เปิดบ้าน

107 ปี แห่งการให้และการตอบแทนสังคม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ในขณะที่ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคโควิ ด -19 ยั ง ไม่ ส ามารถวางใจได้ จ ากเชื้ อ สายพั น ธุ ์ อั ง กฤษ
หรือ B.1.1.7 ที่ท�ำให้มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนท�ำให้ในขณะนี้ทุกคนยังคงต้องดูแลตนเองอย่าง
ไม่ประมาทเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ วารสาร ฬ ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สายพันธุ์
อังกฤษรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้อ่านในฉบับนี้
นอกจากเดือนนี้จะยังเป็นช่วงเวลาที่บุคลากรทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงต้องท�ำงาน
อย่ างเต็ ม ก� ำ ลั ง เพื่ อ รับ มือกับ การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 วั น ที่ 30 พฤษภาคมนี้ จ ะเป็ น วั น คล้ า ยวั น สถาปนา
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทยอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น โอกาสส� ำ คั ญ ที่ ส ะท้ อ นให้ ว ่ า โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ได้ยืนหยัดให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนและตอบแทนสังคมมาแล้วถึง 107 ปี
อีกหนึ่งความน่าสนใจในวารสาร ฬ ฉบับนี้คือเรื่องราวของหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ที่อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้มากมายอย่างฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจาก
การศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิชาการแล้ว ฝ่ายปรสิตวิทยายังให้บริการงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอีก
ด้วย ความน่าสนใจและผลงานของฝ่ายปรสิตวิทยาถูกรวบรวมไว้ในคอลัมน์เรื่องจากปกครับ

ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร
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เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส่งก�ำลังใจพร้อมขอความร่วมมือ
บุคลากรต่อสู้โรคโควิด-19
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 นับว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึง่ ทีบ่ คุ ลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ต้องท�ำงานกันอย่างเต็มศักยภาพเพื่อรองรับกับจ�ำนวนผู้ติดเชื้อที่มีตัวเลขพุ่งสูงกว่าในปีที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงอยากขอบคุณและเป็นก�ำลังใจให้บุคลากรทุกคนที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจของตนเองเพื่อท�ำหน้าที่ในฐานะบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
อย่างไรก็ตาม นอกจากการท�ำหน้าที่เพื่อดูแลให้การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างเต็มก�ำลังแล้ว การเอาชนะโรคโควิด-19 ครั้งนี้ยังต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความ
เสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดการติดเชื้อโดยยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้
• งดเว้นการเข้าไปในสถานบันเทิงในทุกกรณี และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความแออัด อากาศไม่ถ่ายเท
• เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ
• หากมีอาการเจ็บป่วยสงสัยโรคโควิด-19 หรือมีประวัติเสี่ยงต้องสงสัยโรคโควิด-19 สามารถมารับบริการได้ที่คลินิกโรคอุบัติใหม่ อาคารจงกลนี
วัฒนวงศ์ หรือที่ห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั ติ วั เพือ่ ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ จะเป็นแนวทางทีช่ ว่ ยให้ผตู้ ดิ เชือ้ มีจำ� นวนลดน้อยลง ควบคูไ่ ปกับการดูแลสุขภาพ
ร่างกายของตนเองให้แข็งแรง ซึง่ นับว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ทีไ่ ม่อาจมองข้ามได้เลย เพราะหากบุคลากรทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายได้ดี ย่อมหมายถึงความพร้อม
ที่จะดูแลผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อย่างเต็มที่เช่นกัน
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การตีตราทางสังคม
ต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 กับการปกปิดข้อมูล
ส�ำคัญทางการแพทย์

จากกรณีผปู้ ว่ ยโรคโควิด-19 หลายรายปกปิดข้อมูลประวัตกิ ารเดิน
ทางของตนเอง (Timeline) เนือ่ งจากเกรงจะถูกสังคมประณาม อาจมีสว่ น
ท�ำให้สถานการณ์การแพร่เชือ้ กระจายไปในวงกว้าง ส่งผลต่อจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ทีม่ ี
จ�ำนวนสูงขึน้ มาตลอดเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ทีผ่ า่ นมา การตีตราทางสังคม
(Social Stigma) ให้แก่ผตู้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นประเด็นส�ำคัญที่ อ.นพ.พร
ทิสยากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทยหยิบยกมาพูดคุยในคอลัมน์ “บ้านเลขที่ 1873” ฉบับนี้
ไม่ผิดที่จะกังวล แต่จะจัดการความกังวลอย่างไร
เป็นเรื่องปกติที่ผู้เสี่ยงติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะเกิด
ความเครียดและวิตกกังวลเนื่องจากการติดเชื้อนั้นนอกจากจะส่งผลต่อ
ร่างกายและจิตใจของผูป้ ว่ ยเองแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบไปสูค่ นรอบข้างและ
ชุมชนได้ด้วย อ.นพ.พร เผยว่า เมื่อแต่ละคนทราบว่าตนเองเป็นผู้มีความ
เสี่ยงติดเชื้อย่อมเกิดความสับสน เกิดความเครียดความกังวลจากหลายเรื่อง
อาทิ ความเครียดว่าตนเองจะติดเชื้อหรือเจ็บป่วยรุนแรง ความสับสนว่าจะ
จัดการหรือสื่อสารกับผู้คนรอบข้างอย่างไร รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับงาน
ที่ต้องรับผิดชอบ แต่สิ่งเหล่านี้เราสามารถเริ่มต้นรับมือได้ด้วยตนเองตั้งแต่
ระยะแรก โดยเมื่อสังเกตได้ถึงอาการวิตกกังวลของตนเองแล้ว ลองหยุดพัก
กับตัวเองสักครู่ แล้วถามตัวเองต่อว่าเรากังวลมากเกินไปหรือไม่ และความ
กังวลที่เกิดขึ้นนี้มีประโยชน์หรือไม่ จะได้แยกแยะและเลือกวิธีจัดการความ
กังวลที่เหมาะสมได้ต่อไป
ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : การเปิดเผยข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
การตีตราทางสังคมแก่ผตู้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 อาจสะท้อนให้เห็น
ได้จากการแสดงความเห็นด้านลบเกีย่ วกับผูต้ ดิ เชือ้ ผ่านทางค�ำพูดและบนสือ่
สังคมออนไลน์ ส่งผลให้ผตู้ ดิ เชือ้ เกิดความกลัวทีค่ นอืน่ จะรูข้ อ้ มูลส่วนตัวของ
ตนและจะตกเป็นจ�ำเลยของสังคม จึงเลี่ยงที่จะเปิดเผยประวัติการเดินทาง
ของตนเอง หรือแม้แต่ไม่ยอมแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าตนเองเสี่ยงติดเชื้อ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางการแพทย์ แต่แพทย์กอ็ ยาก
แนะน�ำและขอร้องให้ผู้ที่มีความเสี่ยงพิจารณาเปิดเผยประวัติการเดินทาง
ของตนเองและให้ข้อมูลด้านความเจ็บป่วยต่างๆ อย่างครบถ้วน เพราะจะ
เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองทีแ่ พทย์จะสามารถวินจิ ฉัยโรคได้โดยละเอียดรวดเร็ว
และให้การรักษาได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรค
ในระดับชุมชนและสังคม
เปลี่ยนการตีตราทางสังคมเป็นการขอบคุณและร่วมมือกัน
ในด้านของชุมชนและสังคมซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่ส�ำคัญยิ่งที่จะมีผล
ต่อการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมและลดการตีตราทางสังคม อ.นพ.พร กล่าว
ว่า ถ้าทุกภาคส่วนในสังคมจะมีสว่ นร่วมช่วยกันเปลีย่ นความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ไปสูค่ วามเข้าใจ เห็นใจ และเคารพในความเป็นมนุษย์ตอ่ ผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 ได้ ทั้งหมดนี้ค่อยๆ เริ่มจากการตระหนักว่าตัวเราเองก็มีความเสี่ยงใน

อ.นพ.พร ทิสยากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

การติดเชื้อเหมือนกัน แล้วก็ฝึกระมัดระวังค�ำพูดและการกระท�ำของตนเอง
ที่อาจเพิ่มการตีตราขึ้นไป ทั้งนี้อาจมองสถานการณ์ได้หลายระดับ คือ
• ผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เมือ่ สงสัยว่าตนเองติดเชือ้
ควรพิจารณาทีจ่ ะเข้ารับการตรวจคัดกรองและเข้าสูก่ ระบวนการรักษาอย่าง
ทันท่วงที โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมสูงสุด
• บุคลากรทางการแพทย์ ควรปฏิบตั ติ ามแนวทางวิธกี ารซักประวัติ
และตรวจประเมินอย่างเป็นมืออาชีพ และควรค�ำนึงถึงเรื่องการรักษาความ
ลับของผู้ป่วย ขณะเดียวกันในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพย่อมต้องมีความเห็น
อกเห็นใจผู้มารับบริการอย่างเต็มที่
• กลุ่มจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ที่มีบทบาทในการเยียวยาสภาพ
จิตใจของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรักษา รับฟังผู้ป่วยอย่างเข้าใจ พร้อมให้
แนวทางในการบรรเทาความวิตกและความเครียดอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึง
ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
• บุคลากรระดับนโยบายของสังคม ในฐานะที่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อ
ความคิดและความเชื่อในสังคม ควรน�ำเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา
ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยแบบจ�ำเพาะเจาะจง ไม่กล่าวโทษผู้ที่มีความเจ็บป่วย
มีระบบการตรวจคัดกรองทีส่ ะดวก ขณะเดียวกันสามารถเชิญชวนและกล่าว
ขอบคุณผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อทุกคนที่ร่วมรับการตรวจและเปิดเผย
ข้อมูล
• ระดับสังคมและชุมชน เมื่อพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ไม่ควรกล่าวโทษ
หรือต�ำหนิ แต่ควรเปลี่ยนเป็นการรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่
เชือ่ ถือได้ และปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เป็นโอกาสใน
การรวมพลังของชุมชนเพือ่ ช่วยเหลือดูแลผูป้ ว่ ยและครอบครัว ขณะเดียวกัน
ผู้น�ำชุมชนหรือผู้น�ำศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนในชุมชนก็ควร
ตระหนักอย่างยิ่งถึงผลเสียของการน�ำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จและความเห็น
เชิงอคติ
อ.นพ.พร กล่าวส่งท้ายว่า ความเข้าใจและการให้ก�ำลังใจ รวมถึง
การไม่กล่าวโทษหรือต�ำหนิกันในระดับบุคคลจะเป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้
คนในสังคมกล้าเปิดเผยข้อมูลและเปลี่ยนการตีตราทางสังคมมาเป็นการ
เกื้อกูลกันและกัน
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เรื่อง : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ

B.1.1.7

การแพร่ระบาดที่ทุกคนต้องตั้งการ์ดรับมืออย่างเข้มงวด
เมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมาจากทีผ่ คู้ นคาดหวังจะได้เดินทางท่องเทีย่ วในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ แต่กลับพบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่กระจายเป็นวงกว้างอย่าง
รวดเร็วในเพียงไม่กี่สัปดาห์ ภายหลังจึงมีการตรวจสอบและพบว่าเป็นการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์นี้เริ่มที่เมืองเคนท์ (Kent) ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.
2563 และระบาดอย่างมากในประเทศอังกฤษในเดือนธันวาคม และแพร่กระจายไปยังยุโรป
อเมริกา และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่าสายพันธุ์ B.1.1.7 สายพันธุ์นี้
มีทมี่ าและความแตกต่างอย่างไร ศ.นพ.ยง ภูว่ รวรรณ หัวหน้าศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้าน
ไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 สายพันธุ์อังกฤษได้อย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านไวรัสวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ ที่มาและการค้นพบในประเทศไทย
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ที่แพร่ระบาดอยู่ในทวีปต่างๆ ทั่วโลกล้วนมีสายพันธุ์ที่แตก
ต่างหลากหลายตามการเปลีย่ นแปลงพันธุกรรมซึง่ ท�ำให้สายพันธุแ์ ต่ละชนิดนัน้ มีความรุนแรง
หรือความรวดเร็วในการระบาดที่แตกต่างกันไป ไวรัสสายพันธุ์อังกฤษหรือ B.1.1.7 มีการพบ
ครัง้ แรกในประเทศอังกฤษ โดยเป็นสายพันธุท์ พี่ บว่าส่วนทีเ่ ป็นหนามแหลมยืน่ ออกมาเรียกว่า
Spike มีการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้ไวรัสมีความสามารถในการจับกับเซลล์มนุษย์ได้ดีขึ้นและส่ง
ผลต่อการติดเชื้อที่สามารถติดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
เมื่อช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัส
วิทยาคลินิกพบไวรัสที่มีรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์อังกฤษเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจากเชื้อ
ไวรัสของผู้ป่วยที่เดินทางมาจากเมืองเคนท์ ประเทศอังกฤษ จ�ำนวน 4 ราย ในคราวนั้นแม้จะ
เป็นการตรวจพบสายพันธุใ์ หม่ในประเทศไทยทีย่ งั ท�ำให้คนไทยคลายความกังวลได้ เนือ่ งจาก
ผูป้ ว่ ยทุกรายอยูภ่ ายในสถานทีก่ กั ตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) แต่นบั เป็น
ก้าวส�ำคัญทีท่ ำ� ให้คนไทยตืน่ ตัวและรูจ้ กั เชือ้ โคโรนาไวรัส 2019 สายพันธุอ์ งั กฤษนีเ้ พิม่ มากขึน้

