1

การบริการรับรถไปจอด
(Valet Parking)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปดให “การบริการรับรถไปจอด”
(Valet Parking) ณ หนาอาคาร ภปร เพื่ออำนวยความสะดวกใหแก
ผูมาใชบริการโรงพยาบาลฯ ในการนำรถของทานเขาที่จอดให
โดยไมมีคาใชจายแตอยางใด (ชำระเฉพาะคาบริการจอดรถตามจริง)

ใหบริการในวันจันทร - วันศุกร เวลา 07.00 - 16.00 น.
โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2562 เปนตนไป

หมายเหตุ : พื้นที่จำกัดเต็มแค 100 คัน

โปรดดูแลทรัพยสินของทานใหเรียบรอยกอนนำฝากรถ

สอบถามรายละเอียด โทร 02-256-5000 , 061-665-5655

ขั้นตอนการใชบริการ

สะดวก ปลอดภัย หมดกังวลเรื่องวนหาที่จอดรถ

ฝายประชาสัมพันธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ขอเชิญผู้มารับบริการ
ร่วมรณรงค์

นำถุงผ้าหรือ
ถุงใช้ซ้ำ
เพื่อติดต่อรับยา
ภายหลังพบแพทย์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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รักษโลก รักษจฬ
ุ าฯ รักษสิ่งแวดลอม
ฝายประชาสัมพันธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ดูแลรักษาจิตใจ ส่งต่อความรัก
ความห่วงใยในเดือนกุมภาพันธ์
สวัสดีผู้อ่านวารสาร ฬ. ทุกท่านครับผ่านช่วงเวลาแห่งการส่งความสุขไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้เวลาส่งต่อความรัก
และความเมตตาให้แก่กนั ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อกี แล้วนะครับ ในเดือนนีห้ ลายคนอาจถือโอกาสมอบของขวัญชิน้ พิเศษ
แทนใจให้กบั คนทีร่ กั เช่นเดียวกับทีบ่ คุ ลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยยินดีที่จะมอบพลังความรักและความสุขด้วยการให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ทุกคน
กลับบ้านไปด้วยรอยยิ้ม
เมื่อพูดถึงความรักซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์ แน่นอนครับ ว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ทุกคนอย่างแน่นอน ดังนั้นหากคนที่มีแผลทางใจที่แพทย์รักษาโรคทางกาย
ไม่สามารถรักษาได้ ยังมีฝ่ายจิตเวชศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือเยียวยาครับ ดังนั้นคอลัมน์เรื่องจากปกในฉบับนี้จึงขอพา
ทุกท่านไปท�ำความรู้จักกับฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หน่วยงานที่เป็นมากกว่าผู้ให้ค�ำปรึกษาและรักษา
ผู้มีปัญหาทางจิต  แต่คือหน่วยงานที่ช่วยเหลือและดูแลด้านสมองและความคิดอย่างครบวงจร
ความรักของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยไม่ได้มีให้กับผู้ใช้บริการเท่านั้น หากแต่ความรักและ
ความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็เช่นกันครับ ล่าสุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับโล่เกียรติยศ
อนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสีเขียว ซึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้ถูกถ่ายทอดมาให้ได้อ่านกันในคอลัมน์ Good News
ฉบับนี้อีกด้วยครับ ดังนั้นผมจึงหวังว่าทุกท่านจะรับรู้ได้ถึงความรักที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมอบให้และจะร่วม
กันส่งต่อไปให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับ

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

บรรณาธิการ

สารบัญ
ติดตามอ่านวารสารฉบับออนไลน์ได้ที่

กองบรรณาธิการ
ISSN : 2465-4639
เจ้าของโดย :
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย : (02) 256 4636
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : (02) 256 4183,
(02) 256 4462
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ที่ปรึกษา I ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ, รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์, รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์,
ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค, รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์, รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์, น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม, รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร
บรรณาธิการ I ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ I นายธีรพร ยินเจริญ, นายเสฏฐ์ศุภณัฐ รัศมิทัต
กองบรรณาธิการ I น.ส.ทิพวรรณ ปานขาว, พญ.สกุณ  ี ภระกูลสุขสถิตย์, ทญ.วิภาพร พรสินศิรริ กั ษ์, ภญ.วรรณี  อิทธิวฒ
ั นกุล,
ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวรี กูล, ภญ.นุชนาฏ สุเมธโชติเมธา, น.ส.ชฎารัตน์ สมทอง, น.ส.นพมาศ แววจินดา, น.ส.พรรณทิพย์ โรจนถาวร,
นางสมพิศ เสี่ยงบุญ, นสพ.จิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์
ฝ่ายประสานงาน I น.ส.วัสยนรรณ วิริยะกิรติการ, น.ส.ธนัสมณ พลศร, นางสุดาลักษณ์ อินพรหม, น.ส.วิไลลักษณ์ อยู่ในธรรม,
น.ส.สุทินา ไม้ตะเภา, นายหรินทร์ ตั้งมโนเพียรชัย
ศิลปกรรม I นายณฐกร ไกรโสภา, นายปฏิวัติ พรหมฤดี
ช่างภาพ I นายภัทรวีร์ วรฉัตร, นายกศก เอี่ยมส�ำอางค์, นายชาญณรงค์ พุฒขาว
พิสูจน์อักษร I นางสุดาลักษณ์ อินพรหม, น.ส.วิไลลักษณ์ อยู่ในธรรม, น.ส.วัสยนรรณ วิริยะกิรติการ, น.ส.วนิดา บุญวาส
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ณ จุฬา
เรื่อง :    ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

รู ปธรรมของความห่วงใย
เพื่อให้ทก
ุ คนสุขกายและใจ

ในยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่มักใช้เวลา
ไปกับหน้าจอมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet)
คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ ท�ำให้ชอ่ งทางการสือ่ สาร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุดคือ การน�ำข้อมูลสาระประโยชน์
ทั้งหมดน�ำเสนอผ่านทางหน้าจอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ที่ ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วย
ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ด้านภาพลักษณ์องค์กร ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ
โครงการเทิดไท้ภัทรมหาราช สรรค์สร้างสุขภาพ
ไทยทั่วหล้า ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต้องการ
สร้างเสริมความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชน อันจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ
บรรเทาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งที่ผ่านมา
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ด�ำเนินการผลิตสื่อเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ผ่านหลายช่องทาง ทั้งสื่อออนไลน์
(Online Media) สื่อสิ่งพิมพ์ หรือผ่านสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เล็งเห็น
ถึ ง แนวทางที่ จ ะสร้ า งการรั บ รู ้ แ ละจดจ� ำ ให้ กั บ
ประชาชนได้ดีอีกช่องทางหนึ่ง นั่นก็คือการน�ำ
เสนอสาระความรูผ้ า่ นรูปแบบการ์ตนู แอนิเมชัน่ ใน
ชื่อ “สุข 24 ชม.” นอกจากนั้นแล้ว “สุข 24 ชม.”
ยังเป็นโครงการที่ได้ร่วมมือกับส�ำนักเลขานุการ
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช วั ด บวรนิ เวศราชวรวิ ห าร
ในการจัดท�ำเนือ้ หาทีส่ อดคล้องกับหลักพุทธธรรม
ดังนั้นเนื้อหาใน “สุข 24 ชม.” จึงมุ่งที่จะสร้างสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
84 เรื่องสุขภาพที่ควรรู้ จากการร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรด้านการแพทย์
“สุข 24 ชม.” เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น
ที่ มี ค วามยาว 84 ตอน น� ำ เสนอสาระความรู ้
ด้านสุขภาพจ�ำนวน 84 หัวข้อที่ประชาชนควรรู้
และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่
โรคซึมเศร้า อาการนิ้วล็อค เป็นต้น โดยมีบุคลากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์ทกุ สาขาของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาร่วมช่วยกันระดม
ความคิ ด และให้ ค� ำ แนะน� ำ ด้ า นเนื้ อ หาเพื่ อ ให้
“สุข 24 ชม.” เป็นการ์ตูนที่ให้ข้อมูลอย่างตรง
ประเด็นและครบถ้วน ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์
กล่าวว่าองค์ความรู้ด้านสุขภาพเหล่านี้จะเป็นการ
ปลู ก ฝั ง ความรู ้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งให้ แก่ ผู ้ ช ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่จะเกิดการ
รับรู้ว่าพฤติกรรมใดเสี่ยงต่อการเกิดโรค ตลอดจน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สามารถน�ำไปปฏิบัติ
ได้จริงอีกด้วย
เสริมสุขภาพใจด้วยธรรมะในการ์ตูน
นอกจากจะช่วยสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านสุขภาพแล้ว อีกหนึ่งแง่คิดที่แฝงอยู่ในการ์ตูน
แอนิเมชัน่ “สุข 24 ชม.” คือ หลักธรรมค�ำสอนทีม่ า
พร้อมกับตัวละครพระกิตติ ซึ่งจะให้แง่คิดต่างๆ
ผ่านทางพุทธศาสนสุภาษิต หรือแม้แต่การน�ำหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในเรื่อง อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ธรรมะสามารถน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันของ

ทุกคนได้ รวมถึงจะเป็นการสร้างสุขภาพใจให้
แข็งแรงไปพร้อมๆ กับการรู้จักป้องกันโรคภัย
ทางกาย ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรนิ ทร์ กล่าวอีกด้วยว่า
หลักธรรมค�ำสอนทางพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับผูป้ ว่ ยโรคร้ายแรงทีต่ อ้ งการทีพ่ งึ่ ทางใจ
ส�ำหรับเนื้อหาด้านพุทธศาสนาใน “สุข 24 ชม.”
นั้นได้รับความกรุณาจาก พระครูสังฆสิทธิกร
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มาเป็นผูค้ ดั เลือกหลักธรรม
ที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องในแต่ละตอน
เนื้อหาที่เปี่ยมด้วยสาระประโยชน์คง
ไม่อาจส่งถึงผูช้ มในวงกว้างได้หากขาดแรงสนับสนุน
ด้ า นการเผยแพร่ ผศ. (พิ เ ศษ) นพ.สุ ริ น ทร์
เล่าย้อนกลับไปถึงครั้งแรกที่การ์ตูนแอนิเมชั่น
“สุ ข 24 ชม.” ได้ อ อกอากาศผ่ า นทางสถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2558
ว่าได้รบั เสียงตอบรับและชืน่ ชมจากผูช้ มเป็นอย่าง
ดีเพราะเข้าใจง่ายและดูสนุก ท�ำให้ล่าสุดการ์ตูน
แอนิเมชั่น “สุข 24 ชม.” ได้รับเลือกให้น�ำกลับมา
เผยแพร่ใหม่อกี ครัง้ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ MCOT
Family (ช่อง 14) เพือ่ หวังจะให้ผชู้ มทุกเพศทุกวัย
ได้รับสาระประโยชน์และข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะสร้างสรรค์งานครัง้ นี้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มงุ่ หวังให้การ์ตนู แอนิเมชัน่
“สุ ข 24 ชม.” กลายเป็ น เนื้ อ หาสาธารณะที่
เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานทั้งในวงการแพทย์
ทุ ก ระดั บ ตลอดจนหน่ ว ยงานด้ า นการศึ ก ษา
สามารถน� ำ เนื้ อ หาเหล่ า นี้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ด ้ ว ย
การรับชมผ่านช่องทางยูทูปของ ติดจอ ฬ. ของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และช่องทางการของสุข
24 ชม. (Sook 24 Hrs. Official)  เพราะไม่ใช่เพียง
เพื่อขยายโอกาสให้คนไทยทุกพื้นที่ได้รับชมและ
รับรูข้ อ้ มูลทีถ่ กู ต้องร่วมกันเท่านัน้ แต่ยงั จะช่วยลด
งบประมาณด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้ า งการตระหนั ก รู ้ เรื่ อ งการป้ อ งกั น โรคของ
หน่วยงานด้านต่างๆ อีกด้วย ดังนัน้ การ์ตนู แอนิเมชัน่
ที่เข้าใจง่ายดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และมีความยาว
ในแต่ละตอนเพียง 10-12 นาทีในชือ่ “สุข 24 ชม.”
เรื่องนี้จึ ง เสมื อ นเป็ น รู ป ธรรมของความห่ ว งใย
และความใส่ ใจในสุ ข ภาพของประชาชนจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

หุ่น CPR

Chula Innovation

โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : นายถวัลย์ คงบุญ
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

(Cardio Pulmonary Resuscitation)

