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สารบัญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ “วารสาร      ”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(น.ส.พรรณทิพย์ โรจนถาวร ประพันธ์)

ราชสมภพขัตติยนรีสยาม

ทุกเขตคามล้วนแซ่ซร้องสดุดี

ทรงเบิกบานหฤทัยให้สุขศรี

บรมราชกุมารีทรงพระเจริญเทอญ

	 สองเมษามิ่งมงคลชนปีติ

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงพระนาม

ขอพระองค์ทรงพระเกษมส�าราญ

ราษฎร์ไทยน้อมใจถวายความภักดี



 พลตรี พระยาวบิลุอายรุเวท (เสข ธรรมสโรช) ปรากฏในบันทกึเหตกุารณ์วันเสดจ็พระราชด�าเนนิ
เปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 ในยศและบรรดาศกัดิ ์“นายพันตรหีลวง
ศกัดาพลรกัษ์” ดงันี้ 
 “นายพันตรีหลวงศักดาพลรักษ์ ผู้รั้งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเชิญเสด็จพระราชด�าเนิน
ทอดพระเนตรสถานทีต่่างๆ คอืในตกึทีว่่าการ (ตกึอ�านวยการในปัจจบุนั) ชัน้บน ทอดพระเนตรห้องท�าการ
ของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องตรวจเชื้อโรค แล้วเสด็จพระราชด�าเนินสู่ตึกว่าการช้ันกลาง
(ในสมัยก่อนตึกอ�านวยการมีชั้นใต้ดิน จึงนับชั้น 1 เป็นชั้นกลาง) ทอดพระเนตรห้องเรียนส�าหรับใช้สอน
นายแพทย์ ห้องตรวจผูป่้วย ห้องจ่ายยา ในตกึส�าหรบัผ่าตัดทอดพระเนตรห้องผ่าตัด ห้องเอกซเรย์ ณ ทีน่ี่
นายพันตรีหลวงศักดาพลรักษ์ฉายรูปเอกซเรย์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”
 พลตรี พระยาวบิลุอายรุเวท (เสข ธรรมสโรช) ได้รับพระราชทานนามสกลุ “ธรรมสโรช” จาก
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว เข้ารบัการศึกษาชัน้สามญัทีโ่รงเรยีนสนุนัทาลยั (พ้ืนทีโ่รงเรยีน
ราชนีิในปัจจบัุน) แรกเข้ารบัราชการเป็นว่าทีน่ายร้อยตรแีพทย์ในปี พ.ศ. 2445 ในกองพนัที ่4 ซึง่ไปปราบ
โจรเงี้ยว มณฑลภาคพายัพ และท่านยังสอบไล่เข้าโรงเรียนราชแพทยาลัยไทยและยุโรป ได้เป็นที่ 2 
เมือ่ปี พ.ศ. 2444 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ท่านเป็นผูร้ัง้ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2457 เน่ืองจากผู้อ�านวยการชาวเยอรมันถึงแก่กรรมจากการติดเช้ือในกระแสเลือดจากบาดแผล
ขณะผ่าตดัก่อนถึงวนัเสดจ็พระราชด�าเนนิเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวนัที ่30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 
ท่านจงึรับภาระหนกัในการจดัหาแพทย์ เจ้าหน้าทีท่ัง้ฝ่ายบรกิารและฝ่ายการศกึษาด้วยความวริยิะ อตุสาหะ 
จนได้รบัพระราชทานยศและสัญญาบตัรเป็น “นายพนัเอก พระอนรุกัษ์โยธา” และย้ายไปรบัต�าแหน่ง
นายแพทย์ใหญ่ทหารบก เมือ่วนัที ่19 กันยายน พ.ศ. 2460 ท่านเป็นอายรุแพทย์ (รกัษาทางยาทัว่ไป) รวม
ทัง้โรคระบาดและโรคเฉพาะเขตร้อน และวชิาว่าด้วยโรคเด็ก ท่านได้เขียนบทความเรือ่งสมนุไพร การบรบิาล
และบ�าบดัโรคทารก อาหารท่ีเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย และวิธปีรงุอาหารส�าหรบัผู้ป่วย การสงัเกตกริยิา
อาการผูป่้วย
 นอกจากนี ้ ท่านยงัได้ประดษิฐ์เปลส�าหรบัขนย้ายผู้ป่วยหรอืผู้ประสบภัยจากการสู้รบ ผลงาน
ทีส่�าคัญของท่านอกีประการหนึง่ทีม่ต่ีอวงการแพทย์สยามคอื ท่านเป็นหนึง่ในผู้ก่อตัง้ แพทยสมาคม ซึง่มี
ส�านกังานแรกทีต่กึอ�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ก่อนจะย้ายไปเปิดท�าการทีบ้่านศาลาแดงในโอกาส
ต่อมา
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108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เรื่อง : ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
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พลตรี พระยาวิบลุอายุรเวท (ซ้ายสุด) ถ่ายเมือ่ตามเสด็จ
จอมพลพระเจ้าพีย่าเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสรุเดช
(พระองค์เจ้าจิระประวัติวรเดช) ไปยโุรป พ.ศ. 2450

บ้านธรรมสโรช ต้ังอยูเ่ชิงสะพานหวัช้าง
ปัจจุบนัเป็นส่วนหนึง่ของมูลนธิวิบุิลอายรุเวท

(ขอบพระคุณภาพจาก Facebook : มลูนธิวิิบุลอายรุเวท)

ตกึทีว่่าการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ หรอืตกึอ�านวยการในปัจจบุนั

พลตรี พระยาวิบุลอายุรเวท
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ชำวสยำมท่ำนแรก



 นอกเหนอืจากจดุเด่นเรือ่งการเรยีนซึง่มหีลกัสตูรทีป่รบัปรงุพฒันาอย่างต่อเนือ่งให้ทนัต่อความเปลีย่นแปลงแล้ว นสิติแพทย์จฬุาฯ ยงัมจีดุเด่นในด้าน
การท�ากิจกรรมนอกหลกัสูตรด้วยเช่นกนั และมบีทบาทการเป็นผูน้�านิสิตในด้านต่างๆ หลายครัง้หลายคราในหน้าประวตัศิาสตร์ของนสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
 เมื่อครั้งก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใหม่ๆ นิสิตแพทย์จะรวมตัวกันท�ากิจกรรมที่เรือนเล็กๆ หลายหลัง บริเวณที่เป็นลาน
พระบรมราชานสุาวรย์ีรชักาลที ่8 ในปัจจบุนั ซ่ึงตกึเหล่านีเ้ป็นตกึทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบให้คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ใช้ในกจิการต่างๆ ทัง้เป็นห้องเรียนและสถานทีท่�ากจิกรรมของนสิติแพทย์ ครัน้เมือ่คณะแพทยศาสตร์สร้างตกึสรรีวทิยา(เก่า) ขึน้ จงึได้จัดสรรชัน้ล่างของตกึให้
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ขอขอบพระคณุข้อมลูจาก รศ.นพ.ปรดีา ทศันประดษิฐ

ตึกไผ่สิงโต
75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
เรื่อง : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

เป็นสถานทีท่�ากจิกรรมของนสิติแพทย์ มกีารจดัตัง้ชมรมต่างๆ ขึน้ รวมท้ังชมรมยโูด
อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นห้องสมุดและร้านค้าสวัสดิการของนิสิตแพทย์ ส่วนชั้นสองเป็น
ส�านักงานคณบดีและฝ่ายต่างๆ ท้ังฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต รวมถึงส�านักงาน
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ จึงท�าให้คณาจารย์และนิสิตแพทย์ได้พบปะพูดคุยและ
ท�ากิจกรรมใกล้ชดิกนั
 ต่อมามกีารขยายพืน้ทีแ่ละก่อสร้างตกึเพิม่มากขึน้ มกีารก่อสร้างตกึอานนัท
มหิดลเพือ่เป็นส�านกังานคณบดแีห่งใหม่ขึน้ทดแทนตกึสรรีวิทยา (เก่า) ส�านกังานคณบดี
จึงย้ายไปตั้งอยู่ที่ตึกอบรมวิชาการเป็นการชั่วคราว ส่วนนิสิตแพทย์ก็ย้ายสถานที่
ท�ากิจกรรมไปอยูท่ีห่อพกันสิติแพทย์ชาย 4 ช้ันทีด้่านหลงั จนกระทัง่มกีารสร้างอาคาร
หลังใหม่ 4 ชัน้ ในต�าแหน่งเดมิของโรงอาหารเก่าทีอ่ยูต่ดิคลองไผ่สงิโตให้เป็นสถานที่
ท�ากิจกรรมของนิสิตแพทย์ และเริ่มเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2526 ฝ่ายต่างๆ ของสโมสร
นิสิตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2-4 ส่วนชั้นล่างยังคงไว้เป็น
โรงอาหารเหมือนเดิม และตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า “ตึกไผ่สิงโต”
 ในปี พ.ศ. 2554 คณะแพทยศาสตร์มีแผนสร้างอาคารส�าหรับจัดประชุม
และเป็นที่พักส�าหรับคณาจารย์ที่มีโครงการวิจัยเพื่อลดภาระในการเดินทาง จึงมี
ความจ�าเป็นต้องใช้พืน้ทีบ่รเิวณตึกไผ่สงิโต คณะแพทยศาสตร์จงึได้ปรบัปรงุหอพกันสิิต
แพทย์ชาย 6 ช้ันเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีท�ากจิกรรมของนสิิตแพทย์และให้มพ้ืีนทีก่ว้างขวางขึน้ 
ให้สอดรับกบักจิกรรมทีเ่พิม่ขึน้จากในอดตี และเปิดใช้ในปี พ.ศ. 2558 แต่ยงัคงชือ่ 
“ตกึไผ่สงิโต” ไว้ดงัเดมิ เพือ่เป็นท่ีระลกึและเป็นเชงิสญัลกัษณ์ในความผกูพนัต่อตกึ
กจิกรรมทีส่ร้างและพฒันาบณัฑติแพทย์จุฬาฯ รุน่แล้วรุน่เล่า

สถานที่เปี่ยมความทรงจ�าของนิสิตแพทย์
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 THAILAND ZOCIAL AWARDS งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
โดย บริษัทไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์การวิเคราะห์สถิติการใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์ในประเทศไทย ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ง ในปีนีน้บัเป็น
ปีที ่10  ทัง้นีเ้พือ่ให้ความส�าคญักับวงการโซเชยีลทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิภาพรวมของ
ประเทศ ร่วมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการมอบรางวัลเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดีย
ยอดเยีย่มในสาขาต่างๆ  ในปีนีไ้ด้พจิารณามอบรางวลั Best Brand Performance on Social Media 
สาขา Hospital ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 รางวัล Best Brand Performance on Social Media มีตัวชี้วัดในการพิจารณาจากการ
รวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่จ�ากัดเพียงการสื่อสารผ่านช่องทางขององค์กร (Own Channel) 
เท่านั้น หากแต่ยังครอบคลุมถึงเนื้อหาที่เกิดจากสื่อภายนอก (Other Generated Content) อันได้แก่
เน้ือหาจากส่ือ ผู้มีอิทธิพลในส่ือโซเชียล (Influencer) รวมถึงจากกลุ่มผู้บริโภค (Viral Content) 
โดยจดัเกบ็ข้อมลูผ่าน 4 ช่องทางทีส่�าคญัของสือ่โซเชียลได้แก่ เฟซบุก๊ (Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter)
อินสตาแกรม (Instagram) และ ยูทูป (Youtube) ข้อมูลจากทั้ง 4 ช่องทางนี้ จะมีการวัดประสิทธิภาพ
ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

 รางวัลดังกล่าวสะท้อนความมุ่งม่ันของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ในการเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ ที่มีการสื่อสารความรู ้ด้าน
การแพทย์และสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผ่านโซเชียลมีเดีย
หลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คว้ารางวัล

จากเวที THAILAND ZOCIAL AWARDS 2022
Best Brand Performance on Social Media สาขา Hospital

