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วันส�ำคัญ สิ่งส�ำคัญ
หลายคนอาจรูส้ กึ ว่าเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน
ท�ำงานได้ไม่เท่าไหร่กย็ า่ งเข้าสูเ่ ดือนที่ 3 ของปีแล้ว หลายคน
อาจหลงลืมความส�ำคัญของเดือนมีนาคมไป เพราะใจจดจ่อ
อยากให้ ถึ ง เดื อนเมษายนเร็ว ๆ แท้จริงแล้ว ในเดือนนี้
มีกจิ กรรมมากมายทีช่ วนให้เราทุกคนเห็นความส�ำคัญนะครับ
อาทิ วันที่ 3 มีนาคมเป็นวันการได้ยนิ โลก (World Hearing
Day) วันที่ 24 มีนาคมเป็นวันวัณโรคโลก (World TB Day)
และทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมเป็นวันนอนหลับโลก
(World Sleep Day) ซึง่ วันต่างๆ เหล่านีถ้ กู ก�ำหนดขึน้ เพือ่
ให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงสถานการณ์ของโรคทีอ่ าจส่งผล
กระทบกับการใช้ชีวิตของเรานั่นเองครับ
ดังนัน้ วารสารฉบับนีก้ จ็ ะเป็นอีกหนึง่ ช่องทางที่
จะพาทุกท่านไปรูจ้ กั กับวันส�ำคัญเหล่านัน้ ผ่านคอลัมน์ตา่ งๆ
รวมถึงไปรู้จักกับกิจกรรมวิ่งกระตุกหัวใจ Virtual Run

ทีจ่ ะเชิญชวนให้ทกุ คนมาร่วมกิจกรรมเพือ่ ระดมทุนจัดซือ้
เครื่องกระตุกหัวใจ (เครื่อง AED) ไว้ตามสถานที่ต่างๆ
ทั่วประเทศ ซึ่งทางสภากาชาดไทยได้ด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเครื่อง AED นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอด
ชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ครับ
และพลาดไม่ได้กบั คอลัมน์ “เรือ่ งจากปก” ทีจ่ ะน�ำ
ทุกท่านไปรูจ้ กั กับฝ่ายรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย อีกหนึง่ หน่วยงานส�ำคัญของเรา ด้วยภารกิจงาน
ที่ครอบคลุมหลากหลาย ทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยี
ทันสมัยอีกมากมาย ซึ่งจะท�ำให้ทุกท่านรู้จักและเข้าใจยิ่ง
ขึ้นครับว่าฝ่ายรังสีวิทยามีความส�ำคัญที่ไม่ไกลตัวเราเลย
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ณ จุฬา
เรื่อง : รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

วันนอนหลับโลก (World Sleep Day)
เพราะการนอนเป็นเรื่องส�ำคัญ

หากเอ่ยถึงปัญหาเรือ่ งการนอน เชือ่ ว่าหลายท่านคงจะเคยประสบกันมาบ้างไม่มากก็นอ้ ย ทัง้ ปัญหาสุดคลาสสิคอย่างนอนไม่หลับ นอนกรน
หรือนอนหลับไม่สนิท เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ดูเหมือนเป็นปัญหาเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวันของเรา แต่แท้จริงแล้วปัญหาการนอนนั้น
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อร่างกาย ดังนั้นเราทุกคนจึงควรหันมาให้ความส�ำคัญกับเรื่องการนอนอย่างจริงจัง ในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี
มีวันส�ำคัญระดับสากลที่เกี่ยวกับการนอน นั่นคือ วันนอนหลับโลก (World Sleep Day) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก็ได้จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวันนอนหลับโลกขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยหันมาตระหนักถึงความส�ำคัญของการนอนหลับให้มากขึ้น คอลัมน์ “ณ จุฬา” ฉบับนี้
จึงไม่รอช้าที่จะน�ำท่านผู้อ่านไปพบกับสาระความรู้ รวมถึงกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันนอนหลับโลกกันค่ะ
รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวถึงการจัดงานวันนอนหลับโลก ประจ�ำปี พ.ศ.
2562 ว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ภายใต้ค�ำขวัญ “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว” ซึ่งในปีนี้จะ
เน้นเรื่องการนอนไม่หลับ เนื่องจากเป็นปัญหาส�ำคัญที่พบมากที่สุด ส�ำหรับชื่องานประจ�ำปีนี้ คือ “World Sleep Day 2019, Healthy Sleep,
Healthy Aging” โดยมีก�ำหนดเปิดงานในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และใน
บริเวณเดียวกันนั้นเองจะมีการจัดนิทรรศการบอร์ดอิเล็กทรอนิคให้ความรู้เรื่องปัญหาการนอนไม่หลับ นอนกรน ฯลฯ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยให้
ค�ำแนะน�ำอยู่ตลอดบริเวณจัดงาน 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�ำคัญท�ำอย่างไรให้นอนหลับ อีกทั้งจะมีคลินิกพฤติกรรม
และความคิดที่ เ พิ่ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเป็ น แห่ ง แรกของประเทศไทยเมื่ อ ปลายปี ที่ ผ ่ า นมา มาสาธิ ต วิ ธี ก ารปรั บ พฤติ ก รรมและความคิ ด เกี่ ย วกั บ
การนอนให้ดียิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นวิธีการที่ยั่งยืนและสามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
รศ.นพ.ณัฐพงษ์ กล่าวอีกว่า ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ทนี่ อนไม่หลับมักมีความคิดความเชือ่ ทีผ่ ดิ เกีย่ วกับการนอนหลับ มีความตัง้ ใจในการนอนทีม่ ากเกินไป
หรือสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองมากเกินไป จนท�ำให้นอนไม่หลับและส่งผลต่อชีวิตอย่างมาก ดังนั้นเราจึงควรหันมาให้ความส�ำคัญกับการนอนให้มากขึ้น
เพราะ 1 ใน 3 ของชีวิตคือการนอน หากเรามีปัญหาเรื่องการนอนก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกทั้งจะมีผลกระทบต่อชีวิต 2 ใน 3
ทีเ่ หลืออย่างแน่นอน ซึง่ เราสามารถทราบคุณภาพการนอนได้ดว้ ยการหมัน่ ตรวจสอบการนอนของตนเองอยูเ่ สมอ หากพบว่ามีปญ
ั หา ก็ควรปรับพฤติกรรม
การนอนเพื่อให้การนอนแต่ละครั้งเต็มไปด้วยคุณภาพมากที่สุด
ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง “นอนหลับสนิท ชีวติ ยืนยาว” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.sleepcenterchula.org
หรือทางไลน์ @CUWORLDSLEEPDAY รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 300 ท่านเท่านั้น
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นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์
เพื่อช่วยตรวจคัดกรองมะเร็ง
ระบบทางเดินอาหารและตับ

โรคมะเร็งนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาสาธารณสุขส�ำคัญของประเทศไทย
โดยมะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับเป็นมะเร็งทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ มากเป็น
อันดับต้นๆ ของประเทศ หากผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองและพบมะเร็งได้
ตัง้ แต่ระยะแรกก็จะช่วยให้เข้าถึงกระบวนการรักษาได้เร็วขึน้ และมีชวี ติ ทีย่ นื ยาว
ขึน้ ส�ำหรับวิธที ใี่ ช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับอย่าง
แพร่หลายคือ การตรวจด้วยภาพรังสีวนิ จิ ฉัย แต่การอ่านผลจากภาพรังสีวนิ จิ ฉัย
จ�ำเป็นต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีเป็นผู้อ่านผล ซึ่งบางครั้งอาจใช้
เวลานาน ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงกระบวนการรักษาล่าช้าได้
จากการเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ นสพ.ทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย
นิสติ แพทย์ ชัน้ ปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�ำความถนัด
ด้านการค�ำนวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทตี่ นเองชอบและศึกษาด้วย
ตนเองตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence - AI) เพื่อช่วยในการอ่านภาพรังสีวินิจฉัยส�ำหรับตรวจ
คัดกรองโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับ เพราะคาดว่าในอนาคตอันใกล้
แนวโน้มเทคโนโลยีปญ
ั ญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามามีบทบาทในวงการแพทย์และ
สาธารณสุข เพือ่ ช่วยแพทย์ในการตรวจคัดกรองและวินจิ ฉัยโรคต่างๆ มากยิง่ ขึน้
แม้วา่ ขณะนี้ นสพ.ทศวิทย์ จะยังเป็นเพียงนิสติ แพทย์ ชัน้ ปีที่ 5 แต่กม็ ี
ความสนใจทีจ่ ะน�ำความรูค้ วามสามารถด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทตี่ นเองถนัดมาท�ำงานวิจยั ซึง่
ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ศ.นพ.รังสรรค์
ฤกษ์นมิ ติ ร หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร
และ อ.ดร.พญ.รุง่ ฤดี ชัยธีรกิจ อาจารย์ประจ�ำหน่วย
โรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.นพ.
รังสรรค์ กล่าวว่า เจตจ�ำนงของสาขาวิชาโรคระบบ
ทางเดินอาหาร จะเน้นให้บริการหลักๆ 3 ด้านด้วย
กัน คือ การบริการทางการแพทย์ การเรียนการ
สอน และการวิจัย ในอดีตงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
งานที่ ท� ำ โดยอาจารย์หรือแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด
เท่านัน้ แต่ปจั จุบนั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหนึง่ ใน

Chula Innovation

โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : นสพ.ทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

โรงเรียนแพทย์ไม่กี่แห่งที่เปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์สามารถเลือกท�ำงาน
วิจัยได้ตามความสนใจของตนเองในรายวิชาเลือกของหลักสูตร โดยเน้น
การวิจัยตามแนวคิดที่ว่า ผลงานวิจัยจะต้องไม่อยู่แค่ในแผ่นกระดาษ
แต่เป็นองค์ความรู้ที่สามารถน�ำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้จริง อีกทั้งยังได้
พญ.ยิ่งลักษณ์ ศรีธัญรัตน์ แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอดปีที่ 1 สาขาโรค
ระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ น พี่ เ ลี้ ย งคอยดู แล ให้ ค� ำ แนะน�ำและข้อมูล ทางคลินิก
ต่างๆ แก่ นสพ.ทศวิทย์ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในโครงการวิจัยด้วย
นอกจากนี้ นสพ.ทศวิ ท ย์ ยั ง ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ าก
ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลและเข้าใจภาพ
ทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ กลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์
เทคโนโลยี แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (NECTEC) เป็ น ที่ ป รึ ก ษาด้ า น
เทคนิคของโครงการ ซึ่ง นสพ.ทศวิทย์ ได้เข้าไปเรียนการเขียนโปรแกรม
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ NECTEC เพื่ออัปเดตและรับทราบข้อมูลเชิง
ลึกด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อน�ำความรู้มาพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยในการอ่านภาพรังสี
วินิจฉัยส�ำหรับคัดกรองมะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับในเบื้องต้นได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทีมวิจัย คือ เป็นงานวิจัย
ที่ ส ามารถน� ำ มาช่ ว ยแก้ ปั ญหาและใช้ กั บผู ้ ป่วยได้จริง อีกทั้งยังท�ำให้
ผู ้ ป ่ ว ยมี โ อกาสรอดชี วิ ต มาก
ยิ่งขึ้น
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจ
ข ้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ง า น วิ จั ย
นี้ สามารถติ ด ต่ อ สอบถาม
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ สาขาวิ ช า
โรคระบบทางเดิ น อาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ โทร.
(02) 256 4265
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้บริการแก่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
• Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม
(https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
• จัดหาทุนสนับสนุนวิจัย/ทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่อการสร้าง
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
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ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ”
ประจ�ำปี 2561

ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 18 ปี พ.ศ. 2561 – 2563

รศ.นพ.ก�ำธร พฤกษานานนท์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด�ำรงต�ำแหน่ง
President of Pacific Society of
Reproductive Medicine 2019

อ.นพ.วศิน พุทธารี

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

ผศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค
นพ.กัญจ์ ทักษะวณิชชา
นพ.จาตุรงค์ ธีระวัฒนวงศ์
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ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับรางวัล งานวิจัยยอดเยี่ยมอันดับ 1
จาก The 15 th Conference of Asian Society of Paediatric
Anaesthesiologists (ASPA 2018)

ตัวแทนคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2562-2564

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

รศ.นพ.ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์

ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์
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News
ว่าทีGood
่คุณหมอคนดี
เรื่อง : ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์

เพราะการวิ่งเท่ากับการบริจาค ในโครงการ

“กระตุกหัวใจ Virtual Run”

