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 ในเดือนมนีาคมของทกุปีมีวาระส�าคัญด้านสขุภาพ คอื วนันอนหลบัโลก (World Sleep Day) 
ซึง่ก�าหนดขึน้เพือ่รณรงค์ให้สงัคมตระหนกัถงึความส�าคญัของการนอนหลับทีม่ผีลต่อสขุภาพ ในปีนีต้รงกบั
วนัศกุร์ที ่18 มนีาคม พ.ศ. 2565 วารสาร ฬ จึงได้น�าบทความเรือ่ง COVID-somnia ปัญหาการนอนหลบั
ทีเ่กิดขึน้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 โดยศูนย์นทิราเวช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
มาน�าเสนอในคอลัมน์บอกเล่าก้าวทนัหมอ 
 เรือ่งจากปก ขอเชิญผูอ่้านมาท�าความรูจั้กกบั ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย กับภารกิจอันหลากหลาย ทั้งงานบริการในห้องฉุกเฉิน งานศูนย์กู้ชีพ ซ่ึงต้องท�างาน
ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด ท้ังน้ีเพื่อจุดมุ่งหมายในการรักษาชีวิตผู้ป่วยให้พ้นจากภาวะอันตราย
ก่อนจะรับการรกัษาเฉพาะโรคต่อไป   
 นอกจากนี ้ยงัมเีรือ่งราวของบคุลากรหลายท่านทีไ่ด้รบัรางวลั อาทิ ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ ได้รบั
รางวลักมุารแพทย์ดเีด่นแห่งเอเชยี (Outstanding Asian Pediatrician Award) ประจ�าปี 2565 นสพ.หฐัพร
ธารพานชิ ได้รบัรางวลั “ทตูสนัถวไมตร”ี จากการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ในฐานะทีเ่ป็นผู้ป่วย
ล้างไตทางช่องท้องท่ีมสีขุภาพด ี และเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้ป่วยอืน่ๆ ตลอดจนนสิติแพทย์ทีค่ว้ารางวลั
ทางด้านวชิาการจากการประชุมวชิาการ International Medical Student Conference 2021 มาร่วม
ยนิดแีละภมูใิจไปด้วยกนันะคะ

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนสื่อสำรองค์กร

บรรณาธิการ

อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ 

สารบัญ



 นพ.ฟรดีรคิ เชฟเฟอร์ (Dr.Friedrich Schaffer) เป็นชาวเยอรมนั (เกิดในพืน้ท่ีของราชอาณาจกัร
ปรสัเซยีในสมยัก่อน) ศกึษาความรูใ้นราชวทิยาลยั ณ เมอืงเซเวอรนิ จนมีโอกาสได้เป็นผูช่้วยนายแพทย์
ผู้ช�านาญการรักษาบาดแผล ณ เมืองสตราสบูร์ก ก่อนจะย้ายไปประจ�าอยู่ท่ีกระทรวงกลาโหม ต่อมา
ในระหว่างสงครามรสัเซยีและญีปุ่น่ในปี พ.ศ. 2447 ประเทศเยอรมนส่ีง นพ.ฟรีดริค ไปเป็นนายแพทย์
รกัษาทหารในกองทพัรสัเซยี และได้รับพระราชทานตราเซนต์สตานสิลาส ชัน้ที ่2 มดีาบ ตราเซนต์อันนา
ช้ันที ่3 มดีาบจากรสัเซีย และตราอนิทรแีดงชัน้ที ่3 มดีาบจากปรสัเซยี (เยอรมนี) เมือ่กลบัจากสงคราม
ได้เป็นแพทย์ประจ�ากรมทหารราบที ่2 รกัษาพระองค์ ณ กรงุเบอร์ลนิ โดยได้รับแต่งตัง้เป็นหวัหน้าแผนก
ผ่าตดัในโรงพยาบาลทหารรักษาพระองค์
 ในปี พ.ศ. 2451 นพ.ฟรดีรคิ เดนิทางมายงัราชอาณาจกัรสยาม เริม่จากเป็นทีป่รกึษากรมแพทย์
สขุาภิบาลทหารบก ในระหว่างนัน้มกีารก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ทีว่างแผนให้เป็นวิทยาลยัแพทย์ด้วย 
ซึ่งต่อมาโรงพยาบาลได้ก่อสร้างขึ้นบนที่ดินย่านราชด�าริซ่ึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รชักาลที ่6 พระราชทานให้ในปี พ.ศ. 2456 โดยวางรายละเอยีดในเรือ่งการก่อสร้างห้องผ่าตดั หอรกัษา
ผูป่้วยชาย - หญงิ ตลอดจนห้องตรวจผูป่้วยนอก 
 นพ.ฟรีดริค ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยาม ชั้นที่ 2 และรับต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทหารบกกลาง ซ่ึงท�าการในสถานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ ก่อนถึง
วันเสด็จพระราชด�าเนินเป ิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นพ.ฟรีดริค ได ้ถึงแก ่กรรมจากการ
ติดเชื้อในกระแสเลือดจากการเกิดบาดแผลขณะผ่าตัด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2457

ประสบการณ์ที ่นพ.ฟรดีรคิ บนัทกึไว้ถงึสภาพของพระนครในช่วงปี พ.ศ. 2451 ทีน่่าสนใจโดยสงัเขป 
มดีงันี้ 
 “...บ้านเรอืนของชาวบ้านปลูกสร้างอยูบ่นเสาทีปั่กลงไปในแม่น�า้ เดก็ๆ ล่อนจ้อนเล่นสาดน�า้ใส่กนั
ในแม่น�า้สเีทาอมเหลอืงทีก่ว้างขวาง มแีนวเขียวขจขีองต้นไม้อยูท่ัง้สองฟาก ในแม่น�า้เตม็ไปด้วยเรอืต่างๆ
ทัง้เรอืยนต์ เรอืธรรมดาและเรอืแจว เหล่าน้ีเป็นสิง่ท่ีประทบัใจแรกทีเ่หน็เมอืงนี.้..”
 “…ต่อมาข้าพเจ้าพบว่ามหานครแห่งนีอุ้ดมไปด้วยตกึรามบ้านช่องทีอ่ลงัการด้านสถาปัตยกรรม
อนัวจิิตร และมมีมุงดงามกระจายอยูต่ามทีต่่างๆ รอบพระนคร เสน่ห์ทีด่งึดดูใจเป็นอย่างยิง่ของบางกอก
คอืความหลากหลายของผูค้นและการแต่งกายประจ�าชาตขิองเขาในรปูแบบต่างๆ ดัง่งานจติรกรรมท่ียาก
จะหาได้ทีอ่ืน่ในโลกให้เหมอืนกบัทีน่ี.่..”
 “…ส่ิงทีข้่าพเจ้าอศัจรรย์ใจอย่างยิง่ขณะนัง่รถเข้ากรงุเทพฯ เป็นครัง้แรกคอื อาณาเขตอนักว้างใหญ่
ไพศาลของมหานครแห่งนีแ้ละท้องถนนทีไ่ม่มีทีต่ ิตามค�าบรรยายในหนงัสอืท่องเทีย่วข้าพเจ้าคาดว่าจะเจอ
ความสกปรก แต่ทีป่รากฏคอื ตามถนนหนทางทีไ่ด้รบัการดแูลอย่างดมีขีนาดกว้างขวาง ถนนทีท่นัสมยัเหล่านี้
เพิง่จะถกูสร้างขึน้มาในปีหลงัๆ นี ้ล้วนเป็นผลงานของ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั...”
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นพ.ฟรดีรคิ เชฟเฟอร์ 

(จากฉบับแปลภาษาไทยของ Dr.F Schaffer: A German Surgeon’s Siamese Army Diary (1909-1911))

108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เรื่อง : ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
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ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ท่านแรก

ภาพสสุาน นพ.ฟรีดรคิ เชฟเฟอร์
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คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เรื่อง : รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย

 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มพัีนธกจิหลกัในการผลติบณัฑติแพทย์ทีใ่ฝ่รู้ รูร้อบ
กอปรคุณธรรม พร้อมน�าสังคม ตลอดช่วงเวลา 75 ปีที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นต้นแบบและผู้น�าการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศมาโดยตลอด

 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มวีสิยัทศัน์เพิม่ความเป็นนานาชาต ิโดยเริม่รบันกัเรยีนทีม่คีวามถนดัทางภาษาองักฤษ และจดัการเรยีน
การสอนกลุ่มย่อยเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  และในปีการศึกษา 2564 เริ่มด�าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตร
นานาชาติ) ซึ่งรับนิสิตจากผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี เป็นหลักสูตรแรกของประเทศ โดยจัดการศึกษาในชั้นคลินิกร่วมกับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความพร้อมท�างานในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว

พ.ศ. 2521 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มด�าเนินการหลักสูตรโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์ส�าหรับ
ชาวชนบท (MESRAP) ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ที่มีการด�าเนินการในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั่วประเทศในปัจจุบัน

พ.ศ. 2531 เริ่มด�าเนินการหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยรับนิสิต
จากผู้ส�าเร็จปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตร Problem-Based Curriculum โดยใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี

พ.ศ. 2537
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2537 ปรับเปลี่ยนการสอนในชั้น Pre-clinic จาก Discipline-Based เช่น 
วิชากายวิภาคศาสตร์ วิชาสรีรวิทยา มาเป็นการสอนแบบบูรณาการ (Integration) ตามระบบอวัยวะ (Human 
structure & function) และจัดการเรียนการสอนแบบ Block Module

พ.ศ. 2545
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ปี พ.ศ. 2545 น�าแนวคิด Outcome-Based Curriculum มาใช้เป็นครัง้แรก ยงัคงเน้น
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเพิ่มจ�านวนรายวิชาเลือกในหลักสูตรเพื่อให้นิสิตแพทย์มีโอกาสเลือกเรียน
ตามความสนใจได้มากขึน้

พ.ศ. 2555 หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ปี พ.ศ. 2555 น�าแนวคดิ MDCU 12 Learning Outcomes มาใช้ในการเรยีนการสอน 

พ.ศ. 2560

หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ปี พ.ศ. 2560 มุง่เน้นให้นสิติแพทย์สามารถพฒันาตนเองเป็นแพทย์ในแบบของตนเอง 
โดยเพิ่มกลุ่มวิชา Student-Selected Components (SSCs) จ�านวน 26 หน่วยกิต เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความ
สนใจและมีศักยภาพสามารถศึกษาควบข้ามระดับ (Dual Degree) โดยนิสิตจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 
และปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาต่างๆ โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี  นอกจากนั้นยังมีกลุ่มรายวิชา 
Medical Professional Development (MPD) เพื่อพัฒนานิสิตตลอดทั้ง 6 ปี

ผู้น�าการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
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 International Medical Students’ Research Conference : IMRC 2021 ถือเป็นเวที
การแข่งขันงานวิจัยในระดับนิสิตนักศึกษาแพทย์ ที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันและน�าเสนอผลงานจ�านวนมาก
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) มีวัตถุประสงค์หลักให้นิสิตนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างๆ 
มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ และประสบการณ์ด้านงานวิจยั ทีส่ามารถเกดิประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์ รวมทั้งต่อยอดไปสู่การท�างานวิจัยของแพทย์ในอนาคตได้ 
 ในปีทีผ่่านมา International Medical Students’ Research Conference : IMRC 2021 จดัขึน้
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัลได้ถึง 5 รางวัล คอลัมน์ Good News จะมาพูดคุยกับนิสิตแพทย์คน
เก่งทั้ง 5 ทีม ถึงประสบการณ์น่าประทับใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

