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ChulalongkornHospital คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดบ้าน

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนภำพลักษณ์องค์กร

บรรณาธิการ

 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์ 

กองบรรณาธิการ

หลายปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณอย่างมีคุณค่า
 ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนของทุกปี ก็ถึงคราวเกษียณอายุการท�างานของบุคลากรหลายท่านที่ปฏิบัติงาน ณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เรยีกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเชดิชบูคุลากรทกุท่านทีทุ่ม่เทกายและใจท�างานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ ท้ังยงัมผีลงาน
ประจักษ์แก่บุคลากรผู้รับช่วงต่อในการปฏิบัติงาน การเกษียณอายุการท�างานของทุกท่านจึงนับว่าเป็นการสิ้นสุดวาระ
การท�างานอย่างมคีณุค่าต่อองค์กรและประเทศชาต ิคอลมัน์ “เกยีรตปิระวัตชิาวจฬุาฯ” ฉบบันี ้จงึได้รวบรวมรายช่ือบคุลากร
ผู้เกษียณอายุการท�างานทุกท่านไว้แทนค�าขอบคุณและค�าอ�าลาจากใจกองบรรณาธิการวารสาร ฬ ครับ
 คอลัมน์ “เรื่องจากปก” จะพาไปรู้จักกับศูนย์ฝึกผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดด�าเนินการมากว่า 20 ปี โดยมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับและได้รับการยอมรับ
ในระดับมาตรฐานสากล จนกลายเป็นศูนย์ฝึกผ่าตัดที่ส�าคัญที่ช่วยฝึกฝนแพทย์รุ ่นแล้วรุ ่นเล่าให้เป็นแพทย์ท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเปี่ยมด้วยคุณภาพของสังคม
 นอกจากจะพัฒนาคุณภาพด้วยการฝึกฝนส่ังสมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติแล้ว คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ 
นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจที่จะน�ามาบอกเล่าแก่ท่านผู้อ่านในคอลัมน์ “ณ จุฬา” ครับ
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ณ จุฬา

เรื่อง : 

 เมือ่วนัพธุที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมา ได้มกีารลงนามในบันทกึ
ข้อตกลงร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กบัมหาวทิยาลยักลาสโกว์ (University of Glasgow) แห่งสหราชอาณาจกัร 
ในความร่วมมือด้านหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
หรือ Chulalongkorn University International Medical Program 
(CU-MEDi)
 บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง
วทิยาลยัการแพทย์ สตัวแพทย์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ (College of Medical,
Veterinary and Life Sciences) มหาวทิยาลัยกลาสโกว์ และคณะแพทยศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการน�าเสนอหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ หรอื CU-MEDi ให้แก่นสิติ นกัศกึษา
ที่ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือผู้ท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร CU-MEDi ซ่ึงการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ระหว่างทั้งสองหน่วยงานถือเป็นการสานสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันทางการแพทย์อันทรงเกียรติทั้งสองสถาบัน 
 การลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยการแพทย์ 
สัตวแพทย์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ จัดท�าขึ้นเนื่องในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รูปแบบใหม่ ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมทัง้สิน้ 
4 ปี โดยนิสิตแพทย์ผ่านการศึกษาระดับช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 ในประเทศไทย จะสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ที่มีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือก ทั้งนี้ หลักสูตร CU-MEDi จะเริ่มปีการศึกษาแรกในปี พ.ศ. 2564 
ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตแพทย์รุ ่นแรกที่ศึกษาในหลักสูตรนี้จะเดินทางไปศึกษาต่อ ณ 
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ. 2566
 โดยแผนการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว นิสิตแพทย์จะได้เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ 
สหราชอาณาจักร เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ หรือ 30 สัปดาห์ ตามแต่สาขาวิชาที่ตนเลือก หลังส�าเร็จการศึกษาแล้ว นิสิตแพทย์
จะได้รบัประกาศนยีบตัรจากมหาวทิยาลยักลาสโกว์ นอกจากนี ้มหาวทิยาลยักลาสโกว์ ยังเปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ของหลักสูตร 
CU-MEDi ได้เสริมทักษะทางคลินิกในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมประสบการณ์
การดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับนานาชาติอีกด้วย
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการลงนามในบันทึกข้อตกลง
ร่วมในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ ครัง้นีว่้า ถอืเป็นความภาคภมูใิจและเป็นเกยีรตแิก่คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในการได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ทางการศึกษากบัมหาวทิยาลัยกลาสโกว์ ซ่ึงเป็นสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่
และได้รับการยอมรับจากนานาชาติมาอย่างยาวนาน ในฐานะตัวแทนผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จึงมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธภาพและการร่วมมือกันระหว่างสองสถาบันจะด�าเนินไปอย่างราบรื่นและ
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 Professor Dame Anna Dominiczak รองอธิการบด ีและคณบด ีวทิยาลยัการแพทย์ สตัวแพทย์
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลยักลาสโกว์ กล่าวด้วยว่า รูสึ้กเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีไ่ด้มกีารลงนามในบนัทกึข้อตกลง
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงไม่เพียงจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันเท่านั้น 
แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ท่ีศึกษาในหลักสูตรนี้ได้รับประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ณ มหาวิทยาลัย
กลาสโกว์ เพือ่น�าองค์ความรูท้ีไ่ด้ศึกษาเล่าเรยีนไปสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศและมนษุยชาตต่ิอไป

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.gla.ac.uk/news/headline_731467_en.html

บันทึกข้อตกลงร่วมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 และมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ แห่งสหราชอาณาจักร

เรื่อง : รศ.นพ.อรรณพ ใจส�าราญ
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เรื่อง : ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร

Chula Excellence Center

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย�า จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ

ที่ซับซ้อนของประชาชน ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่แม่นย�า ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ศูนย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
ด้านจีโนมิกสแ์ละการแพทย์แม่นย�า

 การแพทย์แม่นย�า หรือ Precision Medicine เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์กระแสใหม่ที่ก�าลังก้าวหน้าและเป็นที่กล่าวถึงอย่างมาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วยและการส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นเลิศเสมอมา จึงสนับสนุนให้ก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์
และการแพทย์แม่นย�าขึ้น เพื่อส่งเสริมงานวิจัยทางคลินิกและการให้บริบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีด้านจีโนมที่ทันสมัยเพื่อเป็นต้นแบบให้กับประเทศ

  ส�าหรับการพัฒนางานวิจัยด้านเวชศาสตร์จีโนม ศูนย์ฯ มีความมุ่งมั่น
ทีจ่ะผลิตผลงานทีม่คีณุภาพในระดบัสากลและสามารถประยกุต์ใช้ในทางการแพทย์ 
รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เป็นผู้น�าด้านจีโนมิกส์และ
การแพทย์แม่นย�าในภมูภิาคอาเซยีน ศ.ดร.พญ.กญัญา ยงักล่าวอกีด้วยว่า ศนูย์ฯ 
ได้มกีารสร้างเครอืข่ายทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ อีกท้ังมแีผนท่ีจะขยายความร่วมมอื
เพือ่สร้างนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการวนิจิฉัย การรกัษา การป้องกนัโรค รวมทัง้
ส่งเสรมิสขุภาพเพือ่เป็นต้นแบบการบรบิาลผูป่้วยต่อไปในอนาคต ในส่วนของการพฒันา
เทคโนโลยด้ีานจโีนม ศูนย์ฯ มกีารจดัตัง้ Core Facility เพือ่สนบัสนนุงานวจิยัและ
พฒันาด้านจโีนมโดยเฉพาะ โดยได้ตัง้เป้าการน�ามาประยกุต์ใช้ในเวชปฏบิตัท้ัิงด้าน
การวินจิฉยั การดแูลรกัษาผูป่้วย และป้องกนัโรคหรอืภาวะทีเ่กดิจากปัจจยัทาง
พนัธกุรรมอย่างเป็นระบบ 
 ทัง้นี ้ทางศนูย์ฯ ยงัให้ความส�าคญักบัการฝึกอบรมบคุลากร โดยมเีป้าหมาย
ในการพฒันาการเรยีนการสอนทัง้ในระดบัปรญิญาบณัฑติ บณัฑติศกึษา และหลักสตูร 
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง ให้สามารถเป็นศนูย์กลางการฝึกอบรมระดบัชาตแิละ
นานาชาติ
 ผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านจโีนมกิส์และการแพทย์
แม่นย�าทีไ่ด้มส่ีวนในการพฒันาการแพทย์แม่นย�าโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านเภสชัพนัธศุาสตร์ 
(Pharmacogenomics) โดยส่งเสริมองค์ความรูเ้กีย่วกบัการวินจิฉยั การพจิารณา
การใช้ยาของแพทย์ และการวเิคราะห์ความเส่ียงทีจ่ะได้รบัผลข้างเคียงทีร้่ายแรงของยา 
เพือ่หาแนวทางการใช้ยาทีเ่หมาะสม น�าไปสูก่ารใช้ยาได้อย่างปลอดภยั เหมาะสมและ
มปีระสิทธภิาพ
 เมือ่กล่าวถงึทศิทางการพฒันาศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ ด้านจโีนมกิส์
และการแพทย์แม่นย�าในอนาคต ศ.ดร.พญ.กญัญา กล่าวว่า ด้วยวสิยัทศัน์ของศนูย์ฯ 
ทีจ่ะเป็นผูน้�าด้านจโีนมกิส์และการแพทย์แม่นย�าในภมูภิาคอาเซยีน บคุลากรทกุคน
ในศูนย์ฯ ได้มกีารเตรยีมความพร้อมและมุ่งมัน่ในการท�างาน เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อการให้การบริบาลผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน เพราะ
เทคโนโลยด้ีานพนัธศุาสตร์และจโีนมมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ทมีงานจงึต้องมี
ความกระตอืรอืร้นและใฝ่หาความรูใ้หม่ๆ อยูเ่สมอ การสร้างเครอืข่าย การแลกเปลีย่น
เรยีนรู้ และการวิจยัต่อยอดเพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ได้จรงิในเวชปฏบิตัมิคีวามส�าคญั
และจ�าเป็น เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถผลิตผลงานในระดับสากล สร้างนวัตกรรม
ทัง้ด้านการวนิจิฉัย การรกัษาและการป้องกนัโรคทีป่ระชาชนทกุคนสามารถเข้าถงึได้ 
สอดคล้องกบัวสัิยทศัน์และพันธกจิของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ในการเป็นต้นแบบ
ทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ
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ชั้น 9 อาคาร สก โทร 02 256 4000 ต่อ 3354
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
ด้านจโีนมกิส์และการแพทย์แม่นย�าแห่งโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กล่าวถงึทีม่าของ
การก่อตัง้ศนูย์ฯ แห่งนีว่้า ศนูย์ฯ ได้ขยายมาจากศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์
ด้านเวชพนัธุศาสตร์ โดยการประสานและร่วมมือกันทัง้จาก ศ.นพ.วรศกัดิ ์โชตเิลอศกัดิ์ 
หวัหน้าศนูย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านเวชพนัธศุาสตร์ อ.นพ.ประสทิธิ ์เผ่าทองค�า 
หัวหน้าสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์และจโีนมิกส์ ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่าน เน่ืองจากองค์ความรู้
ด้านพนัธุศาสตร์และจโีนมมนษุย์ได้พฒันาอย่างก้าวกระโดดและต่อเนือ่ง การดแูลรกัษา
ผู้ป่วยต้องอาศัยทีมสหสาขา ร่วมกับการพัฒนาและขยายงานด้านบริการผู้ป่วย
โดยการน�าเทคโนโลยี Next-Generation Sequencing (NGS) หรือเทคโนโลยี
การถอดรหสัทางพนัธกุรรม ได้แก่ การตรวจ Whole Exome Sequencing และ
การตรวจ Whole Genome Sequencing มาใช้ในทางคลนิกิ ซ่ึงเวชศาสตร์จโีนมกิส์
ได้เข้ามามีบทบาททางการแพทย์ในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านการวินิจฉัย 
การดแูลรักษาและการป้องกนั ในขณะทีก่ารตรวจ NGS นัน้เม่ือร่วมกบัการประมวลผล
ขัน้สงูทางคอมพิวเตอร์ จะสามารถช่วยในการวนิจิฉยัโรคได้อย่างถกูต้องและแม่นย�า
มากขึน้ ซ่ึงความสามารถในการพฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีางการแพทย์ขัน้สงู
ดงักล่าวนีใ้นการดแูลรักษาผูป่้วยได้อย่างมปีระสทิธผิล นบัเป็นความภาคภมิูใจอย่างยิง่
ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เนือ่งจากเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในประเทศไทย
ที่มีการริเริ่มใช้เทคนิคนี้
 นบัตัง้แต่ศนูย์ฯ ได้รับการอนมุตัใิห้จดัตัง้เม่ือวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2562 
ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ ด้านจโีนมกิส์และการแพทย์แม่นย�าได้ให้บรกิาร
ดูแลรักษาอย่างเป็นระบบแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีสาเหตุจากปัจจัยทางพันธุกรรม 
พร้อมทัง้สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมด้านจโีนมิกส์และการแพทย์แม่นย�าทีห่ลากหลาย 
และได้พฒันาการรักษาทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น การให้เอนไซม์ทดแทนและการเตรยีม
ความพร้อมส�าหรับการรักษาด้วยเทคนคิยนีบ�าบดั การตดัต่อแก้ไขการกลายพนัธุ์ 
เป็นต้น นอกจากนี ้ บคุลากรด้านเวชศาสตร์จโีนมกิส์ได้มุง่มัน่พฒันาและถ่ายทอด
ความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการสานต่องานด้านจีโนมิกส์และ
การแพทย์แม่นย�าอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมายหลกัในการก่อตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ ด้านจโีนมกิส์
และการแพทย์แม่นย�า เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการวินิจฉัยและการรักษาโรค 
อีกทั้งสามารถเข้าถึงการป้องกันโรคเพื่อสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ลดความเหลื่อมล�้า
นอกจากนีย้งัมุง่หวังทีจ่ะพัฒนาบรกิารทางการแพทย์แม่นย�าให้ได้มาตรฐานและทนัสมยั 
โดยครอบคลมุทัง้ด้านการตรวจทางพันธศุาสตร์เพือ่การวนิจิฉยัโรคทีแ่ม่นย�า การดแูลรกัษา
ทีเ่ฉพาะบคุคลหรือตรงเหต ุการให้ค�าปรกึษาด้านพนัธศุาสตร์ การสร้างเสรมิสุขภาพ
และการป้องกนัโรคทีเ่กดิจากความผดิปกตทิางพนัธกุรรมอย่างครบวงจรด้วยวทิยาการ
ทางการแพทย์ขั้นสูง
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อาจารย์แพทย์

ฝ่ายการพยาบาล

ฝ่ายศัลยศาสตร์

ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศ.นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร

ฝ่ายศัลยศาสตร์
รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์

รศ.น.ท.หญงิ พญ.ปานฤทยั ตรีนวรตัน์

ฝ่ายรังสีวิทยา

รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา

ฝ่ายเภสัชวิทยา
ผศ.ดร.อชัฌาสยั ศริิตันตกิร

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ

ฝ่ายศัลยศาสตร์

ทญ.วรรณี อันวีระวัฒนา

ฝ่ายทันตกรรม

นางประกาย ถิรทิตสกุล

นางสุนันท์ บุญคง

น.ส.อิสิพร เมฆสถาพรกุล

นางชุมศรี สมิทธิอรรถกร

นางนันทพร ธัมพิพิธ

นางทัศณีย์ ดิลกเลิศพลากร

นายศรีโพธิ์ พรพันธ์บุญปลูก

น.ส.สุนีย์ ทองแท้

นางสุวดี สาทอง

นางสุวรรณา อุทก

นางกันญา สีตลหฤทัย

นายศุภกิจ ทองไพจิตร์

นางอังคณา แพทรงไทย

น.ส.วาสนา แย้มโกสุมภ์

นางสมลักษณ์ ห้าวหาญ

นางศุภศิลป์ สุขะวัฒนะ

นางแก้วตา ตุงคะบูรณะ

น.ส.รุจกร วิเสโส

นางกรรณิการ์ ศรีเนตร

นางทัศนีย์ ทรัพย์สาร

น.ส.อ�านวย ธรรมดา

นางพรรณี นุชพุ่ม

นางสาระทิศ แจ่มดี

นางกนกวรรณ เล้าเจริญพานิชย์

นางวาสนา เชื้อศรี

นางอธิคุณ ทัพไทย

นายส�าเริง กุฎีแดง

นางศิริมา จันทร์ไพจิตร

นางชวนชื่น พูลประพันธ์

นางส�าเนียง กระจายแสง

น.ส.วาสนา อศิรางกรู ณ อยธุยา

นางพยอม ธ�ารงค์พิชิตตานนท์

น.ส.ศิริวรรณ ศรีพรหมินทร์

นางกรวรรณ นิธิเสรีธ�ารง

นายสิทธิชัย สุ่มทอง

น.ส.อรฑชม ทองโบราณ

นางกุหลาบ เชิดฉาย

น.ส.สมมุ่ง เรียบสันเทียะ

นางหอม เฉยมีศักดิ์

นางมณเฑียร จิตกุศล

น.ส.ณัฐชนา ไล้ทองค�า

นางสุริยา ตรีทิพศิริศีล

น.ส.ประไพ เดชก�าแหง

นางกุลชา ยิ้มอยู่

นางสุณี กิจวรพัฒน์

นางนฤมล ธนีเจริญ

นายส�าราญ ทะลีสี

น.ส.สุวรรณี พลจันทึก

นางกัลยา บุญใส

นางทองหวาน น่วมอยู่

นางสุดาวรรณ ผลงาม

นายสนอง ดาราแจ้ง

นางสุนี เรืองกุล

น.ส.วิมาลา พลราชม

นายบัณฑิตย์ พรามณี

นางสุวรรณ ตันโสรัจประเสริฐ

นางประภา ทองสุข

พญ.ลลนา แสนโสภา 

ฝ่ายพยาธิวิทยา
นพ.สมบูรณ์ ฤกษ์วิบูลย์ศรี

ฝ่ายศัลยศาสตร์ 

รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธิ

ฝ่ายจักษุวิทยา

รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์

ฝ่ายศัลยศาสตร์

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ ์ยกุตะนันทน์

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

ผศ.ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุล

ฝ่ายเภสัชวิทยา

นางสุภาภรณ์ ศรีตั้งศิริกุล

นางเพลินตา ค�านวนศักดิ์



7

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด ฝ่ายรังสีวิทยา 

ฝ่ายพิธีการ 

ฝ่ายเวชภัณฑ์ ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง

ผศ.ดร.อชัฌาสยั ศริิตันตกิร

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร

นางเตือนใจ เชื้ออ่าว

นางรังสี ชาญหัตถศิลป์

นายสุพรรณ์ ราศรีจันทร์

นางทิพา โชคตระกูล

นายสุปัญญา เงินมาก

นางปราณี หมายนาค

นางสมปอง เจียวรัมย์

นายสมพิศ ลีจาด

นางสุมณฑา บุตรดี

ภก.วิพัฒน์ แสงทอง

(หัวหน้าฝ่าย)

นายบุญเลิศ จันทร

นางประพันธ์ศรี เลิศฉัตรโกศล

(หัวหน้าฝ่าย)

นางล�าเจียก พึ่งพราย

นายประสิทธิ์ เกตุมณี

นางพัชรินทร์ จุ้ยประเสริฐ

นางหรั่ง จันทร์กลิ่น

นางสุภาพร ประเสริฐศิลป์ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร 

นางพรทิพย์ ศรีสิงห์นายณรงค์ ศรีสิงห์

ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ 

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 

ฝ่ายธนาคารเลือด  

ฝ่ายผู้ป่วยนอก 

ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ 

นางเขษมสุข ขุนทอง นางสุนิสา อ้นปันส์

นางสุภาพรรณ์ บูชา

น.ส.อัมพร มหาพรหม

น.ส.ธิดา อภิญญาวัตร 

(หัวหน้าฝ่าย)

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม

นายสายันต์ นกแสง 

นางชลิดา อุทัยเฉลิม 

(หัวหน้าฝ่าย)

น.ส.สุดาทิพย์ ชูชัยเจริญกิจ

นางสุมาลี ชีวสุวิทย์

น.ส.มาลัย สุขแสงเขียว

น.ส.จิดาภาภัสสร์ นาชัยสิทธิ์

นายชยพล แย้มเม่ง

นางอติภา สุดสวาท

นางปราณี ปัทมานนท์

นายสุเทพ พลวิจิตร

นางประกาย ภานุมาศ

นายธเนศ แก้วสาขา

นางจ�าลอง บชูา

นายสมพร ค�าสด

นางไพเราะ ปลื้มกิตติ

นางหนัน มีสวัสดิ์

กลุ่มงานเภสัชกรรม 

ฝ่ายวิสัญญีวิทยา 

นางทิชากร สุภวัฒนา

นางปราณี ทอรั้ง

น.ส.อรชร พันธ์ไพโรจน์

น.ส.ดารารัตน์ ยุวัฒนา

นายประไมล์ แสนสีแก้ว

นางสุพิมพ์ งานขยัน

นางกานดา เงินยวง

ฝ่ายอายุรศาสตร์  
น.ส.ชนกพรรณ กุลบุตร

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู

น.ส.มลทิยา คุขุนทด 
นายอนันต์ ชัยโอฬาร
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คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2563

สายวิชาการ

สายปฏิบัติการ

ดร.มาเรียม อยู่สุขสวัสดิ์

ภาควิชาสรีรวิทยา

น.ส.ศิริธร ทองเจิม

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

นางอรศรี อารยะกุล

งานคลัง

นายบุญมาก ศรีค�าบ่อ

งานบริหารระบบกายภาพ

นางค�าใบ ดวงสีดา

งานบริหารระบบกายภาพ
นางเสาวณีย์ เต็มอุดม

ฝ่ายวิชาการ

นางจิราภรณ์ จันทร์จร

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

นางสุภาพร อมรสิริวัฑฒ์

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

นางประนอมใจ สุวรรณไตร

ภาควิชาสรีรวิทยา
นายชาติชาย วงศ์ภูมิ

ภาควิชาพยาธิวิทยา

นางศรีอัจฉรา นุชล�ายอง

หน่วยงานพัสดุ

นายสมบัติ แสนชมชื่น

งานบริหารระบบกายภาพ

นายสมหมาย มัทยา

งานบริหารระบบกายภาพ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ใหม่กิจเหมา

ฝ่ายวิชาการ

นายอรุณ บ�ารุงราษฎร์

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

นางกันย์สินี สุนิมิตพงศ์

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ศ.นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร

ภาควิชาศัลยศาสตร์

รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา

ภาควิชาเภสัชวิทยา

ศ.นพ.นเรศร สุขเจริญ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

รศ.นพ.ปกติต ิทยานิธิ

ภาควิชาจักษุวิทยา

ผศ.ดร.วชัรี ลิมปนสทิธิกลุ

ภาควิชาเภสัชวิทยา

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรัตน์

ภาควิชารังสีวิทยา

รศ.นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ

ภาควิชาศัลยศาสตร์
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รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ.ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร

ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
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Special Scoop

เรื่อง : พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
     เลขาธิการแพทยสภา

 ยคุนีเ้ป็นยคุทีด่จิทิลัเข้ามามบีทบาทในแทบทกุด้านของชีวติมนษุย์ โดยเฉพาะทางการแพทย์ทีม่นีวตักรรมใหม่
ท่ีเรียกว่า “เทคโนโลยีการรกัษาทางไกล” ซ่ึงท�าให้แพทย์และผูป่้วยสามารถตดิต่อกนัได้ผ่านช่องทางการสือ่สารในรปูแบบใหม่ๆ 
และก�าลังจะกลายเป็นหมุดหมายส�าคัญในการพลิกโฉมวงการการแพทย์ในอนาคตอันใกล้
 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแพทยสภา ว่าด้วยเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์ ท่ีเป็นบรรทัดฐานส�าคัญในการก�าหนด
แนวทางการรักษาด้วยระบบทางไกลในอนาคต ซ่ึง พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 38) ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช 
(Telemedicine) เพื่อให้แพทย์ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าใจกระจ่างมากขึ้น ในคอลัมน์ Special Scoop ฉบับนี้
 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร กล่าวว่า การแพทย์ทางไกลก�าเนดิขึน้มาระยะหนึง่แล้วแต่ยงัไม่ได้รับความนยิมแพร่หลายมากนกั
จากข้อจ�ากดัและความยุง่ยากของเทคโนโลย ี จนเมือ่มสีถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ -19 ตัง้แต่ปลายปี พ.ศ. 2562 
ทีท่กุคนตระหนักถงึการเพิม่ระยะห่างเพือ่ลดความเส่ียงในการตดิเชือ้ “การแพทย์ทางไกล” จงึถกูพฒันาแบบก้าวกระโดด 
ให้มาตอบโจทย์การตรวจรักษาผูป่้วยของแพทย์ได้อย่างพอดี  

                   แม้อยู่ห่างไกลกัน 

เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล 
เชื่อมแพทย์และผู้ป่วยให้ ใกล้ 

Telemedicine

 “การแพทย์ทางไกล” ไม่เพยีงครอบคลมุการรกัษาระหว่างแพทย์และผูป่้วยเท่านัน้ แต่ยังรวมถงึการสือ่สารระหว่างแพทย์ด้วยกนั แพทย์และวชิาชีพต่างๆ 
ไปจนถึงระหว่างเภสัชกรและผู้ป่วย โดยผู้ใช้ต้องทราบว่าการแพทย์ทางไกลนั้นมีข้อจ�ากัดหลายอย่างและยังไม่สามารถใช้กับการรักษาในทุกกรณี แนะน�าให้ใช้
ในผูป่้วยเก่าทีม่ปีระวตัแิละรบัยาต่อเนือ่งมากกว่าการพบแพทย์เพือ่วนิจิฉยัโรคครัง้แรกและไม่แนะน�าในโรคซบัซ้อนทีแ่พทย์จ�าเป็นต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียด 
 ประโยชน์ของการบริบาลการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในมุมมองของผู้ป่วย นอกจากจะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับการรักษามากขึ้น 
ยังท�าให้การรักษาเข้าถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้จากท่ัวประเทศและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไกลจากต่างจังหวัดเข้าเมืองใหญ่ส่งผล
ให้ต้นทุนการรักษาโดยรวมของประเทศ ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเทคโนโลยี  
 ส�าหรับประโยชน์ในมมุของแพทย์ นอกจากจะช่วยให้แพทย์สามารถบริหารเวลาในการรกัษาผู้ป่วยได้ดขีึน้ ประสิทธภิาพมากขึน้ ยงัช่วยการสือ่สารระหว่าง
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญในโรงพยาบาลใหญ่กับแพทย์ในโรงพยาบาลห่างไกลได้โดยง่าย ทัง้การปรกึษาขอแนวทางการรกัษาด้วยการดขู้อมลูผูป่้วยบนฐานข้อมลูท่ีเชือ่มโยงกนั 
ซึง่จะช่วยเสริมประสทิธิภาพการรักษาได้เป็นอย่างดีและทีส่�าคัญยงัช่วยลดความแออดัในโรงพยาบาลได้อย่างมาก 
 การแพทย์ทางไกลยังรวมไปถึงด้านอื่นๆ อาทิ เภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) การให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล (Teleconsult) 
ที่ก�าลังถูกน�ามาใช้เช่นกัน ทั้งนี้การแพทย์ทางไกลจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ของสังคมไทย ยุค New Normal ในระยะเวลาอันใกล้นี้ 
 หลงัจากมปีระกาศแพทยสภาฉบบัดงักล่าว พล.อ.ต.นพ.อทิธพร กล่าวว่า ภาพรวมของโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทยมกีารตอบรบัและกระตอืรอืร้น
ทีจ่ะให้ความร่วมมอืเป็นอย่างด ีสภาวชิาชีพต่างๆ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต่างสร้างค�าแนะน�าออกมารองรบัทัง้การแพทย์ กฎหมาย และเทคโนโลยี อย่างรวดเร็ว 
รวมไปถึงระบบการประกันสุขภาพจนถึงการเบิกจ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกัน
 สิ่งที่น่ากังวลคือ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยต้องเข้าใจถึงข้อจ�ากัดของระบบแพทย์ทางไกลว่า ไม่อาจปรับใช้กับการรักษาทุกโรคได้ การรักษา
แบบทางไกลแตกต่างจากการรักษาแบบที่แพทย์และผู้ป่วยได้พบหน้า ซักประวัติ ตรวจร่างกายในแบบมาตรฐาน จึงต้องชี้แจงให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเกี่ยวกับ
ข้อจ�ากัดนี้ให้เข้าใจตรงกัน
 ส�าหรับแนวทางการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันความเส่ียงเกี่ยวกับความขัดแย้งทางกฎหมายและความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ในการรับบริการทางการแพทย์ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร กล่าวว่า การรักษาผู้ป่วยเป็นงานที่ความรับผิดชอบสูง บุคลากรทางการแพทย์ล้วนปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่
ในมาตรฐานวิชาชีพบนหลักคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้ว ส่ิงที่อยากฝากให้บุคลากรทางการแพทย์ให้เน้นความส�าคัญมากขึ้นคือต้องศึกษาติดตามข้อกฎหมาย 

ค�าแนะน�าและประกาศจากแพทยสภาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด เพราะในอนาคตระบบการแพทย์ทางไกลจะเข้ามา
มีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยครอบคลุมในแทบทุกสาขาการแพทย์

นอกจากวิชาการแพทย์ที่ต้องแม่นย�า ต้องเข้าใจกฎหมาย และ
มีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีกับผู้ป่วย

 ให้แม่นย�า บนพื้นฐานเมตตาธรรม และความเห็นอกเห็นใจกัน 
จะส่งเสริมการรักษาแบบทางไกล ไปสู่ความส�าเร็จแบบยั่งยืน

เพื่อประชาชน

“

“



เรื่อง : รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 
        รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
        อ.ดร.นพ.ดนัย  วังสตุรค
        อ.นพ.ธนภพ บ�าเพ็ญเกียรติกุล

โครงการตามรอยผูป่้วยมุง่หวงัพฒันาให้นิสติแพทย์เป็นแพทย์ท่ีเก่งและดไีปพร้อมกนั

เพราะในอนาคต หวัใจส�าคัญของการเป็นแพทย์ท่ีดน้ัีน คือ การดแูลผู้ป่วยอย่างใส่ใจและเข้าใจ

ซึง่เป็นคณุสมบัตท่ีิเทคโนโลยมิีอาจทดแทนได้

 โครงการ ‘ตามรอยผูป่้วย (Patient Shadowing)’ เป็นหนึง่ในกิจกรรมในรายวชิา Medical Professional Development ในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ 
พ.ศ. 2560 รายวิชาน้ีได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สัมผัส รู้จัก และเข้าใจวิชาชีพแพทย์ ตั้งแต่เริ่มต้น
การศึกษาในชั้นปีที่ 1 ท้ังนี้คณะผู้บริหารจากฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารกลุ่ม
วิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ ได้ให้ข้อมูลในคอลัมน์บ้านเลขที่ 1873 ฉบับนี้ เพ่ือให้ประชาชนรู้จักโครงการดังกล่าวมากขึ้น

