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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

ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ “วารสาร       ”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(น.ส.พรรณทิพย์ โรจนถาวร ประพันธ์)

เฉลิมชนมพรรษาทศราช     ไทยทั้งชาติปลื้มเปรมเกษมสันต์

น้อมส�านึกพระเมตตาองค์ราชันย์  ร่วมใจกันถวายราชสดุดี

ขอพระองค์ทรงพระเกษมส�าราญ   ทั้งภัยพาลโรคร้ายให้หลีกหนี

ให้พระยศเกริกก้องปฐพี    พระบารมีปกไทยไปนิรันดร ์ 
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CHULA COVID-19

พระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงห่วงใยพระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต

 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหุน่ยนต์ป่ินโต
(Pinto) และระบบ Tele-presence จ�านวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พร้อมด้วย 
ผู้บรหิารโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เข้ารับพระราชทาน ณ ศาลาทนิทตั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมือ่วนัศุกร์ที ่3 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา 
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.สพุจน์ เตชวรสนิสกลุ คณบดี คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เข้าร่วมพิธด้ีวย

 หุ่นยนต์ปิ่นโต (Quarantine Delivery Robot) เป็นผลงานของ
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยม ีอ.ดร.สรุฐั ขวญัเมือง 
และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือ
กบัศิษย์เก่าพัฒนาขึน้เพือ่ช่วยเหลอืและลดความเสีย่งของบุคลากรทางการแพทย์
ทีป่ฏบิตังิานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยค�านงึถงึ
ลกัษณะการใช้งานในพืน้ทีจ่รงิของโรงพยาบาลทีหุ่น่ยนต์จะต้องใช้งานได้สะดวก 
ท�าความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย และใช้พื้นท่ีในการปฏิบัติงานน้อย ด้วยเหตุนี้ 
คณะผู้จัดท�าจึงได้น�ารถเข็นที่ใช้งานทั่วไปในโรงพยาบาลมาปรับ พร้อมทั้ง
ตดิตัง้ระบบควบคมุการเคลือ่นทีจ่ากระยะไกล จนกลายมาเป็นหุน่ยนต์ป่ินโต
ที่สามารถท�างานควบคู่ไปกับระบบสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์และ
พยาบาลได้ในระยะไกล (Quarantine Tele-presence)
 คุณสมบัติโดดเด่นของหุ่นยนต์ปิ่นโตคือ สามารถช่วยบุคลากร
ทางการแพทย์ทัง้ในด้านการขนส่งอาหารและเวชภณัฑ์ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควดิ-19 
โดยมรีะบบควบคมุจากระยะไกลท�าให้ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ ขณะเดยีวกนั
หน้าจอที่มาพร้อมกับรถเข็นจะท�าหน้าที่เป็นจอส�าหรับสื่อสารเพื่อให้แพทย์
และพยาบาลสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องอยู่ในระยะใกล้ชิด ซึ่ง
ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้น�าหุ่นยนต์ปิ่นโตมาใช้

ในบรเิวณห้องฉกุเฉนิ ทัง้ยงัพบว่าหุ่นยนต์ป่ินโตท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี
 หุน่ยนต์ป่ินโตนีน้บัเป็นอกีหนึง่ผลงานทีส่ร้างสรรค์ขึน้จากโครงการ
หุน่ยนต์และอปุกรณ์สนบัสนนุการแพทย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 
หรอื CU-RoboCovid โดยม ีรศ.ดร.วทิยา วณัณสุโภประสทิธ์ิ ผูอ้�านวยการ 
International School of Engineering คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ นอกจากหุ่นยนต์ปิ่นโตที่ปฏิบัติงานอยู่ 
ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์แล้ว คณะผูจ้ดัท�ามแีผนท่ีจะด�าเนนิการผลติเพิม่เตมิ
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทาน
ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัยอีกด้วย
 ด้วยพระเมตตาของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งน้ี ยังความซาบซึ้ง
ให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ท่ีทรงห่วงใย
ในสุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าท่ี อีกทั้งยังเป็นขวัญและก�าลังใจให้บุคลากร
ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
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 นบัตัง้แต่การระบาดของโรคโควดิ-19 ทีเ่กิดข้ึนทัว่โลก ท�าให้ผูค้นให้ความสนใจในการตดิตามข้อมลูข่าวสารทีเ่กีย่วข้องกบัโรคโควิด-19 เป็นจ�านวนมาก ซึง่บางเรือ่ง
อาจสร้างความเชือ่และความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นให้กับประชาชน วารสาร ฬ จงึได้รวบรวมค�าถามทีพ่บบ่อยเก่ียวกบัโรคโควดิ-19 มาไขข้อข้องใจโดย ผศ.นพ.พสินธิ ์จงตระกลู 
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กรุณามาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

คลายข้อสงสัย ?
กับ 3 ค�าถามพบบ่อย
ยาและอาหารเสริมในช่วงโควิด-19 

จริงหรือไม่ การเสริมวิตามินดี ช่วยต้านโรคโควิด-19

ผศ.นพ.พสินธิ ์: วติามนิดมีคีวามส�าคัญต่อระบบภมูต้ิานทานโรคของร่างกาย 
ให้มีความแข็งแรงสามารถต้านโรคติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งโรคโควิด-19 
ไม่ให้ลุกลาม ในขณะเดียวกันยังช่วยแตะเบรกไม่ให้ภูมิต้านทานโรคท�างาน
แบบโอเวอร์ไดรฟ์ ที่น�าไปสู่ภาวะมรสุมภูมิวิปริตหรือพายุไซโตไคน์ที่เป็น
สาเหตุการเสยีชวิีตของผูป่้วยโรคโควดิ-19 จ�านวนไม่น้อย ทีส่�าคัญมากกว่าครึง่
ของคนไทยมรีะดบัวติามนิดใีนเลอืดต�า่ ดงันัน้ทุกคนจงึควรแสวงหาวิตามนิดี
เพิม่เตมิจากธรรมชาติ ได้แก่ การเดนิหรือออกก�าลงักายกลางแจ้งให้ผิวหนงั
บรเิวณแขน ขา ล�าตวั ได้รบัแสงแดดช่วงเช้าและเยน็นานอย่างน้อย 15-30 นาที
ต่อวัน ร่วมกับการรับประทานอาหารท่ีอุดมด้วยวิตามินดี เช่น ปลาทะเล 
ไข่แดง นมหรอืน�า้ส้มเสริมวติามนิด ีเป็นต้น นอกจากจะช่วยต้านโรคโควดิ-19 
แล้วยังท�าให้กระดูกแข็งแรง ไม่เปราะและหักง่ายอีกด้วย

Q : Q : จริงหรือไม่ เราสามารถซื้อยาอะซิโธรมัยซิน มารับประทานเพื่อป้องกัน

หรือรักษาโรคโควิด-19

ผศ.นพ.พสินธิ ์: อย่าเชือ่เป็นอนัขาด เนือ่งจากยานีเ้ป็นยาปฏชิวีนะท่ีแพทย์
จะเลือกใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 เป็นรายๆ ไป โดยใช้ร่วมกับยาอื่นๆ 
อีกหลายชนิดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ไม่มีการใช้เพื่อป้องกันโรค
โควิด-19 แต่อย่างใด และขณะใช้ยาดังกล่าวแพทย์ยังต้องติดตามอันตราย
ของยาอย่างใกล้ชิดเพราะยานีอ้าจท�าให้หวัใจเต้นผดิจงัหวะ ซึง่หากหัวใจเต้น
ผิดจังหวะมาก ๆ หัวใจจะหยุดเต้นอย่างฉับพลันและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร�่าเพรื่อยังก่อปัญหาเชื้อดื้อยาที่ท�าให้ยานี้
หมดประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคปอดบวม 
ไซนัสอักเสบ และการติดเชื้อที่หูชั้นกลาง เป็นต้น
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จริงหรือไม่ การรับประทานกล้วยเป็นประจ�า ดื่มน�้าอุ่นครั้งละ 50 ซีซี บ่อยๆ ดื่มน�้าขิงเยอะๆ จะช่วยต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้Q : 
ผศ.นพ.พสินธิ ์: สิง่ทีแ่นะน�าเป็นส่ิงทีท่�าได้ง่ายและดเูหมอืนว่าไม่มอีนัตราย จงึมแีนวโน้มท่ีประชาชนจะเชือ่และน�าไปปฏบิตั ิแม้แต่หน่วยราชการแห่งหน่ึงยงัออกจดหมายเวยีน
ให้หน่วยงานในสงักดัทัว่ประเทศน�าเรือ่งการดืม่น�า้อุน่ครัง้ละ 50 ซซี ีเมือ่รูส้กึกระหายน�า้ไปปฏบิตั ิอย่างไรกต็ามไม่มหีลกัฐานหรอืค�าแนะน�าทางการแพทย์ใดท่ีสนับสนุน
ค�าแนะน�าทัง้หลายทีก่ล่าวมา การดืม่น�า้เมือ่กระหายเป็นสิง่ดแีต่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นน�า้อุน่ นอกจากนีป้ระชาชนยงัควรทราบถงึข้อควรระวงัหากจะปฏบิตัติามค�าแนะน�าข้างต้น
ดังนี้ กล้วยอุดมด้วยน�้าตาลและโพแทสเซียม จึงอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเบาหวานที่ยังคุมน�้าตาลได้ไม่ดี รวมทั้งผู้ป่วยที่มีระดับโพแทสเซียมสูงในเลือด เช่น  ผู้ป่วยโรคไต
หรอืผู้ป่วยที่ได้รับยาบางชนิด  ถ้าระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงมากจะเป็นอันตรายต่อระบบประสาทและหัวใจ ท�าให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชา และหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 
น�า้ขิงหากดืม่มากไปอาจท�าให้มอีาการของกรดไหลย้อนหรอืท้องร่วงได้ ดงัน้ันการเสพข้อมลูข่าวสารจงึควรพจิารณาให้รอบคอบก่อนจะเชือ่หรอืปฏบิตัติาม โดยประชาชน
ควรยึดหลักดังต่อไปนี้

มากกว่าคร่ึงของข้อมลูด้านสขุภาพในโซเชยีลมเีดยี เป็นข้อมลูเทจ็หรอืมคีวาม
คลาดเคลื่อนทางวิชาการ ดังน้ันประชาชนจึงไม่ควรเชื่อและส่งต่อในทันที 
แต่ควรตรวจสอบกบัผูรู้ ้หรือตรวจสอบกบัแหล่งข้อมลูทีต่่อต้านข่าวปลอมก่อน 
เช่น เพียงพิมพ์ค�าว่า กล้วย โควิด ลงใน Google Search จะได้แหล่งข้อมลูจาก 
ชวัร์ก่อนแชร์ และ mgronline.com ทีอ่ธบิายให้ทราบว่าข่าวนีเ้ป็นข่าวปลอม

เมื่อตรวจสอบทราบแล้วว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จ ควรแจ้งกลับไปในกลุ่ม 
โดยส่งข้อมูลทีถ่กูต้องไปให้ทกุคนได้รบัทราบ เพ่ือหยดุการกระจายข้อมลูเท็จต่างๆ 
ออกไปเป็นวงกว้าง

เรื่อง : ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
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Good News

เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร่วมเดินหน้าสู้โควิด-19 ฝ่าวิกฤตโรคระบาดเพื่อคืนความสุขของคนไทยให้กลับมาอีกครั้ง

 เมือ่วันพฤหสับดทีี ่16 เมษายน พ.ศ. 2563 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผศ.พญ.ยวุรีย์ พชิติโชค 
รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและทรพัยากรบคุคล ศ.นพ.วชิยั เบญจชลมาศ หวัหน้าศูนย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตวัแทนรบัมอบหน้ากากอนามยัจ�านวน 100,000 ชิน้แรก จากมลูนธิเิครอืเจรญิโภคภณัฑ์ โดยม ีนายธนนิท์ เจยีรวนนท์ ประธานอาวโุส 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ นายสุภกติ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และ นายศภุชยั เจยีรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้ส่งมอบ

 ย้อนไปเมือ่ต้นปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยเกิดสถานการณ์โรคระบาด
โควดิ-19 และขาดแคลนอปุกรณ์ทางการแพทย์รวมถงึอปุกรณ์ป้องกนัตนเอง
ขัน้พ้ืนฐาน อาท ิหน้ากากอนามยั เช่นเดยีวกับประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่บคุลากรทางการเเพทย์เเละเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ปฏบิตังิาน
ทีต้่องสมัผสัใกล้ชดิผูป่้วยมากทีส่ดุ จงึนบัว่าเป็นสถานการณ์ทีสุ่ม่เสีย่งต่อการ
แพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างยิง่ แต่ด้วยความอนเุคราะห์อย่างยิง่ของมลูนธิิ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
จึงได้รับการติดต่อจากมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ แจ้งความประสงค์
ในการสนับสนนุหน้ากากอนามยัเพือ่แจกจ่ายให้แก่บคุลากรทางการเเพทย์
เเละเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยที่ได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลิตจากโรงงานหน้ากาก
อนามัยซีพี อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่มูลนิธิเครือ
เจริญโภคภัณฑ์สร้างข้ึนเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะ
 ต่อจากนั้น ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
จงึได้ประสานขอความร่วมมอืจากเหล่ากาชาดจงัหวดัให้ช่วยประสานงานกบั
คณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวดั เพือ่ส�ารวจเเละประมาณการณ์ความต้องการ
ใช้หน้ากากอนามัยของหน่วยบริการทางการเเพทย์เเละสาธารณสุขของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์/เขต/ประจ�าจังหวัด เเละโรงพยาบาลชุมชน
ประจ�าอ�าเภอ/ศูนย์บริการทางการเเพทย์ระดับชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบล รวมถงึอาสาสมัครมูลนธิ ิองค์กรการกุศลทีส่นบัสนนุการปฏบิตัิ
งานทางการเเพทย์ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบอบุตัเิหตหุรอืสาธารณภยัต่างๆ

 ทั้งนี้ โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทัว่ประเทศกว่า 580 แห่ง ได้แจ้งความจ�านงขอรบัหน้ากากอนามัยทีจ่�าเป็น
ต้องใช้มายงัส�านกังานบริหารกจิการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมกนัน้ี
มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยชุดแรกให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส�าหรับการแจกจ่ายและส่งต่อ
หน้ากากอนามยัไปยงัทกุโรงพยาบาลทัว่ประเทศ ซึง่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ร่วมกบัสภากาชาดไทย จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสรร
ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อมอบให้คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจาก
มลูนธิเิครอืเจริญโภคภณัฑ์จะช่วยเพิม่ความปลอดภัยและส่งเสรมิขวญัก�าลงัใจ
ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 ในนามของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบคุณ
มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ในความอนุเคราะห์อย่างยิ่งครั้งนี้ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เช่ือม่ันว่า บุคลากรทางการแพทย์ของไทยจะทุ่มเทความ
สามารถในการน�าพาประเทศให้รอดพ้นภาวะวกิฤตการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ไปด้วยกัน

รับมอบหน้ากากอนามัย 
จากมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์

โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ขอขอบคุณภาพจาก 
https://www.bangkokbiznews.com/

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลเจาะไอร้อง 

จังหวัดนราธิวาส

โรงพยาบาลอ่างทอง

 จังหวัดอ่างทอง
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เรื่อง :  ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

ความหวงัใหม ่ของคนไทย
นักวิจัยไทยร่วมเวทีโลก คิดค้นพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 

“ วิกฤตที่เป็นโอกาสที่ท�าให้ประเทศไทย
ได้สร้างความแข็งแกร่งในวงการแพทย์ระดับโลกได้ ”

