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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ช่องทางติดต่อ @chulahospital @prmdcu

ChulalongkornHospital คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/ https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-medicine/

MDCU&KCMH

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

บรมราชินีอาศิรวาท
 สามมิถุนามหามิ่งมงคล		 			 			ราชินีเฉลิมชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	สุทิดา	 	 	 			คู่บุญญามหาวชิราลงกรณ
	 ทรงเข้มแข็งแกร่งกล้าดั่งทหาร	 				 			ทรงอ่อนหวานอ่อนน้อมดุจอัปสร
ยามแย้มสรวลพริ้มพราวราวศศิธร	 	 			พสกนิกรอบอุ่นกระจ่างใจ
	 ขอพระองค์ทรงพระเกษมส�าราญ					 			ปราศภัยพาลนิรทุกข์สุขสดใส
ชาวจุฬาฯ	น้อมถวายพระพรชัย	 	 				 			ขอองค์อรทัยทรงพระเจริญเทอญ

ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ “วารสาร       ”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(น.ส.พรรณทิพย์ โรจนถาวร ประพันธ์)
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CHULA COVID-19

 ในช่วงเวลาทีค่นไทยต้องเผชญิกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19  
อันกระทบต่อความเป็นอยู่ในทุกด้านท้ังเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนกระทบ
ต่อระบบสาธารณสขุท่ีต้องท�างานอย่างเตม็ความสามารถเพือ่รองรบักบัสถานการณ์
การแพร่ระบาด แต่ภายใต้สถานการณ์นี ้ยงัมพีระมหากรณุาธคิณุจาก พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูหั่ว และ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครือ่งมือแพทย์พร้อมทีจ่�าเป็น
ต่อการปฏบิติัหน้าที ่ทัง้ยงัเป็นขวัญและก�าลงัใจให้กบับคุลากรโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 เมือ่วนัที ่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเคร่ืองติดตามการท�างานของหวัใจและสญัญาณชีพระบบรวมศนูย์ 11 เตยีง 
อนัประกอบด้วยชดุศนูย์กลางเก็บบนัทกึข้อมูลทางสรรีวทิยาของผูป่้วยภาวะวกิฤต
จ�านวน 1 เคร่ือง และเครือ่งตดิตามการเต้นของหวัใจผูป่้วยชนดิข้างเตยีง จ�านวน 
11 เครือ่ง  เพ่ือใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีด่แูลรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 แก่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร แพทย์ พยาบาล 
รบัพระราชทาน เบือ้งหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ของทัง้สองพระองค์  ณ ห้องประชมุ 
1210 ชัน้ 12 อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

 เครื่องติดตามการท�างานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตนี้ ใช้ส�าหรับ
ผูป่้วยทีม่ภีาวะวกิฤตอย่างต่อเนือ่ง โดยจะช่วยในการเฝ้าระวงัและตดิตามการท�างาน
ของหัวใจ อัตราการหายใจ วัดความดันโลหิตภายนอก และปริมาณความอ่ิมตัว
ของออกซเิจนในเลือด โดยจะมชีดุศูนย์กลางเกบ็บนัทกึข้อมลูทางสรรีวทิยาของผูป่้วย
ภาวะวิกฤต ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลข้ันสูงที่จะประกอบการตัดสินใจในการรักษา 
 พร้อมกนันีย้งัมรีะบบสัญญาณเตอืนทีส่ามารถจ�าแนกระดบัความรนุแรง
และอาการของผูป่้วยเช่น เมือ่หวัใจเต้นผดิปกตจิะมสีญัญาณเตือนมายงัชดุศนูย์กลาง
เพือ่ให้บคุลากรผู้ปฏิบตัหิน้าทีส่ามารถควบคุม และสงัเกตอาการของผูป่้วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ขณะที่เครื่องติดตามการเต้นของหัวใจผู ้ป่วยชนิดข้างเตียงที่ได้รับ
พระราชทานมาในโอกาสนี้ เป็นเครื่องมือที่มีระบบในการช่วยค�านวณข้อมูลต่างๆ  
ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้ใหญ่อีกด้วย
 ในโอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ได้อธิบายถึงความส�าคัญของเครื่องมือ
ทางการแพทย์ช้ินดงักล่าวว่าเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคัญยิง่ในการเฝ้าตดิตามสญัญาณชพี
ของผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) อันจะท�าให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย มอีปุกรณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถรองรบัผูป่้วยโรคโควดิ-19 ทีเ่ข้ามา
รบัการรกัษาตวั ชาวโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ต่างล้วนส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของทัง้สองพระองค์
อย่างหาทีสุ่ดมไิด้

ทรงห่วงใยพระราชทาน
เครื่องมือทางการแพทย์ 

เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
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ขอบคุณทุกภาคส่วน 

ที่ร่วมกันต่อสู้ กับโรคโควิด-19

ณ จุฬา

เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

 นับตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คนไทยตลอดจนประชาคมโลกต้องเผชิญหน้าและตื่นตัวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แพร่กระจาย
ไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้มีจ�านวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกสูงขึ้นภายในระยะเวลาเพียงไม่นาน การเกิดขึ้นของโรคระบาดอย่างรวดเร็วน้ีท�าให้บุคลากรทางการแพทย์
ต้องตื่นตัวในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านการพัฒนายาหรือวัคซีนเพื่อใช้รักษาและ
ป้องกันโรค ตลอดจนด้านการส่งเสริมการดูแลรักษาสุขอนามัยของทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งภารกิจทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมกันขับเคล่ือนอย่างเต็มที่

บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปรับตัวรับสถานการณ์ ภายใต้บรรทัดฐานความปลอดภัย
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เล่าถึงภาพรวมการปรับแผนการท�างานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้แยกส่วน
การให้บริการอย่างชัดเจนระหว่างการดูแลผู้ป่วยกลุ่มอื่นและการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการทางการแพทย์ด้านอื่นมีความมั่นใจ
ในด้านความปลอดภยั ขณะเดยีวกนัมกีารจดับคุลากรมาช่วยเหลอืงานด้านการรกัษาโรคโควิด-19 ให้ได้มากทีส่ดุ ควบคู่ไปกบัการตดิตามสถานการณ์
อย่างต่อเนื่องของคณะผู้บริหาร”
 ในฐานะโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและโรงเรียนแพทย์ชั้นน�าของประเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้เปิดรับ
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีอาการวิกฤตเข้ามาอยู่ในความดูแลและให้การรักษา ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทีค่รบครัน พร้อมด้วยทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ บคุลากรทีเ่กีย่วข้องคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชดิ
และท�างานร่วมกนัอย่างเตม็ความสามารถ โดยค�านงึถงึมาตรฐานด้านความปลอดภยัจากการตดิเชือ้
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ จึงท�าให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็น 0 (ศูนย์) 
อีกทั้งการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงพยาบาลยังอยู่ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวด้วยว่า “พวกเราไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ประสานการท�างานและ
ช่วยเหลอืกนัเป็นอย่างด ีในนามของคณะผูบ้ริหารจงึขอกล่าวขอบคุณบคุลากรทัง้ของโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีล่งมอืลงแรง
ร่วมใจกันทุกภาคส่วนเพื่อฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เตรียมพร้อมหากเกิดการระบาดซ�้า
 แม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมของโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในประเทศไทย
จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นตามล�าดับ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามแนวทางของรฐับาล แต่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์กม็ไิด้นิง่นอนใจแต่อย่างใด ยงัคงให้ความส�าคัญ
และเตรียมพร้อมรับมือในกรณีเกิดการแพร่ระบาดซ�้าอยู่เสมอ ทั้งนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ยังฝากค�าแนะน�า
ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนให้ยังคงรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมกับปฏิบัติตัว
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด อาทิ สวมใส่หน้ากากอนามัย 
หมัน่ล้างมอืด้วยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอล์เป็นประจ�า รวมถึงลดการสัมผสัใบหน้าโดยไม่จ�าเป็น เป็นต้น 
เพราะการท�างานอย่างเต็มก�าลงัความสามารถของบคุลากรทางการแพทย์ผสานกบัการให้ความร่วมมอื
ในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องของประชาชน จะเป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้ประเทศไทยสามารถ
เอาชนะโรคโควดิ-19 ได้

ผู้อ�ำนวยกำร โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย

ขอขอบคุณภาพจาก REUTERS/Athit Perawongmetha
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CHULA COVID-19

สรุปล�ำดับเหตุกำรณ์ส�ำคัญ COVID-19 

 นบัตัง้แต่วิกฤตการณ์โรคระบาดโควดิ-19  ได้อบุตัข้ึินเป็นครัง้แรกและแพร่กระจายไปทัว่โลกจนถงึปัจจบุนั เป็นเวลา
กว่า 6 เดอืนแล้วทีบ่คุลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีภาครฐั และผูท่ี้เกีย่วข้องทกุภาคส่วน ได้ร่วมผนกึก�าลงัต่อสูเ้พือ่ฝ่าฟัน
วิกฤตนี้ไปด้วยกัน อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รวบรวมเหตกุารณ์ส�าคญัของการแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 รวมถึงบนัทกึบทบาทส�าคญั
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่รับมืออุบัติการณ์ครั้งนี้ได้เทียบเท่าระดับสากล

	 และน่ีกคื็อล�ำดบัเหตุกำรณ์ส�ำคญัทีเ่กดิขึน้ตลอดระยะเวลำ	6	เดอืนทีผ่่ำนมำ	เรยีกได้ว่ำเป็นประวัติศำสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบ

ต่อมวลมนุษยชำติอย่ำงที่ไม่เคยเกิดข้ึนมำก่อน	ส�ำหรับอนำคต	โรคระบำดน้ีจะส้ินสุดลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์นี้

จะด�ำเนินไปอย่ำงไรนั้น	ทุกภำคส่วนล้วนต้องติดตำมและร่วมฝ่ำฟันวิกฤตไปด้วยกัน

มกราคม
2563

กุมภาพันธ์
2563

มีนาคม
2563

เมษายน
2563

พฤษภาคม
2563

ธันวาคม
2562

ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ตรวจพบผู้ป่วยปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยมีประวัติการเดนิทางไปตลาดแห่งหนึง่ ต่อมาในปลายเดอืนธนัวาคม คณะกรรมการสาธารณสขุและสขุภาพแห่ง
ชาติของจีน ได้รับรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุจ�านวน 59 ราย

มกีารประกาศว่าเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ เป็นสาเหตขุองโรคปอดอกัเสบ
ที่ไม่ทราบสาเหตุนี้ และต่อมาองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็น 
“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563             

