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ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนภำพลักษณ์องค์กร

บรรณาธิการ

 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์ 

 ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังไม่สามารถวางใจได้จากเชื้อสายพันธุ ์อังกฤษ
หรือ B.1.1.7 ที่ท�าให้มีจ�านวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนท�าให้ในขณะนี้ทุกคนยังคงต้องดูแลตนเองอย่าง
ไม่ประมาทเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ วารสาร ฬ ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 สายพันธุ์
อังกฤษรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้อ่านในฉบับนี้ 
 นอกจากเดือนน้ีจะยังเป็นช่วงเวลาท่ีบุคลากรทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังคงต้องท�างาน
อย่างเต็มก�าลังเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 วันที่ 30 พฤษภาคมน้ีจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยอีกด้วย ซึ่งนับว ่าเป็นโอกาสส�าคัญที่สะท้อนให้ว ่าโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ได้ยืนหยัดให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนและตอบแทนสังคมมาแล้วถึง 107 ปี 
 อีกหน่ึงความน่าสนใจในวารสาร ฬ ฉบับน้ีคือเรื่องราวของหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ที่อาจก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้มากมายอย่างฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นอกจาก
การศึกษาวิจัยและพัฒนาทางวิชาการแล้ว ฝ่ายปรสิตวิทยายังให้บริการงานตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการอีก
ด้วย ความน่าสนใจและผลงานของฝ่ายปรสิตวิทยาถูกรวบรวมไว้ในคอลัมน์เรื่องจากปกครับ

แห่งการให้และการตอบแทนสังคม

เปิดบ้าน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย107 ปี107 ปี



เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

 การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 นบัว่าเป็นอกีช่วงเวลาหนึง่ทีบ่คุลากรทกุฝ่ายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ต้องท�างานกันอย่างเต็มศักยภาพเพื่อรองรับกับจ�านวนผู้ติดเช้ือที่มีตัวเลขพุ่งสูงกว่าในปีที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงอยากขอบคุณและเป็นก�าลังใจให้บุคลากรทุกคนที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกาย แรงใจของตนเองเพื่อท�าหน้าที่ในฐานะบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากการท�าหน้าที่เพื่อดูแลให้การรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างเต็มก�าลังแล้ว การเอาชนะโรคโควิด-19 ครั้งนี้ยังต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรท้ังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติตัวเพ่ือลดความ
เสี่ยงที่จะท�าให้เกิดการติดเชื้อโดยยังคงต้องปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัดดังต่อไปน้ี 
 • งดเว้นการเข้าไปในสถานบันเทิงในทุกกรณี และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีความแออัด อากาศไม่ถ่ายเท
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ
 • หากมีอาการเจ็บป่วยสงสัยโรคโควิด-19 หรือมีประวัติเส่ียงต้องสงสัยโรคโควิด-19 สามารถมารับบริการได้ที่คลินิกโรคอุบัติใหม่ อาคารจงกลนี 
วัฒนวงศ์ หรือที่ห้องฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
 ความร่วมมอืร่วมใจในการปฏบิตัติวัเพือ่ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้จะเป็นแนวทางทีช่่วยให้ผูต้ดิเชือ้มจี�านวนลดน้อยลง ควบคู่ไปกบัการดแูลสขุภาพ
ร่างกายของตนเองให้แขง็แรง ซึง่นบัว่าเป็นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ทีไ่ม่อาจมองข้ามได้เลย เพราะหากบคุลากรทกุคนดแูลสุขภาพร่างกายได้ด ีย่อมหมายถงึความพร้อม
ที่จะดูแลผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อย่างเต็มที่เช่นกัน

ผู้อ�ำนวยกำร โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ส่งก�ำลังใจพร้อมขอควำมร่วมมือ
บุคลำกรต่อสู้โรคโควิด-19

ผู้อ�ำนวยกำร โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ส่งก�ำลังใจพร้อมขอควำมร่วมมือ
บุคลำกรต่อสู้โรคโควิด-19
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 จากกรณผีูป่้วยโรคโควดิ-19 หลายรายปกปิดข้อมลูประวตักิารเดนิ
ทางของตนเอง (Timeline) เนือ่งจากเกรงจะถกูสงัคมประณาม อาจมส่ีวน 
ท�าให้สถานการณ์การแพร่เช้ือกระจายไปในวงกว้าง ส่งผลต่อจ�านวนผู้ตดิเชือ้ทีม่ี
จ�านวนสงูขึน้มาตลอดเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่่านมา การตตีราทางสงัคม 
(Social Stigma) ให้แก่ผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เป็นประเดน็ส�าคัญที ่อ.นพ.พร
ทิสยากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทยหยบิยกมาพูดคยุในคอลัมน์ “บ้านเลขที ่1873” ฉบบันี้

ไม่ผิดที่จะกังวล แต่จะจัดการความกังวลอย่างไร
 เป็นเรื่องปกติที่ผู้เสี่ยงติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 จะเกิด
ความเครียดและวิตกกังวลเน่ืองจากการติดเช้ือน้ันนอกจากจะส่งผลต่อ
ร่างกายและจติใจของผูป่้วยเองแล้ว ยงัอาจส่งผลกระทบไปสู่คนรอบข้างและ
ชุมชนได้ด้วย อ.นพ.พร  เผยว่า เมื่อแต่ละคนทราบว่าตนเองเป็นผู้มีความ
เสี่ยงติดเชื้อย่อมเกิดความสับสน เกิดความเครียดความกังวลจากหลายเรื่อง
อาทิ ความเครียดว่าตนเองจะติดเชื้อหรือเจ็บป่วยรุนแรง ความสับสนว่าจะ
จัดการหรือสื่อสารกับผู้คนรอบข้างอย่างไร รวมถึงความกังวลเก่ียวกับงาน
ที่ต้องรับผิดชอบ แต่สิ่งเหล่านี้เราสามารถเริ่มต้นรับมือได้ด้วยตนเองตั้งแต่
ระยะแรก โดยเมื่อสังเกตได้ถึงอาการวิตกกังวลของตนเองแล้ว ลองหยุดพัก
กับตัวเองสักครู่ แล้วถามตัวเองต่อว่าเรากังวลมากเกินไปหรือไม่ และความ
กังวลท่ีเกิดขึ้นนี้มีประโยชน์หรือไม่ จะได้แยกแยะและเลือกวิธีจัดการความ
กังวลที่เหมาะสมได้ต่อไป

ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : การเปิดเผยข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม
 การตีตราทางสังคมแก่ผู้ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อาจสะท้อนให้เหน็
ได้จากการแสดงความเหน็ด้านลบเกีย่วกบัผูต้ดิเชือ้ผ่านทางค�าพดูและบนสือ่
สงัคมออนไลน์ ส่งผลให้ผูติ้ดเช้ือ เกดิความกลวัทีค่นอืน่จะรูข้้อมลูส่วนตวัของ
ตนและจะตกเป็นจ�าเลยของสังคม จึงเลี่ยงท่ีจะเปิดเผยประวัติการเดินทาง
ของตนเอง หรือแม้แต่ไม่ยอมแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าตนเองเส่ียงติดเช้ือ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานของบคุลากรทางการแพทย์ แต่แพทย์ก็อยาก
แนะน�าและขอร้องให้ผู้ท่ีมีความเสี่ยงพิจารณาเปิดเผยประวัติการเดินทาง
ของตนเองและให้ข้อมูลด้านความเจ็บป่วยต่างๆ อย่างครบถ้วน เพราะจะ
เกดิประโยชน์ต่อตนเองทีแ่พทย์จะสามารถวนิิจฉยัโรคได้โดยละเอยีดรวดเรว็
และให้การรักษาได้แม่นย�ายิ่งขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรค
ในระดับชุมชนและสังคม

เปลี่ยนการตีตราทางสังคมเป็นการขอบคุณและร่วมมือกัน
 ในด้านของชุมชนและสังคมซ่ึงนับว่าเป็นส่วนที่ส�าคัญยิ่งที่จะมีผล
ต่อการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมและลดการตีตราทางสังคม อ.นพ.พร กล่าว
ว่า ถ้าทกุภาคส่วนในสงัคมจะมีส่วนร่วมช่วยกนัเปลีย่นความเข้าใจทีไ่ม่ถกูต้อง
ไปสูค่วามเข้าใจ เหน็ใจ และเคารพในความเป็นมนษุย์ต่อผู้ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 ได้ ทั้งหมดนี้ค่อยๆ เริ่มจากการตระหนักว่าตัวเราเองก็มีความเสี่ยงใน

การติดเชื้อเหมือนกัน แล้วก็ฝึกระมัดระวังค�าพูดและการกระท�าของตนเอง
ที่อาจเพิ่มการตีตราขึ้นไป ทั้งนี้อาจมองสถานการณ์ได้หลายระดับ คือ
 • ผู้ทีม่คีวามเส่ียงตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 เมือ่สงสยัว่าตนเองตดิเชือ้
ควรพจิารณาทีจ่ะเข้ารบัการตรวจคดักรองและเข้าสูก่ระบวนการรกัษาอย่าง
ทันท่วงที โดยค�านึงถึงประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมสูงสุด 
 • บคุลากรทางการแพทย์ ควรปฏบิตัติามแนวทางวธิกีารซกัประวัติ
และตรวจประเมินอย่างเป็นมืออาชีพ และควรค�านึงถึงเรื่องการรักษาความ
ลับของผู้ป่วย ขณะเดียวกันในฐานะผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพย่อมต้องมีความเห็น
อกเห็นใจผู้มารับบริการอย่างเต็มที่
 • กลุ่มจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยา ที่มีบทบาทในการเยียวยาสภาพ
จิตใจของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรักษา รับฟังผู้ป่วยอย่างเข้าใจ พร้อมให้
แนวทางในการบรรเทาความวิตกและความเครียดอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึง
ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
 • บุคลากรระดับนโยบายของสังคม ในฐานะที่เป็นผู้มีอิทธิพลต่อ
ความคิดและความเชื่อในสังคม ควรน�าเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยแบบจ�าเพาะเจาะจง ไม่กล่าวโทษผู้ท่ีมีความเจ็บป่วย 
มรีะบบการตรวจคดักรองทีส่ะดวก ขณะเดยีวกนัสามารถเชญิชวนและกล่าว
ขอบคุณผู้มีความเส่ียงในการติดเช้ือทุกคนที่ร่วมรับการตรวจและเปิดเผย
ข้อมูล
 • ระดับสังคมและชุมชน เมื่อพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ไม่ควรกล่าวโทษ
หรือต�าหนิ แต่ควรเปลี่ยนเป็นการรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลท่ี
เชือ่ถอืได้ และปฏบิตัติามแนวทางการป้องกนัโรคอย่างเคร่งครดั เป็นโอกาสใน
การรวมพลงัของชมุชนเพือ่ช่วยเหลอืดแูลผูป่้วยและครอบครวั ขณะเดยีวกนั
ผู้น�าชุมชนหรือผู้น�าศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความคิดของผู้คนในชุมชนก็ควร
ตระหนักอย่างยิ่งถึงผลเสียของการน�าเสนอข้อมูลท่ีเป็นเท็จและความเห็น
เชิงอคติ
 อ.นพ.พร กล่าวส่งท้ายว่า ความเข้าใจและการให้ก�าลังใจ รวมถึง
การไม่กล่าวโทษหรือต�าหนิกันในระดับบุคคลจะเป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้
คนในสังคมกล้าเปิดเผยข้อมูลและเปล่ียนการตีตราทางสังคมมาเป็นการ
เกื้อกูลกันและกัน
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ต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 กับการปกปิดข้อมูล
ส�าคัญทางการแพทย์

การตีตราทางสังคม

อ.นพ.พร ทิสยากร

แพทย์ผู้เชี่ยวชำญฝ่ำยจิตเวชศำสตร์
โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์

สภำกำชำดไทย
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 เมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่านมาจากทีผู่ค้นคาดหวงัจะได้เดนิทางท่องเท่ียวในช่วงเทศกาล
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
มทีีม่าและความแตกต่างอย่างไร ศ.นพ.ยง  ภูว่รวรรณ หวัหน้าศูนย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้าน
ไวรัสวิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 สายพันธุ์อังกฤษได้อย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้ 

ไวรัสสายพันธุ์อังกฤษ ที่มาและการค้นพบในประเทศไทย 
 เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ที่แพร่ระบาดอยู่ในทวีปต่างๆ ทั่วโลกล้วนมีสายพันธุ์ที่แตก
ต่างหลากหลายตามการเปล่ียนแปลงพนัธกุรรมซึง่ท�าให้สายพนัธุแ์ต่ละชนดินัน้มีความรนุแรง
หรือความรวดเร็วในการระบาดที่แตกต่างกันไป ไวรัสสายพันธุ์อังกฤษหรือ B.1.1.7 มีการพบ
ครัง้แรกในประเทศองักฤษ โดยเป็นสายพันธุที์พ่บว่าส่วนทีเ่ป็นหนามแหลมยืน่ออกมาเรยีกว่า 
Spike มีการเปลี่ยนแปลง ท�าให้ไวรัสมีความสามารถในการจับกับเซลล์มนุษย์ได้ดีขึ้นและส่ง
ผลต่อการติดเชื้อที่สามารถติดได้ง่ายขึ้นอีกด้วย 
 เม่ือช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัส
วิทยาคลินิกพบไวรัสที่มีรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์อังกฤษเป็นครั้งแรกในประเทศไทยจากเชื้อ
ไวรัสของผู้ป่วยที่เดินทางมาจากเมืองเคนท์ ประเทศอังกฤษ จ�านวน 4 ราย ในคราวนั้นแม้จะ
เป็นการตรวจพบสายพนัธุใ์หม่ในประเทศไทยทีย่งัท�าให้คนไทยคลายความกังวลได้ เนือ่งจาก
ผูป่้วยทกุรายอยูภ่ายในสถานท่ีกกัตวัทางเลอืก (Alternative State Quarantine) แต่นบัเป็น
ก้าวส�าคัญทีท่�าให้คนไทยตืน่ตวัและรูจ้กัเช้ือโคโรนาไวรสั 2019 สายพันธุอ์งักฤษนีเ้พิม่มากขึน้

สายพันธุ์ B.1.1.7 การเดินทางจากกัมพูชามาสู่ไทย
  การแพร่ระบาดโรคโควดิ-19 ในช่วงเดอืนเมษายนทีผ่่านมา สร้างความตระหนกให้กบัคนไทยเนือ่งจากจ�านวนผู้ตดิเช้ือเพ่ิมสงูขึน้อย่างก้าวกระโดดเพยีง
ไม่กีว่นั ในเวลาต่อมาศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิเปิดเผยว่า มกีารตรวจพนัธกุรรมของไวรสัและยนืยนัว่าสายพนัธุท์ีแ่พร่ระบาดจากสถานบนัเทงิ
ในย่านทองหล่อเป็นสายพันธุ์ B.1.1.7  และมีการระบาดจ�านวนมาก น�ามาสู่ข้อสงสัยของผู้คนว่าต้นตอของเชื้อมาจากที่ใด 
 ศ.นพ.ยง ตั้งข้อสังเกตถึงเส้นทางของสายพันธุ์ B.1.1.7 ว่า อาจมาจากประเทศกัมพูชา เนื่องจากประการแรกมีรายงานการแพร่ระบาดของไวรัส
สายพันธุ์นี้ในประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันเสาร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้มีผู้ติดเช้ือในประเทศกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกประการที่ส�าคัญคือ
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�าให้เห็นจุดเริ่มต้นของการระบาดในครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เรื่อง : ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ

ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ

หัวหน้ำศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำง

ด้ำนไวรัสวิทยำคลินิก

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

การแพร่ระบาดที่ทุกคนต้องตั้งการ์ดรับมืออย่างเข้มงวด

โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ
B.1.1.7B.1.1.7



7

CHULA COVID-19

สายพันธุ์ B.1.1.7 ความรวดเร็วในการระบาดและอาการใหม่ที่พบเพิ่มเติม
 สิ่งท่ีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในการแพร่ระบาดครั้งนี้คือ การแพร่ระบาดเพราะเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้เร็ว
มากกว่าสายพันธุ์ธรรมดาถึง 1.7 เท่า จึงท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เพิ่มจ�านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่ามีผู้ป่วยบางรายที่ไม่แสดงอาการ  ซึ่งอาการทางคลินิกของโรคโควิด-19 ที่พบได้ มีดังนี้
 • ไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียส    • จมูกไม่ได้กลิ่น 
 • อาการในระบบทางเดินหายใจ เช่น เจ็บคอ หวัด ไอ  • ท้องเสีย คลื่นไส้
 • ลิ้นไม่รับรส     • อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ 

ประชาชนป้องกันอย่างเข้มงวด หน่วยงานพร้อมสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยง
 ด้วยการแพร่ระบาดทีก่ระจายเป็นวงกว้างในเวลาอนัรวดเรว็ แนวทางในการลดความเส่ียงในการตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 สายพันธุ์ B.1.1.7 คือ ความร่วมมือจากทุกคนที่ยังต้องเข้มงวดกับมาตรการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคล หม่ันล้างมืออยู่เสมอ ท�าความสะอาดพื้นผิวที่เส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ืออย่างสม�่าเสมอ งดใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น และที่ส�าคัญคือ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นวิถีใหม่ที่ต้องด�าเนินการอยู่อย่างเข้มงวด 
ทุกคนท�าได้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
 อีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ การงดรวมกลุ่มสังสรรค์ จากการแพร่
ระบาดในหลายครั้งที่ผ่านมา มักจะพบจุดแพร่กระจายเชื้อในบริเวณสถานบันเทิงหรือสถานที่จัดกิจกรรมสังสรรค์ ดังนั้นใน
ช่วงเวลาทีพ่บการแพร่ระบาดทีผู้่สัมผัสมแีนวโน้มตดิเช้ือได้ง่ายขึน้ การงดรวมกลุ่มสังสรรค์จงึเป็นแนวทางส�าคญัทีจ่�าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกคน 
 ขณะเดยีวกันมาตรการจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชนทีส่่งเสรมิให้ประชาชนท�างานหรอืท�ากจิกรรม
ในบ้านของตนเองจะเป็นอกีปัจจยัทีช่่วยลดการตดิเชือ้ได้อย่างมาก  ในกรณนีี ้ศ.นพ.ยง ระบวุ่า การน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์
ให้การท�างานหรือการประชุม สัมมนาอยู่ในรูปแบบออนไลน์จะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อได้อย่างมาก 

การปฏิบัติตนเมื่อสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
 การสมัผสัหรอืใกล้ชดิผูต้ดิเชือ้จะมโีอกาสรบัเชือ้เป็นโรคได้ ขึน้อยูกั่บการสมัผสัใกล้ชดิ มโีอกาสเสีย่งสงู เช่น พดูคุย
โดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย รับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมกิจกรรมเดียวกัน การสัมผัสใกล้ชิดบุคคลบ้านเดียวกันจะมี
ความเสี่ยงสูงมากกว่าสัมผัสที่ท�างาน การสัมผัสกับผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยไม่ถือว่ามีความเสี่ยงจนกว่าผู้สัมผัสนั้นจะตรวจพบเชื้อ
หรอืตดิโรค ในกรณทีีม่คีวามเสีย่งสงู แนะน�าให้กกัตวัเอง ไม่สมัผสัผูใ้ด ดอูาการอย่างน้อย 14 วนั และควรตรวจเชือ้ในวนัที ่3-5  
1 ครั้ง และอีก 1 ครั้ง ใน 1 สัปดาห์ต่อมา ยกเว้นถ้ามีอาการให้ตรวจเชื้อเลย ในผู้ที่มีความเสี่ยงต�่าให้สังเกตตัวเอง ปฏิบัติตน
อย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ ก�าหนดระยะห่างไม่เข้าใกล้บุคคลใดเด็ดขาด การตรวจหาเชื้อควรท�าในผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงเท่านั้น เช่น ถ้าในบริษัทที่ท�างานมีผู้ติดเชื้อหนึ่งคน ก็พิจารณาความเสี่ยง เช่น เสี่ยงสูงควรเข้ารับการตรวจ
การตรวจหมดทุกคนโดยเฉพาะความเส่ียงต�่าจะไม่เกิดประโยชน์เลย และไม่มีใครสามารถรับประกันว่าตรวจวันนี้ไม่พบเช้ือ
แล้วจะปลอดภัย ไม่พบเชื้อของผู้สัมผัสตลอดไป

การดูแลตัวเองในผู้สูงอายุ และ/หรือผู้มีโรคประจ�าตัว
 ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ความรุนแรงของโรคจะสูงขึ้นตามอายุท่ีมากขึ้น และการมีโรค
ประจ�าตวั เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหวัใจ โรคปอด สตรตีัง้ครรภ์ ความดนัโลหติสงูทีค่วบคมุไม่ได้ เป็นต้น บคุคลในกลุม่
ดงักล่าวจะต้องปฏบิตัตินอย่างเคร่งครดัในการป้องกนัตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามยัเวลาออกจากบ้าน ล้างมอื
ไม่ไปในสถานทีท่ี่มคีนเป็นจ�านวนมากหรอืแออดั ปฏบิตัตินตามสขุอนามยัให้ร่างกายแขง็แรงอยูเ่สมอ บคุคลในครอบครวัทุกคน
จะต้องพึงตระหนักอยู่เสมอว่าอาจจะเป็นผู้น�าโรคมาสู่ท่าน จะต้องป้องกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรค
ประจ�าตัว จะต้องได้รับวัคซีนในการป้องกันโรคเป็นกลุ่มแรกๆ
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ณ จุฬา

กับ โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา : Big Cleaning Week

สัปดาห์รักษ์ความสะอาด

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูทิีม่บีคุลากรทางการแพทย์และผูม้าใช้
บริการเป็นจ�านวนมาก การใส่ใจดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัยของพื้นที่ในหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการบ้านสวยด้วยมือเรา : Big Cleaning Week ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทุกคนร่วม
กันท�าความสะอาดคร้ังใหญ่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้สถานที่ท�างานมีความสะดวก ปลอดภัยในการปฏิบัติ
งาน อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและถูกสุขอนามัย ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่ิงแวดล้อม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการในนามของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย จะมาแนะน�าโครงการ Big Cleaning Week ให้ผู้อ่านวารสาร ฬ ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น 
 แต่เดมินัน้โครงการบ้านสวยด้วยมอืเรา รู้จกักนัในนามกจิกรรม Big Cleaning Day ซึง่จดัขึน้ต่อเนือ่งทกุปี แต่ได้
หยดุไประยะหนึง่เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงคณะผูบ้รหิารของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น 2 ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ท�าให้ส่งผล
กระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและการให้บริการโดยรวม อย่างไรก็ตาม นับเป็นท่ีน่ายินดียิ่งท่ีโครงการบ้านสวย
ด้วยมือเรา ได้น�ากลับมาจดัขึน้อีกครัง้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา โดยขยายระยะเวลาจดักจิกรรมเป็นเวลา 1 สปัดาห์
และเปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรม Big Cleaning Week 
 ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ กล่าวว่า กิจกรรม Big Cleaning Week เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์พฒันาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบรหิารสิง่แวดล้อม ศนูย์บรหิาร
ความเสี่ยง (ศคส.) และฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยน�าหลักการท�ากิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร้างนิสัย) มาปรับใช้โดยมีจุดเน้นในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด การแยกขยะ การจัดการสารเคมีตามประเภท
อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดการความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วย 
 ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดจากการจัดกิจกรรมนี้คือ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรโดยเฉพาะกิจกรรม 5 ส ของ
บุคลากร เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและปลุกจิตส�านึกให้บุคลากรมีระเบียบวินัยในการท�ากิจกรรม รวมถึงช่วย
เสริมสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ซึ่งผลที่ตามมาคือการด�าเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงานได้อีกด้วย
 ผศ.(พเิศษ)นพ.มนนิธ์ กล่าวต่อว่า เนือ่งจากสถานการณ์โรคโควดิ-19 ยิง่ท�าให้การท�ากจิกรรม 5 ส มคีวามส�าคัญ
มากขึน้ ทัง้เรือ่งการเพิม่มาตรการความสะอาดปลอดภยัในการท�างาน การใช้อปุกรณ์ป้องกนัต่างๆ อย่างถกูวิธ ีรวมถงึการ
คัดแยกขยะให้ถูกประเภท โดยเฉพาะขยะติดเชื้อที่ต้องบริหารจัดการให้รัดกุมเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ทุกหน่วย
งานจัดกิจกรรม 5 ส ทุกวันศุกร์ ภายใต้ค�าขวัญ “ศุกร์...สุขใจ คนละมือละไม้ เก็บกวาดสะอาดตา” ซึ่งคณะกรรมการฯ
ตั้งเป้าหมายว่าทุกหน่วยงานจะเห็นความส�าคัญของการน�าหลัก 5 ส มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและการท�างาน
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ส�าหรับการวัดผลส�าเร็จของโครงการ คณะกรรมการฯ ร่วมกับศูนย์พัฒนา
คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะลงพื้นที่ตรวจสอบทุก 3 เดือน เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป 
 โครงการบ้านสวยด้วยมือเรา : Big Cleaning Week ประจ�าปี พ.ศ. 2564 จัดขึ้นตลอดสัปดาห์ ตั้งแต่วันจันทร์
ที่ 8 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมมีความพิเศษกว่าปีก่อนหน้า ดังนี้
 • มกีารปรบัเปล่ียนรปูแบบการจดังาน จากการท�ากจิกรรมร่วมกันเป็นการจดักจิกรรมแบบรกัษาระยะห่างและ
สื่อสารรายละเอียดจุดเน้นของกิจกรรมผ่านทาง QR Code ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถสแกนเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ตลอดเวลา
 • มกีารประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกมาร่วมท�ากจิกรรม บรเิวณโดยรอบภายนอกของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ด้วย อาทิ กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขตปทุมวัน เป็นต้น
 ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ กล่าวปิดท้ายว่า กิจกรรม Big Cleaning Week ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายอย่างยิ่ง
เนือ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นองค์กรใหญ่ มบีคุลากรจ�านวนมาก แต่หากทกุฝ่ายร่วมมอืร่วมใจกนัร่วมท�ากิจกรรม
เชื่อว่าโครงการนี้จะประสบผลส�าเร็จได้ และหากหน่วยงานใดสามารถด�าเนินการได้ในระดับดีเลิศ คณะกรรมการฯ จะ
สนับสนุนให้ส่งผลงานเข้าประกวดในปี พ.ศ. 2564 เพื่อแบ่งปันแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นต่อไป

ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 ด้านสิ่งแวดล้อม

CHULA COVID-19



 สืบเนื่องจากวันท่ี 20 มีนาคม ของทุกปี ได้ก�าหนดให้เป็น 
“วันทันตสาธารณสุขโลก” (World Oral Health Day) ฝ่ายทันตกรรม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้องการรณรงค์ให้ประชาชน
คนไทยเหน็คณุค่าและหนัมาใส่ใจดแูลสขุภาพช่องปากของตนเองให้มากขึน้ 
ตลอดจนสร้างความรูค้วามเข้าใจว่าการดแูลสขุภาพช่องปากจะสามารถช่วย
ปกป้องสุขภาพและสุขอนามัยโดยรวมได้อย่างไร วารสาร ฬ ฉบับนี้ จึงขอ
น�าเสนอเร่ืองราวของ “โรคปริทันต์อักเสบกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ให้ท่าน
ผู้อ่านได้รับทราบกัน

โรคปริทันต์อักเสบเกิดจากสาเหตุใด?
 คราบจุลินทรีย์ที่สะสมอยู่บริเวณฟันจากการแปรงฟันไม่สะอาด
นัน้เป็นสาเหตขุองการเกดิโรคเหงอืกอกัเสบและโรคปรทินัต์อักเสบ โดยเชือ้
แบคทีเรียที่อยู่ในคราบจุลินทรีย์จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
ท�าให้เกิดการเสียสมดุล เกิดกระบวนการอักเสบ เกิดการท�าลายของอวัยวะ
ปริทันต์และกระดูกเบ้าฟัน

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับโรคเบาหวาน
 โรคปรทินัต์อกัเสบกบัโรคเบาหวานนัน้มคีวามสมัพนัธ์กนัแบบสอง
ทาง (Bidirectional Relationship) จากการศึกษาพบว่า
 • ผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบจะมีระดับน�้าตาลในเลือดสูงกว่า
ผู้ป่วยที่มีสภาวะเหงือกปกติ
 • โรคปริทนัต์อกัเสบส่งผลให้การควบคมุระดบัน�า้ตาลในผู้ป่วยโรค
เบาหวานชนิดที่ 2 แย่ลงอย่างมีนัยส�าคัญ
 • พบการท�าลายของอวัยวะปริทันต์ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 
2 มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานถึง 3 เท่า
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมระดับน�้าตาลได้ไม่ดีจะเป็นโรค
ปริทันต์อักเสบรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเบาหวานถึง 3 เท่า

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับโรคไม่เรื้อรังอื่นๆ
 นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งพบความสัมพันธ์กันผ่านทางกระบวนการอักเสบ 

เช่น โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง และโรคอ้วนลงพุง 
ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ีอยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือยืนยันความสัมพันธ์ในเชิง
เหตุผล (Causal Relationship)
 การรักษาโรคปริทันต์อักเสบที่ประสบความส�าเร็จจะสามารถลด
การอักเสบทางระบบ (Systemic Inflammation) ได้ ส่งผลให้สามารถ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดีย่ิงข้ึน ซึ่งจากการศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาโรคปริทันต์อักเสบจะพบ
 • การลดลงของสารทีบ่่งบอกถึงการอักเสบ ได้แก่ CRP และ TNF-α
ในกระแสเลือด
 • ระดับน�้าตาลสะสม (HbA1C) ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 
ลดลงถงึร้อยละ 0.4 ซึง่ใกล้เคยีงกับระดบัทีล่ดลงเมือ่ผูป่้วยได้รบัยาเบาหวาน
ชนิดที่ 2
 • การท�างานของเซลล์บผุนงัหลอดเลือดผดิปกต ิอัตราการเกดิภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย และภาวะหัวใจล้มเหลว ลดลง
 • ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ลดลง และระดับไขมัน HDL เพิ่มขึ้น

