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รับปีใหม่ 2565
บอกเล่าเรื่องราวดีๆ

 ในโอกาสขึ้นปีใหม่ วารสาร ฬ ขอเริ่มต้นปีด้วยการอัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมาเป็นภาพปก เพือ่ความเป็นสริมิงคลแด่ผูอ่้านทกุท่านตลอดปี 2565 
 รศ. นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้มอบค�าอวยพรทีม่าพร้อมรอยยิม้แห่งความสขุจากบคุลากรทกุภาคส่วน  เพือ่เป็นพลงัและก�าลงัใจ
ในการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันในปีใหม่นี้ 
 นอกจากนี้ยังมีข่าวดีรับปีใหม่ โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจ�าปี
พ.ศ. 2564 ถึง 2 หน่วยงานและนิสิตแพทย์ท่ีได้รับรางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2564
จาก มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ รางวัลเกียรติคุณผู้ประพฤติตนดีเด่น
ในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจ�าปีการศึกษา 2563 จากแพทยสภา ซึ่งทุกรางวัลล้วนแล้วแต่เป็นความภาคภูมิใจของ
พวกเราและมีเรื่องราวเบื้องหลังที่จะถูกถ่ายทอดในคอลัมน์ต่างๆ 
 วารสาร ฬ ยังเร่ิมการเปลี่ยนแปลงรับปีใหม่ ด้วยการปรับเปล่ียนเนื้อหาบางส่วนเพ่ือมุ่งหวังให้ผู้อ่านได้รู้จัก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น เปิดพื้นที่ส�าหรับ
นิสติแพทย์ในการบอกเล่าการใช้ชวีติในรัว้บ้านหลงันี ้และยงัมแีผนส�าหรบัเนือ้หาใหม่ๆ ทีเ่ตรยีมน�าเสนอผู้อ่านทกุท่าน หวงัว่า
วารสาร ฬ จะเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันเรื่องราวให้กับทุกคนมากยิ่งขึ้นนะคะ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนสื่อสำรองค์กร

บรรณาธิการ

อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ 

สำรบัญ



 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ถือก�าเนดิขึน้ในรชัสมยัของ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั โดย
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริาวธุ สยามมกฎุราชกมุาร และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
จริประวัตวิรเดช ทรงร่วมกนัวางแผนการก่อสร้างโรงพยาบาลขึน้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตยิศใน สมเดจ็พระปิยมหาราช
แต่การก่อสร้างแล้วเสรจ็และสถาปนาเป็นโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ในรชัสมยัของ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยูห่วั เมือ่ปี พ.ศ. 2457 
 จากอดตีจนถงึปัจจบุนั หากเดนิทางมายงัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยใช้เส้นทางด้าน
ถนนพระรามที ่4 จะพบเสาประตสูร้างรปูทรงตะวนัตก มีลักษณะเป็นเสาก่ออฐิส่ีเหลีย่ม ส่วนยอดหวัเสาจะมโีคมไฟ
และประดบัอกัษรพระปรมาภไิธยย่อ “จปร” จากพระนามเตม็ว่า “มหาจุฬาลงกรณ ปรมราชาธริาช” ล้อมด้วย
อุบะมาลัยปูนปั้นงดงาม นอกจากนี้บริเวณตัวเสายังปรากฏข้อความ “ประตูนี้เจ้าพระยายมราช ปั้น สุขุม 
สร้างให้แก่โรงพยาบาล เมือ่พระพทุธศักราช ๒๔๕๘” เสาประตทูีพ่บนามผู้บรจิาคนีย้งัมอีีกคูอ่ยูเ่คยีงข้างกนั
ได้แก่ ประตฝ่ัูงใกล้กบัถนนราชด�าร ิ(ประตู 3 ในปัจจุบนั) มีข้อความจารกึช่ือ ท่านผู้หญงิตลบั ภรรยาเจ้าพระยายมราช 

108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เรื่อง : ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

ณ จุฬา

ถนนพระรามที ่ 4 เป็นถนนที ่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั
รชักาลที ่ 4 ทรงมพีระราชประสงค์ให้สร้างข้ึนเป็นหนึง่ในถนนสายแรกๆ 
ของพระนครตามที่ชาวต่างชาติผู้มาท�าการค้าขายในเวลาดังกล่าวได้
กราบบังคมทูลขอ เพื่อเช่ือมต่อเมืองปากน�้าสู่ใจกลางพระนครได้อย่าง
สะดวกและรวดเรว็มากยิง่ขึน้
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เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
ท่านผู้หญิงตลับ ยมราช (ณ ป้อมเพชร์) 

คุณหญิงประจวบ รามราฆพ (สุขุม)

บ้านศาลาแดง

 จารกึ ณ เสาประตโูรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ยงัสอดคล้อง
กบัหลักฐานในราชกจิจานเุบกษา วันที ่28 มถินุายน พ.ศ. 2457
ส่วนแจ้งความกาชาดสยาม โดย เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)
ผูด้�ารงต�าแหน่งเป็นสมาชกิกิตติมศักดิ ์สภากาชาดสยาม ในเวลานัน้
และท่านผูห้ญงิตลบั บรจิาคสร้างรัว้และประตจู�านวน 2,100 บาท 
 รั้วประตูพร้อมจารึกนามผู ้บริจาคนี้มีจุดประสงค์
เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ใช้เป็นจุดสังเกตอาณาบริเวณของ
โรงพยาบาล และเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่ล้นเกล้ารชักาลที ่5
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อเจ้าพระยายมราช
(ป้ัน สขุมุ) และครอบครวั ในฐานะทีท่รงมพีระเมตตาโปรดเกล้าฯ
ให้ถวายงานในหน้าทีส่�าคัญๆ จนมคีวามเจรญิในหน้าทีก่ารงาน
อีกทั้งยังพระราชทานบ้านศาลาแดงให้แก่เจ้าพระยายมราช
ได้เข้าอาศัยเมื่อปี พ.ศ. 2453 อีกด้วย เสาประตูคู่นี้จึงนับเป็น
อนุสรณ์แห่งความภักดีและความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ทีแ่ม้เวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปีแต่ยงัมสีิง่ปลกูสร้างทีเ่ด่นชดัให้ผูค้น
ทีส่ญัจรผ่านไปมาได้ระลึกถงึอยูเ่สมอ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อนุสรณ์แห่ง
ความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เสาประตู



 หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอฐัมรามาธบิดนิทร เสดจ็นวิตัพิระนคร
และทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิต่างๆ เมือ่วนัท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2489 ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิไปในพิธปีระสาทปรญิญาและอนปุรญิญาแก่
ผูส้�าเรจ็การศกึษาของมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์  ณ โรงพยาบาลศริริาช และทรงมพีระราชปรารภทีม่ใีจความส�าคญัตอนหนึง่ว่า พระองค์มี
พระราชประสงค์ให้มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ผลติแพทย์ จ�านวนแพทย์ผู้ได้ศึกษาจนส�าเรจ็ตามหลักสูตรให้มากขึน้เพือ่ออกมาช่วยเหลอืประเทศชาติ  
 ดงันัน้เพือ่สนองพระราชประสงค์ดงักล่าว ผู้บญัชาการมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ในขณะนัน้ ศ.นพ.เฉลมิ พรมมาส จึงได้ประสานงาน
เพือ่จดัตัง้คณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ร่วมกบั ศ.อปุการคณุ พลตรพีระยาด�ารงแพทยาคณุ (ศ.นพ.ชืน่ พทุธแิพทย์)  ผู้อ�านวยการกองบรรเทา
ทกุข์และอนามยั ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และใช้พ้ืนทีบ่รเิวณโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการจดั
การเรยีนการสอน
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75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เรื่อง : ศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

“แพทย์จุฬาฯ”
ก�ำเนิด

1. แผนกอ�านวยการ 
2. แผนกกายวภิาคศาสตร์ 
3. แผนกสรรีะวิทยา 
4. แผนกพยาธวิทิยา 
5. แผนกอายรุศาสตร์

6. แผนกศลัยศาสตร์ 
7. แผนกสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา 
8. แผนกรงัสวิีทยา 
9. แผนกกมุารเวชศาสตร์ 
10. แผนกจกัษุวทิยาและวทิยาโสตนาสกิลารงิซ์

 จากพระราชด�าริของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 ในวันน้ันสู่ความร่วมมือ
ร่วมใจของทกุฝ่ายเป็นผลให้เกิดคณะแพทยศาสตร์แห่งทีส่องขึน้ในประเทศไทย 
ในนาม “คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์”
ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2490 ผลบังคบัใช้วันที่ 
4 มถุินายน พ.ศ. 2490 และมกีารเปิดการเรยีนการสอนอย่างเป็นทางการเมือ่
วนัที ่11 มถินุายน พ.ศ. 2490 โดยในเวลานัน้แบ่งออกเป็น 10 แผนก ได้แก่

วนัเปิดเรยีนวนัแรก พ.ศ. 2490

 ความเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญอีกครั้งหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อ
วนัที ่ 25 ตลุาคม พ.ศ. 2510 มกีารบงัคบัใช้พระราชกฤษฎกีาจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ในจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พ.ศ. 2510 ขึน้  อันมผีลให้คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต้องได้รบัการโอนย้ายไปสงักดัจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และกลายมาเป็น “คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” พร้อมทัง้ยงัมกีาร
ขยายแผนกวชิาให้เพิม่มากขึน้และยงัคงพฒันาองค์ความรูม้าอย่างต่อเนือ่งจนมาถงึในปัจจบุนั 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จึงนับได้ว่ามีความสัมพันธ์และมีพัฒนาการร่วมกันและเกื้อกูลกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง จึงท�าให้ 75 ปีที่ผ่านมาทั้ง 2 องค์กรได้ร่วมกันท�าหน้าที่ผลิตแพทย์และช่วยเหลือ
ประชาชน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีบทบาทต่อวงการแพทย์และสร้างช่ือเสียงทั้งใน
ระดบัประเทศและนานาชาติอย่างต่อเน่ือง สมดังปรชัญาทีว่่า

