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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 ด้ำนภำพลักษณ์องค์กร

บรรณาธิการ

 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์ 

กองบรรณาธิการ

 การยกระดบับรกิารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่มุ่งส่งเสริมในด้านอุปกรณ์เครื่องมือให้ทันสมัยเท่านั้น ยังให้ความส�าคัญในด้านการวิจัยและต่อยอด
องค์ความรู้ของบุคลากรอยู่เสมอ ทั้งการสนับสนุนการวิจัยส่ิงใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงการจดัประชมุ
วิชาการเพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานของบุคลากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ โดยในปีนี้การประชุมวิชาการประจ�าปี
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคมนี้ ซึ่งความน่าสนใจอื่นๆ ภายในงานนี้
ทุกท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์เรื่องจากปก 
 นอกจากงานประชุมวิชาการประจ�าปีของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ในเดือนตุลาคมนี้ยังมี
การจดังานสปัดาห์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูทีมุ่ง่เน้นการให้ความรู้กบัประชาชนในการดแูลตนเองอย่างถกูต้องตามหลักเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมด้านการรักษาจากฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเรื่องราว
ที่น่าสนใจอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์บ้านเลขที่ 1873

กิจกรรมและงานประชุมวิชาการ 
การจัดงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้แก่สังคม

 กจิกรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นทั้งหมดนี้ ล้วนแต่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมโลก เช่นเดียวกับที่วารสาร ฬ จะยังคงน�าเสนอเรื่องราวดีๆ อัดแน่นด้วยสาระและประโยชน์
เพื่อท่านผู้อ่านต่อไปครับ
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 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
โรคอบุติัใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เผยความส�าเร็จล่าสดุ
ของ 2 นกัวิจยัไทยซึง่เป็นผูก่้อตัง้และผู้บริหาร บรษิทั ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากดั ได้แก่ 
ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ และ รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ อาจารย์
คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีส่ามารถพฒันาวคัซนีโควดิ-19 และ
แอนตบิอดีในการยบัยัง้ไวรสัจากใบพชืตระกูลยาสบูได้ส�าเรจ็ นบัเป็นอกีทางเลอืก
ของการวจิยัและพัฒนาวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 ในประเทศไทย
 ผศ.ภญ.ดร.สธุรีา และ รศ.ดร.วรญัญ ู เริม่ต้นบุกเบกิบรษิทัใบยา 
ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด พร้อมกับทีมนักวิจัยท่ีได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิคการผลิต
โปรตนีจากใบพืชด้วยการใส่รหสัพนัธุกรรมทีก่�าหนดการสร้างโปรตนีของไวรสั 
ซึง่ภายใน 1 สปัดาห์ พชืจะสร้างโปรตนีทีต้่องการขึน้มา โดยลกัษณะโครงสร้าง
และล�าดับของโปรตีนไม่ได้ผิดเพ้ียนไปเม่ือเทียบกับการสร้างวัคซีนด้วยวิธี
อืน่ๆ นอกจากนีเ้ทคนคิการใช้พชืเพือ่ผลติโปรตีนนัน้เป็นเทคนิคทีมี่การใช้กนั
แพร่หลายทั่วโลก ส�าหรับประเทศไทยได้น�าเทคนิคดังกล่าวมาพัฒนา
เพือ่ใช้ประโยชน์ในกรณเีกดิการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกท่ีสอง
 ทั้งนี้ วัคซีนใบยาได้ผ่านการทดสอบในหนูและลิงเป็นที่เรียบร้อย
แล้วด้วยการฉดีวคัซนี 2 เข็ม ห่างกนั 3 สปัดาห์ จากผลการทดสอบปรากฏว่า
มีความปลอดภัยและไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ ในสัตว์ทดลอง ผลเลือดในลิง
ทีใ่ช้ทดลองมค่ีาเอนไซม์ตบัปกต ิ อีกท้ังจ�านวนเมด็เลอืดแดงและเมด็เลือดขาว
กอ็ยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ เมือ่น�าเปปไทด์ไปกระตุน้เซลล์ของลงิพบว่า มกีารกระตุ้น
T Cell ได้ด ีกล่าวได้ว่าการทดลองในสตัว์ประสบผลส�าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจ
 รศ.ดร.วรญัญ ูอธบิายว่า บรษิทั ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากดั เป็นบรษิทัไทย
ทีมุ่ง่มัน่ศึกษาวจิยัและพฒันาเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั สบืเนือ่งมาจากอตุสาหกรรมยา 
ใหม่ๆ ในปัจจุบันมีการใช้ยากลุ่มโปรตีนมากขึ้น อีกทั้งเทคนิคการใช้พืช 
เพื่อผลิตโปรตีนนั้นมีใช้ในหลายๆ ประเทศอยู่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรมยา
หลายแห่งทั่วโลกจึงหันมาใช้โปรตีนจากพืชเพ่ือผลิตเป็นยาหรือวัคซีน

ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมรกิา แคนาดา เยอรมน ีสาธารณรฐัเกาหล ีและ
ญี่ปุ่น เป็นต้น ส�าหรับการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จากใบพืชนี้ บริษัท ใบยา
ไฟโตฟาร์ม จ�ากดั ได้น�าใบพชืตระกลูยาสบู Nicotiana benthamiana ซึง่เป็น
สายพนัธุท์ีม่นีโิคตนิระดบัต�า่มาก มาผลติเป็นวคัซนีซึง่สามารถผลติได้ในปรมิาณมาก
ประมาณ 10,000 โดสต่อเดือน จงึเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกท่ีมปีระสิทธภิาพในการ
ป้องกันโรคระบาดในอนาคต
 จุดเด่นส�าคัญของการผลิตวัคซีนจากใบยาสูบนั้น ศ.นพ.ธีระวัฒน์
ให้ความเห็นว่า กระบวนการผลิตวคัซีนจากพชืสามารถผลติได้เป็นจ�านวนครัง้ละ
มากๆ พร้อมทัง้สามารถยกระดบัการผลติวคัซนีในห้องปฏิบตักิาร (Laboratory)
มาเป็นการผลิตวัคซีนระดับอุตสาหกรรมได้ทันที ขณะนี้ก�าลังอยู่ในขั้นตอน
การทดลองน�าโปรตีนบริสุทธิ์มาฉีดในมนุษย์และอยู่ระหว่างการหารือกับ
มหาวทิยาลยัมหิดล เพ่ือน�าไปผลติในโรงงานของมหาวทิยาลยัมหิดลเป็นลอ็ตแรก
รวมถงึทมีงานยงัได้ตัง้เป้าหมายทีจ่ะผลกัดนัให้มโีรงงานผลติวคัซนีจากใบพชื
ในประเทศเพือ่ผลติวคัซีนใช้ในประเทศและเพ่ือการส่งออกในอนาคตอกีด้วย
 บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากัด เป็นบริษัทสตาร์ทอัพท่ีบ่มเพาะ
จากศนูย์กลางนวตักรรมแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (CU Innovation Hub)
ที่ผ่านมามีผลงานวิจัยโดดเด่นหลายโครงการ อาทิ การผลิตชุดทดสอบ 
COVID-19 : ชุดตรวจแอนตเิจนและแอนตบิอดขีองโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
และความส�าเรจ็ล่าสุดคอื การพฒันาวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 และแอนตบิอดี
ยบัยัง้เชือ้ไวรสัจากใบยาสบูนัน่เอง
 คงไม่ใช่การกล่าวเกนิจรงิไปนกัทีจ่ะกล่าวว่า ความส�าเรจ็ของ 2 นกัวจิยัไทย
และบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร ์ม จ�ากัด เป ็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ
ของคนไทยทั้งประเทศในการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ท่ีทุกขั้นตอน
ในกระบวนการผลิตทั้งหมดด�าเนินการภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพา
เทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติ และไม่ต้องกังวลในเร่ืองสิทธิบัตรใดๆ อีกทั้ง
ยงัสามารถผลติได้ในปรมิาณมากภายในระยะเวลาเพยีงไม่ก่ีสปัดาห์

ทั่วโลกทึ่ง! 
อาจารย์แพทย์เล็งเห็นศักยภาพทีมนักวิจัยไทย
ผลติวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 จากใบยาสบูส�าเรจ็เป็นครัง้แรกของโลก

Good News

เรื่อง : ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

CHULA COVID-19
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ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
ให้บริการแก่บคุลากร  ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย 
และ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  • รับจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • Idea clinic รับปรึกษาการสร้างงานนวัตกรรม 
    (https://cmic.md.chula.ac.th/#/appointment)

       • จดัหาทนุสนบัสนนุวิจยั/ทรพัยากรทีจ่�าเป็นต่อการสร้างนวตักรรม

               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

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

เรื่อง : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

 สบืเนือ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 (COVID-19) ทีแ่พร่กระจายไปทัว่ทกุมมุโลกและทวคีวามรนุแรงมากขึน้ในหลายประเทศ อกีท้ังยงัสามารถ
แพร่กระจายทางอากาศและสามารถตดิต่อจากคนสูค่นได้โดยตรง ส่งผลให้ประชากรทัว่โลกเกดิความตืน่ตวัในการป้องกันตนเองต่อการตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะเป็น
การรกัษาระยะห่าง (Social Distancing) การท�างานท่ีบ้าน (Work from Home) การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรอืการสวมใส่หน้ากากอนามัยทัง้แบบหน้ากากผ้า หน้ากากอนามยั 
(Surgical Mask) และหน้ากากอนามยัชนดิ N95 เป็นต้น จากกระแสความต่ืนตวัดงักล่าวท�าให้แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยขาดแคลน มไีม่เพยีงพอต่อความต้องการใช้งาน
ของประชาชนทัว่ไปและบคุลากรทางการแพทย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 649 4000 ต่อ 3686
E-mail: cmic.chula@gmail.com

ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นชนิดขึ้นรูปที่มีการปรับปรุงเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ
การสะท้อนน�า้และเพิม่ความสามารถในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทีเรยี
บนพืน้ผวิหน้ากาก อกีทัง้ตวัหน้ากากได้รบัการออกแบบให้ผูส้วมใส่หายใจได้สะดวกยิง่ขึน้ 
และพื้นผิวสัมผัสของหน้ากากช่วยลดการระคายเคืองต่อผิวหน้า
 ส�าหรบัผลิตภณัฑ์ต้นแบบนวตักรรมหน้ากากอนามยัชนดิ N95 ทีพ่ฒันาขึน้นี้
ได้ผ่านการทดสอบการรับรองมาตรฐานของหน้ากากอนามัยเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ 
ประสทิธภิาพการกรองอนุภาคขนาดเลก็ จากสถาบันวจิยัโลหะและวสัด ุจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประสิทธิภาพการกรองเช้ือแบคทีเรีย จากภาควิชาจุลชีววิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย การทดสอบการแนบสนทิของหน้ากาก
กับใบหน้า (Fit Test) จากหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การผ่านได้ของอากาศและการกระจาย
ของเปลวไฟ จากสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ ทัง้นี ้ นวตักรรมหน้ากากอนามยั
ชนิด N95 จะยังคงพัฒนาต่อยอดต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเอง
ในการผลติหน้ากากอนามยัชนดิ N95 ให้มคีณุสมบัตทิีด่ ีจ�าหน่ายในราคาทีเ่หมาะสม 
ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามยัชนดิ N95 ในระยะยาว รวมถงึลดการน�าเข้า
หน้ากากอนามยัจากต่างประเทศในอนาคต
 นอกจากนี ้ศนูย์นวตักรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดงานแถลงข่าว “นวัตกรรมจุฬาฯ พัฒนาต้นแบบหน้ากาก N95” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 1 อาคารหอสมุด 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย พร้อมทัง้ขอเชญิชวนผูท่ี้สนใจร่วมโครงการ 
“Mask for Unmask” สั่งซื้อหน้ากากอนามัย N95 ราคาชิ้นละ 50 บาท โดยทุกๆ 
การสั่งซื้อสินค้า 1 ชิ้น จะได้รับสิทธิ์ส่งต่อหน้ากากอนามัยอีก 1 ชิ้น ให้แก่บคุลากร
ทางการแพทย์ทีอ่ยูบ่รเิวณเขตแดนไทย - พม่า รวมท้ังสิน้ 10 จังหวัด 
ซึ่งโครงการ “Mask for Unmask” จะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 9 กันยายน 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ทีส่นใจสามารถสแกนควิอาร์โค้ด (QR Code) นี้
เพื่อสั่งซื้อหน้ากากอนามัย N95

 หน้ากากอนามัยชนิด N95 (N95 Respirator) จัดเป็นหน้ากากที่มี
ประสทิธภิาพในการป้องกนัการตดิเชือ้ก่อโรคต่างๆ ในอากาศได้ดกีว่าหน้ากากอนามยั
ชนิดอ่ืนๆ อกีทัง้ยงัมรีาคาต่อชิน้ค่อนข้างสงู ซ่ึงการขาดแคลนหน้ากากอนามยัทัง้ชนดิ 
Surgical Mask และ N95 ในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมานั้นได้
ส่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิานของบคุลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เนือ่งจาก
เป็นกลุม่คนทีม่คีวามเสีย่งต่อการตดิเชือ้สงู ดงันัน้การผลติหน้ากากอนามยัชนดิ N95 
ให้เพยีงพอต่อความต้องการและการใช้งานภายในประเทศจงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ 
เพือ่ให้บุคลากรทางการแพทย์รวมถงึประชาชนสามารถเข้าถงึหน้ากากอนามยัชนดิ N95 
ได้อย่างทั่วถึง
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าโดย ศ.นพ.สมรัตน์ 
จารุลักษณานันท์ และ นพ.มาร์วิน เทพโสพรรณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ 
และอาจารย์ประจ�าภาควชิากายวภิาคศาสตร์ ร่วมกบั รศ.ดร.บุญรตัน์ โล่วงศ์วฒัน 
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผศ.ดร.รัฐพล รังกุพันธ์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นายชานนทร์ เนยีมก้องกจิ และ นายรฐัฐา วธันะชยั กลุม่บรษิทั เคไอเจ มาร์เกต็ติง้ จ�ากัด
ผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากผ้าใยสังเคราะห์แบบ Non-Woven จึงได้ร่วมกัน
พัฒนานวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด N95 ข้ึนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ส�าหรบัทางการแพทย์และส�าหรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยหน้ากากอนามยัชนดิ N95 

นวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด N95

(Innovative Medical N95 Respirator)

CHULA COVID-19
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Happy Home Respiratory Care

เสรมิสร้างความมั่นใจใหผู้้ป่วยระบบทางเดินหาย
ใจและญ

าต ิ

เพือ่กลับไปดแูลตอ่ที่บา้นอยา่งสขุใจ
 

นสพ.ปาณสัม์ ชูชพีวฒันา

นสิติแพทย์ ชัน้ปีท่ี 6
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ได้รับ โล่รางวัล เยาวชนดีเด่นกรงุเทพมหานคร (ประกายเพชร) 
ด้านพฒันาเยาวชน คร้ังท่ี 15 ประจ�าปี 2563

