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ณ จุฬา
เรื่อง : ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน

ย้อนอดีตไปในปี พ.ศ. 2530 ประเทศไทยประสบ
ความส�ำเร็จในการให้ก�ำเนิดเด็กหลอดแก้วเป็นครั้งแรก
จากฝีมือของ ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน และ
ทีมสูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จากเด็กหลอดแก้วที่ทุกคนล้วนปลาบปลื้มและยินดีกับ
ความส�ำเร็จในครัง้ นัน้ เมือ่ วันเวลาผ่านไปผูค้ นอาจลืมเลือนเขา
แต่สายใยรักระหว่างแพทย์ผู้ท�ำคลอดเด็กหลอดแก้วรายนี้
ไม่เคยจางหายไป คอลัมน์ ณ จุฬา ฉบับนีจ้ ะมาบอกเล่าเรือ่ ง
ราวความรักความผูกพันของ “ลุงหมอ” และ “ครอบครัว
ศรีสหบุร”ี กับช่วงเวลากว่า 3 ทศวรรษในความทรงจ�ำผ่าน
มุมมองของอาจารย์แพทย์เจ้าของไข้
ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล ได้ย้อนอดีตเล่าให้ฟัง
ถึงทีม่ าของเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทยว่า เริม่ ต้น
มาจากการทดลองปฏิสนธิในหนูทดลอง หลังจากทดลองส�ำเร็จ
จึงเริม่ ทดลองในมนุษย์โดยน�ำไข่มาปฏิสนธิกบั อสุจภิ ายนอก
ร่างกาย ผลปรากฎว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึน้ จริง ซึง่ ศ.กิตติคณ
ุ
นพ.ประมวล เล่าถึงเหตุการณ์นนั้ อย่างตืน่ เต้นว่า วันทีก่ าร
ทดลองในมนุษย์ส�ำเร็จนั้น คือวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529
ซึง่ เป็นวันคล้ายวันสถาปนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอดี
ถือเป็นเรื่องบังเอิญที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
เมื่ อ มั่ น ใจในผลการทดลองแล้ ว ศ.กิ ต ติ คุ ณ
นพ.ประมวล ก็ได้พบกับ นางไขนภา ศรีสหบุรี ผู้ป่วยที่
ประสบกับภาวะมีบตุ รยาก เนือ่ งจากท่อน�ำไข่อกั เสบ หลังผ่าน
การทดสอบด้วยวิธีทางธรรมชาติหลากหลายวิธีแต่ก็ล้ม
เหลวทุกครั้ง ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล จึงได้แนะน�ำทาง
เลือกสุดท้ายก็คือ การท�ำเด็กหลอดแก้ว โดยเก็บไข่ของ
ผูป้ ว่ ยและอสุจขิ องสามี จากนัน้ น�ำมาปฏิสนธิกนั เพาะเลีย้ ง
จนได้ตัวอ่อน แล้วจึงน�ำตัวอ่อนกลับเข้าไปในร่างกายของ
ผูป้ ว่ ย ตลอดระยะเวลาทีต่ งั้ ครรภ์ผปู้ ว่ ยจะต้องมาพบแพทย์
เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดเสมอ เพราะเป้าหมายส�ำคัญคือ
การท�ำให้ผู้ป่วยสามารถคลอดลูกได้อย่างปลอดภัย
ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล ยังเล่าถึงเหตุการณ์
ลุ้นระทึกเมื่อช่วงใกล้คลอดว่า ผู้ป่วยโทรศัพท์มาหาใน
ตอนกลางคืนบอกว่ามีอาการน�้ำเดินแล้ว โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์จงึ ได้เตรียมทีมแพทย์และพยาบาลให้พร้อมส�ำหรับ
การผ่าตัดในคืนนั้นทันที ได้แก่ นพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ
แพทย์ผู้ช่วยท�ำคลอด และ รศ.นพ.ก�ำธร พฤกษานานนท์
แพทย์ผชู้ ว่ ยท�ำคลอดอีกท่าน ซึง่ ขณะนัน้ ยังเป็นเพียงแพทย์
ประจ�ำบ้าน รวมถึงวิสัญญีแพทย์และกุมารแพทย์อีกด้วย
แต่การติดต่อสื่อสารเมื่อ 31 ปีที่แล้วยังไม่ก้าวหน้ารวดเร็ว
อย่างในปัจจุบนั ท�ำให้ทมี แพทย์และพยาบาลต่างก็หลับไม่ลง
รอคอยผู้ป่วยอย่างใจจดใจจ่อจนถึงเวลา 11.00 น. ผู้ป่วย
เดินทางมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าจ�ำเป็น
ต้องรีบผ่าตัด ในที่สุดการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถือ
เป็นการให้ก�ำเนิดเด็กหลอดแก้วรายแรกของประเทศไทย
อย่างสมบูรณ์
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กับความผูกพันที่ไม่เคยเลือนหาย

เด็กหลอดแก้วคนแรกของไทยกับแพทย์ผู้ ให้ชีวิต...จากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นหลาน

ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน

รศ.นพ.ก�ำธร พฤกษานานนท์

จากความส�ำเร็จในการให้ก�ำเนิดเด็กหลอดแก้วรายแรกของ
ประเทศ ได้สร้างความปลาบปลืม้ และยินดีให้กบั ครอบครัวศรีสหบุรเี ป็น
อย่างยิ่ง จึงได้ตงั้ ชือ่ ทารกน้อยว่า “ด.ช.ปวรวิทย์” โดยตัง้ ใจให้ตวั อักษร ป
หมายถึง ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน แพทย์ผู้ท�ำคลอด และตัว
อักษร ว หมายถึง นพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ แพทย์ผู้ช่วยท�ำคลอด เพื่อ
เป็นการขอบคุณแพทย์ผู้ให้ก�ำเนิดชีวิตบุตรชายทั้งสองท่าน
ด.ช.ปวรวิทย์ ในวันนัน้ ก็ได้เติบใหญ่ขนึ้ อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบนั
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ แม้เวลาจะผ่านมานาน
หลายสิบปี แต่แพทย์ผู้ท�ำคลอดและครอบครัวศรีสหบุรียังคงติดต่อไป
มาหาสูก่ นั เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมาตลอดไม่เคยเปลีย่ น จน
เมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นายปวรวิทย์ ได้โทรศัพท์มาแจ้งเรื่อง
แต่งงาน โดยขอให้ ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล หรือ “ลุงหมอ” มาเป็น
เถ้าแก่เพือ่ สูข่ อเจ้าสาว ซึง่ ก็สร้างความปลืม้ ใจให้แก่ลงุ หมออย่างยิง่ ทีไ่ ด้
อยูร่ ว่ มเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาส�ำคัญของชีวติ “หลานชาย” คนนีอ้ กี ครัง้
เมื่อภรรยาของเขาตั้งครรภ์ นายปวรวิทย์ จึงพาภรรยามา
ฝากครรภ์ทโี่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นเรือ่ งน่ายินดีอกี ครัง้ ทีโ่ รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์จะได้มโี อกาสในการดูแลสมาชิกใหม่ของครอบครัวศรีสหบุรี
ทีจ่ ะมีกำ� หนดคลอดในเดือนธันวาคมนี้ โดยมี รศ.นพ.ก�ำธร พฤกษานานนท์
เป็นแพทย์ผู้ท�ำคลอด จากแพทย์ผู้ช่วยท�ำคลอดที่ยังเป็นเพียงแพทย์
ประจ�ำบ้านคราวนัน้ แม้ปจั จุบนั ท่านจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ทา่ นก็ตงั้ ใจกลับมาท�ำคลอดให้กบั ภรรยาของ
เด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย อีกทัง้ นายปวรวิทย์ ยังขอร้องให้ลงุ หมอเข้ามาอยูเ่ ป็นก�ำลังใจในห้องคลอด
พร้อมกับครอบครัวเขาด้วย ซึ่ง ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล กล่าวพร้อมรอยยิ้มว่า แม้ครั้งนี้จะไม่ได้ร่วมท�ำคลอด
แต่ก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจและนึกย้อนไปถึงเมื่อครั้งที่ท�ำคลอดให้ ด.ช.ปวรวิทย์ ซึ่งครั้งนี้ได้กลายมาเป็นพ่อคนแล้ว
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์และครอบครัวผู้ป่วย
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทีแ่ ม้วนั เวลาจะล่วงเลยมากว่า 31 ปี แต่สายใยรักและความผูกพันของครอบครัวศรีสหบุรี
ทีม่ ใี ห้กบั แพทย์ผใู้ ห้กำ� เนิดชีวติ เด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศก็จะยังส่งต่อจากรุน่ พ่อแม่สรู่ นุ่ ลูก จากรุน่ ลูก
ไปยังรุ่นหลาน และรุ่นต่อๆ ไป ท�ำให้การกลับมาพบกันในห้องคลอดครั้งนี้ของ ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล
รศ.นพ.ก�ำธร และ นายปวรวิทย์ เป็นการกลับสู่อ้อมกอดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างอบอุ่นอีกครั้ง

Chula Excellence Center
เรื่อง : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา

ศูนย์ประสาทศาสตร์

ศูนย์รวมแพทย์และสุดยอดเทคโนโลยีระบบประสาทแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศ
เมือ่ พูดถึงศูนย์ดแู ลรักษาโรคทางระบบประสาทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หลายท่าน
อาจจะคุน้ เคยกับศูนย์หลอดเลือดสมองฯ ศูนย์โรคลมชักฯ ศูนย์โรคพาร์กนิ สันฯ หรือศูนย์ปฏิบตั กิ ารโรคทางสมอง
ทีล่ ว้ นแล้วแต่มีชื่อเสียงมายาวนาน ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้เปิดด�ำเนินการศูนย์ทเี่ กีย่ วข้องกับโรคทางระบบประสาทขึน้ ใหม่อกี หนึง่ แห่ง ภายใต้ชอื่ “ศูนย์ประสาทศาสตร์
(Chula Neuroscience Center)” ซึง่ เป็นทัง้ ศูนย์รวมบุคลากรสหสาขาวิชาชีพแพทย์ การวิจยั และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วยและวงการแพทย์ระบบประสาทของไทยมากยิ่งขึ้น คอลัมน์ Chula
Excellence Center จึงกลับมาอีกครั้งเพื่อน�ำท่านผู้อ่านไปรู้จักกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์น้องใหม่
แต่คุณภาพแน่นแห่งนี้พร้อมๆ กันค่ะ
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์ประสาทศาสตร์ (Chula Neuroscience Center)
คือศูนย์รวมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจทางด้านระบบ
ประสาทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ประกอบด้วยสหสาขาวิชาชีพแพทย์
เช่น ประสาทศาสตร์ ประสาทศัลยศาสตร์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวิทยา
ด้านระบบประสาท เภสัชวิทยา พยาธิวิทยา สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ จักษุ
ประสาท โสต ศอ นาสิก กุมารเวชศาสตร์ ศูนย์ประสาทศาสตร์ จึงถือได้ว่าเป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งแรกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทรี่ วบรวม
เอาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบประสาททั้งระบบมาบูรณา
การท�ำงานร่วมกัน
ความโดดเด่นของศูนย์ประสาทศาสตร์ที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ไม่ได้มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว
แต่เน้นการท�ำงาน “เชิงลึก” ทีม่ งุ่ ท�ำการศึกษาวิจยั และรวบรวมอุปกรณ์การแพทย์ทางระบบประสาททีท่ นั สมัย
ควบคู่ไปกับการท�ำงาน “เชิงกว้าง” ซึ่งมีการจัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองโรคทางระบบประสาทเบื้องต้น
(Screening Package) ส�ำหรับผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งหรือมีความกังวลว่าจะเป็นโรคทางระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์
โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคพาร์กนิ สัน โดยแพทย์จะให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำถึงการป้องกันและการรักษา
อย่างถูกวิธี รวมไปถึงการดูแลรักษาในผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทที่จ�ำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการแพทย์
ขัน้ สูง โดยทีส่ ว่ นใหญ่แพทย์ประจ�ำศูนย์โรคทางระบบประสาทศูนย์ใดศูนย์หนึง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยเข้ารับการรักษาอยูเ่ ดิมนัน้
จะแนะน�ำหรือส่งต่อผู้ป่วยให้เข้ามารับการดูแลรักษาที่ศูนย์ประสาทศาสตร์เพิ่มเติมตามที่แพทย์เห็นสมควร
อีกทั้งศูนย์ประสาทศาสตร์ได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ ซึ่งมีทั้งการน�ำเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศและการใช้นวัตกรรมที่พัฒนาโดยบุคลากรภายใน ภายในศูนย์ประสาทศาสตร์ยังมี
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการแพทย์ (Biomedical Engineering Room) เพื่อรองรับการคิดค้นวิจัยทุกรูปแบบ
ตลอดจนมีการน�ำร่องใช้ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

