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สารพันเรื่องยา

Good News

บ้านเลขที่ 1873 

บอกเล่าก้าวทันหมอ

เรื่องจากปก

 ในรอบปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา วารสาร ฬ ได้ร้อยเรียงและน�าเสนอเรื่องราวผ่านคอลัมน์ต่างๆ ในแต่ละฉบับ มากมาย
หลายเรื่องล้วนแล้วแต่เป็น “เรื่องราวที่ทรงคุณค่า เรื่องราวของความเป็นเลิศ เรื่องราวของบุคคลผู้เสียสละ”
 เรื่องราวที่ทรงคุณค่าเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยเฉพาะอย่างยิง่บคุลากรทีท่�างานอย่างเตม็ก�าลงัความรูค้วามสามารถเพือ่องค์กร เรือ่งราวของหลายท่าน
ได้น�ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกท่าน รวมถึงฉบับนี้ที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวของ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร 
จติต์มิตรภาพ เนือ่งในโอกาสทีไ่ด้รบัโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นราชบัณฑติ สาขาวชิาศลัยศาสตร์ ส�านกัวทิยาศาสตร์ ราชบณัฑติยสภา
ในคอลัมน์ Man of the Med ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งและเป็นเรื่องราวที่สะท้อนแนวทางการท�างานของท่านอีกด้วย
 เรือ่งราวของความเป็นเลศินัน้ อดัแน่นในวารสาร ฬ ทกุฉบับ เพราะเป็นอกีหน่ึงภารกจิส�าคญัของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วย
เป็นอย่างดแีละมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ดงัเช่นฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา ทีมุ่ง่ม่ันต่อยอดเทคโนโลยทีางการแพทย์เพือ่การรกัษา
ให้ครบครันที่สุด ในคอลัมน์เรื่องจากปก
 และอีกหนึ่งเรื่องราวท่ีน�าเสนอเพ่ือเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อ่ืนคือ เรื่องราวของบุคลากรผู้เสียสละ
และจิตอาสาที่เกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งฉบับส่งท้ายปีน้ีขอน�าเสนอเรื่องราวของ ด.ช.ธนวิน หรือ น้องคุนหมิง 
จติอาสาตวัน้อยทีเ่คยมาเล่นดนตรเีพ่ือสร้างความสขุให้แก่ผูม้าใช้บรกิารในโรงพยาบาล พร้อมทัง้เรือ่งราวของพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางขณะโดยสารบนเครื่องบินจนได้รับเสียงชื่นชม
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของเรายังมีเรื่องราวดีๆ 
เกิดขึ้นเสมอ สัญญาครับว่าวารสาร ฬ จะท�าหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สู่ทุกท่านต่อไป

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนภำพลักษณ์องค์กร

บรรณาธิการ

 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์ 

ที่มาควบคู่กับ ความเสียสละ
ความเป็นเลิศ
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เรื่อง : ด.ช.ธนวิน ธนพรธวัล
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นักดนตรีจิตอาสาตัวน้อย หัวใจยิ่งใหญ่

 หลายท่านทีม่าเข้ารบับรกิาร ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ คงเคยได้ยนิเสียงเพลงทีบ่รรเลงอย่างไพเราะเสนาะหู
จากเครื่องดนตรีกู่เจิงหรือเปียโน ที่ตั้งอยู่บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร ภปร และอดที่จะประทับใจไม่ได้เมื่อเห็นนักดนตรี
เดก็ชายตวัน้อยก�าลงับรรจงพรมนิว้มอืเลก็ๆ เล่นดนตรอีย่างขะมกัเขม้น นกัดนตรคีนนีม้ชีือ่ว่า ด.ช.ธนวนิ ธนพรธวลั 
หรือน้องคุนหมิง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน 
น้องคุนหมิงย้ายมาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ)
 คณุแม่ของน้องคนุหมิง นางทกัษพร ธนพรธวลั เล่าให้วารสาร ฬ ฟังว่า เครือ่งดนตรชีนดิแรกทีน้่องคนุหมงิฝึกเล่น
คอืเปียโน เนือ่งจากเป็นพ้ืนฐานของเครือ่งดนตรทีกุชนดิ ต่อมาน้องคุนหมงิได้ชมข่าวพระราชส�านกั สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงดนตรีกู่เจิงอย่างไพเราะจากข่าวที่ปรากฏตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ จึงขออนุญาตคุณแม่เรียนกู่เจิงเพิ่มเติม ซึ่งถือว่า
เป็นประโยชน์อย่างย่ิงกับน้องคุนหมิงเพราะดนตรีช่วยฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังยังช่วยฝึกความอดทนอีกด้วย โดยน้องคุนหมิงมีพัฒนาการด้านดนตรี
ดีขึ้นเป็นล�าดับ ส�าหรับเครื่องดนตรีกู่เจิงก็สามารถเล่นได้หลากหลายแนวเพลง ทั้งเพลงจีน เพลงไทยสากล แต่ที่มีผู้ฟังขอให้อัญเชิญมาบรรเลงบ่อยท่ีสุดคือ บทเพลง
พระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ส�าหรับท่านทีส่นใจจะตดิตามผลงานของ ด.ช.ธนวนิ 

สามารถติดตามได้ที่ช่องยูทูป (YouTube) Kunming Music หรือทางเฟซบุ๊ก 

(facebook) Kunming Music

 แม้จะมีอายุเพียง 12 ปี แต่ความคิดอ่านของน้องคุนหมิงเติบโตกว่าอายุมาก ด.ช.ธนวิน เผยว่า รู้สึก
มคีวามสขุทกุครัง้เวลาได้เหน็ผูป่้วยทีม่ารบับรกิารรกัษาทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้รับความเพลดิเพลนิจากเสยีงดนตรี
ท่ีตนเองบรรเลง ภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและส่งต่อความสุขให้กับท้ังผู้ป่วยและญาติ หลายๆ คน
อาจรู้สึกเครียดหรือกังวล แต่เมื่อได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงระหว่างรอเข้ารับบริการ เชื่อว่าเสียงดนตรีจะช่วย
ผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ป่วยให้คลายความกังวลได้
 นอกจากจะน�าความสามารถทางดนตรีมาร่วมท�ากจิกรรมจติอาสาแล้ว ในปี พ.ศ. 2561 ด.ช.ธนวนิ ยงัเคย
ไปร่วมแสดงพร้อมทัง้เข้าประกวดการเล่นกู่เจงิ ในการแข่งขันประกวดดนตรนีานาชาต ิณ เมอืงโอซากา ประเทศญีปุ่น่ 
โดยได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่1 ประเภทเครือ่งดนตรพีืน้บ้าน และได้รบัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทอง ในการแข่งขัน 
“SET เยาวชนดนตรแีห่งประเทศไทย คร้ังที ่ 21 ประจ�าปี 2561” จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และล่าสุดได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัล 
“เดก็และเยาวชนทีท่�าชือ่เสียงมาสู่ประเทศ ด้านศลิปวฒันธรรมและดนตร”ี เนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ. 2563 
น�าความปลาบปลื้มมาสู่ครอบครัวและสถาบันการศึกษา
 ก่อนจะจากกัน วารสาร ฬ ได้สอบถามถึงความปรารถนาในอนาคต ด.ช.ธนวิน ยิ้มพร้อมกับกล่าวว่า 
อยากเป็นหลายอาชีพทั้งแพทย์ วิศวกร และแน่นอนว่าอยากเป็นนักดนตรีระดับโลกด้วย วารสาร ฬ เชื่อว่า
ด้วยความมุง่มัน่และความอตุสาหะของน้องคนุหมงิ ประกอบกบัการสนบัสนนุทีด่เียีย่มจากครอบครวัจะช่วยส่งเสรมิ
ให้น้องคนุหมิงประสบความส�าเรจ็ได้ตามทีมุ่่งหวงัไว้อย่างแน่นอน

 เมื่อสอบถามถึงบุคคลต้นแบบในดวงใจ ด.ช.ธนวิน กล่าวว่า บุคคลในดวงใจที่น้องคุนหมิงยึดถือเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต
มาโดยตลอดคือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย ซ่ึงพระอจัฉรยิภาพในหลากหลายด้านของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านดนตร ีกฬีา การส่งเสรมิการศกึษาและการช่วยเหลอืสงัคม 
ล้วนแล้วแต่สร้างแรงบนัดาลใจให้กบัน้องคนุหมงิ ด้วยเหตนุีจ้งึเป็นทีม่าของการมาเล่นดนตรเีพือ่การกศุล ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์แห่งนี้
 ด.ช.ธนวิน ได้เริ่มต้นกิจกรรมเล่นดนตรีจิตอาสาด้วยการใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคการศึกษาจัดสรรเวลามาเล่นดนตรกีูเ่จงิและ
เปียโน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือพระภิกษุ - สามเณร และผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว
ทีน้่องคนุหมงิมาเล่นดนตรกีารกุศล ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยสามารถรวบรวมเงนิบรจิาคจากประชาชน ผูม้าใช้บรกิารในโรงพยาบาล 
และบริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 414,895 บาท



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

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�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

CleanTech Spray 
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือบนพื้นผิววัสดุ

 ความต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ือก�าจดัเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
สอดคล้องกบัอตัราการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีย่งัไม่ทเุลาในอกีหลายประเทศ ประเทศไทย
ได้น�าแอลกอฮอล์ (Alcohol) ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของ
เจลล้างมอืหรอืผลติภัณฑ์ท�าความสะอาดอย่างแพร่หลายเพือ่ทดแทนการล้างมอืด้วยสบูแ่ละน�า้ 
ลดการน�าเชือ้โรคเข้าสูร่่างกายจากการสมัผสั ซึง่แอลกอฮอล์ทีน่ยิมน�ามาใช้เป็นส่วนผสมคือ เอทานอล
(Ethanol หรือ Ethyl Alcohol) มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสีและกลิ่น สามารถระเหยได้ดี

 แม้ว่าแอลกอฮอล์จะเป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายก็ตาม แต่แอลกอฮอล์เป็นสารที่ท�าให้เกิดการคายน�้า (Strong 
dehydrating agent) จึงมักพบการระคายเคือง ผิวแห้งแตกและหยาบกระด้างในผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังเป็นสารที่ติดไฟได้ ดังน้ันหากใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบ
ของแอลกอฮอล์แล้วยังไม่แห้งสนิท จึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เปลวไฟและควรจัดเก็บผลิตภัณฑ์ให้มิดชิด นอกจากนี้ยังพบด้วยว่ามีการน�าเมทานอล (Methanol หรือ 
Methyl Alcohol) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษรุนแรงต่อร่างกายมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือ ส่งผลให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ 
การมองเห็นผิดปกติและอาจตาบอดได้
 จากข้อเสยีของการใช้แอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ฆ่าเช้ือทีก่ล่าวมาข้างต้น จงึน�ามาสูแ่นวคิดทีจ่ะพฒันาผลิตภณัฑ์น�า้ยาฆ่าเชือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ
และแตกต่างจากผลติภณัฑ์ทีว่างจ�าหน่ายอยูท่ัว่ไปตามท้องตลาดเพือ่ใช้ส�าหรบัท�าความสะอาดพืน้ผิวของวสัดแุละอปุกรณ์โดยเฉพาะ ด้วยความคดิรเิริม่ของ ผศ.ดร.นพ.อมรพนัธุ์ 
เสรีมาศพันธุ์ ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการรวบรวมองค์ความรู้จาก ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “CleanTech Spray น�้ายาฆ่าเช้ือบนพ้ืนผิววัสดุ” โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 บนพื้นผิววัสดุและอุปกรณ์ทั่วไปโดยปราศจากแอลกอฮอล์
 และจากการพัฒนาสูตรน�้ายาฆ่าเชื้อมาระยะหนึ่ง ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถท�าลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย
สารส�าคัญ 2 ชนิด อาศัยหลักการท�างานที่แตกต่างกันของสารทั้ง 2 ชนิดนี้ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่วางจ�าหน่ายทั่วไป
โดยร่วมมือกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCG ท�าการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างพบว่า ผลิตภัณฑ์ CleanTech Spray มีประสิทธิภาพ
ในการท�าลายเชือ้อย่างครอบคลมุ สามารถออกฤทธิใ์นการท�าลายเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 ได้ดกีว่าผลิตภณัฑ์ทัว่ไปในท้องตลาดทีม่แีอลกอฮอล์เป็นองค์ประกอบหลกั
ได้อย่างมีนัยส�าคัญอีกด้วย

เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ (Antimicrobial agent) ออกฤทธ์ิในการฆ่า (Microbicide) และหยุดยั้งการเจริญเติบโต (Microbiostasis) ของเชื้อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักการท�างานที่ท�าให้เซลล์ดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าไปภายใน ส่งผลให้ผนังเซลล์ (Cell membrane) เสียสภาพและเซลล์ถูกท�าลายไปในที่สุด 
ผลติภัณฑ์ทีม่ส่ีวนประกอบของแอลกอฮอล์จงึพบได้ทัว่ไปในทีอ่ยูอ่าศัย สถานศกึษา ห้างสรรพสนิค้าและสถานทีส่าธารณะต่างๆ ในรปูแบบทีไ่ม่ต้องล้างน�า้ออก ทัง้ชนดิเจล 
ของเหลว หรือสเปรย์

ผลติภัณฑ์ CleanTech Spray น�า้ยาฆ่าเชือ้บนพืน้ผิววสัด ุขณะนีอ้ยู่ระหว่างขั้นตอน
การยื่นขอขึ้นทะเบียนกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่า
จะสามารถผลิตและวางจ�าหน่ายได้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564

ฉีดพ่นทิ้งไว้
ไม่ต้องล้างน�้า

ฆ่าเชื้อจุลชีพ
ประสิทธิภาพสูง 99.9%

ไม่ระคายเคืองผิว

ไม่ติดไฟ

ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ

 



6

รศ.นพ.เจษฎา แสงสุพรรณ

ผู้อ�านวยการส�านักงานสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับต�าแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

พญ.เจรียง จันทรกมล

ได้รับคัดเลือกเป็น แพทย์สตรีตัวอย่าง ประจ�าปี 2563

จาก สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานเด่น

จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.พญ.ณศมน วรรณลภากร

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยานิพนธ์เรื่อง “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไอกรน” 

Immunity to Pertussis Vaccination



สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.พวงเพ็ญ ฤทธีวีรกูล

 เธอวิ่ง...ฉันวิ่ง (กระเป๋ายา CPR) เพื่อผู้ป่วยปลอดภัย

 การกู้ชีพหรือการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation - CPR) เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนในสภาวะฉุกเฉินร้ายแรง 
เมือ่เกดิเหตกุารณ์ผูป่้วยหยดุหายใจกะทันหนัหรอืหวัใจหยดุท�างาน หากผูป่้วยไม่ได้รบัการช่วยเหลอือย่างทันท่วงทจีะส่งผลให้เกดิความเสยีหายต่อสมองอย่างถาวร
ภายใน 4 นาท ีและอาจเสยีชีวติได้ภายในระยะเวลา 8 - 10 นาที ซึง่ปัจจยัหนึง่ท่ีจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการกูช้พีหรอืการช่วยฟ้ืนคนืชพี (CPR) ให้ประสบความส�าเรจ็
คือ การได้รับยาช่วยชีวิต (Life Saving Drugs) ในปริมาณที่เพียงพอและทันเวลา

 ยาช่วยชีวิต (Life Saving Drugs) หมายถึง ยาที่ใช้
ช่วยชีวติในภาวะฉกุเฉนิ ได้แก่ ภาวะระบบหวัใจและหลอดเลือด
ล้มเหลว (Cardiac Arrest) อาการแพ้รุนแรง (Anaphylactic 
Reaction) อาการชกั (Convulsion) ซึง่ผูป่้วยจ�าเป็นต้องได้รบั
ยานี้ทันทีหลังมีค�าสั่งใช้ยา หากไม่ได้รับยาอย่างทันท่วงที อาจ
ท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

 ปัจจุบัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีระบบยาช่วยชีวิตส�ารองในทุกหอผู้ป่วย 
โดยจัดเก็บในรถฉุกเฉิน (Emergency Cart) แต่พบปัญหาว่า บางเหตุการณ์มีการช่วย
ฟ้ืนคนืชพี (CPR) หลายครัง้ ท�าให้ยาช่วยชวีติส�ารองในรถฉกุเฉนิไม่พอใช้ ซึง่หากด�าเนนิการ
ตามขั้นตอนคือ รอส่งใบส่ังยาไปยังห้องยาเพื่อเบิกยาเพิ่ม อาจส่งผลต่อการเสียชีวิตของ
ผูป่้วยได้ เนือ่งจากระยะเวลาในการได้รบัยาของผูป่้วยจะเพิม่ขึน้ด้วยข้อจ�ากดัด้านระยะทาง 
กระบวนการน�าส่ง การจัดจ่ายยาระหว่างห้องยากับหอผู้ป่วย ดังนั้นการจัดการเตรียมยา
ช่วยชีวิตส�ารองให้พร้อมน�าส่งอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

 กลุ่มงานเภสัชกรรมจึงได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการยาช่วยชีวิต หรือที่เรียกว่า “โครงการ เธอวิ่ง...ฉันวิ่ง (กระเป๋ายา CPR)” ขึ้น เพื่อเป็นสต็อก 
(Stock) ยาช่วยชีวิตส�าหรับทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักที่ส�าคัญคือ ความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการได้รับยาช่วยชีวิต
อย่างทันเวลา ซึ่งมีวิธีการด�าเนินงานคือ จัดให้มีกระเป๋ายาช่วยชีวิตส�ารอง (กระเป๋ายา CPR) ประจ�าไว้ทุกหน่วยจ่ายยาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จ�านวนทั้งสิ้น 
15 หน่วย ให้พร้อมส�าหรับการน�าส่งไปยังหอผู้ป่วยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินประกาศรหัส (Code) 155 โดยเริ่มด�าเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 
จนถงึปัจจบุนั จากผลการด�าเนนิโครงการพบว่า กลุม่งานเภสชักรรมสามารถบรหิารจดัการให้มกีารน�าส่งกระเป๋ายาช่วยชวีติส�ารอง (กระเป๋ายา CPR) ไปยงัสถานที่
เกิดเหตุการณ์เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลา อีกทั้งหอผู้ป่วยมีความพึงพอใจอย่างยิ่ง

ส�าหรับรายการยาช่วยชีวิตในกระเป๋ายา CPR ประกอบด้วยรายการยาทั้งสิ้น 6 รายการ 
ดังนี้
   1. Adrenaline Injection 1 mg, 1 mL        จ�านวน 50 หลอด
    2. Amiodarone Injection 150 mg, 3 mL        จ�านวน 10 หลอด
    3. Dopamine Injection 200 mg, 10 mL        จ�านวน   2 หลอด
    4. 10% Calcium Gluconate Injection 10 mL        จ�านวน   2 หลอด
    5. 50% Magnesium Sulfate Injection 2 mL        จ�านวน   2 หลอด
    6. 7.5% Sodium Bicarbonate Injection 50 mL     จ�านวน   2 หลอด

“โครงการ เธอวิ่ง...ฉันวิ่ง (กระเป๋ายา CPR)” นับเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานบริการด้านยาเพื่อให้พร้อมใช้ใน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แม้ว่าจะเป็นหนึ่งกระบวนการเล็ก แต่กลุ่มงานเภสัชกรรมรู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความปลอดภัยของผู้ป่วย 

“เพราะหนึ่งชีวิตมีค่า ทุกวินาทีมีความหมาย”

โครงการ

7

การจัดเตรียมกระเป๋ายา CPR ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ประกาศแจ้งรหัส Code 155

จัดบรรจุยาตามรายการและจ�านวน

ที่ก�าหนดไว้ พร้อมพิมพ์รายการยา

ติดไว้หน้ากระเป๋ายา

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบน�าส่งกระเป๋ายา

ไปยังสถานที่เกิดเหตุการณ์

ส่งมอบยาให้พยาบาล พร้อมแจ้ง

ให้ทราบว่าเป็นยาช่วยชีวิตเสริม

กรณมีกีารเปิดใช้ยา หอผูป่้วยส่งใบเบกิ

ยาพร้อมกระเป๋ายาคืนห้องยา เพื่อ

คิดค่าใช้จ่ายและจัดยาใหม่ทดแทนยา

ที่ใช้ไป

ก�าหนดจุด / พื้นท่ีวางกระเป๋ายา 

เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ

ก�าหนดผู้รบัผดิชอบและพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ของแต่ละห้องยาในการน�าส่งกระเป๋ายา

เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
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Good News

เรื่อง : รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
        ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์
        รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร

โครงการแพทย์ 2 ปริญญา โครงการแพทย์ 2 ปริญญา 

 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นสถาบนัทางการแพทย์ชัน้น�าของประเทศในด้านการศึกษาและการผลติแพทย์ทีม่คีณุภาพเพือ่รบัใช้สงัคมมาอย่างยาวนาน 
ในปี พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีอีกหนึ่งข่าวดีส�าหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ นั่นคือ การเปิดโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา (Dual Degree 
Program) แพทยศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรีแพทย์) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโทสาขาต่างๆ) ในระยะเวลาการศึกษาเพียง 6 ปี
 โอกาสนี ้คณะผูบ้รหิารหลกัสตูรโครงการผลติบณัฑติแพทย์ 2 ปรญิญา ประกอบด้วย ศ.นพ.สเุทพ กลชาญวทิย์ รองคณบด ีฝ่ายบณัฑติศกึษา รศ.พญ.จติลดัดา ดโีรจนวงศ์ 
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร อาจารย์ประจ�าหลักสูตรฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการที่น่าสนใจนี้

 ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศกึษา กล่าวว่า จดุเริ่มต้นของโครงการฯ นี ้สบืเนือ่งมาจากการเลง็เหน็ว่า 
นิสิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นนิสิตท่ีมีศักยภาพสูง เรียกได้ว่า มี Input ที่ดีมากๆ ซ่ึงในการเรียนการสอนหลักสูตรเดิม
อาจไม่ได้มีพื้นทีใ่ห้นิสิตได้ปลดปล่อยศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่หรือเต็มความสามารถ โครงการน้ีจึงมีส่วนช่วยขยายขีดความสามารถ
ของนิสิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทั้งศาสตร์และระดับการศึกษา เพื่อผลิตแพทย์ต้นแบบที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในวิทยาศาสตร์การแพทย์หลากหลายแขนง และมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
 ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์นิสิตแพทย์ที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น แต่โครงการแพทย์ 2 ปริญญายังตอบโจทย์ภาครัฐที่มีความต้องการ
ด้านนวตักรรมและงานวจิยัทางการแพทย์ อกีทัง้บคุลากรแพทย์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถด้าน Research and Development (R&D) 
ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศให้ก้าวสู่การเป็นผู้น�าทางการแพทย์ระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

แห่งแรก
แพทยศาสตรบัณฑิต -

นิสิตชั้นปีที่ 1 - 6 จะศึกษารายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เช่นเดียวกับนิสิตแพทย์คน
อื่นๆ ส่วนนิสิตที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรควบข้ามระดับหรือข้ามศาสตร์จะมีแผนการศึกษาเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ 
ช้ันปีที่ 2 : นิสิตแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการฯ จะสามารถเตรียมความพร้อมและเริ่มด�าเนินงานวิจัยท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3 : นิสิตแพทย์สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตให้การรับรองเป็นวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน และ/หรือเลือกเสรีได้ตามความสนใจเพื่อเป็น
วิชาพื้นฐานส�าหรับการท�าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
ชั้นปีที่ 4 : เมื่อนิสิตมีหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตครบ 120 หน่วยกิต และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก�าหนด จะมีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ท�าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 36 หน่วยกิต) ที่ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปีได้
ชั้นปีที่ 5 และ 6 : นิสิตที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจะใช้เวลาเรียนในช่วงเวลาวิชาเฉพาะ 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน หรือช่วงนอกเวลาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และสัมมนา 2 รายวิชา จากนั้นสอบ
ร่างวิทยานิพนธ์และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ตามระเบียบบัณฑิตศึกษา
เมื่อจบชั้นปีที่ 6 : นิสิตที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขการส�าเร็จการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตก็จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมกับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในปีเดียวกัน

“ผลิตแพทย์แบบ Personalized ที่รู้ลึก รู้จริง”

 จุดเด่นอีกประการคือ นิสิตสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตได้เมื่อศึกษารายวิชาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบณัฑติครบทัง้ส้ิน 120 หน่วยกติ หรือเมือ่จบชัน้ปีที ่3 ซึง่ข้อดจีดุนีเ้ป็นการเอือ้ให้นสิติมีเวลาเตรียมความพร้อมในการเรยีนรู้
และวางแผนชีวิตในช่วงที่ศึกษาในระดับช้ันปีที่ 1 - 3 ก่อนสมัครเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป โดยรายละเอียดของการเรียน
ในแต่ละภาคการศึกษาของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีดังนี้

 รศ.พญ.จิตลัดดา  ดีโรจนวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ในฐานะผู้บริหารหลักสูตรฯ กล่าวถึงจุดเด่นของหลักสูตรโครงการ
ผลติบณัฑติแพทย์ 2 ปรญิญาว่า โครงการฯ นีเ้ป็นการตอบสนองแนวโน้ม (Trend) ของแพทยศาสตรศึกษาในปัจจบุนัทีเ่น้นผลิตแพทย์
ที่มีศักยภาพและความสนใจที่แตกต่างกัน อาทิ แพทย์นักบริหาร แพทย์นักวิจัย หรือแพทย์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นงานบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย เป็นต้น
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 ในส่วนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ รศ.ดร.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบัน
ระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกท้ังความต้องการบริการด้านสุขภาพของประชาชนก็มีเพิ่มขึ้นด้วย ท�าให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กบัการบริการสาธารณสุข อาทิ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือโรงพยาบาลต่างๆ มีความต้องการบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถท้ังในงานวิชาการและงานวิจัย ท้ังน้ี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านงานวิจัยและ
การจัดการด้านสุขภาพในระดับนโยบาย เชื่อมั่นว่าหลักสูตรฯ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการหลักของสังคมได้อย่างแท้จริง

 ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จะเป็นหลักสูตรน�าร่องในโครงการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา ส�าหรับปัจจุบันนิสิตสามารถเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาดังกล่าวได้
ใน 4 แขนงการศึกษา ได้แก่

 บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ แพทย์นักวิชาการ นักวิจัยชั้นน�า และ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงต่างๆ ท่ีสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม หรืออาจจะสนใจศึกษาต่อสาขาเฉพาะทาง 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
เพื่อแสดงความรู้ความข�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และ/หรือสถาบันอุดมศึกษา หรือสภาวิชาชีพในต่างประเทศได้

 รศ.พญ.จิตลัดดา ในฐานะผู ้บริหารหลักสูตรฯ เพ่ิมเติมว่าปัจจุบัน
มหีลกัสตูรเข้าร่วมแล้ว ได้แก่ วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการวจิยัและการจัดการ
ด้านสขุภาพ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวศิวกรรมชีวเวช และกล่าวสรุปถึง
ความคาดหวังของการจดัท�าโครงการผลติบณัฑติแพทย์ 2 ปรญิญาว่า คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าประสงค์ท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพเต็มความรู้
ความสามารถ สามารถปฏบัิตงิานทัง้ด้านวชิาการ งานวจิยั มทีกัษะในการวเิคราะห์ปัญหา 
รวมถึงมีทักษะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมคุณสมบัติการเป็นแพทย์พี่เลี้ยง 
ซึ่งหากประเทศไทยผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถดังกล่าวได้ ก็จะช่วยขับเคลื่อน
และส่งเสรมิงานด้านวจิยัและนวตักรรมทางการแพทย์ให้เข้มแขง็ก้าวหน้าทดัเทยีม
นานาชาติได้อย่างแน่นอน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตแพทย์ 2 ปริญญา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 

อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 โทร. (02) 252 2702, (02) 256 4454 

หรือ E-mail : aamdcu@gmail.com

Dual Degree ProgramDual Degree Program
ในประเทศไทย

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

แขนงการสร้างเสริมสุขภาพ เน้นการเข้าใจหลักการ แนวคิดของการสร้างเสริมสุขภาพ ผู ้เรียนสามารถท�างาน
ด้านการสร้างเสริมสขุภาพได้ทัง้ในระดบักจิกรรมโครงการ ชุดโครงการ และแผนงาน
แขนงระบาดวิทยาและชีวสถิติ เน้นให้สามารถประยุกต์หลักการระบาดวิทยาทั้งในงานประจ�าและงานวิจัยได้ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 
แขนงระบาดวิทยา รับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน
แขนงอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เน้นให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เน้นให้เข้าใจการบริการอนามัยเบ็ดเสร็จในงานอาชีวอนามัย รวมท้ังสามารถพัฒนา
งานอาชีวเวชกรรมได้
แขนงระบบการดูแลสุขภาพ เน้นให้เข้าใจระบบบรกิารสขุภาพทัง้ในระดบัมหภาคและจลุภาค ให้สามารถพฒันาบรกิาร
สุขภาพได้ รวมถึงการผลักดันนโยบายและพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการบริการสุขภาพได้

1.

2.

3.

4.



