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Special Scoop

บ้านเลขที่ 1873 

บอกเล่าก้าวทันหมอ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนภำพลักษณ์องค์กร

บรรณาธิการ

 ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์  อัศววิทูรทิพย์ 

ด้วยความหวังและความสุข
 สวสัดีปีใหม่ 2564 ทกุท่านครบั เหมอืนเช่นทกุปีทีว่ารสาร ฬ ฉบับเปิดศกัราชจะเป็นสือ่กลางในการส่งต่อความสุข
ความปรารถนาดจีากคณะผูบ้ริหารโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
เพื่อมอบให้แก่บุคลากรขององค์กรตลอดจนผู้อ่านทุกท่าน
 นอกจากรอบปีท่ีเปลี่ยนแล้ว วิถีชีวิตของเราทุกคนก็ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีจ่นถงึ ณ ปัจจบุนั เราทกุคนยงัต้องปฏิบตัติวัเพือ่ลดความเสีย่งอย่างเคร่งครดั และหมัน่ตดิตาม
ข่าวสารอย่างสม�่าเสมอ ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ยังคงท�าหน้าที่ในการพัฒนาวัคซีน ในวงการแพทย์ไทย
กไ็ด้ท�าให้คนไทยเริม่มคีวามหวงัขึน้มา คอลมัน์ “บอกเล่าก้าวทนัหมอ” ฉบบันีจ้ะน�าเรือ่งราวความคบืหน้าของการพัฒนา
วัคซีนโควิด-19 จากศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกัน
 อกีหนึง่เร่ืองราวทีน่่าจะเป็นความหวงัในการยกระดบัคุณภาพโภชนาการของคนไทย จากการพฒันาแพลตฟอร์ม
โภชนาการที่มีชื่อว่า “GoodHope Innovation Nutrition Platform” จะช่วยให้ประชาชนได้ทราบถึงคุณภาพ
การรับประทานอาหารของตนเอง ซึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ “Chula Innovation”
 ดังนั้น ทั้งค�าอวยพรอันเป็นมงคลต้อนรับศักราชใหม่ ตลอดจนเรื่องราวดีๆ ที่ถ่ายทอดผ่านวารสาร ฬ ฉบับนี้ 
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและความหวังส�าหรับทุกท่านตลอดปีนี้ครับ

ก้าวสู่ศักราชใหม่
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เรื่อง : รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค 

 เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่่านมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้จดัท�าโครงการ Chula Reuse ซึง่เป็นการน�าทรัพยากรครภุณัฑ์และวสัดุต่างๆ 
ภายในโรงพยาบาลที่เป็นของเก่าและไม่ได้ใช้งานแล้ว น�ามาเปล่ียนสภาพให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล  
 อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารงานพัสดุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ยังคงพบว่ามีครุภัณฑ์และอุปกรณ์หลากหลายประเภทคงเหลืออยู่อีกเป็นจ�านวนมาก จึงเห็นว่า
ควรน�ามาด�าเนินการต่อยอดในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Chula Marketplace “ตลาดนดัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์” โดย รศ.พญ.ภณัฑิลา หฤทยัวจิติรโชค ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านจัดซือ้ ในฐานะผูด้แูลรับผดิชอบโครงการดังกล่าว 
จะมาให้ข้อมูลแก่ท่านผู้อ่านได้รับทราบกัน
 รศ.พญ.ภณัฑลิา เปิดเผยว่า ท่ีผ่านมาความพยายามในการบรหิารจดัการใช้ทรพัยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ผ่านโครงการ Chula Reuse, บริจาค หรือขายเศษซาก
ทอดตลาดนั้น ก็ยังเป็นช่องทางท่ีไม่เพียงพอต่อการเร่งระบายของที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากได้ ประกอบกับที่ผ่านมามีความต้องการของเจ้าหน้าท่ีท่ีประสงค์จะขอยมื
ครุภัณฑ์ที่หมดความจ�าเป็นกลับไปใช้ท่ีบ้าน เช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็น เป็นต้น แต่เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับการยืมกลับไปใช้ที่บ้านได้ จึงเป็นท่ีมาของการหาทางออก
ทีถ่กูระเบยีบ และเพื่อเป็นการให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่อีกทางหน่ึงในการได้เลือกของที่ยังมีประโยชน์แต่หมดความจ�าเป็นจากโรงพยาบาลแล้วได้น�ากลับไปใช้ท่ีบ้าน 
จงึเกดิเป็นโครงการตลาดนดัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ หรอื  Chula Marketplace ขึน้ ซึง่จะเป็นการขายขาดและน�ารายได้เข้าโรงพยาบาล นับเป็นอกีหนึง่ช่องทางในการช่วยเพิม่
การระบายของที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก

 อย่างไรกด็ ีการจดัตลาดนดัโดยการน�าสนิค้ามาขายตามปกตินัน้มข้ีอจ�ากดั 
สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คณะท�างานจึงพัฒนาเป็นช่องทางการซื้อ
สนิค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลเิคชนั Line ทีช่ือ่ว่า “Chula Marketplace” ซึง่ขณะนี้
ทีมงานด�าเนินการพัฒนาและทดลองระบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว สามารถติดตาม
รายละเอียดการเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการ 
ได้จากประกาศของฝ่ายประชาสมัพนัธ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่อไป เบ้ืองต้นการ
เปิดใช้งาน “Chula Marketplace” 

 ส�าหรบัประเภทของวสัดคุรภุณัฑ์และอปุกรณ์ต่างๆ แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ 
ดังนี้

 นอกจากนี้ ยังมีครุภัณฑ์และสินค้าบางประเภทที่เป็น
ของเก่าแก่ทรงคณุค่า ซึง่เป็นทีส่นใจของผูน้ยิมของเก่า คณะท�างาน
ได้คัดแยกสินค้าประเภทน้ีเพื่อขายให้แก่ผู้สนใจและน�ารายได้
ทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ ของโรงพยาบาลต่อไป
 Chula Marketplace นบัเป็นอกีหนึง่ช่องทางการจ�าหน่าย
สนิค้าออนไลน์ เพ่ือตอบสนองจดุมุง่หมายของโรงพยาบาลทีต้่องการ
ใช้วัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินของโรงพยาบาลอย่างคุ้มค่าให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 เฟสที ่1 : เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ได้เข้ามาชมรายการสินค้าในหมวดหมู่ต่างๆ และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้
ในราคาย่อมเยา
 เฟสที ่2 : ขยายฐานกลุม่ลกูค้าในวงกว้างยิง่ข้ึน ได้แก่ บคุลากร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ ่มโรงงาน หรือบริษัทที่มี
ความต้องการสินค้าเป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถระบายของ
ในคลังพัสดุได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ช่องทางการชอปออนไลน์ยังมีประโยชน์
ทีจ่ะช่วยเป็นช่องทางประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานในโรงพยาบาลได้เหน็ชื่อรายการ
และภาพสินค้าในโครงการ Chula Reuse ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมาที่ใช้วิธี
ติดต่อสอบถามมาที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและนัดมาดูสินค้าอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมสินค้า

และเลือกซื้อได้โดยการสแกน QR CODE

 หมวดอปุกรณ์การแพทย์ 

 หมวดอปุกรณ์ส�านกังานและเฟอร์นเิจอร์ต่างๆ 
 หมวดเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

 หมวดอปุกรณ์งานบ้านงานครัว 

 “Chula Marketplace”

โอกาสทอง ได้ของดี ราคาถูก

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

เรื่อง : อ.นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ
เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

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

 ด้วยเทคโนโลยีของการสื่อสารในปัจจุบัน
ท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมหาศาล
เกีย่วกบัโภชนาการทีม่อียูอ่ย่างมากมายในโลกออนไลน์ 
แต่ก็มีข้อมูลจ�านวนไม่น้อยที่เป็นความเชื่อที่เกิดจาก
การบอกต่อๆ กันมา ไม่สามารถอ้างอิงหรือเชื่อถือได้
บางครั้งผู ้ให้ข้อมูลอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
แอบแฝงโดยไม่ค�านงึถงึประโยชน์และความปลอดภยั
ของผู ้บริโภค ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ทีมวิจัยซึ่งเป็น
ผู ้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ น�าโดย อ.นพ.ธนน 
คงเจรญิสมบัต ิอาจารย์ประจ�าภาควชิาอายรุศาสตร์ 
สาขาโภชนาการคลนิกิ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และ อ.วรญัญา เตชะสขุถาวร อาจารย์
ประจ�าภาควิชาโภชนาการและการก�าหนดอาหาร 
คณะสหเวชศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เลง็เหน็ถงึ
ความส�าคญัของการมนีวตักรรมแพลตฟอร์มโภชนาการ
ที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ให้แก่คนไทย
 GoodHope Innovative Nutrition 
Platform นวัตกรรมแพลตฟอร์มโภชนาการส�าหรับ
คนไทย มีจุดเริ่มต้นจากการที่ อ.นพ.ธนน ได้เข้าร่วม
โครงการ Healthcare Innovation Training and 
Entrepreneurship Exploration 2020 ของ
ศนูย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC) คณะแพทยศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โครงการดังกล่าวท�าให้แนวคดิ
ในการคดิค้นและสร้างนวตักรรมเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ

เน่ืองจากการสร้างผลงานนวัตกรรมขึ้นมาหนึ่งชิ้น
จะประกอบด้วยขั้นตอนมากมาย ตั้งแต่การส�ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้จริง การขัดเกลา พัฒนาหรือ
ปรับแต่งนวัตกรรมให้ดีขึ้น จนกระทั่งสามารถเข้าสู่
ขั้นตอนการผลิตเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างได้
โดยโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและ
พฒันาเทคโนโลยเีพือ่อตุสาหกรรม (Chulalongkorn
University Technology Center: UTC)
 ส�าหรบัสถานะของ GoodHope Innovative
Nutrition Platform นวตักรรมแพลตฟอร์มโภชนาการ
ส�าหรับคนไทยที่ด�าเนินการแล้วเสร็จคือ เว็บไซต์ 
www.goodhopenutrition.com ซึง่เป็นแหล่งข้อมลู
ทางโภชนาการที่สามารถน�าไปใช้อ้างอิงได้ โดย
ในเวบ็ไซต์จะมบีทความทางโภชนาการในผูป่้วยมะเรง็
เพือ่ให้ผู้ป่วยน�าไปใช้อ้างองิด้านโภชนาการในการดแูล
ตนเองได้ด้วย นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้พยายามสร้าง
แพลตฟอร์มเพื่อให้บริการอื่นๆ ทางโภชนาการ เช่น 
การให้ค�าปรกึษา การสร้างฐานข้อมลูทางโภชนาการ
และการวเิคราะห์อาหาร เป็นต้น อ.นพ.ธนน ให้ข้อมลู
เพิ่มเติมว่า งานที่ทีมวิจัยก�าลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้
คอืการพัฒนาโปรแกรมทีใ่ช้วเิคราะห์อาหาร ไม่ว่าจะเป็น
ระบบค�านวณพลังงานและสารอาหารต่างๆ โปรแกรม
นีจ้ะช่วยให้ประชาชนทราบได้ว่าตนเองรับประทานอาหาร
พอดหีรอืไม่ โดยจะเหน็เป็นตวัเลขระบไุว้อย่างชดัเจน
ไม่ใช่การคาดเดาเอาเอง ตวัอย่างเช่น จะต้องรบัประทาน

ไขมนัอิม่ตวัน้อยกว่า 10% และตวัเลขน้อยกว่า 10%
คอืจ�านวนเท่าไร ไม่มใีครทราบได้ หรอืต้องรบัประทาน
ไฟเบอร์ปริมาณ 25 กรัม แล้วขณะนี้รับประทาน
ไปแล้วปรมิาณเท่าไร กไ็ม่มใีครทราบได้เช่นกนั ทมีวจิยั
ก�าลังพยายามสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพ่ือตอบโจทย์
ดงักล่าวและต้องการให้เป้าหมายทางโภชนาการสามารถ
จับต้องได้ มีตัวเลขชี้วัดได้และใช้ได้กับประชาชน
ทุกคน
 ทั้งนี้ ทีมผู ้วิจัยคาดหวังด้วยว่าอยากให้ 
GoodHope Innovative Nutrition Platform 
นวัตกรรมแพลตฟอร์มโภชนาการส�าหรับคนไทย 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างและช่วยสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่ถูกต้องให้แก่
คนไทย อีกทั้งยังเป็นท่ีท่ีเมื่อใครก็ตามเข้ามาอ่าน 
เข้ามาถาม หรอืเข้ามาใช้บรกิารแล้วกส็ามารถเชือ่มัน่
และไว้วางใจได้ว่าจะได้รบัข้อมลูด้านโภชนาการของจรงิ
ถูกต้องและอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมท้ัง
เป็นพืน้ฐานให้แก่นวตักรรมด้านอาหารในประเทศไทย
ให้เข้ามาอยูใ่นแพลตฟอร์มดงักล่าวและสามารถแข่งขนั
กับสินค้าจากต่างประเทศได้
 ส�าหรบัผู้ทีส่นใจข้อมลูเพิม่เตมิของ Good-
Hope Innovative Nutrition Platform นวัตกรรม
แพลตฟอร์มโภชนาการส�าหรบัคนไทย สามารถเข้าไป
ที่เว็บไซต์ www.goodhopenutrition.com

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
อ.นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 256 4000 ต่อ 61803-4

