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 สวัสดีครับทุกทาน  ปงบประมาณ  2561  นับเปนอีกชวงปหนึ่งที ่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดรับ
การประกาศเกียรติคุณที่นาภาคภูมิใจ ไมวาจะเปน รางวัลเครือขายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเดน รางวัลอาคาร
โดดเดนดานความปลอดภัย (BSA Building Safety Award 2018)  ที่แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน
กายภาพ ทั้งการกอสรางอาคารใหม การบูรณะอาคารเกา เพื่อรองรับการขยายงานของโรงพยาบาลทําใหตอง
มีการกั้นรั้วปดเสนทางสัญจรไปมา ทําความลําบากใหพวกเราและผูมาใชบริการก็ตามที แตขอใหอดทนอีกสัก
ระยะนะครับ แลวโรงพยาบาลของเราจะดูสวยงามเปนระเบียบ นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแลว
งานบริการของเราก็มีการพัฒนา นําระบบงานใหมเขามาใช  ดังจะเห็นไดวา โรงพยาบาลยกเลิกการทําเวชระเบียน
ผูปวยใหมที่เปนแผนกระดาษ แตใชวิธีการลงทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร ที่เรียกวา   Electronic Medical 
Record หรือ EMR รวมทั้งการสแกนประวัติเกาเขาระบบ ซึ่งตอไปโรงพยาบาลจะไมมีเวชระเบียนผูปวยที่เปน 
แผนกระดาษ อันจะนําโรงพยาบาลไปสูโรงพยาบาลอิเล็กทรอนิกสในอนาคต การพัฒนางานของโรงพยาบาล
และกิจกรรมตางๆยังมีอีกหลากหลาย เพื่อใหสังคมรับทราบ จึงไดรวบรวมขอมูลไวในรายงานประจําปฉบับนี้
 ผมในฐานะผูอํานวยการโรงพยาบาลและคณะผูบริหารทุกทาน ขอขอบพระคุณพวกเราชาวโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณทุกคน ที่ไดชวยกันปฏิบัติงานของตนทั้งในตําแหนงหนาที่งานประจําและงานพิเศษมาตลอดป
งบประมาณ  2561  และหวังวา  พวกเราทุกคนจะยังคงมุ งมั ่นปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ
ตามอัตลักษณองคกร เพื่อความกาวหนาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณตอไป

สารจากผูอํานวยการ

(ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพงศ วัชรสินธุ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย
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แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

วิสัยทัศน

วิสัยทัศน

คานิยมองคกร  (Core value)

อัตลักษณเชิงคุณธรรม

แผนยุทธศาสตร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนสถาบันตนแบบทางการแพทยที่มีคุณธรรม ดวยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ 

1. ใหบริการรักษาพยาบาล ฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพที่เปนเลิศ ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
    และการสรางนวัตกรรมทางการแพทยและการพยาบาล 
2. สนับสนุนการคนควาวิจัย ฝกอบรม และบริการวิชาการที่เปนแหลงอางอิงไดในระดับสากล 
3. บริหารจัดการองคกรใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน มีธรรมาภิบาล เปนองคกร แหงการเรียนรูและ
   สรางเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

คานิยมหลักขององคกร  “MEDISCU+” 
M   : Morality   จริยธรรม
E  :  Excellence   ความเปนเลิศ
D  : Dignity    ความภาคภูมิใจ
I  : Innovation   นวัตกรรมและการเรียนรู
S  : Social Responsibility  ความรับผิดชอบตอสังคม
C  : Continuous Improvement การพัฒนาอยางตอเนื่อง
U  : Unity    ความสามัคคี
+ (PLUS) : Preparedness for Change ความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ซื่อสัตย   (Honesty) 
รับผิดชอบ  (Responsibility)
เอื้ออาทร   (Compassion)

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มียุทธศาสตรที่สําคัญซึ่งมุงนําองคกร
ไปสูการบรรลุวิสัยทัศน แบงเปน 3 สวน ไดแก
 ยุทธศาสตรที่ 1 :  ยกระดับความสามารถทางการแพทยและการรักษา
   พยาบาลของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 2 :  บริการทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาล
   เปนเลิศแกประชาชนทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ 3 :  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สรางข้ึนโดยพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว พระองคมีพระประสงคท่ีจะ
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพรอมดวยพระราชภาดาและ
ภคินีสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยเมื่อครั้ง
พระพุทธเจาหลวงทรงพระชนมอยูนั้นไดทรงพระราชดําริ
จัดตั้งสภากาชาดซึ่งเรียกกันในเวลานั้นวา สภาอุณา
โลมแดงขึ้นไวสําหรับการรักษาพยาบาลผูเจ็บไขไดปวย
ตามคติของนานาชาตทิีเ่จริญแลวแตการสภากาชาดไทย
ยังไมแลวเสร็จบริบูรณถาจะทรงบริจาคทรัพยสร าง
โรงพยาบาลสภากาชาดขึ้นก็จะเปนพระกุศลอัน
ประกอบดวยถาวรประโยชนอนุโลมตามพระราช
ประสงคของสมเด็จพระบรมชนกนาถและเปน
เกียรติแกราชอาณาจักรเม่ือทรงพระดําริเห็นพองกัน 
บรรดาพระราชโอรสพระธิดาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงบริจาคทรัพยรวม
กันสมทบกับทุนของสภากาชาดสรางโรงพยาบาลข้ึน  
และทรงโปรดใหพระราชทานนาม

ตามพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถวา “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดโรงพยาบาลเมื่อ
วันที ่30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2457

     ตามแจงความของสภากาชาดเมื่อ 1 พฤษภาคม 2457 ไดกําหนดจุดมุงหมายใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนโรงพยาบาลที่ดี
จริงตองตามวิทยาศาสตรแผพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 
กับทั้งแพรเกียรติยศของชาติไทย  บริการรักษาพยาบาลชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ใหบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ
และผูปวยไขทั้งในยามสงครามและยามปกติ โดยยึดมั่นในปณิธานอันแนวแนที่จะใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บทั่วไป โดย
ไมเลือกชาติ ชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดใหบริการทางการแพทย 
พยาบาลตลอดจนการนําเทคโนโลยีทางการแพทยและวิทยาศาสตรที่ทันสมัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอรมาใชในการรักษา
พยาบาล มีการคนควาวิจัยและพัฒนาการรักษาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ทําใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณมี
ความกาวหนาเปนอยางมากในดานการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ดวยการประสานงานกันเปนอยางดีระหวางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
และคณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

     นอกจากการรักษาพยาบาลผูปวยแลว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ยังเปนสถานที่ฝกอบรมนิสิตแพทย แพทยประจําบาน
ของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนสถาบันฝกอบรมนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาลศรี
สวรินทิราสภากาชาดไทย จึงถือไดวาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนศูนยของความดีเดนทางวิทยาการในหลายสาขาวิชาของ
วงการแพทยในปจจุบัน และยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลตอไป

     สถานที่ตั้ง
เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีเนื้อที่ 136 ไร บนถนนสายสําคัญ คือ ถนนพระรามที่ 4
ถนนอังรีดูนังต  และถนนราชดําริ  

ประวัติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�
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รายนามผูบริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานบริการ

ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานความเสี่ยงทางคลินิก

ผศ.นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ

ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานสงเสริมและฟนฟู

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณยกุล

ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานการคลัง

รศ.นพ.วีรพันธ โขวิฑูรกิจ
ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานผูปวยวิกฤต

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว
ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานพัฒนาคุณภาพ

อ.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย

ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานแผนและงบประมาณ

ผศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒนกุล

ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานสนับสนุนบริการ

อ.นพ.ภาณุวัฒน ชุติวงศ

ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานระบบยาและเวชภัณฑ

ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานภาพลักษณองคกร

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ 

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย 

รองผูอํานวยการฯ 
ฝายสนับสนุนบริการ

ผศ.นพ.นิพนธ เขมะเพชร
รองผูอํานวยการฯ 

ฝายบริการ

 ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
รองผูอํานวยการฯ 

ฝายการแพทยและวิจัย

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย
รองผูอํานวยการฯ 

ฝายกายภาพ

รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท
หัวหนาพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

นางพรทิพย ควรคิด
รองผูอํานวยการฯ 

ฝายการคลัง

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
รองผูอํานวยการฯ 

 ฝายยุทธศาสตรองคกรและทรัพยากรบุคคล
รองผูอํานวยการฯ

 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.พญ.ยุวรีย พิชิตโชค รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ

นางศิริลักษณ สิโยพุทธวงศ

ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานจัดซื้อ

ศ.นพ.เทวารักษ วีระวัฒกานนท
ผูชวยผูอํานวยการฯ 

ดานสนับสนุนเทคนิคการบริการ

รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ผูชวยผูอํานวยการฯ 

ดานกายภาพ

ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ  
ผูชวยผูอํานวยการฯ 

ดานผูปวยนอก

ผศ.นพ.มล.กรเกียรติ สนิทวงศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานทรัพยากรบุคคล

อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัยนส.สุกานดา นิ่มทองคํา
ผูชวยผูอํานวยการฯ 

ดานวิจัยและความเปนเลิศ

ศ.นพ.เก้ือเกียรติ ประดิษฐพรศิลป
ผูชวยผูอํานวยการฯ

ดานระบบกายภาพอาคารพิเศษ

อ.นพ.กวีรัช ตันติวงศ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ศ.นพ.สุทธิพงศ  วัชรสินธุ

(ในชวง 1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�
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รายนามผูบริหาร และกรรมการโรงพยาบาล (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561)

รายนามผูบริหาร และกรรมการโรงพยาบาล (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ
ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย
ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
รศ.นพ.นิพนธ เขมะเพชร
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท
รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
ผศ.พญ.ยุวรีย  พิชิตโชค

นางพรทิพย ควรคิด
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐพรศิลป
อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย
อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ
รศ.นพ.ม.ล.กรเกียรติ สนิทวงศ

ศ.นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ
รศ.นพ.วิชัย เติมรุงเรืองเลิศ
ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล  
รศ.นพ.ปริญญ โรจนพงศพันธ
ศ.นพ.สมรัตน จารุลักษณานันท
ผศ.นพ.จาตุรนต ตันติวัตนะ
ศ.นพ.อารี ตนาวลี
ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์
ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษไชย
รศ.ดร.นพ.วิฑูรย โลหสุนทร
รศ.นพ.สมบูรณ คีลาวัฒน
รศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร                 
รศ.สุพีชา วิทยเลิศปญญา
ผศ.นพ.ภาสกร วัธนธาดา
ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน
ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร.อัชฌาสัย ศิริตันติกร
ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน มุทิรางกูร
ผศ.ดร.พิสิฏฐ ประพันธวัฒนะ
นพ.สุเมธ ปุญญโชติ
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว
รศ.นพ.ม.ล.กรเกียรติ สนิทวงศ
รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช
ศ.นพ.พลภัทร โรจนนครินทร 
ทญ.วิภาพร พรสินศิริรักษ
ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ
ภก.วิพัฒน แสงทอง
ภญ.วรรณี อิทธิวัฒนกุล

นางกุลวดี บุณยทรัพยากร
นางชลิดา อุทัยเฉลิม
นายอุทัย แกวงาม
นางนันทรา เอื้อนรเศรษฐ
นางประพันธศรี เลิศฉัตรโกศล
น.ส.ธิดา อภิญญาวัตร
นางอมรา อนันตสุข
นางกัลยา คงคาประเสริฐ
น.ส.พรรณทิพย โรจนถาวร
นายธีรพร ยินเจริญ
นายอําภล ศรีอภิรัฐ
ดร.สุรีรัตน งามเกียรติไพศาล
นางธิภรรภัธ สิงหะคเชนทร
นางสมพิศ เสี่ยงบุญ
นางนุชรัตน เครืออารียรัตน
น.ส.รุงทิพย จําตะ
นายครรชิต จามีกร
รศ.ดร.นพ.สุนทร ศุภพงษ                         
รศ.นพ.กฤษณ จาฏามระ
ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน
ศ.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ
รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ

นพ.ภรเอก มนัสวณิชย
น.ส.พิมพกมล ศรีสวัสดิ์
นายไตรสิทธิ์ อิงคะเธียรชัย
น.ส.สุรัสวดี สุพรรณพงศ
น.ส.สุนันทา สีนวลจันทร
นายทรงกลด ตั้งกิจวัฒนากูล

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว
ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณยกุล
รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
อ.นพ.ภาณุวัฒน ชุติวงศ
รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒนกุล
ศ.ดร.นพ.วีรพันธ โขวิฑูรกิจ
อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัย
ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ
ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย
ศ.นพ.เทวารักษ วีระวัฒกานนท
ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ
ผศ.นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ
น.ส.สุกานดา นิ่มทองคํา
นางศิริลักษณ สิโยพุทธวงศ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   
รองผูอํานวยการฯ ฝายการแพทยและวิจัย       
รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ      
รองผูอํานวยการฯ ฝายสนับสนุนบริการ
รองผูอํานวยการฯ ฝายการคลัง
รองผูอํานวยการฯ ฝายกายภาพ
รองผูอํานวยการฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผูอํานวยการฯ ฝายยุทธศาสตรองคกร
และทรัพยากรบุคคล
หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานวิจัยและศูนยความเปนเลิศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานพัฒนาคุณภาพ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานระบบกายภาพอาคารพิเศษ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการผูปวยนอก

หัวหนาฝายอายุรศาสตร
หัวหนาฝายศัลยศาสตร
หัวหนาฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
หัวหนาฝายกุมารเวชศาสตร
หัวหนาฝายจักษุวิทยา
หัวหนาฝายวิสัญญีวิทยา
หัวหนาฝายรังสีวิทยา
หัวหนาฝายออรโธปดิกส
หัวหนาฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา
หัวหนาฝายจิตเวชศาสตร
หัวหนาฝายเวชศาสตรปองกันและสังคม
หัวหนาฝายพยาธิวิทยา
หัวหนาฝายปรสิตวิทยา
หัวหนาฝายเภสัชวิทยา
หัวหนาฝายสรีรวิทยา
หัวหนาฝายจุลชีววิทยา
หัวหนาฝายนิติเวชศาสตร
หัวหนาฝายเวชศาสตรชันสูตร
หัวหนาฝายกายวิภาคศาสตร
หัวหนาฝายชีวเคมี
หัวหนาฝายเวชศาสตรครอบครัว
หัวหนาฝายเวชศาสตรฉุกเฉิน
หัวหนาฝายผูปวยนอก
หัวหนาฝายเวชศาสตรฟนฟู
รักษาการหัวหนาฝายธนาคารเลือด
หัวหนาฝายทันตกรรม     
หัวหนาศูนยโรคหัวใจ
หัวหนาฝายเวชภัณฑ
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม

หัวหนาฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด
หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห
หัวหนาฝายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดลอม   
หัวหนาฝายบริหารงานพัสดุ      
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายบัญชีและงบประมาณ
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ            
หัวหนาฝายเวชระเบียนและสถิติ
หัวหนาฝายเลขานุการ
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ   
หัวหนาฝายพิธีการ
หัวหนาศูนยขอมูลและตนทุน
หัวหนาศูนยบริหารความเสี่ยงฯ
หัวหนาศูนยอาชีวอนามัย
หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย
ผูจัดการศูนยบริหารงานระบบขนสงกลาง
ผูจัดการศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
ผูจัดการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
หัวหนาศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
หัวหนาศูนยสมเด็จพระเทพฯ
หัวหนาศูนยพารกินสันฯ
หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานการปลูกถายอวัยวะ
หัวหนาศูนยชีวาภิบาล
หัวหนาศูนยประสานงานการใหบริการดูแลผูมีอุปการคุณ
หัวหนาศูนยกฎหมาย
ผูจัดการยุทธศาสตรองคกร
หัวหนาศูนยบริหารแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานผูปวยวิกฤต
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานสงเสริมและฟนฟู
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานสนับสนุนเทคนิคการบริการ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานสนับสนุนบริการ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานแผนและงบประมาณ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานการคลัง
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานกายภาพ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานจัดซื้อ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานงานระบบยาและเวชภัณฑ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานความเสี่ยงทางคลินิก
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการ
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             บริการทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาล
ที่เปนเลิศแกประชาชนทุกระดับ

1.การยกระดบัการใหบรกิารระบบผูปวยนอก (OPD)

  1.1 การพัฒนารปูแบบการบรกิารผูปวย โครงการอาคาร
ศูนยบูรณาการบริการดานการแพทยและสาธารณสุข 
(Extened OPD) 
       - เปนการบรูณาการของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณและ
เครอืขายทางสาธารณสขุโดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) 
และ การแพทยทางไกล (Telemedicine) ดแูลผูปวยโรค
เรือ้รงัเพือ่เชือ่มโยงจากแพทย สูชมุชน และโรงพยาบาลอืน่ๆ 
           - เปนการบรูณาการระบบกายภาพ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ระบบสนับสนุนบริการตางๆ เชน  การ
ตรวจวินิจฉัย  ยา เวชภัณฑ Logistic ฯลฯ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการรับบรกิารของผูปวยนอก (Patient Flow) รปู
แบบใหม ในอาคารท่ีมคีวามสะอาด สะดวก สบาย ม ีFlow 
บรกิารทีด่ ี เขาถงึบรกิารไดงาย และปลอดภัย เริม่ตัง้แต
การคัดกรองผูปวยโรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจเพื่อ
ปองกันและลดความเส่ียงการแพรกระจายเชือ้โรคในอาคาร
รวมทั้งสนับสนุนใหผูปวยสามารถประเมินอาการตนเอง

ผลงานความกาวหนา

การบริหารงาน

ฝายบริการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายบริการ

เบ้ืองตนเพือ่ชวยในการคดักรองและเขาสูระบบบรกิารผาน  
Application  Digital Signate  และ Text Messaging
  1.2 วางแผนการเปดบรกิาร Refill Clinic โดยกําหนด
เกณฑการพิจารณาสําหรับผูปวยกลุมโรคเรื้อรังที่มีอาการ
คงที่ ความเสี่ยงตํ่า  ติดตามอาการดวยคา Lab หรือคา 
Vital Sign ใชยาท่ีไมซับซอน ไมตองตรวจดวยเครื่องมือ
พเิศษ ไมตองมบีคุลากรเฉพาะทาง เพือ่กระจายผูปวยเหลานี้
ออกจากคลินิกผูปวยนอกท่ีมีความคับค่ังมากและผูปวยที่
จาํเปนตองพบแพทยเฉพาะทางมโีอกาสไดตรวจมากข้ึน 
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  1.3 การพัฒนารปูแบบ Highly Specialty Clinic อาคาร ภปร 
ชัน้ 11 และอาคาร Extended OPD ชัน้ 10  สาํหรบัผูปวย
ซบัซอนตองไดรบัการดแูลจากแพทยหลายสาขา เพือ่เปนตนแบบ 
ความเปนเลศิและสรางชือ่เสยีงใหกบัโรงพยาบาล 
  1.4 การพัฒนาการบรหิารจดัการในการพจิารณาโครงการ
ใหมและซือ้เครือ่งมอืแพทย โดยประสานฝายตางๆในแตละ 
Cluster รวมกนัคดักรองโดยใชเกณฑการพจิารณาโครงการ
เปดบริการใหม/ขยายบริการ และเกณฑการพิจารณา
เครือ่งมอืแพทย นบัเปนการบรูณาการดานบรหิารจัดการ
งานบริการและงานสนบัสนุนบรกิาร
  1.5 การพฒันาการบรกิารผูปวยตางชาต ิเปนกลุมเฉพาะที่
มบีรบิทแตกตางจากคนไทย โดยจดัจดุบรกิารคลนิกิที ่ภปร 13 
และมีแนวทางในการบรกิารตรวจรักษาคลนิกิพิเศษรวมทัง้
มแีผนพฒันาเร่ืองการสือ่สารโดยลามของโรงพยาบาล

  1.6 การปรบักระบวนการบรกิาร เพือ่เตรยีมรบัความเส่ียง
และการเปลีย่นแปลง
        - สรางแนวทางการบริการผู ปวยนอกเมื่อระบบ
คอมพวิเตอรขดัของ ไดแก แผน  IT Alert ในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ
         - เนือ่งจากการปรับปรงุอาคารสถานท่ี อาคาร ภปร ทาํให
ตองมกีารยายหนวยงานบรกิาร ดงันี้
(ไดแก คลนิกิทันตกรรม คลนิกิระงบัปวด คลนิกิเวชศาสตร
ปองกันและสงัคม คลนิกิผวิหนงั คลนิกิโรคตดิเชือ้ คลนิกิ
โรคปอด คลนิกิจิตเวชเดก็ คลนิกิจิตเวชผูใหญ คลนิกิโสต 
ศอ นาสกิวทิยาทัว่ไป ศนูยความเปนเลศิทางการแพทยการ
ผาตดัสองกลองโรคจมกูและไซนสั คลนิกิจักษุ)

คลีนิก สถานที่เดิม สถานที่ใหม ชวงเวลาปดคลีนิก วันที่เปดใหบริการ

  1.ทันตกรรม ภปร ชั้น 12 ภปร ชั้น 17       8 ม.ค.61       15 มค.61

  2. ระงับปวด ภปร ชั้น 10 ภปร ชั้น 17 8 ม.ค.61       15 มค.61

  3. เวชศาสตรปองกันและสงัคม ภปร ชั้น 2 ภปร ชั้น 16  15-19 ม.ค.61       22 มค.61

  4. ผิวหนัง ภปร ชั้น 2 ภปร ชั้น 14   19-23 ก.พ.61       26 ก.พ.61

  5. โรคติดเชื้อ ( ID ) ภปร ชั้น 2 ภปร ชั้น 14   19-23 ก.พ.61       28 ก.พ.61

  6. โรคปอด ( Chest ) ภปร ชั้น 2 ภปร ชั้น 14   19-23 ก.พ.61       27 ก.พ.61

  7. จิตเวชเด็ก ภปร ชั้น 12 ส.ธ. ชั้น 12 26-30 มี.ค.61       2 เม.ย.61

  8. โสต ศอ นาสิก ทั่วไป ภปร ชั้น 10 ภปร ชั้น 15       2-5 เม.ย.61       9 เม.ย.61

  9. ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
      การผาตัดสองกลองโรคจมูกและ
      ไซนัส ( EC Sinus )

ภปร ชั้น 10 มพ ชั้น 1
( ER เดิม )

      2-5 เม.ย.61       9 เม.ย.61

  10. จิตเวชผูใหญ ภปร ชั้น 12 ส.ธ. ชั้น 6  17-22 เม.ย. 61      23 เม.ย.61

  11. จักษุ ภปร ชั้น 11 ส.ธ. ชั้น 13-14 30 ม.ิย.- 8 ก.ค.61       9 ก.ค.61
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2. งานระบบบรกิาร Emergency and critical care