อาคารพยาธิวิทยา อาคารเรียนหลังแรกของคณะแพทยศาสตร์ 

“วิชาการก้าวหน้า แพทย์จุฬาฯ ก้าวไกล คุณธรรมคือหัวใจ คู่กาชาดไทยสู่สากล”
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เรื่อง : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
        ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช

อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

Extended

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
ผู้อ�ำนวยกำร

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย

 หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพท่ีส�าคัญและก�าลังเกิดข้ึนใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คือการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการ
บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) เรียกได้ว่าเป็น
การเพิม่ประสทิธภิาพและศักยภาพในการให้บรกิารผูป่้วยนอกของโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ดยีิง่ขึน้ รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เล่าถึงจ�านวนผู้มาใช้บริการในแผนก
ผู้ป่วยนอกเดิมมีจ�านวนมากถึงประมาณ 5,000 คนต่อวัน โดยมีพื้นที่ให้บริการ
หลักคืออาคาร ภปร ด้วยพื้นที่อันจ�ากัดจึงเป็นแนวคิดท่ีคณะผู ้บริหาร
โรงพยาบาลเล็งเห็นว่า ควรให้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาในบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความแออัดของผู้มาใช้บริการ ซ่ึงอาคารใหม่น้ีจะเน้น
รองรับบริการด้านจกัษ ุด้านกระดกูและข้อ ด้านศลัยกรรม และด้านอายรุศาสตร์
เฉพาะทาง พร้อมทั้งยังมีพื้นที่อ�านวยความสะดวกในด้านอื่นๆ อีกด้วย

 อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นอาคารความสูง 15 ชั้น 
พร้อมด้วยชัน้ใต้ดนิอกีจ�านวน 4 ชัน้ มพีืน้ท่ีใช้สอยรวมราว 50,000 ตารางเมตร ซ่ึง ศ.ดร.เสรชิย์ โชตพิานชิ
รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายกายภาพ เล่าให้ฟังถึงแนวคดิในการออกแบบอาคารนีว่้า มจุีดมุง่หมายให้เป็นห้องตรวจ
ที่ทันสมัยและมีสถานที่ปลอดโปร่งกว้างขวาง อีกทั้งบริเวณชั้นบนยังออกแบบให้มีห้องผ่าตัด และพื้นที่
การเรยีนรูส้�าหรับให้ความรู้แก่ผูม้าใช้บรกิาร เป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจในการดแูลและป้องกนัโรค
ให้มคีณุภาพ นอกจากพืน้ทีใ่ห้บริการทางด้านสาธารณสขุเหล่านีแ้ล้ว บรเิวณชัน้ใต้ดนิยงัออกแบบให้เป็น
ศนูย์อาหารและลานจอดรถซึง่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้อกีทางหนึง่
 นอกจากการก่อสร้างตัวอาคารแล้วยังมีการสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อกับอาคาร ภปร เพื่อ
ให้การบรกิารผูป่้วยนอกยงัสามารถท�าได้อย่างคล่องตวั รวมถงึการสร้างเส้นทางเชือ่มต่อกบัสกายวอล์ค
ภายในโรงพยาบาลซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการเดินทางที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการและ
ผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น

เพิ่มพื้นที่ ขยายศักยภาพบริการด้านสาธารณสุข 
 ในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 
ศ.ดร.เสริชย์ กล่าวว่า แนวคิดด้านวิศวกรรม
มุ ่งเน ้นให้อาคารมีความปลอดภัยท้ังในด้าน
ระบบปรับอากาศและการระบายอากาศที่มี
ความปลอดภัยในระดับสูง อีกท้ังมีจุดเด่นคือ
การออกแบบให้อาคารมคีวามสูงจากพืน้ถงึเพดาน
ค่อนข้างสูง เพ่ือให้มีพื้นที่ในการติดตั้งงานระบบ
โดยไม่รบกวนพื้นที่การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยัง
มีการออกแบบให้ได้มาตรฐานอาคารสีเขียว เช่น 
การวางระบบลดการสญูเปล่าของพลงังาน เป็นต้น 

การออกแบบและก่อสร้างที่ค�านึงถึงมาตรฐานและบริเวณโดยรอบ
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อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขขยายพื้นที่ ขยายศักยภาพการดูแลผู้ป่วยนอก

Extended

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
รองผู้อ�ำนวยกำร

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
ฝ่ำยกำยภำพ

 ขณะท่ีด้านสถาปัตยกรรมมีแนวคิด
ในการออกแบบให้เป็นอาคารที่มีความทันสมัย 
แต่ค�านึงถึงอาคารโดยรอบให้เป็นอันหน่ึงอัน
เดยีวกนั  จงึเป็นการผสมผสานเส้นสายแนวตัง้และ
แนวนอนให้มาปรากฏบนอาคารนี ้ท�าให้มลีกัษณะ
ที่เรียบง่ายแต่มีรายละเอียดที่น่าสนใจ นอกจากนี้
พื้นผิวด้านหน้าอาคารยังสร้างให้ต่อเนื่องกับ
ชายคาของอาคารคลุมบริเวณโดยรอบช่วยให้
อาคารดูโปร่งและสบายตา

 เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าในการก่อสร้าง
อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขซึ่งเป ็นอีกหนึ่งความท้าทาย
ที่ ส� า คัญ เ น่ืองจากมีก� าหนดการก ่อสร ้ าง
ให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 
2566 ศ.ดร.เสริชย ์ เล ่าถึงการด�าเนินงาน
ในช่วงแรกว่า ก้าวหน้ามากกว่าแผนที่ก�าหนดไว้
จน เกิ ดการแพร ่ ระบาดของโรคโควิด -19
ท�าให้การก่อสร้างต้องชะลอตัวไปชั่วขณะหนึ่ง 

ซึ่ งคณะท�างานผู ้ รับผิดชอบเร ่ งด�า เ นินการ
และก้าวหน้าไปแล้วกว่า 20% แต่อย่างไรก็ตาม 
ศ.ดร.เสริชย์ กล่าวเพ่ิมเติมด้วยว่า “ภายในปีนี้
จะได้เห็นโครงสร้างอาคารสร้างขึ้นเหนือพื้นดิน
ครบทัง้ 15 ชัน้ พร้อมท้ังพืน้ผวิภายนอกของอาคาร
ที่จะสมบูรณ์กว่า 80% อย่างแน่นอน”
 ท้ายที่สุดแล้วแม้โครงการก่อสร้างนี้
จะต้องท�างานแข่งกับเวลามากเพียงใดก็ตาม 
แต่ส่ิงส�าคัญท่ี ศ.ดร.เสริชย์ เน้นย�้าเสมอตลอด
การสัมภาษณ์คือ มาตรฐานความปลอดภัยและ
การค�านึงถึงสุขภาวะและความสะดวกสบายของ
ผู ้ใช ้บริการและบุคลากรทุกคน โดยท่ีมีการ
วางแผนเพื่อป้องกันและลดผลกระทบในแต่ละ
ขั้นตอนให้ได้มากที่สุด 
 อาคารศูนย ์บูรณาการบริการด ้าน
การแพทย์และสาธารณสุขจะเป็นพื้นท่ีใหม่
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ที่จะปฏิรูประบบการบริการผู้ป่วยนอกด้วยการ
เพิ่มมาตรฐานการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับการ
ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ พร้อมท้ัง
รองรับสังคมและเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตต่อไป

การออกแบบและก่อสร้างที่ค�านึงถึงมาตรฐานและบริเวณโดยรอบ ก่อร่างสร้างฐานสู่
ตัวอาคารทีเ่ตรียมปรากฏ
ในปี พ.ศ. 2565

OPD
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นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.อภิชญา ตั้งวงศ์กิจศิริ

ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจ�าปี 2564
สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2564
จาก สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ปัจจุบันจบการศึกษาแล้ว ก�าลังใช้ทุนที่สถาบันบ�าราศนราดูร) 

นพ.ฉัตรพล สมุทรพงศ์ธร

ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 ประเภทการน�าเสนอด้วยวาจา
จาก กองทุน FAOPS 2015

โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา)
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ปาณรวี มัชฌิมาภิโร

ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการน�าเสนอด้วยวาจา
จาก กองทุน FAOPS 2015

โดยสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แขนงวิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

เรื่อง : ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

        อ.พญ.เกศินี เธียรกานนท์

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

นวัตกรรมระบบตรวจจับ
ความผิดปกติ
ในทางเดินอาหาร

DeepGI

 ปัจจุบันมะเร็งล�าไส้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่ 3 ของการ
เสียชวีติจากมะเรง็ทัว่โลก ดงันัน้จงึมคี�าแนะน�าจากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญว่าเมือ่อายมุากขึน้
ประชาชนควรได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งล�าไส้ 
ในประเทศไทยมจี�านวนประชากรทีอ่าย ุ50 ปีขึน้ไป ซ่ึงเป็นกลุม่ทีค่วรได้รับการส่องกล้อง
ทางเดนิอาหารสงูถงึ 13 ล้านคน และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง การใช้เทคโนโลยี
ในการช่วยตรวจจับชิ้นเนื้อที่ผิดปกติในทางเดินอาหารมีราคาสูง และจ�าเพาะกับย่ีห้อ
ของกล้องส่องทางเดินอาหาร ท�าให้มีผู้ที่สามารถเข้าถึงการส่องกล้องทางเดินอาหาร
ที่มีประสิทธิภาพมีจ�านวนจ�ากัด

