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สวััสดีีค่่ะ 

              จุุลสารสมาค่มฯ ฉบัับันีี้� เป็็นี้จุุลสารปี็ทีี่� 13 ฉบัับัทีี่� 51 

ซ่ึ่�งเป็็นี้จุุลสารฉบัับัทีี่� 2 ของปี็ พ.ศ. 2563  ซ่ึ่�งจุะตรงกัับัห้้วังเวัลา

ของเที่ศกัาลมห้าสงกัรานี้ต์ ทีี่�ป็ระเที่ศไที่ยถืือว่ัาเป็็นี้วัันี้ปี็ให้ม่

ของไที่ย แต่ในี้ปี็นีี้�ได้ีมีเห้ตุกัารณ์์ไม่ป็กัติเกิัดีข่�นี้ เนืี้�องจุากัมีกัาร

ระบัาดีของไวัรัสโค่โรนี้าทีี่�กัระจุายไป็ทัี่�วัทุี่กัภููมิภูาค่ในี้โลกัที่ำาให้้

ป็ระชากัรในี้โลกัใบันีี้�ต้องห้ยุดีอยู่กัับัทีี่� งดีกัารพบัป็ะสังสรรค์่

ระห้ว่ัางเพื�อนี้ฝููงและญาติพี�น้ี้องชั�วัค่ราวั เพื�อให้้เชื�อไม่สามารถืแพร่

กัระจุายไป็อย่างกัว้ัางขวัางได้ี  ดัีงนัี้�นี้ ในี้ปี็ พ.ศ. 2563 นีี้�  จุ่งเป็็นี้

ปี็ทีี่�ป็ระวััติศาสตร์โลกัต้องจุาร่กัว่ัา มีเห้ตุกัารณ์์ทีี่�สำาคั่ญอย่างห้น่ี้�ง

เกิัดีข่�นี้กัับัมนุี้ษยชาติคื่อกัารเจ็ุบัป่็วัย และเสียชีวิัตของผูู้้ค่นี้จุำานี้วันี้

มากัทัี่�วัโลกัจุากักัารระบัาดีของเชื�อไวัรัสโค่โรนี้าทีี่�เกิัดีข่�นี้ในี้

ป็ระเที่ศจีุนี้ และแพร่กัระจุายอย่างรวัดีเร็วั กัว้ัางขวัางออกัไป็ห้ลาย

ป็ระเที่ศทัี่�วัโลกัรวัมทัี่�งป็ระเที่ศไที่ยของเรา สถืานี้กัารณ์์เช่นี้นีี้�ส่งผู้ล

ให้้ป็ระชากัรในี้โลกัทุี่กัห้มู่เห้ล่า ต้องร่วัมกัันี้ต่อสู้กัับั ไวัรัสตัวัร้ายนีี้�

ชาวัโลกัทุี่กัค่นี้ต้องลดีกัารที่ำากิัจุกัรรมป็ฎิิสัมพันี้ธ์์ร่วัมกัันี้ โดียเฉพาะ

อย่างยิ�งในี้กิัจุกัรรมทีี่�มีผูู้้ค่นี้รวัมตัวักัันี้จุำานี้วันี้มากัๆ แม้แต่ในี้

ป็ระเที่ศไที่ยของเราซ่ึ่�งมีกิัจุกัรรมทีี่�มีพี�น้ี้องป็ระชาชนี้ชาวัไที่ย
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ออกัมารวัมตัวักัันี้ในี้เที่ศกัาลสำาคั่ญๆ ห้ลายเที่ศกัาล เช่นี้ งานี้เที่ศกัาล

มห้าสงกัรานี้ต์ ทีี่�ในี้ปี็นีี้� เราจุำาเป็็นี้ต้องเลื�อนี้ออกัไป็เพื�อให้้กัารค่วับัคุ่ม

กัารระบัาดีของไวัรัสโค่โรน่ี้าในี้ป็ระเที่ศ  เป็็นี้ไป็อย่างมีป็ระสิที่ธิ์ภูาพและในี้

สถืานี้กัารณ์์ทีี่�ต้องเฝู้าระวัังกัารแพร่ระบัาดีของเชื�อไวัรัสโค่โรนี้า ปี็ 2019 ห้รือ

ทีี่�เรียกัว่ัา โรค่โค่วิัดี- 19 (Coronavirus Diseases 2019 (COVID- 19))

ค่รั�งนีี้�  วิัชาชีพของเราก็ัมีบัที่บัาที่สำาคั่ญอย่างยิ�งในี้กัารค่วับัค่มุกัารระบัาดี

เพราะ วิัชาชีพเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ เป็็นี้ผูู้้รับัมอบัห้มายให้้ตรวัจุวิัเค่ราะห์้

กัารติดีเชื�อไวัรัส  โดียเฉพาะพวักัเราทีี่�ป็ฏิบััติงานี้ในี้ห้้องป็ฏิบััติกัารของ

โรงพยาบัาลซ่ึ่�งได้ีรับักัารรับัรองจุากักัรมวิัที่ยาศาสตร์กัารแพที่ย์ กัระที่รวัง

สาธ์ารณ์สุข ให้้เป็็นี้ห้น่ี้วัยตรวัจุวิัเค่ราะห์้ กัารติดีเชื�อไวัรัสโค่โรนี้า 2019 

ต้องป็ฎิิบััติห้น้ี้าทีี่�กัันี้อย่างเข้มแข็ง และมีป็ระสิที่ธิ์ผู้ล  เนืี้�องจุากัในี้ภูารกิัจุนีี้�

ต้องกัารกัารที่ำางานี้ที่ี�รวัดีเร็วั ถูืกัต้อง และแม่นี้ยำา เพื�อให้้ผู้ลกัารตรวัจุที่าง

ห้้องป็ฏิบััติกัารของป็ระเที่ศของเรามีคุ่ณ์ภูาพ และเชื�อถืือได้ี จุนี้สามารถื

นี้ำาข้อมูลทีี่�ได้ี ไป็ใช้ในี้กัารตั�งรับั และห้ยุดียั�งกัารระบัาดีของป็ระเที่ศ และ

นี้านี้าชาติทีี่�ส่งผู้ลกัระที่บัโดียรวัมต่อระบับัเศรษฐกิัจุ และสังค่มของโลกั

ได้ีอย่างทัี่นี้กัารณ์์ ในี้กัารนีี้�สมาค่มฯ ขอส่งกัำาลังใจุให้้นัี้กัเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์

ทีี่�ป็ฏิบััติงานี้ในี้ภูารกิัจุนีี้�  ให้้สามารถืดีำาเนิี้นี้กัารจุนี้สำาเร็จุลุล่วังสมดัีง

วััตถุืป็ระสงค์่ทุี่กัป็ระกัารนี้ะค่ะ

 สุดีท้ี่ายนีี้� ดิีฉันี้และกัรรมกัารสมาค่มเที่ค่นี้คิ่กัารแพที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ย

ในี้พระอปุ็ถัืมภ์ูฯ ขอส่งค่วัามป็รารถืนี้าดีีให้้แก่ัสมาชกิัทุี่กัท่ี่านี้ และขอ

อาราธ์นี้าคุ่ณ์พระศรีรตันี้ตรัย ได้ีโป็รดีป็ระที่านี้พรให้้ท่ี่านี้ และค่รอบัค่รัวั 

มีสุขภูาพแข็งแรงป็ราศจุากัโรค่ภัูยไข้เจ็ุบัทุี่กัป็ระกัารด้ีวัย เที่อญ
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สวััสดีีท่ี่านี้สมาชิกั สมาค่มฯ ทุี่กัท่ี่านี้

 เป็็นี้ทีี่�ที่ราบักัันี้ดีีว่ัา ณ์ ช่วังเวัลานีี้� เป็็นี้ช่วังเวัลาของวักิัฤตกิัารณ์์

ที่างกัารแพที่ย์ของโลกั ถืือเป็็นี้เวัลาแห่้งค่วัามเป็็นี้ค่วัามตายของ

ป็ระชากัรโลกักัันี้เลยทีี่เดีียวั ทุี่กัฟันี้เฟืองของกัารรอดีพ้นี้ห้ายนี้ะค่รั�งนีี้�

ต่างที่ำางานี้กัันี้อย่างห้นัี้กัห้น่ี้วัง พวักัเรานัี้กัเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ก็ัเช่นี้กัันี้

อุป็สรรค่ต่างๆ ที่ี�ถืาโถืมกัันี้เข้ามาพร้อมกัับัวิักัฤตใินี้ค่รั�งนีี้� ถืือเป็็นี้บัที่

เรียนี้ค่รั�งสำาคั่ญ ทัี่�งในี้ระดัีบัชาติ ระดัีบัภููมิภูาค่ และระดัีบัโลกั

 ในี้ส่วันี้ของกัองบัรรณ์าธ์กิัารจุุลสารสมาค่มฯ ก็ัขอเป็็นี้กัำาลังใจุให้้

เห้ล่าพี�น้ี้อง ตลอดีจุนี้ถ่ืงท่ี่านี้ค่รูบัาอาจุารย์ทัี่�งห้ลาย ทีี่�เสียสละตนี้ ทุ่ี่มเที่ 

กัาย ใจุ ค่วัามรู้ ค่วัามสามารถืทีี่�มี เข้าช่วัยเห้ลือ เกืั�อกูัล กัันี้และกัันี้ ต่อสู้

วิักัฤติกัารณ์์ในี้ค่รั�งนีี้� อย่างสุดีค่วัามสามารถื ดัี�งเป็็นี้ทีี่�ป็ระจัุกัษ์

 สุดีท้ี่ายนีี้� ขออาราธ์นี้าสิ�งศักัดิี�สิที่ธิ์�ในี้สากัลโลกั ช่วัยกัันี้ดีลบัันี้ดีาล

ให้้วิักัฤติกัารณ์์ในี้ค่รั�งนีี้�ผู่้านี้พ้นี้ไป็โดียเร็วั และขอให้้ท่ี่านี้สมาชิกัทุี่กัท่ี่านี้

และค่รอบัค่รัวัจุงป็ระสพแต่ค่วัามสุข ค่วัามเจุริญ นี้ะค่ะ...สาธุ์

ที่นี้พญ.วัรางลกััษณ์์ พมิพาภูยั

บัรรณ์าธ์กิัาร
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สถานการณ์์ COVID-19