นายถวัลย์ คงบุญ

จากแนวคิดที่อยากให้การเรียนการสอนเรื่องการกู้ชีพเบื้องต้นเป็นเรื่องที่สนุกและ
มีสีสันเหมือนงานวัด จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมหุ่น CPR (Cardio
Pulmonary Resuscitation) ของ นายถวัลย์ คงบุญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิสัญญี โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ด�ำเนินการดัดแปลงหุ่น CPR แบบเดิมๆ ให้น่าสนใจมากขึ้นด้วย
แสงไฟทีข่ า้ งล�ำตัวหุน่ เพือ่ บอกระดับความลึกในการกดปัม๊ หัวใจ และสามารถบอกได้ดว้ ยว่าผูป้ ว่ ย
ฟืน้ คืนชีพแล้ว จากประสบการณ์ทำ� งานมากว่า 30 ปี ในการช่วยจัดเตรียมหุน่ CPR ส�ำหรับการเรียน
การสอนการกูช้ พี เบือ้ งต้นให้กบั ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายถวัลย์ สังเกตว่า การเรียนการสอนการกูช้ พี เบือ้ งต้นจะง่าย สนุก และมีสสี นั มากขึน้ หากมีแสงไฟ
วิง่ ข้างล�ำตัวหุน่ เพือ่ บอกผูเ้ รียนให้รถู้ งึ ระดับความลึกและน�ำ้ หนักมือในการกดทีแ่ รงพอส�ำหรับการกด
ปั๊มหัวใจ จนน�ำมาสู่การคิดประดิษฐ์หุ่น CPR ที่มีแสงไฟในที่สุด ภายใต้ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุน
ของ ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก นายนพดล รัตนบุรี นายช่างเวชภัณฑ์
ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง ชั้น 16 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยหลักการท�ำงานง่ายๆ ของหุ่น CPR นี้ คือ จะมีระบบไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์
พร้อมกับต่อไฟเป็น 2 ระบบ คือ ระบบที่หนึ่ง หากผู้เรียนกดไม่ลึกและไม่แรงพอ ไฟสีแดงจะปรากฏขึ้น
บริเวณบ่าของตัวหุ่น และระบบที่สองคือ ถ้าผู้เรียนกดได้ลึกและแรงพอ ไฟสีแดงบริเวณบ่าและไฟสีเขียว
บริเวณศีรษะของหุน่ จะปรากฏขึน้ พร้อมกัน เพือ่ ให้การเรียนการกูช้ พี เบือ้ งต้นมีความสนุก สมจริงยิง่ ขึน้ ไม่นา่ เบือ่
แบบในอดีต นายถวัลย์ และ นายนพดล ยังได้ท�ำสวิตช์เปิด – ปิดไฟแยกต่างหาก เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไป
ยังบริเวณตาของหุ่น เพื่อบอกให้ทราบว่าผู้ป่วยฟื้นคืนชีพแล้ว นอกจากความคิดสร้างสรรค์ที่กล่าวมาแล้ว
นายถวัลย์ ยังมีแนวคิดทีจ่ ะใส่เสียงพูดเข้าไปในหุน่ CPR เพือ่ ให้หนุ่ สามารถพูดขอบคุณทีช่ ว่ ยชีวติ ได้อกี ด้วย
ปัจจุบัน นายถวัลย์ ได้สร้างหุ่น CPR ขึ้นมาทั้งหมด 5 ตัว ซึ่งหุ่น CPR เหล่านี้ได้สร้างสีสันให้กับ
การเรียนการสอนการกู้ชีพเบื้องต้นอย่างมาก ทั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และภายนอกสถานที่
ท�ำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถลงมือฝึกปฏิบัติจากหุ่น
ได้ง่ายขึ้น เพราะรู้น�้ำหนักมือที่จะกดปั๊มหัวใจโดยดูจากแสงไฟที่ปรากฏบริเวณข้างล�ำตัวหุ่น
     ผลงานหุน่ CPR ของ นายถวัลย์ เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั บุคลากรท่านอืน่ ๆ ได้เห็นว่า
การคิดและสรรค์สร้างงานนวัตกรรมไม่ใช่เรือ่ งยากเสมอไป เพียงแค่หมัน่ สังเกตสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวแล้ว
ต้องการปรับปรุงให้ดขี นึ้ จนกลายมาเป็นผลงานสุดสร้างสรรค์ทตี่ อบโจทย์การเรียนการกูช้ พี เบือ้ งต้น
ท�ำให้การเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น ไม่น่าเบื่อ ไม่ซ�้ำใคร และสนุกสนานไปในคราวเดียวกัน
            ส�ำหรับหน่วยงานที่สนใจและประสงค์จะน�ำหุ่น CPR ของ นายถวัลย์ ไปใช้ในการเรียน
การสอนการกูช้ พี เบือ้ งต้น สามารถติดต่อได้ทภี่ าควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ชั้น 15 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทร. (02) 256 4000 ต่อ 81513 - 5
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการ
แก่ บุ ค ลากรของโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ส ภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
• Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม
(https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
• จัดหาทุนสนับสนุนวิจยั /ทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็นต่อการสร้างนวัตกรรม
ติดต่อเราได้ที่ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686
(080) 272 7745
Email : cmic.chula@gmail.com
Website : cmic.md.chula.ac.th

นายนพดล รัตนบุรี

Facebook Page : @cmic.chula

Line : cmicmdcu

Instagram : cmicchula

Twitter : @cmic_chula
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ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ประจ�ำปี 2561
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563

ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัล นักวิจัยแกนน�ำ ประจ�ำปี 2561
จากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
ได้รับเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่ง President of the Endoscopic and Laparoscopic
Surgeons of Asia ประจ�ำปี ค.ศ. 2019
จากสมาคมศัลยศาสตร์ดว้ ยกล้องแห่งเอเชีย (Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia - ELSA)

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัล Gold Prize and Special Award for Innovation
จากSEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR 2018

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
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Special Scoop
เรื่อง : รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM2.5
ป้องกันอย่างไร เมื่อคนเมืองเลี่ยงฝุ่นพิษไม่ได้?

ระยะนี้ข่าวที่ก�ำลังอยู่ในกระแสและความสนใจของประชาชนคนไทยคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5)” ที่สื่อต่างๆ
ได้น�ำเสนอนั้น ท�ำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลไม่น้อย โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ในหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับ
ทีเ่ กินค่ามาตรฐาน และอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้โดยง่าย เนือ่ งจากฝุน่ ละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้าน เช่น ก่อให้เกิดปัญหาทาง
ระบบทางเดินหายใจ ระบบสมอง หัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังก�ำหนดให้ฝุ่นละออง PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อ
มะเร็งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา แล้วคนเมืองจะมีวิธีป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างไร? Special Scoop
ฉบับนี้มีค�ำตอบมาฝากค่ะ
ท�ำไมฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นพิษ PM 2.5 จึงมีอันตรายต่อร่างกาย? รศ.นพ.ทรงกลด
เอี่ ย มจตุ ร ภั ท ร ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์ ก ารผ่ า ตั ด ส่ อ งกล้ อ งโรคจมู ก และไซนั ส
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นพิษ PM 2.5 มีอนุภาค
ขนาดเล็กและน�้ำหนักเบา สามารถลอยกระจายอยู่ในบรรยากาศได้เป็นเวลานานกว่าอนุภาคที่มี
ขนาดใหญ่กว่า จึงมีโอกาสที่ประชาชนจะหายใจเอาฝุ่นพิษเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น และด้วยความที่มี
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือขนาดประมาณ 1 ใน 40 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์
จึงสามารถเล็ดลอดผ่านจมูกลงลึกเข้าสู่หลอดลม ไปถึงถุงลมในปอด บางส่วนอาจแทรกซึมเข้าสู่
กระแสเลือด และกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้
นอกจากนั้น ฝุ่นพิษ PM 2.5 ยังเป็นพาหะน�ำสารพิษที่ติดมาด้วย เช่น โพลีไซคลิก อะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) สารเคมีพิษหรือโลหะหนักเข้าสู่ร่างกาย
ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นหรือท�ำให้บางโรคมีอาการแย่ลง
เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น
ในส่วนของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ฝุ่นพิษ PM 2.5 มีผลท�ำให้การท�ำงานของเซลล์เยื่อบุผิวจมูก
แย่ลง จึงท�ำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบของเยื่อบุผิวจมูกตามมา เช่น โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง โรคไซนัส
อักเสบ หรืออาจท�ำให้อาการของโรคจมูกอักเสบที่เป็นอยู่เดิมแย่ลงอีกด้วย
ดังนั้น ฝุ่นพิษ PM 2.5 จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งส�ำหรับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจ
เด็กแรกเกิด – อายุ 6 ขวบ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์
ส�ำหรับการป้องกันอันตรายจากฝุน่ พิษ PM 2.5 นัน้ รศ.นพ.ทรงกลด อธิบายว่า ขึน้ อยูก่ บั ดัชนี
คุณภาพอากาศในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในระยะนีถ้ งึ แม้จะมีคา่ สูงเมือ่ เทียบกับมลพิษอืน่ อีก 5 ตัวทีใ่ ช้มาค�ำนวณค่าดัชนีคณ
ุ ภาพอากาศ
สารมลพิษใดมีค่าดัชนีสูงสุดจะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ถ้าค่า AQI ยังคงมี
ค่าสูงสุดไม่เกิน 100 จัดอยู่ในระดับปานกลางประชาชนทั่วไปสามารถท�ำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็กแรกเกิด – อายุ 6 ขวบ คนชรา ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์
ผูป้ ว่ ยและผูม้ โี รคประจ�ำตัว หากมีอาการเบือ้ งต้น เช่น ไอ หายใจล�ำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลา
การท�ำกิจกรรมกลางแจ้งลง
ทั้งนี้ ประชาชนก็ยังสามารถสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ PM 2.5
ได้ โดยถ้าเลือกได้และทนกับการใช้หน้ากากได้กค็ วรเลือกใช้หน้ากากทีม่ คี ณ
ุ สมบัตกิ รองฝุน่ เล็กขนาดเล็ก
ตัง้ แต่ 0.1 - 0.3 ไมครอน ได้แก่ หน้ากากชนิดพิเศษ N95 ซึง่ สามารถลดฝุน่ ละออง PM 2.5 ได้ถงึ ร้อยละ 95
ส่วนหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปจะสามารถลดฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ประมาณร้อยละ 40 – 50 ที่ส�ำคัญ
ไม่วา่ หน้ากากแบบใดต้องสวมใส่อย่างถูกวิธี ควรใส่ให้แนบสนิทกับใบหน้ามากทีส่ ดุ โดยรีดลวดให้แนบชิด
กับจมูกและแก้มแล้วดึงขอบล่างของหน้ากากให้คลุมลงไปถึงบริเวณใต้คางด้วย

รศ.นพ.ทรงกลด เอี่ยมจตุรภัทร
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โดย :

สารพันเรื่องยา

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.ชามา สุขพระคุณ

กิจกรรมให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่มในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
(Group Counseling)

โรคมะเร็งถือได้วา่ เป็นอีกหนึง่ ปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุขของโลก เนือ่ งจากมีอตั ราการเจ็บป่วยและเสียชีวติ ของประชากรสูงเป็นอันดับต้นๆ ปัจจุบนั
ความก้าวหน้าทางวิทยาการในการรักษาโรคมะเร็ง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การรักษาและการปฏิบัติตัวนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้งา่ ยขึน้ อีกทัง้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการรักษา การปฏิบตั ติ วั เมือ่ เกิดอาการข้างเคียงต่างๆ และเรือ่ งอาหารทีค่ วรรับประทานหรือควรหลีกเลีย่ งจึงเป็น
สิ่งส�ำคัญที่จะส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดังนั้น เภสัชกรประจ�ำหน่วยจ่ายยาเคมีบ�ำบัด ชั้น 4 อาคารว่องวานิช จึงได้เริ่มจัดกิจกรรมการให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม
(Group Counseling) ส�ำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก ขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา แต่ละครั้ง
จะมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มไม่เกิน 10 คน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�ำบัดมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ด�ำเนินรายการและ
น�ำกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ การชมวิดีทัศน์เรื่อง “การปฏิบัติตัวหลังผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ�ำบัด” การพูดอภิปรายทีละประเด็นถึงข้อควรปฏิบัติตัว ในบางหัวข้ออาจ
มีการแบ่งปันประสบการณ์ของกลุม่ ผูป้ ว่ ย หรือการถาม-ตอบข้อสงสัยในประเด็นนัน้ ๆ ส�ำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมจะเป็นช่วงถาม-ตอบในประเด็นทีผ่ เู้ ข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มสงสัยเพิ่มเติม

“

ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ของผู ้ ป ่ ว ยโรคมะเร็ ง ส� ำ คั ญ
ทั้ ง การดู แ ลสุ ข ภาพทางกาย
และทางใจ การปฏิบัติตัวได้ดี
เกิดจากความเข้าใจที่ถูกต้อง

“

การให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่มจะช่วยให้ผู้ป่วยหรือญาติมีความเข้าใจมากขึ้น เพราะกิจกรรมนี้
เน้นให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับยาเคมีบ�ำบัด เช่น การดูแลจัดการเมื่อเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
ท้องเสีย ท้องผูก ภาวะเม็ดเลือดต�ำ ่ ผมร่วง เจ็บปากเจ็บคอ เป็นต้น นอกจากนัน้ แล้วกลุม่ ผูป้ ว่ ยสามารถแบ่งปัน
ท่านสามารถติดตามรับชมวิดีทัศน์เรื่อง
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเพื่อนร่วมกลุ่มได้ทราบด้วย ภายใต้การควบคุมดูแลของเภสัชกรอย่างใกล้ชิด “การปฏิบัติตัวหลังผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ�ำบัด”
นอกจากความรู้ด้านสุขภาพกายแล้ว ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มยังจะได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง
ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)
สามารถน�ำประสบการณ์จากเพื่อนร่วมกลุ่มมาปรับใช้กับตนเองได้และมีก�ำลังใจเพิ่มขึ้นในการรักษาต่อไป
จากผลการประเมินกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินด้านประโยชน์ ความรู้ที่ได้รับ และการน�ำความรู้ไปใช้จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับสูง (มากกว่า 4 คะแนน จากคะแนนสูงสุด 5 คะแนน) และค่าทางห้องปฏิบัติการ
ได้แก่ ปริมาณเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell - WBC) ปริมาณเกล็ดเลือด (Platelet) ระดับฮีโมโกลบิน
(Hemoglobin) ค่าของเม็ดเลือดขาวทีส่ มบูรณ์ (Absolute Neutrophil Count - ANC) มีอตั ราค่าผลเลือด
ผ่านสูงถึง 85% เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม คือ 65% แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการให้ค�ำ หรือผ่านทาง https://www.youtube.com/
ปรึกษาแบบกลุม่ ส่งผลดีตอ่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมในด้านการปฏิบตั ติ วั และส่งผลให้คา่ ทางห้องปฏิบตั กิ าร watch?v=lIfwqHcDy4w
ผ่าน ซึ่งท�ำให้การรักษาเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
กิจกรรมการให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่มนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี สัปดาห์เว้นสัปดาห์ (เดือนละ
2 ครั้ง) เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ชั้น 4 หรือชั้น 8 อาคารว่องวานิช ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมและส�ำรองที่นั่งได้ที่ห้องยาชั้น 4 อาคารว่องวานิช โทร.(02) 256 4538
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ได้รับ โล่เกียรติยศอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสีเขียว

“

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการปรับเปลีย
่ น
ระบบไฟฟ้ า และปรั บ อากาศ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งาน
อย่ า งยั่ ง ยื น เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด

”

ปัจจุบนั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีผู้เข้ารับบริการในแต่ละวันเป็นจ�ำนวนมาก
ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบปรับอากาศอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา หากค�ำนวณเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานแล้วถือว่าค่อนข้างสูง เพื่อด�ำเนินตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปฏิบัติภารกิจในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงาน
สะอาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
จากโครงการดังกล่าวท�ำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รบั การสนับสนุนเครือ่ งปรับอากาศจ�ำนวน
3 เครือ่ ง ติดตัง้ ที่ อาคาร สก อาคารสิรนิ ธร และอาคารคัคณางค์ หอระบายความร้อน (CoolingTower)
จ�ำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งที่อาคาร สก และอาคารสิรินธร ซึ่งได้ด�ำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560
อีกทั้งยังได้รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายใต้ “โครงการส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนหม้อไอน�้ำ เครื่องท�ำน�้ำเย็นและหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ” ส�ำเร็จ
ลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
นายอุทัย แก้วงาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กล่าวถึงรางวัลโล่เกียรติยศที่ได้รับว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานนั้นท�ำให้โรงพยาบาลสามารถ
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า ได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง
ยั ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ ค วามเย็ น ภายใน
อาคารได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งหากลงทุนด้วย
งบประมาณของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวอาจต้อง
ใช้งบประมาณทีส่ งู มาก ดังนัน้ การได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ มีส่วนช่วยให้โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ ส ามารถลดการใช้ ป ริ ม าณพลั ง งาน
ไฟฟ้าและประหยัดงบประมาณลงได้ เปรียบง่ายๆ
ก็คือใช้เครื่องปรับอากาศเก่าก็เหมือนใช้รถเก่าที่
ต้องใช้พลังงานมาก กินน�้ำมันเยอะนั่นเอง
นายอุทัย กล่าวทิ้งท้ายว่า โรงพยาบาล
จากผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมด้ า นการ
ลดพลั ง งานไฟฟ้ า กล่ า วคื อ เห็ น ผลชั ด เจนและ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
มีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี ส่งผลให้โรงพยาบาล และความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการปรับเปลี่ยน
จุฬาลงกรณ์ได้รบั การต่อยอดในโครงการ Matching ระบบไฟฟ้ า และปรั บ อากาศเพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้
Fund โดยจะสามารถเริม่ ด�ำเนินการได้ในปี พ.ศ. 2562 พลังงานอย่างยั่งยืน เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งให้ ทุ ก พื้ น ที่ ภ ายใน มากทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและ
โรงพยาบาลเป็ น พื้ น ที่ สี เขี ย วตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง อาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคน ทุกหน่วย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน งานช่วยกันผลักดันเพื่อให้เกิดโครงการที่ดี คุ้มค่า
และยั่งยืนต่อไป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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         นายไตรสิทธิ์ อิงคะเธียรชัย

ศูนย์กู้ชีพ

ฝ่ายเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน
ผู้อยู่เบื้องหลังการช่วยชีวิต
ปั จ จุ บั น “การวิ่ ง ” เป็ น กิ จ กรรมออกก� ำ ลั ง กายยอดนิ ย มที่ ค นทุ ก เพศทุ ก วั ย สามารถ
มีส่วนร่วมและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออาการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินก็เป็นไปได้สูงเช่นกัน เมื่อการวิ่งเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องใช้พลังงานมากกว่าที่ใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ว่าคนๆ นั้นจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่ไหนก็ตาม ด้วยเหตุนี้โจทย์ใหญ่
ของศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงต้องการเพิ่ม
โอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย หากเกิดอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วย เช่น หัวใจหยุดเต้น ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ไม่มีใครคาดคิด เป็นต้น
อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกลุ หัวหน้าศูนย์กชู้ พี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย บุคคลส�ำคัญผู้มีส่วนร่วมออกแบบและวางแผนงานกู้ชีพในกิจกรรมหรืองานวิ่งต่างๆ
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อลดทุกปัจจัยเสี่ยงและช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมให้ได้มากทีส่ ดุ กล่าวว่า หากมีผปู้ ว่ ยคนหนึง่ หัวใจหยุดเต้น จะท�ำอย่างไรให้เขาคนนัน้ มีชวี ติ รอด
และฟื้นคืนสติกลับมาเป็นปกติได้มากที่สุด นี่คือโจทย์ใหญ่ท่ีทุกคนในทีมศูนย์กู้ชีพต้องคิดอยู่เสมอ
และเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว เราจะต้องเข้าไปกู้ชีพให้ได้ภายในเวลา 2 นาทีอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมที่สุดด้วย
อ.นพ.ธนดล ได้ยกตัวอย่างการท�ำงานของศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ในกิจกรรมเดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน ภายใต้ชื่อโครงการ “วิ่งกระตุกหัวใจ” ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาว่า ศูนย์ฯได้จัดทีม   AED MAN โดยจัดเตรียมบุคลากร
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีความช�ำนาญในการปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ด้ ว ยไฟฟ้ า ชนิ ด อั ต โนมั ติ (Automated External Defibrillator: AED) ประจ� ำ จุ ด เสี่ ย ง
ในเส้นทางวิ่งและแฝงตัววิ่งไปกับประชาชนด้วย รวมทั้งยังจัดทีมจิตอาสาที่มีทักษะในการกู้ชีพ
โดยปั ่ น จั ก รยานพร้ อ มเครื่ อ งกระตุ ก หั ว ใจด้ ว ยไฟฟ้ า ชนิ ด อั ต โนมั ติ หรื อ ที ม AED BIKE ไปใน
เส้ น ทางวิ่ ง ระยะไกลตามจุ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง พร้ อ มจะเข้ า ช่ ว ยเหลื อ นั ก วิ่ ง ได้ ทั น ท่ ว งที เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
การรอดชีวิตให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้มากที่สุด แน่นอนว่ารูปแบบลักษณะ
การท�ำงานเช่นนี้ ศูนย์ฯ จะน�ำไปใช้กับทุกกิจกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วม
จากความมุ ่ ง มั่ น ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ป ั จ จุ บั น โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ก ลายเป็ น แม่ แ บบ
ส�ำคัญในการวางแผนงานกู้ชีพร่วมกับกรุงเทพมหานคร และยังเป็นเสาหลักในการติดตั้งเครื่อง
กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่สาธารณะทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย
เช่น อาคารจามจุรีสแควร์ สยามสแควร์ หรือในสวนสาธารณะต่างๆ
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อ.นพ.ธนดล กล่าวสรุปว่า หากประชาชนทัว่ ไป
พบเห็นผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น สิ่งที่ควรท�ำอย่างแรกคือ
ตั้งสติ แล้วกดโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1669 ทันที
เพื่อเรียกทีมช่วยเหลือ พร้อมท�ำการกดหน้าอกปั้มหัวใจ
และใช้เครือ่ งกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัตโิ ดยเร็วทีส่ ดุ และ
สามารถเข้าช่วยเหลือเพื่อกู้ชีพเบื้องต้นได้โดยใช้สองมือ
กดปั๊มลงไปที่กลางอกของผู้ป่วยหรือหากในบริเวณนั้น
มีเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
ก็สามารถน�ำออกมาใช้งานได้ทันที โดยจะต้องปฏิบัติ
ต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นคืนสติหรือรถพยาบาลกู้ชีพ
จะมาถึง เพือ่ ช่วยเพิม่ โอกาสการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยก่อน
จะถึงมือแพทย์และพยาบาลเพือ่ รักษาอาการต่างๆ ต่อไป

เมื่อแพทย์ ต้องขึ้นเป็นพยานในศาล ...

บ่อยครัง้ ทีแ่ พทย์และเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในด้านเวชปฏิบตั ไิ ม่สามารถหลีกเลีย่ งกับการขึน้ เบิกความในศาลในฐานะพยาน ไม่วา่ จะเป็นในฐานะประจักษ์พยาน
(พยานบุ ค คล) หรื อ ในฐานะพยานผู ้ เชี่ ย วชาญที่ ส ามารถออกความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ไ ด้ ก ระท� ำ การตรวจไว้ ไ ด้ หลายท่ า นอาจรู ้ สึ ก วิ ต กกั ง วล เพราะ
ไม่ทราบว่าตนเองจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ใดบ้าง คอลัมน์บ้านเลขที่ 1873 จึงไม่รอช้าที่จะน�ำสรุปค�ำแนะน�ำโดยเรียงตามล�ำดับขั้นตอนการปฏิบัติจาก
นายไตรสิทธิ์ อิงคะเธียรชัย หัวหน้าศูนย์กฎหมาย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาฝากกัน ดังนี้

1.  เมือ่ ท่านได้รบั หมายเรียกให้ไปเป็นพยานศาล สิง่ แรกต้องตรวจสอบว่าหมายศาล 8. หลังกล่าวสาบานตนแล้ว ผูพ้ พิ ากษาจะถามท่านเกีย่ วกับชือ่ อายุ ทีอ่ ยู่ ต�ำแหน่ง
มีถงึ ใคร หากชือ่ และนามสกุลในหมายศาลไม่ตรงกับของท่าน ให้แจ้งแก่ผสู้ ง่ หมายทันที

2. ท่านจะต้องเตรียมตัวโดยพิจารณาความเกีย่ วข้องของท่านกับคดีนนั้ ความเกีย่ วข้อง
กับคู่ความในคดีฝ่ายโจทก์หรือจ�ำเลย และมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่
หากมี ท่านจะต้องศึกษาพยานเอกสารด้วย

3. ท่านควรไปถึงศาลก่อนเวลาที่ระบุในหมายเรียก เพราะหากท่านไม่ไปหรือ

ยังเดินทางไปไม่ถงึ ศาลอาจมีคำ� สัง่ ให้เลือ่ นการสืบพยานออกไปเป็นวันอืน่ ซึง่ อาจ
ท�ำให้ทา่ นต้องไปศาลอีกครัง้ และหากมีการเลือ่ นหลายครัง้ ศาลอาจออกหมายจับได้

4. ควรแต่งกายให้สภุ าพเรียบร้อย งดดืม่ ของมึนเมา ห้ามพกอาวุธ และห้ามน�ำสิง่

เสพติดเข้าไปในบริเวณศาล เมื่อเข้าไปในห้องพิจารณาคดีของศาล ให้ปิดเสียง
หรือปิดเครื่องมือสื่อสาร งดการบันทึกภาพและเสียง มิฉะนั้นอาจมีความผิดฐาน
ละเมิดอ�ำนาจศาล ขณะอยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาล ห้ามนั่งไขว่ห้างเด็ดขาด
เพราะถือว่าเป็นการประพฤติตัวไม่เรียบร้อย และเมื่อผู้พิพากษาเข้าหรือออกห้อง
พิจารณาให้ยืนท�ำความเคารพศาล

อาชีพ และความเกีย่ วพันระหว่างพยานกับคูค่ วาม จากนัน้ ทนายความฝ่ายทีอ่ า้ ง
ท่านเป็นพยาน และทนายความอีกฝ่ายหนึง่ จะซักถามเรือ่ งราวจากท่านตามล�ำดับ

9. พยานมีสิทธิ์แถลงต่อศาล ของดตอบค�ำถามที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี

ค�ำถามที่อาจจะท�ำให้พยานหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต้อง
รับโทษทางอาญา หรือค�ำถามที่เป็นการหมิ่นประมาท แต่การอนุญาตให้งดตอบ
ค�ำถามหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของศาล

10.   ศาลอาจจะให้พยานเบิกความโดยวิธเี ล่าเรือ่ ง หรือให้ตอบค�ำถามของศาล

หรือคู่ความหรือทนายความทีละค�ำถามก็ได้ ซึ่งพยานควรเบิกความเฉพาะเท่า
ที่ได้รู้ ได้เห็น หรือได้ยินมาโดยตรงเท่านั้น ส่วนเหตุการณ์ที่พยานไม่แน่ใจหรือ
จ�ำไม่ได้ ให้ตอบค�ำถามอย่างตรงไปตรงมาว่าพยานไม่แน่ใจหรือจ�ำไม่ได้

11. เมื่อศาลอ่านค�ำให้การ พยานต้องฟังอย่างถี่ถ้วน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน

ที่ส�ำคัญมาก เพราะอาจมีบางช่วงบางตอนที่ศาลบันทึกค�ำให้การไม่ถูกต้อง
ซึ่งท่านจะต้องรีบแถลงให้ศาลทราบทันทีเพื่อขอให้ศาลแก้ไข

5. หากมีความจ�ำเป็นไม่สามารถไปศาลได้ ท่านจะต้องแถลงเป็นหนังสือไปยืน่ ที่ 12. เมือ่ ท่านไปถึงศาลแล้ว หากปรากฏว่ามีการเลือ่ นการสืบพยาน เจ้าหน้าที่
ศาลก่อนวันนัด หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปแถลงให้ศาลทราบในวันนัดได้ และควร
แนบหลักฐานแสดงเหตุจ�ำเป็น เช่น ใบรับรองแพทย์ในกรณีเจ็บป่วย เป็นต้น

ศาลจะให้ท่านลงชื่อรับทราบวันและเวลานัดครั้งต่อไป ท่านมีหน้าที่ต้องไปศาล
ตามวันและเวลาที่นัดไว้ โดยศาลจะไม่ออกหมายเรียกพยานซ�้ำอีก

6. เมือ่ ไปถึงศาลแล้ว ควรรีบน�ำหมายเรียกไปตรวจสอบว่าคดีทที่ า่ นต้องเบิกความ 13. ท่านอาจได้รบั ค่าพาหนะเดินทาง ค่าป่วยการ และค่าเช่าทีพ่ กั ตามทีศ่ าล
เป็นพยานนั้น ศาลจะออกพิจารณาคดีที่ห้องใด จากนั้นให้รีบไปรายงานตัวต่อ
เจ้าหน้าที่ศาลประจ�ำห้องพิจารณานั้น