ใส่ใจ เข้าใจ เทคโนโลยีทดแทนไม่ได้

 รศ.พญ.จติลดัดา ดโีรจนวงศ์ รองคณบด ีฝ่ายวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในฐานะประธานคณะอนกุรรมการพฒันาและบรหิาร
กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการจัดท�า
โครงการตามรอยผู้ป่วยว่า ในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการได้เริ่มทดลอง
ท�ากิจกรรมตามรอยผู้ป่วยเป็นครั้งแรก ในรายวิชาทักษะการเรียนรู้ส�าหรับ
นสิติแพทย์ ซ่ึงเป็นวชิาเลอืกส�าหรบันสิติแพทย์ช้ันปีที ่3 โดยอาจารย์ประจ�ารายวชิา
ปรารถนาให้นสิติแพทย์ได้เรยีนรูม้มุมองของผูป่้วยจากประสบการณ์ตรงในการ
มารับการรักษาพยาบาลที่แผนกผู้ป่วยนอก ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกลับบ้าน 
(Experiential Learning) หลงัจากกิจกรรมดงักล่าวสิน้สดุลง ได้ผลตอบรบั
เชิงบวกอย่างมากจากนิสิตแพทย์ที่ร่วมกิจกรรม เมื่อคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปรบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนใน พ.ศ. 2560 จงึได้บรรจุ
โครงการตามรอยผูป่้วยในหลกัสตูร โดยนสิติแพทย์ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 
(แพทย์จฬุาฯ รุน่ที ่73) เป็นรุน่แรกทีไ่ด้ร่วมกจิกรรมกบัโครงการตามรอยผูป่้วยนี้

โครงการตามรอยผู้ป่วย
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รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

“

“
 รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานจัดโครงการตามรอยผู้ป่วย ได้เล่าถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตแพทย์สามารถสะท้อนความคิด มุมมอง และความรู้สึกของผู้ป่วยเมื่อเข้ารับการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอก 
รวมถงึมุ่งหวงัให้นสิติแพทย์เรยีนรูแ้ละฝึกฝนการปฏบิตัตินให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบวชิาชีพแพทย์ซึง่เป็นวชิาชีพทีท่รงเกยีรต ิน่ายกย่อง มจิีตวญิญาณของแพทย์
ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและญาติ เสมือนหนึ่งว่าเป็นญาติมิตรของตนเอง 
 รศ.นพ.ศักนัน ยังกล่าวเสริมอีกว่า การที่ฝ่ายวิชาการและคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารกลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์บรรจุโครงการ
ตามรอยผูป่้วยนีล้งในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ เป็นการด�าเนนิการทีส่อดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม มุ่งมั่นจะผลิตแพทย์ที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วย 
 



 อ.ดร.นพ.ดนยั วงัสตรุค ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในฐานะอนกุรรมการและเลขานกุาร คณะอนกุรรมการ
พฒันาและบริหารกลุม่วชิาการพฒันาตนเองในวชิาชพีแพทย์ ได้ให้รายละเอยีด
เกีย่วกบัขัน้ตอนการท�ากจิกรรมโครงการตามรอยผูป่้วยว่า ฝ่ายวชิาการได้ประสาน
ขอความอนเุคราะห์จาก รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกยีรติ ์สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ด้านบรกิารผูป่้วยนอก และ นางศริลิกัษณ์ สโิยพทุธวงศ์ 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ด้านบรกิาร เพือ่อ�านวยความสะดวก
ให้แก่นิสิตแพทย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โดยนิสิตแพทย์จะมาเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เพื่อพบกับผู ้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
และจะติดตามผู้ป่วยและญาติตั้งแต่ขั้นตอนกดบัตรคิว การลงทะเบียน 
การพบแพทย์ การเข้าสูก่ระบวนการรกัษา จนถึงกระบวนการรบัยา และกลบับ้าน 
 นอกจากการท�ากิจกรรมที ่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
นิสิตแพทย์บางส่วนจะแยกไปท�ากิจกรรมที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
เพื่อเรียนรู้ระบบบริบาลสุขภาพของโรงพยาบาลที่จะเป็นสถานฝึกปฏิบัติงาน
ชั้นคลินิกของตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะแพทย์เพ่ือชุมชน 
และพัฒนาความรู้สึกผูกพันกับโรงพยาบาลและชุมชนของตนเองอีกด้วย
 การก�าหนดให้นสิติแพทย์มาเข้าร่วมกจิกรรมแต่เช้าเป็นการฝึกความ
รบัผดิชอบและระเบยีบวนิยัของนสิติ และระหว่างทีต่ดิตามผูป่้วย นสิติแพทย์
จะได้เรยีนรูแ้ละฝึกฝนวิธกีารสือ่สารกบัผูป่้วย และได้เข้าใจว่าผู้ป่วยแต่ละราย
ต้องเผชญิอปุสรรคหรอืความยากล�าบากอย่างไรในการมาพบแพทย์เพือ่ท�าการ
รักษาแต่ละครั้ง ได้ฝึกฝนการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ เพื่อที่
เมือ่นสิติแพทย์เข้ามาท�าหน้าทีผู่ใ้ห้การบรบิาลทางการแพทย์แก่ผูป่้วยในอนาคต 
จะได้ตระหนักและเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ป่วย

 ส�าหรบัเกณฑ์การคดัเลอืกผูป่้วยทีจ่ะร่วมท�ากิจกรรมกบันสิติแพทย์นัน้ 
อ.ดร.นพ.ดนยั กล่าวว่า ไม่จ�ากดัว่าจะเป็นผู้ป่วยเดก็หรอืผูป่้วยสงูอาย ุขอเพยีง
เป็นผูป่้วยทีม่าเข้ารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลและยนิดทีีจ่ะให้นสิติแพทย์ตดิตาม
ตลอดกระบวนการที่มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย
กระบวนการตดิตามผูป่้วยจะสิน้สดุทีเ่วลา 14.00 น. จากนัน้นสิติแพทย์จะมา
เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยกบัอาจารย์ประจ�ากลุม่ เพือ่สะท้อนคดิสิง่ที่
ได้เรยีนรู ้(Reflect) แลกเปล่ียนมมุมองและแบ่งปันประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
 จากการด�าเนินโครงการตามรอยผู้ป่วยท่ีผ่านมา นิสิตแพทย์ท่ีร่วม
โครงการฯ ล้วนมีผลตอบรับในเชิงบวก โดยให้ความเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว
ช่วยให้พวกเขาได้สมัผสัแง่มมุแปลกใหม่ทีไ่ม่สามารถหาได้จากการเรียนในห้องเรยีน 
ได้เรยีนรูก้ารพดูคยุสือ่สารกบัผูป่้วย ได้ฝึกทกัษะการเข้าหาและการรกัษาระยะห่าง
ให้อยูใ่นขอบเขตความสัมพนัธ์ทีเ่หมาะสม ซึง่ล้วนแต่เป็นทกัษะส�าคญัของการ
เป็นแพทย์ในอนาคต
 คณะท�างานอีกท่านท่ีไม่กล่าวถึงไม่ได้เลย น่ันคือ อ.นพ.ธนภพ 
บ�าเพญ็เกยีรติกลุ อนกุรรมการและผู้ช่วยเลขานกุารคณะอนกุรรมการพฒันา
และบริหารกลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองในวิชาชีพแพทย์ ผู้เป็นก�าลังส�าคัญ
ในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และคอยดูแล อ�านวยความสะดวก
และเป็นที่ปรึกษาให้แก่นิสิตแพทย์ตลอดกิจกรรม 
 อ.นพ.ธนภพ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการด�าเนินกิจกรรมของโครงการ
ตามรอยผู้ป่วยราบร่ืนและสัมฤทธ์ิผลเป็นอย่างดี ซึ่งทางฝ่ายวิชาการและ
คณะอนุกรรมการพฒันาและบรหิารกลุ่มวชิาการพฒันาตนเองในวชิาชพีแพทย์
จะจัดกิจกรรมนี้เป็นปีที่ 3 ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
 นอกจากกจิกรรมตามรอยผู้ป่วยแล้ว ยงัมกีจิกรรมอ่ืนๆ ในหลกัสตูร
แพทยศาสตรบณัฑติทีเ่พิม่พนูประสบการณ์ของการเป็นแพทย์ให้กบันิสติต้ังแต่
ในชั้นปีต้นๆ ของการเรียนแพทย์ โดย

นสิติแพทย์ชัน้ปีที ่1 ภาคต้น จะมปีระสบการณ์สัมภาษณ์ผูป่้วย เพือ่เรยีนรู้
  แนวคิดของการดแูลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Care) 
  ซึ่งแพทย์ที่ดีจะต้องใส่ใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก และ
  ประเด็นทางสังคมของผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วย
นสิติแพทย์ชัน้ปีที ่2 ภาคปลาย และนสิติแพทย์ชัน้ปีท่ี 3 ภาคต้น จะได้ร่วม
  กิจกรรม Morning Round กับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 
  ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้
  นสิิตได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการเรยีนวทิยาศาสตร์
  การแพทย์พื้นฐานและเรียนรู้ท่ีจะประยุกต์ใช้ความรู้
  วทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานในการดูแลผูป่้วย

 รศ.พญ.จิตลัดดา กล่าวสรุปเกี่ยวกับการจัดท�าโครงการตามรอย
ผูป่้วยนีว่้า ผลสมัฤทธ์ิของโครงการตามรอยผู้ป่วยทีฝ่่ายวชิาการคาดหวงัสงูสดุ
คอื ต้องการให้นสิติแพทย์มคีณุลกัษณะการเป็นแพทย์ทีด่ ีเนือ่งด้วยโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มุง่หวังทีจ่ะผลิต
นสิิตแพทย์ให้เป็นแพทย์ทีเ่ก่งและดไีปพร้อมกนั เพราะในอนาคต หวัใจส�าคญั
ของการเป็นแพทย์ทีด่นีัน้คอืการดแูลผูป่้วยอย่างใส่ใจและเข้าใจ ซ่ึงเป็นคุณสมบตัิ
ที่เทคโนโลยีมิอาจทดแทนได้ 11

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

อ.นพ.ธนภพ บ�าเพ็ญเกียรติกุลอ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : ศ.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์

 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สร้างความตื่นตระหนก
และความกังวลให้แก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กับบทบาทที่สามารถคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ใน
ระลอกแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดได้เตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองในประเทศไทยเป็นอย่างดี ทั้งนี้ 
ศ.นพ.เทวารกัษ์ วรีะวฒักานนท์ หวัหน้าฝ่ายวสิญัญวีทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมลูเกีย่วกับการเตรยีมความพร้อมทีเ่ป็นระบบ และ
มั่นใจว่าหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะสามารถประสานความร่วมมือเพื่อฝ่าวิกฤติโรคระบาดนี้ได้อีกครั้งอย่างแน่นอน 

 ศ.นพ.เทวารกัษ์ กล่าวถึงข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับการปฏิบตังิาน
ของฝ่ายวสิญัญีวิทยาในสถานการณ์ปกตว่ิา งานหลกัทีเ่ป็นงานประจ�า
ของทีมงานฝ่ายวิสัญญีวิทยาคือ การระงับความรู้สึกให้แก่ผู้ป่วย
เพื่อท�าหัตถการในห้องผ่าตัด การให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย
ที่คลินิกระงับปวดและการบริการฝังเข็ม การดูแลผู้ป่วยในหอ
ผูป่้วยวกิฤตไิอซยีศูลัยกรรม สูต-ินรเีวชและไอซยีศัูลยกรรมกระดูก 
ซึ่งงานประจ�าเหล่านี้ทีมงานฝ่ายวิสัญญีวิทยายังคงปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มที่ แต่หากเกิดการระบาดจะลดปริมาณลงคร่ึงหนึ่งจาก
อัตราเต็มก�าลังที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์
มาเตรียมการรับมือในกรณีเกิดโรคระบาดโควิด-19 ระลอกสอง 
 ส�าหรับภารกิจหลักที่ฝ่ายวิสัญญีวิทยามีบทบาทส�าคัญ
ในการดูแลตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก นั่นคือ 
การดแูลการใส่ท่อช่วยหายใจให้แก่ผูป่้วยตดิเชือ้ ซึง่ในสถานการณ์
ระลอกแรกนั้น ฝ่ายวิสัญญีวิทยาดูแลรับผิดชอบภารกิจน้ีตลอด 
24 ชัว่โมง ในกรณมีผีูป่้วยตดิเชือ้ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องรบัการผ่าตดั 
หากไม่เร่งด่วน ฝ่ายวิสัญญีวิทยาจะเลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อน 
โดยจะตดัสนิใจผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยกรณฉีกุเฉนิทีต้่องได้รบัการผ่าตดั
อย่างเร่งด่วนเท่านั้น 
 นอกจากนีฝ่้ายวิสัญญีวทิยายงัจดัสรรบคุลากรของฝ่ายฯ 
ไปสนับสนุนทีมดูแลผู้ป่วยวิกฤติโรคโควิด-19 ที่มีอยู่ 2 แห่ง โดย
รับผิดชอบดูแลเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยวิกฤติ และ
ดูแลรักษาผู้ป่วยในระบบวิกฤติอื่นๆ

 หากในอนาคตโรคระบาดโควิด-19 ระลอกสองเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ศ.นพ.เทวารักษ์ กล่าวว่า ฝ่ายวิสัญญีวิทยาและบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายต่างๆ 
ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์มกีารเตรยีมรบัมอือย่างเตม็ก�าลงัความสามารถในทกุด้าน
ดังต่อไปนี้

ติดตามข่าวสาร ฝ่ายวิสัญญีวิทยาเตรียมความพร้อมอยู่เสมอด้วยการติดตาม
ข่าวสารเก่ียวกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่อย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์
ขึ้นก็จะสามารถเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงที
เตรยีมบุคลากร ฝ่ายวสัิญญวีทิยาได้ถอดบทเรยีนจากการรบัมอืโรคระบาดโควดิ-19 
รอบแรกเป็นอย่างด ี โดยแบ่งบคุลากรไปปฏบิตัภิารกจิตามหน้าท่ีปกตขิองฝ่ายฯ 
แต่หากมกีารระบาดของโรคเกดิขึน้ กจ็ะลดก�าลงับคุลากรลงครึง่หนึง่เพือ่เตรยีม
อตัราก�าลังส่วนนีไ้ปสนบัสนนุเพือ่รบัมือโรคระบาดโควดิ-19  รวมถึงการช่วยคดักรอง
ผู้ที่เส่ียงติดเช้ือ ซ่ึงในการระบาดรอบแรกฝ่ายวิสัญญีวิทยามีการแบ่งทีมงาน
เป็น 3 ส่วนคอื การดูแลผูป่้วยทีต้่องรบัการผ่าตดั การดแูลผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 และการเตรียมทีมงานส�ารองเพื่อรองรับทีมงานหลักที่อาจจ�าเป็นต้อง
กกักันตวั หากต้องสงสยัว่ามีความเสีย่งในการตดิเชือ้ อกีทัง้ยงัมกีารแบ่งทมีงานเป็น 
2 ส่วน ทั้งอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน วิสัญญีแพทย์ ผู้ช่วยวิสัญญีแพทย์ 
ที่หากจ�าเป็นต้องกักตัวกรณีสัมผัสผู้ป่วยที่มีประวัติความเสี่ยง โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์กย็งัมบีคุลากรทกุหน่วยงานเตรยีมพร้อมในการปฏบิติังานแทนเสมอ  
เตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิสัญญีวิทยาเตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็น อาทิ 
เครื่องช่วยหายใจ เครื่องมือรักษาอาการผู้ป่วยวิกฤติ เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อม
ในการรับมือหากเกิดการระบาดในระลอกสอง  

 อย่างไรก็ดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เชื่อมั่นว่าแนวทางการรับมือ
โรคโควดิ-19 ระลอกสองจะไม่รนุแรงเท่าการระบาดระลอกแรก เนือ่งจากบคุลากร
ทางการแพทย์และทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์และรู้จักการป้องกัน
ตนเองระดับหนึ่ง 

ระลอกแรก สู่การเตรียมพร้อม

วิสัญญีแพทย์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

CHULA COVID-19

กรณีเกิดการระบาดระลอกสอง
 ถอดบทเรียนรับมือโควิด-19
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ระลอกแรก สู่การเตรียมพร้อม