เรื่อง : รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต
         ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์
        ดร.ณัฏฐ์จรีย์ พลวัน

10

CHAMPS Center
 แพทย์และพยาบาล ถือเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติและต้องอุทิศตนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดีที่สุด เพราะทุกชีวิตมีค่าและทุกการปฏิบัติล้วนมีความหมาย 
การฝึกฝนทกัษะของบคุลากรทางการแพทย์ให้มคีวามพร้อมและความมัน่ใจในการรกัษาผู้ป่วยจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ยวด ด้วยเหตุนีจ้งึน�ามาสูก่ารจดัตัง้ศนูย์ฝึกทักษะเสมอืนจรงิ
ทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ CHAMPS Center (Chulalongkorn Healthcare Advanced Multi-Profession Simulation Center)
 แต่เดิมนั้นศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์เริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (Clinical Skills Center) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีต้่องการผลติบณัฑติแพทย์ทีม่คีณุสมบตัติามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา และเพือ่ให้สอด
รับกับแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554) ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกได้รับการพัฒนาต่อยอดน�าเทคโนโลยี
เสมือนจริงมาใช้ในการเรียนการสอนในโครงการศูนย์พัฒนาทักษะการแพทย์เสมือนจริง (Simulation Training Center) ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกและศูนย์พัฒนาทักษะการแพทย์เสมือนจริง ได้ปรับโครงสร้างศูนย์และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์เสมือนจริง (Clinical Skills 
and Simulation Center: CSSC) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผนวกกับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง 
(Simulation and CPR Training Center: SCTC) ประธานกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์ทั้งสองจึงได้เห็นชอบให้รวมทั้ง 2 หน่วยงานคือ ศูนย์ฝึกทักษะการแพทย์
เสมือนจริง (Clinical Skills and Simulation Center: CSSC) และศูนย์ฝึกกู้ชีพและฝึกทักษะเสมือนจริง (Simulation and CPR Training Center: SCTC) เข้าด้วยกัน
พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น “ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์” โดยมีการจัดพิธีเปิดศูนย์ไปเม่ือวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2563 โดย
ศูนย์ฯ แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์ฝึกทักษะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัยและครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ที่สุดแห่งศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจรงิทางการแพทย์

 โอกาสนี้ คอลัมน์ “บ้านเลขท่ี 1873” ได้รับเกียรติจากคณะท�างานผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์
แห่งจุฬาลงกรณ์ (CHAMPS Center) ได้แก่ ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาอายุรศาสตร์, ที่ปรึกษาอาวุโส คณะกรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการ 

 ปัจจุบนัเมือ่ทัง้ 2 ศูนย์รวมเข้าด้วยกนัก็ได้ขยายขอบเขตการจดัฝึกอบรมให้แก่บคุลากรภายนอกด้วย ทัง้ยงัมกีารแลกเปลีย่นหุน่จ�าลองเพ่ือการฝึกปฏบิตัริะหว่าง
สองหน่วยงาน เพื่อให้รองรับการเรียนการสอนทั้งของนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และทั้งของแพทย์ประจ�าบ้าน ตลอดจนของบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวได้ว่าการรวมกันเป็นหนึ่งนี้จะช่วยเสริมจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศนั่นเอง
 CHAMPS Center ได้พัฒนาอย่างต่อเน่ืองด้วยวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์และของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ว่า ต้องการให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะ
เสมอืนจรงิทางการแพทย์ในรปูแบบ healthcare simulation เพือ่ให้นสิติแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
มคีวามรู้ ความสามารถ พร้อมทกัษะทีเ่ชีย่วชาญ รูล้กึ รูจ้รงิในวทิยาการทางการแพทย์ทีก้่าวหน้าไปอย่างไม่หยดุยัง้ นอกจากนีก้ารท�าหตัถการหรอืการรกัษาผูป่้วยโรคซับซ้อน
จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ของแพทย์ผู้รักษา ประกอบกับการท�างานเป็นทีมที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดี การฝึกทดลองปฏิบัติท�าหัตถการหรือองค์ความรู้
ทางการแพทย์ภาคปฏิบัติแบบเสมือนจริงจึงมีความจ�าเป็น ซึ่ง CHAMPS Center มีเป้าหมายการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการรักษาและเพิ่มความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ป่วยจากทักษะการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ที่ฝึกฝนจนช�านาญก่อนการปฏิบัติจริง

ศนูย์ฝึกทกัษะการแพทย์เสมือนจรงิ (Clinical Skills and Simulation Center: CSSC) ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 11 อาคาร
ภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ สงักดัคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ใช้ส�าหรบัฝึกทกัษะทางการแพทย์
ให้แก่นิสิตแพทย์และแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ

1.

2.

CSSC รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต รองคณบดี ฝ่ายนวตักรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และรองประธานคณะกรรมการบรหิาร CHAMPS Center และ ดร.ณัฏฐ์จรย์ี พลวนั ผูช่้วยเลขานกุาร 
คณะกรรมการบริหาร และผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ CHAMPS Center ซ่ึงทั้ง 3 ท่านจะมาพูดคุยพร้อมทั้ง
ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับศูนย์ฯ ดังกล่าว
 รศ.นพ.วันล่า เล่าถึงท่ีมาของการจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์ว่า 
เป็นการรวมศูนย์สองแห่งเข้าด้วยกัน คือ

ศนูย์ฝึกกูช้พีและฝึกทกัษะเสมอืนจริง (Simulation and CPR Training Center: SCTC) ตัง้อยูท่ีช่ัน้ 16 อาคาร ส.ธ. อยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ส�าหรับฝึกทักษะทางการแพทย์ให้แก่แพทย์ประจ�าบ้าน แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด พยาบาลวชิาชีพ รวมถึงการฝึกกู้ชพีให้แก่
บคุลากรทางการแพทย์ต่างๆ

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์
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 ทัง้นี ้CHAMPS Center ได้รบัความร่วมมอือย่างดยีิง่จากหลายสาขาวชิาชพี
ทัง้จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ 
ผู้ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจ�าลองเหตุการณ์ผู้ป่วย หรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่นิสิต
แพทย์หรือแพทย์ทีเ่ข้ารับการฝึกจะได้ทดลองปฏบิตัจิากสถานการณ์จ�าลองรปูแบบต่างๆ 
เป็นต้น
 เมือ่สอบถามถงึผลการด�าเนนิงานของศนูย์ฯ ทีผ่่านมา ผศ.นพ.สชุยั ในฐานะ
ผู้อ�านวยการ CHAMPS Center กล่าวว่า ในแต่ละปีมีจ�านวนนิสิตแพทย์เข้ามาศึกษา
เพิ่มขึ้น ขณะที่จ�านวนผู้ป่วยท่ีมีอาการเจ็บป่วยเฉพาะโรคท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้
ทางการแพทย์มีไม่เพียงพอ จึงจ�าเป็นต้องใช้วิธีการฝึกปฏิบัติจากหุ่นจ�าลองหรือ
สถานการณ์แบบ Simulation เพ่ือให้นสิิตแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ได้ฝึกฝน
เตรยีมความพร้อมก่อนการปฏิบตัจิรงิ ทัง้การฝึกทกัษะพืน้ฐานท่ัวไป เช่น การฝึกแทงเขม็
น�้าเกลือ การฝึกกู้ชีพ ไปจนถึงการท�าหัตถการที่ซับซ้อน อาทิ การผ่าตัดอวัยวะ
ในช่องท้อง การผ่าตัดโรคตา โรคหัวใจ หรือสมอง เป็นต้น
 ผศ.นพ.สุชัย ยังอธิบายด้วยว่า ประโยชน์ของการฝึกทักษะทางการแพทย์
เสมือนจริงกับหุ ่นจ�าลอง หรือการทดลองใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์กับผู ้ป ่วย
ในสถานการณ์จ�าลองก่อนการปฏิบัติจริงมีหลายด้านด้วยกัน คือ
        

 

 ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์พร้อมท่ีจะ
สนบัสนนุนโยบายของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ในการพฒันา
ทักษะด้านการฝึกปฏิบัติ การท�าหัตถการขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เพื่อให้นิสิตแพทย์ 
แพทย์ประจ�าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม ณ CHAMPS Center แห่งนี้มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพได้อย่างดีที่สุด ผศ.นพ.สุชัย กล่าวเสริม
 ในส่วนของรายละเอียดการเรียนการสอนที่ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริง
ทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์ได้เปิดอบรมน้ัน ดร.ณัฏฐ์จรีย์ ในฐานะผู้อ�านวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ CHAMPS Center กล่าวว่า CHAMPS Center มีความพร้อม
ทุกด้านในการต่อยอดทักษะทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรที่เข้ามารับการอบรม
ทั้งการจัดหาทรัพยากรและอุปกรณ์ส�าหรับการฝึกหัดด้านต่างๆ การเตรียมทีมผู้สอน
ในการฝึกฝนในสถานการณ์จ�าลองหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มความสามารถ
ทางการแพทย์ด้วยการฝึกประเมินผลทางการแพทย์ โดยมีอาจารย์ผู ้ฝ ึกสอน
คอยสังเกตการณ์พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิดหลังการฝึกปฏิบัติ ท้ังนี ้
CHAMPS Center มีความยินดีที่จะเปิดรับผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภายนอกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ส�าหรบัหน่วยงานทีส่นใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ขอเข้ารบัการฝึกอบรม
ได้โดยตรงที่ศูนย์ฝึกทักษะเสมือนจริงทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์
 ส�าหรับทิศทางการพัฒนา CHAMPS Center ในอนาคตนั้น รศ.นพ.วันล่า
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหาร CHAMPS Center กล่าวว่า ศนูย์ฝึกทกัษะ
เสมือนจริงทางการแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์ต้ังเป้าจะขยายศักยภาพออกไปในระดับ
ภูมภิาค ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด�าเนนิการขอรบัรองจากสถาบนันานาชาต ิในภาคปฏบิตัิ 
CHAMPS Center มีแผนจะพัฒนาทักษะแบบบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งทักษะ
ทางการแพทย์และการสือ่สารเพือ่ให้บคุลากรทางการแพทย์สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์
ทีไ่ม่คาดคดิซึง่อาจจะเกดิขึน้ได้ในการท�างานจรงิ โดยจะมุง่เน้นความเป็นเลศิในงานบรกิาร 
การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานเพือ่ให้แพทย์ท่ีจบการศกึษา และจบการฝึกอบรม
จากองค์กรของเรา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มีความรู้ ความสามารถเป็นที่เชื่อมั่นในระดับนานาชาติได้ต่อไป

ช่วยให้ผูเ้ข้าอบรมได้เรยีนรูข้ัน้ตอนพืน้ฐานทีถ่กูต้องในการปฏบิตั ิการใช้เครือ่งมอื
ต่างๆ ให้คล่องแคล่ว หากเกิดความผดิพลาดขณะฝึกกไ็ม่เกิดผลกระทบทางกายภาพ
กับผู้ป่วยจริง ทั้งยังสามารถฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ�าลองได้หลายครั้งจนมีทักษะ
เชีย่วชาญในเร่ืองนัน้ๆ นอกจากนีหุ้น่จ�าลองยงัสามารถปรบัฟังก์ชนัความเจ็บป่วย
ที่เหมาะสมกับความต้องการฝึกฝนของผู้เข้าอบรมได้อีกด้วย เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
สามารถเลียนแบบการตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และประเมินอาการผู้ป่วย
อย่างเป็นขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
ทักษะการสื่อสารและหลักจริยธรรมที่แพทย์พึงมี (Soft Skill) นอกจากทักษะ
ด้านการปฏิบัติแล้ว CHAMPS Center ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝน
ทักษะการสื่อสาร สนทนากับผู้ป่วย รวมถึงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์
ต่างๆ อกีด้วย เนือ่งจากในการปฏบิตังิานจรงิ บคุลากรทางการแพทย์จะต้องพบเจอ
ผูป่้วยและญาตผิูป่้วยหลากหลายสภาวะ ผูป่้วยอาจมีความเครยีดจากการเจบ็ป่วย
หรือการรอพบแพทย์เป็นเวลานาน ซึ่งทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมและการฝึก
ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสม ราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทักษะการท�างานเป็นทีม (Teamwork) การท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ 
ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีฝ่่ายต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องจ�าเป็นต้องท�างาน

สอดประสานกันเป็นทีม เพราะวิชาชีพทางการแพทย์มีขอบเขตด้านเวลาและ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นปัจจัยส�าคัญ ดังนั้นการฝึกฝนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ระหว่างการท�าหตัถการ การวางแผนการท�างาน และการสือ่สารระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล้วนมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
หากผู้เข้าอบรมฝึกฝนอย่างคล่องแคล่ว มีความมั่นใจก่อนการปฏิบัติจริงก็จะช่วย
ให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลส�าเร็จอย่างดีในท่ีสุด

ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์
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รู้เท่าทัน...โรคโตกว่าวัย
ภัยเงียบที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

 หากครอบครัวใดมีลูกน้อย คงมิอาจปฏิเสธได้ว่าการเฝ้าติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กๆ น้ันเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับพ่อแม่ทุกคน 
แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันพบเด็กจ�านวนมากที่ก�าลังประสบปัญหา “ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย” ซึ่งภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ทัง้ทางร่างกายและสภาพจิตใจของเด็ก วารสาร ฬ ฉบับนี้ได้รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวยัไว้อย่างครบถ้วน เพือ่ให้คณุพ่อคณุแม่
ได้เตรียมพร้อมรับมือกับภาวะดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที
 ศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย หัวหน้าสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลว่า
ภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย คือ ภาวะที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกินวัย รวมถึงมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระร่างกายจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่ อาทิ 
มส่ีวนสงูเกนิกว่าเกณฑ์มาตรฐานผดิปกต ิมเีต้านมหรอือัณฑะขยายใหญ่ขึน้ก่อนวยัอนัควร เป็นต้น โดยปกตแิล้วภาวะเป็นหนุม่เป็นสาวก่อนวยัจะพบในเดก็หญงิ
มากกว่าเด็กชายถึง 10 เท่า
 ส�าหรับสาเหตุของการเกิดภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย ศ.ดร.นพ.วิชิต อธิบายว่า ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานทางการแพทย์ที่ระบุชัดเจนว่าปัจจัยใด
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะนี้โดยตรง แต่พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการเกิดโรค ดังนี้

สัญญาณเตือนของโรคโตกว่าวัย

เด็กหญิง เด็กชาย

- มีไตเต้านม หรือเต้านมขึ้น ก่อนอายุ 8 ปี

- มีประจ�าเดือน ก่อนอายุ 9.5 ปี

- ร่วมกบัมขีนขึน้บรเิวณอวัยวะเพศ รกัแร้ มีสวิและมีกลิน่ตวั

- ส่วนสงูเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็

- มีอัณฑะขนาดใหญ่ ก่อนอายุ 9 ปี

- ร่วมกับมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ รักแร้ มีสิว 

  เสียงแตก และมีกลิ่นตัวร่วมด้วย

- ส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

• ปัจจัยภายใน เช่น พนัธกุรรม เดก็ทีม่ภีาวะเป็นหนุม่เป็นสาวก่อนวยัมกัมปีระวตัพ่ิอหรอืแม่มภีาวะเป็นหนุม่เป็นสาวก่อนวยัร่วมด้วย ในปัจจบุนัพบความผดิปกติ
ของยีนหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย

• ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภาวะอ้วน/น�้าหนักเกิน ซึ่งมักเกิดจากปัจจัยทางโภชนาการ เช่น ชอบรับประทานอาหารประเภททอด อาหารไขมันสูง อาหารจานด่วน
            ส่งผลให้เกิดภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย โดยเฉพาะในเด็กหญิง



 ศ.ดร.นพ.วชิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเรว็นัน้ยงัส่งผลกระทบต่อจติใจและอารมณ์ของเดก็ด้วยเช่นกนั เดก็บางราย
อาจถูกเพื่อนล้อเลียนในช่วงระยะต้นที่พบความเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ
จนอาจส่งผลต่อพฤติกรรมได้ เช่น เก็บตัวหรือแยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อน โมโห
หรือหงดุหงดิง่าย มกีารแสดงออกทางอารมณ์ทีเ่กรีย้วกราดมากขึน้ เดก็หญงิบางราย
อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศได้ เป็นต้น และที่ส�าคัญคือเด็กกลุ่มนี้
จะหยุดการเจริญเติบโตก่อนเด็กปกติทั่วไปอีกด้วย
 ดงันัน้ หากพ่อแม่ผูป้กครองพบความผดิปกตขิองบตุรหลานได้เรว็เพยีงใด
ก็จะน�าไปสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยได้
อย่างทนัท่วงทยีิง่ขึน้ ส�าหรบัการวนิจิฉยัผูป่้วยทีม่ภีาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวยันัน้ 
กุมารแพทย์จะด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) เอกซเรย์กระดูก ซึ่งมักพบว่ากระดูกมีอายุมากกว่าอายุจริงของผู้ป่วย 
2) ตรวจเลือดวัดระดับฮอร์โมนในร่างกาย ส่วนใหญ่จะตรวจพบฮอร์โมนเพศ
   ในร่างกายมีระดับสูงกว่าวัย
3) การตรวจอลัตราซาวด์ ส�าหรบัเดก็หญงิ เพือ่วดัขนาดและดูลกัษณะของมดลกู
   และรังไข่เพื่อช่วยในการวินิจฉัย 
4) การตรวจคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า MRI มักท�าในเด็กชายทุกคนที่ได้รับการวินิจฉัย
   ว่ามีภาวะเป็นหนุ่มก่อนวัยและในเด็กหญิงท่ีเข้าวัยสาวก่อนอายุ 6 ปี เพื่อหา
   ความผิดปกติในสมองที่เป็นสาเหตุ
 หลังจากนั้นแพทย์จะประเมินผลการตรวจและให้การรักษาด้วยยาฉีด
เพือ่ควบคมุฮอร์โมนในรายทีจ่�าเป็น จนกว่าผูป่้วยจะมอีายปุระมาณ 11-12 ปี หรือ
อายุกระดูก 12-13 ปี