• มีราคาถูกกว่าระบบเดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาด 
  ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการส่องกล้อง
  ทางเดินอาหารได้มากขึ้น
• เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง
• สามารถรองรับกล้องส่องทางเดินอาหาร
  ได้ทุกยี่ห้อ โดยปกติแล้วระบบตรวจจับ
  ความผิดปกติในทางเดินอาหารยี่ห้ออื่นนั้น
  จะต้องใช้กับกล้องยี่ห้อเดียวกันเท่านั้น
• ช่วยแพทย์ในการตรวจจับชิ้นเนื้อที่มีความผิดปกติ
  ในล�าไส้และกระเพาะอาหาร ลดโอกาสที่จะเกิด
  ความผิดพลาดให้น้อยลง

 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
(Chulalongkorn University Technology Center: UTC) และบริษัท อีเอสเอ็ม โซลูชั่น จ�ากัด 
ปัจจุบันนวัตกรรมระบบตรวจจับความผิดปกติในทางเดินอาหาร (DeepGI) อยู่ในขั้นตอนการวิจัย
และมีความพร้อมของเทคโนโลยีระดับ 5 (Technology Readiness Level, TRL5) พร้อมกันนี้
อยู่ระหว่างการยื่นขอรับสิทธิบัตรระดับชาติ
 ในอนาคต คณะผู้วิจัยได้วางแผนต่อยอดให้ระบบตรวจจับความผิดปกติในทางเดินอาหาร 
(DeepGI) สามารถตรวจจับได้ทั้งชิ้นเนื้อที่ผิดปกติและสามารถระบุชนิดของช้ินเน้ือว่าเป็นเน้ืองอก
ที่เป็นมะเร็ง (Adenoma) หรือเนื้องอกที่ไม่เป็นมะเร็ง (Hyperplastic) โดยที่ไม่ต้องตัดชิ้นเนื้อออก
มาเพื่อตรวจสอบ อีกทั้งจะขยายขีดความสามารถของนวัตกรรมให้ใช้กับโรคอื่นได้อีกด้วย

จุดเด่นของนวัตกรรมระบบตรวจจับ
ความผิดปกติในทางเดินอาหาร (DeepGI)

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail: peerapon.v@chula.ac.th

ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมติร
ผศ.ดร.พีรพล เวทีกลู อ.พญ.เกศนิ ีเธียรกานนท์

 ด้วยเหตุนี้ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร และ อ.พญ.เกศินี เธียรกานนท์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงได้พัฒนาระบบตรวจจับความผิดปกติในทางเดินอาหาร (DeepGI) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการช่วยตรวจจับชิ้นเนื้อที่มีความผิดปกติ
ในล�าไส้และกระเพาะอาหาร ด้วยการใช้เทคนิคเครื่องจักรเรียนรู้ (Machine Learning) ตัวใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
แต่เนื่องจากโมเดลที่ใช้มีความซับซ้อนจึงต้องใช้เวลาในการประมวลผล ท�าให้เกิดความล่าช้าในการท�างาน คณะผู้วิจัยจึงได้น�าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ที่เหมาะสมมาใช้ร่วมด้วย เพื่อช่วยให้สามารถตรวจจับชิ้นเนื้อที่มีความผิดปกติในล�าไส้และกระเพาะอาหารได้แบบทันกาล (Real-time) ระหว่างท่ีแพทย์
ท�าการส่องกล้อง รวมถึงยังตอบโจทย์การใช้งานของแพทย์
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 เมือ่วคัซนีคอืความหวังของการหยดุความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 โดยเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มอัตรารับวัคซีนได้จ�านวนมากเท่าไร จะยิ่งส่งผลให้การแพร่ระบาด
ลดลงมากขึ้นเท่านั้น จึงเกิดความร่วมมือครั้งส�าคัญระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมโรค 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดตั้ง
ศูนย์บริการวัคซีนเพื่อบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ด้วยพลังกายผสานหัวใจแห่งการเสียสละของ
คณะท�างานและอาสาสมคัรทกุท่าน ท�าให้ได้รบัรางวลัยกย่องเชดิชเูกยีรตสิายปฏบิตักิาร “คนด ีศรจีฬุาฯ” 
ประเภทกลุ่มบุคคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่ กองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ�าปี พ.ศ. 2564 
 ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ คณะท�างานศูนย์บริการวัคซีน กล่าวว่า เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
ประเทศไทยพบผูป่้วยตดิเชือ้จากโรคโควดิ-19 และต้องเข้ารบัการรกัษาภายในโรงพยาบาลในอตัราทีส่งูมาก
และเป็นช่วงเดยีวกับการได้รบัวคัซีนโควดิ-19 จากรฐับาล ศ.ดร.บัณฑติ เอือ้อาภรณ์ อธกิารบด ีจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ร่วมกบักรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เร่งประสานงานขอความร่วมมอืจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งมีศักยภาพพร้อมทั้งในด้านบุคลากร แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และฝ่าย
สนับสนนุ เพือ่จดัตัง้ต้นแบบของศนูย์บรกิารวคัซีน โดยเน้นให้บรกิารบุคลากรทางการศกึษาและหน่วยงานรัฐ
ได้แก่ บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาอื่นๆ  
 ศ.ดร.พญ.ณฏัฐยิา หริญักาญจน์ คณะท�างานศูนย์บรกิารวคัซนี กล่าวเสรมิถงึกระบวนการจดัการ
ในศูนย์บริการวัคซีนว่า ได้น�ารูปแบบการให้บริการฉีดวัคซีนที่ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ มาเป็น
ต้นแบบในการจัดการที่จามจุรีสแควร์ และศูนย์บริการสุขภาพที่อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อให้บริหารระบบได้อย่างรวดเร็วและยังรักษาระยะห่างได้ตามมาตรการของทางรัฐบาล

 เนื่องด้วยขณะนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศปิดท�าการ จึงมีอาสาสมัครจ�านวนมาก
จากทุกหน่วยงาน มาช่วยงานที่ศูนย์บริการวัคซีนมากกว่า 1,000 คน โดยสามารถให้บริการฉีดวัคซีน
ได้วันละประมาณ 3,000 คน ช่วงแรกเปิดให้บริการ 2 รอบต่อวันและเพิ่มเป็น 3 รอบต่อวัน โดยได้รับ
ความร่วมมอืจากแพทย์สหสาขาวชิามาร่วมเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคล่ือน ได้แก่ กมุารแพทย์ อายรุแพทย์ 
จักษุแพทย์ วิสัญญีแพทย์ อาจารย์และแพทย์ช่วยสอนจากภาควิชาปรีคลินิก รวมทั้งพยาบาลอาสา 
จากคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
และเภสัชกร ช่วยท�าหน้าที่ดูแลจุดคัดกรองและจุดให้ค�าปรึกษา
 นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ที่ดีถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและผลข้างเคียง จนท�าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและมาฉีดวัคซีนมากขึ้น
 ศ.พญ.ธันยวีร์ กล่าวปิดท้ายว่า ศูนย์บริการวัคซีนคือความส�าเร็จที่มาพร้อมประสบการณ์และ
มิตรภาพ และช่วงเวลาแห่งความทรงจ�าในการขับเคลื่อนให้ประเทศชาติผ่านวิกฤติได้ และเหตุการณ์นี้
ยังน�าไปสู่ความร่วมมือตามมาอีกมากมาย อาทิ งานวิจัยวัคซีนโควิด-19 การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น

หัวใจแห่งการให้ยิ่งใหญ่ ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19

MDCUGood News

เรื่อง : ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
        ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รวม
ระยะเวลากว่า 6 เดือน สามารถฉีด
วัคซีนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
ได้มากกว่า 100 แห่ง โดยฉีดวัคซีน

มากกว่า 200,000 โดส  

ศูนย์บริการวัคซีน

ความส�าเร็จที่สะท้อนหัวใจแห่งการให้และงานบริการประชาชน

ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 ศูนย์บริการวัคซีนโควิด-19 
สู่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดใหญ่
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นางพณิธร งามรุง่ศริิ 

 เมื่อหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือการเพิ่มจ�านวน
นิสิตต่างชาติในหลักสูตรนานาชาติเพื่อผลักดันให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ที่มาของโครงการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติด้วยวิธีเชิงรุกของฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ MDCU Active Recruitment ที่ด�าเนินการต่อเนื่องมากว่า 3 ปี จนประสบ
ความส�าเร็จสามารถพัฒนาโครงการก้าวขึ้นสู่การเป็นต้นแบบในระดับบัณฑิตศึกษาและคว้ารางวัลยกย่อง
เชิดชเูกยีรตสิายปฏบิตักิาร “คนด ีศรจีฬุาฯ” ประเภทกลุม่บคุคลยอดเยีย่มขนาดเลก็ กองทุนเพือ่การพฒันา
บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี พ.ศ. 2564 ได้ในที่สุด

