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31 ปีณ จุฬา

เรื่อง :   ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน กับความผูกพันที่ไม่เคยเลือนหาย
เด็กหลอดแก้วคนแรกของไทยกับแพทย์ผู้ ให้ชีวิต...จากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นหลาน ย้อนอดีตไปในปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยประสบ

ความส�าเร็จในการให้ก�าเนิดเด็กหลอดแก้วเป็นครั้งแรก
จากฝีมือของ ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน และ
ทีมสูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
จากเด็กหลอดแก้วที่ทุกคนล้วนปลาบปล้ืมและยินดีกับ
ความส�าเรจ็ในคร้ังน้ัน เมือ่วนัเวลาผ่านไปผูค้นอาจลมืเลอืนเขา 
แต่สายใยรักระหว่างแพทย์ผู้ท�าคลอดเด็กหลอดแก้วรายนี้
ไม่เคยจางหายไป คอลมัน์ ณ จฬุา ฉบับนีจ้ะมาบอกเล่าเรือ่ง
ราวความรักความผูกพันของ “ลุงหมอ” และ “ครอบครัว
ศรสีหบรุ”ี กบัช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษในความทรงจ�าผ่าน
มุมมองของอาจารย์แพทย์เจ้าของไข้
 ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล ได้ย้อนอดีตเล่าให้ฟัง
ถงึทีม่าของเดก็หลอดแก้วรายแรกของประเทศไทยว่า เริม่ต้น 
มาจากการทดลองปฏสินธิในหนทูดลอง หลงัจากทดลองส�าเรจ็ 
จงึเริม่ทดลองในมนษุย์โดยน�าไข่มาปฏสินธกิบัอสจุภิายนอก
ร่างกาย ผลปรากฎว่ามกีารปฏสินธิเกดิข้ึนจริง ซ่ึง ศ.กติตคิณุ 
นพ.ประมวล เล่าถงึเหตกุารณ์นัน้อย่างตืน่เต้นว่า วนัทีก่าร
ทดลองในมนุษย์ส�าเร็จนั้น คือวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 
ซึง่เป็นวนัคล้ายวันสถาปนา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัพอดี 
ถือเป็นเรื่องบังเอิญที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
 เมื่อมั่นใจในผลการทดลองแล้ว ศ.กิตติคุณ 
นพ.ประมวล ก็ได้พบกับ นางไขนภา ศรีสหบุรี ผู้ป่วยที่
ประสบกบัภาวะมบีตุรยาก เนือ่งจากท่อน�าไข่อกัเสบ หลงัผ่าน
การทดสอบด้วยวิธีทางธรรมชาติหลากหลายวิธีแต่ก็ล้ม
เหลวทุกครั้ง ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล จึงได้แนะน�าทาง
เลือกสุดท้ายก็คือ การท�าเด็กหลอดแก้ว โดยเก็บไข่ของ 
ผูป่้วยและอสจิุของสาม ีจากนัน้น�ามาปฏสินธกินั เพาะเลีย้ง
จนได้ตัวอ่อน แล้วจึงน�าตัวอ่อนกลับเข้าไปในร่างกายของ 
ผูป่้วย ตลอดระยะเวลาทีต่ัง้ครรภ์ผูป่้วยจะต้องมาพบแพทย์
เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดเสมอ เพราะเป้าหมายส�าคัญคือ
การท�าให้ผู้ป่วยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย
 ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล ยังเล่าถึงเหตุการณ์
ลุ้นระทึกเมื่อช่วงใกล้คลอดว่า ผู้ป่วยโทรศัพท์มาหาใน
ตอนกลางคืนบอกว่ามีอาการน�้าเดินแล้ว โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์จงึได้เตรียมทมีแพทย์และพยาบาลให้พร้อมส�าหรบั
การผ่าตัดในคืนนั้นทันที ได้แก่ นพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ 
แพทย์ผู้ช่วยท�าคลอด และ รศ.นพ.ก�าธร พฤกษานานนท์ 
แพทย์ผูช่้วยท�าคลอดอกีท่าน ซึง่ขณะนัน้ยงัเป็นเพยีงแพทย์
ประจ�าบ้าน รวมถึงวิสัญญีแพทย์และกุมารแพทย์อีกด้วย 
แต่การติดต่อสื่อสารเมื่อ 31 ปีที่แล้วยังไม่ก้าวหน้ารวดเร็ว
อย่างในปัจจบุนั ท�าให้ทมีแพทย์และพยาบาลต่างกห็ลบัไม่ลง 
รอคอยผู้ป่วยอย่างใจจดใจจ่อจนถึงเวลา 11.00 น. ผู้ป่วย
เดินทางมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าจ�าเป็น
ต้องรีบผ่าตัด ในที่สุดการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถือ
เป็นการให้ก�าเนิดเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย
อย่างสมบูรณ์

 จากความส�าเร็จในการให้ก�าเนิดเด็กหลอดแก้วรายแรกของ
ประเทศ ได้สร้างความปลาบปล้ืมและยนิดใีห้กบัครอบครวัศรสีหบรีุเป็น
อย่างยิ่ง จงึได้ตัง้ชือ่ทารกน้อยว่า “ด.ช.ปวรวทิย์” โดยตัง้ใจให้ตวัอกัษร ป 
หมายถงึ ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน แพทย์ผู้ท�าคลอด และตัว
อักษร ว หมายถึง นพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันต ิแพทย์ผู้ช่วยท�าคลอด เพื่อ
เป็นการขอบคุณแพทย์ผู้ให้ก�าเนิดชีวิตบุตรชายทั้งสองท่าน
 ด.ช.ปวรวทิย์ ในวนันัน้กไ็ด้เติบใหญ่ขึน้อย่างสมบรูณ์ ปัจจบุนั
ส�าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทจากต่างประเทศ แม้เวลาจะผ่านมานาน
หลายสิบปี แต่แพทย์ผู้ท�าคลอดและครอบครัวศรีสหบุรียังคงติดต่อไป
มาหาสู่กนัเสมอืนเป็นคนในครอบครวัเดยีวกนัมาตลอดไม่เคยเปลีย่น จน
เมือ่ต้นปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายปวรวิทย์ ได้โทรศัพท์มาแจ้งเรื่อง
แต่งงาน โดยขอให้ ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล หรือ “ลุงหมอ” มาเป็น
เถ้าแก่เพือ่สู่ขอเจ้าสาว ซึง่กส็ร้างความปล้ืมใจให้แก่ลุงหมออย่างยิง่ทีไ่ด้
อยูร่่วมเป็นสักขพียานในช่วงเวลาส�าคญัของชีวติ “หลานชาย” คนนีอี้กครัง้
 เมื่อภรรยาของเขาตั้งครรภ์ นายปวรวิทย์ จึงพาภรรยามา 
ฝากครรภ์ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ถอืเป็นเรือ่งน่ายนิดอีีกครัง้ทีโ่รงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์จะได้มโีอกาสในการดแูลสมาชกิใหม่ของครอบครวัศรสีหบรุี  
ทีจ่ะมกี�าหนดคลอดในเดอืนธนัวาคมนี ้โดยม ีรศ.นพ.ก�าธร พฤกษานานนท์ 
เป็นแพทย์ผู้ท�าคลอด จากแพทย์ผู้ช่วยท�าคลอดที่ยังเป็นเพียงแพทย์
ประจ�าบ้านคราวนัน้ แม้ปัจจบัุนท่านจะเกษยีณอายุราชการแล้ว แต่ท่านก็ตัง้ใจกลบัมาท�าคลอดให้กบัภรรยาของ
เดก็หลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย อกีทัง้ นายปวรวทิย์ ยงัขอร้องให้ลงุหมอเข้ามาอยูเ่ป็นก�าลงัใจในห้องคลอด
พร้อมกับครอบครัวเขาด้วย ซึ่ง ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล กล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า แม้ครั้งนี้จะไม่ได้ร่วมท�าคลอด 
แต่ก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจและนึกย้อนไปถึงเมื่อครั้งที่ท�าคลอดให้ ด.ช.ปวรวิทย ์ซึ่งครั้งนี้ได้กลายมาเป็นพ่อคนแล้ว
 นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์และครอบครัวผู้ป่วย 
ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ทีแ่ม้วนัเวลาจะล่วงเลยมากว่า 31 ปี แต่สายใยรกัและความผกูพนัของครอบครัวศรสีหบรุี
ทีม่ใีห้กบัแพทย์ผูใ้ห้ก�าเนดิชีวติเดก็หลอดแก้วคนแรกของประเทศกจ็ะยงัส่งต่อจากรุน่พ่อแม่สูรุ่่นลกู จากรุน่ลกู
ไปยังรุ่นหลาน และรุ่นต่อๆ ไป ท�าให้การกลับมาพบกันในห้องคลอดครั้งนี้ของ ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล 
รศ.นพ.ก�าธร และ นายปวรวิทย์ เป็นการกลับสู่อ้อมกอดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างอบอุ่นอีกครั้ง

ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน รศ.นพ.ก�าธร พฤกษานานนท์ 
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ศูนย์ประสาทศาสตร์
ศูนย์รวมแพทย์และสุดยอดเทคโนโลยีระบบประสาทแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศ

Chula Excellence Center

เรื่อง :  ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
            พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา

 เมือ่พูดถึงศนูย์ดแูลรกัษาโรคทางระบบประสาทของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หลายท่าน
อาจจะคุน้เคยกับศนูย์หลอดเลอืดสมองฯ ศนูย์โรคลมชักฯ ศนูย์โรคพาร์กนิสนัฯ หรือศนูย์ปฏบิตักิารโรคทางสมอง 
ทีล้่วนแล้วแต่มีชื่อเสียงมายาวนาน ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ได้เปิดด�าเนินการศนูย์ท่ีเกีย่วข้องกบัโรคทางระบบประสาทข้ึนใหม่อกีหน่ึงแห่ง ภายใต้ชือ่ “ศนูย์ประสาทศาสตร์ 
(Chula Neuroscience Center)” ซึง่เป็นทัง้ศนูย์รวมบคุลากรสหสาขาวชิาชพีแพทย์ การวจิยั และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ระบบประสาทของไทยมากยิ่งขึ้น คอลัมน์ Chula 
Excellence Center จึงกลับมาอีกครั้งเพื่อน�าท่านผู้อ่านไปรู้จักกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์น้องใหม่ 
แต่คุณภาพแน่นแห่งนี้พร้อมๆ กันค่ะ
 ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Chula Neuroscience Center) 
คือศูนย์รวมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจทางด้านระบบ
ประสาทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพแพทย์  
เช่น ประสาทศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื ้นฟู รังสีวิทยา
ด้านระบบประสาท เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จักษุ
ประสาท โสต ศอ นาสิก กุมารเวชศาสตร์ ศูนย์ประสาทศาสตร์ จึงถือได้ว่าเป็น

ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์แห่งแรกของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ทีร่วบรวม
เอาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบประสาททั้งระบบมาบูรณา 

 การท�างานร่วมกัน
 ความโดดเด่นของศูนย์ประสาทศาสตร์ท่ีตั้งข้ึนใหม่นี้ไม่ได้มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว  
แต่เน้นการท�างาน “เชงิลกึ” ทีมุ่ง่ท�าการศกึษาวจิยัและรวบรวมอปุกรณ์การแพทย์ทางระบบประสาททีท่นัสมยั 
ควบคู่ไปกับการท�างาน “เชิงกว้าง” ซ่ึงมีการจัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคทางระบบประสาทเบื้องต้น
(Screening Package) ส�าหรบัผูท้ีม่คีวามเสีย่งหรอืมคีวามกังวลว่าจะเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคอลัไซเมอร์ 
โรคหลอดเลอืดสมอง และ โรคพาร์กินสนั โดยแพทย์จะให้ค�าปรึกษาและแนะน�าถึงการป้องกันและการรักษา
อย่างถูกวิธี รวมไปถึงการดูแลรักษาในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่จ�าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์ 
ขัน้สงู โดยทีส่่วนใหญ่แพทย์ประจ�าศูนย์โรคทางระบบประสาทศนูย์ใดศูนย์หนึง่ท่ีผูป่้วยเข้ารบัการรักษาอยูเ่ดิมนัน้ 
จะแนะน�าหรือส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ามารับการดูแลรักษาท่ีศูนย์ประสาทศาสตร์เพิ่มเติมตามที่แพทย์เห็นสมควร
 อีกทั้งศูนย์ประสาทศาสตร์ได้ให้ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ ซึ่งมีทั้งการน�าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศและการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาโดยบุคลากรภายใน ภายในศูนย์ประสาทศาสตร์ยังมี
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแพทย์ (Biomedical Engineering Room) เพื่อรองรับการคิดค้นวิจัยทุกรูปแบบ 
ตลอดจนมีการน�าร่องใช้ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท  

