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CHULA COVID-19

พระมหากรุณาธิคุณ

 ในยามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องท�างาน
อย่างเต็มก�าลังเพื่อดูแลรักษาและป้องกันทุกคนให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ต่างทรงห่วงใยเหล่าพสกนิกร จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดังต่อไปนี้
 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญถุงพระราชทานก�าลังใจมอบให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ�านวน 
200 ชุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนเพื่อเป็นก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล ร่วมพิธีรับมอบ
ถุงพระราชทาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอ�านวยการ
 ต่อมาเมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.สบุนิ ชิวปรชีา กรมวงัผูใ้หญ่ในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์เชญิอาหารพระราชทานมอบให้แก่
บคุลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที ่โดยม ีศ.นพ.สทุธิพงศ์ วัชรสนิธุ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล ร่วมพิธีรับมอบ ณ ศาลาทินทัต
 มเิพยีงแต่พระเมตตาทีท่รงมต่ีอบคุลากรทางการแพทย์เท่านัน้ พระบรมวงศานวุงศ์ยังทรงสนับสนุนการท�างานด้านสาธารณสุขอีกด้วย 
เมือ่วนัพธุที ่2 มถินุายน พ.ศ. 2564 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองค์นายกกติติมศกัดิ์
และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” เพื่อใช้รักษาผู้ป่วย
โควิด-19 อาการวิกฤต ในการจัดหา “เครื่องอัลตราซาวด์” พระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการนี้มี น.ส.วิลาวรรณ 
วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านผู้ป่วย
วิกฤต และ ผศ.(พิเศษ)นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี วิสัญญีแพทย์ หน่วยเวชบ�าบัดวิกฤต ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมพิธี
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต
 สายธารแห่งพระเมตตาของพระบรมวงศานุวงศ์มิเพียงแต่เติมพลังกายของบุคลากรและเสริมศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเท่านั้น 
หากยังเป็นขวัญและก�าลังใจที่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทุกคนต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
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พระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานก�าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานก�าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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 น�้าพระทัยของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการ
แพทย์นัน้ไม่เคยขาดสาย โดยเฉพาะสถานการณ์โรคระบาดทวคีวามรนุแรงขึน้เฉกเช่นในปัจจบุนั เมือ่วนัจนัทร์ที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทรงมี
พระมหากรณุาธคุิณโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหตัถ์และข้อความให้ก�าลงัใจบคุลากรทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ในนามมลูนิธชัิยพฒันา ความว่า

“ชัยพัฒนาสนันสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย
ขอบคุณครับ/ค่ะ”

ภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าต่อบุคลากรทางการแพทย์ภาพวาดฝีพระหัตถ์อันทรงคุณค่าต่อบุคลากรทางการแพทย์

 เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประทานเงินเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันส�าหรับเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดต้ังกองทุน 
“โสมสวลอีารีรกัษ์” เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัประสูต ิโดยประทานพระวโรกาสให้ผูแ้ทนหน่วยงานของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ได้แก่ ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่ง
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้ารบัประทานเงนิส�าหรบัช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอดุตนัในระยะเฉยีบพลนั
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้ารับประทานของขวัญเพื่อเชิญไปมอบให้เด็กก�าพร้าที่อยู่
ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และ น.ส.สอาด วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านสนับสนุนบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้ารับประทานของขวัญเพื่อเชิญไปมอบให้ผู้ป่วยเด็กที่รักษา
อาการป่วย ณ หอผู้ป่วยเด็ก อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 สายธารแห่งพระเมตตาของพระบรมวงศานุวงศ์มิเพียงแต่เติมพลังกายของบุคลากรและเสริมศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเท่านั้น 
หากยังเป็นขวัญและก�าลังใจที่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทุกคนต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กองทุน “โสมสวลีอารีรักษ์” ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

กองทุน “โสมสวลีอารีรักษ์” ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
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แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่พักรักษาทางเลือกของ “ผู้ป่วยโควิด-19”

 การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีท่วคีวามรนุแรงมากข้ึนในปัจจบุนั 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงมีการปรับรูปแบบและแผนการ
รักษาให้เข้ากับสถานการณ์  ซ่ึงจากเดิมรูปแบบปกติผู้ป่วยต้องนอนพักรักษา
ในโรงพยาบาล แต่ปัจจุบันนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากจ�านวนเตียงไม่เพียงพอที่
จะรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงมีการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 
(Hospitel) ที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 
ให้สอดคล้องกบัพันธกจิของงานบรกิารทางการแพทย์ทีเ่ป็นเลศิแก่ผูป่้วยทกุชนชัน้
 อ.พญ.พรจิรา ศุภราศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว 
กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 
นั้นอยู่ในระยะที่สามารถแพร่เชื้อได้  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าติดเชื้อแต่มีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ 
น�า้มกู ตาแดง ผืน่ขึน้ และตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) เม่ือแรกรบัไม่พบรอยโรค 
 กลุม่ที ่2 ผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เมือ่ตดิตาม
อาการแล้วดีขึ้น จึงย้ายมารักษาต่อที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวหรือมีการติดเชื้อที่ปอดได้รักษา
ด้วยยาต้านไวรัส หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 ขยายศักยภาพเริ่มรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสและติดตามการรักษาด้วยภาพเอกซเรย์ปอด

ปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 (Hospitel)
 หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 (Hospitel) สามารถรองรับผู้ป่วยได้
ทั้งสิ้น 200 ห้อง คิดเป็นจ�านวนผู้ป่วยรับเต็มจ�านวนทั้งหมด 400 ราย ปัจจุบัน
ให้การดแูลมากกว่า 300 คนต่อวนั อ.พญ.พรจริา กล่าวถงึการจดัเตรียมบคุลากร
ว่าได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฝ่ายการพยาบาลและ
ทมีสนบัสนนุงานบริการจากหลายหน่วยงานอย่างดยีิง่ มกีารจดัสรรห้องนอนแยก
เป็นห้อง ห้องละ 1 - 2 คน หรือหากเป็นห้องครอบครัวจะอยู่ได้ถึง 5 คน ภายใน
ห้องจัดเตรียมอุปกรณ์วัดไข้ วัดระดับค่าออกซิเจนในเลือดเพื่อติดตามประเมิน
อาการที่เปลี่ยนแปลง แต่ละวันจะมีการติดตามอาการผู้ป่วยด้วยวิธีผู้ป่วยส่งผล
การวัดอุณหภูมิร่างกายและระดับค่าออกซิเจนในเลือดให้ทีมพยาบาลผ่านทาง 
แอปพลิเคชัน Line Group Video Call โทรศัพท์ในห้องพัก หรือโทรศัพท์
ส่วนตวัของผูป่้วย เนือ่งจากผูป่้วยยงัอยูใ่นระยะแพร่เชือ้จงึจ�าเป็นต้องท�ากจิกรรม
ทุกอย่างภายในห้องพักเป็นระยะเวลา 14 วัน 

 ด้านการท�างานของทมีแพทย์ เมือ่ได้รบัแจ้งจากทมีพยาบาลว่าผูป่้วย
ท่านใดมีอาการผิดปกติ แพทย์จะสอบถามและประเมินอาการทันทีผ่านระบบ
โทรศัพท์ (Tele-Medicine) จากนั้นจึงด�าเนินการสั่งยารักษา ในกรณีผู้ป่วย
อาการทรุดหรือมีการเปล่ียนแปลงขั้นวิกฤติ แพทย์จะโทรประสานงานกับทีม
แพทย์ที่โรงพยาบาลและย้ายผู้ป่วยกลับเข้ารับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
 ส�าหรับส่วนงานของทีมพยาบาล น.ส.ปิยฉัตร เจนอักษร ผู้ตรวจการ
พยาบาล กล่าวว่า นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย
กลุม่นีท้ีม่คีวามหลากหลายทัง้ด้านอายแุละเชือ้ชาต ิการสือ่สารภาษาทีแ่ตกต่าง
ทั้งพม่า กัมพูชา เวียดนาม กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ ฯลฯ ถือเป็นเรื่องส�าคัญมาก
ส�าหรับการดูแลผู้ป่วยทุกรายซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือ ต้องการให้ทุกคน
ปลอดภัยและให้ความร่วมมือรักษาจนพ้นระยะการแพร่กระจายเช้ือ ไม่เกิด
อันตรายทั้งต่อตนเอง ต่อทีมดูแลรักษา และทีมงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง   
 ด้านทมีผูด้แูลหอผูป่้วยเฉพาะกจิ COVID-19 น.ส.สภุทัรา พฒันาประทปี
และ น.ส.ยุภาภรณ์ มีหนองหว้า หัวหน้าหอผู้ป่วย กล่าวว่า ทีมงานติดตาม
ดูแลผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสร้างเสริมสุขภาพด้วยการส่ง
คลิปวดิโีอออกก�าลังกายเพือ่บรหิารปอด รวมถงึส่ือการสอนต่างๆ แนะน�าวธิกีารใช้
ปรอท เครือ่งวดัออกซเิจนปลายนิว้ ดแูลด้วยความใส่ใจให้ผู้ป่วยได้รูส้กึเหมอืนอยู่
บ้านพกัผ่อน ภายในห้องพกัมส่ิีงอ�านวยความสะดวกครบครนั เช่น โทรทัศน์ ตูเ้ยน็ 
สญัญาณ Wifi ผูป่้วยสามารถขออาหารแห้ง นม เครือ่งดืม่ส�าเรจ็รปู ขนมขบเค้ียว 
รวมถึงของเล่นส�าหรับเด็ก เช่น เกมเศรษฐี บิงโก สมุดภาพระบายสี เป็นต้น 
นอกจากน้ียังค�านึงถึงความต้องการรายบุคคล ได้แก่ การจัดการด้านอาหาร 
ทั้งอาหารไทย อาหารมุสลิม อาหารเฉพาะโรค อาหารเด็ก โดยค�านึงถึงความ
ส�าคญัของการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ การแพร่กระจายเชือ้ ซึง่ก่อนเปิด
ให้บรกิารหอผูป่้วยเฉพาะกจิ COVID-19 พยาบาลทมีหน่วยป้องกนัและควบคมุ
การตดิเชือ้ (Infectious Control Nurse) ด�าเนนิการสอนเจ้าหน้าทีโ่รงแรมถงึวธิี
การสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนั การท�าความสะอาดห้องและการใช้น�า้ยาฆ่าเชือ้ต่างๆ 
ดงันัน้ผูป่้วยจงึมัน่ใจได้ว่าเมือ่เข้าพกัทีน่ีเ่สมอืนได้เข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล

สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ผ่ำนวิกฤตินี้ไปได้คือ กำรมีวินัยและกำรรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ล้ำงมือบ่อยๆ สวมหน้ำกำกอนำมัย

รักษำระยะห่ำงและพร้อมใจกันไปฉีดวัคซีนโควิด-19

CHULA COVID-19

เรื่อง : อ.พญ.พรจิรา ศุภราศรี / น.ส.ปิยฉัตร เจนอักษร
        น.ส.สุภัทรา พัฒนาประทีป / น.ส.ยุภาภรณ์ มีหนองหว้า 
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เรื่อง : อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

“ขอขอบคณุทมีแพทย์ พยาบาลจากสหวชิาชพี บุคลากรจากหน่วยงานทกุภาคส่วนทีเ่สียสละและสนบัสนนุภารกจินีด้้วยดเีสมอมา”

 นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยจนถึง
ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้นได ้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตอบรับต่อนโยบายอย่างเต็มก�าลัง 
นอกจากให้บริการฉีดวัคซีนภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยแล้ว 
ยังร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก 2 จุด ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซ่ึงด�าเนินการมาตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ไปมากกว่า 173,218 โดส (ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
ซึ่ง อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเช้ือ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมาให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านได้รับทราบค่ะ

คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 กลุ่มผู้เข้ารับบริการ : ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ผูม้โีรคประจ�าตวั 7 กลุม่โรคเสีย่งทีล่งทะเบยีนผ่านระบบหมอพร้อมและระบบของ
โรงพยาบาล รวมทั้งบุคลากรภายในโรงพยาบาลและเครือข่าย 
 จุดให้บริการ : ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
 การบริการ : โรงพยาบาลนัดหมายให้ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 
เป็นรอบๆ เพือ่คงมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม โดยจ�ากดัจ�านวนผู้มารับบรกิาร
รอบละ 150 คน มียอดเข้ารับบริการทั้งสิ้นประมาณวันละ 1,000 คน ทั้งนี้ไม่นับ
รวมจ�านวนผู้มารับวัคซีนเข็มที่ 2 โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นโซนต่างๆ ดังนี้

ผู ้ รับบริการลงทะเบียนผ ่านคีออส โดยใช ้บัตร
ประชาชน ในการลงทะเบยีนและตรวจสอบประวัตกิาร
รับวัคซีน จากนั้นรับบัตรคิวเข้าโถงพักคอย
ผู้รับบริการน�าบัตรประชาชนเสียบเข้าเครื่องเพ่ือส่ง
ข้อมลู น�า้หนกั ส่วนสงู ความดนัเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลูกลาง
ผู้เข้ารับบริการพบแพทย์และพยาบาลคัดกรองความ
เส่ียง พร้อมให้บริการตอบค�าถามต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ณ จุดนี้ได้รับการสนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์จากทุกสาขาสับเปล่ียน
หมุนเวียนมาให้บริการเป็นประจ�าทุกวัน 
ให้บริการดูแลผู้มารับบริการที่มีอาการไม่พึงประสงค์
ก่อนและหลังฉีดวัคซีน

• จุดลงทะเบียนคีออส :

• จุดวัดสัญญาณชีพ :

• จุดตรวจคัดกรอง :

• จุดปฐมพยาบาล :

อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เดนิหน้าเตม็ก�าลงัให้บรกิารฉดีวคัซนี
ป้องกันโรคโควิด-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ได้รบัการสนบัสนนุจากพยาบาลทีมผูป่้วยนอก (OPD) และ
ทมีฝ่ายวสิญัญวีทิยาเป็นผูใ้ห้บรกิารฉีดวคัซนีโควดิ-19
ได้รบัความร่วมมอืจากเจ้าหน้าท่ีธรุการของหน่วยงาน
ต่างๆ ท�าหน้าที่บันทึกข้อมูลและออกใบยืนยันการฉีด
วัคซีนและใบนัดรอบต่อไปแก่ผู้มารับบริการ
ผู้รบับรกิารสังเกตอาการหลงัได้รบัวคัซนีโควดิ-19 เป็น
เวลา 30 นาที ซึ่งได้รับการสนับสนุนทีมพยาบาลจาก
วิทยาลัยพยาบาลและฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาล 

• จุดฉีดวัคซีน :

• จุดรับใบนัดหมาย :

• จุดสังเกตอาการ :

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
 กลุ่มผู้เข้ารับบริการ : เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจ 

 ณ จุดบริการทั้ง 2 แห่งนี้ มีการจัดโซนพื้นที่เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ซึ่งโรงพยาบาลให้การสนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อดูแล
การตรวจคัดกรองก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ จุดฉีดวัคซีนและจุดปฐมพยาบาล 
ส�าหรบัระบบจัดการฐานข้อมลูจะใช้ระบบเดยีวกบัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์มาโดย
ตลอด จนกระทั่งวันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบ
เดียวกันกับส่วนกลางทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณที่ซับซ้อนและบันทึกสถานะล่าสุดน�าส่งทุกวันแบบ Real Time

ให้บริการด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด
 • ประชาชนที่มีอาการเสี่ยง ขอความร่วมมือสังเกตอาการของตนเอง
เบื้องต้น หากมีไข้ ไอ หรือมีน�้ามูก รวมถึงท่านที่อยู่ระหว่างการกักตัวขอให้งดมา
รับบริการ 
 • ประชาชนทั่วไป ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
เว้นระยะห่างทางสังคมและล้างมือบ่อยๆ เมื่อเดินทางมาถึงจุดให้บริการให้รอใน
พื้นที่ที่จัดสรรไว้อย่างเคร่งครัด
 • เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยให้บริการสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่าง
รัดกุม เพื่อให้การบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการติดเช้ือภายในทีม
บุคลากร
 อ.ดร.พญ.วรรษมน กล่าวทิง้ท้ายว่า ในสถานการณ์ทีย่อดผูต้ดิเชือ้สงูขึน้
ประชาชนยังต้องยกการ์ดให้สูงอยู่เสมอเพราะประสิทธิภาพของวัคซีนคือการ
ลดความรุนแรงของโรค รวมทั้งสายพันธุ์ที่พบทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ก็เปล่ียนแปลงตลอด การหลีกเล่ียงไปในพื้นที่จุดเส่ียงนับเป็นความใส่ใจต่อ
ความปลอดภัยของคนในครอบครัว

CHULA COVID-19
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Good News

เรื่อง : นายเตช บุนนาค 

 ยามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังมีผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีกหน่ึงแนวทางท่ีจะสามารถบรรเทาความ
รุนแรงและโอกาสในการติดเช้ือคือ การกระจายวัคซีนโรคโควิด-19 ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สภากาชาดไทยในฐานะองค์กรการกุศลที่
มุง่มัน่ส่งเสรมิการสาธารณสขุและการป้องกนัโรคเพือ่ให้ประชาชนและผูด้้อยโอกาสทกุกลุม่สามารถเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์ทีม่คุีณภาพ จงึเร่งด�าเนนิการ
เพื่อจัดซื้อโมเดอร์นา วัคซีนโควิด-19 (COVID-19 Vaccine Moderna) เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเติมเต็มให้คนไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก
ที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

จับสัญญาณการระบาด สภากาชาดไทยเดินหน้าเจรจาสั่งซื้อวัคซีนทางเลือก
 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยถึงแผนการด�าเนินการเพื่อจัดหาวัคซีนส�าหรับช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาสว่า 
สภากาชาดไทยเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 โดยเล็งเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องรีบจัดหาวัคซีนเพื่อ
ช่วยบรรเทาสถานการณ์ จึงได้มีการมอบหมายให้ตดิต่อประสานงานเพือ่จดัซือ้วคัซีนทางเลอืกจากบรษิทัตวัแทนต่างๆ เพือ่ให้ด�าเนนิการอย่างเรว็ทีส่ดุ กระทัง่
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 สภากาชาดไทยได้สามารถติดต่อกับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จ�ากัด บริษัทผู้แทนจ�าหน่ายในประเทศไทยเพื่อน�าเข้าวัคซีนโควิด-19 
โมเดอร์นา จ�านวน 1 ล้านโดสซึ่งจะน�าเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 พร้อมกับการน�าเข้าของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนอีกจ�านวน 4 ล้านโดส

วัคซีน 1 ล้านโดส แจกจ่ายทั่วประเทศให้คนไทยเข้าถึงได้โดยไม่คิดมูลค่า
 สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่ที่ให้ความส�าคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน การน�าเข้าวัคซีนโควิด-19 โดย
สภากาชาดไทยครั้งนี้จึงมีเป้าหมายที่จะด�าเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ 
และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ นายเตช ยังกล่าวถึงความพร้อมในการด�าเนินการส่วนนี้
ว่า “สภากาชาดไทยมีเครือข่ายสถานีกาชาดอยู่ทั่วประเทศที่จะสามารถด�าเนินการให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที” 
 ขณะเดียวกันวัคซีนโควิด-19 จากสภากาชาดไทยยังเปิดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีประสงค์จะขอซื้อวัคซีนเพ่ือน�าไปฉีดให้กับ
ประชาชนในพืน้ทีโ่ดยไม่คดิมลูค่าได้อกีด้วย โดยการแสดงความจ�านงและจัดท�าแผนการขอรบัการจดัสรรวคัซนีเพือ่ให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์และพนัธกจิ
ของสภากาชาดไทย ด�าเนนิการผ่านผูว่้าราชการจงัหวดั ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการโรคตดิต่อจงัหวัดเพือ่ลงนามรบัรองก่อนส่งมายงัสภากาชาดไทย

อาสากาชาด ก�าลังสนับสนุนให้บริการฉีดวัคซีนสภากาชาดไทย 
 ภายหลังจากการติดต่อเพื่อน�าเข้าวัคซีนเป็นที่เรียบร้อย สภากาชาดไทยได้เตรียมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายในทั่วทุกพื้นที่ โดยได้รับ
แรงสนบัสนนุในการด�าเนนิงานจากอาสากาชาดซ่ึงเป็นแพทย์และพยาบาลเกษยีณอายทุัง้ทีอ่ยู่ในฐานระบบสมาชกิอาสากาชาดอยูแ่ล้วและมกีารเปิดรบัสมคัร
ใหม่เข้ามาเป็นอาสากาชาด เนือ่งจากบคุลากรทัง้หมดจะเป็นก�าลงัส�าคญัทีช่่วยให้ภารกจิสภากาชาดไทยในการบรรเทาความรนุแรงของโรคโควดิ-19 ทีทุ่กคน
ต้องเผชิญอยู่ทุเลาลง
 นอกจากการด�าเนินงานด้านการจัดหาวัคซีนโรคโควิด-19 แล้ว สภากาชาดไทยยังคงด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตลอดจนผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างต่อเนือ่ง โดยผูท้ีต้่องการสนบัสนนุภารกจิสภากาชาดไทยในครัง้นีส้ามารถร่วมบรจิาคผ่าน “กองทนุกาชาดไทย เพ่ือจดัซือ้วคัซนีโควดิ-19 และ
ยารักษาโรคโควิด-19 ส�าหรับประชาชน” เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตการณ์โรคโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

เตรียมกระจำยวัคซีนโรคโควิด-19

เพื่อโอกำสเข้ำถึงของคนไทยที่มำกขึ้น

1 ล้านโดส1 ล้านโดส



9

Chula Innovation
โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

CHULA COVID-19

รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นปัญหาสุขภาพส�าคัญของมวล
มนุษยชาติ ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เป็นจ�านวนมาก
ได้สร้างความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก 
ส�าหรับวิธีมาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 ในปัจจุบันจะใช้เทคนิค 
Real-time PCR เพื่อเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(SARS-CoV-2) แต่การตรวจด้วยวิธีนี้มีต้นทุนสูง จ�าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มี
ราคาแพงและบคุลากรทีม่คีวามเช่ียวชาญซึง่มอียูอ่ย่างจ�ากดัเฉพาะในโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่เท่านัน้ จงึท�าให้การด�าเนนิการตรวจวนิจิฉยัโรคโควดิ-19 ไม่ครอบคลมุ
ไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น คณะผู้วิจัยน�าโดย รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนา
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 “COVID-19 SCAN” ที่มีราคาถูก 
ใช้งานง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือที่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพใกล้เคียง
กับเทคนิค Real-time PCR ขึ้น

 นวตักรรมชดุตรวจคดักรองโรคโควดิ-19 “COVID-19 SCAN” นีเ้กิดจาก
ความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบ ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านชีววิทยาเชิงระบบ และศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
คลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนวัตกรรมชุดตรวจ
คดักรอง “COVID-19 SCAN” สามารถตรวจหาสารพนัธกุรรมของเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 จากตวัอย่างสิง่ส่งตรวจ เช่น ตัวอย่างจากระบบทางเดนิหายใจ (Nasopha-
ryngeal Swab / Throat Swab) หรอืตวัอย่างน�า้ลายท่ีผ่านกระบวนการสกดัสาร
พันธุกรรมและการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมภายใต้อุณหภูมิเดียว (Isothermal
Amplification) จากน้ันตรวจหาสารพันธุกรรมได้อย่างจ�าเพาะด้วยระบบ 
CRISPR-Cas12a หากสิง่ส่งตรวจนัน้พบสารพนัธกุรรมของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
จะเกดิการเรอืงแสงภายใต้เครือ่งก�าเนดิแสงสฟ้ีา (Blue light transilluminator)
ทั้งนี้ นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง “COVID-19 SCAN” มีประสิทธิภาพใน
การตรวจวินิจฉัยทางคลินิกมีความจ�าเพาะ 100% ความไว 96.23% และมี
ความแม่นย�าในการตรวจวินิจฉัย 98.78% ซ่ึงใกล้เคียงกับเทคนิค Real-time 
PCR ซึ่งเป็นวิธีตรวจมาตรฐาน

โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686

Email : cmic.chula@gmail.com

Facebook Page : @cmic.chula

Instagram : cmicchula

Website : cmic.md.chula.ac.th

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

 ส�าหรบันวตักรรมชดุตรวจคดักรองโรคโควดิ-19 “COVID-19
SCAN” ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้มีความพร้อมของเทคโนโลยีระดับ 8 
(Technology Readiness Level; TRL8) และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้
แก่บรษิทัไมโคร อินเจคชัน่ จ�ากดั เพือ่พฒันาต่อยอดจากงานวจิยัจนเกดิ
เป็นนวตักรรมทีส่ามารถใช้งานได้จรงิและเกดิประโยชน์เชงิสงัคมและเชงิ
พาณิชย์ ซึ่งนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง “COVID-19 SCAN” ได้รับการ
รับรองและอนุญาตให้ผลิตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) เลขที่ T6400049 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
 คณะผู้วจิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า นวตักรรมชดุตรวจคดักรองโรค
โควิด-19 “COVID-19 SCAN” ท่ีพัฒนาขึ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ที่จะช่วยให้การตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยโรคโควิด-19 สามารถเข้าถึง
ประชากรทุกกลุ่มได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้
ในการตรวจคดักรองเชงิรกุนอกสถานทีส่�าหรับกลุม่ท่ีมคีวามเสีย่งต่อการ
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพือ่ควบคมุการแพร่กระจายของโรคโควดิ-19 
ภายในประเทศ ตลอดจนผู้ติดเช้ือให้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
อย่างทันท่วงที

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.covidscan.tech หรือ Scan QR Code นี้ 
หรือทาง E-mail: thcovid19scan@gmail.com

นวตักรรมชดุตรวจคดักรองโรคโควิด-19
“COVID-19 SCAN”

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.
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 หนึ่ งภารกิจที่ส�าคัญของคณะแพทยศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คือการแลกเปลีย่น
และต่อยอดองค์ความรูท้างด้านการแพทย์ทีก้่าวหน้าอยูเ่สมอ การจดัประชุม
วชิาการประจ�าปีจงึได้จดัข้ึนอย่างต่อเนือ่งและในปีนีม้กี�าหนดจดัขึน้ระหว่าง
วันที่ 8-10 กันยายน พ.ศ. 2564 ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) 
ประธานคณะกรรมการประชมุวชิาการกล่าวว่า “การประชมุวชิาการประจ�าปี
เป็นการเผยแพร่ความรู ้ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งใน
และนอกองค์กร ซึง่ในแต่ละปีคณะกรรมการทีป่ระกอบด้วยคณาจารย์จากทกุ
ภาควิชาและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจะคัดเลือกหัวข้อที่เป็น
ที่สนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม”

การประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด “Revolutions in Global 
Health”
 การประชุมวิชาการในปีน้ีจัดข้ึนภายใต้หัวข้อ Revolutions in 
Global Health ซึง่จะพดูถึงความเปลีย่นแปลงด้านปัญหาสขุภาพในระดบัโลก
เพราะปัจจุบันพลวตัของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป ประชาชนมคีวามเป็นพลเมอืง
โลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น การพูดถึงประเด็นด้านสุขภาพจึงไม่สามารถ
มองเพียงบริบทในเขตแดนแต่ละประเทศได้อีกต่อไป ดังจะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชาชนทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญ
ร่วมกนั ท�าให้วงการการแพทย์ระดบัโลกเกดิความเปลีย่นแปลงไปในหลายๆ 
มิติ นอกจากนี้ยังจะเป็นการเชื่อมโยงกับ “School of Global Health” ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

โรคโควิด-19 ปัญหาสุขภาพครั้งใหญ่ที่พลเมืองโลกก�าลังเผชิญ
 ในงานประชุมวิชาการครั้งน้ีจึงจะมีการพูดถึงอย่างครอบคลุม
ในหลากหลายมิติ ทั้งความรู ้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง อาการและภาวะแทรกซ้อนของโรค ประสบการณ์
การรับมือและจัดการกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น
การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทยที่ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก 
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ ่งธรรม ผู ้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีน
โควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อแบ่งปัน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 รุ่นแรกของประเทศไทย 

 นอกจากองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 แล้ว อีกหนึ่งประเด็น
ทีจ่ะมกีารพดูคยุคอื การแลกเปล่ียนประสบการณ์ของบคุลากรทางการแพทย์
ในการท�างานช่วงการระบาดนี้ เพราะหลายคนอาจเผชิญกับภาวะหมดไฟ
ในการท�างานของตนเองหรือภาวะ Burn Out การประชุมวิชาการครั้งนี้
จึงเห็นความส�าคัญและเปิดเวทีให้มีการพูดคุยถึงแนวทางรับมือ

สุขภาพโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและสังคม
 นอกจากความเปล่ียนแปลงทางสุขภาพระดบัโลกทีต้่องรบัมอืกบัโรค
ตดิต่ออย่างโรคโควิด-19 แล้ว ยังมีปัญหาสุขภาพอีกหลายด้านที่เป็นปัญหา
ร่วมกันในระดบัโลก ซึง่จะถูกน�าเสนอในการประชมุครัง้นีใ้นหลายๆ ประเดน็ 
Plenary Session โดย Dr. Dennis Carroll ผู้เช่ียวชาญด้าน Global Health 
ระดบัโลก และหวัข้ออืน่ๆ เช่น
      • กลุ่มโรคไม่ตดิต่อเร้ือรงั หรอื NCDs (Non-Communicable Diseases)
ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง 
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต และโรคอ้วน 
     • ภาวะมลพิษทางฝุ่นละออง PM2.5
     • เทคโนโลยีในวงการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ AI หรือ Big Data เป็นต้น 

 ศ.พญ.นิจศรี กล่าวว่า “การประชุมวิชาการครั้งนี้คณะกรรมการ
จัดประชุมมีความตั้งใจที่จะรวมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท�างานใน
วงการสขุภาพของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนทกุภาค
วิชาของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมกันแลกเปลี่ยน
องค์ความรู ้ดงันัน้หวัข้อการประชมุวชิาการจงึมคีวามหลากหลาย แต่อยูภ่าย
ใต้แนวคิดหลักของการจัดงานประจ�าปีนี้”
 การจัดงานปีนี้ยังคงด�าเนินการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบ 
Virtual Meeting อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีห้องประชุมถึง 5 ห้อง แบ่งเป็น
ห้องประชุมใหญ่ส�าหรับการถ่ายทอดสดในหัวข้อที่เป็นที่สนใจและเป็นการ
ท�างานร่วมกันของสหสาขา คู่ขนานไปกับห้องประชุมย่อยที่ภาควิชาต่างๆ 
จะมาน�าเสนอผลงานและความรูใ้นเวลาเดยีวกนั และยงัมหัีวข้อทีเ่ป็น video
on demand รวมทั้งการประกวดผลงานวิจัยอีกด้วย ดังนั้นผู ้ที่สนใจ
สามารถตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิและลงทะเบยีนพร้อมช�าระค่าใช้จ่ายได้ที่ 
www.mdcucongress.com

ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงปัญหาสุขภาพระดับโลก ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) 
ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ

ลงทะเบียนการประชุมได้ที่นี่

เรื่อง : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

ณ จุฬา

วันที่ 8-10 กันยายน 2564
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ศ.นพ.ก�าธร พฤกษานานนท์

ภาควชิาสูติศาสตร-์นรีเวชวทิยา
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2561

ศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

ภาควชิาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2561

ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหด้�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2561

ศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

ภาควชิาสูติศาสตร-์นรีเวชวทิยา
คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ไดร้บัการแต่งตั้งใหด้�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์”
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ

 รศ.นพ.กฤษณ์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการรักษามะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดโดยมีที่มาจากสมมติฐานที่ว่า “การกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านม
สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้” แต่อย่างไรก็ตามจากการน�าก้อนมะเร็งมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบเซลล์มะเร็งรวมอยู่กับเซลล์อ่ืนๆ รวมท้ัง
เซลล์เม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิคุ้มกันด้วย  แต่เซลล์เหล่านั้นกลับไม่มีปฏิกิริยาใดต่อเซลล์มะเร็งที่อยู่ใกล้เคียงตามที่ควรจะเป็น  เพราะเซลล์มะเร็งท�าให้เกิด
ความผิดปกติในการท�าหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน  ดังนั้นการปรับระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมามีหน้าที่ก�าจัดมะเร็งได้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดและเป็น
ผลระยะยาว

 International Agency for Research on Cancer (IARC) เปิดเผยสถิติอุบัติการณ์โรคมะเร็งจากทั่วโลกเมื่อปลายปี พ.ศ. 2563 พบว่า “โรคมะเร็ง
เต้านม” เป็นโรคที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยพบมากที่สุดในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา  ผู้ป่วยมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากจ�านวนประมาณ 10 ล้านคนและ
ในปี พ.ศ. 2562 พุ่งสูงขึ้นถึง 19.3 ล้านคน ซึ่งปี พ.ศ. 2563 เผยให้เห็นว่า จ�านวน 1 ใน 10 ของประชากรสตรีทั่วโลกจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม
และมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงอยู่
 ปัจจุบันการรักษามะเร็งเต้านมท�าได้หลายวิธี ได้แก่ การผ่าตัดเต้านม การรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัด การรักษาด้วยการฉายรังสี การรักษาด้วยยา
ต้านฮอร์โมนและการรักษาด้วยยาพุ่งเป้า ซ่ึงเป็นการรักษาตามมาตรฐานทั่วโลก หากแต่การรักษาด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นนั้นยังไม่เพียงพอส�าหรับผู้ป่วย  
บางรายสามารถกลับไปเป็นซ�้าได้อีก  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  คิดค้นวิธีการรักษาใหม่ที่ช่วยต่อ
ลมหายใจให้แก่ผู้ป่วย  นั่นคือการรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบ�าบัด หรือ Cell Based Immunotherapy
 รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ หวัหน้าศนูย์สริกิติิบ์รมราชีนนีาถเพือ่มะเรง็เต้านม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ภมูคิุม้กนับ�าบดัหรอื
การใช้ Dendritic Cell เป็น 1 ในเซลล์พื้นฐานที่พบในร่างกายซึ่งสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย (T-cell) ได้ดีที่สุดเพื่อไปก�าจัดเซลล์มะเร็งต่อไป 
ปัจจบุนัได้น�ามาเป็นแนวทางการรกัษาในผูป่้วยมะเรง็เต้านมชนดิทีร่กัษายากและลุกลามไปทัว่ร่างกายแล้ว ซึง่เป็นผลมาจากการเข้ารบัการรกัษาช้าหรอืรกัษา
ด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเซลล์มะเร็งยังไม่หมดไป

ก้าวแห่งประวัติศาสตร์ของการรักษามะเร็งเต้านม
ด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดครั้งแรกของโลก

ก้าวแห่งประวัติศาสตร์ของการรักษามะเร็งเต้านม
ด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดครั้งแรกของโลก

“การรักษาโรคมะเร็งเปรียบเสมือนการท�าสงครามกับร่างกาย”

ความหวังครั้งยิ่งใหญ่
ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
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ผู้สนใจเข้ารับการรักษาติดต่อที่ โทร. (02) 256 4671

 การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดแตกต่างจากวิธีการรักษาด้วยเคมีบ�าบัด  จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหลังการรักษาที่ได้ผลดีขนาดนี้แล้ว  ผู้ป่วยจะ
มีโอกาสกลับมาเป็นซ�้าอีกหรือไม่  เนื่องจากการให้เคมีบ�าบัดเซลล์มะเร็งจะถูกก�าจัดทิ้งไป แต่เทคโนโลยีการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดคือ การเข้าไปจัดการ
ระบบภมูคิุม้กนัภายในจนร่างกายกลบัมาเป็นปกต ิ และเมือ่ระบบภมูคิุม้กนัตรวจพบเซลล์ทีม่โีปรตนีทีถ่กูจดจ�าไว้กลบัมากจ็ะถกูก�าจัดทิง้ทนัท ี ในขณะทีผู่ป่้วย
ทีเ่ข้ารบัการรกัษาปรากฏผลข้างเคยีงในการรับภมูคิุม้กนับ�าบดัครัง้ที ่2 ซึง่เป็นช่วงทีเ่ซลล์ภมูคิุม้กนัเข้าไปฆ่าเซลล์มะเรง็ในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายทรดุโทรม 
เบื่ออาหาร มีตุ่มน�้าใส ปวดตามข้อ ซึ่งเกิดในระดับเล็กน้อยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น และหลังจากฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันไป 6 เดือน อาการต่างๆ จะดีขึ้น
เป็นล�าดับ ผู้ป่วยไม่มีอาการเหนื่อย ไม่พบน�้าในปอด อาการปวดกระดูกหายไป ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดอีกและสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ในที่สุด
 ความส�าเรจ็ในครัง้นี ้ศนูย์สริกิต์ิิบรมราชนีนีาถเพือ่มะเรง็เต้านม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รบัความร่วมมอือย่างดยีิง่จากสถาบนัใน
ต่างประเทศ ได้แก่ Professor Stuart Curbishley จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร และ Professor Jolanda De Vries จากประเทศ
เนเธอร์แลนด์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
อกีทัง้ได้รับเงนิสนบัสนนุจากผูม้อุีปการคณุ และส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย ซึง่หลงัจากความส�าเรจ็ครัง้แรกของโลกครัง้นี ้ศนูย์สริกิติิบ์รมราชนินีาถ
เพื่อมะเร็งเต้านมมีแผนการพัฒนาให้การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดสามารถรักษามะเร็งชนิดอื่นได้ด้วย เพื่อส่งต่อความหวังและสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการรักษาอย่างไม่หยุดยั้ง

โอกาสกลับเป็นซ�้าและผลข้างเคียง

ผลการรักษา

ฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันกลับเข้าไปในร่างกายจ�านวน 8 ล้านเซลล์ ภายใน 6 - 8 สัปดาห์
สามารถเพิ่มจ�านวนขึ้นกระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย และท�าหน้าที่ก�าจัดเซลล์
มะเร็งที่มีโปรตีนคล้ายกับโปรตีนต้นแบบที่จดจ�าไว้ ในช่วง 3 เดือนแรกของการรักษา
ไม่พบความผิดปกติของร่างกายจึงเข้าไปตรวจที่ตับพบว่าเซลล์มะเร็งหายไปกว่าครึ่ง

ภูมิคุ้มกันบ�าบัด ครั้งที่ 1

เมื่อท�าการรักษาต่อเนื่องด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดครั้งที่ 2 ผ่านไป 3 เดือนตรวจพบว่า เซลล์
มะเร็งที่ตับหายไปกว่าร้อยละ 90

ภูมิคุ้มกันบ�าบัด ครั้งที่ 2

ครัง้สุดท้ายไม่พบเซลล์มะเรง็ทีต่บัและปอด นบัเป็นความส�าเรจ็ครัง้แรกของโลกท่ีเซลล์
มะเร็งเต้านมซึ่งลุกลามแล้วถูกก�าจัดได้ด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดชนิด Dendritic Cell

ภูมิคุ้มกันบ�าบัด ครั้งที่ 3

 รศ.นพ.กฤษณ์ กล่าวว่า ศนูย์สริกิิติบ์รมราชนีนีาถเพือ่มะเรง็เต้านม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มคีวามมัน่ใจในความพร้อมท้ังเครือ่งมอื
และทมีบคุลากรทางการแพทย์ รวมถงึผูเ้ชีย่วชาญทีส่่งไปศกึษาต่อยงัต่างประเทศ น�ามาสูน่วตักรรมการรกัษาด้วยภูมคิุม้กนับ�าบดัท่ีสามารถก�าจดัเซลล์มะเรง็
เต้านมส�าเรจ็เป็นครัง้แรกของโลก ซึง่รกัษาส�าเร็จในผูป่้วยรายแรก คณุเพลนิพศิ ทีผ่่านการรกัษาตามมาตรฐานมากว่า 6 ปี ซึง่ในระยะเวลา 3 ปีแรกทีร่กัษาได้ผล
ดพีอ แต่กลบัตรวจพบการแพร่กระจายทีต่บัในปีที ่4 จงึท�าการผ่าตดัตบัออกไป ตามด้วยการให้ยาเคมบี�าบดัเพือ่ป้องกนัการลุกลามไปยงัอวยัวะอ่ืน ในระหว่าง
รบัเคมบี�าบดั มะเรง็กลบัลกุลามไปยงัตบัส่วนทีเ่หลอื ปอดและกระดกู หลังพบว่าการรกัษาของตนเองไม่สามารถหายขาดได้ ผู้ป่วยจงึขอให้ยตุกิารรักษาเพือ่ไป
ใช้ชีวิตบั้นปลายกับครอบครัว รศ.นพ.กฤษณ์ จึงแนะน�าวิธีการรักษาแบบใหม่ให้แก่ผู้ป่วยและเริ่มท�าการรักษาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เริม่ท�าการรกัษาด้วยการน�าชิน้เนือ้มะเรง็จากตบัไปตรวจหายนีเซลล์
มะเร็งที่สร้างโปรตีนพิเศษขึ้นมาที่ผิวเซลล์

3. ผูป่้วยเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล เจาะเลอืดเพือ่ดงึเอา Dendritic
 Cell ซึ่งเป็นตัวอ่อนออกมา

2. ท�าการคดัลอกโปรตนีพเิศษทีถ่กูสร้างขึน้มาแล้วส่งไปสร้างขึน้ใหม่ใน
ต่างประเทศ  ซึ่งในอนาคตศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านม
มีแผนจะสร้างเทคโนโลยีขึ้นเอง

5. ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดเซลล์ภูมิคุ้มกันนี้กลับเข้าไปในร่างกายผ่าน
ต่อมน�้าเหลืองบริเวณคอ ซึ่งเป็นต่อมขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วย T-cell 
ตัวอ่อน จากนั้นเซลล์ภูมิคุ้มกันจะเติบโตเพื่อช่วยก�าจัดเซลล์มะเร็ง

4. น�า Dendritic Cell มาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการให้เจริญเติบโตคู่กับ 
Peptide (โปรตีนจ�าเพาะของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแต่ละคน) เพื่อให้ 
Dendritic Cell เรียนรู้และจดจ�าโปรตีนจ�าเพาะของเซลล์มะเร็งนั้นๆ 
ว่าเป็นศัตรู

ขั้นตอนการรักษามะเร็งเต้านมด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัด
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เรื่องจากปก

โดย : ฝ่ายเภสัชวิทยา

 ในภาวะที่ทุกประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อุบัติขึ้นใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนท�าให้โรคโควิด-19 
กลายเป็นภัยคุกคามส�าคัญที่ประชาคมต้องร่วมกันรับมือรอบด้านทั้งในด้านการรักษาและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ การระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตระหนกัถึงความจ�าเป็นทีจ่ะพฒันาและยกระดับความรูท้างด้านสาธารณสุขให้ตอบสนองสงัคมทีม่ใิช่เพยีงบรบิท
ของสังคมหากแต่เป็นบริบทของสังคมโลก จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง “ส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึ้น
อย่างเป็นทางการ โดยจะใช้ชื่อเพื่อการสื่อสารในระดับสากลว่า School of Global Health, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลกว่า
นับตั้งแต่ที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ มีแนวคิดที่จะผลักดันและส่งเสริมให้งานวิชาการมีความ
เป็นนานาชาติ (Internationalization) มากย่ิงขึ้น กอปรกับศักยภาพด้านบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ท่ีล้วนมีความโดดเด่นในหลากหลายสาขาและมี
ผลงานวจิยัและนวตักรรมทีโ่ดดเด่นมาโดยตลอด การพฒันาหลักสูตรให้มคีวามเป็นนานาชาตทิัง้ในระดบัปรญิญาตร ีระดบับณัฑิตศกึษา ตลอดจนดษุฎีบณัฑติ
จึงเป็นแนวทางมุ่งพัฒนามาโดยตลอด
  จวบจนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายไม่เพียงแต่ระบบสาธารณสุขของบางประเทศ แต่ยังส่งผลถึงสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศต่างๆ อกีด้วย ปัญหาสขุภาพทีส่ร้างแรงสัน่สะเทอืนให้ทกุภาคส่วนของสงัคมโลกในครัง้นี ้ศ.นพ.สุทธพิงศ์ พร้อมด้วยคณะท�างาน
จงึเหน็ว่า การเกดิโรคโควดิ-19 เป็นปัญหาทางสขุภาพท่ีท้าทายไม่ใช่เพยีงแค่ในประเทศแต่เป็นความท้าทายร่วมกนัของสังคมโลก จงึไม่สามารถมองได้เพยีงเฉพาะ
การศกึษาองค์ความรูด้้านพฒันาการของเช้ือไวรสั การรกัษาและการป้องกนัการตดิเชือ้เท่านัน้ แต่ยงัต้องให้ความส�าคญัไปถงึการศกึษาความเหลือ่มล�า้ในการ
เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการด้านสุขภาวะในอนาคตอีกด้วย แนวความคิดนี้เองจึงเป็นที่มาในการขับเคลื่อนการศึกษาวิชาการ
ด้านสุขภาพโลก (Global Health) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั้งส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลก โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวว่า “ค�าว่า Global 
Health มองทั้งเรื่องการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงงานบริการทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ ท�าให้ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้สร้างผลผลิตที่ตอบ
สนองต่อปัญหาทางสาธารณสขุทีพ่ลเมอืงต้องเผชญิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยมุง่หวงัถงึสุขภาพทีด่ขีองประชากรโลก และลดความเหลือ่มล�า้ในด้านสขุภาพ”

จากการพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเป็นนานาชาติ สู่วิสัยทัศน์การยกระดับเพื่อตอบสนองบริบทสังคมโลก

เรื่อง : ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 กลไกการส่งเสริมให้งานวิจัยและวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รู้จักมากยิ่ง
ขึ้นในเวทีโลก ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวว่า “ในคณะแพทยศาสตร์เรามีนักวิจัยและนักวิชาการผู้มากความสามารถในหลาก
หลายด้าน แต่จะท�าอย่างไรให้ผลงานเป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีระดับโลก จึงเป็นที่มาว่าเราต้องสร้างตัวกลางที่จะจัดสรร
และเชือ่มโยงงานวจิยัของคณะแพทยศาสตร์กบัการศึกษาในระดบัโลก” ดงันัน้การจดัตัง้ส�านกับรหิารวชิาการสขุภาพโลก
จึงมีเป้าหมายในการเป็นตัวกลางในการด�าเนินการดังกล่าว พร้อมขับเคลื่อนงานภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพือ่เป็นแกนหลกัในการบรหิารหลกัสตูรนานาชาต ิสร้างหลกัสตูรใหม่ให้โดดเด่นในการตอบโจทย์สขุภาพโลก 
 2. เพือ่ผลติบณัฑติพนัธุใ์หม่และก�าลงัคนทีม่สีมรรถนะและศกัยภาพสงูให้ตอบสนองต่อระบบการดแูลสขุภาวะ 
 3. เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเท่าเทียมในการเรียนรู้ เสริมศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะของบุคลากรจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยและจากนานาประเทศ
 4. เพือ่สร้างระบบและเครอืข่ายทางการวจิยัร่วมกบันกัวจิยัจากทกุภมูภิาคของโลกในการตอบโจทย์ความท้าทาย
ด้านวิชาการสุขภาพโลก
 5. เพือ่เป็นแหล่งเชือ่มโยงเครอืข่ายและองค์กรทัง้ในระดับประเทศและนานาชาติทีเ่อ้ือต่อการผลติงานวจิยัและ
ประสานความร่วมมือกับสถาบันพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