สายพันธุ์ B.1.1.7 การเดินทางจากกัมพูชามาสู่ไทย
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายนทีผ่ า่ นมา สร้างความตระหนกให้กบั คนไทยเนือ่ งจากจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ เพิม่ สูงขึน้ อย่างก้าวกระโดดเพียง
ไม่กวี่ นั ในเวลาต่อมาศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินกิ เปิดเผยว่า มีการตรวจพันธุกรรมของไวรัสและยืนยันว่าสายพันธุท์ แี่ พร่ระบาดจากสถานบันเทิง
ในย่านทองหล่อเป็นสายพันธุ์ B.1.1.7 และมีการระบาดจ�ำนวนมาก น�ำมาสู่ข้อสงสัยของผู้คนว่าต้นตอของเชื้อมาจากที่ใด
ศ.นพ.ยง ตั้งข้อสังเกตถึงเส้นทางของสายพันธุ์ B.1.1.7 ว่า อาจมาจากประเทศกัมพูชา เนื่องจากประการแรกมีรายงานการแพร่ระบาดของไวรัส
สายพันธุ์นี้ในประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกประการที่ส�ำคัญคือ
จากการถอดรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์ B.1.1.7 ในประเทศไทยโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกยังพบว่า มีความเหมือนกับสายพันธุ์ B.1.1.7
ที่พบในประเทศกัมพูชามากกว่าสายพันธุ์ B.1.1.7 ที่พบก่อนหน้าในผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษ ได้เฉพาะส่วน Spike Gene เหมือนกัน 100%
ซึ่งข้อสนับสนุนทั้ง 2 ประเด็นนี้จึงท�ำให้เห็นจุดเริ่มต้นของการระบาดในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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สายพันธุ์ B.1.1.7 ความรวดเร็วในการระบาดและอาการใหม่ที่พบเพิ่มเติม
สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในการแพร่ระบาดครั้งนี้คือ การแพร่ระบาดเพราะเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้เร็ว
มากกว่าสายพันธุ์ธรรมดาถึง 1.7 เท่า จึงท�ำให้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เพิ่มจ�ำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่ามีผู้ป่วยบางรายที่ไม่แสดงอาการ ซึ่งอาการทางคลินิกของโรคโควิด-19 ที่พบได้ มีดังนี้
• ไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส				
• จมูกไม่ได้กลิ่น
• อาการในระบบทางเดินหายใจ เช่น เจ็บคอ หวัด ไอ
• ท้องเสีย คลื่นไส้
• ลิ้นไม่รับรส					
• อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ
ประชาชนป้องกันอย่างเข้มงวด หน่วยงานพร้อมสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยง
ด้วยการแพร่ระบาดทีก่ ระจายเป็นวงกว้างในเวลาอันรวดเร็ว แนวทางในการลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 สายพันธุ์ B.1.1.7 คือ ความร่วมมือจากทุกคนที่ยังต้องเข้มงวดกับมาตรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคล หมั่นล้างมืออยู่เสมอ ท�ำความสะอาดพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้ออย่างสม�่ำเสมอ งดใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น และที่ส�ำคัญคือ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นวิถีใหม่ที่ต้องด�ำเนินการอยู่อย่างเข้มงวด
ทุกคนท�ำได้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
อีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ การงดรวมกลุ่มสังสรรค์ จากการแพร่
ระบาดในหลายครั้งที่ผ่านมา มักจะพบจุดแพร่กระจายเชื้อในบริเวณสถานบันเทิงหรือสถานที่จัดกิจกรรมสังสรรค์ ดังนั้นใน
ช่วงเวลาทีพ่ บการแพร่ระบาดทีผ่ สู้ มั ผัสมีแนวโน้มติดเชือ้ ได้งา่ ยขึน้ การงดรวมกลุม่ สังสรรค์จงึ เป็นแนวทางส�ำคัญทีจ่ ำ� เป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกคน
ขณะเดียวกันมาตรการจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีส่ ง่ เสริมให้ประชาชนท�ำงานหรือท�ำกิจกรรม
ในบ้านของตนเองจะเป็นอีกปัจจัยทีช่ ว่ ยลดการติดเชือ้ ได้อย่างมาก ในกรณีนี้ ศ.นพ.ยง ระบุวา่ การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์
ให้การท�ำงานหรือการประชุม สัมมนาอยู่ในรูปแบบออนไลน์จะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อได้อย่างมาก
การปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
การสัมผัสหรือใกล้ชดิ ผูต้ ดิ เชือ้ จะมีโอกาสรับเชือ้ เป็นโรคได้ ขึน้ อยูก่ บั การสัมผัสใกล้ชดิ มีโอกาสเสีย่ งสูง เช่น พูดคุย
โดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย รับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมกิจกรรมเดียวกัน การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลบ้านเดียวกันจะมี
ความเสี่ยงสูงมากกว่าสัมผัสที่ท�ำงาน การสัมผัสกับผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยไม่ถือว่ามีความเสี่ยงจนกว่าผู้สัมผัสนั้นจะตรวจพบเชื้อ
หรือติดโรค ในกรณีทมี่ คี วามเสีย่ งสูง แนะน�ำให้กกั ตัวเอง ไม่สมั ผัสผูใ้ ด ดูอาการอย่างน้อย 14 วัน และควรตรวจเชือ้ ในวันที่ 3-5
1 ครั้ง และอีก 1 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ต่อมา ยกเว้นถ้ามีอาการให้ตรวจเชื้อเลย ในผู้ที่มีความเสี่ยงต�่ำให้สังเกตตัวเอง ปฏิบัติตน
อย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ก�ำหนดระยะห่างไม่เข้าใกล้บุคคลใดเด็ดขาด การตรวจหาเชื้อควรท�ำในผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงเท่านั้น เช่น ถ้าในบริษัทที่ท�ำงานมีผู้ติดเชื้อหนึ่งคน ก็พิจารณาความเสี่ยง เช่น เสี่ยงสูงควรเข้ารับการตรวจ
การตรวจหมดทุกคนโดยเฉพาะความเสี่ยงต�่ำจะไม่เกิดประโยชน์เลย และไม่มีใครสามารถรับประกันว่าตรวจวันนี้ไม่พบเชื้อ
แล้วจะปลอดภัย ไม่พบเชื้อของผู้สัมผัสตลอดไป
การดูแลตัวเองในผู้สูงอายุ และ/หรือผู้มีโรคประจ�ำตัว
ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ความรุนแรงของโรคจะสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้น และการมีโรค
ประจ�ำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคปอด สตรีตงั้ ครรภ์ ความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุมไม่ได้ เป็นต้น บุคคลในกลุม่
ดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ติ นอย่างเคร่งครัดในการป้องกันตนเอง ไม่วา่ จะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้าน ล้างมือ
ไม่ไปในสถานทีท่ มี่ คี นเป็นจ�ำนวนมากหรือแออัด ปฏิบตั ติ นตามสุขอนามัยให้รา่ งกายแข็งแรงอยูเ่ สมอ บุคคลในครอบครัวทุกคน
จะต้องพึงตระหนักอยู่เสมอว่าอาจจะเป็นผู้น�ำโรคมาสู่ท่าน จะต้องป้องกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรค
ประจ�ำตัว จะต้องได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคเป็นกลุ่มแรกๆ
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ณ จุฬา
เรื่อง : ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์

สัปดาห์รักษ์ความสะอาด
กับ โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา : Big Cleaning Week

ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมทิ มี่ บี คุ ลากรทางการแพทย์และผูม้ าใช้
บริการเป็นจ�ำนวนมาก การใส่ใจดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัยของพื้นที่ในหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการบ้านสวยด้วยมือเรา : Big Cleaning Week ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วม
กันท�ำความสะอาดครั้งใหญ่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้สถานที่ท�ำงานมีความสะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติ
งาน อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและถูกสุขอนามัย ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการในนามของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย จะมาแนะน�ำโครงการ Big Cleaning Week ให้ผู้อ่านวารสาร ฬ ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
แต่เดิมนัน้ โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา รูจ้ กั กันในนามกิจกรรม Big Cleaning Day ซึง่ จัดขึน้ ต่อเนือ่ งทุกปี แต่ได้
หยุดไประยะหนึง่ เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงคณะผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 2 ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ท�ำให้ส่งผล
กระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการให้บริการโดยรวม อย่างไรก็ตาม นับเป็นที่น่ายินดียิ่งที่โครงการบ้านสวย
ด้วยมือเรา ได้นำ� กลับมาจัดขึน้ อีกครัง้ ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ทีผ่ า่ นมา โดยขยายระยะเวลาจัดกิจกรรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
และเปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรม Big Cleaning Week
ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ กล่าวว่า กิจกรรม Big Cleaning Week เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่
คณะกรรมการสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหารสิง่ แวดล้อม ศูนย์บริหาร
ความเสี่ยง (ศคส.) และฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยน�ำหลักการท�ำกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร้างนิสัย) มาปรับใช้โดยมีจุดเน้นในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด การแยกขยะ การจัดการสารเคมีตามประเภท
อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วย
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดจากการจัดกิจกรรมนี้คือ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรโดยเฉพาะกิจกรรม 5 ส ของ
บุคลากร เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและปลุกจิตส�ำนึกให้บุคลากรมีระเบียบวินัยในการท�ำกิจกรรม รวมถึงช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ซึ่งผลที่ตามมาคือการด�ำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงานได้อีกด้วย
ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ กล่าวต่อว่า เนือ่ งจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ยิง่ ท�ำให้การท�ำกิจกรรม 5 ส มีความส�ำคัญ
มากขึน้ ทัง้ เรือ่ งการเพิม่ มาตรการความสะอาดปลอดภัยในการท�ำงาน การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันต่างๆ อย่างถูกวิธี รวมถึงการ
คัดแยกขยะให้ถูกประเภท โดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่ต้องบริหารจัดการให้รัดกุมเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ทุกหน่วย
งานจัดกิจกรรม 5 ส ทุกวันศุกร์ ภายใต้ค�ำขวัญ “ศุกร์...สุขใจ คนละมือละไม้ เก็บกวาดสะอาดตา” ซึ่งคณะกรรมการฯ
ตั้งเป้าหมายว่าทุกหน่วยงานจะเห็นความส�ำคัญของการน�ำหลัก 5 ส มาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันและการท�ำงาน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ส�ำหรับการวัดผลส�ำเร็จของโครงการ คณะกรรมการฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนา
คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะลงพื้นที่ตรวจสอบทุก 3 เดือน เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป
โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา : Big Cleaning Week ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 จัดขึ้นตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์
ที่ 8 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมมีความพิเศษกว่าปีก่อนหน้า ดังนี้
• มีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการจัดงาน จากการท�ำกิจกรรมร่วมกันเป็นการจัดกิจกรรมแบบรักษาระยะห่างและ
สื่อสารรายละเอียดจุดเน้นของกิจกรรมผ่านทาง QR Code ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถสแกนเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตลอดเวลา
• มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมาร่วมท�ำกิจกรรม บริเวณโดยรอบภายนอกของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ด้วย อาทิ กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานเขตปทุมวัน เป็นต้น
ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ กล่าวปิดท้ายว่า กิจกรรม Big Cleaning Week ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายอย่างยิ่ง
เนือ่ งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นองค์กรใหญ่ มีบคุ ลากรจ�ำนวนมาก แต่หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันร่วมท�ำกิจกรรม
เชื่อว่าโครงการนี้จะประสบผลส�ำเร็จได้ และหากหน่วยงานใดสามารถด�ำเนินการได้ในระดับดีเลิศ คณะกรรมการฯ จะ
สนับสนุนให้ส่งผลงานเข้าประกวดในปี พ.ศ. 2564 เพื่อแบ่งปันแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นต่อไป
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สารพัดเรื่องฟัน

โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา

ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรคปริทันต์อักเสบ
(Periodontitis)
และ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(Non-Communicable Diseases-NCDs)
สื บ เนื่ อ งจากวั น ที่ 20 มี น าคม ของทุ ก ปี ได้ ก� ำ หนดให้ เ ป็ น
“วันทันตสาธารณสุขโลก” (World Oral Health Day) ฝ่ายทันตกรรม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องการรณรงค์ให้ประชาชน
คนไทยเห็นคุณค่าและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองให้มากขึน้
ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจว่าการดูแลสุขภาพช่องปากจะสามารถช่วย
ปกป้องสุขภาพและสุขอนามัยโดยรวมได้อย่างไร วารสาร ฬ ฉบับนี้ จึงขอ
น�ำเสนอเรื่องราวของ “โรคปริทันต์อักเสบกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ให้ท่าน
ผู้อ่านได้รับทราบกัน
โรคปริทันต์อักเสบเกิดจากสาเหตุใด?
คราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บริเวณฟันจากการแปรงฟันไม่สะอาด
นัน้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทนั ต์อกั เสบ โดยเชือ้
แบคทีเรียที่อยู่ในคราบจุลินทรีย์จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ท�ำให้เกิดการเสียสมดุล เกิดกระบวนการอักเสบ เกิดการท�ำลายของอวัยวะ
ปริทันต์และกระดูกเบ้าฟัน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับโรคเบาหวาน
โรคปริทนั ต์อกั เสบกับโรคเบาหวานนัน้ มีความสัมพันธ์กนั แบบสอง
ทาง (Bidirectional Relationship) จากการศึกษาพบว่า
• ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบจะมีระดับน�้ำตาลในเลือดสูงกว่า
ผู้ป่วยที่มีสภาวะเหงือกปกติ
• โรคปริทนั ต์อกั เสบส่งผลให้การควบคุมระดับน�ำ้ ตาลในผูป้ ว่ ยโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 แย่ลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
• พบการท�ำลายของอวัยวะปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่
2 มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานถึง 3 เท่า
• ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน�้ำตาลได้ไม่ดีจะเป็นโรค
ปริทันต์อักเสบรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเบาหวานถึง 3 เท่า

เช่น โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง และโรคอ้วนลงพุง
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ในเชิง
เหตุผล (Causal Relationship)
การรักษาโรคปริทันต์อักเสบที่ประสบความส�ำเร็จจะสามารถลด
การอักเสบทางระบบ (Systemic Inflammation) ได้ ส่งผลให้สามารถ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาโรคปริทันต์อักเสบจะพบ
• การลดลงของสารทีบ่ ง่ บอกถึงการอักเสบ ได้แก่ CRP และ TNF-α
ในกระแสเลือด
• ระดับนํ้าตาลสะสม (HbA1C) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ลดลงถึงร้อยละ 0.4 ซึง่ ใกล้เคียงกับระดับทีล่ ดลงเมือ่ ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาเบาหวาน
ชนิดที่ 2
• การท�ำงานของเซลล์บผุ นังหลอดเลือดผิดปกติ อัตราการเกิดภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และภาวะหัวใจล้มเหลว ลดลง
• ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง และระดับไขมัน HDL เพิ่มขึ้น
ค�ำแนะน�ำจากทันตแพทย์ในการดูแลป้องกันโรคปริทันต์อักเสบ
การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธเี พือ่ ขจัด
คราบจุลินทรีย์ออกให้หมด พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจเพื่อรักษาโรคปริทันต์
อักเสบและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังควบคู่กันไปจะช่วยให้การรักษาทั้ง 2 โรค
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