 จุากัสถืานี้กัารณ์์กัารระบัาดีของโรค่ติดีเชื�อโค่โรนี้า 2019  ห้รือโรค่   
โค่วิัดี-19  (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)) ที่ี�มีกัารแพร่ระบัาดี
อย่างรวัดีเร็วั ไป็ในี้ทุี่กัภููมิภูาค่ของโลกั และที่ำาให้้เกิัดีกัารสูญเสียทัี่�งชีวิัต
และที่รัพย์สินี้ของป็ระชากัรทัี่�วัโลกั ตลอดีจุนี้ส่งผู้ลกัระที่บัอย่างมากัต่อ
ระบับัเศรษฐกิัจุและสังค่มของทุี่กัป็ระเที่ศ ที่ำาให้้องค์่กัารอนี้ามัยโลกัต้อง
ป็ระกัาศให้้กัารระบัาดีของโรค่ติดีเชื�อโค่โรนี้า 2019  ห้รือโรค่โค่วิัดี- 19
เป็็นี้ภูาวัะกัารฉุกัเฉินี้ที่างสาธ์ารณ์สุขระห้ว่ัางป็ระเที่ศ (Public Health 
Emergency of International Concern (PHEIC)) เมื�อวัันี้ทีี่� 30 
มกัราค่ม 2563  ซ่ึ่�งที่ำาให้้ รัฐมนี้ตรีกัระที่รวังสาธ์ารณ์สขุของป็ระเที่ศไที่ย
โดียค่ำาแนี้ะนี้ำาของค่ณ์ะกัรรมกัารโรค่ติดีต่อแห่้งชาติ ป็ระกัาศให้้โรค่ติดี
เชื�อโค่โรนี้า 2019 (COVID-19) เป็็นี้โรค่ติดีต่ออันี้ตรายตามพระราช
บััญญัติโรค่ติดีต่อ พ.ศ. 2558 และป็ระเที่ศไที่ยเป็็นี้ป็ระเที่ศห้นี้่�งทีี่�มี
ค่วัามเสี�ยงทีี่�จุะเกิัดีกัารติดีต่อของโรค่ทีี่�มาจุากัผูู้้เดิีนี้ที่างจุากันี้อกัราช
อาณ์าจัุกัร  เนืี้�องจุากัเป็็นี้ป็ระเที่ศของเรามีสถืานี้ทีี่�ท่ี่องเทีี่�ยวัเป็็นี้ทีี่�นิี้ยม
ของนัี้กัท่ี่องเทีี่�ยวัเป็็นี้อย่างมากั ดัีงนัี้�นี้ในี้วัันี้ทีี่� 3 มีนี้าค่ม 2563 รัฐมนี้ตรี
กัระที่รวังสาธ์ารณ์สุขจุ่งออกัป็ระกัาศ เรื�อง ท้ี่องทีี่�นี้อกัราชอาณ์าจัุกัรทีี่�
เป็็นี้เขตติดีโรค่ทีี่�เป็็นี้โรค่ติดีต่ออันี้ตราย กัรณี์โรค่ติดีเชื�อโค่โรนี้า 2019  
ห้รือโรค่โค่วิัดี-19 (COVID- 19) พ.ศ. 2563 ข่�นี้ เพื�อป็ระโยชน์ี้ในี้กัาร
ป้็องกัันี้ และค่วับัคุ่มโรค่ทีี่�อาจุจุะเข้ามาภูายในี้ราชอาณ์าจัุกัร และ
เพื�อให้้กัารเฝู้าระวััง ป้็องกัันี้ และค่วับัคุ่มโรค่ดัีงกัล่าวัเป็็นี้ไป็อย่างมี
ป็ระสิที่ธิ์ภูาพ ท้ี่องทีี่�นี้อกัราชอาณ์าจัุกัรในี้เบืั�องต้นี้  ได้ีแก่ั ญี�ปุ่็นี้ เยอรมันี้ 
เกัาห้ลีใต้ จีุนี้ (รวัม มาเก๊ัา ฮ่่องกัง) ไต้ห้วัันี้ ฝูรั�งเศส สิงค่โป็ร์ อิตาลี และ
อิห้ร่านี้ และต่อมาในี้วัันี้ทีี่� 12 มีนี้าค่ม พ.ศ. 2563 องค์่กัารอนี้ามัยโลกั
ป็ระกัาศให้้  COVID-19 เป็็นี้กัารระบัาดีทัี่�วัโลกั ( pandemic) ซ่ึ่�งข้อมูล 
ณ์ วัันี้ทีี่� 8 เมษายนี้ มีผูู้้ติดีเชื�อไป็แล้วัในี้ป็ระเที่ศต่างๆ ทัี่�วัโลกัมากักัว่ัา
1,431,706 ราย และค่ร่าชีวิัตป็ระชากัรโลกัแล้วัถ่ืง 82,080 ราย โดีย
กัารแพร่ระบัาดีในี้ห้ลายป็ระเที่ศรุนี้แรงและซัึ่บัซ้ึ่อนี้ข่�นี้เป็็นี้รายวัันี้ ซ่ึ่�ง
ในี้สภูาวักัารณ์์ของโรค่ระบัาดีเช่นี้นีี้� ป็ระชาชนี้จุะต้องติดีตามข่าวัสารที่าง
ราชกัารอย่างต่อเนืี้�อง นี้อกัจุากันีี้�รัฐบัาลยงัขอค่วัามร่วัมมือให้้ผูู้ที้ี่�เดิีนี้ที่าง
มาจุากัพื�นี้ทีี่�ทีี่�มีกัารระบัาดีของโรค่อย่างต่อเนืี้�องให้้ป็ฏิบััติตนี้ตาม
ค่ำาแนี้ะนี้ำาของกัระที่รวังสาธ์ารณ์สขุอย่างเค่ร่งค่รัดี  ทัี่�งกัารสวัมห้น้ี้ากัากั
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อนี้ามัย กัารล้างมือ และกัารกัักัตัวั 14 วัันี้เมื�อมีอากัารป่็วัย ปั็จุจุุบัันี้
ป็ระเที่ศไที่ยได้ีมีกัารบัังคั่บัใช้กัฎิห้มายในี้กัารค่วับัค่มุ กัักัตัวั ซ่ึ่�งห้ากัฝู่าฝืูนี้
จุะมโีที่ษตำ�าสุดีป็รบัั 20,000 บัาที่ ดัีงนัี้�นี้เพื�อให้้ป็ระชาชนี้ได้ีรับัขัอมูล
ข่าวัสารทีี่�ถูืกัต้อง กัระที่รวังสาธ์ารณ์สุข ได้ีเปิ็ดีบัริกัารตอบัข้อสงสัย
ป็ระชาชนี้ที่างโที่รศัพท์ี่ สายด่ีวันี้ 1422 จุำานี้วันี้ 30 คู่่สาย จุะเห็้นี้ได้ีว่ัา
ป็ระเที่ศไที่ยของเรา พยายามอย่างยิ�งในี้กัารค่วับัคุ่มสถืานี้กัารณ์์กัาร
ระบัาดีของโรค่ให้้ได้ีมากัทีี่�สุดี ดัีงนัี้�นี้พวักัเราชาวัเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ ในี้
ฐานี้ะป็ระชาชนี้ชาวัไที่ย เราจุะที่ำาอะไรได้ีบ้ัางค่ะ

1. ตระห้นัี้กั แต่ไม่ตระห้นี้กั โดียเฉพาะพวักัเราซ่ึ่�งเป็็นี้ผูู้้ป็ระกัอบั
วิัชาชีพทีี่�เข้าใจุธ์รรมชาตขิองไวัรัสเป็็นี้อย่างดีี จุ่งค่วัรมส่ีวันี้ร่วัมในี้
กัารสื�อสารและอธิ์บัายให้้ป็ระชาชนี้เข้าใจุในี้สถืานี้กัารณ์์ทีี่�เกิัดีข่�นี้
ได้ีอย่างถูืกัต้อง
2. ดูีแลสุขภูาพอนี้ามัยตนี้เอง และค่รอบัค่รวัั โดียกัารป็ฏบัิัติตนี้ให้้
เป็็นี้ต้นี้แบับัแก่ัป็ระชาชนี้ ด้ีวัยกัาร “กิันี้ร้อนี้ ช้อนี้ตัวัเอง อยูห่่้าง ล้าง
มือ” และ ใส่ห้น้ี้ากัากัห้ากัมีค่วัามเสี�ยงห้รือเข้าไป็ในี้บัริเวัณ์ทีี่�เสี�ยง
3. เฝู้าระวัังและสงัเกัตอากัารของตนี้เองในี้กัรณ์ทีีี่�มีไข้ ต้องไป็พบั
แพที่ย์ ห้รือรายงานี้แพที่ย์ เมื�อเรามีค่วัามเสี�ยง เช่นี้ สัมผัู้สใกัล้ชิดี
กัับัผูู้้ติดีเชื�อ ห้รือเดิีนี้ที่างกัลับัจุากัพื�นี้ทีี่�เสี�ยง
4. เตรียมสนัี้บัสนุี้นี้และดีำาเนิี้นี้กัารตามมาตรกัารต่างๆ ทีี่�รัฐบัาล
นี้ำามาใช้เมื�อมีกัารระบัาดีเกิัดีข่�นี้

 เราค่าดีห้วัังเป็็นี้อย่างยิ�งว่ัา ห้ากัป็ระชาชนี้ค่นี้ไที่ยทุี่กัค่นี้ ให้้ค่วัาม
ร่วัมมือในี้ทุี่กัมาตรกัารทีี่�รัฐบัาลดีำาเนิี้นี้กัาร ป็ระเที่ศไที่ยจุะเป็็นี้ป็ระเที่ศ
ทีี่�มีกัารติดีเชื�อไวัรัสโค่โรนี้า 2019 ไม่มากั และเป็็นี้ป็ระเที่ศห้น่ี้�งในี้
ป็ระชาค่มโลกัทีี่�สามารถืค่วับัคุ่มสถืานี้กัารณ์์กัารระบัาดีของโรค่ได้ีดีี
และมีรูป็แบับัของกัารเฝู้าระวัังกัารระบัาดีทีี่�ได้ีรับักัารยอมรับัในี้ระดัีบั
นี้านี้าชาติต่อไป็

ดีร.ที่นี้พญ. สลักัจิุต ชุติพงษ์วิัเวัที่

นี้ายกัสมาค่มเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ยฯ ในี้พระอุป็ถัืมภ์ูฯ
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Liver Function Tests  (LFTs)
รศ.นี้พ. สุชาติ   ศิริใจุชิงกุัล
ค่ณ์ะเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ มห้าวิัที่ยาลัยขอนี้แก่ันี้

 ตับัเป็็นี้อวััยวัะขนี้าดีให้ญ่ทีี่�สุดีตั�งอยูด้่ีานี้ขวัาบันี้ของช่องท้ี่อง เป็็นี้
อวััยวัะทีี่�ที่ำาห้น้ี้าทีี่�สำาคั่ญห้ลายอย่างในี้ร่างกัาย ดัีงต่อไป็นีี้� (1)

 Bilirubin metabolism
 Protein Synthesis

 •  Albumin

 •  Coagulation factors 
 Bile Salt Metabolism
 Lipid Metabolism
 Glycogen storage และ gluconeogenesis
 Drug metabolism
 กัารตรวัจุกัารที่ำางานี้ของตับั (Liver Function Tests , LFTs) คื่อ กัาร
ตรวัจุ biochemical tests ที่างห้้องป็ฏิบััติกัารเค่มีค่ลินิี้กัเพื�อกัารบ่ังบัอกั
ค่วัามผิู้ดีป็กัติทีี่�เกิัดีข่�นี้เกีั�ยวักัับัตับั  กัารที่ดีสอบักัารที่ำางานี้ของตับั เป็็นี้กัาร
เรียกัชื�อทีี่�ผู้ดิีเนืี้�องจุากั LFTs  ไม่ได้ีตรวัจุวััดีกัารที่ำางานี้ของตับัโดียตรง  ทีี่�ถืกูั
ต้องค่วัรจุะเรียกัว่ัา liver chemistries ห้รือ liver tests   กัารตรวัจุ LFTs 
จุะสะท้ี่อนี้ให้้เห็้นี้ถ่ืงกัารอักัเสบัห้รือกัารติดีเชื�อทีี่�กัับัเซึ่ลล์ตับั (hepatitis) 
ห้รือ ภูาวัะทีี่�มีกัารอุดีตันี้ในี้ระบับัที่างเดิีนี้นี้ำ�าดีี (cholestasis) และตรวัจุ
วััดีกัารป็ระสทิี่ธิ์ภูาพค่วัามสามารถืของของตบััในี้กัารสงัเค่ราะห์้ Albumin  
และ coagulation factors (2,3)