 ศ.นพ.เกียรติ กล่าวถงึความมุง่มัน่ว่า เทคโนโลยไีม่ได้เกดิขึน้ภายในวนัเดียว 
ศูนย์วิจัยวัคซีน (ChulaVRC) ได้ก่อตั้งมาประมาณ 15 ปี มีการสั่งสมเทคโนโลยี 
ประสบการณ์และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 
จะสามารถมีส่วนร่วมในการคิดค้นพัฒนาวัคซีนควบคู่กับนานาชาติได้ โดยได้รับ
งบประมาณสนบัสนนุหลักจากกองทนุศตวรรษที ่2 (C2F) ส�านกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
มีทีมอาจารย์และนกัวทิยาศาสตร์ทีทุ่ม่เทอย่างต่อเนือ่ง ก�าลงัส�าคญัท่ีต้องเอ่ยนามถึง 
คือ ผศ.ดร.ชุตธร เกตลอย ดร.เอกชัย พรหมเพชร การด�าเนินการวางแผนพัฒนา
วคัซนีครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอืตัง้แต่การเริม่ออกแบบวคัซนี วจิยัทดสอบวคัซนีจนไปสู่
การผลติในระดบัการต่อยอดเชงิพาณชิย์ในระดบัภมูภิาค โดยยดึแนวคิด 4 ประสาน ดงันี้
1. ความร่วมมอืระหว่างจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยและ University of  Pennsylvania 
โดยม ีProf.Drew Weissman มาร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรูต้ลอดจนร่วมออกแบบ
วคัซนี วิเคราะห์และศึกษาผลการทดลองวัคซีน

2. ความร่วมมอืระหว่างบรษิทัผลิตวคัซนีในไทยและบรษิทัด้านไบโอเทค
จากต่างประเทศ กล่าวคอื มคีวามร่วมมอืและท�าข้อตกลงร่วมกนัระหว่าง

บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด ประเทศไทย และบรษัิทไบโอเทค 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศแคนาดา เพื่อให้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่บริษัทในประเทศไทยเพื่อสามารถผลิตและ
จ�าหน่ายภายในประเทศและอีก 6 ประเทศในเอเชียต่อไป 
  การพฒันาศักยภาพอย่างครบวงจรจะเป็นการส่งเสรมิศนูย์วจิยั

วคัซนี และผู้ผลิตวคัซนีในประเทศให้มศีกัยภาพในการพฒันาและ
การผลติอืน่ๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้นในอนาคต เพื่อการใช้ภายใน

ประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ในที่สุด 
 ขณะนีว้คัซนีต้นแบบชนดิ mRNA vaccine ท่ีพฒันาวจิยัร่วมกบั University 

of Pennsylvania ได้ผ่านการทดสอบในหนูทดลองแล้ว พบว่าหลังฉีดเข็มที่ 2 ได้ผล
กระตุ้นภูมิต้านการตดิเชือ้โควดิ-19 ในระดบัทีส่งูมาก และก�าลงัท�าการทดสอบในลงิ 
ผลการวดัระดบัภมูคิุม้กนัในเลอืดภายหลงัฉีดวัคซนีเขม็แรกได้ 2 สปัดาห์ สามารถกระตุน้
ภมูต้ิานการตดิเชือ้ในลงิได้ 4 ใน 5 เป้าหมายส�าคญัคือ ผลหลงัการฉดีกระตุ้นเขม็ท่ี 2
(วนัที ่22 มถินุายน) ซึ่งจะวัดผลหลังฉีดกระตุ้น 2 อาทิตย์ หากได้ผลภูมิคุ้มกันสงูตาม
เป้าหมาย จะเริม่เตรยีมการผลติ 10,000  โดส เพือ่ท�าการทดสอบในอาสาสมคัรต่อไป 
 ศ.นพ.เกียรติ สรุปปิดท้ายว่า ความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะท�างาน 
ศูนย์วจิยัวคัซีน คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ และทมีพนัธมติรทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ศนูย์วจิยั
ไพรเมทแห่งชาต ิจฬุาฯ ที ่จ.สระบรุ ีสถาบันวคัซีนแห่งชาต ิกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
บริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด และทีมห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาของ รศ.พญ.อรณุี 
ธติธิญัญานนท์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล ท�าให้ได้ผลลพัธ์เป็นทีน่่าพอใจ 
ซึง่หากเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายทีว่างไว้ คาดว่าประเทศไทยจะสามารถเริ่ม
ทดสอบวคัซนีในอาสาสมคัรได้ประมาณเดอืนตลุาคม และผลติวคัซีนต้านโรคโควดิ-19 
ภายในประเทศได้ในปลายปี พ.ศ. 2564 แต่อย่างไรก็ดี ระหว่างทีร่อให้มวีคัซนีไม่ว่า
จากทีใ่ดกต็ามทีส่ามารถใช้ป้องกนัโรคได้ การดแูลสขุอนามยัส่วนบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อปลอดจากโรคโควิด-19 ยังเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันต่อไป

 กระแสข่าวการผลติวคัซนีต้านโควดิ-19 ในต่างประเทศทัว่โลก ล้วนเป็น
ความหวงัคร้ังส�าคญัของมนษุยชาตแิละน่าจบัตามองเป็นอย่างยิง่ ทัง้น้ีประเทศไทย
ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีมุ ่งม่ันคิดค้นวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ด้วยเช่นกนั 
โอกาสนี้ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 
ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมาอัปเดตความคบืหน้าให้ผูอ่้านวารสาร ฬ  
 ศ.นพ.เกยีรต ิกล่าวว่า ขณะนีม้หีน่วยงานจากประเทศต่างๆ รวมทัง้ไทยด้วย
ที่ลงทะเบียนกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมคิดค้นวัคซีนต้านโรคโควิด-19 
มากกว่า 126 ชนิดวัคซีนต้นแบบ โดยใช้วิธีการคิดค้นพัฒนาที่แตกต่างกันออกไป
รวมทั้งสิ้นอย่างน้อย 7 เทคโนโลยี จากรายงานของ WHO ขณะนี้มีวัคซีนต้นแบบ
โควดิ-19 ทีก่�าลงัวิจยัในอาสาสมัครแล้วประมาณ 10 วคัซีน ใน 4 ประเทศ คอื จนี (5) 
สหรฐัอเมรกิา (3) อังกฤษ (1) และออสเตรเลีย (1) ส�าหรับขั้นตอนการคิดค้นและ
พัฒนาวัคซีนหนึ่งชนิด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนแรก การทดลอง
ในหนูทดลอง แล้วจงึเข้าสูขั่น้ตอนที ่2 ของการทดลองในลงิ เมือ่การทดลอง
ในสตัว์สมัฤทธ์ิผลในการกระตุน้ภมิูคุม้กันได้สงูและปลอดภยั จะเข้าสู่
ขัน้ตอนการทดลองในกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นมนษุย์ ซึง่แบ่งเป็น 3 ระยะ 
ดงัน้ี ระยะท่ี 1 เพ่ือหาขนาดโดสของวคัซนีทีเ่หมาะสมและประเมนิ
ความปลอดภัยของวัคซีน อาสาสมัครกลุ่มละไม่เกิน 15 คน
ต่อหน่ึงขนาดของวคัซนี ร่วมการทดสอบหลายขนาดของวคัซีน 
จะมีอาสาสมัครรวมประมาณ 100 คน ระยะที่ 2 เพื่อทดสอบ
ขนาดวัคซีนที่เหมาะสมในอาสาสมัครประมาณ 500 คน เพื่อดู
ความปลอดภยัและประสทิธภิาพในการกระตุน้ภมิูคุม้กัน และ ระยะที ่3 
เป็นการทดสอบในอาสาสมัครอย่างน้อย 5,000 คน เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการป้องกันการตดิเชือ้โควดิ-19 หรอืป้องกนัการเจบ็ป่วยหรอื
การเสียชวิีตหากมกีารตดิเชือ้เข้าไป หากแต่ละขัน้ตอนประสบผลส�าเรจ็ดตีามเป้าหมาย 
การรบัรองขึน้ทะเบยีนจากองค์การอาหารและยา และผลติวคัซีนจ�านวนหลายสิบ
ล้านโดส เพื่อใช้เป็นวัคซีนในการป้องกันโรคได้ในที่สุด จากรายงานของ WHO 
ขณะนีม้เีทคโนโลยกีารคดิค้นวคัซนีทีก่�าลงัวจิยัในอาสาสมัครทีเ่ป็นมนษุย์ประมาณ 
10 – 12 ชนดิ 
 เหตุผลส�าคัญในการมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาวัคซีนครั้งนี้แทนที่จะรอซื้อ
วคัซนีจากประเทศอืน่ เป็นการถอดบทเรยีนมาจากเมือ่คร้ังทีป่ระเทศไทยเคยประสบ
กบัการแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันก (H5N1) ในปี พ.ศ. 2552  ซึง่ครัง้นัน้ประเทศไทย
ได้เซน็สญัญาสัง่ซือ้วคัซนีจากต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบร้อย แต่พบปัญหาความล่าช้า
ทีบ่รษิทัคู่สญัญาไม่สามารถส่งวคัซนีให้ได้ทนัตามเวลา จนเมือ่โรคระบาดผ่านไปแล้ว 
ประเทศไทยจึงได้รับวคัซนีทีส่ัง่ไว้ดงักล่าว ดงันัน้การระบาดของโรคโควดิ-19 ครัง้
นี ้ ประเทศไทยจึงตั้งใจและมุ่งม่ันให้คนไทยท้ังประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้
อย่างรวดเร็วและมปีระสทิธิภาพมากท่ีสดุ
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นวัตกรรม หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ

 ในช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 
จงึเป็นหน้าด่านแรกและเป็นกลุม่เสีย่งทีม่โีอกาสตดิเชือ้ไวรสัดงักล่าวได้ง่าย เนือ่งจากต้องสัมผสักบัผูป่้วยโดยตรง หรอือาจสมัผสักบัสารคดัหลัง่จากผูป่้วยผ่านทางละอองฝอย 
(Droplet) จากการไอ จามของผู้ทีม่เีชือ้ หรอืสมัผัสกบัพืน้ผวิทีม่เีชือ้ปนเป้ือนอยู ่ซึง่เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 นีส้ามารถอยูบ่นพืน้ผวิต่างๆ ได้นานนบัชัว่โมงจนถงึเป็นวนั ดงันัน้ 
การฆ่าเชื้อและการท�าความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสถานที่ปฏิบตักิารต่างๆ จงึมีความส�าคัญอย่างยิ่ง รวมถึงห้องผ่าตัดซึ่งเป็นสถานที่ที่ตอ้งปลอดเชื้อมากที่สุด 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกคน

 อ.พญ.พรรณกิา วรผลกึ ฝ่ายวสิญัญีวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ด้วยเหตทุีว่สิญัญแีพทย์ต้องท�างาน
ในห้องผ่าตัดและเห็นการท�าความสะอาดของเจ้าหน้าที่เม่ือการผ่าตัดเสร็จส้ินลง จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า หากเจ้าหน้าท่ีแต่งกาย

ไม่รัดกุมหรือไม่เหมาะสมก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เช่นกัน อีกทั้งการท�าความสะอาดของเจ้าหน้าท่ี
มปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะฆ่าเชือ้ได้หรอืไม่ จงึได้พยายามหาวธิกีารฆ่าเชือ้ทีไ่ด้ผลและไม่เป็นอนัตรายอยูห่ลายวธิ ี ซึง่การฉายรงัสี 
UV-C ถือเป็นวิธีที่สามารถฆ่าและท�าลายเชื้อต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ราและยีสต์ ที่เกาะอยู่บนพื้นผิววัตถุหรือ
ล่องลอยอยู่ในอากาศ หากเชื้อดังกล่าวได้รับปริมาณรังสี UV-C เพียงพอในระยะเวลาและระยะห่างจากแสง UV-C ท่ีเหมาะสม 
โดยรงัส ีUV-C จะเข้าไปท�าลายสารพนัธุกรรมของเชือ้นัน้ ท�าให้เชือ้ตายในทีส่ดุ แต่ข้อควรระวงัคอื รงัส ีUV-C สามารถท�าอนัตราย
ต่อตาและผิวหนังของมนุษย์ได้เช่นกัน

   ศ.นพ.สมรตัน์ จารลุกัษณานนัท์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาวสัิญญวิีทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จึงมแีนวคิดว่า 
ต้องน�าหุน่ยนต์เข้ามาช่วยในการฉายรงัส ีUV-C ในบรเิวณทีค่าดว่าจะมเีชือ้ปนเป้ือนในห้องผ่าตดัแทนการใช้แรงงานคน แต่จะมเีจ้าหน้าท่ี

ควบคุมหุ่นยนต์อยู่ภายนอกห้องผ่าตัดเพื่อลดการสัมผัสกับรังสี UV-C ดังนั้น จึงเกิดความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อผลิตหุ่นยนต์ ROBOCOVID UV-C ส�าหรับเข้าไปท�าหน้าที่ฉายรังสี UV-C ฆ่าเชื้อโรค

ที่อาจเกาะอยู่ตามพื้นผิวและในอากาศ ก่อนที่บุคลากรทางการแพทย์จะเข้าไปท�าความสะอาดตามมาตรฐานก่อนใช้งานในพื้นที่นั้นๆ
 หุ่นยนต์ ROBOCOVID UV-C นี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการสร้างหุ่นยนต์และแสง UV-C น�าโดย 
รศ.ดร.บุญรตัน์ โล่ห์วงศ์วฒัน อาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมโลหการ อ.ดร.เจนยุกต์ โล่ห์วชัรนิทร์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ นายอดศิกัดิ ์ดวงแก้ว เจ้าของหุน่ยนต์ นอกจากนี ้หุ่นยนต์ ROBOCOVID UV-C ยงัได้ผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถฆ่าเชือ้โรคได้จรงิ โดย 
รศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล และ อ.ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ หน่วยแบคทีเรียวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�าการทดสอบว่า
รังสี UV-C สามารถฆ่าเชื้อได้ในปริมาณเท่าไร ระยะห่างของแสง UV-C กับวัตถุ ระยะเวลาในการฉายแสง และวัตถุที่แตกต่างกัน ซึ่งทีมผู้วิจัย
ได้น�าเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa มาใช้ในการทดสอบ เนือ่งจากเช้ือชนดินีเ้ป็นเช้ือทีเ่กดิการดือ้ยาได้บ่อย อกีทัง้เช้ือแบคทเีรยี
จะมคีวามทนทานมากกว่าเชือ้ไวรัส ผลการทดสอบพบว่า หุ่นยนต์ ROBOCOVID UV-C สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas 
aeruginosa ได้ถึง 99.9% ที่ระยะเวลานาน 10 นาทีขึ้นไป ระยะห่างจากแสงได้ยาวถึง 3 เมตร และวัตถุที่ฆ่าเชื้อได้ยากที่สุดคือ กระจก
 ขณะนี ้หุน่ยนต์ ROBOCOVID UV-C ได้พฒันาต้นแบบรุน่ที ่2 ทีม่กีารออกแบบให้ล�าแสงกระจายยิง่ขึน้ เพือ่ให้หลอดไฟสามารถ
ส่องได้รอบทิศทางโดยต้นแบบรุ่นท่ี 2 น้ีจะสามารถฆ่าเชื้อได้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และบริเวณพื้นผิวของห้องผ่าตัด

 คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตและแจกจ่าย หุ่นยนต์ ROBOCOVID UV-C 
ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ต่อไป ส�าหรับผู้ที่สนใจประสงค์จะสนับสนุนการพัฒนา วิจัย และ
ผลิตหุ ่นยนต์ ROBOCOVID UV-C หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โทรศัพท์ (02) 256 4000 ต่อ 81513

“ROBOCOVID UV-C”
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	 ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
	 ที่อาจแผลงฤทธิ์ซ�้ารอยโรคโควิด-19

 ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมลูเกีย่วกบัโรคอบุตัใิหม่
อันเนื่องมาจากการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพบไข้หวัดหมู (G4 EAS H1N1) ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือเป็นไข้หวัดหมูที่ควบรวม 3 สายก�าเนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่ เชื้อในหมู
ที่พบในทวีปยุโรปโดยมีส่วนของนกในทวีปเอเชีย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) และจากหมูใน
ทวีปอเมริกาเหนอืทีม่ยีนีไข้หวัดใหญ่จากนก มนษุย์ และหมู (Triple Reassortant) พร้อมท้ังเตอืนถงึความเป็นไปได้
ที่จะเกิดการระบาดเข้าในมนุษย์