 นสพ.พริบพราวดาว สุวรรณสิงห์ 
นสพ.พลอยกวิญญ์ ชัยเกียรติ นสพ.ฟ้าใส เชี่ยว
บางยาง นสพ.นิชานันท์ เนตตกุล และ นสพ.
บณุยวร์ี วงศ์วเิศษสขุ นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่2 ก้าวแรก
ของการเป็นทีมนักวิจัยหน้าใหม่ กับผลงานหัวข้อ 
“Willingness to receive a COVID-19 vaccine
among pregnant women residing in Thailand
during the COVID-19 delta variant pandemic”
การส�ารวจการยอมรับวัคซีนโควิด-19 ของหญิง
ตั้งครรภ์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกลุ่มประชากร
เปราะบาง เมื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลส�ารวจ
จะเห็นได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวล้วนสามารถน�าไป
พัฒนาต่อในอนาคตได้ อาทิ ผู้ที่ยอมรับการฉีด
ไฟเซอร์เพราะค�านึงถึงประสิทธิภาพเป็นส�าคัญ
ในขณะทีแ่อสตร้าเซนเนก้าและซโินแวค หลายท่าน
กังวลเรื่องความปลอดภัย ดังน้ันหากมีการน�า
ข้อมูลชุดนี้ไปพัฒนาต่ออาจเอ้ือประโยชน์กับกลุ่ม 
หญิงตั้งครรภ์ให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น โดย
งานวิจัยนี้อยู ่ภายใต้การสนับสนุนของอาจารย์
ทีป่รกึษา อ.ดร.พญ.ณศมน วรรณลภากร รศ.นพ.
สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา และ Professor
Stephen J. Kerr 
 นอกจากรางวลัชนะเลศิแล้ว ทมีวจัิยยงัได้
Poster Popular Vote Competition ทีม่ยีอด Like 
และยอด Share เป็นอันดับ 2 ซึ่งทุกคนกล่าวว่า
เป็นอกีหน่ึงความภาคภมิูใจในชวีติ พร้อมเชญิชวน
ผูท้ีส่นใจท�างานวจิยัขอให้เริม่ลงมอืท�า และเมือ่รกั
ในงานวิจัย สิ่งนี้เองจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ลงมือ
ท�าจนส�าเร็จ

 นสพ.ธาวิญ เตชะพงศธร นิสิตแพทย์
ช้ันปีที ่3 เจ้าของผลงานวจัิย Efficacy of Erythro -
mycin on Esophagogastroduodenoscopy 
- An updated meta-analysis of mucosal
visibility in case of upper gastrointestinal 
hemorrhage กล่าวว่า ผลงานชิ้นนี้เป็นการ
ทบทวนวรรณกรรมจาก 10 ผลงานที่ ศึกษา
เกี่ยวกับยาต้านแบคทีเรียชื่อว่า Erythromycin
นอกจากจะมีสรรพคุณต้านแบคทีเ รีย ยังมี
คุณสมบัติช่วยให้กระเพาะบีบตัวดีขึ้น ไล่อาหาร 
เลือด/มูกเลือด และของท่ีอยู่ในกระเพาะลงส่วน
ต่อไปของล�าไส้ได้เรว็ขึน้ ท�าให้เกดิประโยชน์ในด้าน
การเตรียมตัวท�าหัตถการส่องกล้องวินิจฉัยเเละ
รกัษาผู้ป่วยทีม่เีลอืดออกในทางเดนิอาหารส่วนต้น
หากพบเเผลหรือบริเวณท่ีท�าให้เกิดเลือดออกเร็ว
จะช่วยให้แพทย์เเก้ไขอาการเลอืดออกได้ทันท่วงที
 นสพ.ธาวญิ กล่าวว่า งานวจิยัชิน้นีส้�าเรจ็
ได้ด้วยค�าแนะน�าและการสนบัสนนุอย่างดเีสมอมา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวง
ทรัพย์ และด้วยความฝันท่ีอยากเป็นศัลยแพทย์
ด้านระบบทางเดินอาหาร จึงยิ่งเกิดความสนใจ
และต้องการศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อน�ามาต่อยอด
เป็นทางเลือกการรักษาในอนาคตได้ 

INTERNATIONAL MEDICAL STUDENTS’ RESEARCH CONFERENCE

จากโครงการแข่งขันงานวิจัยส�าหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ระดับนานาชาติ
นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้า 5 รางวัลใหญ่

Poster presentation :
Community-based Research

รางวัลชนะเลิศ
Oral presentation :

Medical education research

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2



 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ท�าให้ชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงหลาย
ด้าน ด้านการเรียนการสอนก็เช่นกัน สิ่งนี้เป็นจุด
เริ่มต้นการศึกษางานวิจัยเรื่อง ความเปลี่ยนแปลง
ด้านระบบการเรียนการสอนจากห้องเรียนสู่การ
เรียนออนไลน์ ส่งผลต่อคะแนนและพฤติกรรม
ของนิสิตแพทย์ชั้นพรี-คลินิกอย่างไรบ้าง จัดท�า
โดย นสพ.น�้าทอง วิทยบุษราคัม พร้อมทีม นสพ.
ปวริส วิภาสวัชรโยธิน นสพ.ธีทัต วงษ์บุญหนัก 
และ นสพ.นรมน ลิม้ตระกลู นสิติแพทย ์ชัน้ปีที ่6 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.นพ.เสกข์ แทน
ประเสริฐสุข และ รศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี 
ที่ให้ค�าแนะน�าตลอดการท�างานวิจัย 1 ปีเต็ม
 ตลอดระยะเวลาท�างาน ทมีผูว้จิยัเล่าถงึ
ประสบการณ์นอกห้องเรยีนหลากหลายด้าน อาทิ 
 • การพัฒนาต่อยอดหลักสูตรการเรียน
การสอนที่จะเกิดประโยชน์กับนิสิตแพทย์ใน
อนาคต
 • ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การ
เลือกจัดการข้อมูล รวมถึงการน�าเสนอผลงาน
 • อนาคตเมื่อเรียนแพทย์ประจ�าบ้าน 
สามารถน�าประสบการณ์นี้ไปใช้ได้

 การบริจาคเลือดเป็นเรื่องที่หลายท่าน
รูจ้กักนัด ีแต่การเกบ็รกัษาและการขนส่งเลอืดนัน้
เป็นอีกหนึ่งกระบวนการส�าคัญที่ต้องมีการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อรักษาอุณหภูมิเลือดให้พอเหมาะ
ตลอดการขนส่งจนถึงผู้รับเลือด นี่คือจุดเริ่มต้น
ผลงานวิจัยเรื่อง กระติกเลือด โดย นสพ.ศุภิสรา 
โฆษติบวรชยั และ นสพ.เชาวนนท์ โสภณสกลุสขุ
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ภายใต้การดูแลของอาจารย์
ที่ปรึกษา อ.นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร
   กระติกเลือด มีจุดเด่นตรงท่ีสามารถ
บันทึกอุณหภูมิของถุงเลือดได้โดยมีเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิ มีไฟกระพริบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิ
สูงกว่า 10 องศาเซลเซียส สามารถย้อนดูประวัติ
อุณหภูมิได้ ที่ส�าคัญน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
 นสพ.ศุภิสรา และ นสพ.เชาวนนท ์
กล่าวถึงมุมมองงานวิจัยท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมท่ี
ไม่เคยสัมผัสและไม่กล้าเริ่มต้น เมื่อได้ลงมือท�า
เหมือนได้เปิดโลกใบใหม่ โลกที่ได้ฝึกการค้นหา
ความรู ้ด้วยตัวเอง ซึ่งทุกผลงานท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขันนั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ
โลกใบนี้ได้

 จากความสงสัยใคร่รู ้ของ นสพ.ภูวิศ
เลิศเธียรด�ารง และ นสพ.เลิศพงศ์ ศตพงศ์พีระ
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 สู่การก้าวสู่โลกงานวิจัย 
“A cross-sectional study exploring the 
justification of opportunistic breast cancer 
screening in Thailand”การหาวธิตีรวจคดักรอง
มะเร็งเต้านมที่ได้ผลที่ดีท่ีสุด คุ ้มค่ามากที่สุด 
และเหมาะกับกลุ ่มประชากรไทยมากท่ีสุด
โดยม ีผศ.นพ.มาวนิ วงศ์สายสวุรรณ เป็นอาจารย์
ทีป่รกึษา ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่มงีานวจิยัจากการศกึษา
ประชากรไทยท่ีสนบัสนนุว่าการตรวจคดักรองด้วย
แมมโมแกรมหรืออัลตราซาวนด์แบบใดดีกว่ากัน  
 นสพ.ภูวิศ กล่าวถึงความประทับใจว่า
งานวจิยัเปรยีบเสมอืนพืน้ฐานชีวติทีส่ามารถต่อยอด
ในอนาคตได้ อกีท้ังยงัเป็นการเปิดมมุมองใหม่ ได้เข้า
สูโ่ลกขององค์ความรู้ใหม่ๆ ได้สัมผัสกระบวนการ
ท�าวิจัยอย่างทุกขั้นตอน ท�าให้ได้รู้ว่ากว่างานวิจัย
จะออกมาเป็นข้อมูลที่นิสิตแพทย์หรือแพทย์ได้ใช้
เป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยมีที่มาอย่างไร

7

Oral presentation :
Hospital-based Research

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Oral presentation :
Community-based Research

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

Oral presentation :
Systematic review & meta-analysis

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
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ศ.นพ.ฉลาด โสมะบุตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล อายุรแพทย์ดีเด่น ด้านครูแพทย์
(Distinguished Mentor Award) ประจ�าปี 2565

จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกิจการพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล แพทย์ระบบทางเดินอาหารดีเด่น
ประจ�าปี 2564 

จากสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
แห่งประเทศไทย

ผศ.(พิเศษ)พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน 

ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น

ระดับสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2564

นายสมคิด คชาพงษ์
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน”
ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