 ส�าหรบับทเรยีนทีไ่ด้จากการรบัมอืการระบาดโรคโควดิ-19 ระลอกแรกคอื ในครัง้ก่อนผูป่้วยทีม่ารบัการตรวจบางรายไม่แสดงอาการ หรอืยงัไม่แน่ใจ
ว่าตดิเชือ้หรือไม่ (Patient Under Investigation) ซึง่ฝ่ายจลุชวีวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จงึได้พฒันาการผลติชดุตรวจหาเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ทีส่ามารถ
ทราบผลภายใน 1-2 ชั่วโมง ท�าให้แพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดูแลผู้ป่วยและป้องกันตนเองก่อนการรักษาได้อย่างถูกต้องรัดกุมมากขึ้น
 การสือ่สารความรูแ้ละท�าความเข้าใจกับบคุลากรทางการแพทย์กเ็ป็นอกีปัจจยัส�าคญัในการรบัมอืกับสถานการณ์โรคระบาดได้เป็นอย่างด ี โดยท่ีผ่านมา
ฝ่ายวสัิญญวีทิยาได้ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าทีท่กุระดบัเก่ียวกบัการป้องกนัตนเองอย่างถกูวธิ ีและหลกัการดแูลผูป่้วยทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพ่ือให้ทกุคนสามารถปฏบิตังิาน
ได้อย่างปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ เช่น มกีารฝึกเจ้าหน้าทีเ่กีย่วกบัการสวมและการถอดหน้ากากอนามยัท่ีถกูต้องรัดกมุ การเว้นระยะห่างทีเ่หมาะสม การจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันที่ได้คุณภาพสามารถกรองฝุ่นและป้องกันเช้ือโรคได้มิดชิด รวมถึงการจ�าลองสถานการณ์การผ่าตัดโดยใช้หุ่น เสมือนว่าก�าลังจะท�าการผ่าตัด
แก่ผู้ป่วยจริงๆ เพื่อให้ทีมงานคุ้นเคยและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น หากต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในสถานการณ์จริง  
 นอกจากน้ี การถอดบทเรียนการรับมือโรคโควิด-19 ยังครอบคลุมถึงการจัดทีมเพ่ือทบทวนข้อปฏิบัติ การเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
กระบวนการรักษา เพื่อน�ามาปรับกระบวนการรักษาให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงการพัฒนาการส่ือสารระหว่างทีมแพทย์ในห้องผ่าตัดและทีมสนับสนุนนอกห้องผ่าตัด 
เพื่อสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็วภายใต้ข้อจ�ากัดต่างๆ ด้วย
 ส�าหรับแนวทางการดแูลผูป่้วยโรคโควดิ-19 หรอืผูป่้วยโรคอุบตัใิหม่อืน่ๆ ในอนาคต ศ.นพ.เทวารักษ์ กล่าวว่า แนวทางจะต้องข้ึนอยูก่บัว่าโรคอบุตัใิหม่
ดังกล่าวเป็นโรคติดต่อประเภทใด หากเป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสที่ติดต่อผ่านระบบทางเดินหายใจ ใกล้เคียงกับโรคโควิด-19 ก็สามารถใช้แนวทางการดูแล
ผู้ป่วยเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้ แต่หากโรคอุบัติใหม่มีลักษณะของการติดเชื้อหรือเชื้อโรคที่ต่างกัน แนวทางการป้องกันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้
เหมาะสมกับการรักษาโรคนั้นๆ 
 ศ.นพ.เทวารักษ์ ให้ความเห็นสรุปในตอนท้ายว่า ที่ผ่านมามนุษย์เราคุ้นเคยกับการท�ากิจกรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด เช่น วัฒนธรรมการทักทาย
ที่มีการจับมือหรือสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเป็นช่องทางให้มนุษย์เสี่ยงกับการติดโรคได้ง่าย หรือการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดขณะสังสรรค์ในสถานบันเทิง มีการดื่มสุรา
จากภาชนะเดียวกัน การสูบบุหรี่มวนเดียวกัน ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนและอาจจะเป็นการปรับพฤติกรรมอย่างถาวร (New Normal) 
ของมนุษย์ในระยะยาวอีกด้วย  

อย่างไรก็ดี ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย

อย่างเต็มก�าลังความสามารถ จึงท�าให้บุคลากรที่รับผิดชอบในการรักษามีก�าลังใจในการร่วมฝ่าวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 

ซึ่งหากประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือในการเว้นระยะห่างและการดูแลป้องกันตนเองเหมือนที่ผ่านมา 

ก็เชื่อว่าพวกเราจะสามารถฝ่าวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน

“ “

กรณีเกิดการระบาดระลอกสอง



เรื่องจากปก

ศูนย์ฝึกผ่าตัด จุฬาฯ 

ศูนย์กลางการฝึกอบรมทักษะการผ่าตัด
แห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 เมื่อปลายปีพุทธศักราช 2540 รศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ ขณะนั้น
เพิง่เข้ารบัราชการเป็นอาจารย์ใหม่ทีภ่าควชิากายวภิาคศาสตร์ ได้พฒันาน�า้ยารกัษา
สภาพร่างกายอาจารย์ใหญ่แบบนุม่ขึน้ครัง้แรก ได้รบัทนุสนบัสนนุส่วนตวัจาก อ.นพ.สพุฒัน์ 
โอเจรญิ และ อ.นพ.สุรชยั เคารพธรรม จงึได้ปรบัปรงุจากสูตรรกัษาสภาพร่างกาย
แบบแข็งท่ีใช้อยู่ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์มายาวนานหลายสิบปี น�้ายาสูตรใหม่
สามารถรักษาสภาพร่างกายอาจารย์ใหญ่ให้คงความนุ่มแบบธรรมชาติและชะลอ
การเน่าเสื่อมสภาพโดยสามารถวางไว้ในอุณหภูมิห้องของประเทศไทยได้นาน
ราว 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย สามารถประยุกต์น�ามาใช้ฝึกหัดทักษะการผ่าตัดได้ดี
และสามารถจัดการประชุมแบบ Soft Cadaveric Hands - On Workshop ได้
ต่อมา ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ หัวหน้าหน่วยมหกายวิภาคศาสตร์ จึงจัดแถลงข่าว
ความส�าเร็จของการทดลอง Soft Cadaver โดยมี รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ 
รองคณบดี ฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว
เปิดงานและแสดงความยินดี เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าในขณะน้ันยังไม่มี
สถาบันใดในโลกใช้น�้ายารักษาสภาพร่างกายแบบนุ่มลักษณะนี้ จึงนับว่าคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันแรกในโลกที่สามารถเตรียม 
Soft Cadaver ส�าหรับใช้ฝึกหัดทักษะการผ่าตัดและการจัดประชุมแบบ Soft 
Cadaveric Hands - On Workshop
 ปีพุทธศกัราช 2541 รศ.นพ.ปรดีา ทศันประดษิฐ คณบดคีณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ผูมี้วสิยัทัศน์ยาวไกล เลง็เหน็ว่า การจดัประชมุ Cadaveric 
Hands - On Workshop เริม่ได้รบัความนยิมในต่างประเทศ เพราะมเีทคนคิวธิผ่ีาตดั
แบบใหม่ เครื่องมือผ่าตัดรุ่นใหม่ๆ เกิดขึ้นในโลก ท�าให้ประสิทธิภาพการผ่าตัด
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ศลัยแพทย์และแพทย์เฉพาะทางทีจ่บการศกึษาไปแล้วจ�าเป็น
ต้องได้รบัการฝึกอบรมต่อเนือ่งเพิม่เตมิเป็นระยะๆ โดยเฉพาะ Cadaveric Hands - 
On Workshop เป็นการฝึกอบรมที่ส�าคัญที่สุด ช่วยให้ศัลยแพทย์เพิ่มทักษะ
ขีดความสามารถและลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดให้แก่ผู ้ป่วยที่ดีท่ีสุด 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยควรริเริ่มบุกเบิกการให้บริการทาง
วิชาการขั้นสูงชนิดนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ป่วยและวงการแพทย์อย่างมาก
ในระดับระดับสากล
 ต่อมา ผศ.พญ.อรศรี รมยะนันท์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
จงึได้ผลกัดนัให้จดัตัง้ “ศนูย์ฝึกผ่าตดั คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” 
หรอื “Chula Soft Cadaver Surgical Training Center” ข้ึนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
และภมูภิาค ม ีผศ.นพ.มานตั ิ อทุมุพฤกษ์พร รองคณบด ี ฝ่ายวางแผนและพฒันา 
คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ และได้รับการสนับสนุนจาก
อาจารย์แพทย์ผูใ้หญ่จ�านวนมาก อาท ิศ.กติตคิณุ พญ.คณุหญงิกอบจติต์ ลมิปพยอม 

ศ.กติตคิณุ นพ.อ�านวย คจัฉวาร ีศ.นพ.อดศิร ภัทราดลูย์ ศ.ดร.พญ.วิไล ชนิธเนศ 
รศ.นพ.พัฒน์พงศ์ นาวเีจรญิ รศ.นพ.ประพันธ์ กติสิิน รศ.นพ.วีรพงษ์ ศาสตรสาธติ 
รศ.นพ.ทวสิีน ตนัประยรู รศ.พญ.วนิดิา บณัฑติ รศ.นพ.ศิริพรชยั ศุภนคร รศ.นพ.วินยั 
แวดวงธรรม รศ.นพ.บญุช ูศริจิินดากลุ ผศ.นพ.ชเูกียรต ิเฉลมิพนัธ์พิพฒัน์ เป็นต้น 
ทัง้นี ้อ.นพ.สรุชยั เคารพธรรม หน่วยประสาทศลัยศาสตร์ เป็นผูร้เิริม่ให้มกีารจัดประชมุ
Soft Cadaveric Hands - On Workshop เป็นครัง้แรกในประเทศไทย คอื การประชมุ 
Pre Congress Skull Base Workshop ของงาน 8th ASEAN Congress of 
Neurological Surgeryเดือนตลุาคม พ.ศ. 2541 พร้อมกบัท�าพธิเีปิดศูนย์ฯ โดยมี 
ศ.กติตคิณุ ดร.เทยีนฉาย กรีะนนัทน์ อธกิารบดจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้เกยีรติ
มาเป็นประธาน ต่อมาจึงเริ่มให้บริการส�าหรับการจัดประชุมอื่นๆ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา
 การด�าเนินการในระยะแรกน้ีอยู่ท่ีห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์
ส�าหรับนสิิตแพทย์ ตกึกายวภิาคศาสตร์ (เก่า) ปัจจบุนัร้ือถอนไปแล้ว จงึไม่มคีวามพร้อม
เท่าที่ควรและจัดประชุมได้เพียง 10 - 20 งานต่อปี ต่อมา ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ จึงพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นตามล�าดับ ในปี พ.ศ. 2551 จึงสามารถ
จดังานเพิม่ขึน้เป็น 40 - 50 งานต่อปี มผู้ีเข้าประชมุเชงิปฏบิตักิาร 700 - 1,000 คนต่อปี 
 ปีพุทธศักราช 2552 ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ จึงได้ของบประมาณ
สนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดสร้างสถานที่ส�าหรับศูนย์ฝึกผ่าตัด
แห่งใหม่ ณ ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์ ประกอบด้วย

ความเป็นมา

ห้องฝึกผ่าตัดขนาด 320 ตารางเมตร จ�านวน 1 ห้อง ติดตั้งระบบแก๊ส และ
เตียงผ่าตัด จ�านวน 20 ชุด
ห้องฝึกผ่าตัดขนาด 260 ตารางเมตร จ�านวน 1 ห้อง ติดตั้งระบบแก๊ส และ
เตียงผ่าตัด จ�านวน 16 ชุด
ห้องฝึกผ่าตัดขนาด 96 ตารางเมตร จ�านวน 1 ห้อง ติดตั้งระบบแก๊ส และ
เตียงผ่าตัด จ�านวนห้องละ 2 ชุด
ห้องฝึกผ่าตัดขนาด 64 ตารางเมตร จ�านวน 1 ห้อง ติดตั้งระบบแก๊ส และ
เตียงผ่าตัด จ�านวน 16 ชุด
ห้องบรรยาย ขนาด 160 ตารางเมตร จ�านวน 1 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าอบรม
ได้ 100 คน
ห้องบรรยาย ขนาด 112 ตารางเมตร จ�านวน 1 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าอบรม
ได้ 60 คน
ห้องรับประทานอาหาร ขนาด 64 ตารางเมตร จ�านวน 1 ห้อง
ห้องรับประทานอาหาร ขนาด 40 ตารางเมตร จ�านวน 1 ห้อง
ห้องธุรการ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
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ศูนย์ฝึกผ่าตัด แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : ศูนย์แห่งความภาคภูมิใจของเรา

 ปัจจบุนัศนูย์ฝึกผ่าตดัมีการพฒันาการเรยีนการสอนแบบเสมือนจริง มกีารประยกุต์น�าเทคโนโลยลี�า้สมยัเข้ามาใช้ในการฝึกผ่าตดั 
รวมถงึการพัฒนาการฝึกผ่าตดัโดยการใช้อาจารย์ใหญ่ร่างนุม่เพือ่ให้นสิิตแพทย์และแพทย์มคีวามเชีย่วชาญก่อนการท�าหตัถการกบัผู้ป่วยจรงิ นอกจากนีศ้นูย์ฝึกผ่าตดัยงัสนบัสนนุ
งานวจิยัเพ่ือหาแนวทางใหม่ในการท�าหตัถการให้ทนัสมยัมากขึน้ รวมถงึการประสานองค์ความรูจ้ากผู้เช่ียวชาญต่างๆ ทีม่าฝึกการผ่าตดั ณ ศนูย์ฝึกผ่าตดั เพือ่ให้ได้เทคนคิการ
ผ่าตดัแบบใหม่ ก่อให้เกดิประโยชน์แก่มนษุยชาตต่ิอไป 
 รศ.นพ.ฉนัชาย กล่าวเพิม่เติมว่า ศนูย์ฝึกผ่าตดัแห่งนีเ้ป็นหนึง่ในความภาคภูมใิจของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กล่าวคอืนอกจากจะเป็นสถานทีฝึ่กฝนทักษะการผ่าตดัให้แก่บคุลากรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จนได้รบัการยอมรบัว่ามกีารพฒันาเทคนคิการเก็บรักษา
ร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้ในการฝึกท�าหัตถการท่ีเสมือนจริงมากที่สุดแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม Workshop ประจ�าปีเกี่ยวกับการฝึกผ่าตัดด้วยเทคนิคต่างๆ รองรับ
ผูเ้ข้าอบรมจากนานาชาติกว่า 9,000 คนต่อปีอีกด้วย ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึมาตรฐานระดบัโลกทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ต่อวงการแพทย์ทัว่โลกในหลากหลายสาขา
 ส�าหรบัเป้าหมายในการพฒันาศนูย์ฝึกผ่าตดัแห่งน้ี รศ.นพ.ฉนัชาย ให้ความเหน็ว่า เตรยีมการผลกัดนัให้ศนูย์ฝึกผ่าตัดพฒันาเป็นสถานทีฝึ่กฝนทกัษะการผ่าตดั
ทีต่อบสนองความปลอดภัยในการรกัษาผูป่้วยแบบบรูณาการ (Safety Innovation) รวมถึงการเป็นศนูย์กลางการเรยีนรูเ้กีย่วกับเทคนคิการผ่าตดัรูปแบบต่างๆ เพือ่เสรมิสร้าง
ความช�านาญให้แก่แพทย์และบุคลากรท่ีเกีย่วข้องในระดบันานาชาติ
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 เมือ่วนัที ่27 มนีาคม พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น. คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนิน
เปิดศูนย์ฝึกผ่าตัดแห่งใหม่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการวางรากฐานครั้งส�าคัญท�าให้
มีความมั่นคงถาวร 
 ตลอดระยะเวลาด�าเนินงานมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ศูนย์ฝึกผ่าตัด
ได้เปิดให้บรกิาร ณ ชัน้ 4 อาคารแพทยพฒัน์ เพือ่ขยายขอบเขตความสามารถ
ในการรองรับผู้เข้าฝึกการผ่าตัด และการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
ทันสมัยข้ึน ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดท่านแรก
นบัเป็นบคุคลส�าคญัทีว่างรากฐานศนูย์ฝึกผ่าตัดให้เจรญิก้าวหน้ามาจนถงึปัจจบุนั