 ส�าหรับที่มาของเชื้อไข้หวัดหมู G4 นี้ ต้องย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2529 
ทีม่ต้ีนก�าเนดิจากประเทศในทวปียโุรป โดยสมาพนัธรฐัสวิสเป็นประเทศแรกทีพ่บเช้ือ
ในสุกร โดยมีส่วนของนกในทวีปเอเชีย (Eurasian avian like swine influenza) 
ต่อมาเชื้อดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรป ทั้งยังมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
จากน้ันจงึเร่ิมแพร่กระจายจากทวปียโุรปและในทีส่ดุมายงัประเทศจนี ซึง่เป็นประเทศ
ที่เลี้ยงสุกรมากที่สุดในโลก แต่ที่ได้เริ่มมีการติดตามและส�ารวจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
ในประเทศจีนอย่างเข้มงวดนั้น เกิดข้ึนหลังจากที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
สายพนัธ์ุใหม่ 2009 ในมนษุย์ จงึเริม่พบว่าเชือ้นีว้กกลบัเข้าในสุกรใหม่ และควบรวม
กบัสายก�าเนดิเดมิดงัข้างต้น ต่อมาพบอกีด้วยว่าไม่เพียงแต่สกุรจะตดิเช้ือไข้หวดัใหญ่
2009 เท่านัน้ ยงัควบรวมเชือ้ไข้หวดัใหญ่จากสายก�าเนดิถึงสามสายดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น 
โดยทีใ่นปี พ.ศ. 2556 เริม่เหน็ไวรสัในสกุรทีค่วบรวมทัง้สามสายก�าเนดิ ทีจ่ดัเป็น G4 
(ในทั้งหมด 6 กลุ่ม แต่ G6 นั้นพบในปี พ.ศ. 2558 เท่านั้น) และในปี พ.ศ. 2559 
G4 เป็นสายพันธุท์ีพ่บมาก จนกลายเป็นสายพนัธุห์ลักท้ังหมดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 ในสกุร 
ทั้งนี้จากการตรวจทดสอบโดยการแยงจมูกสุกรมากกว่า 30,000 ตัว
 ในแง่โครงสร้างของเชื้อไวรัสพบว่า ในกลุ่ม G4 มีลักษณะส�าคัญครบถ้วน
ที่เหนือกว่าสายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยรวมลักษณะเด่นของ 3 สายก�าเนิดเข้าด้วยกัน 
(สายพันธุใ์หม่ 2009 นัน้เกิดจากสายก�าเนดิยโุรป ปนนกจากเอเชยี ควบกบัสายคลาสสิค
ในอเมริกาเหนือ) สามารถติดและก่อโรคในปอดและหลอดลมได้สูงมาก รวมท้ัง
ในการเพิ่มจ�านวนของไวรัสหลังจากท่ีมีการติดเชื้อจากการทดลองในตัวเฟอร์เรต 
และภมูคิุม้กันทีเ่กดิขึน้หลงัจากทีม่กีารตดิเช้ือจากสายพนัธุ์อืน่ๆ ไม่สามารถคุม้กนัได้
 ในเร่ืองความสามารถแพร่จากสตัว์สูม่นษุย์ ประเทศจีนได้ท�าการส�ารวจด้วยว่า
มีประชาชนในประเทศติดเชื้อดังกล่าวด้วยหรือไม่ จากผลการทดสอบในประชาชน
จ�านวน 230 ราย ปรากฏว่าพบการติดเชื้อแบบไม่มีอาการจ�านวนร้อยละ 4.4 และ
ประชาชนทีท่�างานคลกุคลใีนโรงเลีย้งสกุรพบการตดิเชือ้แบบไม่มีอาการจ�านวนสงูถึง
ร้อยละ 10.4 ล่าสดุในปี พ.ศ. 2562 มรีายงานพบเดก็วยั 9 ปี มอีาการป่วยอย่างเห็นได้ชดั 
โดยมอีาการไข้และปวดหวั ซ่ึงก่อนหน้านีใ้นปี พ.ศ. 2561 มีอกีหนึง่ราย (สามรายก่อนหน้า
ในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2558 เป็นเด็กเล็กทั้งหมดและยังไม่ใช่ G4) 
 ส�าหรับสถานการณ์ในปัจจบุนั (ข้อมลู ณ วนัที ่1 กรกฎาคม) ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ 
กล่าวว่า ยงัไม่พบการแพร่เชือ้โรคไข้หวดัหม ูG4 จากสตัว์สูม่นษุย์มากนัก แต่เนือ่งจาก
เชือ้ไข้หวดัใหญ่ดงักล่าวมกีารพฒันาตัวเองอยูต่ลอด จงึมคีวามเส่ียงทีอ่าจแพร่กระจาย
ข้ามประเทศและข้ามไปยงัทวปีอืน่ๆ จนกลายเป็นโรคระบาดได้ โดยอาการของผูติ้ดเชือ้

จะเริ่มตั้งแต่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ พัฒนาไปสู่แสดงอาการเล็กน้อย ไปจนถึง
การกลายพฒันาพนัธุท์ีน่�าไปสู่การตดิเชือ้ทีแ่สดงอาการมากขึน้ กระทัง่มคีวามเป็นไปได้
ที่จะเกิดการติดต่อระหว่างมนุษย์สู่มนุษย์ในที่สุดซึ่งเป็นจุดที่น่ากังวลอย่างยิ่ง
 ทั้งนี้ ดร.โรเบิร์ต เว็บสเตอร์ (Dr.Robert Webster) และ ศ.เอ็ดเวิร์ด 
โฮลมส์ (Prof.Edward Holmes) ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไข้หวัดใหญ่ระดับโลก
ทีไ่ด้วเิคราะห์โครงสร้างของเชือ้ไข้หวดัใหญ่ทีเ่ริม่แพร่ในมนษุย์นบัตัง้แต่ ไข้หวดันก 
จนถึง G4 ได้เตือนให้เตรียมพร้อมและจับตาดูว่า ไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์สายพันธุ์เอ
ประจ�าถิน่จะมไีข้หวดัใหญ่สายก�าเนดิอืน่เข้ามารกุล�า้เข้ามาด้วยหรือไม่ หากเป็นเช่นนัน้ 
ก็จะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มนุษย์จะยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าว และเมื่อมีการติดเชื้อ
ลุกลามจนกลายเป็นการแพร่จากมนุษย์สู่มนุษย์แล้ว ก็จะเข้าสู่วิกฤตโรคระบาด
ดังเช่นโรคโควิด-19 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไข้หวัดใหญ่ท้ัง 2 ท่านได้ออกมาเตือน 
โดยหวังว่าหากเกิดโรคอุบัติใหม่ขึ้นต้องสามารถหาวิธีตรวจและการป้องกันได้
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
 นอกจากนี้ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า โดยธรรมชาติของเชื้อ
ไข้หวดัใหญ่น้ันไม่ว่าจะเป็นสายพนัธุใ์ดกต็าม มาตรการในการป้องกนัโรคของประชาชน 
เช่นเดียวกับท่ีท�าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา อาทิ 
การสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ การคงระยะห่าง เป็นต้น 
สามารถป้องกันได้เต็มร้อยหรือเกือบ 100%  
 ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ ยงักล่าวทิง้ท้ายเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนด้วยว่า 
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย มีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่สมบูรณ์แบบ 
ขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข มกีารตรวจสอบเชือ้ไข้หวัดนกอย่างสม�า่เสมออยูแ่ล้ว รวมทัง้ 
ไข้หวดัใหญ่ทีม่สีายก�าเนดิและสายพนัธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะเชือ้ไวรสัในสกุรและสตัว์ปีก 
ซึง่เป็นสตัว์เศรษฐกจิ โดยมมีาตรการในการดแูลควบคมุโรคอย่างรดักมุมาโดยตลอด 
ส�าหรับการรักษาด้วยยาน้ัน ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับโรคโควิด-19 
ด้วยการสั่งซื้อยา “ฟาวิพิราเวียร์” (Favipiravir) จากประเทศจีนและญี่ปุ่น ซึ่งใช้ได้
ผลดใีนการรกัษาโรค รวมท้ังไข้หวดัใหญ่ชนดิรนุแรงต่างๆ เหล่านีด้้วย ขณะนีอ้งค์การ
เภสชักรรมของประเทศไทยกก็�าลังพฒันายา “ฟาวพิริาเวียร์” (Favipiravir) ขึน้ใช้เอง
ภายในประเทศ คาดว่าจะสามารถผลิตขึน้ใช้เพือ่รกัษาโรคโควดิ-19 และโรคไข้หวดัใหญ่
ได้ในปีหน้า

ไข้หวัดหมู G4
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ประเภทที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร 
ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ระดับกลางขึ้นไป

หัวหน้าหอผู้ป่วย ผู้ตรวจการพยาบาล
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล

ระดับต้น (หัวหน้างาน ตามโครงสร้าง)

หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/หน่วยงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร สายงานวิชาการ

พยาบาล

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

น.ส.รุ่งทิพย์ จ�าต๊ะ
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง

นางสุวรรณ ตันโสรัจประเสริฐ
ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

พญ.รัตนาภรณ์ บุริมสิทธิชัย
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

ภญ.ศุภรัตน์ ชั้นประเสริฐ
กลุ่มงานเภสัชกรรม

นายธนวัฒน์ สนทราพรพล
ฝ่ายรังสีวิทยา

ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

น.ส.อาภัชนีย์ พิริยะจารุกุล
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

น.ส.ชัชฎาภรณ์ ช่วยสถิตย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร

นางเพียงใจ ไชยรัตน์
ฝ่ายสวัสดิการสังคม

นางณาตยา โสนน้อย
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.ศิริลักษณ์ บริรักษ์
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.รัตนา นาคจันทร์
ฝ่ายการพยาบาล  

น.ส.นัยนา กาญจนพิบูลย์
ฝ่ายการพยาบาล 

นางชื่นจิตต์ ก๋อยสุวรรณ
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.บังอร ช่างเจริญ
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.ดุษณี วินิจฉัย
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.วลัยลักษณ์ สุภาค�า
ฝ่ายการพยาบาล 

นางอุไรวรรณ สมใจ
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.อนงค์ลักษณ์ สร้อยทอง
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.พัชรินทร์ ครองธรรม 
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.วิภาวรรณ ทองเทียม
ฝ่ายการพยาบาล 

น.ส.สาวิตรี อุตสาหกิจ
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา 

น.ส.โสภิดา ชิตนุกูล
หัวหน้าหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล

นางสุธาดา กัณหะ
หัวหน้าหอผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง
หัวหน้างานจ่ายเวชภัณฑ์ ฝ่ายเวชภัณฑ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประจ�าปี 2563

บุคลากรดีเด่น
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ประเภทที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 

ต�าแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ต�าแหน่งที่บรรจุด้วยวุฒิต�่ากว่าปริญญาตรี

ลูกจ้างประจ�า

น.ส.พิศมัย พิลาวัน
ฝ่ายการพยาบาล

นางสุมาลี ศรีหนู
ฝ่ายการพยาบาล

นายจิรวัฒน์ บ�าเพ็ญกลึง
ฝ่ายการพยาบาล

นายนนทวัชร์ ผลพูน
ฝ่ายการเงิน

น.ส.ภิญญดา สุขจิตร์
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

นางธารทิพย์ เด่นแก้ว
กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค

นายสุนทร เพ็ชรละออ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก

น.ส.อรพรรณ ต่ายทอง
กลุ่มงานเภสัชกรรม

นางจันทร์เพ็ญ เรืองวีระ
ฝ่ายการพยาบาล

นางสุริยา ตรีทิพศิริศีล
ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.เพ็ญพิชชา หมั่นการ
ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.สุภาพร มะโหธร
ฝ่ายการพยาบาล

นางวันดี ชื่นวิทยา
ฝ่ายการพยาบาล

นางศิริธร สาระพางค์
ฝ่ายการพยาบาล

นางนฤมล ธนีเจริญ
ฝ่ายการพยาบาล

นายบุญเลิศ จันทร
ฝ่ายพิธีการ

นางมณีวัลร์ เมืองทิพย์
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

นางอารีย์ เทียมประดิษฐ์
ฝ่ายผู้ป่วยนอก

นายทวี ศรีหนู
กลุ่มงานเภสัชกรรม

น.ส.ฉวีวรรณ์ สร้อยนาค
ฝ่ายรังสีวิทยา

นางปราณี ทอรั้ง
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

น.ส.นภัสชนันท์ อินวงค์
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางวันทนีย์ สาทอง
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา

นางกัลยาณี ดอกพุฒ
ฝ่ายการพยาบาล

น.ส.ฉัตรกมล อินทร์แพง
ฝ่ายการพยาบาล

นายธานินทร์ แก้วอาจ
ฝ่ายบริหารงานพัสดุ

นายส�ารวย งามนิจ
ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม

นายภาคิน โฉมสอาด
ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม

นายสันติ โสภณ
ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ บุญสุข
ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม

นายโผผิน จ�าปาพรม
กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค

นายประสิทธิ์ เกตุมณี
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

นางเตือนใจ เชื้ออ่าว
กลุ่มงานเภสัชกรรม
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

เครื่องตรวจ MRI หัวใจและหลอดเลือด 
เทคโนโลยีทันสมัยระดับโลก

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
นบัเป็นศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ช้ันน�าของประเทศไทย เนือ่งจาก
มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ครบครันท่ีสามารถวินิจฉัย
และดแูลรักษาผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืดได้อย่างครบวงจร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งล่าสุดได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจ MRI หัวใจและหลอดเลือด 
ซึง่ถอืว่าเป็นระบบฮาร์ดแวร์ทีม่อีปุกรณ์ทนัสมยัทีส่ดุแห่งหนึง่ในภมิูภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงระบบซอฟต์แวร์ในการตรวจหัวใจ
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดอีกด้วย โอกาสนี้ ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ 
ฉัตรานุกูลชัย หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมาบอกเล่าเก่ียวกับการบริการแบบครบ
วงจรของศูนย์โรคหัวใจและความโดดเด่นของเครื่องตรวจ MRI หัวใจ
และหลอดเลือดนี้
 ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย กล่าวว่า จุดเริ่มต้น
ของการให้บริการล่าสุดของศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
มทีีม่าจากการที ่ศ.นพ.วชิยั เบญจชลมาศ หวัหน้าศนูย์โรคหวัใจ และ 
ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์
หวัใจและหลอดเลอืดและหวัหน้าห้องตรวจ Adult Noninvasive CV Lab 
มวิีสยัทศัน์ในการท�าให้ศนูย์โรคหัวใจพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเนือ่งทั้งด้าน
งานบริการ การวิจัย และการเรียนการสอนแบบตติยภูมิ จึงได้ริเริ่ม
ให้มองหาความเป็นไปได้ในการตดิตัง้เครือ่งตรวจ MRI หวัใจและหลอดเลอืด
ภายในห้องตรวจ Adult Noninvasive CV Lab เมือ่เกอืบ 8 ปีทีผ่่านมา 
ภายใต้ความร่วมมือกับสาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรงัสวิีทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เพื่อเติมเต็มให้ศูนย์โรคหัวใจสามารถดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้อย่างครบวงจรยิ่งขึ้น 