GoodHope Innovative Nutrition Platform นวัตกรรมแพลตฟอร์มโภชนาการส�าหรับคนไทย
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รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

ภาควิชาจักษุวิทยา
ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

นายสมคิด คชาพงษ์

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

รศ.นพ.ประวิทย์ กิติด�ารงสุข

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ศ.ปิยะรัตน์ โตสโุขวงศ์

ภาควิชาชีวเคมี

ศ.พญ.บุรณ ีกาญจนถวลัย์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

Prof. Richard J. Harvey

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย

ภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

ภาควิชาจุลชีววิทยา

ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน 

รางวัลด้านวิชาชีพ และบุคลากรดีเด่นขององค์กร 

ผู้ได้รับการประเมินและได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์

บุคลากรดีเด่นบุคลากรดีเด่น
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจ�าปี 2563
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รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

ภาควิชาจักษุวิทยา

อ.ดร.สุพรรษา ยอดเมือง

ฝ่ายวิจัย
อ.ดร.พญ.ณศมน วรรณลภากร

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

นายบญุมาก ศรคี�าบ่อ

งานบริหารระบบกายภาพ

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ ์ยกุตะนันท์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

รศ.นพ.วชัระ วไิลรัตน์

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

นางกรุณา คล้ายมุข

ศูนย์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และสังคม

รศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

ภาควิชาสรีรวิทยา

รศ.นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

น.ส.จิดาภา ใจเที่ยง

ภาควิชาอายุรศาสตร์

รางวัลด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ ในระดับประเทศและนานาชาติ  

รางวัลด้านการเรียนการสอนและกิจการนิสิต

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” 

จากกองทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ประจ�าปี พ.ศ. 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กลุ่มบุคลากร ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย

น.ส.นันท์นภัส ทวีธนพงศ์

น.ส.ดุษฎี คนแรงดี

น.ส.นุชจิรา โตชัยภูมิ

นางยุวดี บูรณศิลป์

น.ส.ทิพาพร ม่วงไหมทอง

น.ส.กอมณี อาจทุมมา

นางอรสา ใยยอง
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สารพัดเรื่องฟัน
โดย : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ทพญ.สุธิดา วานิชชานนท์

เหตใุด ผู้ป่วยมะเรง็บรเิวณช่องปาก 
ศีรษะ และล�าคอ ต้องมาพบทันตแพทย์ก่อนฉายรงัสี

 การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง บริเวณช่องปาก ศีรษะ และล�าคอ ต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary 
Team) ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ อาทิ โสต ศอ นาสิก ศัลยกรรมตกแต่ง รังสีรักษา รวมถึงทันตแพทย์ที่มีบทบาทส�าคัญในการดูแล
รักษาสุขภาพช่องปาก หรือเรียกว่าเป็นการ “เตรียมสภาวะช่องปาก” ให้พร้อมก่อนการรักษาด้วยการฉายรังสีเพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาภายหลัง

Q: ภาวะแทรกซ้อนหลักๆ จากการฉายรังสีบริเวณช่องปาก ศีรษะและล�าคอมีอะไรบ้าง?

Q: ทันตแพทย์ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณช่องปาก ศีรษะและล�าคอ อย่างไร?

Q: ฟันลักษณะใดที่ต้องถอนออก? และท�าไมต้องถอนฟันเสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มฉายแสง?

Q: แนวทางการป้องกันรักษาภาวะแทรกซ้อนในช่องปากจากการฉายรังสีมีอะไรบ้าง?

A: ภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ (Oral mucositis) ภาวะปากแห้ง (Xerostomia) ภาวะขากรรไกรยึด (Trismus) ภาวะกระดูกขากรรไกรตายจากการรับรังสีรักษา 
    (Osteoradionecrosis of the jaws; ORN) 

A: การ “เตรียมสภาวะช่องปาก” ให้เรียบร้อยก่อนฉายรังสี ทันตแพทย์จะท�าการตรวจรักษาอุดฟัน ขูดหินปูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอนฟันและการท�าศัลยกรรม
    ในช่องปากให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มฉายรังสี 

A: ฟันที่ผุลึกถึงโพรงประสาทฟันโดยรอบ ฟันโยก เหงือกร่นมากไม่สามารถบูรณะรักษาไว้ได้ รวมทั้งฟันท่ีอยู่ในบริเวณท่ีได้รับรังสีปริมาณ  
      มากกว่า 50 Gy อาจพิจารณาถอนฟันร่วมกับตัดแต่งกระดูกให้เรียบร้อย และรอให้มีการสร้างเน้ือเยื่อเหงือกปกคลุมกระดูกเบ้าฟันไว้
      มากพอ ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากด�าเนินการไม่ทันและผู้ป่วยต้องเข้ารับการฉายรังสีไปก่อน รังสีที่ได้รับจะส่งผลกระทบ
     ต่อเซลล์เยื่อบุผิวและเซลล์สร้างกระดูก ส่งผลให้เนื้อเยื่อเหงือกและกระดูกไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เกิดลักษณะแผลถอนฟัน
    ไม่หาย เรียก ภาวะกระดูกขากรรไกรตายจากการรับรังสีรักษา (Osteoradionecrosis of the jaws; ORN) 

A: ผูป่้วยต้องแปรงฟันด้วยยาสฟัีนผสมฟลอูอไรด์ให้สะอาดอย่างมีคณุภาพ ครบทกุด้านของฟันและทกุซี ่อย่างน้อยวนัละ 2 - 3 ครั้ง
ผู้ป่วยต้องมาตามนัดหมายของทันตแพทย์เพื่อติดตามอาการในช่องปากอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มฉายรังสีไปแล้ว เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที
แนะน�าให้ผู้ป่วยจิบน�้าเปล่าบ่อยๆ ตลอดวัน หรือใช้น�้าลายเทียม และใช้น�้ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ร่วมด้วย เพื่อลดอัตราการเกิดฟันผุลุกลาม
จากภาวะน�้าลายน้อย
รับประทานอาหารอ่อนที่มีประโยชน์ รสไม่จัดหรือร้อนเกินไป เพื่อลดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบ
หมัน่ฝึกอ้าปาก ยดืกล้ามเนือ้บดเคีย้วบริเวณใบหน้าอย่างสม�า่เสมอทกุวนั เพ่ือป้องกันการอ้าปากได้น้อย ขากรรไกรยดึ ซึง่จะส่งผลตอ่การรับประทานอาหาร รวมถึง
การเข้าดูแลท�าความสะอาดช่องปาก
กรณตีรวจพบว่ามกีระดกูขากรรไกรโผล่ในช่องปาก ทนัตแพทย์เฉพาะทางศลัยศาสตร์ช่องปากอาจพจิารณาขดูก�าจดักระดกูตายด้วยวธิแีละเครือ่งมอืทางทนัตกรรม
ที่มีความกระทบกระเทือนน้อย (Atraumatic Technique) และติดตามการหายเป็นปกติของเนื้อเยื่อรอบๆ จนปกคลุมกระดูกได้ท้ังหมด ส�าหรับในราย
ที่มีการลุกลามมาก อาจพิจารณารักษาด้วยการผ่าตัดขากรรไกรบางส่วนออกและบูรณะด้วยกระดูกที่มีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงทดแทน

 นอกจากนี ้การเลอืกใช้เทคนคิการฉายรงัสีแบบ 3 มติิขัน้สงู (IMRT) มกีารค�านวณปรบัความเข้มของรงัสใีห้บรเิวณทีเ่ป็นอวยัวะปกตข้ิางเคยีงได้รบัปรมิาณรงัสี
ต�่ากว่าปกติ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลงได้ค่อนข้างมากซึ่งเป็นเทคนิคที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ขอขอบพระคุณภาพจาก ทพญ.ปาหนัน ศาสตรวาหา

ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจติดตามอาการ

ต่อเนื่องกับทันตแพทย์
การฉายรังสี

เสร็จสมบูรณ์

ภายใน 2 สัปดาห์

- อุดฟัน

- ขูดหินปูน

- ถอนฟัน*

- ระหว่างฉายรังสี

- หลังฉายรังสีครบ



Special Scoop

เรื่อง : ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค

6 ปี แห่งการเดินทางสู่การเป็นแพทย์ในแบบของตนเอง 
กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความใฝ่ฝันของเด็กและเยาวชนไทยหลายคน คือ การได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ ซึ่งเส้นทางการสอบเข้า หลักสูตร และการหล่อหลอมคุณลักษณะ
ของการเป็นแพทย์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมจีรยิธรรมตามมาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัยนัน้มคีวามพเิศษและน่าสนใจเป็นอย่างยิง่
 คอลัมน์ Special Scoop ฉบับนี้ ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาพูดคุยเกี่ยว
กับเอกลักษณ์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้หลายๆ คนที่สนใจได้ทราบไปพร้อมๆ กัน

 ค�าถามทีฝ่่ายวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ได้รบับ่อยครัง้คอื การเรยีนแพทย์ทีค่ณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
มีกีห่ลกัสตูรและสามารถสมคัรเรียนได้กีโ่ครงการ ผศ.ดร.นพ.ดนยั กล่าววา่ ในปัจจบุันหลกัสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 4 ปี
ส�าหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้ว) กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เรียน 6 ปี ส�าหรับ
ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา) ซึ่งมีช่องทางการรับสมัคร 5 โครงการด้วยกัน ได้แก่ 
   1. โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
   2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
   3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
   4. โครงการสอบคัดเลือกผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
   5. โครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาฯ – โรงพยาบาลภูมิพลฯ ทอ.

 การพัฒนาหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติให้นสิติแพทย์สามารถพฒันา
ตนเองตามความสนใจและศกัยภาพนีเ้ป็นผลมาจากการประชมุแพทยศาสตรศึกษา
แห่งชาตคิร้ังที ่7 (พ.ศ. 2544) ซ่ึงมข้ีอเสนอแนะให้มีวชิาเลอืกอย่างน้อย 3 เดอืน
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ
ครัง้ที ่9 (พ.ศ. 2558) ซึง่มข้ีอเสนอแนะให้โรงเรยีนแพทย์ปรับเปล่ียนหลักสูตรเพือ่
ผลิตแพทย์ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายของประเทศ 
อนัประกอบด้วย แพทย์ผูใ้ห้การบรบิาลสขุภาพระดบัต้น แพทย์ผูใ้ห้การบรบิาล
ผู้ป่วยซับซ้อน และแพทย์ผู้พัฒนาองค์ความรู้ ซ่ึงบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญยิ่ง
ในการผลักดันเรื่องนี้ คือ รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ (รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ 
พ.ศ. 2540 – 2550) และ ศ.นพ.พงษ์ศกัดิ ์วรรณไกรโรจน์ (รองคณบด ีฝ่ายวิชาการ 
พ.ศ. 2554 – 2558)
 นกัเรยีนทีส่นใจอยากเป็นแพทย์ควรศกึษาหาข้อมลูและท�าความเข้าใจ
กับแง่มุมต่างๆ ของการเป็นแพทย์ให้แน่ใจก่อน โดยอาจจะสมัครเข้าค่าย
อยากเป็นหมอ หรือเข้าร่วมงานเสวนาของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่จะช่วยให้ได้ข้อมลูประกอบการตัดสนิใจว่าอยากเป็น
แพทย์จริงๆ หรือไม่ และเมื่อเข้ามาเป็นนิสิตแพทย์จุฬาฯ แล้ว ฝ่ายวิชาการ
จะมอีาจารย์คอยให้ค�าปรกึษาและสนบัสนนุนสิติอย่างเตม็ที ่เพือ่ให้นสิติแพทย์
สามารถใช้วิชาเลือกในการค้นหาตัวเอง โดยเส้นทางของการเป็นแพทย์นั้น
มคีวามหลากหลาย นสิติแพทย์อาจเลอืกเป็นแพทย์ทีค่อยดแูลสุขภาพประชาชน
ในชุมชน เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือเป็นแพทย์นักวิจัย โดย
นิสิตที่สนใจเป็นแพทย์นักวิจัยสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปริญญาโท
ควบอีกหนึ่งปริญญาขณะเรียนแพทย์ได้
 ในหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 นี ้นสิติแพทย์จฬุาฯ จะมโีอกาสเลอืกเรยีน
ตามความสนใจถึง 32 หน่วยกิต โดยเป็นกลุ่มวิชาเฉพาะเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียน (Student-Selected Components; SSCs) 26 หน่วยกิต และหมวด