 กัารตรวัจุกัารที่ำางานี้ของตับัโดียทัี่�วัไป็ป็ระกัอบัไป็ด้ีวัยกัารตรวัจุ
รายกัารดัีงต่อไป็นีี้� (3)

 • Total bilirubin : Direct bilirubin , Indirect bilirubin

 • Total cholesterol

 • Total protein , albumin / Globulin 

 • AST (SGOT), และ ALT (SGPT)

 • Alkaline phosphatase (ALP), และ Gamma-Glutamyl 
  Transferase (GGT)
 
ป็ระโยชน์ี้ของกัารตรวัจุ LFTs (4)

 (1) บัอกัค่วัามผิู้ดีป็กัติของตับั (screening of liver disease)
 (2) สามารถืแยกัค่วัามผิู้ดีป็กัติของตับัชนิี้ดีต่าง (Differential
  diagnosis of Jaundice) เป็็นี้ 3 กัลุ่มให้ญ่ๆ 
                2.1  Pre-hepatic Jaundice

                2.2  Hepatocellular Jaundice
                2.3  Cholestasis (obstructive) Jaundice
 (3) บัอกัค่วัามรุนี้แรงของโรค่ตับั (Severity and degree of liver 
  damage)
 (4) เพื�อติดีตามกัารตอบัสนี้องต่อกัารรักัษา (follow-up and 
  response of therapy)

1. บิลิรูบิน (Bilirubin) (5,6) เป็็นี้ผู้ลิตผู้ลทีี่�เกิัดีจุากักัารที่ำาลายเม็ดี
เลือดีแดีงที่ี�สิ�นี้อายขัุย เม็ดีเลือดีแดีงจุะมอีายปุ็ระมาณ์ 120 วัันี้ จุะถืกูั
reticuloendothelial (RE) system โดียมีม้ามเป็็นี้อวััยวัะห้ลักัที่ำาห้น้ี้าทีี่�
ที่ำาลายเม็ดีแดีงทีี่�สิ�นี้อายุแล้วัเป็ลี�ยนี้ให้้เป็็นี้ bilirubin   bilirubin เป็็นี้สารทีี่�
เป็็นี้พิษ ไม่ละลายนี้ำ�า จุะอาศัยเกัาะไป็กัับัalbumin พาไป็ตามกัระแสเลือดี 
เราเรียกั bilirubin นีี้�ว่ัาเป็็นี้ unconjugated ห้รือ indirect bilirubin จุากั
นัี้�นี้ indirect bilirubin ในี้กัระแสเลือดีจุะถูืกัโป็รตีนี้ Y และ Z ของเซึ่ลล์
ตับัพาเข้าไป็ในี้เซึ่ลล์ตับั และถูืกัเป็ลี�ยนี้ให้้เป็็นี้ conjugated ห้รือ direct 
bilirubin ซ่ึ่�งละลายนี้ำ�าได้ีดีี โดียอาศัยเอ็นี้ไซึ่ม์ uridine 5'-diphospho 
glucuronosyltransferase (UDP-glucuronosyltransferase) แล้วัส่ง
ผู้่านี้ไป็กัับัที่่อที่างเดิีนี้นี้ำ�าดีีเข้าสู่ที่างลำาไส้เล็กั จุากันัี้�นี้ conjugated
bilirubin จุะถูืกัแบัค่ทีี่เรียในี้ลำาไส้เป็ลี�ยนี้ให้้เป็็นี้ urobilinogen (ไม่มีสี) 
และไป็เป็็นี้ stercobilin ตามลำาดัีบั stercobilin ซ่ึ่�งมีสีขับัจุะออกัมากัับั
อุจุจุาระที่ำาให้้มีสีเห้ลือง-นี้ำ�าตาล บัางส่วันี้ของ urobilinogen จุะถืกูัขับัออกั
ที่างปั็สสาวัะ โดียกัารถูืกัดูีดีซ่ึ่มกัลับัเข้าสู่กัระแสเลือดีโดียผู่้านี้ portal vein 
เข้าสู่ตับัที่างและถูืกัขับัออกัมากัับัปั็สสาวัะอีกัค่รั�งห้น่ี้�งที่างไต เรียกัเส้นี้
ที่างนีี้�ว่ัา enterohepatic circulation (รูป็ทีี่� 1) ในี้ที่างป็ฎิิบััติเราจุะตรวัจุ
วิัเค่ราะห์้เฉพาะค่่า Total bilirubin และ Direct bilirubin เท่ี่านัี้�นี้ และ
สามารถืที่ราบัค่่า Indirect bilirubin ได้ีจุากักัาร ค่ำานี้วัณ์ Total bilirubin
= Direct bilirubin + Indirect bilirubin  ระดัีบั Bilirubin ทีี่�สูงกัว่ัาป็กัติ
(hyperbilirubinemia) จุะช่วัยวิันิี้จุฉัยภูาวัะตัวัเห้ลืองตาเห้ลืองห้รือ
ดีีซ่ึ่านี้ (jaundice)  
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 กัารตรวัจุระดัีบั Bilirubin เป็็นี้ส่วันี้ห้น่ี้�งของกัารตรวัจุกัารที่ำางานี้ของ
ตับั เป็็นี้กัารตรวัจุเพื�อให้้ที่ราบัว่ัามีค่่าสูงห้รือตำ�ากัว่ัาค่่าป็กัติมากัน้ี้อยเพียงใดี
 ซ่ึ่�งค่่าทีี่�สูงกัว่ัาป็กัติเมื�อนี้ำามาค่ำาณ์วันี้ห้าอัตราส่วันี้ของ Direct bilirubin / 
Total bilirubin จุะใช้แบ่ังกัลุ่มสาเห้ตกุัารกัารเกัดิีโรค่ของตบััเป็็นี้ 2 กัลุ่ม (6)

 1. Unconjugated  hyperbilirubinemia  : DB/TB  < 20–30%.
 2. Conjugated hyperbilirubinemia  :  DB/TB > 50%. 
2. เอ็นไซม์์ตับ (enzyme tests) เป็็นี้ markers ของ hepatocellular 
injury บ่ังบัอกักัารอักัเสบัและกัารถูืกัที่ำาลายของเซึ่ลล์ตับัได้ีแก่ั serum 
alanine aminotransferase (ALT) ห้รือเดิีมเรียกัว่ัา serum glutamic-
pyruvic transaminase ห้รือ SGPT) และ aspartate aminotransferase 
(AST ห้รือเดิีมเรียกัว่ัา serum glutamic-oxaloacetic transaminase 
ห้รือ SGOT) ALT ส่วันี้ให้ญ่มาจุากั cytosol ของเซึ่ลล์ตับั ในี้ขณ์ะทีี่� AST 
สร้างจุากัเซึ่ลล์ตับัมาจุากั cytosol (ร้อยละ 20) และ mitochondria (ร้อย
ละ 80)   ALT มีค่วัามจุำาเพาะในี้กัารวิันิี้จุฉัยโรค่ตับัมากักัว่ัา AST เนืี้�องจุากั
AST มีแห้ล่งมาจุากัห้ลายอวััยวัะได้ีแก่ั liver, brain, pancreas, heart, 
kidneys, lungs, and skeletal muscles ส่วันี้ ALT พบัห้ลักัๆ ในี้เซึ่ลล์
ตับัและไต ALT และ AST เป็็นี้ markers ของ hepatocellular injury 
ห้รือ necrosis ระดีบััทีี่�สูงข่�นี้มากัเพยีงใดีก็ัเป็็นี้สัดีส่วันี้โดียตรงแสดีงถ่ืงมี
ค่วัามเสยีห้ายจุำานี้วันี้เซึ่ลล์ตับั โดียเฉพาะถ้ืาพิจุารณ์าร่วัมกัับัระดีบัั ALT 
และ AST สูงข่�นี้มากักัว่ัา 5 - 10 เท่ี่าของ upper normal limit (UNL) 
จุะบ่ังชี�ถ่ืง hepatocellular injury ทีี่�ชัดีเจุนี้ (2,7)

AST : ALT ratio
 กัารตรวัจุเลือดีเพื�อป็ระเมินี้ hepatocellular injury มักัจุะตรวัจุห้า
ค่่า ALT พร้อมกัับั AST ค่วับัคู่่ไป็ด้ีวัยกัันี้เสมอ และพบัว่ัากัารห้าอัตราส่วันี้
ระห้ว่ัาง AST:ALT ร่วัมกัับัระดัีบัของเอ็นี้ไซึ่ม์ อาจุช่วัยบ่ังชี�โรค่ตับับัางชนิี้ดี
ได้ีอย่างห้ยาบั ๆ ได้ี ดัีงต่อไป็นีี้� (8 ,9)

 • ALT=AST ห้รือ ALT:AST  ป็ระมาณ์ 1  มักัเป็็นี้ค่่าทีี่�ตรวัจุพบัป็กัติ
โดียทัี่�วัๆไป็
 • ALT>AST  ห้รือ  ALT:AST = > 1 พบัได้ีในี้โรค่ตับัอักัเสบัจุากัไวัรัส
(viral hepatitis) โรค่ไขมันี้พอกัตับัทีี่�ไม่ได้ีเกิัดีจุากักัารดืี�มแอลกัอฮ่อล์
(non-alcoholic fatty liver disease) ห้รือตับัอักัเสบัทีี่�เกิัดีจุากัยาบัาง
ชนิี้ดี (drug induced hepatitis)
 • ALT<AST ห้รือ ALT : AST < 1 พบัได้ีในี้โรค่ตบััทีี่�เกิัดีจุากัแอลกัอฮ่อล์