2.1 การเปดบริการหองฉุกเฉินใหม  
    หองฉกุเฉนิ อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ ชัน้ 1 เปด
ใหบรกิาร ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 จัดการ
ดูแลเปนโซน มรีะบบ fast tract ในโรคทีส่าํคญั ภายใต
การสนับสนุนของหองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร ระบบ 
ยาดวน หองเลือด และหองผาตัด มีการนํา Electronic 
medical record (EMR) มาใชเต็มรูปแบบ โดยผูปวย
ทั้งหมดจะมี time stamp ที่จุดคัดกรอง และจําแนกตาม
ความรุนแรง  โดยผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ผูปวยฉุกเฉิน และ
ผูปวยเรงดวน  (Emergency Severity Index ที่ 1-3) 
จะถูกสงเขาหองฉุกเฉิน และมี KPI ที่จะไดพบแพทยใน
เวลาทนัท ี นอยกวา 10 นาท ีและนอยกวา 30 นาทตีามลําดบั   
      สาํหรับผูปวยเรงดวนบางสวนรวมถงึผูปวยไมฉกุเฉนิจะ
ไดรับการรักษาที่คลินิก Urgent care โดยบริหารงานโดย
ทีมหองฉุกเฉิน  มีระบบความปลอดภัย  การจัดเขาหอง
ตรวจที่เหมาะสม และการแสดงคิวทางหนาจอ โดยผูปวย
กลุมนี้จะไดพบแพทยในเวลาไมเกิน 120 นาที   
        สาํหรบัผูปวยทีจ่าํเปนยงัรบัการรกัษาในโรงพยาบาล
แตไมมีเตียงรับจะไดรับการดูแลโดยทีมแพทยอายุรกรรม
ใน holding area หรือ observe ward ซึ่งเปดใหม
ที่อาคารภูมิสิริฯ ชั้น M  
        การปรับสถานท่ี กระบวนการใหบรกิาร การสือ่สาร
กับผู ป วยและญาติ การดูแลผู ป วยฉุกเฉินไดรับการ
ประเมินความพึงพอใจของการใหบริการโดยรวม (ดี) 
มากกวา 90%
2.2 การลดความคับคั่งที่หองฉุกเฉิน 
   ไดมีการประสานดําเนินการในหลายดาน
 1) การประสานหนวยงานที่สงผูปวยมาหองฉุกเฉิน
        – การประสานรับสงตอผู ป วยจาก OPD และ
    การรับผูปวยฉุกเฉินผานทางศูนยเอราวัณ 
 2) การลดระยะการดูแลในหองฉุกเฉิน
        – การใชระบบ HIS (paperless) ลดระยะเวลา
     และการเดินเช็คสิทธิและจายเงินของญาติ
        – การใหคิวด วนผู ป วยหองฉุกเฉินของระบบ
     สนับสนุน เชน lab, เภสัชกรรม และ รังสีวิทยา
 3) การประสานจาํหนาย สงตอ หรอืรบัผูปวยเขาหอผูปวย
        – รวมกับฝายตางๆ ทําแนวทางการดูแลและการ
     ทํานัดเขา OPD ในวันรุงขึ้น

       – การประสานสงตอตามสิทธิ โดยศูนยประสานสง
  ตอ (อาคารภูมิสิริฯ ชั้น M) 
       – การประสาน 4 ฝาย ไดแก ฝายอายุรศาสตร
  ฝายเวชศาสตรฉุกเฉิน ฝายการพยาบาล และฝายบริหาร  
  เพื่อทํา congestion protocol ระดับตน
       – การประสานการดูแลกลุ มโรคซับซอน เช น  
   ผูปวย delirium รวมกบัฝายอายรุศาสตร ฝายจิตเวชศาสตร 
  และหนวยประสาทวิทยา
2.3 พัฒนางานศูนยกูชีพ 
       ระบบงานศูนยกูชีพ ประกอบดวยทีมรถกูชีพช้ันสูง
(EMS) 2 ทีม ครบ 24 ชั่วโมง และศูนย รับแจ งเหตุ 
(dispatch center) สายดวน 4666 และศูนยวิทยุ 
“ประชานาถ” โดยทํางานประสานกับศูนยประสาน
รถพยาบาล จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และศนูยเอราวณั 1669  
เพื่อใหการดูแลผู ป วย บุคลากร นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชนภายในและโดยรอบโรงพยาบาล  ตามมาตรฐาน
การเขาถึงผูปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 8 นาที  ไดมากกวา 
80% อกีท้ังยงัมกีารเชือ่มตอแผนการดแูลตอเนือ่ง  ในการ
ดูแลผูปวย VIP และผูปวยกลุมเสี่ยงสูงซึ่งดูแลตอเนื่อง
ที่บาน รวมถึงการทําแผนสงกลับทางการแพทยรวมกับ
ทีมถวายความปลอดภัยของพระบรมวงศานุวงศ 
และมีการซ อมการลําเลียงผู ป วยทางอากาศชั้นสูง
ในวนัที ่16 มกราคม พ.ศ. 2562 นอกจากน้ียงัมสีวนรวมกับ
ชุมชนโดยการซอมแผนกูชีพและการสงตอรวมกับหนวย
งานภายนอก เชน MRT หรือหนวยงานรัฐบาล
2.4 การจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน 
       เพือ่พฒันาการองคความรู การฝกอบรม และงานวจิยั 
โดยไดรับการอนุมัติจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
2.5 การซอมแผนรับสาธารณภัย 
   โดยมีการซอมแผนโตะ (table top) ในวันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และฝกซอมแผนเสมือนจริง ใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
2.6 การพัฒนาระบบ CPR
       โรงพยาบาลถอืหลกัวาบคุลากรทุกระดบัตองสามารถ
ทําหัตถการเพื่อชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตนรวมถึงการรักษา
โดยการช็อคดวยไฟฟาไดภายใน 4 นาที กอนการเขาถึง
ของทีมชวยฟนคืนชีพขั้นสูง ทั้งนี้ไดมีการดําเนินการดังนี้ 
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        1)  ฝกอบรมบุคลากรผานทางฝายตางๆ และมีการ
จดัตัง้ศนูยฝกอบรมการกูชพีเสมอืนจริง ทีอ่าคาร ส.ธ. ชัน้ 16
และมีการยกระดับทีมผูฝกสอนตามมาตรฐานสากล 
        2) มีระบบเสริมประสิทธิภาพ CPR  โดยมี
ศูนย โทรศัพทเปนผูประสานกลางตามบริบทของแตละ
พื้นที่ (โทร 155 หรือ 02-2565155) ประสานฝายอาคาร
เพื่อการประกาศ “code 155” และ “155 วิสัญญี” การ
จัดระบบลิฟทดวน  การนําทางสูจุดเกิดเหตุ 
         3)  ประสานศูนยเครื่องมือแพทยและศูนยกู ชีพ 
เพื่อการกระจายเครื่อง AED/defibrillator ใหทั่วถึง 
        4)  ประสานความชวยเหลือจากทีม ACLS ไดแก 
ทีมแพทยอายุรศาสตร ทีมวิสัญญี ทีมแพทยเวชศาสตร
ฉุกเฉิน ตามเขตพื้นที่  
        5)  มีการซอมแผน CPR กอนการเปดบริการใน
พื้นที่ใหม รวมถึงการฝกซอมเสมือนจริงในพื้นที่ตางๆ ของ
ฝายเวชศาสตรฉุกเฉิน
        6)  มคีณะกรรมการรวบรวมผลลพัธการทาํ CPR เพื่อ
นํามาวิเคราะหและปรับปรุง รวมกับระบบการดูแลผูปวย
กอนวิกฤติ
2.7 การดูแลผูปวยที่ตองการใชเครื่อง ECMO
   โรงพยาบาลสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือและ
เวชภัณฑ เพื่อชวยใหผูปวยทุกสิทธิรวมถึงผูปวยยากไร
เขาถึงการดูแลชวยชีวิตในเวลารวดเร็ว โดยจัดตั้งคณะ
กรรมการประสานการทํางานของทีมแพทย ฝายการ
พยาบาล และทีมสนับสนุน มีการฝกอบรมบุคลากรอยาง
ตอเนื่องเปนระบบ มีการกําหนดเกณฑ การคัดเลือก  
ตดิตาม และประเมนิผลการดแูล โดยในปงบประมาณ 2561 
สามารถชวยเหลอืผูปวยรวม 19 ราย ซึง่มโีอกาสเสียชีวติสงู 
(อัตราตายมากกวา 80%) ใหรอดชีวิต ได 57% ในจํานวน
นี้หลายรายเปนการเติมเต็มการดูแลผูปวยซับซอนใหครบ
วงจร เชนการทํา intervention bronchoscopy , 
transplantation , mechanical circulatory support 
(MCS) รวมถึงการทํา E-CPR เพื่อรองรับผูปวย witness 
cardiac arrest ระหวางทําหัตถการ
2.8 ระบบการดูแลผูปวยกอนวิกฤต
(rapid response system)
       ทางโรงพยาบาลไดมนีโยบายเพือ่สรางความปลอดภยั
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยกอนเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเตน โดยมีศูนยการดูแลผู ปวยกอนวิกฤติ
ซึ่งประกอบดวยแพทยและพยาบาลเวชบําบัดวิกฤต 

มีการกําหนด score ที่ใชบงบอกความเรงดวนและการ
ตอบสนองรวมกันระหวางพยาบาลและแพทยฝายตางๆ  
โดยมีเปาหมายเพ่ือลดการเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนโดย
ไมคาดหมาย ลดการตายในโรงพยาบาล และลดการเขา
ไอซียู ขณะนี้ไดดาํเนินการในหอผูปวยนํารอง และขยาย
ครอบคลุมการดูแลผูปวยกุมารเวชกรรม และผูปวยหลัง
ผาตัดทั้งหมด รวมถึงการเปนตนแบบการทํางานในเครือ
ขายระดับประเทศ
2.9 การดูแลผูปวยระยะสุดทาย
    การดูแลผูปวยระยะสุดทายเปนการดูแลเสริมหรือ
ตอเนื่องจากการดูแลทางการแพทยขั้นสูง ซึ่งผูปวยกลุม
นี้มีความเสี่ยงเสียชีวิตสูง และบางสวนไมตอบสนองตอ
การรักษา ทั้งนี้กําหนดใหทีมแพทย และทีมพยาบาล
เจาของไขใหการดูแลคุณภาพชีวิตแบบองครวม (primary 
palliative care) และมีการจัดตั้งศูนยชีวาภิบาลเพื่อ
รับปรึกษาการดูแลผู ป วยในท่ีซับซอน (secondary 
palliative care)  การดูแลตอเนื่องท่ีบาน และการ
รับปรึกษาท่ี OPD รวมถึงการวิจัยและฝกอบรม มีการ
ประสานเปาหมายและการดูแลรวมกันผานกระบวนการ
ประชุมครอบครัว และการวางแผนเลือกรับการรักษาลวง
หนา (advanced care plan) ตามท่ีกําหนดไว ใน
พระบัญญตัสิขุภาพแหงชาต ิมผีลชวยลดความทรมาน ชวยเพิ่ม
คุณภาพชีวิต ชวยในการปรับตัวของญาติ ชวยลดการอยู
โรงพยาบาลและการทําหัตถการชวยฟนคืนชีพที่ไมจําเปน
และเปนผลเสียตอผูปวย โดยในปที่ผานมาไดรวมดูแลผู
ปวย 504 ราย ทําการประชุมครอบครัว 18 ราย (25 ครั้ง) 
รวมดูแลตอเนื่องที่บาน 119 ราย
2.10 ระบบการดูแลเครื่องมือแพทยสําหรับการดูแล
ตอเนื่องท่ีบาน
        โรงพยาบาลใหการดแูลผูปวยโรคซบัซอน ซึง่บางครัง้
เมื่อสามารถรักษาควบคุมโรคไดแลว  ยังอยูในภาวะพึ่งพา
ผูอื่น รวมถึงการพึ่งพาอุปกรณการแพทย เชนเครื่องชวย
หายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน เปนตน เพื่อใหผูปวยและ
ครอบครัวสามารถกลับไปใชชีวิตท่ีบานและลดความ
เสี่ยงในการอยูโรงพยาบาลนาน ทางโรงพยาบาลภายใต
การอนุมัติของสภากาชาดไทยไดทําโครงการใหผู ปวย
ยืมเครื่องมือใชในการดูแลท่ีบาน ที่ไดมาตรฐานความ
ปลอดภัย เพียงพอ และพรอมใช โดยจัดตั้งกองทุนเพื่อ
ดําเนินการจัดหาและบํารุงรักษาเครื่องมือในรูปแบบตางๆ 
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รวมกับการทํางานของแพทยพยาบาลทีมหลัก และทีม
สนับสนุนได แก  ศูนยการดูแลผู ป วยตอเนื่องที่บ าน 
ฝายสังคมสงเคราะห ศูนยชีวาภิบาล ศูนยเครื่องมือแพทย 
ฝายเวชภัณฑ และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

         3.1 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
บริการระบบผูปวยนอก ใหบริการตรวจรักษาโดยแพทยผู
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ณ ศูนยประสานงานการใหบริการ
ดูแลผู มีอุปการคุณ อาคาร ภปร ชั้น 8 และงานดาน
การประสานงานรับผูปวย Admit 
        3.2 นําระบบสแกนเวชระเบียนผู ปวยนอกและ
ระบบ Electronic Medical Record  มาใชเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการแกผูปวยผูมีอุปการคุณ
        3.3 กิจกรรมการสรางปฏิสัมพันธกับผูมีอุปการคุณ
เพ่ือรักษาระดบัความผกูพันท่ีมตีอโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 
ไดแกการจัดเตรียมของเยี่ยมไข โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาํป การสงบัตรอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ การเชิญ
ชวนใหมีสวนรวมในกิจกรรมการกุศลของรพ.จุฬาลงกรณ
และสภากาชาดไทย
        3 .4 ให ความร วมมือกับศูนย ผู มีอุปการคุณ 
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการ
ประสานบริการตรวจรักษา ณ ศูนยประสานงานการให
บริการดูแลผู มีอุปการคุณ อาคาร ภปร ชั้น 8 สําหรับ
ผูมีอุปการคุณและกรรมการมูลนิธิ คณะแพทยศาสตรฯ

3. งานบริการผูปวยผูมีอุปการคุณ

         - จํานวนการประสานการใหบริการผู ปวยนอก 
20,340 ครั้ง
         - จาํนวนการใหบรกิารตรวจรกัษา ณ ศนูยประสานงาน
การใหบรกิารดูแลผูมอีปุการคุณ อาคาร ภปร ชัน้ 8  16,351 ครัง้
จํานวนการเยี่ยมไขผูปวยใน 1,238 ครั้ง

4. งานถวายการตรวจรักษาพยาบาลพระบรมวงศานุวงศ

       4.1 จัดคณะแพทยพยาบาลและบุคลากรรวมท้ัง
ประสานทีมสนับสนุนบริการที่เกี่ยวของในการถวายการ
ตรวจรักษาพยาบาลพระบรมวงศานุวงศ ประเภทผูปวย
นอก จํานวน 9 ครั้ง ประเภทผูปวยใน จํานวน 6 ครั้ง
   4.2 จัดทําและพัฒนาแผนรับ VVIP เมื่อไดรับการ
ติดตอ Admit
   4.3 จัดทําแผนรองรับกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉิน 
เพื่อถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ

5.งานบริการตรวจสุขภาพสูสังคมท้ังภายในและ

ภายนอกสถานที่

     5.1  ศูนยตรวจสุขภาพ อาคาร 14 ชั้น

      - ใหบรกิารตรวจสขุภาพในสถานที ่จาํนวน 55 ครัง้ 

จํานวนผูใชบริการ 1,646 คน

      - ใหบรกิารตรวจสขุภาพนอกสถานท่ี จาํนวน 68 คร้ัง 

จํานวนผูใชรับบริการ 24,606 คน 

      - จํานวนหนวยงานที่รับบริการ 123 หนวยงาน

      - จดักจิกรรมสงเสรมิสขุภาพและปองกนัโรค ไดแก 

โรคเบาหวาน  โรคหลอดเลือดสมอง การปฏิบัติการกูชีวิต

ขั้นพื้นฐาน โรค NCD ความรูเรื่องการบริโภคอาหารเสริม

“ออฟฟศคิดบวก”รวมกิจกรรมสัปดาหความปลอดภัย

ในการทํางานของหนวยงานที่รับบริการ 

      - ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ วัคซีน

ปองกนัไวรสัตบัอกัเสบ แกพนกังานของหนวยงาน และบริษัท

ตางๆ จํานวน 25 หนวยงาน พฒันาระบบงานศูนยตรวจ

สุขภาพดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มบริการตรวจ

ทางสูติ-นรีเวชกรรมเพิ่มการตรวจองคประกอบของ

รางกาย การตรวจทางอาชีวอนามัย ปรับรูปแบบการ

รายงานผลการตรวจสุขภาพรายบุคคล และผลสรุปให

เปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง 3 ป ได
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   5.2 บริการตรวจสุขภาพประจําป แกกรรมการ
สภากาชาดไทย ผูบริหารสภากาชาดไทย คณะกรรมการ
อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผู บริหารและ
อดีตผูบริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 302 คน
     5.3 จัดบริการตรวจสุขภาพใหกับประชาชนโดยไม
คิดมูลคา เนื่องในวันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 
จํานวนผูรับบริการ 471 คน ผูรวมโครงการรณรงคการ
ตรวจสุขภาพของตอมลูกหมากใหชายสูงอายุจัดโดย
หนวยศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ จํานวน 150 คน 
และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 
จํานวนผูรับบริการ 600 คน ผูรวมโครงการคัดกรองมะเร็ง
เตานมในสตรีดวยแมมโมแกรม โดยฝายศัลยศาสตรและ
ฝายรังสีวิทยา จํานวน 60 คน
    5.4 จัดบริการตรวจคัดกรองผูมีความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคตางๆ ใหกับประชาชนทั่วไปโดยไมคิดมูลคา เพื่อ
ประชาสัมพันธงาน “ธ คูฟา ภูมิสิริมังคลานุสรณ” ในชื่อ
โครงการ “Station Clinic” ณ สถานีรถไฟฟา จํานวน 6 
สถานี จํานวน 6 ครั้ง วันที่ 7, 14 ตุลาคม 2560 วันที ่4, 
11, 18, 25 พฤศจิกายน 2560 ในหัวขอเรื่อง “จิตแจมใส
(Mental Health Fitness)” “Smart Phone Syndrome” 
“โรคหลอดเลือดสมองรักษาและปองกันได” “ตรวจคัด
กรองไวรัสตับอักเสบบี ซี” “Live Long…Strong Life 
สุขภาพดีและมีอายุยืนยาว” “โรคหัวใจ : รูไหม....ใคร
เสี่ยง...? จํานวนผูมารับบริการทั้งสิ้น 1,456 คน ผูรับ
บริการตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด 613 คน
         5.5 จัดบริการดานสุขภาพ “M care สุขภาพดี 
ชีวีปลอดภัย” ใหแกประชาชนทั่วไปโดยไมคิดมูลคา รวม
กับบริษัททางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ณ สถานีรถไฟฟาใตดิน MRT พหลโยธิน วันที่ 29-30 
มนีาคม 2561 ตรวจประเมนิความเสีย่งตอการเกดิโรคหวัใจ
และหลอดเลือด และโรคไต ใหความรูจากการสแกน 
“QR Code สุขภาพ” เพื่อสรางความตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง เสริมสรางภาพลักษณที่ดีของ 
รพ.จุฬาลงกรณ และเปนการตอบแทนคืนสูสังคม จํานวน
ผูรับบริการ 509 คน

6.งานสรางเสริมสุขภาพ

       6.1 ดาํเนนิการโครงการตอเนือ่ง “หนวยงานตนแบบ
องคกรสุขภาวะ” ใหการสนับสนุนเจาะจงหนวยงาน
เฉพาะกลุมเพื่อใหเปนตนแบบของการสรางเสริมสุขภาพ
ภายในหนวยงานดวยตนเอง และสงผลถึงหนวยงานขาง
เคียงใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพตามมา โดยมี 8 หนวย
งานตนแบบ ไดแก (1) ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานการปลูกถายอวัยวะ (2) ฝายเวชศาสตรฟนฟู (3) ฝาย
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา (4) ฝายบริหารงานพัสดุ (5) ฝาย
พยาธิวิทยา (6) หอผูปวย ภูมิสิริฯ 16B (ปญฯ บน) (7) 
หอผูปวยอายุรกรรมเฉพาะโรค ภปร 3 (8) หอผูปวย นวมนิทรฯ 
ชั้น 7 (พิเศษ) โดยการปรับยุทธศาสตรจากการสราง
หนวยงานท่ีมีปญหาดานสุขภาพไปเปนหนวยงานท่ีมี
ความพรอมในการแกปญหาสุขภาพรวมดวย
        6.2 การสรางเครอืขายและความสมัพนัธแกนนาํสขุภาพ
ดําเนินงานในวงกวาง เพื่อสงเสริมความรูความสามารถ
สวนบคุคลผาน “โครงการอบรมแกนนาํสขุภาพ recurrent” 
ป 2 ในการสรางเสริมสุขภาพดวยตนเอง ผานแกนนํา
สุขภาพเดิม 90 คน มีแกนนําสุขภาพใหมเขารวมการ
อบรม 110 คน จํานวนหนวยงานเขารวม 108 หนวยงาน 
และไดจัดทํารางโครงการจํานวน 21 หนวยงาน เพื่อ
พัฒนาเปนหนวยงานตนแบบตอไป
         6.3 “โครงการเสรมิพลงัแกนนาํสขุภาพ (กระตุน สราง
เสริม สานตอ)” เพื่อเกื้อหนุนใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ 

ไดแก โครงการแสตมปสะสมบุญ (เขารวม 189 คน จาก
แกนนําฯ 23 คน), Health Day Forum, โครงการศูนย
สราง SOOK (ถามตอบ 289 ครั้ง) และ โครงการติดตาม
ความกาวหนาของผูมาออกกําลังกาย Wellness Center 
(ผูรวมโครงการ 100 คน ลดนํ้าหนักได 11 คน)
        6.4 การประสานงานความรวมมอืกบัหนวยงานอ่ืนๆ 
เพื่อใหบริการสงเสริมสุขภาพแกบุคลากร ไดแก
         - โครงการประเมินความเส่ียงดานอาชีวอนามัย
ในหนวยงานยอย 38 หนวยงาน ดาํเนนิการตรวจวดั 31 ประเภท 
จุดตรวจรวม 1,712 จุด พบวาผานมาตรฐาน 1,287 จุด 
(ร อยละ  75.2)  ส วนท่ีไม ผ  านมาตรฐาน  425 จุด 
(รอยละ24.8) สงผลการตรวจใหศูนยอาชีวอนามัย
เพื่อดําเนินการปรับปรุงตอไป
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        - โครงการตรวจสุขภาพประจําปตามความเสี่ยงตอ
สขุภาพของบคุลากร เพือ่จัดรายการตรวจสุขภาพประจาํป
อยางสอดคลองกับความเสี่ยงตอปญหาสุขภาพที่เกิด
จากการทํางานอยางจําเพาะบุคคล มผีูเขารบัการตรวจ
สขุภาพตามความเสีย่ง 538 คน จากบคุลากรทีม่คีวามเสีย่ง 
988 คน (รอยละ 54.8)
         - ศนูยสรางเสรมิสขุภาพ รวมกบักลุมงานเภสชักรรม
คลินิกเวชศาสตรปองกันและสังคม และศูนยอาชีวอนามัย 
ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 
ใหบุคลากรที่มีความเสี่ยง จํานวน 5,340 คน โดยไดรับ
จัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

