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วัณโรค

รักษาหาย

วัณโรค
รูเร็วรูเร็ว

ไมแพรกระจายไมแพรกระจาย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยและ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รวมกับศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ขอเชิญผูบริหาร คณาจารย แพทย พยาบาล นิสิตแพทย 
บุคลากรและประชาชนทั่วไป รวมงาน

การประชุมวิชาการ
วันศุกรท่ี 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ หองประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 
ชั้น 13 โซน C

วันวัณโรคโลก
WORLD TUBERCULOSIS DAY 2019

การจัดแสดงนิทรรศการ 
ระหวางวันศุกรที่ 22 มีนาคม 2562 ถึง 
วันอาทิตยที่ 31 มีนาคม 2562 
ณ บริเวณ โถงชั้น G อาคาร ภปร
ลงทะเบียนเขารวมไดทาง eid.chula@gmail.com
สอบถามขอมูล : โทร 02-2564000 ตอ 80506-7

ขอเชิญแพทย พยาบาล บุคลากร นิสิตแพทย 
และประชาชนทั่วไป รวมงาน

วันการไดยินโลก
ประเทศไทย 2562

(World Hearing Day Thailand 2019)

๏ การเสวนาใหความรู
๏ นิทรรศการความรู
 เกี่ยวกับการไดยิน
๏ การแสดงจากเด็ก
 ที่มีการไดยินบกพรอง
๏ การบริการตรวจหู 
 และการไดยิน
 โดยไมเสียคาใชจาย
 (จำนวนจำกัด)

๏ กิจกรรมรวมสนุกอื่นๆ 
 และลุนรับของรางวัล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
คุณรุงรัตน 02-256-4103
หรือสแกน QR code

วันอาทิตยที่ 3 มีนาคม 2562 
เวลา 07.00 - 13.00 น.
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
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Man of the Med

Chula Round Up 

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

เสียงจากหัวใจ

สารพัดเรื่องฟัน

ว่าที่คุณหมอคนดี

I See U by หมอชิด

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.สกณีุ  ภระกูลสขุสถิตย์, ทญ.วภิาพร พรสนิศริริกัษ์, ภญ.วรรณ ี อทิธวิฒันกุล, 

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

 น.ส.จาตุรัตน์ เลื่อนเงิน

ช่างภาพ I นายศักดิ์สิริ ทรัพย์ยิ่ง

วันส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญ
 หลายคนอาจรูส้กึว่าเวลาช่างผ่านไปเรว็เหลอืเกนิ 
ท�างานได้ไม่เท่าไหร่ก็ย่างเข้าสู่เดอืนที ่3 ของปีแล้ว หลายคน
อาจหลงลมืความส�าคญัของเดอืนมนีาคมไป เพราะใจจดจ่อ
อยากให้ถึงเดือนเมษายนเร็วๆ แท้จริงแล้วในเดือนนี้
มกีจิกรรมมากมายทีช่วนให้เราทกุคนเหน็ความส�าคญันะครบั 
อาท ิวนัที ่3 มนีาคมเป็นวนัการได้ยนิโลก (World Hearing 
Day) วันที ่24 มนีาคมเป็นวนัวัณโรคโลก (World TB Day) 
และทกุวนัศกุร์ที ่ 2 ของเดอืนมนีาคมเป็นวนันอนหลบัโลก 
(World Sleep Day) ซึง่วันต่างๆ เหล่าน้ีถูกก�าหนดข้ึนเพ่ือ
ให้เราทกุคนได้ตระหนกัถึงสถานการณ์ของโรคทีอ่าจส่งผล
กระทบกับการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับ
 ดงันัน้ วารสารฉบบันีก็้จะเป็นอกีหนึง่ช่องทางที่
จะพาทกุท่านไปรูจ้กักับวนัส�าคญัเหล่านัน้ผ่านคอลมัน์ต่างๆ 
รวมถึงไปรู้จักกับกิจกรรมวิ่งกระตุกหัวใจ Virtual Run 

ทีจ่ะเชญิชวนให้ทกุคนมาร่วมกจิกรรมเพือ่ระดมทนุจดัซือ้
เครื่องกระตุกหัวใจ (เครื่อง AED) ไว้ตามสถานที่ต่างๆ 
ทั่วประเทศ ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้ด�าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเครื่อง AED นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอด
ชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ครับ
 และพลาดไม่ได้กบัคอลัมน์ “เรือ่งจากปก” ทีจ่ะน�า
ทกุท่านไปรูจ้กักบัฝ่ายรงัสวีทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย อกีหน่ึงหน่วยงานส�าคัญของเรา ด้วยภารกจิงาน
ที่ครอบคลุมหลากหลาย ทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยี
ทันสมัยอีกมากมาย ซึ่งจะท�าให้ทุกท่านรู้จักและเข้าใจยิ่ง
ขึ้นครับว่าฝ่ายรังสีวิทยามีความส�าคัญที่ไม่ไกลตัวเราเลย

ณ จุฬา

Chula Innovation

เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ

Good News

Special Scoop

บ้านเลขที่ 1873

บอกเล่าก้าวทันหมอ

เรื่องจากปก
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ณ จุฬา

เรื่อง :  รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 

 หากเอ่ยถงึปัญหาเรือ่งการนอน เชือ่ว่าหลายท่านคงจะเคยประสบกนัมาบ้างไม่มากกน้็อย ทัง้ปัญหาสุดคลาสสิคอย่างนอนไม่หลบั นอนกรน 
หรือนอนหลับไม่สนิท เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของเรา แต่แท้จริงแล้วปัญหาการนอนนั้น
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อร่างกาย ดังน้ันเราทุกคนจึงควรหันมาให้ความส�าคัญกับเรื่องการนอนอย่างจริงจัง ในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี 
มีวันส�าคัญระดับสากลที่เกี่ยวกับการนอน นั่นคือ วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก็ได้จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวันนอนหลับโลกขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยหันมาตระหนักถึงความส�าคัญของการนอนหลับให้มากขึ้น คอลัมน์ “ณ จุฬา” ฉบับนี้ 
จึงไม่รอช้าที่จะน�าท่านผู้อ่านไปพบกับสาระความรู้ รวมถึงกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันนอนหลับโลกกันค่ะ
 รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงการจัดงานวันนอนหลับโลก ประจ�าปี พ.ศ. 
2562 ว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดกิจกรรมน้ีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ภายใต้ค�าขวัญ “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว” ซึ่งในปีนี้จะ
เน้นเรื่องการนอนไม่หลับ เนื่องจากเป็นปัญหาส�าคัญที่พบมากที่สุด ส�าหรับชื่องานประจ�าปีนี้ คือ “World Sleep Day 2019, Healthy Sleep, 
Healthy Aging” โดยมีก�าหนดเปิดงานในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และใน
บริเวณเดียวกันนั้นเองจะมีการจัดนิทรรศการบอร์ดอิเล็กทรอนิคให้ความรู้เรื่องปัญหาการนอนไม่หลับ นอนกรน ฯลฯ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้ 
ค�าแนะน�าอยู่ตลอดบริเวณจัดงาน นิทรรศการนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม 
ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
 นอกจากนิทรรศการที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว” ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ชั้น 12 ห้อง 1210 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เต็มอิ่มไปกับเรื่องราวและวิธีการนอนที่
ถูกต้อง เช่น นอนอย่างไรให้ชีวิตยืนยาว, นอนอย่างไรให้ชีวิตสดใสร่าเริง (ในเด็ก) และที่ส�าคัญท�าอย่างไรให้นอนหลับ อีกท้ังจะมีคลินิกพฤติกรรม
และความคิดที่เพิ่งเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มาสาธิตวิธีการปรับพฤติกรรมและความคิดเกี่ยวกับ 
การนอนให้ดียิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ยั่งยืนและสามารถน�าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน
 รศ.นพ.ณฐัพงษ์ กล่าวอกีว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่ทีน่อนไม่หลับมกัมคีวามคิดความเชือ่ทีผิ่ดเกีย่วกบัการนอนหลับ มคีวามตัง้ใจในการนอนทีม่ากเกนิไป 
หรือสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองมากเกินไป จนท�าให้นอนไม่หลับและส่งผลต่อชีวิตอย่างมาก ดังนั้นเราจึงควรหันมาให้ความส�าคัญกับการนอนให้มากขึ้น 
เพราะ 1 ใน 3 ของชีวิตคือการนอน หากเรามีปัญหาเรื่องการนอนก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งจะมีผลกระทบต่อชีวิต 2 ใน 3  
ทีเ่หลอือย่างแน่นอน ซึง่เราสามารถทราบคณุภาพการนอนได้ด้วยการหมัน่ตรวจสอบการนอนของตนเองอยูเ่สมอ หากพบว่ามปัีญหา ก็ควรปรบัพฤตกิรรม
การนอนเพื่อให้การนอนแต่ละครั้งเต็มไปด้วยคุณภาพมากที่สุด
 ส�าหรับผูท้ีส่นใจเข้าร่วมการอบรมให้ความรูเ้รือ่ง “นอนหลบัสนทิ ชีวติยืนยาว” สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมงานได้ที ่www.sleepcenterchula.org 
หรือทางไลน์ @CUWORLDSLEEPDAY รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 300 ท่านเท่านั้น

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)
เพราะการนอนเป็นเรื่องส�าคัญ
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 โรคมะเร็งนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสาธารณสุขส�าคัญของประเทศไทย 
โดยมะเร็งระบบทางเดนิอาหารและตบัเป็นมะเรง็ทีท่�าให้ผูป่้วยเสียชวีติมากเป็น
อันดับต้นๆ ของประเทศ หากผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองและพบมะเร็งได้
ตัง้แต่ระยะแรกกจ็ะช่วยให้เข้าถึงกระบวนการรกัษาได้เร็วขึน้และมชีวิีตทีย่นืยาว
ขึน้ ส�าหรบัวธิทีีใ่ช้ในการตรวจคดักรองมะเรง็ระบบทางเดนิอาหารและตบัอย่าง
แพร่หลายคอื การตรวจด้วยภาพรงัสวีนิจิฉยั แต่การอ่านผลจากภาพรงัสวีนิจิฉยั
จ�าเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีเป็นผู้อ่านผล ซึ่งบางครั้งอาจใช้
เวลานาน ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงกระบวนการรักษาล่าช้าได้
 จากการเลง็เหน็ถงึปัญหาดงักล่าว ท�าให้ นสพ.ทศวทิย์ ตยิะรตันาชยั 
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั น�าความถนดั
ด้านการค�านวณและการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีต่นเองชอบและศกึษาด้วย
ตนเองตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence - AI) เพื่อช่วยในการอ่านภาพรังสีวินิจฉัยส�าหรับตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับ เพราะคาดว่าในอนาคตอันใกล้ 
แนวโน้มเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ (AI) จะเข้ามามบีทบาทในวงการแพทย์และ
สาธารณสขุ เพ่ือช่วยแพทย์ในการตรวจคัดกรองและวนิจิฉยัโรคต่างๆ มากยิง่ข้ึน
 แม้ว่าขณะนี ้นสพ.ทศวทิย์ จะยงัเป็นเพยีงนสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5 แต่กม็ี
ความสนใจทีจ่ะน�าความรู้ความสามารถด้านการเขยีน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ทีต่นเองถนดัมาท�างานวจิยั ซึง่
ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ศ.นพ.รังสรรค์ 
ฤกษ์นมิติร หวัหน้าสาขาวชิาโรคระบบทางเดนิอาหาร 
และ อ.ดร.พญ.รุง่ฤด ีชยัธรีกจิ อาจารย์ประจ�าหน่วย
โรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ.
รังสรรค์ กล่าวว่า เจตจ�านงของสาขาวิชาโรคระบบ
ทางเดินอาหาร จะเน้นให้บริการหลักๆ 3 ด้านด้วย
กัน คือ การบริการทางการแพทย์ การเรียนการ
สอน และการวิจัย ในอดีตงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
งานที่ท�าโดยอาจารย์หรือแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
เท่านัน้ แต่ปัจจบุนัคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ เป็นหนึง่ใน

โรงเรียนแพทย์ไม่กี่แห่งที่เปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์สามารถเลือกท�างาน
วิจัยได้ตามความสนใจของตนเองในรายวิชาเลือกของหลักสูตร โดยเน้น
การวิจัยตามแนวคิดที่ว่า ผลงานวิจัยจะต้องไม่อยู ่แค่ในแผ่นกระดาษ  
แต่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้จริง อีกท้ังยังได ้
พญ.ยิ่งลักษณ์ ศรีธัญรัตน์ แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดปีที่ 1 สาขาโรค
ระบบทางเดนิอาหาร ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นพี่เล้ียงคอยดูแล ให้ค�าแนะน�าและข้อมูลทางคลินิก
ต่างๆ แก่ นสพ.ทศวิทย์ เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในโครงการวิจัยด้วย
 นอกจากนี้  นสพ.ทศวิทย์ ยังได ้รับความอนุเคราะห์จาก 
ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลและเข้าใจภาพ 
ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นท่ีปรึกษาด้าน
เทคนิคของโครงการ ซ่ึง นสพ.ทศวิทย์ ได้เข้าไปเรียนการเขียนโปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ NECTEC เพื่ออัปเดตและรับทราบข้อมูลเชิง
ลึกด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อน�าความรู ้มาพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท่ีช่วยในการอ่านภาพรังสี
วินิจฉัยส�าหรับคัดกรองมะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับในเบื้องต้นได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทีมวิจัย คือ เป็นงานวิจัย
ที่สามารถน�ามาช่วยแก้ปัญหาและใช้กับผู้ป่วยได้จริง อีกทั้งยังท�าให้
ผู ้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น
 ส� าหรับ ผู ้ที่ สนใจ
ข ้ อ มู ล เ ก่ี ย ว กั บ ง าน วิ จั ย
นี้ สามารถติดต่อสอบถาม 
เพิ่ ม เติ ม ได ้ ที่  ส าขาวิ ช า
โรคระบบทางเดินอาหาร 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร. 
(02) 256 4265