แปรงฟันสะอาด
สุขภาพปากและกายแข็งแรง

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับโรคไม่เรื้อรังอื่นๆ
นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งพบความสัมพันธ์กันผ่านทางกระบวนการอักเสบ
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Good News
เรื่อง : ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
มุ่งเน้น “พัฒนาคน พัฒนางาน” เพื่อผลสัมฤทธิ์เปี่ยมประสิทธิภาพ
สืบสานพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพและมุ่งเน้นการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงก่อเกิด “ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หน่วยงานส�ำคัญทีท่ ำ� หน้าทีจ่ ดั โครงการ
จัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาคนพัฒนางาน และโครงการพัฒนาคุณภาพงานเพือ่ เป็น
เวทีในการถ่ายทอดประสบการณ์ การพัฒนาทักษะและกระบวนการท�ำงานภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพในทุกพันธกิจ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการ อันจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เริ่ม
จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Quality Improvement; CQI) โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ให้กับ
คณาจารย์และบุคลากร อีกทั้งมีคลินิกให้ค�ำปรึกษาและจัดเวทีน�ำเสนอผลการ
พัฒนางานเพือ่ ประกวดผลงานและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการตัดสิน
คัดเลือกผลงานดีเด่นทีม่ กี ารพัฒนาคุณภาพทีเ่ ป็นเลิศ หลังจากนัน้ มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing and Knowledge Management
Forum) ต่อเนื่อง และน�ำผลงานไปจัดท�ำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ในงานรับประทาน
อาหารกลางวันของบุคลากร ที่ส�ำคัญยังมีการสนับสนุนให้น�ำผลงานไปต่อยอด
ในวงกว้างอีกด้วย
ส�ำหรับความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ดำ� เนินการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการจัดโครงการอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ในปีที่ผ่านมาได้ปรับขั้นตอนของกิจกรรม ดังนี้
• การอบรม (Training) 				
• การพัฒนาต้นแบบ (Prototype development)
• การแนะแนว (Coaching)
• การรายงานความก้าวหน้า (Progress report)
• การประกวดผลงาน (Contest)
• การมอบรางวัล (Award)
• การเผยแพร่ผลงาน (Dissemination)
ศ.พญ.จุไรพร กล่าวถึงทิศทางในอนาคตว่า ทางฝ่ายฯ เดินหน้าพัฒนา
รูปแบบการจัดการใหม่ๆ มาขับเคลื่อนองค์กร โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมจาก
งานประจ�ำที่สร้างคุณค่า (Value creation) ให้แก่ผู้รับบริการ และการสร้าง
ความภาคภู มิ ใ จให้ กั บ หน่ ว ยงานและผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx/TQA
การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 มี
หน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จ�ำนวน 14 โครงการ โดยมีการประกาศ
ผลรางวัลเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังนี้
10

รางวัลระดับ “ดีเด่น”
โครงการข้อมูลอยูท่ ี่ไหน หมอจะไปใช้ทุน
โดย นางอรสา เอี่ยมสะอาด
นโยบายและแผน ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
โครงการ MDCU Library Online Training
โดย นางสาวศรีไพร โชติจริ วัฒนา
หอสมุด ฝ่ ายนวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลระดับ “ดี”
โครงการการพัฒนากระบวนการให้บริการคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke Clinic) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดย ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล
ฝ่ ายอายุรศาสตร์
โครงการการขยายช่องทางการสื่อสารในการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
โดย ทนพญ.ชัชฎาภรณ์ ช่วยสถิตย์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชนั สูตร
โครงการ “Zero Chemical Waste ห้องปฏิบตั ิการยุคใหม่
เปลี่ยนของเสียให้เป็ นศูนย์”
โดย นางสาววรรณา เอี่ยมอาจ
ศูนย์ Chula PK
โครงการ “CHATBOT เพื่อนคูค่ ิด..ชีวติ ติดปี ก”
โดย นางสาวนนลนีย ์ สายันห์กุลดิลก
ศูนย์ Chula PK
โครงการ ชีวติ life 360 ใกล้ ไกล แค่ไหน...รับใช้ทนั เวลา!!!
โดย นางสาวปารณีย ์ แก้วตระกูลพรสิน
ยานพาหนะ ฝ่ ายกายภาพ

รางวัล “ขวัญใจมหาชน”
โครงการข้อมูลอยูท่ ี่ไหน หมอจะไปใช้ทุน
โดย นายพันธกานต์ หงษ์คำ� มี
นโยบายและแผน ฝ่ ายวางแผนและพัฒนา
โครงการ Check-in your mind
โดย นางจุฑาภัทร ศศิภิญโญ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

เรื่อง : ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ

ยกระดับการถนอม “หัวใจ” ขณะท�ำหัตถการ

นวัตกรรมเครื่องผลิต
น�้ำแข็งวุ้น
เพื่อถนอมอวัยวะแห่งแรกในประเทศไทย

การท�ำหัตถการให้แก่ผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ จ�ำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและ
ความระมัดระวังอย่างยิง่ ในทุกขัน้ ตอน การรักษาสภาพของหัวใจผูป้ ว่ ยขณะท�ำการผ่าตัดจะต้องใช้นำ�้ เย็น
หรือน�ำ้ แข็ง แต่เนือ่ งจากน�ำ้ แข็งทุบอาจมีสว่ นทีแ่ หลมคม หรือน�ำ้ แข็งอาจท�ำให้หวั ใจผูป้ ว่ ยมีจำ�้ เลือดหรือ
เกิดการถลอกได้ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้มีการคิดค้นเครื่องผลิตน�้ำแข็งวุ้นส�ำหรับ
ถนอมอวัยวะขณะท�ำการหัตถการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นอีกหมุดหมายส�ำคัญทีย่ กมาตรฐาน
การผ่าตัดของวงการศัลยศาสตร์ในประเทศไทย
ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดหัวใจและทรวงอก หัวหน้าศูนย์
โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงที่มาของนวัตกรรมเครื่องผลิตน�้ำแข็งวุ้นนี้ว่า
ในปี พ.ศ. 2557 น.ส.ปวีณา แน่นหนา ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ได้เห็นการท�ำงานของเครื่องท�ำน�้ำแข็งวุ้นขณะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กลับมา
ปรึกษา ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องท�ำน�้ำแข็งวุ้นเพื่อใช้ในการผ่าตัดจาก
น�ำ้ เกลือ เพือ่ ให้การผ่าตัดมีความสะอาดปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน หลังจากพัฒนาจนส�ำเร็จจึงได้มี
การส่งมอบเครือ่ งท�ำน�ำ้ แข็งวุน้ ส�ำหรับใช้ในการผ่าตัด (Sterile Surgical Slush Machine) ให้แก่หอผ่าตัด
ศัลยกรรมทรวงอก ชั้น 5 อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อน�ำไปใช้งานจริง เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นับเป็นอีกหนึง่ ความภาคภูมใิ จทีบ่ คุ ลากรจากต่างสาขาวิชาชีพ
มาร่วมมือกันในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น
เนือ่ งจากในการผ่าตัดหัวใจ โดยทัว่ ไปแพทย์จะใช้นำ�้ ยาเพือ่ ให้หวั ใจหยุดเต้น และใช้นำ�้ เย็นหรือ
น�ำ้ แข็งรักษาหัวใจให้คงสภาพภายใต้อณ
ุ หภูมทิ คี่ งความเย็นพอเหมาะ ซึง่ หากใช้นำ�้ เย็นจะต้องเติมน�ำ้ เย็น
เข้าไปทีช่ อ่ งเยือ่ หุม้ หัวใจอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ คงสภาพหัวใจไว้ หรือหากใช้นำ�้ แข็งอาจมีสว่ นทีแ่ หลมคมทีท่ ำ� ให้
เนื้อเยื่อหัวใจถลอกเกิดรอยชํ้าหรือรอยข่วนได้
ดังนั้นนวัตกรรมน�้ำแข็งวุ้นจากน�้ำเกลือเพื่อใช้ในการผ่าตัดจึงมีคุณลักษณะพิเศษคือ เนื้อสัมผัส
ของน�ำ้ แข็งทีม่ คี วามเนียนและนุม่ คล้ายวุน้ นิม่ ละลายช้า สามารถคงความเย็นได้ดี อีกทัง้ ยังสะอาดปลอดภัย
สูงเหมาะส�ำหรับการท�ำหัตถการ นอกจากนี้ น�ำ้ แข็งวุน้ ยังช่วยคงอุณหภูมขิ องหัวใจได้ดแี ละไม่ทำ� ลายพืน้ ผิว
หัวใจขณะท�ำการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะพิเศษเหล่านีเ้ องจึงช่วยลดเวลาในการเตรียม
การผ่าตัดได้อย่างมาก จากเดิมที่ต้องน�ำน�้ำเกลือแช่แข็งมาทุบละเอียดและเตรียมทุบน�้ำแข็งเพิ่มขณะ
ท�ำการผ่าตัดเป็นระยะ แต่เครื่องผลิตน�้ำแข็งวุ้นสามารถผลิตน�้ำแข็งได้ภายใน 45 นาที และน�้ำแข็งยังคง
สภาพเดิมได้นาน 1 ชั่วโมงโดยไม่จ�ำเป็นต้องเติมน�้ำแข็งต่อเนื่องตลอดการผ่าตัด
ความส�ำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครือ่ งผลิตน�ำ้ แข็งวุน้ เพือ่ ถนอมอวัยวะครัง้ นี้ ศ.นพ.วิชยั
กล่าวว่า นวัตกรรมนี้ช่วยให้หัวใจผู้ป่วยได้รับการถนอมรักษาดีขึ้น หลังผ่าตัดผู้ป่วยก็มีโอกาสที่หัวใจกลับ
มาเต้นได้ดขี นึ้ และพักฟืน้ จนกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วขึน้ ดังนัน้ ในระยะต่อไปจะมีการคิดค้นนวัตกรรม
เครื่องอุ่นผลิตภัณฑ์เลือดเพื่อช่วยให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ศ.พญ.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

ได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ตัง้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ผู้ได้รับแต่งตั้งจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
“ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง”
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ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ตัง้ แต่วนั ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Chula Innovation

โดย : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

เรื่อง : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
ศ.ดร.ภญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

นวัตกรรมแผ่นแปะสลายไขมัน

การลดลงของไขมันใต้ผิวหนังอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มควบคุม (2-7 มิลลิเมตร)

(Fat Removal and Tightening Patch)
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ลดไขมันใต้ผิวหนังและการควบคุมโรคอ้วนใน
ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
อันเป็นผลมาจากกระแสความสนใจด้านการดูแลสุขภาพและภาพลักษณ์ของ
คนรุน่ ใหม่ รวมถึงกระแสจากสือ่ สังคมออนไลน์ตา่ งๆ อีกทัง้ ในช่วงทีผ่ า่ นมาภาค
รัฐบาลได้สง่ เสริมนโยบายให้เกิดการท่องเทีย่ วเชิงการแพทย์ขนึ้ เพือ่ ดึงดูดผูป้ ว่ ย
ชาวต่างชาติให้เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึง่ เป็นทีแ่ น่นอนว่า
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ลดไขมันส่วนเกินได้กลายเป็นอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั ความสนใจ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ส�ำหรับลดไขมันส่วนเกินที่วาง
จ�ำหน่ายในท้องตลาดยังมีผลข้างเคียงและความเสีย่ งต่างๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ด้วยเหตุนี้ ทีมคณะนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�ำโดย
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.ภญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาจัดสร้าง
อนุภาคนาโนเพื่อน�ำส่งยาลดไขมันส�ำหรับสลายไขมันใต้ผิวหนังเฉพาะจุด
ในผู้ที่มีภาวะอ้วน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�ำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยได้
ด�ำเนินการวิจัยทั้งในระดับเซลล์นอกร่างกายและวิจัยทางคลินิกในมนุษย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จากผลการทดสอบพบว่าอนุภาคนาโนที่จัดสร้างเพื่อน�ำส่งยาลด
ไขมันมีประสิทธิภาพในการลดไขมันโดยเพิ่มการสลายไขมันและลดการสะสม
ของไขมันในระดับเซลล์ อีกทั้งยังได้ผลดีในร่างกายมนุษย์ด้วย
นวัตกรรมแผ่นแปะผิวหนัง (Transdermal Patch) เพื่อปล่อยตัวยา
อนุภาคนาโนที่มุ่งจ�ำเพาะต่อการเข้าสลายเซลล์ไขมันได้รับการพัฒนาขึ้นโดย
อาศัยคุณสมบัตขิ องอนุภาคพิเศษทีส่ ร้างจากโมเลกุลของไลโปอิกแอซิด (Lipoic
Acid) และเรสเวอราทรอล (Resveratrol) จับบนอนุภาคนาโนแคลเซียม
คาร์บอเนต เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาภาวะการมีไขมันเกินและลด
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเวชส�ำอางนาโนเทคโนโลยี
ชิ้นแรกที่ออกแบบโมเลกุลและผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย 100% นอกจากนี้
ที ม คณะนั ก วิ จั ย ยั ง ได้ แ ก้ ป ั ญ หาการออกแบบอนุ ภ าคนาโนที่ ช ่ ว ยน� ำ ตั ว ยา
แบบมุ่งจ�ำเพาะเข้าสู่เซลล์ไขมันผ่านทางผิวหนังเพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำลายตัวยา
จากระบบทางเดินอาหาร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและกลุ่มอาสา
สมัครพบว่า สามารถเสริมชีวปริมาณการออกฤทธิ์ของไลโปอิกแอซิด (Lipoic
Acid) และเรสเวอราทรอล (Resveratrol) มากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการลดไขมันของผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ�ำนวน 74 คน
(Double-blinded, placebo-controlled, randomized controlled trial)
โดยมีระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามี

ทั้งนี้ ทีมคณะนักวิจัยได้ด�ำเนินการจดสิทธิบัตรระดับชาติและยื่นขอ
จดทะเบียนเลขผลิตภัณฑ์เวชส�ำอางจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานนวัตกรรมแผ่นแปะสลายไขมัน (Fat
Removal and Tightening Patch) ชิ้นนี้เคยได้รับรางวัล Special Prize และ
รางวัล Silver Prize จากงาน “45th International Exhibition of Inventions
Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมือ่ ปี พ.ศ. 2561 ซึง่ เป็นงานประกวด
สิง่ ประดิษฐ์ระดับนานาชาติทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในโลก และได้รบั รางวัล Special Prize
และรางวัล Gold Prize จากงานประกวด “Seoul International Invention
Fair” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปี พ.ศ. 2562
ส�ำหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนั้ ต่อไปคือ การสร้างผลิตภัณฑ์
จริงในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อทดสอบการยอมรับในตลาด ถือได้
ว่าเป็นอีกหนึ่งด่านส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้
นวัตกรรมแผ่นแปะสลายไขมัน (Fat Removal and Tightening Patch)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น าโนเทคโนโลยี ชิ้ น ส� ำ คั ญ ของคนไทยนี้ ส ามารถเปิ ด ตั ว และเข้ า
แข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ช่วงปลายปีนี้ รวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่วิจัย คิดค้นและผลิตขึ้นโดยคนไทยต่อไป
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้บริการแก่บคุ ลากร ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
• Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม
(https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
• จัดหาทุนสนับสนุนวิจยั /ทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นต่อการสร้างนวัตกรรม

ติดต่อเราได้ที่ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686
Email : cmic.chula@gmail.com
Facebook Page : @cmic.chula
Instagram : cmicchula

(080) 272 7745
Website : cmic.md.chula.ac.th
Line : cmicmdcu
Twitter : @cmic_chula
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บอกเล่าก้าวทันหมอ
เรื่อง : รศ.(พิเศษ)พญ.วิรินารี ค�ำพิทักษ์

“ลูกตุ้มระงับปวด”

ก้าวใหม่แห่งนวัตกรรมการรักษา ลดความทรมาน
ปลอดภัย สะดวก พกพาได้
เมือ่ ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์เติบโตก้าวไกลอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย จึงริเริม่ น�ำอุปกรณ์ “ลูกตุม้ ระงับปวด” ตัวช่วยลดความเจ็บปวด
แก่ผู้ป่วยผ่านเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ
การให้ยาชาเฉพาะส่วนเพื่อลดอาการปวดที่เกิดขึ้นหลังผู้ป่วยเข้ารับการ
ผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ อุปกรณ์ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่ง
นวัตกรรมทางการแพทย์ลา่ สุดทีน่ ำ� มาช่วยลดความทรมานของผูป้ ว่ ยได้ ช่วยให้
ผูป้ ว่ ยฟืน้ ตัวเร็วและกลับไปมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ คอลัมน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ”
ฉบับนี้จะมาเล่าถึงความพิเศษของ “ลูกตุ้มระงับปวดหรือกระปุกให้ยาชา
เฉพาะที่” ให้ผู้อ่านได้รับทราบ
รศ.(พิเศษ)พญ.วิรินารี ค�ำพิทักษ์ วิสัญญีแพทย์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายว่า การรักษาด้วยวิธีการ
ระงับปวดหลังท�ำการผ่าตัดในอดีตทีน่ ยิ มใช้อย่างกว้างขวางคือ การให้ยาระงับ
ปวดผ่านทางหลอดเลือดด�ำ โดยจะใช้ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid
Analgesics) อาทิ Morphine Fentanyl Hydromorphone เป็นต้น
เนื่องจากมีฤทธิ์ในการระงับปวดเฉียบพลันและอาการปวดเรื้อรังได้ดีเยี่ยม
แต่ในทางกลับกันพบว่าผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่มนี้เกิดผลข้างเคียงสูงตามมา ได้แก่
อาการปวดศีรษะรุนแรง เวียนหัว บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน และปัสสาวะ
ล�ำบาก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ และผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกหรือการผ่าตัดทาง
ออร์โธปิดิกส์ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก และส่งผล
ให้ยาระงับปวดที่ให้ทางหลอดเลือดด�ำตามวิธีการปกติหรือการรับประทาน
ยาระงับปวดหลายประเภทนั้นจะไม่สามารถระงับอาการปวดได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หากผูป้ ว่ ยรับประทานยามากก็จะยิง่ มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงสูง
ตามไปด้วย ส่งผลต่อเนื่องให้ร่างกายฟื้นตัวช้า หรือในบางรายที่ต้องเข้ารับ
การท�ำกายภาพบ�ำบัดจะสามารถท�ำได้ช้าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลัง
การรักษาก็เกิดขึ้นช้าลงตามล�ำดับ

รศ.(พิเศษ)พญ.วิรินารี ค�ำพิทักษ์
วิสัญญีแพทย์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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วิทยาการก้าวหน้าสู่ตัวช่วยการรักษา ตอบโจทย์การระงับปวดรุนแรงดีเยี่ยม
เมือ่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษามากกว่าในอดีต “ลูกตุม้
ระงับปวด” หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า “กระปุกให้ยาชาเฉพาะที”่ หลังผ่าตัดโดยใช้รว่ มกับการใช้เครือ่ งอัลตราซาวด์
น�ำทางในการฉีดยาชาเฉพาะที่เพื่อสกัดกั้นเส้นประสาทส่วนที่ไปเลี้ยงบริเวณที่จะได้รับความเจ็บปวดจากการ
ผ่าตัด ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงมาก
• ด้านความปลอดภัย แพทย์สามารถระบุต�ำแหน่งการฉีดยาชาได้อย่างแม่นย�ำมากกว่าในอดีต
• ด้านภาวะแทรกซ้อน พบน้อยมากหรือไม่พบการเกิดผลข้างเคียง
รศ.(พิเศษ)พญ.วิรินารี กล่าวว่า ลูกตุ้มระงับปวดจะน�ำมาใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรงหรือ
อาการปวดฉับพลันหลังท�ำการผ่าตัด โดยมากจะเป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัดกระดูกและข้อ ผ่าตัดข้อเข่าเทียม
ในผู้ป่วยสูงอายุ ผ่าตัดข้อสะโพกหัก ผ่าตัดกระดูกข้อเท้า ผ่าตัดหน้าท้อง ผ่าตัดทรวงอก โดยน�ำเทคโนโลยี
ระงับปวดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์น�ำทางมาใช้ร่วมด้วย ท�ำให้แพทย์สามารถมองเห็นเส้นประสาทและเนื้อเยื่อ
บริเวณโดยรอบเส้นประสาทได้อย่างชัดเจน ซึง่ วิธกี ารนีจ้ ะช่วยให้วสิ ญ
ั ญีแพทย์สามารถฉีดยาชาเฉพาะส่วนรอบ
เส้นประสาทได้อย่างแม่นย�ำ และเพิม่ ประสิทธิภาพการระงับปวดหลังการผ่าตัดได้ดมี ากยิง่ ขึน้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยกลุม่
ดังกล่าวได้รับยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid Analgesics) น้อยลง
การรักษาด้วยอุปกรณ์ “ลูกตุ้มระงับปวด” ให้ยาชาเฉพาะส่วน ตอบโจทย์ครอบคลุมรอบด้านทั้งใน
มุมมองของแพทย์ผู้ท�ำการรักษา และผู้ป่วยยังได้รับประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
• แพทย์สามารถให้ยาชาผ่านสายที่ติดไว้ ณ จุดที่มีเส้นประสาทหรือแขนงประสาทไปเลี้ยงบริเวณที่
ผ่าตัดเพื่อระงับปวดได้ ดังนั้นผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดรุนแรงในบริเวณที่ผ่าตัด
• แพทย์สามารถก�ำหนดความเข้มข้นของยาและปริมาณยาต่อชั่วโมงให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้
• ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง ไม่ส่งผลต่ออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแต่อย่างใด
• สามารถให้ยาระงับปวดได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถอดสายออกโดยไม่ต้องกลับมาฉีดซ�้ำ
• สะดวกสบายต่อผูป้ ว่ ย เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยสามารถห้อยลูกตุม้ ระงับปวดไว้ทคี่ อหรือแขวนไว้ทไี่ หล่ และ
สามารถเคลือ่ นไหวหรือเดินไปมาได้ โดยพกพาต่อเนือ่ งได้ในช่วงระยะความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดยังคงมีความ
รุนแรงอยู่ ซึ่งโดยปกติจะเป็นเวลาประมาณ 3 - 4 วัน หลังท�ำการผ่าตัด
• ช่วยลดปริมาณการรับประทานยาแก้ปวดและการให้ยาระงับปวดผ่านหลอดเลือดด�ำได้ ซึง่ ถือเป็น
ผลดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถรับประทานยา
แก้ปวดในปริมาณมากได้
• ผูป้ ว่ ยทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำกายภาพบ�ำบัด สามารถท�ำกายภาพบ�ำบัดได้ทนั ที ท�ำให้ผลลัพธ์ทางกายภาพ
หลังผ่าตัดได้ผลดี
• ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น
รศ.(พิเศษ)พญ.วิรนิ ารี กล่าวทิง้ ท้ายว่า ลูกตุม้ ระงับปวดหรือกระปุกให้ยาชาเฉพาะทีถ่ อื เป็นวิทยาการ
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด ช่วยลดความทรมานของผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด ท�ำให้ผู้ป่วย
ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น ลดการพึ่งพาคนรอบข้าง สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจ�ำวันได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้นกลับไปด�ำรงชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

“เป้าหมายส�ำคัญของการใช้อุปกรณ์ลูกตุ้มระงับปวด
คือการได้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย
การได้เห็นผู้ป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวดรุนแรง
หลังการผ่าตัด คือหัวใจส�ำคัญของการรักษา”
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เรื่องจากปก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
การวิจัยและรักษาด้านปรสิตวิทยาที่มีมาตรฐานระดับสากล

ศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร
หัวหน้าฝ่ายปรสิตวิทยา

จุดเริ่มต้นการศึกษาสิ่งเล็กๆ สู่ฝ่ายปรสิตวิทยา
หากกล่าวถึงค�ำว่า “ปรสิต” นั้น ทุกคนคงเข้าใจกันอยู่แล้วว่า ปรสิต คือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่กับคนหรือสัตว์ (Host) โดยการอยู่ร่วมกันนั้น ปรสิตท�ำให้
Host เสียประโยชน์หรือเกิดโรค อาทิ หนอนพยาธิที่อาศัยการดูดซึมอาหารจากล�ำไส้ของคน หรือยุงที่อาศัยการดูดเลือดจากคนเป็นอาหาร เป็นต้น ปรสิตมักจะ
มีวิวัฒนาการมากกว่ากลุ่มแบคทีเรียหรือไวรัส และปรสิตมีหลากหลายชนิด บางชนิดมีความรุนแรงจนสามารถท�ำให้มนุษย์เสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการตรวจ
รักษาในเวลาที่เหมาะสม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการศึกษาวิชาปรสิตวิทยา จึงได้ก่อตั้งฝ่ายปาราสิตวิทยาขึ้น โดยเริ่มต้นจากเป็น
เพียงหนึ่งในหน่วยงานของฝ่ายพยาธิวิทยา ในเวลาต่อมาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ หรือ Medical Parasitology ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมี
ชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคในคนหรือเป็นตัวน�ำโรคมาสู่คนได้ รวมถึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์หลากหลายชนิดด้วยกัน จึงท�ำให้
ปาราสิตวิทยากลายเป็นวิชาที่ส�ำคัญมากในการศึกษาแพทยศาสตร์ สภาการศึกษาแห่งชาติจึงได้มีมติให้แยกฝ่ายปาราสิตวิทยาออกจากฝ่ายพยาธิวิทยา และ
เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายปรสิตวิทยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2510 โดยมี ศ.นพ.อานนท์ ประทัตสุนทรสาร ซึ่งส�ำเร็จการศึกษาจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์และ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหัวหน้าฝ่ายท่านแรก
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส�ำคัญของฝ่ายปรสิตวิทยา
• พ.ศ. 2510 หลังจากแยกจากฝ่ายพยาธิวิทยาแล้ว ส�ำนักงาน
ฝ่ายปรสิตวิทยายังคงตั้งอยู่ที่ตึกพยาธิวิทยา ก่อนจะย้ายมาที่ตึกนิติเวชศาสตร์
• พ.ศ. 2526 ฝ่ายปรสิตวิทยาย้ายสถานที่ท�ำการมาอยู่ที่ชั้น 6
อาคารอานันทมหิดล
• พ.ศ. 2544 ย้ า ยสถานที่ ท� ำ การมายั ง ชั้ น 18 อาคาร อปร
จนถึงปัจจุบัน
ฝ่ายปรสิตวิทยา : บทบาทที่ครอบคลุมภายใต้มาตรฐานสากล
ปั จ จุ บั น ปรสิ ต มี ก ารพั ฒ นาและกลายพั น ธุ ์ ไ ปอย่ า งไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด
รวมไปถึงมีเชื้อปรสิตแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�ำ ในฐานะหัวหน้าฝ่าย
ปรสิตวิทยา ศ.ดร.นพ.เผด็จ สิรยิ ะเสถียร เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการด�ำเนิน
งานของฝ่ายปรสิตวิทยาให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โดยมีพันธกิจและการบริการที่ส�ำคัญต่อประชาชน อาทิ
1. งานบริการด้านการแพทย์ มุง่ เน้นการตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร
ให้คำ� แนะน�ำ ค�ำปรึกษา รวมไปถึงการตรวจรักษาผูป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ครอบคลุมโรคที่เกี่ยวกับปรสิต โดยให้บริการส�ำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ตรวจ
สุขภาพส�ำหรับเดินทางไปต่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา ชั้น 4
อาคาร ภปร และส�ำหรับผู้ป่วยในและโครงการตรวจสุขภาพ ณ ชั้น 3 อาคาร
ภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ รวมไปถึงบริการการตรวจด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ณ ชัน้ 18
อาคาร อปร ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วย
เข้ารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายปรสิตวิทยาประมาณ 30,000
ราย นอกจากนี้ ฝ่ายปรสิตวิทยายังให้บริการตรวจโรคทางปรสิตแก่ชมุ ชนอย่าง
สม�่ำเสมออีกด้วย
2. งานด้านการเรียนการสอน ฝ่ายปรสิตวิทยามุ่งเน้นที่จะถ่ายทอด
องค์ความรู้รอบด้านทางด้านปรสิตวิทยาให้แก่นิสิตแพทย์ นิสิตระดับบัณฑิต
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ศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามสนใจเกีย่ วกับปรสิตวิทยา โดย
มุง่ เน้นไปทีก่ ารให้ความรูแ้ ละความเข้าใจโรคของปรสิตทีพ่ บทัง้ ในประเทศ และ
การติดเชื้อข้ามพรมแดนระหว่างประเทศอีกด้วย
3. งานด้านการวิจัยและการพัฒนา มุ่งส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย
เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเชื้อปรสิต
ในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายปรสิตวิทยายังมีการเพาะเชื้อและเลี้ยงเชื้อเพื่อไว้
ใช้ศึกษาอาการดื้อยาของเชื้อ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถพัฒนาต่อยอด
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกด้วย
จากความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ ให้กา้ วทันต่อการรักษาโรค
เกีย่ วกับปรสิต รวมถึงการผลิตงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม
โลกมาตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี ท�ำให้ฝ่ายปรสิตวิทยาได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ อันเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากมาย เช่น
• ผ่านการรับรองห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงสาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มกราคม
พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
• ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO
15189:2012 และ ISO 15190:2003 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556
จนถึงปัจจุบัน
• ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) ตัง้ แต่วนั ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563
• ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ตัง้ แต่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
• ผ่านการรับรองคุณภาพการแจ้งผลิตตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม
พ.ศ. 2564