ค�าแนะน�าจากทันตแพทย์ในการดูแลป้องกันโรคปริทันต์อักเสบ
 การดแูลรกัษาสขุภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันอย่างถกูวธิเีพือ่ขจดั
คราบจุลินทรีย์ออกให้หมด พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจเพื่อรักษาโรคปริทันต์
อักเสบและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังควบคู่กันไปจะช่วยให้การรักษาทั้ง 2 โรค
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมธา

ความสัมพันธ์ระหว่าง

โรคปริทันต์อักเสบ
(Periodontitis)

โรคปริทันต์อักเสบ
(Periodontitis)

และ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(Non-Communicable Diseases-NCDs)
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(Non-Communicable Diseases-NCDs)

แปรงฟันสะอาด
สุขภาพปากและกายแข็งแรง
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Good News

เรื่อง : ศ.พญ.จุไรพร  สมบุญวงค์
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โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
มุ่งเน้น “พัฒนาคน พัฒนางาน” เพื่อผลสัมฤทธิ์เปี่ยมประสิทธิภาพ

สืบสานพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 จากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพและมุ่งเน้นการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จงึก่อเกดิ “ฝ่ายพัฒนาคณุภาพการศกึษา” หน่วยงานส�าคญัทีท่�าหน้าทีจั่ดโครงการ
จดัการความรูเ้พ่ือพฒันาคนพฒันางาน และโครงการพฒันาคณุภาพงานเพือ่เป็น
เวทใีนการถ่ายทอดประสบการณ์ การพฒันาทกัษะและกระบวนการท�างานภายใน
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 อีกท้ังมีคลินิกให้ค�าปรึกษาและจัดเวทีน�าเสนอผลการ
พฒันางานเพือ่ประกวดผลงานและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ โดยมคีณะกรรมการตดัสนิ
คดัเลือกผลงานดเีด่นทีม่กีารพฒันาคณุภาพทีเ่ป็นเลิศ หลงัจากนัน้มกีารจดักจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing and Knowledge Management
Forum) ต่อเนื่อง และน�าผลงานไปจัดท�าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ในงานรับประทาน
อาหารกลางวันของบุคลากร ที่ส�าคัญยังมีการสนับสนุนให้น�าผลงานไปต่อยอด
ในวงกว้างอีกด้วย
 ส�าหรับความคืบหน้าของโครงการดงักล่าว ฝ่ายพัฒนาคณุภาพการศกึษา
ได้ด�าเนนิการพัฒนารูปแบบและกระบวนการในการจดัโครงการอย่างต่อเนือ่ง 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�าที่สร้างคุณค่า (Value creation) ให้แก่ผู้รับบริการ และการสร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับหน่วยงานและผู ้ปฏิบัติงาน ท้ังน้ีเพื่อขับเคลื่อนคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx/TQA
 การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพงาน ครั้งที่ 5 ประจ�าปี พ.ศ. 2563 มี
หน่วยงานร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จ�านวน 14 โครงการ โดยมกีารประกาศ
ผลรางวัลเมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดังนี้

รางวัลระดับ “ดีเด่น” 

โครงการขอ้มลูอยูท่ี่ไหน หมอจะไปใชทุ้น

โดย นางอรสา  เอ่ียมสะอาด
นโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพฒันา

โครงการ MDCU Library Online Training

โดย นางสาวศรไีพร  โชตจิริวฒันา
หอสมุด ฝ่ายนวตักรรมการศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ

รางวัล “ขวัญใจมหาชน”

โครงการ Check-in your mind

โดย นางจฑุาภทัร  ศศิภิญโญ
ภาควชิาจิตเวชศาสตร์

โครงการขอ้มลูอยูท่ี่ไหน หมอจะไปใชทุ้น

โดย นายพนัธกานต ์ หงษค์�ามี
นโยบายและแผน ฝ่ายวางแผนและพฒันา

รางวัลระดับ “ดี” 

โครงการ ชีวติ life 360 ใกล ้ไกล แคไ่หน...รบัใชท้นัเวลา!!!

โดย นางสาวปารณีย ์แกว้ตระกูลพรสิน
ยานพาหนะ ฝ่ายกายภาพ

โครงการการพฒันากระบวนการใหบ้ริการคลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Clinic) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์สภากาชาดไทย

โดย ผศ.ดร.ธญัลกัษณ ์ บรรลิขิตกุล 
ฝ่ายอายุรศาสตร์

โครงการ “Zero Chemical Waste หอ้งปฏิบติัการยุคใหม่
เปล่ียนของเสียใหเ้ป็นศนูย”์

โดย นางสาววรรณา  เอ่ียมอาจ
ศนูย ์Chula PK

โครงการการขยายชอ่งทางการส่ือสารในการจดัเก็บส่ิงส่งตรวจ

โดย ทนพญ.ชชัฎาภรณ ์ ช่วยสถิตย์
ภาควชิาเวชศาสตรช์นัสูตร

โครงการ “CHATBOT เพ่ือนคูคิ่ด..ชีวติติดปีก”

โดย นางสาวนนลนีย ์ สายนัหกุ์ลดิลก
ศนูย ์Chula PK
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เรื่อง : ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ

ยกระดับการถนอม “หัวใจ” ขณะท�าหัตถการ

นวัตกรรมเครื่องผลิต

น�้าแข็งวุ้น
เพื่อถนอมอวัยวะแห่งแรกในประเทศไทย

 การท�าหัตถการให้แก่ผู้ป่วยโรคซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ จ�าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและ
ความระมัดระวงัอย่างยิง่ในทกุขัน้ตอน การรกัษาสภาพของหวัใจผู้ป่วยขณะท�าการผ่าตดัจะต้องใช้น�า้เยน็
หรอืน�า้แขง็  แต่เนือ่งจากน�า้แขง็ทบุอาจมส่ีวนทีแ่หลมคม หรอืน�า้แขง็อาจท�าให้หวัใจผูป่้วยมจี�า้เลอืดหรอื
เกิดการถลอกได้  ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้มีการคิดค้นเครื่องผลิตน�้าแข็งวุ้นส�าหรับ
ถนอมอวยัวะขณะท�าการหตัถการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นบัเป็นอกีหมดุหมายส�าคัญทีย่กมาตรฐาน
การผ่าตัดของวงการศัลยศาสตร์ในประเทศไทย
 ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ ศัลยแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านผ่าตัดหัวใจและทรวงอก หัวหน้าศูนย์
โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงที่มาของนวัตกรรมเครื่องผลิตน�้าแข็งวุ้นนี้ว่า
ในปี พ.ศ. 2557 น.ส.ปวีณา แน่นหนา ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ได้เห็นการท�างานของเครื่องท�าน�้าแข็งวุ้นขณะไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้กลับมา
ปรกึษา ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิศษ อาจารย์ภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องท�าน�้าแข็งวุ้นเพื่อใช้ในการผ่าตัดจาก
น�า้เกลอื เพ่ือให้การผ่าตดัมคีวามสะอาดปลอดภยัและสะดวกในการใช้งาน หลังจากพฒันาจนส�าเรจ็จงึได้มี
การส่งมอบเครือ่งท�าน�า้แขง็วุน้ส�าหรบัใช้ในการผ่าตดั (Sterile Surgical Slush Machine) ให้แก่หอผ่าตดั
ศัลยกรรมทรวงอก ชั้น 5 อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อน�าไปใช้งานจริง เมื่อ
วนัพฤหสับดทีี ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 นบัเป็นอกีหนึง่ความภาคภูมใิจทีบ่คุลากรจากต่างสาขาวชิาชีพ
มาร่วมมือกันในการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น 
 เนือ่งจากในการผ่าตัดหวัใจ โดยทัว่ไปแพทย์จะใช้น�า้ยาเพือ่ให้หวัใจหยดุเต้น และใช้น�า้เยน็หรอื
น�า้แขง็รกัษาหวัใจให้คงสภาพภายใต้อณุหภมูทิีค่งความเยน็พอเหมาะ ซึง่หากใช้น�า้เยน็จะต้องเติมน�า้เยน็
เข้าไปทีช่่องเยือ่หุม้หวัใจอย่างต่อเนือ่งเพือ่คงสภาพหวัใจไว้ หรอืหากใช้น�า้แข็งอาจมส่ีวนทีแ่หลมคมทีท่�าให้
เนื้อเยื่อหัวใจถลอกเกิดรอยช�้าหรือรอยข่วนได้  
 ดังนั้นนวัตกรรมน�้าแข็งวุ้นจากน�้าเกลือเพื่อใช้ในการผ่าตัดจึงมีคุณลักษณะพิเศษคือ เนื้อสัมผัส
ของน�า้แข็งทีม่คีวามเนยีนและนุ่มคล้ายวุ้นนิม่ ละลายช้า สามารถคงความเย็นได้ดี อกีทัง้ยงัสะอาดปลอดภัย
สงูเหมาะส�าหรับการท�าหตัถการ  นอกจากนี ้น�า้แขง็วุน้ยงัช่วยคงอณุหภูมขิองหวัใจได้ดแีละไม่ท�าลายพืน้ผวิ
หวัใจขณะท�าการผ่าตดัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ   คณุลกัษณะพเิศษเหล่านีเ้องจึงช่วยลดเวลาในการเตรยีม
การผ่าตัดได้อย่างมาก จากเดิมที่ต้องน�าน�้าเกลือแช่แข็งมาทุบละเอียดและเตรียมทุบน�้าแข็งเพิ่มขณะ
ท�าการผ่าตัดเป็นระยะ แต่เครื่องผลิตน�้าแข็งวุ้นสามารถผลิตน�้าแข็งได้ภายใน 45 นาที และน�้าแข็งยังคง
สภาพเดิมได้นาน 1 ชั่วโมงโดยไม่จ�าเป็นต้องเติมน�้าแข็งต่อเนื่องตลอดการผ่าตัด 
 ความส�าเร็จในการสร้างสรรค์นวตักรรมเครือ่งผลติน�า้แขง็วุน้เพือ่ถนอมอวยัวะครัง้นี ้ศ.นพ.วชิยั 
กล่าวว่า นวัตกรรมนี้ช่วยให้หัวใจผู้ป่วยได้รับการถนอมรักษาดีขึ้น หลังผ่าตัดผู้ป่วยก็มีโอกาสที่หัวใจกลับ
มาเต้นได้ดขีึน้และพกัฟ้ืนจนกลบัมาหายเป็นปกติได้เรว็ขึน้  ดงันัน้ในระยะต่อไปจะมกีารคดิค้นนวตักรรม
เครื่องอุ่นผลิตภัณฑ์เลือดเพื่อช่วยให้การผ่าตัดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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ศ.พญ.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล

ภาควชิาจุลชีววทิยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้ �ารงต�าแหน่ง
ตัง้แตว่นัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2561

ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง

ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้ �ารงต�าแหน่ง
ตัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยายน พ.ศ. 2561

ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์”

ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์

ภาควชิาสรีรวทิยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ �ารงต�าแหน่ง
ตัง้แตว่นัท่ี 6 กนัยายน พ.ศ. 2561

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

ภาควชิาอายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้ �ารงต�าแหน่ง
ตัง้แตว่นัท่ี 26 ตลุาคม พ.ศ. 2561

ผู้ได้รับแต่งตั้งจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ด�ารงต�าแหน่ง

“ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง”
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Chula Innovation
โดย : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

เรื่อง : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

        ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

        ศ.ดร.ภญ.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ลดไขมันใต้ผิวหนังและการควบคุมโรคอ้วนใน
ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 
อันเป็นผลมาจากกระแสความสนใจด้านการดูแลสุขภาพและภาพลักษณ์ของ
คนรุน่ใหม่ รวมถงึกระแสจากสือ่สงัคมออนไลน์ต่างๆ อกีทัง้ในช่วงทีผ่่านมาภาค
รฐับาลได้ส่งเสรมินโยบายให้เกดิการท่องเทีย่วเชงิการแพทย์ขึน้ เพือ่ดงึดดูผู้ป่วย
ชาวต่างชาตใิห้เข้ามารับบรกิารทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึง่เป็นท่ีแน่นอนว่า
ผลิตภัณฑ์เพือ่ลดไขมนัส่วนเกนิได้กลายเป็นอกีหนึง่ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความสนใจ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ส�าหรับลดไขมันส่วนเกินที่วาง
จ�าหน่ายในท้องตลาดยงัมผีลข้างเคยีงและความเสีย่งต่างๆ ทีผู่ป่้วยต้องพจิารณา
ประกอบการตัดสินใจระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 ด้วยเหตุน้ี ทีมคณะนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าโดย 
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.โรจน์ฤทธ์ิ โรจนธเนศ 
คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ศ.ดร.ภญ.พรอนงค์ อร่ามวทิย์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันวิจัยพัฒนาจัดสร้าง
อนุภาคนาโนเพื่อน�าส่งยาลดไขมันส�าหรับสลายไขมันใต้ผิวหนังเฉพาะจุด
ในผู้ที่มีภาวะอ้วน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�านักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยได้
ด�าเนินการวิจัยทั้งในระดับเซลล์นอกร่างกายและวิจัยทางคลินิกในมนุษย์เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จากผลการทดสอบพบว่าอนุภาคนาโนที่จัดสร้างเพื่อน�าส่งยาลด
ไขมันมีประสิทธิภาพในการลดไขมันโดยเพิ่มการสลายไขมันและลดการสะสม
ของไขมันในระดับเซลล์ อีกทั้งยังได้ผลดีในร่างกายมนุษย์ด้วย
 นวัตกรรมแผ่นแปะผิวหนัง (Transdermal Patch) เพื่อปล่อยตัวยา
อนุภาคนาโนที่มุ่งจ�าเพาะต่อการเข้าสลายเซลล์ไขมันได้รับการพัฒนาขึ้นโดย
อาศยัคณุสมบตัขิองอนภุาคพเิศษทีส่ร้างจากโมเลกลุของไลโปอกิแอซดิ (Lipoic
Acid) และเรสเวอราทรอล (Resveratrol) จับบนอนุภาคนาโนแคลเซียม
คาร์บอเนต เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาภาวะการมีไขมันเกินและลด
ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเวชส�าอางนาโนเทคโนโลยี
ชิ้นแรกที่ออกแบบโมเลกุลและผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย 100% นอกจากนี้
ทีมคณะนักวิจัยยังได้แก้ปัญหาการออกแบบอนุภาคนาโนที่ช่วยน�าตัวยา
แบบมุ่งจ�าเพาะเข้าสู่เซลล์ไขมันผ่านทางผิวหนังเพื่อหลีกเล่ียงการท�าลายตัวยา
จากระบบทางเดินอาหาร จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการและกลุ่มอาสา
สมัครพบว่า สามารถเสริมชีวปริมาณการออกฤทธ์ิของไลโปอิกแอซิด (Lipoic 
Acid) และเรสเวอราทรอล (Resveratrol) มากข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการลดไขมันของผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ�านวน 74 คน 
(Double-blinded, placebo-controlled, randomized controlled trial) 
โดยมีระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ามี