เรื่อง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เชงิปริมาณ ได้แก่ 

ผู้ติดตาม (Followers)
และการเติบโตของผู้ติดตาม

จ�านวนผู้ให้ความสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction)

จ�านวนการถูกพูดถึงบนสื่อโซเชียล
(Social Mentions)

สัดส่วนการแสดงความคิดเห็นและส่งต่อ
เนื้อหา (Comment & Share Ratio)

การเป็นผู้สนับสนุนและเป็นกระบอกเสียง
ให้กับองค์กร (Advocacy)

จ�านวนเนื้อหาที่แสดงความสนใจ
ต่อองค์กร (Intention)

กระแสตอบรับหรือความคิดเห็นที่มีต่อ
องค์กรทั้งในเชิงบวกและลบ (Sentiment) 

เชงิคณุภาพ ได้แก่



 การติดตามอาการของผู้ป่วยพาร์กินสันอย่างใกล้ชิดท�าให้ได้ทราบข้อมูลอาการของผู้ป่วย
อย่างละเอียด เพราะเม่ือโรคด�าเนินไป มีการตอบสนองต่อยาไม่สม�่าเสมอ ท�าให้อาการพาร์กินสัน
ในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน แพทย์จ�าเป็นต้องปรับการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคล่ือนไหวผิดปกติ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลอาการและประเมิน
ความเสีย่งโรคพาร์กนิสนั โดยใช้ชือ่ว่า PD Plus ซึง่มกีารใช้งานทีส่�าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ Physical Exam 
และ PD Diary เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนาการรักษา

 ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์ โพธิแ์ก้ววรางกูล แพทย์ผูร่้วมพฒันาแอปพลิเคชัน PD Plus กล่าวถงึ
การพัฒนาในส่วน Physical Exam ซึ่งท�าการเก็บข้อมูลผ่านการทดสอบ 3 แบบ ได้แก่ 
 • การเก็บข้อมูลด้านการเคลื่อนไหว เช่น แบบทดสอบที่จะเก็บจ�านวนการเคาะนิ้วสลับกัน
ในต�าแหน่งที่ก�าหนดบนหน้าจอ โดยจะพบว่าผู้ป่วยพาร์กินสันจะสามารถท�าได้ช้ากว่าคนปกติ
 • การเก็บข้อมูลภาพและเสียง การแสดงออกทางสีหน้าที่ลดลงและการออกเสียงที่เบาลง
ของผู้ป่วยเมื่อเทียบกับคนปกติเป็นอาการหนึ่งที่สามารถน�ามาวิเคราะห์โรคพาร์กินสันได้ 
 • การเก็บข้อมูลจากการเล่นเกม เช่น การเขียนตามเส้นประ หรือลากขนาดวงกลมตามที่
ก�าหนด เนื่องจากผู้ป่วยพาร์กินสันเมื่อเริ่มมีอาการจะพบปัญหาในการเขียน

 แบบทดสอบนีไ้ม่ได้ออกแบบขึน้เพยีงเพือ่ผูป่้วยโรคพาร์กนิสนัเท่านัน้ แต่คนทัว่ไปสามารถ
ท�าแบบทดสอบเพือ่ประเมนิความเสีย่งการเกิดโรคพาร์กนิสันได้ ซึง่จะช่วยให้ระบบสามารถเกบ็ข้อมลู
ขนาดใหญ่ใช้พฒันาการประเมนิความเสีย่งได้อย่างแม่นย�ามากขึน้ รวมทัง้เป็นข้อมลูเชิงเปรยีบเทียบ
กับผู้ป่วยพาร์กินสันในทางการวิจัยอีกด้วย

 อีกหนึ่งหน้าที่ในแอปพลิเคชัน คือ PD Diary ซึ่งเป็นการบันทึกอาการพาร์กินสันในแต่ละ
ช่วงเวลา ผศ.พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว แพทย์ผูร่้วมพฒันาแอปพลเิคชนั PD Plus ให้ข้อมลูว่า เดิมผู้ป่วย
จะต้องบันทึกลงในกระดาษซึ่งยากต่อการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย จึงมีการพัฒนา PD Diary ขึ้น
เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกและเพิ่มความละเอียดแม่นย�า แอปพลิเคชันจะก�าหนดให้ผู้ป่วยบันทึก
อาการทีเ่กดิขึน้พร้อมทัง้ประเมนิความรนุแรง รวมถงึมรีะบบแจ้งเตอืนการรบัประทานยา นอกจากนี้
ผู้ป่วยยังสามารถท�าแบบทดสอบหรือ Physical Exam เพื่อประเมินอาการของตนเองได้อีกด้วย 

 ผศ.พญ.พัทธมน กล่าวว่า ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงผลเป็นรายวันและรายสัปดาห์ พร้อมส่ง
รายงานอาการโดยละเอียดนี้ไปยังแพทย์ผู้รักษาเพื่อปรับการรักษาให้เหมาะสม เรียกได้ว่าเป็นการ
ท�างานร่วมกนัเป็นทมีระหว่างผูป่้วย ครอบครวัและแพทย์ เพือ่ให้การรกัษามปีระสทิธภิาพสงูสดุด้วย
ข้อมลูทีถ่กูต้อง แม่นย�า และในอนาคตมุ่งหวังให้แอปพลเิคชนั PD Plus มกีารใช้งานในวงกว้างเพือ่ช่วย
ยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

7

เช็กความเสี่ยงโรคพาร์กินสัน 
พร้อมบันทึกอาการ

เรื่อง : ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล

         ผศ.พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว

แพทย์ผู้พัฒนำแอปพลิเคชัน PD Plus

ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล
ผศ.พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว

ผ่านทาง PD Plus

ท�ำแบบทดสอบ
ประเมินควำมเสี่ยงโรคพำร์กินสัน

ได้แล้วทำง PD Plus
ดำวน์โหลดสแกนที่นี่

สอบถำมกำรใช้งำน
PD Plus

ได้แล้วทำงไลน์
เพิ่มเพื่อนสแกนที่นี่



8

นสพ.สินทร สารบรรณ
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับการยกย่องเชิดชูในการท�าความดีที่ได้
ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ในเขตโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้อย่างทันท่วงที
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นสพ.พัสกร โพธานันท์
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์
จากการเป็นผู้แทนประเทศไทย

เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

นสพ.กันตวิชญ์ ปิยนิรันดร์
นสพ.ปรียาภัทร กรนานันท์

นสพ.กฤตภาส มธุรันยานนท์
นสพ.ณัฏฐนิชา เหรียญจิโรจน์

นสพ.กฤชภัทร งามพรชัย
นสพ.ธีรายุวัฒน์ ศิริรักษ์ 

นสพ.คงปพน จิรธรรมธนากุล
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1
คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award
จากงานประชุมแพทยศาสตรศึกษา

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขันตอบปัญหาเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจ�าปี 2564

(7th Khon Kaen University International Challenge of Emergency Medicine
and Related Basic Science 2021: KKU ICEM 2021)

นสพ.อชติพล  ทองค�านสพ.ไชยวัฒน์ อิทธิขจรรัตน์ นสพ.วิศวินทร์ หมวดมณี
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Chula Innovation
โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ

         รศ.พญ.วิรินารี ค�าพิทักษ์ 

         อ.พญ.บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

รศ.พญ.วิรินารี ค�าพิทักษ์ อ.พญ.บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์

รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ

Point-Assisted
Spinal Sonography 

อุปกรณ์น�าทางเข็มส�าหรับเครื่องอัลตราซาวนด์
เพื่อการเจาะช่องน�้าไขสันหลัง

อุปกรณ์น�าทางเข็มส�าหรับเครื่องอัลตราซาวนด์
เพื่อการเจาะช่องน�้าไขสันหลัง

 การแทงเข็มเข้าสู ่ช่องน�้าไขสันหลังอาจใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค
หรือฉีดยาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ยาชาส�าหรับผ่าตัดหรือยาเคมีบ�าบัด 
โดยทัว่ไปแล้วการแทงเขม็เข้าสูช่่องน�า้ไขสนัหลงัต้องใช้วธีิการคล�าปุม่กระดกู
สะโพกและกระดูกสันหลัง พร้อมกับการกะระยะของช่องกระดูกสันหลัง
ส่วนเอวระดบัที ่2 – 3 หรอื 3 – 4 ซึง่อาจจะไม่สามารถท�าได้ส�าเรจ็ทกุครัง้ ขึน้อยู่
กับลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วยและความช�านาญและประสบการณ์ของ
แพทย์ผู้ท�าหัตถการ ผู้ป่วยบางรายมีลักษณะทางกายภาพท่ีท�าให้แทงเข็ม
ได้ยาก เช่น มีน�้าหนักตัวมาก มีความโค้งของกระดูกสันหลังผิดปกติ หรือ
มีช่องกระดูกแคบ การน�าอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) มาช่วยในการเข้าถึง
ช่องน�้าไขสันหลังจึงเป็นหน่ึงในตัวช่วยท่ีเพิ่มโอกาสการท�าหัตถการให้ส�าเร็จ 
เนือ่งจากช่วยให้เห็นภาพทีร่ะบตุ�าแหน่ง ทศิทางและความลกึ สามารถแทงเขม็
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า
 เพื่อยกระดับมาตรฐานของการดูแลรักษาผู ้ป่วยให้ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ รศ.พญ.วิรินารี ค�าพิทักษ์ และ 
อ.พญ.บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้ร่วมกนัออกแบบและประดิษฐ์อปุกรณ์น�าทาง
เข็มส�าหรับเครื่องอัลตราซาวนด์เพื่อการเจาะเข้าไขสันหลัง มีชื่อว่า PASS - 
Point-Assisted Spinal Sonography
 Point-Assisted Spinal Sonography (PASS) เป็นอุปกรณ์ที่
ใช้ร่วมกับอลัตราซาวนด์เพ่ือก�าหนดต�าแหน่งเข็ม องศาและความลกึของเขม็
ให้แม่นย�ายิ่งขึ้น วิธีใช้งานคือ ประกอบอุปกรณ์ PASS ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค 
เข้ากบัหวัตรวจของอลัตราซาวนด์ เมือ่แพทย์ท�าการสแกนภาพจนได้ต�าแหน่ง
ทีเ่หมาะสมแล้ว ปลดหวัตรวจออกจากกรอบของอปุกรณ์ PASS ส่วนทีน่�าเข็ม
จะเคลือ่นเข้ามาสูต่�าแหน่งกึง่กลางของอปุกรณ์โดยอตัโนมติัเพ่ือน�าเขม็เข้าไป
สู่เป้าหมายแทนการลากเส้นบนผิวหนังผู้ป่วย ซ่ึงเป็นวิธีที่มีโอกาสปนเปื้อน
สารเคมีเข้าไปในช่องน�้าไขสันหลังได้ PASS ผลิตจากวัสดุที่ใช้ส�าหรับผลิต

อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical grade) จึงมีความปลอดภัย น�้าหนักเบา 
ราคาไม่แพง และยงัมปีระสทิธภิาพในการช่วยให้แพทย์ผูท้�าหัตถการสามารถ
เจาะน�้าไขสันหลังได้ส�าเร็จ
 การพัฒนาช้ินงานต้นแบบจากแนวคิดของวิสัญญีแพทย์ทั้ง
สามท่านได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากศูนย์
นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวานิช และ นายทิวา นันตะภักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรม
เครือ่งกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จนเกดิเป็นชิน้งาน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในการทดลองในร่างอาจารย์ใหญ่และ
การทดสอบทางคลินิกในผู้ป่วยจริง 
 เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในวงกว้าง คณะท�างานจึงน�าอุปกรณ์ 
Point-Assisted Spinal Sonography (PASS) เข้าสู่รปูแบบทางธรุกจิ ซึง่ได้รบั
ความช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Technology 
Center: UTC) ขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนจดแจ้งกับส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และยื่นขออนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ผู้สนใจสามารถศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ PASS ผ่านทางช่องทาง 
Youtube ได้ โดยค้นหา Point-Assisted Spinal Sonography (PASS) 
หรือ อุปกรณ์ประกอบอัลตราซาวนด์ช่วยเจาะน�้าไขสันหลัง