Chula Innovation
 โดย :  ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : นสพ.ทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้บริการแก่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)

     • จัดหาทุนสนับสนุนวิจัย/ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการสร้าง     
                      นวัตกรรม
               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

นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ 
เพื่อช่วยตรวจคัดกรองมะเร็ง
ระบบทางเดินอาหารและตับ



6666

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” 

ประจ�าปี 2561
จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 18 ปี พ.ศ. 2561 – 2563

รศ.นพ.ก�าธร พฤกษานานนท์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด�ารงต�าแหน่ง 

President of Pacific Society of  
Reproductive Medicine 2019

อ.นพ.วศิน พุทธารี
ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ด�ารงต�าแหน่ง 

นายกสมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

ผศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค
นพ.กัญจ์ ทักษะวณิชชา

นพ.จาตุรงค์ ธีระวัฒนวงศ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัล งานวิจัยยอดเยี่ยมอันดับ 1

จาก The 15 th Conference of Asian Society of Paediatric 
Anaesthesiologists (ASPA 2018)
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ศ.นพ.กัมมันต์  พันธุมจินดา

รศ.พญ.ประสบศรี  อึ้งถาวร

ศ.นพ.วิรัติ  พาณิชย์พงษ์

รศ.นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์ 

ศ.พญ.นิจศรี  ชาญณรงค์

ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 

ตัวแทนคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น 
กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564

รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์   



ท่านท่ีสนใจสามารถร่วมกจิกรรม “ว่ิงกระตกุหวัใจ Virtual Run” ได้ผ่าน 3 รปูแบบ ดงันี้
•  ฮีโร่นักวิ่ง : เพิ่มเพื่อนใน LINE @runforAED และกรอกข้อมูลลงทะเบียนฟรี
•  ฮีโร่บริจาค : ร่วมสมทบทุนผ่านบัญชี “สภากาชาดไทย เครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคน
ไทยทุกคน”
 - ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 623-1-0096-6
 - ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 045-304670-2
•  ฮีโร่(บริษัท)ใจบุญ : เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ติดต่อได้ที่กล่องข้อความ
ของ Facebook Page กระตุกหัวใจ

8

ว่าที่คุณหมอคนดี  Good News

เรื่อง :   ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์

กิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าประสบความส�าเร็จเกินกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากผู้สมัครสามารถวิ่งครบระยะทาง 2 ล้านกิโลเมตรในเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น รวมทั้งยัง
มหีน่วยงานบริษัทห้างร้านเอกชนหลายภาคส่วนร่วมสมทบทนุกโิลเมตรละ 25 บาท ขณะนีภ้ารกจิแรกทีส่�าเรจ็ลงไปแล้วจงึมยีอดเงนิบรจิาครวมท้ังสิน้ 50 ล้านบาท 
และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา คณะผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องที่สร้างความท้าทายใหม่ให้แก่นักวิ่งด้วยการร่วมพิชิต 10 ล้านกิโลเมตร 
เพื่อเงินสมทบทุนที่เพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านบาท พร้อมทั้งยังเปิดรับสมัครฮีโร่นักวิ่งคนไทยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
 ผศ.นพ.นครนิทร์ ศริทิรพัย์ หนึง่ในคณะท�างานโครงการ กล่าวถงึการขบัเคลือ่นโครงการนีว่้า เป็นความร่วมมอืจากหลายภาคส่วน เพราะปลายทาง 
ของโครงการนี้คือต้องการส่งมอบอุปกรณ์ที่ประชาชนสามารถใช้เพื่อช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินได้ ดังนั้นการระดมทุนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์เท่านัน้ทีเ่ป็นผูท้�าให้กิจกรรมส�าเรจ็ลลุ่วงลงไปได้ หากแต่ยงัต้องประกอบด้วยหลายฝ่าย ทัง้ฮโีร่นกัว่ิงทีส่มคัรลงทะเบยีนและออกวิง่เพือ่สะสมระยะทาง 
ร่วมกนั ฮโีร่นกับรจิาคทีร่่วมสนบัสนนุด้านทนุทรพัย์ และอกีหนึง่ฮโีร่ทีท่�าให้ทกุระยะทางของการวิง่กลายเป็นเงนิบรจิาคคอื ฮโีร่(บรษิทั)ใจบญุ ได้แก่ บรษิทั ห้าง
ร้าน และภาคเอกชนต่างๆ ผู้สนับสนุนเงินบริจาคตามระยะทางการวิ่งรวมของโครงการนี้ เรียกได้ว่าทุกความท้าทายในแต่ละกิจกรรมต้องได้รับความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นเอง
กระตุกหัวใจ Virtual Run Challenge กิจกรรมเพื่อบุคลากรภายใน
 ส�าหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะท�าควบคู่ไปกับวิ่งกระตุกหัวใจ Virtual Run คือการเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาร่วมกันว่ิงให้ครบ 1,000 กิโลเมตร เพื่อพิชิตเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จ�านวน  
800,000 บาท จาก นพ.วิวรรธน์ ชินพิลาศ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ผศ.นพ.นครินทร์ อธิบายถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมคู่ขนานว่า จะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในเห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกาย
มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นแนวทางตัวอย่างให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน�าไปประยุกต์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น 
พร้อมกับการร่วมท�าบุญกับสภากาชาดไทยในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย
 ผลลพัธ์ของโครงการ “วิง่กระตกุหัวใจเพื่อคนไทยทกุคน” ไม่ใช่แค่การสร้างฮีโร่เพื่อระดมทุนเทา่นั้น หากแต่ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
เคร่ืองกระตกุหวัใจด้วยไฟฟ้าชนิดอตัโนมตัก็ิเป็นประเดน็ส�าคญัทีค่ณะผูจ้ดังานต้องการสนบัสนนุให้เห็นถงึความส�าคญัของการใช้งานอปุกรณ์นีว่้า สามารถช่วย
เพิม่โอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ ที่ผ่านมาก็ได้มีการออกบูธให้ความรู้ในช่วงกิจกรรมการวิ่งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 พร้อม
ทัง้เผยแพร่ความรูผ่้านสือ่สงัคมออนไลน์ นอกจากนัน้ยงัได้เตรยีมจัดกจิกรรมเพือ่ให้ความรู้ 
แก่เจ้าหน้าทีท่ีต้่องดแูลอปุกรณ์ในพ้ืนท่ีต่างๆ รวมถึงบุคคลท่ัวไปทีส่นใจเพือ่ให้ท้ายท่ีสดุแล้ว 
ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉิน

เพราะการวิ่งเท่ากับการบริจาค ในโครงการ 

“กระตุกหัวใจ Virtual Run”
 จากความส�าเร็จของการจัดกิจกรรม “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกา
สภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator – AED) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ท่ีผ่านมา ท�าให้
คณะผู้จัดงานเล็งเห็นถึงแนวทางการต่อยอดกิจกรรมภายใต้โครงการช่ือ “วิ่งกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” 
ซึง่จะมกีารจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย โดยยังคงมีเป้าหมาย
หลกัเพือ่หารายได้ในการจดัซือ้เครือ่งกระตกุหวัใจ พร้อมทัง้ส่งต่ออปุกรณ์ช่วยชวีติประชาชนไปยงัส่วนภมูภิาคต่างๆ 
ทัว่ประเทศ และเพือ่ใช้ในยามฉกุเฉนิ ผ่านหลากหลายกิจกรรมด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km. จากความส�าเร็จแรกสู่ความท้าทายใหม่
 กจิกรรมแรกในโครงการทีไ่ด้เริม่ต้นไปแล้วคอื ภารกจิพชิติการวิง่ในรปูแบบ Virtual Run ระยะทางรวม 
2 ล้านกิโลเมตร รูปแบบของกิจกรรม Virtual Run คือการรับสมัครนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลก โดยให้ผู้สมัครออกวิ่ง
ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมรายงานผลการวิ่งผ่านระบบการสะสมที่ทางคณะผู้จัดงานได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ใน
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เรื่อง :   ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์
          ผศ.นพ.ก�าพล สุวรรณพิมลกุล
          และ อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ขอเชญิร่วมงานสปัดาห์วนัวณัโรคโลก

 ทราบหรือไม่ว่า วนัที ่24 มนีาคม ของทกุปีเป็นวันส�าคญัทางสาธารณสขุ
ระดับสากลที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ก�าหนด
ให้เป็น “วันวัณโรคโลก” (World Tuberculosis Day) เพื่อรณรงค์ให้
ทัว่โลกเกิดความตระหนักถึงวัณโรค (Tuberculosis) ในปีนี้ ศูนย์โรคอุบัติใหม่
ทางคลนิกิ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้ก�าหนดจดั “งานสปัดาห์วนัวณัโรคโลก” 
ระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 วารสาร ฬ.จุฬา จึงไม่พลาดที่จะน�า
ข้อมูลดีๆ และข่าวสารการจัดงานนี้มาฝากท่านผู้อ่านกันค่ะ
 แม้ว่าปัจจบุนัวณัโรคจะสามารถป้องกันและรกัษาให้หายขาดได้ด้วยยา 
ไม่เหมอืนเมือ่หลายสบิปีก่อนทีผู้่ป่วยส่วนใหญ่มกัเสยีชวีติ แต่องค์การอนามยัโลก 
กย็งัประกาศให้วณัโรคเป็นปัญหาฉกุเฉนิทางด้านสาธารณสขุทัว่โลก เนือ่งจาก 
ยงัมผีูป่้วยวณัโรคเพ่ิมมากขึน้ อกีทัง้พบปัญหาเชือ้วณัโรคดือ้ยามากขึน้ด้วย
 ผศ.นพ.กมล แก้วกิตณิรงค์ ฝ่ายอายรุศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการป่วยด้วยวัณโรคจ�านวนมาก 
มผีูป่้วยวณัโรคทัว่โลกมากถงึ 10 ล้านคน และมผีูเ้สยีชวีติราว 1.6 ล้านคนต่อปี 
ในขณะที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรคประมาณมากกว่า 100,000 รายต่อปี 
และมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคมากถึง 12,000 คน จากที่วัณโรคยังเป็นปัญหา
มากเนื่องจาก
•  การวินจิฉยัล่าช้า ผูป่้วยหลายรายมาพบแพทย์ช้า เนือ่งจากอาการของวณัโรค
   ทีไ่ม่จ�าเพาะและไม่รนุแรง ทัง้แพทย์เองอาจส่งการตรวจทีไ่ม่เหมาะสม เป็นเหตุ
  ให้วินิจฉัยล่าช้าได้เช่นกันและท�าให้เกิดการแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ชุมชน
• ผู้ป่วยไม่ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก   
  การหลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนที่มีการระบายอากาศไม่ดี
• การกินยาไม่ต่อเนื่องจนครบ ท�าให้เกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาขึ้น
 เนื่องในวันวัณโรคโลกที่ก�าลังจะมาถึง ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จึงก�าหนดจัดงานสัปดาห์วันวัณโรคโลกขึ้น ภายใต้
แนวคิดหลักประจ�าปีท่ีองค์การอนามัยโลกก�าหนดไว้ คือ “It’s time” 
ถึงเวลาแล้วท่ีจะร่วมมือกันยุติวัณโรคท่ัวโลก รักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายและ
ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้ออีกต่อไป ซึ่งจะลดการเกิดผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
วัตถุประสงค์การจัดงานคือ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับวัณโรคแก่ประชาชนทั่วไป
และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลรักษา

ผู ้ป่วยวัณโรคในปัจจุบัน การป้องกันการติดเช้ือวัณโรคส�าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ สร้างทัศนคติที่ดีต ่อผู ้ป ่วยวัณโรค และเพื่อให้บุคลากร
ทางการแพทย์เกิดความมัน่ใจในความปลอดภยั ไม่ตดิเช้ือจากการรกัษาผูป่้วย
 ส�าหรับรายละเอียดของการจัดงานสัปดาห์วันวัณโรคโลก ประจ�าปี
พ.ศ. 2562 อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ 
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก เปิดเผยว่า กิจกรรมภายในงานจะแบ่งออก
เป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการประชุมวิชาการ ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นในวันที่ 
22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1301 ช้ัน 13 โซน C อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้ 
   • “สถานการณ์วัณโรคในปัจจุบัน” โดย พญ.ผลนิ กมลวทัน์ ผูอ้�านวยการ
    ส�านักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
  • “วัณโรคในผู้ใหญ่” โดย ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค ์
  • “วัณโรคในเด็ก” โดย อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล  
   • “การป้องกนัการตดิเชือ้วณัโรคในบคุลากร” โดย ผศ.นพ.ก�าพล สวุรรณพมิลกลุ 
ปิดท้ายด้วยการถาม-ตอบปัญหา รวมทัง้มกีารทดสอบการใส่หน้ากากป้องกนั
การตดิเชือ้ชนดิ เอน็ 95 ภายในงานด้วย กจิกรรมอีกส่วนหนึง่คือการจดัแสดง
นิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติท่ีมารับบริการท่ี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจะจัดที่บริเวณโถงชั้น G อาคาร ภปร ระหว่าง
วันที่ 22 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
 ผศ.นพ.ก�าพล สุวรรณพิมลกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ กล่าวเสริมถึงภาพรวมการดูแลรักษาผู ้ป ่วยวัณโรคของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ว่า ในแต่ละปีมีผู ้ป่วยที่เข้ารับการวินิจฉัยและ
ตรวจรักษาวัณโรคที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประมาณ 600 - 700 คนต่อปี 
โดยมีหลายหน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่สามารถให้การรักษาผู ้ป่วย
วณัโรคได้ แต่เพ่ือให้การรกัษาโรคนีเ้ป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพมากทีส่ดุ มกีาร
ควบคมุการแพร่กระจายของเชือ้จงึได้มกีารจดัตัง้ “คลินิกควบคุมการติดเช้ือ
ทางเดินหายใจ” ซ่ึงมีลักษณะเป็นคลินิกแบบ One-stop Service ส�าหรบั
ตรวจรกัษาผูป่้วยโรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ ภายในคลินิกจะมีห ้องแยกเชื้อ
ความดันลบ (Negative Pressure Room) ห้องเอกซเรย์ พร้อมด้วย
อปุกรณ์ท่ีทนัสมยัอกีมากมาย อกีทัง้ยงัเป็นศนูย์รวมของสหสาขาวชิาชพีแพทย์
โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจทีม่าท�างานร่วมกนัในการตรวจรกัษาผูป่้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การตรวจรกัษาวณัโรค มกีารตรวจวินจิฉยัอย่างถูกต้อง รวดเรว็ จ่ายยา
และปรับเปล่ียนสูตรตามความเหมาะสม ตลอดจนต้องติดตามอาการผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายขาดจากโรค ไม่มีการแพร่กระจายเชื้ออีก มีการ
คัดกรองในผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย อาจกล่าวได้ว่า คลินิกควบคุมการติดเช้ือทาง
เดินหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถอืเป็นคลินกิเฉพาะทางส�าหรบัโรคตดิเชือ้ 
ที่ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนแพทย์
และสถานพยาบาลอื่นๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 ทัง้นี ้ปัจจบุนัคลนิกิควบคมุการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจได้เปิดให้บริการ
ชั่วคราวที่ชั้น 2 อาคารมงกุฎ – เพชรรัตน และเตรียมจะย้ายไปเปิดให้บริการ
อย่างถาวรทีช่ัน้ 3 อาคารจงกลณ ีวัฒนวงศ์ ภายในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้

ถึงเวลายุติวณัโรค

IT’S TIME
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดหลักสูตรอบรมเภสัชกร
เพื่อกำรใช้ยำต้ำนจุลชีพอย่ำงสมเหตุสมผล

เรื่อง :  ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
         ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
         และคณะท�างานโครงการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลฝ่ายอายุรศาสตร์          

 หนึ่งในวิธีรักษาอาการเจ็บป่วยที่มนุษย์ทุกคนรู ้ จักและคุ ้นเคยกันเป็นอย่างดีคือ การรับประทานยาเพื่อช ่วยบรรเทาอาการ 
โดยเฉพาะอย ่างยิ่ งในกลุ ่มผู ้ป ่วยโรคติดเชื้อที่จ�าเป ็นต ้องได ้รับยาต ้านจุลชีพที่ เหมาะสมเพื่อให ้หายจากอาการติดเช้ือ และไม ่ให ้
เกิดภาวะเชื้ อดื้ อยา ภาวะเชื้ อดื้ อยา ถือเป ็นสาเหตุ ท่ีส� าคัญของการเสียชี วิตในผู ้ป ่ วยที่ เข ้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั่ ว โลก 
องค์การอนามัยโลก (WHO) เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหานี้อย ่างยิ่ง จึงได ้ก�าหนดแผนนโยบายระดับนานาชาติในการส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือลดปัญหาเชื้อดื้อยาและการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก

 ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย หวัหน้า
หน่วยโรคติดเช้ือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
ประธานโครงการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างสมเหตุสมผลฝ่ายอายุรศาสตร์ กล่าวว่า 
สืบเนื่องมาจากแผนนโยบายขององค์การอนามัย
โลก (WHO) โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และสมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงร่วมกันเปิดหลักสูตร
อบรมเภสัชกรระยะสั้นขึ้นเพื่อแก ้ไขป ัญหา 
ดงักล่าว ซึง่ได้ผ่านการตรวจเยีย่มประเมนิคณุภาพ
และได้รับการรบัรองเป็นแหล่งฝึกส�าหรบัหลกัสตูร
ฝึกอบรมระยะสั้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส�าหรับ
หลักสูตรที่จัดข้ึนมีช่ือว่า “หลักสูตรการฝึกอบรม
ระยะสัน้การบรบิาลทางเภสชักรรม (สาขาโรคตดิเชือ้
และยาต้านจุลชีพ)” มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
เภสัชกรที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อท่ีได้รับ 
การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะ
การบริบาลทางเภสัชกรรม ตลอดจนสามารถ
สืบค้นข้อมูลยาต้านจุลชีพ และน�าข้อมูลที่ได้มา
ปรับใช้ในการออกแบบแผนการใช้ยาต้านจลุชีพที่
จะน�ามาใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม

 ส�าหรับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมนั้น อ.ภก.แสง อุษยาพร อาจารย์
คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย อธบิายว่า หลักสูตรการฝึกอบรมระยะส้ันการบรบิาล
ทางเภสชักรรม (สาขาโรคตดิเชือ้และยาต้านจลุชพี) เพิง่เปิดด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก 
โดยจะจัดอบรมปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 16 สัปดาห์ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต 
แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 14 หน่วยกิต โดยจะเปิดรับสมัครคัดเลือก
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการอบรมปีละ 4 คนเท่านั้น ซ่ึงผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับ
การฝึกอบรมที่เข้มข้นและฝึกท�างานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ โดยเฉพาะแพทย์
ทางด้านโรคตดิเชือ้ รวมถึงกมุารแพทย์ทางด้านโรคตดิเชือ้ เภสัชกร พยาบาลและอาจารย์ทางด้าน
จุลชีววิทยา เป็นต้น โดยมุ ่งเน้นการใช้ยาตามเกณฑ์มาตรฐานและการให้ยาต้านจุลชีพ
อย่างเหมาะสม อกีทัง้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมจะต้องท�าโครงการวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
ด้านยาต้านจลุชีพ และเม่ือผ่านการฝึกหลักสูตรนีแ้ล้ว ผู้เข้ารบัการอบรมจะได้รบัใบประกาศนียบตัร
วิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) อีกด้วย
 อ.นพ.รองพงศ์ โพล้งละ อาจารย์ประจ�าหน่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
กล่าวเสริมว่า ในอนาคตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะพัฒนาระบบเพื่อรองรับเภสัชกรผู้ท่ีสนใจ
เข้ารับการอบรมให้มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลิตเภสัชกรเฉพาะทางที่สามารถให้การบริบาล
ทางเภสชักรรมด้วยยาต้านจลุชพีได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มเีภสชักรเฉพาะทางไปประจ�าอยูต่าม
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศและสามารถดูแลผู้ป่วยโรคติดเช้ือได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น  
ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการ 
ติดเชื้อดื้อยาได้มากขึ้นตามล�าดับ
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ฝ่ายบริหารการวิจัย 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูแลครอบคลุม ครบครัน ทุกกระบวนการวิจัย

 โดยทั้ง 5 หน่วยงานนี้จะท�างานสอดประสานกัน 
เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม ปัจจุบัน
ฝ่ายบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีผู้เข้าร่วมท�างาน
วจิยักว่า 200 คน ซึง่บคุลากรในทกุหน่วยงานของฝ่ายฯ กว่า 70 คน 
มีความตั้งใจและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์แพทย์
และแพทย์ท่ีต้องการท�างานวจิยัให้มทีนุสนบัสนนุงานวิจัย อีกทั้ง
สามารถท�างานวิจัยได้ส�าเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพือ่อ�านวยความสะดวก เช่น การจัดท�า 
เว็ปไซต์เพื่อกรอกรายละเอียดขอทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยผ่าน
ทางออนไลน์ ระบบการจองการใช้เครือ่งมอืงานวจิยั และการจอง 
นักสถิติทางออนไลน์ เป็นต้น
 น.ส.รุ่งรัตน์ กล่าวว่า ในอนาคตฝ่ายบริหารการวิจัย 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะมีการพัฒนาต่อในเรือ่งงบประมาณ 
การสนบัสนุนค่าตพีมิพ์เผยแพร่ผลงาน การเข้าถงึข้อมลู รวมทัง้สถติิ
งานวจิยั เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูท้�างานวจิยั
ได้อย่างเตม็ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ จนน�าไปสูก่ารเกดิองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางการแพทย์ทีจ่ะช่วยรกัษาผูป่้วยให้หายจากโรคร้ายและ
สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางต่อไปนี้
Website : http://rs.md.chula.ac.th
Facebook : ฝ่ายวิจัย คณะแพทยฯจุฬาฯ
E-mail : mdcuresearch@gmail.com

 อย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องไม ่
หยุดยั้ง อีกทั้งการคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น  
รวมถงึความสามารถในการป้องกันโรคต่างๆ ก่อนทีจ่ะเกดิขึน้ได้อกีด้วย แน่นอนว่าองค์ความรูต้่างๆ 
ที่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ล้วนแล้วได้มาจากการทุ่มเทท�างานวิจัยของแพทย์
ผู้มุ่งมั่นจ�านวนมาก แต่ในทุกความส�าเร็จนั้นย่อมต้องมีผู้อยู่เบื้องหลัง คอลัมน์ “บ้านเลขที่ 1873” 
ฉบบัน้ีขอน�าท่านผูอ่้านมารูจั้กกับฝ่ายบรหิารการวจัิย คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เรียกได้ว่าเป็นทมีงานผูส้นบัสนนุงานวิจยัให้กับคณาจารย์และแพทย์ของบ้านหลงัน้ีค่ะ
 น.ส.รุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม หัวหน้างานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าว
แนะน�าหน่วยงานว่า ฝ่ายบริหารการวิจัยตั้งอยู่ท่ีช้ัน 3 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ค�าปรึกษาด้านการท�างาน
วิจัยทุกๆ เรื่อง รวมถึงอ�านวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และแพทย์ที่ประสงค์จะท�างานวิจัยให้
สามารถด�าเนินงานวิจัยได้อย่างราบรื่นและส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ที่สนใจจะท�าวิจัยสามารถเข้า
มาขอค�าปรกึษาได้ตัง้แต่ข้ันตอนแรกของการเริ่มต้นท�าวิจัย เช่น การคิดหัวข้อเรื่องงานวิจัย หรือ 
การขอค�าปรึกษาเรื่องการของบประมาณในการท�าวิจัย  ฯลฯ โดยในแต ่ละป ีคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยประจ�าปีกว่า 100 ทุน 
ด้วยกัน

 ฝ่ายบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งหน้าที่
การท�างานในการสนับสนุนงานวิจัยออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้

1. งานบริหารการวิจัย
    - จัดท�างบประมาณและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย
    - สนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ

2. งานทรัพยากรการวิจัย
    - บริหารจัดการทรัพยากรการวิจัย
    - จัดสรรการจองเครื่องครุภัณฑ์ให้นักวิจัยสามารถใช้งานได้  
      อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. งานจริยธรรมการวิจัย
    - ควบคุมดูแลการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมงานวิจัย 
      ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ คณะกรรมการ   
      พิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร ์  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองคุณภาพ 
      การปฏิบัติงาน (Certification of SIDCER-FERCAP  
      Recognition) จาก SIDCER (Strategic Initiative for 
      Developing Capacity in Ethical Review)

5. หน่วยงานจัดการความรู้
    - เผยแพร่ความรูใ้นรปูแบบวารสารทัง้ภาษาไทยและองักฤษ
   - จัดประชุม อบรมด้านงานวิจัยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
     ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
   - มีนักสถิติให้ค�าแนะน�าด้านสถิติงานวิจัย

4. งานบริการการวิจัย ประกอบด้วย 3 ศูนย์บริการ
    1) ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
       (Chula Research Clinic – CRC)
    2) หน่วยจดัการข้อมลูงานวิจยั (Data Management 
       Center – Chula DMC)
    3) หน่วยวิจัยชีวสมมูล (Pharmacokinetics Center - 
       Chula PK)

