	High	Flow	Nasal	
Cannula	(Pranamax)	ซ่ึงเป็นความร่วมมอืจาก	7	องค์กร	ได้แก่	สภากาชาดไทย	
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 (อย.)	 สถาบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	 (มอก.)	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	 ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	และหน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤต	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการรักษาแบบฉุกเฉิน
ครั้งนี้ค�านึงถึงความฉุกเฉินและวิกฤตท่ีเกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขเป็นประเด็น
ส�าคัญ	รวมถึงความเหมาะสมต่อการใช้งานตามสถานการณ์จริงในปัจจุบัน

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสอดรับกับสถานการณ์ความฉุกเฉินในปัจจุบัน
 รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน	 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด	หน่วยโรค
ระบบการหายใจและภาวะวิกฤต	 กล่าวว่า	 จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโควิด-19	
มีอาการปอดอักเสบรุนแรงมากกว่าร้อยละ	 15	 ของผู้ป่วยโควิด-19	 ทั้งหมด	
ผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบจะมีระดับออกซิเจนในร่างกายตกลง	 จึงจ�าเป็นจะ
ต้องได้รบัออกซเิจนเพือ่ช่วยพยงุชวีติ	การรกัษาเบือ้งต้นผูป่้วยจะได้รบัออกซเิจน
ที่มีอัตราการไหลต�่าคือประมาณ	10	-	15	ลิตรต่อนาที	ในขณะที่จะมีผู้ป่วยบาง
กลุ่มที่ได้รับออกซิเจนในอัตรานี้ยังมีอาการเหนื่อยหอบ	 ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้เครื่อง
บ�าบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง	 ท่ีมีอัตราการไหลสูงกว่าอยู่ที	่
40	-	60	ลิตรต่อนาที	โดยพบว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการใส่
ท่อช่วยหายใจลงได้	ท�าให้อาการเหนื่อยลดลง	ช่วยขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากร่างกายจากทางเดินหายใจส่วนต้นได้ด	ีรวมทัง้มแีรงดนับวกช่วยให้ปอด
ขยายตัวได้ดีขึ้นอีกด้วย	

ความส�าเร็จจากความร่วมมือของสหสาขาในระยะเวลาจ�ากัด
 ผศ.นพ.ทายาท	 และ	 รศ.พญ.นฤชา	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 การศึกษา
โครงสร้างของเครือ่งบ�าบดัโรคระบบทางเดนิหายใจอตัราการไหลสงูเริม่จากการ
จดัหาชิน้ส่วนทีเ่หมาะสมเพ่ือน�ามาทดแทนช้ินส่วนท่ีต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	
จากนั้นจึงเริ่มสร้างตัวทดสอบพื้นฐานขึ้น	เมื่อพฒันาจนสามารถใช้งานเครื่องได้
จริง	จึงขออนุญาตใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์มาตรา	27	วรรค	1	ซึ่ง
เป็นการสร้างเครือ่งมอืขึน้มาใช้และกระจายชิน้ส่วนการใช้งานได้ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน	ในขณะนี้ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการใช้ไฟ	ความถูกต้องอัตรา
ของการไหลของอากาศ	 ความถูกต้องของอุณหภูมิ	 และระดับออกซิเจน	 ตาม
มาตรฐานจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า	
และ	สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต	ิ	ซึง่ขณะน้ีข้อมลูได้ผ่านจรยิธรรมงานวจิยัแบบ
ฉุกเฉนิ	โดยสภากาชาดไทยจะเป็นผู้ผลิต	ปัจจบุนัได้น�าเครือ่งต้นแบบมาทดสอบ
ในอาสาสมัครทั้งหมด	5	คน	และผู้ป่วยโควิด-19	ที่มีอาการปอดอักเสบที่รักษา
ตัวในห้อง	ICU	ทั้งหมด	10	คน	ซึ่งผลการรักษาพบว่าได้ผลดีมาก	ไม่แตกต่างกับ
เครื่องมาตรฐานที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	
	 แม้ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะมีความซับซ้อนท้ังในแง่ของ	
รายละเอียดและขั้นตอนการด�าเนินงาน	 แต่ด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่
แข็งแกร่งจึงสามารถด�าเนินการตามแผนผลิตเครื่องต้นแบบจนส�าเร็จได้ภายใน
ระยะเวลา	3	เดือนเท่านั้น	สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการน�าเข้าเครื่อง
ให้อากาศที่มีอัตราการไหลสูงได้ถึง	150,000	บาท	ต่อ	1	เครื่อง	ซึ่งความส�าเร็จ
ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้	หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนชาวไทย
และองค์กรต่างๆ	 ที่ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ส�าหรับยอดเงินบริจาคเบื้องต้นสามารถผลิตเครื่อง	Chula	High	
Flow	Nasal	Cannula	(Pranamax)	เพือ่แจกจ่ายไปยงัโรงพยาบาลทีข่าดแคลน
ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้มากกว่า	 500	 เครื่อง	 เรียกได้ว่าเป็นการส่งต่อ
การให้ทีย่ิง่ใหญ่ของวงการสาธารณสขุไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด
เช่นในปัจจุบัน

CHULA COVID-19

เรื่อง	:	ผศ.นพ.ทายาท	ดีสุดจิต
								รศ.พญ.นฤชา	จิรกาลวสาน

Good News

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้คิดค้น “เครื่องบ�าบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง”

•	รองรับอุปกรณ์ท่อ	หม้อต้มน�้า	และสายที่ใส่เข้าที่จมูก
		ได้หลากหลายยี่ห้อ				
•	มีระบบการแจ้งเตือนท่อหลุด	ท่อตีบตัน	เป็นภาษาไทย		
•	สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไร้ข้อจ�ากัด	เนื่องจากมีเครื่องจ่ายไฟ
		ส�ารองต่อเนื่อง	สามารถขนย้ายโดยไร้ไฟฟ้าได้นาน	20	นาที	
•	มีการวัดค่าอุณหภูมิของอุปกรณ์และปรับตามที่ตั้งได้ละเอียด
		ตั้งแต่	31-37	องศาเซลเซียส	
•	สามารถปรบัอตัราการไหลของอากาศได้ตัง้แต่	20	-	60	ลติรต่อนาที



เรื่อง	:	อ.นพ.ไอศวรรย์	เพชรล่อเหลียน

ณ จุฬา
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	 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ในปัจจุบันที่มีจ�านวน
ผูต้ดิเช้ือสะสมในประเทศไทยมากกว่า	 1	 ล้านราย	 จึงเป็นภาระต่อระบบ
สาธารณสุขอย่างมาก	 ในทางกลับกันพบว่าผู้ป่วยโควิด-19	 ส่วนใหญ่ไม่มี
อาการและหายเองได้โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	ประเด็นนี้
จึงเป็นที่มาของโครงการรักษาผ่านระบบ	Home Isolation หรือ การดูแล
แบบแยกกกัตวัทีบ้่าน	ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ซ่ึงได้รบั
การพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญและได้น�ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วย
โควิด-19	 โดยเริ่มเปิดให้บริการรักษาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	 2564	
เป็นต้นมา	มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า	600	ราย
 อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน	 หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์
ผูส้งูอาย	ุฝ่ายอายรุศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	กล่าวว่า
ระบบ	Home	Isolation	เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง	 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้โรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความ
จ�าเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ

เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาดูแลผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์ไร้การสัมผัส 
	 นวัตกรรมด้านการติดต่อสื่อสารผ่านโครงข่ายส่ือออนไลน์เข้ามา
มีบทบาทอย่างมากเพื่อเชื่อมต่อการรักษาระหว่างผู้ป่วยและทีมแพทย์
พยาบาล	โดยระบบ	Home	Isolation	ที่ทีมแพทย์พัฒนาร่วมกับคณาจารย์
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ออกแบบเครื่องมือที่ช่วย
ลดความยุ่งยากในการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วย
ที่มีจ�านวนมากกว่าแพทย์ผู้ให้การรักษาน้ันมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยทีม
บุคลากรจะสื่อสารกับผู้ป่วยผ่าน	Line	OA	ซึ่งเชื่อมต่อกับ	Dashboard	ที่
ใช้แพลตฟอร์มกิน-อยู่-ดี	 ท�าหน้าที่เก็บข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยเพื่อส่งให้
ทีมแพทย์และพยาบาลตรวจประเมินอาการ	 ให้ค�าแนะน�าในการรักษาตัว
อยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ
	 •	Line	OA	:	ผู้ป่วยจะส่งค่าอุณหภูมิร่างกายและค่าออกซิเจนผ่าน
ฟอร์มจากหน้าแชท	 ให้ทีมพยาบาลสอบถามและตรวจติดตามอาการ	 หาก
พบว่าผู้ป่วยท่านใดมีอาการผิดปกติหรือรุนแรงขึ้น	แพทย์จะติดต่อกลับเพื่อ
ซักประวัติ	 ประเมินอาการเหนื่อยหอบและ	 VDO	 Call	 สังเกตการหายใจ
และอาการแสดงอื่นๆ					
	 •	แพลตฟอร์มกิน-อยู-่ด	ี:	เมือ่ผูป่้วยกรอกแบบฟอร์มผ่าน	Line	OA
ข้อมลูจะส่งเข้าสูร่ะบบ	Dashboard	ซึง่ในหนึง่หน้าปฏบิตักิารนัน้จะสามารถ
ประเมนิอาการผู้ป่วยได้มากกว่า	100	คนในเวลาเดยีวกนั	หากพบค่าผิดปกติ	
เช่น	 อุณหภูมิร่างกายสูง	 หรือระดับออกซิเจนในร่างกายต�่า	 ระบบจะแจ้ง
เตือนทีมแพทย์	 โดยแบ่งสีตามระดับความรุนแรงท�าให้แพทย์สามารถเข้า
ประเมินการรักษาได้อย่างสะดวกรวกเร็ว	 ระบบน้ีเสมือนการถอดรูปแบบ
การท�างานในหอผู้ป่วยจริงมาสู่ปฏิบัติการรักษาในโลกออนไลน์

ระบบการท�างานจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสหวิชาชีพ
 อ.นพ.ไอศวรรย์	 กล่าวทิ้งท้ายว่า	 หัวใจส�าคัญของการท�างานผ่าน
ระบบ	Home	Isolation	คอืการท�างานเป็นทมี	ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วย
งานอื่นและสหสาขาวิชาชีพมาร่วมผนึกก�าลังเพิ่มศักยภาพของระบบ	 Home	
Isolation	ให้ครอบคลุมการรักษาอย่างไร้ข้อจ�ากัดและรวดเร็วที่สุด
					•	ทีมพยาบาล	รับหน้าที่ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	ให้ค�าแนะน�า
							การรักษาตัวเองเบ้ืองต้นและถ่ายทอดข้อมูลให้ทีมแพทย์รับทราบ
					•	ทีมแพทย์	โทรศัพท์ประเมินอาการผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจบการรักษา	
							มากกว่า	20	คนจากหลายสาขา	อาทิ	ฝ่ายอายุรศาสตร์
							ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์	และฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
					•	ทีมจิตแพทย์	ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อลดความเครียดและความกังวล
					•	ทีมแพทย์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบ�าบัด	ดูแลผู้ป่วย
							พร้อมให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการฝึกหายใจ
					•	ฝ่ายสวัสดิการสังคม	ช่วยสืบค้นช่องทางติดต่อกับผู้ป่วยและประสาน
							ความร่วมมือกับตัวแทนชุมชน	
					•	กลุ่มงานเภสัชกรรม	ศูนย์บริหารงานระบบขนส่งกลาง	ร่วมกับ
							ส�านักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย	ช่วยจัดยาและจัดส่งอุปกรณ์
							ที่จ�าเป็นถึงบ้านผู้ป่วย
					•	ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ	ศูนย์ประกันสังคม	และฝ่ายการเงิน	
							ช่วยเร่งด�าเนินการขั้นตอนต่างๆ	ที่จ�าเป็นเพื่อให้การดูแลสามารถ
							ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา	เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย	
					•	นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับ	บริษัท	กลุ่มเซ็นทรัล	จ�ากัด
							ด�าเนินการจัดส่งอาหาร	3	มื้อให้ผู้ป่วยเป็นประจ�าทุกวัน