วชิาเลอืกเสร ีอกี 6 หน่วยกติ ผศ.ดร.นพ.ดนยั อธบิายเพิม่เตมิว่า หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2560 นี้ได้ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยที่อาจารย์และนิสิตแพทย์จุฬาฯ ร่วมกัน
ด�าเนินการในการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการเรียนวิชาเลือก โดยให้นิสิตแพทย์
ชัน้ปีท่ี 1 และ 2 เรยีนรูวิ้ชาพืน้ฐานต่างๆ ก่อนจะตดัสนิใจเลอืกวชิาเลอืกในชัน้ปี
ที่ 3 จ�านวน 10 หน่วยกิต จากน้ันจะได้เรียนรู้สาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ 
ของวิชาแพทย์ในชั้นปีที่ 4 และ 5 ก่อนตัดสินใจเลือกวิชาเลือกในชั้นปีที่ 5 
จ�านวน 10 หน่วยกิต และปิดท้ายด้วยวิชาเลือกในชั้นปีท่ี 6 อีก 12 หน่วยกิต 
นบัได้ว่าหลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 ของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ นีเ้ป็นหลกัสตูร
ที่มีหน่วยกิตวิชาเลือกมากที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว
 การที่หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถตอบโจทย์
ความต้องการของนสิติแพทย์ยคุใหม่นี ้ผศ.ดร.นพ.ดนยั อธบิายว่า น่าจะเป็นผล
มาจากการจดัประชาพจิารณ์และการรวบรวมข้อคดิเห็นจากนสิติอย่างเป็นระบบ
โดยสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการปรบัปรงุ
หลักสูตรท่ีมีนายกสโมสรนิสิตฯ และอุปนายกร่วมเป็นคณะกรรมการอยู่ ซ่ึง
การด�าเนินการลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีเอกสารท่ีระบุว่านิสิตแพทย์จุฬาฯ 
เคยเข้าร่วมและให้ข้อคิดเห็นในการสัมมนาหลักสูตรตั้งแต่ พ.ศ. 2513 และ
เหน็เด่นชัดมากขึน้ตัง้แต่หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นถงึ
วฒันธรรมการรบัฟังเสียงของนสิิตในคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ทีม่มีาอย่างยาวนาน 
และพฒันาจนเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมการมส่ีวนร่วมของนสิติในการศกึษา
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (Student Engagement Committee) ท่ีมี
บทบาทส�าคญัในการสนบัสนุนให้นสิติร่วมพฒันาการเรยีนการสอนและหลกัสตูร
ของคณะให้มคีวามโดดเด่น ทนัสมยั สามารถสร้างบณัฑติแพทย์ไปรบัใช้สงัคมไทย
และสังคมโลกตามปณิธานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่า “เกยีรตภิมูจิฬุาฯ 
คือ เกยีรตแิห่งการรับใช้ประชาชน”
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 ความโดดเด่นของหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ (หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) คอื เป็นหลกัสตูรทีผู่บ้รหิาร
คณาจารย์ บัณฑติและนสิติแพทย์ร่วมกนัพัฒนาให้มคีวามทนัสมัย สอดคล้องกบัทศิทางการผลติแพทย์ของประเทศไทย 
ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มีการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในการจัดการศึกษา และที่ส�าคัญ คือ 
ตอบโจทย์ของนิสิตแพทย์ที่ “ต้องการเป็นแพทย์ในแบบของตนเอง”



เรื่อง : ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ 
อาคารชีวานามัย 

ต้นแบบศูนย์จัดการขยะครบวงจร 

 สถานพยาบาลระดับตตยิภมูดิงัเช่นโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แต่ละวนัมผู้ีมาใช้บรกิารเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ปรมิาณขยะประเภทต่างๆ ในโรงพยาบาล
จงึมจี�านวนมหาศาลตามไปด้วย โดยเฉพาะขยะตดิเชือ้ทีต้่องได้รบัการจดัการอย่างถกูต้อง รอบคอบและปลอดภัย ปัจจบุนัมปีรมิาณมากถงึ 87,000 กโิลกรมัต่อเดอืน หรอื
คดิเป็น 2,900 กโิลกรัมต่อวนั และมแีนวโน้มจะสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง อกีท้ังยงัเป็นขยะทีม่ค่ีาใช้จ่ายในการก�าจัดสงูมาก ดงัน้ันการจดัการเรือ่งขยะดงักล่าวจงึเป็นอกีหนึง่ภารกจิ
ทีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ให้ความส�าคัญและเตรียมทีจ่ะพฒันาสูก่ารเป็นต้นแบบการจดัการขยะแบบครบวงจร

แนวทางการจัดการขยะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบัน
 ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านส่ิงแวดล้อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวถึงแนวทางการจัดการขยะ
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบันว่า มีการแยกขยะออกเป็น 5 ประเภทหลักคือ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะติดเชื้อ ขยะมีพิษ และขยะอันตรายสูง (ยาอันตราย
และเคมีบ�าบัด) โดยแบ่งตามสีของถุงขยะประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ขยะทั่วไป

หน่วยงานที่รับขยะ

ไปด�าเนินการต่อ

ส�านักสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานที่รับขยะ

ไปด�าเนินการต่อ

ขยะรีไซเคิล

หจก.มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์

(เช่น กระดาษลัง ขวดน�้า)

หน่วยงานที่รับขยะ

ไปด�าเนินการต่อ

ขยะติดเชื้อ

(เช่น ถุงมือปนเปื้อนสาร

คัดหลั่งจากผู้ป่วย)

บริษัทกรุงเทพธนาคม จ�ากัด 

หน่วยงานที่รับขยะ

ไปด�าเนินการต่อ

ขยะอันตราย

(เช่น ขวดใส่สารเคมีอันตราย

เพื่อการรักษา)

บริษัทอัคคีปราการ จ�ากัด 

(มหาชน)

หน่วยงานที่รับขยะ

ไปด�าเนินการต่อ

ขยะมีพิษ หรือมูลฝอยมีพิษ 

(• วสัดทุีเ่ป็นโลหะหนกั เช่น หลอดไฟฟ้า 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ เทอร์โมมิเตอร์แตก
ที่มีสารปรอท
• บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีองค์ประกอบ
ปนเปื้อนสารอันตราย เช่น กระป๋องสี
และสารก�าจัดแมลง ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า)

ส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

 จากขยะทั้ง 5 ประเภทในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขยะติดเช้ือจะเป็นขยะประเภทที่ต้องมีแนวทางการจัดการอย่างรัดกุมและระมัดระวัง โดยจัดเก็บในถุง
ทีไ่ด้มาตรฐานเพ่ือป้องกนัไม่ให้ขยะปนเป้ือนออกสูภ่ายนอก พร้อมทัง้แยกเกบ็ในห้องอณุหภมูติ�า่เพ่ือป้องกนัการเจรญิเตบิโตของเชือ้โรคทีป่นเป้ือน ก่อนทีบ่รษิทักรงุเทพธนาคม 
จ�ากัด ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการจะมารับขยะติดเชื้อไปยังสถานที่ก�าจัดขยะภายนอกโรงพยาบาล แม้ว่าขั้นตอนการเคล่ือนย้ายและก�าจัดขยะติดเชื้อจะเป็นไปตาม
มาตรฐาน แต่ก็อาจสร้างความกังวลต่อชุมชนในการเคลื่อนย้ายขยะประเภทนี้ได้เช่นกัน

อาคารชีวานามัย การจัดการขยะของโรงพยาบาลแบบครบวงจรแห่งแรกในเขตกรุงเทพมหานคร
 จากแนวทางการจดัการขยะตดิเชือ้ของโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ในปัจจบุนัจงึน�ามาสูก่ารพฒันาศักยภาพด้านการก�าจัด
ขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ด้วยการด�าเนินงานก่อสร้าง
อาคารชีวานามัยซึง่จะเป็นอาคารต้นแบบการจดัการขยะแบบ
ครบวงจรที่ดูแลโดยฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ตัวอาคารมีความสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง
ของโรงพยาบาลซึ่งได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างเมื่อช่วงปลายปี
พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565
 ผศ.(พเิศษ)นพ.มนินธ์ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า กระบวนการ
จดัการขยะท่ีจะแตกต่างไปจากเดมิคือ อาคารชวีานามยัจะเป็น
พื้นท่ีก�าจัดขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาลเองด้วยเทคโนโลยี
ที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้จะช่วย
ลดความกังวลเรื่องการปนเปื้อนจากการขนย้ายขยะออกไป
ก�าจดัภายนอกโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัขยะติดเชือ้
รวมถึงยังเป็นการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการก�าจัดขยะ 
อันจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าวิธกีาร
ก�าจัดขยะติดเชื้อแบบเดิม

 ส�าหรับอุปกรณ์ที่จะด�าเนินการติดตั้งภายในอาคาร
ชีวานามัย ได้แก่ เครื่องยกเทถังขยะติดเชื้อ หม้อต้มไอน�้า 
และเครื่องแปรสภาพขยะติดเชื้อโดยการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน�้า
(Autoclave) คุณสมบัติของเครื่อง Autoclave ดังกล่าวคือ
ฆ่าเช้ือด้วยอณุหภูมิและความดนัสงู จนแปรสภาพจากขยะตดิเชือ้
ให้กลายเป็นขยะทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการก�าจัด
ขยะตดิเช้ือตามมาตรฐานสากล จากนัน้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน
จึงจะสามารถน�าขยะติดเชื้อที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว
ส่งมอบให้ส�านกัสิง่แวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพือ่ด�าเนนิการต่อไป
ในลักษณะของขยะทั่วไป นอกจากน้ันจะมีการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีที่ช่วยในการจัดการขยะ เช่น เครื่องอัดขยะทีจ่ะท�า
หน้าทีบ่บีอดัขยะให้มขีนาดเล็กลงเพ่ือให้สะดวกต่อการเคลือ่นย้าย
รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องล้างถังขยะอัตโนมัติ ซึง่จะช่วยลด
ความเสีย่งให้กบัเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบิตังิาน เนือ่งจากไม่ต้องสมัผสั
กับถังขยะโดยตรงผศ.(พิเศษ) นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ 
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แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ในโรงพยาบาลแห่งแรกของกรุงเทพฯ

อาคารชีวานามัย

อาคารชีวานามัย

เครื่องอัดขยะ

 ไม่เพียงแต่อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะน�ามาใช้ให้กระบวนการจัดการขยะในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเท่านัน้ 
ความน่าสนใจอีกประการของอาคารชีวานามัยคือ การออกแบบอาคาร โดยค�านึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่ม (Universal Design) ขณะเดียวกันสีสันของตัวอาคารนั้นยัง
ประกอบด้วยความหมายพร้อมทั้งสะท้อนถึงการใช้งาน กล่าวคือ ตัวอาคารจะมี 3 สี จ�าแนกตามรูปแบบการใช้งาน ดังนี้

 สีน�้าเงิน คือ พื้นที่จัดการขยะทั่วไป  สีแดง คือ พื้นที่จัดการขยะติดเชื้อและขยะพิษ  สีเหลือง คือ พื้นที่จัดการขยะรีไซเคิล

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นต้นแบบของการจัดการขยะแบบครบวงจร
 เมื่อมีการน�าเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ในการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความรู้ความช�านาญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จงึเป็นอกีหนึง่เรือ่งส�าคญัทีฝ่่ายบรหิารสิง่แวดล้อม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ให้ความส�าคัญ โดยจะด�าเนนิการจัดฝึกอบรมบคุลากรทีด่แูลรบัผดิชอบการจดัการ
ขยะติดเชื้อ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล
 แผนการด�าเนินงานดังที่กล่าวมาข้างต้น ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ ให้ความเห็นว่า นอกจากจะเป็นการสร้างอาคารก�าจัดขยะอย่างครบวงจรแห่งแรก
ในโรงพยาบาลในเขตกรงุเทพมหานครแล้ว อาคารชวีานามยัของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะเป็นต้นแบบในการศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอกและบคุคลต่างๆ 
ที่มีความสนใจในเรื่องการจัดการขยะอีกด้วย
 ถงึแม้จะมเีครือ่งมอืทีท่นัสมยัช่วยในการจดัการขยะให้มปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้เท่าใด แต่สิง่หน่ึงทีค่วรส่งเสรมิให้บคุลากรของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้มาใช้บริการทุกคนเกิดความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องคือ การแยกขยะให้ถูกต้อง 
เพราะจะช่วยให้ขยะแต่ละชิ้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ซ่ึงปัจจุบันยังพบว่ามีขยะทั่วไปที่ถูกทิ้งปะปนมาในถังขยะติดเช้ือ ท�าให้ปริมาณขยะติดเชื้อ
มีจ�านวนมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จ�าเป็น ดังนั้นการตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการแยกขยะตัง้แต่ต้นทางจะเป็นส่วนส�าคญัอย่างยิง่ทีท่�าให้การจดัการขยะของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์มีคุณภาพ มปีระสิทธภิาพและสมบรูณ์แบบมากทีส่ดุ
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 ในสถานการณ์ท่ีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ผู้คนทั่วโลกล้วน
ฝากความหวงัไว้กบัการพฒันาและผลติวคัซนีทีป้่องกันโรคโควดิ-19 ได้จรงิ ซึง่นบัเป็นข่าวดเีมือ่หลายประเทศ
ประกาศความคืบหน้าของการทดลองและผลิตวัคซีน รวมถึงประเทศไทยด้วย 
 โอกาสนี้ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัย
วคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมลู
เกี่ยวกบัความคืบหน้าเร่ืองการผลิตวคัซีนโควดิ-19 ทีทุ่กคนตัง้ตารอ ในคอลมัน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ” ฉบับนี้

