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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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 โดย พญ.ผลิน กมลวัทน ผูอํานวยการกองวัณโรค
12.30 - 13.30 น. Current update in MDR-TB Management
 โดย นพ.เจริญ ชูโชติถาวร 
  นายแพทยทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย
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13.30 - 15.30 น. การเสวนาในหัวข้อเร่ือง 
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 โดย • นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ อดีตผูอํานวยการสํานักวัณโรค, 
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  • รศ.นพ.นิธิพัฒน เจียรกุล หัวหนาสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร โรงพยาบาลศิริราช
  • ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระตาย หัวหนาสาขาวิชาโรคติดเช้ือ ภาควิชาอายุรศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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นพ.เจริญ ชูโชติถาวร นพ.ยุทธิชัย เกษตรเจริญ

สามารถลงทะเบียนและรับชมออนไลน์ ได้ท่ี
หมายเหตุ : กรุณารอผลการลงทะเบียนโดยเจ้าหน้าท่ีจะตอบกลับผ่านทางอีเมลจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร. 02 256 5135
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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

อาศิรวาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สิบสองสิงหาเวียนมาบรรจบ       ขอน้อมนบประณมกรก้มเกศี

กราบพระบาทพระบรมราชชนนี        พระพันปีหลวงของปวงประชาไทย

ขอพระองค์ทรงพระเกษมส�าราญ        ทรงเบิกบานหฤทัยให้สดใส

ไร้สิ้นโรคาพยาธิโพยภัย         พระพลานามัยสมบูรณ์ดี

ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจ    ให้ชาวไทยทั้งชาติได้สุขศรี

ทวยราษฎร์น้อมฯ ถวายราชสดุดี        ร่วมใจเปล่งวจี “ทรงพระเจริญ” เทอญ

ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ “วารสาร       ”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

พระมหากรุณาธิคุณ

 เม่ือวันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ
เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เท้าเหยียบ จ�านวน 9 เคร่ือง  มาพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อได้ใช้งานและลดการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน  โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับพระราชทานจากผู้แทนพระองค์ 
ณ ศาลาทินทัต
 เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เท้าเหยียบนับเป็นประดิษฐกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
เพราะมีความเส่ียงติดเชื้อได้หากสัมผัสพื้นผิวที่มีเชื้ออยู่แล้วน�าไปสัมผัสตา จมูก หรือปาก การพัฒนาเครื่องกด
เจลแอลกอฮอล์ที่มีแท่นเหยียบนี้จึงช่วยลดความเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อผ่านการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี  
จนในเวลาต่อมามีการจัดซื้อและจัดท�าแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ในลักษณะนี้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
 นอกจากน้ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวชัรราชธดิา องค์ประธานโครงการก�าลังใจฯ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.สพุชิยั สนุทรบรุะ
รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อัญเชิญหน้ากากอนามัยชนิดผ้า 
จ�านวน 10,170 ช้ิน พระราชทานแก่สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดจุใจ ชยัวานชิศริิ ผูอ้�านวยการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย เป็นผู้รับพระราชทาน เพื่อน�าไปมอบให้กับประชาชนผูเ้ดนิทางมาบรจิาคโลหติ
 น�้าพระทัยอันเปี่ยมล้นของพระองค์ท่านในการพระราชทานส่ิงของแก่บุคลากรตลอดจนประชาชนท่ัวไปนี้  
มใิช่เป็นเพยีงอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เท่านัน้  หากแต่ยงัเป็นคณุค่า
ทางจติใจทีท่�าให้บคุลากรและพสกนกิรทุกหมู่เหล่าต่างซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุทีพ่ระองค์ทรงใส่พระทยัในความเป็นอยู่
ของราษฎรอยู่เสมอ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
พระราชทานสิ่งของแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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เรื่อง : ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

ถอดบทเรียนโรคระบาดโควิด-19
กับความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 การระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็น
อกีหนึง่หน้าประวตัศิาสตร์ระดบัโลกทีป่ระเทศไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ได้แสดง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงการรักษา
ที่เป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก โอกาสนี้ 
ผศ.นพ.โอภาส พทุธเจรญิ หวัหน้าศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางการแพทย์โรคอบุติัใหม่ด้านคลินกิ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมาถอดบทเรียน
ถงึสิง่ทีไ่ด้เรียนรู้จากการระบาดของโรคโควิด-19
 ผศ.นพ.โอภาส กล่าวว่า การระบาดของโรค
โควดิ-19 เป็นการตอกย�า้ให้ผู้คนตระหนกัถงึข้อเทจ็
จริงทีว่่าโลกจะยงัมโีอกาสเกดิโรคระบาดทีแ่พร่จาก
คนสู่คนได้อีกอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนจึงต้อง
เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาในการรับมือ ส�าหรับ
บทเรียนส�าคญัจากการระบาดครัง้นีไ้ด้แก่ การเรยีนรู้
ว่าเชื้อโรคจากสัตว์มีโอกาสระบาดข้ามสายพันธุ์
มาสูค่นได้ตลอดเวลา เราจงึควรมมีาตรการทีเ่คร่งครดั
ในการป้องกันการระบาดของโรคในอนาคต เช่น 
การยกเลกิการบรโิภคหรอืการสมัผสัสตัว์ป่า ซึง่เป็น
แหล่งก�าเนิดเช้ือโรค การตั้งมาตรการการรับมือ
โรคระบาดทีจ่ริงจังทัง้การปิดชุมชน การลดการเดนิทาง
เข้าออกบริเวณที่มีการระบาด การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม การสร้างระเบียบวินัยของประชาชน
ในการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมืออย่าง
สม�่าเสมอ เป็นต้น 
 ทัง้นี ้โรคระบาดทีเ่ป็นโรคอบุติัใหม่จะยงัไม่มี
การรักษาทีจ่�าเพาะ ขณะทีอ่งค์ความรูต่้าง  ๆเกีย่วกบัโรค
ยงัคงมอียูอ่ย่างจ�ากัด ค�าแนะน�าต่างๆ ในการป้องกนั
และแนวทางการรักษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
อยู ่ตลอดเวลาตามข้อมูลทางระบาดวิทยาและ
การวิจัย 
 

 อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย มกีารเตรยีมความพร้อมในการรบัมอื
กับโรคอุบัติใหม่โควิด-19 ตั้งแต่เริ่มมีการระบาด
ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศูนย์โรคอุบัติใหม่
ด้านคลินกิได้ตดิตามข้อมลูของการระบาดอย่างใกล้ชิด
แบบวนัต่อวนั ทัง้ยงัมกีารประเมนิเบือ้งต้นว่าโรคนี้
มโีอกาสแพร่เข้ามายงัประเทศไทยสงูมาก เนือ่งจาก
ประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนีมคีวามสมัพนัธ์
ทางการค้าและการท่องเที่ยวที่แน่นแฟ้น 
 หลังจากท่ีเริ่มมีผู ้ป่วยรายแรกเข้ามา
ในประเทศไทย ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ปรับ
มาตรการและแผนการรองรับผู้ป่วยทีเ่ข้ามารบับรกิาร
ท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอย่างทันท่วงที มีการ
จัดห้องตรวจความดันลบส�าหรับผู้ป่วยนอกและ
ผูป่้วยใน รวมถงึการขยายจ�านวนเตยีงส�าหรบัผูป่้วย
วิกฤต ิ การเตรียมเครื่องช่วยหายใจและการติดตั้ง
ระบบอปุกรณ์ตดิตามต่างๆ ส�าหรบัตรวจสัญญาณชพี
ในผูป่้วยวกิฤต ิทัง้นีศ้นูย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรคอบุตัใิหม่ด้านคลินิกยังได้เตรยีมห้องผ่าตัดและ
ห้องคลอดไว้ส�าหรบัผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
โดยเฉพาะอีกด้วย  
 ส่วนความกังวลเก่ียวกบัการกลบัมาระบาด
ระลอกที ่ 2 ของโรคโควดิ-19 นัน้ ผศ.นพ.โอภาส 
กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มกีารติดตาม
สถานการณ์ของการระบาดตลอดเวลา ดังน้ัน
จงึพร้อมทีจ่ะรบัมือในการให้บรกิารผูป่้วยโรคโควิด-19 
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด อย่างไรก็ดีประชาชน
ทุกภาคส่วนยังจ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด และยังต้องดูแลสุขอนามัยส่วนตัว
อยูเ่สมอ เช่น การป้องกนัตัวเองเวลาเข้าพืน้ทีช่มุชน 
การรักษาความสะอาดมือ การดูแลสุขภาพตนเอง
ให้แข็งแรง เช่นเดียวกับช่วงเวลาท่ีมีการระบาด
ของโรค

 จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ท่ีผ่านมา 
ท�าให้ตระหนกัได้ถงึความร่วมมอืร่วมใจของประชาชน
คนไทยทีช่่วยกนัป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้เป็นอย่างดี 
และให้ความร่วมมือตามนโยบายของรฐับาลอย่าง
เคร่งครัด ซึง่ผลจากการประสานความร่วมมอืนีเ้อง 
ท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อในประเทศลดลงเรื่อยๆ 
จนเป็นศูนย์ และที่สร้างความประทับใจให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่งก็คือ การที่
ประชาชนคนไทยร่วมกันส่งก�าลังใจมายังบุคลากร
ทางการแพทย์เป็นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการ
บรจิาคเงิน สิง่ของ หรอือปุกรณ์ทางการแพทย์จาก
ทกุๆ ช่องทาง ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเกดิวิกฤติใด 
เราจะผ่านพ้นไปได้เมื่อทุกฝ่ายร่วมมือกัน
 สุดท้ายนี้ ผศ.นพ.โอภาส กล่าวถึง
แนวทางปฏิบัติและการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ว่า 
ในอนาคตมโีอกาสทีโ่ลกของเราจะเกดิโรคอุบติัใหม่
ขึ้นอีก ซึ่งแต่ละโรคอาจมีรูปแบบของการระบาด
และความรนุแรงทีแ่ตกต่างกนั สิง่ท่ีจะสามารถเป็น
เกราะป้องกันให้แก่ทุกคนได้ดีที่สุด คือการติดตาม
ข่าวสารและสถานการณ์อย่างสม�า่เสมอ การประสาน
ความร่วมมือกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศในการส่งต่อข้อมลูทีส่�าคญัของการระบาด 
เพือ่ให้ประเทศอืน่ๆ สามารถสร้างมาตรการในการ
ป้องกันได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียและ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติ
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เรื่อง : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

เปิดภาคเรียน แต่ไม่เปิดช่องให้โควิด-19 
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แนะวิธีเลี่ยงติดเชื้อ ให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง

 วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันแรกของการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ หลังมีประกาศจากรัฐบาลเลื่อนการเปิดภาคเรียนเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 ท่ามกลางความกงัวลของทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐัและภาคประชาชนเกีย่วกบัความปลอดภยัของเดก็นกัเรยีนจากการใกล้ชดิกนั เนือ่งจากการเรยีนในห้องเรยีน
และการท�ากิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล กุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ได้แบ่งปันมุมมองในฐานะกุมารแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลรักษาเด็ก และประสานงานใกล้ชิดเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่มาโดยตลอด พร้อมทั้ง
แนะน�าหลักปฏิบัติแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองเพื่อป้องกันเด็กและเยาวชนจากการติดเชื้อในช่วงเปิดภาคการศึกษาด้วย

 อ.ดร.พญ.วรรษมน กล่าวว่า กระทรวงศกึษาธกิารได้มมีาตรการป้องกันการตดิเชือ้ทีร่ดักมุ รวมถงึประสานงานเตรยีมความพร้อมกบัทกุโรงเรียนให้ร่วมมอื
ด�าเนินการป้องกันการติดเชื้อในโรงเรียน เช่น การเว้นระยะห่างในพื้นที่ต่างๆ ทั่วสถานศึกษา การลดจ�านวนเด็กในโรงเรียนด้วยการบริหารตารางเรียนให้มาเรียน
สลับวันกัน เป็นต้น ทั้งนี้การบริหารจัดการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานศึกษา แต่ส่ิงที่น่ากังวลคือสถานศึกษาที่มีห้องเรียนเป็นลักษณะห้องปิดและติด
เครื่องปรับอากาศ ท�าให้การถ่ายเทอากาศอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับห้องเรียนที่เป็นแบบเปิดโล่ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกกว่า 
 ส�าหรับประเด็นที่สังคมมีความกังวลว่าเด็กจะเป็นผู้แพร่เชื้อระหว่างเด็กด้วยกันเอง และน�าเชื้อมาสู่ครอบครัวหรือไม่นั้น อ.ดร.พญ.วรรษมน กล่าวว่า 
จากข้อมูลพบว่าทุกช่วงอายุสามารถตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ แต่พบว่าเด็กมีอัตราการตดิเชื้อต�่ากว่าผู้ใหญ่ และมีการศึกษาพบว่าโอกาสการแพร่เชื้อจากเด็ก
สู่บุคคลอื่นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตามต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงเรียนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

 ส�าหรับแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อหรือการติดเชื้อในสถานศึกษา มีดังนี้

แนวทางปฏิบัติส�าหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ปกครอง

1. สอนและก�าชับให้บุตรหลานสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านเสมอ
     และหม่ันล้างมอืให้บ่อยทีส่ดุเพือ่ลดการสมัผสัเชือ้โรคจากการท�ากจิกรรมต่างๆ 
2. สอนบตุรหลานให้งดการสมัผสัใบหน้า หรอืเอามอืเข้าปากเพือ่ลดการสมัผสั
    เช้ือโรค รวมถึงก�าชับให้เด็กช�าระล้างร่างกายทันทีเม่ือกลับถึงบ้าน เพื่อลด
    การแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลในครอบครัว
3. สอนบตุรหลานให้รกัษาระยะห่างในการท�ากจิกรรมร่วมกับเพือ่นในสถานศกึษา

 แม้ว่าสถานศกึษาทกุแห่งจะเปิดด�าเนนิการตามปกตอีิกครัง้ แต่หาก
ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตนอย่างถูกต้องปลอดภัยก็มั่นใจได้ว่า อัตรา
การตดิเช้ือหรอืการแพร่เชือ้หลงัการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการจะไม่น่าห่วง
กังวลแต่อย่างใด

คดักรองนกัเรียนอย่างเคร่งครัด เช่น เม่ือพบเดก็ป่วย ไม่ว่าจะมไีข้หรอืไม่มไีข้ 
หรือมีอาการเจ็บปว่ยเพียงเลก็น้อย เชน่ ไอ มีน�า้มกู ควรให้เด็กหยุดเรยีน 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในโรงเรียน
บริหารจัดการห้องเรียนให้สามารถระบายอากาศได้ดี มีการจัดการพื้นที่
การศกึษาและการท�ากิจกรรมไม่ให้แออดัจนเกินไป ในกรณทีีส่ถานศกึษา
เป็นลักษณะห้องเรียนท่ีติดเครื่องปรับอากาศ จ�าเป็นต้องเพิ่มช่วงเวลา
ในการปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้น
เพิ่มมาตรการล้างมือให้เด็กนักเรียนอย่างสม�่าเสมอ หรือก่อนและหลัง
ท�ากิจกรรมต่างๆ
เพิ่มมาตรการรักษาความสะอาดภายในห้องเรียนอย่างเคร่งครัด เช่น
ท�าความสะอาดห้องเรียนทุกๆ 2 - 3 ชั่วโมง ท�าความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ 
ลูกบิดประตู และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในห้องเรียนหลังโรงเรียนเลิกทันที 
เป็นต้น
ลดหรืองดกิจกรรมที่นักเรียนต้องรวมกลุ่มท�ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด เช่น
การออกก�าลังประเภทกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสกันโดยตรง เป็นต้น
จัดห้องพยาบาลเพิ่มเติมในสถานศึกษาเพื่อรองรับเด็กป่วย
เพิ่มแนวทางการสื่อสารระหว่างครูผู้สอน เพื่อสังเกตอาการของเด็ก
นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากพบเด็กมีอาการป่วยจะได้เข้าช่วย
เหลือหรือแนะน�าการปฏิบัติตนได้อย่างทันท่วงที
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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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

นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนส�าหรับชีวิตวิถีใหม่
(Innovative Fabric Mask for a New Normal Life)

 บริเวณส่วนบนของหน้ากากมีลวดโค้ง และมีสายคล้องหูท่ีสามารถ
ปรบัให้หน้ากากผ้ากระชบัเข้ากบัใบหน้าได้ นอกจากนี ้ต้นแบบหน้ากากผ้านาโน
ดงักล่าวได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานเบือ้งต้น อาท ิการผ่านได้ของอากาศ ความทน
ของสีต่อการซัก ปรมิาณสีเอโซในผ้าสี ปรมิาณฟอร์มลัดีไฮด์ และการสะท้อนน�า้ 
จากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ อกีทัง้ยงัผ่านการทดสอบฤทธิก์ารต้านแบคทีเรยี 
จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผลงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนคุณภาพสูงน้ี
เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการน�า Smart Medical Fabric มาใช้งานจริง
ส�าหรับประชาชนในยุคชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก
ทีมคณาจารย์และนักวิจัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ประกอบด้วย อ.ดร.ธนษิฐา ฉตัรสวุรรณ รศ.ดร.ภาวพนัธ์ ภทัรโกศล 
อ.ดร.นพ.อาสา ธรรมหงส์ และ Dr.Dhammika Leshan Wannigama 
ร่วมกับ ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธ์ จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย โดยม ีผศ.ดร.นพ.อมรพนัธุ ์เสรมีาศพันธ์ุ เป็นหัวหน้าโครงการวิจยั 
ทีไ่ด้ร่วมกนัพฒันาหน้ากากผ้า จนกระทัง่สามารถผลิตออกมาเป็นสนิค้าเผยแพร่
สูส่าธารณชนและมกีารใช้งานจรงิเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วในช่วงทีม่กีารระบาดของ
โรคโควิด-19 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งาน และที่น่าภาคภูมิใจ
ไปกว่านั้นคือ นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนคุณภาพสูงนี้ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอย่างเป็นทางการส�าหรับงาน Thailand 
Research Expo 2020 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ
 ผศ.ดร.นพ.อมรพนัธ์ุ กล่าวว่า นวตักรรมหน้ากากผ้านาโนคุณภาพสงูน้ี
จะพฒันาต่อยอดเพือ่ให้เป็นหน้ากากผ้าทีม่ปีระสทิธภิาพดีและสามารถน�ามาใช้
ในทางการแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะมุ่งเน้นความสามารถในการก�าจัดเชื้อจุลชีพ
ที่อาศัยเทคโนโลยี Smart Medical Fabric ซึ่งปัจจุบันมีการใช้แล้ว พร้อมท้ัง
จะพัฒนาหน้ากากให้สวมใส่ได้สบายยิ่งขึ้น ไม่อึดอัด ส�าหรับการพัฒนาต่อยอด
ขั้นต่อไปนั้น เป็นแผนงานที่ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ โดยคาดว่า
หน้ากากผ้านาโนคุณภาพสูงรุ่นที่ 2 จะสามารถผลิตเพื่อจ�าหน่ายในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563

 นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมาที่โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาด
ไปทัว่โลกอย่างรวดเร็ว ท�าให้ประชากรโลกเกดิการเจบ็ป่วยและเสยีชีวติจ�านวนมหาศาล 
จนน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมนุษยชาติในการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal Life) ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Physical Distancing) 
การท�างานและการประชมุผ่านสื่อออนไลน์ หรือการมีอุปกรณ์ส่วนตัวส�าหรับ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เจลแอลกอฮอล์ส�าหรับล้างมือ 
หน้ากากอนามยั และกระจังป้องกนัใบหน้า (Face Shield) เป็นต้น
 หน้ากาก (Face Mask) ถอืเป็นอกีหนึง่ผลติภณัฑ์ทีค่นไทยน�ามาใช้กนั
อย่างแพร่หลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท้ังยงัเป็นทีย่อมรบั
กนัทัว่โลกว่าเป็นนวตักรรมในชวิีตวิถใีหม่ทีไ่ด้รบัการพสิจูน์แล้วทางวทิยาศาสตร์
ให้เห็นถึงหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันตนเองและช่วยลด
การตดิเชือ้จากบคุคลอืน่ทีม่คีวามเสีย่งอย่างมนียัส�าคญั หากใช้อย่างถกูวธิ ีในขณะที่
หน้ากากชนิด N95 (N95 Respirator) และหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) 
ยงัมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนท่ัวไป รวมถงึวสัดทุีใ่ช้ส�าหรบัการผลิต
หน้ากากป้องกนัระดบัสงูทีใ่ช้ในโรงพยาบาลต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก
จงึท�าให้หน้ากากผ้าเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกส�าหรบัใช้เป็นอปุกรณ์ป้องกนัเฉพาะบคุคล 
และเป็นข้อบงัคบัให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากในทีส่าธารณะเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้
 ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย น�าโดย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ร่วมกับส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้พัฒนาเพิ่มระดับคุณภาพของหน้ากากผ้าให้เป็น
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาต่อยอดให้เกิดเป็น
นวตักรรมหน้ากากผ้าทีมี่คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ต่อสงัคมไทย ซึง่หน้ากากผ้า
ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นหน้ากากผ้า 3 ชั้น ได้แก่

ชั้นนอก เป็นผ้าคอมบ์ ทวิลล์ (Comb Twill) ประกอบด้วยผ้าฝ้าย 75% และ
โพลีเอสเทอร์ 25%
ชั้นกลาง เป็นผ้าเคลือบด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ มีคุณสมบัติสะท้อนน�้าและ
ป้องกันแบคทีเรีย
ชัน้ในสดุ เป็นผ้าฝ้ายมสัลนิทีม่คีณุสมบตัดิดูซบัละอองฝอยจากการไอหรอืจาม 
สามารถป้องกันการเปื้อนของเครื่องส�าอาง และมีช่องส�าหรับใส่แผ่นกรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686
E-mail : cmic.chula@gmail.com

CHULA COVID-19

รูปกล่องหน้ากากผ้านาโน ซ่ึงจัดท�าข้ึนเป็น
ของทีร่ะลกึในงาน Thailand Research Expo 
2020 ทีจ่ดัท�าโดยศนูย์นวตักรรมทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

 หลงัเกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 ซ่ึงเป็นโรคอุบตัใิหม่ หลายประเทศทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยมคีวามพยายามในการคิดค้นวคัซีนเพือ่ใช้ในการรกัษา
โรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้น�าด้านนวัตกรรมทางการแพทย์
และการวจิยั น�าโดย ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการ บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย หัวหน้าทีมนักวิจัย และ อ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลัก โครงการพัฒนา
วคัซนีโควดิ-19 ภาควชิาเวชศาสตร์ชนัสตูร คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัแถลงข่าวเกีย่วกบัความส�าเรจ็ในการพฒันาวคัซนีป้องกันโรคโควดิ-19 
ชนดิ mRNA ท่ีมชีือ่ว่า Chula - Cov19 โดยศนูย์วจัิยวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
น�าโดย ศ.ดรู ไวส์แมน ซึ่งก�าลังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการทดลองวัคซีนขั้นต่อไปในมนุษย์ 

การทดลองในหนู
 คณะวิจัยท�าการทดลองฉีดวัคซีนเข็มแรกให้แก่หนูทดลอง 
พบว่าวัคซีนสามารถกระตุน้ให้หนสูร้างภมูคิุม้กนัได้ โดยพบว่าเลือดหนูมีระดบั
แอนตบิอดทีีส่ามารถยบัยัง้เชือ้ในหลอดทดลองได้เมือ่มีการเจอืจางไปแล้ว
100 เท่า ต่อมาอกี 1 เดอืนได้ทดลองฉดีวคัซนีเขม็ที ่2 หลงัจากนัน้ 2 สัปดาห์ 
ได้ตรวจวดัระดบัแอนตบิอดใีนเลอืดอกีครัง้ พบว่ามรีะดบัแอนตบิอดทีีส่ามารถ
ยับยั้งเชื้อในหลอดทดลองได้เมื่อมีการเจือจางเลือดไปแล้ว 40,000 เท่า 
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก

การทดลองในลิง
 เมื่อการทดลองในหนูได้ผลดี คณะวิจัยจึงได้เริ่มท�าการทดลอง
ต่อในลงิ ซึง่เป็นสัตว์ทดลองทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้และมคีวามใกล้เคียงกบัมนษุย์
โดยได้รับความร่วมมอืจากศนูย์วจิยัไพรเมทแห่งชาต ิจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จังหวัดสระบุรี 

คณะวิจัยท�าการแบ่งลิงทดลองทั้งหมด 13 ตัว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

พัฒนาวัคซีนโควิด-19 สู่การทดสอบในมนุษย์

 โดยเริม่ฉดีวคัซนีเขม็แรกไปเมือ่วนัเสาร์ที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
และฉดีวคัซนีกระตุ้นเข็มทีส่อง เมือ่วนัจนัทร์ที ่22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ท้ังนี้
มกีารเจาะเลอืดทกุๆ 15 วนั เพือ่ตรวจตดิตามระดบัภมูคิุม้กนัอย่างต่อเนือ่ง 
พบว่าหลังลิงได้รับวัคซีนเข็มที่สอง วัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันใน
ลิงได้ในระดับสูงมาก โดยมีระดับแอนติบอดีที่ยับยั้งเชื้อได้เมื่อเจือจางไป
มากถงึ 5,000 เท่า และท�าการเจาะเลือดเพือ่ตดิตามระดบัภมูคิุม้กันทกุๆ 15 วนั 

ก้าวไปอีกขั้น

กลุ่มที่ 1 ได้รับวัคซีนโดสสูง (ปริมาณ 50 ไมโครกรัม)
กลุ่มที่ 2 ได้รับวัคซีนโดสต�่า (ปริมาณ 5 ไมโครกรัม) 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มควบคุม (ไม่ได้รับวัคซีน)

 งานแถลงข่าวจัดขึ้นเม่ือวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยเร่ิมจาก ผศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย แถลงข่าวเก่ียวกับผลการทดสอบวัคซีนในหนูและลิงว่า 
การทดสอบระยะเริ่มแรกท�าการทดลองในหนู ซึ่งขั้นตอนการทดลองและผลการทดลอง สรุปได้ดังนี้
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 ขณะที่ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการ บริหารโครงการ
พฒันาวัคซนีโควิด-19 ศนูย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงแผนการด�าเนินการ
ผลิตวัคซีนเพื่อการวิจัยในมนุษย์ว่า หลังจากผลการทดสอบในลิงเข็มที่ 2 
เป็นที่น่าพอใจมาก ข้ันตอนต่อไปจะเป็นการทดลองฉีดวัคซีนในมนุษย์ ทั้งนี้
หากน�ามาฉดีในมนษุย์ ร่างกายมนษุย์อาจตอบสนองต่อวคัซีนแตกต่างจากลงิ
กล่าวคอืการฉดีวคัซนีในมนษุย์จะสามารถกระตุน้ภมูคิุม้กันได้ต�า่กว่าการฉดีวคัซนี
ในลงิเป็นอย่างมาก อนัเนือ่งมาจากวถีิชีวติความเป็นอยูข่องมนษุย์และสตัว์นัน้
มคีวามแตกต่างกนั ทัง้นีใ้นขัน้ตอนต่อจากการทดลองในลงิระหว่างเดอืนกรกฎาคม
ถงึเดอืนพฤศจกิายน คณะวจิยัจะท�าการส่งวคัซีนต้นแบบไปให้โรงงานทีเ่ชีย่วชาญ
ด้านการผลติวคัซนีคอืบรษิทั TriLink เมอืงซานดเิอโก้ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ
บริษัท Evonik เมอืงแวนคเูวอร์ ประเทศแคนาดา เพือ่ด�าเนนิการผลิตวคัซีนส�าหรบั
ใช้ทดลองในมนุษย์จ�านวน 10,000 โดส
 ส�าหรับแผนการวิจัยในอาสาสมัครมนุษย์ ศ.นพ.เกียรติ กล่าวว่า
มีขั้นตอนการทดสอบในมนุษย์ 3 ระยะ  ดังนี้

เพือ่ให้มัน่ใจว่าการทดลองวคัซนีในทกุกระบวนการจะไม่เกดิอันตรายแก่ชวิีต
มนุษย์และมีประสิทธิภาพสูงสุดจะไม่เกิดอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 ในส่วนของการรบัมอืกบัการระบาดของโรคอบุตัใิหม่ และแผนการพฒันา 
ศนูย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยันัน้ ศ.นพ.สุทธพิงศ์ 
กล่าวว่า โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ให้ความส�าคัญกบัการบรกิารทางการแพทย์ 
นวัตกรรมและงานวิจัยที่เป็นเลิศเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิด
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ขึน้ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้เตรยีมพร้อม
และบริหารจัดการเรื่องการดูแลรักษาแก่ผู ้ป่วยจ�านวนมากอย่างดีเลิศ 
แต่อย่างไรกด็ ีการจดัการโรคอบุตัใิหม่และโรคระบาดทีดี่ท่ีสดุ คอื การป้องกนั 
 ดังนั้น ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมีการก่อตั้ง
ศนูย์วทิยาศาสตร์สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ และศูนย์วจิยัวคัซนีมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว 
เพ่ือพฒันาศักยภาพในการคิดค้นนวตักรรมเพือ่ป้องกนัโรค รกัษาโรคอย่างรอบด้าน 
โดยโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เน้นการพฒันาบคุลากรทางการแพทย์ให้มคีวาม
เชีย่วชาญสงู การพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี
ทนัสมยัทีสุ่ดและดท่ีีสุด มกีารผนกึก�าลัง (Networking) ต่อยอดองค์ความรู้และ
ความเช่ียวชาญกับสถาบันที่เช่ียวชาญด้านการพัฒนาวัคซีน
ทัง้ในประเทศและนานาชาต ินอกจากนีสิ้ง่ส�าคัญอีกประการท่ีจะขาดไปไม่ได้
คอืการสนบัสนนุทนุในการพฒันาวคัซนี (Funding) เพือ่ให้การพฒันางานวิจยั
และผลิตวัคซีนก้าวหน้าอย่างเต็มศักยภาพ 
 ทีผ่่านมาศูนย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นสถาบนัการวจิยัทางการแพทย์
ชัน้น�าของประเทศทีไ่ด้รบัความร่วมมอืจากนกัวจิยัทางการแพทย์และนกัวทิยาศาสตร์ 
ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลกร่วมกนัเดนิหน้าพฒันา วจิยั ต่อยอดการคิดค้น
ผลิตวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง 
วารสาร ฬ จงึมัน่ใจว่าการพฒันาวคัซีนโควดิ-19 ของศนูย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในครัง้นี้
จะประสบความส�าเรจ็และสร้างคณุานปุระโยชน์และชือ่เสยีงให้แก่ประเทศไทย
ในระดับสากลอย่างแน่นอน