รู้จักการตรวจหัวใจด้วยเครื่องตรวจ MRI หัวใจและ
หลอดเลือด (Cardiac MRI)
 การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเครื่องตรวจ 
Cardiac MRI เป็นการสร้างภาพด้วยคล่ืนสะท้อนในสนามแม่เหลก็ ซึง่
เป็นการตรวจหวัใจและหลอดเลอืดวธิใีหม่ท่ีสามารถประมวลผล วนิจิฉัย
การท�างานของหวัใจและหลอดเลอืดได้ชดัเจน โดยผูป่้วยไม่มคีวามเสีย่ง
ในการสมัผสักมัมนัตภาพรงัสใีดๆ อกีทัง้ยงัสามารถสร้างภาพได้ทุกระนาบ
หรือทุกแนวโดยผู้ป่วยไม่ต้องเปลี่ยนท่าและสามารถสร้างภาพสามมิติ
ได้อกีด้วย 
 ส�าหรบัประโยชน์ของเครือ่งตรวจ MRI หวัใจและหลอดเลอืดนี้ 
สามารถใช้ในการวนิจิฉยัโรคหวัใจชนดิต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น 
โรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด การตรวจรอยแผลเป็นทีแ่สดงการตายของ
กล้ามเนือ้หวัใจ โรคล้ินหวัใจหรอืกล้ามเนือ้หวัใจผิดปกต ิ โรคหวัใจพิการ
แต่ก�าเนดิ นอกจากนียั้งช่วยตรวจวนิจิฉัยโรคหลอดเลอืดแดงส่วนปลาย
ในอวยัวะอืน่ๆ ได้ด้วย
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เครื่องตรวจ MRI หัวใจและหลอดเลือด ที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด�าเนินการติดตั้งมีความโดดเด่น ดังนี้  

การออกแบบศูนย์โรคหัวใจเพื่อใช้ทุกวินาทีในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณค่ามากที่สุด 

 ด้วยเทคโนโลยขีัน้สงูของเคร่ืองตรวจ MRI หวัใจและหลอดเลอืด ท�าให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจหวัใจของผูป่้วยสัน้ลง มอีโุมงค์ขนาดใหญ่ส�าหรบั
น�าผูป่้วยเข้าสแกน ท�าให้ผูป่้วยสะดวกสบายมากขึน้  นอกจากนีย้งัมรีะบบการตดิตามอาการผู้ป่วยหลังการตรวจทีม่ปีระสิทธภิาพ โดยมห้ีองสงัเกตอาการ
ผูป่้วยทีม่อีปุกรณ์ทนัสมยัอยูใ่นบรเิวณเดียวกนั ท�าให้เพ่ิมความปลอดภยัให้แก่ผูป่้วย

ระบบซอฟต์แวร์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด  
 ด้วยนวัตกรรมและระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องตรวจ MRI หัวใจและหลอดเลือดที่ทันสมัยล่าสุด ช่วยท�าให้แพทย์สามารถเก็บภาพ
หัวใจได้คมชัดและรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ไม่สม�่าเสมอ หรือกล้ันหายใจไม่ได้ ที่นับเป็นปัญหาที่
พบมาตลอดในการเก็บภาพส�าหรับเครื่องรุ ่นเก่า ซ่ึงเทคโนโลยีล่าสุดน้ีช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ศูนย์การเรียนการสอนส�าหรับแพทย์ผู้สนใจ และเป็นคลังข้อมูลในการสร้างผลงานวิจัยขั้นสูง  
 เนื่องด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีในเครื่องนี้ สามารถน�าไปใช้ต่อยอดในการเป็นศูนย์การเรียนการสอนแก่แพทย์หรือเจ้าหน้าท่ีรังสีเทคนิค
ผู้สนใจ พร้อมทั้งภาพจากการตรวจที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่สามารถน�าไปใช้ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไป

ระบบฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ระบบซอฟต์แวร์ล่าสุด พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ช่วยให้บุคลากร
ทางการแพทย์สามารถวินิจฉัยการท�างานของหัวใจผู ้ป ่วยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

อุโมงค์ขนาดใหญ่ ท�าให้ผู้ป่วยไม่อึดอัด และสามารถสแกนผู้ป่วยได้
ในทุกระนาบ ทุกอิริยาบถ 

การออกแบบห้องพักคอย และบรรยากาศภายในของศูนย์โรคหัวใจ
ผ่อนคลาย ไม่เหมือนบรรยากาศโรงพยาบาลทั่วไปที่หลายคนคุ้นเคย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยรักษาผู ้ป่วยโรคหัวใจได้ดียิ่งขึ้น 
ลดความตึงเครียดขณะพักคอยการตรวจ รวมถึงมีการออกแบบห้องอื่นๆ 
ในบริเวณใกล้เคียง ท�าให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคหัวใจสามารถท�าได้
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ระบบฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 ผูป่้วยโรคหัวใจและหลอดเลอืดจ�าเป็นต้องได้รบัการดแูลทีเ่ร่งด่วน
และใกล้ชดิเป็นพิเศษ เนือ่งจากมีโอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลนัทีส่่งผล
อนัตรายแก่ชวิีตผูป่้วยได้ ดงันัน้ศนูย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จงึได้วางผงั
ให้ทีต่ัง้ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกนั โดยทีบ่รเิวณช้ัน 4 
ของอาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ มกีารออกแบบให้เป็นห้องสวนหวัใจ ห้องตรวจ 
Adult Noninvasive CV Lab และหออภบิาลผู้ป่วยหนกัโรคหวัใจให้อยูใ่นบรเิวณ
เดยีวกนัและมกีารเชือ่มทางเดนิทีเ่ป็นระบบปลอดเชือ้ไปยังชัน้ 5 ของอาคาร สก.
ซึง่เป็นห้องผ่าตดัหวัใจและหลอดเลอืดทีม่เีทคโนโลยทัีนสมยัล่าสดุเช่นเดยีวกัน 
ท�าให้เกิดความสะดวกรวดเรว็และลดข้ันตอนในการขนย้ายผูป่้วยไปยงัแผนก
ต่างๆ ส่งผลให้การวนิจิฉยั การรกัษาและการท�าหัตถการในผู้ป่วยโรคหวัใจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร 
 ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ กล่าวถงึการด�าเนนิการตดิตัง้ว่า การออกแบบ
พ้ืนทีแ่ละแผนผงัได้ผูเ้ชีย่วชาญหลายฝ่ายมาช่วยให้ค�าแนะน�า รวมถงึการตดิตัง้
เครื่องตรวจ MRI หัวใจและหลอดเลือด ณ ชั้น 4  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

ซึ่งมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ท้ังนี้ท่ีผ่านมา
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายรังสีวิทยา
ที่มีส่วนส�าคัญให้งานนี้บรรลุเป้าหมาย
 ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ ยังเสริมด้วยว่า นอกจากจะมีอุปกรณ์
ที่ทันสมัยแล้ว ศนูย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยงัเลง็เหน็ความส�าคญั
ของก�าลงัใจผู้ป่วยเป็นส�าคัญ จึงออกแบบห้องพักคอยภายในห้องตรวจ MRI 
หัวใจและหลอดเลือดให้มีบรรยากาศเป็นกันเอง เสมือนเลาจน์ (Lounge) 
ที่เหมาะแก่การรับรองผู้ป่วยสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความ
ตึงเครียดให้แก่ผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
 ทัง้นี ้การตรวจ MRI หวัใจและหลอดเลอืดของศนูย์โรคหวัใจจะเปิด
ให้บริการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยได้รับความร่วมมือ
จากสาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา ในการให้รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้าหน้าที่นักรังสีเทคนิคมาร่วมให้บริการผู้ป่วย ซึ่งเครื่องตรวจ MRI  หัวใจ
และหลอดเลือดน้ีจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเติมเต็มให้ศูนย์โรคหัวใจแห่งนี้
ให้เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยที่ครบวงจรของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
หัวหน้าห้องตรวจ Adult Noninvasive CV Lab ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ผูม้วีสิยัทัศน์ให้ห้องตรวจ Adult Noninvasive CV Lab ของศูนย์โรคหวัใจ มกีารพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

ห้องตรวจ
Noninvasive

หออภิบาล
ผู้ป่วยหนัก CCU, 

ICCU

ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด

ชั้น 5 อาคาร สก.

ชั้น 4
อาคาร

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ห้องสวนหัวใจ

ผังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียงกัน
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เรื่องจากปก

>	พ.ศ.	2511	-	2516
ศ.นพ.ขจร ประนิช

ยุคแห่งการสร้างคน มีการเตรียมเครื่องมือท่ีต ้องใช ้
ในห้องปฏบิตักิารพร้อมรองรบัองค์ความรูแ้ละวทิยาการใหม่ๆ 
จากบุคลากรของฝ่ายที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 ฝ่ายจลุชีววิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย และภาควชิาจลุชีววทิยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มปีระวตัคิวามเป็นมาอนัยาวนานกว่า 73 ปี 
จดุเริม่ต้นของฝ่ายจลุชีววิทยา เริม่มาจากการทีห่น่วยงานจลุชวีวทิยาเป็นเพยีงหน่วยงานหนึง่
ในภาควิชาพยาธิวทิยา โดยก่อตัง้ขึน้พร้อมกับคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ซึง่ในสมยันัน้คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ยงัอยูภ่ายใต้สงักดัมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  
 สถานทีต่ัง้ภาควิชาพยาธวิทิยาในยคุแรกตัง้อยูท่ีอ่าคารสายหยดุ หรอือาคารไพบลูย์ 
(ในเวลาต่อมาได้ถกูร้ือถอน และก่อสร้างเป็นอาคารเวชศาสตร์ป้องกนั) ก่อนจะย้ายไปท�าการ
อยูท่ี่ชัน้ 1 อาคารพยาธิวทิยา และปัจจบุนัฝ่ายจลุชีววทิยาตัง้อยูท่ีช่ัน้ 14 - 17 อาคาร อปร
 ในยุคแรกเริ่มของหน่วยจุลชีววิทยา มีแพทย์ท่ีท�างานอยู่หลายท่าน อาทิ 
นพ.อภัย ชมนุ ีนพ.ขจร ประนชิ นพ.ดลิก เย็นบตุร และ นพ.นราทร ธรรมบตุร เป็นต้น 
ระยะน้ันหน่วยจลุชวีวิทยาให้บรกิารเฉพาะการเพาะเชือ้ทางด้านแบคทเีรยีเพยีงอย่างเดยีว

แต่ต่อมามีการศึกษาวิจัยร่วมกับแพทย์ทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ
การติดเชื้อไวรัส จึงได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือปฏิบัติการ
เป็นจ�านวนมาก อีกทั้งมีโครงการให้แพทย์ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
 เมือ่บรบิทด้านสังคมและสาธารณสขุเปล่ียนไป การติดเชือ้กลายเป็นปัญหา
ด้านสขุภาพทีส่�าคัญ ส่งผลให้หน่วยจุลชีววิทยามพีนัธกจิความรบัผดิชอบทีเ่ตบิโตขึน้  
ทัง้ด้านวชิาการและด้านบรกิารทางการแพทย์ จวบจนในปี พ.ศ. 2506 หน่วยจลุชีววทิยา
จึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นภาควิชาจุลชีววิทยา โดยแยกออกมาจากภาควิชาพยาธิวิทยา 
ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน คือ หน่วยแบคทเีรยีวิทยา หน่วยไวรสัวทิยา หน่วยราวทิยา และ
หน่วยภมูคิุม้กนัวทิยา ด�าเนนิการควบคูไ่ปกบังานบรกิารทางการแพทย์ของฝ่ายจลุชีววทิยา 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่และน�ามาต่อยอด
งานบริการด้านการแพทย์ 

ฝ่ายจุลชีววิทยาฝ่ายจุลชีววิทยา

พ.ศ.	2506	-	2511 <
ศ.นพ.อภัย ชมุนี

ยุคแห่งการบุกเบิก ศ.นพ.อภัย ชมุนี เป็นหัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา
คนแรก ซึ่งขณะนั้นฝ่ายตั้งอยู่ที่อาคารพยาธิวิทยา

>	พ.ศ.	2540	-	2543 พ.ศ.	2551	-	2552	<
รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี รศ.นพ.ก�าจร ตติยกวี (สมัยที่ 2)

ยุคแห่งความก้าวหน้า ด้วยพันธกิจและการท�างานที่มีขอบข่ายกว้างขึ้น จึงมีการย้าย
ฝ่ายมายังช้ัน 14 - 17 อาคาร อปร 

พ.ศ. 2542 การทดสอบทางอณชูวีวทิยาตรวจ Mycoplasma Pneumoniae

รศ.ดร.สมหญิง ธมัวาสร พฒันาวธิกีารตรวจและทดสอบทางอณชูวีวทิยาด้วยวิธี PCR 
ของ Mycoplasma Pneumoniae โดยเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดบริการ

พ.ศ. 2550 การตรวจ Tissue Typing ด้วยการตรวจ HLA Type ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ มีการ
พัฒนาวิธีการตรวจ HLA-B*15:02 ด้วยวิธี Nested PCR ที่มีความจ�าเพาะและความไวสงู และเริม่ให้บรกิารในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมา นอกจากนี้ให้บริการตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงจะแพ้ยาต้านไวรัส Abacavir และ
ผู้ที่มีความเสี่ยงจะแพ้ยา Allopurinol เพื่อรักษาโรคเกาต์ด้วย

พ.ศ. 2543 การวิเคราะห์สปีชีส์ของแบคทีเรียด้วยเทคนิคการหา
ล�าดับเบส (DNA sequencing)

พ.ศ. 2545 การทดสอบทางอณชูวีวทิยาตรวจ Chlamydia Pneumoniae เป็นแห่งเดยีวในประเทศไทยทีเ่ปิดบรกิาร

พ.ศ. 2552 การใช้ NAT (Nucleic Acid Technology) ในการตรวจ

คดักรองโลหติ อ.ดร.ทวศีกัดิ ์ตรีะวฒันพงษ์ หน่วยภมิูคุม้กนัวิทยา ฝ่ายจลุชีววทิยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับศนูย์บรกิารโลหติ สภากาชาดไทย พฒันาเทคนคิ NAT 
มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย มาสู่การตรวจคัดกรองโลหิตของผู ้บริจาคโลหิต 
สภากาชาดไทย เพือ่ลดการถ่ายทอดเชือ้สูผู่ท้ีไ่ด้รบัโลหติจากผูบ้รจิาค น�าไปสูก่ารใช้ NAT 
ในการคดักรองโลหติทัง้โรคตดิเช้ือ HIV, HBV และ HCV ในปัจจบุนั

>	พ.ศ.	2543	-	2550	
ผศ.นพ.อนนัต์ จงเถลงิ

ยคุแห่งความเป็นมาตรฐาน มกีารน�าระบบ LIS (Laboratory Information System) เข้ามาใช้ในงานบรกิาร ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 
และยังคงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 17025

สมยัที ่2 ปี พ.ศ. 2551 - 2552 ฝ่ายจลุชวีวทิยา
มีการปรับปรุงพื้นท่ีและระบบงานบริการ
ที่ช้ัน 4 อาคาร ภปร รวมถึงส่งเสริมให้
บุคลากรผู้มีความสามารถได้ไปศึกษาต่อ
ยังต่างประเทศ

เปลี่ยนผ่านสู่ยุคต่างๆ	
ด้วยการน�าของหัวหน้าฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเป็นฝ่ายจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จนถงึปัจจบุนั มกีารพฒันาในหลากหลายด้านภายใต้การบรหิาร
งานของหวัหน้าฝ่าย ดงันี้

>



>	พ.ศ.	2516	-	2524 >	พ.ศ.	2532	-	2540 
รศ.พญ.สมใจ เหรียญประยูร

ยคุแห่งการสบืสานวฒันธรรมไทย มกีารรเิร่ิมงานประเพณี
สงกรานต์ ในขณะทีง่านด้านวชิาการเริม่เปิดสอนหลกัสตูร
วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาจลุชวีวทิยาทางการแพทย์ 
(สหสาขาวิชา) และเร่ิมให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
จลุชวีวิทยา 24 ชัว่โมง ณ ชัน้ 4 อาคาร ภปร 

>	พ.ศ.	2553	-	2561	
รศ.ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

ยุคแห่งระบบปฏิบัติการครบวงจร มีการพัฒนาระบบคุณภาพ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190 นอกจากนี้ยังมีงานบริการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

ที่ย้ายมาให้บริการ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2524 ศูนย์สเตรปโตคอคคัสแห่งชาติ โดย 
รศ.พญ.คณุหญงิอมัพร สคุนธสมาน และ รศ.ผ่องพรรณ 
นันทาภิสุทธิ์ ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก
ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เม่ือปี พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2527 การเพาะเลี้ยงเชื้อ Mycoplasma 