นายเลิศ พานไธสง
งานบริหารระบบกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
สายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุ่มบริการ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 สืบเนื่องจากการแพร ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อระบบสาธารณสุขในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งต้องอาศัย
องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาในการเฝ้าระวัง ด้วยเหตุน้ี รศ.ดร.นพ.กฤษณ ์
พงศ์พิรุฬห์ อาจารย ์ประจ�าภาควิชาเวชศาสตร ์ป ้องกันและสังคม 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเกิดแนวความคิดที่จะท�า
การศึกษาทางระบาดวิทยาในรูปแบบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้
น�า้เสยีเป็นตวัชีว้ดัเพือ่ประเมนิการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ร่วมกบั
นักวิจัยอีก 2 ท่าน คอื ดร.ธัญณิชา อ่อนดี และ ดร.สโรชา เชิดโฉม ภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในหัวข้อ การศึกษาระบาดวิทยาจากน�้าเสียและความเชื่อมโยงระหว่าง
ชีวนิเวศจุลชีพของไวรัส เชื้อรา และแบคทีเรีย เพื่อพยากรณ์การระบาด
ของโควดิ-19 ในประเทศไทยทีน่�าไปสูเ่ครือ่งมือเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา 
(Wastewater-based epidemiology linking the microbiome 
profile of virus, fungi and bacteria for prediction of COVID-19 
pandemic in Thailand as an epidemiological surveillance tool)
 คณะผูว้จิยัเปิดเผยว่า มงีานวจิยัมากมายทีแ่สดงให้เห็นว่าปรมิาณเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 ในน�า้เสยีสามารถสะท้อนไปถงึจ�านวนผูต้ดิเชือ้ ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของระบบน�้าเสียจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ยังท�าให้ชีวนิเวศจุลชีพของระบบน�้านั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจส่งผลกระทบต่อการ
ควบคมุความสมัพันธ์ทางชวีภาพ ดงันัน้ การประเมนิชีวนเิวศจลุชพีในน�า้เสยี
จึงอาจน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเฝ้าระวังการแพร่ขยายของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ได้เช่นกัน

 จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า งานวิจัยส่วนมากมุ่งเน้นไปที่การ
ศึกษาปริมาณของไวรัสในระบบน�้าเสียหรือส่ิงแวดล้อม แต่ยังไม่มีงานวิจัย
ใดที่มุ่งเน้นการศึกษาถึงความเชื่อมโยงทางชีวนิเวศจุลชีพของสิ่งแวดล้อม
ทีไ่ด้เปลีย่นแปลงไปจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ด้วยเหตนุีเ้องจงึน�ามาสู่
การศึกษาชีวนิเวศจุลชีพของไวรัส เชื้อรา รวมไปถึงแบคทีเรียในน�้าเสียท่ีมี
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ต่างๆ ที่จะท�าให้เรา
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงชีวนิเวศจุลชีพ ตลอดจนความสัมพันธ์ของทั้งไวรัส 
เชื้อรา และแบคทีเรีย ที่ยังไม่มีใครท�าการศึกษามาก่อน
 หวัข้อการวจิยัดงักล่าวนีไ้ด้รบัคัดเลือกให้ได้รบัรางวลั Henri Boulard
Public Health Award จาก Biocodex Microbiota Foundation
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงเป็นรางวัลที่มอบให้กับโครงการที่แสดงให้เห็น
ศักยภาพในการพัฒนาด้านสาธารณสุขร่วมกันกับการศึกษาชีวนิเวศจุลชีพ
ในมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Microbiota ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยองค์ความรู้
ที่ได้น้ีจะกลายเป็นข้อมูลที่ส�าคัญในการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมส�าหรับ
การระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทของการศึกษาระบาด
วทิยาจากระบบน�า้เสยีในฐานะเครือ่งมอืเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา ตลอดจน
องค์ความรู้ที่จะสามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลไปยังงานวิจัยด้าน
สาธารณสุขอื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต

กับชีวนิเวศจุลชีพ
ที่ “เปลี่ยนไป”

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

เรื่อง : รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

โควิด-19
ดร.ธัญณิชา อ่อนดี ดร.สโรชา เชิดโฉม

รศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์



COVID - SOMNIA

ภัยเงียบจากสุขภาวะการนอน 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เป็นเวลานานกว่า 2 ปี ที่ทุกคนต่างต้องใช้ชีวิตประจ�าวันร่วมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป
ครอบคลุมทั้งวัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ด้วยภาวะความวิตกกังวลส่งผลให้ “การนอนไม่หลับ หรือนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพ” กลายเป็นภัยเงียบ

ด้านสุขภาวะที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คอลัมน์ “บอกเล่าก้าวทันหมอ” จะพาผู้อ่านเตรียมพร้อมรับมือปัญหาการนอน รวมถึงวิธีการรักษาที่ถูกต้อง
ปลอดภัย กับศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท

บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท
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 CBT-i Clinic คลินิกบ�าบัดความคิดและพฤติกรรมส�าหรับโรคนอนไม่หลับ 
ได้น�านวัตกรรมการรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับ ด้วยวิธีการปรับความ
คิดและพฤติกรรมเพื่อรักษาโรค ปัจจุบันให้การรักษาทั้งในรูปแบบของ Onsite และ 
Online มุง่เน้นการซกัประวตัถิงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ของผูป่้วยแต่ละคนผ่านเครือ่งมอืต่างๆ
โดยมีกระบวนการรักษา ดังนี้ 
 1. การปรับพฤติกรรมการนอน (Behavioral Therapy) เช่น Sleep 
Consolidation ลดจ�านวนเวลาที่ใช้บนที่นอนให้เหมาะสมกับจ�านวนชั่วโมงการนอน 
Stimulus Control ลดการกระตุ้นร่างกายด้วยพฤติกรรมที่ท�าให้เกิดการตื่นตัวบน
ที่นอน 
 2. การปรบักระบวนการคดิ (Cognitive Therapy) เน้นการปรบัความคดิ 
ความเชื่อ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนอน เช่น ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับจ�านวนชั่วโมง
การนอน ความเพลยีกบัความง่วงซึง่มคีวามแตกต่างกนั การจดัการความกงัวลและแก้
ปัญหาความคิดที่รบกวนการนอน เป็นต้น
 3. วิธีการปล่อยวางความคิดก่อนการนอน ซึ่งอิงหลักพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการนอนที่เชื่อว่า ความเครียดจะกระตุ้นการท�างานของระบบประสาท
อัตโนมัติ และท�าให้การนอนเกิดขึ้นได้ยาก หากสามารถลดการกระตุ้นระบบประสาท
อัตโนมัติได้ การนอนจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ
 4. วิธีการป้องกันการกลับเป็นซ�้าของโรคนอนไม่หลับ เช่น การปรับ
สุขอนามัยการนอน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ปัจจัยกระตุ้น และปัจจัย
ที่ท�าให้โรคนอนไม่หลับยังคงอยู่ รวมถึงให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนเพื่อแก้ปัญหา
การนอนไม่หลับเบื้องต้นได้หากเริ่มกลับมามีอาการอีกครั้ง
 ปัจจุบันการให้บริการทาง Tele-Clinic และแอปพลิเคชัน NITRA ของ
ศูนย์นิทราเวช ได้รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการนอน ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างศนูย์นทิราเวช และบรษิทั SCG ซึง่อยูร่ะหว่างการวจิยัทดลองชดุแรกจากผูป่้วย
ที่จบโปรแกรมการรักษาและน�ามาพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

นวัตกรรมทางการแพทย์ของศูนย์นิทราเวช

 ปัจจุบันเป็นยุคท่ีข้อมูลข่าวสารมีจ�านวนมาก ไม่แน่นอน 
และปรบัเปลีย่นตลอดเวลา ความเครยีดและความกงัวลจงึเกิดขึน้ได้
เป็นเรือ่งปกต ิการดแูลเร่ืองการนอนและสภาพจติใจเบือ้งต้นจงึเป็น
หนทางรับมือที่ส�าคัญ อีกทั้งการตระหนักและยอมรับความเป็นจริง
ก็จะช่วยให้จัดการได้ง่ายขึ้น พร้อมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ชีวิตพื้นฐาน ดังนี้
 1. เข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
นาฬิกาชีวิตท�างานได้เป็นปกติ รวมถึงให้ร่างกายสามารถหล่ัง
ฮอร์โมนต่างๆ ได้ตามกลไกของนาฬิกาชีวิตที่เหมาะสม 
 2. มีช่วงเวลาผ่อนคลายก่อนนอน 30 - 60 นาที เพื่อลด
ความตึงเครียดและพาร่างกายเข้าสู่การนอนอย่างสมบูรณ์ โดยงด
ท�ากิจกรรมหนักๆ และปรับเปลี่ยนมาท�ากิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
เช่น อ่านหนังสือประเภทเบาสมอง ฟังเพลง สวดมนต์ ฟังธรรมะ 
แนะน�าให้หลกีเลีย่งการใช้หน้าจอ เพือ่ลดการมองแสงสฟ้ีาทีส่่งผลเสีย
กับการนอนโดยตรง เนื่องจากแสงสีฟ้าจะยับยั้งการหลั่งเมลาโทนิน
ซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการนอนหลับ 
 3. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับการนอน ควร
จัดห้องนอนและห้องท�างานหรือห้องเรียนให้แยกจากกันเป็น
สดัส่วน โดยเฉพาะกลุม่คนที ่Work from Home หรอื Learn from 
Home หลกีเลีย่งการท�างานและเรยีนบนเตยีงนอน รวมทัง้จดัสภาพ
แวดล้อมในห้องนอนให้เงียบ มืด และเย็น เพื่อให้เกิดสุขอนามัยการ
นอนที่ดี

ปรับวิถีชีวิตอย่างรู้เท่าทันและรับมือ
COVID - somnia

 อ.พญ.ปุณฑริก ศรีสวาท จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาการนอนหลับ ศูนย์นิทราเวช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า COVID - somnia คือ ปัญหาการนอนที่เกิดขึ้น
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า
 • กลุ่มประชากรที่มีปัญหาการนอนหลับยาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 
 • กลุ่มประชากรที่มีชั่วโมงส�าหรับการนอนหลับลดลง เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 
 • กลุ่มประชากรที่มีปัญหาเรื่องความฝันรบกวนการนอน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

 ความสมัพนัธ์ทีเ่ชือ่มโยงให้ปัญหาการนอนเกดิข้ึนกระจายในทกุกลุม่ประชากรเป็นผลกระทบ
จากความวิตกกังวลที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านการติดและแพร่เช้ือโรค การระมัดระวังตัว ความเป็นห่วง
สมาชิกในครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งการถูกจ�ากัดเสรีภาพในการติดต่อทางสังคม รูปแบบการ
ท�างานและการเรียนออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ล้วนก�าหนดให้ต้องปรับตัวอย่างฉับพลันถือเป็น
จุดกระตุ้นที่ท�าให้เกิดปัญหาการนอนสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาว

 อ.พญ.ปุณฑริก กล่าวทิ้งท้ายว่า โรคนอนไม่หลับอาจให้การรักษาด้วยยาควบคู่ไปได้เช่นกัน 
กรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการนอนที่ประเมินแล้วว่ามีความจ�าเป็นต้องได้รับยาร่วมด้วย ยังคงรักษาควบคู่
ไปกับการปรับพฤติกรรมด้วยการให้ยา 4 - 6 สัปดาห์ และปรับลดลงเป็นล�าดับ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น
โทร. (02) 649 4037



สารพันเรื่องยา
โดย : กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ภญ.ณัฐพร ไชยะกิตติรัตนา
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วัคซีนป้องกันโรคส�าหรับผู้สูงอายุวัคซีนป้องกันโรคส�าหรับผู้สูงอายุ

เอกสารอ้างอิง : ค�าแนะน�าการให้วัคซีนป้องกันโรคส�าหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ปีพ.ศ. 2561

