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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 
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04

05

06

08

09

10

12

14

18

20

22

23

24

25

26
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Man of the Med

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด

ว่าที่คุณหมอคนดี

I See U by หมอชิด

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ

Chula Privilege
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Chula Innovation

เกียรติประวัติชาวจุฬาฯ

สารพัดเรื่องฟัน

Good News

บ้านเลขที่ 1873 

บอกเล่าก้าวทันหมอ

เรื่องจากปก

ต้นแบบของการเสียสละ

 นบัเป็นวาระมิง่มงคลอกีครัง้ทีว่ารสาร ฬ จะได้น้อมร�าลกึถึงสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีทีป่วงชนชาวไทย
คุ้นเคยเป็นอย่างดีกับภาพพระราชกรณียกิจที่ทรงงานด้านการสาธารณสุขมาตลอดพระชนม์ชีพ ไม่เพียงแต่จะทรงมี
คุณูปการต่อวงการสาธารณสุขไทยแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างด้านการเสียสละเพื่อท�าหน้าที่ของพยาบาล 
จึงท�าให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ถูกก�าหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ วารสาร ฬ ฉบับนี้ จึงขอ
อญัเชญิพระราชด�ารสัอนัเป็นแรงบนัดาลใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเหล่าพยาบาล ตลอดจนเรือ่งราวความก้าวหน้าของ
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาให้ทุกท่านได้อ่านในคอลัมน์ “เรื่องจากปก” 
 นอกจากนี้ เรื่องราวของดีๆ การส่งต่อและการให้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น�าบริการทางการแพทย์เดินทางไปให้บริการแก่ประชาชนในราชอาณาจักรภูฏาน และ
โครงการให้ยมือปุกรณ์เครือ่งมือแพทย์แก่ผูป่้วยเรือ้รัง ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์มุง่หวงัจะยกระดบัคณุภาพชวีติของ
ผูป่้วยให้ดขีึน้ เร่ืองราวเหล่านีเ้ชือ่มัน่เป็นอย่างยิง่ว่าจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการแบ่งปันให้กบัทกุท่านอย่างแน่นอน
 กองบรรณาธิการวารสาร ฬ หวังว่าเรื่องราวต่างๆ ในอีกหลากหลายคอลัมน์ในฉบับเดือนพฤศจิกายนน้ี 
จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท�าให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เต็มเปี่ยมด้วยสาระ พร้อมเพิ่มพลังบวกในการให้เพื่อสร้าง
สังคมที่น่าอยู่ร่วมกันครับ

สู่กิจกรรมดีๆ เพื่อสาธารณชน
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เรื่อง : รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
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โครงการ Digital Sandbox

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
โดยเน้นยุทธศาสตร์ที่มุ่งยกระดับความสามารถทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลของประเทศ 
เน้นด้านการบริการทางการแพทย์และดูแลรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศแก่ประชาชนทุกระดับ รวมถึง
การบริหารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื เพือ่พฒันาให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาล
ทีม่คีวามเป็นเลศิทางการแพทย์ ในอนาคตสามารถเป็นสถาบนัอ้างองิทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ 
รวมถึงเป็นต้นแบบบริการสุขภาพของประเทศ ช่วยลดความเหลื่อมล�้าของสังคมโดยการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลขั้นสูงได้อย่างเท่าเทียมกัน
 ส�าหรับประเดน็นวตักรรมและการพฒันาเทคโนโลยเีป็นหนึง่ในสิง่ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
มุง่มัน่เสมอมา น�ามาสูโ่ครงการทีล่�า้สมยัอย่างโครงการ Digital Sandbox ซ่ึง รศ.ดร.นพ.จริตุม์ ศรรีตันบัลล์ 
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเก่ียวกับโครงการฯ ซึ่งจะน�ามา
อัปเดตให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันในคอลัมน์ ณ จุฬา ฉบับนี้

 โครงการ Digital Sandbox สอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ปี พ.ศ. 2559 ซึง่
มุง่เน้นการปรับการบริหารและพฒันาศูนย์ความเป็นเลศิ
ของโรงพยาบาลไปสู่การบริหารรูปแบบ “KCMH 
Excellence Ecosystem”นบัเป็นหนึง่ในนโยบายส�าคญั
ในการบรรลยุทุธศาสตร์ดังกล่าว โครงการนีก้�าเนดิขึน้
ภายหลงัจากการสมัมนาร่วมกนัระหว่างคณะผูบ้รหิาร
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซ่ึงมีความเห็นพ้องกัน
ให้จัดท�าพื้นที่ทางสารสนเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญติัคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล โดยมุง่เน้น
ประโยชน์ด้านการวเิคราะห์ วิจยั พฒันา ทดสอบและ
น�าร่องเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถด�าเนินการได้อย่างปลอดภัย 
Digital Sandbox จงึเปรยีบเสมอืนเป็นห้องปฏบิตักิาร
ทางดิจทิลัเพ่ือการเรียนรู ้วจิยัและพฒันา ภายใต้กรอบ
การก�ากับดูแลด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และ
ความเป็นส่วนตวัของข้อมูลส่วนบคุคล โดยฐานข้อมลู
ในโครงการ Digital Sandbox จะแยกจากระบบงาน
สารสนเทศส่วนอืน่เพ่ือไม่ให้เกดิผลกระทบต่อระบบ
งานต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น ระบบ HIS เป็นต้น 
ภายหลังจากการทดลองใช้ ประเมินผลและพัฒนา
จนได้ประสทิธิภาพสงูสดุก็สามารถน�ากลบัไปบรูณาการ
ในระบบ HIS ของโรงพยาบาลได้ ซึ่งการด�าเนินการ
ดงักล่าวท�าให้โรงพยาบาลสามารถพฒันาระบบข้อมลู
สารสนเทศได้เต็มประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทกุความต้องการของหน่วยงานต่าง  ๆภายในโรงพยาบาล

 รศ.ดร.นพ.จริตุม์ กล่าวว่า หลักการด�าเนนิ
โครงการ Digital Sandbox คอืต้องประเมนิโครงสร้าง
พืน้ฐาน มกีารจดัท�าระบบคอมพวิเตอร์และเซร์ิฟเวอร์
เพื่อรองรับระบบฐานข้อมูลหลัก รวมถึงการมีพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล การจัดท�าส�าเนา (Clone) ฐานข้อมูล
ของโรงพยาบาลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ทีม่กีารจดัการรดักมุ
เพือ่ให้ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
มคีวามปลอดภัยและมคีวามมัน่คงทางไซเบอร์ เนือ่งด้วย
ข้อมูลส�าคัญ เช่น ประวัติผู้ป่วย ถือเป็นสินทรัพย์
และเป็นความลับที่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความมั่นคง
ทางไซเบอร์เป็นพิเศษ
  โครงการ Digital Sandbox ได้รบัความร่วมมอื
เป็นอย่างดีจากหลายสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยแีละระบบปัญญาประดษิฐ์ (Artificial
Intelligence - AI) ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม (Chulalongkorn University 
Technology Center - UTC) มาร่วมมอืกนัวางแผนงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ UTC ที่มีบทบาทส�าคัญ
ในการพฒันาซอฟต์แวร์ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อยอด
การพัฒนาบริการใหม่ๆ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการหา
รายได้เพ่ือสนบัสนนุงานด้านต่างๆ ให้แก่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ต่อไป ทั้งนี้จะมีการท�าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือในระยะยาว เพื่อให้
ค�าปรกึษาเกีย่วกบัการพฒันาฐานข้อมลูให้ครบวงจร
และขยายผลไปทั่วประเทศ
 ความคืบหน้าของโครงการ Digital Sandbox 
ขณะนี้ได้เริ่มต้นโครงการฯ ไปแล้วมากกว่า 50% 

โดยได้มกีารจดัท�าโครงการน�าร่องเพือ่น�ามาใช้ออกแบบ
วิธีการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และวาง
แนวทางบูรณาการให้เข้ากับระบบ HIS นอกจากนี้
ยังได้ด�าเนินการในส่วนของการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
การพจิารณาว่าจะจัดเก็บฐานข้อมลูไว้ในโรงพยาบาล
หรือจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลบนระบบ Cloud ซึ่ง
ต้องค�านงึถงึความคุม้ค่าและความยัง่ยืนในการลงทนุ 
 ประโยชน์ท่ีเห็นได้ชัดจากโครงการ Digital 
Sandbox คอืโอกาสในการสร้างนวตักรรมทางการแพทย์
จากระบบและการพัฒนางานบริการผู ้ป ่วยที่มี
ประสทิธภิาพมากข้ึน เช่น จะมกีารต่อยอดโครงการ 
Patient Journey Analysis ด้วยการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลของเส้นทางการรับบริการของผู ้ป่วย
ว่าเป็นอย่างไร มีความซบัซ้อนหรอืตดิขดัทีจ่ดุใดหรอืไม่
เพือ่น�ามาปรบัปรงุเส้นทางและขัน้ตอนการให้บรกิาร
ให้สะดวกรวดเรว็มากขึน้ เป็นต้น ซ่ึงถอืว่าเป็นประโยชน์
แก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานวิจัยด้าน
การดูแลสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดด้าน
การแพทย์แม่นย�า (Precision Medicine) ที่จ�าเป็น
ต้องใช้ฐานข้อมูลมาประกอบงานวิจัย ซึ่งโครงการ 
Digital Sandbox มีการวางมาตรการที่เหมาะสม 
ช่วยปลดล็อกข้อมลูส่วนบคุคลเพือ่น�ามาใช้ประกอบ
งานวิจัยได้อย่างราบรื่นอีกด้วย
 นีก่คื็ออกีข้ันของนวตักรรมทางการแพทย์
และการยกระดับงานบริการที่เป็นเลิศ อันเป็น
ยทุธศาสตร์หลกัของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ทีมุ่ง่มัน่
พัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการและตอบโจทย์
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้

อีกขั้นของนวัตกรรมและการยกระดับบริการที่เป็นเลิศ
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เรื่อง : รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล 
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)
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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�าเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม

               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

(Upper Limb Rehabilitation Robot : An Innovation in Stroke Training)

 ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) เป็นปัญหา
ส�าคญัของสาธารณสขุไทย ถงึแม้ว่าผูป่้วยจะได้รบัการรกัษา
จนพ้นภาวะวิกฤติแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มักจะมีความ
ทุพพลภาพหลงเหลืออยู่ อันเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการ
ด�าเนินกจิวตัรประจ�าวนั เกิดเป็นภาระให้แก่ครอบครวัหรอื
ผู้ดูแล จนกระทั่งท�าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตลดลง ดังนั้น
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มนี้จึงจ�าเป็นต้องได้รับ
การบ�าบัดฟื ้นฟูกล้ามเนื้อที่อ ่อนแรง ซ่ึงในอดีตผู ้ที่
ให้การบ�าบัดคือ นักกิจกรรมบ�าบัด/นักกายภาพบ�าบัด 
แต่จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่า การฝึกผู้ป่วย
ด้วยหุ่นยนต์ฟื้นฟูนั้นให้ผลดีเทียบเท่ากับการบ�าบัดฟื้นฟู
โดยนักกิจกรรมบ�าบัด/นักกายภาพบ�าบัดเมื่อใช้เวลา
ในการฝึกทีเ่ท่ากนั และจะได้ผลดกีว่าเมือ่เพิม่เวลาการฝึก
ด้วยหุ่นยนต์ 
 ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2557 ทีมผู้วิจัยน�าโดย
รศ.นพ.วสวุฒัน์ กติสิมประยรูกลุ ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ศ.ดร.วบิลูย์ แสงวรีะพนัธุศ์ริ ิภาควชิาวศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้พัฒนา
หุ่นยนต์ฟ้ืนฟูรยางค์บน (แขน) แบบแกนนอกขึน้เป็นครัง้แรก 
โดยได้รบัทนุสนบัสนนุจากโครงการมหาวทิยาลยัแห่งชาติ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู ่มหาวิทยาลัยระดับโลก
ซึง่หุ่นยนต์ฟ้ืนฟูนีใ้ช้หลกัการฝึกด้วยการเคล่ือนไหวแขนซ�า้ๆ 
เช่นเดียวกับท่าทางในชีวิตประจ�าวัน แต่จะฝึกเป็น
จ�านวนคร้ังทีม่ากกว่าการฟ้ืนฟสูมรรถภาพแขนแบบดัง้เดมิ

เพือ่กระตุน้ให้เกดิการฟ้ืนตวัของรยางค์บน โดยใช้การฝึก
ร่วมกับเกมเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความน่าสนใจ
 ในด้านการท�างานของหุ่นยนต์นั้นจะปรับตาม
ก�าลังของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีก�าลังน้อย หุ่นยนต์จะช่วย
เพิ่มแรงให้มากพอที่จะเกิดการเคล่ือนไหว เม่ือผู้ป่วย
มกี�าลงัมากขึน้ หุน่ยนต์จะลดแรงช่วยลง ซึง่ผลของการฟ้ืนฟู
ด้วยหุ่นยนต์จะช่วยลดภาระงานของนักกิจกรรมบ�าบัด/
นกักายภาพบ�าบดั ช่วยให้ผูป่้วยฟ้ืนตวัได้เรว็ขึน้ นอกจากนี้
ยังท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกภูมิใจว่าตนเองสามารถเคล่ือนไหวได้
และต้องการเข้ารับการบ�าบัดรักษาต่อไป
 นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ทมีผูว้จิยัประสบ
ความส�าเรจ็ในการพฒันาหุน่ยนต์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพรยางค์บน
ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองแล้วหลายรปูแบบ อาท ิปี พ.ศ. 
2558 พัฒนาหุ่นยนต์ฟื้นฟูรยางค์บนแบบโครงแกนนอก
ส่วนแขนส�าเรจ็ ต่อมาพฒันาหุน่ยนต์ฟ้ืนฟรูยางค์บนแบบ
มอืจบัยดึส่วนปลายได้ส�าเรจ็ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 
พฒันาหุน่ยนต์ฟ้ืนฟรูยางค์บนแบบแกนนอกส่วนมอืส�าเรจ็ 
พร้อมทัง้เริม่น�าหุน่ยนต์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพรยางค์บนทัง้ 3 แบบ
มาให้บรกิาร ณ คลนิกิฟ้ืนฟูผู้สงูอายกุ้าวหน้า (Advanced 
Geriatric Rehabilitation Clinic) ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 โครงการวจิยัน้ีได้รบัทนุสนบัสนนุจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อผลิต
หุน่ยนต์ฟ้ืนฟมูอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ได้มโีอกาสน�าไปใช้ 
รวมถึงได้รบัทนุสนบัสนนุจากโครงการ Chula Ari ซ่ึงเป็น

