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วัน
เบาหวาน

โลก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์
บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

World
Diabetes
Day 2019

กิจกรรมภายในงานพบกับ
การเปิดตัว Application CUEZ Diabetes  (เบาหวานจุฬาฯ)
การเปิดตัว Transition Clinic อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลผู้ป่วย
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ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ

ตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด ฟรี

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเม
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มีเรื่องราวที่น่าประทับใจ
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ช่องทางติดต่อ @chulahospital @prmdcu

ChulalongkornHospital คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/ https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-medicine/

MDCU&KCMH

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดบ้าน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ดำ้นภำพลักษณ์องค์กร

บรรณาธิการ

 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์ 

กองบรรณาธิการ

ทุกแรงสนับสนุน

มีเรื่องราวที่น่าประทับใจ
 ท่านผู ้อ ่านเคยสังเกตหรือไม่ว่า เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
นอกจากแพทย์แล้วยังมีบุคลากรอีกกลุ่มหน่ึงท่ีคอยช่วยเหลือทุกท่านอยู่ นั่นคือเหล่าพยาบาล ผู้ท�าหน้าที่
เป็นผู ้ช ่วยคอยส่งเสริมให้การท�างานของแพทย์ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย อีกทั้งยังท�าหน้าที่เป็นที่พึ่ง
ทั้งทางร่างกายและทางใจให้แก่ผู ้ป่วยเสมอมา วารสาร ฬ ฉบับนี้จึงขอแนะน�าให้ท่านผู้อ่านได้รู ้จักกับ
คณะผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลและบทบาทหน้าที่การท�างานของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อย่างรอบด้านมากขึ้นในคอลัมน์ “เรื่องจากปก” ครับ
 นอกจากพยาบาลผู้ซ่ึงเป็นก�าลังส�าคัญท่ีท�าให้งานบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้ว 
ยังมีเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ หลายคนท�างานอย่างเต็มก�าลัง
ความสามารถเพราะรักและผูกพันกับครอบครัวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ ดังเช่นเรื่องราวของคุณอติภา
ในคอลัมน์ “เสียงจากหัวใจ” ซึ่งกว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะก้าวขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้า
ของประเทศได้เช่นทุกวันนี้ ย่อมไม่ได้มาจากเพียงความรู้ความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์เท่าน้ัน 
หากแต่แรงสนับสนุนจากฝ่ายการพยาบาลและทุกส่วนงานในองค์กรคือส่วนส�าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย



ณ จุฬา

เรื่อง : ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
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หลักสูตร Mini MBA in Health 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ปลุกความเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลมืออาชีพในตัวคุณ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ส�านักงานโครงการ Mini MBA in 
Health ชัน้ 3 ตกึอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : (02) 256 4469 หรือ (02) 252 7506
Email : minimbacu@gmail.com

 หลักสูตร Mini MBA in Health จัดการฝึกอบรม
ช่วงนอกเวลาราชการ เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านเวลาให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน โดยจะฝึกอบรมในทุกวันศุกร์ 
เวลา 17.00 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. 
เป็นระยะเวลา 4 เดือน ทั้งน้ี ด้วยองค์ความรู ้ที่สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงในการบริหารงานบริการ
สาธารณสุขและโรงพยาบาล ท�าให้มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในระยะแรกที่
ผูเ้ข้ารบัการอบรมส่วนใหญ่เป็นบคุลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รุ่นละ
ประมาณ 40 คน แต่ปัจจบุนัมผู้ีเข้าร่วมฝึกอบรมทัง้จากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รุ่นละประมาณ 130 – 140 คน
 ล่าสุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ก�าลังเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini MBA in 
Health รุน่ที ่37 ซึง่จะเปิดรบัสมคัรถงึวนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
และจะเริม่การเรยีนการสอนในวนัที ่15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 – 
25 เมษายน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ มีอัตราค่าลงทะเบียนส�าหรับ
บุคลากรภายนอก ท่านละ 49,000 บาท ส�าหรับบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรของ
สภากาชาดไทย ท่านละ 43,000 บาท
 ศ.นพ.พงษ์ศกัดิ ์กล่าวเสรมิด้วยว่า ในอนาคต 1 – 2 ปี
ข้างหน้านี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร โดยจะเป็น
หลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นและลึกซึ้งมากข้ึนส�าหรับผู้บริหาร
ระดบัสงูขององค์กรในระบบสาธารณสขุ เช่น ระดบัผูอ้�านวยการ 
หรือรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์
ให้ผูท้ีส่นใจติดตามข้อมูลหลกัสตูรต่างๆ รวมถงึข่าวสารทีน่่าสนใจ
ทัง้หมดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผ่านทาง
เว็บไซต์ http://acad.md.chula.ac.th

 เพราะการจะเสริมสร้างบริการในระบบสาธารณสุขที่ดี ตอบโจทย์การดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศได้น้ัน ผู้น�าหรือผู้บริหารถือเป็นหัวใจส�าคัญที่สุด
ทีจ่ะต้องเชือ่มต่อ “การบรหิาร” กบั “ระบบสาธารณสขุ” เข้าไว้ด้วยกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทีผ่่านมา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร
การบริหารงานบริการสาธารณสขุและโรงพยาบาล หรอื Mini MBA in Health (Mini Master 
of Business Administration in Health) เปิดกว้างให้กับผู้บริหารทุกระดับจากองค์กร
ในระบบสาธารณสขุท้ังของภาครฐัและเอกชนเข้ารบัการฝึกอบรม เพือ่มุง่สูก่ารเป็นผูบ้รหิาร
สถานพยาบาลมืออาชีพ ปัจจุบันได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาถึงรุ่น
ที่ 37 แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม คอลัมน์ “ณ จุฬา” 
จึงไม่พลาดที่จะน�าข้อมูลดีๆ ของหลักสูตรนี้มาฝากท่านผู้อ่านค่ะ
 ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์
ประชุมวิชาการ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
งานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า หลักสูตร Mini MBA in Health เป็นหลักสูตรหนึ่ง
ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดด�าเนินการฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเกิดจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความสามารถบริหาร
องค์กรในระบบสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ หรือคลินิก ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกๆ ในประเทศไทยที่เปิดอบรมการบริหาร
ธุรกิจในระบบสาธารณสุขให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้บริหารในระบบ
สาธารณสุขแบบเฉพาะทาง ภายใต้ความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจและระบบ
สาธารณสุขจากหลากหลายหน่วยงานที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
 จดุเด่นของหลกัสตูร Mini MBA in Health จะเน้นให้ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิาร
องค์กรในระบบสาธารณสขุตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้เข้าใจบทบาทของผู้บรหิาร
ในมติต่ิางๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการบรหิารงานบคุคล พสัด ุการเงนิ การคลงั และการบรหิาร
สถานพยาบาลให้มคีณุภาพ ตลอดจนหวัข้ออืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เช่น การจดัซือ้ กฎหมาย การ
ตลาด กางวางแผนลงทุน ฯลฯ นอกเหนือจากการรับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรแล้ว 
หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงหลักการสู่แผนปฏิบัติการ
ในบริบทของสถานพยาบาลที่ตนเองบริหารหรือจะต้องบริหารในอนาคต และจัดให้มี
การอภปิรายพร้อมรบัฟังข้อเสนอแนะจากวทิยากร เพือ่น�าแผนไปปรบัปรงุพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ 
อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์
ผู้บริหารองค์กรในระบบสาธารณสุข เช่น กิจกรรมสัมมนาในต่างจังหวัด เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถ
สมัครผ่าน QR Code



   รคภูมิแพ้เป็นโรคท่ีเกิดจากการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารก่อ
โรคภูมิแพ้มากกว่าปกติ ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอาการและความรุนแรงของโรคที่แตกต่าง
กนัไป โดยระดบัความรนุแรงจะมตีัง้แต่ผืน่แพ้ท่ีผวิหนงั หายใจตดิขดั จนถึงขัน้เสยีชวีติได้ 
ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายของแต่ละบุคคล รวมถึงชนิดของสารก่อภูมิแพ้
ที่ได้รับด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคภูมิแพ้อาหารท่ีคนไทยมีอัตราการป่วยที่สูงขึ้น 
จากการศึกษาอุบัติการณ์การเกิดโรคภูมิแพ้ในประเทศไทยพบว่า ประมาณ 8% ของ
ประชากรไทยก�าลังป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อาหารและส่วนใหญ่พบได้ในเด็ก
 รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ในเด็ก 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า 
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีเด็กเข้ารับการรักษาอาการภูมิแพ้อาหารมากขึ้น 
และมีแนวโน้มที่จะพบโรคภูมิแพ้อาหารในเด็กท่ีมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ในขณะท่ี
อาการของโรคกลับทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผู ้ป่วยอาจจะแสดงอาการของ
โรคตั้งแต่อายุ 3 – 6 เดือน โดยจะแสดงออกอย่างชัดเจนและวินิจฉัยโรคได้ในช่วงอายุ
ขวบปีแรก โรคภูมิแพ้อาหารในเด็กนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเด็กใน
ปัจจุบันแล้ว ยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กในหลายๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม 
รวมถึงการด�าเนินชีวิตของเด็กในอนาคตอีกด้วย โดยปกติแล้วเมื่อป่วยเป็นโรคภูมิแพ้
อาหารในวัยเด็กจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ตามมาสูงกว่าเด็กทั่วไป 
ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งจากการเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวน้ี 
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดท่ีว่า จะท�าอย่างไรจึงจะป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้อาหาร
ในเด็กได้ “เพราะการป้องกันนั้นง่ายกว่าการรักษา”

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

เรื่อง : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)
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ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ให้บริการแก่บคุลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)

     • จัดหาทุนสนับสนุนวิจัย/ทรัพยากรที่จ�าเป็นต่อการสร้าง     
                    นวัตกรรม
               ติดต่อเราได้ที่ห้องศูนย์นวัตกรรม ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล 
               คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686                                   (080) 272 7745

          Email: cmic.chula@gmail.com                                 Website: cmic.md.chula.ac.th

          Facebook Page: @cmic.chula                                 Line: cmicmdcu

          Instagram: cmicchula                                               Twitter: @cmic_chula

นวัตกรรมอาหารเสริม

เพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็ก

โ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : (02) 256 4951

 จากประสบการณ์ในการท�างานดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคภูมแิพ้อาหารในเดก็ของ รศ.พญ.พรรณทพิา ประกอบกบั
ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยพบว่า การได้รับสิ่ง
กระตุ ้นภูมิคุ ้มกันทีละน้อยเพื่อให้ร่างกายค่อยๆ สร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อสิ่งกระตุ้นนั้นๆ จะสามารถป้องกันการเกิด
โรคภูมิแพ้อาหารในเด็กได้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือ
กันระหว่าง รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี นายมนตรี 
สทิธชิยัวเิศษ และ นายพสิิฏฐ์ เตชะบรรณะปัญญา นกัวจิยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท มีภูมิดี จ�ากัด ที่ได้ร่วมกัน
พัฒนาสูตรอาหารที่ประกอบด้วยสารอาหารท่ีมีความเสี่ยง
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในสัดส่วนปริมาณท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้น
ให้ร่างกายของเดก็สร้างภมูคุ้ิมกันขึน้ จนได้นวตักรรมอาหาร
เสริมเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กท่ีมีชื่อว่า “First Meal”
 ส�าหรับนวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อป ้องกัน
โรคภูมิแพ้ในเด็กนี้มีความพร้อมของเทคโนโลยีระดับ 6 
(Technology Readiness Level, TRL 6) ซึ่งทีมผู้พัฒนา
นวตักรรมได้ยืน่ขอขึน้ทะเบยีนสทิธบิตัรเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว 
ปัจจุบันอยู ่ในขั้นตอนการวิจัยทางคลินิก โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(สวทช.) ช่ือทนุ Research Gap Fund – Ted Fund 
เมื่อการวิจัยทางคลินิกเสร็จสิ้น ทีมผู ้พัฒนานวัตกรรม
อาหารเสริมเพื่อป้องกันโรคภูมิแพ้ในเด็กหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า First Meal จะมีส่วนช่วยให้เด็กไทยห่างไกลจาก
โรคภมูแิพ้อาหารและมพีฒันาการด้านการใช้ชวีติประจ�าวนั
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ 

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจ�าปี 2562
จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประจ�าปี 2562 
ประเภททั่วไป ระดับดีมาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน
ส�าหรับอาจารย์รุ่นใหม่ กองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ ประจ�าปี 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ 

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ภาควิชานิติเวชศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
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IT Update

เรื่อง : นางอมรา อนันตสุข

ซึ่งผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลารอคอยนานและหลายๆ ครั้งก็เกิดความผิดพลาดขึ้น

 เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
ภายใต้ “ความปลอดภัยขั้นสูงสุด” แล้ว งานบริการสารสนเทศก็เป็นหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อนโยบาย
การบริหารงาน การแข่งขัน และรูปแบบการพัฒนาในเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละองค์กรเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิาพสงูสดุ ซึง่ปัจจบุนัหน่วยงานต่างๆ ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัระบบการบรหิารจัดการ
ศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center มากขึ้น คอลัมน์ “IT Update” ฉบับนี้จะน�าทุกท่านไปรู้จักกับ 
Data Center อีกหนึ่งหัวใจหลักของโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้ด�าเนินการพัฒนาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงออกแบบระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานของทุกฝ่าย 
ทั้งยังจัดการระบบโครงข่ายภายในได้อย่างชาญฉลาด 
 นางอมรา อนนัตสขุ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
กล่าวว่า จากอดตีถงึปัจจบุนัเป็นยคุแห่งการเปลีย่นผ่านของเทคโนโลยอีย่างแท้จรงิ เพราะเมือ่ย้อนกลับไป
ในสมยัทีย่งัไม่มีการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบรกิารของโรงพยาบาล ผูป่้วยต้องเดนิทาง
มายังโรงพยาบาลแต่เช้าตรู่และต้องด�าเนินตามขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ดังแผนผังภาพด้านล่าง