เพื่อลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางมาโรงพยาบาล 
โดยม ี“คลนิกิระบบประสาททางไกล” (teleneurology 
clinic) เป็นคลินิกต้นแบบ
 ศ.พญ.นิจศรี กล่าวสรุปว่า ศูนย์ประสาท
ศาสตร์ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเชิงป้องกันโรค
ทางระบบประสาทส�าหรับผู ้ที่ยังไม่เป็นโรค ในเชิง
การดูแลรักษาส�าหรับผู ้ป ่วยที่ต ้องอาศัยเทคโนโลย ี
ทางการแพทย์ขัน้สงู รวมถงึผูป่้วยทีม่อีปุสรรคในการเดิน
ทางมาโรงพยาบาล ตลอดจนจะเป็นประโยชนใ์นเชงิการ
ศกึษาวจัิยเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาองค์ความรูเ้พือ่การดแูล 
ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
และในประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
 พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา หนึ่งในทีมแพทย์
ของศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ได้ยกตัวอย่างถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ทันสมัยในศูนย์ประสาทศาสตร์ ภายใต้แนวคิดการ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Integration) อาทิ เครื่อง 
Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS) 
ซึ่งเป็นเครื่องตรวจการท�างานของสมองโดยใช้หลักการ
ดูดซับแสงใกล้อินฟราเรด (Near Infrared) ที่สามารถ
ตรวจประเมินการท�างานของสมองได้แบบเรียลไทม์  
(Real Time) ซึ่ ง เป ็นแห ่งแรกและแห ่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีการใช้เครื่องมือนี้ เครื่องตรวจวิเคราะห์
จอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์สแกน  
(Optic Coherence Tomography Angiography 
- OCTA) ที่สามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของ
เส้นเลือดที่เกี่ยวกับประสาทตาได้โดยใช้เวลาการสแกน
เพียง 5 นาที นอกจากนั้น ศูนย์ประสาทศาสตร์ยังเป็น
ที่แรกในประเทศไทยท่ีน�าโปรแกรม ICM+ ท่ีพัฒนาขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร มาใช้
ในการประเมินความผิดปกติของการไหลเวียนของน�้า
ไขสันหลังอีกด้วย

5

 ศูนย์ประสาทศาสตร์ เปิดด�าเนินการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเตรียมเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2562 ผูท้ีส่นใจสามารถตดิต่อ
สอบถามเพิ่มเติม หรือขอรับบริการปรึกษาได้ท่ีช้ัน 11
อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ในวันและเวลาท�าการ
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เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ

รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธ์
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล President of Asia Pacific Glaucoma 

Society จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ศาสตราจารย์

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 

“อาจาริยมิตต์” ประจ�าปีการศึกษา 2561

รศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ได้รับ โล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้ประพฤติตนดีเด่น 

ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจ�าปีการศึกษา 2561 

จากแพทยสภา

ศ.นพ.อารี ตนาวลี
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
ประธานอนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง 

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
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GOOD NEWS

เรื่อง :   รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช 

        อ.พญ.พิม ตีระจินดา

คลินิกฟ้ืนฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า
(Advanced Geriatric Rehabilitation)
คลินิกแห่งแรกในประเทศไทยที่น�ำ

นวัตกรรมเทคโนโลยีมำใช้เพื่อฟื้นฟูผู้สูงอำยุ

 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม 
สูงวัย (Aging Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เนื่องจากอัตราผู้สูงอายุมีจ�านวนเพิ่มข้ึนอย่างมาก
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กบันวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทย์เพือ่ผู้สงู
อายมุพัีฒนาการทีก้่าวล�า้น�าสมยัอย่างรวดเร็วในทกุ
วนันี ้ฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว
จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาวิธีการฟื้นฟูแบบก้าวหน้า 
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุไทยทุกคนมีสุขอนามัย 
ที่ดีและแข็งแรงเพื่อก้าวไปสู่สังคมไทยท่ีมีคุณภาพ
 คอลัมน์ Good News ฉบับน้ีจะขอ
น�าท่านผูอ่้านไปพดูคยุกบั รศ.พญ.กฤษณา พริเวช 
หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื ้นฟู และ อ.พญ.พิม  
ตีระจินดา อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจ�า
คลนิกิฟ้ืนฟผููส้งูอายกุ้าวหน้า (Advanced Geriatric  
Rehabil itation) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ซึง่เป็นคลนิกิแห่งแรกในประเทศไทย
ที่น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟู 
ผู้สูงอายุ

 รศ.พญ.กฤษณา กล่าวว่า เมื่อความรู้
และความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ฟื ้นฟูมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ได้เล็งเห็นความส�าคัญ และน�าเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ต้ังแต่ข้ันตอนการตรวจประเมินไป
จนถงึการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ส่งผลให้สามารถตรวจ
ประเมินวัดค่าความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างแม่นย�า 
อกีทัง้ยงัสามารถน�าข้อมลูดงักล่าวมาจดัโปรแกรม
การฝึกให้เหมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละรายเพือ่ให้การ
ฟื้นฟูมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 ที่ผ่านมาคลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า 
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื ้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ได ้ ร ่ วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในการผลิตนวัตกรรมหุ ่นยนต์เพื่อการฟื ้นฟู  
เพื่อช่วยเสริมการท�างานของนักกายภาพบ�าบัด 
อ.พญ.พมิ กล่าวว่า การฝึกซ�า้ๆ บ่อยๆ เป็นประจ�า
จะช่วยให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เช่น การฝึก
ขยับแขนหรือขา 1,000 – 10,000 ครั้ง เป็นต้น 
อาจกล่าวได้ว่าหุ่นยนต์ฟื ้นฟูที่เข้ามาสนับสนุน 
กระบวนการท�างานเหล่านีถ้อืเป็นการช่วยบรรเทา
งานของนักกายภาพบ�าบัด หุ ่นยนต์ที่ผลิตได้
เองนี้มีต้นทุนต�่ากว่าการน�าเข้าจากต่างประเทศ 
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยสามารถเข้าถึง
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้คลินิก
ฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้ายังมีการน�าเทคโนโลยีอัน 
ทันสมัยมาใช้ในการฟื ้นฟู เช่น เครื่องกระตุ ้น
สมองโดยใช้คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (rTMS) และ 

เครื่องกระตุ้นสมองโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (tDCS)  
เพื่อกระตุ ้นเซลล์สมองให้มีการฟื ้นตัวได้ดีขึ้น  
เครื่องฝึกการทรงตัว และเครื่องฝึกการเดิน เพื่อใช้
ในการประเมิน และฝึกให้ผู้ป่วยมีการเดิน และการ
ทรงตัวได้ดีขึ้น ป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการหกล้ม
 ทั้งนี้คลินิกฟื ้นฟูผู ้สูงอายุก้าวหน้าฝ่าย
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กไ็ม่ได้หยดุ
พฒันาแต่เพยีงเท่านี ้ยงัมคีวามร่วมมอืในการท�างาน
วจิยัด้านฟ้ืนฟผูู้สูงอายกุ้าวหน้าร่วมกบัสถาบนัต่างๆ 
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ศูนย์เทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ(National
Electronics and Computer Technology 
Center: NECTEC) Ludwig Maximil ian
University ประเทศเยอรมนี และ Fujita Health
University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมุ่งไปสู่เป้าประสงค์
สูงสุดคือ การเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
ในด้านการฟื ้นฟูส�าหรับผู ้สูงอายุอย่างก้าวหน้า
พร้อมท้ังน�าชื่อเสียงมาสู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย รวมถึงคนไทยทั้งประเทศ

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยนอก) เปิด
บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 
8.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร ภปร
คลินิกฟื้นฟูผู้ป่วยพาร์กินสัน เปิดบริการ
เฉพาะวันพุธ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ชั้น 6 อาคาร ภปร (รับเฉพาะผู้ป่วย
ที่โทรศัพท์นัดล่วงหน้าเท่านั้น)
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 คอลัมน์บ้านเลขที่ 1873 ฉบับนี้ มีเรื่องราวดีๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังถึง 2 เรื่องด้วยกัน คือ เรื่องแรก 
จะพาท่านผูอ่้านเดนิทางไปเยือนค่ายผูอ้พยพพลดัถิน่ชาวโรฮนีจา ณ เมอืงค็อกซ์ บาซาร์ สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พร้อมกับ ศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสภากาชาดไทย ที่ไปตรวจรักษา
ชาวชุมชนท้องถ่ินและผู้พลัดถ่ินชาวโรฮีนจา เม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา ท่ามกลางอุปสรรคทางภาษาและ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนในพื้นที่ และอีกหนึ่งเรื่องจะน�าท่านผู้อ่านไปพูดคุยกับ นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล  
เกี่ยวกับเบื้องหลังความส�าเร็จของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับการสร้างสรรค์ 
ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รับรองว่าทั้งสองเรื่องต่างก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

 จากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่รัฐบาลของสหภาพเมียนมาได้ส่งกองก�าลังเข้ากวาดล้างกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจา ท�าให้มีผู้เสียชีวิต
มากถงึ 7,000 คน และชาวโรฮนีจาทีร่อดชวีติต้องอพยพลีภ้ยัเข้าไปในบงักลาเทศเพือ่ความปลอดภัย ดงัเช่นท่ีค่ายผูอ้พยพ
พลดัถิน่ในเมอืงคอ็กซ์ บาซาร์ (Cox’s Bazar) ซึง่ได้กลายเป็นทีพ่กัพงิส�าคญัของผูอ้พยพชาวโรฮนีจามากกว่า 600,000 คน 
และทั้งหมดยังคงรอคอยการกลับบ้านเกิดตลอดช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ในขณะท่ีปัญหาทางสาธารณสุขต่างๆ  
อนัเนือ่งมาจากการขาดสุขอนามยัทีด่ ีความแออดัของพืน้ที ่และการขาดแคลนระบบสาธารณสขุท่ีมคุีณภาพ กเ็ริม่เกดิขึน้
ในกลุ่มผู้อพยพและชาวชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
 ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 
สภากาชาดไทย จ�านวน 15 คน น�าทมีโดย นายสวนติ คงสริิ ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย ฝ่ายวเิทศสัมพนัธ์ ได้เดนิทาง
ไปออกหน่วยแพทย์เคล่ือนทีต่รวจรกัษาชาวบงักลาเทศและผู้อพยพพลัดถิน่ชาวโรฮนีจา ณ เมอืงคอ็กซ์ บาซาร์ สาธารณรฐั
ประชาชนบังกลาเทศ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
 ศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข หนึ่งในทีมแพทย์ออกหน่วยฯ เล่าว่า การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษา 
ชาวบงักลาเทศและผูอ้พยพพลดัถิน่ชาวโรฮนีจาครัง้นี ้ มจีดุเริม่ต้นจากการที ่ พื้นที่ที่รับผู้อพยพในเมือง ค็อกซ์ บาร์ซาร์  
เริม่เกดิปัญหาทางสาธารณสขุขึน้ เนือ่งจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และยารกัษาโรค น.ส.พรรณพมิล สวุรรณพงศ์ 
เอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ จงึได้ประสานขอความร่วมมอืจากสภากาชาดไทยให้
ช่วยส่งคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที ่ ไปออกหน่วยแพทย์ฯ ซึ่งทันทีที่สภากาชาดไทยได้รับทราบเรื่องก็เห็นควรที่จะ
สนับสนุนช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
 โดยปกติแล้ว สภากาชาดไทยมีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในต่างแดน แต่ส่วนใหญ่จะส่งความช่วยเหลือ
ในรูปแบบของสิ่งของ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรคต่างๆ ดังนั้นภารกิจนี้จึงเป็น “โจทย์ส�าคัญ” ที่สภากาชาดไทยและ 
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ากรุงธากา บังกลาเทศ ต้องหารือร่วมกันอย่างละเอียดเพื่อวางแผนจัดส่งทีมแพทย์-
พยาบาลและต้องด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเริ่มจากการส�ารวจข้อมูลในเชิงพื้นที่และประชากรเพื่อน�าข้อมูล 

น�าร่อง 
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ เมืองค็อกซ์ บาซาร์ บังกลาเทศ

“ทีมแพทย์จุฬาฯ - สภากาชาดไทย”