แกนหลักเพื่อการผลักดันองค์ความรู้ของนักวิชาการให้เกิดการต่อยอดในระดับโลก

 หากกล่าวถงึความส�าคญัของสขุภาพโลกให้ผู้อ่านทกุท่านได้เหน็ภาพชดัเจนยิง่ขึน้ ยกตวัอย่างได้จากสภาวการณ์
โรคระบาดโควดิ-19 ทีม่มีาตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถงึปัจจบุนั ซึง่เป็นโรคอบุติัใหม่ทีท่กุประเทศทัว่โลกจบัตามองและ
ให้ความสนใจในการศกึษาไปถงึต้นตอของธรรมชาตขิองโรค โดยแต่ละประเทศต่างระดมสมองและสรรพก�าลงัค้นคว้าหา
วธิรีกัษาและป้องกนั ซึง่การระบาดครัง้นีส้ะท้อนให้เหน็ถงึความส�าคัญของสขุภาพโลกได้ดยีิง่ เนือ่งจากผลกระทบทีเ่กดิขึน้
ต่อเศรษฐกิจและสภาพสังคมอย่างรุนแรงเมื่อการระบาดของโรคด�าเนินอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันอัตราการเสียชีวิต
ของผูต้ดิเชือ้นัน้เพ่ิมขึน้ต่อเนือ่ง สิง่นีส้ะท้อนให้เหน็ถงึความไม่เพยีงพอของระบบอภบิาลสขุภาพในระดบัประเทศและระดบั
โลก จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในระดับนานาชาติในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาวิจัยนวัตกรรมด้านการแพทย์พยาบาล 
การบริการด้านสุขภาพ การผลิตวัคซีนและยารักษาโรค เป็นต้น ทั้งนี้การแก้ปัญหาในแต่ละล�าดับขั้นตอนล้วนเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อน เพราะยังต้องค�านึงถึงความเป็นธรรมในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและการบริการ ในขณะเดียวกันทุกประเทศ
จ�าเป็นต้องมนีโยบายการบรหิารจัดการสถานการณ์อย่างรอบคอบ เพือ่จดัมาตรการอนัเป็นทีย่อมรบัและประชาชนทกุหมู่
เหล่ายนิยอมปฏบิตัติามอย่างพร้อมเพรยีงเพือ่ให้การป้องกนัโรค การด�ารงชวีติ สภาพเศรษฐกจิและสงัคมได้ขบัเคลือ่นไป
ได้โดยทุกฝ่ายได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 ในปี พ.ศ. 2557 มีการริเริ่ม“วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda : GHSA)” 
โดยประเทศพันธมิตรกว่า 30 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ภายหลังการระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก
เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังโรคระบาดให้เข้มแข็งผ่านยุทธศาสตร์การป้องกัน (Prevent) การเฝ้าระวัง (Detect) และการ
ตอบโต้ (Respond) ที่มีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีสมาชิก 69 ประเทศ ประเทศไทยมีบทบาทน�า 2 ด้าน คือ ด้านการ
พัฒนาก�าลังคน และด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อและการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นประเทศ
สนบัสนนุการป้องกนัเชือ้ดือ้ยา ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า “สุขภาพโลก” ไม่ใช่ปัญหาทีห่น่วยงานใดหรอืองค์กรใดองค์กรหนึง่เป็น
ผู้รับผิดชอบ หากแต่เป็นเรื่องของประชาชนทุกคนและหน่วยงานจากทุกภาคส่วนต้องระดมความคิด งานวิจัย เพื่อออก
นโยบายและสรรสร้างเทคโนโลยมีาแก้ปัญหาอย่างทนัสมยั ตอบโจทย์ของบรบิทโลกในปัจจบุนัมาเป็นแรงขบัเคลือ่นสูก่าร
เปลีย่นแปลงรอบด้านอย่างยัง่ยนื ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสขุ เศรษฐกจิ อตุสาหกรรม สงัคมและสิง่แวดล้อม

กระแสสุขภาพโลก ภารกิจส�าคัญที่สังคมโลกมุ่งส่งเสริม
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 การด�าเนนิงานของส�านกับรหิารวิชาการสขุภาพโลกมแีนวทางในการด�าเนนิงานภายใต้ 3 ประเด็นหลักทีค่รอบคลุมทัง้ในเรือ่งองค์ความรูด้้านสขุภาพ
และการบริหารจัดการเพื่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ดังต่อไปนี้
 1. โรคที่ติดต่อได้ (Communicable Diseases - CD) 
 2. โรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases – NCD) 
 3. ระบบสุขภาพ (Health systems)
 แต่ละประเด็นจะมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันจากทั้ง 22 ภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์มาท�าให้
งานวิจัยมีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านระบบสุขภาพที่จะมีการประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาทิ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข หน่วยงานภายนอกอย่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรต่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเริ่มด�าเนินการ
จัดตั้งส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลกควบคู่ไปกับการน�าร่องในการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต Clinical Science
(International Program) : Global Health and Tropical Medicine 
โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ อธิบายว่า หลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงเพื่อ
ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงภาพรวมของการศึกษาท่ีเป็นระดับโลกมากยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิง่ประเดน็ข้อกงัวลด้านสขุภาพทีส่งัคมโลกเผชิญร่วมกนั (Global 
Concern)
 อย่างไรกด็ ีการพฒันาหลกัสตูรเนือ้หายงัรวมไปถงึการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19
ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีด้าน Tele-Education เพื่อสร้างความเช่ือม่ันเรื่อง
ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้เรียน ขณะเดียวกันผู้เรียนยังต้องได้รับทักษะและ
ประสบการณ์อย่างเตม็ที ่โดยในอนาคตมแีนวคดิทีจ่ะส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้กบั
ผูเ้รยีนด้วยการจดัหาเนือ้หาหลกัสตูรออนไลน์จากสถาบนัช้ันน�าระดบัโลกมา
เป็นเนือ้หาและบทเรยีนส�าหรับให้ผูเ้รยีนศึกษาความรูท้างทฤษฎหีรอืต่อยอด
ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเติมเต็มให้ได้รับความรู้ที่เป็นนานาชาติยิ่ง
ขึ้นอีกด้วย

 นอกจากการพฒันาหลกัสตูรแล้ว ส�านกับรหิารวชิาการสขุภาพโลก
ยังเตรียมที่จะเข้าไปมีบทบาทในการดูแลและพัฒนาหลักสูตรนานาชาติทุก
หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์เพื่อให้บัณฑิตมีความสนใจในประเด็นระดับ
โลก พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้เรียนในทุกหลักสูตรเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและหน่วย
งานระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังเตรียมการสร้างหลักสูตรใหม่ที่มี
เนื้อหาในด้านสุขภาพโลกอย่างแท้จริง ศ.นพ.สุทธิพงศ์ เล่าถึงแนวคิดในการ
ผลิตบณัฑิตของส�านกับรหิารวชิาการสุขภาพโลกว่า เป็นการจดัการเรยีนการ
สอนเฉพาะบุคคล (Personalized learning) ตามเป้าหมายอาชีพและความ
สนใจของนิสิต (Career of choice) กล่าวคือ จะเป็นตัวกลางในการจัดหา
และประสานความร่วมมอืจากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศตลอดจนต่างประเทศ
ในสายงานที่สนใจมาให้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และเครือข่ายในการ
ท�างานด้านนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เรียนมีความสนใจศึกษาด้านนโยบาย
สุขภาพ ส�านกับรหิารวชิาการสุขภาพโลกจะเป็นตวักลางให้ได้มโีอกาสในการ
เรยีนรูท้กัษะและประสบการณ์จากหน่วยงานผูอ้อกนโยบายในระดบัประเทศ 
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรสากลที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในด้านน้ี มุ่งหวังว่า
ผู้เรียนจะเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งในด้านองค์ความรู้ เครือข่ายการ
ท�างาน มีทักษะความเป็นผู้น�า ตอบสนองต่อประเด็นสุขภาพในระดับโลก
และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
 ไม่เพียงแต่หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตที่คณะแพทยศาสตร์
เตรียมที่จะพัฒนาและเปิดใหม่เพ่ือตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพของโลกเท่านั้น ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ระบุว่า ยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนา
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (Non-degree) ส�าหรับบุคคลทั่วไป ตลอด
จนบคุลากรในสายงานสาธารณสุขทีม่คีวามสนใจต้องการทบทวนทกัษะความ
รู้ (Re-skill) และพัฒนาความรู้ (Up-skill) อีกด้วย

ส่งเสริมการศึกษาประเด็นสุขภาพโลกอย่างรอบด้านภายใต้ 3 ประเด็น

: น�าร่องพัฒนาหลักสูตร

เริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

ระยะที่

1 

: พัฒนาหลักสูตรใหม่

ตอบโจทย์ประเด็นสุขภาพโลก

ระยะที่

2



17

 การส่งเสริมให้บัณฑิตพร้อมท�างานขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพในฐานะพลเมืองนั้น ไม่เพียงจะต้องจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามความสนใจหรือ
เป้าหมายของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้และบุคคลผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอย่างแท้จริง พันธกิจที่ส�าคัญอีกด้านหนึ่ง
จงึเป็นเรือ่งของการผลกัดนัให้งานวจัิยของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์มกีารแลกเปลีย่นองค์ความรู้กบัสถาบนัในระดบัโลก ซึง่ส�านกับรหิารวชิาการสขุภาพโลก
ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันชั้นน�าระดับโลกมาเป็น International Advisory Board ซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยในด้านการน�างานวิจัยของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมแลกเปลีย่นและน�าเสนอโครงการให้กบัผู้ท่ีมคีวามสนใจตรงกนัและมทีศันคตทิีมุ่ง่ผลประโยชน์ส่วนรวม การสร้างเครอืข่ายพนัธมติร
รอบโลกและการชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนขนาดใหญ่ โดยมีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า 10 ท่านที่ตอบรับมาร่วมเป็น International Advisory Board 
อาทิ  Dr. Dennis Carroll จาก Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา Prof. Michelle A. Williams, Dean of the Faculty, Harvard 
T.H. Chan School of Public Health ประเทศสหรัฐอเมริกา Prof. Drew Weissman จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
Prof. Vivekanand Jha จาก The George Institute for Global Health ประเทศอินเดีย โดยความร่วมมือจากนักวิจัยภายในองค์กรและผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศนีจ้ะเป็นส่วนส�าคญัผลกัดนัให้นสิติทีศ่กึษาในหลกัสตูรได้รบัโอกาสฝึกฝนประสบการณ์กบัสถาบนัระดบัโลก ซึง่จะท�าให้บณัฑติท่ีส�าเรจ็การศึกษา
มีความพร้อมในการท�างานเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของพลเมืองโลกอย่างแท้จริง

 การจัดตั้งส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลกครั้งนี้นับเป็นจุดเร่ิมต้นที่จะเสริมความแข็งแกร่งในด้าน
ความร่วมมือกับต่างประเทศของคณะแพทยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองกับเป้าหมายของ
ประชาคมโลก โดยม ีศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม ผู้อ�านวยการบรหิารโครงการพฒันาวคัซนีโควดิ-19 ด�ารงต�าแหน่ง
ผูอ้�านวยการ ส�านกับรหิารวิชาการสขุภาพโลก ขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการลกัษณะนีเ้ป็นการบรหิารจดัการท่ีปรบั
เปลี่ยนให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ (Sandbox Operation) ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้แต่ละ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้ ดังนั้นการจัดตั้งส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลกจึงจะเป็นตัวอย่าง
น�าร่องให้หน่วยงานอื่นๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป 
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ความคาดหวังเราอยากจะสร้างนักวิจัย นักวิชาการที่จะศึกษาใน
หลักสูตรนี้ในรูปแบบตามความสนใจของตนเอง ภายใต้แกนหลักส�าคัญคือ ประเด็นสุขภาพของสังคมโลกเพื่อให้
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีตระหนักถึงการท�างานเพ่ือให้ประชาคมจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน”