 ต่อมาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้เริม่น�าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามา
ช่วยแก้ปัญหาดงักล่าว ทัง้ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) รวมถงึการจดัท�า Data Center 
ที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีความเสถียรเพื่อรองรับระบบสารสนเทศส�าหรับงานบริการผู้ป่วย ดังนี้
 - ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ได้พฒันาระบบสารสนเทศ (HIS) ในหลากหลายรปูแบบเพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้แก่แพทย์ พยาบาล บคุลากร ผูป่้วย และหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ออกแบบระบบ
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตอบโจทย์การใช้งานของแต่ละหน่วยงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความหลากหลายและมคีวามเฉพาะทางของแต่ละหน่วยงาน ภายใต้การก�ากบัดแูลของทมีผู้เชีย่วชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบการท�างานให้เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
 - ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้งาน รวมถึงการจดัหาอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ทีม่คีวามทนัสมยัมาใช้งาน เช่น เครือ่งอ่านบตัร
ผูป่้วย เคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) ตู้บรกิารผูป่้วยอตัโนมตั ิ(Smart Kiosk) Mobile Device และจอ LED เป็นต้น
 - ด้านการจดัท�า Data Center ทีข่ณะนีไ้ด้ผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ด้วยระบบ Data Center ท่ีทันสมัย ท�าให้ผู ้ป่วยที่มารับบริการไม่ต้องเข้าคิวรอรับแฟ้ม
ด้วยตนเองอีกต่อไป เพียงแค่น�าบัตรประจ�าตัวประชาชนไปติดต่อที่ตู้บริการผู้ป่วยอัตโนมัติ (Smart 
Kiosk) ตามช่องทางและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลก�าหนด ผู้ป่วยก็จะได้รับบริการที่รวดเร็วมากกว่าเดิม เช่น 
การตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติซึ่งมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ส�านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง เป็นต้น การลงทะเบียนเข้าตรวจ การจัดคิว
เข้าตรวจตามการนัดหมายตามรอบเวลา การดูประวัติการตรวจรักษาในระบบ HIS โดยไม่ต้องใช้แฟ้ม
ประวัติผู้ป่วย การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Electronic Medical Record: EMR) 
ซึง่แพทย์จะท�าการสัง่ตรวจรกัษา สัง่ท�าหตัถการ สัง่ยา ท�านดัหมายและออกใบรบัรองแพทย์ผ่านระบบ HIS 

กล่าวได้ว่าเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องซึ่งระบบ Data Center นี้เป็นงานบริการที่
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้พฒันาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ช่วย
ลดขั้นตอนการท�างานที่อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้
 นางอมรา  ยั งกล ่าวถึ งคณะกรรมการ
 IT Steering ซึง่ประกอบด้วยทมีผูบ้รหิาร ทมีทีป่รกึษาว่า 
เป็นอกีหนึง่ฟันเฟืองส�าคญัในการพจิารณาให้ความเหน็ 
ค�าแนะน�า รวมถึงการก�ากับดูแลการพัฒนาระบบ 
Data Center นอกจากนี้ยังมีทีมงานอีกหลายส่วน
ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบ Data Center 
ให้ประสบผลส�าเร็จ อันประกอบด้วยคณะท�างาน
กลั่นกรอง ทีมพัฒนาระบบ ทีมพัฒนาเทคนิค ทีมงาน
บริการ และบริษัทคู่สัญญา ที่พร้อมให้ความร่วมมือ 
มคีวามรบัผดิชอบ และด�าเนนิงานด้วยระบบการท�างาน
ที่รัดกุมพร้อมแนวทางการด�าเนินงานที่ได้ก�าหนดไว้
อย่างชัดเจน
 เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศได้สร้างนวตักรรมใหม่ๆ 
ขึน้เพือ่อ�านวยความสะดวกให้มนษุย์มากมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีปริมาณข้อมูล
จ�านวนมหาศาล ดงันัน้การจดัเกบ็ข้อมลูระดบั Big Data 
จึงจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญกับการออกแบบ 
การดูแลระบบที่รัดกุม และมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด 
ซึง่ระบบ Data Center นีเ้ป็นหวัใจส�าคญัของการพฒันา
องค์กร และเป็นสะพานที่เชื่อมโยงทุกงานบริการของ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เข้าไว้ด้วยกนั ภายใต้มาตรฐาน
บริการรวดเร็ว ฉับไว ดูแลระบบความปลอดภัย
อิ เล็กทรอนิกส ์ขั้น สูงสุด ลดระยะเวลารอคอย
ของผู้ป่วย รวมถึงลดความผิดพลาดในการสื่อสาร
ของทุกฝ่าย นางอมรา กล่าวสรุป

เดินถือแฟ้ม
ปลายนิ้วคลิก

จากยุค

สู่

มิติใหม่งานบริการสารสนเทศ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้ป่วยเดินทางมา

ถึงโรงพยาบาล
วางรองเท้าจองคิว

ต่อคิวเพื่อรับแฟ้ม

ผู้ป่วยด้วยตนเอง

ถือแฟ้มไปติดต่อ

ที่คลินิก/ห้องตรวจ
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สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.ณัฏฐา วงศ์วราวิภัทร์

 กลับมาพบกับคอลัมน์ “สารพัดเรื่องฟัน” ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นะคะ คุณพ่อคุณแม่คงเคยสังเกตเห็นพฤติกรรม
บางอย่างของลูกน้อย เช่น การดูดน้ิว การกัดเล็บ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติ
ของเด็ก แต่ทราบหรือไม่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวน้ันเม่ือท�าจนติดเป็นนิสัยแล้วจะส่งผลกับโครงสร้างของใบหน้าและการสบฟัน
ในเด็กอย่างไรบ้าง ไปพบค�าตอบกันค่ะ

การดูดน้ิวในเด็กเล็กเป็นเรื่องปกติ
และเด็กจะเลิกพฤติกรรมนี้ เอง
เมื่อโตขึ้น แต่หากอายุเกิน 5 ปี 
ไปแล้วยังคงดูดนิ้วอยู่ จะท�าให้ฟัน
หน้ายื่นหรือฟันหน้าไม่สบกันได้

จะท�าให้ฟันหน้ายื่น

จะท� า ให ้ เ กิ ดการก ลืนที่ ผิ ดปกติ 
โ ด ย ลิ้ น จ ะ ม า ดั น ฟ ั น ห น ้ า ข ณ ะ
กลืนอาหาร ท�าให้ฟันหน้ายื่น ฟัน
ห ่ า ง  หรื อฟ ันหน ้ า ไม ่ สบ กันได ้

จะท�าให้ฟันสึกมากกว่าปกติ

การหายใจทางปากจะท� า ให ้
ฟันหน้ายื่น ฟันหน้าไม่สบ หรือ
ใบหน้ายาวผิดปกติ

(Thumb or Finger Sucking) 
(Lip Biting) 

(Tongue Thrust) 

(Nail Biting) 

(Mouth Breathing) 

พฤติกรรมและนิสัยของเด็ก
ที่มีผลกับโครงสร้างของใบหน้าและการสบฟัน

การดูดนิ้ว
การกัดริมฝีปาก 

การใช้ลิ้นดุนฟัน

การกัดเล็บ

การหายใจทางปาก
 คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองควร
หมั่นสังเกตพฤติกรรมและนิสัยเหล่าน้ีของ
บุตรหลาน เมื่อพบพฤติกรรมดังกล่าวที่ส่ง
ผลกับสุขภาพฟันของลูกน้อย ควรพาเด็ก
มาพบทนัตแพทย์เพือ่ปรกึษา แก้ไขและดแูล
ก่อนทีจ่ะเกดิปัญหากับการสบฟันในอนาคต
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมลงนาม MOU เดินหน้า

ผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี

แต้มสะสม 
1,000 คะแนน = เงินบริจาค 110 บาท

โครงการ แต้มต่อชีวิต

 เรือ่งราวดีๆ  ในคอลมัน์ “Good News” ฉบบันี ้ว่าด้วยเรือ่งความร่วมมอืระหว่าง
โรงพยาบาลและสถาบันการเงิน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิติในการช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อบัตร
เครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์และ 11 โรงพยาบาลรัฐ ร่วมกันสร้างสิทธิประโยชน์
เพื่อผู้ป่วย พร้อมอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ถือบัตรเครดิตได้มีโอกาสบริจาค
เงินสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลผ่านการใช้แต้มสะสมในบัตรเครดิตแทนเงินสดได้ด้วย
 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ 
อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร 
ในฐานะผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ น.ส.ณญาณี เผือกข�า กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จ�ากัด พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลรัฐชั้นน�า
จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศรวม 11 โรงพยาบาล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เข้าร่วมโครงการ “แต้มต่อชีวิต” ที่จัดขึ้นโดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ณ ห้อง Chillax ชั้น 22 
อาคารกรุงศรี ส�านักงานเพลินจิต
 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ กล่าวว่า โครงการ “แต้มต่อชีวิต” เป็นกิจกรรม
เพื่อสังคมที่จะช่วยมอบแต้มต่อทางการเงินให้แก่ผู้ป่วย โดยมอบสิทธิแบ่งจ่ายค่ารักษา
พยาบาล 0% นาน 3 เดือน เม่ือใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ 
เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงนิ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกบตัรกว่า 9 ล้านบญัชใีนเครอื
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านการแลกคะแนน
สะสมบัตรเครดิตกรุงศรี หรือบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐ ดังนี้

 ผู ้ที่สนใจสามารถใช้สิทธิผ่อนช�าระค่ารักษา
พยาบาล 0% นาน 3 เดือน ส�าหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตร
ในเครอืกรงุศร ีคอนซมูเมอร์ ขัน้ต�า่ 1,000 บาทต่อรายการ 
และยอดรวมแบ่งจ่ายขั้นต�่าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
ตามเงื่อนไข ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
ร่วมบริจาคแต้มสะสมบตัรเครดติ หรอืบรจิาคเงินผ่านบตัร
เครดติในเครอืกรงุศรี คอนซมูเมอร์ เพือ่สมทบทนุให้กบั 11 
โรงพยาบาลดงักล่าว ได้ถงึวนัท่ี 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

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

*กรุงศรี คอนซูมเมอร์ 
สมทบทุนเพิ่ม 10 บาท จากยอดบริจาค 100 บาท 

(ในทุกๆ 1,000 คะแนน) เป็น 110 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 นี้

Good News

เรื่อง : ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
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ได้เวลาเตรียมตัวก่อนตาย เลือกวิธี

ในแบบของเรา

ความตายกับการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ การตายดี VS การุณยฆาต

ตายดีในแบบของตัวเองด้วย “พินัยกรรมชีวิต”

“ตายดี”
 ตามความเชือ่ของคนไทยมาแต่ครัง้โบราณกาล การพดูเรือ่งความตายของตวัเองหรอืคนใกล้ตวัอาจไม่ใช่เรือ่งทีเ่หมาะสมเท่าใดนกั ด้วยถือว่าไม่เป็นมงคล 
แต่การไม่เคยพูดคยุกันในเรือ่งนีเ้ลยกลบักลายมาเป็นความล�าบากใจของคนในครอบครัวทีอ่ยูข้่างหลังเมือ่ถงึคราวทีเ่จบ็ป่วย เพราะเมือ่ถึงเวลานัน้ผูป่้วยคงไม่สามารถ
แจ้งความประสงค์ให้คนใกล้ชิดหรือแพทย์ทราบได้ คงจะดีกว่าหากเราทุกคนได้รู้จักที่จะวางแผนเตรียมการก่อนจะถึงวาระสุดท้ายที่ส�าคัญในชีวิต

 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และความตายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่า 
หน้าที่ส�าคัญของแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขคือ การท�าให้ผู้ป่วยหาย
จากอาการเจ็บป่วยและมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกันความจริงพื้นฐาน
ที่ทุกคนควรพึงระลึกถึงไว้อยู่เสมอคือ มนุษย์ทุกคนไม่อาจหลีกหนีความตายได้ 
ถงึแม้ว่าโลกจะมวิีทยาการทางการแพทย์ทีก้่าวล�า้จนสามารถต่อชวีติของผูป่้วย
ให้ยาวนานขึ้น แต่ท้ายท่ีสุดแล้วผู้ป่วยย่อมหลีกหนีภาวะสุดท้ายของชีวิตไม่ได้ 
ดังนั้นเมื่อช่วงเวลาดังกล่าวเดินทางมาถึง เป้าหมายในการรักษาของแพทย์
จะเปลี่ยนมาเป็นการวางแผนการรักษาอย่างไรให้ผู้ป่วยได้รับความเป็นอยู่ที่ดี
ทีส่ดุจวบจนวาระสดุท้ายของชีวติ หรอืทีเ่รยีกว่า “การตายด”ี ซึง่สิง่นีค้อืผลลพัธ์
ของการวางแผนรับมือก่อนที่ความตายจะมาถึง

 นยิามของค�าว่า “ตายด”ี รศ.นพ.ฉนัชาย ให้ความเหน็ว่า บรรทดัฐาน
ของการตายดีอาจขึ้นอยู่กับความเช่ือของแต่ละบุคคลว่านิยามการตายที่ดี
ในแบบของตนเองไว้อย่างไร ส�าหรับในทางการแพทย์แล้ว การตายดีคือ
กระบวนการรักษาที่ประคับประคองอาการของผู้ป่วย (Palliative Care) 
ไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย ซึ่งจะเป็นการหาแนวทางเพื่อท�าให้ผู้ป่วยมี
ความเจ็บปวดน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ท้ังน้ี หมายรวมถึงการตอบสนอง
ผู้ป่วยตามความต้องการหรือความเช่ือทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน 
ซึง่รายละเอยีดทัง้หมดเหล่านีส้ามารถระบอุอกมาได้เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนด้วย
หนังสือแสดงเจตจ�านงในวาระสุดท้ายของชีวิต (Living Will) นั่นเอง
 รศ.นพ.ฉนัชาย ได้ขยายความถงึแนวคดิของหนงัสือแสดงเจตจ�านง
ในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยว่า นอกจากจะเป็นสิ่งที่ท�าไว้ได้ล่วงหน้าแล้ว 
สิ่งนี้อาจเป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยให้เกิดการพูดคุยกันระหว่างผู้ป่วย ญาติ 
คนใกล้ชดิและแพทย์เองว่า อาการของผูป่้วยและกระบวนการรกัษา ณ ปัจจุบนั
เป็นอย่างไร และเมือ่ถงึแต่ละระยะ ผูป่้วยมคีวามต้องการแบบใด เพือ่ให้แพทย์ 
ญาติและคนใกล้ชิดสามารถวางแผนตั้งรับได้อย่างเหมาะสมและเป็นไป
ตามความประสงค์ของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