เพื่อลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางมาโรงพยาบาล
โดยมี “คลินกิ ระบบประสาททางไกล” (teleneurology
clinic) เป็นคลินิกต้นแบบ
ศ.พญ.นิ จ ศรี กล่า วสรุป ว่า ศูนย์ป ระสาท
ศาสตร์ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในเชิงป้องกันโรค
ทางระบบประสาทส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ยั ง ไม่ เ ป็ น โรค ในเชิ ง
การดู แ ลรั ก ษาส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ต ้ อ งอาศั ย เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ขนั้ สูง รวมถึงผูป้ ว่ ยทีม่ อี ปุ สรรคในการเดิน
ทางมาโรงพยาบาล ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในเชิงการ
ศึกษาวิจยั เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ การดูแล
ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และในประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
พญ.นฤชร กิจไพศาลรัตนา หนึ่งในทีมแพทย์
ของศู น ย์ ป ระสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย ได้ยกตัวอย่างถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ทันสมัยในศูนย์ประสาทศาสตร์ ภายใต้แนวคิดการ
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Integration) อาทิ เครื่อง
Functional Near-Infrared Spectroscopy (fNIRS)
ซึ่งเป็นเครื่องตรวจการท�ำงานของสมองโดยใช้หลักการ
ดูดซับแสงใกล้อินฟราเรด (Near Infrared) ที่สามารถ
ตรวจประเมินการท�ำงานของสมองได้แบบเรียลไทม์
(Real Time) ซึ่ ง เป็ น แห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วใน
ประเทศไทยที่มีการใช้เครื่องมือนี้ เครื่องตรวจวิเคราะห์
จอประสาทตาและขั้ ว ประสาทตาด้ ว ยเลเซอร์ ส แกน
(Optic Coherence Tomography Angiography
- OCTA) ที่สามารถวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของ
เส้นเลือดที่เกี่ยวกับประสาทตาได้โดยใช้เวลาการสแกน
เพียง 5 นาที นอกจากนั้น ศูนย์ประสาทศาสตร์ยังเป็น
ที่แรกในประเทศไทยที่น�ำโปรแกรม ICM+ ที่พัฒนาขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร มาใช้
ในการประเมินความผิดปกติของการไหลเวียนของน�้ำ
ไขสันหลังอีกด้วย

ศูนย์ประสาทศาสตร์ เปิดด�ำเนินการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเตรียมเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2562 ผูท้ สี่ นใจสามารถติดต่อ
สอบถามเพิ่มเติม หรือขอรับบริการปรึกษาได้ที่ชั้น 11
อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ในวันและเวลาท�ำการ
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เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ

ศ.นพ.อารี ตนาวลี
ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
ประธานอนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ได้รับ โล่เกียรติคุณ ในฐานะผู้ประพฤติตนดีเด่น
ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2561
จากแพทยสภา

ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์

รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธ์

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล President of Asia Pacific Glaucoma
Society จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน
“อาจาริยมิตต์” ประจ�ำปีการศึกษา 2561

6

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า
(Advanced Geriatric Rehabilitation)
คลินิกแห่งแรกในประเทศไทยที่น�ำ
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
สู ง วั ย (Aging Society) เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว
เนื่องจากอัตราผู้สูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพือ่ ผูส้ งู
อายุมพี ฒ
ั นาการทีก่ า้ วล�ำ้ น�ำสมัยอย่างรวดเร็วในทุก
วันนี้ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญดังกล่าว
จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาวิธีการฟื้นฟูแบบก้าวหน้า
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ สู ง อายุ ไ ทยทุ ก คนมี สุ ข อนามั ย
ที่ดีและแข็งแรงเพื่อก้าวไปสู่สังคมไทยที่มีคุณภาพ
คอลั ม น์ Good News ฉบั บ นี้ จ ะขอ
น�ำท่านผูอ้ า่ นไปพูดคุยกับ รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช
หั ว หน้ า ฝ่ า ยเวชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู และ อ.พญ.พิ ม
ตีระจินดา อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจ�ำ
คลินกิ ฟืน้ ฟูผสู้ งู อายุกา้ วหน้า (Advanced Geriatric
Rehabilitation) โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย ซึง่ เป็นคลินกิ แห่งแรกในประเทศไทย
ที่น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟู
ผู้สูงอายุ

รศ.พญ.กฤษณา กล่าวว่า เมื่อความรู้
และความก้ า วหน้ า ทางเวชศาสตร์ ฟ ื ้ น ฟู มี ก าร
พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ได้เล็งเห็นความส�ำคัญ และน�ำเอา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ฟื้นฟูผู้สูงอายุ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจประเมินไป
จนถึงการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ส่งผลให้สามารถตรวจ
ประเมินวัดค่าความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างแม่นย�ำ
อีกทัง้ ยังสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาจัดโปรแกรม
การฝึกให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละรายเพือ่ ให้การ
ฟื้นฟูมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ที่ผ่านมาคลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการผลิ ต นวั ต กรรมหุ ่ น ยนต์ เ พื่ อ การฟื ้ น ฟู
เพื่อช่วยเสริมการท�ำงานของนักกายภาพบ�ำบัด
อ.พญ.พิม กล่าวว่า การฝึกซ�ำ้ ๆ บ่อยๆ เป็นประจ�ำ
จะช่วยให้ผู้ป่วยมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เช่น การฝึก
ขยับแขนหรือขา 1,000 – 10,000 ครั้ง เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว่าหุ่นยนต์ฟื้นฟูที่เข้ามาสนับสนุน
กระบวนการท�ำงานเหล่านีถ้ อื เป็นการช่วยบรรเทา
งานของนั ก กายภาพบ� ำ บั ด หุ ่ น ยนต์ ที่ ผ ลิ ต ได้
เองนี้มีต้นทุนต�่ำกว่าการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
จึ ง เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ป ่ ว ยสามารถเข้ า ถึ ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้คลินิก
ฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้ายังมีการน�ำเทคโนโลยีอัน
ทัน สมั ย มาใช้ ใ นการฟื ้ น ฟู เช่ น เครื่ อ งกระตุ ้ น
สมองโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (rTMS) และ

GOOD NEWS
เรื่อง : รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช
อ.พญ.พิม ตีระจินดา

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยนอก) เปิด
บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
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)

เครื่องกระตุ้นสมองโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (tDCS)
เพื่ อ กระตุ ้ น เซลล์ ส มองให้ มี ก ารฟื ้ น ตั ว ได้ ดี ขึ้ น
เครื่องฝึกการทรงตัว และเครื่องฝึกการเดิน เพื่อใช้
ในการประเมิน และฝึกให้ผู้ป่วยมีการเดิน และการ
ทรงตัวได้ดีขึ้น ป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการหกล้ม
ทั้งนี้คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้าฝ่าย
เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็ไม่ได้หยุด
พัฒนาแต่เพียงเท่านี้ ยังมีความร่วมมือในการท�ำงาน
วิจยั ด้านฟืน้ ฟูผสู้ งู อายุกา้ วหน้าร่วมกับสถาบันต่างๆ
ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ เช่น ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National
Electronics and Computer Technology
Center: NECTEC) Ludwig Maximilian
University ประเทศเยอรมนี และ Fujita Health
University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมุ่งไปสู่เป้าประสงค์
สูงสุดคือ การเป็นต้นแบบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
ในด้ า นการฟื ้ น ฟู ส�ำ หรับ ผู้สูงอายุอย่า งก้า วหน้า
พร้อมทั้งน�ำชื่อเสียงมาสู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย รวมถึงคนไทยทั้งประเทศ
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บ้านเลขที่ 1873
เรื่อง : ศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล

คอลัมน์บ้านเลขที่ 1873 ฉบับนี้ มีเรื่องราวดีๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังถึง 2 เรื่องด้วยกัน คือ เรื่องแรก
จะพาท่านผูอ้ า่ นเดินทางไปเยือนค่ายผูอ้ พยพพลัดถิน่ ชาวโรฮีนจา ณ เมืองค็อกซ์ บาซาร์ สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ พร้อมกับ ศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากสภากาชาดไทย ที่ไปตรวจรักษา
ชาวชุมชนท้องถิ่นและผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจา เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางอุปสรรคทางภาษาและ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนในพื้นที่ และอีกหนึ่งเรื่องจะน�ำท่านผู้อ่านไปพูดคุยกับ นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล
เกี่ยวกับเบื้องหลังความส�ำเร็จของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รับรองว่าทั้งสองเรื่องต่างก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

น�ำร่อง

“ทีมแพทย์จุฬาฯ - สภากาชาดไทย”

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ เมืองค็อกซ์ บาซาร์ บังกลาเทศ
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จากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐยะไข่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่รัฐบาลของสหภาพเมียนมาได้ส่งกองก�ำลังเข้ากวาดล้างกลุ่มติดอาวุธชาวโรฮีนจา ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต
มากถึง 7,000 คน และชาวโรฮีนจาทีร่ อดชีวติ ต้องอพยพลีภ้ ยั เข้าไปในบังกลาเทศเพือ่ ความปลอดภัย ดังเช่นทีค่ า่ ยผูอ้ พยพ
พลัดถิน่ ในเมืองค็อกซ์ บาซาร์ (Cox’s Bazar) ซึง่ ได้กลายเป็นทีพ่ กั พิงส�ำคัญของผูอ้ พยพชาวโรฮีนจามากกว่า 600,000 คน
และทั้งหมดยังคงรอคอยการกลับบ้านเกิดตลอดช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ปัญหาทางสาธารณสุขต่างๆ
อันเนือ่ งมาจากการขาดสุขอนามัยทีด่ ี ความแออัดของพืน้ ที่ และการขาดแคลนระบบสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ก็เริม่ เกิดขึน้
ในกลุ่มผู้อพยพและชาวชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย จ�ำนวน 15 คน น�ำทีมโดย นายสวนิต คงสิริ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทาง
ไปออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีต่ รวจรักษาชาวบังกลาเทศและผูอ้ พยพพลัดถิน่ ชาวโรฮีนจา ณ เมืองค็อกซ์ บาซาร์ สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
ศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข หนึ่งในทีมแพทย์ออกหน่วยฯ เล่าว่า การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษา
ชาวบังกลาเทศและผูอ้ พยพพลัดถิน่ ชาวโรฮีนจาครัง้ นี้ มีจดุ เริม่ ต้นจากการที่ พื้นที่ที่รับผู้อพยพในเมือง ค็อกซ์ บาร์ซาร์
เริม่ เกิดปัญหาทางสาธารณสุขขึน้ เนือ่ งจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และยารักษาโรค น.ส.พรรณพิมล สุวรรณพงศ์
เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จึงได้ประสานขอความร่วมมือจากสภากาชาดไทยให้
ช่วยส่งคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ไปออกหน่วยแพทย์ฯ ซึ่งทันทีที่สภากาชาดไทยได้รับทราบเรื่องก็เห็นควรที่จะ
สนับสนุนช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
โดยปกติแล้ว สภากาชาดไทยมีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในต่างแดน แต่ส่วนใหญ่จะส่งความช่วยเหลือ
ในรูปแบบของสิ่งของ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรคต่างๆ ดังนั้นภารกิจนี้จึงเป็น “โจทย์ส�ำคัญ” ที่สภากาชาดไทยและ
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงธากา บังกลาเทศ ต้องหารือร่วมกันอย่างละเอียดเพื่อวางแผนจัดส่งทีมแพทย์พยาบาลและต้องด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเริ่มจากการส�ำรวจข้อมูลในเชิงพื้นที่และประชากรเพื่อน�ำข้อมูล