CHULA COVID-19

การดูแลแบบแยกกักตัวที่บ้าน
ระบบการรักษาออนไลน์ที่ครบวงจรที่สุด

หัวหน้ำสำขำวิชำเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ

ฝ่ำยอำยุรศำสตร์

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย

อ.นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
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	 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ภายในประเทศทีเ่พิม่ขึน้
อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา	 ส่งผลให้จ�านวนเตียงในแต่ละโรงพยาบาลไม่เพียง
พอที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19	 ได้ทั้งหมด	 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์
สภากาชาดไทย	 ที่ไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้เน่ืองจากต้องรับเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีอาการหนัก	 ประกอบกับยังมีผู้ป่วยติดเชื้ออีกจ�านวนมากที่มีอาการในกลุ่มสี
เหลืองซึง่ก�าลงัรอเตยีงในโรงพยาบาล	ท�าให้ไม่ได้รบัการรกัษาอย่างถูกวธิแีละอาจ
ถงึขัน้เสยีชวีติ	จงึมกีารน�าแนวคดิเรือ่ง	การรกัษาแบบแยกกกัตัวทีบ้่าน (Home 
Isolation)	ให้กับผูต้ดิเชือ้ทีไ่ม่มอีาการให้สามารถดแูลรกัษาตวัเองได้อย่างถกูวธิี	
และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัวและชุมชน
	 เมื่อทุกโรงพยาบาลต่างขานรับแนวคิดและรูปแบบของการรักษาแบบ
แยกกักตัวที่บ้าน	ทีมพยาบาล	 ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 เป็น
อีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19	กลุ่มนี้	เรียกได้ว่า
เป็นมิติใหม่ของการรักษาพยาบาลแบบทางไกล	โดยทีมพยาบาลจะมีบทบาทใน
แต่ละขั้นตอน	ดังนี้
	 •	การประเมินเมื่อแรกรับเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19	ปลอดภัยตลอดระยะ
เวลาการแยกกักตัวเองที่บ้าน	 เริ่มจากซักประวัติเกี่ยวกับอาการ	 ภาวะสุขภาพ	
โรคประจ�าตัวและยาที่ใช้เป็นประจ�า	 ซ่ึงต้องไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะท�าให้อาการติด
เชื้อรุนแรงขึ้น	เช่น	ภาวะอ้วน	หรือไม่มีโรคร่วม	ได้แก่	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	โรค
ไตเรื้อรัง	โรคหัวใจและหลอดเลือด	โรคหลอดเลือดสมอง	โรคเบาหวานที่ควบคุม
ไม่ได้	และโรคอืน่ๆ	รวมทัง้ประเมนิความสามารถในการดแูลตวัเอง	สมาชกิทีอ่าศยั
อยู่ในบ้าน	ซึ่งผู้ป่วยจ�าเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นขณะอยู่ที่บ้านเป็นเวลาอย่าง
น้อย	14	วัน
	 •	ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องแยกกักตัวเองจากผู้อื่นขณะอยู่
ทีบ้่าน	ห้ามมใิห้บคุคลอืน่มาเยีย่มทีบ้่านและงดออกจากบ้านในระหว่างแยกกกัตวั	
ให้อยูเ่ฉพาะในห้องส่วนตวัตลอดเวลา	หลกีเลีย่งการใกล้ชดิกบัสมาชกิทีอ่าศยัอยู่
ในบ้าน	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก	 รวมถึงแยกรับประทานอาหาร	 แยกใช้
ห้องน�้า	แต่หากแยกไม่ได้	พยาบาลจะให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้ห้องน�้าและวิธี
ท�าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

	 •	อธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ในถุงยังชีพที่ส่งให้ในวันแรกรับ	ที่ส�าคัญคือ	
การใช้ปรอทวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วอย่างถูกต้อง	 ซึ่งเป็นอุปกรณ์
ส�าคัญในการติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยระหว่างแยกกักตัวเองท่ี
บ้าน	 รวมทั้งแนะน�าการรับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์และสังเกต
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้น
	 •	ตดิตามประเมนิอาการผู้ป่วยทกุวนัจนครบ	14	วนั	พยาบาลจะท�างาน
ประสานกับทีมแพทย์ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาวิธีการติดตามประเมิน
อาการผ่านแพลตฟอร์ม	“กนิ-อยู-่ด”ี	เมือ่ผูป่้วยส่งข้อมลูสขุภาพเข้ามา	เช่น	ระดบั
อุณหภูมิร่างกาย	ระดับออกซิเจนปลายนิ้ว	อาการร่วมอื่นๆ	ที่เกิดขึ้น	ข้อมูลเหล่า
นีจ้ะแสดงผลบน	Dashboard	ท�าให้ทมีแพทย์และพยาบาลสามารถตดิตามอาการ
ของผู้ป่วยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าและส่ือสารกับผู้ป่วย
ผ่านแอปพลิเคชัน	Line	Official	ด้วยการ	Video	call	และทางโทรศัพท์	อีกทั้ง
สามารถบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลบนแพลตฟอร์ม	 “กิน-อยู่-ดี”	 ได้	 สื่อสาร
กับทีมแพทย์แบบ	Real	Time	เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการพยาบาลที่เปลี่ยน
ไปจากวิถีเดิมที่อยู่บนหอผู้ป่วย	 ผ่านการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีแบบ	 Digital	
Healthcare	 เปล่ียนบทบาทพยาบาลในโรงพยาบาลให้เป็น	 Admin	 Nurse	
น�าเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มมาใช้ติดตามและประเมินอาการผู้ป่วยโควิด-19
ที่บ้านผ่านอุปกรณ์ต่างๆ	เช่น	โน้ตบุ๊ค	แทบเล็ต	สมาร์ทโฟน	เป็นต้น	ซึ่งเป้าหมาย
ส�าคัญคือ	 เพื่อให้สามารถตรวจหาภาวะ Desaturation ของผู้ป่วยโควิด-19 
ได้ตัง้แต่ระยะแรกเมือ่ผูป่้วยมอีาการเปล่ียนแปลง	เพือ่น�าผู้ป่วยกลบัมาประเมนิซ�า้
ที่โรงพยาบาลและให้การรักษาได้อย่างปลอดภัย
	 การรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้านยังคงเป็นเรื่องใหม่มากส�าหรับคน
ไทย	ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้สึกกังวลใจและกลัว	ต้องการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
มากกว่า	จดุนีถ้อืเป็นความท้าทายของทมีแพทย์และพยาบาลทีจ่ะต้องสือ่สารกบั
ผูป่้วยเป็นระยะๆ	เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันให้ผูป่้วยร่วมมอืปฏบิตัติามแผนการรกัษา
แบบ	Home	Isolation	จนครบก�าหนด	14	วัน	ซึ่งที่ผ่านมาผู้ป่วยทุกรายก็ได้ให้
ความร่วมมอืเป็นอย่างด	ีในอนาคตหากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	
คลีค่ลายลง	การรกัษาแบบ	Home	Isolation	อาจจะสามารถขยายผลต่อยอดไป
ใช้ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคอื่นๆ	 ทั้งในโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขของ
ประเทศต่อไป

CHULA COVID-19

เรื่อง	:	น.ส.ยุภาภรณ์	มีหนองหว้า

								หัวหน้าหอผู้ป่วย

								คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี	ชั้น	4	อาคาร	ส.ธ.

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บทบาทพยาบาลกับการดูแล

ผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบ
Home Isolation
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Special Scoop

เรื่อง	:	อ.นพ.อรรถพล	สุคนธาภิรมย์	ณ	พัทลุง
									ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์	เสรีมาศพันธุ์

	 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ไม่ได้จ�ากัดการระบาดอยู่เพียง
แค่พื้นท่ีใดพื้นที่หนึ่งของสังคม	 หากแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสามารถพบ
ผู้ติดเชื้อในทุกพื้นที่	 รวมถึงเรือนจ�าและทัณฑสถานที่มีผู้ติดเช้ือจ�านวนมาก	
คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	จงึได้มส่ีวนร่วมในการแลกเปล่ียน
องค์ความรู้และลงพื้นที่ในการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคโควิด-19
อันจะน�าไปสู่องค์ความรู้ที่น่าสนใจแก่สังคมต่อไป
 อ.นพ.อรรถพล สคุนธาภริมย์ ณ พทัลงุ และ	ผศ.ดร.นพ.อมรพนัธุ์
เสรีมาศพนัธุ	์จากศนูย์นวตักรรมทางการแพทย์	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	 เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการวิจัยในครั้งนี้ว่า	 เกิดจากการท�างาน
ร่วมกับกรมราชทัณฑ์มาอย่างต่อเน่ือง	 จนกระท่ังเม่ือเกิดการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19	 พบมีผู้ต้องขังติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก	 จึงได้น�าองค์ความรู้ของ
คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ไปช่วยในการจัดการรักษา	
ขณะเดยีวกนัยงัเลง็เหน็ว่าการศึกษาในด้านประสทิธภิาพของการใช้สมนุไพร
ไทยในการรักษาภายในเรอืนจ�าและทณัฑสถานจะเป็นประโยชน์ต่อการรกัษา
โรคโควดิ-19	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	-	กรมราชทัณฑ์	จงึ
น�าเสนอโครงการดังกล่าว	 และได้รับเงินทุนวิจัยสนับสนุนจากส�านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	โดยมี	2	หัวข้อ	ดังนี้

โครงการพฒันา Biochip เพือ่ตรวจยนืยนัผลวนิจิฉยัและตรวจหาสายพนัธุ์
ของเชื้อก่อโรคโควิด-19 เพื่อความแม่นย�าในการรักษาและพยากรณ์โรค 
	 อกีหนึง่งานวจิยัทีค่ณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	จะได้
ด�าเนินการวิจัยในครั้งนี้คือ	เรื่องการพัฒนาไบโอชิป	(Biochip)	เพื่อตรวจหา
สายพันธุว่์าผูต้ดิเชือ้มกีารตดิเช้ือสายพนัธุใ์ด	ซึง่ปัจจบุนัการตรวจหาเชือ้ไวรสั
โคโรนา	2019	มกัจะเป็นการตรวจเพือ่หาปรมิาณเชือ้ในร่างกายเท่านัน้	ขณะที่
การตรวจหาสายพันธุ์มักเป็นปฏิบัติการในเชิงระบาดวิทยาเท่าน้ัน	 เพราะมี
ต้นทนุในการตรวจทางห้องปฏบิตักิารทีค่่อนข้างสงูและใช้เวลานาน	การพฒันา
ไบโอชิปเพื่อตรวจหาเชื้อและระบุหาสายพันธุ์จึงเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้
แพทย์เลือกการรักษาท่ีตอบสนองต่อสายพันธุ์ไวรัสผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น	 โดย	
ผศ.ดร.นพ.อมรพนัธุ ์เสรมีาศพนัธุ	์ผูอ้�านวยการศนูย์นวตักรรมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ระบุว่า	 สามารถรองรับการ
จ�าแนกสายพันธ์ุได้ถงึ	6	สายพนัธุ	์ได้แก่	เอลฟ่า	เบต้า	แกมม่า	เดลต้า	เอพซิลอน
และแลมด้า	 ซึ่งกระบวนการวิจัยอยู่ระหว่างการทดลองประสิทธิภาพและ
ความแม่นย�าในการระบุสายพันธุ์	 ก่อนที่จะน�าไปทดลองในกลุ่มผู้ติดเช้ือ
จ�านวนมากขึ้นต่อไป	

โครงการวิจัยประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการรักษาโรคโควิด-19 
ทางเลือกการรักษาที่คนไทยผลิตได้เอง
	 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพยาสมุนไพรและตัวชี้วัดระดับ
โมเลกุลในการวิจัยทางคลินิกส�าหรับผู ้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19	 ในกรม
ราชทัณฑ์	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการใช้พืชสมุนไพรไทยในการรักษา
ผู้ป่วยโควิด-19	 อ.นพ.อรรถพล กล่าวถึงการวิจัยนี้ว่า	 ปัจจุบันยาที่ใช้ใน
การรักษาโรคโควิด-19	 ยังมีปริมาณที่จ�ากัด	 จึงน�ามาสู่แนวคิดในการศึกษา
ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยอย่างเจาะลึกอันจะน�าไปสู่การส่งเสริมการ
เพาะปลกูในเรอืนจ�าและทณัฑสถานเพือ่น�ามาผลิตเป็นยาต่อไป	ขณะเดยีวกัน	
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ ได้ขยายความถึงพืชสมุนไพรไทยที่จะน�ามาใช้ในการ
ศึกษาว่า	 ไม่ได้มีเพียงแต่ฟ้าทะลายโจรท่ีมีการใช้อย่างแพร่หลายเท่านั้น	 แต่
ยังมีการน�าพืชสมุนไพรไทยอีกหลายชนิด	 อาทิ	 โกฐจุฬาลัมพา	กระชายขาว	
มะขามป้อม	และสมอพิเภก	เป็นต้น	โดยการวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษา
ประสิทธภิาพของสารสกัดในสมนุไพรต่อโรคโควดิ-19	อย่างละเอยีดซึง่จะเป็น
โอกาสที่ช่วยรักษาและบรรเทาอาการของผู้ป่วยที่ดีอีกทางหนึ่ง
	 ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงความร่วมมือเพื่อน�าองค์ความรู้
ทางด้านการแพทย์ไปช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19	 ในเรือนจ�าและ
ทัณฑสถานเท่านั้น	 หากแต่องค์ความรู้จากการวิจัยในครั้งนี้ยังครอบคลุม
ทุกประเด็นในการรักษาโรค	 ทั้งนวัตกรรมการตรวจหาเชื้อที่สามารถระบุ
สายพนัธ์ุของโรค	ไปจนถงึการรกัษาด้วยพชืสมนุไพรไทยอย่างมปีระสทิธภิาพ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาในวงกว้างต่อไป

อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำจิตเวชศำสตร์
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์นวัตกรรมทำงกำรแพทย์

คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

กรมรำชทัณฑ์ ร่วมกับ
คณะแพทยศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กรมรำชทัณฑ์ ร่วมกับ
คณะแพทยศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ต้านโควิด-19
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ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 

ด้านวิชาการ ประจ�าปี 2564

จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น 

ด้านบริการทางการแพทย์ ประจ�าปี 2564

จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี งานกิจการพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น