 นางพิณธร กล่าวเสริมว่า นอกจากการท�างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
บคุลากร ประธานหลักสูตรนานาชาต ิอาจารย์ทีป่รกึษา คณาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าท่ี
ทุกภาคส่วนในคณะแพทยศาสตร์ ส�านักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ล้วนมาจากความร่วมแรงร่วมใจและเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัทัง้สิน้
อีกหนึ่งก�าลังส�าคัญคือ การประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งสามารถน�าเสนอความน่าสนใจ
แนะน�าหลักสูตร บรรยากาศการเรียนการสอน เคร่ืองมือที่ล�้าสมัยได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ เผยแพร่ผ่านทกุช่องทางบนโครงข่ายให้พนัธมติรทัว่โลกได้เห็น
ผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
 นางพิณธร กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัลนี้เป็นความภาคภูมิใจ
อย่างยิ่ง นับเป็นแรงผลักดันส�าคัญให้ทีมท�างานเร่งมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ
และระบบการท�างานให้ประสบผลส�าเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนา
หลักสูตรนานาชาติให้ก้าวสู ่ระดับสากล ซ่ึงได้รับการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-OA โดยรอผลอย่างเป็น
ทางการทั้งส้ิน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และวทิยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาเวชศาสตร์คลนิกิ (นานาชาต)ิ อกีทัง้
มีแผนงานเพื่อสอดรับกับทิศทางในอนาคตที่จะพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ให้มุ่งตรงสู่กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองมากขึ้นอีกด้วย 

 นางพิณธร งามรุ่งศิริ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความส�าเร็จในครั้งน้ีว่า โครงการน้ีจัดท�าขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น เริ่มต้นจากรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความต้องการจัดกิจกรรม 
Active Recruitment ของหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มโอกาสรับสมัครนิสิตต่างชาติซึ่งผ่านขั้นตอนระดมความคิดจากผู้บริหาร อาจารย์
แพทย์จนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ ในการร่วมพัฒนาหลักสูตรให้เป็นมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการ
และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จากนั้นจึงน�ามาสู่รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ทันสมัยและ
ตรงกลุ่มเป้าหมายจนสามารถรับบัณฑิตจากต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อได้ส�าเร็จและมีจ�านวนเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง

ก้าวสู่มาตรฐานสากล หลักสูตรบัณฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ บนโครงข่ายระดบัโลก

ขณะนั้นยังไม่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 คณะท�างานได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย ณ Universitas of Indonesia และ 
Universitas Gadjah Mada เพื่อท�าการคัดเลือก
นสิติจากผูส้มคัรทัง้ส้ิน 12 คน มผีูผ่้านการคดัเลอืก
และตอบรับเข้ามาศึกษาจ�านวน 2 คน

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับสมัครและสัมภาษณ์
นิสิตต่างชาติเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดย
นอกจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้ว ยังเปิดกว้าง
คดัเลอืกนสิติเพิม่อกี 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สหพันธรัฐมาเลเซีย 
และราชอาณาจักรภูฏาน ในครั้งน้ีมีผู้สนใจสมัคร
มากถึง 29 คน ผ่านการคัดเลือกและตอบรับเข้า
ศึกษาจ�านวน 5 คน วิธีด�าเนินงานผ่านระบบ
ออนไลน์ทั้งหมดพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
จ�านวนมาก 

เป ิดรับสมัครด ้วยระบบ Onl ine Act ive
Recruitment ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะและนับเป็นการ
ตอบรับท่ีประสบความส�าเร็จอย่างสูงมากกว่าใน
ปีที่ผ่านมา โดยรับสมัครนิสิตจากทุกชาติทั่วโลก
มผีูส้มคัรจ�านวนมากถึง 79 คน ผ่านการคัดเลือก
และตอบรับเข้าศึกษาจ�านวน 11 คน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

สู่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคคลยอดเยี่ยมขนาดเล็ก
ท�างานเชิงรุก ก้าวทันเทคโนโลยี

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาฝ่ายบัณฑิตศึกษา

MDCU เรื่อง : นางพิณธร งามรุ่งศิริ 



บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

12

“ อินนูลินจากแก่นตะวัน ใยอาหารละลายน�้าชนิดพิเศษ”

ปรับสมดุลล�าไส้ในโรคอ้วนได้ทุกเพศ ทุกวัย
ไร้ผลข้างเคียง

“ทีมวิจัยท�าการศึกษา ‘อินนูลินจากแก่นตะวัน’ ด้วยกระบวนการสกัดวิธีใหม่ เพื่อให้ได้ใยอาหาร
ละลายน�้าชนิดพิเศษ ที่ช่วยสร้างสมดุลจุลินทรีย์ในล�าไส้แบบจ�าเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วน

ทั้งนี้ ได้รับอนุสิทธิบัตรเรื่องกระบวนการสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
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 โรคอ้วนนบัเป็นปัญหาสขุภาพของคนทกุเพศ ทกุวยั ทัง้ใน
ประเทศไทยและท่ัวโลก คอลมัน์ “บอกเล่าก้าวทนัหมอ” จะพาผูอ่้าน
มาพูดคยุกบั ผศ.(พเิศษ) พญ.ชนนกิานต์ วสิตูรานกูุล ภาควชิากมุาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูท้�าการศึกษา
วิจัยและคิดค้นการสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันเพื่อให้ได้ใยอาหาร
ละลายน�้าชนิดพิเศษ น�ามาเป็นตัวช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ใน
ล�าไส้เพื่อให้การดูแลรักษาโรคอ้วนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ กล่าวว่า ผู ้ป่วยโรคอ้วน
มีความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในล�าไส้และมักขาดจุลินทรีย์ที่ดี
บางประเภท จากการวิจัยพบว่า อินนูลินจากแก่นตะวันที่สกัดด้วย
วิธีพิเศษที่พัฒนาขึ้นนี้ มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกที่ช่วยสร้างสมดุล
ของจุลินทรีย์ในล�าไส้แบบจ�าเพาะได้ โดยท�าการทดสอบในห้อง
ทดลองพบว่า ท�าให้จุลินทรีย์สุขภาพเจริญเติบโตได้ดีกว่าอินนูลิน
ที่ผลิตจากพืชชนิดอื่นๆ อย่างมีนัยส�าคัญ

 อินนูลินพบในหัวหรือรากของพืชผัก ผลไม้และสมุนไพรหลายชนิด เช่น หอมหัวใหญ่ ชิโครี (Chicory) กระเทียม กล้วยหอม และข้าวบาร์เลย์ 
แต่พบว่า “แก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)” นั้นมีปริมาณอินนูลินสูงถึงร้อยละ 15 – 20 ของน�้าหนักแห้ง

กรดไขมันสายสั้นที่ได้จากการย่อยอินนูลินจากแก่นตะวันโดยจุลินทรีย์สุขภาพเป็นสารตัวกลางส�าคัญในการท�าหน้าที่เชื่อมโยงระบบต่างๆ ของร่างกาย ดังนี้ 
 • ควบคุมความรู้สึกหิว/อิ่ม    • ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย 
 • ลดการสะสมของไขมันในร่างกาย  • ช่วยควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดให้เหมาะสม

ควบคุมน�้าหนักด้วยการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในล�าไส้

 ผศ.(พเิศษ)พญ.ชนนิกานต์ กล่าวเพิม่เตมิว่า ได้ด�าเนนิการคิดค้นวธิกีารสกดัอินนลูนิจากแก่น
ตะวันด้วยวิธีพิเศษดังกล่าวร่วมกับ รศ.ดร.ศุภกาญจน์ ช�านิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ ได้ด�าเนินการวิจัย
ทางคลินิกในการให้อินนูลินจากแก่นตะวันในเด็กโรคอ้วนอายุ 7 - 15 ปี พบว่า เมื่อเด็กรับประทาน
อินนูลินจากแก่นตะวันเป็นประจ�าทุกวัน วันละ 1 ครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน สามารถปรับ
สมดุลจุลินทรีย์ในล�าไส้ของเด็กโรคอ้วนให้เป็นปกติ โดยไม่พบผลข้างเคียงใดๆ แตกต่างจากงานวิจัย
ในต่างประเทศที่ใช้อินนูลินจากพืชชนิดอื่นและผ่านกระบวนการสกัดด้วยวิธีอื่นซึ่งพบผลข้างเคียง เช่น
ท้องอืดและท้องเสีย สูงถึงร้อยละ 30 – 40
 งานวิจัยนี้ยังได้รับรางวัลระดับโลก FISPGHAN Abstract Award for the Best Oral
Presentation อันดับที่ 1 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว จึงเช่ือมั่นว่าสามารถน�าอินนูลินจากแก่นตะวันไปใช้ในผู ้ป่วย
โรคอ้วนได้ทุกช่วงวัย รวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคประจ�าตัวก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกัน

 อินนูลินจากแก่นตะวันมีประสิทธิภาพสูงเม่ือน�าผงอินนูลินจากแก่นตะวันท่ีสกัดด้วย
วธิพีเิศษมาละลายในน�า้ โดยแนะน�าให้ดืม่ก่อนรบัประทานอาหารม้ือเยน็ เพือ่ท�าให้เกดิความรูส้กึอิม่เรว็ขึน้
และรับประทานอาหารน้อยลง ควรรับประทานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป เพื่อให้ได้ผลดีต่อ
การปรับสมดุลจุลินทรีย์ในล�าไส้เพื่อดูแลรักษาโรคอ้วน
 
 นอกจากนี้ ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์  ยังต่อยอดด้วยการพัฒนาเครื่องดื่มอินนูลินรสโกโก้
ที่คงคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกไว้อย่างสมบูรณ์ แต่มีรสชาติถูกปากยิ่งขึ้น เด็กดื่มง่าย ผู้ใหญ่ดื่มดี
พร้อมทั้งมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีปริมาณอินนูลินตามมาตรฐานที่ก�าหนด 
ปราศจากโลหะหนักและยาฆ่าแมลงเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุด นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเพิ่มคุณค่างานวิจัยให้น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

อินนูลินจากแก่นตะวัน การปรับสมดุลล�าไส้เพื่อรักษา
โรคอ้วนในเด็ก ไร้ผลข้างเคียงครั้งแรกของโลก