 ส�าหรับความท้าทายในการผลติวคัซีน ศ.นพ.เกยีรต ิกล่าวว่าในปัจจบุนั
มวีคัซนีโควดิ-19 ทีก่�าลงัอยูร่ะหว่างการทดสอบในมนษุย์แล้ว ประมาณ 18 ตวั 
ซึ่งใน 18 ตัวนั้น มีวัคซีนชนิด mRNA จ�านวน 4 ตัว ที่ผลการทดสอบก้าวหน้า
กว่าประเทศไทยอยูม่าก คาดว่าหากภายในต้นปี พ.ศ. 2564 มกีารคิดค้นวคัซีน
ตัวหนึ่งตัวใดส�าเร็จและได้รับการรับรองจากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาแห่งสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้ว ก็อาจน�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้อ้างอิง
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency approval) 
จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย (อย.) เพือ่ขอน�ามาใช้
เร่งด่วนได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องศกึษาในระยะที ่3 นอกจากจะช่วยลดงบประมาณ
ในการศึกษาเป็นอย่างมากแล้ว ยังช่วยลดระยะเวลาในการทดสอบได้อีกด้วย
อย่างไรก็ดีภาครัฐเองก็จ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัคซีนจาก
ต่างประเทศร่วมด้วยเพื่อให้ประเทศไทยมีวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว
 ส่วนประเดน็เก่ียวกับการรบัอาสาสมัครเข้าโครงการทดลองวคัซนีโควดิ-19
ในประเทศไทยนั้น ศ.นพ.เกียรติ กล่าวว่า ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็น
ทางการ เนื่องจากขณะน้ียังอยู่ในขั้นตอนการขอรับรองความปลอดภัยจาก
องค์การอาหารและยา รวมถงึอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรม
การวจิยัในมนษุย์ โดยคณะวจิยัได้ให้ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยัอย่างสงูสดุ

ระยะที ่2 ศกึษาประสทิธภิาพและภาวะแทรกซ้อน คาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการ
             ภายในต้นปี พ.ศ. 2564 โดยจะท�าการทดสอบวคัซนีในอาสาสมคัร
            กว่า 1,000 คน 

ระยะที่ 1 ศกึษาความปลอดภยัและปริมาณทีเ่หมาะสม (Dose) ของวคัซีน 
            โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการได้
                   ภายในสิน้ปี พ.ศ. 2563 โดยจะท�าการทดสอบวคัซีนในอาสาสมัคร 
             ทีม่สีขุภาพแขง็แรง อายรุะหว่าง 18 - 60 ปี  จ�านวน 45 คน ก่อน
              ซึง่หากวคัซีนมคีวามปลอดภยัด ีจะขยายการทดลองให้อาสาสมคัร 
            ที่มีอายุ 61 - 80 ปี อีกจ�านวน 45 คนต่อไป 

ระยะที ่3 ศกึษาประสทิธภิาพและตดิตามอาการไม่พงึประสงค์ ขัน้ตอนนี้
             ต้องใช้อาสาสมคัรเป็นจ�านวนมากในการทดสอบ ใช้ระยะเวลานาน
             หลายปีในการศึกษา และเนื่องจากขณะน้ีในประเทศไทยไม่มี
              การระบาดของโรค จึงอาจต้องท�าการศึกษาระยะนี้ในประเทศ
           ที่ยังมีการระบาดของโรคอยู่

 ทัง้นีห้ากผลการทดสอบในมนษุย์ท้ังระยะที ่1 และ 2 ได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ 
จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนต่อให้บริษัท BioNet-Asia เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีน Chula-CoV19 ใช้ได้เองทั้งในประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
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Special Scoop

เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร ่วมมือองค์กรระดับโลก

จัดประชุมวิชาการ 

QS Subject Focus Summit - Medicine 2020

  ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ก�าลังจะมาถึงนี้ หนึ่งกิจกรรมส�าคัญของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือการจดั
งานประชุมวิชาการ “QS Subject Focus Summit - Medicine 2020” ซึ่งมีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ในหัวข้อ “อนาคตวงการการแพทย์ : ความท้าทายและโอกาสในยคุแห่งการเปลีย่นแปลง” (The Future of Medicine : Challenges 
and Opportunities in the Disruptive Era) ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กล่าวว่า การประชุมครัง้นีเ้ป็นการประชุมวชิาการด้านแพทยศาสตร์งานแรกในประเทศไทยทีร่่วมมอืกบั Quacquarelli Symonds (QS) 
องค์กรด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องบ่งชี้และความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษา
ในประเทศต่างๆ

แลกเปลี่ยนความรู้จากทั่วทุกมุมโลก พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี ในวงการแพทย์

 แนวคดิหลกัของงานประชุมวชิาการ “QS Subject Focus Summit - 
Medicine 2020” น้ันจะพูดถึงโอกาสและความท้าทายในมิติต่างๆ ของ
วงการแพทยศาสตร์ท่ีเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงจากการขับเคล่ือนของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงจาก
หลากหลายประเทศมาร่วมแลกเปลีย่นความรู ้ไม่ว่าจะเป็นในมติคิวามเปลีย่นแปลง
ด้านบริการทางการแพทย์ งานวิจัย ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอน
ด้านแพทยศาสตร์
 ขณะเดียวกัน ช่วงที่ผ่านมาทุกประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ดังนัน้แต่ละประเทศจึงมบีทเรยีน
ในการจัดการและวิธีการรักษาท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละแห่ง 
งานประชมุวชิาการครัง้น้ีจงึมีเป้าหมายทีจ่ะเป็นเวทเีพือ่การแลกเปลีย่นความรู้
ด้านการแพทย์ของประเทศซกีโลกตะวนัออกและซกีโลกตะวนัตก (East meets 
West) โดยในหลายๆ หวัข้อของการประชมุจะมนีกัวชิาการจากแต่ละประเทศ
มาร่วมน�าเสนอความคิด อาทิ หัวข้อเรื่อง “Teaching Innovation” โดยมี
Dr.Martin Lupton จาก Imperial College London, London ประเทศ
สหราชอาณาจักร มาร่วมบรรยายกับ Prof.Sandy Cook จาก Duke-NUS 
Medical School ประเทศสิงคโปร์ 
 นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการที่มีชื่อเลียงระดับโลกอีกหลายท่าน เช่น 
Prof.Charles G. Prober จาก Stanford University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
จะมาบรรยายหวัข้อ “Global Medical Education and Future Directions” 
พร้อมทัง้ Prof. Dr.Andrey Svistunov จาก I.M. Sechenov First Moscow 
State Medical University ประเทศรัสเซีย ที่จะมาบรรยายหัวข้อ “Digital 
Transformation in Health Care and Medical Education” นอกจากนี้
ยงัได้รับเกยีรตจิาก พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีกล่าวเปิดงาน
อกีด้วย

เปิดประสบการณ์ใหม่ มุมใดของโลกก็อยู่ที่จุฬาฯ ได้กับห้องประชุม

เสมือน

 ไม่เพียงแต่เทคโนโลยจีะเข้ามาเปล่ียนแปลงวทิยาการด้านแพทยศาสตร์
เท่านัน้ รูปแบบของการจดังานคร้ังนีย้งัปรับเปลีย่นเพือ่ให้เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาท
ในการจดัประชุมมากยิง่ข้ึน และเพือ่ให้สอดรบักบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควดิ-19 ดงันัน้งานประชมุวชิาการครัง้นีจึ้งจดัขึน้ผ่านระบบห้องประชมุ
เสมือน (Virtual Meeting) บนระบบปฏิบัติการ “Meetyoo Conference” 
ซึง่จะเป็นระบบประชมุเสมอืนอย่างเตม็รปูแบบ กล่าวคอื ระบบจะมหีน้าต่างหลัก
ที่จะฉายภาพของหอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอาคาร

 ร่วมรบัฟังเพือ่ก้าวทนัและพร้อมรบัความเปลีย่นแปลงวงการแพทย์
ด้วยเทคโนโลยีไปพร้อมกัน ในการประชุมวิชาการ “QS Subject Focus 
Summit - Medicine 2020” ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเสมือนผ่านทางเว็บไซต์ 
https://qssubjectfocus.com/bangkok-2020/

ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสมือนผู้เข้าร่วมการประชุม
ได้เดนิทางมายงัสถานทีจ่ดังาน ทัง้ยงัมกีารจ�าลองขัน้ตอนต่างๆ ให้เสมอืนจรงิ 
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยที่หน้าจอจะปรากฏ
ภาพเจ้าหน้าที่เสมือนว่าผู้เข้าร่วมงานมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่
 นอกจากนี้ ยังมีระบบการน�าชมเสมือน (Virtual Tour) ที่ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถเยี่ยมชมสถานที่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รวมถงึผลงานอนัโดดเด่นของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ได้อกีด้วย ซึง่เทคโนโลยดีงักล่าวนี้ 
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวเสริมว่า จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ในการประชุม
วิชาการและสามารถเช่ือมต่อผู้เข้าร่วมประชุมท่ัวทุกมุมโลกให้ได้มีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างไร้ข้อจ�ากัด ทั้งนี้ ประโยชน์ส�าคัญอีกประการหนึ่งของ
ระบบห้องประชมุเสมือนในงานประชุมวชิาการ “QS Subject Focus Summit 
- Medicine 2020” นี้คือ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสามารถเข้ารับชมและ
รับฟังการประชุมย้อนหลังได้ภายใน 1 เดือน หลังกิจกรรมสิ้นสุดอีกด้วย

โอกาสในการเผยแพร่ศักยภาพของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้เป็น

ที่ประจักษ์ไปทั่วโลก

 งานประชุมวิชาการ “QS Subject Focus Summit - Medicine 
2020” มีเป้าประสงค์หลักในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของนักวิชาการจาก
ทัว่ทกุมมุโลก ขณะเดยีวกนัในฐานะผู้ด�าเนนิการจดังาน ยงัถอืเป็นโอกาสอนัดี
ที่จะสนับสนุนให้นักวิจัยและคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้แสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานท่ีเป็นเลิศออกสู่แวดวง
วชิาการระดบันานาชาต ิผ่านการร่วมบรรยายกบันกัวชิาการผูม้ชีือ่เสยีงระดบัโลก
อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง
ยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้เป็นท่ีรู้จกั
มากขึ้นในเวทีโลก



11

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรตันกุล
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข

ศ.นพ.ธีระวฒัน์ เหมะจุฑา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข

ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรญัสุทธิกุล
อาจารย์อาวุโส ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ.ประวิตร อศัวานนท์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดี 

งานด้านแผนและงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.นพ.สมบตัิ ตรีประเสริฐสุข
อาจารย์อาวุโส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดี 

งานด้านกิจการพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรก�าธรชยั
อาจารย์อาวุโส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้รับการแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์กิตติคุณ

ประจ�ปีการศึกษา 2562 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.พญ.รศัมน กลัยาศิริ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้รับคัดเลือกเป็น บุคคลที่ด�เนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ประเภทบุคลากรสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา ทุกสังกัด ประจ�ปี 2563 

จากส�นักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

(วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด�รงต�แหน่ง ผู้อ�นวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย University Technology Center (UTC)
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Good News

เรื่อง : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)
        อ.นพ.ไตร พรหมแสง
        อ.พญ.ณศมน วรรณลภากร
        อ.พญ.จุฑามาศ เศารยะ
        อ.พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา

กับหลักสูตร แพทย์จุฬาฯ อินเตอร์ (CU-MEDi)

 หลงัจากคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มกีารประชาสมัพนัธ์เกีย่วกับหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (หลักสตูร
นานาชาติ)  หรือ Chulalongkorn University International Medical Program (CU-MEDi) สู่สาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ 
กเ็ป็นทีก่ล่าวถงึอย่างกว้างขวาง โอกาสนีค้ณะท�างานของหลักสูตร CU-MEDi จะมาแบ่งปันข้อมลูความคืบหน้าของการเตรยีมหลกัสตูร
ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ

 นอกจากนี ้อ.พญ.จุฑามาศ เศารยะ ผูด้แูลด้านการรบัสมคัรและการประชาสัมพนัธ์กล่าวว่า มผู้ีสนใจสอบถาม
รายละเอียดของหลักสูตรเข้ามามาก ทั้งนิสิตนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยในประเทศและหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ ประชาชนทั่วไปจากหลากหลายอาชีพ รวมถึงนักศึกษา
จากต่างประเทศทีส่นใจมาเรยีนหลกัสตูรนานาชาตกิบัคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตดิต่อสอบถาม
เข้ามาหลายช่องทาง อาท ิทางอเีมล โทรศพัท์ เวบ็ไซต์ เพจและเวบ็ไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ เนือ่งจากหลกัสตูร
ไม่ได้จ�ากดัอายขุองผูเ้ข้าศกึษา จงึเปิดโอกาสให้ผูส้นใจจากทกุวยัและทกุสาขาอาชพีสามารถศกึษาข้อมลูของหลกัสูตร
และสมัครเรียนได้หากมีคุณสมบัติพร้อมและครบถ้วนตามที่ระบุไว้

 อ.นพ.ไตร พรหมแสง ผู้ดูแลด้านการเรียนการสอนกล่าวถึงรายละเอียดของหลักสูตรว่า ความโดดเด่น
ของหลักสูตรคือการเปิดโอกาสให้นิสิตมีประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของการเรยีน เพราะเชือ่ว่า
การปฏบิตัจิริงจะเป็นการส่งเสริมทกัษะท่ีดเีลศิมากกว่าการเรยีนเฉพาะภาคทฤษฎเีป็นหลกั ทัง้นี ้ หลกัสตูร CU-MEDi นี้
จะใช้เวลาเรียนขั้นต�่า 8 ภาคการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 3 เฟส คือ 

 ศ.พญ.นจิศร ีชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) ผู้อ�านวยการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
กล่าวว่า ขณะนี้เนื้อหาของหลักสูตรผ่านการประเมินหลายขั้นตอนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และผ่านที่ประชุมเพ่ือพิจารณาโดยแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และคณะท�างาน (Core Team) ก�าลังด�าเนินการ
ในส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเตรียมการเรียนการสอน การเตรียมการเรื่องการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ 
การประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่นๆ มากมาย ได้แก่
เพจและเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายการเด็กดี รายการทรู ปลูกปัญญา ฯลฯ 
 ทั้งนี้ ศ.พญ.นิจศรี ได้กล่าวเสริมว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะท�างานได้จัดงาน Open House เพื่อแนะน�าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) นี้ให้แก่ผู้ที่สนใจก่อนจะเปิดรับสมัครในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 และเปิดเรียนในเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2564

‘Pre-clerkship’ เฟสแรกใช้เวลาเรียน 3 ภาคการศึกษา เป็นการเรียนวิชาเบื้องต้นผ่านหลักสูตรวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตเพื่อเข้าสู่เฟส Clerkship ต่อไป หากนิสิตท่านใดสนใจท�าโครงการ
วจิยักส็ามารถพดูคยุกบัอาจารย์แพทย์ทีป่รกึษาเพือ่ท�าโครงการวจิยัได้ในเฟสนี ้โดยหลกัสตูรนานาชาตจิะเน้น
โครงการวิจัยด้านการรักษา หรือนวัตกรรมการแพทย์ 
‘Clerkship’ เฟสต่อมาใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 2 ภาคการศึกษา โดยนิสิตจะฝึกปฏิบัติจริงในการรักษาผู้ป่วย
ทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยและผู้ป่วยนอก รวมถึงการฝึกทักษะการผ่าตัด
‘Externship’ เฟสสดุท้ายใช้เวลาเรยีนทัง้สิน้ 3 ภาคการศกึษา โดยเน้นการเตรยีมความพร้อมด้านการตัดสนิใจ 
และการบริหารจัดการเพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีเลิศ 

 อ.นพ.ไตร กล่าวเสรมิด้วยว่า หลกัสูตรใหม่นีม้กีารน�าการเรยีนการสอนแบบ Integrated Basic and Clinical 
Science เพือ่ให้นิสิตแพทย์มีโอกาสดูแลผู้ป่วย เยีย่มเยยีนตดิตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพือ่ฝึกฝนประสบการณ์การรกัษา 
การท�าหัตถการ และการวนิจิฉยัโรคตามทกัษะของการเป็นแพทย์ทีส่มบรูณ์แบบอกีด้วย ซึง่การออกแบบและผสมผสาน
เนือ้หาการเรยีนการสอนดงักล่าวนีถ้อืเป็นอกีหนึง่ความโดดเด่นของหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ

สร้างแพทย์คุณภาพด้วยหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศ

หลักสูตรพร้อมเปิดรับสมัครนิสิตรุ่นแรก

สูก่ารเป็นแพทย์นานาชาติ
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 อ.พญ.ณศมน วรรณลภากร ผู้ดูแลด้านการเรียนการสอนอีกท่านกล่าวว่า หลักสูตร CU-MEDi นี้เป็นการ
เตรียมบณัฑติให้เป็นแพทย์ผู้เช่ียวชาญทีส่ามารถปฏบิตังิานได้ทกุท่ีทัว่โลก (Global Doctor) มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และมีทักษะความสามารถหลากหลายที่ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมท่ีบัณฑิตได้ศึกษาจบจากปริญญาตรีมาแล้ว 
กลายเป็นแพทย์ทีม่ทีกัษะหลากหลาย (Multi-Talented Doctor) ทีต่อบสนองความต้องการของสังคมในศตวรรษที ่21 
 อ.พญ.ณศมน กล่าวเสรมิด้วยว่า หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ มุ่งเน้นทีจ่ะผลติแพทย์
ที่สนใจเรื่องนวัตกรรม (Innovation) มีความเป็นผู้น�าและเตรียมพร้อมรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ได้เป็นอย่างดี (Leadership for Change)  ซึ่งหลักสูตรจะเน้นการเรียนการสอนแบบ Adult Learner คือการฝึก
ให้นิสิตแพทย์สามารถคิดประมวลผลและวิเคราะห์เป็น ลงมือปฏิบัติเป็น รูปแบบการเรียนแบบท่องจ�าน้อยลง 
แต่เน้นการปฏิบัติจริงมากขึ้น ที่ส�าคัญที่สุดหลักสูตร CU-MEDi ยังให้ความส�าคัญกับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของ
การเป็นแพทย์อย่างยิ่ง โดยมีการจัดวิชา Humanistic Medicine ให้นิสิตแพทย์ได้ฝึกฝนเรียนรู้การเห็นอกเห็นใจ
ผู้ป่วย ทักษะการสื่อสารและจรรยาบรรณทางการแพทย์เพ่ือให้บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ เป็นแพทย์ที่เก่งและ
ดี สมดังเจตนารมณ์และปฏิญญาของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

 ศ.พญ.นจิศร ีชาญณรงค์ (สวุรรณเวลา) ในฐานะผู้อ�านวยการหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ กล่าวเสรมิว่า ข้อได้เปรยีบของ
นิสิตแพทย์ที่เรียนหลักสูตรนี้คือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นเครือข่ายเดียวกันกับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซึ่งมีศักยภาพและตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ท่ีมีชาวต่างชาติอยู่อาศัยหรือท�างานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีเป้าหมาย
ทีจ่ะพัฒนางานบริการด้านการรกัษาและงานวจิยัทางการแพทย์ให้เป็นศนูย์การรกัษาหลกัของภมูภิาค จงึเป็นโอกาสดทีีจ่ะได้เตรยีมความพร้อมในการเป็น 
Medical Hub ของภูมิภาคด้วยการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกดังกล่าว
 นอกจากนี ้การทีห่ลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ มกีารจดัให้นสิิตแพทย์ของหลกัสูตรไปศกึษาและปฏบิตังิานทีโ่รงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ถือเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มักเป็นผู้ป่วย
ที่เป็นโรคซับซ้อน (Secondary Care) แต่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นั้นมีอาการของโรคที่หลากหลาย
ทั้งโรคสามัญ (Primary Care) และโรคท่ีซับซ้อน ซ่ึงนิสิตแพทย์ของหลักสูตรจะได้เสริมทักษะทางการแพทย์จากการดูแลผู้ป่วยท่ีมีกลุ่มอาการ
และรายละเอียดของโรคที่แตกต่างหลากหลาย อีกท้ังยังมีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์กับการตรวจรักษาผู้ป่วยต่างชาติจากประเทศอื่นๆ ที่ท�างาน
ในเขตภาคตะวันออกอีกด้วย

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ของหลักสูตรฯ https://cu-medi.md.chula.ac.th/
โทร. (02) 256 4454 , (02) 256 4478 ต่อ 127 และ 133

 ในส่วนของการประสานงานด้านความร่วมมอืกบัสถาบนัต่างประเทศ อ.พญ.นฤชร กจิไพศาลรตันา คณะท�างาน
ผูด้แูลในส่วนนีช้ีแ้จงความคบืหน้าว่า ขณะนีไ้ด้มกีารประสานความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้น�าจากสหราชอาณาจกัร
อาท ิUniversity of Glasgow และมหาวทิยาลัยอืน่ๆ จากประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่มกีารเตรยีมความพร้อมในการส่งนสิติแพทย์
ไปศึกษาต่อและเสริมทักษะด้านการรักษาผู้ป่วย หรือท�างานวิจัยร่วมกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดย
นิสิตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตร CU-MEDi จะมีโอกาสไปศึกษายังมหาวิทยาลัยช้ันน�าในสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 – 6 เดือนในชั้นปีสุดท้าย

 นอกจากนี ้ศ.พญ.นิจศร ียงัมัน่ใจด้วยว่า หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ จะเป็นอกีหนึง่ความก้าวหน้าของการศึกษาแพทยศาสตร์
ในการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล

• จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ 
• สอบเข้าด้วยคะแนน MCAT และสัมภาษณ์
•  ใช้ระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 4 ปี 
• เน้น Innovation, Leadership, Multi-Talented
• หลักสูตรอินเตอร์เตรียมพร้อมสู่ความเป็น Global Doctor
• เรียนรู้จากปัญหาผู้ป่วย ผสานกับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 
  น�าไปสู่ความเป็นแพทย์

ความโดดเด่นของหลักสูตร CU-MEDi

การเรียนรู้ไร้พรมแดน ส่งเสริมความเป็นแพทย์อินเตอร์ฯ
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เรื่องจากปก

 เป็นที่ทราบกันดีว่าโรคที่เก่ียวกับดวงตาเป็นโรคที่ซับซ้อน การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการรักษาดวงตาจึงมีความจ�าเป็น
เพือ่ต่อยอดองค์ความรูก้ารดแูลรกัษาโรคทางตาให้แก่ผูป่้วยให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ฝ่ายจกัษวุทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีชื่อเสียงด้านการรักษาที่เป็นเลิศโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาโรคตาทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยเสมอมา 
รศ.พญ.วลิาวณัย์ พวงศรเีจรญิ หวัหน้าฝ่ายจักษวุทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ความมุง่มัน่ส�าคัญของฝ่ายจกัษุ
วิทยา นอกเหนือจากการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการรักษาและการเรียนการสอนให้เป็นเลิศแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนานวัตกรรม
ต่างๆ ด้วยความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง โดยมิต้องพึ่งพาวิทยาการจากต่างประเทศ 
ดังจะเห็นได้จากผลงานนวัตกรรมระดับโลกที่ฝ่ายจักษุวิทยาสามารถคิดค้นและพัฒนาจนประสบความส�าเร็จมากมาย ด้วยศักยภาพและ
ความเชีย่วชาญสงูของแพทย์ประจ�าฝ่ายจกัษวุทิยา ท�าให้ฝ่ายจกัษวุทิยาสามารถให้บรกิารทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลมุรอบด้าน และ
มคีวามกระตอืรอืร้นในการศกึษาและพฒันาสิง่ใหม่อยูเ่สมอ ส่งผลให้ผลงานวิจยัของฝ่ายจกัษวิุทยามกีารเตบิโตอย่างก้าวกระโดดในทกุๆ ปี 
 การพฒันานวตักรรมทีห่ลากหลายและทรงคุณค่าในทกุมติขิองฝ่ายจกัษวุทิยาแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลกัคอื นวตักรรมเพือ่การรกัษา 
นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านจักษุวิทยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

นวัตกรรมการรักษาโรคผิวกระจกตา เตรียมพร้อมยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก
 จากความส�าเร็จของฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาผู้ป่วยส�าเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2502 และการน�าเยื่อหุ้มรก
มาใช้รักษาผู้ป่วยเป็นครั้งแรกของประเทศเมื่อปี พ.ศ. 2539 รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อกล่าวถึงนวัตกรรมการรักษา
ผวิกระจกตาทีศ่นูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ด้านการให้บรกิารปลกูถ่ายกระจกตาและการใช้สเตม็เซลล์รกัษาโรคกระจกตา ของฝ่ายจกัษวุทิยาได้คดิค้นศึกษา วจิยัและพัฒนาการ
รกัษาอย่างต่อเนือ่ง และเตรยีมพร้อมยกระดบัสูก่ารพฒันาต่อยอดด้วยเทคโนโลยแีละวทิยาการการเพาะเลีย้งเซลล์ชนดิต่างๆ เพือ่น�าไปปลกูถ่ายให้กบัผูป่้วยท่ีมโีรคของผวิดวงตา โดย
เซลล์ทีเ่พาะเล้ียงได้น�ามาจากผูป่้วยเอง ได้แก่ เซลล์จากดวงตาอกีข้างทีไ่ม่มปัีญหาของผูป่้วย (Autologous Donor) เซลล์บผุวิช่องปาก หรอื เซลล์จากผูบ้รจิาค (Allogenic Donor) ซ่ึง
การน�าเซลล์มาเพยีง 1 ครัง้ สามารถเพาะเลีย้งเซลล์ออกมาได้หลายแผ่น เพือ่รองรบักบัการปลกูถ่ายสเตม็เซลล์รกัษาผูป่้วยได้มากกว่าหนึง่คน ซึง่ฝ่ายจกัษุวทิยาได้รับความรว่มมือจาก
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บ�าบัด โดยมี ผศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสเต็มเซลล์และ
เซลล์บ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซ่ึงเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการครบวงจร เป็นผู้ให้การสนับสนุนในส่วนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องทดลอง 
จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยไม่ต�่ากว่า 30 คนที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์เหล่านี้ไปแล้วและประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี
 ปัจจุบัน ฝ่ายจักษุวิทยามีการศึกษาวิจัยต่อยอดในเรื่องการรักษาผู้ป่วยกระจกตาบวมจากความผิดปกติของเซลล์ชั้นในกระจกตา โดยร่วมมือกับคณะจักษุแพทย์
แห่ง Kyoto Prefectural University of Medicine ประเทศญ่ีปุ่น ซึง่เป็นผู้น�าระดบัโลกในการเพาะเลีย้งเซลล์ชัน้ในกระจกตาและพฒันาการรกัษาวธิใีหม่โดยการฉดีเซลล์เพาะเลีย้ง
เข้าไปในตาแทนการผ่าตัดในปัจจุบัน ซึ่งจะมีวิจัยร่วมกันในการทดสอบเซลล์และใช้วิธีรักษาแบบใหม่ล่าสุดน้ีเป็นครั้งแรกของประเทศไทยกับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563

ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  
 รศ.พญ.พริมา หรัิญววิฒัน์กลุ จกัษแุพทย์ สาขาจกัษปุระสาทวิทยา กล่าวว่า ฝ่ายจักษุวิทยาได้น�าระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
มาใช้ในงานจกัษุคลนิกิทีด่แูลรกัษาผูป่้วยทีม่อีาการเกรง็กระตกุบรเิวณเปลอืกตาและใบหน้า เดมิทนีัน้ฝ่ายจกัษวุทิยาจะนดัหมายผูป่้วยตามเวลาทีก่�าหนด
มาที่คลินิกและท�าการรักษาด้วยการฉีดยาเพื่อลดการกระตุก ที่ผ่านมาผู้ป่วยหลายรายทีม่าตามนดัหมายแต่อาการเกรง็กระตกุบรเิวณดวงตาและใบหน้ายงั
ไม่รนุแรงมากจนต้องฉดียา ท�าให้ต้องเลือ่นการรักษาออกไปซึ่งท�าให้ผู้ป่วยและญาติเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ
ศูนย์ประสาทศาสตร์และฝ่ายจักษุวิทยา จึงจัดท�าระบบคลินิกระบบประสาททางไกลขึ้นเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและสามารถตรวจประเมินอาการ
กระตุก ผลของการรักษารวมถงึภาวะแทรกซ้อนอืน่ๆ ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัและลงทะเบยีนเพือ่ใช้ตรวจตดิตามอาการจากทีบ้่านได้
 รศ.พญ.พรมิา กล่าวว่า “คณุภาพชีวติ ความสะดวกในการเข้าถงึการรกัษาและความลับของผูป่้วยเป็นสิง่ท่ีส�าคญั การใช้ระบบคลนิกิประสาท
ทางไกลจึงเป็นช่องทางหนึ่งทีส่ร้างความประทับใจให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร” ในระบบนี้ จะมีการยืนยันรหัสผู้ใช้งานท�าให้ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าข้อมูลส�าคัญด้านสุขภาพของตนจะเป็นความลับ
และมีความปลอดภัย
  นอกจากนี ้ระบบแพทย์ทางไกลยงัช่วยลดปรมิาณความแออัดของจ�านวนผู้ป่วยทีต้่องมาตดิต่อโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
และในอนาคตระบบการแพทย์ทางไกลนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นเครื่องมือส�าหรับรับการปรึกษาทางไกลจากแพทย์ในพื้นที่ที่ไม่มีจักษุประสาทแพทย์ได้อีกทางหน่ึง

 ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยให้ความส�าคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับตาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคตา
ทั้งที่เป็นโรคเบื้องต้นและโรคซับซ้อนได้รับการรักษาที่ดีที่สุดและกลับมามีชีวิตที่ปกติสุขที่สุด ตัวอย่างนวัตกรรมเพื่อการรักษาด้านจักษุวิทยาที่น่าภาคภูมิใจ ได้แก่ 

1. นวัตกรรมเพื่อการรักษาด้านจักษุวิทยา

นวัตกรรมจักษุวิทยา จฬาฯ

ก ้ าวทันวิทยาการระดับโลก

ุ

รศ.พญ.พรมิา หรัิญววิฒัน์กลุ

รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา
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ระบบ E-learning 
  ระบบ E-learning เริม่ต้นพฒันารปูแบบจากการน�าการเรยีนการสอนแบบบรรยาย (Lecture) ทัง้หมด รวมถงึเอกสารประกอบการสอน

และวิดีทัศน์บรรยายการสอนที่มักจะเป็นการส่ือสารทางเดียว มาเข้าสู่ระบบ E-learning ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาท�าความเข้าใจเนื้อหาก่อนที่จะเข้าชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนมีปฏิสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
  อ.นพ.สภุณัฐ อภญิญาวสสีขุ จกัษแุพทย์ สาขาจกัษุประสาทวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ หนึง่ในทมีผู้ดแูลระบบการเรยีนการสอนแบบ 

E-learning กล่าวว่า ระบบการเรยีนแบบนีช่้วยเปล่ียนการเรยีนการสอนแบบเดมิให้เป็นการเรยีนการสอนแบบผู้เรยีนมส่ีวนร่วม (Active learning) 
โดยการเรยีนการสอนแบบ E-learning จะเป็นส่ือเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กบัผู้เรยีนตัง้แต่ก่อนเข้าช้ันเรยีน ระหว่างการศึกษาในรายวชิา ไปจนถึงหลงัจบ

       การศกึษาอกีด้วย 
     การเรยีนการสอนแบบ E-learning เริม่น�ามาใช้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ร่วมกบัการสอนแบบบรรยาย แต่ได้ใช้รปูแบบนีอ้ย่างครบถ้วนสมบรูณ์เมือ่เกดิ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ (Chula Refractive Surgery Center)
 ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ให้บริการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติที่ครบถ้วนและได้มาตรฐาน สามารถแก้ไขสายตาได้ทุกประเภท ได้แก่ 
สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และสายตายาวตามอายุ อีกทั้งยังแก้ไขได้ทุกระดับของค่าสายตา โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน 
เพือ่แก้ไขภาวะสายตาผดิปกต ิด้วยเทคนคิ ReLEx - SMILE ซึง่เพิม่ประสทิธภิาพและความปลอดภยัให้แก่ผูม้ารบับรกิาร โดย รศ.พญ.งามจติต์ 
เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมดังกล่าวว่า ReLEx - SMILE เป็นเทคโนโลยีทันสมัยท่ีสามารถ

