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108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ร่วมกันก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง ด้วยพลังแห่งการดูแลด้วยหัวใจ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนสื่อสำรองค์กร

บรรณาธิการ

อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ 

 วารสาร ฬ ฉบับนี้ร่วมเฉลิมฉลองในวาระก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 108 ปี หรือ 9 รอบ
กองบรรณาธกิารได้รับความกรณุาจาก นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย และ รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธพินัธุ ์ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเติบโตอย่างมั่นคงของโรงพยาบาล การฝ่าฟันข้ามผ่านอุปสรรค
ต่างๆ และทิศทางการพัฒนาในอนาคต พร้อมท้ังบทสัมภาษณ์จาก รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อ�านวยการฯ ด้าน
สนบัสนนุบรกิาร เกีย่วกบัการจดังาน “108 พนัก้าว” งานนทิรรศการในรูปแบบส่ือผสมอนัทันสมยัเพือ่น�าเสนอประวติัศาสตร์
ของโรงพยาบาล ความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาลท้ังปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 30 
พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาล 
 นอกจากนี้แล้วยังน�าเสนอเกียรติยศอันเกิดจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบุคลากร ได้แก่ ศ.ดร.นพ.นรินทร์ 
หิรัญสุทธิกุล กับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น พร้อมท้ังเรื่องราวความส�าเร็จในด้านการรักษาที่ช่วยพลิกชีวิตผู้ป่วย
จากภาวะที่ดวงตาสูญเสียการมองเห็นให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ โดย รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ 
 ทั้งนี้ การพัฒนาการรักษาพยาบาลสู่ความเป็นเลิศนั้น ส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งคือ แรงสนับสนุนของประชาชนทุกคน
เช่นเดียวกับในช่วงเวลานี้ที่มีการจัดสร้าง “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อน�ารายได้สมทบทุนก่อสร้าง
อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดการจัดสร้างที่น่าสนใจ ซึ่ง นายขรรค์
ประจวบเหมาะ ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในคอลัมน์ Special Scoop 
 วารสาร ฬ ฉบบันีเ้รียกได้ว่ารวบรวมเรือ่งราวทีส่ะท้อนความร่วมแรงร่วมใจของทกุฝ่ายเพือ่ท�าให้โรงพยาบาลเตบิโต
อย่างมั่นคง เป็นโรงพยาบาลของคนไทย เป็นหลักในการดูแลสุขภาพของคนไทยทุกคนตลอดไป
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108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เรื่อง : ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

ณ จุฬา

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457  บันทึกเรื่องราว

 นายพันตรีหลวงศักดาพลรักษ์ (เสก ธรรมสโรช) เชิญเสด็จทอดพระเนตรห้องท�าการ
ของเจ้าหน้าที่ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องตรวจเชื้อโรค ห้องรับตรวจคนเจ็บไข้ ห้องจ่ายยา ในตึก
ส�าหรบัผ่าตดัทอดพระเนตรห้องผ่าตดั ห้องเอกซเรย์ และทรงรบัการฉายรปูเอกซเรย์ถวาย แล้วเสดจ็
ไปทอดพระเนตรห้องเครื่องพิเศษต่างๆ เช่น เครื่องนวดไฟฟ้า เครื่องตรวจดวงตา เครื่องฉายแสง
ราดิอุม เป็นต้น
 แนวคิดเรื่องการสร้างโรงพยาบาลของกาชาดหลังสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามเกิดขึ้น
ภายหลงัจากที ่สมเดจ็เจ้าฟ้ามหาวชริาวธุสยามมงกฎุราชกมุาร ได้ทอดพระเนตรโรงพยาบาลกาชาด
ญี่ปุ่นเป็นที่สง่างดงามมาก เมื่อกลับมาถึงพระนครได้ทรงปรึกษาหารือร่วมกับ เจ้าฟ้ากรมหลวง
พษิณโุลกประชานาถ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจริประวติั กรมหลวงนครไชยศรสีรุเดช
ในการจัดตั้งโรงพยาบาลในโอกาสต่อไป 
 ครั้งเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสู่
สวรรคาลัยในปี พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานที่ดิน 136 ไร่ 
และพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมกับพระราชภาดา พระราชภคิณีอีก 42 พระองค์เป็นจ�านวนเงิน 
122,910 บาท สร้างโรงพยาบาลเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แก่พระบรมชนกนาถ โปรดให้ขนามนาม
โรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (King Chulalongkorn Memorial Hospital)”

 เวลา 17 นาฬิกาเศษ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาวชริาวธุ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั เสด็จพระราชด�าเนนิโดยรถยนต์พระทีน่ัง่จากพระราชวัง
ดสุติมาสูโ่รงพยาบาล เสดจ็ประทบัเหนอืพระราชอาสน์ เสนาบดกีระทรวงกลาโหมกราบบงัคมทูลรายงานการสร้างโรงพยาบาล พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
มพีระราชด�ารัส เสรจ็แล้วเสดจ็พระราชด�าเนนิยงัประตหูน้าโรงพยาบาล ทรงไขกญุแจเปิดโรงพยาบาลเป็นพระฤกษ์ พระสงฆ์สวดชยนัโต ชาวประโคมก็กระทัง่
แตรสังข์พิณพาทย์ กองทหารเกียรติยศกระท�าวันทยาวุธถวายค�านับ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พลเอกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ ทรงน�าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  สถาปนิกและวิศวกรผู้ก่อสร้างเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผลงานการลงสี : สยามพหุรงค์ โดย หนุม่รตันะ
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75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เรื่อง : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

 การเรียนการสอนแพทย์นัน้ต้องมกีารฝึกฝนและปฏบิตังิานช่วงกลางคนื รวมถึงการอยูเ่วรข้ามคนื 
จงึจ�าเป็นต้องมหีอพกัให้นสิติแพทย์ได้เข้าพกัอาศยั เมือ่เริม่เปิดคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มกีารสร้างเรือนไม้ 2 ชัน้ 2 หลงัคล้ายโรงนอนของทหาร ส�าหรบันสิติแพทย์ชายและหญิงอย่างละหนึง่หลงั 
ทีด้่านหลงัของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ฝ่ังทีต่ดิกับถนนราชด�าร ิต่อมาเมือ่จ�านวนนสิิตแพทย์เพิม่ขึน้จงึมกีาร
ขยบัขยายสร้างหอพกันสิติหญงิ 4 ชัน้ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัหอพกันสิิตแพทย์หญงิเดมิ และหอพกันสิิต
แพทย์ชาย 4 ชัน้ในบรเิวณใกล้เคยีงกบัหอพกันสิติแพทย์ชายเดมิ
 เมือ่มกีารเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านจงึมกีารสร้างหอพกัส�าหรบัแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์
เวชปฏบิตั ิ (อนิเทร์ิน) ชายเพิม่ขึน้อกี 2 หลงั เพราะสดัส่วนของแพทย์ชายมจี�านวนมากกว่าแพทย์หญงิ 
ส�าหรับแพทย์ประจ�าบ้านหญิงก็พักที่เดียวกับนิสิตแพทย์หญิง เมื่อจ�านวนนิสิตหญิงมีมากขึ้นจนหอพัก
เดมิไม่สามารถรองรบัได้จงึมกีารสร้างหอพกันสิติแพทย์/แพทย์ประจ�าบ้านหญงิ 4 ชัน้ขึน้บรเิวณติดกบั
ถนนภายในโรงพยาบาล ใกล้กบัหอพกัแพทย์ประจ�าบ้านชาย
 ในเวลาต่อมาเม่ือจ�านวนนิสิตแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้านเพิ่มมากขึ้น จนหอพักที่มีอยู่เดิม
ไม่สามารถรองรับได้เพยีงพอ จงึมกีารสร้างหอพกัเพิม่เตมิขึน้ตามมาอกี 3 หลงั คอื หอพกันสิติแพทย์ชาย 6 ชัน้
(ปัจจบุนัคอืตกึไผ่สงิโต) หอพกันสิติแพทย์/แพทย์ประจ�าบ้านหญงิ 4 ชัน้ถดัจากหอพกันสิิตแพทย์หญงิ
4 ชั้นเดิม และหอพักแพทย์ประจ�าบ้านชาย 4 ช้ันในบริเวณเดียวกับหอพักแพทย์ประจ�าบ้านชาย
2 หลงัแรก (ลักษณะเป็นรูปตวั U) ซ่ึงในเวลานัน้การเรยีกชือ่หอพกัต่างๆ มกัเรยีกตามหมายเลขโทรศพัท์
ภายในทีใ่ช้ในโรงพยาบาล
 ในที่สุดได้มีการปรับปรุงกายภาพครั้งใหญ่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้สร้างหอพักพยาบาล 
หอพักแพทย์ประจ�าบ้านชาย/หญิงเป็นอาคารสูงท่ีสามารถรองรับจ�านวนผู้พักอาศัยได้อย่างเพียงพอ 
ส่วนคณะแพทยศาสตร์กไ็ด้สร้างหอพกันสิติแพทย์ชาย/หญงิ 13 ชัน้ โดยมกีารแบ่งทางขึน้แยกเพศชดัเจน
ไม่ปะปนกนั ซึง่นสิติแพทย์จะเรยีกชือ่หอพกันีว่้า “หอใหม่” ต่อมามกีารสร้างหอพกันสิิตหญงิแห่งใหม่ 
14 ช้ันขึน้ในบรเิวณเดยีวกนั นสิติแพทย์จะเรยีกชือ่หอพกันีว่้า “หอบล”ู ตามสขีองอาคาร จงึได้มกีาร
แบ่งแยกหอพักตามเพศของนิสิตอย่างชัดเจน ซึ่งหอพักทั้งสองสามารถรองรับนิสิตแพทย์ทั้งหมดได้
โดยไม่ต้องแยกไปพกัอาศัยตามหอพกัอืน่ๆ อกี
 เมือ่มกีารปรับปรงุให้หอพกันสิติแพทย์ชาย 6 ชัน้เป็นตกึกจิกรรม และชือ่ว่า “ตกึไผ่สงิโต” ตามชือ่
ตกึกจิกรรมแห่งเดมิ จงึมกีารตัง้ชือ่ของหอพกันสิติแพทย์ทัง้สองใหม่เพือ่ให้เรยีกขานกนัอย่างเหมาะสม
หอพกันสิติแพทย์ชายนัน้สร้างขึน้มาบนพืน้ทีเ่ดมิของ “โรงยมิปรดีา” ซึง่เป็นสถานทีอ่อกก�าลงักายของ
นสิติแพทย์ที ่รศ.นพ.ปรดีา ทศันประดษิฐ ได้บรจิาคเงนิให้ก่อสร้างขึน้ในสมยัทีท่่านด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี
ฝ่ายกจิการนสิติ จงึได้ตัง้ชือ่หอพกันีว่้า “ปรดีาลยั” ซ่ึงแปลว่า “ทีพ่กัอาศัยทีอ่ยูแ่ล้วมคีวามยนิดแีละสขุใจ” 
ส่วนหอพกันสิติแพทย์หญงิได้ตัง้ชือ่ว่า “นสิติา” ซึง่แปลว่า “นสิติหญงิ” อาคารทัง้สามหลงัในบริเวณ
เดยีวกนัทีน่สิติแพทย์ใช้กันเป็นประจ�าในช่วงชวีติของการเป็นนสิิตแพทย์จงึมชีือ่สอดคล้องร้อยเรยีงกนัว่า

หอพัก “นสิติา”

“ตกึไผ่สงิโต”

หอพัก “ปรดีาลยั”

หอพัก
นสิิตแพทย์จุฬาฯ

เรื่องเล่าที่มา

“ขอขอบคุณข้อมูลจาก รศ.นพ.ปรีดา ทศันประดษิฐ”

“นิสิตา – ปรีดาลัย - ไผ่สิงโต”
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เรื่อง : ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

