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เชื่อไหมครับว่า วารสาร ฬ. ของเราเต็ม 3 ขวบปีแล้วนะครับ นับจากเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2559
ผมเองในฐานะหนึ่งในทีมงานกองบรรณาธิการ ก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยครับ ว่าเราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
แต่เมื่อคิดดูให้ดีแล้วหัวใจแห่งความส�ำเร็จของวารสาร ฬ. นั้นง่ายนิดเดียวครับ นั่นคือความร่วมมือ ร่วมให้
และร่วมใจของพวกเราทุกคน
การท�ำงานวารสาร ฬ. เพือ่ เป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดสาระและเรือ่ งราวดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในบ้านหลังใหญ่
ของพวกเราทุกคนนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการท�ำงานของคนใดคนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น
ทีมงานกองบรรณาธิการของเราจึงได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ จากความร่วมมือจากผูบ้ ริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนความ “ร่วมมือ”
จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ต่างสละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นคณะท�ำงาน ช่วยกันสร้างสรรค์ประเด็น แสดงความเห็น ให้การร้อยเรียงเนื้อหา
ของแต่ละเล่มออกมาสมบูรณ์แบบ ผมจึงอยากขอบคุณทีมงานทุกคนส�ำหรับความร่วมมือจากหัวใจครับ
แต่เรื่องราวทั้งหมดในวารสาร ฬ. คงไม่อาจสมบูรณ์ได้เลยครับ ถ้าขาดความกรุณาจากอาจารย์หมอและ
บุคลากรภายในของพวกเราทุกท่านๆ ที่ไม่ว่าทีมงานกองบรรณาธิการจะติดต่อขอเข้าสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลหรือ
ท�ำการสัมภาษณ์ ทุกท่านต่างยินดีที่จะ “ร่วมให้” ข้อมูลรวมทั้งยังช่วยตรวจทานข้อมูลเพื่อให้เนื้อหาที่ถูกบันทึก
ผ่านวารสารฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วน ผมและทีมงานทุกคนจึงขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านที่มีให้
ต่อวารสาร ฬ. เสมอมาครับ
และเพราะความร่วมมือและร่วมให้ของจากทุกฝ่ายนี่แหละครับ ที่ท�ำให้ผมตระหนักว่าวารสาร ฬ.
แต่ ล ะเล่ ม ไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งหนั ง สื อ ที่ ส ่ ง ต่ อ ข่ า วสารและบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ส� ำ คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในที่ แ ห่ ง นี้ ไว้ เ ท่ า นั้ น
หากแต่คือรูปธรรมของค�ำว่า “ร่วมใจ” ที่เป็นหัวใจของความเสียสละจากทั้งเจ้าหน้าที่ทีมงานและบุคลากรทุกคน
จนท�ำให้วารสาร ฬ. ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
สุดท้ายนี้ ก็ตอ้ งขอขอบคุณ คุณผูอ้ า่ นทุกท่านครับทีต่ ดิ ตามพวกเรามา และ (หวังว่า) จะติดตามพวกเราต่อไป
พวกเราสัญญาครับ ว่าจะตั้งใจท�ำให้เต็มที่เหมือนที่ผ่านมา เพื่อที่จะเติมเต็มเรื่องดีๆ ให้มีในบ้านเลขที่ 1873
ของเราต่อไปครับ

ณ จุฬา
เรื่อง : น.ส.วิภารัตน์ กิติสุภรณ์พันธ์

จากอดีตถึงปัจจุบัน
สถานรักษาพระภิกษุ
สามเณรอาพาธแห่งแรกของไทย

อาคารวชิ ร ญาณวงศ์ ในอดี ต เป็ น สถานที่ ส� ำ คั ญ ที่ มี ป ระวั ติ ค วามเป็ น มายาวนาน
ในการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณรอาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แม้ว่าปัจจุบันอาคารนี้จะไม่ได้ใช้เพื่อการดูแลรักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ
แล้วก็ตาม แต่เรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ การดูแลรักษาภิกษุ สามเณรอาพาธและการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ
คอลัมน์ “ณ จุฬา” ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับสถานที่รักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรอาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกันค่ะ
น.ส.วิภารัตน์ กิตสิ ภุ รณ์พนั ธ์ ผูต้ รวจการพยาบาลอายุรกรรม ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เล่าว่า ในอดีตสถานที่รักษาพระภิกษุและสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้สร้างขึ้นครั้งแรก
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นที่พักรักษาอาการอาพาธของภิกษุ สามเณร
ให้เป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับฆราวาส และเพื่อเป็นอนุสาวรีย์เชิดชูพระเกียรติคุณแห่ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชอุปธั ยาจารย์ โดยอาคารหลังนีม้ ชี อื่ ว่า อาคารวชิรญาณ ถือเป็นสถานทีร่ กั ษา
พระภิกษุ สามเณรอาพาธแห่งแรกของประเทศ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2466 ต่อมาได้มีการสร้างอาคาร
สามัคคีพยาบาร เพือ่ รองรับพระภิกษุสามเณรอาพาธทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ แต่ภายหลังก็ได้รอื้ ถอนอาคารนีอ้ อกไป
เมื่ออาคารวชิรญาณทรุดโทรมลง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้สร้างอาคารใหม่ขึ้นในบริเวณเดิม
ของอาคารนี้โดยใช้ชื่อว่า อาคารวชิรญาณวงศ์ พร้อมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดอาคารวชิรญาณวงศ์
ในปี พ.ศ. 2526 อาคารใหม่หลังนี้มีทั้งหมด 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นชั้นส�ำหรับบริจาคเงินสมทบทุน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชั้นที่ 2 ใช้ส�ำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่ 3 - 4 เป็นสถานรักษาพยาบาล
พระภิกษุ สามเณรอาพาธ
เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 สถานรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรอาพาธก็ได้ย้ายมาอยู่
ที่ชั้น 28 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เป็นการถาวร ซึ่งได้รับการตกแต่งให้มีบรรยากาศที่สงบและสวยงาม
น.ส.วิภารัตน์ กิติสุภรณ์พันธ์
มีมุมกราบพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญก�ำลังใจ ทั้งยังมีสถานที่กว้างขวางสามารถรองรับภิกษุสามเณร
อาพาธได้จ�ำนวน 28 เตียง โดยแบ่งเป็นห้องคู่จ�ำนวน 20 เตียง และห้องเดี่ยวอีก 8 เตียง
ในส่วนผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถ
ด้านการดูแลรักษานั้น น.ส.วิภารัตน์ เล่าว่า พระภิกษุสามเณรอาพาธจะได้รับการดูแลที่แตกต่าง กลับวัดได้หรือไม่มผี อู้ ปุ ฏั ฐากดูแล โรงพยาบาล
จากผูป้ ว่ ยทัว่ ไป เพราะนอกจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลแล้ว พยาบาลผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ล จุฬาลงกรณ์ได้ร่วมกับส�ำนักสงฆ์ป่ามะขาม
จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยของท่านด้วย ดังนั้น ฝ่ายของเราจะมีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ที่เป็นผู้ชายค่อนข้างมากเพื่อดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ของท่าน ส�ำหรับพยาบาลผู้หญิงนั้นจะสามารถดูแล สถานทีด่ แู ลภิกษุ สามเณรอาพาธโดยเฉพาะ
พระภิกษุ สามเณรที่อนุโลมและยินยอมให้ดูแลท่าน โดยจะต้องสวมถุงมือและขออนุญาตทุกครั้งก่อนการ ซึ่งส�ำนักสงฆ์แห่งนี้ภิกษุ สามเณรอาพาธ
ปฏิบัติหน้าที่
จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพระผู้ดูแล
ส�ำหรับการเยี่ยมไข้ ญาติหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมพระภิกษุ สามเณรอาพาธได้ตามปกติ ที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังมี
และสามารถใส่บาตรพระได้ แต่จะต้องสอบถามจากเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เนื่องจากบางโรคจะจ�ำกัดอาหาร ลักษณะคล้ายวัด ซึ่งภิกษุ สามเณรสามารถ
เฉพาะโรค รวมถึงต้องได้รับการประเมินอาการก่อนเข้าเยี่ยมอีกด้วย ส�ำหรับห้องพิเศษจะอนุญาตให้เฉพาะ ปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้อย่างเต็มที่
ทีมอุปฏั ฐากและฆราวาสชายอยูเ่ ฝ้าเท่านัน้ นอกจากการดูแลทีโ่ รงพยาบาลแล้ว เมือ่ พระภิกษุ สามเณรมีอาการ
นี่ คื อ อี ก หนึ่ ง เรื่ อ งราวดี ๆ ของ
ดีขึ้นสามารถกลับวัดได้ ฝ่ายการพยาบาลยังมีทีม Home Health Care ในการเข้าไปดูแลและแนะน�ำโยม ณ จุฬา สถานที่รักษาพระภิกษุ สามเณร
ผู้อุปัฏฐากถึงที่วัด เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องต่อไป
อาพาธ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ได้ให้ความส�ำคัญกับการดูแล
รักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณรอาพาธ
มาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
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Chula Innovation

โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : น.ส.พนัชกร พิพักษ์ไชยวงศ์
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

นวั
ต
กรรมกล่
อ
งปิ
ด
ล็
อ
ก
ยาระงับปวดควบคุมพิเศษ ส�ำหรับเครือ่ งให้ยาระงับปวดด้วยตนเอง

Anesth Chula PCA (Patient-Controlled Analgesia) Lockbox
ถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวตั้งแต่เข้ามารับผิดชอบงาน
ในหน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสญ
ั ญีวทิ ยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2554
แต่ด้วยความปรารถนาที่อยากให้ผู้ป่วยที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด
ได้รบั ยาระงับปวดอย่างต่อเนือ่ ง จึงกลายเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาผลงาน
นวัตกรรมของ น.ส.พนัชกร พิพักษ์ไชยวงศ์ ผู้ช�ำนาญการพิเศษพยาบาล
ระดับ 7 ที่พบปัญหาการใช้งานของเครื่องให้ยาระงับปวดด้วยตนเองที่มีใช้อยู่
ในเวลานั้นว่า ยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงหลายประการ เช่น
1. เครื่องให้ยาระงับปวดส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกับกระบอกฉีดยา ซึ่งมี
ปริมาณสูงสูดคือ 50 ml (มิลลิลิตร) แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว
ผู ้ ป่ วยบางรายอาจมี ค วามต้ อ งการใช้ ป ริ ม าณยามากถึ ง
300 ml (มิลลิลิตร) ต่อวัน
2. เมือ่ ผูป้ ว่ ยต้องการปริมาณยาทีม่ ากขึน้ ท�ำให้ทมี พยาบาลต้องผสม
และเปลี่ ย นยาบ่ อ ยขึ้ น บางครั้ ง อาจเกิ ด การรั ก ษาไม่ ทั่ ว ถึ ง
เพราะยาอาจจะหมดในช่วงเวลากลางคืน หรือช่วงที่พยาบาล
ก�ำลังดูแลผูป้ ว่ ยรายอืน่ อยู่ ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาไม่ตอ่ เนือ่ ง
3. เกิดความเสีย่ งในการสูญหายของยา เพราะเครือ่ งให้ยาระงับปวด
ที่ใช้อยู่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน ซึ่งจะต้องมีกล่อง
ปิดล็อก (Lockbox)
4. บางครั้ ง เครื่ อ งให้ ย าระงั บ ปวดที่ มี จ� ำ หน่ า ยในท้ อ งตลาด
แบบมีกล่องปิดล็อก ก็เป็นระบบล็อกที่เข้าถึงยาได้ง่าย และ
ไม่ตอบโจทย์เรื่องกระบอกฉีดยาที่มีขนาดเล็กเกินไปอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ น.ส.พนัชกร ได้คดิ ค้นและออกแบบ “กล่องปิดล็อก
ยาระงับปวดควบคุมพิเศษ ส�ำหรับเครื่องให้ยาระงับปวดด้วยตนเอง Anesth
Chula PCA (Patient-Controlled Analgesia) Lockbox” ขึ้นมาใช้ส�ำหรับ
ผู้ป่วยหลังจากผ่าตัด ซึ่งสามารถผสมยาได้ในปริมาณมากขึ้นและเป็นไป
ตามมาตรฐานการใช้งานเครื่องให้ยาระงับปวดที่จะต้องมีกล่องปิดล็อก
เพื่อป้องกันการสูญหายของยา อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยน�ำยาออกจาก
เครื่ อ งมาใช้ เ อง เนื่ อ งจากยาที่ ใช้ ใ นการรั ก ษาเป็ น ยาควบคุ ม พิ เ ศษ
ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
น.ส.พนัชกร ได้เริ่มพัฒนา Anesth Chula PCA Lockbox
เพือ่ น�ำมาใช้งานกับเครือ่ งให้ยาระงับปวด รุน่ Infusomet ของบริษทั บี.บราวน์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมนีม้ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2557
โดยมี รศ.นพ.ปิ ่ น ศรี ป ระจิ ต ติ ชั ย
อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ เป็ น ผู ้ ใ ห้
ค�ำปรึกษามาโดยตลอด ซึง่ น.ส.พนัชกร
ใช้เวลาว่างจากงานหลักคือ พยาบาลวิสญั ญี
ม า เ ป ็ น นั ก อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมให้ ต อบโจทย์
กับทั้งผู้ใช้งานและผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด
น.ส.พนัชกร พิพักษ์ไชยวงศ์
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ทั้งเรื่องปริมาณยาในตัวเครื่อง ความแข็งแรง
ทนทานของกล่อง ระบบในการปิดล็อกที่มี
รหัสเฉพาะทีมงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งเท่านัน้
รวมไปถึงรูปทรงที่สวยงาม ขนาดกะทัดรัด
น�้ ำ หนั ก เบา สะดวกต่ อ การน� ำ ไปใช้ ง าน
นั บ ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2557 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
น.ส.พนัชกร ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
Anesth Chula PCA Lockbox มาแล้ว
ทั้ ง หมด 4 รุ ่ น โดย 3 รุ ่ น แรกได้ น� ำ
มาใช้ ง านจริ ง กั บ ผู ้ ป ่ ว ยในโรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ และมี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
เรื่ อ ยมาจนเป็ น ชิ้ น งานรุ ่ น ล่ า สุ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้
ใช้เฉพาะแต่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านัน้
ยั ง น� ำ ไปใช้ ใ นโรงพยาบาลสมิ ติ เ วชและ
กล่องปิดล็อกยาระงับปวดควบคุมพิเศษ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ด้วยเช่นกัน
แม้ผลงานนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มานีจ้ ะตอบโจทย์เรือ่ งการรักษาผูป้ ว่ ย
อย่างต่อเนื่อง และป้องกันยาสูญหาย แต่ น.ส.พนัชกร ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนา
ให้งานชิ้นนี้มีน�้ำหนักเบาขึ้น รวมถึงมีขนาดกะทัดรัดยิ่งกว่าเดิม เพราะนอกจาก
จะค�ำนึงถึงเรื่องการได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยแล้ว ความสะดวก
ในการหยิบจับไปใช้งานของเพื่อนร่วมวิชาชีพก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหม่ที่ท้าทาย
ส�ำหรับ น.ส.พนัชกร พยาบาลนักประดิษฐ์ ผู้ทุ่มเทเวลาและก�ำลังเพื่อประดิษฐ์
สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมา
ส�ำหรับผู้ที่สนใจผลงานนวัตกรรมกล่องปิดล็อกยาระงับปวดควบคุม
พิเศษ ส�ำหรับเครือ่ งให้ยาระงับปวดด้วยตนเอง Anesth Chula PCA Lockbox
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยระงับปวด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โทรศัพท์ (02) 256 4000 ต่อ 80514
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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6. ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

1. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร

ได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ”
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จาก กระทรวงศึกษาธิการ

2. ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้รบั รางวัล “สมเด็จพระวันรัต ปุณณสิริ ประจ�ำปี 2561”
จาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. ศ.พญ.สุปราณี นิรุตติศาสน์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง "ศาสตราจารย์"

4. ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์
ประจ�ำปี 2561

5. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้รับรางวัล “แพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ
ด้านวิชาการ ประจ�ำปี 2561”
จาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้รับรางวัล “ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
ประจ�ำปี 2561”
จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)

7. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
“อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์”
สาขารับใช้สังคม ประจ�ำปีการศึกษา 2561
จาก สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Good News
เรื่อง : ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พัฒนางานบริหารโครงการก่อสร้างและอาคาร

มุ่งสู่การเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรม
เพื่อการแพทย์ในประเทศไทย

พื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขณะนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้าง หรือการปรับปรุงพื้นที่และหลายๆ อาคารในเวลาใกล้เคียงกัน
อันเป็นผลมาจากนโยบายการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเพื่อการพัฒนาทั้งด้านกายภาพและการให้บริการของโรงพยาบาล ซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
ไม่ใช่แค่การเปลีย่ นแปลงเฉพาะโครงสร้างอาคารเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นการเปลีย่ นแปลงระบบการท�ำงานภายในของโรงพยาบาลให้มที มี บริหารโครงการเข้ามาดูแล
งานออกแบบก่อสร้างของโรงพยาบาล และมีทีมจัดการอาคารที่มีความเป็นมืออาชีพควบคู่กัน
ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช อดีตรองคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในส่วนของการท�ำงาน ศ.ดร.เสริชย์ กล่าวว่า การสร้างอาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ปัจจุบนั ได้เข้ามารับต�ำแหน่ง รองผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาล ทางการแพทย์มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะ เนื่องจากต้องมีระบบ
จุฬาลงกรณ์ ฝ่ายระบบอาคารและการก่อสร้าง ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รองรับการใช้งานทางการแพทย์และมีการใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ขัน้ ตอน
ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นต�ำแหน่งผู้บริหารใหม่ของโรงพยาบาล โดย ศ.ดร.เสริชย์ กล่าวถึง การท� ำ งานของเราจึ ง ต้ อ งก� ำ หนดขอบเขตการท� ำ งานและเป้ า หมาย
พันธกิจของงานในต�ำแหน่งนี้ว่า มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ ก่อสร้าง ทีจ่ ะท�ำก่อน หลังจากนัน้ จึงก�ำหนดความต้องการของผูใ้ ช้บริการ โดยจะมีการ
และบริหารจัดการอาคารทุกอย่างให้เป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ประชุมและจัดท�ำ Workshop ร่วมกันกับแพทย์ พยาบาล รวมถึงผูใ้ ช้งานจริง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งงานที่รับผิดชอบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง แล้วน�ำมาออกแบบเป็น
1. งานดูแลบริหารจัดการงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จ�ำนวน 3 อาคาร ห้องจ�ำลองเสมือนห้องตัวอย่างขึ้นมาให้แพทย์ พยาบาล และผู้ใช้งานจริง
ซึง่ ก�ำลังเริม่ ก่อสร้างในช่วงเวลาเดียวกันได้แก่ศูนย์บรู ณาการด้านการแพทย์ สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีโอกาสได้ทดลองใช้งานว่า
(Extended OPD) ศูนย์การรักษามะเร็ง และศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีความเหมาะสมกับงานหรือไม่อย่างไร เช่น เมือ่ เข็นเตียงเข้ามา มุมจะพอดีกนั
ด�ำเนินการโดย ส�ำนักงานบริหารโครงการ (PMO)
หรือไม่ ปลัก๊ ไฟอยูต่ รงนีส้ ะดวกหรือไม่ ซึง่ ผลตอบรับจากการสร้างห้องจ�ำลองนี้
2. งานบริหารจัดการและดูแลสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ของอาคาร ค่อนข้างดี เพราะทั้งแพทย์และพยาบาลมองเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น
ภายหลังที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งขณะนี้งานหลักคือ การดูแลบริหารจัดการ นอกจากนั้ น ที ม บริ ห ารโครงการสามารถน� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ เปลี่ ย น
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ด�ำเนินการโดยศูนย์บริหารงานกายภาพ แก้ไขให้ตรงกับตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ทันทีก่อนน�ำไปสร้างจริง
อาคารพิเศษ (FMU)
เรียกได้ว่าเป็นวิธีการท�ำงานที่ใหม่มาก ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับการท�ำงาน
ศ.ดร.เสริชย์ กล่าวว่า การที่โรงพยาบาลเห็นความส�ำคัญของงานด้านนี้ ของโรงพยาบาลในประเทศไทย ผลลัพธ์กอ็ อกมาดีและเป็นทีน่ า่ พอใจอย่างยิง่
จะมี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ง านโครงการก่อสร้างและงานอาคารเป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น
เราออกแบบห้องจ�ำลอง
เนื่องจากจะมีผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง ความช�ำนาญการ คุณวุฒิ และประสบการณ์
เชิงเทคนิคเข้ามาเป็นผู้แทนโรงพยาบาลในการท�ำงานร่วมกับผู้ออกแบบและ
ให้แพทย์ พยาบาล และผู้ใช้งาน
ผู้ก่อสร้างให้การด�ำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้การท�ำงาน
ได้ทดลองใช้งานจริง
ของ PMO ต้องยอมรับว่าเป็นงานที่มีความยากและท้าทายเนือ่ งจากเป็นการท�ำงาน
พร้อมกันทัง้ การปรับปรุงอาคารเก่าและสร้างอาคารใหม่ในพื้นที่เดิม โดยต้องจัดสรร
เพื่อดูว่าเหมาะสมหรือไม่
พื้นที่ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงต้องเอือ้ ต่อกันทัง้ ในการก่อสร้างทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
เชือ่ มโยงกับการใช้งานในอาคารเดิม ซึ่งการปรับปรุงและก่อสร้างนั้นต้องท�ำในขณะที่
ศ.ดร.เสริ ช ย์ กล่ า วเสริ ม ด้ ว ยว่ า นอกจากทางโรงพยาบาล
มี อ าคารบางส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น นั้ น ก� ำ ลั ง ใช้ ง านอยู ่ ท� ำ ให้ เราต้ อ งเข้ า ไปสร้ า ง จุฬาลงกรณ์จะได้พฒ
ั นางานด้านการบริหารโครงการและงานสถาปัตยกรรม
ความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน พร้อมทัง้ รับฟังความคิดเห็นและความต้องการเพือ่ ให้งาน ทางการแพทย์ แ ล้ ว ยั ง ถื อ เป็ น โอกาสที่ ดี ที่ ฝ ่ า ยวิ ช าการจากทางด้ า น
สอดคล้องกัน มีความปลอดภัยและสอดคล้องกันในระยะยาวอีกด้วย
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ในส่ ว นคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์จะได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับการพัฒนาศาสตร์และองค์ความรู้
ด้านการออกแบบระบบกายภาพของโรงพยาบาล โดยผ่านการเรียนการสอน
การท�ำวิจยั ตลอดจนการเรียนรูค้ วบคูไ่ ปกับสถาปนิกทีเ่ ข้ามาท�ำงานออกแบบ
ให้ กั บ ทางโรงพยาบาล ซึ่ ง จะช่ ว ยน� ำ ไปสู ่ ก ารต่ อ ยอดให้ เ กิ ด นวั ต กรรม
ด้านการออกแบบอาคารด้านการแพทย์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศและสนับสนุนส่งเสริมนโยบายของประเทศที่ต้องการมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในอนาคตต่อไป
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ฝากไข่ก่อนรักษามะเร็ง

เรื่อง : รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์

สานฝันผู้ป่วยมะเร็งในวัยเจริญพันธุ์ให้กลับมามีลูกได้
ปัจจุบนั การรักษาโรคมะเร็ง
มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ
ม า ก ขึ้ น ผู ้ ป่ ว ย ม ะ เร็ ง ที่ ไ ด ้ รั บ
การรักษาด้วยวิธีการมาตรฐาน เช่น
การรักษาด้วยรังสีรกั ษา หรือเคมีบำ� บัด
มีโอกาสที่จะหายขาดจากโรคมะเร็ง
ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่การรักษา
ด้วยวิธีดังกล่าวนั้นก็มีความเสี่ยงสูง
ทีจ่ ะท�ำให้รงั ไข่หยุดท�ำงาน และส่งผล
ให้ผปู้ ว่ ยสตรีในวัยเจริญพันธุไ์ ม่สามารถ
มีบตุ รได้อกี ในอนาคต จึงเป็นทีน่ า่ เสียดายมากหากผูป้ ว่ ยมะเร็งทีอ่ ยู่ ในวัยเจริญพันธุ์
จะต้องสูญเสียโอกาสในการมีบุตรจากการรักษามะเร็งไป
รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์ หัวหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์
ฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กล่าวว่า ปัจจุบนั มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทชี่ ว่ ยในการเจริญพันธุ์
(Assisted Reproductive Technology - ART) อีกทั้งยังมีการพัฒนา
การเก็บรักษาภาวะเจริญพันธุ์ (Fertility Preservation) หลากหลายวิธี อาทิ
การแช่แข็งไข่หรือตัวอ่อน รวมถึงเนื้อเยื่อรังไข่ในผู้หญิง การแช่แข็งเชื้ออสุจิ
และเนื้อเยื่ออัณฑะในผู้ชาย เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ป่วยมะเร็งในวัยเจริญพันธุ์
ได้ รั บ ค� ำ ปรึ ก ษาเรื่ อ งการมี บุ ต ร และท� ำ การรั ก ษาภาวะเจริ ญ พั น ธุ ์ เช่ น
แช่แข็งเชื้ออสุจิ แช่แข็งไข่หรือตัวอ่อน และแช่แข็งเนื้อเยื่อรังไข่เก็บไว้ก่อน
จะท�ำการรักษามะเร็ง เพื่อไมให้
่ เชื้ออสุจิและไข่ถูกท�ำลาย จากนั้นเมื่อเข้ารับ
การรักษามะเร็งจนหายดีแล้ว จึงน�ำเชื้ออสุจิหรือไข่ที่เก็บแช่แข็งไว้มาปฏิสนธิ
นอกร่างกายเป็นตัวอ่อนแล้วน�ำใส่กลับเข้าโพรงมดลูก หรือน�ำตัวอ่อนที่เก็บ
แช่ แข็ ง ไว้ ใ ส่ ก ลั บ เข้าโพรงมดลูก
เพื่ อ ให้ ตั้ ง ครรภ์ ในกรณี ที่ เ ก็ บ
เป็นเนื้อเยื่อรังไข่แช่แข็ง ก็สามารถ
น�ำเนื้อเยื่อรังไข่ที่เก็บรักษาด้วย
การแช่แข็งไว้ น�ำกลับมาปลูกถ่าย
ในร่ า งกายผู ้ ป่ วยเพื่ อ ให้ ผู ้ ป่ วย
สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ
ส�ำหรับวิธีการเก็บรักษา
ภาวะเจริ ญ พั น ธุ ์ ก ่ อ นการรั ก ษา
มะเร็ ง เป็ น วิ ธี ที่ ใช้ กั น โดยทั่ ว ไป
่

ในหลายประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผปู้ ว่ ยมะเร็งทีอ่ ยูใ่ นวัยเจริญพันธุ์ สามารถกลับมา
มีบตุ รได้ตามปกติเมือ่ รักษาตัวหายแล้ว ส�ำหรับในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และบุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทั้ ง ในด้ า นเวชศาสตร์
การเจริ ญ พั น ธุ ์ ด้ า นการรั ก ษามะเร็ ง และการผ่ า ตั ด โดยมี ก รณี ศึ ก ษา
ที่ผู้ป่ วยมะเร็งซึ่งได้รับค�ำปรึกษาและได้รักษาภาวะเจริญพันธุ์ก่อนการรักษา
มะเร็ง เมือ่ รักษามะเร็งจนหายดีแล้วก็สามารถกลับมาตัง้ ครรภ์และให้กำ� เนิดบุตร
ได้ส�ำเร็จ ถือได้ว่าฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็นผู้บุกเบิกวิธีการนี้ในประเทศไทย
รศ.นพ.วิสนั ต์ กล่าวถึงความมุง่ มัน่ ของฝ่ายสูตศิ าสตร์ – นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ว่าต้องการผลักดันให้แพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ในวัยเจริญพันธุ์ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีบุตรในอนาคตของผู้ป่วย
เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสามารถรักษาภาวะเจริญพันธุไ์ ด้ทนั เวลา โดยขัน้ ตอนการเก็บรักษา
ภาวะเจริญพันธุ์จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนการรักษามะเร็งเท่านั้น
นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มงุ่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นศูนย์ตน้ แบบในการให้คำ� ปรึกษา
และให้บริการทางการแพทย์ในการรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ เพื่อให้ผู้ป่วย
มะเร็ ง ในวั ย เจริ ญพั น ธุ ์ ไ ม่ สูญเสี ย โอกาสในการมีบุตร และสามารถมีบุตร
หลังการรักษามะเร็งได้อย่างปลอดภัย
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยมะเร็งทัง้ หญิงและชายทีต่ อ้ งการรักษาภาวะการเจริญพันธุ์
สามารถติดต่อรับค�ำปรึกษาและรับบริการ ได้ที่หน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์
อาคารนวมินทราชินี ชั้น 11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 - 15.00 น. ในวันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 11.00 น. โทรศัพท์ (02) 256 4826 หรือ (081) 722 2181
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เรื่อง : รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมเปิดหลักสูตร 4 ปี ส�ำหรับผู้จบปริญญาตรี

หลักสูตรแพทย์นานาชาติ

ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติได้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้สถาบัน
การศึกษาหลายแห่งต่างพากันเปิดหลักสูตรนานาชาติในหลายสาขาวิชา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนความคาดหวังของสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ
ที่ ต ้ อ งการบั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในวิ ช าการวิ ช าชี พ ควบคู ่ กั บ ความเชี่ ย วชาญ
ในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร ในวงการการศึ ก ษาแพทย์ นั้ น แม้ ว ่ า หลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ของไทยจะได้การยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและศักยภาพของ
บัณฑิตว่าไม่เป็นสองรองใคร แต่ทว่ายังไม่มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ที่มุ่งเน้น
การผลิตแพทย์สากล (Global Doctor) ซึ่งบัณฑิตกลุ่มดังกล่าวนอกจากจะมีสมรรถนะ
พร้อมทีจ่ ะท�ำงานในเวชปฏิบตั ิ ยังต้องมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในการสือ่ สารภาษาอังกฤษและ
สามารถปฏิบตั งิ านในระดับนานาชาติได้ ซึง่ บัณฑิตกลุม่ ดังกล่าวยังเป็นทีต่ อ้ งการของสังคมโลก
ด้วยความพร้อมและศักยภาพของการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�ำของประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเตรียมเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ หรือ The Chulalongkorn International Medical Program ซึ่งคาดว่าจะเปิดท�ำการสอนให้กับนิสิตรุ่นแรกในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2563 หลักสูตรนี้จะให้ความส�ำคัญกับการผลิตแพทย์เพื่อเป็นแพทย์นักวิชาการ (Academic Physician) โดยหลักสูตรได้รับการออกแบบ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ (มคอ.1) พร้อมทั้งมีแผนการด�ำเนินงานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนีย้ งั มีความโดดเด่นในด้านการจัดการเรียนการสอนซึง่ แตกต่างจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเดิม
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียน และเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศต่อไป
รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
นานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่จะเปิดรับเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสาขาวิชาใน
สายวิทยาศาสตร์ เช่น เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้จะต้องมีความสนใจในอาชีพแพทย์อย่างจริงจัง
โดยจัดการเรียนการสอนในเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี แตกต่างจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ปกติ ที่จะใช้เวลาเรียนนาน 6 ปี ใช้หลักการเรียนการสอน
แบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) มุ่งเน้นให้นิสิตศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนสนใจ และการเรียนแบบกลุ่มย่อย (Tutorial Class)
มีอาจารย์ 1 คน ต่อนิสติ กลุม่ ละประมาณ 6 คน เพือ่ ให้นสิ ติ ได้เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะต่างๆ อย่างใกล้ชดิ นอกจากนีย้ งั มุง่ เน้นให้นสิ ติ ได้สมั ผัสประสบการณ์
ทางคลินิกตั้งแต่วันแรกของการเรียน ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ปกติ ที่นิสิตจะได้ขึ้นชั้นคลินิกในชั้นปีที่ 3 และที่ส�ำคัญคือ
นิสิตจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและชีวิตประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นแพทย์
ที่ท�ำงานเพื่อสังคมโลกในอนาคต
นอกจากนัน้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ยังมีเป้าหมายทีจ่ ะสร้างเสริมนิสติ ไปสูก่ ารเป็นแพทย์นกั วิชาการระดับนานาชาติในสาขาต่างๆ
โดยนิสิตจะมีช่วงระยะเวลา 6 เดือนตามหลักสูตรส�ำหรับการเลือกศึกษาตามความสนใจและความถนัดของตนเองในหน่วยงานหรือสถาบันแพทยศาสตร์
ในระดับนานาชาติ
รศ.พญ.จิตลัดดา กล่าวเสริมว่า ส�ำหรับแผนการเปิดรับนิสติ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รุน่ แรก จ�ำนวน 40 คน
จะมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายคือนิสิตชาวไทยและนิสิตชาวต่างชาติจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย
สู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภูมิภาค (ASEAN Medical Hub) รวมไปถึงนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย ทั้งนี้ คาดว่าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
จะเป็นทีส่ นใจและได้รบั การตอบรับเป็นอย่างดี และจะสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามพร้อม มีความเชีย่ วชาญและมีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ระดับสากลได้ในอนาคต
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OPAT

บริการครบวงจร ลดเวลานอนโรงพยาบาล
เรื่อง : ผศ.นพ.ก�ำพล สุวรรณพิมลกุล, ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล, น.ส.มะยุรา จันทรมโรภาส และ น.ส.วิภารัตน์ กิติสุภรณ์พันธ์

ท่านผูอ้ า่ นทราบหรือไม่วา่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เป็นสถานพยาบาลแห่งแรกๆ ของประเทศไทยที่มีหน่วยให้บริการการรักษา
OPAT (Outpatient Antimicrobial Therapy) หรื อ การให้ ยาต้ าน
จุลชีพแบบผู้ป่วยนอกแบบครบวงจรส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้ว และ
แพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ แต่อาจจะยังต้องกลับเข้ามา
รับการฉีดยาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแบบ
OPAT เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในวงการแพทย์สากลว่า เป็นวิธีการรักษา
ที่ ส ามารถช่ ว ยลดระยะเวลานอนโรงพยาบาล ตลอดจนค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการนอนพักรักษาตัวของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างมาก ขณะเดียวกัน
ก็สามารถช่วยลดระยะวันนอนเฉลีย่ ของผูป้ ว่ ยใน (Length of Stay - LOS) ลงได้
เท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้เตียงของโรงพยาบาลส�ำหรับผู้ป่วย
ที่มีความจ�ำเป็นรายอื่นๆ ให้มากขึ้นนั่นเอง
ผศ.นพ.ก�ำพล สุวรรณพิมลกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโรคติดเชื้อ
ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เล่าถึงความเป็นมาของหน่วยให้บริการ
การรักษา OPAT ว่า หน่วย OPAT เกิดขึน้
จากการริ เริ่ ม ของ ศ.นพ.ธี ร ะพงษ์
ตัณฑวิเชียร หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีต่ อ้ งการให้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหี น่วยให้บริการการรักษา
OPAT ที่ มี ม าตรฐานระดั บ สากล
และครบวงจร เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ผู ้ ป ่ ว ย ซึ่ ง เปิ ด ให้ บ ริ ก าร
มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา
ส�ำหรับการเข้ารับบริการในหน่วย OPAT นั้น ขั้นตอนแรกผู้ป่วย
จะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เจ้าของไข้ ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโรคติดเชือ้ ว่าผูป้ ว่ ยมีสภาพร่างกายทีพ่ ร้อมออกจากโรงพยาบาล สามารถ
กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้แล้ว แต่ยังจ�ำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะต่อไป
ซึ่งแพทย์จะประเมินด้วยว่าผู้ป่วยจะต้องได้รับยาชนิดใด ในปริมาณเท่าใด
วันทีเ่ ริม่ – หยุดยาเมือ่ ใด จากนัน้ จึงออกเป็นใบรับรองพร้อมด้วยลายเซ็นก�ำกับ
ของแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกคนมอบไว้ให้กับผู้ป่วย
ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม พร้อมด้วย
น.ส.วิภารัตน์ กิตสิ ภุ รณ์พนั ธ์ ผูต้ รวจการพยาบาลอายุรกรรม และ น.ส.มะยุรา
จั น ทรมโรภาส หั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ย Day Hospital หน่ ว ยบริ ก ารผู ้ ป ่ ว ย
OPAT ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า หลังจากที่แพทย์ได้ออกใบขออนุมัติการใช้ยา
OPAT ให้กับผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในหน่วย OPAT
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งมีหลักการที่เน้นความสะดวกและปลอดภัย
ของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ โดยใบขออนุมัติการใช้ยา OPAT ของผู้ป่วยแต่ละคน
จะถูกน�ำส่งไปทีห่ อ้ งยาเพือ่ ตรวจสอบค�ำสัง่ ให้ยาของแพทย์ เมือ่ ถึงวันนัดหมาย
ผู้ป่วยจะไปติดต่อที่หน่วย OPAT และห้องยาจะจัดส่งยาแบบรายวันไปยัง
หน่วย OPAT โดยผ่านระบบขนส่งอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Telecar ท�ำให้
ผู้ป่วยไม่ต้องไปขอเบิกยาแล้วถือยาด้วยตนเองเพื่อน�ำไปขอรับการฉีดยา
จากเจ้าหน้าที่แบบในอดีต ดังนั้นผู้ป่วยจึงมั่นใจได้ในความถูกต้องของตัวยา
ปริมาณยา รวมถึงประสิทธิภาพของยาที่จะได้รับ

ส�ำหรับการฉีดยานั้น ผู้ป่วยจะใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
จากนัน้ ผูป้ ว่ ยก็สามารถกลับบ้านได้ทนั ที กล่าวได้วา่ การเข้ารับบริการในหน่วย
OPAT ช่วยให้คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยดีขนึ้ ไม่ตอ้ งพักอยูท่ โี่ รงพยาบาลเป็นเวลานาน
ซึ่งผู้ป่วยอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่โรงพยาบาลได้มากกว่าการกลับ
ไปพักฟื้นที่บ้าน ทางฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เล็งเห็น
ประโยชน์ของหน่วยบริการ OPAT นี้ จึงได้ขอกรอบอัตราก�ำลังเปิดบริการเพิม่
ในช่วงนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพือ่ ให้ระบบบริการครบวงจร
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
ผศ.นพ.ก� ำ พล กล่ า วสรุ ป ว่ า หั ว ใจส� ำ คั ญ ของหน่ ว ย OPAT
คือการท�ำงานอย่างสอดประสานกันของสหสาขาวิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งทุกคนต่างยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ ตามนโยบายของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Center)
ของการรักษา ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพความพร้อมของหน่วย OPAT โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ในด้านบุคลากร ระบบบริหารจัดการ และประสิทธิภาพในการรักษา
พบว่าแนวโน้มผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาในปัจจุบนั มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ จากสถิติ
ในปี พ.ศ. 2561 มีจ�ำนวนผู้ป่วย 35 ราย ส่วนในปี พ.ศ. 2562 เฉพาะเดือน
มกราคม มี ผู ้ ป ่ ว ยที่ ม าเข้ า รั บ บริ ก ารในหน่ ว ย OPAT แล้ ว ถึ ง 18 ราย
ในอนาคตนัน้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มแี ผนทีจ่ ะพัฒนาหน่วย OPAT สูร่ ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยและหน่วยปฏิบัติการ
สหสาขาวิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digital)
เพื่ อ ความสะดวกในการให้ บ ริ ก ารผู ้ ป วยพร้ อ มเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการรองรับผู้ป่วยให้ได้สูงถึง 30 คนต่อเดือน

หน่วยรับบริการ OPAT ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 28
โซน B อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารทุ ก วั น ไม่ เว้ น
วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30 - 23.30 น.
โทรศัพท์ (02) 256 4000 ต่อ 82805-6
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ เข้ า
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บอกเล่าก้าวทันหมอ
เรื่อง : รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์
รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล

ทางเลือกใหม่พิชิตมะเร็ง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น�ำร่อง เวชศาสตร์นิวเคลียร์
“Theranostics” แห่งแรกในประเทศไทย

โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีอัตราการเจ็บป่วย
และเสียชีวติ สูงเป็นอันดับต้นๆ จึงน�ำมาสูค่ วามพยายามศึกษาวิจยั เป็นจ�ำนวนมากในปัจจุบนั เพือ่ ความ
ก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็ง หลักการหนึง่ ทีก่ ำ� ลังเป็นทีก่ ล่าวถึงอย่างมากคือ “Precision Medicine”
หรือ “หลักการแพทย์แม่นย�ำ” ซึ่งเป็นหลักการที่หวังผลการรักษาแบบถูกต้องแม่นย�ำ โดยการเลือก
วิธีรักษาแบบเฉพาะรายบุคคล ผู้ป่วยมะเร็งชนิดเดียวกันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่แตกต่างกัน
ท�ำให้การรักษาแบบเดียวกันแต่ได้ผลไม่เหมือนกัน จ�ำเป็นจะต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าผู้ป่วยแต่ละราย
ควรใช้การรักษาวิธีใดจึงจะได้ประโยชน์สูงที่สุด หลักการนี้สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า
“Theranostics” ซึ่งเกิดจากการรวมกันของค�ำว่า “Therapy (การรักษา)” และ “Diagnostic
(การวินิจฉัย)” เป็นแนวคิดที่จะให้การรักษาแบบมุ่งเป้าตามผลการตรวจวินิจฉัย เช่น วินิจฉัยให้ได้ว่า
มะเร็งของผู้ป่วยรายนี้มีโมเลกุลใดที่สามารถเป็นเป้าหมายของการรักษาได้ แล้วจึงให้การรักษาแบบ
มุ่งเป้าไปยังโมเลกุลนั้น โดย “วิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์” ถูกน�ำมาใช้กับแนวคิดนี้ได้อย่างลงตัว
ปัจจุบันแนวคิด Theranostics ได้น�ำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้น�ำวิธีการนี้มาใช้ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และเป็นที่แรกๆ ในการรักษาเนื้องอกนิวโรเอ็นโดครีน
คอลัมน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ” จึงไม่พลาดที่จะน�ำผู้อ่านทุกท่านมาท�ำความรู้จักกับวิทยาการใน
การรักษามะเร็งแบบใหม่นี้ไปพร้อมๆ กัน
การรักษามะเร็งด้วยสารเภสัชรังสี เป็นวิธกี ารรักษาทีใ่ ช้การให้สารเภสัชรังสีเข้าสูร่ า่ งกายของ
ผูป้ ว่ ยโดยตรง เพือ่ ให้สารเภสัชรังสีนนั้ ไปจับทีเ่ ซลล์มะเร็งและแผ่รงั สีทำ� ลายเซลล์มะเร็งภายในร่างกาย
ของผู้ป่วย ซึ่งแตกต่างจากการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) ที่จะใช้เครื่องฉายรังสีจากภายนอกร่างกายของผู้ป่วย หรือเคมีบ�ำบัด (Chemotherapy)
ทีย่ าเคมีจะท�ำลายทัง้ เซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติอนื่ ๆ ที่แบ่งตัวเร็ว ท�ำให้เกิดอาการข้างเคียงค่อนข้างมาก ส่วนการใช้สารเภสัชรังสีนนั้ ส่วนใหญ่จะมีความจ�ำเพาะกับเซลล์
มะเร็ง และรังสีทแี่ ผ่ออกมาจะท�ำลายเฉพาะเซลล์ทอี่ ยูใ่ กล้เคียง เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาน้อย และผูป้ ว่ ยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีกว่าการรักษาด้วยวิธเี คมีบำ� บัดเป็นอย่างมาก

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยเภสัชรังสี
รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสาขาเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
ฝ่ายรังสีวิทยา และผู้เชี่ยวชาญการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยสารเภสัช
รังสี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบมาก
เป็นอันดับต้นๆ ในผู้ชายทั่วโลก นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ไม่อาจมองข้ามได้
โดยปกติแล้วแพทย์จะรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนและ/หรือการให้เคมีบำ� บัด ซึง่ เมือ่ รักษา
ไปได้สกั ระยะหนึง่ มักพบว่ามะเร็งดือ้ ยา อีกทัง้ อาจเกิดผลข้างเคียงจากยาเคมีบำ� บัด
จนกระทั่งมีการศึกษาวิจัยพบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะมีโมเลกุลที่เรียกว่า
PSMA เป็นจ�ำนวนมากที่ผนังเซลล์ ซึ่งสามารถเป็นโมเลกุลเป้าหมายในการรักษา
ด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ส�ำหรับสารเภสัชรังสีที่ใช้จะประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนแรก (เรียกว่าสารเภสัช) คือส่วนที่จับกับ PSMA บนผนังเซลล์มะเร็ง และ
ส่วนที่ 2 คือสารกัมมันตรังสี เรียกทั้ง 2 ส่วนรวมกันว่า “สารเภสัชรังสี” ทั้งนี้
การรักษาที่จะได้ผล ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยว่ามีโมเลกุล PSMA บนผนัง
เซลล์ เ สี ย ก่ อ นจึ ง จะสามารถให้ ก ารรั ก ษาได้ ซึ่ ง สารเภสั ช ดั ง กล่ า วจะสามารถ
น�ำมาใช้ได้ทงั้ การวินจิ ฉัยและการรักษาตามหลักการของ Theranostics เพียงแต่ใช้
สารกัมมันตรังสีต่างชนิดกัน ท�ำให้สามารถหวังผลการรักษาได้ ซึ่งจากการรักษา
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ในต่างประเทศพบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อการรักษาด้วยวิธี
อื่นๆ และเกิดผลข้างเคียงน้อยมาก
ตั้ ง แต่ ต ้ น ปี พ.ศ. 2561 ที่ ผ ่ า นมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้น�ำวิธีนี้มาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก หลังจากพบว่าเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งใน
ต่างประเทศ โดยมีผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาราวร้อยละ 70 – 80 ส�ำหรับ
ในประเทศไทย รศ.นพ.ธวัชชัย กล่าวว่า เนือ่ งจากปัจจุบนั ยังมีผปู้ ว่ ยมะเร็งต่อมลูกหมาก
ทีเ่ ข้ารับการรักษาด้วยวิธใี ช้สารเภสัชรังสีนใี้ นจ�ำนวนทีน่ อ้ ยมาก เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ย
ค่อนข้างสูง อย่างน้อย 200,000 บาท ต่อการรักษาในแต่ละครั้ง และควรรับ
การรักษาอย่างต่อเนื่องทุกๆ 6 – 8 สัปดาห์ไปอย่างน้อย 4 ครั้ง ท�ำให้จนถึงทุกวันนี้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้
ยังไม่ถึง 10 ราย ซึ่ง รศ.นพ.ธวัชชัย กล่าวสรุปว่า อาจต้องรอการศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมในอนาคตที่จะมาช่วยเติมเต็มข้อจ�ำกัดทางด้านค่าใช้จ่าย และช่วยให้ผู้ป่วย
ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวได้มากขึ้น

การรักษาเนื้องอกนิวโรเอ็นโดครีนด้วยเภสัชรังสี
ในส่ ว นของการรั ก ษาเนื้ อ งอกนิ ว โรเอ็ น โดครี น ด้ ว ยเภสั ช รั ง สี
รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า เนื้องอกนิวโรเอ็นโดครีน หรือ
เนื้องอกเน็น (Neuroendocrine Neoplasia - NEN) เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่ง
ที่เกิดจากเซลล์ของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาท ซึ่งพบได้ในอวัยวะและ
เนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย เช่น ปอด ผิวหนัง และระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
เนื้องอกเน็นจะมีตั้งแต่เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง (NET) ซึ่งจะไม่มีการลุกลามและ
แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ไปจนถึงเนื้องอกที่เป็นมะเร็ง (NEC) ซึ่งมี
การลุกลามแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้
ส�ำหรับการรักษาด้วยสารเภสัชรังสีนนั้ เรียกว่า PRRT โดยโมเลกุลเป้าหมาย
ของเนื้องอกชนิดนี้คือ ตัวจับ Somatostatin ซึ่งพบบนเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง
ปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีนี้จะใช้กับผู้ป่วยเนื้องอกแบบ NEC ที่ไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษาด้วยวิธีการอื่นแล้ว และเช่นเดียวกับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
ก่ อ นการรั ก ษาเนื้ อ งอกนี้ จ ะต้ อ งตรวจก่ อ นว่ า มี ตั ว จั บ Somatostatin
บนเซลล์ของเนื้องอกหรือไม่ หากพบว่ามี จึงจะสามารถให้การรักษาได้ โดยทั้ง
การตรวจและการรักษาก็จะใช้สารเภสัชชนิดเดียวกันตามหลักของ Theranostics
แต่จะใช้สารกัมมันตรังสีต่างชนิดกัน ส�ำหรับวิธีการรักษาก็จะคล้ายกับมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก คือจะฉีดสารเภสัชรังสีนี้ให้ผู้ป่วยทุกๆ 6 – 8 สัปดาห์ไปเรื่อยๆ
โดยทั่วไปแล้วจะท�ำอย่างน้อย 3 – 4 ครั้ง
รศ.พญ.สุภัทรพร กล่าวอีกว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เริ่มท�ำการ
รักษาผู้ป่วยด้วยวิธีดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยจุดเด่นของ
การรักษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คือ การเลือกใช้สารเภสัชรังสีที่ดีท่ีสุด
ณ ปัจจุบนั โดยใช้สารกัมมันตรังสีแบบ Non-Carrier Added และสารเภสัชชนิด
High Affinity จึงจับกับเซลล์มะเร็งได้ดี ดังภาพที่ 1 ซึง่ เตรียมโดย รศ.ดร.ภก.ชูอจิ ิ
ชิระโทริ อาจารย์สาขาเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีการเตรียมพร้อมผู้ป่วยก่อนการให้
สารเภสัชรังสีเพือ่ ปกป้องการท�ำงานของไตด้วยการใช้สารละลายกรดอะมิโนที่มี
ความเข้มข้นเหมาะสม ซึง่ เตรียมโดย ภญ.สุรยี ์ นิมติ รวงศ์สนิ หัวหน้าหน่วยผลิตยา
ปราศจากเชื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม และคณะ ซึ่งจะไม่ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดอาการ
คลื่นไส้และอาเจียน ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกอยากมาเข้ารับการรักษาในครั้งต่อๆ ไป
อย่างไรก็ดี การรักษาเนื้องอกนิวโรเอ็นโดครีนด้วยสารเภสัชรังสี
ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันยังมีไม่มากนัก แต่ในต่างประเทศพบว่า ถึงแม้ผู้ป่วย
จะไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีการอื่นแล้ว ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย
สารเภสัชรังสีอาจมีโอกาสหายขาดจากโรคได้ร้อยละ 1 – 2 และพบว่าปริมาณ
เนื้องอกลดลงได้ถึงร้อยละ 17 – 50 โดยพบผลข้างเคียงขั้นรุนแรงจากการรักษา
น้อยมาก

ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ฝ่ายรังสีวิทยา ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 - 15.00 น.
โทรศัพท์ (02) 256 4000 ต่อ 80233 - 80234
*หมายเหตุ : PET scan หรือ Positron Emission Tomography คือ การถ่ายภาพรังสี
เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย

1

2

การตรวจหาตัวจับ Somatostatin
ด้วย *PET scan ก่อนการรักษาด้วย PRRT

ภายหลังการรักษาด้วย PRRT ที่พบการจับสารเภสัชรังสี
ที่ตับในบริเวณเดียวกับ *PET scan
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เรื่องจากปก

ขัตติยกัลยา พระเมตตาปกเกล้า
ชาวจุฬาฯ ร่มเย็น

เสด็จฯ ทรงบาตร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เรื่อง : นายแผน วรรณเมธี

นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย
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นับแต่ทรงด�ำรงต�ำแหน่งอุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 42 ปีแล้ว
ทีท่ รงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นคุณปู การแก่ประเทศชาติ และความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทวั่ ทุกพืน้ ที่
ทรงนับรวมงานของสภากาชาดไทย เป็นพระราชภารกิจส่วนหนึ่งด้วย ทรงสนับสนุนให้มีการรักษาพยาบาลด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พระราชทานนามอาคารต่างๆ ของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
ในสังกัดสภากาชาดไทย ตลอดจนเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเปิดงานหรือกิจกรรมต่างๆ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จัดขึ้นเพื่อน�ำรายได้สมทบทุนให้กิจการนั้นด�ำเนินการส�ำเร็จไปได้ด้วยดีตลอดมา
พระองค์ยังทรงเป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่บุคลากรสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยได้
เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของสภากาชาดไทย มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี
เริ่มจากเสด็จพระราชด�ำเนิน ณ บริเวณลานลีลาวดี หน้าตึก อปร เป็นแห่งแรก จากนั้นเปลี่ยนมาใช้ลานจอดรถ
ของอาคารแพทยพัฒน์ และครัง้ ล่าสุดได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงบาตรเนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ พ.ศ. 2562
เมือ่ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
นับเป็นโชคดีของคนไทย ทีพ่ ระองค์ทรงมีพระเมตตา ใส่พระราชหฤทัยในทุกข์ สุข ของพสกนิกรทัง้ ประเทศ
และเป็นโชคดีของบุคลากรสภากาชาดไทย ที่ได้รับใช้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท มีพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง
ในการท�ำงานตามหลักการกาชาด พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่ากิจการงานใด หากด�ำเนินไปด้วยความตั้งใจ
เต็มใจ และมีใจที่จะช่วยเหลือแล้ว ความศรัทธา ความส�ำเร็จ และความสุขก็จะบังเกิดแก่ประชาชน ประเทศชาติ
บ้านเมืองได้

ตึกสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ

ตึกสิรนิ ธร เป็นอาคารทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้สำ� หรับผ่าตัดโดยเฉพาะ เนือ่ งจาก
ในอดีต ตึกผ่าตัดเก่าของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นตึกที่ใช้งานมายาวนานนับ
ตั้งแต่เมื่อครัง้ เปิดโรงพยาบาล เมื่อมีผู้ปว่ ยเพิ่มขึ้น ห้องผ่าตัดทีม่ ีอยู่เดิมไม่สามารถ
รองรับผู้ป่วยได้ และไม่สามารถอ�ำนวยความสะดวกได้เท่าที่ควร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์จงึ ได้สร้างตึกสิรนิ ธรขึน้ เพือ่ ใช้เป็นตึกผ่าตัด มีทงั้ หมด 4 ชัน้ ประกอบด้วย
ชัน้ 1 เป็นส�ำนักงานภาควิชาศัลยศาสตร์ ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องนิทรรศการ
ชั้น 4 เป็นส�ำนักงานของภาควิชาวิสัญญีวิทยา และห้องอาหารส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ชัน้ 2 และชัน้ 3 เป็นห้องผ่าตัดทัง้ หมดจ�ำนวน 12 ห้อง ทีแ่ บ่งเป็นสัดส่วน
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยด้านการปราศจากเชื้อ
มีบริเวณลงทะเบียนผูป้ ว่ ย บริเวณเตรียมผูป้ ว่ ยก่อนเข้าห้องผ่าตัด บริเวณเตรียมให้
ยาสลบ ห้องผ่าตัด ห้องพักฟืน้ ห้องไอซียู นับว่าเป็นตึกผ่าตัดทีม่ คี วามพร้อม สะดวก
ปลอดภัย ครบครันด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยและได้มาตรฐานที่สุด
จากความเป็นมาสู่นามพระราชทาน