แก้ไขปัญหาสายตาโดยไม่ต้องเปิดฝากระจกตา ช่วยให้ผู้ป่วยมภีาวะแทรกซ้อนภายหลงัการผ่าตดัลดลง รวมถงึการมองเหน็สามารถกลบัมาฟ้ืนตวั
ได้ดีกว่าการผ่าตัดแบบเปิดฝากระจกตา

ระบบการเรียนออนไลน์นอกหลักสูตรของฝ่ายจักษุวิทยา 
 ฝ่ายจักษุวิทยามีการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์ ฝ่ายจักษุวิทยา (http://www.chulaophthalmology.org/) แต่เดิมเว็บไซต์จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการแนะน�าบุคลากร 
และข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายจักษุวิทยา แต่ต่อมาได้มีการน�าความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับจักษุวิทยามาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนท่ัวไปด้วย 
รวมถึงข้อมูลรูปภาพและเอกสารต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแพทย์และประชาชนทั่วไป ซ่ึงจุดเด่นของข้อมูล
ความรู้ทางเว็บไซต์นี้คือการเน้นที่ข้อมูลรูปภาพ เพราะเป็นสื่อที่ช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

CHULA MOOC เป็นหลักสูตรการเรียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
เข้ามาศกึษาในหลกัสตูรทีส่นใจ ซึง่หลงัการเรยีนจบหลกัสตูรแล้วจะมปีระกาศนยีบตัรมอบให้แก่ผูเ้รยีน ส�าหรับหลกัสตูรออนไลน์ท่ีฝ่ายจกัษุวทิยา
ร่วมพัฒนาคือหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดวงตาที่ประชาชนควรทราบจ�านวน 8 บท ขณะนี้อยู่ระหว่างการด�าเนินการใกล้แล้วเสร็จ 
นอกจากนี้ยังมีแผนด�าเนินการพัฒนาเน้ือหาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข และหลักสูตรส�าหรับแพทย์ท่ีต้องการ
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมต่อไป

2. เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

แอปพลิเคชัน UCentral เป็นระบบหนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมไว้ให้นิสิต โดยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ต�าราการแพทย์ทั้งไทยและต่างประเทศไว้ให้บริการแก่นิสิตแพทย์และบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายจักษุวิทยาได้เผยแพร่ E-Book 
ในชื่อ Chula Eye Book เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเรียนของนิสิตแพทย์ ด้วยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีภาพประกอบชัดเจน

ช่องทาง Facebook ผศ.พญ.สภุรตัน์ จรยิโกศล จกัษุแพทย์ สาขาจกัษปุระสาทวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กล่าวว่า ฝ่ายจกัษุวทิยา
จัดให้มีกลุ่มส่วนตัว (Private group) จ�านวน 2 กลุ่ม เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ได้แก่ กลุ่ม Ophthalmology CU
เพือ่ใช้ส�าหรับน�าเสนอสาระความรูท้ีม่อีาจารย์และแพทย์ประจ�าบ้านเป็นผูด้แูล นอกจากจะเป็นกระดานให้นสิติแพทย์ได้แลกเปลีย่นความรู้แล้ว 
ยงัมกีารถ่ายทอดสดการบรรยายของคณาจารย์เพือ่ให้นสิติแพทย์ได้เข้ามาร่วมฟังและมปีฏสิมัพันธ์กนัแบบสดๆ อกีด้วย และอกีกลุม่คอื 
CUOPH Academy ซึง่เป็นกลุ่มท่ีให้ศษิย์เก่าทกุคนได้มาร่วมแลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละศกึษาข้อมลูใหม่ทีท่นัต่อสถานการณ์ ปัจจบุนั

อ.นพ.สุภณฐั อภิญญาวสสุีข 

รศ.พญ.งามจติต์ เกษตรสุวรรณ
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Eyesi Simulator เพื่อฝึกฝนทักษะการผ่าตัดต้อกระจกและจอตาระบบเสมือนจริง
 อ.นพ.รฐั อทิธพิานชิพงศ์ จกัษแุพทย์ สาขาสายตาเลอืนรางและต้อหนิ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้แนะน�าระบบ Eyesi Surgical Simulator 
เป็นระบบจ�าลองการผ่าตัดเสมือนจริง (Virtual Reality) ในการฝึกฝนผ่าตัดต้อกระจก (Phacoemulsification) และผ่าตัดจอตา (Vitreoretinal 
Surgery) ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ที่มีความทันสมัยระดับนานาชาติ ช่วยเสริมทักษะการผ่าตัด เพิ่มความมั่นใจและ
ลดภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิข้ึนจากการผ่าตดัได้ นอกจากนีย้งัมรีะบบ Eyesi Indirect ทีช่่วยฝึกทกัษะการตรวจจอตา (Fundus Examination) ทีม่คีวาม
สมจริง อาจารย์ผู้สอนสามารถจ�าลองรอยโรคและสร้างแบบทดสอบให้ผู้เรียนสามารถท�าความเข้าใจและตรวจหาโรคที่จอตาได้อย่างแม่นย�ายิ่งขึ้น

นวัตกรรมหุ่นฉีดยาชา 
 ในการท�าหัตถการโรคเกี่ยวกับดวงตานั้นต้องมีการฉีดยาชาในบริเวณที่จะท�าการผ่าตัด จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีฉีดยาชา
แทนการหยอดยาชา รปูแบบการเรยีนการสอนเรือ่งการฉดียาชาในสมยัก่อนคอือาจารย์แพทย์สอนนสิติแพทย์ สอนแพทย์รุน่น้อง และ
เป็นการสอนท�าหัตถการแก่ผูป่้วยจริง ซ่ึงหากไม่ได้ผ่านการฝึกจบัเขม็ การวางต�าแหน่งเข็ม อาจเพิม่ความเสีย่งแก่ผู้ป่วยได้ ฝ่ายจกัษวุทิยา
จงึได้คดิค้นนวัตกรรมหุ่นฉีดยาชาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
  อ.นพ.อดิศัย วราดิศัย จักษุแพทย์ สาขาจักษุวิทยา จอประสาทตาและน�้าวุ้นตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

กล่าวถึงนวัตกรรมนี้ว่า หุ่นจ�าลองส�าหรับการฝึกปฏิบัติฉีดยาชานี้ คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้นิสิตแพทย์หรือแพทย์ฝึกหัดทราบต�าแหน่งการฉีดยาชา 
การวางต�าแหน่งเขม็และการปล่อยยาชาทีเ่สมือนจรงิมากทีสุ่ด โดยหุ่นจ�าลองนีม้ลัีกษณะทางกายวิภาคเหมอืนดวงตาและใบหน้ามนษุย์จรงิๆ โดยเฉพาะ
การจัดช่องว่างระหว่างลูกตากับกระดูกใบหน้า รวมถึงมีระบบเซนเซอร์ตรวจจับต�าแหน่งเข็มและแสดงผลแบบ 3 มิติให้ดูเพื่อให้ผู้ฝึกทราบว่า
เข็มฉีดยาอยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ 

ระบบสื่อการสอน 3 มิติ Augmented Reality (AR)
 การศึกษาเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาทจักษุวิทยาและความผิดปกติของลานสายตาเป็นเรื่อง
ซับซ้อนและท�าความเข้าใจได้ค่อนข้างยาก นสิติแพทย์ต้องอาศยัจนิตภาพอย่างมากในการประมวลผลระบบการท�างานและ
โครงสร้างทีซ่บัซ้อนของดวงตาและทางเดนิระบบประสาทตา ฝ่ายจกัษวุทิยาจงึได้พฒันาสือ่การสอน 3 มติิ Augmented 
Reality (AR) ทีเ่รยีกว่าแอปพลเิคชนั AREyeCU ขึน้เพือ่ให้นสิติแพทย์สามารถท�าความเข้าใจกายวภิาคของดวงตาทีซ่บัซ้อน
ได้ง่ายขึน้ และสามารถทบทวนความเข้าใจด้วยตัวเองได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการโดยอาศัยเพียงแค่สมาร์ทโฟนเท่านั้น แอปพลิเคชัน AREyeCU

บทเรียน Eye Anatomy

บทเรียน Visual Field Defects

3. นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านจักษุวิทยา

 ผศ.พญ.สภุรัตน์ จรยิโกศล จักษแุพทย์ สาขาจักษปุระสาทวทิยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ข้อมลูเก่ียวกบั Augmented Reality (AR) ว่าเป็น
สือ่การสอนทีน่�าเสนอภาพวัตถุออกมาเป็นภาพ 3 มติ ิเสมอืนจรงิผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชือ่มต่อต่างๆ โดยภาพเสมือนจรงิจะแสดงผลผ่านหน้าจอ
สมาร์ทโฟน จอคอมพวิเตอร์บนเครื่อง Visualizer หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ ทั้งนี้ระบบสื่อการสอน 3 มิติดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการจัดท�าจาก
ศนูย์นวตักรรมการเรียนรู้ แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงบทเรยีนส�าหรบัการศึกษาได้จดัท�าส�าเรจ็พร้อมส�าหรบัประกอบการสอนตัง้แต่ปีการศกึษา 2561 

 รายละเอียดของแอปพลิเคชัน AREyeCU หลังจากท�าการติดตั้งแอปพลิเคชัน AREyeCU แล้ว ผู้ใช้สามารถ
เปิดระบบการท�างานและน�าสมาร์ทโฟนหรือกล้องในคอมพิวเตอร์ส่องไปที่ภาพมาร์กเกอร์ จากนั้นภาพจะปรากฏขึ้น 
แสดงโครงสร้างลกูตาและทางเดนิระบบประสาทตาแบบ 3 มติลิอยขึน้มา โดยผูใ้ช้สามารถศกึษารายละเอยีดต่างๆ ของ
โครงสร้างทางกายวิภาคด้วยการแตะที่ส่วนต่างๆ อีกทั้งยังสามารถย่อหรือขยายภาพเพื่อศึกษาอย่างละเอียด
ในทุกมิติได้ด้วย นอกจากนี้แอปพลิเคชัน AREyeCU ยังสามารถช่วยในการศึกษาความผิดปกติของลานสายตา
ที่จ�าเพาะกับรอยโรคที่ต�าแหน่งต่างๆ ของทางเดินระบบประสาทตาได้อีกด้วย

หน้าจอแสดงการผ่าตัดต้อกระจก
ระบบเสมือนจริง

 อุปกรณ์ Eyesi Surgical Simulator การใช้งานอุปกรณ์ Eyesi

อ.นพ.รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

ผศ.พญ.สภุรัตน์ จริยโกศล

อ.นพ.อดิศัย วราดิศัย

 การพัฒนาหุ่นจ�าลองฉีดยาชาและระบบเซนเซอร์นี้เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 7 ปีแล้ว ขณะท่ีการดูแลซ่อมบ�ารุงระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์
จะอยู่ในการดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในอนาคตฝ่ายจักษุวิทยามีแผนที่จะพัฒนาหุ่นจ�าลองให้มีลักษณะทางกายวิภาค
ที่สมจริงมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบเซนเซอร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 



การฝึกผ่าตัดเสมือนจริงใน Soft Cadaver
การฝึกผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยใช้เนื้อเยื่อ

จากตาหมูมาฝึกปฏิบัติ
สถานที่ฝึกปฏิบัติการผ่าตัดต้อกระจก

และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
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Wet Lab ตาหมู การผ่าตัดกระจกตาและการผ่าตัดต้อกระจก
 รศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร จักษุแพทย์ สาขาจักษุวิทยา กระจกตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
ทีเ่ข้ามาเรยีนในสาขาจกัษวุทิยา กระจกตา จะต้องฝึกท�าหตัถการผ่าตดัเปลีย่นกระจกตา ผ่านสือ่การเรยีนการสอนใน Wet Lab โดยใช้ตาหม ูเนือ้เยือ่จาก
ตาผูบ้รจิาค ช่องหน้าลูกตาเทียม และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ รวมเป็นสื่อการเรียนที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเลียนแบบการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้
เหมอืนจรงิมากทีส่ดุ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู ้ทบทวนขัน้ตอนต่างๆ รวมทัง้ฝึกปฏิบตัซิ�า้จนมีความมัน่ใจก่อนลงมอืผ่าตดัรกัษาผูป่้วยจรงิ นอกจากนีส้ือ่

การเรียนเสมอืนจริงเรือ่งการผ่าตดัเปลีย่นกระจกตาทีพ่ฒันามาฝึกในห้องปฏบิตักิารมส่ีวนส�าคัญท�าให้ผู้เรยีนเข้าใจกระบวนการรกัษา
โรคกระจกตาทีซั่บซ้อนได้ดยีิง่ขึน้ นอกจากน้ี รศ.พญ.งามจติต์ กล่าวถงึการฝึกผ่าตดัเปิดให้แพทย์ประจ�าบ้านจากสถาบนัอืน่เข้าร่วมด้วยว่า

การฝึกผ่าตัดเสมือนจริง โรคทางจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง และโรคต้อหิน (Soft Cadaver Workshop)
 อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร จักษุแพทย์ สาขาตกแต่งและเสริมสร้าง และ อ.พญ.สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ จักษุแพทย์ สาขาจักษุวิทยา 
ต้อหนิ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้กล่าวถงึนวัตกรรมการฝึกผ่าตัดเสมอืนจริง (Soft Cadaver Workshop) ของฝ่ายจกัษวุทิยา โดย อ.พญ.วรรณกรณ์ 
ได้กล่าวว่า เปลือกตา เบ้าตา และระบบระบายน�้าตานั้นเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อน และต้องอาศัยความช�านาญขั้นสูงในการผ่าตัด ท้ังน้ี
ประเทศไทยยังไม่มีหุ่นจ�าลองส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านในการฝึกฝน การอาศัยนวัตกรรมการฝึกผ่าตัดเสมือนจริงกับอาจารย์ใหญ่ร่างนุ่ม
(Soft Cadaver) จึงถือเป็นการฝึกทักษะที่ใกล้เคียงที่สุด
 ปกติแล้ว ชั้นเปลือกตาจะประกอบไปด้วยผิวหนัง กล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อที่บอบบางซึ่งมีขนาดเล็กมาก แต่ด้วยนวัตกรรมขั้นสูงของศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ท�าให้สามารถดูแลเก็บรักษาร่างอาจารย์ใหญ่ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับร่างกายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตมากที่สุด การได้ฝึกฝนผ่าตัดกับอาจารย์ใหญ่ในนวัตกรรมนี้ 
จะช่วยให้มีความเข้าใจลักษณะทางกายวิภาคของเปลือกตา เบ้าตา และระบบระบายน�้าตาได้ดีมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างทักษะที่ถูกต้องให้แก่แพทย์ประจ�าบ้าน ซึ่งจะช่วย
ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้