 เมื่อกล่าวถึงการระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีสร้างผลกระทบอย่าง
รุนแรงไปทั่วโลก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดโดยตรง โดย
เฉพาะในปี พ.ศ. 2563 - 2564 ที่ผ่านมา ที่สถานการณ์จ�านวนผู้ติดเช้ือ
สูงข้ึนอย่างต่อเนื่องจนท�าให้โรงพยาบาลท่ัวประเทศไม่สามารถรองรับผู้ป่วย
โควิด-19 ได้ ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และรองอธกิารบด ีด้านการตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
แผนการงบประมาณ และสุขภาวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นหน่ึงใน
เรี่ยวแรงส�าคัญช่วยดูแลและจัดการงานด้านสาธารณสุขของประเทศจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนาม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ขึน้ทีอ่าคารจนัทนยิง่ยง เพือ่ดแูล
ประชาคมจุฬาฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 และไม่สามารถกักตัวที่บ้าน แต่ยังไม่
สามารถเข้าพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลได้ จดัตัง้ศนูย์ให้บริการฉดีวคัซนีป้องกนั
โควิด-19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ให้บริการฉีด
วัคซีนฯ ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี และศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนฯ ที่ศูนย์บริการ
สุขภาพแห่งจุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 เพื่อรองรับนิสิตจุฬาฯ บุคลากรจุฬาฯ 
และครอบครัว โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมทั้งสิ้นมากกว่า 
200,000 โดส และครอบคลุมมากกว่า 100 ส่วนงาน รวมถึงยังช่วยประสาน
ด�าเนินการของบประมาณจากรัฐบาลอีกด้วย 
 ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีที่ ศ.ดร.นพ.นรินทร์ สร้างสรรค์
ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ล่าสุดสมาคมเวชศาสตร์
ป้องกันแห่งประเทศไทย มอบรางวัลอันทรงเกียรติ “นักเวชศาสตร์ป้องกัน
ดเีด่น แขนงสาธารณสขุศาสตร์” ในพธิเีปิดการประชุมวชิาการ ประจ�าปี 2564 
เรื่อง “การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” จัดโดยสมาคม
เวชศาสตร์ป้องกนัแห่งประเทศไทย กรมสนบัสนนุบรกิารคุณภาพ กรมสุขภาพ
จิต และกรมควบคุมโรค เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

 น่ีคือหลักการท�างานที่ส�าคัญของ ศ.ดร.นพ.นรินทร์ ที่ยึดถือมา
โดยตลอด ทั้งในขณะท�าหน้าที่แพทย์ผู้ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ครูแพทย์
ผู้สอนลูกศิษย์ หรือด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันนอกจากต�าแหน่ง
รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้ว ท่านยังด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร
และผู้ทรงคุณวุฒิในงานด้านสาธารณสุขและงานด้านอื่นๆ ของประเทศอีก
หลายต�าแหน่ง อาทิ
     • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
       (สวรส.)
     • ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการ สวรส.
     • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและวิชาชีพ ในคณะกรรมการเขตสุขภาพ
       เพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 13 
     • ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 จุฬาฯ
     • กรรมการที่ปรึกษาสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
 การมองปัญหาให้เป็นโอกาสและพยายามใช้โอกาสนัน้ลงมอืท�าจรงิ
เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและส่วนรวม เป็นสิ่งที่ท่าน
ด�าเนินการมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะงานด้านสาธารณสุขในการแก้ปัญหา
โรคเรื้อรังที่ท่านให้ความเห็นว่า ต้องมุ่งท�างานเชิงรุก กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ รวมท้ังต้องเปิด
โอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต
ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง เพราะ “สุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้ ต้องเริ่มและท�าด้วย
ตนเอง”  อีกทั้งการด�ารงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีและการป้องกันโรค ย่อมคุ้มค่ากว่า
การรักษาโรคอย่างแน่นอน
 ในฐานะครูแพทย์ ศ.ดร.นพ.นรินทร์ ยังฝากข้อคิดดีๆ ถึงแพทย์
รุ่นน้องว่า ในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า
ทันสมัยมากมายเข้ามาช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งการมุ่งแต่ High Tech 
มากจนเกินไป กลับท�าให้เราละเลยการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน คือการซักประวัติ
พูดคุยกับผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากนี้สิ่งที่ขาดหายไปในวงการแพทย์
มากขึน้เรือ่ยๆ คือ การดแูลผู้ป่วยแบบองค์รวมทีใ่ห้ความส�าคญัทัง้ด้านร่างกาย 
จติใจ จติวญิญาณ และสิง่แวดล้อมรอบตวัผูป่้วย ด้วยความเห็นอกเห็นใจและ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา

“มองปัญหาให้เป็นโอกาสแห่งการพัฒนา”
 หัวใจส�าคัญตลอดชีวิตการท�างาน

ศ.ดร.นพ.นรินทร์
หริัญสุทธิกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ผู้ได้รับรางวัล

จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน
แห่งประเทศไทย

“นกัเวชศาสตร์ป้องกนัดเีด่น
แขนงสาธารณสุขศาสตร์”

“ถ้ามุ่งเน้นเฉพาะ High Tech แต่ Low Touch จะยิ่งสร้างปญัหาในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึน้ แต่ถ้าเราเปลีย่นเป็น
High Touch และ Optimal Tech ใช้ความเอือ้อาทรและการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

น่าจะเป็นทางแก้ปญัหาและทางออกทีเ่หมาะสม”

“ถ้ามุ่งเน้นเฉพาะ High Tech แต่ Low Touch จะยิ่งสร้างปญัหาในการดูแลผู้ป่วยมากยิ่งขึน้ แต่ถ้าเราเปลีย่นเป็น
High Touch และ Optimal Tech ใช้ความเอือ้อาทรและการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

น่าจะเป็นทางแก้ปญัหาและทางออกทีเ่หมาะสม”
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อาจารย์อาวุโส ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รบัต�ำแหน่งเลขำธกิำรกลุม่สถำบนัแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจ�ำปี 2565 - 2569
จำก กลุ่มสถำบันแพทยศำสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รบัต�ำแหน่งประธำนรำชวทิยำลยัวสิญัญแีพทย์แห่งประเทศไทย  ประจ�ำปี 2565 – 2566
จำก รำชวิทยำลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรำงวัล Henri Boulard Public Health Award 2021
จำก Biocodex Microbiota Foundation สำธำรณรัฐฝรั่งเศส

รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
ดร.ธัญณิชา อ่อนดี ดร.สโรชา เชิดโฉม

ได้รับรำงวัลงำนวิจัย ระดับดี ประจ�ำปี 2565 (สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
ผลงำนเรื่อง “สำยพันธุ์เซลล์ต้นก�ำเนิดตัวอ่อนมนุษย์

จำกตัวอ่อนที่ผ่ำนกำรแช่แข็ง 18 ปี
(จำกตัวอ่อนเด็กหลอดแก้วสู่สำยพันธุ์เซลล์ต้นก�ำเนิดตัวอ่อนมนุษย์)”

จำกส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.นพ.นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา

หัวหน้าหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระดับ 7 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลำกรสภำกำชำดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงำน 
กลุ่มเจ้ำหน้ำที่ระดับ 5-8 จำกสภำกำชำดไทย

น.ส.มยุรี ปริญญวัฒน์

ศ.นพ.ก�าธร พฤกษานานนท์ ศ.นพ.ประมวล วีรุตมเสน
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 ด้วยปัจจบุนัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บรกิาร
ผู้ป่วยนอก ณ อาคาร ภปร ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2532 และใช้งานต่อเนื่อง
มาตลอดกว่า 30 ปี โดยมผีูป่้วยรบับรกิารในแต่ละวนัมากกว่า 5,000 คนต่อวนั 
ส่งผลให้การบรกิารผูป่้วยนอกประสบปัญหาหลายประการ ทัง้สถานทีบ่รกิาร
ทีค่บัแคบไม่สามารถรองรบัผูป่้วยทีม่จี�านวนมากขึน้ ขาดพืน้ทีร่อคอย ไม่มพีืน้ที่
ในการคัดกรองโรคติดต่อหรือการบริการรักษาพยาบาลท่ีเน้นโรคเฉพาะทาง
 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จงึได้จดัท�าโครงการก่อสร้าง
“อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended 
OPD)” เพ่ือลดปัญหาความแออัดและเช่ือมโยงการให้บริการผู้ป่วยนอกกับ
อาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร) โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสูง 15 ชั้น 
ชัน้ใต้ดนิ 4 ชัน้ พืน้ท่ีใช้สอย 36,850 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
กว่า 3 พันล้านบาท ซึ่งมีก�าหนดเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2566

 เพราะเล็งเห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของผู้ป่วย นายขรรค์ 
ประจวบเหมาะ ผูอ้�านวยการส�านกังานจดัหารายได้ สภากาชาดไทย กล่าวถงึ
พลังแห่งศรัทธาว่า “การจะก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนั้น ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากและจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจ จากหลายภาคส่วน ดังนั้นการระดมทุน จึงแบ่งเป็น 3 ส่วน
ด้วยกันคือ ส่วนแรกเงินงบประมาณจากรัฐบาล ส่วนที่สองเงินสนับสนุนจาก
สภากาชาดไทย และส่วนทีส่ามต้องได้รบัความอนเุคราะห์จากการร่วมบรจิาค
จากผู้มีจิตศรัทธา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือบุคคลเพื่อขอรับเงิน
สนับสนนุ และโครงการจดัสร้าง “พระไภษชัยครุุไวฑรูยประภาตถาคตพทุธเจ้า”

เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการประชาสัมพันธ์เช่นกัน เพราะการที่เราสร้างอาคาร
เพื่อเป็นสถานที่รองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย หากเรามีพระซึ่งเป็นพระพุทธเจ้า
บรมครูแห่งการแพทย์ประดิษฐานไว้เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าให้พ้นจากความทุกข์
ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นที่ยึดเหนี่ยว เป็นขวัญก�าลังใจให้กับผู้ป่วยและ
ญาติมีก�าลังใจที่ดีขึ้น โดยการจัดสร้างองค์พระไภษัชยคุรุฯ นี้สภากาชาดไทยได้รับ
พระราชทานพระราชานญุาตให้อญัเชญิพระนามาภิไธยสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย “สธ” จารึกที่ด้านหน้าฐานองค์พระพุทธรูป และหน้ากล่อง
บรรจุพระไภษัชยคุรุฯ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนิน
เป็นองค์ประธานประกอบพธิพีทุธาภเิษก และสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พร้อมคณะ
เกจอิาจารย์ผูท้รงศีลขัน้สงูประกอบพธีิพทุธาภเิษก ณ วดัพระเชตพุนวมิลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ในวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 อาจารย์วันชัย รวยอารี หนึ่งในคณะกรรมการอ�านวยการจัดสร้าง
พระไภษัชยคุรุฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “วัตถุประสงค์การจัดสร้างพระฯ ถือเป็นหนึ่งใน
กุศโลบายเพื่อจุดประกายการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมสร้างบุญ
คร้ังยิง่ใหญ่ ซึง่กค็อืการก่อสร้างอาคารเพือ่โรงพยาบาล การจดัสร้างพระไภษชัยคุรฯุ
ในครัง้นีศ้ลิปินผูป้ั้นคอื นายพงษ์ศกัดิ ์นทีธรมงคล ใช้โรงหล่อ Thai Metal Crafters
เป็นผูผ้ลติผลงานด้วยความพถิพีถินัทกุขัน้ตอน อกีท้ังมพีธิพีทุธาภิเษกอันศักดิส์ทิธิ์
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับผู้บริจาคน�าไปบูชาได้เป็นอย่างดี”

Special Scoop

เรื่อง : นายขรรค์ ประจวบเหมาะ 
        อาจารย์วันชัย รวยอารี

เพื่อน�าเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย

พลังแห่งศรัทธา ร่วมสนับสนุน
งานบริการทางการแพทย์

คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดสร้ำง
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภำตถำคตพุทธเจ้ำ

อาจารย์วันชัย รวยอารี

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนจัดหำรำยได้ 
สภำกำชำดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า
รุ่งแสงแห่งศรัทธา

ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code
เพื่อบริจาคและจองบูชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. (02) 256 4623, (02) 256 4440-3
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 “เก้าอี”้ ปรากฏครัง้แรกเมือ่สยามเปิดรบัอารยธรรมตะวนัตกอย่าง
เตม็รปูแบบในสมยัรชักาลที ่4 โฉมหน้าของการนัง่พืน้เปลีย่นแปลงไปตลอดกาล
ด้วยการน�าเข้าเครื่องเรือนแบบตะวันตกมาเป็นเครื่องใช้และเครื่องโชว์
ในเวลาเดยีวกนั เมือ่เข้าสูส่มยัรัชกาลที ่5 การรบัวฒันธรรมตะวนัตกยิง่เข้มข้น
ขึ้น พระราชกรณียกิจแรกสุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่เกิดขึ้นทันทีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2416 คือทรง
มีพระราชด�ารัสยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลานกับพื้น โดยเปลี่ยนให้ผู้เข้า
เฝ้าฯ ยืนเฝ้าฯ แทน
 หากพนิจิด้วยเรือ่งราวเข้าร้อยเรยีง “เก้าอ้ีไม้โบราณปักหมดุบหุนงั
ณ ศาลาทินทัต” โดยพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี ในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศถวายไว้ในปี พ.ศ. 2466 ซึ่งตรงกับปีท่ี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ สิ้นพระชนม์ จึงเป็นอนุสรณ์
ส�าคัญยิ่งที่บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญผ่านช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ บอกเล่า
ความนิยมของยุคสมัย และสะท้อนความศิวิไลซ์ในอดีต 
 ถงึวนันีค้วามแขง็แรงของเก้าอีคุ้ณปูอ่ายุเกอืบ 100 ปีตวันีก้ย็งัคงไว้
ซ่ึงสาธารณประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง รองรับผู้มีจิตสาธารณะที่เข้ามาบริจาค
เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รวมทั้งผู้มีความประสงค์แห่งการสละบริจาค
อวัยวะและร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ ตามจุดประสงค์การอุทิศถวายจวบ
จนปัจจุบันสืบไป

ถวาย “เก้าอี้” เป็นอนุสรณ์และ
สาธารณประโยชน์แก่ชนรุ่นหลัง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ มีพระนามเดิมว่า 

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 63 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาบัว 
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2406 มีพระเชษฐา พระเชษฐภคินีและพระ
อนุชาร่วมเจ้าจอมมารดา 5 พระองค์ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านทรงด�ารงต�าแหน่งอัครราชทูตส�าหรับ
ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และโปรตุเกส เสด็จไปประจ�า ณ กรุงปารีส 
เมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทยทรงด�ารงต�าแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล
มณฑลกรุงเก่า ริเริ่มเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีอากรให้มาเป็นของรัฐ ก่อเกิด
ผลประโยชน์เข้าสู ่รัฐบาล ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ทรงด�ารงต�าแหน่งสมุห
เทศาภิบาลมณฑลปราจีณบุรี และในบ้ันปลายพระชนม์ชีพทรงประทาน
ที่ดินอันเป็นวังเดิมใกล้วัดสุทัศนเทพวราราม ให้สร้างโรงเรียนเพื่ออุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงรัชกาลท่ี 6 ได้พระราชทาน
นามว่า “โรงเรียนเบญจมราชาลัย”  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์
ศริพิฒัน์ สิน้พระชนม์ในรชักาลที ่6 เมือ่วนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2466 พระชนัษา
61 ปี เป็นต้นราชสกุล “วัฒนวงศ์”
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขนุมรพุงศ์ศริพิฒัน์ มพีระโอรสพระธดิา
รวมทั้งหมด 7 พระองค์ โดยพระธิดาองค์ท่ี 4 คือ หม่อมเจ้าหญิงจงกลนี 
วฒันวงศ์ ผูท้รงบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์เฉกเช่นพระบดิาตลอดพระชนม์ชีพ
โดยเฉพาะในครั้งสุดท้ายทรงบริจาคเงินมูลค่า 5 ล้านบาทจากเงินทุนของ
มูลนิธิจงกลนี สร้างอาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เป็นอนุสรณ์ถวายพระบิดา

ย้อนกาลประวัติศาสตร์เอกบุรุษ 3 รัชกาล 

รอบร้ัวบ้านเรา

เรื่อง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
         โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เก้าอ้ีทรงคุณค่า
ณ ศาลาทินทัต

 ทกุคร้ังเมือ่มโีอกาสแวะมาถวายความเคารพพระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั
รัชกาลท่ี 5 ที่ประดิษฐาน ณ ศาลาทินทัต ซ่ึงปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับบริจาคส�าหรับผู้มีจิตศรัทธาและ
บรจิาคร่างกายเพือ่การศกึษาและวจิยัทางการแพทย์แล้ว ยงัได้มโีอกาสชืน่ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม 
และเคร่ืองเรือนทีไ่ด้เก็บรกัษาไว้ในอาคารแห่งน้ี อาท ิชดุเก้าอ้ีไม้ 2 ตวั ทีม่อีายเุก่าแก่ร่วมร้อยปี แต่ยงัอยูใ่นสภาพดี
รูปทรงสง่างามและมีเอกลักษณ์ ประกอบป้ายทองเหลืองแจ้งเหตุเพ่ือทรงอุทิศถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์ พ.ศ. 2466



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

เรื่อง : รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์

         น.ส.ณัชณชิา เพญ็ศรสีริิกุล

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

 ทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าโดย รศ.พญ.โสฬพัทธ์
เหมรญัช์โรจน์ ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายนวตักรรมการศึกษาและสารสนเทศ และ น.ส.ณชัณชิา เพญ็ศรสีริกิลุ
ผู้จัดการโครงการอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์และการประกอบการ ร่วมกับทีมนักวิจัย
จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมจาก
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอ�านวยความสะดวก หน่วยวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ทางชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เล็งเห็นถึงปัญหา
ของผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและสมอง จึงสร้างเกมฝึกความสามารถของภาวะการรู้คิดโดยเฉพาะ
ส่วนที่ซับซ้อน เช่น ด้านการรับรู้ การเรียนรู้ ความทรงจ�าระยะส้ัน การวางแผนและการแก้ปัญหา
มิติสัมพันธ์ การวิเคราะห์ ร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการล้ม การทรงตัว เพื่อให้
ได้ผลตามหลัก Synergistic simultaneous stimulation ขึ้นและได้พัฒนาเกม i-ExC เป็นนวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ มุ่งให้เกิดการกระตุ้นและฝึกสมองให้ได้ผลโดยตรงและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในขณะเล่นเกม
 เกม i-ExC สามารถน�าไปใช้กับผูส้งูอายทุัง้ในบ้านและศนูย์ดแูลได้ทกุพืน้ทีอ่ย่างปลอดภยั ช่วยลด
ความเสี่ยงของการเสื่อมท่ัวร่างกายและภาวะการรู้คิดได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน ช่วยภาครัฐลด
ค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วยทัง้โรคสมองเสือ่ม กลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั เช่น ความดนัโลหติสูง โรคเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น รวมถึงพฤติกรรมอารมณ์ที่ดีขึ้นจากการออกก�าลังกายด้วยเกม
อย่างสม�่าเสมอจะท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้นอย่างชัดเจน
 นวัตกรรมเกมส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มสมรรถนะทั้งทางกายและภาวะการรู้คิด (i-ExC Game)
มรีะดบัความพร้อมของเทคโนโลยรีะดบั 8 (Technology Readiness Level, TRL8) และได้จดทะเบยีน
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ (PTC) : PCT WO 2021/086274 A1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

น.ส.ณัชณิชา เพ็ญศรีสิริกุล
Email : nutnicha.cu@gmail.com

 โลกมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้ผู้สูงอายุมีอายุขัยเฉลี่ยมากขึ้น แต่ความเสื่อมถอยของภาวะสมองและร่างกาย
ยังคงเป็นเร่ืองส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการเข้าสู่วัยชราตามธรรมชาติ ส่งผลให้สมรรถภาพทางกายลดลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่ลดลงอย่างชัดเจน การยืดและหดตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคอลลาเจน (Collagen) การลดลงของมวลกระดูก
บริเวณข้อต่อต่างๆ ส่งผลให้กระดูกบอบบาง เกิดการยึดติดของไฟบริน (Fibrin) มากขึ้น ส่งผลโดยตรงกับการเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ ท�าให้การเคลื่อนไหว
ถดถอยลง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อระบบการท�างานภายในร่างกายต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการท�างานของระบบไหลเวียนโลหิตลดลง การท�างานทาง
การรู้คิดของสมองถดถอยลงจนเกิดปัญหากับการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
 มงีานวจัิยเกีย่วกบัการเพิม่พนูฟ้ืนฟคูวามสามารถด้านสมรรถภาพทางกายเพือ่ลดความเสีย่งส�าหรบัผู้สูงอายดุ้วยวธิกีารออกก�าลงักายแบบต่างๆ เช่น 
การเดนิ-วิง่เพือ่สขุภาพ กายบรหิารทัว่ไป เช่น มวยจนี โยคะ เป็นต้น แต่พบว่าวธิกีารฝึกดงักล่าวมปีระสิทธภิาพในการเพิม่สมรรถภาพทางกายได้เพยีงบางส่วน
เท่านั้น ในปัจจุบันจึงมีความสนใจมุ่งเน้นฝึกสมองในผู้สูงอายุเน้นส่วน Attention depended task, Working memory, Executive function ของสมอง 
ร่วมกับฝึกการประสานของสมองและร่างกาย (Co-ordination) ความทนทาน (Strength) เวลาปฏิกิริยา (Reaction time & Reflex) การทรงตัว (Balance) 
เพื่อให้ยังคงท�าหน้าที่ได้ดี จะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากขึ้น โดยท�าการฝึกซ�้าๆ จะท�าให้สมองบริเวณดังกล่าวถูกกระตุ้นและจะยิ่งได้ผลดี
มากขึ้นเมื่อกระตุ้นให้ท�างานพร้อมกัน (Dual task) หรือร่วมกับการฝึกทางร่างกายในเวลาเดียวกันตามหลัก Synergistic simultaneous stimulation

รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ น.ส.ณัชณิชา เพ็ญศรีสิริกุล

นวัตกรรมเกมส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มสมรรถนะ
ทั้งทางกายและภาวะการรู้คิด

Interaction Exercise and Cognition Game

(i-ExC Game)
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 ในยามสถานการณ์ปกติถึงแม้บรรยากาศจะโศกเศร้าแต่กลับ
อบอวลไปด้วยความอบอุ่น รอบเตียงผู้ป่วยจะรายล้อมด้วยญาติหรือ
บุคคลอันเป็นที่รัก บางรายได้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาข้างเตียง
แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ครอบครัวและผู้ใกล้ชดิ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเน่ืองจากมาตรการป้องกันการแพร่
กระจายเช้ือโรค หรือบางรายสมาชิกในครอบครัวต้องแยกไปรักษา
หรือกักตัว รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 มักจะได้รับยานอนหลับในปริมาณมาก
เพือ่ลดการท�างานของปอด ท�าให้ไม่สามารถสือ่สารได้ บางรายไม่มโีอกาส
ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยท�าให้ต้องจากไปอย่างโดดเดี่ยว ไม่มีแม้แต่โอกาสได้
กล่าวค�าลาหรืออยู่ท่ามกลางญาติพี่น้อง รวมถึงครอบครัวก็ไม่มีโอกาสได้
เห็นหน้าเพราะศพต้องบรรจุในถุงซิปล็อกไม่สามารถเปิดให้ดูใบหน้าได้
 หอผู้ป่วย ICU โรคอุบัติใหม่ (EID-ICU) ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วย
กลุ่มนี้ ตระหนักถึงความต้องการของผู้ป่วยและญาติ จึงได้จัดท�าแนวทาง
ให้ญาติสามารถวิดีโอคอล (Video Call) พูดคุยกับผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์ 
iPad ของหน่วยงานทีส่ามารถส่งภาพออกมาให้ญาตไิด้เหน็ว่าผูป่้วยได้รบั

