


 

 

 

 

   นับเป็นจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จก้าวที่

ยิ่งใหญ่ ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาว

จุฬาฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของชาว

ไทยท้ังประเทศ หลังจากที่ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ผ่านการคัดเลือก

เป็นสถาบันแห่งแรกของไทยและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ในการเข้าร่วมเป็น “สถาบันพันธมิตร” 

(Sister Institution) กับ MD Anderson Cancer 

Center สถาบันการแพทย์ด้านมะเร็งอันดับ 1  

ของโลก ณ มหาวิทยาลัยเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 

 รศ.นพ.อรรณพ ใจส�ำรำญ รองคณบดี 

ฝ่ายวิรัชกิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผู้ด�าเนินงานประสานความร่วมมือฯ 

กล่าวว่า ความร่วมมอืระหว่างแพทย์ จุฬาฯ กบั MD 

Anderson Cancer Center นั้นเป็นความร่วมมือ

ทางวชิาการทีเ่กดิข้ึนอย่างไม่เป็นทางการมากว่า 10 

ปีแล้ว โดยคณาจารย์ แพทย์จฬุาฯ หลายท่านได้ไป

ศกึษาและฝึกอบรมด้านมะเรง็จากสถาบนัดังกล่าว

เพือ่น�าความรูค้วามเชีย่วชาญมาช่วยเหลอืผูป่้วยของ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อีกทั้งการท�าวิจัยร่วมกับ

สถาบันฯ และยังได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์

ของสถาบันฯ เดินทางมาร่วมประชุมวิชาการคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ อีกด้วย ในปีนี้จึงเป็นโอกาส 

อันดีที่ความร่วมมือดังกล่าวได้เกิดขึ้นอย่างเป็น

ทางการ โดยมกีารลงนามสญัญา “สถาบนัพนัธมติร” 

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 โดยมี ศ.นพ.โรนัลด์ 

เดอพินโย ประธานและผู ้บริหารระดับสูงของ  

MD Anderson Cancer Center มหาวิทยาลัย

เทกซัสร่วมต้อนรับ และภายใต้ความร่วมมือนี้ก็ได้

ส่งผลให้เกิดกิจกรรมและโครงการท่ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์มากมายทัง้ในด้านบรกิารทางการแพทย์

และด้านวิชาการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

โครงการ ได้แก่ Teaching & Training (การเรียน

การสอนและการฝึกอบรม) , Research (งานวิจัย

ด้านมะเร็ง) , Prevention (งานด้านการป้องกัน

โรคมะเร็ง) และ Patient Care (การดูแลรักษาผู้

ป่วยมะเร็ง) ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน 2559 ได้มี

การประชุมวชิาการนานาชาต ิGAP 2016 (Global 

Academic Program 2016) โดยสมาชิกของสถาบัน

พนัธมติรกว่า 1,000 คน จาก 30 กว่าประเทศท่ัวโลก 

จัดข้ึน ณ ประเทศบราซิล ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ น�าโดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.นพ.อรรณพ  

ใจส�ำรำญ รองคณบด ีฝ่ายวริชักจิ คณะแพทยศาสตร์ 

จฬุาฯ ได้เข้าร่วมประชุมระดบัผู้บรหิารของสถาบนั

พันธมิตรเพื่อปรึกษาหารือกับอาจารย์แพทย์ของ 

MD Anderson Cancer Center ถึงแนวทางและ

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมอืฯ ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

อีกทั้งคณาจารย์แพทย์จุฬาฯ กว่า 10 ท่าน ได้ร่วม

เดินทางไปประชุมวิชาการ ร่วมเป็นวิทยากร และ

เสนอผลงาน ในงานประชุมดังกล่าวด้วย

 “ความส�าเร็จในครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นใน

ระดับผู้บริหารเท่านั้น แต่เป็นความส�าเร็จของ

บุคลากรผู้เก่ียวข้องกับงานด้านมะเร็งทุกท่านที่ได้

ทุม่เทแรงกายแรงใจในการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นการ

ประสานงานและรวบรวมข้อมลูต่างๆ เพือ่น�าเสนอ

กับ MD Anderson Cancer Center ท�าให้คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ได้ผ่านการคดัเลอืกเป็นสถาบนัพนัธมติรอย่างเป็น

ทางการ และขอให้ทุกท่านติดตามโครงการด้าน

มะเร็งภายใต้ความร่วมมือฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์

มหาศาลต่อวงการแพทย์ไทยในเร็วๆ นี้ด้วย”  

รศ.นพ.อรรณพ ใจส�ำรำญ กล่าว

 เพราะประโยชน์จากความร่วมมอืดงักล่าว 

มไิด้จ�ากดัอยูเ่พยีง คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ เท่านัน้ 

แต่ยังเปิดโอกาสให้สถาบันการแพทย์ด้านมะเร็ง

วิทยาอื่นๆ ของไทย ได้เข้าร่วมในการพัฒนาด้าน

วิชาการ และการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ดีข้ึนใน

ระดับสากลต่อไปอีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ 

ประกาศความส�าเร็จ

ประสานความร่วมมือ

กับสถาบันมะเร็ง
อันดับ 1 ของโลก

อย่างเป็นทางการ

MD Anderson 
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 พระทรงเป็นเช่นเทียนไขใสสว่าง ส่องกระจ่างกลางราตรีที่มืดหม่น

เปรียบประดุจจันทรานภาดล   ออกเยี่ยมยลส่องสว่างกลางเมฆา

พระทรงเป็นสายพิรุณที่ชุ่มฉ�่า   ที่โปรยพรานาชีวิตให้พฤกษา 

เปรียบประดุจสายลมหนาวพัดผ่านมา  ให้กายาคลายร้อนผ่อนบรรเทา

“พระผู้ให้” ไทยทุกถิ่นมาเนิ่นนาน  ทั้งอาชีพการงานไม่เลือกเหล่า

ทรงห่วงใยเอื้ออาทรไม่บางเบา  เพื่อขัดเกลาชีวิตไทยให้งามตา

พระราชทานสินทรัพย์และแนวคิด  ชุบชีวิตศิลปะทุกสาขา

ศิลป์แผ่นดินศิลปาชีพนับคณา  เป็นหน้าตาจารึกไว้ในปฐพี

 วโรกาสเฉลิมชนมพรรษา  สิบสองสิงหาวาระนี้

ทั่วเขตคามพร้อมถวายราชสดุดี  ด้วยจงรักภักดีล้นวิญญา 

“แปดสิบสี่พัสสะพระผู้ให้”   ชนชาวไทยซาบซึ้งเป็นนักหนา

สำนึกในพระเมตตากรุณา   จากองค์พระมารดาของแผ่นดิน

ทวยราษฎร์ร่มเย็นด้วยพระบารมี  องค์มหาราชินีมิรู้สิ้น

ตลอดเวลาผ่านมาเป็นอาจินต์   ให้ชาวไทยอยู่กันสุขสาราญ

ทั้งเหนือใต้ออกตกทุกหนแห่ง   ทุกหล้าแหล่งแซ่ซ้องก้องสนาน

ชาวจุฬาฯทุกคนร้อยดวงมาลย์  น้อมฯกราบกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 แปดสิบสี่ พัสส พระผู้ให้

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(น.ส.พรรณทิพย์ โรจนถาวร ประพันธ์)
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 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และเนื่องใน

วโรกาสครบรอบ 60 ปี ทีท่รงด�ารงต�าแหน่งสภานายกิา สภากาชาดไทย วารสาร ฬ.จฬุา ฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอโครงการเทดิพระเกยีรตจิ�านวนหลายโครงการ 

ที่คณะผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดท�าถวายเป็นพระราช

กุศล (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากคอลัมน์ “เรื่องจากปก”) เพื่อท่านผู้อ่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น “ผู้ให้” ในปีมหามงคลนี้ครับ

 เพราะ“ความงดงามแห่งการให้” เป็นคุณค่าทางจิตใจที่ควรค่าแก่การส่งต่อ และด้วยหัวใจส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรง เป็น “พระผู้ให้”  

เสมอมา วารสาร ฬ.จุฬา ฉบับนี้ เราจึงขอด�าเนินตามรอยแม่หลวงของแผ่นดิน ด้วยการส่งต่อการให้ ดังนี้ 

“ให้” ความรู้กับสังคมไทยเรื่องการดูแลรักษาโรคตับ

“ให้” การช่วยชีวิตด้วยเทคโนโลยีช่วยชีวิต ECMO

“ให้” ความหวังกับผู้ป่วยมะเร็งในไทย จากการร่วมมือกับสถาบันมะเร็งอันดับ 1 ของโลก

“ให้” ความรู้ในการใส่ใจสุขภาพเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและวิตามิน บี1

“ให้” บ้านเลขที่ 1873 นี้มีคุณภาพด้วยองค์กรแพทย์ จุฬาฯ

“ให้” แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในที่ท�างาน

“ให้” การผลิตบัณฑิตที่พร้อมกับยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย

“ให้” แนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีสติ

“ให้” ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดห้องจ่ายยาโดยไม่พักเที่ยง

 สุดท้ายนี้ อย่าลืม “ให้” เวลากับตัวเองและคนส�าคัญในชีวิตกันด้วยนะครับ

 สุขสันต์วันแม่ครับ 

เปิดบ้าน ฬ.จุฬา

เจ้าของโดย : 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนภำพลักษณ์องค์กร 

บรรณำธิกำร
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เรื่อง :  ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

          ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข

ณ จุฬาคอนเสิร์ตการกุศล 84 พรรษา มหาราชินี 

The Enchanting Memory Concert 

  ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนำโรจน์ 

ประธานโครงการ Home BP Monitoring  ผู้ผลัก

ดันให้เกิดคอนเสิร์ตการกุศล “แปดสิบส่ีพรรษำ  

มหำรำชินี The Enchanting Memory 

Concert” นี้ กล่าวว่า คอนเสิร์ตการกุศลครั้ง

นี้เป็นหน่ึงในกิจกรรมของโครงการ “แปดสิบสี่

พรรษา มหาราชินี ชุบชีวีผู้ป่วยโรคความดันฯ” ที่

จัดขึ้นโดยสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอด

เลือด และสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลึสม 

ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดย

ส�านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ส�านกังาน

บริหาร ยุทธศาสตร์ สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย (สสว) 

โดยต้องการจัดอบรมให้ความรู้ในการวัดความดัน

โลหิต และวัดน�้าตาลในเลือดด้วยตนเองอย่างถูก

ต้อง ให้แก่แพทย์ พยาบาล และ บุคลากรทางการ

แพทย์ เพื่อจะน�าไปสอนผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยสามารถ

ตรวจวัดความดันฯ ที่บ้านเองได้  ในการจัดอบรม

ครั้งน้ีจึงมีการระดมทุนเพ่ือจัดซื้อเคร่ืองวัดความ

ดันโลหิตด้วยตนเองท่ีบ้าน แจกจ่ายให้กับสถาน

พยาบาล จาก 77 จงัหวดัๆ ละ 1 โรงพยาบาล ร่วม

กับโรงพยาบาลอีก 7 แห่ง ที่มีศูนย์แพทยศาสตร์

ศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 

84 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 10 เครื่อง  รวม 

840 เครื่อง และด้วยเหตุนี้ คอนเสิร์ตการกุศล  

“แปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี The Enchanting 

Memory Concert” จึงเกิดขึ้น

   ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข หัวหน้า

สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด 

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่เป็น

หวัหน้าโครงการคอนเสิร์ตการกศุลในครัง้นี ้ กล่าว

ว่า คอนเสร์ิตการกศุล “แปดสบิสีพ่รรษา มหาราชินี  

The Enchanting Memory Concert”  เป็น

คอนเสิร์ตการกุศลที่จัดข้ึนเป็นครั้งที่ 3  ได้รับ

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 

โรงละครอกัษรา คงิ เพาเวอร์, สมาคมความดนัโลหติ

สงูฯ และ สมาคมแพทย์โรคหวัใจแห่งประเทศไทยฯ 

และยงัได้รบัเกยีรติจากนกัร้องกติตมิศกัดิห์ลายท่าน

มาร่วมขบักล่อมบทเพลง อย่างคณุเจนนเิฟอร์ คิม้,  

คุณวสุ แสงสิงแก้ว, วงออเคสตร้าชื่อดังมาร่วม

บรรเลง, อดีตผู ้ป่วยที่เป็นนักดนตรีมาร่วมโชว์

เปียโน และศิลปินรับเชิญอย่างวง Getsunova 

นอกจากนี้หน่วยโรคหัวใจของเราก็มาร่วมแสดง

ดนตรแีละร้องเพลงประสานเสยีงในคอนเสร์ิต ครัง้

นี้อีกด้วย ซึ่งผลตอบรับในครั้งนี้ก็ดีมากเหมือนเช่น

เคย และบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีเราได้วางกนัไว้ นัน่คอื