 ศ.ดร.นพ.วิชิต ได้ให้ค�าแนะน�าท้ิงท้ายว่า แนวทางที่ดีที่สุดคือพ่อแม่ควรหมั่นสังเกตความเปล่ียนแปลงของร่างกายบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และ
ตดิตามการเจรญิเตบิโตของเดก็อย่างสม�า่เสมอว่าเหมาะสมตามวยัหรอืไม่ หากพบความผดิปกต ิควรน�าเดก็ไปพบแพทย์เพือ่เข้ารบัการตรวจวินจิฉยัและรกัษา
อย่างถูกต้องต่อไปเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตได้อย่างสมวัย
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4 ข้อสงสัยที่พ่อแม่มักเข้าใจผิด เกี่ยวกับโรคโตกว่าวัย

Q : เด็กที่รับประทานเนื้อไก่บ่อยๆ ท�าให้มีฮอร์โมนผิดปกติ เสี่ยงต่อการเกิดโรคโตกว่าวัยจริงหรือ?
A : ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด

Q : จริงหรือไม่ที่การฉีดยาเพื่อเลื่อนการมีประจ�าเดือนจะช่วยเพิ่มส่วนสูงได้?
A : ไม่จริง ในกรณีที่ฉีดในเด็กที่เข้าวัยรุ่นปกติ

Q : เด็กหญิงที่เริ่มมีประจ�าเดือนแล้วจะหยุดสูงเลยจริงหรือไม่?
A : ไม่จริง

Q : การฉีดยารักษาภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยจะท�าให้มีความสูงมากกว่าพ่อแม่จริงหรือไม่?
A : ไม่จริง

 ปัจจบุนัยังไม่พบหลกัฐานทางวชิาการท่ีบ่งชีว่้า การรบัประทานเนือ้ไก่บ่อยๆ ท�าให้เดก็เป็นโรคโตกว่าวยั ฉะนัน้ พ่อแม่และผูป้กครองควรยดึแนวทางการ
ดแูลด้านโภชนาการให้แก่บุตรหลานอย่างเหมาะสม กล่าวคอื รบัประทานเนือ้ไก่เท่าทีจ่�าเป็น รบัประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่ระวงัไม่ให้อ้วนหรอืน�า้หนกัเกนิ 
ควรด่ืมนมให้เพยีงพอกบัความต้องการของร่างกาย ออกก�าลงักายและพกัผ่อนให้เหมาะสมตามวยั

 ปัจจุบันเด็กหญิงโดยทั่วไปจะมีประจ�าเดือนในช่วงอายุ 11-12 ปี หลังจากนั้นอัตราการเพิ่มความสูงจะค่อยๆ จนหยุดสูงในอีก 2 ปี โดยความสูง
ที่ได้หลังเริ่มมีประจ�าเดือน คือ 4-7 เซนติเมตร 

 การฉีดยารักษาภาวะดังกล่าวจะท�าให้เด็กมีความสูงอยู่ในช่วงพันธุกรรม (Target Height) และเด็กยังมีความจ�าเป็นต้องรับประทานอาหารให้ครบ 
5 หมู่ ดื่มนมประมาณ 1 ลิตร/วัน ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ นอนประมาณ 8 ชั่วโมง/คืน

     จริง ในเด็กที่มีภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย
 หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองท่านใดกังวลว่าบุตรหลานของท่านมีความสูงปกติหรือไม่ ศ.ดร.นพ.วิชิต แนะน�าให้หมั่นสังเกตความสูงโดยเทียบกับเด็ก
ทั่วไปและความสูงของพ่อแม่ (Midparental Height) อย่างง่ายๆ ดังนี้ คือ
 เด็กชาย  = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ + 13) ÷ 2
 เด็กหญิง = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ – 13) ÷ 2
เมื่อค�านวณตามสูตรดังกล่าวแล้วน�าค่าที่ได้มา ± 7-8 เซนติเมตร จะได้ช่วงความสูงตามพันธุกรรม (Target Height)



เรื่องจากปก
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ฝ่ายสูติศาสตร-์นรเีวชวทิยา 
ผู้น�ำด้ำนนวัตกรรมและบรกิำรท่ีเป็นเลิศระดับโลก

 ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นอีกหนึ่งฝ่ายส�าคัญที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 พร้อมกับการก่อก�าเนิดของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ (ชือ่ในขณะนัน้ ก่อนโอนไปสงักดัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัในปี พ.ศ. 2510) กว่า 73 ปี ทีฝ่่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และภาควชิาสตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ด�าเนนิงานด้านบรกิารรกัษา การเรยีนการสอนและการวจิยัอย่างเข้มข้น
ผลงานทีผ่่านมาล้วนแสดงให้เหน็ถงึความเป็นเลศิด้านนวตักรรมและบรกิารทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางทัง้จากในและต่างประเทศ คอลมัน์ “เรือ่งจากปก”
ฉบบันี ้รศ.นพ.วชิยั เตมิรุง่เรอืงเลศิ หวัหน้าฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และหวัหน้าภาควชิาสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
พร้อมด้วยคณะแพทย์ประจ�าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะมาเล่าเรื่องราวพร้อมถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมล�้าสมัย รวมถึง
บริการใหม่ที่น่าสนใจของฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาให้ผู้อ่านได้ทราบในทุกแง่มุม

 รศ.นพ.วชิยั กล่าวถงึความก้าวหน้าในปัจจบุนัว่า ฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
ถอืเป็นศนูย์รวมแห่งการพฒันาสรรพวทิยาการท่ีก้าวหน้าด้านสตูศิาสตร์-นรีเวชวทิยาครอบคลมุทุกสาขาอย่างแท้จรงิ
อีกทั้งยังเป็นต้นก�าเนิดนวัตกรรมส�าคัญแห่งแรกของประเทศหลายประการ อาทิ เป็นสถานพยาบาลแห่งแรก
ที่ประสบความส�าเรจ็ในการผ่าตดัท�าคลอดบตุรในปี พ.ศ. 2460 โดย พลตรพีระยาด�ารงแพทยาคุณ การก่อตัง้
หน่วยงานวางแผนครอบครวัแห่งแรกในปี พ.ศ. 2507 โดย ศ.นพ.ม.ล.เกษตร สนทิวงศ์ และ รศ.นพ.อาร ีสมบรูณ์สุข 
และขยายบริการไปสู่พื้นที่ห่างไกลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดย ศ.กิตติคุณ นพ.ด�ารง เหรียญประยูร 
การท�าเดก็หลอดแก้วส�าเรจ็รายแรกของประเทศไทยและอาเซยีนในปี พ.ศ. 2530 โดย ศ.กติติคณุ นพ.ประมวล 
วรีตุมเสน การน�าวธิกีารผ่าตดัผ่านกล้องมาใช้ทางนรเีวช เป็นต้น จากความส�าเร็จดงักล่าวได้สร้างความเชือ่มัน่
ให้กับประชาชนคนไทย รวมถึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด ท�าให้ปัจจุบันฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประกอบด้วยสาขาต่างๆ รวมทัง้สิน้ 8 สาขา ซึง่ล้วนแต่มคีวามโดดเด่นและสร้างผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์สายตา
แก่สังคมไทยนานัปการ ดังนี้

 นอกจากความส�าเรจ็ในการท�าเดก็หลอดแก้วรายแรกของไทยและอาเซยีนโดย ศ.กติตคิณุ นพ.ประมวล วรีตุมเสน ในปี พ.ศ. 2530
แล้ว ก่อนหน้าน้ีมกีารก่อตัง้ศนูย์วจิยัร่วมแห่งองค์การอนามยัโลกเพือ่พฒันางานวจิยัคลนิกิด้านชีววทิยาการเจรญิพนัธุ ์(WHO-CCR) ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมามีการก่อตั้งคลินิกวัยทองแห่งแรกของประเทศไทย โดย ศ.กิตติคุณ พญ.คุณหญิงกอบจิตต์
ลิมปพยอม ในปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันจากสถิติของประชากรไทยที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งพบว่ามีอายุน้อยลงเรื่อยๆ สตรีจ�านวนไม่น้อย
จ�าเป็นต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีฉายแสงหรือเคมีบ�าบัดซ่ึงมีความเส่ียงต่อการกระทบต่ออวัยวะในการเจริญพันธุ์ ดังนั้น
วิทยาการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่สตรีกลุ่มนี้ที่ “เป็นมะเร็งก็มีลูกได้” ให้สามารถ
เกบ็รงัไข่หรอืตวัอ่อนเอาไว้ก่อนแล้วกลบัมารบัค�าปรกึษาเรือ่งการมบีตุรภายหลงัจากกระบวนการรกัษาโรคมะเรง็เสรจ็สิน้ลงและอกีหนึง่
นวตักรรมอนัโดดเด่นของสาขาเวชศาสตร์การเจริญพนัธุคื์อ การวนิจิฉัยโรคทางพันธกุรรมระยะก่อนการฝังตวัของตวัอ่อน (Preimplantation 
Genetic Diagnosis) ที่จะเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับครอบครัวที่มีความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคทางพันธุกรรมร้ายแรง

 เช่ียวชาญด้านการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคมะเรง็ เช่น มะเรง็ปากมดลกู มะเรง็รงัไข่ โดย รศ.นพ.นคร ศริทิรพัย์ เป็นผูบ้กุเบกิวทิยาการ
และการผ่าตดัมะเรง็นรเีวชวทิยาในประเทศไทย การจดัตัง้คลนิกิครรภ์ไข่ปลาอกุ สาขามะเรง็นรเีวชวทิยายงัเป็นจุดเริม่ต้นของความร่วมมอื
ทางวชิาการโดยเริม่จากมข้ีอตกลง (MOU) ระหว่างสาขาฯ และ Division of Gynecologic Oncology, The University of Texas M.D. 
Anderson Cancer Center ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และน�าไปสู่ความร่วมมือส�าคัญระดับสถาบันในรูปแบบ Sister Institution ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงถอืเป็น
สถาบนัแรกในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีไ่ด้รบัเกยีรตนิี ้ผลงานส�าคญัในปัจจบัุน เช่น การพฒันาการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลกู
จากเดิมที่เป็นแปปสเมียร์ (Pap Smear) มาเป็นการตรวจหาเชื้อเอชพีวี (HPV) โดยตรง ซึ่งเป็นการตรวจแบบเจาะลึกในระดับดีเอ็นเอ 
(DNA) ท่ีสามารถค้นหาเชื้อ HPV ได้ในระยะก่อนที่จะเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูก จนสามารถเปลี่ยนเป็นนโยบายระดับชาติ ท้ังยังน�า
นวัตกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยตัวเอง ตลอดจนการรักษามะเร็งด้วยแนวทางใหม่ๆ ด้วยการรักษาแบบพุ่งเป้า (Targeted 
Therapy) และภูมิคุ้มกันบ�าบัด (Immunotherapy)

 มุ่งเน้นการดูแลสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ จากสถิติปัจจุบันพบว่าสตรีไทยตั้งครรภ์เมื่ออายุมากขึ้น จึงท�าให้หลายคน
ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากหรือครรภ์เป็นพิษ แต่จากความก้าวหน้าด้านวิทยาการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของสาขาเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์ ท�าให้สามารถคดิค้นวธีิการตรวจทารกในครรภ์เพือ่ตรวจสอบความผดิปกตขิองโครโมโซมในตวัทารกได้มากขึน้ การรกัษา
โรคธาลสัซเีมยีในทารก และการตรวจความสมบรูณ์ของสตรทีีม่คีรรภ์แฝด โดยมีศนูย์วนิจิฉยัทารกในครรภ์ (Fetal Treatment Center) 
คอยดูแลให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับทารกผิดปกติในครรภ์โดยเฉพาะ

01
สาขา

เวชศาสตร์การ

เจริญพันธุ์

02
สาขามะเร็ง

นรีเวชวิทยา

03
สาขาเวชศาสตร์

มารดาและทารก

ในครรภ์

โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย
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 เดมิทีการตรวจชิน้เนือ้ผู้ป่วยจะอยูภ่ายใต้การดแูลของฝ่ายพยาธวิิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ แต่เนือ่งจากการตรวจชิน้เนือ้
ของผูป่้วยฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยามคีวามเฉพาะเจาะจง จงึเป็นทีม่าของการจดัตัง้สาขาพยาธ-ิเซลล์วทิยาขึน้เพือ่รบัผดิชอบเรือ่งนี้
โดยตรง ปัจจบุนัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เป็นสถาบนัทางการแพทย์เพยีงแห่งเดียวในประเทศทีใ่ห้บรกิารสาขานีโ้ดยเฉพาะ ซึง่บคุลากร
ทางการแพทย์ของฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยามคีวามเชีย่วชาญทัง้ด้านสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยาและด้านพยาธวิทิยา จงึท�าให้รูปแบบการรกัษา
และการวิจัยของสาขาพยาธิ-เซลล์วิทยาเติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส�าหรบัผลงานทีส่�าคญัได้แก่ การตรวจวนิจิฉยัหาผู้ป่วยโรคมะเรง็ทีเ่หมาะกบัรกัษาด้วยภมูคิุม้กนับ�าบดั (Immunotherapy) หรอืการรกัษา
แบบพุง่เป้าทีมุ่่งรกัษาโรคแบบจ�าเพาะเจาะจง อาท ิโรคมะเรง็รงัไข่ มะเรง็เยือ่บโุพรงมดลกูและมะเรง็ปากมดลกู ท้ังยงัมบีทบาทส�าคญัใน 
“หน่วยวิจัยความผิดปกติของรก” ซึ่งเป็นความร่วมมือสหสาขาแห่งแรกที่เจาะลึกเฉพาะศาสตร์นี้

 ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถาบันแรกที่จัดตั้งสาขาโรคติดเชื้อสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาขึ้น
ในประเทศไทย โดยมีผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยคือ การวิจัยและพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) จาก
ครรภ์มารดาสู่ทารกโดย ศ.กิตติคุณ นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซ่ึงประสบความส�าเรจ็อย่างดยีิง่ในการลดอบุตักิารณ์การถ่ายทอดเชือ้ HIV ของสตรมีคีรรภ์สูล่กู สาขาโรคตดิเชือ้
ยังเป็นผู้น�าระดับสากลในการวิจัยและน�าวัคซีนมาฉีดเพื่อป้องกันโรคให้แก่สตรีมีครรภ์ อาทิ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คอตีบ 
ไอกรนในทารก บาดทะยัก เป็นต้น

 ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถาบันแรกที่จัดตั้งสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรม
ซ่อมเสริมขึ้น โดยมี รศ.นพ.สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นผู้ขับเคลือ่นให้มกีารจดัฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านเฉพาะทางขึน้ มุง่เน้นการรกัษาผูป่้วยทีม่อีาการปัสสาวะเลด็ มดลกูหย่อน และ
มคีวามเชีย่วชาญด้านการท�าผ่าตดัรกัษาโรคในสาขาเวชศาสตร์เชงิกรานสตรแีละศลัยกรรมซ่อมเสรมิในผูป่้วยสตร ี จนน�ามาสูก่ารจดัตัง้
คลินิกเวชศาสตร์เชิงกรานสตรี เพื่อดูแลรักษาและผ่าตัดสตรีที่มีปัญหาการหย่อนตัวของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานและปัสสาวะผิดปกติ 
เป็นต้น มีการสร้างนวัตกรรมในการดูแลรักษาจนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ที่มีแพทย์มาขอดูงานจ�านวนมากในระดับนานาชาติ 

 เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านกล้องแบบ Minimal Invasive Surgery (MIS) ท่ีช่วยให้แผลผ่าตัดของผู้ป่วย
มีขนาดเล็ก เจ็บน้อยและฟื้นตัวได้เร็ว รวมถึงการพัฒนาวิธีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และผ่าตัดผ่านกล้อง เปิดการอบรมแพทย์อนุสาขา
ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช นอกจากน้ี คลินิกจุลศัลยรักษ์ยังเป็นสาขาที่สร้างนวัตกรรมต้นแบบหลากหลายท่ีตอบโจทย์กับบริบท
ของไทย เช่น การประดิษฐ์ถุงเก็บชิ้นเนื้อในช่องท้องผู้ป่วย พัฒนาอุปกรณ์กระดกมดลูกที่เหมาะกับสรีระของสตรีไทย ช่วยลดต้นทุน
การรกัษาพยาบาลให้กบัผูป่้วย และเหมาะสมกบัคนไทยมากกว่าอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ ทัง้นี ้ผลงานการออกแบบ
นวตักรรมและพฒันาอปุกรณ์ทางการแพทย์ของสาขาจลุศัลยรกัษ์ได้รบัการจดสิทธบิตัรทางปัญญาและมกีารใช้งานจรงิเรยีบร้อยแล้ว

 สาขาใหม่ของฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา ถอืก�าเนดิขึน้จากการทีมี่ประชากรกลุม่ข้ามเพศเพิม่มากขึน้ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 
กล่าวได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีสถานพยาบาลใดที่ให้ค�าปรึกษาหรือดูแลรักษาประชากรกลุ่มนี้โดยตรง ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จงึเป็นสถาบนัแห่งแรกทีจ่ดัตัง้คลินกิสุขภาพเพศขึน้ เพือ่ให้การดแูลอย่างครบวงจรแก่ผูป่้วยทีป่ระสบปัญหา
เรือ่งเพศสมัพนัธ์ หรอืโรคเก่ียวกบัการข้ามเพศโดยเฉพาะ ปัจจบุนัคลินกิสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ มผีูป่้วยมาเข้ารบับรกิาร
เป็นจ�านวนมาก ท้ังยังเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานของสถาบันทางการแพทย์แห่งอื่นๆ เพื่อน�าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการรักษา
โรคด้านสุขภาพเพศ

 รศ.นพ.วชิยั กล่าวถงึปณธิานในการสานต่อความก้าวหน้าของฝ่ายสตูศิาสตร์ - นรเีวชวทิยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ว่า จะยกระดับความก้าวหน้าในทุกสาขาบริการทั้ง 8 สาขาที่กล่าวมาให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เป็น
แหล่งอ้างอิงทางการแพทย์ การวิจัยพัฒนาและวิชาการระดับโลก โดยมุ่งมั่นเรื่องการส่งเสริมการเรียนการสอนใน
ภาควชิาสติูศาสตร์-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ให้ได้มาตรฐานเป็นเลศิเทยีบเท่าระดบั
สากล มีการคัดเลือกแพทย์ประจ�าบ้าน มุ่งเน้นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สังคมไทยและได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร
ทางการแพทย์ระดับนานาชาติเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาของไทยและเป็นแหล่งอ้างอิง
ระดับชาติสู่ระดับสากล
 ขณะเดียวกันฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาพร้อมที่จะสนับสนุนการท�างานเป็นทีมและพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นเลศิด้วยการสนบัสนนุทนุการศกึษา การวจัิย ซึง่ได้รบัความอนเุคราะห์อย่างดยีิง่จากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
เงินบริจาคของโรงพยาบาล รวมถึงเงินสมทบทุนจากมูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ฯ เช่น ผลงานวิจัย
การผลิตถุงเก็บช้ินเน้ือในช่องท้องผู้ป่วย ทั้งยังมุ่งม่ันที่จะคิดค้นงานวิจัยเพื่อดูแลรักษาโรคเฉพาะทางสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยาที่คนไทยเป็นกันมาก อาทิ โรคมะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก หรือภาวะการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์โดยตัวอ่อน
ของทารกและรกไม่เจริญขึ้นตามปกติ หรือภาวะโรคธาลัสซีเมียในทารก เป็นต้น

พันธกิจส�าคัญของ

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มุ่งนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศ

ด้านการรักษาและวิจัยระดับโลก

04
สาขา

พยาธิ-เซลล์

วิทยา

05สาขา

โรคติดเชื้อ

ทางสูติศาสตร์-

นรีเวชวิทยา

06
สาขาเวชศาสตร์

เชิงกรานสตรีและ

ศัลยกรรม

ซ่อมเสริม

07
สาขา

จุลศัลยรักษ์

08
สาขาเวชศาสตร์

ฮอร์โมนเพศและ

สุขภาพ
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 ด้วยฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพียบพร้อมด้วย
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีความ
เชีย่วชาญและความสามารถในแต่ละสาขาทีเ่ป็นเลิศ จงึสามารถคิดค้นนวตักรรมท่ีสร้าง
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งพลิกโฉมการให้บริการและรักษาพยาบาลด้าน
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาในประเทศได้อย่างน่าชื่นชม ในการนี้ทีมแพทย์ ฝ่ายสูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ด�าเนินโครงการต่างๆ จะมาอัปเดตข้อมูลด้าน
นวัตกรรมและบริการที่โดดเด่นของแต่ละสาขา ดังนี้

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยการตรวจหา
ไวรัส HPV และนวัตกรรมการตรวจด้วยตัวเอง

 ในอดีตการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ทีส่ตรไีทยรูจ้กัและคุ้นเคยคอื การตรวจแปปสเมยีร์ (Pap 
Smear) แต่ผลการตรวจทีไ่ด้ยงัมเีปอร์เซน็ต์ความแม่นย�าต�า่
สาขามะเรง็นรีเวชวทิยา จงึได้พัฒนาวธิกีารตรวจคดักรอง
มะเร็งปากมดลูกมาเป็นการตรวจหาเชื้อ HPV โดยตรง 
(Primary HPV screening) ซึง่เป็นการตรวจแบบเจาะลกึ
ในระดับดีเอ็นเอ (DNA) ที่สามารถค้นหาเชื้อ HPV ได้
ในระยะก่อนจะเกิดเป็นมะเร็งปากมดลูกและได้ผล
การตรวจที่แม่นย�าสูง มากกว่า 99%

 ข้อดีของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ในรปูแบบการตรวจหาเชือ้ HPV ช่วยลดความถีใ่นการตรวจ
คดักรองมะเรง็ปากมดลกูของสตรจีากทกุปี เป็น 5 ปี/ครัง้ 
ซึง่จากการวิจยัของ สาขามะเรง็นรีเวชวทิยาโดย รศ.นพ.
วชิยั เตมิรุ่งเรืองเลศิ และ รศ.นพ.นพินธ์ เขมะเพชร พบว่า
เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตรวจคัดกรองแบบเดิมและ
มีความถูกต้องแม่นย�ากว่าแปปสเมียร์ ทั้งยังได้พัฒนา
แนวทางการตรวจด้วยตัวเองข้ึนโดย ผศ.พญ.ชินา 
โอฬารรตันพนัธ์ เป็นทางเลอืกในการตรวจคดักรองมะเรง็
ปากมดลกูส�าหรับสตรีขีอ้ายหรือไม่สะดวกมาตรวจกับแพทย์
เนือ่งจากสามารถตรวจได้ด้วยตนเองท่ีบ้าน แล้วจงึส่งสาร
คดัหลัง่ทางไปรษณย์ีมาให้ตรวจวินิจฉัยและแจ้งผลต่อไป
 ภายหลังจากที่ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เผยแพร่การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกด้วยวธีิตรวจหาเช้ือ HPV ออกไปจนเป็น
ท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย กระทรวงสาธารณสุขและ
ส�านกังานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช) จงึได้ก�าหนด
เป็นนโยบายสุขภาพให้เปลี่ยนวิธีการคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีทั่วประเทศเป็นแบบการตรวจหาเชื้อ 
HPV เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
อาจกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นผู้น�าส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านนี้ ทั้งนี้ สตรีไทย
ทุกคนสามารถตดิต่อขอรับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู
วธิใีหม่ได้ทีโ่รงพยาบาลทัว่ประเทศภายในปีหน้า และสามารถ
ทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 - 2 สัปดาห์

 สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เป็นผู้น�าทางการรักษาและวิจัยด้านเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการน�า
เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศ 
เช่น การน�าเครือ่งตรวจคล่ืนเสียงความถีสู่ง (Ultrasound) 
ทกุรปูแบบมาให้บรกิารตรวจด้านสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา 
ไม่ว่าจะเป็นการเจาะน�า้คร�า่เพือ่เพิม่ความแม่นย�าในการเจาะ
และลดความเสีย่งทีจ่ะก่อให้เกดิอนัตรายต่อทารกในครรภ์ 
หรอืการตรวจหวัใจทารกในครรภ์เพือ่วนิจิฉยัความผิดปกติ
ของโครงสร้างหัวใจและการเต้นของหัวใจทารก เป็นต้น
 ผลงานล่าสุดของสาขาเวชศาสตร์มารดาและ
ทารกในครรภ์คือ การจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์ 
(Fetal Treatment Center) โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ
เพือ่มุง่เน้นการดแูลรกัษาทารกในครรภ์ทีม่โีรคแทรกซ้อน
หรอืภาวะผดิปกตต่ิางๆ อาท ิโครงสร้างหัวใจผดิปกติ มนี�า้
ในช่องปอดจนไม่สามารถหายใจได้ ครรภ์แฝดผิดปกติ 
ภาวะหวัใจวายหรอืหวัใจล้มเหลว เป็นต้น ซึง่การดแูลรกัษา
จะเป็นแบบสหสาขาวิชาชีพที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอายรุแพทย์ ศลัยแพทย์ สตู-ินรแีพทย์ 
มาร่วมกันวางแผนการรักษา นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการ
คลินิกครรภ์แฝดเพื่อดูแลสตรีที่ตั้งครรภ์แฝดทุกราย
ที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และเปิด
ให้บรกิารตรวจกรองทารกดาวน์ในไตรมาสแรกแบบเบด็เสรจ็ 
ณ จุดเดียว (One-Stop Clinic for Assessment of 
Fetal Risk - OSCAR) เป็นแห่งแรกในประเทศไทยอกีด้วย
 ส�าหรับผลงานอื่นๆ ท่ีสร้างชื่อเสียงให้แก่
ฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา ได้แก่ การเกบ็เซลล์ต้นก�าเนดิ
เม็ดเลือดจากสายสะดือทารก สาขาเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย ได้ริเริ่มเก็บเลือดจากสายสะดือทารก
ผูบ้รจิาค โดยได้รบัความยนิยอมจากมารดาทีม่าคลอดบตุร 
ณ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จากนัน้น�าเลอืดท่ีได้มาจดัเกบ็
ด้วยวิธีแช่แข็งที่ธนาคารเลือดสายสะดือทารกแห่งชาติ

ศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์ (Fetal Treatment Center)

(National Umbilical Cord Blood Bank) ของ
ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ท่ีเปิดด�าเนนิการ
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ซึ่งต่อมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ประสบความส�าเรจ็ในการปลกูถ่ายเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็เลอืด
จากสายสะดือทารกของผู้บริจาคท่ีไม่ใช่ญาติของผู้ป่วย
เป็นครัง้แรกในประเทศ เมือ่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2545

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์
หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 

การตรวจคัดกรองทารกดาวน์

การเก็บเซลล์ต้นก�าเนิดเม็ดเลือดจากเลือด
สายสะดือทารก

5 นวตักรรม
และบรกิารเด่น
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ผศ.พญ.พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์ 
แพทยผู้์เช่ียวชาญด้านชีววิทยาการเจริญพันธ์ุ 

รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์
หวัหนา้หนว่ยชีววิทยาการเจริญพันธ์ุ 

 หน่วยชวีวิทยาการเจริญพนัธุ ์ให้บรกิารรกัษาและ
ดแูลผูท้ีม่บีตุรยาก รวมถงึจดัการเรยีนการสอนและการวจิยั
ด้านชวีวทิยาการเจรญิพนัธุ ์ล่าสดุผลงานวจิยัของหน่วย
ชวีวิทยาการเจริญพันธุท์ีไ่ด้รับความสนใจอย่างยิง่คอืการช่วย
ให้ผูป่้วยโรคมะเรง็มคีวามสามารถในการเจรญิพนัธุแ์ละ
มบีตุรได้ภายหลงัจากการรักษาโรคมะเรง็เสรจ็สิน้ ปกตแิล้ว
ผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องเข้ารับการรักษาด้วยรังสีรักษาหรือ
เคมบี�าบดั ซ่ึงมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไปท�าลายความสามารถ
ในการเจริญพนัธุแ์ละท�าให้ไม่สามารถมบีตุรได้ในอนาคต
 ด้วยเหตุนี้ หน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ ์
จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ด้วยวิธีการเก็บรักษา
เซลล์สืบพันธุ์ของผู้ป่วยมะเร็งท่ีไว้ใช้ในอนาคตได้ โดย
ก่อนเข้ารับการรักษามะเร็ง ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยชวีวทิยาการเจริญพนัธุจ์ะด�าเนนิการด้วยเทคโนโลยี
ในการแช่แข็งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ผู้ป่วยชาย จะท�าการเก็บแช่แข็งอสุจิ
- ผูป่้วยสตรีทีอ่ยูใ่นสถานะสมรส แพทย์จะฉดียากระตุน้ไข่ 
เก็บไข่ และน�ามาปฏิสนธิ จากน้ันแช่แข็งตัวอ่อนไว้ เม่ือ
รกัษามะเรง็เสรจ็สิน้ จงึด�าเนนิการย้ายตวัอ่อนกลบัเข้าสู่
โพรงมดลูก ท�าให้ผู้ป่วยตั้งครรภ์ได้ตามปกติ
- ผู้ป่วยสตรีที่ยังไม่สมรส มี 2 ทางเลือก คือ 
  1. เทคนิคการแช่แข็งไข่ : แพทย์จะฉีดกระตุ้นไข่ เก็บไข่ 
แช่แข็งไข่ เมือ่รกัษามะเร็งเสรจ็สิน้ และผูป่้วยพร้อมทีจ่ะ
มีบตุร แพทย์จะด�าเนนิการปฏิสนธนิอกร่างกายและย้าย
ตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก
 2. เทคนิคการแช่แขง็เนือ้เยือ่รงัไข่ : เทคนคินีจ้ะมีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง โดยแพทย์จะใช้วิธีการผ่าตัดส่องกล้องตัด
เนือ้เยือ่รงัไข่บางส่วนน�ามาตดัเป็นชิน้ย่อยๆ จากนัน้น�าไป
แช่แขง็ เมือ่ผู้ป่วยรักษามะเร็งเสรจ็สิน้ จะน�าชิน้เนือ้เยือ่รงัไข่
มาละลายและปลูกถ่ายกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยต่อไป
 อย่างไรกด็ ีผูป่้วยทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นมะเรง็
และอยูใ่นช่วงวยัเจริญพันธุค์วรได้รับค�าแนะน�าจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ก่อนเข้ารับ
การรักษามะเร็งด้วยวิธีมาตรฐาน โดยแพทย์จะประเมิน
การรักษาจากองค์ประกอบร่วมหลายด้าน อาทิ วัยของ
ผู้ป่วยสตรีที่เหมาะจะเข้ารับค�าปรึกษาควรมีอายุไม่เกิน
35 ปี สถานะสมรส ชนดิของโรคมะเรง็ รวมถงึการพยากรณ์
โรคมะเร็งจะต้องมีทิศทางที่ดีร่วมด้วย 
 ทัง้นีห้น่วยชวีวทิยาการเจรญิพนัธุย์งัตัง้เป้าหมาย
ท่ีจะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยที่ต่อยอดในด้าน
เทคโนโลยกีารเจริญพนัธุ ์เช่น การสร้างรงัไข่เทยีม เป็นต้น 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยเปิดกว้าง
และยอมรบัเรือ่งความหลากหลายทางเพศมากข้ึน ดงันัน้
ผู้ที่ต้องการค�าปรึกษาเกี่ยวกับการข้ามเพศหรือปัญหา
เรือ่งเพศจงึมจี�านวนเพิม่ขึน้และเปิดเผยมากขึน้กว่าในอดตี
ขณะเดียวกันป ัญหาเรื่องเพศ ฮอร ์โมนเพศ หรือ
การเปลี่ยนแปลงของวัยโดยเฉพาะในสตรีที่วัยหมดระดู 
ก็เป็นเรือ่งพืน้ฐานทีป่ระชากรส่วนใหญ่ประสบมาโดยตลอด
ด้วยเหตุนี้ สาขาเวชศาสตร์ทางเพศและวัยหมดระดู 
ภาควิชาสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญขององค์ความรู ้ด้านนี้ ซึ่งมี
ความส�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพชวีติประชากร จงึร่วมมอื
กับฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
จัดตั้งคลินิกสุขภาพเพศ (Gender Health Clinic) ขึ้น
เพ่ือให้บริการแก่บุคคลข้ามเพศ ผู ้มีปัญหาทางเพศ
ทุกรูปแบบแก่ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงสตรีวัยหมดระดู
 คลินิกสุขภาพเพศเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ
วนัจนัทร์ที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2561 จากสถิติของผู้เข้ารับ
บรกิารทีค่ลินกิแห่งนีใ้นช่วงระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมาพบว่า
มจี�านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการยอมรับ
ให้เป็นคลินกิต้นแบบซึง่สถาบนัทางการแพทย์หลายแห่ง
ได้ขอเข้าศึกษาดงูานเพือ่น�าไปประยกุต์ใช้และให้เป็นคลนิกิ
สขุภาพเพศครบวงจร เช่นเดยีวกบัทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์
ด�าเนนิการและสร้างมาตรฐานไว้ในปัจจุบัน
 การบริการของคลนิกิสขุภาพเพศ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ครอบคลุมทุกความต้องการท่ีหลากหลาย
ของผูเ้ข้ารบับรกิารทกุเพศและทกุวัยอย่างแท้จรงิ นบัตัง้แต่
คลินิกศัลยกรรมเพ่ือการข้ามเพศ คลินิกสุขภาพวัยรุ่น 
คลนิกิคนข้ามเพศ พร้อมกนันีม้บีรกิารตรวจประเมนิโดย
จติแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญแก่ผูร้บับรกิารทีต้่องการใช้ฮอร์โมน 
ผ่าตดัเปล่ียนเพศ ผูท้ีม่ปัีญหาทางเพศหรอืปัญหาสขุภาพจติ
อีกด้วย เรียกได้ว่าการจัดตั้งคลินิกสุขภาพเพศเป็นการ
ให ้โอกาสทางสังคมแก่กลุ ่มคนข้ามเพศและผู ้ ท่ี มี
ความหลากหลายทางเพศ เพิ่มทางเลือกในการเข้ารับ
บรกิารทางการแพทย์ทีม่คุีณภาพ เท่าเทยีมและเหมาะสม
เช่นเดียวกับประชาชนทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ
เข้ารับบริการได้ที่คลินิกสุขภาพเพศ ชั้น 7 อาคาร ภปร 
(ในช่วงระหว่างการปรับปรงุชัน้ 7 คลนิิกเปิดให้บรกิารอยู่ 
ณ ชัน้ 15 อาคาร ภปร) ทกุวนัจนัทร์ เวลา 13.00 - 16.00 น.