จาก ส�านักวฒันธรรม กฬีา และการท่องเท่ียว กรงุเทพมหานคร

ศ.กติติคณุ พญ.คณุหญงิกอบจติต์ ลมิปพยอม

ภาควิชาสตูศิาสตร์ - นรเีวชวทิยา
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ได้รบั รางวัล “Presidential Award 2020”
จาก International Menopause Society

นพ.อภิสทิธิ ์รุ่งเรอืงศริิโชค

แพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ได้รบั รางวัล บณัฑิตแพทย์ดเีด่น ยอดเยีย่ม

จาก มลูนธิิสมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม
พระบรมราชชนก ประจ�าปี 2563

ศ.นพ.เกือ้เกยีรต ิประดษิฐ์พรศลิป์

ภาควชิาอายรุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ได้รับ รางวลั ศษิย์เก่าแพทย์รามาธิบด ีดเีด่น ด้านบรกิาร
ประจ�าปีพทุธศกัราช 2563

จาก สมาคมศษิย์เก่าแพทย์รามาธบิด ีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ีมหาวิทยาลยัมหิดล
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เรื่อง : ผศ.(พิเศษ)พญ.วรวรรณ ศิริชนะ 

        นางขวัญเรือน วงษ์มณี 

        น.ส.ทิพาวรรณ เอี่ยมนุ่ม

        น.ส.ดุสิตา สาลีค�า

        น.ส.กมลวรรณ ช้อยสามนาค 

 ผู้ป่วยท่ีเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล 
เมื่อหายจากภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันแล้วล้วนอยาก
กลบัไปพกัฟ้ืนต่อทีบ้่าน แต่ผูป่้วยบางรายจ�าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการพกัฟ้ืนนานกว่าปกต ิโดยเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีปัญหาทางระบบหายใจที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ 
ผูป่้วยทีย่งัมภีาวะออกซเิจนในเลอืดต�า่ เป็นต้น โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์  สภากาชาดไทย จึงจดัท�าโครงการเตรยีม
ความพร้อมผูป่้วยและญาติเพือ่บ�าบดัระบบหายใจทีบ้่าน 
(Happy Home Respiratory Care) เพ่ือพฒันาศกัยภาพ
ในการบริหารจัดการผู้ป่วยให้สามารถกลับไปพักฟื้น
ที่บ้านได้เร็วขึ้นและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
และญาต ิ รวมถงึลดอตัราการกลบัเข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาล 
โอกาสนี ้ผศ.(พเิศษ) พญ.วรวรรณ ศริิชนะ หน่วยโรคระบบ
การหายใจและภาวะวกิฤตการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พยาบาล และ
เจ้าหน้าทีห่น่วยโรคระบบการหายใจฯ ได้แก่ 
        นางขวัญเรือน วงษ์มณี ผู้ช�านาญการพิเศษ
        พยาบาล 7 
        น.ส.ทพิาวรรณ เอีย่มนุม่ พยาบาลวิชาชีพ 6 
        น.ส.ดุสิตา สาลีค�า พยาบาลวิชาชีพ 4 
         น.ส.กมลวรรณ ช้อยสามนาค เจ้าหน้าที่
        ธรุการหน่วย 
บอกเล่าที่มาและผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ให้วารสาร 
ฬ ทราบ
 ผศ.(พเิศษ) พญ.วรวรรณ กล่าวว่า โครงการ
เตรยีมความพร้อมผูป่้วยและญาตเิพือ่บ�าบดัระบบหายใจ
ที่บ้าน หรือ Happy Home Respiratory Care เริ่ม
วางแผนการด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดย
เน้นการแก้ปัญหาของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ
ที่มีการฟื้นตัวช้า บางรายอาจต้องพักในโรงพยาบาล
ยาวนานเป็นเดือน ท�าให้ไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่
ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ แรกเริ่มน้ัน
หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตฯ ได้จัดท�า
โครงการให้ยมือปุกรณ์บ�าบดัระบบการหายใจกลบับ้าน

เพิม่คณุภาพชวีติของผูป่้วยและญาตไิด้อีีกด้วย ขณะท่ี
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ก็สามารถบริหารจดัการการให้
บริการเตียงแก่ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 นางขวัญเรือน กล่าวว่าโครงการได้มีการ
ปรบัเปล่ียนและพัฒนาโครงการให้ครอบคลมุมากข้ึนด้วย
การเพิม่บรกิารให้ค�าปรกึษาทางไกล พร้อมตรวจตดิตาม
ผ่านระบบวิดีโอคอล (VDO Call) และเผยแพร่ความรู้
ผ่านสือ่วดีิทัศน์รปูแบบต่างๆ เพือ่ให้ผูร้บับริการได้รบัข้อมลู 
ค�าแนะน�าที่เหมาะสม มีการดูแลติดตามในกลุ่มผู้ป่วย
ที่ต้องการการดูแลอย่างซับซ้อน อาทิ ผู้ป่วยท่ีเจาะคอ 
หรือผู ้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในกลุ ่มนี้ทีมงาน
จะให้ค�าแนะน�า ฝึกสอนและติดตามไปเยี่ยมถึงบ้าน 
ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากทีม Home Health Care 
ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และสือ่สารผ่านระบบไลน์ 
มีการสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
สาธารณสุขเพ่ือพฒันาศกัยภาพของโครงการให้ดยีิง่ขึน้
 ผศ.(พิเศษ) พญ.วรวรรณ กล่าวว่าหวัใจของ
การท�างานในโครงการ Happy Home Respiratory 
Care คอื การท�างานเป็นทีม เพือ่จัดเตรยีมพร้อมผูป่้วย
และญาติก่อนกลับบ้าน จัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสม ซึ่งเป็นการท�างานที่อาศัยสหสาขา 
ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ทีมสวัสดิการสังคม ทีมงาน Home Health Care 
ทีมชีวาภิบาล ศูนย์เครื่องมือแพทย์ และที่ส�าคัญที่สุด
คอืคณะผูบ้รหิารของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ทีใ่ห้การ
สนบัสนนุและให้ค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์แก่ผูด้�าเนนิงาน
มาโดยตลอด 
 ส�าหรับสิ่ง ท่ีทรงคุณค่ามากท่ีสุดในการ
ด�าเนนิโครงการ Happy Home Respiratory Care คือ
การได้เหน็รอยยิม้และน�า้เสยีงสดใสของผูป่้วยทีไ่ด้กลบัไป
ใช้ชีวิตที่บ้าน มีความสุขในการอยู่ร่วมกับครอบครัว 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายของคณะท�างานที่
ปรารถนาอย่างแท้จริง

อาท ิเครือ่งช่วยหายใจแรงดนับวก เครือ่งผลติออกซเิจน 
ผ่านโครงการของบประมาณจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
หรอืรบัเครือ่งมอืบริจาคจากผู้มจีติศรทัธา พบว่าผูป่้วย
ส่วนหนึง่ไม่มัน่ใจในการใช้อปุกรณ์ทางการแพทย์ทีบ้่าน 
หรือการดูแลรักษาอุปกรณ์ยังไม่เหมาะสม ทีมงาน
จึงจัดท�าโครงการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและญาติ
เพือ่บ�าบดัระบบหายใจทีบ้่าน (Happy Home Respiratory 
Care) โดยได้ปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่อง
ช่วยหายใจทีบ้่านมาจาก ศูนย์บรบิาลทางระบบหายใจ
แบบครบวงจร ของสาขาวิชาโรคระบบการหายใจ 
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ 
 โครงการนีเ้ริม่ให้บรกิารตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 
มาจนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยและญาติเข้ารับค�าปรึกษา
จากโครงการ Happy Home Respiratory Care เป็น
จ�านวนเกอืบ 600 ราย ซึง่มีทัง้ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกที่
มปัีญหาระบบการหายใจ วตัถปุระสงค์หลักของโครงการ 
มดีงันี้  

 หลงัจากด�าเนนิโครงการมาตลอด 3 ปี พบว่าผล
ตอบรบัดอีย่างยิง่ โดยผู้ป่วยและญาตทิีเ่ข้าร่วมโครงการ 
ได้เข้ารบัการฝึกอบรมความรูเ้บ้ืองต้น การฝึกปฏบิตักัิบ
หุ่นจ�าลอง จากน้ันจึงฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงภายใต้
ค�าแนะน�าของทมีงาน ท�าให้ผู้ป่วยและญาตมิคีวามมัน่ใจ
ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการใช้อุปกรณ์ สามารถ
กลบัไปพกัฟ้ืนต่อทีบ้่านได้อย่างปลอดภยั อกีทัง้ยงัช่วย

1. เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบการหายใจ 
    สามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้เร็วขึ้น และ
   ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
2. ลดระยะเวลาในการนอนในโรงพยาบาล
3. พัฒนาการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติแบบแบบ
     ครบวงจร ตัง้แต่การช่วยเลอืกอปุกรณ์ทีเ่หมาะสม 
   จดัหาเครือ่งมือให้ผูป่้วย และการตดิตามผูป่้วย
4. กรณทีีผู่ป่้วยและญาตมิปัีญหาค่าใช้จ่าย ทางโครงการ 
    ได้ประสานกบัฝ่ายสวสัดกิารสังคม ศูนย์เครือ่งมอื
   แพทย์  เพ่ือช่วยเหลอืผูป่้วยเฉพาะราย

Happy Home Respiratory Care

เสรมิสร้างความมั่นใจใหผู้้ป่วยระบบทางเดินหาย
ใจและญ

าต ิ

เพือ่กลับไปดแูลตอ่ที่บา้นอยา่งสขุใจ
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เรื่อง : อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์

IT Update

 เมือ่โลกเข้าสูย่คุดจิทิลั ทกุอย่างต้องสะดวก 
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จึงร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย
พัฒนาแอปพลิเคชันชื่อว่า “Chula Care” เพื่อให้
บรกิารทางการแพทย์ทีส่ามารถรองรบัการให้บรกิาร
กลุ่มผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรในโรงพยาบาล 
ผ่านช่องทางออนไลน์ อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไ ด ้ ม า แ น ะ น� า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ที่ น ่ า ส น ใ จ นี้
ให ้ผู ้อ ่านวารสาร ฬ ได้อัปเดตไปพร้อมๆ กัน

 แอปพลิเคชัน “Chula Care” ได้เปิดให้
ใช้บริการอย่างเป็นทางการตัง้แต่เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.
2562 ปัจจบุนัประกอบด้วยฟังก์ชนัการใช้งาน ดงันี้

        • นัดหมาย
 จากระบบเดิมท่ีเป็นเอกสารนัดพบแพทย์ 
ปัจจบุนัแอปพลเิคชนั  Chula Care สามารถแสดง
ข้อมูลนัดหมายของผู้ใช้บริการ พร้อมกับสถานที่
ติดต่อ โดยมีการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการเป็นเวลา 1 
สัปดาห์และ 1 วันล่วงหน้าก่อนถึงวันนัดหมาย 

        • ใบน�าทาง 
 การรับบริการในโรงพยาบาลจะมีเอกสาร
แจ้งระบุขั้นตอนในทุก ๆ จุด เรียกว่า ใบน�าทาง 
ซึง่มี 2 ประเภท ได้แก่ ใบน�าทางจุดคดักรอง ส�าหรบั
ผู ้ใช้บริการรายใหม่ หรือไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า 
และ ใบน�าทางคลินิก ส�าหรับผู ้ ใช ้บริการท่ีลง
ทะเบียนเพื่อรอพบแพทย์ เม่ือใช้งานผ่านแอปพลิ
เคชัน  จะสามารถเปิดดูใบน�าทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ปรากฏในหน้าจออุปกรณ์ของตนเอง แทนเอกสาร
ใบน�าทางที่เป็นสลิปกระดาษได้ทั้งหมด พร้อมทั้ง
มีการแจ้งอัปเดตสถานะสิทธิการรักษา เลขห้อง
ตรวจ และล�าดับคิวในการตรวจ ด ้วย ท�าให ้
สามารถประมาณการเวลาเข้าพบแพทย์ได้ดียิ่งขึ้น

        • ช�าระเงิน
 ผู้ใช้บริการสามารถช�าระค่าบริการหรือ
ค่ายาต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Chula Care
ได้ทั้งกรณีผู ้ป่วยทั่วไปและกรณีผู ้ป่วยเงินเชื่อที่มี
ค่าบริการส่วนเกินสิทธิ (ยกเว้นสิทธิข้าราชการ) 
โดยสามารถเลือกช�าระด้วย K PLUS หรือบัตร
เคร ดิต  หรื อบัตร เดบิตของธนาคารใดก็ ได ้  
แอปพลิเคชันนี้จะช่วยลดขั้นตอนการต่อคิวที่ช่อง
การเงิน และลดความผิดพลาดของการจ่ายเงิน
เนื่องจากยอดค่าใช้จ่ายจะระบุชัดเจนที่หน้าจอ
อุปกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการลดการสัมผัสธนบัตร
หรือ เหรียญที่อาจเ ส่ียงต ่อการติดเชื้ อ โรคได ้  

        • ผู้ดูแล 
 ฟังก์ชันนี้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ป่วยสูงอายุ ผู้
ป่วยรถนอนที่ไม่สะดวกในการมาติดต่อจุดบริการ
ต่างๆ ในโรงพยาบาลด้วยตนเอง ญาตหิรอืผูต้ดิตาม
สามารถลงทะเบยีนผ่านแอปพลเิคชนั Chula Care 
เพื่อท�าธุรกรรมทุกอย่างแทนผู้ป่วยได้ ทั้งน้ี การลง
ทะเบยีนในระบบจะมผีลใช้งานได้เพยีงวนัต่อวนัเท่านัน้

        • แผนที่
 ฟ ั งก ์ชันนี้สามารถใช ้งานเ พ่ือสืบค ้น
หาสถานที่ตั้ งของอาคาร คลินิก ศูนย ์อาหาร 
และร้านค้าต ่างๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

        • บริจาค 
 เหมาะส�าหรับบุคคลทั่วไปผู้ประสงค์จะ
บรจิาคเงนิให้แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยสามารถ
กดเลือกบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ต้องการบรจิาคได้ด้วยตนเอง และท�าการช�าระเงนิผ่าน 
K PLUS , QR E-Donation หรอืบตัรเครดติ/บตัรเดบติ 
และสามารถขอใบเสรจ็รบัเงนิ โดยระบชุือ่ผู้บรจิาคและ
ท่ีอยู่ได้ตามประสงค์ ส่งให้แก่ผู้บริจาคทางไปรษณีย์ 