ภาพถ่ายเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 งาน Thailand Tech Show 2019

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 256 4951 หรือ E-mail: chonnikant.v@chula.ac.th
รศ.ดร.ศุภกาญจน์ ช�านิ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 218 8357 หรือ E-mail: supakarn.c@pharm.chula.ac.th



ผมขอขอบคณุ พวกเราทกุคนทีร่วมพลงัสร้างสามัคคี
ทุม่เทแรงกาย แรงใจ ท�าให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ

ในปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 2565 ขอส่งความปรารถนาดี
ขอให้มคีวามสุข สขุภาพแขง็แรง พร้อมแบ่งปันสิง่ท่ีดีๆ

ให้กับสังคมและคนรอบตวั ตลอดไปครับ

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
คณบดี คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

สวสัดี
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2565
ปีใหม่
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ออกก�ลังใจ



 นี่คือเป้าหมายของฝ่ายการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2565 นี้ และเจตจ�านงที่มุ่งมั่นของ น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย สะท้อนวิสัยทัศน์อันก้าวไกลที่ต้องการเห็นปี พ.ศ. 2565 เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด Smart Caring to Nursing Excellent  
ปรับโฉมการพยาบาลด้วยก้าวใหม่  มุ่งเน้นกระชับ Gap Generation เพื่อผสานมุมมองการท�างานร่วมกันของหลากหลายวัยและเป็นต้นแบบของการสร้าง
องค์ความรู้จากประสบการณ์จรงิของคนท�างาน มุง่สูผ่ลสมัฤทธิเ์ป่ียมประสทิธภิาพทีต่อบรบักบัยทุธศาสตร์การพฒันาของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 น.ส.เฉลาศรี กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนสู่ Smart Caring to 
Nursing Excellent มีดังนี้
 1. ยกระดบัคณุภาพการพยาบาลด้วยมาตรฐานสากล  เป้าหมายอนัดับแรกที่
มุ่งหมายจะท�าให้ส�าเร็จคือ ริเริ่มแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยรายกรณีเฉพาะโรคส�าคัญ 
อาท ิผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย โรคมะเรง็ทางโลหติวทิยา และการดแูลผูป่้วย
วิกฤติท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุบาดเจ็บที่สมองด้วยการสร้าง
การพยาบาลทีเ่ป็นต้นแบบของประเทศ เน้นการดแูลผูป่้วยอย่างครบวงจรและต่อยอด
ด้วยงานวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้พยาบาลทั้งในและนอก
องค์กร ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะสามารถยกระดับการบริการที่มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ทาง
สุขภาพที่ยั่งยืนและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 2. พัฒนาระบบบริการเพ่ือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีของผู ้ป ่วยและญาติ
ในการเข้ารบัการรกัษาพยาบาล โดยประสานความร่วมมอืกบัทีมผูบ้รหิาร คลนิกิพเิศษ 
และระบบบริการพิเศษ นับเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนาเพื่อปรับโฉมระบบบริการ
ทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
 3. พัฒนาพยาบาลให้เป็นผู้ช�านาญการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้
แนวคดิ Life long Learning ซึง่จะปรบัให้เกดิระบบทีเ่อือ้ต่อการเรียนรูก้นัอย่างต่อเนือ่ง 
ด้วยเทคโนโลยกีารเรยีนการสอนทีท่นัสมัย รวมทัง้พฒันาระบบพีเ่ลีย้งให้มศีกัยภาพสงูสดุ
ส่งผลถึงการต่อยอดพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญพยาบาลเฉพาะทางอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับ
สภากาชาดไทยและอัตลักษณ์ทางคุณธรรมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการวาง
ระบบจริยธรรมทางการพยาบาลซึ่งเป็นนามธรรมสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานพยาบาล
ที่แท้จริงและจับต้องได้ โดยใช้ตัวย่อว่า Chula หรือ C.Caring เป็นโจทย์ให้เกิด
กระบวนการแลกเปลีย่นเพือ่ร่วมกนันยิามค�าว่า Caring ผ่านมมุมองของคนร่วมยคุสมยั 
แล้วน�าไปวัดพฤติกรรมจริยธรรมของบุคลากรเพื่อวิเคราะห์หาประเด็นที่ยังสามารถ
พัฒนาได้อีก 
 5. พัฒนาผูบ้รหิารฝ่ายการพยาบาลยคุใหม่ มุง่เพิม่ศักยภาพและทกัษะความรู้
ความสามารถให้เท่าทันเทคโนโลยี และการบริหารคนต่างวัย รวมถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าคุ้มทุนผ่านการวางหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ที่ครอบคลุม พร้อมทั้ง
ฝึกทกัษะความรูแ้ก่บคุลากรในการสบืทอดต�าแหน่งเพือ่เป็นผูบ้รหิารทีเ่ตม็ประสิทธภิาพ 

“เราจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองส�าคัญร่วมยกระดับคุณภาพ
การพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ก้าวสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม”

 6. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการท�างานอย่างมีความสุข 
มุง่หวังให้บคุลากรมคีวามสขุกบัการท�างาน ลดความทกุข์และปัญหา
ที่เป็นอุปสรรค เสริมสร้างพลังใจบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล 
โดยขยายงานบริการดูแลสุขภาพจิตให้บุคลากรได้มีพื้นท่ีในการ
ระบายความทุกข์ทางใจ ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน โดยจัดทีม
พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตไว้คอยให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น
 7. พัฒนาฝ่ายการพยาบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้ด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มีเวที
แลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละรวบรวมองค์ความรูท่ี้มอียูใ่นหน่วยงานต่างๆ 
ของฝ่ายการพยาบาลมาพัฒนาให้เป็นระบบ บรรจุในฐานข้อมูล  
VTRC Application ขององค์กร เพ่ือให้ทกุคนสามารถเข้าถงึความรู้
ได้ง่ายและสะดวก เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อนัจะส่งผลให้ฝ่ายการพยาบาลมคีวามสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด 
 8. จัดระบบบริหารทางการพยาบาลที่สนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

Next step for Nursing Organization
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เรื่อง : น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ก้าวส�าคัญสู่การเปลี่ยนภาพฝันให้เป็นจริง
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คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้ารับโอวาท
 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย น�าคณะผูบ้รหิาร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เข้าแนะน�าตวัและ
รบัโอวาทจาก นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย เนือ่งในโอกาสเข้ารบั
ต�าแหน่งใหม่ เมือ่วนัพธุที ่3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 9 
อาคารเทดิพระเกียรตสิมเดจ็พระญาณสงัวร (เจริญ สวุฑฒฺโน) สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็ม ส.ธ.
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.สุบิน 
ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์
เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญ
และก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าท่ีดแูลผู้ป่วยโรคโควดิ-19 โดยม ีรศ.นพ.ฉนัชาย
สิทธิพันธุ ์ ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ 
น.ส.เฉลาศร ีเสงีย่ม หวัหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ร่วมพธิรีบัมอบ
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศิจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พธิรีบัมอบใบรบัรองระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ
ด้านเทคนิคการแพทย์ และผู้อ�านวยการศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ รับมอบ
ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ศูนย์จัดเก็บ
สิ่งส่งตรวจ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร จาก นายวิชัย ชาญธ�ารงวิทย์ กรรมการ
ผู้จัดการ Lloyd’s Register International (Thailand) Ltd. โดยมี 
รศ.พญ.พรรณด ีวฒันบญุยงเจรญิ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อชัฌาสยั ศิริตนัตกิร 
อ.นพ.สดุดี พีรพรรัตนา และ น.ส.ชัชฎาภรณ์ ช่วยสถิตย์ หัวหน้างาน
จดัเกบ็ส่ิงส่งตรวจ และคณะท�างานเข้าร่วมในพธิ ีเมือ่วนัศกุร์ที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 
2564 ณ ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ชั้น 4 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระศรนีครนิทรา
บรมราชชนน ีวนัที ่21 ตลุาคม ของทกุปี น.ส.เฉลาศร ีเสงีย่ม หวัหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ พร้อมด้วยผูบ้รหิารทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล
ร่วมท�าพิธวีางพานพุม่ถวายเครือ่งราชสักการะเบือ้งหน้าพระบรมรปูพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต พระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา
ธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 และ
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารจักรพงษ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมกันนี้ ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติประจ�า
ปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อน้อมร�าลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564



19

CU-MEDi White Coat Ceremony 2021
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้ก ่อตั้งหลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ศ.พญ.นจิศร ีชาญณรงค์ รองคณบดี
ฝ่ายบริการวชิาการ และผูอ้�านวยการหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ (หลักสูตร
นานาชาต)ิ และ ศ.ดร.นพ.สิทธศิกัดิ ์หรรษาเวก รองคณบด ีฝ่ายกิจการนสิติ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบเส้ือกาวน์และเข็ม
พระเกี้ยวที่ระลึกให้แก่นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาต)ิ หรือ CU-MEDi รุน่ที ่1 ประจ�าปีการศกึษา 2564 จ�านวน 36 คน เมือ่
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 
อาคารหอพกัพฒันาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ส่งมอบเครื่อง Chula HFNC
 สภากาชาดไทย ร ่วมกับคณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ด�าเนินการผลิตและประกอบเครื่องบ�าบัดโรคระบบทางเดินหายใจ
อัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC)
ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลท่ีขาดแคลน
ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จ�านวนทั้งสิ้น 52 เครื่อง 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ตึกราชูปถัมภ์ สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