โครงการบรูณาการสหศาสตร์ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เพ่ือรองรับสังคมไทยที่ก�าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดย
ในปี พ.ศ. 2561 - 2563 ได้มอบหุ่นยนต์ฟื้นฟูรยางค์บน
ให้แก่ศนูย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูสภากาชาดไทย และโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั้งส้ิน 12 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เป็นต้น
 ส�าหรบันวตักรรมหุน่ยนต์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพรยางค์บน
ในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองนีม้คีวามพร้อมของเทคโนโลยี
ระดบั 8 (Technology Readiness Level, TRL 8) ขณะนี้
อยู่ระหว่างการยื่นขอสิทธิบัตรระดับชาติ อีกทั้งทีมผู้วิจัย
ก�าลังด�าเนินการท�าวิจัยเรื่องผลการใช้งานของหุ่นยนต์
ฟื้นฟูสมรรถภาพรุ่นต่างๆ ขั้นตอนสุดท้ายคือการยื่นขอ
ขึน้ทะเบยีนกบัส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
เมือ่ได้รบัการอนมุติัจาก อย. แล้วจงึจะเข้าสูก่ระบวนการผลติ
เชิงพาณิชย์ได้ ซ่ึงเมื่อเวลานั้นมาถึง จะเป็นเรื่องน่ายินดี
อย่างยิ่งที่คนไทยจะได้ใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีวิจัย
และผลิตโดยคนไทยในราคาทีถู่กกว่าต่างประเทศถงึ 10 เท่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า (Advanced Geriatric Rehabilitation Clinic) ชั้น 6 อาคาร ส.ธ.
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 256 4000 ต่อ 70602

นวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพรยางค์บน
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
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ศ.ดร.นพ.วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ
ภาควิชาศัลยศาสตร์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ศ.พญ.ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ
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ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศ.ดร.นพ.ไพศาล เวชชพิพัฒน์
ภาควิชาศัลยศาสตร์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์”ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์”
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สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.วริศรา เกียรติพาณิชย์

 ไม่อาจปฏเิสธได้ว่าอาหารมคีวามสมัพนัธ์กบัสขุภาพช่องปากอย่างใกล้ชดิ เริม่ตัง้แต่การ
สร้างฟันและกระดูกของทารกในครรภ์ มารดาควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงแคลเซยีมและฟอสฟอรัสเพือ่เสรมิสร้างฟันและกระดกู ซึง่แร่ธาตุทัง้สองชนิดน้ีจะพบมาก
ในอาหารจ�าพวกเต้าหู้ งา อาหารทะเล ไข่ นม และผกัใบเขยีว เป็นต้น เมือ่ทารกเจรญิเติบโตขึน้
จนกระทัง่สามารถรับประทานอาหารเองได้ พ่อแม่หรอืผูป้กครองควรให้บตุรหลานรบัประทานอาหาร
ทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย รวมถึงพาไปพบทนัตแพทย์เพือ่ให้ฟลอูอไรด์เฉพาะทีอ่ย่างเจลฟลอูอไรด์ 
(Fluoride Gel) หรือฟลูออไรด์วานิช (Fluoride Varnish) ซึ่งเป็นวิธีป้องกันฟันผุที่ได้ผลดี
 ทัง้น้ี พ้ืนท่ีตามแหล่งน�า้ธรรมชาตบิางแห่งมฟีลอูอไรด์ค่อนข้างสูง เช่น ภาคเหนอืและ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ดงันัน้ จงึต้องระมดัระวงัการให้ฟลอูอไรด์เสรมิแก่เดก็ 
เพราะด้วยปริมาณฟลูออไรด์ท่ีมากเกินปกติ ในระหว่างการสร้างฟัน ฟลูออไรด์จะไปขัดขวาง
การสร้างเคลอืบฟัน ท�าให้ผิวฟันเป็นรูพรนุ มสีขีาวขุ่น ผวิเคลอืบฟันมคีวามแขง็แรงน้อยกว่าปกติ 
ซึ่งจะเรียกภาวะนี้ว่า “ฟันตกกระ”
 อาหารจ�าพวกแป้งและน�า้ตาลเป็นอาหารทีท่�าให้เกิดโรคฟันผุได้ เนือ่งจากเชือ้จลิุนทรย์ี
ย่อยแป้งและน�้าตาลเกิดเป็นกรดกัดกร่อนผิวฟัน อีกทั้งน�้าตาลยังก่อให้เกิดการจับตัวเป็นคราบ
จลิุนทรีย์ (Plaque) ท่ีเหนยีวเกาะฟัน ท�าให้มคีวามเสีย่งทีผ่วิเคลือบฟันถกูท�าลายมากยิง่ขึน้ พ่อแม่
หรือผู้ปกครองจึงควรหลีกเลี่ยงให้เด็กรับประทานอาหารหวานที่เหนียวติดฟัน แป้งกรุบกรอบ 
หรือควรให้รับประทานพร้อมมื้ออาหาร เพื่อลดความถี่และช่วงเวลาที่สัมผัสฟันในช่องปาก
 ส่วนแป้งจ�าพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น โฮลวีท ธัญพืชไม่ขัดสี ผักและผลไม้
ทีน่อกจากจะมวีติามนิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว ยงัมไีฟเบอร์ (Fiber) ทีช่่วยขดัและก�าจดั
คราบจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่ตามผิวฟัน จึงช่วยลดการเกิดฟันผุและคราบหินปูนจากแคลเซียม
ในน�้าลายมาสะสมจับบนคราบจุลินทรีย์ที่ผิวฟัน
 ผลไม้รสเปรีย้ว น�า้ผลไม้ หรอืน�า้อดัลมทีม่คีวามเป็นกรดสามารถละลายผวิเคลอืบฟันได้ 
ท�าให้ฟันกร่อนและเกดิอาการเสยีวฟันตามมา ควรหลกีเลีย่งอาหารแขง็ เช่น กระดกูหรอืน�า้แขง็ 
เพราะอาจท�าให้ฟันร้าว ฟันบิน่และแตกได้ ทีส่�าคญัคอื ควรดืม่น�า้เปล่าให้เพยีงพอ เพือ่ป้องกนั
ไม่ให้ช่องปากแห้งและเกิดการไหลเวียนของน�้าลายในช่องปาก รวมถึงยังช่วยลดการสะสม
ของคราบจุลินทรีย์ได้อีกด้วย
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าอาหารแต่ละชนิดที่รับประทานในแต่ละวันน้ัน
มีทั้งที่ส่งเสริมและท�าให้เกิดปัญหากับสุขภาพฟัน ดังนั้นเพื่อรักษาสุขอนามัยของช่องปาก 
หลงัรบัประทานอาหารทกุครั้งควรแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ หรืออย่างน้อยที่สุด
ควรใช้น�้ายาบ้วนปากเพื่อชะล้างคราบอาหาร ช่วยลดความเป็นกรดในช่องปาก และอย่าลืม
ใช้ไหมขัดฟันท�าความสะอาดบริเวณซอกฟันอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนนอน เพราะการแปรงฟัน
เพียงอย่างเดยีวไม่สามารถท�าความสะอาดเข้าถงึบรเิวณซอกฟันได้ และถงึแม้จะดแูลสขุภาพช่องปาก
เป็นอย่างดแีล้ว ควรพบทนัตแพทย์เพ่ือตรวจฟันทุก 6 เดือน

อาหาร กบั ทันตสุขภาพ



Good News
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การให้ไร้พรมแดน ของหน่วยผ่าตัดหู 
โดยฝ่าย โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แต่ละครั้งที่ออกหน่วยฯ มักพบเจออุปสรรคมากมาย

ไม่ว่าจะสภาพภูมิอากาศ หรือการเดินทางที่ค่อนข้างยากล�าบาก

แต่ก�าลังใจส�าคัญคือ การที่รู้ว่ามีผู้ป่วยที่ภูฏานก�าลังรอเราอยู่

 ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 ฝ่ายโสต ศอ นาสกิวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดหู ณ ราชอาณาจักรภูฏาน 
ภายใต้ชื่อโครงการ “หน่วยอาสาพันธกิจทางการแพทย์มิตรภาพไทยเพื่อ
ราชอาณาจักรภูฏาน” (Thai Friendship Medical Mission Volunteer 
to Bhutan) โดยร่วมมอืกบัศนูย์การแพทย์เฉพาะทาง โสต ศอ นาสกิวทิยา 
โรงพยาบาลราชวิถี, มูลนิธิหู คอ จมูกชนบท, IMPACT Thailand 
(มูลนิธิระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาผลก�าไร มุ่งม่ันให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสหรือทุพพลภาพ) และอาสาสมัครทั้งจากในและต่างประเทศ 
อาทิ ญี่ปุ ่น เบลเยียม ออสเตรีย แคนาดา ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา ซ่ึง
คณะท�างานได้ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นทีค่รัง้แรกเม่ือวนัศุกร์ที ่15 - วันพธุที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 จวบจนถึงปัจจุบัน การออกหน่วยแพทย์ฯ 
ด�าเนินการมาทั้งสิ้น 8 ครั้งแล้ว
 ผศ.พญ.ภาณนิ ีจารศุรพีนัธุ ์ฝ่ายโสต ศอ นาสกิวทิยา โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นหนึง่ในคณะแพทย์จากฝ่ายโสต ศอ นาสิกวทิยา 
ทีไ่ปร่วมออกหน่วยผ่าตดัห ูณ ราชอาณาจกัรภฏูาน เป็นประจ�ากล่าวว่า 
วัตถุประสงค์หลักของการออกหน่วยผ่าตัดหูคือการช่วยเหลือชาวภูฏาน
ทีป่่วยด้วยโรคเกีย่วกับหเูป็นหลกั เนือ่งจากโรคหนู�า้หนวกเรือ้รงัยงัเป็นปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขที่พบมากในประเทศภูฏาน โดยเฉพาะผู้ท่ีมีฐานะ
ยากจนอยูใ่นถิน่ทรุกนัดารและไม่สามารถเข้าถงึบรกิารทางสาธารณสขุได้ 
หน่วยผ่าตัดหูยังเน้นให้บริการผ่าตัดปะแก้วหูเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ต่อภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจตามมาภายหลงั เพือ่ให้ผูป่้วยชาวภฏูานทีเ่ข้ารบั
การรักษาสามารถรับฟังเสยีงได้ดขีึน้ ท้ังนีห้ากผูป่้วยมปัีญหาด้านหู คอ จมกู 

แพทย์อาสาที่ไปร่วมออกหน่วยฯ ก็จะให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นด้วย
เช่นกัน 
 ผศ.พญ.ภาณินี อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ชาวภูฏานเป็นโรค
หูน�้าหนวกกันมากเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศท่ีห่างไกล ภูมิอากาศท่ี
แปรปรวนบ่อย อกีทัง้การด�ารงชวีติของประชากรยงัมข้ีอจ�ากัดด้านระบบ
สาธารณสุขและการขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสกิ ทีไ่ม่สามารถ
ให้บริการครอบคลุมประชาชนในประเทศได้
 ในการออกหน่วยฯ แต่ละครั้งจะมีระยะเวลาประมาณ 3 วัน 
ขณะทีช่าวภฏูานทีม่าเข้ารบับรกิารมมีากกว่า 1,000 ราย ซ่ึงผูป่้วย 40 - 60 
ราย เป็นผู้ป่วยท่ีต้องการเข้ารับการผ่าตัดหู ส�าหรับผลการด�าเนินงาน
ตลอด 8 ครัง้ทีผ่่านมาประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างด ีมปีระชาชนชาวภฏูาน
ทีร่อคอยรบัการรกัษาจากโสต ศอ นาสกิแพทย์ชาวไทยทุกครัง้ โดยทีมแพทย์
และอาสาสมัครจากประเทศไทยได้รับการต้อนรับและการสนับสนุนจาก
รัฐบาลของราชอาณาจักรภูฏานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงโครงการนี้ส่งผลให้เกิด
ความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขและการฝึกอบรมทางการแพทย์ตามมา
อีกด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือผ่าตัด กล้อง
ผ่าตัดและยาส่วนหนึ่งจากมูลนิธิหู คอ จมูกชนบท ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พักและอาหาร ทีมแพทย์อาสาและอาสาสมัครท่ี
ไปร่วมออกหน่วยผ่าตัดหูจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตนเอง 
นับเป็นการเสียสละทั้งก�าลังกายก�าลังทรัพย์ที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง 
 โครงการออกหน่วยผ่าตัดหูเป็นอีกหน่ึงความตั้งใจดีของ
ทีมแพทย์อาสาและอาสาสมัครที่ช่วยสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่าง

สนใจร่วมสมทบทุนหน่วยผ่าตัดหู หรือต้องการส่งก�าลังใจให้แก่แพทย์อาสาและอาสาสมัคร

สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร. (02) 256 4103

“

“

ประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน แม้ว่าการออกหน่วยฯ แต่ละคร้ัง
ต้องเผชญิกบัความยากล�าบาก รวมถงึอปุสรรคท่ีต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ตลอดเวลา แต่รอยยิ้มและค�าขอบคุณที่ได้รับจากชาวภูฏานท่ีมาเข้ารับ
การรกัษากท็�าให้โครงการนีจ้ะยงัคงด�าเนนิต่อไปจนถงึวนัทีร่าชอาณาจกัร
ภูฏานมีความพร้อมในการดูแลปัญหาสาธารณสุขด้านหู คอ จมูก ให้กับ
ประชาชนในประเทศได้ด้วยตนเอง



เรื่อง : รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร
         ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว
        น.ส.สุภัทรา พัฒนาประทีป

 ในแต่ละวนั โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มบีทบาทส�าคญั
ในการดแูลผูป่้วยจ�านวนมาก ผูป่้วยแต่ละรายกต้็องการการดแูลรกัษาทีแ่ตกต่าง
กันไป ส�าหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็เป็นอีกกลุ่มที่มีความ
เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะในเรือ่งการได้รบัการรกัษาทีต่่อเนือ่งอย่างเป็นระบบ ผูป่้วย
ในกลุ่มนี้บางรายจ�าเป็นต้องพักรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลเป็นเวลานานเนื่องจาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอที่จะให้น�ากลับไปฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองที่
บ้านได้ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและขาดโอกาสในการ
มคีณุภาพชีวิตทีด่ ีทัง้ของผูป่้วยและญาตเิอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เล็งเหน็
ถงึความส�าคญันีจ้งึจดัท�าโครงการให้ยมือปุกรณ์เครือ่งมอืแพทย์แก่ผูป่้วยเรื้อรัง
เพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยกลุ่มดงักล่าว รศ.นพ.นพินธ์ เขมะเพชร รองผูอ้�านวยการฯ
ฝ่ายสนับสนุนบริการ และ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ 
ด้านผู้ป่วยวิกฤติ จะมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าวนี้
 รศ.นพ.นิพนธ์ กล่าวว่า โครงการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
แก่ผูป่้วยเรือ้รงัเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย
อย่างแท้จริง ผู้ป่วยจะได้รับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น
และได้รับการดูแลต่อเนื่องภายหลังออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปพักรักษาตัว
ทีบ้่าน ช่วยให้ผูป่้วยได้กลบับ้านเรว็ขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการส่งเสรมิคณุภาพชวีติให้
ผูป่้วยและครอบครวัได้เป็นอย่างมาก ทัง้นีต้้องขอขอบคณุคณะผู้บริหารระดบัสงู
ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และคณะผูบ้รหิาร สภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นผูส้นบัสนนุ
หลักในการผลักดันให้เกิดโครงการฯ นี้ขึ้น นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตแก่ผู้ป่วยโดยไม่ค�านึงถึงฐานะและสถานภาพทางสังคมยังช่วยให้ผู้ป่วย
ได้รับการฟื้นฟูคุณค่าทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ประเมินค่ามิได้
 ในระบบการจดัการอปุกรณ์ทางการแพทย์ช่วงก่อนทีจ่ะมีโครงการฯ นี้
เกิดขึ้น เนื่องด้วยข้อจ�ากัดของกระบวนการและระเบียบเวชภัณฑ์ที่ไม่สามารถ
ให้ผูป่้วยยมือปุกรณ์ทางการแพทย์กลบัไปรกัษาตวัทีบ้่านได้ แต่หลงัจากโครงการฯ นี้
เกิดขึ้นก็ท�าให้มีกระบวนการด�าเนินงานที่โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้รวมถึง
มกีารประเมนิผลการด�าเนนิงานทกุๆ 6 เดอืน เพือ่น�าผลการประเมนิมาวเิคราะห์
และพัฒนาโครงการฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 กลุม่ผู้ป่วยเป้าหมายของโครงการให้ยมือปุกรณ์เครือ่งมอืแพทย์จะเป็น
ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่ีต้องการกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านและอยู่ใน
ภาวะพึ่งพาจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาทางระบบหายใจที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจท่ีบ้าน (Home Ventilator) 
เครือ่งช่วยหายใจแรงดนับวก เครือ่งผลติออกซเิจน เครือ่งให้อาหารทางสายยาง  
เป็นต้น 
 ส�าหรับระบบการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ
โครงการฯ ผศ.นพ.พรเลิศ อธิบายถึงขั้นตอนการด�าเนินงานดังนี้