หากประสงค์จะติดต่อเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์
สำมำรถติดต่อได้โดยตรงที่ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หรือสแกน QR Code นี้



เรื่อง : น.ส.พันธ์กมล ช้างขนุน
        พยาบาลระดับ 6 ชั้น 17C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

เรื่องเล่า เข้าวอร์ด
โดย : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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 หอผูป่้วยกึง่วกิฤตทิีไ่ม่วกิฤต ิหรอื Close Monitoring Care Unit (CMU) ของกลุม่งาน
การพยาบาลอายรุกรรม ฝ่ายการพยาบาล เกดิข้ึนเนือ่งจากปัจจบัุนมผีูป่้วยกลุม่โรคอายุรกรรม
กึง่วกิฤติท่ีมอีาการไม่คงทีเ่พิม่มากขึน้ในหอผู้ป่วย ซึง่ผูป่้วยกลุม่นี้ต้องได้รบัการดแูลอย่างใกล้ชดิ
จากทมีแพทย์และพยาบาล รวมถงึต้องมอีปุกรณ์ทางการแพทย์ทีเ่หมาะสมและจ�าเป็นเพือ่คอย
ตดิตามอาการ พร้อมท้ังสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทนัท่วงทีก่อนเกดิภาวะวกิฤต ิ เพือ่ป้องกัน
การเกดิภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะตดิเช้ือ (Sepsis) ท�าให้เกดิภาวะชอ็กและท�าให้การ
ท�างานของอวยัวะภายในต่างๆ ล้มเหลว (Multi Organ Failure) ตามมา ผู้ป่วยบางรายจ�าเป็น
ต้องย้ายเข้าห้อง ICU แต่ด้วยสภาวการณ์ปัจจบุนัห้อง ICU มีจ�านวนเตียงจ�ากดั ไม่เพยีงพอต่อ
ความต้องการของผูป่้วย อกีทัง้สภาพแวดล้อมในหอผูป่้วยอายรุกรรมทีไ่ม่เอือ้ต่อการดแูลผูป่้วย
กึง่วิกฤตนิี ้จงึไม่สามารถดแูลผูป่้วยได้อย่างมปีระสทิธิภาพสงูสุด
 จากสถติขิองหอผูป่้วยชัน้ 17C อาคารภมูสิริมิงัคลานุสรณ์ ในปี พ.ศ. 2561 – 2563 พบว่า
อตัราการช่วยชวีติผูป่้วยด้วยการป๊ัมหวัใจ (PCR) 1 ราย/เดอืน ย้ายเข้าห้อง ICU 4 ราย/เดอืน
ท�าให้กลุม่งานการพยาบาลอายรุกรรมและทมีพฒันาคณุภาพงานอายรุศาสตร์เหน็พ้องในการ
แก้ไขปัญหาด้วยการเปิดหอผูป่้วยก่ึงวกิฤตทิีไ่ม่วกิฤต ิ(CMU) ขึน้เพือ่รองรบัผูป่้วยและเพิม่ศกัยภาพ
ในการดแูลผูป่้วยกึง่วกิฤตใิห้มากขึน้ โดยมทีมีน�าร่องจากหอผูป่้วย 3 แห่ง คอื หอผูป่้วยอายกุรรม 
ชัน้ 17C, ชัน้ 18B2 และชัน้ 19B2 อาคารภมิูสริมิงัคลานุสรณ์
 ในแต่ละหอผูป่้วยจะมเีตยีงรองรบัผู้ป่วยกึง่วิกฤตจิ�านวน 4 เตียง พร้อมกบัจดัเตรยีม
สถานทีใ่ห้เหมาะสม จดัหาอปุกรณ์เครือ่งมอืตดิตามอาการผูป่้วยข้างเตยีงเพือ่ตดิตามการท�างาน
ของหัวใจ การไหลเวียนโลหิต วัดความดัน คลื่นไฟฟ้าหัวใจและระดับออกซิเจนในร่างกาย
ผูป่้วยเฉพาะราย 1 เตยีง/1 เครือ่ง รถ Emergency รถท�าหตัถการผู้ป่วยเฉพาะราย และคอมพวิเตอร์
ระบบ HIS เพือ่ใช้ท�างานและดผูลทางห้องปฏบิตักิารได้ หวัหน้าหอผูป่้วยจดักรอบอตัราก�าลงั
พยาบาล 1 คน ดแูลผูป่้วย 2 คน เพือ่ให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนือ่งตลอด 24 ช่ัวโมง เพิม่สมรรถนะ

การท�างานของพยาบาลด้วยการส่งไปฝึกประสบการณ์ที่หอ
ผูป่้วย MICU2 และต้องผ่านการอบรมหลักสตูรฝึกอบรมเชงิ
ปฏบิตักิาร การดแูลผูป่้วยภาวะวกิฤตแิละฉกุเฉนิ (Advance 
Critical and Emergency Care Nursing) จงึจะสามารถ
เข้าปฏบิตังิานในหอผูป่้วย CMU ได้ พร้อมกนัน้ีมทีมีพยาบาล
พีเ่ลีย้งทีม่ปีระสบการณ์ในห้อง ICU เป็นผูส้อนงาน มีทีมสหสาขา
วชิาชีพเฉพาะทางร่วมดแูลให้ค�าปรึกษา มกีารใช้แผนผงัแสดง
ขัน้ตอนการท�างาน (Flow chart) ในการสือ่สารกบัทมีสหสาขา
วชิาชีพ
 ส�าหรับเกณฑ์การคดักรองผูป่้วยเข้าหอผูป่้วย CMU 
โดยทมีแพทย์และพยาบาลอายรุกรรม มีเกณฑ์ข้อใดข้อหนึง่ ดงัน้ี
   1. มสัีญญาณชพีไม่คงทีแ่ละจ�าเป็นต้องได้รบัการเฝ้าตดิตาม
      สญัญาณชพีหรอืคล่ืนไฟฟ้าหัวใจอย่างใกล้ชดิ
   2. เป็นผูป่้วยทีไ่ด้รบัยากระตุ้นหวัใจ
   3. มภีาวะการหายใจล้มเหลว (Respiratory failure)
   4. เป็นผูป่้วยทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจ
   5. เป็นผูป่้วยทีใ่ช้เครือ่งช่วยหายใจ
   6. มีความเส่ียงทีจ่ะเกิดอาการเปลีย่นแปลงแบบทนัททีนัใด
         เช่น ภาวะ Impending Respiratory Failure, ภาวะ CHF
      
 ทัง้น้ี ผูป่้วยทีม่ารบัการดูแลรกัษาในหอผูป่้วย CMU
ต้องไม่ใช่ผูป่้วยระยะสดุท้ายหรอืเป็นผูป่้วยท่ีต้องได้รบัการดแูล
ในหอผูป่้วยวกิฤติ

Close
Monitoring
Care Unit

Close
Monitoring
Care Unit
การดแูลผู้ป่วยกึง่วกิฤตทิีไ่ม่วกิฤติ



รอบร้ัวบ้านเรา

เรื่อง : น.ส.ตวงพร ภูวจรูญกุล

 หากกล่าวถึง “ดนตรี” คงปฏิเสธไม ่ได ้ว ่าดนตรีนั้นสร ้าง
ความเพลิดเพลินและความสุขให้กับทุกท่านได้ คอลัมน์ “รอบรั้วบ้านเรา”
เปิดตัวด้วยกิจกรรม “ดนตรีบ�าบัด” ของ “นักดนตรีบ�าบัด” คนแรก
แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงถือเป็น 1 ใน 3 โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
ที่ให้ความส�าคัญกับ “นักดนตรีบ�าบัด” ได้เข้ามีส่วนช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยใน
หลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม

 ถ้อยค�าที่สะท้อนความสุขและแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ
นักดนตรีบ�าบดั ประจ�าศนูย์ดแูลภาวะสมองเสือ่มของ น.ส.ตวงพร ภูวจรญูกลุ
กบัการได้เหน็ความเปลีย่นแปลงในทศิทางอนัดขีองผูป่้วยหลายท่านทีม่าเข้า
ร่วมกิจกรรม
 “ดนตรีบ�าบัด” (Music Therapy) ได้น�ามาใช้รักษาผู้ป่วย รวมถึง
ช่วยพัฒนาหรือคงสภาพศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ กระบวนการ
รู้คิด การสื่อสารและทักษะทางสังคม ดนตรีบ�าบัดสามารถให้บริการรักษา
กับผู้ป่วยได้หลากหลายกลุ่มตั้งแต่ในเด็กคลอดก่อนก�าหนดที่มีภาวะผิดปกติ 
เดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ กลุม่วยัรุน่วยัท�างานทีม่ปัีญหาด้านอารมณ์หรือโรค
ทางจิตเวช ไปจนถึงโรคเรื้อรังต่างๆ อย่างโรคมะเร็งหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดบริการงานดนตรี
บ�าบัดในกลุ่มโรคสมองเสื่อม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
และกลุ่มผู้สูงวัยสุขภาพดี รูปแบบกิจกรรมจะออกแบบให้แตกต่างกันไป
ตามกลุ่มโรคและความต้องการของผู้ป่วย โดยมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 2 ท่าน 
รศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย์ดูแลภาวะสมองเส่ือม และ
อ.นพ.ชาวิท ตันวีระชัยสกุล เป็นที่ปรึกษาก่อนเริ่มกิจกรรมในแต่ละวัน 
 กิจกรรมกลุ ่มดนตรีบ�าบัดท่ีศูนย์ดูแลภาวะสมองเส่ือมมุ ่งเน้น
ไปท่ีการให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยตัวกิจกรรมต้องใช้ทั้งสมาธิ
การฟัง การมอง รวมไปถึงความจ�าในการร่วมกิจกรรมดนตรีด้วย พร้อมกับ
เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้สื่อสาร ได้เข้าสังคมเพิ่มมากขึ้นผ่านการเล่นดนตรี 
การร้องเพลง การเลือกเพลง การพูดคุยถึงเรื่องเพลงต่างๆ ที่ผู้ป่วยชื่นชอบ
และประทับใจ
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ผู้น�ำภำษำแห่งสุนทรียะมำรักษำผู้ป่วยหลำยกลุ่มโรค

ดนตรีบ�ำบัดเปรียบเสมือน “เพื่อน” 

ทุกคนล้วนมีมุมมองเกี่ยวกับดนตรีและควำมหมำย

ที่แตกต่ำงกันออกไป ในฐำนะนักบ�ำบัดเมื่อใดที่ค้นพบเพลง

ที่ผู้ป่วยซ่อนควำมหมำยส�ำคัญไว้ได้

เพลงนั้นจะกลำยเป็นกุญแจที่จะเปลี่ยนจำกคนแปลกหน้ำ

ให้เป็นคนที่ผู้ป่วยไว้วำงใจได้ทันที

“นักดนตรีบ�ำบัด”

 การท�ากิจกรรมดนตรีบ�าบัดล้วนแตกต่างกันไปตามกลุ่มโรค ดังนั้น
นักดนตรีบ�าบัดจึงต้องวางแผนการรักษาเป็นรายบุคคลและท�างานร่วมกับ
ผู้เช่ียวชาญจากสหสาขา เช่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบ�าบัด นักกิจกรรม
บ�าบัด นักอรรถบ�าบัด แพทย์ และพยาบาล เพื่อให้บรรลุผลการรักษาที่ดีที่สุด 
ยกตัวอย่างเช่น
     • กลุ่มผู้ป่วยที่เน้นการฟื้นฟูร่างกาย มุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะต่างๆ
       เช่น การฝึกพูด การฝึกออกเสียง การฝึกหายใจด้วยการร้อง หรือ
       การฟื้นฟูกายภาพร่างกายด้วยจังหวะดนตรี เช่น การเดิน การยกแขน
       ซึ่งสามารถท�าได้ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
     • กลุ่มผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม ช่วยเพิ่มทักษะในการเข้าสังคม
          พัฒนาการสื่อสารและการฝึกทักษะภาษา รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ 
     • กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย มุ่งเน้นที่การใช้ดนตรีเพื่อปรับเปลี่ยนอารมณ์ 
       ดูแลความสุขกายสบายใจของทั้งครอบครัวและผู้ป่วย 