จากความส�ำเร็จของการจัดกิจกรรม “เดินวิ่ง 125 ปี 6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกา
สภากาชาดไทย” หรือ “วิ่งกระตุกหัวใจ” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator – AED) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ท�ำให้
คณะผู้จัดงานเล็งเห็นถึงแนวทางการต่อยอดกิจกรรมภายใต้โครงการชื่อ “วิ่งกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน”
ซึง่ จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย โดยยังคงมีเป้าหมาย
หลักเพือ่ หารายได้ในการจัดซือ้ เครือ่ งกระตุกหัวใจ พร้อมทัง้ ส่งต่ออุปกรณ์ชว่ ยชีวติ ประชาชนไปยังส่วนภูมภิ าคต่างๆ
ทัว่ ประเทศ และเพือ่ ใช้ในยามฉุกเฉิน ผ่านหลากหลายกิจกรรมด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

กระตุกหัวใจ Virtual Run 2,000,000 Km. จากความส�ำเร็จแรกสู่ความท้าทายใหม่

กิจกรรมแรกในโครงการทีไ่ ด้เริม่ ต้นไปแล้วคือ ภารกิจพิชติ การวิง่ ในรูปแบบ Virtual Run ระยะทางรวม
2 ล้านกิโลเมตร รูปแบบของกิจกรรม Virtual Run คือการรับสมัครนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลก โดยให้ผู้สมัครออกวิ่ง
ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมรายงานผลการวิ่งผ่านระบบการสะสมที่ทางคณะผู้จัดงานได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ใน
กิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าประสบความส�ำเร็จเกินกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากผู้สมัครสามารถวิ่งครบระยะทาง 2 ล้านกิโลเมตรในเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น รวมทั้งยัง
มีหน่วยงานบริษทั ห้างร้านเอกชนหลายภาคส่วนร่วมสมทบทุนกิโลเมตรละ 25 บาท ขณะนีภ้ ารกิจแรกทีส่ ำ� เร็จลงไปแล้วจึงมียอดเงินบริจาครวมทัง้ สิน้ 50 ล้านบาท
และเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องที่สร้างความท้าทายใหม่ให้แก่นักวิ่งด้วยการร่วมพิชิต 10 ล้านกิโลเมตร
เพื่อเงินสมทบทุนที่เพิ่มขึ้นอีก 10 ล้านบาท พร้อมทั้งยังเปิดรับสมัครฮีโร่นักวิ่งคนไทยอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ผศ.นพ.นครินทร์ ศิรทิ รัพย์ หนึง่ ในคณะท�ำงานโครงการ กล่าวถึงการขับเคลือ่ นโครงการนีว้ า่ เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพราะปลายทาง
ของโครงการนี้คือต้องการส่งมอบอุปกรณ์ที่ประชาชนสามารถใช้เพื่อช่วยชีวิตในยามฉุกเฉินได้ ดังนั้นการระดมทุนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงแค่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เท่านัน้ ทีเ่ ป็นผูท้ ำ� ให้กจิ กรรมส�ำเร็จลุลว่ งลงไปได้ หากแต่ยงั ต้องประกอบด้วยหลายฝ่าย ทัง้ ฮีโร่นกั วิง่ ทีส่ มัครลงทะเบียนและออกวิง่ เพือ่ สะสมระยะทาง
ร่วมกัน ฮีโร่นกั บริจาคทีร่ ว่ มสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ และอีกหนึง่ ฮีโร่ทที่ ำ� ให้ทกุ ระยะทางของการวิง่ กลายเป็นเงินบริจาคคือ ฮีโร่(บริษทั )ใจบุญ ได้แก่ บริษทั ห้าง
ร้าน และภาคเอกชนต่างๆ ผู้สนับสนุนเงินบริจาคตามระยะทางการวิ่งรวมของโครงการนี้ เรียกได้ว่าทุกความท้าทายในแต่ละกิจกรรมต้องได้รับความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจจากทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กันเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นเอง

กระตุกหัวใจ Virtual Run Challenge กิจกรรมเพื่อบุคลากรภายใน

ส�ำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะท�ำควบคู่ไปกับวิ่งกระตุกหัวใจ Virtual Run คือการเชิญชวนให้บุคลากรทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาร่วมกันวิ่งให้ครบ 1,000 กิโลเมตร เพื่อพิชิตเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จ�ำนวน
800,000 บาท จาก นพ.วิวรรธน์ ชินพิลาศ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.นพ.นครินทร์ อธิบายถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมคู่ขนานว่า จะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในเห็นความส�ำคัญของการออกก�ำลังกาย
มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นแนวทางตัวอย่างให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน�ำไปประยุกต์เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น
พร้อมกับการร่วมท�ำบุญกับสภากาชาดไทยในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย
ผลลัพธ์ของโครงการ “วิง่ กระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” ไม่ใช่แค่การสร้างฮีโร่เพื่อระดมทุนเท่านั้น หากแต่ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
เครือ่ งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัตกิ เ็ ป็นประเด็นส�ำคัญทีค่ ณะผูจ้ ดั งานต้องการสนับสนุนให้เห็นถึงความส�ำคัญของการใช้งานอุปกรณ์นวี้ า่ สามารถช่วย
เพิม่ โอกาสการรอดชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ ที่ผ่านมาก็ได้มีการออกบูธให้ความรู้ในช่วงกิจกรรมการวิ่งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 พร้อม
ทัง้ เผยแพร่ความรูผ้ า่ นสือ่ สังคมออนไลน์ นอกจากนัน้ ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมเพือ่ ให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าทีท่ ตี่ อ้ งดูแลอุปกรณ์ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ รวมถึงบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจเพือ่ ให้ทา้ ยทีส่ ดุ แล้ว
ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในยามฉุกเฉิน
ท่านทีส่ นใจสามารถร่วมกิจกรรม “วิง่ กระตุกหัวใจ Virtual Run” ได้ผา่ น 3 รูปแบบ ดังนี้
• 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
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IT’S TIME
ถึงเวลายุตวิ ณ
ั โรค

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วนั วัณโรคโลก

ทราบหรือไม่วา่ วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันส�ำคัญทางสาธารณสุข
ระดับสากลที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ได้ก�ำหนด
ให้เป็น “วันวัณโรคโลก” (World Tuberculosis Day) เพื่อรณรงค์ให้
ทัว่ โลกเกิดความตระหนักถึงวัณโรค (Tuberculosis) ในปีนี้ ศูนย์โรคอุบัติใหม่
ทางคลินกิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้กำ� หนดจัด “งานสัปดาห์วนั วัณโรคโลก”
ระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 วารสาร ฬ.จุฬา จึงไม่พลาดที่จะน�ำ
ข้อมูลดีๆ และข่าวสารการจัดงานนี้มาฝากท่านผู้อ่านกันค่ะ
แม้วา่ ปัจจุบนั วัณโรคจะสามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ดว้ ยยา
ไม่เหมือนเมือ่ หลายสิบปีกอ่ นทีผ่ ปู้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั เสียชีวติ แต่องค์การอนามัยโลก
ก็ยงั ประกาศให้วณ
ั โรคเป็นปัญหาฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทัว่ โลก เนือ่ งจาก
ยังมีผปู้ ว่ ยวัณโรคเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ พบปัญหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยามากขึน้ ด้วย
ผศ.นพ.กมล แก้วกิตณ
ิ รงค์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กล่าวว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการป่วยด้วยวัณโรคจ�ำนวนมาก
มีผปู้ ว่ ยวัณโรคทัว่ โลกมากถึง 10 ล้านคน และมีผเู้ สียชีวติ ราว 1.6 ล้านคนต่อปี
ในขณะที่ประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรคประมาณมากกว่า 100,000 รายต่อปี
และมีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคมากถึง 12,000 คน จากที่วัณโรคยังเป็นปัญหา
มากเนื่องจาก
• การวินจิ ฉัยล่าช้า ผูป้ ว่ ยหลายรายมาพบแพทย์ชา้ เนือ่ งจากอาการของวัณโรค
ทีไ่ ม่จำ� เพาะและไม่รนุ แรง ทัง้ แพทย์เองอาจส่งการตรวจทีไ่ ม่เหมาะสม เป็นเหตุ
ให้วินิจฉัยล่าช้าได้เช่นกันและท�ำให้เกิดการแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ชุมชน
• ผู้ป่วยไม่ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การใส่หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก
การหลีกเลี่ยงการอยู่ในชุมชนที่มีการระบายอากาศไม่ดี
• การกินยาไม่ต่อเนื่องจนครบ ท�ำให้เกิดเชื้อวัณโรคดื้อยาขึ้น
เนื่องในวันวัณโรคโลกที่ก�ำลังจะมาถึง ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงก�ำหนดจัดงานสัปดาห์วันวัณโรคโลกขึ้น ภายใต้
แนวคิ ด หลั ก ประจ� ำ ปี ที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลกก� ำ หนดไว้ คื อ “It’s time”
ถึงเวลาแล้วที่จะร่วมมือกันยุติวัณโรคทั่วโลก รักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายและ
ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้ออีกต่อไป ซึ่งจะลดการเกิดผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
วัตถุประสงค์การจัดงานคือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคแก่ประชาชนทั่วไป
และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลรักษา

ว่าSpecial
ที่คุณหมอคนดี
Scoop
เรื่อง : ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์
ผศ.นพ.ก�ำพล สุวรรณพิมลกุล
และ อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

ผู้ป่วยวัณโรคในปัจจุบัน การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคส�ำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์ สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต ่ อ ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ทางการแพทย์เกิดความมัน่ ใจในความปลอดภัย ไม่ตดิ เชือ้ จากการรักษาผูป้ ว่ ย
ส�ำหรับรายละเอียดของการจัดงานสัปดาห์วันวัณโรคโลก ประจ�ำปี
พ.ศ. 2562 อ.พญ.วรรษมน จั น ทรเบญจกุ ล กุ ม ารแพทย์ โรคติ ด เชื้ อ
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก เปิดเผยว่า กิจกรรมภายในงานจะแบ่งออก
เป็ น 2 ส่ ว น ส่ ว นแรกคื อ การประชุ ม วิ ช าการ ซึ่ ง ก� ำ หนดจั ด ขึ้ น ในวั น ที่
22 มี น าคม พ.ศ. 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม 1301 ชั้ น 13 โซน C อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี หั ว ข้ อ การประชุ ม ดังนี้
• “สถานการณ์วัณโรคในปัจจุบัน” โดย พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
• “วัณโรคในผู้ใหญ่” โดย ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์
• “วัณโรคในเด็ก” โดย อ.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
• “การป้องกันการติดเชือ้ วัณโรคในบุคลากร” โดย ผศ.นพ.ก�ำพล สุวรรณพิมลกุล
ปิดท้ายด้วยการถาม-ตอบปัญหา รวมทัง้ มีการทดสอบการใส่หน้ากากป้องกัน
การติดเชือ้ ชนิด เอ็น 95 ภายในงานด้วย กิจกรรมอีกส่วนหนึง่ คือการจัดแสดง
นิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งจะจัดที่บริเวณโถงชั้น G อาคาร ภปร ระหว่าง
วันที่ 22 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ผศ.นพ.ก�ำพล สุวรรณพิมลกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ กล่ า วเสริ ม ถึ ง ภาพรวมการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคของ
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ว ่ า ในแต่ ล ะปี มีผู ้ ป่ วยที่เข้า รับ การวินิจฉัยและ
ตรวจรักษาวัณโรคที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประมาณ 600 - 700 คนต่อปี
โดยมี ห ลายหน่ ว ยงานภายในโรงพยาบาลที่ ส ามารถให้ ก ารรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
วัณโรคได้ แต่เพือ่ ให้การรักษาโรคนีเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ มีการ
ควบคุมการแพร่กระจายของเชือ้ จึงได้มกี ารจัดตัง้ “คลินิกควบคุมการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจ” ซึ่งมีลักษณะเป็นคลินิกแบบ One-stop Service ส�ำหรับ
ตรวจรักษาผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ ภายในคลิ นิ ก จะมี ห ้ อ งแยกเชื้ อ
ความดั น ลบ (Negative Pressure Room) ห้องเอกซเรย์ พร้อมด้วย
อุปกรณ์ทที่ นั สมัยอีกมากมาย อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์รวมของสหสาขาวิชาชีพแพทย์
โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจทีม่ าท�ำงานร่วมกันในการตรวจรักษาผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การตรวจรักษาวัณโรค มีการตรวจวินจิ ฉัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว จ่ายยา
และปรับเปลี่ยนสูตรตามความเหมาะสม ตลอดจนต้องติดตามอาการผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายขาดจากโรค ไม่มีการแพร่กระจายเชื้ออีก มีการ
คัดกรองในผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย อาจกล่าวได้ว่า คลินิกควบคุมการติดเชื้อทาง
เดินหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถือเป็นคลินกิ เฉพาะทางส�ำหรับโรคติดเชือ้
ที่ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนแพทย์
และสถานพยาบาลอื่นๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั คลินกิ ควบคุมการติดเชือ้ ทางเดินหายใจได้เปิดให้บริการ
ชั่วคราวที่ชั้น 2 อาคารมงกุฎ – เพชรรัตน และเตรียมจะย้ายไปเปิดให้บริการ
อย่างถาวรทีช่ นั้ 3 อาคารจงกลณี วัฒนวงศ์ ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 นี้
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เรื่อง : ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
และคณะท�ำงานโครงการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลฝ่ายอายุรศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดหลักสูตรอบรมเภสัชกร
เพื่อการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล

หนึ่ ง ในวิ ธี รั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ ว ยที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คนรู ้ จั ก และคุ ้ น เคยกั น เป็ น อย่ า งดี คื อ การรั บ ประทานยาเพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาอาการ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ห ายจากอาการติ ด เชื้ อ และไม่ ใ ห้
เกิ ด ภาวะเชื้ อ ดื้ อ ยา ภาวะเชื้ อ ดื้ อ ยาถื อ เป็ น สาเหตุ ที่ ส� ำ คั ญ ของการเสี ย ชี วิ ต ในผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลทั่ ว โลก
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หานี้ อ ย่ า งยิ่ ง จึ ง ได้ ก� ำ หนดแผนนโยบายระดั บ นานาชาติ ใ นการส่ ง เสริ ม
ให้เกิดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาและการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก

ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย หัวหน้า
หน่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
ประธานโครงการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่ างสมเหตุ ส มผลฝ่ายอายุรศาสตร์ กล่าวว่า
สืบเนื่องมาจากแผนนโยบายขององค์การอนามัย
โลก (WHO) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสมาคม
เภสัชกรรมโรงพยาบาล จึงร่วมกันเปิดหลักสูตร
อบรมเภสั ช กรระยะสั้ น ขึ้ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าว ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจเยีย่ มประเมินคุณภาพ
และได้รบั การรับรองเป็นแหล่งฝึกส�ำหรับหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับ
หลักสูตรที่จัดขึ้นมีชื่อว่า “หลักสูตรการฝึกอบรม
ระยะสัน้ การบริบาลทางเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชือ้
และยาต้ า นจุ ล ชี พ )” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้
เภสัชกรที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนองค์ความรู้
ที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่ได้รับ
การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพ พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะ
การบริบาลทางเภสัชกรรม ตลอดจนสามารถ
สืบค้นข้อมูลยาต้านจุลชีพ และน�ำข้อมูลที่ได้มา
ปรับใช้ในการออกแบบแผนการใช้ยาต้านจุลชีพที่
จะน�ำมาใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
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ส�ำหรับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมนั้น อ.ภก.แสง อุษยาพร อาจารย์
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ การบริบาล
ทางเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชือ้ และยาต้านจุลชีพ) เพิง่ เปิดด�ำเนินการในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก
โดยจะจัดอบรมปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 16 สัปดาห์ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 16 หน่วยกิต
แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติ 14 หน่วยกิต โดยจะเปิดรับสมัครคัดเลือก
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการอบรมปีละ 4 คนเท่านั้น ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับ
การฝึกอบรมที่เข้มข้นและฝึกท�ำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ โดยเฉพาะแพทย์
ทางด้านโรคติดเชือ้ รวมถึงกุมารแพทย์ทางด้านโรคติดเชือ้ เภสัชกร พยาบาลและอาจารย์ทางด้าน
จุ ล ชี ว วิ ท ยา เป็ น ต้ น โดยมุ ่ ง เน้ น การใช้ ย าตามเกณฑ์ ม าตรฐานและการให้ ย าต้ า นจุ ล ชี พ
อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมจะต้องท�ำโครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ด้านยาต้านจุลชีพ และเมือ่ ผ่านการฝึกหลักสูตรนีแ้ ล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั ใบประกาศนียบัตร
วิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ) อีกด้วย
อ.นพ.รองพงศ์ โพล้งละ อาจารย์ประจ�ำหน่วยโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กล่าวเสริมว่า ในอนาคตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะพัฒนาระบบเพื่อรองรับเภสัชกรผู้ที่สนใจ
เข้ารับการอบรมให้มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลิตเภสัชกรเฉพาะทางที่สามารถให้การบริบาล
ทางเภสัชกรรมด้วยยาต้านจุลชีพได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มเี ภสัชกรเฉพาะทางไปประจ�ำอยูต่ าม
โรงพยาบาลต่ า งๆ ทั่ ว ประเทศและสามารถดู แลผู ้ ป่ ว ยโรคติ ด เชื้ อ ได้อย่า งใกล้ชิดมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากการ
ติดเชื้อดื้อยาได้มากขึ้นตามล�ำดับ

ฝ่ายบริหารการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดูแลครอบคลุม ครบครัน ทุกกระบวนการวิจัย
อย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่องไม่
หยุดยั้ง อีกทั้งการคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
รวมถึงความสามารถในการป้องกันโรคต่างๆ ก่อนทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้อกี ด้วย แน่นอนว่าองค์ความรูต้ ่างๆ
ที่ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์ล้วนแล้วได้มาจากการทุ่มเทท�ำงานวิจัยของแพทย์
ผู้มุ่งมั่นจ�ำนวนมาก แต่ในทุกความส�ำเร็จนั้นย่อมต้องมีผู้อยู่เบื้องหลัง คอลัมน์ “บ้านเลขที่ 1873”
ฉบับนีข้ อน�ำท่านผูอ้ า่ นมารูจ้ กั กับฝ่ายบริหารการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียกได้วา่ เป็นทีมงานผูส้ นับสนุนงานวิจยั ให้กบั คณาจารย์และแพทย์ของบ้านหลังนีค้ ะ่
น.ส.รุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม หัวหน้างานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าว
แนะน�ำหน่วยงานว่า ฝ่ายบริหารการวิจัยตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้ค�ำปรึกษาด้านการท�ำงาน
วิจัยทุกๆ เรื่อง รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และแพทย์ที่ประสงค์จะท�ำงานวิจัยให้
สามารถด�ำเนินงานวิจัยได้อย่างราบรื่นและส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ที่สนใจจะท�ำวิจัยสามารถเข้า
มาขอค�ำปรึกษาได้ตงั้ แต่ขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นท�ำวิจัย เช่น การคิดหัวข้อเรื่องงานวิจัย หรือ
การขอค� ำ ปรึ ก ษาเรื่ อ งการของบประมาณในการท� ำ วิ จั ย ฯลฯ โดยในแต่ ล ะปี ค ณะ
แพทยศาสตร์ จุ ฬาฯ ได้จั ดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยประจ�ำปีกว่า 100 ทุน
ด้วยกัน
ฝ่ายบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งหน้าที่
การท�ำงานในการสนับสนุนงานวิจัยออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้
1. งานบริหารการวิจัย
- จัดท�ำงบประมาณและพิจารณาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย
- สนับสนุนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ
2. งานทรัพยากรการวิจัย
- บริหารจัดการทรัพยากรการวิจัย
- จัดสรรการจองเครื่องครุภัณฑ์ให้นักวิจัยสามารถใช้งานได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. งานจริยธรรมการวิจัย
- ควบคุมดูแลการวิจัยให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมงานวิจัย
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ คณะกรรมการ
พิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองคุณภาพ
การปฏิบัติงาน (Certification of SIDCER-FERCAP
Recognition) จาก SIDCER (Strategic Initiative for
Developing Capacity in Ethical Review)
4. งานบริการการวิจัย ประกอบด้วย 3 ศูนย์บริการ
1) ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(Chula Research Clinic – CRC)
2) หน่วยจัดการข้อมูลงานวิจยั (Data Management
Center – Chula DMC)
3) หน่วยวิจัยชีวสมมูล (Pharmacokinetics Center Chula PK)
5. หน่วยงานจัดการความรู้
- เผยแพร่ความรูใ้ นรูปแบบวารสารทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ
- จัดประชุม อบรมด้านงานวิจัยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
- มีนักสถิติให้ค�ำแนะน�ำด้านสถิติงานวิจัย

เรื่อง : น.ส.รุ่งรัตน์ ชาวสวนงาม

โดยทั้ ง 5 หน่ ว ยงานนี้ จ ะท� ำ งานสอดประสานกั น
เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม ปัจจุบัน
ฝ่ายบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีผู้เข้าร่วมท�ำงาน
วิจยั กว่า 200 คน ซึง่ บุคลากรในทุกหน่วยงานของฝ่ายฯ กว่า 70 คน
มีความตั้งใจและพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์แพทย์
และแพทย์ทตี่ อ้ งการท�ำงานวิจยั ให้มที นุ สนับสนุนงานวิจัย อีกทั้ง
สามารถท�ำงานวิจัยได้ส�ำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก เช่น การจัดท�ำ
เว็ปไซต์เพื่อกรอกรายละเอียดขอทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยผ่าน
ทางออนไลน์ ระบบการจองการใช้เครือ่ งมืองานวิจยั และการจอง
นักสถิติทางออนไลน์ เป็นต้น
น.ส.รุ่งรัตน์ กล่าวว่า ในอนาคตฝ่ายบริหารการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะมีการพัฒนาต่อในเรือ่ งงบประมาณ
การสนับสนุนค่าตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงาน การเข้าถึงข้อมูล รวมทัง้ สถิติ
งานวิจยั เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูท้ ำ� งานวิจยั
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จนน�ำไปสูก่ ารเกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทางการแพทย์ทจี่ ะช่วยรักษาผูป้ ว่ ยให้หายจากโรคร้ายและ
สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป

สอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางต่อไปนี้
Website : http://rs.md.chula.ac.th
Facebook : ฝ่ายวิจัย คณะแพทยฯจุฬาฯ
E-mail : mdcuresearch@gmail.com
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บอกเล่าก้าวทันหมอ
เรื่อง : อ.พญ.นันทวัน คูนลินทิพย์

หลายครั้ ง ที่ อ าการปวดกล้ า มเนื้ อ เส้ น เอ็ น
กระดูก และข้อ เช่น พังผืดกล้ามเนื้ออักเสบจากการท�ำงาน
เส้นเอ็นอักเสบจากการเล่นกีฬา หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น
จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน จ�ำเป็นต้องรักษาฟื้นฟู
อาการปวดให้บรรเทา ซึ่งแผนการรักษาอาการบาดเจ็บ
ดั ง กล่ า วก็ มี ห ลายรู ป แบบตามอาการและการวิ นิ จ ฉั ย
ของแพทย์ อาทิ การรับประทานยาเพื่อลดการอักเสบ
และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การท�ำกายภาพบ�ำบัดเพื่อให้
ร่างกายฟื้นตัว หรือในบางกรณีจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
เข้ า มาช่ ว ยให้ ก ารรั ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
หลายปีที่ผ่านมานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์
ฟื ้ น ฟู มี ก ารพั ฒ นาไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่ า ง
ยิ่ ง เครื่ อ งเลเซอร์ ก� ำ ลั ง สู ง (High Power Laser)
ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้การรักษาอาการบาดเจ็บ
บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก หรือเส้นประสาท เห็นผลดีและ
สะดวกสบายมากขึ้น
High Power Laser Therapy
เลเซอร์เพื่อการบ�ำบัดความเจ็บปวด
เมื่อพูดถึงเลเซอร์ในทางการแพทย์หลายท่าน
อาจนึ ก ไปถึ ง วิ ธี ก ารผ่ า ตั ด หรื อ การท� ำ ศั ล ยกรรมเพื่ อ
เสริมความงาม แท้จริงแล้วเลเซอร์ยังสามารถน�ำมาใช้ใน
การบ�ำบัดรักษาเพื่อลดอาการปวดในกระดูกและข้อได้
อีกด้วย อ.พญ.นันทวัน คูนลินทิพย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อธิบายถึงหลักการท�ำงานของ
เลเซอร์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ ว ่ า เป็ น แสงที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
พิ เ ศษมี ค วามยาวคลื่ น แบบเดี่ ย วและมี ทิ ศ ทางไปใน
ทางเดี ย วกั น แตกต่ า งจากแสงอื่ น ที่ จ ะกระจายออกไป
ทุ ก ทิ ศ ทางซึ่ ง ล� ำ แสงเลเซอร์ ที่ ใ ช้ ใ นทางการแพทย์ จ ะมี
ความรุนแรงกว่าแสงเลเซอร์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันทั่วไป
เนื่องจากเป็นล�ำแสงที่สามารถทะลุผ่านชั้นเนื้อเยื่อและ
เป็ น อั น ตรายต่ อ ดวงตาได้ แม้ จ ะฟั ง ดู อั น ตรายแต่ ห าก
ใช้งานโดยผูเ้ ชีย่ วชาญย่อมเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในการรักษาผูป้ ว่ ยด้วยการท�ำให้เนือ้ เยือ่ มีการเปลีย่ นแปลง
ทางชีววิทยาเพื่อลดอาการปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นที่มีการปวด