มาวางแผนการออกหน่วยแพทย์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การวางแผนขอบเขตการรักษาโรค ยาและเวชภัณฑ์
ทีจ่ ะใช้ให้ตรงกับสภาพความเจ็บป่วยและความต้องการ
ในพืน้ ที่
ศ.นพ.สมบัติ เล่าให้ฟังว่า ในวันแรกของ
ภารกิจ หน่วยแพทย์ฯ ออกเดินทางจากประเทศไทย
มุ่งสู่เมืองธากา (Dhaka) เมืองหลวงของบังกลาเทศ
และใช้เวลาอีก 1 ชั่วโมง โดยสารเครื่องบินจากเมือง
ธากาสู่ที่พักในเมืองค็อกซ์ บาซาร์ จากนั้นเดินทางต่อ
อีก 1 ชัว่ โมง เพือ่ ไปยังชุมชนชาวบังกลาเทศ ซึง่ หน่วย
แพทย์ฯ ได้ เ ลื อ กใช้ โรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง แปลงสภาพ
เป็นโรงพยาบาลสนามชัว่ คราวส�ำหรับออกหน่วยแพทย์
ตรวจรักษาและท�ำหัตถการ รวมถึงเป็นศูนย์อ�ำนวย
การหลักของภารกิจนี้ มีอายุรแพทย์รักษาโรคทั่วไป
และกุมารแพทย์ พร้อมทีมพยาบาลคอยตรวจรักษา
ให้แก่ชาวบังกลาเทศ ส่วนอีกทีมหนึง่ จะเป็นทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ สูตินรีแพทย์ และพยาบาล
ไปเตรี ย มการออกหน่ ว ยแพทย์ ฯ ที่ บ ริ เ วณค่ า ย
ผู้อพยพพลัดถิ่นชาวโรฮีนจา ซึ่งต้องใช้เวลาในการ
เดินทางต่อจากศูนย์อ�ำนวยการหลักอีกราว 1 ชั่วโมง
ส�ำหรับวันที่ 2 ภารกิจของหน่วยแพทย์ฯ
ในการตรวจรักษาได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 จุด
ที่โรงเรียนหรือศูนย์อ�ำนวยการหลักนั้น ปรากฏว่า
มีชาวบังกลาเทศราว 400 – 500 คน มาต่อแถว
เข้ารับการตรวจรักษา เนื่องจากสถานพยาบาลใน
พื้ น ที่ มี ไ ม่ เ พี ย งพอ เมื่ อ ชาวบั ง กลาเทศทราบข่ า ว
ประชาสั ม พั น ธ์ ว ่ า หน่ ว ยแพทย์ จ ากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาออกหน่วยแพทย์ฯ
ตรวจรักษา ต่างก็ยินดีที่จะได้รับบริการตรวจรักษา
จากทีมแพทย์ที่มีคุณภาพระดับสากล อีกทั้งยังมียา
รักษาโรคมอบให้กับผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
อี ก ด้ ว ย จึ ง เกิ ด การบอกต่ อ กั น ไปในชุ ม ชน ท� ำ ให้
ในวันต่อๆ มา มีผู้ป่วยเข้ามาขอรับการตรวจรักษาที่

หน่วยแพทย์ฯ ไม่ต�่ำกว่าวันละ 600 – 700 คน ซึ่ง ศ.นพ.สมบัติ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟัง
ด้วยว่า นัง่ ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยทีป่ ระเทศไทยมา 1 ปี แต่จำ� นวนผูป้ ว่ ยยังไม่มากเท่ากับการตรวจรักษา
ที่โรงเรียนในค็อกซ์ บาซาร์ ตลอดช่วง 7 วันนั้นเลย
ในขณะที่อีกทีมหนึ่งซึ่งตั้งหน่วยแพทย์ฯ ตรวจรักษาที่ค่ายผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจา
มีจ�ำนวนผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจรักษาไม่มากนัก เนื่องจากมีองค์กรแพทย์นานาชาติ ตลอดจน
อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้นหน่วยแพทย์ฯ ทีมนี้จึงเน้นท�ำงานด้าน
การให้ความรู้แก่แพทย์และอาสาสมัคร จากการประเมินสถานการณ์ในวันต่อ ๆ มา จึงได้แบ่งทีม
แพทย์จากหน่วยนี้ไปเสริมก�ำลังหน่วยแพทย์ฯ ที่ศูนย์อ�ำนวยการหลักอีกทางหนึ่ง และเนื่องจาก
มีผู้ป่วยจ�ำนวนมากประกอบกับยารักษาโรคที่หน่วยแพทย์ฯ ได้จัดเตรียมไป กับส่วนที่สถานทูตฯ
ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมในพืน้ ทีถ่ กู แจกจ่ายจนหมดลงอย่างรวดเร็วภายใน
วันที่ 3 ของภารกิจ ท�ำให้ทางสถานทูตฯ ต้องเร่งประสานขอการสนับสนุนยารักษาโรคเข้ามา
เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
ศ.นพ.สมบัติ เล่าเสริมด้วยว่า ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาครบรอบ 1 ปี ของเหตุการณ์
ความรุนแรงในรัฐยะไข่พอดี ท�ำให้เกิดการชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจาใน
พื้นที่เมืองค็อกซ์ บาซาร์ จนเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้ออกมาเตือนให้หน่วยแพทย์ฯ เดินทางกลับออกมาจากค่ายผูผ้ ลัดถิน่
แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการท�ำงานมากมาย เช่น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างหน่วยแพทย์ฯ
กับผู้ป่วย ซึ่งต้องมีล่ามอาสาของสภาเสี้ยววงเดือนแดงแห่งบังกลาเทศคอยช่วยประสานจัดการ
ในพื้นที่ตลอดเวลา การเดินทางจากที่พักไปยังบริเวณที่ตั้งหน่วยแพทย์ฯ ในค่ายผู้พลัดถิ่นต้องใช้
เวลาไป – กลับในแต่ละวันรวมกว่า 3 ชั่วโมง ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ไร้พรมแดน ที่ถือว่าเป็นเรือ่ งใหม่และท้าทายทัง้ ในแง่ของพืน้ ที่ การบริหารจัดการหน่วย
ตรวจรักษาโรค ผูป้ ว่ ย และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในที่สุด 7 วันของภารกิจออกหน่วยแพทย์ฯ ณ เมืองค็อกซ์ บาซาร์ ก็ส�ำเร็จลุล่วงลงด้วย
ดีตามเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ คือ ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบไร้พรมแดนแก่ชาวบังกลาเทศและ
ผู้พลัดถิ่นชาวโรฮีนจา รวมถึงผู้บริสุทธิ์จ�ำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
โดยภารกิจครั้งนี้ในนามของประเทศไทยได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากทั้งจากผู้ป่วยและครอบครัว
ของผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจรักษา ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประสานการปฎิบัติงานในพื้นที่ รวมถึง
องค์กรสิทธิมนุษยชนจากทั่วทุกมุมโลก
ศ.นพ.สมบัติ กล่าวสรุปว่า ในฐานะแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อยู่เป็นประจ�ำ แต่การไปปฏิบัติภารกิจออกหน่วยแพทย์ฯ
ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทาง
ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในดินแดนที่มีความทุกข์ยากมากกว่าประเทศไทยหลายพันเท่า ในทุกๆ
วันที่เราอาจบ่นว่าประเทศไทย แต่พอไปเห็นเมืองค็อกซ์ บาซาร์แล้ว ความขาดแคลนในทุกๆ
ด้านทีน่ นั่ กลับท�ำให้รสู้ กึ ว่าชีวติ ความเป็นอยูท่ บี่ า้ นเราคือสวรรค์ แม้วา่ ระยะเวลาอันสัน้ ของการออก
หน่วยแพทย์ฯ อาจจะไม่สามารถช่วยบรรเทาทุกข์ให้กบั ทุกคนได้มากนัก แต่กถ็ อื ว่า พวกเราได้ทำ�
เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ในการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ ศาสนาหรือวัฒนธรรม
ตามหลักมนุษยธรรมที่เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกพึงปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม
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ทีมบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์

ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จภายใต้ความท้าทายแห่งโลกศตวรรษที่ 21

“ ที ม บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนางานบริการต่างๆ
ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นผลส�ำเร็จทั้งในวันนี้และ
วันหน้า”
นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล

ในแต่ละปีมคี ณาจารย์และบุคลากรจ�ำนวนมากของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่างพา
กันออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ผลงานชิ้นโบว์แดงที่คณาจารย์และบุคลากรได้น�ำไปเผยแพร่
ให้โลกภายนอกได้รับรู้ถึงความสามารถและความเก่งกาจไม่แพ้ใคร อาจน�ำมาสู่การก้าวขึ้นไปอีกขั้นของต�ำแหน่ง
ทางวิชาการของใครหลายๆ คน แน่นอนว่าทุกก้าวเดินย่อมต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง นั่นก็คือ ทีมบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ทีค่ อยผลักดันและส่งรอยยิม้ เป็นก�ำลังใจให้ แต่ทนี่ า่ สนใจกว่านัน้ ทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์นจี้ ะก้าวเดินไป
พร้อมกับความท้าทายแห่งโลกศตวรรษที่ 21 และเพือ่ ให้เท่าทันกับทุกช่วงจังหวะ จึงใส่ใจออกแบบนโยบายส�ำหรับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับความท้าทายดังกล่าว รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพือ่ ช่วยลดขัน้
ตอนการด�ำเนินการและเพิ่มความถูกต้องแม่นย�ำอย่างมีประสิทธิภาพ
คอลัมน์ “บ้านเลขที่ 1873” ฉบับนี้ จะน�ำท่านผู้อ่านมาพบและพูดคุยกับ นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของ
คณาจารย์แพทย์และฝ่ายปฏิบัติการมาแทบนับไม่ถ้วน ซึ่งบอกกับทีมงานว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับ
โอกาสให้เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เมื่อสอบถามถึงสาเหตุที่น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขอต�ำแหน่งทางวิชาการ นางสุชิรา เล่าให้ฟัง
ว่า เดิมทีแล้วขั้นตอนการยื่นขอต�ำแหน่งทางวิชาการจะเป็นในลักษณะที่อาจารย์แพทย์เดินเข้ามากรอกและ
ยื่นเอกสาร แน่นอนว่าเอกสารต่างๆ ต้องมีการแก้ไขบ่อยครั้งนับไม่ถ้วน ท�ำให้อาจารย์บางท่านไม่สะดวกที่
จะด�ำเนินการเช่นนั้น อาจเพราะด้วยภารกิจประจ�ำหรือภาระงานต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในแต่ละวัน ดังนั้น
แล้วการน�ำเทคโนโลยีมาใช้จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ทั้งกับทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์และอาจารย์ที่ต้องการ
ก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่ใฝ่ฝัน ดังนั้นแล้วในปี พ.ศ. 2558 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ จึงได้ออกแบบขั้นตอนการยื่นขอต�ำแหน่งทางวิชาการที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมให้แก่คณาจารย์
แพทย์ กล่าวคือ การยื่นขอต�ำแหน่งวิชาการออนไลน์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการแก้ไขเอกสาร
ลดระยะเวลาในการเดินทางเข้ามาติดต่อกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าประสบความส�ำเร็จมากกว่า

ร้อยละ 80 สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างระบบเก่าและระบบออนไลน์
คือ ระบบออนไลน์จะแจ้งข้อมูลผลการด�ำเนินการให้อาจารย์ทราบอยู่เป็น
ระยะๆ อีกด้วย
นางสุชริ า อธิบายเพิม่ เติมว่า อาจารย์แพทย์และบุคลากรทุกระดับ
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส�ำคัญ ประกอบกับ
ทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์เองก็ตระหนักถึงภารกิจส�ำคัญที่ต้องขับเคลื่อน
พันธกิจและแผนยุทธศาสตร์ให้ทันต่อโลกที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์จงึ จ�ำเป็นต้องก้าวให้ทนั กระแส
โลกในทุกกระบวนการด�ำเนินงาน
เมือ่ สอบถามถึงข้อแนะน�ำเกีย่ วกับขัน้ ตอนการเตรียมตัว หากมีแผน
จะยื่นขอต�ำแหน่งวิชาการในอนาคต นางสุชิรา กล่าวว่า ประการแรกคือ
ต้องเริ่มจากหาเส้นชัยของสายงานตัวเองเสียก่อน จากนั้นก็เข้ามาปรึกษากับ
ทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ทันที ไม่จ�ำกัดแต่เฉพาะอาจารย์แพทย์เท่านั้น
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั กิ ารก็เช่นเดียวกัน แม้วา่ ปัจจุบนั จะยังไม่มรี ะบบออนไลน์
เหมือนอย่างฝ่ายวิชาการ ทางทีมบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะ
พั ฒ นาให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เพื่ อ สร้ า งประโยชน์ ต ่ อ ภาควิ ช าและ
หน่วยงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกรอบ
อัตราสายวิชาการและปฏิบัติการ การจัดบริการ One-Stop Service
มากขึน้ ควบคูไ่ ปกับการจัดหลักสูตรคุณภาพเพือ่ พัฒนาความรูใ้ ห้แก่บคุ ลากร
ในทุกหน่วยงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม
10

นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล

นางสุวิสา มีดอกดวง

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์

หัวหน้าหน่วยบริหารงานบุคคล

นางสาววัชรินทร์ อ�ำพล

หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากร

ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา จริงจิตร นางสาวปุญชรัสมิ์ วัชรนนท์ปภัสร์