 เม่ือพูดถึงประเด็นที่ผู้ป่วยสามารถแสดงเจตจ�านงต่อการรักษา
ในวาระสุดท้ายได้ ท�าให้หลายคนอาจตีความได้ว่า การท�าพินัยกรรม
ชีวิตนี้ก็เปรียบได้กับการวางแผนที่จะจบชีวิตตนเองลงหรือการุณยฆาต 
(Euthanasia) แต่ รศ.นพ.ฉันชาย ให้ความเห็นอย่างชัดเจนว่า การตายดี
กับการุณยฆาตมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการุณยฆาต
เป็นเสมือนการเร่งชีวิตให้ตายเร็วขึ้นด้วยการแสดงเจตจ�านงเพื่อให้แพทย์
จบชวีติให้ไม่ว่าด้วยกระบวนการใดก็ตาม ซึง่อาจเกดิจากความทกุข์ทรมาน
จนท�าให้ผู้ป่วยไม่ประสงค์จะมชีีวติอยูต่่อแล้ว แต่ไม่มกีระบวนการช่วยเหลอื
เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ซึ่งจะต่างจากการวางแผน
การตายที่เป็นการหารือร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือ
ให้ผู้ป่วยได้รบัความทกุข์ทรมานน้อยทีส่ดุ และเกดิความสบายใจมากทีสุ่ด
ก่อนถึงวาระสุดท้าย นั่นอาจหมายถึงการเลือกแผนการรักษาที่ช่วยให้
การจากไปของผูป่้วยเจบ็ปวดน้อยทีส่ดุแทนท่ีจะเป็นการหยดุรกัษาในทันที
และค่อยๆ ให้ผูป่้วยเสยีชวีติลง ดงันัน้ ในมมุมองของ รศ.นพ.ฉนัชาย แล้ว 
การตายที่ดีไม่อาจหมายความรวมถึงการุณยฆาต



ควรเตรียมตัววางแผนเพื่อวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อใด

บุคลากรทางการแพทย์ต้องพร้อมช่วยดูแลให้ทุกคนตายดีที่สุด

การเตรียมตัวก่อนตายควรมีข้อกฎหมายที่รองรับมากขึ้น

 เมื่อทราบถึงรูปแบบหรือแนวทางของการวางแผนก่อนตายแล้ว ค�าถามที่หลายๆ ท่านอาจสงสัยคือเราควรต้องเริ่มพูดคุยกับคนใกล้ชิดเพื่อวางแผน
ก่อนตายเมือ่ใด ประเดน็นี ้รศ.นพ.ฉนัชาย ระบวุ่า แท้ทีจ่รงิแล้วการพดูคยุเรือ่งการวางแผนก่อนตาย ทกุคนทกุเพศทกุวยัสามารถเริม่ต้นท�าได้ทนัท ีโดยเฉพาะอย่างยิง่
คนในวัยหนุ่มสาวที่อาจเริ่มต้นพูดคุยเรื่องนี้กับคู่ชีวิตหรือคนในครอบครัว เพราะความตายเป็นส่ิงที่มนุษย์ก�าหนดไม่ได้ อีกทั้งไม่มีใครรู้ว่าความตายจะเดินทาง
มาพบกับตนเองเมื่อใด รศ.นพ.ฉันชาย ได้ให้ความเห็นด้วยว่า การเปิดใจพูดคุยกันในเรื่องน้ีก็เปรียบเสมือนการเจริญมรณานุสติหรือการระลึกถึงความตาย
รูปแบบหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา การพูดคุยและวางแผนร่วมกันเพื่อแสดงเจตจ�านงในวาระสุดท้ายของชีวิตนี้จะเป็นการสร้างความสบายใจ
ให้แก่ทกุฝ่าย ทัง้ผูป่้วย ญาต ิคนใกล้ชดิ และแพทย์ผูร้กัษา เพราะทกุคนจะมีแนวทางร่วมกนัทีช่่วยลดความกดดนัในการตดัสินใจของคนใกล้ชดิ ขณะเดยีวกนัผูป่้วย
เองก็สามารถวางใจได้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะเป็นไปตามความประสงค์ของตนเอง
 นอกจากนี ้การเปิดใจพดูคยุกนัถงึเรือ่งการวางแผนเพือ่แสดงเจตจ�านงในวาระสดุท้ายของชวีติยงัเป็นการสร้างค่านยิมใหม่ทีจ่ะท�าให้คนในสงัคมเข้าใจ
และท�าให้การพูดคุยเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความเข้าใจของสังคมและคนรอบข้างเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมาก กล่าวคือ แม้ผู้ป่วย
จะมกีารแสดงเจตจ�านงในวาระสดุท้ายของชวิีตอย่างชดัเจน แต่หากสังคมหรอืคนรอบข้างไม่ยอมรบัก็ย่อมเป็นอปุสรรคส�าคญัทีท่�าให้แพทย์ไม่สามารถด�าเนินการ
ดังกล่าวได้ รศ.นพ.ฉันชาย จึงกล่าวเน้นย�า้ด้วยว่า การพูดคุยกันไว้ตั้งแต่ยังมีสุขภาพที่ดีจะช่วยให้ห้วงเวลาสุดท้ายของผู้ป่วยได้จากไปอย่างดีที่สุด

 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดถึงการวางแผนเตรยีมตวัก่อนถงึวาระสุดท้ายของชวีติ จะเหน็ได้ว่ามบีคุคลส�าคัญนัน่คอื บคุลากรทางการแพทย์ทีน่อกเหนอืจากความรู้
ความสามารถด้านการแพทย์แล้ว การเป็นผู้น�าในการสนทนาให้ผู้ป่วย ญาติ และคนใกล้ชิดได้ร่วมกันวางแผนก่อนตายก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่แพทย์พึงมี ดังนั้น
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยการรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) จึงเป็นอีกประเด็นที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นท่ีจะปลูกฝังเรื่องน้ีให้แก่นิสิตแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ผ่านการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาระดับชั้นคลินิก
เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์จริง ก่อนจะให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้กระบวนการรักษาแบบประคับประคอง รวมถึงการเข้าใจในกระบวนการวางแผนร่วมกับ
ผู้ป่วย ญาติ และคนใกล้ชิดผ่านกระบวนการท�างานจริงในการเรียนชั้นปีที่ 6 ซึ่งแนวทางที่มุ่งเน้นให้นิสิตแพทย์เกิดความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องน้ีเอง 
จึงท�าให ้รศ.นพ.ฉันชาย เชื่อมั่นว่า บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าและร่วมวางแผนการรักษาได้เป็นอย่างดี

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

 นอกจากข้อกฎหมายทีเ่ป็นพืน้ฐานส�าคญัทีจ่ะช่วยลด
ข้อกังวลในการด�าเนินการให้ผู ้ป่วยได้มีช่วงเวลาสุดท้ายท่ีดี
ทีสุ่ดแล้ว ในแง่ของระบบโครงสร้างด้านสาธารณสขุกเ็ป็นอกีหนึง่
ปัจจัยที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการดูแลผู ้ป่วยใน
ระยะสุดท้าย เช่น ระบบการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน เพราะโดย
ส่วนใหญ่แล้วเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ป่วยมักเรียกร้อง
ที่จะกลับไปรักษาและใช้ลมหายใจสุดท้ายท่ีบ้านของตนเอง 
ดังนั้นระบบที่จะเข้าไปดูแลและช่วยเหลือผู ้ป่วยถึงท่ีบ้าน
จึงเป็นอีกความท้าทายหนึ่งที่ต้องปรับตัวไปพร้อมกับการสร้าง
ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการตายของคนในสังคม
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มนุษย์เราวางแผนทุกอย่างตั้งแต่การศึกษา 

การเงิน การเกษียณอายุ 

แต่การคุยเรื่องการตายหรือ

การวางแผนเรื่องตายกลับท�ากันน้อย 

เมื่อถึงเวลานั้นจริงๆ ก็ท�าให้คนที่ต้องตัดสินใจ

ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี

“

”

การตายดี VS การุณยฆาต



 ผศ.นพ.ณัฐ กล่าวว่า ในกรณีทั่วไปแพทย์นิติเวชจะส่งตรวจเฉพาะข้อ 1) และข้อ 2) เท่านั้น ซึ่งขั้นตอนในการตรวจหาสารพิษและสารเสพติดนั้น
ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมากและใช้เวลาตรวจนาน เนื่องจากค่าเครื่องมือ ค่าบ�ารุงรักษา ค่าสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจมีราคาสูง อีกทั้งประเทศไทย
ยงัมบีคุลากรผูเ้ชีย่วชาญด้านนีจ้�านวนน้อย และเครือ่งมอืตรวจวเิคราะห์รุน่ใหม่ทีม่คีวามไวสงูมเีฉพาะในสถาบนัหรอืโรงพยาบาลขนาดใหญ่ บางกรณหีากเป็น
การตรวจสารเสพติดรุน่ใหม่หรอืสารทีพ่บได้ไม่บ่อยนกักอ็าจใช้เวลาตรวจวเิคราะห์นานขึน้ถงึ 1 – 3 เดอืนเมือ่เสรจ็สิน้กระบวนการตรวจทางห้องปฏิบตักิาร
ทั้งหมดแล้ว แพทย์นิติเวชจะน�าผลการตรวจทั้งหมดมาสรุปจัดท�าเป็นรายงานการชันสูตรศพฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งให้ต�ารวจน�าไปประกอบส�านวนคดีต่อไป
 จากข้ันตอนทั้งหมดข้างต้น การสรุปสาเหตุการเสียชีวิตและออกรายงานการชันสูตรศพฉบับสมบูรณ์อาจต้องใช้เวลานานราว 3 – 4 สัปดาห์ 
บางกรณีแม้จะมีการผ่าชันสูตรศพรวมถึงได้ผลจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมาแล้วก็ตาม แพทย์นิติเวชก็ไม่สามารถสรุปสาเหตุการตาย
ได้ว่าเสยีชวีติด้วยเหตใุด ยังต้องอาศัยข้อมูลจากการสบืสวนสอบสวนของต�ารวจมาประกอบเพือ่ให้ความเห็นเพิม่เตมิ กระบวนการหลงัจากนีจ้ะเป็นหน้าที่
ของต�ารวจที่ต้องน�าข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวน ประกอบกับรายงานของแพทย์นิติเวชและรายงานของต�ารวจพิสูจน์หลักฐานมาสรุปส�านวนคดี 
ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละคดี
 ผศ.นพ.ณัฐ ชี้แจงว่า แพทย์นิติเวชเป็นเพียงฟันเฟืองตัวหนึ่ง ยังมีผู้อยู่เบื้องหลังการท�างานอีกมากมาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร ช่างภาพ 
และบุคลากรอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ามาร่วมงานชันสูตรศพ ซึ่งหากปราศจากผู้สนับสนุนการท�างานเหล่านี้แล้ว ความจริงก็มิอาจปรากฏขึ้นได้ ทั้งนี้
งานด้านนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์เป็นงานที่ต้องท�าตามมาตรฐานด้วยความละเอียดรอบคอบมากที่สุด เพราะการวินิจฉัยของแพทย์นิติเวช
จะส่งผลต่อทั้งคู่ความในคดีและสังคมโดยรวม

บอกเล่าก้าวทนัหมอ
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 ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อธิบายถึงขั้นตอนการชันสูตรศพในปัจจุบันว่า 
เมือ่มผีูพ้บศพแล้วแจ้งต่อเจ้าพนกังานหรอืเจ้าหน้าทีต่�ารวจ เจ้าพนกังานจะเข้าตรวจสอบพืน้ทีแ่ละสภาพศพ หากพบว่าการตายนัน้ผดิธรรมชาต ิจะแจ้งไปยงั
แพทย์นิตเิวชให้เข้ามาร่วมในการชนัสตูรศพ ซึง่ในบางกรณจีะมตี�ารวจพสิจูน์หลักฐานเข้ามาร่วมปฏบิตังิานด้วย เมือ่แพทย์นติเิวชชนัสตูรศพและเห็นพ้องกบั
เจ้าพนกังานว่าต้องมกีารผ่าชนัสตูรศพเพิม่เตมิ กจ็ะด�าเนนิการส่งศพนัน้ไปผ่าพสิจูน์เพือ่หาสาเหตกุารเสยีชวีติหรอืประเดน็อืน่ๆ ตามทีผู่เ้กีย่วข้องสงสยัหรอื
มีกฎหมายบัญญัติไว้
 เม่ือศพมาถึงโรงพยาบาล ก็จะน�าศพเก็บในห้องเย็นหรือตู้เย็น เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทยเป็นเมืองร้อนส่งผลให้ศพเน่าเร็วกว่าปกติ 
จากนัน้แพทย์นติเิวชจะน�าศพออกมาตรวจชนัสตูร ในข้ันตอนนีจ้ะมกีารตรวจและบนัทกึบาดแผลภายนอกทีส่�าคัญ มกีารผ่าชนัสูตรร่างผูต้ายเพือ่ตรวจพยาธสิภาพ
และการบาดเจ็บของอวยัวะภายใน รวมถงึเกบ็ชิน้เน้ือบางส่วนเพือ่ตรวจทางกล้องจลุทรรศน์ มกีารเจาะเลอืด เก็บปัสสาวะและสารคดัหลัง่ต่างๆ จากร่างผูต้าย
เพ่ือน�าไปตรวจหาสารพษิ สารพนัธกุรรม หรอืสารอืน่ๆ ทางห้องปฏบิตักิารทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ภายหลังขัน้ตอนการผ่าชนัสูตรศพนี ้แพทย์นติเิวชอาจยงัไม่สามารถสรปุ
สาเหตุการเสียชีวิตได้ ต้องรอผลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อสรุปสาเหตุการตาย

 หลายท ่ านที่ เ คยติดตามข ่ าวหรือ ซีรี ส ์ ยอดนิยมที่ มี เรื่ อ งราวของ 
“การผ่าชนัสตูรศพ”แล้วอาจสงสัยในกระบวนการว่าท�าไมต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รู้
ความจริง คอลัมน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ” ฉบับน้ี จะพาทุกท่านไปค้นหาค�าตอบ
ในทุกขั้นตอนที่เกิดขึ้นของกระบวนการนี้