“ดนตรี” เป็นมากกว่า “เสียงเพลง” 

คนแรกแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“หลายคร้ังเราได้เห็น..
ผู้ป่วยโรคสมองเส่ือมท่ีความสามารถในการพูดถดถอยไปแล้ว

กลับมาร้องเพลงได้อีกคร้ัง”

“หลายคร้ังเราได้เห็น..
ผู้ป่วยโรคสมองเส่ือมท่ีความสามารถในการพูดถดถอยไปแล้ว

กลับมาร้องเพลงได้อีกคร้ัง”
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จิตอาสากู้ภัย 
คนจุฬาฯ

เรื่อง : น.ส.กรรณิการ์ พลศร

น.ส.กรรณิการ์
พลศร

อีกหนึ่งบทบาทที่เธอเลือกใช้ชีวิต
บนเส้นทางที่สามารถ
สร้างประโยชน์ต่อผู้อื่นของ

จิตอาสากู้ภัยจิตอาสากู้ภัย
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 จากวันแรกจนถึงวันนี้ ยังคงท�าหน้าที่เป็นจิตอาสากู้ภัยมาแล้ว
กว่า 6 ปี ด้วยความเชือ่ว่าทีก่ารช่วยคนเหมือนการต่อชวีติ จงึท�าให้ทุกครัง้
เวลาไปไหนจะต้องเตรียมกระเป๋ายาติดไปด้วยเสมอ หากพบเจอเหตุ
ระหว่างทางจะได้พร้อมช่วยเหลือ ซึ่งหลากหลายเหตุการณ์ท�าให้ได้รับ
ประสบการณ์ทีม่ค่ีา น.ส.กรรณกิาร์ เล่าถงึกรณขีองเดก็ทีป่ระสบอบุตัเิหตุ
ครั้งหนึ่งว่า ความตื่นตระหนกหวาดกลัวที่มาพร้อมกับอาการบาดเจ็บ
ทางกายของผู้ประสบเหตุ ท�าให้เธอเลือกที่จะหยิบยื่นก�าลังใจผ่านค�าพูด
ง่ายๆ “น้องคะ จับมือพี่ไว้เดี๋ยวไปด้วยกัน ไม่เป็นไร ไม่ต้องกลัว” น�้าใจ
และความปรารถนาดีที่ส่งให้กันผ่านการสัมผัสจนช่วยให้ผู้ประสบเหตุ
คลายความกงัวลครัง้นัน้ ท�าให้เธอเรยีนรูว่้าการหยบิยืน่สิง่ดีๆ  ให้กบัผูอ้ืน่
แม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้าท�าด้วยใจผู้รับย่อมรับรู้ได้ถึงสิ่งนั้น
 แต่ละเหตุการณ์ของการเป็นจิตอาสากู้ภัยนอกจากจะเป็น
เหมือนหน้าหนังสือที่มีบทเรียนให้ได้เรียนรู้แล้ว งานนี้ยังตอบแทนด้วย
ค่าตอบแทนที่อาจมีค่ามากกว่าตัวเงิน สิ่งนั้นคือความสุขทางใจของ
การเป็นผู้ให้ที่ได้หยิบยื่นให้กับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ค่าตอบแทนของการเป็นอาสากู้ภัย
คือประสบการณ์และความสุข

 การท�างานทั้ง 2 บทบาทขนานกันไปคือ ในช่วงเวลาท�าการ
วนัจนัทร์-ศุกร์ น.ส.กรรณกิาร์ มหีน้าทีใ่นการดแูลเอกสารอย่างละเอียด
ก่อนส่งให้ผู้บริหารพิจารณา แต่ภายหลังจากเวลางานและช่วงวันเสาร์-
อาทติย์ ต้องวางมือจากปากกาและเอกสารหันมาจับวิทยุสื่อสารท่ีเป็น
อปุกรณ์ส�าคัญในการรบัแจ้งเหตจุากศนูย์ เพราะ “เจ้าหน้าทีแ่ละจิตอาสา
จะมีวิทยุสื่อสารประจ�าตัวอยู่แล้ว หากมีผู้ประสบเหตุขอความช่วยเหลือ
มาทางศูนย์ของมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์จะแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่หรือ
จติอาสาทีอ่ยูใ่กล้กบัจดุเกดิเหตนุัน้ๆ ดังนัน้เราจงึต้องเตรยีมพร้อม เมือ่ได้รบั
แจ้งเหตุต้องรีบสวมเครื่องแบบและออกปฏิบัติหน้าที่พร้อมอุปกรณ์โดย
ทันที”

“เลขา – อาสา” 2 บทบาทที่คู่ขนานกันไป

 หลายคนอาจมองว่างานกู ้ภัยเป็นงานท่ีเหมาะกับผู ้ชาย
มากกว่าผู้หญิง แต่แท้จริงแล้วเมื่อได้ท�าหน้าที่นี้ น.ส.กรรณิการ์ ให้
ความเห็นว่าความละเอียดอ่อนและความเห็นอกเห็นใจในแบบผู้หญิง
มส่ีวนช่วยทัง้ในแง่ของการบรรเทาสถานการณ์อนัตึงเครยีดให้เบาบางลง
รวมถึงการปลอบประโลมใจผู้อยู่ในเหตุการณ์ให้สงบและมีสติพร้อม
รับมือกับเหตุการณ์ความสูญเสีย การเข้าเป็นจิตอาสาตรงนี้ท�าให้มุม
มองเปลีย่นไป เจ้าหน้าทีม่ลูนธิหิรอืจติอาสาในมมุท่ีดีคอืทกุคนเสยีสละท�า
เพื่อคนอื่น เพราะทุกวินาทีมีค ่าจริงๆ และต้องมีจิตเอื้ออาทรต่อ
ผู้ประสบเหตุ ปฏิบัติต่อเขาให้เสมือนคนในครอบครัวของเรา

ผู้หญิงกับงานกู้ภัย ไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกัน

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มผีูค้นหลากหลายสาขาวชิาชพีท�างานร่วมกนัอยู่
ทุกคนต่างท�าหน้าที่ของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมายจากองค์กร แต่ใน
อีกมุมหนึ่งแต่ละคนต่างมีเรื่องเล่าของตนเอง เรื่องราวที่สะท้อนความ
เป็น “คนจุฬาฯ” ภายใต้อัตลักษณ์องค์กร “โรงพยาบาล โรงเรียนแพทย์
คุณธรรม”
 น.ส.กรรณิการ์ พลศร บทบาทหนึ่งคือการท�าหน้าที่เป็น
เลขานุการ รองคณบดี ฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คอยช่วยเหลือให้การบริหารจัดการงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น อีกหนึ่งบทบาทเธอยังสวมเครื่องแบบจิตอาสากู ้ภัยคอย
ช่วยเหลือผู้คนที่ประสบเหตุในพื้นท่ี บทบาทท่ีช่วยเติมเต็มมุมความคิด
ในการช่วยเหลือผู้อื่นของเธอให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 น.ส.กรรณิการ์ ได้รับโอกาสให้เข้ามาท�าหน้าที่เลขานุการ
ผู้บริหาร จากเดิมท่ีปฏิบัติงานด้านการบริหารกายภาพหน่วยอาคาร
สถานที่ ดูแลจัดการระบบภูมิทัศน์ของคณะท้ังภายในตัวอาคารและ
ภายนอกอาคาร เป็นสายงานด้านการบริหารงานก่อสร้างซึ่งใกล้เคียงกับ
ที่ส�าเร็จการศึกษามา 
 เส้นทางการศึกษาและการท�างานท่ีเป็นเหมือนเส้นขนานกับ
งานด้านอาสากู้ภยั จนวนัหนึง่ทีไ่ด้เจอกับผูป้ระสบเหตตุ้องการความช่วยเหลอื
ต่อหน้าตนเอง แต่ขาดทักษะไม่สามารถช่วยเหลือได้ น.ส.กรรณิการ์
เล่าถงึช่วงเวลานัน้ว่า “เป็นช่วงเวลาทีใ่จอยากช่วยคนเจบ็ แต่ตวัเราไม่พร้อม
ทั้งไม่มีความรู้และอุปกรณ์เครื่องมือ” หลังจากวันนั้นจึงตัดสินใจหา
ความรู้เกีย่วกบัการช่วยเหลอืปฐมพยาบาลเบือ้งต้น รวมทัง้มีเพือ่นทีท่�างาน
เป็นจิตอาสากู้ภัย เป็นแรงบันดาลใจให้เราอีกส่วนหนึ่งจึงขอติดตามไปดู
ขั้นตอนการท�างาน ก่อนจะตัดสินใจเข้าร่วมเป็นจิตอาสามูลนิธิสุขศาลา
นุเคราะห์ จ.นครปฐม

ก้าวแรกสู่การเป็นสาวกู้ภัย

“เราเชื่อเสมอว่า สิ่งที่เราได้กลับมาไม่ใช่ตัวเงิน
แต่เป็นความภาคภูมิใจ”
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เรื่องจากปก

เรื่อง : ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
         รศ.พญ.กาญจนา โชตเิลอศกัดิ์
         ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

ประสิทธิภำพแห่งกำรรักษำเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดี
ของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งสมอง

ศูนย์โปรตอน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผศ.นพ.ชลเกียรติ
ขอประเสริฐ

เครื่องฉำยรังสีโปรตอน

 การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยรังสีรักษานับเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีการพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันนวัตกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูงและเกิดผลข้างเคียงน้อย คือ การรักษาด้วย
การใช้อนุภาคโปรตอน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มเตรียมการให้บริการมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 และนบัว่าเป็นบรกิารการรกัษาโรคมะเรง็ด้วยอนภุาคโปรตอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งยังได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีว่า  “ศูนย์โปรตอนสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ”
 ผศ.นพ.ชลเกยีรต ิขอประเสรฐิ หวัหน้าศนูย์โปรตอนสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ ฝ่ายรงัสวีทิยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เล่าถึงลักษณะการท�างานของการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน
ว่าเป็นอนุภาคที่ได้จากเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน ซ่ึงสามารถมุ่งเป้าในการรักษาได้ด้วยการก�าหนด
ทิศทางเข้าไปยังก้อนมะเร็งได้อย่างตรงจุดมากยิ่งกว่ารังสีปกติ ท�าให้เนื้อเยื่อที่อยู่โดยรอบก้อนมะเร็ง
ทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังจะได้รับปริมาณรังสีท่ีน้อยหรือแทบไม่โดนรังสี ผลกระทบจากรังสีตกค้าง
ในร่างกายจึงมีผลดีกว่ารูปแบบอื่น
 การรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน แพทย์มักจะเลือกใช้รักษามะเร็งในส่วนที่ก้อนเนื้อใกล้เคียงกับ
อวยัวะส�าคญั หรืออวยัวะทีส่มัผสัรงัสไีม่ได้ เช่น มะเรง็กระดกูฐานกะโหลกศรีษะ มะเร็งบรเิวณไซนสั หรอื
มะเร็งตับ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทุกเพศ ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในผูป่้วยเดก็ เพราะรงัสทีีต่กกระทบอวยัวะปกติข้างเคยีงมากเกนิไปจากการรกัษาด้วยรงัสีปรบัความเข้ม
ย่อมมีผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็ก

ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
การรักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
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 ในประเทศไทยมีศูนย์รังสีรักษาที่ให้
บริการอยู่กว่า 40 แห่ง แต่เน่ืองจากข้อจ�ากัด
ด้านทรัพยากรและบุคลากรทางด้านรังสีรักษา
ที่จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กจึงท�าให้ศูนย์
รังสีรักษาบางแห่งเท่าน้ันที่สามารถรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งเด็กกลุ่มนี้ได้ โดยจะต้องมีขั้นตอน
การรักษาและการพยาบาลที่ละเอียดอ่อน ในช่วง
ที่ผ ่านมาจึงมีการส ่งตัวผู ้ป ่วยโรคมะเร็งเด็ก
ส่วนหนึ่งมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
เน่ืองจากเป็นสถาบันที่มีความพร้อมทั้งด ้าน
เครือ่งมอืและบคุลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น
ศลัยแพทย์ แพทย์มะเรง็กมุารเวช แพทย์รงัสวีทิยา 
วสิญัญแีพทย์เดก็ ตลอดจนพยาบาลและผู้เกีย่วข้อง
กับการดูแลผู้ป่วยเด็กจ�านวนมาก

 หนึ่งในต�าแหน่งท่ีเกิดมะเร็งในผู ้ป่วย
เด็กที่มีความละเอียดอ่อนคือ มะเร็งสมอง ซึ่งพบ
เป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดย
การรกัษาด้วยการฉายรงัสนีบัเป็นแนวทางทีใ่ห้ผล
การรกัษาด ีมอีตัราการรอดชีวติสงู ผูป่้วยเดก็กลุม่นี้
จะได้รับการฉายรังสีที่บริเวณสมอง หรืออาจจะ
ต้องฉายบรเิวณไขสนัหลงัร่วมด้วย ซึง่มผีลข้างเคียง
ต่ออวัยวะภายในต่างๆ ได้แก่ หูชั้นกลาง ต่อมใต้
สมอง ตา ปอด หัวใจ ตับ ล�าไส้ ซึ่งการใช้อนุภาค
โปรตอนจะท�าให้สามารถลดความเสี่ยงภาวะ
แทรกซ้อนทัง้การได้ยนิ ระดบัฮอร์โมน พฒันาการ
และระดบัสตปัิญญา ผลกระทบต่ออวยัวะใกล้เคยีง 
ตลอดจนลดโอกาสเกิดมะเร็งชนิดอื่นเมื่อโตขึ้น 
การลดผลข้างเคยีงนีช่้วยลดผลกระทบต่อการด�ารง
ชีวิตของทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง

 ในปี พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ผ่านมา
มีจ�านวนผู ้ป ่วยโรคมะเร็ ง เด็กที่ฉายรังสี ใน
ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก และกว่าร้อยละ 20 
เป็นผู้ป่วยเด็กที่มาเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการ
ฉายรงัสทีีโ่รงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ นอกจากนีย้งัมี
จ�านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองในเด็กที่มาเข้ารับ
การรกัษาทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในอตัราทีสู่งขึน้
เม่ือเทียบกับจ�านวนผู้ป่วยมะเร็งในเด็กทั้งหมด
ของประเทศ

 ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล หัวหน้า
หน่วยรงัสีรกัษาและมะเร็งวทิยา กล่าวว่า โครงการฯ 
ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีท่ีท�าให้ผู ้ป่วยมะเร็ง
ในเด็กมีโอกาสที่จะมีชีวิตยืนยาวขึ้นด้วยสุขภาพ
ทีแ่ขง็แรง ด้วยนวตักรรมการรกัษาทีอ่งค์อปุนายกิา
สภากาชาดไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงให้การสนับสนุนมาโดยตลอดจนเป็น
ศนูย์โปรตอนแห่งแรกของประเทศไทย อีกทัง้ยงัทรง
มีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์
เป็นชือ่โครงการเฉลมิพระเกยีรติครัง้นีอี้กด้วย จงึนบั
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

การรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยเด็ก

ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ฉำยรังสี
ในโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ต่อสัดส่วน

ผู้ป่วยมะเร็งในเด็กที่ฉำยรังสีในประเทศไทย

ผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองในเด็ก ต่อสัดส่วน
ของผู้ป่วยมะเร็งในเด็กทั้งหมดที่เข้ำรับ
กำรรักษำในโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์
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ศ.นพ.ชวลิต
เลิศบุษยำนุกูล

 รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ แพทย์ผู ้เชี่ยวชาญหน่วยรังสีรักษาและ
มะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา เล่าประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเด็กที่เข้ารับ
การรกัษาด้วยวธิกีารเดมิว่า หลงัการรกัษาแพทย์จะต้องตดิตามอาการของผูป่้วยเดก็อย่าง
ต่อเนือ่ง พบว่าผูป่้วยเด็กมโีอกาสเกดิภาวะแทรกซ้อนด้านต่างๆ รวมถงึผลกระทบด้านการ
เรยีนรูที้ล่ดลง การช่วยเหลือตวัเองทีน้่อยลง อนัเป็นผลข้างเคยีงจากการใช้รงัสีในการรกัษา
ด้วยการฉายรังสีเอกซ์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันทั่วประเทศไทย 
 เมือ่มกีารจดัตัง้ศนูย์โปรตอนสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ขึน้ จงึเป็นความหวงั
คร้ังใหม่ทีแ่พทย์และบคุลากรผูท้�างานทุกคนเห็นว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคมะเรง็เดก็มสีขุภาพ
หลังการรักษาท่ีดียิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการศึกษาจากหลายหน่วยงานระบุว่า การใช้อนุภาค
โปรตอนในเด็กมีแนวโน้มที่ดี รวมทั้งพบว่าระดับการเรียนรู้ การได้ยิน และภาวะพร่อง
ฮอร์โมนดกีว่าผูป่้วยเดก็ทีเ่ข้ารบัการรกัษาด้วยรงัสปีกต ิอย่างไรกต็าม ความท้าทายส�าคญั
ของรักษาผู้ป่วยเด็กด้วยอนุภาคโปรตอนคือ ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงราว 1.3 ล้านบาท
ต่อราย โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรตันราช
สุดาฯ จึงได้จัดท�า “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีให้การรกัษาโรคมะเรง็สมองในผูป่้วยเด็กด้วย
อนุภาคโปรตอน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ป่วย
เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาอีกด้วย

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ความหวังของผู้ป่วย
โรคมะเร็งสมองเด็กกับการรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน

เปรียบเทียบปริมำณรังสีด้วย (ก) รังสีเอกซ์ และ
(ข) อนุภำคโปรตอนในกำรรักษำมะเร็งสมอง

จะเห็นได้ว่ำปริมำณรังสีบริเวณล�ำตัวของเด็กลดลงอย่ำงมำก

(ก) (ข)
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ศ.นพ.ชวลิต
เลิศบุษยำนุกูล

รศ.พญ.กำญจนำ
โชติเลอศักดิ์

 รศ.พญ.กาญจนา แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านการรกัษามะเรง็เดก็
ด้วยรังสี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในครั้งนี้เล่าถึงการด�าเนินการที่
จะเริ่มในปี พ.ศ. 2565 และต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2567 มุ่งหวัง
ให้การรักษาแก่ผู ้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งสมองด้วยอนุภาคโปรตอน
ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการรักษาให้กับผู้ป่วย
โดยการด�าเนินการโครงการฯ จะแบ่งเป็น 2 ระยะที่ส�าคัญ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การประชาสัมพันธ์และการระดมทุน 
 ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะด�าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ช่องทางต่างๆ เพือ่ขอรบับริจาคจากผูม้อุีปการคณุ
และผูม้จีติศรทัธาผ่านทางระบบ E-Donation โดยการสแกน QR Code 
ผ่านแอปพลเิคชนัของธนาคาร รวมถงึการบริจาคเข้าบัญช ีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ) ธนาคารกสิกรไทย 
สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่ 059-1-93894-0 ทั้งนี้ใบเสร็จ
จากการบริจาคสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 เท่าอีกด้วย

ระยะที่ 2  การพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยโรคมะเร็งสมองเด็กเข้าร่วม
             โครงการฯ
 ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะด�าเนินการ
คัดเลือกผู้ป่วยเด็ก สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 1- 18 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นมะเรง็ของสมองทีต้่องได้รบัการรกัษาด้วยการฉายรงัสคีรอบคลมุ
สมองและไขสันหลัง (Craniospinal Irradiation) ท้ังนี้จะต้อง
เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์และ
สมควรได้รับการสนับสนุนเพื่อกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างแท้จริง 
 
 รศ.พญ.กาญจนา จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้าง
โอกาสแห่งการเตบิโตอย่างมคุีณภาพให้กบัผูป่้วยโรคมะเรง็สมองในเดก็
และให้อนาคตแก่เยาวชนที่จะเป็นความหวังของประเทศชาติต่อไป

แรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
สู่การสร้างโอกาสแห่งการรักษา
โรคมะเร็งสมองในผู้ป่วยเด็ก 



2เรื่อง : ผศ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์
         ผศ.ดร.ทวีป แสงแห่งธรรม
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 เพราะทกุฝ่ายร่วมมอืร่วมใจท�าหน้าท่ีของตวัเองอย่างเตม็ที ่คอลัมน์ Med to Meet You จะพาผู้อ่านไปรูจ้กัอีกหลายเบือ้งหลังทีส่�าคญั
ของการให้บริการที่มีคุณภาพของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกในฉบับหน้า คอยติดตามนะคะ

 เมื่อพูดถึงการรักษามะเร็ง หลายๆ คน อาจจะคุ้นเคยกับค�าว่า “การฉาย
แสง” หรือ “การฉายรังสี” ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของรังสีรักษา (radiotherapy) ที่
ใช้รังสีพลังงานสูงฉายไปที่ต�าแหน่งของเซลล์มะเร็งเพื่อท�าลายกลุ่มก้อนเซลล์มะเร็ง 
ทัง้น้ีการรกัษาโรคมะเรง็ด้วยวธิกีารฉายรงัสจีะขึน้อยูก่บัระยะของโรคมะเรง็ ชนดิของ
โรคมะเร็ง และสุขภาพของผู้ป่วยเอง
 การรักษามะเร็งด้วย “รังสีรักษา” ถือเป็นหนึ่งในวิธีการรักษามาตรฐานที่
ส�าคัญ ซึ่งหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ก็ได้พัฒนาเทคนิคการรักษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การใช้รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา จนถึงการใช้โปรตอนพลังงานสูง (Proton Beam Therapy) ที่แพทย์
สามารถโฟกสัให้อนภุาคโปรตอนพุง่ไปทีก้่อนมะเรง็ได้อย่างแม่นย�า เกดิผลข้างเคียง
ต่อเนื้อเยื่อปกติน้อยที่สุด เพิ่มโอกาสหายขาดจากโรค ช่วยให้ผู้ป่วยได้กลับมามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือใกล้เคียงปกติได้อีกครั้ง
 เบือ้งหลงัของการให้บรกิารทีส่�าคญันีก้ค็อื นกัฟิสกิส์การแพทย์และแพทย์
รงัสรีกัษา คอลมัน์ “Med to Meet You” จะพาผูอ่้านมาท�าความรูจ้กัให้ดมีากยิง่ขึน้

ที่มีน้อย แต่ส�ำคัญมำก2 เบื้องหลังส�าคัญของ
การรักษามะเร็งด้วยรังสี

ใครจะรู้ว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีนักฟิสิกส์
นกัฟิสกิส์กำรแพทย์ : ผศ.ดร.ทวปี แสงแห่งธรรม

 “นกัฟิสกิส์การแพทย์” ผูช่้วยคนส�าคญัทีน่�าความรูด้้านฟิสกิส์ ในการค�านวณปริมาณ
รงัสมีาวางแผนการรกัษาผูป่้วยมะเรง็ร่วมกบัแพทย์รงัสรีกัษา และให้ความช่วยเหลอื ดแูล

ความปลอดภัยของการใช้รังสีให้เกิดข้ึนอย่างแม่นย�าและปลอดภัย โดยก่อนท่ีจะให้
การรักษา มีหน้าที่ส�าคัญในการใช้หุ่นจ�าลองประเมินคุณภาพรังสีและคอยตรวจสอบ

การท�างานของเครื่องฉายรังสี เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการและผู้ให้บริการได้รับปริมาณ
รังสีในระดับที่เหมาะสม