เป็นมะเร็งก็มีลูกได้ด้วยนวัตกรรมการรักษา

ภาวะการเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็ง

คลินิกสุขภาพเพศ (Gender Health Clinic) คลินิกจุลศัลยรักษ์

 ด�าเนนิการโดยสาขาจลุศัลยรักษ์ ฝ่ายสตูศิาสตร์-
นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นคลินิกที่มี
ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก
ด้วยวธิส่ีองกล้อง (Gynecologic Laparoscopic Surgery) 
ช่วยให้แผลผ่าตัดของผู้ป่วยมีขนาดเล็ก เจ็บน้อยและ
ฟ้ืนตวัได้เร็ว เช่น การผ่าตดัมะเรง็เยือ่บผุนงัมดลกู การรกัษา
มะเร็งปากมดลูกบางชนิด นอกจากจะให้บรกิารทางการแพทย์
แล้ว ยังร่วมมือกับภาควิชาสูติศาสตร์-นรเีวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาฯ ในการเปิดหลกัสูตรการเรยีนการสอน
ด้านการผ่าตดัผ่านกล้อง ซึง่ด�าเนนิการมาเป็นปีที ่2 แล้ว 
โดยตัง้เป้าจะเพิม่จ�านวนแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดในสาขานี้
ให้มากขึ้น เพ่ือขยายขีดความสามารถในการให้บริการ
ด้านจลุศลัยรกัษ์ และเพือ่ให้ผูป่้วยสามารถเข้าถงึการรกัษา
แบบจุลศัลยรกัษ์ท่ีมคุีณภาพเทยีบเท่ามาตรฐานระดบัสากล
ในราคาที่สมเหตุสมผล
 ส�าหรบัอกีหนึง่ผลงานวจิยัทีส่ร้างความภาคภมูใิจ
ให้แก่สาขาจุลศัลยรักษ์ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ คอื การร่วมมอืกบัคณะวศิวกรรมศาสตร์
และคณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมถุงเก็บช้ินเนื้อในช่องท้องผู้ป่วย
โดยเลือกใช้วัสดุที่ใช้ส�าหรับผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
(Medical Grade) เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกและ
มีความปลอดภัยสูง ที่ส�าคัญคือมีราคาย่อมเยากว่า
อปุกรณ์ท่ีน�าเข้าจากต่างประเทศ ซึง่นวตักรรมดังกล่าวนี้
ได้รับการจดสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
นวัตกรรมและบริการระดับโลกที่พัฒนาขึ้นและด�าเนิน
การโดยฝ่ายสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สมกับวิสัยทัศน์ของฝ่ายฯ ที่ว่า

มุ่งผลิตบัณฑิตและสูติ-นรีแพทย์ที่มีคุณภาพ 

กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า

ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการ เป็นแหล่ง

อ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ

ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลศัลยรักษ์ หัวหน้าสาขาจุลศัลยรักษ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาการเจริญพันธุ์

การตรวจคัดกรองทารกดาวน์

“

“

รศ.นพ.กระเษียร ปัญญาค�าเลิศ
หัวหน้าสาขาเวชศาสตร์ทางเพศและ
วัยหมดระดู

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์
ทางเพศและวัยหมดระดู

อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
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วันมหิดล ประจ�ำปี 2563

งำน “ร้อยดวงใจ อำลัยรัก”

งำน TB DAY 2020 งำน “ด้วยรกัและผกูพนั 63” งำน IC DAY 2563

 ศ.นพ.ร่ืนเรงิ ลลีานกุรม รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายบรกิาร และ อ.นพ.เพชร อลิสานนัท์
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านสนบัสนนุบรกิาร ร่วมพิธวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะพระราชานสุาวรย์ี 
สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก เนือ่งในวนัมหดิล ประจ�าปี 2563 
ซึง่เป็นวนัคล้ายวันสวรรคตของสมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 
“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24 
กันยายน พ.ศ. 2563 ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงาน “ร้อยดวงใจ อาลัยรัก” พิธีแสดง
มุทิตาจิตแด่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เกษียณอายุการท�างาน และ
คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยทีเ่กษยีณอายรุาชการ 
ประจ�าปี 2563 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน TB DAY
2020 จดัโดยศนูย์โรคอบุตัใิหม่ด้านคลนิกิ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ เพือ่ให้ความรูเ้ก่ียวกบัแนวทางการดแูล
ผูป่้วยวณัโรคดือ้ยา ซึง่ปัจจบุนัมกีารปรับเปลีย่นสตูรยา
ในการรักษาและวิธีการป้องกันการติดเชื้อวัณโรค 
โดยมี รศ.(พิเศษ)นพ.ก�าพล สุวรรณพิมลกุล 
เลขานกุาร ศนูย์โรคอบัุตใิหม่ด้านคลนิกิ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 
อาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผูอ้�านวยการฯ
ฝ่ายสนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการ
ป้องกันและควบคุมการตดิเชือ้ เป็นประธานเปิดงาน 
IC DAY 2563 ซึง่ภายในงานได้จดักจิกรรมเดนิรณรงค์
ไปตามหน่วยงานต่างๆ พร้อมทัง้การบรรยายให้ความรู้
ด้านการป้องกันการติดเชื้อแก่บุคลากรโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เม่ือวันพุธท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชมุ 1201 ชัน้ 12 อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เป็นประธานในพิธี มอบเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ล้อมกรอบทองค�า และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ช้ัน 18 อาคาร ภปร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 นายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธานในงาน “ด้วยรักและ
ผกูพนั 63” ซึง่จดัขึน้เพือ่แสดงกตเวทติาแก่พยาบาล
สภากาชาดไทยท่ีเกษียณอายุการท�างาน ในปี 
พ.ศ. 2563 โดยม ีน.ส.เฉลาศร ีเสงีย่ม หวัหน้าพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อ
วนัศกุร์ที ่18 กนัยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชมุสดศรี
วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
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พิธีมอบใบประกอบวิชำชีพเวชกรรมและปฏิญำณตนบัณฑิต 
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำฯ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562

กำรประชุมวิชำกำร MDCU 
Congress 2020 ครั้งที่ 56

คณะแพทยศำสตร์ จุฬำฯ ลงนำมร่วมกับวิทยำลัยนำนำชำติ 
มหำวิทยำลัยมหิดล

 ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน
ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม พร้อมท้ังกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จ�านวน 286 คน เนื่องในโอกาสส�าเร็จการศึกษา โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ 
วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นผู้กล่าวรายงาน และ พญ.นศิานาถ ออง 
ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน�าปฏิญาณตนบัณฑิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
เฉลิม พรมมาส ชั้น 1 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และผู ้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชมุวชิาการ 
MDCU Congress 2020 ครัง้ที ่56 Fully Virtual 
Meeting Theme “New Normal in Medicine”
การประชมุวิชาการประจ�าปีของคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ จดัขึน้ระหว่าง
วันที่ 7 - 9 ตลุาคม พ.ศ. 2563 โดยม ีศ.พญ.นจิศรี
ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) ประธานคณะกรรมการ
ประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2562 - 2564 เป็น
ผูก้ล่าวรายงาน เมือ่วนัพธุที ่7 ตลุาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วัชรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ รศ.พญ.จฬุธิดา 
โฉมฉาย คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการเริ่มโครงการ MUIC - Chula Graduated Entry Medical Pathway 
เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส�านักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดศูนย์อำหำร อำคำร อปร 
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำฯ
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และผู ้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อาหาร 
อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ทีป่รบัปรงุใหม่
ให้มีความทันสมัย สวยงาม ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและสุขอนามัยยิ่งข้ึน โดยมี
ก�าหนดเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 
20.00 น. เมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่8 ตลุาคม พ.ศ. 2563
ณ ชัน้ 1 ศนูย์อาหาร อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกษียณ...เกษมสขุ 2563

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป ็นประธานเป ิดงาน “เกษียณ...เกษมสุข 
งานเกษียณอายุราชการ ประจ�าป ี  2563” 
โดยมี ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี 
ฝ่ายบรหิาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.(พเิศษ)
นพ.ภาคภูม ิคมัภร์ีพนัธุ ์ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายบรหิาร
และ ผศ.ดร.ศภุางค์ มณศีร ีเลอกรองด์ เลขานกุาร 
คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 
พ.ศ. 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร
แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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เรื่อง : ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

Man of the Med

 ราชบัณฑิต คือ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสภาท่ีมีความรู้ความ
เชีย่วชาญในสาขาวชิาใดวิชาหนึง่โดยได้รบัปริญญา ประกาศนยีบัตร หรอืต�าแหน่งทางวชิาการไม่ต�า่กว่า
ทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัราชบณัฑติยสภา เป็นผู้มสัีญชาตไิทย อายไุม่ต�า่กว่า 35 ปีบรบิรูณ์ มคีวามประพฤติ
และเกยีรตปิระวตัดิงีาม พร้อมทัง้ได้แสดงความสามารถในการปฏบิตังิานจนมชีือ่เสียงเกยีรตคิณุเป็นที่
ประจักษ์ในวิชาการหรือวิชาชีพ ได้คิดขึ้นใหม่หรือคิดแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ กรรมวิธี หรือ
หลักวิชาการซึ่งราชบัณฑิตยสภาเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ ได้แต่งหรือแปลหนังสือซึ่ง
ราชบัณฑิตยสภาเห็นว่าดีถึงขนาดและหนังสือนั้นได้พิมพ์เผยแพร่แล้ว พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือก
จากสมาชิกราชบัณฑิตยสภาว่าเป็นผู้รู้ในศาสตร์สาขานั้นๆ เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว นายกรัฐมนตรี
จะได้น�าความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นราชบัณฑิตในประเภทวิชาสาขาใดสาขาหน่ึงที่อยู่ในหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาโดย
ค�าแนะน�าของราชบัณฑิตยสภาต่อไป

ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
ผู้ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์

ส�านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

ต�าแหน่งอันทรงเกียรติยิ่ง 

จากความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านกุมารศัลยศาสตร์

 นับเป็นความยินดีอย่างยิ่งอีกครั้งของชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร 
จิตต์มิตรภาพ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารศัลยกรรม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และภาควิชาศัลยศาสตร์ หน่วยกุมารศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถึงพร้อม
บริบูรณ์ในการปฏิบัติหน้าท่ีท้ังการรักษา การค้นคว้า พัฒนาและวิจัยในศาสตร์
สาขากุมารศัลยศาสตร์ รวมถึงความสามารถในงานด้านบริหารองค์กรและการ
บรูณาการองค์ความรูจ้ากหน่วยงานต่างๆ ด้วยผลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัตลอด
อายกุารท�างาน ท�าให้ ศ.กิตตคิณุ นพ.สทุธพิร ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งเป็น “ราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขา
วชิาศลัยศาสตร์ ส�านกัวทิยาศาสตร์” ตัง้แต่วนัที ่10 มถินุายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
 ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ที่
จะมาเป็นราชบณัฑติค่อนข้างมเีอกลกัษณ์เฉพาะ กล่าวคอืไม่ได้คดัเลอืกจากสถาบนั
ที่บุคคลนั้นสังกัด แต่ข้ึนอยู่กับผลงานทางวิชาการท่ีสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องของ
บุคคลนัน้ อกีท้ังต้องเป็นผูท้ีร่อบรูก้ว้างไกล สามารถประสานประโยชน์เชือ่มโยงข้อมลู
กบัหน่วยงานอืน่ๆ ได้เป็นอย่างด ีส�าหรบัตวัท่านเองได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวาง
ในแวดวงกุมารศัลยศาสตร์ ด้วยเหตุที่รู ้รอบ รู ้ลึก และมีความสัมพันธ์ที่ดี