7. ในการเบิกความ เจ้าหน้าที่ศาลจะแจ้งให้ท่านนั่งที่ “คอกพยาน” ซึ่งจะอยู่ที่
หน้าบัลลังก์ศาล และก่อนเบิกความจะต้องกล่าวสาบานตนในรูปแบบของศาสนา
ที่ท่านนับถือ

เห็นสมควร โดยศาลจะมีค�ำสั่งให้ทนายความฝ่ายที่อ้างท่านเป็นพยานเป็นผู้จ่าย

หากท่ า นมี ค� ำ ถาม ข้ อ สงสั ย หรื อ ต้ อ งการปรึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม
สามารถติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่ ศู น ย์ ก ฎหมาย ชั้ น 14 อาคารจอดรถ 3
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันและเวลาท�ำการ 11
11

บอกเล่าก้าวทันหมอ
เรื่อง :    รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
    อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

ความหวังใหม่ในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพ

และคุณภาพชีวิต

สร้างขึน้ ได้ดว้ ยนีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็ง

12

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิต
คนไทยมากที่สุด นอกจากนี้สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ยั ง มี อั ต ราเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี โรคมะเร็ ง จึ ง เป็ น ปั ญ หา
ทางสาธารณสุขทีแ่ ท้จริงของประเทศไทย ด้วยปัจจัยเสีย่ งทัง้ จาก
ภายในและภายนอกร่างกายผู้ป่วย เช่น พันธุกรรม หรือวิถีการ
ด�ำเนินชีวิตผิดๆ ของคนยุคสมัยใหม่ เป็นการเร่งภาวะการก่อ
มะเร็งมากขึน้ ขณะเดียวกัน การรักษามาตรฐานในปัจจุบนั ยังมี
ประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก และอาจเกิดผลข้างเคียงในอัตรา
ทีส่ งู ได้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการรักษา
โรคมะเร็งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ ล ะคนมากที่ สุ ด การรั ก ษาด้ ว ยแอนติ บ อดี เ พื่ อ เอาเบรค
ออกใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งบางรายที่มีภูมิคุ้มกันที่จ�ำเพาะ
ต่อมะเร็งอยูแ่ ล้วแค่ปลดเบรคออกก็มภี มู ไิ ปท�ำลายเซลล์มะเร็งได้
แต่รายทีย่ งั ไม่มภี มู จิ งึ มีความจ�ำเป็นจะต้องกระตุน้ ภูมติ า้ นมะเร็ง
เพิ่มเติมโดยใช้หลักการของวัคซีนนั่นเอง
ดังนั้น “หากเราสามารถค้นพบวิธีการรักษามะเร็งที่มี
ความจ�ำเพาะต่อบุคคลได้จะเป็นอย่างไร?” จึงเป็นอีกหนึง่ โจทย์
ใหญ่ที่ท้าทายและเป็นวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจน
และวัคซีนต่อมะเร็ง (Neoantigen and Cancer Vaccine) และ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนสร้าง
เสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายในการวิจยั และพัฒนาการรักษามะเร็ง
ด้ า นภู มิ คุ ้ ม กั น บ� ำ บั ด โดยการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก น� ำ ที ม โดย
รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และมี อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสษิ ฐ์กลุ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยและมีทีมนักวิจัยประกอบด้วย ดร.นพัต
จันทรวิสูตร ดร.ภูริชญา สมภาร ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง ดร.พิริยะ
วงศ์คงคาเทพ น.ส.สรินยา ค�ำปัญญา น.ส.จิรัฏฐา ศิริลักษณ์
นายจิราเดช มักเจริญ น.ส.นัฐธิญา กาลพงษ์นุกุล และ
นายอิ ส รา อาลี นอกจากนี้ โ ครงการนี้ ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ
กับอาจารย์และนักวิจัยด้านอื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการผลิตวัคซีนต่อต้านมะเร็งเฉพาะบุคคลโดยวัคซีน
จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งให้สามารถต่อต้านมะเร็งได้

อ.นพ.ไตรรั ก ษ์ อธิ บ ายว่ า มนุ ษ ย์ ทุ ก คนล้ ว นมี
เชื้อมะเร็งอยู่ในร่างกาย เมื่ออยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีปัจจัย
เหมาะสม จะกระตุ้นให้เกิดภาวะก่อมะเร็งเกิดขึ้นได้ ที่ส�ำคัญ
คือเชื้อมะเร็งที่ว่ายังมีความเป็นเฉพาะบุคคลอีกด้วย กล่าวคือ
ความหลากหลายของมะเร็งในผู้ป่วยแต่ละบุคคล แม้ว่าจะเป็น
มะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะเดียวกัน หน้าตาของเซลล์เหมือนกัน
แต่มีความแตกต่างกันในด้านพันธุกรรมของมะเร็ง ท�ำให้การ
รักษาแบบเหมารวมไม่ประสบความส�ำเร็จ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
มีการรักษาที่เหมาะสมต่อมะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคน ด้วยเหตุนี้
จึงท�ำให้การวิจยั พัฒนารักษาโรคมะเร็งในยุคปัจจุบนั มุง่ เน้นไปที่
การรักษาด้วยภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัด (Immunotherapy) เนื่องจาก
เป็นวิธกี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและทีส่ ำ� คัญคือมีความจ�ำเพาะต่อ
โมเลกุลเป้าหมายในเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดของผู้ป่วยแต่ละราย
วัคซีนที่คนทั่วไปรู้จักในการป้องกันโรคต่างๆ ท�ำงาน
ด้วยการน�ำเชื้อโรคมาท�ำให้อ่อนแรงลง และน�ำเข้าสู่ร่างกาย
มนุ ษ ย์ จ ะไม่ ท� ำ ให้ เ กิ ด อาการของโรค แต่ ส ามารถกระตุ ้ น
ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ให้จดจ�ำเชื้อโรคเหล่านั้นได้ เมื่อเจอเชื้อโรค

อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

หน้าตาเหมือนเดิมในครั้งต่อไป ร่างกายก็จะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัคซีนมะเร็งมีหลักการการท�ำงานคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป้าหมายของโครงการ
นีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็งโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็งคือ การผลิตวัคซีนที่สามารถกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็ง
ตอบสนองต่อต้านมะเร็งได้นั่นเอง
มะเร็งที่มีการกลายพันธุ์จะสร้างโปรตีนที่มีการกลายพันธุ์ออกมา โปรตีนเหล่านั้นจะเป็นเป้าหมายต่อการใช้วัคซีนเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายผู้ป่วยให้ต่อต้านโปรตีนที่มีการกลายพันธุ์ดังกล่าว ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถเห็นโปรตีนที่มีการกลายพันธุ์เป็นสิ่งแปลกปลอมได้ ระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกกระตุ้นผ่านกระบวนการพิเศษท�ำให้มีความสามารถในการจดจ�ำและท�ำลายเซลล์มะเร็งที่มีโปรตีนกลายพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายได้อย่าง
จ�ำเพาะโดยไม่ส่งผลต่อเซลล์ปกติในร่างกาย วิธีใหม่นี้มีความแตกต่างจากวิธีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อมะเร็งในอดีตที่ยังไม่ได้ผลดีนัก ซึ่งเกิดจากหลายๆ ปัจจัย
ได้แก่ 1) การใช้ก้อนมะเร็งทั้งหมดเป็นวัคซีน ซึ่งในก้อนมะเร็งจะมีโปรตีนที่เหมือนกับเซลล์ปกติเป็นส่วนใหญ่ จึงท�ำให้กระตุ้นภูมิได้ไม่ดี และ 2) การใช้โปรตีน
กลายพันธุ์ที่พบบ่อยในก้อนมะเร็งแค่บางชนิดเป็นวัคซีน ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควรเนื่องจากก้อนมะเร็งมีการกลายพันธุ์ท่ีหลากหลาย ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด
คือการใช้วัคซีนที่ประกอบด้วยโปรตีนกลายพันธุ์หลากหลายชนิดที่พบเฉพาะในก้อนมะเร็งของผู้ป่วยคนนั้นๆ หรือที่เรียกว่า วัคซีนต่อมะเร็งเฉพาะบุคคล
จึงจะท�ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน  
รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ กล่าวเสริมอีกว่า แม้ว่าวิธีการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันจะมีหลากหลายวิธี เช่น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบ�ำบัด
และการฉายแสง แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อจ�ำกัดในประสิทธิภาพของการรักษาที่จะได้ผลดีในมะเร็งระยะเริ่มต้นเท่านั้น นอกจากนี้ การรักษาดังกล่าวไม่มี
ความจ�ำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง จึงอาจเกิดผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ดังนั้นการวิจัยเพื่อให้ได้วิธีการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา
มะเร็งให้หายขาดและก่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบันกลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็งได้น�ำเอาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล่าสุดมาใช้เพื่อหาและตรวจสอบยีน รวมถึงโปรตีนทั้งหมดจาก
เซลล์มะเร็ง ค้นหาการกลายพันธุท์ มี่ คี วามหลากหลายทัง้ หมดในผูป้ ว่ ยแต่ละคน ซึง่ กลุม่ วิจยั นีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็งเล่าว่า ขณะนีม้ กี ารค้นพบโปรตีน
กลายพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายในการสร้างวัคซีนจากกลุ่มตัวอย่างเนื้อเยื่อมะเร็งจากผู้ป่วยทั้งหมด 25 ราย และยังค้นหาต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถ
น�ำมาพัฒนาวัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลให้มคี วามครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูง เมือ่ น�ำไปใช้ในการทดลองรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็ง จะเพิม่ โอกาสท�ำให้ได้ผลการรักษา
ที่ดีที่สุดและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด อันจะน�ำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย
นอกจากนั้น กลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็ง ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญสาขาเคมีด้านนาโนเทคโนโลยี ภูมิคุ้มกันวิทยา และแพทย์จาก
ทัง้ ในและต่างประเทศในการศึกษาความสามารถในการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันและการท�ำลายเซลล์มะเร็งเพือ่ ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล
(Personalized Cancer Therapy) รวมถึงระบบการน�ำส่งวัคซีนชนิดต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆ
ของประเทศเกิดขึ้นได้จริงและก้าวไปสู่ปลายทางที่จะท�ำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอายุยืนยาวขึ้น เพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิต สร้างสังคมไทยให้
ปราศจากโรคภัยต่อไป

ส�ำหรับท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินบริจาคเพื่อการวิจัย) เลขที่บัญชี
045-304669-7 (กระแสรายวัน) ซึ่งผลส�ำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ในระยะยาว จะมีคุณประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง
ชาวไทยจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ การบริจาคช่องทางนี้ ท่านสามารถน�ำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
ช่องทางการติดต่อ
Website : www.canceriec.md.chula.ac.th
Facebook Page : CU Cancer Immunotherapy Fund
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เรื่องจากปก

The Soul Healer
ฝ่ ายจิตเวชศาสตร์

โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การดูแลแบบองค์รวมควบคู่ไปกับความช�ำนาญเฉพาะทาง
ในทางการแพทย์ การดูแลรักษาโรคทางกายสามารถจ�ำแนกแตกออกไปในหลากหลายสาขาวิชาดังเช่นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ให้บริการรักษาแก่ประชาชน แต่การดูแลรักษาโรคทางจิตใจและการรู้คิดจ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์
ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เริ่มให้บริการรักษาผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ในฐานะงานรักษาหนึ่งของแผนกอายุรศาสตร์ ก่อนที่
จะขยายขอบเขตการรักษาจนสามารถเปิดเป็นฝ่ายจิตเวชศาสตร์ได้ในปี พ.ศ. 2516 และเปิดให้บริการหอผู้ป่วยจิตเวชขึ้นเป็นแห่งแรก
ของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการผลิตบุคลากรทางด้านจิตเวชศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการผลิตจิตแพทย์แล้ว
ปัจจุบนั ยังได้พฒ
ั นาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเรือ่ งสุขภาพจิตมากยิง่ ขึน้ โดยผลิตและพัฒนานักสุขภาพจิต เนือ่ งจากกระบวนการรักษา
ทางจิตเวชในปัจจุบันจะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมในทุกมิติ ดังนั้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและท�ำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่
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ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าฝ่ายจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ มุ ่ ง เน้ น กระบวนการรั ก ษาที่ น� ำ เอา
ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านจากสาขาวิชาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพจิต
มาดูแลรักษาผูป้ ว่ ยร่วมกันในรูปแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ อันประกอบ
ด้วยจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักอาชีวบ�ำบัด นักจิตวิทยา และ
นักสังคมสงเคราะห์ มาร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ส�ำหรับรูปแบบการท�ำงานของทีมสหสาขาวิชาชีพนั้น
น.ส.พูลสิน เฉลิมวัฒน์ หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า อาจเป็นการ
ท� ำ งานร่ ว มกั บ ที ม วิ สั ญ ญี แ พทย์ ใ นการท� ำ หั ต ถการพิ เ ศษอย่ า ง
การรักษาด้วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นกระบวนการรักษาที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ในผู้ป่วยจิตเวช หรือการให้บริการจิตเวชศาสตร์ในเด็กที่มีขั้นตอน
การรักษาแตกต่างไปจากผูป้ ว่ ยจิตเวชกลุม่ อืน่ ซึง่ ทีมสหสาขาวิชาชีพ
จะต้องเข้ามาร่วมสังเกตและประเมินผู้ป่วยจากสภาพแวดล้อมด้วย
สอดคล้องกับที่ น.ส.เยาวลักษ์ ประเสริฐสุข หัวหน้าหอผู้ป่วย
จิตเวช แผนกผู้ป่วยใน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กล่าวเสริมว่า การรักษาผูป้ ว่ ยจิตเวชด้วยกิจกรรมจิตบ�ำบัดหรือกลุม่
กิจกรรม ต้องอาศัยทัง้ พยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช นักอาชีวบ�ำบัด
และนักจิตวิทยา เข้ามาร่วมกันดูแลผู้ป่วย
ด้วยเหตุน้ี การท�ำงานแบบบูรณาการจึงเป็นแรงขับเคลือ่ น
ส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตเวชศาสตร์ไม่หยุดที่จะพัฒนา
ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกที่มีแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรูใ้ ห้พร้อมรับมือกับผูป้ ว่ ยทุกสถานการณ์
และพยาบาลแผนกผู้ป่วยในที่ร่วมกันพัฒนากระบวนการท�ำงาน
ด้านต่างๆ จนได้รบั รางวัลจากการพัฒนาขัน้ ตอนการรับ Refer ผูป้ ว่ ย
ให้ใช้เวลาน้อยลงและเกิดความเข้าใจตรงกันในผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในด้านองค์ความรูแ้ ละรูปแบบการรักษาผูป้ ว่ ยด้านจิตเวช
นัน้ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จ�ำแนกรูปแบบ
การรั ก ษาออกเป็ น 6 กลุ ่ ม งานตามกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที่ แ ตกต่ า งกั น
ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานนั้นล้วนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีวิธีการรักษา
ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนมากที่สุด

ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ ไชย

น.ส.พูลสิน เฉลิมวัฒน์
น.ส.เยาวลักษ์ ประเสริฐสุข
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จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่
“Doctors treat patients for life; Psychiatrist treat patients
for better life.”
จากค�ำกล่าวข้างต้นของ รศ.พญ.ภิรมย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ผูก้ อ่ ตัง้
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความหมาย
ว่า “แพทย์รักษาผู้ป่วยเพื่อรักษาชีวิต จิตแพทย์รักษาผู้ป่วยเพื่อช่วยให้มีชีวิต
ทีด่ ขี นึ้ ” การจะรักษาผูป้ ว่ ยจิตเวชให้มชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ ได้นนั้ ไม่สามารถท�ำได้ดว้ ยการ
ให้ยา จ�ำเป็นที่จิตแพทย์จะต้องให้การรักษาด้วยจิตบ�ำบัด จิตบ�ำบัดเป็นวิธีการ
รักษาที่อาศัย “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย” ที่ไม่จ�ำกัดแค่เพียงการพูด
คุยแต่รวมไปถึงการแสดงออกต่างๆระหว่างผู้รับการรักษากับผู้รักษาด้วย ทั้งนี้
ต้องกระท�ำบนพืน้ ฐานของทฤษฎีทไี่ ด้รบั การยอมรับ เช่น ทฤษฎีจติ วิเคราะห์ ของ
ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory) เป็นต้น
การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี จิ ต บ� ำ บั ด มี อ ยู ่ ห ลายวิ ธี ด ้ ว ยกั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ความ
เหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละรายทั้งในแง่ความรุนแรงของโรคและความพร้อม
ของผู้ป่วยเอง การรักษาจิตบ�ำบัดขั้นพื้นฐานที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปจนถึง
การใช้จิตบ�ำบัดขั้นลึกที่แก้ต้นตอของปัญหา ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ มีจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านในการใช้จิตบ�ำบัด
อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
เฉพาะทาง เช่น การบ�ำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral
Therapy - CBT) เป็นต้น
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาพบจิตแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีจิตบ�ำบัด มักจะเป็นผู้ที่อยู่กับความทุกข์มานาน และเริ่มสังเกตเห็นว่าตนเองอาจมีส่วนที่ท�ำให้เกิดความทุกข์
ที่ไม่จ�ำเป็นนั้น เช่น มีความกังวลเกินควร มีวิธีคิดบางอย่างที่ท�ำให้ตนทุกข์ มีนิสัยบางอย่างที่อยากแก้ไข ตลอดจนรู้สึกว่าไม่เข้าใจตนเอง ต้องการหาผู้ที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยน
วิธีคิดและนิสัยดังกกล่าว  การมาพบจิตแพทย์เพื่อท�ำจิตบ�ำบัดจึงเปรียบได้กับการมาพบโค้ช (Coach) ที่จะช่วยน�ำให้ผู้ป่วยสามารถออกจากสภาวะทุกข์นั้นได้ สิ่งส�ำคัญ
ที่เป็นหัวใจหลักของการรักษาด้วยวิธีจิตบ�ำบัดและการพัฒนาตนเองคือ การช่วยให้ผู้ป่วยรู้ตัว เข้าใจปัญหา รู้ที่มาของปัญหา ซึ่งจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความคิด และอารมณ์ของตนเอง ช่วยให้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นได้ในที่สุด

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
“จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุน่ จึงถือเป็นงานซ่อม สร้าง หล่อหลอม
และเยียวยารักษาสิง่ ทีไ่ ม่ดที เี่ กีย่ วกับเด็กให้ปรับเปลีย่ นไปในเชิงบวกมากขึน้ ”
10 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลารากฐานที่ส�ำคัญของชีวิตที่จะเกิดการ
หล่อหลอมทั้งความมั่นคงทางอารมณ์ การควบคุมตนเอง การเชื่อมั่นในตนเอง
ตลอดจนวิธีการมองโลกและมองตนเองของเด็ก หากเด็กมีประสบการณ์ที่
ไม่ดีในช่วงเวลาดังกล่าว อันเนื่องมาจากปัญหาครอบครัวหรือสภาพแวดล้อม
รอบตัวจนเกิด ความเครียดและความกดดัน ก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กและ
ต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นจึงเป็นงานส�ำคัญ
ที่จะเข้ามาช่วยปรับต้นทุนบางอย่างของเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆ ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ รวมถึงช่วยปรับสภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัวเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถ
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น
งานหลั ก ของจิ ต เวชศาสตร์ เ ด็ ก และวั ย รุ ่ น คื อ การรั ก ษาเยี ย วยา
ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดทั้งของเด็กและของครอบครัวหรือ
ผู้ดูแลเด็ก โดยใช้วิธีการบ�ำบัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ยา บ�ำบัดด้านจิตใจ
ความคิด พฤติกรรมบ�ำบัดบาดแผลทางจิตใจ บ�ำบัดครอบครัว เป็นต้น นอกจาก
จะรักษาโรคทางจิตเวชในเด็กและวัยรุน่ แล้ว ยังดูแลพัฒนาการของเด็กทีผ่ ดิ ปกติ
อ.พญ.พันตรี เกิดโชค ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ
ให้กลับมาปกติได้มากที่สุด เช่น เด็กที่ป่วยทางกายในโรงพยาบาล เด็กพิการ
อ.พญ.ศศิธร ปรีชาวุฒิเดช
เด็กในศาลเยาวชนฯ รวมไปถึงเด็กที่ถูกท�ำร้ายและถูกทอดทิ้ง จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่นจึงถือเป็นงานซ่อม สร้าง หล่อหลอม และเยียวยารักษาสิ่งที่ไม่ดี
ที่เกี่ยวกับเด็กให้ปรับเปลี่ยนไปในเชิงบวกมากขึ้น รวมถึงการปรับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัวเด็กให้ลงตัวและเอื้อต่อการพัฒนาของเด็กให้มากที่สุดอีกด้วย
ปัจจุบันจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเป็นเรื่องที่วัยรุ่นและผู้ปกครองให้ความสนใจมากขึ้น เพราะการเข้าถึงข้อมูลจากสื่อต่างๆ ท�ำได้ง่ายขึ้น ท�ำให้วัยรุ่นที่คิดว่า
ตนเองมีปญ
ั หาเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์มากกว่าในอดีต ผูป้ กครองเองก็ตนื่ ตัวมากขึน้ โดยมาปรึกษาจิตแพทย์เมือ่ เห็นบุตรหลานมีพฤติกรรมเปลีย่ นแปลงไป เช่น ผลการเรียน
ตกต�่ำอย่างเห็นได้ชัด หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ต่างไปจากเดิม ถือเป็นเรื่องดีที่พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาใส่ใจความรู้สึกของลูกอย่างใกล้ชิด เพราะจุดเริ่มต้นของ
ชีวิตที่ดีนั้นเกิดขึ้นจากครอบครัว
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จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
“จุดมุ่งหมายในการรักษาจิตเวชผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่ท�ำให้
ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นเท่านั้น ยังมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วม
กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข”
ปัจจุบนั สังคมไทยก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างเต็มตัว และพบว่า
ผู้สูงอายุจ�ำนวนมากมีปัญหาทางจิตเวชเพิ่มมากขึ้น เช่น มีอาการซึมเศร้า
วิตกกังวล โรคจิตเภท เป็นต้น โดยมักมีโรคร่วมทางร่างกาย เช่น เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ อีกทัง้ ภาวะสมองเสือ่ ม ซึงถือเป็น
ปัญหาส�ำคัญในปัจจุบันที่ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เปิด
หลักสูตรจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2562 นี้
เพือ่ ผลิตแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านทีจ่ ะท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้เข้าถึงการดูแลรักษา
ได้มากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนางานด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
การรักษาจิตเวชในผู้สูงอายุจะเน้นการรักษาโดยยึดผูู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางการรักษาจะมีทั้งทางชีววิทยาและการท�ำจิตบ�ำบัดประเภทต่างๆ
ตามอาการของโรค จิตแพทย์จะท�ำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพแพทย์สาขาอืน่ ๆ
อ.นพ.อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ อ.พญ.ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธ�ำรง อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
ตามโรคทางกายทีผ่ ปู้ ว่ ยเป็นอยูแ่ ล้ว เพือ่ เกือ้ หนุนการรักษาและป้องกันไม่ให้
อ.นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ ไชย และ รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
มีโอกาสเป็นโรคอืน่ ๆ เพิม่ มากขึน้ อีกด้วย ปัจจุบนั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้
มีบริการคลินกิ สมองเสือ่ ม เพือ่ วินจิ ฉัยและรักษาผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มและภาวะ
ความสามารถสมองบกพร่องเล็กน้อย และยังมีศนู ย์ฝกึ สมอง (Cognitive fitness center; CFC) จัดกิจกรรมพัฒนาสมองให้ผสู้ งู อายุทวั่ ไปและผูท้ มี่ ภี าวะความสามารถสมองบกพร่อง
เล็กน้อย และศูนย์ดแู ลผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ ม (Dementia Day Center; DDC) เพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยสมองเสือ่ มในเวลากลางวันโดยมุง่ เน้นกิจกรรมและการพัฒนาทักษะของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุอกี ด้วย
ในอนาคตอันใกล้นี้ จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยติดตามอาการของผู้ป่วยผ่านทางวิดีโอคอล (VDO Call) และจัดทีมลงพื้นที่ไปดูแลผู้ป่วย
ที่บ้านในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก และพัฒนาการใช้หุ่นยนต์และเครื่องมือที่สวมใส่ได้มาร่วมในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้จะมีการเปิดหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมอง
เสื่อม (D-Care School) เพื่อให้ครอบครัวและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ผู้ป่วยจะอาการดีขึ้นได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ครอบครัว เพราะจุดมุ่งหมายในการรักษาไม่เพียงแต่ท�ำให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นเท่านั้น ยังมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