7. งานดานความเสี่ยงทางคลินิก 
  ผลงานของฝายบริหารความเสี่ยงในรอบป 2561
        คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ
ไดดําเนินการประชุมรวมและหารือกับบุคลากรฝายตางๆ
ทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   เพื่อออกแบบระบบการ
ปฏิบัติงาน ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานที่มีอยูเดิมให
รัดกุม ปลอดภัย ตอการดูแล รักษาผูที่มารับบริการ และ
ตัวบุคลากรของโรงพยาบาลุฬาลงกรณ รวมทั้งธํารงไวซึ่ง
ชื่อเสียงของโรงพยาบาล ดังมีผลงานในรอบป 2561 
ดังตอไปนี้
        1. แนวทางปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุพลัดตกหกลม
ขณะใชบันไดเลื่อนในอาคาร ภปร 
        2. แนวทางปฏิบัติเม่ือประสบเหตุผู มารับบริการ
แสดงกิริยากาวราวตอบุคลากรของโรงพยาบาล
        3. แนวทางปฏิบัติของหอผู ปวยที่ไดรับการดูแล
รักษาโดยคณะแพทยตั้งแต 2 ระบบขึ้นไป

        4. แนวทางปฏิบัติการดูแลสตรีตั้งครรภที่ประสบ
ภาวะถุงนํ้าครํ่าแตกในหอผูปวย
        5. แนวทางการกํากับดูแลการทําหัตถการที่มีความ
เสี่ยงสูงของแพทยฝายอายุรศาสตร
        6. ประสานงานการหารือรวมกันระหวางบุคลากร
ฝายตางๆกบัตวัแทนบรษิทัผูดแูลระบบขนสงกลางเทเลคาร

        7. แนวทางปฏิบัติสํ าหรับแพทย  เ พ่ือการทํ า
หัตถการ Internal iliac vessel embolization ในระบบ
งานหองผาตัด
        8. แนวทางปฏิบัติของแพทย ฝ ายสูติศาสตร -
นรีเวชวิทยาเมื่อใหบริการการฝงยาคุมกําเนิดเขาใต
ผิวหนังผูรับบริการ
        9. แนวทางปฏิบัติการลงทะเบียนใชสิทธิผูที่มารับ
บริการดานรังสีวินิจฉัยแบบนัดลวงหนา
     10. แนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรเมื่อประสบเหตุ
ผู  รับบริการพลัดหลงกับญาติขณะมาใช บริการใน
โรงพยาบาล
        11. แนวทางปฏิบัติการสงชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัย
ทางพยาธิวิทยานอกเวลาราชการของฝายจักษุวิทยา
        12. ทบทวนขั้นตอนการใชลิฟตบริการในอาคารภูมิ
สิริมังคลานุสรณในกรณีที่มีความเรงดวน
        13. แนวทางปฏิบัติในกรณีผูปวยซื้อยาแลวไมมารับ
ยากลับบานในวันที่ซื้อยาของกลุมงานเภสัชกรรม
        14. แนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบผูปวยเตรียมผาตัด
ที่มีหมูเลือดหายาก
        15. แนวทางปฏิบัติการขอความยินยอมกอนการ
รักษาผูเยาวในกรณีฉุกเฉิน
        16. ทบทวนการทําหัตถการ adrenal vessel 
sampling ระหวางอายุรศาสตร รังสีวิทยา ศัลยศาสตร
         17. แนวทางดูแลผูตองคดีที่มาเจ็บปวยเปนผูปวย
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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ผลงานดานศูนยความเปนเลิศ

 การดําเนินการของศูนยความเปนเลิศทางการ
แพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  อยูภายใต  “คณะกรรมการ
พัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ” ปจจุบันศูนย ความเป นเลิศทางการ
แพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  มี 26 ศูนย ดังนี้ 
         1. ศนูยสริกิติิบ์รมราชนินีาถ
        2. ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการ
           บนใบหนาและกะโหลกศีรษะ
        3. ศนูยโรคหวัใจ
        4. ศูนยโรคพารกินสันและกลุมโรคความเคลื่อน
            ไหวผดิปกติ
        5. ศนูยนทิราเวช
        6. ศนูยความเปนเลศิฯ ดานการสองกลองระบบทาง
           เดนิอาหาร
        7. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคหลอดเลือดสมอง
           แบบครบวงจร
        8. ศนูยความเปนเลศิฯ โรคมะเรง็ครบวงจร 
        9. ศนูยความเปนเลศิฯ การผาตดัสองกลองโรคจมูก
           และไซนัส 

          10. ศนูยความเปนเลศิฯ ไฟไหมนํา้รอนลวก 
            11. ศนูยความเปนเลศิฯ ดานการเดินและเคลือ่นไหว 
         12. ศนูยความเปนเลศิฯ ดานโรคไตในภาวะวกิฤต 
         13. ศนูยความเปนเลศิฯ โรคตดิเชือ้ 
         14. ศนูยความเปนเลศิฯ ดานการรกัษาผูปวยมะเรง็
              ลาํไสใหญและทวารหนกัฯ 
         15. ศนูยความเปนเลศิฯ ดานเวชพนัธศุาสตร 
         16. ศนูยความเปนเลศิฯ ดานเบาหวาน ฮอรโมน และ
               เมตะบอลสิม  

ผลงานความกาวหนา

การบริหารงาน

ฝายการแพทยและวิจยั

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายการแพทยและวิจัย
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          ในปงบประมาณ 2561 ศูนยความเปนเลิศทางการ
แพทย  มผีลงานทีส่าํคญั และสะทอนความเปนเลศิ  ดงันี้ 

17.  ศนูยความเปนเลศิฯ ดานกระจกตาและผวิดวงตา 
18.  ศูนยความเปนเลิศฯ โรคลมชักครบวงจร 
19.  ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการปลูกถายอวัยวะ 
20.  ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคตับ 
21.  ศูนยความเปนเลิศฯ ดานสเต็มเซลลและ
    เซลลบําบัด
22. ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม
23. ศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก
24. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการดูแลผูสูงอายุ
25. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานผลิตภัณฑทางการ
     แพทยขั้นสูง
26. ศูนยประสาทศาสตร

ศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

           ศนูยฯ จดัทาํโครงการตรวจคัดกรองมะเรง็เตานมและ
มะเร็งปากมดลูกของสตรีในชุมชนแออัด ครั้งที่ 31 และ
โครงการ 84 พสัส พระผูให “ศนูยสริกิติิบ์รมราชนินีาถรักษา
ผูปวยมะเร็งดวยเคมีบําบัดขั้นสูง” และโครงการตรวจ
วินิจฉัยและคัดกรองดวยเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอรให
กับเจาหนาที่สภากาชาดไทย  การจัดบริการของศูนยฯ 
ผูปวยไดรบัการตรวจวนิจิฉยัภายใน first visit รอยละ 81  
ผู ปวยรายใหมที่มารับบริการที่ศูนยฯ ไดรับการตรวจ
จากแพทย, mammogram, ultrasound ภายใน 24 ชม.
รอยละ 80 รวมถึงผู ปวยที่ไดรับการวินิจฉัยทางพยาธิ
วิทยาภายใน 5 วันทําการรอยละ 90

ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ  แก ไขความพิการบน

ใบหนาและกะโหลกศีรษะ 

           ในปนีม้ผีูรบับรกิาร 1,658  ราย ศนูยฯ สรางแนวทาง
การดูแลผูปวยทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติบนใบหนา
และกะโหลกศีรษะ รวมกับทีมหอผูปวยทารกแรกเกิด  
และไดจดัทาํโครงการคลนิคิเคลือ่นทีเ่ตม็รปูแบบ โดยมผีูปวย
ที่ไดรับการผาตัดในภูมิลําเนา 36 ราย และศูนยฯสราง
ความรวมมือในการดูแลผูปวยกับหนวยงานอื่น ไดแก 
สํานักบริหารกิจการเหลากาชาด, สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ-จังหวัด, เหลากาชาดจังหวัด เปนตน 

ศูนยโรคหัวใจ

           เป ดศูนย  Ultrasound  Academy for 
Echocard iography opening ceremony 
ที่หองตรวจ Adult Noninvasive  Cardiovascular 
Lab เมื่อมีนาคม 2561  และเปดหองผาตัดระบบ
ไฮบริด (Hybrid Theater) เปนหองผาตัดนวัตกรรม
ใหม ตั้งอยูที่ชั้น 5 อาคาร สก ซึ่งเปนหองผาตัดแหงแรก
ของประเทศที่ไดรับการออกแบบเพ่ือการรักษาท่ีจําเปน
ตองใชหตัถการอยางนอย 2 อยางขึน้ไปพรอมๆกนัหรอืตอ
เนื่องทันที เหมาะสําหรับทําการรักษาผูปวยโรคหลอด
เลอืดและหวัใจทีม่ภีาวะซับซอนและผูปวยท่ีมภีาวะเสีย่งสูง 
นอกจากนั้น ยังไดพัฒนาเทคโนโลยีผาตัดผานกลอง 
(Minimal invasive Surgery)  ทําให  เกิดแผล
ผาตัดเล็กผูปวยเจ็บปวดนอยลง ใหผลลัพธในการรักษาดี
รวมถึงหองสวนหัวใจ ได นํานวัตกรรมใหมในการ
เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมดวยเทคนิคการใชสายสวนโดย
ไมตองผาตัด (TAVI, Transcatheter Aortic Valve 
Implantation) คือการรักษาผู ป วยที่มีภาวะการ
ตีบรุนแรงของลิ้นหัวใจท่ีกั้นระหวางหัวใจหองลางซาย
กับหลอดเลือดแดงใหญโดยการรักษาทําไดโดยใสลิ้น
เทียมผานหลอดเลือดแดงขนาดใหญ โดยไมตองผาตัด
ทรวงอก ซึ่งจะทําในผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงจากการผาตัด
เทานั้น ปจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณสามารถใหการ
รักษาดวยวิธี TAVI มากที่สุดในประเทศ  รวมถึงกลุม
งานภาวะหัวใจลมเหลวและอายุรศาสตรการปลูกถาย
หัวใจรวมกับศัลยกรรมทรวงอก ประสบความสําเร็จ
อยางมากในการปลกูถายหัวใจใหผูปวยจาํนวน 14 รายใน
ป 2561 ซึ่งเปนจํานวนผูปวยสูงที่สุดใน 30 ปที่ผานมา 
และรพ.จุฬาลงกรณยังคงใหการรักษาดวยการปลูกถาย
หัวใจจํานวนผูปวยมากที่สุดในประเทศ

ศนูยโรคพารกนิสนัและกลุมโรคความเคลือ่นไหวผิดปกติ   

    ศูนยฯ ไดรับรางวัลการรับรองคุณภาพการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค เรื่อง การดูแลรักษาผูปวย
พารกินสันและกลุมโรคเคล่ือนไหวผิดปกติ จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ศูนยฯ 
ไดจัดทําแนวทางการรักษาผูปวยพารกินสันดวยการ
ผาตัดกระตุนสมองสวนลึก (DBS)   ศูนยฯ มีเครือขาย
การวิจัยร วมกับบริษัท เอสซีจี ซิ เมนต -ผลิตภัณฑ
ก อสร าง จํากัด , King’s college, London และ 
Juntendo University, Japan  รวมถึงศูนยฯ มีผลงาน
วิจัย/สิ่งประดิษฐ 4 ชิ้น ดังนี้
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      1. เครื่องวิเคราะหการเคลื่อนไหวขณะนอน
ของผูปวยพารกินสัน  โดยเครื่องมีจุดเดนดังนี้

       1) บรกิารสองกลองทางเดนิอาหารขางเตยีงผูปวยสาํหรบั
ผู ปวยฉุกเฉินและผูปวยข้ันวิกฤติที่มีภาวะเลือดออกใน
ระบบทางเดินอาหาร Urgent Bedside GI Endoscopy ที่ไดรับ
รางวัลชมเชย Poster Quality award ในงานมหกรรม
คณุภาพ  “KCMH Quality Expo 2018 ประจําป 2561
       2) พฒันาคณุภาพงานบรกิาร (CQI) การพัฒนารปูแบบ
การติดตามอาการผูปวยนอกหลังการรักษาผานกลองสอง
ตรวจระบบทางเดินอาหารเพื่อความปลอดภัย ไดรับ
รางวลัรองชนะเลศิ อนัดับ 1 ในงานประชุมวชิาประจาํป 
พยาบาลสองกลองทางเดินอาหารท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 14  
นอกจากนีศ้นูยฯ ฝกอบรมสาํหรบัแพทยผูเชี่ยวชาญระบบ
ทางเดินอาหารทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ,   
ฝกอบรมอายุรแพทยผูเช่ียวชาญดานระบบทางเดนิอาหาร
ในหลกัสตูร GI fellowship training program,  ฝกอบรม
แพทยผูเชี่ยวชาญดานการสองกลองตรวจอลัตราซาวดทอ
นํ้าดีและตับออนในหลักสูตร International training 
program,  เปนศูนยสําหรับแพทยผูเชี่ยวชาญระบบทาง
เดินอาหารเพ่ือศึกษาดูงานดานการสองกลองตรวจรักษา
ทอนํ้าดีและตับออนและการสองกลองตรวจอัลตราซาวด
ทอนํ้าดีและตับออน โครงการ International 1-month 
Basic EUS-ERCP Training Course Endoscopy by 

              1) สามารถนําเครื่องมาวัดการเคลื่อนไหวใน
ผูปวยพารกินสัน แบบที่ติดกับตัวผูปวยตลอดเวลาทําให
สามารถวัดการเคลื่อนไหวไดทุกชวงรวมถึงใชในการ
ติดตามประเมินผลการรักษาผูปวยโรคพารกินสันเพื่อ
ใหการรักษามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
       2) แพทยที่ไมใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาการ
เคล่ือนไหวผิดปกติหรือสาขาประสาทวิทยาสามารถนํา
เคร่ืองมือไปใชในการตรวจวัดการเคลื่อนไหวของผูปวย 
เพือ่ชวยในการติดตามอาการตอนกลางคนืไดอยางแมนยาํ
         2. เครื่องคัดแยกโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ
จากสัญญาณการสั่น
    โดยสามารถวเิคราะหอาการเคลือ่นไหวทีผ่ดิปกตขิอง
โรคพารกินสัน และแยกผูปวยจากภาวะอื่นที่มีอาการสั่น
คลายคลึงกับโรคพารกินสันได  ชวยทําใหการวินิจฉัย
โรคพารกินสันมีความแมนยํามากขึ้น รวมท้ังเป น
ประโยชนตอแพทยในการประเมินติดตามอาการผูปวย
ในระหวางการรักษา  ผลงานวิจัยนับวามีประโยชนอยาง
สูงในวงการแพทย  รวมทั้งเปนอุปกรณสําหรับนําไปใช
วินิจฉัย ประเมินติดตามการรักษาผูปวยโรคพารกินสันใน
โรงพยาบาลที่ไมมีแพทยเฉพาะทางได 
      3. ถงุมอืพารกนิสนัลดส่ัน (อปุกรณตรวจวดัอาการ
มือส่ันและระงับอาการส่ันดวยการกระตุนกลามเนือ้มือดวย
กระแสไฟฟา)
  เปนอปุกรณทางการแพทยทีไ่ดรบัการผลติขึน้เพือ่ใช
สาํหรบัรกัษาอาการมอืสัน่ในผูปวยโรคพารกนิสนั ทีส่ามารถ
ตรวจวัดอาการมือสั่นของผูปวยและสามารถกระตุนกลาม
เน้ือมือดวยกระแสไฟฟาเพ่ือระงับอาการมือส่ันไดโดย
อตัโนมตั ิซึง่ในปจจบุนัยงัไมมกีารพฒันาอปุกรณเพือ่ชวยลด
อาการมือส่ันในผูปวยโรคพารกนิสนัทีม่อีาการมอืสัน่  โดยใช
การกระตุนกลามเนื้อมือดวยไฟฟา ที่สามารถใชใดจริงใน
ชวีติประจาํวนัมากอน 
         4. ไมเทาเลเซอรชวยเดิน
  เปนไมเทาทีม่กีารทํางานดวยระบบแสงซึง่เปนลกัษณะ
เฉพาะตัวและยังไมมีที่ใดประดิษฐขึ้น มีความจําเพาะตอ
ผูปวยพารกนิสนัทีม่ปีญหาการเดนิติดขดั  ใชในการฝกเดนิ
แกผูปวย ประดษิฐงาย และเสยีคาใชจายนอย    

ศูนยนิทราเวช

     เปนศนูยการนอนหลบัทีด่แูลผูปวยแบบบูรณาการครบ
วงจร จากแพทยสหสาขาที่เชี่ยวชาญดานโรคจากการหลับ
เปนแหงแรกในประเทศไทย ศูนยฯ เปดการอบรมแพทย
ประจําบานตอยอดสาขาวิชาเวชศาสตรการนอนหลับ 
ระดับนานาชาติแหงแรกและแหงเดียวในประเทศไทย  
ศูนยฯ จัดงานแถลงขาว “งานวันนอนหลับโลก World 
Sleep Day 2018” , Join the sleep world, Preserve 
your rhythms to enjoy life  จดักจิกรรม “รกัษการนอน 
Walk Rally” เพื่อสรางเสริมสุขภาพทางดานรางกายและ
จิตใจ  จัดนิทรรศการวันนอนหลับโลก เพื่อเผยแพรความ
รูเรื่องโรคความผิดปกติจากการนอนหลับใหแกประชาชน
ผูสนใจ  จัดการอบรมใหความรูเร่ืองโรคความผิดปกติจาก
การหลับสําหรับประชาชน เพื่อใหความรูเรื่องโรคความ
ผิดปกติจากการนอนหลับแกประชาชน

   ศนูยฯ พฒันางานดานบรกิาร ดงันี้ 

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการสองกลองระบบทาง

เดินอาหาร
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APSDE and TAGE project , ฝกอบรมใหความรูทาง
วิชาการทั้งในระดับประชาชน ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ  จัดงานเสวนาเพื่อประชาชน “โครงการเสวนา
ใหความรูโรคระบบทางเดินอาหารเพ่ือประชาชน”,จัด
งานประชุมการสองกลองตรวจระบบทางเดินอาหารระดบั
นานาชาติ “16th GI Live Demonstration – Ambulatory 
Endoscopy & Workshop - Hands on” อกีทัง้ศูนยฯ ได
รับการจัดลําดับใหเปนหน่ึงในสามหนวยงานที่ไดรับ
คะแนนสูงสุดในโครงการประเมินคุณภาพผลงาน
วิจัยเชิงวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ป พ.ศ. 2560 จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผลิตผล
งานวิจัยดานระบบทางเดินอาหารและตับไดรับการตีพิมพ
ในวารสารระดับนานาชาติ 28  เรื่อง

ตอบสนองตอยา tyrosine kinase inhibitor ในผูปวย
โรคมะเร็งปอด การตรวจยีน RAS เพื่อดูการตอบสนอง
ตอยา anti-EGFR ในผูปวยโรคมะเร็งลําไสใหญ และ
การตรวจยีน BRAF เพ่ือดูการตอบสนองตอยา RAF 
inhibitor ในผูปวยโรคมะเร็งผิวหนังชนิด melanoma 
เปนตน   นอกจากนั้นศูนยจุฬายีนโปรเปนหองปฏิบัติ
การท่ีใหความสําคัญและมุงพัฒนาการตรวจยีนโดยใช 
high throughput technology ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการตรวจตัวบงชี้ทางชีวภาพทําใหแพทยมี
ขอมูลประกอบการรักษาผู ปวยมะเร็งไดอยางแมนยํา
และครบถวนมากขึ้น รวมถึงศูนยฯ จัดประชุมวิชาการ
รวมระหวางสถาบันทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
เชน ประชุมวิชาการกับ MD Anderson Cancer 
Center สถาบันผูเชี่ยวชาญโรคมะเร็งระดับโลก ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา มกีารถายทอดองคความรูระหวางสถาบนั

 ศูนยฯไดรับรองเปนศูนยโรคหลอดเลือดสมอง
มาตรฐานโดย สรพ. 3 ป (สูงสุด) และมีการประยุกตใช
โทรเวชกรรมในการดูแล รักษา ปรึกษาและสงตอผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในโรงพยาบาลเครือขาย
ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอด
เลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 13 เครือขายที่ 1 โดยศูนยฯ 
เริ่มดําเนินโครงการการใชหุ นยนตดินสอมินิสําหรับ
ผูปวยหลอดเลือดสมอง เพ่ือติดตามการดูแลผูปวยที่
บานหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณรวม
ทั้งมีนวัตกรรม “CU Stroke Fast track Application 
App.อุนใจเหมือนมีทีม stroke อยูใกล”  และนําเสนอ
ผลงาน Best Practice Service Plan การใชโปรแกรม
ประเมินอาการโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันผานระบบ
สารสนเทศอีกดวย

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคหลอดเลือดสมองแบบ

ครบวงจร

ศูนยความเปนเลิศฯ โรคมะเร็งครบวงจร

           ศนูยใหยาเคมบีาํบดัแบบผูปวยนอก อาคารวองวานชิ 
ชั้น  4  ให บ ริการ ดูแลผู  ป  วยมะเร็ งทุกระบบแบบ
ผู ป วยนอกดวยยาเคมีบําบัด/ฮอรโมน แบบสหสาขา 
มผีูปวยใชบรกิาร  15,126 ราย  ศนูยจฬุายนีโปร เปนหอง
ปฏิบัติการท่ีใหบริการการตรวจวินิจฉัยทางดานอณูพันธุ
ศาสตรระดบัโมเลกลุในโรคมะเรง็ชนดิตางๆ โดยผลการตรวจ
วิเคราะหจะเปนขอมูลใหแพทยใชในการวินิจฉัย และ
รักษาผูปวยโรคมะเร็ง อาทิ การตรวจยีน EGFR เพ่ือดู

ศูนยความเปนเลิศฯ การผาตัดสองกลองโรคจมูก

และไซนัส

        ศนูยฯ ใหบรกิารสองกลองทางจมกู แบบ one stop 
service ใชเวลาในการตรวจรกัษาเรว็ข้ึน  ศนูยฯ มกีารรกัษา
ดวยการ “ออกหนวย” รักษาผูปวยท่ีตองไดรับการผาตัด
สองกลองโรคจมูกและไซนัส ผาตัดโดยทีมอาจารยแพทย
ของศูนยฯ โดยชวยทําการผาตัดสองกลองโรคจมูกและ
ไซนัส ใหกับโรงพยาบาลเครือขาย ที่แผนกหู คอ จมูก 
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค รวมถึง

มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรกวา 30 เรื่อง

ศูนยความเปนเลิศฯ ไฟไหมนํ้ารอนลวก

           ศนูยฯ ไดมกีารนาํผวิหนงัจากคลงัผวิหนงั (Skin bank) 
โดยศูนยรับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และหนวย
ไฟไหม นํา้รอนลวก โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ มาใชในผูปวย
บาดแผลไฟไหม รุนแรงจนได ผลท่ีดี เยี่ยมและช วย
สงเสริมใหมีการนําไปใชในโรงพยาบาลอ่ืนๆ ในประเทศ
ผานชองทางตางๆ โดยเฉพาะการผลิตแพทยผู เชี่ยว
ชาญไปปฎิบัติงานในโรงพยาบาลท่ัวประเทศ  และศูนย
มีงานวิจัยพัฒนาและเปรียบเทียบการใช 3D Burn 
resuscitation Application เพื่อใชประเมินขนาด
ของบาดแผลไฟไหมในประชากรไทยและอาเซยีน ไดอยาง
แมนยํามากขึ้น โดยเปนการพัฒนารวมกับโรงพยาบาล
ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิสรางรอยยิ้ม
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นอกจากนี้ศูนยไดรับทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส .) และทุนวิจัยจาก Baxter 
Healthcare Corporation ศูนยฯ ไดจัดฝกอบรมและ
พัฒนาทักษะการบําบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤตเพื่อสู 
เครือขาย Critical Care Nephrology และจัดประชุม
วิชาการ “Extracorporeal therapies : Beyond CRRT”  
จัดอบรมหลักสูตรฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
เพื่อประกาศนียบัตรผูเช่ียวชาญอายุรศาสตรเวชบําบัด
วิกฤตโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