จากพระวิสัยทัศน์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงเล็งเห็น
ความส�ำคัญในการสร้างตึกผ่าตัด เพือ่ ขยายงานด้านการบริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาล โดย สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ได้พระราชทานทุน
เริม่ ต้นในการก่อสร้าง จ�ำนวน 100,000 บาท และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินอีก 500,000 บาท จากนั้นจึงได้เปิดรับ
บริจาคจากประชาชน โดยมี คุณหญิงสายหยุด ดิฐการภักดี เป็นบุคคลส�ำคัญ
ในการจัดหาทุนหลักจนได้เงินครบตามจ�ำนวน ตึกผ่าตัดแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ. 2523 และได้รับพระราชทานนามว่า “ตึกสิรินธร”
วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มาทรงเปิดตึกสิรินธรอย่างเป็นทางการ
จากวั น นั้ น ถึ ง วั น นี้ เกื อ บ 40 ปี แ ล้ ว ที่ ตึ ก สิ ริ น ธรได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ด้านการผ่าตัดมาอย่างต่อเนื่องและยังใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึง
ความใส่ใจรายละเอียดในการท�ำงานที่สามารถออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
อาคารให้ ต อบสนองต่ อ การใช้ ง านได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ตึ ก แห่ ง นี้ เ ป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น
ในการพั ฒ นางานด้ า นการบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ส� ำ คั ญ ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เมื่อโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดได้มากขึ้น
ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานบริการในส่วนอื่นต่อไป

รศ.นพ.บรรเทอง รัชตะปีติ

ตึกสิรินธร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตึกผ่าตัดที่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานอย่างแท้จริง

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
เรื่อง : รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไข
ความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะชนิดรุนแรง (Craniofacial Deformities)
แห่งแรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามผิดปกติทางใบหน้า
และศีรษะที่เกิดขึ้นแต่ก�ำเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น จากอุบัติเหตุ เป็นต้น
จากความเป็นมาสู่นามพระราชทาน

พ.ศ. 2529 ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ ได้จัดตั้งทีมท�ำงาน
ด้านแก้ไขความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะขึน้ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาต่างๆ
เช่น ศัลยแพทย์ตกแต่งแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จักษุแพทย์
โสต ศอ นาสิ ก แพทย์ ศั ล ยแพทย์ ด ้ า นเนื้ อ งอกศี ร ษะและคอ จุ ล ศั ล ยแพทย์
ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง ประสาทศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ รังสีแพทย์
ทันตแพทย์จัดฟัน จิตแพทย์ นักอรรถบ�ำบัด นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล
เป็นต้น เข้ามาร่วมกลุม่ ท�ำงาน โดยใช้ชอื่ ว่า “คณะท�ำงานแก้ไขความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”
พ.ศ. 2544 ศู น ย์ แ ก้ ไขความพิ ก ารบนใบหน้ า และกะโหลกศี ร ษะ
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ ก ่ อ ตั้ ง ขึ้ น อย่ า งเป็ น ทางการ
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา มีส�ำนักงานอยู่ที่ชั้น 14 อาคาร สก
พ.ศ. 2551 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดศูนย์ฯ ด้วยพระองค์เอง
พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
แก้ ไขความพิ ก ารบนใบหน้ า และกะโหลกศี ร ษะ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย”
พันธกิจส�ำคัญ

1. รักษาทางกายอย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม มีการจัดคลินิกเคลื่อนที่
ไปยังพื้นที่ห่างไกลและดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย ในการรักษาให้ทั้งหมด
2. ดูแลจิตใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลผู้ป่วยร่วมกับนักสังคม
สงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายและใจที่ดี
3. ดูแลด้านสังคมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต จัดโครงการฝึกสอนอาชีพให้กับผู้ป่วย
ที่สนใจ เพื่อให้มีอาชีพที่ยั่งยืนและสามารถดูแลตนเองได้

รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์

ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการ
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
ศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความผิดปกติบนใบหน้า
และศีรษะชนิดรุนแรงแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีจำ� นวนผูส้ งู อายุตงั้ แต่ 60 ปี เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 14.5
และมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากนโยบายการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้มงุ่ เน้นพัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในการดูแลผูส้ งู วัยอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีคณ
ุ ค่า
มีศกั ดิศ์ รีและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ จึงได้จดั ท�ำโครงการ “กองทุน ส.ธ. เพือ่ ผูส้ งู วัย”
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ด�ำเนินการก่อสร้างอาคาร
สูง 18 ชัน้ และชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ บนพืน้ ที่ 30,600 ตารางเมตร โดยมีเป้าหมายให้เป็น
ศูนย์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึง
ต้องมีทีมบุคลากรทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อมที่มีความพร้อมช่วยสนับสนุน
เน้นงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การเสริมพลังให้แก่ผปู้ ว่ ย ครอบครัว และชุมชน
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวันพิธีเปิดอาคาร โรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ ไ ด้ รั บ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จาก สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชือ่ อาคารว่า “อาคาร ส.ธ.” ตามพระนามาภิไธยย่อ
พร้อมกับทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์และทรงเขียนข้อความว่า “ชราอย่างมีคุณภาพ”
เพื่อพระราชทานแก่กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย
ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่าย
การจั ด หารายได้ ในฐานะประธานคณะกรรมการจั ด หาทุ น “กองทุ น ส.ธ.
เพื่อผู้สูงวัย” กล่าวว่า “ดิฉันได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการจัดหาทุน
“กองทุน ส.ธ. เพือ่ ผูส้ งู วัย” โดยมีเป้าหมายในการระดมจัดหาทุนจ�ำนวน 600 ล้านบาท
ซึ่ ง ได้ ใช้ วิ ธี ต ามหลั ก การหารายได้ แ บบสากล ด้ ว ยการหาผู ้ บ ริ จ าคในระดั บ
ผู้น�ำสูงสุด ผู้บริจาครายใหญ่ และผู้บริจาครายบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งมีการจัด
กิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง และอื่นๆ เช่น การจัดท�ำชุดจดหมายระดมทุน
ทางไปรษณีย์ และสินค้าทีร่ ะลึกชุด “ชราอย่างมีคณ
ุ ภาพ” ในโครงการ “เพราะรัก”
โดยสภากาชาดไทย การจัดนิทรรศการ “พู่กันจีน” โดยสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ปัจจุบนั สามารถด�ำเนินการจัดหาทุนได้ครบตาม
จ�ำนวนทีต่ งั้ ไว้แล้ว ท�ำให้อาคาร ส.ธ. เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ด้านผู้สูงวัยแบบบูรณาการ ให้การรักษาแบบองค์รวม ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ป่วย
และญาติ อีกทั้งยังเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมผู้สูงอายุของไทยอย่างยั่งยืน”

ศูนย์วจิ ยั มหาจักรีสริ นิ ธร ในพระราชูปถัมภ์ ภายใต้ชอื่ ศูนย์วจิ ยั ทางคลินกิ
ระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn
International Clinical Research Center - Chula CRC) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจยั และนักประดิษฐ์ สามารถผลิตผลงานวิจยั ทางคลินกิ
และนวัตกรรมทางการแพทย์ให้มปี ระสิทธิภาพระดับมาตรฐานสากล อันจะน�ำไปสู่
การพัฒนาด้านการแพทย์ต่อไปในอนาคต

เรื่อง : รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ และ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย

ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย
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กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย
ชราอย่างมีคุณภาพ

เรื่อง : อ.นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม และ รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

ความเป็นมา

การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ นั ก วิ จั ย ก้ า วสู ่
ความส�ำเร็จ แต่เพราะการด�ำเนินการวิจัยมีความซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน
ดังนั้นศูนย์วิจัย Chula CRC จึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
แก่คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ในสังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และงานวิจยั
จากภาคเอกชน โดยจัดตัง้ เป็นศูนย์วจิ ยั ระดับนานาชาติทปี่ ระกอบด้วย 4 ศูนย์ยอ่ ย
ได้แก่ ศูนย์คลินิกวิจัย ศูนย์จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ศูนย์เภสัชจลนศาสตร์ และ
ศูนย์หอ้ งปฏิบตั กิ ารเพือ่ การวิจยั ทางคลินกิ ซึง่ ได้รบั รองคุณภาพจาก The College
of American Pathologists (CAP)
สู่นามพระราชทาน

ปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ
และพระราชทานนามว่า “ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์” พร้อมทั้ง
ทรงรับกองทุนศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรอยู่ในพระราชูปถัมภ์ด้วย
ผลงานที่ผ่านมาและโครงการส�ำคัญ

ศู น ย์ วิ จั ย มหาจั ก รี สิ ริ น ธรได้ ด� ำ เนิ น งานมา 8 ปี ด� ำ เนิ น งานวิ จั ย
ทัง้ สิน้ 174 โครงการ และได้รบั รางวัลศูนย์วจิ ยั ทางคลินกิ ดีเด่นระดับชาติ 2 ปีซอ้ น
ปัจจุบันก�ำลังขยายขอบข่ายการให้บริการด�ำเนินการวิจัยในขั้นตอนศึกษาวิจัย
ทางคลินิกระยะต้น เพื่อรองรับการพัฒนาค้นคว้าวิจัยยาและนวัตกรรมใหม่ใน
ประเทศ เช่น วัคซีนมะเร็งที่ก�ำลังพัฒนาโดยคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
และร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
ข้อสะโพกเทียม (CU hip) รวมถึงผลักดันงานวิจัยให้มีผลใช้ได้จริงทางคลินิกและ
จดสิทธิบัตรต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังได้ร่วมกับศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติใน
การขยายเครือข่ายศูนย์วิจัยเพื่อรองรับการวิจัยในรูปแบบพหุสถาบัน โดยเป็น
ต้นแบบและจัดการฝึกอบรมให้กับศูนย์วิจัยใหม่ที่ก�ำลังก่อตัง้ ขึ้นในส่วนภูมิภาค
พร้อมทัง้ ศูนย์วจิ ยั ยังส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ดำ� เนินการวิจยั ในรูปแบบ
Investigator Initiated Trial ในสัดส่วนทีม่ ากขึน้ ทัง้ ยังช่วยจัดหาทุนวิจยั สนับสนุนอีกด้วย

อ.นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร

ศูนย์วิจัยทางคลินิกระดับนานาชาติ
เพื่อส่งเสริมงานวิจัยด้านคลินิก

รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เรื่อง : ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (Proton)
แห่งแรกในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีม่ กี ารใช้เครือ่ งเร่งอนุภาคไซโคลตรอน
(Cyclotron) พร้อมห้องปฏิบัติการในการรักษาซึ่งมีมูลค่าถึง 1,200 ล้านบาท
ส�ำหรับจุดเด่นของการรักษาด้วยเครือ่ งนีค้ อื สามารถก�ำหนดทิศทางในการท�ำลาย
ชิ้นเนื้อร้ายได้อย่างแม่นย�ำและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ท�ำลายเซลล์ข้างเคียง
ปลอดภัยอย่างยิง่ ต่อการรักษามะเร็งในอวัยวะทีเ่ สีย่ งต่อการท�ำลายเซลล์ขา้ งเคียง
เช่น สมอง ตับ ศีรษะและล�ำคอ เป็นต้น รวมถึงการรักษามะเร็งในผู้ป่วยเด็กด้วย
จากความเป็นมาสู่นามพระราชทาน

สืบเนื่องจากที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ แ ละศั ก ยภาพของเทคโนโลยี ท างวิ ท ยาศาสตร์
เมื่ อ ความทราบถึ ง พระองค์ท่านว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีแผนด�ำเนินการ
จัดสร้างศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน (Proton)
จึงทรงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้น�ำทีมผู้บริหารและนักวิจัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่ ศู น ย์ วิ จั ย ฟิ สิ ก ส์ พ ลั ง งานสู ง (The GSI Helmholtzzentrum für
Schwerionenforschung หรือ GSI) ณ ประเทศเยอรมนี
นอกจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้พระราชทานนามให้แก่ศนู ย์ฯ ว่า “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”
และเสด็จพระราชด�ำเนินมาทอดพระเนตรการติดตัง้ เครือ่ งไซโคลตรอน (Cyclotron)
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พันธกิจส�ำคัญ

1. เพิ่มอัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย
2. เป็นต้นแบบในการใช้เครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนขนาดเล็กในโรงพยาบาล
3. เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการศึ ก ษา ฝึ ก อบรม และผลิ ต บุ ค ลากรทางการแพทย์
อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการศึกษาอนุภาคโปรตอนในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่
ฟิสิกส์ วิศวกรรม รังสีเทคนิค และชีววิทยา
ในอนาคต ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ จะให้บริการรักษาควบคู่ไปกับการท�ำวิจัยทั้งด้านการแพทย์และ
ด้านวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ ในประเทศไทย เพือ่ พัฒนาวิธกี ารรักษา
โรคมะเร็งให้ดยี งิ่ ขึน้ และมีประสิทธิภาพสงขึ
้ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาทีด่ ที สี่ ดุ
ู น
ปลอดภัยทีส่ ดุ ตามมาตรฐานระดับสากล ทัง้ ยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นศูนย์ตน้ แบบในการรักษา
มะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

เครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน

ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนแห่งแรก
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี

เรื่อง : ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานกาชาด
ประจ�ำปี จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคม
ผูส้ งู วัยอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง การเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับปัญหาประชากรผู้สูงวัยจึงเป็นนโยบายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส�ำนักงานอาสากาชาด ได้ให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู วัยมีสขุ ภาพดีทงั้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม ทั้งยังเห็นคุณค่าในตนเอง และกระตุ้นให้คนในครอบครัว
และสังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงวัยว่าพวกเขาสามารถดูแลตนเองได้ โดย
ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงเสมอไป
วัตถุประสงค์ของโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี

1. เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยสุขภาพดี เพื่อเป็นแบบอย่างทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยที่มีและไม่มีโรคประจ�ำตัวหันมาใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้น
3. เพื่อให้ผู้สูงวัยที่ได้รับการคัดเลือกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

รางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะกรรมการจั ด การประกวดโครงการผู ้ สู ง วั ย สุ ข ภาพดี ได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ อุ ป นายิ ก าผู ้ อ� ำ นวยการสภากาชาดไทย โดยพระองค์ ท รงมี พ ระเมตตา
พระราชทานโล่รางวัลแก่ผชู้ นะการประกวดโครงการผูส้ งู วัยสุขภาพดี เพือ่ เป็นขวัญ
และก�ำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุด
ส� ำ หรั บ รางวั ล โล่ พ ระราชทานโครงการประกวดผู ้ สู ง วั ย สุ ข ภาพดี
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้สูงวัยสุขภาพดีที่มีโรคประจ�ำตัว และผู้สูงวัยที่ไม่มี
โรคประจ�ำตัว โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวน หากผูส้ งู วัยทีเ่ ข้าร่วมโครงการในแต่ละปีสามารถ
ท�ำคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาก�ำหนด ก็มีสิทธิ์เข้ารับรางวัล
โล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เช่นกัน ซึง่ ในปี
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา มีผู้สูงวัยที่มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ำหนด
และได้รับโล่พระราชทาน จ�ำนวนทั้งสิ้น 27 คน ส�ำหรับผู้ที่ชนะเลิศการประกวด
โครงการผู้สูงวัยสุขภาพดีท่ีผ่านเกณฑ์และได้คะแนนสูงสุด จะได้เข้าเฝ้าฯและรับ
โล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการประกวดผูส้ งู วัยสุขภาพดีถอื เป็นอีกหนึง่ โครงการทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงการให้ความส�ำคัญกับผู้สูงวัย เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้สูงวัยหรือผู้ที่ก�ำลังจะก้าว
เข้าสู่ภาวะสูงวัยได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และเกิดเป็นสังคมผู้สูงวัย
สุขภาพดี พร้อมทั้งสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุขต่อไป

ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

โครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี
หนึ่งในกิจกรรมของงานกาชาดประจ�ำปี
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ลงนามถวายพระพร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี และประธานคณะกรรมการ
อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย
คณะกรรมการอ� ำ นวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ น�ำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระรูป
พระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เจ้ า โสมสวลี
พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ พร้ อ มลงนาม
ถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการ
ประชวรโดยเร็ ว วั น เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 18
กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2562 ณ ชั้ น 1 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เสวนาวิชาการ “เป็นมะเร็งก็มีลูกได้”

กีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย
“กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8”

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ ก าร
สภากาชาดไทย เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด - ปิ ด
กี ฬ าบุ ค ลากรสภากาชาดไทย “กาชาดเกมส์
ครั้งที่ 8” ประจ�ำปี 2562 โดยมี ดร.นพ.สรรธวัช
อัศวเรืองชัย ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ
ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ
ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และ น.ส.เฉลาศรี เสงีย่ ม
หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น�ำบุคลากร
ร่วมขบวนพาเหรด สีฟ้า พร้อมรับรางวัลประเภท
“ชนะเลิศกีฬารวม” เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562 ณ สถานเสาวภา

ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง
“เป็นมะเร็งก็มลี กู ได้” โดยมี รศ.นพ.วิชยั เติมรุง่ เรืองเลิศ
หัวหน้าฝ่ายสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ฝ่ายสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้า
ศูนย์ความเป็นเลิศโรคมะเร็งครบวงจร รศ.นพ.วิสันต์
เสรี ภ าพงศ์ หั ว หน้ า หน่ ว ยชี ว วิ ท ยาการเจริ ญ พั น ธุ ์
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ.พญ.ธาริณี แม่นชนะ
และ ผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา ร่วมเสวนา เมือ่ วันจันทร์ที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6
อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พิธีมอบเกียรติบัตร การอบรม
“Advanced Critical and Emergency Care Nursing”

น.ส.ชฎารั ต น์ สมทอง ผู ้ ช ่ ว ย
หั ว หน้ า พยาบาล ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Advanced
Critical and Emergency Care Nursing"
ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

งาน EMQUARTIER LOVE OUT LOUD pass the love forward

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
โรคทางเดินอาหารและตับ ผูช้ ว่ ยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์
อั ศ ววิ ทู ร ทิ พ ย์ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการฯ ด้ า นภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร
ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นมิ ติ ร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ร่วมกิจกรรมและรับมอบเงินบริจาค ในงาน EMQUARTIER LOVE
OUT LOUD pass the love forward ส่งต่อรักให้โลกรู้ งานออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล รายได้สมทบทุนโครงการวิจัยด้านมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
และโรคตับแข็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ชั้น G ควอเทียร์ อเวนิว ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
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คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ�ำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย
รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพนั ธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม
พ.ศ. 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ทองคํ า ชั้ น 1 กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม

แถลงข่าว งานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติ
ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยพร้อมด้วย ศ.นพ.ปิยะมิตร
ศรี ธ รา คณบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.นิธิ
มหานนท์ เลขาธิ ก ารราชวิ ท ยาลั ย จุ ฬ าภรณ์ และ ศ.ดร.พญ.จิ ร ายุ เอื้ อ วรากุ ล คณบดี
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย
จุ ฬ าภรณ์ ร่ ว มแถลงข่ า วการจั ด ประชุ ม วิ ช าการด้ า นมะเร็ ง วิ ท ยานานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (Princess Chulabhorn
International Oncology Conference 2019) ภายใต้แนวคิด “New Frontiers in Cancer Combat”
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Lotus 7
ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

พิธีเปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41

ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ อ.พญ.ภาวิ ณี
ฤกษ์นมิ ติ ร ผูช้ ว่ ยคณบดี ฝ่ายวิจยั ศ.ดร.นพ.สิทธิศกั ดิ์
หรรษาเวก ผูช้ ว่ ยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสติ พร้อมด้วย
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รวม 150 คน
เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด กี ฬ าภายในของบุ ค ลากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 41 ประจ�ำปี
2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ภายใต้ค�ำขวัญ “พอเพียง
สามัคคี มีน�้ำใจ ใฝ่ใจสุขภาพ” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
ขบวนพาเหรด ภายใต้แนวคิด “CU Transformation” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแสดง
ชุด “คนบ้านเดียวกัน” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปธพ. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
และผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ปธพ.
รุน่ ที่ 4) กล่าวต้อนรับคณะหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิ บ าลทางการแพทย์ ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห าร
ระดับสูง (ปธพ.) รุน่ ที่ 7 เนือ่ งในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยมี รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี
ฝ่ า ยบริ ห าร คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ (ปธพ.
รุ ่ น ที่ 7) กล่ า วถึ ง ล� ำ ดั บ กิ จ กรรม พร้ อ มด้ ว ย
น.ส.ชฎารั ต น์ สมทอง (ปธพ.รุ ่ น ที่ 7) และ
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วย
ผู ้ อ� ำ นวยการฯ ด้ า นภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร (ปธพ.
รุ ่ น ที่ 6) เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 1210 ชั้น 12
อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นิทรรศการประกวดแสดงผลงาน
นวัตกรรมของนิสิตแพทย์ ครั้งที่ 3

ศ.ดร.นพ.สิทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก ผูช้ ว่ ยคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน นิทรรศการประกวด
แสดงผลงานนวั ต กรรมของนิ สิ ต แพทย์ ครั้ ง ที่ 3
ประจ�ำปีการศึกษา 2561 (The 3rd Medical
Student Innovation) ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ พัฒนานิสติ แพทย์
เรื่ อ งการสร้ า งนวั ต กรรม โดยกิ จ กรรมครั้ ง นี้ เ ป็ น
การแสดงผลงานนวัตกรรมของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
จ�ำนวน 320 คน แบ่งเป็น 25 กลุ่ม เมื่อวันพุธที่
23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ลานอเนกประสงค์
ชัน้ 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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Man of the Med
เรื่อง : ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขาแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี 2561
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ จากผลงานวิจัยเพื่อมนุษยชาติ

เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ส� ำ หรั บ พระราชทานเป็น ที่ระลึก เพื่อเป็น บ�ำเหน็ จ แก่ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2425 เนื่องในโอกาสครบรอบ
การสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีครบ 100 ปี โดยนับเป็นครัง้ แรก
ทีผ่ มู้ คี วามรูค้ วามสามารถในศิลปวิทยาแขนงต่างๆ จะได้รบั การยกย่อง
เชิ ด ชู เ กี ย รติ เ ป็ น พิ เ ศษ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การสนองพระบรมราโชบาย
ในการพัฒนาวิชาความรูเ้ พือ่ ปรับปรุงประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม
นานาอารยประเทศ
ส� ำ หรั บ หลั ก เกณฑ์ ก ารพระราชทานเหรี ย ญดุ ษ ฎี ม าลา
เข็มศิลปวิทยานั้น จะมีหลักอันเข้มงวดต่างจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อืน่ ๆ คือ จะพระราชทานเฉพาะผูม้ ฝี มี อื อย่างเอกอุ อันเป็นคุณประโยชน์
ต่อแผ่นดินทีไ่ ม่มผี ใู้ ดท�ำได้เสมอหรือดีกว่า และนับเป็นทีน่ า่ ภาคภูมใิ จยิง่
ที่ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
ศ.ดร.นพ.อภิวฒ
ั น์ เล่าถึงชีวติ การท�ำงานว่า ได้เริม่ ท�ำงานวิจยั
มานานกว่า 30 ปี ส�ำหรับผลงานทีท่ ำ� ให้ได้รบั พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ในครั้งนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ

20

งานวิ ช าการทางการแพทย์ ที่ เ ป็ น การค้ น พบความรู ้ แ ละแนวทาง
ในการตรวจวินจิ ฉัย การรักษาโรค รวมถึงการป้องกันโรค ซึง่ เป็นผลงาน
ที่ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ สั ง คม โดยที่ ต นเองนั้ น เป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญ
ด้านอณูพนั ธุศาสตร์ (Molecular Genetics) เป็นการศึกษาเรือ่ งเกีย่ วกับ
พันธุกรรมระดับโมเลกุล หรือ ดีเอ็นเอ (DNA) มีผลงานวิจัยทางด้าน
การศึกษาอณูพนั ธุศาสตร์ของโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก และสภาวะเหนือ
พันธุกรรม (Epigenetic) อันเป็นกลไกส�ำคัญของการเกิดโรคในมนุษย์
ส� ำ หรั บ งานวิ จั ย แรกๆ ที่ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ได้ รั บ การตี พิ ม พ์
ในปี พ.ศ. 2541 คือการค้นพบดีเอ็นเอ (DNA) ของเชื้อไวรัส EBV
(Epstein-Barr Virus) ในกระแสเลือดของผูป้ ว่ ย ต่อมามีนกั วิทยาศาสตร์
ในต่างประเทศได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและพบว่า เมื่อท�ำการฉายแสง
จะส่งผลให้เชื้อไวรัสดังกล่าวหายไปและให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น ถือเป็น
งานวิจัยที่สามารถน�ำไปต่อยอดการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยเพื่อติดตาม
การรักษาต่อไป

“
คุณค่า

เราควรเห็น

ของสิง
่ ทีเ่ ราท�ำ

คิดว่าสิ่งที่เราค้นคว้าวิจัยนั้น

จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

ต้องไม่ท้อถอยและมีความมุ่งมั่น

“

ที่จะท�ำให้ส
ส�ำ� เร็จ

งานวิจยั ชิน้ ต่อมาเป็นการศึกษาสภาวะเหนือพันธุกรรม (Epigenetic)
ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2547 และเป็นรายงานที่ได้รับการอ้างอิงมากกว่า
300 ครัง้ งานวิจยั นีเ้ กีย่ วข้องกับเกราะดีเอ็นเอ (DNA Methylation) ทีท่ ำ� หน้าที่
ควบคุมการท�ำงานของยีน ด้วยการปกป้องไม่ให้ดีเอ็นเอ (DNA) ถูกท�ำลาย
ซึ่งการวิจัยชิ้นนี้ได้น�ำมาต่อยอดสู่งานวิจัยที่ส�ำคัญคือ การค้นพบสภาวะเหนือ
พันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA) ตัวใหม่ชื่อว่า “RIND-EDSB” หรือเรียกว่า
ข้ อ ต่ อ DNA อั น เป็ น ต้ น ตอส� ำ คั ญ ของการเกิ ด กลุ ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง
(Non-Communicable Diseases – NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง ความจ�ำเสื่อม ความดันลูกตาสูง เป็นต้น
ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า ข้อต่อ DNA ในสิ่งมีชีวิตจะลดลง
เมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นมีอายุมากขึ้น และการลดลงของข้อต่อ DNA นี้ จะส่งผลให้
ดีเอ็นเอ (DNA) ถูกท�ำลาย ซึ่งการที่ดีเอ็นเอ (DNA) ถูกท�ำลายในมนุษย์นั้น
มักพบในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในวัยชรา การค้นพบในครั้งนี้
ถือเป็นการค้นพบกลไกของโรคที่เป็นปัญหาส�ำคัญของมนุษยชาติในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ศ.ดร.นพ.อภิวฒ
ั น์ ยังได้นำ� องค์ความรูด้ งั กล่าวไปต่อยอด
สร้างยาอายุวัฒนะมณีแดง (Rejuvenating DNA by Genomic Stability
Molecules – REDGEMs) ซึง่ จะท�ำหน้าทีช่ ว่ ยเพิม่ ข้อต่อ DNA เพือ่ ลดการ
ถูกท�ำลายของดีเอ็นเอ (DNA) และช่วยให้เซลล์มสี ขุ ภาพดีขนึ้ ส่งผลให้รา่ งกาย
เกิดการซ่อมแซมให้กลับมาเป็นปกติ จากผลการทดลองพบว่า หากผิวหนังมีแผล
พุพอง เช่น แผลทีเ่ กิดจากไฟไหม้ ก็สามารถกลับคืนสูส่ ภาพปกติได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังอาจจะสามารถรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
ให้หายขาดได้ ส่งผลให้ความดันโลหิต คอเลสเตอรอล สมอง หัวใจ เส้นเลือด
และกระดูกปกติ รวมถึงสามารถป้องกันมะเร็งได้อีกด้วย