 วาระสุดท้ายของชีวิตส�าหรับผู้ป่วยทั่วไปที่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว แต่อาการเจ็บป่วย
รนุแรงจนไม่ตอบสนองกบัการรกัษา แผนการรกัษาพยาบาลจะปรบัสู่การดแูลแบบประคบัประคองเพือ่ให้
ผูป่้วยได้จากไปอย่างสงบ สมศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ โดยเน้นการดแูลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic Care) 
ครอบคลุมความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ มุ่งเน้นการบรรเทาความเจ็บปวด
และลดความทุกข์ทรมาน

การรักษาอย่างเต็มที่แล้ว รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ให้ข้อมูล โดยในช่วงแรกของ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใช้พื้นที่บริเวณโถงทางเดินหน้าลิฟต์ซึ่งขาด
ความเป็นส่วนตัว ต่อมาจึงมีการประชุมหารือระหว่างฝ่ายการพยาบาลและ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบ�าบัดวิกฤติ มีข้อสรุปว่าควรมีสถานที่
เป็นส่วนตวัส�าหรบัให้ข้อมลูผู้ป่วยโควดิ-19 ระยะสุดท้าย เพือ่ให้คนในครอบครวั
มีโอกาสระบายความรู ้สึกที่ไม่เคยได้บอกต่อกันหรือสิ่งที่ติดค้างอยู ่ในใจ
ให้สมาชิกในครอบครัวได้บอกรักกันและกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้าย บางรายท่ี
รักษาตัวเป็นเวลานานจนผลตรวจไม่พบเชื้อ หอผู้ป่วยยังอนุญาตให้ญาติใส่ชุด
ป้องกันเข้าไปกอด สัมผัสและบอกลาผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้าง
ความประทับใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสีย ขณะเดียวกันก็เป็นความอิ่มเอมใจให้
กับทีมบุคลากรของหอผู้ป่วยที่ได้ให้ส่ิงที่ญาติผู้ป่วยร้องขอเป็นครั้งสุดท้ายและ
ได้รับค�าขอบคุณจากสมาชิกในครอบครัว
 แม้ว่าสดุท้ายแล้วผูป่้วยจะจากไปอย่างโดดเดีย่ว แต่ไม่เดยีวดาย เรยีกได้ว่า
เป็นการยกระดบัการท�างานของพยาบาลให้เป็น Humanized Care อย่างแท้จรงิ

เรื่อง : น.ส.สมคิด ทองดี
        หัวหน้าหอผู้ป่วย ICU สูติ-นรีเวชกรรม
        กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางวิกฤติ

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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วาระสุดท้ายของชีวิต
ที่โดดเดี่ยว

แต่ไม่เดียวดาย
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คนจุฬาฯ

เรื่อง : นายพิริยะ ฉายศุภกุล
         นายวีระศักดิ์ บุญวงษ์
         นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์ประวัติ

KCMH
  &MDCU

 คอลัมน์ “คนจุฬาฯ” เดือนพฤษภาคม คว้า 3 หนุ ่ม ในร้ัวคณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู ้ท�าหน้าที่เชิญปริญญาบัตร ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู ้อยู ่ เ บ้ืองหลังท�าหน ้าที่ส ่งมอบความส�าเร็จและ
ความภาคภูมิใจแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายพันคน

ผู้เชิญปริญญาบัตร
3 หนุ่ม

ผู้เชิญปริญญาบัตร
3 หนุ่ม



 ครั้ งแรกของการปฏิบั ติหน ้ าที่ 
นายจักรกฤษณ์ ยังจดจ�าความรู้สึกตื่นเต้น
เจือไปด้วยความกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาด 
แต่เมื่อเป็นความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
แล้ว จงึพยายามเตรยีมความพร้อมและรบัผดิชอบ
ในหน้าที่ของตัวเองให้ดีท่ีสุด เพราะไม่อยาก
เป็นภาระของทีม

การท�างานเป็นทีมและล�าดับขั้นเป็นสิ่งส�าคัญ
ของการท�าหน้าที่ผู้เชิญปริญญาบัตร

 นายจักรกฤษณ์ เล ่าถึงขั้นตอน
การท�าหน้าที่เดินพานปริญญาบัตรที่จะต้องมี
การซ้อมยกพานถือพาน เพราะพานที่ใช้ในพิธี
เป็นพานที่มีน�้าหนัก รวมถึงจะต้องรู้ว่าควรใช้
แรงควบคุมอย่างไรเพื่อให้พานอยู ่ในระดับ
ที่ เหมาะสมและทดลองเดินจากจุดรับไป
จุดส่งอย่างพร้อมเพรียง ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีต้องเตรียมสุขภาพ
ร่างกายให้แขง็แรงเพราะต้องยนืและเดนิตลอด
ทั้ง 2 วัน โดยต้องมาเตรียมพร้อมตั้งแต่เวลา
ประมาณ 05.30 น. ก่อนที่พิธีจะเริ่มในเวลา 
08.00 น.

รับผิดชอบต่อหน้าที่ เอื้ออาทรต่อทีมงาน

          ทกุครัง้ท่ีได้มาท�าหน้าท่ี นายจักรกฤษณ์
รู้สึกภาคภูมิใจเสมอท่ีได้รับโอกาสดีๆ ครั้งนี้ 
เพราะเป็นหน้าท่ีอันทรงเกียรติ ขณะเดียวกัน 
เมื่อมองไปข้างหน้าเห็นภาพคณาจารย์และ
บัณฑิตที่น่ังอยู ่ภายในหอประชุมใหญ่ เป็น
ภาพทีง่ดงามมากๆ เราเหมอืนเป็นคนเบ้ืองหลงั
ที่โชคดีได้มองเห็นและร่วมเติมเต็มให้พิธีอัน
ศักดิ์สิทธิ์นี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผู้อยู่เบื้องหลังที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองและ
องค์กร

 ทัง้ 3 คนได้รับโอกาสจาก รศ.นพ.ปรดีา
ทัศนประดิษฐ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ เป็นผู้เสนอชื่อไป รู ้สึกปลื้มใจมากท่ี
ท่านเล็งเห็นว่า เป็นผู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้
จากการมจีติใจเอือ้อาทรและมคีวามรับผดิชอบ
เพราะต้องเสียสละเวลาการท�างานทั้งวันซ้อม
และในพิธีรับจริงทั้ง 2 วัน ปัจจุบัน นายพิริยะ 
ท�าหน้าที่นี้มา 6-7 ปีแล้ว ถือเป็นโอกาสท่ี
ดี ท�าให้ได้เรียนรู้งาน การปรับตัวให้เข้ากับ
ทีมงานและปรับบุคลิกภาพในเรื่องของการยืน
เดินและนั่งที่ต้องสง่างามสมกับพิธีท่ียิ่งใหญ่
ของผู้คนนับพัน 

โอกาสของการท�าหน้าที่ผู้เชิญปริญญาบัตร 

 ทันทีที่บทเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ 
บรรเลงข้ึน บรรยากาศแห่งพิธีที่ยิ่ งใหญ่
และศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มต้น ในความทรงจ�าของ 
นายพิริยะ ช่วงเวลาน้ันถึงจะน่าตื่นเต้น แต่
เจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจท�าอย่างสมบูรณ์แบบ
ทีส่ดุ ขณะทีใ่นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 เบ้ืองหลังมีการเตรียมงาน
ทีซ่บัซ้อนและขัน้ตอนทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ให้
เกิดความปลอดภัยแก่ทุกๆ คนที่เข้าร่วมในพิธี

บรรยากาศความยิ่งใหญ่และเพลง
มหาจุฬาลงกรณ์ ท�าให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น

 การได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของพิธี
เป็นฟันเฟืองเลก็ๆ ทีใ่ช้หวัใจเป็นแรงขบัเคลือ่น
โดยไม่ได้ค�านึงถึงค่าตอบแทนหรือค�าชมใดๆ 
มีเพียงความภาคภูมิใจเป็นส่ิงตอบแทนท่ีมี
ค่ายิง่ และถอืเป็นโอกาสคร้ังหนึง่ทีไ่ด้ร่วมในพธิี
ส�าคญัของบณัฑติทกุๆ คน เป็นหนึง่แรงเลก็ๆ ที่
เติมเต็มให้ภาพความส�าเร็จของบัณฑิตทุกคน
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

หน้าทีน่ีส้ร้างความประทบัใจและความภาคภมูใิจ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

นายพิริยะ ฉายศุภกุล 

 มองย ้อนกลับไปเมื่ อครั้ ง ได ้ รับ
พระราชทานปริญญาบัตร ตอนอยู่ในพิธีรู้สึก
ว่า ตนเองมีความภาคภูมิใจและรับรู ้ได้ถึง
พระราโชวาทที่ได้รับพระราชทานสามารถ
น้อมน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้เป็นอย่างดี
ทุกวันนี้ยังคงน�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน
และการท�างาน

พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
เป็นแนวทางด�าเนินชีวิต

 นายวีระศัก ด์ิ  กล ่าวว ่า พิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตรเป ็นหลักแห ่ง
ความส�าเร็จที่ส�าคัญของชีวิตใครหลายๆ คน 
และเห็นด้วยที่ว่าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เป็นจดุเริม่ต้นของคนๆ หนึง่ในการก้าวเข้าสูว่ยั
ผูใ้หญ่ หรอืเป็นการก้าวเข้าสู่ช่วงวยัของการเริม่
ท�างานอย่างสมบรูณ์แบบ ซึง่หมายความว่าชวีติ
เริม่มกีารเปล่ียนแปลงทางสังคม ความรับผิดชอบ
ในชีวิตจะเพิ่มมากขึ้น 
 ในแต่ละปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เป็น
ช่วงเวลาที่รู ้สึกยินดีกับที่ได้ยืนมองจากข้าง
หลงัเวทแีละเป็นสกัขพียานในความส�าเรจ็ของ
บัณฑิตทุกคน

การรับพระราชทานปริญญาถือเป็นก้าวแรก
แห่งการเริ่มต้นในชีวิต 

 นายวีระศักด์ิ รู ้ สึกดีใจและภาค
ภมูใิจทีไ่ด้มาท�าหน้าทีต่รงนี ้มีความสขุทีไ่ด้ช่วย
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หน้าที่ใดที่ท�าแล้ว
สร้างประโยชน์สร้างความสุข ถึงแม้จะต้อง
เสียสละเวลาการท�างาน แต่เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมก็เป็นสิ่งที่ยินดีและเต็มใจ 

หน้าทีน่ีส้ร้างความประทบัใจต่อตนเองและองค์กร

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ศูนย์ฝึกทักษะ
ทางการแพทย์เสมือนจริง (CHAMPS)

นายวรีะศักดิ ์บุญวงษ์ 
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์ประวัติ 
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เรื่องจากปก

เรื่อง : นายเตช บุนนาค
         รศ.นพ.ฉันชาย สทิธิพนัธุ์
         รศ.นพ.รฐัพล ีภาคอรรถ

 วันที่ 30 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ซึ่งในปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีแห่งการครบรอบ 108 ปี หรือ 9 รอบ
แห่งการเดินทางจากก้าวแรกเมื่อปี พ.ศ. 2457 รากฐานหนึ่งท่ียึดแน่นและหล่อเลี้ยง
ให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ก้าวเข้าสู่ปีที ่108 และเติบโตพร้อมรบัความเปลีย่นแปลงได้อย่างดี
คือการดูแลและส่งเสริมจาก “สภากาชาดไทย”

รากฐานจากอดีต
สู่การเปล่ียนแปลงที่ดีกว่า
เพื่ออนาคต
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ภำพถ่ำยทำงอำกำศแสดงบรเิวณ
โรงพยำบำลจฬุำลงกรณ์ พ.ศ. 2466