ขั้นตอนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1

2

3

ชิ้นเนื้อจากอวัยวะต่างๆ น�าไปดองในน�้ายาและตัดย้อมสีเพื่อตรวจหารอยโรคหรือความผิดปกติผ่านทาง
กล้องจุลทรรศน์ ใช้เวลาอย่างเร็วประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ กรณีที่ชิ้นเนื้อมีขนาดใหญ่จะใช้เวลาที่นานขึ้น
การตรวจหายา สารพษิ สารเสพตดิหรอืแอลกอฮอล์ ขัน้ตอนนีจ้ะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนือ่งจากกระบวนการ
ท�างานมีความซับซ้อน ต้องมีการสกัดที่เหมาะสมเพื่อดึงยาหรือสารพิษออกจากตัวอย่างที่ส่งตรวจ
ก่อนน�าไปเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ การตรวจด้วยเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการก็มีความแตกต่างกัน
ในยาหรือสารพิษแต่ละประเภท อีกทั้งยังต้องมีการทดสอบซ�้าเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการตรวจวิเคราะห์
มีความถูกต้อง โดยใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์
การตรวจอืน่ๆ ทีจ่�าเป็น เช่น การตรวจสารพนัธกุรรมดเีอน็เอ (DNA) ในการพสิจูน์บคุคล ปกตจิะใช้เวลาตรวจ
พสิจูน์ประมาณ 1 สปัดาห์ หากเป็นการตรวจวเิคราะห์สารพนัธกุรรมในรปูแบบทีแ่ตกต่างไปจากงานปกติ 
เช่น การตรวจสารพันธุกรรมบนโครโมโซมเพศชาย หรือสารพันธุกรรมบ่งชี้การสืบเชื้อสายทางมารดา 
จะใช้เวลาในการตรวจนานขึ้น 

เจาะลึก

ตอบค�าถามสังคมอย่างตรงไปตรงมา

กระบวนการผ่าชันสูตรศพ

ค้นหาความจริง เพื่อความยุติธรรม 
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 บ่อยครัง้ทีเ่รามกัจะได้เหน็ข่าวความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนกบัร่างกาย ชวีติ หรอืแม้กระทัง่
ทรัพย์สิน จากการใช้สารเสพติดตามสถานบันเทิงในหมู่วัยรุ่นและนักท่องเที่ยวในส่ือต่างๆ 
นอกจากการใช้สารเสพติดที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังมีการใช้ฤทธิ์ของยาควบคุมบางประเภท
แบบผิดวัตถุประสงค์จนท�าให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดตามมาอีกด้วย คอลัมน์ “บอกเล่า
ก้าวทนัหมอ” ฉบับนีจ้ะพาท่านผู้อ่านมาพดูคยุกบั รศ.นพ.ครองวงศ์ มสุกิถาวร หวัหน้าศนูย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
การใช้ยาและสารเสพติดเพื่อความบันเทิงในยุคปัจจุบัน รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงและ
การช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ได้รับสารดังกล่าวโดยไม่ทันตั้งตัว
 การใช้ยาหรอืสารเสพตดิเพือ่ความสนกุสนานและความบนัเทงิ หรอื Recreational 
Drugs Use นั้น รศ.นพ.ครองวงศ์ อธิบายว่า เป็นการใช้สารเสพติดหรือยาบางชนิดเพียง
คร้ังคราวเท่านั้น อาจจะไม่ได้เสพติดเป็นชีวิตประจ�าวัน แต่ก็มีโทษร้ายแรงต่อร่างกาย
จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผู้ใช้บางส่วนอาจมีการใช้ยาเหล่านี้ในขนาดท่ีก่อให้เกิดอันตราย
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยความคึกคะนอง หรืออยากให้ยาออกฤทธ์ิให้ตัวเองหรือผู้อื่น
เกิดความสนุกอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังอาจมีการใช้ยาหรือสารอื่นๆ หลายชนิดพร้อมกัน
และเสริมฤทธ์ิกันโดยปราศจากความรู ้ เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของยาแต ่ละชนิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยเหตุเพราะผู้ใช้ต้องการ
ให้ยาออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการนั่นเอง หากจะจ�าแนกประเภทของการใช้ยา
หรือสารเสพติดเ พ่ือความสนุกสนานและความบันเทิงตามการออกฤทธิ์ของยา 
อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

 กลุม่นีจ้ะน�ามาใช้เพือ่กระตุน้ให้เกิดอารมณ์สนกุสนาน คกึคกั ฮกึเหมิ มคีวามกล้าและ
มอีารมณ์ทางเพศมากขึน้ สารเสพตดิกลุม่นีไ้ด้แก่ เคตามนี (Ketamine) / ยาเค, แอมเฟตามนี 
(Amphetamine) / ยาบ้า / ยาม้า, Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) / ยาอ,ี 
Methamphetamine / ยาไอซ์, กัญชาและกญัชาสงัเคราะห์, LySergic acid Diethylamide 
(LSD) / แอลเอสดี เป็นต้น กลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ต่อสมอง หลอดเลือดและหัวใจ ส่งผลให้
หลอดเลอืดขยายตวั ชพีจรเต้นเรว็ รูส้กึเร่าร้อน เหน็ภาพหลอน หากได้รับในปรมิาณทีม่ากเกนิ 
อาจท�าให้กล้ามเนื้อสลาย ไตวายและเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

 อาจน�ามาใช้เพือ่การก่ออาชญากรรม เช่น ล่วงละเมดิทางเพศ การรดูทรัพย์ เป็นต้น 
ตวัอย่างของสารเสพตดิกลุม่นี ้ได้แก่ Benzodiazepines หรือยานอนหลับซึง่เป็นยาทางจิตเวช
ทีต้่องสัง่จ่ายโดยแพทย์เท่านัน้, Gamma-Hydroxybutyric (GHB) หรอืทีเ่รยีกกนัในหมูว่ยัรุน่ว่า 
ยาเสยีสาว เป็นต้น กลุม่นีจ้ะออกฤทธิก์ดระบบประสาท ท�าให้เกดิอาการมนึงง ไม่มแีรง ง่วงซึม
กระทั่งหลับไม่รู้สติ ไม่สามารถควบคุมช่วยเหลือตัวเองได้ อีกทั้งยังออกฤทธ์ิกดระบบ
การหายใจและหลอดเลอืด จนกระทัง่เสยีชวีติได้ นอกจากนีย้งัอาจท�าให้สูญเสียความทรงจ�า
ในขณะเกิดเหตุ แม้จะรู้สึกตัวแล้วก็ไม่สามารถจดจ�าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้

 ทั้งนี้ รศ.นพ.ครองวงศ์ ได้ให้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ได้รับยา
หรือสารเสพติดดังกล่าวโดยไม่ทันตั้งตัวว่า เมื่อเริ่ม
รู้สึกได้ว่าร่างกายมีอาการผิดปกติ ให้รีบบอกเพื่อน
หรือคนใกล้ตัวที่ไว้ใจได้เพ่ือให้พาออกจากสถานที่
นั้นทันที หรือหากพบเห็นผู ้ที่สงสัยว่าได้รับสาร
ดั งกล ่ า วอยู ่ ใ นภาวะหมดสติ  ถ ้ าบุ คคลนั้ น
ยังสามารถหายใจได้อยู่ ให้ดูแลระบบหายใจโดย
ประคองศีรษะด้วยการแหงนหน้าเชยคาง ถ้ามี
อาเจียนให้ตะแคงหน้าผู้ป่วยไปด้านข้าง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ส�าลัก หลังจากน้ันให้รีบน�าส่งโรงพยาบาล
หรือแจ ้งศูนย ์ช ่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน
หมายเลข 1669 เพื่อรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

 ในปัจจบุนั ยาหรอืสารเสพตดิหลายประเภท
อยู่ในรูปแบบที่ผู้เสพหรือได้รับยาเข้าไป อาจไม่ได้มี
ความระแวงสงสัย เนื่องจาก อาจอยู่ในรูปของเหลวใส 
ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่มีรส สารบางชนิดอาจสลายตัว
หรือเปลี่ยนแปลงในร่างกายได้เร็วมากภายในเวลา
ไม่ ก่ีชั่วโมง ท�าให้การตรวจพิสูจน์สารท�าได้ยาก
เมื่อเวลาเกิดเหตุผ่านไป ดังนั้นประชาชนทุกเพศทุกวัย
ควรรู้วิธีป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงต่อการได้รับสาร
ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
หรือจากการล่วงละเมิดทางเพศ นั่นคือ

 
Drugs Use 
Recreational

ความบันเทิงที่อาจถึงแก่ชีวิต

1) กลุ่มออกฤทธิ์กระตุ้น 

2) กลุ่มออกฤทธิ์ง่วงซึม “ยามอม” 

ไม่ควรพาตัวเองเข้าไปสู่พื้นที่เสี่ยง เช่น 
สถานที่เที่ยวกลางคืน สถานท่ีพักของคนท่ีไม่รู้จัก
หรือไม่สนิท เป็นต้น
หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานบันเทิงตามล�าพัง 
ควรมีเพื่อนที่ไว้ใจได้อยู่ด้วย
ไม่ควรดื่มหรือรับประทานของจากคนแปลกหน้า
ไม่ควรละสายตาจากเครื่องดื่มของตนเอง
ไม่ควรดื่มอย่างรวดเร็ว
ดื่มอย่างมีสติอยู่เสมอ
ประเมินสถานการณ์รอบข้าง ถ้ามีความเสี่ยง 
ควรพาตัวเองออกมาจากสถานที่นั้นทันที
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เรื่องจากปก

ฝ่ายการพยาบาล

106 ปี ฝ่ายการพยาบาลกับ
อัตลักษณ์ที่่ภาคภูมิใจ

พันธกิจและยุทธศาสตร์ของฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มากกว่าการดูแล 
คือการเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเม่ือไปโรงพยาบาล บุคลากรทางการ
แพทย์คนแรกๆ ที่เรามองเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ “พยาบาล” 
ด้วยเครื่องแบบที่ขาวสะอาด สะดุดตาผู้พบเห็น อีกทั้งยังเป็น
ผูใ้ห้บริการทางการแพทย์เบือ้งต้นแก่ผูป่้วย ไม่ว่าจะเป็นการซกัถาม
อาการเบื้องต ้น วัดชีพจร วัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิ
ของร่างกาย และคัดกรองผู ้ป่วยเพื่อส่งต่อไปยังแผนกต่างๆ 
ในโรงพยาบาล คอลัมน์ “เรื่องจากปก” ฉบับนี้ จึงขออาสา
พาท่านผู้อ่านมาท�าความรู้จักกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกหนึ่งฝ่ายงานส�าคัญอันเป็นหัวใจ
ของงานบริการทางการแพทย์กันค่ะ

 นับเป็นเวลากว่า 106 ปีแล้วท่ีฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ได้ถือก�าเนิดและอยู่เคียงคู่มาพร้อมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
คือ ความมีวินัยและความรับผิดชอบอย่างสูงในการท�างาน รวมทั้งความ
เป็นพี่น้องที่รักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน รุ่นพี่
คอยดูแลและสอนรุ่นน้อง ซ่ึงอัตลักษณ์นี้ได้สืบทอดต่อกันมานับแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นหัวใจส�าคัญของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แม้ว่าปัจจบุนัจะมพียาบาลจากหลากหลายสถาบัน
เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ แต่ก็มีความพยายามที่จะ
หล่อหลอมให้อัตลักษณ์ดังกล่าวที่ยึดถือกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่เลือนหายไป
 นอกจากอัตลักษณ์ที่น ่าภาคภูมิใจแล้ว พยาบาลโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทุกรุ่นยังยึดถือหลัก 3H อันเป็นหัวใจหลักของ
วิชาชีพมาโดยตลอดไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
 Head : พยาบาลต้องน�าความรูซ้ึง่บรูณาการหลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกนั
มาใช้ในการดแูลผูป่้วย ได้แก่ ความรูท้างวทิยาศาสตร์สขุภาพหลากหลายสาขา
ทีเ่กีย่วข้อง การน�าหลักฐานเชงิประจักษ์มาใช้ในการพฒันาคณุภาพการพยาบาล 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์ และการคิดเชิง
วิเคราะห์ เป็นต้น
 Hand : พยาบาลต้องน�าความรูท้ีไ่ด้รบัมาปฏบิตั ิฝึกฝนจนเชีย่วชาญ
เพื่อให ้การดูแลผู ้ป ่วยอย ่างดีที่ สุด เช ่น มี ทักษะในการสื่อสารและ
การสร้างสัมพันธภาพที่มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการพยาบาลด้วย
หลักการของ SIMPLE ที่เน้นให้การดูแลอย่างปลอดภัย การใช้กระบวน
การพยาบาล และการบันทึกทางการพยาบาล เป็นต้น
 Heart : พยาบาลต้องให้การดูแลผู้ป่วยด้วยหลักคิดของการดูแล
ผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ค�านึงถึงการตอบสนองปัญหาและความต้อง
การด้านสุขภาพซ่ึงได้รับผลกระทบจากการด�าเนินของโรคและแผนการ
รักษาพยาบาลแบบองค์รวมด้วยความเอาใจใส่ (Caring) และความเอื้ออาทร 
(Empathy) ต่อผู้ป่วย

 น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย กล่าวว่า พนัธกจิของฝ่ายการพยาบาลคอื การจัดและออกแบบ
ระบบบริการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้อง
กับโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิข้ันสูง (Super Tertiary Care) เป็นแหล่ง
เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ก�าหนดทิศทางการจัดบริการและ
การปฏิบัติการพยาบาลของทุกหน่วยบริการพยาบาล รวมท้ังควบคุมก�ากับ
ผู ้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การพยาบาล การดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้ยังด�าเนิน
ยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องไปกบัยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวคอื 
การสร้างต้นแบบของการพยาบาลคู่ขนานไปกับการพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวิชาชีพอย่างยั่งยืนในทุกระดับ ตั้งแต่
พยาบาลใหม่ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษา เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ท่ีได้รับการดูแล
ประคบประหงมหล่อเลี้ยงเป็นอย่างดีด้วยระบบพี่เลี้ยง และหลักสูตร Nurse 
Residency Program เพื่อให้น้องๆ พยาบาลเหล่านั้นเติบโตขึ้นเป็นต้นกล้า
ที่แข็งแกร่ง เป็นพยาบาลที่เพียบพร้อมด้วยความเก่ง ความดี และมีความสุข 
เพื่อให้ได้บุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพพร้อมกับงานบริการท่ีเหนือ
มาตรฐาน และคงอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้สืบต่อไป



 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบุคลากรในสังกัดเป็นจ�านวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการพยาบาลรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้ช่วย
หัวหน้าพยาบาล 7 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลงานในแต่ละด้าน ดังนี้

 ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายการพยาบาลประกอบด้วย 
ผู ้ตรวจการพยาบาลทั้งสิ้น 43 คน ซึ่งแบ่งหน้าที่กันดูแลกลุ่มงานต่างๆ 
12 กลุ่มงาน พร้อมทั้งรับผิดชอบก�ากับดูแลหัวหน้าหอผู้ป่วยจ�านวน 123 คน 
โดยผูต้รวจการพยาบาล 1 คน จะดแูลหวัหน้าหอผูป่้วยจ�านวน 2 – 3 หอผูป่้วย 
ซึ่งในหอผู ้ป ่วยแต่ละหอน้ันจะประกอบด้วยพยาบาล ผู ้ช ่วยพยาบาล 
เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล และเจ้าหน้าทีธ่รุการ ซึง่ฝ่ายการพยาบาลได้มกีารวเิคราะห์
ความต้องการอัตราก�าลังบุคลากรในแต่ละหน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ 
ตามมาตรฐานของสภาการพยาบาล
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ฝ่ายการพยาบาลกับการพัฒนางานวิจัย 
งานวิชาการ และการฝึกอบรม