เรื่อง : น.ส.รุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม
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 หลายครั้ง ท่ีอาการปวดกล้ามเน้ือ เส ้นเอ็น 
กระดูก และข้อ เช่น พังผืดกล้ามเนื้ออักเสบจากการท�างาน 
เส้นเอ็นอักเสบจากการเล่นกีฬา หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น 
จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน จ�าเป็นต้องรักษาฟื้นฟู
อาการปวดให้บรรเทา ซึ่งแผนการรักษาอาการบาดเจ็บ 
ดังกล่าวก็มีหลายรูปแบบตามอาการและการวินิจฉัย 
ของแพทย์ อาทิ การรับประทานยาเพื่อลดการอักเสบ 
และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การท�ากายภาพบ�าบัดเพ่ือให ้
ร่างกายฟื้นตัว หรือในบางกรณีจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือ 
เข ้ ามาช ่วยให ้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น 
หลายปีที่ผ่านมานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร ์
ฟื ้นฟูมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง เครื่องเลเซอร ์ก�า ลังสูง (High Power Laser) 
 ก็เป็นอีกหน่ึงเครื่องมือที่ช่วยให้การรักษาอาการบาดเจ็บ
บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก หรือเส้นประสาท เห็นผลดีและ
สะดวกสบายมากขึ้น 
High Power Laser Therapy  
เลเซอร์เพื่อการบ�าบัดความเจ็บปวด 
 เม่ือพูดถึงเลเซอร์ในทางการแพทย์หลายท่าน
อาจนึกไปถึงวิธีการผ ่าตัดหรือการท�าศัลยกรรมเพ่ือ
เสริมความงาม แท้จริงแล้วเลเซอร์ยังสามารถน�ามาใช้ใน
การบ�าบัดรักษาเพื่อลดอาการปวดในกระดูกและข้อได้
อีกด้วย อ.พญ.นันทวัน คูนลินทิพย ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อธิบายถึงหลักการท�างานของ
เลเซอร์ที่ใช ้ในทางการแพทย์ว ่าเป็นแสงท่ีมีคุณลักษณะ
พิเศษมีความยาวคลื่นแบบเดี่ยวและมีทิศทางไปใน 
ทางเดียวกัน แตกต่างจากแสงอ่ืนท่ีจะกระจายออกไป 
ทุกทิศทางซึ่งล�าแสงเลเซอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์จะมี
ความรุนแรงกว่าแสงเลเซอร์ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันทั่วไป 
เนื่องจากเป็นล�าแสงที่สามารถทะลุผ่านชั้นเนื้อเยื่อและ
เป็นอันตรายต่อดวงตาได้ แม้จะฟังดูอันตรายแต่หาก
ใช้งานโดยผู้เช่ียวชาญย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการรกัษาผูป่้วยด้วยการท�าให้เนือ้เยือ่มกีารเปลีย่นแปลง
ทางชีววิทยาเพื่อลดอาการปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นที่มีการปวด

เรื่อง : อ.พญ.นันทวัน คูนลินทิพย์

บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เจ็บปวดเฉียบพลัน อาการดีขึ้นได้ในทันที

เครื่องเลเซอร์ก�าลังสูง
(High Power Laser)

5 คุณสมบัติโดดเด่นของการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ก�าลังสูง
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 แม้ว่าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมีเครื่องมือเพื่อให้การบ�าบัดรักษาผู้ป่วยทั้งอุปกรณ์การกายภาพและการบ�าบัดรูปแบบต่างๆ 
อย่างครบวงจรแล้ว เครื่องเลเซอร์ก�าลังสูง (High Power Laser) ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการ
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อแบบเฉียบพลัน อ.พญ.นันทวัน ระบุด้วยว่า จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลัน หากใช้เครื่อง
เลเซอร์ก�าลังสูงยิงแสงทะลุชั้นผิวหนังเข้าไปกระตุ้นชั้นเนื้อเยื่อจะช่วยลดอาการปวดและอักเสบได้ทันที รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาในการรักษาจนหาย 
สั้นกว่าการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ
 ด้วยเหตนุี ้ฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จงึมุง่เน้นการใช้เครือ่งเลเซอร์ก�าลังสงูในการรกัษาผู้ป่วยกลุ่มทีม่อีาการบาดเจบ็ชนดิเฉยีบพลนั
เป็นหลัก อ.พญ.นันทวัน กล่าวเสริมว่า คุณสมบัติของเครื่องเลเซอร์ก�าลังสูงยังมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้ด้วย เช่น ผู้ป่วยท่ีมี
อาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือรกัษาแผลทีบ่รเิวณผิวหนงัในกลุม่ผูป่้วยท่ีมแีผลกดทับหรอืแผลเท้าเบาหวาน เพือ่กระตุน้การซ่อมแซมและสร้าง
คอลลาเจน (Collagen) ให้แผลหายดแีละเรว็ข้ึน ส�าหรบัข้อควรระวงัในการใช้เครือ่งเลเซอร์ก�าลังสงู คอื ควรใช้อย่างระมัดระวงัทัง้ผู้ป่วยและบคุลากรทางการแพทย์ 
ผูใ้ห้บรกิาร เนือ่งจากล�าแสงเลเซอร์ทีใ่ช้มรีะดบัความรนุแรงทีเ่ป็นอนัตรายต่อดวงตา ดงันัน้การให้บรกิารจึงควรอยูภ่ายในห้องมดิชดิท่ีโรงพยาบาลจดัเตรียมไว้ 
ขณะเดียวกันยังมีข้อจ�ากัดการใช้เครื่องมือดังกล่าวในกลุ่มสตรีมีครรภ์ที่ไม่ควรเข้ารับบริการ และในเด็กที่ไม่ควรใช้ในบริเวณกระดูกและข้อท่ีจะ
เจริญเติบโตต่อไป
 เมื่อถามว่าเลเซอร์ก�าลังสูงสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง อ.พญ.นันทวัน อธิบายว่า เครื่องเลเซอร์ก�าลังสูงสามารถรักษากลุ่มอาการต่างๆ ได้ ดังนี้
• กลุ่มที่ 1 คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดทั้งหลายในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นข้อไหล่อักเสบ ข้อศอกอักเสบ 

ข้อมืออักเสบ นิ้วล็อค พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ ข้อเข่าเสื่อม ปวดเอว ปวดหลังจากกล้ามเนื้ออักเสบ หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อน เป็นต้น
• กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มโรคเก่ียวกับเส้นประสาทโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการปวดและชา เช่น มือเท้าชาจากปลายประสาทอักเสบหรือเสื่อม 

เนื่องจากโรคเบาหวาน ผลแทรกซ้อนจากยาเคมีบ�าบัด โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคงูสวัด เป็นต้น
• กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มโรคที่มีอาการบวมของแขนขา ได้แก่ อาการบวมช�้าจากการบาดเจ็บ หรือบวมแขนหลังผ่าตัดเต้านมและต่อมน�้าเหลือง
• กลุ่มที่ 4 คือ แผลจากสาเหตุต่างๆ เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ เป็นต้น
 ส�าหรับผู้ที่ต้องการจะขอรับบริการเพื่อรักษาอาการปวดหรืออักเสบบริเวณกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ สามารถติดต่อขอพบแพทย์เพื่อตรวจหา
สาเหตุก่อนท่ีแพทย์จะวินิจฉัยและออกแบบการรักษาต่อไป เพราะการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถท�าได้หลากหลายรูปแบบและหลายเครื่องมือ ตาม
ความเหมาะสมของอาการผู้ป่วยและเครื่องมือที่มีอยู่

   
    
 1) ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว เนื่องจากการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ก�าลังสูง
เป็นหัตถการการรักษาที่ไม่รุกล�้าเข้าสู่ร่างกาย ต่างจากการรักษาอาการปวด
หรอือกัเสบของกล้ามเนือ้และเส้นเอน็ บางวธิทีีจ่ะต้องมกีารรกุล�า้ร่างกายท�าให้
ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บจากการรักษา เช่น การฝังเข็ม และการฉีดยา เป็นต้น

 2) เห็นผลทันทีหลังการรักษา เป็นจุดเด่นของการรักษาด้วยเครื่อง
เลเซอร์ก�าลงัสงู ผูป่้วยสามารถรูส้กึได้ถงึความแตกต่างของอาการอกัเสบทีจ่ะดี
ขึ้นทันทีอย่างน้อย 50% ภายหลังจากการรักษา โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการ
อักเสบชนิดเฉียบพลัน

 3) การรักษาต่อครั้งใช้เวลาไม่นาน การใช้เครื่องเลเซอร์ก�าลังสูงจะ 
ช่วยย่นระยะเวลาในการรกัษาแต่ละครัง้ เหลอืเพยีง 1 – 5 นาทต่ีอจดุทีม่อีาการ
ปวดหรืออักเสบ

5 คุณสมบัติโดดเด่นของการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ก�าลังสูง
 4) แผนการรักษาใช้ระยะเวลาสั้น โดยท่ัวไปแล้วอาการปวดหรือ
อักเสบตามกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จะใช้เวลาในการรักษาหลายสัปดาห์
จนกว่าจะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้น แต่การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยล�าแสงเลเซอร์จะ
ช่วยให้การฟื้นตัวของเนื้อเยื่อรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท�าให้ใช้เวลาในการรักษาสั้น
กว่ารูปแบบอื่นๆ ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเฉียบพลันใช้เวลารักษาประมาณ 
3 – 5 ครัง้ ขณะทีผู่ป่้วยท่ีมอีาการบาดเจบ็เร้ือรงัจะใช้เวลารกัษา 10 – 15 ครัง้
โดยประมาณ

     5) เข้ารับการรักษาได้ทุกระยะ ทั้งกลุ่มเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน 
ไปจนถึงผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบเรื้อรัง แต่ที่เห็นผลได้ดีและชัดเจนที่สุดคือใน
กลุ่มเฉียบพลัน ถือเป็นข้อได้เปรียบของเครื่องเลเซอร์ก�าลังสูงเมื่อเทียบกับ
อุปกรณ์ในการรักษาชนิดอื่นที่ไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเฉียบพลันได้
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 รังสีวิทยา (Radiology) เป็นหนึ่งในสาขาทางการแพทย์
เฉพาะทางที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพในส่วนต่างๆ 
ของร่างกายเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคโดยอาศัยรังสี
ประเภทต่างๆ เช่น รังสีเอกซ์ (X-ray) รังสีแกมมา (Gamma ray) 
และรังสีเบตา (Beta ray) จากสารกัมมันตรังสี การใช้คลื่นเสียง
ความถ่ีสูง (Ultrasound) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic 
Resonance Imaging - MRI) เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถท�าการ
วินิจฉัย วิเคราะห์ ตรวจสอบจนถึงท�าการรักษาได้อย่างแม่นย�า

เรื่องจากปก

ฝ่ายรังสีวิทยา
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้น�าเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา

 ประวัติความเป็นมาของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เริ่มต้น
ตั้งแต่เมื่อคร้ังที่มีการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2457 ในขณะนั้นได้มีเครื่องเอกซเรย์อยู่แล้วและเป็นเครื่องที่ใช้หลอดชนิด 
“Gas tube” ติดตั้งไว้ในห้องผ่าตัด โดยใช้ช่ือว่า “แผนกไฟฟ้าและราดิอุม” ซึ่งใน
วันเปิดโรงพยาบาล นายพันตรีหลวงศักดาพลรักษ์ (เสก ธรรมสโรช) ก็ได้ฉาย
เอกซเรย์ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย จนกระทั่งมีการก่อตั้ง
แผนกรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นในปี พ.ศ. 2490
 จากอดีตถึงปัจจุบัน กว่าหน่ึงศตวรรษแล้วท่ีฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ เป็นอกีหนึง่โรงเรยีนแพทย์ระดบัแนวหน้าของประเทศท่ีได้สร้างชือ่เสียง
และประวัติศาสตร์ความส�าเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตแพทย์ 
รงัสแีพทย์ และบคุลากรทางการแพทย์ด้านรงัสวีทิยาทีม่ศีกัยภาพและความสามารถ
เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย โดยมีพันธกิจหลักในการให้บริการทางการแพทย์ที่มี
ประสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล รวมถึงการผลติบณัฑติแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง 
ให้มคีวามรูค้วามสามารถด้านรงัสวีทิยาและวทิยาการทีเ่กีย่วข้องเป่ียมด้วยคณุธรรม
และจรยิธรรม สามารถปฏิบตังิานและก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อสงัคม อกีทัง้ยงัมี
การท�าวจิยั ผลติผลงานทางวชิาการ พร้อมให้บรกิารทางวชิาการเพ่ือให้เป็นทีย่อมรบั
ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
 

 ปัจจุบันฝ่ายรงัสีวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มบีคุลากรมากถงึ 400 คน 
โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขา ดังนี้ 
 1) รังสีวิทยาวินิจฉัย 
 2) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
 3) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

  3  เหตุผลดีๆ ที่ต้องมาใช้บริการฝ่ายรังสีวิทยา 
        โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�าของประเทศที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีบุคลากร 
ผูเ้ชีย่วชาญทางรงัสวีทิยาเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศไทย และมกีารพฒันา
อย่างต่อเนือ่งและไม่หยดุยัง้ทัง้ 3 สาขา ได้แก่ รงัสวีนิจิฉยั รงัสรีกัษาและ
มะเร็งวทิยา และเวชศาสตร์นวิเคลยีร์
   ด้านงานบริการและการควบคุมคุณภาพผ่านทีมงานการรักษาผู้ป่วย 
(Patient Care Team) และได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรอง
คณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
   อปุกรณ์เครือ่งมอืทางการแพทย์ทีใ่ช้ในการรกัษาได้มาตรฐานในทกุแผนก 
ถือเป็นผู้น�าทางเทคโนโลยีด้านรังสีวิทยาโดยได้รับการสนับสนุนจาก
สภากาชาดไทย รฐับาล และผูม้จีติศรทัธาทีร่่วมบรจิาค