ท่ีมำ หอประวตัจุิฬำฯ

 การดแูลและส่งเสรมิจากสภากาชาดไทยนบัเป็นรากฐานท่ีม่ันคงและแขง็แรง ท�าให้โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เตบิโตและขยายการให้บรกิารได้อย่างหลากหลายและทันต่อความเปลีย่นแปลง
ทางสาธารณสุขของโลก จากการขับเคลื่อนองค์กรจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 108 สิ่งที่ส�าคัญที่บุคลากรทุกคนใน
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ควรให้ความส�าคญัคอื การรักษาความเป็นเลศิในการบรกิารทางการแพทย์ให้กบั
พีน้่องประชาชนชาวไทยทกุคน นายเตช กล่าวด้วยว่า การท�างานของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรของสภากาชาดไทยทุกฝ่ายล้วนเป็นบุคลากรที่เก่งและมีศักยภาพ
ที่จะเป็นแบบอย่างของการเป็นแพทย์และพยาบาลที่ดี
 ในโอกาสแห่งการครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายเตช ในฐานะ
เลขาธิการสภากาชาดไทยได้กรุณาให้ค�าอวยพรและก�าลังใจมายังบุคลากรทุกท่านว่า “ขอให้ท�างาน
อย่างเตม็ทีต่่อไปด้วยการอทุศิตนให้กบัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย รวมทัง้มกี�าลงัใจใน
การท�างานอย่างเต็มความสามารถต่อไป เพราะงานสภากาชาดไทยนับเป็นงานการกุศลที่ช่วยยกระดับ
สุขภาพของพี่น้องคนไทยให้ดียิ่งข้ึน สิ่งตอบแทนท่ีทุกคนพึงได้รับนอกจากค่าตอบแทนคือ ความภูมิใจ
ที่ได้รับใช้ดูแลพี่น้องชาวไทยด้วยกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้”

 สภาอณุาโลมแดงสยาม ถอืก�าเนดิขึน้เมือ่ 129 ปีก่อนด้วยพนัธกจิเพือ่ช่วยเหลอืด้านสขุภาพและ
การแพทย์ให้กับทหารและประชาชนในยามที่สยามเผชิญกับสงคราม จากบทบาทในการจัดหาสถานท่ี
ให้การบริบาลผู้ป่วยในยามนั้นสู่การวางรากฐานสถานพยาบาลเพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชนทุกระดับ 
ในนาม “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย”
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดสภากาชาดไทยที่มีบทบาทขับเคลือ่น
ภารกิจของสภากาชาดไทยในด้านบริการการรักษาพยาบาลและป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชน
และผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ นายเตช บุนนาค เลขาธิการ
สภากาชาดไทย กล่าวว่า สภากาชาดไทยในฐานะองค์กรท่ีดแูลการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
ในทุกมิติทั้งด้านกายภาพ การพัฒนาอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับการบริการของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงที่ผ่านมามีการด�าเนินการที่ส�าคัญ อาทิ การจัดสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยหลากหลายประเภท พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศ การจัดตั้งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้เป็นศูนย์โปรตอนแห่งแรก
ในประเทศไทย และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการด�าเนินการในขณะนี้คือ
การระดมทนุเพือ่จดัสร้างอาคารศูนย์บรูณาการบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุ (Extended OPD) 
ด้านบคุลากร แพทย์และเจ้าหน้าทีส่่วนใหญ่ล้วนอยูภ่ายใต้สงักดัสภากาชาดไทย และได้รบัการสนบัสนนุให้
มกีารพฒันาความรูค้วามสามารถตลอดมา การด�าเนนิการเหล่านีล้้วนส่งเสรมิให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยทุกคน

สภากาชาดไทย รากฐานแห่งการบ�ารุงและดูแล
ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เติบใหญ่

ส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพื่อคนไทย
ความภาคภูมิใจในหน้าที่ของ “คนสภากาชาดไทย”
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 เส้นทาง 108 ปีทีผ่่านมาของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในมมุมองของ รศ.นพ.ฉันชาย สทิธพินัธุ ์ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย มองว่า องค์กรแห่งนี้เริ่มออกเดินทางด้วยรากฐานที่มั่นคงจากสภากาชาดไทยและสถาบันหลักของชาติ อีกท้ังก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาต่างๆ
ทั้งในช่วงเวลาที่ดีและยากล�าบากร่วมกับสังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งจากประสบการณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นบทเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น จนกล่าวได้ว่า 
108 ปีที่ผ่านมาเป็นการก้าวเดินเคียงข้างสังคมไทยที่แข็งแกร่ง มั่นคง และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อให้ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขบัเคลือ่นมาจนถงึทุกวนันีไ้ด้ด้วยหัวใจส�าคัญ
คือ บุคลากรทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือจุดมุ่งหมายแห่งการยกระดับมาตรฐานการดูแล
สขุภาพประชาชนให้อยูใ่นระดบัมาตรฐานนานาชาต ิเมือ่ทกุคนมเีป้าหมายร่วมกนั รศ.นพ.ฉนัชาย
กล่าวว่า ในหลายปีทีผ่่านมาแม้จะเป็นช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก แต่บคุลากรโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
ทกุกลุม่มค่ีานยิมและจติวญิญาณเดยีวกนั มเีป้าหมายเดยีวกนัคอืสขุภาพคนไทยท่ีดขีึน้ จึงท�าให้
ทุกคนท�างานอย่างเต็มที่และภาคภูมิใจในบทบาทของตนเองที่มีเพื่อสังคม

 การมีหัวใจเพื่อการดูแลสุขภาพคนไทยเช่นนี้เอง จึงเป็นสิ่งท่ี
รศ.นพ.ฉันชาย ในฐานะผู ้น�าองค์กรอยากขอขอบคุณในความทุ่มเท
และเสยีสละ ขณะเดยีวกนัยงัยนิดทีีจ่ะส่งเสรมิให้บคุลากรทุกคนได้ลงมอืท�า
ในส่ิงที่ตนเองอยากท�าเพื่อน�าพาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปสู่เป้าหมาย
ที่ทุกคนมีร่วมกัน

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอยู่คู ่สังคมไทย
และสังคมโลก ในโอกาสของการครบรอบ 108 ปี ค�ามั่นท่ีโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์มอบให้ประชาชนทกุคนคอื การมุง่มัน่ท�าหน้าทีข่องบคุลากรทกุคน
อย่างดทีีสุ่ดท่ามกลางบรบิททางสาธารณสุขทีท้่าทายมากยิง่ขึน้ ก้าวย่างเข้าสู่
ปีที่ 109 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คือ ความตื่นตัวในความเปลี่ยนแปลง
แม้ว ่าที่ผ ่านมาจะมีพัฒนาการเชิงกายภาพและเชิงระบบที่ตอบสนอง
การบรกิารผู้ป่วยมาอย่างต่อเนือ่งแล้วกต็าม แต่ในด้านแนวคดิและเป้าหมาย
ยงัต้องเปลีย่นแปลงให้สอดรบักบับริบทของสงัคม ณ ขณะนัน้ รศ.นพ.ฉนัชาย
ได้ให้ความเห็นเรื่องความเปล่ียนแปลงนี้ว ่า “ทุกคนไม่เปลี่ยนไม่ได ้
เมือ่ใดทีเ่ราอยูก่บัที ่นัน่แปลว่าเราก�าลงัถอยหลงั ขณะเดยีวกนัโลกยคุปัจจบุนั
ยิง่ท�าให้องค์กรหรอืตวับคุคลต้องปรบัตวัและเปลีย่นแปลงให้เรว็กว่าเดมิ ดงันัน้
หากองค์กรที่ยังมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อสังคมและผู้บริการจึงต้องพร้อม
ที่จะเปลี่ยน”
 ความเปล่ียนแปลงในเชิงทิศทางการด�าเนินงานของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ประการหนึ่งคือ การยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพที่ไม่ได้
จ�ากัดอยู่เพียงแค่การรักษาทางการแพทย์เท่าน้ัน ด้วยการส่งเสริมให้ทุกคน
เรยีนรูก้ารดแูลสุขภาพอยูเ่สมอ ด้วยแนวทางทีส่�าคญัคอื การพฒันาเครือ่งมอื
และระบบเพือ่ให้เกดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติหรือ Life Long Learning โดยเริม่ต้น
จากการส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กรให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด พร้อมกับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้สังคมสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรในการเรียนรู้เหล่านี้ได้เช่นกัน  
 จะเห็นได้ว่าบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่อาจจ�ากัด
อยู ่เพียงแค่การให้บริการแค่ผู ้ป่วยหรือมุ ่งสร้างองค์ความรู ้และพัฒนา
ความสามารถของนิสิตแพทย์เท่านั้น แต่ยังมุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างเพ่ือให้
ทั้งบริการทางการแพทย์และบริการวิชาการไปสู่คนไทยในวงกว้างมากขึ้น 
เพราะหากทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีพื้นฐานท่ีดี ปฏิบัติตัวได้
อย่างถูกต้องก็จะท�าให้การดูแลด้านสุขภาพโดยภาพรวมดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หัวใจคือ
“สุขภาพที่ดีของคนไทย”

ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลง
คือก้าวแห่งการเรียนรู้

ประสบการณ์ที่มีคือ บทเรียนที่ดีส�าหรับก้าวต่อไป
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 บริเวณโถงอาคารรัตนวิทยาพัฒน์จะเป็นพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการ
น�าเสนอวิทยาการท่ีโดดเด่นในปัจจุบันและอนาคต โดยน�าเอาเทคโนโลยีและ
ความทันสมัยมาร่วมน�าเสนอให้เกิดความน่าสนใจ    
     • หุ่นยนต์ TRIAGE  ที่จะมาคอยให้บริการลงทะเบียนและคัดกรอง  
     • หุ่นยนต์ผ่าตัด นวัตกรรมที่แสดงถึงวิทยาการในอนาคต
     • การน�าเสนอเรื่องราว COVID-19 ในรูปแบบ Projection Mapping
       ที่สะท้อนถึงการระบาดไปทั่วทุกมุมโลกและการรับมือของโรงพยาบาล
       จุฬาลงกรณ์
     • การน�าเสนอผลงานศิลปะ NFT จากผู้มีชื่อเสียงของประเทศที่น�ามา
       หารายได้เพื่อสมทบทุนในการพัฒนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 นอกจากการจัดงานนิทรรศการท่ี เ กิด ข้ึนในพื้นที่ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์แล้ว บางส่วนของงานนิทรรศการยังได้น�ามาจัดแสดงผ่านทาง
www.108yearschulahospital.com เพ่ือให้ผู้คนไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในโลก
สามารถเข้าร่วมงานได้อีกด้วย

 รศ.นพ.รฐัพล ีกล่าวว่า อยากให้ทกุคนได้ร่วมเฉลิมฉลองกับความส�าเร็จ
ตลอด 108 ปี ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และร่วมกนัก้าวต่อไปเพือ่
มุง่สูเ่ป้าหมายแห่งการให้บรกิารทางการแพทย์ชัน้เลศิกบัประชาชนชาวไทยทกุคน

 บริเวณอาคารจักรพงษ์จะเป็นเรื่องราวประวัติและความเปล่ียนแปลง
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่จะแบ่งออกเป็น 3 ห้องที่มีแนวคิดในการน�าเสนอ
เรื่องราวแต่ละช่วงด้วยวิธีน�าเสนอที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
     • ห้องที่ 1 : 36 Years The Starter  น�าเสนอประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่ม
       พร้อมด้วยลิ้นชักแห่งความทรงจ�าที่รอให้ผู้เข้าชมงานเปิดดูเรื่องราว
       ที่ได้รับการบันทึกไว้ในอดีต 
     • ห้องที่ 2 : 36 Years Development น�าเสนอประวัติศาสตร์ในยุคถัดมา 
       พร้อมทั้งมีการฉายภาพแผ่นฟิล์มในรูปทรงต่างๆ 
     • ห้องที่ 3 : 36 Years Now & Forever น�าเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง 36 ปี
       ล่าสุดของโรงพยาบาล ผ่านอุโมงค์แห่งกาลเวลาที่จะพาผู้เข้าร่วมงาน
       เดินทางผ่านเรื่องราวส�าคัญและน่าสนใจ

ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

ก้าวอย่างมีประสิทธิภาพสู่อนาคต ยกระดับงานบริการของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการรักษา

นิทรรศการออนไลน์ อีกหนึ่งช่องทางส�าหรับการร่วมงาน
แบบไร้ขอบเขตได้จากทุกมุมโลก

 ในโอกาสของการเฉลิมฉลอง 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รศ.นพ.รัฐพลี
ภาคอรรถ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ กล่าวถึงแนวคิดในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ว่า “108 พันก้าว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” มีแนวคิดในการ
น�าเสนอเป็นรูปแบบงาน Expo ท่ีจัดขึ้นในโรงพยาบาล เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความส�าเร็จนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงยุคปัจจุบัน รวมถึงผลงานการพัฒนา
บริการทางการแพทย์และนวัตกรรมในปัจจุบันและอนาคต 
 นทิรรศการ  “108 พนัก้าว โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์” จะจดัขึน้ใน 2 พืน้ที ่ได้แก่ อาคารจกัรพงษ์ และอาคารรตันวทิยาพฒัน์ โดยมคีวามน่าสนใจดงันี้ 

“108 พันก้าว” ปัดฝุ่นเรื่องราว บอกเล่าอย่างน่าสนใจในรูปแบบงาน EXPO
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Med to Meet You

 คุณหมอนักแกะรอย
 คุณหมอนักแกะรอย

ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ 

เพื่อให้พยาธิแพทย์ตรวจความเปลี่ยนแปลงของเนือ้เยือ่ผ่านกล้องจลุทรรศน์
ก่อนที่พยาธิแพทย์จะท�าการแปลผลและให้ความเห็นสรุปถึงโรคของผู้ป่วย
นอกจากนี ้ ในปัจจบุนัพยาธแิพทย์ยงัมบีทบาทในการตรวจหาการกลายพนัธุ์
ของยนีในช้ินเนือ้มะเร็ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรกัษาและให้ยาทีเ่หมาะสม
แก่ผูป่้วยอกีด้วย
 ศ.นพ.ชนพ กล่าวถึงการท�างานในฐานะพยาธิแพทย์ว่า “ทุกวันนี้
ยังสนุกกับการท�างาน เพราะการตรวจและวิเคราะห์จนน�ามาสู่ข้อสรุป
การวนิจิฉัยว่าผู้ป่วยมอีาการเจบ็ป่วยด้วยโรคอะไรเป็นเสมอืนนกัสบืผูไ้ขค�าตอบ

จากข้อมูลหลักฐานที่มี ก่อนจะชี้ขาดความเจ็บป่วยนั้นๆ”

 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2538
ที ่ศ.นพ.ชนพ ส�าเร็จการศกึษาแพทยศาสตรบัณฑติ 
ในปีนั้นแทบไม่มีแพทย์คนใดเลือกศึกษาเช่ียวชาญ
เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยาเลย อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันมีแนวโน้มของผู ้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อใน
สาขาน้ีมากข้ึน ปัจจัยส�าคัญอันหน่ึงน่าจะเป็นวิถี

ชีวิตของพยาธิแพทย์ที่สามารถจัดสรรเวลาได้ดี
 ถึงแม้ว่าความส�าเร็จของการเป็นพยาธิแพทย์

จะไม่ใช่การได้เห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยที่ได้กลับไปใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขเช่นเดียวกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ

แต่ความภาคภูมิใจของการเป็นพยาธิแพทย์คือ การตระหนักและ
เหน็ความส�าคญัของบทบาทหน้าทีต่นเองว่า ทกุค�าวนิจิฉยัทางห้องปฏบิตักิาร
ที่พยาธิแพทย์ลงความเห็นล้วนแล้วแต่มีผลต่อชีวิตและการรักษาของผู้ป่วย
ทุกคน 
 ปัจจบุนั ศ.นพ.ชนพ ไม่ได้มบีทบาทเพยีงพยาธแิพทย์เท่านัน้ แต่ยงั
ท�าหน้าทีถ่่ายทอดและสร้างพยาธิแพทย์รุน่ใหม่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการ
ท�าหน้าทีพ่ยาธแิพทย์ได้อย่างมศีกัยภาพมากทีส่ดุ เพือ่ให้วงการพยาธแิพทย์
ของไทยเติบโตและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยต่อไป 

 หลายคร้ังทีอ่าการหรือความเจบ็ป่วยทีแ่สดงออกทางกายของผู้ป่วย
ไม่อาจระบไุด้ชดัว่าเป็นความเจ็บป่วยจากโรคอะไร การตรวจหาโดยละเอยีด
ทางห้องปฏบิตักิารเป็นข้ันตอนหนึง่ทีช่่วยไขค�าตอบ หลงัประตหู้องปฏบิติัการ
อันแน่นหนายังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหนึ่งต�าแหน่งที่ท�างานในด้านนี้ คอลัมน์ 
Med to Meet You พาไปพูดคุยกับ ศ.นพ.ชนพ ช่วงโชติ ผู้อ�านวยการ
ศูนย์จุฬายีนโปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยาธิแพทย์ 
ที่จะมาท�าความรู้จักกับทุกท่านในฉบับนี้

 ค�าว่า พยาธิ (พะ-ยา-ทิ) ในชื่อของพยาธิ
แพทย์เป็นค�าพ้องรูปกับค�าว่า พยาธิ (พะ-ยาด) แต่มี
รากศพัท์ทีแ่ตกต่างกนั ค�าว่า พยาธ ิ(พะ-ยา-ทิ) มท่ีีมา
จากภาษากรีกว่า “Pathos” อันมีความหมายถึง
ความเจ็บป่วย ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพยาธิแพทย์
คือแพทย์ที่ศึกษาวิเคราะห์โรคจากการตรวจ
ความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่ง
ต่างๆ เมื่อเกิดความผิดปกติ 

 อีกหนึ่งความแตกต่างของการท�างานท่ีพยาธิแพทย์
ต่างจากแพทย์เฉพาะทางในด้านอืน่ๆ คอื แพทย์ทัว่ไปจะได้พบปะกบั
ผู้ป่วยในห้องตรวจ ห้องผ่าตัด หรือห้องพักฟื้น แต่ส�าหรับพยาธิแพทย์
ห้องปฏิบัติการคือสถานที่ที่แพทย์จะได้เจอกับผู้ป่วย ผ่านชิ้นเนื้อที่แพทย์
ผู้รักษาส่งมาเพื่อตรวจวิเคราะห์โรค 
 ในห้องปฏบิตักิาร พยาธแิพทย์ท�างานร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญหลากหลาย
สาขา รวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ท่ีคนท่ัวไปอาจเข้าใจว่ามีบทบาทหน้าที่
เหมือนกัน แต่ความจริงแล้วมีการท�างานแตกต่างแต่สอดประสานกันไป
กล่าวคือ นักเทคนิคการแพทย์ท�าหน้าที่จัดเตรียมชิน้เนือ้ให้เป็นสไลด์กระจก 

“พยาธิแพทย์” ที่ไม่ใช่แพทย์ที่ศึกษาพยาธิ 

ห้องปฏิบัติการคือสถานที่พบผู้ป่วย

จากสาขาเฉพาะทางที่เลือกเรียน
สู่ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

“พยาธิแพทย
์”“พยาธิแพทย
์”



นสพ.รชัชานนท์ ทองนลิ
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

โดย :

More Than A Med Student

 ตั้งแต่เด็กจนโต หลายคนอาจคิดว่าประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่น่าเบื่อ อีกทั้งเนื้อหาในประวัติศาสตร์
คงไม่สามารถน�าไปใช้ในโลกทีก่�าลงัก้าวเข้าสูย่คุเทคโนโลยแีห่งอนาคตได้ แต่ผมเป็นคนหนึง่ทีม่องต่างมมุออกไป
 ผมชื่นชอบและสนใจศึกษาประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เมื่อเข้ามาศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็คิดว่าเวลาในการศึกษาประวัติศาสตร์
คงจะลดลง แต่กลับตรงกันข้ามเพราะคณะแพทยศาสตร์เปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์สามารถลงเรียนวิชาเลือก
ตามที่ตนเองสนใจได้ จึงท�าให้ผมไม่ลังเลที่จะลงเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ซึง่นัน่เป็นการเปิดประตสููโ่ลกแห่งการศกึษาประวตัศิาสตร์ทีก่ว้างกว่าเดมิ และผมกม็คีวามสขุ
กับการเดินทางท่องไปในโลกใบนั้นเช่นกัน
 ภาพจ�าของการเรียนประวัติศาสตร์ของใครหลายคนมักคิดว่า วิชาน้ีเป็นวิชาที่สอนให้นักเรียน
ท่องจ�าแต่เพียงอย่างเดียวว่าใครท�าอะไรในปีใด เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ซึ่งการเรียนแบบนั้นอาจไม่ก่อ
ให้เกดิองค์ความรูใ้หม่เท่าใดนกั แต่วธิกีารเรยีนประวตัศิาสตร์ทีผ่มคดิว่าทัง้สนกุและได้ฝึกกระบวนการคดิคอื 
การตัง้ค�าถามและการหาค�าตอบถงึเหตกุารณ์ในอดตี โดยมหีลักฐานทางประวตัศิาสตร์มาสนบัสนนุสมมตุฐิาน
ของเรา หรือมีหลักฐานมาโต้แย้งความเชื่อเดิมในอดีต ซึ่งต้องอาศัยการตีความและวิเคราะห์หลักฐาน
ประกอบกับต้องมีความเข้าใจในบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัยร่วมด้วย ดังนั้นถ้าเราลองเปลี่ยนวิธี
การเรียนประวัติศาสตร์จากการท่องจ�าที่ว่า “พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย” มาเป็น
การตั้งค�าถามว่า “พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชประดิษฐ์อักษรไทยจริงหรือไม่? และเพราะเหตุใดจึงคิดว่า
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย?” อย่างนี้แล้วประวัติศาสตร์จะเริ่มสนุกขึ้นมาทันที
 หากถามว่าการเรยีนประวตัศิาสตร์ได้ให้อะไรบ้าง ส�าหรบัผมการเรยีนประวตัศิาสตร์ได้มอบเพือ่น
ให้คนหนึ่งที่คอยเล่าเร่ืองราวให้ฟังเวลาเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ท�าให้ผมรู้สึกสนุกและ
ตื่นเต้นกับการท่องเที่ยวมากขึ้น เพราะไม่ใช่แค่ไปชมสถานท่ีที่สวยงามเพียงเท่านั้น แต่เหมือนกับได้นั่ง
ไทม์แมชชีนย้อนไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตอีกครั้ง เพื่อนคนน้ียังคอยช่วยต่อจิกซอว์เหตุการณ์ที่ก�าลัง
เกดิขึน้ในปัจจบุนัเชือ่มโยงกบัทีม่าในอดตี รวมถงึเป็นเพือ่นทีค่อยให้ก�าลังใจในยามทีเ่หนือ่ยล้าจากการเรยีน
หรือการท�างานอีกด้วย
 ประวัติศาสตร์ส�าหรับผมจึงไม่ใช่แค่การศึกษาเรื่องราวในอดีตและจบอยู่แค่นั้น แต่กลับท�าให้ผม
เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า หลายๆ สิ่งในปัจจุบันเกิดข้ึนได้อย่างไร พร้อมกันนี้ได้ช่วยร่างภาพในอนาคตให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของบิดาแห่งการแพทย์สมัยกรีกที่กล่าวถึงการรักษาโรคไว้ว่า

นสพ.รัชชานนท์ ทองนิล (เซฟ)
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
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W e  a r e  n o t  m a k e r s  o f  h i s t o r y .

W e  a r e  m a d e  b y  h i s t o r y .

