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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์
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วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมภายในงานพบกับ

การเปิดตัว Application CUEZ Diabetes (เบาหวานจุฬาฯ)
การเปิดตัว Transition Clinic อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วย
สัมภาษณ์บุคคลผู้มีชื่อเสียง คุณ Justin Morris นักปั่นจักรยานเพื่อสร้างกําลังใจในการใช้ชีวิต
ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1
แนะนําการออกกําลังกายในเบาหวาน
แนะนําอาหารโดยนักโภชนาการ
แนะนําการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะนํ้าตาลตํ่าโดยห้องสอนแสดง
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ
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ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด

ฟรี

เปิดบ้าน

ทุกแรงสนับสนุน

มีเรื่องราวที่น่าประทับใจ
ท่ า นผู ้ อ ่ า นเคยสั ง เกตหรื อ ไม่ ว ่ า เมื่ อ มารั บ บริ ก ารที่ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย
นอกจากแพทย์แล้วยังมีบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยช่วยเหลือทุกท่านอยู่ นั่นคือเหล่าพยาบาล ผู้ท�ำหน้าที่
เป็ น ผู ้ ช ่ ว ยคอยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารท� ำ งานของแพทย์ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งตามเป้ า หมาย อี ก ทั้ ง ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ที่ พึ่ ง
ทั้งทางร่างกายและทางใจให้แก่ผู้ป่วยเสมอมา วารสาร ฬ ฉบับนี้จึงขอแนะน�ำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับ
คณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลและบทบาทหน้าที่การท�ำงานของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อย่างรอบด้านมากขึ้นในคอลัมน์ “เรื่องจากปก” ครับ
นอกจากพยาบาลผู้ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้งานบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้ว
ยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หลายคนท�ำงานอย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถเพราะรักและผูกพันกับครอบครัวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ ดังเช่นเรื่องราวของคุณอติภา
ในคอลัมน์ “เสียงจากหัวใจ” ซึ่งกว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะก้าวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้า
ของประเทศได้เช่นทุกวันนี้ ย่อมไม่ได้มาจากเพียงความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
หากแต่แรงสนับสนุนจากฝ่ายการพยาบาลและทุกส่วนงานในองค์กรคือส่วนส�ำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย
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ณ จุฬา
เรื่อง : ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์

หลักสูตร Mini MBA in Health
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ปลุกความเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลมืออาชีพในตัวคุณ
เพราะการจะเสริมสร้างบริการในระบบสาธารณสุขที่ดี ตอบโจทย์การดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศได้นั้น ผู้น�ำหรือผู้บริหารถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่สุด
ทีจ่ ะต้องเชือ่ มต่อ “การบริหาร” กับ “ระบบสาธารณสุข” เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีผ่ า่ นมา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำ� เนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การบริหารงานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล หรือ Mini MBA in Health (Mini Master
of Business Administration in Health) เปิดกว้างให้กับผู้บริหารทุกระดับจากองค์กร
ในระบบสาธารณสุขทัง้ ของภาครัฐและเอกชนเข้ารับการฝึกอบรม เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นผูบ้ ริหาร
สถานพยาบาลมืออาชีพ ปัจจุบันได้ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาถึงรุ่น
ที่ 37 แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม คอลัมน์ “ณ จุฬา”
จึงไม่พลาดที่จะน�ำข้อมูลดีๆ ของหลักสูตรนี้มาฝากท่านผู้อ่านค่ะ
ศ.นพ.พงษ์ ศั ก ดิ์ วรรณไกรโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์
ประชุมวิชาการ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
งานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า หลักสูตร Mini MBA in Health เป็นหลักสูตรหนึ่ง
ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดด�ำเนินการฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเกิดจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความสามารถบริหาร
องค์กรในระบบสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ หรือคลินิก ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกๆ ในประเทศไทยที่เปิดอบรมการบริหาร
ธุรกิจในระบบสาธารณสุขให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้บริหารในระบบ
สาธารณสุขแบบเฉพาะทาง ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจและระบบ
สาธารณสุขจากหลากหลายหน่วยงานที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
จุดเด่นของหลักสูตร Mini MBA in Health จะเน้นให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหาร
องค์กรในระบบสาธารณสุขตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐาน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เข้าใจบทบาทของผูบ้ ริหาร
ในมิตติ า่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการบริหารงานบุคคล พัสดุ การเงิน การคลัง และการบริหาร
สถานพยาบาลให้มคี ณ
ุ ภาพ ตลอดจนหัวข้ออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การจัดซือ้ กฎหมาย การ
ตลาด กางวางแผนลงทุน ฯลฯ นอกเหนือจากการรับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรแล้ว
หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงหลักการสู่แผนปฏิบัติการ
ในบริบทของสถานพยาบาลที่ตนเองบริหารหรือจะต้องบริหารในอนาคต และจัดให้มี
การอภิปรายพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร เพือ่ น�ำแผนไปปรับปรุงพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้
อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์
ผู้บริหารองค์กรในระบบสาธารณสุข เช่น กิจกรรมสัมมนาในต่างจังหวัด เป็นต้น
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ผู้ที่สนใจสามารถ
สมัครผ่าน QR Code

หลักสูตร Mini MBA in Health จัดการฝึกอบรม
ช่วงนอกเวลาราชการ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านเวลาให้กับ
ผู ้ เข้ า รั บการฝึ ก อบรมทุ ก คน โดยจะฝึกอบรมในทุกวันศุกร์
เวลา 17.00 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
เป็ น ระยะเวลา 4 เดื อ น ทั้ ง นี้ ด้ ว ยองค์ ค วามรู ้ ที่ ส ามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงในการบริหารงานบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาล ท�ำให้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในระยะแรกที่
ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รุ่นละ
ประมาณ 40 คน แต่ปจั จุบนั มีผเู้ ข้าร่วมฝึกอบรมทัง้ จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รุ่นละประมาณ 130 – 140 คน
ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก�ำลังเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA in
Health รุน่ ที่ 37 ซึง่ จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
และจะเริม่ การเรียนการสอนในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 –
25 เมษายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ มีอัตราค่าลงทะเบียนส�ำหรับ
บุคลากรภายนอก ท่านละ 49,000 บาท ส�ำหรับบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรของ
สภากาชาดไทย ท่านละ 43,000 บาท
ศ.นพ.พงษ์ศกั ดิ์ กล่าวเสริมด้วยว่า ในอนาคต 1 – 2 ปี
ข้ า งหน้ า นี้ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร โดยจะเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นและลึกซึ้งมากขึ้นส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรในระบบสาธารณสุข เช่น ระดับผูอ้ ำ� นวยการ
หรือรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ผทู้ สี่ นใจติดตามข้อมูลหลักสูตรต่างๆ รวมถึงข่าวสารทีน่ า่ สนใจ
ทัง้ หมดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://acad.md.chula.ac.th
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส�ำนักงานโครงการ Mini MBA in
Health ชัน้ 3 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : (02) 256 4469 หรือ (02) 252 7506
Email : minimbacu@gmail.com

Chula Innovation

โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

นวัตกรรมอาหารเสริม
เพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็ก

รคภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อ
โ
โรคภูมิแพ้มากกว่าปกติ ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการและความรุนแรงของโรคที่แตกต่าง

กันไป โดยระดับความรุนแรงจะมีตงั้ แต่ผนื่ แพ้ทผี่ วิ หนัง หายใจติดขัด จนถึงขัน้ เสียชีวติ ได้
ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายของแต่ละบุคคล รวมถึงชนิดของสารก่อภูมิแพ้
ที่ได้รับด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคภูมิแพ้อาหารที่คนไทยมีอัตราการป่วยที่สูงขึ้น
จากการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยพบว่า ประมาณ 8% ของ
ประชากรไทยก�ำลังป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อาหารและส่วนใหญ่พบได้ในเด็ก
รศ.พญ.พรรณทิ พ า ฉั ต รชาตรี แพทย์ ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นภู มิ แ พ้ ใ นเด็ ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีเด็กเข้ารับการรักษาอาการภูมิแพ้อาหารมากขึ้น
และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะพบโรคภู มิ แ พ้ อ าหารในเด็ ก ที่ มี อ ายุ น ้ อ ยลงเรื่ อ ยๆ ในขณะที่
อาการของโรคกลั บ ทวี ค วามรุ น แรงมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยอาจจะแสดงอาการของ
โรคตั้งแต่อายุ 3 – 6 เดือน โดยจะแสดงออกอย่างชัดเจนและวินิจฉัยโรคได้ในช่วงอายุ
ขวบปีแรก โรคภูมิแพ้อาหารในเด็กนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเด็กใน
ปัจจุบันแล้ว ยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม
รวมถึงการด�ำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตอีกด้วย โดยปกติแล้วเมื่อป่วยเป็นโรคภูมิแพ้
อาหารในวั ย เด็ ก จะมี โ อกาสป่ ว ยเป็ น โรคภู มิ แ พ้ อื่ น ๆ ตามมาสู ง กว่ า เด็ ก ทั่ ว ไป
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งจากการเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวนี้
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ว่า จะท�ำอย่างไรจึงจะป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้อาหาร
ในเด็กได้ “เพราะการป้องกันนั้นง่ายกว่าการรักษา”

จากประสบการณ์ในการท�ำงานดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคภูมแิ พ้อาหารในเด็กของ รศ.พญ.พรรณทิพา ประกอบกับ
ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยพบว่า การได้รับสิ่ง
กระตุ ้ น ภู มิ คุ ้ ม กั น ที ล ะน้ อ ยเพื่ อ ให้ ร ่ า งกายค่ อ ยๆ สร้ า ง
ภูมิคุ้มกันต่อสิ่งกระตุ้นนั้นๆ จะสามารถป้องกันการเกิด
โรคภูมิแพ้อาหารในเด็กได้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือ
กันระหว่าง รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี นายมนตรี
สิทธิชยั วิเศษ และ นายพิสฏิ ฐ์ เตชะบรรณะปัญญา นักวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท มีภูมิดี จ�ำกัด ที่ได้ร่วมกัน
พัฒนาสูตรอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารที่มีความเสี่ยง
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในสัดส่วนปริมาณที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้น
ให้รา่ งกายของเด็กสร้างภูมคิ มุ้ กันขึน้ จนได้นวัตกรรมอาหาร
เสริมเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กที่มีชื่อว่า “First Meal”
ส� ำ หรั บ นวั ต กรรมอาหารเสริ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น
โรคภูมิแพ้ในเด็กนี้มีความพร้อมของเทคโนโลยีระดับ 6
(Technology Readiness Level, TRL 6) ซึ่งทีมผู้พัฒนา
นวัตกรรมได้ยนื่ ขอขึน้ ทะเบียนสิทธิบตั รเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ปั จ จุ บัน อยู ่ ใ นขั้ น ตอนการวิจัยทางคลินิก โดยได้รับ ทุน
สนับสนุนจากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ชือ่ ทุน Research Gap Fund – Ted Fund
เมื่ อ การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก เสร็ จ สิ้ น ที ม ผู ้ พั ฒ นานวั ต กรรม
อาหารเสริมเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ า First Meal จะมี ส ่ ว นช่ ว ยให้ เ ด็ ก ไทยห่ า งไกลจาก
โรคภูมแิ พ้อาหารและมีพฒ
ั นาการด้านการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้บริการแก่บคุ ลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
• Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม
(https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)
• จัดหาทุนสนับสนุนวิจัย/ทรัพยากรที่จำ� เป็นต่อการสร้าง
นวัตกรรม
ติดต่อเราได้ที่ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686
Email: cmic.chula@gmail.com
Facebook Page: @cmic.chula
Instagram: cmicchula

(080) 272 7745
Website: cmic.md.chula.ac.th
Line: cmicmdcu
Twitter: @cmic_chula

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : (02) 256 4951
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ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจ�ำปี 2562
จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประจ�ำปี 2562
ประเภททั่วไป ระดับดีมาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
ส�ำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�ำปี 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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จากยุค

เดินถือแฟ้ม
สู่ ปลายนิ้วคลิก

IT Update
เรื่อง : นางอมรา อนันตสุข

มิติใหม่งานบริการสารสนเทศ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ภายใต้ “ความปลอดภัยขั้นสูงสุด” แล้ว งานบริการสารสนเทศก็เป็นหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อนโยบาย
การบริหารงาน การแข่งขัน และรูปแบบการพัฒนาในเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละองค์กรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ ปัจจุบนั หน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับระบบการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center มากขึ้น คอลัมน์ “IT Update” ฉบับนี้จะน�ำทุกท่านไปรู้จักกับ
Data Center อีกหนึ่งหัวใจหลักของโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้ด�ำเนินการพัฒนาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงออกแบบระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานของทุกฝ่าย
ทั้งยังจัดการระบบโครงข่ายภายในได้อย่างชาญฉลาด
นางอมรา อนันตสุข หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กล่าวว่า จากอดีตถึงปัจจุบนั เป็นยุคแห่งการเปลีย่ นผ่านของเทคโนโลยีอย่างแท้จริง เพราะเมือ่ ย้อนกลับไป
ในสมัยทีย่ งั ไม่มกี ารน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการของโรงพยาบาล ผูป้ ว่ ยต้องเดินทาง
มายังโรงพยาบาลแต่เช้าตรู่และต้องด�ำเนินตามขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้ดังแผนผังภาพด้านล่าง
ผู้ป่วยเดินทางมา
ถึงโรงพยาบาล