ศ.นพ.อานนท์ ประทัตสุนทรสาร

หัวหน้าฝ่ายปรสิตวิทยาท่านแรก

ท�ำเนียบหัวหน้าฝ่ายปรสิตวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

7. ศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551

1. ศ.นพ.อานนท์ ประทัตสุนทรสาร
พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2523

4. รศ.นพ.เมธี กุลก�ำม์ธร
พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539

8. รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร
พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555

2. รศ.นพ.ก�ำพล เพชรานนท์		
พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2527

5. รศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543

9. ศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559

3. รศ.นพ.พิสัย กรัยวิเชียร
พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2535

6. รศ.ดร.พญ.สุรางค์ นุชประยูร
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547

10. ศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในฝ่ายปรสิตวิทยา
โครงสร้างหน่วยงานในปัจจุบันของฝ่ายปรสิตวิทยา ประกอบด้วยหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานอย่างรอบด้านดังต่อไปนี้
1. หน่วยกีฏวิทยา
ศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร หัวหน้าหน่วยกีฏวิทยา อธิบายถึงบทบาทของหน่วยว่า มุ่งเน้นท�ำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงที่
เป็นพาหะน�ำโรคหรือแมลงที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ เช่น ยุงบ้านและยุงลายซึ่งสามารถน�ำเชื้อไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา รวมไปถึงโรคซิกา
นอกจากนี้ ยังท�ำการศึกษาแมลงชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนว่าเป็นพาหะน�ำโรคแต่มีศักยภาพในการเป็นพาหะ ซึ่งหน่วย
กีฏวิทยามีการศึกษาเชิงลึก หน่วยกีฏวิทยายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการศึกษาเชื้อปรสิตใหม่ๆ ที่มีแมลงเป็นพาหะ รวมไปถึงการศึกษา
การดื้อยาของแมลงเหล่านั้น เช่น การดื้อยาของเหาศีรษะเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการป้องกันตัวให้แก่บุคคลทั่วไป

2. หน่วยโปรโตซัว
ศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์ หัวหน้าหน่วยโปรโตซัว ให้ค�ำอธิบายเกี่ยวกับโปรโตซัวว่า เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและมีขนาดเล็ก
แต่ใหญ่กว่ากลุ่มของแบคทีเรีย ซึ่งโปรโตซัวอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและบางชนิดก็สามารถก่อโรคในระบบของมนุษย์ได้ เช่น ระบบล�ำไส้
กระแสเลือด หรือในเนือ้ เยือ่ ต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม โปรโตซัวไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า หน่วยโปรโตซัวมุง่ เน้นศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับ
โรคมาลาเรีย รวมไปถึงโปรโตซัวฉกฉวยโอกาสอื่นๆ ที่มักจะเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานร่างกาย
บกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต่างๆ ซึ่งหน่วยโปรโตซัวได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัยที่แม่นย�ำ ละเอียด และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมามีผลงานที่ได้รับการยอมรับมากมาย เช่น การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) ส�ำหรับ
เชือ้ มาลาเรียทีแ่ รกในประเทศไทย และการพัฒนาวิธกี ารย้อมสีโปรโตซัวทีม่ ปี ญ
ั หาในโรคเอดส์ทแี่ รกในประเทศไทย อีกทัง้ หน่วยโปรโตซัวยัง
คงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมาลาเรียและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการอีกด้วย
3. หน่วยหนอนพยาธิวิทยา
ภายใต้การน�ำทีมของ ผศ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ มีเป้าหมายมุ่งเน้นในการท�ำการศึกษาวิจัยและให้บริการแก่ผู้ป่วยด้านที่มี
ความเกีย่ วข้องกับพยาธิชนิดต่างๆ อาทิ พยาธิตวั กลม พยาธิตวั ตืด หรือพยาธิใบไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยหนอนพยาธิวทิ ยา ยังได้พฒ
ั นาการ
วินจิ ฉัยโรคหนอนพยาธิดว้ ยเทคโนโลยีทที่ นั สมัยอย่างต่อเนือ่ ง ศึกษาวิจยั เพือ่ ติดตามแนวโน้มการดือ้ ยาเพือ่ พัฒนาการรักษาโรคหนอนพยาธิ
อีกทั้งยังให้บริการทางวิชาการและความรู้ด้านปรสิตวิทยาแก่สังคมอีกด้วย
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อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ�ำฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นที่ภาคภูมิใจ
ฝ่ายปรสิตวิทยาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ จึงจัดให้มีหน่วยวิจัย (Research Unit) ที่คอยสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยในฝ่ายปรสิตวิทยา
ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ต่อยอดและพัฒนาการรักษาโรคที่เกี่ยวกับปรสิตให้แก่ผู้ป่วย ผลงานวิจัยของฝ่ายปรสิตวิทยาเป็นที่ยอมรับอย่างมากมาย
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีผลงานที่โดดเด่น อาทิ
1. ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ โรคมาลาเรี ย
ของฝ่ายปรสิตวิทยาท�ำให้เกิดองค์ความรู้ในด้าน
ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เชื้ อ มาลาเรี ย ชนิ ด ที่
เรียกว่า Plasmodium Khowlesi ซึ่งเป็นเชื้อ
มาลาเรียที่มีลิงบางชนิดเป็นรังโรค นับว่าเป็นเชื้อ
มาลาเรียชนิดใหม่ทตี่ ดิ จากลิงสูค่ น ค้นพบครัง้ แรก
ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2547 เชื้อมาลาเรีย
ชนิดนี้มีความรุนแรงมากสามารถท�ำให้ผู้ติดเชื้อ
เสียชีวิตได้ จนในระยะต่อมาฝ่ายปรสิตวิทยาจึง
ได้ท�ำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาและ
พัฒนานวัตกรรมการตรวจหาเชื้อมาลาเรียให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการตรวจจากน�้ำลาย
และปัสสาวะของผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการวิเคราะห์
พันธุกรรมของเชื้อมาลาเรียและการศึกษาการ
ตอบสนองของระบบภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ การติ ด เชื้ อ
มาลาเรียเพื่อน�ำไปพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคต่อไป
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2. นวัตกรรม “ชุดตรวจด่วนส�ำหรับวินิจฉัยโรค
พยาธิเส้นด้าย”
ในอดี ต การตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคพยาธิ
เส้นด้ายท�ำได้ดว้ ยการตรวจหาตัวอ่อนพยาธิทปี่ ะปน
ออกมากั บ อุ จ จาระ ซึ่ ง ตั ว อ่ อ นพยาธิ เ หล่ า นั้ น
มีปริมาณค่อนข้างน้อยและถูกปล่อยออกมาไม่
สม�่ำเสมอในทุกๆ วัน จึงท�ำให้การตรวจด้วยวิธีนี้
แสดงผลได้ช้า อาจส่งผลให้พยาธิแพร่กระจายตัว
อ่อนไปยังอวัยวะอื่นและเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสีย
ชีวติ ลงได้อย่างรวดเร็ว ฝ่ายปรสิตวิทยาจึงได้คดิ ค้น
และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิเส้นด้าย
ด้วยวิธี Latex Particle Agglutination โดย
วินิจฉัยผ่านทางตัวอย่างเลือด สามารถทดสอบ
ได้ ส ะดวก รวดเร็ ว ท� ำ ได้ ง ่ า ย อี ก ทั้ ง สามารถ
อ่านผลด้วยตาเปล่าภายใน 5-20 นาที ซึ่งความ
ไวในการวินิจฉัยของชุดตรวจ (Sensitivity) นี้
คือ 100% และให้ความจ�ำเพาะในการทดสอบ
(Specificity) ได้ถึง 79.7% ชุดตรวจด่วนนี้จึง
มีประโยชน์อย่างยิ่งในวงกว้างเพราะสามารถน�ำ
ไปใช้ตรวจภาคสนาม ตลอดจนคลินิกและโรง
พยาบาลขนาดเล็ ก ในพื้ น ที่ ห ่ า งไกลได้ อี ก ด้ ว ย

3. งานศึกษาเรือ่ งโรคลิชมาเนียและริน้ ฝอยทราย
ซึ่งเป็นแมลงพาหะในประเทศไทย
โรคลิชมาเนียเป็นโรคที่สามารถติดต่อ
จากคนสู ่ ค น สั ต ว์ สู ่ สั ต ว์ หรื อ แม้ แ ต่ สั ต ว์ สู ่ ค น
ก็ได้ โดยมีริ้นฝอยทรายเป็นพาหะน�ำโรค ตาม
ปกติแล้วโรคลิชมาเนียจะระบาดในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกาใต้และประเทศใน
ยุโรปที่มีอากาศร้อน แต่ในระยะที่ผ่านมาเริ่มมี
การรายงานจ�ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย
โดยไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ฝ่าย
ปรสิตวิทยาจึงเริ่มท�ำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
เรื่ อ งโรคลิ ช มาเนี ย และแมลงที่ เ ป็ น พาหะใน
ประเทศไทย รวมไปถึงศึกษาพัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยโรค จากเดิมเชื้อลิชมาเนียสามารถตรวจ
ได้จากการเจาะเลือดหรือไขกระดูก ซึ่งใช้เวลาใน
การวินิจฉัยค่อนข้างนาน ฝ่ายปรสิตวิทยาจึงได้
ศึกษาและพัฒนาการตรวจเชื้อลิชมาเนียด้วยการ
ใช้นำ�้ ลายเป็นทีแ่ รกของประเทศไทย ซึง่ การตรวจ
น�ำ้ ลายสามารถพบการติดเชือ้ ได้เร็วกว่าการตรวจ
แบบเดิมถึง 2 เดือน ท�ำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไป
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ย่างก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตของฝ่ายปรสิตวิทยา
ในฐานะหัวหน้าฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.ดร.นพ.เผด็จ มีวสิ ยั ทัศน์
ในการขับเคลื่อนฝ่ายปรสิตวิทยาอย่างกว้างไกลโดยยึดเป้าหมายในการบริหาร ดังนี้
1. มุ่งมั่นเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ (Reference)
ฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกอบไปด้วยคณาจารย์และนักวิจัยที่
มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพจ�ำนวนมาก ฝ่ายปรสิตวิทยาจึงมีเป้าประสงค์ในการค้นคว้าวิจัยโรคเกี่ยวกับ
ปรสิตต่างๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก
พร้อมทั้งยังผลักดันให้งานวิจัยเหล่านี้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในการเขียนผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ ต�ำรา บทความทางวิชาการ หรือรายงานผลการวิจยั ทางปรสิต
เป็นต้น
2. ส่งเสริมมาตรฐานการบริการในระดับสากล (Standardization)
จากการพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์สำ� หรับการตรวจวิเคราะห์และวินจิ ฉัยโรคทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายปรสิตวิทยายังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติ
การตามมาตรฐาน ISO15189 และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ ISO15190 ตลอดมา
เพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ทัง้ นีฝ้ า่ ยปรสิตวิทยาเล็งเห็นว่า การบริการทีม่ รี ะบบมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
ระดับสากลจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบคุณภาพของงานบริการ
3. ผลักดันให้หน่วยงานมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ (Internationalization)
ฝ่ายปรสิตวิทยามีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานทุกด้านของฝ่าย เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบนั และตอบสนองต่อความต้องการของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึง่ องค์ประกอบ
ของความเป็นนานาชาติตามกรอบของฝ่ายปรสิตวิทยา มีดังนี้
• มิติของโลก ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภาษาต่างประเทศ
• มิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
• มิติทางวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายและวัฒนธรรมระหว่างประเทศด้วยการ
มีนิสิต นักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
• มิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยระดับนานาชาติ
4. ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม (Morality)
ฝ่ายปรสิตวิทยาด�ำเนินงานบริหารด้วยความตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยการน�ำหลักการทั้ง 6
ประการ ได้แก่ คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า มาประยุกต์
ใช้ในการบริหารงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและสร้างส�ำนึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรในหน่วยงาน

วิสัยทัศน์การด�ำเนินงานของฝ่ายปรสิตวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
PROFESSIONALISM
ACADEMIC
RESPONSIBILITY
AGILITY
SUPPORT
INTEGRITY
TEAMWORK
EXCELLENCE