การให้ท่ีเปี่ยมสุขไม่สิ้นสุด 

กับโครงการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง

รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว
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การคัดเลือกผู้ป่วย ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาคือ ผู้ป่วยท่ีจ�าเป็นต้องมี
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลและมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย 
ทีมสหสาขาด�าเนินการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยและผู้ดูแล โดยแพทย์ให้ความรู้
เกีย่วกบัโรค/ภาวะผิดปกตขิองผู้ป่วย พยาบาลผู้ประสานงาน (Nurse Coordinator)
เตรยีมความพร้อมในการดแูล พร้อมทัง้สอนการใช้เครือ่งมอืแพทย์ นกัสงัคมสงเคราะห์
ประเมินความสามารถในการจ่ายเงินสมทบค่าบ�ารุงอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
ตามเศรษฐานะ
การขออนุมัติเครื่องมือ พยาบาลผู้ประสานงานจัดท�าเอกสารเพื่อขออนุมัติยืม/ 
จดัซ้ือเครือ่งมอืแพทย์นอกโรงพยาบาล และน�าเสนอผูบ้รหิารต่อไป 
การลงทะเบียนและสง่มอบเครือ่งมืออปุกรณท์างการแพทย์ เคร่ืองมอืและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ทีจ่ะให้ผูป่้วยยมื ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์จะลงทะเบยีนในระบบฐาน
ข้อมลูของโรงพยาบาล เพือ่ให้ทราบสถานะ แผนการซ่อมบ�ารงุตามก�าหนด และ
ส่งมอบเครื่องมือกับให้ผู้ป่วย/ผู้ดูแล
การติดตามการใช้เครื่องมือท่ีบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดท�าโปรแกรม
ตดิตามสถานะเครือ่งมอืเพ่ือให้สามารถน�าเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี
ขอยมืไปมารบัการบ�ารงุรกัษาตามก�าหนด หรอืในกรณท่ีีผูป่้วยรายใดพบปัญหา
เครื่องมือที่ยืมไปเกิดขัดข้องหรือช�ารุด ก็สามารถแจ้งกลับมาเพื่อขอค�าแนะน�า 
หรือสนับสนุนการจัดหาเครื่องส�ารองได้
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 โครงการให้ยมือปุกรณ์เครือ่งมือแพทย์แก่ผูป่้วยเรือ้รงันีป้ระสบความส�าเรจ็
ได้ด้วยการประสานงานและความร่วมมือเป็นอย่างดจีากหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ได้แก่ ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน  คณะแพทย์ผู้ให้การรักษาและพยาบาล
ผู้ประสานงานดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเก่ียวกับโรคระบบทางเดินหายใจทั้งในผู้ป่วยเด็ก
และผูป่้วยผูใ้หญ่ จากหน่วยโรคระบบหายใจและเวชบ�าบดัวกิฤต ิฝ่ายกมุารเวชศาสตร์ 
หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตกิารหายใจ ฝ่ายอายรุศาสตร์ ทีช่่วยสอน
การใช้อปุกรณ์ทางการแพทย์ รวมถงึการตดิตามผลการรกัษาและฟ้ืนฟผูู้ป่วยทีบ้่าน
หน่วยระงับปวด ฝ่ายวสิญัญวีทิยา ทีดู่แลด้านการจดัการเครือ่งมอืวดัการระงบัปวด
แก่ผูป่้วยเรือ้รังหรือผูป่้วยระยะสดุท้าย ศนูย์ชวีาภบิาล ฝ่ายสวสัดกิารสงัคม ฝ่ายเวชภัณฑ์ 
ศนูย์เครือ่งมอืแพทย์ทีป่ระสานงานด้านการให้ยมือปุกรณ์ทางการแพทย์ตามขัน้ตอน
ของโครงการฯ รวมถึงฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลังจากด�าเนินโครงการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แก่ผู้ป่วยเรื้อรัง
ไประยะหนึง่แล้ว กไ็ด้ผลตอบรับจากผูป่้วยและญาตทิีร่่วมโครงการฯ ในเชงิบวกนัน่คอื
ผูป่้วยเรือ้รงัและผูป่้วยระยะสดุท้ายมคีวามพงึพอใจทีส่ามารถกลบัไปใช้ชวีติทีบ้่าน
ตามความต้องการ โดยมีเครื่องมือแพทย์กลับไปใช้ที่บ้าน รวมถึงการช่วยเหลือ
ของโครงการฯ ทีช่่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย์ ในขณะที่
ผลตอบรบัจากบคุลากรทางการแพทย์ทีร่่วมประสานงานกบัโครงการฯ กพ็งึพอใจ
ที่สามารถบริหารจัดการเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วยใหม่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ครอบครวับตุรสิงขรณ์ หนึง่ในครอบครวัทีไ่ด้รบัการอนเุคราะห์จากโครงการ
ให้ยืมเครื่องมือแพทย์กล่าวขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทุกท่าน
ทีเ่สยีสละเวลาอนัมค่ีามาดแูลให้ความช่วยเหลอืในด้านต่างๆ เสมอมา ทางครอบครวั
บตุรสิงขรณ์มคีวามซาบซ้ึงทีไ่ด้รบัความเมตตา รวมถงึค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์ ท�าให้
ผู้ดูแลและผู้ป่วยมีความม่ันใจเพิ่มขึ้น ซ่ึงผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถปรับตัวในการ
ด�าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่น หลังจากผู้ป่วยมาพักฟื้นที่บ้าน สุขภาพกายและ
ใจได้รับการฟื้นฟูและมีความสุขอย่างยิ่ง
 รศ.นพ.นพินธ์ กล่าวเสรมิปิดท้ายว่า บคุลากรทางการแพทย์ทีป่ระสานงาน
และมีส่วนร่วมในโครงการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์แก่ผู ้ป่วยเร้ือรังนั้น 
ทุกคนท�างานด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง ญาตผิูป่้วย
บางรายที่จ�าเป็นต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทีมงานที่ดูแลก็ให้เวลา
ในการสอนวธิใีช้โดยละเอยีด และเนือ่งด้วยโครงการฯ เป็นการประสานการท�างาน
จากหลายหน่วยงาน การส่ือสารอย่างต่อเนือ่งและเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั จงึเป็นหวัใจ
ส�าคญัทีท่�าให้โครงการฯ นีบ้รรลผุลส�าเรจ็ขึน้ได้ การยกระดบัการให้บรกิารทางการแพทย์
ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี้เป็นการก�าหนดอนาคตท่ีเรืองรอง
ของประเทศไทย สามารถกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์
อย่างต่อเน่ือง สร้างมาตรฐานการดูแลที่ปลอดภัย มีแผนการด�าเนินงานรองรับ
ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
การดแูลรกัษาและสิทธิใ์นการใช้อปุกรณ์ทางการแพทย์อย่างทัว่ถงึโดยเท่าเทยีมกัน

 ในอนาคตโครงการให้ยมือปุกรณ์เครือ่งมอืแพทย์แก่ผูป่้วยเรือ้รงัจะยงัคง
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะในเรือ่งการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิเพือ่ช่วยเหลอื
ผูป่้วยทีเ่ข้าเกณฑ์ของโครงการฯ ซ่ึงเพ่ิมจ�านวนข้ึนในแต่ละปี ทัง้น้ีแหล่งงบประมาณ
มาจากเงนิสนบัสนนุจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาหรือ
เงนิสนับสนนุจากสภากาชาดไทย ซึง่ด�าเนนิงานโดยมุง่มัน่ในปณธิานให้การช่วยเหลือ
ผูป่้วยทุกคนอย่างเท่าเทียม
 น.ส.สุภัทรา พัฒนาประทีป หัวหน้าศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
และ น.ส.วิภาวรรณ ทองเทียม พยาบาลศูนย์การดูแลผู ้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
ฝ่ายการพยาบาล กล่าวถงึการด�าเนนิงานของศนูย์การดแูลผูป่้วยต่อเนือ่งทีบ้่านว่า
ทีมพยาบาลโดยพยาบาลเจ้าของไข้ประจ�าหอผู้ป่วย พยาบาลผู้ประสานงาน    
พยาบาลเยีย่มบ้าน จะมกีารวางแผนการจ�าหน่ายและเตรยีมความพร้อมของผูป่้วย
และผู้ดูแลก่อนกลับบ้าน (Home Program) โดยประเมินความรู ้และทักษะ
ของผู้ดแูลผู้ป่วย รวมถงึสาธิตการใช้เครือ่งมอืให้แก่ผูดู้แลอย่างละเอยีดเพือ่สามารถ
น�าเครื่องไปใช้ที่บ้านได้ เช่น

• สอนการดแูลสขุอนามยัด้านร่างกายทัว่ไป เช่น การอาบน�า้ การท�าความสะอาด 
  ช่องปากและฟัน การท�าความสะอาดเม่ือขบัถ่าย การพลกิตะแคงตวั การให้อาหาร
  ทางสายให้อาหาร การดูแลแผลกดทับ  
• สอนเรือ่งการใช้เครือ่งช่วยหายใจ เครือ่งผลิตออกซเิจน การดดูเสมหะ การพ่นยา
   การท�าแผลหลอดคอ การท�าความสะอาดท่อหลอดลมชั้นใน
 หลังจากที่ผู้ป่วยน�าเครื่องมือกลับไปใช้ท่ีบ้านแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังมี
ระบบการตดิตามดแูลต่อเนือ่งท่ีบ้าน โดยกลุม่ผู้ป่วยทีใ่ช้เครือ่งช่วยหายใจทีบ้่าน 
(Home Ventilator) ทีมพยาบาลจะไปประเมนิสภาพแวดล้อมทีบ้่านผูป่้วยล่วงหน้า 
พร้อมทัง้แนะน�าการจัดเตรยีมอปุกรณ์เครือ่งมือแพทย์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ท่ีต้องใช้ 
และเมื่อถึงวันที่ผู้ป่วยจะกลับบ้าน พยาบาลผู้ประสานงานพร้อมด้วยพยาบาล
เยี่ยมบ้านจะไปส่งผู้ป่วยที่บ้าน และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยท่ีบ้านครั้งท่ี 1 ภายใน 
7 วนั เยีย่มครัง้ท่ี 2 ภายใน 14 วนั เยีย่มครัง้ที ่3 และ 4 ภายใน 1 เดอืน จากนัน้
ติดตามเยี่ยมต่อเนื่องทุก 2 เดือน
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 การผ่าตดัแปลงเพศในประเทศไทยมช่ืีอเสยีงและได้รบัการยอมรบัจากต่างประเทศมายาวนานหลายทศวรรษ ปัจจบุนัได้รบัความนยิมมากขึน้เรือ่ยๆ 
ทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติ ในขณะท่ีเทคนิคการผ่าตัดเพื่อการแปลงเพศอย่างสมบูรณ์แบบก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ล่าสุด ศัลยแพทย์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้คิดค้นนวัตกรรมการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงแบบใหม่เป็นแห่งแรกของโลก ด้วยเทคนิคการน�าเยือ่บชุ่อง
ท้องแบบตดิขัว้เส้นเลอืดมาใช้ในการสร้างเย่ือบชุ่องคลอดเพือ่ความเป็นธรรมชาต ิและสามารถใช้งานได้ดเีหมอืนช่องคลอดของเพศหญงิ
 ผศ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้คิดค้นการผ่าตัดแปลงเพศจากชาย
เป็นหญงิโดยใช้เยือ่บชุ่องท้องแบบตดิขัว้เส้นเลอืด ได้อธบิายถงึการผ่าตดัแปลงเพศให้เหน็ภาพชัดขึน้ว่า โดยทัว่ไปแล้วการผ่าตดัแปลงเพศจากชายเป็นหญิงนัน้ 
มีเทคนิคการผ่าตัดอวัยวะภายนอกที่คล้ายคลึงกันทั่วโลก นั่นคือการสร้างคลิตอริส (Clitoris) การตกแต่งแคมนอก แคมใน และการท�ารูเปิดท่อปัสสาวะเพื่อ
ให้มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศของผู้หญิง หากเปรียบเทียบการผ่าตัดแปลงเพศกับการสร้างบ้าน ก็เหมือนกับการตกแต่งทางเข้าบ้านให้สวยงามและเป็น
ธรรมชาตินั่นเอง

การผ่าตัดแปลงเพศด้วยเทคนิคทั่วไป : แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักคือ การบุเนื้อเยื่อชนิดไม่มีเยื่อเมือกธรรมชาติ และชนิดมีเยื่อเมือกธรรมชาติ
 ผศ.พญ.พูนพิศมัย กล่าวว่า สรีระของเพศชายนั้นจะไม่มีช่องคลอด จึงจ�าเป็นต้องสร้างช่องคลอดขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นก็สร้างผนังเยื่อบุช่องคลอด 
ซึ่งเปรียบเสมือนการปูกระเบ้ือง ทาสีหรือติดวอลเปเปอร์ภายในบ้าน โดยจะมีการบุเนื้อเย่ือเพื่อไม่ให้ช่องคลอดตีบแคบเข้ามา การตกแต่งภายในช่องคลอด
แบบทั่วไปจึงสามารถท�าได้ 2 วิธี ดังนี้