1

2

3

เรื่อง : ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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 สาขารังสวีทิยาวนิจิฉยั ฝ่ายรงัสวีทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มคีวาม
โดดเด่นในเรื่องของความก้าวหน้าด้านการให้บริการตรวจวินิจฉัย และการ
วิจัยสาขารังสีวินิจฉัย มีเครื่องมือและเทคโนโลยีการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่
ทันสมัย ทั้งการถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เอกซเรย์
คอมพวิเตอร์ รวมถงึการตรวจวนิจิฉยัและรกัษาด้วยรงัสร่ีวมรกัษา MRI รองรบั
การตรวจทั้งในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ และคนไข้ฉุกเฉิน โดยเป็นการ
ตรวจทางรังสีวินิจฉัยและปฏิบัติงานร่วมกันของรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค
นักฟิสิกส์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ 
 การใช้เครื่องมือที่ก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้สามารถ
วินิจฉัยโรคเฉพาะทางหรือโรคบางชนิดที่ต้องอาศัยวิธีการพิเศษ มีเฉพาะที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้นท่ีสามารถให้บริการได้ ทั้งยังมีการบูรณาการ
ทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยาร่วมกันระหว่าง 3 สาขา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก เข้าถงึได้ง่ายขึน้ แม่นย�า ถกูต้องทัง้ต่อผูร้บับรกิารและผูใ้ห้บรกิาร
 ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา และหัวหน้า
สาขารังสวิีทยาวนิจิฉยั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กล่าวว่า ปัจจบุนัมกีารส่งตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยาเป็นจ�านวนมาก การตรวจบางชนิดใช้รังสีเอกซ์ปริมาณ

ค่อนข้างสงู เช่น เอกซเรย์คอมพวิเตอร์ และรงัสีร่วมรกัษา ท�าให้ผูเ้ข้ารบับรกิาร
ได้รับรังสี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้ค�านึง
ถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงควบคุม
ปริมาณรังสีที่ใช้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และน�าเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ 
ที่ทันสมัยมาเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยทุกรายได้รับจากการตรวจวินิจฉัย
ด้วยเครื่องมือที่ใช้รังสีเอกซ์ เพื่อน�าข้อมูลมาพัฒนางานด้านรังสีวินิจฉัย 
ปรับปรุงการให้ปริมาณรังสีให้ผู้ป่วยได้รับรังสีในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุด ในขณะ
ที่ได้ข้อมูลภาพวินิจฉัยที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และแม่นย�า อีกทั้งสามารถใช้เป็น
แนวทางให้กับสถาบันการแพทย์ หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป 
 อกีหนึง่บทบาทของสาขารงัสีวทิยาวนิจิฉยัคอื การให้ความรู้เกีย่วกบั
การใช้รงัส ีการควบคมุปรมิาณรงัสใีห้กบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
“ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและความแม่นย�าของการวินิจฉัยคือเรื่องส�าคัญที่สุดของเรา ”

ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ

จากซ้ายไปขวา: อ.พญ.อธิชา อริยะชัยพาณิชย์, อ.พญ.เกศสุดา จักรชัยรุ่งเรือง, ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ, 
ผศ. (พิเศษ) นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง, ผศ.พญ.ณัฐพร ตั่นเผ่าพงษ์, รศ.พญ.มนตร์รวี ทุมโฆสิต, อ.พญ.จินดารัตน์ รัตนากรพันธุ์

จากซ้ายไปขวา:
นายสุรเชษฐ์ สินไสววงศ์, น.ส.ชลธิชา เลิศคอนสาร
นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์, นายวัลลภ มากมูล
น.ส.กนกวลี พลขนิษฐ์, นายอมเรศ หันตุลา
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1. ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ    
2. นพ.ทัศน์พงศ์ รายยวา
3. พญ.อนุสสรา ประยงค์รัตน์
4. ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์
5. นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
6. พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย
7. ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม
8. นพ.เพชร อลิสานันท์

9.   รศ.ศิวลี สุริยาปี
10. รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
11. ดร.สรจรส อุณห์ศิริ
12. พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา
13. รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
14. พญ.สาริน กิจพาณิชย์
15. พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต

 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เป็นผู้น�าในการรักษาโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีทีมบุคลากรและแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง
อย ่างครบวงจรร ่วมท�าการรักษากับแพทย ์ผู ้ เชี่ยวชาญในทุกสาขา
โดยจะมีการจัดประชุมวางแผนการรักษาระหว่างแพทย์สาขาต่างๆ 
(Tumour Board Conference) การจัดทบทวนความรู ้ในแต่ละโรค 
(Topic Review) รวมถึงการทบทวนและติดตามองค์ความรู ้ ใหม่ๆ 
จากวารสารทางการแพทย์ท่ีส�าคัญของโลก (Journal Club) และ
การรายงานความคืบหน้างานวิจัย (Research Club) ท�าให้การดูแล
ผู ้ป่วยเป็นไปแบบองค์รวม (Holistic Approach) และมุ ่งประโยชน์
ที่การรักษาโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากที่สุด
 รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ หัวหน้าสาขารังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีเครื่องฉายรังสีเอกซ์ 6 เครื่อง สามารถให้
การฉายรังสีเทคนิคพิเศษท่ีทันสมัย และในขณะน้ีทางสาขาก�าลังอยู ่ใน
ระหว่างการด�าเนินการติดตั้งเครื่องโปรตอนส�าหรับการรักษาโรคมะเร็ง 
เป็นเคร่ืองแรกในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ
พระราชทานช่ือศูนย์ว่า “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”
ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการได้ในปี พ.ศ. 2563 
 เครื่องฉายรังสีโปรตอนมีคุณสมบัติเด่นทางฟิสิกส์ที่สามารถให้รังสี
กับก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นย�า ท�าให้ก้อนมะเร็งได้รับรังสีปริมาณสูงในขณะที่
เนื้อเยื่อปกติที่อยู ่ข้างเคียงได้รับรังสีน้อยลงโดยเฉพาะรอยโรคที่อยู ่ใกล้
อวัยวะส�าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคมะเร็ง 
และมีภาวะแทรกซ้อนน้อย ท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตในระยะยาวที่ดีขึ้น 
 ด้วยศักยภาพของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ที่สามารถผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนิค ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษา
ดูงานของบุคลากรทางรังสีรักษาและโรคมะเร็งจากสถาบันอื่นๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นจ�านวนมาก เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน 
ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากทบวงการปรมาณู
ระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ส่งผล
ให้สถิติการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละปีของสาขารังสีรักษาและมะเร็ง
วิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เฉลี่ยแล้วมากกว่า 3,500 ราย กล่าวได้ว่า
ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีเครื่องมือทางรังสีรักษาที่ครบครันที่สุด

เครื่องมือรังสีรักษาของสาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่

1. เครื่องฉายรังสี Linear Accelerator จ�านวน 4 เคร่ือง ที่สามารถท�าการ 

    รักษาฉายรังสีแบบ 3 มิติ และแบบปรับความเข้ม 1,000 องศา

2. เครื่องฉายรังสีความเข้มสูง (TrueBeam)

3. เครื่องฉายรังสีแบบศัลยกรรมความเข้มสูง (TrueBeam) สามารถท�าการ 

    รักษาฉายรังสีศัลยกรรมบริเวณศีรษะได้อย่างแม่นย�า พร้อมระบบภาพ

    น�าวิถีแบบ 3 มิติ

4. เครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ�านวน 2 เครื่อง 

    สามารถให้การจ�าลองการฉายรังสีทั้งแบบ 3 และ 4 มิติ (CT simulation)

5. เครื่องจ�าลองการฉายรังสีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI simulation)

    จ�านวน 2 เคร่ือง เป็นแห่งแรกในเอเชียที่มีการใช้เทคโนโลยีการจ�าลอง

    การฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

6. เครื่องใส่แร่แบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ใส่แร่แบบ 3 มิติ ถือเป็นแห่งแรกของ

    เอเชียที่มีให้บริการ

7. เครือ่งฉายรงัสเีต้านมในห้องผ่าตดัแบบสมัผสั เพ่ือท�าลายเซลล์เพียงครัง้เดยีว

    หลังการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเครื่องฉายรังสี

   นี้เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยและเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

“เครื่องมือครบครัน บุคลากรพร้อมรักษาผู้ป่วย”
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

จากซ้ายไปขวา: ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร, ผศ.ดร.กิติวัฒน์ ค�าวัน, รศ.ดร.ชูอิจิ ซิระโทริ, รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์,
อ.พญ.อุษณี วุทราพงษ์วัฒนา, รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล, ผศ.ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย, พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย, อ.พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์
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 เชื่อว่าหลายท่านเมื่อได้ยินชื่อของเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วอาจรู้สึกกลัวหรือกังวล แต่แท้จริงแล้วการตรวจด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้ป่วย
จะได้รับปริมาณรังสีน้อยมาก ส่วนการรักษานั้นผู้ป่วยก็จะได้รับปริมาณรังสีเฉพาะเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจะท�าการค�านวณและออกแบบเพื่อให้
ใช้ปริมาณสารกัมมันตรังสีน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ อธิบายถึงหลักการของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ว่า เป็นการใช้สารกัมมันตรังสีร่วมกับเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาโรคต่างๆ ด้วยการให้สารกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกายโดยผ่านการฉีด รับประทาน หรือสูดดม ซึ่งการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีข้อดีคือ สามารถ
ตรวจพบความผิดปกติเข้าไปได้ถึงระดับโมเลกุล ท�าให้แพทย์สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค 

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
“สามารถตรวจได้ถึงระดับโมเลกุลท�าให้แพทย์สามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค”

จากซ้ายไปขวา: ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร, ผศ.ดร.กิติวัฒน์ ค�าวัน, รศ.ดร.ชูอิจิ ซิระโทริ, รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์,
อ.พญ.อุษณี วุทราพงษ์วัฒนา, รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล, ผศ.ดร.โยธิน รักวงษ์ไทย, พญ.เมธินี ฉันทาดิศัย, อ.พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

  รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ ฝ่ายรงัสวิีทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
กล่าวเสริมว่า สาขาเวชศาสตร์นวิเคลยีร์มเีครือ่งมอืทีท่นัสมยั ได้แก่ เครือ่ง SPECT (Single Photon Emission Computed 
Tomography) และ PET (Positron Emission Tomography) ส�าหรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย 
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 สารกัมมันตรังสีที่น�ามาใช้ทางการแพทย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ ได้แก่
 1) ประเภทท่ีใช้เพื่อการวินิจฉัยจากภาพถ่ายทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จะใช้สารกัมมันตรังสีที่ให้รังสี
แกมมา(Gamma ray) หรอืรงัสีเอกซ์ (X-ray) ทีม่พีลงังานต�า่ โดยทัว่ไปจะใช้ในปริมาณเพยีงเลก็น้อย ท�าให้ไม่มอัีนตราย
ต่อผูป่้วยแต่อย่างใด
 2) ประเภทที่ใช้เพื่อการรักษา จะใช้สารกัมมันตรังสีที่ให้รังสีเบต้า (Beta ray) หรือรังสีแอลฟา (Alpha ray) 
โดยรังสีจะไปท�าลายเซลล์ท่ีผิดปกติเฉพาะท่ี เช่น เซลล์มะเร็ง หรือเซลล์ต่อมไทรอยด์ที่ท�างานมากเกินไป เพ่ือให้มีผล 
ในการรักษา
 ในแง่ของอันตรายจากสารกัมมันตรังสีที่น�ามาใช้ในการรักษาน้ัน รศ.พญ.สุภัทรพร อธิบายว่า การรักษาด้วย
วิธีนี้มีผลข้างเคียงน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ยาชนิดอื่นๆ เนื่องจากสารที่ให้เข้าไปแทบจะไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติ
เลย และนอกจากสารกมัมนัตรงัสีจะสลายตวัไปเองตามธรรมชาตแิล้ว ร่างกายมนษุย์ก็ยงัสามารถขบัออกจากร่างกายได้
เหมือนสารอื่นๆ ทั่วไป
 นอกจากนั้น อ.พญ.ศศิธร ศิริสลิโภชน ์อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในประเทศไทยมีอยู่แต่เฉพาะในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียน
แพทย์หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ๆ เท่าน้ัน เน่ืองจากเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญสูงทั้งยังต้องควบคู่ไปกับการ
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีราคาสูง จึงท�าให้มีผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ค่อนข้างน้อย ส�าหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นมี
เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญที่ครบครัน นอกจากจะให้บริการผู้ป่วยด้านต่างๆ เช่น ล่าสุดได้เปิดบริการรักษาโรคมะเร็ง
ต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ โดยการใช้สารกัมมันตรังสีเป็นแห่งแรกในประเทศเม่ือต้นปี พ.ศ. 2561 
ที่ผ่านมา อีกท้ังยังมีบทบาทในการมอบองค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากร 
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศด้วย

รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
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เรื่อง : ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

        ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

       

 ย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า 60 ปีก่อนที่ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะน�าความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ด้าน
ประสาทศัลยศาสตร์ที่ศึกษาจากต่างประเทศกลับมาช่วยเหลือประชาชนคนไทย ก่อนจะมองเห็นโอกาสในการขยายความช่วยเหลือออกไปในวงกว้างมากขึ้น
ด้วยการส่งต่อความรูท้ีร่�า่เรยีนมาไปยงัแพทย์คนอืน่ๆ ต่อไป จากบทบาทของแพทย์จงึก้าวมาสู่บทบาทของการเป็นครแูพทย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรูแ้ละผูค้้นคว้า
วิจัยเรื่องใหม่ๆ ท�าให้ในวันนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูแพทย์แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2561” จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์  
แห่งประเทศไทย ซึง่ ศ.กติตคิณุ นพ.จรสั กล่าวสัน้ๆ ว่า รูสึ้กยนิดอีย่างยิง่ทีไ่ด้รบัเกยีรตใินครัง้นี ้รางวลันีจ้ะเป็นอีกหนึง่ตวัอย่างให้แพทย์ได้ตระหนกัและเข้าใจ
ถึงบทบาทการท�างานในฐานะ “ครูแพทย์” ที่ไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่การสอนหนังสือในชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่คือทุกขณะในการท�าหน้าที่ของตนเอง