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปรับเกณฑ์เฝ้าระวังเพิ่มเติมตามสถานการณ์
ซึง่รวมผูท้ีม่ปีระวตักิารเดนิทางจากประเทศทีม่กีารรายงานผูป่้วย และอาชพี
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ท�าให้มีการเปิดบริการคลินิกโรคอุบัติใหม่ทุกวัน 
ไม่เว้นวันหยุด

ประเทศไทยเริม่เฝ้าระวงัผูท้ีม่คีวามเสีย่งตัง้แต่วนัที ่ 3 มกราคม 
พ.ศ. 2563 และเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อเฝ้าระวัง
การระบาดของโรค ซึ่งต่อมายกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรีในที่สุด

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เริม่ประกาศเฝ้าระวงัผูท่ี้มคีวามเสีย่งตั้งแต่วันที่ 4 
มกราคม พ.ศ. 2563 และมีผู้เข้าเกณฑ์ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 
จึงมีการเปิดรับผู้ป่วยที่คลินิกโรคอุบัติใหม่ และหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่
ณ ชั้น 4 อาคารจงกลน ีวฒันวงศ์ 
องค์การอนามยัโลกรายงานจ�านวนผูป่้วยทีเ่พิม่ขึน้จ�านวนมากในประเทศอติาลี 
อิหร่าน และเกาหลีใต้

ประเทศไทยขยายพื้นที่เฝ้าระวังใน 8 จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว 
มีรายงานผู้ป่วยในประเทศไทยทั้งหมด 42 ราย

องค์การอนามัยโลกประกาศว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เป็นการระบาดระดับ Pandemic ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 และ
มรีายงานจ�านวนผูป่้วยทัว่โลก 750,000 ราย เสยีชีวติ 36,000 ราย
ในช่วงสัปดาห์ที่ 4
พบผูป่้วยยนืยนัโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ (9 มีนาคม พ.ศ. 2563) โดยมีการปรับพื้นที่เพื่อ
รองรบัสถานการณ์โรคระบาด อาท ิ ย้ายจดุคดักรองทัง้หมดมาที่ 
ชั้น 1 อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ เปิดหอผู ้ป่วยโรคอุบัติใหม่
ท่ีอาคารผูป่้วยในพิเศษ 14 ชัน้ และชัน้ 8 อาคารนวมนิทร์ รวมถงึ
เปิดห้องผ่าตดั ณ ชั้น 3 อาคารคัคณางค์ เพื่อรับผู้ป่วยผ่าตัด
และคลอดบุตร

ประเทศไทยประกาศให้โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นโรคตดิต่ออันตราย
มผีลต้ังแต่วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2563 โดยมผีูเ้สยีชวิีตรายแรกในประเทศไทย
ในวันเดียวกัน ต่อมาสถานการณ์โรคระบาดทวีความรุนแรงขึ้นจนรัฐบาล
ประกาศพระราชก�าหนดฉุกเฉินในที่สุด

องค์การอนามัยโลกรายงานจ�านวนผู้ป่วยทั่วโลกกว่า 3 ล้านราย และมี
ผู้เสียชีวิต 217,000 ราย

ประเทศไทยประกาศงดจดังานสงกรานต์ทุกระดับเป็นครัง้แรกในประวัตศิาสตร์ 
และประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานท่ัวราชอาณาจักร รวมถึง
ห้ามเดินทางเข้าประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานจ�านวนผู้ป่วยท่ัวโลกกว่า 4 ล้านราย และมี
ผู้เสียชีวิต 287,000 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทยดขีึน้ โดยพบผูป่้วย
รายใหม่ในประเทศไทยน้อยกว่าวันละ 10 ราย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปรับเวลาท�าการของคลินิกโรคอุบัติใหม่เป็น 
วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. โดยหากมผีูป่้วยตดิเชือ้ต้องการเข้ารบั
บรกิารในวนัหยดุ สามารถตดิต่อรบับริการได้ท่ีห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
 ในขณะทีบ่คุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ยงัคงปฏบิตังิาน
อย่างแขง็ขนัเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจอุบัติได้ใหม่ตลอดเวลา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดใช้เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล
ด้วยระบบ Chatbot และเปิดบริการการคัดกรองการติดเชื้อ
ระบบทางไกล (Tele-health Screening) และมีการเปิดหอ
ผู้ป่วยวิกฤติโรคอุบัติใหม่ที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น 

เพิม่เตมิด้วยการผ่าตดัฉกุเฉินผูป่้วยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

ทีป่่วยด้วยโรคไส้ติง่อกัเสบ ประสบความส�าเรจ็เป็นรายแรกในไทย

วนัที ่19 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นวนัแรกทีไ่ม่พบผูป่้วยรายใหม่

ในโรงพยาบาล โดยมผีูป่้วยวนิจิฉยัในโรงพยาบาลทัง้หมด 187 ราย 
จึงทยอยปิดระบบทางไกลและหอผู้ป่วยตามล�าดับ 

เรื่อง : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล 

บ้านเลขที่ 1873
สถานการณ์โลก - สถานการณ์ไทย - 
สถานการณ์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



เรื่อง : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ไวรัสก่อโรค 

เจาะประเด็นส�าคัญ 
กับ ศูนย์วิทยำศำสตร์สุขภำพโรคอุบัติใหม่ จุฬำฯ

 จากกระแสข่าวเรือ่งการกลายพนัธุข์องไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ทีก่่อให้เกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 ในช่วงทีผ่่านมา อาจสร้างความสบัสนและความกงัวลใจ
ให้แก่ผูค้นในสงัคมอยู่ไม่น้อย คอลมัน์บ้านเลขที ่ 1873 ฉบบันี ้ จงึพาทกุท่านมาพดูคุยกบัอาจารย์แพทย์ผู้เช่ียวชาญ ทีจ่ะมาไขค�าตอบและสร้างความกระจ่างในประเดน็นี ้ นัน่กค็อื 
ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจฑุา หัวหน้าศนูย์วทิยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 ศ.นพ.ธีระวฒัน์ ได้เปิดเผยข้อเทจ็จรงิว่า เชือ้ไวรสัของโรคโควดิ-19 มโีอกาส
ทีจ่ะมกีารผนัแปรรหสัพนัธกุรรมค่อนข้างสูงและต่อเนือ่ง โดยอ้างองิหลกัฐานส�าคญั 
ดังเช่น 
 หลกัฐานประการท่ี 1 - จากการตรวจสอบเชือ้ไวรสัพบว่า ส่ิงมีชีวติทีต่ดิเช้ือ 
ไม่ว่าจะในค้างคาว หรือในผูป่้วยโรคโควดิ-19 พบว่ามีเชือ้ไวรสัมากกว่า 1 แบบอยูใ่นร่างกาย 
จงึเป็นหลกัฐานส�าคญัท่ีบ่งชีว่้าอาจมีความเป็นไปได้ทีเ่ชือ้ไวรสัจะสามารถมกีารรวมควบกนั
เกิดรูปแบบหน้าตาที่ต่างออกไป  
 หลกัฐานประการที ่2 - การถอดรหสัทางพนัธุกรรมในระยะต้นของการระบาด
จนถึงระยะกลางและจนปัจจุบันของการระบาดพบว่า เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 
ที่เริ่มระบาดในประเทศจีนมีลักษณะเหมือนไวรัสที่พบในค้างคาวหรือตัวนิ่ม 
แต่เมื่อเริ่มระบาดสู่คน ไวรัสในคนจะมีความคล้ายคลึงกับตัวนิ่มมากกว่า  
 หลังจากนั้น การที่เช้ือไวรัสมีการผันแปรของรหัสพันธุกรรม จึงท�าให้
มีการศึกษาต่อ โดยมีรายงานแยกแยะได้ 3 กลุ่มหรือสาย (Lineage) ซ่ึงอ้างว่า
สืบสาวไปได้ถึงต้นตอแหล่งพื้นที่ก�าเนิด ได้แก่
 สาย A : คือสายที่มาจากค้างคาวในประเทศจีน
 สาย B : คือสายที่พบในผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ทวีปเอเชีย 
 สาย C : คอืสายทีพ่บในผูป่้วยทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศทางฝ่ังตะวนัตก ทัง้นี้ 
            โดยคิดว่าเป็นการแพร่ตามล�าดับขั้นตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
 อย่างไรก็ตาม รายงานเพิ่มเติมในระยะเดียวกันและหลังจากนั้นพบว่า
ไวรสัโคโรนาสายต่าง  ๆนี ้เช่น สาย C อาจอุบตัข้ึินในประเทศทางฝ่ังตะวนัตกอยูร่ะยะหนึง่แล้ว
ตั้งแต่ต้นของการระบาด และขดัแย้งกบัทีเ่ชือ่ว่าการแพร่เร่ิมจากพืน้ทีท่างภูมิศาสตร์ 
หรือประเทศ เช่น จากประเทศจีนก่อนจากนั้นจึงไปสู่ประเทศต่างๆ และไปสู่ฝ่ัง
ตะวันตก ทั้งนี้ ระบบในการจ�าแนกกลุ่มอาจมีชื่อเรียกต่างๆ กันออกไป 

ซึง่อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมกีารควบคมุการแพร่ระบาดและมรีะบบสาธารณสขุ
ที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ส�าหรับจุดเริ่มต้นในการตรวจพบไวรัสโคโรนา 2019
เป็นผลจากการพัฒนาศักยภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จากที่มี
การส�ารวจไวรสัตระกลูต่างๆ รวมถงึตระกูลโคโรนาในค้างคาวและสตัว์ป่ามาตลอด 20 ปี 
และท�าให้มกีารตรวจพบผูป่้วยตดิเชือ้รายแรกของประเทศไทยในวันพุธที่ 8 มกราคม 
พ.ศ. 2563 โดย ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
โรคอุบตัใิหม่ ก่อนทีป่ระเทศจนีจะประกาศการค้นพบรหสัพนัธุกรรมของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่น้ีในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563
 อน่ึง การผันแปรของรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนี้ในต�าแหน่งจ�าเพาะ
และสัดส่วนที่ต่างกันในส่วนประกอบของรหัสพันธุกรรม ท�าให้เริ่มมีการเชื่อมโยง
เข้ากบัการทีม่คีวามเป็นไปได้ทีจ่ะส่งผลท�าให้ระบบภมูคิุม้กนัในร่างกายต่อสูไ้วรสัได้ไม่ดี
หรอืถกูท�าลายไป และเป็นการเอือ้ให้ไวรสัมกีารเพิม่จ�านวนได้มากกว่าธรรมดาเป็นร้อยเท่า 
รวมทัง้เหนีย่วน�าให้เกดิมรสุมภมิูวิกฤต ิจนน�าไปสูอ่าการปอดอักเสบและความเสยีหาย
ของอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย และปรากฏอาการหลายหลากออกไปแทนท่ีจะมอีาการ
ทางระบบทางเดินหายใจอย่างเดียว 
 แม้จะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนที่สามารถน�ามาใช้เป็นข้อปฎิบัติเกี่ยวกับ
ความส�าคญัของการผนัแปรรหสั จนกระทัง่ถงึทีจ่ะเรยีกว่าเป็นการกลายพนัธุข์องเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 ได้หรอืไม่ แต่ควรต้องมีความระวงัอย่างยิง่ในการเฝ้าตดิตามความเปลีย่นแปลง
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ในรูปลกัษณะการแสดงออกทางอาการ ทางความรนุแรง 
ทางการแพร่เช้ือไม่หยดุหรอืเนิน่นานขึน้ เพือ่ทีจ่ะเชือ่มโยงหาความส�าคญัของล�าดบัพนัธกุรรม
ของไวรสัในต�าแหน่งต่างๆ และจนกระทัง่ถงึการตรวจจบัไวรสัอาจได้ผลคลาดเคลือ่นไป 
รวมถึงการคดิค้นวคัซนีทีม่ปีระสทิธภิาพในการป้องกนั อีกท้ังยารกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 
โดยทีผ่ลของการผนัแปรรหสัจะไม่ท�าให้เกดิผลในทางลบหรอืมผีลแทรกซ้อนของวัคซนี

7

 ข้อควรระวงัอีกประการกค็อื ไวรสัทีย่งัไม่มชีือ่ (Novel Virus) ในตระกูล
โคโรนาและตระกูลอื่นๆ ที่พบในค้างคาวและสัตว์ป่าในประเทศไทยอาจแฝงตัว
และท�าให้เกดิโรคในคนอกีโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน ดงันัน้การทีต้่องพยายามวนิจิฉยัให้ได้ 
และระบุตัวเช้ือที่ก่อโรคในผู้ป่วยท่ีมีอาการหนัก หรือที่มีการระบาดในวงกว้าง 
หรอืมอีาการทีไ่ม่ปรากฏมาก่อนถอืเป็นเรือ่งส�าคัญอย่างยิง่ และเป็นภารกจิส�าคญั
ของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์และชุมชนในพื้นท่ี 
ที่ต้องถือปฏิบัติและร่วมมือท�างานกันอย่างแน่นแฟ้น 

 ส่วนเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 สายทีแ่พร่ระบาดในประเทศไทยนัน้ ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ 
กล่าวว่า ศนูย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอบุตัใิหม่ ร่วมกบัศนูย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลนิกิ 
ได้วิเคราะห์รหัสพันธุกรรมทั้งตัวของไวรัสที่พบในประเทศไทยอย่างละเอียดพบว่า 
ในประเทศไทยมเีชือ้ไวรัสแพร่ระบาดท้ัง 3 สาย ตัง้แต่ต้นและไม่ได้สนบัสนนุแนวคดิ
ที่ว่าไวรัสในประเทศไทยน่าจะอ่อนด้อยกว่าไวรัสในพื้นท่ี หรือในประเทศอื่นๆ 
ที่มีการระบาดรุนแรงกว้างขวางและอัตราเสียชีวิตสูง เช่น ประเทศจีนและประเทศ
ทางฝั่งตะวันตก  
 ทั้งนี้ จากสถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อ ผู้ที่รับการรักษาจนหาย ควรเป็นผลมาจาก
การควบคุมการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 

‘โควิด-19’ กลายพันธ์ุ ? 
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

รักษาผู้ป่วยโควิด-19 
ด้วยพลาสมาของผู้ที่หายป่วยแล้ว
ความหวังส�าคัญของมนุษยชาติ

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั บคุลากรทางการแพทย์ได้ทุม่เทแรงกายแรงใจท�างานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ
ในการดแูลรักษาผู้ป่วยและควบคมุการระบาดของโรค ขณะทีน่ักวิจยัทั่วโลกก็ก�าลงัมุ่งมั่นกบัการผลิตวัคซนีเพือ่ป้องกันไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหมอ่ย่างเร่งด่วน 
 อย่างไรกต็าม มกีารรกัษาเพิม่เตมิอกีหนึง่วธิใีนการรกัษาผูป่้วยโรคโควดิ-19 ท่ีคาดว่าจะได้ผลด ีนัน่กค็อื การน�าพลาสมาจากผูป่้วยโรคโควดิ-19 ท่ีได้รบั
การรกัษาจนกระทัง่หายเป็นปกตแิล้ว มาใช้รกัษาผูป่้วยโควดิ-19 ทีม่อีาการรนุแรง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หวัหน้าศูนย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งหลักการท�างานของพลาสมา สถานการณ์
การใช้พลาสมาเพื่อรักษาโรคโควิด-19 ในประเทศต่างๆ อีกทั้งการบริจาคพลาสมาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยรายอื่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ที่มาของการใช้พลาสมาในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

 ศ.นพ.ยง กล่าวว่า เมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อโรคใดๆ มาก็ตาม หลังจากรักษาจนหายป่วยแล้ว ร่างกายของบุคคลนั้นๆ จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา 
ซึ่งตามหลักการของภูมิต้านทานวิทยาพบว่า ภูมิต้านทานนี้เปรียบเสมือนเซรุ่มที่สามารถน�ามาใช้รักษาการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี 
 ตวัอย่างของโรคทีม่กีารน�าพลาสมาจากเลอืดของผูท้ีห่ายป่วยจากโรคดงักล่าวมาผลติยารักษา ได้แก่ โรคอสีกุอใีส โรคอโีบลา โรคซาร์ส เป็นต้น 
ในท�านองเดียวกัน โรคโควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่บุคลากรทางการแพทย์ท่ัวโลกยังไม่มีองค์ความรู้ในการรักษาโรคนี้อย่างดีพอ การรักษาผู้ป่วย
โรคโควิด-19 ในระยะแรกจึงเป็นการทดลองน�ายาที่มีอยู่ มาปรับใช้ในการรักษาตามอาการเท่านั้น เช่น 

  ยาต้านมาลาเรีย (ไฮดรอกซคีลอโรควิน / คลอโรควนิ)
  ยาต้านเอดส์ (ฟาวิพิราเวียร์ / ริโทนาเวียร์)
  ยาต้านไข้หวัดใหญ่

ทั้งนี้ การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะใช้วิธีไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค สภาพร่างกาย และอาการข้างเคียงของผู้ป่วยแต่ละคน

 การใช้พลาสมาเป็นการรักษาอกีวธิหีนึง่ทีค่าดว่าจะใช้ได้ผลด ีกล่าวคอืภูมิต้านทานต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีร่่างกายของผู้ทีร่กัษาหายแล้วได้สร้างขึน้มานัน้ 
จะช่วยยบัยัง้เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ไม่ให้เข้าไปท�าลายเซลล์ปอดได้ การใช้พลาสมาในการรกัษาจงึถอืว่าเป็นการรกัษาทางเลือกทีช่่วยให้ผูป่้วยสามารถมโีอกาส
รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้น

CHULA COVID-19
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 จากรายงานของประเทศจีนทีต่พีมิพ์ในวารสาร Journal of American Medical Association วารสาร CHEST Journal และวารสาร PNAS ระบุว่า 
มกีารน�าพลาสมาจากผูท้ีห่ายป่วยจากโรคโควดิ-19 มารักษาผูป่้วยแล้วได้ผลด ีด้วยเหตนุีใ้นหลายประเทศจงึมีแนวโน้มทีจ่ะน�าพลาสมาจากผูห้ายป่วยโรคโควิด-19 
มาใช้เป็นอกีหนึง่ทางเลือกในการรกัษา อาท ิประเทศฝรัง่เศส ประเทศสหรฐัอเมรกิา ประเทศในแถบยโุรป และประเทศมาเลเซยี เป็นต้น ทัง้นีอ้งค์การอนามยัโลก 
(WHO) และองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US-FDA) ได้ออกค�าแนะน�าในการใช้พลาสมาของผูท้ีห่ายป่วยจากโรคโควดิ-19 มาใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเช่นกัน 
 ศ.นพ.ยง กล่าวเพ่ิมเติมว่า ศนูย์ควบคุมและป้องกนัโรคแห่งชาตขิองบางประเทศมแีผนการทีจ่ะใช้หลกัการในการท�าให้ประชากรตดิเชือ้ เพือ่ให้ร่างกาย
ของประชากรสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเองตามธรรมชาติ จนเชื้อไวรัสไม่สามารถแพร่กระจายหรือส่งผ่านไปยังประชากรคนอื่นได้ หรือที่เรียกว่า Herd Immunity 
แต่หากใช้หลักการดังกล่าว ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียประชากรของโลกโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ดังน้ัน ขณะที่โลกยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคได้ 
การรักษาด้วยการใช้พลาสมาก็เป็นอีกทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ

 ทั้งนี้ ศ.นพ.ยง ในนามท่ีปรึกษาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
สภากาชาดไทย ขอเชญิชวนผูท้ีห่ายป่วยจากโรคโควดิ-19 ร่วมกนับรจิาคพลาสมา 
โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สามารถบริจาคพลาสมาได้ มีดังน้ี

 ศ.นพ.ยง ให้ข้อคิดท่ีน่าสนใจว่า การบริจาคพลาสมาของผู้ที่หาย
ป่วยจากโรคโควดิ-19 เปรยีบเสมอืนการอทุศิตนทีไ่ด้กศุลมาก ได้ช่วยให้ผู้ป่วย
ที่ต้องทนทุกข์ทรมานดีข้ึนจากโรคโควิด-19 ได้ อีกท้ังพลาสมาของผู้บริจาค 
ไม่เหมอืนกบัยาอืน่ๆ เพราะไม่สามารถหาซือ้หรอืผลติขึน้เองจากห้องปฏบิตักิาร
ทางวทิยาศาสตร์ได้ แต่จ�าเป็นต้องได้มาจากผูป่้วยทีห่ายจากโรคโควดิ-19 และ
สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในร่างกายได้เองเท่านั้น

ขอบคุณภาพจาก https://ccp.nbc.in.th

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหายขาดแล้ว และสนใจอยากบริจาคพลาสมา

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นต่อไป 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://ccp.nbc.in.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (02) 263 9600-99 หรือ (02) 256 4300

เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ท่ีรักษาหายขาด และแพทย์วินิจฉัยว่า
ไม่มีอาการแล้ว
มีการกักตัวครบ 14 วัน หลังจากหายขาดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า
ร่างกายของผูบ้รจิาคปลอดจากเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อย่างแท้จรงิ
มอีายรุะหว่าง 17 – 60 ปี และมนี�า้หนกัตวัไม่ต�า่กว่า 50 กโิลกรมั
ก่อนบรจิาค ต้องได้รบัการตรวจอย่างละเอยีดและไม่พบเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 หลงเหลือในล�าคอ 
มสีขุภาพร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์แล้ว โดยศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ 
ร่วมกบัศนูย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมหาวทิยาลยัมหดิล ในการประสานงาน
วัดระดับภูมิต้านทานว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถบริจาคพลาสมา
ได้หรือไม่ ซึ่งตามหลักการนั้น ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริจาค
พลาสมาได้ต้องมีความเข้มข้นของภูมิต้านทานเท่ากับ 1 : 160 
หรือมากกว่า
ควรลงทะเบยีนออนไลน์มาก่อน หากมคีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนด
จะมเีจ้าหน้าทีต่ดิต่อกลบัเพือ่นดัหมายต่อไป ทัง้นี ้ขัน้ตอนการตรวจ
คัดกรองและบริจาคพลาสมาจะใช้หลักการเดียวกันกับการ
บริจาคโลหติทกุประการ
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Good News

เรื่อง : รศ.ดร.นพ.โสภาคย์ มนัสนยกรณ์
        รศ.พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน์
        อ.นพ.ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ
        อ.พญ.สุดาปรีย์ สรสุชาติ 
        น.ส.ปวีณา แน่นหนา
        น.ส.แกมมณี พันธุนาถวิริยกุล

CHULA COVID-19

ประวัติศาสตร์ครั้งส�าคัญของวงการแพทย์

 ในสถานการณ์ปกตินั้น การท�าหัตถการในผู้ป่วยแต่ละรายมักจะมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์หลายภาคส่วน 
แต่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงมีผู้ป่วยติดเชื้อจ�าเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน การเตรียมพร้อมของทีมแพทย์และพยาบาลจึงต้องค�านึงถึง
ความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานมากกว่าการท�าหัตถการในสถานการณ์ปกติ

 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 อาจเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์
ครัง้ส�าคญัของวงการแพทย์ก็ว่าได้ เมือ่บคุลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
ได้ท�าการผ่าตัดผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในภาวะไส้ติ่งอักเสบ โดย รศ.ดร.นพ.โสภาคย์ 
มนัสนยกรณ์ อ.นพ.ภูภัฐ วงศ์วัฒนกิจ ศัลยแพทย์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ พร้อมด้วย 
รศ.พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน์ และ อ.พญ.สุดาปรีย์ สรสุชาติ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น.ส.ปวีณา แน่นหนา ผู ้ตรวจการพยาบาล กลุ่มงาน
การพยาบาลเฉพาะทางผ่าตัด และ น.ส.แกมมณ ีพันธนุาถวริยิกลุ หวัหน้าหอผูป่้วย 
หอผ่าตัดภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 5A ศัลยกรรมท่ัวไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์การท�าหัตถการในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็น
อีกหนึ่งภารกิจส�าคัญที่ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างสูงสุด 
 รศ.ดร.นพ.โสภาคย์ และ อ.นพ.ภูภัฐ กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์
ทุกฝ่ายที่ดูแลการท�าหัตถการประจ�าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ได้เตรยีมพร้อมเพ่ือรับมอืโรคโควดิ-19 เป็นอย่างด ีขณะทีก่ารพจิารณาว่าผูป่้วยรายใด
จ�าเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดในระยะนี้ ฝ่ายศัลยศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะพิจารณาถึงความเร่งด่วนและความร้ายแรงของอาการผู้ป่วยเป็นส�าคัญ อาทิ 
ผูป่้วยโรคมะเร็ง หรือผูป่้วยโรคภาวะฉกุเฉนิทัว่ไป เช่น โรคล�าไส้ทะล ุโรคถงุน�า้ดอีกัเสบ 
เป็นต้น โดยผู้ป่วยรายแรกที่ทีมงานท�าการผ่าตัดเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไส้ติ่งอักเสบ 
ซึ่งถือเป็นอาการที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน จึงพิจารณาให้ท�าการผ่าตัดโดยเร่งด่วน  
 ขณะทีก่ารดแูลของฝ่ายวสิญัญวีทิยา รศ.พญ.อญัชล ีและ อ.พญ.สุดาปรย์ี 
กล่าวว่า ทมีวสิญัญวิีทยาได้จดัเวรส�าหรบัรองรบัผูป่้วยตดิเชือ้โควดิ-19 เป็น 2 ทมี คอื 

 ส�าหรบัการปฏบิติังานทีเ่กีย่วข้องกับการผ่าตดัทกุกรณ ีจะด�าเนนิงานตาม
มาตรฐานของโรงพยาบาลทุกประการอยู่แล้ว แต่ส�าหรับการผ่าตัดผู้ป่วยรายน้ี 
ทีมงานต้องให้ความส�าคัญมากกว่าสภาวการณ์ปกติคือ การปฏิบัติตามขั้นตอน
โดยละเอยีดและคิดทบทวนก่อนด�าเนนิงานขัน้ตอนต่อไป เพือ่ความปลอดภัยของทมีงาน
ที่ปฏิบัติภารกิจการท�าหัตถการร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ด้วยความทุม่เทในหน้าทีใ่ห้กบัภารกจิครัง้ส�าคญันี ้ ท�าให้ผลการท�าหตัถการ
แก่ผู ้ป่วยติดเช้ือรายนี้ส�าเร็จไปได้ด้วยดี นับเป็นการท�าหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ
โรคโควิด-19 ครั้งแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และครั้งแรกของประเทศไทย 
ซึ่งจะเป็นประวัติศาสตร์และเป็นกรณีศึกษาที่ดีในการท�าหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ
ในอนาคตต่อไป 

กับหัตถการในผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ครั้งแรกในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การสวมชดุอปุกรณ์ป้องกนัส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ (PPE) รวมถงึการถอดชดุ
หลังการท�าหตัถการเสรจ็ ได้มกีารเตรยีมแผนและซกัซ้อมจนช�านาญก่อนปฏบิตัจิรงิ 
และเม่ือถึงเวลาก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างละเอียด ภายใต้การก�ากับดูแล
อย่างใกล้ชิดโดยทีมโรคติดเชื้อ ทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนตัว เช่น 
หน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield ถุงมือ เป็นต้น รวมถึง PAPR
หน้ากากป้องกนัเชือ้โรคแบบคลุมศรีษะชนดิมีพดัลมและชดุกรองอากาศครบชดุ 
โดยการสวมและถอดชดุและอปุกรณ์ต่างๆ นัน้ ทีมงานจะต้องเข้าฝึกอบรมและ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างดี  
เครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้ในการท�าหัตถการ จะใช้เท่าทีจ่�าเป็น 
และเลือกชนิดใช้แล้วทิ้งเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาสูง อาทิ เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องดมยา 
จะใช้พลาสติกห่อหุ ้มเครื่องมือให้เรียบร้อย หลังการท�าหัตถการเสร็จสิ้น 
มกีารท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเช้ืออย่างพถีิพิถนั เพือ่ให้มัน่ใจว่าจะไม่มเีชือ้โรค
หลงเหลือซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน
การจ�ากัดบุคลากรในการท�าหัตถการและจ�ากัดการเปิดประตูห้องผ่าตัด 
เนื่องจากห้องผ่าตัดไม่ใช่ห้องความดันลบ (Negative Pressure) หรือมีแรงดัน
ต�า่กว่าภายนอกห้องเพื่อไม่ให้อากาศภายในห้องที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อน
ไหลออกสู่ภายนอกห้อง 
การเพิ่มมาตรการในการสื่อสารระหว่างทีมปฏิบัติงานภายใต้ความจ�ากัด
ของการสนทนาเนือ่งจากชดุอุปกรณ์มคีวามซบัซ้อน ด้วยการติดตัง้กระดานไวท์บอร์ด
ส�าหรบัเขยีนสือ่สารเพ่ือขอความช่วยเหลอืด้านอปุกรณ์เพิม่เติม การสือ่สารผ่าน
ระบบอินเตอร์คอมและโทรศัพท์ เป็นต้น

เวร 1 : ประจ�าการในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพือ่รบัผดิชอบดแูล
ผู ้ป่วยกลุ ่มที่ต ้องใส่ท่อช่วยหายใจ หรือต้องดมยาเพื่อการท�าหัตถการ และ
เวร 2 : ทีมสนับสนุน เมื่อได้รับการประสานงานให้เตรียมการผ่าตัดส�าหรับผู้ป่วย
รายดังกล่าว จึงเตรียมพร้อมประสานงานกับทีมพยาบาล โดย น.ส.ปวีณา และ 
น.ส.แกมมณี จากฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้สนับสนุนการผ่าตัดครั้งประวัติศาสตร์นี้
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Special Scoop

เรื่อง : อ.นพ.พร ทิสยากร

การจัดการความเครียด
ในสถานการณ์โควิด-19

 อ.นพ.พร กล่าวว่า ความเครียด อาจประกอบจากความกลัว ความกังวล ความอึดอัด ความโกรธ อาการเบื่อหน่ายหรือซึมเศร้า ซึ่งภาวะเครียด
ของบุคคลส่วนใหญ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้เกิดได้เป็นปกติ ทั้งนี้ภาวะความเครียดของผู้คนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อาจเกิดได้จากหลายสาเหต ุเช่น
 - กลัวว่าจะติดโรค และมีอาการทรมานจากโรค กลัวตาย
 - กลัวว่าหากตนเองเป็นโรคแล้ว จะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
 - กลัวไม่มีปัจจัยพื้นฐานในการเลี้ยงชีพ 
 - กลัวการถูกเลิกจ้าง หรือเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการงานและการเงิน
 - กลัวการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่ตนเองคุ้นเคย เป็นต้น

 ความเครียดและความวติกกงัวลในสงัคม เป็นปัญหาส�าคญัทีม่าพร้อมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เนือ่งจากเป็นโรคอบุตัใิหม่
ที่ผู้คนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ อ.นพ.พร ทิสยากร จิตแพทย์ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
วิธีจัดการความเครียดในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
อย่างที่เคยเป็นมา

 นอกเหนือจากการจัดการความเครียดส่วนบุคคล อ.นพ.พร ยังกล่าวเสริมว่า ทุกคนสามารถช่วยจัดการความเครียดให้แก่ผู้อื่นในระดับสังคมได้
โดยวิธีการเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังบวก ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค�าขอบคุณ ให้ก�าลังใจกับผู้คนรอบข้าง เพื่อให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างไม่วิตกกังวลจนเกินไป นอกจากนี้ การช่วยเหลือและแบ่งปันกันในสังคมเท่าที่จะท�าได้ก็สามารถช่วยบรรเทาความตึงเครียดของผู้คน
ในสังคมได้อีกทางหนึ่ง