นวัตกรรมแปลงเพศ
จากชายเป็นหญิงด้วยเทคนิคใหม่

แห่งแรกในโลก

1. การบุเนื้อเยื่อชนิดไม่มีเยื่อเมือกธรรมชาติ

 วธินีีเ้ป็นวธิมีาตรฐานของการแปลงเพศจากชายเป็นหญงิ คอืการน�าหนงัขององคชาตเดมิหรอืถงุอณัฑะเดมิของผูป่้วยมาบภุายในช่องคลอดให้มคีวามลกึเข้าไป

        ข้อด ี      
       • มีความปลอดภัย เนื่องจากไม่ต้องผ่าตัดเข้าภายในช่องคลอด
       • สามารถน�าอวัยวะเดิมของผู้ป่วยมาตกแต่ง และใช้ให้เกิดประโยชน์
           ให้มากที่สุด 

2. การบุเนื้อเยื่อชนิดมีเยื่อเมือกธรรมชาติ 

 คือการน�าเนื้อเยื่อที่สามารถผลิตเมือกซึ่งเป็นสารหล่อลื่นธรรมชาติมาบุภายในช่องคลอด โดยสามารถท�าได้ 2 วิธีดังนี้  

ข้อดี

• ผู้ป่วยไม่ต้องใช้เจลหล่อลื่นช่วยในการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจาก
เนื้อเยื่อนี้สามารถผลิตเมือกได้เองตามธรรมชาติ
เหมาะส�าหรบัผูป่้วยซึง่มอีวยัวะเดมิขนาดเลก็ ท�าให้เนือ้เยือ่ไม่เพยีงพอ
ในการตกแต่งภายในช่องคลอด การผ่าตัดโดยใช้เยื่อเมือกธรรมชาติ
สามารถช่วยให้การตกแต่งภายในช่องคลอดมีประสิทธิภาพและ
เหมือนธรรมชาติมากขึ้น
สามารถแก้ไขปัญหาการตีบตันของช่องคลอดในผู ้ป ่วยที่ผ ่าตัด
ด้วยเนื้อเยื่อชนิดไม่มีเยื่อเมือกธรรมชาติได้

•

•

ข้อจ�ากัด

• มคีวามเสีย่งมากกว่าการผ่าตดัแบบบดุ้วยเนือ้เยือ่ชนดิไม่มีเยือ่เมอืกธรรมชาติ 
เนือ่งจากการบดุ้วยล�าไส้ใหญ่หรอืล�าไส้เล็กต้องมกีารผ่าตดัต่อล�าไส้ภายใน
ช่องท้อง อาจท�าให้เกิดการอกัเสบภายในช่องท้อง หรอืเกดิการรัว่ของรอยต่อ
ล�าไส้ซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อในช่องท้องรุนแรงได้ 
ผู้ป่วยบางกลุ่มที่เป็นโรคล�าไส้ เช่น ล�าไส้อักเสบหรือมีกระเปาะที่ล�าไส้จะ
ไม่สามารถผ่าตัดด้วยวิธีบุด้วยล�าไส้ได้

•

ข้อจ�ากัด 

• ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องใช้เจลหล่อลื่นเพื่อช่วยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
• ต้องขยายช่องคลอดอย่างสม�า่เสมอเพือ่ป้องกนัการหดตวัของช่องคลอดใหม่
   ที่สร้างขึ้น

2.1 การบุด้วยล�าไส้ใหญ่หรือล�าไส้เล็ก 



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

2.2 การบุด้วยเนื้อเยื่อช่องท้องแบบติดขั้วเส้นเลือด-นวัตกรรมใหม่

     แห่งแรกของโลก

 จากข้อจ�ากัดในการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงด้วยการใช้
ล�าไส้บุช่องคลอดดงักล่าวนัน้ ผศ.พญ.พนูพศิมยั จงึค้นคว้าและศกึษาวธิเีพ่ือ
ช่วยเหลอืผูป่้วยในการแก้ไขปัญหานี ้รวมถงึพบงานวจิยัจากต่างประเทศเรือ่ง
การผ่าตดัแก้ไขการไม่มช่ีองคลอดของผูห้ญงิทีม่คีวามผดิปกต ิการเจรญิของ
ระบบท่อมลุเลอเรียนด้วยการใช้เยื่อบุช่องท้องมาตกแต่งเป็นช่องคลอด ซึ่ง
สามารถท�าให้ลึกได้ถึง 6-9 เซนติเมตร อีกทั้งยังสามารถหด ขยายตัวได้ 
และมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ  
 จากการค้นคว้าดงักล่าวพบว่า การใช้เยือ่บชุ่องท้องท�าเป็นผนงัช่องคลอด
ได้ผลด ี ประกอบกบัช่องเชงิกรานของเพศชายและหญงิมคีวามแตกต่างกัน 
ผศ.พญ.พนูพศิมยั จงึได้น�าวิธีการใช้เยือ่บุช่องท้องน้ีมาประยุกต์ใช้ในงาน
ศัลยกรรมตกแต่งในการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง โดยใช้เทคนิค
การบดุ้วยเยือ่บชุ่องท้องแบบตดิข้ัวเส้นเลอืด โดยได้ศกึษาว่าเส้นเลือดบรเิวณใด
ที่ท�าให้ช่องท้องยืดหยุ่นได้ดี ก็จะน�าเนื้อเยื่อส่วนนั้นมาออกแบบใหม่ด้วย
เทคนคิของศลัยกรรมตกแต่ง จนสามารถตกแต่งช่องคลอดของผูรั้บการผ่าตดั
เพื่อให้ได้เยื่อบุช่องท้องที่มากและมีความลึกเพียงพอที่จะบุช่องคลอดใหม่
ในหญิงข้ามเพศ ทัง้ยงัมคีวามปลอดภยัสงูอกีด้วย  
 จากความส�าเร็จนี้ท�าให้เกิดเป็นเทคนิคใหม่คร้ังแรกของโลก 
ด้วยความร่วมมือของ รศ.นพ.สเุทพ อดุมแสวงทรพัย์ ทีมศัลยกรรมผ่าตัด
ผ่านกล้อง ทีมศัลยกรรมตกแต่ง และทีมวิสัญญีแพทย์ โดยทั่วไปการผ่าตัด
ด้วยวธินีีจ้ะใช้เวลาผ่าตดัราว 6 - 10 ชัว่โมงโดยประมาณ จากนัน้แพทย์จะนดั
ติดตามผลด้วยการส่องกล้องตรวจเช็คช่องคลอดในระยะเวลา 1 เดือน 
หลงัการผ่าตดัแปลงเพศแบบเทคนคิการบดุ้วยเยือ่บชุ่องท้อง ซึง่เทคนคินีไ้ด้
รับการตีพิมพ์ในวารสาร Female Pelvic Medicine & Reconstructive 
Surgery  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ข้อดีและข้อจ�ากัดของการบุด้วยเยื่อบุช่องท้องแบบ

ติดขั้วเส้นเลือด

 จากการตดิตามผลของผูท่ี้รบัการผ่าตดัด้วยเทคนคินี้ 
พบว่า ช่องคลอดใหม่ของผู้ผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง
จะมเีลอืดมาหล่อเลีย้งเยือ่บุช่องท้อง ท�าให้มสีชีมพรูะเรือ่ ชุม่ชืน้
และมเีมอืกออกมาค่อนข้างด ีอกีทัง้ภายในช่องคลอดยงัมสีภาพ
เป็นกรดอ่อนๆ เป็นธรรมชาติคล้ายช่องคลอดของผู้หญิง 
นอกจากนี้เมื่อน�าเซลล์เยื่อบุช่องท้องของผู้ท่ีรับการผ่าตัด
มาตรวจสอบ พบว่า เซลล์เยือ่บชุ่องท้องสามารถพฒันากลายเป็น
เซลล์ที่มีลักษณะเหมือนช่องคลอดของผู้หญิงอีกด้วย 

ข้อดี

• เนือ้เยือ่นีส้ามารถผลิตเมอืกได้เองตามธรรมชาต ิท�าให้ช่องคลอด
    มคีวามชุ่มชืน้ แต่อาจยงัต้องใช้เจลหล่อลืน่ในการมเีพศสมัพนัธ์
• มีความธรรมชาติใกล้เคียงกับช่องคลอดของผู้หญิง
• ช่วยแก้ไขปัญหาผูป่้วยทีผ่่าตดัด้วยเนือ้เยือ่ชนดิไม่มเียือ่เมอืก
   ธรรมชาต ิแล้วเกิดการตีบตันของช่องคลอด

ข้อจ�ากัด

•  เนื่องจากเป็นเทคนิคใหม่ จึงต้องใช้แพทย์ที่มีความช�านาญ
   ในการผ่าตดัผ่านกล้องเพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ทีด่ี
 การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงด้วยเทคนิค
การบดุ้วยเยือ่บชุ่องท้องแบบตดิขัว้เส้นเลอืด นบัเป็นการยกระดบั
การผ่าตัดแปลงเพศที่มีความปลอดภัยและค่อนข้างสมบูรณ์
แบบ จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับผู้ที่ต้องการผ่าตัด
แปลงเพศจากชายเป็นหญิงอย่างเป็นธรรมชาติและปลอดภัย 
 ผศ.พญ.พูนพิศมัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ท่ีต้องการ
ผ่าตดัแปลงเพศทัง้จากเพศสภาพชายเป็นหญงิ หรอืหญงิเป็นชาย 
จ�าเป็นต้องพบแพทย์เพือ่ประเมนิความพร้อมทางด้านร่างกาย
และจติใจอย่างละเอยีดก่อนการผ่าตดั เพราะปัจจบุนัเพศมคีวาม
หลากหลายมากข้ึน ผู้ป่วยต้องค้นพบความต้องการทีแ่ท้จรงิ
ของตนเองก่อน เนือ่งจากเมือ่ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว จะไม่สามารถ
ผ่าตัดเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้

ผู้ที่สนใจหรือต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิดบริการทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.

โทร. (02) 256 5328

โดย
ศัลยแพทย์หญิง

การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิง
ด้วยเยื่อบุช่องท้องแบบติดเส้นเลือด
ให้ช่องคลอดที่มีความเป็นธรรมชาติ 

ใกล้เคียงช่องคลอดของผู้หญิง

“

”

ผศ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ
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เรื่องจากปก

ผู้ที่สมัครใจเลือกอาชีพ “พยาบาล” เป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง
เพราะเป็นผู้ที่มิใช่เพียงแต่ 

ประกอบอาชีพโดยใช้ก�าลังแรงและก�าลังกายเท่านั้น
แต่ต้องใช้ “ก�าลังใจ” อย่างแรงกล้า ในการปฏิบัติงานอีกด้วย

ท่านควรส�านึกในหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลา และปฏิบัติงาน
ด้วยความกล้าหาญ อดทน พร้อมทั้งรักษา “ความซื่อสัตย์” และ “มีเมตตากรุณา”

คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ “พยาบาล”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์
๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓

ประวัติศาสตร์อันเป็นต�านานของฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 ช่วงเริ่มแรกในการด�าเนินกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้น อยู่ภายใต้
การดแูลรบัผดิชอบของกระทรวงกลาโหม ซึง่ในขณะนัน้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์จ�าเป็น
ต้องใช้นางผดุงครรภ์ประกาศนียบัตรจากโรงเรียนผดุงครรภ์ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชนินีาถของโรงพยาบาลศริริาชส�าหรับพยาบาลผูป่้วยหญงิ ส่วนผูป่้วยชายได้ใช้
บรุษุพยาบาลซึง่เป็นนายสบิพยาบาลและพลพยาบาลของกองพยาบาลทหารบกกลาง
เป็นผู ้ดูแล พร้อมกันนี้ยังได้รับการอนุเคราะห์จากกุลสตรีที่มีความรู ้หนังสือไทย
เข้าฝึกหัดเป็นผู้ช่วย ในระยะแรกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีนางพยาบาลผดุงครรภ์
ประจ�าการทั้งส้ิน 3 คน และสตรีที่มาขอฝึกวิชาชีพพยาบาลอีกจ�านวน 4 คน ต่อมา
จงึเริม่จดัต้ังโรงเรียนการพยาบาล เพือ่เปิดสอนวชิาชพีพยาบาลเป็นครัง้แรกในกรงุสยาม
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ 2457 โดยขึ้นกับแผนกการศึกษา กองพยาบาล
ทหารบกกลาง มี ร.ท.ชื่น พุทธิแพทย์ เป็นหัวหน้าและผู ้จัดการฝึกสอนอบรม
โดยก�าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ปี
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 กระทรวงกลาโหมได้จดัต้ังโรงเรยีนการแพทย์ทหารบก
ส�าหรับฝึกอบรมแพทย์ของทหารบก แต่เป็นการด�าเนินงานภายใต้ความดูแลของ
สภากาชาดสยาม ด้วยเหตุน้ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้ยุบแผนกการศึกษาของ
พยาบาลทหารบกกลาง ขณะทีโ่รงเรยีนการพยาบาลซึง่แต่เดิมขึน้กบัแผนกการศกึษาได้ถกู
โอนไปข้ึนกับแผนกรกัษาพยาบาลของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยม ีร.อ.หลวงวรสนุทโรสถ
(เพี้ยน สิงหะชัย) เป็นหัวหน้าแผนก แบ่งการท�างานออกเป็น 4 กองย่อย แต่ละกอง
มีหัวหน้ากองรับผิดชอบตามหลักฐานที่พบในปี พ.ศ. 2462 ดังนี้

1. กองโรงเรียนพยาบาล  ดูแลโดย     หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์
2. กองนางพยาบาล  ดูแลโดย    นางสอางค์ เนียมณรงค์
3. กองบุรุษพยาบาล  ดูแลโดย     จ่านายสิบโก๋ โอบอ้อม
4. กองผดุงครรภ์   ดูแลโดย    น.ส.เล็ก

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพ
ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 พระองค์ทรงส�าเร็จการศึกษา
วชิาพยาบาล และทรงปฏบิตัพิระราชภารกจิในการพฒันาสขุภาพอนามยั
และคุณภาพชีวิตของประชาชนมาตลอดพระชนม์ชีพ เปี่ยมล้นด้วย
พระเมตตาและด้วยพระวริยิะอตุสาหะ น�าสริสิขุแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาท
ทีเ่สดจ็ไปถงึ อกีทัง้ทรงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวชิาชีพการพยาบาล
ให้ตระหนกัถงึภารกจิของวชิาชพีแห่งตนว่าเป็นงานบรกิารสขุภาพทีม่ี
ความส�าคัญและมีคุณค่าแก่สังคม ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ดงักล่าวนี ้กระทรวงสาธารณสขุได้เสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะรฐัมนตรี 
มีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ 
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อ
เทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยสภาการพยาบาลและสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาล
และผดงุครรภ์ทัง้ประเทศถือเป็นสริมิงคลอนัสงูยิง่ จงึได้ร่วมกนัจดังาน
วันพยาบาลแห่งชาติขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี
 การจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกในวันอาทิตย์
ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยในครั้งนั้น สภาการพยาบาลได้จัด
กจิกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดเดินเทิดพระเกียรติ การให้บริการ
ตรวจสขุภาพและให้ค�าปรกึษาด้านสขุภาพแก่ประชาชน การประชมุวชิาการ
และพิจารณาคดัเลอืกผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ให้ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งจัดงานประกาศ
เกียรติคุณและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นเป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี
จนถึงปัจจุบัน และยังได้ก�าหนดให้ใช้ “ดอกปีบ” เป็นสัญลักษณ์ของ
พยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา เน่ืองด้วย “ดอกปีบ” 
เป็นดอกไม้สขีาวทีม่กีล่ินหอม ต้นปีบเป็นไม้ยนืต้น ข้ึนได้ในทีดิ่นแห้งแล้ง 
ราก ล�าต้น และดอกใช้เป็นสมนุไพรได้ เป็นสญัลกัษณ์เปรยีบเสมอืนนาง
พยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมท่ีจะประกอบคุณงามความดีประดุจกล่ิน
หอมของดอกปีบ พร้อมทีส่ร้างประโยชน์เช่นเดยีวกบัการเป็นสมนุไพร
ของ “ดอกปีบ” นั่นเอง