เจ็บปวดเฉียบพลัน อาการดีขึ้นได้ในทันที

เครื่องเลเซอร์ก�ำลังสูง
(High Power Laser)
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แม้ว่าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมีเครื่องมือเพื่อให้การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งอุปกรณ์การกายภาพและการบ�ำบัดรูปแบบต่างๆ
อย่างครบวงจรแล้ว เครื่องเลเซอร์ก�ำลังสูง (High Power Laser) ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการ
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อแบบเฉียบพลัน อ.พญ.นันทวัน ระบุด้วยว่า จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลัน หากใช้เครื่อง
เลเซอร์ก�ำลังสูงยิงแสงทะลุชั้นผิวหนังเข้าไปกระตุ้นชั้นเนื้อเยื่อจะช่วยลดอาการปวดและอักเสบได้ทันที รวมถึงมีแนวโน้มที่จะใช้เวลาในการรักษาจนหาย
สั้นกว่าการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ
ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟน้ื ฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมุง่ เน้นการใช้เครือ่ งเลเซอร์กำ� ลังสูงในการรักษาผูป้ ว่ ยกลุม่ ทีม่ อี าการบาดเจ็บชนิดเฉียบพลัน
เป็นหลัก อ.พญ.นันทวัน กล่าวเสริมว่า คุณสมบัติของเครื่องเลเซอร์กำ� ลังสูงยังมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้ด้วย เช่น ผู้ป่วยที่มี
อาการออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) หรือรักษาแผลทีบ่ ริเวณผิวหนังในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีม่ แี ผลกดทับหรือแผลเท้าเบาหวาน เพือ่ กระตุน้ การซ่อมแซมและสร้าง
คอลลาเจน (Collagen) ให้แผลหายดีและเร็วขึน้ ส�ำหรับข้อควรระวังในการใช้เครือ่ งเลเซอร์กำ� ลังสูง คือ ควรใช้อย่างระมัดระวังทัง้ ผูป้ ว่ ยและบุคลากรทางการแพทย์
ผูใ้ ห้บริการ เนือ่ งจากล�ำแสงเลเซอร์ทใี่ ช้มรี ะดับความรุนแรงทีเ่ ป็นอันตรายต่อดวงตา ดังนัน้ การให้บริการจึงควรอยูภ่ ายในห้องมิดชิดทีโ่ รงพยาบาลจัดเตรียมไว้
ขณะเดียวกันยังมีข้อจ�ำกัดการใช้เครื่องมือดังกล่าวในกลุ่มสตรีมีครรภ์ที่ไม่ควรเข้ารับบริการ และในเด็กที่ไม่ควรใช้ในบริเวณกระดูกและข้อที่จะ
เจริญเติบโตต่อไป
เมื่อถามว่าเลเซอร์ก�ำลังสูงสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้าง อ.พญ.นันทวัน อธิบายว่า เครื่องเลเซอร์ก�ำลังสูงสามารถรักษากลุ่มอาการต่างๆ ได้ ดังนี้
• กลุ่มที่ 1 คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดทั้งหลายในระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็น เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นข้อไหล่อักเสบ ข้อศอกอักเสบ
ข้อมืออักเสบ นิ้วล็อค พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ ข้อเข่าเสื่อม ปวดเอว ปวดหลังจากกล้ามเนื้ออักเสบ หรือหมอนรองกระดูกเคลื่อน เป็นต้น
• กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทโดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาด้วยอาการปวดและชา เช่น มือเท้าชาจากปลายประสาทอักเสบหรือเสื่อม
เนื่องจากโรคเบาหวาน ผลแทรกซ้อนจากยาเคมีบ�ำบัด โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคงูสวัด เป็นต้น
• กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มโรคที่มีอาการบวมของแขนขา ได้แก่ อาการบวมช�้ำจากการบาดเจ็บ หรือบวมแขนหลังผ่าตัดเต้านมและต่อมน�้ำเหลือง
• กลุ่มที่ 4 คือ แผลจากสาเหตุต่างๆ เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ เป็นต้น
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการจะขอรับบริการเพื่อรักษาอาการปวดหรืออักเสบบริเวณกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ สามารถติดต่อขอพบแพทย์เพื่อตรวจหา
สาเหตุก่อนที่แพทย์จะวินิจฉัยและออกแบบการรักษาต่อไป เพราะการรักษาด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถท�ำได้หลากหลายรูปแบบและหลายเครื่องมือ ตาม
ความเหมาะสมของอาการผู้ป่วยและเครื่องมือที่มีอยู่

5 คุณสมบัติโดดเด่นของการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ก�ำลังสูง
1) ผู้ป่วยไม่เจ็บตัว เนื่องจากการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ก�ำลังสูง
4) แผนการรักษาใช้ระยะเวลาสั้น โดยทั่วไปแล้วอาการปวดหรือ
เป็นหัตถการการรักษาที่ไม่รุกล�้ำเข้าสู่ร่างกาย ต่างจากการรักษาอาการปวด อักเสบตามกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ จะใช้เวลาในการรักษาหลายสัปดาห์
หรืออักเสบของกล้ามเนือ้ และเส้นเอ็น บางวิธที จ่ี ะต้องมีการรุกล�ำ้ ร่างกายท�ำให้ จนกว่าจะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้น แต่การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยล�ำแสงเลเซอร์จะ
ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บจากการรักษา เช่น การฝังเข็ม และการฉีดยา เป็นต้น
ช่วยให้การฟื้นตัวของเนื้อเยื่อรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท�ำให้ใช้เวลาในการรักษาสั้น
กว่ารูปแบบอื่นๆ ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บเฉียบพลันใช้เวลารักษาประมาณ
2) เห็นผลทันทีหลังการรักษา เป็นจุดเด่นของการรักษาด้วยเครื่อง 3 – 5 ครัง้ ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยทีม่ อี าการบาดเจ็บเรือ้ รังจะใช้เวลารักษา 10 – 15 ครัง้
เลเซอร์กำ� ลังสูง ผูป้ ว่ ยสามารถรูส้ กึ ได้ถงึ ความแตกต่างของอาการอักเสบทีจ่ ะดี โดยประมาณ
ขึ้นทันทีอย่างน้อย 50% ภายหลังจากการรักษา โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการ
อักเสบชนิดเฉียบพลัน
5) เข้ารับการรักษาได้ทุกระยะ ทั้งกลุ่มเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน
ไปจนถึงผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบเรื้อรัง แต่ที่เห็นผลได้ดีและชัดเจนที่สุดคือใน
3) การรักษาต่อครั้งใช้เวลาไม่นาน การใช้เครื่องเลเซอร์ก�ำลังสูงจะ กลุ่มเฉียบพลัน ถือเป็นข้อได้เปรียบของเครื่องเลเซอร์ก�ำลังสูงเมื่อเทียบกับ
ช่วยย่นระยะเวลาในการรักษาแต่ละครัง้ เหลือเพียง 1 – 5 นาทีตอ่ จุดทีม่ อี าการ อุปกรณ์ในการรักษาชนิดอื่นที่ไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยกลุ่มเฉียบพลันได้
ปวดหรืออักเสบ
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เรื่องจากปก
เรื่อง : ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รังสีวิทยา (Radiology) เป็นหนึ่งในสาขาทางการแพทย์
เฉพาะทางที่ ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งภาพในส่ ว นต่ า งๆ
ของร่ า งกายเพื่ อ ใช้ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาโรคโดยอาศั ย รั ง สี
ประเภทต่างๆ เช่น รังสีเอกซ์ (X-ray) รังสีแกมมา (Gamma ray)
และรังสีเบตา (Beta ray) จากสารกัมมันตรังสี การใช้คลื่นเสียง
ความถี่สูง (Ultrasound) และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic
Resonance Imaging - MRI) เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถท�ำการ
วินิจฉัย วิเคราะห์ ตรวจสอบจนถึงท�ำการรักษาได้อย่างแม่นย�ำ

ฝ่ายรังสีวิทยา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้น�ำเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยา

ประวัติความเป็นมาของฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เริ่มต้น
ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ที่ มี ก ารก่ อตั้งโรงพยาบาลจุฬ าลงกรณ์เมื่อวัน ที่ 30 พฤษภาคม
พ.ศ. 2457 ในขณะนั้นได้มีเครื่องเอกซเรย์อยู่แล้วและเป็นเครื่องที่ใช้หลอดชนิด
“Gas tube” ติดตั้งไว้ในห้องผ่าตัด โดยใช้ชื่อว่า “แผนกไฟฟ้าและราดิอุม” ซึ่งใน
วันเปิดโรงพยาบาล นายพันตรีหลวงศักดาพลรักษ์ (เสก ธรรมสโรช) ก็ได้ฉาย
เอกซเรย์ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย จนกระทั่งมีการก่อตั้ง
แผนกรังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นในปี พ.ศ. 2490
จากอดีตถึงปัจจุบัน กว่าหนึ่งศตวรรษแล้วที่ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เป็นอีกหนึง่ โรงเรียนแพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศทีไ่ ด้สร้างชือ่ เสียง
และประวัติศาสตร์ความส�ำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตแพทย์
รังสีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ดา้ นรังสีวทิ ยาทีม่ ศี กั ยภาพและความสามารถ
เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย โดยมีพันธกิจหลักในการให้บริการทางการแพทย์ที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึงการผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง
ให้มคี วามรูค้ วามสามารถด้านรังสีวทิ ยาและวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้องเปีย่ มด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม สามารถปฏิบตั งิ านและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม อีกทัง้ ยังมี
การท�ำวิจยั ผลิตผลงานทางวิชาการ พร้อมให้บริการทางวิชาการเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับ
ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ
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ปัจจุบันฝ่ายรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีบคุ ลากรมากถึง 400 คน
โดยแบ่งออกเป็น 3 สาขา ดังนี้
1) รังสีวิทยาวินิจฉัย
2) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
3) เวชศาสตร์นิวเคลียร์

3 เหตุผลดีๆ ที่ต้องมาใช้บริการฝ่ายรังสีวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1

2
3

เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�ำของประเทศที่มีชื่อเสียงมายาวนาน มีบุคลากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางรังสีวทิ ยาเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งและไม่หยุดยัง้ ทัง้ 3 สาขา ได้แก่ รังสีวนิ จิ ฉัย รังสีรกั ษาและ
มะเร็งวิทยา และเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
ด้านงานบริการและการควบคุมคุณภาพผ่านทีมงานการรักษาผู้ป่วย
(Patient Care Team) และได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
อุปกรณ์เครือ่ งมือทางการแพทย์ทใี่ ช้ในการรักษาได้มาตรฐานในทุกแผนก
ถือเป็นผู้น� ำทางเทคโนโลยีด้า นรังสีวิ ทยาโดยได้รับการสนับสนุนจาก
สภากาชาดไทย รัฐบาล และผูม้ จี ติ ศรัทธาทีร่ ว่ มบริจาค

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

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

“ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและความแม่นย�ำของการวินิจฉัยคือเรื่องส�ำคัญที่สุดของเรา ”
สาขารังสีวทิ ยาวินจิ ฉัย ฝ่ายรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความ ค่อนข้างสูง เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และรังสีรว่ มรักษา ท�ำให้ผเู้ ข้ารับบริการ
โดดเด่นในเรื่องของความก้าวหน้าด้านการให้บริการตรวจวินิจฉัย และการ ได้รับรังสี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกาย สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยได้ค�ำนึง
วิจัยสาขารังสีวินิจฉัย มีเครื่องมือและเทคโนโลยีการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่ ถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงควบคุม
ทันสมัย ทั้งการถ่ายภาพเอกซเรย์ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เอกซเรย์ ปริมาณรังสีที่ใช้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และน�ำเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการตรวจวินจิ ฉัยและรักษาด้วยรังสีรว่ มรักษา MRI รองรับ ที่ทันสมัยมาเก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยทุกรายได้รับจากการตรวจวินิจฉัย
การตรวจทั้งในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ และคนไข้ฉุกเฉิน โดยเป็นการ ด้วยเครื่องมือที่ใช้รังสีเอกซ์ เพื่อน�ำข้อมูลมาพัฒนางานด้านรังสีวินิจฉัย
ตรวจทางรังสีวินิจฉัยและปฏิบัติงานร่วมกันของรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค ปรับปรุงการให้ปริมาณรังสีให้ผู้ป่วยได้รับรังสีในปริมาณที่น้อยที่สุด ในขณะ
นักฟิสิกส์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่ได้ข้อมูลภาพวินิจฉัยที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และแม่นย�ำ อีกทั้งสามารถใช้เป็น
การใช้เครื่องมือที่ก้าวหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้สามารถ แนวทางให้กับสถาบันการแพทย์ หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป
วินิจฉัยโรคเฉพาะทางหรือโรคบางชนิดที่ต้องอาศัยวิธีการพิเศษ มีเฉพาะที่
อีกหนึง่ บทบาทของสาขารังสีวทิ ยาวินจิ ฉัยคือ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้นที่สามารถให้บริการได้ ทั้งยังมีการบูรณาการ การใช้รงั สี การควบคุมปริมาณรังสีให้กบั หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทัง้ ภายใน
ทางการแพทย์ด้านรังสีวิทยาร่วมกันระหว่าง 3 สาขา เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ และภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ความสะดวก เข้าถึงได้งา่ ยขึน้ แม่นย�ำ ถูกต้องทัง้ ต่อผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการ
ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ หัวหน้าฝ่ายรังสีวิทยา และหัวหน้า
สาขารังสีวทิ ยาวินจิ ฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบนั มีการส่งตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีวิทยาเป็นจ�ำนวนมาก การตรวจบางชนิดใช้รังสีเอกซ์ปริมาณ