เครื่องวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านจ�านวน  

840 เครือ่ง และจะจัดอบรมให้ความรูใ้นการวดัความ

ดันโลหติ และวดัน�า้ตาลในเลอืดด้วยตนเอง ในวนัท่ี 

10 - 11 สงิหาคม 2559 ณ ห้องประชมุชัน้ 12 อาคาร 

ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

อีกท้ังรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลที่เหลือ 

ยังได้น�ามาต่อยอดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการท�าวิจัย

เป็นระยะเวลา 3-5 ปี เพื่อวัดผลว่าการที่คนไข้มา

วัดความดันที่โรงพยาบาลกับการวัดความดันด้วย

ตัวเองที่บ้าน วิธีใดจะช่วยยับยั้บโรคแทรกซ้อนใน

ผู้ป่วยได้ดีกว่ากัน 

 อำจำรย์สุรพันธ์ ยังกล่าวอีกว่า นอก

เหนอืจากความภมูใิจทีไ่ด้ร่วมจัดงานคอนเสร์ิตการ

กศุลครัง้นี ้คือความสนกุทีไ่ด้ท�าในสิง่ทีร่กั ได้แสดง

ศกัยภาพทีพ่วกเรามเีพ่ือมอบความสุขให้กบัทกุคน 

นี่แหละคือความสุขที่แท้จริง

 

  คอนเสร์ิตในครัง้นีย้งัมกีารบนัทกึดวีดีกีาร

แสดงสดสดุพเิศษ 3 ชัว่โมงเตม็ ส�าหรบัตอบแทนให้

กับผู้ร่วมบริจาคเกิน 10,000 บาท หรือหากใครที่

สนใจอยากเก็บภาพความประทับใจของคอนเสิร์ต

ก็สามารถร่วมบริจาคกันได้  

 จากกระแสตอบรับอันอบอุ่นและท่วมท้นของงานคอนเสิร์ตการกุศล 84 พรรษา มหาราชินี The Enchanting Memory Concert ที่จบลงไป

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา สร้างความประทับใจและอิ่มใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง ณ จุฬา ฉบับนี้ จึงขอน�าทุกท่านไปพูดคุยกับบุคคลส�าคัญ 

ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้กันค่ะ
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เรื่อง : ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 

CU Excellence Center

 จากสถิติผู้ป่วยโรคตับในประเทศไทย พบ

ว่าในทุกๆ 10 คน จะมีผู้ป่วยโรคตับอักเสบเกิดขึ้น 

1คน กลุ่มโรคท่ีพบมากได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซี 

แอลกอฮอล์ และ ไขมันพอกตับ เมื่อปล่อยไปนานๆ 

มโีอกาสกลายเป็นโรคตบัแขง็ และ มะเรง็ตบั โดยกลุม่

เสี่ยงคือ วัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศ

ทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย จึงได้จัดต้ังขึ้นและเปิดให้บริการ

อย่างเป็นทางการในฐานะ Excellence Center 

หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เมื่อเดือน

เมษายน 2559 ณ ตึกวชิรุณหิศ ซึ่งจากเดิมเป็น

เพียง ศูนย์โรคตับ เปิดบริการร่วม 10 ปีแล้ว โดย  

ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์

ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตบั ทีไ่ด้รบัการ

ฝึกฝนเฉพาะทางด้านโรคตับจากศูนย์โรคตับ แห่ง 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเซนต์เจมส์ ซึ่งเป็นหน่วย

งานมกีารเปล่ียนตับมากเป็นอนัดับสองของประเทศ

องักฤษ อกีทัง้เป็นอายรุแพทย์โรคตับ ผูค้ร�า่หวอดกบั

งานด้านโรคตบัและการเปลีย่นตับมาร่วมยีส่บิปี เป็น

ผูม้ส่ีวนผลกัดนัและพลกิโฉมความรูค้วามเข้าใจด้าน

การรักษาโรคตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วย

ก่อนและหลังการเปล่ียนตับในหมู่อายุรแพทย์ ของ

ประเทศไทย อาจารย์ปิยะวฒัน์ กล่าวว่า การพฒันา

ศูนย์โรคตับสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์น้ัน 

ได้แก่การพัฒนาด้านงานบริการทางการแพทย์ ให้

เป็น One-Stop Service นั่นคือการให้บริการแบบ

เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจะได้รับ

การประสานงาน การตรวจวินิจฉัย การรักษา และ 

รับยา ณ จุดเดียว ซ่ึงช่วยลดขั้นตอนและลดทอน

เวลาที่ผู้ป่วยจะต้องเดินไปรับบริการ ณ จุดต่างๆ  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้ป่วยและญาติ 

 ส�าหรับการดูแลผู ้ป่วยโรคตับ อาจารย ์

ปิยะวฒัน์ เล่าให้ฟังว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่ของศนูย์ฯ มกั

เป็นผูป่้วยโรคตบัระยะสดุท้ายทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการ

ผ่าตัดเปลี่ยนตับ ผู้ป่วยมีโรคที่มีความซับซ้อน ดูแล

ยาก ทางศูนย์ฯ จึงเน้นท่ีการพัฒนาคุณภาพของ

การดูแลรักษามากกว่าเทคโนโลยี โดยให้ผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลางของการรักษา มีการดูแลแบบ 360 องศา 

คือผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมกับทีมรักษาพยาบาล 

นอกจากการบริการในเวลาปกติแล้ว ทีมงานยัง

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน เพราะผู้ป่วย 

โรคตับท่ีมีอาการหนัก ผู้ได้รับการเปลี่ยนตับที่ได้

รับยากดภูมิ ไปที่ไหนแพทย์ก็ไม่กล้ารักษา ผู้ป่วยก็

เลือกเวลาป่วยไม่ได้ ไม่เข้าใจในความซับซ้อนของ

โรค ของยา ของระบบงานในโรงพยาบาลอันใหญ่

โตแห่งนี้ ท�าอย่างไรจึงจะลดข้ันตอน และประสาน

การรกัษาโดยตรงจากแพทย์และทมีงานทีไ่ด้รบัการ

ฝึกฝนมาเป็นอย่างด ีเมือ่ผูป่้วยเป็นศนูย์กลางและถึง

ซึ่งเป้าหมายแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมเป็นพื้นฐาน

ของการเรียนการสอน การวิจัย ท่ีขยายวงออกไป

ออกไปโดยรอบ 

 การท�างานในเชิงรุกของศูนย์ฯ คือการ

ท�างานบนแนวคิดท่ีว่า “ท�าอย่างไรไม่ให้ผู้ป่วยต้อง

มาถึงจุดท่ีเป็นภาวะสุดท้ายของโรคตับ” นั่นก็คือ 

การป้องกันโรค (Prevention) ท่ีต้องด�าเนินควบคู่

ไปกับการรักษา ด้วยการให้ความรู้และเพิ่มการรับ

รู้ในความเสี่ยงท่ีอาจเป็นโรคตับในทุกช่องทางสื่อ 

เพื่อสามารถตรวจพบความผิดปกติของตับและรับ

การรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การจัดท�าโครงการปัน

ความรู้สู่ชุมชน จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีจะช่วยให้

สงัคมเกดิความตระหนกัรูใ้นโรคตบัมากขึน้ โดยการ

มอบ พ็อกเก็ตบุ๊คเกี่ยวกับโรคตับหลากหลายเล่มซึ่ง

เขียนโดย ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ อีกทั้ง 

“วารสารคนรกัษ์ตับ”  ให้แก่ห้องสมดุชมุชนและโรง

พยาบาลทั่วประเทศ

 กิจกรรมหนึ่งที่โดดเด่นของศูนย์ความเป็น

เลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ ก็คือ “งำนเสวนำ

รู้ทันโรคตับ” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าพันคนต่อ

ครัง้ จนทางศนูย์ฯ ต้องใช้หอประชมุใหญ่จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นสถานท่ีจัดงาน เป็นการจัดการ

เสวนาแบบมีส่วนร่วม เพราะผู้บรรยายไม่ใช่เพียง

แพทย์ แต่เป็นผูป่้วยทีข่ึน้เวทมีาบอกเล่าประสบการณ์

ตรงและให้ก�าลังใจ ให้ค�าแนะน�าซึ่งกันและกัน และ

ภายใต้แนวคิดหลักอีกประการคือ ป่วยกายแต่อย่า

ป่วยใจ แม้จะคยุกนัเรือ่งทกุข์ทางกาย แต่ผูฟั้งต่างรบั

ฟังอย่างมคีวามสุข อกีกจิกรรมท่ีโดดเด่นและเป็นแบบ

อย่าง คือ การจดัตัง้ “ชมรมคนรักษ์ตบั” อนัประกอบ

ด้วยผู้ได้รับการเปล่ียนตับจ�านวนนับร้อย ร่วมกัน

จัดกิจกรรมดีๆ หลายอย่างตลอดปี โดยเฉพาะการ

จัดค่ายนอกสถานที่  “ค่ายคนรักษ์ตับ”  เพียงแลก

เปลี่ยน เรียนรู้ สร้างสัมพันธ์ อันเป็นพื้นฐานส�าคัญ

แห่งการดแูลรกัษาพยาบาลให้ถงึซ่ึงคุณภาพ จากการ

จดักจิกรรมเหล่านีพ้บว่า การทีผู่ป่้วยสอนผู้ป่วยด้วย

กันเอง เสริมด้วยแนวทางและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง

จากทางทีมงาน สามารถเข้าถึงจิตใจและสัมฤทธิ์ผล

ได้มากกว่าแพทย์สอนผู้ป่วย ตามกระบวนการปกติ

 เพราะสิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือการสร้างการ

ตระหนกัรูใ้ห้กบัสงัคมไทยในความเสีย่งของโรคตบัที่

อาจเกดิขึน้ได้เสมอ ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์

ด้านโรคตับ จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานรักษาพยาบาล

เท่าน้ัน แต่ยงัมพีนัธกจิส�าคญัในการรณรงค์และเป็น

ผูน้�าในเชงิความรูเ้พือ่การป้องกนัโรค และเป็นรากฐาน

ด้านสาธารณสขุให้กบัสังคมและวงการแพทย์ไทยอกี

ด้วย

“รักษ์ตับ” ก่อนถึงภาวะสุดท้าย
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ รพ.จุฬาลงกรณ์

“เพราะโรคตับ ไม่เคยเตือนเราล่วงหน้า” ไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น 

 กว่าจะรู้ตัวก็ลุกลามไปไกลเสียแล้ว นี่คือสิ่งที่น่ากลัว เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลย

ว่าในขณะที่ใช้ชีวิตประจ�าวันเป็นปกติอยู่นั้น ตับของเรายังปกติดีอยู่หรือไม่?