จนถงึปี พ.ศ. 2562 กจิการของศูนย์ฝึกผ่าตัดได้ก้าวหน้าข้ึนมาก สามารถจัดประชมุเชงิปฏบัิตกิารได้ราว 250 งานต่อปี มผีูเ้ข้าร่วมประชมุเชงิปฏบัิติการทัง้ในและต่างประเทศ 
5,000 – 10,000 คนต่อปี กลายเป็นศนูย์กลาง Soft Cadaveric Training Center ของภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก สร้างชือ่เสยีงให้กบัคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
และประเทศไทยเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์ระดับสากลอย่างอเนกอนันต์
 ศนูย์ฝึกผ่าตดั แห่งคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย นบัเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยและภมูภิาค ต่อมาได้มสีถาบนัต่างๆ จดัตัง้ศูนย์ลกัษณะเดยีวกนันี้
ในชื่อต่างๆ กระจายทั่วทั้งประเทศไทย อย่างไรก็ตามศูนย์ฝึกผ่าตัด แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุด 
และด้วยอายเุก่าแก่กว่า 22 ปี นบัตัง้แต่จดัตัง้ครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2541 อกีราว 10 ปีต่อมามกีารปรบัปรงุใหญ่ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2552 เป็นผลให้เกดิความเจรญิก้าวหน้าสร้างชือ่เสยีง
อย่างมากให้กบัคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในระดบัสากลมายาวนานอกีทัง้ยงัได้รบัการกล่าวถงึจากวงการ
การฝึกอบรมศัลยแพทย์ทั่วโลก 
 บัดนี้ในปี พ.ศ. 2563 ครบเวลาราว 10 ปี จึงได้ครบก�าหนดเวลาอีกครั้งที่จะท�าการปฏิรูปครั้งใหญ่ ครั้งที่ 2 เพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมทักษะ
การผ่าตัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้ยั่งยืนยาวนาน 

 นับตั้งแต่เปิดด�าเนินการศูนย์ฝึกผ่าตัดจากวันแรกถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ศูนย์ฝึกผ่าตัดได้สั่งสมชื่อเสียงและ
ประสบการณ์จนเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศและนานาชาต ิ อกีทัง้ยงัมุง่พัฒนาและยกระดบัมาตรฐานของศนูย์ฝึกผ่าตดัให้ทนัสมยั
และตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย นักวิจัย ฯลฯ 
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธพินัธุ ์รองคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวว่า หวัใจส�าคญั
ของศูนย์ฝึกผ่าตัดคือการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และเทคนิคการแพทย์ให้ทันสมัยที่สุด มีการพัฒนาทักษะของบุคลากรทาง
การแพทย์ให้มีความเช่ียวชาญ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบถ้วน สามารถตอบสนองความต้องการในการรักษาที่ซับซ้อน
มากขึ้นได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เพือ่ให้ผูป่้วยได้รบับรกิารทางการแพทย์ทีม่คีวามปลอดภยัและลดการเกดิภาวะแทรกซ้อนจาก
การผ่าตดัขึน้ รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ์
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จากศูนย์ฝึกผ่าตัดสู่ศูนย์น�าร่อง
การเรียนรู้แบบบูรณาการหลายแขนง

 เนือ่งจากนวตักรรมทางการแพทย์มกีาร
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทาง
การแพทย์อย่างมาก ผศ.นพ.พรเทพ องัศวุชัรากร 
รองผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด กล่าวว่า ศูนย์
ฝึกผ่าตัดมีแผนการขยายขอบข่ายการบริการให้
ครอบคลุมรอบด้าน ดังต่อไปนี้

พัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ 
 ศนูย์ฝึกผ่าตัดมแีผนในการจดัระบบเพือ่จัดล�าดบัการเตรยีมอาจารย์ใหญ่
ร่างนุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของผู้จะมาฝึก โดยเน้นระบบ 
Customized Service ทีต่อบโจทย์ผูร้บัการฝึกทีม่คีวามต้องการฝึกในรปูแบบต่างกนั 
เพื่อให้แพทย์มีความมั่นใจในการท�าหัตถการ และเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย
และได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
การปรับโครงสร้างบริหารศูนย์ฝึกผ่าตัด
 ศนูย์ฝึกผ่าตดัมแีผนทีจ่ะปรบัโครงสร้างการบริหารภายในศูนย์ให้คล่องตวั
มากขึ้น เพื่อบริหารจัดการให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเป้าขยายศักยภาพ
ของศูนย์ฝึกผ่าตัดจากระดับภูมิภาคไปสู่มาตรฐานระดับสากล 
การประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ 
 ศูนย์ฝึกผ่าตดัมเีป้าหมายในการน�าระบบคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยจดัการ
การตอบรบั การลงทะเบยีนออนไลน์ให้เป็นระบบมากขึน้ รวมถงึการประสานความร่วมมอื
จากสมาคมวิชาชีพจากศูนย์ฝึกสาขาต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาระบบการท�างานของ
ศนูย์ฝึกผ่าตดัให้ดีขึน้ ซึง่จากวกิฤตการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท่ีผ่านมา เป็นโอกาส
ที่ศูนย์ฝึกผ่าตัดได้พัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเอ้ือประโยชน์ให้ผูเ้ข้าอบรม
สามารถเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือเวลาใดก็ตาม

 ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในสมัยท่ีวิทยาการการผ่าตัดยังไม่ก้าวหน้า
มากนัก ศ.นพ.ธันวา ตันสถิตย์ อดีตผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด ได้พัฒนาเทคนิค
การผ่าตดัโดยใช้ “อาจารย์ใหญ่ร่างนุม่” (Soft Cadaver) เป็นครัง้แรกในประเทศไทย 
ซึง่เป็นการเกบ็รักษาสภาพร่างกายของอาจารย์ใหญ่ให้คงสภาพเนือ้เยือ่ใกล้เคยีงร่างกายมนษุย์
ท่ีอณุหภูมิห้องอย่างน้อย 2 สปัดาห์ โดยไม่มกีลิน่ของสารเคมี ไม่มสีารอนัตรายตกค้าง และ
สามารถควบคมุความอ่อนนุม่และสขีองเนือ้เยือ่ให้มสีภาพใกล้เคียงขณะมชีีวติมากท่ีสุด 
ซึง่เหมาะส�าหรบัการฝึกท�าหตัถการทางการแพทย์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จดุน้ีนบัเป็น
ก้าวส�าคญัในการพลกิประวตัศิาสตร์การฝึกผ่าตดัของวงการแพทย์ไทย
 ต่อมาในเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2541 ได้มพีธีิเปิดศูนย์ฝึกผ่าตดัอย่างเป็นทางการ
ภายใต้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” หรือ 
“Chula Soft Cadaver Surgical Training Center” เรยีกได้ว่าเป็นสถาบันแห่งแรก
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สามารถจัดฝึกอบรมการผ่าตัดได้อย่างครบวงจร 
 หลังเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในสมัยนั้น ได้มีภาควิชาต่างๆ เข้ามา
ใช้บรกิารศนูย์ฝึกผ่าตดัอย่างต่อเนือ่ง อาท ิภาควชิาออร์โธปิดกิส์ ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ฯลฯ โดยใช้บริการในการฝึกผ่าตัดต่างๆ เช่น 

การผ่าตัดรักษาโรคไซนัสแบบส่องกล้องโดยภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ที่มี
ความซับซ้อนและเป็นเทคนิคใหม่ในสมัยนั้น  
การฝึกท�าหัตถการในอาจารย์ใหญ่ร่างนุ่ม โดยทีมแพทย์จากภาควิชาโสต 
ศอ นาสิกวิทยา ซ่ึงการฝึกผ่าตัดนี้ได้ช่วยให้อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ในผูป่้วยโรคไซนัสหลงัการผ่าตดัลดลงอย่างมาก และผลการผ่าตดัเป็นทีน่่าพอใจ 
การฝึกท�าหัตถการในผู้ป่วยที่เป็นโรคซับซ้อนเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อ 
โรคเกี่ยวกับระบบประสาท หรือแม้แต่การรักษาทางอายุรศาสตร์ที่จ�าเป็นต้อง
ใช้การท�าหัตถการเข้ามาช่วย  

กว่าสองทศวรรษแห่งการพัฒนา “ศูนย์ฝึกผ่าตัด” 
จากความทรงจ�าของอดตีผูอ้�านวยการ

ศนูย์ฝึกผ่าตดั ผู้ทรงคุณูปการ

ภารกิจส�าคัญและความส�าเร็จ
ทีน่่าชืน่ชมของศูนย์ฝึกผ่าตัด

ฝึกท�าหัตถการก่อนการรักษาผู้ป่วยจริง เพื่อให้ผลการรักษาปลอดภัยสูงสุดและ
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ ความส�าเร็จของศูนย์ฝึกผ่าตัดที่เกิดจากความมุ่งม่ัน
ของคณะท�างานที่น่าชื่นชมมีหลายประการ ได้แก่ 

เป็นศูนย์ฝึกผ่าตัดแห่งเดียวในโลก ที่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน และ
แพทย์เฉพาะทางสามารถฝึกท�าหัตถการกับอาจารย์ใหญ่ร่างนุ่มที่คงสภาพ
เสมือนร่างกายมนุษย์ที่สุดท�าให้มีความเชี่ยวชาญและความแม่นย�าในการ
ท�าหัตถการจริงแก่ผู้ป่วย โดยมีความผิดพลาดน้อยที่สุด  
ศนูย์ฝึกผ่าตดัมกีารพฒันาเทคนิคอยูเ่สมอ อาท ิเทคนคิการฉดีสเีข้าหลอดเลอืด
เพื่อช่วยในการแยกความแตกต่างของอวัยวะที่ซับซ้อนขณะผ่าตัด การเตรียม
น�า้ยาในการดแูลรกัษาร่างเพือ่คงสภาพให้ได้นานทีส่ดุ การปรบัรปูแบบการจดังาน 
และสถานที่ฝึกผ่าตัดให้เอื้อกับการฝึกท�าหัตถการมากที่สุด เป็นต้น    
ประสบความส�าเรจ็ในการประชาสัมพนัธ์ขอรบับรจิาคร่างกายจากผูม้จีติศรทัธา
ผ่านช่องทางการสื่อสารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาสากาชาด ภายใต้
สภากาชาดไทย และผ่านความร่วมมอืของสือ่มวลชนแขนงต่างๆ ท�าให้การรณรงค์
เรือ่งการบรจิาคร่างกายเพือ่การศกึษาทางการแพทย์ได้รับความนยิมและเป็นทีรู่จ้กั
อย่างกว้างขวางในสงัคมไทย รวมถงึได้รบัการอนุเคราะห์อันเป็นประโยชน์หลายประการ 
เช่นการได้รับสนับสนุนรถรับร่างจากผู้บริจาคจ�านวน 5 คัน จากผู้มีจิตศรัทธา 
การได้รับสนับสนุนกล้องจุลทรรศน์ที่ทันสมัยจ�านวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ฝึกท�าหัตถการ เป็นต้น 
ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจน
เทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการรักษา 
มกีารจดั Workshop ให้แก่นสิติแพทย์ แพทย์จากทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ
บุคลากรในวงการแพทย์จากเอกชนกว่า 150 ครั้งต่อปี 
เป็นศูนย์กลางที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ด้านการแพทย์นอกเหนือจากการ
ฝึกผ่าตัด อาทิ การฝึกเก็บดวงตา ส�าหรับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โครงการ
ธนาคารเนื้อเยื่อ ส�าหรับศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เป็นต้น

 ปัจจุบัน รศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ 
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกผ่าตัด กล่าวว่าภารกิจหลักที่
ศนูย์ฝึกผ่าตดัมุง่มัน่มาโดยตลอดคอื การพฒันาเทคนคิ
การถนอมร่างอาจารย์ใหญ่ร่างนุม่ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถงึ
เทคนิคการผ่าตัดเพื่อใช้ในการฝึกท�าหัตถการเพื่อให้
บคุลากรทางการแพทย์มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการ

รศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ 

ผศ.นพ.พรเทพ องัศวุชัรากร  



บริการของศูนย์ฝึกผ่าตัดกับประโยชน์รอบด้านทีม่ีต่อมนุษยชาติ

 การด�าเนนิงานของศูนย์ฝึกผ่าตดัสามารถก่อให้เกิดประโยชน์นานปัการแก่หลายภาคส่วน ผศ.นพ.ธนศิลป์ หวลมานพ รองผูอ้�านวยการ
ศูนย์ฝึกผ่าตัด ผู้มีบทบาทส�าคัญอีกท่านหนึ่งในการบริหารศูนย์ฝึกผ่าตัดกล่าวว่า ศูนย์ฝึกผ่าตัดช่วยให้ทั้งผู้รับการรักษาและผู้ท�าการรักษา
ได้รบัประโยชน์จากการฝึกท�าหัตถการ นัน่คอื ผูป่้วยจะมคีวามมัน่ใจในความปลอดภยัและทกัษะของแพทย์ผูท้�าการรกัษา รวมถงึลดโอกาส
ทีจ่ะเกดิภาวะแทรกซ้อนหลงัการผ่าตดั ขณะทีบ่คุลากรทางการแพทย์กไ็ด้ฝึกฝนทกัษะการท�าหตัถการจากอาจารย์ใหญ่ ซึง่ช่วยเสรมิทกัษะ
ความเชีย่วชาญและความมัน่ใจก่อนการผ่าตดัจรงิ ในส่วนของนสิิตแพทย์กไ็ด้เรยีนรูทั้กษะขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการรกัษาผู้ป่วยในอนาคต 
ขณะเดียวกันนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษายังได้เข้ามาท�าการศึกษาวิจัยอีกด้วย 
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ผู้สนับสนุนส�าคัญทีอ่ยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของศูนย์ฝึกผ่าตัด

ทิศทางในอนาคตทีส่ดใสของศูนย์ฝึกผ่าตัด

 ความส�าเร็จของศูนย์ฝึกผ่าตัดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดความร่วมมือเป็นอย่างดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร ผศ.นพ.ธนศิลป์ กล่าวต่อไปว่า 
ปัจจัยที่ส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ศูนย์ฝึกผ่าตัดประสบความส�าเร็จ คืออาจารย์ใหญ่และญาติที่มีอุปการคุณต่อการด�าเนินการของศูนย์ฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ส�าคัญ 2 ส่วน
ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการสนับสนุนงานของศูนย์ฝึกผ่าตัดให้บรรลุผลส�าเร็จเป็นอย่างดี ได้แก่

 เพื่อรองรับความต้องการของผู้รับบริการท่ีมากข้ึนและซับซ้อนขึ้นในยุคปัจจุบันและอนาคต ศูนย์ฝึกผ่าตัดจึงมีแผนในการพัฒนา
ศูนย์ฝึกผ่าตัดให้ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น หลังจากด�าเนินการและก้าวหน้ามาโดยตลอดกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา 
 ผศ.นพ.นครินทร์ ศริทิรพัย์ ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กล่าวว่า เป้าหมายของเรา
คือการปรับรูปแบบศูนย์ฝึกผ่าตัดให้มีความทันสมัย ท้ังในด้านโครงสร้าง พื้นที่ และการบริหารจัดการให้คล่องตัว เพื่อสามารถรองรับ
การเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด รวมถึงมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้วย
 ในส่วนของการพฒันาเทคนคิการเกบ็รกัษาร่างอาจารย์ใหญ่ ผศ.นพ.นครนิทร์ มคีวามเหน็ว่า ต้องการให้ศูนย์ฝึกผ่าตดัพฒันาเทคนคิ
ให้สามารถเก็บร่างอาจารย์ใหญ่ไว้ในสภาพเดิมได้นานท่ีสุด รวมถึงสามารถบริหารจัดการคลังร่างอาจารย์ใหญ่ให้เพียงพอต่อการฝึกผ่าตัด 
และสามารถพัฒนาอุปกรณ์และองค์ความรู้ของบุคลากรในศูนย์ฯ ให้ตอบสนองการรักษารูปแบบใหม่มากขึ้น 