ประจ�าปี 2564 ด้านวิชาการและวิจัย

จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง	:	รศ.นพ.กฤษณพันธ์	บุณยะรัตเวช
									ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์	โพธิ์แก้ววรางกูล

12

รศ.นพ.กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์
ฝ่ายศัลยแพทย์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย

ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	โรคพาร์กินสัน

และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 ในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เกิดจากท�างานผิดปกติของระบบประสาทและสมอง	 อาทิ	 โรคพาร์กินสัน
โรคสัน่	และโรคลมชัก	ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รบัการรกัษาด้วยยา	ซ่ึงเป็นการรกัษาเบือ้งต้นและถือเป็นวธีิการรกัษาหลกัของกลุม่โรค
ดังกล่าว	เมื่อด�าเนินการรักษาไปได้ระยะหนึ่งจะพบว่าผู้ป่วยบางกลุ่มเกิดอาการดื้อยา	ส่งผลให้การรักษาไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร	
รวมท้ังยังมีผู้ป่วยบางกลุ่มรักษาด้วยวิธีการให้ยาไม่ได้ผลตั้งแต่แรก	แพทย์ผู้ท�าการรักษาจึงพิจารณาและประเมินถึงทางเลือก
อื่นที่เหมาะสมตามความแตกต่างของร่างกายผู้ป่วย	เช่น	ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อเกร็งปรับเป็นการรักษาด้วยยาโบท็อกซ์	ผู้ป่วย
โรคลมชักปรับยากลุ่มใหม่ส�าหรับการรักษา	 รวมทั้งผู้ป่วยโรคพาร์กินสันปรับการรักษาด้วยการให้ยาใต้ผิวหนังหรือการให้ยา
เข้าทางล�าไส้โดยตรง	แต่หากในกรณทีีก่ารรกัษาดงักล่าวข้างต้นไม่ประสบผล	Deep Brain Stimulation หรอืการรักษาด้วย
เคร่ืองกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้า	 นวัตกรรมการรักษาทางเลือกใหม่โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	จะสามารถรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคดังกล่าวได้ประสบผลส�าเร็จ	
 รศ.นพ.กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช	 ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์	 ฝ่ายศัลยแพทย์	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	กล่าวว่า	Deep Brain Stimulation หรือการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้า 
เป็นเครือ่งมอืทีพั่ฒนาขึน้มาเพือ่รกัษาโรคพาร์กนิสนั	ต่อมาพบว่าเครือ่งมอืดังกล่าวสามารถรักษาภาวะอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ท�างานผิดปกติของระบบประสาทได้ด้วย	เช่น	โรคกล้ามเนื้อเกร็ง	โรคสั่น	และโรคลมชัก	ซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาและพัฒนา
ว่าเครื่องมือนี้จะสามารถใช้รักษาโรคสมองเสื่อมได้ด้วยหรือไม่
	 ส�าหรบัผูป่้วยท่ีจะเข้ารบัการรกัษาด้วยเครือ่งกระตุน้สมองส่วนลกึด้วยไฟฟ้าต้องผ่านการวเิคราะห์และประเมนิอาการ
เจบ็ป่วยและร่างกายของผู้ป่วยว่าเข้าเกณฑ์และปลอดภัย	จงึจะน�าเข้าสู่กระบวนการรกัษาด้วยวธิกีารผ่าตดั	ซึง่แพทย์จะท�าการ
ติดตั้งเครื่องมือ	2	ส่วนไว้ในร่างกายของผู้ป่วย	ได้แก่	ขั้วไฟฟ้าและและแบตเตอรี่

เกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด
 ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์ โพธิแ์ก้ววรางกลู	อายรุแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวทิยา	ศูนย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์	
โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคล่ือนไหวผิดปกติ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 กล่าวว่า	 โดยท่ัวไปผู้ป่วยโรค
พาร์กินสันที่อยู่ในเกณฑ์เข้ารับการผ่าตัดด้วย	Deep	Brain	Stimulation	จะมีข้อแนะน�าและเกณฑ์คัดเลือกผู้ป่วยเพื่อเข้ารับ
การผ่าตัด	ดังนี้
	 •	ผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการตอบสนองต่อยาไม่สม�่าเสมอที่รุนแรง	หรือผู้ป่วยที่มีอาการสั่นรุนแรง
	 		และไม่สามารถคุมได้ด้วยยา
	 •	ผู้ป่วยควรมีอายุไม่เกิน	75	ปี	หากมีอายุมากกว่านี้ร่างกายของผู้ป่วยอาจไม่พร้อมต่อการผ่าตัด
	 •	มีอาการของโรคพาร์กินสันมากกว่า	5	ปี
	 •	ผู้ป่วยต้องมีการตอบสนองต่อยาดี	แต่ยาออกฤทธิ์สั้นและและไม่สม�่าเสมอเช่นเดิม
	 •	ผู้ป่วยไม่มีอาการผิดปกติของจิตประสาทที่รุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา	เช่น	อาการซึมเศร้ารุนแรง	
	 		หรืออาการความจ�าเสื่อม	เป็นต้น

 ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	หลังเข้ารับการผ่าตัดด้วย	Deep	Brain	Stimulation	ผู้ป่วยจะยังไม่หายขาด
จากโรค	โดยโรคจะยงัด�าเนินต่อไปแต่อาการของโรคดข้ึีนและความรนุแรงลดลง	ซึง่แพทย์จะมกีารประเมนิแนวโน้มต่อการตอบ
สนองจากการผ่าตัดล่วงหน้า	 โดยประเมินจากการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย	 หากผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อยาที่ไม่ดี	 ก็จะมี
แนวโน้มท่ีจะได้ผลการรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ดีเช่นกัน	 หลังเข้ารับการผ่าตัดแล้วผู้ป่วยยังต้องเข้ารับการรักษาโดยการปรับยา
ร่วมด้วยเพื่อช่วยให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น	และพบว่าในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดสามารถปรับลดยารับประทานได้ดี	 โดยในช่วง	6	
เดือนแรก	ผู้ป่วยส่วนหนึ่งสามารถลดยารับประทานได้มากกว่าร้อยละ	50	ของยาที่รับประทานอยู่เดิม

การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้า 

นวัตกรรมการรักษาทางเลือกใหม่

คืนคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคเคลื่อนไหวผิดปกติ

Deep Brain Stimulation
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รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา 

วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการให้ยา
ระงับความรู้สึกทางประสาทศัลยศาสตร์
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย

ผู้ป่วยต้องตื่นระหว่างการผ่าตัด 
 รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา	 วิสัญญีแพทย์เฉพาะทางด้านการให้ยาระงับความรู้สึกทางประสาทศัลยศาสตร์	 ฝ่าย
วิสัญญีวิทยา	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 อธิบายว่า	 การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองเป็นการผ่าตัดแบบพิเศษ
ทีจ่ะต้องให้ผูป่้วยรู้สกึตวัระหว่างการผ่าตดั	เพือ่ให้สามารถประเมนิสญัญาณไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทของสมองเพือ่บอกต�าแหน่ง
ที่เหมาะสมที่สุดของขั้วไฟฟ้า	ซึ่งขั้นตอนการผ่าตัดแบ่งเป็น	3	ระยะ	ดังนี้
	 ระยะที่	1	:	การเปิดกะโหลกศีรษะและใส่อุปกรณ์เพื่อใส่ขั้วไฟฟ้า	เมื่อติดเครื่องวัดสัญญาณชีพและให้ออกซิเจนแล้ว	
วิสัญญีแพทย์จะเริ่มให้	sedation	และยาแก้ปวด	fentanyl	เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย	เมื่อผู้ป่วยหลับแล้วจึงฉีดยาชาชนิดที่ออก
ฤทธิย์าวทีห่นงัศรีษะ	ใส่สายสวนปัสสาวะ	แล้วจงึจดัท่าผูป่้วยส�าหรบัการผ่าตดั	sedation	ทีใ่ช้ส่วนใหญ่ม	ี2	ชนดิคอื	propofol	
และ	dexmedetomidine	ซึ่งอาจใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรือใช้ร่วมกัน	โดยจะให้ไปจนกว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการหาต�าแหน่งที่เหมาะ
สมของขั้วไฟฟ้า
	 ระยะที่	2	:	การใส่ขั้วไฟฟ้าในต�าแหน่งที่เหมาะสม	วิสัญญีแพทย์จะหยุดให้	sedation	เพื่อให้ผู้ป่วยตื่น	ท�าให้สามารถ
บันทึกสัญญาณไฟฟ้าจากเซลล์ประสาทสมอง	เนื่องจาก	sedation	มีฤทธิ์ระงับสัญญาณไฟฟ้าจากเซลล์ประสาท	การที่ผู้ป่วย
ตืน่ยงัท�าให้สามารถประเมนิการตอบสนองของผูป่้วยต่อการใช้ไฟฟ้ากระตุน้ผ่านขัว้ไฟฟ้าว่าอาการแขง็เกรง็หรอือาการส่ันดขีึน้
หรือไม่	 และยังมีประโยชน์ส�าหรับการประเมินภาวะผิดปกติจากต�าแหน่งของขั้วไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม	 เช่น	 ผู้ป่วยอาจเห็นแสง
แปล๊บ	หรือเกิดอาการอ่อนแรง	
	 ระยะที	่3	:	การน�าสายสญัญาณจากสมองมาต่อกบัเครือ่งกระตุน้ไฟฟ้า	เมือ่ใส่ขัว้ไฟฟ้าในต�าแหน่งทีเ่หมาะสมทัง้สอง
ข้างแล้ว	วสิญัญแีพทย์จะให้การระงบัความรูส้กึแบบทัว่ตวั	เพือ่ให้ศัลยแพทย์สามารถผ่าตดัน�าสายสญัญาณจากศรีษะลอดผ่าน
ใต้ผิวหนังมาต่อกับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าซึ่งจะวางไว้ที่หน้าอกด้านขวา

 รศ.นพ.กฤษณพันธ์	กล่าวปิดท้ายว่า	การผ่าตัดสมองแบบ	Deep	Brain	Stimulation	นั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยา
หรือวิธีการอื่น	 ซึ่งการรักษาด้วยวิธีน้ีจะท�าให้เห็นว่าอาการต่างๆ	 ของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างชัดเจน	 ซึ่งในอนาคตทีมแพทย์จะพัฒนาการรักษาขยายผลไปสู่ผู้ป่วยกลุ่มโรค
ลมชักเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Deep Brain Stimulation ก้าวใหม่ของนวัตกรรมการรักษา
 รศ.นพ.กฤษณพนัธ์	อธบิายถงึขัน้ตอนการผ่าตดัว่า	หลกัการรกัษาด้วยเครือ่งกระตุน้สมองส่วนลกึด้วยไฟฟ้าจะต้องน�าขัว้ไฟฟ้าเข้าไปวางในจดุท่ีเหมาะสม	ซึง่ส่วน
ใหญ่จะอยูบ่รเิวณส่วนลกึของสมอง	ดงันัน้การรกัษาด้วยวธินีีแ้พทย์จงึผ่าตดัแบบเจาะรแูละหาต�าแหน่งในการวางขัว้ไฟฟ้า	จากนัน้จะน�าขัว้ไฟฟ้าต่อเข้ากบัแบตเตอรีท่ีต่ดิตัง้
ไว้บริเวณหน้าอก	ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ	6	-	8	ชั่วโมง
	 ส�าหรับหลักการท�างาน	 เครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกจะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาจากแบตเตอรี่เพื่อไปดัดแปลงการท�างานของสมองในกลุ่มโรคท่ีมีความผิดปกติ
ของวงจรไฟฟ้าของสมอง	ศลัยแพทย์ต้องวนิจิฉัยและประเมนิถงึวงจรทีผิ่ดปกตว่ิาอยูใ่นบรเิวณใด	ซึง่จะน�าไปสู่การวางขัว้ไฟฟ้าในต�าแหน่งทีเ่หมาะสมและช่วยบรรเทาอาการ
ของผู้ป่วยได้
	 หลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น	ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวและกลับบ้านได้ภายใน	1	สัปดาห์	ช่วงแรกอาจมีสมองบวมรอบขั้วไฟฟ้า	แพทย์จึงมักเริ่มเปิดเครื่องกระตุ้นหลังการ
ผ่าตัดเสร็จสิ้นประมาณ	2	สัปดาห์	-	1	เดือน	ซึ่งทีมแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาติดตามการรักษาเป็นระยะ	โดยจะมีการปรับการกระตุ้นไฟฟ้าและประเมินการตอบสนองในแต่ละ
ครั้งจนได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดในผู้ป่วยแต่ละราย