นางสาวสาละ เขียวมณี นางสาวสุชาวดี พันคง

นางสาวโศรดา หงษ์อินทร์ นายธนพล ภูศิริวัฒน์กุล		

นางสาวธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ นางสาวอัศนีย์ ตาทอง

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน

นางสาวพรจิรา ภัทรนาวิก นางสาวกาญจนา รัตตานนท์
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน

นางสาวพิมล ไวย์วุฒิ
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน

เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน

นางสาวชลธิภา คุณชม นางสาวจริยาสิริ โชติกาไพบูลย์
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน

นางสาวลลิศา การย์สกุลธร
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน

นอน
กัด
ฟั น

เรื่อง : ทพญ.วริศรา เกียรติพาณิชย์

1. การใส่เครื่องมือ เช่น เฝือกสบฟัน
2. การรักษาด้วยวิธกี ารทางจิตวิทยา เช่น การรักษาโดยใช้กระบวนการสะกด

จิตบ�ำบัด การฝึกให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมร่างกายของตนเองเพื่อสร้างความ
สมดุลภายในร่างกาย (Biofeedback)
3. การรักษาด้วยยา เช่น กลุม่ ยาต้านซึมเศร้า ยากันชัก ยาต้านภูมแิ พ้ เป็นต้น
4. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ เช่น โบทูลินัม ท็อกซิน (Botulinum Toxin) ซึ่ง
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าสามารถช่วยลดจ�ำนวนการกัดฟันและการ
หดตัวของกล้ามเนื้อ แต่ยังไม่มีผลยับยั้งการกัดฟันโดยตรง
5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การลดความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ
นั่งสมาธิ ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
เช่น การดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน และการสูบบุหรี่ เป็นต้น

“

แหล่งอ้างอิง : วารสารข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม-มิถนุ ายน พ.ศ. 2560

“

การนอนกัดฟันเป็นภาวะการบดถูฟันหรือกัดเน้นฟันระหว่างการ
นอนหลับ ร่วมกับมีฟันสึก มีเสียงนอนกัดฟันหรือมีความรู้สึกไม่สบายของ
กล้ามเนื้อบดเคี้ยวอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากจะสร้างความร�ำคาญให้กับ
คนที่นอนข้างๆ หรือเพื่อนร่วมห้องแล้ว ยังท�ำให้เกิดปัญหาต่อตนเองด้วย
เช่น ฟันสึก ฟันร้าว ฟันแตก เกิดอาการเจ็บปวดข้อต่อขากรรไกรและ
กล้ามเนื้อ อ้าปากได้จ�ำกัด ปวดศีรษะ อีกทั้งยังส่งผลต่อความส�ำเร็จของ
การรักษาทางทันตกรรมหลายด้าน เช่น การใส่ฟันปลอม การฝังรากเทียม
การรักษาโรคปริทันต์ เป็นต้น
จากการศึกษาในปัจจุบันเชื่อว่า สาเหตุของการนอนกัดฟันนั้น
เป็ น ผลมาจากสภาวะจิ ต ใจที่ มี ค วามเครี ย ด ความวิ ต กกั ง วล ซึ ม เศร้ า
ซึง่ มักเกิดในช่วงเวลาทีก่ ำ� ลังนอนหลับโดยไม่รตู้ วั ว่าตนเองนอนกัดฟันอยู่ หรือ
อาจมีสาเหตุจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น ภาวะนอนกรนหยุด
หายใจขณะหลับ การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง การใช้ยาบางชนิด
การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ เป็นต้น
ส�ำหรับการวินิจฉัยอาการนอนกัดฟันอาจท�ำได้โดยการซักประวัติ
ของผู้ป่วยร่วมกับการตรวจทางคลินิก ซึ่งมักพบว่าคนในครอบครัวหรือเพื่อน
ร่วมห้องบอกว่าได้ยินเสียงบดถูฟันระหว่างนอนหลับ บางคนอาจมีอาการ
ปวดหรือเมื่อยกรามหลังตื่นนอนตอนเช้า เมื่อตรวจในช่องปากจะพบฟันสึก
ฟันแตก ฟันโยก ฟันตาย หรืออาจพบแผลในช่องปากบริเวณที่สัมพันธ์กับ
การกัดฟัน
ในปัจจุบนั ยังไม่มวี ธิ กี ารใดทีจ่ ะบ�ำบัด รักษาหรือหยุดการนอนกัดฟัน
ได้อย่างแท้จริง การรักษาส่วนใหญ่จงึ มุง่ เน้นไปทีก่ ารป้องกันผลเสียทีอ่ าจเกิด
ขึน้ รวมถึงลดปัจจัยเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการกัดฟันและบรรเทาอาการเจ็บปวด
ที่เป็นผลจากการนอนกัดฟัน โดยจ�ำแนกวิธีที่ปฏิบัติได้ ดังนี้

สารพัดเรื่องฟัน

โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สาเหตุของการนอนกัดฟันเป็นผล
มาจากสภาวะจิตใจ เช่น ความเครียด
ความวิตกกังวล ซึมเศร้า ซึ่งมักเกิด
ในช่วงเวลาที่ก�ำลังนอนหลับ
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บอกเล่าก้าวทันหมอ
เรื่อง : ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

กลุ่มวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บ�ำบัดมะเร็ง
(Cancer Cellular Immunotherapy)
หลั ง จากคอลั ม น์ “บอกเล่ า ก้ า วทั น หมอ” ฉบั บ ที่ แ ล้ ว ได้ น� ำ ทุ ก ท่ า นไป
รู ้ จั ก กั บ กลุ ่ ม วิ จั ย พั ฒ นาแอนติ บ อดี เ พื่ อ การรั ก ษามะเร็ ง (Therapeutic
Antibody Research and Development) หนึ่งในกลุ่มวิจัยของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทยาลั ย ที่ ไ ด้ รับการสนับ สนุน จากทุน สร้า งเสริม พลัง จุ ฬ าฯ ก้ า วสู ่
ศตวรรษที่ 2 ช่ ว งที่ 2 ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. 2560 โดย
มี เ ป้ า หมายในการวิ จั ย และพั ฒ นาการรั ก ษามะเร็ ง ด้ า นภู มิ คุ ้ ม กั น บ� ำ บั ด
ซึ่ ง จะเน้ น พั ฒ นาการรั ก ษาโรคมะเร็ ง ที่ เ ป็ น ปั ญ หาในประชากรไทย เพื่ อ
ให้ ค นไทยทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง การรั ก ษาโรคมะเร็ ง อย่ า งเท่ า เที ย มและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลดการน� ำ เข้ า ยาและเทคโนโลยี ใ นการรั ก ษามะเร็ ง
ด้ ว ยภู มิ คุ ้ ม กั น บ� ำ บั ด จากต่ า งประเทศซึ่ ง มี ร าคาสู ง ฉบั บ นี้ จึ ง ไม่ ร อช้ า
ที่ จ ะพาท่ า นผู ้ อ ่ า นไปรู ้ จั ก กั บ อี ก หนึ่ ง กลุ ่ ม วิ จั ย ได้ แ ก่ กลุ ่ ม วิ จั ย ภู มิ คุ ้ ม กั น
ด้ า นเซลล์ บ� ำ บั ด มะเร็ ง (Cancer Cellular Immunotherapy) ที่ ไ ด้
รั บ ความร่ ว มมื อ จากนานาชาติ แ ละศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์
สเต็ ม เซลล์ แ ละเซลล์ บ� ำ บั ด โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คณะวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บ�ำบัดมะเร็ง

สร้างความเท่าเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งชาวไทย

ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกัน บ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
ปัจจุบันงานวิจัยและการพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็งที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่ทั้งหมดนั้นมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี อันเนื่องมาจาก
การร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สเต็มเซลล์และเซลล์บ�ำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ส่งผลให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง
มีห้องส�ำหรับผลิตเซลล์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้งานวิจัยพัฒนานั้นเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
12

แม้ปจั จุบนั จะมีวธิ รี กั ษาโรคมะเร็งอยูห่ ลายวิธี แต่สว่ นใหญ่แล้วไม่มวี ธิ ไี หนทีจ่ ะรักษา
มะเร็งให้หายขาดได้ รวมถึงมีผลข้างเคียงทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวสูงมาก ดังนัน้ การวิจยั เพือ่
ให้ได้วธิ กี ารรักษาแบบใหม่ทจี่ ะช่วยเพิม่ โอกาสในการรักษามะเร็งให้หายขาดในปัจจุบนั จึงมุง่ เน้น
ไปที่การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัดซึ่งได้ผลในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดผล
ข้างเคียงน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับวิธีการรักษาแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา ได้เล่า
ถึงวัตถุประสงค์พร้อมยกตัวอย่างงานวิจยั ทีท่ างกลุม่ วิจยั ภูมคิ มุ้ กันด้านเซลล์บำ� บัดมะเร็งก�ำลัง
ด�ำเนินการอยู่ ดังนี้

1)
Chimeric Antigen Receptor T cell (CAR T cell) คือ การรักษาแบบภูมคิ มุ้ กัน
บ�ำบัดแบบเซลล์บ�ำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือมะเร็ง

ต่อมน�ำ้ เหลือง ซึง่ ปัจจุบนั การรักษาด้วยวิธดี งั กล่าวได้รบั การอนุมตั จิ ากองค์การอาหารและยา
ของสหรัฐอเมริกา (FDA) แล้ว คือ CD19 CAR T cell และมีอยู่ 2 ชนิดทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั จ�ำหน่าย
ได้แก่ Kymriah จาก Novartis และ Yescarta จาก Kite Pharma แต่ด้วยราคายาที่สูงมาก
ถึง 15 ล้านบาท โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญที่จะต้องพัฒนาและด�ำเนิน
การวิจัยเพื่อให้ผู้ป่วยชาวไทยได้รับการรักษาที่ทัดเทียมกับนานาชาติในราคาที่สมเหตุสมผล
ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลที่ดีมาก
โดยเฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน หรือมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองชนิดบีเซลล์
ทีม่ กี ารแสดงออกของ CD19 ทัง้ ยังพบด้วยว่าให้ผลทีด่ อี ย่างน่าอัศจรรย์กบั ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัด
มะเร็งคาดว่าจะสามารถเริ่มท�ำการวิจัยในผู้ป่วยคนแรกได้ภายในปี พ.ศ. 2562 นอกจากนั้น
กลุ ่ ม วิ จั ย ภู มิ คุ ้ ม กั น ด้ า นเซลล์ บ� ำ บั ด มะเร็ ง ยั ง อยู ่ ใ นระหว่ า งการพั ฒ นา CAR T cell
ต่อมะเร็งชนิดอื่นๆ ในระดับห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองอีกด้วย
ส�ำหรับคณะผูว้ จิ ยั กลุม่ CAR T cell ประกอบด้วย ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรญ
ั กาญจน์,
อ.นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ และ อ.ภญ.ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง ก�ำลังพัฒนาการผลิต CD19
CAR T cell โดยท�ำงานร่วมกับทีมแพทย์ทางโลหิตวิทยา

2)
T cell Therapy คือ การรักษาที่ใช้ได้ผลดีกับเซลล์มะเร็งที่มีเชื้อไวรัส เช่น
มะเร็งหลังโพรงจมูกและมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองหลังการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยจะน�ำเลือดของ

ผู้ป่วยมาแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวและกระตุ้น T cell ให้มีความจ�ำเพาะต่อส่วนของไวรัสที่อยู่
ในเซลล์มะเร็ง และเลี้ยงให้มีปริมาณเพียงพอแล้วส่งกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ส�ำหรับงานวิจัย
T cell Therapy นัน้ มี ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนา T cell เป็นผู้รับผิดชอบ
แต่ยังพบข้อจ�ำกัดด้านเวลาจากการเพาะเลี้ยง T cell ซึ่งใช้เวลานานและคาดการณ์เวลาที่ใช้
ในการเพาะเลีย้ งไม่ได้ ส่งผลให้โจทย์ทตี่ ามมาของผูว้ จิ ยั จึงเป็นการพัฒนาวิธกี ารรักษาใหม่โดย
ใช้การดัดแปลงพันธุกรรมของ T cell จากผู้ป่วยเอง หรือที่เรียกว่า TCR T cell Therapy
ซึ่งอาจเป็นค�ำตอบที่ดีและเหมาะสมกว่า

ทีมแพทย์ทางโลหิตวิทยาคือ อ. นพ.กฤษฎา วุฒกิ ารณ์, ผศ.นพ.อุดมศักดิ์
บุญวรเศรษฐ์ และ อ.พญ.จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ

3)
NK/NKT cell คื อ การรั ก ษาโดยใช้
เอ็นเคเซลล์ (NK cell) กล่าวคือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง

ที่มีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ดี เช่น
มะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิด Myeloid ซึ่งการ
รั ก ษาด้ ว ยวิ ธี นี้ จ ะใช้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ มี โรคกลั บ เป็ น ซ�้ ำ หรื อ ไม่
ตอบสนองต่อการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดเม็ดเลือด ทั้งนี้
การเลี้ ย ง NK cell และเพิ่ ม จ� ำ นวนให้ มี ป ริ ม าณเพี ย ง
พอนั้ น ท� ำ ได้ ย าก เนื่ อ งจาก NK cell ในกระแสเลื อ ด
มี ป ริ ม าณน้ อ ยและต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการผลิ ต สู ง มาก
แต่ นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ หัวหน้าคณะวิจัย NK cell
ก็สามารถพัฒนาวิธีการเพิ่มจ�ำนวน NK cell และ NKT cell
ภายนอกร่างกายให้สามารถเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ได้มากขึ้นกว่า
วิธีมาตรฐาน
ศ.ดร.พญ.ณั ฏ ฐิ ย า อธิ บ ายเสริ ม ด้ ว ยว่ า คณะ
ผู้วิจัยได้วางแผนจะพัฒนาการดัดแปลงพันธุกรรมของ NK
cell และ NKT cell เพื่อให้เซลล์ดังกล่าวสามารถหลบ
หลี ก สั ญ ญาณการยั บ ยั้ ง การท� ำ งานของเซลล์ ภู มิ คุ ้ ม กั น
จากเซลล์ ม ะเร็ ง และสภาวะแวดล้ อ ม แต่ ก ารพั ฒ นา
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์
ทดลอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยเพียงพอที่จะท�ำการวิจัยในระดับคลินิกต่อไป
ฉบับหน้า เตรียมพบกับกลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจน
และวัคซีนต่อมะเร็ง (Neoantigen and Cancer Vaccine)
ที่จะมาบอกเล่าการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ชาวไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี อายุยืนยาวขึ้น ได้ในคอลัมน์
“บอกเล่าก้าวทันหมอ”
ส� ำ หรั บ ท่ า นที่ ป ระสงค์ จ ะสนั บ สนุ น การวิ จั ย และ
พัฒนาสามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 045-304669-7(กระแสรายวัน) ท่านสามารถ
น�ำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ซึ่งผลส�ำเร็จที่เกิด
ขึ้นจากโครงการระยะยาวนี้จะมีคุณประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง
ชาวไทยจ�ำนวนมาก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์สเต็มเซลล์และเซลล์บำ� บัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ชั้น 8 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

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

สวัสดีปีใหม่

2562

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สวัสดีปีใหม่สองห้าหกสอง			
ขอให้ชาวโรงพยาบาลจุฬาฯ
		
ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย		
โปรดปกแผ่เดชะพระบารมี			

ปีทองเถลิงศกแสนหรรษา
ประสบสุขทุกทิวาและราตรี
ทั้งเทพไทศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐศรี
คุ้มครองทุกชีวีพ้นภัยเทอญ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ขอให้บุคลากรทุกท่าน
ประสบความสุขในชีวิตการท�ำงาน และครอบครัว
ตลอดไป

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

รองผู้อ�ำนวยการฯ ฝ่ายบริการ

ขอส่งความรัก ความปรารถนาดีมาแด่ทกุ ท่าน
ขอให้ทกุ ท่านมีความสุข สดชืน่ แจ่มใส
คิดหวังได้ดง่ั ตัง้ ใจ และมีพลานามัยสมบูรณ์คะ่

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

รองผู้อ�ำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยให้ทุกท่านล้วนสุขสม
พบพานสิง่ ใดใดล้วนรืน่ รมย์ ขอให้สมดังหมายมัน่ และตัง้ ใจ

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค

รองผูอ้ ำ� นวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล
มีความสุข แบ่งปันความสุข
รักครอบครัว รักเพือ่ นร่วมงาน
รักโรงพยาบาล รักคนไข้ ท�ำดีวนั นี้ เห็นผลชาตินี้

รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ

รองผู้อ�ำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาวะ
ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู
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ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดลบันดาลให้ชาวจุฬาฯ ทุกท่านมีสขุ ภาพกาย สุขภาพใจ
ทีเ่ ข้มแข็ง เป็นก�ำลังส�ำคัญในการดูแลผูป้ ว่ ยและพัฒนา รพ.
ให้ก้าวหน้าต่อไป

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์

รองผู้อ�ำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย
ในศุ ภ วารดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ 2562 ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรตั นตรัย พระสยามเทวาธิราช สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย
ทีท่ า่ นเคารพนับถือ และในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ทา่ น
และครอบครัว มีความสุขส�ำเร็จและสมหวัง ขอให้บญ
ุ รักษา
เทวดาคุม้ ครอง พระรัตนตรัยปกป้อง มีแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามาในชีวติ
เจริญในหน้าทีก่ ารงาน มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยจงอย่า
ได้แผ้วพาน ให้มคี วามร่มเย็นและมีความสุข ร�ำ่ รวยเงินทองและ
ทรัพย์สนิ ให้สงู ส่งด้วยบารมี “พรใดประเสริฐ ขอจงบังเกิด
แก่ทา่ นและครอบครัว” ตลอดปีใหม่ 2562 และตลอดไปครับ

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร

รองผู้อ�ำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ
ขออวยพรให้ทา่ นมีชว่ งเวลาทีด่ ี สุขภาพทีด่ ี ก�ำลังใจทีด่ ี และ
มีความสุขมากๆ ในปีใหม่น้ี

รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์

รองผูอ้ ำ� นวยการฯ ฝ่ายกายภาพ

ขอให้พี่น้องชาวจุฬาฯ ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีงาม
มีความร่มเย็นเป็นสุข สมหวังในทุกสิ่งที่ตั้งใจ สุขภาพ
สดใสแข็งแรง มีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีดีตลอดปีนะคะ…
นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม

หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในโอกาสขึน้ ปีใหม่ ขอให้ทกุ ท่าน ใส่ใจสุขภาพนะครับ
เพือ่ ร่างกายทีแ่ ข็งแรงตลอดปีและปลอดโรคภัย
ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านจัดซื้อ

ขอให้ปใี หม่ 2562 เป็นปีคดิ ดี ท�ำดี พบแต่แรงบันดาลใจดีๆ ตลอดปี
และตลอดไป ขออวยชัยให้มีความสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้
อุปสรรคในการท�ำงาน

ขอเชิญชวนทุกท่านมาออกแบบการด�ำรงชีวติ ในปีใหม่น้ี ให้การ
กระท�ำสิง่ ทีเ่ หมาะสิง่ ทีค่ วรเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้งา่ ย การกระท�ำผิดเป็น
สิง่ ทีท่ ำ� ได้ยากครับ
ผศ.นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ

ขออาราธนาคุณความดีของท่านทัง้ หลายทีร่ ว่ มกันดูแลเกือ้ กูล
ผู้ป่วยและครอบครัว อ�ำนวยพรให้ประสบแต่ความสุข และมี
สุขภาพดีตลอดปีใหม่นี้
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต

สวัสดีปีใหม่ สุขใจสุขกาย ร่าเริงสดใส สบายสบายตลอดปี
รศ.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอก

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านความเสี่ยงทางคลินิก
ขอให้ปีนี้น�ำแรงบันดาลใจและความสุขมาให้ท่านและครอบครัว
ของท่าน สวัสดีปีใหม่ 2562

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านกายภาพ

เนือ่ งในวารดิถขี น้ึ ปีใหม่ 2562 ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพ
แข็งแรง ประสบความสุข ความส�ำเร็จ และความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน
ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

สวัสดีปใี หม่หวั ใจสุข
จงห่างทุกข์ทกุ คนดลสุขสันต์
สิง่ มงคล บุญหนุนลาภโดยพลัน
จงเจริญนิจนิรนั ดร์สรรสุขเอย
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร
ขอขอบคุณชาว รพ.จุฬา ทุกท่านที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพอย่าง
แข็งขันในปีที่ผ่านมา และขอให้พวกเรามีแรงบันดาลใจและ
พลังในการพัฒนา รพ.จุฬา ให้ได้รับ “คุณภาพขั้นก้าวหน้า”
ในปี 2562 สวัสดีปีใหม่ครับ

อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ

ขอคุณพระรัตนตรัยเป็นฉัตรแก้ว ให้ผอ่ งแผ้วเบิกบานทุกสถาน
อีกสุขภาพ ลาภ ยศ พัฒนาการ เกษมศานต์ถว้ นทัว่ ทุกวันคืน
รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านสนับสนุนเทคนิคการบริการ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านการคลัง

ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ปี่ กป้องคุม้ ครอง
“คณะแพทยศาสตร์” และ “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ช่วยบันดาล
ให้บคุ ลากรชาวจุฬาฯ ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุข
ความส�ำเร็จ สมปรารถนาสุขภาพแข็งแรง มีความราบรื่น
ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการท�ำงานตลอดปี 2562
รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านแผนและงบประมาณ

ขอให้ปีใหม่นี้ ทุกท่านมีความสุขความสมหวังตามที่ได้ตั้งใจ
กระท�ำหน้าที่มาตลอดครับ
อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ

สวัสดีปใี หม่ ขออวยพรให้ทา่ นจงประสบความส�ำเร็จในทุกๆ
สิง่ ในปีใหม่นี้
อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ

สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส
สุขภาพใจเข้มแข็ง

ในวารดิถขี นึ้ ปีใหม่ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย จงดลบันดาล
ให้พวกเราชาวจุฬาฯ ทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข
ความเจริญ มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงตลอดปี
2562 เทอญ

อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัย

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์

ขออวยพรให้บุคลากรทุกท่าน จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ
พบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้ ป ี พ.ศ. 2562 เป็ น ปี แ ห่ ง ความสุ ข ความดี ง าม
ความส�ำเร็จ ส�ำหรับท่านและครอบครัวของท่านทุกคนค่ะ

นางสาวทิพวรรณ ปานขาว

นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านบริการ
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สวัสดีปีใหม่ 2562

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในโอกาสวารดิถขี นึ้ ปีใหม่ 2562 ขอส่งก�ำลัง
ใจให้ทุกท่านมีพลังในการด�ำเนินชีวิตให้
ไปถึ ง จุ ด หมายที่ ค วรปรารถนา และมี
สุขภาพดีทั้งกายและใจครับ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทัง้ หลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทกุ ท่าน และ
ครอบครัว มีความสุขกาย สบายใจ มีสุขภาพที่
แข็งแรง มีพลังในการท�ำงาน และโชคดี สมหวังใน
สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการนะคะ

สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่...ชาวโรงพยาบาลโรงเรียน
แพทย์คุณธรรม...ทุกๆ ท่าน ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่
2562 นี้ ขออ� ำ นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ดลบันดาลให้ทุกท่าน และ
ครอบครั ว มี ค วามสุ ข ทั้ ง กายและใจ มี สุ ข ภาพ
พลานามั ย แข็ ง แรง มี ค วามรั ก ใคร่ ส ามั ค คี แ ละ
ปรารถนาดี ต ่ อ กั น ทั้ ง ในครอบครั ว และที่ ท� ำ งาน
มีความ “ซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ เอือ้ อาทร” สมกับความ
ภูมิใจที่ได้ท�ำงานภายใต้พระนาม “จุฬาลงกรณ์”
อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวกเราทุกๆ คนค่ะ

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�ำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบั น ดาลให้ ทุ ก ท่ า น และครอบครั ว พบแต่
ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
ในนามของฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าฯ ขอกราบสวั ส ดี ป ี ใ หม่ แ ด่ อ าจารย์ แ ละ
บุคลากรทุกท่านค่ะ

รองคณบดี ฝ่ายวิจยั

ในวารดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ 2562 ขออาราธนาคุ ณ
พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย
โปรดอ�ำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบ
แต่ความสุขความเจริญ มีสขุ ภาพแข็งแรง ปลอดภัย
คิดสิง่ ใด สมดังปรารถนา พบแต่สงิ่ ทีด่ ตี ลอดปีเทอญ

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ

รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

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

ประคองตน ให้ สุ ข ภาพดี ทั้ ง กายและใจ ตลอดปี
2562 นี้ ครับ

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

รองคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

ขอให้ทกุ ท่านมีความสุข คิดสิง่ ใดขอให้สมดังปรารถนา สุขภาพกาย
สุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปีและตลอดไป
รศ.นพ.อรรณพ ใจส�ำราญ
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รองคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ

สุขสันต์วันปีใหม่ 2562 ส�ำหรับชาวคณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ทุกท่านครับ

กราบสวัสดีปใี หม่ 2562 ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย ขอให้
ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไปค่ะ

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร

ขออ�ำนาจคุณความดีที่ท่านได้ปฏิบัติมา ดลบันดาล
ให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกายสบายใจตลอดปี
พุทธศักราช 2562 ครับ

เนือ่ งในศุภวารดิถขี นึ้ ปีใหม่ 2562 กระผมใคร่ขออาราธนา
อ� ำ นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ทุ ก ท่ า น
เคารพนับถือ ดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ
และประสบแต่โชคดีตลอดปีใหม่นี้ครับ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

รศ.(พิเศษ) นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

ขึ้ น ศั ก ราช 2562 ขอให้ พ่ี น ้ อ งชาวแพทย์ จุ ฬ าฯ
และครอบครัวประสบแต่ความสุขทัง้ กาย ใจ ขอให้มพี ลัง
ก�ำลังใจในการพัฒนางานและมีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ในศุ ภ ฤกษ์ ดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ 2562 ขออาราธนาคุ ณ
พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ท ่ า นเคารพนั บ ถื อ
โปรดคุ้มครองและอภิบาลให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงาม
สุขภาพแข็งแรง มีพลังกายพลังใจในการสร้างสรรค์ส่ิง
ที่เป็นกุศล และสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ
ศ.ดร.นพ.สิทธิศ์ กั ดิ์ หรรษาเวก
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

หนึ่งก้าวปีใหม่นี้
ก้าวหน้าให้ท่วงทัน
หนึง่ ก้าวสร้างงานเสร็จ
ก้าวยืนพร้อมเพือ่ นพา

ให้ก้าวดีมีสุขสันต์
ก้าวเดินมั่นไร้โรคา
ให้สำ� เร็จชืน่ หรรษา
ชาวจุฬาฯ รืน่ เริงใจ

อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

ปีกุนพูนเพิ่มด้วย
จุฬาฯ จุ่งอภิรมย์
ไร้โรคาพยาธิ์ตรม
สัม	
  ฤทธิ์กิจหลากล้วน

สุขสม
ทั่วถ้วน
ปลอดโศก ภัยนา
จิตแผ้วผ่องใสฯ

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค

ในวาระขึน้ ปีใหม่ พ.ศ. 2562 ขออ�ำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ�ำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความสมหวัง ความส�ำเร็จและสุขภาพทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ครับ
รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อ�ำนวยพรให้ทุกท่านประสบสุขและสมหวังค่ะ
รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นมิ ติ ร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

เนื่องในวารดิถีข้ึนปีใหม่ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน
นับถือช่วยคุ้มครองดลบันดาลให้ทุกท่านพบแต่สิ่งที่ดีๆ
มีความสุขกาย สุขใจ สมหวังทุกประการ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช

สุข สดใส ทั้งกายใจ ตลอดปีใหม่ 2562 ทุกท่านค่ะ

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ัวสากลดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัว
สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ

ในศุ ภ วารดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ 2562 ขอพระบารมี ข อง
พระสยามเทวาธิราช และพระบารมีของสมเด็จพระ
บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดดลบันดาล
ให้พวกเราชาวจุฬาฯ ทุกท่านประสบแต่ความสุขสมใน
ความปรารถนาทีพ่ งึ มีพงึ ได้ โดยชอบธรรมทุกประการเทอญ
ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ขอให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีความสุขสดชื่นตลอดปี และตลอดไป สวัสดีปีใหม่
2562 ค่ะ
ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ

ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

สุขสันต์วนั ปีใหม่ ขอให้ทกุ ๆ ท่านมีความสุข พบเจอกับสิง่ ดีๆ
ที่ปรารถนาตลอดปี 2562
นางวันเพ็ญ แก้วจารนัย

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายบริหาร

ในโอกาสปีใหม่ 2562 นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
โปรดอ�ำนวยพรให้ทกุ ท่านมีความสุขกาย สบายใจ ท�ำสิง่ ดีๆ
ที่ตั้งใจให้ส�ำเร็จ ปราศจากอุปสรรคและโรคภัยทั้งปวง
น.ส.เสาวรส เกียรตินาถ

ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
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Chula Round Up

วิ่งการกุศล HIV Run 2018

วันพยาบาลแห่งชาติ
ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
รองผู้อ�ำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์
และวิจยั น�ำคณะผูบ้ ริหาร โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ และคณะผู ้ บ ริ ห าร
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในวั น
พยาบาลแห่ ง ชาติ เมื่ อวัน อาทิต ย์
ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร
พระบรมคุณ สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็นประธานเปิดงานวิง่ การกุศล HIV Run 2018 ซึง่ จัดขึน้ โดย HIV-NAT, SEARCH
ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ ร่วมกับสาขาวิชาโรคติดเชือ้ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเยาวชนมีเชื้อเอชไอวีท่ีขาดแคลน
และรณรงค์ปอ้ งกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ในกลุม่ เยาวชน เมือ่ วันอาทิตย์ที่
28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สวนลุมพินี

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10

ผู้บริหารพบประชาคม ครั้งที่ 4
ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็น
ประธานเปิดการประชุม คณะผู้บริหาร
พบประชาคม ครั้ ง ที่ 4 “จุ ฬ าสุ ข ใจ”
พร้ อ มน� ำ คณะผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาล
ร่ ว มชี้ แจงความคื บ หน้ า ในการพั ฒ นา
โรงพยาบาล และเปิดโอกาสให้บุคลากร
ร ่ ว ม เ ส น อ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม
คิ ด เห็ น เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 30 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส
อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อบรม “การสังเกตอาการผิดปกติและช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่จิตอาสา”
นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านบริการ เป็น
ประธานเปิ ด การอบรมให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง
“การสั ง เกตอาการผิ ด ปกติ แ ละช่ ว ย
เหลื อ เบื้ อ งต้ น แก่ จิ ต อาสา” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น
โดยโครงการศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�ำบัด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่
29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม
ทวีตุมราศวิน อาคาร อปร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
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ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็นประธานเปิดงาน “วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10” (10th
World Stroke Day) ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้าน
โรคหลอดเลื อ ดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ร่ ว มกั บ
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ า ยโภชนวิ ท ยาและโภชนบ� ำ บั ด และชมรมคนรู ้ ทั น อั ม พาตที่ เ กิ ด จาก
โรคหลอดเลือดสมอง พร้อมกันนี้ ชมรมคนรูท้ นั อัมพาตทีเ่ กิดจาคโรคหลอดเลือด
สมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 198,016 บาท เพือ่ จัดซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง เมือ่ วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ครบรอบ 46 ปี ส�ำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
น�ำคณะผูบ้ ริหาร โรงพยาบาล มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 46 ปี วันคล้ายวันสถาปนา ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ เมือ่ วันจันทร์ที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 2 อาคารอ�ำนวยนรธรรม ส�ำนักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย

กฐินสามัคคี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธที อดกฐินสามัคคี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ แพทย์ และบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ ร่ ว มถวายจตุ ป ั จ จั ย ไทยธรรมเป็ น จ� ำ นวนเงิ น
รวมทั้ ง สิ้ น 430,539 บาท เมื่อวัน จัน ทร์ที่ 5 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2561
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอานั น ทมหิ ด ล คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ

แสดงความยินดีศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ

รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ
ทีไ่ ด้รบั รางวัลและเชิดชูเกียรติ “แพทย์ตน้ แบบแพทยสภา” เนือ่ งในโอกาสครบ
รอบ 50 ปี แพทยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 22
โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

แถลงข่าวผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุน
“โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2561”

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

How to write NLE-Style MCQs
รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต
เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง How to write NLE-Style MCQs โดยมี
อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผูช้ ว่ ยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
และ อ.นพ.วรพล จรู ญ วณิ ช กุ ล อาจารย์
ประจ�ำฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ด้ ว ย เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องทวี ตุมราศวิน
(Smart Classroom) ชั้ น M อาคาร อปร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

แสดงความขอบคุณ ครบวาระด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา
รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร คณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร ์ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์
มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้เพื่อ
แสดงความขอบคุ ณ แก่ รศ.นพ.
ปริญ ญ์ โรจนพงศ์พันธุ์ เนื่องใน
โอกาสครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
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
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัลปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจ�ำปี 2561
ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลกั ษณานันท์
หั ว หน้ า ภาควิ ช าวิ สั ญ ญี วิ ท ยา คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ รั บ รางวั ล ปาฐกถาสุ ด แสงวิ เชี ย ร
ป ร ะ จ� ำ ป ี 2 5 6 1 พ ร ้ อ ม ทั้ ง เ ป ็ น
ผูบ้ รรยายปาฐกถาในหัวข้อเรือ่ ง “Evlution
of Western Medicine in Siam :
วิ วั ฒ นาการการแพทย์ แ ผนตะวั น ตก
ในสยาม” โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร อาจารย์ อ าวุ โ ส คณาจารย์ และเจ้ า หน้ า ที่
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ ร่ ว มแสดงความยินดี เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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Man of The Med
เรื่อง : นพ.สุรชัย เล็กสุวรรณกุล
นสพ.กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6
นสพ.สรวงสรรค์ สุภาพผล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

ความภาคภูมิใจของแพทย์จุฬาฯ :
บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2561

สุวรรณกุล
นพ.สุรชัย เล็ก
20

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย ในแต่ละปีมลู นิธสิ มเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จะมีการพิจารณามอบรางวัลต่างๆ ทัง้ การจัดสรรเงินทุน
เป็นรางวัลเกียรติยศ และประกาศเกียรติคณ
ุ แก่บณ
ั ฑิตผูส้ ำ� เร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ รวม 14 สถาบัน ที่มีผลการเรียนโดยรวม
ดีเด่น ผลการเรียนรายวิชาหลักในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรมและ
อุทิศตนเพื่อส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างสม�่ำเสมอ
ในปี พ.ศ. 2561 นี้ เป็นทีน่ า่ ยินดีและภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ทีบ่ ณ
ั ฑิตคณะแพทยศาสตร์
และคณะทันตแพทยศาสตร์ จากรัว้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผูไ้ ด้รบั รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
“บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม” และ “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม”
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คอลัมน์ Man of
the Med ฉบับนี้ จึงไม่พลาดทีจ่ ะน�ำทุกท่านมาพูดคุยและร่วมแสดงความยินดีกบั นพ.สุรชัย
เล็กสุวรรณกุล บัณฑิตแพทยศาสตร์ดเี ด่นยอดเยีย่ ม ประจ�ำปี 2561
นพ.สุรชัย เล่าถึงความรูส้ กึ ทีไ่ ด้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยีย่ ม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ว่า เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
หลังจากทีท่ ราบว่าตนเองจะต้องเตรียมตัวเพือ่ เป็นผูแ้ ทนของคณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ ทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ก็ได้กลับมาทบทวนกิจกรรมต่างๆ
ทีเ่ คยเข้าร่วมตลอดระยะเวลา 6 ปี ทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นรัว้ จามจุรแี ห่งนี้ รวมถึงต้องเตรียมเอกสาร
และแฟ้มผลงาน (Portfolio) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ไม่เพียงแต่เรื่อง
วิชาการเท่านั้นที่ส�ำคัญ นพ.สุรชัย ยังกล่าวอีกว่า ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญอย่างมากในการ
พิจารณาคัดเลือกผูไ้ ด้รบั รางวัลนีค้ อื กิจกรรมนอกหลักสูตรทางวิชาการ โดยในช่วงทีย่ งั เป็น
นิสติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นัน้ ก็ได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาทางด้านแพทยศาสตร
ศึกษาตามค�ำชักชวนของ อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค รวมถึงยังได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่
นายกสโมสรนิสติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ถือเป็นกิจกรรมทีท่ า้ ทาย
ที่สุดในชีวิตการเป็นนิสิตแพทย์ของตนเองอีกด้วย
นพ.สุรชัย ได้ฝากแนวคิดดีๆ ถึงน้องๆ นิสิตแพทย์ด้วยว่า การได้รับรางวัล
อั น ทรงคุ ณ ค่ า นี้ ถื อ เป็ น ปลายทางของความส� ำ เร็ จ ซึ่ ง ความส� ำ เร็ จ นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้
หากไม่ก้าวเข้ามาท�ำกิจกรรมต่างๆ ให้กับคณะฯ เพราะการท�ำกิจกรรมนอกหลักสูตร
นั้นช่วยให้ตนเองได้ใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
อย่างรอบด้าน เช่น การบริหารจัดการเวลา การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ รวมถึงการเรียนรูก้ ารท�ำงาน
กับผู้อื่น เพราะในชีวิตจริง นอกจากวิชาการความรู้ทางการแพทย์แล้ว ทักษะการใช้ชีวิต
และการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ นัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคตเช่นกัน
สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์
ยุกตะนันทน์ รองคณบดี และคณาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทุกท่านทีค่ อยชีแ้ นะแนวทางต่างๆ รวมถึงเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นิสติ แพทย์
จุฬาฯ เสมอมา