เรื�อรัง (alcoholic liver disease) ซ่ึ่�งเกิัดีจุากักัารป็ล่อย Mitochondrial 
AST ออกัมามากัข่�นี้ ป็ระมาณ์ 70% มีค่่า AST/ALT  > 2 
3. Alkaline phosphatase (ALP) และ gamma glutamyl trans-
peptidase (GGT) ALP เป็็นี้เอ็นี้ไซึ่ม์ทีี่�พบัได้ีในี้เซึ่ลล์ตับั และในี้ biliary 
epithelial cells ของท่ี่อที่างนี้ำ�าดีีนี้อกัจุากันีี้�ยงัพบัได้ีในี้ กัระดูีกั ลำาไส้
และรกัในี้ห้ญงิตั�งค่รรภ์ู ระดัีบั ALP จุะมีระดัีบัสูงข่�นี้เมื�อมีค่วัามผิู้ดีป็กัติ
จุากักัารอุดีตันี้ของท่ี่อที่างเดิีนี้นี้ำ�าดีี (cholestasis) ทัี่�ง intrahepatic และ
extrahepatic cholestasis (1,2) ในี้กัารนี้ำาไป็ใช้ที่างค่ลินิี้กักัารทีี่�มีระดัีบั ALP
สูงข่�นี้มากักัว่ัา 3 เท่ี่าของ UNL จุะบ่ังชี�ภูาวัะ cholestasis ส่วันี้ GGT เป็็นี้
เอ็นี้ไซึ่ม์ทีี่�พบัส่วันี้ให้ญ่ในี้ ตับั ไต และตับัอ่อนี้ [1] นี้อกัจุากันีี้�ยงัพบัในี้
เนืี้�อเยื�ออื�นี้ๆ เช่นี้ลำาไส้ ม้าม หั้วัใจุ สมอง ป็ระโยชน์ี้ในี้ที่างค่ลินิี้กัเมื�อตรวัจุ
ร่วัมกัับั ALP ใช้สำาห้รับัแยกัแห้ล่งทีี่�มาของ ALP ระห้ว่ัางโรค่ตับั และค่วัาม
ผิู้ดีป็กัติของกัระดีกูัห้รอือวััยวัะอื�นี้  GGT และ ALP จุะสูงข่�นี้พร้อมกัันี้และ
สูงข่�นี้มากักัว่ัา 3 เท่ี่าของ UNL ในี้ intrahepatic และextrahepatic
obstruction ในี้กัรณี์ทีี่� GGT มีค่่าป็กัติ แต่มีค่่า ALP มีค่่าสูงข่�นี้ จุะบ่ังชี�โรค่
ทีี่�มีสาเห้ตุมาจุากักัระดูีกัห้รืออวััยวัะอื�นี้ (3,7,9)   
4. การตรวจการทำางานของตับ (tests for synthetic function of 
liver) ได้ีแก่ักัารตรวัจุห้าระดัีบั serum albumin, coagulation factors, 
prothrombin time (PT) ระดัีบั albumin ในี้กัระแสเลือดีเป็็นี้ตัวับ่ังชี�ถ่ืง
สภูาวัะกัารที่ำางานี้ของตับัโดียตรงห้รือโรค่อื�นี้ๆ เช่นี้ตับัจุะสร้าง albumin 
ได้ีลดีลง เช่นี้ ตับัแข็ง (cirrhosis) อาจุจุะลดีลงในี้โรค่ไต nephrotic syn-
drome ซ่ึ่�งจุะมีกัารสูญเสีย albumin ไป็ในี้ที่างปั็สสาวัะ และ โรค่ขาดี
สารอาห้าร ป็กัติ half-life ของ albumin มีอายปุ็ระมาณ์ 21 วัันี้ กัารลดี
ลงของ albumin จุะใช้เวัลานี้านี้เป็็นี้เดืีอนี้กัว่ัาจุะเห็้นี้กัารลดีลง กัารนี้ำา
ระดีบัั albumin มาใช้ในี้กัารบัอกั synthetic function ของตบััในี้กัารบ่ังชี�
ภูาวัะ acute liver failure จุ่งค่่อนี้ช้างช้าต่างจุากั Coagulation factors 
ทีี่�สร้างจุากัตับั ซ่ึ่�ง factors เห้ล่านีี้�กัระจุายอยูทั่ี่�ง intrinsic และ extrinsic 
pathway เมื�อมีภูาวัะ acute liver failure จุะมี prolonged PT และ
 prolonged PT factor VII มี half-life สั�นี้ทีี่�สุดีป็ระมาณ์ 6 ชั�วัโมง อยู่
ในี้ส่วันี้ของ extrinsic pathway ดัีงนัี้�นี้จุ่งนิี้ยมใช้ค่่า prothrombin time 
(PT) เพื�อวััดีกัารที่ำางานี้ของตับับัอกัค่วัามรุนี้แรงและพยากัรณ์์โรค่ (2,10,11)

lFTs สามารถืแบ่ังแยกัค่วัามผิู้ดีป็กัติของดีีซ่ึ่านี้ (jaundice) ออกัเป็็นี้แบับั
ต่างๆ (Differential diagnosis of jaundice) ได้ีเป็็นี้ 3 patterns (12,13,14) 
(รูป็ทีี่� 2)
 1. Prehepatic jaundice เป็็นี้กัลุ่มทีี่�เกิัดีจุากัมกีัารแตกัที่ำาลาย 
(hemolysis) ของเม็ดีเลือดีแดีงมากักัว่ัาป็กัติ ที่ำาให้้ตับัไม่สามารถืเป็ลี�ยนี้
unconjugated bilirubin ให้้เป็็นี้ conjugated bilirubin ได้ีทัี่นี้ จุะพบั 
unconjugated bilirubin สูงเด่ีนี้ มักัพบัในี้ hemolytic disease ต่างๆ
เช่นี้ Hemolytic anemia ภูาวัะทีี่�พร่องเอนี้ไซึ่ม์ G6PD (glucose-6-phos-
phate dehydrogenase)  HbH crisis  Thalassemia และphysiologic
 jaundice of newborn เป็็นี้ต้นี้  กัลุ่มนีี้�โดียมากั Total bilirubin มักัไม่
สูงเกิันี้ 5-6 mg% ค่นี้ไข้มักัจุะมีภูาวัะซีึ่ดีร่วัมด้ีวัย ขั�นี้ตอนี้กัารสืบัค้่นี้ห้า
สาเห้ตุต่อไป็คื่อ complete blood count (CBC) reticulocyte count  
Coombs test เพื�อห้าสาเห้ตุของ hemolysis 
 2. Hepatocellular jaundice เป็็นี้กัลุ่มทีี่�เกิัดีจุากัเซึ่ลล์ตับัถูืกัที่ำาลาย
(hepatitis) จุะมีกัารป็ลดีป็ล่อยเอนี้ไซึ่ม์ AST & ALT เข้าสู่กัระแสเลือดี  กัลุ่ม
นีี้�จุะพบัเป็็นี้ conjugated bilirubin สูง และตรวัจุพบัมี AST & ALT สูง
(DB > 50%; AST, ALT > 5x; ALP < 3x) (15) สาเห้ตขุองเซึ่ลล์ตับัถูืกัที่ำาลาย
ทีี่�พบับ่ัอยได้ีแก่ั viral hepatitis, autoimmune hepatitis, paracetamol 

รูปที1่  Bilirubin metabolism
จาก https://www.slideshare.net/ashokktt/

heme-degradation-and-jaundice
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toxicity, alcoholic hepatitis เป็็นี้ต้นี้ ขั�นี้ตอนี้กัารสืบัค้่นี้ห้าสาเห้ตุต่อไป็
คื่อกัารตรวัจุห้า viral hepatitis markers เป็็นี้ต้นี้ 
 3. Cholestasis jaundice ห้รือ obstructive jaundice เป็็นี้กัลุ่ม
ทีี่�เกิัดีจุากักัารอุดีตันี้ของที่างเดิีนี้นี้ำ�าดีี มักัมีอากัารเห้ลืองมากักัว่ัา 2 กัลุ่ม
แรกั กัลุ่มนีี้�จุะพบัเป็็นี้ conjugated bilirubin สูง และตรวัจุพบัมี ALP สูง
(DB > 50%; AST, ALT < 5x; ALP > 3x) (15) ถ้ืาตรวัจุพบั ALP สูงค่วัรตรวัจุ
ยนืี้ยนัี้ด้ีวัย ว่ัา ALP มาจุากัตับัโดียดูีทีี่� GGT จุะสูงด้ีวัย สาเห้ตุทีี่�พบับ่ัอยได้ีแก่ั 
มีกัารอุดีตันี้ท่ี่อที่างเดีนิี้นี้ำ�าดีีจุากันิี้�วั (bile duct stone obstruction) มะเร็ง
ท่ี่อนี้ำ�าดีี (cholangiocarcinoma) มะเร็งตับัอ่อนี้(pancreatic cancer) ขั�นี้
ตอนี้กัารสืบัค้่นี้ห้าสาเห้ตุต่อไป็คื่อ กัารตรวัจุอัลตราซึ่าวัด์ีช่องท้ี่อง เป็็นี้ต้นี้ 

การแปลผล LFTs ประกอบ 2 ขั�นตอน (ดูภาพท่ี 2 ประกอบ) (11,14)

 ขั�นี้ตอนี้ทีี่� 1 แยกัลักัษณ์ะ pattern ของ LFTs (prehepatic, hepa-
tocellular, cholestasis jaundice )
 ขั�นี้ตอนี้ทีี่� 2 ค้่นี้ห้าสาเห้ตุ

รูปท่ี 2 การแบ่่งความผิิดปกติิของดีซ่่าน (Jaundice)
จากhttps://medicaldictionary.thefreedictionary.com/

cholestatic jaundice

          รูปท่ี 2  แผินภููมิแนวทางการ approach
ผูิ�ป่วยดีซ่่าน (jaundice) ดัดแปลงจากเอกสารอ�างอิงท่ี 11 และ 14
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 โรค่ COVID-19 มีสาเห้ตุมาจุากั Coronavirus สายพันี้ธ์ุ์ให้ม่ (Novel 
Coronavirus 2019 ห้รือ 2019-nCoV) ทีี่�ต่อมาได้ีถูืกัตั�งชื�ออย่างเป็็นี้
ที่างกัารว่ัาไวัรัส SARS-CoV-2 ไวัรัสนีี้�มีกัารแพร่ระบัาดีอย่างรวัดีเร็วัไป็
ทุี่กัภููมิภูาค่ของโลกั กัารแพร่ระบัาดีของไวัรัส SARS-CoV-2 นีี้�มีแนี้วัโน้ี้ม
จุะมากัยิ�งข่�นี้และต่อเนืี้�องไป็อย่างทีี่�ยากัจุะค่าดีเดีาได้ีว่ัาจุะสิ�นี้สุดีเมื�อไร
กัารระบัาดีของโรค่ COVID-19 นี้ี�ส่งผู้ลกัระที่บัอย่างรุนี้แรงต่อทุี่กัภูาค่ส่วันี้
ทัี่�งที่างด้ีานี้สาธ์ารณ์สุข สังค่ม และเศรษฐกิัจุ
 ไวัรัส SARS-CoV-2 เป็็นี้ไวัรัสทีี่�มีเป็ลือกัหุ้้ม (enveloped virus) ทีี่�
มีสารพันี้ธุ์กัรรมเป็็นี้ RNA สายเดีียวั (single-stranded RNA) ทีี่�มีค่วัาม
ค่ล้ายค่ร่งกัับัไวัรัส SARS-CoV ทีี่�ก่ัอโรค่ซึ่าร์ส (SARS) ไวัรัส SARS-CoV-2 
ทีี่�ที่ำาให้้เกิัดีโรค่ COVID-19 นีี้� สามารถืติดีต่อจุากัค่นี้สู่ค่นี้ได้ีโดียละอองทีี่�มี
เชื�อจุากักัารไอห้รอืจุามและจุากักัารสมัผัู้สตา จุมูกัห้รอืป็ากัโดียมือทีี่�มีเชื�อ
ติดีอยู ่ผูู้้ติดีเชื�อจุะมีอากัารไข้ ไอ เจ็ุบัค่อ ห้ายใจุถีื�และห้ายใจุลำาบัากั ในี้ราย
ทีี่�มีอากัารห้นัี้กัจุะมีภูาวัะป็อดีอักัเสบัทีี่�อาจุรุนี้แรงจุนี้ที่ำาให้้เสียชีวิัตได้ี โดีย
ระยะเวัลาตั�งแต่กัารตดิีเชื�อจุนี้ถ่ืงเมื�อป็รากัฎิอากัารค่รั�งแรกัโดียทัี่�วัไป็อยูใ่นี้
ช่วัง 2-14 วัันี้ อย่างไรก็ัตาม ผูู้้ติดีเชื�อจุำานี้วันี้ห้น่ี้�งจุะไม่ป็รากัฎิอากัารห้รือ
มีอากัารเพียงเล็กัน้ี้อยเท่ี่านัี้�นี้ กัารแพร่กัระจุายของไวัรัสนีี้� เชื�อว่ัาสามารถื
แพร่เชื�อได้ีจุากัทัี่�งค่นี้ทีี่�มีอากัารและค่นี้ทีี่�ยงัไม่มีอากัารใดีๆ
 เนืี้�องจุากัโรค่ COVID-19 ยงัไม่มีวััค่ซีึ่นี้ห้รือยารักัษาเฉพาะ กัารตรวัจุ
กัรองผูู้้ติดีเชื�อและกัักักัันี้เพื�อไม่ให้้แพร่เชื�อสู่บุัค่ค่ลอื�นี้จุ่งเป็็นี้เรื�องสำาคั่ญและ
เป็็นี้แนี้วัที่างในี้กัารค่วับัค่มุโรค่ในี้ขณ์ะนี้ี� วิัธี์ทีี่�ใช้ในี้กัารตรวัจุกัรองผูู้ติ้ดีเชื�อ
ในี้ปั็จุจุุบัันี้ที่ำาได้ีโดียกัารสังเกัตจุากัอากัารที่างค่ลินิี้กั ได้ีแก่ั อากัารไข้ ไอ 
เจ็ุบัค่อ ร่วัมกัับักัารซึ่กััป็ระวััติกัารมคี่วัามเสี�ยงต่อกัารตดิีเชื�อ และกัารตรวัจุ
ยนืี้ยนัี้ด้ีวัยวิัธี์ RT-PCR เพื�อตรวัจุห้ายีนี้ของตัวัเชื�อจุากั nasopharyngeal 
swab ห้รือ throat swab ห้รือ nasopharyngeal secretion ปั็จุจุุบัันี้
วิัธี์ RT-PCR นี้ี�นัี้บัเป็็นี้วิัธี์มาตรฐานี้ในี้กัารตรวัจุยนืี้ยนัี้กัารติดีเชื�อไวัรัสก่ัอ
โรค่ COVID-19
 เนืี้�องจุากัไวัรัส  SARS-CoV-2 เมื�อเข้าสู่ร่างกัายจุะเป็็นี้สิ�งแป็ลกัป็ลอมที่ี�
กัระตุ้นี้ให้้ร่างกัายสร้างแอนี้ติบัอดีีจุำาเพาะข่�นี้ โดียทัี่�วัไป็เมื�อร่างกัายได้ีรับัสิ�ง
แป็ลกัป็ลอมห้รอืเชื�อโรค่ แอนี้ตบิัอดีีชนิี้ดี IgM จุะสร้างข่�นี้ก่ัอนี้ป็ระมาณ์วัันี้
ทีี่� 5 - 7 ห้ลังได้ีรับัเชื�อ และแอนี้ติบัอดีีชนิี้ดี IgG จุะสร้างข่�นี้ในี้ลำาดัีบัต่อ
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การแปลผลชุุดตรวจรวดเร็ว
(Rapid Test) เพ่ื่�อตรวจแอนติบอดี