กบัเครอืข่ายศลัยศาสตร์ทกุแขนง พร้อมทัง้ยงัได้ช่วยพฒันาโครงการท่ีจะมุง่สร้าง
รากฐานและสานต่อให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์ขึ้น ตัวอย่างเมื่อเร็วๆ นี้คือ 
การวจัิยและพฒันาจโีนมิกส์ อนัเป็นศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าหาความสัมพันธ์ของ
กลุ่มยีนหรือพันธุกรรมของเซลล์ส่ิงมีชีวิต ในอนาคตวิทยาการด้านนี้จะก�าหนด
อนาคตของการรักษาทางการแพทย์ของโลกน�าไปสู่การรักษาแบบแพทย์แม่นย�า 
(Precision Medicine) ทีท่ัว่โลกก�าลังขบัเคล่ือนอยูใ่นขณะนี้ นอกจากนี้แล้วยังมี
ประสบการณ์ด้านการร้อยเรียงองค์ความรู้ทางการแพทย์แขนงต่างๆ บรูณาการ
ให้กลายเป็นเรือ่งใหม่ จงึมัน่ใจว่าการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งราชบณัฑตินีเ้ป็นโอกาส
อนัดทีีจ่ะได้ถ่ายทอดสรรพวทิยาการและองค์ความรูอั้นทรงคุณค่าของโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ให้ต่อยอดเกิดเป็นโครงการทีส่ร้างประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่สังคมได้ต่อไป
 ศ.กติตคิณุ นพ.สทุธพิร เป็นศลัยแพทย์ต้นแบบผูบ้กุเบกิวธิกีารผ่าตดัใหม่ๆ
ในเด็กของประเทศไทยหลายโครงการ ต่อมากลายเป็นรากฐานในการต่อยอด
องค์ความรูด้้านกมุารศัลยศาสตร์ซึง่ผลงานด้านศลัยศาสตร์ของท่านเป็นทีย่อมรบั
ทัง้จากในและต่างประเทศ กอปรกบัมผีลงานทางวชิาการตพีมิพ์ลงในวารสารการแพทย์
อกีเป็นจ�านวนมาก ท่านจงึได้รบัการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง “ศาสตราจารย์”
เมื่ออายุได้ 39 ปี และได้รับการแต่งตั้งเป็น “ศ.กิตติคุณ” ในปี พ.ศ. 2557
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ในทุกการท�างานให้ยึดหลัก 

“เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตน” 

เป็นที่ตั้งและให้ความส�าคัญกับการท�างานเป็นทีม 

เพื่อน�าองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

 ในช่วงทีป่ฏบิตังิานทีค่ณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ศ.กติตคุิณ นพ.สทุธพิร 
เล่าว่า งานส่วนใหญ่คือการพัฒนาและวิจัยด้านการผ่าตัดเด็ก หลายผลงาน
ทีบ่กุเบกินัน้สร้างชือ่เสยีงและคณุปูการให้แก่ตนเองและประเทศไทย ได้รบัรางวลั
ทั้งระดับประเทศและนานาชาติมากมาย และเป็นต้นแบบในการรักษาด้าน
กมุารศัลยศาสตร์จวบจนถงึปัจจบุนั อาท ิการวินจิฉยัโรคล�าไส้ใหญ่โป่งพองแต่ก�าเนดิ
โดยการตัดชิ้นเนื้อมาตรวจด้วยวิธี Histochemistry แทนการผ่าตัดชิ้นเน้ือ
มาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การใช้ถุงประดิษฐ์และการดันส�าไส้กลับในผู้ป่วย
ทีผ่นงัหน้าท้องโหว่แต่ก�าเนดิ (Gastroschisis) การผ่าตดัแยกฝาแฝดสยาม เทคนคิ
การผ่าตัดล�าไส้ใหญ่ส่วนปลายออกโดยผ่านทางทวารหนัก เป็นต้น ท่านยังได้รับ
มอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งประธานหน่วยโสตทัศนศึกษา หน่วยคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนการสอน
ของนิสิตแพทย์โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในรูปแบบสื่อออนไลน์ เช่น Atlas of 
Pediatric Surgery, Formative Evaluation ด้านกมุารศลัยศาสตร์ และได้จดัท�า
ต�ารา English for Medical Doctors ซึ่งยังคงเผยแพร่และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน 
พร้อมกันนี้ยังเป็นผู้น�าหลักในการท�าระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อีกด้วย
 ส�าหรับภารกิจงานด้านบริหารองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งรองคณบด ีคณะแพทยศาสตร์, รองคณบด ีบณัฑติวทิยาลัย, 
รองอธิการบดี ด้านการวิจัยและวิรัชกิจ โดยล�าดับ ด้วยความสามารถและ
ความเชีย่วชาญในสาขาศลัยศาสตร์ท�าให้ท่านมส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นองค์กร
หลายแห่งทั้งระดับประเทศและภูมิภาค ท�าให้ได้รับความไว้วางใจให้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย นายกสมาคมกุมาร
ศลัยแพทย์แห่งภาคพ้ืนเอเชยี เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิส�านกังานคณะ
กรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) ประธานกรรมการบรหิารสภาวิจยัแห่งชาต ิและได้รบั
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นต้น ซึ่ง ศ.กิตติคุณ 
นพ.สุทธิพร กล่าวด้วยว่า ตลอดชีวิตการท�างานราชการจะยึดหลักการเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าส่วนตน พร้อมทั้งให้ความส�าคัญกับการท�างาน
เป็นทีม โดยท่านได้แบบอย่างการท�างานที่ดีเลิศจากที่เคยปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิดถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงท่านได้น้อมน�าวิธีการท�างานของพระองค์ท่านมา
ปรับใช้ สั่งสมจนเป็นนักประสานประโยชน์ในที่สุด 
 

 นอกจากผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย และการบริหารองค์กรอันเป็น
ทีป่ระจกัษ์ชัดแล้ว ศ.กติติคณุ นพ.สุทธพิร ยงัมคีณุปูการในการส่งเสรมิงานบริการ
รักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และหน่วยงานอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ท่านจึง
ได้รบัรางวลัเชดิชเูกยีรตจิากหลายหน่วยงาน อาท ิรางวลัสมเดจ็พระวนัรตั ประจ�าปี
พ.ศ. 2547 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่แพทย์ที่ท�า
คุณประโยชน์อย่างสูงแก่สังคมและประเทศชาติอันน�าชื่อเสียงมาสู่วงการแพทย์ 
รางวัล “แพทย์ต้นแบบของแพทยสภา” เนือ่งในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา 
ในปี พ.ศ. 2561 และรางวัลระดับนานาชาติจากหลายสถาบัน เช่น ราชวิทยาลัย
ศลัยแพทย์แห่งองักฤษ สมาคมศลัยแพทย์แห่งประเทศญ่ีปุน่ วทิยาลยัศลัยแพทย์
อเมริกัน และสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร เป็นต้น
 เมือ่เรยีนถามถงึความรูส้กึภายหลงัได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้เป็นราชบัณฑติ ศ.กติตคิณุ นพ.สทุธพิร กล่าวว่า รูส้กึปลาบปลืม้ใจเป็นอย่างยิง่
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของตนเองและวงศ์ตระกูลท่ีจะ
ได้ปฏิบัติงานรับใช้สนองเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในต�าแหน่งราชบัณฑติหรอืนกัปราชญ์หลวง
ด้วยผู้ทีจ่ะเป็นราชบณัฑิตได้จกัต้องมกีารพจิารณาคณุสมบตัท่ีิถงึพร้อมหลายประการ 
และเป็นต�าแหน่งอนัทรงเกียรตยิิง่ทีต่ดิตวัไปตลอดชวีติ ดังนัน้ จงึต้องปฏบิตัหิน้าที่
ให้เต็มก�าลังด้วยการน�าความรู้ความสามารถทางการแพทย์ด้านศัลยศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ และการวิจัยที่มีมาบูรณาการสานต่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป อีกทั้งอยากขอบพระคุณอาจารย์แพทย์หลายท่าน
ที่ได้ช่วยสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศ.กิตติคุณ 
นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา และ ศ.นพ.ยง 
ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 สุดท้ายนี้ ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร ได้ฝากหลักคิดในการท�างานให้แก่
นสิิตแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์รุน่ใหม่ทีมุ่ง่มัน่อทุศิตนในการปฏิบตัหิน้าที่
ด้วยว่า ให้น้อมร�าลึกถงึพระราชโอวาทของ สมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม
พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของ
เพ่ือนมนษุย์เป็นกจิทีห่นึง่” ขณะศกึษาเล่าเรยีนหรอืท�างานให้ค�านงึถึงการท�างาน
เพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ใช้ความรู้ความสามารถที่มีเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน
และองค์กรทีสั่งกดัอยู ่ ขยายต่อไปยงัระดบัประเทศ การอุทศิตนและความเสยีสละ
นั้นจะไม่สูญเปล่า จึงจะเรียกได้ว่าเป็นแพทย์ที่เก่งและดี สมกับเกียรติแห่งการ
ประกอบวิชาชีพ



เรื่อง : น.ส.ภัทรนันท์ สุสุทธิ 

        พยาบาลระดับ 6 

        หอผู้ป่วย ICCU ชั้น 4 โซน B2 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

พยาบาลวิชาชีพ

กับภารกิจช่วยชีวิตบนน่านฟ้า

 ขณะที่ช ่วงเวลาพักผ่อนในวันหยุดก�าลังจะสิ้นสุดลง ดิฉันก�าลังเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานครโดยเครื่องบินจากท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง 
หน้าที่ที่ส�าคัญยิ่งกว่าการมีใบประกอบวิชาชีพก็ได้เริ่มต้นข้ึนบนเที่ยวบินนั้น

 เมื่อเครื่องบินทะยานไต่ระดับขึ้นสู่ท้องฟ้าเรียบร้อยแล้ว 
ทนัทีที่สัญญาณรัดเข็มขัดดับลง เสียงประกาศขอความช่วยเหลือ
จากพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิก็ดงัขึน้เพือ่ค้นหาบคุลากรทางการแพทย์
ทีโ่ดยสารมาในเทีย่วบนินี ้หลงัจากได้ยนิเสยีงประกาศ ดฉินัในฐานะ
ผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาล ได้เกดิความคดิทีอ่ยากจะช่วยเหลอืผูป่้วย
ในคร้ังนี ้แต่เนือ่งจากก�าลงัตัง้ครรภ์ได้ 25 สปัดาห์ จึงค่อนข้างกงัวล
กบัความสามารถทางการเคลือ่นไหวร่างกายทีล่ดน้อยลงกว่าสภาวปกติ 
แต่ทีส่ดุแล้วกไ็ม่มสีิง่ใดเป็นอปุสรรคเหนอืค�าว่าจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 
จึงตัดสินใจแสดงตัวและเดินตรงเข้าไปในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
นอกจากนัน้ยงัมีแพทย์อกีหนึง่ท่านท่ีแสดงตวัเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วย
 ภาพทีอ่ยูต่รงหน้าคอืผู้ป่วยชายวยักลางคนอยูใ่นสภาวะ
หมดสติ โดยแพทย์ร่วมเหตุการณ์ได้ประเมินแล้วว่า ผู้ป่วยอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ จึงปรึกษากันเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปลอดภัยและ
ทนัเวลามากทีส่ดุ ดฉินัเริม่ลงมอืปฏบิตัหิน้าทีพ่ยาบาลวชิาชพีทนัที 
เพยีงแต่ครัง้นีไ้ม่ใช่การท�าหน้าท่ีในหอผูป่้วย ICCU ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เหมือนเช่นเคย ดิฉันตรวจวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย
พบว่าชพีจรเต้นช้า ความดนัโลหติต�า่ มอีตัราการหายใจเรว็ จงึตดัสินใจ
ให้ออกซิเจนชนิดหน้ากากแก่ผู้ป่วย โดยจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบ
ศีรษะต�่า พร้อมทั้งหาเส้นเลือดเพื่อให้สารน�้าเกลือกับผู้ป่วย ท�าให้
ผูป่้วยเริม่รูส้กึตวั ชพีจรและอตัราการหายใจกลบัเข้าสูส่ภาวะปกติ 
แต่ความดันโลหติยงัไม่คงท่ี อีกทัง้ระดบัการรูส้กึตวัของผูป่้วยยงัซมึหลบั
เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหน้าที่หลักๆ ของดิฉันคือ คอยเฝ้าระวัง
สัญญาณชีพ ดูแลการให้สารน�้าเกลือ แจ้งอาการที่เปล่ียนแปลง
ของผู้ป่วยกับแพทย์ร่วมเหตกุารณ์ตลอดการเดนิทางบนเทีย่วบนินัน้ 
และพยายามประคบัประคองอาการของผูป่้วยให้ดทีีส่ดุก่อนจะส่งให้
โรงพยาบาลภาคพื้นดินรับไปดูแลรักษาต่อ

 ทันทีที่เครื่องบินลงจอดยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เรียบร้อยแล้ว สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง พนักงานภาคพื้นดิน
ของสายการบนิได้จัดเตรยีมทมีแพทย์และรถพยาบาลรอไว้อย่างครบถ้วน
แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยเกิดภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร 
ทัง้ยงัมโีรคประจ�าตวัคอืความดนัโลหติสงูและรบัประทานยาลดความดนั
ก่อนการเดินทาง จึงเป็นเหตุให้เกิดภาวะหมดสติจากการเสียเลือด
ร่วมกับการออกฤทธิข์องยา ซึง่ทมีแพทย์ภาคพืน้ดนิท่ีมารบัตวัผูป่้วย
ไปรักษาต่อรู้สึกประทับใจและช่ืนชมทีมบุคลากรทางการแพทย์
ทีใ่ห้การช่วยเหลอืผูป่้วยบนเทีย่วบินเป็นอย่างด ีพร้อมกบัแจ้งด้วยว่า
หากขาดการช่วยเหลืออย่างถูกต้องและทันท่วงที ผู้ป่วยอาจถึงแก่
ชีวิตได้
 เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้บนเทีย่วบนินัน้ในระยะเวลา 1.25 ช่ัวโมง 
จากภูเก็ตสู่กรุงเทพฯ เป็นความประทับใจที่สุดในชีวิตพยาบาล
วิชาชีพของดิฉันที่มิอาจจะลืมเลือนได้ ท�าให้ดิฉันเรียนรู้ถึงค�าว่า 
“เสยีสละ” อย่างแท้จรงิ เข้าใจในหลกัการกาชาดท่ีมุง่มัน่ช่วยเหลอื
เพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกเช้ือชาติ วรรณะ ลัทธิศาสนา อีกท้ัง
ยงัคุม้ครองชวีติและสขุภาพของทกุคน สิง่นีเ้ป็นหลักการทีด่ฉัินได้รบั
การปลูกฝังมาโดยตลอด ซ่ึงสอดคล้องกับอตัลักษณ์ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ว่า “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร” 
และแน่นอนที่สุดคือ ท�าให้ตระหนักรู้ว่าไม่มีอุปสรรคใดๆ ที่จะเป็น
ข้ออ้างในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลวิชาชีพของดิฉันได้
 เชือ่เป็นอย่างยิง่ว่าลูกของดฉัินทีอ่าย ุ25 สปัดาห์ คงจะรบัรู้
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและภูมิใจในตัวแม่ที่เป็นทั้งบุคลากรของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเป็นหนึ่งในทีม
บคุลากรทางการแพทย์ทีใ่ห้การช่วยเหลือเพือ่นร่วมทางบนเครือ่งบนิ
ในนาทีวิกฤติเหนือน่านฟ้าไทยให้ปลอดภัยในที่สุด
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ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

โดย : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นสพ.วรินร�าไพ ธนะสมบูรณ์ (แพร)

Warinrampai Dhanasomboon (Pear)

Do “TODAY” best and happiest

ศิลปะ กับ จิตอาสา
กิจกรรมสร้างศิลป์...