   ในส่วนของการผ่าตัดต้อหินนั้น อ.พญ.สุณี ได้ให้ข้อมูลว่า การฝึกท�าหัตถการโรคเกี่ยวกับดวงตา โดยทั่วไปจะฝึกกับแบบจ�าลอง แต่การผ่าตัด
โรคต้อหินนัน้เป็นการผ่าตดัทีต้่องอาศยัเยือ่บตุาชัน้นอกซึง่ไม่สามารถสร้างขึน้ในแบบจ�าลองได้ และในการฝึกผ่าตดักบัเนือ้เยือ่สตัว์อืน่ กม็กัมเียือ่บตุา
ช้ันนอกทีไ่ม่สมบรูณ์เพยีงพอ ท�าให้ไม่สามารถฝึกกบัแบบจ�าลองหรอืลูกตาของสัตว์ได้ ดงันัน้การฝึกผ่าตดัโรคต้อหนิกบัร่างอาจารย์ใหญ่ทีม่กีารเก็บรกัษา
ดวงตาและเยือ่บตุาชัน้นอกเป็นอย่างดีนัน้ จะเป็นการฝึกผ่าตดัทีเ่สมอืนจรงิมากทีสุ่ด นอกจากการผ่าตดัโรคต้อหนิพ้ืนฐานแล้ว ปัจจบุนัมีนวตักรรมใหม่
ในการรกัษาโรคต้อหนิ เช่น การฝังอปุกรณ์หรอืท่อขนาดเลก็ ซึง่มคีวามจ�าเป็นทีต้่องได้รับการฝึกฝนจนช�านาญเป็นพเิศษ นบัเป็นการส่งเสริมงานบรกิาร
การรักษาที่เป็นเลิศให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวคือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยเทคนิคการรักษาสมัยใหม่ จากการ

ได้ฝึกฝนก่อนการผ่าตัดจริง ซึ่งในขณะนี้ได้มีการเปิดรับสอนบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันอื่น รวมทั้งมีแผนต่อยอดในการเปิดอบรมให้แก่แพทย์

         

บทเรียน Visual Field Defects

 นวตักรรมของฝ่ายจกัษวุทิยามกีารพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้สมดงัวสิยัทศัน์ของฝ่ายทีมุ่ง่มัน่ในการเป็นสถาบนัทางจกัษุทีส่�าคญัของชาต ิโดย รศ.พญ.วลิาวณัย์ 
กล่าวถึงแรงสนับสนุนที่ช่วยผลักดันให้เป้าหมายของฝ่ายจักษุวิทยาสัมฤทธิ์ผลคือ ความร่วมมือของบุคลากรและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 

“เราโชคดีที่มีสภากาชาดไทย เนื่องจากสภากาชาดไทยสนับสนุนงบประมาณ
และปัจจัยหลายด้านในการพัฒนาองค์ความรู้และการบริการด้วยดีเสมอมา”

รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 รศ.(พเิศษ)พญ.อษุณีย์ กล่าวปิดท้ายว่า ส�าหรับทศิทางในอนาคต ฝ่ายจกัษวิุทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มแีผนจะพฒันาเนือ้เยือ่ให้เหมอืน
กระจกตาของมนุษย์จริง เช่น การสร้างซิลิโคนหรือยางมาใช้แทน รวมถึงสื่อจ�าลองเสมือนจริงส�าหรับการผ่าตัดกระจกตาเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ 
นบัเป็นการต่อยอดองค์ความรูใ้ห้ก้าวไกลทันเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

รศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร “เราอยากให้แพทย์ประจ�าบ้านทั่วประเทศได้ฝึกปฏิบัติ เพราะในฐานะสถาบันต้นแบบ เราจะต้องเอื้อให้ผู้อื่น
ด้วยเช่นกนั” ดงันัน้ในแต่ละปีท่ีเปิดการฝึกผ่าตดั จะมกีารเตรียมอปุกรณ์เครือ่งมือส�าหรบัการฝึกอย่างน้อย 20 ชดุ

เพื่อให้เพียงพอกับจ�านวนของแพทย์ประจ�าบ้านในฝ่ายจักษุวิทยา และแพทย์ประจ�าบ้านจากสถาบันอื่น รวมถึงสัตวแพทย์ทีต้่องการมาฝึกอีกด้วย

รศ.พญ.งามจติต์ เกษตรสวุรรณ

อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร 

อ.พญ.สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์ จากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างทักษะการท�าหัตถการที่เหมือนการปฏิบัติจริงมากที่สุด 
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ครบรอบ 106 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสินธ ุผูอ้�านวยการ  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
น�าคณะผูบ้ริหาร  โรงพยาบาล ร่วมกจิกรรมต่างๆ เนือ่งในโอกาสวนัสถาปนา
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ครบรอบ 106 ปี ในวนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
อาทิ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิโรงพยาบาล บริเวณตึกอ�านวยนรธรรม 
พธิถีวายสกัการะพระบรมสาทสิลกัษณ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ อาคารอ�านวยการ พิธถีวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาทินทัต พิธีถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ี 
รัชกาลที่ 8 พิธีสดับปกรณ์ถวายสมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ ้า และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมร�าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร
จักรพงษ์ และมอบโล่รางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจ�าปี 2563 เพื่อ
เป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

บุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจ�าปี 2563 

 สภากาชาดไทย โดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการ  ส�านกังานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 
ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคล่ือนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มอบไม้เท้า
เลเซอร์พระราชทานจากโครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง จ�านวน 100 ชิ้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด การทรงตัว และเพิ่มความมั่นคง
ในการก้าวเดนิให้ผูสู้งอาย ุโดยม ีนายจติุ ไกรฤกษ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคง
ของมนษุย์ นางสจุติรา พทิยานรเศรษฐ์ อธิบดกีรมกจิการผู้สูงอาย ุรบัมอบ เมือ่วันจนัทร์ที ่15 มิถนุายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน
มอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจ�าปี 2563 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม 
รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายบรกิาร กล่าวรายงาน เมือ่วนัศกุร์ที ่29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุ 1210 
ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โดยในปีนี้ มีบุคลากรได้รับรางวัลทั้งสิ้น จ�านวน 60 คน
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วันอานันทมหิดล 2563

 ศ.นพ.สุทธพิงศ์ วัชรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นผูแ้ทนวางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ี พระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ผู้พระราชทานก�าเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีหน่วยงานต่างๆ 
น�าพวงมาลามาถวายราชสักการะจ�านวนทัง้สิน้ 160 หน่วยงาน เมือ่วนัองัคารที ่9 มถินุายน พ.ศ. 2563 ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีรชักาลที ่8 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 6

 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อ�านวยการศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง และหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
สขุภาพโรคอบุตัใิหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.นพ.นภชาญ เอือ้ประเสรฐิ 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ในงานประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture 
Series ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Neurologic Manifestations of COVID-19” และ “Hematologic Manifestations 
of COVID-19” ซึ่งคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้
ทีท่นัสมยั นวตักรรมการดแูลรกัษา การป้องกนัการตดิเชือ้ ค�าแนะน�าการดแูลเฝ้าระวงัและป้องกนัตนเองจากการ

แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ แพทย์จุฬาฯ ด�ารงต�าแหน่งรองอธกิารบดแีละผู้ช่วยอธกิารบดี

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้และ
ของทีร่ะลกึเพ่ือแสดงความยนิดแีก่ ศ.ดร.นพ.นรนิทร์ หริญัสุทธกิลุ รองอธกิารบด ีด้านการตดิตามและประเมนิผล
ยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผน
และงบประมาณ และ ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ เนื่องในโอกาส
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 
23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส�านักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 7

 รศ.(พเิศษ)นพ.ก�าพล สวุรรณพมิลกลุ แพทย์ผู้เชีย่วชาญด้านโรคตดิเชือ้ และ ผศ.พญ.เลลาน ีไพฑรูย์พงษ์ 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านชวีอนามยั และแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญด้านโรคตดิเช้ือ ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ 
(Facebook Live) ในงานประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Infection 
Control for Health Care Personnel and Prevention of Hospital Outbreak” ซึ่งคณะกรรมการประชุม
วชิาการ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ จดัขึน้เพือ่เผยแพร่ข้อมลูความรูท้ีท่นัสมยั นวตักรรมการดแูลรกัษา การป้องกนั
การติดเชือ้ ค�าแนะน�าการดแูลเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่กระจายของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เมือ่วนัศกุร์ที่ 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ช้ัน 5 อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธุ คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และ
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงความร่วมมือ
ด้านการศึกษา โดยมี นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร รักษาการผู้อ�านวยการงานพัฒนา
โครงการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ รศ.ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล 
ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ เม่ือวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม 4-1602 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เม่ือวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ช้ัน 5 อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรื่อง : ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

Man of the Med

ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ไทย ผู้มีคุณูปการต่องานบริการทางการแพทย์

และงานวิจัยระดับโลก

“หลักการท�างานของผม คือการยึดมั่นในการท�างานที่ถูกต้อง
ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และทุกสิ่งที่ท�าต้องอยู่บนคุณธรรมจริยธรรม”

ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเก่ียวกับโรคกระดูกและข้อเป็นจ�านวนมากท่ีเดินทาง
มารบัการรักษาทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทัง้ผูป่้วยทีบ่าดเจบ็เล็กน้อย
เกี่ยวกับกระดูกและข้อ ไปจนถึงผู้ป่วยโรคซับซ้อนท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของ
แพทย์เฉพาะทาง หนึง่ในบคุลากรผูเ้ป็นก�าลงัส�าคัญของฝ่ายออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ในการผลกัดนัผลงานการรกัษา การพฒันางานของฝ่ายออร์โธปิดกิส์ รวมถงึ
การคดิค้นนวตักรรมการรกัษา นัน่คอื ศาสตราธิคณุ นพ.ทวชียั เตชะพงศ์วรชยั โดย
ต�าแหน่งเดมิก่อนเกษยีณอายรุาชการคอื รศ.นพ.ทวชียั เตชะพงศ์วรชยั แต่ด้วยผลงาน
อนัโดดเด่นและความวิริยะอตุสาหะทีทุ่ม่เทให้แก่ฝ่ายออร์โธปิดกิส์  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
 

ท�าให้ท่านได้รบัการแต่งตัง้เป็น ศาสตราธคิณุของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และได้รับเกียรติให้ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาเป็นเวลาอีก 5 ปี
 ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย กล่าวถึงความรู้สึกท่ีได้รับต�าแหน่งดังกล่าวว่า 
รูสึ้กเป็นเกียรตอิย่างยิง่ทีผู้่บรหิารของสภากาชาดไทยมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว 
อีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งในความไว้วางใจที่ผู้บริหารของสภากาชาดไทยมอบให้ และยังรู้สึก
กระตอืรอืร้นทีจ่ะปฏิบตัหิน้าที ่ดแูลรกัษาผู้ป่วย สนบัสนนุผลงานวจิยั และเป็นทีป่รกึษา
ในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดีที่สุด

 ศาสตราธคิณุ นพ.ทวชียั เป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ทัง้ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และวงการแพทย์ระดับโลกในสาขาโรคกระดกูและข้อด้วย
ท่านสร้างสรรค์ผลงานทีท่รงคณุประโยชน์ต่อมนษุยชาติเป็นอย่างมาก  และได้รบัเชญิไปเป็นวทิยากรจากองค์กรระดบัโลกอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนีผ้ลงานการวิจัยของท่าน
ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับโลกมากกว่า 10 ผลงาน และเป็นที่นิยมน�าไปประยุกต์ใช้ รวมถึงเผยแพร่อย่างกว้างขวางในหลายประเทศ อาทิ

Curved versus straight-cut hinges for open-door laminoplasty. A finite element and biomechanical study ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of 
Clinical Neuroscience การคิดค้นวธิกีารผ่าตดักระดูกคอด้านหลงัให้แขง็แรงส�าหรับรกัษาผูป่้วยท่ีมปัีญหากระดกูคอเสือ่ม การผ่าตดัชนดิน้ีเป็นการผ่าตัดเปิดช่องกระดกู
สันหลังจากด้านหลัง โดยท่านคิดค้นวิธีตัดโค้งกระดูกคอของผู้ป่วยให้มีความแข็งแรง โดยมีการทดสอบทางชีวกลศาสตร์ ซึ่งผลจากการรักษาพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ถงึ 100% แตกต่างจากวธิเีดมิ ซึง่หากมกีระดกูตกผดิต�าแหน่งจะมคีวามเสีย่งต่อการกดทบักระดกูสนัหลงั ส่งผลให้ผูป่้วยมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเป็นอมัพาตหรืออมัพฤกษ์ได้ 
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกคอเสื่อม หรือโรคกระดูกไขสันหลังกดทับบริเวณคอมักเป็นผู้สูงอายุ ส�าหรับรูปแบบการผ่าตัดนั้นจะขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพและ
ดุลยพินิจของแพทย์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งผลงานการรักษาระดับโลกชิ้นนี้ช่วยลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยและท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
Trajectory of lumbar translaminar facet screw under navigation: a cadaveric study ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร International Orthopedics 
การฉีดซีเมนต์เข้ากระดูกสันหลังแบบแผลเดียว ได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Thai Red Cross Magazine 2009 ทางเลือกใหม่ในการรักษาโรคกระดูกสันหลังหักทรุด
จากกระดูกพรุน (Vertebroplasy และ Kyphoplasty) ซึ่งโรคนี้มักพบในผู้สูงอายุและสตรี ซึ่งผลงานการคิดค้นวิธีการรักษาดังกล่าวน้ีเป็นเอกลักษณ์ของท่าน
และเป็นที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง

รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุบคุลากรดเีด่น คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประจ�าปี 2562

งาน Endospine Workshop ณ ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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 ในด้านการท�างานนัน้ ศาสตราธคิณุ นพ.ทวชียั มคีวามโดดเด่นและเป็น
ท่ียอมรับในวงการแพทย์สาขาออร์โธปิดกิส์ โดยได้รบัความไว้วางใจจากโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เป็นแพทย์อาวโุสในการดแูลรับผดิชอบการเป็น
แพทย์ประจ�าศนูย์ประสานงานการให้บรกิารดแูลผูม้อีปุการคณุของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 นอกจากนี้ ท่านยังมีส่วนในการผลักดันผลงานส�าคัญให้แก่องค์กร
ระดับโลกมากมาย  โดยท่านได้ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหารขององค์กร
PASMISS ซึง่เป็นองค์กรระดบัโลกทีม่อีทิธพิลและเป็นทีย่อมรบัในกลุม่บคุลากร
ทางการแพทย์สาขาออร์โธปิดิกส์ ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก 
ปัจจบุนัท่านยังด�ารงต�าแหน่งประธานธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย และเป็นกรรมการก่อต้ังหลกัสูตรแพทยศาสตรมหาบัณฑติ
สาขาระบาดวทิยา ร่วม 3 สถาบนั คอืคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ซ่ึงเป็นหลกัสตูรนานาชาติ ทีม่กี�าหนดเปิดการเรยีนการสอน
ในปี พ.ศ. 2563
 ส่วนผลงานในอดีต ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย ได้สั่งสมประสบการณ์
และต่อยอดองค์ความรู้เพือ่เพิม่พนูนวตักรรมและความก้าวหน้าให้แก่วงการแพทย์
สาขาออร์โธปิดกิส์มากมาย อาท ิในปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2552 ท่านได้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานอนุสาขาวัสดุศาสตร์ (Biomaterial) ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
แห่งประเทศไทย และด�ารงต�าแหน่งรองประธานอนสุาขากระดกูสนัหลงั (Spine) 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2557
นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 ท่านยงัด�ารงต�าแหน่งประธานอนสุาขา
กระดกูสนัหลงั (SST) ราชวทิยาลยัแพทย์ออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทยอกีด้วย 
ซึ่งทุกบทบาทที่ ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เข้าไปร่วมบริหารล้วนก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าแก่วงการการรักษาโรคกระดูกและข้อเป็นอย่างยิ่ง 
 ขณะที่ผลงานทางด้านการเรียนการสอน ในบทบาทอาจารย์แพทย์
ผู ้ส่งมอบความรู้อันทรงคุณค่าสู ่นิสิตแพทย์และแพทย์สาขาออร์โธปิดิกส์