ส่งเสริมโอกาสงานวิจัยให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนกับนักวิจัยระดับโลก

ต้นแบบการให้ความส�าคัญกับประเด็นสุขภาพของโลกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การระบาดของโรคโควิด-19
ท�าให้เห็นว่าการดูแลเรื่องสุขภาพ
มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งให้บัณฑิตตระหนักว่า
สาธารณสุขไม่ใช่เพียงการรักษา

แต่เป็นปัจจัยส�าคัญที่พลเมืองโลกทุกคน
มีสิทธิ์เข้าถึงอย่างเท่าเทียม”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
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ตรวจความพร้อมสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสถานที่และความพร้อมในการให้บริการฉีด
วคัซีนนอกโรงพยาบาล “หน่วยความร่วมมอืบรกิารฉดีวคัซนีโควดิ-19 ระหว่างกรุงเทพมหานคร สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเซ็นทรัลเวิลด์” เพื่อทดสอบระบบการให้
บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่างๆ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย 
ระวแีสงสรูย์ ปลดักรงุเทพมหานคร คณะผูบ้รหิารกรงุเทพมหานคร ผูบ้รหิารบรษิทักลุม่เซน็ทรลั จ�ากดั ผูบ้รหิาร
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เข้าร่วม เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ ชั้น 8 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ทดสอบฉีด Thailand Vaccine ChulaCov19 วัคซีนโควิด-19 รุ่นแรกของไทย
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบการฉีดวัคซีนให้กับอาสาสมัครผู้ผ่าน
การคัดกรองที่มีสุขภาพดีระยะที่ 1 และต่อเนื่องในระยะที่ 2 เพื่อดูการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน 
ChulaCov19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการ
บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทเอ็มดีซียูเอส จ�ากัด ร่วมให้ก�าลังใจและดูแลการทดสอบอาสาสมัคร เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2564 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครบรอบ 107 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมต่างๆ เน่ืองในวันสถาปนา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 107 ปี ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อาทิ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริเวณ
ตึกอ�านวยนรธรรม พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอ�านวยการ พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชา
นสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ณ ศาลาทนิทตั พธิถีวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 พิธีสดับปกรณ์ถวายสมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ ณ โถงชั้นล่าง อาคารจักรพงษ์ และ
มอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 
1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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วันอานันทมหิดล 2564
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทน
วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 
ผู้พระราชทานก�าเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน 
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจ�านวน
ทั้งสิ้น 155 หน่วยงาน จัดส่งพวงมาลาเพื่อร่วมถวายราชสักการะ เมื่อ
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.แนวหน้า ก้าวสู่ปีที่ 42
 น.ส.สุชาวดี พันคง หัวหน้าศูนย์ผู ้มีอุปการคุณ พร้อมด้วย 
น.ส.ธนัสมณ พลศร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหา
รายได้ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมมอบของทีร่ะลึกและ
แสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสทีห่นงัสอืพมิพ์แนวหน้า ก้าวเข้าสู่ปีที ่42 โดยมี 
น.ส.ลฎาภา ทิวะสงิห์ หวัหน้าข่าวสตร ีหนงัสอืพมิพ์แนวหน้า ให้การต้อนรบั 
เมือ่วนัจนัทร์ที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารส�านกังานหนงัสอืพิมพ์แนวหน้า
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ครบรอบ 57 ปี นสพ.เดลินิวส์
 น.ส.สุชาวดี พันคง หัวหน้าศูนย์ผู ้มีอุปการคุณ พร้อมด้วย 
น.ส.ธนัสมณ พลศร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์และจัดหา
รายได้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบของที่ระลึก
และแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาสทีห่นงัสอืพิมพ์เดลนิวิส์ ครบรอบ 57 ปี (วนัท่ี
28 มีนาคม) โดยมี นางประพิน รุจิรวงศ์ รองประธานกรรมการหนังสือพิมพ์
เดลนิวิส์ ให้การต้อนรบั เมือ่วนัศกุร์ท่ี 26 มนีาคม พ.ศ. 2564 ณ ชัน้ 1 อาคาร 1
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาโรคทาง
การหายใจและภาวะวกิฤตทางการหายใจ ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ�าปี 2563” สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จากส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคาร
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 บทบาทหน้าทีข่องแพทย์ภายใต้สงักดัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ย่อมมหีน้าทีท่ัง้ในด้าน
การดแูลรักษาผู้ป่วยตามจรรยาบรรณของการเป็นแพทย์ควบคู่ไปกับการให้ความรูแ้ละความเอาใจใส่แก่นสิิตแพทย์เพือ่เป็นก�าลังส�าคญัในระบบสาธารณสขุไทย
ในภายภาคหน้า ด้วยบทบาททีส่�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากันนีเ้องจงึท�าให้ รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์ได้รบัรางวลัข้าราชการพลเรอืนดเีด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2563
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คอลัมน์ Man of the Med ฉบับนี้จึงขอน�าเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจและทัศนะในการ
ท�างานของ รศ.นพ.ฉันชาย มาน�าเสนอให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกัน

 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เป็นรางวัลที่สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยมอบเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีมีผลงาน
อย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและระบบราชการในสาขาต่างๆ ส�าหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นนั้น นอกเหนือจาก
การพิจารณาจากผลงานท่ีท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติแล้ว ยังพิจารณาถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและข้าราชการใน
สังกัดอีกด้วย ซึ่งผลงานอันเป็นคุณต่อองค์กรของ รศ.นพ.ฉันชาย นั้น มีความโดดเด่นและสร้างประโยชน์อย่างมากมายทั้งในแง่ของการเป็นแพทย์ การเป็น
อาจารย์ผู้ประสาทความรู้ รวมไปถึงงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่อีกมากมาย

 รศ.นพ.ฉันชาย ส�าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2532 จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้น
จงึเริม่ท�าหน้าทีเ่ป็นแพทย์ ณ โรงพยาบาลต�ารวจ เป็นเวลา 3 ปี ก่อนจะย้ายมาเป็นแพทย์ประจ�าบ้านฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ด้วยความสนใจในสาขาเวชบ�าบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) จึงได้เดินทางไปเป็นแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดในสาขานี้ที่ Mayo Clinic Foundation 
เมือง Rochester และมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลารวมทั้งส้ิน 4 ปี นอกจากน้ีบทบาทในด้านการศึกษา รศ.นพ.ฉันชาย 
ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์ประจ�าสาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติยศแห่งความตั้งใจบนเส้นทางการท�างาน
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แพทย์ผู้ส่งเสริมแนวทางการรักษาเพื่อการดูแลและใส่ใจผู้ป่วย
 รศ.นพ.ฉนัชาย ถอืเป็นข้าราชการทีป่ฏบิตังิานอย่างมุง่มัน่และทุม่เทในทกุด้าน
อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการน�าวิชาความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์มาใช้
ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเต็มที่ รวมถึงยังมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริม
แนวคิดการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองหรือ Palliative Care ซึ่งเป็น
แนวทางการดูแลผู้ป่วยท่ีท�าให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และ
ยังตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยด้วย 
อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงการดูแลจิตใจของครอบครัวให้สามารถเผชิญหน้ากับเสี้ยว
วนิาทสีดุท้ายของชวีติได้อย่างปราศจากความกงัวล การส่งเสรมิระบบการดแูลผูป่้วยใน
รูปแบบดังกล่าวนี้ท�าให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานชีวาภิบาลขึ้นอีกด้วย 

ครูแพทย์ บทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นิสิตและแวดวงวิชาการ
 อกีหนึง่บทบาทที ่รศ.นพ.ฉนัชาย เป็นต้นแบบทีด่คีอื ในด้านของการเป็นครู 
ท่านเป็นอาจารย์ท่ีสามารถถ่ายทอดความรูท้ีไ่ด้มาจากการสัง่สมประสบการณ์การท�างาน
ตลอดชวีติของการเป็นแพทย์ให้แก่นสิติแพทย์ได้เป็นอย่างด ีรศ.นพ.ฉนัชาย มุง่มัน่ต้ังใจ
ในการบ่มเพาะนิสิตแพทย์ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่จะท�าคุณประโยชน์ให้แก่
ผูป่้วยและประเทศชาตใินอนาคต ขณะเดยีวกันยงัสนบัสนุนให้นสิติแพทย์ได้เรยีนรูเ้รือ่ง
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (Palliative Care) ไว้ในหลักสูตร
เพือ่ให้เข้าใจถงึกระบวนการวางแผนร่วมกบัผูใ้กล้ชดิและผู้ป่วยผ่านกระบวนการท�างาน
จริงและพร้อมรับมือในการดูแลผู้ป่วยอย่างเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันได้ก�าหนดให้มีวิชาการ
เรยีนการสอนเกีย่วกบัการดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายแบบประคบัประคองขึน้ในหลกัสตูร
แพทยศาสตรบัณฑิตและระดับการศึกษาหลังปริญญาของทุกโรงเรียนแพทย์อีกด้วย
 ในฐานะนักวิชาการ รศ.นพ.ฉันชาย ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ส่ังสมมาจาก
การท�างานให้แก่สังคมอยู่เสมอ ทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง หรือองค์ความรู้ด้านอื่นๆ เช่น ผลกระทบของ
บุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น ผ่านการเขียนบทความทางวิชาการ การบรรยาย การจัดประชุม
สัมมนา อีกท้ังยังใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพให้กับประชาชนอีกด้วย นอกจากนี้แล้ว รศ.นพ.ฉันชาย ยังมีผลงาน
ทางวิชาการที่ร่วมกับนักวิจัยคนไทยและได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารต่างประเทศ
อีกหลายเรื่อง ในด้านเวชบ�าบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) โรคระบบทางเดิน
หายใจ โดยเฉพาะเกีย่วกบัช่วยให้ผูป่้วยเลกิสบูบหุรีแ่ละการรณรงค์ต่อต้านการสบูบหุรี่
ในประเทศไทย และการให้ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ
ประคองและผู้ป่วยในระยะสุดท้าย (Palliative and End of Life Care) 

 ตลอด 30 ปีของการท�างานในฐานะแพทย์และครู รศ.นพ.ฉันชาย อุทิศตน
และทุม่เทให้กบัการท�างานอย่างเตม็ทีต่ลอดมา หากได้รบัมอบหมายภารกจิงานใด ท่าน
มักจะไม่ปฏิเสธเพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อเพิ่มองค์ความ
รู้ของตัวเอง พร้อมทั้งสามารถน�าองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากสิ่งเหล่านี้ไป
ถ่ายทอดให้แก่นิสิตแพทย์อีกด้วย 
 ในโอกาสท่ีได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. 2563
รศ.นพ.ฉันชาย กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในฐานะ
ข้าราชการคนหนึ่ง เน่ืองจากได้ปฏิบัติงานมาด้วยความวิริยะอุตสาหะและไม่หวังส่ิง
ตอบแทนแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ยังฝากข้อคิดให้แก่นิสิตแพทย์และแพทย์รุ่นใหม่ๆ ว่า 
การเรียนรู้และตื่นตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เป็นส่ิงท่ีพึงกระท�าอย่างยิ่ง
การเรียนรูน้ัน้ไม่มวีนัสิน้สดุ ไม่ว่าเราจะท�าส่ิงใดขอให้นกึถงึประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั
อยู่เสมอ

“ความสุขจากการเป็นแพทย์
ที่ผมได้รับทุกวันคือ รอยยิ้มจากผู้ป่วย
ส่วนความสุขจากการเป็นอาจารย์ คือ
วันที่เห็นนิสิตแพทย์ส�าเร็จการศึกษา”