โครงสร้างของฝ่ายการพยาบาล

1
2
3
4
5
6
7

หน้าที่หลักของพยาบาลคือ การดูแลผู้ป่วย

น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม 
หัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อค้นคว้า
หาวิธีปรับเปลี่ยนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยมีเป้าประสงค์ให้
ผูป่้วยได้รบัผลลพัธ์จากการดูแลรกัษาทีด่ยีิง่ขึน้ ในงานด้านวชิาการ น.ส.เฉลาศรี 
กล่าวว่า ฝ่ายการพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยควบคู่กันไป
ทัง้ 3 มติ ิได้แก่ งานวจิยั งานฝึกปฏบิตั ิและงานฝึกอบรม โดยเริม่จากการน�าองค์
ความรูท้างวิชาการมาสูก่ารพฒันาคณุภาพการปฏบิตักิารพยาบาลอย่างจริงจงั 
ด้วยกระบวนการท�าวจิยัเพือ่สามารถน�ามาใช้อ้างองิได้ต่อไป คาดว่าในอนาคต
ฝ่ายการพยาบาลจะผลิตผลงานวิชาการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ลงในวารสาร
ชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ นอกจากน้ียังมีการผนวกหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นท้ังในด้านเน้ือหาวิชาการ
และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยพยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะสาขา ดังจะเห็นได้จากที่มีพยาบาลของสถาบันภายนอกจ�านวนมาก
สมัครลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ หลายหลกัสตูรด้วยกนั ซึง่สอดคล้องกบัการเตบิโตของการพฒันา
วิชาชีพการพยาบาลที่มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น

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

 น.ส.เฉลาศร ีอธบิายเพิม่เติมด้วยว่า ในกระบวนการดแูลรกัษาผูป่้วย 
พยาบาลมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการดูแลผู ้ป่วยต้ังแต่แรกรับจนกระทั่ง
กลับบ้านเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ ซ่ึงบทบาทส�าคัญ
ของพยาบาลคือ การน�าแผนการรักษามาสู ่ผู ้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ยา การประเมิน เฝ้าระวังอาการข้างเคียงต่างๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ทั้งยังมีหน้าที่คอยเฝ้าระวังผู้ป่วยตลอด 24 ช่ัวโมงด้วย
ว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาหรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องคอยสังเกต
อาการผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และ
ต้องมีระบบติดตามแพทย์เมื่อพบว่าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น เป็นต้น  

 นอกจากน้ี พยาบาลยงัมหีน้าทีส่�าคญัในการส่งเสรมิให้ผูป่้วยสามารถ
ดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากวิถีชีวิตประจ�าวันของผู้ป่วยอาจปรับ
เปล่ียนไปหลังเข้ารับการรักษา โดยพยาบาลมีหน้าท่ีช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ
อยู ่กับข้อจ�ากัดหรือแผนการรักษานั้นไปในช่วงเวลาหนึ่งหรือตลอดชีวิต
ปัจจุบันพยาบาลถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการวางแผนจ�าหน่ายผู้ป่วย
ออกจากโรงพยาบาลและติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โดยฝ่ายการ
พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ก่อตั้งศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
(Home Health Care) ไปร่วมวางแผนจ�าหน่ายผู ้ป่วยกับบุคลากรใน
ทีมการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน นอกจากนี้ใน
หลายๆ หน่วยงานมีการใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแอปพลิเคชัน 
LINE รวมถึงการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Telehealth มาใช้ติดต่อ
สอบถามอาการผู้ป่วยและให้ค�าปรึกษาแนะน�า เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัว
สามารถดูแลสุขภาพตนเองต่อเนื่องที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
พยาบาลยังมีส่วนส�าคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย เพื่อให้ผู ้ป่วยได้
รับการดูแลในช่วงท้ายของชีวิตกับครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักและ
จากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยวางแผนการดูแล
ผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรจากศูนย์ชีวาภิบาลที่คอยดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดในช่วงเวลาที่ส�าคัญของชีวิต
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 ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 ถือก�าเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารทางการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในสมัยนั้น พร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ของ ดร.ภัทรพร เขียวหวาน หัวหน้าศูนย์ฯ ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะน�าองค์ความรู้ต่างๆ 
มาพัฒนาระบบฝึกอบรมพยาบาลใหม่ให้มมีาตรฐานเทยีบเท่าระดบัสากล จงึท�าให้ศูนย์ฯ แห่งนีเ้ป็นองค์กรต้นแบบด้านการสร้างพยาบาลนกัปฏบิตัใินระดับสากล 
ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการฝึกอบรมพยาบาลและสร้างภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ดีขึ้น
 เป้าประสงค์หลกัของศูนย์ฯ คอื การมุง่พฒันาพยาบาลวชิาชีพให้มคีวามเป็นเลิศทางการพยาบาล ทัง้ด้านการบรกิารพยาบาล (Service) ด้านการฝึกอบรม 
(Training) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovation) โดยหน้าที่หลักของศูนย์ฯ ประกอบด้วย

 นอกจากการบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพแล้ว ศูนย์ฯ ยังค�านึงถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
พร้อมตอบสนองต่อบริการของโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

 จากกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลังปริญญาตรี ท�าให้
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศทีส่ามารถเปิดอบรมหลักสูตรฯ นีไ้ด้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึง่ผลการด�าเนนิงาน
ของหลกัสตูรฯ ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงในเชงิปฏบิตักิารแต่ละวนัของพยาบาลในองค์กร โดยเหน็ได้จากความตืน่ตวัด้านการใช้ความรูร้ะดบัสากลอย่างสม�า่เสมอ 
พยาบาลใหม่พัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีความสามารถด้านวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างโดดเด่น
 จากความส�าเรจ็ในการพฒันาพยาบาลเชีย่วชาญเฉพาะทางนี ้จงึท�าให้ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นองค์กรต้นแบบในการศกึษาดงูาน
ด้านการพัฒนาระบบพยาบาลพี่เลี้ยงและการพัฒนาบุคลากรให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทย

สร้างคนเก่งและดีเพื่อต่อยอดสู่การเป็นครูสอนงานที่ดี ด้วยการคัดเลือกพยาบาลที่มีคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีสุข” พัฒนาขึ้น
เป็นพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor) และอาจารย์พยาบาลคลินิก (Clinical Nurse Educator)
สร ้างระบบการสอนงานและสภาพแวดล้อมแห่งการแลกเปลี่ยนอย ่างยั่งยืน ด ้วยการพัฒนาระบบพยาบาลพี่ เลี้ยง
ที่มีมาตรฐานครอบคลุมในทุกสาขาวิชา
ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะสาขาหลัง
ปริญญาตรี (Post Baccalaureate Nurse Residency Training) ซ่ึงเป็นหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลจบใหม่ขณะปฏิบัติหน้าที่
ประจ�าวัน โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อ ตลอดช่วงระยะ 3 ปีของการท�างานที่ด�าเนินไปพร้อมกับการเรียนหลักสูตรน้ี ท�าให้พยาบาลมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าหลักสูตรเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล

 เมื่อวิทยาการและเทคโนโลยีได้พัฒนา
ก้าวหน้าไปพร้อมกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลง 
นอกจากเจตนารมณ์ของวิชาชีพการพยาบาลท่ี
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือแล้ว การพัฒนาความรู้
ค ว าม เชี่ ย วชาญของพยาบาล ให ้ ก ้ า วทั น
พร ้ อมยุ คสมั ย จึ ง เ ป ็ นสิ่ ง ส� า คัญ ท่ี จะขาด
เสียมิได้ ดังนั้นภายใต้แนวคิดท่ีว่าหัวใจส�าคัญ
ของวิชาชีพพยาบาล นอกจากความดีและ
มี จ ริ ย ธ ร รมแล ้ ว  จ ะต ้ อ ง ถึ งพ ร ้ อมด ้ ว ย
ความรู้ความสามารถเพื่อสังเกตผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นย�า

 นอกจาก “ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล” แล้ว ฝ่ายการพยาบาลยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สนับสนุนและมุ่งเน้นให้พยาบาลวิชาชีพทุก
คนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียบพร้อมทั้งข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรมที่น�าสมัย ดังนี้

ก้าวใหม่สู่การเป็นแนวหน้า
ของการสร้างพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขากับ

ศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล

1 หลักสูตรต้นแบบ 4 ความร่วมมือ เพื่อความเป็นเลิศ

การพัฒนาระบบและให้บริการฝึกอบรมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง
การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและความปลอดภัยของบริการพยาบาล
การส่งเสริมการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนในคลินิก

1
2
3

“ความเชี่ยวชาญของพยาบาล” ที่เกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย คือภาพลักษณ์ของ
วิชาชีพพยาบาลที่ท�าให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า พยาบาลเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชน
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 น.ส.นนัทา มหธันนัท์ หวัหน้าหอผู้ป่วยชัน้ 10 C หน่วยไตเทยีม อาคารภมูสิิรมิงัคลานสุรณ์ กล่าวว่า หลกัสตูรเฉพาะ
ทางการพยาบาลผู้ป่วยบ�าบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ฝ่ายการพยาบาลเป็นต้นแบบและสถาบันหลักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้แก่พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ โดยมี 2 หลักสูตร ได้แก่
   1) หลักสูตรเวชปฏิบัติการบ�าบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลาฝึกอบรม 6 เดือน
   2) หลักสูตรเวชปฏิบัติการบ�าบัดทดแทนไตการล้างไตทางช่องท้อง ระยะเวลาฝึกอบรม 18 สัปดาห์ ปัจจุบันมี 
         พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 500 คนทั่วประเทศ
ด้วยความตั้งใจและมุ ่งมั่นของบุคลากรทุกคนที่ได้พัฒนางานเพื่อตอบสนองการบริการและดูแลผู ้ป ่วยให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จึงท�าให้หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการรับรองคุณภาพเฉพาะโรค (Specific Disease Certification) 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย

 น.ส.สุภัทรา พัฒนาประทีป หัวหน้าศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า 
งาน Home Health Care  (HHC) เป็นอกีหนึง่กลไกส�าคญัทีต่อบโจทย์การดแูลผูป่้วยนอกหอผูป่้วย (Ward) เป็นการดแูล
ต่อเนื่องอย่างครบวงจร มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ ป้องกันไม่ให้กลับเข้ามารักษาตัวซ�้า  
ช่วยลดระยะเวลานอนพักรักษาตวัในโรงพยาบาล  ลดการเกดิภาวะแทรกซ้อนทีร่นุแรง รวมถงึช่วยเพิม่คุณภาพชวีติทีด่ี
ให้แก่ผู้ป่วยด้วย  ปัจจุบันได้ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ ดังนี้

 ทมี HHC  ยดึหลกัการท�างานด้วยหัวใจ  มคีวามเอ้ืออาทร เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเน้นการท�างานเป็นทมี โดยมขีอบเขตการเยีย่มบ้านในเขตกรงุเทพฯ 
และปริมณฑล ได้แก่ นนทบรุ ีสมทุรปราการ และปทุมธาน ีในอนาคตจะน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัใช้ในการออกเยีย่มผูป่้วยทีบ้่าน สอน ให้ค�าปรกึษาและค�าแนะน�า 
ทบทวนการดูแลตนเองของผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงขยายงานการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มผู้ป่วยโรคส�าคัญๆ เพื่อการดูแลต่อเนื่อง
ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

1) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ       2) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงหัวใจ   3) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม
4) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก    5) ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีดอินซูลินครั้งแรก               6) ผู้ป่วยพาร์กินสัน
7) ผู้ป่วยเด็กที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน   8) ผู้ป่วยอายุรกรรมที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีปัญหาซับซ้อน และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์กลับบ้าน 

 นางสุภาพันรัตน์ ค�าหอม ผู้ตรวจการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตเวช 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กล่าวว่า พยาบาลในหอผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง ( Stroke unit/ICU stroke) มบีทบาทส�าคญั
อย่างยิ่งต่อการรอดชีวิตและมีคุณภาพท่ีดีของผู้ป่วย การประเมินอาการผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต โดยเฉพาะที่มีอาการ
ภายใน 4.5 ชม.และได้รับการรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการลากลิ่มเลือด
ในสมอง หากได้รบัการประเมนิ  และตรวจพบอาการทีส่่งผลให้ผู้ป่วยมอีาการแย่ลง เช่น เลอืดออกในสมอง และท�าให้
ผูป่้วยได้รับการรักษาอย่างทนัท่วงท ีจะส่งผลให้ผูป่้วยมโีอกาสจะกลบัมาใช้ชวีติเหมอืนเดมิ หรอืหมอืนเดมิมากทีส่ดุ เมือ่ผ่านพ้นช่วงภาวะวกิฤตไปแล้ว พยาบาลยงัต้อง
เฝ้าระวังและติดตามอาการผูป่้วยอย่างต่อเนือ่ง เพราะผูป่้วยอาจเกดิภาวะแทรกซ้อน เช่น การตดิเชือ้ในระบบต่างๆ หรอือาการทีอ่าจกลบัมาแย่ลง ขณะเดยีวกนั
ต้องให้การฟ้ืนฟูผูป่้วยทัง้ทางร่างกายและทางจติใจควบคูไ่ปกบัการให้ความรู ้มกีารวางแผนจ�าหน่ายผู้ป่วยในการดแูลต่อเนือ่งเป็นระยะๆ เพือ่ป้องกนัการกลบัเป็นซ�า้
 เพราะหัวใจส�าคัญของเรา คือ Early Detection Early Assessment Early Treatment ท�าให้พยาบาลในหอผู้ป่วยที่ให้การดูแลร่วมกับ
ศนูย์โรคหลอดเลอืดสมองอย่างครบวงจร โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้รับรางวลัคณุภาพการให้บรกิารผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง ในการพฒันาศนูย์หลอดเลอืดสมอง 
ภายใต้โครงการ “Thailand Angels Award”  ปี 2017 ระดบั Platinum  ปี 2018 ระดบั Diamond ซึง่เป็นรางวลัเทยีบเคียง กบัรางวลั European Angles Award (ESO) 
นอกจากนี ้ปี 2018 ได้รบัรางวลั ระดบั Platinum  ของ  องค์การอมัพาตโลก (World Stroke Organization :WSO) รวมถงึเป็นต้นแบบในด้านการดแูลรกัษาพยาบาล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยด้วย