วางรองเท้าจองคิว

ต่อคิวเพื่อรับแฟ้ม
ผู้ป่วยด้วยตนเอง

ถือแฟ้มไปติดต่อ
ที่คลินิก/ห้องตรวจ

ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลารอคอยนานและหลายๆ ครั้งก็เกิดความผิดพลาดขึ้น
ต่อมาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เริม่ น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยแก้ปญ
ั หาดังกล่าว ทัง้ ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) รวมถึงการจัดท�ำ Data Center
ที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีความเสถียรเพื่อรองรับระบบสารสนเทศส�ำหรับงานบริการผู้ป่วย ดังนี้
- ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ได้พฒ
ั นาระบบสารสนเทศ (HIS) ในหลากหลายรูปแบบเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากร ผูป้ ว่ ย และหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ออกแบบระบบ
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละหน่วยงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความหลากหลายและมีความเฉพาะทางของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้การก�ำกับดูแลของทีมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบการท�ำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
- ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้งาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทมี่ คี วามทันสมัยมาใช้งาน เช่น เครือ่ งอ่านบัตร
ผูป้ ว่ ย เครือ่ งสแกนเนอร์ (Scanner) ตูบ้ ริการผูป้ ว่ ยอัตโนมัติ (Smart Kiosk) Mobile Device และจอ LED เป็นต้น
- ด้านการจัดท�ำ Data Center ทีข่ ณะนีไ้ ด้ผา่ นการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้วยระบบ Data Center ที่ทันสมัย ท�ำให้ผู้ป่วยที่มารับบริการไม่ต้องเข้าคิวรอรับแฟ้ม
ด้วยตนเองอีกต่อไป เพียงแค่น�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนไปติดต่อที่ตู้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (Smart
Kiosk) ตามช่องทางและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลก�ำหนด ผู้ป่วยก็จะได้รับบริการที่รวดเร็วมากกว่าเดิม เช่น
การตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติซึ่งมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ส�ำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง เป็นต้น การลงทะเบียนเข้าตรวจ การจัดคิว
เข้าตรวจตามการนัดหมายตามรอบเวลา การดูประวัติการตรวจรักษาในระบบ HIS โดยไม่ต้องใช้แฟ้ม
ประวัติผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical Record: EMR)
ซึง่ แพทย์จะท�ำการสัง่ ตรวจรักษา สัง่ ท�ำหัตถการ สัง่ ยา ท�ำนัดหมายและออกใบรับรองแพทย์ผา่ นระบบ HIS

กล่าวได้ว่าเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบบ Data Center นี้เป็นงานบริการที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ช่วย
ลดขั้นตอนการท�ำงานที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
นางอมรา ยั ง กล่ า วถึ ง คณะกรรมการ
IT Steering ซึง่ ประกอบด้วยทีมผูบ้ ริหาร ทีมทีป่ รึกษาว่า
เป็นอีกหนึง่ ฟันเฟืองส�ำคัญในการพิจารณาให้ความเห็น
ค� ำ แนะน� ำ รวมถึ ง การก� ำ กั บ ดู แ ลการพั ฒ นาระบบ
Data Center นอกจากนี้ยังมีทีมงานอีกหลายส่วน
ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบ Data Center
ให้ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ อั น ประกอบด้ ว ยคณะท� ำ งาน
กลั่นกรอง ทีมพัฒนาระบบ ทีมพัฒนาเทคนิค ทีมงาน
บริการ และบริษัทคู่สัญญา ที่พร้อมให้ความร่วมมือ
มีความรับผิดชอบ และด�ำเนินงานด้วยระบบการท�ำงาน
ที่รัดกุมพร้อมแนวทางการด�ำเนินงานที่ได้ก�ำหนดไว้
อย่างชัดเจน
เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ขึน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้มนุษย์มากมาย โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ที่ มี ป ริ ม าณข้ อ มู ล
จ�ำนวนมหาศาล ดังนัน้ การจัดเก็บข้อมูลระดับ Big Data
จึ ง จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การออกแบบ
การดูแลระบบที่รัดกุม และมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ซึง่ ระบบ Data Center นีเ้ ป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนา
องค์กร และเป็นสะพานที่เชื่อมโยงทุกงานบริการของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เข้าไว้ดว้ ยกัน ภายใต้มาตรฐาน
บริ ก ารรวดเร็ ว ฉั บ ไว ดู แ ลระบบความปลอดภั ย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ขั้ น สู ง สุ ด ลดระยะเวลารอคอย
ของผู ้ ป ่ ว ย รวมถึ ง ลดความผิ ด พลาดในการสื่ อ สาร
ของทุกฝ่าย นางอมรา กล่าวสรุป
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สารพัดเรื่องฟัน

โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.ณัฏฐา วงศ์วราวิภัทร์

พฤติกรรมและนิสัยของเด็ก
ที่มีผลกับโครงสร้างของใบหน้าและการสบฟัน

กลับมาพบกับคอลัมน์ “สารพัดเรื่องฟัน” ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นะคะ คุณพ่อคุณแม่คงเคยสังเกตเห็นพฤติกรรม
บางอย่างของลูกน้อย เช่น การดูดนิ้ว การกัดเล็บ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติ
ของเด็ ก แต่ทราบหรือไม่ว ่าพฤติก รรมดังกล่ า วนั้ น เมื่ อ ท�ำจนติ ด เป็ น นิ สั ย แล้ ว จะส่ ง ผลกั บโครงสร้ า งของใบหน้า และการสบฟัน
ในเด็กอย่างไรบ้าง ไปพบค�ำตอบกันค่ะ

การดูดนิ้ว

(Thumb or Finger Sucking)
การดูดนิ้วในเด็กเล็กเป็นเรื่องปกติ
และเด็ ก จะเลิ ก พฤติ ก รรมนี้ เ อง
เมื่อโตขึ้น แต่หากอายุเกิน 5 ปี
ไปแล้วยังคงดูดนิ้วอยู่ จะท�ำให้ฟัน
หน้ายื่นหรือฟันหน้าไม่สบกันได้

คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองควร
หมั่นสังเกตพฤติกรรมและนิสัยเหล่านี้ของ
บุตรหลาน เมื่อพบพฤติกรรมดังกล่าวที่ส่ง
ผลกับสุขภาพฟันของลูกน้อย ควรพาเด็ก
มาพบทันตแพทย์เพือ่ ปรึกษา แก้ไขและดูแล
ก่อนทีจ่ ะเกิดปัญหากับการสบฟันในอนาคต
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การกัดริมฝีปาก

(Lip Biting)
จะท�ำให้ฟันหน้ายื่น

การใช้ลิ้นดุนฟัน

การกัดเล็บ

(Nail Biting)
จะท�ำให้ฟันสึกมากกว่าปกติ

การหายใจทางปาก

(Mouth Breathing)
การหายใจทางปากจะท� ำ ให้
(Tongue Thrust)
ฟันหน้ายื่น ฟันหน้าไม่สบ หรือ
จะท� ำ ให้ เ กิ ด การกลื น ที่ ผิ ด ปกติ ใบหน้ายาวผิดปกติ
โ ด ย ลิ้ น จ ะ ม า ดั น ฟ ั น ห น ้ า ข ณ ะ
กลื น อาหาร ท� ำ ให้ ฟ ั น หน้ า ยื่ น ฟั น
ห่ า ง หรื อ ฟั น หน้ า ไม่ ส บกั น ได้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนาม MOU เดินหน้า

โครงการ

แต้มต่อชีวิต

Good News
เรื่อง : ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี

เรือ่ งราวดีๆ ในคอลัมน์ “Good News” ฉบับนี้ ว่าด้วยเรือ่ งความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลและสถาบันการเงิน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิติในการช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อบัตร
เครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์และ 11 โรงพยาบาลรัฐ ร่วมกันสร้างสิทธิประโยชน์
เพื่อผู้ป่วย พร้อมอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ถือบัตรเครดิตได้มีโอกาสบริจาค
เงินสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลผ่านการใช้แต้มสะสมในบัตรเครดิตแทนเงินสดได้ด้วย
เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์
อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร
ในฐานะผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ น.ส.ณญาณี เผือกข�ำ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ�ำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลรัฐชั้นน�ำ
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 11 โรงพยาบาล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เข้าร่วมโครงการ “แต้มต่อชีวิต” ที่จัดขึ้นโดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ณ ห้อง Chillax ชั้น 22
อาคารกรุงศรี ส�ำนักงานเพลินจิต
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ กล่าวว่า โครงการ “แต้มต่อชีวิต” เป็นกิจกรรม
เพื่อสังคมที่จะช่วยมอบแต้มต่อทางการเงินให้แก่ผู้ป่วย โดยมอบสิทธิแบ่งจ่ายค่ารักษา
พยาบาล 0% นาน 3 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกบัตรกว่า 9 ล้านบัญชีในเครือ
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านการแลกคะแนน
สะสมบัตรเครดิตกรุงศรี หรือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐ ดังนี้

1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2. โรงพยาบาลศิริราช
3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
4. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
5. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
6. โรงพยาบาลศรีธัญญา
7. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
8. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
9. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
10. โรงพยาบาลขอนแก่น
11. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู ้ ที่ ส นใจสามารถใช้ สิ ท ธิ ผ ่ อ นช� ำ ระค่ า รั ก ษา
พยาบาล 0% นาน 3 เดือน ส�ำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตร
ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขัน้ ต�ำ่ 1,000 บาทต่อรายการ
และยอดรวมแบ่งจ่ายขั้นต�่ำตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
ตามเงื่อนไข ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
ร่วมบริจาคแต้มสะสมบัตรเครดิต หรือบริจาคเงินผ่านบัตร
เครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เพือ่ สมทบทุนให้กบั 11
โรงพยาบาลดังกล่าว ได้ถงึ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แต้มสะสม

1,000 คะแนน = เงินบริจาค 110 บาท
*กรุงศรี คอนซูมเมอร์
สมทบทุนเพิ่ม 10 บาท จากยอดบริจาค 100 บาท
(ในทุกๆ 1,000 คะแนน) เป็น 110 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 นี้
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เรื่อง : รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

ได้เวลาเตรียมตัวก่อนตาย เลือกวิธี
ในแบบของเรา

“ตายดี”

ตามความเชือ่ ของคนไทยมาแต่ครัง้ โบราณกาล การพูดเรือ่ งความตายของตัวเองหรือคนใกล้ตวั อาจไม่ใช่เรือ่ งทีเ่ หมาะสมเท่าใดนัก ด้วยถือว่าไม่เป็นมงคล
แต่การไม่เคยพูดคุยกันในเรือ่ งนีเ้ ลยกลับกลายมาเป็นความล�ำบากใจของคนในครอบครัวทีอ่ ยูข่ า้ งหลังเมือ่ ถึงคราวทีเ่ จ็บป่วย เพราะเมือ่ ถึงเวลานัน้ ผูป้ ว่ ยคงไม่สามารถ
แจ้งความประสงค์ให้คนใกล้ชิดหรือแพทย์ทราบได้ คงจะดีกว่าหากเราทุกคนได้รู้จักที่จะวางแผนเตรียมการก่อนจะถึงวาระสุดท้ายที่ส�ำคัญในชีวิต

ความตายกับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และความตายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า
หน้าที่ส�ำคัญของแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขคือ การท�ำให้ผู้ป่วยหาย
จากอาการเจ็บป่วยและมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันความจริงพื้นฐาน
ที่ทุกคนควรพึงระลึกถึงไว้อยู่เสมอคือ มนุษย์ทุกคนไม่อาจหลีกหนีความตายได้
ถึงแม้วา่ โลกจะมีวทิ ยาการทางการแพทย์ทกี่ า้ วล�ำ้ จนสามารถต่อชีวติ ของผูป้ ว่ ย
ให้ยาวนานขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ป่วยย่อมหลีกหนีภาวะสุดท้ายของชีวิตไม่ได้
ดังนั้นเมื่อช่วงเวลาดังกล่าวเดินทางมาถึง เป้าหมายในการรักษาของแพทย์
จะเปลี่ยนมาเป็นการวางแผนการรักษาอย่างไรให้ผู้ป่วยได้รับความเป็นอยู่ที่ดี
ทีส่ ดุ จวบจนวาระสุดท้ายของชีวติ หรือทีเ่ รียกว่า “การตายดี” ซึง่ สิง่ นีค้ อื ผลลัพธ์
ของการวางแผนรับมือก่อนที่ความตายจะมาถึง

ตายดี ในแบบของตัวเองด้วย “พินัยกรรมชีวิต”

นิยามของค�ำว่า “ตายดี” รศ.นพ.ฉันชาย ให้ความเห็นว่า บรรทัดฐาน
ของการตายดีอาจขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลว่านิยามการตายที่ดี
ในแบบของตนเองไว้อย่างไร ส�ำหรับในทางการแพทย์แล้ว การตายดีคือ
กระบวนการรักษาที่ประคับประคองอาการของผู้ป่วย (Palliative Care)
ไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการหาแนวทางเพื่อท�ำให้ผู้ป่วยมี
ความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ หมายรวมถึงการตอบสนอง
ผู้ป่วยตามความต้องการหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน
ซึง่ รายละเอียดทัง้ หมดเหล่านีส้ ามารถระบุออกมาได้เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนด้วย
หนังสือแสดงเจตจ�ำนงในวาระสุดท้ายของชีวิต (Living Will) นั่นเอง
รศ.นพ.ฉันชาย ได้ขยายความถึงแนวคิดของหนังสือแสดงเจตจ�ำนง
ในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยว่า นอกจากจะเป็นสิ่งที่ท�ำไว้ได้ล่วงหน้าแล้ว
สิ่งนี้อาจเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างผู้ป่วย ญาติ
คนใกล้ชดิ และแพทย์เองว่า อาการของผูป้ ว่ ยและกระบวนการรักษา ณ ปัจจุบนั
เป็นอย่างไร และเมือ่ ถึงแต่ละระยะ ผูป้ ว่ ยมีความต้องการแบบใด เพือ่ ให้แพทย์
ญาติและคนใกล้ชิดสามารถวางแผนตั้งรับได้อย่างเหมาะสมและเป็นไป
ตามความประสงค์ของผู้ป่วยอย่างแท้จริง
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การตายดี VS การุณยฆาต
เมื่อพูดถึงประเด็นที่ผู้ป่วยสามารถแสดงเจตจ�ำนงต่อการรักษา
ในวาระสุดท้ายได้ ท�ำให้หลายคนอาจตีความได้ว่า การท�ำพินัยกรรม
ชีวิตนี้ก็เปรียบได้กับการวางแผนที่จะจบชีวิตตนเองลงหรือการุณยฆาต
(Euthanasia) แต่ รศ.นพ.ฉันชาย ให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่า การตายดี
กับการุณยฆาตมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการุณยฆาต
เป็นเสมือนการเร่งชีวิตให้ตายเร็วขึ้นด้วยการแสดงเจตจ�ำนงเพื่อให้แพทย์
จบชีวติ ให้ไม่วา่ ด้วยกระบวนการใดก็ตาม ซึง่ อาจเกิดจากความทุกข์ทรมาน
จนท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่ประสงค์จะมีชวี ติ อยูต่ อ่ แล้ว แต่ไม่มกี ระบวนการช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ซึ่งจะต่างจากการวางแผน
การตายที่เป็นการหารือร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ความทุกข์ทรมานน้อยทีส่ ดุ และเกิดความสบายใจมากทีส่ ดุ
ก่อนถึงวาระสุดท้าย นั่นอาจหมายถึงการเลือกแผนการรักษาที่ช่วยให้
การจากไปของผูป้ ว่ ยเจ็บปวดน้อยทีส่ ดุ แทนทีจ่ ะเป็นการหยุดรักษาในทันที
และค่อยๆ ให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ลง ดังนัน้ ในมุมมองของ รศ.นพ.ฉันชาย แล้ว
การตายที่ดีไม่อาจหมายความรวมถึงการุณยฆาต