รศ.นพ.ฉันชำย สิทธิพันธุ์



 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีย่ากต่อการด�าเนนิ
ชวีติของคนทัว่โลก ช่วงเวลาทีย่ากล�าบากนีก้ลายเป็นบททดสอบของอกีหลาย
ชีวิต หลายครอบครัวล้มทั้งยืนกับวิกฤติการณ์ครั้งนี้ บางครอบครัวต้องเผชิญ
ปัญหาหลายด้านทีเ่ข้ามาทัง้วกิฤตเิศรษฐกจิ สขุภาพของตนเองและครอบครวั 
แต่ส�าหรับคนเป็นพ่อแม่นั้นวิกฤติที่หนักหนาที่สุดคือ การที่ลูกเจ็บป่วย
ต้องนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล แน่นอนว่าการเผชิญกับความเจบ็ป่วยทางกาย
ของลกูย่อมส่งผลกระทบต่อจติใจของผูเ้ป็นพ่อแม่อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เพราะ
หลายครอบครัวต่างเฝ้ารอคอยการเกิดมาของลูกน้อย แต่เมื่อต้องพบเจอกับ
สิง่ทีพ่่อแม่ไม่อาจแบกรบัความผดิหวงัได้ บ่อยครัง้ทเีดยีวทีบ่คุลากรทางการแพทย์
ผู้ดูแลรักษาเด็กมักได้ยินค�าพูดที่กระทบและบั่นทอนจิตใจต่างๆ อาทิ
 “ท�าไมลูกไม่หาย?...ท�าไมตอนอัลตราซาวด์ถึงไม่เจอ?...ท�าไม
นอนโรงพยาบาลนานแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้น?...การรักษาไม่ดีใช่หรือไม่?...
ท�าไมลูกถึงร้องไห้ไม่หยุด?...ลูกจะตายไหม?...คุณหมอและคุณพยาบาล
ไม่มีวันเข้าใจหรอก...”
 ความทรมานใจของพ่อแม่หลัง่ไหลออกมาเป็นค�าพดูมากมาย บางครัง้
ก็ท�าให้บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกเรารู้สึกบ่ันทอนจิตใจ
กับค�าพูดตัดพ้อดังกล่าว แม้ว่าพวกเราจะพยายามดูแลบุตรของทุกท่าน
ให้ปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่เมื่อไตร่ตรองให้ดีแล้วก็จะเข้าใจถึงที่มาของ
อารมณ์เหล่านั้นของพ่อแม่ทุกท่าน ซึ่งสาเหตุมาจากความรักความห่วงใย
ของพ่อแม่ที่มิอาจสูญเสียสิ่งที่มีค่าและหวงแหนที่สุดในชีวิตไปได้ หากแลก
ความเจ็บปวดกันได้ ผู้เป็นพ่อและแม่ก็คงจะยินดีท�าเป็นอย่างยิ่ง
 ทีมพยาบาลหอผู้ป่วยเด็ก อาคาร สก. ชั้น 15 G1 (ตึกผู้ป่วยสามัญ) 
จงึตัง้ใจและมุง่มัน่ส่งเสรมิการเน้นครอบครวัเป็นศนูย์กลางความเจ็บป่วยของ
เด็ก โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถมาดูแลลูกและเข้าเยี่ยมตามเวลาได้
ช่วงเวลากลางคนืคณุแม่สามารถนอนเฝ้าและนอนกอดลกูทีป่่วยได้ หรอืแม้แต่
การเตรียมความพร้อมผูด้แูลเดก็ป่วยทีต้่องดแูลต่อเนือ่งทีบ้่าน ทมีพยาบาลจะ
ให้ความรู้และสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น เช่น เครื่องช่วย
หายใจ ออกซิเจน ท่อหลอดลม สายให้อาหาร เป็นต้น

พร้อมทั้งได้จัดท�าโครงการโดยร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อมุ่งเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางการรักษาเด็กป่วย อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ในการจัดพื้นท่ีบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้ปกครองในการอยู่ดูแลบุตรหลานท่ีป่วย
ได้อย่างใกล้ชิด
 แต่อย่างไรกต็ามบางครอบครวัไม่สามารถมาอยูใ่กล้ชิดบตุรหลานได้ 
นั่นเพราะสถานการณ์รอบตัวที่ท�าให้ด�ารงชีวิตได้ยากขึ้น บางคนต้องท�างาน
อย่างหนักเพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัว รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายใน
การรกัษาพยาบาลของลกู อกีทัง้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ที่ท�าให้ต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคม ท�าให้โรงพยาบาลหลายแห่งออก
ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย สร้างความคิดถึงและความทุกข์ใจให้แก่พ่อและแม่
ของเดก็ป่วยทีไ่ม่สามารถพบเจอและสมัผสักนัได้เลย ซึง่จดุนีก่้อให้เกิดปัญหา
ทางสภาวะจิตใจกับพ่อแม่ บางรายไม่ได้พบลูกจนถึงขั้นเกิดภาวะซึมเศร้า
พยาบาลหอผู้ป่วยเด็กรู ้ สึกเห็นอกเห็นใจและพยายามหาหนทางช่วย
เยียวยาจิตใจให้กับท้ังผู้ป่วยเด็กและพ่อแม่ ด้วยการให้ความช่วยเหลือผ่าน
ช่องทางการสือ่สารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้พ่อแม่โทรศัพท์มาสอบถามอาการ 
หรอืการใช้ VDO Call กบับตุรหลาน ซึง่ต้องได้รบัการพจิารณาจากฝ่ายกมุาร
เวชศาสตร์เป็นกรณีไป
 ทกุครัง้ทมีพยาบาลหอผู้ป่วยเดก็ อาคาร สก. ชัน้ 15 G1 จะเฝ้าบอกพ่อแม่
เสมอว่า จะดูแลและให้ความรักแก่ลูกๆ ของทุกท่านอย่างสุดความสามารถ 
และพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยรับฟัง มอบพลังใจให้แก่พ่อแม่ทุกท่าน
รวมถงึท�าหน้าทีด่แูลบตุรหลานแทนท่านอย่างดทีีส่ดุ เพราะพวกเราเข้าใจและ
ทราบดีว่าทุกท่านรู้สึกอย่างไร
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เรื่อง : น.ส.ปวีณา ทวีพุดซา

        พยาบาลวิชาชีพ อาคาร สก. ชั้น 15 G1

        กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Family
Centered

Care

จิตวิญญาณการเป็นพยาบาลเด็กกับโครงการ

ท่านสามารถสแกนเพื่อรับชมวิดีโอ

“Don’t give up on me, SK15G1” 

ได้ตาม QR Code นี้

หมายเหตุ : วิดีโอนี้สร้างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆ วัน
ของหอผู้ป่วยเด็ก อาคาร สก. ชั้น 15 G1 ซึ่งได้รับการยินยอมให้

เปิดเผยอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองของผู้ป่วยแล้ว

น.ส.ปวีณา ทวีพุดซา



ปุ่มก้อนกระดูกงอกในปากเกิดขึ้นได้อย่างไร?
 ปุ่มกระดูกหรือกระดูกงอกในช่องปากพบได้ในบางคน ซ่ึงสาเหตุของการเกิดนั้นยังไม่แน่ชัด อาจเกิดจากพันธุกรรม เชื้อชาติ เพศ อายุ และ
มกัเกีย่วข้องกบัแรงบดเคีย้วปรมิาณมาก เช่น มนีสิยัขบเค้นฟันในเวลากลางวนั หรอืนอนกดัฟันในเวลากลางคนื โดยปุม่ก้อนกระดกูงอกในช่องปากนีจ้ะค่อยๆ 
โตขึ้นอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงอายุ จึงท�าให้ไม่พบในเด็ก แต่มักเริ่มพบได้ในวัยหนุ่มสาว ทั้งนี้ ปุ่มกระดูกงอกจะโตช้าลงจนสามารถหยุดโตเองได้

ปุ่มกระดูกงอกในปากอันตรายหรือไม่ และมีวิธีรักษาอย่างไร?
 เนื่องจากปุ่มกระดูกนี้ไม่ก่อให้เกิดอาการใดๆ ดังนั้นผู้ป่วยจึงมักจะสังเกตเห็นหรือรู้สึกตัวเมื่อปุ่มกระดูกนั้นมีขนาดใหญ่พอสมควร ท�าให้ผู้ป่วย
เกิดความกังวล บางรายมาพบทันตแพทย์เพราะกลัวเป็นมะเร็งในช่องปาก แต่แท้จริงแล้วภาวะปุ่มกระดูกงอกนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด
หากท�าการตรวจด้วยภาพถ่ายรังสีก็จะพบว่าเป็นปุ่มหรือก้อนกระดูกงอกออกมาจากกระดูกปกติ ไม่พบรอยโรคหรือความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย จึงไม่จ�าเป็น
ต้องได้รับการรักษา ยกเว้นบางกรณีมีข้อบ่งชี้ที่ต้องรับการรักษา คือ
 1. ปุ่มกระดูกมีขนาดใหญ่มากจนขัดขวางการรับประทานอาหาร มีเศษอาหารติดบริเวณซอกของปุ่มกระดูก ยากแก่การท�าความสะอาด 
ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย ท�าให้เกิดการหมักหมมและการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก ก่อให้เกิดกลิ่นปาก หรือในผู้ป่วยบางรายท�าให้
เกิดปัญหาด้านการพูด
 2. เนื้อเยื่อที่ปกคลุมบริเวณปุ่มกระดูกงอกเกิดเป็นแผลบ่อยครั้ง หรือเป็นแผลเรื้อรังจากการรับประทานอาหาร หรือการแปรงฟันไปกระแทกโดน
บริเวณนั้นบ่อยๆ
 3. ทันตแพทย์ใส่ฟันพิจารณาแล้วว่าปุ่มกระดูกงอกน้ันขัดขวางต่อการใส่ฟันปลอม เพราะโครงฐานของฟันปลอมต้องพาดผ่านส่วนที่มีปุ่มกระดูก
งอกนี้ หากใส่ฟันปลอมทับปุ่มกระดูกไปเลย จะท�าให้เกิดการกดทับ เจ็บ และเกิดแผลเรื้อรังได้
 ส�าหรับวิธีการรักษา ได้แก่ การผ่าตัดเอาปุ่มกระดูกงอกออก ถือเป็นการผ่าตัดเล็ก โดยมากสามารถท�าได้ด้วยการฉีดยาชาเฉพาะที่ แต่ภายหลัง
การผ่าตดัอาจเกดิปุม่กระดกูงอกขึน้ใหม่อย่างช้าๆ เช่นเดมิได้ ดงันัน้ทนัตแพทย์จงึพจิารณาผ่าตดัเฉพาะในผูป่้วยรายทีม่ข้ีอบ่งชีเ้ท่านัน้ หากผูป่้วยมปีุม่กระดกู
งอกและมีข้อสงสัยถึงความจ�าเป็นในการรักษา สามารถปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.เกศนี คูณทวีทรัพย์
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ไขปัญหา ... 
ปุ่มกระดูกงอกในปาก
ไขปัญหา ... 
ปุ่มกระดูกงอกในปาก

ปุ่มกระดูกงอกมีลักษณะอย่างไร?
 ปุ่มกระดูกงอกในช่องปากมีรูปร่างไม่แน่นอนในแต่ละคน มีความแข็ง พ้ืนผิวปกคลุมด้วยเหงือกสีชมพูที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเหงือกบริเวณอื่นๆ 
ในช่องปาก ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใดๆ ท�าให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หากปุ่มก้อนกระดูกงอกนั้นมีขนาดไม่ใหญ่นัก สามารถพบได้ในบริเวณต่างๆ ของช่องปาก 
ได้แก่

• Torus mandibularis ปุ่มกระดูกงอก
บริเวณขากรรไกรล่าง พบบริเวณสันเหงือก
ด้านลิ้นของขากรรไกรล่าง สามารถพบได้ท้ัง
ข้างซ้ายและข้างขวา โดยจะอยูถั่ดจากฟันเขีย้ว
เข้าไปด้านหลัง