“ D e c l a r e  t h e  p a s t ,
d i a g n o s e  t h e  p r e s e n t ,
f o r e t e l l  t h e  f u t u r e . ”

-  H i p p o c r a t e s

“ D e c l a r e  t h e  p a s t ,
d i a g n o s e  t h e  p r e s e n t ,
f o r e t e l l  t h e  f u t u r e . ”

-  H i p p o c r a t e s

ที่มา : https://www.blockdit.com
ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหง



บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
         น.ส.ภัสร์พิมล พลธร
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตา
และการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เปิดโลกแห่งการมองเห็นครั้งใหม่ให้ผู้ป่วยโรคผิวดวงตาบกพร่องจากเซลล์ต้นก�าเนิด
 และผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ

จากที่เคยมองเห็น พลิกผันสู่ชีวิตที่เกือบมืดบอด

รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
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 “โรคนี้อาจไม่มีทางรักษา” ค�ากล่าวจากแพทย์โรงพยาบาลชั้นน�าหลายแห่งน�ามาซึ่งความทุกข์ใจให้ น.ส.ภัสร์พิมล พลธร เป็นอย่างมาก เธอเป็น
ผูป่้วยโรคผวิดวงตาจากความบกพร่องของเซลล์ต้นก�าเนิด ความรนุแรงของโรคท�าให้ตาข้างซ้ายมองเหน็ลดลงมากจนถงึข้ันมองไม่เหน็อย่างฉบัพลนั กระจกตา
ขุ่นมีเส้นเลือดใหม่งอกเข้ากระจกตา เธอจึงใช้ดวงตาได้เพียงข้างเดียวในการด�ารงชีวิตซ่ึงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิต
ก็ย�่าแย่ลงอย่างต่อเนื่อง
 ทั้งนี้ ความพยายามในการเสาะหาหนทางรักษาตลอดระยะเวลา 4 ปี ก็ประสบผลส�าเร็จ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ได้เข้ามารักษาที่ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการให้บรกิารปลกูถ่ายกระจกตาและการใช้สเตม็เซลล์รกัษาโรคกระจกตา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้การดแูลของ รศ.พญ.วลิาวณัย์ 
พวงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา

 โรคผิวดวงตาจากความบกพร่องของเซลล์ต้นก�าเนดิของ น.ส.ภสัร์พมิล
อาจเกิดมาจากพฤติกรรมการใส่คอนแท็กต์เลนส์ (สายตาสั้น) ต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานตั้งแต่อายุ 16 ปี ซึ่งผู้ป่วยเองไม่เคยคาดคิดว่าที่ผ่านมาแม้จะ
ปฏบิตัติามค�าแนะน�าและดแูลรกัษาความสะอาด ก่อน - หลงัใส่คอนแท็กต์เลนส์
อย่างดียังส่งผลให้เป็นโรครุนแรงเกี่ยวกับดวงตาได้ 
 การรักษาผู้ป่วยรายน้ี รศ.พญ.วิลาวัณย์ เลือกใช้วิธีผ่าตัดปลูก
ถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด โดยใช้สเต็มเซลล์จากดวงตาข้างขวาไปเพาะเลี้ยง 
และปลูกถ่ายเข้าสู่ดวงตาข้างซ้าย ซึ่งการใช้เซลล์ต้นก�าเนิดของผู้ป่วยเอง
ท�าให้ร่างกายตอบรบัได้ด ีไม่มภีาวะต่อต้านและไม่ต้องใช้ยากดภมู ิอกีท้ังผลการ
รักษายังเป็นที่น่ายินดียิ่งผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้ชัดเจนขึ้น กระจกตาใสขึ้น
เส้นเลือดในกระจกตาหายไป ผิวกระจกตาทีเ่สียหายจากการใส่คอนแทก็ต์เลนส์
กลับมาใสอีกครั้ง ถือเป็นการรักษาอย่างยั่งยืนเน่ืองจากมุ่งรักษาท่ีต้นเหตุ
และต่อจากนี้ผู้ป่วยไม่ต้องใช้ยาในการรักษาอีกต่อไป

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้
สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา ท�างานด้วยพันธกิจหลักคือ การรักษาเป็นเลิศ
ด้วยนวัตกรรมการแพทย์ทันสมัย การวิจัยเพื่อตอบโจทย์การรักษาและปัญหา
ของคนไทย งานด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารจัดการอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ซ่ึงขอบเขตงานดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น ศนูย์ฯ ให้บรกิารด้วยมาตรฐาน
การรักษาระดับโลกให้แก่ผู้ป่วย 2 กลุ่ม ดังนี้
 • การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 
  รักษาโรคกระจกตาพิการ ซึ่งเป็นสาเหตุการตาบอดอันดับ 4
ของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดคือ การผ่าตัดกระจกตาเฉพาะชั้นที่
มีปัญหา ผลลัพธ์การรักษาดีกว่าทั้งในแง่ของการมองเห็น ขนาดแผลเล็กมาก
และโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด 
  รักษาผู้ป่วยโรคผิวดวงตาจากความบกพร่องของเซลล์ต้นก�าเนิด เทคโนโลยีนี้ถือเป็นความก้าวหน้าทางการรักษาท่ีทัดเทียมระดับโลก
ซึ่งเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ทีมผู้วิจัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ด�าเนินการจดสิทธิบัตรแล้ว ท�าให้สามารถเลี้ยงเซลล์ผิวดวงตาทั้งจากตาของผู้ป่วย 
ตาของผู้บริจาค รวมถึงเซลล์จากเยื่อบุช่องปากของผู้ป่วย
  ส�าหรับผลการรักษาด้วยวิธีนี้มีความส�าเร็จสูงถึงร้อยละ 84 มีข้อดีด้านค่าใช้จ่ายถูกกว่าราคาที่ขายในยุโรปถึง 40  เท่า และอีกประการ
ส�าคัญคือ ปัจจุบันแพทยสภาได้รับรองให้เป็นการรักษามาตรฐานและก�าลังอยู่ในขั้นตอนด�าเนินการที่ต่อไปผู้ป่วยจะสามารถเบิกจ่ายผ่านสิทธิการรักษา 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยที่สุดนี้

“
การได้พบคุณหมอวิลาวัณย์ ถือเป็นความโชคดีที่สุดในชีวิต

เพราะการรักษาครั้งนี้ได้คืนคุณภาพชีวิต
และการมองเห็นให้แก่ดิฉัน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ป่วยท่านอื่นที่ก�าลังสิ้นหวัง
จะมีโอกาสได้กลับมามองเห็นอีกครั้งเช่นเดียวกัน

”

รูปการเปลี่ยนกระจกตาชั้นในด้วยเทคโนโลยีใหม่

ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนิด
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 ปัจจุบันเทคโนโลยีความก้าวหน้าในการผ่าตัดพัฒนาขึ้นมากจนท�าให้แทบไม่เห็นรอยเย็บ
ที่ริมฝีปากในเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip & palate) ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการรักษา
เด็กกลุ่มนี้ต้องท�างานประสานกันหลากหลายสาขาทั้งทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ โสต ศอ นาสิกแพทย์
กุมารแพทย์ นักอรรถบ�าบัด เป็นต้น โดยท่ีไม่ต้องรอให้ทารกคลอดออกมาก็สามารถตรวจพบภาวะ
ปากแหว่งได้จากการท�าอัลตราซาวนด์ แต่จะมีภาวะเพดานโหว่ร่วมด้วยหรือไม่นั้น อาจจะต้องรอให้
ทารกคลอดก่อน นอกจากในรายทีร่อยโหว่ทีเ่พดานใหญ่มากกอ็าจเหน็ได้จากภาพอลัตราซาวนด์ กรณทีี่
ตรวจพบว่าทารกมีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่ในครรภ์ แนะน�าให้ตรวจโครโมโซมเพิ่มเติมเพื่อ
ตรวจสอบดูว่ามีกลุ่มอาการอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อที่แพทย์จะได้ให้ค�าแนะน�าในการดูแลครรภ์
กับคุณแม่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
 ส�าหรับทารกทีม่ภีาวะปากแหว่งเพดานโหว่ท่ีคลอด ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ฝ่ายสูตศิาสตร์
สามารถส่งทารกมาท�า NAM (Naso Alveolar Molding) ที่ฝ่ายทันตกรรม ชั้น 17 อาคาร ภปร ได้ตั้งแต่
แรกคลอด อายุไม่กี่วันหากทารกแข็งแรงพอ ซึ่งเครื่องมือ NAM นี้เป็นทั้งเพดานปากเทียม นอกจากจะ
ช่วยให้ทารกสามารถดดูนมได้ง่ายขึน้ ยงัช่วยปรบัแต่งสนัเหงือกทีอ่ยูห่่างกนัให้เข้าใกล้กนัมากขึน้ และช่วย
ในการปรับรูปจมกูข้างทีฟี่บให้มทีรงทีใ่กล้เคยีงปกตมิากขึน้ด้วย การใส่เคร่ือง NAM จะใส่ไปจนกว่าทารก
จะได้เย็บริมฝีปาก แต่หากยังไม่สามารถมาท�า NAM หรือเพดานเทียม (Obturator) เพื่อช่วยในการดูด
นม แพทย์จะแนะน�าให้คณุพ่อคณุแม่ใช้ขวดนมแบบพเิศษทีช่่วยป้องกนัการส�าลกั การผ่าตัดเยบ็ริมฝีปาก
สามารถท�าได้เมื่อทารกอายุ 3 เดือน มีน�้าหนักตัว 5,000 กรัมขึ้นไป และขึ้นอยู่กับสุขภาพของทารกด้วย 
ทั้งนี้ การผ่าตัดอาจจะเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศัลยแพทย์ผู้ท�าการผ่าตัด

ภาวะที่พบแต่ก�าเนิด รักษาได้ สบายๆ

สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.ปิยะธิดา จิตตานันท์

Naso Alveolar Molding

 ด้านการดูแลทารกที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ สิ่งที่ควรแนะน�าให้คุณพ่อคุณแม่ท�าอันดับ
แรกคือ การคาดปาก (Lip Strapping) จะช่วยให้ริมฝีปากและสันเหงือกที่แยกห่างกันเข้ามาใกล้กันได้
มากขึ้น เมื่อศัลยแพทย์เย็บริมฝีปากจะช่วยลดการตึงของแผล
 ทนัตแพทย์จะมบีทบาทในทกุช่วงชีวติของการรกัษาเดก็ทีม่ภีาวะปากแหว่งเพดานโหว่ นอกจาก
ใส่ NAM หรือเพดานเทียม (Obturator) ดูแลสุขภาพฟันน�้านม ในช่วงฟันชุดผสมอาจต้องท�าการแก้ไข
ความผิดปกติของการสบฟันบางประเภท เช่น ฟันล่างครอบฟันบน ซึ่งการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมจะ
ช่วยลดโอกาสที่เด็กต้องผ่าตัดขากรรไกรได้ ในช่วงฟันแท้อาจจะรักษาด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว 
หรือจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด ในวัยผู้ใหญ่ที่มีเพดานโหว่และฟันหายไปหลายซี่อาจรักษาด้วยการใส่ฟัน
ปลอม
 การรักษาเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สหสาขาและความร่วมมอืของคุณพ่อคุณแม่ในการพาบตุรมารบัการรกัษาทีต่่อเนือ่งยาวนาน ดงันัน้ การ
ให้ความรู ้ค�าแนะน�าแก่คุณพ่อคุณแม่จงึเป็นเรือ่งทีส่�าคัญยิง่เพือ่ให้การรกัษาเดก็เป็นไปอย่างราบรืน่และ
ช่วยให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ยิ่งขึ้น