จากผลงานการค้นพบสภาวะเหนือพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA)
ตัวใหม่ และการสร้างยาอายุวฒ
ั นะมณีแดงนี้ ถือเป็นองค์ความรูใ้ หม่และเป็นสิง่ ที่
มีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติ ทั้งหมดนี้เป็นผลงานที่เกิดจาก
ความทุ่มเทในการท�ำงานวิจัยและความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่างานวิจัยนี้
มีประโยชน์ จนได้รับการยอมรับเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา รวมระยะเวลา
ในการค้นคว้าและพิสูจน์งานวิจัยมายาวนานถึงกว่า 20 ปี
เมื่อสอบถามถึงหลักการในการท�ำงาน ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ กล่าวว่า
ได้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาตลอด นั่ น คื อ ท� ำ งาน
ด้วยความรัก ความเพียร ความใส่ใจและความเข้าใจ โดยต้องรู้จักเหตุผล
ด้วยการรู้และเข้าใจปัจจัยต่างๆ ในการท�ำงาน เช่น เข้าใจในลักษณะงาน
เข้าใจคนท�ำงาน เป็นต้น รวมถึงมีความพอเพียง สามารถบริหารจัดการปัจจัย
ต่างๆ ในการท�ำงานให้ประสานสอดคล้องเป็นหนึง่ เดียวกัน เพือ่ ให้การท�ำงาน
ก้าวไปข้างหน้าได้เหมือนวงล้อที่หมุนได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด อีกทั้งต้องมี
ภูมิคุ้มกันในการท�ำงานด้วยการวัดผลและประเมินผลงานอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ศ.ดร.นพ.อภิ วั ฒ น์ ได้ ฝ ากเคล็ ด ลั บ วิ ธี ใ นการท� ำ งานวิ จั ย ให้
ประสบความส�ำเร็จว่า เราควรเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราท�ำ คิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่
เราค้นคว้าวิจยั นัน้ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผอู้ นื่ ต้องไม่ทอ้ ถอยและมีความมุง่ มัน่
ทุ ่ ม เทแรงกายแรงใจที่ จ ะท� ำ ให้ ส� ำ เร็ จ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ในการท� ำ งานวิ จั ย
เราไม่ ค วรจะท� ำ เฉพาะสิ่ ง ที่ ต นเองท� ำ ได้ เ ท่ า นั้ น แต่ ค วรจะลองท� ำ ในสิ่ ง
ที่ ไ ม่ เ คยท� ำ มาก่ อ นเพราะอาจจะน� ำ ไปสู ่ อ งค์ ค วามรู ้ ใ หม่ แ ละนวั ต กรรม
ที่เกิดประโยชน์แก่สังคมโลกต่อไปได้
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สารพันเรื่องยา

โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.สุรีย์ นิมิตรวงศ์สิน

สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ

การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกเหนือไปจาก
ยาที่ใช้ในการรักษาแล้ว การได้รับโภชนบ�ำบัดที่เพียงพอและถูกสัดส่วนก็ยังมี
ความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรคด้วย ผู้ป่วยบางรายที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการเนื่องจากไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้เหมือนผู้ป่วย
ทั่วไป หรือมีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ท�ำให้ร่างกายได้รับ
สารอาหารไม่เพียงพอเป็นเวลานาน อาจท�ำให้ความต้านทานต่อโรคต่างๆ ลดลง
และเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ได้งา่ ย เช่น ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งเข้ารับการผ่าตัด ผูป้ ว่ ยโรคล�ำไส้สนั้
(Short Bowel Syndrome – SBS) เด็กทีม่ นี ำ�้ หนักแรกเกิดน้อย ซึง่ แพทย์มกั จะ
พิจารณาให้สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ (Total Parenteral Nutrition) หรือ
ที่เรียกกันสั้นๆ ว่า TPN ร่วมด้วย
แม้ ว ่ า ปั จ จุ บั น จะมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารอาหารทางหลอดเลื อ ดด� ำ
สูตรมาตรฐานส�ำเร็จรูปจ�ำหน่ายในท้องตลาด แต่ในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กที่เป็นโรคล�ำไส้สั้น (SBS) ไม่สามารถใช้
ผลิตภัณฑ์สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำแบบส�ำเร็จรูปนีไ้ ด้ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยกลุม่ นี้
มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างไปจากผู้ป่วยผู้ใหญ่ ซึ่งปริมาณสารอาหาร
แต่ละชนิดที่จะให้ต้องค�ำนึงถึงน�้ำหนักตัวและสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยแพทย์จะพิจารณาปรับเปลีย่ นสูตรสารอาหารให้เหมาะสมกับผูป้ ว่ ยแต่ละราย
ในแต่ละวัน
การให้บริการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด�ำของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2533 แต่เดิมเภสัชกรจะมีบทบาทเฉพาะด้าน
การเตรียมผลิตภัณฑ์สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำเพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Sterile Product) ไม่ว่าจะเป็นเทคนิควิธีการเตรียม
(Aseptic Technique) อุปกรณ์และสถานทีเ่ ตรียมในตูป้ ลอดเชือ้ (Laminar Air
Flow Hood) ภายในห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom) นอกเหนือจากมาตรฐาน
การควบคุมด้านความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์แล้ว เภสัชกรจะต้องทบทวน
ตรวจสอบความเหมาะสมของสู ต รสารอาหารก่ อ นการเตรี ย มทุ ก ครั้ ง
เพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดจากความไม่คงตัวหรือความเข้ากันไม่ได้ของผลิตภัณฑ์
สารอาหาร ค่าความเข้มข้น (Osmolality) ทีส่ งู เกินกว่าค่าความเข้มข้นของเลือด
ปริมาตรสารน�้ำที่เกิน ซึ่งจะท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปให้แก่ผู้ป่วยได้ และหากพบ
ปั ญ หาดั ง กล่ า ว เภสั ช กรจะเสนอแนวทางแก้ ไขไปยั ง แพทย์ เ พื่ อ ปรั บ สู ต ร
สารอาหารให้เหมาะสมต่อไป

ผลิตภัณฑ์สารอาหาร
ทางหลอดเลือดด�ำ
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เภสัชกรกับงานพัฒนา

ความก้าวหน้างานบริการสารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา งานบริการสารอาหาร
ทางหลอดเลือดด�ำ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยล�ำดับ ดังนี้
• ขยายบทบาทจากการเตรียมผลิตภัณฑ์สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ
ไปสู่การดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยร่วมกับทีม
โภชนบ�ำบัด (Nutrition Support Team) ที่ประกอบด้วยแพทย์
เภสัชกร พยาบาล และนักก�ำหนดอาหาร ขึ้นไปติดตามดูแลผู้ป่วย
ท�ำความเข้าใจและช่วยแก้ปญั หาเรือ่ งสูตรสารอาหารส�ำหรับผูป้ ว่ ยเด็ก
แต่ละรายทีห่ อผูป้ ว่ ย อาคาร สก สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป้าหมายเพือ่ ให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั สารอาหารทางหลอดเลือดด�ำอย่างเหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มบริการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด�ำครอบคลุมไปยัง
ผู้ป่วยรายที่สามารถกลับไปดูแลรักษาด้วยการให้สารอาหารทาง
หลอดเลือดด�ำที่บ้านได้ (Home Parenteral Nutrition – HPN)
เป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการนอนพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาลของผู้ป่วย
• เพิม่ เวลาการให้บริการเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดด�ำ จากเดิม
เฉพาะวันท�ำการเป็นทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2562) เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารสูตรที่
เหมาะสมกับสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันตามที่
แพทย์สั่ง

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

“โครงการลดอัตราการเกิดปอดแฟบ

เรื่อง : นางเพทาย ส�ำรวยผล
หัวหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 16 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ได้รบ
ั การผ่าตัดช่องท้อง”
ผลงานพัฒนาคุณภาพที่ภาคภูมิใจ
กับรางวัลดีเด่น
ภาวะปอดแฟบ (Lung Atelectasis) เป็ น ปั ญ หาแทรกซ้ อ น
ทีม่ กั พบได้บอ่ ยในกลุม่ ผูป้ ว่ ยหลังท�ำการผ่าตัดบริเวณช่องท้อง (Major Abdominal
Surgery) ในหอผู้ป่วยชั้น 16 โซน B ปัญจมราชินีบน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งในจ�ำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติสูบบุหรี่
ผูป้ ว่ ยสูงอายุ หรือผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเกีย่ วข้องกับปอดอยูแ่ ล้ว มักจะเกิดภาวะปอดแฟบ
ร้ อ ยละ 18.18 (คิ ด เป็ น 8 ราย จากจ� ำ นวน 39 ราย) ท�ำให้ผู้ป ฏิบัติงาน
ฝ่ายการพยาบาล หอผูป้ ว่ ยชัน้ 16 โซน B อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ได้ตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ของปั ญ หาดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ พั ฒ นารู ป แบบการดู แ ลผู ้ ป่ วย
ที่มีภาวะปอดแฟบภายหลังได้รับการผ่าตัดบริเวณช่องท้องขึ้นเพื่อช่วยลดอัตรา
การเกิดภาวะดังกล่าวในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ งด้วยการใช้โปรแกรม “PUNBON Recovery
Promoting Program” จนได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดผลงานกิจกรรม
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ ประจ�ำปี 2561
นางเพทาย ส�ำรวยผล หัวหน้าหอผูป้ ว่ ย ชัน้ 16 โซน B อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้อธิบายถึงโปรแกรม “PUNBON Recovery Promoting Program” ว่า หอผูป้ ว่ ยชัน้ 16 โซน B อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ จะเริม่ ประเมินผูป้ ว่ ย
ตัง้ แต่แรกรับโดยเฉพาะในผูป้ ว่ ยกลุม่ เสีย่ ง มีการเตรียมความพร้อมให้กบั ผูป้ ว่ ยก่อนผ่าตัด โดยพยาบาลผูด้ แู ลจะฝึกสอนผูป้ ว่ ยเรือ่ งการหายใจ การไอ รวมถึงการบริหารปอด
ด้วยวิธที ถี่ กู ต้องและเหมาะสมกับสภาพผูป้ ว่ ยภายหลังออกจากห้องผ่าตัด ซึง่ ดูแล้วเหมือนจะเป็นเรือ่ งไม่ยาก แต่หากผูป้ ว่ ยไม่ได้รบั การเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้อง
ก็มักพบภาวะปอดแฟบตามมา โดยหลังจากผ่าตัดแล้ว 1 - 2 วัน พยาบาลผู้ดูแลจะเพิ่มโปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆ ให้กับผู้ป่วย อาทิ การลุกนั่งข้างเตียง
การบริหารปอด การเดินจากระยะทางใกล้ๆ ไปสู่ระยะทางที่ไกลขึ้น เพื่อให้ปอดขยายตัวมากขึ้นตามล�ำดับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกตามโปรแกรม “PUNBON
Recovery Promoting Program” นั้น สามารถลดอัตราการเกิดภาวะปอดแฟบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้มากกว่าร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 9 เดือน
จากความส�ำเร็จของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยด้วยโปรแกรมดังกล่าว ท�ำให้หอผู้ป่วย ชั้น 16 โซน B อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดผลงานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ ประจ�ำปี 2561 และก�ำลังจะไป
เสนอผลงานที่งานมหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 และงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการ
และโรงพยาบาล ประจ�ำปี 2562 ในวันที่ 25 - 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดโดยสมาคม
ส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย นางเพทาย กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับว่า ในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วย ชั้น 16 โซน B อาคาร
ภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ขอขอบคุณน้องๆ ฝ่ายการพยาบาล ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนทีร่ ว่ มมือร่วมใจกันปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มศักยภาพ
และเต็มความสามารถ รวมถึงมีความตั้งใจจริงในการร่วมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยท�ำให้หน่วยงานของเราก้าวหน้า
ไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งได้รับการตอบรับและเสียงชื่นชมอย่างมากท�ำให้รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง พร้อมที่จะขับเคลื่อนหน่วยงาน
และเป็นแรงสนับสนุนน้องๆ ฝ่ายการพยาบาล ผูป้ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ย ชัน้ 16 โซน B อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ให้สร้างสรรค์
ผลงานคุณภาพใหม่ๆ ในโอกาสต่อไป
นอกจากงานพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้วยโปรแกรม “PUNBON Recovery Promoting Program”
จะประสบผลส�ำเร็จอย่างดียิ่ง เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้รับบริการแล้ว ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ของบุคลากรภายในหน่วยงานด้วย เนื่องจากบุคลากรทุกคนเห็นความส�ำคัญของการพัฒนางานด้านอื่นร่วมกับงานประจ�ำ
มากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองนโยบายขององค์กรได้เป็นอย่างดี
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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

เลือดก�ำเดาไหล…ท�ำอย่างไรดี ?
ในช่วงอากาศร้อนๆ แบบนี้ เด็กๆ อาจมีเลือดก�ำเดาไหลออกมา ซึ่งอาการนี้
อาจสร้างความตกใจและกังวลใจให้กับตัวเด็ก รวมถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างไม่มากก็น้อย
บ่อยครัง้ ทีเดียวเมือ่ เด็กๆ มีเลือดก�ำเดาไหลก็มกั จะได้ยนิ ผูใ้ หญ่บอกว่าให้เงยหน้าขึน้ เลือดจะ
ได้หยุดไหล แต่ทราบหรือไม่ว่าการเงยหน้าขึ้นนั้นไม่ใช่วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง
วิธีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องคือ ให้นั่งก้มหน้าลง เอามือบีบจมูก แล้วหายใจ
ทางปากนานประมาณ 10 – 15 นาที หากมีน�้ำแข็งอยู่ใกล้ๆ ตัวก็ให้น�ำถุงน�้ำแข็งห่อผ้าแล้ว
ประคบเย็นบริเวณจมูกและหน้าผาก เพื่อช่วยให้เลือดหยุดไหลเร็วขึ้น วิธีนี้สามารถท�ำซ�้ำ
ได้เรื่อยๆ หากเลือดก�ำเดายังไม่หยุดไหล
ส�ำหรับเหตุผลทีใ่ ห้นงั่ ก้มหน้าลง แทนการเงยหน้าขึน้ ก็เพือ่ ป้องกันการส�ำลักเลือด
ลงคอนั่นเอง
แหล่งอ้างอิง: Emergency Medicine Journal: No frills management of epistaxis
ที่ปรึกษา: พญ.ธัญญา จิตต์แก้ว แพทย์จุฬาฯ รุ่น 67

รู้หรือไม่?