จากซ้ายไปขวา:
นายสุรเชษฐ์ สินไสววงศ์, น.ส.ชลธิชา เลิศคอนสาร
นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์, นายวัลลภ มากมูล
น.ส.กนกวลี พลขนิษฐ์, นายอมเรศ หันตุลา

ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
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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

“เครื่องมือครบครัน บุคลากรพร้อมรักษาผู้ป่วย”

สาขารั ง สี รั ก ษาและมะเร็ ง วิ ท ยา ฝ่ า ยรั ง สี วิ ท ยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เป็นผู้น�ำในการรักษาโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ มี ที ม บุ ค ลากรและแพทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นการรั ก ษาโรคมะเร็ ง
อย่ า งครบวงจรร่ ว มท� ำ การรั ก ษากั บ แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในทุ ก สาขา
โดยจะมี ก ารจั ด ประชุ ม วางแผนการรั ก ษาระหว่ า งแพทย์ ส าขาต่ า งๆ
(Tumour Board Conference) การจั ด ทบทวนความรู ้ ใ นแต่ ล ะโรค
(Topic Review) รวมถึ ง การทบทวนและติ ด ตามองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ
จากวารสารทางการแพทย์ ที่ ส� ำ คั ญ ของโลก (Journal Club) และ
การรายงานความคื บ หน้ า งานวิ จั ย (Research Club) ท� ำ ให้ ก ารดู แ ล
ผู ้ ป ่ ว ยเป็ น ไปแบบองค์ ร วม (Holistic Approach) และมุ ่ ง ประโยชน์
ที่การรักษาโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมากที่สุด
รศ.พญ.กาญจนา โชติ เ ลอศั ก ดิ์ หั ว หน้ า สาขารั ง สี รั ก ษาและ
มะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ มี เ ครื่ อ งฉายรั ง สี เ อกซ์ 6 เครื่ อ ง สามารถให้
การฉายรั ง สี เ ทคนิ ค พิ เ ศษที่ ทั น สมั ย และในขณะนี้ ท างสาขาก� ำ ลั ง อยู ่ ใ น
ระหว่างการด�ำเนินการติดตั้งเครื่องโปรตอนส�ำหรับการรักษาโรคมะเร็ง
เป็นเครือ่ งแรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
พระราชทานชื่ อ ศู น ย์ ว ่ า “ศู น ย์ โ ปรตอนสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า”
ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการได้ในปี พ.ศ. 2563
เครื่องฉายรังสีโปรตอนมีคุณสมบัติเด่นทางฟิสิกส์ที่สามารถให้รังสี
กับก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นย�ำ ท�ำให้ก้อนมะเร็งได้รับรังสีปริมาณสูงในขณะที่
เนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียงได้รับรังสีน้อยลงโดยเฉพาะรอยโรคที่อยู่ใกล้
อวั ย วะส� ำ คั ญ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม โรคมะเร็ ง
และมีภาวะแทรกซ้อนน้อย ท�ำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตในระยะยาวที่ดีขึ้น
ด้วยศักยภาพของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ที่สามารถผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีเทคนิค ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษา
ดูงานของบุคลากรทางรังสีรักษาและโรคมะเร็งจากสถาบันอื่นๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นจ�ำนวนมาก 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
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เครื่องมือรังสีรักษาของสาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่
1. เครื่องฉายรังสี Linear Accelerator จ�ำนวน 4 เครื่อง ที่สามารถท�ำการ
รักษาฉายรังสีแบบ 3 มิติ และแบบปรับความเข้ม 1,000 องศา
2. เครื่องฉายรังสีความเข้มสูง (TrueBeam)
3. เครื่องฉายรังสีแบบศัลยกรรมความเข้มสูง (TrueBeam) สามารถท�ำการ
รักษาฉายรังสีศัลยกรรมบริเวณศีรษะได้อย่างแม่นย�ำ พร้อมระบบภาพ
น�ำวิถีแบบ 3 มิติ
4. เครื่องจ�ำลองการฉายรังสีด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 2 เครื่อง
สามารถให้การจ�ำลองการฉายรังสีทั้งแบบ 3 และ 4 มิติ (CT simulation)
5. เครื่องจ�ำลองการฉายรังสีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI simulation)
จ�ำนวน 2 เครื่อง เป็นแห่งแรกในเอเชียที่มีการใช้เทคโนโลยีการจ�ำลอง
การฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
6. เครื่องใส่แร่แบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ใส่แร่แบบ 3 มิติ ถือเป็นแห่งแรกของ
เอเชียที่มีให้บริการ
7. เครือ่ งฉายรังสีเต้านมในห้องผ่าตัดแบบสัมผัส เพือ่ ท�ำลายเซลล์เพียงครัง้ เดียว
หลังการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเครื่องฉายรังสี
นี้เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยและเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์

สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

“สามารถตรวจได้ถึงระดับโมเลกุลท�ำให้แพทย์สามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค”
เชื่อว่าหลายท่านเมื่อได้ยินชื่อของเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วอาจรู้สึกกลัวหรือกังวล แต่แท้จริงแล้วการตรวจด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ผู้ป่วย
จะได้รับปริมาณรังสีน้อยมาก ส่วนการรักษานั้นผู้ป่วยก็จะได้รับปริมาณรังสีเฉพาะเท่าที่จ�ำเป็นเท่านั้น โดยผู้เชี่ยวชาญจะท�ำการค�ำนวณและออกแบบเพื่อให้
ใช้ปริมาณสารกัมมันตรังสีน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ อธิบายถึงหลักการของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ว่า เป็นการใช้สารกัมมันตรังสีร่วมกับเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาโรคต่างๆ ด้วยการให้สารกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกายโดยผ่านการฉีด รับประทาน หรือสูดดม ซึ่งการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มีข้อดีคือ สามารถ
ตรวจพบความผิดปกติเข้าไปได้ถึงระดับโมเลกุล ท�ำให้แพทย์สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค

จากซ้ายไปขวา: ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร, ผศ.ดร.กิติวัฒน์ ค�ำวัน, 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.สุภทั รพร เทพมงคล อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ ฝ่ายรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กล่าวเสริมว่า สาขาเวชศาสตร์นวิ เคลียร์มเี ครือ่ งมือทีท่ นั สมัย ได้แก่ เครือ่ ง SPECT (Single Photon Emission Computed
Tomography) และ PET (Positron Emission Tomography) ส�ำหรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
มีประสิทธิภาพสูงสุด
สารกัมมันตรังสีที่น�ำมาใช้ทางการแพทย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ ได้แก่
1) ประเภทที่ ใช้เพื่อการวินิจฉัยจากภาพถ่ายทางเวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์ จะใช้ ส ารกั มมั น ตรั ง สี ที่ ใ ห้ รั ง สี
แกมมา(Gamma ray) หรือรังสีเอกซ์ (X-ray) ทีม่ พี ลังงานต�ำ่ โดยทัว่ ไปจะใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อย ท�ำให้ไม่มอี นั ตราย
ต่อผูป้ ว่ ยแต่อย่างใด
2) ประเภทที่ใช้เพื่อการรักษา จะใช้สารกัมมันตรังสีที่ให้รังสีเบต้า (Beta ray) หรือรังสีแอลฟา (Alpha ray)
โดยรังสีจะไปท�ำลายเซลล์ที่ผิดปกติเฉพาะที่ เช่น เซลล์มะเร็ง หรือเซลล์ต่อมไทรอยด์ที่ท�ำงานมากเกินไป เพื่อให้มีผล
ในการรักษา
ในแง่ของอันตรายจากสารกัมมันตรังสีที่น�ำมาใช้ในการรักษานั้น รศ.พญ.สุภัทรพร อธิบายว่า การรักษาด้วย
วิธีนี้มีผลข้างเคียงน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้ยาชนิดอื่นๆ เนื่องจากสารที่ให้เข้าไปแทบจะไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติ
เลย และนอกจากสารกัมมันตรังสีจะสลายตัวไปเองตามธรรมชาติแล้ว ร่างกายมนุษย์กย็ งั สามารถขับออกจากร่างกายได้
เหมือนสารอื่นๆ ทั่วไป
นอกจากนั้น อ.พญ.ศศิธร ศิริสลิโภชน์ อาจารย์แพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในประเทศไทยมีอยู่แต่เฉพาะในโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียน
แพทย์หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ๆ เท่านั้น เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงทั้งยังต้องควบคู่ไปกับการ
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีราคาสูง จึงท�ำให้มีผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ค่อนข้างน้อย ส�ำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นมี
เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญที่ครบครัน นอกจากจะให้บริการผู้ป่วยด้านต่างๆ เช่น ล่าสุดได้เปิดบริการรักษาโรคมะเร็ง
ต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ โดยการใช้สารกัมมันตรังสีเป็นแห่งแรกในประเทศเมื่อต้นปี พ.ศ. 2561
ที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีบทบาทในการมอบองค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากร
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศด้วย

รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
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Man of the Med
เรื่อง : ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

รางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ”
กับความเป็นครูในทุกบทบาท
ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา

ย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า 60 ปีก่อนที่ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ได้ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะน�ำความรู้และวิทยาการทางการแพทย์ด้าน
ประสาทศัลยศาสตร์ที่ศึกษาจากต่างประเทศกลับมาช่วยเหลือประชาชนคนไทย ก่อนจะมองเห็นโอกาสในการขยายความช่วยเหลือออกไปในวงกว้างมากขึ้น
ด้วยการส่งต่อความรูท้ รี่ ำ�่ เรียนมาไปยังแพทย์คนอืน่ ๆ ต่อไป จากบทบาทของแพทย์จงึ ก้าวมาสูบ่ ทบาทของการเป็นครูแพทย์ผถู้ า่ ยทอดวิชาความรูแ้ ละผูค้ น้ คว้า
วิจัยเรื่องใหม่ๆ ท�ำให้ในวันนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูแพทย์แห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561” จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย ซึง่ ศ.กิตติคณ
ุ นพ.จรัส กล่าวสัน้ ๆ ว่า รูส้ กึ ยินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั เกียรติในครัง้ นี้ รางวัลนีจ้ ะเป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างให้แพทย์ได้ตระหนักและเข้าใจ
ถึงบทบาทการท�ำงานในฐานะ “ครูแพทย์” ที่ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่การสอนหนังสือในชั้นเรียนเท่านั้น หากแต่คือทุกขณะในการท�ำหน้าที่ของตนเอง

“ครู” คือผู้ให้ เพราะทุกหน้าที่สามารถส่งต่อความรู้ให้ผู้อื่นได้เสมอ

แม้ว่าปัจจุบัน ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส จะมีภารกิจหลักด้านการบริหารและยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท�ำหน้าที่ประธานคณะกรรมการอิสระ
เพือ่ การปฏิรปู การศึกษา ซึง่ การท�ำงานในต�ำแหน่งนีก้ ย็ งั ท�ำหน้าทีค่ รูไปด้วยในตัว เพราะต้องถ่ายทอดหลักการและวิธคี ดิ เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดการเรียนรูแ้ ละ
เข้าใจในภารกิจที่ด�ำเนินการอยู่อย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะส่งต่อความรู้เหล่านี้ออกไปในรูปแบบของนโยบายหรือการพัฒนาระบบต่อไป ดังนั้นจึงไม่แตกต่างอะไร
กับการท�ำหน้าทีเ่ ป็นครูแพทย์ ศ.กิตติคณ
ุ นพ.จรัส ยังเล่าถึงประสบการณ์ หลังจากจบการศึกษาด้านประสาทศัลยศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่ ในยุคนัน้
ประสาทศัลยศาสตร์เป็นสาขาวิชาทีย่ งั ไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย การให้บริการผูป้ ว่ ยก็ทำ� ได้นอ้ ยเพราะต้องใช้เวลามาก ขณะทีบ่ คุ ลากรทางการแพทย์เอง
ก็ยังขาดความรู้ความช�ำนาญอยู่มาก จึงเป็นช่วงเวลาที่ท�ำให้ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส ตระหนักว่า การส่งต่อความรู้ที่มีไปให้ผู้อื่นคือการให้ที่ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้
หรือสรรพวิทยาการ แต่เป็นการให้โอกาสคนจ�ำนวนมากได้เข้าถึงการรักษาและการบริการทางการแพทย์
อีกหนึ่งบทบาทในการท�ำงานของ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส คือการเป็นนักวิจัยซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส�ำคัญของผู้ที่จะเป็นครู เพราะ
การวิจยั คือการสัง่ สมและสร้างองค์ความรูใ้ หม่ขนึ้ มาเพือ่ ถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ นื่ ต่อไป ศ.กิตติคณ
ุ นพ.จรัส ชีใ้ ห้เห็นว่างานวิจยั ควรเป็นวิถชี วี ติ ไม่ใช่โครงการ เพราะ
ในทุกขณะของการรักษาและให้บริการผู้ป่วย หรือค้นคว้าเรื่องใดก็ตาม สิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตนั้นล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งข้อมูลส�ำคัญที่จะสามารถน�ำมาต่อยอด
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ เมื่อแพทย์ท�ำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้ว และสามารถสังเคราะห์สิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นชุดข้อมูลหรือผลงานวิจัยได้
ย่อมเปรียบเสมือนครูผู้ส่งต่อประสบการณ์และความรู้ใหม่ให้แก่ผู้อื่น