ในกรณีที่ตนเองหรือบุคคลรอบข้ำงมีควำมเครียดสะสม

สำมำรถโทรศัพท์ปรึกษำได้ที่	สำยด่วนสุขภำพจิต	1323	

หรือสถำนบริกำรสำธำรณสุขใกล้บ้ำน 

 อย่างไรก็ดี อ.นพ.พร กล่าวว่า การจัดการความเครียดส่วนบุคคลนั้น สามารถปฏิบัติ

CHULA COVID-19

หมัน่ส�ารวจตนเองว่ามคีวามเครียดในระดบัใด อาการของผู้ทีม่คีวามเครยีดสูง 
จะมอีาการบ่งช้ี อาทิ อาการใจสัน่ หายใจไม่ถนดั มีอาการปวดศีรษะ หรือปวดท้อง 
บางรายอาจมอีาการทางจิต เช่น นอนไม่หลบั คดิกังวลไม่หยดุ เศร้าร้องไห้ทกุวนั
จนถึงขั้นมีความคิดฆ่าตัวตาย หากพบว่าตนเองมีอาการความเครียด
ในระดับรุนแรงจนถึงขั้นด�าเนินชีวิตตามปกติไม่ได้ ควรขอความช่วยเหลือ
จากผู ้เชี่ยวชาญต่างๆ เช่น จิตแพทย์ หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต 
หมายเลขโทรศัพท์ 1323  

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และติดตามสถานการณ์ให้พอควร เช่น 
การอ่านบทความ ชมคลปิวิดีโอตามสือ่ต่างๆ หรือการพูดคยุกบัคนรอบข้าง
เพ่ือให้ตนเองมคีวามเข้าใจเกีย่วกบัโรคได้ดขีึน้ ช่วยลดความกงัวลในจติใจลง 
อย่างไรกด็ ีหากพบว่าตนเองเกดิความเครยีดมากกว่าเดมิ กค็วรลดความถี่
ในการติดตามข่าวสารลง เลือกรับข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และ
มีวิจารณญาณในการรับชม 

ทดลองใช้วธิกีารจดัการความเครยีดทีเ่คยใช้ได้ผลในสถานการณ์ปกตมิาปรบัใช้ 
เพือ่ช่วยป้องกนัและลดความเครยีดทีม่ ีเช่น หายใจ พดูคุยกบัผูอ่ื้น ออกก�าลงักาย 
อ่านหนงัสอื ดูหนงัฟังเพลง ท�าอาหาร ศาสนา หรอืท�ากจิกรรมต่างๆ ทีช่อบท�า 
หรอืลองฝึกอยูก่บัปัจจบุนัและชืน่ชมกบัอะไรเล็กๆ น้อยๆ บ้างกค็งจะดขีึน้

พยายามปรับตัวเพื่อสามารถใช้ชีวิตตามกิจวัตรให้เป็นปกติท่ีสุด ท�าชีวิต
ให้เป็นจงัหวะซ�า้ๆ ตืน่เช้า รบัประทานอาหาร ท�างาน เรียน  พกัผ่อน พดูคยุ
กบัผูอ่ื้น ใช้เวลากบัครอบครวั ออกก�าลงักาย ผ่อนคลาย นอนหลบั ท�าให้เป็น
กิจวัตรประจ�าวันอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีเราควบคุมจัดการได้ 
อย่างอื่นที่ควบคุมไม่ได้ก็คงต้องปล่อยๆ ไปบ้าง 
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Chula Innovation
 โดย :  ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
ให้บริการแก่บคุลากร  ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย 
และ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)

       • จดัหาทนุสนบัสนนุวิจยั/ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการสร้างนวตักรรม

               ติดต่อเราได้ที่ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล 
               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686                                   (080) 272 7745

          Email : cmic.chula@gmail.com                                 Website : cmic.md.chula.ac.th

          Facebook Page : @cmic.chula                                 Line : cmicmdcu

          Instagram : cmicchula                                               Twitter : @cmic_chula

นวตักรรมกล่องครอบศีรษะ
ส�ำหรับท�ำหัตถกำรบริเวณทำงเดินหำยใจ

Clear Box by Anes Chula
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควดิ-19 ในประเทศไทยทีแ่พร่กระจาย
เป็นวงกว้าง และมจี�านวนผูต้ดิเชือ้เพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ ในช่วงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมานัน้ บคุลากรทางการแพทย์
ถอืเป็นบคุคลอกีกลุม่หนึง่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการติดโรคไวรสัโควดิ-19 สงูมาก ดงันัน้การป้องกนัการตดิเชือ้เพือ่ลดความเสีย่ง
ของบคุลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะวสิญัญแีพทย์ทีต้่องท�าหตัถการอืน่ๆ นอกจากการวางยาสลบ เช่น การใส่หรือถอด
ท่อช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือผู้ท่ีสงสัยว่าติดโรคโควิด-19 จึงเป็นที่มาของนวัตกรรมกล่องครอบศีรษะ
ส�าหรับท�าหัตถการบริเวณทางเดินหายใจ (Clear Box by Anes Chula) ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ 
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะ

 อ.นพ.ปรก กล่าวถงึทีม่าของนวตักรรมนีว่้า เดมิทไีด้มกีารน�าแผ่นพลาสตกิใสขนาดใหญ่มาคลมุบรเิวณศรีษะ
และใบหน้าของผูป่้วยระหว่างการท�าหตัถการ แต่การควบคุมแผ่นพลาสตกินัน้ท�าได้ค่อนข้างยาก ส่งผลให้แพทย์ท�างาน
ได้ไม่สะดวกเนือ่งจากพ้ืนทีส่�าหรับท�าหัตถการบรเิวณศรีษะมจี�ากดั ซึง่ในระหว่างการใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยได้รบัยาสลบแล้ว
จึงไม่มีการไอหรือจาม แต่การถอดท่อช่วยหายใจหลังการผ่าตัดเสร็จส้ินลง วิสัญญีแพทย์ต้องท�าให้ยาสลบหมดฤทธ์ิ 
ท�าให้ผู้ป่วยสามารถไอ กระแอม หรอืพดูได้เหมอืนเดมิ กระบวนการนีค้อืจดุทีต้่องระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ เพราะสารคดัหลัง่
ที่ออกมาจากผู้ป่วยอาจมีเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ปนเปื้อนและเกิดการฟุ้งกระจาย ท�าให้แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเส่ียง
ต่อการติดเชื้อได้ อีกทั้งแผ่นพลาสติกดังกล่าวอาจท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกอึดอัด จึงเป็นที่มาของการคิดค้นอุปกรณ์ป้องกัน
ไม่ให้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฟุ้งกระจายในห้องผ่าตัด พร้อมทั้งได้ติดต่อกับโรงงานผลิตและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ
จนกระทั่งได้เป็นกล่องครอบศีรษะส�าหรับท�าหัตถการบริเวณทางเดินหายใจ (Clear Box by Anes Chula)

 อ.นพ.ปรก อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า หลักการของกล่องครอบศีรษะส�าหรับท�าหัตถการบริเวณ
ทางเดินหายใจนีไ้ม่ได้เหมาะสมส�าหรบัทกุสถานการณ์ (Not fit for all) ดงันัน้การพฒันาต่อยอดนวตักรรมนี้
กข็ึน้อยูก่บัแต่ละบคุคลว่าจะออกแบบให้เหมาะสมกบัการใช้งานแต่ละงานอย่างไร โดยคณะท�างานทีร่่วมกนั
คิดค้นพัฒนากล่องครอบศีรษะส�าหรับท�าหัตถการบริเวณทางเดินหายใจ พยายามอย่างยิ่งที่จะหาวิธีการ
ให้โรงพยาบาลทัว่ไปสามารถน�าไปประยกุต์ใช้งานได้โดยค�านงึถงึวสัดทุีห่าได้ไม่ยาก ง่ายต่อการบ�ารุงรกัษา
และการท�าความสะอาดเป็นหลัก

 ส�าหรบันวตักรรมกล่องครอบศีรษะส�าหรบัท�าหัตถการบรเิวณทางเดนิหายใจ 
(Clear Box by Anes Chula) อยู ่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตรระดับชาติ ทั้งนี้ 
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงงานที่ผลิตกล่อง
ครอบศีรษะได้จัดท�าโครงการแจก Clear Box by Anes Chula ให้กับโรงพยาบาล
ที่ต้องการท่ัวประเทศ ปัจจุบันแจกจ่ายไปแล้วกว่า 1,000 กล่อง ซึ่งฝ่ายวิสัญญีวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมจัดส่งให้หากโรงพยาบาลใดสนใจหรือต้องการน�าไปใช้ 
กส็ามารถตดิต่อเพือ่ขอรับได้ รวมถึงแจกแบบให้กบัโรงพยาบาลทีม่ทีรพัยากรในการผลติ
เพื่อใช้ในโรงพยาบาลต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 
อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทร. (02) 256 4295
E-mail : prokchula@gmail.com

 กล่องครอบศรีษะส�าหรับท�าหัตถการบรเิวณทางเดนิหายใจออกแบบให้มช่ีองส�าหรบัให้แพทย์ใส่หรอืถอดท่อช่วยหายใจ มปีระตแูม่เหลก็เพ่ือให้แพทย์สามารถ
ท�างานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรบกวนผู้ช่วยหรือพยาบาล มีร่องส�าหรับเสียบอุปกรณ์เกี่ยวกับงานวิสัญญีโดยเฉพาะ อีกทั้งบริเวณฐานของกล่องและมุมต่างๆ 
ภายในกล่องออกแบบให้ง่ายต่อการท�าความสะอาด แต่เนื่องจากนวัตกรรมน้ีออกแบบมาเพื่องานของวิสัญญีแพทย์โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงมีข้อจ�ากัดอยู่ 2 ประการคือ 
ขนาดของกล่องครอบศีรษะท่ีเหมาะสมกับขนาดของเตียงผ่าตัดเท่านั้น หากน�าไปใช้ในห้องฉุกเฉินหรือห้องพักผู้ป่วยอาจจะไม่เหมาะกับการใช้งาน และวัสดุท่ีท�าจาก
อะคริลิค (Acrylic) อาจเกิดความเสียหาย แตกหักได้ง่าย หากเกิดการตก ชน หรือกระแทก

CHULA COVID-19



1. ข้อแนะน�ำกำรใช้ Chloroquine รักษำผู้ป่วย. รำชวิทยำลัยอำยุรแพทย์แห่งประเทศไทย. (2560). สืบค้นจำก https://www.rcpt.org/index.php/announce/537.