ปากแหว่ง เพดานโหว่
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 ข้อความ “ไม่ควรรับประทานยานี้พร้อมนม” ที่ปรากฏอยู่บนฉลากยาบางชนิดอาจท�าให้หลายท่านเกิดความสงสัยและมีค�าถามตามมาว่า หาก
รับประทานยากับนมแล้วจะเกิดผลเสียอย่างไร? หรือ ถ้ารับประทานยานี้แล้วจะดื่มนมได้เวลาใด?
 ค�าว่า “นม” ในทีน่ี ้หมายรวมถึงนมถัว่เหลอืงและผลติภณัฑ์จากนม เช่น ชสี โยเกิร์ต ไอศกรมี ซึง่เครือ่งด่ืมหรอือาหารเหล่านีม้แีคลเซยีมในปรมิาณมาก
แคลเซียมจะไปจับกับยาบางชนิดที่รับประทานพร้อมกัน ท�าให้ยานั้นดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลง ออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ และอาจท�าให้ผลการรักษาไม่ดี

 หากไม่แน่ใจว่ายาที่ใช้อยู่รับประทานพร้อมนมได้หรือไม่ และเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรรับประทานยากับน�้าเปล่าจะดีที่สุด
หากต้องการดื่มนม โดยทั่วไปแล้วควรดื่มนมหลังรับประทานยาอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง หรือตามค�าแนะน�าพิเศษในยาบางชนิด เช่น Levothyroxine
(ลีโวไทร็อกซีน) ควรรับประทานห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แต่ถ้าดื่มนมหรือรับประทานแคลเซียมเสริมเป็นประจ�า สามารถสอบถามเภสัชกรได้ว่ามีปัญหา
กับยาที่ได้รับมาหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาดังกล่าว

สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.วัลภา เลาหะวลีสันติ์

ยา กับ นม
กินอย่างไร ไม่ให้ตีกัน

ยาประเภทใดบ้างที่ไม่ควรรับประทานพร้อมนมและผลิตภัณฑ์จากนม
ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

กลุ่มยา Tetracyclines เช่น Tetracycline (เตตราไซคลีน),
Doxycycline (ด็อกซีไซคลีน) เป็นต้น
กลุ่มยา Quinolone เช่น Norfloxacin (นอร์ฟล็อกซาซิน),
Ciprofloxacin (ซโิพรฟลอ็กซาซนิ), Levofloxacin (ลีโวฟล็อกซาซนิ),
Ofloxacin (โอฟล็อกซาซิน) เป็นต้น

ยาเสริมธาตุเหล็ก

เช่น Ferrous sulfate (เฟอร์รัสซัลเฟต), 
Ferrous fumarate (เฟอร์รัสฟูมาเรต)
เป็นต้น

ยารักษาโรคกระดูกพรุน

กลุ่ม Bisphosphonates เช่น Alendronic acid (อะเลนโดรนิก
แอซิด), Risedronic acid (ริสซิโดรนิก แอซิด), Ibandronic acid
(ไอแบนโดรนิก แอซิด) เป็นต้น

ยารักษาภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต�า่ 

เช่น Levothyroxine (ลีโวไทร็อกซีน)
เป็นต้น

ยาลดกรดที่มีส่วนประกอบ
ของแมกนีเซียม อลูมิเนียม



Advanced Healthcare Accreditation (A-HA)
 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมส�ารวจเพื่อรับรอง
กระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า Advanced Healthcare Accreditation (A-HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสเข้ารับการตรวจเยี่ยม เมื่อวันอังคารท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง
 อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านส่ือสารองค์กร รับมอบ “สมุดบันทึกพิชิต
มะเร็ง” จ�านวน 1,000 เล่ม จากโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ภายใต้
บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด โดยมี น.ส.ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ ร่วมกับผู้สนับสนุน
เป็นผู้แทนส่งมอบสมดุบนัทกึพชิติมะเรง็ให้แก่ผูป่้วยมะเรง็จ�านวน 20,000 คน ทัว่ประเทศไทยผ่าน 20 โรงพยาบาล 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับมือกับโรคมะเร็งแบบองค์รวม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ณ บริเวณพื้นที่ Foyer ชั้น 6 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค

โครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย”
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “ทางม้าลายกระต่ายน้อย” เพื่อสร้างจิตส�านึก
ผูข้บัขีภ่ายใต้วตัถปุระสงค์ “ระลกึ ระวงั ระงบั” เปลีย่นความสญูเสยีให้เป็นการปลกุจติส�านกึจราจรท่ีด ีและสร้าง
กุศลแห่งความดีแด่ “คุณหมอกระต่าย” โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.นพ.รฐัพลี ภาคอรรถ รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายสนบัสนุนบรกิาร 
อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสื่อสารองค์กร นพ.อนิรุทธ์ – นางรัชนี สุภวัตรจริยา
กุล (คุณพ่อ-คุณแม่ของคุณหมอกระต่าย) นายประภาส เหลืองศิรินภา ผู้อ�านวยการส�านักการจราจรและขนส่ง
นายสายณัห์ ทศันโกศล ผูอ้�านวยการส่วนออกแบบระบบการจราจร ส�านกัการจราจรและขนส่ง กรงุเทพมหานคร 
นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิง และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล คณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตแพทย์เข้าร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ลานหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว
 สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู ้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รศ.นพ.ฉันชาย 
สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
น�าคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ประกอบด้วย รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกยีรต์ิ สนทิวงศ์ รองผูอ้�านวยการฯ
ฝ่ายบริการ ผศ.พญ.ยุวรีย ์ พิชิตโชค รองผู ้อ�านวยการฯ
ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและทรพัยากรบคุคล ศ.ดร.เสรชิย์ โชตพิานชิ 
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายกายภาพ รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ น.ส.เฉลาศรี 
เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เฝ้าทูลละออง
พระบาทเพื่อถวายตัว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) 
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Erasmus University Medical 
Center
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พร้อมด้วย Prof. Dr.Martin van Hagen, Field Co-ordinator
Thailand, Erasmus University Medical Center ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ และ รศ.นพ.อรรณพ ใจส�าราญ รองคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจ 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมกนัลงนามในบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ Erasmus University Medical Center ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยมี ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร 
และคณะผูบ้ริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เข้าร่วมในพธิี
เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส�านักงาน
คณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิต เข้าศึกษา
ร่างอาจารย์ใหญ่
 นพ.ณวชัร ณ ตะกัว่ทุง่ พร้อมด้วย นพ.ชนาธศิ ดลุนกจิ นพ.พงศ์ภรีะ
จิรกิจถิรพัฒน์ และ นพ.กวิน อธิภาส แพทย์ช ่วยสอน ภาควิชา
กายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้การต้อนรบั 
อ.พงศ์สุระ ธัญญเจริญอนุกูล พร้อมด้วยคณาจารย์และคณะนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม หลักสูตรแพทย์แผนไทย 
และหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์
จากร่างอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 306 
ชั้น 3 และศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 5 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อาคารแพทยพัฒน์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์จฬุาฯ หารอืทางวชิาการร่วมกบัซโีอฮุน และคณะสตัวแพทย์ จฬุาฯ
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กล่าวต้อนรบั ดร.วพิฒัน์ ครุุจติธรรม กรรมการบรหิารเครอืข่าย
มหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีโอฮุน) 
พร้อมด้วย ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวฒุ ิส�านกับรหิารวชิาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในโอกาสเข้าปรกึษาหารอืทางวิชาการและแผนการพฒันางาน
วิจัยร่วมกันในอนาคตระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีโอฮุน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และส�านักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง
ประชมุ 603 ชัน้ 6 ส�านกังานคณบด ีอาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบรางวลัการประกวดโครงการพฒันาคณุภาพงาน ครัง้ที ่6 ประจ�าปี 2564
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้แก่
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากการประกวดโครงการพัฒนาคุณภาพงาน
ครั้งที่ 6 ประจ�าปี 2564 ซึ่งฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดข้ึนเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและกระบวนการท�างานภายในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดจนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และเป็นการเพิ่มคุณค่า
ในงานประจ�า เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 209 
ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายวทิยา - ผศ.ดร.วรประภา นาควชัระ บรจิาคเงนิจ�านวน 40,000,000 บาท เพือ่หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ ฝ่ายศลัยศาสตร์ 
และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.
ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
งานด้านแผนและงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มลูนธิสิริวิฒันภกัด ีโดย นายเจรญิ – คณุหญงิวรรณา สริวิฒันภกัด ีบรจิาคเงนิจ�านวน 2,000,000 บาท เพือ่เป็นทุนการศึกษา
ในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้แก่ อ.พญ.ฑิฆัมพร จิตรพสุธรรม อาจารย์ประจ�าภาควิชาพยาธิวิทยา อ.พญ.ภัทราณี
ลีละพัฒนะ อาจารย์ประจ�าภาควิชาอายุรศาสตร์ และ อ.นพ.ชัยศิริ วรรณลภากร อาจารย์ประจ�าภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยมี
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์ หัวหน้า
ภาควิชาพยาธิวิทยา และ ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง ชั้นบี ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บรษิทัทนา กรุป๊ อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั พร้อมด้วย บรษัิทฟจู ิกูร์เม ครเีอชัน่ จ�ากดั บรษัิททนา เคอรี ่เฮาส์ จ�ากดั 
บริษัทอิชิบานยา มิดเวสท์ เอเซีย จ�ากัด และ บริษัทเอเซีย เนเจอรัล โกรว์ ซัพพลีเม้นท์ จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน
250,000 บาท เพือ่สมทบทนุมูลนธิคิณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ น�าไปผลิตเครือ่งบ�าบดัโรคระบบทางเดนิหายใจอตัรา
การไหลสูง (Chula High Flow Nasal Cannula) โดยมี รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธ์ุ คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รบัมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.พัชรินทร์ อัศวานุชิต บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ นายวิโรจน์ อัศวานุชิต โดยมี นายอ�าภล ศรีอภิรัฐ
หวัหน้าฝ่ายพธิกีาร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ รบัมอบ ณ ฝ่ายพธิกีาร อาคารวชริญาณวงศ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด โดย นายสมชาย อัศวรุ่งแสงกุล กรรมการผู้จัดการ และ
คณะผู้บริหาร บริจาคเงินจ�านวน 500,000 บาท เพื่อบ�ารุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านกิจการองค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการสายงานพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 
นายรองรกัษ์ พนาปวฒุกิลุ ผูช่้วยผูจ้ดัการหัวหน้าสายงานกฎหมายและหวัหน้ากลุม่งานเลขานกุารองค์กรและก�ากบัองค์กร และ 
นายณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ บริจาคเงินจ�านวน 20,000,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีน
โควดิ-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รบัมอบ ณ ห้องประชมุ 603 ช้ัน 6 ส�านกังานคณบด ีอาคารอานนัทมหดิล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

น.ส.วราภรณ์ ศิริบุญมา กรรมการผู้จัดการ นิตยสาร Hello! ประเทศไทย พร้อมด้วย นางศิริมา ลิ้มวิริยะเลิศ รองกรรมการ
ผู้จัดการ น.ส.พลอยดี จันทรสมบูรณ์ ผู้อ�านวยการด้านสังคมสัมพันธ์ และ น.ส.เกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการ บริจาคเงิน
จ�านวน 919,760 บาท ให้แก่โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี พ.ศ. 2564 เพื่อสมทบทุนโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 โดยศูนย์วิจัยวัคซีน (Chula VRC) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย
สทิธพินัธุ ์คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ศ.ดร.นพ.สทิธศิกัด์ิ หรรษาเวก รองคณบด ีฝ่ายกจิการนสิิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มร.อเลฮานโดร โอโซริโอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย บริจาคเงินจ�านวน 4,077,758 บาท จากการจัดกิจกรรม
แคมเปญเพื่อส่งเสริมสังคมไทย เพื่อมอบให้ 9 สถาบันและองค์กรสาธารณกุศล ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิ
โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิยุวพัฒน์ 
มลูนธิเิทอร์ราไซเคลิ ไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.พญ.สุรญัชนา เลศิศริโิสภณ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ 
ด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ส�านักงานบริษัทแกร็บ แท็กซี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด อาคารเดอะปาร์ค (The PARQ)