องค์ประกอบของเครื่อง Deep Brain Stimulation
	 •	 ขั้วไฟฟ้า	 :	 จะถูกฝังไว้บริเวณที่ส่วนลึกของสมองเป็นการถาวรและจะใช้สายไฟเชื่อมต่อขั้วไฟฟ้าจากสมองมาสู่แบตเตอรี่ท่ีฝังไว้บริเวณหน้าอกของผู้ป่วย	 ซึ่ง
องค์ประกอบทั้งหมดได้รับการออกแบบมาให้สามารถอยู่ในร่างกายผู้ป่วยได้ตลอดไป
	 •	แบตเตอรี่	 :	มีขนาดใหญ่กว่ากลักไม้ขีดไฟเล็กน้อย	นิยมฝังอยู่บริเวณหน้าอกใต้ไหปลาร้า	มีอายุการใช้งานแตกต่างไปตามรอยโรคและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ
ผู้ป่วย	ในผู้ป่วยที่ใช้ปริมาณไฟฟ้ามาก	แบตเตอรี่อาจมีอายุการใช้งาน	2	-	3	ปี	ส่วนผู้ป่วยที่ใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยอาจมีอายุการใช้งาน	5	-	7	ปี	ดังนั้นในกรณีที่ผู้ป่วยใช้ปริมาณ
ไฟฟ้ามากอาจมีทางเลือกใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งอาจมีอายุการใช้งานมากกว่า	15	ปี	ในระยะแรกแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง	แต่สามารถช่วยลดจ�านวนครั้งของการผ่าตัด
เปลี่ยนแบตเตอรี่และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกด้วย
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เรื่องจากปก

โดย	:	ภาควิชาชีวเคมี

	 ภาควิชาชีวเคมีเริ่มต้นการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2490	ซึ่ง
ในขณะนั้น	การเรียนการสอนชีวเคมีด�าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของแผนกวิชาสรีรวิทยา	จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	2508	ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้แยก
แผนกวิชาชีวเคมีออกจากแผนกวิชาสรีรวิทยา	โดยในช่วงเริ่มต้นนั้นมีอาจารย์ผู้บุกเบิกด้วยกันทั้งสิ้น	4	ท่าน	คือ	ศ.นพ.ประวุธ คุณเกษม	ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้า	รศ.นพ.ช.เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์ พญ.พาณี ศิลปาจารย์	และ	พญ.ประภา เลาหไพบูลย์	พร้อมทั้งบุคลากร	นางอรพิณ ฤทธิ์รณศักดิ์	 เป็น
พนักงานวทิยาศาสตร์	นายประทปี เชือ้หยก นายพนอม ละมาตร์	และ	นายจ�ารสั มณี	เป็นเจ้าหน้าทีส่ายสนบัสนนุ	ซึง่ปัจจุบนัมกีารด�าเนนิการตามพนัธกิจ
หลักครบทุกด้าน	ได้แก่	การเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการ	การบริหาร	และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
	 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	ภาควิชาชีวเคมีมีอาจารย์ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชามาแล้วทั้งสิ้น	10	ท่าน	ดังนี้	

	 ปัจจุบันการบริหารงานของ	ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์	 หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงานโดยมุ่งเน้นให้ภาควิชาชีวเคมีเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	ตั้งม่ันอยู่ในความมีคุณธรรม	 สร้างงานวิจัยท่ีมีคุณค่า	 เพื่อเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการของท้ังระดับประเทศและระดับนานาชาติ	 ให้บริการแก่ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	 และส่ิงส�าคัญคือ	 การมีความภาคภูมิใจใน
ภาควิชาของตนเองด้วย	
	 วสิยัทศัน์การส่งเสรมิอย่างรอบด้านนีเ้ป็นไปเพือ่ให้การท�างานของภาควชิาชวีเคมสีอดคล้องกบัปรชัญาทีว่่า	“สอนเยีย่ม วิจัยเด่น บริการด ีสามัคคี
มีน�้าใจ ก้าวไกลสู่สากล”	ซึ่งภาควิชาชีวเคมีมีพันธกิจที่ส�าคัญมากมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ในระหว่างปี	พ.ศ.	2562-2565	ดังนี้
	 1.	มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ		พร้อมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม	
	 2.	 มุ่งจัดการเรียนการสอนวิชาชีวเคมีและศาสตร์ที่เช่ือมโยงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่นิสิตแพทย์	 นิสิตบัณฑิตศึกษา	 นักศึกษาพยาบาล	
และบุคลากรทางการแพทย์	ภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
	 3.	มุ่งผลิตงานวิจัย		สร้างองค์ความรู้ใหม่	มุ่งสู่มาตรฐานสากล	
	 4.	มุ่งเน้นให้บริการทางวิชาการ	รวมไปถึงการถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อพัฒนาสังคม	
	 5.	มุ่งท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ศ.นพ.ประวุธ คุณเกษม

พ.ศ.

2508-2523

ศ.ดร.จิระพันธ์ กรึงไกร

พ.ศ.

2537-2540

ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน

พ.ศ.

2555-2558

รศ.พญ.ขนิษฐ บุรณศิริ

พ.ศ.

2529-2533

ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์

พ.ศ.

2545-2549

ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

พ.ศ.

2562-ปัจจุบัน
ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ

พ.ศ.

2559-2562

รศ.นพ.ช.เพิ่มสุข เพ็ชญไพศิษฏ์

พ.ศ.

2523-2529

รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ

พ.ศ.

2541-2545

ศ.กิตติคุณ พญ.ธาดา สืบหลินวงศ์

พ.ศ.

2533-2537

ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ

พ.ศ.

2549-2555
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	 ชีวเคมีทางการแพทย์	คือ	การศึกษาการท�างานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลของสิ่ง
มีชีวิตท้ังในสภาวะปกติและสภาวะที่เกิดพยาธิสภาพ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนทางการแพทย์	 เป็น
องค์ความรูท้ีส่ามารถอธบิายกลไกการเกดิโรค	และน�ามาประยกุต์ใช้ในการคดิค้นวธิป้ีองกนัและรกัษาโรคได้อย่าง
ตรงเป้าหมาย	ชีวเคมีทางการแพทย์เป็นความรู้พื้นฐานส�าคัญของศาสตร์ทั้งระดับ	Pre-Clinic	และ	Clinic	รวม
ไปถึงศาสตร์ใหม่ในปัจจุบัน	เช่น	เทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ระดับนาโน	ชีววิทยาเชิงระบบ	เป็นต้น	นอกจากนี้	
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัชวีเคมทีางการแพทย์ยงัได้น�ามาใช้ในงานวจัิยด้านชีวเคมแีละชวีวทิยาโมเลกลุทางการแพทย์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน�ามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

	 บทบาทหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนของภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 คือ	 การร่วมจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติ	วทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย		
และระดับบัณฑิตศึกษาหลากหลายหลักสูตร	 ทั้งหลักสูตรของภาควิชาฯ	 และในหลักสูตรอ่ืนๆ	 ของคณะ
แพทยศาสตร์	และบัณฑิตวิทยาลัย	

ภาควิชาชีวเคมี การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางการแพทย์

การเรียนการสอนมุ่งสร้างบุคลากร
ที่มีความรู ้ความช�านาญที่เป็นเลิศ

หัวหน้ำภำควิชำชีวเคมี คณะแพทยศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
	 ภาควิชาชีวเคมีจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย	เช่น	การเรียนการสอนแบบบรรยาย	การท�ากรณีศึกษา	
และการให้นิสิตค้นคว้าหัวข้อที่สนใจด้วยตนเอง	 ซึ่งจะมีการพัฒนาปรับปรุงรายวิชาในทุกภาคการศึกษาเพื่อให้ได้รูปแบบ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับนิสิตสูงสุด	ตัวอย่างรายวิชาที่อยู่ในความดูแลของภาควิชาชีวเคมีในระดับ
ปริญญาบัณฑิต	ทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก	มีดังนี้
	 •	วิชา	Fundamentals	of	Cell	and	Molecular	Biology	การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์	ชีวโมเลกุล
ของเซลล์	การรวมตัวโครงสร้างเซลล์	
	 •	วิชา	Medical	Biochemistry	and	Nutrition	การศึกษาเกี่ยวกับหลักเมแทบอลิซึม	วิถีเมแทบอลิซึมของโมเลกุล
ขนาดเล็ก	รวมถึงความผิดปกติทางโภชนาการ	และการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตลอดช่วงอายุขัย
	 •	วิชา	Medical	Molecular	Biology	การศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อณูชีววิทยาทางด้านการแพทย์	มโนทัศน์
พื้นฐานและหลักการของอณูชีววิทยา	
	 •	 วิชา	 Computational	 Biology	 for	Medical	 Students	 การศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทางชีววิทยาเชิง
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านชีวภาพ	

	 ส�าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ	(CU-MEDi)	ที่เริ่มด�าเนินการในปีการศึกษา	2564	ภาควิชาชีวเคมี	
ได้มส่ีวนร่วมในการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีเ่ก่ียวข้อง	โดยเฉพาะการเน้นปพ้ืูนฐานให้นสิิตมคีวามรูใ้นระดบั	Pre-Clinic	
ในรายวิชาเซลล์ชีววิทยาและเมแทบอลิซึม	

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
	 ภาควิชาชีวเคมีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา	2545	ซึ่งปัจจุบันมีการเปิด
การเรยีนการสอนใน	2	หลกัสตูร	คอื	หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	และหลกัสตูรวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาชวีเคมี
ทางการแพทย์	 ปรัชญาของหลักสูตรมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ทางวิชาการ	 โดยเฉพาะด้านชีวเคมีและ
อณชูวีวทิยาทางการแพทย์	สามารถคดิและด�าเนนิการวจิยัได้	และผลงานวจิยัมมีาตรฐานเทยีบเท่านานาชาต	ิสร้างนวตักรรม
จากงานวิจัย	ประกอบด้วยการมีคุณธรรมจริยธรรม	มีจรรยาบรรณการวิจัย	สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดในการน�าความรู้ความสามารถไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ	 เม่ือบัณฑิตส�าเร็จ
การศกึษาแล้ว	สามารถประกอบอาชพีได้หลากหลาย	เช่น	อาจารย์ประจ�าของสถาบนัอดุมศึกษา	นกัวชิาการ	นกัวจิยั	รวมไปถงึ
ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุลทาง
การแพทย์	หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
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	 บทบาทหน่ึงท่ีส�าคัญของภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 คือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	 โดยมีการศึกษาใน
หลากหลายประเด็นตามความเชี่ยวชาญและความสนใจของคณาจารย์และนักวิจัย	ซึ่งมีหัวข้อของการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจและมีความหลากหลาย	เช่น	
	 	 •	Oxidative	stress	and	cancers	 	 	 •	Micro-RNA
	 	 •	Signal	transduction	in	cancers	 	 	 •	Systems	Biology
	 	 •	Cancer	stem	cells	 	 	 	 •	Next-generation	sequencing
	 	 •	G6PD

	 นอกจากจะมกีารวจิยัเพือ่พฒันาองค์ความรูใ้หม่ในทางการแพทย์ในรปูแบบของการตพีมิพ์ผลงานแล้ว	ยงัมงีานวจิยัทีไ่ด้รบัการพฒันาต่อยอดไปเป็น
นวัตกรรมทางการแพทย์	อาทิ	ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี	ณ	จุดดูแลผู้ป่วย	(POCT)	ที่ท�างานร่วมกับสมาร์ทโฟน	ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากสมุนไพร	
HydroZitLa	และชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19	ด้วยเทคโนโลยี	CRISPR-Cas	(COVID-19	SCAN)

	 ไม่เพียงแต่การศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่นวัตกรรม	ยังมีการวิจัยอีกหลากหลายด้านที่ภาควิชาชีวเคมี	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ได้รับการสนบัสนนุการรวมกลุม่วจิยัจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เพือ่ตอบโจทย์การส่งเสรมิการวจิยัเพือ่พฒันาสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัแห่งชาตใินระดบัโลก
ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทั้งในระดับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	(CE)	หน่วยปฏิบัติการวิจัย	(RU)	
และกลุ่มขับเคลื่อนวิจัย	(STAR)	ดังต่อไปนี้

1.ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ
	 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ	(Center	of	Excellence	in	Hepatitis	and	Liver	Cancer)	เป็นศูนย์วิจัยที่พัฒนามา
จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ	(Research	Unit	of	Hepatitis	and	Liver	Cancer)	ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2555	โดยมี	ศ.นพ.พิสิฐ
ตั้งกิจวานิชย์	 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์	 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคตับจากสหสาขาวิชาชีพ	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 อาทิ
แพทย์อายุรกรรมและศัลยกรรมโรคตับ	 รังสีแพทย์	 และผู้เชี่ยวชาญทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา	 เป็นต้น	 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและ
มะเร็งตับนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อท�าการศึกษาวิจัยและมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของกลไกในการเกิดโรคตับชนิดต่างๆ	 ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข
ของประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกที่ส�าคัญยิ่งในปัจจุบัน	เช่น	โรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีและซี	(Chronic	Viral	Hepatitis)	โรคไขมัน
พอกตับ	(Fatty	Liver)	ตับแข็ง	(Cirrhosis)	และมะเร็งตับ	(Liver	Cancers)	เป็นต้น
	 งานค้นคว้าวิจัยที่ได้จากการศึกษาของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับจะถูกน�าไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก	 โดยจะใช้
เป็นตัวชี้วัดแบบใหม่ที่มีความแม่นย�าและประสิทธิภาพสูง	ส�าหรับการตรวจคัดกรอง	(screening)	การวินิจฉัยโรค	(diagnosis)	รวมไปถึงการรักษาและฟื้นฟู	
(treatment)	และการพยากรณ์	(prognosis)	ของโรคตับ	นอกจากนี้	ยังมีการท�าการศึกษาวิจัยครอบคลุมไปถึงการพัฒนาชุดตรวจโรคตับที่สามารถใช้	ณ	จุด
ดูแลผู้ป่วยร่วมกับสมาร์ทโฟน	(smartphone-based	point-of-care	testing)	และการวิจัยในศาสตร์ใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับโรคตับ	เช่น	การวิเคราะห์ลักษณะ
ของจุลินทรีย์ในล�าไส้	(gut	microbiota)	เป็นต้น
	 ด้านความร่วมมอืกบัหน่วยงานระดบัชาต	ิศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านโรคตบัอกัเสบและมะเรง็ตบัยงัมกีารท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนือ่งกบัสมาคม
โรคตับแห่งประเทศไทย	 และกรมควบคุมโรค	 กระทรวงสาธารณสุข	 ในแง่ของการวิจัยและการรักษาโรคตับ	 โดยเฉพาะในระหว่างปี	 พ.ศ.	 2564-2565	
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับมีความร่วมมือในการจัดท�าแนวทางการก�าจัดโรคไวรัสตับอักเสบของประเทศไทย	 (Thailand	
Practical	 Guideline	 for	 Eliminating	 Viral	 Hepatitis)	 รวมไปถึงการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของโรคตับอักเสบและมะเร็งตับเพื่อรองรับการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมากของผู้ป่วยโรคตับในอนาคต	โดยมีจุดประสงค์ในการลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับในประชากรไทย	เพื่อ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการรณรงค์ลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ	ขององค์การอนามัยโลก	(WHO)	ภายในปี	พ.ศ.	2573	อีกด้วย