 ส�าหรับแผนการวจิยัในอาสาสมัครมนษุย์ ศ.นพ.เกียรติ กล่าวว่า
มีขั้นตอนการทดสอบในมนุษย์ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 (Phase 1) เพื่อศึกษาความปลอดภัยและปริมาณวัคซีน
ทีใ่ช้ โดยจะท�าการทดสอบวคัซนีในอาสาสมคัรจ�านวนน้อย (หลกัสบิคน)
ระยะที่ 2 (Phase 2) เป็นการขยายการทดสอบในอาสาสมัครจ�านวน
เพิ่มมากขึ้น (หลักร้อยถึงพันคน) เพื่อยืนยันความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพของวัคซีน
ระยะที่ 3 (Phase 3) เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกัน
การติดเชือ้ในอาสาสมคัรทีไ่ด้รบัวคัซีน และตดิตามอาการอนัไม่พงึประสงค์  
โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ีได้รับยาหลอก (Placebo) ซ่ึงต้องทดสอบ
ในอาสาสมคัรจ�านวนมาก (หลกัพนัถึงหมืน่คน)  
 ทัง้นี ้จากวคัซนีจ�านวน 10 รายการดงักล่าวนัน้เป็นวคัซนีจาก
ประเทศจนี 4 รายการ วคัซนีจากประเทศสหรฐัอเมริกา 3 รายการ และ
วัคซีนจากประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ รัสเซีย เป็นต้น ซึ่ง ศ.นพ.เกียรติ 
ได้ชี้แจงรายชื่อบริษัทที่ก�าลังเข้าสู่การทดลองระยะที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
- บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) จากสหรัฐอเมริกา และบริษัท ไบออนเทค 
(BioNTech) จากเยอรมนี ได้ออกแถลงการณ์เม่ือวันจันทร์ที่ 9 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ทีผ่่านมาว่า การทดลองวคัซนีประสบความส�าเรจ็
ในกลุม่ทดลองขนาดใหญ่ โดยพบว่าวคัซนีสามารถป้องกนัการตดิเชือ้ก่อ
โรคโควดิ-19 ได้สงูกว่า 90% และจากการทดลองในกลุม่ตวัอย่าง 44,000 
คน ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง 
- บริษัทโมเดอร์นา (Moderna) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า
วัคซีน mRNA-1273 ท่ีทดลองสามารถป้องกันการก่อโรคโควิด-19 
ได้มากถึง 94% หลังจากทดลองกับอาสาสมัครกว่า 15,000 คน และ
ยังสามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็น 2 - 8 °C ได้นาน 30 วัน
- บริษัท AstraZeneca จากอังกฤษ-สวีเดน และ บริษัท Johnson & 
Johnson จากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศความคืบหน้าการผลิต
วัคซีนที่ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองระยะที่ 3 

 ส่วนความคืบหน้าเรื่องการทดลองและผลิตวัคซีนในไทย 
ศ.นพ.เกียรติ กล่าวว่า วัคซีน mRNA ในชื่อ Chula-Cov19 ที่ผลิตโดย
ศูนย์วจิยัวคัซีน คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อทดลอง
ในอาสาสมคัร โดยคณะท�างานได้เริม่ส่งโรงงานเพ่ือผลติในเดอืนตลุาคม 
พ.ศ. 2563 กระบวนการผลติประกอบด้วย การผลติเนือ้วัคซนี mRNA 
และสารเคลือบ รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพต่างๆ ซึ่งศูนย์วิจัยวัคซีน 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ตัง้เป้าหมายว่าการผลติวคัซนีเตม็รปูแบบจะแล้วเสรจ็ในต้นเดอืนเมษายน 
พ.ศ. 2564 และคาดว่าจะเริ่มทดลองฉีดในอาสาสมัครคนไทยระยะที่ 1 
กลางเดอืนเมษายน พ.ศ. 2564 เพือ่หาขนาดวคัซนีทีเ่หมาะสมในคนไทย 
และตัง้เป้าหมายทีจ่ะทดลองในอาสาสมคัรระยะที ่2 ในช่วงเดอืนมถินุายน 
พ.ศ. 2564 ต่อไป 

  นอกจากนี้ยังมีวัคซีนอีก 2 รายการ ได้แก่ วัคซีนที่น�าใบยาสูบ
มาสกดัเป็นโปรตนี ผลิตวคัซีนโควดิ-19 โดยบรษิทั ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ�ากดั 
และทมีวจัิยจากคณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และวคัซนี
ป้องกันโควดิ-19 ชนิด DNA ของบรษิทัไบโอเนท-เอเชยี จ�ากัด ซ่ึงคาดว่า
ไม่เกินปลายปี พ.ศ. 2564 คนไทยน่าจะได้ใช้วัคซีนโควิด-19 ท่ีผลิต
โดยคนไทยในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มุ่งสู่หนึ่งในผู้น�าการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของโลก 

สถานการณ์การทดลองและผลิตวัคซีนทั่วโลก ความคืบหน้าการทดลองและผลิตวัคซีนในไทย 
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อนาคตการลงทุนเพื่อสนับสนุนการผลิตวัคซีนในไทย

 ศ.นพ.เกยีรติ ในฐานะผูอ้�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวคัซีนโควดิ-19 ศนูย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มคีวามมัน่ใจว่า หากทมีนกัวจิยัของไทยได้รบัการสนบัสนนุเรือ่งเงนิทนุอย่างเต็มประสทิธภิาพกจ็ะมศีกัยภาพในการผลติวคัซนีเพือ่
จ�าหน่ายได้ทัดเทียมประเทศมหาอ�านาจอื่นๆ ในโลก แต่เรื่องเงินทุนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอ การจะก้าวสู่การเป็นผู้น�าในการพัฒนาและผลิตวัคซีน ทุกฝ่าย
ต้องช่วยกนัระดมองค์ความรูท้างเทคโนโลยีทางการแพทย์ ช่วยกันหาพันธมิตรเพื่อเสริมศักยภาพในการผลิตให้ครบวงจร รวดเร็ว และให้มีประสิทธิภาพที่สุด 
 ศ.นพ.เกียรติ ยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จะไม่ส�าเร็จได้เลยหากปราศจากการอนุเคราะห์จากหน่วยงานส�าคัญหลายหน่วยงาน เช่น 
ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ การสนับสนุนเงินทุน บุคลากรและอื่นๆ จากสภากาชาดไทย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเฉพาะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 
ผูอ้�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ให้การสนบัสนุนในทกุด้าน โดยท่านเคยกล่าวกบั 
ศ.นพ.เกียรติ และทีมงานว่า ให้ปฏิบัติงานการพัฒนาและวิจัยวัคซีนอย่างเต็มที่ เรื่องการหาเงินทุนสนับสนุนเป็นหน้าที่ของท่าน 

 ศ.นพ.เกียรติ กล่าวว่า ที่ผ่านมานั้นภาครัฐได้ก�าหนดนโยบายในการลงทุนด้านการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 3 นโยบายด้วยกัน ได้แก่
นโยบายที่ 1 

 การร่วมเป็นสมาชิกโครงการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ระดับโลก หรือ COVAX เพื่อร่วมหารือและเจรจากับนานาชาติในการต่อรองราคาวัคซีน 
นโยบายที่ 2 
 การตั้งเป้าเป็นประเทศผู้รับจ้างผลิตวคัซนี โดยกระทรวงสาธารณสุข บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด และบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า จ�ากดั
บริษทัผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นน�าสัญชาติอังกฤษ-สวีเดน ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจ�านงในการผลิตและจัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด-19 AZD1222 
ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด โดยมีข้อแม้ว่าหากด�าเนินการผลิตวัคซีน จะต้องแบ่งวัคซีนส่วนหนึ่งที่ผลิตได้ไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์และ
ประชาชนชาวไทยในประเทศได้ใช้ให้เพียงพอ ก่อนน�าไปจ�าหน่ายต่อไป
นโยบายที่ 3 
 การลงทุนให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัยร่วมมือกับภาคธุรกิจที่มีศักยภาพในการน�านวัตกรรมไปต่อยอดและผลิตวัคซีน อย่างไรก็ดี
ปัญหาที่ท้าทายในการลงทุนและการผลิตวัคซีนในประเทศไทยคือ ปัจจุบันยังไม่มีโรงงานขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการผลิตจ�านวนมากได้ ท�าให้
จ�าเป็นต้องหาโรงงานในต่างประเทศที่มีศักยภาพเพียงพอ รวมถึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาล ขณะที่
ภาครัฐไม่สามารถระดมเงินทุนเพ่ือสนับสนุนครั้งละจ�านวนมากเพื่อการด�าเนินการเช่นเดียวกับประเทศมหาอ�านาจอื่นๆ หนทางท่ีเป็นไปได้มากที่สุด
คือ การขอรับการสนับสนุนจากนักลงทุนภาคธุรกิจ ทั้งน้ีนักลงทุนต้องเป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลก�าไร และการลงทุนครั้งน้ีอยู่บนพื้นฐานท่ีต้องการ
ช่วยให้การพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยประสบความส�าเร็จ

ศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นผู้น�าด้านการวิจัยและผลิตวัคซีนของโลก

 ทัง้นี ้เป็นทีน่่ายนิดทีีบ่รษิทัไบโอเนท-เอเชยี จ�ากัด ได้ร่วมการทดลองกบัศนูย์วจิยัวคัซนี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยทุ่มงบประมาณในการจัดซ้ือวัตถุดิบในการผลิต ขณะที่โรงพยาบาลก็ได้สรรหางบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุน
ต่างๆ เพื่อน�ามาใช้ในการพัฒนาวัคซีน อาทิ จากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเงินบริจาคจากกองทุน
วจัิยวคัซนี และผู้มจิีตศรทัธาต่างๆ ซึง่ ศ.นพ.เกยีรต ิให้ความเหน็ว่า ทีผ่่านมาการจดัการโรคระบาดในประเทศไทยมจีดุแขง็คอื การให้ระบบสาธารณสขุเป็นผูน้�า
ในการจัดการโรคระบาด และยังมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้มแข็ง ขณะที่การวิจัยและพัฒนาของทีมนักวิจัยไทยก็มีศักยภาพ
ในระดบัโลก และจากความคบืหน้าเรือ่งการทดลองวคัซนีป้องกันโควิด-19 ก็ท�าให้ม่ันใจว่าในอนาคตหากมโีรคอบุตัใิหม่เกดิขึน้อกี ประเทศไทยกพ็ร้อมจะปรบัตวั
และผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคได้เช่นเดียวกับประเทศมหาอ�านาจอื่นๆ
 ส�าหรับราคาของวัคซีนที่หลายคนสนใจ ศ.นพ.เกียรติ กล่าวว่า บริษัทไฟเซอร์ ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติตั้งราคาไว้ที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเข็ม ขณะที่
ราคาวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยพยายามจะยืนราคาที่ใกล้เคียงต้นทุนมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด

 ศ.นพ.เกยีรต ิกล่าวทิง้ท้ายว่า การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ถอดบทเรยีนจากวกิฤตว่ิา นกัลงทนุไทย
นกัวจิยัไทย และบคุลากรทางการแพทย์ของไทยได้เรยีนรูส่ิ้งใดจากการระบาดครัง้นีห้รอืไม่ และเมือ่เรยีนรู้แล้ว สามารถน�าสิง่ทีไ่ด้มาต่อยอด
และพัฒนาองค์ความรู้จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าในการผลิตวัคซีนของโลกได้หรือไม่ และในสังคมที่ก้าวเข้าสู่โลกของการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า 
(Universal Health) เช่นนี้ หากประเทศไทยสามารถพลิกจากการเป็นเพียงผู้ซ้ือเวชภัณฑ์มาเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์ ก็จะท�าให้สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยมั่นคงและยั่งยืนอย่างแน่นอน 
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ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวาระขึน้ปีใหม่ พุทธศกัราช  2564  ผมขอกราบอาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทัว่สากลโลก ตลอดจนพระบุญญาบารมี

แห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดจงคุ้มครองปกปักรักษาให้บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกคน รวมทั้งครอบครัว ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติทั้งปวง ประสบแต่ความสุข

ความเจรญิทัง้ในหน้าทีก่ารงานและชวีติครอบครวั คดิหวงัสิง่ใดให้สมปรารถนา มสีขุภาพสมบรูณ์แขง็แรงทัง้ร่างกายและจติใจตลอดไป

รศ.นพ.นิพนธ์  เขมะเพชร     
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ

อ�านวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล�้าเลิศ   ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์
   สุขภาพแข็งแรงแกร่งด�ารง   ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนาน

ศ.ดร.เสริชย์  โชติพานิช
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายกายภาพ

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ผมและฝ่ายกายภาพ 
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นสุขครับ

ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ 
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง

เนือ่งในโอกาสวันขึน้ปีใหม่ ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรัย
และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ดลบนัดาลให้ทกุท่านมสีขุภาพแขง็แรง 

มพีลงักาย พลงัใจ ในการท�างานเพือ่ประโยชน์แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ ตลอดปีใหม่นีค้รบั

สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่

ศ.นพ.รื่นเริง  ลีลานุกรม
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ

ในช่วงปีที่ผ่านมา ชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ได้เหนด็เหนือ่ยและทุ่มเทร่วมมือร่วมใจกัน 
ฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19 มาอย่างน่าชื่นชม 

ในโอกาสข้ึนปีใหม่ 2564 นี ้ขอให้ทกุท่านประสบความสขุ 
สมหวังอย่างที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและทรพัยากรบุคคล

สวัสดีปีใหม่ 2564 ชาวจุฬาฯ ทั้งโรงพยาบาลและคณะฯ 
ขอให้ทุกคนพบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง มีก�าลังใจ

ในการท�าหน้าท่ีของตนให้ส�าเรจ็ลุล่วงตลอดปี 2564 นะคะ

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 นี้ 
ผมขอให้สิ่งที่ดี สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งปวง 