 ดร.เอมอร แสงศริ ิหวัหน้าศนูย์พฒันาการวจิยัและนวตักรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กล่าวว่า 
ศูนย์ฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559 มีบทบาทในการน�าหลักฐานเชิงประจักษ์มาประยุกต์ใช้และเร่งสร้างงานวิจัย
ทางการพยาบาลเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ มุ่งเน้นเรื่องการน�างานวิจัยมาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วย CMPG สร้างแนวทาง
ปฏบิตักิารพยาบาลทางคลนิกิให้เป็นแนวทางส�าหรบัพยาบาลในโรงพยาบาลทัง้หมดได้ปฏบิตัติามและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพให้มีหัวใจของการบริการที่มุ ่งเน้น 
3 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ การบริการ (Service) การสอนงาน (Coaching) และการให้ค�าปรึกษา (Consult)
 เพราะพยาบาลเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในทุกมิติของการรักษา เริ่มตั้งแต่แรกรับไปจนถึงดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่บ้าน ดังนั้นการปฏิบัติหน้าท่ีพยาบาล
ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มุ่งให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การค้นหาแนวทางปฏิบัติด้วยวิธีการที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือจนกระทั่งได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดการท�างานและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลจนเกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง

หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยบ�าบัดทดแทนไตการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (Home Health Care Center)

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( Stroke unit/ICU stroke)

ศูนย์พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล



 ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ 
และคณะ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะสมเด็จพระราชาคณะที่ได้เล่ือนและแต่งต้ัง
สมณศักดิ์ใหม่ ได้แก่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาส วัดยานนาวา 
ณ วัดยานนาวา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต
มหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิต
มหาสมีารามราชวรวหิาร และ สมเดจ็พระมหารชัมงคลมนุ ี(ธงชัย ธมมฺธโช) ผูช่้วยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการท�างานและเกษียณอายุราชการ 
ประจ�าปี 2562 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธ ุผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานมอบเหรียญพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ล้อมกรอบทองค�า และกล่าวสดดุ ีพร้อมกนันี ้รศ.นพ.สมพงษ์ สวุรรณวลยักร และ น.ส.ทพิวรรณ ปานขาว ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ 
ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุการท�างานกล่าวแสดงความรู้สึกและให้ข้อคิดในการท�างาน เมื่อวันจันทร์ที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ น.ส.ณญาณี เผือกข�า 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ�ากัด พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงพยาบาลรฐัชัน้น�าจากทกุภมูภิาครวม 
11 โรงพยาบาล ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืเข้าร่วมโครงการ “แต้มต่อชวิีต” เพือ่มอบแต้มต่อทางการเงนิช่วยเหลอื
ผูป่้วยและซือ้อปุกรณ์ทางการแพทย์ เมือ่วนัองัคารที ่20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง Chillax ชัน้ 22 อาคารกรงุศร ีส�านักงานเพลินจติ

 ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ด้านโรคตบั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกบัโรงพยาบาลพทุธชินราช พษิณโุลก 
และ พระครูหิรัญประชามานิตย์ ร่วมออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพตับแก่ประชาชนในโครงการ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับสัญจร ครั้งที่ 1 น�าทีมโดย รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ อ.นพ.เกรียงศักด์ิ เจริญสุข 
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ อ�าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 รศ.นพ.นพินธ์ เขมะเพชร รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายสนบัสนนุบรกิาร และ ผศ. (พเิศษ) นพ.ปิยะพนัธ์ พฤกษพานชิ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ รับมอบไข่ไก่จ�านวน 9,999 ฟอง จากคณะท�างานโครงการรณรงค์
บริโภคไข่ไก่ ในงาน “สัปดาห์วันไข่โลก 2562” เพื่อน�ามาใช้ปรุงอาหารให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ชั้น 1 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กราบถวายมุทิตาสักการะสมเด็จพระราชาคณะ

งาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก”

โครงการแต้มต่อชีวิต

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านโรคตับออกหน่วยตรวจคัดกรองโรคตับ

สัปดาห์วันไข่โลก 2562
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 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต 
เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานใน “พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2562” ในโอกาสน้ี มีบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ได้เข้ารับมอบรางวัลจ�านวน 29 ราย เม่ือวันศุกร์ท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.สุทธิพงศ ์  วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นประธานเปิดงาน “เกษียณ...เกษมสุข งานเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2562” โดยมี รศ.พญ.บุรณี 
กาญจนถวัลย์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ. (พิเศษ) นพ.ภาคภูมิ 
คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์ เลขานุการ คณะกรรมการ
บริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู ้ด�าเนินรายการ เมื่อวันพุธท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนิสิตแพทย์จุฬาฯ ไปร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะพระราชานสุาวรย์ี สมเด็จพระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย เนื่องใน
วันมหิดล ประจ�าปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 
ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจ�า
ปีการศึกษา 2561 โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นประธานมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้แก่บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นพ.อมรศักด์ิ 
ประกอบแสงสวย เป็นผู้แทนบัณฑิต กล่าวน�าปฏิญาณตนบัณฑิตผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 289 คน 
เมือ่วนัพธุที ่2 ตลุาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ช้ัน 25 อาคารหอพกัและพฒันาคณาจารย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจ�าปี 2562

เกษียณ...เกษมสุข 2562

วันมหิดล 2562

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ประจ�าปีการศึกษา 2561
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 ช่วงกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมา บรรยากาศภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย คึกคักไปด้วยกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 170 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 4,000 คน มารวมตัวกัน
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29 ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.สิทธิศกัดิ ์หรรษาเวก ผู้ช่วยคณบด ีฝ่ายกจิการนสิิต คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
และอาจารย์ทีป่รกึษาโครงการ เล่าถงึจุดเริม่ต้นของค่ายอยากเป็นหมอว่า คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ เริม่จดักจิกรรม
โครงการนีม้าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2534 และจดัมาอยา่งตอ่เนือ่งจนถึงปัจจบุนั กลา่วได้วา่คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
เป็นสถาบนัการศกึษาด้านการแพทย์แห่งแรกๆ ของประเทศทีจ่ดักจิกรรมในลกัษณะนีข้ึน้ อีกท้ังยงัคงสบืทอด
เจตนารมณ์ของการจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง
 โครงการค่ายอยากเป็นหมอเป็นกจิกรรมทีม่วีตัถปุระสงค์ชดัเจนคือ ต้องการให้ความรูแ้ละความเข้าใจ
เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง ศ.นพ.สิทธิศักดิ ์
ได้ให้ค�านิยามของการจัดกิจกรรมนี้ว่า เป็นการน�าเอาสาระส�าคัญมาสรุปให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้
ภายในร้ัวคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตลอดทั้ง 6 ปี ย่นย่อเป็นกิจกรรมภายใน 3 วัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความตั้งใจของ นสพ.ปพิชญา ธรรมสวยดี นิสิตแพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ที่เห็นว่า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายควรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีความเข้าใจมากเพียงพอในการตัดสินใจ
เลอืกศกึษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ซึง่ความเข้าใจทีถ่กูต้องตัง้แต่แรกเริม่นีจ้ะเป็นปัจจยัหนึง่ทีช่่วยลดปัญหา
การเรียนไม่ไหวหรือการไม่มีความสุขในการเรียนได้
 โครงการค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 
โดยมีกิจกรรมหลากหลายประเภท เช่น กิจกรรมกลุ่มและสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นสิติแพทย์ผูป้ฏบิตังิานและนกัเรยีนผูเ้ข้าร่วมโครงการ และกจิกรรมด้านวชิาการทีไ่ด้จ�าลองมาจากการเรยีน
การสอนในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หลายกิจกรรม ดังต่อไปนี้

 นอกจากกิจกรรมเชิงวิชาการดังกล่าวแล้ว ค่ายอยากเป็นหมอยังได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิชาชีพแพทย์ท่ีถูกต้อง 
ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่หมอผู้ปฏิบัติงานจริง และกิจกรรมการเสวนาว่าด้วยจริยธรรมแพทย์ผ่านกรณีตัวอย่างการรักษาผู้ป่วย
 ส�าหรบัการวดัผลความรูค้วามเข้าใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการภายหลังผ่านกจิกรรมทีจั่ดขึน้ท้ังหมดแล้ว นสพ.ปพชิญา กล่าวว่า คณะผูจ้ดัโครงการฯ 
ได้จ�าลองวิธีการสอบของนิสิตแพทย์ที่เรียกว่า OSCE (Objective Structured Clinical Examination) ซึ่งเป็นการวัดความรู้ด้วยการเข้ารับการทดสอบ
ในแต่ละฐานด้วยเวลาที่จ�ากัด โดยผลการประเมินของการจัดกิจกรรมทั้งหมดได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
 ทัง้นี ้เนือ่งจากยงัมนีกัเรยีนผูส้นใจเข้าร่วมโครงการค่ายอยากเป็นหมอ ครัง้ที ่29 อกีเป็นจ�านวนมาก ประกอบกบัจุดประสงค์ของโครงการทีต้่องการ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการเรยีนในคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้แก่บคุคลทัว่ไปในวงกว้าง ดงันัน้ คณะผูจ้ดัโครงการฯ จงึ
จดังานเสวนาค่ายอยากเป็นหมอขึน้ในวนัอาทติย์ที ่20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เพือ่เปิดโอกาสให้นกัเรียนทีไ่ม่ได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการค่ายอยากเป็นหมอ 
ตลอดจนผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทางหนึ่งด้วย
 กิจกรรมที่จัดขึ้นในค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29 นี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบอกเล่าหรืออธิบายในสิ่งที่นิสิตแพทย์จะต้องเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็น
การน�าพาให้น้องๆ นักเรียนผู้สนใจศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้เข้าใจถึงความรู้สึกและบรรยากาศ อันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเรียน
ในอนาคต นอกจากจะได้รู้จักและรับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องแล้ว ยังหวังให้น้องๆ นักเรียนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนจะเลือก
เข้าศกึษาต่อ นอกจากนัน้ โครงการค่ายอยากเป็นหมอยงัแฝงไว้ด้วยความส�าเรจ็อกีประการหนึง่ทีฝ่่ายกจิการนสิติ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มุ่งหวังไว้ นั่นคือ การเพิ่มพูนประสบการณ์นอกชั้นเรียนที่นิสิตแพทย์จะได้รับจากการท�างานร่วมกัน เพราะประสบการณ์และมิตรภาพจะเป็นส่วนส�าคัญ
ที่หล่อหลอมให้นิสิตแพทย์กลายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป

เรื่อง : ศ.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
        นสพ.ปพิชญา ธรรมสวยดี

Special Scoop เจาะลึกค่ายอยากเป็นหมอ
มากกว่ารู้ แต่ให้เข้าใจคนเรียนแพทย์

กิจกรรม Pre-Clinic ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองลงมือศึกษาระบบกายวิภาคผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ 
เรียนรู้ระบบการท�างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายไปจนถึงระบบจุลชีววิทยาและโลหิตวิทยา
กิจกรรม Clinic ที่จ�าลองเนื้อหาการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ระดับชั้นปีที่ 4 – 5 ซึ่งกิจกรรม
ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคือ กิจกรรมทักษะเฉพาะทางของแพทย์ อาทิ การเย็บแผล 
การใส่เฝือก การจ�าลองวิธีการตรวจภายในสตรี เป็นต้น
กิจกรรมเยี่ยมชมงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ และการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้เห็นขอบข่ายการท�างานหลากหลายด้านของวิชาชีพแพทย์มากยิ่งขึ้น



ท�างาน 40 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คือครอบครัว

 นางอติภา กล่าวว่า หากตนเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็อาจไม่มีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้ เพราะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้การดูแล
รักษาผู้ป่วยอย่างดีที่สุด แพทย์และพยาบาลดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างดี อีกทั้งหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานต่างก็เข้าใจในความเจ็บป่วย ให้โอกาสตนเองได้
ท�างานในช่วงเวลาที่ต้องพักรักษาตัว จนรู้สึกว่าไม่เคยต้องต่อสู้กับมะเร็งเพียงล�าพัง เรียกได้ว่ามีครอบครัวชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คอยอยู่เคียงข้างเสมอ 
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวทั้งสามีและลูกชายที่เป็นก�าลังใจส�าคัญ ท�าให้ไม่ยอมแพ้แก่โรคร้ายและความเจ็บปวดใดใดที่เป็นผลข้างเคียงจากการรักษา
 นางอติภา ยังถ่ายทอดความรู้สึกด้วยว่า ตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็รู้สึกเสียใจ คิดไปต่างๆ นานา ท�าไมถึงเป็นเราที่โชคร้าย ทั้งที่เราท�างานรับ-ส่งผู้ป่วย 
ท�ากุศลอยู่ทุกวัน แต่ในโชคร้ายก็ยังมีโชคดีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่เคยทอดทิ้งเรา
 ปัจจุบัน นางอติภา ในวัย 59 ปี ยังคงท�าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วย ในโรงพยาบาลอย่างแข็งขัน พร้อมทั้งคอยส่งต่อก�าลังใจให้แก่ผู้ป่วยทุกคนด้วยรอยยิ้ม 
และการพูดคุยถึงประสบการณ์ในการเอาชนะมะเร็งมาได้ถึง 2 ครั้ง ภายใต้การดูแลรักษาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นี่คืออีกหนึ่งเสียงจากหัวใจท่ีเต็มไปด้วย
ความรู้สึกขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมกับค�ามั่นสัญญาว่าจะตั้งใจท�างานเพื่อตอบแทนบุญคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างเต็มความสามารถ

“ถึงจะโชคร้ายที่เป็นมะเร็ง 

เรื่องเล่าจากพนักงานรับ - ส่งผู้ป่วย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตรวจมะเร็ง เจอมะเร็ง

แพ้ยาเคมีบ�าบัด ท�างานแทบไม่ไหว

ผ่านมา 9 ปี พบมะเร็งรอบสอง

แต่ฉันก็โชคดีที่
ได้ท�างานที่นี่”