จิตเวชศาสตร์การเสพติด
“นอกจากการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที่ ติ ด สารเสพติ ด แล้ ว อี ก
หนึ่งภารกิจหลักคือการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์
การเสพติด ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และการจัด
หลักสูตรอบรมเฉพาะทางที่ครบวงจรมากที่สุด”
การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งภารกิจส�ำคัญ
ของฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี
บุคลากรของหน่วยจิตเวชศาสตร์การเสพติด ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาและรักษา
ผู้ติดสารเสพติดชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบ�ำบัดอันเนื่อง
มาจากการเสพติดหรือได้รบั ผลกระทบจากสารเสพติดทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ ไปจนถึงกลุ่มสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภท
อาทิ กัญชา เฮโรอีน เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยที่เสพติดหรือได้รับผลกระทบจาก
สารเสพติดเหล่านีจ้ ะต้องเข้ารับการรักษา ด้านโรคทางกายทีเ่ กิดขึน้ จากแพทย์
เฉพาะทาง และการรักษาโรคทางสมองและระบบความคิดจากทีมจิตแพทย์
ขัน้ ตอนการรักษาผูป้ ว่ ยของหน่วยจิตเวชศาสตร์สารเสพติดจึงเริม่
ตั้งแต่การคัดกรองด้วยการประเมินระดับความรุนแรงของอาการก่อนเข้าสู่
กระบวนการพูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม สภาพแวดล้อม ตลอดจน
รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ และ อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร
แรงสนับสนุนที่จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกใช้สารเสพติด เมื่อได้ข้อมูล
ครบถ้ ว นแล้ ว จึ ง วางแผนการรั ก ษาซึ่ ง จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งสร้ า ง
ความร่วมมือจากสังคมรอบข้างผู้ป่วย ควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาทางจิตเวชศาสตร์ ได้แก่ การรับประทานยาจิตเวชและการท�ำกิจกรรมจิตบ�ำบัดเชิงความคิดและ
พฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับช่วงเวลาที่ต้องการกลับไปใช้สารเสพติดอีกได้อย่างถูกต้องและ
หยุดการใช้สารเสพติดได้อย่างถาวร
นอกจากงานบริการรักษาผูป้ ว่ ยโดยตรงแล้ว หน่วยจิตเวชศาสตร์การเสพติดยังมีภารกิจในด้านการส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นจิตเวชศาสตร์การเสพติดทีก่ ำ� ลังด�ำเนิน
การอยู่ เช่น การสร้างความร่วมมือกับสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ในการประชุมผ่านทางไกล (Teleconference) เพื่อให้
ความรูใ้ นการประเมินสภาพอาการและการรักษาผ่านกรณีศกึ ษาผูป้ ว่ ยรายต่างๆ เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ การเปิดหลักสูตรอบรมเฉพาะทางด้านสารเสพติดให้กบั บุคลากร
ทางการแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่หน่วยงานในประเทศที่มีหลักสูตรอบรมที่รอบด้านและเฉพาะทางดังกล่าว
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จิตเวชศาสตร์ในผู้ป่วยโรคทางกาย
“สาขาของจิตเวชศาสตร์ทรี่ ว่ มดูแลผูป้ ว่ ยโรคทางกายเรียกว่า
Consultasion-Liaison Psychiatry จิตแพทย์จะให้คำ� ปรึกษากับทีมแพทย์
หลักที่ดูแลผู้ป่วย เป็นการร่วมดูแลผู้ป่วยโดยพิจารณาปัจจัยเรื่อง
โรคทางกายและแผนการรักษาโรคทางกายเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย”
การรักษาจิตเวชศาสตร์ในผู้ป่วยโรคทางกายของฝ่ายจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในปัจจุบนั มุง่ เน้นทีก่ ารท�ำงานร่วมกับกระบวน
การรักษาโรคของแพทย์เฉพาะทาง เนือ่ งจากอาการทางจิตทีผ่ ปู้ ว่ ยมีอยูแ่ ต่เดิมหรือ
อาจเกิดขึน้ ระหว่างการรักษาโรค เช่น ภาวะกังวล ซึมเศร้า สับสน ไปจนถึงการไม่ให้
ความร่วมมือในการรักษา ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อแผน
การรักษาทัง้ หมด จิตแพทย์จงึ ต้องเข้ามามีสว่ นช่วยในการดูแลและปรับพฤติกรรม
ของผู้ป่วยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
จิตเวชศาสตร์ส�ำหรับผู้หญิงเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้ใหม่ที่อธิบาย
อาการทางจิตเวชทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะในสตรี และสามารถรักษาได้ดว้ ยกระบวนการ
ทางจิตเวชศาสตร์ เช่น ภาวะอารมณ์แปรปรวนก่อนมีรอบเดือน โดยในสตรี
บางรายอาจมีอารมณ์แปรปรวนมากเกินปกติจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันในช่วงก่อนมีรอบเดือน ซึง่ สามารถรักษาได้ดว้ ยการให้ยาทางจิตเวชและ
อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท รศ.พญ. ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ และ อ.นพ.พร ทิสยากร
การปรับพฤติกรรม หรือการดูแลอารมณ์ของสตรีในช่วงตัง้ ครรภ์ ระหว่างคลอด
และหลังคลอด ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนจนส่งผล
ต่ออารมณ์ พฤติกรรม และความคิด ซึ่งการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นการท�ำงานร่วมกับสูติ-นรีแพทย์ในการประเมินและติดตามต่อเนื่อง งานจิตเวชศาสตร์ในผู้ป่วย
โรคทางกายยังท�ำงานร่วมกับศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคนอนไม่หลับ ด้วยการให้ยาและกิจกรรมกลุ่มบ�ำบัด
ซึง่ เป็นศูนย์แรกในประเทศทีเ่ ปิดให้บริการเต็มรูปแบบในลักษณะการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการพักผ่อน พร้อมกับการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างสมาชิกในกลุม่

งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่และ
การพัฒนานวัตกรรมในการรักษา
“การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของฝ่ายจิตเวชศาสตร์
มีความเป็นเลิศทั้งในด้านผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผลงานนวัตกรรม
ที่สามารถน�ำมาใช้ ในการรักษาผู้ป่วยได้จริง”
บทบาทด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของฝ่ายจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความเป็นเลิศทั้งในด้านผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและผลงานนวัตกรรมที่สามารถน�ำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้จริง
งานวิจยั ทีโ่ ดดเด่นคือ การวิจยั ด้านจิตเวชศาสตร์ชวี ภาพ (Biological Psychiatry)
เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นปัจจัยด้านชีววิทยาในร่างกายและสมองที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมและจิตใจ ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั เชิงจิตเวชศาสตร์ในรูปแบบอืน่ ทีเ่ ป็น
การสังเกตพฤติกรรมหรือพัฒนาแนวทางการรักษา อีกทัง้ ความโดดเด่นในด้านบุคลากร
เนือ่ งจากได้เชิญ Professor Michael Maes ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านงานวิจยั มาร่วมท�ำงาน
กับฝ่ายจิตเวชศาสตร์เพื่อบุกเบิกการศึกษาเรื่องอิมมูนวิทยาของจิตประสาท
(Psychoneuroimmunology) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์กันของโรคทางจิตเวชที่เชื่อมโยงกับระบบประสาทและระบบ
รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ Professor Dr.Michael Maes
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยพบว่าการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายโดยเฉพาะ
และ รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
ในสมองและระบบทางเดิ น อาหาร เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง หรื อ อาจเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น
ของการเกิ ด โรคทางจิ ต เวช ดั ง นั้ น หากสามารถยั บ ยั้ ง กระบวนการอั ก เสบ
ดังกล่าวได้ อาจน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงรูปแบบการรักษาโรคจิตเวชหลายโรคให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ สิง่ ทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ค้นพบจึงถือเป็นเรือ่ งใหม่สำ� หรับการวิจยั ทางด้านจิตเวช
จนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่าความถี่ที่งานวิจัยถูกตีพิมพ์หรือ  Impact Factor สูงระดับ T1 หรือ Q1จ�ำนวนกว่า 20 เรื่องในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันการพัฒนาองค์ความรูข้ องฝ่ายจิตเวชศาสตร์ยงั สามารถต่อยอดเพือ่ พัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการรักษาผูป้ ว่ ยได้อกี ด้วย ซึง่ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับงานนวัตกรรม ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพในการน�ำงานวิจยั มาประยุกต์เป็นเครือ่ งมือใน
ทางการแพทย์ได้ เช่น เกมคลืน่ สมองทีม่ จี ดุ เริม่ ต้นมาจากการเล็งเห็นความส�ำคัญของการป้องกันโรคหรือการรักษาโรคทีม่ ากกว่าการให้ยา ดังนัน้ เมือ่ มีการประเมินหรือวินจิ ฉัย
ความเสือ่ มของสมองด้วยแบบทดสอบความถดถอยทางสมอง (Mild Cognitive Impairment) แล้ว จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีนวัตกรรมเพือ่ รองรับการรักษาหรือชะลอความเสือ่ ม
ของสมอง จนท�ำให้เกิดการคิดประดิษฐ์เกมคลืน่ สมองทีก่ ารันตีดว้ ยรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัลฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะยังคงสนับสนุนให้บคุ ลากรใน
หน่วยงานพัฒนางานวิจยั และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพือ่ สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่อนั จะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูป้ ว่ ยชาวไทยต่อไปในอนาคต
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เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปีใหม่เพื่อผู้ป่วย

เรื่อง :   น.ส.เนตร์สุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์ ผู้ตรวจการพยาบาล
           งานการพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษา

เทศกาลปีใหม่ในการรับรู้ของทุกคน คือ เทศกาลแห่งความสุข ความสดชื่น
เบิกบานใจ ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจึงเน้นความรื่นเริงบันเทิงใจเป็นหลัก อีกทั้ง
รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีและสนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและเอกชน
จัดงานรื่นเริงขึ้นได้ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข ส่งบัตรอวยพร
มอบของขวัญ แสดงความรักและความปรารถนาดีตอ่ กัน ซึง่ เป็นประเพณีทปี่ ฏิบตั ติ อ่ เนือ่ ง
กันมาหลายยุคหลายสมัย
ในขณะที่ บ ทเพลง “พรปี ใ หม่ ” พระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก�ำลังบรรเลงแว่วอยูใ่ นบรรยากาศของ
เทศกาลที่เปี่ยมไปด้วยความสุข “สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ ฤกษ์ยามดี
เปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี” ค�ำถามที่มักเกิดขึ้นกับพยาบาลที่คลุกคลีอยู่กับ
ผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถออกไปร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นอกรั้วโรงพยาบาลได้คือ
์
น.ส.เนตร์สุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ
ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปีใหม่ปีนี้ ผู้คนเขาไปเฉลิมฉลองหรือเคาท์ดาวน์ที่ไหนกันบ้างหนอ? หลายๆ คนเฝ้ารอ
ติดตามข่าวสารผ่านการถ่ายทอดสดหรือการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ชอ่ งต่างๆ เสียงเพลงปีใหม่กด็ งั แว่วเข้ามาในหอผูป้ ว่ ย ท�ำให้ผปู้ ว่ ยทีน่ อนอยูบ่ นเตียง
ได้ยินเป็นช่วงๆ เสียงพลุ เสียงเพลง เสียงเชียร์กีฬาดังแว่วเข้ามา ท�ำให้ผู้ป่วยถามพยาบาลว่า เขาจัดงานกันที่ไหน? อย่างไร? ผู้ป่วยบางคนก็ยืนเกาะหน้าต่าง
มองดูพลุปีใหม่ด้วยแววตาเหงาเศร้า
ย้อนกลับไปเมื่อ 13 ปีก่อน ตอนเป็นพยาบาลประจ�ำหอผู้ป่วยว่องวานิช
ซึง่ ให้การรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยมะเร็ง แม้จะคุน้ ชินกับภาพผูป้ ว่ ยมะเร็งระยะต่างๆ ทีน่ อนฟัง
เสียงเพลง เสียงกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่ของหอผูป้ ว่ ยข้างๆ กัน ท�ำให้รสู้ กึ ว่าปีใหม่สำ� หรับ
ผู้ป่วยมะเร็งนั้นช่างเงียบเหงานัก และเหงามากยิ่งขึ้นเมื่อพบว่าผู้ป่วยบางคนไม่มีญาติ
มาเยี่ยมเลย บางคนนอนรอความตายด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่มีความสุขและไม่มีความหวัง
ใดๆ หลงเหลืออยู่ ซึ่งอาจจะก�ำลังคิดว่าปีใหม่ปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วก็ได้
นั่นจึงเป็นการจุดประกายความคิดที่จะจัดงานปีใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ให้การดูแลอยู่
ท�ำอย่างไรให้ผปู้ ว่ ยได้มสี ว่ นร่วมในบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุขเช่นเดียวกับคนอืน่ ๆ
ทัว่ ทัง้ ประเทศ แม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ ก็ตามที อย่างน้อยก็ได้สร้างประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั
ผู้ป่วย สร้างความทรงจ�ำที่ดีให้กับญาติ ยามเมื่อได้เห็นผู้ป่วยมีรอยยิ้มในขณะที่ร่างกาย
ก�ำลังต่อสู้กับโรคภัยที่คุกคามอยู่
นี่คือที่มาของการจัดงานปีใหม่เพื่อผู้ป่วยขึ้นเป็นครั้งแรก ปีแรกเราจัดงานใน
ห้องเล็กๆ มีเพื่อนพี่น้องพยาบาลร่วมแนวคิดเพียง 2 – 3 คน ด้วยทุนเพียง 1 – 2 พันบาท
จัดกิจกรรม เช่น นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสท�ำบุญ เลี้ยงอาหารและมอบ
ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ผู้ป่วย เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เป็นเจ้าภาพงาน โดยทีมพยาบาล
และเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหอผูป้ ว่ ยคอยช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ ผลลัพธ์คอื รอยยิม้ และเสียง
หัวเราะของผูป้ ว่ ย ส�ำหรับทีมพยาบาลทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยตลอด 24 ชัว่ โมงถือว่ามีคา่ มากกว่าทุกสิง่
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ แม้ว่ากิจกรรมปีใหม่เพื่อผู้ป่วยจะจัดต่อเนื่องมายาวนานถึง 13 ปีแล้ว ทีมงานของเราที่ประกอบด้วย พี่ - น้องพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่พยาบาล ลูกจ้างประจ�ำ  และอาสาสมัครจากหน่วยงานภายนอก ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานวันปีใหม่เพื่อผู้ป่วยด้วยความมุ่งมั่นและ
ตัง้ ใจ กิจกรรมทีจ่ ดั เพิม่ ขึน้ ได้แก่ การบรรยายธรรมเทศนาเพือ่ เยียวยาทางด้านจิตใจให้แก่ผปู้ ว่ ย การเชิญศิลปินนักแสดงทีก่ ำ� ลังโด่งดังหรือเป็นขวัญใจสือ่ มวลชน
มาร่วมกิจกรรม พร้อมมอบของขวัญและกล่าวค�ำอวยพรให้แก่ผปู้ ว่ ย ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถลุกจากเตียงได้ ทีมผูจ้ ดั งานก็จะไปมอบของขวัญและอวยพรผูป้ ว่ ย
ถึงเตียงทุกคน ทุกครั้งที่เฝ้าดูงานปีใหม่เพื่อผู้ป่วยที่พี่-น้องพยาบาลอาคารว่องวานิชจัดให้แก่ผู้ป่วยด้วยความสุข แม้ว่าระหว่างทางของการเตรียมงานจะมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน รู้สึกเหนื่อย ท้อ กังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ บ้างในบางครั้ง แต่ทุกครั้งหลังงานปีใหม่เพื่อผู้ป่วยเสร็จสิ้นลง
ก็จะรู้สึกดีใจ อิ่มเอมใจที่ได้เห็นรอยยิ้ม สีหน้าและแววตาที่มีความสุขของผู้ป่วยและญาติ
“ให้ บ รรดาปวงท่ า นสุ ข สั น ต์ ทุ ก วั น ทุ ก คื น ชื่ น ชมให้ ส มฤทั ย ให้ สิ้ น ทุ ก ข์ สุ ข เกษมเปรมปรี ดิ์ สวั ส ดี วั น ปี ใ หม่ เ ทอญ” เมื่ อ เสี ย งบทเพลง
พระราชนิพนธ์ดงั แว่วและแผ่วหายไปกับบรรยากาศทีอ่ บอวลไปด้วยความสุขในเทศกาลปีใหม่อกี ปีหนึง่ แล้ว พวกเราต่างช่วยกันเก็บข้าวของเข้าที่ ทุกคนพูดถึง
บรรยากาศและความสุขทีเ่ พิง่ ผ่านพ้นเมือ่ ไม่กวี่ นั มานี้ ภาพทีผ่ ปู้ ว่ ยและญาติยมิ้ ทัง้ สีหน้าและแววตาช่วยลบความเหน็ดเหนือ่ ยของพวกเราได้จนหมดสิน้ ปีหน้าเรา
ยังคงตั้งใจว่าจะจัดงานปีใหม่เพื่อผู้ป่วยครั้งที่ 14 ขึ้นอีก และจะจัดต่อไปทุกๆ ปี เพราะความสุขเช่นนี้มีค่าส�ำหรับผู้ป่วยของเรายิ่งกว่าของขวัญชิ้นใดๆ ในโลกนี้
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เรื่อง : รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
          ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

แพทย์ไทยด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย ในรอบ 27 ปี
สมาคมศั ล ยศาสตร์ ด ้ ว ย
กล้องแห่งเอเชีย (Endoscopic and
Laparoscopic Surgeons of Asia:
ELSA) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535
มีประเทศสมาชิกเกือบ 100 ประเทศ
ทั่วเอเชีย ทั้งยังเป็นสมาคมศัลยแพทย์
ด้วยกล้องส่องหนึ่งในสามที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก เทียบเท่ากับสมาคมแห่งสหรัฐ
อเมริกาและยุโรป สมาคมฯ มีกิจกรรม
มากมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์และองค์ความรู้ มีการ
ประชุ ม วิ ช าการเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี แ ละ
มี ก ารเลื อ กประธานสมาคมฯ ทุ ก ๆ
2 ปี ซึ่งนายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วย
กล้องแห่งเอเชียจากประเทศฟิลิปปินส์
ก� ำ ลั ง จะหมดวาระหน้ า ที่ ล งในอี ก ไม่
กี่เดือนข้างหน้านี้
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทย
ได้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด งาน
ประชุมวิชาการ 15th International
Endoscopic and Laparoscopic
Surgery Congress ก� ำ หนดจั ด ขึ้ น
ในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2562
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2
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หลังจากเกิดขึน้ ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2539 และทีน่ า่ ยินดีไปกว่านัน้ รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานชมรมศัลยศาสตร์ไส้เลื่อน
แห่งประเทศไทย ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย (President
of the Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia) นับเป็นครั้งแรกที่แพทย์ชาวไทยได้รับเกียรติให้
ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญนี้ โดยเป็นครั้งแรกในรอบ 27 ปี
รศ.นพ.สุเทพ กล่าวว่า ตนเองรูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกสมาคม
ศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย ให้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ และดีใจที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานประชุมวิชาการดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถ ศักยภาพและองค์ความรู้
ด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ส�ำหรับเส้นทางที่กว่าจะมาถึงความส�ำเร็จในวันนี้ รศ.นพ.สุเทพ เล่าว่า มาจากผลงานที่สมาชิก
สมาคม LEST (Laparoscopic Endoscopic Surgeons of Thailand) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ต่างทุ่มเท
ท�ำงานให้กบั สมาคมศัลยศาสตร์ดว้ ยกล้องแห่งเอเชีย (ELSA) อย่างต่อเนือ่ งมากว่า 20 ปี ไม่วา่ จะเป็นการด�ำเนิน
การเพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั โรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย และหลายๆ ประเทศในเอเชีย เช่น พม่า ลาว กัมพูชา
เวียดนาม อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เนปาล อินเดีย และอุซเบกิสถาน เป็นต้น โดยมีเป้าประสงค์ส�ำคัญคือ
เพือ่ ให้แพทย์ในแต่ละพืน้ ที่ ในแต่ละประเทศสามารถพัฒนาพืน้ ทีข่ องตัวเองได้ตอ่ ไปซึง่ ผลลัพธ์ทตี่ ามมาจะน�ำไป
สู่การเพิ่มศักยภาพและสร้างระบบผ่าตัดแบบส่องกล้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศและทวีปต่อไป
จากการท�ำงานอย่างต่อเนื่องของเราส่งผลให้การผ่าตัดแบบส่องกล้องในประเทศไทยช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมามีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งประเทศผู้น�ำในระดับ
ภู มิ ภ าคและระดั บ โลกได้ ซึ่ ง ก็ คื อ ความส� ำ เร็ จ ที่ แ พทย์ ห ลายๆ ท่ า นช่ ว ยกั น สร้ า งและพั ฒ นาให้ เ กิ ด ขึ้ น
นั่นเอง อย่างไรก็ดีหน้าที่ของสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชียจะยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้ เราจะ
ต้องเป็นผู้น�ำให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ร่วมเดินเคียงข้างกันไป เพื่อส่งต่อและมอบองค์ความรู้เรื่อง
การผ่าตัดส่องกล้องให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับระดับสากล รศ.นพ.สุเทพ
กล่าวถึงเป้าหมายและภาระหน้าที่ต่อจากนี้ในฐานะนายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชียคนใหม่

แพทย์จุฬาฯ
คว้ารางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ประจ�ำปี 2561
นับเป็นเรือ่ งน่ายินดีอย่างยิง่ ที่ ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผูไ้ ด้รบั รางวัล “ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561” ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาส�ำหรับรางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัล
อันทรงคุณค่าของวงการแพทย์ไทย ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาลจัดขึน้ และมอบอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2513 เป็นต้นมา เพือ่ เป็นเกียรติแก่ ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.สุด แสงวิเชียร อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
และอดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปูชนียบุคคลส�ำคัญ
ของวงการแพทย์ไทย และเพือ่ สรรหาผูม้ ผี ลงานด้านการศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบตั ทิ างวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาทีก่ ำ� หนด
เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน พันธุศาสตร์ โบราณชีววิทยา และประวัติศาสตร์เป็นต้น

ผลงานของ ศ.นพ.สมรัตน์ ทีค่ ว้ารางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 คือ ผลงานเรือ่ ง “วิวฒ
ั นาการการแพทย์แผนตะวันตก
ในสยาม (Evolution of Western Medicine in Siam)” ร้อยเรียงเรื่องราววิวัฒนาการการแพทย์แผนตะวันตกในประเทศไทยนับตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาจวบจนปัจจุบนั ซึง่ ศ.นพ.สมรัตน์ เล่าว่า ผลงานชิน้ นีเ้ กิดขึน้ จากความรักและความสนใจ ในวิชาประวัตศิ าสตร์มาตัง้ แต่ครัง้ ยังเป็นนิสติ แพทย์
ในระหว่างที่มุ่งมั่นศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ก็มีงานอดิเรกคือการศึกษาประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วย จนกระทั่งเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
การแพทย์บางช่วงบางตอน เช่น หมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) แพทย์คนดังในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นแพทย์ผู้ท�ำการผ่าตัดเป็น
ครั้ ง แรกในประเทศไทยจริ ง หรื อ ซึ่ ง จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า พบว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว มี บั น ทึ ก ถึ ง การท� ำ หั ต ถการผ่ า ตั ด ในสยามมาตั้ ง แต่ รั ช สมั ย ของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา จากความบังเอิญที่ นายเรือโทเชอวาลิเอร์ เดอ ฟอร์แบ็ง (Chevalier de Forbin) นายทหารหนุ่ม
ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามารับราชการในสยามได้ใช้วิธีเย็บปากแผลบริเวณหน้าท้อง เพื่อช่วยชีวิตคนถูกมีดแทงจนล�ำไส้ทะลักออกมาได้เป็นผลส�ำเร็จ เนื้อหาที่
บรรยาย อาทิ โรงพยาบาลแผนตะวันตกในสมัยอยุธยา การแพทย์แผนตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร์ การผ่าตัด การวางยาสลบครัง้ แรก ก�ำเนิดโรงศิรริ าช
พยาบาล การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิวัฒนาการการสาธารณสุขไทยจนถึงยุคปัจจุบัน
ศ.นพ.สมรัตน์ กล่าวว่า การได้รับรางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง หลังจากที่อ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมเกร็ดประวัติศาสตร์การแพทย์มาตลอดชีวิตการเป็นแพทย์ของตนเอง ท�ำให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นมาของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถือได้ว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบัน
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงเป็นการแสดงความเคารพต่อ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุด แสงวิเชียร ครูแพทย์ผู้เป็นพหูสูต ที่นอกจากจะรอบรู้ด้าน
กายวิภาคศาสตร์แล้ว ท่านยังเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสหสาขาวิชาต่างๆ อีกด้วย
เพราะประวัติศาสตร์คือรากฐานของปัจจุบัน ปาฐกถาเรื่อง “วิวัฒนาการการแพทย์แผนตะวันตกในสยาม” จึงเป็นทั้งบทสรุปและค�ำตอบว่า
ท�ำไมการแพทย์ในประเทศไทยจึงก้าวหน้าดังเช่นทีเ่ ป็นในวันนี้ อีกทัง้ จะเป็นบทเรียน บทท�ำนายถึงทิศทางการแพทย์ตอ่ ไปในอนาคตด้วย ศ.นพ.สมรัตน์
กล่าวทิ้งท้าย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ บ�ำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
ทรงบาตรพระสงฆ์จำ� นวน 100 รูป เนือ่ งในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
พ.ศ. 2562 ณ ด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 28 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 โอกาสนี้
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายของขวัญ และ
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทูลเกล้าฯ
ถวายปฏิทินประจ�ำปี พ.ศ. 2562 จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ มารี พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลตลอดปี

แถลงข่าว

“ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย”
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย รศ.นพ.วิชัย
เติมรุง่ เรืองเลิศ หัวหน้าฝ่ายสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน ที่ปรึกษา
หน่วยชีววิท ยาการเจริ ญพั นธุ์ ฝ่ ายสู ติศาสตร์ นรีเวชวิทยา รศ.นพ.ก�ำธร พฤกษานานนท์ อาจารย์แพทย์ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รศ.นพ.บุญชัย เอือ้ ไพโรจน์กจิ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ฝ่ายสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา รศ.นพ.วิสนั ต์ เสรีภาพงศ์ หัวหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ ฝ่ายสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นายปวรวิชญ์ ศรีสหบุรี เด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย
ร่วมแถลงข่าว “ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย” เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ
ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การ
ต้ อ นรั บ คณะผู ้ เข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร
“ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์”
ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานบริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรนิ ทร์ อัศววิทรู ทิพย์
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร
น�ำเยี่ยมชมการบริการทางการแพทย์ เมื่อ
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคาร
ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ

ในศาลอุทธรณ์เข้าศึกษาดูงาน

เปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธเี ปิดศูนย์อาหาร
สวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี
ม.ร.ว.จตุ ม งคล โสณกุ ล ประธานกรรมการ บริ ษั ท
เอ็ม.ที.อาร์. รีเทลส์ จ�ำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และผูบ้ ริหาร บริษทั เอ็ม.ที.อาร์. รีเทลส์ จ�ำกัด
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน เมือ่ วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ชัน้ 13 อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตแพทย์ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2561
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.ปริญญ์ โรจนพงศ์พนั ธุ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาจักษุวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแพทย์ที่ได้รับพระราชทาน
ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2561 โดยมี นสพ.กัญจน์พัฒณ์
เตมหิวงศ์ และ นสพ.สรวงสรรค์ สุภาพผล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ผู้ได้รับพระราชทานทุน
โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ�ำปี 2561 ร่วมแสดงความยินดีดว้ ย เมือ่ วันศุกร์ที่
14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 209 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ
อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข
อาจารย์ ป ระจ� ำ ภาควิ ช าสรี ร วิ ท ยา
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณาจารย์
และนักเรียนโครงการ The English
Program จ�ำนวน 14 คน จากโรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เนือ่ งในโอกาสเข้ารับฟังแนะแนวการเรียนการสอน พร้อม
ทั้งโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ และเข้าศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ฝ่ายวิชาการ
ชัน้ 4 อาคารอานันทมหิดล และศูนย์ฝกึ ผ่าตัด ชัน้ 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กรมควบคุมโรค
ศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ จุฬาฯ

ศ.ดร.นพ.สมบั ติ ตรี ป ระเสริ ฐ สุ ข
ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี งานด้ า นแผนและงบประมาณ
จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลัย ผศ.ดร.นพ.อมรพั น ธุ ์
เสรีมาศพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการ
แพทย์ และ ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลกั ษณานันท์ หัวหน้า
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ร่วมให้การต้อนรับ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิง่ เจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ผู้อ�ำนวยการ นายแพทย์ นักวิชาการ
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข เนื่ อ งในโอกาสเข้ า ศึ ก ษาดู ง านศู น ย์
นวั ต กรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพิจารณาด้านจริยธรรม การวิจัยในคน
รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ผูแ้ ทนจากคณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ ว มในพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
คณะ ส�ำนักวิชา และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ภายใต้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวน 22 สถาบัน ในการร่วมพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั ในคน และติดตามดูแลโครงการ
วิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประดู่แดง 2 อาคารเรียนอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
23

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

เรื่อง :   นสพ.ภัททิยา สว่างกิจ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
            คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีใช้อุปกรณ์สูดพ่นยา
ชนิด Accuhaler อย่างถูกต้อง

คอลัมน์ I see U by หมอชิด ฉบับที่แล้วได้แนะน�ำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับวิธีพ่นยารักษาโรคหอบหืด
ด้วยการใช้ยาพ่นสูดแบบ Metered Dose Inhaler (MDI) กันไปแล้วนะคะ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ยาสูดพ่นจะช่วยรักษา
และบรรเทาอาการด้านระบบทางเดินหายใจส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางหลอดลม เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ซึ่งการจะใช้ยาประเภทสูดพ่นนี้จ�ำเป็นต้องใช้ผ่านอุปกรณ์สูดพ่นยา (Inhaler device) เพื่อให้ยาเข้าไปถึง
หลอดลมส่วนปลายได้มากที่สุด
ฉบับนี้จะพูดถึงการใช้อุปกรณ์สูดพ่นยาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า แอคคิวเฮเลอร์ (Accuhaler)
ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีใช้ที่ถูกต้อง ดังนี้
1. ตรวจสอบวันหมดอายุ ชนิดและขนาดของยาให้ถูกต้อง
2. เปิดฝาตลับยา ผลักปุ่มโหลดยาไปจนสุดระยะ โดยไม่เขย่ากระบอกยา
3. หายใจออกจนสุด เพื่อจะได้มีแรงสูดยาพ่นอย่างเต็มที่ โดยไม่เป่าลมเข้าไปในเครื่อง
4. อมปากกระบอกยาให้สนิท สูดหายใจลึกจนสุดอย่างแรงและเร็ว ไม่เป่าลมเข้าไปในเครื่องและไม่ต้องกดปุ่มเพื่อ    
    ปล่อยยา
5. กลั้นหายใจนาน 10 วินาที
6. น�ำกระบอกยาออกจากปาก แล้วหายใจออกตามปกติ
ส�ำหรับข้อควรระวัง คือ
• หลังสูดพ่นยาให้กลั้วคอและบ้วนปากด้วยน�้ำเปล่าทุกครั้ง หากยาสูดมีส่วนประกอบของสเตียรอยด์ เนื่องจาก
การสูดพ่นยาที่มีสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน อาจพบเชื้อราในช่องปากได้
• ถ้าต้องการสูดพ่นยาซ�้ำ ให้เว้นระยะ 30 – 60 วินาที โดยท�ำซ�้ำตามขั้นตอนเดิม
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แหล่งอ้างอิง:
Beat the OSCE โดย ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม สาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ว่าว่ทีา่คทีุณ
่ คุ ณ
หมอคนดี
หมอคนดี

โครงการ Morbid Dormitory
กิจกรรมลดน�้ำหนักของนิสิตแพทย์จุฬาฯ

โดย : นสพ.จิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ นายกสโมสรนิสิต

         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         นสพ.อภิสิทธิ์ รุ่งเรืองศิริโชค นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5      
         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีทุกท่านครับ คอลัมน์ “ว่าที่คุณหมอคนดี” ฉบับนี้ พวกเราชาวนิสิตแพทย์จุฬาฯ กลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆ

อีกเช่นเคย ส�ำหรับเดือนแห่งความรักนี้ พวกเราได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษขึ้นเพื่อให้เข้ากับเทรนด์รักสุขภาพที่ก�ำลังมาแรง นั่นก็คือ
โครงการ Morbid Dormitory กิจกรรมลดน�้ำหนักของนิสิตแพทย์จุฬาฯ โดยจะน�ำท่านผู้อ่านไปพบและพูดคุยกับหัวหน้าหอพัก
นิสิตชายและหัวหน้าหอพักนิสิตหญิง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงเรื่องราวและกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการ
นี้กันครับ

นสพ.อภิสิทธิ์ รุ ่งเรืองศิริโชค (รุ ้ง)
Apisit Rungruengsirichok (Rung)
นิสิตแพทย์ ชั้นปี ท่ี 5 หัวหน้าหอพักชาย

อย่ากลัวที่จะท�ำสิ่งที่ถูกต้อง

“

“

นสพ.นิศานาถ ออง (ทู)
Nisanat Aung (Tu)

นิสิตแพทย์ ชั้นปี ท่ี 5 หัวหน้าหอพักหญิง

แค่ความคิดว่าจะเริ่มไม่ได้ผล
เท่ากับการเริ่มลงมือท�ำ

“

“

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไร?
โครงการ Morbid Dormitory กิจกรรมลดน�้ำหนัก
ของนิสิตแพทย์จุฬาฯ นี้มีจุดเริ่มต้นมาจากนิสิตแพทย์ที่ขึ้น
ปฏิบัติงานบนชั้นคลินิกมีเวลาเรียนที่ไม่แน่นอน รวมถึงมีเวร
นอกเวลา ส่งผลให้เวลาส่วนตัวของนิสิตแพทย์ในแต่ละวัน
ลดน้อยลง การออกก�ำลังกายก็ลดน้อยลงตามไปด้วย ในขณะ
ที่มีเวลาว่าง นิสิตแพทย์ก็มักจะใช้เวลาไปกับการรับประทาน
อาหารและนอนพักผ่อนมากกว่าหากเทียบกับชั้นพรีคลินิก
ส่งผลให้นิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีน�้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นหรือ
รูปร่างเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นหอพักนิสิตแพทย์ได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของปัญหานี้ จึงอยากมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้
เพื่อนๆ ชาวหอพักนิสิตแพทย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกาย
ควบคุมน�้ำหนัก ออกก�ำลังกายมากขึ้น เพิ่มความสนุกและ
ผ่อนคลายมากขึน้ โดยผ่านกิจกรรมในโครงการนีซ้ งึ่ จะมีภารกิจ
(Mission) ต่างๆ ที่น่าสนใจและท้าทายให้ร่วมท�ำด้วย
ชื่อโครงการมีที่มาจากอะไร?
ชื่ อ โครงการก็ ม าจากค� ำ ว่ า Morbid Obesity
หมายถึงคนที่อ้วนมากๆ จนอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ และ
แปลงให้เข้ากับหอพักที่นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกอาศัยอยู่ จึงกลาย
มาเป็น Morbid Dormitory นั่นเอง
กิจกรรมในโครงการนี้มีอะไรบ้าง?
กิจกรรมหลักคือจะให้นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ออกก�ำลังกายและลดน�้ำหนักกันเองอย่างอิสระ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องชั่งน�้ำหนักทุกเดือน เป็นเวลานาน 2 เดือน
(ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561) และรายงานผล
เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
มากที่สุด ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมพิเศษเป็นเปอร์เซ็นต์
(%) โบนัสมอบให้แก่ผู้ร่วมโครงการดังนี้
- เดือนที่ 1 : มีเปอร์เซ็นต์ (%) โบนัส เพิม่ เป็น 2 เท่า ให้ผเู้ ข้าร่วม
โครงการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับการเริ่มต้น
- เดือนที่ 2 : Show me your tips ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
แข่งขันท�ำโปสเตอร์บอกเล่าเคล็ดลับหรือเทคนิคการลดน�ำ้ หนัก
ของตนเองโดยโพสต์ลงเฟซบุ๊ค (Facebook) โดยทางผู้จัด
โครงการจะน�ำรูปที่มียอดไลค์และแชร์ (Like & Share) สูงสุด
2 อันดับแรกมาฝากทุกคนด้วย เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้
ผลดี จ ริ ง ๆ ซึ่ ง หลายคนอาจจะน� ำ ไปปฏิ บั ติ ต าม และเป็ น
แรงบันดาลใจในการลดน�้ำหนักได้อีกด้วย

- เดือนที่ 3 : More (people)
for less (weight) ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเชิญชวนคนรอบตัวมา
ออกก�ำลังกาย ยิง่ ชวนมากยิง่ ได้
เปอร์เซ็นต์ (%) โบนัสมาก เป็น
อีกหนึ่งวิธีที่ท�ำให้ผู้ที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการหันมาตื่นตัวเรื่อง
สุขภาพกันมากยิ่งขึ้น โดยผู้ชนะ
จะได้รบั เงินรางวัลและบัตรก�ำนัล
เข้าใช้บริการปรีดาลัยฟิตเนส ฟรี
1 ปี เรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพ
กันในระยะยาวต่อไป
ผลการลดน�้ำหนักของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร
กันบ้าง?
การลดน�ำ้ หนักก็จะมีทงั้ คนทีท่ ำ� ได้สำ� เร็จและไม่สำ� เร็จ
บางคนมีนำ�้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ บ้าง ซึง่ ในผูเ้ ข้าร่วมโครงการเพศหญิง
สามารถลดน�ำ้ หนักได้มากทีส่ ดุ คือ 8 กิโลกรัมคิดเป็น 16% และ
ผู้เข้าร่วมโครงการเพศชาย ลดน�้ำหนักได้สูงสุดถึง 6 กิโลกรัม
คิดเป็น 13% ส่วนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณเดิมหรือบางคนก็มี
น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 2 – 3 กิโลกรัม
อยากฝากอะไรถึงผู้อ่านวารสาร ฬ.จุฬา?
เชือ่ ว่าหลายๆ ท่านทราบดีอยูแ่ ล้วว่าการออกก�ำลังกาย
นัน้ มีผลดีตอ่ ร่างกายอย่างไร แต่สงิ่ ทีย่ ากคือการลงมือท�ำ ดังนัน้
จึงอยากเชิญชวนให้ทกุ คนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกก�ำลังกาย
ให้มากขึน้ ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งยากและไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวเราเลย สามารถ
เริม่ ได้ทตี่ นเอง เช่น ลองถามตัวเองและคนรอบข้างดูวา่ เย็นนีไ้ ป
วิง่ กันไหม? เพราะนอกจากแรงกระตุน้ ทีจ่ ะท�ำให้เรารักตัวเองแล้ว
บางทีการมีเพือ่ นคูห่ ไู ปออกก�ำลังกายด้วยก็เป็นอีกปัจจัยทีช่ ว่ ย
ให้เราสามารถออกก�ำลังกายได้อย่างต่อเนื่อง
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ อ.ดร.เดภิชา จินดาทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงอาจารย์และพี่ๆ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ให้การสนับสนุนโครงการในการดูแลวัดส่วนประกอบของ
ร่ า งกาย (Body Composition) ให้ ผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการ
ของเราตลอดโครงการและ นสพ.ชญานิ ศ ยลศิ ริ วั ฒ น์
นสพ.ณภัทร ฉัตรธีรภัทร นสพ.ธันยา วงศ์วราวิภัทร์ อีกทั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ที่ท�ำให้โครงการนี้สามารถส�ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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นายวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ และครอบครัว บริจาคเงินจ�ำนวน
1,000,000 บาท เพื่อบ�ำรุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ)
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และบริจาคเงินจ�ำนวน 100,000 บาท เพื่อตั้ง
กองทุน “คุณวีระวรรณ สุทธพงษ์ เพือ่ เป็นค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ
และผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง” โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผูอ้ ำ� นวยการฯ
ฝ่ายการคลัง รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์
ค ร อ บ ค รั ว
นายวิ ชั ย - นางวิ ไ ล
เหลืองวัฒนากิจ บริจาค
เงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท
เ พื่ อ ห น ่ ว ย โร ค ป อ ด
ฝ ่ า ย อ า ยุ ร ศ า ส ต ร ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย (อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ คุ ณ แม่ วิ ไ ล เหลื อ งวั ฒ นากิ จ ) โดยมี
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านภาพ
ลักษณ์องค์กร นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านบริการ
และ อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ อาจารย์ประจ�ำหน่วยโรคระบบการ
หายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายพิบลู ย์ - นางนุชรินทร์ โกวิทคณิต ในนามของ บริษทั เอลีท
คราฟท์ เปเปอร์ จ�ำกัด บริจาคเงินจ�ำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน
งานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ โดยมี ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

นางสิรลิ กั ษณ์ บุพธรรม
บริ จ าคเครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์
ให้แก่หน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์
โ ร ง พ ย า บ า ล จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์
สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย
สิทธิพนั ธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผน
และพั ฒ นา คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
อ.นพ.ธิ ติ วั ฒ น์ ศรี ป ระสาธน์
อาจารย์ ประจ� ำ หน่ ว ยโรคระบบ
ก า ร ห า ย ใจ แ ล ะ ภ า ว ะ วิ ก ฤ ติ
การหายใจ ฝ่ า ยอายุ ร ศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ
ณ ศูนย์ระบบการหายใจสันติวัน
ชัน้ 10 A อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์
นางบุญพร บริบรู ณ์สง่ ศิลป์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร นายโฆษิต
บุญเรืองขาว ประธานสายธุรกิจ
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ นางสาวสุภาพร
แก้วกาญจนดิษฐ รองกรรมการ
ผู ้ จั ด การ และ น า ย สุ ป วี ณ ์
ธนศรีสุนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ
ร่วมเป็นตัวแทนในนามของ บริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริจาคเงินจ�ำนวน 370,161 บาท
เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั ศูนย์ความเป็นเลิศภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ โดยมี อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสษิ ฐ์กลุ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
เชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ ชัน้ 8 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล (แอมป์ เดอะสตาร์ 7) บริจาคเงินจ�ำนวน 88,888 บาท
ซึ่งเป็นรายได้จากการร้องเพลงในงานคอนเสิร์ต 29th AMP Charity Concert 2018 เพื่อสนับสนุน
งานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี อ.นพ.ไตรรักษ์
พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับมอบ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ ชั้น 8 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และ บุคลากร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชม และ เชียร์ ทัพนักกีฬา สีฟ้า

กำหนดการแข่งขัน

เปตอง สนามจัดหารายได้
วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา17:00 – 20:00 น.
เซปักตะกร้อ สนามสถานเสาวภา
วันศุกร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา17:00 เป็นต้นไป
วอลเลย์บอล สนามคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
วันจันทร์ที่ 14 - วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 วลา 17:00 – 20:00 น.
กรีฑา สนามกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15:30 – 19:00 น.
โบวลิ่ง นิวสตาร์โบว์ล อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว 81
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป
แบดมินตัน สนามคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
วันจันทร์ที่ 21 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 17:00 – 20:00 น.
แชร์บอลหญิง สนามสถานเสาวภา
วันจันทร์ที่ 28, วันพุธที่ 30 ม.ค. และวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:00 – 20:00 น.
ฟุตบอล สนามจินดารักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 วลา 17:00 – 20:00 น.
เทเบิลเทนนิส อาคารกีฬาในร่ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 11 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 17:00 – 20:00 น.

ฝายประชาสัมพันธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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