บ้านเลขที่ 1873

เรื่อง :   ศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

      นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล

8



9

มาวางแผนการออกหน่วยแพทย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การวางแผนขอบเขตการรักษาโรค ยาและเวชภัณฑ์ 
ทีจ่ะใช้ให้ตรงกบัสภาพความเจบ็ป่วยและความต้องการ
ในพืน้ที่
 ศ.นพ.สมบัติ เล่าให้ฟังว่า ในวันแรกของ
ภารกิจ หน่วยแพทย์ฯ ออกเดินทางจากประเทศไทย 
มุ่งสู่เมืองธากา (Dhaka) เมืองหลวงของบังกลาเทศ 
และใช้เวลาอีก 1 ชั่วโมง โดยสารเครื่องบินจากเมือง
ธากาสู่ที่พักในเมืองค็อกซ์ บาซาร์ จากนั้นเดินทางต่อ 
อกี 1 ชัว่โมง เพือ่ไปยงัชมุชนชาวบงักลาเทศ ซึง่หน่วย
แพทย์ฯ ได้เลือกใช้โรงเรียนแห่งหนึ่งแปลงสภาพ 
เป็นโรงพยาบาลสนามชัว่คราวส�าหรบัออกหน่วยแพทย์
ตรวจรักษาและท�าหัตถการ รวมถึงเป็นศูนย์อ�านวย
การหลักของภารกิจนี้ มีอายุรแพทย์รักษาโรคท่ัวไป 
และกุมารแพทย์ พร้อมทีมพยาบาลคอยตรวจรักษา
ให้แก่ชาวบงักลาเทศ ส่วนอกีทมีหนึง่จะเป็นทมีแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ สูตินรีแพทย์ และพยาบาล
ไปเตรียมการออกหน่วยแพทย์ฯ ท่ีบริเวณค่าย 
ผู้อพยพพลัดถิ่นชาวโรฮีนจา ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
เดินทางต่อจากศูนย์อ�านวยการหลักอีกราว 1 ชั่วโมง
 ส�าหรับวันที่ 2 ภารกิจของหน่วยแพทย์ฯ 
ในการตรวจรักษาได้เริ่มต้นข้ึนพร้อมกันท้ัง 2 จุด  
ที่โรงเรียนหรือศูนย์อ�านวยการหลักนั้น ปรากฏว่า
มีชาวบังกลาเทศราว 400 – 500 คน มาต่อแถว
เข้ารับการตรวจรักษา เนื่องจากสถานพยาบาลใน
พื้นท่ีมีไม่เพียงพอ เมื่อชาวบังกลาเทศทราบข่าว
ประชาสัมพันธ ์ว ่าหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาออกหน่วยแพทย์ฯ 
ตรวจรักษา ต่างก็ยินดีที่จะได้รับบริการตรวจรักษา
จากทีมแพทย์ที่มีคุณภาพระดับสากล อีกทั้งยังมียา
รักษาโรคมอบให้กับผู ้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  
อีกด้วย จึงเกิดการบอกต่อกันไปในชุมชน ท�าให้ 
ในวันต่อๆ มา มีผู้ป่วยเข้ามาขอรับการตรวจรักษาท่ี

“ทีมแพทย์จุฬาฯ - สภากาชาดไทย”

หน่วยแพทย์ฯ ไม่ต�่ากว่าวันละ 600 – 700 คน ซึ่ง ศ.นพ.สมบัต ิได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟัง
ด้วยว่า นัง่ตรวจรกัษาผูป่้วยทีป่ระเทศไทยมา 1 ปี แต่จ�านวนผูป่้วยยงัไม่มากเท่ากบัการตรวจรกัษา
ที่โรงเรียนในค็อกซ์ บาซาร์ ตลอดช่วง 7 วันนั้นเลย
 ในขณะที่อีกทีมหนึ่งซึ่งตั้งหน่วยแพทย์ฯ ตรวจรักษาที่ค่ายผู ้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจา  
มีจ�านวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจรักษาไม่มากนัก เนื่องจากมีองค์กรแพทย์นานาชาติ ตลอดจน
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้นหน่วยแพทย์ฯ ทีมนี้จึงเน้นท�างานด้าน
การให้ความรู้แก่แพทย์และอาสาสมัคร จากการประเมินสถานการณ์ในวันต่อ ๆ มา จึงได้แบ่งทีม
แพทย์จากหน่วยนี้ไปเสริมก�าลังหน่วยแพทย์ฯ ที่ศูนย์อ�านวยการหลักอีกทางหนึ่ง และเน่ืองจาก
มีผู้ป่วยจ�านวนมากประกอบกับยารักษาโรคที่หน่วยแพทย์ฯ ได้จัดเตรียมไป กับส่วนที่สถานทูตฯ 
ได้ประสานขอรบัการสนบัสนนุจากอตุสาหกรรมในพืน้ทีถ่กูแจกจ่ายจนหมดลงอย่างรวดเรว็ภายใน
วันที่ 3 ของภารกิจ ท�าให้ทางสถานทูตฯ ต้องเร่งประสานขอการสนับสนุนยารักษาโรคเข้ามา 
เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
 ศ.นพ.สมบัติ เล่าเสริมด้วยว่า ในขณะน้ันเป็นช่วงเวลาครบรอบ 1 ปี ของเหตุการณ์ 
ความรุนแรงในรัฐยะไข่พอดี ท�าให้เกิดการชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาใน 
พื้นที่เมืองค็อกซ์ บาซาร์ จนเจ้าหน้าที่ส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)  
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้ออกมาเตือนให้หน่วยแพทย์ฯ เดินทางกลับออกมาจากค่ายผูผ้ลดัถิน่ 
แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการท�างานมากมาย เช่น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างหน่วยแพทย์ฯ 
กับผู้ป่วย ซึ่งต้องมีล่ามอาสาของสภาเส้ียววงเดือนแดงแห่งบังกลาเทศคอยช่วยประสานจัดการ
ในพื้นที่ตลอดเวลา การเดินทางจากที่พักไปยังบริเวณที่ตั้งหน่วยแพทย์ฯ ในค่ายผู้พลัดถิ่นต้องใช้
เวลาไป – กลับในแต่ละวันรวมกว่า 3 ชั่วโมง ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ไร้พรมแดน ที่ถือว่าเป็นเรือ่งใหม่และท้าทายทัง้ในแง่ของพืน้ท่ี การบรหิารจดัการหน่วย 
ตรวจรกัษาโรค ผู้ป่วย และความร่วมมอืกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ในที่สุด 7 วันของภารกิจออกหน่วยแพทย์ฯ ณ เมืองค็อกซ์ บาซาร์ ก็ส�าเร็จลุล่วงลงด้วย
ดตีามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ คอื ให้ความช่วยเหลอืทางการแพทย์แบบไร้พรมแดนแก่ชาวบงักลาเทศและ 
ผู้พลัดถ่ินชาวโรฮีนจา รวมถึงผู้บริสุทธ์ิจ�านวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
โดยภารกิจครั้งน้ีในนามของประเทศไทยได้รับเสียงช่ืนชมอย่างมากทั้งจากผู้ป่วยและครอบครัว
ของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจรักษา ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานการปฎิบัติงานในพื้นที่ รวมถึง
องค์กรสิทธิมนุษยชนจากทั่วทุกมุมโลก
 ศ.นพ.สมบัต ิกล่าวสรุปว่า ในฐานะแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่เป็นประจ�า แต่การไปปฏิบัติภารกิจออกหน่วยแพทย์ฯ  
ครั้งน้ี ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีท่ีร่วมเดินทาง
ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในดินแดนที่มีความทุกข์ยากมากกว่าประเทศไทยหลายพันเท่า ในทุกๆ  
วันที่เราอาจบ่นว่าประเทศไทย แต่พอไปเห็นเมืองค็อกซ์ บาซาร์แล้ว ความขาดแคลนในทุกๆ  
ด้านทีน่ัน่กลบัท�าให้รูส้กึว่าชวีติความเป็นอยูท่ีบ้่านเราคอืสวรรค์ แม้ว่าระยะเวลาอันสัน้ของการออก
หน่วยแพทย์ฯ อาจจะไม่สามารถช่วยบรรเทาทกุข์ให้กบัทกุคนได้มากนกั แต่กถ็อืว่า พวกเราได้ท�า
เท่าทีจ่ะท�าได้ ในการช่วยเหลือเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต ิศาสนาหรอืวฒันธรรม 
ตามหลักมนุษยธรรมที่เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกพึงปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม
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ทีมบริหำรงำน
ทรัพยำกรมนุษย์

 ในแต่ละปีมคีณาจารย์และบคุลากรจ�านวนมากของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ต่างพา
กนัออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ผลงานชิ้นโบว์แดงที่คณาจารย์และบุคลากรได้น�าไปเผยแพร่
ให้โลกภายนอกได้รับรู้ถึงความสามารถและความเก่งกาจไม่แพ้ใคร อาจน�ามาสู่การก้าวขึ้นไปอีกขั้นของต�าแหน่ง
ทางวิชาการของใครหลายๆ คน แน่นอนว่าทุกก้าวเดินย่อมต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง นั่นก็คือ ทีมบริหารทรัพยากร
มนษุย์ ทีค่อยผลกัดนัและส่งรอยยิม้เป็นก�าลังใจให้ แต่ท่ีน่าสนใจกว่านัน้ ทมีบริหารทรพัยากรมนษุย์นีจ้ะก้าวเดนิไป
พร้อมกับความท้าทายแห่งโลกศตวรรษที ่21 และเพ่ือให้เท่าทนักบัทกุช่วงจงัหวะ จงึใส่ใจออกแบบนโยบายส�าหรบั 
การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ให้เหมาะสมกบัความท้าทายดงักล่าว รวมถงึการน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้เพ่ือช่วยลดขัน้
ตอนการด�าเนินการและเพิ่มความถูกต้องแม่นย�าอย่างมีประสิทธิภาพ
 คอลัมน์ “บ้านเลขที่ 1873” ฉบับนี้ จะน�าท่านผู้อ่านมาพบและพูดคุยกับ นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล 
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ
คณาจารย์แพทย์และฝ่ายปฏิบัติการมาแทบนับไม่ถ้วน ซึ่งบอกกับทีมงานว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ
โอกาสให้เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 เม่ือสอบถามถึงสาเหตุที่น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขอต�าแหน่งทางวิชาการ นางสุชิรา เล่าให้ฟัง
ว่า เดิมทีแล้วข้ันตอนการยื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการจะเป็นในลักษณะที่อาจารย์แพทย์เดินเข้ามากรอกและ
ยื่นเอกสาร แน่นอนว่าเอกสารต่างๆ ต้องมีการแก้ไขบ่อยครั้งนับไม่ถ้วน ท�าให้อาจารย์บางท่านไม่สะดวกที่
จะด�าเนินการเช่นนั้น อาจเพราะด้วยภารกิจประจ�าหรือภาระงานต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในแต่ละวัน ดังนั้น
แล้วการน�าเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งกับทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ท่ีต้องการ
ก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่ใฝ่ฝัน ดังน้ันแล้วในปี พ.ศ. 2558 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ จึงได้ออกแบบขั้นตอนการยื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการท่ีสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมให้แก่คณาจารย์
แพทย์ กล่าวคือ การยื่นขอต�าแหน่งวิชาการออนไลน์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร  
ลดระยะเวลาในการเดินทางเข้ามาติดต่อกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าประสบความส�าเร็จมากกว่า 

 ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จภายใต้ความท้าทายแห่งโลกศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 80 สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างระบบเก่าและระบบออนไลน์ 
คือ ระบบออนไลน์จะแจ้งข้อมูลผลการด�าเนินการให้อาจารย์ทราบอยู่เป็น
ระยะๆ อีกด้วย
 นางสชุริา อธบิายเพิม่เตมิว่า อาจารย์แพทย์และบคุลากรทกุระดับ
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญ ประกอบกับ
ทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์เองก็ตระหนักถึงภารกิจส�าคัญท่ีต้องขับเคล่ือน
พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ให้ทันต่อโลกท่ีมีการแข่งขันสูงและเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดงันัน้งานบรหิารทรพัยากรมนษุย์จงึจ�าเป็นต้องก้าวให้ทนักระแส
โลกในทุกกระบวนการด�าเนินงาน
 เมือ่สอบถามถงึข้อแนะน�าเก่ียวกับขัน้ตอนการเตรยีมตวั หากมแีผน
จะยื่นขอต�าแหน่งวิชาการในอนาคต นางสุชิรา กล่าวว่า ประการแรกคือ
ต้องเริ่มจากหาเส้นชัยของสายงานตัวเองเสียก่อน จากนั้นก็เข้ามาปรึกษากับ
ทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ทันที ไม่จ�ากัดแต่เฉพาะอาจารย์แพทย์เท่าน้ัน 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิารกเ็ช่นเดยีวกัน แม้ว่าปัจจบุนัจะยงัไม่มรีะบบออนไลน์
เหมือนอย่างฝ่ายวิชาการ ทางทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะ
พัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างประโยชน์ต่อภาควิชาและ
หน่วยงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกรอบ
อัตราสายวิชาการและปฏิบัติการ การจัดบริการ One-Stop Service  
มากขึน้ ควบคูไ่ปกบัการจดัหลกัสตูรคณุภาพเพือ่พฒันาความรูใ้ห้แก่บคุลากร
ในทุกหน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม

 “ ที ม บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์  
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนางานบริการต่างๆ 
ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นผลส�าเร็จทั้งในวันนี้และ
วันหน้า”  

นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล

นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ นางสาววัชรินทร์  อ�าพล  

หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากร

นางสาวสาละ เขียวมณี
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวสุชาวดี พันคง 
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวอัศนีย์  ตาทอง 
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวชลธิภา  คุณชม
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวจริยาสิริ โชติกาไพบูลย ์
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวลลิศา การย์สกุลธร
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสุวิสา มีดอกดวง
หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา  จริงจิตร
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวปุญชรัสมิ์ วัชรนนท์ปภัสร์ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นายธนพล  ภูศิริวัฒน์กุล  
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวโศรดา หงษ์อินทร์
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวพรจิรา ภัทรนาวิก
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวกาญจนา รัตตานนท ์
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวพิมล ไวย์วุฒิ
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน
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สารพัดเรื่องฟัน
โดย :  ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง :  ทพญ.วริศรา เกียรติพาณิชย์