งานวิจัยและนวัตกรรมด้านชีวเคมี
เพื่อองค์ความรู้ใหม่ในด้านการแพทย์
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2.หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคข้อเสื่อมและโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อ  
	 หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคข้อเสื่อมและโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อ	 (Osteoarthritis	 and	
Musculoskeleton	Research	Unit)	ก่อตัง้ขึน้ในปี	พ.ศ.	2561	โดยความร่วมมอืของ	ศ.นพ.สทิธศิกัดิ์ 
หรรษาเวก	หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคข้อเสื่อมและโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อ	กับคณาจารย์
จากหลากหลายภาควชิาทีม่าร่วมกนัศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบัโรคข้อเสือ่มและโรคกระดกูกล้ามเนือ้และ
ข้ออื่นๆ	อีกทั้งยังท�าการวิจัยเกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อและข้อ
	 หนว่ยปฏบิตักิารวจิยัโรคข้อเสือ่มและโครงสร้างกระดกูกล้ามเนือ้มีการศกึษาวจิยัประยกุต์
ทัง้ในแนวกว้างและแนวลกึเกีย่วกบัการพฒันาสร้างองค์ความรูโ้รคข้อเสือ่มและโรคกระดกูกล้ามเนือ้
และข้ออืน่ๆ	ทัง้ในด้านพยาธกิ�าเนดิ	กลไกการเกดิโรค	ตวัชีว้ดัทางชวีเคม	ี(biochemical	biomarkers)	
และยงัสามารถน�าองค์ความรูใ้หม่มาประยกุต์ให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการรกัษาผูป่้วย
โรคข้อเสื่อมและโรคกระดูกกล้ามเนื้อและข้ออีกด้วย

	 นอกจากนี้	 หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคข้อเสื่อมและโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในต่างประเทศอีกหลายแห่ง
เพื่อด�าเนินการวิจัยและต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ใหม่	ท�าให้ตลอด	3	ปีที่ผ่านมา	หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคข้อเสื่อมและโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อได้เผยแพร่
งานวิจัยและตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติที่มีความนิยมเป็นอย่างสูงมากกว่า	30	เรื่องและร้อยละ	90	เป็นวารสารที่จัดอันดับอยู่ในควอไทล์ที่	1	(Q1)

4.กลุ่มวิจัยชีวเคมีของไตและโรคนิ่วไต 
	 กลุม่วจิยัชวีเคมขีองไตและโรคนิว่ไต	(RBS-STAR)	ได้รบัการสนบัสนนุการด�าเนนิ
งานจากกองทนุรชัดาภเิษกสมโภช	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ซึง่ภารกจิส�าคัญของกลุ่มวจิยั
ชวีเคมขีองไตและโรคนิว่ไต	คอื	การศกึษากลไกในการก่อให้เกดิโรคไต	การด�าเนนิโรค	และ
การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคไต
	 งานวิจัยของกลุ่มวิจัยชีวเคมีของไตและโรคนิ่วไตครอบคลุมถึงการศึกษาหา
ตวับ่งชีข้องโรค	 การพัฒนาการตรวจเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการรักษา	 รวมไปถึงการ
ศกึษาโภชนาการบ�าบดัและพัฒนานวตักรรมเพือ่ช่วยบรรเทาการเกดิโรคไต	โดยกลุม่วจิยั
ชีวเคมีของไตและโรคนิ่วไตนั้นมุ่งเน้นการศึกษาไปที่โรคไตวายเรื้อรังและโรคนิ่วระบบ
ทางเดินปัสสาวะเป็นส�าคัญ	 ด้วยความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานท�าให้ผลงานวิจัย
ของกลุ่มวิจัยชีวเคมีของไตและโรคนิ่วไตได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติอีกด้วย

	 บทบาทและพันธกิจที่หลากหลายของภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและยกระดับ
งานวิจัยให้มีมาตรฐานและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมไทยต่อไป	

	 •	 เมตาจีโนมิกส์	 (Metagenomics)	 ด�าเนินงานด้านการระบุและ
จ�าแนกเชื้อจุลชีพชนิดต่างๆ
	 •	จีโนมของเชื้อจุลชีพ	(Microbial	Genome)	ด�าเนินการศึกษายีน
และจีโนมของเชื้อจุลชีพ	เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแง่ของบทบาทของ
ยีนในเชื้อจุลชีพ

	 •	ปฏิสัมพันธ์การตอบสนองระหว่างจุลชีพและโฮสต์	(Microbes	&	
Host	Response)	ด�าเนินการศึกษาปฏิสัมพันธ์ในระดับอณูชีววิทยาระหว่าง
เชื้อจุลชีพและโฮสต์	เพื่อศึกษากลไกในการก่อโรคของเชื้อจุลชีพ
	 •	 การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อก่อโรค	 (Pathogens	 Diagnosis)	
ด�าเนินการในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้านอณูชีววิทยาในการพัฒนา
ชุดตรวจคัดกรองและชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อจุลชีพก่อโรค

3.หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบ 
	 หน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบ	 (Research	 Unit	 of	
Systems	Microbiology)	 เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ก่อต้ังล่าสุดเมื่อปี	 พ.ศ.	
2563	ซึง่ม	ีรศ.ดร.สญัชยั พยงุภร	เป็นหวัหน้าหน่วย	โดยม	ีดร.พญ.สวุชัรพีร
โรจน์ชีวพันธ์ ดร.พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์	 และ	ผศ.สพ.ญ.ดร.อัญญรัตน์
ต้นธีรวงศ์	 เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง	 มีเป้าหมายหลักเพื่อการศึกษาอณูชีววิทยาของ
เชือ้จลุชพีแบบองค์รวมและน�าการศกึษาทีไ่ด้นัน้ไปต่อยอดเป็นองค์ความรูใ้หม่
และยกระดับงานวิจัยขั้นสูงทางด้านจุลชีววิทยาเชิงระบบ	 รวมไปถึงการ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ	ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการแพทย์ในการตรวจวนิจิฉยั	ป้องกนั	และรกัษาโรคตดิเชือ้ในมนษุย์และ
สัตว์	หน่วยปฏิบัติการจุลชีววิทยาเชิงระบบประกอบด้วย	4	สาขาย่อย	ดังนี้
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2564
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	 เป็นประธานในพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารเพลและถวาย
สงัฆทานแก่พระภกิษุสงฆ์	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่	สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	12	สงิหาคม	พ.ศ.	2564	และมอบถงุยงัชพีให้กับ
ผูป่้วยโควดิ-19	ทีอ่ยูใ่นความดแูลของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
จ�านวน	500	ชุด	โดยมี	น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม	หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	รับมอบเพื่อน�าไปแจกจ่ายผู้ป่วยต่อไป	เมื่อวันพุธที่	11	สิงหาคม	
พ.ศ.	2564	ณ	ห้องพิธสีงฆ์	ชัน้	2	อาคารวชริญาณวงศ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

พิธีปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจ�าบ้านศัลยกรรม
	 ฝ ่ายการศึกษาหลังปริญญา	 ฝ่ายศัลยศาสตร์	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 จัดพิธีปัจฉิมนิเทศส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้าน	 ประจ�าปี	 2564	
โดยมี	 รศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล	 หัวหน้าฝ่ายศัลยศาสตร์	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	และคณาจารย์	เข้าร่วมในพิธี	ภายใต้ข้อก�าหนดในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19	เมื่อวันพุธที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2564	ณ	ห้อง
บรรยายพาหุรัด	อาคารสิรินธร	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กราบมุทิตาสักการะเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ	 ด้านผู้ป่วยวิกฤต	
พร้อมด้วย	นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ	 ด้านบริการ	
และคณะ	 เข้ากราบมุทิตาสักการะ	พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) 
กรรมการมหาเถรสมาคม	และเจ้าอาวาสวัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	เนื่อง
ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ	 83	 ปี	 และรับมอบเงินบริจาคจ�านวน	
784,013.99	 บาท	 เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เมือ่วนัเสาร์ท่ี	13	มนีาคม	พ.ศ.	2564
ณ	วัดพระราม	9	กาญจนาภิเษก	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ

เยี่ยมชมโครงการดูแลผู้ป่วยแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) 
และโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 (ChulaCov19)
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม	พร้อมคณะ	 เย่ียมชมโครงการดูแลผู้ป่วยแบบแยกกักตัว
ที่บ้าน	(Home	Isolation)	โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19	(ChulaCov19)
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 และเยี่ยมชมอาคารหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ	 และหอผู้ป่วยวิกฤติ	
(Field	 Cohort	Ward)	 ส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19	 โดยมี	นายเตช บุนนาค 
เลขาธิการสภากาชาดไทย	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	 ผู ้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค 
รองผู้อ�านวยการฯ	ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและทรพัยากรบคุคล	น.ส.เฉลาศรี
เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 และคณะผู ้บริหาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ให้การต้อนรับและน�าเยี่ยมชม	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
19	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	ณ	ชั้น	4	อาคาร	ส.ธ.	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	และ
อาคารหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ	 และหอผู้ป่วยวิกฤติ	 ลานหน้าอาคารแพทยพัฒน	์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวความคืบหน้าการทดสอบฉีดวัคซีน ChulaCov19 ในอาสาสมัคร
 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ	ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณบด	ีคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	พร้อมด้วย	
ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม	ผูอ้�านวยการ	บรหิารโครงการพัฒนาวัคซนีโควดิ-19	ศนูย์วจิยัวคัซนี	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการทดสอบฉีดวัคซีน	ChulaCov19	ชนิด	mRNA	สัญชาติไทย	ของอาสาสมัครผู้ผ่านการคัดกรอง
ที่มีสุขภาพดีในระยะที่	1	พบว่า	อาสาสมัครมีภูมิคุ้มกันดี	กระตุ้นแอนติบอดีได้สูงมากในการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	สายพันธุ์ดั้งเดิม	และสามารถยับยั้ง
เชื้อข้ามสายพันธุ์ได้ทั้ง	4	สายพันธุ์	คือ	Alpha,	Beta,	Gamma	และ	Delta	พร้อมเร่งเตรียมเดินหน้าผลิตและเตรียมการเพื่อขึ้นทะเบียนใช้ในภาวะฉุกเฉิน
ต่อไป	โดยมี	นพ.นคร เปรมศรี	ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ	เข้าร่วมการแถลงข่าว	และ	รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์	รองผู้อ�านวยการฯ	ฝ่ายการ
แพทย์และวิจัย	เป็นผู้ด�าเนินรายการ	เมื่อวันจันทร์ที่	16	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	ผ่านทาง	Facebook	Live	Fanpage	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