 ทั้งนี้ ทีมคณะนักวิจัยได้ด�าเนินการจดสิทธิบัตรระดับชาติและยื่นขอ
จดทะเบียนเลขผลิตภัณฑ์เวชส�าอางจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานนวัตกรรมแผ่นแปะสลายไขมัน (Fat 
Removal and Tightening Patch) ชิ้นนี้เคยได้รับรางวัล Special Prize และ
รางวลั Silver Prize จากงาน “45th International Exhibition of Inventions 
Geneva” ณ นครเจนวีา สมาพันธรฐัสวสิ เมือ่ปี พ.ศ. 2561 ซึง่เป็นงานประกวด
ส่ิงประดษิฐ์ระดบันานาชาตทิีส่�าคัญทีส่ดุในโลก และได้รบัรางวลั Special Prize 
และรางวัล Gold Prize จากงานประกวด “Seoul International Invention 
Fair” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อปี พ.ศ. 2562
 ส�าหรบักระบวนการพฒันาผลติภัณฑ์ขัน้ต่อไปคอื การสร้างผลติภณัฑ์
จริงในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์เพื่อทดสอบการยอมรับในตลาด ถือได้
ว่าเป็นอีกหนึ่งด่านส�าคัญที่จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้
นวัตกรรมแผ่นแปะสลายไขมัน (Fat Removal and Tightening Patch) 
ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีชิ้นส�าคัญของคนไทยนี้สามารถเปิดตัวและเข้า
แข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้ช่วงปลายปีนี้ รวมถึงเป็นต้นแบบให้แก่โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่วิจัย คิดค้นและผลิตขึ้นโดยคนไทยต่อไป

การลดลงของไขมันใต้ผิวหนังอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มควบคุม (2-7 มิลลิเมตร)

นวัตกรรมแผ่นแปะสลายไขมัน
(Fat Removal and Tightening Patch)

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

ติดต่อเราได้ที่ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
ให้บรกิารแก่บคุลากร  ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย
และ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
       • จดัหาทนุสนบัสนนุวิจยั/ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : รศ.(พิเศษ)พญ.วิรินารี ค�าพิทักษ์ 

 เมือ่ความก้าวหน้าของวทิยาการทางการแพทย์เตบิโตก้าวไกลอย่าง
ไม่หยุดยั้ง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการระงับปวด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จงึรเิริม่น�าอปุกรณ์ “ลกูตุม้ระงับปวด” ตวัช่วยลดความเจบ็ปวด
แก่ผู้ป่วยผ่านเทคโนโลยีท่ีได้รับการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ
การให้ยาชาเฉพาะส่วนเพื่อลดอาการปวดที่เกิดขึ้นหลังผู้ป่วยเข้ารับการ
ผ่าตัดโดยเฉพาะการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ อุปกรณ์ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่ง
นวตักรรมทางการแพทย์ล่าสุดทีน่�ามาช่วยลดความทรมานของผูป่้วยได้ ช่วยให้
ผู้ป่วยฟ้ืนตวัเรว็และกลับไปมคีณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ คอลมัน์ “บอกเล่าก้าวทนัหมอ”
ฉบับนี้จะมาเล่าถึงความพิเศษของ “ลูกตุ้มระงับปวดหรือกระปุกให้ยาชา
เฉพาะที่” ให้ผู้อ่านได้รับทราบ

 รศ.(พิเศษ)พญ.วิรินารี ค�าพิทักษ์ วิสัญญีแพทย์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายว่า การรักษาด้วยวิธีการ
ระงบัปวดหลังท�าการผ่าตดัในอดตีทีน่ยิมใช้อย่างกว้างขวางคอื การให้ยาระงบั
ปวดผ่านทางหลอดเลือดด�า โดยจะใช้ยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid 
Analgesics) อาทิ Morphine Fentanyl Hydromorphone เป็นต้น 
เน่ืองจากมีฤทธ์ิในการระงับปวดเฉียบพลันและอาการปวดเรื้อรังได้ดีเยี่ยม 
แต่ในทางกลับกันพบว่าผู้ป่วยท่ีใช้ยากลุ่มนี้เกิดผลข้างเคียงสูงตามมา ได้แก ่
อาการปวดศีรษะรุนแรง เวียนหัว บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน และปัสสาวะ
ล�าบาก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยฟื้นตัวช้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่
เข้ารับการผ่าตัดใหญ่ และผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกหรือการผ่าตัดทาง 
ออร์โธปิดิกส์ ดังนั้นผู้ป่วยจะต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก และส่งผล
ให้ยาระงับปวดที่ให้ทางหลอดเลือดด�าตามวิธีการปกติหรือการรับประทาน
ยาระงับปวดหลายประเภทนั้นจะไม่สามารถระงับอาการปวดได้อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ หากผู้ป่วยรบัประทานยามากกจ็ะยิง่มโีอกาสเกดิผลข้างเคยีงสงู
ตามไปด้วย ส่งผลต่อเนื่องให้ร่างกายฟื้นตัวช้า หรือในบางรายท่ีต้องเข้ารับ
การท�ากายภาพบ�าบัดจะสามารถท�าได้ช้าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลัง
การรักษาก็เกิดขึ้นช้าลงตามล�าดับ

“ลูกตุ้มระงับปวด”
ก้าวใหม่แห่งนวัตกรรมการรักษา ลดความทรมาน

ปลอดภัย สะดวก พกพาได้

รศ.(พิเศษ)พญ.วิรินารี ค�าพิทักษ์ 
วิสัญญีแพทย์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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วิทยาการก้าวหน้าสู่ตัวช่วยการรักษา ตอบโจทย์การระงับปวดรุนแรงดีเยี่ยม 
 เมือ่เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคญัในการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษามากกว่าในอดตี “ลกูตุม้
ระงบัปวด” หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ว่า “กระปกุให้ยาชาเฉพาะที”่ หลงัผ่าตดัโดยใช้ร่วมกบัการใช้เครือ่งอลัตราซาวด์
น�าทางในการฉีดยาชาเฉพาะท่ีเพื่อสกัดก้ันเส้นประสาทส่วนที่ไปเล้ียงบริเวณที่จะได้รับความเจ็บปวดจากการ
ผ่าตัด ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงมาก
 • ด้านความปลอดภัย แพทย์สามารถระบุต�าแหน่งการฉีดยาชาได้อย่างแม่นย�ามากกว่าในอดีต 
 • ด้านภาวะแทรกซ้อน พบน้อยมากหรือไม่พบการเกิดผลข้างเคียง

 รศ.(พิเศษ)พญ.วิรินารี กล่าวว่า ลูกตุ้มระงับปวดจะน�ามาใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดรุนแรงหรือ
อาการปวดฉบัพลนัหลงัท�าการผ่าตดั โดยมากจะเป็นผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการผ่าตดักระดกูและข้อ ผ่าตดัข้อเข่าเทยีม
ในผู้ป่วยสูงอายุ ผ่าตัดข้อสะโพกหัก ผ่าตัดกระดูกข้อเท้า ผ่าตัดหน้าท้อง ผ่าตัดทรวงอก โดยน�าเทคโนโลยี
ระงับปวดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์น�าทางมาใช้ร่วมด้วย ท�าให้แพทย์สามารถมองเห็นเส้นประสาทและเนื้อเยื่อ
บริเวณโดยรอบเส้นประสาทได้อย่างชัดเจน ซ่ึงวธิกีารนีจ้ะช่วยให้วิสญัญแีพทย์สามารถฉดียาชาเฉพาะส่วนรอบ
เส้นประสาทได้อย่างแม่นย�า และเพิม่ประสทิธภิาพการระงบัปวดหลังการผ่าตดัได้ดมีากยิง่ข้ึน ท�าให้ผู้ป่วยกลุ่ม
ดังกล่าวได้รับยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ (Opioid Analgesics) น้อยลง
 การรักษาด้วยอุปกรณ์ “ลูกตุ้มระงับปวด” ให้ยาชาเฉพาะส่วน ตอบโจทย์ครอบคลุมรอบด้านทั้งใน
มุมมองของแพทย์ผู้ท�าการรักษา และผู้ป่วยยังได้รับประโยชน์สูงสุดอีกด้วย 
 • แพทย์สามารถให้ยาชาผ่านสายที่ติดไว้ ณ จุดที่มีเส้นประสาทหรือแขนงประสาทไปเลี้ยงบริเวณที่
ผ่าตัดเพื่อระงับปวดได้ ดังนั้นผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บหรือปวดรุนแรงในบริเวณที่ผ่าตัด
 • แพทย์สามารถก�าหนดความเข้มข้นของยาและปริมาณยาต่อชั่วโมงให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้
 • ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง ไม่ส่งผลต่ออาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแต่อย่างใด 
 • สามารถให้ยาระงับปวดได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถอดสายออกโดยไม่ต้องกลับมาฉีดซ�้า 
 • สะดวกสบายต่อผูป่้วย เนือ่งจากผูป่้วยสามารถห้อยลูกตุม้ระงบัปวดไว้ทีค่อหรอืแขวนไว้ทีไ่หล่ และ
สามารถเคลือ่นไหวหรอืเดนิไปมาได้ โดยพกพาต่อเนือ่งได้ในช่วงระยะความเจบ็ปวดหลงัการผ่าตดัยงัคงมคีวาม
รุนแรงอยู่ ซึ่งโดยปกติจะเป็นเวลาประมาณ 3 - 4 วัน หลังท�าการผ่าตัด
 • ช่วยลดปรมิาณการรบัประทานยาแก้ปวดและการให้ยาระงับปวดผ่านหลอดเลอืดด�าได ้ซึง่ถือเป็น
ผลดีต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถรับประทานยา
แก้ปวดในปริมาณมากได้  
 • ผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องท�ากายภาพบ�าบดั สามารถท�ากายภาพบ�าบดัได้ทนัท ีท�าให้ผลลพัธ์ทางกายภาพ
หลังผ่าตัดได้ผลดี
 • ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว สามารถกลับบ้านได้เร็วขึ้น  

 รศ.(พเิศษ)พญ.วรินิาร ีกล่าวทิง้ท้ายว่า ลกูตุม้ระงบัปวดหรอืกระปุกให้ยาชาเฉพาะทีถ่อืเป็นวทิยาการ
ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด ช่วยลดความทรมานของผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด ท�าให้ผู้ป่วย
ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้น ลดการพึ่งพาคนรอบข้าง สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดียิ่งขึ้นกลับไปด�ารงชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

“เป้าหมายส�าคัญของการใช้อุปกรณ์ลูกตุ้มระงับปวด
คือการได้มอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย 

การได้เห็นผู้ป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บปวดรุนแรง
หลังการผ่าตัด คือหัวใจส�าคัญของการรักษา”
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เรื่องจากปก

จุดเริ่มต้นการศึกษาสิ่งเล็กๆ สู่ฝ่ายปรสิตวิทยา
 หากกล่าวถึงค�าว่า “ปรสิต” นั้น ทุกคนคงเข้าใจกันอยู่แล้วว่า ปรสิต คือ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่กับคนหรือสัตว์ (Host) โดยการอยู่ร่วมกันนั้น ปรสิตท�าให้ 
Host เสียประโยชน์หรือเกิดโรค อาทิ หนอนพยาธิที่อาศัยการดูดซึมอาหารจากล�าไส้ของคน หรือยุงที่อาศัยการดูดเลือดจากคนเป็นอาหาร เป็นต้น ปรสิตมักจะ
มีวิวัฒนาการมากกว่ากลุ่มแบคทีเรียหรือไวรัส และปรสิตมีหลากหลายชนิด บางชนิดมีความรุนแรงจนสามารถท�าให้มนุษย์เสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการตรวจ
รักษาในเวลาที่เหมาะสม
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการศึกษาวิชาปรสิตวิทยา จึงได้ก่อตั้งฝ่ายปาราสิตวิทยาขึ้น โดยเริ่มต้นจากเป็น
เพียงหนึ่งในหน่วยงานของฝ่ายพยาธิวิทยา ในเวลาต่อมาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ หรือ Medical Parasitology ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมี
ชีวิตที่ก่อให้เกิดโรคในคนหรือเป็นตัวน�าโรคมาสู่คนได้ รวมถึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์หลากหลายชนิดด้วยกัน จึงท�าให้
ปาราสิตวิทยากลายเป็นวิชาที่ส�าคัญมากในการศึกษาแพทยศาสตร์  สภาการศึกษาแห่งชาติจึงได้มีมติให้แยกฝ่ายปาราสิตวิทยาออกจากฝ่ายพยาธิวิทยา และ
เปลี่ยนชื่อเป็นฝ่ายปรสิตวิทยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2510 โดยมี ศ.นพ.อานนท์ ประทัตสุนทรสาร ซึ่งส�าเร็จการศึกษาจากสาขาสาธารณสุขศาสตร์และ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหัวหน้าฝ่ายท่านแรก

ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส�าคัญของฝ่ายปรสิตวิทยา
 • พ.ศ. 2510 หลังจากแยกจากฝ่ายพยาธิวิทยาแล้ว ส�านักงาน
ฝ่ายปรสิตวิทยายังคงตั้งอยู่ที่ตึกพยาธิวิทยา ก่อนจะย้ายมาที่ตึกนิติเวชศาสตร์ 
 • พ.ศ. 2526 ฝ่ายปรสิตวิทยาย้ายสถานที่ท�าการมาอยู่ท่ีช้ัน 6
อาคารอานันทมหิดล 
 • พ.ศ. 2544 ย้ายสถานที่ท�าการมายังชั้น 18 อาคาร อปร
จนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายปรสิตวิทยา : บทบาทที่ครอบคลุมภายใต้มาตรฐานสากล
 ปัจจุบันปรสิตมีการพัฒนาและกลายพันธุ ์ไปอย่างไม่มีที่ ส้ินสุด 
รวมไปถึงมีเชื้อปรสิตแบบใหม่ๆ เกิดข้ึนอยู่เป็นประจ�า ในฐานะหัวหน้าฝ่าย
ปรสติวทิยา ศ.ดร.นพ.เผดจ็ สริยิะเสถยีร เลง็เหน็ถึงความส�าคญัในการด�าเนนิ
งานของฝ่ายปรสติวทิยาให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยมีพันธกิจและการบริการที่ส�าคัญต่อประชาชน อาทิ
 1. งานบริการด้านการแพทย์ มุง่เน้นการตรวจวนิจิฉยัทางห้องปฏบิตักิาร
ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา รวมไปถึงการตรวจรกัษาผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
ครอบคลุมโรคที่เกี่ยวกับปรสิต โดยให้บริการส�าหรับผู้ป่วยนอกและผู้ตรวจ
สุขภาพส�าหรับเดินทางไปต่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา ชั้น 4  
อาคาร ภปร และส�าหรับผู้ป่วยในและโครงการตรวจสุขภาพ ณ ชั้น 3 อาคาร
ภมูสิริิมงัคลานสุรณ์ รวมไปถงึบรกิารการตรวจด้วยเทคนคิพเิศษต่างๆ ณ ชัน้ 18
อาคาร อปร ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ซึ่งในแต่ละปีมีผู้ป่วย
เข้ารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายปรสิตวิทยาประมาณ 30,000 
ราย นอกจากนี ้ฝ่ายปรสติวทิยายงัให้บรกิารตรวจโรคทางปรสิตแก่ชมุชนอย่าง
สม�่าเสมออีกด้วย
 2. งานด้านการเรียนการสอน ฝ่ายปรสิตวิทยามุ่งเน้นที่จะถ่ายทอด
องค์ความรู้รอบด้านทางด้านปรสิตวิทยาให้แก่นิสิตแพทย์ นิสิตระดับบัณฑิต