        นักฟิสิกส์การแพทย์มีหน้าที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
แต่กลบัเป็นอกีหนึง่สาขาอาชพีทีย่งัขาดแคลนอย่างมาก ปัจจบุนัประเทศไทย

มีบุคลากรสาขานี้เพียง 150 คน มีจ�านวนน้อยกว่าความต้องการกว่าครึ่ง
เมื่อเทียบกับความต้องการของทั้งประเทศจ�านวน 300 - 400 คน  

แพทย์รังสีรักษา คนส�าคัญที่ขาดไม่ได้
แพทย์รงัสีรกัษำ : ผศ.นพ.จกัรพงษ์ จกักาบาตร์

 เมือ่การฉายแสงหรอืฉายรงัส ีได้รบัเลอืกให้เป็นวธิกีารรักษาและบ�าบดัมะเรง็ให้ผู้ป่วยนัน้ คนทีส่�าคัญ
ในกระบวนการรกัษาและขาดไม่ได้ คือ “แพทย์รงัสรีกัษา” แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญในการวางแผนและออกแบบ
การรกัษาด้วยรงัสใีห้ผูป่้วยมะเรง็เป็นรายบคุคล วนิจิฉยัโรคโดยอาศยัภาพวนิจิฉยั และเป็นผูน้�าการรกัษา
แบบไม่ต้องผ่าตดั ซึง่กว่าแพทย์จะเข้าสูเ่ส้นทางของ “แพทย์รงัสีรกัษา”อย่างเตม็รปูแบบนัน้ โดยรวมแล้ว
ใช้เวลาเกือบ 10 ปี ท�าให้ “แพทย์รังสีรักษา” มีจ�านวนน้อยกว่าแพทย์สาขาอื่นๆ  
 ส�าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งนั้น แพทย์จะต้องรักษาอาการทางกายและดูแลจิตใจ
ควบคู่กัน พลังใจที่ดีที่สุดและส�าคัญที่สุดของการเป็น “แพทย์รังสีรักษา” คือ สัมพันธภาพที่ดีที่มี
ร่วมกับผู้ป่วยและญาติ เพราะในผู้ป่วยหลายรายจะมีการติดตามผลยาวนานกว่า 10 ปี 
สมัพนัธภาพดีๆ  เหล่านีส้�าคญัไม่น้อยไปกว่าการได้เหน็ผูป่้วยกลบัมามสุีขภาพร่างกายทีแ่ขง็แรง

Med to Meet You



นสพ.มณิชญา สคุนพาทพิย์
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่5
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

โดย :

More Than A Med Student

 หลายคนคงมช่ีวงเวลาทีห่มดไฟกบัการอ่านหนังสอืหรือท�างานกนับ้างไม่มากกน้็อย หรืออาจเผชญิกบัภาวะนีอ้ยูก็่เป็นได้ คอลมัน์ 
“More Than A Med Student” ฉบับนี้จะพามารู้จักแหล่งก�าลังใจดีๆ ที่จะช่วยปลุกไฟในการอ่านหนังสือของทุกคนขึ้นมาอีกครั้ง
นั่นคือ Studygram ที่ก�าลังฮิตในหมู่นักเรียน นิสิต นักศึกษา

 Studygram เป็นบญัชผีูใ้ช้งาน (account) บนแอปพลิเคชนั 
Instagram ทีมั่กบนัทกึเรือ่งราวเกีย่วกบัอ่านหนงัสอืของตนเอง เปรยีบ
เสมือนไดอารทีี่ใช้บนัทกึชวีิตประจ�าวนัทัง้เรือ่งเรยีน อ่านหนงัสอื หรอื
ท�ากิจกรรมต่างๆ ด้วยการถ่ายรูปหนังสือท่ีอ่านหรือโน้ตสรุปและจด
บันทึกเรื่องราวไว้ ปัจจุบัน Studygram มีความหลากหลายมากขึ้น
เพราะไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่เรื่องเรียน แต่ยังรวมถึงการด�าเนินชีวิต
หรือ Lifestyle ของผู้ใช้งานแต่ละคน ซ่ึงถือเป็นจุดที่ท�าให้แต่ละ 
account มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน

 นสพ.มณชิญา เล่าว่า เริม่ท�า Studygram @ffim.medcu60
ตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นช่วงที่เตรียมตัวสอบ
เข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความที่ชอบจด
บันทึกจึงอยากเก็บความทรงจ�าช่วงเวลานี้ไว้ เพื่อวันที่สอบติดคณะ
ที่ใฝ่ฝันจะได้ย้อนกลับมามองว่า ความพยายามที่ลงมือท�าไปน่าภาค
ภูมิใจมากแค่ไหน จึงมีความคิดและตั้งใจที่จะแบ่งปันเทคนิคการเรียน
และการเตรียมตวัสอบให้กบัผูท้ีส่นใจ รวมทัง้ยงัคงบนัทกึไดอารแีบ่งปัน
ประสบการณ์ในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ท่ีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีจ�านวนผู้สนใจติดตาม account 
มากกว่า 1 แสนคน อกีทัง้ยงัมน้ีองๆ นกัเรยีนนกัศกึษาหลายคนเข้ามา
ขอบคณุส�าหรบัก�าลงัใจทีไ่ด้รบัจากการทีม่เีราเป็นเพือ่นอ่านหนงัสอืไป
ด้วยกนั หลายๆ คนสอบตดิในคณะทีต่นเองหวงัไว้จากการน�าค�าแนะน�า
ใน Studygram ไปปรับใช้

 ไม่ว่าจะเป็นคนท�าหรือคนดู เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือวัยท�างาน 
Studygram ช่วยคุณได้มากกว่าแค่เรื่องเรียน
     • การจดบนัทกึเรือ่งราวแต่ละวนัช่วยให้เหน็ความคบืหน้าและพฒันาการของตวัเอง
       ชัดเจนขึ้น เมื่อเห็นความพยายามก็จะรู้สึกดีกับตัวเองและอยากท�าต่อไป
     • ช่วยให้ได้ทบทวนสิ่งที่ท�าและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
     • ปลุกไฟ สร้างและได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนหรือท�างานมากขึ้น
     • มีเพื่อนเรียน รู้สึกไม่โดดเดี่ยว
     • เปิดมุมมอง รู้จักและเห็นชีวิตของคนหลากหลายขึ้น เพราะมีผู้ติดตาม
       จากหลากหลายคณะ
     • ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ เช่น หลายคนมักแจกสรุปเนื้อหา
       แบ่งปันเทคนิคการเรียน ให้ค�าปรึกษา แนะน�าพิกัดของน่าใช้
     • มีโอกาสแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ของตัวเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย

 ส�าหรับใครที่อยากเติมไฟก�าลังใจในการเรียน ขอฝาก Studygram ไว้เป็นอีก
หนึ่งช่องทางดีๆ นอกจากจะเป็นพื้นที่ให้เราได้แบ่งปันผู้อื่นแล้ว ยังเป็นพื้นที่ให้เราได้รับ
ก�าลังใจและมิตรภาพดีๆ กลับมาเช่นกัน

นสพ.มณิชญา สุคนพาทิพย์
นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5

Studygram
ข้อดีของ Studygramข้อดีของ StudygramStudygram คืออะไร?Studygram คืออะไร?

จุดเริ่มต้นของการท�า 
Studygram
จุดเริ่มต้นของการท�า 
Studygram
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 จากความตัง้ใจทีต้่องการมสีมาชกิตวัน้อยเพือ่หวงัเติมเตม็ความสขุให้กบัครอบครวั “แสนเขือ่นแก้ว” เฉกเช่นครอบครวัอืน่  ความฝันในครัง้นัน้กลบัต้อง
เกือบดับสิ้นในปี พ.ศ. 2547 ที่คุณแม่ให้ก�าเนิดทารกซึ่งป่วยด้วยกลุ่มอาการเอเพิร์ต (Apert syndrome) โดยที่ครอบครัวไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อน  ความตกใจ
และเสียใจในครั้งนั้นกลับต้องชอกช�้าอีกครั้งเมื่อแพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งบอกข่าวร้ายว่า “น้องจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน 2 ขวบ”
 ครอบครัว “แสนเขื่อนแก้ว” ไม่เคยย่อท้อที่จะท�าทุกวิถีทางให้น้องได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเพื่อยื้อชีวิตให้ได้นานที่สุด จนได้มาพบกับศูนย์สมเด็จ-
พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่รับ ด.ช.นันทยศ แสนเขื่อนแก้ว เข้ามาดูแลรักษา
อย่างเต็มก�าลัง ซึ่ง รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แจ้งว่า “หากรีบรักษากลุ่มอาการเอเพิร์ต (Apert syndrome)
น้องจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติใกล้เคียงกับคนทั่ว ๆ ไป”

บอกเล่าก้าวทนัหมอ

เรื่อง : รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
         อ. พญ.ชุติมา จิรภิญโญ
         ครอบครัวแสนเขื่อนแก้ว
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ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขควำมพิกำร
บนใบหน้ำและกะโหลกศีรษะ เปรียบเหมือนแสงน�ำทำง

สู่ก้าวแห่งการต่อสู้ครั้งใหม่ของหนึ่งสมาชิกคนส�าคัญในครอบครัว

ชีวิตครอบครัวที่เกือบสิ้นหวัง
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 ศนูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ    ไม่เพยีงแต่ให้บรกิารดแูลรกัษาด้านร่างกายเท่านัน้ ยงัมีพยาบาลวชิาชพีและนกัจติวทิยาคอยดแูลสภาพจติใจผูป้กครองและผูป่้วย
ให้ค�าปรกึษาแนวทางการใช้ชวิีตในสงัคม การจดัการด้านอารมณ์ และเรือ่งอืน่ ๆ  อย่างดีเสมอมา  นอกจากนี ้ยงัมนัีกสงัคมสงเคราะห์ทีช่่วยดแูลค่ารกัษาพยาบาล
ส่วนเกินสทิธิก์ารรักษาให้ทกุบาททกุสตางค์ รวมถงึครอบครวัทีป่ระสบปัญหาเรือ่งค่าเดนิทาง ทางศนูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ ยงัช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายส่วนนีใ้ห้อกีด้วย

มีคนชอบพูดกันว่า “รักแม่เท่าฟ้ากว้าง” ทางครอบครัวอยากจะบอกค�าเดียวกันนี้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เช่นกัน

ขอบคุณที่เติมเต็มความหวังให้ครอบครัวของเราได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

อายุ 1 ปี 1 เดือน

ผ่ำตัดขยำยกะโหลกศีรษะ
บริเวณด้ำนหน้ำและเบ้ำตำ  

(fronto-orbital advancement
by distraction osteotogenesis)

อายุ 11 ปี 3 เดือน

ผ่ำตัดแก้ไขพังผืดดึงรั้งนิ้วมือ
(correction of scar contracture)

อายุ 18 ปี 16 วัน

ผ่ำตัดน�ำอุปกรณ์เพิ่มขนำดกระดูกออก
และแก้ไขผนังจมูกคดเอียง

(uninstallation of RED device,
nasal septoplasty)

อายุ 1 ปี 5 เดือน
ผ่ำตัดน�ำอุปกรณ์ขยำยกะโหลกศีรษะออก 

และแยกนิ้วโป้งและนิ้วชี้ขวำที่ติดกัน
(removal of distractors,

separation of rt thumb and index)

อายุ 17 ปี 9 เดือน
ผ่ำตัดเพิ่มขนำดกระดูกใบหน้ำส่วนกลำง

และแก้ไขหำงตำผิดปกติ
(Le Fort III osteotomy with RED device installation,

lateral canthopexy)