ร�ำลกึ วนัพยำบำลแห่งชำติ
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ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
มีผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าพยาบาล ตามล�าดับดังนี้

หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

ท่านผู้หญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ

คุณหญิงนงเยาว์ โชติพานิชน.ส.เสริมสุข ช้างศร

คุณบุญชอบ บ�าเพ็ญนรกิจ

น.ส.สุมล เกษรวนิชวัฒนา นางอุษา ราชปรีชา

น.ส.กาญจนี โอภาสทิพากร น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยมนางพรทิพย์ ควรคิด

น.ส.พิศวง พุทธศิริ

นางลดาวัลย์ รวมเมฆ

น.ส.ประยงค์ อรัณยกานนท์ ท่านผู้หญิงสมรักษ์ หุตินทะ

น.ส.สมบูรณ์ พฤษราช

น.ส.พัฒนา มีศุข

น.ส.สงวนวรรณ เฟื่องเพชร นางสายสวาท เทพหัสดนิ ณ อยธุยา

พ.ศ. 2470 - 2481

พ.ศ. 2495 - 2510

พ.ศ. 2535 - 2536พ.ศ. 2529 - 2535

พ.ศ. 2538 - 2542

พ.ศ. 2550 - 2552 พ.ศ. 2552 - 2554

พ.ศ. 2554 - 2559 พ.ศ. 2561 - ปัจจุบันพ.ศ. 2559 - 2561

พ.ศ. 2542 - 2545

พ.ศ. 2545 - 2550

พ.ศ. 2510 - 2515 พ.ศ. 2515 - 2526

พ.ศ. 2536 – 2538

พ.ศ. 2526 - 2529

พ.ศ. 2481 - 2495 พ.ศ. 2495

 การด�าเนินงานมีการพัฒนาเป็นล�าดับอย่างดีเร่ือยมา จนถึงปี พ.ศ. 2470 
สภากาชาดสยามได้รวมฝ่ายการพยาบาลทั้งหมด (รวมทั้งบุรุษพยาบาลและผดุงครรภ์) 
เข้ากับฝ่ายการศึกษาด้วยกันอีกคร้ัง โดยมี หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ เป็น
หวัหน้าพยาบาล ทรงมหีน้าทีค่วบคมุและรบัผดิชอบงานทัง้ด้านการบรกิารพยาบาลและ
โรงเรียนพยาบาลพร้อมกันไป 
 จวบจนถงึปี พ.ศ. 2512 สภากาชาดไทยได้เหน็สมควรให้ปรบัปรงุด้านการศึกษา
และการบริการพยาบาลขึน้ใหม่ เนือ่งด้วยแต่ละฝ่ายต่างมภีารกจิทีต้่องรบัผดิชอบเพ่ิมมากขึน้ 
จงึเหน็สมควรให้งานด้านการศกึษาและด้านบรกิารด�าเนนิการแยกจากกนั โดยให้หวัหน้า
พยาบาลรับผดิชอบด้านบรกิารพยาบาล ส่วนด้านการศึกษาได้แต่งตัง้ น.ส.อดุม สภุาไตร
เป็นผู้อ�านวยการวิทยาลัยพยาบาล รับผิดชอบด้านการศึกษาและให้ขึ้นตรงต่อรอง
ผู้อ�านวยการกองบรรเทาทุกข์และอนามัย ฝ่ายการศึกษา 
 ต่อมาในวันองัคารที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2514 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎกีา
รับวิทยาลัยสภากาชาดไทยเข้าสมทบเป็นสถาบันการศึกษาวิชาขั้นสูงในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทยจึงได้โอนงานวิทยาลัยพยาบาลไปสังกัดส�านักงานกลาง 
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2540 แผนกพยาบาลได้เปลี่ยนนามเป็น 
“ฝ่ายการพยาบาล” จวบจนถึงปัจจุบัน

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17.

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2563

18.
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พันธกิจหลักที่ฝ่ายการพยาบาลมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพ
และการบริการที่เป็นเลิศ

 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ ฝ่ายการพยาบาลได้ก�าหนด
พันธกิจหลักไว้ 4 ด้าน คือ
ด้านที ่1 : จดัระบบบรกิารพยาบาลทีม่คีณุภาพด้วยมาตรฐานระดบัสากล โดยยดึหลกั
            คุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการพยาบาล
ด้านที ่2 : พฒันาพยาบาลให้เป็นผูช้�านาญการ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทีม่ศัีกยภาพและ
            ประสิทธิภาพสูง เป็นแหล่งเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ด้านท่ี 3 : พัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัย 
            รวมทั้งสร้างเครือข่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในระดับประเทศ
              ให้ทดัเทยีมระดบันานาชาติ
ด้านที ่4 : จดัระบบบริหารงานฝ่ายการพยาบาลโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล เพือ่ให้บุคลากรมี
                   ความผกูพันและมคีณุภาพชวีติทีด่ ีน�าไปสูก่ารพฒันางานอย่างมปีระสทิธภิาพ  
             และยั่งยืน

 พันธกิจทั้ง 4 ด้านดังที่กล่าวข้างต้น ยังสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของฝ่าย
การพยาบาล 3 เรื่องด้วยกัน ดังนี้

 “ฝ่ายการพยาบาล” 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
มุ่งเน้นในการเป็นสถาบันต้นแบบทางการพยาบาลท่ีมีคุณธรรม  

ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ
และเป็นท่ีพ่ึงของผู้ป่วยด้านการพยาบาล

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 

เปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

หวัหน้าพยาบาล วางพานพุ่มถวายราชสักการะ

พระบรมราชานสุาวรย์ี รชักาลที ่8 

เนือ่งในวันพยาบาลแห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ.2563

ผลงานดเีด่นของทมีพยาบาล

จดัแสดงในสปัดาห์วนัพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ.2562

นายแผน วรรณเมธ ีเยีย่มชมนิทรรศการ

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

ยกระดับคุณภาพการพยาบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล ยุทธศาสตร์ที่ 1 :

 มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพงานบริการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร โดยเฉพาะ
กลุม่ผูป่้วยโรคซบัซ้อนให้ได้รับการรกัษาพยาบาลอย่างมปีระสทิธภิาพ เม่ือกลบัไปพักฟ้ืน
ทีบ้่าน ผูป่้วยและญาตกิส็ามารถจัดการดแูลสขุภาพตนเองได้อย่างถกูต้อง โดยมีกลยทุธ์ต่างๆ  
ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพพยาบาลให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยจัดท�าหลักสูตร Nurse 
    Residency Program ซึ่งเป็นหลักสูตร 3 ปี 
2. สนบัสนนุให้พยาบาลทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 3 ปีขึน้ไป เข้ารบัการศกึษาต่อในระดบั
   ปรญิญาโท-เอก หรอืการอบรมหลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง เพือ่ให้มคีวามช�านาญ
    ด้านคลินิกเฉพาะด้าน  สามารถเป็นผู้น�าและท่ีปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มส�าคัญ
   ในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการพยาบาล เช่น Enterostomal Therapy 
     Nurse (ET Nurse) พยาบาลแกนน�าดแูลผูส้งูอาย ุในโรงพยาบาล (Geriatric Resources 
   Nurse - GRNs) เป็นต้น
3. พฒันารปูแบบการพยาบาลเพือ่เป็นต้นแบบการดูแลผูป่้วยกลุม่ส�าคัญ กลุ่มทีม่ปัีญหา
   สุขภาพซับซ้อน เช่น การพัฒนาระบบบริการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบ
   การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน  
4.  พฒันาคณุภาพการพยาบาลด้วยงานวจิยัและหลกัฐานเชงิประจกัษ์เพือ่ส่งเสรมิการตดัสินใจ
    ทางคลินิกและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
5. สร้างเครือข่ายวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล รวมถึงสนับสนุนให้เกิด
    ความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและ
   ต่างประเทศ

น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม
หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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 เมือ่กาลเวลาและยคุสมยัปรบัเปลีย่นไป สิง่แวดล้อมและความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยกม็คีวามแตกต่างไปด้วย ด้วยเหตนุี ้ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
จึงต้องขยายหน่วยงานบริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ ปัจจุบัน ฝ่ายการพยาบาลฯ รับผิดชอบงานบริการพยาบาลในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการให้บริการ

1.1 บรกิารพยาบาลตรวจรกัษาผู้ป่วยนอก คลินกิหลักรวมทัง้ส้ิน 21 คลินกิ
1.2 บริการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยใน จ�านวน 10 กลุ่มหลัก 
     (87 หอผู้ป่วย)
1.3 บรกิารพยาบาลห้องผ่าตดั 10 หอผ่าตดั (63 ห้องผ่าตดั)
1.4 บริการพยาบาลด้านอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
     (Excellence Center), บริการพยาบาลห้องคลอด, หน่วยไตเทยีม, 
     Day Care X-ray เป็นต้น

2. ด้านงานวิชาการและสนับสนุนบริการ

2.1 งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.2 หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
2.3 ศูนย์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน 
2.4 ศูนย์ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ
2.5 หน่วยจ่ายกลาง/หน่วยแม่บ้านและซักรีด
2.6 หน่วยฝึกอบรมทางการพยาบาล
2.7 งานพยาบาลประจ�าพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ 

กิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติประจ�าปี
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้จดักจิกรรมงานวนัพยาบาลแห่งชาตขิึน้ทกุปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

 ส�าหรับกิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติประจ�าปี 2563 โดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันพุธท่ี
21 - วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน คือ การน�าเสนอผลงานของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยงานอ่ืนๆ ของสภากาชาดไทย ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ อีกท้ังยังมีการจัดแสดงเน้ือหา
พระราชประวติั พระราชกรณยีกจิ โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารใินสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีเพือ่เป็นการเทดิพระเกียรติ
และน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน   

การบริการครบวงจรของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เพือ่เผยแพร่บทบาทของวชิาชีพพยาบาลและงานการพยาบาลผูป่้วยทีเ่ป็นผลจากการคดิสร้างสรรค์และพฒันาบรกิารของพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ในสภากาชาดไทย

1.

2.

3.

หวัหน้าพยาบาล วางพานพุม่ถวายราชสกัการะ

พระบรมราชานสุาวรย์ี รชักาลที ่8 

เนือ่งในวนัพยาบาลแห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ.2563

คณะผูบ้รหิาร ฝ่ายการพยาบาล ร่วมวางพานพุม่ 

ถวายราชสกัการะพระบรมราชานสุาวรย์ี รชักาลที ่8 

เนือ่งในวนัพยาบาลแห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ.2563

รวมผลงานวดีทัิศน์ ของฝ่ายการพยาบาล

เนือ่งในสปัดาห์วันพยาบาลแห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดบริการทางการพยาบาลที่เป็นเลิศแก่ประชาชนทุกระดับ

1. พัฒนาระบบบรกิารพยาบาลแผนกผูป่้วยนอก (OPD) โดยมโีครงการต่างๆ ดงันี้
    - พัฒนาระบบคัดกรองอาการผู้ป่วย  
     - พฒันาขัน้ตอนการบรกิารให้สอดคล้องกบัการน�าเทคโนโลยต่ีางๆ มาใช้  เพ่ือ
        ความสะดวก รวดเร็ว และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก 
     - จัดให้มีพยาบาลให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการดูแลตนเองตามชนิดของโรคและ
      แผนการรักษาอย่างครอบคลุมทุกคลินิก  
2. พัฒนาระบบบริการพยาบาลแผนกฉุกเฉิน (ER) โดยร่วมกับแพทย์ในทีม 
    เวชศาสตร์ฉุกเฉินในการพัฒนาบริการการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินดังนี้
     - พัฒนารูปแบบประเมินคัดกรองผู้ป่วย (Triage Assessment) ด้วย ESI 
       (Emergency Severity Index) เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่
     เหมาะสม (ER & Urgent Care)
    - พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อลดความวิตกกังวลและเพิ่มความพึงพอใจ
      ให้แก่ญาติผู้ป่วย โดยใช้สื่อดิจิทัลเชื่อมโยงระบบ HIS
    - พัฒนาระบบบริการในศูนย์ Refer ผู้ป่วยอย่างครบวงจร
    - พัฒนาระบบ EMS (Emergency Medical Services) รถบริการทาง
      การแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับศูนย์กู้ชีพ
     - ร่วมกับ EM Department ท�าโครงการ Friday Night in ER เพื่อพัฒนา
      ระบบบริการในแผนกฉุกเฉิน (ER) 
3. พัฒนาระบบบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน (IPD) ได้แก่ การพัฒนาระบบ
การวางแผนดแูลผูป่้วยตัง้แต่แรกรับจนจ�าหน่ายกลบับ้าน (Discharge Planning) 
เป็นรายโรค พัฒนาระบบทีมที่ตั้งขึ้นเพื่อการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤติ RRT (Rapid 
Response Team) การจัดการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ (Chronic Care) 
ในกลุม่โรคต่างๆ ได้แก่ Happy Home Ventilator การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่พัก
นอกหอผู้ป่วยสูติกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีอัตราก�าลังท่ีเพียงพอและมี
   ศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การดูแลบุคลากร
  ระหว่างที่ปฏิบัติงานอยู่ไปจนถึงเกษียณอายุการท�างาน 
- วางแผนอตัราก�าลงัเพ่ือตอบสนองระบบการดูแลการพยาบาลผูป่้วยรายบคุคล 
   ตลอดระยะเวลาที่ขึ้นปฏิบัติงานแต่ละเวร ดูแลครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวม 
  (Total Care)
- สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงานการพยาบาล  
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้สึกพึงพอใจในการท�างานและมีความยึดมั่น
  ผูกพนักบัองค์กร
- ดูแลสุขภาวะและความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน
- ทบทวนสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ ให้เทียบเคียงกับโรงพยาบาลชั้นน�า
- สร้างบรรยากาศการท�างานแบบ Happy Workplace
- พัฒนาระบบนิเทศทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้ได้ 
  ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
- ขบัเคลือ่นให้เกดินวัตกรรมการพฒันาคณุภาพบรกิารพยาบาล และความปลอดภยั
- พัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล  
- พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล  
- พฒันาช่องทางการส่ือสารนโยบายจากผู้บริหารสู่ผูป้ฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
    รวมทัง้การรบัฟังปัญหาและความต้องการจากผูป้ฏบิตัหิน้างาน เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไข
  ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 ฝ่ายการพยาบาลมุ่งม่ันทีจ่ะบรหิารองค์กรการพยาบาลขบัเคลือ่นให้
บคุลากรทางการพยาบาลปฏบิติังานภายใต้ยทุธศาสตร์ท่ีกล่าวมาเบือ้งต้น เพือ่ให้
บรรลวิุสยัทศัน์ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยมปีณธิานมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่ของ
ผู้ป่วยด้านการพยาบาล เพือ่ให้ผู้ป่วยได้คงไว้ซ่ึงสขุภาวะทีด่แีม้อยูใ่นภาวะความเจบ็ป่วย
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กิจกรรมตรวจวนิิจฉัยมะเรง็เต้านมให้แก่สุภาพสตร ีโดยไม่เสียค่าใชจ้า่ย