“

มนุษย์เราวางแผนทุกอย่างตั้งแต่การศึกษา
การเงิน การเกษียณอายุ
แต่การคุยเรื่องการตายหรือ
การวางแผนเรื่องตายกลับท�ำกันน้อย
เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆ ก็ท�ำให้คนที่ต้องตัดสินใจ
ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี

”

ควรเตรียมตัววางแผนเพื่อวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อใด
เมื่อทราบถึงรูปแบบหรือแนวทางของการวางแผนก่อนตายแล้ว ค�ำถามที่หลายๆ ท่านอาจสงสัยคือเราควรต้องเริ่มพูดคุยกับคนใกล้ชิดเพื่อวางแผน
ก่อนตายเมือ่ ใด ประเด็นนี้ รศ.นพ.ฉันชาย ระบุวา่ แท้ทจี่ ริงแล้วการพูดคุยเรือ่ งการวางแผนก่อนตาย ทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถเริม่ ต้นท�ำได้ทนั ที โดยเฉพาะอย่างยิง่
คนในวัยหนุ่มสาวที่อาจเริ่มต้นพูดคุยเรื่องนี้กับคู่ชีวิตหรือคนในครอบครัว เพราะความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ก�ำหนดไม่ได้ อีกทั้งไม่มีใครรู้ว่าความตายจะเดินทาง
มาพบกับตนเองเมื่อใด รศ.นพ.ฉันชาย ได้ให้ความเห็นด้วยว่า การเปิดใจพูดคุยกันในเรื่องนี้ก็เปรียบเสมือนการเจริญมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตาย
รู ป แบบหนึ่ ง ตามหลั ก พระพุ ท ธศาสนา การพู ด คุ ย และวางแผนร่ ว มกั น เพื่ อ แสดงเจตจ� ำ นงในวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต นี้ จ ะเป็ น การสร้ า งความสบายใจ
ให้แก่ทกุ ฝ่าย ทัง้ ผูป้ ว่ ย ญาติ คนใกล้ชดิ และแพทย์ผรู้ กั ษา เพราะทุกคนจะมีแนวทางร่วมกันทีช่ ว่ ยลดความกดดันในการตัดสินใจของคนใกล้ชดิ ขณะเดียวกันผูป้ ว่ ย
เองก็สามารถวางใจได้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะเป็นไปตามความประสงค์ของตนเอง
นอกจากนี้ การเปิดใจพูดคุยกันถึงเรือ่ งการวางแผนเพือ่ แสดงเจตจ�ำนงในวาระสุดท้ายของชีวติ ยังเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ทจี่ ะท�ำให้คนในสังคมเข้าใจ
และท�ำให้การพูดคุยเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความเข้าใจของสังคมและคนรอบข้างเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมาก กล่าวคือ แม้ผู้ป่วย
จะมีการแสดงเจตจ�ำนงในวาระสุดท้ายของชีวติ อย่างชัดเจน แต่หากสังคมหรือคนรอบข้างไม่ยอมรับก็ยอ่ มเป็นอุปสรรคส�ำคัญทีท่ ำ� ให้แพทย์ไม่สามารถด�ำเนินการ
ดังกล่าวได้ รศ.นพ.ฉันชาย จึงกล่าวเน้นย�ำ้ ด้วยว่า การพูดคุยกันไว้ตั้งแต่ยังมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้ห้วงเวลาสุดท้ายของผู้ป่วยได้จากไปอย่างดีที่สุด

บุคลากรทางการแพทย์ต้องพร้อมช่วยดูแลให้ทุกคนตายดีที่สุด
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดถึงการวางแผนเตรียมตัวก่อนถึงวาระสุดท้ายของชีวติ จะเห็นได้วา่ มีบคุ คลส�ำคัญนัน่ คือ บุคลากรทางการแพทย์ทนี่ อกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการแพทย์แล้ว การเป็นผู้น�ำในการสนทนาให้ผู้ป่วย ญาติ และคนใกล้ชิดได้ร่วมกันวางแผนก่อนตายก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่แพทย์พึงมี ดังนั้น
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) จึงเป็นอีกประเด็นที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้นที่จะปลูกฝังเรื่องนี้ให้แก่นิสิตแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ผ่านการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาระดับชั้นคลินิก
เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์จริง ก่อนจะให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้กระบวนการรักษาแบบประคับประคอง รวมถึงการเข้าใจในกระบวนการวางแผนร่วมกับ
ผู้ป่วย ญาติ และคนใกล้ชิดผ่านกระบวนการท�ำงานจริงในการเรียนชั้นปีที่ 6 ซึ่งแนวทางที่มุ่งเน้นให้นิสิตแพทย์เกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องนี้เอง
จึงท�ำให้ รศ.นพ.ฉันชาย เชื่อมั่นว่า บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำ� แนะน�ำและร่วมวางแผนการรักษาได้เป็นอย่างดี

การเตรียมตัวก่อนตายควรมีข้อกฎหมายที่รองรับมากขึ้น
แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
มาตรา 12 ว่าด้วย “สิทธิในการท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน” เป็นข้อกฎหมายที่รองรับในการ
กระท�ำดังกล่าว แต่ รศ.นพ.ฉันชาย ได้เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ยังมีอีกหลายประเด็น
ที่ข้อกฎหมายควรมีการระบุอย่างชัดเจน เช่น แนวปฏิบัติในการหยุดการรักษาที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ควรเป็นอย่างไร หรือแนวปฏิบัติเพื่อการวางแผนในระยะสุดท้ายของชีวิต
ส�ำหรับญาติ คนใกล้ชิด และแพทย์ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยวางแผนไว้ เป็นต้น

นอกจากข้อกฎหมายทีเ่ ป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะช่วยลด
ข้อกังวลในการด�ำเนินการให้ผู้ป่วยได้มีช่วงเวลาสุดท้ายที่ดี
ทีส่ ดุ แล้ว ในแง่ของระบบโครงสร้างด้านสาธารณสุขก็เป็นอีกหนึง่
ปั จ จั ย ที่ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ รองรั บ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยใน
ระยะสุดท้าย เช่น ระบบการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน เพราะโดย
ส่วนใหญ่แล้วเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ป่วยมักเรียกร้อง
ที่จะกลับไปรักษาและใช้ลมหายใจสุดท้ายที่บ้านของตนเอง
ดั ง นั้ น ระบบที่ จ ะเข้ า ไปดู แ ลและช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยถึ ง ที่ บ ้ า น
จึงเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ต้องปรับตัวไปพร้อมกับการสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการตายของคนในสังคม
11

บอกเล่าก้าวทันหมอ
เรื่อง : ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์

กระบวนการผ่าชันสูตรศพ
ก
ึ
เจาค้นะล
หาความจริง เพื่อความยุติธรรม
ตอบคำ� ถามสังคมอย่างตรงไปตรงมา

หลายท่ า นที่ เ คยติ ด ตามข่ า วหรื อ ซี รี ส ์ ย อดนิ ย มที่ มี เ รื่ อ งราวของ
“การผ่าชันสูตรศพ”แล้วอาจสงสัยในกระบวนการว่าท�ำไมต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รู้
ความจริง คอลัมน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ” ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปค้นหาค�ำตอบ
ในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นของกระบวนการนี้
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ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายถึงขั้นตอนการชันสูตรศพในปัจจุบันว่า
เมือ่ มีผพู้ บศพแล้วแจ้งต่อเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เจ้าพนักงานจะเข้าตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละสภาพศพ หากพบว่าการตายนัน้ ผิดธรรมชาติ จะแจ้งไปยัง
แพทย์นติ เิ วชให้เข้ามาร่วมในการชันสูตรศพ ซึง่ ในบางกรณีจะมีตำ� รวจพิสจู น์หลักฐานเข้ามาร่วมปฏิบตั งิ านด้วย เมือ่ แพทย์นติ เิ วชชันสูตรศพและเห็นพ้องกับ
เจ้าพนักงานว่าต้องมีการผ่าชันสูตรศพเพิม่ เติม ก็จะด�ำเนินการส่งศพนัน้ ไปผ่าพิสจู น์เพือ่ หาสาเหตุการเสียชีวติ หรือประเด็นอืน่ ๆ ตามทีผ่ เู้ กีย่ วข้องสงสัยหรือ
มีกฎหมายบัญญัติไว้
เมื่อศพมาถึงโรงพยาบาล ก็จะน�ำศพเก็บในห้องเย็นหรือตู้เย็น เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยเป็นเมืองร้อนส่งผลให้ศพเน่าเร็วกว่าปกติ
จากนัน้ แพทย์นติ เิ วชจะน�ำศพออกมาตรวจชันสูตร ในขัน้ ตอนนีจ้ ะมีการตรวจและบันทึกบาดแผลภายนอกทีส่ ำ� คัญ มีการผ่าชันสูตรร่างผูต้ ายเพือ่ ตรวจพยาธิสภาพ
และการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน รวมถึงเก็บชิน้ เนือ้ บางส่วนเพือ่ ตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ มีการเจาะเลือด เก็บปัสสาวะและสารคัดหลัง่ ต่างๆ จากร่างผูต้ าย
เพือ่ น�ำไปตรวจหาสารพิษ สารพันธุกรรม หรือสารอืน่ ๆ ทางห้องปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ภายหลังขัน้ ตอนการผ่าชันสูตรศพนี้ แพทย์นติ เิ วชอาจยังไม่สามารถสรุป
สาเหตุการเสียชีวิตได้ ต้องรอผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสรุปสาเหตุการตาย
ขั้นตอนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1 ชิ้นเนื้อจากอวัยวะต่างๆ น�ำไปดองในน�้ำยาและตัดย้อมสีเพื่อตรวจหารอยโรคหรือความผิดปกติผ่านทาง
กล้องจุลทรรศน์ ใช้เวลาอย่างเร็วประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ กรณีที่ชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ่จะใช้เวลาที่นานขึ้น
2 การตรวจหายา สารพิษ สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ขัน้ ตอนนีจ้ ะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนือ่ งจากกระบวนการ
ท�ำงานมีความซับซ้อน ต้องมีการสกัดที่เหมาะสมเพื่อดึงยาหรือสารพิษออกจากตัวอย่างที่ส่งตรวจ
ก่อนน�ำไปเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ การตรวจด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการก็มีความแตกต่างกัน
ในยาหรือสารพิษแต่ละประเภท อีกทั้งยังต้องมีการทดสอบซ�้ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจวิเคราะห์
มีความถูกต้อง โดยใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์
3 การตรวจอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น เช่น การตรวจสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) ในการพิสจู น์บคุ คล ปกติจะใช้เวลาตรวจ
พิสจู น์ประมาณ 1 สัปดาห์ หากเป็นการตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในรูปแบบทีแ่ ตกต่างไปจากงานปกติ
เช่น การตรวจสารพันธุกรรมบนโครโมโซมเพศชาย หรือสารพันธุกรรมบ่งชี้การสืบเชื้อสายทางมารดา
จะใช้เวลาในการตรวจนานขึ้น
ผศ.นพ.ณัฐ กล่าวว่า ในกรณีทั่วไปแพทย์นิติเวชจะส่งตรวจเฉพาะข้อ 1) และข้อ 2) เท่านั้น ซึ่งขั้นตอนในการตรวจหาสารพิษและสารเสพติดนั้น
ต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนมากและใช้เวลาตรวจนาน เนื่องจากค่าเครื่องมือ ค่าบ�ำรุงรักษา ค่าสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจมีราคาสูง อีกทั้งประเทศไทย
ยังมีบคุ ลากรผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนีจ้ ำ� นวนน้อย และเครือ่ งมือตรวจวิเคราะห์รนุ่ ใหม่ทมี่ คี วามไวสูงมีเฉพาะในสถาบันหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ บางกรณีหากเป็น
การตรวจสารเสพติดรุน่ ใหม่หรือสารทีพ่ บได้ไม่บอ่ ยนักก็อาจใช้เวลาตรวจวิเคราะห์นานขึน้ ถึง 1 – 3 เดือนเมือ่ เสร็จสิน้ กระบวนการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ทั้งหมดแล้ว แพทย์นิติเวชจะน�ำผลการตรวจทั้งหมดมาสรุปจัดท�ำเป็นรายงานการชันสูตรศพฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งให้ต�ำรวจน�ำไปประกอบส�ำนวนคดีต่อไป
จากขั้นตอนทั้งหมดข้างต้น การสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและออกรายงานการชันสูตรศพฉบับสมบูรณ์อาจต้องใช้เวลานานราว 3 – 4 สัปดาห์
บางกรณีแม้จะมีการผ่าชันสูตรศพรวมถึงได้ผลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาแล้วก็ตาม แพทย์นิติเวชก็ไม่สามารถสรุปสาเหตุการตาย
ได้วา่ เสียชีวติ ด้วยเหตุใด ยังต้องอาศัยข้อมูลจากการสืบสวนสอบสวนของต�ำรวจมาประกอบเพือ่ ให้ความเห็นเพิม่ เติม กระบวนการหลังจากนีจ้ ะเป็นหน้าที่
ของต�ำรวจที่ต้องน�ำข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน ประกอบกับรายงานของแพทย์นิติเวชและรายงานของต�ำรวจพิสูจน์หลักฐานมาสรุปส�ำนวนคดี
ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละคดี
ผศ.นพ.ณัฐ ชี้แจงว่า แพทย์นิติเวชเป็นเพียงฟันเฟืองตัวหนึ่ง ยังมีผู้อยู่เบื้องหลังการท�ำงานอีกมากมาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร ช่างภาพ
และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงานชันสูตรศพ ซึ่งหากปราศจากผู้สนับสนุนการท�ำงานเหล่านี้แล้ว ความจริงก็มิอาจปรากฏขึ้นได้ ทั้งนี้
งานด้านนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์เป็นงานที่ต้องท�ำตามมาตรฐานด้วยความละเอียดรอบคอบมากที่สุด เพราะการวินิจฉัยของแพทย์นิติเวช
จะส่งผลต่อทั้งคู่ความในคดีและสังคมโดยรวม