ชุนิด IgM และ IgG สำาหรับการตรวจ
คััดกรองโรคั COVID-19

ศ. ดีร. ที่นี้พ. วััชระ กัสิณ์ฤกัษ์
แขนี้งวิัชาภููมิคุ้่มกัันี้วิัที่ยาค่ลินิี้กั ภูาค่วิัชาเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์

ค่ณ์ะเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ มห้าวิัที่ยาลัยเชียงให้ม่ อนุี้กัรรมกัารวิัชากัารสมาค่มเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ย

มาป็ระมาณ์วัันี้ทีี่� 10-14 อย่างไรก็ัตาม กัารสร้างแอนี้ติบัอดีีของร่างกัาย
ในี้กัารตอบัสนี้องต่อไวัรัสก่ัอโรค่ COVID-9 นี้ี�ยงัไม่ที่ราบัแน่ี้ชัดี มีรายงานี้
ในี้ป็ระเที่ศจีุนี้ว่ัากัารสร้างแอนี้ติบัอดีีจุะเกิัดีข่�นี้ช้ากัว่ัาทีี่�กัล่าวัมา ซ่ึ่�งยังค่ง
ต้องมีกัารศ่กัษาต่อไป็ และเนืี้�องจุากัเมื�อไวัรัส SARS-CoV-2 เข้าสู่ร่างกัาย
จุะมีแอนี้ติบัอดีีจุำาเพาะเกิัดีข่�นี้ จุ่งได้ีมีกัารพัฒนี้าชุดีตรวัจุแอนี้ติบัอดีีต่อ
ไวัรัส SARS-CoV-2 ชนิี้ดี IgM และชนิี้ดี IgG ในี้เลือดี ซีึ่รั�มห้รือพลาสม่า
เพื�อกัารตรวัจุคั่ดีกัรองและวิันิี้จุฉัยโรค่ COVID-19 โดียปั็จุจุุบัันี้มีห้ลากั
ห้ลายบัริษัที่พัฒนี้าชุดีตรวัจุดัีงกัล่าวั และส่วันี้ให้ญ่เป็็นี้ชุดีตรวัจุรวัดีเร็วั 
(Rapid test) ทีี่�มีห้ลักักัารค่ล้ายกัารชุดีตรวัจุแอนี้ติบัอดีีเพื�อกัารวิันิี้จุฉัย
ไข้เลือดีออกั
 ชุดีตรวัจุรวัดีเร็วัเพื�อตรวัจุแอนี้ติบัอดีีชนิี้ดี IgM และ IgG สำาห้รับักัาร
ตรวัจุคั่ดีกัรองกัารติดีเชื�อไวัรัสก่ัอโรค่ COVID-19 นีี้� ถ่ืงแม้จุะมีวิัธี์กัารที่ำา
ทีี่�ง่าย อ่านี้ผู้ลในี้เวัลารวัดีเร็วั แต่จุำาเป็็นี้ต้องดีำาเนิี้นี้กัารโดียนัี้กัเที่ค่นิี้ค่กัาร
แพที่ย์ และกัารแป็ลผู้ลกัารตรวัจุต้องที่ำาด้ีวัยค่วัามระมัดีระวััง
 กัารแป็ลผู้ลชุดีตรวัจุรวัดีเร็วัชนิี้ดีตรวัจุห้าแอนี้ติบัอดีีนีี้�มีข้อค่วัร
พิจุารณ์าห้ลายป็ระกัาร ดัีงนีี้� 
 1. กัารวิันิี้จุฉัยโรค่ COVID-19 โดียชุดีตรวัจุรวัดีเร็วัเพื�อตรวัจุ
แอนี้ติบัอดีีชนิี้ดี IgM และ IgG นีี้� เป็็นี้ชุดีตรวัจุทีี่�แสดีงถ่ืงกัารมีกัารตอบั
สนี้องที่างภููมิคุ้่มกัันี้ของร่างกัายต่อไวัรัส ทีี่�ห้ากัผู้ลกัารตรวัจุเป็็นี้บัวักั (มี
แอนี้ติบัอดีีในี้เลือดี) บ่ังบัอกัได้ีว่ัาผูู้้นัี้�นี้ได้ีรับัไวัรัสนีี้�มาก่ัอนี้ห้น้ี้านีี้� 
 2. ชุดีตรวัจุรวัดีเร็วัทีี่�ให้้ผู้ลกัารตรวัจุแอนี้ติบัอดีีชนิี้ดี IgM เป็็นี้บัวักั
และมอีากัารที่างค่ลนิิี้กั บ่ังชี�ถ่ืงผูู้้ป่็วัยมีกัารตดิีเชื�อไวัรัสก่ัอโรค่ COVID-19 
ในี้ระยะติดีเชื�อเฉียบัพลันี้ (Acute infection) ในี้กัรณี์นีี้�อาจุให้้ผู้ลบัวักั
กัับักัารตรวัจุแอนี้ติบัอดีีชนิี้ดี IgG ด้ีวัยข่�นี้กัับัระยะเวัลาในี้กัารเก็ับัเลือดี 
ทัี่�งนีี้�ค่วัรตรวัจุยนืี้ยนัี้ด้ีวัยเที่ค่นิี้ค่กัารตรวัจุทีี่�มีค่วัามแม่นี้ยำาสูงต่อไป็
 3. กัารตรวัจุเลือดีไวัเกิันี้ไป็ คื่อตรวัจุก่ัอนี้ร่างกัายสร้างแอนี้ติบัอดีี
(ระยะ window period) จุะให้้ผู้ลลบัทัี่�งทีี่�ผูู้้นัี้�นี้มีไวัรัสในี้ร่างกัาย
 4. ผูู้้ติดีเชื�อทีี่�รักัษาห้ายแล้วั (ไม่มีเชื�อโรค่ในี้ร่างกัายแล้วั) กัารตรวัจุ
แอนี้ติบัอดีีชนิี้ดี IgG จุะยงัค่งให้้ผู้ลเป็็นี้บัวักัอยู่
 5. ผูู้้ติดีเชื�อทีี่�ไม่มีอากัาร ก็ัสามารถืตรวัจุพบัแอนี้ติบัอดีีได้ี
 6. ชุดีตรวัจุรวัดีเร็วัทีี่�ให้้ผู้ลกัารตรวัจุแอนี้ติบัอดีีชนิี้ดี IgG เป็็นี้บัวักั
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เพียงอย่างเดีียวั บ่ังชี�ว่ัาผูู้้นัี้�นี้ได้ีรับัเชื�อมาระยะเวัลาห้น่ี้�งแล้วั ห้รือแสดีง
ว่ัาเค่ยติดีเชื�อมาแล้วั ห้รือเค่ยได้ีรับัวััค่ซีึ่นี้ในี้กัรณี์ทีี่�มีวััค่ซีึ่นี้แล้วั
 7. ชุดีตรวัจุจุากัแต่ละบัริษัที่มีป็ระสิที่ธิ์ภูาพในี้กัารตรวัจุแตกัต่างกัันี้
โดียชุดีตรวัจุแต่ละชุดีตรวัจุจุะมีค่่าสำาคั่ญ 2 ค่่าทีี่�ต้องนี้ำามาพิจุารณ์าคื่อ
ค่่าค่วัามไวั (sensitivity) และค่่าค่วัามจุำาเพาะ (specificity) ค่่าค่วัามไวั
(sensitivity ห้รือ clinical sensitivity) เป็็นี้ค่่าทีี่�แสดีงค่วัามแม่นี้ยำาในี้
กัารตรวัจุผูู้้ติดีเชื�อ ค่่านีี้�จุะแสดีงเป็็นี้ค่่า % กัล่าวัคื่อ ห้ากัชุดีตรวัจุระบุัค่่า
ค่วัามไวั (sensitivity) 80% ห้มายถ่ืงว่ัาเมื�อนี้ำาผูู้้ติดีเชื�อจุริงมา 100 ค่นี้ 
ชุดีตรวัจุนีี้�จุะให้้ผู้ลบัวักั 80 ค่นี้ และให้้ผู้ลลบัลวัง (false negative) 20 
ค่นี้ นัี้�นี้คื่อมีผูู้้ติดีเชื�อแต่ตรวัจุไม่เจุอ 20 ในี้ 100 ค่นี้
 ค่่าค่วัามค่วัามจุำาเพาะ (specificity ห้รือ clinical specificity) 
เป็็นี้ค่่าทีี่�แสดีงค่วัามแม่นี้ยำาในี้กัารตรวัจุค่นี้ป็กัติ (ผูู้้ไม่ติดีเชื�อ) ค่่านีี้�จุะ
แสดีงเป็็นี้ค่่า % เช่นี้กัันี้ กัล่าวัค่อื ห้ากัชุดีตรวัจุระบั ุ ค่่าค่วัามจุำาเพาะ
(specificity) 90% ห้มายถ่ืงว่ัาเมื�อนี้ำาค่นี้ป็กัติมา 100 ค่นี้ ชุดีตรวัจุนีี้�
จุะให้้ผู้ลลบั 90 ค่นี้ และให้้ผู้ลบัวักัลวัง (false positive) 10 ค่นี้ นัี้�นี้คื่อ
มีค่นี้ป็กัติทีี่�ถูืกัระบุัว่ัาเป็็นี้ผูู้้ติดีเชื�อ 10 ในี้ 100 ค่นี้
 ดัีงนัี้�นี้ ชุดีตรวัจุจุะให้้ผู้ลกัารตรวัจุผู้ดิีพลาดีมากัห้รอืน้ี้อยจุ่งข่�นี้อยู่
กัับัค่่าค่วัามไวั (sensitivity) และค่่าค่วัามจุำาเพาะ (specificity) โดียชุดี
ตรวัจุทีี่�มีค่่าเข้าใกัล้ 100% จุะมีค่วัามผิู้ดีพลาดีในี้กัารตรวัจุน้ี้อยลง
 อย่างไรก็ัตาม ชุดีตรวัจุรวัดีเร็วัเพื�อกัารวิันิี้จุฉัยโรค่ COVID-19 นีี้� ได้ี
ผู้ลิตและนี้ำามาใช้ในี้เวัลาอันี้รวัดีเร็วั กัารป็ระเมินี้ค่่าต่างๆ มักัที่ำาในี้ตัวัอย่าง
จุำานี้วันี้ทีี่�น้ี้อยกัว่ัาทีี่�ค่วัรเป็็นี้ค่่าต่างๆ ทีี่�ป็ระกัอบัมากัับัชุดีตรวัจุจุ่งอาจุ
ค่ลาดีเค่ลื�อนี้ได้ี อีกัทัี่�งชุดีตรวัจุเห้ล่านีี้�ผู้ลิต และป็ระเมินี้ในี้ต่างป็ระเที่ศ
(ส่วันี้ให้ญ่ผู้ลิตในี้ป็ระเที่ศจีุนี้) ค่่ากัารป็ระเมินี้ต่างๆ จุ่งอาจุค่ลาดีเค่ลื�อนี้
ได้ีเมื�อนี้ำามาใช้กัับัผูู้้ป่็วัยในี้ป็ระเที่ศไที่ย
 8. ชุดีตรวัจุแอนี้ตบิัอดีีใดีๆ ทีี่�ต้องค่ำาน่ี้งอีกัอย่างคื่อป็ฏิกิัริยาข้าม 
(cross reaction) กัับัเชื�อโรค่อื�นี้ทีี่�มีโค่รงสร้างค่ล้ายค่ล่งกัันี้ ซ่ึ่�งจุะให้้ผู้ล
บัวักัป็ลอมได้ี โดียทัี่�วัไป็บัรษัิที่ผูู้้ผู้ลิตจุะต้องพิสูจุน์ี้ว่ัาชุดีตรวัจุ COVID-19 
ทีี่�ผู้ลิตข่�นี้ไม่ให้้ผู้ลบัวักัป็ลอมกัับัเลือดีผูู้้ติดีเชื�อไวัรัสสายพันี้ธ์ุ์ใกัล้เคี่ยง
กัันี้ เช่นี้ ผูู้้เค่ยติดีเชื�อไวัรัสซึ่าร์ส (SARS) เป็็นี้ต้นี้ กัารแป็ลผู้ลชุดีตรวัจุ
แอนี้ติบัอดีีใดีๆ จุ่งต้องค่ำาน่ี้งถ่ืงป็ระเด็ีนี้นีี้�ด้ีวัย และผูู้้ตรวัจุต้องศ่กัษาราย
ละเอียดีในี้เอกัสารป็ระกัอบัชุดีตรวัจุว่ัาได้ีระบุัข้อมูลนีี้�ด้ีวัยห้รือไม่
 จุากัข้อมูลข้างต้นี้ จุะเห็้นี้ว่ัาชุดีตรวัจุรวัดีเร็วัเพื�อตรวัจุแอนี้ตบิัอดีี
ชนิี้ดี IgM และ IgG นีี้� อาจุเกิัดีผู้ลบัวักัป็ลอมห้รือผู้ลลบัป็ลอมได้ีในี้บัาง
กัรณ์แีละข่�นี้กัับัชนี้ดิีของชดุีตรวัจุ ดัีงนัี้�นี้ในี้รายที่ี�สงสัยว่ัามีกัารตดิีเชื�อ
ด้ีวัยอากัารที่างค่ลินิี้กัและชุดีตรวัจุให้้ผู้ลลบั ค่วัรมีกัารตรวัจุซึ่ำ�าและตรวัจุ
ยนืี้ยนัี้ด้ีวัยเที่ค่นิี้ค่ RT-PCR และในี้รายทีี่�เป็็นี้กัลุ่มเสี�ยงทีี่�ให้้ผู้ลเป็็นี้ลบั
อาจุมกีัารตรวัจุซึ่ำ�าในี้อกีั 1 สัป็ดีาห้ต่์อมา ห้รือตรวัจุยนืี้ยนัี้ด้ีวัยเที่ค่นิี้ค่ 
RT-PCR 
 ข้างต้นี้นีี้�เป็็นี้ข้อมูลสำาคั่ญเพื�อป็ระกัอบักัารแป็ลผู้ลชุดีตรวัจุรวัดีเร็วั
เพื�อตรวัจุแอนี้ติบัอดีีชนิี้ดี IgM และ IgG เพื�อตรวัจุคั่ดีกัรองผูู้้ติดีเชื�อไวัรัส
ก่ัอโรค่ COVID-19 ทัี่�งนีี้�นัี้กัเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์จุำาเป็็นี้ต้องอ่านี้เอกัสาร
ป็ระกัอบัชุดีตรวัจุอย่างถ่ืองแท้ี่ก่ัอนี้ป็ฏิบััติงานี้
 นี้อกัจุากันี้ี�ในี้ปั็จุจุุบัันี้ยังมีกัารพัฒนี้าชุดีตรวัจุรวัดีเร็วัทีี่�ตรวัจุ
แอนี้ติเจุนี้ห้รือส่วันี้ป็ระกัอบัของไวัรัส SARS-CoV-2 ในี้ตัวัอย่างตรวัจุ
ต่างๆ ทีี่�มีห้ลักักัารและกัารแป็ลผู้ลแตกัต่างจุากัชุดีตรวัจุแอนี้ติบัอดีีนีี้�
และไม่ได้ีกัล่าวัถ่ืงในี้บัที่ค่วัามนีี้�
 #เที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์: ร่วัมพิชิต COVID-19