ฬ.จุฬา
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S H E

เรื่่่่่่่่่อง : ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

 

 องค์กำรอนำมัยโลก  ได้นิยำมค�ำว่ำ “สุขภำพ” ว่ำหมำยถึง สุขภำวะที่สมบูรณ์ทั้งทำงกำย จิตสังคมและปัญญำ ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาพ

จงึไม่เป็นเพยีงการมองไปทีส่ขุภาพร่างกายแต่เพยีงอย่างเดียว แต่ยงัครอบคลมุไปถงึ สขุภาพของจติใจ และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมอกีด้วย การสร้างเสรมิสขุ

ภาพ (Health promotion) จึงเป็นกระบวนการเกื้อหนุนและเพิ่มความสามารถให้แก่บุคคล เพื่อให้สามารถควบคุมและพัฒนาสุขภาพตนเอง โดยต้องให้

ความส�าคัญว่า สุขภาพไม่เป็นเพียงวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังเป็นทรัพยากรที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิตในทุกๆ วัน

 ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ “เริ่มงำนสร้ำงเสริมสุขภำพได้ด้วยตนเอง”  โดยหลักการในการจัดกิจกรรม อาจเริ่มจากการจัดล�าดับความส�าคัญของ

ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้การสร้างเสริมสุขภาพมีประสิทธิผลและจับต้องได้ โดยหัวใจของกระบวนการท�างานคือ การเสริมสร้างพลัง

อ�านาจของชุมชน หรือของหน่วยงานเอง ซึ่งท�าให้คนในหน่วยงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สามารถควบคุมการด�าเนินการต่างๆได้ด้วยตนเอง อันจะ

ท�าให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานอาจติดต่อสร้างเครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ความ

สนับสนุนในด้านต่างๆ ตามความต้องการและเหมาะสม

“เริ่มตั้งแต่วันนี้”

 การเปลี่ยนแปลงจากภายในองค์กรหรือหน่วยงานด้วยตนเองนั้น (inside-out) จะมีความยั่งยืนและสามารถหวังผลได้ในระยะยาว 

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “ท่าน” จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานสุขภาวะ หรือหน่วยงานที่มีการส่งเสริมและพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตปัญญา 

HEALTH PROMOTION
งานสร้างเสรมิสขุภาพในสถานทีท่�างาน

ฬ.จุฬา
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บ้านเลขที่ 1873

“องค์กรแพทย์ จุฬาฯ” 
ศูนย์กลางประสานงาน เพื่อบ้านนี้ที่มีคุณภาพ

 เพราะงานบริการทางการแพทย์ที่มี

คุณภาพ ประกอบกบัมาตรฐานและจรรยาบรรณ

แห่งวชิาชพี เป็นปัจจยัส�าคัญของการด�าเนนิงาน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขทีโ่รงพยาบาลต้อง

ยึดถือ องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย จงึเป็นก�าลงัส�าคญัในการบรรลุ

พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของบ้านหลังนี้

 “บ้านเลขที่ 1873” ฉบับเดือนสิงหาคม เราได้มีโอกาสพูดคุยถึงบทบาทขององค์กรแพทย์ในมุมมองท่ีหลายท่านอาจไม่เคยได้รับรู้มาก่อน กับ

อาจารย์แพทย์ 2 ท่าน ท่านแรกคือ รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ในฐานะประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอีกหนึ่งท่านคือ 

รศ.นพ.สมชำย ธนวัฒนำเจริญ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร เล่าให้ฟังว่า องค์กร

แพทย์ได้รับการจัดตั้งข้ึนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) เพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยเป็นการรวมตัวและ

แต่งตั้งตัวแทนของแพทย์ เพื่อเป็นตัวกลางในการสนับสนุนการ

ด�าเนินงานต่างๆภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย

และพันธกิจท่ีก�าหนดไว้ ภายใต้ธรรมนูญองค์กรแพทย์ หรือ 

กฎระเบียบในการด�าเนนิกจิการขององค์กรแพทย์ โดยมีบทบาท 

4 ด้าน ได้แก่ เป็นกระบอกเสียงให้กับแพทย์ในการเสนอความ

ต้องการด้านต่างๆ , เป็นตวักลางในการสือ่สารและประสานงาน

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ , เป็นหน่วยตรวจสอบการปฏิบัติ

งานด้านการแพทย์ และบทบาทด้านสุดท้ายคือ การเป็นหน่วย

ดแูลสทิธแิละสวสัดกิารของแพทย์สงักดัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ซึ่งปัจจุบันองค์กรแพทย์ รพ.จุฬาฯ มีสมาชิก

แพทย์กว่า 700 คน

ฬ.จุฬา
10



 ส� าห รับภาร กิจขององค ์ ก รแพทย ์ ที่ จ ะต ้ อ ง

สร้างการรับรู ้และมุมมองใหม่ให้กับบุคลากรทุกฝ่ายนั้น  

รศ.นพ.สมชำย ธนวัฒนำเจริญ กล่าวว่า ในแง่ของการ

ประชาสัมพันธ ์หรือสื่อสารองค ์กร จ�าเป ็นต ้องเปลี่ยน 

ภาพลักษณ์องค์กรแพทย์ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตัดสิน

การท�างานของฝ่ายต่างๆ อย่างทีบ่างท่านรบัรู้และเข้าใจมาโดย

ตลอด แต่หัวใจของการท�างานองค์กรแพทย์นั้น มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือประสานงาน ให้ค�าแนะน�า และรบัฟังแนวคดิความคดิเหน็

ของบคุลากรทางการแพทย์ และสิง่นีค้อืวาระเร่งด่วนทีจ่ะต้อง

ท�าให้ทกุคนเข้าถงึองค์กรแพทย์และมส่ีวนร่วมมากข้ึนกว่าทีผ่่าน

มา โดยเน้นบทบาทการเป็นตวักลาง และเป็นตวัแทนในการสร้าง

ความสามัคคี และสร้างความรู้สึกของความเป็นมิตรให้เกิดขึ้น 

 ไม่เพยีงบทบาททีม่ต่ีอแพทย์เท่านัน้ แต่องค์กรแพทย์ยงั

มบีทบาทส�าคญัในการพทิกัษ์สทิธขิองผูป่้วยให้ได้รับการบรกิาร

ทีม่คีณุภาพ ปลอดภยั และเป็นธรรม อกีทัง้น�าเรือ่งร้องเรียนและ

ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาปรับปรุงและพัฒนางานบริการ

ทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอีกด้วย เพื่อให้บ้าน “จุฬาฯ” 

หลงันี ้ได้สร้างประโยชน์ด้านสาธารณสขุทีม่คีณุภาพและได้พฒันา

ระบบการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นท่ีพึ่งให้กับ

ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง

เพื่อให้บ้าน “จุฬาฯ” 
หลังนี้ ได้สร้างประโยชน์ด้าน

สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและได้

พัฒนาระบบการท�างานของ

บุคลากรทางการแพทย์

 ส�าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัองค์กรแพทย์นัน้ เราจะน�า

เสนออย่างเต็มรูปแบบใน ฬ.จุฬา ฉบับเดือน ต.ค. 2559
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บอกเล่าก้าวทันหมอ

เรื่อง : ศ.นพ.รุจิภัตต์ ส�าราญส�ารวจกิจ

Save 
a Life

เทคโนโลยีช ่วยชีวิต

ECMO :

 จากเหตกุารณ์นกัแสดงหนุ่ม

ชื่อดังเข้ารับการรักษาโรคไข้เลือด

ออกชนิดรุนแรงเมื่อช่วงปลายปี 

2558 ทีผ่่านมาน้ัน ท�าให้เคร่ืองเอค

โม่ (ECMO) เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

มากขึน้ หรอืท่ีหลายคนอาจเรียกว่า  

“ปอดเทียม หรือ หัวใจเทียม” 

เ นื่ องจาก ใช ้พ ยุ งการท� า งาน

ของปอดและหัวใจของผู ้ป ่วย 

ในภาวะวิกฤต ซึ่ง บอกเล่าก้าว

ทันหมอ ฉบับนี้ เราจะได้มารู ้จัก

กับ ECMO แบบเจาะลึก โดย  

ศ.นพ.รจุภิตัต์ ส�าราญส�ารวจกิจ  

หัวหน้าสาขาวิชาเวชบ�าบัดวิกฤต 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร ์  จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย 

ฬ.จุฬา
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 เครื่องเอคโม่ หรือ Extracorporeal  

Membrane Oxygenation : ECMO เป็น

เครื่องมือที่ใช้เพิ่มระดับออกซิเจนและลดระดับ

คาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดจากภายนอก

ร่างกาย ส�าหรับผู้ป่วยท่ีปอดและหัวใจไม่สามารถ

แลกเปลี่ยนก๊าซในสภาวะปกติได้อย่างพอเพียง ซึ่ง

ในประเทศไทยมีการใช้เครื่อง ECMO ตามโรงเรียน

แพทย์และโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆ ทั่วประเทศ โดย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มใช้

เคร่ือง ECMO ครั้งแรกในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต

หลังการผ่าตัดหัวใจและทรวงอก (CVT ICU) ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2546 หรือ กว่า 10 ปีที่แล้ว และเริ่มมีการ

ใช้ในหออภิบาลผู้ป่วยเด็กวิกฤต (PICU) ครั้งแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2554 ส�าหรับสถิติการใช้เครื่อง ECMO 

ทั้งหมดใน รพ.จุฬาฯ จนถึงปัจจุบันนี้ แบ่งเป็นการ

ใช้ในผู้ป่วย CVT-ICU 50 ราย และการใช้ในผู้ป่วย 

PICU 7 ราย โดยจากสถิติที่รายงาน ใน ELSO  

registry พบว่าอัตราการรอดชีวิตจากการใช้เครื่อง

พยุงปอดและหวัใจ ของเดก็แรกเกดิอยูท่ี ่70% ส่วน

ในเด็กและผูใ้หญ่จะมอีตัราการรอดชวีติใกล้เคียงกนั

คือ 40-50% แต่หากเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้

รับการช่วยชีวิตด้วยเครื่อง ECMO พบว่าผู้ป่วยจะ

มีอัตราการเสียชีวิตมากถึง 90% เลยทีเดียว

 ศ.นพ.รุจิภัตต์ กล่าวว่า ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้อง

ได้รับการช่วยชีวิตด้วยเครื่อง ECMO ได้แก่ ผู้ป่วย

ที่มีภาวะการท�างานของ หัวใจล้มเหลวชนิดรุนแรง 

และผูป่้วยทีม่ภีาวะหายใจล้มเหลวชนดิรนุแรง หรอื

ในบางรายอาจมีอาการท้ังสองอย่างร่วมกัน โดย

ระบบการท�างานของ ECMO นัน้ มอียู ่3 ระบบได้แก่  

1) Veno-Arterial (VA) ส�าหรับกรณีท่ีมีภาวะ

หัวใจล้มเหลวรุนแรง หรือ มีท้ังปอดและหัวใจล้ม

เหลว โดยเครื่องจะดูดเลือดออกจากเส้นเลือดด�า

ใหญ่ เช่น จากคอในเด็กเล็ก หรือขาในเด็กโตและ

ผูใ้หญ่ และผ่านเครือ่งปอดเทยีม เพือ่เพิม่ออกซเิจน 

และช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

กลับเข้าสู่เส้นเลือดแดงใหญ่ส่วนบนหรือส่วนล่าง  

2) Veno-venous (VV) ส�าหรบักรณทีีม่ภีาวะหายใจ

ล้มเหลวชนดิรุนแรง โดยเครือ่งจะดดูเลือดออกจาก

เส้นเลือดด�าใหญ่ ผ่านปอดเทียม และเข้าสู่หลอด

เลือดด�าใหญ่อีกครั้ง 3) Arterial-venous ส�าหรับ

กรณีที่มีภาวะหายใจล้มเหลวชนิดรุนแรงปานกลาง 

ซึ่งจะใช้แรงดันจากด้านหลอดเลือดแดง โดยไม่ต้อง

ใช้เครื่องดึงผ่านปอดเทียม

 ข้อจ�ากัดในการใช้เครื่อง ECMO นั้น หาก

ผูป่้วยมปัีจจยัร่วมบางประการเราจะไม่พจิารณาน�า

ผูป่้วยมาใช้เครือ่ง ECMO เช่น ผูป่้วยโรคมะเรง็ระยะ

สดุท้าย, ผูป่้วยทีใ่ช้เครือ่งช่วยหายใจมาเป็นระยะเวลา

นาน หรือผู้ป่วยที่มีภาวะ Aortic Regurgitation/

Dissection เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบมีผลข้างเคียง

บางประการจากการใช้เครื่อง ECMO ไม่ว่าจะเป็น 

ภาวะเลอืดออกในสมอง, ภาวะขาดเลอืดไปเล้ียงท่ีขา 

(ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ ระบบ Veno-Arterial ECMO), 

ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก, ภาวะติดเชื้อ, ภาวะเกล็ด

เลอืดต�า่ เป็นต้น ซ่ึงแพทย์และพยาบาล ต้องเฝ้าระวงั

และดูแลผู้ป่วย อย่างใกล้ชิด ตลอดเวลา  24 ชั่วโมง 

 การใช้เคร่ือง ECMO เพ่ือช่วยชีวิตผู้ป่วย

วกิฤต ต้องอาศยัการตดัสนิใจร่วมกนัระหว่างแพทย์

และญาติผู้ป่วย โดยประเมินจากระดับความรุนแรง

ของโรค ข้อบ่งชีแ้ละปัจจยัเสีย่งต่างๆ อกีทัง้ ECMO 

เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง มีค่าใช้จ่าย

สูง และต้องเป็นการท�างานร่วมกันของสหวิชาชีพ

ที่อาศัยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ล่าสุดทาง

หน่วยงานเวชบ�าบัดวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

น�าโดย อาจารย์ พรเลศิ และ ทางทมีแพทย์ พยาบาล

ทีเ่กีย่วข้อง ได้รเิริม่โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตที่

มข้ีอบ่งชีใ้นการใช้ ECMO แต่เป็นผูท้ีป่ระสบปัญหา

ด้านค่าใช้จ่าย ให้มีโอกาสเข้าถึงการรกัษามากขึน้ อกี

ท้ังการให้ความรูใ้นการดแูลผูป่้วยทีใ่ช้เครือ่ง ECMO 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหอผู้ป่วยวิกฤต ทัง้อายรุกรรม 

ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ใน

อนาคต

 หากพิจารณาความคุ ้มค ่าของการใช ้

เทคโนโลยข้ัีนสงูนี ้ศ.นพ.รจุภิตัต์ มองว่า หากสามารถ

ช่วยผู้ป่วยวิกฤตให้มีโอกาสรอดชีวิตและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น แม้จะมีเพียงคนเดียว ก็ถือว่าคุ้มค่า

แล้ว อย่างไรก็ตามการใช้เครื่อง ECMO นี้ยังคงเป็น 

สิ่งท้าทาย ไม่เพียงในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย

ชีวิตเท่านั้น แต่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

หอผู้ป่วยวิกฤต ทั้งปริมาณและคุณภาพ และการ

สร้างประสิทธิภาพของการท�างานเป็นทีม ก็เป็น

ปัจจยัส�าคญัของการท�างานในวนิาทชีีวติด้วยเช่นกนั

ฬ.จุฬา
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 

และคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเฉลิมพระเกียรต ิ
84 พรรษา มหาราชนิี

เรื่องจากปก

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ 

 นับเป็นเรื่องราวน่าปลื้มปิติของชาวจุฬาฯ ทั้งบุคลากรสังกัดโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่างก็

ภมูใิจทีไ่ด้ท�างานเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชนชาวไทย ภายใต้พระนาม “จฬุาลงกรณ์” 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 และ ครบรอบ 60 ปี ที่ทรง

ด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ด้วยการให้บริการทางการแพทย์กับผู้ป่วย

ด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยชาวไทยเท่าน้ันท่ีเราดูแลใส่ใจ แต่ยัง

ครอบคลุมไปถึงผูป่้วยต่างชาติและการออกให้บรกิารหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีในต่างประเทศ 

อาทิ โครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาล Palo ราชอาณาจักรภูฏาน ด้วย

หลักการกาชาดที่เรายึดถือ คือการไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น 

วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง อีกทั้งงานด้านวิชาการ ด้วยการจัดการประชุม

วิชาการแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เฉลิมพระเกียรติพรรษา 84 พรรษา ประจ�าปี 2559 ครั้งที่ 

54 เพื่อเป็นเสาหลักในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์ให้กับสังคมไทย

 ส�าหรับความประทับใจในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชนินีาถ ได้แก่ บทบาททีท่รงเป็นผูใ้ห้และสนบัสนนุโครงการทางการแพทย์ต่างๆ 

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนคนไทยในวงกว้าง นับตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จฯ ใน 

พิธีเปิดอาคารต่างๆ ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้แก่ อาคาร ภปร , อาคาร สก เป็นต้น 

ซึ่งปัจจุบันอาคารต่างๆ เหล่านี้ได้เอื้อต่อการให้บริการผู้ป่วยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังทรง

เป็นประธานในงานกาชาด กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก และอื่นๆอีกมากมาย

 และในโอกาสนี้ จุดมุ่งหมายของโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ท้ังด้านงาน

บริการทางการแพทย์และงานวิชาการ เพ่ือให้ชาวจุฬาฯ และประชาชนชาวไทยได้เห็น

และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นผู้ให้ทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ 

เหมือนที่คณะท�างานทุกคนสัมผัสได้เสมอมา

ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ฬ.จุฬา
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 ในมหามงคลวโรกาส 12 สิงหาคม 2559 นี้  โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร ่วมกับวัดบวรนิ เวศวิหาร ได ้ด�าเนิน 

โครงการจัดสร ้างพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร และเหรียญพระ 

“สมเด็จนางพญา” รุ ่น เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ

เป ็นการเฉลิมพระเกียรติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะน�า 

พระพุทธรูปประจ�าพระชนมวารทองค�า ขนาดสูง 9 นิ้ว ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 

ส่วนเงินรายได้สมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ได้ร่วมบริจาคและบูชาสิ่งสักการะ

อันเป็นมงคลนี้  ซึ่งเหรียญพระสมเด็จนางพญา เป็นหนึ่งในพระเบญจภาคี ที่

มีความโดดเด่นด้านเมตตากรุณา แคล้วคลาด และบารมี เป็นสัญลักษณ์แห่ง 

พระผู้ให้ อีกทั้งเสริมพระบารมีขององค์สภานายิกา ทั้งนี้ได้มีพิธีพุทธาภิเษก 

ซ่ึ ง ได ้ รับพระมหากรุณาธิ คุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ- 

สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิ

เป็นองค์ประธานพธิ ีโดยมสีมเด็จพระวนัรตั เจ้าอาวาสวัดบวรนเิวศวิหาร พร้อมคณะ

เกจอิาจารย์ผูท้รงศลีช้ันสงูร่วมประกอบพธิพีทุธาภเิษกอนัศกัดิสิ์ทธ์ิ ณ พระอโุบสถ 

วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น.

 นอกจากนี้ ผู้บริจาคทุกท่านสามารถน�าใบเสร็จจากกิจกรรมมหากุศล

ครั้งนี้ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยสามารถจองบูชาได้ที่ ตึกวชิรญาณวงศ์

ชั้นล่าง และศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อีกทั้งธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ 

ธ.กสกิรไทย ธ.ไทยพาณชิย์ ธ.กรงุเทพ และธ.กรงุไทย เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึง่ของ

การบรจิาคครัง้ยิง่ใหญ่ในการเฉลมิพระเกียรตแิละส�านกึในพระมหากรุณาธิคุณ 

84 พรรษามหาราชินีโดยทั่วกัน

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
รองผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง

โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวาร และ

เหรียญพระ “สมเด็จนางพญา” 

รุ่น เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

 เนือ่งในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา 84 พรรษา วนัที ่12 สิงหาคม 2559 และ ครบรอบ 

60 ปี ที่ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย คณะผู้บริหารและบุคลากร จึงร่วมกันจัดท�าโครงการพิเศษถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์

ท่าน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 1.โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวารและเหรียญพระ “สมเด็จนางพญา”รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 2.โครงการบริการทางการแพทย์ข้ันสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา

สภากาชาดไทย

 3.การประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 54 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 4. การจัดท�ารายการพิเศษ “84 พัสส พระผู้ ให้” ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 

22.30 - 00.30 น.และ 

 5.โครงการแปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี ชุบชีวีผู ้ป ่วยโรคความดันฯ โดยจัดคอนเสิร์ตการกุศล “แปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี  

The Enchanting Memory Concert”

 เร่ืองจากปกฉบับนี้ จึงขอน�าทุกท่านไปพบกับบุคคลส�าคัญทั้ง 5 ท่าน ที่พร้อมใจกันด�าเนินโครงการพิเศษในปีนี้ด้วยหัวใจที่ส�านึกในพระ

มหากรุณาธิคุณท่ีทรงเป็น “ผู้ให้” และส่งเสริมงานด้านสาธารณสขุและการแพทย์เพือ่ผูป่้วยโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และกจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์

ของสภากาชาดไทยเสมอมา
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 การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (MDCU Congress) 

เป็นการรวมตัวทุกภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีจุดมุ่งหมาย

ส�าคัญเพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้ให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 

ผ่านการบรรยาย เสวนาแลกเปลีย่นความรู ้การน�าเสนองานวิจยั และนวัตกรรม

ทางการแพทย์ อีกทั้งสร้างความเชี่ยวชาญให้กับแพทย์ผ่านการ workshop 

ทางหัตถการต่างๆ ส�าหรับปีนี้เป็นการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

สภานายิกา สภากาชาดไทย ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 

(7 รอบ) โดยวนัที ่17 สงิหาคม 2559 ซึง่เป็นวนัแรกของการประชมุวิชาการฯ 

ได้จดัให้มปีาฐกถาเฉลมิพระเกียรตฯิ เรือ่ง “พระราชกรณยีกจิของสมเดจ็พระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถทีท่รงมต่ีอวงการแพทย์ไทย” และการบรรยายให้

ความรูด้้านสาธารณสขุกบัภาคประชาชน โดยมีหัวข้อพิเศษ “พุทธศาสนากบั 

การแพทย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาธรรมราชินี อีกด้วย

 ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านและ 

หน่วยงานท่ีสนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 54 เพ่ือให้เวทีนี้ได้ช่วย

เพิม่พนูความรูใ้ห้กบัแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ ทัง้ในระดบัสังคมไทย

และนานาชาติต่อไป

 “โครงการบรกิารทางการแพทย์ขัน้สงูเพือ่ผูด้้อยโอกาส เฉลมิพระเกยีรต ิ84 

พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” 

เป็นโครงการทีเ่ปิดช่องทางให้ผูป่้วยด้อยโอกาส สามารถเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์

ขัน้สงูได้เป็นกรณพีเิศษ โดยทมีแพทย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะทาง โดยโรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถือว่าเป็นสถานพยาบาลระดบัตตยิภมู ิมคีวามโดดเด่น

ในการรักษาโรคทีม่คีวามซบัซ้อนให้ผูป่้วยสามารถมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ได้ ประกอบ

ด้วย 14 โครงการย่อย ภายใต้ 4 กลุ่มโครงการที่คัดสรรแล้วว่า ตอบโจทย์ต่อความ

ต้องการด้านสาธารณสุขของคนไทยในปัจจุบันนี้ ได้แก่ โครงการผ่าตัดแก้ไขความ

พกิาร , โครงการรกัษาและคัดกรองโรคมะเร็ง , โครงการสขุภาพผูสู้งวัย และโครงการ

รักษาโรคเรื้อรังและการปลูกถ่ายอวัยวะ

 หากจะประเมินมูลค่าของการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

จดัท�าโครงการน้ีขึน้นัน้ ทัง้ 14 โครงการ รวมมลูค่ากว่า 100 ล้านบาท แต่หากกล่าว

ถงึคณุค่าของการให้ชวีติ ผูป่้วยสามารถหายจากโรคภยัไข้เจบ็ และกลบัคนืสูว่ถิปีกติ

กับครอบครวัทีรั่กนัน้ นบัว่าเป็นคณุค่าทางจติใจในฐานะผูใ้ห้และเป็นกศุลทีย่ิง่ใหญ่

ประเมินค่ามิได้เลย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบ

ด้านบริการทางการแพทย์ขั้นสูงของประเทศต่อไป

รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม 
รองผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) 
ประธานกรรมการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2559

ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา สภากาชาดไทย 

เนื่องในมหามงคลวโรกาส ทรงพระชนมพรรษา 84 พรรษา

“โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส 

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” 

ฬ.จุฬา
16



 เพราะ “ความงดงามแห่งการให้” เป็นคุณค่าทางจิตใจที่ควรค่าแก่การ

ส่งต่อ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัดท�ารายการพิเศษ “84 

พัสส พระผูใ้ห้” ถ่ายทอดสดทางสถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 ในวนัเสาร์ที ่

8 ตุลาคม 2559 เวลา 22.30 - 00.30 น. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี โดยมีเนื้อหาและรูปแบบรายการภายใต้

แนวคิด “Elegance of Giving” หรือ ความงดงามแห่งการให้  โดยรวบรวม 

พระราชกรณียกิจที่ทรงเป็นพระผู้ให้ ทั้งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ

ด้านอืน่ๆ สูส่ายตาชาวไทยทัว่ประเทศ ด้วยรปูแบบรายการสด ประชาชนกส็ามารถ

โทรศพัท์เข้ามาในรายการเพือ่ปรกึษาปัญหาสขุภาพ โดยแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญจ�านวน 

84 ท่าน ส�าหรับ 84 คู่สาย ตลอด 2 ชม.เต็ม หรือติดต่อเพื่อร่วมบริจาคเพื่อสมทบ

ทุนช่วยเหลือผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ด้วย

 นอกจากนี้ในรายการยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น บทเพลง

พิเศษที่มีชื่อว่า Elegance of Giving ประพันธ์โดย คุณประภำส ชลศรำนนท์ 

เพ่ือให้ผู้ชมทุกท่านได้ซาบซึ้งไปกับความงดงามแห่งการเป็นผู้ให้ไปพร้อมๆกัน, 

บทเพลงค�าตอบของชีวิต โดย คุณหนุ่ย นันทกำนต์ ฤทธิวงศ์ อดีตผู้ป่วยมะเร็งที่

เข้ารับการรักษากับรพ.จุฬาฯ, VTR ผู้ป่วยชาวภูฏานจากชีวิตจริงที่จะมาบอกเล่า

เรือ่งราวก่อนและหลงัเข้ารบัการรักษาโดยหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี สภากาชาดไทย ณ  

ราชอาณาจักรภูฏาน และการแสดงชุดพิเศษจากดาราศิลปินมากมายที่ร่วมใจกัน

ส่งต่อความรู้สึกดีๆ ของการเป็นผู้ให้ โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชม

รายการ “84 พัสส พระผู้ให้” ที่ทาง รพ.จุฬาลงกรณ์ ภูมิใจน�าเสนอ ในวันเสาร์ที่ 

8 ตุลาคม 2559 เวลา 22.30 - 00.30 น. เพื่อให้ตลอด 2 ชั่วโมงของรายการนี้ 

เป็น 2 ชั่วโมงแห่งความปลื้มปิติของคนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน 

ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข 
หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร

รายการพิเศษ “84 พัสส พระผู้ให้” 

ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

คอนเสิร์ตการกุศล “แปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี 

The Enchanting Memory Concert”  

 จากโครงการ “แปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี ชุบชีวีผู้ป่วยโรคความดันฯ” 

ที่ต้องการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน  เพื่อแจก

จ่ายให้กบัสถานพยาบาล ในการน�าไปใช้จดัอบรมให้กบับคุลากรทางการแพทย์ ที่

จะน�าไปสอนผูป่้วย ให้สามารถตรวจวดัความดนัฯ ทีบ้่านเองได้ จงึจดัให้มคีอนเสร์ิต

การกุศล “แปดสิบสี่พรรษา มหาราชินี The Enchanting Memory Concert” 

ซึง่จดัขึน้ในวนัที ่15 พ.ค. 2559 ทีผ่่านมา  โดยได้รบัความร่วมมอืจากหลายหน่วย

งานที่่มาร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงได้รับเกียรติจากนักดนตรี นักร้อง

กิตตมิศกัดิห์ลายท่านมาร่วมร้องและบรรเลงบทเพลง ไม่ว่าจะเป็น คณุเจนนเิฟอร์ คิม้ 

คุณวสุ แสงสิงแก้ว และยังมีศิลปินรับเชิญขวัญใจวัยรุ่น อย่างวง Getsunova ก็

มาร่วมร้องเพลงในคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ด้วย  

 นอกจากนี้ในงานยังมีโชว์พิเศษจากหน่วยโรคหัวใจ ท่ีตั้งใจมาขับร้อง

ประสานเสียง และบรรเลงดนตรี สร้างสีสันในงานอีกด้วย ซึ่งคอนเสิร์ตการกุศล

ในครั้งนี้ ก็ปิดฉากลงอย่างงดงาม   สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อ 

เครื่องวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้  จ�านวน 840 เครื่อง 

และจะจดัอบรมให้ความรูใ้นการวดัความดนัโลหติ และวัดน�า้ตาลในเลือดด้วยตนเอง 

ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  อีกทั้งรายได้ที่เหลือยังน�าไปเป็นทุนในการวิจัยต่อยอด

เรือ่งการวดัความดนัด้วยตวัเองท่ีบ้านของผูป่้วย เพือ่ช่วยพัฒนาปรบัปรงุการรกัษา

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                                                  
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 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวถงึจดุเริม่ต้นของโรงพยาบาลคณุธรรรม  ทีไ่ด้รบั

ฟังมาจาก ศ.เกยีรตคิณุ นพ.เกษม วฒันชัย องคมนตร ีประธานคณะกรรมการ

อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ที่ได้พูดถึงเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรมว่า

เกิดจากแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างคนดี 

มีคุณธรรมให้กับบ้านเมือง โดยเริ่มแรกมาจากโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วย

การตั้งเป้าหมายให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กมีน�้าใจกับเพื่อน และทุกคนต้อง

แข่งกับตนเอง ซึ่งครูจะจัดกิจกรรมให้เด็กท�าเป็นหมู่คณะ และต่อมาได้น�าไป

สู่การพัฒนาเป็น โรงพยาบาลคุณธรรม  (Moral Hospitality)  

  ดังน้ันโรงพยาบาลคุณธรรมจึงถือเป็นตัวอย่างของสังคม  โดย

มีเป้าหมายคือการสร้างคนดี มีน�้าใจ ในโรงพยาบาล และคณะ เนื่องจาก 

คณะแพทยศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เปรียบเหมือนเบ้า

หลอมในการสร้างคน จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายร่วมกันทั้งคณะแพทยศาสตร์

และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และเพื่อให้สอดคล้องกับคณะ จึงปรับชื่อเป็น 

“โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม” ซ่ึงในการด�าเนินการมีข้ันตอนหลัก 

ดังนี้

 1. ปรึกษำหำรือ  เพื่อวิเคราะห์ถึงทุกส่วนที่ต้องการเปลี่ยนให้ดีขึ้น 

ซ่ึงโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ได้เชญิ ศ.เกียรติคณุ นพ.เกษม วัฒนชยั 

มาบรรยายเรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม  รวมถึง ได้เชิญ รศ.นพ.อัศฎำ ตียพันธ์  

อดีตผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลชลบรุ ีมาเล่าประสบการณ์ ในการด�าเนนิโครงการ

โรงพยาบาลคุณธรรม ให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตแพทย์ ฟังด้วย

 2. ส�ำรวจระดมสมอง ร่วมกันสร้างบญัชพีฤติกรรม 2 บัญชี  ประกอบ

ด้วย พฤตกิรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ และพฤตกิรรมทีไ่ม่ประสงค์ในอกี1 ปีข้างหน้า 

ซึง่ทมีงานได้ส่งแบบสอบถามไปถงึทกุคนในองค์กรและได้รบัการตอบกลบัมา 

ประมาณ 3,000 กว่าคน 

 3. น�ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส�ำรวจมำวิเครำะห์ จัดกลุ่มและหา 

ความถี่ โดยก�าหนดเป็น “อัตลักษณ์เชิงคุณธรรม” 3 ประการ ที่เชื่อมั่นได้ว่า

จะขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์  ซึ่ง

ของทางโรงพยาบาลจุฬาฯ ก�าหนดเป็น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร

 4. สือ่สำรให้แต่ละกลุม่งำน/ฝ่ำย/วชิำชีพ  ช่วยกนัก�าหนดวธีิปฏบัิติ

ในหน่วยงานของตน เพือ่ตอบสนองอตัลกัษณ์ทัง้ 3 ข้อ  และจดัให้มกีารประกาศ

เจตนารมณ์ ให้ประชาคมรับทราบ  เพื่อสร้างการรับรู้ โดยถือเป็นการสัญญา

ร่วมกันว่าจะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ประกาศไว้ 

 หลงัจากนีจ้ะมกีารตดิตามการด�าเนนิงานของแต่ละหน่วยงานด้วยวิธี

ต่างๆ เช่น การจัดเวทีเล่าเรื่อง การเยี่ยมหน่วยงาน ซึ่งทั้งหมดจะด�าเนินการ 

ต่อเนื่องเป็นระยะ  และในอีก 1 ปีข้างหน้าก็จะมีการประเมินผล ท้ังทาง

ตรง เช่น พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด รวมถึงผลกระทบทางอ้อม เช่น การประหยัด

เวลา  งบประมาณ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความสุขของคนท�างาน 

เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้หากพวกเราร่วมมือกัน และมีความตื่นตัวใน

เรือ่งคณุธรรม ซึง่เป็นสิง่ท่ีส�าคญัทีท่กุคนควรม ี ดงันัน้การเร่ิมต้นสร้างคุณธรรม

ในโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นสังคมเล็กๆ สังคมหนึ่ง  และ

ตระหนักถึงการปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม ทั้งซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร 

ก็จะช่วยสร้างให้สังคมนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

           ทัง้นีจ้งึขอเชญิชวนบคุลากร คณาจารย์และนสิติแพทย์ ร่วมกนัปฏบิตัิ

ตามอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมทั้ง 3 ข้อดังกล่าว เพื่อช่วยกันสร้างสังคมนี้ให้เป็น

สังคมที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริง

  หลงัจากได้ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย์คุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคดิอตั

ลกัษณ์เชงิคณุธรรมเดยีวกนั คอื “ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ เอือ้อาทร” เพือ่ให้บคุลากรและหน่วยงานต่างๆ 

ทัง้ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และคณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาฯ ได้ด�าเนนิงานตามหลกัจรรยาบรรณและ

ธรรมาภบิาล วนันีเ้ราจะมาพดูคยุกบัอาจารย์แพทย์ทีเ่ป็นก�าลังส�าคญัในการสร้างสงัคมคณุธรรมให้กบั

สังคมโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์แห่งนี้ 

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม
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 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น

ประธานงานแถลงข่าว “โครงการบรกิารทางการแพทย์

ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 

สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ สภานายกิา

สภากาชาดไทย โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง 

ให้บริการแก่ผู้ป่วยยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษา

ที่มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงได้

แถลงข่าว “โครงการบริการทางการ

แพทย์ขั้นสูงเพื่อผู้ด้อยโอกาส” 

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ 

คณบดี  คณะแพทยศาสตร ์  จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน วันประกาศ

เจตนารมณ์ โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย ์

คุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิดอัตลักษณ์เชิง

คุณธรรมเดียวกัน คือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 

เอือ้อาทร” เพือ่ให้บคุลากรของฝ่าย /ภาควิชา และ 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ปฎบิตังิานตามหลกั 

จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล โดยมีหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

จ�านวนทั้งสิ้น 75 หน่วยงาน

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

จัดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจ�าปี 2559 เรื่อง  

A Time of Change : Towards Quality of Nursing Care  

“เวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง สู ่คุณภาพงานบริการ”  

โดยมี นำยแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 

เป็นประธานเปิด และ นำงสำวกำญจนี โอภำสทิพำกร 

หัวหน้าพยาบาล กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการพยาบาล 

ประจ�าปี 2559  

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น

ประธานในพิธี รับมอบใบรับรองคุณภาพ ความ

สามารถห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2013 และ 

ISO 15190:2003  ห้องปฏิบัติการหน่วยนิติเซโร 

ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จาก 

นำงจุรภีรณ์ บณุยวงศ์วโิรจน์ รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตร์ 

การแพทย์ โดยม ีผศ.นพ.อดุมศกัดิ ์หุน่วจิติร หวัหน้าฝ่าย

นิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ

มอบใบรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

หน่วยนิติเซโร ฝ่ายนิติเวชศาสตร์

วันประกาศเจตนารมณ์

 โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม 

 ดำวน้อย สุทธินิภำพันธ์ ผู้อ�านวยการ โรงงานยาสูบ 

กระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานบรรยาย เร่ือง คุณภาพชีวิต 

พิชิตโรคปอด (อุดก้ันเรื้อรัง) จัดโดย โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ  

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ โดยมี 

นพ.โอภำส จินตนำดิลก ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการแพทย์ กล่าว

วัตถปุระสงค์ การบรรยายครัง้นีม้วีทิยากรผู้ทรงคุณวฒุ ิจาก คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย รศ.นพ.ฉันชำย สิทธิพันธุ์  

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา, อ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ 

ภาควชิาอายรุศาสตร์, อ.พญ.สรสิสำ แรงกล้ำ ภาควิชาเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ พร้อมทัง้ร่วมฝึกออกก�าลงักายส�าหรบั

ผูป่้วยโรคปอดอดุกัน้เร้ือรงั ในโอกาสนี ้ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธุ  

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวขอบคุณ 

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พร้อมด้วย คณะผู ้บริหาร คณาจารย์ และ  

เจ ้าหน้าที่  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไป

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ  

โรงพยาบาลศิริ ราช ป ิยมหาราชการุณย ์ 

ณ  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล 

มหาวทิยาลยัมหิดลโดยม ีศ.นพ.ประสทิธ์ิ วฒันำภำ 

คณบดี คณะแพทยศาสตร ์ ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ 

คุณภาพชีวิต

 พิชิตโรคปอด (อุดกั้นเรื้อรัง)

คณะแพทย์จุฬาฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงาน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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MAN OF THE MED

ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

เพราะ “เกียรติภูมิจุฬาฯ” 

คือ “เกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน”

 เพราะจุดมุง่หมายสงูสดุของการเป็นสถาบนัอุดมศกึษาอนัดบัต้นของประเทศ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจงึมภีารกิจไม่เพยีงเฉพาะการสร้างองค์ความรูเ้ท่านัน้ แต่จะ

ต้องมุ่งสร้างบัณฑิตเพื่อน�าองค์ความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมซึ่ง

ถือเป็นเป้าประสงค์ที่ท้าทายและส�าคัญยิ่ง คอลัมน์ Man of the Med ฉบับนี้จึงขอ

ต้อนรับศักราชใหม่ของการบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยการเปิดใจ

ยทุธศาสตร์ส�าคัญท่ีจะน�าประชาคมจฬุาฯ ก้าวสูส่ายตาและความเชือ่มัน่ระดบัโลก โดย

อาจารย์แพทย์อดีตหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล” กับบทบาทล่าสุด 

ในการด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี ก�ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์แผนและงบประมาณ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

  ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล กล่าวถึงภารกิจ

ส�าคัญของงานในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายคือก�ากับดูแล

งานด้านยุทธศาสตร์ แผนและการงบประมาณ รวมทั้งศูนย์ 

เครือข่ายการเรียนรูเ้พือ่ภมูภิาคจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย

ในด้านยทุธศาสตร์นัน้ บทบาททีส่�าคญัคอืการด�าเนนิงานตาม

แผนยทุธศาสตร์ของจฬุาฯ ปี พ.ศ.2560-2563 เพ่ือขบัเคล่ือน

จฬุาฯ สูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยแห่งชาตริะดบัโลกทีม่บีรรยากาศ

ของมหาวทิยาลัยนวัตกรรม ซึง่มคีวามเป็นนานาชาติบนความ

พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ด้วยยุทธศาสตร์  

4 ด้านได้แก่ สร้างคน สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม 

สร้างสรรค์สังคมไทย ก้าวไกลในสังคมโลก เพื่อพัฒนา 

บัณฑิตจุฬาฯ ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งมีจิตสาธารณะ 

สร้างสรรค์งานวิจัยและวิชาการที่ชี้น�าและน�าไปสู่การพัฒนา

สังคมไทยและสังคมโลก ประชาคมจุฬาฯ เป็นสังคมแห่งการ

สร้างสรรค์และมีสุขภาวะ อีกทั้งขับเคล่ือนจุฬาฯ สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับใน 

ระดับนานาชาติ ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ถือเป็นยุทธศาสตร์

ใหม่ที่ท้าทายต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง

 เม่ือถามถึงความสอดคล้องของบทบาทการเป็นครู

แพทย์และบทบาทผู้บริหาร อ.หมอนรินทร์ มองว่า บทบาท

ท้ังสองแม้จะต่างกันแต่สอดคล้องและมีจุดมุ่งหมายเดียวกับ

หน้าท่ีของครแูพทย์คอื การสอนนสิิตแพทย์ให้เขาจบเป็นบณัฑติ

แพทย์ท่ีทรงคุณค่าและก่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ

ชาติ ในขณะท่ีหน้าท่ีของผู้บริหารคือการสร้างส่ิงแวดล้อม

โครงสร้างพื้นฐานสรรหาทรัพยากรที่เอื้ออ�านวยต่อพันธกิจ

ดังกล่าว รวมทั้งปลูกฝังบุคลากรทุกภาคส่วนของจุฬาฯ ให้

ตระหนักถึงพันธะสัญญาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน เป็น

ผู้ท่ีจะต้องอุทิศสติปัญญาและความสามารถเพื่อให้จุฬาฯ คง

ความเป็นองค์กรแห่งปัญญาและเป็น “หลักเฉลิมพระนครแห่ง 

กรุงสยาม” ดังพระราชปณิธานของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานก�าเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6  

ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 สดุท้ายนี.้..สิง่ที ่ศ.ดร.นพ.นรนิทร์ หริญัสทุธกิลุ ฝาก

ถึงบัณฑิตแพทย์และบัณฑิตจุฬาฯ ทุกคน คือ ประชาชนและ

สังคมคาดหวังในตัวบัณฑิตจุฬาฯ และประชาคมจุฬาฯ สูง 

ท�าดีคนก็ยกย่องสรรเสริญ ท�าไม่ดีคนก็ต�าหนิติเตียน 
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 จากนโยบาย Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 ที่

เป็นความมุ ่งมั่นของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ในช่วงท่ีผ่านมา เพื่อผลักดันและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศจากอุตสาหกรรมหนัก ไปสู ่ระบบเศรษฐกิจที ่

ขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรมน้ัน มหาวทิยาลยัของประเทศจึงถอืเป็นหนึง่ในก�าลัง

ขับเคลื่อนส�าคัญที่จะต้องปฎิรูปตัวเอง ในการสร้างคนคุณภาพ สร้างองค์ 

ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบรับกับนโยบายเพื่อน�าประเทศก้าวไปข้างหน้า 

 ในการก ้ า วสู ่ มหาวิ ทยาลั ยที่ โ ดด เด ่ นด ้ านงานวิ จั ยนั้ น  

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ได้ให้มุมมองและแนวคิดที่น่าสนใจว่า  จะต้อง

ท�าให้อาชีพนักวิจัยเต็ม หรือ อาจารย์สายวิจัย เวลาสามารถท�างานได้จริง 

ใช้ประโยชน์และต่อยอดได้จริงมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้เปล่ียนจากการ

ผลิตงานวิจัยที่เน้นปริมาณเป็นงานวิจัยที่เน้นคุณภาพมากขึ้น มีนโยบาย

เร่งด่วนที่ต้องการผลักดันให้ส�าเร็จภายใน 6 เดือนหรือปีแรกที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ปรับปรุงวิธีท�างานของส�านักงานบริหารการวิจัยทั้งของส่วนกลางและส่วน

คณะต่างๆเป็นการให้บริการอาจารย์และนกัวจิยัเชงิรกุอย่างมปีระสทิธภิาพ

และรวดเรว็ยิง่ขึน้ มกีลไกติดต่อเสนอแนะถงึฝ่ายวจิยัได้ตลอดเวลาผา่นไอที

หลายรูปแบบ การสร้างฐานข้อมูลด้านการวิจัยให้เป็นระบบและทันสมัย 

การปรับปรุงระบบการให้ทุนในเชงิรกุ  และการตัง้ทมีส่งเสรมิและช่วยเหลือ

การเขยีนขอทนุโครงการขนาดใหญ่ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ัง

การเพ่ิมจ�านวนนักวจิยัหลงัจบปรญิญาเอกจาก 100  เป็น 250 คนเพือ่สร้าง

นักวิจัยเต็มเวลารุ่นใหม่ให้แก่จุฬาฯ มาขับเคลื่อนผลงานคุณภาพ 

 ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม กล่าวย�า้ว่า เป้าหมายของนโยบายวจิยั

ของจฬุาฯ ไม่ใช่มุง่เน้นแค่ผลงานตีพมิพ์อกีต่อไป แต่ต้องการมุง่เน้นสนบัสนนุ

งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอย่าง

แท้จริงด้วย และเพื่อให้จุฬาฯเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ท�าประโยชน์แก่

สังคมโลกด้วย เราจึงมีทุนส่งเสริมการวิจัยที่จะท�าให้เกิดการค้นพบส่ิงใหม่ 

รวมทั้งการทฤษฎีหรือองค์ความใหม่ๆ ด้วย  ทั้งนี้ควบคู่ไปกับการผลิตนัก

วิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ

 ใน 4  ข้างหน้า วิเคราะห์จากศักยภาพของชาวจุฬาและทิศทาง

ของโลก ผู้บริหารได้ก�าหนดทิศทางวิจัยและนวัตกรรมไว้ 7 ด้านหลัก เพื่อ

ชี้น�าให้ชาวจุฬาฯ มุ่งไปด้วยกันเพื่อสังคมและประเทศชาติ คือ Ageing, 

ASEAN, innovative-inclusive society, Sustainability/security 

(Food, water, energy), biomedicine, robotic and digital  

technology, and new frontier

  และอีกหนึ่งกลยุทธ์เสริมส�าคัญที่จะ เชื่อมโยงกับนานาชาติและ 

ผลักดันงานวิจัยเชิงคุณภาพ ระดับโลกให้แก่จุฬาฯได้ คือ การจัดประชุม 

 ด ้วยยุทธศาสตร์การเป ็น มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 

ดังที่รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ 

จุฬาฯ ได้กล่าวถึงนั้น เราจึงไม่พลาดที่จะพูดคุยกันต่อเนื่องกับ  

ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม ในฐานะรองอธกิารบดี ฝ่ายวจัิยพฒันา 

และนวตักรรม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ปีบรหิาร 2559 น้ี ถึงมุมมอง 

และกลยุทธ์ในการผลักดันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่การเป็น

มหาวิทยาลัยนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

น�าจุฬาฯ ก้าวหน้า 

ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพ

ที่ตอบโจทย์สังคม

International in Research Forum ด้วยการเชญินกัวจิยัหรอืผูเ้ช่ียวชาญด้านต่างๆ 

ระดับโลกและภูมิภาคมาร่วมประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยและอาจารย์

จุฬาฯ เป็นการสร้างเครือข่าย วิจัยกับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ

 นอกเหนอืจากกลยทุธ์ต่างๆแล้ว ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม ได้ฝากแนวทาง

ส�าหรับนักวิจัยในทุกสาขา พยายามท�างานเป็นทีม ขยายความร่วมมือข้ามภาควิชา

ข้ามคณะข้ามมหาวิทยาลัยและข้ามประเทศ เพ่ือร่วมกันคิดค้นส่ิงใหม่ สร้างองค์

ความรู้ใหม่ หรือ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับประเทศและสังคมโลกได้ ย่อมท�าให้

จุฬาฯ ก้าวไกลในสังคมโลกด้วยนวัตกรรมและงานวิจัยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 ท้ังนีห้ากต้องการค�าแนะน�าสนบัสนนุหรอืมข้ีอคดิเห็นทีม่ปีระโยชน์สามารถ

ติดต่อผู้บริหารและฝ่ายวิจัยได้เสมอ
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เรื่อง : พยาบาลวิชาชีพ ชุติมา ปานเด

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

 บางครัง้...กว่าเราจะรู้สกึว่าต้องดแูลร่างกาย 

หลายคนก็ใช้มันอย่างหักโหม และไม่เคยบ�ารุงรักษา 

มักปล่อยให้ร่างกาย อวัยวะต่างๆ ถดถอย ทรุดโทรม

จนยากต่อการเยียวยา หลายคนต้องเจ็บปวดแล้วจึง

ค่อยหายาแก้ปวด หลายคนรอให้เกดิโรคแล้วจงึรกัษา 

หลายคนกินจนอ้วน เดินไม่ได้ แล้วจึงอยากลดความ

อ้วน ท�าไมเราต้องรอให้เจ็บปวดแล้วค่อยแก้ไข จนบาง

คร้ังมนักส็ายเกนิไป แก้ไขไม่ได้แล้ว จะดกีว่าไหมถ้าเรา

เหน็คุณประโยชน์ของการดแูลบ�ารงุร่างกายให้แขง็แรง 

ออกก�าลังกาย พักผ่อนให้พอเพียง กินอาหารที่ดี พา

ร่างกายไปรับอากาศท่ีบริสุทธิ์ ยกตัวอย่างท่ีเห็นชัด 

เรื่องการลดน�้าหนัก เราต้องเจ็บปวดกับค�าพูดของ

คนรอบข้าง หรือถูกแฟนทิ้งไปเสียก่อน จึงค่อยส�านึก

แก้ไข แต่การลดน�้าหนักนั้นยากแสนยาก บางคนต้อง

ออกก�าลังกายอย่างหนัก ต้องอดอาหาร หรือบางคน

หายาลดความอ้วนมากิน มีอันตรายถึงชีวิตตามข่าว

ทีเ่ห็นกนัอยู ่ดฉินัเหน็ว่าถ้าเราคดิถงึคณุประโยชน์ของ

การมร่ีางกายท่ีแข็งแรง น�า้หนกัพอด ีสมส่วน ใส่เส้ือผ้า

ก็สวย ไม่อึดอัดรัดติ้ว เราก็จะออกก�าลังกายอย่างพอ

เหมาะสม�า่เสมอไม่ต้องหนกัมาก กนิอาหารอย่างมสีติ 

พอด ีพออิม่ ไม่แน่นมาก ซึง่น่าจะง่ายและดกีว่าการมา

แก้ไขสภาพอ้วนอืดของเราภายหลัง

PAIN 
or 
GAIN

 เคยได้ยินใครคนหนึ่ง....พูดให้ฟังว่าเขาต้องท�างานหนักมาก ไม่ได้หลับไม่ได้นอน หรือบางวันก็ไม่มีเวลา

ได้กินข้าวปลาอาหาร จนกระทั่งประสบความส�าเร็จ เป็นผู้บริหาร มีเงินมากมาย แต่เขาก็หาได้หยุดท�างานไม่  

เขายังคงต้องท�างานมากกว่าเดิม เครียดมากกว่าเดิม เพื่อรักษาสถานะภาพต�าแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงและยึดมันไว้

อย่างเหนียวแน่น กระทั่งวันที่อยู่ๆ  เขาก็ล้มทั้งยืน ไม่มีแรงลุกขึ้นได้เอง เป็นโรคความดัน หัวใจและไตวาย เขาหอบ