        • ข่าวสารและบทความ
 ฟังก์ชนันีช่้วยให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถตดิตาม
ข่าวสารอนัเป็นประโยชน์จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้
อ.นพ.ภาณุวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน
เข้าใช้แอปพลเิคชนั Chula Care กว่า 28,000 คน
มจี�านวนผูใ้ช้งานเฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 8,000 คน
ซึ่ งทางโรงพยาบาลคาดหวังว ่าจะมีผู ้สนใจลง
ทะเบยีนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ นอกจากนีใ้นช่วงการระบาด
ของโรคโควิด-19 ท่ีผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้ด�าเนนิการเปิดฟังก์ชนัเสรมิขึน้ทีม่กีารทดลองและ
ด�าเนินการไปแล้ว อาทิ 
• การกรอกข้อมลูผู้ป่วยเพือ่จดัส่งยาให้ทางไปรษณย์ี
ผ่านแอปพลเิคชนั Chula Care 
• บริการผ่าน LINE @chulacovid19 ท่ีช่วยให้
ผูใ้ช้บรกิารสามารถคดักรองภาวะเสีย่งต่อโรคโควดิ-19 
ของตนเองเบือ้งต้นได้ 
 ในระยะต่อไปนั้น แอปพลิเคชันนี้มีแผน
พฒันาฟังก์ชนั Teleclinic เพือ่อ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู ้ป่วยในการเข้ารับการตรวจกับแพทย์ผ่าน
ระบบวิดีโอคอลทางไกลจากโทรศัพท์มือถือหรือ
อุปกรณ์พกพาของตน และสามารถรอรับยาได้
ตามสถานที่ปลายทางท่ีระบุไว้  รวมถึงการเพิ่ม
ฟังก์ชันสมุดพกประจ�าตัวท่ีจะระบุข้อมูลจ�าเป็น
พื้นฐานของผู้ป่วยเมื่อมีความจ�าเป็นต้องเข้ารับ
บรกิาร ณ โรงพยาบาล คลนิกิ หรอืสถานบรกิารอ่ืน 
อ.นพ.ภาณวุฒัน์ กล่าวว่า แอปพลิเคชนั Chula Care 
เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทีส่นบัสนนุการเป็น Digital Hospital ของโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์อย่างเต็มรปูแบบ จงึขอเชญิชวนผูใ้ช้บรกิาร 
และผู้ที่สนใจทดลองใช้และลงทะเบียน ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้อย่างง่ายดายทัง้ระบบ Android และ IOS

Chula Care
เมื่อเทคโนโลยีผสานแอปพลิเคชันดีๆ
ที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 0-2256-4699



Special Scoop

เรื่อง : อ.พญ.พิชานันท์ พูลสวัสดิ์การจัดอบรม

เรื่อง การวางยาให้สงบเพื่อท�าหัตถการในผู้ป่วยเด็ก
 การดแูลผูป่้วยเดก็ให้มคีวามปลอดภยัในช่วงก่อน, ระหว่าง และภายหลงัการท�าหตัถการมคีวามส�าคญัมาก เนือ่งจากผูป่้วยเดก็จะไม่สามารถควบคุม
ตนเองให้อยูน่ิง่ขณะรบับรกิารการท�าหัตถการได้เช่นเดยีวกับผู้ป่วยทีเ่ป็นผู้ใหญ่ ในการผ่าตดัรกัษาและดมยาสลบในผู้ป่วยเดก็ วสัิญญแีพทย์จงึต้องค�านงึถงึรายละเอยีด
ต่างๆ ให้ครบถ้วนรอบด้าน เช่น ประเภทของโรค ลกัษณะทางสรรีวทิยา ลักษณะทางกายวภิาค สภาวะทางจติใจของผู้ป่วย รวมไปถงึสภาวะทางจติใจของผูป้กครอง 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากจ�านวนผู้ป่วยเด็กท่ีต้องเข้ารับการท�าหัตถการมีจ�านวนมาก ขณะที่บุคลากรที่ดูแลงานด้านวิสัญญีวิทยามีจ�านวนจ�ากัด ฝ่ายวิสัญญีวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จงึจดัการอบรมเรือ่งการเสรมิสร้างความปลอดภยัในการให้ยาเพือ่ท�าให้ผูป่้วยเดก็สงบส�าหรบัการท�าหตัถการ (Safety 
Pediatric Procedural Sedation) ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โอกาสนี้ อ.พญ.พิชานันท์ พูลสวัสดิ์ วิสัญญีแพทย์ 
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมเรื่องการวางยาให้สงบเพื่อท�าหัตถการในผู้ป่วยเด็ก

 อ.พญ.พชิานนัท์ กล่าวว่า จุดเริม่ต้นของการจดัการอบรมนีเ้กดิขึน้
เนือ่งจากผูป่้วยเดก็ทีต้่องการการท�าให้สงบในระหว่างการท�าหตัถการต่างๆ 
มีจ�านวนมากขึ้น และกุมารแพทย์หลายท่านจ�าเป็นต้องให้ยาเพื่อท�าให้
ผู้ป่วยเด็กสงบส�าหรับการท�าหัตถการเอง ฝ่ายวิสัญญีวิทยามีความเห็นว่า 
เพือ่ให้กุมารแพทย์และบคุลากรท่ีเก่ียวข้องในการท�าหตัถการมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ เตรียมห้องท�าหัตถการ การใช้ยา และการแก้ไข
สถานการณ์กรณผู้ีป่วยเดก็เกดิภาวะแทรกซ้อนขณะท�าหตัถการ จงึได้หารอื
กับ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ ว่า ควรจัดให้
มีการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู ้ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติแก่บุคลากร
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ให้ครอบคลุมเพื่อการให้บริการรักษาและดูแลผู้ป่วย
อย่างเป็นเลิศที่สุด ในฐานะวิสัญญีแพทย์ การเรียนรู้วิธีการให้ยาเพื่อท�าให้
ผู้ป่วยเด็กสงบในระหว่างการท�าหัตถการเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับกุมารแพทย์ 
เพ่ือให้ผู ้ป่วยเด็กเกิดความผ่อนคลาย ไม่ทรมาน และสามารถอยู่นิ่งได้
ในระหว่างการท�าหัตถการ ท�าให้ผู้ป่วยเด็กปลอดภัยมากที่สุด
 เนือ้หาของการอบรมจะเน้นให้ผูเ้ข้าอบรมเรยีนรูก้ารใช้ยาชนดิต่างๆ 
รวมถงึอปุกรณ์หลกัทีจ่�าเป็น อาท ิอปุกรณ์ให้ออกซเิจน อปุกรณ์เฝ้าระวงัผูป่้วย 
ในขณะให้ยาท�าให้สงบ และอปุกรณ์ตรวจเชค็ลมหายใจภายหลงัการท�าหัตถการ  
รวมไปถงึการจดัเตรียมสถานทีส่�าหรบัการท�าหตัถการให้ถูกต้องเหมาะสม และ
อกีหนึง่หวัข้อในการอบรมทีส่�าคญัยิง่คอื การอบรมให้ผูเ้รียนสามารถวินจิฉยั
ภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจจะเกดิขึน้ระหว่างการให้ยาท�าให้สงบเพือ่ท�าหตัถการ
ได้อย่างทันท่วงที เช่น ระบบทางเดินหายใจอุดกั้น ภาวะกดการหายใจ 
เป็นต้น 
 ปัจจบุนั การอบรมเรือ่งการวางยาให้สงบเพ่ือท�าหตัถการในผูป่้วยเดก็
เป็นการอบรมหลกัทีแ่พทย์ประจ�าบ้านของฝ่ายกมุารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ทกุคนต้องผ่านหลกัสตูรอย่างสมบรูณ์ โดยการอบรมดงักล่าวจดัขึน้
เป็นประจ�าทกุปีและเปิดอบรมอย่างต่อเนือ่งมาเป็นปีที ่5 แล้ว ซึง่ผลตอบรบั
จากผูเ้ข้าอบรมเป็นไปในเชงิบวก โดยกมุารแพทย์ให้ความเหน็ว่าการอบรมท�าให้มี
ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการให้ยาเพื่อท�าให้สงบในผู้ป่วยเด็กมากขึ้น ทั้งยัง
ได้ทราบขัน้ตอนการเตรยีมอปุกรณ์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึง่ช่วยเพิม่
ความมั่นใจให้กับกุมารแพทย์ในการท�าหัตถการจริงมากยิ่งขึ้น 
 ส�าหรับการพฒันาเนือ้หาของการอบรมนัน้ จากเดมิท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าอบรมทดลองท�าหัตถการกับหุ่นจ�าลอง ซึ่งหุ่นจ�าลองที่ใช้ในการอบรม
เป็นหุ่นจ�าลองทีม่เีทคโนโลยขีัน้สงู และเสมอืนจรงิอย่างมาก อ.พญ.พชิานันท์ 
ได้ให้ข้อมลูว่า คณะผูจ้ดัการอบรมมีแผนจะพฒันาเนือ้หาการฝึกอบรมให้ครอบคลมุ
และเพ่ิมประสทิธิผลต่อผูเ้ข้าอบรมมากข้ึนด้วยการเพิม่ภาคปฏบิตักิารท�าหตัถการ
ในผู้ป่วยจริง โดยมีวิทยากรครูผู้สอนร่วมดูแลและให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด 

ซึง่จะท�าให้ผูเ้ข้าอบรมเกดิความมัน่ใจมากขึน้เมือ่ต้องท�าหัตถการให้แก่ผูป่้วย
ทั้งนี้ หัวใจหลักของการจัดอบรมเรื่องการให้ยาเพื่อท�าให้สงบส�าหรับการ
ท�าหตัถการในผู้ป่วยเดก็คือมุง่หวังให้ผู้ป่วยเดก็ได้รับความปลอดภัยในการรกัษา
มากทีส่ดุทัง้จากวสิญัญแีพทย์และกมุารแพทย์ เพือ่ยกระดบัการให้บรกิาร
ด้วยมาตรฐานทีเ่ป็นเลิศตามเป้าหมายการท�างานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย
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เรื่อง : รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

งานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 “สปัดาห์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ”ู ท่ีจะจดัข้ึนระหว่างวันจนัทร์ท่ี 19 - วันพฤหสับดทีี ่22 ตลุาคม 
พ.ศ. 2563 นี ้นบัเป็นครัง้แรกของฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีด�าเนินการจัดสัปดาห์
เวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น สืบเนื่องจากในวันที่ 20 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งสมาคม
เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมมือกับสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย สนับสนุนวิดีทัศน์แนะน�าบทบาทของ
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมสหสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อเผยแพร่ทั่วประเทศ
 โอกาสนี้ รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟูดังกล่าวว่า
ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื ้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีบทบาทหลักในการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพแบบครบวงจร รวมถงึพฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยัเกีย่วกบัสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
ซ่ึงการจดังาน “สัปดาห์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ”ู ในปีนี ้มกี�าหนดจัดขึน้ระหว่างวนัจนัทร์ที ่19 - วนัพฤหัสบดทีี่
22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เนื่องจากเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการก่อตั้งสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์งานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง ให้ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลตนเองตามหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
รวมถึงได้รู้จักงานบริการที่ครอบคลุมการฟื้นฟูในประชาชนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ยังมุ่งหวัง
ให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ 
โรคระบบประสาท อัมพฤกษ์-อัมพาต ความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ อาการปวด
จากความเสื่อม โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) และการป้องกันล้มตลอดจน
การออกก�าลังกายเพื่อบ�าบัดรักษาโรคต่างๆ  
 อีกท้ังงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื ้นฟูยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟู การใช้หุ่นยนต์ช่วยท�ากายภาพบ�าบัดผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
อัมพฤกษ์-อัมพาต การตรวจวัดการทรงตัวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 นวตักรรมหุน่ยนต์ช่วยท�ากายภาพบ�าบดัแก่ผูป่้วยเป็นความร่วมมอืคิดค้นและพฒันาระหว่าง
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูคณะแพทยศาสตร์ และภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่ได้น�าไปใช้ให้บรกิารในโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 12 แห่ง รวมทัง้โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูสภากาชาดไทย ซึง่หุ่นยนต์ดงักล่าวจะช่วยผ่อนแรงในการฝึก
ของนักกิจกรรมบ�าบัด/นักกายภาพบ�าบัด อีกทั้งยังพบด้วยว่าผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวได้ดี 
มีประสิทธิภาพ มีการฟื้นตัวของแขนข้างที่อ่อนแรงและเกิดความเพลิดเพลิน เนื่องจากหุ่นยนต์
ใช้การบ�าบัดร่วมกับเกมแบบ Interactive ทั้งนี้ ข้อดีของหุ่นยนต์ช่วยท�ากายภาพบ�าบัดแก่ผู้ป่วย
ที่คิดค้นและผลิตโดยคนไทยคือ มีราคาย่อมเยา การใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน และบ�ารุงรักษาง่าย
โดยวิศวกรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

การฟื้นฟูรอบด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนชาวไทย
การฟื้นฟูรอบด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนชาวไทย

การฟื้นฟูโรคกระดูกกล้ามเนื้อ

นวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูแขนของจุฬาฯ

การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงด้วยหุ่นยนต์ 

10



11

รศ.นพ.วสุวัฒน์ กล่าวถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในงานสัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟูว่า มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น

การออกบธูเผยแพร่ความรู ้จดัทีบ่รเิวณชัน้ 2 อาคาร ภปร เป็นบธูให้ความรูท้ีห่ลากหลายเกีย่วกบัเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและมบีรกิารตรวจประเมนิสขุภาพต่างๆ
ให้แก่ผู้ร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในแต่ละบูธมี QR Code ให้ผู้ร่วมงานสแกนเพื่ออ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
การดูแลตนเอง รวมถึงบริการตรวจประเมินให้ค�าปรึกษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและผู้เชี่ยวชาญจากทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน ดังนี้

รศ.นพ.วสุวัฒน์ กล่าวปิดท้ายว่า ส�าหรับประชาชนหรือผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงาน 

“สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู” ได้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน

และดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคได้ทาง QR CODE นี้

ตรวจประเมนิโรคออฟฟิศซนิโดรม (Office Syndrome) ให้ค�าแนะน�าด้านการยศาสตร์ การออกก�าลังกาย
และสาธิตการยืดเหยียดกล้ามเน้ือด้วยตนเองเพื่อบ�าบัดอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดคอ ไหล่ หลัง เข่า
ตรวจวดัไขมนัด้วยเครือ่ง BIA และจดัแสดงอปุกรณ์พยงุข้อทีน่่าสนใจทีม่จี�าหน่ายภายในฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
อาท ิSoft Collar, Knee Support, LS Support พร้อมให้ค�าแนะน�าการสวมใส่และการใช้งานทีถ่กูต้อง

ตรวจประเมิน ให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวและการออกก�าลังเรื่องข้อนิ้วเส่ือม ชามือ นิ้วล็อก มืออ่อนแรง กลืนล�าบาก 
วดัแรงบบีมอื และจัดแสดงอปุกรณ์ทีน่่าสนใจทีมี่จ�าหน่ายภายในฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูอาท ิเฝือกอ่อนดามข้อลดอาการชา  
ตรวจประเมินสขุภาพเท้า ตรวจวดัลักษณะเท้าทีผิ่ดปกต ิและให้ค�าแนะน�านวตักรรมรองเท้าสขุภาพส�าหรบัผูส้งูอายโุดยเฉพาะ
ภายใต้ชื่อ WellStep ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนโดยฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งรองเท้าสุขภาพนี้
เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และการดูแลผู้ป่วย ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินและใช้ชีวิตประจ�าวัน
ได้ตามปกต ิภายในงานจะมบีคุลากรทางการแพทย์จากฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟแูละเจ้าหน้าทีผู้่ช�านาญการจากหน่วยกายอปุกรณ์ 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย มาให้ค�าแนะน�าในการเลอืกรองเท้าทีเ่หมาะสมแก่
ผู้ป่วยแต่ละรายโดยเฉพาะ

ตรวจประเมนิการเดนิและการทรงตวัในผูสู้งอาย ุตรวจประเมนิปฏกิริยิาตอบสนอง Reaction Time ด้วยเครือ่งมอืทีท่นัสมยั ให้ค�าแนะน�าด้านการล้ม
และการป้องกัน พร้อมทดลองฝึกด้วยหุ่นยนต์ฟื้นฟูแขน

วิดีทัศน์ แนะน�าความรู้และวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพในโรคต่างๆ รวมทั้ง
นวัตกรรมการฟื้นฟูและการลดปวดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

นิทรรศการภาพถ่าย “ฟื้นฟูคู่คนไทย”

แจกคปูองส่วนลด 20% เมือ่ซ้ือรองเท้า WellStep ส�าหรบับคุคลทัว่ไป
จ�านวน 100 ใบ  

1.