ความเป็นมืออาชีพด้านปรสิตวิทยา
องค์ความรู้เชิงวิชาการด้านปรสิต
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ปรับตัวตามสถานการณ์
ทุกหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
การบริหารงานและการท�ำงานโดยยึดหลักคุณธรรม
การท�ำงานเป็นทีม
ความเป็นเลิศด้านปรสิต
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กราบมุทิตาสักการะพระราชพุทธิมุนี
ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร น�ำคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน) ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันศุกร์ที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชติ โชค รองผูอ้ ำ� นวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
และทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดงานการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน (Internal Audit) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแล
ผู้ป่วย (POCT) ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 22870 เพื่อให้ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง แม่นย�ำ และสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม
1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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กิจกรรม Big Cleaning Week & Big Cleaning Day
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Week &
Big Cleaning Day “โครงการท�ำ 5 ส เป็นนิสัย ร่วมใจประหยัดพลังงาน
สถานที่ปลอดภัย แยกขยะเป็นนิสัย ใส่ใจวัสดุเสี่ยงอันตราย” โดยมี ศ.ดร.
เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อ�ำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โถงล่าง อาคารรัตนวิทยาพัฒน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน
ทีช่ นะการประกวดกิจกรรม 5 ส ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 การกล่าวแสดงความ
รูส้ กึ ของผูแ้ ทนหน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล พร้อมทัง้ กล่าวเชิญชวนให้ทกุ หน่วย
งานร่วมท�ำกิจกรรม 5 ส และการตรวจเยี่ยมให้ก�ำลังใจหน่วยงานต่างๆ ที่
ร่วมท�ำกิจกรรม 5 ส ประจ�ำปี พ.ศ. 2564

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�ำนวยการฯ
ฝ่ายบริการ และ ศ.นพ.รุง่ โรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการ
แพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจ�ำนวน 500 ชิน้
ให้แก่กองทัพอากาศไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
ก้าวขาไม่ออก โดยมี พล.อ.อ.แอร์บลู สุทธิวรรณ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
รับมอบ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องรับรองพิเศษ 1
กองทัพอากาศไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการผลิตแพทย์ร่วม
พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และกรมแพทย์ทหารอากาศ ฉบับที่ 4 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานความ
เข้าใจในการผลิตแพทย์รว่ มของทัง้ 2 หน่วยงาน ครอบคลุมการด�ำเนินการในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน
การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ และบุคลากรของกรมแพทย์ทหาร
อากาศทั้งในด้านการวิจัยทางคลินิกและแพทยศาสตรศึกษา รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
เวชกรรม โดยมี พล.อ.อ.ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ รศ.พญ.จิตลัดดา
ดีโรจนวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และ ผศ.(พิเศษ)พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
แถลงข่าวโครงการ “ท�ำด้วยใจไฟท์โควิด-19: Help Thai Fight COVID-19”
อ.ดร.นพ.วรพจน์ นิลรัตนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ท�ำด้วยใจไฟท์โควิด-19 : Help Thai Fight COVID-19” ซึ่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
น�ำโดย นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดท�ำขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลัก
“เซ็นทรัลท�ำ - ท�ำด้วยกัน ท�ำด้วยใจ” เพือ่ เชิญชวนประชาชน ภาคีเครือข่าย และคูค่ า้ ร่วมกันระดมทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยา กระบวนการยับยั้งและวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยฝีมือแพทย์ชาวไทย
มอบผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการวิจัยให้แก่ 3 หน่วยงาน
ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม
พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 5 โซน Craft Studio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

เสวนา “เปิดโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย และเรียนออนไลน์อย่างไรส�ำหรับเด็กประถม มัธยม”
รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยยะ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาการและการเจริญเติบโต พร้อมด้วย
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก และ อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกันเสวนาผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ หัวข้อ “เปิดโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย และ
เรียนออนไลน์อย่างไรส�ำหรับเด็กประถม มัธยม” เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชัน้ 5 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับอาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เรื่อง “Humanistic Workshop: Self & Other Awareness for Medical Educators”
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศริ ิ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฯ ด้านผูป้ ว่ ยวิกฤติ
และอาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi เรื่อง “Humanistic Workshop :
Self & Other Awareness for Medical Educators” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.
2564 ณ ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Man of the Med
เรื่อง : รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ

ผลงานประดิษฐ์ข้อสะโพกเทียม
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
โดย แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ท�ำให้พบปัญหาผู้ป่วยข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกระดูกข้อสะโพกหักนั้น
เกิดจากการเสือ่ มสภาพของกระดูกสะโพกตามวัย ส่งผลให้ผสู้ งู อายุมกี ารทรงตัวทีไ่ ม่ดี อาจท�ำให้ประสบอุบตั เิ หตุจนกระดูกข้อสะโพกหักง่ายกว่ากลุม่ คนวัยอืน่
หากไม่ได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที ผูป้ ว่ ยจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมาก บางรายส่งผลร้ายแรงท�ำให้เป็นผูป้ ว่ ยติดเตียงและอาจเกิดภาวะติดเชือ้ ในกระแสเลือด
หรือรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้
วารสาร ฬ ฉบับนี้ ขอน�ำเสนอผลงานอันเป็นทีน่ า่ ภาคภูมใิ จยิง่ ของ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญหน่วยศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม
ฝ่ายออร์โธปิดกิ ส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผูค้ ดิ ค้นประดิษฐ์ “ข้อสะโพกเทียม” ส�ำหรับผูป้ ว่ ยกระดูกสะโพกหัก ร่วมกับทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยจนได้รับรางวัล “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
รางวัลระดับดีมาก” จากส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
รศ.นพ.วัชระ กล่าวว่า ความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาข้อสะโพกเทียมมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีนนั้ ลงตัวทีว่ สั ดุโคบอลต์/โครเมียมส�ำหรับผลิตส่วนหัว
และไทเทเนียมส�ำหรับผลิตก้าน ผลงานดังกล่าวผ่านกระบวนการทดสอบและทดลองครบทุกด้านโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยทีจ่ ะเกิดขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยน�ำสิง่ ประดิษฐ์
ไปใช้งานเป็นส�ำคัญ อาทิ ทดสอบการกัดกร่อนของโลหะ (Fretting Corrosion) ทดสอบแรงต้านของโลหะ (Pull Off Strength) ทดสอบการส่งผลเป็นพิษใน
ระดับเซลล์ (Cytotoxicity) ทดสอบอาการแพ้ต่อผิวหนัง (Skin Sensitization) รวมไปถึงการทดสอบโลหะแต่ละชนิดที่น�ำมาใช้ในการผลิต และสถานที่ผลิต
เป็นต้น จนได้รับรองมาตรฐาน ISO7206 ASTM2009 ASTM1875 และ ISO10993 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันแล้วว่า ผลงานข้อสะโพกเทียมสามารถน�ำมาใช้งานได้
จริงในผู้ป่วยสูงอายุและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อร่างกายของมนุษย์แต่อย่างใด อีกทั้งยังอ้างอิงจากโครงสร้างทางสรีระจริงของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นรายบุคคลอีกด้วยท�ำให้การใช้งานข้อสะโพกเทียมนั้นมีความใกล้เคียงกับข้อสะโพกเดิมเป็นอย่างมาก
ปัจจุบนั ข้อสะโพกเทียมได้นำ� มาใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยสูงอายุทปี่ ระสบอุบตั เิ หตุขอ้ สะโพกหักแล้วประมาณ 9 ราย ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ซึ่งผลการรักษาเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆ สืบเนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจะใช้เวลาพักฟื้นเพียง 2 – 3 วันเท่านั้น ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วท�ำให้ลดระยะเวลา
การนอนโรงพยาบาลได้ อีกทัง้ ผูป้ ว่ ยสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ได้ตามปกติเร็วยิง่ ขึน้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ไม่เป็นภาระการดูแลของครอบครัว รวมไปถึงยังสามารถ
ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุอันเนื่องมาจากการติดเชื้อของระบบต่างๆ ในร่างกาย และที่ส�ำคัญในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
เพราะการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมนี้ยังอยู่ในโครงการพิเศษของโรงพยาบาลอีกด้วย
รศ.นพ.วัชระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมว่า ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทางทีมแพทย์
จะนัดหมายผูป้ ว่ ยตามโปรแกรมการเฝ้าดูแล เริม่ ต้นจากทุกๆ 2 อาทิตย์ในช่วงแรกหลังเข้ารับการผ่าตัด จากนัน้ แพทย์จะนัดห่างขึน้ เป็น 3 เดือน และค่อยๆ ห่างออก
ไปเป็นปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ครั้งที่ผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ตามนัดนั้น ทีมแพทย์จะท�ำการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบค่าโลหะต่างๆ ในร่างกาย เพื่อไม่ให้
มีปริมาณมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเอง
รศ.นพ.วัชระ กล่าวทิง้ ท้ายว่า ผลงานประดิษฐ์ขอ้ สะโพกเทียมนีน้ บั เป็นความภาคภูมใิ จครัง้ ส�ำคัญและคุม้ ค่าอย่างมากทีไ่ ด้ทมุ่ เทแรงกายแรงใจ คิดค้น
พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการรักษาผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการเป็นศัลยแพทย์ สู่สิ่งประดิษฐ์ข้อสะโพกเทียมที่ใช้งานได้ใกล้เคียง
ของจริงและเข้ากับสรีระของคนไทย ถือเป็นข้อสะโพกเทียมทีผ่ ลิตโดยคนไทย เพือ่ คนไทย ซึง่ ทดแทนการน�ำเข้าข้อสะโพกเทียมจากต่างประเทศได้ ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
สามารถเข้าถึงการรักษาได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ค่าใช้จา่ ยถูกลง ส�ำหรับทิศทางในอนาคต มีโครงการต่อยอดร่วมกับทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการผลิตข้อสะโพกเทียมแบบ 2 ชิ้น สู่การผลิตข้อสะโพกเทียมทั้งเบ้าส�ำหรับใช้กับกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลง และโครงการประดิษฐ์ข้อเข่าเทียม
ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงอายุเป็นอย่างยิ่ง
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รอยยิ้มเปี่ยมสุขของผู้ป่วยที่หายขาดจากความเจ็บปวด คือแรงบันดาลใจส�ำคัญสู่การคิดค้น พัฒนา
และประดิษฐ์ข้อสะโพกเทียม เราใส่ใจดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร นั่นคือหัวใจท�ำงานของผมตลอดมา
ท�ำความรู้จักศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้คิดค้น “ข้อสะโพกเทียม”
ด้วยหัวใจส�ำคัญคือผู้ป่วยได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากส�ำเร็จการศึกษาแล้วได้เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะแพทย์ฝึกหัดประจ�ำอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนจะเข้าประจ�ำที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในฐานะแพทย์ประจ�ำบ้าน ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ และ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ได้เดินทางไปดูงานในสาขาออร์โธปิดิกส์ที่ประเทศ
สมาพันธรัฐสวิส และ Institute of Orthopaedics and Royal National
Orthopaedic Hospital ในประเทศอังกฤษ เป็นล�ำดับต่อมา
ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาและท�ำงานในฐานะแพทย์สาขาออร์โธปิดกิ ส์
อยู่นั้น รศ.นพ.วัชระ มีผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับการตีพิมพ์ลงวารสาร
มากมาย อาทิ
• The open reduction and Internal fixation of humeral
diaphysis fracture treatment with a Medial Approach
• Reliability of digital compass goniometer in knee joint
range of motion measurement
• The composite fixation using polymethylmethacrylate and
tension band wiring for comminuted pilon fractures in osteoporosis
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ออกกำ�ลังใจ
เรื่อง : ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา

ชีวิต
งาน
และปรัชญา
หนทางสู่การสรรค์สร้าง
ผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง

อนาคตนัน้ ยาวไกล ปั จจุบนั นัน้ มี
ระยะเวลาสัน้ จงใช้สติและการรู ้
จุดยืนเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ส่วนอดีตนัน้ เป็ นเพียงประวัตศิ าสตร์
จงอย่านึ กย้อนกลับไปหาอดีต
เพื่อลดทอนคุณค่าของตนเอง
แต่จงมีเป้ าหมายเพื่อก�ำหนดอนาคต
และวางแผนลงมือท�ำเพื่อมุ่งสู่
ความส�ำเร็จดั่งที่ได้กำ� หนดไว้
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จากเส้นทางชีวิตท�ำงานในวงการแพทย์กว่า 60 ปี ของ ศ.กิตติคุณ
นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�ำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และผู้ช่วย
เลขาธิการสภากาชาดไทย อดีตอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้เป็นเจ้าของรางวัลอันทรงเกียรติ ISN Pioneer
Award จาก International Society of Nephology และ APSN Kenzo
Oshima Award จาก The Asian Pacific Society of Nephrology (APSN)
ด้วยผลงานดีเด่นในการพัฒนางานด้านโรคไต ในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ
อีกหลากหลายรางวัล ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ ยังสร้างสรรค์งานวิจัยและมอบ
สรรพความรู้ผ่านผลงานวิชาการจนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
และต�ำราต่างประเทศ มากกว่า 390 เรื่อง ซึ่งวารสาร ฬ ฉบับนี้ได้รับเกียรติเป็น
อย่างยิ่งที่ท่านอนุญาตให้น�ำบทความ“ชีวิต งาน และปรัชญา” ผลงานเขียนอัน
เป็นประโยชน์ยิ่งในการใช้ด�ำรงชีวิตในทุกสายอาชีพมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับ
ทราบกัน
ชีวิต งาน และปรัชญา
บทความชิ้นเอกของ ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ ที่น�ำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาอธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย ถ่ายทอดข้อคิดผ่านแง่มุมของ
วิชาชีพแพทย์ที่เคลื่อนไปพร้อมกับวงกลมแห่งชีวิต ได้แก่ “อริยสัจ 4 ความจริง
อันประเสริฐ” เงือ่ นไขทีท่ กุ สรรพสิง่ ไม่อาจหลีกพ้น ในขณะทีก่ ารด�ำเนินชีวติ ของ
มนุษย์กา้ วสูย่ คุ เปลีย่ นผ่านทางเทคโนโลยีอย่างเช่นในปัจจุบนั นี้ เราทัง้ หลายมักถูก
ตั้งค�ำถามเกี่ยวกับการด�ำเนินชีวิตง่ายๆ ว่า What When Where Why How
“สิง่ ใดนัน้ เกิดขึน้ เมือ่ ใด ทีไ่ หน ท�ำไมและอย่างไร” เมือ่ ย้อนตอบค�ำถามดังกล่าว
ตามความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในทุกเรือ่ งแล้ว กลับพบว่าไม่งา่ ยและสัน้ กระชับเหมือน
ค�ำถามข้างต้นเอาเสียเลย
ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ เริ่มต้นกล่าวถึงเนื้อหาส�ำคัญในบทความนี้ว่า
“เมื่อมีชีวิตต้องพัฒนาชีวิต” เริ่มต้นง่ายๆ จากการศึกษาความจริงที่อยู่รอบตัว
แล้วจะพบว่าทุกอย่างล้วนเคลือ่ นทีเ่ ป็นวงกลม อันเป็นทีม่ าของวงล้อธรรมจักรซึง่
ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค นั่นเอง ด้วยวงจร
ดังกล่าวนีอ้ าจท�ำให้ชวี ติ ต้องเผชิญกับอุปสรรค และการแก้ปญ
ั หาไปตลอดตัง้ แต่
แรกเกิดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต แต่ทว่าการหมุนไปอย่างต่อเนื่องนี้จ�ำเป็น
ต้องมีพลวัตรด้วย นั่นหมายถึงเราต้องไม่เพียงมีชีวิตเพื่อด�ำรงชีวิตอยู่เท่านั้น แต่
ต้องน�ำความก้าวหน้ามาสู่ชีวิตผ่านการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดปัญญาอัน
จะน�ำไปสู่การแก้ปัญหาในที่สุด
ปรับทรรศนะ เปลี่ยนความยุ่งยากของ “งาน” ให้เป็นความท้าทาย
สู่ปลายทางที่เรียกว่า “ขุมทรัพย์แห่งความรู้และประสบการณ์”
ศ.กิตติคณ
ุ นพ.วิศษิ ฏ์ กล่าวอธิบายเพิม่ เติมในส่วนของชีวติ การท�ำงาน
งานไว้ว่า เมื่อใดแล้วที่ท่านได้เริ่มต้นชีวิตการท�ำงานย่อมเปรียบได้กับการอยู่ที่
ฐานของพีระมิด นั่นส่งผลให้ทรรศนะการมองเห็นมีเพียงด้านเดียว แต่หากรู้จัก
ใฝ่หาความรู้จากสิ่งรอบตัวและหมั่นพัฒนาตัวเองจนสามารถไต่ขึ้นสู่ระดับที่สูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะมีสติ ปัญญา และการตัดสินใจต่องานนั้นๆ ได้รอบด้านมาก
ขึ้นไปด้วย
ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ในแขนงอื่นๆ อย่างสม�่ำเสมอจึง
เป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง ในทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายหนทางสู่ความส�ำเร็จนี้ไว้ด้วย
หลักธรรมของ “อิทธิบาท 4” ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา การประสบ
ความส�ำเร็จได้นั้นต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับวงกลมแห่งชีวิต หรืออริยสัจ 4 จะยิ่ง
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

จินตนาการที่ดีคือ หนทางสู่ปรัชญาชีวิตอันเป็นเลิศ
ปรัชญา คือ ปัญญาขัน้ สูง สิง่ นีเ้ กิดจากการใช้ปญ
ั ญาร่วมกับจินตนาการ
การรู้จักเริ่มต้นตั้งค�ำถามและหมั่นหาค�ำตอบจากสิ่งที่มองไม่เห็นคือ กลไกของ
การรู้จักตนเองและพัฒนาไปสู่ผลงานอันยิ่งใหญ่ได้ ในทางการแพทย์เองก็เช่น
กัน การรักษาผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องใช้ปัญญาพร้อมกับวิทยาศาสตร์และจินตนาการ
มาประกอบกัน ซึ่งจินตนาการนี้จะเป็นก�ำลังขับเคลื่อนวิทยาการและวิชาการ
ให้เกิดความก้าวหน้าได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม อาทิ ศิลปิน เชฟ
นักเขียน หรือนักวิทยาศาสตร์ ก็ล้วนต้องเติมแต่งจินตนาการเข้าไปด้วยเพื่อเป็น
พลังขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นจริง
จากปรัชญาสู่ชีวิตติดโลกออนไลน์
สืบเนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตัง้ แต่ปลาย
ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบนั ส่งผลให้รปู แบบการใช้ชวี ติ และการท�ำงานเปลีย่ นไป
การติดต่อสือ่ สารผ่านช่องทางออนไลน์ตา่ งๆ ถูกน�ำมาปรับใช้ ศ.กิตติคณ
ุ นพ.วิศษิ ฏ์
ในฐานะอดีตอาจารย์แพทย์ได้ฝากข้อคิดและเทคนิคการท�ำงานโดยใช้หลัก
ปรัชญาข้างต้นถึงแพทย์รุ่นใหม่ ดังนี้
• การท�ำงานอย่างมีสติและสมาธิเป็นสิ่งส�ำคัญ เมื่อรวมสมาธิเข้ากับ
ปัญญาจะท�ำให้รู้จักการใคร่ครวญและไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา และ
ทุกปัญหาจะถูกคลี่คลายได้อย่างแยบยล
• “จิตผ่อนคลาย” เทคนิคระหว่างการใช้ปญ
ั ญาจะพัฒนาให้เกิดผลงาน
ที่สมบูรณ์แบบ
• น�ำเสนอผลงานผ่านการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ หรือสื่อสารให้
เพื่อนร่วมวิชาชีพและสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงผลลัพธ์ของผลงาน
• Living, Understanding and Sharing การพัฒนาผลงานไปพร้อม
กับการติดต่อประสานงานอย่างต่อเนือ่ ง ช่วยให้เกิดเครือข่ายองค์ความรูท้ เี่ ข้มแข็ง
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลน�ำไปสู่การพัฒนาวิทยาการมากยิ่งขึ้น
• “เฉลีย่ ทุกข์ เฉลีย่ สุข” หลักปฏิบตั งิ า่ ยๆ ทีใ่ ช้ในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่
หลากหลายข้อคิดล้วนสะท้อนบทบาทชีวิต การท�ำงาน ผ่านบทความ
เชิงปรัชญา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการน�ำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินชีวิต ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ชีวิต งาน และปรัชญา”
เป็นยุทธการสู่ความก้าวหน้าที่ทุกคนสามารถน�ำไปปรับใช้ให้ตรงกับบริบทและ
ความรับผิดชอบของตนเอง และพึงตระหนักอยู่เสมอว่า เราต้องไม่หยุดพัฒนา
ตลอดชีวิต

“ปัญญาเกิดจากการแสวงหาเมื่อประกอบกับการใช้ชีวิตอย่างรู้สมดุลนั้น
จะน�ำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าสูงสุด”
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Special Scoop
เรื่อง : รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

จัดแคมเปญสุดพิเศษ
ReLEx SMILE ลด 10%
ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ (Chula Refractive Surgery Center)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยืนหยัดให้บริการผูม้ ปี ญ
ั หาสายตาผิดปกติ
ทุกรูปแบบ อาทิ การรักษาแก้ไขสายตาสัน้ สายตายาว สายตาเอียง สายตาสัน้ เทียม
การผ่าตัดผู้มีปัญหากระจกตาโก่ง รวมถึงภาวะตาแห้งอีกด้วย โดยให้บริการ
ครบวงจร เป็นการรักษาแบบองค์รวมและมีความปลอดภัยสูงสุด และเนื่องด้วย
โอกาสอันดีที่ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ
จึงจัดโปรโมชันพิเศษลดค่าบริการสูงสุดถึง 10% ให้ผู้ที่ต้องการแก้ไขสายตา
ผิดปกติด้วยเทคโนโลยี ReLEx SMILE เทคโนโลยีการฉายแสงเลเซอร์เพื่อแก้ไข
สายตาผิดปกติที่มีความทันสมัยที่สุด
รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ
กล่าวถึงอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดีๆ ครั้งนี้ว่า สืบเนื่องมาจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
ประชาชนกักตัวเป็นระยะเวลานานหลายเดือนจึงท�ำให้มีการใช้สายตาในการท�ำ
กิจวัตรประจ�ำวันมากกว่าปกติ เมือ่ สถานการณ์เริม่ คลีค่ ลายพบจ�ำนวนผูม้ ปี ญ
ั หา
ทางสายตาเพิม่ ขึน้ มาก ทางศูนย์ฯ จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทีม่ ปี ญ
ั หาสายตาผิด
ปกติได้รับการรักษาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยราคาสมเหตุสมผล

หากคุณมีปัญหาสายตาผิดปกติ
เมื่อมาหาเรา เราให้บริการดูแล รักษา
ได้ทั้งหมดอย่างครบวงจร ด้วยทีม
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

บริการเป็นเลิศ แก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติอย่างตรงจุดด้วยเทคโนโลยีนำ� สมัย
ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ เชี่ยวชาญด้านการรักษาสายตาผิดปกติ
(สายตาสั้น สายตายาวโดยก�ำเนิด และสายตาเอียง) ด้วยการฉายเลเซอร์ ซึ่งมี 3
วิธีการ ดังนี้
• PRK (Photorefractive Keratectomy) การรักษาสายตาผิดปกติ
ด้วยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด แล้วใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer
Laser) ปรับแต่งความโค้งของกระจกตาโดยตรง
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• เลสิค (LASIK หรือ Laser In-Situ Keratomileusis) การรักษา
สายตาผิดปกติด้วยการแยกชั้นกระจกตาด้วยใบมีดหรือการใช้แสงเลเซอร์
จากนั้นใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ปรับเปลี่ยนความโค้งของ
กระจกตาแล้วจึงปิดชั้นกระจกตากลับเข้าที่เดิม
• ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction - Small
Incision Lenticule Extraction) เทคโนโลยีการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่
ทันสมัยทีส่ ดุ โดยใช้เฟมโตเซคเกอนด์เลเซอร์เป็นตัวตัดชิน้ กระจกตา แล้วน�ำออก
ผ่านช่องเล็กๆ ทีก่ ระจกตา โดยไม่ตอ้ งมีฝากระจกตา ซึง่ ใช้ระยะเวลารักษารวดเร็ว
ปลอดภัยสูงสุด
รศ.พญ.งามจิตต์ กล่าวย�้ำถึงความโดดเด่นของศูนย์เลเซอร์สายตา
จุฬาฯ คือความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาทางสายตาของ
ผู้ป่วยอย่างแท้จริง พร้อมให้ค�ำแนะน�ำวิธีการรักษาอย่างเหมาะสมที่สุด ได้แก่
• การตรวจค่าสายตาอย่างละเอียดก่อนเข้ารับการรักษาในกระบวนการ
ต่อไป
• หากพบว่าผู้ป่วยมีปัญหากระจกตาโก่งหรือมีภาวะตาแห้งร่วมด้วย
ทางศูนย์ฯ จะส่งต่อทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาโก่งและด้านการ
รักษาภาวะตาแห้ง ซึ่งทีมแพทย์จะให้ค�ำปรึกษาและรักษาอาการดังกล่าวก่อน
เข้าสู่กระบวนการฉายเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติต่อไป
• ส�ำหรับผู้ป่วยบางรายที่เข้ามารับการรักษาด้วยภาวะค่าสายตาสั้น
เปลี่ยนแปลงในระยะเวลารวดเร็วหรือเปลี่ยนแว่นบ่อย หากแพทย์ตรวจพบว่า
เป็นสายตาสัน้ เทียม ซึง่ มักเป็นภาวะกระจกตาโก่ง ทางศูนย์ฯ จะไม่แนะน�ำให้ฉาย
เลเซอร์เนือ่ งจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ว่ ยได้ และส่งต่อทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทางด�ำเนินการรักษาต่อไป
นอกจากนี้ ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ยังมีอปุ กรณ์ทที่ นั สมัยทีส่ ดุ แห่งเดียว
ในประเทศไทย นั่นคือการฉายแสงเลเซอร์แบบ EXTRA ด้วยวิธี Crosslinking
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างความเชื่อมโยงของโมเลกุลของกระจกตาให้แข็งแรงขึ้น
เหมาะส�ำหรับผูท้ มี่ คี า่ สายตาผิดปกติมาก ซึง่ สามารถใช้รว่ มกับการรักษาทัง้ 3 วิธี
คือ PRK, LASIK หรือ ReLEx SMILE ได้เช่นกัน
ผู้สนใจแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเทคโนโลยี ReLEx SMILE และวิธีอื่นๆ รับส่วนลด
ทันที 10% เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ชั้น 18 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร. (064) 180 6908 และ (02) 649 4000 ต่อ 81875-76
LINE Official ID : @chula_laser_center หรือสแกน QR Code

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความยากที่ท้าทาย

เรื่อง : นางณาตยา โสนน้อย
หัวหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 23 โซน C2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