เงนิทองทีห่ามาได้แต่ไม่เคยได้ใช้ มาโรงพยาบาลเพือ่ให้หมอบอกกบัเขาว่า “คณุต้องพกัผ่อน หยดุเครยีด และหยดุ

ทรมานร่างกายของตัวเอง” หมอบังคับให้เขากินอาหารที่มีประโยชน์ ให้เขานอนให้หลับ ไม่ให้คิดถึงเร่ืองงานอีก

ต่อไป แม้ตอนนี้เขาจะหยุดท�างานแล้ว (จริงๆ ก็เพราะท�าไม่ไหวแล้ว) แต่ก็ไม่สามารถไปท่องเที่ยว หรือกินอาหาร

ที่อยากกินจริงๆได้ เพราะต้องควบคุมอาหาร และต้องเข้าออกโรงพยาบาลตลอด กลายเป็นคนป่วยโรคเรื้อรังที่

ต้องประคับประคองอาการไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่

Pain or Gain เลือกวิธีใช้ชีวิตของคุณอย่างมีสติ 

เพราะชีวิต ร่างกาย และจิตใจนี้เป็นของคุณ

จะท�าลายหรือสร้างสรรค์ อยู่ที่คุณเลือกเอง
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เรื่อง : นายสุรชัย เล็กสุวรรณกุล  
นายกสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ภาพ : ภัทรวีร์ วรฉัตร

ว่าที่คุณหมอคนดี
อาเศียรวาท

เฉลิมแปดสิบสี่พรรษาราชินีนาถ

เฉลิมราษฎร์หัตถศาสตร์หัตถศิลป์

เฉลิมองค์สภานายิกาคู่ราชินทร์

เฉลิมอัครแห่งแผ่นดินนิรันดร์กาล

เฉลิมชัยสัตตมังคลานุสรณ์

เฉลิมชัยคู่บวรเกษมศานต์

เฉลิมชัยพระชนม์มั่นยิ่งยืนนาน

เฉลิมชัยจิรัฐิติกาลส�าราญเทอญ

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้ำพระพุทธเจ้ำ
สโมสรนิสิตคณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

“ความส�าเร็จ

ล้วนเกิดจากความพยายาม”

นางสาวอรัชพร รงค์ทอง (บี)  

Aruchaporn Rongthong (Bee)

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 68 

 ในเดือนนี้นับเป็นเดือนมหามงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ของ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ แม่หลวงของแผ่นดิน ในวโรกาสนี้สโมสรนิสิตฯ จึงได้

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยจัด

โครงการ “84 หน่วยงำนใต้ร่มพระบำรมี 84 พลังควำมดีเพ่ือสังคมไทย” ซึ่งจะพาท่านผู้อ่าน

ทุกท่านไปรู้จักโครงการดังกล่าวผ่านประธานโครงการในบทความฉบับนี้กันนะครับ นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมที่ส�าคัญอีกกิจกรรมหนึ่งคือ “เส้นทำงสู่ปลำยฝัน” หรือ “Road Show” ของคณะเรา ซึ่ง

จะมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมอย่างไรไปติดตามกันครับ

 เนื่องจากข้าพเจ้าด�ารงต�าแหน่งอุปนายกสโมสร

นิสิตฯ เลยได้รับหน้าที่ให้เป็นประธานโครงการ 84 หน่วย

งานใต้ร ่มพระบารมี 840 ปณิธานความดีเพื่อสังคม

ไทย  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชิ นีนาถ เ น่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ  84 พรรษา ในปี 2559 นี ้เนือ่งจาก

พระองค์ทรงด�ารงต�าแหน่ง สภายกิาสภา กาชาดไทย ข้าพเจ้า

ได้เลือกจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนมาบริจาคอวัยวะเพ่ิมขึ้น 

ด้วยเหน็ว่าในปัจจบุนั แพทย์ในประเทศไทยมคีวามสามารถ

ผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ส�าเร็จและเป็นที่ยอมรับเพิ่มมาก

ขึ้น แต่มีข้อจ�ากัดคือ อวัยวะที่ได้รับบริจาคมีน้อยมาก เมื่อ

เทียบกับจ�านวนผู้ป่วยที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งเกิด

จากความเข้าใจทีไ่ม่ถูกต้อง และการเข้าถงึการบรจิาคทีค่่อน

ข้างแคบ ดงันัน้ในระยะยาว ข้าพเจ้าอยากให้แนวคิดเก่ียวกบั 

 

 

การบรจิาคอวยัวะว่าเปรยีบเสมอืนการบรจิาคร่างกาย และ

การบริจาคเลือด ที่ใครๆก็สามารถท�าได้ เป็นการท�าความดี

ที่ไม่ต้องลงทุน

 ผูท้ีส่นใจบรจิาคสามารถโหลดแบบฟอร์มและตดิตาม

ช่องทางการบริจาคเพิ่มเติม รวมถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง

 1) facebook : page สโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 2) E-mail : smcu2016@gmail.com

 3) โทรศัพท์  089 638 5587, 090-989-7266

 4) จดหมาย ส่งมาที ่สโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตึกไผ่สิงโต เลขท่ี 1873 ถนน

พระรามสี่ เขตปทุมวัน กทม 10330

 

 

 

 

 ผมเป็นอุปนายกฯ คนที ่3 ของสโมสรนสิติคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนิสิต

ผู้รับผิดชอบโครงการ MDCU Roadshow 2016 ซึ่งเป็น

โครงการทีต้่องการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัน้องๆ มธัยม

ปลาย ทีจ่ะเลอืกทางเดนิในชวิีตของตวัเองในอนาคต เรา

ไม่ได้ต้องการโน้มน้าวให้มาเรียนหมอ แต่เราต้องการให้คน

ที ่'อยากเป็นหมอ' ได้มแีรงผลกัดนัในการอ่านหนงัสอืหรอื

ฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะได้บรรลุความตั้งใจ เหตุผลรองอีก

อย่างหนึ่งคือ ต้องการให้น้องๆ ได้รู้จักคณะแพทย์จุฬาฯ 

มากขึน้ ถ้าน้องๆคดิว่าเหมาะสมกับตวัเองกเ็ลอืกทีจ่ะมา

เรียนที่คณะแห่งนี้ 

 Theme หลักของโครงการนี้คือ Innovation 

in conservation ซึ่งเป็นค�าที่อธิบายลักษณะของ 

แพทย์จุฬาฯ ได้เป็นอย่างดี  เราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ตามยคุสมยัและบรบิทของสังคมเพ่ือส่ิงท่ีดกีว่า แต่เรากไ็ม่

ลมืรากเหง้าความเป็นมาของตวัเอง ซึง่สิง่นีจ้ะเป็นการย�า้

เตอืนว่าเราจะก้าวไปข้างหน้า โดยไม่ลมืว่าเรามาจากไหน 

 ในโครงการนีเ้รามแีผนทีจ่ะไปทัง้หมด 6 โรงเรยีน

ในปีนี้ ได้แก่ เตรียมอุดมศึกษา, สวนกุหลาบวิทยาลัย, 

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สาธิตจุฬาฯ, สาธิตปทุมวัน 

และมหิดลวิทยานุสรณ์ ในระยะยาวคิดว่า จะไปตาม 

จังหวัดใหญ่ๆ ของแต่ละภาค เป็น MDCU on Tour 

เพราะ เราต้องการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัน้องๆ มธัยม

ปลาย ดังนั้นจึงไม่คิดจ�ากัดเฉพาะแค่ในกรุงเทพฯ ถ้ามี

ความเคลือ่นไหวอย่างไร จะประกาศลง Social Network 

เป็นระยะ

“สัจจัง เว อมตา วาจา” 

นายอมรศักดิ์ ประกอบแสงสวย (ปิว)   

Amonsak Prakobsangsuay  (Peaw)

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 แพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 68
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เรื่อง : ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล  

สารพันเรื่องยา

 ถอืเป็นเรือ่งราวดีๆ ทีเ่กิดขึน้ ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ทีก่ลุม่งานเภสชักรรมได้รเิริม่สร้างสรรค์งานบริการเพือ่สร้างประโยชน์สขุให้กับ

ผู้รับบริการอย่างไม่หยุดยั้ง จากที่ทราบโดยทั่วกันว่า ในช่วงเวลาพักกลางวัน 

โดยปกตแิล้วการจ่ายยาให้กับผูป่้วยจะหยดุให้บรกิารตลอด 1 ช่ัวโมงเตม็ ท�าให้ 

ผู้ป่วยต้องรอคอย 

 ส�าหรับคอลัมน์ “สารพันเรื่องยา” ฉบับนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ ที่เรา

ได้มาพูดคุยกับ ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการให้

บริการของกลุ่มงานเภสัชกรรม

 ภญ.วรรณี เล ่าถึงระบบการท�างานของกลุ ่มงานเภสัชกรรม

ให้ฟังว่า ปกติแล้วทางกลุ ่มงานฯ ได้แบ่งงานจ่ายยาออกเป็น 2 กลุ ่ม

หลัก ได้แก่ การจ่ายยาผู ้ป่วยนอก ได้แก่ ตึก ภปร ชั้น 1 3 5 7 9 

11 และ 13 รวมถึง OPD ER หรือการจ่ายยาผู ้ป่วยนอกฉุกเฉิน และ  

การจ่ายยาผู้ป่วยใน ได้แก่ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน main pharmacy ตึก สก. 

และ ตึก 14 ชั้น และ ห้องจ่ายยาตึกว่องวานิช ซึ่งให้บริการเตรียมยาเคมี

บ�าบดัส�าหรบัผู้ป่วยมะเรง็ โดยมเีวลาปฏิบตังิานปกตคิอื 8.00 - 16.00 น. หรอื  

8.30 - 16.30 น.ในบางห้องยา และมีเวลาพักกลางวันคือ 12.30 – 13.30 น. 

แต่ส�าหรับบางห้องยาจะมกีารเปิดเวรกลางวนัให้บริการในช่วงพักเทีย่งอยูแ่ล้ว 

ได้แก่ ห้องยาตึก ภปร ชั้น 1 5 11 และ OPD ER แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการให้

บริการ เนื่องจากผู้ป่วยจากห้องยาส่วนอื่นก็จะมารับยาอย่างหนาแน่นในห้อง

ยาท่ีเปิดให้บริการ และยังเกิดปัญหาการจราจรภายในอาคารที่ผู้ป่วยจะต้อง

ขึ้นลงเพื่อไปยังห้องยาที่เปิดช่วงเที่ยงนั่นเอง 

 การเปิดให้บริการจ่ายยาทุกห้องยาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ปิดช่วงพัก

กลางวนั ถอืเป็นพนัธกจิส�าคญัทีส่อดคล้องกบัโครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรม” 

ด้วย 3 แนวคดิหลกั นัน่คือ “ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ เอือ้อาทร” โดยสามารถท�าให้

ทั้ง 3 แนวคิดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยความมุ่งมั่นและใจบริการของ

บุคลากรกลุ่มงานเภสัชกรรมทุกคน

 ในฐานะหวัหน้ากลุม่งานเภสชักรรม ผูน้�าร่องการบรกิารนี ้ภญ.วรรณี 

ได้ฝากก�าลงัใจถงึบคุลากรผูเ้ป็นก�าลงัส�าคญัของกลุ่มงานเภสัชกรรมว่า ทกุครัง้

ท่ีเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติภารกิจ ขอให้เราระลึกอยู่ในใจเสมอว่า ภารกิจ

นี้ได้สร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ความดีท่ีเราได้ปฏิบัติภายใต้เครื่องหมายแห่ง

กาชาดแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์เสมอ การท่ีผู้ป่วยได้สุขใจ ได้รับส่ิงที่ดีกว่าจากใจที่เรา

บริการให้ ถือเป็นคุณค่าที่มิอาจประเมินได้ และเป็นความดีที่ทุกคนควรค่าแก่

การยึดถือตลอดไป

รพ.จุฬาฯ เพิ่มการบริการผู้ป่วย 

เปิดบริการห้องจ่ายยาโดยไม่พักเที่ยง

“เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ห้องยาจะเปิดให้บริการโดยไม่ปิดพักกลางวัน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่าน

ได้รับบริการล่าช้าบ้างในช่วงเวลา 11.30-13.30 น. เน่ืองจากจะมีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่บางส่วนไปพัก

รับประทานอาหาร แต่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ จะยังคงให้บริการต่อไปอย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษา

มาตรฐานการให้บริการที่ดีต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป”

ข่าวดี! 
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Breaking news

เรื่อง : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

 จากกรณีลูกเรือประมงเสียชีวิตจ�านวน 6 ราย

ทีจ่งัหวดัระนอง เมือ่เดอืนมกราคม 2559 ทีผ่่านมา และ

ได้รบัการพสิจูน์จนเกดิข้อเทจ็จรงิแล้วว่า สาเหตกุารเสยี

ชวีติเน่ืองมาจากขาดวติามนิบี1 แบบเฉยีบพลนั ท�าให้เกิด

อัมพาต แขนขาอ่อนแรง จนกระทั่งเสียชีวิต

 จากเหตกุารณ์ดงักล่าว ศ.นพ.ธรีะวฒัน์  เหมะจฑุำ 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาอายุรศาสตร์ (ประสาทวิทยา) 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ

แพทย์ผู้ลงพ้ืนที่ท่าเรือจังหวัดระนองเพื่อตรวจสอบและ

วนิจิฉยัโรคในช่วงเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์ดงักล่าว ให้ข้อมูล

ว่า ทีมสอบสวนโรคได้พบผู้ท่ีมีอาการป่วยเพิ่มเติมอีก 

35 ราย นอกเหนือจากผู้เสียชีวิต 6 ราย โดยทั้งหมดมี

อาการทีพ่บบ่อย ได้แก่ กล้ามเนือ้อ่อนแรง หายใจเหนือ่ย 

แน่นหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ และตะคริว โดยยังไม่พบ

ลกัษณะทีบ่่งชีว่้าเป็นการระบาดของโรคตดิเช้ืออย่างท่ีเป็น 

กระแสข่าว และน�าผู้ป่วยอาการหนักเข้ารับการรักษาที่  

ห้องไอซยี ู6 ราย โดยรายหนีง่มหีวัใจวาย น�า้ท่วมปอด ไตวาย  

ใส่เครือ่งช่วยหายใจ ทัง้หมดหายด ีใน 7 วนั รายทีอ่าการ

หนักที่สุดหายดีใน 13 วัน 

 การขาดวิตามินบี1 จึงเป็นเรื่องน่ากลัวที่ใกล้

ตัวมากขึ้นในทุกขณะ เพราะไม่เพียงแต่อาการอัมพาต

และกล้ามเนื้ออ่อนแรงเท่านั้น แต่ยังมีอาการทางหัวใจ

ร่วมด้วย โดยเริ่มจากเส้นเลือดขยายทั้งตัว หัวใจจึงต้อง

บบีเลอืดมากขึน้ ท�าให้กักเกบ็น�า้และเกลอืไว้มากเกนิไป 

เมื่อหัวใจท�างานหนักเกิน ก็จะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจ

วาย ซึ่งเป็นภาวะวิกฤต เมื่อเกิดข้ึนแล้ว การวินิจฉัย

โรคจะเป็นอย่างล�าบากว่าอาการของผู้ป่วยมีสาเหตุมา

จากการขาดวิตามินบี1 หรือเกิดจากโรคเส้นเลือดหัวใจ

ตีบตัน ส�าหรับผู้ป่วยขาดวิตามินบี 1 ท่ีลงไปสืบสวนท่ี

จังหวัดบึงกาฬจ�านวน 80 ราย ที่มีอาการแขนขาอ่อน

แรง ลีบ ฝ่อ ยืน เดินไม่ได้ กับทางส�านักระบาดวิทยา 

และแพทย์จากขอนแก่น หนองคาย และสถาบันประสาท 

มี 1 รายที่มีภาวะหัวใจวาย แพทย์จ�าเป็นต้องต่อเครื่อง

ช่วยหายใจ และฉีดวิตามินบี1 เข้าสู่เส้นเลือด ผลคือ 

 

ผูป่้วยจะขับน�า้ออกจากร่างกายในรปูแบบปัสสาวะทนัที 

4,200 ซีซี จะท�าให้อาการดีขึ้นจนพ้นภาวะวิกฤต 

 ไม่เพียงแต่ลูกเรือประมงเท่านั้น แต่ยังพบ

อาการขาดวิตามินบี1 ในกลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่

ตามเรือนจ�าต่างๆ อีกเป็นจ�านวนไม่น้อย จึงเป็นส่ิงที่  

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ตั้งค�าถามว่า “ภำวะขำดบี1 

เป็นปรำกฏกำรณ์ทีซ่่อนตวัอยูใ่นประชำชนทัง้ประเทศ

หรอืไม่?” เพราะไม่เพยีงคนผอมแห้งแรงน้อยเท่านัน้ แม้

กระท่ังคนท่ีดูแข็งแรงเป็นนักกีฬาก็เกิดภาวะนี้ได้เช่น

เดียวกัน โดยมีสาเหตุมาจาก การรับประทานข้าวขาว 

และแป้งที่ผ่านการขัดสีเป็นหลัก ไม่ทานอาหารครบหมู่ 

จึงสูญเสียวิตามินบี1 ไปทั้งๆที่มีในอาหารอยู่แล้ว อีกทั้ง

ปัจจยัเสีย่งท่ีร่างกายต้องใช้วติามนิบี1 มากขึน้เพือ่เปลีย่น

แป้ง ข้าว มนัส�าปะหลงั เป็นพลงังาน เช่น การออกก�าลงั

กายหรอืการใช้แรงงานอย่างหนกั การมโีรคติดเชือ้แม้ไม่

รนุแรง รวมถงึการดืม่สรุา และรบัประทานอาหารท่ีเป็นตวั

ขจดัวติามนิบ1ี เช่น ปลาร้า อาหารทะเลและเนือ้สตัว์ดบิ 

 ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ เหมะจฑุา ให้ค�าแนะน�าว่า การได้

รบัวติามนิบใีนปรมิาณทีร่่างกายต้องการ เป็นการป้องกนั

ภาวะน้ีได้ดท่ีีสดุ นัน่คอื วติามนิบ1ี ปรมิาณ 100 มก./วนั  

หรือควรทานวิตามินบีรวม ซึ่งจะมีวิตามินบี6 และบี12 

ร่วมด้วย อีกท้ังยังเป็นวาระส�าคัญด้านสาธารณสุขของ

ประเทศ ทีภ่าครฐัจะต้องรณรงค์และสร้างกลไกด้านราคา

ให้ข้าวกล้องหรอืข้าวไม่ขดัสี เป็นส่ิงทีป่ระชาชนทกุระดบั

สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

รู้หรือไม่? 

ขาดวิตามินบี1 

อาจ อัมพาต 

หัวใจวาย

ถึงตาย!

“อย่ารอให้ร่างกายตนเอง ตกเป็นภาระหน้าที่ของแพทย์เพียงฝ่ายเดียว” เนื่องจากการ

ป้องกนัย่อมดีกว่าการรักษา การดูแลใส่ใจในอาหารการกนิของตนเอง ในประชาชนทกุคน 

ทุกครัวเรือนนั้น เป็นสิ่งที่สามารถเริ่มต้นได้ทันทีและเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดนั่นเอง
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เพจ facebook : หมอชิด

โดย สโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอน�าเสนอ 

เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป  

“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด”เรื่อง : นางสาวธัญญา จิตต์แก้ว นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 
        นายหาญยุทธ ปรีชายุทธ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่5
        www.facebook.com/mhorchid

I SEE YOU by หมอชิด

 1. เบาหวาน

 2. หัวใจ  

 3. โรคหลอดเลือดสมอง

 4. ผู้ป่วยมะเร็งที่ก�าลังได้รับยาเคมีบ�าบัดอยู่ 

 5. หอบหืด

 6. ปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

 7. ไตวาย

 โดยควรฉีด  “ทุก1ปี” เนื่องจากเช้ือที่ระบาดในแต่ละปีอาจเป็นเช้ือ

ต่างสายพันธ์ุกัน แม้ฉีดแล้วก็ยังเป็นหวัดธรรมดาได้เพราะหวัดกับไข้หวัดใหญ่

เป็นไวรัสคนละชนิดกัน

 ค�าตอบคือ “ไม่จริง” จากหลักฐานทางงานวิจัยที่มีอยู่พบว่า การ

กินวิตามินซีปริมาณสูงในคนท่ัวไปไม่ช่วยป้องกันโรคหวัด แต่สามารถลด

ระยะเวลาและความรุนแรงของอาการหวัดได้    การกินวิตามิซีชนิดเม็ดที่

มขีนาดสงูกว่า 1000 มลิลิกรมั อาจท�าให้เกดิการระคายเคอืงกระเพาะและ

ล�าไส้  ท้องอืด  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสียได้ นอกจากนี้มีงานวิจัยในผู้ชาย

พบว่าการกินวิตามินซีปริมาณสูงเป็นเวลานาน  เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด

นิ่วในไต

 จึงแนะน�าให้หันมากินวิตามินซีจากผักผลไม้สดกันดีกว่า  โดยใน

ส้ม 1 ผล มีวิตามินซีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน มีใยอาหารช่วย

ในการขับถ่ายอร่อยและราคาไม่แพงด้วย

แหล่งอ้างอิง : หนังสือฉลาดเลือก ฉลาดกิน รศ.นพ.สังคม  จงพิพัฒน์วณิชย์  

หน่วยโภชนาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-doi: 101002/14651858 CD000980pud4

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.พญ.อรภา สุธีโรจน์ตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ  

สาขาวิชาผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิตามินซี
ช่วยป้องกันหวัดได้

จริงเหรอ? 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

แหล่งอ้างอิง : Recommendations of the ACIP 2015-2016 Infl uenza vaccine

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรฉีดในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี หญิงต้ังครรภ์

ที่มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป บุคคลที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ท่ี

มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคอ้วน (น�้าหนักมากกว่า100กก.) ผู้พิการทางสมองที ่

ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ป่วย 7 โรค ต่อไปนี้

 อาการไส้ติ่งอักเสบ เร่ิมจากปวดท้องบริเวณรอบสะดือ (ประมาณ 4-6 

ชั่วโมง) แล้วย้ายมาปวดบริเวณขวาล่าง  มักมีอาการเบื่ออาหาร  คลื่นไส้  อาเจียน  

ท้องผูก หรือท้องเสียร่วมด้วย  โดยอาจจะมีหรือไม่มีไข้ก็ได้   ไส้ติ่งอักเสบนั้น

รักษาด้วยการผ่าตัด โดยสาเหตุเกิดจากการอุดตันภายในรูไส้ติ่งโดยสาเหตุ 

ที่พบบ่อย คืออุจจาระ, ต่อมน�้าเหลืองโต 

 หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าไส้ติ่งมีไว้ท�าไม? การที่ไส้ติ่งมีเซลล์น�้าเหลือง จะ

ช่วยสร้างภมูต้ิานทานแต่มปีรมิาณน้อย  การตดัไส้ติง่จงึไม่มีผลท�าให้ภมูคิุม้กนัลดลง

ปวดท้องแบบไหนถึงสงสัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ?

แหล่งอ้างอิง : ต�าราศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ Schwartz’s principle of surgery edition10 

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฬ.จุฬา
26



CU Privilege

 ศ .นพ .สุทธิพงศ ์  วั ชรสินธุ  ผู ้ อ� านวยการ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จาก 

นำยพชิติ - นำงสวุด ีจงสถติวฒันำ และ เพ่ือนกลุม่นกัธรุกจิ 

จ�านวน 35,735,000 บาท เพือ่จดัซือ้เครือ่งมอืทางการแพทย์

ให้กับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และ สมทบทุนกองทุน ส.ธ. 

เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศาลาทินทัต

 นำงพชัรี พิชณุษำกร บริจาคเงิน

จ�านวน 5,000,000 บาท เพือ่สมทบกองทนุ 

ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โดยมี  รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวำนิชศิร ิ 

รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ฝ่ายการคลงั เป็นผูร้บัมอบ ณ ศาลาทนิทตั

 นำงศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์  

ผูช่้วยผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ด้านบริการ รับมอบเงินบริจาค จาก  

นำยอธฎิฐ์ – นำงจรรีตัน์ เรอืงกำญจน์กูล 

จ�านวน 5,000,000 บาท เพือ่สมทบกองทนุ 

ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

ณ ศาลาทินทัต

 รศ.นพ.ฉันชำย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน รับมอบทุนจาก 

วนิดำ ศรีธวัช ณ อยุธยำ และ ม.ล.อำรยำ สิโรดม เพื่อสนับสนุน รถรับร่าง 

ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จ�านวน 2,000,000 บาท ให้แก่ ศูนย์ฝึกผ่าตัด 

ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ ลานหน้าตกึ อานนัทมหดิล 

โดยมี รศ.นพ.ธันวำ ตันสถิตย์ หัวหน้าศูนย์ฝึกผ่าตัด และ นำยถำวร เพชรอุดม 

ผู้จัดการศูนย์ฝึกผ่าตัด ร่วมรับมอบ 
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