“ครู” คือผู้ให้ เพราะทุกหน้าที่สามารถส่งต่อความรู้ให้ผู้อื่นได้เสมอ
 แม้ว่าปัจจุบัน ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส จะมีภารกิจหลักด้านการบริหารและยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการอิสระ
เพือ่การปฏริปูการศกึษา ซึง่การท�างานในต�าแหน่งนีก้ย็งัท�าหน้าทีค่รไูปด้วยในตวั เพราะต้องถ่ายทอดหลกัการและวิธคีดิเพือ่ให้ผูป้ฏิบตังิานเกดิการเรยีนรูแ้ละ
เข้าใจในภารกิจที่ด�าเนินการอยู่อย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะส่งต่อความรู้เหล่านี้ออกไปในรูปแบบของนโยบายหรือการพัฒนาระบบต่อไป ดังนั้นจึงไม่แตกต่างอะไร
กบัการท�าหน้าทีเ่ป็นครูแพทย์ ศ.กติตคิณุ นพ.จรัส ยงัเล่าถงึประสบการณ์ หลงัจากจบการศกึษาด้านประสาทศลัยศาสตร์จากประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่ในยคุนัน้
ประสาทศลัยศาสตร์เป็นสาขาวชิาทีย่งัไม่แพร่หลายนกัในประเทศไทย การให้บรกิารผูป่้วยกท็�าได้น้อยเพราะต้องใช้เวลามาก ขณะทีบ่คุลากรทางการแพทย์เอง
ก็ยังขาดความรู้ความช�านาญอยู่มาก จึงเป็นช่วงเวลาที่ท�าให้ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส ตระหนักว่า การส่งต่อความรู้ที่มีไปให้ผู้อื่นคือการให้ที่ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้
หรือสรรพวิทยาการ แต่เป็นการให้โอกาสคนจ�านวนมากได้เข้าถึงการรักษาและการบริการทางการแพทย์
 อีกหนึ่งบทบาทในการท�างานของ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส คือการเป็นนักวิจัยซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส�าคัญของผู้ที่จะเป็นครู เพราะ
การวจิยัคอืการสัง่สมและสร้างองค์ความรูใ้หม่ขึน้มาเพือ่ถ่ายทอดให้กบัผูอื้น่ต่อไป ศ.กติติคณุ นพ.จรสั ช้ีให้เหน็ว่างานวจิยัควรเป็นวถิชีวีติไม่ใช่โครงการ เพราะ
ในทุกขณะของการรักษาและให้บริการผู้ป่วย หรือค้นคว้าเรื่องใดก็ตาม ส่ิงที่อยู่ในวิถีชีวิตน้ันล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญท่ีจะสามารถน�ามาต่อยอด
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ เมื่อแพทย์ท�าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้ว และสามารถสังเคราะห์ส่ิงเหล่าน้ันออกมาเป็นชุดข้อมูลหรือผลงานวิจัยได้ 
ย่อมเปรียบเสมือนครูผู้ส่งต่อประสบการณ์และความรู้ใหม่ให้แก่ผู้อื่น

จากใจครูแพทย์ถึงลูกศิษย์
 ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส ฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนว่า จิตวิญญาณความเป็นแพทย์คือหัวใจส�าคัญของการท�าหน้าที่ ไม่ได้วัดกันท่ีฝีมือในการรักษาหรือ
การผ่าตัด แต่จิตวิญญาณความเป็นแพทย์จะน�าพาให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ตัดสินใจท�าและลงมือท�าในสิ่งที่ดีที่สุด เพ่ือให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากความเจ็บป่วยและ
มีชีวิตต่อไปได้ ส�าหรับผลตอบแทนท่ีจะได้รับน้ันก็มาในรูปของความปิติยินดีที่ได้เห็นผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการท�างานของ
ตนเองอยู่เสมอว่า นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินแล้ว เคยได้รับห้วงเวลาแห่งความปิติยินดีและความสุขจากการกระท�าที่เป็นประโยชน์ของตนเองแล้วหรือยัง

รางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” 
กับความเป็นครูในทุกบทบาท

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
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Man of the Med

“

”

ปิติ คือ ความรู้สึกยินดีในใจเรา 
ไม่มีอาชีพไหนที่ท�าให้รู้สึกได้ว่า

ยินดีจากการได้ช่วยชีวิตคน
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด นี่คือ

หัวใจของความเป็นแพทย์
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 เกียรติยศหรือชื่อเสียงใดคงไม่ภาคภูมิใจเท่ารางวัลที่ได้มาจากความทุ่มเทในหน้าที่การท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแวดวงวิชาการ ดังท่ี 
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) ได้รับการคัดเลือกจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้รับ “รางวัลแพทย์ดีเด่น
ของแพทยสมาคมฯ” ด้านวิชาการ ประจ�าปี 2561 จากผลงานด้านโรคหลอดเลือดสมองซึ่ง ศ.พญ.นิจศร ีได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชานี้
มาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจยิ่งอีกครั้งของชาวแพทย์จุฬาฯ ที่ ศ.พญ.นิจศรี ได้สร้างช่ือเสียงให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 “รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ” เป็นรางวัลที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเป็นประจ�าทุกปีให้แก่แพทย์ผู้มี
ผลงานดีเด่น ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์และด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่โดยสม�่าเสมอ จ�านวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านบริหาร 
รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านบริการ รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ รางวัลแพทย์ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม และรางวัลสมเด็จพระวันรัต โดยในทุกๆ ปี สมาชิกของ
แพทยสมาคมฯ จะร่วมกันเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่โดดเด่นต่อคณะกรรมการแพทยสมาคมฯ เพื่อด�าเนินการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นท่ีท�า
คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการบริหาร ตลอดจนด้านวิชาการ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ 
รวมทั้งเชิดชูเกียรติและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกแพทย์ต่อไป

ความส�าเร็จจากการท�างานร่วมกันเป็นทีม
 ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ศ.พญ.นิจศรี ได้รับการเสนอช่ือและคัดเลือกให้เป็นแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ประจ�าปี 2561 ศ.พญ.นิจศรี กล่าวว่า 
รางวัลและความส�าเร็จท่ีได้รับน้ีไม่ได้มาจากผลงานของตนเองแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนทั้งคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
 ส�าหรับบทบาทการท�างานในปัจจบุนั ศ.พญ.นจิศร ีอธบิายว่า ไม่ได้จ�ากดัเพยีงแค่การคดิค้นและพฒันาแนวทางในการรกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
เท่านั้น แต่อีกหนึ่งบทบาทส�าคัญคือการเป็นผู้ส่งต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังแพทย์ผู้สนใจ นักวิจัยด้านแพทยศาสตร์และบุคลากรทางสาธารณสุข 
ที่จะสามารถน�าไปต่อยอดได้ รวมถึงประชาชนท่ัวไปท่ีตระหนักถึงความรุนแรงและความส�าคัญของโรคหลอดเลือดสมอง เพราะองค์ความรู้เหล่านี้จะไม่เกิด
ประโยชน์ได้เลย หากไม่มีผู้ใดตระหนักและเห็นความส�าคัญของงานศึกษาวิจัย
 นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยด้านโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ศ.พญ.นิจศร ียังกล่าวด้วยว่า ฟันเฟืองส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนคือ การท�างานร่วมกันเป็น
ทมีของผูป้ฏบิตังิานทกุภาคส่วนทีท่�าให้การด�าเนนิงานประสบความส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีนบัตัง้แต่พยาบาลและเจ้าหน้าทีผู่อ้ยูใ่กล้ชดิผูป่้วยทีค่อยเก็บบันทึก
ข้อมูล ตลอดจนนักปฏิบัติการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยท่ีร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ผลร่วมกัน ภายใต้จุดมุ ่งหมายของการท�างานที่มีร่วมกันในหน่วยงาน 
นั่นคือ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกับการพัฒนาแนวทางเพื่อป้องกันโรคต่อไป

หัวใจส�าคัญของการท�างานเป็นทีม
คือ การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จในที่สุด

“
”

รางวัล “แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ” 
ความภาคภูมิใจในการท�างาน
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)
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กราบมุทิตาสักการะสมเดจ็พระวนัรตั
 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู ้อ�านวยการฯ ฝ ่ายบริการ  
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง ผศ. (พิเศษ) 
นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร 
และ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบยาและ
เวชภัณฑ์ น�าคณะเจ้าหน้าที่ เข้ากราบมุทิตาสักการะขอพร สมเด็จพระวันรัต  
(จนุท์ พรฺหมฺคตุโฺต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบตัหิน้าทีแ่ทนเจ้าคณะใหญ่ 
คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

TMU - CU Joint Symposium
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Professor Chao-Ching Huang, Vice Chancellor และคณะ 
จาก Taipei Medical University และเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม TMU - CU Joint Symposium 
ระหว่างภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Taipei Medical 
University เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ชิาการทางการแพทย์ เมือ่วนัพธุที ่9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องเธยีเตอร์ 
อาคารหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เปิดบริการรับรถไปจอด (Valet Parking)
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์  เป ิดให ้
บรกิาร “รับรถไปจอด” (Valet Parking) เพื่อ
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในการหา 
ที่จอดรถให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ช�าระเฉพาะ
ค่าบรกิารจอดรถตามจรงิ) โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์  
วชัรสนิธ ุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เป็นประธานเปิด เม่ือวันอังคารที่ 15 มกราคม  
พ.ศ. 2562 ณ อาคาร ภปร

แถลงข่าว “วนัการได้ยินโลก 2562”

แถลงข่าว “กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM”
 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก
สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว 
“กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM” เพื่อหา
รายได้ในการจัดซื้อเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมทั้งส่งต่ออุปกรณ์ช่วย
ชีวิตประชาชนไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยการ 

           วิง่แบบ Virtual Run เป็นการวิง่แบบเกบ็ระยะทางให้ได้ 
                   2,000,000 กิโลเมตร เม่ือวันพุธที่ 29 มกราคม 
           พ.ศ. 2562 ณ สวนลุมพินี

 ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาฯ ร่วมกบั ราชวิทยาลัย โสต ศอ 
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย โดยม ีนพ.ศลัยเวทย์ 
เลขะกลุ ทีป่รึกษามลูนธิิห ูคอ จมกูชนบท รศ.พญ.
ประสบศร ีอึง้ถาวร อุปนายกแพทยสภา คนท่ี 2 และ 
ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลง
ข่าว “วันการได้ยินโลก 2562” เมื่อวันจันทร์ที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ 
อาคารภมูสิิรมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

อบรมมาตรฐานการด�าเนินกิจกรรม 5 ส
 ศ.นพ.สุเทพ   กลชาญวทิย์  รองผูอ้�านวยการฯ 
ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม 
“มาตรฐานการด�าเนนิกจิกรรม 5 ส ประจ�าปี 2562” 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
และเสริมสร้างความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน
การท�างาน โดยมี อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย  
ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ และ

หวัหน้าศนูย์พฒันาคณุภาพ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กล่าวรายงานและเป็นวิทยากร เมือ่วนัพธุที ่16 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
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ราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ ศกึษาดูงาน 
ศนูย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ
 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ ์ผู้อ�านวยการ ศูนย์นวัตกรรม
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ 
แพทย์จ�านวน 11 คน เน่ืองในโอกาสเข ้าศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรม
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการบริหาร
จดัการ ระบบงาน การด�าเนนิงาน และขัน้ตอนการปฏบิตังิานต่างๆ เพือ่ให้เกดิ
การสร้างนวัตกรรมที่เป็นชิ้นงานและน�าไปใช้ได้จริง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 
พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ท่าวังผาพิทยาคม ศกึษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ
 อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข อาจารย์ประจ�าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กล่าวต้อนรบัคณาจารย์และนกัเรยีนในโครงการทศันศกึษาห้องเรยีนพเิศษ ระดบัช้ันมธัยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน จ�านวน 40 คน เน่ืองในโอกาสเข้าฟังบรรยายเพื่อแนะแนวทาง
ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่และศึกษาการส่งตรวจชิ้นเนื้อ
เพือ่ตรวจหาพยาธสิภาพของคนไข้ เมือ่วนัศกุร์ที ่11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 215 ช้ัน 2 อาคารแพทยพฒัน์  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตนักศกึษาแพทย์แห่งเอเชยี
 ศกึษาดงูานคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ

 ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ผู้ช่วย
คณบด ีฝ่ายวิรัชกจิ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กล่าวต้อนรบันสิตินกัศกึษาแพทย์
ต่างชาต ิจ�านวน 180 คน เนือ่งในโอกาสทีส่มาพนัธ์
นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการและศกึษาดงูาน 
เมือ่วนัพุธที ่9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 230/1 
ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Medical Education
 รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ รองเลขาธิการ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
กล่าวต้อนรบัผูบ้รหิารและคณาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ 
และกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี จ�านวน 7 คน เนื่องในโอกาส
ที่องค ์การอนามัยโลกได ้ขอความร ่วมมือมายัง 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ
จัดการศึกษาและดูงานเรื่อง Medical Education
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถน�ากลับไปประยุกต์
ใช้และพัฒนาสถาบนั เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกัน
อกีทัง้ยงัเป็นการสร้างสมัพันธ์อนัดรีะหว่างประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 4 
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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เรื่อง :   นางอธิศา ซึ้งกมลพิสุทธิ์