ศกึษา รวมไปถงึบคุลากรทางการแพทย์ทีม่คีวามสนใจเกีย่วกบัปรสติวทิยา โดย
มุง่เน้นไปทีก่ารให้ความรูแ้ละความเข้าใจโรคของปรสติท่ีพบท้ังในประเทศ และ
การติดเชื้อข้ามพรมแดนระหว่างประเทศอีกด้วย
 3. งานด้านการวิจัยและการพัฒนา มุ่งส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาของเชื้อปรสิต
ในอนาคต นอกจากนี้ฝ่ายปรสิตวิทยายังมีการเพาะเช้ือและเลี้ยงเช้ือเพื่อไว้
ใช้ศึกษาอาการดื้อยาของเชื้อ  เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถพัฒนาต่อยอด
ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกด้วย
 จากความมุง่ม่ันทีจ่ะพฒันาองค์ความรูเ้พือ่ให้ก้าวทนัต่อการรกัษาโรค
เกีย่วกบัปรสติ รวมถงึการผลติงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์แก่ประเทศชาตแิละสงัคม
โลกมาตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี ท�าให้ฝ่ายปรสิตวิทยาได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ อันเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากมาย เช่น  
 • ผ่านการรับรองห้องปฏบิติัการอ้างองิสาขาจลุทรรศนศาสตร์คลนิกิ 
จากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แต่วนัท่ี 31 มกราคม 
พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน
 • ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012 และ ISO 15190:2003 ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
จนถึงปัจจุบัน
 • ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ตัง้แต่วนัที ่12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2563
 • ผ่านการรับรองจากราชวทิยาลยัพยาธแิพทย์แห่งประเทศไทย ต้ังแต่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 • ผ่านการรับรองคุณภาพการแจ้งผลิตตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 
พ.ศ. 2564

ศ.ดร.นพ.เผด็จ  สิริยะเสถียร
หัวหน้าฝ่ายปรสิตวิทยา

การวิจัยและรักษาด้านปรสิตวิทยาที่มีมาตรฐานระดับสากล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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ท�าเนียบหัวหน้าฝ่ายปรสิตวิทยา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. หน่วยโปรโตซัว
 ศ.ดร.นพ.สมชาย จงวุฒิเวศย์ หัวหน้าหน่วยโปรโตซัว ให้ค�าอธิบายเกี่ยวกับโปรโตซัวว่า เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและมีขนาดเล็ก 
แต่ใหญ่กว่ากลุ่มของแบคทีเรีย ซึ่งโปรโตซัวอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและบางชนิดก็สามารถก่อโรคในระบบของมนุษย์ได้ เช่น ระบบล�าไส้ 
กระแสเลอืด หรอืในเนือ้เยือ่ต่างๆ แต่อย่างไรกต็าม โปรโตซวัไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า หน่วยโปรโตซวัมุง่เน้นศกึษาค้นคว้าเกีย่วกบั
โรคมาลาเรีย รวมไปถึงโปรโตซัวฉกฉวยโอกาสอ่ืนๆ ที่มักจะเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีภูมิต้านทานร่างกาย
บกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต่างๆ ซึ่งหน่วยโปรโตซัวได้พัฒนาการตรวจวินิจฉัยที่แม่นย�า ละเอียด และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมามีผลงานที่ได้รับการยอมรับมากมาย เช่น การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) ส�าหรับ
เชือ้มาลาเรยีทีแ่รกในประเทศไทย และการพฒันาวธิกีารย้อมสโีปรโตซัวท่ีมปัีญหาในโรคเอดส์ทีแ่รกในประเทศไทย อีกท้ังหน่วยโปรโตซวัยงั
คงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านมาลาเรียและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการอีกด้วย

1. หน่วยกีฏวิทยา
 ศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร หัวหน้าหน่วยกีฏวิทยา อธิบายถึงบทบาทของหน่วยว่า มุ่งเน้นท�าการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงที่
เป็นพาหะน�าโรคหรือแมลงที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ เช่น ยุงบ้านและยุงลายซึ่งสามารถน�าเชื้อไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา รวมไปถึงโรคซิกา
นอกจากนี้ ยังท�าการศึกษาแมลงชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจนว่าเป็นพาหะน�าโรคแต่มีศักยภาพในการเป็นพาหะ ซึ่งหน่วย
กีฏวิทยามีการศึกษาเชิงลึก หน่วยกีฏวิทยายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการศึกษาเชื้อปรสิตใหม่ๆ ที่มีแมลงเป็นพาหะ รวมไปถึงการศึกษา
การดื้อยาของแมลงเหล่านั้น เช่น การดื้อยาของเหาศีรษะเพื่อน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการป้องกันตัวให้แก่บุคคลทั่วไป

บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในฝ่ายปรสิตวิทยา
โครงสร้างหน่วยงานในปัจจุบันของฝ่ายปรสิตวิทยา  ประกอบด้วยหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานอย่างรอบด้านดังต่อไปนี้

ศ.นพ.อานนท์ ประทัตสุนทรสาร หัวหน้าฝ่ายปรสิตวิทยาท่านแรก

3. หน่วยหนอนพยาธิวิทยา
 ภายใต้การน�าทีมของ ผศ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ มีเป้าหมายมุ่งเน้นในการท�าการศึกษาวิจัยและให้บริการแก่ผู้ป่วยด้านที่มี
ความเกีย่วข้องกบัพยาธชินดิต่างๆ อาท ิพยาธิตวักลม พยาธติวัตืด หรอืพยาธใิบไม้ เป็นต้น นอกจากนี ้หน่วยหนอนพยาธวิทิยา ยงัได้พฒันาการ
วนิจิฉยัโรคหนอนพยาธด้ิวยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัอย่างต่อเนือ่ง ศกึษาวจิยัเพือ่ตดิตามแนวโน้มการดือ้ยาเพือ่พฒันาการรกัษาโรคหนอนพยาธิ 
อีกทั้งยังให้บริการทางวิชาการและความรู้ด้านปรสิตวิทยาแก่สังคมอีกด้วย
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ผลงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นที่ภาคภูมิใจ
 ฝ่ายปรสิตวิทยาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ จึงจัดให้มีหน่วยวิจัย (Research Unit) ที่คอยสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยในฝ่ายปรสิตวิทยา 
ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างต่อเน่ืองเพื่อใช้ต่อยอดและพัฒนาการรักษาโรคที่เกี่ยวกับปรสิตให้แก่ผู้ป่วย ผลงานวิจัยของฝ่ายปรสิตวิทยาเป็นที่ยอมรับอย่างมากมาย
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีผลงานที่โดดเด่น อาทิ

2. นวัตกรรม “ชุดตรวจด่วนส�าหรับวินิจฉัยโรค
พยาธิเส้นด้าย” 
 ในอดีตการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิ
เส้นด้ายท�าได้ด้วยการตรวจหาตวัอ่อนพยาธทีิป่ะปน
ออกมากับอุจจาระ ซึ่งตัวอ่อนพยาธิเหล่านั้น
มีปริมาณค่อนข้างน้อยและถูกปล่อยออกมาไม่
สม�่าเสมอในทุกๆ วัน จึงท�าให้การตรวจด้วยวิธีนี้
แสดงผลได้ช้า อาจส่งผลให้พยาธิแพร่กระจายตัว
อ่อนไปยังอวัยวะอื่นและเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสีย
ชวีติลงได้อย่างรวดเรว็ ฝ่ายปรสิตวทิยาจงึได้คิดค้น
และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิเส้นด้าย
ด้วยวิธี Latex Particle Agglutination โดย
วินิจฉัยผ่านทางตัวอย่างเลือด สามารถทดสอบ
ได้สะดวก รวดเร็ว ท�าได้ง่าย อีกทั้งสามารถ
อ่านผลด้วยตาเปล่าภายใน 5-20 นาที ซึ่งความ
ไวในการวินิจฉัยของชุดตรวจ (Sensitivity) นี้
คือ 100% และให้ความจ�าเพาะในการทดสอบ 
(Specificity) ได้ถึง 79.7%  ชุดตรวจด่วนนี้จึง
มีประโยชน์อย่างยิ่งในวงกว้างเพราะสามารถน�า
ไปใช้ตรวจภาคสนาม ตลอดจนคลินิกและโรง
พยาบาลขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลได้อีกด้วย

1. ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
ของฝ่ายปรสิตวิทยาท�าให้เกิดองค์ความรู้ในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อมาลาเรียชนิดท่ี
เรียกว่า Plasmodium Khowlesi ซึ่งเป็นเช้ือ
มาลาเรียที่มีลิงบางชนิดเป็นรังโรค นับว่าเป็นเชื้อ
มาลาเรยีชนดิใหม่ทีต่ดิจากลงิสูค่น ค้นพบครัง้แรก
ในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2547 เชื้อมาลาเรีย
ชนิดนี้มีความรุนแรงมากสามารถท�าให้ผู้ติดเชื้อ
เสียชีวิตได้ จนในระยะต่อมาฝ่ายปรสิตวิทยาจึง
ได้ท�างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาและ
พัฒนานวัตกรรมการตรวจหาเชื้อมาลาเรียให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการตรวจจากน�้าลาย
และปัสสาวะของผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงการวิเคราะห์
พันธุกรรมของเช้ือมาลาเรียและการศึกษาการ
ตอบสนองของระบบภูมิคุ ้มกันต่อการติดเชื้อ
มาลาเรียเพื่อน�าไปพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคต่อไป

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ�าฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

3. งานศกึษาเรือ่งโรคลชิมาเนียและร้ินฝอยทราย
ซึ่งเป็นแมลงพาหะในประเทศไทย
 โรคลิชมาเนียเป็นโรคที่สามารถติดต่อ
จากคนสู ่คน สัตว์สู ่สัตว์ หรือแม้แต่สัตว์สู ่คน
ก็ได้ โดยมีริ้นฝอยทรายเป็นพาหะน�าโรค ตาม
ปกติแล้วโรคลิชมาเนียจะระบาดในประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกาใต้และประเทศใน
ยุโรปที่มีอากาศร้อน แต่ในระยะท่ีผ่านมาเร่ิมมี
การรายงานจ�านวนผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย 
โดยไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ฝ่าย
ปรสิตวิทยาจึงเริ่มท�าการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
เรื่องโรคลิชมาเนียและแมลงท่ีเป ็นพาหะใน
ประเทศไทย รวมไปถึงศึกษาพัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยโรค จากเดิมเชื้อลิชมาเนียสามารถตรวจ
ได้จากการเจาะเลือดหรือไขกระดูก ซึ่งใช้เวลาใน
การวินิจฉัยค่อนข้างนาน ฝ่ายปรสิตวิทยาจึงได้
ศึกษาและพัฒนาการตรวจเชื้อลิชมาเนียด้วยการ
ใช้น�า้ลายเป็นทีแ่รกของประเทศไทย ซึง่การตรวจ
น�า้ลายสามารถพบการตดิเชือ้ได้เรว็กว่าการตรวจ
แบบเดิมถึง 2 เดือน ท�าให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไป
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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ย่างก้าวสู่ความเป็นเลิศในอนาคตของฝ่ายปรสิตวิทยา
 ในฐานะหวัหน้าฝ่ายปรสติวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.ดร.นพ.เผดจ็ มวีสิยัทศัน์
ในการขับเคลื่อนฝ่ายปรสิตวิทยาอย่างกว้างไกลโดยยึดเป้าหมายในการบริหาร ดังนี้ 
1. มุ่งมั่นเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ (Reference) 
 ฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกอบไปด้วยคณาจารย์และนักวิจัยที่
มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพจ�านวนมาก ฝ่ายปรสิตวิทยาจึงมีเป้าประสงค์ในการค้นคว้าวิจัยโรคเกี่ยวกับ
ปรสิตต่างๆ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก 
พร้อมทั้งยังผลักดันให้งานวิจัยเหล่าน้ีเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในการเขียนผลงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
เขยีนเอกสารประกอบการเรยีนการสอน หนงัสอื ต�ารา บทความทางวชิาการ หรอืรายงานผลการวจิยัทางปรสติ 
เป็นต้น
2. ส่งเสริมมาตรฐานการบริการในระดับสากล (Standardization) 
 จากการพัฒนาด้านเทคนคิการแพทย์ส�าหรบัการตรวจวเิคราะห์และวนิจิฉยัโรคทางห้องปฏิบตักิารเพือ่
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายปรสิตวิทยายังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติ
การตามมาตรฐาน ISO15189 และมาตรฐานความปลอดภยัทางห้องปฏิบตักิารทางการแพทย์ ISO15190 ตลอดมา
เพือ่ให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ทัง้นีฝ่้ายปรสติวทิยาเลง็เหน็ว่า การบรกิารทีม่รีะบบมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร
ระดับสากลจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบคุณภาพของงานบริการ
3. ผลักดันให้หน่วยงานมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ (Internationalization) 
 ฝ่ายปรสิตวิทยามีการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานทุกด้านของฝ่าย เพื่อให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์โลกในปัจจบุนัและตอบสนองต่อความต้องการของโลกในศตวรรษที ่21 ซ่ึงองค์ประกอบ
ของความเป็นนานาชาติตามกรอบของฝ่ายปรสิตวิทยา มีดังนี้ 
 • มิติของโลก ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภาษาต่างประเทศ 
 • มิติขององค์กรแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและงานวิจัย 
 • มิติทางวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายและวัฒนธรรมระหว่างประเทศด้วยการ
   มีนิสิต นักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
 • มิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการสร้างเครือข่ายทางการวิจัยระดับนานาชาติ
4. ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม (Morality)
 ฝ่ายปรสิตวิทยาด�าเนินงานบริหารด้วยความตั้งม่ันในหลักธรรมาภิบาล โดยการน�าหลักการทั้ง 6 
ประการ ได้แก่ คุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า มาประยุกต์
ใช้ในการบริหารงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและสร้างส�านึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรในหน่วยงาน

วิสัยทัศน์การด�าเนินงานของฝ่ายปรสิตวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

PROFESSIONALISM
ACADEMIC
RESPONSIBILITY
AGILITY
SUPPORT
INTEGRITY
TEAMWORK
EXCELLENCE

ความเป็นมืออาชีพด้านปรสิตวิทยา
องค์ความรู้เชิงวิชาการด้านปรสิต
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ปรับตัวตามสถานการณ์
ทุกหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน
การบริหารงานและการท�างานโดยยึดหลักคุณธรรม
การท�างานเป็นทีม
ความเป็นเลิศด้านปรสิต
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กิจกรรม Big Cleaning Week & Big Cleaning Day
 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Week & 
Big Cleaning Day “โครงการท�า 5 ส เป็นนิสัย ร่วมใจประหยัดพลังงาน 
สถานที่ปลอดภัย แยกขยะเป็นนิสัย ใส่ใจวัสดุเสี่ยงอันตราย” โดยมี ศ.ดร.
เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายกายภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โถงล่าง อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน
ทีช่นะการประกวดกจิกรรม 5 ส ประจ�าปี พ.ศ. 2563 การกล่าวแสดงความ
รูส้กึของผูแ้ทนหน่วยงานทีไ่ด้รับรางวลั พร้อมท้ังกล่าวเชญิชวนให้ทุกหน่วย
งานร่วมท�ากิจกรรม 5 ส และการตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจหน่วยงานต่างๆ ที่
ร่วมท�ากิจกรรม 5 ส ประจ�าปี พ.ศ. 2564