ได้เกิดแก่ทุกท่านทั้งในปีใหม่นี้และตลอดไป

ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์
รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนุกสนาน เบิกบานฤทัย
พร้อมกันฝ่าภัย มั่นใจในกัน

สวัสดีปีใหม่ครับ

น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม
หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สวัสดีปีใหม่ 2564 ขอให้พี่ๆ น้องๆ ชาวจุฬาฯ 
มีความสุขกายสุขใจ พบแต่สิง่ดงีาม มพีลงัใจสร้างสิง่ดีๆ  

ให้แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ตลอดไปนะคะ
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นางศิริลักษณ์  สิโยพุทธวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการ 

สวัสดีปีใหม่ ให้ทุกท่าน พบสุขสันต์ สุขศรี มีความหวัง
จิตแกร่ง กายเยี่ยม เปี่ยมพลัง จงเจริญ ตลอดทั้งปี 2564 เทอญ

รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์  สนิทวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอก    

ไชโยไชโย ปีใหม่
กับความสุขสดชื่น แจ่มใส
กับความรักที่มี ดีต่อใจ

กับหน้าที่อันยิ่งใหญ่โรงพยาบาลจุฬาฯ

ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบรังสี

ขอส่งความปรารถนาดีและความสุขปีใหม่แด่ทุกท่าน

อ.พญ.ศิริพร อธิสกุล
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านการคลัง

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอ�านวยพรให้ทุกท่าน
และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความดี 
ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง 

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์

สวัสดีปีใหม่ 2564 ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 
อ�านวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ 

มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง

อ.นพ.เพชร อลิสานันท์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ

ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจตลอดไป

อ.นพ.ภานุวัฒน์ ชุติวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวัสดีปีใหม่ 
ขออวยพรให้ท่านจงประสบความส�าเร็จในทุกๆ สิ่ง ในปีใหม่นี้

ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสิ่งแวดล้อม

สวัสดีปีใหม่ 2564 แด่บุคลากรทุกท่านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขออ�านวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง พบเจอแต่สิ่งดีๆ 
และประสบความส�าเร็จดั่งใจหมายในปีใหม่นี้ 

นายอัครพล  มิลินทบุณย์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านกายภาพ 

ปีใหม่นี้ ขอพลังสามัคคี สร้างสุขทั่วหน้าเทอญ

ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์  พฤกษพานิช     
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ

ขอให้ความรักและรอยยิ้มเติมเต็มชีวิตของท่านในปีใหม่ 2021!

น.ส.นิตยา ดิเรกสถาพร
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการฯ ด้านการคลัง 

รักษาการ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบัญชีและการเงิน

สวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอให้ท่านผู้บริหาร บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดปี พ.ศ. 2564 นะคะ

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ  ประดิษฐ์พรศิลป์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ

ขอให้ปี พ.ศ. 2564 น�าแรงบันดาลใจและความสุขมาให้บุคลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และครอบครัวทุกท่าน

ผศ.นพ.พรเลิศ  ฉัตรแก้ว
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต

ขอคุณความดท้ัีงหลายอ�านวยพรให้ชาวจฬุาฯ ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง 

และประสบแต่ความส�าเร็จสมความตั้งใจ

ผศ.นพ.ธิติ สนับบุญ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยใน

สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์และแข็งแรง

ผศ.พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านอาชีวอนามัย

สวัสดีปีใหม่ 2564 ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพแข็งแรงทั้งใจและกาย
และไม่ลืมล้างมือ & สวมหน้ากากอนามัยตลอดปีใหม่นี้ค่ะ

รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านจัดซื้อ

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ 
ได้โปรดอ�านวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญทั้ง

ในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวยิ่งๆ ขึ้นไป

อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านแผนและงบประมาณ

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ขออ�านวยพรให้ทุกท่านสุขกาย สุขใจ 
ส�าเร็จสมปรารถนาทุกประการ

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
ศุภชัยจงก่อเกิดล�้าเลิศผล

ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล
ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน

สวัสดีปีใหม่ 2564 ครับ

อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ

ในปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกท่าน
ที่ร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันภัย COVID-19 มาได้อย่างปลอดภัย
ในโอกาสปีใหม่ 2564 นี้ ขอให้ทุกท่านมีพลังกาย พลังใจ 

ร่วมพัฒนาให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณภาพ
และคุณธรรมแก่สังคมไทยตลอดไป

นางอัญชลี โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล

สวัสดีปีใหม่ 
ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขกายสบายใจ สุขภาพแข็งแรง
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รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

รศ.นพ.อรรณพ ใจส�าราญศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก

รศ.นพ.วันล่า กุลวิชิต

ศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์
รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์

รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี ฝ่ายวิรัชกิจรองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

รองคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ

รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

สุขสันต์วันปีใหม่ 2021 
สุขกาย สุขใจ ชีวิตดีงามตลอดไปค่ะ

 ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดส�าหรับทุกคนค่ะ

ในศุภวาระขึน้ปีใหม่ 2564 ผมขอส่งความปรารถนาดี
และก�าลังใจให้ทกุท่านให้ม ี“พลัง” ทีจ่ะสร้างสรรค์สิง่ทีด่ี

ให้เกดิกับตนเอง ครอบครวั หน่วยงานและประเทศ
อนัเป็นทีร่กัของพวกเราทกุคนครบั

ในศุภวาระขึน้ปีใหม่ 2564 ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยั
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอ�านวยพรให้ทุกท่าน

และครอบครวัประสบแต่ความสขุความเจรญิ 
มสีขุภาพแขง็แรง ปลอดภยั คดิสิง่ใดสมดงัปรารถนา 

พบแต่สิง่ทีด่ตีลอดปีเทอญ

สติอันมัน่คงและก�าลังใจทีเ่ข้มแขง็ จะน�าพาให้ทกุท่าน
ด�าเนนิชวีติได้อย่างราบรื่นและผาสุกตลอดปี 2564 นะครับ เนือ่งในโอกาสขึน้ปีใหม่ 2564 ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั

และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก จงดลบนัดาลให้ทุกท่าน
และครอบครวัมีความสุขกาย สบายใจ มสุีขภาพทีแ่ขง็แรง 

สนกุกบังาน และโชคด ีสมัฤทธิผ์ลในสิง่อนัพึงปรารถนาท่ีดงีาม
ทกุประการนะคะ

ในศุภวาระขึน้ปีใหม่ ขออ�านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย 
โปรดดลบันดาลให้เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน

และครอบครวั ประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ ด้วยจตรุพธิพรชยั
และสมัฤทธิผ์ลในส่ิงอนัพงึปรารถนาทกุประการ

สบายกาย สบายใจ ส�าเร็จดังใจ
พ้นทุกข์ พ้นภัย ตลอดปีและตลอดไป

ศุภฤกษ์ดิถีขึ้นปีใหม่ 
อวยพรให้สุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล 

ขออาราธนาพระไตรรตัน์บนัดาลดล  
สถติล้นประสบสขุสวสัดี

ขออวยพรให้มีแต่ความสุขสมหวังในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 
ทัง้บ้านทีอ่บอุน่ ครอบครัวทีน่่ารกั และเพือ่นร่วมงานท่ีดี 

สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่าน

ในศภุวาระขึน้ปีใหม่ 2564 ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั
ดลบันดาลให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะแพทยศาสตร์ และ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จงมีสุขภาพกายและใจ
ทีส่มบรูณ์ประสบความส�าเรจ็ตามมุง่หวงั มีสติและมกี�าลังใจ
ในการปฏิบัติงานเพื่อน�าพาสถาบันอันเป็นที่รักของเรา

ไปสู ่ความส�าเร็จตามเป้าหมาย

ผศ.ดร.ศุภางค์ มณีศรี เลอกรองด์
เลขานุการกรรมการบริหารคณะฯ

ในศภุวาระขึน้ปีใหม่ 2564 ขอให้ทุกท่านและครอบครวั 
ประสบแต่ความสุขสดชื่น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

ตลอดปีและตลอดไปค่ะ สวสัดปีีฉล ู2564 ค่ะ

สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่
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รศ.(พิเศษ)นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร

ในศภุมงคลสมยัข้ึนปีใหม่ 2564 เวียนมาบรรจบ 
ผมขออาราธนาอ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทีท่กุท่านเคารพนบัถอื ดลบนัดาลให้ทุกท่านและครอบครัว

มคีวามสขุ มสุีขภาพพลานามยัแขง็แรงรับปีใหม่ครบั

ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ขอให้ปีใหม่ 2564 เป็นปีแห่งความดขีองทกุๆ ท่าน
คิดดี ท�าดี เป็นผู้ให้ที่ดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆ 

สขุภาพทีด่ตีลอดปีและตลอดไป สวัสดปีีใหม่ครบั

ผศ.ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต
ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศกึษาและสารสนเทศ

เน่ืองในโอกาสปีใหม่นี ้ขอให้อ�านาจคุณความดี
ที่ท่านประกอบมา คุ้มครองให้ท่านและครอบครัว 

มีความสุข มีสุขภาพกายใจแข็งแรง 
ปลอดภัยจากโรคร้าย อุบัติเหตุ คิดสิ่งใดที่ดี
ขอให้ส�าเร็จดังปรารถนาทุกประการครับ

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา)
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวชิาการ

ปีใหม่ ขอให้สุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรงค่ะ

รศ.ดร.พญ.จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวชิาการ 

สวัสดีปีใหม่ 2564 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดบันดาลให้ทุกท่าน

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
ประสบความส�าเร็จทุกประการค่ะ

ผศ.(พิเศษ)พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ  

สวสัดปีีใหม่ 2564 ขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัย
และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ขอให้ประสบความส�าเร็จ 

สขุภาพแข็งแรงตลอดปีค่ะ

อ.นพ.อติคุณ ธนกิจ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

ขอให้ปีใหม่นีเ้ป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดขีองพ่ีๆ น้องๆ ชาวจฬุาฯ ทุกท่าน 
ทัง้นิสติ บคุลากรและคณาจารย์  

ให้ทกุท่านมคีวามสขุ และมโีอกาสแบ่งปันความสขุ 
แก่ทกุคนรอบตวัด้วยครับ

อ.ดร.นพ.วรพจน์ นิลรัตนกุล
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวิจยั

ขอให้ทกุท่านมีความเพยีรพยายาม
และประสบความส�าเรจ็ดงัท่ีตัง้ใจ

รศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายบณัฑติศึกษา

ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวัง
ในศภุวาระขึน้ปีใหม่ สขุภาพแขง็แรง มบ้ีานท่ีอบอุน่ 

และเพ่ือนร่วมงานทีด่ ีสวัสดปีีใหม่ทุกๆ ท่านค่ะ

รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวริชักจิ

โชคดีตลอดไป สดใสตลอดปี 2564 ทุกคนนะคะ

ผศ.ดร.พญ.วรรณรัศมี เกตุชาติ
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายบณัฑิตศกึษา

ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2564 
ขออ�านาจคณุพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย 
โปรดดลบนัดาลให้ทุกท่านมคีวามสขุ สขุภาพแข็งแรง

นางสุชีรา ปัญญาสันติกุล
ผูอ้�านวยการ ฝ่ายบริหาร

ขอส่งพรน้ีให้ทกุท่านร่ืนรมย์กบัสิง่ดงีาม 
มพีลงัสร้างสรรค์บวกบวกให้กบัตน ครอบครัว และสงัคม  

ตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสบิสีค่่ะ

อ.นพ.เสกข์ แทนประเสริฐสุข
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต  

ในโอกาส สวัสดี ปีฉลู
ขอคุณครู เพื่อนพ้อง และน้องพี่

ให้ประสบ พบสุข ทุกนาที
ตามวิถี แพทย์จุฬาฯ กาชาดไทย

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกายภาพ

สขุสนัต์วนัปีใหม่ ขอให้มคีวามสุขกาย สบายใจ 
ปราศจากทกุข์โศก โรคภยัทัง้หลายทัง้ปวง

รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

สวสัดีปีใหม่ 2564 ปีใหม่ปีฉลู 
ขอให้ทกุท่านมีแต่ความสุข สขุภาพแข็งแรง 

จติใจผ่องใส ตลอดปีค่ะ

รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกายภาพ

ขอให้มสีขุภาพแข็งแรง 
โชคดแีละมคีวามสขุไปตลอดทั้งปี 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายพฒันาคณุภาพการศกึษา

ในศภุวาระขึน้ศกใหม่ 
ขอเทพไท้ศกัด์ิสทิธิส์รรพลงั 
ให้ทุกท่านสบสขุสมสิง่หวัง 
มกี�าลงักายใจแข็งแรงเทอญ

รศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในวาระขึน้ปีใหม่ พ.ศ. 2564 ขออ�านาจคุณพระศรรีตันตรยั
และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์อ�านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข 

ความสมหวงั ความส�าเรจ็ และสุขภาพทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ครบั

รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายนวตักรรมการศกึษาและสารสนเทศ

      ปีใหม่         เริ่มก้าวใหม่
เริ่มคิดใหม่         ให้สุขศรี
      เริงรื่น         ชื่นชีวี
   ให้โชคดี          ไร้โรคา

ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
ผูช่้วยคณบดี ฝ่ายนวตักรรมการศกึษาและสารสนเทศ

ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง มีความสุข
ตลอดปี 2564 นี้ สวัสดีปีใหม่ครับ