กม็นีานปัการ และยงัคงขบัเคลือ่นความก้าวหน้าให้แก่สงัคมไทยจวบจนปัจจุบัน 
อาท ิการด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (Thaicerte) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 และการด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
หน่วยกระดูกสันหลัง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน
 ศาสตราธคิณุ นพ.ทวชียั เป็นแพทย์ผูใ้ฝ่รูแ้ละสนใจงานวิจยัเพือ่คดิค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากความทุ่มเทในด้านงานวิจัยจนได้รบั
รางวลัต่างๆ มากมาย เช่น รางวลัชนะเลศิงานวจิยัแพทย์ประจ�าบ้าน ราชวทิยาลยั
แพทย์ออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2533 และด้วยองค์ความรูท่ี้แตกฉาน
เกีย่วกบัการรักษาโรคกระดกูและข้อรวมถงึวสิยัทศัน์ท่ีกว้างไกลเกีย่วกบังานวจัิย 
ท�าให้ท่านได้ด�ารงต�าแหน่งบรรณาธิการหลักเกี่ยวกับต�าราพื้นฐานการผ่าตัด
กระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก ในปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงผลงานด้านการศึกษาและ
ข้อมูลความรู้ที่ท่านถ่ายทอดลงในต�ารายังเป็นท่ีอ้างอิงและน�ามาประยุกต์ใช้
ในสาขาออร์โธปิดิกส์จนถึงปัจจุบัน
 แม้ตลอดชวีติการท�างานในฐานะแพทย์จะหนกัและเหนือ่ย เพราะท่าน
ทุม่เทความวริยิะอตุสาหะในการรกัษาผู้ป่วยอย่างต่อเนือ่ง แต่ท่านก็แบ่งเวลาใน
การใส่ใจสุขภาพอยูเ่สมอเพือ่ให้ร่างกายแข็งแรงและเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการเป็นแพทย์
ผู้มชีีวติสมดลุ งานอดเิรกที ่ศาสตราธิคณุ นพ.ทวชียั โปรดปรานมากเป็นพเิศษ
คือกีฬากอล์ฟโดยท่านฝึกฝนการเล่นกอล์ฟและพัฒนาฝีมือจนเป็นท่ียอมรับ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความสามารถในทางการแพทย์ ความสามารถในการเล่น
กีฬากอล์ฟของท่านโดดเด่นถึงขนาดได้รับเลือกให้เป็นประธานจัดงานกอล์ฟ
การกุศลเพือ่ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เม่ือวนัที่ 
30 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกอล์ฟกรงุเทพกรฑีา อกีทัง้ท่านยงัคงด�ารงต�าแหน่ง
ประธานชมรมกอลฟ์ แพทย์จฬุาฯ ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562 ซึ่งแสดงให้
เหน็ถงึความสามารถและศักยภาพด้านกฬีาทีท่่านท�าได้เป็นอย่างดเีช่นเดยีวกนั

ด้วยการท�างานอันยาวนาน จนมีความผูกพันกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มากว่า 30 ปี ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย กล่าวว่า ตนเองมีความภาคภูมิใจในการท�างานตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ และอยากอุทิศตนเพื่อการรักษา

ผู้ป่วยอันเป็นวิชาชีพที่รักอย่างสุดความสามารถ

เป็นกรรมการร่วมก่อตั้งหลักสูตรร่วม 3 สถาบัน 
(คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น) สาขาระบาดวิทยา

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอนุสาขากระดูกสันหลัง
ของราชวทิยาลยัแพทย์ออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทย
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สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล

12 ผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่ท�าให้ผู้สูงอายุเสี่ยง “หกล้ม”
10 กลุ่มยาที่ผู้สูงอายุควรระมัดระวังการใช้เป็นพิเศษ

 ด้วยอายุท่ีมากขึ้น เป็นเหตุให้ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมถอยของอวัยวะและระบบต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาของผูส้งูอายจุงึอาจน�าไปสูก่ารเกดิโรคและความเจบ็ป่วยหลายด้านตามมา ผู้สูงอายหุลายรายจงึจ�าเป็นต้องรบัประทานยาหรอืใช้ยาหลายๆ ชนดิ 
โดยยาบางชนดินัน้อาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์และเกิดผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพ รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมากในการแก้ไขปัญหา
 โดยทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการ “หกล้ม” ได้มากกว่าประชากรวัยอื่นๆ เน่ืองจากความเสื่อมของร่างกาย อาทิ 
กระดูก กล้ามเนื้อต่างๆ ที่ท�าให้สูญเสียการทรงตัวได้ง่าย เมื่อผู้สูงอายุหกล้มแล้ว กระดูกที่เปราะหรือพรุนอยู่เดิมแล้วอาจจะหักและคืนสภาพเดิมได้ยาก
หรือไม่ได้เลย ท�าให้ผู้สูงอายุสูญเสียการเคลื่อนไหว ส่งผลต่อความสามารถในการท�ากิจวัตรประจ�าวันต่างๆ และมีคุณภาพชีวิตท่ีแย่ลง ดังนั้นการหกล้ม
ในผูส้งูอายจุงึถอืเป็นเรือ่งทีต้่องพงึระวงัอย่างยิง่ สาเหตขุองการหกล้มในผูส้งูอาย ุนอกจากปัจจยัภายในตวัผูส้งูอายเุอง เช่น กล้ามเนือ้ล�าตวัและขาอ่อนแรง 
ท่าเดินและการทรงตวัทีผิ่ดปกต ิความบกพร่องในการรับความรู้สกึ ปัญหาด้านการมองเหน็ และโรคประจ�าตวัต่างๆ เป็นต้น ปัจจยัภายนอกส�าคญัทีพ่บได้บ่อย 
คอื ผลข้างเคียงจากการใช้ยา นัน่เอง

 เนือ่งจากผูส้งูอายมุกัได้รบัยาหลายชนดิพร้อมๆ กนั (Polypharmacy) อกีทัง้ยงัมคีวามไวต่ออาการข้างเคียงมากกว่าวยัอืน่ๆ ผู้ดูแลและสมาชกิในครอบครวัของ
ผูส้งูอายจุงึต้องระมดัระวงั ให้ความส�าคญัและความสนใจ รวมถงึเฝ้าระวงัการใช้ยาดงักล่าวในผูส้งูอายเุป็นพเิศษ เพือ่ความปลอดภยัและป้องกนัมใิห้ผูส้งูอายหุกล้มได้

“Free Fall or Fall Free”

ยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาท ท�าให้เกิดอาการอ่อนเพลีย เม่ือยล้า 
(Sedation / Fatigue / Lethargy)
ยาที่มีฤทธิ์ลดการรับรู้ความรู้สึก (Decreased alertness)
ยาทีท่�าให้ความดนัโลหติต�า่ตอนเปลีย่นท่าทางจากท่านอนเป็นท่านัง่ หรอื
จากท่านั่งเป็นท่ายืน (Postural / Orthostatic hypotension)
ยาที่มีฤทธิ์ท�าให้ง่วงซึม มึนงง (Dizziness)
ยาที่มีผลลดการท�างานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ท�าให้เดินเซ 
(Decreased neuromuscular function / Ataxia)
ยาที่ท�าให้เกิดความบกพร่องของการรับรู้ ความคิด ความทรงจ�า 
(Decreased memory / Cognitive impairment)
ยาที่มีผลต่อการมองเห็น ท�าให้มองเห็นไม่ชัด สายตาพร่ามัว 
(Blurred vision)
ยาที่ท�าให้เกิดอาการสับสน (Confusion)
ยาที่มีฤทธิ์ท�าให้หัวใจเต้นผิดปกติ (Arrhythmias)
ยาที่ท�าให้เสี่ยงต่อภาวะหน้ามืด วูบ (Syncope)
ยาที่มีผลท�าให้เลือดจาง (Anemia)
ยาที่มีผลท�าให้กระเพาะปัสสาวะท�างานผิดปกติ ปัสสาวะบ่อย 
ปัสสาวะเล็ดราด

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

ยาลดความดนัโลหิตสูง โดยเฉพาะยาทีม่ฤีทธิข์ยายหลอดเลอืด เช่น อะทโีนลอล 
(Atenolol) คาร์วีไดลอล (Carvedilol) พราโซซิน (Prazosin) เป็นต้น
ยาขับปัสสาวะ เช่น ฟูโรซีไมด์ (Furosemide) ไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ 
(Hydrochlorothiazide) สไปโรโนแลคโทน (Spironolactone) เป็นต้น
ยาแก้แพ้ แก้หวัดรุ่นเก่าๆ เช่น คลอเฟนิรามีน (Chlorpheniramine) 
บรอมเฟนริามนี (Brompheniramine) ไทรโพลดินี (Triprolidine) เป็นต้น
ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น ออร์เฟนาดรีน (Orphenadrine) โทลเปอริโซน 
(Tolperisone) เป็นต้น
ยาแก้ปวดลดอาการอักเสบ เช่น ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) นาโปรเซน 
(Naproxen) ไพร็อกซิแคม (Piroxicam) และยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์เสพติด
โคเดอีน (Codeine) ทรามาดอล (Tramadol) เป็นต้น
ยารกัษาอาการชกัและอาการปวดเส้นประสาท เช่น เฟนโีทอนิ (Phenytoin) 
วาลโพรเอท (Valproate) เลวไิทราซแีตม (Levitiracetam) คาร์บามาเซพนี 
(Carbamazepine) กาบาเพนตนิ (Gabapentin) พรกีาบาลนิ (Pregabalin) 
เป็นต้น
ยาคลายวติกกงัวล ยานอนหลับ เช่น ไดอะซีแพม (Diazepam) ลอราซแีพม 
(Lorazepam) คลอราซีเพต (Clorazepate) คลอไดอะซีปอกไซด์ 
(Chlordiazepoxide) อะมิทริปไทลีน (Amitriptyline) เป็นต้น
ยาบรรเทาอาการเวียนหัวบ้านหมุน ได้แก่ ฟลูนาริซีน (Flunarizine) 
ซินนาริซีน (Cinnarizine) เป็นต้น
ยารกัษาอาการปัสสาวะขดั เช่น แทมซโุลซนิ (Tamsulosin) เทอราโซซนิ 
(Terazosin) เป็นต้น
ยารกัษาอาการทางจติ เช่น ฮาโลเพอรดิอล (Haloperidol) โอแลนซาพนี 
(Olanzapine) เป็นต้น

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

แหล่งอ้างอิง : 1. “American Geriatrics Society Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults”. Journal of the American Geriatrics 

    Society. (2012). 60(4): p.616-31.

     2. Missouri Pharmacy Association. “High-Risk Medications Attributed to Falls in Older Adults.” (2020) [Online]. Available: https://www.morx.com/assets/

    docs/FallsAwareness/high%20risk%20med%20list.pdf Retrieved June 30, 2020.

    3. Darowski, Adam; Dwight, Jeremy; and Reynolds, John. “Medicines and Falls in Hospital.” (2011). [Online]. Available: https://www.bgs.org.uk/sites/default/

   files/content/attachment/2018-05-22/Falls_drug_guide.pdf Retrieved June 30, 2020.

   4. Beverly Hospital. “Drugs Associated with Increased Fall Risk.” [n.d.]. [Online]. Available: https://shriver.umassmed.edu/sites/shriver.umassmed.edu/files/

   documents/CDDER_Falls_Drugs_web.pdf Retrieved June 30, 2020.

ระวัง!ผู้สูงอายุต้องระวัง! ยาบางชนิดเสี่ยง

“ หกล้ม ”“ หกล้ม ”
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เรื่อง : น.ส.สุจิตรา วงศ์เครือศร

        พยาบาล 6 ชั้น 25 Zone A

        อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เค้กวันเกิด

 ในภาวะที่โลกไม่เคยเห็น เชื้อโรคที่โลกไม่เคยรู้จัก และการแพร่
กระจายในแบบทีโ่ลกไม่เคยพบมาก่อน “โควดิ-19” โรคร้ายทีแ่พร่กระจาย
เข้ามาในประเทศไทยอย่างหนักในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ท�าให้การจัดเตรียม
ความพร้อมของสถานท่ีและบุคลากรเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และด้วยความ
รุนแรงของการแพร่กระจาย ผู้ติดเชื้อจึงต้อง “ถูกแยก” เพื่อลดการแพร่
กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกว้าง 
 ผู้ป่วยจ�านวนมากต้องถูกแยกจากครอบครัว เพื่อน คนรัก และ
แยกออกจากสถานที่อันคุ ้นเคย ต้องอยู ่กับเชื้อโรคเพียงล�าพังในห้อง
แยกกักเชื้อ มองไปทุกด้านมีแต่ก�าแพงและเครื่องกรองอากาศ ผู้ป่วยไม่ได้
รบัอนญุาตให้เปิดประตอูอกจากห้องได้ตามต้องการ อกีทัง้ญาตไิม่สามารถ
เข้าเยีย่มได้เหมอืนการเจบ็ป่วยในครัง้อืน่ๆ ภาวะเช่นนีจ้งึสร้างความโดดเดีย่ว
และความหวาดวิตกให้ผู้ป่วยอย่างมาก เพราะต้องอยูเ่พยีงล�าพงั ต่อสูก้บั
เชื้อไวรัสที่ยังไม่มียารักษา
 บคุลากรทางการแพทย์ ทัง้แพทย์และพยาบาล ต่างกต็ระหนกัถงึ
ความรู้สึกนี้ดี โดยได้พยายามหาหนทางในการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อต่อสู้กับ
เชื้อไวรัส พร้อมท้ังต้ังใจดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดท้ังทางร่างกายและจิตใจ 
ท�างานหนกัมากขึน้ เพ่ือจุดมุง่หมายเดยีวคอืส่งผูป่้วยกลบัไปอยูกั่บครอบครัว 
แม้ว่าความหวงัในผูป่้วยบางรายจะเหลอืเพยีงเลก็น้อย แต่เหล่าแพทย์และ
พยาบาลก็จะระดมทกุก�าลังเพือ่ท�าให้โอกาสมากขึน้ในทกุนาท ีและสุดท้าย
ความส�าเร็จนัน้กเ็ป็นของเรา ผูป่้วยทีเ่คยอาการหนกักพ็กัรักษาตวัจนกระทัง่
ได้กลับบ้าน กลับไปเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนที่เคยเป็นมา
 เราใช้ความเอือ้อาทรต่อเพือ่นมนุษย์ ช่วยลดช่องว่างของความรูสึ้ก
โดดเดีย่วของผูป่้วยทีถ่กูแยกกกัเช้ือโรค ด้วยการคอยถามไถ่ รบัฟังสิง่ทีผู่ป่้วย
อยากบอกเล่าผ่านสายโทรศพัท์และข้อความ ท�าให้ก�าลงัใจถกูส่งเข้าไปในห้อง 
โดยเฉพาะวันส�าคัญในชีวิตของผู ้ป่วย เราก็ดูแลอย่างใกล้ชิด ประทับใจ 
และปลอดภัยสูงสุด

 ในขณะที่เด็กหญิงวัย 14 ปี ซ่ึงวันคล้ายวันเกิดของเธอ
ก�าลังจะมาถึง จากเดก็หญงิก�าลังจะเปล่ียนเป็นนางสาว ครอบครวัวางแผน
การท่องเทีย่วไว้แล้ว แต่สดุท้ายน้องกต็รวจพบเจ้าเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 นี้ 
จึงต้องเข้าพักรักษาตัวในห้องแยกกักเชื้อโรคพร้อมกับคุณแม่ ในวันที่
เข้ารับการรกัษา เด็กหญงิมีสหีน้าเศร้าหมอง คณะผูดู้แลผูป่้วยโควิด-19 
ตรวจสอบจากประวัติพบว่า วันคล้ายวันเกิดใกล้จะมาถึงในช่วงเวลา
ที่ต้องนอนรักษาตัว และแน่นอนที่สุด พวกเราตัดสินใจไม่ยอมให้ไวรัส
พรากความประทับใจในวันส�าคัญของเธอไป จึงซื้อเค้กพร้อมกับ
เพลงอวยพรวันเกิดที่ขับร้องโดยแพทย์และพยาบาล เด็กหญิงผู ้นี้
อาจจะไม่เคยทราบเลยว่า หน้าตาของนกัรบโควดิทีน้่องเรียก ภายใต้ชดุ PPE 
เขาคอืใคร น้องไม่สามารถเป่าเค้กวันเกิดได้ เพราะเราลดการแพร่กระจาย
เชือ้ทางลมหายใจ น้องได้แต่รบัเค้กไปด้วยรอยยิม้ แม้เป็นเค้กทีเ่ป่าไม่ได้ 
แต่ความประทบัใจและความสขุทีเ่กิดขึน้ในวนันัน้ จะเป็นความทรงจ�า
ที่น่าประทับใจส�าหรับน้องตลอดไป 23