Pneumoniae นพ.นิพนธ์ อุดมสันติสุข สามารถ
เพาะเล้ียงเชือ้ Mycoplasma Pneumoniae จากผู้ป่วย
ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

พ.ศ. 2527 ก่อตัง้ห้องปฏิบัตกิาร Tissue Typing

โดย รศ.พญ.ปรยีาจติ เจรญิวงศ์ มกีารตรวจ HLA Type 
เป็นบริการมาตรฐานส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่าย
สเต็มเซลล์และปลูกถ่ายอวัยวะ

พ.ศ. 2536 การตรวจหาเชือ้วณัโรคด้วยเทคนคิ PCR 

รศ.ดร.สมหญงิ ธมัวาสร ได้พฒันาวธิกีารตรวจหาเชือ้วณัโรค
ด้วยเทคนิค PCR แบบ In-House Method ที่มีความไว

จากสิ่งมีชีวิตหน่วยเล็กๆ สู่	พันธกิจที่ยิ่งใหญ่

รศ.นพ.ดิลก เย็นบุตร

ยคุงานวจิยั บคุลากรของภาควชิาร่วมกันสร้างผลงาน
วิจัยจ�านวนมากด้วยความสมัครสมานสามัคคีและ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี

พ.ศ. 2528 การวนิจิฉยัผูป่้วยเอดส์ 2 รายแรก

ของประเทศไทย ศ.กติตคิณุ นพ.ประพนัธ์ ภานภุาค และ
คณะพฒันาเทคนคิการตรวจนบัจ�านวนและวธิกีารตรวจหา
การท�างานของ T Cell (เม็ดเลือดขาวที่ร ่างกายใช้
ในการจดัการกบัการตดิเชือ้ไวรสั) เพือ่ตรวจวนิจิฉยัผูป่้วย
ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ประสบความส�าเร็จเป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย

พ.ศ. 2529 วธิกีารตรวจหาแอนตบิอดหีดัเยอรมนั
ชนดิ IgM ด้วยวธิ ีSolid-Phase Immunosorbent 

Hemagglutination Inhibition Assay รศ.พญ.วรรณา 
พรรณรักษา และคณะได้พฒันาวธิกีารตรวจหาแอนติบอดี
หัดเยอรมันชนิดจ�าเพาะ IgM ด้วยวิธี Solid-Phase 
Immunosorbent Hemagglutination Inhibition 
Assay ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

พ.ศ. 2529 การเกบ็ตวัอย่างเลือดบนกระดาษซับ 

รศ.พญ.วรรณา พรรณรกัษา เป็นผูค้ดิวธิกีารน�าส่งตวัอย่าง

พ.ศ. 2536 การพัฒนาวิธกีารทดสอบด้านชีวโมเลกลุ 

(Molecular Biology) เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ 
HIV, ไวรัสตับอักเสบบี (HBV), ไวรัสตับอักเสบซี (HCV), 
และโรคไข้เลอืดออก (Dengue Virus) โดยการพัฒนาเทคนคิ 
PCR ด้วย Primers สามารถน�ามาใช้ในงานวินจิฉยัโรคตดิเช้ือ
ดังกล่าวในผู้ป่วยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

>	พ.ศ.	2524	-	2532	
รศ.นพ.กวี ภู่ไพบูลย์

ยคุแห่งการเตบิโตทางกายภาพ มกีารย้ายฝ่ายจลุชวีวทิยา
มายงั ช้ัน 5 - 6 อาคารอานนัทมหดิล และเกดิความร่วมมอื
ในการก่อตัง้ศนูย์สเตรปโตคอคคสัแห่งชาติ เมือ่ปี พ.ศ. 2525 
และในปีต่อมา มกีารเปิดสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (สหสาขาวิชา) 

พ.ศ. 2555 การใช้เม็ดเลือดขาว T Cells เพื่อ

รักษาโรคมะเรง็ทีเ่กดิจากไวรสั ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ 
หังสสูต และคณะท�างาน ฝ่ายจุลชีววิทยา ได้ท�าการ
เพาะเลี้ยง และเพิ่มจ�านวน T Cells ในห้องปฏิบัติการ
ให้จ�าเพาะต่อไวรัสอีบีวี (EBV) และน�ามาให้ผู ้ป่วยที่
เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว/ต่อมน�้าเหลืองชนิด T/NK 
Cells ได้ส�าเร็จ  

พ.ศ. 2555 ไพรเมอร์และวิธีการส�าหรับตรวจ
หาและจัดจ�าแนกเชื้อ Pythium Insidiosum
ในระดับกลุ ่มย่อยด้วยวิธีการวิเคราะห์

ของไฮเรสโซลูชั่นเมลติ้ง รศ.ดร.อริยา จินดามพร 
และคณะท�างาน พัฒนาการตรวจวิเคราะห์และต่อยอด
ด้านการศกึษาระบาดวทิยาหรอืววิฒันาการของเชือ้ตลอดจน
การพัฒนาการตรวจหาเชื้อโดยตรงจากสิ่งส่งตรวจ

พ.ศ. 2560 การพัฒนา Allergy Array ส�าหรบั

คนไทย รศ.พญ.จงกลน ีวงศ์ปิยะบวร ร่วมกบัคณาจารย์
หน่วยโรคภูมิแพ้ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ พัฒนาชุดตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้
ที่มีความไวและความจ�าเพาะสูง มีความเหมาะสมกับ
ประชากรไทยและมีราคาไม่แพง อันเป็นประโยชน์
ในการน�ามาตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้ในคนไทย    

15

และความจ�าเพาะสงู และต่อมาได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 15189

การตรวจวิเคราะห์โรคหัดเยอรมันจากพื้นที่ห่างไกลเพื่อ
น�าส่งมายังห้องปฏิบัติการได้ส�าเร็จโดยใช้เลือดซึมซับใน
กระดาษกรอง จนในระยะต่อมามกีารใช้งานอย่างแพร่หลาย และ
ยงัน�าไปประยกุต์ใช้ในการตรวจหาแอนตบิอดชีนดิอืน่อกีด้วย
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หน่วยงานปฏิบัติการเฉพาะเพ่ือการวิจัยและพัฒนาที่เป็นเลิศ 
โดยฝ่ายจุลชีววิทยา	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิคุ้มกัน

วิทยาและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

   ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

หนวัหน้าศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านภมูคุ้ิมกนัวทิยา
และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน พัฒนามาจาก
หน่วยปฏิบัติการวิจัยลูปัส ด�าเนินการผลิตผลงานวิจัย
มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีความร่วมมือ
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติกับ University of 
Hong Kong จัดตั้งเป็น Asian Lupus Consortium 
จนสามารถท�าการศึกษา Genome Wide Association 
Study ในผู้ป่วยลูปัสชาวไทยเป็นครั้งแรกของโลก 
ปัจจุบันศูนย์ดังกล่าวได้ขยายงานวิจัยไปยังโรคอื่นๆ 
ท่ีมีพยาธิก�าเนิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ยังเป็นปัญหา
สุขภาพของประเทศ ได้แก่ โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง 
โรคสะเกด็เงนิ โรคไวรสัตบัอักเสบเรือ้รงั และโรคติดเชือ้
ในกระแสเลือด

• ศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเร็ง 

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

(ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ด้านโรคมะเร็งครบวงจร) 

ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน ์

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับ
การสนบัสนนุจากทุน “สร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่
ศตวรรษที่ 2 ช่วงที่ 2” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกบังบประมาณจากศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
ด้านโรคมะเรง็ครบวงจร และศูนย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
ด้านสเตม็เซลล์และเซลล์บ�าบดั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่พฒันางานวจิยั
ด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งซึ่งเป็นนวัตกรรมการรักษา
ทีม่คีวามก้าวหน้าอย่างมากในปัจจบุนั นอกจากนีย้งัเป็น
หน่วยงานที่คิดค้นการรักษาโรคมะเร็งที่ท�าให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นผ่านกระบวนการพิเศษ ท�าให้
มีความสามารถในการจดจ�าและท�าลายเซลล์มะเร็ง
ที่เป็นเป้าหมายได้อย่างจ�าเพาะโดยไม่ส่งผลต่อเซลล์
ปกติในร่างกาย ซึง่ศูนย์แห่งนีไ้ด้รวบรวมนกัวจิยัและแพทย์
ทีเ่ก่ียวข้องในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัและโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และร่วมมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญ
จากสถาบนัวิจัยและมหาวิทยาลัยระดับโลก

• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและ

พัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล 

หัวหน ้าศูนย ์ เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (Chula VRC) ก่อตัง้
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2560 เพือ่แลกเปลีย่นความรู้
และประสบการณ์ท�าให้เกิดความเข้มแข็งของทีมวิจัย
การวจิยัมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันาวคัซนีส�าหรบัโรคตดิเชือ้
เช่น HIV, ไข้เลือดออก และโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ 
(COVID-19) และวัคซีนส�าหรับโรคไม่ติดเชื้อ 

>	พ.ศ.	2561	-	ปัจจุบัน	
ศ.ดร.พญ.ณฏัฐยิา หริญักาญจน์

ยคุแห่งความเป็นเลศิ มกีารสานต่องานระบบคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ไปพร้อม
กับการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศเกี่ยวกับงานวิจัยด้านต่างๆ

พ.ศ. 2562 การให้บรกิารตรวจ Beta Glucan, 

(BDG) การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อราทีเ่รว็ขึน้จาก
การเพาะเชื้อราที่ต้องใช้เวลานานถึง 3 - 21 วันมาเป็น
การตรวจทีใ่ช้เวลา 1 - 2 วนั และผลทีไ่ด้ช่วยในการพิจารณา
การใช้ยารักษาเชื้อรา เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ทัง้ค่ายาการครองเตยีง และคณุภาพชวีติของผูป่้วยด้วย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถาบันแห่งแรกและ
แห่งเดียวในประเทศไทยที่เปิดบริการตรวจ BDG 
จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2562 การตรวจหาแอนติบอดีของเชื้อ 

Pythium Insidiosum เพ่ือวนิจิฉัยโรคการตดิเชือ้

บริเวณหลอดเลือดแดง และการให้บริการ 

Immunotherapy เพ่ือเป็นทางเลอืกในการรกัษา

โรคดงักล่าว การตรวจหาแอนตบิอดีจ�าเพาะของเช้ือ 
Pythium Insidiosum ด้วยวิธีที่ทางห้องปฏิบัติการ
ราวทิยาพัฒนาขึน้ใช้เอง มคีวามไวและความจ�าเพาะสงู
อีกทั้งยังมีความแม่นย�ารวดเร็วเพ่ือคัดกรองผู้ป่วย
จากโรคติดเชือ้ราชนดิอืน่ซ่ึงมลีกัษณะอาการคล้ายคลงึกนั  

จงึเป็นข้อมลูส�าคญัยิง่ส�าหรบัการรักษา ซึง่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นศนูย์กลางเครือข่ายในการวจิยัวินจิฉยั
โรค Pythiosis เพือ่การรักษาท่ีมปีระสทิธภิาพทีดี่ยิง่ขึน้
พ.ศ. 2563 ห้องปฏิบัติการแรกในประเทศไทย

ที่ใช้ข้ันตอนการวินจิฉยัโรคซฟิิลสิ แบบ Reverse 

Algorithm ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน ฝ่ายจุลชีววิทยา 
เป็นห้องปฏบิตักิารแรกในประเทศไทยทีน่�าเอาขัน้ตอน
กาวินิจฉัยโรคซิฟิลิสแบบ Reverse Algorithm มาใช้
ซ่ึงเป็นที่อ้างอิงในการก�าหนดแนวทางการวินิจฉัย
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บทบาทของฝ่าย

จุลชีววิทยา

ในการต่อสู้กับโรคโควิด	-19	

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ฝ่ายจลุชวีวทิยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ยังท�าหน้าที่ในการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ทางการแพทย์ร่วมกับ
บคุลากรทางการแพทย์ทัง้ภายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานภายนอก 
โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังต่อไปนี้

การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ผศ.นพ.เอกสิทธิ์ โกวิทย์ด�ารงค์

 ฝ่ายจุลชีววิทยาได้ผ่านการประเมินโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
(SARS-CoV-2) และได้เริ่มเปิดบริการตรวจตั้งแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
โดยมีการพัฒนาขั้นตอนการตรวจ In House Multiplex Real Time (RT-PCR) 
ตรวจยนี ORF1a, ORF3a และ N ปัจจบุนัยงัสามารถพฒันาวธิกีารตรวจให้รวดเรว็มากข้ึน
เพื่อให้บริการกรณีที่แพทย์ต้องการผลด่วน 

เครื่องตรวจผลโควิด-19 อัตโนมัติ

ผศ.ดร.นพ.ปกรฐั หงัสสตู 
 ห้องปฏบิตักิารฝ่ายจลุชวีวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ นบัเป็นโรงพยาบาล
แห่งแรกในประเทศที่ให้บริการตรวจด้วยเครื่องตรวจโควิด-19 อัตโนมัติแก่ประชาชน  
โดยเครือ่งนีส้ามารถท�างานในการตรวจสอบหาสารพนัธกุรรมของไวรัสได้อย่างแม่นย�า 
และมปีระสทิธภิาพในการตรวจได้สูงสดุถงึวนัละ 1,440 ราย ซ่ึงเครือ่งตรวจโควิด-19 นี้
ได้รับการอนุมัติมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกท้ัง
ยงัมกีารเปรยีบเทยีบผลตรวจแล้วว่า มผีลลพัธ์ทีส่อดคล้องกบัวธิกีารตรวจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทยในด้านความปลอดภัยต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ
ท�างานอัตโนมัติจึงช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรได้เป็นอย่างดี 
เพราะเป็นการลดขั้นตอนการท�างานที่จะต้องสัมผัสเชื้อ

• หน่วยปฏิบัติการวิจัยไวรัสวิทยาทางการแพทย์ประยุกต์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร 

หวัหน้าศนูย์หน่วยปฏบิติัการวจิยัไวรสัวทิยาทางการแพทย์ประยกุต์ มวีตัถปุระสงค์
มุง่เน้นการบรูณาการระหว่างศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลยทีางเคมแีละวศิวกรรมศาสตร์
มาใช้ในการท�าวิจัยและพฒันางานทางไวรสัวทิยาทางการแพทย์ มุง่เน้นทีก่ารพฒันา
ยาต้านไวรสัท่ีน�าโดยยงุลาย ได้แก่ ไข้เลอืดออก ไข้ซิก้า และชดุตรวจวนิจิฉยัส�าเรจ็รปู
ไวรสัมะเร็งปากมดลกู ร่วมกับการวิจัยเพ่ือหาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับไวรัสวิทยา
ที่น�าไปสู่เป้าหมายใหม่

• หน่วยปฏิบัติการวิจัยการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยา

อย่างสมเหตุสมผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ 

หวัหน้าศนูย์หน่วยปฏบิตักิารวจิยัการดือ้ยาต้านจลุชพีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
มีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ในด้านกลไกการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย 
มัยโคแบคทีเรีย และรา ซึ่งเป็นการลดปัญหาการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสม ท�าให้
การดูแลผู้ป่วยเป็นไป

• หน่วยปฏิบัติการวิจัยในโรคท่ีเกี่ยวข้องกับการอักเสบและ

โรคทางระบบภูมิคุ้มกันวิทยาด้วยการวิจัยแบบปริวรรต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล 

หัวหน้าศูนย์หน่วยปฏิบัติการวิจัยนี้มุ ่งเน้นการวิจัยในรูปแบบ Translational 
Research เพือ่ค้นหาผลงานวจิยัทีจ่ะน�าไปใช้ได้จรงิในผูป่้วยภายในระยะเวลาอนัใกล้ 
โดยประยกุต์จากการวจิยัในส่วนของ Basic Research ดงันัน้การวจิยัในสตัว์ทดลอง
และการทดสอบในผู้ป่วยจะเป็นส่วนส�าคัญในหน่วยปฏิบัติการวิจัยนี้ 