สร้างสิ่งดีๆ ด้วยศิลปะ

 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพื้นที่หนึ่งขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์ได้มีโอกาส
แสดงออกทางศิลปะ พร้อมกับใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็คือ ชมรมความคิดสร้างสรรค์และ
การแสดงออกทางศิลปะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ชมรม Creative” นั่นเอง
 ชมรม Creative มกีจิกรรมหลากหลายรปูแบบให้นสิติแพทย์ทีม่คีวามสนใจในด้านศิลปะ และก�าลังมองหา
พื้นที่เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้มาร่วมกันท�ากิจกรรม อาทิ กิจกรรมสร้างศิลป์ การท�าฉาก การท�าอาร์ตเวิร์ค 
(Artwork) และกิจกรรมเพ้นท์บาร์ (Paintbar) เป็นต้น
 ส�าหรับกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากนิสิตแพทย์มากที่สุดคือ “กิจกรรมสร้างศิลป์” เพราะ
เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เปิดประสบการณ์ใหม่ อีกท้ังยังได้มอบส่ิงดีๆ ให้แก่ผู้อื่น กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยง
ศลิปะและการท�าจติอาสาเข้าด้วยกนั โดยมรีปูแบบกจิกรรมคอื การวาดภาพลงในบตัรอวยพรหรอืการ์ดเพือ่ให้ก�าลงัใจ
และมอบให้แก่ผูป่้วยเดก็ ท�ากจิกรรมร่วมกนัระหว่างนสิติแพทย์และผูป่้วยเดก็ทีพ่กัรกัษาตวัอยูใ่นหอผูป่้วยกมุารเวชกรรม 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เช่น การสอนวาดภาพ ระบายสี พับกระดาษ เป็นต้น พร้อมทั้งพูดคุย
กับผูป่้วยเดก็เป็นเวลา 1 ชัว่โมง เพือ่สร้างความสขุ ความเพลดิเพลนิให้กบัน้องๆ ระหว่างทีพ่กัรกัษาตวัในโรงพยาบาล

ที่มาของกิจกรรม
 เนือ่งจากผูป่้วยเดก็เป็นผูป่้วยท่ีก�าลงัอยูใ่นวยัพฒันาการเรียนรู ้แต่ด้วยข้อจ�ากดัทางด้านร่างกาย อาการเจบ็ป่วย 
และสงัคม ท�าให้ผูป่้วยเดก็กลุม่นีไ้ม่สามารถท�ากิจกรรมได้ตามวยัอย่างเหมาะสม ดังนัน้การสรรหาและสร้างสรรค์กจิกรรมต่างๆ 
ผ่านศิลปะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและจินตนาการให้กับผู้ป่วยเด็กแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมจิตอาสาและ
สร้างประสบการณ์ให้กับนิสิตแพทย์ด้วยอีกทางหนึ่ง

 ในฐานะทีเ่คยเข้าร่วมกิจกรรมสร้างศิลป์ เชื่อว่านิสิตแพทย์หลายคนคงรู้สึกมีความสุขและอิ่มเอมใจทุกครั้ง
ทีไ่ด้เหน็ผูป่้วยเดก็มคีวามสขุ สนกุสนาน และหวัเราะยิม้แย้มไปกบักจิกรรมทีพ่ี่ๆ  นสิติแพทย์จดัขึน้ ซึง่ได้รบัผลตอบรบั
จากผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมสร้างศิลป์นี้ช่วยคลายความเหงาและความเบ่ือจากการที่ต้องนอนพัก
รักษาตัวอยู่แต่บนเตียงลงได้
 ส�าหรับผลตอบรับของนิสิตแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นิสิตแพทย์ค่อนข้างกังวล
และรู้สึกไม่มั่นใจที่จะท�ากิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยเด็ก แต่เมื่อได้ท�ากิจกรรมร่วมกันแล้วพบว่า การพูดคุยกับผู้ป่วยเด็ก
ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวหรือน่ากังวลแต่อย่างใด ซึ่งกิจกรรมสร้างศิลป์นี้ช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆ พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์
ให้กบันิสติแพทย์ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้การได้มาพบและพดูคุยกบัผู้ป่วยจรงิช่วยให้นสิิตแพทย์มองเหน็ภาพ
ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ในอนาคตได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มก�าลังใจในการมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มารักษา
ผู้ป่วยจริงต่อไป
 การท�าความดเีพ่ือมอบให้แก่ผูอ้ืน่ไม่ได้มีรูปแบบท่ีจ�ากัดหรอืตายตวั ศิลปะสามารถเป็นส่ือกลางในการส่งต่อส่ิงดีๆ  
ให้แก่ผู้อื่นได้เช่นกัน นอกจากจะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้รับแล้ว ยังสร้างความประทับใจและความทรงจ�า
ที่ดีให้เกิดแก่ผู้มอบให้อีกด้วย

1. มุ่งเน้นการสร้างก�าลังใจ มอบความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน และเสริมสร้างพัฒนาการ
    ให้กับผู้ป่วยเด็ก
2. ส่งเสริมให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน และมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้อื่น
3. ให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการพูดคุยกับผู้ป่วยจริง

วัตถุประสงค์

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานชมรมความคิดสร้างสรรค์และ
การแสดงออกทางศิลปะ
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เรื่อง : นสพ.โสภณ โพธิรัชต์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 
        (เขียนเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ความเหงา....ในวันสิ้นปี
 และแล้วก็มาถึงเดือนสุดท้ายของปี พ.ศ. 2563 นะครับ ยิ่งในช่วง
เทศกาลคริสต์มาสหรือปีใหม่ของทุกปีจะเป็นช่วงท่ีผู้คนมากมายออกมาร่วม
กจิกรรมเฉลมิฉลองเพือ่ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ของขวญั 
การจัดงานสังสรรค์ที่ในปีนี้คงจะมีการเปลี่ยนวิธีการไปบ้างอันเนื่องมาจากโรค
โควิด-19 การชมกีฬาหรือภาพยนตร์แบบต่อเนื่องทั้งวัน การออกไปท่องเที่ยว
ตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขน้ีกลับมีคนจ�านวนไม่น้อย
ที่ยังคงรู้สึกเหงาและโดดเด่ียว ซ่ึงเป็นความเหงาท่ีมักจะมาในช่วงเวลาเดิมๆ 
ของทกุปี ดงันัน้เพือ่ให้เข้ากบัเทศกาลแห่งความสขุสนุกสนาน คอลมัน์ “I See U 
by หมอชดิ” ฉบบัส่งท้ายปี พ.ศ. 2563 จงึขอน�าปัญหาเรือ่งความเหงาในวนัสิน้ปี 
มาแบ่งปันให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันครับ

 ส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาความเหงาน้ัน หลายคนอาจจะให้
เวลามาคอยเยยีวยารกัษา ด้วยความคดิที่ว่าสกัวนัคงไม่เหงาอกีตอ่ไป 
แต่วิธีนี้ก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน ซึ่งการแก้ปัญหาเรื่องความเหงานี้
ไม่มวิีธตีายตวั ตวัอย่างเช่น หากต้องการให้ปีใหม่ทีจ่ะถึงนีเ้ป็นปีท่ีดขีึน้ 
การพิจารณาถึงปัญหาความสัมพันธ์ในอดีตก็เป็นอีกหนทางหนึ่ง 
โดยน�าปัญหาทีเ่กิดขึน้มาคิดพจิารณาถงึสาเหตุและผลทีเ่กดิขึน้ตามมา
พร้อมทัง้มองหามมุบวกหรอืข้อดท่ีีได้จากปัญหาความสมัพนัธ์คร้ังก่อน
หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นแล้ว เราสามารถน�าบทเรียนที่ได้ไปปรบัใช้
กบัเหตกุารณ์ใดในอนาคตได้บ้าง หรอืหากนกึถงึแต่ละความสมัพนัธ์ไม่ได้ 
ก็ให้ลองนึกถึงภาพรวมของตนเองในปีที่ผ่านมาแล้วใช้วิธีสรุปแบบ
เดียวกัน
 ส่วนบางคนที่ยังไม่ต้องการแก้ปัญหาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
การเบีย่งเบนความสนใจของตนเองด้วยการท�ากิจกรรมอ่ืนๆ อาจช่วยได้
ในระดบัหนึง่ เช่น การเขียนบนัทกึหรอืไดอารี ่การวาดภาพกเ็ป็นอีกกิจกรรม
ทีส่ามารถสะท้อนความคดิและจติใจของผูว้าดได้เสมอ การอ่านหนงัสอื
แนวโปรดสักเล่ม การฟังเพลงแนวต่างๆ โดยเฉพาะเพลงบรรเลง
จะช่วยคลายความเหงาได้ ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเพลงประจ�าเทศกาล
อย่าง “White Christmas” หรือ “All I Want For Christmas Is 
You” นอกจากนัน้ การชมภาพยนตร์หรอืชมกฬีาโปรด หรอืแม้กระทัง่
การนัง่คุยกบัเพือ่นๆ การอวยพรปีใหม่ให้กนัและกัน กเ็ป็นอกีทางเลอืกหนึง่
ที่จะช่วยให้ลืมหรือบรรเทาความเหงาลงได้
 คอลมัน์ “I See U by หมอชดิ” ขอขอบคณุทกุท่านทีต่ดิตาม
อ่านเรือ่งราวของเราอยูเ่ป็นประจ�า ส�าหรับปีใหม่ทีใ่กล้จะมาถงึน้ี ขออวยพร
ให้ท่านผู้อ่านเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยจิตใจท่ีสขุสงบ มสีต ิมพีลงังาน
เต็มเปี ่ยมส�าหรับปีต่อไป มีโชคและมีความปลอดภัย ได้รับปัจจัย
ที่สร้างความสุขอย่างสม�่าเสมอ พร้อมทั้งดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรง
ด้วยการออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอและรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์
อย่างเหมาะสม สวัสดีปีใหม่ครับ

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : “Seasonal Affective Disorder (SAD) - Symptoms and Causes.” [Online]. Available: https://www.mayoclinic.org/
                   diseases-conditions/seasonal-affective-disorder/symptoms-causes/syc-20364651 Retrieved October 6, 2020.
       “How To Cope When You’re Alone During New Year’s Eve.” [Online]’ Available: https://www.verywellmind.com
                   /how-do-i-cope-when-i-am-alone-on-new-years-eve-3024303  Retrieved October 6, 2020.

ความเหงาดังกล่าวเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะเกิด

จากหลายๆ ข้อรวมกันก็เป็นได้ อาทิ

ไม่มคีนส�าคญัอยูข้่างๆ กาย เช่ือว่าในช่วงเวลาพเิศษ หลายๆ คนกป็รารถนา
ทีจ่ะอยูก่บัคนทีรั่กเพ่ือใช้และแบ่งปันเวลาอนัมค่ีาด้วยกนั หรอืจบัมอืก้าวเดนิ
ไปสู่ปีใหม่ด้วยกนั ซึง่การไม่มคีนส�าคญัคอยอยูเ่คยีงข้างในช่วงเวลาเช่นนี้ 
ก็อาจท�าให้รู้สึกถึงความเหงา เศร้า และอ้างว้าง
ค่านยิมและโฆษณาท่ีสือ่สารชักจงูสงัคม การประชาสมัพนัธ์โฆษณาสนิค้า
หรือบริการต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มักสื่อออกมาเป็นภาพของ
ครอบครวั กลุม่เพือ่นฝูงทีม่าอยูร่วมกนั ท�ากจิกรรมสงัสรรค์กัน ซึง่คนทีม่ี
ความรู้สึกเหงา เม่ือเห็นภาพโฆษณาดังกล่าวแล้วก็อาจส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจได้ไม่มากก็น้อย
สภาพอากาศ มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัความเหงาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 
โดยเฉพาะในช่วงเช้าตรูแ่ละกลางคนืทีอ่ากาศเย็น เมือ่ได้ฟังเพลงเหงาๆ 
ประกอบกับสภาพอากาศเย็นๆ ยิ่งท�าให้คนที่เหงาอยู่แล้วกลับรู้สึกเหงา
มากยิ่งขึ้น

1.

2.

3.
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 สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจ�านวน 
8,947,514.50 บาท จากเงนิมรดกของ นางรตันา ชวนะ เพือ่ศนูย์บรูณาการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ อาคาร ภปร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ศักด์ิชัย ล้ิมทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 
และ ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง รับมอบ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

 นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ และ น.ส.พรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง บริจาคเงินจ�านวน 5,000,000 บาท 
เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ และ นายอ�าภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ 
ศาลาทินทัต

 นายเกรยีง วงศ์ต้ังใจ บรจิาคเงนิจ�านวน 4,070,000 บาท เพือ่ศูนย์การรกัษาโรคห ูคอ จมกู และสมทบทนุมลูนธิวิงศ์ตัง้ใจ
เพื่อเก็บดอกผลเป็นค่ายาและค่าอาหารผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย รศ.นพ.เพิ่มทรัพย์ อิสีประดิฐ หัวหน้าฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
และ ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า อาจารย์อาวุโส ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ 
ณ ศาลาทินทัต

 นายอภิรกัษ์ - นางจันทร์ทพิย์ วานชิ บรจิาคเงนิจ�านวน 1,800,000 บาท เพือ่จดัซือ้เครือ่ง PMS (Peripheral Magnetic 
Stimulation) ส�าหรับใช้รักษาอาการปวดจากโรคระบบประสาทให้แก่ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จ�านวน 
1,500,000 บาท และสมทบทุนเป็นค่ายาส�าหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จ�านวน 300,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)
นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่าย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต 

 คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี ประธานกรรมการ มลูนิธ ิบเีจซ ีบิก๊ซ ีบรจิาคเงนิจ�านวน 105,000,000 บาท เพือ่จดัซ้ืออปุกรณ์
ทางการแพทย์และปรบัปรงุห้องความดนัลบ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมบรจิาคเงนิจ�านวน 45,000,000 บาท เพือ่
สนบัสนนุโครงการร่วมพฒันาวัคซนีโควิด-19 ซ่ึงด�าเนินการโดยสภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และมลูนธิิ
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ โดยม ีศ.นพ.สุทธพิงศ์ วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ พร้อมด้วย ศ.นพ.เกยีรต ิรกัษ์รุง่ธรรม ผู้อ�านวยการบรหิารโครงการพัฒนาวคัซนีโควดิ-19 ศนูย์วจิยัวัคซนี และ 
ผศ.นพ.นครนิทร์ ศริทิรัพย์ ผู้ช่วยคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รับมอบ ณ บ้านสริุยวงศ์ 
ถนนสรุวงศ์ กรุงเทพฯ

 นางนสุรา (อสัสกลุ) บญัญตัปิิยพจน์ กรรมการผูจ้ดัการ และ นายระวนิ มคุขจ ีรองผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทัไทยสมทุร
ประกันชวีติ จ�ากดั (มหาชน) บรจิาคเงนิจ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่สมทบกองทุนการวจัิยและพฒันาวคัซนี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ในการวจิยัและพัฒนาวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 และมอบชดุอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบคุคล (PPE) จ�านวน 100 ชดุ เพือ่มอบให้บุคลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วัชรสนิธ ุคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชตุธิร เกตลุอย และ ดร.เอกชยั พรหมเพชร นกัวจิยัหลกัโครงการพฒันา
วคัซนีโควดิ-19 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ร่วมรบัมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารอานนัทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั

 นางเกษสดุา ไรวา บรจิาคเงนิจ�านวน 100,000 บาท เพือ่สมทบทนุในการจดัซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สาขาวชิารงัสรีกัษา
และมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.พญ.กาญจนา โชตเิลอศกัดิ ์อาจารย์ประจ�า
สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ ณ ตึกอับดุลราฮิม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 นายพงศ์รัตน์ อรุณวัฒนาพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทแจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริจาค
พลาสเตอร์ปิดแผล จ�านวน 50,000 ชิ้น ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ โดยมี 
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร
อานันทมหิดล 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

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบทุนเพ่ือการจัดสร้าง

อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

(Extended OPD)

เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีส่วนขยายในการให้บริการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกของอาคาร ภปร เพ่ิมมาตรฐานการคัดกรองผู้ป่วย การให้บริการการแพทย์ด้วยระบบทางไกล 
ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

2. โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 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



28