   -chloroquine-.html

2. COVID-19: reminder risk of serious side effects with chloroquine and hydroxychloroquine. European Medicines Agency. (2020). Retrieved from 

   https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine.

3. FDA cautions against use of hydroxychloroquine or chloroquine for COVID-19 outside of the hospital setting or a clinical trial due 

   to risk of heart rhythm problems. Does not affect FDA-approved uses for malaria, lupus, and rheumatoid arthritis. FDA Drug Safety 

    Communication. (2020). Retrieved from https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-cautions-against-use-hydroxychloroquine-
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4. ภำสกร แสงสว่ำงโชต.ิ “กำรใช้ยำต้ำนมำลำเรยีในกำรรกัษำโรคข้อและโรคเนือ้เยือ่เก่ียวพนั (Antimalarial Drug in Connective Tissue Disease).” 

   วำรสำรโรคข้อและรมูำตสิซัม่ 22, 2 (2554): 46-56.
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 การรกัษาโรคโควิด-19 ในปัจจบัุน นอกจากการใช้ยาต้านไวรสัฟาวพิริาเวยีร์ (Favipiravir) ทีไ่ด้น�าเสนอไปในวารสาร ฬ ฉบบัที ่49 แล้วนัน้

ก็มีการน�ายาอื่นๆ อีกหลายตัวมาทดลองใช้รักษาโรคน้ี ซึ่งหนึ่งในยาเหล่านั้นคือ ยารักษาโรคมาลาเรียช่ือ “คลอโรควิน” (Chloroquine) และ 

“ไฮดรอกซีคลอโรควิน” (Hydroxychloroquine) 

 ปัจจุบนัยา 2 ชนดินี ้ได้รบัการอนมุตัิใช้ส�าหรบัรกัษาและป้องกันโรคมาลาเรยี รักษาโรคข้ออกัเสบรูมาตอยด์และโรคแพ้ภมูตินเอง แต่เนือ่งจาก

มีผลงานวิจัยจ�านวนหนึ่งในต่างประเทศบ่งชี้ว่า ยาดังกล่าวสามารถต้านไวรัสและปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ จึงเริ่มมีการใช้ยานี้รักษาโรค

โควิด-19 ในหลายประเทศ โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) ของสหรัฐอเมริกาได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างด�าเนินการทดลอง

ทางคลินิกเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของยานี้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 องค์การอาหาร

และยาแห่งสหรัฐอเมรกิา (FDA) ได้ออกประกาศเตอืนห้ามผูป่้วยโรคโควดิ-19 รบัประทานยา 2 ชนดินีเ้อง หากไม่ใช่เป็นการสัง่จ่ายโดยแพทย์ส�าหรบัการรกัษาตวั

ภายในโรงพยาบาล หรือการเข้าร่วมโครงการทดลองทางคลินิก เพราะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจจนอาจเกิด

อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยเฉพาะหากมกีารใช้ยาชนดินีร่้วมกบัยาอืน่ๆ บางตัวทีอ่าจท�าให้เกิดภาวะนีไ้ด้เช่นกนั อาท ิยาปฏชิวีนะอะซโิทรไมซนิ (Azithromycin) เป็นต้น

 ยาคลอโรควินและยาไฮดรอกซีคลอโรควินเป็นยาท่ีค่อนข้างปลอดภัย หากใช้ ในปริมาณและขนาดท่ีเหมาะสมภายใต้การดูแลติดตามจากแพทย์และ

สถานพยาบาล คอลัมน์ “สารพันเรื่องยา” ฉบับนี้ จะน�าท่านผู้อ่านมาท�าความรู้จักและรับทราบถึงประเด็นส�าคัญเก่ียวกับยาทั้ง 2 ชนิดนี้ เพื่อประโยชน์ในการ

ดูแลตนเองเบื้องต้น หากมีความจ�าเป็นต้องใช้ยานี้กันค่ะ

สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล

CHULA COVID-19

คลอโรควิน 
และ ไฮดรอกซีคลอโรควิน 
กับการรักษาโรคโควิด-19

 ผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย แต่ไม่รุนแรง 

อาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น เบ่ืออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน  
ปวดเกร็งท้อง ท้องเสีย 
อาการทางผิวหนัง คันตามตัว ผิวหนังสีคล�้าข้ึน เน่ืองจากยาเข้าไป
สะสมในเนือ้เยือ่ทีมี่สารเมลานนิ (Melanin) โดยเฉพาะบริเวณทีส่มัผสั
แสงแดดและบริเวณเยื่อบุ ซึ่งหายได้หลังหยุดยา
ผมร่วง ปวดศีรษะ

ผลข้างเคียงหรืออาการอันไม่พึงประสงค์ที่ส�าคัญรุนแรง หากเกิดขึ้น
ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

ผืน่คนัทีผ่วิหนงั หน้าบวม ปากบวม ลิน้บวม 
การมองเหน็ผดิปกต ิเหน็ภาพซ้อน 
หวัใจเต้นผดิจงัหวะ ใจสัน่ (QT Prolongation)
ประสาทหลอน ได้ยนิเสยีงในหู
กล้ามเนือ้อ่อนแรง เนือ้ตวัชา หรอืรูส้กึเหมอืนมขีองแหลมทิม่ ชกั
หน้ามดื เป็นลม
เป็นไข้ หรือตดิเชือ้
เลอืดออกง่าย หรือฟกช�า้ง่ายกว่าปกต ิอ่อนเพลยีผดิปกติ

ผลข้างเคียงทางตาเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากจ�าเป็น
ต้องใช้ยานี้เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
และมีภาวะการท�างานของไตหรือตับที่ผิดปกติ  

ควรได้รับการตรวจตา Visual  Acuity, Visual Field, Color Vision 
เป็นข้อมูลพื้นฐานในปีแรกตั้งแต่เริ่มใช้ยา 
ระหว่างการใช้ยา ควรตดิตามตรวจสอบสายตาอย่างสม�า่เสมอทุก 6 – 12 
เดือน
หากพบความผิดปกติให้หยุดยาทันที แล้วรีบปรึกษาแพทย์

 เนือ่งจากผลข้างเคียงทางตาอาจทเุลาหรอืหายได้หากลดขนาดยาลง
หรอืหยดุยาในระยะแรกทีต่รวจพบ  แต่หากยงัคงใช้ต่อไปนานๆ จะท�าให้สญูเสยี
การมองเหน็อย่างถาวรได้ จงึมีค�าแนะน�าส�าหรับผูป่้วย กรณจี�าเป็นต้องใช้ยานี้
ในระยะยาว  คือ

1.

2.

3.



ขอขอบพระคุณ 
   ทุกการแบ่งปัน

ธารน�้าใจ
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รวมเป็นธารน�้าใจ 
   ต่อสู้ภัยโควิด-19

15



16

เรื่องจากปก
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 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธบี�าเพ็ญกศุลอุทศิถวายแด่ พลตรพีระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจมุภฏพงษ์บรพิตัร 
กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และท�าบุญอุทิศกุศลแก่ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร 
เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่23 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ช้ัน 15 โซน A อาคารภมูสิิรมิงัคลานสุรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร มอบนโยบาย
การจัดท�าหนังสือจดหมายเหตุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมท้ังแนวทาง
การค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีถูกต้อง รวมถึงแผนการด�าเนินงานให้แก่ 
ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร 
ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้า
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ นายพงษ์ศริ ิสวุรรณเสถยีร นายธนนิทร พนูศรสีวัสดิ์ 
เจ้าหน้าทีพ่พิธิภณัฑ์สภากาชาดไทย และคณะผูจั้ดท�า เมือ่วนัองัคารท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ คณะผู้จัดท�าได้เข้าเยี่ยมชม
หอจดหมายเหตมุหดิลวงศานสุรณ์ และพพิธิภณัฑ์สภากาชาดไทย เพือ่ศึกษาแนวทางการสบืค้น
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ต่อไป

 นายอนทิุน ชาญวรีกลู รองนายกรัฐมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข 
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และเยีย่มชมห้องปฏบิตักิารจลุชวีวทิยา พร้อมให้ก�าลังใจแก่บคุลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และคณะผูบ้รหิาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร ให้การต้อนรับ เมือ่วันพธุที่
8 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ และชั้น 3 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย

จัดท�าหนังสือจดหมายเหตุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19
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งานประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 1

งานประชมุวชิาการวาระพเิศษ COVID-19 Lecture Series ครัง้ที ่2

งานประชมุวิชาการวาระพเิศษ COVID-19 Lecture Series ครัง้ที ่3

งานประชมุวชิาการวาระพเิศษ COVID-19 Lecture Series ครัง้ที ่4

 ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ อ.ดร.พญ.วรรษมน จนัทรเบญจกลุ แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านโรคติดเช้ือ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็น
วทิยากรบรรยายผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ในงานประชมุวชิาการวาระพเิศษ COVID-19 
Lecture Series ครั้งที่ 1 หัวข้อ “Clinical Presentation and Laboratory Diagnostic Tests” 
ซึง่คณะกรรมการประชมุวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ จดัขึน้เพือ่เผยแพร่ข้อมลูความรู้ทีท่นัสมยั 
นวัตกรรมการดูแลรักษา การป้องกันการติดเชื้อ ค�าแนะน�าการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง
จากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยกีารศึกษาแพทยศาสตร์ ช้ัน 5 อาคารอานนัทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีก�ากับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) 
ในงานประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 3 หัวข้อ “COVID-19 Vaccine: 
Global and Thailand Update” และ “Treatment Guidelines in COVID-19 for Clinical Practice” 
ซึ่งคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย 
นวัตกรรมการดูแลรักษา การป้องกันการติดเชื้อ ค�าแนะน�าการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง
จากการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เมือ่วนัศกุร์ที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ช้ัน 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต 
พร้อมด้วย ผศ.พญ.ณับผลกิา กองพลพรหม แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญโรคระบบทางการหายใจและภาวะวกิฤต 
และ อ.พญ.ธนิศา ทองใบ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ในงานประชมุ
วิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Focusing on Severe COVID-19” 
ซึ่งคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย 
นวัตกรรมการดูแลรักษา การป้องกันการติดเชื้อ ค�าแนะน�าการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจาก
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ หวัหน้าศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรบรรยายผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ในงานประชมุวชิาการ
วาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครัง้ที ่4 หวัข้อ “Lessons Learnt from COVID-19” พร้อมท้ัง
ตอบค�าถามช่วง Q&A แก่ผู้เข้าร่วมชม ซ่ึงคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย นวัตกรรมการดูแลรักษา การป้องกันการติดเชื้อ ค�าแนะน�า
การดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุศนูย์เทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์ ชัน้ 5 อาคารอานันทมหดิล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรื่อง : ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ โรจนสกุล