 วัคซีนที่มีจ�าหน่ายในปัจจุบันเป็นวัคซีนรวมเช้ือไวรัสอินฟลูเอนซา 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย
สายพันธุ์เอและบี อย่างละ 2 สายพันธุ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการผลิตวัคซีนท่ีตรงกับชนิดของสายพันธุ์
ตามทีอ่งค์การอนามัยโลกประกาศคาดการณ์ว่าจะระบาดในประเทศโซนซกีโลกเหนอืและซกีโลกใต้ ส�าหรบั
ประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขจะให้บริการฉีดวัคซีนชนิดนี้ฟรีให้กับผู้สูงอายุ (ตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป) 
 ค�าแนะน�า – ฉีดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้าฤดูฝน แต่สามารถฉีดได้ตลอดทั้งปี ห้ามฉีดใน
ผู้ที่มีประวัติแพ้ ไข่รุนแรง

วัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่
(INFLUENZA VACCINE)

 เม่ือเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอีในระบบทางเดินหายใจ อาจท�าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่างๆ ตามมา เช่น การติดเชื้อในกระแสโลหิต การติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น 
วคัซนีชนดินีม้ ี2 ชนดิทีใ่ช้ในผู้สูงอาย ุคือ ชนดิ 23 สายพนัธุ ์(23-valent Pneumococcal Polysaccharide 
Vaccine (PPSV-23) และ ชนดิ 13 สายพนัธุ ์(13-valent Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV-13) 
 ค�าแนะน�า – ฉีดชนิด PCV-13 1 เข็ม และตามด้วยชนิด PPSV-23 1 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์ 
นอกเหนือจากแนะน�าฉีดในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไปแล้ว ควรฉีดในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ด้วย ได้แก่
1) ผูท้ีไ่ม่มม้ีามหรอืม้ามท�างานบกพร่อง 2) ผูท้ีมี่โรคประจ�าตวัเรือ้รงั เช่น เบาหวานทีค่มุระดบัน�า้ตาลในเลอืด
ไม่ดี โรคหัวใจวาย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นต้น 3) ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 
ยาสเตยีรอยด์ขนาดสูง เปล่ียนถ่ายอวยัวะหรอืไขกระดกู 4) ผูท่ี้สูบบหุรีเ่ป็นประจ�า หรอืเป็นโรคพษิสรุาเรือ้รงั 

วัคซีนป้องกัน
การติดเชื้อนิวโมคอคคัส
(PNEUMOCOCCAL VACCINE)

 โรคงูสวัดเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา ซอสเตอร์ (Varicella Zoster Virus) ซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกับ
ทีก่่อโรคสกุใสในเดก็ เมือ่ร่างกายอ่อนแอลงหรอืมภีมิูคุม้กนัลดลง จะท�าให้เกดิภาวะปวดท่ีรนุแรงและเรือ้รงั
ตามแนวเส้นประสาทภายหลังจากผื่นงูสวัดหายไปแล้ว (Post-herpetic Neuralgia : PHN) 
 ค�าแนะน�า – ฉดี 1 เขม็ ครัง้เดยีว ห้ามฉดีในผูท้ีม่ปีระวตัแิพ้เจลาตนิและนโีอมยัซนิทีร่นุแรง ผูท้ีม่ภีาวะ
ภมูคิุม้กนับกพร่องรุนแรง หรอือยูร่ะหว่างการได้รบัยากดภูมคุ้ิมกนัหรอืยาสเตยีรอยด์ขนาดสงู และหญงิตัง้ครรภ์ 

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด
(VARICELLA ZOSTER VACCINE)

เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงจนอาจท�าให้เกิดการติดเชื้อ เจ็บป่วยที่รุนแรง
หรือมีโรคแทรกซ้อนง่ายกว่าวัยหนุ่มสาว ดังนั้น การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

จึงมีความส�าคัญ โดยเฉพาะวัคซีนที่จ�าเป็นและแนะน�าให้ฉีดในผู้สูงอายุมี 4 ชนิด ได้แก่

 ในประเทศไทยยังพบการระบาดของโรคคอตีบเป็นระยะ จึงแนะน�าและส่งเสริมให้ฉีดวัคซีนรวม
ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยกั (Td) หรอื วคัซนีรวมป้องกนัโรคคอตบี บาดทะยกั และไอกรนชนิดไร้เซลล์ 
(Diphtheria-Tetanus-acellular Pertussis Vaccine : Tdap) เพือ่ช่วยลดการเกดิแพร่เชือ้ไอกรนจากผู้ใหญ่
ไปสูเ่ดก็เลก็ทีห่ากตดิเชือ้แล้วจะมอีตัราการตายสงู    
 ค�าแนะน�า – Tdap ฉีด 1 เข็ม ครัง้เดยีว และ Td ฉดี 1 เขม็ ทุก 10 ปี

วัคซีนรวมป้องกัน
โรคคอตีบและบาดทะยัก
(DIPHTHERIA AND TETANUS 
VACCINE: Td)

หรือวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก และไอกรน (Tdap)
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Special Scoop

เรื่อง : นสพ.หัฐพร ธารพานิช

นิสิตแพทย์หัฐพร ธารพานิช
เพราะความเจ็บป่วย ไม่ใช่อุปสรรคของการตามความฝัน

 ค�าบอกเล่าจากนสิติแพทย์ทีพ่ดูถงึการใช้เวลาว่างไปกบัการแบ่งปันประสบการณ์
การรักษาตัวกับผู้ป่วยโรคไต ที่ไม่ใช่เพียงแค่การพูดในฐานะนิสิตแพทย์เท่านั้น แต่ยัง
พูดในฐานะผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวด้วยกระบวนการล้างไตทางช่องท้อง 
นสพ.หัฐพร ธารพานิช นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่6 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กล่าวว่า ความเจบ็ป่วยทีก่�าลงัเผชญิด้วยตนเอง คอืสิง่ทีท่�าให้เข้าใจถงึความคดิ ความรูส้กึ
ของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี 
 เมือ่เริม่ป่วยด้วยโรคไตในขณะทีเ่ป็นนสิติแพทย์ช้ันปีที ่1-3 ขณะนัน้ดแูลตนเอง
ด้วยการควบคมุอาหารรสเคม็ ควบคมุปรมิาณการดืม่น�า้ และดแูลร่างกายเพือ่ลดความเสีย่ง
ในการตดิเชือ้ จนถงึวนัทีเ่ข้าศกึษาชัน้คลนิกิทีเ่ป็นความท้าทายในการรกัษาตวัและเปลีย่น
วิถีชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิง
 เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล จึงได้สัมผัสประสบการณ์
การท�างานที่ใกล้เคียงกับแพทย์อย่างแท้จริง ภาวะการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นจนมีภาวะ
น�า้ท่วมปอด ห้วงเวลาของความเจบ็ป่วยทีท่�าได้เพยีงแค่นอนพกัรกัษาตวั ท�าให้เขาตดัสนิใจ
เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง 
 แม้จะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนที่ค่อนข้างหนักควบคู่ไปกับการรักษา
สุขภาพของตนเอง แต่ นสพ.หัฐพร ยังคงท�าหน้าที่อย่างดีที่สุดและไม่คิดจะทิ้งความฝัน
ในการเป็น “หมอ” ปัจจุบันแม้ต้องท�าหน้าท่ีเข้าเวรดูแลผู้ป่วยในฐานะนิสิตแพทย์
ชัน้ปีที ่6 แต่ในช่วงเวลากลางคนื นสพ.หฐัพร ยงัต้องดแูลตนเองด้วยการต่อท่อและท�าการ
ล้างไตทางช่องท้องเป็นเวลา 10-11 ชัว่โมงทกุวนั เพือ่ให้ในเช้าวนัต่อไปมร่ีางกายท่ีพร้อม
เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียนรู้และดูแลผู้อื่น
 การล้างไตอาจเป็นกจิวตัรทีห่ลายคนมองว่าเป็นเร่ืองทีย่ากและล�าบาก แต่ด้วย
ค�าแนะน�าและระบบการดแูลอย่างใกล้ชดิจากหน่วยโรคไต ฝ่ายอายรุศาสตร์ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ ทีม่ทีัง้การให้ความรูแ้ก่ผู้ป่วย การทดสอบ การต่อท่อและใช้งานเครือ่งล้างไต
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานเครื่องล้างไตได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีช่องทางการติดต่อ
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค�าแนะน�าตลอด 24 ชั่วโมง ระบบที่คอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ นสพ.หัฐพร คิดว่า ช่วยคลายความกังวลให้กับผู้ป่วยได้อย่างมาก 
 เรือ่งราวการใช้ชวีติอย่างเตม็ทีแ่ละมสุีขภาพทีด่ที�าให้ นสพ.หฐัพร ได้รบัรางวลั 
“ทตูสันถวไมตร”ี จากการประกวด “ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง สขุภาพด ีอสิระเสร ีชวีมีสีขุ
แห่งชาติ พ.ศ. 2564” จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็นรางวัลหนึ่งที่การันตี
ได้ว่าประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยโรคไตของเขาได้สร้างคุณค่าในฐานะทีเ่ป็นพลงัใจในการ
ใช้ชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคไตอีกหลายๆ คน

“
หากมีเวลา

ผมมักจะเข้าไปพูดคุยกับพี่ๆ
ผู้ป่วยโรคไต และหลายคน

ก็ตัดสินใจเริ่มล้างไต
หลังจากที่ได้พูดคุยกัน

”

ประสบการณ์การล้างไตทางช่องท้องสู่ก�าลังใจให้กับผู้ป่วย
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เรื่องจากปก

โดย : ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

การรักษาที่แม่นย�า ในช่วงเวลาส�าคัญของชีวิต

ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 สภากาชาดไทย
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 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินอาจไม่ใช่ชื่อที่คุ้นเคยของคนทั่วไปหรืออาจคิดว่าเป็นแพทย์ที่ท�างานในห้องฉุกเฉินเท่านั้น หากแต่ความเป็นจริง
แล้วเวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นศาสตร์การแพทย์ที่ดูแลรักษาชีวิตผู้ป่วยในช่วงเวลาวิกฤติและวินิจฉัยอาการเบ้ืองต้นเพื่อส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่ถูกต้องกับอาการผู้ป่วย