     ศูนยฯ วินิจฉัยโรคติดเชื้อดวยกลองจุลทรรศนฟลู
ออเรสเซนต ตรวจพบเชื้อกอโรคบางชนิดที่พบไดไมบอย
ในโรงพยาบาล เชน ตรวจพบ Klebsiella ใน brain 
abscess, Staphylococcus ใน prostatic abscess, 
หรือ Aspergillus ในน้ําลางปอด ซึ่งการยอมสีปกติไม
พบแตสามารถตรวจพบไดดวยการยอมสีฟลูออเรสเซนต 
ทําใหเริ่มการรักษาที่ถูกตองไดเร็วขึ้น 2-30 วัน ศูนยฯ จัด
ประชุมวิชาการ Chula ID weekend 2018 : Combat 
the Resistance 21-22/1/61 อีกทั้งศูนยฯ มีผลงานวิจัย
ตีพิมพเผยแพรกวา 10 เรื่อง

      ศูนยฯ พัฒนาการดูแลผูปวยโรคไตในภาวะวิกฤต
อยางครบวงจร ตั้งแตกอนเริ่มบําบัดรักษา ระหวางรักษา 
ภายหลังบําบัดรักษา และพนจากภาวะวิกฤตแลว จะมี
การตรวจติดตามภาวะการทํางานของไตอยางตอเนื่อง
และเปนระบบยิ่งขึ้น โดยผูปวยจะไดรับการดูแลรักษา
อยางครบวงจรจากสหสาขาวิชาชีพ และศูนยฯ มีผลงาน
ตีพิมพ 8 ผลงาน  มีเครือขายการวิจัยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพือ่นาํไปสูการทาํผลงานวชิาการกนัอยู
เสมอโดยมีสถาบันทางการแพทยที่เขารวมท่ัวประเทศ  
15 แหง และตางประเทศ 9 แหงจาก 4 ประเทศ ประกอบ
ดวย ลาว, ฟลิปปนส, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย  อีกท้ัง
ศูนยฯ สราง Innovation  “ชุดตรวจ Albuminuria เพื่อ
ตรวจคดักรองโรคไตเร้ือรงัในระยะเริม่ตน” โดยผูปวยสามารถ
ทําการตรวจระดับการทํางานของไตได ด วยตนเอง 

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการเดินและเคลื่อนไหว

            ศูนยฯ ใหบริการแกแพทย แพทยประจําบาน นิสิต
ปริญญาโท-เอกและนักวิจัย  ในการเก็บขอมูลการวิจัย
และวิเคราะหผลการวิจัย ในปนี้มีงานวิจัยที่ไดรับรางวัล
จากการนําเสนอผลงานวิจัย 3 เรื่อง ไดแก 
       1) เรือ่ง “การเปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหการเดนิ
ของผูพิการขาขาดระดับเหนือเขาระหวางใสขาเทียมท่ี
ใชขอเขาเทียม CU Polycentric และขอเขาเทียมแบบสี่
จุดหมุน” รางวัลที่ 2 ในการประชุมวิชาการราชวิทยาลัย
แพทยเวชศาสตรฟนฟูแหงประเทศไทย 
       2) เรือ่ง “Gluteus medius activation strategy and 
foot clearance during side-cutting task in athlete 
with and without chronic ankle instability” ไดรับ
รางวลันาํเสนอผลงานวจิยัดวยรูปแบบโปสเตอรระดับดเียี่ยม 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ประจําป 2560  
        3) เรือ่ง “การเปรียบเทยีบผลของการฝกออกกาํลงั
กายโดยการปนจักรยานสองชนิดตอระดับความรูสึกกด
เจ็บขั้นตํ่า การทํางานของกลามเนื้อและจลศาสตรการ
เคล่ือนไหวบริเวณลําตัวสวนบนในพนักงานออฟฟศเพศ
หญงิทีม่อีาการปวดกลามเนือ้และเนือ้เยือ่พงัผดื” ไดรบัรางวัล
การนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเดน 
ในการประชุมวิชการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคไตในภาวะวิกฤต

ศูนยความเปนเลิศฯ โรคติดเชื้อ

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเวชพันธุศาสตร

          ศูนยฯไดมีการพัฒนาและขยายงานดานบริการ
ผู ป วยโดยการนําเทคโนโลยี next-generation 
sequencing (NGS) ไดแก whole exome sequencing 
(WES) ซึง่เพิม่ความสามารถในการระบุลาํดบัเบสของสาร
พันธุกรรมในหลายๆ ยีนไดพรอมกัน เปลี่ยนแปลงจาก
การวิเคราะหยีน “ทีละตําแหนง” เปนการวิเคราะห
ยีน “หลายตําแหนงพรอมๆกัน” รวมทั้งการประมวลผล
ขั้นสูงทางคอมพิวเตอร สามารถชวยในการวินิจฉัยได
อยางถูกตองและแมนยํามากข้ึน เปนโรงพยาบาลแหง
แรกๆ ในประเทศทีเ่ริม่ใชเทคนคิดงักลาวนี ้ ในชวงป 2561 
ศูนยฯ ไดใหบริการดานวินิจฉัยโดยใช WES ทั้งหมด 834 
ราย โดย 200 รายเปนการดําเนินการแบบวิธีเรงดวน 
(rapid whole exome sequencing) ในหองปฏิบัติการ 
NGS ของศูนยฯ ที่ไดทําการจัดตั้งขึ้นซ่ึงทําใหสามารถ
ถอดรหัสสารพันธุกรรม วิเคราะห และแปลผลไดภายใน 
1-2 สัปดาห จากวิธีการปกติที่ใชเวลา 8 สัปดาห ทําให
ผูปวยมีโอกาสไดรับการวินิจฉัยท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้น ศูนยฯ ได
พัฒนาระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการตรวจ
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โดย WES และการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห
ผล WES โดยใชการทดสอบ proficiency testing 
ของ College of American Pathologists (CAP) 
โปรแกรมท่ีไดเขารวมการทดสอบความชาํนาญ คอื Next-
Generation Sequencing Undiagnosed Disorders 
นอกจากนี้ ศูนยฯ ไดรับการสงตอผูปวยโรคพันธุกรรม
จากโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ โรคพันธุกรรมจํานวน
หนึ่งที่เกิดจากความผิดปกติของยีนเดี่ยว สามารถใหการ
รักษาโดยการใหเอนไซมทดแทน (enzyme replacement 
therapy) ทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บุคลากร
ของศูนยฯ ยังไดเปนสวนหนึ่งของคณะทํางานเพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพและสิทธิประโยชนสําหรับโรคหายากใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อจัดทําขอเสนอ
เชิงนโยบายการพัฒนาระบบดูแลรักษาผูปวยโรคหายาก
ในระบบหลกัประกันสขุภาพแหงชาติ ดานการอภบิาลระบบ 
การใหบริการและทรัพยากรในการดูแลรักษาผู ป วย 
และเปนกรรมการใน Genomics Thailand ศูนยฯ 
มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติกวา 
15 เรื่อง รวมถึงมีการสรางเครือขายโรคพันธุกรรมใน
ระดับนานาชาติ โดยศูนยฯ ไดรวมสรางเครือขายในระดับ
นานาชาติ เพื่อการสรางองคความรูใหม ใหเกิดประโยชน
ทั้งดานการดูแลรักษาผูปวย ดานวิจัยและดานวิชาการ 
ประกอบดวย

        1) Newton Prize จาก the UK Medical Research 
Council ประเทศอังกฤษ

     2) “Thematic Network: Research for Rare 
Diseases and Personalized Medicine” (Deutscher 
Akademischer Austausch dienst, DAAD) ประเทศ
เยอรมัน นอกจากนี้ ศูนยฯมีการฝกอบรมแพทยประจํา
บานตอยอดดานเวชพนัธศุาสตร โดยเปนสถาบันแหงแรก
ทีฝ่กอบรมแพทยประจําบานตอยอดดานเวชพันธศุาสตร 
(super-tertiary care training) หลกัสตูรไดรบัการอนมุตัิ
โดยราชวทิยาลยักมุารแพทยเปนครัง้แรกในป 2559 และ
เมือ่ป 2561 ไดเปดอบรมระยะสัน้สาํหรบัพยาบาล ผูใหคาํ
ปรกึษาแนะนาํทางพนัธศุาสตร (genetic counselor)  ครัง้
ที ่1 เม่ือพฤศจกิายน 2561 นบัเปนแหงแรกทีม่กีารฝกอบรม
บคุลากรดานเวชพนัธศุาสตรอยางครบวงจร

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเบาหวาน ฮอรโมน และ

เมตะบอลิสม

       ศูนยฯ จัดงานวันเบาหวานโลก โดยพระเจาวรวงศ
เธอ พระองคเจาโสมสวลี พรวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
พระราชดําเนินมาเพื่อทรงปาฐกถาในหัวขอ “Woman 
and diabetes”   ศูนยฯ รวมกับสาขาวิชาตอมไรทอและ
เมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร จัดงานอบรม 13th 
CUEC Chulalongkorn Endocrine Conference 
สําหรับแพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด
สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม และจัดงานอบรม
การใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการดูแลผูเปนเบาหวานสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย ศูนยฯผลิตตําราแนวทางเวช
ปฏิบัติทางตอมไรทอ (Clinical Practice Guidelines 
in Endocrinology) นอกจากน้ีศูนยไดวิจัยเรื่อง “ความ
ชุกของการกลายพันธุแบบโซมาติกของยีนเคซีเอ็นเจไฟว 
ในผูปวยโรคเน้ืองอกตอมหมวกไตท่ีสรางฮอรโมนอัลโด
เตอโรน ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” ไดรับรางวัลวิจัย
ยอดเยี่ยมดานโรคตอมไรทอ จากสมาคมตอมไรทอแหง
ประเทศไทย ในงานประชุม 29th Annual Meeting The 
Endocrine Society of Thailand  และไดรับรางวัล 
Best Oral Awards จากงานประชุม The 6th Seoul 
International Congress of Endocrinology and 
Metabolism (SICEM2018) ณ ประเทศเกาหลีใต ใน
หัวขอเรื่อง “Clinical Characteristics and Treatment 

Outcomes of Thyrotropin-Secreting Pituitary 
Adenoma, A Single-Centered Experience from 
Thailand”  อีกทั้ง โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาทดลอง
แบบสุมเพื่อหาขนาดวิตามินดีสองท่ีเหมาะสมในการ
รักษาภาวะพรองหรือภาวะขาดวิตามินดีทั้งในระยะแรก
และระยะตอเนื่องในประชากรผูใหญชาวไทย”  ไดรับ
รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุน
แหงประเทศไทย ประจําป 2561 และไดรับรางวัลวิจัย
ยอดเยี่ยมดานโรคตอมไรทอ จากสมาคมตอมไรทอแหง
ประเทศไทย  รวมถึงโครงการวจิยัเรือ่ง “ผลของอาหารพลงังาน
ตํ่ามากแบบมีเวนระยะตอการควบคุมระดับนํ้าตาลและ
ปจจัยเส่ียงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไขอวนท่ี
เปนโรคเบาหวานชนิดที ่2”  ไดรบัรางวัลวจิยัยอดเยีย่มดาน
โรคเบาหวาน จากสมาคมตอมไรทอแหงประเทศไทย
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ศูนยความเปนเลิศฯ ดานกระจกตาและผิวดวงตา

             ศนูยฯ ปลกูถายเปลีย่นกระจกตาแบบ Fullthickness 
(PKP) และปลูกถายกระจกตาดวยเทคนิค Lamellar 
รวมถึงปลูกถาย Stem cell ใหผูปวย  ศูนยฯ ไดรับทุน
วิจัยจาก สวทช. ในการทําวิจัยเรื่องการปลูกถายเซลล
ตนกําเนิดผิวกระจกตาที่ผานการเพาะเลี้ยงดวยระบบท่ี
สนับสนุนการเพาะเลี้ยงระยะยาว นอกจากนี้ศูนยฯ 
จดัประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “4th Chulalongkorn 
Eye Center – Kyoto Prefectural University  of 
Medicine "Hand in hand, we can learn and grow”

ศูนยความเปนเลิศฯ โรคลมชักครบวงจร

            ศูนยฯ มีเครือขายการวิจัย กับโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา, โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช, 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห, โรงพยาบาลพุทธ
ชินราช และโรงพยาบาลหาดใหญ โดยคณะผูวิจัยไดมี
ประเมินความพรอมของ 5 โรงพยาบาล ซึ่งมีความพรอม
ทั้งดานบุคลากร  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาสมอง และระบบ
สารสนเทศอินเทอรเน็ต ขณะนี้อยูในขั้นตอนย่ืนเอกสาร
เพ่ือขอรับรองการทําวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
แตละโรงพยาบาล ในปนีศ้นูยฯ มผีลงานวจิยัตีพมิพ 4 เรือ่ง

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการปลูกถายอวัยวะ

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานสเต็มเซลลและเซลลบําบัด

ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม

           ศนูยฯ ผาตัดปลกูถายหัวใจใหกบัผูปวยมากทีส่ดุเปน
อันดับหนึ่งของประเทศไทย (13 ราย ) และ zero heart 
transplant mortality ทําผาตัดปลูกถายหัวใจในผูปวยที่
อายุเกนิ 60 ป จาํนวน 2 ราย  รวมถงึผาตดัปลกูถายตบัชวง 
10 ปที่ผานมามีอัตราการรอดชีวิตหลังปลูกถายตับ
เทียบเทามาตรฐานสากล คอืที ่ 1 ป = 90 % (UNOS = 
90%) ที่ 5 ป = 84 % (UNOS = 75%) และในปนี้ไมมี 
Intra operation death ของการผาตัดปลูกถายตับ  รวม
ถึงศูนยฯ มีผลงานวิจัยตีพิมพ 7 เรื่อง

       ศูนยฯ สรางนวัตกรรมที่อยูระหวางการยื่นคําขอ 
patent ดังนี้ 
        1) นวัตกรรมกระบวนการผลิตเซลลตนกําเนิดจาก
การเหน่ียวนําที่ไมแสดงออกเอชแอลเอคลาสวัน โดยใช
เทคนิคแพรคริสเปอรแคสไนนนิคเคส (Paired CRISPR/
Cas9 ickases)ในการทําลายยีนเบตาทูไมโครโกลบูลิน  

       ศนูยฯ มสีวนรวมในการปฏบิตัภิารกจิท่ีสาํคญัของ
ประเทศ อาทิ การตรวจยืนยันผลการตรวจทางหอง
ปฏิบัติการเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ  H1N1 ของ
บุคคลสําคัญชั้นสูงที่เขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณไดภายใน 6 ชั่วโมง สนับสนุนกระทรวง
สาธารณสุขในการตรวจตัวอยางผูรอดชีวิตและหนวยกูภัย
จากกรณีถํ้าหลวง โดยใหคําแนะนําสํานักระบาดวิทยา 
ในการวางแนวทางการตรวจโรคอุบัติใหมที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการอยูในถ้ําเปนเวลานานและสามารถตรวจยืนยัน
ผลไดภายใน 24 ชั่วโมง แมจะไมเจอโรคติดตออันตราย
โรคอุบัติใหม แตเปนการสรางมาตรฐานของประเทศใน
การเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม ทั้งดาน
เทคโนโลยี มาตรฐานการตรวจโรคและรวมถึงการ

     2) นวัตกรรมวิธีการเพาะเล้ียงเซลลตนกําเนิด
กระจกตาวิธีใหม  
     3) นวัตกรรมการกระตุนการแสดงออกของเซลล
เม็ดเลือดแดงตัวออนโดยใชเอนไซมที่มีการตัดลําดับเบส
แบบจําเพาะ นอกจากนี้ศูนยฯไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากภายนอก 6 ทุน รวมถึงมีผลงานวิจัยตีพิมพ 3 เรื่อง

ทํางานเปนเครือขาย Lab Network รวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ และไดรับการช่ืนชมจากนานาชาติถึงความ
พรอมของประเทศไทย ศูนยฯมีงานบริการที่เปนเลิศ 
โดยเปนหองปฏิบัติการอางอิงของกระทรวงสาธารณสุข
ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดตออันตรายตาม พรบ.โรค
ติดตออันตราย และโรคอุบัติใหมอื่นๆ รวมสอบสวนโรค
และวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการกับกลุ มงานสอบสวน 
ตอบโตภาวะฉุกเฉิน ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข  งานบริการวิชาการ ระดับ
นโยบายประเทศและการปฏิบัติ   โดยทบทวนผลักดัน
และสรางการเตรียมพรอมในทางปฏิบัติและในดาน
การสื่อสารความเสี่ยง อาทิ โรคพิษสุนัขบา คําแนะนํา
องคการอนามัยโลก 2018 โรคไขหวัดนก สารพิษ ฆา
หญาและแมลง  ศูนยฯ เปนคณะทํางานทางดานวิชาการ
ของกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับการนํามาใชประโยชน
โทษของกัญชาในรปูของพชืการสกัดระยะกลาง และการ
สกัดบริสุทธิ์รวมทั้งการสังเคราะห  งานพัฒนาเชิงรุก
เตรียมความพรอม โรคอุบัติใหม ศูนยฯดําเนินงานวิจัย
รวมกับเครือขายในประเทศและตางประเทศ เพื่อพัฒนา
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       1) จัดตั้ง TB in Big City Cohort Project ดวย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข  

      2) จัดทําแนวทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรค

แหงชาติ พ.ศ.2561 (National Tuberculosis Control 

Program Guidel ines,  Thai land, 2018) และ

แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในผูใหญ พ.ศ 2561 

(Clinical Practice Guidelines (CPG) of Tuberculosis 

Treatment in Adult, 2018) โดยร วมกับสมาคม

วิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข 

          3) รวมจัดทําแนวทางการรักษาโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธการติดเชื้อโกโนเรียดื้อยา การรักษาโรคติดเชื้อ

เอชไอว ีการควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล   นอกจากน้ี 

ศูนยฯ ไดทํางานวิจัยตอเนื่องเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม มีงาน

วิจัยนําเสนอในงานประชุมระดับนานาชาติ 9 เรื่อง และ

มีผลงานตีพิมพลงในวารสารนานาชาติ 6 เรื่อง

ศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก

          ศนูยฯ ไดเปดคลนิกิวณัโรคแบบครบวงจรข้ึน “คลินิก
ควบคุมการติดเชื้อทางเดินหายใจ”  มีจํานวนผูปวยนอก
ที่เขารับบริการที่ AI Clinic จํานวน 1,335 ครั้ง ศูนยฯ มี
ความรวมมือระดับชาติ ดังนี้ 

ศักยภาพการทํางานและเครือขาย พัฒนาชุดตรวจเชื้อ 
rare case ที่ไมมีจําหนายในทองตลาดรวม 12 ชุด 
รวมกับกระทรวงสาธารณสุขเฝาระวังโรคติดตอเชิงรุก 
โครงการ Lab Surveillance 3 กลุมโรค ไดแก โรคสมอง
อักเสบ โรคมือเทาปาก และโรคอุจจาระรวงจากไวรัส  
นอกจากนี้ศูนยฯ ผลงานตีพิมพนานาชาติ 11 เรื่อง 
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 
12 โครงการ รวมถึงศูนยฯ มีเครือขายการวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ 26 องคกร งานเผยแพร ภาพลักษณ
องคกรของศูนย ดังนี้ 
         1) จดัเสวนาวชิาการ ตอบโจทยสงัคมโรคพษิสนุขับา 

          2) จัดเสวนาวิชาการ "ถํ้าหลวง” ความพรอมรับมือ
โรคอุบัติใหม 

         3) รวมกบักรมควบคมุโรคจัดงานประชุมนานาชาติ   
ของงาน PMAC 2018 Field Trip นําผูเขารวมประชุม
นานาชาติกวา 200 คน               
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    1. โครงการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการ
ทํางานของไตสํารองและการเสื่อมการทํางานของไต 
เพื่อทํานายความเส่ียงของโรคไตเรื้อรังในประชากรผูสูง
วัยไทย
    2. โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา
ระบบการหายใจและการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจใน
ผูสูงอายุไทย
     3. โครงการศกึษาปจจยัเสีย่งการเกดิโรคหลอดเลือด
สมองในผูสูงอายุไทยเพื่อสรางแบบทํานายการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง
    4. โครงการศกึษาผลกระทบของภาวะกลามเนือ้ลาย
พรองและปจจัยที่เกี่ยวของตอการเกิดภาวะพี่งพิง
     5. โครงการศึกษาสรีรวิทยาการกลืนดวยการตรวจ
การบีบตัวของหลอดอาหารชนิดความละเอียดสูงรวมกับ
การถายภาพรังสีเคลื่อนไหวในผูสูงอายุ
     6. โครงการศึกษา gut microbiome  ของผูสงูวัยไทย
เพื่อคนหา probiotics ที่มีศักยภาพในการปองกันการ
เกิดโรคมะเร็งลําไสใหญและทวารหนัก

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการดูแลผูสูงอายุ

       ศนูยฯ ไดดาํเนนิการสรางตนแบบและองคความรูใน
การดแูลผูสงูวยั โดยไดดาํเนนิการในลกัษณะ cohort study 
ในปงบประมาณ 2561 มีจํานวนผูสูงวัยอยูใน cohort 
จํานวนมากกวา 3,000 คน และไดใหบริการผูปวยเนน 
non-communicable diseases อยางสหสาขาทั้งแพทย 
พยาบาล นักกําหนดอาหาร เภสัชกร นักกายภาพบําบัด 
นักกิจกรรมบําบัด นักสังคมสงเคราะห ครอบคลุม 
women health รวมถึงคลินิกวัยทอง
   นอกจากน้ันไดสรางความรวมมอืโดยขยายการดาํเนนิ
การรวมมอืกบัสถานีกาชาดที ่2,5 และ 11 เพือ่สรางเครือขาย
และขยาย cohort สูชุมชน และไดจัดทําตําราเวชศาสตร
ผูสูงวัย เปนตําราการแพทยและบุคลากรสาธารณสุขที่
ครอบคลุมประเด็นตางๆ สําหรับวิชาการผูสูงวัยอยาง
ครบถวน และไดสรางระบบอาสาสมัครตนแบบการดูแล
ผูสูงวัย เพ่ือสนับสนุนใหผูสูงวัยมีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศ ศูนยฯไดจัดทําสื่อวีดีโอ สื่อการตูนเคลื่อนไหว
และสื่อส่ิงพิมพสําหรับผูสูงวัย จํานวน 12 เรื่อง และได
เปนที่ศึกษาดูงานของหนวยงานภายนอกจํานวนมาก
    ศูนยฯ ไดดําเนินการสรางองคความรู โดยดําเนิน
การโครงการวิจัยดานผูสูงวัย โครงการวิจัยตางๆ ที่ดําเนิน
การอยู ไดแก