แถลงข่าวความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านจักษุวิทยา
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จัดงานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยวีนิจิฉยั	ป้องกนั	และรกัษาโรคด้านจกัษวุทิยา	ระหว่างคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และ	Mitsubishi	UFJ	Research	and	Consulting	
Co.,	Ltd.	ประเทศญี่ปุ่น	โดยมี	รศ.นพ.อรรณพ ใจส�าราญ	รองคณบดี	ฝ่ายวิรัชกิจ	รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ	หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา	รศ.พญ.วิศนี
ตันติเสวี	 รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา	 ฝ่ายวิรัชกิจ	ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาจักษุวิทยา	 รศ.(พิเศษ)นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์
ผูช่้วยคณบด	ีฝ่ายบรหิารและอาจารย์ประจ�าภาควชิาจกัษวุทิยา	และ	อ.นพ.รฐั อทิธพิานชิพงศ์	อาจารย์ประจ�าภาควชิาจกัษวุทิยา	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	เข้าร่วมการแถลงข่าว	เมือ่วนัองัคารที	่17	สงิหาคม	พ.ศ.	2564	ผ่านทาง	Facebook	Live	Fanpage	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “ส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลก”
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พร้อมด้วย	ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม	ผู้อ�านวยการส�านักบริหาร
วิชาการสุขภาพโลก	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ	ดร.เดนนิส แคร์รอล	ประธานโครงการ	Global	Virome	Project	ร่วมกันเปิดตัว
การจัดตั้งส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลก	 (School	 of	 Global	 Health)	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พร้อมทั้งเปิดรับนิสิตนักศึกษา
สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก	หลักสูตรนานาชาติในแขนงต่างๆ	ทางด้านสุขภาพโลก
รุ่นแรกในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2564	เมื่อวันจันทร์ที่	9	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	ผ่านทาง	Facebook	Live	Fanpage	Graduate	Affairs	Faculty	of	Medicine,	
Chulalongkorn	University
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	 หากกล่าวถึงบุคคลในวงการสาธารณสุขของประเทศไทยผู้มีความ
เชีย่วชาญอย่างยิง่ในการผลกัดนัและขบัเคลือ่นการพฒันาวคัซนีโควดิ-19	ช่ือ
ของ	ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม	 ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีน
โควดิ-19	ศนูย์วิจยัวคัซีน	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	นัน้ถอื
เป็นอกีหนึง่ท่านทีม่บีทบาทส�าคัญผ่านงานวจิยัและการพฒันาวคัซนีมาอย่าง
ต่อเนือ่งนบัตัง้แต่เกดิการระบาดของโรคโควดิ-19	ในระลอกแรก	ซึง่จดุเริม่ต้น
น้ีเองท�าให้	ศ.นพ.เกยีรต	ิได้รบัรางวลั	“ผูท้�าคณุประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน
วคัซนีของประเทศ”	จากสถาบนัวคัซนีแห่งชาต	ิในการประชมุวชิาการวคัซนี
แห่งชาต	ิคร้ังที	่10	ด้วยเป็นผูท้�าคณุประโยชน์อย่างสงูในการขบัเคล่ือน	ผลักดนั
ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความม่ันคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526

พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2532

แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในสาขาวิชาอายุรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
ทางคลินิก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 จากนัน้ศกึษาต่อยอดในสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัเชือ้เอชไอว	ี(HIV)	และ
ภูมิคุ้มกันทางคลินิกจากสถาบัน	 Johns	Hopkins	 School	of	Medicine,	
Baltimore	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	จนได้รบั	Certificate	of	Visiting	Fellow	
in	HIV	Research	จาก	San	Francisco	General	Hospital,	University	
of	California,	San	Francisco	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้รับ	Certificate	
of	Intensive	Tutorial	Course	in	AIDS-related	Clinical	Trials,	World	
AIDS	Foundation	(WAF)	และจาก	National	Institutes	of	Allergy	and
Infectious	 Disease	 (NIAID),	 National	 Institute	 of	 Health	 (NIH),	
Bethesda,	 Maryland	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้รับ	 Certificate	 of	
Research	Fellow	in	Immunology	and	HIV

จากความสนใจด้านวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านวัคซีน
	 จุดเริ่มต้นชีวิตการท�างานด้านวิจัยนั้นเร่ิมจากความสนใจด้าน
วิทยาศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเรียน	ศ.นพ.เกียรติ	 เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นนกัวจิยัทีม่ผีลงานครอบคลมุทัง้วทิยาศาสตร์พืน้ฐานตลอดจนงานวจิยั
ด้านวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ	HIV	และเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้และโรคระบบ
ภูมิคุ้มกัน	 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมากกว่า	 100	 ผลงาน
จากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ในขณะน้ันจึงได้รับความไว้วางใจให้ด�ารง
ต�าแหน่งส�าคญัอกีมากมาย	อาท	ิรองผูอ้�านวยการ	ศนูย์ประสานความร่วมมอื
การวิจัยด้านโรคเอดส์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์	 ออสเตรเลียและไทย	
(HIV-NAT)	 ประธานศูนย์วิจัยวัคซีน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ประธาน

ผู้ขับเคลื่อนศักยภาพสาธารณสุขของประเทศไทย
สู่ผลงานด้านการวิจัยและการผลิตวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชน
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เครือข่ายวิจัยสหสถาบันแพทยศาสตร์	 (20	สถาบันคณะแพทยศาสตร์)	หรือ	UResNet	ประธานคณะท�างานวิชาการด้านรักษาโรคเอดส์	ส�านักงานประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	และผู้รั้งต�าแหน่ง	นายกสมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดและภูมิคุ้มกันวิทยาแห่งประเทศไทย
 ศ.นพ.เกยีรต	ิกล่าวว่า	เนือ่งด้วยตนมุง่หวังให้ประเทศไทยมศัีกยภาพและความสามารถในการคิดค้นและพฒันาวคัซนีจนสามารถน�าไปใช้ได้จรงิจงึเริม่
ลงมือศึกษาและพัฒนาวัคซีนต้นแบบ	3	ชนิดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2554	ได้แก่	วัคซีนโรคเอดส์	(AIDS	Vaccine)	โรคภูมิแพ้ไรฝุ่น	(House	Dust	Mite	Vaccine)	และ
โรคไข้เลือดออก	(Dengue	Vaccine)	โดยใช้เทคโนโลยี	DNA	Vaccine,	Recombinant	Protein,	Needle	Free	Injection	และ	In Vivo	Electroporation
ต่อมาปี	พ.ศ.	2555	ได้รบัทนุเพือ่ท�าการทดสอบวคัซนีโรคไข้เลอืดออกในลงิ	แบบ	prime-boost	โดยฉดีร่วมกบัวคัซนีชนดิ	lived-attenuated	virus	ทีพ่ฒันา
โดย	รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ	จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และวัคซีนโรคเอดส์	เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการออกแบบวัคซีนโดยใช้ข้อมูลสายพันธุ์ไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(South-East	Asian	mosaic	HIV	vaccine)	กับการออกแบบโดยใช้สายพันธุ์หลักจากทั่วโลก	(Global	mosaic	vaccine)	ว่าจะมี
ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ครอบคลุมได้ดีต่างกันอย่างไร	 ซึ่งผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนดังกล่าวน้ันได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
ผ่านรางวลั	“โครงการทนุส่งเสรมิกลุ่มนกัวจิยัอาชพี”	จากศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาต	ิสวทช.	รางวลัโล่เกยีรตยิศ	“อายรุแพทย์ดเีด่น”	ประเภท	
วิชาการ	จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย	รางวัล	“เมธีวิจัยอาวุโส”	จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	รางวัล	“นักวิจัยดีเด่นแห่ง
ชาติ”	พ.ศ.	2554	จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	รางวัล	“เมธีวิจัยอาวุโส	สกว.	ประจ�าปี	2557”	สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน	เป็นต้น

ความส�าเร็จก้าวส�าคัญของวัคซีนสายพันธุ์ไทย ChulaCov-19
 ศ.นพ.เกียรติ	 กล่าวถึงวัคซีน	 ChulaCov-19	 คือผลงานความ
ส�าเร็จล่าสุดบนเส้นทางแพทย์นักวิจัย	 ภายใต้โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19	
ศนูย์วิจยัวัคซนี	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เนื่องด้วยทีมงานทุกคน	แพทย์	 พยาบาล	และ
นักวิจัย	 ต่างทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 ศึกษาวิจัยภายใต้ข้อจ�ากัดมากมายใน
สถานการณ์ทีม่ผีูป่้วยโรคโควดิ-19	เพิม่สงูขึน้	การประกาศความคบืหน้าในการ
ทดสอบวคัซนี	ChulaCov-19	ระยะที	่1	เมือ่วนัจนัทร์ที	่16	สงิหาคม	พ.ศ.	2564	
ทีผ่่านมาถอืเป็นข่าวดสี�าหรบัประชาชนคนไทยเมือ่วคัซนีชนดิ	mRNA	สัญชาติ
ไทย	 ผ่านการทดสอบโดยอาสาสมัครจ�านวน	 36	 คนเรียบร้อยแล้วและมีผล
ระดบัภมูคิุม้กนัต่อโรคโควดิ-19	ด	ีกระตุน้แอนตบิอดไีด้สงูมากรวมถงึสามารถ
กระตุน้ภมิูคุม้กนัชนดิท-ีเซลล์	จากการทดสอบพบว่า	วคัซีนสามารถป้องกนัเช้ือ
โคโรนาไวรัส	2019	สายพันธุ์ดั้งเดิม	(อู่ฮั่น)	และป้องกันสายพันธุ์เบตา	แกมมา	
และเดลตา	จากการติดตามอาการในกลุ่มอาสาสมัครหลังฉีดวัคซีนครบ	7	วัน
พบว่ามอีาการข้างเคยีงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้	ส�าหรบัการทดสอบวคัซนี	Chula	
Cov-19	ระยะต่อไปเข้าสู่การทดสอบทางคลินิกระยะที่	2	ในกลุ่มอาสาสมัคร	
จ�านวน	150	คน	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่26	สงิหาคม	พ.ศ.	2564	และเตรียมท�าการ
ทดสอบเพิ่มเติม	เช่น	ระยะที่	2B	หรือระยะที่	3	ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา	โดยมเีป้าหมายขึน้ทะเบยีนในเดอืนเมษายน	พ.ศ.	2565
 ศ.นพ.เกยีรต	ิกล่าวทิง้ท้ายว่า	การระบาดของโรคโควดิ-19	เป็นโอกาส
ทีป่ระเทศไทยจะได้ถอดบทเรยีนจากวกิฤตคิรัง้นีว่้า	นกัลงทนุไทย	นกัวจิยัไทย
รวมถงึบคุลากรทางการแพทย์ของไทยได้เรยีนรูส้ิง่ใดจากการระบาดครัง้นีห้รอื
ไม่	เมื่อเรียนรู้แล้ว	สามารถน�าสิ่งที่ได้มาต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้จนก้าว
ขึ้นมาเป็นผู้น�าในการผลิตวัคซีนของโลกได้หรือไม่	 ในสังคมที่ก้าวเข้าสู่โลก
ของการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า	 (Universal	Health)	 เช่นนี้	หากประเทศไทย
สามารถพลิกบทบาทจากการเป็นเพียงผู้ซื้อเวชภัณฑ์มาเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์
ได้นัน้จะท�าให้สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศมัน่คงและยัง่ยนื
ขึ้นอย่างแน่นอน	

“รางวัลผู้ท�าคุณประโยชน์ในการพัฒนางาน
ด้านวัคซีนของประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจ

ในฐานะแพทย์และนักวิจัยอย่างยิ่ง จากนี้จะมุ่งมั่น
ผลักดันผลงานวิจัยด้านวัคซีนและสนับสนุน

นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สรรค์สร้างผลงานและร่วมกัน
ขับเคลื่อนศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นผู้น�า
ด้านการวิจัยและผลิตวัคซีนของโลกต่อไป” 

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม



	 การท่ีแพทย์สามารถเข้าถงึข้อมลูของผูป่้วยได้จากทกุที	่ทกุเวลา
ช่วยให้การบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที	 ด้วยเหตุน้ี	 รศ.ดร.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์	 ภาควิชา
ศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จึงได้
ตระหนกัถงึความส�าคญัของฐานข้อมลูผูป่้วย	พร้อมทัง้เกิดแนวคิดทีจ่ะ
ใช้ประสบการณ์ทีไ่ด้มโีอกาสดูแลรกัษาผูป่้วยมะเรง็เต้านมมาเป็นเวลา
นานสร้างแอปพลิเคชัน	 (Application)	 ฐานข้อมูลส�าหรับเก็บข้อมูล
ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในอุปกรณ์	iPad	ชื่อว่า	“DBreast”	
แอปคูใ่จหมอ	ซึง่แพทย์สามารถน�าตดิตวัไปได้ทกุที	่ไม่ว่าจะเป็นแผนก
ผู้ป่วยนอก	 ห้องผ่าตัด	 หรือแม้แต่ที่ห้องฉุกเฉิน	 ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิด
ปัญหาแบบปัจจุบันทันด่วน	 แพทย์ก็จะมีข้อมูลของผู้ป่วยส�าหรับ
ทบทวนได้ตลอดเวลา