จากใจครูแพทย์ถึงลูกศิษย์

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส ฝากถึงลูกศิษย์ทุกคนว่า จิตวิญญาณความเป็นแพทย์คือหัวใจส�ำคัญของการท�ำหน้าที่ ไม่ได้วัดกันที่ฝีมือในการรักษาหรือ
การผ่าตัด แต่จิตวิญญาณความเป็นแพทย์จะน�ำพาให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ตัดสินใจท�ำและลงมือท�ำในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยรอดพ้นจากความเจ็บป่วยและ
มีชีวิตต่อไปได้ ส�ำหรับผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นก็มาในรูปของความปิติยินดีที่ได้เห็นผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมถึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการท�ำงานของ
ตนเองอยู่เสมอว่า นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินแล้ว เคยได้รับห้วงเวลาแห่งความปิติยินดีและความสุขจากการกระท�ำที่เป็นประโยชน์ของตนเองแล้วหรือยัง

“
18

18

ปิติ คือ ความรู้สึกยินดีในใจเรา
ไม่มีอาชีพไหนที่ท�ำให้รู้สึกได้ว่า
ยินดีจากการได้ช่วยชีวิตคน
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด นี่คือ
หัวใจของความเป็นแพทย์

”

รางวัล “แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ”
ความภาคภูมิใจในการท�ำงาน
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

เกียรติยศหรือชื่อเสียงใดคงไม่ภาคภูมิใจเท่ารางวัลที่ได้มาจากความทุ่มเทในหน้าที่การท�ำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแวดวงวิชาการ ดังที่
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) ได้รับการคัดเลือกจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้รับ “รางวัลแพทย์ดีเด่น
ของแพทยสมาคมฯ” ด้านวิชาการ ประจ�ำปี 2561 จากผลงานด้านโรคหลอดเลือดสมองซึ่ง ศ.พญ.นิจศรี ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชานี้
มาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจยิ่งอีกครั้งของชาวแพทย์จุฬาฯ ที่ ศ.พญ.นิจศรี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ” เป็นรางวัลที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเป็นประจ�ำทุกปีให้แก่แพทย์ผู้มี
ผลงานดีเด่น ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่โดยสม�่ำเสมอ จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 รางวัล ดังนี้ รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านบริหาร
รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านบริการ รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ รางวัลแพทย์ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม และรางวัลสมเด็จพระวันรัต โดยในทุกๆ ปี สมาชิกของ
แพทยสมาคมฯ จะร่วมกันเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่โดดเด่นต่อคณะกรรมการแพทยสมาคมฯ เพื่อด�ำเนินการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นที่ท�ำ
คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการบริหาร ตลอดจนด้านวิชาการ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจ
รวมทั้งเชิดชูเกียรติและผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิกแพทย์ต่อไป

ความส�ำเร็จจากการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม

ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ศ.พญ.นิจศรี ได้รับการเสนอชื่อและคัดเลือกให้เป็นแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ประจ�ำปี 2561 ศ.พญ.นิจศรี กล่าวว่า
รางวัลและความส�ำเร็จที่ได้รับนี้ไม่ได้มาจากผลงานของตนเองแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนทั้งคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ส�ำหรับบทบาทการท�ำงานในปัจจุบนั ศ.พญ.นิจศรี อธิบายว่า ไม่ได้จำ� กัดเพียงแค่การคิดค้นและพัฒนาแนวทางในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
เท่านั้น แต่อีกหนึ่งบทบาทส�ำคัญคือการเป็นผู้ส่งต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังแพทย์ผู้สนใจ นักวิจัยด้านแพทยศาสตร์และบุคลากรทางสาธารณสุข
ที่จะสามารถน�ำไปต่อยอดได้ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ตระหนักถึงความรุนแรงและความส�ำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง เพราะองค์ความรู้เหล่านี้จะไม่เกิด
ประโยชน์ได้เลย หากไม่มีผู้ใดตระหนักและเห็นความส�ำคัญของงานศึกษาวิจัย
นอกเหนือจากการศึกษาวิจัยด้านโรคหลอดเลือดสมองแล้ว ศ.พญ.นิจศรี ยังกล่าวด้วยว่า ฟันเฟืองส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนคือ การท�ำงานร่วมกันเป็น
ทีมของผูป้ ฏิบตั งิ านทุกภาคส่วนทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี นับตัง้ แต่พยาบาลและเจ้าหน้าทีผ่ อู้ ยูใ่ กล้ชดิ ผูป้ ว่ ยทีค่ อยเก็บบันทึก
ข้อมูล ตลอดจนนักปฏิบัติการวิจัยและผู้ช่วยวิจัยที่ร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ผลร่วมกัน ภายใต้จุดมุ่งหมายของการท�ำงานที่มีร่วมกันในหน่วยงาน
นั่นคือ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกับการพัฒนาแนวทางเพื่อป้องกันโรคต่อไป

“

หัวใจส�ำคัญของการท�ำงานเป็นทีม
คือ การมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในที่สุด

”
19

กราบมุทติ าสักการะสมเด็จพระวันรัต

ศ.นพ.รื่ น เริ ง ลี ล านุ ก รม รองผู ้ อ� ำ นวยการฯ ฝ่ า ยบริ ก าร
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อ�ำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง ผศ. (พิเศษ)
นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร
และ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านระบบยาและ
เวชภัณฑ์ น�ำคณะเจ้าหน้าที่ เข้ากราบมุทิตาสักการะขอพร สมเด็จพระวันรัต
(จุนท์ พฺรหฺมคุตโฺ ต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนเจ้าคณะใหญ่
คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

เปิดบริการรับรถไปจอด (Valet Parking)

โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ เปิ ด ให้
บริการ “รับรถไปจอด” (Valet Parking) เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในการหา
ที่ จ อดรถให้ โ ดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย (ช� ำ ระเฉพาะ
ค่าบริการจอดรถตามจริง) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์
วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็นประธานเปิด เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2562 ณ อาคาร ภปร

TMU - CU Joint Symposium

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการ 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 เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ชิ าการทางการแพทย์ เมือ่ วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องเธียเตอร์
อาคารหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

แถลงข่าว “กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM”

					
			
		
					

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก
สภากาชาดไทย เป็ น ประธานในพิ ธี แ ถลงข่ า ว
“กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM” เพื่อหา
รายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมทั้งส่งต่ออุปกรณ์ช่วย
ชีวิตประชาชนไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อลดอัตราการ
เสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยการ
วิง่ แบบ Virtual Run เป็นการวิง่ แบบเก็บระยะทางให้ได้
2,000,000 กิ โ ลเมตร เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2562 ณ สวนลุมพินี

อบรมมาตรฐานการด�ำเนินกิจกรรม 5 ส

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผูอ้ ำ� นวยการฯ
ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม
“มาตรฐานการด�ำเนินกิจกรรม 5 ส ประจ�ำปี 2562”
เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน
การท�ำงาน โดยมี อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการฯ ด้ า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และ
หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงานและเป็นวิทยากร เมือ่ วันพุธที่ 16 มกราคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
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แถลงข่าว “วันการได้ยนิ โลก 2562”

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ราชวิทยาลัย โสต ศอ
นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมี นพ.ศัลยเวทย์
เลขะกุล ทีป่ รึกษามูลนิธหิ ู คอ จมูกชนบท รศ.พญ.
ประสบศรี อึง้ ถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 และ
ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมแถลง
ข่าว “วันการได้ยินโลก 2562” เมื่อวันจันทร์ที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์
อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศึกษาดูงาน
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์นวัตกรรม
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์
แพทย์ จ� ำ นวน 11 คน เนื่ อ งในโอกาสเข้ า ศึ ก ษาดู ง านศู น ย์ น วั ต กรรม
ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการบริหาร
จัดการ ระบบงาน การด�ำเนินงาน และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านต่างๆ เพือ่ ให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมที่เป็นชิ้นงานและน�ำไปใช้ได้จริง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม
พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นิสติ นักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย
ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน ผู้ช่วย
คณบดี ฝ่ายวิรชั กิจ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนิสติ นักศึกษาแพทย์
ต่างชาติ จ�ำนวน 180 คน เนือ่ งในโอกาสทีส่ มาพันธ์
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการและศึกษาดูงาน
เมือ่ วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 230/1
ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่าวังผาพิทยาคม ศึกษาดูงาน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนในโครงการทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน จ�ำนวน 40 คน เนื่องในโอกาสเข้าฟังบรรยายเพื่อแนะแนวทาง
ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเข้าศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่และศึกษาการส่งตรวจชิ้นเนื้อ
เพือ่ ตรวจหาพยาธิสภาพของคนไข้ เมือ่ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 215 ชัน้ 2 อาคารแพทยพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Medical Education

รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ รองเลขาธิการ
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
กล่าวต้อนรับผูบ้ ริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนแพทย์
และกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี จ� ำ นวน 7 คน เนื่ อ งในโอกาส
ที่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลกได้ ข อความร่ ว มมื อ มายั ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ
จัดการศึกษาและดูงานเรื่อง Medical Education
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถน�ำกลับไปประยุกต์
ใช้และพัฒนาสถาบัน เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์รว่ มกัน
อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทย
และสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนเกาหลี
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 4
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : นางอธิศา ซึ้งกมลพิสุทธิ์
ผู้ตรวจการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยนอก

ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�ำบัด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้รับ “รางวัลชมเชย มิตรภาพบ�ำบัดดีเด่น ประจ�ำปี 2561”
ศู น ย์ ส ่ ง เสริ มมิ ต รภาพบ� ำ บั ด โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ ชั้น 3 อาคาร ภปร
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2549 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือสนับสนุน
การฝึกปฏิบตั งิ านด้านจิตอาสาแก่เยาวชน ประชาชนทัว่ ไป ให้ได้มโี อกาสเข้ามาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาสาสมัครชมรม กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ญาติ ผู้ดูแล และบุคลากร
ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล
ในระยะเริ่ มแรกนั้ น ศู น ย์ส ่ ง เสริมมิ ต รภาพบ� ำ บัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เน้นการดูแลกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง ต่อมาได้ขยายการดูแลออกไปยังกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคอืน่ ๆ ด้วย
เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โดยมีลักษณะ
การด�ำเนินงานแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและ
บุคลากรทีมสุขภาพของโรงพยาบาลในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเสวนาทางวิชาการ
การสนทนาหรือการท�ำ Dialogue การเข้าค่ายเบาหวาน การเยี่ยมและให้ก�ำลังใจผู้ป่วย
ในโอกาสต่างๆ ฯลฯ
ในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้การน�ำของ นางอธิศา ซึง้ กมลพิสทุ ธิ์ ผูต้ รวจการพยาบาล
เฉพาะทางผูป้ ว่ ยนอก หนึง่ ในคณะกรรมการก่อตัง้ ศูนย์สง่ เสริมมิตรภาพบ�ำบัด โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ได้มีแนวคิดริเริ่มโครงการออกก�ำลังกายและสันทนาการส�ำหรับผู้ป่วยนอก
ที่มารอรับบริการตรวจในแต่ละแผนก กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นการเพิ่มคุณค่าของเวลา
อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยนอกกับบุคลากรทีมสุขภาพ
ในระหว่างทีน่ งั่ รอคิวก่อนเข้าพบแพทย์ ตัง้ แต่เวลา 06.30 – 07.00 น. มีกำ� หนดจัดกิจกรรม
เดือนละ 2 ครั้ง และจะหมุนเวียนไปจัดกิจกรรมตามคลินิกต่างๆ ภายในอาคาร ภปร
โดยจิตอาสาจากศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�ำบัดจะเป็นผู้น�ำออกก�ำลังกาย ร้องเพลงท�ำนอง
สนุกเพลิดเพลิน 1 เพลง และเพลงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1 เพลง จากนั้นจะเชิญผู้ป่วย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมขึ้นมาพูดบอกเล่าถึงประสบการณ์ ความรู้สึก และความต้องการต่างๆ
เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงงานบริการของโรงพยาบาลให้ดีขึ้นในโอกาสต่อๆ ไป
จากความมุ ่ ง มั่ น และความตั้ ง ใจที่ จ ะน� ำ แนวคิ ด จิ ต อาสา มิ ต รภาพบ� ำ บั ด
เพือ่ นช่วยเพือ่ น ผูป้ ว่ ยช่วยผูป้ ว่ ย มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมดีๆ เพือ่ ผูป้ ว่ ยของโรงพยาบาล
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รบั “รางวัลชมเชย มิตรภาพบ�ำบัดดีเด่น
ประจ�ำปี 2561 ประเภทหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่ทใี่ ห้การสนับสนุนงานมิตรภาพ
บ�ำบัดดีเด่น” จากมูลนิธิมิตรภาพบ�ำบัด (กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) เมื่อ
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน่ โฮเทล ถนนวิภาวดีรงั สิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