เรื่อง : รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร

Recreational
Drugs Use

ความบันเทิงที่อาจถึงแก่ชีวิต
บ่อยครัง้ ทีเ่ รามักจะได้เห็นข่าวความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับร่างกาย ชีวติ หรือแม้กระทัง่
ทรัพย์สิน จากการใช้สารเสพติดตามสถานบันเทิงในหมู่วัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในสื่อต่างๆ
นอกจากการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังมีการใช้ฤทธิ์ของยาควบคุมบางประเภท
แบบผิดวัตถุประสงค์จนท�ำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดตามมาอีกด้วย คอลัมน์ “บอกเล่า
ก้าวทันหมอ” ฉบับนีจ้ ะพาท่านผูอ้ า่ นมาพูดคุยกับ รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสกิ ถาวร หัวหน้าศูนย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การใช้ยาและสารเสพติดเพื่อความบันเทิงในยุคปัจจุบัน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงและ
การช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ได้รับสารดังกล่าวโดยไม่ทันตั้งตัว
การใช้ยาหรือสารเสพติดเพือ่ ความสนุกสนานและความบันเทิง หรือ Recreational
Drugs Use นั้น รศ.นพ.ครองวงศ์ อธิบายว่า เป็นการใช้สารเสพติดหรือยาบางชนิดเพียง
ครั้งคราวเท่านั้น อาจจะไม่ได้เสพติดเป็นชีวิตประจ�ำวัน แต่ก็มีโทษร้ายแรงต่อร่างกาย
จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ใช้บางส่วนอาจมีการใช้ยาเหล่านี้ในขนาดที่ก่อให้เกิดอันตราย
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยความคึกคะนอง หรืออยากให้ยาออกฤทธิ์ให้ตัวเองหรือผู้อื่น
เกิดความสนุกอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังอาจมีการใช้ยาหรือสารอื่นๆ หลายชนิดพร้อมกัน
และเสริ ม ฤทธิ์ กั น โดยปราศจากความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การออกฤทธิ์ ข องยาแต่ ล ะชนิ ด
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การใช้ ร ่ ว มกั บ เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ด้ ว ยเหตุ เ พราะผู ้ ใช้ ต ้ อ งการ
ให้ยาออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการนั่นเอง หากจะจ�ำแนกประเภทของการใช้ยา
หรื อ สารเสพติ ด เพื่ อ ความสนุ ก สนานและความบั น เทิ ง ตามการออกฤทธิ์ ข องยา
อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

ในปัจจุบนั ยาหรือสารเสพติดหลายประเภท
อยู่ในรูปแบบที่ผู้เสพหรือได้รับยาเข้าไป อาจไม่ได้มี
ความระแวงสงสัย เนื่องจาก อาจอยู่ในรูปของเหลวใส
ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส สารบางชนิดอาจสลายตัว
หรือเปลี่ยนแปลงในร่างกายได้เร็วมากภายในเวลา
ไม่ กี่ ชั่ ว โมง ท� ำ ให้ ก ารตรวจพิ สู จ น์ ส ารท� ำ ได้ ย าก
เมื่อเวลาเกิดเหตุผ่านไป ดังนั้นประชาชนทุกเพศทุกวัย
ควรรู้วิธีป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงต่อการได้รับสาร
ดั ง กล่ า วเพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
หรือจากการล่วงละเมิดทางเพศ นั่นคือ
ไม่ควรพาตัวเองเข้าไปสู่พื้นที่เสี่ยง เช่น
สถานที่เที่ยวกลางคืน สถานที่พักของคนที่ไม่รู้จัก
หรือไม่สนิท เป็นต้น
หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานบันเทิงตามล�ำพัง
ควรมีเพื่อนที่ไว้ใจได้อยู่ด้วย
ไม่ควรดื่มหรือรับประทานของจากคนแปลกหน้า
ไม่ควรละสายตาจากเครื่องดื่มของตนเอง
ไม่ควรดื่มอย่างรวดเร็ว
ดื่มอย่างมีสติอยู่เสมอ
ประเมินสถานการณ์รอบข้าง ถ้ามีความเสี่ยง
ควรพาตัวเองออกมาจากสถานที่นั้นทันที

1) กลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้น
กลุม่ นีจ้ ะน�ำมาใช้เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดอารมณ์สนุกสนาน คึกคัก ฮึกเหิม มีความกล้าและ
มีอารมณ์ทางเพศมากขึน้ สารเสพติดกลุม่ นีไ้ ด้แก่ เคตามีน (Ketamine) / ยาเค, แอมเฟตามีน
(Amphetamine) / ยาบ้า / ยาม้า, Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) / ยาอี,
Methamphetamine / ยาไอซ์, กัญชาและกัญชาสังเคราะห์, LySergic acid Diethylamide
(LSD) / แอลเอสดี เป็นต้น กลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ต่อสมอง หลอดเลือดและหัวใจ ส่งผลให้
หลอดเลือดขยายตัว ชีพจรเต้นเร็ว รูส้ กึ เร่าร้อน เห็นภาพหลอน หากได้รบั ในปริมาณทีม่ ากเกิน
อาจท�ำให้กล้ามเนื้อสลาย ไตวายและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

2) กลุ่มออกฤทธิ์ง่วงซึม “ยามอม”
อาจน�ำมาใช้เพือ่ การก่ออาชญากรรม เช่น ล่วงละเมิดทางเพศ การรูดทรัพย์ เป็นต้น
ตัวอย่างของสารเสพติดกลุม่ นี้ ได้แก่ Benzodiazepines หรือยานอนหลับซึง่ เป็นยาทางจิตเวช
ทีต่ อ้ งสัง่ จ่ายโดยแพทย์เท่านัน้ , Gamma-Hydroxybutyric (GHB) หรือทีเ่ รียกกันในหมูว่ ยั รุน่ ว่า
ยาเสียสาว เป็นต้น กลุม่ นีจ้ ะออกฤทธิก์ ดระบบประสาท ท�ำให้เกิดอาการมึนงง ไม่มแี รง ง่วงซึม
กระทั่งหลับไม่รู้สติ ไม่สามารถควบคุมช่วยเหลือตัวเองได้ อีกทั้งยังออกฤทธิ์กดระบบ
การหายใจและหลอดเลือด จนกระทัง่ เสียชีวติ ได้ นอกจากนีย้ งั อาจท�ำให้สญ
ู เสียความทรงจ�ำ
ในขณะเกิดเหตุ แม้จะรู้สึกตัวแล้วก็ไม่สามารถจดจ�ำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ รศ.นพ.ครองวงศ์ ได้ให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ได้รับยา
หรือสารเสพติดดังกล่าวโดยไม่ทันตั้งตัวว่า เมื่อเริ่ม
รู้สึกได้ว่าร่างกายมีอาการผิดปกติ ให้รีบบอกเพื่อน
หรือคนใกล้ตัวที่ไว้ใจได้เพื่อให้พาออกจากสถานที่
นั้ น ทั น ที หรื อ หากพบเห็ น ผู ้ ที่ ส งสั ย ว่ า ได้ รั บ สาร
ดั ง กล่ า วอยู ่ ใ นภาวะหมดสติ ถ้ า บุ ค คลนั้ น
ยังสามารถหายใจได้อยู่ ให้ดูแลระบบหายใจโดย
ประคองศี ร ษะด้ ว ยการแหงนหน้ า เชยคาง ถ้ า มี
อาเจียนให้ตะแคงหน้าผู้ป่วยไปด้านข้าง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ส�ำลัก หลังจากนั้นให้รีบน�ำส่งโรงพยาบาล
หรื อ แจ้ ง ศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ ทางการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
หมายเลข 1669 เพื่อรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
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เรื่องจากปก

ฝ่
า
ยการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
มากกว่าการดูแล
คือการเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อไปโรงพยาบาล บุคลากรทางการ
แพทย์คนแรกๆ ที่เรามองเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ “พยาบาล”
ด้วยเครื่องแบบที่ขาวสะอาด สะดุดตาผู้พบเห็น อีกทั้งยังเป็น
ผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์เบือ้ งต้นแก่ผปู้ ว่ ย ไม่วา่ จะเป็นการซักถาม
อาการเบื้ อ งต้ น วั ด ชี พ จร วั ด ความดั น โลหิ ต วั ด อุ ณ หภู มิ
ของร่ า งกาย และคั ด กรองผู ้ ป ่ ว ยเพื่ อ ส่ ง ต่ อ ไปยั ง แผนกต่ า งๆ
ในโรงพยาบาล คอลัมน์ “เรื่องจากปก” ฉบับนี้ จึงขออาสา
พาท่านผู้อ่านมาท�ำความรู้จักกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกหนึ่งฝ่ายงานส�ำคัญอันเป็นหัวใจ
ของงานบริการทางการแพทย์กันค่ะ
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106 ปี ฝ่ายการพยาบาลกับ
อัตลักษณ์ที่ภาคภูมิใจ
นับเป็นเวลากว่า 106 ปีแล้วที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ได้ถือก�ำเนิดและอยู่เคียงคู่มาพร้อมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คือ ความมีวินัยและความรับผิดชอบอย่างสูงในการท�ำงาน รวมทั้งความ
เป็นพี่น้องที่รักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน รุ่นพี่
คอยดูแลและสอนรุ่นน้อง ซึ่งอัตลักษณ์นี้ได้สืบทอดต่อกันมานับแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แม้วา่ ปัจจุบนั จะมีพยาบาลจากหลากหลายสถาบัน
เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ แต่ก็มีความพยายามที่จะ
หล่อหลอมให้อัตลักษณ์ดังกล่าวที่ยึดถือกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่เลือนหายไป
นอกจากอั ต ลั ก ษณ์ ที่ น ่ า ภาคภู มิ ใจแล้ ว พยาบาลโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทุกรุ่นยังยึดถือหลัก 3H อันเป็นหัวใจหลักของ
วิชาชีพมาโดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
Head : พยาบาลต้องน�ำความรูซ้ งึ่ บูรณาการหลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน
มาใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ย ได้แก่ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์สขุ ภาพหลากหลายสาขา
ทีเ่ กีย่ วข้อง การน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ทางการแพทย์ และการคิ ด เชิ ง
วิเคราะห์ เป็นต้น
Hand : พยาบาลต้องน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั มาปฏิบตั ิ ฝึกฝนจนเชีย่ วชาญ
เพื่ อ ให้ ก ารดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งดี ที่ สุ ด เช่ น มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารและ
การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลด้ ว ย
หลักการของ SIMPLE ที่เน้นให้การดูแลอย่างปลอดภัย การใช้กระบวน
การพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล เป็นต้น
Heart : พยาบาลต้องให้การดูแลผู้ป่วยด้วยหลักคิดของการดูแล
ผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ค�ำนึงถึงการตอบสนองปัญหาและความต้อง
การด้ า นสุ ข ภาพซึ่ ง ได้ รั บผลกระทบจากการด�ำเนินของโรคและแผนการ
รักษาพยาบาลแบบองค์รวมด้วยความเอาใจใส่ (Caring) และความเอื้ออาทร
(Empathy) ต่อผู้ป่วย

พันธกิจและยุทธศาสตร์ของฝ่ายการพยาบาล
น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย กล่าวว่า พันธกิจของฝ่ายการพยาบาลคือ การจัดและออกแบบ
ระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super Tertiary Care) เป็นแหล่ง
เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ ก� ำ หนดทิ ศ ทางการจั ด บริ ก ารและ
การปฏิบัติการพยาบาลของทุกหน่วยบริการพยาบาล รวมทั้งควบคุมก�ำกับ
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลให้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การพยาบาล การดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยังด�ำเนิน
ยุทธศาสตร์ทสี่ อดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวคือ
การสร้างต้นแบบของการพยาบาลคู่ขนานไปกับการพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวิชาชีพอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ตั้งแต่
พยาบาลใหม่ที่เพิ่งส�ำเร็จการศึกษา เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการดูแล
ประคบประหงมหล่อเลี้ยงเป็นอย่างดีด้วยระบบพี่เลี้ยง และหลักสูตร Nurse
Residency Program เพื่อให้น้องๆ พยาบาลเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นต้นกล้า
ที่แข็งแกร่ง เป็นพยาบาลที่เพียบพร้อมด้วยความเก่ง ความดี และมีความสุข
เพื่อให้ได้บุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพพร้อมกับงานบริการที่เหนือ
มาตรฐาน และคงอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้สืบต่อไป
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โครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล
ฝ่ า ยการพยาบาล โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบุคลากรในสังกัดเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการพยาบาลรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้ช่วย
หัวหน้าพยาบาล 7 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลงานในแต่ละด้าน ดังนี้
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งานด้านบริหาร : นางวัลลีย์ โพธิ์เวียง
งานด้านการพยาบาลหอผู้ป่วย 1 : น.ส.วรมน เดชเมธาวีพงศ์
งานด้านการพยาบาลหอผู้ป่วย 2 : น.ส.ชฎารัตน์ สมทอง
งานด้านการพยาบาลเฉพาะทาง : นางวลีกรณ์ ริยะกุล
งานด้านวิจัยและนวัตกรรม : น.ส.จิตรา จันชนะกิจ
งานด้านทรัพยากรบุคคล : น.ส.เนตรสุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์
งานด้านสนับสนุนบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :
น.ส.สอาด วงศ์อนันต์นนท์

ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายการพยาบาลประกอบด้วย
ผู้ตรวจการพยาบาลทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งแบ่งหน้าที่กันดูแลกลุ่มงานต่างๆ
12 กลุ่มงาน พร้อมทั้งรับผิดชอบก�ำกับดูแลหัวหน้าหอผู้ป่วยจ�ำนวน 123 คน
โดยผูต้ รวจการพยาบาล 1 คน จะดูแลหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 2 – 3 หอผูป้ ว่ ย
ซึ่ ง ในหอผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะหอนั้ น จะประกอบด้ ว ยพยาบาล ผู ้ ช ่ ว ยพยาบาล
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล และเจ้าหน้าทีธ่ รุ การ ซึง่ ฝ่ายการพยาบาลได้มกี ารวิเคราะห์
ความต้องการอัตราก�ำลังบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ
ตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล

หน้าที่หลักของพยาบาลคือ การดูแลผู้ป่วย
น.ส.เฉลาศรี อธิบายเพิม่ เติมด้วยว่า ในกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย
พยาบาลมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยตั้ ง แต่ แรกรั บ จนกระทั่ ง
กลับบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ ซึ่งบทบาทส�ำคัญ
ของพยาบาลคื อ การน� ำ แผนการรั ก ษามาสู ่ ผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไม่ว่าจะเป็นการให้ยา การประเมิน เฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่างๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ทั้งยังมีหน้าที่คอยเฝ้าระวังผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงด้วย
ว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องคอยสังเกต
อาการผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ต้องมีระบบติดตามแพทย์เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ พยาบาลยังมีหน้าทีส่ ำ� คัญในการส่งเสริมให้ผปู้ ว่ ยสามารถ
ดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากวิถีชีวิตประจ�ำวันของผู้ป่วยอาจปรับ
เปลี่ยนไปหลังเข้ารับการรักษา โดยพยาบาลมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
อยู่กับข้อจ�ำกัดหรือแผนการรักษานั้นไปในช่วงเวลาหนึ่งหรือตลอดชีวิต
ปัจจุบันพยาบาลถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการวางแผนจ�ำหน่ายผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาลและติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โดยฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ก่อตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
(Home Health Care) ไปร่ ว มวางแผนจ�ำ หน่า ยผู้ป ่วยกับ บุค ลากรใน
ทีมการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน นอกจากนี้ใน
หลายๆ หน่วยงานมีการใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแอปพลิเคชัน
LINE รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Telehealth มาใช้ติดต่อ
สอบถามอาการผู้ป่วยและให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัว
สามารถดูแลสุขภาพตนเองต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
พยาบาลยังมีส่วนส�ำคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้
รับการดูแลในช่วงท้ายของชีวิตกับครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักและ
จากไปอย่ า งสงบ สมศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ โดยวางแผนการดู แ ล
ผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรจากศูนย์ชีวาภิบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในช่วงเวลาที่ส�ำคัญของชีวิต

น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม

หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฝ่ายการพยาบาลกับการพัฒนางานวิจัย
งานวิชาการ และการฝึกอบรม
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อค้นคว้า
หาวิธีปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีเป้าประสงค์ให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั ผลลัพธ์จากการดูแลรักษาทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ในงานด้านวิชาการ น.ส.เฉลาศรี
กล่าวว่า ฝ่ายการพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยควบคู่กันไป
ทัง้ 3 มิติ ได้แก่ งานวิจยั งานฝึกปฏิบตั ิ และงานฝึกอบรม โดยเริม่ จากการน�ำองค์
ความรูท้ างวิชาการมาสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั กิ ารพยาบาลอย่างจริงจัง
ด้วยกระบวนการท�ำวิจยั เพือ่ สามารถน�ำมาใช้อา้ งอิงได้ตอ่ ไป คาดว่าในอนาคต
ฝ่ายการพยาบาลจะผลิตผลงานวิชาการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ลงในวารสาร
ชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ นอกจากนี้ยังมีการผนวกหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการ
และน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา ดังจะเห็นได้จากที่มีพยาบาลของสถาบันภายนอกจ�ำนวนมาก
สมั ค รลงทะเบี ย นเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมกั บ ฝ่ า ยการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ หลายหลักสูตรด้วยกัน ซึง่ สอดคล้องกับการเติบโตของการพัฒนา
วิชาชีพการพยาบาลที่มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น
15

เมื่อวิทยาการและเทคโนโลยีได้พัฒนา
ก้ า วหน้ า ไปพร้ อ มกั บ ยุ ค สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
นอกจากเจตนารมณ์ของวิชาชีพการพยาบาลที่
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือแล้ว การพัฒนาความรู้
ความเชี่ ย วชาญของพยาบาลให้ ก ้ า วทั น
พร้ อ มยุ ค สมั ย จึ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะขาด
เสียมิได้ ดังนั้นภายใต้แนวคิดที่ว่าหัวใจส�ำคัญ
ของวิ ช าชี พ พยาบาล นอกจากความดี แ ละ
มี จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ้ ว จ ะ ต ้ อ ง ถึ ง พ ร ้ อ ม ด ้ ว ย
ความรู้ความสามารถเพื่อสังเกตผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นย�ำ

ก้าวใหม่สู่การเป็นแนวหน้า
ของการสร้างพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากับ
ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล

ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 ถือก�ำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารทางการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในสมัยนั้น พร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ของ ดร.ภัทรพร เขียวหวาน หัวหน้าศูนย์ฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะน�ำองค์ความรู้ต่างๆ
มาพัฒนาระบบฝึกอบรมพยาบาลใหม่ให้มมี าตรฐานเทียบเท่าระดับสากล จึงท�ำให้ศนู ย์ฯ แห่งนีเ้ ป็นองค์กรต้นแบบด้านการสร้างพยาบาลนักปฏิบตั ใิ นระดับสากล
ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการฝึกอบรมพยาบาลและสร้างภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ดีขึ้น
เป้าประสงค์หลักของศูนย์ฯ คือ การมุง่ พัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มคี วามเป็นเลิศทางการพยาบาล ทัง้ ด้านการบริการพยาบาล (Service) ด้านการฝึกอบรม
(Training) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation) โดยหน้าที่หลักของศูนย์ฯ ประกอบด้วย
การพัฒนาระบบและให้บริการฝึกอบรมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง
การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและความปลอดภัยของบริการพยาบาล
การส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในคลินิก
นอกจากการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพแล้ว ศูนย์ฯ ยังค�ำนึงถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
พร้อมตอบสนองต่อบริการของโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

1
2
3

สร้างคนเก่งและดีเพื่อต่อยอดสู่การเป็นครูสอนงานที่ดี ด้วยการคัดเลือกพยาบาลที่มีคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีสุข” พัฒนาขึ้น
เป็นพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor) และอาจารย์พยาบาลคลินิก (Clinical Nurse Educator)
สร้ า งระบบการสอนงานและสภาพแวดล้ อ มแห่ ง การแลกเปลี่ ย นอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการพั ฒ นาระบบพยาบาลพี่ เ ลี้ ย ง
ที่มีมาตรฐานครอบคลุมในทุกสาขาวิชา
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลัง
ปริญญาตรี (Post Baccalaureate Nurse Residency Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลจบใหม่ขณะปฏิบัติหน้าที่
ประจ�ำวัน โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ ตลอดช่วงระยะ 3 ปีของการท�ำงานที่ด�ำเนินไปพร้อมกับการเรียนหลักสูตรนี้ ท�ำให้พยาบาลมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าหลักสูตรเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล
จากกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี ท�ำให้
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศทีส่ ามารถเปิดอบรมหลักสูตรฯ นีไ้ ด้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึง่ ผลการด�ำเนินงาน
ของหลักสูตรฯ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงปฏิบตั กิ ารแต่ละวันของพยาบาลในองค์กร โดยเห็นได้จากความตืน่ ตัวด้านการใช้ความรูร้ ะดับสากลอย่างสม�ำ่ เสมอ
พยาบาลใหม่พัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีความสามารถด้านวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างโดดเด่น
จากความส�ำเร็จในการพัฒนาพยาบาลเชีย่ วชาญเฉพาะทางนี้ จึงท�ำให้ฝา่ ยการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นองค์กรต้นแบบในการศึกษาดูงาน
ด้านการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยงและการพัฒนาบุคลากรให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย

“ความเชี่ยวชาญของพยาบาล” ที่เกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย คือภาพลักษณ์ของ
วิชาชีพพยาบาลที่ท�ำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า พยาบาลเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชน

1 หลักสูตรต้นแบบ 4 ความร่วมมือ เพื่อความเป็นเลิศ
นอกจาก “ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล” แล้ว ฝ่ายการพยาบาลยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สนับสนุนและมุ่งเน้นให้พยาบาลวิชาชีพทุก
คนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียบพร้อมทั้งข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรมที่น�ำสมัย ดังนี้
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หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยบ�ำบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
น.ส.นันทา มหัธนันท์ หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยชัน้ 10 C หน่วยไตเทียม อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ กล่าวว่า หลักสูตรเฉพาะ
ทางการพยาบาลผู้ป่วยบ�ำบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ฝ่ายการพยาบาลเป็นต้นแบบและสถาบันหลักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้แก่พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ โดยมี 2 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน
2) หลักสูตรเวชปฏิบัติการบ�ำบัดทดแทนไตการล้างไตทางช่องท้อง ระยะเวลาฝึกอบรม 18 สัปดาห์ ปัจจุบันมี
พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 500 คนทั่วประเทศ
ด้ ว ยความตั้ ง ใจและมุ ่ ง มั่ น ของบุ ค ลากรทุ ก คนที่ ไ ด้ พั ฒ นางานเพื่ อ ตอบสนองการบริ ก ารและดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยให้ มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น จึ ง ท� ำ ให้ ห น่ ว ยไตเที ย ม โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ไ ด้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพเฉพาะโรค (Specific Disease Certification)
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke unit/ICU stroke)

นางสุภาพันรัตน์ ค�ำหอม ผู้ตรวจการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตเวช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า พยาบาลในหอผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke unit/ICU stroke) มีบทบาทส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการรอดชีวิตและมีคุณภาพที่ดีของผู้ป่วย การประเมินอาการผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต โดยเฉพาะที่มีอาการ
ภายใน 4.5 ชม.และได้รับการรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการลากลิ่มเลือด
ในสมอง หากได้รบั การประเมิน และตรวจพบอาการทีส่ ง่ ผลให้ผ้ปู ว่ ยมีอาการแย่ลง เช่น เลือดออกในสมอง และท�ำให้
ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสจะกลับมาใช้ชวี ติ เหมือนเดิม หรือหมือนเดิมมากทีส่ ดุ เมือ่ ผ่านพ้นช่วงภาวะวิกฤตไปแล้ว พยาบาลยังต้อง
เฝ้าระวังและติดตามอาการผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง เพราะผูป้ ว่ ยอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชือ้ ในระบบต่างๆ หรืออาการทีอ่ าจกลับมาแย่ลง ขณะเดียวกัน
ต้องให้การฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยทัง้ ทางร่างกายและทางจิตใจควบคูไ่ ปกับการให้ความรู้ มีการวางแผนจ�ำหน่ายผูป้ ว่ ยในการดูแลต่อเนือ่ งเป็นระยะๆ เพือ่ ป้องกันการกลับเป็นซ�ำ้
เพราะหัวใจส�ำคัญของเรา คือ Early Detection Early Assessment Early Treatment ท�ำให้พยาบาลในหอผู้ป่วยที่ให้การดูแลร่วมกับ
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รบั รางวัลคุณภาพการให้บริการผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง ในการพัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมอง
ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award” ปี 2017 ระดับ Platinum ปี 2018 ระดับ Diamond ซึง่ เป็นรางวัลเทียบเคียง กับรางวัล European Angles Award (ESO)
นอกจากนี้ ปี 2018 ได้รบั รางวัล ระดับ Platinum ของ องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization :WSO) รวมถึงเป็นต้นแบบในด้านการดูแลรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยด้วย

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care Center)
น.ส.สุภัทรา พัฒนาประทีป หัวหน้าศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า
งาน Home Health Care (HHC) เป็นอีกหนึง่ กลไกส�ำคัญทีต่ อบโจทย์การดูแลผูป้ ว่ ยนอกหอผูป้ ว่ ย (Ward) เป็นการดูแล
ต่อเนื่องอย่างครบวงจร มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ ป้องกันไม่ให้กลับเข้ามารักษาตัวซ�้ำ
ช่วยลดระยะเวลานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนทีร่ นุ แรง รวมถึงช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ให้แก่ผู้ป่วยด้วย ปัจจุบันได้ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ ดังนี้
1) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 		
2) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ
3) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
4) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก 		
5) ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลินครั้งแรก
6) ผู้ป่วยพาร์กินสัน
7) ผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน
8) ผู้ป่วยอายุรกรรมที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีปัญหาซับซ้อน และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับบ้าน
ทีม HHC ยึดหลักการท�ำงานด้วยหัวใจ มีความเอือ้ อาทร เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเน้นการท�ำงานเป็นทีม โดยมีขอบเขตการเยีย่ มบ้านในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ในอนาคตจะน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยใช้ในการออกเยีย่ มผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น สอน ให้คำ� ปรึกษาและค�ำแนะน�ำ
ทบทวนการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงขยายงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มผู้ป่วยโรคส�ำคัญๆ เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

ศูนย์พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล
ดร.เอมอร แสงศิริ หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาการวิจยั และนวัตกรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า
ศูนย์ฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีบทบาทในการน�ำหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้และเร่งสร้างงานวิจัย
ทางการพยาบาลเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ มุ่งเน้นเรื่องการน�ำงานวิจัยมาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย CMPG สร้างแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลทางคลินกิ ให้เป็นแนวทางส�ำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลทัง้ หมดได้ปฏิบตั ติ ามและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิ ช าชี พ ทั้ ง ยั ง มี บ ทบาทในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการพยาบาลอย่ า งมื อ อาชี พ ให้ มี หั ว ใจของการบริ ก ารที่ มุ ่ ง เน้ น
3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ การบริการ (Service) การสอนงาน (Coaching) และการให้คำ� ปรึกษา (Consult)
เพราะพยาบาลเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในทุกมิติของการรักษา เริ่มตั้งแต่แรกรับไปจนถึงดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่พยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มุ่งให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การค้นหาแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือจนกระทั่งได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดการท�ำงานและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลจนเกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง
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กราบถวายมุทิตาสักการะสมเด็จพระราชาคณะ
ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์
และคณะ เข้ า กราบถวายมุ ทิ ต าสั ก การะสมเด็ จ พระราชาคณะที่ ไ ด้ เ ลื่ อ นและแต่ ง ตั้ ง
สมณศักดิ์ใหม่ ได้แก่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาส วัดยานนาวา
ณ วัดยานนาวา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต
มหาสี ม ารามราชวรวิ ห าร และเลขานุ ก ารสมเด็ จ พระสั ง ฆราช ณ วั ด ราชบพิ ธ สถิ ต
มหาสีมารามราชวรวิหาร และ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

งาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการท�ำงานและเกษียณอายุราชการ
ประจ�ำปี 2562 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานมอบเหรียญพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ล้อมกรอบทองค�ำ และกล่าวสดุดี พร้อมกันนี้ รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร และ น.ส.ทิพวรรณ ปานขาว ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฯ
ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุการท�ำงานกล่าวแสดงความรู้สึกและให้ข้อคิดในการท�ำงาน เมื่อวันจันทร์ที่
30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านโรคตับออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคตับ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ดา้ นโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
และ พระครู หิ รั ญ ประชามานิ ต ย์ ร่ ว มออกหน่ ว ยแพทย์ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพตั บ แก่ ป ระชาชนในโครงการ
ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์ ด ้ า นโรคตั บ สั ญ จร ครั้ ง ที่ 1 น� ำ ที ม โดย รศ.ดร.นพ.ปิ ย ะวั ฒ น์ โกมลมิ ศ ร์
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ อ.นพ.เกรียงศักดิ์ เจริญสุข
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โครงการแต้มต่อชีวิต
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ น.ส.ณญาณี เผือกข�ำ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วสิ เซส จ�ำกัด พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากโรงพยาบาลรัฐชัน้ น�ำจากทุกภูมภิ าครวม
11 โรงพยาบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “แต้มต่อชีวติ ” เพือ่ มอบแต้มต่อทางการเงินช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยและซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เมือ่ วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Chillax ชัน้ 22 อาคารกรุงศรี ส�ำนักงานเพลินจิต

สัปดาห์วันไข่โลก 2562
รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผูอ้ ำ� นวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ ผศ. (พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ รับมอบไข่ไก่จ�ำนวน 9,999 ฟอง จากคณะท�ำงานโครงการรณรงค์
บริโภคไข่ไก่ ในงาน “สัปดาห์วันไข่โลก 2562” เพื่อน�ำมาใช้ปรุงอาหารให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล
และถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 1 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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วันมหิดล 2562
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถั มภ์ และนิ สิ ต แพทย์ จุฬาฯ ไปร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องใน
วันมหิดล ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจ�ำปี 2562
ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต
เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานใน “พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�ำปี 2562” ในโอกาสนี้ มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ได้เข้ารับมอบรางวัลจ�ำนวน 29 ราย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกษียณ...เกษมสุข 2562
ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ วั ช รสิ น ธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เป็นประธานเปิดงาน “เกษียณ...เกษมสุข งานเกษียณอายุราชการ ประจ�ำปี 2562” โดยมี รศ.พญ.บุรณี
กาญจนถวั ล ย์ รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร กล่ า วรายงาน พร้ อ มด้ ว ย รศ. (พิ เ ศษ) นพ.ภาคภู มิ
คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ เลขานุการ คณะกรรมการ
บริ ห ารคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าฯ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 25 กั น ยายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจ�ำปีการศึกษา 2561
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นประธานมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้แก่บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นพ.อมรศักดิ์
ประกอบแสงสวย เป็นผู้แทนบัณฑิต กล่าวน�ำปฏิญาณตนบัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวน 289 คน
เมือ่ วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชัน้ 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Special Scoop
เรื่อง : ศ.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
นสพ.ปพิชญา ธรรมสวยดี

เจาะลึกค่ายอยากเป็นหมอ

มากกว่ารู้ แต่ให้เข้าใจคนเรียนแพทย์

ช่วงกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บรรยากาศภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย คึกคักไปด้วยกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ�ำนวน 170 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 4,000 คน มารวมตัวกัน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29 ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.สิทธิศกั ดิ์ หรรษาเวก ผูช้ ว่ ยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และอาจารย์ทปี่ รึกษาโครงการ เล่าถึงจุดเริม่ ต้นของค่ายอยากเป็นหมอว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เริม่ จัดกิจกรรม
โครงการนีม้ าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2534 และจัดมาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั กล่าวได้วา่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เป็นสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แห่งแรกๆ ของประเทศทีจ่ ดั กิจกรรมในลักษณะนีข้ นึ้ อีกทัง้ ยังคงสืบทอด
เจตนารมณ์ของการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง
โครงการค่ายอยากเป็นหมอเป็นกิจกรรมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจนคือ ต้องการให้ความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง ศ.นพ.สิทธิศักดิ์
ได้ให้ค�ำนิยามของการจัดกิจกรรมนี้ว่า เป็นการน�ำเอาสาระส�ำคัญมาสรุปให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้
ภายในรั้วคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตลอดทั้ง 6 ปี ย่นย่อเป็นกิจกรรมภายใน 3 วัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ความตั้งใจของ นสพ.ปพิชญา ธรรมสวยดี นิสิตแพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่เห็นว่า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายควรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจมากเพียงพอในการตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ซึง่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตัง้ แต่แรกเริม่ นีจ้ ะเป็นปัจจัยหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดปัญหา
การเรียนไม่ไหวหรือการไม่มีความสุขในการเรียนได้
โครงการค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
โดยมีกิจกรรมหลากหลายประเภท เช่น กิจกรรมกลุ่มและสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นิสติ แพทย์ผปู้ ฏิบตั งิ านและนักเรียนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมด้านวิชาการทีไ่ ด้จำ� ลองมาจากการเรียน
การสอนในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หลายกิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรม Pre-Clinic ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองลงมือศึกษาระบบกายวิภาคผ่านร่างอาจารย์ใหญ่
เรียนรู้ระบบการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายไปจนถึงระบบจุลชีววิทยาและโลหิตวิทยา
กิจกรรม Clinic ที่จำ� ลองเนื้อหาการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ระดับชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งกิจกรรม
ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ กิจกรรมทักษะเฉพาะทางของแพทย์ อาทิ การเย็บแผล
การใส่เฝือก การจ�ำลองวิธีการตรวจภายในสตรี เป็นต้น
กิจกรรมเยี่ยมชมงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ และการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เห็นขอบข่ายการท�ำงานหลากหลายด้านของวิชาชีพแพทย์มากยิ่งขึ้น
นอกจากกิจกรรมเชิงวิชาการดังกล่าวแล้ว ค่ายอยากเป็นหมอยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพแพทย์ที่ถูกต้อง
ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่หมอผู้ปฏิบัติงานจริง และกิจกรรมการเสวนาว่าด้วยจริยธรรมแพทย์ผ่านกรณีตัวอย่างการรักษาผู้ป่วย
ส�ำหรับการวัดผลความรูค้ วามเข้าใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการภายหลังผ่านกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ ทัง้ หมดแล้ว นสพ.ปพิชญา กล่าวว่า คณะผูจ้ ดั โครงการฯ
ได้จำ� ลองวิธีการสอบของนิสิตแพทย์ที่เรียกว่า OSCE (Objective Structured Clinical Examination) ซึ่งเป็นการวัดความรู้ด้วยการเข้ารับการทดสอบ
ในแต่ละฐานด้วยเวลาที่จำ� กัด โดยผลการประเมินของการจัดกิจกรรมทั้งหมดได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
ทัง้ นี้ เนือ่ งจากยังมีนกั เรียนผูส้ นใจเข้าร่วมโครงการค่ายอยากเป็นหมอ ครัง้ ที่ 29 อีกเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับจุดประสงค์ของโครงการทีต่ อ้ งการ
สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่บคุ คลทัว่ ไปในวงกว้าง ดังนัน้ คณะผูจ้ ดั โครงการฯ จึง
จัดงานเสวนาค่ายอยากเป็นหมอขึน้ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั เรียนทีไ่ ม่ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการค่ายอยากเป็นหมอ
ตลอดจนผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทางหนึ่งด้วย
กิจกรรมที่จัดขึ้นในค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29 นี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบอกเล่าหรืออธิบายในสิ่งที่นิสิตแพทย์จะต้องเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็น
การน�ำพาให้น้องๆ นักเรียนผู้สนใจศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้เข้าใจถึงความรู้สึกและบรรยากาศ อันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเรียน
ในอนาคต นอกจากจะได้รู้จักและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว ยังหวังให้น้องๆ นักเรียนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะเลือก
เข้าศึกษาต่อ นอกจากนัน้ โครงการค่ายอยากเป็นหมอยังแฝงไว้ดว้ ยความส�ำเร็จอีกประการหนึง่ ทีฝ่ า่ ยกิจการนิสติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุ่งหวังไว้ นั่นคือ การเพิ่มพูนประสบการณ์นอกชั้นเรียนที่นิสิตแพทย์จะได้รับจากการท�ำงานร่วมกัน เพราะประสบการณ์และมิตรภาพจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ที่หล่อหลอมให้นิสิตแพทย์กลายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป
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เสียงจากหัวใจ
ตรวจมะเร็ง เจอมะเร็ง

นางอติภา สุดสวาท

“ถึงจะโชคร้ายที่เป็นมะเร็ง

แต่ฉันก็โชคดีที่
ได้ท�ำงานที่นี่”
เรื่องเล่าจากพนักงานรับ - ส่งผู้ป่วย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้ว คงไม่มีใครอยากประสบพบเจอกับ
ตัวเองอย่างแน่นอน แต่เพราะความเจ็บป่วยไม่เข้าใครออกใคร
คนจ�ำนวนไม่น้อยต้องทุกข์ทรมานกับมะเร็งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ส�ำหรับ นางอติภา สุดสวาท พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถึงแม้จะป่วยเป็นมะเร็ง แต่เธอยอมรับว่า
“โชคดี” อย่างยิ่งที่ท�ำงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้รับ
การดูแลรักษาเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือและ
โอกาสในการท�ำงานขณะทีป่ ว่ ย ท�ำให้รสู้ กึ อบอุน่ ใจ ไม่สนิ้ หวัง และ
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวที่จะต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่เพียงล�ำพัง เพราะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นมากกว่าแค่ที่ท�ำงาน เป็นเสมือนบ้าน
หลังทีส่ องทีม่ อี กี หนึง่ ครอบครัวใหญ่คอยช่วยเหลือ เคียงข้าง ยืนหยัด
ต่อสู้กับโรคร้ายด้วยกันอย่างเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้

เรื่อง : นางอติภา สุดสวาท

นางอติภา ย้อนอดีตให้ฟงั ว่า เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 ขณะทีอ่ ายุ 49 ปี แม้จะพบว่าตนเองมี
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีหลังเข้ารับการตรวจร่างกายประจ�ำปี แต่ดว้ ยอายุทมี่ ากขึน้ จึงไปเข้ารับ
การตรวจหามะเร็งเต้านม ซึ่ง อ.นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ ศัลยแพทย์ประจ�ำศูนย์สิริกิติ์
บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ได้ท�ำการตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม (Mammogram)
พบก้อนเนือ้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ทีบ่ ริเวณเต้านมข้างขวา จึงได้เจาะชิน้ เนือ้
ไปตรวจจนกระทั่งแน่ใจว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 ซึ่งแพทย์ได้แนะน�ำให้เข้าสู่
ระบบการรักษาทันที โดย อ.นพ.อธิศพันธุ์ ได้ทำ� การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมให้ตนเองก่อนจะ
รักษาด้วยการให้ยาเคมีบำ� บัด (Chemotherapy) สัปดาห์ละ 1 เข็ม รวมทัง้ สิน้ 18 เข็ม ครัง้ นัน้
ได้ปรึกษาแพทย์ดว้ ยว่า ตนเองไม่สามารถแบกรับภาระค่ารักษาพยาบาลได้ทงั้ หมด เนือ่ งจาก
มีส่วนต่างที่ต้องช�ำระเพิ่มเติมหลายหมื่นบาทในแต่ละครั้ง อ.นพ.อธิศพันธุ์ จึงได้ให้ตนเอง
เข้าร่วมเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
(เพื่ อ มะเร็ ง เต้ า นม) เมื่ อ ให้ ย าเคมี บ� ำ บั ด ครบแล้ ว ก็ ยั ง ต้ อ งรั ก ษาต่ อ ด้ ว ยการฉายรั ง สี
อีกจ�ำนวน 30 ครั้ง

แพ้ยาเคมีบำ� บัด ท�ำงานแทบไม่ไหว
ช่วงทีเ่ ข้ารับการรักษามะเร็ง ต้องลาหยุดงานหลายเดือน หรือช่วงทีส่ ามารถกลับมา
ท�ำงานได้แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการให้ยาเคมีบ�ำบัด ร่างกายยังไม่แข็งแรง รวมถึงมีอาการ
แพ้ยาเคมีบ�ำบัดอย่างมาก ท�ำให้ท�ำงานไม่ไหว แต่เพราะหัวหน้างานเข้าใจในอาการเจ็บป่วย
จึงมอบหมายหน้าที่ใหม่ให้ จากเดิมที่ท�ำหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วยก็ให้ท�ำงานรับโทรศัพท์แทน