• Exostosis ปุ่มกระดูกผิวขรุขระ พบได้ใน
บริเวณเหงือกด้านชิดแก้มโดยรอบของขา
กรรไกร

• Torus palatinus ปุม่กระดกูบรเิวณเพดาน 
เป็นปุม่กระดกูงอกซึง่มกัจะอยูบ่ริเวณกึง่กลาง
เพดานแข็งในปาก มีขนาดที่แตกต่างกันไป 
อาจเป็นก้อนเดี่ยวหรือหลายก้อนรวมๆ กัน 
ท�าให้มองดูคล้ายผิวมะกรูด

https://en.wikipedia.org/wiki/Torus_mandibularis https://en.wikipedia.org/wiki/Buccal_exostosishttps://en.wikipedia.org/wiki/Torus_palatinus



ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

นสพ.ณฐันนัท์ ทริานนท์
นายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
นสพ.วนาลยั ภรูเิรงิภมู ินสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

โดย :
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Short Courses for Starters

 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน คอลัมน์ “ว่าท่ีคุณหมอคนดี” ประจ�าเดือน
สิงหาคม จะขอแนะน�าโครงการใหม่ล่าสุดของชมรมภาษาและวัฒนธรรม 
สโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้ทกุท่านได้รูจ้กักนั 
น่ันคอื โครงการ Short Courses for Starters คอร์สเรยีนภาษาส้ันๆ ในรปูแบบ
ออนไลน์ ซึง่ในปีนีป้ระเดมิจดัขึน้เป็นครัง้แรก โดยมกี�าหนดจดักจิกรรมเดือนละครัง้
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 โครงการ Short Courses for Starters จดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิทกัษะด้าน
ภาษาต่างประเทศและส่งเสรมิการเรยีนรูว้ฒันธรรมนานาชาตทิีม่คีวามส�าคญั
ต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 - 6 ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องจาก
ในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) การเรียนรู้ภาษาอื่นๆ จะช่วยเปิดโอกาสให้แก่นิสิตแพทย์ได้อย่างกว้างไกล รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจะช่วย
ให้นิสิตแพทย์ได้เข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนชาติต่างๆ ด้วย

โครงการนี้จัดสอนภาษาใดบ้าง
 จะมีการสอนทั้งสิ้น 3 ภาษา ตามความสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรกของสมาชิกในชมรมภาษาและวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
ภาษาญีปุ่น่ โดยเนือ้หาของการเรยีนจะเกีย่วข้องกบัการสือ่สารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย นอกจากนี ้ภาษาจนีและภาษาญีปุ่น่จะมกีารสอนบทสนทนาขัน้พืน้ฐาน
ให้แก่ผู้เรียนก่อนด้วย

รูปแบบการจัดกิจกรรม
 ส�าหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมในยามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีความไม่แน่นอนนั้น คือ รูปแบบออนไลน์ 
แม้ว่าการเรียนภาษาจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากกว่าเมื่อผู้เรียนและผู้สอนได้พบหน้ากันจริงๆ แต่ชมรมภาษาและวัฒนธรรม สโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย เล็งเห็นวา่การเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศสามารถเกดิขึน้ได้ในทกุสถานการณ์ จงึพยายามจัดกิจกรรมให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์และการเรยีนรูข้องนสิิตแพทย์ โดยในการจดักจิกรรมแต่ละครัง้จะใช้เวลาเพยีง 1 ชัว่โมง 
พร้อมท้ังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ฝึกพูดอย่างทั่วถึง อีกทั้งการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
คณะผู้จัดงานสามารถเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาสอนได้ ไม่ว่าวิทยากร
จะอยู่ ณ ที่ใดหรืออยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม

 โครงการ Short Courses for Starters เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่าการเรยีนภาษาคอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพราะภาษาทีม่กีารใช้สือ่สารกนัอยู่
ตลอดจะมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย เช่นเดียวกับวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
การเปล่ียนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เปล่ียนไปได้เช่นกัน ดังนั้น
การเรียนรู้ภาษาอยู่ตลอดเวลาจะช่วยให้เราสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
 ชมรมภาษาและวัฒนธรรม สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะท�าให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนิสิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
และเหมาะส�าหรับนิสิตแพทย์ผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ท้ังท่ีมีพื้นฐาน
และไม่มีพื้นฐานมาก่อน เพียงแค่มีความสนใจ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ได้ค่ะ

โครงการ

นัทชา พิมลเสถียร (นัท)

“Think big and go for it”

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
ประธานชมรมภาษาและวัฒนธรรม

languageclub@docchula.com
mdcu.languageclub

สนใจติดต่อชมรมภาษาและวัฒนธรรมได้ที่



เรื่อง : นสพ.ตราภูมิ หวังวิญญู นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือ
เคยเข้าใจผิดไป “เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"
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 การนอนหลับถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�าคัญของมนุษย์ เนื่องจากส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันโดยตรง การนอนที่ดีจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียน การท�างาน รวมไปถึงอารมณ์และความสุขของคนเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วย คอลัมน์ “I See U by หมอชิด” ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอตัวอย่างวิธีการ
สร้างสุขลักษณะการนอนที่ดี (Good Sleep Hygiene) ให้ทุกท่านได้ทราบครับ
 ปัจจบัุนอาการนอนไม่หลบั (Insomnia) ยงัคงเป็นปัญหาส�าคญัของประชากรโลก ซึง่อาการนีม้คีวามสมัพนัธ์กบัโรคทางกายและโรคทางจติเวชต่างๆ 
ท�าให้คุณภาพชีวิตของหลายๆ คนแย่ลง ดังนั้นแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น

ข้อควรปฏิบัติเพื่อสร้างสุขลักษณะการนอนที่ดี
 • ปรับเวลาเข้านอนและตื่นนอนให้สม�่าเสมอทุกวัน
 • ปรับบรรยากาศห้องนอนให้มืด เงียบ และปรับอุณหภูมิให้มีความเย็นอย่างเหมาะสม
 • หากล้มตัวลงนอนแล้วไม่หลับภายใน 15 - 30 นาที ควรลุกออกจากเตียงไปท�ากิจกรรมอื่นเบาๆ สักครู่ เมื่อเริ่มรู้สึกง่วงแล้วจึงกลับมานอน
 • ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ แต่ไม่ควรออกก�าลังกายหนักภายใน 3 - 4 ชั่วโมงก่อนเข้านอน
 • ฝึกนั่งสมาธิก�าหนดลมหายใจ ใช้เทคนิคการผ่อนคลายรูปแบบต่างๆ อาจช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

ข้อควรหลีกเลี่ยง
 • รับประทานอาหารมื้อใหญ่ หรือดื่มน�้าปริมาณมากเกินไปก่อนเข้านอน
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น�้าอัดลม หลังเวลา 13.00น. หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
 • ดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์มือถือ รับประทานอาหาร หรืออ่านหนังสือบนเตียงนอน
 • ประชุมหรือวางแผนงานที่มีความเครียดสูงก่อนเข้านอน
 • เมื่อเข้านอนแล้วยังคงจ้องมองนาฬิกา
 • งีบหลับในช่วงเวลาหลัง 15.00น.

 นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุทั่วไปอื่นๆ อีกที่ท�าให้นอนไม่หลับได้ เช่น คู่นอนกรนเสียงดัง มีสัตว์เลี้ยงอยู่บนเตียงนอน หรืออาจเกิดจากโรคจ�าเพาะบาง
อย่าง เช่น โรคปอดหรือโรคหัวใจล้มเหลวที่ท�าให้เกิดภาวะหายใจล�าบากเมื่อนอนราบ โรคข้ออักเสบที่ท�าให้มีอาการปวดเรื้อรัง หรือโรคซึมเศร้า เป็นต้น
หากท่านผู้อ่านประสบปัญหาอาการนอนไม่หลับ รู้สึกง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน หรือมีปัญหาการนอนอื่นๆ โปรดอย่ารีรอท่ีจะไปพบแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาสาเหตุท่ีแท้จริงและท�าการรักษาอย่างทันท่วงที ไม่ควรรับประทานยานอนหลับโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะอาจเกิดอันตรายต่อ
ผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวได้

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.พร ทิสยากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : Mental Health Care Model. In: Smith RC, Osborn GG, Dwamena FC, D’Mello D, Freilich L, Laird-Fick HS. eds. Essentials 
of Psychiatry in Primary Care: Behavioral Health in the Medical Setting. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2019.
       สิทธิ์ สาธรสุเมธี. การนอนหลับผิดปกติ. ใน: วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, รณิษฐา รัตนะรัต, ปวีณา เชี่ยวชาญวิศวกิจ. ต�าราอายุรศาสตร์ 
อาการวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: พริ้นท์เอเบิ้ล; 2559. หน้า 384-392.

เป็นอย่างไรการนอนหลับที่ดี เป็นอย่างไรการนอนหลับที่ดี



น.ส.วรนุช วิญญูนันทกุล บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง และ นายอ�าภล 
ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

น.ส.นิภาพร จิตต์สุข กรรมการผู้จัดการ บริษัททีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน 2,014,000 บาท 
เพือ่สมทบทนุด้านงานวจัิยของศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านไวรสัวทิยาคลนิกิ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยมี
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รบัมอบ ณ ห้องประชมุ 603 ชัน้ 6 ส�านกังานคณบด ีอาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

บริษัทตังกุยจั๊บเบฟเวอเรจ จ�ากัด โดย นายพิชัย - นางปริษา - น.ส.ภัชทิชา และ ด.ช.ภาวัต กิจอิทธิ บริจาคเงินจ�านวน 
1,120,000 บาท เพือ่ซือ้เครือ่งเฝ้าระวงัและตดิตามสญัญาณชพีผูป่้วยโควดิ-19 จ�านวน 4 เครือ่ง โดยม ีผศ.นพ.กวิรัช ตนัตวิงษ์
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายชาตรี ตรีเลิศกุล กรรมการ บริษัทพีเบอร์รี่ ไทย จ�ากัด และ นายธงธรรม เวชยชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ 
บรจิาคเครือ่งดืม่ The Unicorn จ�านวน 200 กระป๋อง เพือ่ส่งก�าลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต รองคณบดี
ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ร้าน Pacamara Coffee
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานผู้ก่อตั้ง และ นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรต์ิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค 
จ�ากดั บรจิาคเครือ่งฟอกอากาศจ�านวน 100 เครือ่ง มลูค่า 4,580,000 บาท ให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี 
ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย อ.พญ.อารยา เจรญิอาภรณ์วฒันา 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านแผนและงบประมาณ และ ศ.พญ.เสาวรส ภทรศกัดิ ์รบัมอบ ณ ศาลาทนิทตั

นายยาสุชิ มาไซ ประธานบริษัทโอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด นางอรสา สมุทรพงศ์ธร และ นายศักดิ์รวี เติมมี
บริจาคเครื่องดื่มจ�านวน 2,000 ขวด เพ่ือมอบให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรต์ิ สนิทวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอก รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายปริญญา - นางอารีรตัน์ หอมเอนก และ น.ส.ประภาศร ีไพศาลสกลุชยั บรจิาคเงนิจ�านวน 300,000 บาท เพือ่ช่วยเหลอื
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสมทบทุนจัดซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยม ีผศ.(พเิศษ)นพ.สรุนิทร์ อศัววทิรูทพิย์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านภาพลกัษณ์องค์กร และ นางนชุรตัน์
เครอือารย์ีรตัน์ หัวหน้าศูนย์เครือ่งมอืแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รบัมอบ ณ ศาลาทนิทตั

นางนริสสา อมรวิวัฒน์ นางดาวศิริ มงคล นางอิงอร พุทธารี และ นายพัทธ์ พุทธารี มอบอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม
จ�านวน 150 ชุด ให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี 
รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ 
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