2.

3.

4.

ร้านรองเท้าสุขภาพ WellStep

รองเท้าเพือ่สขุภาพจากร้าน WellStep

การฟื้นฟูมือเพิ่มความสามารถในการหยิบจับ การตรวจวัดการทรงตัวด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
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บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์

ธนาคารอสุจิ
ธนาคารแห่งความหวังของผู้มีบุตรยาก

 ทางออกของผูท่ี้ต้องการเกบ็รกัษาภาวะเจริญพนัธุไ์ว้ในอนาคตส�าหรบัฝ่ายหญงิจะใช้วธิฝีากไข่ ในฝ่ายชายจะฝากสเปิร์มหรอือสจุแิช่แขง็ไว้ ทีเ่รยีกกนัว่า 
“ธนาคารอสจุ”ิ ซึง่สถานท่ีตัง้ของธนาคารอสจุ ิโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตัง้อยู ่ณ ชัน้ 11 อาคารนวมนิทราชนิ ีโดยม ีรศ.นพ.วสินัต์ เสรภีาพงศ์ 
หัวหน้าหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ และ น.ส.จิราพรณ์ เหงี่ยมวิจาวัฒน์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการอสุจิ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เป็นผูร้บัผิดชอบ ซ่ึงผูเ้ชีย่วชาญทัง้สองท่านจะมาแบ่งปันข้อมูลทีน่่ารูเ้กีย่วกบัธนาคารอสจุใินคอลมัน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ” ฉบับนี้

 รศ.นพ.วสินัต์ กล่าวว่า ธนาคารอสจุก่ิอตัง้โดย ศ.นพ.อเนก อารพีรรค ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2526 ซึง่เป็นทีน่่าภูมใิจว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นแห่งแรก
ในประเทศไทยที่ริเริ่มก่อตั้งและด�าเนินการธนาคารอสุจิ และเน่ืองจากธนาคารอสุจิของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้บรกิารมากว่า 37 ปี หลายคนจงึทราบว่า
ธนาคารอสจุเิป็นทีส่�าหรับเกบ็รกัษาตวัอสจิุ ซ่ึงอสุจทิีเ่กบ็จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื อสจุจิากผูบ้รจิาคทีไ่ม่แสดงตวั และอสุจิจากผูป้่วยชายที่ต้องการเก็บอสุจไิว้ 
โดยอสุจิจากผู้ป่วยชายนั้นต้องเข้าข่ายหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ จึงจะสามารถฝากอสุจิได้ 

1. อสุจิจากฝ่ายชายที่ต้องการเก็บรักษาภาวะเจริญพันธุ์ของตนเองไว้  โดย

   เมือ่จะน�ามาใช้ในภายหลงั จะต้องใช้เฉพาะกบัภรรยาทีม่ทีะเบยีนสมรสถูกต้อง 

   ตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่

2. อสุจิจากผู้ที่ต้องการบริจาคเพ่ือให้คู่สมรสที่มีความจ�าเป็นต้องใช้อสุจิ

     บริจาค เช่น กรณีสามีไม่มีอสุจิน�ามาใช้ปฏิสนธิเพ่ือให้ภรรยาตั้งครรภ์

    โดยมีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัดควบคุมเพ่ือไม่ให้เป็นการซื้อขายกันและใช้

      ในกรณจี�าเป็นมากๆ เท่านัน้ กฎหมายในประเทศไทยปัจจบุนัยงัไม่อนญุาต

   ให้คู่รักเพศเดียวกันใช้อสุจิบริจาคได้

 ทัง้นี ้ผูป่้วยทีม่าปรกึษาและขอรบับรกิารเกบ็อสจุแิช่แขง็กบัธนาคารอสจุิ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีประมาณ 40 - 50 รายต่อปี ส่วนผู้บริจาคใหม่จะมี
ประมาณ 25 – 30 รายต่อปี 

1.1 กรณีฝ่ายชายที่ไม่สามารถเข้ามาเก็บอสุจิในวันที่จะใช้ปฏิสนธิกับไข่

     ของภรรยา 

1.2 กรณฝ่ีายชายต้องเข้ารบัการรกัษาโรคประจ�าตวัทีต้่องมกีารผ่าตดั

      อัณฑะ ฉายแสงบริเวณอัณฑะ หรือให้เคมีบ�าบัด ซึ่งมีโอกาสท�าลาย

     การสร้างอสุจิ
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 ส�าหรบัขัน้ตอนการฝากอสจุ ิรศ.นพ.วสินัต์ ให้ข้อมลูเพิม่ว่า ผู้ทีต้่องการฝากอสุจจิะต้องเข้ามาพบแพทย์เพือ่ซกัประวตั ิตรวจร่างกาย ตรวจเลอืด
และตรวจอสุจิ เพื่อคัดกรองว่าสามารถฝากอสุจิได้หรือไม่ จากน้ันจึงเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งอสุจิ โดยฝ่ายชายหล่ังน�้าอสุจิออกมาและน�ามาผสมกับ
น�า้ยาแช่แขง็ในอณุหภมู ิ-80 องศาเซลเซียส ให้เข้ากันแล้วผ่านกระบวนการลดอณุหภมูใิห้เยน็ลงเพือ่เก็บรกัษาไว้ในไนโตรเจนเหลวทีอ่ณุหภมู ิ-196 องศาเซลเซยีส 
โดยจะแช่แขง็ไว้เพ่ือรอเวลาน�าออกมาใช้ในภายหลงัต่อไป ซึง่อสจุน้ีิสามารถเกบ็ไว้ได้หลายปีแต่จะมค่ีาใช้จ่ายในการเก็บอสจุค่ิาใช้จ่ายเริม่ต้นในการเก็บอสจุิ
อยู่ที่ 2,000 บาท สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นหากต้องการเก็บอสุจิต่อ จะมีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการเก็บหลอดละ 200 บาทต่อปี 
 ปัจจบุนั นวตักรรมทางการแพทย์ในการเพิม่โอกาสการตัง้ครรภ์ด้วยการผสมเทยีมนัน้มหีลากหลายวธิ ีอกีทัง้มสีถานพยาบาลหลายแห่งเปิดให้บรกิาร
การผสมเทยีมแก่คู่สมรสท่ีมบีตุรยาก แต่ธนาคารอสจุแิห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กย็งัได้รบัความนยิมเป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ เน่ืองด้วยเป็นโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์ระดับตติยภูมิที่ไม่หยุดพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและการบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อให้เกิดการผลักดันคุณภาพ
การบริการให้เทียบเท่ามาตรฐานโลก ตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี ของธนาคารอสุจิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องจนมีทารกที่เกิดจากเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก โดยยืนยันได้จากการที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์สามารถให้ก�าเนิดทารกเพศชายรายแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ด้วยการท�าเด็กหลอดแก้ว นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์เฉพาะทางจากหลายสาขาที่มีการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่การใช้ได้จริงทางคลินิกปฏิบัติ 
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยากให้แก่คู่สมรสท่ีประสบกับปัญหาดังกล่าว ด้วยอัตราค่าบริการที่ย่อมเยาและเป็นธรรม คู่สมรสท่ีเข้ารับบริการ
จงึคลายความกงัวลในเรือ่งค่าใช้จ่าย รวมถงึสถานทีต่ัง้ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ทีผู่เ้ข้ารบับรกิารเดนิทางมาได้สะดวก จงึท�าให้ธนาคารอสจุ ิโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์แห่งนี้เป็นตัวเลือกอันดับแรกๆ ในการตัดสินใจเข้ารับบริการของคู่สมรสทั่วประเทศที่ประสบภาวะมีบุตรยาก

ส�าหรับผู้ที่สนใจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก สามารถติดต่อได้ทุกวันอังคาร 
เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่คลินิกมีบุตรยาก ชั้น 8 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขั้นตอนการผสมน�้ายาแช่แข็งกับน�้าอสุจิ

เพื่อผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิ
เครื่องแช่แข็งอสุจิ 

ถังแช่แข็งในห้องปฏิบัติการ

ของหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์ 

น.ส.จิราพรณ์ เหงี่ยมวิจาวัฒน์ รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์ น.ส.อารยา ผิวแดง

น.ส.ศดานันท์ สุ่มมาตย์น.ส.อัมพร สว่างแจ้ง
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เรื่องจากปก บูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
งานวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 56
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
MDCU CONGRESS 2020

	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ให้ความส�าคัญในด้านการพัฒนาส่งเสริม
องค์ความรูเ้ก่ียวกับวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้แก่บคุลากรทางการแพทย์	รวมถงึการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องออกสู่สาธารณชน
ทั่วไปเสมอมา	ด้วยเล็งเห็นว่าส่ิงเหล่านี้จะเป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าย่ิงข้ึน		
	 คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	จึงเตรียมจัดการประชุมวิชาการประจ�าปี	
ครั้งที่	56	(MDCU	CONGRESS	2020)	ระหว่างวันที่	7	-	9	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	ซึ่่งด�าเนินการโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการ	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาการประชุมวิชาการ
ประจ�าปี ครัง้ที ่56 กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการแพทย์
และวทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมภีารกจิส�าคญั คอื การผลติ
บณัฑติ การวจิยั การให้บรกิารทางการแพทย์และการจดัการ
ศกึษาต่อเนือ่งส�าหรบัแพทย์และบคุลากรในสายวชิาชีพ
ทีเ่กีย่วข้อง ดงันัน้ผลงานทางวชิาการและงานวจิยัต่างๆ 
จงึจ�าเป็นต้องได้รบัการเผยแพร่ทัง้ในและต่างประเทศเพือ่
ความก้าวหน้าทางวชิาการแพทย์ บางผลงานจ�าเป็นต้อง
เผยแพร่เพื่อช้ีน�าสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพ และประกัน
คณุภาพในการดแูลรกัษาสขุภาพของประชาชนในประเทศ 
อีกทั้งจากวิกฤติการณ์โรคโควิด-19 ที่ท�าให้ทั่วโลก
ต้องปรับตัวในทุกด้าน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก็ได้เป็นผู้น�า
ในการก�าหนดแนวทาง รวมถงึการวางแนวทางการปฏบิตังิาน
ภายในองค์กร และการเผยแพร่ความรูแ้ก่ประชาชนชาว
ไทยเรือ่งการปฏบิตัตินให้เป็นไปตามวิถีชีวิตใหม่ 
 โอกาสนี ้เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนั 
ที่ยังต้องมีการเว้นระยะห่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้จัด
การประชมุวิชาการประจ�าปี คร้ังที ่56 เป็นรปูแบบผสมผสาน 
หรือ Hybrid กล่าวคือมีทั้งการประชุมในห้องแบบปกติ 
ผสมผสานกับการจัดประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์แบบ
เสมือนจริง (Virtual Meeting) โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ยงัจะได้เข้าชม Virtual 360 Tour ของคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อกีด้วย
ซ่ึงนบัเป็นองค์กรทางการแพทย์ชัน้น�าแห่งแรกในประเทศไทย

ที่จดังานประชุมวชิาการทีเ่พยีบพร้อมด้วยนวตักรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนี้ 
 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ กล่าวเสรมิว่า การจดัประชมุ
วิชาการประจ�าปีน้ีเป็นกิจกรรมท่ีส�าคัญกิจกรรมหนึ่ง
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการทุกๆ ปี ด้วยทางคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
มคีวามมุง่หมายทีจ่ะตอบแทนสงัคมด้วยการน�าเสนอท้ัง
ความรูแ้ละสาระให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์
การดแูล และรกัษาสุขภาพ โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่น�าเสนอ
ผลงานวชิาการด้านการแพทย์ การวจิยั และการสาธารณสขุ
ให้แก่บคุลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อกีทัง้เพือ่
เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย
ระหว่างแพทย์และบคุลากรทางสาธารณสขุจากสถาบนัอืน่ๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 นอกจากนี้ การจัดประชุมวิชาการประจ�าปี
ในแต่ละครั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของการ
แบ่งปันองค์ความรูท้างวชิาการภายในคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ และภายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
อีกด้วย ซ่ึงเน้ือหาหัวข้อการประชุมวิชาการจะมุ่งเน้น
วทิยาการความก้าวหน้า รวมท้ังการปรบัตวัทางการแพทย์
และสังคมในสภาวะฐานวิถีชีวิตใหม่ อีกทั้งยังได้รับ
ความร่วมมือในการจัดหัวข้อบรรยายและสัมมนาจาก
สหสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง ท่ีพเิศษในปีนีคื้อจะมกีารบรรยาย 
“MDCU Talk” ซึง่เป็นการรวบรวมวทิยากรชัน้น�าหลายท่าน
มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ
ในการก้าวไปสู่ความส�าเร็จ
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ตื่นตากับการประชุมวิชาการรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด New Normal in Medicine

 การประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งท่ี 56 น้ีขับเคล่ือนโดยคณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายใต้การน�าของ ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ 
(สุวรรณเวลา) ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการ
 ศ.พญ.นจิศร ีแถลงว่า จากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ท�าให้คณะกรรมการฯ เหน็พ้องว่าต้องปรบัเปล่ียน
รูปแบบการประชุมให้เข้ากับสถานการณ์ การประชุมวิชาการในปีนี้จะเป็นรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) กล่าวคือมีการ
จดังานภายในห้องประชุมเป็นบางส่วน ร่วมกบัการจดัประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์แบบเสมอืนจริง (Virtual  Meeting) 
ภายใต้แนวคดิ New Normal in Medicine เพราะการด�าเนินชวีติแบบวิถใีหม่จะกลายเป็นวถิปีกติของผูค้น คณะท�างาน
จงึอยากให้แพทย์ รวมถึงประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้ชวีติวถิใีหม่นีผ่้านมุมมองของภาควชิาสาขาต่างๆ 
ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ มคีวามมัน่ใจว่า งานประชมุวชิาการครัง้น้ีจะส่งเสรมิองค์ความรูใ้หม่ๆ ให้แก่ผูเ้ข้าร่วมงาน
อย่างแน่นอน และคาดหวงัว่าจะมผีูเ้ข้าร่วมงานประชมุวชิาการในปีนีผ่้านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์แบบเสมอืนจรงิ มากกว่า 2,000 คน
ประกอบด้วยแพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน เภสัชกร พยาบาล นิสิตปริญญาโท-เอก นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ 
และนกัศกึษาพยาบาล ซึง่ความน่าสนใจของการประชมุวชิาการแบบเสมอืนจรงิครัง้นีคื้อ ผูล้งทะเบยีนร่วมงานสามารถ
รับชมการประชุมย้อนหลังได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังงานประชุมวิชาการสิ้นสุดลงได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 นอกเหนอืจากการจดัประชมุแบบเสมอืนจรงิทีน่่าตืน่เต้นแล้ว ยงัมกีารจดับรรยายพเิศษในรปูแบบ MDCU Talk โดยจะมผีูท้รงคุณวฒุมิาแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และองค์ความรู้ ซึ่งจะคล้ายคลึงกับการบรรยายแบบ TED Talk ประกอบด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษจ�านวน 12 ท่าน มาพูดใน 12 เรื่องราว
สร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่

 รปูแบบการจดังานประชมุวชิาการครัง้นี ้ ทางคณะกรรมการฯ มคีวามตัง้ใจอย่างยิง่ทีจ่ะรงัสรรค์งานประชมุวชิาการให้เป่ียมด้วยสาระและความบนัเทิง 
นอกเหนือจากการบรรยายหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการอภิปรายกลุ่มสหสาขา (Multidisciplinary Discussion) และการน�าเสนอผลงานวิจัย 
(Free Paper) จากคณะท�างานภาควิชาต่างๆ รวมถึงนิทรรศการทางการแพทย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยข้อมูลอันน่าสนใจภายใต้หัวข้อวิชาการที่หลากหลาย 
 ส�าหรับค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการครั้งนี้ ผู ้สนใจลงทะเบียนสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนพร้อมค่าใช้จ่ายได้ท่ี
www.mdcucongress.com โดยกลุม่ทีไ่ด้รบัการยกเว้นค่าลงทะเบยีนเข้าร่วมงานประชมุวชิาการได้แก่ แพทย์ทีม่อีายมุากกว่า 60 ปี บคุลากรทางการแพทย์ท่ี
ปฏบิตังิานใน 3 จงัหวดัภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นราธวิาส และปัตตาน ีแพทย์ประจ�าบ้าน เภสัชกร พยาบาล นสิิตแพทย์ปรญิญาโท-ปรญิญาเอกทีส่่งผลงานวจิยั นกัศึกษา
พยาบาล สงักดัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล  ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ

รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
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สีสันงานประชุมวิชาการบันดาลใจ กับปาฐกถาพิเศษ 

ไม่ต้องเดินทางมา ก็เสมือนได้มาร่วมงานประชุมวิชาการด้วยตนเอง และนวัตกรรม
การเยี่ยมชมแบบ Virtual Tour 

 ค�าว่า ‘งานประชุมวิชาการ’ อาจจะฟังดูหนัก หรือผู้ฟังอาจคาดหมายว่าจะมีแต่เพียงข้อมูลทางวิชาการที่น่าเบ่ือ แต่งานประชุมวิชาการท่ีจัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ชือ่ว่าเป็นงานประชมุวิชาการทีแ่ตกต่างจากงานประชมุวชิาการท่ีอืน่ๆ 
 รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ กรรมการประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 56 อธิบายเพิ่มเติมว่า คณะท�างานใส่ใจในรายละเอียดของหัวข้อการบรรยาย
และกิจกรรมในงานประชุมวิชาการทุกมิติ จุดเด่นของงานประชุมวิชาการที่ทุกคนรอคอยคือปาฐกถาพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ 3 ท่าน ซึ่งจะมาบรรยาย
ท่านละ 1 หัวข้อในแต่ละวัน 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ผลกระทบ COVID-19 กับวิถีชีวิตใหม่” 

โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “The Challenge of Medicine in the Next Decades” 

โดย Professor ZHAN QIMIN ที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ปรับใจอย่างไร เมื่อต้อง (ทน) อยู่กับการเปลี่ยนแปลง”

โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

 ส�าหรับการบรรยาย MDCU Talk ที่ ศ.พญ.นิจศรี ได้เกริ่นไว้เบื้องต้นแล้วนั้นเป็นการบรรยายรูปแบบใหม่ ซึ่งจะมีลักษณะคล้าย TED Talk แบบที่
จดัข้ึนในต่างประเทศ เป็นการบรรยายสัน้ๆ ในลกัษณะกระชบั ใช้เวลาบรรยายต่อหวัข้อประมาณ 15 นาท ีโดยจะเป็นเวทสี�าหรบัวิทยากรผูท้รงคณุวฒุ ิมคีวามรู้
ความเชีย่วชาญในศาสตร์ทางวชิาการ พร้อมทัง้เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด�าเนนิชวีติ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์และแรงบนัดาลใจทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ได้
เนื่องด้วยงานประชุมวิชาการเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชาต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภายในงานจึงอัดแน่นด้วยข้อมูลและผลงานที่จะต่อยอด
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตัวเองและผ่านการประชุมเสมือนจริง ตัวอย่างหัวข้อที่น่าสนใจจากภาควิชาต่างๆ อาทิ

 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการวิจัยวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และหัวข้อการบรรยายท่ีน่าสนใจอ่ืนๆ เช่น 
Cyberbullying และการบรรยายหัวข้อ ปรับบ้าน ปรุงสุขภาพดี ในยุค COVID-19 เป็นต้น

ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

เรื่อง COVID-19 : The New Knowledges

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

เรื่อง The New Adolescent : Sexuality, Dietary, and Dermatology

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

เรื่อง Hands Hurt When We Work From Home

ภาควิชารังสีวิทยา

เรื่อง AI in Radiology 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

เรื่อง New Normal Anatomy Study in COVID-19 Era

ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

เรื่อง Tailored Breast Cancer Management

ภาควิชาจักษุวิทยา 

เรื่อง Does “New Normal” Matter for Ocular Surface?

ภาควิชาเภสัชวิทยา 

เรื่อง New Normal : New Tools and Preparing for Services of Pharmacy

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

เรื่อง Updated Strategies to Improve Adherence in Severe Mental Illness

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

เรื่อง Facial Nerve Injury : Tip and Peal for Management 

 หลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  ผู้คนเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมมาเป็นการประชุมออนไลน์ อาทิ การใช้แอปพลิเคชั่น Zoom หรือ 
Webcast แต่งานประชุมวิชาการครั้งนี้จะแตกต่างและเหนือชั้นกว่าด้วยการน�าเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ ผศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 56 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดประชุมครั้งนี้ว่า มีนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจและอยากเชิญชวนทุกท่าน
ให้มาสัมผัสประสบการณ์นี้ ได้แก่

Fully Virtual Conference ผู้ท่ีเข้าร่วมงานผ่านระบบเสมือนจริง
จะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ทีไ่ม่เคยสมัผสัมาก่อน เพราะสามารถเหน็
ภาพ แสง สีและเสียง เสมือนมาร่วมงานจริงๆ คล้ายการเล่นเกมออนไลน์ 
และผู้เข้าร่วมงานออนไลน์สามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในแต่ละบูธ อาทิ 
การจับรางวัล การเข้าห้องต่างๆ ซึ่งแบ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ 1 ห้อง และ
ห้องประชมุย่อย 6 ห้อง โดยสามารถรบัชมข้อมลูและการบรรยายตามอธัยาศัย
ได้ตลอดงาน เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลามีการบรรยายและจัดกิจกรรม
พิเศษพร้อมกนัหลายห้อง ผูร่้วมชมออนไลน์ยงัสามารถเข้ามารบัชมย้อนหลงั
ได้ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากงานสิ้นสุดลงอีกด้วย 

Virtual Tour อีกหนึ่งจุดเด่นส�าคัญของงานประชุมวิชาการคร้ังน้ีคือ
การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมผ่านระบบเสมือนจริงสามารถเยี่ยมชมอาคาร
และแผนกต่างๆ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อาทิ ห้องสมดุคณะแพทยศาสตร์
จุฬาฯ หอประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หอผู้ป่วยใน เป็นต้น 
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การจัดสถานที่วางแผนอย่างรัดกุม แม้สถานการณ์โรคระบาดยังไม่นิ่ง ด้วยมาตรการ
ป้องกันความปลอดภัยเต็มที่ 

เสวนาภาคประชาชน เข้าถึงทุกคนด้วยการถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Live)

ภาควิชาจักษุวิทยา 

เรื่อง Does “New Normal” Matter for Ocular Surface?

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เสวนาภาคประชาชนหัวข้อ “ผลกระทบ COVID-19 กับวิถีชีวิตใหม่” โดยเน้ือหาจะ
ครอบคลมุเกีย่วกบัผลกระทบของโรคโควดิ-19 กบัวถิชีวีติใหม่ทีค่นไทยต้องรู ้ความคบืหน้าเก่ียวกบัสถานการณ์โรคโควดิ-19
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การคาดการณ์ความก้าวหน้าทางวทิยาการในอนาคต ทัง้การคดิค้นวคัซนีและยารกัษาโรคโควดิ-19 
ทีไ่ด้ผลจรงิ รวมถึงการแนะแนวทางการเตรียมพร้อมรบัมอืโรคโควดิ-19 ระลอกสอง โดยจะมวีทิยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นแม่เหลก็
ของงานเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผศ.นพ.ปิต ิกล่าวว่า คณะท�างานที่ประสานงานด้านระบบได้ศึกษาระบบการจัดการประชุมแบบเสมือนจริงเช่นนี้จากต่างประเทศ และน�ามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับการจัดงานประชุมวิชาการในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่น�านวัตกรรมเช่นนี้มาใช้เต็มรูปแบบ ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย
ตามมาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะท�างานจงึมคีวามมัน่ใจในคณุภาพการรบัชม 
อกีทัง้เชือ่มัน่ว่าระบบสามารถรองรบัผูเ้ข้าชมออนไลน์จ�านวนมากได้โดยภาพและเสยีงไม่สะดดุ นบัเป็นการยกระดบัมาตรฐานการจดังานประชุมแบบเสมอืนจรงิ
ที่ครบครันด้วยเนื้อหาครบถ้วนและบรรยากาศเต็มอิ่มโดยไม่ต้องเดินทางมาที่งานจริง

 เนื่องจากการประชุมวิชาการครั้งที่ 56 นี้ ส่วนหนึ่งเป็นการประชุม
ในห้องประชุมใหญ่ท่ีแขกรับเชิญมาร่วมประชุมในห้องจริงๆ คณะท�างานจึงมี
การเตรียมพร้อมเร่ืองการจดัสถานทีเ่พือ่ป้องกนัความปลอดภยัและสุขอนามัยของ
ทุกฝ่ายในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 อย่างเข้มงวด รศ.(พเิศษ)นพ.ก�าพล
สุวรรณพิมลกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การประชุมวิชาการประจ�าปี
ครั้งที่ 56 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการเตรียมพร้อมเพื่อบริหารจัดการ
การเข้าประชมุทีป่ลอดภยัต่อผูร่้วมประชมุ ด้วยการจ�ากัดการนัง่ห่างกนัอย่างน้อย 
1 เมตร เก้าอีใ้นห้องประชุมจะมกีารก�าหนดจดุนัง่และเว้นระยะห่างทีเ่หมาะสม
อย่างชดัเจน มกีารวัดอณุหภมิูก่อนเข้าห้องประชุม มีมาตรการให้ทกุคนทีร่่วมงาน
ต้องสวมหน้ากากอนามยั และมเีจลล้างมอืบรกิารให้ผูร่้วมประชมุตามจดุต่างๆ

 ในช่วงพักรับประทานอาหาร จะมีกิจกรรม Lunch Symposium 
คณะท�างานได้วางแผนกระจายแขกที่เข้าร่วมงานไปนั่งตามห้องประชุมย่อย 
พร้อมทั้งจ�ากัดที่น่ังไม่เกินห้องละ 50 คน และรณรงค์ให้งดการสนทนา
ขณะรับประทานอาหาร 
 ผศ.พญ.อังคนีย์ ชะนะกุล กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นความท้าทายของคณะกรรมการฯ และ
คณะท�างานท่ีจะปรบัเปล่ียนรปูแบบการประชมุให้เป็นแบบ Virtual New Normal 
ภายใต้หวัข้อ “New Normal in Medicine” เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจบุนั ซึง่การประชมุวชิาการครัง้ที ่56 นีจ้ะสร้างมติใิหม่ของการประชมุแบบ
เสมอืนจรงิให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนที่สนใจอย่างแน่นอน 

รศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ผศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ รศ. (พิเศษ) นพ.ก�าพล สุวรรณพิมลกุลผศ.พญ.อังคนีย์ ชะนะกุลศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)

 อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานประชุมวิชาการที่ทุกคนรอคอยคือกิจกรรมเสวนาภาคประชาชน ซ่ึงจัดต่อเน่ืองมาเป็นปีที่ 3 แล้ว อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ 
อายรุแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและโรคอ้วน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผูด้แูลงานเสวนาภาคประชาชนกล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2563 นี ้คณะท�างานจะจดัการเสวนาในรปูแบบ
การถ่ายทอดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Live) เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมวิถีใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังโรคติดต่อ โดยผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามได้ทาง
ช่องเฟซบุ๊ก (Facebook) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และช่องเฟซบุ๊ก (Facebook) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งการเสวนาภาคประชาชนจะจัดขึ้น 2 วัน คือ

วนัพฤหสับดีที ่8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เสวนาภาคประชาชนหวัข้อ “บอกลาความอ้วนถาวร” และ “ความรู้ครบวงจรเร่ืองอ้วน อ้วน อ้วน” 
โดยจะมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขามาให้ความรู้แบบครบวงจรเกีย่วกบัการปฏบิตัตินเพือ่บอกลาความอ้วน อาทิ  
ระบบการท�างานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนในร่างกายทีม่ผีลต่อความอ้วน การปรบัพฤติกรรมเกีย่วกับโภชนาการ ความอ้วน
กับภาวะการมีบุตรยากโดยสูติ-นรีแพทย์ การก�าจัดสิวและโรคผิวหนังที่เกิดจากความอ้วนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง  
ไปจนถึงการให้ความรู้ด้านการท�าหัตถการเพื่อลดความอ้วนโดยศัลยแพทย์ เป็นต้น  

ผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 56 (MDCU Congress 2020) สามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์

ได้ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่เว็บไซต์ www.mdcucongress.com



กิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)”