	 “DBreast”	เกดิจากความสนใจในเรือ่งฐานข้อมลูของ	รศ.ดร.นพ.โสภาคย์
ที่มีมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นนิสิตแพทย์	 จึงได้ศึกษาในเรื่องนี้ด้วยตนเองมาโดยตลอด	
จึงเกิดแนวความคิดว่าจะน�าฐานข้อมูลมาสร้างเป็นแอปพลิเคชัน	 (Application)	
เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	อีกทั้งเมื่อเป็นแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเรง็เต้านมมาเป็นระยะเวลานาน	กย็ิง่ท�าให้เหน็คณุค่าของข้อมลูผูป่้วยมากขึน้ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี้
	 1.	แพทย์สามารถเก็บ	รวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยทั้งหมดมาศึกษา	และอาจ
น�าข้อมูลเหล่าน้ันกลับมาใช้พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้ดี
ยิ่งขึ้น
	 2.	การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้แพทย์สามารถสืบค้นข้อมูล
เพื่อการศึกษาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้เก็บข้อมูลเพื่อ
เขียนบทความทางวิชาการต่อไป
	 3.	ข้อมูลของผู้ป่วยทั้งหมด	 แพทย์สามารถน�ามาสร้างผลการรักษา	 เช่น	
อัตรารอดชีวิต	 ซึ่งสามารถน�าผลการรักษาของตนเองไปเปรียบเทียบกับผลการ
รักษามาตรฐานและผลการรักษาจากสถาบันทางการแพทย์อื่นๆ	ท�าให้แพทย์ทราบ
ได้ว่าการรักษาผู้ป่วยของตนเองอยู่ในระดับมาตรฐานหรือไม่	 อีกท้ังสามารถน�าไป
เปรียบเทียบกับสถาบันทางการแพทย์อื่นได้หรือไม่
	 4.	หากมีการน�าแอปพลิเคชัน	 (Application)	 “DBreast”	 ไปใช้อย่าง
กว้างขวาง	อาจท�าให้การเก็บข้อมลูของผูป่้วยมะเรง็เต้านมรวมกนัอยูใ่นทีเ่ดยีวซึง่จะ
ท�าให้สะดวกต่อการน�ามาวิเคราะห์	 และยังก่อให้เกิดข้อมูลมะเร็งเต้านมท่ีละเอียด	
เชือ่ถอืได้	อนัจะเป็นข้อมลูส�าคญัส�าหรบัการวางแผนทางด้านสาธารณสขุของประเทศ
ในอนาคต
	 “DBreast”	แอปพลิเคชันนีอ้ยูใ่นระหว่างทดลองใช้	ได้มกีารพฒันาปรบัปรงุ
คุณลักษณะต่างๆ	ให้มคีวามสะดวกในการเข้าใช้งานมากข้ึนเรือ่ยๆ	เช่น	แพทย์สามารถ
ใช้กล้องของอุปกรณ์	iPad	ในการสแกนบาร์โค้ด	(Barcode)	เพื่ออ่านเลขประจ�าตัว
โรงพยาบาลของผู้ป่วยซึ่งจะช่วยทุ่นเวลาในการพิมพ์ตัวเลขด้วยมือ	อีกทั้งยังมีความ
แม่นย�ามากกว่า	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิงานพฒันา	“DBreast”	เพือ่ให้ศลัยแพทย์
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้น�ามาใช้งาน	 ส�าหรับแผนงานในอนาคตก็จะขยาย
การใช้งานออกไปยังแพทย์สาขาอื่นๆ	ที่ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วย
	 นวัตกรรม	 “DBreast”	 แอปคู่ใจหมอ	 ปัจจุบันได้รับความร่วมมือ
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
(Chulalongkorn	University	Technology	Center	–	UTC)	ในการช่วยเหลือและ
ค้นหาความเป็นไปได้ในการผลักดนัออกสู่ตลาดภายนอก	ซึง่หากประสบความส�าเรจ็
กจ็ะเป็นก้าวแรกของการน�าเทคโนโลยทีีเ่กิดขึน้ภายในคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ออกสู่สังคมต่อไป
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Chula Innovation
โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง	:	รศ.ดร.นพ.โสภาคย์	มนัสนยกรณ์

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
ให้บริการแก่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
และ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
  • จดัหาทนุสนบัสนนุวจิยั/ทรัพยากรทีจ่�าเป็นต่อการสร้างนวตักรรม

ฐำนข้อมูลส�ำหรับ
เก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง
เต้ำนม

“DBreast”นวัตกรรม
แอปพลิเคชันใน iOS

ภำควิชำศัลยศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

รศ.ดร.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์
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สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง	:	ทพญ.พรรณอุษา	ตั้งงามสกุล

2. ฟันปลอมติดแน่น	เป็นฟันปลอมที่ยึดแน่นในช่องปาก	ท�าให้ใช้งานได้สะดวก	แข็งแรง	และสวยงาม	มี	3	แบบ	ดังนี้
 ครอบฟัน   :	เป็นการครอบบนฟันที่สูญเสียเนื้อฟันทั้งซี่	เพื่อให้ฟันแข็งแรงขึ้น	หรือเพื่อตกแต่งรูปร่างฟันให้สวยงาม
 สะพานฟัน  :	เป็นการใส่ฟันด้วยการท�าครอบฟันในฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านหน้าและหลังช่องว่างที่ถูกถอนออกไป	เพื่อใช้เป็นหลักยึด
 รากเทียม   :	เป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริง	ทันตแพทย์จะท�าการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกรเพื่อรองรับฟัน
	 	 					ที่จะใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป	(อาจเป็นครอบฟัน	สะพานฟัน	หรือฟันปลอมถอดได้)	เป็นฟันปลอมที่ให้ความแข็งแรง
	 	 					เหมือนฟันธรรมชาติ	ติดแน่น	ไม่ต้องถอดท�าความสะอาดเหมือนฟันปลอมแบบถอดได้

	 การเลอืกฟันปลอมในกลุม่ผูส้งูวยันัน้มหีลายปัจจยัทีต้่องน�ามาพจิารณา	เช่น	การเลอืกใช้ฟันปลอมแบบถอดได้จะมขีัน้ตอนการท�าท่ีง่ายและใช้เวลา
ไม่นาน	รวมถงึเมือ่ต้องการหลกีเลีย่งการผ่าตดั	ซึง่ผูส้งูวยัอาจมข้ีอจ�ากดัด้วยโรคทางระบบอืน่ๆ	แต่อย่างไรกต็าม	ฟันปลอมแบบถอดได้กย็งัคงมคีวามไม่สะดวก
สบายในการใส่และใช้งาน	ดังนั้น	ผู้สูงวัยจึงต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับฟันปลอมให้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง
	 ในกรณเีลอืกใช้ฟันปลอมแบบตดิแน่นชนดิสะพานฟันต้องค�านงึถงึความสามารถในการท�าความสะอาดช่องปากของผูส้งูวยัด้วย	ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีมี่
ผลต่ออายกุารใช้งานของฟันปลอมได้ในระยะยาว	ส่วนฟันปลอมชนดิรากเทยีมแม้จะมคีวามใกล้เคยีงกบัฟันธรรมชาตมิากทีส่ดุ	แต่กม็สีิง่ท่ีต้องน�ามาพจิารณา
มากพอสมควรทัง้ในด้านความพร้อมของผูส้งูอายใุนการเข้ารบัการผ่าตดั	ค่าใช้จ่ายทีมี่ราคาค่อนข้างสงู	อกีทัง้โรคประจ�าตวัของผูส้งูอายทุีอ่าจเป็นอุปสรรคต่อ
การท�ารากเทียม	เช่น	โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่คงที่	โรคกระดูกพรุน	โรคเลือด	หรือผู้ป่วยที่ก�าลังได้รับเคมีบ�าบัดหรือฉายแสง	เป็นต้น
	 โดยสรุปแล้ว	ฟันปลอมแต่ละชนิดต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป	ดังนั้น	ผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยจึงควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อเลือกแบบฟัน
ปลอมที่เหมาะสมกับสุขภาพช่องปากของตัวท่านเองก่อนตัดสินใจ

การเลือกชนิดฟันปลอม
ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย

	 ผูส้งูอายทุีส่ญูเสยีฟันแท้ไปจะท�าให้การบดเคีย้วมปีระสิทธภิาพลดลง	เบ่ืออาหาร	ส่งผลให้ขาดสารอาหารทีจ่�าเป็นต่อร่างกาย	เกิดผลเสยีต่อสขุภาพตามมา
และหากสูญเสียฟันหน้าจะมีผลต่อการพูด	ท�าให้ออกเสียงได้ไม่ชัดเจน	ก่อให้เกิดปัญหาด้านความสวยงาม	บุคลิก	หน้าที่การงาน	จนท�าให้ขาดความมั่นใจได้	
จึงจ�าเป็นต้องเข้ารับค�าปรึกษาจากทันตแพทย์ด้วยการใส่ฟันปลอมทดแทนฟันที่หายไป	ซึ่งในทางทันตกรรมนั้น	“ฟันปลอม”	มีมากมายหลายรูปแบบ	ดังนี้

1. ฟันปลอมถอดได้	มีชนิดฐานพลาสติก	(ฐานอะคริลิก)	และฐานโลหะ	ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร

ข้อดี

•	ขั้นตอนการท�าไม่ยุ่งยาก	ค่าใช้จ่ายไม่สูง
•	หากภายหลังมีการถอนฟันเพิ่ม	ก็สามารถเติมฟัน
		ทดแทนในฟันปลอมชิ้นเดิมได้	จึงมักใช้ในผู้ที่มีฟัน
		ที่เหลือไม่แข็งแรง	หรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบ
		และมีการพยากรณ์โรคไม่ดี
•	ฟันปลอมฐานพลาสติก	มักใช้เป็นฟันปลอมชั่วคราว
		ระหว่างรอรักษาต่อก่อนท�าฟันปลอมถาวรในภายหลัง

ข้อเสีย

•	มีการขยับได้บ้าง	ไม่เหมือนฟันธรรมชาติ
•	วัสดุที่ใช้มีความหนา	ท�าให้เกิดความร�าคาญขณะ
		รับประทานอาหาร	หรือพูดไม่ค่อยชัด
•	วัสดุที่ใช้เปราะ	แตกง่าย	ดูดสีและกลิ่น	ถ้าดูแลรักษา
		ไม่สะอาด	อาจเกิดเชื้อราได้



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

อาจารย์ที่ปรึกษา :	อ.พญ.วิลาสินี	อารีรักษ์	ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง :
	 Anderson	DM,	Lee	J,	Elkas	JC.	Cervical	and	Vaginal	Cancer.	In:	Berek	JS,	Berek	DL.	In	Berek	and	Novak’s	Gynecology.	
16th	ed.	Philadelphia,	Pennsylvania:	Wolters	Kluwer;	2019.	p.1038-1076.
										ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย.	แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก	 (Cervical	 Cancer	 Screening).	 คณะอนุกรรมการมะเร็งวิทยานรีเวช	พ.ศ.	 2562-2564	และ	คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ	พ.ศ.	
2562-2564:	1-11.
	 เอกภพ	แสงอริยวานิช,	ศุภกร	พิทักษ์การกุล,	รังสิยา	บัวส้ม.	ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล	พ.ศ.	2563.	กรุงเทพฯ:	หน่วยงานเวชระเบียน
และฐานข้อมูลโรคมะเร็ง	กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ;	2564.

เรื่อง	:	นสพ.พิชายศ	ยุภาศ	นิสิตแพทย์	ชั้นปีที่	4
								คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 มะเร็งปากมดลูกเป็นหน่ึงในมะเร็งไม่ก่ีชนิดที่สามารถป้องกันได	้
ทั้งยังมีผลลัพธ์ของการรักษาระยะก่อนมะเร็งและมะเร็งระยะเริ่มต้นที่ค่อน
ข้างดี	การวินิจฉัยและการรักษาที่เร็วย่อมให้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีตามไป
ด้วย	จากข้อมูลในปี	พ.ศ.	2563	พบว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมาก
เป็นอันดับที่	 3	 ในเพศหญิง	 รองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งล�าไส้	 คอลัมน์
“I	 See	U	 by	 หมอชิด”	 ฉบับนี้ขอน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก	
ปัจจัยเสี่ยง	 การป้องกัน	 และค�าแนะน�าเก่ียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ
	 กว่าร้อยละ	 99	 ของสตรีที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกพบว่า	
มีการติดเชื้อเอชพีวี	(Human	Papilloma	Virus	-	HPV)	โดยเชื้อ	HPV	นั้น
มีมากกว่า	100	ชนิด	แต่มีประมาณ	30	ชนิดที่สามารถก่อโรคได้	และในกว่า	
30	ชนิดนั้นพบว่า	มีอยู่	 2	ชนิดหลักที่พบมากถึงร้อยละ	70	ของสตรีที่เป็น
มะเร็งปากมดลูก	ได้แก่	HPV	subtypes	16	และ	18	โดยกลไกพื้นฐานของ
เชื้อ	HPV	subtypes	ทั้ง	2	ชนิดนี้จะท�าให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติ	
ก่อให้เกิดเป็นระยะก่อนมะเร็งและจะกลายเป็นมะเร็งได้ต่อไป
	 ปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกมีหลายปัจจัย	 เช่น	 การมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกในอายุน้อย	การมีคู่นอนหลายคน	การสูบบุหรี่	 เชื้อชาติ	
ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม	การมภีมูคิุม้กนัต�า่อย่างเรือ้รงั	เป็นต้น	แต่ปัจจยั
หลกัคือ	การมเีพศสมัพนัธ์	อกีทัง้ยงัมโีอกาสพบร่วมกบัการเป็นโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ	ด้วย
	 การป้องกนัมะเรง็ปากมดลกูในสตรีสามารถท�าได้โดยการหลกีเลีย่ง
ปัจจัยเสีย่งข้างต้น	ฉดีวคัซีนป้องกนัการตดิเชือ้	HPV	และตรวจคดักรองมะเรง็
ปากมดลูกอย่างสม�่าเสมอ	ปัจจุบัน	วัคซีนที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อ	HPV	นั้นมี
อยู่	3	ชนิดหลัก	ได้แก่
	 1.	วัคซีนชนิด	2	สายพันธุ์	Bivalent	vaccine	(Cervarix®)	
	 			ป้องกันเชื้อ	HPV	subtypes	16	และ	18