Man of the Med

ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ โรจนสกุล

 เมือ่เอ่ยถงึศลัยแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั
อันดับต้นๆ ของประเทศไทยแล้ว เช่ือว่าจะต้องมีช่ือของ ศ.กิตติคุณ 
นพ.อรุณ โรจนสกุล อดีตหัวหน้าฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ซึ่งเป็นทั้งศัลยแพทย์และอาจารย์แพทย์
ในดวงใจทีห่ลายๆ ท่านนกึถงึอย่างแน่นอน ล่าสดุ ศ.กติตคิณุ นพ.อรณุ 
ได้รับเกียรติจากสมาคมล�าไส้ใหญ่และศัลยแพทย์ทางทวารหนัก
แห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (American Society of Colon and Rectal 
Surgeons - ASCRS) ให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow) 
นบัเป็นความส�าเรจ็และความภาคภูมิใจของชาวแพทย์จฬุาฯ เป็นอย่างยิง่ 
เนื่องด้วยสมาคมดังกล่าวเป็นองค์กรผู้น�าทางด้านศัลยกรรมล�าไส้ใหญ่
และทวารหนักระดับโลก
 หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ 
ยงัคงรับหน้าทีเ่ป็นอาจารย์พเิศษให้กบัภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท�างานสอนนสิติแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้าน
รุ่นหลังมาอย่างต่อเน่ือง ส�าหรับผลงานท่ีท�าให้ ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ 
มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ การคิดค้นวิธีผ ่าตัด
ฝีคณัฑสตูรโดยใช้เทคนิคทีเ่รยีกว่า LIFT (Ligation of Intersphincteric 
Fistula Tract Technique) ซ่ึงเป ็นการรักษาฝีคัณฑสูตรโดย

ศัลยแพทย์มือหนึ่งด้านล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
กับเกียรติคุณล่าสุดจาก ASCRS

ไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อหูรูดของทวารหนัก ถือได้ว่าเป็นการรักษา
แบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการแพทย์ โดยผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาด้วยวิธี น้ีจนหายเป็นปกติแล้วได้บอกต่อกันไป
อย่างแพร่หลาย ท�าให้มีผู้มาเข้ารับการผ่าตัดเป็นจ�านวนมาก 
ขณะเดยีวกนั ศ.กติติคณุ นพ.อรณุ กไ็ด้พฒันาเทคนคิการผ่าตดั
ให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้จนมชีือ่เสยีงเป็นทีป่ระจกัษ์ และได้รบัการยอมรบั
ในฐานะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดฝีคัณฑสูตรระดับโลก 
จนได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีการผ่าตัด
ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 150 ครั้ง
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 ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ กล่าวว่า การได้รับเกียรติจากสมาคมล�าไส้ใหญ่และศัลยแพทย์ทางทวารหนักแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (ASCRS) 
ให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow) ในครั้งนี้ มาจากการริเริ่มและการสนับสนุนของศัลยแพทย์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักท่ีปฏิบัติงานอยู่ 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ท่าน ได้แก่ Dr.Suwanabol Pasithorn ศ.นพ.สันทัด นิวาตวงศ์ จาก Mayo Clinic และ Dr.Stanley M. Goldburg 
อดีตประธาน ASCRS จาก University of Minnesota 
 นอกจากการผ่าตัดฝีคัณฑสูตรด้วยเทคนิค LIFT แล้ว ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ มีผลงานอีกเป็นจ�านวนมากที่ได้รับการพิจารณาและยอมรับ
จากคณะกรรมการ ASCRS เช่น เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยศัลยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก พร้อมทั้งเป็นผู้ด�าเนินการขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม
ทางศัลยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยเมื่อ 22 ปีที่แล้ว โดยมีการพัฒนารุดหน้าอย่างก้าวกระโดด
จนกระทั่งเป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง มีศัลยแพทย์ด้านล�าไส้ใหญ่และทวารหนักจากหลากหลายประเทศเดินทางมาขอศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ ยังเคยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ เช่น หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2547 - 2550) ประธานชมรมศัลยแพทย์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักแห่งประเทศไทย ประธานสมาคม APFCP (Asia Pacific Federation 
of Coloproctology) และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2559 
 ความส�าเร็จที่น่ายินดียิ่งในครั้งนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ กล่าวว่า เป็นผลสืบเนื่องจากการวางรากฐาน การได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุน
จากบุคคลหลายท่านและหลายหน่วยงาน อันที่จริงแล้วงานด้านศัลยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนักของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับการยอมรับว่า
เป็นผู้น�าของประเทศมาตั้งแต่อดีต กล่าวคือ ศ.นพ.เฉลี่ย วัชรพุกก์ อดีตหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้รับการยอมรบัว่าเป็นศลัยแพทย์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัคนแรกของประเทศไทย โดยมีผู้สืบสานงานท่านต่อมาคือ ผศ.นพ.วศิษิฎ์ ฐติวฒัน์ ส�าหรบัการจดัตัง้
หน่วยศลัยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกันัน้ก็ได้รบัการสนบัสนนุและความร่วมมอืจากอดตีหวัหน้าภาควชิาศลัยศาสตร์หลายท่าน อาท ิรศ.นพ.ยอด สคุนธมาน 
รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน ศ.นพ.ธนิต วัชรพุกก์ จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่หน่วยศัลยศาสตร์ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีชื่อเสียง
เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างจากการท�างานของรุ่นศิษย์ คือ ศ.นพ.ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง รศ.นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัย เป็นต้น อีกท้ัง
ยังได้รับความช่วยเหลือในการท�างานจากฝ่ายต่างๆ ด้วยดีเสมอมา เช่น ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ช่วยในการศึกษากายวิภาคบริเวณทวารหนัก ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่สนับสนุนการท�า MRI ของโรคฝีคัณฑสูตร และฝ่ายวิสัญญีวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องกราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างสูง
 

 ศ.กิตติคุณ นพ.อรุณ กล่ำวถึงหลักคิดในกำรท�ำงำนในฐำนะศัลยแพทย์ว่ำ	ส่ิง

ส�ำคัญในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยคือ	 ควำมมุ่งมั่นในกำรรักษำที่ดีที่สุด	 พร้อมทั้งได้ฝำก

ข้อคิดให้แก่แพทย์รุ่นใหม่ด้วยว่ำ	กำรเรียนแพทย์นั้นถือเป็นสำขำวิชำที่มีเกียรติ	จึง

ควรศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงเต็มก�ำลังควำมรู้ควำมสำมำรถ	ฝึกฝนกำรท�ำหัตถกำร

ให้มีควำมเชี่ยวชำญช�ำนำญ	และพัฒนำทักษะด้ำนกำรส่ือสำรให้สำมำรถสนทนำ

และสื่อสำรกับผู้ป่วยให้เข้ำใจได้มำกท่ีสุด	 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับกำรดูแล

รักษำที่ดีและมีคุณภำพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป
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เรื่อง : นางสุธาดา กัณหะ 

        หัวหน้าหอผู้ป่วย MICU-2

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความท้าทายคร้ังประวัติศาสตร์
ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

โรคอุบัติใหม่ใน ICU

 ในทีสุ่ด การดูแลผู้ป่วยโรคอุบัตใิหม่ที่อยูใ่นภาวะวิกฤตรายแรกนี้ กเ็สรจ็สิน้ด้วยความราบรืน่และรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อด้วยการใส่ 
C Line และ A Line การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของอาการผู้ป่วย ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพต่างๆ ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี
ของคณะท�างานทุกคน
 หวัใจส�าคญัในการท�างานของทมีพยาบาลคอื การท�างานเป็นทมีทีส่อดประสานกนั เช่น การรบั-ส่งเวร โดยส่งต่อรายละเอยีดทีส่�าคญัให้แก่ทมีให้ครบถ้วน
มากทีส่ดุ เนือ่งจากเป็นผูป่้วยโรคอบุตัใิหม่ ดงันัน้การดแูลจงึต้องใส่ใจมากกว่าผู้ป่วยภาวะวกิฤตทัว่ไป นอกจากนี ้การทีแ่พทย์จ�าเป็นต้องส่ังการรกัษาจากนอกห้อง บริเวณ 
CCTV / Central Monitor ซึ่งอยู่บริเวณเคาน์เตอร์พยาบาล โดยไม่เข้ามาดูผู้ป่วยในห้องด้วยตนเอง ท�าให้ทีมพยาบาลต้องปฏิบัติงานกันอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถและทันท่วงที
 ตลอดระยะเวลา 54 วนั ของทมี COVID-19 EID ICU พวกเราทกุคนปฏบิตังิานอย่างสุดความสามารถ ไม่มผู้ีป่วยถงึแก่ชวีติ อกีทัง้ไม่มบีคุลากรทางการแพทย์
ติดเชื้อแม้แต่รายเดียว นี่ไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์ แต่เป็นเพราะการท�างานเป็นทมี การทุ่มเทดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งบริการ การเตรยีมพร้อมทีด่ ีและพลงัจากทกุคน
ที่เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนือ่ง 
 สิ่งส�าคัญที่เรียนรู้ได้จากการปฏิบัติงานครั้งน้ีคือ หากทุกคนป้องกันตนเองดีพอและมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์ใด บุคลากร
ทางการแพทย์ทุกคน ก็พร้อมเต็มที่ส�าหรับการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตทุกรูปแบบ

 การดแูลรักษาผูป่้วยทีอ่ยูใ่นภาวะวกิฤตนัน้มคีวามส�าคญัและมคีวามหมายทกุวนิาท ีแต่เมือ่ทมีแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ต้องรับมือกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ในภาวะวิกฤต ความซับซ้อนและความท้าทายจึงเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่า
 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นอีกหนึ่งวันที่ทีมแพทย์และพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยฉุกเฉินจะจดจ�าไม่ลืม เม่ือคณะผู้บริหารของกลุ่มงาน
การพยาบาลวิกฤตและทีมจาก NS ICU 1-2 ร่วมกันวางแผนให้การดูแลผู้ป่วยรายหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจ�าเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ติดเชื้อรายแรกที่คณะท�างานต้องรับผิดชอบและด�าเนินงานให้เรียบร้อย 
 ผู ้ป่วยรายดังกล่าวพักรักษาตัวอยู ่ในหอผู ้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป ซ่ึงความพร้อมในด้านเครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ อาจไม่ครบครัน
เหมือนเช่นที่หอผู้ป่วยภาวะวิกฤต แต่เนื่องด้วยทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการอบรมและมีหัวใจในการบริการเสมอ ทีมงานทุกคน
จึงเตรียมพร้อมทั้งกายใจเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ ในเย็นวันเดียวกัน คณะท�างานช่วยกันจัดเตรียมชุดเวชภัณฑ์ต่างๆ ท่ีทีมงานเรียกกันว่า ชุดสังฆทานใหญ่ 
(ส�าหรับแทง C-Line) และชุดสังฆทานเล็ก (ส�าหรับแทง A-Line) รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ที่จ�าเป็น 
 ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในภาวะวิกฤตรายดังกล่าว เป็นชายไทย อายุ 59 ปี ซึ่งติดเชื้อจากเวทีมวยราชด�าเนิน ทีมงานประกอบด้วยวิสัญญีแพทย์ 2 ท่าน 
พยาบาลประจ�า IC Ward 1 ท่าน ก�าลังสาละวนกับการสวมชุด PAPR (ชุด PPE ที่ต้องสวมหัว PAPR) ทีม ICU อีก 1 ท่าน จึงต้องรีบสวมชุด PAPR เพื่อเข้าไป
ช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง นี่คือการสวมชุด PAPR ครั้งแรกเพื่อปฏิบัติงานจริงกับผู้ป่วยโรคโควิด-19
 ขณะปฏิบัติงาน เป็นธรรมดาที่ผู ้ปฏิบัติงานจะเกิดความกลัวขึ้น แต่เมื่อตระหนักได้ว่านี่คือหน้าท่ีและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ถือเป็นโอกาส
ที่จะได้ท�าเพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ องค์กรอันเป็นท่ีรักยิ่ง ความกลัวจึงแปรเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยรายดังกล่าว 
แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการท�างานและการสวมชุด PAPR รวมถึงหน้ากากอนามัย N95 นานต่อเน่ืองถึง 2 ช่ัวโมง แต่ด้วยหลักคิดในการท�างานท่ีว่า ผู้ป่วย
ต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก (Patient Center) ประสบการณ์ใน ICU ที่สั่งสมมาทั้งหมดจึงได้น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การท�างานบรรลุผลส�าเร็จได้ด้วยดี

นักรบชุดขาวของ
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เรื่อง : นสพ.โสภณ โพธิรัชต์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

แผลในกระเพาะอาหาร
 หลายท่านคงจะเคยไปพบแพทย์ด้วยอาการแผลในกระเพาะอาหารมาบ้าง เนือ่งจากเป็นอาการทีส่ามารถบอกได้ด้วยตนเอง คอลมัน์ “I See U by หมอชดิ” 
ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักกับค�าส�าคัญ 2 ค�าที่เกี่ยวข้องกับแผลในกระเพาะอาหารซึ่งเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน นั่นคือ “Gastric ulcer” 
และ “Duodenal ulcer” 
 เพ่ือให้แพทย์สามารถวนิจิฉยัอาการได้ง่ายขึน้ ก่อนอ่ืนเราควรจะต้องรูจ้กักับแบคทเีรยีตวัส�าคญัทีม่ชีือ่ว่า Helicobacter pylori (H. pylori) กนัก่อนครบั 
แบคทเีรยีชนดิน้ีไม่ได้อยูใ่นร่างกายของมนษุย์ตัง้แต่ก�าเนดิ แต่สามารถเข้าสูร่่างกายได้จากการดืม่น�า้ทีไ่ม่สะอาด หรอืรบัประทานอาหารท่ีมกีารปนเป้ือนอุจจาระ
ของผู้ที่ติดเชื้อ แบคทีเรีย H. pylori นี้สามารถกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหล่ังกรดมากขึ้น อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการอักเสบและการตายของเซลล์เยื่อบุ
กระเพาะอาหาร ท�าให้เกิดเป็นแผลที่กระเพาะอาหารขึ้นได้

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.พญ.มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : Le, T. and Bhushan, V. (2019). First Aid for the USMLE Step 1 2019. 1st ed. McGrawHill Education,  p.374.
      WebMD. (n.d.). H. pylori : Causes, Symptoms, Treatment. [Online] Available at: https://www.webmd.com/digestive-disor
      ders/h-pylori-helicobacter-pylori#1-2 [Accessed 5 Jan. 2020].
      WebMD. (n.d.). Drugs & Medications : Clarithromycin. [Online] Available at: https://www.webmd.com/drugs/2/drug-5030-
      7015/clarithromycin-oral/clarithromycin-oral/details [Accessed 5 Jan. 2020].

 ส�าหรับยาหลักที่ใช้ในการรักษาอาการแผลในกระเพาะอาหารคือ ยากลุ่ม Proton Pump Inhibitor เช่น ยาโอเมพราโซล (Omeprazole) 
ซึง่จะออกฤทธิล์ดการหลัง่กรดในกระเพาะอาหาร หากผูป่้วยมกีารตดิเชือ้แบคทเีรยี H. pylori ร่วมด้วย กค็วรจะได้รบัการรกัษาด้วยยาฆ่าเชือ้ เช่น ยาอะมอ็กซซีลิลนิ 
(Amoxicillin) และยาคลาริโทรไมซิน (Clarithromycin) เป็นเวลา 14 วัน

Gastric ulcer คือ	แผลที่เกิดขึ้นในตัวของกระเพำะอำหำร
อาการเจ็บปวด : ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ ในผู้ป่วยบางราย
อาจปวดมากข้ึนหลงัรบัประทานอาหาร ซ่ึงอาจท�าให้ผูป่้วยรูสึ้กเบือ่อาหารได้
การพบ H. pylori : ร้อยละ 60 - 80 ของผู้ป่วย
การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร : เท่าเดิมหรือลดลง
สาเหตุอื่นที่ส�าคัญของโรคนี้ : การรับประทานยากลุ่ม NSAIDs 
(ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์) เช่น แอสไพริน
ความเสี่ยงของมะเร็ง : สูงกว่า Duodenal ulcer

Duodenal ulcer คือ	แผลที่ล�ำไส้ส่วนต้น
อาการเจ็บปวด : ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ ในผู้ป่วยบางราย
อาจปวดน้อยลงหลังรับประทานอาหาร
การพบ H. pylori : ร้อยละ 70 - 100 ของผู้ป่วย
การหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร : ส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น
สาเหตุอื่นที่ส�าคัญของโรคน้ี : การกินยากลุ่ม NSAIDs และโซลลินเจอร์-
เอลลิสัน ซินโดรม ซ่ึงเกิดจากเนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนแกสตริน ท�าให้
มีการหลั่งกรดจากกระเพาะสูงจนท�าให้เกิดแผล ผู้ป่วยอาจมีอาการอ่ืน
เช่น ท้องเสีย โซลลินเจอร์-เอลลิสัน ซินโดรมอาจตรวจพบคู่กับกลุ่มโรค
เน้ืองอกต่อมไร้ท่อประเภท 1 ซ่ึงจะมีรอยโรคในต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ ร่วมด้วย 
เช่น ต่อมใต้สมอง ตับอ่อนและต่อมพาราไทรอยด์
ความเสี่ยงของมะเร็ง : ต�่ากว่า Gastric ulcer



 คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในหลักสูตรการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (The Committee to Promote Student 
Engagement in Undergraduate Medical Education) เป็นคณะกรรมการฯ ภายใต้การดูแลของฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ก่อตัง้ขึน้จากแนวคดิของ อ.ดร.นพ.ดนยั วงัสตรุค ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และประธานคณะกรรมการฯ วาระปัจจบุนั 
ที่ประสงค์ให้นิสิตแพทย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 โครงสร้างของคณะกรรมการฯ นี้ มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนิสิตแพทย์ อาทิ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ผู้แทนสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
พร้อมด้วยประธานนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 1 - 6 ร่วมกับหัวหน้าคณะท�างาน Student Engagement ชั้นปีที่ 1 - 6 ที่จะเข้ามาท�าหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิต
ในชั้นปีของตนเอง ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ให้กับนิสิตแพทย์
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ว่าที่คุณหมอคนดี

เรื่อง : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นสพ.สิทธ์พิทักษ์ รุจิระชาติกุล (ป๊อก)
Sitpitak Rujirachartkul

นิสิตแพทย์	ชั้นปีที่	5

 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อผลงานของอดีตสมาชิกที่ได้ด�าเนินงานเป็นผลส�าเร็จ 
ท�าให้คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้รบัรางวลั ASPIRE Award for Excellence in Student 
Engagement in the Curriculum and in the Medical School ในการประชุม Association for Medical 
Education in Europe (AMEE) 2015 

ส�าหรับช่วงทีผ่่านมา คณะกรรมการฯ ได้มส่ีวนช่วยพฒันาการเรยีนการสอนในหลากหลายประเดน็ ได้แก่
 - เปิดช่องทางให้นสิติแพทย์สามารถรายงานปัญหาเกีย่วกับการเรยีนการสอนกบันสิติแพทย์ด้วยกนัเอง 
   ท�าให้นิสิตแพทย์รู้สึกสบายใจมากขึ้นในการรายงานเรื่องละเอียดอ่อน
 - ช่วยเสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาการเรียนการสอนในภาควิชาต่างๆ ผ่านระบบ 
 - Course Evaluation ให้นสิติแพทย์เลอืกประเดน็ท�าให้การเรยีนการสอนน่าสนใจ น่าตดิตามมากขึน้

อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่
 - โครงการพาน้องขึ้น Ward เพื่อสอน Tips & Tricks ในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
 - โครงการ Peer Support เพ่ือให้นสิิตแพทย์ช่วยทบทวนบทเรยีนให้แก่เพือ่นนสิติแพทย์ด้วยกัน

 สุดท้ายนี้ ขอฝากถึงอาจารย์และนิสิตแพทย์ทุกท่านให้มาช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือให้นิสิตแพทย์ทุกคนได้เรียนในสิ่งที่ตรงกับความสนใจ การเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์
ก็จะมีความน่าสนใจ เข้าถึงได้และเหมาะสมกับนิสิตแพทย์แต่ละคนมากยิ่งขึ้น
 นอกจากนี ้ทางคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบนัยงัสนบัสนนุกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรต่างๆ ให้นสิติแพทย์
ได้ช่วยกันเรียน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเติบโตเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพในอนาคต

นิสิตแพทยศาสตร์ร่วมคิด 
ร่วมจัดการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Things will get worse 

before they get better  ”

“ 
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คนไทยทําได้ ...
รว่มกันป้องกัน COVID-19

ผอ่นปรน 
ผอ่นคลาย
แต่ไมผ่อ่นวินัย

ด้วยความหว่งใย

ศ.นพ.สทุธิพงศ ์วัชรสนิธุ
ผูอํ้านวยการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
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