ท่ีเป่าไม่ได้

ผู้สูงอายุต้องระวัง! ยาบางชนิดเสี่ยง

“ หกล้ม ”
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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"

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

 เดก็ทารกในวยัขวบปีแรกมผีวิหนงัทีค่่อนข้างไวต่อสิง่แวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ความร้อน หรือมลพิษต่างๆ ล้วนแล้วแต่อาจท�าให้
เกิดผื่นแดงขึ้นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบได้ง่าย ซึ่งภาวะนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อ
คณุแม่มอืใหม่อาจพบได้บ่อยครัง้ คอลมัน์ “I See U by หมอชดิ” ฉบบันี้
จะพูดถงึโรคทีซ่บัซ้อนกว่านัน้คอื โรคผืน่ภมูแิพ้ผวิหนงั (Atopic dermatitis) 
เนื่องจากเป็นโรคท่ีมีผื่นแดงข้ึนเหมือนกัน แต่สามารถอยู ่กับเด็ก
ได้นานหลายเดือน อกีทัง้ยงัเกิดซ�า้เป็นๆ หายๆ ได้ โดยสาเหตอุาจเกิดจาก
ระบบภูมิคุ้มกันที่แปรปรวน ร่วมกับปัจจัยด้านพันธุกรรมของเด็ก
 โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นภาวะที่ผิวหนังมีการอักเสบเกิดเป็น
ผืน่แดงและคนั ทัง้ยงัมผีวิหนงัแห้งหรอืบวม หากมีอาการอกัเสบเป็นเวลานาน
และคนัมาก เดก็มกัจะเกาบรเิวณผวิหนงัทีอ่กัเสบซ�า้ๆ จนเกดิผิวหนงัหนา
และแข็งขึ้นได้ โรคนี้มักพบในวัยเด็กมากกว่า โดยพบว่าเด็กที่เป็นโรคนี้
มากกว่าร้อยละ 80 จะพบอาการก่อนอายุ 5 ปี และผู้ป่วยครึ่งหนึ่ง
จะหายจากโรคนี้ก่อนอายุ 10 ปี
 จากงานวิจยัในต่างประเทศพบเดก็ทีเ่ป็นโรคผ่ืนภูมแิพ้ผวิหนงั
ได้ 1 ใน 6 คน โดย 9 ใน 10 ของผู้ป่วยจะมีอาการคันและส่งผลต่อ
คณุภาพชวิีตเป็นอย่างมาก ซ่ึงบรเิวณทีผ่วิหนงัอกัเสบจากโรคนีอ้าจเกดิจาก
การท�างานน้อยลงของโปรตนีทีท่�าหน้าทีส่ร้างความแขง็แรงให้กับผิวหนงั
ได้อีกด้วย

โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังสามารถแบ่งอาการออกได้ตามช่วงอายุ คือ

 ทัง้นี ้โรคร่วมทีส่�าคญัของโรคผืน่ภมูแิพ้ผวิหนงั คือ โรคภูมแิพ้จมกู 
โรคแพ้อาหาร ไข้ละอองฟาง โรคหอบหืด เป็นต้น ส่วนโรคแทรกซ้อน
ที่ส�าคัญหากไม่ได้รับการรักษา ได้แก่ การติดเชื้อที่ผิวหนัง และปัญหา
การนอนเนื่องจากอาการคัน

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.นพ.ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม. “โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง.” สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
       http://allergy.or.th/2016/resources_expert_detail.php?id=109 สืบค้น 30 พฤษภาคม 2563.
         “ผืน่ผวิหนงัอกัเสบในทารกและเดก็วยัหดัเดนิ.” บีแพนเธน. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก https://www.bepanthenthai.com/th/learn-about-
       your-skin/your-babys-skin/eczema-in-babies-and-toddlers/ สืบค้น 30 พฤษภาคม 2563.
       “Atopic dermatitis (eczema).” Mayo Clinic. [Online]. Available: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/atopic-dermatitis
       -eczema/symptoms-causes/syc-20353273 Retrieved May 30, 2020.
        “Atopic Dermatitis: What is atopic dermatitis?.” National Eczema Association. [Online]. Available: https://nationaleczema.
       org/eczema/types-of-eczema/atopic-dermatitis/ Retrieved May 30, 2020.
         Carmela Avena-Woods. “Overview of Atopic Dermatitis.” [Online]. Available: https://www.ajmc.com/journals/supplement/2017/
         atopic-dermatitis-focusing-on-the-patient-care-strategy-in-the-managed-care-setting/overview-of-atopic-dermatitis-arti
       cle?p=4 Retrieved May 30, 2020.

 ส�าหรับวิธีการรักษาโดยส่วนมากเมื่อมาพบแพทย์ ผู ้ป่วย
จะได้รบัค�าแนะน�าให้หลีกเล่ียงปัจจยัทีท่�าให้ผิวแห้งและท�าให้โรคก�าเรบิ
มากขึน้ หลีกเล่ียงการสมัผสัสิง่ระคายเคอืง ผงซักฟอกทีต่กค้างในเสือ้ผ้า
ควรล้างออกให้หมด ใช้สบู่อ่อนๆ หรืออาจงดใช้สบู่ท�าความสะอาดผิว
สักระยะหนึ่ง ควรทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง และอาจให้
รบัประทานยาต้านฮิสตามีนเพือ่ลดอาการคัน หากเป็นมากกอ็าจมคีวามจ�าเป็น
ที่จะต้องใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดทาเพื่อลดการอักเสบของผื่นผิวหนัง

ช่วงอายุ 2 เดือน - 2 ปี จะพบตุ่มแดงและตุ่มน�้าเล็กๆ ก่อน และ
กระจายไปยงับรเิวณอืน่ๆ เช่น ใบหน้า แขนและขา จะมอีาการคนัร่วม
ด้วย เด็กจะถูไถบริเวณที่คันกับที่นอนหรือหมอน ท�าให้เกิดรอยถลอก
และติดเชื้อแบคทีเรียซ�้าที่ผื่นได้
ช่วงอายุที่เกิดในเด็กโตและผู้ใหญ่ จะมีอาการคล้ายๆ กัน แต่จะพบ
บริเวณรอบคอ ข้อพับแขนและขามากกว่า

 (Atopic dermatitis)



ว่าที่คุณหมอคนดี

เรื่อง : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

น�้ำใจ...สร้ำงกุศลน�้ำใจ...สร้ำงกุศล
Save Yourself Save Others 

รักษ์ตน รักษ์คนรอบข้าง 

นสพ.สุทธิดา ธนขจร (หมิว)
Sutthida Tanakajorn (Mew)

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทูตน�้าใจโครงการเข็มวันอานันทมหิดล 
ประจ�าปี 2563

“ ท�าให้ดีที่สุด ณ จุดที่ท�า ”

 โครงการเขม็วนัอานนัทมหดิล เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่แสดงความน้อมร�าลึกในพระมหากรณุาธคิณุของ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล 
ที่ทรงมีพระราชปรารภความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “ต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน” 
 ในทกุๆ ปี ทางโครงการฯ ได้จดัท�าเขม็ท่ีระลกึเน่ืองในวนัอานนัทมหดิล (9 มถินุายน) วนัคล้ายวนัสวรรคต รชักาลที ่8 ผูพ้ระราชทานก�าเนดิแพทย์จฬุาฯ 
และเชญิชวนผูม้จีติศรทัธาร่วมบรจิาคเงิน เพ่ือสมทบทุนมลูนิธอิานนัทมหิดล, มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ สภากาชาดไทย และสมทบทนุค่ารกัษาพยาบาลพระภกิษ-ุสามเณร
อาพาธ และสมทบทนุช่วยเหลอืผูป่้วยยากไร้ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถงึมกีารคดัเลือกทตูน�า้ใจหรือตวัแทนกจิกรรมโครงการเขม็วนัอานนัท
มหิดล เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโครงการอีกด้วย
 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 คณะผู้ด�าเนินโครการเข็มวันอานันทมหิดลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการ
ดูแลตนเอง และใส่ใจคนรอบข้าง จึงเป็นที่มาของสโลแกน “น�้าใจ...สร้างกุศล Save Yourself Save Others รักษ์ตน รักษ์คนรอบข้าง” และจัดกิจกรรม
ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 ผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook : ANAN DAY และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ 
และหนงัสอืพมิพ์ โดยได้จดัท�าแผ่นป้ายให้ความรูใ้น Facebook : ANAN DAY เก่ียวกบัข้อมลูของโรคระบาด COVID-19 เสนอแนวทางการเว้นระยะห่างทางสงัคม 
(Social distancing) อธิบายความแตกต่างระหว่างการแยกกัก (Isolation) และการกักกันตนเอง (Self-quarantine) อธิบายความเหมือนและความแตกต่าง
ของอาการ COVID-19 และไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนถูกสุขอนามัย และลดความตื่นตระหนกต่อโรคระบาดในครั้งนี้ 
 นอกจากนีย้งัมกีารจดัท�าวดิโีอประกอบเสยีงเพลง (Music Video) ให้ความรูต่้างๆ ได้แก่ “How to ล้าง ล้างมอืยงัไงให้ถกูวธิ”ี วดิโีอการสวมหน้ากาก
อนามยั วิดีโอกิจกรรมการกักกันอยูบ้่านของทตูน�า้ใจ ทัง้นี ้นสพ.สทุธดิา ธนขจร นสิิตแพทย์ ชัน้ปีที ่4 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในฐานะทตูน�า้ใจ
โครงการเขม็วนัอานนัทมหดิล ประจ�าปี 2563 ได้มีส่วนร่วมในการจดัท�าวดิโีอสาธติวธิกีารท�ากระจงัป้องกนัใบหน้า (Face shield) เพ่ือให้ทุกคนสามารถประดษิฐ์
อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยตนเอง และวิดีโอการปฏิบัติตนในที่สาธารณะด้วย

 “ดฉินัรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้เป็นตวัแทนในการประชาสัมพนัธ์โครงการเขม็วนัอานันทมหิดล 2563 และภูมใิจในตนเองท่ีได้มอบสิง่ดีๆ  กลบัคนืสูส่งัคม 
ในรปูแบบการเชญิชวนบรจิาคสมทบทนุ การจดักจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ และการให้ความรูค้วามเข้าใจและข้อมลูทีถ่กูต้องทางการแพทย์” นสพ.สทุธดิา กล่าว

 ส�าหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินเพ่ือขอรับเข็มวันอานันทมหิดล 2563 
(เข็มละ 100 บาท) สมทบทุนผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
สมทบทุนโครงการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
และสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย สามารถโอนเงนิบริจาคตามรายละเอียดดังนี้
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 นายขจร เจียรวนนท์ กรรมการ
บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 
เป็นผูแ้ทนมลูนธิเิครือเจริญโภคภณัฑ์ บรจิาคเงนิ
จ�านวน 2,875,000 บาท เพ่ือสนบัสนุนการจัดซ้ือ
อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง PAPR หรือหน้ากาก
ป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลม
พร้อมชดุกรองอากาศ 50 ชุด จ�านวน 2,500,000 บาท และชุดคลมุ Isolation 
gown 5,000 ชดุ จ�านวน 375,000 บาท และมอบหน้ากาก N95 จ�านวน 900 ชิน้ 
ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จากการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วย โดยมี 
ศ.นพ.สุทธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และ ศาสตราธคิณุ 
นพ.วสันต์ อทัุยเฉลิม แพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลอืด ฝ่ายอายรุศาสตร์ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ รบัมอบ ณ ศาลาทนิทตั

 นายคงกระพนั อนิทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บริษทัพทีีท ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) 
ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร 

 พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) บริจาคเงินจ�านวน 
1,000,000 บาท เพ่ือสมทบทนุช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล ค่ายาและเวชภณัฑ์ อุปกรณ์การให้เลือด ส�าหรบัพระภกิษ ุ - 
สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยม ีอ.นพ.กวริชั ตนัตวิงษ์ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ 
ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทักลุม่เซน็ทรลั 
บรจิาคเงินจ�านวน 4,000,000 บาท และมอบ 
iPad จ�านวน 10 เครื่อง เพื่อสนับสนุน
การท�างานของบคุลากรทางการแพทย์และ

 นพ.ปภาพ โขวิฑูรกิจ พร้อมด้วย 
ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อ�านวยการฯ 
ฝ่ายการคลัง และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 
3,288,264 บาท เพือ่สมทบเข้ากองทนุ นพ.ปภาพ - 
ภญ.สวุภา โขวฑิรูกิจ โดยม ีศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสนิธุ 
ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ รบัมอบ ณ 
ศาลาทินทัต

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และ นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล รับมอบ 
ณ วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว)

จดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์รกัษาผูป่้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ี
ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ รศ.นพ.นพินธ์ 
เขมะเพชร รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายสนบัสนนุบรกิาร และ ผศ.(พเิศษ)นพ.สรุนิทร์ 
อศัววทิรูทิพย์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทนิทตั  นางพจนย์ี คงแสงไชย และ นางจันทนา 

เจรญิโต บริจาคเงินจ�านวน 200,000 บาท และ
หน้ากากอนามยั KN95 จ�านวน 30 ชิน้ เพือ่สมทบทุน
มอบให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โรคโควดิ-19 โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 ผู ้แทนคณะนักศึกษา ว.ต.ท. 
รุน่ 29 บรจิาคตูอ้บ UV จ�านวน 2 ตู ้หน้ากาก
อนามยั N95 จ�านวน 1,800 ชิ้น ชุด PPE 
จ�านวน 100 ชุด และชุด Surgical Gown 
จ�านวน 60 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากร

ทางการแพทย์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ทีป่ฏิบตังิานดแูลรกัษาผูป่้วยและคดักรองโรคโควดิ-19
โดยมี รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธพินัธุ ์ รองคณบด ี ฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รบัมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคาร
อานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

น.ส.เชาวนี พนัธ์พฤกษ์ ผู้จดัการฝ่าย หน่วยงานบรหิารกจิการเพือ่สงัคม นายกฤษฎา 
ประเสรฐิสโุข กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัเอ็นพซี ีเซฟตี ้แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ 
จ�ากดั พร้อมด้วย ผศ.ดร.สภุาภรณ์ เกยีรตสินิ ดร.ภญ.ธรียา มะยะกลู และ ดร.วศิน 
ศรีสวัสดิ์ จากทีมสหสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มอบตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ (CoviClear) จ�านวน 1 ตู้ ให้แก่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เพือ่ช่วยลดความเสีย่งและป้องกนัการแพร่กระจายของโรคโควดิ-19 
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ โดยมี 
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ 
รศ.นพ.นครนิทร์ ศริทิรพัย์ ผู้ช่วยคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารอานนัทมหดิล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 น.ส.บุษกร ดูสุวรรณ บริจาคหน้ากากอนามัย N100 จ�านวน 30 ชิ้น พร้อมทั้งแผ่นกรอง จ�านวน 90 ชุด ให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีรศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ์ 
รองคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย รบัมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารอานนัทมหดิล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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ใบเสร็จ
สามารถนําไป
ลดหย่อน

ภาษีได้ 2 เท่า

โครงการเพ่ือสมทบทุน
รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเช้ือ

โรคโควิด-19
เคร่ืองมือแพทย์และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สามารถร่วมสมทบทุนได้ 
2 ช่องทาง 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน

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

สแกน QR Code
เพราะทุกๆ การให

คือ ความงดงาม

KCMH Charity

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



28