	 2.	วัคซีนชนิด	4	สายพันธุ์	Quadrivalent	vaccine	(Gardasil®)
	 			ป้องกันเชื้อ	HPV	subtypes	6,	11,	16	และ	18
	 3.	วัคซีนชนิด	9	สายพันธุ์	Nonavalent	vaccine	(Gardasil-9®)
	 					ป้องกนัเชือ้	HPV	subtypes	31,	33,	45,	52,	58	และ	4	subtypes
	 			ของ	Quadrivalent	vaccine
	 วคัซีนชนดิ	2	และ	4	สายพนัธุจ์ะป้องกนัครอบคลมุเชือ้	HPV	ท่ีเป็น
สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณร้อยละ	 70	 ในขณะที่วัคซีนชนิด	 9	
สายพนัธ์ุ	จะป้องกนัครอบคลมุเชือ้	HPV	ทีเ่ป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลกูได้
ประมาณร้อยละ	90	ในด้านประสทิธิภาพของ	Gardasil®	นัน้	สามารถป้องกนั
การเกิดรอยโรคก่อนมะเร็ง	(CIN	grade	2/3)	ที่เกิดจากเชื้อ	HPV	subtypes	
16	และ	18	ได้มากถึงร้อยละ	97	ในสตรีที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน	แต่จะลดลง
เหลือร้อยละ	44	ในสตรีที่เคยได้รับเชื้อมาก่อนได้รับวัคซีน
	 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีน้ัน	 ราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทย์แห่งประเทศไทยแนะน�าว่า	 ส�าหรับวิธีการตรวจเซลล์วิทยา	 (Pap	
smear	หรือ	Liquid-based	Cytology)	ควรตรวจตั้งแต่อายุ	25	ปี	ในสตรีที่
มีเพศสัมพันธ์แล้ว	และอายุ	30	ปี	ในสตรีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์	โดยตรวจ
ทุก	2	ปี	และหยุดตรวจที่อายุมากกว่า	65	ปี	หากไม่พบความผิดปกติติดต่อ
กัน	5	ครั้ง	เนื่องจากในประเทศไทยตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มีอายุ
ต�่ากว่า	 25	ปีน้อย	ดังนั้นการตรวจคัดกรองในสตรีที่มีอายุต�่ากว่า	 25	ปี	 จึง
ไม่มีความจ�าเป็นทางคลินิก	 อีกทั้งอาจน�าไปสู่การตรวจรักษาที่ไม่จ�าเป็น
	 นอกจากนี้	 ยังมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มี
ความไวเพิ่มมากขึ้น	ได้แก่	การตรวจหาเชื้อ	HPV	(HPV	Testing)	ซึ่งวิธีนี้มี
ช่วงอายุที่แนะน�าให้ตรวจเหมือนกับการตรวจเซลล์วิทยา	(Pap	smear	หรือ	
Liquid-based	 Cytology)	 แต่มีความแตกต่างตรงท่ีการตรวจแบบ	 HPV	
Testing	สามารถตรวจได้ห่างขึ้นเป็นทุก	5	ปี	และการตรวจปากมดลูกด้วย
น�้าส้มสายชู	(VIA)	นั้น	แนะน�าให้ท�าเฉพาะในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจ�ากัด



ว่าที่คุณหมอคนดี

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

โดย	:
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นสพ.สุวินัย จิระบุญศรี (อู๋)

“The sky is the limit.”

นิสิตแพทย์	ชั้นปีที่	4
ว่าที่ประธานสมาพันธ์

นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ
แห่งประเทศไทย

	 จากภาวะการระบาดของโรคโควดิ-19	ในช่วง	2	เดอืนทีผ่่านมา	ท�าให้ประเทศไทยมจี�านวนผู้ตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา	 2019	 เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 ก่อให้เกิดภาระงานจ�านวนมหาศาลแก่บุคลากรทางการแพทย์
ทีอ่ยูด่่านหน้า	ซึง่ท่ามกลางสถานการณ์วกิฤตเิช่นนี	้สมาพันธ์นสิิตนกัศึกษาแพทย์นานาชาตแิห่งประเทศไทย	
(IFMSA-Thailand)	 จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และบริษัท
แทคท์	โซเชียล	คอนซัลติ้ง	จ�ากัด	(Tact	Social	Consulting)	ในการริเริ่มโครงการเพื่อนช่วยเช็ก	(Covid-
SelfCheck)	ขึ้น
	 โครงการเพื่อนช่วยเช็ก	 (CovidSelfCheck)	 ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อแบ่งเบาภาระของ
บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า	และช่วยให้การดูแลผู้ป่วยในระบบกักตัวที่บ้าน	(Home	Isolation)	และ
กักตัวภายในชุมขน	(Community	Isolation)	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ซึ่งโครงการนี้มีการด�าเนินงาน	3	
รูปแบบหลักๆ	ดังนี้
	 1.	 การส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด-19	 แบบเร่งด่วน	 (Antigen	
Test	Kit)	ทั่วกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	4	-	10	สิงหาคม	พ.ศ.	2564	ซึ่งโครงการเพื่อนช่วยเช็ก	(Covid-
SelfCheck)	ได้ส่งนสิตินกัศกึษาแพทย์และอาสาสมคัรบคุคลทัว่ไปกว่า	60	คน	เข้าไปช่วยด�าเนนิการร่วมกบั
ภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.	การพฒันาระบบตดิตามอาการผูป่้วยสเีขยีวทีท่�าการรกัษาแบบกกัตวัทีบ้่าน	(Home	Isolation)	
ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน	LINE	Official	Account	โดยระบบนี้จะให้ผู้ป่วยสีเขียวกรอกแบบประเมินอาการ
ของตนเองในแต่ละวนั	จากนัน้ระบบจะท�าการประเมนิอาการผูป่้วยด้วยอลักอรทิมึ	(Algorithm)	โดยอตัโนมตัิ
เพื่อส่งผลการประเมินให้แพทย์และพยาบาลต่อไป	 ซ่ึงข้อดีของระบบนี้จะช่วยลดจ�านวนข้ันตอนและภาระ
งานของบุคลากรทางการแพทย์ลงได้	 พร้อมท้ังจะสามารถรับผู้ป่วยโรคโควิด-19	 เข้าสู่ระบบได้มากขึ้นอีก
เป็นจ�านวนมาก	ปัจจบุนัโครงการเพือ่นช่วยเชก็	(CovidSelfCheck)	ได้ร่วมมอืกบัคลนิกิพรบิตาของสถาบนั
เพือ่การวจิยัและนวตักรรมด้านเอชไอว	ี(IHRI)	ในการดแูลผูป่้วย	และพร้อมทีจ่ะให้น�าระบบดงักล่าวไปใช้กับ
เครือข่าย	Home	Isolation	หากมีเครือข่ายใดแจ้งความประสงค์เข้ามา
	 3.	การสนบัสนุนทรพัยากรและเงนิทนุให้แก่สถาบนัเพือ่การวิจยัและนวตักรรมด้านเอชไอว	ี(IHRI)	
และชุมชนที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19	ซึ่งโครงการเพื่อนช่วยเช็ก	(CovidSelfCheck)	ได้ให้การสนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ที่ด�าเนินการลงพ้ืนที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกและชุมชนต่างๆ	
ไปแล้วกว่า	300	ชุด	อีกทั้งยังได้เตรียมสนับสนุนเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วและเงินทุนให้แก่สถาบันเพื่อ
การวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี	(IHRI)	เพื่อน�าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19	ต่อไป

“แล้วเรำจะผ่ำนวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน”

“สานพลังเยาวชนสู้ภัยโควิด-19”

โครงการเพ่ือนช่วยเช็ก
(CovidSelfCheck)
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บริษัทคาสสิน่า จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)	 โดย	น.ส.วรรณี ศิริประภารัตน์	 และ	น.ส.มัทนี พึ่งวิรวัฒน์	 บริจาคเงินจ�านวน	
3,000,000	บาท	เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยมี	นายอ�าภล ศรีอภิรัฐ	หัวหน้า
ฝ่ายพิธีการ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	รับมอบ	ณ	อาคารวชิรญาณวงศ์

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	สมาชิกวุฒิสภา	และ	นายอ�านาจ มาตรง	ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและก�ากับดูแลองค์กร	บริษัท
ฟอลคอนประกนัภยั	จ�ากดั	(มหาชน)	บรจิาคเงนิจ�านวน	100,000	บาท	และชดุ	PPE	จ�านวน	200	ชดุ	เพือ่จดัซือ้เครือ่งมอืและ
อปุกรณ์ทางการแพทย์	และสนับสนนุการท�างานของบคุลากรทางการแพทย์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในการ
ตรวจรกัษาผูป่้วยโควดิ-19	โดยม	ีรศ.นพ.พนิจิ กลุละวณชิย์	ประธานกรรมการมลูนธิคิณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์	พร้อมด้วย	
ศ.กติตคิณุ พญ.คณุหญงิกอบจติต์ ลมิปพยอม	กรรมการและเหรญัญกิมลูนธิคิณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์	ศ.นพ.สทุธิพงศ์ 
วัชรสินธุ	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์	กรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์	ผศ.นพ.นครนิทร์ ศริทิรพัย์	ผูช่้วยคณบด	ีฝ่ายวางแผนและพฒันา	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
และ	ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร	อาจารย์ประจ�าภาควิชาอายุรศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วม
รับมอบ	ณ	ห้องประชุม	603	ชั้น	6	ส�านักงานคณบดี	อาคารอานันทมหิดล	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวโิรจน์ มนีะพนัธ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านก�ากบัองค์กรและกจิการสมัพนัธ์	บรษิทัไทยออยล์	จ�ากดั	(มหาชน)	บรจิาค
น�า้มนัเชือ้เพลงิและเคมภีณัฑ์	มลูค่า	1,200,000	บาท	ให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เพือ่สนบัสนนุการกระจายและ
เข้าถงึวคัซีนอย่างมปีระสิทธภิาพ	โดยม	ีศ.ดร.เสรชิย์ โชติพานชิ	รองผู้อ�านวยการฯ	ฝ่ายกายภาพ	และ	นายอคัรพล มลินิทบณุย์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ	ด้านกายภาพ	ร่วมรับมอบ	ณ	ศาลาทินทัต

นายนุพงศ์ พรประภา และครอบครัว	บริจาคเงินจ�านวน	300,000	บาท	เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อหน้ากากช่วยหายใจ	CPAP	
(CPAP	Mask)	 ให้แก่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยมี	ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร 
หวัหน้าหน่วยเวชบ�าบดัวกิฤตทิางศลัยกรรม	และ	ผศ.(พเิศษ)นพ.ธรรมศกัดิ ์ทวชิศร	ีอาจารย์แพทย์	หน่วยเวชบ�าบดัวกิฤตทิาง
ศัลยกรรม	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมรับมอบ	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	1	อาคาร
อานันทมหิดล	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทเมโทรแมชีนเนอร่ี จ�ากัด	 โดย	นายทองไทร บูรพชัยศรี	 บริจาคเงินจ�านวน	 10,000,000	 บาท	 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 โดยมี
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์	ผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการฯ	 ด้านภาพลักษณ์องค์กร	 และ	ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม	 แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านหัตถการหัวใจและ
หลอดเลือด	ศูนย์โรคหัวใจ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ร่วมรับมอบ	ณ	ศาลาทินทัต

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยส�ารวจและผลิต จ�ากัด	โดย	นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ	ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ	บริจาค
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	มูลค่า	2,306,096	บาท	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์วัคซีนโควิด-19	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	พร้อมกันน้ียังร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุนบริจาคเครื่องถักไหมพรมและไหมพรม	มูลค่า
47,665	บาท	ให้แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	โดยม	ีศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสนิธ	ุผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
ผศ.นพ.กวริชั ตันตวิงษ์	รองผูอ้�านวยการฯ	ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ	และ	อ.นพ.ภาณวุฒัน์ ชตุวิงศ์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ	ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ	ร่วมรับมอบ	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชัน้	1	อาคารอานนัทมหดิล	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

น.ส.เพาวพรรณ พานิชชีวะ นายกงกฤช หิรัญกิจ	 และ	นายณธนวัง ศรีนันทพันธ	 บริจาคเงินจ�านวน	 200,000	 บาท	
เพื่อสมทบทุนแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19	 โดยมี
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รับมอบ	ณ	ห้องประชุม	601	ชั้น	6	ส�านักงาน
คณบดี	อาคารอานันทมหิดล	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเมธี จารุมณีโรจน์	 ผู้อ�านวยการฝ่ายองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์	 และ	น.ส.มณฑิชา วงศ์น่าน	 ผู้จัดการฝ่าย
ปฏิบัติการด้านการตลาด	ผู้แทนบริษัทโรจูคิส	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	บริจาคเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา	
จ�านวน	 25,920	 ซอง	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 วิตามิน	 ซี	 ซิงค์	 บีคอมเพล็กซ์	 จ�านวน	 35,280	กล่อง	 และผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร	เบต้ากลูแคน	วิตามินซี	ดี	และอี	จ�านวน	35,280	กล่อง	เพื่อมอบให้แก่แพทย์	พยาบาล	บุคลากรทางการ
แพทย์	 เจ้าหน้าท่ีของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	
โดยมี	 รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร	 ผู้ช่วยคณบดี	 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	รับมอบ	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	1	อาคารอานันทมหิดล	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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