พ.ศ. 2563 การพัฒนาวิธีการตรวจ Immuno-Electrophoresis จาก

ผลึก Cryoglobulin ห้องปฏบิติัการภมูคิุม้กัน ฝ่ายจลุชีววทิยา เป็นห้องปฏบิตักิาร
แรกในประเทศไทยท่ีพัฒนาการตรวจหาส่วนประกอบของ Cryoglobulin 
ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยสาเหตุของความผิดปกติว่าเกิดจากโรคมะเร็ง 
โรคออโตอิมมูน ซึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานการตรวจของประเทศไทยในอนาคต

โรคซิฟิลิสในประเทศไทย (Thailand National Guideline) ในปีพ.ศ. 2563 
ห้องปฏบัิตกิารภมูคิุม้กนัของฝ่ายจลุชวีวทิยายงัเป็นห้องปฏิบัติการอ้างองิเพือ่ประเมนิ
คุณภาพชุดตรวจเอชไอว ี (HIV) ของส�านกังานกรรมการอาหารและยา ตัง้แต่เริม่ต้น
จนถึงปัจจุบัน  
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 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม 
หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน 
“โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมต้านภัยโควิด-19” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
เพือ่เฉลิมพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีพร้อมน้อมน�า
พระบรมราโชบายอนัทรงคณุค่ายิง่ใน พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สูก่ารบรหิารจดัการทีเ่ป็นระบบ 
มแีผนเผชญิเหตแุละแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ ภายใต้ศนูย์โรคอุบตัใิหม่ทางคลนิกิ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
โดยมี นางสมพิศ บุตรสาระ เป็นผู้ด�าเนินรายการ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นประธานมอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ จ�านวน 5,000 โดส ให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วัชรสนิธ ุผู้อ�านวยการ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ และคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ เหมะจฑุา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร แพทย์ พยาบาล บคุลากร ร่วมรบัมอบ เมือ่วนัศุกร์ที่ 
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
และให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ 
อาคารวชิราวุธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เป็นประธานในพิธีท�าบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 10 รูป 
เพือ่อทุศิกศุลแก่ผูม้พีระคณุ เนือ่งในโอกาสวนัพยาบาลสากล ประจ�าปี 2563 
โดยมบีคุลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เข้าร่วมพธิ ีเม่ือวนัพธุที่
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 1 อาคารวชิรญาณวงศ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จัดกจิกรรมการซ้อมแผนระบบการปฏบิตักิารกูชี้พ CPR Code 155 
ของหอผู้ป่วยกมุารเวชศาสตร์ ช้ัน 17 อาคาร สก ซ่ึงปัจจบุนัย้ายไปเปิดให้บรกิาร ณ อาคารภมูสิริมัิงคลานสุรณ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน สรุปบทเรียน และวางแนวทางพัฒนาการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน
ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ อย่างถกูวธิ ีมี ผศ.นพ.พรเลศิ ฉตัรแก้ว ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านผูป่้วยวกิฤต เป็นประธาน 
เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 18 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

สารคดีใต้ร่มพระบารมี

มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด	4	สายพันธุ์

วันพยาบาลสากล	ประจ�าปี	2563

ฝึกซ้อมแผนระบบ	CPR
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งานประชุมวิชาการวาระพิเศษ	COVID-19	

Lecture	Series	ครั้งที่	5

แสดงความยินดี	ครบรอบ	20	ปี	เนชั่นทีวี

ทูตน�้าใจ	พรีเซนเตอร์เข็มวันอานันทมหิดล	ประจ�าปี	2563	พบสื่อมวลชน

ตัวแทนทูตน�้าใจ	เข็มวันอานันทมหิดล	ประจ�าปี	2563	พบสื่อมวลชน

 ศ.ดร.สพุจน์ เตชวรสนิสกลุ คณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ 
รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ส�านักงานวิจัยและ
พฒันาเพือ่แปรงานวจิยัสขุภาพสู่การปฏิบตั ิเป็นวทิยากรบรรยายผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) 
ในงานประชมุวชิาการวาระพเิศษ COVID-19 Lecture Series ครัง้ท่ี 5 หัวข้อ “Health Innovation 
in COVID-19” และ “COVID-19 Projection Model : Prediction of COVID Outbreak” ซึ่ง
คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ทันสมัย 
นวตักรรมการดแูลรกัษา การป้องกนัการตดิเชือ้ ค�าแนะน�าการดแูลเฝ้าระวงัและป้องกนัตนเองจาก
การแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เมือ่วนัศกุร์ที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 นสพ.อรญา ตุลยนิติกุล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และ นสพ.เจตน์ นาวีวิจิตร นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 
เป็นผู ้แทนทูตน�้าใจเข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี 2563 พร้อมด้วย น.ส.ธนัสมณ พลศร เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วม
แสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตัง้เนช่ันทวี ีสถานข่ีาว 24 ชัว่โมงแห่งแรกของประเทศไทย 
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี 2563 โดยมี น.ส.เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ 
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการ สายงานการตลาดและงานขาย NBC ให้การต้อนรบั เมือ่วนัจนัทร์ท่ี 1 มถินุายน 
พ.ศ. 2563 ณ เนชั่นทีวี

 นสพ.อรญา ตุลยนิติกุล นิสิตแพทย์ ช้ันปีที่ 1 และ นสพ.เจตน์ นาวีวิจิตร นิสิตแพทย์ ชั้นปีท่ี 2 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนทูตน�้าใจเข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี 2563 
พบสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ขอรับบริจาคเงินเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ. 2563 
เข็มทีร่ะลึกเนือ่งในวนัอานนัทมหดิล ซึง่เป็นวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานก�าเนิด “แพทย์จุฬาฯ” พร้อมท้ังเชิญชวน
ร่วมสั่งจองเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อน�ารายได้สมทบทุนโครงการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 มูลนิธิอานันทมหิดล 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 นสพ.สริภพ ลอืพฒันสขุ และ นสพ.กัญญาภทัร เสยีงสทุธวิงศ์ นสิิตแพทย์ ชัน้ปีที ่2 คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู ้แทนทูตน�้าใจเข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี 2563 พบส่ือมวลชน 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ขอรับบริจาคเงินเพื่อรับเข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ. 2563 เข็มที่ระลึกเนื่องใน
วันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานก�าเนิด “แพทย์จุฬาฯ” พร้อมทั้งเชิญชวน
ร่วมสัง่จองเสือ้ยดืทีร่ะลกึเพือ่น�ารายได้สมทบทนุโครงการป้องกนัและรักษาโรคโควดิ-19 มลูนธิอิานนัทมหดิล 
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(Thai PBS) และสถานีโทรทัศน์เอ็มคอต เอชดี (MCOT HD)
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เรื่อง : ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

Man of The Med

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ กับรางวัล 
Lifetime Career Achievement Award 

ประจ�าปี 2559 

หัวใจการท�างานของผมคือ ท�าภารกิจตรงหน้าให้ดีที่สุด 
เสมือนผู้ป่วยที่ก�าลังดูแลเป็นญาติของเราเอง เราต้องท�าทุกวิถีทาง
เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด และมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด

 ผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นผู้ป่วยที่มีอาการของโรคซับซ้อนและจ�าเป็นต้อง
อาศยัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญในการดแูลรกัษาเป็นพเิศษ ซ่ึงโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคหัวใจ
หลายสาขา หนึ่งในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่ต้องกล่าวถึงอีกท่านหนึ่ง 
คือ ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถการ
หัวใจและหลอดเลอืด ศนูย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และอาจารย์แพทย์
ประจ�าภาควิชาสรีรวิทยาและอายุรศาสตร ์หัวใจ คณะแพทยศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผู้ได้รับรางวัล Lifetime Career Achievement 
Award ประจ�าปี 2559 จากงานประชุมวิชาการ Complex Cardiovascular 
Catheter Therapeutics C3 2016 ซ่ึงในแต่ละปีจะมีการคดัเลอืกผูท้ีเ่หมาะสม
กับต�าแหน่งเพียง 1 - 2 คนเท่านั้น โดยงานประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี และในงานประชุมจะมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูแพทย์
ในสาขาหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด
 ส�าหรับเกณฑ์การคัดเลือกผูไ้ด้รบัรางวลั Lifetime Career Achievement 
Award นัน้ จะคดัเลอืกโดยผู้ทรงคณุวฒุอิย่างละเอยีดถีถ้่วน กล่าวคอื คณะกรรมการ
จะพจิารณาจากผลงานความส�าเรจ็ทีผ่่านมา การท�าโครงการงานวจิยั โดยจะต้อง
เป็นผูท้ีม่ผีลงานทีไ่ด้รับการตพิีมพ์ลงในวารสารอ้างองิระดบันานาชาติ มบีทบาท
ในการเป็นวิทยากรหรือได้รับเชิญไปเป็นผู ้บรรยายในการเรียนการสอน
ทางการแพทย์ต่างๆ มผีลงานโดดเด่นในการประชมุวชิาการระดบัประเทศหรอื
ระดับโลก รวมถึงผลงานการรักษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่สร้างคุณประโยชน์
ให้แก่วงการแพทย์ ซึง่จากผลงานทีผ่่านมาของ ศาสตราธคิณุ นพ.วสนัต์ มคีวาม
โดดเด่นและสร้างประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ให้กับการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ
รปูแบบต่างๆ ทัว่โลก ทัง้นี ้ศาสตราธคิณุ นพ.วสันต์ มผีลงานทางวชิาการทีเ่ป็น
ทีรู่จั้กอย่างแพร่หลายจ�านวนมาก รวมถงึผลงานทีไ่ด้รบัการตีพมิพ์ลงในวารสาร
ระดบัโลก 2 ฉบับ ได้แก่

ผลงานชื่อ Stent In Small Arteries ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์
นิวอิงแลนด์ (New England Journal of Medicine - NEJM) จัดพิมพ์โดย 
Massachusetts Medical Society วารสาร NEJM นีเ้ป็นวารสารทีท่รงอิทธพิล
มากทีส่ดุฉบบัหนึง่ของโลก และเป็นวารสารตพีมิพ์ต่อเนือ่งกนัมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานท่ีสุด
ผลงานช่ือ Decision CTO Trial คือ การท�าบอลลูนขดลวดหัวใจในกลุ ่ม
ที่เส้นเลือดหัวใจตัน ซึ่งท�าให้ผู ้ป่วยโรคหัวใจท่ีมีอาการแน่นหน้าอก ใช้ชีวิต
อย่างยากล�าบาก ได้รับการรักษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ผลงานดังกล่าวได้
รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal American College of Cardiology 
(JACC)
 นอกจากนี ้ศาสตราธคิณุ นพ.วสนัต์ ยงัคดิค้นเทคนคิทีเ่รยีกว่า SIAM 
Technique (Simultaneous Antegrade and Retrograde Microcatheters 
Technique) ซึง่เป็นเทคนคิในการท�าหตัถการท่ีใช้ในการเปิดเส้นเลอืดในผูป่้วย
กลุ่ม CTO อกีด้วย
 เมือ่สอบถามถงึความรูสึ้กทีไ่ด้รบัรางวลั Lifetime Career Achievement 
Award ประจ�าปี 2559 ศาสตราธคิณุ นพ.วสันต์ กล่าวว่า ถอืเป็นเกยีรตอิย่างสงู
และรูส้กึภาคภมูใิจอย่างยิง่ เน่ืองจากปฏบิตังิานด้วยความวริยิะอุตสาหะมาโดยตลอด 
ส่ังสมประสบการณ์ท�างานด้านการรักษาโรคหัวใจมายาวนาน ทั้งยังสนับสนุน
งานด้านนี้ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น ท�าให้การรักษาและการท�าหัตถการหัวใจ
และหลอดเลือดมีความปลอดภัยมากขึ้นจนเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยทุกราย

ศาสตราธิคุณ
นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม

“

”
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 ศาสตราธคิณุ นพ.วสนัต์ เป็นแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านอายรุศาสตร์
หวัใจอย่างลกึซึง้ โดยจบการศกึษาแพทยศาสตรบณัฑติ จากคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ศึกษาการแพทย์เฉพาะทางสาขา
อายรุศาสตร์จนได้รบัวฒุบัิตรมากมาย อาทิ

 ปัจจุบัน ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ เกษียณอายุราชการแล้ว 
แต่ด้วยความรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะด้านจึงได้รบัแต่งตัง้จากสภากาชาดไทย
ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราธิคุณ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่ศูนย์โรคหัวใจ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และภาควิชาสรีรวิทยาและอายุรศาสตร์หัวใจ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในการ
แนะน�าแพทย์รุ่นน้องเกี่ยวกับการท�าหัตถการโรคหัวใจต่างๆ อีกด้วย  
 ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ กล่าวถึงหลักการท�างานที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตวัว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในการท�างาน รูส้กึภมูใิจ
ทีค่วามวริยิะอตุสาหะของตนเองในฐานะแพทย์มส่ีวนช่วยรกัษาให้ผูป่้วย
หลายรายหายจากโรคหวัใจ มคุีณภาพชีวติทีด่ขีึน้ การท�างานด้านโรคหัวใจ
เป็นงานท่ีต้องอาศยัประสบการณ์ ช่างสงัเกต ประกอบกับต้องมกีารตดัสนิใจ
ทีเ่ฉียบขาดรวดเรว็ เพราะทกุวนิาทีในการท�างานมคีวามหมาย หากพลาดพลัง้
ตัดสินใจผิดพลาดหรือปฏิบัติงานเช่ืองช้า นั่นหมายถึงมีชีวิตของผู้ป่วย
เป็นเดิมพัน ดังนั้นแพทย์จึงต้องวางแผนการรักษาผู้ป่วยอย่างละเอียด
รอบคอบและถี่ถ้วน เพื่อให้การท�าหัตถการประสบผลส�าเร็จได้ดีที่สุด 
เกดิผลข้างเคียงหรอืภาวะแทรกซ้อนน้อยทีส่ดุ
 นอกจากผลงานด้านการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจท่ีโดดเด่นแล้ว 
ยงัมอีกีหน่ึงผลงานที ่ศาสตราธคิณุ นพ.วสนัต์ ภาคภมูใิจท่ีได้ขยายขอบเขต
ความรูค้วามสามารถไปช่วยเหลอืสตัว์ทีท่กุข์ทรมานจากอาการเจบ็ป่วย 
ซึ่งก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการ มีโอกาสได้ร่วมงานกับคณะ
สตัวแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พฒันาหตัถการรกัษาโรค
หวัใจแต่ก�าเนดิในสนุขั โดยน�าเทคนคิทีท่�าในมนุษย์มาประยุกต์ใช้ 
ทัง้นีส้นุขัตวัแรกทีท่�าการรกัษาคอืพนัธุโ์กลเดนรทีรฟีเวอร์ 
นับเป็นการท�าหัตถการปิด PDA ในสุนัขได้ส�าเร็จ
เป็นคร้ังแรกในประเทศไทยอีกด้วย จนท�าให้
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือ รางวัล CU Vet 
Outstanding Benefactor 2017 สาขานวตักรรม
สัตวแพทยศาสตร์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 สดุท้ายนี ้ศาสตราธคิณุ นพ.วสันต์ ฝากข้อคดิให้แก่นสิติแพทย์และแพทย์รุ่นใหม่ๆ ว่า การเป็นแพทย์ทีท่�าหตัถการด้านโรคหวัใจทีด่ี
หรอืแพทย์สาขาใดก็ตาม ขณะปฏบิตังิานเมือ่ต้องเผชญิกบัเหตกุารณ์ไม่คาดคดิหรอืภาวะกดดนัขณะรกัษาคนไข้ ขณะปฏบิตัหิน้าท่ีควรท�าตวัให้
เป็นเหมอืนเป็ดหรอืหงส์ กล่าวคอื ขอให้มีสตติัง้ม่ันอยูเ่สมอและควบคุมอารมณ์ให้ด ีเพือ่แก้ไขจดัการปัญหาให้ได้ผลลัพธ์ออกมาดทีีส่ดุและรวดเรว็ทีส่ดุ 
แม้ว่าในใจเราจะตืน่เต้นตกใจมากแค่ไหนกต็าม เฉกเช่นเดยีวกับเป็ดหรือหงส์ในขณะทีว่่ายน�า้บนผิวน�า้มท่ีาทเีรยีบ นิง่ สงบและงดงาม แม้ว่าใต้น�า้นัน้
เป็ดหรือหงส์จะต้องใช้เท้าพุย้น�า้เป็นพลัวันเพือ่ประคองตวัให้ได้อย่างสง่างาม อกีทัง้ยงัฝากแนวคดิในการท�างานแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยว่า 
ขอให้ทกุคนยดึหลกัการท�างานของ สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ทีว่่า ให้นกึถงึประโยชน์ส่วนตนเป็นกจิทีส่อง 
และนกึถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นกจิท่ีหนึง่ และจงร�าลกึไว้เสมอว่าผูป่้วยเปรียบเสมอืนเป็นญาตคินหนึง่ของเรา