22

สายใยรักและผูกพันที่ไม่เคยเลือนหาย
นิสิตนักดนตรี

ทีมช่วยเหลือ T-team

ว่าทีเสี่คยุณงจากหั
หมอคนดี
วใจ

เมื่อปลายปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ท่านที่เดินผ่านไปมาบริเวณชั้น 1 อาคาร ภปร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ อาจจะเคยได้ยินเสียงเพลงจากวงออเคสตร้าจิตอาสาที่มาบรรเลงสร้างบรรยากาศ ส่งความสุข
และก�ำลังใจให้แก่ผคู้ นจ�ำนวนมาก ท่ามกลางรอยยิม้ ของทุกคน มีรอยยิม้ ของชายหนุม่ เจ้าของเครือ่ งดับเบิล้ เบส
ซึ่งบ่งบอกว่าดีใจที่ได้มอบความสุขให้กับผู้อื่นในสถานที่ที่ท�ำให้ชีวิตของเขากลับฟื้นคืนมาอีกครั้ง
ย้อนกลับไปเมื่อ 3 ปีก่อน นายธีรเดช พันธสุโต (ธี) นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถูกไฟดูดขณะซ้อมดนตรีจนหมดสติไป ธีเล่าเรือ่ งราวทีไ่ ด้รบั ฟังมาจากผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์วา่ “หลังจากทีผ่ มหมด
สติไป มีคนพยายามท�ำ CPR เพื่อช่วยชีวิต และมีพี่พยาบาลคนหนึ่งน�ำเครื่อง AED มาช่วยด้วย” นางพิณธรัฐ
กิติด�ำรงสุข พยาบาลวิชาชีพ P7 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เข้าช่วยเหลือธีเล่าว่า
“มีคนแจ้งว่าน้องถูกไฟดูด ก็รีบน�ำเครื่อง AED มาช่วยทันที ธีเป็นเคสฉุกเฉินที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอในชีวิต
การเป็นพยาบาลทีด่ แู ลนิสติ จุฬาฯ มากว่า 15 ปี จึงพยายามช่วยน้องอย่างเต็มทีก่ อ่ นจะรีบน�ำตัวส่งโรงพยาบาล”
เมื่อถึงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทีมแพทย์และพยาบาล ER ก็ช่วยเหลืออย่างสุดความ
สามารถ ท่ามกลางความลุ้นระทึกของผู้เป็นแม่ที่แทบจะขาดใจเมื่อทราบอาการของลูกชาย นางอิฐฐาพิมพ์
พันธสุโต เล่าว่า “ตอนนั้นแม่ตกใจมากจนท�ำอะไรไม่ถูก คิดอย่างเดียวขอให้ลูกปลอดภัย” ด้านทีมแพทย์และ
พยาบาลก็ท�ำงานกันอย่างเต็มที่ พญ.ขวัญศิริ นราจีนรณ อาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ก็สู้ไม่ถอย “เราไม่
เคยปัม๊ หัวใจนานขนาดนี้มาก่อน แต่หมอมีความหวังว่าธีจะรอด จึงพยายามสู้เต็มที่ ทุกคนท�ำหน้าที่ของ
ตัวเองอย่างสุดความสามารถ จนในที่สุดหัวใจของธีก็กลับมาเต้นอีกครั้ง”
คุณแม่เล่าว่า “หลังจากทีแ่ ม่และทีมแพทย์โล่งใจได้ไม่นานก็พบว่าธีมปี ญ
ั หาเรือ่ งปอดและไต” รศ.พญ.สุกญ
ั ญา
ศรีอัษฎาพร อาจารย์ประจ�ำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “เราได้น�ำเครื่องปอดเทียมเข้ามา
ช่วยในการรักษาจนอาการเริ่มดีขึ้น เมื่อย้ายมาพักในห้อง ICU ก็ลุ้นอีกว่าธีจะฟื้นหรือไม่ ถ้าฟื้นแล้ว ธีจะกลับมาเป็น
ปกติหรือไม่อีกด้วย” คุณแม่บอกด้วยว่า “ตลอดเวลาที่ธีรักษาตัวอยู่ใน ICU มีทีมแพทย์และพยาบาล ICU คอยดูแล
อย่างใกล้ชิด ท�ำให้รู้สึกอุ่นใจและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แม้จะเครียดและกังวลตลอด ก็ยังมีทีมนักสังคมสงเคราะห์ทเี่ ข้ามา
ช่วยดูแลทัง้ เรือ่ งจิตใจและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ท�ำให้คลายความกังวลไปได้มาก” นางชลิดา อุทยั เฉลิม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
สังคม และ น.ส.เบญญาพัตร์ ดวงธนากร นักสังคมสงเคราะห์ เล่าว่า “ทีมเราเข้ามาประเมินทางสังคม อารมณ์ จิตใจ
และดูแลเรือ่ งสิทธิการรักษา ดูแลสภาพจิตใจของคุณแม่วา่ สามารถรับเหตุการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ต่างๆ ได้มากน้อยแค่ไหน”
เมื่อธีฟื้นขึ้นมาแล้ว คุณแม่เล่าว่าธียังมีอาการผิดปกติทางสมองและต้องได้รับการฟื้นฟูจาก อ.นพ.ดารุจ
อนิวรรตนพงศ์ ศูนย์ฝึกสมอง ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยให้คุณแม่
สามารถดูแลอาการผิดปกติของธีด้วยความเข้าใจ “หมอได้ท�ำการฟื้นฟูสมองส่วนรู้คิดด้วยโปรแกรมฝึกสมองและคอย
ตรวจประเมินติดตาม พบว่าธีมีความจ�ำและสมาธิดีขึ้นมาก และที่ส�ำคัญธีก็มีความสุขกับพัฒนาการที่ดีขึ้น”
ท่ามกลางการดูแลของ T-team ในทุกมิตินานเกือบ 1 ปีที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จนเมื่อธีต้องกลับมาพักฟื้น
ทีบ่ า้ น คุณแม่ประทับใจมากทีท่ มี พยาบาลยังคงมาดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชดิ น.ส.สุภทั รา พัฒนาประทีป หัวหน้า
ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน และ นางสุทิรา จักรวาลมณฑล พยาบาลศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน กล่าวว่า
“เมื่อเห็นว่าธีมีอาการดีขึ้นก็ดีใจมาก เพราะทีมเราดูแลทั้งธีและคุณแม่แบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิต
วิญญาณให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมต่อไปได้”
แม้ธีจะเริ่มหายดีและกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว ธียังรู้ตัวเองดีว่ามีบางอย่างที่ยังไม่ปกติ ธีเล่าว่า “ผมรู้สึกตัวว่าเริ่มมีปัญหาทางอารมณ์ รู้สึกยากล�ำบาก
ในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เพราะการท�ำงานของร่างกายไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร อยากกลับไปเรียนต่อให้จบ จึงเข้ารับการบ�ำบัดรักษาจากนักกิจกรรมบ�ำบัด
จิตแพทย์ และแพทย์ผสมผสานเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้เข้าที่มากขึ้น” นายธิติสรรค์ สันติมณีรัตน์ นักกิจกรรมบ�ำบัด เล่าว่า “ในช่วงแรกธีมีความต้องการ
ในการพัฒนาความคิด สมาธิ และความจ�ำ จึงเข้ามาช่วยฟื้นฟูให้สามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น” ด้าน อ.นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร
จิตแพทย์ประจ�ำศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า “หมอเข้ามารักษาธีในช่วงระยะหลัง โดยใช้ยา Homeopathy ในการรักษา ท�ำให้ธีมีอาการ
ดีขึ้นมากจนสามารถกลับมาเล่นดนตรีได้อย่างมั่นใจ”
ปัจจุบัน ธีเป็นครูสอนดนตรีที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในทุกวันส�ำคัญของชีวิต ธีกลับมาหาทีมช่วยเหลือทุกคนเพื่อขอบคุณที่ท�ำให้กลับมามีชีวิตที่ดีและ
ประสบความส�ำเร็จได้อกี ครัง้ “ผมอยากส่งต่อสิง่ ทีผ่ มได้รบั ให้แก่ผอู้ นื่ และจะกลับมาเล่นดนตรีจติ อาสาทีโ่ รงพยาบาลเพือ่ มอบความสุขให้ผอู้ นื่ ทีน่ เี่ ปรียบเสมือน
บ้านหลังที่ 2 ของผม ผมขอขอบคุณที่ให้ชีวิตใหม่แก่ผมซึ่งจะไม่มีวันลืมเลย” ด้านคุณแม่ กล่าวว่า “แม่เข้ามาดูแลธีตั้งแต่ 04.30 – 23.00 น. ทุกวันตลอดการ
รักษาจะมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยให้ก�ำลังใจและช่วยเหลืออย่างดีตลอดมา ขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน ที่ช่วยเหลือจนธีหายดีและมี
วันนี้ คุณแม่และธีขอบคุณจริงๆ ค่ะ”
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทีมช่วยเหลือ T-team ทุกคนที่ร่วมมือกันช่วยเหลือธี
อย่างเต็มความสามารถ และดูแลด้วยหัวใจจนธีสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง และขอขอบคุณธีด้วยเช่นกัน เพราะเคสนี้เป็นบทเรียนที่ท�ำให้ทีมงาน
ได้เรียนรู้การท�ำงานอย่างร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นของธีเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานทุกคนทุ่มเทท�ำงานอย่างเต็มที่เพื่อสานฝันของธีให้เป็นจริง”
นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านบริการ กล่าวว่า “ทุกครั้งที่พวกเราเหน็ดเหนื่อยจากการท�ำงาน เมื่อได้ย้อนระลึกถึงความส�ำเร็จที่ได้
ช่วยเหลือผู้ป่วยคนหนึ่งให้หายดี สิ่งเหล่านี้เป็นน�้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีพลังที่จะก้าวต่อไป”
แม้วันนี้การรักษาจะจบลงไปแล้ว แต่เชื่อมั่นว่าสายใยรักและความผูกพันระหว่างธีและทีมช่วยเหลือ T-team ทุกคนที่มีให้กันนั้น จะยังคงติดตรึงอยู่
ในความทรงจ�ำของทั้งสองฝ่ายและด�ำเนินต่อไปไม่รู้จบ
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สารพัดเรื่องฟัน

โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.เกศนี คุณทวีทรัพย์

การเตรียมความพร้อมช่องปาก

ก่อนเข้ารับรังสีรักษา

การรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสีรักษานั้นเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาโรค คอลัมน์ “สารพัดเรื่องฟัน” ฉบับนี้
จะกล่าวถึงการท�ำฟันกับการใช้รังสีรักษาในการบ�ำบัดโรคมะเร็งบริเวณศีรษะและใบหน้า ว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งบริเวณช่องปาก ล�ำคอ และศีรษะ ต้องเข้ารับการฉายรังสีรักษา ผู้ป่วย
กลุ่มนี้จะถูกส่งตัวมาพบทันตแพทย์ เพื่อเตรียมสภาพช่องปากให้พร้อมก่อนเข้ารับการฉายรังสี เนื่องจากการฉายรังสีรักษา
มีผลข้างเคียงที่จะท�ำให้สภาพช่องปากและฟันของผู้ป่วยเปลี่ยนไป

ผลข้างเคียงทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสีรักษาบริเวณช่องปาก
ล�ำคอ และศีรษะ มีดังนี้
•
•
•
•

การผลิตน�้ำลายได้นอ้ ยลง ท�ำให้ผปู้ ่วยมีภาวะปากแห้ง น�้ำลายเหนียวข้น
การเกิดแผล หรืออาการแสบร้อนในช่องปาก
การเกิดฟันผุลุกลาม และเหงือกอักเสบได้มากขึ้น
การเกิดภาวะกระดูกตาย (Osteoradionecrosis) ในกรณีที่ผู้ป่วยต้อง
ได้รับการถอนฟัน หลังจากผ่านการฉายรังสีรักษาไปแล้ว