 รายช่่ื่อผูิ�โชื่คดี จำานวน 5 ท่าน ท่ีร่วมสนุกในฉบั่บ่ท่ีแล�วค่ะขอให้�ส่ง

ช่่ื่อ-สกุล และท่ีอยู ่เพ่่ื่อทางสมาคมฯ จะได�ส่งของท่ีระลึกไปให้�นะคะ

  1.)  คุณ สุภูาวดี ต๊ิะแปงปัน

  2.) คุณ Sirirat Asatamongkolchai

  3.) คุณ Lalita Phumchan

  4.) คุณ Thida Mongkolsaengchan

  5.) คุณ Patcharee Kammarnjassadakul

 สำาห้รับ่เกมในฉบั่บ่นี� เราจะมาลับ่สมองกันด�วยเกมซู่โดกุ กันนะคะ 

กติิกาก็ง่ายๆ ค่ะ

 • ทุกแถวในแนวนอน ติ�องมีตัิวเลข 1 – 9 และติ�องไม่ซ่ำ�ากัน

 • ทุกแถวในแนวตัิ�ง ติ�องมีตัิวเลข 1 – 9 และติ�องไม่ซ่ำ�ากัน

 • ทุกติารางย่อย 3 x 3 ติ�องมีตัิวเลข 1 – 9 และติ�องไม่ซ่ำ�ากัน

เฉลยเกมส์ฉบั่บ่ท่ีแล�วนะคะ ใครเล่นได�ถูกติ�องบ่�างเอ่ย ?

 ส่งค่ำาตอบัมาร่วัมสนุี้กัได้ีทีี่�
amtt.editor@gmail.com

ที่างสมาค่มฯ จุะมีของทีี่�ระล่กัให้้กัับัผูู้้โชค่ดีี
ทีี่�ตอบัถูืกัด้ีวัยนี้ะค่ะ
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คัณ์ะสหเวชุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย

โดีย ที่นี้พญ. สุภูาวัดีี แย้มศรี 

ท่
อ
ง
เที

�ย
วุ

 ฉบัับัทีี่� 2 แล้วันี้ะค่ะ ค่ณ์ะทีี่�เปิ็ดีสอนี้สาขาเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ลำาดัีบั
ทีี่� 2 คื่อ ค่ณ์ะสห้เวัชศาสตร์ จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย ซ่ึ่�งมีป็ระวััติสืบั
เนืี้�องจุากักัารเปิ็ดีสอนี้ห้ลกััสูตรเที่ค่นี้คิ่กัารแพที่ย์ของโรงเรียนี้เที่ค่นี้คิ่
กัารแพที่ย์ มห้าวิัที่ยาลัยแพที่ยศาสตร์ (ปั็จุจุุบัันี้ คื่อ ค่ณ์ะเที่ค่นิี้ค่กัาร
แพที่ย์ มห้าวิัที่ยาลัยมหิ้ดีล) ณ์ โรงพยาบัาลจุุฬาลงกัรณ์์ เมื�อปี็ พ.ศ. 
2502 ต่อมาได้ีมีกัารโอนี้ค่ณ์ะเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ มห้าวิัที่ยาลัยมหิ้ดีลในี้
ส่วันี้ทีี่�ตั�งอยูภู่ายในี้โรงพยาบัาลจุุฬาลงกัรณ์์มาสงักััดีแผู้นี้กัวัชิาเวัชศาสตร์
ชันี้สูตร ค่ณ์ะแพที่ยศาสตร์ จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย ในี้ปี็ พ.ศ. 2514 
และมีกัารพัฒนี้าข่�นี้เป็็นี้ภูาค่วิัชาเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ ค่ณ์ะแพที่ยศาสตร์ 
จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย จุนี้กัระทัี่�ง จัุดีตั�งเป็็นี้ค่ณ์ะสห้เวัชศาสตร์เมื�อ
วัันี้ทีี่� 16 พฤศจิุกัายนี้ พ.ศ.2534 ซ่ึ่�งนัี้บัเป็็นี้เป็็นี้ค่ณ์ะสห้เวัชศาสตร์
แห่้งแรกัของป็ระเที่ศไที่ย ปั็จุจุุบัันี้ค่ณ์ะสห้เวัชศาสตร์ จุุฬาลงกัรณ์์มห้า
วิัที่ยาลัย เปิ็ดีสอนี้ห้ลักัสูตรระดัีบัป็ริญญาบััณ์ฑิิตในี้ 4 สาขาวิัชา ได้ีแก่ั
สาขาวัชิาเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ สาขาวิัชากัายภูาพบัำาบััดี สาขาวิัชาโภูชนี้ากัาร
และกัารกัำาห้นี้ดีอาห้าร และสาขาวิัชารังสีเที่ค่นิี้ค่ ข้อมูลอื�นี้ๆ ดูีได้ีทีี่�
เว็ับัไซึ่ต์นีี้�นี้ะค่ะ https://www.ahs.chula.ac.th ในี้ฉบัับันีี้�จุะนี้ำาทุี่กัท่ี่านี้
ไป็รู้จัุกักัับัแห้ล่งท่ี่องเทีี่�ยวัใกัล้เคี่ยงกัับัค่ณ์ะสห้เวัชศาสตร์ จุุฬาลงกัรณ์์
มห้าวิัที่ยาลัย