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ 

ขอให้ชาวจฬุาฯ ทกุท่านมคีวามสขุ สดชืน่ 
สมหวังในทกุเร่ือง ตลอดปี 2564 น้ีครบั

ผศ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ  

ขออาราธนาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ 
ได้โปรดดลบนัดาลให้ท่านมคีวามสุขกายสุขใจ 

แวดล้อมไปด้วยบคุคลทีร่กั เข้าใจและปรารถนาดต่ีอกัน 
มคีวามเข้มแขง็ ไม่ย่อท้อ สามารถก้าวข้ามอปุสรรค

ท่ีผ่านเข้ามาในชวิีตได้ตลอดปี 2564 นี้

ผศ.ดร.เดภิชา จินดาทิพย์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต   

ขอให้ทุกท่านมีสขุภาพแขง็แรง
มพีลงักาย พลงัใจ ในการท�างาน

มีความสขุตลอดท้ังปีค่ะ

รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

ปีใหม่นี้ คิดดี ขอให้สมดังใจหวัง
ท�าดี ขอท�าได้ดังใจคิด 

รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร
ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวจิยั

สุขสันต์วันปีใหม่ มีความสุข สมปรารถนา 
ตลอดปีและตลอดไป

ผศ.ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
ผูช่้วยเลขานกุารกรรมการบรหิารคณะฯ

สวสัดปีีใหม่ 2564 ขอพรอนัประเสรฐิอวยชัยให้ทกุท่าน 
สนกุสดใส สขุส�าราญ เบกิบานใจ คดิด ีท�าดี 

และประสบแต่ส่ิงดีๆ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย
ทัง้หลายทัง้ปวง ตลอดปีฉลูและตลอดไปค่ะ

ปีใหม่ 2564 นี้ หวังให้ทุกท่านสุขกาย สุขใจ 
มีแต่เรื่องดีๆ ตลอดปี สวัสดีปีใหม่ ค่ะ

น.ส.เสาวรส เกียรตินาถ
ผูอ้�านวยการ ฝ่ายวชิาการ
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สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2563

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ

งาน “สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหกรรมลดปวดเกร็ง ชา ตึง”

สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ศึกษาดูงาน

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมงาน “สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี 2563” โดยมี น.ส.เฉลาศรี เสง่ียม หัวหน้าพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลาทินทัต พระบรมราชานสุาวรย์ี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ ลานลีลาวดี และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ณ อาคารจักรพงษ์ เมื่อวันพุธท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบ E-Poster และ Digital Signage 
ภายในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
ซีพีเอฟ (CPF Food Research & Development Center) แหล่งรวมสดุยอด
เทคโนโลยกีารสร้างสรรค์นวตักรรมอาหารมาตรฐานระดบัโลก โดยม ีนายธนนิท์ 
เจยีรวนนท์ ประธานอาวโุส เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ พร้อมด้วย นางมารษิา เจยีรวนนท์
ประธานมูลนิธิเชฟแคร์ส์ และคณะผู้บริหาร CPF ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 11 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน 
“สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื ้นฟู มหกรรมลดปวดเกร็ง ชา ตึง” ซึ่งให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
จากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย พร้อมจดัแสดงนทิรรศการให้ความรู ้โดยม ีรศ.นพ.วสวุฒัน์ กติิสมประยรูกลุ
หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นผูก้ล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผศ.(พเิศษ)นพ.สรุนิทร์ อศัววทิรูทพิย์
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านภาพลกัษณ์องค์กร และ น.ส.เฉลาศร ีเสงีย่ม หวัหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ร่วมกจิกรรม 
เมือ่วนัจนัทร์ที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โถงชั้นล่าง อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤติ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
และปิดการอบรมหลกัสตูรปฏบัิตกิารแพทย์ขัน้พืน้ฐานและช่วยปฏิบติัการแพทย์ข้ันสงู Emergency Medical Technician 
(EMT) รุน่ที ่1 ประจ�าปี 2563 โดยม ีอ.นพ.ธนดล โรจนศานตกิลุ หวัหน้าศนูย์กูช้พี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1209 ชั้น 12 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 สมาคมนกับรหิารสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงสาธารณสขุ และชมรมโรงพยาบาลศนูย์ / โรงพยาบาลทัว่ไป 
น�าผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์ฯ รุ่น 14 เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยนอก 
ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ�าปี 2563

Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2020

สัมมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.พญ.บุรณี 
กาญจนถวลัย์ รองคณบด ีฝ่ายบรหิาร ร่วมแสดงความยนิดแีก่อาจารย์และบคุลากร  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
ในพธิยีกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 ณ ศาลาพระเกีย้ว จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trail 
and GCP Training 2020 ซึ่งคณะกรรมการ CTC (Clinical Trial Center) ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1210 
ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสมัมนาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ ร่วมกบัโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563 - 2564 โดยมคีณะผูบ้รหิาร คณะกรรมการบรหิาร 
หวัหน้าภาควชิา หวัหน้าศนูย์ ผูอ้�านวยการ และหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาเพือ่สรปุผลการด�าเนนิงาน 
พร้อมทัง้วางแผนและปรบัแผนยทุธศาสตร์ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ สอดคล้องกบัพนัธกจิหลกัในการผลติบณัฑติ
และแพทย์เฉพาะทางทีม่คีณุภาพ รวมถงึการผลติงานวจิยัและการให้บริการทางวชิาการเพือ่พฒันาองค์กรต่อไป 
เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนา
คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

 นพ.จอมพล สมทุรพงศ์ธร และ พญ.วญิาดา ขวญัเจรญิทรพัย์ แพทย์ช่วยสอน ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ อ.ภัสสร ศรีเทพ อาจารย์ผู้สอน และคณะนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จ�านวน 16 คน เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์
จากร่างอาจารย์ใหญ่ เมือ่วนัพฤหัสบดีที ่15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ช้ัน 4 และ 5 ศูนย์ฝึกผ่าตดั ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 22 “น้อมร�าลึก ส�านึกค่า บูชาจารย์” ซึ่งฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เรื่อง : ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

Man of the Med

ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร 
กับต�ำแหน่งศำสตรำธิคุณอันทรงเกียรติ

‘อาจารย์แพทย์’ ผู้เกิดมาเป็นแพทย์ด้วยหัวใจ
และจิตวิญญาณ

 การเป็นแพทย์ทีเ่ก่งและมคีวามเชีย่วชาญสามารถท�าได้หากมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ แต่การเป็นแพทย์ทีท่ัง้เก่งและดนีัน้ ต้องมทีัง้
ความสามารถและคณุธรรม คอลมัน์ “Man of the Med” ฉบบันี ้จะน�าเสนอ
เรื่องราวของ ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร อาจารย์แพทย์
ผู้เปี่ยมด้วยหัวใจและจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ ซึ่งท่านเป็นแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ที่สร้างสรรค์ผลงาน
อนัเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทัง้ด้านการรกัษา 
การวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน และด้านงานบริหาร
 ศาสตราธคิณุ นพ.สมพงษ์ ได้เล่าถงึประวตักิารท�างานของท่าน
ที่โดดเด่นในอดีตว่า หลังจากท่ีจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและ
ไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่จังหวัดน่าน มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
หลากหลายวัย เพศและสถานะ รวมถึงได้เห็นแบบอย่างการเป็นแพทย์ที่ดี
จากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในขณะนั้น ท�าให้มีมุมมอง
ต่อการเป็นแพทย์แตกต่างไปจากตอนทีศ่กึษาเล่าเรยีน อกีทัง้ยงัรูส้กึซาบซึง้
ในจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์อย่างยิ่ง ต่อมาเมื่อเข้าบรรจุเป็นแพทย์
ประจ�าบ้านที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ไม่นานนัก ก็มีโอกาสได้บรรจุเป็น
อาจารย์แพทย์ เรยีกได้ว่ามคีวามก้าวหน้าในอาชีพทีร่วดเรว็มาก พร้อมกันนี้
ยังได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตัง้แต่
อายุยังน้อย อาทิ หัวหน้าสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ฝ่ายบริการ

 ผลงานอนัเป็นทีป่ระจกัษ์ของ ศาสตราธคิณุ นพ.สมพงษ์ มมีากมาย
หลายด้าน เช่น ในด้านการรักษา ท่านเป็นหนึ่งในแพทย์ประจ�าสาขาวิชา
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
ทีม่ชีือ่เสยีงด้านการรกัษาโรคอ้วน ด้านการวจิยัและพฒันา ท่านเป็นบุคลากร
ส�าคัญทีเ่ป็นผู้น�าด้านวชิาการโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลสิมทัง้ในระดับประเทศ
และสากล โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ลงในวารสารและต�าราระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี และท่านยังท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหลัก
ในการเขยีนผลงานวจิยั เพือ่ฝึกฝนคณาจารย์รุน่ใหม่ในการผลติผลงานวิจยั
ที่ทรงคุณค่า
 ด้านการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ ์
มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ด้านคลินิกและประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่
ลูกศิษย์ในสาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้ทั้งบัณฑิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง
มคีวามรูค้วามสามารถในการดแูลรกัษาผู้ป่วยอย่างมปีระสทิธภิาพ กอปรด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพแพทย์
 ด้านงานบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ 
ซึ่งท่านมีบทบาทส�าคัญในการคิดค้นนวัตกรรมที่ทันสมัยในการรักษา
โรคทางระบบต่อมไร้ท่อและเมตะบอลสิม ไม่ว่าจะเป็นผลงานทีส่ร้างสรรค์
ขึน้เองและผลงานทีน่�าองค์ความรูจ้ากต่างประเทศมาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย  



21

 ตลอดอายกุารท�างาน ศาสตราธคิณุ นพ.สมพงษ์ ได้ทุม่เทสรรพวชิา
และสรรพก�าลงัในการรักษาผู้ป่วย การค้นคว้าวจิยั และการบรหิารองค์กร
อย่างดีเลิศและสม�่าเสมอ ซึ่งคุณูปการอันทรงคุณค่าของท่านน้ีท�าให้ท่าน
ได้รับแต่งตัง้เป็น “ศาสตราธคิณุ” ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติให้ปฎิบัติงานในฐานะอาจารย์แพทย์ท่ีปรึกษา
ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เป็นเวลาต่อเนือ่งอกี 5 ปี ซึง่ต�าแหน่งนีเ้ป็นต�าแหน่ง
อนัทรงเกยีรตท่ีิจะแต่งตัง้ให้เฉพาะบคุลากรทางการแพทย์ผู้มคีวามสามารถ
โดดเด่น มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแพทย์ผู้มีคุณธรรมสูงเท่านั้น
 เมือ่เรียนถามถงึความรูส้กึหลงัได้รบัการแต่งตัง้เป็น “ศาสตราธคิณุ”
ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ กล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ถือเป็นเกียรติและ
เป็นความปลาบปลื้มใจอย่างที่สุด เพราะทราบว่าต�าแหน่งนี้แต่งต้ังให้
ในฐานะที่ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรด้วยความวิริยะอุตสาหะ
มาโดยตลอด ส�าหรับตัวท่านเองแล้วไม่เคยค�านึงถึงต�าแหน่ง ลาภ ยศใดๆ 
เมือ่ปฏบิตังิานกท็�าด้วยความตัง้ใจและสนุกกบัอาชพีแพทย์ทีต่นเองรกัเท่านัน้ 
เมือ่เกษียณอายรุาชการแล้วและมปีระกาศแต่งตัง้กร็ูส้กึภาคภมูใิจอย่างยิง่ 
อกีทัง้ต�าแหน่งดงักล่าวมรีะยะเวลาปฏบิตังิานนานถงึ 5 ปี จงึคดิว่าการเกษยีณ
อายุราชการเป็นเพียงตัวเลข เมื่อมีแรงกาย แรงใจและโอกาสก็พร้อม
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเต็มใจ รวมถึงได้ตั้งปณิธานกับตนเอง
ด้วยว่าจะทุ่มเทก�าลังความรู้ ความสามารถ สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จนครบวาระการปฏิบัติหน้าที่
 จากการปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมของ ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ 
ในฐานะอาจารย์แพทย์ผูอ้ทุศิตนในการสอนและดแูลผูป่้วยโดยไม่แบ่งแยกชนชัน้
ท�าให้ท่านได้รับรางวลั “อาจารย์แพทย์ดเีด่นทางด้านคณุธรรมและจรยิธรรม” 
จากแพทยสภา ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับ “โล่เกียรติยศ” ในงานเชิดชูเกียรติ
บคุลากรคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประจ�าปี พ.ศ. 2560 
และได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์
แผนไทย) ประจ�าปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน นอกจากนี้ท่านยังด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในองค์กรวิชาชีพ อาทิ 
กรรมการบริหารสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรรมการบริหาร
สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย เป็นต้น
 

“ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดล้วนมีคุณค่า
หากท�างานทุกอย่างอย่างวิริยะและท�าอย่างเต็มที่ ”

 ด้วยภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ทั้งงานรักษาผู้ป่วย งานด้าน
การเรียนการสอน และบทบาทผู้บริหารขององค์กร ท�าให้ท่านจัดสรรเวลา
เพ่ือท�างานวิจยัทีท่่านรกัได้น้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ศาสตราธิคณุ นพ.สมพงษ์ 