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน
 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ 
สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการฯ 
ฝ่ายบรกิาร และ ศ.นพ.รุง่โรจน์ พทิยศิร ิหัวหน้าศนูย์ความเป็นเลิศทางการ
แพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานจ�านวน 500 ชิน้
ให้แก่กองทัพอากาศไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู ้ป่วยที่มีอาการเดินติดขัด
ก้าวขาไม่ออก โดยม ีพล.อ.อ.แอร์บลู สทุธวิรรณ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
รบัมอบ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องรบัรองพเิศษ 1
กองทัพอากาศไทย เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 ผศ.พญ.ยวุรย์ี พิชติโชค รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กร
และทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดงานการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน (Internal Audit) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแล
ผู้ป่วย (POCT) ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 22870 เพื่อให้ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง แม่นย�า และสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 
1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กราบมุทิตาสักการะพระราชพุทธิมุนี
 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้าน
ภาพลกัษณ์องค์กร น�าคณะเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน) ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันศุกร์ที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
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เสวนา “เปิดโรงเรยีนอย่างไรให้ปลอดภยั และเรยีนออนไลน์อย่างไรส�าหรบัเดก็ประถม มธัยม”
 รศ.นพ.วรีะศกัด์ิ ชลไชยยะ หวัหน้าสาขาวชิาพฒันาการและการเจรญิเตบิโต พร้อมด้วย 
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อเด็ก และ อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกันเสวนาผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ หัวข้อ “เปิดโรงเรียนอย่างไรให้ปลอดภัย และ
เรียนออนไลน์อย่างไรส�าหรับเด็กประถม มัธยม” เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ 
ศนูย์เทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์ ชัน้ 5 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

แถลงข่าวโครงการ “ท�าด้วยใจไฟท์โควิด-19: Help Thai Fight COVID-19”
 อ.ดร.นพ.วรพจน์ นิลรัตนกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ท�าด้วยใจไฟท์โควิด-19 : Help Thai Fight COVID-19” ซึ่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
น�าโดย นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ได้จัดท�าขึ้นภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลัก 
“เซน็ทรลัท�า - ท�าด้วยกนั ท�าด้วยใจ” เพือ่เชญิชวนประชาชน ภาคเีครอืข่าย และคูค้่า ร่วมกันระดมทนุสนบัสนนุ
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยา กระบวนการยับยั้งและวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยฝีมือแพทย์ชาวไทย 
มอบผ่านทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการวิจัยให้แก่ 3 หน่วยงาน
ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 ณ ชั้น 5 โซน Craft Studio ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 อ.พญ.ปรชิวนั จนัทร์ศริ ิอาจารย์ประจ�าภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ผศ.นพ.พรเลศิ ฉตัรแก้ว ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านผูป่้วยวกิฤติ
และอาจารย์ประจ�าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแพทย
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

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการผลิตแพทย์ร่วม
 พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยความร่วมมือด้านโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย และกรมแพทย์ทหารอากาศ ฉบบัที ่4 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุและประสานความ
เข้าใจในการผลติแพทย์ร่วมของทัง้ 2 หน่วยงาน ครอบคลมุการด�าเนนิการในด้านการพฒันาการเรยีนการสอน 
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

ประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับอาจารย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
เรื่อง “Humanistic Workshop: Self & Other Awareness for Medical Educators”



เรื่อง : รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์

Man of the Med
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 ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ท�าให้พบปัญหาผู้ป่วยข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุมากขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงกระดูกข้อสะโพกหักนั้น
เกดิจากการเสือ่มสภาพของกระดกูสะโพกตามวยั ส่งผลให้ผู้สูงอายมุกีารทรงตวัทีไ่ม่ด ีอาจท�าให้ประสบอบุตัเิหตจุนกระดกูข้อสะโพกหักง่ายกว่ากลุม่คนวยัอ่ืน
หากไม่ได้รบัการรักษาอย่างทนัท่วงท ีผูป่้วยจะต้องทนทกุข์ทรมานอย่างมาก บางรายส่งผลร้ายแรงท�าให้เป็นผู้ป่วยตดิเตียงและอาจเกดิภาวะติดเชือ้ในกระแสเลอืด
หรือรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้
 วารสาร ฬ ฉบบันี ้ขอน�าเสนอผลงานอนัเป็นทีน่่าภาคภูมใิจยิง่ของ รศ.นพ.วชัระ วไิลรตัน์ แพทย์ผู้เชีย่วชาญหน่วยศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทยีม 
ฝ่ายออร์โธปิดกิส์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผูคิ้ดค้นประดษิฐ์ “ข้อสะโพกเทยีม” ส�าหรบัผูป่้วยกระดกูสะโพกหัก ร่วมกับทมีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยจนได้รับรางวัล “ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปีงบประมาณ 2563 
รางวัลระดับดีมาก” จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
 รศ.นพ.วชัระ กล่าวว่า ความมุง่มัน่ในการพฒันาข้อสะโพกเทยีมมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีนัน้ ลงตวัทีว่สัดโุคบอลต์/โครเมยีมส�าหรบัผลติส่วนหัว
และไทเทเนยีมส�าหรบัผลติก้าน ผลงานดงักล่าวผ่านกระบวนการทดสอบและทดลองครบทกุด้านโดยค�านงึถงึความปลอดภยัทีจ่ะเกดิขึน้เมือ่ผูป่้วยน�าสิง่ประดษิฐ์
ไปใช้งานเป็นส�าคัญ อาทิ ทดสอบการกัดกร่อนของโลหะ (Fretting Corrosion) ทดสอบแรงต้านของโลหะ (Pull Off Strength) ทดสอบการส่งผลเป็นพิษใน
ระดับเซลล์ (Cytotoxicity) ทดสอบอาการแพ้ต่อผิวหนัง (Skin Sensitization) รวมไปถึงการทดสอบโลหะแต่ละชนิดที่น�ามาใช้ในการผลิต และสถานที่ผลิต 
เป็นต้น จนได้รับรองมาตรฐาน ISO7206 ASTM2009 ASTM1875 และ ISO10993 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันแล้วว่า ผลงานข้อสะโพกเทียมสามารถน�ามาใช้งานได้
จริงในผู้ป่วยสูงอายุและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อร่างกายของมนุษย์แต่อย่างใด อีกทั้งยังอ้างอิงจากโครงสร้างทางสรีระจริงของผู้ป่วยที่เข้ารับ
การรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นรายบุคคลอีกด้วยท�าให้การใช้งานข้อสะโพกเทียมนั้นมีความใกล้เคียงกับข้อสะโพกเดิมเป็นอย่างมาก
 ปัจจบุนัข้อสะโพกเทยีมได้น�ามาใช้รกัษาผูป่้วยสงูอายทุีป่ระสบอบุตัเิหตขุ้อสะโพกหกัแล้วประมาณ 9 ราย ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ซึ่งผลการรักษาเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆ สืบเนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจะใช้เวลาพักฟื้นเพียง 2 – 3 วันเท่านั้น ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วท�าให้ลดระยะเวลา
การนอนโรงพยาบาลได้ อกีทัง้ผูป่้วยสามารถกลบัไปใช้ชวีติได้ตามปกตเิรว็ยิง่ขึน้ มคีณุภาพชวีติทีด่ข้ึีน ไม่เป็นภาระการดูแลของครอบครัว รวมไปถงึยงัสามารถ
ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุอันเนื่องมาจากการติดเชื้อของระบบต่างๆ ในร่างกาย และที่ส�าคัญในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
เพราะการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมนี้ยังอยู่ในโครงการพิเศษของโรงพยาบาลอีกด้วย
 รศ.นพ.วัชระ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมว่า ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ทางทีมแพทย์
จะนดัหมายผูป่้วยตามโปรแกรมการเฝ้าดแูล เร่ิมต้นจากทกุๆ 2 อาทติย์ในช่วงแรกหลงัเข้ารบัการผ่าตดั จากนัน้แพทย์จะนดัห่างขึน้เป็น 3 เดือน และค่อยๆ ห่างออก
ไปเป็นปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ครั้งที่ผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์ตามนัดนั้น ทีมแพทย์จะท�าการตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบค่าโลหะต่างๆ ในร่างกาย เพื่อไม่ให้
มีปริมาณมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเอง 
 รศ.นพ.วชัระ กล่าวทิง้ท้ายว่า ผลงานประดษิฐ์ข้อสะโพกเทยีมนีน้บัเป็นความภาคภูมิใจครัง้ส�าคัญและคุ้มค่าอย่างมากทีไ่ด้ทุม่เทแรงกายแรงใจ คดิค้น 
พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ท่ีได้จากการรักษาผู้ป่วยตลอดระยะเวลาการเป็นศัลยแพทย์ สู่สิ่งประดิษฐ์ข้อสะโพกเทียมท่ีใช้งานได้ใกล้เคียง
ของจรงิและเข้ากบัสรรีะของคนไทย ถอืเป็นข้อสะโพกเทยีมทีผ่ลติโดยคนไทย เพือ่คนไทย ซึง่ทดแทนการน�าเข้าข้อสะโพกเทยีมจากต่างประเทศได้ ท�าให้ผูป่้วย
สามารถเข้าถงึการรักษาได้ง่ายยิง่ขึน้ ค่าใช้จ่ายถกูลง ส�าหรบัทศิทางในอนาคต มโีครงการต่อยอดร่วมกบัทมีคณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่งกล จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการผลิตข้อสะโพกเทียมแบบ 2 ชิ้น สู่การผลิตข้อสะโพกเทียมทั้งเบ้าส�าหรับใช้กับกลุ่มคนที่มีอายุน้อยลง และโครงการประดิษฐ์ข้อเข่าเทียม 
ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงอายุเป็นอย่างยิ่ง

โดย แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจ 

ผลงานประดิษฐ์ข้อสะโพกเทียม
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
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 รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ส�าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากส�าเร็จการศึกษาแล้วได้เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะแพทย์ฝึกหัดประจ�าอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนจะเข้าประจ�าท่ีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในฐานะแพทย์ประจ�าบ้าน ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ และ
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในระหว่างที่ศึกษาอยู่นั้น ได้เดินทางไปดูงานในสาขาออร์โธปิดิกส์ที่ประเทศ
สมาพันธรัฐสวิส และ Institute of Orthopaedics and Royal National 
Orthopaedic Hospital ในประเทศอังกฤษ เป็นล�าดับต่อมา 
 ตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาและท�างานในฐานะแพทย์สาขาออร์โธปิดกิส์
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

รอยยิ้มเปี่ยมสุขของผู้ป่วยที่หายขาดจากความเจ็บปวด คือแรงบันดาลใจส�าคัญสู่การคิดค้น พัฒนา
และประดิษฐ์ข้อสะโพกเทียม เราใส่ใจดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร นั่นคือหัวใจท�างานของผมตลอดมา

ท�าความรู้จักศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้คิดค้น “ข้อสะโพกเทียม”
ด้วยหัวใจส�าคัญคือผู้ป่วยได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
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ออกก�ลังใจ

เรื่อง : ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา

หนทางสู่การสรรค์สร้าง

ผลงานอย่างไม่หยุดยั้ง

ชีวิต
งาน
และปรชัญา

อนาคตนัน้ยาวไกล ปัจจุบนันัน้มี

ระยะเวลาสัน้ จงใชส้ตแิละการรู ้

จุดยืนเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตั ิ

ส่วนอดีตนัน้เป็นเพียงประวตัศิาสตร์

จงอย่านึกยอ้นกลับไปหาอดีต

เพ่ือลดทอนคุณคา่ของตนเอง

แตจ่งมีเป้าหมายเพ่ือก�าหนดอนาคต

และวางแผนลงมือท�าเพ่ือมุ่งสู่

ความส�าเรจ็ดั่งท่ีไดก้�าหนดไว้
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จินตนาการที่ดีคือ หนทางสู่ปรัชญาชีวิตอันเป็นเลิศ
 ปรชัญา คอื ปัญญาข้ันสงู สิง่นีเ้กดิจากการใช้ปัญญาร่วมกบัจนิตนาการ 
การรู้จักเริ่มต้นตั้งค�าถามและหมั่นหาค�าตอบจากสิ่งท่ีมองไม่เห็นคือ กลไกของ
การรู้จักตนเองและพัฒนาไปสู่ผลงานอันยิ่งใหญ่ได้ ในทางการแพทย์เองก็เช่น
กัน การรักษาผู้ป่วยจ�าเป็นต้องใช้ปัญญาพร้อมกับวิทยาศาสตร์และจินตนาการ
มาประกอบกัน ซึ่งจินตนาการนี้จะเป็นก�าลังขับเคลื่อนวิทยาการและวิชาการ
ให้เกิดความก้าวหน้าได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม อาทิ ศิลปิน เชฟ
นักเขียน หรือนักวิทยาศาสตร์ ก็ล้วนต้องเติมแต่งจินตนาการเข้าไปด้วยเพื่อเป็น
พลังขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นจริง

จากปรัชญาสู่ชีวิตติดโลกออนไลน์ 
 สบืเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ตัง้แต่ปลาย
ปี พ.ศ. 2562 จนถงึปัจจบุนั ส่งผลให้รปูแบบการใช้ชวีติและการท�างานเปลีย่นไป
การตดิต่อสือ่สารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ถกูน�ามาปรบัใช้ ศ.กติตคุิณ นพ.วิศิษฏ์
ในฐานะอดีตอาจารย์แพทย์ได้ฝากข้อคิดและเทคนิคการท�างานโดยใช้หลัก
ปรัชญาข้างต้นถึงแพทย์รุ่นใหม่ ดังนี้
 • การท�างานอย่างมีสติและสมาธิเป็นสิ่งส�าคัญ เมื่อรวมสมาธิเข้ากับ
ปัญญาจะท�าให้รู้จักการใคร่ครวญและไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา และ
ทุกปัญหาจะถูกคลี่คลายได้อย่างแยบยล
 • “จติผ่อนคลาย” เทคนคิระหว่างการใช้ปัญญาจะพฒันาให้เกดิผลงาน
ที่สมบูรณ์แบบ
 • น�าเสนอผลงานผ่านการประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ หรือสื่อสารให้
เพื่อนร่วมวิชาชีพและสหวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงผลลัพธ์ของผลงาน 
 • Living, Understanding and Sharing  การพัฒนาผลงานไปพร้อม
กบัการตดิต่อประสานงานอย่างต่อเนือ่ง ช่วยให้เกดิเครอืข่ายองค์ความรูท่ี้เข้มแขง็ 
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลน�าไปสู่การพัฒนาวิทยาการมากยิ่งขึ้น 
 • “เฉลีย่ทกุข์ เฉลีย่สขุ” หลกัปฏบิตัง่ิายๆ ท่ีใช้ในการท�างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 หลากหลายข้อคิดล้วนสะท้อนบทบาทชีวิต การท�างาน ผ่านบทความ
เชิงปรัชญา นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการน�าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิต ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ชีวิต งาน และปรัชญา” 
เป็นยุทธการสู่ความก้าวหน้าท่ีทุกคนสามารถน�าไปปรับใช้ให้ตรงกับบริบทและ
ความรับผิดชอบของตนเอง และพึงตระหนักอยู่เสมอว่า เราต้องไม่หยุดพัฒนา
ตลอดชีวิต