 การนอนกัดฟันเป็นภาวะการบดถูฟันหรือกัดเน้นฟันระหว่างการ
นอนหลับ ร่วมกับมีฟันสึก มีเสียงนอนกัดฟันหรือมีความรู้สึกไม่สบายของ
กล้ามเนื้อบดเคี้ยวอย่างใดอย่างหน่ึง นอกจากจะสร้างความร�าคาญให้กับ
คนที่นอนข้างๆ หรือเพื่อนร่วมห้องแล้ว ยังท�าให้เกิดปัญหาต่อตนเองด้วย  
เช่น ฟันสึก ฟันร้าว ฟันแตก เกิดอาการเจ็บปวดข้อต่อขากรรไกรและ 
กล้ามเนื้อ อ้าปากได้จ�ากัด ปวดศีรษะ อีกทั้งยังส่งผลต่อความส�าเร็จของ
การรักษาทางทันตกรรมหลายด้าน เช่น การใส่ฟันปลอม การฝังรากเทียม  
การรักษาโรคปริทันต์ เป็นต้น
 จากการศึกษาในปัจจุบันเชื่อว่า สาเหตุของการนอนกัดฟันน้ัน 
เป็นผลมาจากสภาวะจิตใจท่ีมีความเครียด ความวิตกกังวล ซึมเศร้า  
ซึง่มกัเกดิในช่วงเวลาทีก่�าลงันอนหลบัโดยไม่รูต้วัว่าตนเองนอนกดัฟันอยู ่หรอื
อาจมีสาเหตุจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น ภาวะนอนกรนหยุด
หายใจขณะหลับ การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง การใช้ยาบางชนิด  
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 ส�าหรับการวินิจฉัยอาการนอนกัดฟันอาจท�าได้โดยการซักประวัติ
ของผู้ป่วยร่วมกับการตรวจทางคลินิก ซึ่งมักพบว่าคนในครอบครัวหรือเพื่อน
ร่วมห้องบอกว่าได้ยินเสียงบดถูฟันระหว่างนอนหลับ บางคนอาจมีอาการ 
ปวดหรือเมื่อยกรามหลังตื่นนอนตอนเช้า เม่ือตรวจในช่องปากจะพบฟันสึก 
ฟันแตก ฟันโยก ฟันตาย หรืออาจพบแผลในช่องปากบริเวณท่ีสัมพันธ์กับ
การกัดฟัน
 ในปัจจุบนัยงัไม่มวีธีิการใดทีจ่ะบ�าบดั รกัษาหรือหยดุการนอนกดัฟัน
ได้อย่างแท้จรงิ การรกัษาส่วนใหญ่จงึมุง่เน้นไปทีก่ารป้องกนัผลเสยีทีอ่าจเกิด
ขึน้ รวมถงึลดปัจจยัเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัการกดัฟันและบรรเทาอาการเจบ็ปวด
ที่เป็นผลจากการนอนกัดฟัน โดยจ�าแนกวิธีที่ปฏิบัติได้ ดังนี้

สาเหตุของการนอนกัดฟันเป็นผล
มาจากสภาวะจติใจ เช่น ความเครียด 
ความวิตกกังวล ซึมเศร้า ซึ่งมักเกิด
ในช่วงเวลาที่ก�าลังนอนหลับ
“ “

1. การใส่เครื่องมือ เช่น เฝือกสบฟัน
2. การรกัษาด้วยวธิกีารทางจติวทิยา เช่น การรกัษาโดยใช้กระบวนการสะกด
จิตบ�าบัด การฝึกให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมร่างกายของตนเองเพื่อสร้างความ
สมดุลภายในร่างกาย (Biofeedback)
3.  การรกัษาด้วยยา เช่น กลุม่ยาต้านซมึเศร้า ยากนัชกั ยาต้านภูมแิพ้ เป็นต้น
4.  การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ เช่น โบทูลินัม ท็อกซิน (Botulinum Toxin) ซึ่ง
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าสามารถช่วยลดจ�านวนการกัดฟันและการ
หดตัวของกล้ามเนื้อ แต่ยังไม่มีผลยับยั้งการกัดฟันโดยตรง
5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การลดความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ 
นั่งสมาธิ ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ หลีกเลี่ยงและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
เช่น การดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และการสูบบุหรี่ เป็นต้น
แหล่งอ้างองิ : วารสารข่าวสารทนัตแพทย์ ปีท่ี 31 ฉบบัที ่3 เดอืน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560

นอน
กัด
ฟัน

นางสาวจริยาสิริ โชติกาไพบูลย ์
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวลลิศา การย์สกุลธร
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน
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หลังจากคอลัมน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ” ฉบับที่แล ้วได ้น�าทุกท่านไป
รู้จักกับกลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการรักษามะเร็ง (Therapeutic
Antibody Research and Development) หนึ่งในกลุ่มวิจัยของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่ ได้รับการสนับสนุนจากทุนสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู ่
ศตวรรษ ท่ี  2  ช ่ วง ท่ี  2  ต้ั ง แต ่ เดื อน ตุลาคม พ.ศ .  2560  โดย
มีเป ้าหมายในการวิจัยและพัฒนาการรักษามะเร็งด้านภูมิคุ ้มกันบ�าบัด  
ซ่ึงจะเน้นพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งที่ เป ็นปัญหาในประชากรไทย เพื่อ
ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งอย่างเท่าเทียมและ 
มีประสิทธิภาพ เพื่อลดการน�าเข ้ายาและเทคโนโลยีในการรักษามะเร็ง
ด ้วยภูมิคุ ้มกันบ�าบัดจากต่างประเทศซ่ึงมีราคาสูง ฉบับนี้จึงไม ่รอช้า 
ที่จะพาท่านผู้อ่านไปรู ้จักกับอีกหน่ึงกลุ่มวิจัยได้แก่ กลุ ่มวิจัยภูมิคุ ้มกัน
ด้านเซลล์บ�าบัดมะเร็ง (Cancer Cellular Immunotherapy) ที่ ได ้
รับความร ่วมมือจากนานาชาติและศูนย ์ความเป ็นเลิศทางการแพทย์ 
สเต็มเซลล์และเซลล์บ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกัน บ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
ปัจจุบันงานวิจัยและการพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งที่ก�าลังด�าเนินอยู่ทั้งหมดนั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี อันเนื่องมาจาก
การร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สเต็มเซลล์และเซลล์บ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส่งผลให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง
มีห้องส�าหรับผลิตเซลล์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ช่วยอ�านวยความสะดวกและสนับสนุนให้งานวิจัยพัฒนานั้นเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

12

เรื่อง :    ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

บอกเล่าก้าวทันหมอ

กลุ่มวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บ�าบัดมะเร็ง 
(Cancer Cellular Immunotherapy)

คณะวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บ�าบัดมะเร็ง

สร้างความเท่าเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทย



13

 แม้ปัจจบุนัจะมวีธิรีกัษาโรคมะเรง็อยูห่ลายวธิ ีแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มวีธิไีหนทีจ่ะรกัษา
มะเร็งให้หายขาดได้ รวมถึงมผีลข้างเคยีงทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวสงูมาก ดงัน้ันการวจัิยเพือ่
ให้ได้วธิกีารรกัษาแบบใหม่ทีจ่ะช่วยเพิม่โอกาสในการรกัษามะเรง็ให้หายขาดในปัจจบัุน จงึมุง่เน้น
ไปที่การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�าบัดซ่ึงได้ผลในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดผล 
ข้างเคียงน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับวิธีการรักษาแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา ได้เล่า
ถงึวตัถปุระสงค์พร้อมยกตวัอย่างงานวจิยัทีท่างกลุม่วจิยัภมูคุ้ิมกนัด้านเซลล์บ�าบดัมะเรง็ก�าลงั
ด�าเนินการอยู่ ดังนี้
 
 1) Chimeric Antigen Receptor T cell (CAR T cell) คือ การรกัษาแบบภูมคุ้ิมกนั
บ�าบัดแบบเซลล์บ�าบัดท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดส�าหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็ง 
ต่อมน�า้เหลอืง ซึง่ปัจจบุนัการรกัษาด้วยวิธดีงักล่าวได้รับการอนมุตัจิากองค์การอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา (FDA) แล้ว คอื CD19 CAR T cell และมอียู ่2 ชนดิทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้จดัจ�าหน่าย  
ได้แก่ Kymriah จาก Novartis และ Yescarta จาก Kite Pharma แต่ด้วยราคายาที่สูงมาก
ถึง 15 ล้านบาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญที่จะต้องพัฒนาและด�าเนิน
การวิจัยเพื่อให้ผู้ป่วยชาวไทยได้รับการรักษาที่ทัดเทียมกับนานาชาติในราคาที่สมเหตุสมผล
 ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลที่ดีมาก  
โดยเฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน หรือมะเร็งต่อมน�้าเหลืองชนิดบีเซลล ์
ทีม่กีารแสดงออกของ CD19 ทัง้ยงัพบด้วยว่าให้ผลทีดี่อย่างน่าอัศจรรย์กบัผู้ป่วยทีไ่ม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัด
มะเร็งคาดว่าจะสามารถเริ่มท�าการวิจัยในผู้ป่วยคนแรกได้ภายในปี พ.ศ. 2562 นอกจากนั้น
กลุ ่มวิจัยภูมิคุ ้มกันด้านเซลล์บ�าบัดมะเร็งยังอยู ่ในระหว่างการพัฒนา CAR T cell
ต่อมะเร็งชนิดอื่นๆ ในระดับห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองอีกด้วย
 ส�าหรับคณะผูวิ้จัยกลุม่ CAR T cell ประกอบด้วย ศ.ดร.พญ.ณฏัฐยิา หริญักาญจน์, 
อ.นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ และ อ.ภญ.ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง ก�าลังพัฒนาการผลิต CD19 
CAR T cell โดยท�างานร่วมกับทีมแพทย์ทางโลหิตวิทยา
 
 2) T cell Therapy คือ การรักษาที่ใช้ได้ผลดีกับเซลล์มะเร็งที่มีเชื้อไวรัส เช่น 
มะเร็งหลังโพรงจมูกและมะเร็งต่อมน�้าเหลืองหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยจะน�าเลือดของ
ผู้ป่วยมาแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวและกระตุ้น T cell ให้มีความจ�าเพาะต่อส่วนของไวรัสที่อยู่
ในเซลล์มะเร็ง และเลี้ยงให้มีปริมาณเพียงพอแล้วส่งกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ส�าหรับงานวิจัย
 T cell Therapy นัน้มี ผศ.ดร.นพ.ปกรฐั หังสสตู หวัหน้าหน่วยไวรสัวทิยา ภาควชิาจลุชวีวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา T cell เป็นผู้รับผิดชอบ 
แต่ยังพบข้อจ�ากัดด้านเวลาจากการเพาะเลี้ยง T cell ซึ่งใช้เวลานานและคาดการณ์เวลาที่ใช้
ในการเพาะเลีย้งไม่ได้ ส่งผลให้โจทย์ทีต่ามมาของผูว้จิยัจงึเป็นการพฒันาวธิกีารรกัษาใหม่โดย
ใช้การดัดแปลงพันธุกรรมของ T cell จากผู้ป่วยเอง หรือที่เรียกว่า TCR T cell Therapy  
ซึ่งอาจเป็นค�าตอบที่ดีและเหมาะสมกว่า
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 3) NK/NKT cell คือ การรักษาโดยใช้ 
เอ็นเคเซลล์ (NK cell) กล่าวคือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง
ที่มีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ดี เช่น 
มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิด Myeloid ซึ่งการ
รักษาด้วยวิธีนี้จะใช้กับผู ้ป่วยที่มีโรคกลับเป็นซ�้าหรือไม่
ตอบสนองต่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือด ทั้งนี้
การเลี้ยง NK cell และเพิ่มจ�านวนให้มีปริมาณเพียง
พอนั้นท�าได้ยาก เนื่องจาก NK cell ในกระแสเลือด 
มีปริมาณน้อยและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงมาก 
แต่ นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ หัวหน้าคณะวิจัย NK cell  
ก็สามารถพัฒนาวิธีการเพิ่มจ�านวน NK cell และ NKT cell 
ภายนอกร่างกายให้สามารถเพ่ิมจ�านวนเซลล์ได้มากขึ้นกว่า
วิธีมาตรฐาน
 ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา อธิบายเสริมด้วยว่าคณะ 
ผู้วิจัยได้วางแผนจะพัฒนาการดัดแปลงพันธุกรรมของ NK 
cell และ NKT cell เพื่อให้เซลล์ดังกล่าวสามารถหลบ
หลีกสัญญาณการยับย้ังการท�างานของเซลล์ภูมิคุ ้มกัน
จากเซลล ์มะเร็งและสภาวะแวดล ้อม แต ่การพัฒนา 
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์
ทดลอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยเพียงพอที่จะท�าการวิจัยในระดับคลินิกต่อไป
 ฉบับหน้า เตรียมพบกับกลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจน
และวัคซีนต่อมะเร็ง (Neoantigen and Cancer Vaccine) 
ที่จะมาบอกเล่าการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ชาวไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาวขึ้น ได้ในคอลัมน์ 
“บอกเล่าก้าวทันหมอ”
 

ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์สเตม็เซลล์และเซลล์บ�าบดั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ชั้น 8 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทมีแพทย์ทางโลหติวทิยาคอื อ. นพ.กฤษฎา วฒุกิารณ์, ผศ.นพ.อดุมศกัดิ์ 