 ศ.ดร.เสรชิย์ โชตพิานชิ รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายกายภาพ และ นายคมกฤช ทินกร ณ อยธุยา
ผู้เช่ียวชาญ การประปานครหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และการประปา
นครหลวง ร่วมเปิดกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3
กับการประปานครหลวง” เพื่อเป็นผู้น�าทางความคิดของสังคมในการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าและ
ร่วมรักษาส่ิงแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการใช้น�า้ สาธิตการล้างถังพักน�้า
พร้อมรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมใจประหยัดน�้า เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย น�าคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและ
ผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั พร้อม
ทัง้ลงนามถวายพระพร เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 68 พรรษา เมือ่วนัศุกร์ที ่24 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการวางระบบการพัฒนาผู้น�า

 น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการวางระบบการพัฒนาผู้น�า 
(Leadership Development System Design) เพื่อก�าหนด
แนวทางในการพัฒนาศกัยภาพผูน้�าและการวางแผนสบืทอดต�าแหน่ง
ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู ้น�าส�าหรับผู ้บริหาร
ระดับกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์อย ่ าง เป ็นระบบ
เมือ่วนัองัคารที ่16 มถินุายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุ 1210 ชัน้ 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
ผู้อ�านวยการ บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย หัวหน้าทีมนักวิจัย และ ดร.เอกชัย 
พรหมเพชร นักวิจัยหลัก โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าวเร่ือง “จุฬาฯ พัฒนาวัคซีน
โควิด-19 หลังพบในลิงได ้ผลดี เดินหน้าทดสอบในมนุษย์ (จิตอาสา)” โดยมี
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นผู้ด�าเนนิรายการ เมือ่วนัอาทติย์ที ่12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

แถลงข่าว “จุฬาฯ พัฒนาวัคซีนโควิด-19”
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CU-MEDi Open House 2020
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย
รศ.พญ.จติลดัดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบด ีฝ่ายวชิาการ ศ.พญ.นิจศร ีชาญณรงค์ ผูอ้�านวยการ หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองผู ้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา ร่วมกนับรรยายผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ในงาน CU-MEDi
Open House 2020 เพื่อแนะแนวหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ CU-MEDi (Doctor 
of Medicine - International Program) หลักสูตรใหม่ล่าสุดของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประวัติ ชั้น 4 อาคารหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายเรื่อง “การวิจัย พัฒนา ผลิต เพื่อการสร้างนวัตกรรม
ทางการแพทย์ และแผนการสนับสนุนโครงการและกรอบวิจัย”

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
ศ.ดร.ศนัสนย์ี ไชยโรจน์ ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานบรหิารงานวจิยัระดบัประเทศ ในโอกาสทีม่าบรรยายเรือ่ง 
“การวจิยั พัฒนา ผลติ เพ่ือการสร้างนวตักรรมทางการแพทย์ และแผนการสนบัสนนุโครงการและกรอบวจิยั” ให้แก่
คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับฟัง เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบเกียรติบัตรแก่นิสิตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
Student Engagement

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตแพทย์ จ�านวน 85 คน เพื่อขอบคุณที่ได้ปฏิบัติงานด้าน Student Engagement
มาอย่างต่อเนือ่งในระหว่างที่ด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิต ในการศึกษาปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 230/1 ชั้น 2
อาคารแพทยพัฒน์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโล่รางวัลแก่ นายปาณัสม์ ชูชีพวัฒนา 
นิสิตแพทย์ ชั้นปีท่ี 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงได้รับการคัดเลือกผลงานประเภทบุคคล
เยาวชนประกายเพชร ด้านพัฒนาเยาวชน ในพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่
15 ประจ�าปี 2563 จัดโดยส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร 
(ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจ�าปี 2563
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เรื่อง : รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

Man of the Med

20

แพทย์ผู้ก่อตั้ง
และขับเคลื่อนมูลนิธิ

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์

 หากเอ่ยถงึนามสกุล กุลละวณิชย์ หลายคนคงทราบว่าเป็นนามสกุล
ของ พล.ต.อ.พชิยั กลุละวณชิย์ อดตีรองอธบิดกีรมต�ารวจ และอดตีรฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ ผูส้ร้างผลงานทีก่่อให้เกดิประโยชน์แก่ประเทศไทย
หลายประการ บตุรชายท่านหนึง่ของ พล.ต.อ.พชิยั เป็นอาจารย์แพทย์ผูเ้ป็น
ทีเ่คารพรกัและมคีณุปูการทัง้งานด้านการรกัษาและการปฏิบตังิานเพือ่สังคม
มาตลอดอายุราชการของท่าน บุคคลท่านนั้นคือ รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ 
ประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ คนล่าสุดนั่นเอง
 คอลัมน์ Man of the Med ฉบับนี้ รศ.นพ.พินิจ จะมาเล่าเรือ่ง
ประวัติน่ารู ้ของมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และประวัติชีวิต
อันทรงคุณค่าของท่านให้ผู้อ่านทุกท่านได้ติดตามและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน 
ซึ่งเชื่อว่าจะมีแง่มุมที่ดีและมีประโยชน์ในการน�าไปปรับใช้ในชีวิตไม่น้อยเลย
 ย้อนไปในปี พ.ศ. 2524 รศ.นพ.พินิจ ได้ปรารภกับ รศ.นพ.ยาใจ 
ณ สงขลา คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ในสมัยนัน้ว่า 
เหน็สมควรให้จดัตัง้มลูนธิคิณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ โดยมวีตัถปุระสงค์
หลักเพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และสวัสดิการของคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั นอกจากนี ้ทนุสนบัสนนุจากมลูนธิฯิ จะน�ามาสนบัสนนุ
การรักษาพยาบาลและการให้บรกิารของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ได้อีกด้วย 
 จากแนวความคดิดงักล่าวจงึน�ามาสูก่ารก่อตัง้มลูนธิคิณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์ (Chulalongkorn Medical School Foundation) อย่างเป็นทางการ 
โดยท่านคณบด ีรศ.นพ.ยาใจ ได้เรยีนเชญิ พล.ต.อ.พชิยั กลุละวณชิย์ บดิาของ
ท่านขึน้ด�ารงต�าแหน่งประธานมลูนธิคิณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ เป็นท่านแรก 
ท่านต่อมาคือ พล.ต.อ.เสน่ห์ สิทธิพันธ์ุ และ นายแผน วรรณเมธี ตามล�าดับ

 รศ.นพ.พินิจ กล ่าวว ่า เงินทุนตั้งต ้นของการก่อตั้งมูลนิธิ
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ ในสมยันัน้มจี�านวนน้อย กรรมการของมูลนธิฯิ 
จึงช่วยกันระดมปัจจัยสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ให้มาร่วมกันบริจาคทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้จัดตั้งเป็นกองทุนหรือสามารถ
บริจาคโดยตรงแก่มูลนิธิฯ ก็ได้ 
 นอกจากนี ้ท่านและคณะท�างานยงัมแีนวทางขบัเคลือ่นงานเชงิรกุ
หาทนุให้แก่มลูนธิฯิ พร้อมขยายขอบเขตการด�าเนนิโครงการต่างๆ ให้เป็นที่
ประจักษ์ยิ่งข้ึน โดยน�าแนวคิดการจัดกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงและดึงดูด
ความสนใจสาธารณชน เช่น การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตหาทุนเข้ามูลนิธิฯ 
หรือการประสานงานร่วมกับกลุ่มศิลปินดาราผู้มีชื่อเสียงมาร่วมกิจกรรม
พร้อมประชาสัมพันธ์ระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นต้น 
  แม้จะเกษยีณอายรุาชการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 แต่ด้วยประวตักิารท�างาน
ทีโ่ดดเด่นและสร้างสรรค์คุณปูการแก่ประเทศชาตนิานปัการตลอดอายรุาชการ
ของท่าน ท�าให้ รศ.นพ.พินิจ ได้รับความไว้วางใจจากสภากาชาดไทยให้
ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเลขาธกิารสภากาชาดไทยจวบจนปัจจบุนั และเกยีรติประวตัิ
ที่สูงสุดอีกประการคือ ท่านได้รับเชิญให้ด�ารงต�าแหน่งประธานมูลนิธิ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ต่อจาก นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ 
สภากาชาดไทย รศ.นพ.พนิจิ กล่าวว่า การด�ารงต�าแหน่งคร้ังนีม้คีวามตัง้ใจจรงิ
ที่จะขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป อาทิ การวางแผนงาน
และเป้าหมายเชิงรุก รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อระดมทุนส�าหรับ
ใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ



21

 นอกจากนี ้รศ.นพ.พนิจิ ยงัได้เชิญผูท้รงคณุวฒุจิากสาขาต่างๆ มาร่วมเป็น
คณะกรรมการของมลูนธิฯิ เพือ่ช่วยประสานงานและขบัเคลือ่นงานให้พร้อมสมบูรณ์
ในทุกด้าน อาทิ

 รศ.นพ.พินิจ กล่าวเชิญชวนผู้ท่ีสนใจร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สามารถติดต่อขอบริจาคได้ที่ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือบริจาคผ่านการโอนเงินได้ดังนี้

 ปรัชญาการท�างานที่ รศ.นพ.พินิจ ยึดม่ันมาตลอดคือ ท�าอะไรต้องท�าให้เต็มท่ี และต้องรัก สนุกกับสิ่งท่ีท�า อยากให้คนไทยทุกคน 

โดยเฉพาะศิษย์ ผู้ ใต้บังคับบัญชา เป็นคนดี คนเก่ง รอบรู้ รวมถึงต้องมีสุขภาพดีเพ่ือให้มีอายุยืนยาว ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดปรัชญาการท�างานให้แก่

นิสิตแพทย์ที่ท่านสอน โดยด�าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นิสิตแพทย์เห็นประจักษ์ถึงผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมจากชีวิตที่งดงามของท่าน สุดท้าย

ท่านยังคงมุ่งมั่นในบทบาทการเป็นประธานมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ชื่อบัญชี มูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย (บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 045-202069-8 

สามารถส่งหลักฐานการบริจาคได้ที่
น.ส.พัทรศยา โคตรภักดี เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

โทรศัพท์ (096) 119 5320
ส�านักงาน (02) 256 4180  Fax. (02) 252 5959

 ด้วยความที่ รศ.นพ.พินิจ เป็นผู้มีความสามารถและอัธยาศัยดี ท่านจึง
ได้รับเชิญให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ มากมาย อาทิ ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด 
สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ (2551-4) กรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา 
โดยมีบทบาทส�าคัญในงานด้านวิชาการต่างๆ เช่น เป็นเลขาธิการองค์การสมาชิก
รฐัสภาแห่งเอเชยีด้านประชากรและการพฒันา และเป็นกรรมาธกิาร คณะกรรมาธกิาร
วิสามัญติดตามเร่งรัด และประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 ปัจจุบันนอกเหนือจากการเป็นประธานมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์แล้ว ในวัย 78 ปี รศ.นพ.พินิจ ยังคงกระฉับกระเฉงและมีสติปัญญา
เฉยีบแหลม แจ่มใสเช่นเดมิ พร้อมทัง้ได้รบัความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญัอืน่ๆ 
อกีมากมาย อาทิ ทีป่รกึษาคณะอนกุรรมาธกิารหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าเพือ่
การพฒันาทีย่ัง่ยนื และทีป่รกึษา คณะอนกุรรมาธกิารศกึษาระบบสขุภาพปฐมภมูิ
ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เป็นต้น

 อกีทัง้ยงัมีผูม้ชีือ่เสยีงและผูม้คีวามรูค้วามสามารถจากองค์กรภายนอก
ได้รับเชิญเป็นกรรมการมูลนิธิฯ อาทิ 

ผศ.พญ.อรศรี รมยะนนัทน์ ผูร่้วมก่อตัง้มลูนธิฯิ ด�ารงต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ 
นางศุภลาภ พิทักษ์โลหพิตร ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ
ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ
                 และเหรัญญิก 
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
         ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 
ผศ.นพ.นครินทร์ ศริิทรพัย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
          คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
          ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อ�านวยการ ส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย
นายสราวุธ อยู่วิทยา      ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ TCP
นายประภาส ชลศรานนท์   กรรมการบรหิาร บริษัท เวร์ิคพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 
          จ�ากดั (มหาชน)

นายชยั โสภณพนชิ         ผูบ้รหิาร บรษิทั กรงุเทพประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) 
นายสงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
        บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 



สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.พิมพ์ปรียา ขจรชัยกุล

    ภก.เวสารัช จิตติวรรณ

บทบาทของบทบาทของ
“เภสัชกรประจ�าหอผู้ป่วย” “เภสัชกรประจ�าหอผู้ป่วย” 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 “เภสชักรประจ�าหอผูป่้วย” (Ward Pharmacist) หรอื “เภสัชกรวอร์ด” เป็นอกีหนึง่บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ทีป่ฏบิตังิาน ณ หอผูป่้วยเป็นหลกั  
โดยจะท�างานใกล้ชิดกับทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อร่วมกันให้การดูแล รักษา และบรรเทาความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ซึ่งกิจกรรมที่เภสัชกรประจ�าหอผู้ป่วยท�านั้นจะให้
ความส�าคญัเกีย่วกบัการค้นหา ป้องกนั แก้ไขปัญหาทีเ่ก่ียวกบัยา (Drug related problems ; DRPs) เพือ่บรรเทาความรุนแรง ความเสยีหายทีเ่กดิหรอือาจจะเกดิกับผูป่้วย 
โดยมีเป้าประสงค์ส�าคัญ คือ เพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านยาทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ผลการรักษา ความเหมาะสม และความปลอดภัย ควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิต
ที่ดีของผู้ป่วย

กิจกรรมหลักของเภสัชกรประจ�าหอผู้ป่วย ปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเภสัชกรประจ�าหอผู้ป่วย

ปฏิบัติงานประจ�าในวันและเวลาราชการ ณ หอผู้ป่วย 7 แห่ง ดังนี้

 คอลมัน์ “สารพันเรือ่งยา” ฉบบันี ้ขอน�าเสนอ
บางตัวอย่างของงานเภสัชกรประจ�าหอผู้ป่วยศัลยกรรม
กระดูกและข้อ ด้วยลักษณะของผู้ป่วยทีเ่ข้ารบัการรักษา
ตวัในหอผูป่้วยแห่งนีจ้ะเป็นผูป่้วยทีม่ปัีญหาด้านกระดกูและ
ข้อที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด ส่วนใหญ่เป็นผู ้สูงอายุท่ีมี
โรคประจ�าตัวหลายโรค มกัมจี�านวนรายการยาประจ�าทีใ่ช้
อยูห่ลายรายการ ดังนัน้ ต้ังแต่ข้ันตอนแรกรบัผูป่้วย เภสชักร
จะทบทวนเวชระเบยีน ซกัประวัต ิสมัภาษณ์ผูป่้วย ญาตหิรอื
ผูด้แูล เพือ่ให้ได้รายการยาทีผู้่ป่วยใช้อยูล่่าสดุทัง้หมด รวมทัง้
สมนุไพรและอาหารเสริมไม่ว่าจะได้รบัจากสถานพยาบาล
หรือนอกสถานพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วย
มยีาท่ีต้องระวังหรือหยดุใช้ก่อนผ่าตดั เช่น ยาต้านการแข็งตวั
ของเลอืด หรือมปีระวตัแิพ้ยาทีแ่พทย์อาจจ�าเป็นต้องสัง่ใช้
ขณะรกัษาตวัในโรงพยาบาล นอกจากนีห้ากผูป่้วยน�ายาเดมิ
ที่ใช้อยู่ติดตัวมาโรงพยาบาลด้วย เภสัชกรจะตรวจสอบ
รายการยา สภาพยา และทวนสอบวธิบีรหิารยา เพือ่ค้นหา
ปัญหาทีเ่ก่ียวกบัยาทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูป่้วยเพราะข้อมลูเหล่านี้
อาจส่งผลต่อแผนการรกัษาของแพทย์ทัง้ในปัจจบุนัและ
อนาคต ระยะเวลาการรักษาตวัในโรงพยาบาล รวมถงึค่าใช้จ่าย
ทางการรกัษาทีอ่าจเพ่ิมขึน้ได้  
 ระหว่างผูป่้วยรักษาตวัในโรงพยาบาล เม่ือแพทย์
มกีารสัง่ใช้ยาต่างๆ ให้ผูป่้วย ส่ิงทีเ่ภสัชกรจะละเลยไม่ได้