ศูนยประสาทศาสตร

           ศูนย ฯ ได ติดตั้งอุปกรณสําหรับคลินิกระบบ
ประสาททางไกล (Teleneurology Clinic) ณ ศนูยประสาท
ศาสตร อาคาร ส.ธ.11 ขณะ นี้โรงพยาบาลจุฬาฯ ไดมี
โครงการจัดทํา Mobile  Application “Chula Care” ซึง่เปน 
Application ทีจ่ะอาํนวยความสะดวกใหแกผูปวยในขั้นตอน
ตางๆ เชน นัดติดตามผลการรักษา การเดินทางของ
ผูปวย การรบัยา เปนตน นอกจากนี ้ Application ดงักลาว
จะเชื่อมตอกับระบบของคลินกิระบบประสาททางไกลดวย 
โดยคลนิกิระบบประสาททางไกลเริม่ดําเนินการครัง้แรกเม่ือ
พฤศจกิายน 2561  

           อีกท้ัง ศูนยฯ ไดติดตั้งอุปกรณสําหรับคลินิกระบบ
ประสาทจกัษ ุ (Ophthalmology Neuroscience Clinic) 
และเปดบริการตรวจทางจักษุประสาทโดยใชเครื่องมือ
วิเคราะหลานสายตาระบบอัตโนมัติ เครื่องวิเคราะหจอ
ประสาทตาและขั้วประสาทตาดวยเทคนิค (Optical 
Coherence Tomography) กลองถายภาพจอประสาทตา 
ซึ่งเปนการตรวจในโครงการตรวจคัดกรองภาวะเส่ือม
ของระบบประสาทและความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในญาตสิายตรงของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  
คลินิกระบบประสาทจักษุวิทยาโดยเริ่มเปดบริการเมื่อ
พฤษภาคม 2561 

ผลงานดานวิจัย 

           งานสนับสนุนศูนยความเปนเลิศและงานวิจัย  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดจดัทํา “ระบบขออนมุตัแิละตดิตาม
โครงการวิจัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” ซึ่งเปนระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตั้งแตการขออนุมัติ จนส้ินสุด
การวิจัย  ขณะน้ีระบบสมบูรณและอยูระหวางทดลองใช
งานระบบ ซึ่งเมื่อระบบผานความเห็นชอบจากผูบริหาร  
จะเปดใชในเดือนเมษายน 2562 
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ผลงานความกาวหนา

การบริหารงาน

ฝายสนับสนุนบริการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.นิพนธ เขมะเพชร
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายสนับสนุนบริการ

ฝายเวชภัณฑ

    ใหบริการดานเวชภัณฑและเครื่องมือแพทย ที่มี
คุณภาพ และไดมาตรฐาน ขยายงานระบบสํารองและ
การกระจายเวชภัณฑใหครอบคลุมหอผูปวยและหนวย
งานตางๆ ในโรงพยาบาล พัฒนาระบบคลังเวชภัณฑเพื่อ
เพิม่ประสทิธิภาพในการจดัซือ้ จดัหา ราคา และการจัดเกบ็
ใหบรกิารดานฐานขอมลูดานเวชภัณฑ และเคร่ืองมอืแพทย 
แกบุคลากรทางการแพทย และเตรียมแผนการขยาย
บริการผู ป วยนอก เพื่อรองรับการขยายบริการของ
โรงพยาบาล

กลุมงานเภสัชกรรม

            ใหบรกิารทางเภสชักรรมแกผูปวยและญาติ บคุลากร
ทางการแพทย และประชาชนทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบดวย 
           - การคดัเลือกผลติภณัฑยาทีม่คีณุภาพ ทนัสมัย และ
ราคาเหมาะสมเขามาจําหนายในโรงพยาบาล   โดยผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการเวชกรรมโรงพยาบาล 
และแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในคณะ อนุกรรมการ
พจิารณายาสาขาตางๆ จาํนวน 12 สาขา   ปจจบุนัมจีาํนวน

รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลทั้งหมด 2,050 รายการ 
คิดเปนอัตราสวนของยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 57.4%
          - การจดัซ้ือจดัหายาใหมเีพยีงพอ   พรอมใชถกูตอง
ตามระเบียบพัสดุของสภากาชาดไทย และดําเนินการ
จัดสงเอกสารตั้งเบิกใหทันเวลาตามรอบเครดิตสวนลด
เงินสดจากบริษัทผูจําหนายภายใน 30 วัน 
      - การบริหารคลังยา การควบคุมคุณภาพการเก็บ
รักษายา และการขนสงยาตามสภาวะมาตรฐานการ 
เก็บรักษายาแตละรายการ โดยเฉพาะยาท่ีตองควบคุม
อณุหภมู ิ(Cold chain)
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         - การสั่งยาผูปวยใน ผานระบบ Computerized 
Physician Order Entry (CPOE) สําหรับยาดวน ยา Stat 
และยากลับบาน เพ่ือลด cycle time และเพ่ิมความ
ปลอดภัยผูปวยในกรณีจําเปนเรงดวน
     - มาตรการเพิม่ความปลอดภยัผูปวย โดยการใชระบบ
สารสนเทศปองกันการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคที่
รุนแรง (Serious Adverse Drug Events) จากการสั่งยา/
จายยา สําหรับคูยาที่มีปฏิกิริยาตอกันรุนแรง (Fatal Drug 
Interaction) และยาที่ผูปวยเคยมีประวัติแพยา/มีโอกาส
แพยาขามกลุม 
       - มาตรการการควบคมุติดตามการใชยาใหมและ/หรอืยา
ที่มีคาใชจายสูง และการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
ตามหลกัฐานทางวชิาการ โดยกาํหนดแนวทางการประเมนิ
ติดตามการใชยา การใชใบกํากับการสั่งใชยา (Drug Use 
Evaluation ; DUE) และโครงการโรงพยาบาลสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital 
; RDU)
    - การสงเสริมศกัยภาพงานบรกิารทีเ่ปนเลศิ (Excellent 
Service) งานวิชาการ และงานวิจัยทางคลินิกของ
โรงพยาบาลและ Excellent Center ตางๆ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณและอัตรากําลังเภสัชกรในการ 
พัฒนาความรูและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวม
กับทีมสหสาขาในการดูแลผูปวยกลุมตางๆ 

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด 

ศูนยเครื่องมือแพทย

          ใหบริการอาหารทั่วไปและอาหารเฉพาะโรคสําหรับ
ผูปวยทีเ่ขาพักรกัษาตัว ณ หอผูปวยของโรงพยาบาลใหถกูตอง
ตามคําสั่งแพทย  ใหบริการอาหารสําหรับเจาหนาที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  รวมถึงอาหารสําหรับเจาหนาที่
ทีอ่ยูเวรดกึ และใหบริการอาหารสาํหรบันักศกึษาพยาบาล 
สถาบนัการพยาบาลศรีสวรนิทริา  สภากาชาดไทย  ใหบรกิาร
วิชาการ ใหคําปรึกษาดานโภชนาการและโภชนบําบัด
โรคตางๆ แกผูปวย ญาติและผูทีส่นใจ รวมทมีสหสาขาวิชาชีพ
ในการใหโภชนบําบัดแกผู ป วย ทั้งยังเป นแหลงฝ ก
ปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงานให แก บุคลากรภายในและ
ภายนอกองคกรที่สนใจ ใหบริการจัดเลี้ยงอาหารตาม
ภารกิจที่ ได  รับมอบหมาย  ของโรงพยาบาลและ
สภากาชาดไทย และจัดภัตตาหารสําหรับพระพิธี

          ใหบริการจัดการเครื่องมือแพทย ทั้งโรงพยาบาล
ใหมีความเพียงพอ พรอมใช  ปลอดภัยโดยใชมาตรฐาน
สากลระดับนานาชาติ (ECRI) ในการจัดการเครื่องมือ
แพทยทั้งโรงพยาบาล ใหเครื่องมือแพทยมีความเที่ยงตรง
แมนยาํ นาํขอมลูการใชงานมาวเิคราะห ประเมินความคุมคา 
สามารถวางแผนในการซื้อทดแทนเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด ในวันทําการปกติใหบริการดังนี้คือ การบํารุง
รักษา การสอบเทียบ การซอมบํารุงเครื่องมือแพทย สวน
การ ยืม-คืน เครื่องมือแพทย ใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
ไมเวนวันหยุด โดยมีเครื่องมือท่ีใหบริการ 11 รายการ
คือ เครื่องชวยหายใจ (ventilator) เคร่ืองควบคุมการ
ใหยาและสารละลายอัตโนมัติ(Infusion Pump) เครื่อง
ควบคุมการใหสารละลายทางหลอดเลือดดําจากกระบอก
ฉีดยา (Syringe Pump) เครื่องกระตุกหัวใจพรอมภาค
ติดตามบันทึกการทํางานของหัวใจ (Defibrillator) 
เครื่องควบคุมการใหอาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ 
(Feeding Pump) เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ
(Blood Pressure Monitor) เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟา
หัวใจ (EKG Recorder) เครื่องเฝาระวังและติดตาม
สัญญาณชีพผูปวย(Patient Monitor) เครื่องวัดความอิ่ม
ตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Pulse Oximeter 
Head Held) เครื่องบีบเคนเปนระยะดวยลม(SCD) เครื่อง
ใหอากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Hi flow) โดย
นักวิทยาศาสตรการแพทย เปนผูทําความสะอาด ชารต
แบตเตอรี่ ตรวจเช็ค ทดสอบเครื่องมือ พรอมใชกอนนํา
สงใหหอผูปวยและหนวยงานในโรงพยาบาลที่ตองการใช
งานตอไป

บริการใหแกฝายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ ทั้งยังบริการ
ขายอาหารราคาส วัสดิการให แก  เจ  าหน  าที่ ของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยในการดําเนินการดังกลาว
ฝายฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิต
อาหารสําหรับศูนยอาหาร GMP in Mass  Catering  for 
Canteen และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูรับบริการ
ในกระบวนการผลิตอาหาร   ทางฝายโภชนวิทยาและ
โภชนบําบัดกําลังดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน Hazard 
Analysis Critical Control Point : HACCP สําหรับ
อาหารทางสายใหอาหาร ซึ่งถือเปนความทาทายในการ
พัฒนากระบวนการผลิตอาหารอีกขั้นหนึ่งตอไป
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ศูนยบริหารงานระบบขนสงกลาง

       ศนูยบรหิารงานระบบขนสงกลาง ทาํหนาทีส่นับสนนุ
การใหบริการงานขนสง ภายในอาคารภูมสิริ ิฯ ตัง้แตป 2558
โดยเปนสวนหน่ึงที่เสริมยุทธศาสตรของโรงพยาบาล
ดานการบริการทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาล
เปนเลิศแกประชาชนทุกระดับ  เพ่ือพัฒนาระบบบริการ
ผูปวยใน ผูปวยนอก และผูปวยฉกุเฉนิ ปจจุบนัสามารถ
รองรับงานผูปวยในและการบริการผูปวยฉุกเฉินท่ียาย
เขามาอยูในอาคารภูมิสิริฯ ไดทั้งหมด โดยมีการปรับเพิ่ม
อัตรากําลังและระบบงานอยางเปนระบบและเหมาะสม
ตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น  และผูบริหารมีนโยบายใหรวม
ศูนยรับ-สงผูปวย มาอยูในการกํากับดูแลของศูนยบริหาร
งานระบบขนสงกลางตามโครงสรางท่ีมีการวางแผนไว
ตัง้แตเร่ิมกอตัง้ศนูยฯ และตัง้เปนฝายบรหิารงานขนสงกลาง 
เริ่มตั้งแตวันที่ 1  ต.ค 2561

ผลการดําเนินระบบงานสําคัญ
        1. โครงการลดระยะเวลานําสงยาดวน  โดยปรับ
ระบบคิวและจํานวนยาที่นําสง สามารถนําสงไดเร็วขึ้น 
ลดขอรองเรียนการบริการ
          2. โครงการลดปญหาเวชระเบยีนหายจากการขนสง 
รวมกับฝายเวชระเบียน  โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเขา
มาชวยในการทํางาน  สามารถแกปญหาเวชระเบียนหาย
และทํางานไดรวดเร็วขึ้น  ในกลุมหนวยงานนํารองและจะ
ขยายผลใหครอบคลุมทุกหนวยงาน
    3. งานรับ-สงผูปวย สงผลงานเขารวมกิจกรรม 
Performance Improvement  ของฝายการพยาบาล
โดยทําผลงานดานนวัตกรรม “บลอคสบายสบาย” ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ และรางวัลที่ 1 Poster Presentation 
ในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร 
เฉลิมพระเกียรติ

แผนการพัฒนางานในอนาคต
      1. พฒันาระบบงานขนสงกลาง  และงานรบั-สงผูปวย 
หลังจากรวมศูนยรับ-สงผูปวย ใหเปนกลุมงานเดียวกัน
ตามนโยบายของผูบริหาร  
        2. ขยายบรกิารขอบเขตงานฝายบรหิารงานขนสงกลาง
ไปยงัอาคารอืน่ๆ นอกเหนอืจากอาคารภมูสิริฯิ (อาคาร สก,
วองวานชิฯ , ภปร , ส.ธ. )  
        3. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศสาํหรบังาน Logistic 
ตอเนือ่ง คาดวาจะแลวเสรจ็และเริม่ระบบไดภายใน 6 เดือน



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�
29

1. การสรรหาบุคลากรเชิงรุก ในตําแหนงที่ขาดแคลน 

      ไดแก สาขาวชิาเลขานกุารทางการแพทยมหาวทิยาลยั
สวนดุสิต  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีผูสนใจรวม
สมคัรงานจาํนวนมาก ขณะนีอ้ยูระหวางการรอเอกสาร การ

จบจากทางมหาวทิยาลยั และจะดาํเนนิการตดิตอผูสมคัร
เพื่อเขาสูกระบวนการ สรรหาและคัดเลือก ในตําแหนง
ที่เหมาะสมตอไป สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั โดยใหทนุสนับสนนุ (เริม่โครงการต้ังแตป 
2558)  ปจจบุนั นสิติรุนแรกทีร่บัทนุ จะจบการศกึษา เดอืน 
พ.ค. 2562 และจะเขามาบรรจุเปนนักรังสีการแพทย 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ จาํนวน 10 ราย
        
2.การเพ่ิมอัตรากําลังใหกับฝายและหนวยงานตางๆ 

ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

        เพ่ือรองรบัการขยายงานบรกิาร และภาระงานตางๆ 
ทีเ่พิม่มากขึน้ รวมท้ังสิน้ 149 อตัรา (จากมตอินมุตัทิีป่ระชมุ 
คณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ) ไดแก 
โครงการการรักษาผูปวยมะเร็งดวยอนุภาคโปรตอน 

ผลงานความกาวหนา

การบริหารงาน

ฝายยทุธศาสตรองคกรและทรยัากรบคุคล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ผศ.พญ.ยุวรีย พิชิตโชค
รองผูอาํนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายยทุธศาสตรองคกรและทรพัยากรบคุคล

ขยายงานการใหบริการใหมสําหรับศูนยความเปนเลิศ

ในการดูแลผูสูงอายุ ที่อาคาร ส.ธ.  ศูนยประสาทศาสตร  

ศนูยความเปนเลศิทางการแพทย ดานสเตม็เซลลและเซลล

บําบัด  ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย  ดานโรคหลอด

เลอืดสมองแบบครบวงจร ฝายทันตกรรม  ฝายเวชศาสตร

ฉกุเฉนิ และ ฝายการพยาบาล เปนตน
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5. โครงการ “โรงพยาบาลโรงเรียนแพทยคุณธรรม” 

         ในเดือนกุมภาพันธ  2561 มีการจัดกิจกรรม
เชิญชวนบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สงผลงานเรื่อง
เลาโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยคุณธรรม ภายใตกรอบ
แนวคิดอัตลักษณเชิงคุณธรรม “ซื่อสัตย รับผิดชอบ 
เอือ้อาทร” ในรูปแบบเรื่องเลาจากตัวอักษร และเรื่องเลา
ผานคลิปวีดีโอ มผีูสนใจสงผลงาน จํานวน 98 เร่ือง และ
ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 จัดกิจกรรมโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทยคุณธรรม ตอน “เติมพลังแหงชีวิต เรื่องดี๊ดี 
ของคนโรงพยาบาลจุฬาฯ” ณ หองประชุม 370 ชั้น 12 
โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ เพื่อเปนการเผยแพร
ประสบการณ เรื่องราว แนวคิดดีๆ ที่ไดจากเรื่องเลา
ดังกลาว เติมพลังกาย พลังใจ ใหแกบุคลากรในการทํางาน 
ในชีวิตประจําวัน และสงเสริมอัตลักษณเชิงคุณธรรมให
กับบุคลากรผานเรื่องเลาและกิจกรรมตางๆ

3. การจัดตั้งและปรับโครงสราง ฝาย/ศูนยตางๆ/หนวย

งานใหม ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย

การจัดตั้งฝาย/ศูนย/หนวยงานใหม

ฝาย/หนวยงาน/ศูนย เมื่อวันที่

ศูนยประสาทศาสตร 
(Neuroscience Center)

19 มีนาคม 2561

    การปรับโครงสรางฝายตางๆ

ฝาย/หนวยงาน/ศูนย เมื่อวันที่

ฝายเลขานุการ 29 มีนาคม 2561

ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 18 มิถุนายน 2561

ฝายบริหารงานขนสงกลาง 17 กันยายน 2561

ตําแหนง

จํานวน
( 30 ม.ค. 
2560 – 30 
ก.ย. 2561 )

• หัวหนาฝาย / ศูนย  / งาน 
  (ตามโครงสรางที่กําหนด)

      1

• บรรจุดวยระดับ 1 หรือ 2 
  เลื่อนเปน ระดับ 4 หรือ 5

     26

    

ตําแหนง

จํานวน
( 30 ม.ค. 
2560 – 30 
ก.ย. 2561 )

• บรรจดุวยระดบั 4 หรอื 5 เลือ่นเปนระดบั 6       5

                  รวมทั้งหมด      32

4. การขออนุมัติหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลและ

ผลงานของบุคคลเพื่อใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น (ที่ไมใช

สายงานในตําแหนงวิชาการ) 
        โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ คร้ังที ่1 / 2561 เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2561 มี
มติใหออกหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลฯ เพื่อให
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับ
ระเบียบบริหารงานบุคคลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
เริ่มดําเนินการพิจารณาผลงานของเจาหนาที่ที่สังกัด
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ตามหลกัเกณฑทีก่าํหนด ภายหลงั
จากประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ที่ 38 / 2561 
ประกาศ ณ วนัที ่30 มกราคม 2561เปนตนมา

        เ ม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2561: ศาสตราจารย 
นายแพทยสุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ   เข  ารับประทานโล รางวัล  เครือข าย
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โรงพยาบาลคุณธรรม จากพระเจาวรวงศเธอพระองคเจา
โสมสวลีฯ และไดรบัคัดเลอืกเปน “โรงพยาบาลคณุธรรมดเีดน” 
จากสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6. โครงการ อบรม “Be Proactive: The Power to 

Effectiveness พลังสูความสําเร็จ” 
        เปนหลกัสตูรทีจ่ดัอบรมอยางตอเนือ่ง ตัง้แตป 2559 
จนถึงปจจุบัน ใหกับบุคลากรทุกระดับจากทุกหนวยงาน 
โดยในปงบประมาณ 2561 มีผูที่เขาอบรมไปแลวจํานวน 
3,462 คน (จํานวน 144 รุน)

 
7. การจัดทําสมรรถนะประจําตําแหนงงา (Functional

Competency) Phase 2

    ในหนวยงานสนับสนุนและงานธุรการ หนวยงาน
ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดําเนินการขยายผล
การจัดทําสมรรถนะประจําตําแหนงงาน (Functional 
Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุม
ทุกหนวยงาน โดยเริ่มดําเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ 
2561 มีหนวยงานท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 31 หนวย
งาน ไดแก หนวยงานสนับสนุน จํานวน 10 หนวยงาน 
งานธุรการหนวยงานทางคลินิก จํานวน 20 หนวยงาน 
และเจาหนาที่ Ward Officer ฝายการพยาบาล

8.  การปรับอัตราคาตอบแทน ประเภท “เงินเพิ่มพิเศษ

Top Up สําหรับบุคลากรทางการแพทย 

รพ.จุฬาลงกรณ” 

       มติที่ประชุม คณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ครั้งที่ 8 / 2561 วันท่ี  20 สิงหาคม 2561 
อนุมัติการปรับอัตราและจายคาตอบแทนพิเศษ Top Up 
สําหรับบุคลากรทางการแพทยของ รพ.จุฬาลงกรณ โดย
ใชงบประมาณจาก เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรทางการ
แพทย รพ.จุฬาฯ  ตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดังนี้
     8.1 ปรับคาตอบแทนดวยอัตราจายที่สูงขึ้น ใน 30 
ตําแหนงงาน ตามที่เคยไดรับคาตอบแทนประเภทนี้ไวครั้ง
สุดทาย เมื่อป 2557
         8.2 กําหนดการจายคาตอบแทนฯเพิ่มเติมอีก
จํานวน 3 ตําแหนงงาน ที่กําหนดใหมตามมาตรฐาน
ไดแก  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย  นักอาชีวอนามัย  
และ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
      8.3 กําหนดการจายคาตอบแทนฯ สําหรับตําแหนง 
“ผูชวยผูอํานวยการ รพ.ฯ (ตําแหนงประจํา)” เพิ่มเติม
    8.4 กําหนดการจาย “คาตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับ อาจารยแพทย รพ.จุฬาฯ” เพิ่มเติม โดยใหปฏิบัติ
งานตาม KPI ที่ รพ. และฝายฯ กําหนด และรายงานผล
การปฏิบัติงานใหทราบทุก 6 เดือน
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ยุทธศาสตร: เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

1. พัฒนาระบบงบประมาณ 1.  ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 

2.  เตรียมโปรแกรมทําแผน ติดตามตัวชี้วัด
    การใชงบประมาณ
3.  ปรับการจัดสรรรายไดจากหองปฏิบัติการ
   ระหวางโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ และคณะ
   แพทยศาสตร จุฬาฯ

 1. มีงบดําเนินงาน งบลงทุนเพียงพอ 
     ใชงบประมาณคุมคา ทันเวลา
 2. ระหวางดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 
  
 3. หองปฏิบัติการมีรายไดสอดคลองกับ
     การลงทุน ครบ 100% 

ผลงานความกาวหนา

การบริหารงาน

ฝายการคลัง

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายการคลัง
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เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

   2. จัดทําแผนเสนอขอ
       งบประมาณแผนดิน

1. ของบลงทุนดานกายภาพ 
2.  ของงบครุภัณฑเครื่องมือแพทย และ IT 
3. ของบ EC จาก สกอ. (ป 61-65)
4.  ของบประมาณ นวัตกรรม จากกระทรวง พม. 
5.  ของบลงทุน “ศูนยบูรณาการวิจัยและ
    รักษาโรคมะเร็ง” 
    – ศูนยบูรณาการรักษาโรคมะเร็ง
      (ปรับปรุง นม-คณ)
    – ศูนยวิจัยและนวัตกรรมงานบริการ