 อ. พญ.ชุติมา จิรภิญโญ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจ�าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ กล่าวว่า ตลอด
ระยะเวลาด�าเนินงานมากว่า 35 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529) ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งด้าน
ร่างกาย จติใจ และสังคม  ซ่ึงในทกุเดอืนศนูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ จะมกีารประชมุวางแผนการรักษา (cranio-
facial conference) ในผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตหิลายระบบเพือ่ให้ได้รบัการรกัษาทีด่ทีีส่ดุเหมอืนศนูย์ที่ให้การ
รกัษาชัน้น�าระดบัโลก และการประชมุกลุม่การสนบัสนนุทางจติใจครอบครวั (support group) เพือ่ให้ก�าลังใจ
ซึง่กนัและกนั  ศนูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ ได้เริม่การดแูลผูป่้วยเชิงรกุด้วยโครงการคลินกิเคล่ือนท่ี (จฬุาฯ ใส่ใจ 
อยูไ่กล เราไปหา) แม้แต่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ทางศูนย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ ยงัคงตรวจ
รักษาโดยปรับรูปแบบการประชุม และการตรวจติตตามผู้ป่วยเป็นแบบออนไลน์ (จุฬาฯ ใส่ใจ อยู่ไกล เราใช้
วดิโีอคอล)  นอกจากนีศ้นูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ ยงัจัดหาเครือ่งมอืแพทย์และอปุกรณ์ช่วยผ่าตดัทีม่คีวามทนัสมยั
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย เช่น ชุดอุปกรณ์ส�าหรับยืดขยายกระดูก (distractor), เครื่องมือ
และวัสดุยึดกระดูกชนิดละลายได้ (Sonic Weld) นอกจากนี้ยังมีการวางแผนผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เสมือนจริง (simulation surgery) ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยเป็นระบบ cloud มีการส่งเสริมบุคลากรให้
พัฒนาต�ารา ผลงานวิชาการ รวมถึงยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอดในสาขาน้ีเป็นแห่งแรก
และแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การดูแลที่น�าสมัยเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษา

อ. พญ.ชุติมา จิรภิญโญ

 ความซับซ้อนในการรักษากลุ่มอาการเอเพิร์ต (Apert syndrome) ซึ่งมีการเช่ือมติด
ของกระดูกกะโหลกศีรษะหลาย ๆ ชิ้น ส่งผลให้สมองไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติ
จะต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขขยายกะโหลกศีรษะตั้งแต่วัยเด็กเพื่อให้สมองมีการเจริญเติบโต
ได้ตามปกติ อีกทั้งยังมักมีความผิดปกติของอวัยวะอื่น ๆ ในร่างกายร่วมด้วย  ซึ่งรายนี้มีความผิดปกติ
ที่ข้อต่อแขนขยับไม่ได้ นิ้วมือและนิ้วเท้าเชื่อมติดกันผิดปกติ ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแก้ไขมาแล้ว 5 ครั้ง  
ดังน้ันการรักษาโรคดังกล่าวเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัย
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขา เช่น ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง ประสาทศัลยแพทย์ แพทย์ออร์-
โทพีดิกส์ วิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์จัดฟัน อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ร่วมประเมิน
แนวทางการรักษาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ขวบปีแรกภายใต้การน�าทีมของ รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ 
แพทย์เจ้าของไข้

พันธกิจให้บริการดูแลรักษาอย่างครบวงจร
สู่ความอัศจรรย์ของชีวิตใหม่

รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์
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 โภชนาการนบัเป็นเรือ่งพืน้ฐานแต่มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อสขุภาพ การใส่ใจสดัส่วนของสารอาหารในแต่ละมือ้เป็นสิง่หนึง่ทีไ่ม่ควรละเลย แนวทาง
เป็นที่รู้จักและถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางคือ ธงโภชนาการ หรือ พีระมิดโภชนาการ 
 ธงโภชนาการจะบอกถึงปริมาณ สัดส่วนและความหลากหลายของอาหารที่ควรรับประทานใน 1 วัน เหมาะกับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจนถึง
ผู้สูงอายุ โดยน�าเอาอาหารหลัก 5 หมู่มาแบ่งเป็น 4 ชั้น 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มข้าวหรือแป้ง ได้แก่ ข้าว ขนมปัง หรืออาหารประเภทเส้น เป็นกลุ่มที่เป็น
แหล่งพลงังานในการท�ากจิกรรมจงึมสีดัส่วนปรมิาณมากทีส่ดุในธงโภชนาการ 
โดยมีปริมาณ 8 - 12 ทัพพี/วัน 

กลุ่มผักและกลุ่มผลไม้ ซึ่งควรเป็นผักและผลไม้ที่แตกต่างหลากหลายชนิด
เพื่อเป็นแหล่งวิตามิน แร่ธาตุและใยอาหารให้แก่ร่างกาย โดยกลุ่มผักควรมี
ปริมาณราว 4 - 6 ทัพพี/วัน ขณะที่กลุ่มผลไม้ควรคิดเป็น 3 - 5 ส่วน/วัน

กลุม่เนือ้สตัว์ ไข่ ถัว่ และนม ควรจดัให้มสีดัส่วนทีเ่หมาะเพือ่เป็นแหล่งโปรตนี 
แคลเซียม และธาตุเหล็กแก่ร่างกาย โดยเนื้อสัตว์ ไข่ และถั่วควรมีปริมาณ
ราว 6 - 12 ช้อนโต๊ะ/วัน และนมประมาณ 1 - 2 แก้ว/วัน 

กลุ่มน�้ามัน น�้าตาลและเกลือ ควรรับประทานในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่
จ�าเป็นเพื่อสุขภาพที่ดี

ชั้นที่ 1

ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

ชั้นที่ 4

สัดส่วนอาหารที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ

ธงโภชนาการ

แต่ละท่านต้องรับประทานอาหารในปริมาณเท่าไร?

 ธงโภชนาการบอกชนิดและปริมาณของอาหารที่คนไทยควร
รับประทานใน 1 วัน ใช้ส�าหรับเด็กอายุ 6 ปีข้ึนไป จนถึงผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ โดยแบ่งตามการใช้พลังงานเป็น 3 ระดับ ตามความต้องการ
พลังงานของแต่ละเพศและช่วงวัย ได้แก่
     • 1,600 กิโลแคลอรี : เด็ก อายุ 6 – 13 ปี,
       หญิงวัยท�างานอายุ 25 – 59 ปี, ผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป
     • 2,000 กิโลแคลอรี : วัยรุ่นชาย/หญิง อายุ 14 – 25 ปี,
       ชายวัยท�างาน อายุ 25 – 59 ปี
     • 2,400 กิโลแคลอรี : ส�าหรับชาย/หญิง ที่ใช้พลังงานมาก
       ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน นักกีฬา เป็นต้น

*หมำยเหตุ : เลขใน () คือ ปริมำณที่แนะน�ำส�ำหรับผู้ใหญ่

ทัพพี

ทัพพี

ส่วน

ช้อนกินข้ำว

แก้ว

ช้อนชำ กินแต่น้อยเท่ำที่จ�ำเป็น

พลังงาน (กิโลแคลอรี)

8

4(6)

3(4)

6

2(1)

1,600

10

5

4

9

1

2,000

12

6

5

12

1

2,400
หน่วยกลุ่มอาหาร

กลุ่มข้ำว-แป้ง

ผัก

ผลไม้

เน้ือสัตว์

นม

น�้ำมัน น�้ำตำล
และเกลือ

ความรู้รอบจาน
โดย : ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�บัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



 “อาหารบ�ารงุใจ” คอลัมน์ใหม่เพือ่ให้ผูอ่้านทกุคนได้รบัแนวคดิดีๆ  ในการจดัการความคดิและ
มีก�าลังใจ ซึ่งฉบับน้ีจะมาพูดคุยกับ ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสด์ิ ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
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อาหารบ�รุงใจ
โดย : ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์M O V E  O N
ชีวิตท�าไมต้องมีสูตรส�าเร็จ?
สูญเสียได้ ผิดหวังได้ ตั้งหลักใหม่แล้วไปต่อ

Move on คือให้อภัยตัวเอง

แล้วแค่ปล่อยผ่ำน ไม่ต้องจ้องปรับแก้

อะไรที่มันเป็นอดีต อย่ำหันหลัง 

มองไปข้ำงหน้ำดีกว่ำ ถ้ำพังอีก

ก็ให้อภัยได้อีก เพรำะเรำรักตัวเอง

 เป็นค�าเปรียบเทียบที่ดี อาหารกายกิน
แล้วอิ่ม อาหารใจก็คือสิ่งที่เติมแล้วอิ่มใจ ตรงนี้
แต่ละคนอาจมีวิธีเติมผ่านท่ีต่างกัน คือส่ิงท่ีเวลา
เราได้แล้วรูสึ้กอิม่เอมใจ รูส้กึพอแล้ว ไม่ต้องดิน้รน
ได้พกัหนึง่เลย เช่น ถ้ายอมรบัตวัเองได้ว่าฉนักโ็อเค
ก็ไม่ต้องพยายามให้คนอื่นยอมรับ หรือคิดได้ว่า
ทีจ่รงิชวีติมนักอ็ยูไ่ด้แล้วกไ็ด้ความมัน่คงทางจติใจ 
Move on ที่ตอนแรกพูดถึงคือ พอใจแล้ว จบแล้ว 
มองไปข้างหน้า ไม่ใช่โลกภายในกายเรายังอาลัย
อาวรณ์อยู่ แต่ควรยอมรับว่าอาหารใจมื้อก่อน
หมดไปแล้ว ไม่มีให้กินแล้ว ได้เวลาสู่การแสวงหา
อาหาร (ใจ) เมนูใหม่ในมื้อหน้า

“อาหารบ�ารุงใจ” 
ส�าหรับอาจารย์

คืออะไร?

 ค�านีเ้ป็นค�าทีร่่วมสมยัด ีเมือ่ 20 ปีก่อนคนยงัไม่ใช้ค�านีก้นั ยคุนีพู้ดมาคนกเ็ข้าใจและยงัตรงกบั
หลกัการทางจติบ�าบดั หรอืแม้กระทัง่ศาสนาพทุธด้วย สรรพส่ิงต่างเคล่ือนไหว โลกภายนอก Move ไปแล้ว
มคีนจากเราไป จากเป็นบ้างจากตายบ้าง เช่น ช่วงนีม้คีนเสยีชวีติจากโรคระบาดอย่างกะทนัหนั จนบางที
โลกภายในตัวเรายังไม่ Move ยังติดขัด บ้างติดที่อารมณ์โกรธ อารมณ์รู้สึกผิด บ้างก็ติดที่ความคิดว่า
ถ้ารู้อย่างนีค้งท�าอย่างนูน้อย่างนี ้หรอืค�าถามว่าท�าไม บ้างกติ็ดทีค่วามคาดหวงั อยากให้เหมือนเดมิ เพราะ
กลัวความเปลี่ยนแปลง กระแสความคิดก็วนอยู่จนไม่ได้เคลื่อนตามโลกภายนอก ณ ปัจจุบัน 
 ผมว่าค�า Move on ไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ ไม่ต้องคิดเยอะว่าชีวิตควรจะเป็น
อย่างไรแต่ควรยอมปล่อยให้มนัผ่านไป โดยมากทีไ่ม่ยอมไปต่อเพราะอยากแก้ เพราะมวัแต่แก้กจ็ะคดิวนๆ
อยู่ตรงนั้น

เพราะอะไร ท�าไมถึงต้อง move on?

 พูดได้ง่าย แต่ท�ายากเพราะหลกัการคอื “ไม่ต้องท�าอะไรเลย” ยอมรบัว่าเหตกุารณ์นัน้เกดิขึน้แล้ว
ยอมรับไปตรงๆ เต็มๆ ยอมรับว่าท�าอะไรไม่ได้ ยอมรับว่าเราทุกข์มาก ยอมรับว่าเราก็เป็นคนธรรมดา 
ยอมรับว่าชีวิตไม่ได้อย่างที่ต้องการ ยอมเฉยๆ เพราะยิ่งคิดเรื่องที่พลาด สมองก็ยิ่งเชื่อมโยงอารมณ์ลบ
ไปเรื่อย ดังนั้นควรหันมาใช้ชีวิตไปตามสถานการณ์ปัจจุบันที่พังแล้ว ไม่มีเขาแล้ว เราอยากได้อะไร
ก็ค่อยสร้างใหม่เท่าที่เป็นไปได้ อย่ามัวซ่อมชีวิตแบบเก่า ไม่ต้องโทษตัวเองด้วย หรือถ้าโทษไปแล้ว
คนเราก็ขอโทษตัวเองได้ เวลาเราขอโทษคนอื่น เราอาจไม่รู้ว่าเขาจะให้อภัยเราหรือเปล่า แต่หากเรา
ขอโทษตัวเอง เราเองย่อมรู้ว่าเราควรจะให้อภัยตนเอง

แล้วต้องท�าอย่างไร ถึงจะ move on?