นางอติภา สุดสวาท

เสียงจากหัวใจ

เรื่อง : นางอติภา สุดสวาท

 ข้ึนชื่อว่ามะเร็งแล้ว คงไม่มีใครอยากประสบพบเจอกับ
ตัวเองอย่างแน่นอน แต่เพราะความเจ็บป่วยไม่เข้าใครออกใคร 
คนจ�านวนไม่น้อยต้องทุกข์ทรมานกับมะเร็งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ส�าหรับ นางอติภา สุดสวาท พนักงานรับ-ส่งผู้ป่วย โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถงึแม้จะป่วยเป็นมะเรง็ แต่เธอยอมรบัว่า 
“โชคดี” อย่างยิ่งที่ท�างานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงได้รับ
การดูแลรักษาเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือและ
โอกาสในการท�างานขณะทีป่่วย ท�าให้รูส้กึอบอุน่ใจ ไม่สิน้หวงั และ
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวที่จะต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งแต่เพียงล�าพัง เพราะ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นมากกว่าแค่ท่ีท�างาน เป็นเสมือนบ้าน
หลงัทีส่องทีม่อีกีหนึง่ครอบครวัใหญ่คอยช่วยเหลอื เคยีงข้าง ยืนหยดั
ต่อสู้กับโรคร้ายด้วยกันอย่างเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้

 นางอติภา ย้อนอดตีให้ฟังว่า เมือ่ปี พ.ศ. 2552 ขณะทีอ่าย ุ49 ปี แม้จะพบว่าตนเองมี
ร่างกายสมบรูณ์แขง็แรงดหีลงัเข้ารบัการตรวจร่างกายประจ�าปี แต่ด้วยอายทุีม่ากขึน้จงึไปเข้ารบั
การตรวจหามะเร็งเต้านม ซึ่ง อ.นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ ศัลยแพทย์ประจ�าศูนย์สิริกิติ์
บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ได้ท�าการตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม (Mammogram) 
พบก้อนเนือ้ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1.5 เซนตเิมตร ทีบ่รเิวณเต้านมข้างขวา จงึได้เจาะชิน้เนือ้
ไปตรวจจนกระทั่งแน่ใจว่าตนเองป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 2 ซึ่งแพทย์ได้แนะน�าให้เข้าสู่
ระบบการรกัษาทนัที โดย อ.นพ.อธศิพนัธ์ุ ได้ท�าการผ่าตัดรกัษามะเรง็เต้านมให้ตนเองก่อนจะ
รกัษาด้วยการให้ยาเคมบี�าบดั (Chemotherapy) สัปดาห์ละ 1 เขม็ รวมทัง้สิน้ 18 เขม็ ครัง้นัน้
ได้ปรกึษาแพทย์ด้วยว่า ตนเองไม่สามารถแบกรบัภาระค่ารกัษาพยาบาลได้ทัง้หมด เนือ่งจาก
มีส่วนต่างที่ต้องช�าระเพิ่มเติมหลายหมื่นบาทในแต่ละครั้ง อ.นพ.อธิศพันธุ์ จึงได้ให้ตนเอง
เข้าร่วมเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
(เพื่อมะเร็งเต้านม) เม่ือให้ยาเคมีบ�าบัดครบแล้วก็ยังต้องรักษาต่อด้วยการฉายรังสี
อีกจ�านวน 30 ครั้ง

 ช่วงท่ีเข้ารบัการรกัษามะเรง็ ต้องลาหยดุงานหลายเดอืน หรือช่วงทีส่ามารถกลับมา
ท�างานได้แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการให้ยาเคมีบ�าบัด ร่างกายยังไม่แข็งแรง รวมถึงมีอาการ
แพ้ยาเคมีบ�าบัดอย่างมาก ท�าให้ท�างานไม่ไหว แต่เพราะหัวหน้างานเข้าใจในอาการเจ็บป่วย 
จึงมอบหมายหน้าที่ใหม่ให้ จากเดิมที่ท�าหน้าที่รับ-ส่งผู้ป่วยก็ให้ท�างานรับโทรศัพท์แทน

 นางอตภิา เล่าต่อว่า หลงัเสรจ็สิน้กระบวนการรกัษามะเรง็เต้านมครัง้นัน้แล้ว กส็ามารถ
กลับมาท�างานรับ-ส่งผู้ป่วยได้ตามปกติ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
มาโดยตลอด กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2561 แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อก้อนใหม่ ขนาดเล็ก เส้นผ่า
ศนูย์กลางไม่ถงึ 1 เซนตเิมตร ทีเ่ต้านมข้างขวา จงึต้องเข้ารบัการรกัษามะเรง็อกีครัง้ โดยในครัง้นี้ 
อ.นพ.อธศิพนัธุ ์ใช้วธีิรกัษาด้วยการผ่าตดัพร้อมฉายแสงในห้องผ่าตัด แล้วจงึให้ยาเคมีบ�าบดัอกี 
4 เขม็ ท�าให้ต้องลาหยดุงานหลายครัง้ ครัง้ละหลายสัปดาห์หรอืบางครัง้กน็านหลายเดอืนทเีดียว
 ล่าสดุภายหลงัเข้ารบัการรกัษาเรยีบร้อยแล้ว นางอตภิา มสีขุภาพแขง็แรงขึน้ กลบัมา
ท�างานได้ตามปกตติัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา แต่ยงัคงมอีาการและผลข้างเคยีง
จากการรักษาอยู่บ้าง เช่น อาการชาปลายมือปลายเท้า ผมร่วง ต้องใส่วิกผม เป็นต้น
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 กว่า 20 ปีท่ีผ ่านมา ในฐานะพยาบาลท่ีท�างานใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ 5 ปีที่ได้รับบทบาท
ในการท�างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมีโอกาสได้ท�างานใกล้ชิดกับพยาบาล
หลากหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ พยาบาลท่ีเพิ่งส�าเร็จการศึกษา 
พยาบาลระดับพี่เลี้ยง พยาบาลระดับปฏิบัติการ รวมถึงพยาบาล
ระดับหัวหน้างาน ได้เล็งเห็นถึงสภาวการณ์ต่างๆ ที่พยาบาลต้อง
เผชิญในทุกวันของการท�างาน ส�าหรับน้องพยาบาลที่เพิ่งส�าเร็จ
การศึกษาและก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างเต็มตัว ในช่วงแรก
ของการท�างาน ความมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมให้ผู ้ป่วยมีสุขภาพที่ดี
มกัมข้ีอจ�ากดัจากความรูแ้ละประสบการณ์ของตนเอง ความพยายาม
ที่จะท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและองค์กรอาจเป็นสาเหตุให้
เกดิความเครียด ส่วนพยาบาลทีท่�างานมานาน มากด้วยประสบการณ์ 
มีความรู้ความสามารถเปรียบเสมือนผู้เชี่ยวชาญก็ย่อมเกิดความ
อ่อนล้า ท้อแท้ทั้งเรื่องงานและเร่ืองส่วนตัว อาทิ ภาวะเจ็บป่วยที่
รุมเร้า ซึ่งอาจสร้างความเครียดให้กับตนเองได้ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว
 จากการเริ่มต้นใช้ความรู้ที่ศึกษามาทางด้านสุขภาพจิต
และการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (Master of Science 
Program in Mental Health and Human Resource Organization 
Development) มาเป็นอาสาสมัครให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา 
เป็นผู ้รับฟังเรื่องราวต่างๆ ของน้องๆ พยาบาลบรรจุใหม่ทั้ง
เรือ่งงานและเรือ่งส่วนตวั ผ่านโครงการ “Relax Time for Friday” 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ไม่เพยีงแต่กลุม่น้องพยาบาลบรรจใุหม่
เท่านั้นที่เข้ามาขอรับค�าปรึกษา ยังมีพยาบาลระดับต่างๆ แวะเวียน
เข้ามาขอค�าปรึกษาและค�าแนะน�าอีกด้วย

 ด้วยเหตนุี ้ในปลายปี พ.ศ. 2562 จงึเกดิโครงการส่วนขยายต่อจากโครงการ 
“Relax Time for Friday” โดยใช้ชื่อว่า “Time to Relax” ซึ่งหมายถึง ช่วงเวลา
แห่งการปลดปล่อยและผ่อนคลายของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลท่ีต้องการท่ีพึ่งพิง
ทางใจ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพ และควรได้รับการปลดปล่อยจาก
พันธนาการความทุกข์ทางใจเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุขท่ีสุดใน
การมาท�างานร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 หากปัญหาเหล่านีเ้กดิขึน้กบัคนรอบข้าง หรอืตวัคุณเองเคยมปีระสบการณ์ 
“ทกุข์ทางใจ” คณุคอืคนทีใ่ช่ หรอืคนทีช่่วย มาทีน่ี ่“Time to Relax” เรามคี�าตอบให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
                                    ฝ่ายการพยาบาล อาคาร จงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 2 
วันและเวลาในการให้บริการค�าปรึกษา : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
                                                   เวลา 16.30 – 19.00 น. (นอกเวลาราชการ) 
นัดหมายล่วงหน้าที่ : โทร. (02) 256 4131, (097) 284 0450 
อีเมล : Noppamast.v@gmail.com

คนที่มีสีหน้าวิตกกังวล ซึมเศร้า ระหว่างขึ้นปฏิบัติงาน

คนที่ก�าลังต้องการก�าลังใจ เพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทางกาย

คนที่ก�าลังเผชิญกับความผิดหวังในชีวิต ตกอยู่ในภาวะเครียด 
หรือความสัมพันธ์ใกล้จบลง

คนที่เริ่มสงสัยในคุณค่าของตนเอง และก�าลังค้นหาความสุข 
ความส�าเร็จในชีวิตว่าอยู่ที่ไหน

เรื่อง : น.ส.นพมาศ แววจินดา
         พยาบาลช�านาญการพิเศษ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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สร้างสุขทางใจ ผ่อนคลายชีวา

ทราบหรือไม่ว่า...ทุกวันนี้มนุษย์เรา 1 ใน 5 
มีความทุกข์ทางใจและไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครได้

“เพราะการสร้างสุขในใจให้กับพยาบาล
มีความส�าคัญไม่น้อยกว่าการสรรสร้างงานพยาบาล”

คุณรู้จักคนเหล่านี้หรือไม่?

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เท่านั้น

T ime
to Relax
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 นับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ที่ได้ดูแลสตรีตั้งครรภ์ในช่องท้อง ซึ่งจากสถิติจะพบได้เพียง 
1 ใน 10,000 ของการตั้งครรภ์แบบปกติเท่าน้ัน โดยในสตรีตั้งครรภ์รายนี้
ตรวจพบว่าเกิดการตั้งครรภ์ในช่องท้องในขณะที่มีอายุครรภ์ประมาณ 
24 สัปดาห์ ซึ่งทารกมีโอกาสรอดชีวิตได้ แต่จากการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าหรือ MRI พบว่ารกเกาะอยู่ใกล้กับอวัยวะส�าคัญในร่างกาย รวมถึง
เกาะที่บริเวณหลอดเลือดแดงท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในร่างกายมนุษย์ จึงเสี่ยง
ต่อการเสียเลือดอย่างรุนแรง ดังน้ันการดูแลรักษาสตรีต้ังครรภ์รายน้ีจึงเป็น
ความท้าทายอย่างยิ่งของทีมแพทย์ผู้ท�าการรักษา
 รศ.นพ.บญุชยั เอ้ือไพโรจน์กจิ หวัหน้าสาขาเวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ์ ฝ่ายสตูศิาสตร์-นรีเวชวทิยา พร้อมด้วย รศ.พญ.ธารณิ ีแม่นชนะ 
และ อ.พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ แพทย์ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันเล่าว่าเมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ร่วมกันดูแลสตรีตั้งครรภ์
อายุ 30 ปี ตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 แต่เป็นการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่บริเวณ
ช่องท้องซึง่ถอืเป็นกรณทีีพ่บได้น้อยกว่า 1 ใน 10,000 ของ และมภีาวะความดนั
ปอดสูง อีกทั้งยังมีน�้าหนักน้อยกว่าปกติเมื่อเทียบกับการตั้งครรภ์ปกติ 
โดยก่อนหน้านั้นผู ้ป่วยได้เข้ารับการฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลแห่งหน่ึง
ในจังหวัดจันทบุรี จนกระทั่งอายุครรภ์ได้ 24 สัปดาห์ แพทย์ตรวจพบว่า 
ผู้ป่วยมีภาวะน�้าคร�่าน้อยผิดปกติ จึงส่งตัวผู้ป่วยไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ในจังหวัดชลบุรี  ซึ่ งแพทย ์ได ้ท�าการตรวจด ้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 
(Utrasonography) สงสัยว่าผู้ป่วยอาจตั้งครรภ์นอกมดลูกและสงสัยว่าอาจ
เป็นการตั้งครรภ์ในช่องท้อง จึงได้ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic 
Resonance Imaging: MR) และพบว่าน่าจะเป็นการตั้งครรภในช่องท้องจริง
โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีแห่งนั้นจึงได้ประสานมายังฝ่ายสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้รับผู้ป่วยรายนี้มาดูแลต่อ  
 เมือ่รบัผูป่้วยมาดแูลรกัษาต่อแล้ว ทมีแพทย์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
จึงได้ตรวจอัลตราซาวนด์ซ�้าและน�าภาพ MRI มาตรวจสอบและทบทวน
อีกครั้งพบว่าเป็นการต้ังครรภ์ในช่องท้องจริง และรกเกาะท่ีหลอดเลือดแดง
ใหญ่เอออร์ตา (Aorta), Right Common Iliac Artery, Right External 
Iliac Artery รวมถึงท่อไตข้างขวาด้วย ซึ่งท�าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงอย่างมาก
ที่จะเสียเลือดอย่างรุนแรงจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทางทีมแพทย์ที่ดูแล
ผูป่้วยจงึได้มกีารพูดคยุกบัผูป่้วยและสามอีย่างละเอยีดถงึความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกิดขึ้นได้หากยังให้การตั้งครรภ์ด�าเนินต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ผู ้ป่วยและสามี มีความประสงค์อย่างมากท่ีจะ
ขอด�าเนินครรภ์ต่อ โดยทราบถึงความเส่ียงในการด�าเนินครรภ์ดังกล่าว 
ประกอบกับ การด�าเนินครรภ์โดยธรรมชาติได้มาถึง 24 สัปดาห์แล้ว ทั้งนี้ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีความพร้อมทางด้าน
บุคลากรในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีเครื่องมือและห้องผ่าตัดท่ีทันสมัย 
รวมถึงมีโลหิตส�ารองจากสภากาชาดไทย จึงสามารถตั้งทีมแพทย์เพื่อ 
ร่วมกันดูแลรักษา อันประกอบด้วย รศ.นพ.บุญชัย รศ.พญ.ธาริณี และ 
อ.พญ.ณฏัฐ์กฤตา ทมีสูต-ินรแีพทย์ รศ.พญ.อรลกัษณ์ รอดอนนัต์ วสิญัญแีพทย์ 
ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์ และ ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท ์
กุมารแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด ผศ.นพ.กฤตยา 
กฤตยากีรณ ศัลยแพทย์หลอดเลือด พญ.เกวลี ศศิวิมลพันธ์ รังสีแพทย ์
และทีมศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ จึงได้ร่วมกันวางแผนการดูแลคนไข้
อย่างใกล้ชิด ได้ตรวจติดตามสุขภาพทารกในครรภ์เป็นระยะ และได้ให้
ยากระตุ้นปอดทารกก่อนการคลอด
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ป่วยภาวะน�้าคร�่าน้อยค่อนข้างรุนแรง 
ทีมแพทย์เห็นว่า การด�าเนินครรภ์ต่อไประยะยาว จะส่งผลเสียต่อการพัฒนา
ของปอดทารก จงึตดัสนิใจยตุคิรรภ์ ทีอ่ายคุรรภ์ 32 สปัดาห์ โดยในการเตรยีม
ผ่าตดั แพทย์ได้วางแผนทีจ่ะเข้าถงึทารกให้เรว็ทีส่ดุ และหลกีเลีย่งอวัยวะของ
มารดาและรก โดยตดัสายสะดอืให้ชิดตวัรก และทิง้รกไว้ เพือ่ท�าให้เสยืเลอืดน้อย
ที่สุดในระหว่างผ่าตัด ซึ่งผลการผ่าตัดเบื้องต้น มารดาปลอดภัยดี ส่วนทารก 
มปัีญหาการหายใจ เนือ่งจากมภีาวะปอดแฟบ และความดนัปอดสงู จากภาวะ
น�้าคร�่าแห้งมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับทารกมีภาวะทารกโตช้า 
มีน�้าหนักเพียง 1,100 กรัม ทีมกุมารแพทย์ได้พยายามดูแลอย่างเต็มที่ 
แต่ทารก ได้เสียชีวติลงเพยีง 2 วนัหลังคลอด ส�าหรบัมารดานัน้ปลอดภัย สามารถ
กลับบ้านได้แต่ยงัคงต้องอยูใ่นการดแูลของสูต-ินรแีพทย์ เพือ่ตดิตามการสลาย
ของรกในร่างกาย ซึ่งปัจจุบันรกได้สลายออกจากร่างกายแล้วส่วนหนึ่ง
 นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของทีมแพทย์โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ที่ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์แบบไม่ปกติ ซึ่งถือเป็น
การท�างานที่ท้าทายอย่างยิ่ง และต้องอาศัยความร่วมมือจากสหสาขา
วิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย สมดังวิสัยทัศน์
ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ยดึมัน่เสมอมา นัน่คอื การมอบบรกิารทางการแพทย์
ที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผู้ป่วยทุกคน