 จากการศึกษาเฉพาะทางประกอบกับประสบการณ์การท�างาน
ด้านการรักษาผูป่้วยโรคหวัใจหลากหลายกรณี ท�าให้ ศาสตราธคิณุ นพ.วสนัต์ 
ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการท�าหัตถการโรคหัวใจ
ทุกประเภท เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วย
บอลลนู โรคหลอดเลอืดหวัใจในผูป่้วยเบาหวาน โรคกล้ามเน้ือหวัใจขาดเลอืด
แบบเฉียบพลัน เป็นต้น นอกจากน้ียังประสบความส�าเร็จในด้าน
การท�างานและมผีลงานโดดเด่นจนได้รบัรางวลัเกยีรตยิศมากมาย อาทิ 
รางวัลชนะเลิศ นักวิจัยรุ่นเยาว์ จากสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย 
และรางวลัการน�าเสนอปฏบัิตกิารสวนหวัใจผูป่้วยยอดเยีย่ม TCT 2009 
เป็นต้น
 อีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจของ ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ 
คอื การรักษาผูป่้วยโรคหวัใจแต่ก�าเนดิทีมี่ช่องทางเช่ือมต่อหลอดเลือดแดงใหญ่
กับหลอดเลือดด�าส�าเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใช้อุปกรณ์ 
Rashkin Umbella ปิด Patent Ductus Arteriosees (PDA) ซึ่งหาก
ผูป่้วยกลุม่นีไ้ม่ได้รบัการรกัษาอย่างถกูต้องและทนัท่วงท ีจะมคีวามเสีย่ง
ที่ท�าให้เกิดภาวะแรงดันในปอดสูงจนน�าไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วฒุบิตัรผูเ้ช่ียวชาญอนสุาขาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ประกาศนียบัตรสาขาการสวนหัวใจและการขยายหลอดเลือด 
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์
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เรื่อง : น.ส.บังอร น้อยอ�่า

        หัวหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 24 Zone B 

        อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ET Nurse 

 Enterostomal Therapy Nurse หรือพยาบาล ET Nurse 
ต�าแหน่งงานนีถ้อืก�าเนดิขึน้เมือ่เกอืบ 10 ปีทีผ่่านมา ซึง่ผูท่ี้จะเป็นพยาบาล 
ET Nurse ได้นัน้ต้องเป็นพยาบาลทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรเฉพาะทางด้าน
การดแูลแผลออสโตมแีละการควบคมุการขับถ่าย อย่างน้อย 8 - 9 สัปดาห์ 
แล้วแต่สถาบันที่จัดท�าหลักสูตร
 พยาบาล ET Nurse ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ รุน่แรกๆ ทีต้่องผ่านการอบรม มกัเป็นพยาบาลทีป่ฏิบตังิานด้าน
ศลัยกรรม ซึง่ต้องดูแลแผลผ่าตดัชนิดต่างๆ รวมถึงแผลออสโตมีนี้ด ้วย 
ต่อมาพยาบาล ET Nurse มีจ�านวนเพิ่มขึ้นตามความต้องการเพ่ือ
รองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเก่ียวกับแผลออสโตมีและผู้ป่วยที่มีปัญหาการ
ควบคุมการขับถ่าย ปัจจุบันฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
มีพยาบาล ET Nurse ทั้งสิ้น 29 คน ซึ่งพยาบาลทั้ง 29 คนนี้ต ้องให้
บริการทั้งในและนอกหน่วยงาน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการรับ
ปรึกษากรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแผลออสโตมีและการควบคุมการ
ขบัถ่าย ด้วยเหตนุี ้ ฝ่ายศลัยศาสตร์ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จึงได้เปิด
คลินิกเฉพาะทางด้านแผลออสโตมแีละการควบคมุการขบัถ่ายขึน้เม่ือ
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ แผนกผูป่้วยนอก ชัน้ 6 อาคาร ภปร 
โดยมกีารจดัเวรพยาบาล ET Nurse วนัละ 2 คน เพื่อสลับปรับเปลี่ยนกัน
มาให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ

ชือ่นีม้ทีีม่า

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ฝ่ายการพยาบาลสามารถขออัตราก�าลงั
พยาบาลประจ�าเพิ่มได้ 1 ต�าแหน่ง และมีพยาบาลหมุนเวียนมาสนับ
สนุนทีมอีก 1 ต�าแหน่ง โดยกิจกรรมหลักๆ ของพยาบาล ET Nurse 
นอกจากการให้ค�าปรกึษา สอนวธิกีารดแูลแผลออสโตมีและการควบคุม
การขับถ่ายแก่ผู้ป่วยแล้ว ยังมีบทบาทในการประสานงานและบริหาร
จัดการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยแบ่งเวลา
ท�างานเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าปฏิบัติงานที่แผนกผูป่้วยนอก ชัน้ 6 
อาคาร ภปร ขณะทีช่่วงบ่ายจะปฏบิติังานให้ค�าปรกึษาผูป่้วยในท่ีพกัรักษาตวั
ในโรงพยาบาล
 
 ปัจจุบันบทบาทของพยาบาล ET Nurse ไม่เพียงแค่ให้
ค�าปรึกษา ดูแลผู้ป่วยแผลออสโตมีและการควบคุมการขับถ่ายเท่าน้ัน 
พยาบาล ET Nurse ยังต้องน�าเสนอผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ
แผลออสโตมแีละการควบคุมการขับถ่ายด้วย ซึ่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 
ทีผ่่านมา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้เสนอผลงานใน
รูปแบบ Poster Presentation ภายใต้โครงการ Management 
of Venous Ulcers ในงานประชุม Asia Pacific Enterostomal 
Therapy Nurse Association (APETNA 2019) ณ กรุงไทเป 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทั้งนี้ งานประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี 
โดยมุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสตร์ด้านบาดแผล
ออสโตมีและการควบคุมการขับถ่ายของพยาบาล ET Nurse ในกลุ่ม
ประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“ “
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เกาะติดเทรนด์เรื่องเทคโนโลยี
ด้านทันตกรรม 
ปี 2020

 เทคโนโลยปัีจจบุนัพฒันาไปอย่างรวดเรว็และต่อเนือ่งในทกุอุตสาหกรรม ซึง่เทคโนโลยี
ด้านทนัตกรรมกน่็าจบัตามองไม่แพ้กนั คาดการณ์ว่าในไม่ช้าจะมผีลงานนวตักรรมด้านทนัตกรรม
ทีจ่ะเข้ามาแทนทีก่ารรกัษาฟันรปูแบบเดมิ ทัง้ยงัเป็นนวตักรรมทีฝ่่ายทนัตกรรม โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะน�ามาใช้งานในอนาคต หากสามารถช่วยพฒันาประสทิธภิาพ
การบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีและเคร่ืองมือทางทันตกรรมล�้าสมัย
ที่ทันตแพทย์รอคอย มีดังต่อไปน้ี

	 เทคโนโลยีด้านทันตกรรมดังกล่าว
ข้างต้น	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	มีโครงการ
ที่จะน�ามาใช้ในเร็ววันน้ี	ส�าหรับความคืบหน้า
จะแจ้งอัปเดตให้ผู้อ่านได้รับทราบต่อไป
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อุปกรณ์ซอฟต์แวร์และการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์
(Cloud Based Software and Storage)

อุปกรณ์เอกซเรย์ขั้นสูง	(High	Tech	X-rays)
 เคร่ืองเอกซเรย์ดิจิทัล (Digitalized X-rays) กลายเป็นเครื่องมือทีใ่ช้กันอย่างแพร่หลาย
แทนการล้างฟิล์มเอกซเรย์แบบเดมิ เนือ่งจากมปีระสทิธภิาพดีกว่า ใช้ระยะเวลาไม่นาน ประหยดัพืน้ท่ี
ในการจัดเก็บฟิล์มเอกซเรย์และเรียกดูได้ง่ายกว่าแบบเดิมอีกด้วย หลังจากเอกซเรย์แล้วก็สามารถ
ส่งต่อเพื่อท�าการรักษาได้อย่างรวดเร็ว และที่ส�าคัญคือ ราคาของเครื่องมือก็ถูกลงกว่าแบบเดิมมาก

ใช้งานง่าย สะดวกสบายกว่าเดมิ ช่วยลดความอดึอดัให้กบัผูป่้วยจากการใช้วสัดพุมิพ์ในช่องปาก 
อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูง ช่วยลดระยะเวลาการท�างานของทันตแพทย์เพราะสามารถ
ส่งข้อมูลดิจิทัลไปยังห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมได้ทันที โดยไม่ต้องเทแบบพิมพ์
ด้วยปูนปลาสเตอร์ก่อน 
สามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้มาสือ่สารกบัผูป่้วยได้อย่างชดัเจนและท�าให้ผูป่้วยเห็นภาพชดัขึน้
เกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการรักษา

การสื่อสารกับผู้ป่วยผ่านระบบออนไลน์	
(Online	Patient	Interaction)
 ในการรักษาด้านทันตกรรม ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) มีบทบาทอย่างยิ่งท้ังในด้าน
การส่งเสรมิความรูด้้านทนัตกรรม การตลาดทางทนัตกรรม 
การนดัหมาย การช�าระค่ารกัษา เป็นต้น

อุปกรณ์ช่วยปรับการมองในการท�า
ทันตกรรม	(Advanced	Visualization)
 อปุกรณ์นีเ้ป็นเทคโนโลยทีีช่่วยขยายการมองเหน็
ให้กบัทนัตแพทย์ขณะท�าการรกัษาทางทนัตกรรมได้ชดัเจน
มากข้ึน ท�าให้การรกัษามคีวามแม่นย�าสงู อีกทัง้ท�าให้ทนัตแพทย์
สามารถส่ือสารกบัช่างทันตกรรมได้สะดวกมากขึน้ นอกจากนี้ 
มกีารน�าเส้นใยน�าแสงมาใช้ช่วยในการค้นหารอยผใุนระยะเริม่แรก
ของฟันซ่ึงมกัหาพบได้ยากในต�าแหน่งด้านประชดิของฟัน
ท�าให้สามารถบูรณะฟันได้อย่างทันท่วงที

 เทคโนโลยใีนการเกบ็ข้อมลูชนดินีช่้วยให้ข้อมลูมคีวามปลอดภยัมากขึน้ ลดความผดิพลาด
ที่เกิดจากมนุษย์ (Human Error) ลงอย่างมาก การส�ารองข้อมูลและการท�าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
สามารถท�าได้โดยอตัโนมตั ิซอฟต์แวร์ด้านทนัตกรรมทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของเทคโนโลยคีลาวด์ (Cloud) น้ี 
ยงัมรีาคาถูกลงอย่างมาก เม่ือเทียบกับเทคโนโลยีแบบเดิมที่ต้องลงโปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แบบเอกเทศ

สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพ.เจษฎา หรรษา

อุปกรณ์สแกนช่องปาก	(Intraoral	Scanner)
 อุปกรณ์นี้ใช้ส�าหรับบันทึกลักษณะ รายละเอียดต่างๆ ในช่องปากด้วยการใช้แสงสแกน
และบนัทกึข้อมลูออกมาเป็นภาพสามมติลิงในสือ่ดจิทิลั จากนัน้ระบบจะน�าข้อมลูทีไ่ด้มาประมวลผล
เพือ่สร้างชิน้งานทางทนัตกรรมขึน้ เช่น การครอบฟัน สะพานฟัน วเีนยีร์ เป็นต้น รายละเอียดทีไ่ด้จาก
การสแกนน้ีเมื่อเทียบกับการใช้วัสดุพิมพ์ปากแบบเดิมพบว่า มีความแม่นย�าสูงกว่า ส�าหรับข้อดี
ประการอื่นๆ ของอุปกรณ์สแกนช่องปาก (Intraoral Scanner) มีดังนี้

การซ่อมแซมเนือ้ฟันทีเ่สยีหาย โดยใช้ร่วมกับ Computer Aids Design (CAD) เมือ่สร้างแบบ
เสรจ็แล้วจะส่งข้อมูลการออกแบบมายังเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อด�าเนินการพิมพ์ต่อไป
ใช้ในงานทนัตกรรมจดัฟัน เพือ่ช่วยในการออกแบบเครือ่งมอืจดัฟันทีเ่หมาะสมกบัผู้ป่วย
แต่ละราย
ใช้สร้างชิ้นงานฟันปลอมชนิดต่างๆ ได้แก่ ครอบฟัน สะพานฟัน เป็นต้น
ใช้สร้างเครื่องมือในการผ่าตัดบางประเภทที่มีความเฉพาะตัว

  การใช้เครือ่งพมิพ์สามมติมิข้ีอดคืีอ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิม่ความรวดเรว็ในการ
ให้บริการแก่ผู้ป่วย อีกทั้งยังเพิ่มความแม่นย�าให้กับชิ้นงานทางทันตกรรมมากขึ้นอีกด้วย

เครื่องพิมพ์สามมิติ	(3D	Printing)
 งานทันตกรรมสมัยใหม่มีการน�าเครื่องพิมพ์สามมิติมาใช้ในงานหลายด้าน ได้แก่



ว่าที่คุณหมอคนดี

เรื่อง : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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“ เป็ดไทยสู้ภัย ”
บทบาท “ว่าที่แพทย์” รุ่นใหม่ 

ลดเสี่ยงติดเชื้อได้ คลายความกังวลให้สังคม
 จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่ท�าให้คนในสังคมระมัดระวังในการใช้ชีวิตและสังเกตอาการ
ของตนเองมากขึ้น แต่สิ่งท่ีตามมาน้ันก็คือ ความเครียด ที่เกิดจากความกังวลต่อโรค อีกทั้งการจะไปพบแพทย์ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ก็เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจาก
การไปโรงพยาบาลอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อมากขึ้น

 โครงการ “เป็ดไทยสู้ภัย” จึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่ช่วยลดปัญหาและ
ความเส่ียงน้ีได้ ก่อตั้งขึ้นโดย Thailand Tech Startup Association ร่วมกับกรม
ควบคุมโรค เพื่อลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จ�าเป็นของผู้ที่มีความเสี่ยงต�่า 
ช่วยคัดกรองผู้ที่มีความเส่ียงผ่านหน้าเว็ปไซต์ อีกทั้ังยังมีอาสาสมัครนิสิตแพทย์
คอยซักประวัติเพิ่มเติมในเคสที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงและน�าส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการต่อไป
 นิสิตแพทย์อาสาทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการนี้จะได้รับการอบรม
จากแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 เพ่ือให้มีความรู้ในการ
ประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย และสามารถแนะน�าแนวทางปฏิบัติตนให้แก่ผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ผู ้ที่จะได้รับการประเมินจะต้องผ่านการท�าแบบสอบถาม 
โดยนิสิตแพทย์อาสาจะโทรศัพท์เพื่อซักประวัติเพิ่มเติมในผู้ที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์
ความเสี่ยงสูง เพื่อประเมินอาการของผู ้ป่วยว่าเข้าเกณฑ์ต้องได้รับการสอบสวน
โรคเพ่ิมเตมิหรือไม่ ในกรณีเข้าเกณฑ์ ผูป่้วยจะได้รับรหสัเพือ่น�าไปยืน่ตรวจ Swab Test 
ที่โรงพยาบาลต่อไป
 ส�าหรับประสบการณ์ที่ได้รับจากการท�าหน้าท่ีแพทย์อาสาในโครงการน้ี 
ท�าให้เราได้เห็นว่าความเครียดและความกังวลในสังคมช่วงโรคระบาดน้ีไม่ใช่เรื่องเล็ก 
ดังนั้น ความใส่ใจในการซักประวัติ ให้ค�าแนะน�า และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู ้ป่วย 
ถอืเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก เพราะกระบวนการนีไ้ม่ได้เป็นเพียงแค่การดแูลรักษาและลดความเสีย่ง
ทางกายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการดูแลรกัษาทางใจ นัน่คอืช่วยให้ผูป่้วยลดความกงัวลลงได้
 ในฐานะนิสิตแพทย์คนหนึ่งอาจยังไม่สามารถลงสนามไปช่วยตรวจวินิจฉัย
หรือรักษาผู้ป่วยได้เทียบเท่าบุคลากรทางการแพทย์ แต่การได้น�าความรู้มาช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านนี้ ก็ท�าให้รู ้สึกว่าเราได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมในฐานะอนาคต
บุคลากรทางการแพทย์ และท�าให้เข้าใจบทบาทของแพทย์ในสังคมมากขึ้นอีกด้วย

“There’s always a reason to smile.”