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์ม์หาวิทยาลัย
 อุที่ยานี้ 100 ปี็ จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย เป็็นี้สวันี้สาธ์ารณ์ะเนืี้�อทีี่�
 28 ไร่ แบ่ังพื�นี้ทีี่�ใช้สอยเป็็นี้ ลานี้กิัจุกัรรมกัลางแจุ้ง ศูนี้ย์กัารเรียนี้รู้ โดีย
อาค่ารต่าง ๆ  จุะป็ลูกัต้นี้ไม้เพื�อเป็็นี้อาค่ารสีเขียวั มีป็ระโยชน์ี้ในี้กัารชะลอ
นี้ำ�าออกัแบับัตามแนี้วัค่ดิี "ป่็าในี้เมอืง" ออกัแบับัให้้เป็็นี้พื�นี้ทีี่�ห้น่ี้วังนี้ำ�า

สาม์ย่านมิ์ตรทาวน์
 สามย่านี้มิตรที่าวัน์ี้ คื่อ โค่รงกัารมิกัซ์ึ่ยสู (Mixed-Use) แห่้งให้ม่บันี้
หั้วัมุมถืนี้นี้พญาไที่-ถืนี้นี้พระราม 4 ทีี่�ได้ีพลิกัฟื�นี้ “สามย่านี้เก่ัา” ให้้กัลาย
มาเป็็นี้ช้อป็ปิ็�งมอลล์แบับัค่รบัวังจุร พร้อมรองรับัสำาห้รับัทุี่กักิัจุกัรรมในี้
ทุี่กัไลฟ์สไตล์ มีพื�นี้ทีี่�สำาห้รับัที่ำากิัจุกัรรมต่าง ๆ ได้ีตลอดี 24 ชั�วัโมง แห้
ล่งช้อป็ปิ็�ง ค่ลังอาห้ารขนี้าดียักัษ์ทีี่�ได้ีรวับัรวัมร้านี้อาห้ารและค่าเฟ่เก๋ั
 ๆ ไว้ัมากัมาย พร้อมด้ีวัยค่วัามบัันี้เทิี่งต่าง ๆ พร้อมพื�นี้ทีี่�สีเขียวัจุุดีชม
วิัวับันี้ดีาดีฟ้าให้้ได้ีพักัผู่้อนี้ห้ย่อนี้ใจุ ทีี่�สำาคั่ญยังเดิีนี้ที่างสะดีวักัสบัายมี
ทัี่�งรถืโดียสารป็ระจุำาที่าง รถืไฟฟ้า BTS และรถืไฟฟ้า MRT โดียลงทีี่�
สถืานีี้สามย่านี้ จุะมี “อุโมงค์่ที่างเชื�อม” ที่างเดิีนี้กัว่ัา 100 เมตร ทีี่�เป็็นี้

ของเมือง มีแนี้วัพื�นี้ทีี่�รับันี้ำ�า (rain garden) และระบับัระบัายนี้ำ�าใต้ดิีนี้
 มีพื�นี้ทีี่�อเนี้กัป็ระสงค์่ และทีี่�จุอดีรถื 200 คั่นี้ มีห้ลังค่าเขียวัทีี่�ให้ญ่ทีี่�สุดี
ของป็ระเที่ศไที่ย  อุที่ยานี้เปิ็ดีในี้วัันี้ทีี่� 26 มีนี้าค่ม พ.ศ. 2560 ซ่ึ่�งเป็็นี้
วัันี้เฉลิมฉลองจุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัยค่รบั 100 ปี็พอดีี และได้ีรับัคั่ดี
เลือกัโดียสมาค่มสถืาป็นิี้กัสยาม ในี้พระบัรมราชูป็ถัืมภ์ูให้้เป็็นี้ผู้ลงานี้
ออกัแบับัสถืาปั็ตยกัรรมดีีเด่ีนี้ในี้ปี็ พ.ศ. 2561 ถืือเป็็นี้ค่รั�งแรกัทีี่�รางวััล
ด้ีานี้สถืาปั็ตยกัรรมให้้รางวััลกัับัสวันี้สาธ์ารณ์ะ
ทีี่�อยู:่ จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย ซึ่อยจุุฬาลงกัรณ์์ 5 แขวังวัังให้ม่ เขต
ป็ทุี่มวัันี้ กัรุงเที่พมห้านี้ค่ร 10330
อัตราค่่าบัริกัาร: ไม่มีค่่าเข้าชม
เวัลาเปิ็ดีที่ำากัาร: ทุี่กัวัันี้ 05.00 – 22.00
คั่ดีลอกัข้อมูลจุากั: http://www.cu100.chula.ac.th/cu-centenary-park/, https://www.facebook.com/
chulalongkornuniversitycentenarypark
ภูาพจุากั: https://www.chula.ac.th/news/18472/
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Chula Art Town
 Chula Art Town เป็็นี้โค่รงกัารที่ี�จัุดีข่�นี้เนืี้�องในี้โอกัาสค่รบัรอบั 
36 ปี็ ค่ณ์ะศิลป็กัรรมศาสตร์ จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย เกิัดีจุากัค่วัาม
ร่วัมมือกัันี้ระห้ว่ัางสำานัี้กังานี้จัุดีกัารที่รัพย์สินี้ จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย 
(PMCU), บัริษัที่ อุไรพาณิ์ชย์ จุำากััดี และ ATM Spray ซ่ึ่�งให้้กัารสนัี้บัสนุี้นี้
อุป็กัรณ์์สีสำาห้รับัสร้างสรรค์่ผู้ลงานี้ เนืี้�องในี้วัาระค่รบัรอบั 36 ปี็ ของ
ค่ณ์ะศิลป็กัรรมศาสตร์ จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย โดียได้ีศิลปิ็นี้ชื�อดัีงด้ีานี้
สตรีที่อาร์ตทัี่�งในี้และต่างป็ระเที่ศกัว่ัา 50 ท่ี่านี้ มาช่วัยสร้างสรรค์่ศิลป็ะ
บันี้ต่กัและกัำาแพงในี้ชุมชนี้รอบั ๆ จุุฬาลงกัรณ์์มห้าวิัที่ยาลัย สะท้ี่อนี้
ภูาพชีวิัตของวิัถีืชุมชนี้ให้้เป็็นี้พิพิธ์ภัูณ์ฑ์ิกัลางแจุ้งทีี่�ทุี่กัค่นี้สามารถืเข้า
ถ่ืงได้ี ป็ระกัอบัด้ีวัย พื�นี้ทีี่�สวันี้ห้ลวัง-สามย่านี้ จุำานี้วันี้ 12 จุุดี พื�นี้ทีี่�
สยามสแค่วัร์ ค่ณ์ะทัี่นี้ตแพที่ยศาสตร์ จุุฬาฯ จุำานี้วันี้ 15 จุุดี และ Lido 
Connect จุำานี้วันี้ 12 จุุดี
คั่ดีลอกัข้อมูล https://www.chillpainai.com, https://www.wongnai.com/
ภูาพจุากั: https://www.chillpainai.com/scoop/10809/

 แห้ล่งท่ี่องเทีี่�ยวัน่ี้าสนี้ใจุใกัล้เคี่ยงค่ณ์ะสห้เวัชศาสตร์ จุุฬาลงกัรณ์์
มห้าวิัที่ยาลัย มีห้ลายทีี่� ห้ลากัห้ลายสไตล์จุริงๆค่่ะ สามารถืยกัตัวัอย่าง
ให้้ที่ราบัได้ีไม่กีั�ทีี่� พบักัันี้ให้ม่ฉบัับัต่อไป็นี้ะค่ะ สวััสดีีค่่ะ ^__^

• สมาคมศิิษย์์เก่่าบััณฑิิตวิิทย์าลััย์ มหาวิิทย์าลััย์มหิดลั ได้คัดเลืัอก่
ศิิษย์์เก่่าดีเด่นบััณฑิิตวิิทย์าลััย์ มหาวิิทย์าลััย์มหิดลั ประจำำาปี 2562 
มี เที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ได้ีรับัรางวััลดัีงนีี้� ประเภทบริหาร ได้ีแก่ั รศ.ยุพา
เอื�อวิัจิุตรอรุณ์ และรศ.ดีร.สภุูกัร พงศบัางโพธิ์� ประเภทบรกิาร ได้ีแก่ั 
รศ.กุัลนี้ภูา ฟู่เจุริญ ประเภทบูรณาการท่ัวไป ได้ีแก่ั ผู้ศ.พญ.วิัไลรัตน์ี้
นุี้ชป็ระมลู ประเภทวชิาการ/วิจัย ได้ีแก่ั ศ. ดีร.สุพรรณ์ ฟู่เจุริญ สมาค่มฯ
ขอแสดีงค่วัามยนิี้ดีีกัับัทุี่กัท่ี่านี้

• ขอแสดีงค่วัามยนิี้ดีีกัับั น.ส.สมพิื่ศ ปินะเก ทีี่�ได้ีรับักัารคั่ดีเลือกัเป็็นี้
ค่ณ์ะกัรรมกัารค่วับัคุ่มคุ่ณ์ภูาพ และมาตรฐานี้บัริกัารสาธ์ารณ์สุข 
สำานัี้กังานี้ห้ลักัป็ระกัันี้สุขภูาพแห่้งชาติ สมัยวัาระ 2563-2567

• ในี้เดืีอนี้กุัมภูาพันี้ธ์์มีเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์เสียชีวิัต ได้ีแก่ั ผิศ.จันทนี ไชื่ย
เศรษฐ, รศ.อัมรินทร์ ปรีชื่าวุฒิิ, ทนพื่.จรูญ ปีกกลาง ในี้กัารนีี้�ตัวัแที่นี้ค่ณ์ะ
กัรรมกัารสมาค่มได้ีร่วัมงานี้สวัดีพระอภูธิ์รรม ผิศ.จันทนี ไชื่ยเศรษฐ ด้ีวัย 
ทัี่�งนีี้�สมาค่มขอแสดีงค่วัามเสียใจุอย่างยิ�งกัับัค่รอบัค่รัวัผูู้้สูญเสียทุี่กัท่ี่านี้   

• ขอแสดีงค่วัามยินี้ดีีกัับั ศิ.ดร. สุพรรณ ฟู่่�เจำริญ ทีี่�ได้ีรับัรางวััล
นัี้กัวิัที่ยาศาสตร์กัารแพที่ย์เกีัยรติยศจุากั มูลนิี้ธิ์กัรมวิัที่ยาศาสตร์กัาร
แพที่ย์ป็ระจุำาปี็ 2563 จุากัผู้ลงานี้ "อุทิศตินในการศึกษาวิจัยโรค
ธาลัสซี่เมีย และฮีีโมโกลบิ่นผิิดปกติิ เกิดเป็นองค์ความรู� และนวัติกรรม
ด�านวิทยาศาสติร์การแพื่ทย์ท่ีใชื่�ควบ่คุมป้องกันโรคธาลัสซี่เมีย อันเป็น
คุณาปการอย่างย่ิงต่ิอประเทศ"

โดีย ที่นี้พ. นิี้ทัี่ศน์ี้ น้ี้อยจัุนี้อัดี

อุโมงค์่ปู็นี้เป็ลอืย ในี้ช่วังห้น่ี้�งทีี่�พื�นี้จุะเป็็นี้กัระจุกัให้้มองเห็้นี้ด้ีานี้ล่างได้ี
 ซ่ึ่�งอุโมงค์่นีี้�จุะเชื�อมจุากัสถืานีี้สามย่านี้มาถ่ืงยงัสามย่านี้ มิตรที่าวัน์ี้เลย.
ทีี่�อยู:่ 944/ 1 ถืนี้นี้พระรามทีี่� 4 กัรุงเที่พมห้านี้ค่ร (หั้วัมุมถืนี้นี้พญาไที่-
พระราม 4 เขตป็ทุี่มวัันี้ กัรุงเที่พฯ ติดี MRT สถืานีี้สามย่านี้) 
อัตราค่่าบัริกัาร: ไม่มีค่่าเข้าชม
เวัลาเปิ็ดีที่ำากัาร: ทุี่กัวัันี้ 10.00 – 22.00 และ 24-Hour Zone เปิ็ดี
ที่ำากัารทุี่กัวัันี้ 00:00 - 23:59 
คั่ดีลอกัข้อมูลจุากั: https://www.samyan-mitrtown.com, https://paapaii.com/travel-1-day-samyan/
ภูาพจุากั: https://www.posttoday.com/economy/news/601240

•  ขอแสดีงค่วัามชื�นี้ชม ดร .