จากงานประจ�ำสู่งานวิจัย
โดยพยาบาลศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก (CVT)
ในทุกวันของการเป็นพยาบาลหอผูป้ ว่ ย
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก (CVT)
นั้น คงหลีกไม่พ้นการท�ำงานเป็นกะสลับกันไป ซึ่ง
ผูเ้ ขียนเคยคิดว่าการปฏิบตั งิ านเช่นนีส้ อดคล้องกับ
การด�ำเนินชีวติ มากทีส่ ดุ เนือ่ งจากสามารถจัดสรร
เวลาให้ยดื หยุน่ ตามความเหมาะสมของตนเองและ
ครอบครัวได้ แต่วันหนึ่งกลับเกิดค�ำถามว่า อะไร
คือสิ่งวัดความส�ำเร็จของการเป็นพยาบาล? อะไร
คือสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่ท�ำนั้นดีแล้ว? ความส�ำเร็จใน
วิชาชีพพยาบาลนั้นคืออะไร? เมื่อค้นหาค�ำตอบที่
ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้สึกของ
ตนเองแล้ว สิ่งเหล่านั้นคือความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงที่ได้รับในปัจจุบัน
เมื่อปี พ.ศ. 2557 “งานวิจัย” ได้เริ่ม
เข้ามามีบทบาทกับพยาบาลมากขึ้น ซึ่งหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก (CVT)
ได้เริม่ น�ำเอางานประจ�ำไปสูง่ านวิจยั ภายใต้การน�ำ
ทีมของ ดร.ภัทรพร เขียวหวาน หัวหน้าศูนย์
พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล ที่ริเริ่ม
โครงการวิจัยด้วยการเชิญ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย
รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่พยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด
และทรวงอก ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย ผู้เขียน
ก็ได้รว่ มท�ำงานวิจยั เรือ่ ง “ความคาดหวังของผูป้ ว่ ย
หลังท�ำผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและผู้ดูแลผู้ป่วย: มุม
มองจากการศึกษาเชิงคุณภาพ” โดยได้รับความ
กรุณาจากทั้ง 2 ท่านเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดการ
ท�ำงานวิจัย ต่อมาผลงานชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ลง
ในวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก เมื่อปี
พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและ
แรงบันดาลใจในการขับเคลือ่ นการท�ำงานวิจยั ทีม่ ี
คุณภาพอีกหลายเรือ่ งเพือ่ พัฒนางานบริการให้กบั
หน่วยงานอีกด้วย
จากความส� ำเร็ จ ของงานวิ จั ย ชิ้ น แรก
ส่งผลให้ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดให้ต่อยอดงานวิจัยที่ท�ำในขณะศึกษาต่อ
สู่งานประจ�ำเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยที่หอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมกันนี้ยังได้รับการ
สนั บ สนุ น จากศู น ย์ วิ จั ย และนวั ต กรรมทางการ
พยาบาล น�ำโดย ดร.เอมอร แสงสิริ และผู้บริหาร
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ได้
รับทุนสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ซึ่งงานวิจัย
ครัง้ นีไ้ ด้นำ� Teleheath มาใช้จริงกับผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับ
การผ่าตัดทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ด้วย
การบูรณาการทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด เข้าด้วยกัน
ความท้าทายของการติดตามผู้ป่วยหลัง
จ�ำหน่ายออกจากโรงพยาบาลด้วย Teleheath
การน�ำอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
มาใช้เพือ่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการดูแลตนเอง
ของผูป้ ว่ ยและจัดการกับอาการผิดปกติ ช่วยเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ถูกต้องท�ำให้ผู้ป่วย
ฟืน้ ตัวได้ดี การประเมินรายบุคคลโดยค�ำนึงถึงโรค
ร่วม ระดับสมรรถภาพของหัวใจก่อนผ่าตัด อายุ
ค่าการบีบตัวของหัวใจ ความรู้เรื่องโรคและการ
ผ่าตัด เป็นแนวทางให้ทีมสุขภาพวางแผนติดตาม
ดูแลผู้ป่วยตามสภาพความเป็นจริง การให้ผู้ป่วย
บันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพส่งผ่านแอปพลิเคชันทาง
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจึงเป็นการส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูป้ ว่ ย ทัง้ ยังช่วยให้ทมี สุขภาพ
สามารถให้คำ� แนะน�ำแก่ผปู้ ว่ ยได้ตรงตามปัญหาที่
เกิดขึน้ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยสามารถปฏิบตั ติ ามแผนการ
รักษาได้อย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�ำวันของตนเองได้ดีขึ้น และช่วยลดการกลับ
มารักษาตัวในโรงพยาบาลซ�้ำ
ผลงานนี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ใ ห้ ไ ปน� ำ เสนอผลงาน
“A Report of Coronary Artery Bypass Graft
Patients Receiving Telehealth Program
Monitoring” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับ

ผลตอบรับเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของพยาบาลไทยที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์อนั ดับต้นๆ ของประเทศ นอกเหนือ
ไปจากค�ำชื่นชมจากผู้เข้ารับฟังการน�ำเสนอผล
งานแล้ว สิ่งที่ได้รับก็คือความภาคภูมิใจและความ
ส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการท�ำงานวิจัยอันได้มาจาก
ประสบการณ์ท�ำงาน ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ
หลอดเลือดและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปัญหาของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ดแู ลแก้ไขและการท�ำงานร่วม
กับทีมสหสาขาวิชาชีพ เหล่านีล้ ว้ นแล้วเป็นเสมือน
ขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่ได้น�ำมาพัฒนาต่อยอดให้
เป็นโครงการวิจยั และเกิดขึน้ เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้ใน
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ (CABG)
ปั จ จุ บั น ผู ้ เ ขี ย นยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการ
ประสานความร่วมมือให้มีการพัฒนาทีมติดตาม
ดูแลผูป้ ว่ ย เพราะความส�ำเร็จในการดูแลผูป้ ว่ ยคือ
ความส�ำเร็จในการท�ำงานวิชาชีพพยาบาลทีต่ อ้ งใช้
ทั้งองค์ความรู้และศิลปะในการดูแลผู้ป่วยควบคู่
ไปกับงานวิจัย ทั้งนี้ งานวิจัยที่มีคุณค่าคืองานที่
ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง ท้ายที่สุดแล้วเป็นสิ่ง
ที่สร้างความท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้
เขียนประสบความส�ำเร็จและภาคภูมิใจตลอดไป
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เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขอนำ�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือ
เคยเข้าใจผิดไป “เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

เรื่อง : นสพ.พิชายศ ยุภาศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การ

คุม

ก�ำเนิด

(ตอนที่ 1)
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงไม่ได้มคี วามหมายเดียวกัน
กับการตัง้ ครรภ์ แต่การตัง้ ครรภ์โดยไม่พร้อมถือเป็นอีกหนึง่ ปัญหาส�ำคัญของ
สังคมไทยทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีประชากรอายุ
น้อยกว่า 20 ปี คลอดบุตรปีละมากกว่า 100,000 คน ซึง่ ในจ�ำนวนนีม้ จี ำ� นวน
กว่า 3,000 คน ทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า 15 ปี และยังพบด้วยว่ากว่าครึง่ หนึง่ เป็นการ
ตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ อันเนือ่ งมาจากขาดความรูด้ า้ นเพศศึกษาและวิธกี าร
ในการคุมก�ำเนิด ด้วยเหตุนจี้ งึ ท�ำให้ประเทศไทยมีการตราพระราชบัญญัตกิ าร
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2559 ขึน้ คอลัมน์ “I See
U by หมอชิด” จะขอน�ำเสนอวิธีการคุมก�ำเนิดในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งวิธี
การวางแผนครอบครัวที่น่าสนใจครับ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีหลักๆ ที่ใช้ในการคุมก�ำเนิดคือ การ
ท�ำหมัน การรับประทานยาคุมก�ำเนิด และการใช้ถุงยางอนามัย ตามล�ำดับ
ซึ่งการคุมก�ำเนิดแต่ละวิธีนั้นมีข้อดี ข้อเสีย ประสิทธิภาพและความเสี่ยงที่
แตกต่างกันออกไป โดยฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ จะขอยกตัวอย่างวิธีการคุม
ก�ำเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนที่น่าสนใจ ดังนี้
1. การก�ำหนดวันมีเพศสัมพันธ์หรือการคุมก�ำเนิดตามธรรมชาติ
วิธนี สี้ ามารถใช้ได้ในสตรีทปี่ ระจ�ำเดือนมาอย่างสม�ำ่ เสมอติดต่อกัน
อย่างน้อย 6 เดือน โดยใช้การนับวันของรอบเดือนร่วมกับการวัดอุณหภูมิ
ของร่างกายฝ่ายหญิง หรือใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงการมี
เพศสัมพันธ์เพราะจะท�ำให้เกิดการตัง้ ครรภ์ นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ สังเกตเห็น
เยื่อเมือกที่ปากมดลูกซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่จะสร้างจาก
ฟองไข่หรืออาจจะนับด้วยการน�ำ 21 ลบออกจากระยะเวลาของประจ�ำเดือน
ที่สั้นที่สุดในระยะ 6 เดือน และจะเริ่มกลับมามีเพศสัมพันธ์ได้โดยมีโอกาส
ตั้งครรภ์น้อยมาก เมื่อวัดอุณหภูมิร่างกายของฝ่ายหญิงแล้วพบว่ามีอุณหภูมิ
สูงขึน้ ซึง่ เป็นสัญญาณของการตกไข่ จะเริม่ มีเพศสัมพันธ์ได้หลังจากนัน้ 3 วัน
ในแง่ของประสิทธิภาพ จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก
(WHO) ในรายที่นับวันอย่างถูกต้องพบว่ามีโอกาสตั้งครรภ์เพียงร้อยละ
3.1 แต่วิธีการก�ำหนดวันมีเพศสัมพันธ์หรือการคุมก�ำเนิดตามธรรมชาติ
นั้นสามารถใช้ได้ในสตรีที่มีประจ�ำเดือนมาอย่างคงที่และสม�่ำเสมอเท่านั้น
อีกทั้งยังมีหลายปัจจัยที่มีผลรบกวนการสังเกตข้างต้นด้วย
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2. การใช้ถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัยมีการใช้มาอย่างยาวนาน บริษทั ผูผ้ ลิตถุงยางอนามัย
ได้พฒ
ั นาวัสดุทใี่ ช้ในการผลิตมาโดยตลอด ปัจจุบนั มีการน�ำวัสดุประเภทยาง
มาใช้ในการผลิตเพื่อสัมผัสที่เสมือนจริง ด้านความหนาของถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัยของประเทศในแถบตะวันตกจะมีความหนามากกว่าประเทศ
แถบตะวันออก วัตถุประสงค์เพือ่ ป้องกันการฉีกขาดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งความเสี่ยงในการฉีกขาดของถุงยางอนามัยนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3
การฉีกขาดจะขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์
ดังนั้นการเลือกขนาดถุงยางอนามัยให้เหมาะสมกับขนาดอวัยวะเพศชายจะ
ช่วยลดความเสี่ยงนี้ รวมถึงการเลือกใช้สารหล่อลื่นประเภทน�้ำจะสามารถ
ช่วยลดแรงเสียดทานได้ และควรหลีกเลี่ยงการใช้สารหล่อลื่นประเภท
ปิโตรเลียมเพราะจะท�ำให้ประสิทธิภาพของถุงยางอนามัยลดลง
ถุ ง ยางอนามั ย บางชนิ ด มี ส ารฆ่ า เชื้ อ อสุ จิ ด ้ ว ยท� ำ ให้ เ พิ่ ม ความ
สามารถในการคุมก�ำเนิด แต่มีรายงานการเกิดแผลที่บริเวณอวัยวะเพศในผู้
ที่ใช้ถุงยางอนามัยที่มีสารฆ่าเชื้ออสุจิ ผู้ที่ต้องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
(HIV) จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงยางอนามัยชนิดนี้
การใช้ถุงยางอนามัยสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลากหลายชนิด ช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งปาก
มดลูก ทั้งนี้ ควรระมัดระวังการใช้ถุงยางอนามัยในผู้ที่มีอาการแพ้วัสดุ
ประเภทยาง เพราะอาจเกิดการแพ้ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ถุงยางอนามัยส�ำหรับฝ่ายหญิงด้วยเช่นกัน
โดยมีโอกาสตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น แต่ถุงยางอนามัยผู้หญิงไม่
เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากเท่ากับของผู้ชาย อีกทั้งฉีกขาดได้ยากกว่าถุง
ยางอนามัยของผู้ชาย แต่จะมีโอกาสลื่นหลุดได้มากกว่าโดยเฉพาะในการใช้
งานครั้งแรกๆ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.ธนภพ บ� ำ เพ็ ญ เกี ย รติ กุ ล ภาควิ ช าสู ติ ศ าสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : Stubblefield PG, Carr-Ellis S, Kapp N. Family Planning.
In: Berek JS, Berek DL. In: Berek & Novak’s gynecology. 14th ed. Philadelphia, Pennsylvania: Wolters Kluwer; 2007. p.247–312.
กรมอนามัย. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙. ค�ำสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559: 1-12.

คณะท�ำงานสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.)

่ คุ ณ
หมอคนดี
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โดย : นสพ.ณัฐนันท์ ทิรานนท์
นายกสโมสรนิสติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นสพ.วนาลัย ภูรเิ ริงภูมิ
นิสติ แพทย์ ชัน้ ปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจ�ำปีการศึกษา 2564
เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็เป็นการเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่กันอีกครั้งแล้วนะคะ ส�ำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สพจ.) ก็มีสมาชิก สพจ. รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเป็นผู้น�ำพร้อมทั้งเป็นตัวแทนของนิสิตแพทย์ร่วมกันขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผลงานของสมาชิกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา 2564 ด้วยนะคะ
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น.ส.อริยาภรณ์ วงษ์ภิญญาวัธน์ และครอบครัว บริจาคเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการธนาคารกระดูก
และเนื้อเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย หัวหน้าหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ รองประธาน
หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต
น.ส.สายสุดา อ้นสุวรรณ บริจาคเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และเพื่อศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

บริษัทอุตสาหกรรม ท่อน�้ำไทย จ�ำกัด โดย นายกิตติ ภัทรเลาหะ เพื่อนธรรมศาสตร์ 2515 และ นักเรียนเก่าเตรียมอุดม
บริจาคเงินจ�ำนวน 2,000,000 บาท เพือ่ หน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.
ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายวิษณุ - นางอัญชลี โอทนาวาธกิจ และครอบครัว บริจาคเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท เพือ่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านโรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
รองผูอ้ ำ� นวยการฯ ฝ่ายบริการ พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดา้ นโรคตับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

ลูกค้าวิลล่า มาร์เก็ท และ บริษัทวิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ�ำกัด บริจาคเงินจ�ำนวน 250,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เอออติกโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรนิ ทร์ อัศววิทรู ทิพย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

น.ส.พรทิพย์ วรวงศ์วสุ บริจาคเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท เพือ่ สมทบทุนโครงการธนาคารกระดูกและเนือ้ เยือ่ ภาควิชาออร์โธปิดกิ ส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ พร้อมด้วย
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ รองประธานหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรม
การศึกษาและสารสนเทศ และ อ.นพ.ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาออร์โธปิดกิ ส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 12 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางพัชรา เหมนิลรัตน์ บริจาคเงินจ�ำนวน 200,000 บาท เพือ่ สนับสนุนกองทุนวิจยั โรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคตับ
อักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมโรคตับ รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์
ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสุวรรณา เตชะวิบูลย์ บริจาคเงินจ�ำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนวิจัยโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมโรคตับ รับมอบ ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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