คอื การตรวจสอบรายการยาทีแ่พทย์ส่ังใช้ทกุครัง้เทยีบกบั
รายการยาเดมิทีผู่ป่้วยใช้อยูเ่ป็นประจ�า เพือ่ป้องกันไม่ให้
ผู้ป่วยได้รับอันตรายหรือเกิดอาการข้างเคียงจากปัญหา
ด้านอนัตรกริยิาหรอืความซ�า้ซ้อนของยา อีกหนึง่หน้าที่
ของเภสชักรประจ�าหอผูป่้วย คอื ร่วมกบัแพทย์และพยาบาล
ในการวางแผนบริหารยาผู้ป่วยแต่ละรายให้เหมาะสม
โดยค�านึงทั้งด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยควบคู่
ไปพร้อมๆ กนั เช่น ปรบัวธิกีารบรหิารยาฉีดแก้ปวด ยาแก้
คลื่นไส้อาเจียนเพื่อลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการบรหิารทีเ่รว็เกนิไป (Rapid IV Push หรอื Short IV 
Infusion) รวมถงึเฝ้าระวงัและติดตามอาการไม่พงึประสงค์
อย่างใกล้ชดิ ให้ค�าแนะน�าการแยกมือ้รบัประทานยาแคลเซียม
หรือธาตุเหล็กกับยาปฏิชีวนะกลุ่มฟลูโอโรควิโนโลน 
(Fluoroquinolones) เป็นต้น 
 ส�าหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะ เภสัชกร
จะท�างานร่วมกบัศลัยแพทย์กระดกูและข้อ และอายุรแพทย์
สาขาโรคติดเชื้อ ในการติดตามผลเพาะเช้ือร่วมกับผล
การใช้ยาปฏชิวีนะ โดยเภสชักรจะประเมนิอาการทางคลนิกิ
กับค่าผลปฏิบัติการเพื่อดูความเหมาะสมของการใช้ยา
ปฏชิวีนะในแง่ต่างๆ เช่น ชนดิของยา ขนาดยา และวธิี
บรหิารยา เพือ่ปรบัให้เหมาะสมกบัสภาวะผู้ป่วยขณะนัน้ๆ

 นอกจากนี ้เภสชักรต้องศกึษาหาความรูเ้รือ่งโรค
ทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะความเจบ็ป่วยของผูป่้วยทีจ่ะเข้ารบั
การรักษา รวมถึงยาท่ีแพทย์จะสั่งใช้ เช่น ยาพ่นจมูก 
Calcitonin ยาฉีด Teriparatide และยาเทคนคิพเิศษอ่ืนๆ 
ทีผู้่ป่วยอาจได้รบัเพือ่ใช้ในการรกัษาโรคร่วมอ่ืนๆ เป็นต้น 
ซึ่งยาเหล่านี้มีวิธีเก็บรักษาและวิธีบริหารยาท่ีจ�าเพาะ 
ผูป่้วย ญาติ หรอืผูด้แูลจะต้องท�าด้วยตนเอง  เภสัชกรจึง
จ�าเป็นต้องสอนวิธีบริหารยาเหล่าน้ีให้แก่ผู้ป่วย ญาติ
หรือผู้ดูแล เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถกูต้อง
เมื่อกลับบ้าน ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของบทบาท
เภสชักรประจ�าหอผูป่้วยทีท่�างานประสานร่วมกับแพทย์ 
พยาบาล ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาได้รบัความร่วมมอื
และความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากทีมสหสาขา ท�าให้
การประสานงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประโยชน์สงูสดุในการรกัษาด้านยากบัผูป่้วย สิง่ส�าคญั 
คือ ทมีท�างานทีด่สีามารถสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานและ
พฒันางานบรบิาลเภสชักรรมในหอผูป่้วยอย่างต่อเนือ่งได้

สัมภาษณ์ผู้ป่วยและผู้ดูแล ร่วมกับทบทวนเวชระเบียนเพื่อศึกษาประวัติ
การรักษา การใช้ยา และอาการไม่พึงประสงค์จากยา
จัดท�าประวัติการใช้ยาในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนประสานรายการยา
ที่ผู้ป่วยได้รับ
ทบทวนค�าสัง่ใช้ยาของแพทย์ และร่วมตรวจเยีย่มผูป่้วยประจ�าวนัพร้อมแพทย์
ตดิตามผลการใช้ยาของผูป่้วย โดยเฉพาะการเฝ้าระวงัอาการไม่พงึประสงค์
ที่อาจเกิดขึ้น
วางแผน แก้ไข ป้องกันปัญหาจากการใช้ยาและความคลาดเคลือ่นทางยาทีพ่บ 
ร่วมกับทมีสหสาขาวชิาชีพ
ให้ค�าแนะน�าด้านยาแก่ทมีแพทย์และพยาบาล รวมถงึเสนอแนวทางป้องกนั แก้ไข
หรือตดิตาม เมือ่พบปัญหาทีเ่ก่ียวกับยา เช่น ขนาดยาทีเ่หมาะสมกบัสภาวะร่างกาย
ผูป่้วยขณะนัน้ วธิบีรหิารยาทีห่ลกีเลีย่งการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เป็นต้น
ให้ค�าแนะน�าด้านยาและการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง เหมาะสมแก่ผูป่้วย ญาติ
และผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน

บริบาลด้วยมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจ 

ยึดมั่นความปลอดภัย ห่วงใยการใช้ยา 

“ “

หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 19 โซน A2
หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15 โซน C1
หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 16 โซน C1
หอผู้ป่วยวิกฤติ / กึ่งวิกฤติเฉพาะโรคหัวใจ (CCU / ICCU) 
อาคารภมูสิิรมิงัคลานสุรณ์ ชัน้ 4 โซน B
หอผู้ป่วยอายุรกรรมระยะสั้น 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 25 โซน C1
หอผู้ป่วยวิกฤติกุมารเวชกรรม (P-ICU)
อาคาร สก. ชั้น 8
ห้องฉุกเฉิน (ER / EROU)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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เรื่อง : น.ส.นภัสพร นาคสิทธิ์ 

        พยาบาล 3 

        หอผู้ป่วยอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 17 โซน A1

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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“เภสัชกรประจ�าหอผู้ป่วย” 

ไม่ใช่เพียงเพราะฉันมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
แต่เพราะชีวิตของคนทุกคนมีค่า มีความหมาย

 ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายทีเ่ราทุกคนต้องปรับตวักบัการท�างานและการใช้ชวีติวถีิใหม่ (New Normal) เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นัน้ 
ต่างคนต่างกพ็ยายามแก้ปัญหาทีต่นเองก�าลงัเผชิญอยูอ่ย่างเตม็ที ่แต่ถงึอย่างไรความรูส้กึเครียด วติกกงัวล หมดหวงั หมดแรงจงูใจในการท�ากจิวตัรต่างๆ ย่อมเกดิข้ึน
ในแต่ละคนไม่มากก็น้อย
 ฉันเองก็ตกอยู่ในสภาวการณ์น้ีเช่นกัน แต่มากกว่าสถานการณ์ที่ใครหลายๆ คนเผชิญอยู่กับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ส�าหรับฉันคือความเครียด
เรื่องการเริ่มต้นการท�างานและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในฐานะ ‘พยาบาลจบใหม่’ ที่ต้องปรับตัวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว และในทุกครั้งที่ความเครียดมาเยือน ฉันมักหาวิธี
ผ่อนคลายด้วยการไปหาของอร่อยๆ รับประทานหรอืไม่กไ็ปเดนิซือ้ของ ซึง่เหตกุารณ์ทีจ่ะเล่าต่อไปนีเ้ป็นเหตกุารณ์ทีฉ่นัจะจดจ�าไปอีกนาน เพราะท�าให้ฉันได้รูจ้กั
และเรียนรู้ว่า “การให้ก่อเกิดความสุขใจอย่างแท้จริง”
 เหตุเกิดในช่วงเวลาที่โรคโควิด-19 ก�าลังแพร่ระบาดอยู่ วันนั้นหลังจากลงเวรช่วงเช้า ฉันไปเดินซื้อของที่โลตัส สาขาพระราม 4 ช่วงค�่าก็เดินทางกลับ
มายังหอพักโรงพยาบาล ระหว่างนั่งอยู่บนรถประจ�าทางก็ได้ยินเสียงคนตะโกนจากด้านหลังรถหลายครั้งว่า “มีคนเป็นลม” แวบแรกที่ได้ยินก็คิดว่าเราจะช่วยเขา
ได้หรือไม่ แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลุกขึ้นไปตามเสียงที่ขอความช่วยเหลือนั้น พร้อมกับเข้าประเมินอาการคนที่เป็นลมทันที
 วนิาทแีรกทีเ่หน็ผู้หมดสต ิคดิว่าคงเป็นลมตามปกต ิเพราะอาการร้อน คนเยอะ แต่เมือ่เข้าไปประเมนิอาการจรงิพบว่าไม่น่าจะแค่เป็นลม เพราะเม่ือเรยีกแล้ว
ผูป่้วยไม่มกีารตอบสนอง หายใจไม่สม�า่เสมอ คล�าชีพจรได้เบามาก มีอาการชกัเกร็งเลก็น้อย คดิว่าผูป่้วยอาจจะชกัแบบชกัเทยีม (Pseudoseizure) ฉนัจงึประคอง
ให้คนป่วยตะแคงหน้าเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้ผู้ป่วยก่อน
  ด้วยความที่ไม่เคยเจอสถานการณ์จริงมาก่อน ระหว่างช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็รู้สึกตื่นเต้น พยายามล�าดับความคิดเรื่องการช่วยชีวิตที่ได้ร�่าเรียนมา 
ประกอบกับคนบนรถประจ�าทางก็ช่วยค้นหายาที่ผู้ป่วยรายนี้ใช้ประจ�ากับบัตรประจ�าตัวผู้ป่วย
 เมือ่ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปสักพัก ประเมนิแล้วอาการผูป้่วยไม่ดีขึ้น กลับมีอาการแย่ลงคอื เริม่คล�าชพีจรไม่ได้ หายใจเฮอืก หน้าเขยีว มเีลอืดออก
ทางปากเล็กน้อย ไม่มีปัสสาวะราด ฉันเลยตัดสินใจท�าการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) ให้ก่อน อย่างน้อยถ้าไม่ใช่หัวใจหยุดเต้นจริงๆ ผู้ป่วยน่าจะตื่นมาโต้ตอบได้บ้าง
 ระหว่างท�า CPR ผูป่้วย กต็ะโกนบอกให้คนขบัรถประจ�าทางโทรศพัท์เรยีกสายด่วน 1669 
เพื่อขอความช่วยเหลือ ฉันท�า CPR ได้ 5 รอบ (Cycles) พร้อมสอนคนที่อยู่บนรถประจ�าทาง
ให้ท�า CPR ต่อเพือ่ช่วยกนั จากนัน้ฉนัเปลีย่นมาเปิดทางเดนิหายใจพร้อมทัง้ส่ือสารกบัหน่วยเอราวณั
และสลับกับคนที่มาช่วยท�า CPR จนกระทั่งรถกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) และหน่วยกู้ภัยมาถึง รวมเวลา
ทัง้หมดราว 20 นาท ีฉนัอยูช่่วยหน่วยกูชี้พฉกุเฉนิและได้ตามไปให้ประวตัเิกีย่วกบัผูป่้วยทีห้่องฉกุเฉนิ
ของโรงพยาบาลต่อ
 หากถามถงึความรูส้กึของฉนั ณ เวลานัน้เป็นอย่างไร ฉนัคดิอยูอ่ย่างเดยีวว่าจะต้องช่วยเหลอื
ผู้ป่วยรายนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ต้องมีสติในทุกการช่วยเหลือ ไม่ใช่เพียงเพราะฉันมีใบประกอบ
วชิาชพีพยาบาล แต่เพราะชีวติของคนทกุคนมีค่า มคีวามหมาย ฉนัใช้ความรูค้วามสามารถทีเ่รียนมา
ในการกูช้พีเบือ้งต้น (Basic CPR) กับผูป่้วยรายน้ีอย่างดท่ีีสดุเท่าท่ีพยาบาลจบใหม่คนหน่ึงจะสามารถ
ท�าได้ ฉันท�าอย่างเต็มที่และภูมิใจมากที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยรายนี้
 จากวันนั้นถึงวันนี้ ฉันยังคงติดตามเคสนี้จากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วย
ยังคงรักษาตัวอยู่ อาการโดยรวมดีขึ้น ฉันได้แต่ภาวนาให้ผู้ป่วยหายและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
อยู่กับครอบครัวของเขาในเร็ววัน

““

””

 เมือ่นกึย้อนไปถงึเหตกุารณ์วนันัน้ ท�าให้ฉนัได้รบัรูถ้งึน�า้ใจและความร่วมแรงร่วมใจกันของเพือ่นร่วมทางทกุคนบนรถประจ�าทางทีช่่วยกนัช่วยเหลอืผูป่้วย 
และพร้อมปฏิบัติตามเมื่อฉันร้องขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิตอย่างปลอดภัย ทั้งที่ฉันยังดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ส่วนคนที่มาช่วยฉัน
ก็คงรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน อย่างพี่คนที่ช่วยท�า CPR ถือว่าเก่งมากในสายตาฉัน เพราะประสบการณ์ในการปั๊มหัวใจครั้งแรกของฉันคือ หุ่นในห้องปฏิบัติ
การพยาบาล (LRC) แต่ส�าหรับพี่คนนั้นคือคนจริงในเหตุการณ์จริง
 ประสบการณ์ครัง้นีส้อนให้ฉนัเหน็หลากหลายแง่มมุรอบด้านตวัเอง ทัง้ศกัยภาพของตนเองและน�า้ใจของคนไทยในยามสถานการณ์คบัขนั โรคหรืออาการ
ผู้ป่วยที่ในห้องเรียนไม่ได้สอนฉัน สุดท้ายฉันรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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เรื่อง : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