1. ไดป 2562 = 2,541.53 ลานบาท
2. ไดป 2562 = 290.53 ลานบาท
3. ไดป 2562 = 52.95 ลานบาท
4. รออนมุตัปิ 2563 = 31.94 ลานบาท
5. ผานครม.เหน็ชอบ งบป 2563 - 2566 
     = 2,436.00 ลานบาท  
    (งบรัฐบาล   1,948.80 ลานบาท : 
    งบ รพ.จุฬาฯ  487.20 ลานบาท)

   3. เพิ่มการจัดเก็บรายได 1.  บริหารการจัดเก็บรายไดจากการรักษาพยาบาล 
    - บรหิารการจดัเกบ็รายไดจากระบบประกันสุขภาพ
    - บริหารอัตราคาบริการดานการรักษาพยาบาล
    - บริหารเงินทุนหมุนเวียน
    - ปรบัระบบการคลังคลินกิพเิศษนอกเวลาราชการ
2.  พฒันางานประกนัสขุภาพเอกชน สาํหรบัผูปวยใน 
3.  บรหิารการใหเชาพืน้ที ่โดยกรรมการบรหิารรานคา
4.  รณรงคการรับบรจิาค โดยฝายพธิกีาร

1. รายไดรวม  ~ 8,000 ลานบาท
   - คลินิกในเวลา 6,400 ลานบาท
   - คลินิกพิเศษ OPD 1,300 ลานบาท
   - คลินิกพิเศษ IPD 400 ลานบาท
   - ทุนหมุนเวียนกําไร 16 %
2. เริ่ม MOU 10 บริษัทประกันชีวิต
3. เงินบํารุง ~ 4 ลานบาท/เดือน
4. เงินบริจาค ~ 35 ลานบาท/เดือน

   4. พัฒนาการบริหารงานพัสดุ
       ระบบจัดซื้อจัดจาง

1. ปรับปรุงระเบียบฯ พัสดุ ตอเนื่อง
2.  จดัอบรมระเบยีบ ทาํคูมอื/เกณฑ-แนวทางปฏิบตัิ
3.  ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตอเนื่อง

1. การจัดซื้อคลองตัวขึ้น
2. จัดซื้อถูกระเบียบ โปรงใส
3. ใชงบประมาณคุมคา ทันเวลา

   5. วิเคราะหตนทุนบริการของ
       โรงพยาบาล   

1. วเิคราะหตนทนุคาผาตดั หตัถการ การตรวจทาง
    รงัสวีทิยาและการตรวจทางหองปฏิบตักิาร และอืน่ๆ

1. ดาํเนนิการแลวเสรจ็ 90%

   6. พัฒนาระบบสินทรัพย 1. ขึน้ทะเบยีน – บรหิารทะเบยีนสนิทรพัยของโรงพยาบาล
2. จดัทาํประกันภยัทรพัยสนิ

1. สินทรัพยครบถวน ตรวจสอบได
2. ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

   7. บรหิารความเสีย่งดานการคลัง 1. ทํางานควบคุมภายใน ตอเนื่อง

2. บริหารความเสี่ยงดานการคลัง ตอเนื่อง

1. ลดความสูญเสีย การดําเนินงานดาน
    ตางๆ โปรงใส มีประสิทธิภาพ คุมคา 
2. ผานการตรวจสอบจาก สตง. และ
    สํานักตรวจสอบสภากาชาดไทย
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ผลงานความกาวหนา

การบริหารงาน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

          ตามนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ เพือ่มุงสู Patient Centric Digital 
Hospital โดยโรงพยาบาลตองมีระบบสารสนเทศท่ีเอื้อ
ตอการบรูณาการ ใหบรกิารอยางครบวงจร โดยคาํนงึถงึผู
ป วยเปนหลัก การบริหารจัดการที่ลดความซํ้าซ อน 
การจัดการบนฐานของขอมูลจริง ถูกตอง เชื่อถือได ทัน
สมยั เขาถงึไดงาย และการจัดการความรูทีม่ปีระสิทธผิลนั้น  
ทัง้นีใ้นรอบป 2561 ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดดาํเนนิ
การเพือ่รองรบังานในดานตาง ๆ ดงัน้ี

งานบริการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

การใหบริการ จํานวน
(เรื่อง)

1. รับแจงและแกไขปญหาผูใชระบบงาน
     คอมพิวเตอร On-line 
 1.1  ดานโปรแกรม
 1.2  ดานเครื่องคอมพิวเตอรและ เครื่องพิมพ
 1.3  ดานระบบเครือขาย
      

 

3,879
9,271
1,495

    

งานบริการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

การใหบริการ จํานวน
(เรื่อง)

2. การใหบริการขอมูล
 2.1  รายงานรายวัน/รายเดือน/รายป
 2.2  การขอขอมูล (ad hoc)
    - งานวิจัย
    - งานวิชาการ
    - งานบริหารการจัดการ
    - งานพัฒนาคุณภาพ
    - อื่นๆ

 
6,283

57
31
92
13
8
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งานบริการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

การใหบริการ จํานวน
(เรื่อง)

3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพิ่ม
    เติม สําหรับระบบ HIS

  126

4. การยายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และ
    อุปกรณในระบบ HIS

   62

5. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
    เพิ่มเติมสําหรับระบบ FMIS/HRMI

   22

6. การติดตั้งสัญญาณ Internet และ Wi-Fi    92

7. ติดตั้งจุดเชื่อมตอสัญญาณคอมพิวเตอร
    (UTP)

  129

8. ตรวจเช็คและแกไขปญหาเบื้องตน
    เครือ่งคอมพวิเตอร/เครือ่งพมิพ (Standalone)
     8.1  เครื่องคอมพิวเตอร
     8.2  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร
     8.3  เครื่องโนตบุค
     8.4  เครื่อง UPS

   
  407
   91
    6
    6

คลินิก วันที่เริ่มใชงาน

1.  คลินกิออรโธปดกิสและเวชศาสตรฟนฟู   1 พ.ย. 60

2. คลินิกวัยหมดระดู   9 พ.ย. 60

3. Craniofacial clinic  20 พ.ย. 60

4. คลินิกระงับปวด (วิสัญญีฯ)  15 ม.ค. 61  

5. คลินิกเวชศาสตรปองกันฯ  22 ม.ค. 61

6. คลินิกทันตกรรม  22 ม.ค. 61

7. Ambulatory Surgery Clinic  22 ม.ค. 61

8. หองฉุกเฉิน   8 ก.พ. 61

9  คลินิก Urgent care Night OPD)   8 ก.พ. 61

10. คลินิกโรคติดเชื้อ   28 ก.พ. 61

11. คลินิกนิติเวช   8 มี.ค. 61

12. คลินิกจิตเวชเด็ก   2 เม.ย. 61

13. คลินิกหู คอ จมูก   9 เม.ย. 61

        • สํารวจความตองการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ของ
หนวยงานที่จะเปดเปน Excellence Center เพื่อใชใน

การประเมินจํานวนเครื่องเชาใหเพียงพอตอการใชงาน
    • ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อใชงาน
ระบบ HIS สําหรับ Excellence Center อาทิ :-
   - ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบน
         ใบหนาและกะโหลกศีรษะ
       - ศนูยพารกนิสนั และกลุมโรคความเคลือ่นไหวผดิปกติ
       - ศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเตานม
       - ศูนยสองกลองระบบทางเดินอาหาร
       - ศนูยการรกัษาผูปวยมะเรง็ลาํไสใหญและทวารหนกั
          อยางครบวงจร
       - ศูนยหลอดเลือดสมองครบวงจร
       - ศูนยโรคมะเร็งครบวงจร   เปนตน
 

พัฒนาระบบ IT สําหรับ EC

พัฒนาระบบ IT สําหรับ OPD ER และ IPD

        • ดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
HIS (Hospital Information System) ตามแผนแมบท
ทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ป พ.ศ. 2561 – 2563  ดงันี้
      - การปรับปรุงกระบวนการ (Re-process) และ IT 
         สําหรับ OPD
      - การดําเนินงานขยายการติดตั้งระบบบริการ OPD
         ใหม เพือ่ใหคลอบคลุม OPD ทัง้หมด ซึง่การดาํเนนิงาน
          ได มีการวางแผนงานเ พ่ือจัดเตรียมอุปกรณ  
         Hardware การจดัอบรมผูปฏบิตังิานในระดบัตาง ๆ 
        โดยในปงบประมาณ 2561 ได ติดตั้งระบบฯ 
        เพิ่มเติมดังนี้
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ระบบงาน โครงการ/กิจกรรม วันที่เร่ิม

ใชงาน

ระบบพยาธิ
 วิทยา

ใบรายงานผลพยาธกิลางดวย
ลายเซ็นแพทย Electronic

15 ต.ค.60

เภสัชกรรม/
เวชภัณฑ

- ขยายการใชงานโปรแกรม
สั่งยา Stat และยากลับบาน
ผูปวยใน
- โปรแกรมบันทึกส่ังยาผู
 ปวยนอก ทุกหองจายยา
- โปรแกรมบันทึกส่ังยาผู
 ปวยนอกคลินิกพิเศษ ทุก
 หองจายยา

มี.ค. 2561

26 มี.ค. 61

10 ก.ย. 61

ระบบเครื่อง
 มือแพทย

โปรแกรมใชงานในระบบ 
HIS ใหม

มิ.ย. 2561

ระบบโภชนการ
และโภชนบาํบัด

บันทึกส่ังอาหารและพิมพ
บัตรอาหาร

ต.ค. 60 - 
มี.ค. 61

ระบบหองผาตดั บนัทกึตารางผาตดัในระบบ HIS 
ใหม ของฝายศัลยศาสตร 
และฝายโสต ศอ นาสิก

เม.ย. - ก.ย. 
61

คลินิก วันที่เริ่มใชงาน

14. คลนิกิจติเวชผูใหญ  23 เม.ย. 61

15. คลินิกจักษุกรรม ส.ธ. 8 
      (ตาโปน ตาปลอม ตาไทรอยด)

 16 พ.ค. 61

16. คลินิก VIP ภปร 8   7 มิ.ย. 61

17. คลินิกจักษุกรรม ส.ธ. 13, 14   9 ก.ค. 61  

18. คลินิกไตวายเฉียบพลัน  24 ก.ค. 61

19. คลินิกการกลืน การไดยิน 
      การทรงตัวในผูสูงอายุ ส.ธ. 8

 25 ก.ค. 61

20. โรคไต ภูมิสิริฯ 10  31 ก.ค. 61

21. คลินิกสหสาขาเนื้องอกศีรษะ
      และลําคอ ตึกจุมภฎ ชั้น 2

 24 ส.ค. 61

22. Advance Heart Failure Clinic  19 ก.ย. 61

23. Service design ภปร G
      (Flow งานบริการใหม)

 27 ก.ย. 61

การพัฒนาระบบบริการผูปวย ER 

การพฒันาระบบบริการผูปวย IPD

การติดตั้งใชงานระบบสารสนเทศ HIS ใหมอื่น ๆ 

         ไดดาํเนนิการพัฒนาระบบ IT ใหสามารถบอกสถานะ
ผูปวยทีร่บัการรกัษาในหองฉกุเฉนิ โดยตดิต้ังจอ LED หนา
หองฉุกเฉิน และภายในหองฉุกเฉินตามโซนการดูแลผูปวย 

        ไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
การดูแลสุขภาพโดยใชเทคโนโลยี (HealthTech) โดย
มีเปาหมายเพื่อใหมีการใชเทคโนโลยีสําหรับผูปวยใช
สําหรับการติดตามดูแลสุขภาพตนเอง และใชอํานวย
ความสะดวกสําหรับการเขาถึงการบริการดานสุขภาพ 
โดยทั้งนี้โครงการ HealthTech มีการเตรียมวางแผนและ
ประชุมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาดูแล
ผู ปวย Chronic care ดานระบบรักษา/ปรึกษา/สอน
แสดงทางไกล(Telemedicine) ประกอบดวย 
      - การรักษา/ปรึกษาทางไกล (Tele-consult)
      - การถายทอดการสอนแสดงทางไกล (Broadcast)
      -การเยี่ยมบานผูปวย (Home health care)
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ระบบงาน โครงการ/กิจกรรม วันที่เร่ิม

ใชงาน

ระบบหอง
ปฏิบัติการ

- งานพัฒนาการเชื่อมตอ
ระบบ HIS กบั LIS ของภาค
วิชากุมารฯ ในการตรวจ
โลหิตวทิยาและมะเรง็ในผู
ปวยเดก็
- ระบบ Lab POCT (ตรวจ 
Glucose, Blood gas) ดวย
ระบบ HIS ใหม

  มี.ค.61

4 ก.ย. 61

การดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561

1 เชื่อมตอระบบเครือขายของศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทยดานการสองกลองทางเดินอาหาร 
ในการถายทอดสัญญาณสด

2 เชื่อมตอระบบเครือขายของหนวยงานภาค
วิชาออรโธปดิกส ในการถายทอดสดผาน VDO 
Conference

3 เชือ่มตอระบบเครอืขายของฝายจกัษวุทิยาในการ 
Implement ระบบเครือขายใหม

4 เชือ่มตอระบบเครอืขายของหนวยงานศนูยโรคอบุตัิ
ใหมดานคลินิก ในการขึ้นระบบเครือขายของ
หุนยนต UVDR

5 เชื่อมตอระบบเครือขายของหนวยงานของ
ตึกวชิรญาณวงศ ในการขึ้นระบบเครือขาย
 CCTV ใหม

การดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2561

6 เชื่อมตอระบบเครือขายของโรงพยาบาลกับวัดปา
มะขาม ผานระบบ Cloud INET VDI

7 เชื่อมตอระบบเครือขายของโรงพยาบาลสําหรับ
งานแถลงขาว “โครงการ Chula care”

8 ควบคุมการเขาใชงานระบบและดูแลความปลอดภัย
ในการเขาถึงเครื่องแมขายของ Vender ตางๆ 

    

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และอุปกรณ

ตอพวง สําหรับระบบ HIS 

การดาํเนนิการเพือ่กาํจดัไวรสั (Virus) ในระบบคอมพวิเตอร

โครงการอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับเจาหนาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ

คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ติดตั้งระบบเครือขาย (Network และ Wi-Fi)

        • เปลีย่น Internet Firewall ปจจุบนัเปน NextGen 
Firewall เพือ่เพิม่ความปลอดภยัตรงทางเขาออก Internet 
ของผูใชงานระบบ
     • สามารถตรวจสอบ ควบคุมการทํางาน ในระบบ 
Network ไดถึงในระดับ Application Layer
      • สามารถตรวจจับการโจมตีรูปแบบตางๆ ที่เกิด
ขึ้นในปจจุบันไดอยางครอบคลุมโดยมีความสามารถ IPS, 
Anti-Virus, Anti-Bot และรวมถึง Anti-Spam
        • สามารถตรวจสอบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหมๆ
 (Zero Day) ได ตลอดเวลาโดยยังไม จําเป นตองมี
Signatureได โดยอาศัยความสามารถของอุปกรณและ 
Database ที ่ share กนัของ Gateway CheckPoint จาก
ทั่วโลก ทําใหสามารถมั่นใจไดวาอุปกรณจะสามารถชวย
ปองกันและปกปองระบบไดอยางสมบูรณ

         ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินงานจัดอบรม
ประจําป จํานวน 3 รุน ในวันที่ 6-8  มิถุนายน 2561 ณ 
หองประชุม อปร ชั้น 3 หอง 312/2  โดยหัวขอการอบรม 
ประกอบดวย
            • ความรู เกี่ยวกับการใชงานสื่อสังคมออนไลน
(Social Media) อยางปลอดภัย
          • ความรูเกี่ยวกับการใชงานเว็บไซตอยางปลอดภัย
        • ความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการปองกัน
การสงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส
        • ความรูเกี่ยวกับการตรวจเช็ค การปองกัน 
มัลแวรและไวรัสคอมพิวเตอร
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ใหการตอนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลวชิร

พยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ และ

โรงพยาบาลตากสิน 

การพัฒนาเว็บไซตของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

         • ความรูเกีย่วกบัการดแูล บาํรงุรกัษา เครือ่งคอมพวิเตอร
สํานักงาน

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซตฝายการพยาบาล ในรูปแบบ 
Responsive Web Design เพื่อรองรับการใชงานได
หลากหลาย divide เชน เครื่อง PC, Notebook, Mobile  
โดยพัฒนาเว็บไซตใหมในรูปแบบ full screen เปนแหลง
แจงขอมูลขาวสาร ใหกับเจาหนาที่ฝายการพยาบาล 
และบุคคลที่สนใจในขอมูลการพยาบาล (เริ่มใชงานเดือน 
สิงหาคม 2561)
Domain:www.chulalongkornhospital.go.th/
nursing/

        2) งานปรับเปลี่ยนเว็บไซตฝายการพยาบาล 

         1 )  งานปรับ เปลี่ ยนเว็บไซต ศูนย ฝ กผ  าตัด 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร และ
ระบบอุทิศรางกาย ในรูปแบบ Responsive Web 
Design เพื่อรองรับการใชงานไดหลากหลาย Divide 
เชน PC, Notebook และ Mobile  Domain: www.
chulalongkornhospital.go.th/anatomy/

เสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ (KCMH Quality Expo 2018) 

จํานวน 2 ผลงาน

          โดยนาํเยีย่มดงูานระบบ HIS ใหม สวนงานบรกิาร
ผูปวยนอก ณ คลนิกิผวิหนัง ภปร ชัน้ 2, คลนิกิโลหติวิทยา
สวนงานบริการผูปวยฉุกเฉิน ณ หองฉุกเฉินใหม อาคาร
ภูมิสิริฯ ชั้น 1  และสวนงานบริการผูปวยใน ณ หอผูปวย
อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 25C และหองจายยาผูปวยใน อาคาร
ภูมิสิริฯ ชั้น B

        • พฒันาซอฟทแวร สาํหรบังานบริการ“เพยีงคลกิเดียว
ดวยมือเรา” (OneClick IT. KCMH.)
        • Donate On-line … Life for Learn 
www.chulalongkornhospital.go.th/anatomy
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ฝายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดลอม

                เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  
มีที่ตั้งอยู ภายในบานเลขที่ 1873  จึงมีหนวยงานที่รับ
ผิดชอบในการดูแลดานกายภาพอาคารและสิ่งแวดลอม 
2 หนวยงาน ดังตอไปนี้
        1. ฝายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดลอม 
        2. ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 
            (อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ)
          ฝายบริหารงานอาคารและส่ิงแวดลอมทําหนาที่
ในการบริหารงานอาคารในความดูแลจํานวน 46 อาคาร 
(ไมนบัรวมอาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ) และสภาพแวดลอม
ภายในบานเลขที ่1873 โดยเจาหนาทีป่ระจาํและผูปฏิบัติงาน
ตามสัญญาจางบริการซ่ึงจะตองอาศัยผูมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางหรือบุคลากรที่มีความพรอมในการปฏิบัติงาน
เฉพาะทาง  เชน  ใหคาํปรกึษาตามเกณฑการตรวจสอบอาคาร  
การรกัษาความสะอาด  งานบาํรงุรักษางานระบบอปุกรณ
ประกอบอาคาร  และการรักษาความปลอดภัย  

          เพื่อใหการดําเนินการบริหารจัดการการใชอาคาร  
เปนไปตามแผนแมบทสภากาชาดไทย ฝงตะวนัออก  2555 
(บานเลขที่ 1873)  จึงไดมีการดําเนินการกอสรางอาคาร
และปรบัปรงุอาคาร พรอมปรบัแนวทางการบรหิาร จดัการโดย

มีการบูรณาการระหวางหนวยงานรวมกันในรูปแบบของ
คณะกรรมการอยางสมํ่าเสมอ   เพื่อใหระบบกายภาพ
และสิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาลมีความเหมาะสม
กับการใชงานและสอดคลองกับทิศทางการขยายการให
บริการดานสาธารณะสุขที่จะขึ้นในอนาคตตอไป  โดยมี
รายละเอียดผลการดําเนินงานในป 2561 ดังตอไปนี้ 

ผลงานความกาวหนา

การบริหารงาน

ฝายกายภาพ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายกายภาพ
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          ผูออกแบบ : บริษัท แปลน อาคิเต็ค จํากัด (PA)
        ผูรับจาง : บจม. คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย)
        ผูควบคุมงาน : บริษัท ดีไซน+ดีเวลลอป จํากัด
        ผลการดาํเนนิการ : อยูระหวางการดําเนินการ
                              กอสรางอาคาร

เลขที่สัญญากอสราง : 51/61 
ระยะเวลาดาํเนนิการกอสรางตามสัญญา : 28 เดือน

1. งานกอสรางอาคาร
   1.1 โครงการกอสรางหอพักพยาบาล 
         (หลังใหมอาคารที่ 3)

วันเริ่มตนสัญญา : 15 พฤษภาคม 2561  
วันสิ้นสุดสัญญา : 31 สิงหาคม 2563

          ผูออกแบบ : บริษทั สถาปนิกหนึง่รอยสบิ จาํกดั (A110)
        ผูรบัจาง : บริษทั เอน็ แอล ดเีวลลอปเมนต จาํกดั(มหาชน)
       ผู ควบคุมงาน : บริษัท ดีไซน+ดีเวลลอป จํากัด
       ผลการดําเนินการ : อยู  ระหว างการดํา เนินการ                                
                                 กอสรางทางเชื่อมระยะที่ 2

เลขที่สัญญากอสราง : 59/61   
ระยะเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญา : 15 เดือน
วันเริ่มตนสัญญา : 1 มิถุนายน 2561  
วันสิ้นสุดสัญญา : 24 สิงหาคม 2562

   1.2 โครงการกอสรางทางเชื่อม (ระยะที่ 2)

ผลการดาํเนินการ : อยูระหวางการดําเนนิการกอสรางอาคาร 

          ผูออกแบบ : บรษิทั อนิทเีรยีอารคเิทกเชอร 103 จาํกดั
        ผูรบัจาง : บริษทั เอน็ แอล ดเีวลลอปเมนต จาํกดั(มหาชน)
        ผูควบคุมงาน : กลุม บ.รวมทํางาน PA Consortium 
                           (บ.โปรเจค แอลไลแอนซ จํากัด และ
                               บ.อาร คิเทคทอนิค ดีไซน จํากัด)

เลขที่สัญญากอสราง : 52/59   
ระยะเวลาดาํเนนิการกอสรางตามสญัญา : 1,006 วนั
วันเริ่มตนสัญญา : 1 มิถุนายน 2559 วันสิ้นสุด
สัญญา : 3 มีนาคม 2562

   1.3 โครงการกอสรางอาคารศูนยความกาวหนา  
          ทางวิชาการ

ที่ปรึกษาผูออกแบบ : บริษัท วาเมด เฮลทแคร เซอร
                           วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม : บ ริ ษั ท  แป ลน 
                                     อาคเิตค็ จาํกัด (PA)
ผู ออกแบบงานตกแตงภายใน : บริษัท ลีโอ
อินเตอรเนชัน แนล ดีไซน กรุป จํากัด (LIDG)