แพทย์จุฬาฯ แนะแนวกิจกรรม “เพื่อชุมชน เปิดประตูสู่อนาคต 2021”
 อ.นพ.ธนา ทองศรีค�า อาจารย์ประจ�าภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรแนะแนวการ
ศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ให้แก่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จ�านวนกว่า 50 คน 
จากโรงเรยีนต่างๆ ใน จ.ระยอง เช่น โรงเรยีนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โรงเรยีน
บ้านฉางกาญจนกลุวทิยา โรงเรยีนเซนต์โยเซฟระยอง และโรงเรยีนนคิมวทิยา 
เป็นต้น ซ่ึงจัดขึ้นโดยสมาคมเพื่อนชุมชน ภายใต้โครงการ “เพื่อนชุมชน 
เปิดประตูสู ่อนาคต 2021” ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom Meeting 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

MDCU Roadshow 2021
 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม MDCU Roadshow 2021 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และร่วมพูดคุยกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
เตรยีมอุดมศึกษา จ�านวน 130 คน โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ จ.นครปฐม จ�านวน 
100 คน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั จ�านวน 70 คน 
โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล จ�านวน 60 คน โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั จ�านวน 
50 คน และโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน จ�านวน 30 คน ผ่านทางแอปพลเิคชนั 
Zoom Meeting เมื่อวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564
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Man of the Med

เรื่อง : นพ.ณัฐภัทร อนุดวง
        น.ส.กัญญณัช อารักษ์วิชานันท์

 ก่อนเข้ามาเป็นนิสิตแพทย์ นพ.ณัฐภัทร เช่ือว่าแพทย์ที่ดีต้องรักษาผู้ป่วยเก่งเพียงอย่างเดียว แต่เม่ือส�าเร็จการศึกษานิยามของความเป็นแพทย์
จึงเปลี่ยนไป ดังนี้
 แพทย์ที่ดีคือ ผู้ท่ีรักษาผู้ป่วยดีตามหลักวิชาชีพ โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและสหวิชาชีพด้วยความเคารพในบทบาทหน้าที่ เห็นอก
เห็นใจ การได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีย่อมส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยแต่ละรายส�าเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้งแพทย์ท่ีดีต้องเป็นผู้เคารพในวิชาชีพ
มองเห็นความส�าคัญของหลักวิชาชีพมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน รู้จักน�าตนเองไปสู่ความก้าวหน้าและความส�าเร็จ

 นพ.ณัฐภัทร กล่าวด้วยความภูมิใจว่า เนื่องด้วยสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 การทดสอบจึงเป็นรูปแบบสัมภาษณ์ผ่านทาง
โทรศัพท์ ซึ่ง พระเทพญาณวิศิษฏ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรฯ เมตตาโทรศัพท์มาสัมภาษณ์ด้วยตนเองและสนทนาถึง
ทัศนคติเกี่ยวกับศาสนาต่อมุมมองของการเป็นแพทย์ที่ดี โดยรางวัลที่ได้รับ
ถอืเป็นก�าลงัใจส�าคญัและสะท้อนถงึความตัง้ใจทัง้ด้านการเรยีนและกจิกรรม
นัน้ประสบความส�าเรจ็ ซึง่นอกจากผลลพัธ์ทีด่จีะปรากฏแก่เราแล้ว ผูอ้ืน่กย็งั
ยกย่องในจุดเริ่มต้นและเห็นคุณค่าสิ่งนั้นด้วย ซึ่งขณะที่ศึกษาอยู่ยังได้ปฏิบัติ
หน้าทีผู่น้�าและจติสาธารณะมากมาย อาท ินายกสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์
ประธานประจ�าชั้นปี ประธานค่ายอาสา รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา เป็นต้น

 นพ.ณัฐภัทร กล่าวว่า เทคนิคในการเรียนแพทย์คือการเรียนรู้
อย่างมีระบบ โดยต้องล�าดับความส�าคัญให้กับเนื้อหาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ในฐานะแพทย์ทั่วไปก่อน จากนั้นส่วนที่ต้องการต่อยอดและศึกษาเพิ่มจะถือ
เป็นก�าไรของการเรยีนรูต่้อไป อกีหนึง่เรือ่งส�าคญัทีข่าดไม่ได้คอืความสม�า่เสมอ 
อ่านหนังสือเฉพาะเวลาที่สมองรับได้และเน้นอ่านเป็นประจ�าทุกวัน
 ด้านกิจกรรม นพ.ณัฐภัทร เป็นคนชอบท�างานทีละอย่างและ
พยายามต่อยอดเพือ่สัง่สมทกัษะต่างๆ ทีไ่ม่มอียูใ่นต�ารา ทัง้ด้านงานบรหิารคน
และบริหารงาน นอกจากนี้การท�ากิจกรรมมากๆ ท�าให้ได้รับโอกาสในการ
สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีที่สามารถต่อยอดการท�างานในอนาคต
ได้อีกด้วย

 หัวใจท�างานที่ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญของ นพ.ณัฐภัทร 
อนดุวง บณัฑติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผูเ้ข้ารับพระราชทาน
รางวัลบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2564 จาก มูลนิธิสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งคัดเลือกจากบัณฑิตผู้มี
ผลการเรยีนอยูใ่นระดบัดมีากตลอดหลักสูตร พร้อมได้รบัเกยีรตนิยิมอันดบั 1 และ
ยังประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพื่อส่วนร่วมในกิจกรรมนอก
หลักสูตรอย่างสม�่าเสมอ

แพทย์คือวิชาชีพที่ท�างานกับร่างกายผู้อื่น มีโอกาสฉกฉวย
ผลประโยชน์ได้มากมาย หากเลือกที่จะเป็นผู้เอาเปรียบ

เท่ากับท�าลายวิชาชีพ เมื่อเราเคารพในวิชาชีพของแพทย์
อย่างแท้จริงจะต้องวางผลประโยชน์ไม่ให้อยู่เหนือหลักวิชา

บัณฑิตแพทยศาสตร์
ดีเด่นยอดเยี่ยม

ประจ�าปี พ.ศ. 2564
จากมูลนิธิ

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ



 MDCU UNLOCK โครงการทีจ่ดัขึน้โดย น.ส.กญัญณชั อารกัษ์วชิานนัท์
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้
แนวคิด “UNLOCK ปัญหาและศักยภาพของนิสิต” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
น�าเสนอแนวทางแก้ปัญหาส�าหรบันสิติแพทย์ทกุชัน้ปี และท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลาง
รวบรวมสารพันปัญหาทั้งเล็กและใหญ่เกี่ยวกับการจัดการความเครียด ปัญหาที่
พบขณะเรยีน พร้อมทัง้ช่วยเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยผู้เชีย่วชาญ รวมทัง้
เป ิดพื้นที่ ให ้นิสิตแพทย์ได ้แสดงความคิดเห็นและศักยภาพในด้านอื่นๆ
อย่างเปิดกว้าง โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ น้องๆ และคณาจารย์ร่วม
แรงร่วมใจกันจนสามารถจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว นี่เป็นเพียงหนึ่ง
ในผลงานแห่งความส�าเรจ็ของ น.ส.กญัญณชั ผูไ้ด้รบัรางวลัเกยีรตคิณุผูป้ระพฤตติน
ดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจ�าปีการศึกษา 2563 จากแพทยสภา เมื่อปี
พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
 น.ส.กัญญณัช กล่าวถึงความภูมิใจท่ีได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ว่า 
ขอขอบคุณทุกคนที่มอบโอกาสและไว้วางใจให้ท�ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมมาอย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้การได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�าให้ได้พบกับอาจารย์ที่น่ารัก แพทย์ นิสิตแพทย์
รุ่นพี่ที่เป็นกันเอง รวมทั้งเพื่อนๆ ท่ีชักชวนให้ร่วมและท�ากิจกรรมเพื่อสังคม
อยู่เสมอ นอกจากความภาคภูมิใจและความสุขที่ได้รับกลับมา สามารถเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการ การสื่อสาร รวมถึงได้ปรับ
แนวความคิดของตนเองให้กว้างขึ้นอีกด้วย 
 นอกจากนี ้น.ส.กญัญณชั ยงัได้เข้าร่วมและท�าหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดักจิกรรม
มาโดยตลอด อาท ิ หวัหน้าหอพกันสิติและสมาชกิสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2563 โครงการเสวนาค่ายอยากเป็นหมอ
ประจ�าปี พ.ศ. 2562 - 2563 ค่ายอาสาชนบท เป็นต้น ทุกประสบการณ์ที่ผ่านมา
ล้วนหล่อหลอมให้เห็นและเข้าใจมุมมองการท�างานได้ถี่ถ้วนรอบด้านมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารให้ตรงจุดและเข้าใจประเด็น อีกทั้งการถ่ายทอดอย่าง
ละมุนละม่อมเพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์ท่ีถูกใจทุกฝ่าย สิ่งน้ีเองเม่ือน�ามาปรับใช้ในอาชีพ
แพทย์นั้นท�าให้เกิดเป็นหัวใจของการท�างานที่ว่า “การใส่ใจผู้ป่วยในทุกด้าน
ที่มากกว่าการรักษาโรคนั้นเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของการเป็นแพทย์”
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รางวัลเกียรติคุณ
ผูป้ระพฤตตินดเีด่น
ในเชิงคุณธรรม
จริยธรรม
ประจ�าปีการศึกษา 2563 จากแพทยสภา

“
ตั้งเเต่เริ่มเรียนเเพทย์เเละท�ำกิจกรรมต่ำงๆ

ไดค้น้พบวำ่ มำกกวำ่ควำมสขุคอื กำรได้ท�ำให้คนอืน่มีควำมสุข  
มำกกว่ำรอยยิ้มของตัวเองคือ รอยยิ้มจำกคนรอบข้ำง  