“ยาฆ่าเชื้อ” และ “ยาแก้อักเสบ” ไม่ใช่ยาตัวเดียวกัน
“ยาฆ่าเชื้อ” และ “ยาแก้อักเสบ” ยาทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นยาที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิด
กันอยู่มาก คิดว่าเป็นยาตัวเดียวกัน ทั้งที่จริงๆ แล้ว ยาทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นยาคนละกลุ่มกัน
โดยสิ้นเชิง ออกฤทธิ์กันคนละแบบ และใช้รักษากันคนละโรค
ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะ ที่เรารู้จักกันดีในชื่อภาษาอังกฤษว่า Antibiotics
เป็ น ยาส� ำ หรั บ ฆ่ า เชื้ อ แบคที เรี ย ซึ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยควรรั บ ประทานยาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนหมด
ตามที่แพทย์สั่ง เพื่อก�ำจัดเชื้อให้หมดและไม่ท�ำให้เชื้อดื้อยา ดังนั้นจึงไม่ควรหาซื้อมา
รั บ ประทานเอง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ไม่ ค วรหยุ ด ยาเอง ตั ว อย่ า งยาฆ่ า เชื้ อ ที่ มี จ� ำ หน่ า ยทั่ ว ไป
ตามท้องตลาด เช่น Amoxycillin, Augmentin, Norfloxacin, Azithromycin เป็นต้น
ส่วนยาแก้อักเสบที่รู้จักกันแพร่หลายคือ ยาในกลุ่ม NSAIDs ย่อมาจากค�ำว่า
Nonsteroidal Anti-Inflammatory เป็นยาส�ำหรับลดอาการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน
ซึ่งมักจะใช้กับกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ ซึ่งประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรหาซื้อมา
รับประทานเองเช่นกัน เพราะหากรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรแล้ว
อาจท�ำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร ไตวาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และเสี่ยงต่อการแพ้ยาได้ ตัวอย่างยาแก้อักเสบ
ที่รู้จักกันดี เช่น Ibuprofen (Brufen), Diclofenac (Voltaren), Celecoxib (Celebrex), Etoricoxib (Arcoxia),
Ponstan, Piroxicam เป็นต้น
สรุปแล้ว “ยาฆ่าเชื้อ” และ “ยาแก้อักเสบ” ไม่ใช่ยากลุ่มเดียวกัน และเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ควรหาซื้อยา
มารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
แหล่งอ้างอิง: Patient information: Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) (The Basic)
ที่ปรึกษา: พญ.ธัญญา จิตต์แก้ว แพทย์จุฬาฯ รุ่น 67
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ทั ศ นศิ ล ป์ สั ญ จร
ประจ� ำ ปี 2561

หมอคนดี
ว่ว่าทีาที่ค่คุณุณหมอคนดี
โดย : นสพ.จิรวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์ นายกสโมสรนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นสพ.อภิสิทธิ์ รุ่งเรืองศิริโชค นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุกวันนี้หากเราต้องการซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เชื่อว่าหลายท่านคงจะเลือกเดินไปศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าเพื่อเลือกซื้อ
เสื้อผ้าส�ำเร็จรูปสวยงามที่ผลิตจากโรงงาน ค�ำถามชวนคิดคือ แล้วในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตดังเช่นปัจจุบัน มนุษย์เรามีวิธีการแต่งแต้ม
สีสันหรือออกแบบลวดลายให้กับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้อย่างไร

คอลัมน์ “ว่าทีค่ ณ
ุ หมอคนดี” ฉบับนี้ มีกจิ กรรมดีๆ ทีจ่ ะพาทุกท่านไปสัมผัสและร่วมอิม่ เอมใจไปกับงานศิลป์ภมู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน นัน่ ก็คอื “ทัศนศิลป์สญ
ั จร
ประจ�ำปี 2561” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมี รศ.ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล และ ผศ.ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล พร้อมด้วยนิสิตแพทย์
ชั้นปีที่ 1 – 3 ร่วมออกเดินทางไปยังสตูดิโอย้อมผ้าครามและร้านกาแฟริมแม่น�้ำท่าจีน ณ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อท�ำกิจกรรมเรียนรู้การย้อมผ้าคราม
ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ ขึ้นบนผืนผ้าโดยผ่านกรรมวิธีการย้อมสีจากต้นคราม
เมือ่ ถึงจุดหมายปลางทางแล้ว พวกเราชาวแพทย์จฬุ าฯ ก็ได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน่ และเป็นกันเองจาก พีแ่ อน หรือ ครูแอน เจ้าของสตูดโิ อย้อมผ้าคราม
จากนัน้ ก็ถงึ เวลาทีท่ กุ คนจะได้เรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั จิ ริงกันเสียที ซึง่ ครูแอน ก็เริม่ สอนตัง้ แต่วธิ กี ารท�ำลวดลายบนผ้าด้วยการน�ำสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา
มาปรับใช้ เช่น การน�ำผ้าทีต่ อ้ งการจะย้อมมาห่อหุม้ ก้อนกรวดทีเ่ ก็บได้จากข้างทาง แล้วมัดไว้ดว้ ยเชือกหรือยาง โดยใช้หลักการทีเ่ รียกว่า “การกัน้ สี” ซึง่ หมายถึง
ส่วนของผ้าทีถ่ กู ก้อนกรวดหรือยางบดบัง เมือ่ น�ำไปย้อมด้วยการจุม่ ผ้าลงในถังย้อม สีครามก็จะไม่สามารถซึมเข้าไปในส่วนนัน้ ของผ้าได้ ท�ำให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ
นอกจากนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย
เมื่อถึงช่ว งที่ผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ ล งมื อ ออกแบบลวดลายบนผ้ า ย้ อ มครามด้ ว ยตนเอง แต่ล ะคนก็ลุกขึ้นมา
หยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ลูกแก้ว ก้อนกรวด ยาง เชือก ไม้ไอศกรีม ฯลฯ น�ำมา “กั้นสี” แล้วตั้งใจห่อหรือ
มัดตามแต่ละเทคนิคที่ได้เรียนรู้ เพื่อให้ได้ลวดลายตามที่ตนต้องการ ส�ำหรับความสนุกของกิจกรรมนี้อยู่ที่รุ่นพี่
รุ ่ น น้ อ งนิ สิ ต แพทย์ แ ละอาจารย์ ต ่ า งก็ ไ ด้ พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในการออกแบบผ้ า ย้ อ มครามของตนเอง
พร้อมทั้งลงมือท�ำกันอย่างสนุกสนาน นับเป็นโอกาสอันดีของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนิสิตแพทย์
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
ต่อจากขัน้ ตอนนีค้ อื การน�ำผ้ามาย้อมสี ครูแอน ได้อธิบายวิธกี ารย้อมและกระบวนการท�ำสียอ้ มเบือ้ งต้นว่า วิธกี ารย้อม
ผ้าครามจะเริม่ จากการน�ำผ้าไปจุม่ สีในถังย้อมทีเ่ ตรียมไว้แล้ว ขย�ำผ้าเพือ่ ให้สซี มึ เข้าไปในเนือ้ ผ้าได้ดยี งิ่ ขึน้ ใช้เวลาประมาณ
5 นาที หลังจากนั้นน�ำผ้าที่ผ่านการย้อมแล้วมาผึ่งไว้ เนื่องจากสีย้อมครามนั้นมีฤทธิ์เป็นเบส เมื่อสีบนผ้าเจอกับออกซิเจน
ในอากาศจะท�ำปฏิกิริยากันและเกิดเป็นสีครามขึ้นมา ซึ่งต้องใช้เวลาผึ่งผ้าไว้นาน 15 นาที ก็สามารถคลี่ผ้าออกมาแล้ว
ล้างด้วยน�้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง เพียงเท่านี้ก็จะได้ผ้าย้อมครามที่มีลวดลายสวยสดใสตามแบบฉบับของตนเอง อีกทั้ง
ยังสามารถน�ำกลับบ้านได้ด้วย
กิจกรรม “ทัศนศิลป์สัญจร ประจ�ำปี 2561” ท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตระหนักได้ว่า ภูมิปัญญาการ
นสพ.อภิชาต จักรเพ็ชรวรญาณ
ย้อมผ้าครามนั้น เป็นกระบวนการที่ท�ำได้ง่ายใช้เวลาไม่นาน รวมถึงวัสดุหรือวัตถุดิบในทุกๆ ขั้นตอนล้วนแล้วแต่มา
Apichart Jakapechworayarn
จากธรรมชาติทั้งสิ้น และสามารถน�ำหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่งเยาวชน
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
คนรุ ่ น ใหม่ ค วรจะมี โ อกาสได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ถึ ง ภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ห รื อ น� ำ ไปต่ อ ยอดทางความคิ ด
ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
จนน�ำไปสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆ ต่อไปได้
สโมสรนิสติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
25
“Keep Walking”

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี โดย คุณเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.กิตติคณ
ุ นพ.เกรียง ตัง้ สง่า, ศ.นพ.เกือ้ เกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ อ.นพ.กวิรัช ตันติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะ รับมอบ ณ ชั้น 28 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมีรายการ ดังนี้
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1. บริจาคเงินจ�ำนวน 20,000,000 บาท เพื่อบ�ำรุงกิจการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. มอบเครื่ อ งมื อ แพทย์ จ� ำ นวน 22 รายการ มู ล ค่ า
15,826,845.20 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3.
มอบเครือ่ งมือแพทย์และเครือ่ งตรวจวิเคราะห์ ทางห้อง
2
ปฏิบัติการ มูลค่า 7,774,393 บาท ให้หน่วยโรคไต ฝ่าย
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์
4. มอบกล้ อ งจุ ล ท รร ศ น์ ฟ ลู อ อเรส เซนต์ มู ล ค ่ า
1,030,000 บาท ให้ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
4 5. มอบเครื่ อ งมื อ แพทย์ แ ละเครื่ อ งมื อ ตรวจวิ เ คราะห์
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มู ล ค่ า 702,402 บาท
ให้ ห น่ ว ยโรคไต ฝ่ า ยอายุ ร ศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
6. มอบค่าน�ำ้ ยาตรวจทางวิทยาศาสตร์ มูลค่า 230,050 บาท
ให้ ห น่ ว ยโรคไตฝ่ า ยอายุ ร ศาสตร์ โรงพยาบาล
6
จุฬาลงกรณ์

นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการ
และที่ ป รึ ก ษาบริ ษั ท เป็ น ผู ้ แ ทนบริ ษั ท
วิริยะประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) บริจาค
เงิ น จ� ำ นวน 1,000,000 บาท ภายใต้
โครงการ “5 บาท วิ ริ ย ะจิ ต อาสาร่ ว ม
ต้ า นมะเร็ ง ” ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง เป็ น
“กองทุนภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง…วิริยะประกันภัย” และรวบรวมพลังน�้ำใจจาก
ชาววิรยิ ะจิตอาสาทัว่ ประเทศร่วมบริจาค เพือ่ สนับสนุนงานวิจยั ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสษิ ฐ์กลุ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
รับมอบ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ ชั้น 8 อาคารแพทยพัฒน์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายณรัฐ - นพ.พัฒนวงศ์
วรรณประสิทธิ์ (แพทย์จุฬาฯ
รุน่ ที่ 64) และครอบครัว บริจาค
เงิ น จ� ำ นวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นสิ ติ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี
น.ส.นัญจา ทองอ�ำไพ หัวหน้า
งานกิจการนิสติ (ผูแ้ ทนรองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสติ ) คณะแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ มอบ ณ ห้ อ งประชุ ม 210 ชั้ น 2
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ดร.พิรยิ ะ วงศ์คงคาเทพ และ ดร.นพัต
จันทรวิสตู ร ร่วมกับ ร้านยาเพ็ชรรัตน์ เภสัช
และ นายนันทพล ปัทมกิจสกุล สนับสนุน
ค่าจัดพิมพ์ป ฏิ ทิ น การกุ ศ ล โดยน� ำ ราย
ได้ทั้งหมดจากการจ�ำหน่ายปฏิทิน และ
มีผรู้ ว่ มบริจาคเพิม่ เติม จ�ำนวน 261,550 บาท
ร่ ว มสบทบทุ น โครงการวิ จั ย ภู มิ คุ ้ ม กั น
บ�ำบัดมะเร็ง CU Cancer Immunotherapy Fund คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี
อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา เชิงระบบ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาเชิงระบบ ชั้น 8 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายณัฐพงษ์ ศุภเลิศโสภณ
ตัวแทนบริษทั Wonder Wander
ทริปถ่ายภาพต่างประเทศและ
ตั ว แทนโปรเจกต์ Wonder
Wander Photobook บริจาค
เงิ น จ� ำ นวน 63,500 บาท
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสษิ ฐ์กลุ หัวหน้าศูนย์
ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ
ชั้น 8 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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