ผลข้างเคียงที่จะเกิด ขึ้น ดังกล่าวข้า งต้ น ทั น ตแพทย์ จ ะแจ้ ง ให้
ผูป้ ว่ ยทราบก่อนและเตรียมช่องปากเพือ่ ช่วยป้องกันและลดการเกิดผลข้างเคียง
ให้นอ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ โดยทันตแพทย์จะตรวจช่องปากผูป้ ว่ ยโดยละเอียด
ให้การรักษาด้วยการอุดฟัน ขูดหินน�ำ้ ลาย ถอนฟันตามความเหมาะสม พร้อมทัง้
สอนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก และแนะน�ำการใช้ฟลูออไรด์เพื่อป้องกัน
ฟันผุด้วย
ส�ำหรับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหลังได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสี คือ
• พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากตามนัดหมายทุกครั้ง
• จิบน�้ำบ่อยๆ หรือใช้น�้ำลายเทียม เพื่อช่วยหล่อลื่นเนื้อเยื่อในช่องปาก
และลดฟันผุ
• งดรับประทานอาหารที่มีรสจัด และแข็งเกินไป
• ดูแลสุขภาพและความสะอาดช่องปากด้วยการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจ�ำ
แปรงฟั น ด้ ว ยยาสี ฟ ั น ผสมฟลู อ อไรด์ หรื อ ใช้ ฟ ลู อ อไรด์ เ สริ ม ตามที่
ทันตแพทย์แนะน�ำ
• หลีกเลีย่ งการถอนฟัน ซึง่ อาจท�ำให้แผลถอนฟันหายช้าหรืออาจเกิดภาวะ
กระดูกตาย ซึ่งเป็นผลข้างเคียงส�ำคัญจากการรับรังสีรักษา
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หมอคนดี
ว่ว่าทีาที่ค่คุณุณหมอคนดี
โดย : นสพ.จิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ นายกสโมสรนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นสพ.อภิสิทธิ์ รุ่งเรืองศิริโชค นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กีฬาเข็
ม
สั
ม
พั
น
ธ์
(Syringe Games)

สวัสดีทุกท่านครับ คอลัมน์ “ว่าที่คุณหมอคนดี” ฉบับเดือนมีนาคม จะมาเล่าให้ฟังถึงอีกหนึ่งการแข่งขันกีฬาส�ำหรับนิสิตและนักศึกษาที่ส�ำคัญและ
ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร นั่นคือ “กีฬาเข็มสัมพันธ์ (Syringe Games)” มหกรรมกีฬาส�ำหรับนิสิตและนักศึกษาแพทย์จาก 23 สถาบันทั่วประเทศ จัดขึ้นเป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยในการแข่งขันมากถึง 27 รายการ ใน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส เทนนิส แบดมินตัน
กรีฑา ว่ายน�้ำ หมากกระดาน และ E-Sports รวมถึงการประกวดดาวเดือนเข็มสัมพันธ์อีกด้วย
การเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาเข็มสัมพันธ์นี้เป็นโอกาสอันดีที่นิสิตแพทย์จากชมรมกีฬาต่างๆ ของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะได้แสดงถึงศักยภาพทั้งด้านกีฬา ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท
ความเป็นผู้น�ำและความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งท่ามกลางบรรยากาศการชิงชัยอันเข้มข้นและดุเดือดนั้น
กลับเต็มไปด้วยความสนุกสนานของทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ การแสดงออกถึงน�้ำใจนักกีฬา มิตรภาพ
ระหว่างนิสิตและนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน รวมไปถึงความห่วงใยจากคณาจารย์
และพี่ ๆ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ที่พบเห็น ได้ต ลอดการแข่ ง ขั น กี ฬ าทั้ ง 3 วั น โดยเฉพาะภาพที่
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ และ ศ.ดร.นพ.สิทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก สวมบทบาทเป็นแพทย์สนาม ดูแล
นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน ถือเป็นภาพที่น่าจดจ�ำอย่างยิ่ง
ส�ำหรับผลงานของนักกีฬาทีมแพทย์จุฬาฯ ในกีฬาเข็มสัมพันธ์ปีนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
สรุปเหรียญรางวัลที่ได้รับ คือ 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง มากกว่าในปีที่ผ่านมา
โดยเหรียญทองได้จากกีฬาเทเบิลเทนนิส แบดมินตัน หมากกระดาน และว่ายน�้ำ ซึ่งเทเบิลเทนนิสเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเพราะคว้ามาได้ถึง
2 เหรียญทอง อีกทั้งยังมีนักกีฬาดาวรุ่งอย่าง นายวรท โชติเลอศักดิ์ “น้องก้อง” นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่แม้จะเป็นน้องใหม่และน้องเล็กที่สุดในการแข่งขัน
แต่ก็สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว ได้ตั้งแต่ปีแรกที่ลงแข่งขัน
ส�ำหรับกีฬาชนิดอืน่ ๆ ทีแ่ ม้จะพลาดเหรียญรางวัลไป แต่นกั กีฬาทุกคนต่างก็ได้รบั ประสบการณ์
และความทรงจ�ำที่ยอดเยี่ยมจากการฝึกซ้อมและการลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ ทั้งยังเห็นถึงความ
สมัครสมานสามัคคีของนักกีฬาและความสัมพันธ์อนั ดีในครอบครัวแพทย์จฬุ าฯ อีกด้วย ทุกหยาดเหงือ่ ของ
นักกีฬานั้นถูกตอบแทนด้วยรอยยิ้มและความสุขของการอยู่ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่มีค�ำว่า
ยอมแพ้หากยังมีโอกาสทีจ่ ะสูต้ อ่ ในปีถดั ไป ถือเป็นนิมติ หมายอันดีสำ� หรับการพัฒนาตนเองของนักกีฬาทุกคน
ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตแพทย์ทุกคนที่ร่วมแข่งขันและร่วมกันส่งก�ำลังใจ
ท�ำให้เกิดเป็นอีกหนึง่ เรือ่ งราวดีๆ และทีล่ มื ไม่ได้คอื คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีน่ อกจาก
จะผลิตบัณฑิตและส่งเสริมความรูค้ วามสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นสิ ติ แพทย์แล้ว ยังสนับสนุน
ให้นิสิตเล่นกีฬาและพัฒนาความสามารถด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้พวกเราชาวแพทย์จุฬาฯ…สู้ต่อไป

นสพ.ภากร เภาวัฒนาสุข (เบส)
Pakorn Powwattanasuk (Best)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“ท�ำให้เต็มที่ พลาดแค่เสียดาย
แต่ไม่เสียใจแน่นอน”
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เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอนำ�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

เรื่อง : นสพ.วริศรา นันทราทิพย์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดูแลรักษาคอนแทคเลนส์
(Contact Lens)
อาจเพราะด้วยความเคยชินที่ท�ำเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน ท�ำให้หลายท่านที่ใส่คอนแทคเลนส์
อยู่เป็นประจ�ำทุกวัน อาจจะละเลยวิธีดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่ถูกต้องไป คอลัมน์ “I see U by
หมอชิด” ฉบับนี้ มีค�ำแนะน�ำดีๆ มาฝากกันค่ะ
1. ก่อนใส่คอนแทคเลนส์ทุกครั้ง ควรล้างมือให้สะอาด วางคอนแทคเลนส์ลงบนฝ่ามือ
เทน�ำ้ ยาท�ำความสะอาดเลนส์หรือน�ำ้ ยาอเนกประสงค์ (Multipurpose Solution) ลงบนเลนส์ ใช้นวิ้ มือ
ถูบนชิ้นเลนส์ไปมา โดยวนเป็นวงกลมทั้ง 2 ด้าน อย่างน้อย 10 วินาทีในแต่ละข้าง
2. ใช้น�้ำยาอเนกประสงค์หรือน�้ำเกลือปราศจากเชื้อล้างเลนส์เท่านั้น ห้ามใช้น�้ำประปาล้าง
เด็ดขาด
3. แช่เลนส์ในน�้ำยาฆ่าเชื้อหรือน�้ำยาอเนกประสงค์ในตลับเก็บเลนส์
4. ก่อนน�ำเลนส์มาใช้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ผ่านการแช่ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อแล้ว
5. การล้างเลนส์ด้วยน�้ำยาล้างคราบโปรตีน ควรล้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีวิธี
การล้างดังนี้ ล้างมือให้สะอาด วางชิน้ เลนส์ลงบนฝ่ามือ เทน�ำ้ ยาล้างคราบโปรตีนลงบนเลนส์ ใช้นวิ้ มือ
ถูบนชิ้นเลนส์ไปมา โดยวนเป็นวงกลมทั้ง 2 ด้าน อย่างน้อย 10 วินาทีในแต่ละข้าง จากนั้น
ล้างด้วยน�้ำเกลือปราศจากเชื้อหรือน�้ำยาอเนกประสงค์จนแน่ใจว่าล้างออกหมด เพราะน�้ำยาล้าง
คราบโปรตีนบางชนิดอาจท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาได้
6. เมื่อมีอาการแสบตาหรือตาแห้ง ควรหยดน�้ำตาเทียมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตา

AED

ข้อควรระวัง
•
•
•
•
•
•

ไม่ควรใส่คอนเเทคเลนส์ข้ามคืน เพราะจะเป็นการปิดกั้นออกซิเจนให้เข้าสู่ดวงตาได้น้อยลง
ควรตรวจสอบอายุการใช้งานของคอนแทคเลนส์อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ความปลอดภัยของผูใ้ ส่
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์เกินอายุการใช้งาน
ไม่ควรซื้อคอนแทคเลนส์มือสองมาใช้ หรือยืมคอนแทคเลนส์ของคนอื่นมาใส่
ควรซื้อคอนแทคเลนส์จากร้านที่ได้มาตรฐาน
ส�ำหรับการวัดสายตาในผู้ใส่คอนแทคเลนส์ ควรถอดเลนส์ที่ใส่อยู่ออกอย่างน้อย 3 วันในผู้ที่
ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม และอย่างน้อย 3 สัปดาห์ในผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง

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

มูลนิธิจิรกิติโดย นายอรรณพ
จิรกิติ บริจาคเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท
เ พื่ อก าร พั ฒน าฝ่ ่ า ย ก า รพย า บ า ล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วย
ผูอ้ ำ� นวยการฯ ด้านบริการ และ น.ส.จิตรา
จั น ชนะกิ จ ผู ้ ช ่ ว ยหั ว หน้ า พยาบาล
ด้ า นสนั บ สนุ น บริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นางพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช บริจาคเงินจ�ำนวน 2,000,000 บาท
เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ และจ�ำนวน 2,000,000 บาท เพื่อซื้อ
อุปกรณ์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการฯ ด้ า นภาพลั ก ษณ์ อ งค์ กร รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช
หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ อ.นพ.ธิติวัฒน์
ศรีประสาธน์ หน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต
นายฤทธิ์ ธี ร ะโกเมน ประธานกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ นางยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจ�ำนวน
50,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศภูมิคุ้มกัน
บ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย ศ.กิตติคุณ
ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรญ
ั กาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมคิ มุ้ กัน
บ� ำ บั ด มะเร็ ง อ.นพ.ไตรรั ก ษ์ พิ สิ ษ ฐ์ กุ ล หั ว หน้ า ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านชีววิทยาเชิงระบบ และ นพ.กรมิษฐ์ ศุภพิพัฒน์ แพทย์ประจ�ำศูนย์
ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็งและศูนย์วิจัยเซลล์ต้นก�ำเนิด
และเซลล์บ�ำบัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ ณ บริษัท เอ็มเค
เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

น.ส.นฤมล สุจริตธรรม บริจาคเงินจ�ำนวน 10,000,000 บาท
ในนามของ คุณแม่แฉล้ม สุจริตธรรม และ คุณลัดดา สุจริตธรรม ให้แก่
สาขาโรคภูมแิ พ้และอิมมูนโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ โดยมี ศ.พญ.ศิรวิ รรณ วนานุกลู หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ
รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี หัวหน้าสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ

นายฉลอง ติรไตรภูษิต ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทน
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจ�ำนวน 4,000,000 บาท
เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั ศูนย์ความเป็นเลิศภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรญ
ั กาญจน์ หัวหน้า
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
รับมอบ ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รศ.ฉลอง สุนทราวาณิชย์ บริจาคเงินจ�ำนวน 1,035,598 บาท
ในนามของญาติมิตรและบุตรหลานของ นายฟอง สุนทราวาณิชย์ และ
นางสมถวิล จันทรัศมี บริจาคเงินจ�ำนวน 269,521 บาท ในนามของญาติมติ ร
และบุตรหลานของ นายบันลือ จันทรัศมี เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั ศูนย์ความเป็นเลิศ
ภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์
กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสษิ ฐ์กลุ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
รับมอบ ณ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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