 1.4 โครงการศนูยบรูณาการบรกิารดานการแพทยและ  
      สาธารณสุข

ผลการดําเนินการ : ดําเนินการออกแบบแลวเสร็จ
 เตรียมจัดหาผู  ควบคุมงานและผู  รับจ  างตาม
 ปงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดําเนนิการกอสรางตามแผนงาน : 42 เดือน

          ผลการดําเนนิการ : อยูระหวางการดาํเนนิการออกแบบ
        เพื่อเตรียมจัดหาผูรับจางตามปงบประม 2563
        ระยะเวลาดาํเนนิการกอสรางตามแผนงาน : 20 เดือน

ผูออกแบบ : บรษิทั ดไีซน+ดเีวลลอป จาํกดั
ผูรบัจาง : อยูระหวางการเตรียมจดัหาในปงบประมาณ 2563
ผูควบคมุงาน : อยูระหวางการเตรยีมจัดหาในปงบประมาณ 2563

   1.5 โครงการอาคารส่ิงแวดลอม (การจัดการกาํจดัขยะระยะที ่1)

เลขที่สัญญากอสราง : 65/61   
ระยะเวลาดาํเนนิการกอสรางตามสญัญา : 8 เดอืน
วันเริ่มตนสัญญา : 1 มิถุนายน 2561  
วันสิ้นสุดสัญญา : 24 สิงหาคม 2562 

2. งานปรับปรุงซอมแซมอาคาร
   2.1 โครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ ระยะที่ 1

(อาคารผาตดั, จงกลน ี วฒันวงศ, อาทร, ปญจมราชินี, 
วชิราวุธ, หลิ่มซีลั่น, วชิรุณหิศ)
ผูออกแบบ : บรษิทั อนิทเีรยีอารคเิทกเชอร 103 จาํกดั
ผูรับจาง : บจก. ไรทแมน
ผูควบคุมงาน : บริษัท ดีไซน+ดีเวลลอป จํากัด
ผลการดาํเนนิการ : อยูระหวางการดําเนนิการกอสรางอาคาร

     เลขที่สัญญากอสราง : 58/61  
 ระยะเวลาดาํเนนิการกอสรางตามสญัญา : 240 วัน
    วันเริ่มตนสัญญา : 1 มิถุนายน 2561  
    วันสิ้นสุดสัญญา : 26 มกราคม 2562

      ผูออกแบบ : บริษัท ดีไซน+ดีเวลลอป จํากัด
2.2 โครงการปรับปรุงผิวภายนอกอาคาร ภปร

       ผูรับจาง : บจก. โอเรกอน อลูมิเนียม
          ผูควบคมุงาน : นติบิคุคลรวมทาํงาน QP Consortium
        ผลการดําเนนิการ : อยูระหวางการดําเนนิการกอสรางอาคาร
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2.3 โครงการปรับปรุงคลินิกผูปวยนอก

เลขที่สัญญากอสราง : 64/61  
ระยะเวลาดําเนนิการกอสรางตามสัญญา : 16 เดือน
วันเริ่มตนสัญญา : 1 มิถุนายน 2561  
วันสิ้นสุดสัญญา : 23 กันยายน 2562

  (อาคาร ภปร ระยะที่ 1 ชั้นที่ 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
   14, 15, 16, 17)
  ผูออกแบบ : บริษัท ทีค จํากัด
  ผูรับจาง : บจก. ศรีไทยคลาสสิคโฮม
  ผูควบคมุงาน : นติบิคุคลรวมทาํงาน QP Consortium
  ผลการดาํเนนิการ : อยูระหวางการดาํเนินการกอสรางอาคาร
    

2.4 โครงการปรับปรุงอาคาร สก 
ผลการดําเนินการ : อยูระหวางการจัดทําราง TOR
เพือ่ดาํเนนิการจางออกแบบในปงบประมาณ 2562 
ระยะเวลาตามแผนงาน : ชวงระยะเวลาดําเนิน   
การปรับปรุงอาคารประมาณป 2563-2565

2.5 โครงการปรับปรงุอาคารนวมินทราชิน-ีคคัณางค ระยะที ่1
    ผูออกแบบ : บรษิทั อนิทเีรียอารคเิทกเชอร 103 จาํกัด
   ผูรับจาง : บจก. ศรีไทยคลาสสิคโฮม
   ผูควบคุมงาน : บริษัท ดีไซน+ดีเวลลอป จํากัด
   ผลการดําเนนิการ : อยูระหวางการดําเนินการออกแบบ
          สาํหรบัจดัหาผูรบัจางตามปงบประมาณ 2562
   ผลการดําเนนิการ : อยูระหวางการดาํเนินการกอสรางอาคาร

 2.6  โครงการปรับปรุงพื้นที่สํานักงานฝายศัลยศาสตร  
       อาคารสรินิธร ชัน้ 1

   ผลการดําเนนิการ : อยูระหวางการดาํเนินการปรบัปรงุพืน้ท่ี

   2.7 โครงการปรับปรุงหอพัก 4240
       ผูออกแบบและควบคุมงาน : บริษัท ทีค จํากัด 
      ผูรับจาง : บจก. ศรีไทยคลาสสิคโฮม 
      ผลการดาํเนนิการ : อยูระหวางการดาํเนนิการปรบัปรงุ
                                 อาคารแผนการเปดใหบรกิารสาํหรบั
                               เจาหนาทีป่ระมาณกลางป 2562

2.8 โครงการปรบัปรงุปายสัญลกัษณ ระยะท่ี 2
         ผลการดําเนินการ : ดําเนินการออกแบบแลวเสร็จ
                                 โดยบริษัท จี 49 จํากัด เตรียม
                                     จดัหาผูควบคมุงานและผูรบัจาง
                                 ตามปงบประมาณ 2562

   2.9 โครงการปรับปรุงหองนํ้าสาธารณะ(อาคาร ภปร
        ชัน้ที ่2 -13)

  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ      

   2.10 โครงการเปลี่ยนประตูบันไดหนีไฟ  พรอมติดต้ัง      
        ปายแสดงเสนทางหนีไฟ อาคาร สก 

  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ      

         - ตรวจสอบโดยหนวยวิศวกรรมและงานชาง
       - สญัญาบรกิารบํารงุรกัษาและทดสอบระบบ MAGPIA
       - การสุมทดสอบ (ตาม TOR ตรวจสอบอาคาร เฉพาะ
         หองพกั  และหองนอนเวร จาํนวนรอยละ 10)

   3. งานบํารุงรักษางานระบบอุปกรณประกอบอาคาร
  3.1 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม

       - ตรวจสอบและดแูลรกัษา  : หนวยวศิวกรรมและงานชาง
     - สัญญาบริการทดสอบ : FLOW CON
     - ทดสอบการทํางาน : FIRE MAN

          - สัญญาบริการบํารุงรักษา การไฟฟานครหลวง
   3.2 ระบบไฟฟา

  3.3 การตรวจสอบสมรรถนะเครื่องสูบนํ้าดับเพลิง

   3.5 การบํารุงรักษาลิฟต

     3.6 จางเหมาการควบคุมดูแลงานบําบัดนํ้าเสีย/
            ตรวจสอบคุณภาพนํ้าเสีย  นํ้าทิ้ง

  3.4 การทดสอบสมรรถนะเครื่องกําเนิดไฟฟา
  - บรษิทั คมัมิน่ส  ดเีคเอสเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

       - จางบริษัทผูติดตั้งลิฟตเปนผูดูแล    

 - จางท่ีปรึกษา รศ.สุวิทย  ชุมนุมศิริวัฒน  ทําหนาที่
    ตรวจสอบและกํากับการดําเนินงานบําบัดนํ้าเสีย    

4. การอนุรกัษและพฒันาสิง่แวดลอมภายในโรงพยาบาล
    จุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย
    เพ่ือใหการดาํเนนิการบรหิารจดัการสิง่แวดลอมภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย  สอดคลอง
กับแนวทางและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของดานการใหบริการ
สาธารณสขุ  ตามเปาหมายขององคกร  เจาหนาที ่ เจาหนาที่
ประจําฝายบริหารงานอาคารไดรวมดําเนินการในรูปแบบ
ของคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมภายใน
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   4.2 คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
     1. โครงการคัดแยกขยะ 
  2. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
  3. จดัซือ้ตูคอนเทนเนอรบบีอดัขยะขนาด 10 ตนั 
      4. ตูรบัขวดนํา้พลาสตกิคนือตัโนมตัิ 
               (Refun:WasteMachine)
     5. โครงการตรวจสอบลานพักขยะ  เพื่อไมใหเกิดขยะ
         ตกคาง  พรอมประเมินการทิ้งขยะผิดถัง
     6. กิจกรรมอบรมสงเสริมเพื่อใหเกิดการแยกขยะตาม
         มาตรฐานใหมของสาํนกังานอาหารและยา  กระทรวง
          สาธารณะสุข เชน ขยะรีไซเคิล, ขยะติดเชื้อถุงสีแดง, 
          ขยะพษิประจาํบานถงุสเีทา,ขยะเคมบีาํบดัถงุสมีวงเขม,
       ขยะยาอันตรายสูง 8 ชนิดถุงสีมวงออน

  4.3 คณะกรรมการอนุรักษพลังงาน
1. โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนหมอไอนํ้า เครื่อง
 ทํานํ้าเย็นและหอผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคาร
 ควบคุมภาครัฐ ปงบประมาณ 2558 ซึ่ง เปนการ
 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับเปลี่ยน
 อุปกรณที่มีอายุการใชงานต้ังแต 15 ปขึ้นไปโดย

      2. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
“การอนรุกัษพลงังาน : งานระบบอาคาร”เพือ่หาแนวทางใน

          - เคร่ืองทํานํ้าเย็นระบายความรอนดวยอากาศ
          อาคาร คคัณางค ขนาด 100 ตนั จาํนวน 1 ชดุ 

          - หอผึ่งเย็น
           อาคารสิรินธร ขนาด 500 ตัน จํานวน 1 ชุด 
          อาคาร สก ขนาด 200 ตนั จาํนวน 2 ชดุ ( 2 Cell/ชุด)

          - เคร่ืองทํานํ้าเย็นระบายความรอนดวยนํ้า 
          อาคาร สก ขนาด 500 ตนั จาํนวน 1 ชุด 
          และอาคารสิรนิธรขนาด 180 ตนัจาํนวน 1 ชดุ  

  คาดการณผลประหยัดพลงังานจากการลงทุนเปลีย่นระบบ
เครือ่งทํานํา้เยน็และหอผึง่เยน็ไมนอยกวา 747,983.10 kWh/ป 
(63.74 toe/ป) เปนเงินประมาณ 2,991,932 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการโดยประมาณ 4 ป 6 เดือน  
จากการคํานวณ

การประหยดัพลงังานรวมกัน  ระหวางผูใชอาคาร  ชางประจาํ
อาคาร  และคณะกรรมการอนรุกัษพลงังาน ภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ   พรอมการออกประกาศโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณที่ 218/2561 ล. 17 เมษายน 2561 เรือ่ง 
มาตรการประหยดัพลงังาน  เพือ่ถอืเปนขอตกลงรวมกนัใน
การอนุรกัษพลังงานโดยจะตองลดผลกระทบตอการปฏิบัติ
งานและการใหบริการเปนสาํคญั

   3. โครงการติดตามผลการใช พลังงานและปรับ
เปลี่ยนมาตรการประหยัดพลังงานประจําอาคาร

       4. ประเมนิความเสีย่งดานการใชไฟฟา  พรอมการออก
ประกาศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ที่  228/2561 
ล .17 เมษายน 2561 เรือ่ง แนวทางการใชไฟฟาภายในอาคาร  
สําหรับอุปกรณทางการแพทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติงานรวมกับแบบบูรณาการ  โดยมีขอบเขตงานที่รับ
ผิดชอบในแตละคณะกรรมการยอยดังตอไปนี้

   4.1 โครงการจดัทาํแผนแมบทภมูสิถาปตย  โรงพยาบาล  
         จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

 เพื่อใหการพัฒนาดานกายภาพสอดคลองตามแผน
แมบทสภากาชาดไทย ฝงตะวันออก 2555 (บานเลขที่ 
1873) จึงไดจัดจางศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนที่ปรึกษาในการดําเนินการศึกษา
และจัดทํารายละเอียดดานงานภูมิสถาปตย ทั้งในดาน
พื้นที่สีเขียว  การจัดพื้นที่จอดรถ  การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  นําไปสูแนวทางในการปรับปรุงสภาพ
แวดลอมในโรงพยาบาลที่ดียิ่งขึ้นตอไป  

  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการทั้งหมด
 (11,395,256.7 บาท) และโรงพยาบาลจายเฉพาะ
อุปกรณที่นอกเหนือจากที่โครงการสนับสนุนและ 
 เกนิจากงบประมาณกลาง พพ. ในสดัสวนโดยประมาณ
รอยละ 7 (804,743.30 บาท) ของคาใชจ ายใน
การดําเนินการทั้งหมด โดยมีอาคารท่ีไดดําเนินการ
เปลี่ยนทดแทนของเดิม  ดังตอไปนี้
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     5. โครงการตรวจสอบเตารับตอพวง  ใหอยูในสภาพ
การใช งานที่ เหมาะสมปลอดภัยในการใช งานและ
สอดคล องกับได รับมาตรฐาน  มอก .  2432-2555
โดยการติดสต๊ิกเกอรระบุระยะเวลาที่ควรมีการตรวจ
สอบซํ้าหรือควรเปลี่ยนทดแทนของเดิม  
     6. โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ชนิด Variable  Speed / inverter  ทดแทนของเดิม
ในอาคารควบคุมภาครัฐ (กลุมที่ 1) รวมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.)

     7.  โครงการศึกษา พัฒนาและสาธิตการนําระบบ 
INTERNET OF THING ( IOT)  ร วมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน (พพ.)

     8. โครงการ เตรยีมความพรอมดานกลไกตลาดเพือ่สนบั
สนุนการลดกาซเรือนกระจก "การกําหนดเปาหมาย
สําหรับกลไกเพื่อสงเสรมิการเพ่ิมประสทิธิภาพการใชพลังงาน
และลดกาซเรือนกระจก"  รวมกับองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.)

 1. โครงการจัดตั้งหนวยปองกันและระงับอัคคีภัย

     2. โครงการตรวจสอบอุปกรณปองกันและระงับเหตุ
อัคคีภัย  เชน  การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับควัน,  
การตรวจสอบอุปกรณตรวจจับความรอน, การตรวจสอบ
ถังดบัเพลงิ,  การตรวจสอบหวัจายนํา้ดบัเพลงิ
      3. โครงการเดินสํารวจพื้นที่เพื่อปองกันการวางสิ่งของ
กีดขวางในเสนทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  และชองบริการ
งานระบบ

     5. โครงการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตนใหกับเจาหนาที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย
     6. โครงการจัดซอมแผนอพยพประจําอาคาร  เปาหมาย
ปถัดไปจัดซอมอพยพตามกลุมอาคารตามรางแผนงงาน
ประจาํป
     7. โครงการประกวดอาคารปลอดภัย  จัดโดยสมาคม
ผูตรวจสอบอาคารประจาํป 2018

     4.  โครงการตรวจสอบภายในพื้นที่เสี่ยงอัคคภีัย 
          ( เชน 7พื้นที่เสี่ยง) 
     - อุปกรณตรวจจับควัน,  อุปกรณตรวจจับความรอน,     
        สปริงเกอร
     - อุปกรณ ป องกันการเกิดอัคคีภัย  ถังดับเพลิง 
        ตูดับเพลิง (FHC.)
     - ปาย, เสนทางหนีไฟ

    4.4 คณะกรรมการดาํเนนิการฝกอบรมการปองกันและ
        ระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ      1. การจดัเวรตรวจสอบพ้ืนท่ี  เพือ่ประเมินความเส่ียง

และคนหาความผิดปกติประจําวัน  โดยการจัดทําบันทึก
การตรวจเวรทุก 8 ชั่วโมง
     2. โครงการความรวมมือ สถานีตํารวจนครบาล
ลุมพินี  และสถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน  ติดตั้งจุด
ตรวจในพื้นที่ภายในบานเลขที่ 1873 
     3. โครงการเดินตรวจสอบเวรยามในยามวิกาล
     4. โครงการลดความเสี่ยง  กําหนดการปด-เปด ประตู
เปนชวงเวลา  ปองกันการเขาพื้นที่ในยามวิกาล

    1. โครงการวิเคราะหการบริหารเสนทางการเดิน
กับเสนทางเดินรถ  (ทางมาลาย  เพื่อลดความเส่ียงการ
เกิดอุบัติเหตุ)
  2. โครงการทีจ่อดรถผูพกิาร  อาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ,  
อาคาร ส.ธ. (อาคารสูงอายุ)
  3. โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร  เชน ตีเสนจราจร, 
ทางเดินจักรยาน
  4. โครงการระบบขนสงภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เชน 
รถตูรับ-สงภายในโรงพยาบาล (อาคาร ภปร, อาคาร สก, 
อาคาร ส.ธ., อาคารไนติงเกล), จุดจอดรถบริการเชื่อม
ตอระหวางคณะของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (รถปอป
สีชมพู), ที่จอดรถจักรยานเชา, รณรงคใชบริการรถตุกตุก
ไฟฟาผานแอปพลเิคช่ัน MuvMi 

4.5 คณะกรรมการดูแลความปลอดภัยโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย

   4.6 คณะกรรมการบริหารจราจรและที่จอดรถ
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ภาระหนาที่

        ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ (FMU: 
Facility Management Unit) มีหนาที่ในการจัดหาผูรับ
จางงานบริหารจัดการอาคาร งานบริการรักษาความ
ปลอดภัย งานบริการรักษาความสะอาด และงานบริการ
วิศวกรรมภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ รวมถึงวาง
นโยบาย กํากับควบคุม และตรวจสอบการทํางานของ
ผูรับจางใหถูกตองตามมาตรฐาน เพ่ือใหผูใชงานไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย ในการใชงานอาคาร
     โดยนอกเหนือจากงานบริหารจัดการอาคารแลว
นั้นในป งบประมาณที่ผ านมาทางศูนย บริหารงาน
กายภาพอาคารพิเศษ ไดมีการจัดทําโครงการเพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใชงานและงานบริการภายในอาคารภมูสิริฯิ 
รวมถึงมีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่สําหรับกิจกรรม
ของโรงพยาบาล และสภากาชาดไทย ดังนี้

1. การเปดใชงานพื้นที่ภายในอาคารภูมิสิริฯ

        ในปงบประมาณที่ผ านมาทางศูนยบริหารงาน
กายภาพอาคารพิเศษไดประสานงาน และชวยเหลือใน
การเตรียมความพรอมเพื่อใหหนวยงานสามารถยาย

เขามาภายในอาคารภูมิสิริฯ ไดอยางปลอดภัย ดังนี้
– หองผาตัดศัลยกรรม
– หองผาตัดและหอผูปวยจักษุวิทยา
– หองผาตัดศัลยกรรมโรคกระดูกและขอ
– หอผูปวยพิเศษ 28A
– กลุมงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
– กลุมงานสูตินรีเวช
– ศูนยบรรจุผูปวย
– สํานักงานเวชศาสตรฉุกเฉิน
– หอผูปวย 24C ผูปวยไฟไหมนํ้ารอนลวก

ผลงานความกาวหนา

การบริหารงาน 

ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ
ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานระบบกายภาพอาคารพิเศษ
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2. การใหความรูแกบุคลากรภายในและภายนอก

โรงพยาบาล

  ทางศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษไดมีการให
ความรู แกเจ าหนาที่ของหนวยงานที่ย ายเขาอาคาร
ในเรื่องระบบการใหบริการ ระเบียบการปฎิบัติ ขั้นตอน
การปฎิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินฯ เพื่อใหเจาหนาท่ีไดรับ
ความสะดวก และปลอดภัยในการใชงานอาคาร
       นอกจากนีท้างศนูยบริหารงานกายภาพอาคารพเิศษ
ยังไดรับหนาที่ในการประสานงาน พาเยี่ยมชม และให
ความรูดานการบริหารงานสถานพยาบาลแกผูที่ขอเยี่ยม
ชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โดยในปที่ผานมามีผูเขามา
ขอเยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ดังนี้
        – คณะแพทย และผู บริหารโรงพยาบาลจาก
ประเทศบังคลาเทศ ในนามของ Asian Institute of 
Technology (AIT)
        – คณะผู บริหารจาก  Fudan Univers i ty 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
        – Professor Robert Dalla Pozza จาก Ludwig-
Maximilians-University สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
        – Dr. Nirand Phoumindr (Director General, 
Department of Health Professional Development, 
Ministry of Health) และคณะผูบริหารจาก University 
of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
        – Professor Randal A. Otto (Associate 
Dean for Special Programs) และคณะผูบริหารจาก 
University of Texas Health Science Center at San 
Antonio ประเทศสหรัฐอเมริกา
        – Professor Xi-Zhang Lin (Professor, 
Department of Internal Medicine, Interventional 
Therapeutics) และผูเชี่ยวชาญจาก National Cheng 
Kung University ประเทศไตหวัน
        – Professor Shan-Chwen Chang (Dean) 
และคณะผูบริหารจาก National Taiwan University 
ประเทศไตหวัน

3. โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคาร

        งานปรับปรุงหองประชุมเปนหองแถลงขาว
และหองสตูดิโอ ชั้น 12 - เพ่ือใช ในกิจการเผยแพร
และประชาสัมพันธขาวสารงานบริการในรูปแบบตางๆ 
ของโรงพยาบาลฯ

      งานเพ่ิมระบบแกสทางการแพทยชัน้ 17A , 17B ,  
22B - เพื่อปรับเปลี่ยนใหสะดวกแกการใชงาน รองรับการ
ใชงาน ตอบสนองการใชงาน ใชงานไดอยางปลอดภัย
        งานปรับปรงุระบบ AV เพ่ือการเรียนการสอน หอง
ตรวจ Ultra-Sound พื้นที่ 9C - เพื่อใชในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของนักศึกษา
    งานปรับปรุงปายลานจอดรถชั้น B1-B4 และจัด
พื้นที่จอดรถสําหรับผู พิการ - เพื่อใหผู มารับบริการ
มีความสะดวกและคลองตัว เพื่อใหมีทัศนียภาพที่
สวยงาม เพื่อใหการจัดการท่ีจอดรถเปนระเบียบและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผู
ใชงาน