ทนพญ. สุภาภรณ์ วัิชรพฤษาดี

ผูู้้ค้่นี้พบัรหั้สพันี้ธุ์กัรรม COVID-19

ผูู้้ป่็วัยในี้ป็ระเที่ศไที่ย
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• ขอแสดีงค่วัามยินี้ดีีกัับั ดร.ทนพื่ญ.นวลจ�นทร์ วิจักษณ์จินดา และ
ดร.ทนพื่ญ.ภัูทรวีร์ สร�อยสังวาลย์ ทีี่�ได้ีรับักัารคั่ดีเลือกัเป็็นี้ข้าราชกัาร
พลเรือนี้ดีีเด่ีนี้ ป็ระจุำาปี็ 2562 กัรมวิัที่ยาศาสตร์กัารแพที่ย์

• ขอแสดีงค่วัามชื�นี้ชมกัับั ทนพื่.ประยุทธ แก�วมะลัง ทีี่�สถืาบัันี้ป้็องกัันี้
ค่วับัค่มุโรค่เขตเมอืง (สป็ค่ม.)  กัรมค่วับัค่มุโรค่ (ค่ร.) ได้ีแต่งตั�งเป็็นี้ทีี่�ป็ร่กัษา
ด้ีานี้กัารพัฒนี้ามาตฐานี้ห้้องป็ฏบัิัติกัารที่างกัารแพที่ย์  ในี้สถืานี้กัารณ์์กัาร
แพร่ระบัาดีของ Covid-19 ขณ์ะนีี้�

ประสบการณ์จากสม์าชิก....ถึง สม์าชิก

 ป็ระสบักัารณ์์ของสมาชิกัทีี่�ได้ีทุี่นี้จุากัสมาค่มเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ ไป็ร่วัม
กัารป็ระชุมวิัชากัาร ณ์ กัรุงมะนิี้ลา ป็ระเที่ศฟิลิป็ปิ็นี้ส์วัันี้ทีี่� 1-4 ธั์นี้วัาค่ม 
2562 ฉบัับันีี้�ขอเริ�มทีี่�ท่ี่านี้แรกั ที่นี้พญ.ชวััลนี้าถื ภูาค่ไพรศรี และฉบัับัห้น้ี้า
จุะเป็็นี้ท่ี่านี้ใดีนัี้�นี้ โป็รดีติดีตามต่อไป็ค่่ะ...

1. ทนพญ.ชวัลนาถ ภาคไพรศรี เลขท่ีสม์าชิก 295

 ค่วัามป็ระทัี่บัใจุในี้กัารเข้าร่วัมป็ระชุมป็ระจุำาปี็ ค่รั�งทีี่� 55 สมาค่ม
เที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ สาธ์ารณ์รัฐฟิลปิ็ปิ็นี้ส์ ร่วัมกัับักัารป็ระชุมกัลุ่มอาเซีึ่ยนี้
“เที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ ภูายใต้กัารอุป็ถัืมภ์ูของ AAMLS” ณ์ กัรุงมะนิี้ลา
สาธ์ารณ์รัฐฟิลิป็ปิ็นี้ส์ ระห้ว่ัางวัันี้ทีี่� 1-4 ธั์นี้วัาค่ม 2562 นัี้บัจุากัทีี่�ได้ีเดิีนี้
ที่างออกัจุากัป็ระเที่ศไที่ย ข้าพเจุ้ามีค่วัามรู้ส่กัตื�นี้เต้นี้มากัทีี่�จุะได้ีเข้าร่วัม
ป็ระชุมวิัชากัารทีี่�ต่างป็ระเที่ศเป็็นี้ค่รั�งแรกัในี้ชีวิัต จุากักัารส่งไป็รษณี์ยบััตร
เพียงแค่่ 1 ใบั ซ่ึ่�งเป็็นี้โอกัาสอันี้ดีีทีี่�จุะได้ีรับัที่ราบัองค์่ค่วัามรู้ให้ม่ๆ ได้ีพบั
ค่วัามห้ลากัห้ลายทัี่�งภูาษา ศาสนี้า วััฒนี้ธ์รรม ผูู้้ค่นี้ และสภูาพแวัดีล้อม 
เมื�อเดิีนี้ที่างถ่ืงสาธ์ารณ์รัฐฟิลิป็ปิ็นี้ส์ ที่างเจุ้าภูาพจัุดีผูู้้ดูีแลป็ระเที่ศละค่นี้ 
ให้้กัารต้อนี้รับัด้ีวัยค่วัามอบัอุ่นี้ วัันี้พิธี์เปิ็ดีกัารป็ระชมุจัุดีในี้ห้้องให้ญ่ห้้อง
เดีียวั มีผูู้้เข้าร่วัมป็ระชุมเป็็นี้จุำานี้วันี้มากั และห้นี้าแน่ี้นี้ทุี่กัวัันี้ตั�งแต่วัันี้
แรกัจุนี้ถ่ืงวัันี้สุดีท้ี่าย ซ่ึ่�งน่ี้าจุะมาจุากัระบับักัารสแกันี้เวัลาเข้า-ออกัห้้อง
ป็ระชุม ทีี่�จุะใช้เป็็นี้ตัวันัี้บัค่ะแนี้นี้ CPD credits ในี้ส่วันี้พิธี์กัารให้้ค่วัาม
สำาคั่ญกัับัป็ระวััติค่วัามเป็็นี้มา อดีีตจุนี้ถ่ืงปั็จุจุุบัันี้ของสมาค่มเที่ค่นิี้ค่กัาร
แพที่ย์ สาธ์ารณ์รัฐฟิลิป็ปิ็นี้ส์ มีกัารมอบัรางวััลแก่ัผูู้้แที่นี้สมาชิกัภููมิภูาค่
ต่างๆ แสดีงค่วัามเป็็นี้ห้น่ี้�งเดีียวั “ONE PAMET” ได้ีเป็็นี้อย่างดีี และยงั
มีศิลป็ะกัารแสดีงพื�นี้เมืองทีี่�น่ี้าสนี้ใจุ ระบัำาพื�นี้เมืองทีี่�ได้ีอิที่ธิ์พลมาจุากั
สเป็นี้ ระบัำาป็ระจุำาชาติของฟิลิป็ปิ็นี้ส์ ซ่ึ่�งใช้ไม้ไผู่้สองลำาตี-แตะกัระที่บักัันี้
 ในี้ส่วันี้ของเนืี้�อห้ากัารป็ระชุมมีห้ลากัห้ลาย เรื�องทีี่�ข้าพเจุ้าสนี้ใจุคื่อ
Expanding Space for Next Generation Sequencing Diagnostics 
Application เที่ค่โนี้โลย ีNext Generation Sequencing (NGS) มี
ค่วัามสามารถืในี้กัารห้าลำาดัีบันิี้วัค่ลีโอไที่ด์ีทัี่�งจีุโนี้มของสิ�งมีชีวิัตได้ีอย่าง
รวัดีเร็วั และมปี็ระสทิี่ธิ์ภูาพ สามารถืระบัลุำาดัีบัเบัสส่วันี้ใดีส่วันี้ห้น่ี้�งในี้สาย

ดีีเอ็นี้เอทีี่�กัลายพันี้ธ์ุ์ ห้รือมีห้น่ี้วัยพันี้ธุ์กัรรมจุำาเพาะโรค่ แล้วันี้ำาข้อมูลที่าง
พันี้ธุ์กัรรมนัี้�นี้มาช่วัยในี้กัารดีแูลบัำาบััดีรักัษา ห้รือป้็องกัันี้โดียวิัธี์ต่างๆ ตรง
ตามสาเห้ตุ (Precision Medicine) นัี้กัเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์เราค่วัรจุะพัฒนี้า
ขีดีค่วัามสามารถือย่างไรให้้ที่ำางานี้กัับัเที่ค่โนี้โลยี และค่วัามเป็ลี�ยนี้แป็ลงทีี่�
จุะเกิัดีข่�นี้ในี้อนี้าค่ต ในี้ส่วันี้ของกัารแสดีงผู้ลงานี้วิัจัุยในี้รูป็แบับัโป็สเตอร์
 จัุดีภูายในี้ห้้องเล็กัๆ ในี้วัันี้สุดีท้ี่ายของกัารป็ระชุมเท่ี่านัี้�นี้ เปิ็ดีโอกัาสให้้
ได้ีซัึ่กัถืาม แลกัเป็ลี�ยนี้ค่วัามรู้ เพื�อนี้ำาไป็พัฒนี้าต่อยอดีที่างวิัชาชีพเที่ค่นิี้ค่
กัารแพที่ย์ได้ีเป็็นี้อย่างดีียิ�ง
 ขอขอบัค่ณุ์ที่างสมาค่มเที่ค่นี้คิ่กัารแพที่ย์แห่้งป็ระเที่ศไที่ย ที่ี�ให้้โอกัาส
นีี้�แก่ัข้าพเจุ้า สร้างค่วัามป็ระทัี่บัใจุและค่วัามที่รงจุำาทีี่�จุะไม่มีวัันี้ลืม นัี้บั
เป็็นี้กัาร update ค่วัามรู้ เพิ�มทัี่กัษะค่วัามคิ่ดีให้้ทัี่นี้โลกั และเรียนี้รู้วิัธี์คิ่ดี
ทีี่�เป็็นี้สากัล ซ่ึ่�งนัี้กัเที่ค่นิี้ค่กัารแพที่ย์ทุี่กัท่ี่านี้ค่วัรจุะได้ีมาสัมผัู้สด้ีวัยตนี้เอง 
อยากัเชิญชวันี้ให้้สมาชกิัทุี่กัท่ี่านี้ ไม่ว่ัาจุะป็ฏิบััติงานี้ในี้สถืานี้บัรกิัารสุขภูาพ
ทัี่�งภูาค่รัฐ และเอกัชนี้ สถืาบัันี้กัารศ่กัษา สมัค่รกัันี้มาเยอะๆ นี้ะค่ะ ทุี่นี้ดีีๆ 
รอทุี่กัท่ี่านี้อยูที่ี่�สมาค่มฯ ค่่ะ