 เร่ืองจะใหญ่จะเล็กก็ใจเราตัดสินเอง ถ้าคิดด้วยมุมมองเดิมเราก็ทุกข์ต่อ ลองปรับให้ใจดีกับ
ตวัเองมากขึน้และมองโจทย์ให้ต่างออกไป อดตีทีเ่สยีไปแล้วแต่เอามาตอกย�า้จะยิง่กลายเป็นไม่มอีนาคต
ผมว่ายอมรับก่อนว่าชีวิตเท่านี้ก็โอเคแล้ว อยากดีกว่านี้ก็ให้ก�าลังใจตัวเอง อย่ากดดันตัวเองด้วยอดีตที่
แก้ไขไม่ได้ หรอืหากไม่รู้แก้ยงัไงอาจใช้คนอืน่ๆ มาช่วยชีจุ้ดบ้าง อย่าตดัโอกาสตวัเองโดยไม่ขอความช่วย
เหลือ ถ้ามีเพื่อนที่ไว้ใจลองปรึกษาพูดคุย ถ้าไม่มีก็สามารถพูดคุยกับบุคลากรทางด้านนี้ เช่น จิตแพทย์
นักจิตวิทยา เพราะตัวผมเองแม้จะเป็นจิตแพทย์ก็ยังต้องไปปรึกษาอาจารย์ของจิตแพทย์เช่นกัน

คนคงกลัวท�าพลาดอีกเลยให้อภัยตัวเองไม่ได้
หรือมันยิ่งใหญ่จนเกินอภัย?

เรื่อง : ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์



กิจกรรมเดินรณรงค์ “Hand hygiene every days”
 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จดักจิกรรมเดนิรณรงค์ “Hand hygiene every
days” เพื่อส่งเสริมการล้างมือและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายใน
โรงพยาบาล โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานปล่อยขบวนเดนิรณรงค์ พร้อมด้วย
ผูบ้รหิาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่เข้าร่วมกิจกรรม เมือ่วนัพฤหัสบดท่ีี 
27 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับรางวัล Best Brand Performance on 
Social Media สาขา Hospital
 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเป็นก�าลังใจให้แก่
ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีนายธีรพร
ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบ ในโอกาสท่ีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล Best Brand Performance on 
Social Media สาขา Hospital (แบรนด์ที่ท�าผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียล
มีเดีย สาขาโรงพยาบาล) ในงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS ครั้งที่ 10 
ประจ�าปี 2565 จากบริษัทไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้ให้บริการด้าน
การวเิคราะห์ข้อมลูโซเชียลมเีดยีอนัดบัหนึง่ของประเทศไทย เพือ่เชดิชเูกยีรติ
ผูท้ีใ่ช้โซเชยีลมเีดยียอดเยีย่มในสาขาต่างๆ พร้อมส่งเสรมิและยกระดบัการใช้
โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ในประเทศไทย โดยมี น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม 
หวัหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และ อ.พญ.สรัุญชนา เลศิศิริโสภณ 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านสือ่สารองค์กร ร่วมแสดงความยนิด ีเมือ่วนัองัคารที่
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรม KCMH @ MDCU Big Cleaning Week 2565
 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อ�านวยการฯ 
ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กรและทรพัยากรบคุคล ผศ.นพ.กวริชั ตนัตวิงษ์ รองคณบดี 
ฝ่ายกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.(พิเศษ)
นพ.มนนิธ์ อศัวจนิตจติร์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ ด้านบรหิารพืน้ที ่น.ส.เฉลาศรี
เสงีย่ม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และคณะผูบ้รหิาร ร่วมเปิด
กิจกรรม KCMH @ MDCU Big Cleaning Week 2565 เพื่อให้บุคลากร
มส่ีวนร่วมรณรงค์เรือ่งการท�าความสะอาด 5 ส ป้องกนัการแพร่กระจายของ
เชื้อโรค สร้างบรรยากาศที่ดี มีระเบียบวินัยให้กับหน่วยงาน สามารถท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565 ณ โถงอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
 ผศ.พญ.ยวุรย์ี พชิติโชค รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายยทุธศาสตร์องค์กร
และทรพัยากรบคุคล เป็นผูแ้ทนโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รบั
มอบใบรบัรองความสามารถห้องปฏบัิตกิาร ตามมาตรฐาน ISO22870: 2016 
และ ISO15190: 2003 การตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (POCT) โดย
มี ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบใบรับรอง 
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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แถลงความคืบหน้า “วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล”
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย จดัเสวนาวชิาการ Chula the Impact ครัง้ที ่7 เรือ่ง “ความก้าวหน้า
วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะรายบุคคล นวัตกรรมแห่งความหวังของสังคม
ไทย” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ อ.นพ.
ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมน�าเสนอความคืบหน้า
ล่าสุดของนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีน โดยศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผูบ้รหิาร คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจฬุาฯ ศกึษาดงูานหน่วย
งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พร้อมด้วย ศ.พญ.บุรณ ีกาญจนถวลัย์ รองคณบด ีฝ่ายบรหิาร 
อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ผศ.นพ.ปิติ
เตชะวจิติร์ ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายบรหิาร และ นางสชุริา ปัญญาสนัติกลุ ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ 
ผศ.ดร.ธารทศัน์ โมกขมรรคกลุ รองคณบด ีฝ่ายบรหิาร คณะพาณชิยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทิม นพรัมภา
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร น.ส.อโนชา เล่าพิทักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ใน
โอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านทะเบียนสินทรัพย์ หน่วยงานพัสดุ งานคลังและ
พัสดุ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 
28 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส�านักงานคณบดี อาคาร
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พร้อมด้วย ศ.พญ.บรุณ ีกาญจนถวลัย์ รองคณบด ีฝ่ายบรหิาร 
อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ผศ.นพ.ปิติ
เตชะวจิติร์ ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายบรหิาร ร่วมต้อนรบับคุลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ
แรกพบบุคลากรใหม่ ประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในโอกาสได้รับ
การอนุมัติบรรจุเข้าท�างาน แบ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
จ�านวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ จ�านวน 2 คน และ
พนักงานคณะแพทยศาสตร์ จ�านวน 11 คน เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 และห้องประชุม 603 
ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ Keck School of Medicine of USC 
ลงนามต่อสัญญาด้านวิชาการ
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พร้อมด้วย รศ.พญ.นฤชา จริกาลวสาน ผูช่้วยคณบด ีฝ่ายวรัิชกจิ
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั Prof.Rome Jutabha, M.D., 
Director, Clinical Outreach and Development Keck School of 
Medicine, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ร่วมกันลงนามต่อสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ University of Southern 
California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี นายประสาน หวังรัตนปาณี ผู้ช่วย
รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและคณาจารย์ 
ร่วมงาน เมือ่วันองัคารที ่22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชมุ 209 ช้ัน 2
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นางรตันา - นายวโิรจน์ ตนัศริคิงคล บรจิาคเงนิจ�านวน 2,000,000 บาท เพือ่พัฒนาฝ่ายการพยาบาลและเพือ่ฝ่ายนติเิวชศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
น.ส.เฉลาศร ีเสง่ียม หวัหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ รบัมอบ ณ ศาลาทนิทตั โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

น.ส.อาบทิพย์ สุริยมงคล ครอบครัวจิรพัฒนกุล และ บริษัทแลคตาซอย จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน 3,000,000 บาท เพื่อใช้ใน
กจิการหน่วยพฒันาการเดก็ ฝ่ายกมุารเวชศาสตร์, คลนิกิโรคสมองเสือ่ม, หน่วยโรคปอด ฝ่ายอายรุศาสตร์, หน่วยต่อมไร้ท่อและ
เมตะบอลิสม ฝ่ายอายุรศาสตร์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางศิริลักษณ์
สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านบริการพิเศษ อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านสื่อสารองค์กร 
และ นางดาวรุ่ง ศิลาจ�ารูญ รับมอบ ณ บริษัทแลคตาซอย จ�ากัด

นายบุญชื่น - นางเฉลิมขวัญ วิยาภรณ์ บริจาคเงินจ�านวน 300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนวิจัยโรคตับอักเสบ
และมะเรง็ตบั คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยม ีศ.นพ.พสิฐิ ตัง้กจิวานชิย์ หวัหน้าภาควชิาชีวเคมี 
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั หวัหน้าศูนย์เชีย่วชาญเฉพาะทางด้านโรคตบัอกัเสบและมะเรง็ตบั คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ 
ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red Cross – ICRC) โดย Mr.Christoph 
Sutter หวัหน้าส�านกังานภมิูภาคกรงุเทพฯ สนบัสนนุการจดัซ้ือเครือ่งให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอตัราการไหลสงู (Humidifiers
with integrated flow generator) จ�านวน 10 เครื่อง ส�าหรับใช้ในหอผู้ป่วยวิกฤติส�าหรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี นายเตช
บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.นพ.ฉันชาย
สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางนิรมล โตจิรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีดี ฟู้ดมอลล์ จ�ากัด (ศูนย์อาหาร BWELL) บริจาคเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 
เพื่อบ�ารุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฯ ด้านกิจการองค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

น.ส.รุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ และคณะ บริจาคเงินจ�านวน 300,000 บาท ให้แก่มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ กองทุน
พฒันาบุคลากรทางการแพทย์ เพือ่สนบัสนนุส่งเสริมการศกึษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยม ีรศ.นพ.ฉนัชาย
สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ส�านักงานคณบดี อาคาร
อานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสมศกัดิ ์เพช็รทวพีรเดช ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทัวเีอสท ีอซีเีอส (ประเทศไทย) จ�ากดั พร้อมด้วย นายธเนศ พนัธ์สุขมุธนา
ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายขายและการตลาดผลติภณัฑ์ในกลุม่คอมเมอร์เชียล ผู้แทนจากบรษิทัวเีอสท ีอซีเีอส (ประเทศไทย) จ�ากดั
และบรษัิทคูค้่า บรจิาคเงินจ�านวน 1,500,000 บาท เพือ่สมทบกองทนุภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็จฬุาฯ สนบัสนนุการพฒันาการรกัษา
โรคมะเรง็ด้วยภมูคิุม้กนัของผูป่้วยเอง และสนบัสนนุการวจิยัของศนูย์ความเป็นเลิศด้านภมูคิุม้กนับ�าบัดมะเรง็ คณะแพทยศาสตร์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีอ.นพ.ไตรรกัษ์ พสิษิฐ์กลุ หวัหน้ากลุม่วิจยัพฒันา
แอนตบิอดเีพ่ือการรักษามะเรง็ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมูคิุม้กันบ�าบดัมะเรง็ และผูอ้�านวยการศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยาเชงิระบบ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางภัทรันดา - นายวสันต์ – นางภวาทิพย์ - น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินเทลโนเวชั่น บริจาคเงิน
จ�านวน 1,000,000 บาท เพือ่สนบัสนนุงานวจัิยและพฒันาแอนติบอดต่ีอต้านโควดิ-19 ศนูย์ความเป็นเลศิด้านชวีวทิยาเชงิระบบ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัยพัฒนาแอนติบอดีเพื่อการรักษา
มะเรง็ ศนูย์ความเป็นเลศิด้านภมูคิุม้กนับ�าบัดมะเรง็ และผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลศิด้านชีววทิยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ ลาน
อเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