 ส�าหรับผูท้ีส่นใจบรจิาคร่างกาย สามารถตดิต่อได้หลายช่องทาง อาท ิผูท้ีส่นใจอทุศิร่างกายเพือ่การศกึษาโดยตรง สามารถแสดงความจ�านงด้วยตนเองพร้อมหลกัฐาน
บตัรประจ�าตวัประชาชนได้ทีศ่าลาทินทตั โทรศัพท์ (02) 256 5079 ภาควชิากายวิภาคศาสตร์ ชัน้ 11 อาคารแพทยพฒัน์ โทรศพัท์ (02) 256 4821 แจ้งความจ�านงอทุศิร่างกาย
ทางออนไลน์ ที ่www.chulalongkornhospital.go.th ในอนาคตศูนย์ฝึกผ่าตดัมแีผนจะเปิดรบัการบรจิาคร่างกายทางออนไลน์โดยการผ่านระบบบตัรประจ�าตวัประชาชน 
เพ่ือให้ผูบ้ริจาคร่างได้รับบริการอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้มข้ีอมลูจากการถอืบตัรอทุศิร่างกายใบเดยีวกบับตัรประจ�าตวัประชาชน เพือ่ความทันสมยัและสอดคล้อง
กบัยคุดจิทิลัอกีด้วย 

บทสรุป ศูนย์ฝึกผ่าตัดสู่ความก้าวล�้าระดับโลก

 ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกผ่าตัดคนปัจจุบัน รศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ มีความมุ่งมั่นจะผลักดันให้ศูนย์ฝึกผ่าตัดมีการปฏิรูปในด้านต่างๆ ให้ครบทุกมิติ 
ทั้งด้านการด�าเนินการโดยจัดตั้งบริษัท Start-Up ของศูนย์ฝึกผ่าตัดขึ้นเพื่อบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดประชุมแก่องค์กรภายนอกและภาควิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
มีความเป็นมืออาชีพระดับสากล มีการให้บริการจัดเตรียมร่างอาจารย์ใหญ่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Customized Cadaver) เพื่อให้การฝึกผ่าตัดมีประสิทธิภาพ
ในการฝึกทักษะการผ่าตัดแบบต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งขยายการพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ  ให้แข็งแกร่ง  เช่น

 ความมุง่มัน่ของศนูย์ฝึกผ่าตดัทีจ่ะพฒันาสูม่าตรฐานสากล
เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในทุกมิติ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พร้อมสนบัสนนุ
การด�าเนินงานในทุกด้านอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
ไปพร้อมกัน

หน่วยงานภายใน : ได้แก่ ภาควิชาต่างๆ รวมถึงนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์เฉพาะทาง และแพทย์ที่มารับการฝึกผ่านความร่วมมือของราชวิทยาลัยต่างๆ 
ที่ล้วนส่งเสริมการด�าเนินงานของศูนย์ฯ เป็นอย่างดีเสมอมา และที่ขาดไม่ได้คือภาควิชากายวิภาคศาสตร์ร่วมกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จากคณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาสากาชาด ที่เข้ามาช่วยด�าเนินการเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงให้แก่อาจารย์ใหญ่ รวมถึงสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุน
งานประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
หน่วยงานภายนอก : ได้แก่ บริษัทเอกชนทีเ่กีย่วกับการทดลองเครือ่งมอืประดษิฐ์ใหม่ๆ ทีส่นบัสนนุการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาเทคโนโลยกีารฝึกผ่าตดัให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง 

1. Technical Skills 2. Simulation Training                     3. Open Surgical Simulation     4. Virtual Reality in Surgical Education 

 การปรับโครงสร้างพืน้ฐานให้ทนัสมัยมคีวามเป็นสากลมากขึน้ กเ็ป็นอกีปัจจยัส�าคัญในการพฒันาศูนย์ฝึกผ่าตดัโฉมใหม่ ทัง้นีศู้นย์ฝึกผ่าตดั คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปรยีบในด้านสถานทีต่ัง้ทีอ่ยูใ่จกลางเมอืง ท�าให้การคมนาคมและการขนส่งมคีวามสะดวกสบายอยูใ่นพืน้ท่ีศูนย์กลางธรุกิจ  

ผศ.นพ.ธนศลิป์ หวลมานพ

ผศ.นพ.นครนิทร์ ศิรทิรพัย์
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 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าคณะผู ้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขตัตยิราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมพีระพลานามยัแขง็แรง เมือ่วนัพฤหสับดทีี่ 
18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จดัพธิปีฐมนเิทศแพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด
และเภสชักรประจ�าบ้าน ชัน้ปีที ่1 ประจ�าปี 2563 โดยม ีศ.นพ.สุทธพิงศ์ วชัรสนิธุ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธพีร้อมกล่าวให้โอวาท เมือ่วนัจนัทร์ที ่22 มถินุายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุ 
1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่แพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ประจ�าปี 2563 โดยมี อ.นพ.เพชร 
อลสิานนัท์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านสนับสนนุบรกิาร กล่าวรายงาน เมือ่วนัองัคารที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยในปีน้ี มีแพทย์ประจ�าบ้านและแพทย์
ประจ�าบ้านต่อยอดส�าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรของแพทยสภา รวมทั้งส้ิน 396 คน

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศ
พยาบาลใหม่ ประจ�าปี 2563 เพื่อให้บุคลากรใหม่เกิดความภาคภูมิใจ
ในองค์กรและมีความสุขในการท�างาน โดยมี น.ส.เฉลาศรี เสง่ียม 
หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นประธานในพธิ ีกล่าวต้อนรบั
และให้โอวาทแก่พยาบาลใหม่ พร้อมแนะน�าผูบ้รหิารฝ่ายการพยาบาล 
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ลงนามถวายพระพร สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

ปฐมนิเทศแพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดและเภสัชกร
ประจ�าบ้าน ชัน้ปีท่ี 1 ประจ�าปี 2563

พิธมีอบประกาศนียบตัรแพทยป์ระจ�าบา้นและแพทยป์ระจ�าบา้นต่อยอด 
ประจ�าปี 2563

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจ�าปี 2563
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แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่ง

พิธอีาจารยิปูชา 2563

คณะแพทย์ จุฬาฯ เยี่ยมชมบรษัิทเครอืสยามไบโอไซเอนซ์

รบัมอบเคร ือ่งกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ในโอกาสได้
รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการมลูนธิคิณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ และ ศ. (พเิศษ) ประสทิธ์ิ โฆวไิลกลู ในโอกาสได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
อปุนายกสภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วันพธุที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง 603 ชัน้ 6 ส�านกังานคณบด ีอาคารอานันทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ และนสิติแพทย์ ช้ันปีที ่2 คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัพธิอีาจารยิปชูา 2563 เพือ่ขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่
ก่อนเข้าศึกษาภาคปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 
มร่ีางอาจารย์ใหญ่จ�านวนทัง้สิน้ 43 ร่าง เม่ือวนัพธุท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องปฏบิตักิารมหกายวภิาคศาสตร์ ชัน้ 5 อาคารแพทยพฒัน์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานบริษัทเครือสยามไบโอไซเอนซ์ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือ
ในอนาคต โดยมี นายอภิพร ภาษวัธน์ ประธานกรรมการบริหาร นายทรงพล ดีจงกิจ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด และ นายธวัชชัย พิเศษกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอเพ็กเซล่า จ�ากัด ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงงาน บรษิทัสยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากดั อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ

 รศ.นพ.ธรีะ วัชรปรีชานนท์ รองคณบด ีฝ่ายกายภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.สรนัยา เฮงพระพรหม 
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายกายภาพ และ นางสชุริา ปัญญาสนัตกิลุ ผูอ้�านวยการ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมรบัมอบเครือ่งกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยยีบ (P.T. Jell) จ�านวน 11 เครือ่ง 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายพงศ์พันธ์ พลอยประดับ ประธานกรรมการบริหาร นางชวัลภัทร 
พลอยประดับ กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี.พี.บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ 2009 จ�ากัด และ น.ส.นารีรัตน์ 
ประเสริฐศิริ เพื่อน�าไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ช่วยลดการสัมผัสของบุคคล
และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ 
ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ

จติแพทย์หญิงผู้ประสบความส�าเรจ็
ในงานวจิยัจากการอุทศิตนเพ่ือศึกษาโรคทางจติเวช

จากการติดแอลกอฮอล์และสารเสพติด

 สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ นอกจากจะส่งผล
กระทบต่ออวัยวะภายในร่างกายและสุขภาพร่างกายโดยรวมแล้ว 
ยังเป็นสารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิกดสมองส่วนกลาง ท�าให้ผู้ดื่มมีอารมณ์
เปล่ียนแปลงง่าย มีพฤติกรรมขาดความยับย้ังช่ังใจ จนน�าไปสู่อาการ
ทางจติเวชได้ เช่น อาการประสาทหลอน หแูว่ว หวาดระแวง ความจ�า
บกพร่อง และบางรายมอีาการตดิสรุาเรือ้รงัจนน�าไปสูโ่รคร้ายแรงอืน่ๆ 
ตามมาในที่สุด 
 รศ.พญ.รศัมน กลัยาศริ ิจติแพทย์ ผูเ้ชีย่วชาญด้านจติเวชศาสตร์
การเสพติด (Addiction Psychiatry) ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความสนใจเรื่องอาการทางจิตเวช
ทีส่บืเนือ่งมาจากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และสารเสพติด จงึอทุศิตน
เพื่อการศึกษาและท�างานวิจัยอย่างใกล้ชิดจนประสบความส�าเร็จ
ทางวชิาการและการผลักดันนโยบายหลายด้าน 
 โดย รศ.พญ.รัศมน ได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวทิยาลยั 
Yale ประเทศสหรฐัอเมรกิาจากการอบรมในโครงการ Thai-US Drug 
Dependence Genetics Research Training Program หลงัจากได้รับทุน
จากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Yale 
วารสาร ฬ ฉบับน้ี จึงจะพาผู้อ่านทุกท่านไปท�าความรู้จักจิตแพทย์
หญิงคนเก่งท่านนี้ด้วยกัน 
 รศ.พญ.รัศมน เล ่าให้ฟ ังว ่า สมัยท่ีท่านจบการศึกษา
แพทยศาสตรบณัฑติ และได้ศกึษาต่อใน สาขาจติเวชศาสตร์ ท่านมคีวามสนใจเป็นพเิศษเกีย่วกบัผู้ป่วยทางจติเวชทีม่อีาการหแูว่ว เกดิภาพหลอน
ที่หาสาเหตุไม่ได้ ประกอบกับสภาพสังคมไทยในสมัยนั้นประสบปัญหาสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน เช่น ยาบ้า ระบาดติดอันดับโลก 
ซึ่งผู้ติดสารเสพติดประเภทน้ีส่วนหน่ึงจะติดสุราเรื้อรังร่วมด้วย ท่านจึงมีความกังขาในสารเสพติดประเภทแอลกอฮอล์ และยาบ้า 
ว่าจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าไปสู่การเกิดภาวะทางจิตเวชของผู้ป่วยหรือไม่ ท่านจึงเริ่มท�าการศึกษาและวิจัยในประเด็นนี้อย่างจริงจัง
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 ในปี พ.ศ. 2557 ทีผ่่านมา ศูนย์วจิยัปัญหาสุรา (ศวส.) มคีวามพยายามผลกัดนั
นโยบายการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ซ่ึงท�าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อร่างกาย 
รศ.พญ.รศัมน ได้เข้าไปมีบทบาทส�าคัญในการศึกษาวิจัยและร่วมท�างานกับคณะท�างาน
ของส�านักงานคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข โดยท่านได้ไปร่วมวางกรอบนโยบายเกี่ยวกับการค้าสุราเชิงพาณิชย์ของผู้ค้า
ในประเทศ การศึกษา และแนะน�าสังคมเกี่ยวกับองค์ความรู้ว่าด้วยเร่ืองเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทีส่่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร และการสร้างค่านยิมท่ีผดิเกีย่วกบัการดืม่สุรา
เพื่อการเข้าสังคม รวมถึงเป็นคณะท�างานคนส�าคัญที่ร่างยุทธศาสตร์การท�างานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อีกด้วย

 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีประโยชน์ต่อสังคม
เป็นอย่างมากในการก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการบ�าบดัหรอืฟื้นฟูสภาพ
ผู้ติดแอลกอฮอล์ ซ่ึงในฐานะที่ท่านเป็นจิตแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ท่านจึงได้ถ่ายทอดและ
แบ่งปันองค์ความรูด้้านจิตเวชในการเสนอคณะท�างานในการออกประกาศหรือระเบียบ

 ท้ังน้ีท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเจาะเลือดสกัด
สารพันธุกรรม การศึกษาจีโนมเชิงลึก การรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรกว่า 3,000 ราย จนได้ผลงานวจิยัทีส่รปุว่า มพีนัธกุรรมบางตัว
ในร่างกายมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ Alcohol Dehydrogenase 
ทีใ่ช้ในการขจดัสารพิษจากแอลกอฮอล์ทีเ่ข้าสูก่ระแสเลอืดในร่างกาย 
ซึง่การศกึษาประเดน็นีมี้การท�าการวจิยัอย่างเข้มข้นในต่างประเทศเช่นกัน 
 นอกเหนอืจากงานวจิยัทีโ่ดดเด่นแล้ว ท่านยงัมบีทบาทส�าคญั
ด้านวชิาการ ด้วยการเขยีนต�าราเรือ่งการดแูลรกัษาปัญหาจากการใช้
สารเสพตดิ ซึง่เป็นบรรทดัฐานในการใช้อ้างองิและเป็นกรอบการปฏิบตัิ
ที่เหมาะสมของภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการควบคุม
การดื่มและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย 
 เกียรติประวัติด้านอื่นที่ รศ.พญ.รัศมน เคยได้รับ ได้แก่ 
การได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลที่ด�าเนินการดีเด่นด้านการป้องกัน
ควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ประเภทบุคลากรสถาบัน
การศึกษา ระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษาทุกสังกัด ประจ�าปี 2563 
จากส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข และท่านยังได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด
ยอดเย่ียม ประจ�าปี 2557 เพ่ือประกาศเกยีรตคุิณแก่บคุคลผู้มผีลงาน
ด้านวิชาการว่าด้วยการบ�าบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ 
ผู้ติดยาเสพติด ยอดเยี่ยม

 เมื่อถามถึงหลักการท�างานและหัวใจของการท�างาน 
รศ.พญ.รัศมน กล่าวว่า ตัวเองนั้นจะเป็นคนที่อุทิศตนและทุ่มเท
ให้แก่งานเป็นอย่างยิ่ง หากได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ เข้ามา มักจะ
ไม่ปฏิเสธ เนือ่งจากท่านมองว่าการเรยีนรู้งานใหม่ๆ จะเป็นการพฒันา
ตนเองและเสริมทักษะด้านอื่น ดังค�าที่ท่านเคยกล่าวอยู่เสมอว่า 
‘รักจะเป็นนักกระบี่อย่ากลัวมีแผล’ ซึ่งหมายถึง เราต้องกล้าเรียนรู้ 
กล้าทีจ่ะท�าแม้จะผดิพลาด เพือ่เป็นหนทางในการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
 รศ.พญ.รศัมน กล่าวปิดท้ายด้วยการฝากแง่คดิถงึประชาชน
ในสงัคมว่า การดืม่แอลกอฮอล์สร้างผลเสยีให้แก่เราทัง้ร่างกายและจิตใจ 
โดยเฉพาะผู ้หญิงท่ีมีอัตราการดื่มสุราเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก 
เมือ่ผูห้ญงิดืม่สุรา จะมคีวามเส่ียงทีจ่ะสูญเสียสตสิมัปชญัญะ ขาดการ
ตัดสินใจ จนน�าไปสู่การเกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ท้ังในบ้าน
และนอกบ้าน ดังนั้นสิ่งที่เป็นของมึนเมา ประชาชนควรจะหลีกเลี่ยง
มากที่สุด อีกประเด็นคือการผลักดันให้ภาครัฐให้ความส�าคัญกับ
การออกนโยบายในการควบคุมสารเสพติดไม่ให้เยาวชนไทยเข้าถึง
ได้ง่าย ขณะเดียวกันก็ไม่ควรไปตีตราว่าผู้ติดสุราสารเสพติด หรือ
ผูม้ปัีญหาทางจติเวชจากการตดิสรุา หรอืสารเสพตดิ เป็นความผิดบาป 
ทั้งน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่าน้ีมีความกล้ามากพอที่จะเข้ามา
ติดต่อเข้ารับการรักษาบ�าบัด ไม่กลายเป็นห่วงโซ่ของปัญหาสังคม
และยากแก่การแก้ไขในที่สุด 