บุญวรเศรษฐ ์และ อ.พญ.จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ

 ส�าหรับท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาสามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
เลขที่บัญชี 045-304669-7(กระแสรายวัน) ท่านสามารถ  
น�าใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ซ่ึงผลส�าเร็จที่เกิด
ขึ้นจากโครงการระยะยาวนี้จะมีคุณประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง 
ชาวไทยจ�านวนมาก

ช่องทางการติดต่อ
Website : www.canceriec.md.chula.ac.th
Facebook Page : CU Cancer Immunotherapy Fund
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สวัสดีปีใหม่

สวัสดีปีใหม่สองห้าหกสอง    ปีทองเถลิงศกแสนหรรษา
ขอให้ชาวโรงพยาบาลจุฬาฯ                  ประสบสุขทุกทิวาและราตรี
ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย                   ทั้งเทพไทศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐศรี
โปรดปกแผ่เดชะพระบารมี    คุ้มครองทุกชีวีพ้นภัยเทอญ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สวัสดีปีใหม่ 2562

14

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ขอให้บุคลากรทุกท่าน
ประสบความสุขในชีวิตการท�างาน และครอบครัว

ตลอดไป

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

มคีวามสขุ แบ่งปันความสขุ
รกัครอบครวั รกัเพือ่นร่วมงาน
รกัโรงพยาบาล รกัคนไข้ ท�าดวัีนนี ้เห็นผลชาตน้ีิ

รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอส่งความรกั ความปรารถนาดมีาแด่ทกุท่าน
ขอให้ทกุท่านมีความสขุ สดชืน่ แจ่มใส
คดิหวังได้ดัง่ตัง้ใจ และมพีลานามัยสมบรูณ์ค่ะ

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง

ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาวะ

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยให้ทุกท่านล้วนสุขสม
พบพานส่ิงใดใดล้วนรืน่รมย์   ขอให้สมดงัหมายมัน่และตัง้ใจ

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค
รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและทรพัยากรบุคคล

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ดลบนัดาลให้ชาวจฬุาฯ ทกุท่านมสีขุภาพกาย สขุภาพใจ
ทีเ่ข้มแข็ง เป็นก�าลงัส�าคญัในการดแูลผูป่้วยและพฒันา รพ. 

ให้ก้าวหน้าต่อไป

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย

ใน ศุภวารดิ ถี ข้ึนป ี ใหม ่  2562  ผมขออาราธนา 
คณุพระศรรีตันตรยั พระสยามเทวาธริาช สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย 
ทีท่่านเคารพนบัถอื และในสากลโลกได้โปรดดลบนัดาลให้ท่าน
และครอบครัว มคีวามสขุส�าเร็จและสมหวงั ขอให้บญุรักษา 
เทวดาคุม้ครอง พระรัตนตรัยปกป้อง มแีต่สิง่ดีๆ  เข้ามาในชีวติ 
เจริญในหน้าท่ีการงาน มสีขุภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงอย่า
ได้แผ้วพาน ให้มคีวามร่มเยน็และมคีวามสขุ ร�า่รวยเงินทองและ
ทรพัย์สนิ ให้สงูส่งด้วยบารม ี “พรใดประเสรฐิ ขอจงบงัเกดิ 
แก่ท่านและครอบครัว” ตลอดปีใหม่ 2562 และตลอดไปครบั

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ

ขออวยพรให้ท่านมช่ีวงเวลาทีด่ ีสขุภาพทีด่ ีก�าลงัใจทีด่ ีและ 
มคีวามสขุมากๆ ในปีใหม่นี้

รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์
รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายกายภาพ

ขอให้พ่ีน้องชาวจุฬาฯ ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีงาม  
มคีวามร่มเยน็เป็นสุข สมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจ สุขภาพ
สดใสแข็งแรง มีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีดีตลอดปีนะคะ…

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม
หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในโอกาสขึน้ปีใหม่ ขอให้ทกุท่าน ใส่ใจสขุภาพนะครบั  
เพือ่ร่างกายทีแ่ขง็แรงตลอดปีและปลอดโรคภยั
 

ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านจัดซื้อ
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ขอคณุพระรัตนตรัยเป็นฉตัรแก้ว   ให้ผ่องแผ้วเบิกบานทกุสถาน
อกีสุขภาพ ลาภ ยศ พัฒนาการ  เกษมศานต์ถ้วนทัว่ทกุวนัคืน

รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสนับสนุนเทคนิคการบริการ

สวสัดปีีใหม่หวัใจสขุ
จงห่างทกุข์ทุกคนดลสขุสนัต์
สิง่มงคล บญุหนุนลาภโดยพลนั
จงเจริญนจินรินัดร์สรรสขุเอย
 

ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร

ขออวยพรให้บุคลากรทุกท่าน จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ 
พบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต สวัสดีปีใหม่ค่ะ

นางสาวทิพวรรณ ปานขาว
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล

สวัสดีปีใหม่ สุขใจสุขกาย ร่าเริงสดใส สบายสบายตลอดปี

รศ.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอก

ขออาราธนาคณุความดีของท่านทัง้หลายทีร่่วมกนัดแูลเกือ้กลู
ผู้ป่วยและครอบครัว อ�านวยพรให้ประสบแต่ความสุข และมี
สุขภาพดีตลอดปีใหม่นี้

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต

สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส 
สุขภาพใจเข้มแข็ง

อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัย
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอให้ปีใหม่ 2562 เป็นปีคดิด ีท�าด ีพบแต่แรงบนัดาลใจดีๆ  ตลอดปี
และตลอดไป ขออวยชัยให้มีความสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้
อุปสรรคในการท�างาน

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ

ขอขอบคุณชาว รพ.จุฬา ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพอย่าง
แข็งขันในปีที่ผ่านมา และขอให้พวกเรามีแรงบันดาลใจและ
พลังในการพัฒนา รพ.จุฬา ให้ได้รับ “คุณภาพขั้นก้าวหน้า”  
ในปี 2562 สวัสดีปีใหม่ครับ

อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ

ขอเชิญชวนทกุท่านมาออกแบบการด�ารงชวีติในปีใหม่นี ้ให้การ
กระท�าสิง่ทีเ่หมาะสิง่ทีค่วรเป็นสิง่ทีท่�าได้ง่าย การกระท�าผดิเป็น
สิง่ทีท่�าได้ยากครบั
 

ผศ.นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านความเสี่ยงทางคลินิก

สวสัดีปีใหม่ ขออวยพรให้ท่านจงประสบความส�าเรจ็ในทุกๆ 
สิง่ในปีใหม่นี้ 

อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ

ในวารดถิขีึน้ปีใหม่ ขออ�านาจคณุพระศรีรตันตรยั จงดลบนัดาล
ให้พวกเราชาวจฬุาฯ ทกุท่านและครอบครวั พบแต่ความสขุ 
ความเจริญ มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงตลอดปี 
2562 เทอญ

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ 

ขอให้ป ี พ.ศ. 2562 เป็นปีแห่งความสุข ความดีงาม 
ความส�าเร็จ ส�าหรับท่านและครอบครัวของท่านทุกคนค่ะ
 

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ

ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศักด์ิสทิธิท์ีป่กป้องคุ้มครอง
“คณะแพทยศาสตร์” และ “โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์” ช่วยบนัดาล
ให้บคุลากรชาวจุฬาฯ ทกุท่านและครอบครวั ประสบความสขุ
ความส�าเร็จ สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรง มีความราบรื่น 
ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการท�างานตลอดปี 2562

รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านแผนและงบประมาณ

เนือ่งในวารดถิขีึน้ปีใหม่ 2562 ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั 
และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพ
แขง็แรง ประสบความสขุ ความส�าเรจ็ และความก้าวหน้า 
ในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน

ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านการคลัง

ขอให้ปีน้ีน�าแรงบันดาลใจและความสุขมาให้ท่านและครอบครัว 

ของท่าน สวัสดีปีใหม่ 2562

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านกายภาพ

ขอให้ปีใหม่นี้ ทุกท่านมีความสุขความสมหวังตามที่ได้ตั้งใจ

กระท�าหน้าที่มาตลอดครับ

อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ
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ในโอกาสวารดถิขีึน้ปีใหม่ 2562 ขอส่งก�าลงั
ใจให้ทุกท่านมีพลังในการด�าเนินชีวิตให้ 
ไปถึงจุดหมายที่ควรปรารถนา และมี
สุขภาพดีทั้งกายและใจครับ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ในนามของฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ ขอกราบสวัสดีป ีใหม่แด่อาจารย์และ
บุคลากรทุกท่านค่ะ

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ
รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ทัง้หลายในสากลโลกจงดลบนัดาลให้ทกุท่าน และ
ครอบครัว มีความสุขกาย สบายใจ มีสุขภาพที่
แข็งแรง มีพลังในการท�างาน และโชคดี สมหวังใน 
สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนะคะ

รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ขออ�านาจ คุณพระศรี รัตนตรัย      
ทวยเทพไท้ สถิตย์ในไตรโลกนี้
ดลบันดาล พรทั้งปวง ประเสริฐมี   
ทุกสิ่งที่ ได้คิด สัมฤทธิ์ตาม

 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
 รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

ประคองตน ให้สุขภาพดี ทั้งกายและใจ ตลอดปี  
2562 น้ี ครับ

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต
รองคณบด ีฝ่ายนวตักรรมการศกึษาและสารสนเทศ

ขอให้ทกุท่านมคีวามสขุ คิดสิง่ใดขอให้สมดงัปรารถนา สขุภาพกาย
สุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปีและตลอดไป

รศ.นพ.อรรณพ ใจส�าราญ
รองคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีปีใหม่ 2562

ในวารดิถีขึ้นป ีใหม ่ 2562 ขออาราธนาคุณ 
พระศรี รั ตนตรัยและสิ่ ง ศัก ด์ิสิท ธ์ิทั้ งหลาย  
โปรดอ�านวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบ
แต่ความสขุความเจรญิ มีสขุภาพแขง็แรง ปลอดภยั 
คดิสิง่ใด สมดงัปรารถนา  พบแต่สิง่ทีด่ตีลอดปีเทอญ

ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
จงดลบันดาลให้ทุกท่าน และครอบครัวพบแต่ 
ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

ศ.นพ.วรศักดิ์์ โชติเลอศักดิ์
รองคณบด ีฝ่ายวจิยั

สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่...ชาวโรงพยาบาลโรงเรียน
แพทย์คุณธรรม...ทุกๆ ท่าน ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่
2562 นี้ ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลก ดลบันดาลให้ทุกท่าน และ
ครอบครัวมีความสุขทั้ งกายและใจ มี สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง มีความรักใคร ่สามัคคีและ
ปรารถนาดีต ่อกันทั้งในครอบครัวและที่ท�างาน  
มคีวาม “ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ เอือ้อาทร” สมกับความ
ภูมิใจที่ได้ท�างานภายใต้พระนาม “จุฬาลงกรณ์”  
อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเราทุกๆ คนค่ะ

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
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ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอต้ังจิตอธิษฐาน 
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั่วสากลดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว 
สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ปีกุนพูนเพิ่มด้วย         สุขสม 
จุฬาฯ จุ่งอภิรมย์         ทั่วถ้วน
ไร้โรคาพยาธิ์ตรม        ปลอดโศก ภัยนา
สัมฤทธิ์กิจหลากล้วน    จิตแผ้วผ่องใสฯ

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

	  

ขึ้นศักราช 2562 ขอให ้พี่น ้องชาวแพทย ์จุฬาฯ  
และครอบครวัประสบแต่ความสขุทัง้กาย ใจ ขอให้มพีลงั
ก�าลังใจในการพัฒนางานและมีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน สวัสดีปีใหม่ค่ะ

รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

ในศุภวารดิถีขึ้นป ีใหม ่ 2562 ขอพระบารมีของ 
พระสยามเทวาธิราช และพระบารมีของสมเด็จพระ 
บรูพมหากษตัรยิาธริาชเจ้าทกุพระองค์ โปรดดลบนัดาล
ให้พวกเราชาวจุฬาฯ ทุกท่านประสบแต่ความสุขสมใน
ความปรารถนาทีพ่งึมพีงึได้ โดยชอบธรรมทกุประการเทอญ

ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ในวาระขึน้ปีใหม่ พ.ศ. 2562 ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ�านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข 
ความสมหวงั ความส�าเรจ็และสขุภาพทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ครับ

รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีความสุขสดชื่นตลอดปี และตลอดไป สวัสดีปีใหม่ 
2562 ค่ะ

ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์
เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

ในโอกาสปีใหม่ 2562 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
โปรดอ�านวยพรให้ทกุท่านมคีวามสขุกาย สบายใจ ท�าสิง่ดีๆ  
ที่ตั้งใจให้ส�าเร็จ ปราศจากอุปสรรคและโรคภัยทั้งปวง

น.ส.เสาวรส เกียรตินาถ
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิชาการ

สขุสนัต์วนัปีใหม่ ขอให้ทกุๆ ท่านมคีวามสขุ พบเจอกบัสิง่ดีๆ  
ที่ปรารถนาตลอดปี 2562

นางวันเพ็ญ แก้วจารนัย
ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหาร

เนือ่งในศภุวารดถิขึีน้ปีใหม่ 2562 กระผมใคร่ขออาราธนา
อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีทุกท่าน
เคารพนับถือ ดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
และประสบแต่โชคดีตลอดปีใหม่นี้ครับ