 รศ.นพ.ครองวงศ์  มุสิกถาวร หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เล่าถึงบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินว่า หน้าที่หลักคือการรักษาชีวิตผู้ป่วย
ให้รอดพ้นจากภาวะวกิฤตก่ิอนรบัการรกัษาเฉพาะทางต่อไป แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉนินัน้นอกจาก
ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาทางยา ยังต้องท�าหัตถการพิเศษบางอย่าง เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ 
การเปิดหลอดเลือดด�าใหญ่ หรือแม้แต่ปฏิบัติการกู้ชีวิต แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจึงต้องมีลักษณะ
ส�าคญัในการเป็นคนช่างสงัเกต วนิจิฉยัอาการทีเ่ป็นอนัตรายต่อชวีติได้อย่างแม่นย�า รวมทัง้มทีกัษะ
ในการท�าหัตถการต่างๆ
 หน้าทีใ่นการกอบกู้ลมหายใจของผูป่้วยทีข่าดหายไปในช่วงหนึง่ให้กลบัมาได้อย่างทนัการณ์
นีเ้อง จงึท�าให้ภายใต้บรรยากาศอนัพลกุพล่านและกดดนัของห้องฉกุเฉนิ เสยีงรถพยาบาลทีว่ิง่ฉวิ
แข่งกับเวลา ยังมีเรื่องราวปาฏิหาริย์แห่งชีวิตให้บุคลากรในห้องฉุกเฉินได้อิ่มใจอยู่เสมอ 
 งานเวชศาสตร์ฉกุเฉนิไม่ได้จ�ากดัอยูเ่พยีงในห้องฉกุเฉนิเท่านัน้ แต่ยงัครอบคลมุถงึภารกจิ
ด้านระบบการแพทย์ฉกุเฉนิก่อนถงึโรงพยาบาล (Pre-hospital care) ทัง้การรบัผู้ป่วยจากทีเ่กดิเหตุ
ให้การรักษาดแูลผูป่้วยทัง้ในพืน้ทีแ่ละระหว่างการเดินทาง รวมทัง้ประสานงานเพือ่เตรียมความพร้อม
ของทมีบคุลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลอกีด้วย โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์จงึได้จดัตัง้ศูนย์กูช้พี
ที่มีความพร้อมท้ังเครื่องมือและบุคลากร เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในพื้นที่โดยรอบ
โรงพยาบาล และบูรณาการท�างานร่วมกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เล็งเห็นถึงความส�าคัญของลักษณะงาน
ที่ท้าทายและมีความจ�าเพาะ จึงได้จัดตั้งฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินข้ึน โดยแยกออกจากฝ่าย
อายุรศาสตร์เม่ือปี พ.ศ. 2558 พร้อมท้ังจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ครอบคลุม
และครบถ้วนส�าหรับนิสิตแพทย์

รศ.นพ.ครองวงศ์  มุสกิถาวร

 ฝ่ายเวชศาสตร์ฉกุเฉนิมบีทบาทในการให้บรกิารหลากหลาย มุง่เน้นการบรกิารทีฉ่บัไว
และต่อเนื่องตลอดทุกช่วงเวลาดังนี้
 1. งานบริการห้องฉุกเฉิน เปิดให้บริการบริเวณช้ัน G อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
เป็นพื้นที่ส�าหรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉินทั่วไปจนถึงผู้ป่วยวิกฤติเข้าท�าการรักษาก่อนท่ี
จะประสานส่งต่อผู้ป่วยไปสู่การรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งเป็นห้องฉุกเฉินที่มี
ความพร้อมเทียบเท่ามาตรฐานสากล  
 2. ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่
นอกโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วยรถกู้ชีพขั้นสูง (Advanced Life Support
Ambulance) ทีใ่ห้บริการรบัผู้ป่วยในจดุเกดิเหตแุละให้การรกัษาระหว่างทางน�าส่งโรงพยาบาล 
รวมไปถึงการประสานงานส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางอย่างทันการณ์
 3. ห้องตรวจกึง่วิกฤตนิอกเวลาราชการ (Urgent Care) เปิดให้บรกิารบรเิวณชัน้ 1
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยจะเปิดท�าการนอกเวลาราชการเพื่อดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการ
คัดกรองว่ามีอาการไม่รุนแรงในระดับวิกฤติ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความหนาแน่นของผู้ป่วย
ในห้องฉุกเฉิน
 4. ห้องสังเกตอาการ (ER – Observation Unit) บริการส�าหรับผู้ป่วยที่มีความ
จ�าเป็นต้องนอนพักเพื่อสังเกตอาการในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง เช่น การเฝ้าสังเกตอาการ
ปวดท้อง หรืออาการแพ้เฉียบพลันภายหลังการรักษาเบื้องต้น 
 5. ศนูย์รบัส่งต่อผูป่้วย ศนูย์ทีใ่ห้บรกิารทัง้ส่งต่อผูป่้วยไปรกัษาตวัต่อในโรงพยาบาล
อื่นตามสิทธิการรักษา รวมถึงกรณีรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอ่ืนเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

งานบริการเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
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อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล

อ.นพ.ธนวฒัน์ ธาราพนัธ์

 การระบาดของโรคโควิด-19 นบัว่าเป็นภัยทีป่ระเทศไทยและทัว่โลกต่างต้องรบัมอื โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เกิดการระบาดรุนแรงจนเข้าขั้นวิกฤติ รศ.นพ.ครองวงศ์ เล่าถึง
บรรยากาศของห้องฉกุเฉินในช่วงเวลาน้ันว่า นอกจากผู้ป่วยฉุกเฉนิทัว่ไปทีย่งัต้องเปิดให้บรกิารแล้ว ยงัต้อง
จัดพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ามาติดต่อขอเข้าพักรักษาตัว รวมถึงการจัดรถฉุกเฉิน
ร่วมรับผู้ป่วยโควิด-19 มายังโรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยมีจ�านวนสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองในแต่ละวัน 
จนเป็นที่น่ากังวลว่าอาจท�าให้ต้องปิดห้องฉุกเฉินและงานบริการอื่นๆ แต่ด้วยการท�างานอย่างไม่ย่อท้อ
ของแพทย์และบุคลากรในฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน “ทุกคนท�างานอย่างหนัก มีบุคลากรท�างานอยู่ตลอด 
24 ชัว่โมง” ท�าให้มแีผนรองรบัผู้ป่วยได้ในระดบัหนึง่ ผนวกกบัความร่วมมอืกบัฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาล
ทั้งเรื่องการจัดสรรพื้นที่เพื่อรับผู้ป่วยไปรักษาต่อ จัดสรรบุคลากรหมุนเวียนมาช่วยดูแลผู้ป่วย ท�าให้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก้าวผ่านวิกฤติการณ์และดูแลผู้ป่วยทุกคนได้เป็นอย่างดี 
 ภารกิจในการรับมือกับโรคโควิด-19 ของฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินยังขยายไปยังต่างประเทศ 
เพราะได้ร่วมมือกับกองทัพอากาศในภารกิจเคล่ือนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด-19 ชาวไทยในต่างประเทศ
กลับมารักษาตัวยังประเทศไทย ซึ่งการด�าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและไม่เกิดการ
ติดเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้าย

เวชศาสตร์ฉุกเฉินกับการจัดการรับมือวิกฤติโควิด-19

 หากมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้พบเหตุต้องตั้งสติ ดูความปลอดภัยที่เกิดเหตุในทุกด้าน
ก่อนเข้าให้การช่วยเหลอืผูเ้จบ็ป่วยฉกุเฉนิ ผูช่้วยเหลอืทีไ่ด้รับบาดเจบ็หรอือนัตรายจะไม่สามารถช่วยเหลอื
ใครได้และโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ที่หมายเลข 1669 โดยข้อมูลส�าคัญท่ี
ต้องแจ้ง ได้แก่ จ�านวนผูเ้จบ็ป่วยฉกุเฉนิ สาเหตหุรอือาการเบือ้งต้น ระดบัความรนุแรง เช่น รู้สึกตวัหรอืไม่
สถานทีเ่กดิเหตแุละหมายเลขโทรศพัท์ตดิต่อกลับทีเ่กดิเหตุ ทาง 1669 จะจัดสรรรถพยาบาลทีเ่หมาะสม
ที่อยู่ใกล้สุดไปช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บฉกุเฉนิ โดยศูนย์กูช้พีได้จดัรถพยาบาลกูชี้พขัน้สงูพร้อมสนบัสนนุระบบ
การแพทย์ฉกุเฉนิ 24 ชัว่โมง
 ก่อนรถพยาบาลกู้ชพีขัน้สงูไปถงึทีเ่กดิเหต ุการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นให้ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินจะเพิม่
โอกาสรอดชีวิตและลดโอกาสเกิดทุพพลภาพให้ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ดังนั้น ประชาชนทั่วไปควรมีความรู้
ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล ในนามศูนย์กู้ชีพ ได้จัดท�าสื่อ
การเรียนการสอนเรื่อง First Aid for Medical Emergency ผ่านแพลตฟอร์ม Chula MOOC ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ฉุกเฉิน 
ตั้งแต่การประเมินความปลอดภัย การแจ้งเหตุฉุกเฉิน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานส�าหรับประชาชน 
ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ป่วยเบ้ืองต้น ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถตั้งสติและรับมือกับ
สถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
 นอกจากนัน้ศูนย์กูช้พียงัมบีทบาทส�าคัญในระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ คอื การสนบัสนนุการตดิตัง้
เครือ่งกระตกุหวัใจอตัโนมติัในพืน้ทีส่าธารณะของสภากาชาดไทย พร้อมท้ังพฒันาและดแูลแอปพลเิคชนั 
AED กระตกุหวัใจ ทีร่วบรวมท่ีต้ังของเครือ่งกระตกุไฟฟ้าหวัใจอตัโนมัตขิองสภากาชาดไทย กว่า 1,500 ตวั
ทั่วประเทศ โดยแอปพลิเคชันยังมีระบบเรียกขออาสาสมัครว่ิงไปเอาเครื่อง AED มาช่วยเหลือผู้ป่วย 
และอาสาสมัครวิ่งมาช่วยกดหน้าอกผู้ป่วย ในอนาคตมีแผนจะน�าแอปพลิเคชัน AED กระตุกหัวใจ
เป็นแอปพลิเคชันให้ประชาชนสามารถลงจดุ AED อืน่ทัว่ประเทศไทยได้ โดย อ.นพ.ธนดล กล่าวเสรมิว่า 
สิ่งนี้จะช่วยเติมเต็มภาคประชาชนให้ตระหนักถึงความส�าคัญในการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
ฉับพลัน และความส�าคัญของการใช้เครื่อง AED ในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยให้มากยิ่งขึ้น