ผ่านมา 9 ปี พบมะเร็งรอบสอง
นางอติภา เล่าต่อว่า หลังเสร็จสิน้ กระบวนการรักษามะเร็งเต้านมครัง้ นัน้ แล้ว ก็สามารถ
กลับมาท�ำงานรับ-ส่งผู้ป่วยได้ตามปกติ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
มาโดยตลอด กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2561 แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อก้อนใหม่ ขนาดเล็ก เส้นผ่า
ศูนย์กลางไม่ถงึ 1 เซนติเมตร ทีเ่ ต้านมข้างขวา จึงต้องเข้ารับการรักษามะเร็งอีกครัง้ โดยในครัง้ นี้
อ.นพ.อธิศพันธุ์ ใช้วธิ รี กั ษาด้วยการผ่าตัดพร้อมฉายแสงในห้องผ่าตัด แล้วจึงให้ยาเคมีบำ� บัดอีก
4 เข็ม ท�ำให้ตอ้ งลาหยุดงานหลายครัง้ ครัง้ ละหลายสัปดาห์หรือบางครัง้ ก็นานหลายเดือนทีเดียว
ล่าสุดภายหลังเข้ารับการรักษาเรียบร้อยแล้ว นางอติภา มีสขุ ภาพแข็งแรงขึน้ กลับมา
ท�ำงานได้ตามปกติตงั้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ทีผ่ า่ นมา แต่ยงั คงมีอาการและผลข้างเคียง
จากการรักษาอยู่บ้าง เช่น อาการชาปลายมือปลายเท้า ผมร่วง ต้องใส่วิกผม เป็นต้น

ท�ำงาน 40 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คือครอบครัว
นางอติภา กล่าวว่า หากตนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็อาจไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้ เพราะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด แพทย์และพยาบาลดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างดี อีกทั้งหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานต่างก็เข้าใจในความเจ็บป่วย ให้โอกาสตนเองได้
ท�ำงานในช่วงเวลาที่ต้องพักรักษาตัว จนรู้สึกว่าไม่เคยต้องต่อสู้กับมะเร็งเพียงล�ำพัง เรียกได้ว่ามีครอบครัวชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คอยอยู่เคียงข้างเสมอ
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวทั้งสามีและลูกชายที่เป็นก�ำลังใจส�ำคัญ ท�ำให้ไม่ยอมแพ้แก่โรคร้ายและความเจ็บปวดใดใดที่เป็นผลข้างเคียงจากการรักษา
นางอติภา ยังถ่ายทอดความรู้สึกด้วยว่า ตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็รู้สึกเสียใจ คิดไปต่างๆ นานา ท�ำไมถึงเป็นเราที่โชคร้าย ทั้งที่เราท�ำงานรับ-ส่งผู้ป่วย
ท�ำกุศลอยู่ทุกวัน แต่ในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่เคยทอดทิ้งเรา
ปัจจุบัน นางอติภา ในวัย 59 ปี ยังคงท�ำหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วย ในโรงพยาบาลอย่างแข็งขัน พร้อมทั้งคอยส่งต่อก�ำลังใจให้แก่ผู้ป่วยทุกคนด้วยรอยยิ้ม
และการพูดคุยถึงประสบการณ์ในการเอาชนะมะเร็งมาได้ถึง 2 ครั้ง ภายใต้การดูแลรักษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นี่คืออีกหนึ่งเสียงจากหัวใจที่เต็มไปด้วย
ความรู้สึกขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมกับค�ำมั่นสัญญาว่าจะตั้งใจท�ำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างเต็มความสามารถ
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เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

T ime
to Relax
เรื่อง : น.ส.นพมาศ แววจินดา
พยาบาลช�ำนาญการพิเศษ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

สร้างสุขทางใจ ผ่อนคลายชีวา

“เพราะการสร้างสุขในใจให้กับพยาบาล
มีความส�ำคัญไม่น้อยกว่าการสรรสร้างงานพยาบาล”
กว่ า 20 ปี ที่ ผ ่ า นมา ในฐานะพยาบาลที่ ท� ำ งานใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ 5 ปีที่ได้รับบทบาท
ในการท�ำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมีโอกาสได้ท�ำงานใกล้ชิดกับพยาบาล
หลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ พยาบาลที่เพิ่งส�ำเร็จการศึกษา
พยาบาลระดับพี่เลี้ยง พยาบาลระดับปฏิบัติการ รวมถึงพยาบาล
ระดับหัวหน้างาน ได้เล็งเห็นถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่พยาบาลต้อง
เผชิญในทุกวันของการท�ำงาน ส�ำหรับน้องพยาบาลที่เพิ่งส�ำเร็จ
การศึกษาและก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มตัว ในช่วงแรก
ของการท�ำงาน ความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี
มักมีขอ้ จ�ำกัดจากความรูแ้ ละประสบการณ์ของตนเอง ความพยายาม
ที่จะท�ำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและองค์กรอาจเป็นสาเหตุให้
เกิดความเครียด ส่วนพยาบาลทีท่ ำ� งานมานาน มากด้วยประสบการณ์
มีความรู้ความสามารถเปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญก็ย่อมเกิดความ
อ่อนล้า ท้อแท้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว อาทิ ภาวะเจ็บป่วยที่
รุมเร้า ซึ่งอาจสร้างความเครียดให้กับตนเองได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
จากการเริ่มต้นใช้ความรู้ที่ศึกษามาทางด้านสุขภาพจิต
และการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (Master of Science
Program in Mental Health and Human Resource Organization
Development) มาเป็ น อาสาสมั ค รให้ ค� ำ แนะน� ำ ค� ำ ปรึ ก ษา
เป็ น ผู ้ รั บ ฟั ง เรื่ อ งราวต่ า งๆ ของน้ อ งๆ พยาบาลบรรจุ ใ หม่ ทั้ ง
เรือ่ งงานและเรือ่ งส่วนตัว ผ่านโครงการ “Relax Time for Friday”
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ไม่เพียงแต่กลุม่ น้องพยาบาลบรรจุใหม่
เท่านั้นที่เข้ามาขอรับค�ำปรึกษา ยังมีพยาบาลระดับต่างๆ แวะเวียน
เข้ามาขอค�ำปรึกษาและค�ำแนะน�ำอีกด้วย
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ด้วยเหตุนี้ ในปลายปี พ.ศ. 2562 จึงเกิดโครงการส่วนขยายต่อจากโครงการ
“Relax Time for Friday” โดยใช้ชื่อว่า “Time to Relax” ซึ่งหมายถึง ช่วงเวลา
แห่งการปลดปล่อยและผ่อนคลายของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลที่ต้องการที่พึ่งพิง
ทางใจ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพ และควรได้รับการปลดปล่อยจาก
พันธนาการความทุกข์ทางใจเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขที่สุดใน
การมาท�ำงานร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทราบหรือไม่ว่า...ทุกวันนี้มนุษย์เรา 1 ใน 5
มีความทุกข์ทางใจและไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครได้
คุณรู้จักคนเหล่านี้หรือไม่?
คนที่มีสีหน้าวิตกกังวล ซึมเศร้า ระหว่างขึ้นปฏิบัติงาน
คนที่ก�ำลังต้องการก�ำลังใจ เพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทางกาย
คนที่เริ่มสงสัยในคุณค่าของตนเอง และก�ำลังค้นหาความสุข
ความส�ำเร็จในชีวิตว่าอยู่ที่ไหน
คนที่ก�ำลังเผชิญกับความผิดหวังในชีวิต ตกอยู่ในภาวะเครียด
หรือความสัมพันธ์ใกล้จบลง
หากปัญหาเหล่านีเ้ กิดขึน้ กับคนรอบข้าง หรือตัวคุณเองเคยมีประสบการณ์
“ทุกข์ทางใจ” คุณคือคนทีใ่ ช่ หรือคนทีช่ ว่ ย มาทีน่ ี่ “Time to Relax” เรามีคำ� ตอบให้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายการพยาบาล อาคาร จงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 2
วันและเวลาในการให้บริการค�ำปรึกษา : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 16.30 – 19.00 น. (นอกเวลาราชการ)
นัดหมายล่วงหน้าที่ : โทร. (02) 256 4131, (097) 284 0450
อีเมล : Noppamast.v@gmail.com

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ความร่วมใจเพื่อดูแล

จุฬาฯ คือ ที่พึ่ง

หญิงภาวะรกในครรภ์เกาะเส้นเลือดใหญ่

เรื่อง : รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ
รศ.พญ.ธาริณี แม่นชนะ
พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

กรณีหายากที่พบได้น้อยในหญิงตั้งครรภ์

รศ.พญ.ธาริณี แม่นชนะ

นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ที่ได้ดูแลสตรีตั้งครรภ์ในช่องท้อง ซึ่งจากสถิติจะพบได้เพียง
1 ใน 10,000 ของการตั้งครรภ์แบบปกติเท่านั้น โดยในสตรีตั้งครรภ์รายนี้
ตรวจพบว่ า เกิ ด การตั้ ง ครรภ์ ใ นช่ อ งท้ อ งในขณะที่ มี อ ายุ ค รรภ์ ป ระมาณ
24 สัปดาห์ ซึ่งทารกมีโอกาสรอดชีวิตได้ แต่จากการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าหรือ MRI พบว่ารกเกาะอยู่ใกล้กับอวัยวะส�ำคัญในร่างกาย รวมถึง
เกาะที่บริเวณหลอดเลือดแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายมนุษย์ จึงเสี่ยง
ต่อการเสียเลือดอย่างรุนแรง ดังนั้นการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์รายนี้จึงเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่งของทีมแพทย์ผู้ทำ� การรักษา
รศ.นพ.บุญชัย เอือ้ ไพโรจน์กจิ หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ์ ฝ่ายสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา พร้อมด้วย รศ.พญ.ธาริณี แม่นชนะ
และ อ.พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ แพทย์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันเล่าว่าเมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561 ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ร่วมกันดูแลสตรีตั้งครรภ์
อายุ 30 ปี ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แต่เป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่บริเวณ
ช่องท้องซึง่ ถือเป็นกรณีทพี่ บได้นอ้ ยกว่า 1 ใน 10,000 ของ และมีภาวะความดัน
ปอดสู ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี น�้ ำหนั ก น้ อ ยกว่ า ปกติ เ มื่ อ เที ย บกั บ การตั้ ง ครรภ์ ป กติ
โดยก่ อ นหน้ า นั้ น ผู ้ ป ่ ว ยได้ เข้ า รั บ การฝากครรภ์ ที่ โรงพยาบาลแห่ ง หนึ่ ง
ในจังหวัดจันทบุรี จนกระทั่งอายุครรภ์ได้ 24 สัปดาห์ แพทย์ตรวจพบว่า
ผู้ป่วยมีภาวะน�้ำคร�่ำน้อยผิดปกติ จึงส่งตัวผู้ป่วยไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ในจั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง แพทย์ ไ ด้ ท� ำ การตรวจด้ ว ยคลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง
(Utrasonography) สงสัยว่าผู้ป่วยอาจตั้งครรภ์นอกมดลูกและสงสัยว่าอาจ
เป็นการตั้งครรภ์ในช่องท้อง จึงได้ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic
Resonance Imaging: MR) และพบว่าน่าจะเป็นการตั้งครรภในช่องท้องจริง
โรงพยาบาลในจั ง หวัด ชลบุรีแ ห่งนั้น จึงได้ป ระสานมายั ง ฝ่ า ยสู ติ ศ าสตร์ นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้รับผู้ป่วยรายนี้มาดูแลต่อ		
เมือ่ รับผูป้ ว่ ยมาดูแลรักษาต่อแล้ว ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
จึงได้ตรวจอัลตราซาวนด์ซ�้ำและน�ำภาพ MRI มาตรวจสอบและทบทวน
อีกครั้งพบว่าเป็นการตั้งครรภ์ในช่องท้องจริง และรกเกาะที่หลอดเลือดแดง
ใหญ่เอออร์ตา (Aorta), Right Common Iliac Artery, Right External
Iliac Artery รวมถึงท่อไตข้างขวาด้วย ซึ่งท�ำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่จะเสียเลือดอย่างรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทางทีมแพทย์ที่ดูแล
ผูป้ ว่ ยจึงได้มกี ารพูดคุยกับผูป้ ว่ ยและสามีอย่างละเอียดถึงความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
เกิดขึ้นได้หากยังให้การตั้งครรภ์ด�ำเนินต่อไป

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยและสามี มีความประสงค์อย่างมากที่จะ
ขอด�ำเนินครรภ์ต่อ โดยทราบถึงความเสี่ยงในการด�ำเนินครรภ์ดังกล่าว
ประกอบกับ การด�ำเนินครรภ์โดยธรรมชาติได้มาถึง 24 สัปดาห์แล้ว ทั้งนี้
โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ เป็ น โรงเรี ย นแพทย์ ที่ มี ค วามพร้ อ มทางด้ า น
บุคลากรในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องมือและห้องผ่าตัดที่ทันสมัย
รวมถึ ง มี โ ลหิ ต ส� ำ รองจากสภากาชาดไทย จึ ง สามารถตั้ ง ที ม แพทย์ เ พื่ อ
ร่วมกันดูแลรักษา อันประกอบด้วย รศ.นพ.บุญชัย รศ.พญ.ธาริณี และ
อ.พญ.ณัฏฐ์กฤตา ทีมสูต-ิ นรีแพทย์ รศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์ วิสญ
ั ญีแพทย์
ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์ และ ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด ผศ.นพ.กฤตยา
กฤตยากีรณ ศัลยแพทย์หลอดเลือด พญ.เกวลี ศศิวิมลพันธ์ รังสีแพทย์
และทีมศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ จึงได้ร่วมกันวางแผนการดูแลคนไข้
อย่างใกล้ชิด ได้ตรวจติดตามสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะ และได้ให้
ยากระตุ้นปอดทารกก่อนการคลอด
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ป่วยภาวะน�้ำคร�่ำน้อยค่อนข้างรุนแรง
ทีมแพทย์เห็นว่า การด�ำเนินครรภ์ต่อไประยะยาว จะส่งผลเสียต่อการพัฒนา
ของปอดทารก จึงตัดสินใจยุตคิ รรภ์ ทีอ่ ายุครรภ์ 32 สัปดาห์ โดยในการเตรียม
ผ่าตัด แพทย์ได้วางแผนทีจ่ ะเข้าถึงทารกให้เร็วทีส่ ดุ และหลีกเลีย่ งอวัยวะของ
มารดาและรก โดยตัดสายสะดือให้ชดิ ตัวรก และทิง้ รกไว้ เพือ่ ท�ำให้เสืยเลือดน้อย
ที่สุดในระหว่างผ่าตัด ซึ่งผลการผ่าตัดเบื้องต้น มารดาปลอดภัยดี ส่วนทารก
มีปญ
ั หาการหายใจ เนือ่ งจากมีภาวะปอดแฟบ และความดันปอดสูง จากภาวะ
น�้ำคร�่ำแห้งมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับทารกมีภาวะทารกโตช้า
มีน�้ำหนักเพียง 1,100 กรัม ทีมกุมารแพทย์ได้พยายามดูแลอย่างเต็มที่
แต่ทารก ได้เสียชีวติ ลงเพียง 2 วันหลังคลอด ส�ำหรับมารดานัน้ ปลอดภัย สามารถ
กลับบ้านได้แต่ยงั คงต้องอยูใ่ นการดูแลของสูต-ิ นรีแพทย์ เพือ่ ติดตามการสลาย
ของรกในร่างกาย ซึ่งปัจจุบันรกได้สลายออกจากร่างกายแล้วส่วนหนึ่ง
นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของทีมแพทย์โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ที่ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์แบบไม่ปกติ ซึ่งถือเป็น
การท� ำ งานที่ ท ้ า ทายอย่ า งยิ่ ง และต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากสหสาขา
วิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย สมดังวิสัยทัศน์
ทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยดึ มัน่ เสมอมา นัน่ คือ การมอบบริการทางการแพทย์
ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผู้ป่วยทุกคน
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เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอนำ�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