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

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 มีนิสิต/นักศึกษาแพทย์ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติของโครงการเยาวชน
รางวั ล สมเด็ จ เจ้ า ฟ้ า มหิ ด ล ทั้ ง สิ้ น 5 คน ซึ่ ง ในจ� ำ นวนนี้ เ ป็ น นิ สิ ต คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2 คน คอลัมน์ Man of the Med ฉบับนี้ จึงไม่พลาดที่จะน�ำท่านผู้อ่านมาร่วมแสดง
ความยินดีกับนิสิตแพทย์คนเก่งทั้ง 2 คน พร้อมพูดคุยถึงความภาคภูมิใจ ตลอดจนแนวคิดการศึกษาวิจัย
ทางการแพทย์ที่น่าสนใจของพวกเขาไปพร้อมๆ กัน
นสพ.กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนึ่งในผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2561 เล่าถึงที่มา
ของปัญหาทางสาธารณสุขที่ตนเองสนใจว่า ต้องการให้จ�ำนวนผู้ป่วยตาบอดลดน้อยลงและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยต้อหิน เนื่องจากต้อหินเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดที่ไม่สามารถรักษาได้
อีกทั้งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว ภาวะจากต้อหินซึ่งเป็นโรคที่พบมากใน
ผู้สูงอายุจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนน�ำมาสู่การศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติส�ำหรับคัดกรอง
โรคต้อหินโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงภาพเสมือนจริง (Virtual Reality Headset) และระบบคอมพิวเตอร์
ส� ำ หรั บ วิ เ คราะห์ ฐานข้อมูลของผู้ป ่ว ยต้อหิน นสพ.กั ญ จน์ พั ฒ ณ์ กล่ า วอี ก ว่ า รู ้ สึก ดี ใจมากที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานทุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้ไปศึกษาวิจัยในหัวข้อที่สนใจดังกล่าว
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากสามารถพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดลานสายตารูปแบบใหม่ให้เป็นอุปกรณ์
ที่มีต้นทุนต�่ำและกระจายไปสู่โรงพยาบาลชุมชนได้อย่างทั่วถึง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วย
โรคต้อหินและวงการจักษุแพทย์ไทยในอนาคต

นสพ.สรวงสรรค์ สุภาพผล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีกหนึ่งผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2561 กล่าวว่า
รู้สึกภูมใิ จอย่างยิง่ และเป็นเกียรติสงู สุดในชีวติ ทีไ่ ด้รบั พระราชทานทุนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ พร้อมทัง้ เล่าถึง
ความสนใจในการพัฒนาวัคซีนรักษาโรคมะเร็งว่า มะเร็งยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญของทัว่ โลก แต่จาก
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในเวลานี้อาจจะยังไม่สามารถตอบโจทย์ทั้งหมดได้ ช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาการ
รักษามะเร็งด้วยวัคซีนก�ำลังเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในวงการแพทย์ทั่วโลก ตั้งแต่เข้ามาเป็นนิสิตแพทย์ที่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ก็สนใจศึกษาวิจัยเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษามะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก วัคซีนรักษามะเร็งนี้จะใช้หลักการกระตุ้นภูมิคุ้มกันผู้ป่วยให้แข็งแรงก่อนที่จะ
สามารถกลับไปท�ำลายมะเร็งได้เองทั้งหมด ส�ำหรับเรื่องที่จะศึกษาเพิ่มเติมคือ การท�ำนายสารที่จะเป็น
ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน การทดสอบการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน เพื่อน�ำสารเหล่านี้มาผลิตเป็นวัคซีนต่อไป
นสพ.สรวงสรรค์ เชื่อมั่นว่า หากสามารถพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งได้ ความหวังที่จะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ก็จะมีมากขึ้นอย่างแน่นอน

มหิวงศ์

ัฒณ์ เต
นสพ.กัญจน์พ

รค์ สุภาพผล

นสพ.สรวงสร
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เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : น.ส.นัยนา กาญจนพิบูลย์

สอนผู้ป่วยวัดความดันโลหิต
ด้วยตนเองง่ายๆ ที่บ้าน

(Home Blood Pressure Monitoring)
เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม
น.ส.นัยนา กาญจนพิบูลย์

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นอีกหนึง่ ปัญหาสาธารณสุข
ทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย ซึง่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยด้วยโรคนีม้ แี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ ทุกปี
และยังเป็นสาเหตุสำ� คัญของโรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต อัมพฤกษ์
เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจของทัง้ ผูป้ ว่ ยและครอบครัว
ด้วยเช่นกัน
จากการเก็บข้อมูลของงานบริการผูป้ ว่ ยนอก อายุรกรรมทัว่ ไป ชัน้ 1
อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พบว่า โรคความดัน
โลหิ ต สู ง พบมากเป็น อัน ดับ ต้น ๆ ของผู้ม าใช้บ ริก ารทั้ ง หมด จากข้ อ มู ล
ในปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีจ�ำนวนผู้ป่วยถึง 52,590 ราย มีเพียงร้อยละ 10
ของผูป้ ว่ ยเท่านัน้ ทีว่ ดั ความดันโลหิตทีบ่ า้ น โดยแนวทางการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูง ในเวชปฏิบัติทั่วไปของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
ได้แนะน�ำให้ใช้คา่ ความดันโลหิตทีบ่ า้ น (Home Blood Pressure Monitoring)
มาประกอบการรักษาทัง้ ในการวินจิ ฉัยและการติดตามผลการรักษา ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทีไ่ ด้บรรจุให้การวัดความดันโลหิต
ที่บ้านเป็นกิจกรรมในแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เนื่องจากพบ
ว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่วัดความดันโลหิตก่อนพบแพทย์ จะมีค่าสูง
กว่าความเป็นจริงถึงร้อยละ 30 จากปัจจัยชี้น�ำหลายด้าน อาจส่งผลให้แพทย์
ผู้รักษาให้ยาเกินความจ�ำเป็นได้
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ท�ำให้เครือ่ งวัดความดัน
โลหิตรุน่ ใหม่สามารถเก็บข้อมูลค่าความดันโลหิตในตัวเครือ่ งได้ สามารถเชือ่ มต่อ
22

กับระบบอินเตอร์เน็ตและแปลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหรือตาราง
นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้รว่ มกับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ผ่านแอปพลิเคชัน
(Application) ให้เข้าถึงการใช้งานทีง่ า่ ยขึน้ ส�ำหรับทัง้ ผูป้ ว่ ยและแพทย์ผรู้ กั ษา
ท�ำให้แพทย์สามารถน�ำข้อมูลที่ถูกต้องมาวินิจฉัย ปรับเปลี่ยนขนาดการใช้ยา
ได้ใกล้เคียงกับภาวะโรคของผู้ป่วยแต่ละราย
ด้วยเหตุนี้ งานบริการผู้ป่วยนอก อายุรกรรมทั่วไป ชั้น 1 อาคาร
ภปร ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการใช้เครือ่ งวัดความดันโลหิตทีบ่ า้ นในกลุม่
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต จึงเริ่มเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ผมู้ ารับบริการผ่านช่องทางสือ่ ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ งเกีย่ วกับการวัดความดัน
โลหิตด้วยตนเองทีบ่ า้ น เพือ่ กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการดูแลตนเอง และ
แพทย์สามารถน�ำค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยขณะอยู่ที่บ้านและโรงพยาบาล
มาเปรียบเทียบกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูก
ต้อง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเอื้อต่อการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ให้ได้รับ
การรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
ในฐานะพยาบาลวิชาชีพ การสอนผู้ป่วยวัดความดันโลหิตด้วย
ตนเองง่ายๆ ทีบ่ า้ น ยังเป็นการเพิม่ คุณค่าในงานบริการให้กบั ผูป้ ว่ ยมากยิง่ ขึน้
ทัง้ ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทยทีม่ เี ป้าหมายให้ประชาชน
ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศ
ท่ า นที่ ส นใจรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การสอนวั ด ความดั น โลหิ ต
ด้วยตนเองง่ายๆ ที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring)
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการผู้ป่วยนอก อายุรกรรม
ทั่วไป ชั้น 1 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หรือโทร. (02) 256 5446, (02) 256 5443

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

I See U by หมอชิด
เรื่อง : นสพ.ญาณิศา บุญย้อย นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้จักวิธีพ่นยา
รักษาโรคหอบหืด

หลายๆ ท่านอาจมีประสบการณ์ในการใช้ยาพ่นเพื่อรักษาอาการ
หอบหืดอยู่เป็นประจ�ำ แต่ทราบหรือไม่ว่าวิธีการใช้ยาพ่นสูดแบบ Metered
Dose Inhaler (MDI) ที่ถูกต้องนั้นใช้กันอย่างไร วิธีการพ่นยาที่ถูกต้องมีดังนี้
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3
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5

ดึงฝาของยาพ่นออก แล้วเขย่าขวดยา 3 – 4 ครั้งในแนวตั้ง
ให้ยืนหรือนั่งตัวตรง ไม่ก้มหน้า
ถือขวดยาพ่นในแนวตั้ง หายใจออกจนสุด จากนั้นอมปากกระบอกยา
พ่นไว้ กดยาพร้อมกับสูดหายใจเข้าทางปากช้าๆ จนหายใจลึกสุด
กลั้นหายใจเป็นเวลา 10 วินาที หรือนานที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
น�ำกระบอกยาพ่นออกจากปาก และค่อยๆ หายใจออกช้าๆ

ส�ำหรับข้อควรระวัง คือ
- หลังพ่นยาให้กลั้วคอด้วยน�้ำเปล่าทุกครั้ง กรณีที่ยาพ่นสูด
มีสารสเตียรอยด์
- ถ้าต้องการพ่นยาซ�้ำให้เว้นระยะ 30 – 60 วินาที ก่อนพ่นยา
ครั้งต่อไป
- หมั่นท�ำความสะอาดปากกระบอกยาพ่น 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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คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ชุดใหม่

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ

สมาคมศิษย์เก่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อเป็นที่รวมก�ำลังกายและใจของศิษย์เก่าในกิจกรรม
ต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่เรียนจบมา นอกจากจะเป็นที่ชุมนุมสังสรรค์ทางสังคมแล้ว สมาคมศิษย์
เก่าหลายแห่งในโลกตะวันตกยังมีสว่ นส�ำคัญในการตอบแทนพระคุณของสถาบันหรือสถานศึกษาอย่างน่าชืน่ ชม เช่น
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Alumni Association) ทีส่ ามารถระดมเงินบริจาคจ�ำนวนมหาศาล

เรื่อง: MDCU Alumni News

เพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างคณาจารย์และกระบวนการศึกษาที่กลายเป็นจุดแข็งให้มหาวิทยาลัยยังคงเป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�ำระดับโลก สมาคมศิษย์เก่า
แพทย์จฬุ าลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็เป็นอีกหนึง่ สมาคมศิษย์เก่าทีน่ ำ� เอาแนวนโยบายทีจ่ ะสร้างนวัตกรรมเสริมการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ให้บริการสวัสดิการแก่บรรดาศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง
ในงานคืนสูเ่ หย้าศิษย์เก่าแพทย์จฬุ าฯ ประจ�ำปี เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ทีผ่ า่ นมา สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จฬุ าลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปีตามข้อบังคับของสมาคมฯ ซึ่งในปีนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่เพื่อท�ำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ประธานที่ปรึกษา		
1. ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา		
ที่ปรึกษา
2. รศ.พญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน		
4. ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์		
6. ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม
8. รศ.นพ.วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต		
10. พล.ท.นพ.อ�ำนาจ บาลี		
12. นพ.ปรีชา ศตวรรษธ�ำรง		
14. รศ.นพ.สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย		
16. นพ.ดาบศักดิ์ กองสมุทร		

แพทย์จุฬาฯ รุ่น 5
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 4			
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 13
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14 			
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
		
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 15 			
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 16		
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23			
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 30			
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แพทย์จุฬาฯ รุ่น 11
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 13
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 14
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาอายุรศาสตร์
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 27
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 32

		
		