ทั้งหมดนี้เป็นก�ำลังใจเเละเเรงผลักดัน
ในกำรท�ำกิจกรรมเเละเป็นเเพทย์ที่ดีที่สุดต่อไป

”



Special Scoop

เรื่อง : อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย
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 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มุง่มัน่ พฒันาและยกระดบั
มาตรฐานบริการรวมถึงขั้นตอนการรักษาพยาบาลโรคทั่วไป โรคซับซ้อน
ตลอดจนให้ความใส ่ใจในผลลัพธ ์ของการดูแลติดตามผลการรักษา
ต่อเนื่องเสมอมา โดยผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับ HA มานาน
เกอืบ 20 ปีแล้ว ปัจจบุนัยงัเตรยีมพร้อมก้าวสูก่ารรบัรองกระบวนการคณุภาพ
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare 
Accreditation; AHA) ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพขั้นสูงตามยุทธศาสตร์
การเป็นสถาบันต้นแบบอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สภากาชาดไทยมีนโยบาย
หลักก�าหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดผ่านมาตรฐาน HA โดยมีสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เข้ามาเยี่ยมส�ารวจ
เป็นประจ�าทุก 3 ปี แต่ส�าหรับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced Healthcare Accreditation; 
AHA) ถือเป็นมาตรฐานขั้นก้าวหน้าท่ีสูงข้ึนและเปิดโอกาสให้โรงพยาบาล
ที่ผ่านมาตรฐาน HA แล้วสามารถด�าเนินการทดลองการเยี่ยมส�ารวจได้
ซึง่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถอืเป็นโรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย์
ขนาดใหญ่อยูใ่นมาตรฐาน HA มาโดยตลอด จงึมุง่มัน่พัฒนามาตรฐานที่มีอยู่
ให้ดียิ่งขึ้นและยื่นขอมาตรฐานการรับรองให้สูงขึ้น

 ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คณะผู ้บริหาร โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ผลกัดนันโยบายการพฒันามาตรฐานการให้บรกิารและศกัยภาพ
การท�างานรอบด้านเพื่อเตรียมขอรับรองมาตรฐาน Advanced HA โดยช่วง
ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้ารับการเยี่ยมส�ารวจต้องเผชิญกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้เกิดความล่าช้า แต่เมื่อสถานการณ์
เริ่มคลี่คลายจึงเร่งประสานงานกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) หรือ สรพ. โดยก�าหนดรับการเยี่ยมส�ารวจในวันที่ 22 - 24 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นเวลา 3 วัน และได้มีการประชาสัมพันธ์นับถอย
หลังเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรทุกระดับกระตือรือร้นและร่วมเตรียม
ความพร้อมให้สมบูรณ์ที่สุดในทุกระบบงาน เบื้องต้นสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรอื สรพ. ได้แนะน�าขัน้ตอนและให้ค�าปรกึษา
ส�าหรบัวธีิการเยีย่มส�ารวจแบบเตรยีมความพร้อมเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564
พบว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความพร้อมแล้วมากกว่าร้อยละ 90 ภายใต้
องค์ประกอบส�าคัญดังนี้
 1. Performance excellence : องค์กรจะต้องมุ่งมั่นพัฒนา
ศักยภาพเป็นประเด็นส�าคัญสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยมีผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น
และดกีว่าคูเ่ทียบ  
 2. Systematic process design & Implementation : มีการ
ด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มขีัน้ตอนชัดเจน ท�าซ�า้ได้ วดัผลได้ ท�านาย
ผลได้ โดยเฉพาะระบบพื้นฐานที่ส�าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย และค�านึงถึง
ผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง
 3. Quality improvement, Learning, Innovation : มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ดีและใช้ผลการวิเคราะห์มาก�าหนดแผนการพัฒนา
หรือสร้างนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 4. Core values driven organization : องค์กรแสดงการใช้
ค่านิยมท่ีส�าคัญในการท�างานทั้งในระดับองค์กร ระบบงาน และหน่วยงาน 
ได้แก่ Patient & Customer focus ลกูค้าส�าคญัทีส่ดุ, System Perspective
ท�างานเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน และ Focus on Results เป้าหมายชัด
วัดผลได้ 

เตรียมยกระดับสู่ Advanced Healthcare Accreditation (AHA)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การรับรองกระบวนการคุณภาพ
โรงพยาบาลและบรกิารสุขภาพขัน้ก้าวหน้า
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 อ.ดร.นพ.สรรธวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้รับบริการคือผู้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการยกระดบัมาตรฐาน Advanced HA เนือ่งจาก
มาตรฐานการรับรองน้ันมุ่งเน้นผลลัพธ์จากผู้เข้ารับบริการเป็นส�าคัญ
ดงันัน้บคุลากรทกุภาคส่วนจะต้องร่วมแรงร่วมใจผลกัดนัขัน้ตอน ระบบ
การรกัษา การติดตามผลการรกัษา การสร้างนวตักรรมและงานวจิยั เพือ่
ยกระดบัการดแูลรกัษาผูป่้วยให้ดยีิง่ขึน้ไปอกี ในขณะเดยีวกนัการเยีย่ม
ส�ารวจจากบุคคลภายนอกจะสามารถสะท้อนความส�าเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งแนะแนวทางพัฒนาต่อยอดในบางจุดที่องค์กร
มองข้าม จงึถอืเป็นการค้นหาโอกาสเพือ่พฒันาได้อกีด้วย โดยตลอดการ
เยี่ยมส�ารวจทั้ง 3 วันจะมีการสัมภาษณ์คณะผู ้บริหาร รวมถึง
คณะกรรมการที่ดูแลระบบงานและหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
 
 อ.ดร.นพ.สรรธวชั กล่าวทิง้ท้ายว่า เหลอืเวลาอกีเพยีง 1 เดอืน
ก่อนการเยี่ยมส�ารวจ ซึ่งนับเป็นโค้งสุดท้ายที่บุคลากรจากทุกหน่วย
งานจะได้ร่วมแสดงศักยภาพและจิตวิญญาณของการเป็นนักพัฒนา
เนื่องด้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีหน่วยงานมากกว่า 100 หน่วยงาน
ทัง้หอผูป่้วยและหน่วยงานสนบัสนนุต่างๆ ทกุคนต้องพึง่พาอาศัยกนั อาทิ 
แพทย์ไม่สามารถรักษาผูป่้วยได้ดหีากไม่มพียาบาลช่วย หรอืการดูแลผูป่้วย
จะดีไม่ได้หากไม่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากผู้บริหาร ในทางกลับกัน
ผู้บริหารต้องการให้องค์กรก้าวสู่ทิศทางท่ีดีย่อมเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน
ท�าให้เกิดข้ึน ดังนั้นความเป็นต้นแบบจะเกิดขึ้นได้โดยสอดคล้องกันมา
นับตั้งแต่ผู ้บริหารชี้ทิศทางให้ทรัพยากรบุคคลมองเห็นความส�าคัญ 
สนับสนุนหน่วยงานท่ีมีศักยภาพ ผลักดันหน่วยงานท่ีแม้ยังมีศักยภาพ
น้อยกว่าเพือ่ยกระดบัขึน้มาให้ทดัเทยีมกนั ทัง้หมดนีต้้องพร้อมขับเคลือ่น
ไปด้วยกันเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เข้มแข็งในที่สุด

เพราะผู้รับบริการ
คือผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

• HA คือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพส�าหรับ
รับรองโรงพยาบาลที่ดีว่าควรมีระบบงานและการด�าเนินงาน
ตามระบบอย่างไร

• Advanced HA หรอื AHA คอื มาตรฐานการรบัรองขัน้ก้าวหน้า
โดยจะถามหาผลลัพธ์จากระบบและการด�าเนินงานที่ผ ่าน
การรบัรองว่าดีตามมาตรฐาน HA แล้ว นอกจากนีแ้สดงผลลพัธ์
ทีด่เีฉล่ียเมือ่เทยีบกบัสถานพยาบาลทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน
ในระดับเดียวกัน 
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 ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยา (Medication-related osteonecrosis of the jaw; MRONJ) เป็นหนึ่งในเหตุการณ์
ไม่พงึประสงค์ทีพ่บได้น้อยมาก แต่อันตรายค่อนข้างรนุแรง ซึง่อาการทีแ่สดงออกมไีด้หลายอย่าง เช่น ปวดฟัน ฟันโยก ฟันหลดุออกมาเอง แผลหายช้าหลงัจาก
ท�าทันตกรรม เหงือกร่น มีหนองไหล และอาจติดเชื้อที่กระดูกขากรรไกร เป็นต้น
 รายการยาที่มีรายงานว่าอาจมีความเสี่ยงท�าให้เกิดภาวะนี้ หากใช้ในปริมาณที่สูงเป็นระยะเวลานาน คือ
 1. ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสลายกระดูก (Antiresorptive Drugs) โดยทั่วไปแล้วใช้ส�าหรับรักษาโรคกระดูกพรุน
 2. ยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่ (Antiangiogenic agents) ใช้ส�าหรับรักษาโรคมะเร็งบางชนิด
    โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันบางชนิด และโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ

 รายชื่อยาที่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าวข้างต้น

 ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนท่ีปัจจุบันใช้ยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตชนิดรับประทานอยู่ไม่ต้องรู้สึกกังวลหรือกลัวกับการเกิดภาวะนี้มากนัก เนื่องจากความถี่ของ
อุบัติการณ์นี้พบน้อยมาก ประมาณ 0.7 ต่อ 100,000 รายต่อปี รวมทั้งปริมาณยาที่ร่างกายได้รับจะน้อยมากประมาณร้อยละ 1 ของขนาดยาที่รับประทาน ภาวะ
กระดกูขากรรไกรตายเนือ่งจากยาส่วนใหญ่มกัเกดิกบัผูป่้วยกลุม่ทีไ่ด้รบัยาชนดิฉดีเพือ่รกัษามะเรง็ เนือ่งจากยาฉดีมขีนาดยาทีส่งูและความถีใ่นการใช้ยาบ่อยกว่า
นอกจากนี้ ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยามีท้ังท่ีเก่ียวกับยาและเก่ียวกับตัวผู้ป่วย เช่น ความแรงของยา ระยะเวลาที่ได้รับยา 
อนามัยในช่องปาก ลักษณะทางชีวภาพของกระดูกขากรรไกร มีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วม เป็นต้น
 ข้อแนะน�าในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตาย หากมีความจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาโรคด้วยยา 2 กลุ่มดังกล่าว
ข้างบน มีดังนี้
 1. รักษาสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม�่าเสมอตลอดระยะเวลาที่ใช้ยา
 2. เมือ่ต้องเข้ารบัการรกัษาฟันหรอืการผ่าตดัทางทนัตกรรม ให้แจ้งทนัตแพทย์ทราบทกุครัง้ ว่าใช้ยากลุ่มเส่ียงต่อการเกดิภาวะกระดกูขากรรไกรตายอยู่
 3. แจ้งแพทย์และทันตแพทย์ทันที หากเกิดปัญหาในช่องปากหรือฟันในช่วงที่ใช้ยา เช่น ฟันโยก ปวดฟัน เหงือกบวม แผลในปากที่รักษาไม่หาย
 4. พบทันตแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม�่าเสมอ

สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.กนิษฐา เตรียมอมรวุฒิ

    ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล

ยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตายยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกขากรรไกรตาย
(Medication-related osteonecrosis of the jaw)

ยารักษาโรคกระดูกพรุน

กลุ่มบิสฟอสโฟเนต ได้แก่ อะเลนโดรเนต (Alendronate)
ไอแบนโดรนกิ แอซดิ (Ibandronic Acid) ไรซีโดรเนต (Risedronate)
พามิโดรเนต (Pamidronate) โซเลโดรนิก แอซิด (Zoledronic Acid)
ดีโนซูแมบ (Denosumab)

ยารักษาโรคมะเร็ง
บางชนิด

ริทูซิแมบ (Rituximab) บีวาซิซูแมบ (Bevacizumab)
อิมาทินิบ (Imatinib) ซุนิทินิบ (Sunitinib) โซราฟีนิบ (Sorafenib)
เอเวอโรลิมัส (Everolimus)

ยารักษาโรคเกี่ยวกับ
ความผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกันบางชนิด

อินฟลิซิแมบ (Infliximab)
อีทาเนอร์เซพท์ (Etanercept)

ยารักษาโรคจอประสาทตา
เสื่อมในผู้สูงอายุ

แอฟลิเบอร์เซ็ปต์ (Aflibercept)

-

-
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 ในวันที่รู้สึกว่าความสุขช่างหาได้ยากยิ่ง สิ่งที่หลายคนมักจะท�าคือ เปิดแอปพลิเคชันสั่งอาหารด่วน เลือกร้านอาหาร
เลือกเมนูที่ชอบโดยไม่ต้องค�านึงถึงค่าส่งมากเท่าใดนัก หรือจะไปกินข้าวร้านเจ้าประจ�าหลังเลิกเรียนก็เป็นตัวเลือกที่
ไม่แย่ การรับประทานอาหารอร่อยๆ ในสถานที่ที่คุ้นเคย สั่งเมนูไหนก็มั่นใจว่าไม่ผิดหวัง คือความสุขระดับพรีเมียมในบางวัน
 วารสาร ฬ ฉบับต้อนรับปี พ.ศ. 2565 จะพาท่านผู้อ่านร่วมเดินและร่วมโต๊ะอาหารร้านประจ�าย่านสีลมที่พวกเรา
ชาวนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดปรานกันครับ
 เมื่อพูดถึง “ศาลาแดง” หลายท่านน่าจะคุ้นเคยกับช่ือน้ีเป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะเป็นช่ือของสถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสที่ใกล้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มากที่สุดแล้ว ยังเป็นชื่อของถนนสายหนึ่งที่คับคั่งไปด้วยร้านอาหาร 
ร้านกาแฟเก๋ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ตามซอยต่างๆ ตลอดแนวถนนท้ังสองฝั่ง จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เหล่าบรรดานิสิตนักศึกษา หรือ
พนักงานออฟฟิศย่านสีลมมักจะมานัดพบปะสังสรรค์กันในย่านนี้อยู่เสมอ คอลัมน์ “More than a med student” จะขอ
แนะน�า 3 ร้าน 3 สไตล์ แต่รับรองได้ว่ารสชาติอาหารและบรรยากาศไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ครับ

นสพ.ณภทัร ด่านสกลุเจรญิ
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่6
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

โดย :

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ณภัทร ด่านสกุลเจริญ
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

A Walk
around the neighborhood

More than a med student
( มากกว่านิสิตแพทย์ )

บ่ายๆ ต้องจิบกาแฟ เดินมาที่ร้าน Roots กับเมนูเด็ด Cacao nibs กาแฟที่ท้อปด้วย Cacao nibs ขูดโปะมาเต็ม
หน้าแก้ว ช่วยเพิ่มความเข้มข้นให้กับกาแฟได้เป็นอย่างดี หายง่วงเป็นปลิดทิ้งแน่นอน
A must! - Cacao nibs, Caramel Macchiato

Roots at Saladaeng :

คาเฟ่บรันช์สไตล์ออสเตรเลีย (Australian Brunch Café) ยอดนิยมของชาวศาลาแดง เพราะนอกจากจะถ่ายรูป
ออกมาสวยถูกใจใครหลายคนแล้ว ยังเต็มไปด้วยเมนูอาหารที่ท�าจากวัตถุดิบสดใหม่ที่เหมาะกับมื้อเช้าเพิ่มพลัง
A must! - Breakfast Board, Spaghetti Black Truffle with Sundried Tomato

Toby’s at Saladaeng :

เดนิเลยีบไปตามถนนศาลาแดงอกีนดิ จะพบกบับ้านสขีาวหลงัใหญ่ บรรยากาศสดุอบอุ่น ท่ามกลางความเขยีวขจี
ของต้นไม้ในสวนหย่อมที่บ้านดุสิตธานี พร้อมเสิร์ฟอาหารหลากหลายสไตล์ แต่ท่ีเด็ดท่ีสุดคือ เบเกอรี่ ขนมอบ
ต่างๆ ที่ชวนลิ้มลอง ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วร้าน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมานั่งพักผ่อนยาม
บ่ายคลายเครียดที่สุดในย่านนี้

Dusit Gourmet : 
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นางสุชาดา สนั่นพานิชกุล และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เอออร์ตกิโดยไม่ต้องผ่าตดั (TAVI)” ศนูย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยม ีศ.นพ.ยิง่ยศ อวหิงิสานนท์ รองผู้อ�านวยการฯ
ฝ่ายการแพทย์และวิจัย พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการพิเศษ และ ศาสตราธิคุณ 
นพ.วสนัต์ อทุยัเฉลิม แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านหตัถการหวัใจและหลอดเลอืด ศนูย์โรคหวัใจ รบัมอบ ณ ศาลาทนิทตั โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายคมกฤช เกยีรตดิรุยิกลุ กรรมการ บรษิทัเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี ่จ�ากดั พร้อมด้วย นายจารุพฒัน์ บญุ-หลง และ น.ส.ชลธชิา
อภนิวถาวรกลุ บรจิาคเงนิจ�านวน 100,000 บาท เพือ่สนบัสนนุกองทนุการวจิยัและพฒันาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.เกียรติ 
รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการ บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ส�านักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.ณัฐพรรณ ศรีมุข ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการองค์กร และ นางวรางค์ คัตเตอร์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัทจีเอ็มเอ็ม 
แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจ�านวน 300 แกลลอน มูลค่า 300,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี 
บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ�ากัด (มหาชน) ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยมี นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านกิจการองค์กร รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิวิภาวดี โดย นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี มอบยาฟาวิพิราเวียร์
(Favipiravir) มลูค่า 1,300,000 บาท ให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีภญ.วรรณ ีอทิธวัิฒนกลุ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ
ด้านระบบยา อาหารและเวชภัณฑ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) และ นายธิติพร
จตุมิานนท์ ผูอ้�านวยการฝ่ายข่าวบนัเทงิ ช่องวัน 31 ในโครงการ “วนัสร้างสขุ” มอบเงนิจ�านวน 101,044.91 บาท เพือ่สนบัสนนุ
กองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย หัวหน้านักวิจัย
หลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ร่วมรับมอบ 
ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริจาคหมวกคลุมผมผ่าตัด จ�านวน 
500 ชิ้น ส�าหรับใช้ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อ�านวยการฯ 
ฝ่ายสนับสนุนบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานออกแบบผลติภณัฑ์ บรษิทัออริจิน้ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) บรจิาคเงิน
จ�านวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี 
ศ.นพ.เกียรต ิรกัษ์รุง่ธรรม ผู้อ�านวยการ บรหิารโครงการพฒันาวคัซีนโควิด-19 ศนูย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 24 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายสรุนิทร์ - นางสมพร โอสถานเุคราะห์ บรจิาคเงนิจ�านวน 10,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 90 ปี ของนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ และในโอกาสที่บริษัทโอสถสภา จ�ากัด (มหาชน) 
ครบรอบ 130 ปี โดยม ีรศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.นพ.ชลเกยีรติ
ขอประเสริฐ หัวหน้าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับมอบ ณ ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย








