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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย 

เพื่อติดต่อรับยา
ภายหลังพบแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ฝายประชาสัมพันธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

รักษโลก รักษจุฬาฯ รักษสิ่งแวดลอม

นำถุงผ้าหรือ
ถุงใช้ซ้ำ

ขอเชิญผู้มารับบริการ
ร่วมรณรงค์

การบริการรับรถไปจอด
(Valet Parking)

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

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปดให “การบริการรับรถไปจอด” 
(Valet Parking) ณ หนาอาคาร ภปร เพื่ออำนวยความสะดวกใหแก

ผูมาใชบริการโรงพยาบาลฯ ในการนำรถของทานเขาที่จอดให 
โดยไมมีคาใชจายแตอยางใด (ชำระเฉพาะคาบริการจอดรถตามจริง)
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	 สวัสดีผู้อ่านวารสาร	 ฬ.	 ทุกท่านครับผ่านช่วงเวลาแห่งการส่งความสุขไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้เวลาส่งต่อความรัก
และความเมตตาให้แก่กนัในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์อีกแล้วนะครบั	ในเดอืนน้ีหลายคนอาจถือโอกาสมอบของขวญัชิน้พเิศษ
แทนใจให้กับคนทีร่กั	เช่นเดียวกบัทีบ่คุลากรโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยยินดีที่จะมอบพลังความรักและความสุขด้วยการให้บริการทางการแพทย์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้ทุกคน 
กลับบ้านไปด้วยรอยยิ้ม	
	 เมื่อพูดถึงความรักซึ่งเป็นอารมณ์ความรู้สึกอย่างหนึ่งของมนุษย์	 แน่นอนครับ	 ว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบ 
ต่อพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ทุกคนอย่างแน่นอน	 ดังน้ันหากคนที่มีแผลทางใจที่แพทย์รักษาโรคทางกาย 
ไม่สามารถรักษาได้	 ยังมีฝ่ายจิตเวชศาสตร์ที่คอยช่วยเหลือเยียวยาครับ	 ดังน้ันคอลัมน์เรื่องจากปกในฉบับนี้จึงขอพา 
ทุกท่านไปท�าความรู้จักกับฝ่ายจิตเวชศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	หน่วยงานที่เป็นมากกว่าผู้ให้ค�าปรึกษาและรักษา 
ผู้มีปัญหาทางจิต		แต่คือหน่วยงานที่ช่วยเหลือและดูแลด้านสมองและความคิดอย่างครบวงจร	
	 ความรักของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทยไม่ได้มีให้กับผู้ใช้บริการเท่าน้ัน	 หากแต่ความรักและ 
ความใส่ใจในเรื่องส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็เช่นกันครับ	 ล่าสุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับโล่เกียรติยศ
อนุรักษ์พลังงาน	 โรงพยาบาลสีเขียว	 ซึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนี้ถูกถ่ายทอดมาให้ได้อ่านกันในคอลัมน์	 Good	News	
ฉบับนี้อีกด้วยครับ	 ดังนั้นผมจึงหวังว่าทุกท่านจะรับรู้ได้ถึงความรักที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมอบให้และจะร่วม
กันส่งต่อไปให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับ

ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนภำพลักษณ์องค์กร

เจ้าของโดย : 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย : (02) 256 4636
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : (02) 256 4183,
(02) 256 4462

ISSN	:	2465-4639
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เรื่องจากปก

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

Man of The Med

Chula Round Up

I See U by หมอชิด

ว่าที่คุณหมอคนดี

Chula Privilege

ติดตามอ่านวารสารฉบับออนไลน์ได้ที่

สารบัญ

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

กองบรรณาธกิาร I 	น.ส.ทิพวรรณ	ปานขาว,	พญ.สกุณ	ี	ภระกลูสขุสถิตย์,	ทญ.วิภาพร	พรสนิศริรัิกษ์,	ภญ.วรรณ	ี	อทิธวิฒันกลุ,	

ภญ.พวงเพญ็	ฤทธวีรีกลู,	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�าอางค์,	นายชาญณรงค์	พุฒขาว

พิสูจน์อักษร I นางสุดาลักษณ์	อินพรหม,	น.ส.วิไลลักษณ์	อยู่ในธรรม,	น.ส.วัสยนรรณ	วิริยะกิรติการ,	น.ส.วนิดา	บุญวาส	

จัดท�าโดย บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จ�ากัด 

บทความ I น.ส.ชลิตา สุนันทาภรณ์

 น.ส.ธนัญญา พิพิธวณิชการ

เรียบเรียง, พิสูจน์อักษร I น.ส.เมธินี ชาญวลิชล

ประสานงาน I  น.ส.สุชาวินันท์ พินทะกัง

      นายพสธร ขอขจายเกียรติ

      น.ส.ณัชธิดาภรณ์ แสงทอง

ศิลปกรรม I น.ส.ณัฐกาญจน์ สัมฤทธิ์

ช่างภาพ I นายศักดิ์สิริ ทรัพย์ยิ่ง

ดูแลรักษาจิตใจ ส่งต่อความรัก
ความห่วงใยในเดือนกุมภาพันธ์
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ณ จุฬา

เรื่อง	:				ผศ.	(พิเศษ)	นพ.สุรินทร์	อัศววิทูรทิพย์

รูปธรรมของความห่วงใย
เพ่ือให้ทกุคนสุขกายและใจ

	 ในยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่มักใช้เวลา
ไปกับหน้าจอมากขึ้น	 ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ	
สมาร์ทโฟน	 (Smartphone)	 แท็บเล็ต	 (Tablet)	
คอมพวิเตอร์และโทรทศัน์	ท�าให้ช่องทางการสือ่สาร
ท่ีมปีระสทิธิภาพสงูสดุคอื	การน�าข้อมลูสาระประโยชน์
ทั้งหมดน�าเสนอผ่านทางหน้าจอ	 ซึ่งสอดคล้องกับ
ที ่ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย	์ผู้ช่วย 
ผูอ้�านวยการ	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
ด้านภาพลักษณ์องค์กร	 ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ
โครงการเทิดไท้ภัทรมหาราช	 สรรค์สร้างสุขภาพ
ไทยทั่วหล้า	 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต้องการ
สร้างเสริมความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพ
ให้กับประชาชน	 อันจะเป็นอีกหน่ึงแนวทางในการ
บรรเทาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ	 ซึ่งที่ผ่านมา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ด�าเนินการผลิตสื่อเพื่อ
เผยแพร่ความรู้ผ่านหลายช่องทาง	ทั้งสื่อออนไลน์	
(Online	Media)	สื่อสิ่งพิมพ์	หรือผ่านสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 พร้อมทั้งได้เล็งเห็น
ถึงแนวทางที่จะสร้างการรับรู ้และจดจ�าให้กับ
ประชาชนได้ดีอีกช่องทางหนึ่ง	 นั่นก็คือการน�า
เสนอสาระความรูผ่้านรปูแบบการ์ตนูแอนเิมชัน่ใน
ชื่อ	“สุข	24	ชม.”	นอกจากนั้นแล้ว	“สุข	24	ชม.”	
ยังเป็นโครงการที่ได้ร่วมมือกับส�านักเลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราช	 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร	 
ในการจดัท�าเนือ้หาทีส่อดคล้องกบัหลกัพทุธธรรม	
ดังนั้นเนื้อหาใน	“สุข	24	ชม.”	จึงมุ่งที่จะสร้างสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
84 เรื่องสุขภาพที่ควรรู้ จากการร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรด้านการแพทย์
	 “สุข	 24	 ชม.”	 เป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น 
ที่มีความยาว	 84	 ตอน	 น�าเสนอสาระความรู ้
ด้านสุขภาพจ�านวน	 84	 หัวข้อที่ประชาชนควรรู้
และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง	 เช่น	 โรคไข้หวัดใหญ	่ 
โรคซึมเศร้า	อาการนิ้วล็อค	เป็นต้น	โดยมีบุคลากร
ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย์ทกุสาขาของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	มาร่วมช่วยกันระดม
ความคิดและให้ค�าแนะน�าด้านเนื้อหาเพื่อให	้ 
“สุข	 24	 ชม.”	 เป็นการ์ตูนที่ให้ข้อมูลอย่างตรง
ประเด็นและครบถ้วน ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ 
กล่าวว่าองค์ความรู้ด้านสุขภาพเหล่านี้จะเป็นการ
ปลูกฝังความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู ้ชม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนท่ีจะเกิดการ
รับรู้ว่าพฤติกรรมใดเสี่ยงต่อการเกิดโรค	ตลอดจน
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นที่สามารถน�าไปปฏิบัติ
ได้จริงอีกด้วย
เสริมสุขภาพใจด้วยธรรมะในการ์ตูน
	 นอกจากจะช่วยสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ด้านสุขภาพแล้ว	อีกหนึ่งแง่คิดที่แฝงอยู่ในการ์ตูน
แอนเิมชัน่	“สขุ	24	ชม.”	คอื	หลักธรรมค�าสอนทีม่า
พร้อมกับตัวละครพระกิตติ	 ซึ่งจะให้แง่คิดต่างๆ	
ผ่านทางพทุธศาสนสภุาษติ	หรอืแม้แต่การน�าหลกั
ธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในเรื่อง	 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า
ธรรมะสามารถน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันของ

ทุกคนได้	 รวมถึงจะเป็นการสร้างสุขภาพใจให ้
แข็งแรงไปพร้อมๆ	 กับการรู ้จักป้องกันโรคภัย 
ทางกาย	ผศ. (พเิศษ) นพ.สรุนิทร์ กล่าวอกีด้วยว่า
หลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึด
เหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนได้เป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบัผู้ป่วยโรคร้ายแรงทีต้่องการทีพ่ึง่ทางใจ
ส�าหรับเนื้อหาด้านพุทธศาสนาใน	“สุข	24	ชม.”	
นั้นได้รับความกรุณาจาก	 พระครูสังฆสิทธิกร  
วดับวรนเิวศราชวรวหิาร	มาเป็นผูค้ดัเลอืกหลกัธรรม
ที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องในแต่ละตอน
	 เนื้อหาที่เปี่ยมด้วยสาระประโยชน์คง 
ไม่อาจส่งถงึผู้ชมในวงกว้างได้หากขาดแรงสนบัสนนุ
ด้านการเผยแพร่	 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร  ์ 
เล่าย้อนกลับไปถึงครั้งแรกที่การ์ตูนแอนิเมชั่น	 
“สุข	 24	 ชม.”	 ได้ออกอากาศผ่านทางสถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 
ว่าได้รบัเสียงตอบรบัและชืน่ชมจากผูช้มเป็นอย่าง
ดีเพราะเข้าใจง่ายและดูสนุก	 ท�าให้ล่าสุดการ์ตูน
แอนิเมชั่น	“สุข	24	ชม.”	ได้รับเลือกให้น�ากลับมา
เผยแพร่ใหม่อกีครัง้ผ่านทางสถานโีทรทัศน์	MCOT	
Family	(ช่อง	14)	เพือ่หวงัจะให้ผูช้มทกุเพศทกุวัย 
ได้รับสาระประโยชน์และข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
	 ด้วยความต้ังใจท่ีจะสร้างสรรค์งานครัง้นี	้
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์มุง่หวงัให้การ์ตนูแอนเิมชัน่	
“สุข	 24	 ชม.”	 กลายเป็นเนื้อหาสาธารณะที ่
เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานท้ังในวงการแพทย์ 
ทุกระดับตลอดจนหน่วยงานด้านการศึกษา
สามารถน�าเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้วย
การรับชมผ่านช่องทางยูทูปของ	 ติดจอ	 ฬ.	 ของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	และช่องทางการของสุข	
24	ชม.	(Sook	24	Hrs.	Official)		เพราะไม่ใช่เพียง
เพื่อขยายโอกาสให้คนไทยทุกพื้นท่ีได้รับชมและ
รบัรูข้้อมลูทีถ่กูต้องร่วมกันเท่านัน้	แต่ยงัจะช่วยลด 
งบประมาณด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างการตระหนักรู ้เรื่องการป้องกันโรคของ 
หน่วยงานด้านต่างๆ	อกีด้วย	ดงันัน้การ์ตนูแอนเิมชัน่
ที่เข้าใจง่ายดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และมีความยาว
ในแต่ละตอนเพยีง	10-12	นาทีในช่ือ	“สขุ	24	ชม.”
เรื่องนี้จึงเสมือนเป็นรูปธรรมของความห่วงใย 
และความใส่ใจในสุขภาพของประชาชนจาก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
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หุ่น CPR
(Cardio Pulmonary Resuscitation)

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  ให้บริการ
แก่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และ  
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
• Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
  (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
• จดัหาทุนสนับสนนุวิจยั/ทรัพยากรทีจ่�าเป็นต่อการสร้างนวตักรรม

               
                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

       Facebook Page : @cmic.chula                Line : cmicmdcu

       Instagram : cmicchula                          Twitter : @cmic_chula

เรื่อง	:	นายถวัลย์	คงบุญ
เรียบเรียง	:	ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์	(CMIC)

 	 จากแนวคิดที่อยากให้การเรียนการสอนเรื่องการกู้ชีพเบ้ืองต้นเป็นเร่ืองท่ีสนุกและ 
มีสีสันเหมือนงานวัด	 จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมหุ่น	CPR	 (Cardio	 

Pulmonary	 Resuscitation)	 ของ	นายถวัลย์ คงบุญ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิสัญญี	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ผู้ด�าเนินการดัดแปลงหุ่น	CPR	แบบเดิมๆ	ให้น่าสนใจมากขึ้นด้วย

แสงไฟทีข้่างล�าตวัหุน่เพือ่บอกระดบัความลึกในการกดป๊ัมหวัใจ	และสามารถบอกได้ด้วยว่าผูป่้วย
ฟ้ืนคืนชพีแล้ว	จากประสบการณ์ท�างานมากว่า	30	ปี	ในการช่วยจดัเตรียมหุน่	CPR	ส�าหรบัการเรยีน
การสอนการกู้ชพีเบือ้งต้นให้กับภาควชิาวสิญัญวีทิยา	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 

นายถวลัย์	สงัเกตว่า	การเรยีนการสอนการกูช้พีเบือ้งต้นจะง่าย	สนกุ	และมสีสีนัมากขึน้	หากมแีสงไฟ
วิง่ข้างล�าตวัหุ่นเพือ่บอกผูเ้รยีนให้รูถ้งึระดบัความลกึและน�า้หนกัมอืในการกดทีแ่รงพอส�าหรบัการกด

ปั๊มหัวใจ	 จนน�ามาสู่การคิดประดิษฐ์หุ่น	 CPR	 ที่มีแสงไฟในที่สุด	 ภายใต้ค�าแนะน�าและการสนับสนุน
ของ	ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท	์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก	 นายนพดล รัตนบุรี	 นายช่างเวชภัณฑ์	 

ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง	ชั้น	16	อาคาร	ส.ธ.	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
	 โดยหลักการท�างานง่ายๆ	ของหุ่น	CPR	นี้	คือ	จะมีระบบไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด	12	โวลต์
พร้อมกับต่อไฟเป็น	2	ระบบ	คือ	ระบบที่หนึ่ง	หากผู้เรียนกดไม่ลึกและไม่แรงพอ	ไฟสีแดงจะปรากฏขึ้น
บริเวณบ่าของตัวหุ่น	และระบบที่สองคือ	ถ้าผู้เรียนกดได้ลึกและแรงพอ	ไฟสีแดงบริเวณบ่าและไฟสีเขียว
บรเิวณศีรษะของหุน่จะปรากฏขึน้พร้อมกนั	เพือ่ให้การเรยีนการกูชี้พเบือ้งต้นมคีวามสนกุ	สมจรงิยิง่ขึน้ไม่น่าเบือ่
แบบในอดีต	นายถวัลย	์และ	นายนพดล	ยังได้ท�าสวิตช์เปิด	–	ปิดไฟแยกต่างหาก	เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าไป
ยังบริเวณตาของหุ่น	เพื่อบอกให้ทราบว่าผู้ป่วยฟื้นคืนชีพแล้ว	นอกจากความคิดสร้างสรรค์ที่กล่าวมาแล้ว	
นายถวัลย์ ยงัมแีนวคดิทีจ่ะใส่เสยีงพูดเข้าไปในหุน่	CPR	เพือ่ให้หุน่สามารถพดูขอบคณุทีช่่วยชวีติได้อีกด้วย
	 ปัจจุบัน นายถวัลย์ ได้สร้างหุ่น	CPR	ขึ้นมาทั้งหมด	5	ตัว	ซึ่งหุ่น	CPR	เหล่านี้ได้สร้างสีสันให้กับ
การเรียนการสอนการกู้ชีพเบื้องต้นอย่างมาก	 ทั้งภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และภายนอกสถานที่
ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน	 อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถลงมือฝึกปฏิบัติจากหุ่น 
ได้ง่ายขึ้น	เพราะรู้น�้าหนักมือที่จะกดปั๊มหัวใจโดยดูจากแสงไฟที่ปรากฏบริเวณข้างล�าตัวหุ่น
	 					ผลงานหุน่	CPR	ของ	นายถวัลย์	เป็นอีกหนึง่ตวัอย่างทีดี่ให้กบับุคลากรท่านอืน่ๆ	ได้เห็นว่า 
การคดิและสรรค์สร้างงานนวตักรรมไม่ใช่เรือ่งยากเสมอไป	เพยีงแค่หมัน่สงัเกตสิง่ทีอ่ยูร่อบๆ	ตวัแล้ว
ต้องการปรบัปรงุให้ดขึีน้	จนกลายมาเป็นผลงานสดุสร้างสรรค์ท่ีตอบโจทย์การเรียนการกูช้พีเบ้ืองต้น
ท�าให้การเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น	 ไม่น่าเบื่อ	 ไม่ซ�้าใคร	 และสนุกสนานไปในคราวเดียวกัน
	 												ส�าหรับหน่วยงานที่สนใจและประสงค์จะน�าหุ่น	CPR	ของ	นายถวัลย	์ไปใช้ในการเรียน 
การสอนการกูชี้พเบือ้งต้น	สามารถตดิต่อได้ทีภ่าควชิาวสัิญญวีทิยา	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 ชั้น	 15	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 
โทร.	(02)	256	4000	ต่อ	81513	-	5

นายถวัลย์ คงบุญ

นายนพดล รัตนบุรี

Chula Innovation
 โดย :  ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
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ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล นักวิจัยแกนน�า ประจ�าปี 2561  

จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์
หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

วาระปี พ.ศ. 2561 – 2563

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอน

จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ

องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ประจ�าปี 2561

จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์
ได้รับเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง President of the Endoscopic and Laparoscopic  

Surgeons of Asia  ประจ�าปี ค.ศ. 2019 

จากสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชยี (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

6
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Special Scoop

วิธีรับมือกับฝุ่นละออง PM2.5
ป้องกันอย่างไร เมื่อคนเมืองเลี่ยงฝุ่นพิษไม่ได้?

 ระยะนี้ข่าวที่ก�าลังอยู่ในกระแสและความสนใจของประชาชนคนไทยคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5)” ที่สื่อต่างๆ 
ได้น�าเสนอนั้น ท�าให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลไม่น้อย โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ในหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในระดับ
ท่ีเกินค่ามาตรฐาน และอาจเป็นสาเหตุของการเจบ็ป่วยได้โดยง่าย เน่ืองจากฝุน่ละออง PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้าน เช่น ก่อให้เกดิปัญหาทาง
ระบบทางเดินหายใจ ระบบสมอง หัวใจและหลอดเลือด อีกทั้งองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังก�าหนดให้ฝุ่นละออง PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อ
มะเร็งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา แล้วคนเมืองจะมีวิธีป้องกันตนเองและดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากฝุ่นละออง PM 2.5 ได้อย่างไร? Special Scoop 
ฉบับนี้มีค�าตอบมาฝากค่ะ

	 ท�าไมฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นพิษ	 PM	 2.5	 จึงมีอันตรายต่อร่างกาย?	 รศ.นพ.ทรงกลด  
เอี่ยมจตุรภัทร 	 ศูนย ์ความเป ็นเลิศทางการแพทย ์การผ ่าตัดส ่องกล ้องโรคจมูกและไซนัส	 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	อธิบายว่า	ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นพิษ	PM	2.5	มีอนุภาค
ขนาดเล็กและน�้าหนักเบา	 สามารถลอยกระจายอยู่ในบรรยากาศได้เป็นเวลานานกว่าอนุภาคที่มี 
ขนาดใหญ่กว่า	 จึงมีโอกาสท่ีประชาชนจะหายใจเอาฝุ่นพิษเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น	 และด้วยความที่มี
ขนาดเล็กไม่เกิน	 2.5	 ไมครอน	หรือขนาดประมาณ	 1	 ใน	 40	 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย	์ 
จึงสามารถเล็ดลอดผ่านจมูกลงลึกเข้าสู ่หลอดลม	 ไปถึงถุงลมในปอด	 บางส่วนอาจแทรกซึมเข้าสู ่
กระแสเลือด	และกระจายไปตามอวัยวะต่างๆ	ภายในร่างกายได้
	 นอกจากนั้น	ฝุ่นพิษ	PM	2.5	ยังเป็นพาหะน�าสารพิษที่ติดมาด้วย	เช่น	โพลีไซคลิก	อะโรมาติก	
ไฮโดรคาร์บอน	 (Polycyclic	 Aromatic	 Hydrocarbons)	 สารเคมีพิษหรือโลหะหนักเข้าสู่ร่างกาย	 
ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ	 ท้ังยังเป็นตัวกระตุ้นหรือท�าให้บางโรคมีอาการแย่ลง	 
เช่น	โรคหอบหืด	โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	โรคมะเร็งปอด	โรคหลอดเลือดสมอง	โรคหัวใจขาดเลือด	เป็นต้น	
ในส่วนของระบบทางเดินหายใจส่วนบน	ฝุ่นพิษ	 PM	 2.5	 มีผลท�าให้การท�างานของเซลล์เยื่อบุผิวจมูก 
แย่ลง	จึงท�าให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบของเยื่อบุผิวจมูกตามมา	เช่น	โรคจมูกอักเสบเรื้อรัง	โรคไซนัส
อักเสบ	หรืออาจท�าให้อาการของโรคจมูกอักเสบที่เป็นอยู่เดิมแย่ลงอีกด้วย
	 ดังนั้น	 ฝุ่นพิษ	 PM	 2.5	 จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งส�าหรับประชาชน	 โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง 
ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	 ได้แก่	 ผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัว	 เช่น	 โรคทางระบบทางเดินหายใจและโรคหัวใจ	 
เด็กแรกเกิด	–	อายุ	6	ขวบ	ผู้สูงอายุ	และสตรีมีครรภ์
	 ส�าหรบัการป้องกนัอนัตรายจากฝุน่พษิ	PM	2.5	นัน้	รศ.นพ.ทรงกลด	อธบิายว่า	ขึน้อยูก่บัดชันี
คุณภาพอากาศในแต่ละห้วงเวลา	 ซ่ึงค่าฝุ่นละออง	 PM	 2.5	 ที่ตรวจวัดได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลในระยะนีถ้งึแม้จะมค่ีาสงูเมือ่เทยีบกบัมลพษิอืน่อีก	5	ตวัทีใ่ช้มาค�านวณค่าดชันคีณุภาพอากาศ
สารมลพิษใดมีค่าดัชนีสูงสุดจะใช้เป็นดัชนีคุณภาพอากาศ	(Air	Quality	Index	:	AQI)	ถ้าค่า	AQI	ยังคงมี 
ค่าสูงสุดไม่เกิน	100	จัดอยู่ในระดับปานกลางประชาชนทั่วไปสามารถท�ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ	 
ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ	 ได้แก่	 เด็กแรกเกิด	 –	 อายุ	 6	 ขวบ	 คนชรา	 ผู้สูงอายุ	 สตรีมีครรภ	์ 
ผูป่้วยและผูม้โีรคประจ�าตวั	หากมอีาการเบือ้งต้น	เช่น	ไอ	หายใจล�าบาก	ระคายเคืองตา	ควรลดระยะเวลา 
การท�ากิจกรรมกลางแจ้งลง
	 ทั้งนี้	 ประชาชนก็ยังสามารถสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่นพิษ	 PM	 2.5	 
ได้	โดยถ้าเลอืกได้และทนกบัการใช้หน้ากากได้กค็วรเลอืกใช้หน้ากากทีม่คุีณสมบตักิรองฝุ่นเล็กขนาดเล็ก
ตัง้แต่	0.1	-	0.3	ไมครอน	ได้แก่	หน้ากากชนดิพเิศษ	N95	ซึง่สามารถลดฝุ่นละออง	PM	2.5	ได้ถงึร้อยละ	95
ส่วนหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปจะสามารถลดฝุ่นละออง	PM	2.5	ได้ประมาณร้อยละ	40	–	50	ที่ส�าคัญ
ไม่ว่าหน้ากากแบบใดต้องสวมใส่อย่างถกูวธิ	ีควรใส่ให้แนบสนทิกบัใบหน้ามากทีสุ่ดโดยรดีลวดให้แนบชดิ 
กับจมูกและแก้มแล้วดึงขอบล่างของหน้ากากให้คลุมลงไปถึงบริเวณใต้คางด้วย

เรื่อง	:	 รศ.นพ.ทรงกลด	เอี่ยมจตุรภัทร
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กิจกรรมให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 (Group Counseling)

	 โรคมะเร็งถือได้ว่าเป็นอกีหนึง่ปัญหาส�าคญัทางสาธารณสขุของโลก	เนือ่งจากมอีตัราการเจบ็ป่วยและเสยีชวีติของประชากรสงูเป็นอันดบัต้นๆ	ปัจจบุนั
ความก้าวหน้าทางวิทยาการในการรักษาโรคมะเร็ง	ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	เกี่ยวกับโรคมะเร็ง	การรักษาและการปฏิบัติตัวนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายขึน้	อกีทัง้ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการรกัษา	การปฏบิตัติวัเมือ่เกดิอาการข้างเคยีงต่างๆ	และเรือ่งอาหารทีค่วรรบัประทานหรอืควรหลกีเลีย่งจงึเป็น
สิ่งส�าคัญที่จะส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง	ดังนั้น	เภสัชกรประจ�าหน่วยจ่ายยาเคมีบ�าบัด	ชั้น	4	อาคารว่องวานิช	จึงได้เริ่มจัดกิจกรรมการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม	
(Group	Counseling)	ส�าหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม	และโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนัก	ขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2559	เป็นต้นมา	แต่ละครั้ง
จะมีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มไม่เกิน	10	คน	ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบ�าบัดมาแล้วอย่างน้อย	1	ครั้ง	โดยมีเภสัชกรเป็นผู้ด�าเนินรายการและ
น�ากิจกรรมกลุ่ม	ได้แก่	การชมวิดีทัศน์เรื่อง	“การปฏิบัติตัวหลังผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ�าบัด”	การพูดอภิปรายทีละประเด็นถึงข้อควรปฏิบัติตัว	ในบางหัวข้ออาจ
มกีารแบ่งปันประสบการณ์ของกลุม่ผูป่้วย	หรือการถาม-ตอบข้อสงสยัในประเดน็นัน้ๆ	ส�าหรบัช่วงท้ายของกจิกรรมจะเป็นช่วงถาม-ตอบในประเดน็ท่ีผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มสงสัยเพิ่มเติม

สารพันเรื่องยา
โดย :   กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง	:		ภญ.ชามา	สุขพระคุณ

	 การให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มจะช่วยให้ผู้ป่วยหรือญาติมีความเข้าใจมากขึ้น	 เพราะกิจกรรมน้ี
เน้นให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเม่ือได้รับยาเคมีบ�าบัด	 เช่น	 การดูแลจัดการเมื่อเกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน	 
ท้องเสยี	ท้องผกู	ภาวะเม็ดเลอืดต�า่	ผมร่วง	เจบ็ปากเจบ็คอ	เป็นต้น	นอกจากนัน้แล้วกลุ่มผู้ป่วยสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ที่เกิดข้ึนให้กับเพื่อนร่วมกลุ่มได้ทราบด้วย	 ภายใต้การควบคุมดูแลของเภสัชกรอย่างใกล้ชิด	
นอกจากความรู้ด้านสุขภาพกายแล้ว	ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มยังจะได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้น	พร้อมทั้ง
สามารถน�าประสบการณ์จากเพื่อนร่วมกลุ่มมาปรับใช้กับตนเองได้และมีก�าลังใจเพิ่มขึ้นในการรักษาต่อไป
	 จากผลการประเมินกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน	 พ.ศ.	 2560	 ถึงเดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2561	 
พบว่า	 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินด้านประโยชน์	 ความรู้ที่ได้รับ	 และการน�าความรู้ไปใช้จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับสูง	 (มากกว่า	 4	 คะแนน	 จากคะแนนสูงสุด	 5	 คะแนน)	 และค่าทางห้องปฏิบัติการ	
ได้แก่	ปรมิาณเมด็เลอืดขาว	(White	Blood	Cell	-	WBC)	ปรมิาณเกลด็เลือด	(Platelet)	ระดบัฮโีมโกลบนิ	
(Hemoglobin)	ค่าของเมด็เลอืดขาวทีส่มบรูณ์	(Absolute	Neutrophil	Count	-	ANC)	มอีตัราค่าผลเลอืด
ผ่านสูงถึง	85%	เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม	คือ	65%	แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการให้ค�า
ปรกึษาแบบกลุม่ส่งผลดต่ีอผูป่้วยทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในด้านการปฏิบตัติวั	และส่งผลให้ค่าทางห้องปฏบิตักิาร
ผ่าน	ซึ่งท�าให้การรักษาเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
	 กิจกรรมการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี	 สัปดาห์เว้นสัปดาห์	 (เดือนละ	 
2	ครั้ง)	เวลา	13.30	–	15.30	น.	ณ	ชั้น	4	หรือชั้น	8	อาคารว่องวานิช	ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมและส�ารองที่นั่งได้ที่ห้องยาชั้น	4	อาคารว่องวานิช	โทร.(02)	256	4538

ท่านสามารถติดตามรับชมวิดีทัศน์เรื่อง  
“การปฏิบัติตัวหลังผู้ป่วยได้รับยาเคมีบ�าบัด” 

ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)

หรือผ่านทาง https://www.youtube.com/
watch?v=lIfwqHcDy4w
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GOOD NEWS

เรื่อง	:	นายอุทัย	แก้วงาม

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ได้รับ โล่เกียรติยศอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลสีเขียว

	 ปัจจบุนัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 มีผู้เข้ารับบริการในแต่ละวันเป็นจ�านวนมาก
ส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบปรับอากาศอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	หากค�านวณเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานแล้วถือว่าค่อนข้างสูง	 เพ่ือด�าเนินตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปฏิบัติภารกิจในการพัฒนา	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงาน
สะอาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
	 จากโครงการดงักล่าวท�าให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้รบัการสนบัสนนุเครือ่งปรบัอากาศจ�านวน	
3	เครือ่ง	ตดิตัง้ที	่อาคาร	สก	อาคารสรินิธร	และอาคารคัคณางค์	หอระบายความร้อน	 (CoolingTower)
จ�านวน	2	เครื่อง	ติดตั้งที่อาคาร	สก	และอาคารสิรินธร	ซึ่งได้ด�าเนินการติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2560
อีกทั้งยังได้รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายใต้	 “โครงการส่งเสริม 
การปรับเปลี่ยนหม้อไอน�้า	เครื่องท�าน�้าเย็นและหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ”	ส�าเร็จ
ลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	27	กันยายน	พ.ศ.	2561	ที่ผ่านมา
 นายอุทัย แก้วงาม	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์
สภากาชาดไทย	 กล่าวถึงรางวัลโล่เกียรติยศที่ได้รับว่า	 รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานตามโครงการ
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 
ซึ่งการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานนั้นท�าให้โรงพยาบาลสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น	 รวมถึง 
ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความเย็นภายใน
อาคารได้อย่างต่อเน่ืองอีกด้วย	 ซ่ึงหากลงทุนด้วย 
งบประมาณของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดยีวอาจต้อง
ใช้งบประมาณทีส่งูมาก	ดงันัน้การได้รบังบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐ	 มีส่วนช่วยให้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สามารถลดการใช้ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าและประหยัดงบประมาณลงได้	 เปรียบง่ายๆ	 
ก็คือใช้เครื่องปรับอากาศเก่าก็เหมือนใช้รถเก่าที ่
ต้องใช้พลังงานมาก	กินน�้ามันเยอะนั่นเอง
	 จากผลลัพธ ์ที่ เป ็นรูปธรรมด ้านการ
ลดพลังงานไฟฟ้า	 กล่าวคือ	 เห็นผลชัดเจนและ 
มกีารเปล่ียนแปลงไปในทางทีด่	ีส่งผลให้โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ได้รบัการต่อยอดในโครงการ	Matching
Fund	โดยจะสามารถเริม่ด�าเนนิการได้ในปี	พ.ศ.	2562	 
เพื่อพัฒนาและเสริมสร ้างให ้ทุกพื้นที่ภายใน 
โรงพยาบาลเป็นพื้นที่สีเขียวตามวิสัยทัศน์ของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 นายอุทัย	 กล่าวทิ้งท้ายว่า	 โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เลง็เห็นถงึความส�าคญั
และความจ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินการปรับเปลี่ยน
ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศเพื่อให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน	 เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากทีส่ดุ	ดงันัน้จงึต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งและ
อาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคน	ทุกหน่วย
งานช่วยกันผลักดันเพื่อให้เกิดโครงการท่ีดี	 คุ้มค่า
และยั่งยืนต่อไป

	 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	 เล็งเห็นถึง
ความส�าคญัและความจ�าเป็น
ทีจ่ะต้องด�าเนนิการปรับเปลีย่น
ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศ
เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน	 เหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพมากที่สุด

“

”
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เรื่อง	:		อ.นพ.ธนดล	โรจนศานติกุล

									นายไตรสิทธิ์	อิงคะเธียรชัย

ผู้อยู่เบื้องหลังการช่วยชีวิต
	 ปัจจุบัน	 “การวิ่ง”	 เป็นกิจกรรมออกก�าลังกายยอดนิยมที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถ 
มีส่วนร่วมและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย	 แต่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออาการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินก็เป็นไปได้สูงเช่นกัน	 เมื่อการว่ิงเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ต้องใช้พลังงานมากกว่าที่ใช้
ในชีวิตประจ�าวัน	 ไม่ว่าคนๆ	 นั้นจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแค่ไหนก็ตาม	 ด้วยเหตุนี้โจทย์ใหญ่
ของศูนย์กู้ชีพ	 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 จึงต้องการเพิ่ม
โอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย	 หากเกิดอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วย	 เช่น	 หัวใจหยุดเต้น	 ซึ่งอาจ 
เกิดขึ้นได้ทุกที่	ทุกเวลา	โดยที่ไม่มีใครคาดคิด	เป็นต้น
 อ.นพ.ธนดล โรจนศานตกิลุ	หวัหน้าศนูย์กูชี้พ	ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	 บุคคลส�าคัญผู้มีส่วนร่วมออกแบบและวางแผนงานกู้ชีพในกิจกรรมหรืองานวิ่งต่างๆ	
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วม	 เพื่อลดทุกปัจจัยเส่ียงและช่วยเหลือประชาชนที่เข้าร่วม
กจิกรรมให้ได้มากทีส่ดุ	กล่าวว่า	หากมผีูป่้วยคนหนึง่หวัใจหยดุเต้น	จะท�าอย่างไรให้เขาคนน้ันมชีวิีตรอด
และฟื้นคืนสติกลับมาเป็นปกติได้มากที่สุด	 นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกคนในทีมศูนย์กู้ชีพต้องคิดอยู่เสมอ	 
และเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว	 เราจะต้องเข้าไปกู้ชีพให้ได้ภายในเวลา	 2	 นาทีอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมที่สุดด้วย
 อ.นพ.ธนดล ได้ยกตัวอย่างการท�างานของศูนย์กู้ชีพ	 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 ในกิจกรรมเดินวิ่ง	 125	 ปี	 6	 แผ่นดิน	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 “ว่ิงกระตุกหัวใจ”	 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 ท่ีผ่านมาว่า	 ศูนย์ฯได้จัดทีม	 	 AED	MAN	 โดยจัดเตรียมบุคลากร
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่ีมีความช�านาญในการปฐมพยาบาลและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	 (Automated	 External	 Defibrillator:	 AED)	 ประจ�าจุดเสี่ยง 
ในเส้นทางวิ่งและแฝงตัวว่ิงไปกับประชาชนด้วย	 รวมท้ังยังจัดทีมจิตอาสาที่มีทักษะในการกู ้ชีพ
โดยปั ่นจักรยานพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	 หรือทีม	 AED	 BIKE	 ไปใน 
เส้นทางวิ่งระยะไกลตามจุดต่างๆ	 ซึ่งพร้อมจะเข้าช่วยเหลือนักวิ่งได้ทันท่วงที	 เพ่ือเพิ่มโอกาส
การรอดชีวิตให้ผู ้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้มากที่สุด	 แน่นอนว่ารูปแบบลักษณะ
การท�างานเช่นนี้	ศูนย์ฯ	จะน�าไปใช้กับทุกกิจกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไปมีส่วนร่วม	
	 จากความมุ ่งมั่นดังกล่าว	 ส่งผลให้ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กลายเป็นแม่แบบ 
ส�าคัญในการวางแผนงานกู้ชีพร่วมกับกรุงเทพมหานคร	 และยังเป็นเสาหลักในการติดตั้งเครื่อง 
กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	 (AED)	 ในพื้นท่ีสาธารณะทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย	 
เช่น	อาคารจามจุรีสแควร์	สยามสแควร์	หรือในสวนสาธารณะต่างๆ

10

เมื่อแพทย ์ต้องขึ้นเป็นพยานในศาล ... 

ศูนย์กู้ชีพ 
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ 

 อ.นพ.ธนดล	กล่าวสรปุว่า	หากประชาชนทัว่ไป
พบเห็นผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น	 สิ่งที่ควรท�าอย่างแรกคือ 
ตั้งสติ	 แล้วกดโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข	 1669	 ทันที
เพื่อเรียกทีมช่วยเหลือ	พร้อมท�าการกดหน้าอกปั้มหัวใจ	
และใช้เครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจอตัโนมตัโิดยเรว็ทีส่ดุและ
สามารถเข้าช่วยเหลือเพื่อกู้ชีพเบ้ืองต้นได้โดยใช้สองมือ
กดปั๊มลงไปที่กลางอกของผู้ป่วยหรือหากในบริเวณนั้น	 
มีเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	 (AED)	 
ก็สามารถน�าออกมาใช้งานได้ทันที	 โดยจะต้องปฏิบัติ
ต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นคืนสติหรือรถพยาบาลกู้ชีพ 
จะมาถงึ	เพือ่ช่วยเพิม่โอกาสการรอดชวีติของผูป่้วยก่อน
จะถงึมอืแพทย์และพยาบาลเพือ่รกัษาอาการต่างๆ	ต่อไป

อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล
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	 บ่อยครัง้ทีแ่พทย์และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในด้านเวชปฏิบัตไิม่สามารถหลีกเล่ียงกบัการขึน้เบกิความในศาลในฐานะพยาน	ไม่ว่าจะเป็นในฐานะประจกัษ์พยาน
(พยานบุคคล)	 หรือในฐานะพยานผู ้เชี่ยวชาญท่ีสามารถออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้กระท�าการตรวจไว้ได้	 หลายท่านอาจรู ้สึกวิตกกังวล	 เพราะ 
ไม่ทราบว่าตนเองจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ใดบ้าง	 คอลัมน์บ้านเลขที่	 1873	 จึงไม่รอช้าที่จะน�าสรุปค�าแนะน�าโดยเรียงตามล�าดับข้ันตอนการปฏิบัติจาก 
นายไตรสิทธิ์ อิงคะเธียรชัย	หัวหน้าศูนย์กฎหมาย	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	มาฝากกัน	ดังนี้

1.		เมือ่ท่านได้รับหมายเรยีกให้ไปเป็นพยานศาล	สิง่แรกต้องตรวจสอบว่าหมายศาล
มถีงึใคร	หากชือ่และนามสกลุในหมายศาลไม่ตรงกบัของท่าน	ให้แจ้งแก่ผูส่้งหมายทนัที

2. ท่านจะต้องเตรียมตวัโดยพจิารณาความเก่ียวข้องของท่านกับคดนีัน้	ความเกีย่วข้อง
กับคู่ความในคดีฝ่ายโจทก์หรือจ�าเลย	และมีเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่	
หากมี	ท่านจะต้องศึกษาพยานเอกสารด้วย

3.	 ท่านควรไปถึงศาลก่อนเวลาท่ีระบุในหมายเรียก	 เพราะหากท่านไม่ไปหรือ 
ยังเดนิทางไปไม่ถงึ	 ศาลอาจมคี�าสัง่ให้เลือ่นการสบืพยานออกไปเป็นวนัอ่ืน	 ซึง่อาจ
ท�าให้ท่านต้องไปศาลอกีคร้ัง	และหากมกีารเลือ่นหลายครัง้	ศาลอาจออกหมายจบัได้

4. ควรแต่งกายให้สภุาพเรียบร้อย	งดด่ืมของมนึเมา	ห้ามพกอาวธุ	และห้ามน�าส่ิง
เสพติดเข้าไปในบริเวณศาล	 เม่ือเข้าไปในห้องพิจารณาคดีของศาล	 ให้ปิดเสียง
หรือปิดเครื่องมือสื่อสาร	 งดการบันทึกภาพและเสียง	 มิฉะนั้นอาจมีความผิดฐาน
ละเมิดอ�านาจศาล	 ขณะอยู่ในห้องพิจารณาคดีของศาล	 ห้ามนั่งไขว่ห้างเด็ดขาด
เพราะถือว่าเป็นการประพฤติตัวไม่เรียบร้อย	และเมื่อผู้พิพากษาเข้าหรือออกห้อง
พิจารณาให้ยืนท�าความเคารพศาล

5. หากมคีวามจ�าเป็นไม่สามารถไปศาลได้	ท่านจะต้องแถลงเป็นหนงัสอืไปยืน่ที่
ศาลก่อนวันนัด	หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปแถลงให้ศาลทราบในวันนัดได้	และควร
แนบหลักฐานแสดงเหตุจ�าเป็น	เช่น	ใบรับรองแพทย์ในกรณีเจ็บป่วย	เป็นต้น

6. เมือ่ไปถงึศาลแล้ว	ควรรบีน�าหมายเรยีกไปตรวจสอบว่าคดทีีท่่านต้องเบกิความ
เป็นพยานนั้น	 ศาลจะออกพิจารณาคดีท่ีห้องใด	 จากน้ันให้รีบไปรายงานตัวต่อ 
เจ้าหน้าที่ศาลประจ�าห้องพิจารณานั้น

7.	ในการเบิกความ	เจ้าหน้าที่ศาลจะแจ้งให้ท่านนั่งที่	“คอกพยาน”	ซึ่งจะอยู่ที่
หน้าบัลลังก์ศาล	และก่อนเบิกความจะต้องกล่าวสาบานตนในรูปแบบของศาสนา
ที่ท่านนับถือ

8. หลงักล่าวสาบานตนแล้ว	ผูพ้พิากษาจะถามท่านเกีย่วกบัชือ่	อาย	ุทีอ่ยู	่ต�าแหน่ง	
อาชพี	และความเกีย่วพนัระหว่างพยานกบัคูค่วาม	จากนัน้ทนายความฝ่ายทีอ้่าง
ท่านเป็นพยาน	และทนายความอกีฝ่ายหนึง่จะซกัถามเรือ่งราวจากท่านตามล�าดบั

9.	 พยานมีสิทธิ์แถลงต่อศาล	 ของดตอบค�าถามท่ีไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคด	ี
ค�าถามที่อาจจะท�าให้พยานหรือคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกต้อง 
รับโทษทางอาญา	หรือค�าถามที่เป็นการหมิ่นประมาท	แต่การอนุญาตให้งดตอบ
ค�าถามหรือไม่นั้น	เป็นดุลยพินิจของศาล

10.			ศาลอาจจะให้พยานเบกิความโดยวธิเีล่าเรือ่ง	หรอืให้ตอบค�าถามของศาล
หรือคู่ความหรือทนายความทีละค�าถามก็ได้	 ซึ่งพยานควรเบิกความเฉพาะเท่า
ที่ได้รู้	 ได้เห็น	 หรือได้ยินมาโดยตรงเท่านั้น	 ส่วนเหตุการณ์ที่พยานไม่แน่ใจหรือ 
จ�าไม่ได้	ให้ตอบค�าถามอย่างตรงไปตรงมาว่าพยานไม่แน่ใจหรือจ�าไม่ได้

11. เมื่อศาลอ่านค�าให้การ	พยานต้องฟังอย่างถี่ถ้วน	ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอน 
ที่ส�าคัญมาก	 เพราะอาจมีบางช่วงบางตอนที่ศาลบันทึกค�าให้การไม่ถูกต้อง	 
ซึ่งท่านจะต้องรีบแถลงให้ศาลทราบทันทีเพื่อขอให้ศาลแก้ไข

12. เมือ่ท่านไปถงึศาลแล้ว	หากปรากฏว่ามกีารเลือ่นการสืบพยาน	เจ้าหน้าที่
ศาลจะให้ท่านลงช่ือรับทราบวันและเวลานัดครั้งต่อไป	ท่านมีหน้าที่ต้องไปศาล
ตามวันและเวลาที่นัดไว้	โดยศาลจะไม่ออกหมายเรียกพยานซ�้าอีก

13. ท่านอาจได้รบัค่าพาหนะเดนิทาง	ค่าป่วยการ	และค่าเช่าท่ีพกัตามท่ีศาล
เห็นสมควร	โดยศาลจะมีค�าสั่งให้ทนายความฝ่ายที่อ้างท่านเป็นพยานเป็นผู้จ่าย

 หากท่านมีค�าถาม ข ้อสงสัย หรือต ้องการปรึกษาเพ่ิมเติม  
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กฎหมาย ชั้น 14 อาคารจอดรถ 3  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันและเวลาท�าการ 

เมื่อแพทย ์ต้องขึ้นเป็นพยานในศาล ... 
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สร้างขึน้ได้ด้วยนโีอแอนตเิจนและวัคซนีต่อมะเรง็

	 ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายอันดับหน่ึงที่คร่าชีวิต
คนไทยมากที่สุด	 นอกจากนี้สถิติการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
ยังมีอัตราเพิ่มขึ้นต ่อเน่ืองทุกปี	 โรคมะเร็งจึงเป ็นปัญหา 
ทางสาธารณสขุทีแ่ท้จรงิของประเทศไทย	ด้วยปัจจยัเส่ียงทัง้จาก
ภายในและภายนอกร่างกายผู้ป่วย	เช่น	พันธุกรรม	หรือวิถีการ
ด�าเนินชีวิตผิดๆ	 ของคนยุคสมัยใหม่	 เป็นการเร่งภาวะการก่อ
มะเรง็มากข้ึน	ขณะเดยีวกนั	การรกัษามาตรฐานในปัจจบัุน	ยงัมี
ประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก	 และอาจเกิดผลข้างเคียงในอัตรา 
ทีสู่งได้	จ�าเป็นทีจ่ะต้องมกีารพฒันานวตักรรมใหม่ๆ	ในการรกัษา
โรคมะเร็งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละคนมากที่สุด	 การรักษาด้วยแอนติบอดีเพ่ือเอาเบรค
ออกใช้ได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งบางรายที่มีภูมิคุ ้มกันที่จ�าเพาะ 
ต่อมะเรง็อยูแ่ล้วแค่ปลดเบรคออกกม็ภีมูไิปท�าลายเซลล์มะเรง็ได้	 
แต่รายทีย่งัไม่มภีมูจิงึมคีวามจ�าเป็นจะต้องกระตุน้ภมูต้ิานมะเรง็ 
เพิ่มเติมโดยใช้หลักการของวัคซีนนั่นเอง
	 ดังนั้น	“หากเราสามารถค้นพบวิธีการรักษามะเร็งที่มี
ความจ�าเพาะต่อบคุคลได้จะเป็นอย่างไร?”	จงึเป็นอกีหนึง่โจทย์
ใหญ่ที่ท้าทายและเป็นวัตถุประสงค์ของกลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจน
และวคัซนีต่อมะเรง็	(Neoantigen	and	Cancer	Vaccine)	และ
ศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมูคิุม้กันบ�าบดัมะเรง็	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนสร้าง
เสริมพลังจุฬาฯ	ก้าวสู่ศตวรรษที่	2	ช่วงที่	2	ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ.	2560	โดยมเีป้าหมายในการวจิยัและพัฒนาการรักษามะเร็ง
ด้านภูมิคุ ้มกันบ�าบัด	 โดยการศึกษาทางคลินิกน�าทีมโดย
รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์	 หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์	 โรคมะเร็งครบวงจร	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
และม	ีอ.นพ.ไตรรกัษ์ พสิษิฐ์กลุ	หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิด้าน
ชวีวทิยาเชงิระบบ	คณะแพทยศาสตร์	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยและมีทีมนักวิจัยประกอบด้วย	ดร.นพัต 
จันทรวิสูตร ดร.ภูริชญา สมภาร ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง ดร.พิริยะ 
วงศ์คงคาเทพ น.ส.สรินยา ค�าปัญญา น.ส.จิรัฏฐา ศิริลักษณ์ 
นายจิราเดช มักเจริญ น.ส.นัฐธิญา กาลพงษ์นุกุล  และ  
นายอิสรา อาลี นอกจากน้ีโครงการนี้ยังมีความร่วมมือ 
กับอาจารย์และนักวิจัยด้านอื่นๆ	อีกจ�านวนมาก

 อ.นพ.ไตรรักษ์ อธิบายว่า	 มนุษย์ทุกคนล้วนม ี
เชื้อมะเร็งอยู ่ในร่างกาย	 เมื่ออยู ่ในภาวะแวดล้อมท่ีมีปัจจัย 
เหมาะสม	 จะกระตุ้นให้เกิดภาวะก่อมะเร็งเกิดขึ้นได้	 ที่ส�าคัญ
คือเชื้อมะเร็งที่ว่ายังมีความเป็นเฉพาะบุคคลอีกด้วย	 กล่าวคือ	 
ความหลากหลายของมะเร็งในผู้ป่วยแต่ละบุคคล	 แม้ว่าจะเป็น
มะเร็งที่เกิดขึ้นในอวัยวะเดียวกัน	 หน้าตาของเซลล์เหมือนกัน	 
แต่มีความแตกต่างกันในด้านพันธุกรรมของมะเร็ง	 ท�าให้การ
รักษาแบบเหมารวมไม่ประสบความส�าเร็จ	 จึงจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
มีการรักษาที่เหมาะสมต่อมะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคน	ด้วยเหตุนี้
จงึท�าให้การวจิยัพฒันารกัษาโรคมะเรง็ในยคุปัจจบุนัมุง่เน้นไปที่
การรกัษาด้วยภมูคิุม้กนับ�าบดั	 (Immunotherapy)	 เนื่องจาก
เป็นวธิกีารทีม่ปีระสิทธภิาพสงูและทีส่�าคญัคอืมคีวามจ�าเพาะต่อ
โมเลกุลเป้าหมายในเซลล์มะเร็งแต่ละชนิดของผู้ป่วยแต่ละราย
	 วัคซีนที่คนทั่วไปรู้จักในการป้องกันโรคต่างๆ	 ท�างาน
ด้วยการน�าเชื้อโรคมาท�าให้อ่อนแรงลง	 และน�าเข้าสู่ร่างกาย
มนุษย์จะไม่ท�าให้เกิดอาการของโรค	 แต่สามารถกระตุ้น 
ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ให้จดจ�าเชื้อโรคเหล่านั้นได้	 เมื่อเจอเชื้อโรค

เรื่อง	:				รศ.ดร.นพ.วิโรจน์	ศรีอุฬารพงศ์	

				อ.นพ.ไตรรักษ์	พิสิษฐ์กุล	

บอกเล่าก้าวทันหมอ

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการผลติวัคซีนต่อต้านมะเร็งเฉพาะบคุคลโดยวัคซีน
จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็งให้สามารถต่อต้านมะเร็งได้
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 ส�าหรับท่านที่ประสงค์จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  
สาขาสภากาชาดไทย ช่ือบัญชี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เงินบริจาคเพื่อการวิจัย) เลขที่บัญชี  
045-304669-7 (กระแสรายวัน) ซึ่งผลส�าเร็จที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ในระยะยาว จะมีคุณประโยชน์แก่ผู้ป่วยมะเร็ง 
ชาวไทยจ�านวนมาก นอกจากนี้ การบริจาคช่องทางนี้ ท่านสามารถน�าใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ช่องทางการติดต่อ

Website : www.canceriec.md.chula.ac.th

Facebook Page : CU Cancer Immunotherapy Fund

อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

หน้าตาเหมือนเดิมในครั้งต่อไป	ร่างกายก็จะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	วัคซีนมะเร็งมีหลักการการท�างานคล้ายคลึงกัน	ซึ่งเป้าหมายของโครงการ
นีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็งโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งคือ	 การผลิตวัคซีนที่สามารถกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมะเร็ง 
ตอบสนองต่อต้านมะเร็งได้นั่นเอง
	 มะเร็งที่มีการกลายพันธุ์จะสร้างโปรตีนที่มีการกลายพันธุ์ออกมา	 โปรตีนเหล่านั้นจะเป็นเป้าหมายต่อการใช้วัคซีนเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายผู้ป่วยให้ต่อต้านโปรตีนท่ีมีการกลายพันธุ์ดังกล่าว	ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถเห็นโปรตีนท่ีมีการกลายพันธุ์เป็นส่ิงแปลกปลอมได้	 ระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่างกายถูกกระตุ้นผ่านกระบวนการพิเศษท�าให้มีความสามารถในการจดจ�าและท�าลายเซลล์มะเร็งที่มีโปรตีนกลายพันธุ์ท่ีเป็นเป้าหมายได้อย่าง
จ�าเพาะโดยไม่ส่งผลต่อเซลล์ปกติในร่างกาย	วิธีใหม่นี้มีความแตกต่างจากวิธีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อมะเร็งในอดีตที่ยังไม่ได้ผลดีนัก	ซึ่งเกิดจากหลายๆ	ปัจจัย	
ได้แก่	1)	การใช้ก้อนมะเร็งทั้งหมดเป็นวัคซีน	ซึ่งในก้อนมะเร็งจะมีโปรตีนที่เหมือนกับเซลล์ปกติเป็นส่วนใหญ่	จึงท�าให้กระตุ้นภูมิได้ไม่ดี	และ	2)	การใช้โปรตีน
กลายพันธุ์ที่พบบ่อยในก้อนมะเร็งแค่บางชนิดเป็นวัคซีน	 ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควรเนื่องจากก้อนมะเร็งมีการกลายพันธุ์ที่หลากหลาย	ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุด
คือการใช้วัคซีนที่ประกอบด้วยโปรตีนกลายพันธุ์หลากหลายชนิดที่พบเฉพาะในก้อนมะเร็งของผู้ป่วยคนนั้นๆ	หรือที่เรียกว่า	 วัคซีนต่อมะเร็งเฉพาะบุคคล	 
จึงจะท�าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน		
 รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์	 กล่าวเสริมอีกว่า	 แม้ว่าวิธีการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันจะมีหลากหลายวิธี	 เช่น	 การผ่าตัด	 การให้ยาเคมีบ�าบัด
และการฉายแสง	 แต่วิธีการดังกล่าวมีข้อจ�ากัดในประสิทธิภาพของการรักษาที่จะได้ผลดีในมะเร็งระยะเริ่มต้นเท่านั้น	 นอกจากนี้	 การรักษาดังกล่าวไม่มี 
ความจ�าเพาะต่อเซลล์มะเร็ง	จึงอาจเกิดผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้	ดังนั้นการวิจัยเพื่อให้ได้วิธีการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษา
มะเร็งให้หายขาดและก่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
	 ปัจจุบันกลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็งได้น�าเอาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าล่าสุดมาใช้เพื่อหาและตรวจสอบยีน	 รวมถึงโปรตีนทั้งหมดจาก 
เซลล์มะเรง็	ค้นหาการกลายพันธ์ุทีม่คีวามหลากหลายทัง้หมดในผูป่้วยแต่ละคน	ซึง่กลุม่วจิยันโีอแอนตเิจนและวคัซนีต่อมะเร็งเล่าว่า	ขณะนีม้กีารค้นพบโปรตนี
กลายพันธุ์ที่เป็นเป้าหมายในการสร้างวัคซีนจากกลุ่มตัวอย่างเนื้อเยื่อมะเร็งจากผู้ป่วยทั้งหมด	 25	 ราย	 และยังค้นหาต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สามารถ 
น�ามาพฒันาวคัซนีมะเรง็เฉพาะบคุคลให้มคีวามครอบคลมุและมปีระสิทธภิาพสูง	เมือ่น�าไปใช้ในการทดลองรกัษาผู้ป่วยมะเรง็	จะเพิม่โอกาสท�าให้ได้ผลการรักษา 
ที่ดีที่สุดและมีผลข้างเคียงน้อยที่สุด	อันจะน�าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย
	 นอกจากนั้น	กลุ่มวิจัยนีโอแอนติเจนและวัคซีนต่อมะเร็ง	ยังได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญสาขาเคมีด้านนาโนเทคโนโลยี	ภูมิคุ้มกันวิทยา	และแพทย์จาก
ทัง้ในและต่างประเทศในการศกึษาความสามารถในการกระตุน้ภูมคิุม้กนัและการท�าลายเซลล์มะเรง็เพือ่ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการรกัษามะเร็งเฉพาะบคุคล
(Personalized	 Cancer	 Therapy)	 รวมถึงระบบการน�าส่งวัคซีนชนิดต่างๆ	 เพื่อให้การพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขอันดับต้นๆ	 
ของประเทศเกิดขึ้นได้จริงและก้าวไปสู่ปลายทางท่ีจะท�าให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 มีอายุยืนยาวขึ้น	 เพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิต	 สร้างสังคมไทยให้ 
ปราศจากโรคภัยต่อไป
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เรื่องจากปก

ฝ่ายจิตเวชศาสตร ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การดูแลแบบองค์รวมควบคู่ไปกับความช�านาญเฉพาะทาง

	 ในทางการแพทย์	 การดูแลรักษาโรคทางกายสามารถจ�าแนกแตกออกไปในหลากหลายสาขาวิชาดังเช่นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย	 ให้บริการรักษาแก่ประชาชน	 แต่การดูแลรักษาโรคทางจิตใจและการรู้คิดจ�าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านจิตเวชศาสตร	์ 
ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เริ่มให้บริการรักษาผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2502	 ในฐานะงานรักษาหน่ึงของแผนกอายุรศาสตร์	 ก่อนท่ี
จะขยายขอบเขตการรักษาจนสามารถเปิดเป็นฝ่ายจิตเวชศาสตร์ได้ในปี	 พ.ศ.	 2516	 และเปิดให้บริการหอผู้ป่วยจิตเวชขึ้นเป็นแห่งแรก 
ของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย	 ควบคู่ไปกับการผลิตบุคลากรทางด้านจิตเวชศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง	 นอกเหนือจากการผลิตจิตแพทย์แล้ว
ปัจจบัุนยงัได้พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเรือ่งสุขภาพจติมากยิง่ขึน้โดยผลิตและพฒันานกัสุขภาพจติ	เนือ่งจากกระบวนการรกัษา
ทางจิตเวชในปัจจุบันจะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมในทุกมิติ	 ดังน้ันการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและท�างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ	 
จงึเป็นเร่ืองส�าคญัยิง่
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 ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย	หัวหน้าฝ่ายจิตเวชศาสตร์	
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	กล่าวว่า	ฝ่ายจติเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 มุ ่งเน้นกระบวนการรักษาท่ีน�าเอา
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านจากสาขาวิชาต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพจติ
มาดแูลรกัษาผูป่้วยร่วมกนัในรปูแบบทมีสหสาขาวชิาชพี	อนัประกอบ
ด้วยจิตแพทย์	 พยาบาลจิตเวช	 นักอาชีวบ�าบัด	 นักจิตวิทยา	 และ 
นักสังคมสงเคราะห์	 มาร่วมกันดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาทั้ง 
ทางด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม
 ส�าหรับรูปแบบการท�างานของทีมสหสาขาวิชาชีพนั้น
น.ส.พูลสิน  เฉลิมวัฒน์ หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวช	แผนกผู้ป่วยนอก	 
ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 กล่าวว่า	 อาจเป็นการ
ท�างานร่วมกับทีมวิสัญญีแพทย์ในการท�าหัตถการพิเศษอย่าง 
การรักษาด้วยไฟฟ้า	 ซึ่งเป็นกระบวนการรักษาที่ส�าคัญอย่างหน่ึง 
ในผู้ป่วยจิตเวช	 หรือการให้บริการจิตเวชศาสตร์ในเด็กที่มีขั้นตอน
การรกัษาแตกต่างไปจากผูป่้วยจติเวชกลุ่มอืน่	ซึง่ทมีสหสาขาวชิาชพี
จะต้องเข้ามาร่วมสังเกตและประเมินผู้ป่วยจากสภาพแวดล้อมด้วย
สอดคล้องกับท่ี น.ส.เยาวลักษ์  ประเสริฐสุข	 หัวหน้าหอผู้ป่วย
จิตเวช	 แผนกผู้ป่วยใน	 ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 
กล่าวเสริมว่า	การรกัษาผูป่้วยจติเวชด้วยกิจกรรมจติบ�าบัดหรอืกลุ่ม
กจิกรรม	ต้องอาศยัทัง้พยาบาลเฉพาะทางด้านจติเวช	นกัอาชวีบ�าบดั	
และนักจิตวิทยา	เข้ามาร่วมกันดูแลผู้ป่วย
	 ด้วยเหตุนี	้การท�างานแบบบูรณาการจงึเป็นแรงขบัเคลือ่น
ส�าคัญท่ีท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานด้านจิตเวชศาสตร์ไม่หยุดที่จะพัฒนา
ตนเอง	 ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกที่มีแนวทางในการ
ส่งเสรมิและพฒันาองค์ความรูใ้ห้พร้อมรบัมอืกบัผูป่้วยทกุสถานการณ์	 
และพยาบาลแผนกผู้ป่วยในที่ร่วมกันพัฒนากระบวนการท�างาน
ด้านต่างๆ	จนได้รบัรางวลัจากการพัฒนาขัน้ตอนการรบั	Refer	ผูป่้วย
ให้ใช้เวลาน้อยลงและเกิดความเข้าใจตรงกันในผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
	 ในด้านองค์ความรูแ้ละรปูแบบการรกัษาผูป่้วยด้านจติเวช 
นัน้ฝ่ายจิตเวชศาสตร์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ได้จ�าแนกรูปแบบ 
การรักษาออกเป็น	 6	 กลุ ่มงานตามกลุ ่มผู ้ป ่วยที่แตกต่างกัน	 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานนั้นล้วนมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีวิธีการรักษา 
ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนมากที่สุด

น.ส.พูลสิน  เฉลิมวัฒน์ 
น.ส.เยาวลักษ์  ประเสริฐสุข

ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย



16

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 “จติเวชศาสตร์เดก็และวยัรุน่จึงถอืเป็นงานซ่อม สร้าง หล่อหลอม 
และเยยีวยารกัษาสิง่ทีไ่ม่ดทีีเ่กีย่วกบัเดก็ให้ปรบัเปลีย่นไปในเชงิบวกมากขึน้”
	 10	 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลารากฐานท่ีส�าคัญของชีวิตท่ีจะเกิดการ
หล่อหลอมทั้งความมั่นคงทางอารมณ์	 การควบคุมตนเอง	 การเช่ือมั่นในตนเอง	
ตลอดจนวิธีการมองโลกและมองตนเองของเด็ก	 หากเด็กมีประสบการณ์ที่ 
ไม่ดีในช่วงเวลาดังกล่าว	 อันเนื่องมาจากปัญหาครอบครัวหรือสภาพแวดล้อม 
รอบตัวจนเกิดความเครียดและความกดดัน	 ก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กและ 
ต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่	 ดังนั้นจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นจึงเป็นงานส�าคัญ
ที่จะเข้ามาช่วยปรับต้นทุนบางอย่างของเด็กตั้งแต่ยังเล็กๆ	 ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ	 รวมถึงช่วยปรับสภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัวเด็ก	 เพื่อให้เด็กสามารถ
พัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น
	 งานหลักของจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ ่นคือ	 การรักษาเยียวยา 
ด้วยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความคิดทั้งของเด็กและของครอบครัวหรือ 
ผู้ดูแลเด็ก	 โดยใช้วิธีการบ�าบัดในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การใช้ยา	 บ�าบัดด้านจิตใจ	 
ความคิด	พฤติกรรมบ�าบัดบาดแผลทางจิตใจ	บ�าบัดครอบครัว	เป็นต้น	นอกจาก
จะรกัษาโรคทางจติเวชในเดก็และวยัรุน่แล้ว	ยงัดแูลพฒันาการของเดก็ทีผ่ดิปกติ
ให้กลับมาปกติได้มากที่สุด	 เช่น	 เด็กที่ป่วยทางกายในโรงพยาบาล	 เด็กพิการ	 
เด็กในศาลเยาวชนฯ	 รวมไปถึงเด็กที่ถูกท�าร้ายและถูกทอดทิ้ง	 จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่นจึงถือเป็นงานซ่อม	 สร้าง	 หล่อหลอม	 และเยียวยารักษาสิ่งท่ีไม่ด ี

ที่เกี่ยวกับเด็กให้ปรับเปลี่ยนไปในเชิงบวกมากขึ้น	รวมถึงการปรับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบตัวเด็กให้ลงตัวและเอื้อต่อการพัฒนาของเด็กให้มากที่สุดอีกด้วย
	 ปัจจุบันจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นเป็นเรื่องที่วัยรุ่นและผู้ปกครองให้ความสนใจมากขึ้น	 เพราะการเข้าถึงข้อมูลจากสื่อต่างๆ	ท�าได้ง่ายขึ้น	ท�าให้วัยรุ่นที่คิดว่า
ตนเองมปัีญหาเข้ามาปรกึษาจติแพทย์มากกว่าในอดตี	 ผูป้กครองเองกต็ืน่ตวัมากขึน้โดยมาปรกึษาจติแพทย์เมือ่เหน็บตุรหลานมีพฤตกิรรมเปลีย่นแปลงไป	 เช่น	 ผลการเรยีน
ตกต�่าอย่างเห็นได้ชัด	หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ต่างไปจากเดิม	ถือเป็นเรื่องดีที่พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาใส่ใจความรู้สึกของลูกอย่างใกล้ชิด	เพราะจุดเริ่มต้นของ
ชีวิตที่ดีนั้นเกิดขึ้นจากครอบครัว

อ.พญ.พันตรี  เกิดโชค ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิร ิ
อ.พญ.ศศิธร  ปรีชาวุฒิเดช 

 “Doctors treat patients for life; Psychiatrist treat patients 
for better life.”
	 จากค�ากล่าวข้างต้นของ	รศ.พญ.ภริมย์ สคุนธาภริมย์ ณ พทัลงุ ผูก่้อตัง้
ภาควิชาจติเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	มคีวามหมาย
ว่า	 “แพทย์รักษาผู้ป่วยเพื่อรักษาชีวิต	 จิตแพทย์รักษาผู้ป่วยเพื่อช่วยให้มีชีวิต 
ทีด่ข้ึีน”	การจะรกัษาผูป่้วยจิตเวชให้มชีีวติทีด่ขีึน้ได้นัน้	ไม่สามารถท�าได้ด้วยการ
ให้ยา	 จ�าเป็นที่จิตแพทย์จะต้องให้การรักษาด้วยจิตบ�าบัด	 จิตบ�าบัดเป็นวิธีการ
รักษาที่อาศัย	 “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย”	 ที่ไม่จ�ากัดแค่เพียงการพูด
คุยแต่รวมไปถึงการแสดงออกต่างๆระหว่างผู้รับการรักษากับผู้รักษาด้วย	 ท้ังน้ี
ต้องกระท�าบนพืน้ฐานของทฤษฎทีีไ่ด้รบัการยอมรบั	เช่น	ทฤษฎจีติวเิคราะห์	ของ 
ซกิมนัด์	ฟรอยด์	(Sigmund	Freud)	ทฤษฎกีารเรยีนรู	้(Learning	theory)	เป็นต้น
	 การรักษาด้วยวิธีจิตบ�าบัดมีอยู ่หลายวิธีด้วยกัน	 ขึ้นอยู ่กับความ 
เหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละรายท้ังในแง่ความรุนแรงของโรคและความพร้อม 
ของผู้ป่วยเอง	 การรักษาจิตบ�าบัดข้ันพื้นฐานที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปจนถึง
การใช้จิตบ�าบัดข้ันลึกที่แก้ต้นตอของปัญหา	 ฝ่ายจิตเวชศาสตร์	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 มีจิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญระดับประเทศหลายท่านในการใช้จิตบ�าบัด
เฉพาะทาง	เช่น	การบ�าบัดทางความคิดและพฤติกรรม	(Cognitive	Behavioral	
Therapy	-	CBT)	เป็นต้น

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่

	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาพบจิตแพทย์เพื่อรักษาด้วยวิธีจิตบ�าบัด	มักจะเป็นผู้ที่อยู่กับความทุกข์มานาน	และเริ่มสังเกตเห็นว่าตนเองอาจมีส่วนที่ท�าให้เกิดความทุกข์
ที่ไม่จ�าเป็นนั้น	เช่น	มีความกังวลเกินควร	มีวิธีคิดบางอย่างที่ท�าให้ตนทุกข์	มีนิสัยบางอย่างที่อยากแก้ไข	ตลอดจนรู้สึกว่าไม่เข้าใจตนเอง	ต้องการหาผู้ที่ช่วยให้ปรับเปลี่ยน
วิธีคิดและนิสัยดังกกล่าว		การมาพบจิตแพทย์เพื่อท�าจิตบ�าบัดจึงเปรียบได้กับการมาพบโค้ช	(Coach)	ที่จะช่วยน�าให้ผู้ป่วยสามารถออกจากสภาวะทุกข์นั้นได้	สิ่งส�าคัญ 
ที่เป็นหัวใจหลักของการรักษาด้วยวิธีจิตบ�าบัดและการพัฒนาตนเองคือ	 การช่วยให้ผู้ป่วยรู้ตัว	 เข้าใจปัญหา	 รู้ท่ีมาของปัญหา	 ซึ่งจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 
ความคิด	และอารมณ์ของตนเอง	ช่วยให้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นได้ในที่สุด

อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
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 “จุดมุ่งหมายในการรักษาจิตเวชผู้สูงอายุ ไม่เพียงแต่ท�าให ้
ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นเท่านั้น ยังมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วม
กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข”
	 ปัจจบุนัสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผูส้งูอายอุย่างเตม็ตวั	 และพบว่า	
ผู้สูงอายุจ�านวนมากมีปัญหาทางจิตเวชเพิ่มมากขึ้น	 เช่น	 มีอาการซึมเศร้า
วิตกกังวล	โรคจิตเภท	เป็นต้น	โดยมักมีโรคร่วมทางร่างกาย	เช่น	เบาหวาน
ความดนัโลหติสงู	โรคหลอดเลอืดสมอง	ฯลฯ	อกีทัง้ภาวะสมองเสือ่ม	ซงึถอืเป็น
ปัญหาส�าคัญในปัจจุบันที่ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด	 ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 จึงได้เปิด
หลกัสตูรจติเวชศาสตร์	สาขาวชิาจติเวชศาสตร์ผูส้งูอาย	ุขึน้ในปี	พ.ศ.	2562	นี้	
เพือ่ผลิตแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านท่ีจะท�าให้ผูป่้วยได้เข้าถงึการดแูลรกัษา
ได้มากขึ้น	และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนางานด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
	 การรักษาจิตเวชในผู้สูงอายุจะเน้นการรักษาโดยยึดผูู ้ป่วยเป็น
ศูนย์กลางการรักษาจะมีทั้งทางชีววิทยาและการท�าจิตบ�าบัดประเภทต่างๆ
ตามอาการของโรค	จติแพทย์จะท�างานร่วมกบัสหสาขาวชิาชีพแพทย์สาขาอ่ืนๆ	
ตามโรคทางกายทีผู่ป่้วยเป็นอยูแ่ล้ว	เพ่ือเกือ้หนนุการรกัษาและป้องกนัไม่ให้
มโีอกาสเป็นโรคอืน่ๆ	เพิม่มากขึน้อกีด้วย	ปัจจบุนัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้
มบีรกิารคลินกิสมองเสือ่ม	เพือ่วนิจิฉัยและรกัษาผูป่้วยสมองเสือ่มและภาวะ

จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

จิตเวชศาสตร์การเสพติด
 “นอกจากการรักษาผู ้ป่วยที่ติดสารเสพติดแล้ว อีก
หนึ่งภารกิจหลักคือการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านจิตเวชศาสตร์ 
การเสพติด ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และการจัด
หลักสูตรอบรมเฉพาะทางที่ครบวงจรมากที่สุด”
	 การช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งภารกิจส�าคัญ
ของฝ่ายจิตเวชศาสตร์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 โดยมี
บคุลากรของหน่วยจติเวชศาสตร์การเสพติด	ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรกึษาและรกัษา
ผู้ติดสารเสพติดชนิดต่างๆ	 ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการบ�าบัดอันเนื่อง
มาจากการเสพตดิหรือได้รบัผลกระทบจากสารเสพตดิทีถ่กูต้องตามกฎหมาย
ได้แก่	บุหรี่	แอลกอฮอล์	ไปจนถึงกลุ่มสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภท
อาทิ	 กัญชา	 เฮโรอีน	 เป็นต้น	 ซึ่งผู้ป่วยท่ีเสพติดหรือได้รับผลกระทบจาก 
สารเสพติดเหล่านีจ้ะต้องเข้ารบัการรกัษา	ด้านโรคทางกายทีเ่กดิขึน้จากแพทย์
เฉพาะทาง	และการรกัษาโรคทางสมองและระบบความคดิจากทมีจติแพทย์
	 ขัน้ตอนการรักษาผู้ป่วยของหน่วยจติเวชศาสตร์สารเสพตดิจงึเริม่
ตั้งแต่การคัดกรองด้วยการประเมินระดับความรุนแรงของอาการก่อนเข้าสู่
กระบวนการพูดคุยเพื่อเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม	สภาพแวดล้อม	ตลอดจน
แรงสนับสนุนที่จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ป่วยเลิกใช้สารเสพติด	 เมื่อได้ข้อมูล
ครบถ้วนแล้วจึงวางแผนการรักษาซ่ึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้าง

ความสามารถสมองบกพร่องเลก็น้อย	และยงัมศีนูย์ฝึกสมอง	(Cognitive	fitness	center;	CFC)	จดักิจกรรมพฒันาสมองให้ผู้สูงอายุทัว่ไปและผู้ทีมี่ภาวะความสามารถสมองบกพร่อง
เลก็น้อย	และศนูย์ดแูลผูป่้วยสมองเส่ือม	(Dementia	Day	Center;	DDC)	เพือ่ดแูลผู้ป่วยสมองเส่ือมในเวลากลางวันโดยมุ่งเน้นกจิกรรมและการพฒันาทักษะของผูด้แูลผูส้งูอายอีุกด้วย
	 ในอนาคตอันใกล้นี้	 จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยติดตามอาการของผู้ป่วยผ่านทางวิดีโอคอล	 (VDO	Call)	 และจัดทีมลงพื้นที่่ไปดูแลผู้ป่วย 
ที่บ้านในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก	และพัฒนาการใช้หุ่นยนต์และเครื่องมือที่สวมใส่ได้มาร่วมในการดูแลผู้ป่วย	นอกจากนี้จะมีการเปิดหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยสมอง
เสื่อม	(D-Care	School)	เพื่อให้ครอบครัวและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น	ผู้ป่วยจะอาการดีขึ้นได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ครอบครัว	เพราะจุดมุ่งหมายในการรักษาไม่เพียงแต่ท�าให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็นเท่านั้น	ยังมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

ความร่วมมือจากสังคมรอบข้างผู้ป่วย	 ควบคู่ไปกับกระบวนการรักษาทางจิตเวชศาสตร์	 ได้แก่	 การรับประทานยาจิตเวชและการท�ากิจกรรมจิตบ�าบัดเชิงความคิดและ
พฤติกรรม	(Cognitive	Behavioral	Therapy	-	CBT)	จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับช่วงเวลาที่ต้องการกลับไปใช้สารเสพติดอีกได้อย่างถูกต้องและ 
หยุดการใช้สารเสพติดได้อย่างถาวร	
	 นอกจากงานบรกิารรกัษาผูป่้วยโดยตรงแล้ว	หน่วยจติเวชศาสตร์การเสพตดิยงัมภีารกจิในด้านการส่งเสรมิองค์ความรูด้้านจติเวชศาสตร์การเสพติดท่ีก�าลงัด�าเนนิ
การอยู่	เช่น	การสร้างความร่วมมือกับสถาบันบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี	(สบยช.)	ในการประชุมผ่านทางไกล	(Teleconference)	เพื่อให้
ความรูใ้นการประเมนิสภาพอาการและการรกัษาผ่านกรณศีกึษาผูป่้วยรายต่างๆ	เป็นประจ�าทกุสปัดาห์	การเปิดหลกัสตูรอบรมเฉพาะทางด้านสารเสพตดิให้กบับุคลากร
ทางการแพทย์อย่างครบวงจร	ซึ่งเป็นเพียงไม่กี่หน่วยงานในประเทศที่มีหลักสูตรอบรมที่รอบด้านและเฉพาะทางดังกล่าว	

อ.นพ.อิทธิพล  ตะวันกาญจนโชติ อ.พญ.ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธ�ารง อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
อ.นพ.ดารุจ อนิวรรตนพงศ์ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย และ รศ.พญ.โสฬพัทธ์  เหมรัญช์โรจน์

รศ.พญ.รัศมน  กัลยาศิริ และ อ.นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดร

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

จิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่
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 “สาขาของจติเวชศาสตร์ทีร่่วมดแูลผู้ป่วยโรคทางกายเรยีกว่า
Consultasion-Liaison Psychiatry จติแพทย์จะให้ค�าปรกึษากบัทมีแพทย์
หลักที่ดูแลผู้ป่วย เป็นการร่วมดูแลผู้ป่วยโดยพิจารณาปัจจัยเรื่อง 
โรคทางกายและแผนการรักษาโรคทางกายเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วย”
	 การรักษาจิตเวชศาสตร์ในผู้ป่วยโรคทางกายของฝ่ายจิตเวชศาสตร์	 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในปัจจบุนัมุง่เน้นทีก่ารท�างานร่วมกบักระบวน
การรกัษาโรคของแพทย์เฉพาะทาง	เนือ่งจากอาการทางจติทีผู่ป่้วยมอียูแ่ต่เดมิหรอื 
อาจเกดิขึน้ระหว่างการรกัษาโรค	เช่น	ภาวะกงัวล	ซมึเศร้า	สบัสน	ไปจนถงึการไม่ให้
ความร่วมมอืในการรักษา	ฯลฯ	ล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อแผน
การรกัษาทัง้หมด	จติแพทย์จึงต้องเข้ามามส่ีวนช่วยในการดแูลและปรบัพฤตกิรรม
ของผู้ป่วยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
	 จิตเวชศาสตร์ส�าหรับผู้หญิงเป็นอีกหนึ่งองค์ความรู ้ใหม่ท่ีอธิบาย
อาการทางจติเวชทีเ่กดิขึน้เฉพาะในสตร	ี และสามารถรกัษาได้ด้วยกระบวนการ
ทางจิตเวชศาสตร์	 เช่น	 ภาวะอารมณ์แปรปรวนก่อนมีรอบเดือน	 โดยในสตรี 
บางรายอาจมีอารมณ์แปรปรวนมากเกินปกติจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ประจ�าวนัในช่วงก่อนมรีอบเดอืน	ซึง่สามารถรกัษาได้ด้วยการให้ยาทางจติเวชและ 
การปรบัพฤตกิรรม	หรอืการดแูลอารมณ์ของสตรใีนช่วงตัง้ครรภ์	 ระหว่างคลอด	
และหลังคลอด	 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนจนส่งผล 

จิตเวชศาสตร์ในผู้ป่วยโรคทางกาย

งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่และ
การพัฒนานวัตกรรมในการรักษา
 “การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของฝ่ายจิตเวชศาสตร์  
มีความเป็นเลิศทั้งในด้านผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและผลงานนวัตกรรม
ที่สามารถน�ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้จริง”
	 บทบาทด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมของฝ่ายจิตเวชศาสตร์	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 มีความเป็นเลิศทั้งในด้านผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและผลงานนวัตกรรมที่สามารถน�ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้จริง	 
งานวจิยัทีโ่ดดเด่นคือ	การวจิยัด้านจติเวชศาสตร์ชวีภาพ	(Biological	Psychiatry)
เป็นการศึกษาที่มุ ่งเน้นปัจจัยด้านชีววิทยาในร่างกายและสมองท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมและจติใจ	ซึง่แตกต่างจากงานวจิยัเชงิจติเวชศาสตร์ในรปูแบบอืน่ทีเ่ป็น
การสังเกตพฤตกิรรมหรอืพฒันาแนวทางการรกัษา	อีกทัง้ความโดดเด่นในด้านบคุลากร	
เนือ่งจากได้เชญิ	Professor Michael Maes ผูเ้ชีย่วชาญด้านงานวจิยัมาร่วมท�างาน
กับฝ่ายจิตเวชศาสตร์เพื่อบุกเบิกการศึกษาเรื่องอิมมูนวิทยาของจิตประสาท	
(Psychoneuroimmunology)	 เป็นแห่งแรกในประเทศไทย	 เป็นการศึกษา	 
ความสัมพันธ์กันของโรคทางจิตเวชที่เชื่อมโยงกับระบบประสาทและระบบ
ภูมิคุ ้มกันของร่างกาย	 โดยพบว่าการอักเสบท่ีเกิดขึ้นในร่างกายโดยเฉพาะ
ในสมองและระบบทางเดินอาหาร	 เป็นส่วนหนึ่งหรืออาจเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเกิดโรคทางจิตเวช	 ดังน้ันหากสามารถยับยั้งกระบวนการอักเสบ

ดงักล่าวได้	อาจน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงรปูแบบการรกัษาโรคจติเวชหลายโรคให้มปีระสิทธภิาพมากขึน้	ส่ิงทีค่ณะผู้วจิยัค้นพบจงึถอืเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรับการวจิยัทางด้านจติเวช	
จนได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่าความถี่ที่งานวิจัยถูกตีพิมพ์หรือ		Impact	Factor	สูงระดับ	T1	หรือ	Q1จ�านวนกว่า	20	เรื่องในช่วง	3-4	ปีที่ผ่านมา
	 ขณะเดยีวกนัการพัฒนาองค์ความรูข้องฝ่ายจติเวชศาสตร์ยงัสามารถต่อยอดเพือ่พฒันาเป็นนวตักรรมใหม่ๆ	ในการรกัษาผูป่้วยได้อกีด้วย	ซึง่ฝ่ายจติเวชศาสตร์	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ได้ให้ความส�าคญัอย่างยิง่กับงานนวตักรรม	ด้วยการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหลายหน่วยงานทีม่ศัีกยภาพในการน�างานวจิยัมาประยกุต์เป็นเครือ่งมือใน
ทางการแพทย์ได้	เช่น	เกมคลืน่สมองทีม่จีดุเริม่ต้นมาจากการเลง็เหน็ความส�าคญัของการป้องกนัโรคหรอืการรกัษาโรคทีม่ากกว่าการให้ยา	ดังนัน้เมือ่มกีารประเมนิหรอืวนิจิฉัย
ความเส่ือมของสมองด้วยแบบทดสอบความถดถอยทางสมอง	(Mild	Cognitive	Impairment)	แล้ว	จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องมีนวตักรรมเพ่ือรองรบัการรักษาหรอืชะลอความเสือ่ม 
ของสมอง	จนท�าให้เกดิการคดิประดษิฐ์เกมคลืน่สมองทีก่ารนัตด้ีวยรางวลัระดบันานาชาตหิลายรางวลัฝ่ายจติเวชศาสตร์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	จะยงัคงสนบัสนนุให้บคุลากรใน
หน่วยงานพัฒนางานวิจยัและสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพือ่สรรค์สร้างนวตักรรมใหม่อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุกบัผูป่้วยชาวไทยต่อไปในอนาคต

รศ.พญ.โสฬพัทธ์  เหมรัญช์โรจน์ Professor Dr.Michael Maes 
และ รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์

อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท รศ.พญ. ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ และ อ.นพ.พร ทิสยากร

ต่ออารมณ์	 พฤติกรรม	 และความคิด	 ซ่ึงการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นการท�างานร่วมกับสูติ-นรีแพทย์ในการประเมินและติดตามต่อเนื่อง	 งานจิตเวชศาสตร์ในผู้ป่วย 
โรคทางกายยังท�างานร่วมกับศูนย์นิทราเวช	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการโรคนอนไม่หลับ	 ด้วยการให้ยาและกิจกรรมกลุ่มบ�าบัด	
ซึง่เป็นศนูย์แรกในประเทศทีเ่ปิดให้บรกิารเตม็รปูแบบในลกัษณะการจดักิจกรรมต่างๆ	ทีก่ระตุน้ให้เกดิการพกัผ่อน	พร้อมกบัการแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างสมาชกิในกลุม่
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จิตเวชศาสตร์ในผู้ป่วยโรคทางกาย

งานวิจัยเพื่อองค์ความรู้ใหม่และ
การพัฒนานวัตกรรมในการรักษา

ปีใหม่เพื่อผู้ป่วย
	 เทศกาลปีใหม่ในการรับรู้ของทุกคน	 คือ	 เทศกาลแห่งความสุข	 ความสดช่ืน	 
เบิกบานใจ	 ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ	 ที่จัดขึ้นจึงเน้นความรื่นเริงบันเทิงใจเป็นหลัก	 อีกทั้ง
รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีและสนับสนุนให้ท้ังภาครัฐและเอกชน
จัดงานรื่นเริงขึ้นได้	 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความสุข	 ส่งบัตรอวยพร	 
มอบของขวญั	แสดงความรกัและความปรารถนาดต่ีอกนั	ซึง่เป็นประเพณทีีป่ฏบิตัต่ิอเนือ่ง
กันมาหลายยุคหลายสมัย
	 ในขณะที่บทเพลง	 “พรปีใหม ่”	 พระราชนิพนธ ์ในพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพติร ก�าลงับรรเลงแว่วอยูใ่นบรรยากาศของ
เทศกาลที่เปี่ยมไปด้วยความสุข	“สวัสดีวันปีใหม่พา	ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์	ฤกษ์ยามดี
เปรมปรีดิ์ชื่นชม	 ต่างสุขสมนิยมยินดี”	 ค�าถามที่มักเกิดขึ้นกับพยาบาลที่คลุกคลีอยู่กับ 
ผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถออกไปร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นอกรั้วโรงพยาบาลได้คือ 
ปีใหม่ปีนี้	 ผู้คนเขาไปเฉลิมฉลองหรือเคาท์ดาวน์ที่ไหนกันบ้างหนอ?	 หลายๆ	 คนเฝ้ารอ

เรื่อง	:			น.ส.เนตร์สุวีณ์	เจริญจิตสวัสดิ์	ผู้ตรวจการพยาบาล	 

											งานการพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษา

ตดิตามข่าวสารผ่านการถ่ายทอดสดหรอืการรายงานข่าวของสถานโีทรทศัน์ช่องต่างๆ	เสียงเพลงปีใหม่กด็งัแว่วเข้ามาในหอผู้ป่วย	ท�าให้ผูป่้วยทีน่อนอยูบ่นเตยีง
ได้ยินเป็นช่วงๆ	เสียงพลุ	เสียงเพลง	เสียงเชียร์กีฬาดังแว่วเข้ามา	ท�าให้ผู้ป่วยถามพยาบาลว่า	เขาจัดงานกันที่ไหน?	อย่างไร?	ผู้ป่วยบางคนก็ยืนเกาะหน้าต่าง
มองดูพลุปีใหม่ด้วยแววตาเหงาเศร้า

น.ส.เนตร์สุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์
ผู้ตรวจการพยาบาล	งานการพยาบาลเฉพาะทางรังสีรักษา	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 ย้อนกลับไปเมื่อ	 13	 ปีก่อน	 ตอนเป็นพยาบาลประจ�าหอผู้ป่วยว่องวานิช	 
ซึง่ให้การรักษาพยาบาลผูป่้วยมะเรง็	แม้จะคุน้ชนิกบัภาพผูป่้วยมะเรง็ระยะต่างๆ	ทีน่อนฟัง
เสียงเพลง	เสยีงกจิกรรมเฉลมิฉลองปีใหม่ของหอผูป่้วยข้างๆ	กนั	ท�าให้รูส้กึว่าปีใหม่ส�าหรบั 
ผู้ป่วยมะเร็งนั้นช่างเงียบเหงานัก	 และเหงามากยิ่งขึ้นเม่ือพบว่าผู้ป่วยบางคนไม่มีญาต ิ
มาเยี่ยมเลย	 บางคนนอนรอความตายด้วยสีหน้าท่าทางที่ไม่มีความสุขและไม่มีความหวัง
ใดๆ	หลงเหลืออยู่	ซึ่งอาจจะก�าลังคิดว่าปีใหม่ปีนี้อาจเป็นปีสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วก็ได้	 
นั่นจึงเป็นการจุดประกายความคิดที่จะจัดงานปีใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ให้การดูแลอยู	่ 
ท�าอย่างไรให้ผูป่้วยได้มส่ีวนร่วมในบรรยากาศของเทศกาลแห่งความสุขเช่นเดยีวกับคนอืน่ๆ	
ทัว่ทัง้ประเทศ	แม้จะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ	กต็ามท	ีอย่างน้อยกไ็ด้สร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้กบั 
ผู้ป่วย	 สร้างความทรงจ�าท่ีดีให้กับญาติ	 ยามเม่ือได้เห็นผู้ป่วยมีรอยยิ้มในขณะที่ร่างกาย
ก�าลังต่อสู้กับโรคภัยที่คุกคามอยู่
	 นี่คือที่มาของการจัดงานปีใหม่เพื่อผู้ป่วยขึ้นเป็นครั้งแรก	 ปีแรกเราจัดงานใน 
ห้องเล็กๆ	มีเพื่อนพี่น้องพยาบาลร่วมแนวคิดเพียง	2	–	3	คน	ด้วยทุนเพียง	1	–	2	พันบาท	
จัดกิจกรรม	 เช่น	 นิมนต์พระสงฆ์มาเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสท�าบุญ	 เล้ียงอาหารและมอบ
ของขวัญเล็กๆ	น้อยๆ	ให้แก่ผู้ป่วย	เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เป็นเจ้าภาพงาน	โดยทีมพยาบาล
และเจ้าหน้าทีป่ระจ�าหอผูป่้วยคอยช่วยอ�านวยความสะดวกให้	ผลลพัธ์คือรอยยิม้และเสียง
หวัเราะของผูป่้วย	ส�าหรบัทมีพยาบาลทีด่แูลผูป่้วยตลอด	24	ชัว่โมงถอืว่ามค่ีามากกว่าทกุส่ิง

	 จากวันนั้นจนถึงวันน้ี	 แม้ว่ากิจกรรมปีใหม่เพื่อผู้ป่วยจะจัดต่อเนื่องมายาวนานถึง	 13	 ปีแล้ว	 ทีมงานของเราที่ประกอบด้วย	 พี่	 -	 น้องพยาบาล
ผู้ช่วยพยาบาล	เจ้าหน้าที่พยาบาล	ลูกจ้างประจ�า	และอาสาสมัครจากหน่วยงานภายนอก	ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานวันปีใหม่เพื่อผู้ป่วยด้วยความมุ่งมั่นและ
ตัง้ใจ	กจิกรรมทีจ่ดัเพิม่ขึน้	ได้แก่	การบรรยายธรรมเทศนาเพือ่เยยีวยาทางด้านจติใจให้แก่ผูป่้วย	การเชญิศลิปินนกัแสดงทีก่�าลงัโด่งดงัหรอืเป็นขวญัใจสือ่มวลชน
มาร่วมกจิกรรม	พร้อมมอบของขวัญและกล่าวค�าอวยพรให้แก่ผู้ป่วย	ส�าหรบัผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถลุกจากเตยีงได้	ทมีผู้จดังานกจ็ะไปมอบของขวญัและอวยพรผูป่้วย
ถึงเตียงทุกคน	 ทุกครั้งที่เฝ้าดูงานปีใหม่เพื่อผู้ป่วยที่พี่-น้องพยาบาลอาคารว่องวานิชจัดให้แก่ผู้ป่วยด้วยความสุข	 แม้ว่าระหว่างทางของการเตรียมงานจะมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 รู้สึกเหนื่อย	 ท้อ	 กังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ	 บ้างในบางครั้ง	 แต่ทุกครั้งหลังงานปีใหม่เพื่อผู้ป่วยเสร็จสิ้นลง
	ก็จะรู้สึกดีใจ	อิ่มเอมใจที่ได้เห็นรอยยิ้ม	สีหน้าและแววตาที่มีความสุขของผู้ป่วยและญาติ
	 “ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์	 ทุกวันทุกคืนช่ืนชมให้สมฤทัย	 ให้ส้ินทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์	 สวัสดีวันปีใหม่เทอญ”	 เมื่อเสียงบทเพลง 
พระราชนพินธ์ดงัแว่วและแผ่วหายไปกบับรรยากาศทีอ่บอวลไปด้วยความสขุในเทศกาลปีใหม่อีกปีหนึง่แล้ว	พวกเราต่างช่วยกนัเกบ็ข้าวของเข้าท่ี	ทุกคนพดูถงึ
บรรยากาศและความสขุทีเ่พิง่ผ่านพ้นเม่ือไม่กีว่นัมานี	้ภาพทีผู้่ป่วยและญาตยิิม้ทัง้สีหน้าและแววตาช่วยลบความเหนด็เหนือ่ยของพวกเราได้จนหมดสิน้	ปีหน้าเรา
ยังคงตั้งใจว่าจะจัดงานปีใหม่เพื่อผู้ป่วยครั้งที่	14	ขึ้นอีก	และจะจัดต่อไปทุกๆ	ปี	เพราะความสุขเช่นนี้มีค่าส�าหรับผู้ป่วยของเรายิ่งกว่าของขวัญชิ้นใดๆ	ในโลกนี้

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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แพทย์ไทยด�ารงต�าแหน่ง  
นายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย ในรอบ 27 ปี

 สมาคมศัลยศาสตร ์ด ้วย
กล้องแห่งเอเชีย (Endoscopic and  
Laparoscopic Surgeons of Asia: 
ELSA) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 
มีประเทศสมาชิกเกือบ 100 ประเทศ 
ท่ัวเอเชีย ท้ังยังเป็นสมาคมศัลยแพทย์
ด้วยกล้องส่องหนึ่งในสามท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก เทียบเท่ากับสมาคมแห่งสหรัฐ
อเมริกาและยุโรป สมาคมฯ มีกิจกรรม
มากมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก  แ ล ก เ ป ล่ี ย น
ประสบการณ์และองค์ความรู ้ มีการ
ประชุมวิชาการเป็นประจ�าทุกปีและ
มีการเลือกประธานสมาคมฯ ทุกๆ  
2 ปี ซึ่งนายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วย
กล้องแห่งเอเชียจากประเทศฟิลิปปินส์
ก�าลังจะหมดวาระหน้าท่ีลงในอีกไม  ่
กี่เดือนข้างหน้านี้ 
 ในปี	พ.ศ.	2562	ประเทศไทย
ได ้ รับเลือกให ้ เป ็นเจ ้าภาพจัดงาน
ประชุมวิชาการ	 15th	 International	 
Endoscopic	 and	 Laparoscopic	
Surgery	 Congress	 ก�าหนดจัดข้ึน
ในวันที่	 21	 -	 23	 พฤศจิกายน	 2562 
ที่จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2

หลงัจากเกดิขึน้ครัง้แรกในปี	พ.ศ.2539	และทีน่่ายนิดไีปกว่านัน้	รศ.นพ.สเุทพ อดุมแสวงทรพัย์ อาจารย์ประจ�า
ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และประธานชมรมศัลยศาสตร์ไส้เลื่อน
แห่งประเทศไทย	ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย	(President
of	the	Endoscopic	and	Laparoscopic	Surgeons	of	Asia)	นับเป็นครั้งแรกที่แพทย์ชาวไทยได้รับเกียรติให้
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญนี้	โดยเป็นครั้งแรกในรอบ	27	ปี
 รศ.นพ.สุเทพ	กล่าวว่า	ตนเองรูสึ้กเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้รบัความไว้วางใจจากประเทศสมาชกิสมาคม
ศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชีย	 ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	 และดีใจท่ีประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพ
จัดงานประชุมวิชาการดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถ	 ศักยภาพและองค์ความรู ้
ด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
	 ส�าหรับเส้นทางที่กว่าจะมาถึงความส�าเร็จในวันนี้	 รศ.นพ.สุเทพ	 เล่าว่า	 มาจากผลงานที่สมาชิก
สมาคม	LEST	(Laparoscopic	Endoscopic	Surgeons	of	Thailand)	ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2539	ต่างทุ่มเท
ท�างานให้กบัสมาคมศลัยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชยี	(ELSA)	อย่างต่อเนือ่งมากว่า	20	ปี	ไม่ว่าจะเป็นการด�าเนนิ
การเพือ่เพิม่ศกัยภาพให้กับโรงพยาบาลต่างๆ	ในประเทศไทย	และหลายๆ	ประเทศในเอเชีย	เช่น	พม่า	ลาว	กมัพชูา
เวียดนาม	 อินโดนีเซีย	 บังคลาเทศ	 เนปาล	 อินเดีย	 และอุซเบกิสถาน	 เป็นต้น	 โดยมีเป้าประสงค์ส�าคัญคือ
เพือ่ให้แพทย์ในแต่ละพืน้ที	่ในแต่ละประเทศสามารถพฒันาพืน้ทีข่องตวัเองได้ต่อไปซึง่ผลลพัธ์ทีต่ามมาจะน�าไป
สู่การเพ่ิมศักยภาพและสร้างระบบผ่าตัดแบบส่องกล้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศและทวีปต่อไป
	 จากการท�างานอย่างต่อเนื่องของเราส่งผลให้การผ่าตัดแบบส่องกล้องในประเทศไทยช่วง	 10	 ปี
ที่ผ่านมามีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 อีกทั้งยังสามารถก้าวขึ้นมาเป็นอีกหน่ึงประเทศผู้น�าในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกได้	 ซึ่งก็คือความส�าเร็จที่แพทย์หลายๆ	 ท่านช่วยกันสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้น
นั่นเอง	 อย่างไรก็ดีหน้าที่ของสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชียจะยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้	 เราจะ
ต้องเป็นผู้น�าให้แพทย์และผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ร่วมเดินเคียงข้างกันไป	 เพื่อส่งต่อและมอบองค์ความรู้เรื่อง 
การผ่าตัดส่องกล้องให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับระดับสากล	รศ.นพ.สุเทพ  
กล่าวถึงเป้าหมายและภาระหน้าที่ต่อจากนี้ในฐานะนายกสมาคมศัลยศาสตร์ด้วยกล้องแห่งเอเชียคนใหม่

เรื่อง	:	รศ.นพ.สุเทพ	อุดมแสวงทรัพย์

										ศ.นพ.สมรัตน์	จารุลักษณานันท์
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 นบัเป็นเร่ืองน่ายนิดอีย่างยิง่ท่ี	ศ.นพ.สมรตัน์ จารุลักษณานันท	์หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา	คณะแพทยศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เป็นผู้ได้รบัรางวลั	“ปาฐกถาสดุ	แสงวเิชยีร	ประจ�าปี
พ.ศ.	2561”	ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น	ณ	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 เมื่อวันพุธที่	28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	ที่ผ่านมาส�าหรับรางวัลปาฐกถา	สุด	แสงวิเชียร	ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัล 
อนัทรงคณุค่าของวงการแพทย์ไทย	ทีค่ณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาลจัดขึน้และมอบอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�าทกุปี	ตัง้แต่
ปี	พ.ศ.	2513	เป็นต้นมา	เพือ่เป็นเกยีรตแิก่	ศ.เกยีรตคิณุ นพ.สดุ แสงวเิชยีร	อดตีคณบดี	คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	
และอดีตหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ปูชนียบุคคลส�าคัญ
ของวงการแพทย์ไทย	และเพือ่สรรหาผูม้ผีลงานด้านการศกึษาค้นคว้าหรอืปฏบิตัทิางวชิาการดเีด่นในสาขาวชิาท่ีก�าหนด	 
เช่น	วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	พันธุศาสตร์	โบราณชีววิทยา	และประวัติศาสตร์เป็นต้น

	 ผลงานของ	ศ.นพ.สมรตัน์	 ทีค่ว้ารางวัลปาฐกถา	 สุด	 แสงวเิชยีร	ประจ�าปี	พ.ศ.	 2561	คอื	 ผลงานเร่ือง	 “ววิฒันาการการแพทย์แผนตะวนัตก 
ในสยาม	 (Evolution	 of	Western	 Medicine	 in	 Siam)”	 ร้อยเรียงเรื่องราววิวัฒนาการการแพทย์แผนตะวันตกในประเทศไทยนับตั้งแต่สมัย 
กรงุศรีอยธุยาจวบจนปัจจบุนั	ซึง่ ศ.นพ.สมรตัน์ เล่าว่า	ผลงานชิน้นีเ้กดิขึน้จากความรักและความสนใจ	ในวชิาประวตัศิาสตร์มาตัง้แต่ครัง้ยงัเป็นนสิติแพทย์
ในระหว่างที่มุ่งมั่นศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ก็มีงานอดิเรกคือการศึกษาประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วย	 จนกระทั่งเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
การแพทย์บางช่วงบางตอน	 เช่น	หมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley)	 แพทย์คนดังในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นแพทย์ผู้ท�าการผ่าตัดเป็น 
ครั้งแรกในประเทศไทยจริงหรือ	 ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า	 แท้จริงแล้วมีบันทึกถึงการท�าหัตถการผ่าตัดในสยามมาตั้งแต่รัชสมัยของ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา	จากความบังเอิญที่	นายเรือโทเชอวาลิเอร์ เดอ ฟอร์แบ็ง (Chevalier de Forbin)	นายทหารหนุ่ม 
ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามารับราชการในสยามได้ใช้วิธีเย็บปากแผลบริเวณหน้าท้อง	เพื่อช่วยชีวิตคนถูกมีดแทงจนล�าไส้ทะลักออกมาได้เป็นผลส�าเร็จ	เนื้อหาที่
บรรยาย	อาท	ิโรงพยาบาลแผนตะวนัตกในสมยัอยธุยา	การแพทย์แผนตะวนัตกในสมยัรตันโกสนิทร์	การผ่าตดั	การวางยาสลบครัง้แรก	ก�าเนดิโรงศิรริาช
พยาบาล	การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และวิวัฒนาการการสาธารณสุขไทยจนถึงยุคปัจจุบัน
 ศ.นพ.สมรัตน	์กล่าวว่า	การได้รับรางวัลปาฐกถา	สุด	แสงวิเชียร	ครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง	หลังจากที่อ่านหนังสือ	ศึกษาค้นคว้า
และรวบรวมเกร็ดประวัติศาสตร์การแพทย์มาตลอดชีวิตการเป็นแพทย์ของตนเอง	 ท�าให้สามารถรวบรวมข้อมูลที่ลึกซ้ึงเกี่ยวกับความเป็นมาของ 
คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ถือได้ว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสถาบัน 
ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	รวมถึงเป็นการแสดงความเคารพต่อ	ศ.เกียรติคุณ นพ.สุด แสงวิเชียร	ครูแพทย์ผู้เป็นพหูสูต	ที่นอกจากจะรอบรู้ด้าน
กายวิภาคศาสตร์แล้ว	ท่านยังเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์	โบราณคดีและสหสาขาวิชาต่างๆ	อีกด้วย
	 เพราะประวัติศาสตร์คือรากฐานของปัจจุบัน	ปาฐกถาเรื่อง	“วิวัฒนาการการแพทย์แผนตะวันตกในสยาม”	จึงเป็นทั้งบทสรุปและค�าตอบว่า
ท�าไมการแพทย์ในประเทศไทยจงึก้าวหน้าดงัเช่นทีเ่ป็นในวนันี	้อกีทัง้จะเป็นบทเรยีน	บทท�านายถงึทศิทางการแพทย์ต่อไปในอนาคตด้วย	ศ.นพ.สมรัตน์ 
กล่าวทิ้งท้าย
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สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

เปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ศ.นพ.สุทธิพงศ ์  วัชรสินธุ 	 ผู ้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	เป็นประธานในพธิเีปิดศนูย์อาหาร
สวัสดิการ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยมี
ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	
เอ็ม.ที.อาร์.	รีเทลส์	จ�ากัด	พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	และผูบ้รหิาร	บรษิทั	เอม็.ที.อาร์.	รเีทลส์	จ�ากดั
เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินงาน	เมือ่วนัพธุท่ี	12	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	
ณ	ชัน้	13	อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปบ�าเพ็ญพระราชกุศล
ทรงบาตรพระสงฆ์จ�านวน	100	รปู	เนือ่งในโอกาสส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	 
พ.ศ.	2562	ณ	ด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	 เมื่อวันศุกร์ที่ 	 28	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 โอกาสนี	้ 
นายแผน วรรณเมธ	ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย	ทลูเกล้าฯ	ถวายของขวญั	และ	 
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ทูลเกล้าฯ	
ถวายปฏิทินประจ�าปี	 พ.ศ.	 2562	 จากนั้น	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี	 พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 
ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ	 เพื่อความ
เป็นสิริมงคลตลอดปี

แถลงข่าว 
“ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย”

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	พร้อมด้วย รศ.นพ.วิชัย
เตมิรุ่งเรอืงเลศิ หวัหน้าฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา
ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน ที่ปรึกษา
หน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์	 ฝ่ายสูติศาสตร์-

 ศ .นพ . สุทธิพงศ ์  วั ช รสิ นธุ  
ผูอ้�านวยการ	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	ให้การ
ต้อนรับคณะผู ้เข้ารับการอบรมหลักสูตร	 
“ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์”	 
ในโอกาสเข้าศกึษาดงูานบรกิารทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
โดยม	ีผศ. (พเิศษ) นพ.สรุนิทร์ อัศววทิรูทพิย์ 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ	ด้านภาพลกัษณ์องค์กร	
น�าเย่ียมชมการบริการทางการแพทย์	 เมื่อ
วันอังคารที่	 27	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2561	 
ณ	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 และอาคาร	
ส.ธ.	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นรีเวชวิทยา รศ.นพ.ก�าธร พฤกษานานนท์ อาจารย์แพทย์	 ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รศ.นพ.บญุชยั เอือ้ไพโรจน์กจิ หวัหน้าสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์	ฝ่ายสตูศิาสตร์-
นรเีวชวิทยา	รศ.นพ.วสินัต์ เสรภีาพงศ์ หวัหน้าหน่วยชีววทิยาการเจรญิพนัธุ	์ฝ่ายสูตศิาสตร์-นรเีวชวทิยา	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 และ	นายปวรวิชญ์ ศรีสหบุรี	 เด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย	
ร่วมแถลงข่าว	“ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย”	เมื่อวันอังคารที่	18	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	 
ณ	ห้องประชุมจรัญพัฒน์	ชั้น	6	อาคารอุปการเวชชกิจ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ 
ในศาลอุทธรณ์เข้าศึกษาดูงาน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การพิจารณาด้านจริยธรรม การวิจัยในคน
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เปิดศูนย์อาหารสวัสดิการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตแพทย์ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2561

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การพิจารณาด้านจริยธรรม การวิจัยในคน

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดแีก่	รศ.นพ.ปรญิญ์ โรจนพงศ์พนัธุ	์อดตีหวัหน้าภาควชิาจักษุวทิยา	
คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแพทย์ที่ได้รับพระราชทาน
ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	 2561	 โดยมี	นสพ.กัญจน์พัฒณ์ 
เตมหิวงศ์ และ นสพ.สรวงสรรค์ สุภาพผล นิสิตแพทย์	 ช้ันปีที่	 6	 ผู้ได้รับพระราชทานทุน
โครงการเยาวชนรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล	ประจ�าปี	2561	ร่วมแสดงความยนิดด้ีวย	เมือ่วนัศุกร์ที่	
14	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	ณ	ห้อง	209	ชั้น	2	อาคารอานันทมหิดล	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ

 อ.นพ.เสกข์ แทนประเสรฐิสขุ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาสรีรวิทยา	
คณะแพทยศาสตร ์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	กล่าวต้อนรบัคณาจารย์
และนักเรียนโครงการ	 The	 English	
Program	จ�านวน	14	คน	จากโรงเรยีน

 รศ.พญ.จติลดัดา ดีโรจนวงศ์	รองคณบด	ีฝ่ายวชิาการ	ผูแ้ทนจากคณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง	 
คณะ	ส�านักวิชา	และวิทยาลัยแพทยศาสตร์	ภายใต้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	
จ�านวน	22	สถาบนั	ในการร่วมพจิารณาด้านจรยิธรรมการวจิยัในคน	และตดิตามดแูลโครงการ
วิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาในลักษณะสหสถาบัน	 เม่ือวันพุธที่	 19	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 
ณ	ห้องประดู่แดง	2	อาคารเรียนอเนกประสงค์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	จ.เชียงราย

 
 ศ .ดร .นพ.สมบัติ  ต รีประ เส ริฐสุข  
ผู ้ช ่วยอธิการบดี	 งานด้านแผนและงบประมาณ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์  
เสรีมาศพันธุ์	 ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมทางการ
แพทย์	และ	ศ.นพ.สมรตัน์ จารลุกัษณานนัท์	หวัหน้า
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	
ร่วมให้การต้อนรบั	นพ.สวุรรณชยั วัฒนายิง่เจรญิชยั
อธบิดีกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร	ผู้อ�านวยการ	นายแพทย์	นักวิชาการ	
พยาบาล	และเจ้าหน้าที่	 กรมควบคุมโรค	กระทรวง
สาธารณสุข	 เน่ืองในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศูนย์
นวัตกรรมทางการแพทย์	 คณะแพทยศาสตร ์	
จุฬาฯ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 27	ธันวาคม	พ.ศ.	2561	 
ณ	 ห้องประชุม	 209	 ชั้น	 2	 อาคารอานันทมหิดล	 
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ

กรมควบคุมโรค  
ศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ จุฬาฯ

กลัยาณีศรีธรรมราช	จ.นครศรธีรรมราช	เนือ่งในโอกาสเข้ารบัฟังแนะแนวการเรียนการสอน	พร้อม
ทั้งโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความถนัดทางภาษาอังกฤษ	 คณะแพทยศาสตร	์
จุฬาฯ	และเข้าศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่	 เมื่อวันศุกร์ที่	 7	 ธันวาคม	พ.ศ.	2561	ณ	ฝ่ายวิชาการ	
ชัน้	4	อาคารอานนัทมหดิล	และศนูย์ฝึกผ่าตัด	ชัน้	4	อาคารแพทยพฒัน์	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาฯ
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เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

เรื่อง	:			นสพ.ภัททิยา	สว่างกิจ	นิสิตแพทย์	ชั้นปีที่	5
												คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คอลัมน์ I see U by หมอชิด ฉบับท่ีแล้วได้แนะน�าให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับวิธีพ่นยารักษาโรคหอบหืด  
ด้วยการใช้ยาพ่นสูดแบบ Metered Dose Inhaler (MDI) กันไปแล้วนะคะ เป็นท่ีทราบกันดว่ีายาสูดพ่นจะช่วยรกัษา
และบรรเทาอาการด้านระบบทางเดินหายใจส�าหรับผู้ป่วยที่มีอาการทางหลอดลม เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ซ่ึงการจะใช้ยาประเภทสูดพ่นน้ีจ�าเป็นต้องใช้ผ่านอุปกรณ์สูดพ่นยา (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�ากระบอกยาออกจากปาก	แล้วหายใจออกตามปกติ

ส�าหรับข้อควรระวัง คือ
• หลังสูดพ่นยาให้กลั้วคอและบ้วนปากด้วยน�้าเปล่าทุกครั้ง	 หากยาสูดมีส่วนประกอบของสเตียรอยด์	 เนื่องจาก 

การสูดพ่นยาที่มีสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน	อาจพบเชื้อราในช่องปากได้
• ถ้าต้องการสูดพ่นยาซ�้า	ให้เว้นระยะ	30	–	60	วินาที	โดยท�าซ�้าตามขั้นตอนเดิม

แหล่งอ้างอิง:	 Beat	the	OSCE	โดย	ภาควิชาอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา:	 อ.พญ.ณับผลิกา	กองพลพรหม	สาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
	 	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

วิธีใช้อุปกรณ์สูดพ่นยา
ชนิด Accuhaler อย่างถูกต้อง
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โครงการ Morbid Dormitory
กิจกรรมลดน�้าหนักของนิสิตแพทย์จุฬาฯ
 สวัสดีทุกท่านครับ	คอลัมน์	“ว่าที่คุณหมอคนดี”	ฉบับนี้	พวกเราชาวนิสิตแพทย์จุฬาฯ	กลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆ	
อีกเช่นเคย	ส�าหรับเดือนแห่งความรักนี้	 พวกเราได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษขึ้นเพื่อให้เข้ากับเทรนด์รักสุขภาพที่ก�าลังมาแรง	นั่นก็คือ	
โครงการ	Morbid	Dormitory	กิจกรรมลดน�้าหนักของนิสิตแพทย์จุฬาฯ	โดยจะน�าท่านผู้อ่านไปพบและพูดคุยกับหัวหน้าหอพัก
นิสิตชายและหัวหน้าหอพักนิสิตหญิง	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ถึงเรื่องราวและกิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการ
นี้กันครับ

ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

โดย	:	นสพ.จิรวัฒน์	วงษ์สวัสดิ์	นายกสโมสรนิสิต	 
									คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
									นสพ.อภิสิทธิ์	รุ่งเรืองศิริโชค	นิสิตแพทย์	ชั้นปีที่	5							
									คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไร?
	 โครงการ	Morbid	Dormitory	กิจกรรมลดน�้าหนัก
ของนิสิตแพทย์จุฬาฯ	 น้ีมีจุดเริ่มต้นมาจากนิสิตแพทย์ที่ขึ้น
ปฏิบัติงานบนชั้นคลินิกมีเวลาเรียนที่ไม่แน่นอน	 รวมถึงมีเวร
นอกเวลา	 ส่งผลให้เวลาส่วนตัวของนิสิตแพทย์ในแต่ละวัน 
ลดน้อยลง	 การออกก�าลังกายก็ลดน้อยลงตามไปด้วย	 ในขณะ
ท่ีมีเวลาว่าง	 นิสิตแพทย์ก็มักจะใช้เวลาไปกับการรับประทาน
อาหารและนอนพักผ่อนมากกว่าหากเทียบกับชั้นพรีคลินิก	 
ส่งผลให้นิสิตแพทย์ส่วนใหญ่มีน�้าหนักตัวที่เพิ่มมากข้ึนหรือ 
รูปร่างเปลี่ยนแปลงไป	 ดังนั้นหอพักนิสิตแพทย์ได้เล็งเห็นถึง
ความส�าคัญของปัญหาน้ี	 จึงอยากมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้
เพื่อนๆ	 ชาวหอพักนิสิตแพทย์หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกาย	
ควบคุมน�้าหนัก	 ออกก�าลังกายมากขึ้น	 เพ่ิมความสนุกและ
ผ่อนคลายมากขึน้โดยผ่านกจิกรรมในโครงการนีซ้ึง่จะมภีารกจิ	
(Mission)	ต่างๆ	ที่น่าสนใจและท้าทายให้ร่วมท�าด้วย
ชื่อโครงการมีที่มาจากอะไร?
	 ชื่อโครงการก็มาจากค�าว ่า	 Morbid	 Obesity	 
หมายถึงคนท่ีอ้วนมากๆ	 จนอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้	 และ
แปลงให้เข้ากับหอพักที่นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกอาศัยอยู่	 จึงกลาย
มาเป็น	Morbid	Dormitory	นั่นเอง
กิจกรรมในโครงการนี้มีอะไรบ้าง?
	 กิจกรรมหลักคือจะให้นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ
ออกก�าลังกายและลดน�้าหนักกันเองอย่างอิสระ	 โดยผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องช่ังน�้าหนักทุกเดือน	 เป็นเวลานาน	 2	 เดือน	
(ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน	–	เดอืนธนัวาคม	2561)	และรายงานผล
เป็นเปอร์เซ็นต์	(%)	ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
มากที่สุด	 ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีกิจกรรมพิเศษเป็นเปอร์เซ็นต	์
(%)	โบนัสมอบให้แก่ผู้ร่วมโครงการดังนี้
-	เดอืนที	่1	:	มเีปอร์เซน็ต์	(%)	โบนสั	เพิม่เป็น	2	เท่า	ให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับการเริ่มต้น
-	 เดือนท่ี	 2	 :	 Show	me	 your	 tips	 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
แข่งขนัท�าโปสเตอร์บอกเล่าเคล็ดลับหรอืเทคนคิการลดน�า้หนกั	 
ของตนเองโดยโพสต์ลงเฟซบุ๊ค	 (Facebook)	 โดยทางผู้จัด
โครงการจะน�ารูปที่มียอดไลค์และแชร์	(Like	&	Share)	สูงสุด	 
2	 อันดับแรกมาฝากทุกคนด้วย	 เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้ 
ผลดีจริงๆ	 ซ่ึงหลายคนอาจจะน�าไปปฏิบัติตาม	 และเป็น 
แรงบันดาลใจในการลดน�้าหนักได้อีกด้วย

“

นสพ.อภิสิทธิ์ รุ่งเรืองศิริโชค (รุ้ง)
Apisit Rungruengsirichok (Rung)
นิสิตแพทย์ ช้ันปีที่ 5 หัวหน้าหอพักชาย

อย่ากลัวที่จะท�าสิ่งที่ถูกต้อง

“

“

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

นิสิตแพทย์ ช้ันปีที่ 5 หัวหน้าหอพักหญิง

แค่ความคิดว่าจะเริ่มไม่ได้ผล 
เท่ากับการเริ่มลงมือท�า

“

-	เดือนที่	3	:	More	(people)	
for	less	(weight)	ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเชญิชวนคนรอบตวัมา
ออกก�าลังกาย	ยิง่ชวนมากยิง่ได้
เปอร์เซ็นต์	(%)	โบนัสมาก	เป็น
อีกหนึ่งวิธีที่ท�าให้ผู้ที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการหันมาตื่นตัวเรื่อง
สุขภาพกันมากยิ่งขึ้น	 โดยผู้ชนะ
จะได้รบัเงนิรางวลัและบตัรก�านลั
เข้าใช้บริการปรีดาลัยฟิตเนส	ฟรี	
1	ปี	 เรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพ
กันในระยะยาวต่อไป
ผลการลดน�้าหนักของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างไร
กันบ้าง?
	 การลดน�า้หนกักจ็ะมท้ัีงคนท่ีท�าได้ส�าเรจ็และไม่ส�าเร็จ	
บางคนมนี�า้หนกัตวัเพิม่ขึน้บ้าง	ซึง่ในผูเ้ข้าร่วมโครงการเพศหญงิ
สามารถลดน�า้หนกัได้มากทีส่ดุ	คอื	8	กโิลกรมัคดิเป็น	16%	และ
ผู้เข้าร่วมโครงการเพศชาย	 ลดน�้าหนักได้สูงสุดถึง	 6	 กิโลกรัม	 
คิดเป็น	 13%	 ส่วนหนึ่งก็จะอยู่ประมาณเดิมหรือบางคนก็มี 
น�้าหนักตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว	2	–	3	กิโลกรัม
อยากฝากอะไรถึงผู้อ่านวารสาร ฬ.จุฬา?
	 เชือ่ว่าหลายๆ	ท่านทราบดอียูแ่ล้วว่าการออกก�าลงักาย 
นัน้มผีลดต่ีอร่างกายอย่างไร	แต่สิง่ทีย่ากคอืการลงมอืท�า	ดงันัน้
จงึอยากเชญิชวนให้ทกุคนหนัมาใส่ใจสขุภาพและออกก�าลงักาย
ให้มากขึน้	ซึง่ไม่ใช่เรือ่งยากและไม่ใช่เรือ่งไกลตวัเราเลย	สามารถ
เริม่ได้ทีต่นเอง	เช่น	ลองถามตวัเองและคนรอบข้างดวู่าเยน็นีไ้ป
วิง่กนัไหม?	เพราะนอกจากแรงกระตุน้ทีจ่ะท�าให้เรารกัตวัเองแล้ว	
บางทกีารมเีพือ่นคูห่ไูปออกก�าลงักายด้วยกเ็ป็นอกีปัจจยัทีช่่วย
ให้เราสามารถออกก�าลังกายได้อย่างต่อเนื่อง
	 สุดท้ายนี้	 ขอขอบคุณ	 อ.ดร.เดภิชา จินดาทิพย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ	 รวมถึงอาจารย์และพี่ๆ	 เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสรีรวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ที่ให้การสนับสนุนโครงการในการดูแลวัดส่วนประกอบของ
ร่างกาย	 (Body	 Composition)	 ให้ผู ้ เข ้าร ่วมโครงการ
ของเราตลอดโครงการและ นสพ.ชญานิศ ยลศิริวัฒน์  
นสพ.ณภัทร ฉัตรธีรภัทร นสพ.ธันยา วงศ์วราวิภัทร์ อีกทั้ง
ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน	 ที่ท�าให้โครงการน้ีสามารถส�าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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 นายวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน	
1,000,000	บาท	 เพื่อบ�ารุงและจัดหาเครื่องมือแพทย์	 (เครื่องช่วยหายใจ)	
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	และบริจาคเงินจ�านวน	100,000	บาท	เพื่อตั้ง
กองทนุ	“คณุวรีะวรรณ	สทุธพงษ์	เพือ่เป็นค่ารกัษาพยาบาลพระภิกษอุาพาธ
และผูป่้วยโรคมะเรง็”	โดยม	ีรศ.พญ.ดจุใจ ชยัวานชิศริิ	รองผูอ้�านวยการฯ	
ฝ่ายการคลัง	รับมอบ	ณ	ฝ่ายพิธีการ	อาคารวชิรญาณวงศ์

 ค ร อ บ ค รั ว 
นายวิ ชัย - นางวิไล 
เหลืองวัฒนากิจ บริจาค
เงนิจ�านวน	1,000,000	บาท
เ พื่ อ ห น ่ ว ย โ ร ค ป อ ด	 
ฝ ่ า ย อ า ยุ ร ศ า ส ต ร ์	 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์

 นางสริลิกัษณ์ บพุธรรม
บริจาคเคร่ืองมือทางการแพทย ์
ให้แก่หน่วยโรคปอด	ฝ่ายอายรุศาสตร์
โ ร ง พ ย า บ า ล จุ ฬ า ล ง ก ร ณ ์
สภากาชาดไทย	โดยมี	รศ.นพ.ฉันชาย 
สทิธพินัธุ ์รองคณบด	ีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา	 คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ	
อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ 
อาจารย์ประจ�าหน่วยโรคระบบ
การหาย ใจและภาวะวิ ก ฤติ
การหายใจ	 ฝ ่ายอายุรศาสตร	์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 รับมอบ	
ณ	 ศูนย์ระบบการหายใจสันติวัน	
ชัน้	10	A	อาคารภมูสิิรมิงัคลานสุรณ์

 นางบญุพร บรบิรูณ์ส่งศลิป์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	นายโฆษิต 
บุญเรืองขาว	 ประธานสายธุรกิจ
ซือ้ขายหลกัทรพัย์	นางสาวสภุาพร
แก้วกาญจนดิษฐ	 รองกรรมการ
ผู ้ จั ดการ 	 และ 	 นายสุ ป วีณ ์  
ธนศรีสุนีย์	 รองกรรมการผู้จัดการ	
ร่วมเป็นตัวแทนในนามของ	 บริษัท

 นายพบิลูย์ - นางนชุรนิทร์ โกวทิคณิต ในนามของ	บรษิทั	เอลที	
คราฟท์	เปเปอร์	จ�ากัด	บริจาคเงินจ�านวน	5,000,000	บาท	เพื่อสนับสนุน
งานวิจัย	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาฯ	โดยม ีผศ.นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศษฐ	์หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา	 
ภาควิชาอายุรศาสตร์	และ	ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	รับมอบ	ณ	ชั้น	2	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
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สภากาชาดไทย	 (อุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่วิไล	 เหลืองวัฒนากิจ)	 โดยมี	 
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ	 ด้านภาพ
ลักษณ์องค์กร	นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ	์ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ	ด้านบริการ	 
และ	 อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์	 อาจารย์ประจ�าหน่วยโรคระบบการ
หายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ	ฝ่ายอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 
รับมอบ	ณ	ศาลาทินทัต

 นายภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล (แอมป์ เดอะสตาร์ 7)	 บริจาคเงินจ�านวน	 88,888	 บาท	 
ซ่ึงเป็นรายได้จากการร้องเพลงในงานคอนเสิร์ต	 29th	 AMP	 Charity	 Concert	 2018	 เพื่อสนับสนุน
งานวิจัย	 ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ ้มกันบ�าบัดมะเร็ง	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาฯ	 โดยมี	 อ.นพ.ไตรรักษ์  
พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ	คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
รับมอบ	ณ	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ	ชั้น	8	อาคารแพทยพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาฯ

หลักทรัพย์	หยวนต้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริจาคเงินจ�านวน	370,161	บาท
เพือ่สนบัสนนุงานวจิยั	ศูนย์ความเป็นเลิศภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็	คณะแพทยศาสตร์	
จฬุาฯ	โดยม	ีอ.นพ.ไตรรกัษ์ พสิษิฐ์กลุ	หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยา
เชิงระบบ	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รับมอบ	ณ	ศูนย์ความ
เป็นเลศิด้านชวีวทิยาเชงิระบบ	ชัน้	8	อาคารแพทยพฒัน์	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาฯ
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ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และ บุคลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชม และ เชียร์ ทัพนักกีฬา

ฝายประชาสัมพันธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

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.

กำหนดการแข่งขัน

สีฟ้า