งาน Healthcare 2020 : สุขภาพดี วถีิใหม่ ใจชนะ

โครงการวางระบบพัฒนาผู้น�า Leadership Development System Design

มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หน่ึงทุน หน่ึงฝัน ปั้ นอนาคต”

พิธมีอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลกัสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลนิิก

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการบริการตรวจประเมินสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง และวนัแม่แห่งชาต ิซึง่ได้จดักิจกรรมตรวจวนิจิฉยัและวางแผน
การตรวจรกัษามะเรง็เต้านมในสตร ีโดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร แพทย์ พยาบาลและบคุลากร 
ร่วมเปิดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 4 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 นายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงาน “Healthcare 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ” พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เดินหน้า
ขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทย ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง” โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ 
อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เข้าร่วมพิธี และ อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล กุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “เตรียมรับมือโควิด-19 อย่างปลอดภัย ในยุค New Normal” เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

 บรษิทักลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) โดย นายสติมน รตันาวะด ีผูแ้ทน นายสารชัถ์ 
รตันาวะด ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร นายบญุชยั ถริาต ิกรรมการบรหิาร พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์
สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ และ รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ 
รองหวัหน้าศนูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ แก้ไขความพกิารบนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการ “หนึง่ทนุ หนึง่ฝัน ป้ันอนาคต” มอบทนุการศกึษาให้แก่ผูป่้วยศนูย์สมเดจ็
พระเทพรตันฯ แก้ไขความพกิารบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมือ่วนั
พธุที ่26 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1201 ช้ัน 12 อาคารภูมิสิรมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

 ผศ.พญ.ยวุรย์ี พชิติโชค รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กร
และทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการวางระบบ
พัฒนาผู้น�า Leadership Development System Design” เพื่อก�าหนด
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพผูน้�า และเตรยีมความพร้อมในการพฒันาผู้น�า
ส�าหรับผู้บริหารระดับกลางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างเป็นระบบ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพธิมีอบใบประกาศนยีบตัรและปิดการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจ�าหอผู้ป่วย และหลักสูตร
อบรมระยะสัน้ สาขาการสอนภาคปฏบิตักิารพยาบาลเฉพาะทาง เมือ่วนัพธุที่
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 ช้ัน 12 อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หน่ึงทุน หน่ึงฝัน ปั้ นอนาคต”

 พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชมุวชิาการ QS Subject 
Focus Summit – Medicine 2020 ในหัวข้อ “The Future of Medicine : Challenges and Opportunities
in the Disruptive Era” ซ่ึงคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันการจัดอันดับ
มหาวทิยาลยัจากประเทศสหราชอาณาจักร Quacquarelli Symonds (QS) จดัขึน้ระหว่างวนัที ่4 - 6 สงิหาคม 
พ.ศ. 2563 ผ่านระบบห้องประชุมเสมือน (Virtual Meeting) เต็มรูปแบบครั้งแรกด้วยระบบปฏิบัติการ
“MEETYOO” เสมือนผู้เข้าร่วมการประชุมได้เดินทางมาร่วมประชุมจริง นอกจากนี้ ยังเปิดตัวระบบ 360 
degrees Virtual Tour ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งเป็นรูปแบบทัวร์เสมือนจริง โดยในงานประชุมครั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Smart Classroom 
อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ผู ้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ จ�านวน 313 คน ในงานบ้านนีม้สีขุ ประจ�าปีการศกึษา 2563 เมือ่วนัจันทร์ที่
10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.สทุธิพงศ์ วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เป็นประธาน
ในพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ แพทย์ 
และนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn 
Healthcare Advanced Multi-Profession Simulation Center : CHAMPS)” เม่ือวนัพฤหสับดทีี่ 
3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง ชั้น 16 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

งานประชุมวชิาการ QS Subject Focus Summit – Medicine 2020

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั กล่าวต้อนรบั นางสภุาพร จนัทร์จ�าเรญิ รองอธกิารบด ีด้านการบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่มาบรรยาย
เรื่อง “นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย” ให้แก่คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันอังคารที่ 4 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุ 210 ชัน้ 2 อาคารอานนัทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบรรยายเร ือ่ง “นโยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษย์
และพัฒนาองค์กรของจุฬาฯ”

งานบ้านน้ีมีสุข ประจ�าปีการศึกษา 2563

พิธไีหวค้รู ประจ�าปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสรมิภาพลกัษณ์ศูนย์ฝึกทักษะ
เสมือนจรงิทางการแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์ (ศูนย์ CHAMPS)



20

เรื่อง : ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

Man of the Med

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

0.1% ของนักวิชาการทั่วโลก ในฐานะ

‘ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในรอบทศวรรษ
ด้านโรคพิษสุนัขบ้า’
ได้รับยกย่องเชิดชูจาก Expertscape
องค์กรระดับโลกจัดอันดับบุคคลและสถาบัน
ด้านชีวการแพทย์

  นพ.ธรีะวฒัน์ เหมะจุฑา เมือ่เอ่ยช่ืออาจารย์แพทย์ท่านนี ้เช่ือว่า
ผู้อ่านวารสาร ฬ และคนไทยจ�านวนไม่น้อยน่าจะรู้จักท่านผ่านช่องทางสื่อต่างๆ 
อย่างกว้างขวาง เนือ่งจากท่านได้รบัเชิญให้สมัภาษณ์เก่ียวกับนวตักรรมและความคบืหน้า
เกี่ยวกับวงการแพทย์อย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 
ที่ผ่านมา นอกจากท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ท่านยัง
ด�ารงต�าแหน่งส�าคัญอีกหน่ึงต�าแหน่งคือ ผู้อ�านวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การ
อนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน โดยท่านมีผลงาน
ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน และยังเป็น 1 ใน 
35 คนของโลก ที่ได้รับเชิญเป็นผู ้ประเมินโครงการขององค์การอนามัยโลก
ด้านยุทธศาสตร์ในโรคติดต่อสัตว์สู่คนอีกด้วย
 หนึง่ในผลงานของ ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ ทีส่ร้างชือ่เสยีงและได้รับการยอมรบั
ในระดับสากลมากที่สุดคือ ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ ตลอดจนความมุ่งม่ันในการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า

มาอย่างต่อเนือ่งและยาวนาน ท�าให้ท่านได้รบัการจดัอนัดบัเป็น “ผูเ้ชีย่วชาญระดบัโลก
ในรอบทศวรรษด้านโรคพษิสุนขับ้า” จาก Expertscape ซึง่เป็นองค์กรระดับโลกทีจั่ด
อนัดบับคุคลและสถาบนัตามความเชีย่วชาญในหวัข้อชวีการแพทย์มากกว่า 27,000 
หวัข้อ ซึง่การทีบุ่คคลหรอืสถาบนัใดจะได้รบัการเชดิชเูกยีรตจิาก Expertscape นี้
ต้องเป็นผู้ทีท่�าการศึกษา ค้นคว้าวจิยัในวชิาการเรือ่งนัน้ๆอย่างลกึซึง้ และมผีลงานต่อเนือ่ง
ให้เห็นเป็นรูปธรรม รวมถงึก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงหรอืการพฒันาทางการแพทย์
หรอืทางวทิยาศาสตร์ทีส่�าคญัในวงกว้างต่อมนษุยชาต ิ ดงันัน้ การได้รบัยกย่องจาก 
Expertscape จึงถือเป็นการเชิดชูเกียรติอย่างแท้จริง เน่ืองด้วยท่านมีบทความท่ี
ตพีมิพ์ลงในวารสารทางการแพทย์มากมายจนเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล จนกระทัง่
ในปี พ.ศ. 2563 นี ้ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ ได้รบัยกย่องจาก Expertscape ให้ เป็น 0.1% 
ของนักวิชาการทั่วโลกที่ศึกษาวิจัยและเขียนเอกสารรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรค
พษิสนุขับ้าอย่างต่อเนือ่ง โดยมดีชันชีีว้ดัจากสถิตผิลงานของท่านด้านการวจัิยเรือ่ง
โรคพษิสนุขับ้าทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีทีผ่่านมา ซึง่นกัวชิาการ
น้อยคนในโลกที่ท�าการวิจัยและศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังในเรื่องนี้

ศ.

 ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ มผีลงานโครงการศกึษาวจิยัโรคพิษสนุขับ้าแบบครบวงจรทีเ่น้นการศกึษา
ลักษณะพนัธกุรรมของเชือ้ไวรสัโรคพษิสุนขับ้า ศกึษารูปแบบการแพร่กระจายของไวรสัด้วยการวเิคราะห์
จากรหัสพนัธกุรรมและน�ามาช่วยพฒันาวธิกีารรกัษาให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ นอกจากนีย้งัเป็นการศกึษา
เพือ่พสูิจน์ความมพีษิของวคัซีนทีท่�าจากสมองสัตว์และการปรบัเปล่ียนสูก่ารใช้วคัซนีเซลล์เพาะเลีย้ง
เข้าชัน้ผวิหนงั ศกึษาพยาธกิ�าเนดิของโรคในมนษุย์ด้วยการใช้สนุขัที่ติดเช้ือตามธรรมชาติ วิธีการรักษา
ผู้ติดเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าที่มีอาการ รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการควบคมุประชากรสนุขัจรจดัด้วยวธิี
ท�าหมันถาวร ซึ่งแบ่งเป็นโครงการย่อยที่น่าสนใจ ดังนี้

การพัฒนาแนวทางการป้องกันต่อผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 หากย้อนไปในปี พ.ศ. 2530 ที่วิทยาการทางการแพทย์ด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในยุคน้ันยังไม่ก้าวหน้ามากนัก ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจ�านวนมาก 
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ จึงพยายามค้นหาแนวทางใหม่ในการรักษาเพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตมากขึ้น
จนพบว่าตัวก�าหนดความรุนแรงของโรคไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีเส้นประสาทหนาแน่นเพียงอย่างเดียว 
แต่ขึน้อยูก่บัปรมิาณของไวรสัและความลึกของแผล จนน�ามาสู่การค้นพบว่าต้องให้ Immunoglobulin 
บริเวณแผลของผู้ป่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะให้ได้ แล้วค่อยฉีดเข้ากล้ามเนื้อในต�าแหน่งอื่นๆ 
เป็นล�าดับต่อไป
 กว่า 25 ปี หลังจากที่โครงการนี้เผยแพร่ออกไปและน�าไปใช้ทั่วโลก ก็ช่วยให้ประเทศไทย
และประชาคมโลกสามารถรักษาผู้ถูกสุนัขกัดให้รอดชีวิตจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีปัญหาจากสุนัขที่ควบคุมไม่ได้

ผลงานตีพิมพ์ลงในต�ารามาตรฐานทางประสาทวิทยาของโลก Handbook of Clinical 
Neurology, Elsevier Science Publishers ในปี พ.ศ. 2532
ได้รับยกย่องให้เป็นมาตรฐานการรักษาขององค์การอนามัยโลก ในปี พ.ศ. 2535 และ
ก�าหนดให้ใช้วิธีการรักษานี้ไปทั่วโลก 
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การพิสูจน์ความมีพิษของวัคซีนที่ท�าจากสมองสัตว์และการปรับเปลี่ยน

สู่การใช้วัคชีนเซลล์เพาะเลี้ยงเข้าชั้นผิวหนัง

 ช่วงปี พ.ศ. 2527 - 2528 ประเทศไทยประสบกับปัญหาผู้ป่วย
โรคพษิสุนขับ้าและเสยีชวีติจากโรคนีม้ากกว่า 400 รายต่อปี ขณะทีผู้่สัมผัสโรค
ท่ีรบัวคัซนีราคาถกูผลิตจากสมองแกะหรอืสมองลูกหนมูกัเกดิอาการแทรกซ้อน
ทางระบบประสาท ตั้งแต่เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองหรือไขสันหลังอักเสบ 
และโรคอมัพาต ซึง่จากการศกึษาของ ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ พบว่า สารปนเป้ือน
ที่เป็นโปรตีนจากส่วนประกอบของสมองในวัคซีนและสารประกอบไขมัน
เป็นตัวการส�าคัญให้เกิดการอักเสบของระบบประสาท ท่านจึงได้ร่วมกับ
ทีมนักวิจยัของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย พฒันาการฉดีวคัซนีเข้าชัน้ผวิหนงั
ซึ่งจะใช้วัคซีนปริมาณน้อยกว่าวิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ท�าให้สามารถประหยัด
ทัง้ปริมาณวคัซนีและค่าใช้จ่ายลงได้ถงึร้อยละ 60 - 80 แต่ยงัคงประสิทธภิาพ
ในการป้องกนั รวมถงึสามารถกระตุน้ภมูคิุม้กนัได้ดเีทยีบเท่ากบัการฉดีวคัซนี
แบบเข้ากล้ามเนื้อ
 ประโยชน์จากผลงานวจิยัของท่านในโครงการนี ้ช่วยให้ในแต่ละปี
ประเทศไทยสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลผูท้ีถู่กสุนัขกดัได้
นบัล้านบาท อกีทัง้ยงัช่วยให้ประชาชนทีถ่กูสนุขักดัมทีางเลอืกในการรกัษา
มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย

การวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน

 ศ.นพ.ธรีะวฒัน์ ได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและผลงานวิจัยของท่าน
ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงระดับนานาฃาติ ดังนี้

             คิดค้นต�าแหน่งของสมองท่ีเหมาะสมในการวนิจิฉัยทางห้องปฏบัิติการ

 ด้วยการตรวจชิน้เนือ้จากก้านสมอง แทนทีจ่ะเอาต�าแหน่งสมอง
กลบีขมบัทางด้านใน ส่วนฮปิโปแคมปัส จากการศกึษาการกระจายตวัของไวรสั
ตามทีต่่างๆ ของสมองและไขสนัหลงั จนน�าไปสูก่ารตรวจทีเ่ป็นมาตรฐานทัว่โลก
ซึ่งได้รับการบรรจุลงในคู่มือขององค์การอนามัยโลกด้วย

    