กภ็มูใิจทีไ่ด้เหน็ความเปลีย่นแปลงมากมายภายในองค์กรจากผลงานทีท่่าน
สร้างไว้ เช่น การเตบิโตในด้านวชิาการและนวตักรรมของภาควชิาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 ปรชัญาการท�างานที ่ศาสตราธคิณุ นพ.สมพงษ์ ยดึถอืมาตลอด
คือ การประสานประโยชน์และเข้าใจความแตกต่างของปัจเจกบุคคล เมื่อ
อยูใ่นบทบาทแพทย์ จะใช้เวลาพดูคยุส่ือสารท�าความเข้าใจกับผูป่้วยเพือ่ให้
เข้าถงึบรบิทการใช้ชวีติของเขา ซึง่เอือ้ประโยชน์ในการวนิจิฉยัโรคให้ผูป่้วย 
รวมถึงเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้ป่วยซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการรักษาและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยด้วย เมื่ออยู่ในบทบาทอาจารย์แพทย์ ก็ต้อง
พร้อมทีจ่ะถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากประสบการณ์การท�างานให้แก่นสิติแพทย์ 
ขณะเดยีวกนัต้องยอมรบัฟังความคดิเหน็จากคนรุน่ใหม่ด้วย เพราะเมือ่ยคุสมยั
เปลีย่นแปลงไป สิง่ทีแ่พทย์อาวโุสคดิวเิคราะห์อาจไม่ถกูต้องทัง้หมดก็เป็นได้
ซึง่การบรูณาการความคดิจากคนหลายวยัท�าให้เกดิมมุมองใหม่หรอืประยกุต์
เป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ เมื่ออยู่ในบทบาทผู้บริหารโรงพยาบาล ต้องรับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคลากรต่างหน่วยงาน เพราะการผลักดันให้คนเก่ง
ได้แสดงความคิดเหน็จะท�าให้องค์กรเตบิโตก้าวไปข้างหน้า รวมถงึการสร้าง
คนรุ ่นใหม่ให้พร้อมเข้ามาสานต่องานบริหารให้เจริญรุดหน้าต่อไป
เป็นเรื่องส�าคัญเช่นกัน ส่ิงส�าคัญที่สุดคือการระดมพลังสมอง บูรณาการ
ความรู้จากหลายศาสตร์การแพทย์เพื่อท�าให้งานประสบผลส�าเร็จสูงสุด
 อกีหนึง่วิสัยทศัน์ในการท�างานทีท่นัสมยัอย่างย่ิงของ ศาสตราธคิณุ 
นพ.สมพงษ์ คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นไปของยุคสมัย เช่น หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่าน
ได้น�าการรักษาระบบทางไกลมาประยุกต์ใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไกลเพื่อมาพบแพทย์
ตามนดั แม้ว่านวตักรรมและเทคโนโลยทีางการแพทย์จะก้าวหน้าไปมากเพยีงใด
ท่านกล่าวย�้าว่า การใช้เวลาเพื่อซักถามประวัติและการใช้ชีวิตประจ�าวัน
ของผู้ป่วยเป็นส่ิงส�าคัญทีใ่ช้ประกอบการวนิจิฉัยและรกัษาโรค รวมถงึการใส่ใจ
รายละเอยีดเล็กๆ น้อยๆ อาท ิการจดจ�าช่ือเล่นหรอืรายละเอียดการเจบ็ป่วย
ของผู้ป่วยแต่ละราย จะช่วยให้ผู ้ป่วยมีก�าลังใจในการรักษาโรคและ
เอื้อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคเพื่อการรักษาที่ถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น
 สดุท้ายนี ้ศาสตราธคิณุ นพ.สมพงษ์ ได้ฝากข้อคิดอันมค่ีาให้แก่
นิสิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ว่า แพทย์ต้องมีทั้งศาสตร์
และศิลป์ ไม่เพียงแต่ต้องพยายามศึกษาหาความรู้เพื่อให้ตนเองเชี่ยวชาญ
ในการรักษาหรือการวิจัยเท่านั้น การมีคุณธรรม มีศิลปะในการสื่อสาร 
เข้าอกเข้าใจผู้ป่วยและญาติก็ส�าคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้เติบโตเป็นแพทย์
ทีเ่ก่งและด ีเป็นทีพ่ึง่ให้แก่ผู้ป่วย และท�าประโยชน์ให้แก่สงัคมสมดงัปณธิาน
และจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ที่มีเต็มเปี ่ยมอยู ่แล้วทุกคน



เรื่อง : ดร.สุณี สุวรรณพสุ  

        ผู้เชี่ยวชาญพยาบาล 8 ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Blended Learning 

 ความท้าทายทีส่�าคญัอย่างย่ิงของประเทศไทย ณ ปัจจบุนันี ้คงหนไีม่พ้นเรือ่งปัญหาประชากรสงูอายมุแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้อย่างรวดเรว็ในทกุๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2565 นี้ 
ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ซึ่งมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 20 ของจ�านวนประชากรทั้งประเทศ และอีก 20 ปีข้างหน้า สัดส่วน
ประชากรสูงอายุจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 

 ความเสี่ยงที่มาคู่กับการสูงวัยคือ ความเสี่ยงต่อภาวะความพิการและภาวะท่ีไม่สามารถดูแลตนเองได้ การประมาณการจ�านวนผู้สูงอายุท่ีต้องการผู้ดูแล 
พบว่า จ�านวนผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 3.7 แสนคนในปี พ.ศ. 2560 อาจเพิ่มสูงเป็น 1.2 ล้านคนในปี พ.ศ. 2590 ท้ังนี้ ผู้สูงอายุ
ในกลุ่มติดบ้านคือกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้างจะมีจ�านวนมากกว่ากลุ่มติดเตียงที่แทบจะไม่สามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันด้วยตัวเองได้เลย 
 ที่พึ่งพิงส�าคัญส�าหรับผู้สูงอายุ นั่นก็คือ สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บุตรหลาน หรือญาติที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นเครือข่ายการดูแล
ที่ส�าคัญของผู้สูงอายุ จากสถานการณ์การเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของ 
‘ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว’ จึงมีความจ�าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านต่างๆ ให้กับครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งขึ้น 
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 ในปี พ.ศ. 2560 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ได้รเิริม่จัดตัง้ “ศนูย์ฝึกอบรมผูด้แูลผูส้งูอาย ุ(Caregiving Training Center)” และพัฒนาหลกัสตูร
“การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว” จากหลักสูตร Family Caregiving และ หลักสูตร Nurse Assistant Training ของ American Red Cross 
โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยทักษะหลักที่จ�าเป็นส�าหรับดูแลผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ 

    การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Art of caregiving) 
    การเสริมสร้างความปลอดภัยในการดูแลผู้สูงอายุ (Promoting safety) 
    การดูแลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Providing healthy hygiene) 
    การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงหรือติดบ้าน (Bed or home bound care) 
    การใช้ยาในผู้สูงอายุ (Caregiver’s Guide to Medications and Aging) 
    การสื่อสารทางบวกกับผู้สูงอายุ (Positive communication with elders)
    การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการรู้คิด (Caring for elders with cognitive and memory impairment) 
    การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเจ็บป่วย (Providing care with specific illness) 
    การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และความต้องการการดูแลเฉพาะในผู้สูงวัย (Providing care with specific needs) 
    การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากความชราภาพ และการเตรียมตัวก่อนวาระสุดท้ายของชีวิต (Palliative care) 
    การดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (Mental Health Care)
    การจัดการปัญหาความเครียดของผู้ดูแล (Caregiver stress) 
    การจัดกิจกรรมนันทนาการส�าหรับผู้สูงอายุ (Recreation care)  
    การประสานงานกับโรงพยาบาลหรือแหล่งช่วยเหลือสนับสนุน

ผลิตและเสริมสร้างบุคลากรที่เปี่ยมคุณภาพด้วยศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ
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มิติใหม่ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

  ท้ายท่ีสดุต้องกราบขอบพระคณุคณะกรรมการอ�านวยการด้านผูสู้งวยั สภากาชาดไทย และทีป่รกึษาทุกท่าน รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแล ศูนย์การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน และพยาบาลแกนน�าด้านการดูแลผู้สูงอายุ ฝ่ายการพยาบาล ที่มุ่งมั่นให้การอบรม
ครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี สมดังปณิธานที่ว่า 

        เชื่อมต่อการเรียนรู้ ให้เข้าถึงทุกพื้นที่ด้วยการพัฒนารูปแบบของหลักสูตร
 น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระบุให้เห็นถึงความส�าคัญของนโยบายปรับแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กบัพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึการประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่เป็นเคร่ืองมอืกระตุน้การเรียนรูข้องผู้เรยีนว่า เป็นแนวทางเพือ่ให้ผูค้นทัง้ในเมอืง
และในพืน้ทีช่นบทห่างไกลสามารถเข้าถงึองค์ความรูท้ีม่คีณุภาพได้โดยสะดวก ซ่ึงเป็นบทบาทและภารกิจทีท้่าทาย ฝ่ายการพยาบาลจงึได้ปรบัปรงุการเรยีนการสอน
ในหลกัสตูร “การอบรมเชงิปฏบิติัการผูด้แูลผูส้งูอายใุนครอบครัว” ประจ�าปี พ.ศ. 2563  ใน 3 รปูแบบ ได้แก่  
     การอบรมและฝึกปฏิบัติใน Classroom
     การอบรมทาง Online และฝึกปฏิบัติใน Classroom 
     การอบรมและฝึกปฏิบตัทิาง Online เพือ่การเปลีย่นผ่านจากยคุ Lecture-Based Learning สู่ยุค Online-Based Learning 

“เราจะเป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วยด้านการพยาบาลตลอดไป”

 ผลการอบรมพบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวในรูปแบบ Online-Based Learning มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับรูปแบบอื่นๆ
 การน�าร่องการจดัรปูแบบการฝึกอบรมในคร้ังนีจ้ะเป็นจดุเริม่ต้นส�าคญัในการพฒันาการฝึกอบรมผู้ดแูลผู้สูงอายขุองสภากาชาดไทย ซ่ึงฝ่ายการพยาบาล
เป็นแกนน�าในการสร้างเครือข่ายด้านสขุภาพ โดยประสานการท�างานร่วมกบัส่วนต่างๆ ในสภากาชาดไทย ในการออกแบบรปูแบบการฝึกอบรมเพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
 ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2564 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงมีแผนการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ ผ่านส่ือการเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมท้ัง
ยงัมุ่งพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรให้ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ที่ก�าลังเข้าสู่บทบาทผู้ดูแล เช่น มีหัวข้อการเรียนรู้หลากหลาย และมีรูปภาพมากกว่า
ตวัหนงัสอื อกีทัง้พัฒนาผูส้อนทัง้ด้านความรูใ้นเรือ่งทีส่อน ด้านเทคโนโลยแีละรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่ปล่ียนไป ซึง่จะช่วยกระตุน้ให้การเรยีนการสอนบนอนิเทอร์เนต็
น่าสนใจและน่าใช้งานมากขึ้น

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) เข้ามา
มีบทบาทส�าคัญ รวมท้ังมีการน�าองค์ความรู ้เข้าสู ่ระบบให้กลายมาเป็นทรัพยากร
การเรยีนรูแ้บบดจิทิลั (Digital Learning Resource) มากข้ึน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์จึงพัฒนาแนวทางในการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว เพื่อให้การเรียนการสอน
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่เป็นเคร่ืองมอืกระตุน้การเรยีนรูข้องผูเ้รียน เพือ่การเปล่ียนผ่านจากยคุ Lecture-Based 
Learning สู่ยุค Online-Based Learning
 การพัฒนาช่องทางการเรียนรู้นี้จะให้ความส�าคัญกับแนวทาง “Blended 
Learning” คือการแสวงจุดร่วม - สงวนจุดต่างระหว่าง Lecture-Based Learning ที่มี
การเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในชั้นเรียน (Face-to-Face) กับ Online-Based 
Learning การจดัการเรียนการสอนผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ เนือ่งจากในห้องเรยีน Blended 
Learning นั้น แม้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่งทกุเวลาและทุกสถานท่ีผ่านส่ือการเรยีนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสนับสนุนการพบปะและแลกเปลี่ยนในห้องเรียน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน รวมถึงผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันผ่านการท�างานกลุ่ม 

จากการเรียนรู้ ในห้องเรียนสู่การถ่ายทอด

องค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์

ผลิตและเสริมสร้างบุคลากรที่เปี่ยมคุณภาพด้วยศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ



ว่าที่คุณหมอคนดีว่าที่คุณหมอคนดี

โดย : นสพ.ธนิน เหรียญไพโรจน์ 

        นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
        นสพ.พิชญา ตู้บรรเทิง 
        นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

นสพ.สุวินัย จิระบุญศรี  

The sky’s the limit

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Vice President for Internal Affairs
 (IFMSA-Thailand)

 ในปัจจุบันท่ีการระบาดของโรคโควิด-19 ทวีความรุนแรงไปทั่วโลก การเข้าใจกระบวนการรับมือโรคระบาดของประเทศต่างๆ ถือเป็นสิ่งส�าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน ผู้ซึ่งจะเป็นก�าลังขับเคลื่อนการท�างานด้านสาธารณสุขในอนาคต IFMSA-Thailand หรือสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ
แห่งประเทศไทย จงึได้จดัการประชมุจ�าลองสมัชชาอนามยัโลก “Thailand WHO Simulation” โดยกิจกรรมนีไ้ด้จ�าลองงานมาจากการประชมุสมชัชาอนามยัโลก
หรือ World Health Assembly (WHA) ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพในยุคการระบาดของโควิด-19” 

เยาวชนไทยเข้าใจโควิด-19 
ผ่านการประชุมจ�าลองสมัชชาอนามัยโลก

การประชุมนีเ้หมือนหรอืแตกต่างจากการประชมุ WHA จริงอย่างไร

 ข้อแตกต่างเล็กน้อยระหว่างการประชุมจ�าลองฯ และการประชุม 
WHA คือ ผู้เข้าร่วมและคณะผู้จัดงานของการประชุมจ�าลองฯ จะเป็นนิสิต
นักศึกษาทั้งหมด โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้สวมบทบาทสมมติเป็นคณะทูต
และคณะตัวแทนจากประเทศต่างๆ ทั้ง 6 ภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก และ
ผูแ้ทนองค์กรระหว่างประเทศเพือ่อ่านถ้อยแถลงและถกปัญหาด้านสาธารณสขุ
ทีส่�าคญัตามจดุยนืของประเทศหรือองค์กรของตน แม้การประชมุจ�าลองฯ ในครัง้นี้
จะมกีารปรับระเบยีบวิธกีารประชมุให้ต่างออกไปจาก WHA เลก็น้อย แต่เป้าหมายหลัก
ยงัคงเหมอืนเดมิ นัน่คอื การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของเยาวชนในการร่วมกนัคดิ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและออกฉันทามติร่วมกันในรูปของมติสมัชชา

เยาวชนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการประชุมนี้

 การเรยีนรูข้องผูเ้ข้าร่วมงานจะเริม่ตัง้แต่ก่อนวนังาน โดยผูเ้ข้าร่วมงาน
ต้องศกึษาเอกสารการประชมุทีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อหลัก รวมท้ังหาข้อมูลนโยบาย
การรบัมอืโรคโควดิ-19 และนโยบายการรบัผูล้ีภ้ยัของประเทศตนเองเพือ่น�ามา
ร่างถ้อยแถลงเพื่อแสดงจุดยืนในวันจริง เยาวชนผู้ร่วมงานซึ่งได้พัฒนาทักษะ
การหาข้อมลูและได้รับความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณสุขเรื่องโควิด-19 ของ
ประเทศต่างๆ ทั้งจากการหาข้อมูล เตรียมถ้อยแถลง การร่วมถกเถียงและ
อภิปรายในวันประชุม นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมงานยังได้พัฒนาทักษะการเจรจา
แบบพหภุาค ีรวมถึงการมองปัญหาในเชงิสาธารณสขุระดบันานาชาติ ซ่ึงน�าไปสู่
การสร้างมติของที่ประชุมร่วมกันในที่สุด

 แม้ว่ามตทีิป่ระชมุในครัง้นีจ้ะไม่ได้น�ามาขบัเคลือ่นจรงิ แต่ส่ิงหนึง่ทีเ่กดิขึน้แล้วคือการ “สานพลัง” ของเยาวชนคนรุน่ใหม่ ความตืน่ตวัและตืน่รูเ้ก่ียวกบัปัญหา
สขุภาพในหมูเ่ยาวชนมากขึน้ ซึง่พลงัเหล่านีจ้ะเป็นตัวแปรส�าคัญในการขับเคลือ่นสาธารณสขุไทยและโลกให้ดขีึน้และก้าวหน้าต่อไปในอนาคต หากผูอ่้านสนใจเข้าร่วม
เป็นทีมจัดงานหรือเข้าร่วมงานในฐานะผู้แทนประเทศต่างๆ ในการประชุมครั้งถัดไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางเพจเฟซบุ๊ก IFMSA Thailand 
Official และ Thailand WHO Simulation 2020 by IFMSA-Thailand
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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"

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.นพ.สิทธิพร แอกทอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แหล่งอ้างอิง : Bigos, K.L.; Hariri, A.; Weinberger, D. (2015). Neuroimaging Genetics: Principles and Practices. Oxford University Press. p.157.
      Freberg, L. (2009). Discovering Biological Psychology. Cengage Learning. p.44 - 46.
      Hall, John (2011). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (12th ed.). Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier.
      Standring, Susan, ed. (2008). Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice (40th ed.). London: Churchill Livingstone.

ส่วนประกอบของ

 หลายท่านอาจมีภาพจ�าว่าสมองมีลักษณะเป็นก้อนใหญ่ๆ และมีรอยหยัก ส่วนน้ันเรียกว่า ซีรีบรัม (Cerebrum) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน หรือ 4 กลีบ 
แต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้

1) กลบีหน้า (Frontal lobe) ควบคุมความคดิ ความจ�า 
สติปัญญา การพูด การเคลื่อนไหว

2) กลีบข้าง (Parietal lobe) รับและประมวลข้อมูล
ทีเ่กีย่วกบัประสาทสมัผสั เช่น การสมัผสั อณุหภมิู ความเจบ็ปวด 
และความเข้าใจทางภาษา

3) กลีบขมับ (Temporal lobe) ท�าหน้าที่เกี่ยวกับ
การสร้างความทรงจ�าใหม่ๆ

4) กลีบท้ายทอย (Occipital lobe) ควบคุมการมองเหน็
เป็นหลัก

หากมผีูก้ล่าวถงึกลบีที ่5 จะหมายถงึกลบีลมิบกิ (Limbic lobe) 
ท�าหน้าทีค่วบคมุพฤตกิรรม การรบัรูก้ลิน่และการมคีวามทรงจ�า 
ตัวอย่างส่วนของระบบลิมบิก ได้แก่

- อะมิกดาลา (Amygdala) เป็นส่วนท่ีควบคุมความกลัว 
  ความกังวล ความก้าวร้าว
- ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) ควบคมุพฤตกิรรมทีต่อบสนอง
  ต่ออารมณ์ เปลี่ยนความทรงจ�าระยะสั้นเป็นระยะยาวขึ้น
- ทาลามัส (Thalamus) ท�าหน้าที่ประมวลทั้งสัญญาณ
  ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ควบคุม
  การนอนและการตื่นตัว
- ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ท�าหน้าที่ควบคุมสมดุล  
   ภายในร่างกายและกระบวนการเมตะบอลสิม (Metabolism)
  คือการเปล่ียนอาหารและเชื้อเพลิงให ้ เป ็นพลังงาน
 ในการด�าเนินกระบวนการของเซลล์ อีกหนึ่งหน้าที่คือ
  การผลติฮอร์โมนในระบบประสาทหลายตัว
- ต่อมพิทูอิทารี (Pituitary gland) ผลิตฮอร์โมนท่ีเกี่ยวกับ
  การเจรญิเตบิโต อวยัวะสืบพนัธ์ุ ต่อมไทรอยด์และกระบวนการ
  เมตะบอลิสม การคลอด การให้นมบุตร ความเข้มข้นน�้า
  กับเกลือ เป็นต้น

 ถัดมาคือก้านสมอง ท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับต่อมพิทูอิทารี ต่อจากทาลามัสและไฮโปทาลามัสลงมา ก้านสมองประกอบด้วยมิดเบรน (Midbrain) 
พอนส์ (Pons) และเมดลัลา (Medulla) ก้านสมองจะน�าสญัญาณประสาทจากซีรบีรมัลงไปยงัไขสันหลงั รวมถงึน�าสญัญาณประสาทจากไขสนัหลงัขึน้มาสูส่มองส่วนบน
นอกจากนี้ยังมีศูนย์ควบคุมการอาเจียน การเต้นของหัวใจ การหายใจ วงจรการนอนและตื่นของมนุษย์ ในซีรีบรัมยังมีเวนทริเคิล (Ventricle) บรรจุโครงสร้าง
ที่ผลิตน�้าไขสันหลัง
 อกีส่วนท่ีส�าคญัของสมองคอื สมองน้อย หรอืทีเ่รยีกว่า ซรีเีบลลมั (Cerebellum) สมองส่วนนีม้คีวามส�าคญัในการควบคมุกล้ามเนือ้ในร่างกาย ช่วยควบคมุ
การเคลื่อนไหวและเรียนรู้การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ของร่างกาย เซลล์ในสมองนั้นประกอบด้วยนวิรอน (Neuron) ซึง่เป็นเซลล์ทีร่บัส่งสญัญาณประสาทได้ ส่วนทีร่บัเข้ามา
ในเซลล์คือ เดนไดรท์ (Dendrite) หลายเส้น ส่งออกไปคือ แอกซอน (Axon) เส้นเดียว และเซลล์เกลีย (Glia cells) จะสร้างไมอีลินมีส่วนในระบบภูมิคุ้มกันของ
ระบบประสาท
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ในสมองมีความเชื่อมโยงกัน อีกทั้งสมองยังมีส่วนส�าคัญเก่ียวข้องกับระบบประสาทและ
อวัยวะต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์อย่างชัดเจน

สมอง
 อวัยวะในร่างกายมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุดก็คือสมอง สมองเป็นครึ่งหนึ่ง
ของระบบประสาทส่วนกลาง ส่วนอกีครึง่หนึง่คือไขสันหลัง ระบบประสาทส่วนกลางนีจ้ะท�าหน้าที่
รบัข้อมูล ประมวลผลและส่งต่อข้อมลูไปยงัอกีหลายอวยัวะในร่างกาย สมองบรรจอุยูใ่นกระโหลกศรีษะ 
ถูกคั่นด้วยเยื่อหุ้มสมองก่อน 3 ชั้น และมีน�้าหนักประมาณ 1.2 - 1.4 กิโลกรัม
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 นายภคบุตร ชาญสุวิทยานันท์ บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ส.ธ. 
เพื่อผู ้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อ�านวยการฯ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

 บริษัท เคลาด์ ครีเอชั่น จ�ากัด โดย นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเน็ตเบย์ จ�ากัด 
(มหาชน) บริจาคหุน่ยนต์อัจฉรยิะเพ่ือการแพทย์ HAPYbot จ�านวน 1 ตวั มลูค่า 1,605,000 บาท ส�าหรบับุคลากรทางการแพทย์
เพื่อลดความเส่ียงในการสัมผัสและติดเชื้อ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ 
อ.นพ.เพชร อลสิานนัท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ รับมอบ ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

 ครอบครัวอัศววิทูรทิพย์ - ครอบครัวนาคลดา และ กลุ่ม Oasis บริจาครถตู้เพื่อใช้ในโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 
ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ�านวน 1 คัน โดยมี ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วัชรสนิธ ุผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ 
อ.นพ.สุเมธ ปุญญโชติ หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ อาคารอานันทมหิดล

 นางนนัทกา - นายสมภพ ตงิธนาธกิลุ บรจิาคเงนิจ�านวน 5,000,000 บาท เพือ่สนบัสนนุฝ่ายศลัยศาสตร์ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีผศ.นพ.สรุชัย เคารพธรรม เป็นผูแ้ทนรบัมอบ ณ ชัน้ 7 อาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ์ 

 นพ.ยงค์ เอื้อวัฒนะสกุล และบุตรี บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
จดัตัง้กองทนุ “คณุเจยีมจติต์ เอือ้วฒันะสกลุ” เพ่ือใช้สนบัสนนุการศกึษาต่อและดงูานส�าหรบัคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ 
โดยมี รศ.นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 
คณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และคณะกรรมการมลูนธิคิณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ ร่วมรบัมอบ ณ ห้องประชมุ 
209 ช้ัน 2 อาคารอานนัทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ

 น.ส.หวานใจ เอกบณัฑติ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด นางรววีรรณ โควสรุตัน์ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาธรุกิจ นายวรีะเดช โควสรุตัน์
ผู้อ�านวยการฝ่ายไอที น.ส.เปมิกา คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จ�ากัด พร้อมด้วย นายบุญริช 
ลี้ฤทธิกุลชัย และ น.ส.รัญชดิา เหยีดใส จากโครงการ “พรมปันน�า้ใจสู้ภยัโควดิ” บรจิาคเงินจ�านวน 100,000 บาท และแอลกอฮอล์เจล
75% ขนาด 1,000 มล. จ�านวน 70 แกลลอน เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี 
ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชตุธิร เกตลุอย และ ดร.เอกชยั พรหมเพชร 
นักวจัิยหลักโครงการพัฒนาวคัซีนโควดิ-19 ร่วมรบัมอบ ณ ห้องประชมุ 603 ชัน้ 6 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาฯ

 นางสวุรรณี ภูน่ภานนท์ รองผู้จดัการใหญ่อาวโุสธรุกจิสนิค้าและบรกิารทางเวชภณัฑ์และเทคนคิ ผูแ้ทนของ นายอศัวิน และ นางฐาปณี
เตชะเจรญิวกิลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการรองผู้จดัการใหญ่อาวโุส กลุม่บรษิทั บเีจซ ีบิก๊ซ ีจากโครงการ 
“ชอปได้บุญ สมทบทุนพัฒนาวัคซีนโควิด-19” มอบเงินจ�านวน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ์ วชัรสนิธ ุคณบด ีคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และผูอ้�านวยการ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ลานอเนกประสงค์ ชัน้ 1 อาคารอานนัทมหดิล คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 นายชัย โสภณพานิช ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ บริจาคเงินจ�านวน 2,500,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.พนิิจ กลุละวณิชย์ ประธานกรรมการมลูนธิิคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ พร้อมด้วย
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ชั้น 21 อาคารบ�ารุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิก โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล
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