ความเป็นมาของกิจกรรม

จุดประสงค์ 

รูปแบบของกิจกรรม
 เนื่องจากสถานการณ์ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” 
ทางสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ จงึมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบค่าย
ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเปล่ียนเป็นการจัดค่ายเป็น 2 ช่วง  
ได้แก่

นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง
Phitchaya Tubunturng

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานฝ่าย Sponsor โครงการค่ายอยากเป็นหมอ

“Everything will be okay in the end 
if it’s not… it’s not the end”

ค่าย
อยากเป็นหมอ

 เพือ่แนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ รวมถงึเส้นทาง
ชวีิตแพทย์ให้น้องๆ ได้น�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชัน้อดุมศกึษา เพือ่เป็นการแนะน�าคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึง
เพ่ือพัฒนาทกัษะและเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ของนสิติแพทย์ ทัง้ภายในช้ันปี
และระหว่างชั้นปี

ค่ายในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ในวันเสาร์ที่
17 - วนัอาทติย์ที ่18 ตลุาคม พ.ศ. 2563 ซึง่จะมทีัง้การแนะน�าวธิกีาร
การเตรยีมตวัสอบเข้าโครงการต่างๆ ทีค่ณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเปิดรับไปจนถึงการพดูคยุกบัแพทย์ประจ�าบ้านและ
อาจารย์แพทย์
ค่ายที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 
24 - วันอาทิตย์ที่ 25 ตลุาคม พ.ศ. 2563 ซึง่จะเปิดโอกาสให้น้องๆ 
ได้เข้าร่วม Workshop หตัถการทางการแพทย์ และเข้าฐานกจิกรรม
ต่างๆ เพือ่ให้ได้สมัผสัถงึวถิชีีวติการเรยีนแพทย์ในรัว้คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างแท้จริง

 เนื่องด้วยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหนึ่งในคณะที่ได้รับความสนใจอย่างมากในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แต่นกัเรียนหลายๆ คนยงัคงขาดข้อมูลทีเ่พยีงพอเก่ียวกบัลกัษณะการเรยีนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ รวมไปถงึไม่ทราบว่าการท�างานของแพทย์หลงัเรยีนจบแล้ว
มีลักษณะเป็นอย่างไร ส่งผลให้นิสิตบางกลุ่มท่ีได้เข้ามาเรียนประสบปัญหา และไม่ได้เลือกประกอบอาชีพแพทย์ต่อตามที่ตนตั้งใจไว้ ทางสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้จดัโครงการค่ายอยากเป็นหมอเพือ่ช่วยให้นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายได้รบัข้อมลูเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจ
เลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเพียงพอมากยิ่งขึ้น โดยค่ายอยากเป็นหมอได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาหลายปี จนในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 แล้ว



เรื่อง : นสพ.โสภณ โพธิรัชต์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

25

นิวคลีโอไทด์  กรดนิวคลีอิก
และโครโมโซม 

 จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จนกระทั่งองค์การอนามัยโลก (WHO) 
ได้ประกาศภาวะการระบาดใหญ่ (pandemic) เมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 
หากท่านผู้อ่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เป็นประจ�าคงเคยอ่าน
ผ่านตาหรือได้ยินว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสารพันธุกรรมเป็น RNA 
ส่วนมนุษย์เรามีสารพันธุกรรมเป็น DNA หลายท่านอาจมีค�าถามว่า 
แล้ว RNA และ DNA คืออะไร คอลัมน์ “I See U by หมอชิด” ฉบับนี้
จะพามาหาค�าตอบกันครับ
 ทัง้ RNA (ribonucleic acid) และ DNA (deoxyribonucleic 
acid) มนีวิคลโีอไทด์ (nucleotide) เป็นองค์ประกอบ เมือ่น�าหลายหน่วย
ของนวิคลโีอไทด์มาเชือ่มกนัด้วยพนัธะฟอสโฟไดเอสเทอร์ (phosphodiester
bond) จะได้กรดนิวคลีอิก (nucleic acid) ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
โครโมโซม (chromosome) นั่นเอง 

นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide) ประกอบด้วย

 RNA มหีลายชนดิ บางชนดิมบีทบาทเกีย่วกบัการควบคมุการแสดงออก
ของยนี (regulatory RNA) ทัง้นี ้จะขอยกตวัอย่าง RNA 3 ประเภทหลกัท่ีมบีทบาท
ในการสังเคราะห์โปรตีน คือ

1. mRNA : ตัว m คอื messenger ผู้ส่งสาร เมือ่ DNA ถกูแยกคูส่ายออกจากกนั
   เพื่อถอดรหัส (transcription) mRNA น้ันจะเข้าไปถอดรหัสเบสออกมา
   ในรูปของ codon สามารถเข้าใจได้โดยง่ายว่าเป็นลักษณะสายๆ ก่อนที่ 
   mRNA จะน�าไปแปล (translation) เป็นโปรตีนอีกครั้ง
2. tRNA : ตัว t คือ transfer เป็น RNA ที่น�ากรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อย
     ของโปรตนีมารวมกนัเป็นโปรตนีทีม่ลี�าดบักรดอะมโินทีส่อดคล้องกบัล�าดบั
   เบสบน mRNA
3. rRNA : ตัว r ย่อมาจาก ribosomal เพราะเป็นส่วนประกอบของไรโบโซม 
   (ribosome) มีหน้าที่ช่วยแปลเพื่อสร้างโปรตีนนั่นเอง

 ส�าหรับความแตกต่างระหว่าง RNA และ DNA คือ RNA มี
น�้าตาลไรโบส (ribose) เป็นองค์ประกอบ พบเบสได้ทุกตัว ยกเว้น
ไทมีน ในขณะที่ DNA มีน�้าตาลดีออกซีไรโบส (deoxyribose) เป็น
องค์ประกอบ พบเบสได้ทุกตัวยกเว้นยูราซิล
 ในสิง่มชีวีติทีม่ ีDNA เป็นสารพนัธกุรรม RNA จะเป็นตวักลาง
ที่ท�าให้เกิดโปรตีน ส่วนที่เราเห็น DNA เป็นเกลียวคู่ได้เพราะเบส 2 ตัว
จับกันด้วยพันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) อนึ่ง เบสใน DNA นั้น
มีคู่เป็นของตัวเอง อะดีนีนจะจับกับไทมีน (พันธะไฮโดรเจน 2 พันธะ) 
และกวานีนจับกับไซโตซีน (พันธะไฮโดรเจน 3 พันธะ) โดยปกติแล้ว 
RNA จะมีโครงสร้างเป็นสายเดี่ยวโดยท�าหน้าท่ีท่ีไม่ได้ใช้เวลานานนัก
ก็ต้องสลายไป

 การที่สาย DNA ของมนุษย์จะจัดโครงสร้างให้อยู่ในรูปโครโมโซมได้นั้น 
ส่ิงส�าคัญคอื DNA จะพนัรอบโปรตนีทีมี่ชือ่ว่า ฮสิโตน (histone) เกดิเป็นโครงสร้าง
ระดบันวิคลโีอโซม โดย DNA ระหว่างนวิคลโีอโซมนัน้เรยีกว่า Linker DNA ซึง่ท�าให้
เหน็เป็นโครงรปูลูกปัดร้อยเข้าไปทีเ่ชอืก (beads on a string) จากกล้องจลุทรรศน์
อเิล็กตรอน ทัง้นี ้นวิคลีโอโซม 6 - 8 หน่วยจะมารวมกนัโดยอาศยัโปรตนีฮสิโตน H1 
(linker histone) เกดิโครงสร้างระดับ 30 นาโนเมตร (30-nm chromatin fiber) 
ก่อนที่จะจัดโครงรูปเป็นโครโมโซมในที่สุด

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน ภาควิชาชีวเคมี 
            คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : https://www.ebi.ac.uk/training/online/course/biomacro
       molecular-structures-introduction-ebi-reso/rna

น�้าตาลเพนโทส (pentose) หรือเรียกง่ายๆ ว่า น�้าตาลที่มีคาร์บอน 
5 ตัว ส่วนน�้าตาลที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างกลูโคส (glucose) หรือ
ฟรุกโทส (fructose) นั้นจะมีคาร์บอน 6 ตัว
ฟอสเฟต (phosphate)
นิวคลีโอเบส (nucleobase) ที่เอามาประกอบนั้นมี 5 ตัว ได้แก่ 
อะดนีนี (adenine, A), กวานีน (guanine, G), ไซโตซีน (cytosine, C), 
ไทมีน (thymine, T) และยูราซิล (uracil, U)

อยากเป็นหมอ



 น.ส.สง่า เปี่ยมใจ และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 
1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนการพัฒนาอาคารผู้ป่วยนอก
และส่วนขยายของอาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) โดย นายกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริจาคเงิน
จ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู ้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ ์ โขวิฑูรกิจ
รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง และ ผศ.(พเิศษ)นพ.สรุนิทร์ อศัววทิรูทพิย์ ผู้ช่วยผูอ้�านวยการฯ ด้านภาพลกัษณ์องค์กร
ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 ครอบครัวตนัตศิริวิฒัน์ และญาต ิบริจาคเงนิจ�านวน 1,000,000 บาท จากงานบ�าเพญ็กศุลคณุพ่อประวทิย์ ตนัตศิิรวิฒัน์ 
เพือ่สมทบทนุจัดหาเครือ่งมอืทางการแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันการตดิเช้ือของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคดักรองผู้ป่วย
และสมทบกองทนุ “ฯพณฯ องคมนตร ีม.ล.ทวสีนัต์ ลดาวลัย์” เพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัท่ียากไร้ให้มโีอกาสเข้าถงึเวชภณัฑ์
และการรักษาทางด้านโรคไต โดยม ีศ.นพ.รืน่เรงิ ลีลานกุรม รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายบรกิาร รบัมอบ ณ ศาลาทินทตั

 นางประภาวด ีธานรีณานนท์ รองกรรมการผูอ้�านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์และกจิการองค์กร พร้อมด้วย
นายสรญั ฐติะวสนัต์ รองกรรมการผูอ้�านวยการ - บรหิารหน่วยงาน ARATIST นายสมัพนัธ์ ศริจิวิานนท์ ผู้อ�านวยการ
อาวโุส - ฝ่ายขาย Sponsorship (ARATIST) น.ส.นรมน ชชูพีชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด สายงานธรุกจิมวิสิค และ
ศลิปินวง Klear จากบริษทัจเีอม็เอ็ม แกรมมี ่จ�ากดั (มหาชน) บรจิาคเงนิจ�านวน 500,000 บาท เพือ่สมทบทนุวจิยัและ
พฒันาวคัซีนป้องกนัโรคโควดิ-19 โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
พร้อมด้วย ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม ผูอ้�านวยการบรหิารโครงการพฒันาวคัซนีโควดิ-19 ผศ.ดร.ชตุธิร เกตลุอย และ
ดร.เอกชยั พรหมเพชร รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) บริจาคเงินจ�านวน 
1,516,950 บาท เพื่อสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดี 
เพือ่การรักษามะเรง็ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเร็ง และผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาเชิงระบบ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 9 อาคารทิสโก้ ทาวเวอร์

 บริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โดย นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการ
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ภญ.ดร.อรุณี ตั้งคารวคุณ บริจาครถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงส�าหรับ
เคลือ่นย้ายผูป่้วยโควดิ-19 จ�านวน 1 คัน มลูค่า 2,600,000 บาท แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสินธุ
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

 นายสทุศัน์ เรอืงมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ทสิโก้ ผูแ้ทนบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 
ทสิโก้ จ�ากดั (ส�านกังานใหญ่) บรจิาคเงนิจ�านวน 2,134,650 บาท เพือ่สมทบกองทนุภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็จฬุาฯ โดยมี 
ศ.ดร.พญ.ณฏัฐิยา หริญักาญจน์ ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และ อ.นพ.ไตรรกัษ์ พสิษิฐ์กลุ 
หวัหน้ากลุ่มวจิยัพฒันาแอนตบิอดเีพือ่การรกัษามะเรง็ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภมิูคุม้กันบ�าบดัมะเรง็ และผูอ้�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 9
อาคารทสิโก้ ทาวเวอร์

 นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) และ
คณะผู้บริหารสมาคมผู้เกษียณอายุ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) บริจาคเงินจ�านวน 
300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ โดยมี ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และ อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดี
เพื่อการรักษามะเร็ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง และผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
เชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบําบัดมะเร็ง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับบริจาค 
1) สามารถบริจาคดวยตนเองไดท่ี ศูนยผูมีอุปการคุณ ช้ัน 1 อาคารอานันทมหิดล 
 วันจันทร - วันศุกร  เวลา 08.00 - 15.00 น. (ไดรับใบเสร็จทันที)

2) โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ีบัญชี 045-304669-7 (กระแสรายวัน)
    บัญชี : คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เงินบริจาคเพ่ือการวิจัย)
    และกรอกขอมูล online ท่ี http://canceriec.md.chula.ac.th/donation/   
    ทางเจาหนาท่ีจะนําขอมูลลงระบบสรรพากรใหและสงใบเสร็จใหทางอีเมล

3) บริจาคผานบัตรเครดิต บริจาคไดท่ีเว็บไซต https://www.chula.ac.th/about/giving/

4) E-Donation ผาน QR code (สําหรับผูท่ีย่ืนภาษีออนไลน)
 สามารถหักลดหยอนภาษีไดโดยไมตองขอใบเสร็จจากทาง
 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5) การบริจาคผาน App "TrueMoney Wallet" 
 (ขอรับใบเสร็จไดเม่ือบริจาค 500 บาทข้ึนไป)

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบ

กองทุน
วิจัยภูมิคุ้มกัน
บําบัดมะเร็ง

     02-652-4927 ต่อ 30,31      CU Cancer Immunotherapy Fund      @cucanceriec      cucanceriec@gmail.com

สามารถนำ
ใบเสร็จไปหัก
ลดหย่อนภาษี
ได้ 2 เท่า
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เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีส่วนขยายในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ของอาคาร ภปร. 
เพ่ิมมาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วย การให้บริการการแพทย์ด้วยระบบทางไกล 
ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบทุนเพ่ือการจัดสร้าง

อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(Extended OPD)

 ช่ือบัญชี “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ)”  

 เลขท่ีบัญชี 059-1-93894-0

สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที ่
ฝายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดทุกวัน ไมเวนวันหยุดนักขัตฤกษ 
ต้ังแตเวลา 07.00 น. - 15.00 น. โทร. 02-251-7804, 02-256-4000 ตอ 3229, 3444

เพราะทุกๆ การให

คือ ความงดงาม

สามารถร่วมสมทบทุนได้ 2 ช่องทาง
1. เปิดแอปฯ Mobile Banking เพือ่สแกน QR 

ใบเสร็จ
สามารถนําไป

ลดหย่อน
ภาษีได้ 2 เท่า

KCMH Charity โดยสงหลักฐานการโอนเงินเพ่ือขอรับ
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงผานชองทาง     ของ
ฝายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
เพ่ือโครงการ Extended OPD Line ID : @478ebxxn 
หรือ email : lorchulasaphanboon@gmail.com

2. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