นสพ.กัญญณัช อารักษ์วิชานันท์ (แพรว)

นิสิตแพทย์ ชั้นปีท่ี 4

Kanyanach Arukvichanan (Praew)



เรื่อง : นสพ.โสภณ โพธิรัชต์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การชมกีฬากับความเครียด

สาเหตุของความเครียดจากการชมกีฬา ค�าแนะน�าเพื่อลดความเครียดระหว่างชมการแข่งขันกีฬา

 กีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ก็มีด้านมืดด้วยเช่นกัน คอลัมน์ 
“I See U by หมอชิด” ฉบับนี้จะน�าทุกท่านไปรู้จักกับด้านมืดของกีฬา
ทีเ่กีย่วข้องกบัแฟนๆ ผูท้ีต่ดิตามชมการแข่งขนักีฬาอยูเ่ป็นประจ�า ทราบหรอืไม่ว่า
บางครั้งการรับชมกีฬาก็ท�าให้เกิดความเครียดขึ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อทีมรัก
ของตนเองลงแข่งขัน ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมาได้ ในท่ีนีจ้ะขออธิบายถงึสาเหต ุตัวอย่างของความเครียด และวิธีการ
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความเครียดขึ้นระหว่างรับชมการแข่งขันกีฬาครับ

 นพ.โรเบิร์ต ชเมอร์ลิง (Robert H. Shmerling, MD) ได้แบ่งอาการที่เกิดจากความเครียดระหว่างชมการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ระดับ คือ
         ระดับที่ 1 : มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจยากขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ เกิดขึ้น แต่อดทนรอให้การแข่งขันจบก่อนแล้วค่อยไปโรงพยาบาล
         ระดับที่ 2 : อาจถึงขั้นหัวใจวายและเส้นเลือดอุดตัน
 ทั้งนี้ ฮอรโมนหลักที่สร้างความเครียดขึ้นคือ คอร์ติซอล (Cortisol) ผลิตขึ้นที่ต่อมหมวกไตชั้นกลาง (Zona Fasciculata) ที่อยู่เหนือไตทั้งสองข้าง ฮอร์โมนนี้
จะท�าให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต�่าลง ไอหรือมีไข้ได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีน�้าหนักเพิ่มขึ้น ความดันโลหิตสูง ส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

1. ความต้องการให้ทมีรกัชนะ ผูช้มกฬีาส่วนใหญ่ต่างต้องการให้ทมีทีต่นเองรกั
ชนะการแข่งขนั เวลาทีก่ลวัทมีรักแพ้ ผูช้มหรอืแฟนกฬีาจะเกดิความรูส้กึเครยีดขึน้ 
เนือ่งจากการแพ้หรือชนะจะมีผลต่อการแข่งขันในรอบต่อๆ ไป เช่น การเข้าไปเล่น
รอบเพลย์ออฟ (Play Off) การเข้ารอบชงิชนะเลศิเพือ่ลุน้แชมป์ เป็นต้น ผู้ชมหรอื
แฟนกีฬาหลายท่านท�างานหนัก เรียนหนัก ไม่สามารถหาความสุขได้จากสิ่งที่ท�า 
จงึมอบความหวงัไว้ทีก่ฬีา เปรยีบเสมอืนเป็นสิง่ทีส่ามารถสร้างความสขุอย่างยัง่ยนื
ให้กับตนเองได้ ยิ่งได้ครองต�าแหน่งแชมป์กลับมาด้วย ก็ยิ่งเกิดความรู้สึกคุ้มค่า

2. ระบบการแข่งขนัทีบ่บีหัวใจผูช้ม การแข่งขนัรอบเพลย์ออฟ หรอืการน�าทมีเก่งๆ 
มาแข่งขันกันแบบแพ้คัดออกคืออีกหน่ึงสาเหตุแห่งความเครียด ทั้งยังอาจสร้าง
ความเครยีดให้กับผู้ชมกีฬาคนอื่นๆ ท่ีไม่ได้เชียร์ทีมหน่ึงทีมใดในเกมการแข่งขัน
น้ันด้วย การแข่งขันกฬีาหลายประเภทใช้การตดัสนิแบบต่อเวลา เช่น การยงิประตู
เข้าในกีฬาฮอกกี้ การตีโฮมรันของทีมเจ้าบ้านในกีฬาเบสบอล การท�าทัชดาวน์
ในกฬีาอเมริกันฟุตบอล หรอืแม้กระทัง่การยงิลกูโทษในกีฬาฟตุบอล ซ่ึงเป็นจงัหวะเดยีว
ในการตดัสนิผลแพ้หรือชนะ และเป็นประวตัศิาสตร์ของทมีหรือประเทศ บบีหวัใจผู้ชม
หรอืแฟนกฬีาให้เกดิความรู้สกึกลวัและเครยีด อกีทัง้กีฬาบางประเภทไม่มกีารจ�ากดัเวลา
ในการรับชม ท�าให้ผูช้มและแฟนกีฬาต้องนอนดกึ อดนอน เพือ่ฉลองชยัชนะไปพร้อม  ๆกบั
ทมีรัก หรือบางคนร้องไห้เสยีใจเพราะทมีรักแพ้ก็มี ซ่ึงการอดนอน นอนหลบัไม่เพยีงพอนัน้
ก็เสี่ยงต่อโรคระบบหัวใจอีกด้วย

3. ความทรงจ�าเก่าๆ ทีไ่ม่ด ี เมือ่แต่ละทมีได้ต�าแหน่งแชมป์ไม่เท่ากนั ความทรงจ�า
ของผูช้มและแฟนกฬีาแต่ละคนกย่็อมไม่เหมอืนกนั แฟนกฬีาบางทมีอาจรอคอย
ต�าแหน่งแชมป์มานานกว่าคร่ึงศตวรรษ การไม่ได้แชมป์ของทีมรักนั้นส่งผลต่อ
ความรู้สึกของแฟนกีฬาให้รู้สึกแย่ยิ่งข้ึน ภาพความทรงจ�าในอดีตและปัจจุบัน
ทีผ่ดิหวงัส่งผลให้เครียดมากยิง่ขึน้ กลายเป็นความรูส้กึทรมานจติใจ เกดิความกลัว
ว่าตนเองจะไม่มโีอกาสได้เฉลมิฉลองชัยชนะเหมอืนคนรุน่ก่อนๆ เช่น รุน่ปู่ย่าตายาย 
รุ่นพ่อแม่ท่ีผิดหวังและเสียชีวิตไปแล้ว ที่ต่างก็ไม่เคยได้ชื่มชมกับชัยชนะและ
ความส�าเร็จของทีมรักเสียที

4. การพนัน บางทียังมีความเชื่อผิดๆ ที่ว่าการพนันท�าให้รวยได้ แต่การพนัน
กับกีฬานั้นจะมีการพลิกล็อกเกิดข้ึนได้เสมอ ดังนั้นการสูญเสียและหมดตัว
ย่อมเกิดขึ้นได้เช่นกัน

แหล่งอ้างอิง : BBC News. (2020). Devoted football fans experience ‘dangerous’ levels of stress. 

   Retrieved from https://www.bbc.com/news/health-51222376

   University of Oxford. (2020). Hardcore football fans experience intense levels 

    of physical stress during matches. Retrieved from http://www.ox.ac.uk/news/2020-

   01-24-hardcore-football-fans-experience-intense-levels-physical-stress-during-matches

   Shmerling MD, R. (2019). Can watching sports be bad for your health? Harvard Health 

   Blog. Retrieved from https://www.health.harvard.edu/blog/can-watching-sports-be- 

   bad-for-your-health-2019011115751

   Macmillan, Amanda. (2017). Is Watching Sports Bad For Your Health? Time.  

   Retrieved from https://time.com/4969707/watching-sports-heart-risk/ 

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"
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วิธีแก้ปัญหาเมื่อทีมที่รักแพ้การแข่งขัน
ต้องรู้ว่าทีมที่ตนเองรักหรือเชียร์แพ้ การหลงตัวเองจะยิ่งสร้างปัญหา
คุยกับเพ่ือนที่รักหรือเชียร์ทีมเดียวกัน เพราะไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกได้ดี
เหมือนแฟนกีฬาทีมเดียวกัน
หลีกเลี่ยงการดูการแข่งขันแมตช์นั้นซ�้า
คดิว่าเป็นแค่เกมการแข่งขนั ท�าจิตใจให้ปลอดโปร่ง เพราะชีวติยงัมกิีจกรรมอ่ืนๆ  
ที่ต้องท�า เช่น เรียนหรือท�างาน
ย้อนชมการแข่งขนัของทมีรกัทีเ่คยชนะอกีครัง้ เพราะทุกทมีต่างกเ็คยมเีหตกุารณ์ดีๆ  บ้าง
หากยงัรูส้กึไม่ด ีให้ไปพบจติแพทย์หรอืนักจติวทิยาเพือ่เล่าเรือ่งต่างๆ และพูดคยุ
ให้รู้สึกสบายใจขึ้น

 ลดการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และขนมขบเคีย้ว ลดการดืม่เบยีร์ เพราะ
หากด่ืมมากเกนิไปจะท�าให้ร่างกายขาดน�า้ หากพบว่ามปัีญหาเร่ืองหัวใจให้ปรกึษา
แพทย์ นอกจากนัน้การแกว่งแขน เดนิเรว็ การท�าซทิอัพ (Sit-Up) หรอืกระโดดตบ 
เป็นตัวอย่างของการออกก�าลังกายที่สามารถช่วยลดความเครียดได้
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 นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ บริจาคเงินจ�านวน 
10,000,000 บาท เพื่อหน่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ฝ่ายผู ้
ป่วยนอก และฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)
นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฯ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร
หวัหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 นายปรีชา พรประภา ประธานมลูนธิไิต้ล้ง - 
เชง็ พรประภา บรจิาคเงนิจ�านวน 5,000,000 บาท เพือ่
จดัซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย์รักษาผูป่้วยในสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อาทิ เครือ่งพยงุการท�างาน
ของปอดและหัวใจ (เครือ่ง ECMO) และเครือ่ง Infusion 
Pump โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร 
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายสนบัสนนุบรกิาร และ ผศ.(พเิศษ)
นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฯ 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 มูลนิธิโอสถานุเคราะห์ โดย นายสุรินทร์ - 
นายเสรี โอสถานุเคราะห์ และครอบครัว บริจาคเงิน
จ�านวน 10,000,000 บาท เพือ่สมทบทนุจดัซือ้อปุกรณ์
ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี 
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และ ผศ.พญ.ยวุรีย์ พชิติโชค รองผูอ้�านวยการฯ 
ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและทรพัยากรบคุคล รบัมอบ ณ 
บริษัทโอสถสภา จ�ากัด (มหาชน)

 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบรหิารความยัง่ยนืและภาพลักษณ์องค์กร และ น.ส.เชาวน ีพนัธ์ุพฤกษ์ ผูจ้ดัการฝ่าย หน่วยงาน
บรหิารกจิการเพือ่สงัคม บรษิทัพทีที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) บริจาคเสื้อกาวน์ผลิตจากเม็ดพลาสติก
จ�านวน 4,000 ชุด ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เพือ่ป้องกนัและลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี 
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์ รองคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา และ ผศ.นพ.นครนิทร์ ศิริทรัพย์ ผู ้ช ่วยคณบดี 
ฝ ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ

 น.ส.กัณฑ์พร กรรณสูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล
จ�ากดั (มหาชน) บริจาคแอลกอฮอล์ 93% จ�านวน 8 ถงั (200 ลติร) ให้แก่ศนูย์นวตักรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยม ีนางสชุริา ปัญญาสนัตกิลุ ผูอ้�านวยการ ฝ่ายบรหิาร คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 นางผาณิต ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ บริจาคหน้ากากอนามัย N95 จ�านวน 800 ชิ้น ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติงานในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยและคัดกรองโรคโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รบัมอบ ณ  ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ
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สแกน QR Code

ท่ีได้ร่วมสมทบทุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด-19 
บัดน้ี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ได้ดําเนินการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพ่ือนํามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเช้ือโรคโควิด-19 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบพระคุณ

เรายังคงมุ่งหวังและให้กําลังใจ
ท่ีจะให้ประชาชนชาวไทยร่วม

ทุกๆ ธารนํา้ใจอันดีของประชาชนชาวไทย

ใบเสร็จ
สามารถนําไป

ลดหย่อน
ภาษีได้ 2 เท่า

โดยสงหลักฐานการโอนเงิน
เพ่ือขอรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
ผานชองทางไลนของฝายการเงิน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
Line ID : @478ebxxn หรือ 
email : lorchulasaphanboon@gmail.com

สามารถโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ช่ือบัญชี “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ)”  

เลขท่ีบัญชี 059-1-93894-0

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
ฝายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดทุกวัน ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ ต้ังแตเวลา 07.00 น. - 15.00 น.
โทร. 02-251-7804, 02-256-4000 ตอ 3229, 3444

KCMH Charity

เพ่ือต่อยอดความงดงามแห่งการให้ท่ีไม่มีวันส้ินสุด...
โดยท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ 2 ช่องทาง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

ขอเชิญทานรวมเปนเจาของ
บัตรโดยสารรถไฟฟา MRT

1. บัตรอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 
จํานวน 915 ใบ ราคา 300 บาท
เง่ือนไข :
1) มูลคาในบัตร 300 บาท
2) ใชเดินทางคร้ังแรก 
 ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565
3) บัตรน้ีไมสามารถใชเดินทางได 
 เม่ือพนกําหนด 2 ป 
 นับจากวันท่ีเดินทางคร้ังสุดทาย

2. บัตรสถานีรถไฟฟาสนามไชย 
จํานวน 85 ใบ ราคา 300 บาท
เง่ือนไข :
1) มูลคาในบัตร 300 บาท
2) ใชเดินทางคร้ังแรก 
 ภายในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2565
3) บัตรน้ีไมสามารถใชเดินทางได 
 เม่ือพนกําหนด 2 ป 
 นับจากวันท่ีเดินทางคร้ังสุดทาย

จำหนาย ณ ราน ฬ.จุฬา 
ช้ัน M อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
ในเวลาราชการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 08.00 – 15.30 น.
โดยเร่ิมจำหนายต้ังแตวันจันทรท่ี 27 เมษายน 2563 เปนตนไป (บัตรมีจำนวนจำกัด)

เพ่ือนำรายไดสมทบทุนกิจการของ
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย
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