          ผู้ตรวจการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยนอก

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้รับ “รางวัลชมเชย มิตรภาพบ�าบัดดีเด่น ประจ�าปี 2561”

 ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้น 3 อาคาร ภปร
ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2549  โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลอืสนบัสนุน
การฝึกปฏิบตังิานด้านจติอาสาแก่เยาวชน ประชาชนทัว่ไป ให้ได้มโีอกาสเข้ามาแลกเปลีย่น
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาสาสมัครชมรม กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ญาติ ผู้ดูแล และบุคลากร
ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล 
 ในระยะเริ่มแรกน้ันศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เน้นการดแูลกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเรง็ ต่อมาได้ขยายการดแูลออกไปยงักลุม่ผูป่้วยโรคอืน่ๆ ด้วย
เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โดยมีลักษณะ
การด�าเนินงานแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและ
บุคลากรทีมสุขภาพของโรงพยาบาลในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเสวนาทางวิชาการ
การสนทนาหรือการท�า Dialogue การเข้าค่ายเบาหวาน การเยี่ยมและให้ก�าลังใจผู้ป่วย
ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ 
 ในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้การน�าของ นางอธศิา ซึง้กมลพสิทุธ์ิ ผูต้รวจการพยาบาล
เฉพาะทางผู้ป่วยนอก หนึง่ในคณะกรรมการก่อตัง้ศนูย์ส่งเสรมิมติรภาพบ�าบดั โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ได้มีแนวคิดริเริ่มโครงการออกก�าลังกายและสันทนาการส�าหรับผู้ป่วยนอก
ที่มารอรับบริการตรวจในแต่ละแผนก กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นการเพิ่มคุณค่าของเวลา
อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ป่วยนอกกับบุคลากรทีมสุขภาพ
ในระหว่างทีน่ัง่รอคิวก่อนเข้าพบแพทย์ ตัง้แต่เวลา 06.30 – 07.00 น. มกี�าหนดจดักจิกรรม
เดือนละ 2 ครั้ง และจะหมุนเวียนไปจัดกิจกรรมตามคลินิกต่างๆ ภายในอาคาร ภปร 
โดยจิตอาสาจากศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัดจะเป็นผู้น�าออกก�าลังกาย ร้องเพลงท�านอง
สนุกเพลิดเพลิน 1 เพลง และเพลงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1 เพลง จากนั้นจะเชิญผู้ป่วย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นมาพูดบอกเล่าถึงประสบการณ์ ความรู้สึก และความต้องการต่างๆ 
เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงงานบริการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป
 จากความมุ ่งมั่นและความตั้งใจที่จะน�าแนวคิดจิตอาสา มิตรภาพบ�าบัด 
เพือ่นช่วยเพือ่น ผูป่้วยช่วยผูป่้วย มาสร้างสรรค์เป็นกจิกรรมดีๆ  เพ่ือผูป่้วยของโรงพยาบาล
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้รบั “รางวลัชมเชย มิตรภาพบ�าบัดดีเด่น 
ประจ�าปี 2561 ประเภทหน่วยงานหรอืองค์กรขนาดใหญ่ทีใ่ห้การสนบัสนนุงานมติรภาพ
บ�าบัดดีเด่น” จากมูลนิธิมิตรภาพบ�าบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) เมื่อ
วนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมริาเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน่โฮเทล  ถนนวภิาวดรีงัสติ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้รับ “รางวัลชมเชย มิตรภาพบ�าบัดดีเด่น ประจ�าปี 2561”

ว่าที่คุณหมอคนดีเสียงจากหัวใจ
สายใยรักและผูกพันที่ไม่เคยเลือนหาย
นิสิตนักดนตรี         ทีมช่วยเหลือ T-team
 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ท่านที่เดินผ่านไปมาบริเวณช้ัน 1 อาคาร ภปร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ อาจจะเคยได้ยินเสียงเพลงจากวงออเคสตร้าจิตอาสาที่มาบรรเลงสร้างบรรยากาศ ส่งความสุข
และก�าลงัใจให้แก่ผูค้นจ�านวนมาก ท่ามกลางรอยยิม้ของทกุคน มรีอยยิม้ของชายหนุม่เจ้าของเครือ่งดบัเบิล้เบส 
ซึ่งบ่งบอกว่าดีใจที่ได้มอบความสุขให้กับผู้อื่นในสถานที่ที่ท�าให้ชีวิตของเขากลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง
 ย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีก่อน นายธีรเดช พันธสุโต (ธี) นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถกูไฟดดูขณะซ้อมดนตรจีนหมดสตไิป ธีเล่าเรือ่งราวทีไ่ด้รบัฟังมาจากผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ์ว่า “หลงัจากทีผ่มหมด
สติไป มีคนพยายามท�า CPR เพื่อช่วยชีวิต และมีพี่พยาบาลคนหนึ่งน�าเครื่อง AED มาช่วยด้วย” นางพิณธรัฐ 
กิติด�ารงสุข พยาบาลวิชาชีพ P7 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าช่วยเหลือธีเล่าว่า 
“มีคนแจ้งว่าน้องถูกไฟดูด ก็รีบน�าเครื่อง AED มาช่วยทันที ธีเป็นเคสฉุกเฉินที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอในชีวิต
การเป็นพยาบาลทีด่แูลนสิติจฬุาฯ มากว่า 15 ปี จงึพยายามช่วยน้องอย่างเตม็ทีก่่อนจะรบีน�าตัวส่งโรงพยาบาล”
 เมื่อถึงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทีมแพทย์และพยาบาล ER ก็ช่วยเหลืออย่างสุดความ
สามารถ ท่ามกลางความลุ้นระทึกของผู้เป็นแม่ท่ีแทบจะขาดใจเมื่อทราบอาการของลูกชาย นางอิฐฐาพิมพ์ 
พันธสุโต เล่าว่า “ตอนนั้นแม่ตกใจมากจนท�าอะไรไม่ถูก คิดอย่างเดียวขอให้ลูกปลอดภัย” ด้านทีมแพทย์และ
พยาบาลก็ท�างานกันอย่างเต็มที่ พญ.ขวัญศิริ นราจีนรณ อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ก็สู้ไม่ถอย “เราไม่
เคยปัม๊หัวใจนานขนาดนี้มาก่อน แต่หมอมีความหวังว่าธีจะรอด จึงพยายามสู้เต็มที่ ทุกคนท�าหน้าที่ของ
ตัวเองอย่างสุดความสามารถ จนในที่สุดหัวใจของธีก็กลับมาเต้นอีกครั้ง”
 คณุแม่เล่าว่า “หลงัจากทีแ่ม่และทมีแพทย์โล่งใจได้ไม่นานกพ็บว่าธมีปัีญหาเรือ่งปอดและไต” รศ.พญ.สกุญัญา 
ศรีอัษฎาพร อาจารย์ประจ�าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “เราได้น�าเครื่องปอดเทียมเข้ามา
ช่วยในการรักษาจนอาการเริ่มดีขึ้น เมื่อย้ายมาพักในห้อง ICU ก็ลุ้นอีกว่าธีจะฟื้นหรือไม่ ถ้าฟื้นแล้ว ธีจะกลับมาเป็น
ปกติหรือไม่อีกด้วย” คุณแม่บอกด้วยว่า “ตลอดเวลาที่ธีรักษาตัวอยู่ใน ICU มีทีมแพทย์และพยาบาล ICU คอยดูแล
อย่างใกล้ชิด ท�าให้รู้สึกอุ่นใจและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แม้จะเครียดและกังวลตลอด ก็ยังมีทีมนักสังคมสงเคราะห์ทีเ่ข้ามา
ช่วยดแูลทัง้เรือ่งจติใจและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท�าให้คลายความกงัวลไปได้มาก” นางชลดิา อทุยัเฉลมิ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
สังคม และ น.ส.เบญญาพัตร์ ดวงธนากร นักสังคมสงเคราะห์ เล่าว่า “ทีมเราเข้ามาประเมินทางสังคม อารมณ์ จิตใจ 
และดแูลเรือ่งสทิธกิารรกัษา ดแูลสภาพจิตใจของคณุแม่ว่าสามารถรบัเหตกุารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ต่างๆ ได้มากน้อยแค่ไหน”
 เมื่อธีฟื้นขึ้นมาแล้ว คุณแม่เล่าว่าธียังมีอาการผิดปกติทางสมองและต้องได้รับการฟื้นฟูจาก อ.นพ.ดารุจ 
อนิวรรตนพงศ์ ศูนย์ฝึกสมอง ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยให้คุณแม่
สามารถดูแลอาการผิดปกติของธีด้วยความเข้าใจ “หมอได้ท�าการฟื้นฟูสมองส่วนรู้คิดด้วยโปรแกรมฝึกสมองและคอย
ตรวจประเมินติดตาม พบว่าธีมีความจ�าและสมาธิดีขึ้นมาก และที่ส�าคัญธีก็มีความสุขกับพัฒนาการที่ดีขึ้น”
 ท่ามกลางการดูแลของ T-team ในทุกมิตินานเกือบ 1 ปีที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จนเมื่อธีต้องกลับมาพักฟื้น
ทีบ้่าน คณุแม่ประทบัใจมากท่ีทมีพยาบาลยงัคงมาดแูลและตดิตามอาการอย่างใกล้ชดิ น.ส.สภุทัรา พฒันาประทปี หวัหน้า
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน และ นางสุทิรา จักรวาลมณฑล พยาบาลศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน กล่าวว่า 
 “เมื่อเห็นว่าธีมีอาการดีขึ้นก็ดีใจมาก เพราะทีมเราดูแลทั้งธีและคุณแม่แบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมต่อไปได้”
 แม้ธีจะเริ่มหายดีและกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว ธียังรู้ตัวเองดีว่ามีบางอย่างที่ยังไม่ปกติ ธีเล่าว่า “ผมรู้สึกตัวว่าเริ่มมีปัญหาทางอารมณ์ รู้สึกยากล�าบาก
ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน เพราะการท�างานของร่างกายไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร อยากกลับไปเรียนต่อให้จบ จึงเข้ารับการบ�าบัดรักษาจากนักกิจกรรมบ�าบัด 
จิตแพทย์ และแพทย์ผสมผสานเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้เข้าที่มากขึ้น” นายธิติสรรค์ สันติมณีรัตน์ นักกิจกรรมบ�าบัด เล่าว่า “ในช่วงแรกธีมีความต้องการ
ในการพัฒนาความคิด สมาธิ และความจ�า จึงเข้ามาช่วยฟื้นฟูให้สามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างราบร่ืน” ด้าน อ.นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร 
จิตแพทย์ประจ�าศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า “หมอเข้ามารักษาธีในช่วงระยะหลัง โดยใช้ยา Homeopathy ในการรักษา ท�าให้ธีมีอาการ
ดีขึ้นมากจนสามารถกลับมาเล่นดนตรีได้อย่างมั่นใจ”
 ปัจจุบัน ธีเป็นครูสอนดนตรีที่โรงเรียนแห่งหน่ึง ในทุกวันส�าคัญของชีวิต ธีกลับมาหาทีมช่วยเหลือทุกคนเพ่ือขอบคุณท่ีท�าให้กลับมามีชีวิตท่ีดีและ
ประสบความส�าเรจ็ได้อกีครัง้ “ผมอยากส่งต่อสิง่ทีผ่มได้รับให้แก่ผูอ้ืน่และจะกลบัมาเล่นดนตรจีติอาสาทีโ่รงพยาบาลเพือ่มอบความสขุให้ผูอ้ืน่ ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืน
บ้านหลังที่ 2 ของผม ผมขอขอบคุณที่ให้ชีวิตใหม่แก่ผมซึ่งจะไม่มีวันลืมเลย” ด้านคุณแม่ กล่าวว่า “แม่เข้ามาดูแลธีตั้งแต่ 04.30 – 23.00 น. ทุกวันตลอดการ
รักษาจะมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยให้ก�าลังใจและช่วยเหลืออย่างดีตลอดมา ขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน ที่ช่วยเหลือจนธีหายดีและมี
วันนี้ คุณแม่และธีขอบคุณจริงๆ ค่ะ”
 ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทีมช่วยเหลือ T-team ทุกคนที่ร่วมมือกันช่วยเหลือธี
อย่างเต็มความสามารถ และดูแลด้วยหัวใจจนธีสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง และขอขอบคุณธีด้วยเช่นกัน เพราะเคสนี้เป็นบทเรียนที่ท�าให้ทีมงาน
ได้เรียนรู้การท�างานอย่างร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง ความมุ่งม่ันของธีเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานทุกคนทุ่มเทท�างานอย่างเต็มที่เพ่ือสานฝันของธีให้เป็นจริง” 
นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ กล่าวว่า “ทุกครั้งที่พวกเราเหน็ดเหนื่อยจากการท�างาน เมื่อได้ย้อนระลึกถึงความส�าเร็จที่ได้
ช่วยเหลือผู้ป่วยคนหนึ่งให้หายดี สิ่งเหล่านี้เป็นน�้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีพลังที่จะก้าวต่อไป”
 แม้วันนี้การรักษาจะจบลงไปแล้ว แต่เชื่อมั่นว่าสายใยรักและความผูกพันระหว่างธีและทีมช่วยเหลือ T-team ทุกคนที่มีให้กันนั้น จะยังคงติดตรึงอยู่
ในความทรงจ�าของทั้งสองฝ่ายและด�าเนินต่อไปไม่รู้จบ
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 การรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสีรักษานั้นเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาโรค คอลัมน์ “สารพัดเรื่องฟัน” ฉบับนี้
จะกล่าวถึงการท�าฟันกับการใช้รังสีรักษาในการบ�าบัดโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและใบหน้า ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
  หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งบริเวณช่องปาก ล�าคอ และศีรษะ ต้องเข้ารับการฉายรังสีรักษา ผู้ป่วย
กลุ่มนี้จะถูกส่งตัวมาพบทันตแพทย์ เพื่อเตรียมสภาพช่องปากให้พร้อมก่อนเข้ารับการฉายรังสี เนื่องจากการฉายรังสีรักษา
มีผลข้างเคียงที่จะท�าให้สภาพช่องปากและฟันของผู้ป่วยเปลี่ยนไป 

สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง :  ทพญ.เกศนี คุณทวีทรัพย์

ผลข้างเคียงทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีรักษาบริเวณช่องปาก 
ล�าคอ และศีรษะ มีดังนี้

• การผลติน�้าลายได้นอ้ยลง ท�าใหผู้ป่้วยมภีาวะปากแห้ง น�้าลายเหนียวขน้
• การเกิดแผล หรืออาการแสบร้อนในช่องปาก
• การเกิดฟันผุลุกลาม และเหงือกอักเสบได้มากขึ้น
• การเกิดภาวะกระดูกตาย (Osteoradionecrosis) ในกรณีที่ผู้ป่วยต้อง

ได้รับการถอนฟัน หลังจากผ่านการฉายรังสีรักษาไปแล้ว

 ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ทันตแพทย์จะแจ้งให้
ผูป่้วยทราบก่อนและเตรยีมช่องปากเพือ่ช่วยป้องกนัและลดการเกดิผลข้างเคยีง
ให้น้อยทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ โดยทนัตแพทย์จะตรวจช่องปากผูป่้วยโดยละเอียด  
ให้การรักษาด้วยการอดุฟัน ขดูหนิน�า้ลาย ถอนฟันตามความเหมาะสม พร้อมทัง้
สอนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก และแนะน�าการใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกัน 
ฟันผุด้วย

ส�าหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาด้วยการฉายรังส ีคือ
• พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากตามนัดหมายทุกครั้ง
• จิบน�้าบ่อยๆ หรือใช้น�้าลายเทียม เพื่อช่วยหล่อล่ืนเนื้อเยื่อในช่องปาก

และลดฟันผุ
• งดรับประทานอาหารที่มีรสจัด และแข็งเกินไป
• ดูแลสุขภาพและความสะอาดช่องปากด้วยการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจ�า 

แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หรือใช้ฟลูออไรด์เสริมตามที่
ทันตแพทย์แนะน�า

• หลกีเลีย่งการถอนฟัน ซ่ึงอาจท�าให้แผลถอนฟันหายช้าหรอือาจเกดิภาวะ
กระดูกตาย ซึ่งเป็นผลข้างเคียงส�าคัญจากการรับรังสีรักษา

การเตรียมความพร้อมช่องปาก
ก่อนเข้ารับรังสีรักษา
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ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

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

 สวัสดีทุกท่านครับ คอลัมน์ “ว่าที่คุณหมอคนดี” ฉบับเดือนมีนาคม จะมาเล่าให้ฟังถึงอีกหนึ่งการแข่งขันกีฬาส�าหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส�าคัญและ
ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร นั่นคือ “กีฬาเข็มสัมพันธ์ (Syringe Games)” มหกรรมกีฬาส�าหรับนิสิตและนักศึกษาแพทย์จาก 23 สถาบันทั่วประเทศ จัดขึ้นเป็นประจ�า
ทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในปีน้ีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันมากถึง 27 รายการ ใน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบดมินตัน 
กรีฑา ว่ายน�้า หมากกระดาน และ E-Sports รวมถึงการประกวดดาวเดือนเข็มสัมพันธ์อีกด้วย

 การเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาเข็มสัมพันธ์น้ีเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตแพทย์จากชมรมกีฬาต่างๆ ของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้แสดงถึงศักยภาพทั้งด้านกีฬา ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท 
ความเป็นผู้น�าและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งท่ามกลางบรรยากาศการชิงชัยอันเข้มข้นและดุเดือดน้ัน 
กลับเต็มไปด้วยความสนุกสนานของทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ การแสดงออกถึงน�้าใจนักกีฬา มิตรภาพ
ระหว่างนิสิตและนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงความห่วงใยจากคณาจารย์
และพี่ๆ เจ้าหน้าที่ฝ ่ายกิจการนิสิตที่พบเห็นได้ตลอดการแข่งขันกีฬาทั้ง 3 วัน โดยเฉพาะภาพที่ 
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ และ ศ.ดร.นพ.สิทธศิกัดิ ์หรรษาเวก สวมบทบาทเป็นแพทย์สนาม ดูแล
นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ถือเป็นภาพที่น่าจดจ�าอย่างยิ่ง

 ส�าหรับผลงานของนักกีฬาทีมแพทย์จุฬาฯ ในกีฬาเข็มสัมพันธ์ปีนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 
สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับ คือ 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง มากกว่าในปีที่ผ่านมา 
โดยเหรียญทองได้จากกีฬาเทเบิลเทนนิส แบดมินตัน หมากกระดาน และว่ายน�้า ซึ่งเทเบิลเทนนิสเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะคว้ามาได้ถึง 
2 เหรียญทอง อีกทั้งยังมีนักกีฬาดาวรุ่งอย่าง นายวรท โชติเลอศักด์ิ “น้องก้อง” นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่แม้จะเป็นน้องใหม่และน้องเล็กที่สุดในการแข่งขัน 

แต่ก็สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ลงแข่งขัน

       ส�าหรับกีฬาชนดิอืน่ ๆ  ทีแ่ม้จะพลาดเหรยีญรางวลัไป แต่นกักฬีาทกุคนต่างกไ็ด้รับประสบการณ์
และความทรงจ�าที่ยอดเยี่ยมจากการฝึกซ้อมและการลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ทั้งยังเห็นถึงความ
สมคัรสมานสามคัคขีองนกักฬีาและความสมัพนัธ์อนัดใีนครอบครวัแพทย์จฬุาฯ อกีด้วย ทกุหยาดเหงือ่ของ
นักกีฬานั้นถูกตอบแทนด้วยรอยย้ิมและความสุขของการอยู่ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีค�าว่า
ยอมแพ้หากยงัมโีอกาสทีจ่ะสูต่้อในปีถดัไป ถอืเป็นนมิติหมายอนัดสี�าหรบัการพฒันาตนเองของนกักฬีาทุกคน

     ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ทุกคนที่ร่วมแข่งขันและร่วมกันส่งก�าลังใจ
ท�าให้เกดิเป็นอกีหนึง่เรือ่งราวดีๆ  และทีล่มืไม่ได้คอืคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีน่อกจาก
จะผลติบณัฑติและส่งเสรมิความรูค้วามสามารถด้านวชิาการและวชิาชพีให้แก่นสิติแพทย์แล้ว ยงัสนบัสนนุ
ให้นิสิตเล่นกีฬาและพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเราชาวแพทย์จุฬาฯ…สู้ต่อไป

นสพ.ภากร เภาวัฒนาสุข (เบส)
Pakorn Powwattanasuk (Best)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ท�าให้เต็มที่ พลาดแค่เสียดาย 
แต่ไม่เสียใจแน่นอน”

กีฬาเข็มสัมพันธ์
 (Syringe Games)
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เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

เรื่อง :   นสพ.วริศรา นันทราทิพย์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ 
(Contact Lens)

 อาจเพราะด้วยความเคยชินที่ท�าเป็นกิจวัตรประจ�าวัน ท�าให้หลายท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์
อยู่เป็นประจ�าทุกวัน อาจจะละเลยวิธีดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องไป คอลัมน์ “I see U by 
หมอชิด” ฉบับนี้ มีค�าแนะน�าดีๆ มาฝากกันค่ะ

ข้อควรระวัง 
• ไม่ควรใส่คอนเเทคเลนส์ข้ามคืน เพราะจะเป็นการปิดกั้นออกซิเจนให้เข้าสู่ดวงตาไดน้้อยลง 
• ควรตรวจสอบอายกุารใช้งานของคอนแทคเลนส์อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ส่ 
• ห้ามใส่คอนแทคเลนส์เกินอายุการใช้งาน 
• ไม่ควรซื้อคอนแทคเลนส์มือสองมาใช้ หรือยืมคอนแทคเลนส์ของคนอื่นมาใส่
• ควรซื้อคอนแทคเลนส์จากร้านที่ได้มาตรฐาน
• ส�าหรับการวัดสายตาในผู้ใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดเลนส์ที่ใส่อยู่ออกอย่างน้อย 3 วันในผู้ที่

ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม และอย่างน้อย 3 สัปดาห์ในผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง

 1. ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ทุกครั้ง ควรล้างมือให้สะอาด วางคอนแทคเลนส์ลงบนฝ่ามือ
เทน�า้ยาท�าความสะอาดเลนส์หรือน�า้ยาอเนกประสงค์ (Multipurpose Solution) ลงบนเลนส์ ใช้น้ิวมือ 
ถูบนชิ้นเลนส์ไปมา โดยวนเป็นวงกลมทั้ง 2 ด้าน อย่างน้อย 10 วินาทีในแต่ละข้าง
 2. ใช้น�้ายาอเนกประสงค์หรือน�้าเกลือปราศจากเชื้อล้างเลนส์เท่านั้น ห้ามใช้น�้าประปาล้าง
เด็ดขาด
 3. แช่เลนส์ในน�้ายาฆ่าเชื้อหรือน�้ายาอเนกประสงค์ในตลับเก็บเลนส์
 4. ก่อนน�าเลนส์มาใช้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ผ่านการแช่ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อแล้ว
 5. การล้างเลนส์ด้วยน�้ายาล้างคราบโปรตีน ควรล้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีวิธี
การล้างดงันี ้ล้างมอืให้สะอาด วางชิน้เลนส์ลงบนฝ่ามอื เทน�า้ยาล้างคราบโปรตนีลงบนเลนส์ ใช้นิว้มือ 
ถูบนชิ้นเลนส์ไปมา โดยวนเป็นวงกลมทั้ง 2 ด้าน อย่างน้อย 10 วินาทีในแต่ละข้าง จากน้ัน
ล้างด้วยน�้าเกลือปราศจากเชื้อหรือน�้ายาอเนกประสงค์จนแน่ใจว่าล้างออกหมด เพราะน�้ายาล้าง
คราบโปรตีนบางชนิดอาจท�าให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาได้
 6. เมื่อมีอาการแสบตาหรือตาแห้ง ควรหยดน�้าตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตา

AED

AED

แหล่งอ้างอิง : หนังสือ Chula Eye Book จักษุจุฬา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. (พิเศษ) พญ.อุษณีย์ เหรียญประยูร 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



 น.ส.นฤมล สุจริตธรรม บริจาคเงินจ�านวน 10,000,000 บาท
ในนามของ คุณแม่แฉล้ม สุจริตธรรม และ คุณลัดดา สุจริตธรรม ให้แก่
สาขาโรคภมิูแพ้และอิมมนูโนวทิยา ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ โดยม ีศ.พญ.ศริวิรรณ วนานกุลู หวัหน้าภาควชิากมุารเวชศาสตร์ และ 
รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี หัวหน้าสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ

 มูลนิธิจิรกิติโดย นายอรรณพ 
จิรกิต ิบรจิาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
เพื่ อ ก า ร พัฒนาฝ ่ า ยก า รพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วย
ผูอ้�านวยการฯ ด้านบรกิาร และ น.ส.จติรา 
จันชนะกิจ  ผู ้ ช ่ วยหัวหน ้าพยาบาล 
ด ้านสนับสนุนบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ นางยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) บริจาคเงินจ�านวน 
50,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ้มกัน
บ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยม ีศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ ์
รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ 
ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ.ดร.พญ.ณฏัฐิยา หริญักาญจน์ หวัหน้าศนูย์ความเป็นเลศิด้านภูมคิุม้กัน
บ�าบัดมะเร็ง อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาเชิงระบบ และ นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน ์ แพทย์ประจ�าศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งและศูนย์วิจัยเซลล์ต้นก�าเนิด
และเซลล์บ�าบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ ณ บริษัท เอ็มเค
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 นางพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช บริจาคเงินจ�านวน 2,000,000 บาท 
เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ และจ�านวน 2,000,000 บาท เพื่อซื้อ
อุปกรณ์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยม ีผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ 
ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช 
หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ อ.นพ.ธิติวัฒน์  
ศรีประสาธน์ หน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ บริจาคเงินจ�านวน 1,035,598 บาท 
ในนามของญาติมิตรและบุตรหลานของ นายฟอง สุนทราวาณิชย์ และ
นางสมถวลิ จนัทรศัมี บรจิาคเงนิจ�านวน 269,521 บาท ในนามของญาตมิิตร
และบุตรหลานของ นายบันลอื จนัทรัศมี เพือ่สนบัสนนุงานวจิยั ศนูย์ความเป็นเลศิ
ภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ 
กมลรตันกลุ นายกสภาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พสิษิฐ์กลุ 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
รับมอบ ณ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อ�านวยการฝ่ายส่ือสารองค์กร ผู้แทน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) บริจาคเงินจ�านวน 4,000,000 บาท 
เพือ่สนบัสนนุงานวจิยั ศนูย์ความเป็นเลิศภูมคุ้ิมกนับ�าบดัมะเรง็ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์
รองคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา ศ.ดร.พญ.ณฏัฐยิา หริญักาญจน์ หัวหน้า
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
รับมอบ ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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