 จากเส้นทางชีวิตท�างานในวงการแพทย์กว่า 60 ปี ของ ศ.กิตติคุณ 
นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�านวยการ 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�าราต่างประเทศ มากกว่า 390 เรื่อง ซึ่งวารสาร ฬ ฉบับนี้ได้รับเกียรติเป็น
อย่างยิ่งที่ท่านอนุญาตให้น�าบทความ“ชีวิต งาน และปรัชญา” ผลงานเขียนอัน
เป็นประโยชน์ยิ่งในการใช้ด�ารงชีวิตในทุกสายอาชีพมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รับ
ทราบกัน

ชีวิต งาน และปรัชญา
 บทความชิ้นเอกของ ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ ที่น�าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาอธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย ถ่ายทอดข้อคิดผ่านแง่มุมของ
วิชาชีพแพทย์ที่เคลื่อนไปพร้อมกับวงกลมแห่งชีวิต ได้แก่ “อริยสัจ 4 ความจริง
อนัประเสรฐิ” เงือ่นไขทีท่กุสรรพสิง่ไม่อาจหลกีพ้น ในขณะทีก่ารด�าเนนิชวีติของ
มนุษย์ก้าวสูย่คุเปลีย่นผ่านทางเทคโนโลยอีย่างเช่นในปัจจบุนันี ้เราทัง้หลายมกัถกู
ตั้งค�าถามเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตง่ายๆ ว่า What When Where Why How 
“สิง่ใดนัน้ เกดิขึน้เมือ่ใด ทีไ่หน ท�าไมและอย่างไร” เมือ่ย้อนตอบค�าถามดงักล่าว
ตามความเป็นจริงทีเ่กดิขึน้ในทกุเรือ่งแล้ว กลบัพบว่าไม่ง่ายและสัน้กระชบัเหมอืน
ค�าถามข้างต้นเอาเสียเลย 
 ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ เริ่มต้นกล่าวถึงเนื้อหาส�าคัญในบทความน้ีว่า 
“เมื่อมีชีวิตต้องพัฒนาชีวิต” เริ่มต้นง่ายๆ จากการศึกษาความจริงที่อยู่รอบตัว 
แล้วจะพบว่าทกุอย่างล้วนเคล่ือนทีเ่ป็นวงกลม อันเป็นทีม่าของวงล้อธรรมจกัรซ่ึง
ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค นั่นเอง ด้วยวงจร
ดงักล่าวนีอ้าจท�าให้ชวีติต้องเผชญิกบัอปุสรรค และการแก้ปัญหาไปตลอดตัง้แต่
แรกเกิดจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต แต่ทว่าการหมุนไปอย่างต่อเนื่องนี้จ�าเป็น
ต้องมีพลวัตรด้วย นั่นหมายถึงเราต้องไม่เพียงมีชีวิตเพื่อด�ารงชีวิตอยู่เท่านั้น แต่
ต้องน�าความก้าวหน้ามาสู่ชีวิตผ่านการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนเกิดปัญญาอัน
จะน�าไปสู่การแก้ปัญหาในที่สุด 

ปรับทรรศนะ เปลี่ยนความยุ่งยากของ “งาน” ให้เป็นความท้าทาย 
สู่ปลายทางที่เรียกว่า “ขุมทรัพย์แห่งความรู้และประสบการณ์”
 ศ.กติตคิณุ นพ.วศิษิฏ์ กล่าวอธบิายเพิม่เตมิในส่วนของชวิีตการท�างาน
งานไว้ว่า เมื่อใดแล้วท่ีท่านได้เริ่มต้นชีวิตการท�างานย่อมเปรียบได้กับการอยู่ที่
ฐานของพีระมิด นั่นส่งผลให้ทรรศนะการมองเห็นมีเพียงด้านเดียว แต่หากรู้จัก
ใฝ่หาความรู้จากสิ่งรอบตัวและหมั่นพัฒนาตัวเองจนสามารถไต่ขึ้นสู่ระดับที่สูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะมีสติ ปัญญา และการตัดสินใจต่องานนั้นๆ ได้รอบด้านมาก
ขึ้นไปด้วย 
 ดังนั้น การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ในแขนงอื่นๆ อย่างสม�่าเสมอจึง
เป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง ในทางพระพุทธศาสนาได้อธิบายหนทางสู่ความส�าเร็จนี้ไว้ด้วย
หลักธรรมของ “อิทธิบาท 4” ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา การประสบ
ความส�าเร็จได้นั้นต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับวงกลมแห่งชีวิต หรืออริยสัจ 4 จะยิ่ง
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

“ปัญญาเกิดจากการแสวงหาเมื่อประกอบกับการใช้ชีวิตอย่างรู้สมดุลนั้น
จะน�าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าสูงสุด” 
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เรื่อง : รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

 ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ (Chula Refractive Surgery Center)
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยนืหยดัให้บรกิารผูม้ปัีญหาสายตาผดิปกติ
ทกุรปูแบบ อาท ิการรักษาแก้ไขสายตาสัน้ สายตายาว สายตาเอียง สายตาสัน้เทยีม
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 สืบเน่ืองมาจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 
ประชาชนกักตัวเป็นระยะเวลานานหลายเดือนจึงท�าให้มีการใช้สายตาในการท�า
กจิวตัรประจ�าวนัมากกว่าปกต ิเมือ่สถานการณ์เริม่คลีค่ลายพบจ�านวนผูม้ปัีญหา
ทางสายตาเพิม่ขึน้มาก ทางศนูย์ฯ จงึเปิดโอกาสให้ประชาชนทีม่ปัีญหาสายตาผิด
ปกติได้รับการรักษาโดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยราคาสมเหตุสมผล 

บรกิารเป็นเลศิ แก้ไขปัญหาสายตาผดิปกตอิย่างตรงจดุด้วยเทคโนโลยนี�าสมัย 
 ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ เช่ียวชาญด้านการรักษาสายตาผิดปกติ 
(สายตาสั้น สายตายาวโดยก�าเนิด และสายตาเอียง) ด้วยการฉายเลเซอร์ ซึ่งมี 3 
วิธีการ ดังนี้
 • PRK (Photorefractive Keratectomy) การรกัษาสายตาผดิปกติ
ด้วยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด แล้วใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer 
Laser) ปรับแต่งความโค้งของกระจกตาโดยตรง

 • เลสิค (LASIK หรือ Laser In-Situ Keratomileusis) การรักษา
สายตาผิดปกติด้วยการแยกช้ันกระจกตาด้วยใบมีดหรือการใช้แสงเลเซอร์
จากนั้นใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ปรับเปลี่ยนความโค้งของ
กระจกตาแล้วจึงปิดชั้นกระจกตากลับเข้าที่เดิม
 • ReLEx SMILE (Refractive Lenticule Extraction - Small 
Incision Lenticule Extraction) เทคโนโลยีการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่
ทนัสมยัทีส่ดุ โดยใช้เฟมโตเซคเกอนด์เลเซอร์เป็นตวัตดัชิน้กระจกตา แล้วน�าออก
ผ่านช่องเลก็ๆ ทีก่ระจกตา โดยไม่ต้องมฝีากระจกตา ซึง่ใช้ระยะเวลารักษารวดเรว็ 
ปลอดภัยสูงสุด
 รศ.พญ.งามจิตต์ กล่าวย�้าถึงความโดดเด่นของศูนย์เลเซอร์สายตา
จุฬาฯ คือความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาทางสายตาของ
ผู้ป่วยอย่างแท้จริง พร้อมให้ค�าแนะน�าวิธีการรักษาอย่างเหมาะสมที่สุด ได้แก่ 
 • การตรวจค่าสายตาอย่างละเอยีดก่อนเข้ารบัการรกัษาในกระบวนการ
ต่อไป 
 • หากพบว่าผู้ป่วยมีปัญหากระจกตาโก่งหรือมีภาวะตาแห้งร่วมด้วย
ทางศนูย์ฯ จะส่งต่อทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาโก่งและด้านการ
รักษาภาวะตาแห้ง ซึ่งทีมแพทย์จะให้ค�าปรึกษาและรักษาอาการดังกล่าวก่อน
เข้าสู่กระบวนการฉายเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติต่อไป 
 • ส�าหรับผู้ป่วยบางรายที่เข้ามารับการรักษาด้วยภาวะค่าสายตาสั้น
เปลี่ยนแปลงในระยะเวลารวดเร็วหรือเปลี่ยนแว่นบ่อย หากแพทย์ตรวจพบว่า
เป็นสายตาสัน้เทยีม ซึง่มกัเป็นภาวะกระจกตาโก่ง ทางศนูย์ฯ จะไม่แนะน�าให้ฉาย
เลเซอร์เนือ่งจากจะก่อให้เกดิอนัตรายต่อผูป่้วยได้ และส่งต่อทมีแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทางด�าเนินการรักษาต่อไป
 นอกจากนี ้ศูนย์เลเซอร์สายตาจฬุาฯ ยงัมอีปุกรณ์ทีท่นัสมยัทีส่ดุแห่งเดยีว
ในประเทศไทย น่ันคือการฉายแสงเลเซอร์แบบ EXTRA ด้วยวิธี Crosslinking 
ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่สร้างความเช่ือมโยงของโมเลกุลของกระจกตาให้แข็งแรงขึ้น 
เหมาะส�าหรบัผูท่ี้มค่ีาสายตาผดิปกตมิาก ซึง่สามารถใช้ร่วมกบัการรกัษาทัง้ 3 วธิี
คือ PRK, LASIK หรือ ReLEx SMILE ได้เช่นกัน

จัดแคมเปญสุดพิเศษ
ReLEx SMILE ลด 10%

 หากคุณมีปัญหาสายตาผิดปกติ
เมื่อมาหาเรา เราให้บริการดูแล รักษา

ได้ทั้งหมดอย่างครบวงจร ด้วยทีม
จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

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
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เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : นางณาตยา โสนน้อย
        หัวหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 23 โซน C2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
        กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

 ในทกุวนัของการเป็นพยาบาลหอผูป่้วย
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก (CVT) 
นั้น คงหลีกไม่พ้นการท�างานเป็นกะสลับกันไป ซึ่ง
ผูเ้ขยีนเคยคดิว่าการปฏบัิตงิานเช่นนีส้อดคล้องกบั
การด�าเนนิชวีติมากทีส่ดุ เนือ่งจากสามารถจดัสรร
เวลาให้ยดืหยุน่ตามความเหมาะสมของตนเองและ
ครอบครัวได้ แต่วันหน่ึงกลับเกิดค�าถามว่า อะไร
คือสิ่งวัดความส�าเร็จของการเป็นพยาบาล? อะไร
คือสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่ท�านั้นดีแล้ว? ความส�าเร็จใน
วิชาชีพพยาบาลนั้นคืออะไร? เมื่อค้นหาค�าตอบที่
ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้สึกของ
ตนเองแล้ว สิ่งเหล่านั้นคือความภาคภูมิใจและ
ความมั่นคงที่ได้รับในปัจจุบัน
 เมื่อปี พ.ศ. 2557 “งานวิจัย” ได้เริ่ม
เข้ามามีบทบาทกับพยาบาลมากขึ้น ซึ่งหอผู้ป่วย
ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก (CVT) 
ได้เริม่น�าเอางานประจ�าไปสูง่านวจิยัภายใต้การน�า
ทีมของ ดร.ภัทรพร เขียวหวาน หัวหน้าศูนย์
พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล ท่ีริเริ่ม
โครงการวิจัยด้วยการเชิญ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย 
รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
แก่พยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด
และทรวงอก ในเรื่องการพัฒนางานวิจัย ผู้เขียน
กไ็ด้ร่วมท�างานวจัิยเรือ่ง “ความคาดหวงัของผูป่้วย
หลังท�าผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและผู้ดูแลผู้ป่วย: มุม
มองจากการศึกษาเชิงคุณภาพ” โดยได้รับความ
กรุณาจากทั้ง 2 ท่านเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดการ
ท�างานวิจัย ต่อมาผลงานช้ินน้ีได้รับการตีพิมพ์ลง
ในวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก เม่ือปี 
พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สร้างชื่อเสียงและ
แรงบนัดาลใจในการขบัเคลือ่นการท�างานวจิยัทีมี่
คณุภาพอกีหลายเรือ่งเพือ่พฒันางานบรกิารให้กบั
หน่วยงานอีกด้วย
 จากความส�าเร็จของงานวิจัยช้ินแรก 
ส่งผลให้ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ต้นสังกัดให้ต่อยอดงานวิจัยที่ท�าในขณะศึกษาต่อ
สู่งานประจ�าเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยที่หอ
ผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมกันนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการ
พยาบาล น�าโดย ดร.เอมอร แสงสิริ และผู้บริหาร
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ได้
รับทุนสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ซึ่งงานวิจัย
ครัง้นีไ้ด้น�า Teleheath มาใช้จรงิกับผูป่้วยทีเ่ข้ารับ
การผ่าตดัทางเบีย่งหลอดเลอืดหวัใจ (CABG) ด้วย
การบูรณาการทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ�าบัด เข้าด้วยกัน
 ความท้าทายของการติดตามผู้ป่วยหลัง
จ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาลด้วย Teleheath 
การน�าอุปกรณ์สื่อสารอย่างโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
มาใช้เพือ่ช่วยเพิม่ความสามารถในการดแูลตนเอง
ของผูป่้วยและจดัการกบัอาการผิดปกต ิช่วยเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพไปในทางที่ถูกต้องท�าให้ผู้ป่วย
ฟ้ืนตวัได้ด ีการประเมนิรายบคุคลโดยค�านงึถงึโรค
ร่วม ระดับสมรรถภาพของหัวใจก่อนผ่าตัด อายุ 
ค่าการบีบตัวของหัวใจ ความรู้เรื่องโรคและการ
ผ่าตัด เป็นแนวทางให้ทีมสุขภาพวางแผนติดตาม
ดูแลผู้ป่วยตามสภาพความเป็นจริง การให้ผู้ป่วย
บนัทกึข้อมลูภาวะสขุภาพส่งผ่านแอปพลเิคชันทาง
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนจงึเป็นการส่งเสรมิพฤตกิรรม
การดแูลตนเองของผูป่้วย ทัง้ยงัช่วยให้ทมีสขุภาพ
สามารถให้ค�าแนะน�าแก่ผูป่้วยได้ตรงตามปัญหาที่
เกดิขึน้ ส่งผลให้ผูป่้วยสามารถปฏบิตัติามแผนการ
รักษาได้อย่างสม�่าเสมอ พร้อมทั้งปฏิบัติกิจวัตร
ประจ�าวันของตนเองได้ดีขึ้น และช่วยลดการกลับ
มารักษาตัวในโรงพยาบาลซ�้า
 ผลงานนี้ ได ้ รับการสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้ไปน�าเสนอผลงาน 
“A Report of Coronary Artery Bypass Graft 
Patients Receiving Telehealth Program 
Monitoring” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับ

ผลตอบรับเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของพยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
โรงเรยีนแพทย์อนัดบัต้นๆ ของประเทศ นอกเหนอื
ไปจากค�าชื่นชมจากผู้เข้ารับฟังการน�าเสนอผล
งานแล้ว สิ่งที่ได้รับก็คือความภาคภมูิใจและความ
ส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการท�างานวิจัยอันได้มาจาก
ประสบการณ์ท�างาน ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ 
หลอดเลอืดและทรวงอก โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
ปัญหาของผูป่้วยทีไ่ด้ดแูลแก้ไขและการท�างานร่วม
กบัทมีสหสาขาวชิาชพี เหล่านีล้้วนแล้วเป็นเสมอืน
ขุมทรัพย์แห่งปัญญาที่ได้น�ามาพัฒนาต่อยอดให้
เป็นโครงการวจิยัและเกดิขึน้เป็นโปรแกรมท่ีใช้ใน
การติดตามดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดทางเบี่ยง
หลอดเลือดหัวใจ (CABG)
 ป ัจจุบันผู ้ เขียนยังคงมุ ่ งมั่นในการ
ประสานความร่วมมือให้มีการพัฒนาทีมติดตาม
ดแูลผูป่้วย เพราะความส�าเรจ็ในการดแูลผูป่้วยคอื 
ความส�าเร็จในการท�างานวชิาชพีพยาบาลทีต้่องใช้
ทั้งองค์ความรู้และศิลปะในการดูแลผู้ป่วยควบคู่
ไปกับงานวิจัย ทั้งนี้ งานวิจัยที่มีคุณค่าคืองานที่
ได้จากการลงมือปฏิบัติจริง ท้ายที่สุดแล้วเป็นสิ่ง
ที่สร้างความท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้
เขียนประสบความส�าเร็จและภาคภูมิใจตลอดไป

จากงานประจ�าสู่งานวิจัย
โดยพยาบาลศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก (CVT)

ความยากที่ท้าทายความยากที่ท้าทาย



เรื่อง : นสพ.พิชายศ ยุภาศ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 การมเีพศสมัพนัธ์ระหว่างชายและหญงิไม่ได้มคีวามหมายเดยีวกนั
กบัการตัง้ครรภ์ แต่การตัง้ครรภ์โดยไม่พร้อมถือเป็นอกีหนึง่ปัญหาส�าคญัของ
สงัคมไทยทีต้่องได้รบัการแก้ไข จากข้อมลูพบว่าประเทศไทยมปีระชากรอายุ
น้อยกว่า 20 ปี คลอดบตุรปีละมากกว่า 100,000 คน ซึง่ในจ�านวนนีม้จี�านวน
กว่า 3,000 คน ทีม่อีายนุ้อยกว่า 15 ปี และยงัพบด้วยว่ากว่าครึง่หนึง่เป็นการ
ตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ อนัเนือ่งมาจากขาดความรูด้้านเพศศึกษาและวธิกีาร
ในการคมุก�าเนดิ ด้วยเหตนุีจ้งึท�าให้ประเทศไทยมกีารตราพระราชบญัญตักิาร
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ พ.ศ. 2559 ขึน้ คอลัมน์ “I See 
U by หมอชิด” จะขอน�าเสนอวิธีการคุมก�าเนิดในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งวิธี
การวางแผนครอบครัวที่น่าสนใจครับ
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีหลักๆ ที่ใช้ในการคุมก�าเนิดคือ การ
ท�าหมัน การรับประทานยาคุมก�าเนิด และการใช้ถุงยางอนามัย ตามล�าดับ 
ซึ่งการคุมก�าเนิดแต่ละวิธีน้ันมีข้อดี ข้อเสีย ประสิทธิภาพและความเส่ียงที่
แตกต่างกันออกไป โดยฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ จะขอยกตัวอย่างวิธีการคุม
ก�าเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การก�าหนดวันมีเพศสัมพันธ์หรือการคุมก�าเนิดตามธรรมชาติ
 วธินีีส้ามารถใช้ได้ในสตรทีีป่ระจ�าเดอืนมาอย่างสม�า่เสมอตดิต่อกนั
อย่างน้อย 6 เดือน โดยใช้การนับวันของรอบเดือนร่วมกับการวัดอุณหภูมิ
ของร่างกายฝ่ายหญิง หรือใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ช่วงเวลาท่ีควรหลีกเลี่ยงการมี
เพศสมัพันธ์เพราะจะท�าให้เกดิการตัง้ครรภ์ นบัตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่สังเกตเหน็
เย่ือเมือกที่ปากมดลูกซ่ึงเป็นผลมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่จะสร้างจาก
ฟองไข่หรืออาจจะนบัด้วยการน�า 21 ลบออกจากระยะเวลาของประจ�าเดอืน
ที่สั้นที่สุดในระยะ 6 เดือน และจะเริ่มกลับมามีเพศสัมพันธ์ได้โดยมีโอกาส
ตั้งครรภ์น้อยมาก เมื่อวัดอุณหภูมิร่างกายของฝ่ายหญิงแล้วพบว่ามีอุณหภูมิ
สงูขึน้ ซึง่เป็นสญัญาณของการตกไข่ จะเริม่มเีพศสมัพันธ์ได้หลงัจากนัน้ 3 วนั
 ในแง่ของประสิทธิภาพ จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก 
(WHO) ในรายที่นับวันอย่างถูกต้องพบว่ามีโอกาสตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 
3.1 แต่วิธีการก�าหนดวันมีเพศสัมพันธ์หรือการคุมก�าเนิดตามธรรมชาติ
นั้นสามารถใช้ได้ในสตรีที่มีประจ�าเดือนมาอย่างคงที่และสม�่าเสมอเท่าน้ัน
อีกทั้งยังมีหลายปัจจัยที่มีผลรบกวนการสังเกตข้างต้นด้วย

2. การใช้ถุงยางอนามัย
 ถงุยางอนามยัมกีารใช้มาอย่างยาวนาน บรษิทัผูผ้ลติถุงยางอนามัย
ได้พฒันาวสัดทุีใ่ช้ในการผลติมาโดยตลอด ปัจจบุนัมกีารน�าวสัดปุระเภทยาง
มาใช้ในการผลิตเพื่อสัมผัสที่เสมือนจริง ด้านความหนาของถุงยางอนามัย 
ถุงยางอนามัยของประเทศในแถบตะวันตกจะมีความหนามากกว่าประเทศ
แถบตะวันออก วตัถปุระสงค์เพือ่ป้องกนัการฉกีขาดระหว่างการมเีพศสมัพนัธ์ 
ซึ่งความเส่ียงในการฉีกขาดของถุงยางอนามัยนั้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 
การฉีกขาดจะขึ้นอยู่กับแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ 
ดังนั้นการเลือกขนาดถุงยางอนามัยให้เหมาะสมกับขนาดอวัยวะเพศชายจะ
ช่วยลดความเส่ียงน้ี รวมถึงการเลือกใช้สารหล่อลื่นประเภทน�้าจะสามารถ
ช่วยลดแรงเสียดทานได้ และควรหลีกเล่ียงการใช้สารหล่อลื่นประเภท
ปิโตรเลียมเพราะจะท�าให้ประสิทธิภาพของถุงยางอนามัยลดลง
 ถุงยางอนามัยบางชนิดมีสารฆ่าเช้ืออสุจิด้วยท�าให้เพิ่มความ
สามารถในการคุมก�าเนิด แต่มีรายงานการเกิดแผลที่บริเวณอวัยวะเพศในผู้
ที่ใช้ถุงยางอนามัยที่มีสารฆ่าเชื้ออสุจิ ผู้ที่ต้องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี 
(HIV) จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ถุงยางอนามัยชนิดนี้
 การใช้ถุงยางอนามัยสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลากหลายชนิด ช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งปาก
มดลูก ทั้งนี้ ควรระมัดระวังการใช้ถุงยางอนามัยในผู้ท่ีมีอาการแพ้วัสดุ
ประเภทยาง เพราะอาจเกิดการแพ้ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้
 นอกจากนี้ ยังมีการใช้ถุงยางอนามัยส�าหรับฝ่ายหญิงด้วยเช่นกัน 
โดยมีโอกาสตั้งครรภ์เพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น แต่ถุงยางอนามัยผู้หญิงไม่
เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากเท่ากับของผู้ชาย อีกท้ังฉีกขาดได้ยากกว่าถุง
ยางอนามัยของผู้ชาย แต่จะมีโอกาสลื่นหลุดได้มากกว่าโดยเฉพาะในการใช้
งานครั้งแรกๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.ธนภพ บ�าเพ็ญเกียรติกุล ภาควิชาสูติศาสตร ์-
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. Phil-
adelphia, Pennsylvania: Wolters Kluwer; 2007. p.247–312.
                   กรมอนามยั. ยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์
ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙. ค�าสั่งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 2559: 1-12.28

การ คุม ก�าเนิด

(ตอนที่ 1)



ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

นสพ.ณฐันนัท์ ทริานนท์
นายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นสพ.วนาลยั ภริูเรงิภมิู
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

โดย :

เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีก็เป็นการเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่กันอีกครั้งแล้วนะคะ ส�าหรับปีการศึกษา 2564 นี้ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สพจ.) ก็มีสมาชิก สพจ. รุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาเป็นผู้น�าพร้อมทั้งเป็นตัวแทนของนิสิตแพทย์ร่วมกันขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ให้เพียบพร้อมไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านวารสาร ฬ จะร่วมเป็นก�าลังใจให้พวกเราและฝากติดตาม
ผลงานของสมาชิกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปีการศึกษา 2564 ด้วยนะคะ
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คณะท�างานสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.)

คณะท�างานสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.)
ประจ�าปีการศึกษา 2564

นสพ.ณัฐนันท์ ทิรานนท์
นายกสโมสร

ติวเตอร์

นสพ.มธุริน
สุวรรณวลัยกร

เลขานุการ

มิ้นท์

นสพ.นภสร หลิ่มแซ่
ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม

และบ�าเพ็ญประโยชน์

เกรฟ

นสพ.ณัฐชยา จิตจาตุรันต์
อุปนายกคนที่ 3

พลอย

นสพ.ธิติ วัฒนาปัญญาชน
ประธานฝ่ายแสงเสียง

ต้า

นสพ.ยลรดี มะโนจันทร์
เหรัญญิก

เอิร์น

นสพ.รดา พูลก�าลัง
อุปนายกคนที่ 5

ลี่ลี่

นสพ.สิทธิโชติ
อรรถกานต์รัตน์

ประธานฝ่าย Syringe

มิคกี้

นสพ.พนธกร แก้วกันหา
หัวหน้าหอพักนิสิต

แพทย์ชาย

เฟิส

นสพ.ปฐวี ปาจรีย์
อุปนายกคนที่ 6

แผ่นดิน

นสพ.มณีฉัตร เบื้องบน
อุปนายกคนที่ 4

ฝ้ายค�า

นสพ.ปัฐยาพร ปาลีกุล
ประธานฝ่ายศานติธรรม

มายด์

นสพ.โมนา วจนะถาวรชัย
หัวหน้าหอพักนิสิต

แพทย์หญิง

โมนา 

นสพ.สรัลลักษณ์
ศรีสุวรรณชนะ

ประธานฝ่ายนิสิตสัมพันธ์

 ต้นข้าว

นสพ.นิโลบล วิริยกิจจา
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

และดนตรีไทย

บัว

นสพ.ศรุตา คล้ายคลึง
อุปนายกฝ่ายใน

แบม

นสพ.พีรพัศ 
จงสุขกิจพานิช

ประธานฝ่ายกีฬา

พี

นสพ.ปาลิตา รอดอนันต์
ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ปอง

นสพ.ปิยเชษฐ์ กานดา
ประธานฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฮ่องเต้

นสพ.เอกณัฐ ธาราสันติสุข
ประธานฝ่ายช่างภาพ

นัท

นสพ.ณัฐพล มนต์ชัยธนกุล
ประธานนิสิตแพทย์

ชั้นปีที่ 2

ไบรท์

นสพ.ธีรภทัร จินดาวิมลเลิศ
ประธานนิสิตแพทย์

ชั้นปีที่ 3

ต้นไม้ 

นสพ.ภาควัฒน์ หงส์นนัทกุล
ประธานนิสิตแพทย์

ชั้นปีที่ 4

ริว

นสพ.สุรวิช สัพพะเลข
ประธานนิสิตแพทย์

ชั้นปีที่ 5

ต้นรัก

นสพ.สรวิชญ์ บุรกิจภาชัย
อุปนายกฝ่ายนอก

บีม

นสพ.ภาณุวัฒน์
อังสุมาลีย์กุล

ประธานฝ่ายดนตรีสากล

ตูน

นสพ.ณัฐวงศ์ สุขสวัสดิ์
ประธานฝ่ายวิชาการ

นัท

นสพ.วนาลัย ภูริเริงภูมิ (ฟาม)

“Remember : you are loved”
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5



น.ส.อริยาภรณ์ วงษ์ภิญญาวัธน์ และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการธนาคารกระดูก
และเน้ือเยื่อ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.สมศักด์ิ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย หัวหน้าหน่วยธนาคารกระดูกและเน้ือเยื่อ รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ รองประธาน
หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

ลูกค้าวิลล่า มาร์เก็ท และ บริษัทวิลล่า มาร์เก็ท เจพี จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน 250,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เอออตกิโดยไม่ต้องผ่าตดั ศนูย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีผศ.(พเิศษ)นพ.สริุนทร์ อศัววิทูรทิพย์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

บริษัทอุตสาหกรรม ท่อน�้าไทย จ�ากัด โดย นายกิตติ ภัทรเลาหะ เพื่อนธรรมศาสตร์ 2515 และ นักเรียนเก่าเตรียมอุดม 
บรจิาคเงนิจ�านวน 2,000,000 บาท เพือ่หน่วยโรคปอด ฝ่ายอายรุศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีรศ.นพ.
ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นางพชัรา เหมนลิรตัน์ บรจิาคเงินจ�านวน 200,000 บาท เพ่ือสนบัสนนุกองทนุวจิยัโรคตบัอกัเสบและมะเรง็ตับ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคตับ
อักเสบและมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมโรคตับ รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์
ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.สายสุดา อ้นสุวรรณ บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา และเพื่อศูนย์
ความเป็นเลศิด้านภูมคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

น.ส.พรทิพย์ วรวงศ์วส ุบรจิาคเงนิจ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่สมทบทนุโครงการธนาคารกระดกูและเนือ้เยือ่ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ พร้อมด้วย 
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ รองประธานหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรม
การศกึษาและสารสนเทศ และ อ.นพ.ธนัว์ อทิธพิานชิพงศ์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 12 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายวษิณ ุ- นางอญัชล ีโอทนาวาธกจิ และครอบครวั บรจิาคเงนิจ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
ด้านโรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม 
รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายบรกิาร พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ปิยะวฒัน์ โกมลมิศร์ หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ด้านโรคตบั
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นางสุวรรณา เตชะวิบูลย์ บริจาคเงินจ�านวน 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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