ศนูย์กูช้พี ช่วยชวีติฉบัไว ปฏบัิติการฉกุเฉนิตามมาตรฐานสากล

สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application

AED กระตุกหัวใจ
By สภากาชาดไทย
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 ในด้านวิชาการ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จึงมี
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยภาควิชาและเริ่มน�ามาใช้ในการเรียนการสอนปีนี้เป็นปีแรก
อ.นพ.ธนวฒัน์ ธาราพนัธ์ แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉนิ กล่าวถงึการเรยีนการสอนภายหลังได้รบั
การจัดตั้งเป็นภาควิชาว่า มีรายวิชาส�าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 6 ที่มุ่งเน้นทั้งการศึกษาในเชิงทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และภาคปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมและให้นิสิตแพทย์
ได้เห็นกรณีฉุกเฉินจริง เพราะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินมีข้อดีคือ ท�าให้นิสิตแพทย์ได้เจอ
ผูป่้วยต้ังแต่แรกเริม่และฝึกสงัเกตอาการทีเ่หน็ชดัได้ดีกว่าแผนกอืน่ รวมถงึการฝึกปฏิบตักิารกู้ชพี ทัง้นีก้ารฝึก
ปฏิบตัยิงัค�านงึถงึความปลอดภยัจากการตดิเชือ้ของนสิติแพทย์เป็นส�าคัญ คณาจารย์จงึมีการพัฒนารปูแบบ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนีย้งัมกีารเรยีนการสอนในระดบัแพทย์ประจ�าบ้าน (Resident) อ.นพ.คมสันต ิวงศ์กลุพศิาล
แพทย์ผู้ดูแลการเรียนการสอนระดับแพทย์ประจ�าบ้าน กล่าวว่า การเรียนการสอนมีการพัฒนาเน้ือหา
และรูปแบบการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยรับฟังความเห็นจากผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ได้หลักสูตรที่ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์สูงสุด อีกท้ังยังมีการฝึกหัตถการกับอาจารย์ใหญ่อย่างสม�่าเสมอเพ่ือให้เกิดความช�านาญ 
ขณะเดยีวกนัแพทย์ประจ�าบ้านจะยงัได้ปฏิบตังิานจรงิในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 เมือ่ปี พ.ศ. 2564
ทีผ่่านมา อ.นพ.คมสนัต ิเล่าว่า แพทย์ประจ�าบ้านทกุคนเป็นแรงส�าคัญทีช่่วยเหลอืในการดแูลผูป่้วยทีเ่ข้ารบั
การรักษาอย่างเต็มที่
 หลักสูตรระดับแพทย์ประจ�าบ้านไม่ใช่เพียงมุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินได้เท่านั้น 
แต่ยงัส่งเสรมิให้แพทย์ประจ�าบ้านได้รบัการฝึกให้สามารถท�าการกูช้พีขัน้สงูได้ในระดบัทีท่กุคนมใีบอนญุาต
และสามารถฝึกสอนผู้อื่นได้อีกด้วย
 อกีหนึง่ปัจจยัทีเ่ข้ามามีบทบาทในการพฒันาการเรยีนการสอนทีมุ่ง่ผลลพัธ์คอื นวตักรรมด้านการ
ศกึษาทีฝ่่ายเวชศาสตร์ฉกุเฉนิได้น�ามาปรับใช้การประเมนิผลและจดัเกบ็ข้อมูลผ่านทาง TCEP แอปพลเิคชนั 
เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และแพทยสภา 
อีกทั้งยังพัฒนาและเริ่มทดลองใช้ระบบฝึกอบรมผ่านระบบเสมือนจริงออนไลน์ (ER-VIPE) เพื่อให้บุคลากร
จากสาขาวิชาชีพต่างๆ สามารถร่วมฝึกซ้อมได้โดยผ่านระบบ Virtual Reality ซึ่งจะเป็นการฝึกท�างานร่วม
กนัของบคุลากรสหสาขาทีใ่กล้เคยีงสถานการณ์จรงิมากทีสุ่ด นอกจากนี ้อ.พญ.ขวญัศิร ินราจนีรณ หวัหน้า
หน่วยวชิาการ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ กล่าวเพิม่เตมิด้วยว่า การพฒันาเครือ่งมอืในครัง้นีจ้ะเป็นอกีกลไกหนึง่
ทีจ่ะช่วยสร้างความมัน่ใจให้กบัประชาชนได้ว่าบคุลากรทกุสาขาทีป่ฏบิตังิานการแพทย์ฉกุเฉนิมคีวามพร้อม
ในการดูแลอย่างเต็มที่

 ส�าหรับด้านการฝึกอบรมและงานบริการด้านวิชาการ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีการจัดประชุม
วิชาการประจ�าปีเมื่อเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มีการจัดประชุมและฝึกอบรมในหลากหลายหัวข้อ รศ.นพ.ครองวงศ์ กล่าวทิ้งท้ายถึงทิศทางในอนาคตด้าน
วิชาการว่า ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬางกรณ์ มุ่งพัฒนาให้เป็นสถาบันต้นแบบที่พร้อมเป็นพื้นที่
ให้แพทย์ผู้สนใจจากทุกสถาบันได้มาศึกษาดูงาน ให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีมาตรฐานและสร้างความ
ไว้วางใจให้แก่ผู้ป่วยทุกคนได้

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีศักยภาพที่เป็นเลิศเพื่อจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อ.นพ.ธนวฒัน์ ธาราพนัธ์

อ.พญ.ขวญัศริิ นราจนีรณ

อ.นพ.คมสนัต ิวงศ์กลุพศิาล
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แถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อบุคคลข้ามเพศแบบครบวงจร
 รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธ์ุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.ธรีะ
วชัรปรชีานนท์ หวัหน้าฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา และ รศ.นพ.กระเษยีร ปัญญาค�าเลศิ หวัหน้าสาขาเวชศาสตร์
ทางเพศและวัยหมดระดู ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันแถลงข่าว
คลนิกิสขุภาพเพศ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เพือ่บคุคลข้ามเพศแบบครบวงจรโดยทมีแพทย์สหสาขา ในงานประชมุ
วชิาการ MIS.S.Transgender เพือ่มุง่มัน่พฒันาความรูด้้านการวจิยัและการดแูลรักษาผูร้บับรกิารกลุม่ Transgender
พร้อมท้ังแนะน�าต้นแบบคลินิกสุขภาพเพศ Gender Health Clinic ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แบบครบวงจร ซึ่งกิจกรรมภายในงานมี คุณเอกกี้ - เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ และ 
คุณเกรซ - นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ ดารา-นักแสดง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อ “Paradigm Shift 
in Transgender Healthcare” โดยมี คุณลูกตาล - กรณ์รวรรณ อุทัยวรรณ์ และ อ.นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เป็นผู้ด�าเนินรายการ เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับรางวัล TTRS OK ครั้งที่ 3 ประจ�าปี 2564
 อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านส่ือสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับรางวัล TTRS OK ครั้งท่ี 3 ประจ�าปี 2564 จาก ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ท่ีปรึกษาอาวุโสผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
ร่วมกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณเชิดชูหน่วยงาน
ท่ีใช้บริการถ่ายทอดการส่ือสารของ TTRS ในการให้บริการด้านสาธารณสุขกับคนหูหนวกในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้คนหูหนวก รวมถึงผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด สามารถติดต่อ
สื่อสารและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้าใจ เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม
ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล เยี่ยมส�ารวจระบบยา
 รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธิพนัธุ ์ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมส�ารวจระบบยาจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชีพเภสัชกรรมและผู้ป่วยได้รบัความปลอดภัยอย่างต่อเนือ่ง โดยม ีภญ.วชิชนุี
พิตรากูล ภญ.ธันยากร สตางค์พุฒิ และ ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร เป็นผู้เยี่ยมส�ารวจ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate
Residency Training
 น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ให้แก่พยาบาล
ทีป่ฏิบตังิานในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทัง้สิน้ 141 คน โดยม ีผศ.ดร.วรณุยพุา
รอยกลุเจรญิ อธกิารบด ีสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย คณาจารย์และผูบ้ริหารทางการพยาบาล 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1210 
ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันเบาหวานโลก 2564
 เนื่องในวันเบาหวานโลก 2564 “World Diabetes Day 2021” ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวานและการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ผ่านทาง
Facebook Live โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ ศาสตราธิคุณ นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ผศ.พญ.พัชญา
บุญชยาอนันต์ อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย โดยมี อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์ เป็นผู้ด�าเนินรายการ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เดือนธันวาคม 2564
 ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย 
อ.พญ.อารยา เจรญิอาภรณ์วฒันา ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายบรหิาร และ ผศ.นพ.ปิติ
เตชะวิจิตร์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการแรกพบบุคลากรใหม่
ประจ�าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 210 ชั้น 2 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั น�าทมีคณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ แพทย์ และเจ้าหน้าที ่เข้าเยีย่มชม
ศนูย์นวตักรรมและการเรยีนรู ้Huawei Asia-Pacific CSIC (Customer Solution
Innovation & Integration Experience Center) และศูนย์ Huawei
OpenLab พร้อมทั้งศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ โดยมี 
Mr.Cheng Guodong President of Huawei Enterprise Thailand พร้อมด้วย
นายคมเดช เรืองเดชวรชัย Account Director of Government &
Education Sector นายฉัตรชัย เตชะธโนปจัย Deputy CTO นายกฤต
สิริรัฐพงศ์ Account Manager of Education and Healthcare Sector
และ นายเดชา รัตนาธาร VP of Huawei Cloud Thailand ให้การต้อนรับ
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ส�านักงานใหญ่ บริษัทหัวเว่ย 
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
กรุงเทพฯ

แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับทุน Network Strengthening Fund
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์
รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย อ.ดร.พญ.กรวลี มีศิลปวิกกัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา อ.ดร.นพ.กษิด์ิภัค ไก่แก้ว ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Prof. Martin van 
Hagen จาก Eramus University Medical Center ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารอานันท
มหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้าเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุในประเทศ ประจ�าปี 2564
 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ นางวันทนีย์ พันธชาติ 
ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอ�านวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ 
(A-MED) สวทช. ร่วมกันมอบรางวัลเหรียญเงินและใบประกาศนียบัตรให้แก่
นสพ.ธัชชัย ศรีมุนินทร์นิมิต นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประกวดส่ิงประดิษฐ์ส�าหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุในประเทศ ประจ�าปี 2564 จากผลงาน “SightBand” ซ่ึงมี
รศ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา
และสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ฮอลล์ 103-104 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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Man of the Med

เรื่อง : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้ได้รับรางวัล OUTSTANDING ASIAN PEDIATRICIAN AWARD (OAPA) 2022

จาก ASIA PACIFIC PEDIATRIC ASSOCIATION
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 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัส
วิทยาคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คือหน่ึงในบุคคล
ที่ได้รับการยกย่องและกล่าวถึงอย่างแพร่หลายนับตั้งแต่โรคโควิด-19 เริ่ม
แพร่ระบาดจวบจนปัจจบุนั ในปี พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา ราชวทิยาลัยกมุารแพทย์
แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัล 
Outstanding Pediatrician of the Year เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่กุมารแพทย์ที่มีผลงานดีเด่น ผู้มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ในการ
ปฏบัิตหิน้าที ่และท�าคณุประโยชน์ให้กบัสังคมและประเทศชาต ิเนือ่งในวาระ
ที่สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งครบรอบ 60 ปี และล่าสุด
ยังได้รับรางวัลกุมารแพทย์ดีเด่นแห่งเอเชียประจ�าปี 2565 (Outstanding 
Asian Pediatrician Award (OAPA) 2022) เป็นการยืนยันถึงการท�าหน้าที่ 
สร้างคุณงามความดีทางด้านกุมารเวชศาสตร์ในระดับนานาชาติจาก ASIA 
PACIFIC PEDIATRIC ASSOCIATION
 
 ศ.นพ.ยง กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้
ซึ่งตลอดชีวิตการท�างานที่ผ ่านมานั้นมีความมุ ่งมั่นทั้งในด้านการเรียน
การสอนและงานวิจัย ด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และกตัญญู ตลอดช่วง
ระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการไว้จ�านวนมาก
ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูล PubMed มากกว่า 
650 เรื่อง และถูกน�าไปอ้างอิงมากกว่า 22,000 ครั้ง โดยมีค่า h-index 68 
นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยทางด้านโรคตับ ไวรัสวิทยา โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า
ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งล้วนแต่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติทั้งสิ้น
 ย้อนไปเมื่อครั้งเข้ารับราชการเป็นกุมารแพทย์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และอาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2521 และไปฝึกอบรม
เป็นนกัวจิยัท่ี King’s College Hospital Medical School สหราชอาณาจกัร
ระหว่างปี พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2528 ได้เริ่มสนใจการวิจัยเรื่องโรคตับในเด็ก
หนึ่งในภาวะคุกคามทางสุขภาพท่ีส�าคัญของเด็กไทย จากนั้นจึงได้ทุ่มเท
ให้กบัการวจิยัวคัซนีป้องกนัไวรสัตับอกัเสบบเีป็นเวลากว่า 20 ปี ซึง่งานวจิยันี้
ได้มีการติดตามยาวนานที่สุดและทรงคุณค่าที่เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of the American
Medical Association (JAMA) และได้รับการยอมรับแพร่หลายไปทั่วโลก
ส่งผลให้ประเทศไทยมีการใช้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในแผนการ
ให้วคัซนีแห่งชาตติัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และส่งผลให้ไวรสัตบัอักเสบบี
ในประเทศไทยในปัจจุบันลดน้อยลงอย่างมาก 

 นอกจากนีท้กุครัง้ทีม่สีถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอบุตัใิหม่อบุตัซิ�า้ 
ศ.นพ.ยง ยังได้มีส่วนร่วมในการศึกษาหาความรู้มาใช้ในการควบคุมป้องกัน
โรคมาโดยตลอด เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมอืเท้าปาก ไข้ปวดข้อยงุลาย
และใน 2 ปีทีผ่่านมา โรคโควดิ-19 ถอืเป็นโรคอบุติัใหม่ทีเ่ข้ามาท้าทายในรอบ
ศตวรรษนี้ ด้วยเหตุที่ติดต่อได้ง่าย สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และ
มีโอกาสท�าให้เกิดปอดบวมจนถึงกับเสียชีวิตได้ การควบคุมโรคด้วยการลด
การแพร่กระจายของโรคจงึต้องเข้มงวดและเคร่งครดั เพือ่ควบคมุการระบาด
ให้น้อยทีสุ่ดและช้าทีสุ่ดในระดบัทีร่ะบบสาธารณสขุของประเทศไทยรองรบัได้ 
และเพิม่ภมูต้ิานทานให้กบัประชาชนด้วยการให้วคัซนีให้ครอบคลมุมากทีส่ดุ
เพื่อลดความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต 
 การต่อสูอ้ย่างยาวนานกว่า 2 ปี ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทกุฝ่าย 
ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เพื่อเป้าหมายในการลดการระบาด
และมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครัวเรือนและประเทศให้กลับสู่สภาวะปกติ
น�ามาสู่ความท้าทายใหม่นั่นคือ การหาจุดสมดุลระหว่างกลไกเศรษฐกิจ
กับประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดเพื่อการต่อสู้ระยะยาว ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกคน รวมทั้งความเชี่ยวชาญของแพทย์และ
ความเข ้มแข็งของระบบสาธารณสุขของประเทศเป ็นกลไกส�าคัญ
ของความส�าเร็จ 
 ศ.นพ.ยง ยังได้มีส่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล
ในการให้ข้อมูลที่ท�าการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้น
การระบาด เพือ่ใช้เป็นแนวทางการวางนโยบายในการควบคมุป้องกนัดแูลโรค
ให้ระบาดน้อยที่สุด รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อสร้างการ
รับรู้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการรับมืออย่างถูกวิธี ซึ่งผลการศึกษาวิจัย
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่า การให้วัคซีนสูตรไขว้มีประสิทธิภาพในการกระตุ้น
ภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดี จนกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นนโยบายในการให้
วคัซนีในประเทศไทย และองค์การอนามยัโลกยอมรบัให้เป็นค�าแนะน�าตัง้แต่
เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564 รวมทัง้การกระตุน้ด้วยวคัซนีต่างชนดิกนัมปีระสทิธภิาพ
สูงในการควบคุมป้องกันโรค
 สิง่ส�าคญัทีจ่ะช่วยลดความรนุแรงของโรคลงได้ ประชาชนจะต้องมี
ระเบียบวนิยัอย่างเคร่งครดั ร่วมมอื มจีติส�านกึเพ่ือส่วนรวม อดทน พร้อมใจกนั
ที่จะต่อสู้กับโรคระบาดที่ยาวนาน โรคโควิด-19 จะยังอยู่กับเราไปตลอด
สิง่ส�าคญัอย่างยิง่คอืทกุคนจะต้องร่วมมอืกนัมรีะเบยีบวนิยั ปฏิบัตตินเพือ่ลด
การแพร่กระจายของโรค ทัง้ทางด้านสุขอนามยั การด�ารงชวิีตแบบวถิชีวีติใหม่ 
การรับวัคซีนตามก�าหนดตามค�าแนะน�าของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มี
ภูมิต้านทานต่อโรค และในที่สุดส่ิงต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจ สังคมก็จะค่อยๆ
กลับคืนมาอยูใ่นภาวะปกต ิเดก็นกัเรยีนกจ็ะสามารถไปโรงเรยีนได้ในล�าดบัต่อไป
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 ด้วยจดุเริม่ต้นจากโครงการ Chula Zero Waste  และนโยบายการลดปรมิาณขยะของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ที่มอบหมายให้ผู้บริหารทุกคณะด�าเนินการจัดการเรื่องขยะอย่างจริงจัง จึงได้รับการก�าหนดเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลงาน 
(KPI) ของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รบัผดิชอบและด�าเนนิการโดยหน่วยอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม  
ภายใต้งานบริหารระบบกายภาพ ที่มีเป้าหมายส�าคัญในการลดปริมาณขยะเหลือทิ้งให้ได้เพิ่มขึ้นปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

 รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกายภาพ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของโครงการ
ว่าที่ผ่านมาคณะแพทยศาสตร์ประสบปัญหาเรื่องปริมาณและการจัดการขยะ อีกทั้งยังไม่มีการส�ารวจ
แหล่งต้นตอและแนวทางการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อบริบทขององค์กร จากน้ัน
จึงเริ่มด�าเนินการส�ารวจแล้วพบว่าพ้ืนที่โรงอาหารเป็นสถานที่ที่มีขยะเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงขยะ
เหล่านั้นบรรจุอยู่ในถุงด�าซึ่งเป็นขยะเหลือทิ้ง 
 โครงการคัดแยกเศษอาหารจากขยะเหลอืทิง้เร่ิมขึน้ตามแนวทางและหลกัการของการคดัแยก
ประเภทขยะและเพิ่มเติมวิธีการแยกเศษอาหารออกจากขยะเหลือทิ้ง ปรากฏชัดเจนว่าปริมาณ
น�า้หนกัในถงุด�าลดลงมากกว่าร้อยละ 70 เมือ่เทยีบกบัข้อมลูขยะในปี พ.ศ. 2560 นบัจากการด�าเนนิงาน
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 เริ่มน�าร่องที่ศูนย์อาหารอาคาร อปร เนื่องจากเป็นศูนย์อาหาร
ที่มีการเข้าใช้บริการมากท่ีสุดของคณะแพทยศาสตร์ และขยายผลต่อไปท่ีโรงอาหารไผ่สิงโต รวมถึง
โรงอาหารปรดีาลยั จากนัน้จึงด�าเนนิการจดัวางถงัขยะไว้ในจดุอืน่เพ่ิมเตมิจากบรเิวณโรงอาหารทัง้ 3 แห่ง
โดยร่วมมอืกบัฝ่ายกจิการนสิติ คณะแพทยศาสตร์ เพือ่รณรงค์และประชาสัมพนัธ์โครงการ อกีทัง้ยงัผนวก
วิธีการคัดแยกขยะและผลประโยชน์ที่จะได้รับเข้าไปในการเรียนการสอนอีกด้วย

รศ.ดร.สรนัยา เฮงพระพรหม

“การคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะเหลือทิ้งพบว่า เศษอาหารที่ถูกคัดแยกออกมานั้นเหลือล้น
จนไม่สามารถจัดการได้ สิ่งนี้เองจึงเป็นที่มาของโครงการแปรรูปเศษอาหารสู่สารอาหารบ�ารุงดินชั้นเยี่ยม”

โครงการคัดแยกขยะเหลือทิ้ง

ผลงานจากงานบริหารระบบกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนรมิตเศษอาหารสู่แหล่งอาหาร 
(สารบ�ารุงดิน)
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น.ส.กรองทพิย์  ทพิวัฒน์

 น.ส.กรองทิพย์ ทิพวัฒน์ เจ้าหน้าที่หน่วยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในทุกวันแม่บ้านจะด�าเนินการชั่งปริมาณเศษอาหาร
เพื่อน�าใส่เครื่องก�าจัดเศษอาหารซึ่งมีมากถึง 180 - 200 กิโลกรัมต่อวัน จากนั้นเครื่องจะน�าเศษอาหารเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์
เพื่อแปรสภาพเศษอาหารให้กลายเป็นผงขนาดเล็ก (สารบ�ารุงดิน) และน�าออกจากตัวเครื่องทุกสัปดาห์ ประมาณ 180 - 200 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 
 สารบ�ารงุดนิเกดิขึน้จากกระบวนการย่อยสลายเศษอาหารด้วยจลิุนทรย์ีทีม่ปีระโยชน์ จะแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่คีวามเข้มข้นสงูมาก
อุดมด้วยแร่ธาตุและสารอาหาร ปราศจากสารเคมี ปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยใช้ปริมาณเพียง 1 ช้อนชาต่อ 1 กระถาง 
(ขนาดของต้นไม้ไม่เกิน 1 ฟุต) และใส่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง สารบ�ารุงดินประกอบด้วยแร่ธาตุ 3 ชนิด ประกอบด้วย
 • ไนโตรเจน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดี โดยเฉพาะกิ่งและใบ
 • ฟอสฟอรัส บ�ารุงและกระตุ้นการออกดอก
 • โพแทสเซียม ต้านทานโรคและช่วยให้พืชแข็งแรง

 รศ.ดร.สรันยา กล่าวเสริมว่า หลังจากด�าเนินโครงการมาแล้วกว่า 15 เดือน ผลตอบรับเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์แก่ทั้ง
คณะแพทยศาสตร์ รวมทัง้หน่วยงานต่างๆ ทีใ่ห้การสนบัสนนุโครงการ ในเทศกาลปีใหม่ทีผ่่านมา งานบรหิารระบบกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ได้มอบ
สารบ�ารุงดินให้เป็นของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารและหน่วยงานเครือข่าย อาทิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น รวมทั้งต้องการ
ขยายผลในการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมภายใน โดยมอบสารบ�ารุงดินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งร่วม
CSR กับชุมชนท่ีอยู่โดยรอบและชุมชนเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก “กลุ่มเซ็นทรัล” ในโครงการ Journey to Zero 
ช่วยออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับบรรจุสารบ�ารุงดิน เข้าร่วมในงานเทศกาลของขวัญ “GOODS GIFT FESTIVAL 2021” ร่วมส่งมอบ
ความสุขกับเทศกาลของขวัญสุดพิเศษ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยรายได้จากการจ�าหน่ายมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยด้วย ในขณะท่ีเป้าหมายถัดไปคือ เตรียมวางแผนในการจัดการ “ขยะพลาสติก” เพ่ือสร้างคุณค่าด้วยการพลิกโฉมขยะสู่สุดยอด
นวัตกรรมอีกครั้ง

เศษอาหาร ≠ ขยะ อีกต่อไป
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 โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular disease, Stroke) หรือโรคอมัพาต อมัพฤกษ์ เป็นโรคทางระบบประสาท
ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 รวมถึงเป็นสาเหตุของความพิการและทุพพลภาพในระยะยาวของประชากรไทย
แต่ความก้าวล�้าของเทคโนโลยียุคน้ีท�าให้ระบบส่ือสารทางการแพทย์ท�าได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางไกลท�าให้สามารถส่งสัญญาณภาพ เสียงและข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในแง่การวินิจฉัย การให้ค�าแนะน�าที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาและการติดตามอาการ
 ปัจจุบันหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติและวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
น�าระบบสารสนเทศทีม่คีวามเทีย่งตรงมาใช้ในการตดิตามภาวะสขุภาพของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบี/อดุตนั นวตักรรม
หุน่ยนต์เข้ามามบีทบาทในการช่วยเหลือบคุลากรทางการแพทย์ดแูลผู้ป่วย เพือ่ให้เกดิระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) 
ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยท่ีอยู่บ้านเพียงล�าพังให้สามารถสื่อสารกับแพทย์และพยาบาลได้ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซ�้า 
ลดการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากผู้ที่อยู่ใกล้ตัวผู้ป่วยอาจมีความรู้ไม่มากพอ
 ด้วยเหตนุี ้กลุม่งานการพยาบาลเฉพาะทางประสาทวทิยาและจติเวชจงึประสานความร่วมมอืกบัศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น�านวัตกรรมหุ่นยนต์เข้ามาท�าหน้าที่
ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาล เพื่อใช้ติดตามผลการดูแลภาวะสุขภาพที่บ้านหลังการจ�าหน่ายผู้ป่วยออก
จากโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการสนทนากันได้แบบ Real-time ทั้ง 2 ฝ่าย มองเห็นสภาพของผู้ป่วย ท�าให้พยาบาลสามารถ
ทบทวนความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรค ยาที่รับประทาน การควบคุมปจัจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ 
การฟ้ืนฟสูขุภาพตนเอง อาหารทีเ่หมาะกบัโรคหรอืภาวะสุขภาพ รวมถงึช่วยปรบัเปล่ียนส่ิงแวดล้อม ทีอ่ยูอ่าศยัให้เหมาะสม
กับสุขภาพของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยมีความรู้ก็จะเกิดความตระหนักในการดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น
 หลังจากใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ติดตามผลการดูแลภาวะสุขภาพที่บ้านหลังการจ�าหน่ายพบว่า ผู้ป่วยมีความ
พึงพอใจอย่างยิ่งต่อการใช้หุ่นยนต์ดูแลร้อยละ 78.83 ซึ่งผลการเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยกลุ่มที่ใช้หุ่นยนต์และผู้ป่วย
กลุ่มที่ไม่ได้ใช้หุ่นยนต์นั้น ในแต่ละกลุ่มมีผู้ที่เกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ�้ากลุ่มละ 1 ราย โดยรายที่ได้รับหุ่นยนต์
และเกดิโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดซ�า้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ จึงท�าให้ตรวจพบได้เรว็กว่าในรายทีไ่ม่ได้รับหุน่ยนต์
สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีและกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติดังเดิมได้อย่างรวดเร็ว
 การพัฒนาคุณภาพและระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วย การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมตามบริบท การติดต่อสื่อสารกับ
ผูป่้วยผ่านหุน่ยนต์จงึเป็นอกีหนึง่ช่องทางในการให้ค�าปรึกษาเพิม่เตมิในยคุ New Normal ซึง่จะช่วยพฒันางานบรกิารผูป่้วย
โรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

เรื่อง : นางสุภาพันรัตน์ ค�าหอม ผู้ตรวจการพยาบาล
        นางศุภรัตน์ ชาญวุธ 
        กลุ่มงานการพยาบาลเฉพาะทางประสาทวิทยาและจิตเวช

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การติดตามการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
การติดตามการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในยุค New Normal
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นสพ.ชิน้เอก รุง่รตัน์
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่4
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

โดย :

More Than A Med Student

“ O n l y  f l y  w h e r e  e a g l e s  d a r e ”

 เวลาว่างส่วนใหญ่ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้ผมน�าไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ 
เช่น วิ่งมาราธอน ปั่นจักรยานทางไกล เดินป่า ปีนเขา ด�าน�้าลึก หรือขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยว
แบบผจญภัยเป็นงานอดิเรกที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่เริ่มเข้ามหาวิทยาลัย การท�าให้อะดรีนาลีนสูบฉีดช่วยให้ผม
ลืมเรื่องราวร้ายๆ ลงไปได้ และการเตรียมร่างกายตัวเองให้ฟิตส�าหรับท�ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลายังมีส่วนช่วยให้
มีพลังงานในการใช้ชีวิตประจ�าวันที่มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
 ส�าหรับชีวิตนิสิตแพทย์แล้ว วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ถือเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง ดังนั้นการได้ใช้ชีวิตโลดโผน
ขณะศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ที่การมีเวลาว่างเป็นเรือ่งจ�ากดัจงึเป็นเรือ่งทีท้่าทายและท�าให้การออกเดนิทาง
ในแต่ละครั้งมีความหมายยิ่งขึ้น ผมเคยใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ 2 วัน ไปกับการขี่มอเตอร์ไซค์ไป-กลับ
เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ เพื่อยืนยันความคิดนี้มาแล้ว
 แต่อปุสรรคใหญ่ในการใช้ชวิีตผจญภยัของผมกลบัเป็นสภาพร่างกายของตวัเอง ซึง่ผมได้รบัการวนิจิฉยั
ว่าเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อ 1 ปีก่อน จากที่สามารถเดินขึ้นยอดเขาสูง 4,000 เมตรมาได้ ตอนนี้แค่เดินขึ้น
บนัไดตกึในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์กใ็จสัน่เสยีแล้ว อาจเป็นโชคดขีองผมทีเ่ลอืกเรยีนคณะแพทยศาสตร์ จงึท�าให้
รูต้วัค่อนข้างไวว่าตวัเองเป็นโรคอะไร แม้จะเข้าห้องจีไ้ฟฟ้าหวัใจเพือ่ท�าการรกัษาไปแล้วถงึ 2 ครัง้ แต่กย็งัไม่หายดี 
ทีท่�าได้ ณ เวลานีคื้อรับประทานยาเพือ่บรรเทาอาการและให้ก�าลังใจตัวเองรอวนัทีจ่ะหายขาดจากอาการดงักล่าว
 เป็นเรือ่งธรรมดาทีใ่นคณะแพทยศาสตร์แห่งนีแ้ทบจะไม่มเีพือ่นๆ คนใดทีม่คีวามสนใจกจิกรรมท่องเท่ียว
แบบผจญภัยเหมอืนผมเท่าไรนกั สุดท้ายกต้็องลงเอยด้วยการลุยเดีย่วแทบทกุครัง้ ข้อดขีองการท่องเทีย่วคนเดยีว
คอืได้ใช้เวลาอยู่กบัตวัเอง จดัสรรเวลาในการไปไหนมาไหนเองได้ ได้เปิดใจคยุกบันกัท่องเทีย่วคนอืน่และคนท้องถิน่
แต่ผมเชื่อว่าหากมีกลุ่มคนที่สามารถท่องเที่ยวด้วยกันได้ก็คงจะอบอุ่นและปลอดภัยกว่าแน่นอน
 เพื่อนร่วมทางคนหนึ่งเคยบอกผมว่า “การได้เดินทางด้วยกันแค่ 2 วัน สามารถเพิ่มความสนิทกัน
ได้มากกว่าการร�่าสุราด้วยกันทั้งสัปดาห์เสียอีก” ผมจึงอยากเชิญชวนผู้ที่ช่ืนชอบและสนใจการท่องเท่ียวแนว
ผจญภัยมาลองแลกเปลีย่นเส้นทางและประสบการณ์กนัได้ ถงึเราจะยงัไม่เคยรูจั้กกนัมาก่อนกต็าม สกัวันผมกบัคณุ
กอ็าจจะมโีอกาสร่วมเดนิทางไปด้วยกนักเ็ป็นได้ ส�าหรบัผูท้ีอ่ยากตดิตามเรือ่งราวการเดนิทางในชวิีตของผม นสิติ
แพทย์ ชั้นปีที่ 4 คนหนึ่ง ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Page “ชิ้นเอก” นะครับ

คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.ชิ้นเอก รุ่งรัตน์
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4

in the
fast lane

Life
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นายไพศาล ไพศาลศรีศิลป์ ประธาน บริษัทไทรอัมพ์สตีล จ�ากัด นายจรรยง ไพศาลศรีศิลป์ รองประธาน และคณะผู้บริหาร 
บริษัทไทรอัมพ์สตีล จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน 10,000,000 บาท เพื่อสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้อง
ผ่าตัด (TAVI)” โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายบริการ และ อ.ดร.นพ.วศิน พุทธาร ี
ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายจิรเดช สมภพรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จ�าหน่ายโตโยต้า จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) 
บริจาคเงินจ�านวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบให้แก่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ช้ัน 6 ส�านักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มร.มาซาอาก ิยานากิย่า ประธาน บรษิทัฟจูฟิิล์ม บสิซิเนส อนิโนเวชัน่ (ประเทศไทย) จ�ากดั บรจิาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส�านักงานคณบดี อาคารอานันทมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.ทศันยั จนิดาวนิช และ มลูนธิเิทใจ ในโครงการส่งมอบ N95 เพ่ือ Save บคุลากรทางการแพทย์จาก COVID-19 
บริจาคหน้ากากอนามัย N95 จ�านวน 1,000 ช้ิน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ 
ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจ�านวน 500,000 บาท เนื่องในวาระ 8 รอบนักษัตร (96 ปี) สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดตั้งกองทุน “สมเด็จพระเจ้า
ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6” เพื่อเป็นค่ารักษา
พยาบาลผู้ป่วยที่ยากไร้ และสืบสานพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และ
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ที่ทรงเกื้อกูลกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง
โดยตลอดพระชนม์ชีพ ในการนี้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานเลขาธกิาร เป็นผูแ้ทนมอบ โดยม ีนายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย คณุหญงิชฎา วัฒนศริธิรรม
เหรัญญิก สภากาชาดไทย และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ 
ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายศักดิ์ชัย เตชะไกรศรี และครอบครัว บริจาคเงินจ�านวน 5,000,000 บาท เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินอาหารและโรคตับ
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางประกอบ รักเสมอวงศ์ บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์โรคตับ หน่วยทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางปัจฉมิา ธนสนัต ิอดีตอธบิดกีรมทรัพย์สนิทางปัญญา ผูแ้ทนชมรมนติิโดม 141 (มธ. รุน่ 2514) บรจิาคเงนิจ�านวน 136,141 บาท
เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร นักวิจัยหลักโครงการพัฒนาวัคซีน
โควดิ-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รบัมอบ ณ ห้องประชมุ 603 ช้ัน 6 ส�านกังานคณบด ีอาคารอานนัทมหดิล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