 นอกจากนี้ ท่านยังด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้จัดการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) ที่มุ่งเน้นศึกษางานวิจัยด้านการใช้สารเสพติดและ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเด็กนักเรียนมัธยมเป็นพิเศษ โดยท่านให้ข้อมูลที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า เด็กนักเรียนมัธยมนั้นมีความสนใจการดื่ม
อันเนื่องมาจากการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัว การดื่มเพื่อการเข้าสังคม ซึ่งเป็นข้อมูล
ส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนและขยายผลงานวิจัย และการออกค�าแนะน�าเกี่ยวกับการควบคุม
การจ�าหน่าย การดื่มจนน�าไปสู่การติดสุราในเยาวชน  

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการควบคุมการดื่มหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเป็นก�าลังส�าคัญในการเขียนต�าราให้ความรู้เพื่อส่ง
เสริมและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ด้วยผลงานการวจิยัและการมบีทบาทเกีย่วกับการออกนโยบายการควบคุมเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ที่โดดเด่นท�าให้ รศ.พญ.รศัมน ได้รบัทนุ Thai-US Drug Dependence Through 
The Life Span (DDTLS) Training Program จากมหาวิทยาลัย Yale ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนการวิจัยด้านการเสพติด ซึ่งท�าให้ท่านมีโอกาสได้ศึกษางานวิจัย
ทางชวีภาพร่วมกบันกัวิจยัผูเ้ชีย่วชาญด้านพนัธกุรรมและจโีนมระดบัโลกหลายท่าน โดยผลงาน
วิจัยของท่านมุ่งเน้นศึกษายีน และพันธุกรรมของผู้ใช้สารเสพติด ประเภทเมทแอมเฟตามีน 
และผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง 
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มาตรการทางทันตกรรม

 นับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ในประเทศ 
จึงท�าให้ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ในช่วงคลายล็อกโควิด-19

ส่วนของทันตแพทย์และสถานบริการ

ส่วนของผู้ป่วยที่มารับบริการทันตกรรม

 เมือ่ทนัตแพทย์และผูป่้วยต่างร่วมแรงร่วมใจกนัยดึถอืในมาตรการแนวทางการให้และรบับรกิารทางทนัตกรรมอย่างเคร่งครดั กจ็ะท�าให้การรกัษา
ทางทันตกรรมในยุควิถีใหม่ (New Normal) ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความสบายใจต่อการมารับบริการทางทันตกรรมและ
ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อใดๆ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย

แหล่งอ้างอิง : ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. “แนวทางการรักษาทางทันตกรรมหลังการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 
       ฉบับที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563.” 2563. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.thaidental.or.th/main/download/upload/
       upload-206271726208790.pdf

ต้องท�านัดหมายก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง เพื่อทันตแพทย์จะได้ก�าหนดเวลา
ในการให้บริการผู้ป่วยแต่ละรายให้เพียงพอต่อหัตถการนั้นๆ
ให้ความร่วมมือในการคัดกรองโดยไม่ปิดบังข้อมูล เช่น เคยไปต่างประเทศ 
เคยสมัผสัผูป่้วยตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ก่อนมาเข้ารบัการรกัษาทางทนัตกรรม
หรือไม่
ควรบ้วนปากก่อนการรกัษา เพราะการบ้วนปากสามารถลดปรมิาณเชือ้ท่ีออกมา
กับละอองฝอยในขณะให้การรักษาทางทันตกรรมได้มากถึงร้อยละ 70 - 95 
ดังนั้นจึงควรก�าหนดให้ผู้ป่วยอมน�้ายาบ้วนปากนาน 30 - 60 วินาที ก่อนเริ่ม
การรักษาทุกครั้ง

ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้นเวลาท�าหัตถการ 
งดการสนทนาที่ไม่จ�าเป็นขณะท�าหัตถการ เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
และไม่ก่อให้เกิดละอองฝอยในคลินิกทันตกรรม
ให้ความร่วมมือกับทันตแพทย์ขณะท�าหัตถการ ลดความกังวลและไม่เครียด
ขณะท�าหตัถการ เช่น ไม่กลัวเครือ่งมอืดดูน�า้ลาย (High Power Suction) เครือ่ง
ขูดหินปูน ตลอดจนเครื่องมือพิเศษ เช่น เครื่องดูดละอองฝอยนอกช่องปาก 
(Extra Oral Suction) และการใส่แผ่นยางกันน�้าลาย (Rubber Dam) เพื่อลด
การฟุ้งกระจายของเชื้อโรคที่ออกมาจากละอองฝอยได้มากถึงร้อยละ 70 - 98
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การนัดหมายและคัดกรองผู้ป่วย จดัทีน่ัง่รอให้มรีะยะห่าง 1 - 2 เมตร วดัอณุหภมูิ
ร่างกายและซกัประวตัใินช่วง 14 วนัทีผ่่านมา ตลอดจนประวตักิารเป็นโรคโควดิ-19 
ตามตวัอย่างแบบประเมนิผูป่้วย หากมคีวามเสีย่งข้อใดข้อหนึง่ตามแบบประเมนิ
ผูป่้วย ควรหลกีเลีย่งการให้การรกัษาทางทนัตกรรมและให้ส่งปรกึษาแพทย์ก่อน
ทนัตแพทย์ควรยดึถอืและปฏบิตัติามวธิมีาตรฐานในการป้องกนัการแพร่กระจาย
ของโรคติดเชื้อ (Standard Precautions) เพื่อให้การควบคุมการติดเชื้อและ
แพร่กระจายเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

การล้างมือ ควรล้างมอืก่อนและหลงัการให้การรกัษาผูป่้วยทกุครัง้ โดยยดึตาม
องค์การอนามยัโลก (WHO) หากมือไม่สกปรกและไม่สะดวกในการล้างมอืด้วยน�า้ 
ควรใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 60 - 80 ถูมือ
การสวมเครือ่งป้องกนัตนเองส่วนบคุคล (Personal Protective Equipment 
- PPE) เช่น ถงุมอื เสือ้กาวน์ พจิารณาตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นโดย
ให้เหมาะกับหัตถการ หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) เลือกใช้ตามสภาพ
ระดบัความเสีย่งสงูมากน้อย ถ้ามากควรใช้หน้ากากชนดิ N95 (N95 Respirator) 
หากไม่มหีน้ากากชนดิ N95 กใ็ห้ใช้หน้ากากอนามยัทีม่กีารปิดเทปรอบหน้ากาก 
แว่นตาป้องกนั (Protective Eyewear) อาจใช้แว่นครอบตานริภยั (Goggles) 
ซึ่งแนบสนิทกับใบหน้าทุกส่วน กระจังป้องกันใบหน้า (Face shield) สามารถ
ใช้ร่วมกบัแว่นตาป้องกันได้ แต่ไม่ควรสวมกระจงัป้องกันใบหน้าแทนการสวม

หน้ากากอนามัย ภายหลังการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วต้องท�าความสะอาด
และฆ่าเชื้อด้วยน�้ายาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.5% นาน 10 นาที
การเตรยีมเครือ่งมอืและวสัดุอปุกรณ์เพือ่ใช้ในการรักษาผูป่้วย ให้ค�านงึถงึระดับ
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ กล่าวคือ

1) เครื่องมือที่ท�าให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง เช่น เคร่ืองมือทาง
ศัลยกรรมต้องผ่านกระบวนการท�าให้ปลอดเชื้อ หรือหากไม่สามารถท�าให้
ปลอดเชื้อได้ก็ควรเป็นชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
2) เครือ่งมอืทีท่�าให้เกดิความเสีย่งในการตดิเชือ้ปานกลาง ได้แก่ เครือ่งท่ีน�าไปสู่
ช่องปากต้องท�าให้ปลอดเชือ้ หรอืฆ่าเชือ้ด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู
3) เครื่องมือที่ท�าให้เกิดความเส่ียงในการติดเชื้อต�่า ได้แก่ เครื่องมือหรือ
อปุกรณ์ทีอ่ยูภ่ายนอกช่องปาก ก่อนน�ามาใช้ซ�า้ต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้
ด้วยสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพปานกลาง ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อวัณโรคได้

การดูแลส่ิงแวดล้อมภายในสถานพยาบาล สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
   1.  พืน้ผวิสมัผสัต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้เคาน์เตอร์ ถาดวางเครือ่งมอื ด้ามปรับไฟ เป็นต้น 
   2. อากาศทีห่มนุเวยีนภายในคลนิกิ โดยทัง้ 2 ส่วนนีต้้องได้รบัการดแูลอย่างถกูต้อง
      เหมาะสม เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดการติดเชื้อทั้งผู้ให้และผู้รับการรักษา
การดูแลและจัดการขยะ อุปกรณ์ วัสดุและเครื่องป้องกันตนเองใดๆ รวมถึง
เลอืด สารคดัหลัง่ และเศษชิน้เนือ้ของผูป่้วยทีท่�าให้เกิดการตดิเชือ้หรือแพร่กระจาย
เช้ือได้ ถอืเป็นขยะตดิเช้ือท้ังหมด จ�าเป็นต้องน�าไปก�าจดัในรปูแบบของขยะตดิเชือ้
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เรื่อง : น.ส.นวพร ชิตมน
         พยาบาล 7 
        ชั้น 24 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พยาบาล ET Nurse 
กับ ศาสตร์และศิลป์แห่งการดูแลผู้ป่วยออสโตมี

  เมือ่ได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็น ‘มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกั’ ย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพจติใจ
และร่างกายของผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีความจ�าเป็นต้องผ่าตัดยกล�าไส้เปิดทางหน้าท้องท้ังแบบถาวร
หรือแบบชั่วคราว ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งสภาพร่างกายและลักษณะการขับถ่าย 
ผู ้ป่วยจะรู ้สึกว่าการเห็นการขับถ่ายอย่างเปิดเผย ท�าให้กลัวคนอื่นรังเกียจ เข้าสังคมไม่ได้ ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
  จากประสบการณ์การดแูลผูป่้วยพบว่า ผูป่้วยบางรายทีม่คีวามจ�าเป็นต้องเข้ารับการผ่าตดัอย่างเร่งด่วน 
ผูป่้วยไม่ทนัได้เตรยีมความพร้อมด้านจติใจ ส่งผลให้ช่วงหลงัผ่าตดั ผูป่้วยมกัจะรูสึ้กถงึการสญูเสยี ซึง่อาจแสดงออก
มาในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนั ตามหลัก 5 Phases of Traumatic Recovery ได้แก่ ชอ็ค (Shock), โกรธ (Anger), 
ปฏิเสธ (Denial), ซึมเศร้า (Depress), ต่อรอง (Bargaining) และยอมรับ (Acceptance) 
  หนึ่งในจ�านวนผู้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องรับการผ่าตัดแบบเร่งด่วน ได้แก่ คุณลุงวัยเกษียณท่านหนึ่ง 
ที่ต้องรับการผ่าตัด Loop Transverse Colostomy แบบเร่งด่วนเน่ืองจากมีปัญหาล�าไส้อุดตัน ท�าให้คุณลุง
ไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านจิตใจก่อนการผ่าตัดเปิดล�าไส้ทางหน้าท้องล่วงหน้า หลังผ่าตัดคุณลุงเกิดภาวะช็อค 
ปฏิเสธ และซึมเศร้า เมื่อรู้ว่าตนเองมีล�าไส้เปิดทางหน้าท้อง คุณลุงไม่ยอมมองล�าไส้เปิดทางหน้าท้องของตนเอง 

พยาบาลได้สงัเกตสิง่ท่ีคณุลงุแสดงออก พยายามสร้างสมัพนัธภาพทีด่กีบัคณุลงุ พดูคุยสอบถาม และเปิดโอกาสให้ได้ระบายความรูส้กึ
เมื่อคุณลุงไว้วางใจที่จะพูดด้วยแล้ว สิ่งแรกที่คุณลุงได้กล่าวออกมา นั่นคือ “ท�าไมตัวเองต้องมีล�าไส้เปิดทางหน้าท้องด้วย ตอนนี้
รูส้กึเครยีดมาก” พยาบาลจงึได้พดูคยุสือ่สารให้คณุลงุเหน็ข้อดขีองการผ่าตดัเช่นนี ้นัน่คอื การได้รบัการผ่าตดัอย่างรวดเรว็ทีช่่วยลด
ความทกุข์ทรมานจากภาวะล�าไส้อดุตนัได้ และพยายามกระตุน้ให้คุณลงุมองและสัมผัสล�าไส้เปิดทางหน้าท้อง 
 ในวันแรกคุณลุงยังไม่มองและหันหน้าหนี ระหว่างการท�าแผล พยาบาลก็เล่าถึงประสบการณ์
การท�างานเกีย่วกบัผูป่้วยทีม่ลีกัษณะบาดแผลคล้ายคณุลุง ซึง่มอียูจ่�านวนไม่น้อย และมทีกุเพศทกุวยั เพือ่ให้คุณ
ลุงไม่รู้สึกโดดเดี่ยว หลังจากนั้น 2 - 3 วัน ทุกครั้งเมื่อพยาบาลสอนเปลี่ยนแป้นถุงผู้ป่วย ก็สังเกตได้ว่าคุณลุง
แอบมองแผลตนเอง แต่ยังไม่ยอมมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแป้นถุง 
 แม้ว่าจะใช้เวลาในการรอคอยให้คุณลุงยอมรบัต่อการเปล่ียนแปลงทางร่างกายของตนเอง เราในฐานะ
พยาบาลก็ยังคงดูแลและให้บริการคุณลุงด้วยความเต็มใจ ทุกครั้งที่เข้าไปดูแลแผลของคุณลุง พยาบาล
มกักล่าวทิง้ท้ายไว้เสมอว่า หากคุณลงุพร้อมจะเรยีนรูใ้นการเปลีย่นแป้นถงุด้วยตนเองตอนไหน กแ็จ้งพยาบาล
ได้ตลอดเวลา 
 เมือ่เวลาผ่านไป 5 - 6 วนั คณุลุงเดนิมาหาพยาบาลทีเ่คาน์เตอร์พร้อมพดูว่า “วนันีผ้มพร้อมจะเปล่ียน
แป้นถุงด้วยตัวเองแล้ว” ขณะสอนเปลี่ยนแป้นถุง คุณลุงเล่าให้ฟังว่า ตอนแรกรู้สึกเครียดมาก เพราะไม่คิดว่า
ตนเองต้องมลี�าไส้เปิดทางหน้าท้อง แต่เมือ่ได้รบัก�าลงัใจจากพยาบาล และได้เห็นท่าททีีไ่ม่แสดงความรงัเกยีจ
ท�าให้ตนเองคิดว่า ตัวเราเองก็ไม่ควรรังเกียจอุจจาระของตนเองเช่นกัน คุณลุงกล่าวขอบคุณพยาบาล
พร้อมรอยยิ้มที่ช่วยดูแลและให้ก�าลังใจมาตลอด ท�าให้สามารถดูแลตนเองได้
 และน่ีก็คือความส�าเร็จของบทบาทพยาบาลเฉพาะทางดูแลบาดแผล (ET Nurse) ที่ท�าให้ผู้ป่วย
ยอมรับการมีล�าไส้เปิดทางหน้าท้องและสามารถเปลี่ยนแป้นถุงได้ด้วยตนเอง คิดว่าการเปลี่ยนแป้นถุงหรือ
การดแูลล�าไส้เปิดทางหน้าท้องไม่ใช่เรือ่งยากอกีต่อไป นบัเป็นผลลัพธ์ทางการพยาบาลทีส่ร้างความประทบัใจ
และสร้างก�าลังใจในการดูแลผู้ป่วยให้พยาบาลเช่นกัน
 ดังนั้นบทบาทที่ส�าคัญของพยาบาลออสโตมีและบาดแผล (ET Nurse) จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการให้ค�าปรึกษา (Counseling) และการเสริมสร้างพลัง (Empowerment) เพ่ือช่วยให้ผู ้ป่วย
คลายความวติกกงัวล ยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้กบัตวัเอง มทีศันคตทิีด่ต่ีอการมลี�าไส้เปิดทางหน้าท้อง 
สามารถดูแลตัวเองและมีการปรับตัว ด�าเนินชีวิตได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นหลังเข้ารับการผ่าตัด  
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เรื่อง : นสพ.โสภณ โพธิรัชต์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 สวสัดท่ีานผู้อ่านวารสาร ฬ ครบั หลายท่านอาจจะเคยประสบกบัอาการคนัตามผวิหนงับรเิวณต่างๆ 
ซึง่สร้างความร�าคาญใจให้อยูบ่่อยครัง้ คอลมัน์ “I See U by หมอชดิ” ฉบบัน้ีจะขอน�าเสนออกีหนึง่สาเหตุ
ของอาการคันดังกล่าว นั่นคือการติดเชื้อราที่ผิวหนัง
 ราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเส้นสายยาวหรือเป็นเซลล์เดียว สามารถสืบพันธุ์
ได้ท้ังแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ อีกทั้งยังมีหลากหลายสายพันธุ ์ที่สามารถก่อโรคในมนุษย์
ได้ในหลายๆ อวัยวะของร่างกาย โดยในฉบับนี้จะยกตัวอย่างเพียงบางโรคที่น่าสนใจเพื่อให้ท่านผู้อ่าน
ได้รู้จกัมากข้ึน ทัง้นี ้วธิกีารรกัษาทีน่�าเสนอในบทความเป็นการยกตัวอย่างเท่านัน้ ซึง่การรกัษาจะขึน้อยูก่บั
การวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลัก

กลากบนหนังศีรษะ
อาการ : หนงัศีรษะบริเวณทีต่ดิเชือ้ราจะเป็นสะเกด็ ผมร่วงหรอืหกัง่ายเป็นหย่อมๆ 
อาจมีหนองรวมกันที่รอยโรคจนเป็นก้อนนูน มีขอบเขตชัดเจน
สาเหตุ : สามารถติดได้จากทั้งคนและสัตว์ อาจติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงหรือ
ผ่านการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น การใช้หวีร่วมกับผู้ที่เป็นโรค เป็นต้น
การวินิจฉัย : สังเกตลักษณะทางคลินิก อาจใช้การตรวจด้วยแสงอัลตราไวโอเลต 
(Wood’s Light) และการขูดขุยจากบริเวณรอยโรคไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
การรักษา : รับประทานยาต้านเชื้อรา อาจใช้ร่วมกับยาสระผมขจัดรังแคและ
เชือ้รา ป้องกนัการตดิเชือ้ซ�า้ด้วยการดแูลหนงัศีรษะให้สะอาดและแห้งเป็นประจ�า 
พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

เชื้อราที่เล็บ
อาการ : มักเกิดกับเล็บเท้ามากกว่าเล็บมือ เนื่องจากมีความอับชื้นมากกว่า และ
สามารถพบร่วมกับการติดเชื้อราท่ีเท้า ท้ังยังอาจพบการอักเสบบริเวณขอบเล็บ
และเลบ็ผดิรูปร่าง เช่น เล็บผหุรอืบาง เลบ็เป็นหลมุหรอืคลืน่ เลบ็มสีีทีผิ่ดไปจากปกติ 
หรอืใต้เลบ็หนาขึน้ (Subungual Hyperkeratosis) จนอาจท�าให้เลบ็หลดุออกจาก
เนื้อใต้เล็บ
สาเหตุ : เกิดขึ้นได้จากความอับชื้นของเท้าและติดได้จากดิน หรือการใช้อุปกรณ์
ตัดเล็บร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อราที่เล็บ
การวินิจฉัย : สังเกตลักษณะทางคลินิกร่วมกับการขูดขุยหรือตัดชิ้นส่วนของเล็บ
ที่เกิดรอยโรคไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการ
การรกัษา : รบัประทานยาต้านเชือ้รา ในบางรายอาจต้องถอดเล็บร่วมด้วย ป้องกนั
การตดิเชือ้ซ�า้ด้วยการดแูลมอืและเท้าให้สะอาดและแห้งเป็นประจ�า พร้อมท้ังหลีกเล่ียง
การใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

การติดเชื้อราแคนดิดา (Candidiasis) ที่ผิวหนัง
อาการ : มีผ่ืนแดงนูน คัน ผิวหนังเปื่อย มีขอบเขตชัดเจน อาจพบตุ่มแดงหรือ
ตุ่มหนองกระจายอยู่รอบๆ รอยโรค ผู้ป่วยอาจมีอาการระคายเคือง คันหรือแสบ
บริเวณรอยโรคได้
สาเหตุ : เกิดจากการเจริญของเชื้อราแคนดิดา (Candida sp.) อย่างผิดปกติ 
มกัพบในบรเิวณผวิหนงัทีเ่กดิความอบัชืน้ได้ง่าย เช่น ซอกขา ข้อพบั รักแร้ ซอกขาหนบี 
หรือใต้ราวนม ในเด็กทารกสามารถพบได้บริเวณซอกขา หากมีการสวมใส่ผ้าอ้อม
ส�าเร็จรูปที่เปียกชื้นเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเจริญ
ของเชื้อราแคนดิดา อาทิ การได้รับยากดภูมิคุ้มกัน การรับประทานยาปฏิชีวนะ
เป็นเวลานาน การตั้งครรภ์ ทารกแรกเกิด ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเบาหวาน 
โรคอ้วน เป็นต้น
การวนิจิฉยั : สงัเกตลกัษณะทางคลนิกิร่วมกบัการขดูผวิหนงับรเิวณท่ีมพียาธสิภาพ
ไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
การรักษา : ใช้ยาทาหรือรับประทานยาต้านเชื้อรา ลดภาวะที่ส่งเสริมการเกิดโรค 
เช่น ลดความอบัชืน้และรกัษาความสะอาดบรเิวณทีเ่กดิพยาธสิภาพ ลดน�า้หนกั เป็นต้น

เกลื้อน
อาการ : เป็นผื่นราบขนาดเล็ก หรืออาจเป็นปื้นใหญ่ มีสีขาว สีน�้าตาลหรือสีแดง 
อาจพบเป็นขุยบางๆ อยู่บนผื่น มีอาการคันเล็กน้อย
สาเหตุ : รอยโรคมักเกิดในบริเวณที่มีผิวมัน เช่น หน้าอก หลัง ต้นแขน ใบหน้า
บริเวณสันจมูกและร่องจมูก เป็นต้น อีกทั้งความอับชื้น เหงื่อ และการลดต�่าลง
ของภูมิต้านทานก็เป็นปัจจัยส่งเสริมการเจริญของเชื้อ
การวินิจฉัย : สังเกตลักษณะทางคลินิก อาจใช้การตรวจด้วยแสงอัลตราไวโอเลต 
(Wood’s Light) และการขูดขุยจากบริเวณรอยโรคไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์
การรกัษา : ใช้ยาทาหรือรบัประทานยาต้านเช้ือรา ลดภาวะทีส่่งเสรมิการเจรญิของเชือ้ 
เช่น สวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี ดูแลผิวหนังให้สะอาดและไม่อับชื้น เป็นต้น

การติดเชือ้รา
ท่ีผิวหนัง

“ “

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.อริยา จินดามพร และ อ.พญ.กรวลี มีศิลปวิกกัย 
หน่วยราวิทยา ภาควิชาจุลขีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ว่าที่คุณหมอคนดี

เรื่อง : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

แม้รูปแบบค่ายเปลี่ยนไป 

แต่ใจยังมุ่งมั่นเหมือนเดิม

 หากกล่าวถึงกิจกรรมหนึ่งที่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ท�าเพื่อตอบแทนสังคมเสมอมา นั่นก็คือ ค่ายสอนหนังสือ แต่ส�าหรับ
เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปีนี้ ส่งผลให้ไม่สามารถจัดค่ายสอนหนังสือซึ่งเป็นค่ายพักแรมได้ เหล่านิสิตค่ายสอนฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
กิจกรรมเพื่อให้สามารถด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของค่ายสอนหนังสือได้ จึงท�าให้ค่ายในปีนี้ ออกมาในรูปแบบ “ค่ายสอน Studygram”

 กิจกรรมค่ายสอนหนังสือเป็นค่ายพักแรมท่ีเดินทางไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนต่างจังหวัด เสมือนเป็นคอร์สเรียนเล็กๆ โดยพี่ๆ นิสิตแพทย์และน้องๆ 
จะอยู่ภายในโรงเรียนท�ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านวิชาการและสันทนาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของค่ายสอนหนังสือ 2 ข้อ ดังนี้

1. ให้ความรู้ทางด้านวิชาการกับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา
2. สร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเรียนจากนิสิตแพทย์

 อกีทัง้ในปัจจบุนั สังคมโลกไร้พรมแดนได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ไม่ยาก นิสิตแพทย์อย่างเราจึงเห็นว่า
แม้จะไม่ได้จดัค่าย เรากย็งัสามารถท�าอะไรบางอย่างให้กับน้องๆ ได้จากทางไกล ด้วยเหตนุีก้จิกรรมของเราจึงออกมาในรปูแบบของ Studygram ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
(Social Network) โดยเนื้อหาต่างๆ จะเผยแพร่ทุกสัปดาห์เป็นประจ�าผ่านทาง Facebook Page “ค่ายสอนหนังสือ MDCU Teaching Camp” ซึ่งทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ 

ส�าหรับสิ่งที่เราได้แบ่งปันให้กับน้องๆ หลักๆ แล้ว จะมีอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ 
 1. เอกสารสรปุเนือ้หาและแบบฝึกหดัตามบทต่างๆ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย มทีัง้หมด 5 วชิา ได้แก่ คณติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววทิยา ฟิสกิส์ 
         และเคมี นอกจากนี้ยังมีรวมตะลุยโจทย์ O-net และ GAT อีกด้วย
 2. เกร็ดความรู้ในการเตรียมตัวสอบและการอ่านหนังสือ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ TCAS เทคนิคการเตรียมตัวสอบ การท�าข้อสอบ หรือ
      เคล็ดลับต่างๆ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือ โดยสื่อออกมาทั้งในรูปแบบภาพกราฟฟิกและคลิปวิดีโอ

 จะเห็นได้ว่าการท�าประโยชน์เพื่อสังคมเป็นสิ่งที่ไม่ยาก 
เดมิอาจจะมรีปูแบบการจัดทีต้่องไปลงสถานท่ีจรงิๆ แต่เม่ือมข้ีอจ�ากดั 
เรากแ็สดงให้เหน็ได้ว่าเราเป็นตวัอย่างหนึง่ท่ีพร้อมจะปรบัเปลีย่นวธิกีาร 
แต่ยังคงมุ่งมั่นตามวัตถุประสงค์เดิมไว้ได้ น่ันก็คือความตั้งใจของ
เหล่านสิติแพทย์ทีต้่องการแบ่งปันความรูแ้ละสร้างแรงบนัดาลใจแก่
น้องๆ นักเรียน 
 ทั้งนี้ ขอฝากให้ผู ้อ่านได้ลองติดตามเรื่องราวดีๆ จาก 
Facebook Page “ค่ายสอนหนังสือ MDCU Teaching Camp” 
ซึง่พวกเราเหล่านสิติค่ายสอนฯ รูส้กึยนิดแีละขอขอบคณุเป็นอย่างสงู 
หากทกุๆ ท่านจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ช่วยกันแบ่งปัน (Share) สิง่ดีๆ  
เหล่านี ้ให้น้องๆ ระดบัมธัยมศึกษาท่ียงัไม่รูจ้กั Facebook Page ค่าย
สอนหนงัสอืของเรา ได้เข้าถึงความรู้และได้รับแรงบันดาลใจมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้น้องๆ 

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Focus on being 
productive instead of busy”

นสพ.ณัฐนันท์ ทิรานนท์ (ติวเตอร์) 
Nuttanun Thiranont (Tutor)

“ค่ายสอน Studygram”
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 นายประเสริฐ – นายสมิทธิ เนาถาวร และ บริษัทรุ่งแสงแบตเตอร่ี จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน 
1,055,555 บาท เพ่ือสมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี 
ศ.ดร.นพ.วีรพนัธุ ์ โขวฑิรูกจิ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง และ รศ.นพ.วสวุฒัน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่าย
เวชศาสตร์ฟื ้นฟู รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์

 ครอบครัวตันพิพัฒน์ บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
เพือ่ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเพือ่อทุศิส่วนกุศลให้แก่คณุพ่อประสาร 
ตนัพพิฒัน์ โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผู้อ�านวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านภาพลกัษณ์องค์กร และ ผศ.นพ.นครินทร์ 
ศริทิรพัย์ ผูช่้วยคณบด ี ฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 นายววิฒัน์ – นางชมพนูทุ เตชะไพบูลย์ บรจิาคเงนิจ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่จดัซือ้เครือ่งอัดอากาศแรงดนับวก
ให้แก่ศนูย์นทิราเวช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุ ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า อาจารย์อาวุโส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 ครอบครัวนางสุนีย์ – นายธวัชชัย – นางดวงใจ ตั้งสง่า และ นางอรนุช วงศ์จินดาเวศย์ บริจาคเงิน
จ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่พฒันาฝ่ายการพยาบาล (ส�าหรบัพฒันาบคุลากรฝ่ายการพยาบาล, บคุลากรหอผูป่้วยวกิฤต
และกึง่วกิฤต และบคุลากรหอผูป่้วยฉกุเฉนิ) และสมทบทนุห้องตรวจสรรีะไฟฟ้าหัวใจ หน่วยหวัใจ ฝ่ายอายรุศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ 
น.ส.เฉลาศร ีเสงีย่ม หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และ ศ.กติติคณุ นพ.เกรยีง ต้ังสง่า อาจารย์อาวโุส 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 นายโชคชัย - นางจรัสพร เลิศเธียรด�ารง และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 5,000,000 บาท ให้แก่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 นายสุรนาท - นางวรากร องนิธิวัฒน์ และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุน
สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลสิม ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และจดัซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วัชรสินธ ุคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ 
ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 มร.ฟูมิทากะ ทาคาโอกะ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย น.ส.นันธกา สาตราภัย ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
บริษัทไทยบริดจสโตน จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน 600,000 บาท เพื่อมอบให้กองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในการวจิยัและพัฒนาวคัซนีไวรสัโควดิ-19 โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสินธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ บริจาคหน้ากากอนามัย N95 จ�านวน 2,000 ช้ิน เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย

ผู้ชนะการประกวดรับโล่พระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวด

ในโอกาสสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 127 ปี

ประจําปี 2564

คุณสมบัติ
ผู้เข้าประกวด

ชาย-หญิง อายุ 65 ปี ข้ึนไป
ท้ังประเภท มีโรคประจำตัว

และไม่มีโรคประจำตัว
มีภูมิลำเนาใน

เขตกรุงเทพมหานคร

ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ : ตึก ภปร ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 - 15.00 น. ในเวลาราชการ
Download ใบสมัครได้ที่ www.redcrossfundraising.org 

สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ : 
คุณภูเบศ จันทรวิรุจ 
และคุณสุธากร แดงเกิด 
โทรศัพท์ 02-256-5389
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