เรื่อง : นสพ.โสภณ โพธิรัชต์ นิสิตเเพทย์ ชั้นปีที่ 3
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรคสมองเสื่อมจากการบาดเจ็บเรื้อรัง
ภัยร้ายของ

นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล
หลายท่ า นอาจเคยได้ ยิ น ชื่ อ กี ฬ า “อเมริ กั น ฟุ ต บอล”
กันมาบ้าง ทราบหรือไม่วา่ กีฬาชนิดนีเ้ ป็นกีฬายอดฮิตอันดับหนึง่ ของ
สหรัฐอเมริกามาตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1960 ซึง่ ในปัจจุบนั ลีกอาชีพอย่าง
NFL (National Football League) มีเงินสะพัดจ�ำนวนมหาศาล
ถึงหลักแสนล้านบาท เห็นได้จากค่าจ้างรายปีของผู้เล่นต�ำแหน่ง
มือขว้าง (Quarterback) กว่า 20 คนในปีนที้ ไี่ ด้รบั ค่าเหนือ่ ยอย่างน้อย
รายละ 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 465 ล้านบาท
แม้ว่าการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเกมแรกจะเกิดขึ้นเมื่อ
150 ปีที่แล้ว อีกทั้ง NFL ได้เดินทางมาถึงฤดูกาลที่ 100 แล้วก็ตาม
แต่โรคสมองเสื่อมจากการบาดเจ็บเรื้อรังกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่
ของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ต้องเจอกับการปะทะ การกระทบ
กระแทกอย่ างรุ น แรงในทุก ๆ สัป ดาห์ โรคสมองเสื่อ มจากการ
บาดเจ็บเรือ้ รังมีความน่าสนใจอย่างไร คอลัมน์ “I see U by หมอชิด”
ฉบับนี้จะพาไปหาค�ำตอบกันครับ
โรคสมองเสือ่ มจากการบาดเจ็บเรือ้ รัง (Chronic Traumatic
Encephalopathy: CTE) เป็นการเสือ่ มสภาพของสมอง มักเกิดจาก
แผลหรื อ การกระทบกระเทื อ นที่ ศี ร ษะซ�้ ำ ๆ แต่ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างความรุนแรงของการกระทบกระเทือนกับความรุนแรงของ
อาการนั้นยังไม่แน่ชัด อาการโดยทั่วไปของโรคนี้มักเป็นการสูญเสีย
ความทรงจ�ำ การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ผิดปกติ ความเร็วใน
การคิดลดลง บุคลิกภาพและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจนอาจ
น�ำไปสู่โรคจิตเสื่อม รวมไปถึงภาวะซึมเศร้า การท�ำร้ายผู้อื่นและ
การฆ่าตัวตายได้อีกด้วย ซึ่งอาการต่างๆ เหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้น
ทั น ที ห ลั ง เกิ ด การปะทะหรื อ การกระทบกระเทื อ น อาจเกิ ด ขึ้ น
ในเวลาหลายสิ บ ปี ต ่ อ มาหลั ง การกระทบกระเทื อ นนั้ น ในอดี ต
การวินิจฉัยโรคนี้ท�ำได้จากการชันสูตรสมองของผู้เสียชีวิตเป็นหลัก
ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่สายเกินกว่าจะกลับไปแก้ไขเหตุใดๆ ได้

จากข้อมูลการชันสูตรสมองพบว่า พยาธิสภาพของโรคสมองเสื่อมจาก
การบาดเจ็บเรื้อรัง (CTE) มีความคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์คือ มีความผิดปกติ
ของโปรตีนเทา (Tau) ในสมอง ปัจจุบันยังไม่มียาหรือการผ่าตัดใดๆ ที่จะช่วย
รักษาโรคสมองเสื่อมจากการบาดเจ็บเรื้อรังให้หายขาดได้ ท�ำได้เพียงแค่ระวัง
การปะทะหรื อ การกระทบกระเทื อ นทางศี ร ษะเท่ า นั้ น ส� ำ หรั บ แนวทาง
การดูแลผู้ป่วยโรคนี้คล้ายคลึงกับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่งผู้ดูแลจะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของโรค รวมถึงเข้าใจผู้ป่วยเป็นอย่างดี
ในกีฬาอเมริกนั ฟุตบอล บริเวณของศีรษะทีจ่ ะเกิดการกระทบกระเทือน
ได้มากที่สุดคือ กระดูกขมับ (Temporal Bone) ซึ่งโอกาสบาดเจ็บจะเกิดขึ้น
ตอนที่ผู้เล่นเข้าสกัดคู่ต่อสู้มากกว่าโดนคู่ต่อสู้สกัด การกระทบมักเกิดจากแรง
กระท�ำของหมวกนิรภัยต่อร่างกาย และหมวกนิรภัยต่อหมวกนิรภัย โดยต�ำแหน่ง
ผู้เล่นที่อาจเกิดอันตรายจากการกระทบกระแทกได้มากที่สุดคือ ปีกนอก ตัววิ่ง
และตัวคุมปีก แต่ในผู้เล่นต�ำแหน่งมือขว้าง (Quarterback) จะมีลักษณะที่ต่างกัน
ออกไปคือ บริเวณของศีรษะทีจ่ ะเกิดการกระทบมากทีส่ ดุ กลับเป็นกระดูกข้างศีรษะ
(Parietal Bone) เนื่องจากแรงกระแทกเกิดจากหมวกนิรภัยกระทบพืน้ มากที่สุด
ดังนั้นลักษณะของหมวกนิรภัยที่เหมาะสมของผู้เล่นต�ำแหน่งมือขว้างจึงแตกต่าง
จากผู้เล่นในต�ำแหน่งอื่นๆ
อาชี พ นั ก กี ฬ าอเมริ กั น ฟุ ต บอลเป็ น อาชี พ ที่ มี ร ะยะเวลาการเล่ น สั้ น
ผู้เล่นในต�ำแหน่งปีกนอก ตัวคุมวิ่งและตัวคุมปีก จะมีระยะเวลาเฉลี่ยในอาชีพนี้
ไม่ถึง 3 ปี ดังนั้นค่าจ้างจึงแพงตามไปด้วย จะเห็นได้ว่านักกีฬาที่มีอายุเกิน 30 ปี
ใน NFL ปัจจุบันมีเพียงแค่ 1 ใน 6 ถึง 1 ใน 5 ของจ�ำนวนนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล
ทัง้ หมด แต่ผลกระทบทางสมองทีเ่ กิดขึน้ จากการปะทะในเกมการแข่งขันกลับส่งผล
ต่อนักกีฬาตลอดชีวิต

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE) [Internet]. Alzheimer’s Disease and Dementia. 2019 [cited 16 September 2019].
Available from: https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia/related_conditions/chronic-traumatic-encephalopathy-(cte)
Chronic traumatic encephalopathy - Symptoms and causes [Internet]. Mayo Clinic. 2019 [cited 16 September 2019]. Available from:
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-traumatic-encephalopathy/symptoms-causes/syc-20370921
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Gough C. NFL: average career length | Statista [Internet]. Statista. 2019 [cited 16 September 2019]. Available from:
https://www.statista.com/statistics/240102/average-player-career-length-in-the-national-football-league/

หมอคนดี
ว่ว่าทีาที่ค่คุณุณหมอคนดี
โดย : นสพ.ณัฐภัทร อนุดวง

โครงการแต้มฝัน

นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
นสพ.อาทิมา สวนศิลป์พงศ์
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

กลับมาพบกันเป็นประจ�ำกับคอลัมน์ “ว่าทีค่ ณ
ุ หมอคนดี” วารสาร ฬ ฉบับเดือน
พฤศจิกายนนี้ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีโครงการดีๆ
ที่เรียกว่า “โครงการแต้มฝัน” มาน�ำเสนอท่านผู้อ่านค่ะ

จุดประสงค์ของโครงการ

แม้วา่ เด็กๆ ในมูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจะมี “แม่” หรือเจ้าหน้าที่
ผู ้ รั บ หน้ า ที่ ดู แ ลเด็ ก ๆ เป็ น อย่ า งดี แต่ ก็ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธได้ ว ่ า จ� ำ นวนเด็ ก มี ม ากกว่ า
จ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ดู แ ล ท� ำ ให้ ก ารดู แ ลแบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ ป็ น ไปได้ ย าก
ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กนั้นต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
ด้วยเหตุนี้ นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัด
“โครงการแต้มฝัน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็น
การตอบสนองความต้ อ งการทางธรรมชาติ ข องเด็ ก โดยนิ สิ ต แพทย์ ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการแต้มฝันจะดูแลเด็กแบบหนึ่งต่อหนึ่งผ่านหลากหลายกิจกรรมที่ออกแบบมา
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการแต่ละด้านของเด็ก เช่น การเล่นดนตรีไทย การละเล่นไทย
กิจกรรมวาดรูประบายสีและการเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น
ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝน
ทักษะการดูแลและการสื่อสารกับเด็ก รวมถึงได้เฝ้าดูพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก อีกทั้งยัง
อาจเป็ น แรงบั น ดาลใจในการเรี ย นของนิ สิ ต แพทย์ ไ ด้ ด ้ ว ย นอกจากนี้ นิ สิ ต แพทย์
ยังได้เรียนรู้ที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าใจความหมายของการให้แก่เด็กๆ
ทุกคนอย่างเท่าเทียม

ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2562 นี้ “โครงการแต้มฝัน” จะจัดกิจกรรมทั้งหมด 5 ครั้ง
ครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และจะจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุก 1 – 2 เดือน ซึ่งในแต่ละครั้งรูปแบบกิจกรรมก็จะแตกต่างกันออกไป

การจัดกิจกรรมครั้งแรก
ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมที่ ไ ด้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา เป็นการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการน�ำเสนอเรื่องราวของ
เครื่ อ งดนตรี ไ ทยผ่ า นเสี ย งเพลงที่ บ รรเลงโดยนิ สิ ต แพทย์ ฝ่ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และดนตรีไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับนิสิตแพทย์ในกิจกรรม
การละเล่นของไทย เช่น มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร เป็นต้น ในระหว่างการจัดกิจกรรม
จะสังเกตได้วา่ เด็กๆ วิง่ เล่นกันอย่างสนุกสนาน หัวเราะอย่างมีความสุข และรูส้ กึ ชืน่ ชอบ
กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น ท� ำ ให้ ค ณะผู ้ จั ด โครงการรู ้ สึ ก ภู มิ ใจ ทั้ ง ยั ง มี ก� ำ ลั ง ใจที่ จ ะจั ด
กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต

นสพ.สุชาภา อารยะการกุล (พราว)
Suchapa Arayakarnkul (Proud)
ประธานจัดกิจกรรมโครงการแต้มฝัน

“
”

Where there’s a will,
there’s a way.
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นางพรทิพย์ – น.ส.ดุษฎี – นายมุข โรจตระการ บริจาคเงินจ�ำนวน 6,000,000 บาท
เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาการบริการ บุคลากรและงานวิจัย สาขาวิชา
โรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นายไพสิฐ ตันติเตมิท บริจาคเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์การรักษาโรคหู คอ จมูก
และเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
รองผู้อำ� นวยการฯ ฝ่ายบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

ชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ - กาชาด มอบถุงผ้าจ�ำนวน 1,000 ใบ ให้แก่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
ผู้ช่วยผู้อำ� นวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

นางธิตมิ า สังขพิทกั ษ์ ผูจ้ ดั ละครค่ายโนพลอบเบลม และ ฟีล กูด๊ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ พร้อมด้วย
น้องอันดา ด.ญ.กุลฑีรา ยอดช่าง นักแสดงจากละครกลิน่ กาสะลอง มอบเงินบริจาคจ�ำนวน 300,000 บาท
และ น.ส.สมรัก ศรีสวรรค์ โปรดิวเซอร์ละครกลิน่ กาสะลอง ร่วมบริจาคเงินสมทบ 50,000 บาท เพือ่ มอบให้
กองทุนภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็งจุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา
หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ อ.ดร.นพัต จันทรวิสตู ร อาจารย์และนักวิจยั ในโครงการวิจยั ภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็งจุฬาฯ
รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นายจิตติ อัคคพงษ์กุล บริจาคเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์การรักษาโรคหู คอ จมูก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ เป็นผู้แทนรับมอบ
ณ หอผู้ป่วย ชั้น 27 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาคมราชกรีฑาสโมสร โดย พ.ต. ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา และคณะกรรมการ มอบเงินบริจาค
จ�ำนวน 200,000 บาท เพื่อบ�ำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โดยมี นางศิ ริ ลั ก ษณ์ สิ โ ยพุ ท ธวงศ์ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการฯ ด้ า นบริ ก าร รั บ มอบ
ณ ห้องเกียรติยศ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
ร่วมกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เปิดให้บริการรถตู้รับ-ส่ง สำหรับผู้พิการ (รถนั่งวีลแชร์)
จากอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถึงที่พักภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการรถตู้รับ-ส่งผู้พิการ ฟรี

02 632 6222

บริการเฉพาะวันพฤหัส ถึง วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

สแกน QR Code

เพื่อดูกฎระเบียบใช้การบริการ
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