รศ.(พิเศษ) นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ขออ�านาจคุณความดีที่ท่านได้ปฏิบัติมา ดลบันดาล
ให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกายสบายใจตลอดปี 
พุทธศักราช 2562 ครับ

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ  หังสสูต
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

หนึ่งก้าวปีใหม่นี้            ให้ก้าวดีมีสุขสันต์
ก้าวหน้าให้ท่วงทัน            ก้าวเดินมั่นไร้โรคา
หน่ึงก้าวสร้างงานเสร็จ             ให้ส�าเรจ็ชืน่หรรษา
ก้าวยนืพร้อมเพือ่นพา                ชาวจฬุาฯ รืน่เรงิใจ

อ.พญ.โสฬพทัธ์ เหมรัญช์โรจน์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ
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ในศุภฤกษ ์ดิถีขึ้ นป ี ใหม ่  2562 ขออาราธนาคุณ 
พระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ท ่านเคารพนับถือ
โปรดคุ้มครองและอภิบาลให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงาม
สุขภาพแข็งแรง มีพลังกายพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่ง 
ที่เป็นกุศล และสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ
 

ศ.ดร.นพ.สทิธิศ์กัดิ ์ หรรษาเวก
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

สุขสันต์วันปีใหม่ 2562 ส�าหรับชาวคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ ทุกท่านครับ

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

กราบสวสัดปีีใหม่ 2562 ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั ขอให้
ทกุท่านมคีวามสขุกายสบายใจ สขุภาพแข็งแรง ตลอดไปค่ะ

รศ.พญ.กัญญรัตน์  กรัยวิเชียร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีท่าน
นับถือช่วยคุ้มครองดลบันดาลให้ทุกท่านพบแต่สิ่งท่ีดีๆ  
มีความสุขกาย สุขใจ สมหวังทุกประการ 

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อ�านวยพรให้ทุกท่านประสบสุขและสมหวังค่ะ

รศ.พญ.ภาวณิ ีฤกษ์นิมติร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

สุข สดใส ทั้งกายใจ ตลอดปีใหม่ 2562 ทุกท่านค่ะ

ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ
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Chula Round Up

วันพยำบำลแห่งชำติ

แถลงข่ำวผลกำรตัดสินผู้ได้รับพระรำชทำนทุน 

“โครงกำรเยำวชนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล 2561”

 ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวทิย์ 
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการแพทย์
และวิจยั น�าคณะผู้บริหาร   โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และคณะผู ้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสกัการะพระราชานสุาวรย์ี
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เพื่ อ เทิดพระเกียร ติ เนื่ องในวัน
พยาบาลแห่งชาติ เมื่อวันอาทิตย์ 
ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร
พระบรมคุณ สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ผู้บริหำรพบประชำคม ครั้งที่ 4

 ศ.นพ.สุทธิพงศ ์  วัชรสินธุ 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็น
ประธานเปิดการประชุม คณะผู้บริหาร
พบประชาคม ครั้งท่ี 4 “จุฬาสุขใจ”
พร ้อมน�าคณะผู ้บริหารโรงพยาบาล 
ร่วมชี้แจงความคืบหน้าในการพัฒนา
โรงพยาบาล และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ร ่ ว ม เ ส น อ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
คิดเห็น เม่ือวันอังคารที่ 30 ตุลาคม  
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชมุเฉลมิ พรมมาส 
อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วิ่งกำรกุศล HIV Run 2018

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เป็นประธานเปิดงานวิง่การกศุล HIV Run 2018 ซึง่จดัขึน้โดย HIV-NAT, SEARCH 
ศนูย์วจิยัโรคเอดส์ ร่วมกบัสาขาวชิาโรคตดิเชือ้ ฝ่ายกมุารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเยาวชนมีเชื้อเอชไอวีที่ขาดแคลน
และรณรงค์ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวรีายใหม่ในกลุม่เยาวชน เมือ่วนัอาทติย์ที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนลุมพินี

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
เป็นประธานเปิดงาน “วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10” (10th 
World Stroke Day) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน
โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ 
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู ฝ่ายจติเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสวสัดกิารสงัคม 
ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด และชมรมคนรู ้ทันอัมพาตที่เกิดจาก 
โรคหลอดเลอืดสมอง พร้อมกนันี ้ชมรมคนรูท้นัอัมพาตทีเ่กิดจาคโรคหลอดเลอืด
สมอง โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้บรจิาคเงนิจ�านวน 198,016 บาท เพือ่จดัซือ้
อปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบัศนูย์โรคหลอดเลอืดสมอง เมือ่วันศุกร์ที ่12 ตลุาคม 
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชมุเฉลมิพรมมาส อาคาร อปร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

อบรม “กำรสงัเกตอำกำรผดิปกติและช่วยเหลอื
เบื้องต้นแก่จิตอำสำ”

 นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ เป็น
ประธานเปิดการอบรมให้ความรู ้เรื่อง 
“การสังเกตอาการผิดปกติและช ่วย
เหลือเบ้ืองต้นแก่จิตอาสา” ซ่ึงจัดขึ้น 
โดยโครงการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม
ทวีตุมราศวิน อาคาร อปร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

ครบรอบ 46 ปี ส�ำนักงำนจัดหำรำยได้สภำกำชำดไทย

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
น�าคณะผูบ้รหิาร โรงพยาบาล มอบกระเช้าร่วมแสดงความยนิดเีนือ่งในโอกาส
ครบรอบ 46 ปี วนัคล้ายวนัสถาปนา ส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย  
โดยม ีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
และผู้อ�านวยการส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย รบัมอบ เมือ่วนัจนัทร์ท่ี 
1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 2 อาคารอ�านวยนรธรรม ส�านักงานจัดหารายได้ 
สภากาชาดไทย
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 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพธิทีอดกฐนิสามคัค ีคณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ แพทย์ และบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมเป็นจ�านวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 430,539 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ  
ทีไ่ด้รบัรางวลัและเชดิชเูกียรต ิ“แพทย์ต้นแบบแพทยสภา” เนือ่งในโอกาสครบ
รอบ 50 ปี แพทยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 22 
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ นสพ.กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์ และ นสพ.สรวงสรรค์ สุภาพผล
นิสิตแพทย์ ชั้นปีท่ี 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ได้รับพระราชทานทุน
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช 
ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กฐินสำมัคคี คณะแพทยศำสตร์ จุฬำฯ

แถลงข่ำวผลกำรตัดสินผู้ได้รับพระรำชทำนทุน 

“โครงกำรเยำวชนรำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล 2561”

แสดงควำมยินดีศิษย์เก่ำแพทย์จุฬำฯ

ครบรอบ 46 ปี ส�ำนักงำนจัดหำรำยได้สภำกำชำดไทย

How to write NLE-Style MCQs

 รศ.พญ.วลัล ีสตัยาศยั อาจารย์ประจ�า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิ ทย าลั ย ธ ร รมศาสตร ์  ศู น ย ์ รั ง สิ ต  
เป็นวทิยากรบรรยายในการประชมุเชงิปฏิบตักิาร 
เรื่อง How to write NLE-Style MCQs โดยมี  
อ.ดร.นพ.ดนยั วงัสตรุค ผู้ช่วยคณบด ีฝ่ายวชิาการ 
และ อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล อาจารย์
ประจ�าฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เข ้าร ่วมการประชุมด ้วย เ ม่ือวันพุธที่  21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องทวี ตุมราศวิน
(Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

แสดงควำมขอบคุณ ครบวำระด�ำรงต�ำแหน่ง 

หัวหน้ำภำควิชำจักษุวิทยำ

 รศ.พญ.บรุณี กาญจนถวัลย์ 
รองคณบดี  ฝ ่ ายบริหาร คณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์
มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้เพ่ือ
แสดงความขอบคุณแก่ รศ.นพ.
ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ ์ เนื่องใน
โอกาสครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
หั ว ห น ้ า ภ า ค วิ ช า จั ก ษุ วิ ท ย า  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคาร 
อานนัทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รำงวัลปำฐกถำสุด แสงวิเชียร ประจ�ำปี 2561

 ศ.นพ.สมรตัน์ จารลุกัษณานนัท์ 
หัวหน ้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได ้ รับรางวัลปาฐกถาสุด แสงวิ เชียร
ป ร ะ จ� า ป ี  2 5 6 1  พ ร ้ อ ม ท้ั ง เ ป ็ น 
ผูบ้รรยายปาฐกถาในหวัข้อเรือ่ง “Evlution 
of Western Medicine in Siam :
วิวัฒนาการการแพทย์แผนตะวันตก

ในสยาม” โดยมีคณะผู ้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และเจ ้าหน้าที่ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก พระบดิาแห่งวงการแพทย์ไทย ในแต่ละปีมลูนธิสิมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร 
อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก จะมกีารพจิารณามอบรางวลัต่างๆ ท้ังการจดัสรรเงินทุน
เป็นรางวลัเกยีรติยศ และประกาศเกยีรตคิณุแก่บัณฑติผู้ส�าเรจ็การศกึษาวชิาแพทยศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ รวม 14 สถาบัน ที่มีผลการเรียนโดยรวม
ดีเด่น ผลการเรียนรายวิชาหลักในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรมและ
อุทิศตนเพื่อส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างสม�่าเสมอ
 ในปี พ.ศ. 2561 นี ้เป็นทีน่่ายนิดแีละภาคภูมใิจอย่างยิง่ท่ีบณัฑติคณะแพทยศาสตร์
และคณะทนัตแพทยศาสตร์ จากรัว้จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นผูไ้ด้รบัรางวลัยกย่องเชดิชเูกียรติ 
“บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม” และ “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม” 
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คอลัมน์ Man of 
the Med ฉบบันี ้จงึไม่พลาดทีจ่ะน�าทกุท่านมาพดูคุยและร่วมแสดงความยนิดกีบั นพ.สรุชยั 
เลก็สุวรรณกลุ บณัฑิตแพทยศาสตร์ดเีด่นยอดเยีย่ม ประจ�าปี 2561
 นพ.สุรชยั เล่าถึงความรู้สึกทีไ่ด้เข้าเฝ้าทลูละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือรับพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยีย่ม 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ว่า เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
 หลังจากทีท่ราบว่าตนเองจะต้องเตรยีมตวัเพือ่เป็นผูแ้ทนของคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ ทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่เข้ารับรางวลัอนัทรงเกยีรตนิี ้กไ็ด้กลบัมาทบทวนกจิกรรมต่างๆ 
ทีเ่คยเข้าร่วมตลอดระยะเวลา 6 ปี ทีศึ่กษาอยูใ่นรัว้จามจรุแีห่งนี ้รวมถงึต้องเตรยีมเอกสาร
และแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ไม่เพียงแต่เรื่อง
วิชาการเท่านั้นที่ส�าคัญ นพ.สุรชัย ยังกล่าวอีกว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญอย่างมากในการ
พจิารณาคัดเลือกผู้ได้รบัรางวลันีคื้อ กจิกรรมนอกหลักสูตรทางวิชาการ โดยในช่วงทีย่งัเป็น
นสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ นัน้ กไ็ด้เข้าไปมส่ีวนร่วมในการพฒันาทางด้านแพทยศาสตร
ศึกษาตามค�าชักชวนของ อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค รวมถึงยังได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ 
นายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่ถอืเป็นกจิกรรมทีท้่าทาย
ที่สุดในชีวิตการเป็นนิสิตแพทย์ของตนเองอีกด้วย
 นพ.สุรชัย ได้ฝากแนวคิดดีๆ ถึงน้องๆ นิสิตแพทย์ด้วยว่า การได้รับรางวัล 
อันทรงคุณค่านี้ถือเป็นปลายทางของความส�าเร็จ ซึ่งความส�าเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได ้
หากไม่ก้าวเข้ามาท�ากิจกรรมต่างๆ ให้กับคณะฯ เพราะการท�ากิจกรรมนอกหลักสูตร
นั้นช่วยให้ตนเองได้ใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม อีกท้ังยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 
อย่างรอบด้าน เช่น การบรหิารจดัการเวลา การเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ รวมถงึการเรยีนรู้การท�างาน 
กบัผู้อื่น เพราะในชีวิตจริง นอกจากวิชาการความรู้ทางการแพทย์แล้ว ทักษะการใช้ชีวิต
และการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่นัน้เป็นสิง่ส�าคญัต่อการประกอบวชิาชีพแพทย์ในอนาคตเช่นกนั
 สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์  
ยุกตะนันทน์ รองคณบดี และคณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ทกุท่านทีค่อยชีแ้นะแนวทางต่างๆ รวมถงึเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบันสิติแพทย์
จุฬาฯ เสมอมา

ความภาคภูมิใจของแพทย์จุฬาฯ : 

บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจ�าป ี2561

เรื่อง :   นพ.สุรชัย เล็กสุวรรณกุล

           นสพ.กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

           นสพ.สรวงสรรค์ สุภาพผล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

       

Man of The Med

นพ.สุรชัย   เล็กสุวรรณกุล
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2 นิสิตแพทย์จุฬาฯ ผู้รับพระราชทานทุน
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2561

 โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ทุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ” เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย
ที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ด�าเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อสร้างสรรค์
สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ ซึ่งคณะกรรมการโครงการฯ จะคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาแพทย์ผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับพระราชทานทุนฯ ไปปฏิบัติงาน
ศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการพิจารณา
ตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

นสพ.สรวงสรรค์ สุภาพผล

นสพ.กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์

 ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 มีนิสิต/นักศึกษาแพทย์ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ทั้งสิ้น 5 คน ซ่ึงในจ�านวนน้ีเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2 คน คอลัมน์ Man of the Med ฉบับนี้ จึงไม่พลาดที่จะน�าท่านผู้อ่านมาร่วมแสดง 
ความยินดีกับนิสิตแพทย์คนเก่งทั้ง 2 คน พร้อมพูดคุยถึงความภาคภูมิใจ ตลอดจนแนวคิดการศึกษาวิจัย 
ทางการแพทย์ที่น่าสนใจของพวกเขาไปพร้อมๆ กัน
 
 
 นสพ.กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ ์นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หนึ่งในผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2561 เล่าถึงที่มา
ของปัญหาทางสาธารณสุขท่ีตนเองสนใจว่า ต้องการให้จ�านวนผู้ป่วยตาบอดลดน้อยลงและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยต้อหิน เน่ืองจากต้อหินเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดที่ไม่สามารถรักษาได้  
อีกทั้งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว ภาวะจากต้อหินซึ่งเป็นโรคที่พบมากใน 
ผู้สูงอายุจึงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จนน�ามาสู่การศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติส�าหรับคัดกรอง
โรคต้อหินโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริง (Virtual Reality Headset) และระบบคอมพิวเตอร์
ส�าหรับวิเคราะห์ฐานข้อมูลของผู ้ป่วยต้อหิน นสพ.กัญจน์พัฒณ์ กล่าวอีกว่า รู ้สึกดีใจมากที่ได้รับ
พระราชทานทุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้ไปศึกษาวิจัยในหัวข้อที่สนใจดังกล่าว 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากสามารถพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดลานสายตารูปแบบใหม่ให้เป็นอุปกรณ์
ที่มีต้นทุนต�่าและกระจายไปสู่โรงพยาบาลชุมชนได้อย่างทั่วถึง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วย 
โรคต้อหินและวงการจักษุแพทย์ไทยในอนาคต
 
 

 นสพ.สรวงสรรค์ สุภาพผล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
อีกหนึ่งผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�าปี 2561 กล่าวว่า 
รู้สึกภมูใิจอย่างยิง่และเป็นเกยีรตสิงูสดุในชวีติทีไ่ด้รบัพระราชทานทนุรางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ พร้อมทัง้เล่าถงึ 
ความสนใจในการพัฒนาวคัซีนรกัษาโรคมะเรง็ว่า มะเรง็ยงัคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่�าคัญของทัว่โลก แต่จาก 
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในเวลานี้อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ ช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาการ
รักษามะเร็งด้วยวัคซีนก�าลังเป็นท่ีกล่าวถึงอย่างมากในวงการแพทย์ทั่วโลก ตั้งแต่เข้ามาเป็นนิสิตแพทย์ที ่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ก็สนใจศึกษาวิจัยเรื่องน้ีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษามะเร็ง
ล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก วัคซีนรักษามะเร็งนี้จะใช้หลักการกระตุ้นภูมิคุ้มกันผู้ป่วยให้แข็งแรงก่อนที่จะ
สามารถกลับไปท�าลายมะเร็งได้เองทั้งหมด ส�าหรับเรื่องที่จะศึกษาเพิ่มเติมคือ การท�านายสารที่จะเป็น 
ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การทดสอบการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน เพื่อน�าสารเหล่านี้มาผลิตเป็นวัคซีนต่อไป 
นสพ.สรวงสรรค ์ เชื่อมั่นว่า หากสามารถพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งได้ ความหวังที่จะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ก็จะมีมากขึ้นอย่างแน่นอน
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เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : น.ส.นัยนา กาญจนพิบูลย์

สอนผู้ป่วยวัดความดันโลหิต
ด้วยตนเองง่ายๆ ที่บ้าน 

(Home Blood Pressure Monitoring)
เพื่อวางแผนการรกัษาอย่างเหมาะสม

 โรคความดนัโลหติสงู (Hypertension) เป็นอกีหนึง่ปัญหาสาธารณสุข
ทีส่�าคญัของประเทศไทย ซึง่จ�านวนผูป่้วยด้วยโรคนีมี้แนวโน้มเพิม่มากขึน้ทกุปี 
และยงัเป็นสาเหตสุ�าคญัของโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหลอดเลอืดหวัใจตบีตนั 
กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์ 
เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อคณุภาพชีวติและเศรษฐกจิของทัง้ผูป่้วยและครอบครัว
ด้วยเช่นกัน
 จากการเกบ็ข้อมลูของงานบรกิารผูป่้วยนอก อายรุกรรมทัว่ไป ชัน้ 1
อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่า โรคความดัน
โลหิตสูง พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของผู ้มาใช้บริการทั้งหมด จากข้อมูล 
ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีจ�านวนผู้ป่วยถึง 52,590 ราย มีเพียงร้อยละ 10  
ของผู้ป่วยเท่านัน้ทีว่ดัความดนัโลหติทีบ้่าน โดยแนวทางการรกัษาโรคความดนั
โลหิตสูง ในเวชปฏิบัติท่ัวไปของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
ได้แนะน�าให้ใช้ค่าความดนัโลหติทีบ้่าน (Home Blood Pressure Monitoring) 
มาประกอบการรักษาทัง้ในการวนิจิฉยัและการตดิตามผลการรกัษา ซึง่สอดคล้อง
กบันโยบายสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุทีไ่ด้บรรจใุห้การวดัความดนัโลหติ
ที่บ้านเป็นกิจกรรมในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เนื่องจากพบ
ว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่วัดความดันโลหิตก่อนพบแพทย์ จะมีค่าสูง
กว่าความเป็นจริงถึงร้อยละ 30 จากปัจจัยชี้น�าหลายด้าน อาจส่งผลให้แพทย ์
ผู้รักษาให้ยาเกินความจ�าเป็นได้
 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยใีนปัจจบุนั ท�าให้เครือ่งวดัความดนั
โลหติรุน่ใหม่สามารถเกบ็ข้อมลูค่าความดนัโลหติในตวัเครือ่งได้ สามารถเช่ือมต่อ

กับระบบอินเตอร์เน็ตและแปลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหรือตาราง 
นอกจากนัน้ยงัสามารถใช้ร่วมกบัสมาร์ทโฟน (Smartphone) ผ่านแอปพลเิคชนั 
(Application) ให้เข้าถงึการใช้งานทีง่่ายขึน้ส�าหรบัท้ังผูป่้วยและแพทย์ผูร้กัษา 
ท�าให้แพทย์สามารถน�าข้อมูลที่ถูกต้องมาวินิจฉัย ปรับเปลี่ยนขนาดการใช้ยา
ได้ใกล้เคียงกับภาวะโรคของผู้ป่วยแต่ละราย
 ด้วยเหตุนี้ งานบริการผู้ป่วยนอก อายุรกรรมทั่วไป ชั้น 1 อาคาร 
ภปร ได้ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการใช้เครือ่งวดัความดนัโลหิตท่ีบ้านในกลุม่ 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต จึงเริ่มเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้
แก่ผู้มารับบรกิารผ่านช่องทางส่ือต่างๆ อย่างต่อเนือ่งเกีย่วกบัการวดัความดนั
โลหติด้วยตนเองทีบ้่าน เพือ่กระตุน้ให้ผู้ป่วยมส่ีวนร่วมในการดแูลตนเอง และ
แพทย์สามารถน�าค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาล
มาเปรียบเทียบกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูก
ต้อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเอื้อต่อการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ให้ได้รับ
การรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
 ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ การสอนผู้ป่วยวัดความดันโลหิตด้วย
ตนเองง่ายๆ ทีบ้่าน ยงัเป็นการเพิม่คุณค่าในงานบรกิารให้กบัผูป่้วยมากยิง่ขึน้ 
ทัง้ยงัสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์สภากาชาดไทยทีม่เีป้าหมายให้ประชาชน
ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศ
 
 ท่านที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนวัดความดันโลหิต
ด้วยตนเองง่ายๆ ที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring) 
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการผู้ป่วยนอก อายุรกรรม
ทั่วไป ชั้น 1 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
หรือโทร. (02) 256 5446, (02) 256 5443

น.ส.นัยนา กาญจนพิบูลย์
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เรื่อง :  นสพ.ญาณิศา บุญย้อย นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

I See U by หมอชิด

รู้จักวิธีพ่นยา
รักษาโรคหอบหืด

 หลายๆ ท่านอาจมีประสบการณ์ในการใช้ยาพ่นเพื่อรักษาอาการ
หอบหืดอยู่เป็นประจ�า แต่ทราบหรือไม่ว่าวิธีการใช้ยาพ่นสูดแบบ Metered 
Dose Inhaler (MDI) ที่ถูกต้องนั้นใช้กันอย่างไร วิธีการพ่นยาที่ถูกต้องมีดังนี้

1  ดึงฝาของยาพ่นออก แล้วเขย่าขวดยา 3 – 4 ครั้งในแนวตั้ง

2   ให้ยืนหรือนั่งตัวตรง ไม่ก้มหน้า

3   ถือขวดยาพ่นในแนวตั้ง หายใจออกจนสุด จากนั้นอมปากกระบอกยา    
       พ่นไว้ กดยาพร้อมกับสูดหายใจเข้าทางปากช้าๆ จนหายใจลึกสุด

4   กลั้นหายใจเป็นเวลา 10 วินาที หรือนานที่สุดเท่าที่จะท�าได้

5   น�ากระบอกยาพ่นออกจากปาก และค่อยๆ หายใจออกช้าๆ

ส�าหรับข้อควรระวัง คือ

- หลังพ่นยาให้กล้ัวคอด้วยน�้าเปล่าทุกครั้ง กรณีที่ยาพ่นสูด 
   มีสารสเตียรอยด์
- ถ้าต้องการพ่นยาซ�้าให้เว้นระยะ 30 – 60 วินาที ก่อนพ่นยา 
   ครั้งต่อไป
- หมั่นท�าความสะอาดปากกระบอกยาพ่น โดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด
- หากพ่นยาเป็นครั้งแรกหรือหยุดพ่นไปนาน ให้พ่นยาทิ้งใน     
  อากาศก่อน 1 ครั้ง
- หากพ่นยาได้ถูกต้องจะต้องไม่มีควันออกมาจากปากเลย หาก    
  มีควันออกมาแสดงว่ายังพ่นได้ไม่ถูกวิธี

แหล่งอ้างอิง : หนังสือ Ambulatory Medicine Based Practice in Modern Medicine กลยุทธ์การบริบาลผู้ป่วยนอก

อาจารย์ที่ปรึกษา : ภก.เวสารัช จิตติวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ

เรื่อง: MDCU Alumni News

   คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ชุดใหม่

 สมาคมศิษย์เก่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อเป็นที่รวมก�าลังกายและใจของศิษย์เก่าในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่เรียนจบมา นอกจากจะเป็นที่ชุมนุมสังสรรค์ทางสงัคมแล้ว สมาคมศษิย์
เก่าหลายแห่งในโลกตะวนัตกยงัมส่ีวนส�าคญัในการตอบแทนพระคณุของสถาบนัหรอืสถานศกึษาอย่างน่าชืน่ชม เช่น 
สมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard Alumni Association) ทีส่ามารถระดมเงนิบรจิาคจ�านวนมหาศาล

เพือ่การพฒันามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคณาจารย์และกระบวนการศึกษาที่กลายเป็นจุดแข็งให้มหาวิทยาลัยยังคงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าระดับโลก สมาคมศษิย์เก่า
แพทย์จฬุาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ก็เป็นอีกหน่ึงสมาคมศษิย์เก่าทีน่�าเอาแนวนโยบายทีจ่ะสร้างนวตักรรมเสรมิการเรยีนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ให้บริการสวัสดิการแก่บรรดาศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
 ในงานคนืสูเ่หย้าศษิย์เก่าแพทย์จฬุาฯ ประจ�าปี เมือ่วนัที ่10 มถินุายน พ.ศ. 2561 ทีผ่่านมา สมาคมศษิย์เก่าแพทย์จฬุาลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้จดัการประชมุใหญ่สามัญประจ�า
ปีตามข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งในปีนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่เพื่อท�าหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน
    นายกสมาคมฯ

2. รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ
    อุปนายก คนที่ 1

3. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
    อุปนายก คนที่ 2

4. ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
    อุปนายก คนที่ 3

5. รศ.นพ.ก�าธร พฤกษานานนท์
    เลขาธิการ

6. รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป
    รองเลขาธิการ

7. รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ
    เหรัญญิก

8. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
    ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์

9. รศ.พญ.วัณณศรี สินธุภัค
    ฝ่ายสันทนาการ

10. ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
      ฝ่ายกีฬา

11. พญ.เจรียง จันทรกมล
      ฝ่ายสวัสดิการ

12. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
      ฝ่ายปฏิคม

13. พล.ต.ต.นพ.ชุมศกัดิ ์พฤกษาพงษ์
  ฝ่ายสาราณียากรและประชาสัมพันธ์

14. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
      ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

15. ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์
      กรรมการกลาง

16. รศ.นพ.พรณรงค์ โชติวรรณ
      กรรมการกลาง

17. รศ.นพ.สรรเพชญ เบญจวงศ์กลุชัย
      กรรมการกลาง

18. รศ.นพ.สมชาย ธนวฒันาเจริญ
      กรรมการกลาง

19. นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล
      กรรมการกลาง

20. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
      กรรมการกลาง

21. นพ.พิชิต ศิริวรรณ
      กรรมการกลาง

22. พล.อ.ต.นพ.อทิธพร คณะเจรญิ
      กรรมการกลาง

23. ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
      กรรมการกลาง
 

24. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
      กรรมการกลาง

25. อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
      กรรมการกลาง

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 7A อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ 1873  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถ.พระรามที่ 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
เบอร์โทรสมาคม : (02) 2564116  และ 061 653 2463
E-mail : alumniinfo@chula.md 
เวลาท�าการ : จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประธานที่ปรึกษา  
1. ศ.นพ.จรัส   สุวรรณเวลา                   แพทย์จุฬาฯ รุ่น 5 
ที่ปรึกษา                              
2. รศ.พญ.คุณหญิงอัมพร   สุคนธมาน  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 4             3. ผศ.พญ.อรศรี   รมยะนันทน์  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 11                            
4. ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์   ชุติวงศ์  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 13                                                     5. ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล   วีรุตมเสน แพทย์จุฬาฯ รุ่น 13                            
6. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์   ลิมปพยอม แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14                7. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา   ปัทมานันท์ แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14                           
8. รศ.นพ.วีรพงษ์   ศาสตรสาธิต  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14               9. นพ.ศัลยเวทย์   เลขะกุล    แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14                 
10. พล.ท.นพ.อ�านาจ   บาลี  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 15              11. รศ.นพ.พนิจิ   กลุละวณชิย์  อาจารย์ประจ�าภาควชิาอายรุศาสตร์ 
12. นพ.ปรีชา   ศตวรรษธ�ารง  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 16                             13. รศ.นพ.เจษฎา   แสงสุพรรณ  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23                                                 
14. รศ.นพ.สรรเพชญ   เบญจวงศ์กุลชัย  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23             15. นพ.ก�าพล   พลัสสินทร์  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 27                                                         
16. นพ.ดาบศักดิ์   กองสมุทร  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 30             17. นพ.อิทธิกร   โถสุวรรณโชติ  แพทย์จุฬาฯ รุ่น 32
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ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ คอลัมน์ “ว่าที่คุณหมอคนดี” ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ขอต้อนรับปีใหม่ด้วยเร่ืองราวดีๆ จากปีที่ผ่านมากับ “รางวัลขวัญใจชั้นปี  
ปีการศึกษา 2561” ซึ่งเป็นรางวัลที่นิสิตแพทย์ในรุ่นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลที่เพ่ือนนิสิตแพทย์รู้สึกชื่นชอบหรือประทับใจในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้
รับเลือกให้เป็นขวัญใจชั้นปีจะเข้ารับรางวัลในงานวันไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมา ส�าหรับนิสิตแพทย์ขวัญใจชั้นปี ปีการศึกษา 2561 จะเป็นใครกันบ้างนั้น  
ขอเชิญพบและท�าความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับ

ขวัญใจชั้นปีที่ 1 ได้แก่
นสพ.ภากร เภาวัฒนาสุข (เบสท์) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1
สิง่ทีท่�าให้เพือ่นประทบัใจน่าจะมาจากเรือ่งเล็กๆ น้อยๆ สะสมไปเรือ่ยๆ 
หากปฏบิติักบัคนรอบข้างดีอย่างสม�า่เสมอ สดุท้ายกจ็ะพบกบัความสบายใจ 
การได้รับก�าลังใจและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างท�าให้รู้สึกว่าต้อง
ใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้น

นสพ.สุภัสสร หทัยเดชะดุษฎี (ปลื้ม) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1
สิ่งที่ท�าให้เพื่อนจดจ�าได้น่าจะเพราะท�างานเยอะ รู้จักเพื่อนหลายกลุ่ม 
ประทบัใจท่ีสดุคอืเป็นบรรณาธกิารหนงัสือรุน่ ได้รบัประสบการณ์มากมาย 
ทัง้บรหิารคนและเวลา ฝึกความอดทน ขอบคุณเพือ่นๆ พี่ๆ  ทุกคนท่ีท�าให้

งานนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขวัญใจชั้นปีที่ 2 ได้แก่
นสพ.พสธร สายน�้าทิพย์ (แบง) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
ความประทบัใจทีเ่พือ่นมต่ีอเราคงเป็นเรือ่งความประนปีระนอม เวลาท�างาน
ด้วยกันจะไม่ชอบบังคับใคร จะใช้วิธีการพูดขอร้องมากกว่า ประทับใจ

เพ่ือนทุกคน ขอขอบคณุเพือ่นๆ ทีช่่วยกันท�าให้งานต่างๆ ให้ส�าเรจ็ลงได้ด้วยดี

 
นสพ.ชนิษฐา สิริสังกาส (แคท) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
ปีที่ผ่านมาท�าหน้าที่เป็นรองประธานนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ท�างานหลาย
กิจกรรม จึงท�าให้เพ่ือนๆ เห็นหน้าบ่อยและเป็นที่จดจ�าของเพื่อนๆ 
ประทับใจที่สุดคงเป็นบรรยากาศการท�างานร่วมกับเพื่อนๆ ในงานพิธี

พระราชทานเพลงิศพผูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การศกึษา ทกุคนช่วยเหลอืกนัดมีาก

ขวัญใจชั้นปีที่ 3 ได้แก่
นสพ.ภูมิรพี ตันติกิตติพิสุทธิ์ (ไตเติ้ล) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
สิ่งที่ท�าให้เพื่อนประทับใจคงเป็นเรื่องการเรียน ช่วยเพื่อนๆ ด้วยการ
อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยอะไรก็ช่วยตอบค�าถามให้เสมอ 
ประทับใจที่สุดตอนไปค่ายน้องใหม่ สนุกมากและได้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ 

เยอะมาก

นสพ.ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล (ฟาง) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
สิง่ทีท่�าให้เพือ่นรูส้กึประทบัใจคงเป็นเพราะจรงิจงัในการท�างาน ถ้าเพือ่นๆ 
อยากได้งานแบบไหน เราก็จะพยายามเนรมิตให้ทุกอย่าง ขอแค่เพื่อนๆ 
บอกมา ประทบัใจทีส่ดุคงจะเป็นงานอนิเดยีนปีท่ีแล้ว ประทับใจท่ีทุกคน

ช่วยงานอย่างเต็มที่มากๆ

ขวัญใจชั้นปีที่ 4 ได้แก่
นสพ.ยุทธชัย ชอนตะวัน (ใหม่)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
เรื่องที่ท�าให้เพื่อนประทับใจและจดจ�าได้ก็น่าจะเป็นเสียงหัวเราะ
และเรือ่งเล่าตลกๆ ทีห่ยบิยกมาฝากเพือ่นๆ ท่ีประทบัใจคอืการเข้า
มาท�างานในสโมสรนิสิตของคณะ เป็นงานที่ท้าทายมาก พอมาท�า
ก็สนุกและได้รู้จักเพื่อนต่างคณะเยอะมากจริงๆ

นสพ.ชวัลญา อังศุวัชรากร (โบว์) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4
สิง่ทีส่ร้างความประทบัใจให้กบัเพือ่นในรุ่นคงเพราะปีท่ีผ่านมาตวัเอง
เป็นเหมอืนแหล่งสไลด์เรียน สรุปโน้ตย่อ เฉลยแอคให้กบัเพือ่นๆ ด้วย
ความเตม็ใจ ช่วยกนัเรียนจะได้ผ่านไปด้วยกนั รู้สกึประทบัใจเพือ่น
ทุกคน ช่วยกันท�างาน ไม่เครียด มีปัญหาอะไรก็อยู่ด้วยกันตลอด

ขวัญใจชั้นปีที่ 5 ได้แก่
นสพ.บวรกนก งามชื่น (ดุ๊ก) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนในรุ่นน่าจะเป็นการท�างาน
ตั้งแต่ปี 1 รู้จักเพ่ือนหลากหลายกลุ่ม และมีความจริงใจ ชอบ 
ช่วยเหลอืทกุคนทีผ่่านเข้ามา ทีป่ระทบัใจคอืการท�างานเป็นอปุนายก
คนที่ 2 ตอนปี 5 ท�าให้ได้รู้จักคนอื่นๆ เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกคณะ 
เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

นสพ.ปุณิกา พณิชยา (หยก) 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
สิ่งท่ีคิดว่าสร้างความประทับใจให้กับเพ่ือนในรุ่นน่าจะเพราะ 
ปีทีผ่่านมาตวัเองเป็นเหมอืนสไลด์เรยีน สรปุให้กบัเพือ่นๆ ประทบัใจ
ตอนท่ีเป็น Extern ได้ออกไปปฏิบัติงานที่ชุมชน ได้ท�างานจริง  
เจอคนมากมาย รู้สึกเติบโตขึ้น

ขวัญใจชั้นปีที่ 6 ได้แก่
นพ.อมรศักดิ์ ประกอบแสงสวย
พญ.ปัณณพร อิ่มเอมกมล

นสพ.ณภัทร ด่านสกุลเจริญ (ฟลุก)
Naphat Dansakulcharoen
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
“I like myself when I’m happy”

รำงวัลขวัญใจชั้นป ี
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561

โดย : นสพ.จิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ นายกสโมสรนิสิต  
         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         นสพ.อภิสิทธิ์ รุ่งเรืองศิริโชค นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5       
         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 นางวิมลวรรณ บุนนาค บริจาคเงิน
จ�านวน 500,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เอออติก โดยไม่ต้องผ่าตดั ศนูย์โรคหวัใจ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ 
และคณะ เป ็นผู ้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 นายชัยโรจน์ – นางดนุชา คุณพนิชกิจ 
และ นางสาวชมพูนุท ศตวุฒิ บริจาคเงินจ�านวน 
2,000,000 บาท เพื่อบ�ารุงและจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 น า ย เ กี ย ร ติ ชั ย  –  น า ง สุ จิ ต ร า
มนต์เสรนีสุรณ์, นางศริพิร ศาตวนิท์, นางสาวศริมิา 
เจนจนิดาวงศ์ และ นายน�า้ – นางนภิา ชลสายพนัธ์ 
บรจิาคเครือ่งให้ยาระงบัความปวดด้วยตนเองให้แก่ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ี 
ผศ. (พิ เศษ) นพ.สุรินทร ์  อัศววิทูรทิพย ์  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ
อ.นพ.พฒันพล เอง็สโุสภณ รบัมอบ ณ ศาลาทนิทตั

 ครอบครัวสุนทรธานนท์ ในนามของ 
คุณแม่สุนทรี สุนทรธานนท์ บริจาคเงินจ�านวน 
207,434 บาทเพือ่สมทบทนุมูลนิธคิณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์ โดยม ีศ.กติติคณุ พญ.คณุหญงิกอบจติต์
ลมิปพยอม กรรมการบรหิารและเหรญัญกิ พร้อมด้วย 
รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการบริหารและ
เลขานกุาร และ รศ.นพ.ฉันชาย สทิธพินัธุ ์กรรมการ
บริหารมูลนิธิคณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์  
รับมอบ ณ ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ ชั้น 1 อาคาร 
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 ศ.กติตคิณุ ดร.คณุหญงิ สุชาดา กรีะนนัทน์ 
อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน
มอบเงินบริจาคจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท  
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ้มกัน
บ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยม ีศ.นพ.
สุทธิพงศ์ วัชรสินธ ุคณบดี และ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา
หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย ์ความเป็นเลิศด ้าน
ภูมิคุ ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
รับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

 คุณวุฒิชัย ปุณยกนก ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จ�ากัด และ
รศ.ดร.ธนชาติ นุ ่มนนท์ ผู ้อ�านวยการสถาบัน 
IMC Institute บริจาคเงินจ�านวน 800,000 บาท  
เพื่ อสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  
Big Data และ Chatbot ในทางการแพทย์  
ศูนย์โรคตับอักเสบและมะเร็งตับ โรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสนับสนุน
งานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย
สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย ์
ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และ  
อ.นพ.ไตรรกัษ์ พสิิษฐ์กลุ หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิ 
ด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ
รบัมอบ ณ ห้องประชมุใหญ่ ช้ัน 6 อาคารอานนัทมหดิล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 นายวิฑูรย์ เตชะไพบูลย์ และครอบครัว 
พร้อมด้วย นางกมลศรี-นายวิบูลย์ องค์วาสิฏฐ์ 
บริจาคเครื่องให้ยาระงับความปวดด้วยตนเอง  
ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)
นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการ  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ 
อ.นพ.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต
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เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ให้กับหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ

บริจาคสมทบทุนจัดซื้อ
เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) 

ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน

เลขที่บัญชี 045-304670-2 สาขาสภากาชาดไทย

หรือสแกน
QR code

³ ÍÒ¤ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂã¹¾ÔàÈÉ 14 ªÑé¹ (ªÑé¹ 1) 
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