ผลงานตีพิมพ์ลงในวารสาร New England Journal of Medicine 
(พ.ศ. 2530) และวารสาร Neurology (พ.ศ. 2531) การวจิยัดงักล่าวส่งผล
ให้องค์การอนามัยโลกประกาศยุติการใช้วัคซีนจากสมองสัตว์ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสขุยงัได้บรรจแุนวทางการฉีดวคัซนี
เข้าในผวิหนงัไว้ในเวชปฏบิตัโิรคพษิสนุขับ้า ซ่ึงตพีมิพ์เผยแพร่ไปทัว่ประเทศ
ประเทศไทยได้รบัเลอืกเป็นศนูย์ความร่วมมอืองค์การอนามยัโลกในเรือ่ง
โรคพษิสนุขับ้า โดยม ีศ.นพ.ธรีะวฒัน์ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการศูนย์ฯ 
ดังกล่าวในปี พ.ศ. 2535 - 2537 และจากผลงานอย่างต่อเนื่อง ท่านจึง
ได้รับพิจารณาให้ด�ารงต�าแหน่งผู้เช่ียวชาญโรคพิษสุนัขบ้าขององค์การ
อนามัยโลกจวบจนปัจจุบัน

       คิดค้นแนวทางการเก็บตัวอย่างและตรวจไวรัสจากเนื้อสมอง

 ค้นพบการใช้วธิตีรวจสารพนัธกุรรม (RNA) ของไวรสัด้วยหลกัการ nested PCR 
(Polymerase Chain Reaction) ในการตรวจเนือ้สมองพบว่า แม้สมองจะถกูเกบ็ไว้นาน 
72 ชัว่โมงทีอุ่ณหภมูห้ิอง เกิดการเน่าเสยีแล้วก็ยงัสามารถตรวจพบไวรสัได้ รวมถงึพฒันา
การเก็บเน้ือสมองบนกระดาษกรองโดยไม่ต้องใช้ตู้เย็น ซึ่งสามารถตรวจหา RNA ได้
เม่ือทิง้ไว้ ณ อณุหภูมิห้องเป็นเวลาเกอืบ 1 ปี นอกจากน้ียงัคดิค้นพฒันาวธีิการตรวจหา RNA 
และรหสัพนัธกุรรมของชิน้เนือ้สมองทีแ่ช่ฟอร์มาลินและเกบ็ในพาราฟิน (Paraffin) นานถงึ 16 ปี

       ค้นพบแนวทางใหม่ในการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในคนทางคลินิก

 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ได้เฝ้าติดตามอาการของผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าต้ังแต่เริ่มต้น
จนถงึระยะสดุท้าย ทัง้ในผูป่้วยแบบอาละวาดและแบบอัมพาต ท�าให้สามารถบ่งบอก
อาการได้อย่างละเอยีด น�าไปสูก่ารรายงานในวารสาร American Journal of Medicine 
(พ.ศ. 2531) และต�ารา Handbook of Clinical Neurology (พ.ศ. 2532) รวมถึง
อาการส�าคัญทีม่กีารบวมของผิวหนงัเมือ่ถกูกระทบบรเิวณหวัไหล่ ซึง่ได้รายงานในวารสาร
Lancet (พ.ศ. 2530) ถอืเป็นลกัษณะช่วยในการวนิจิฉยัโรคพษิสุนขับ้าในผูป่้วยแบบอมัพาต
อกีทัง้ยงับรรจลุงในต�ารา Bedside Clinical Diagnosis ของสมาคมแพทย์สหรฐัอเมรกิา
จนถึงปัจจุบัน

        คิดค้นการใช้คอมพิวเตอร์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อช่วยวินิจฉัยผู้ป่วย

       โรคพิษสุนัขบ้า

 การคดิค้นดงักล่าวสามารถแยกโรคจากการติดเช้ือในสมองบางชนดิได้ ถอืเป็นการ
ศึกษาทีส่มบรูณ์ทีสุ่ดในคน ซ่ึงได้รายงานในวารสาร American Journal of Neuroradiology 
(พ.ศ. 2546) รวมถึงศึกษาในสุนัขที่ติดเชื้อแบบดุร้ายและแบบอัมพาตในระยะเริ่มแรก
ด้วย MRI พร้อมกบัท�าแผนทีส่มองสนุขั (Diffusion Tensor Imaging) โดยพบว่า การเคลือ่นตวั
ของไวรัสจะเร็วกว่ามากในสมองใหญ่ของกลุ่มดุร้ายเมื่อเทียบกับกลุ่มอัมพาต จ�านวน
ของไวรัสจะมากกว่าอย่างน้อย 10 เท่า กระบวนการของระบบภูมิคุ้มกันจะไม่เพียงพอ
ในเน้ือสมอง อีกทั้งผนังหลอดเลือดในสมองจะยังคงสภาพ โดยยับย้ังไม่ให้มีการรั่ว
หรือการน�าเข้าของเซลล์และภูมิคุ้มกันเข้าสมอง
 ทัง้นี ้ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ ได้รบัเชญิให้เขยีนบทความลงในวารสาร Lancet Neurology 
(พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2556), Lancet Infection Disease (พ.ศ. 2546), Nature Review 
Disease Primer (พ.ศ. 2560) และเข้าร่วมเป็นคณะท�างานขององค์การอนามยัโลกจดัท�า
 คู่มือในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้มีการจัดประชุมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 ขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2560

       คิดค้นแนวทางการวินิจฉัยไวรัสพิษสุนัขบ้าด้วยเทคโนโลยีการตรวจ

       สารพันธุกรรมที่มีความแม่นย�าสูง

 การพฒันาวธิกีาร Nucleic Acid Sequence Based Amplification (NASBA) 
พบว่าให้ผลแม่นย�าและมคีวามจ�าเพาะ การคิดค้นนีไ้ด้รายงานในวารสาร Lancet (พ.ศ. 2544) 
สามารถน�าไปวินิจฉัยผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าก่อนที่จะเสียชีวิต ด้วยการตรวจน�้าลาย 
ปมรากผม โดยไม่ต้องตัดช้ินเน้ือผิวหนัง เก็บปัสสาวะและน�้าไขสันหลัง ซึ่งแนวทาง 
PCR นี้ ได้บรรจุอยู่ในคู่มือขององค์การอนามัยโลกจวบจนปัจจุบัน
 ศ.นพ.ธรีะวัฒน์ และคณะยังได้พฒันาเทคนิค TaqMan real-time RT-PCR 
เพือ่ตรวจสารพนัธกุรรมของไวรสัพษิสนุขับ้า นบัว่าเป็นผลงานวจิยัแรกของประเทศไทย
ทีท่�าให้ได้ชดุตรวจทีม่คีวามจ�าเพาะและความไวในการตรวจสงู ท้ังยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้
ในห้องปฏบิตักิารอืน่ๆ ทีม่เีครือ่งมอืลักษณะเดยีวกนัได้ท้ังในและต่างประเทศ รวมถงึศกึษา
เช้ือไวรัสพิษสุนัขบ้าที่พบในสุนัขทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถน�าไปอธิบาย
การแพร่กระจายของสนุขัทีน่�าพาเชือ้จากภมูภิาคหนึง่แพร่ไปท่ีอ่ืน เรยีกว่า Transmission 
Dynamics ด้วยการใช้ Molecular Epidemiology
 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของผลงานการวจิยัด้านโรคพษิสนุขับ้า
ของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ ที่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดว่า ท่านเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เช่ียวชาญ
ทีส่ร้างการเปลีย่นแปลงและคณุปูการให้แก่วงการสาธารณสขุไทยและประชาคมโลกในรอบ
ทศวรรษทีผ่่านมา ซึง่การได้รบัยกย่องจาก Expertscape ครัง้นี ้ถือเป็นอกีหนึง่เกยีรตยิศ
และน�าความภาคภูมใิจมาสู่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อย่างยิ่ง

 แหล่งอ้างอิง : https://www.expertscape.com/au/rabies/
                   Hemachudha%2C+T



เรื่อง : ดร.สุณี สุวรรณพสุ

        ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล 8 

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 จากประกาศสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลพยาบาลดีเด่น เน่ืองใน
สัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจ�าปี 2563 เป็นเรื่อง
น่ายินดีที่บุคลากรฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลพยาบาล
ดีเด่นในปีนี้ด้วย
 ดร.สุณี สุวรรณพสุ ผู้เช่ียวชาญพยาบาล 8
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
พยาบาลคนเก่งผู้มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
การเปลีย่นแปลงและยกระดบัคุณภาพชวีติให้แก่ผูส้งูอายุ 
คอืตวัแทนความภาคภมูใิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ในสาขาบรกิารพยาบาล 
ประเภทผู้ปฏบิตักิารพยาบาล (ภาคกลาง) โดยในปีนี้มี
พยาบาลผูเ้ข้ารบัรางวลัใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาผูบ้�าเพญ็
ประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม สาขาบริการพยาบาล 
สาขาการศึกษาพยาบาล และสาขาการวิจัย/นวัตกรรม
ทางการพยาบาล จ�านวนทั้งสิ้น 22 คน ทั่วประเทศ
 ดร.สุณี กล่าวว่า ผลงานทีส่่งเข้ารบัการพจิารณา
เป็นงานเกีย่วกับระบบการให้บรกิารผูส้งูอาย ุซึง่ได้เริม่ท�า
ตั้งแต่ในปีที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นต้นมา 
โดยได้ท�าแผนงาน 5 ปี ส�าหรับการพัฒนาการบริการ
ด้านผูส้งูอายทุัง้ในโรงพยาบาลและส่วนนอกโรงพยาบาล 
ในระยะเริ่มต้นนั้นได้ศึกษาและพัฒนาในเรื่องของการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เป็นเรื่องของการวางแผนการ
ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดี (Active Aging) และ
กลุ่มที่สองที่สนใจเพิ่มเติมนั่นคือ ผู้สูงอายุที่เข้ามาพัก
รักษาตัวอยู ่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยกลุ ่มนี้
จะต้องได้รับการวางแผนเพ่ือการดูแลรักษาท่ีแตกต่าง
จากผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี 
 “ส�าหรับเร่ืองของการฝึกอบรมผู้ดูแลก็เป็น
อีกเรื่องที่สนใจและมุ่งมั่นพัฒนาเช่นกัน เพราะผู้สูงอายุ
มกัจะมอีาการภาวะเร้ือรังทีย่งัหลงเหลอือยูห่ลงัรบัการรกัษา 
จึงจ�าเป็นต้องมีผู้ดูแลเมื่อกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่บ้าน 
และบทบาทของผูด้แูลส่วนใหญ่ประเทศไทย ก็มักจะเป็น

บตุรหลานหรอืคนในครอบครวั ซึง่การท่ีจะดแูลผูส้งูอายุ
ให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น ก็ควรจะต้อง
ได้รบัการฝึกอบรมให้มคีวามรูท้ีถ่กูต้องเกีย่วกับการดแูล
ผูส้งูอาย ุ ด้วยเหตนุีจ้งึรเิริม่การจดัการฝึกอบรมผู้ดแูลใน
ครอบครัวของผู้สูงอายุ โดยเน้นการเป็นผู้ดูแลสายตรง
ทีเ่ป็นผูด้แูลให้กบัผูส้งูอายใุนครอบครวั” ดร.สณุ ีกล่าว
 นอกจากนี้ ยังมีความสนใจเรื่องการดูแล
ในชมุชนเพิม่เตมิด้วย ซึง่อยูบ่นแนวคดิตัง้ต้นทีว่่า จะท�า
อย่างไรให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ
และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ดูแลในบ้านได้ เพราะปัญหา
ที่พบในผูสู้งอายใุนช่วง 5 ปีทีผ่่านมา จะพบว่าผู้สูงอายุ
มกัถกูทอดทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชน เนื่องจากลูก
หลานที่เป็นผู้ดูแลไม่สามารถรับภาระต่อไปได้ ก็เลย
รเิริม่เปิดให้บรกิาร Day Care ร่วมกบัสถานกีาชาดหวัหนิ 
เฉลิมพระเกียรติ เรียกว่า ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน 
ซ่ึงเปิดให้บริการมาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว โดยเน้นเรื่อง
การให้ที่พักพิงแก่ผู้สูงอายุในช่วงกลางวันระหว่างที่
ผู ้ดูแลต้องไปท�างาน  
 ในช่วงแรกของการท�าศูนย์ฯ นี้ ก็มีคนบอก
เหมือนกันว่าอาจจะไปไม่รอด แต่ปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่า 
ศูนย์ฯ น้ีประสบความส�าเร็จในระดับหน่ึง อาจจะยัง
ไม่ได้ดีที่สุด แต่ก็พยายามพัฒนาในหลายๆ ส่วน ทั้งน้ี
กไ็ด้รบัผลตอบรบัทีด่จีนกระทัง่ได้รบัรางวลัจากสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทย
 ดร.สณุ ีกล่าวด้วยว่า ไม่เพยีงแค่งานปฏิบตักิาร
เท่านัน้ แต่ยงัได้คดิค้นนวตักรรมและได้รบัการจดสิทธบิตัร
จ�านวน 3 นวัตกรรม ได้แก่
1. นวตักรรมบรหิารมอืช่วยให้ผู้ป่วยมกี�าลังมอืดีขึน้ โดย
    พัฒนามาจากตัวบีบ (Hand Grip Dynamometer) 
     ซึง่ใช้เวลาพฒันาร่วมกบัสถานกีาชาดหวัหนิ โดยได้รบั
      สทิธบิตัรการประดษิฐ์ (Invention Patent) อกีทัง้ยงั
   มกีารแปลเป็นภาษาองักฤษและได้รบัรางวัลนวตักรรม
    ดีเด่นจากประเทศสิงคโปร์อีกด้วย
2. นวัตกรรมช้อนกินง่ายของผู้สูงอายุ เป็นนวัตกรรมที่
     คดิค้นขึน้ส�าหรบัผู้สูงอายท่ีุมข้ีอจ�ากดัในการรบัประทาน
     อาหารและป้องกนัการส�าลกัในผู้สงูอาย ุช้อนจะสามารถ
    ปรับงอได้ตามความต้องการ

3. บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกัน NCD ส�าหรับ
     นวตักรรมนีไ้ด้รเิร่ิมใช้แล้วท่ีสถานกีาชาดหัวหิน และ
     อาจจะน�ามาใช้ทีอ่าคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
    ในอนาคต
 ดร.สณุ ีกล่าวถงึความรูส้กึของบทบาทพยาบาล 
ที่ได้ท�างานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องมา
โดยตลอดว่า รู้สึกปลื้มใจกับรางวัลที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะตอนทีร่เิริม่สร้างนวตักรรมและพฒันางานโครงการ
ต่างๆ ก็ไม่ได้คาดหวังรางวัล รู้สึกว่าเป็นหน้าท่ีของเรา
ที่จะต้องท�าให้ดีที่สุด สร้างสิ่งดีๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 
และงานของเราก็ถือว่าเป็นงานใหม่มาก ยังไม่เคยมีใคร
ท�ามาก่อนในประเทศไทย แต่เราน�าองค์ความรู้ท่ีได้มา
ปรบัให้เข้ากบับรบิทของคนไทย จงึรูส้กึว่านีค่อืโมเดลใหม่
ใช้หลักการ Creative Thinking ประกอบกับการท�างาน
เป็นทีมที่ท�าให้ความคิดเป็นจริงขึ้นมาได้
 ส�าหรับทศิทางการพฒันางานและการต่อยอด
ผลงานจากเดมิ ตัง้ใจว่าจะรเิริม่งาน Database Connection
โดยพยายามน�าข้อมูลการประเมินภาวะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุเข้าไปในระบบของโรงพยาบาล วางแผนไว้ว่า
อีกประมาณ 3 ปี การดูแลผู้สูงอายุจะสามารถท�าได้
เต็มรูปแบบ ถือเป็นการต่อจิ๊กซอว์โมเดลการดูแล
ผู้สูงอายุให้เป็นรูปร่างและมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ของผลงานต่างๆ ที่ริเริ่มไว้
 “หวัใจของการท�างานคอื ความกตญัญูต่อองค์กร 
กตัญญูต่อทุนที่ได้รับ ซึ่งเป็น passion ในการท�างานที่
ท�าให้มีความพยายาม มีความอดทนในการท�างาน 
เพราะจริงๆ แล้วเราไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่เป็นคนมี
ความพยายามแล้วกม็คีวามตัง้ใจ สดุท้ายนีอ้ยากจะฝากถงึ
น้องๆ พยาบาลรุ่นใหม่ว่า อย่าหยุดพัฒนาตัวเองและ
การเรยีนรูอ้ย่าเป็นคนทีตี่กรอบให้กบัชวีติตวัเอง เพราะ
ทีจ่รงิแล้ว ศักยภาพของแต่ละคนมมีากกว่านัน้ ขอให้ทุกคน
เปิดมุมมองของตัวเองให้กว้างขึ้น ลองมองในมุมของ
ผู้ป่วย ลองเข้าไปยืนอยู่ในโลกของเขา เมื่อเข้าใจแล้ว 
ในบทบาทของพยาบาลจะสามารถให้การดแูลท่ีตรงจดุ
พร้อมทัง้สร้างประโยชน์สงูสดุให้กับทุกฝ่ายได้อย่างแท้จรงิ” 
ดร.สุณี กล่าวทิ้งท้าย

พยาบาลผู้บกุเบกิงานดแูลผู้สงูอาย ุ

กับรางวัล พยาบาลดีเด่น 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
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ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

โดย : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

งานแลกเปลี่ยนสโมสรนิสิต

 งานแลกเปลี่ยนสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์ จุฬาฯ - ศิริราช - รามาฯ จัดขึ้นในวันที่ 20
กนัยายน พ.ศ.2563 ณ ตกึไผ่สงิโต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด้วยความร่วมมือ
ระหว่าง สโมสรนิสิตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช
และสภานกัศึกษาแพทย์รามาธบิดเีพ่ือแลกเปลีย่นข้อมูลและแนวทางการด�าเนนิการของคณะกรรมการ
ด�าเนินงานในด้านต่างๆ 
 ทั้งนี้คณะกรรมการด�าเนินงานของแต่ละสถาบันได้ส่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ด้านต่างๆ ขององค์กรและมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านมาร่วมงานแลกเปล่ียนสโมสรโดยสโมสรนสิติ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้นายกสโมสร อุปนายกคนที่ 1 
อปุนายกคนท่ี 2 อุปนายกคนที ่5 หัวหน้าหอพกัหญิง และประธานชัน้ปีที ่4 เป็นตัวแทนคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 ส�าหรับหวัข้อทีไ่ด้น�ามาแลกเปลีย่นกันในกิจกรรมแลกเปล่ียนสโมสรฯ ในครัง้ ได้มกีารพดูคยุ
ถึงเรื่องโครงสร้างขององค์กรเป็นหลักเน่ืองจากมีความแตกต่างกันระหว่างทั้ง 3 องค์กรนี้
โดยปรบัตามบรบิทของแต่ละองค์กรน�ามาซึง่ข้อดข้ีอเสยีในการด�าเนนิงานทีต่่างกนัรวมถงึระบบ
การจัดการ ระบบการส่งต่อการด�าเนินงานให้รุ่นถัดไปรวมถึงทัศนคติต่อนิสิตนักศึกษาแพทย์
ที่มีต่อองค์กรก็ต่างกันด้วย
 นอกจากเรื่องโครงสร้างแล้วอีกหน่ึงหัวข้อที่ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กันก็คือการ
เลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการซึง่แต่ละองค์กรมวีธิกีารด�าเนนิการ ช่วงเวลาเลอืกตัง้รวมไปถงึ
วิธีเข้าถึงผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งและวิธีลงคะแนนท่ีแตกต่างกันนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการ
ของแต่ละองค์กรทางสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะน�าข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้มาพัฒนา
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ต่อไป
 การด�าเนินการขององค์กรสามารถปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและบริบท
ขององค์กรในปัจจบุนัด้วยประสบการณ์ทีส่ัง่สมมาในองค์กรเองแต่จากงานแลกเปลีย่นสโมสรฯ ครัง้นี้
กท็�าให้เห็นว่านอกจากประสบการณ์ทีเ่รามแีละสร้างขึน้เองแล้ว แนวคิดใหม่ๆ ทีม่คีวามสร้างสรรค์
จากภายนอก ก็มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในแต่ละองค์กรต่อไป

นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ (เบสท์)

Thanin Rianpairoj (Best)

นายกสโมสรนิสิต 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Speak softly and carry a big stick

จุฬาฯ ศิริราช รามาฯ
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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"

  อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์มีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงความสามารถในการท�างานไปตามอายุและเพศ อนัเป็นผล
มาจากการควบคุมของฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์หลากหลายชนิด คอลัมน์ “I See U by หมอชิด” ฉบับน้ี จะพาท่านผู้อ่านไปรู้จัก
กับฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์เบื้องต้นครับ
 ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนแรกที่ท�างานตั้งแต่มนุษย์ยังเป็นทารกในครรภ์ ช่วยในการพัฒนาอวัยวะเพศ
เป็นชายในทารกที่มีโครโมโซมวาย ซึ่งหมายความว่ามนุษย์เริ่มจากการเป็นเพศหญิงก่อนภายหลังการปฏิสนธินั่นเอง
 ในวัยเด็ก ฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์จะถูกกดไว้ ท�าให้หลั่งเข้าสู่กระแสเลือดเพียงเล็กน้อย จนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นระยะแรก อายุประมาณ 
9 - 12 ปี ฮอร์โมนจากสมองส่วนไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ที่เรียกว่า จีเอ็นอาร์เอช (GnRH) มีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้น

ให้ร่างกายของเด็กก้าวเข้าสู ่วัยรุ ่น จะหล่ังเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบการหลั่งฮอร์โมนจากสมอง
ส่วนไฮโปทาลามัสนี้สามารถกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหน้าให้หล่ังฮอร์โมนเอฟเอสเอช (FSH) และ แอลเอช (LH) อีกท้ังยังกระตุ้นการสร้าง

และหลั่งฮอร์โมนเพศท�าให้เกิดการพัฒนาลักษณะทางเพศระยะที่สอง การขาดฮอร์โมน GnRH จะท�าให้เข้าสู่วัยรุ่นไม่ได้ ดังเช่นที่พบในผู้ป่วย
เนื้องอกของไฮโปทาลามัส หรือผู้ที่ได้รับอนุพันธ์ของฝิ่นซึ่งมีฤทธิ์ในการกดการหลั่งฮอร์โมน GnRH เป็นระยะเวลานาน

 เมือ่ฮอร์โมน GnRH, FSH และ LH หลัง่เพิม่ขึน้ จะกระตุน้ให้ร่างกายเริม่สร้าง
และหลั่งฮอร์โมนเพศ ในเด็กผู้หญิงจะพบการพัฒนาลักษณะทางเพศระยะที่สอง เช่น 
การพัฒนาของเต้านม การเจริญของขนท่ีหัวหน่าว รวมถึงการมีประจ�าเดือนได้ด้วย
ผลจากฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) และโปรเจสเตอโรน (Progesterone) นอกจากนี้ 
ฮอร์โมน FSH และ LH ยังมีผลในการกระตุ้นการเจริญของไข่ ท�าให้ไข่สุกและพร้อม
ส�าหรับการปฏิสนธิ ส่วนในเด็กผู้ชาย ผลของฮอร์โมน FSH จะกระตุ้นการผลิตอสุจ ิ
ขณะที่ฮอร์โมน LH กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศในกลุ่มเทสโทสเตอโรน ส่งผลให้เกิด
การโตขึ้นของกล่องเสียง ต่อมลูกหมาก การเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อ ขนที่หัวหน่าว และ
การเจริญของอวัยวะเพศและลูกอัณฑะ
 ฮอร์โมนเพศยงัส่งผลต่อการพฒันาของร่างกายในด้านอ่ืนๆ ด้วย อาทิ การเพิม่ข้ึน
ของความสูงอย่างรวดเร็วจากการเจริญของอิพิไฟซิส (Epiphysis) ส่วนปลายของ
กระดูกยาวซึ่งจะส้ินสุดเมื่ออายุประมาณ 18 ปี ฮอร์โมนเอสโตรเจนท�าให้ตับสร้าง
ไขมันดี (HDL) มากขึ้นและลดการสร้างไขมันเลวชนิด LDL ในขณะที่ฮอร์โมนกลุ่ม
เทสโทสเตอโรนท�าให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดง่าย และเกิดการหลุดร่วงของเส้นผม ท�าให้
เกิดอาการศีรษะล้าน เป็นต้น

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นพ.ฐสิณัส ดิษยบุตร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : “Reproductive Hormones.” [Online]. Available: https://courses.lumenlearning.com/wm-biology2/chapter
      /reproductive-hormones/ Retrieved September 30, 2020.

ตัวอย่างฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์

 ฮอร์โมนอีกหนึ่งชนิดที่มีหน้าที่คล้ายกับฮอร์โมน LH ได้แก่ ฮอร์โมน hCG 
(Human Chorionic Gonadotrophin) ซึ่งผลิตจากรกภายหลังการปฏิสนธิ สามารถ
ขบัออกทางปัสสาวะได้ จงึใช้เป็นตวับ่งช้ีในการตรวจการตัง้ครรภ์หรอืตดิตามการรกัษา
โรคมะเร็งจากรก
 ในทางคลินิก เราอาศัยการควบคุมระดับฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์เพื่อใช้
ป้องกันและรักษาโรคหลายชนิด ที่ส�าคัญคือ การคุมก�าเนิดโดยใช้ฮอร์โมน โดยทั่วไป
คอืการใช้ฮอร์โมนกลุม่โปรเจสเตอโรนเพือ่ยบัยัง้การหลัง่ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า 
การเจริญและการสุกของไข่ รวมถึงเพิ่มสารคัดหลั่งในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง
เพื่อขัดขวางการเคลื่อนท่ีของอสุจิ อีกท้ังฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนระดับสูงยังได้น�ามา
ใช้เป็นยาคุมฉุกเฉิน แต่ต้องรับประทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่
ผูท้ีมี่ปัญหาผมบาง ศีรษะล้าน หรือต่อมลกูหมากโต การรบัประทานยาทีย่บัยัง้การสร้าง
ฮอร์โมนกลุ่มเทสโทสเตอโรนที่ชื่อ DHT (Dihydrotestosterone) จะสามารถช่วย
บรรเทาอาการได้ แต่จะส่งผลให้ผลิตอสุจิได้น้อยลง
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 นายวัฒน์ - นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 30,000,000 บาท 
เพือ่สนบัสนนุงานวิจยัและการรกัษาผู้ป่วยมะเรง็ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็เลือดและเซลล์บ�าบัด ศูนย์ความเป็นเลศิ
ด้านภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์

 นายกากันท์ ดีฟ และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 1,200,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ศนูย์กูช้พี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยม ีภญ.เพญ็ประภา ตัง้วนัเจรญิ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ 
ด้านระบบยาและเวชภณัฑ์ และ อ.นพ.ธนดล โรจนศานตกิลุ หวัหน้าศนูย์กูช้พี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ร่วมรับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์

 น.ส.ประยูร นฤมลนภาลัย และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วย
ภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 นางศุภลาภ พิทักษ์โลหพิตร บริจาคเงินจ�านวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยมี 
รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม 
209 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีนเตล็ กรงุเทพ โดย มร.เกร็ก ลดิเดล ผู้จดัการใหญ่ มร.แฟรงค์ ดรวง ผูช่้วยผูจ้ดัการ มร.ชาร์ล แอร์ด
ผูอ้�านวยการฝ่ายอาหารและเคร่ืองดืม่ มร.โดมนิคิ บเูนยีวด์ หวัหน้าพ่อครวัใหญ่ และ นายอทิธพิล วทิจติสมบรูณ์ ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบอาหารจ�านวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการตรวจสุขภาพประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

 นายพงศ์พนัธ์ พลอยประดบั ประธานกรรมการบรหิาร พร้อมด้วย นางชวลัภทัร พลอยประดบั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั
พี.พี.บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ 2009 จ�ากัด และ น.ส.นารีรัตน์ ประเสริฐศิริ บริจาคเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ (P.T.Jell) 
จ�านวน 11 เครื่อง เพื่อน�าไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในการช่วยลดการสัมผัสของบุคคลและลดความเสี่ยง
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วย
คณบดี ฝ่ายกายภาพ และ นางสุชิรา ปัญญาสันติกุล ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ร่วมรับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 นายชนนท์ - นายโชคชยั - นางพรทพิย์ เศรษฐวีรรณ และ นางพรด ีล้ีอสิสระนุกูล บรจิาคเงนิจ�านวน 5,500,000 บาท 
เพือ่สมทบทนุจดัซือ้เครือ่งมอืแพทย์ให้แก่ภาควชิาออร์โธปิดกิส์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์
วัชรสินธุ คณบดี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และ ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
อาจารย์ประจ�าภาควชิาออร์โธปิดกิส์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ร่วมรบัมอบ ณ ห้องประชมุ 603 ชัน้ 6 ส�านกังาน
คณบดี อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

 น.ส.อลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ และ นายธีราธร ประพันธ์พงศ์ หัวหน้าแผนกปล่อยเช่าที่พักอาศัย 
บริษัทซีบอีาร์อ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั บรจิาคเงนิจ�านวน 1,577,677.81 บาท เพือ่สมทบกองทนุการวจิยัและพัฒนาวคัซีน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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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

วัน
เบา

หวา
นโลก

256
3

วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 09.00 - 11.30 น. 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์
บุคลากร และประชาชนท่ัวไป ร่วมงาน

World
Diabetes
Day 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเม
ตะบ

อล
ิสม

ท่านสามารถสแกน 
QR Code 
หรือรับชมไลฟ์สด
ผ่านทาง Facebook 
Fanpage : 
CUEZ endocrine

กิจกรรมภายในงาน :
 การเสวนาเร่ือง อาหารและยาในเบาหวาน
 แนะนําการออกกําลังกายในโรคเบาหวาน
 แนะนําการทํางานในทีมรักษาเบาหวานแบบองค์รวม

“การพยาบาลและเบาหว
าน”
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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