1. รศ.นพ.ประพันธ์ กิติสิน
นายกสมาคมฯ

10. ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
ฝ่ายกีฬา

2. รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ
อุปนายก คนที่ 1

11. พญ.เจรียง จันทรกมล
ฝ่ายสวัสดิการ

3. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
อุปนายก คนที่ 2

12. ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
ฝ่ายปฏิคม

20. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
กรรมการกลาง

4. ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
อุปนายก คนที่ 3

13. พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
ฝ่ายสาราณียากรและประชาสัมพันธ์

21. นพ.พิชิต ศิริวรรณ
กรรมการกลาง

5. รศ.นพ.ก�ำธร พฤกษานานนท์
เลขาธิการ

14. นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ

22. พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
กรรมการกลาง

6. รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป
รองเลขาธิการ

15. ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์
กรรมการกลาง

23. ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
กรรมการกลาง

7. รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ
เหรัญญิก

16. รศ.นพ.พรณรงค์ โชติวรรณ
กรรมการกลาง

24. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
กรรมการกลาง

8. รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์
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3. ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันทน์		
5. ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน
7. รศ.พญ.คุณหญิงโชติมา ปัทมานันท์
9. นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล 		
11. รศ.นพ.พินจิ กุลละวณิชย์		
13. รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ		
15. นพ.ก�ำพล พลัสสินทร์		
17. นพ.อิทธิกร โถสุวรรณโชติ		

9. รศ.พญ.วัณณศรี สินธุภัค
ฝ่ายสันทนาการ

17. รศ.นพ.สรรเพชญ เบญจวงศ์กลุ ชัย
กรรมการกลาง

18. รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
กรรมการกลาง
19. นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกุล
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�ำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รางวัลขวัญใจชั้นปี

ประจ�ำปีการศึกษา 2561

ว่าว่ทีา่คทีุณ
่ คุ ณ
หมอคนดี
หมอคนดี
โดย : นสพ.จิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ นายกสโมสรนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นสพ.อภิสิทธิ์ รุ่งเรืองศิริโชค นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ คอลัมน์ “ว่าที่คุณหมอคนดี” ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ขอต้อนรับปีใหม่ด้วยเรื่องราวดีๆ จากปีท่ีผ่านมากับ “รางวัลขวัญใจชั้นปี
ปีการศึกษา 2561” ซึ่งเป็นรางวัลที่นิสิตแพทย์ ในรุ่นลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกบุคคลที่เพื่อนนิสิตแพทย์รู้สึกชื่นชอบหรือประทับใจในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้
รับเลือกให้เป็นขวัญใจชั้นปีจะเข้ารับรางวัลในงานวันไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ส�ำหรับนิสิตแพทย์ขวัญใจชั้นปี ปีการศึกษา 2561 จะเป็นใครกันบ้างนั้น
ขอเชิญพบและท�ำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับ
ขวัญใจชั้นปีที่ 1 ได้แก่
นสพ.ภากร เภาวัฒนาสุข (เบสท์)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1

ขวัญใจชั้นปีที่ 4 ได้แก่
นสพ.ยุทธชัย ชอนตะวัน (ใหม่)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

นสพ.สุภัสสร หทัยเดชะดุษฎี (ปลื้ม)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1

นสพ.ชวัลญา อังศุวัชรากร (โบว์)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

ขวัญใจชั้นปีที่ 2 ได้แก่
นสพ.พสธร สายน�้ำทิพย์ (แบง)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

ขวัญใจชั้นปีที่ 5 ได้แก่
นสพ.บวรกนก งามชื่น (ดุ๊ก)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5

สิง่ ทีท่ ำ� ให้เพือ่ นประทับใจน่าจะมาจากเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ สะสมไปเรือ่ ยๆ
หากปฏิบตั กิ บั คนรอบข้างดีอย่างสม�ำ่ เสมอ สุดท้ายก็จะพบกับความสบายใจ
การได้รับก�ำลังใจและความช่วยเหลือจากคนรอบข้างท�ำให้รู้สึกว่าต้อง
ใส่ใจคนรอบข้างให้มากขึ้น

สิ่งที่ท�ำให้เพื่อนจดจ�ำได้น่าจะเพราะท�ำงานเยอะ รู้จักเพื่อนหลายกลุ่ม
ประทับใจทีส่ ดุ คือเป็นบรรณาธิการหนังสือรุน่ ได้รบั ประสบการณ์มากมาย
ทัง้ บริหารคนและเวลา ฝึกความอดทน ขอบคุณเพือ่ นๆ พีๆ่ ทุกคนทีท่ ำ� ให้
งานนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ความประทับใจทีเ่ พือ่ นมีตอ่ เราคงเป็นเรือ่ งความประนีประนอม เวลาท�ำงาน
ด้วยกันจะไม่ชอบบังคับใคร จะใช้วิธีการพูดขอร้องมากกว่า ประทับใจ
เพือ่ นทุกคน ขอขอบคุณเพือ่ นๆ ทีช่ ว่ ยกันท�ำให้งานต่างๆ ให้สำ� เร็จลงได้ดว้ ยดี

นสพ.ชนิษฐา สิริสังกาส (แคท)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2

ปีที่ผ่านมาท�ำหน้าที่เป็นรองประธานนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ท�ำงานหลาย
กิจกรรม จึงท�ำให้เพื่อนๆ เห็นหน้าบ่อยและเป็นที่จดจ�ำของเพื่อนๆ
ประทับใจที่สุดคงเป็นบรรยากาศการท�ำงานร่วมกับเพื่อนๆ ในงานพิธี
พระราชทานเพลิงศพผูอ้ ทุ ศิ ร่างกายเพือ่ การศึกษา ทุกคนช่วยเหลือกันดีมาก

ขวัญใจชั้นปีที่ 3 ได้แก่
นสพ.ภูมิรพี ตันติกิตติพิสุทธิ์ (ไตเติ้ล)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3

สิ่งที่ท�ำให้เพื่อนประทับใจคงเป็นเรื่องการเรียน ช่วยเพื่อนๆ ด้วยการ
อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ หากมีข้อสงสัยอะไรก็ช่วยตอบค�ำถามให้เสมอ
ประทับใจที่สุดตอนไปค่ายน้องใหม่ สนุกมากและได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ
เยอะมาก

นสพ.ชนนันท์ ชูชีพชื่นกมล (ฟาง)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3

สิง่ ทีท่ ำ� ให้เพือ่ นรูส้ กึ ประทับใจคงเป็นเพราะจริงจังในการท�ำงาน ถ้าเพือ่ นๆ
อยากได้งานแบบไหน เราก็จะพยายามเนรมิตให้ทุกอย่าง ขอแค่เพื่อนๆ
บอกมา ประทับใจทีส่ ดุ คงจะเป็นงานอินเดียนปีทแี่ ล้ว ประทับใจทีท่ กุ คน
ช่วยงานอย่างเต็มที่มากๆ

เรื่องที่ท�ำให้เพื่อนประทับใจและจดจ�ำได้ก็น่าจะเป็นเสียงหัวเราะ
และเรือ่ งเล่าตลกๆ ทีห่ ยิบยกมาฝากเพือ่ นๆ ทีป่ ระทับใจคือการเข้า
มาท�ำงานในสโมสรนิสิตของคณะ เป็นงานที่ท้าทายมาก พอมาท�ำ
ก็สนุกและได้รู้จักเพื่อนต่างคณะเยอะมากจริงๆ

สิง่ ทีส่ ร้างความประทับใจให้กบั เพือ่ นในรุน่ คงเพราะปีทผี่ า่ นมาตัวเอง
เป็นเหมือนแหล่งสไลด์เรียน สรุปโน้ตย่อ เฉลยแอคให้กบั เพือ่ นๆ ด้วย
ความเต็มใจ ช่วยกันเรียนจะได้ผา่ นไปด้วยกัน รูส้ กึ ประทับใจเพือ่ น
ทุกคน ช่วยกันท�ำงาน ไม่เครียด มีปัญหาอะไรก็อยู่ด้วยกันตลอด

สิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนในรุ่นน่าจะเป็นการท�ำงาน
ตั้งแต่ปี 1 รู้จักเพื่อนหลากหลายกลุ่ม และมีความจริงใจ ชอบ
ช่วยเหลือทุกคนทีผ่ า่ นเข้ามา ทีป่ ระทับใจคือการท�ำงานเป็นอุปนายก
คนที่ 2 ตอนปี 5 ท�ำให้ได้รู้จักคนอื่นๆ เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกคณะ
เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

นสพ.ปุณิกา พณิชยา (หยก)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5

สิ่งที่คิดว่าสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนในรุ่นน่าจะเพราะ
ปีทผี่ า่ นมาตัวเองเป็นเหมือนสไลด์เรียน สรุปให้กบั เพือ่ นๆ ประทับใจ
ตอนที่เป็น Extern ได้ออกไปปฏิบัติงานที่ชุมชน ได้ท�ำงานจริง
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”
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Chula Privilege
นายชัยโรจน์ – นางดนุชา คุณพนิชกิจ
และ นางสาวชมพูนุท ศตวุฒิ บริจาคเงินจ�ำนวน
2,000,000 บาท เพื่ อ บ� ำ รุ ง และจั ด หาเครื่ อ งมื อ
เครื่องใช้ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โดยมี ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

น า ย เ กี ย ร ติ ชั ย – น า ง สุ จิ ต ร า
มนต์เสรีนสุ รณ์, นางศิรพิ ร ศาตวินท์, นางสาวศิรมิ า
เจนจินดาวงศ์ และ นายน�ำ้ – นางนิภา ชลสายพันธ์
บริจาคเครือ่ งให้ยาระงับความปวดด้วยตนเองให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี
ผศ. (พิ เ ศษ) นพ.สุ ริ น ทร์ อั ศ ววิ ทู ร ทิ พ ย์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ
อ.นพ.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นางวิ ม ลวรรณ บุ น นาค บริ จ าคเงิ น
จ�ำนวน 500,000 บาท เพื่อโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เอออติก โดยไม่ตอ้ งผ่าตัด ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ
และคณะ เป็ น ผู ้ แ ทนรั บ มอบ ณ ศาลาทิ น ทั ต

นายวิฑูรย์ เตชะไพบูลย์ และครอบครัว
พร้อมด้วย นางกมลศรี-นายวิบูลย์ องค์วาสิฏฐ์
บริ จ าคเครื่ อ งให้ ย าระงั บ ความปวดด้ ว ยตนเอง
ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)
นพ.สุ ริ น ทร์ อั ศ ววิ ทู ร ทิ พ ย์ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ
อ.นพ.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

คุณวุฒิชัย ปุณยกนก ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เก็ต ออน เทคโนโลยี จ�ำกัด และ
รศ.ดร.ธนชาติ นุ ่ ม นนท์ ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น
IMC Institute บริจาคเงินจ�ำนวน 800,000 บาท
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
Big Data และ Chatbot ในทางการแพทย์
ศู น ย์ โรคตั บ อั ก เสบและมะเร็ ง ตั บ โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสนั บ สนุ น
งานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย
สิ ท ธิ พั น ธุ ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์
ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นภู มิ คุ ้ ม กั น บ� ำ บั ด มะเร็ ง และ
อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสษิ ฐ์กลุ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
รับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 6 อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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ครอบครั ว สุ น ทรธานนท์ ในนามของ
คุ ณแม่ สุ น ทรี สุ น ทรธานนท์ บริจาคเงินจ�ำนวน
207,434 บาทเพือ่ สมทบทุนมูลนิธคิ ณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.กิตติคณ
ุ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์
ลิมปพยอม กรรมการบริหารและเหรัญญิก พร้อมด้วย
รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการบริหารและ
เลขานุการ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพนั ธุ์ กรรมการ
บริ ห ารมู ล นิ ธิ ค ณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
รับมอบ ณ ห้องเรื่อง ในหลวงอานันทฯ ชั้น 1 อาคาร
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ศ.กิตติคณ
ุ ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์
อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทน
มอบเงินบริจาคจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) บริ จ าคเงิ น จ� ำ นวน 1,000,000 บาท
เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ้มกัน
บ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.
สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี และ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา
หิ รั ญ กาญจน์ หั ว หน้ า ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า น
ภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
รับมอบ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12

บริจาคสมทบทุนจัดซื้อ

เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)

เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชน ให้กับหน่วยงานในภูมิภาคทั่วประเทศ
ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน
เลขที่บัญชี 045-304670-2 สาขาสภากาชาดไทย
หรือสแกน
QR code

³ ÍÒ¤ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂã¹¾ÔàÈÉ 14 ªÑé¹ (ªÑé¹ 1)
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ ÊÀÒ¡ÒªÒ´ä·Â ½˜›§¶¹¹ÍÑ§ÃÕ´Ù¹Ñ§µ

27

28