จุฬาฯ คือ ที่พ่ึง

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

ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรณีหายากที่พบได้น้อยในหญิงตั้งครรภ์

ความร่วมใจเพื่อดูแล
หญิงภาวะรกในครรภ์เกาะเส้นเลือดใหญ่

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจรศ.พญ.ธาริณี แม่นชนะ พญ.ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์
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เรื่อง : นสพ.โสภณ โพธิรัชต์ นิสิตเเพทย์ ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพจ facebook : หมอชิด โดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ขอน�เสนอ เกร็ดความรู้ทางการแพทย์เล็กๆ ที่อาจไม่เคยรู้ หรือเคยเข้าใจผิดไป
“เพราะเรื่องหมอหมอ... ชิดตัวมากกว่าที่คุณคิด"

โรคสมองเสื่อมจากการบาดเจ็บเรื้อรัง
ภัยร้ายของ

นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล
 หลายท่านอาจเคยได้ยินชื่อกีฬา “อเมริกันฟุตบอล” 
กนัมาบ้าง ทราบหรอืไม่ว่ากีฬาชนดินีเ้ป็นกฬีายอดฮติอนัดับหนึง่ของ
สหรฐัอเมรกิามาตัง้แต่ทศวรรษที ่1960 ซึง่ในปัจจบุนัลกีอาชพีอย่าง 
NFL (National Football League) มีเงินสะพัดจ�านวนมหาศาล
ถึงหลักแสนล้านบาท เห็นได้จากค่าจ้างรายปีของผู้เล่นต�าแหน่ง
มอืขว้าง (Quarterback) กว่า 20 คนในปีนีท้ีไ่ด้รบัค่าเหนือ่ยอย่างน้อย
รายละ 15 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 465 ล้านบาท
 แม้ว่าการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลเกมแรกจะเกิดขึ้นเมื่อ 
150 ปีที่แล้ว อีกทั้ง NFL ได้เดินทางมาถึงฤดูกาลที่ 100 แล้วก็ตาม 
แต่โรคสมองเสื่อมจากการบาดเจ็บเรื้อรังกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่
ของนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลท่ีต้องเจอกับการปะทะ การกระทบ
กระแทกอย่างรุนแรงในทุกๆ สัปดาห์ โรคสมองเสื่อมจากการ
บาดเจบ็เร้ือรังมคีวามน่าสนใจอย่างไร คอลมัน์ “I see U by หมอชดิ” 
ฉบับนี้จะพาไปหาค�าตอบกันครับ
 โรคสมองเสือ่มจากการบาดเจบ็เร้ือรงั (Chronic Traumatic 
Encephalopathy: CTE) เป็นการเสือ่มสภาพของสมอง มกัเกดิจาก
แผลหรือการกระทบกระเทือนท่ีศีรษะซ�้าๆ แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างความรุนแรงของการกระทบกระเทือนกับความรุนแรงของ
อาการนั้นยังไม่แน่ชัด อาการโดยทั่วไปของโรคนี้มักเป็นการสูญเสีย
ความทรงจ�า การเคลื่อนไหวของร่างกายท่ีผิดปกติ ความเร็วใน
การคิดลดลง บุคลิกภาพและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจนอาจ
น�าไปสู่โรคจิตเสื่อม รวมไปถึงภาวะซึมเศร้า การท�าร้ายผู้อื่นและ
การฆ่าตัวตายได้อีกด้วย ซ่ึงอาการต่างๆ เหล่าน้ีจะไม่ได้เกิดขึ้น
ทันทีหลังเกิดการปะทะหรือการกระทบกระเทือน อาจเกิดขึ้น
ในเวลาหลายสิบปีต่อมาหลังการกระทบกระเทือนน้ัน ในอดีต
การวินิจฉัยโรคนี้ท�าได้จากการชันสูตรสมองของผู้เสียชีวิตเป็นหลัก 
ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่สายเกินกว่าจะกลับไปแก้ไขเหตุใดๆ ได้

 จากข้อมูลการชันสูตรสมองพบว่า พยาธิสภาพของโรคสมองเสื่อมจาก
การบาดเจ็บเรื้อรัง (CTE) มีความคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์คือ มีความผิดปกติ
ของโปรตีนเทา (Tau) ในสมอง ปัจจุบันยังไม่มียาหรือการผ่าตัดใดๆ ที่จะช่วย
รักษาโรคสมองเสื่อมจากการบาดเจ็บเรื้อรังให้หายขาดได้ ท�าได้เพียงแค่ระวัง
การปะทะหรือการกระทบกระเทือนทางศีรษะเท ่าน้ัน ส�าหรับแนวทาง
การดูแลผู้ป่วยโรคนี้คล้ายคลึงกับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ซึ่งผู้ดูแลจะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของโรค รวมถึงเข้าใจผู้ป่วยเป็นอย่างดี
 ในกฬีาอเมรกินัฟุตบอล บรเิวณของศรีษะทีจ่ะเกดิการกระทบกระเทอืน
ได้มากที่สุดคือ กระดูกขมับ (Temporal Bone) ซ่ึงโอกาสบาดเจ็บจะเกิดขึ้น
ตอนที่ผู้เล่นเข้าสกัดคู่ต่อสู้มากกว่าโดนคู่ต่อสู้สกัด การกระทบมักเกิดจากแรง
กระท�าของหมวกนิรภัยต่อร่างกาย และหมวกนิรภัยต่อหมวกนิรภัย โดยต�าแหน่ง
ผู้เล่นที่อาจเกิดอันตรายจากการกระทบกระแทกได้มากที่สุดคือ ปีกนอก ตัววิ่ง
และตัวคุมปีก แต่ในผู้เล่นต�าแหน่งมือขว้าง (Quarterback) จะมีลักษณะที่ต่างกัน
ออกไปคอื บรเิวณของศรีษะทีจ่ะเกดิการกระทบมากทีส่ดุกลบัเป็นกระดกูข้างศรีษะ 
(Parietal Bone) เนื่องจากแรงกระแทกเกิดจากหมวกนิรภัยกระทบพืน้มากที่สุด 
ดังนั้นลักษณะของหมวกนิรภัยที่เหมาะสมของผู้เล่นต�าแหน่งมือขว้างจึงแตกต่าง
จากผู้เล่นในต�าแหน่งอื่นๆ
 อาชีพนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลเป็นอาชีพที่มีระยะเวลาการเล่นสั้น 
ผู้เล่นในต�าแหน่งปีกนอก ตัวคุมวิ่งและตัวคุมปีก จะมีระยะเวลาเฉลี่ยในอาชีพนี้
ไม่ถึง 3 ปี ดังนั้นค่าจ้างจึงแพงตามไปด้วย จะเห็นได้ว่านักกีฬาที่มีอายุเกิน 30 ปี 
ใน NFL ปัจจุบันมีเพียงแค่ 1 ใน 6 ถึง 1 ใน 5 ของจ�านวนนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล
ทัง้หมด แต่ผลกระทบทางสมองท่ีเกดิขึน้จากการปะทะในเกมการแข่งขันกลบัส่งผล
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
   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/
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โดย : นสพ.ณัฐภัทร อนุดวง
        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.อาทิมา สวนศิลป์พงศ์
         นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

โครงการแต้มฝัน

จุดประสงค์ของโครงการ

ช่วงเวลาการจัดกิจกรรม

นสพ.สุชาภา อารยะการกุล (พราว)

Where there’s a will, 
there’s a way.

“

”

Suchapa Arayakarnkul (Proud)

การจัดกิจกรรมครั้งแรก

 กลบัมาพบกนัเป็นประจ�ากบัคอลมัน์ “ว่าทีค่ณุหมอคนด”ี วารสาร ฬ ฉบบัเดอืน
พฤศจิกายนนี้ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีโครงการดีๆ 
ที่เรียกว่า “โครงการแต้มฝัน” มาน�าเสนอท่านผู้อ่านค่ะ

 แม้ว่าเดก็ๆ ในมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทยจะม ี“แม่” หรอืเจ้าหน้าที่
ผู ้รับหน้าที่ดูแลเด็กๆ เป็นอย่างดี แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจ�านวนเด็กมีมากกว่า
จ�านวนเจ้าหน้าที่ผู ้ดูแล ท�าให้การดูแลแบบหน่ึงต่อหนึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก 
ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กนั้นต้องการคนดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
 ด้วยเหตุนี้ นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัด 
“โครงการแต้มฝัน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กทุกคนในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทยได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง รวมถึงได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็น
การตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของเด็ก โดยนิสิตแพทย์ที่ เข ้าร ่วม
โครงการแต้มฝันจะดูแลเด็กแบบหน่ึงต่อหนึ่งผ่านหลากหลายกิจกรรมที่ออกแบบมา
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการแต่ละด้านของเด็ก เช่น การเล่นดนตรีไทย การละเล่นไทย 
กิจกรรมวาดรูประบายสีและการเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น
 ขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝน
ทักษะการดูแลและการสื่อสารกับเด็ก รวมถึงได้เฝ้าดูพัฒนาการต่างๆ ของเด็ก อีกทั้งยัง
อาจเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนของนิสิตแพทย์ได้ด้วย นอกจากน้ี นิสิตแพทย์
ยังได้เรียนรู้ที่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเข้าใจความหมายของการให้แก่เด็กๆ 
ทุกคนอย่างเท่าเทียม

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

ประธานจัดกิจกรรมโครงการแต้มฝัน

 ส�าหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ที่ผ่านมา เป็นการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการน�าเสนอเรื่องราวของ
เครื่องดนตรีไทยผ่านเสียงเพลงท่ีบรรเลงโดยนิสิตแพทย์ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และดนตรีไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับนิสิตแพทย์ในกิจกรรม
การละเล่นของไทย เช่น มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร เป็นต้น ในระหว่างการจัดกิจกรรม
จะสงัเกตได้ว่า เด็กๆ วิง่เล่นกนัอย่างสนกุสนาน หวัเราะอย่างมคีวามสุข และรูสึ้กช่ืนชอบ
กิจกรรมที่จัดข้ึน ท�าให้คณะผู ้จัดโครงการรู ้ สึกภูมิใจ ท้ังยังมีก�าลังใจที่จะจัด
กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต



 นางพรทิพย์ – น.ส.ดุษฎี – นายมุข โรจตระการ บริจาคเงินจ�านวน 6,000,000 บาท 
เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาการบริการ บุคลากรและงานวิจัย สาขาวิชา
โรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

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

 นายไพสิฐ ตันติเตมิท บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์การรักษาโรคหู คอ จมูก 
และเพื่อฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม 
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

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

 นางธติมิา สงัขพทิกัษ์ ผูจ้ดัละครค่ายโนพลอบเบลม และ ฟีล กูด๊ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ พร้อมด้วย 
น้องอนัดา ด.ญ.กลุฑรีา ยอดช่าง นกัแสดงจากละครกล่ินกาสะลอง มอบเงนิบรจิาคจ�านวน 300,000 บาท 
และ น.ส.สมรกั ศรสีวรรค์ โปรดวิเซอร์ละครกลิน่กาสะลอง ร่วมบรจิาคเงนิสมทบ 50,000 บาท เพือ่มอบให้
กองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา 
หิรัญกาญจน์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และ อ.ดร.นพตั จนัทรวสิตูร อาจารย์และนกัวจัิยในโครงการวจิยัภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็จุฬาฯ 
รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 สมาคมราชกรฑีาสโมสร โดย พ.ต. ปานสรวง ชมุสาย ณ อยธุยา และคณะกรรมการ มอบเงนิบรจิาค 
จ�านวน 200,000 บาท เพื่อบ�ารุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการฯ ด้านบริการ รับมอบ 
ณ ห้องเกียรติยศ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย 

ร่วมกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

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

ถึงที่พักภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

บริการเฉพาะวันพฤหัส ถึง วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์

02 632 6222

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการรถตู้รับ-ส่งผู้พิการ ฟรี

สแกน QR Code
เพื่อดูกฎระเบียบใช้การบริการ
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