4. โครงการปรับปรุงงานบริการอาคาร

        โครงการพัฒนาระบบงานแจงซอม (Service 
Request) - ปรับปรุงกระบวนการแจงซอมออนไลน
ผานระบบสารสนเทศ โดยใชโปรแกรม MAXIMO เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการทํางาน เพื่อสราง
ความพึงพอใจตอผูใชบริการดวยการแจงซอมผานระบบ
สารสนเทศ 
         โครงการ Where is the car? – จัดทําสัญลักษณ
และระบบรหัสในพื้นท่ีลานจอดรถ เพื่อแกปญหาผูใช
บริการหลงทิศทาง และหารถไมเจอ
         โครงการความปลอดภัยในทรัพยสิน – ปรับปรุง
ระเบียบในการรักษาความปลอดภัย รวมถึงจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธใหเกิดความตื่นตัว เพื่อไมใหเกิดทรัพยสิน
สูญหาย
       โครงการ ภมูสิริฯิ ทวัร - อบรมใหความรูแกเจาหนาที่ 
รปภ. เพื่อให รปภ. สามารถเปนผูใหการแนะนําเสนทาง
ไดอยางถูกตอง และพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
ในงาน รปภ. ใหเหนือความคาดหมาย
   โครงการ Waste Management - ปรับการทํางาน
ในการบริหารจัดการขยะ เชน การคัดแยกขยะ recycle 
การเพ่ิมรอบการเก็บขยะภายในพืน้ท่ี  ฯ  เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการรักษาความสะอาดภายในอาคารภูมิสิริฯ
        โครงการ ทิ้งใหถูกผูกใหแนนปองกันการติดเชื้อ 
– จดัทาํกระบวนการในการจดัการขยะตดิเชือ้ และผามาน
ภายในหองพักผูปวยติดเชื้อ เพื่อใหเกิดระบบการจัดการ
กับขยะติดเชื้อที่ถูกตองตามมาตรฐาน
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     โครงการ หองพักสะอาดพรอมใช พนักงานใสใจ
บริการ - ปรับปรุงการทําความสะอาดหองพักผูปวย รวม
ถึงจัดทําระบบการตรวจสอบ และติดตามผลการทํางาน 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทําความสะอาด
     โครงการ ถอดมานปลอดโซ - ปรับปรุงวิธีการจัด
เก็บผามานสงซัก รวมถึงจัดทําระบบการตรวจสอบและ
ติดตาม เพื่อแกปญหาโซติดไปกับผามานที่สงซัก
     จัดทําคูมือการปฏิบัติระบบวิศวกรรมของอาคาร
ภูมิสิริฯ - เพื่อใหแผนกวิศวกรรมมีคูมือการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการตางๆ ของแผนก เกิดผลงานที่ได
มาตรฐานเปนไปตามหลักทางวิศวกรรม
        จัดใหมีลิฟทฉุกเฉินสําหรับรองรับ Code 155 
– จัดใหมีลิฟตสํารองสําหรับใช ในกรณีฉุกเฉิน เช น 
เหตุชวยฟนคืนชีพ (Code 155) ผูปวยทําหัตถการฉุกเฉิน 
เปนตน เพื่อลดความเสี่ยงหากลิฟตเกิดการชํารุด หรือเกิด
เหตุที่มีผูปวยพรอมกันหลายราย 
         จดัทํากระบวนการจัดการปญหาเช้ือราในอาคาร 
- จัดทําขั้นตอนการกําจัดเชื้อรา ระบบการแจงเมื่อพบจุด
เกดิเชือ้รา รวมถึงจัดตัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการเชือ้รา 
เพื่อแกไขปญหาการเกิดเชื้อราในอาคารภูมิสิริฯ รวมถึงหา
สาเหตุและแนวทางการแกไขในระยะยาว
        งานภารกิจพิเศษ – ปรับปรุงกระบวนการในการ
เตรียมความพรอมสําหรับตอบสนองรับภารกิจพิเศษท้ัง
กรณีปกติ และกรณีฉุกเฉิน ประสานงานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอม และจัดทํามาตรฐาน
การจัดเตรียมพื้นที่ชั้นสําหรับรับภารกิจพิเศษ

5. การตรวจสอบสภาพระบบประกอบอาคาร

   จัดจางบริษัทผู เชี่ยวชาญพิเศษเขามาตรวจสอบ
สภาพและการทํางานของเครื่องจักร เพื่อยืนยันสภาพของ
เครื่องจักร และประสิทธิภาพการทํางาน วายังเปนไปตาม
การออกแบบ และตรงตามที่มาตรฐานกําหนดไว
        – ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
        – Re-Certify หองผาตัด พื้นที่ชั้น 5, 6, 7, 8

6. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

    ไดจัดการซอมแผนรับมือกับภาวะฉุกเฉินรวมกับ
ผูใชงานภายในอาคาร เพื่อเปนการเตรียมความพรอม 
และทบทวนขั้นตอนการปฎิบัติในการรับมือเม่ือเกิดเหตุ
ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้
       – ซอม Code 155 (แผนการชวยฟนคืนชีพ : CPR)
       – ซอมแผนรับมือสารเคมีรั่วไหล (หนวยรักษา
ความปลอดภัยรวมกับวิศวกรรมบริการ)
       – ซอมแผนฉุกเฉินวางระเบิด
       – ซอมแผนฉุกเฉินลักพาตัวเด็ก
       – ซอมอพยพหนไีฟรวมกบั สถานดีบัเพลงิบรรทดัทอง

7.  การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

ภายในอาคาร

     การเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย CCTV & 
Access Control
        – งานติดตั้งกลอง CCTV ชนิดไรสายระบบ Wi-fi 
18 ตัว สําหรับหองผูปวยชั้น 16A
        – งานติดตั้งระบบ Access Control ชั้น 6 หอง
เปลี่ยนชุดเจาหนาที่หองผาตัด
    งานติดตั้งราวเหล็กกันตกของลานจอดรถ ทําการ
ปรับปรุงเพิ่มความสูงของราวกันตกภายในพื้นท่ีจอดรถ
เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุแกผูมารับบริการ 
      ปรับกระบวนการคัดกรองบคุคลเขาพ้ืนทีห่องผาตดั 
เพ่ือปองกันบุคคลที่ไมเก่ียวของเขาไปในพื้นท่ีหองผาตัด 
โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
       – จัดทํากระบวนการแลกบัตรเขาพื้นที่
       – ติดตั้ง Access Control เพิ่ม
       – ปรับจุดประจําการของ รปภ. ประจําชั้น
จัดทํากระบวนการอบรมผูรับเหมาเขาพ้ืนท่ีกอนปฏิบัติ
งาน จัดใหมีการอบรมผูรับเหมาเพื่อรับทราบระเบียบการ
ทํางานภายในอาคาร รวมทั้งตรวจสอบวิธีการทํางานของ
ผูรับเหมาวาถูกตองตามมาตรฐานการทํางานทางดาน
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8. จัดเตรียมสถานท่ีรองรับกิจกรรมของโรงพยาบาลและสภากาชาดไทย

ป 2560

เดือนตุลาคม     –  งานประดิษฐดอกไมจันทน "ลานดอก ลานความอาลัย ถวายพอหลวง"
    –  งานสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เดือนพฤศจิกายน     – งานวันเบาหวานโลก ประจําป 2560 (World Diabetes Day 2017)

เดือนธันวาคม     – งานสวดมนตขามป

ป 2561 

เดือนเมษายน    –  งานพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต
   –  งานปลอยคาราวาน “คลินิกเคลื่อนที่” จุฬาฯ ใสใจ อยูไกลเราไปหา ครั้งที่ 1 ป 2561

เดือนพฤษภาคม    – งานโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยคุณธรรม ตอน เติมพลังแหงชีวิต เรื่องดี๊ดี... ของคนโรงพยาบาลจุฬาฯ
   –  งานรณรงคเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจําป 2561

เดือนมิถุนายน    – งานประชุมวิชาการพยาบาล ประจําป 2561

เดือนสิงหาคม   – งานเสวนาวิชาการ ถํ้าหลวง ความพรอมรับมือโรคอุบัติใหม
  – งานแถลงขาว CHULA CARE+
  – งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประจําป 2561 (KCMH Quality Expo 2018) 
      “กาวสูคุณภาพขั้นกาวหนาเพื่อสรางคุณคาอยางยั่งยืน”

เดือนกันยายน   – คอนเสิรตการกุศล สงตอความหวัง พลังชีวิต เพื่อนองโรคเลือดและมะเร็งเด็ก

งานปลอยคาราวาน “คลนิกิเคลือ่นที”่ จฬุาฯ ใสใจ อยูไกล
เราไปหา คร้ังที ่1 ป 2561

การซอมอพยพหนไีฟ

งานวันเบาหวานโลก ประจําป 2560 
(World Diabetes Day 2017)
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บริการทางสังคมและวาระพิเศษ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
พระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย พระราชทาน
พระราชวโรกาสให ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และนางพรทิพย ควรคิด 
หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  เขาเฝาฯ รับ
พระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” 
ในโอกาสที่ ทรงดํารงตําแหนง ครบ 40 ป เมื่อวันที่ 12 
ธนัวาคม 2560 ณ หองประชมุ ชัน้ 9 อาคารเทดิพระเกยีรติ
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชดําเนินทรงบาตรพระภิกษุสงฆ เนื่อง
ในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม 2561 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
อปุนายกิาผูอาํนวยการสภากาชาดไทย  เสดจ็พระราชดําเนนิ
ทรงบาํเพญ็พระราชกศุล ทรงบาตรพระสงฆ 100 รปู เนื่อง
ในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม  2561 รวมกับคณะ
ผูบรหิารสภากาชาดไทย คณะผูบรหิารโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 
คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ คณาจารย พยาบาล เจาหนาที่ 
และประชาชนทั่วไป เมื่อวันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2560 
ณ บริเวณอาคารแพทยพัฒน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย โอกาสนี้ไดพระราชทานพรปใหม เพื่อ
เปนสิริมงคลแกผูปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนท่ีรวมเฝา
ทลูละอองพระบาทรับเสดจ็ ความวา

“อีก 3 วัน ก็จะพนจากป 2560 เปลี่ยนมาเปนป 
2561 ปทีผ่านมาเรากท็บทวนดวูาไดทาํงานหลายอยางเพื่อ

สภากาชาด ซึ่งเปนองคกรชวยเหลือผูประสบภัย ตกทุกข
ไดยากเจ็บปวยมา และก็ทํากันมาหลายป ปนี้ก็ฉลอง
วา ไดทํางานสภากาชาดไทยมาครบ 40 ป ถือวาจะตอง
รบีฉลอง เพราะไมทราบวาจะทํางานไปไดถงึ 50 ป หรอืเปลา 
แตคิดวาใน 40 ป ก็พยายามทําดีที่สุด ใหกิจการของ
สภากาชาดเจริญกาวหนา ก็เหมือนกับทุกๆทาน ที่วันนี้
นอกจากเรามาทําบุญรวมกันแลว  ก็ตองขอบคุณดวย
ทีร่วมมอืรวมใจทํางานรวมกนัมาอยางด ี และเปนผลประโยชน
กบัคนสาธารณชน ในโอกาสนี ้ขออญัเชญิคณุพระรตันตรยั 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และคุณงามความดีของทานเอง 
ชวยดลบันดาลใหทุกทานมีกําลังใจที่เขมแข็ง มีความสุขใจ 
และมีความสุขสบายกาย และขอใหเปนเชนนี้ตลอดไป ”
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ทรงเปดบานพักพิง โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
อปุนายกิาผูอาํนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดาํเนนิ
ไปทรงเปด “บานพักพิง โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส เพื่อ
ครอบครวัผูปวยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย” 
โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  
ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผู อํานวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ นางพรทพิย ควรคดิ หวัหนาพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ   พรอมดวยคณะผูบริหารสภากาชาดไทย 
คณะผูบริหารโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ เฝาฯรบัเสดจ็ โอกาสนี้
พระราชทานพระราชวโรกาสให ศ.พญ.ศริวิรรณ วนานกุลู 
หัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั และคณุเฮสเตอร ชวิ (Hester Chew)

รองประธานมูลนิธิโรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย
เฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวายหนังสือที่ระลึก 
ทรงลงพระนามาธิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น ทรงตัด
แถบแพรเปด “บานพักพิงโรนัลด แมคโดนัลด เฮาส”
ทอดพระเนตรหองพักพิงของญาติผูปวย ทั้งหญิงและชาย
พรอมท้ังมพีระราชปฏสินัถารกบัญาตผิูปวย แพทย พยาบาล 
และเจาหนาที่ผูดูแล เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 
เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 10 และ 12 อาคาร สก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และ
ภาควชิากมุารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จฬุาฯ รวมกบั
มูลนิธิบานพักพิง โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส ประเทศไทย 
จดัสราง “บานพกัพงิโรนลัด แมคโดนัลด เฮาส เพือ่ครอบครวั
ผูปวยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย” ขึ้น 
สําหรับครอบครัวผูปวยเด็กที่ยากไร ไดเขาพักในระหวาง
ทีบ่ตุรหลานเขารบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล เปดใหบรกิาร
พักพิงชั่วคราว 24 ชั่วโมง พรอมสิ่งอํานวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐาน  โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ณ ชั้น 12 อาคาร สก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จํานวน 41 เตียง ประกอบดวย 
หองนอนเดี่ยว 3 หอง หองนอนรวมหญิง 20 เตียง หอง
นอนรวมชาย 15 เตียง หองพักผอน, หองสันทนาการ, 
หองครัว และหองซักลาง เปดใหบริการเมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2560

พระเจ าวรวงศ  เธอ พระองค  เจ าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปดงาน “วนัเบาหวานโลก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 2560”
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พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล ี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ ทรงเปนประธานเปดงาน “วันเบาหวานโลก
รพ.จุฬาลงกรณ 2560” ทรงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“Woman and diabetes” ผูหญิงกับเบาหวาน และทรง
สาธิตวิธีประกอบอาหาร สําหรับผูปวยเบาหวาน เมนู 
“กุงแซบ” เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2560 ณ ชัน้ 12 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยมี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ศ.นพ.
สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
รศ.นพ.สมพงษ สุวรรณวลัยกร ศ.นพ.วีรพันธุ โขวิฑูรกิจ 
ศนูยความเปนเลิศฯ ดานเบาหวาน ฮอรโมนและเมตะบอลสิม 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะ เฝารับเสด็จ ณ อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ

ทั้งนี้ กิจกรรม “วันเบาหวานโลก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ 2560” มีแรงบันดาลใจและแนวคิดเริ่มตนมา
จากผลการประสบความสําเร็จของงานศึกษาวิจัยท่ีทาง
ศูนยความเปนเลิศ ฯ ดานเบาหวาน ฮอรโมนและเมตะ
บอลิสม พบวาการจํากัดพลังงานในอาหารของผูปวย มี
ความสัมพันธกับระดับนํ้าตาลในเลือดที่ดีขึ้น ความไวของ
อินซูลินและการหลั่งอินซูลินที่ดีขึ้น ผูปวยสามารถหยุด
ยารักษาโรคเบาหวานไดแทบทุกคน โดยมีเปาหมาย
ที่จะพัฒนาไปสูการขยายผลในผูปวยทั่วไป เพื่อพัฒนา
คณุภาพชวีติของผูปวยโรคเบาหวาน และเพ่ือลดการสญูเสยี
ทรพัยากรทีน่าํมาใชเปนคายารกัษาโรคเบาหวาน  โดยอาศยั
การปรับเปลีย่นโภชนาการ   และพฤติกรรมทีส่ามารถกระทํา
ไดอยางตอเนื่องในระยะยาว

 เปดบรกิารตรวจสขุภาพ และสมรรถภาพรางกาย
ใหกับประชาชนทั่วไปโดยไมคิดมูลคา 5 ธันวาคม 2560 
และ 12 สิงหาคม 2561

เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่9
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย เปดบรกิารตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพ
รางกายใหกับประชาชนท่ัวไป โดยไมคิดมูลคา เพื่อรวม
ถวายเปนพระราชกุศล โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้ม
ทองกุล ผูชวยเลขาธกิารสภากาชาดไทย เปนประธานเปด
งานในวันท่ี 12 สิงหาคม 2561 และ ศ.นพ.สุทธิพงศ 
วัชรสินธุ ผูอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปน
ประธานเปดงาน ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2560  ณ อาคาร 
ภปร 

ภายในงานเปดใหบริการตางๆ ไดแก ใหบริการ
ตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพรางกายใหกับประชาชน
ทั่วไป อาทิ ตรวจระดับนํ้าตาลและไขมันในเลือด, ตรวจ
องคประกอบของรางกาย, วัดรอบเอว และแปรผลการ
ตรวจดวยระบบคอมพิวเตอร ตรวจหาหมูโลหิต, ตรวจ
วัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ, ตรวจหู, ตรวจวัดสายตาดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร และความดันลูกตา, ขูดหินปูน, ประเมิน
ความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง, ตรวจคัดกรอง
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โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ  สภากาชาดไทย  จดักิจกรรม
พเิศษ Station Clinic การตรวจสขุภาพเคล่ือนที ่" 6 คลนิคิ
6 เสาร 6 สเตช่ัน"  ภายใตโครงการ "ธ คูฟาภมูสิริมิงัคลานสุรณ"
โดยมีทีมแพทย  พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ เปดบธูใหคาํปรกึษาและตรวจสขุภาพเบื้องตน
ฟรีแก ประชาชน  โดยมี  ศ .นพ .สุทธิพงศ   วัชรสินธุ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย 
นางศิริลักษณ สิโยพุทธวงศ ผูชวยผูอํานวยการฯ ดาน
บรกิาร และนายธรีพันธ เตชะศิรนิกุลู ทีป่รกึษาการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย รวมเปดกิจกรรม Station 
Clinic การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ " 6 คลินิค 6 เสาร
6 สเตชั่น "  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560  ณ สถานีรถไฟฟา 
MRT สยามสแควรวัน

มะเรง็เตานม, ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลกู ใหคาํปรกึษา
สตรีวัยทอง  และใหคําปรึกษาดานโรคกระดูกและขอ และ
บริการตรวจเฉพาะทางดานตางๆ รวมทั้ง มีการจําหนาย
ผลิตภัณฑของที่ระลึกจากราน ฬ.จุฬา เพื่อนํารายได
สมทบทุนชวยเหลือผูปวยยากไร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
และมีการจําหนายยาสามัญประจําบานในราคาพิเศษ

 Station Clinic การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
"6 คลินิค 6 เสาร 6 สเตชั่น"

โดยเปดใหบริการ 6 เสาร 6 สถานี ตั้งแตเวลา 
10.00 น.-16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟา MRT ตางๆ ดังนี้

- วันเสาร 7 ตุลาคม 2560 : คลินิกจิตแจมใส 
Mental Health Fitness ณ สถานี MRT สยามสแควรวัน

- วันเสาร ที่ 14 ตุลาคม 2560 : คลินิก Smart 
Phone Syndrome ณ สถานี MRT เตาปูน

-  วันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : คลินิกโรค
หลอดเลือดสมองรักษา และปองกันได (Acute Stroke) 
ณ สถานี MRT กําแพงเพชร 

-    วันเสาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 : คลินิก
ตรวจคดักรองไวรสัตบัอกัเสบบ,ี ซ ีณ สถาน ีMRT พหลโยธนิ

-  วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560 : คลินิก 
Live Long…Strong Life เพื่อการมีสุขภาพที่ดี..และ
มีอายุยืนยาว ณ สถานี MRT หัวลําโพง

-  วันเสาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 : คลินิก
สมรรถภาพหัวใจ ณ สถานี MRT สวนจตุจักร
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ผลงานบริการโดยรวม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

การใหบริการ จํานวน(ราย)
1 ผูปวยนอก

    1.1  ผูปวยเกา  
    1.2  ผูปวยใหม

1,673,305
1,308,712

364,593

2 ผูปวยใน 53,884

3 ผูปวยถึงแกกรรม
    3.1  ผูปวยในถึงแกกรรม
    3.2  ผูปวยนอก(หนวยฉุกเฉิน)
          ถึงแกกรรม

   1,471
     1,312
       159

4 จํานวนเฉลี่ยผูปวยนอกมารับการรักษาใน
แตละวัน 

    4,584

5 จาํนวนเฉลีย่ผูปวยในมารบัการรักษาในแตละวนั        148

6 จาํนวนเฉลีย่ผูปวยนอกตอแพทย 1 คน         82

7 จาํนวนเฉลีย่ผูปวยในตอแพทย 1 คน 18 

8 อัตราเตียงที่มีคนไข    71.01 %

9 อัตราจํานวนผูปวยตอเตียง                                        3.27

10 อัตราตาย    2.44 %

การใหบริการ จํานวน(ราย)

11 จํานวนเตียง      1,407 เตียง

12 จํานวนวันนอนเฉลี่ยของผูปวยทั่วไป 6.86

13 จาํนวนวนันอนเฉลีย่ของผูปวยสตูศิาสตร 4.35 

14 จํานวนเด็กเกิดทั้งหมด
    14.1  จํานวนเด็กชาย
    14.2  จํานวนเด็กหญิง

      4,790 
2,502

    2,288

15 จํานวนเด็กเกิดไรชีพ                                                              46

16 จํานวนเด็กตายแรกเกิด                                                         34

17 จํานวนแพทย
 - อาจารยแพทย
 - แพทยประจําบาน
 - แพทยประจําบานตอยอด
 - ทันตแพทย

     1,776
       696

         802
       265
         13 

18 เภสัชกร         121

19 จํานวนพยาบาล     2,230

20 จํานวนผูชวยพยาบาล        774 

ขอมูลสถิติปงบประมาณ 2561

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  เปนโรงพยาบาลขนาดใหญที่ทันสมัยท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศไทย มีการดําเนินการ
ภายใตพันธกิจในการใหบริการทางการแพทย รักษาฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพที่ไดมาตรฐาน ใหการ
ฝกอบรมและคนควาวจิยัทางการแพทยเพือ่สรางความเปนเลิศทางวิชาการและชีน้าํสงัคม โดยใหการรกัษาพยาบาลผูปวยใน
ทุกๆ ระบบแบบครบวงจรทั้งในระบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ รวมทั้งรับผูปวยสงตอจากโรงพยาบาลอื่น ดวยมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพตามระบบ HA (Hospital Accreditation) ปจจบุนัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดใหบรกิารตรวจรักษาผูปวย
ประจําป 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

 โดยมีสถิติที่นาสนใจ ดังนี้

ผ
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จํานวนผูปวยนอก (ราย) จําแนกตามฝาย/คลินิก ที่ ใหการรักษาและบริการ : งบประมาณ 2561

จํานวนผูปวยใน (ราย) จําแนกตามฝาย : งบประมาณ 2561
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ฝายอายุรศาสตร

 ใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยอายุรกรรม (อายุ 15 ป ขึ้นไป) ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก ทั้งระดับ  Primary, 
Secondary และ Tertiary care

หอผูปวยในสังกัด 24 หอ 

1 ภูมิสิริฯ 28C (วญ 3-4)

2 ภูมิสิริฯ 27A (ภปร 15)

3 ภูมิสิริฯ 27B (ภปร 14)

4 ภูมิสิริฯ 26A (พรอมพันธุ 2)

5 ภูมิสิริฯ 26B (คัคณางค 7)

6 ภูมิสิริฯ 26C (พรอมพันธุ 3)

7 ภูมิสิริฯ 25C (วส 5)

8 ภูมิสิริฯ 25C (intervention)

9 ภูมิสิริฯ 23C (CICU)

10 ภูมิสิริฯ 20A (วชิราวุธบน)

11 ภูมิสิริฯ 20A (หลิ่มซีลั่นบน)

12 ภูมิสิริฯ 20C (กสิกรไทย 3)

หอผูปวยในสังกัด 24 หอ

13 ภูมิสิริฯ 19B (อายุรศาสตร 3)

14 ภูมิสิริฯ 19B (วชิราวุธลาง)

15 ภูมิสิริฯ 18A (ธนาคารกรุงเทพ 3)

16 ภูมิสิริฯ 18A (ICU Stroke)

17 ภูมิสิริฯ 18B (อายุรศาสตร 2)

18 ภูมิสิริฯ 18B (หลิ่มซีลั่นลาง)

19 ภูมิสิริฯ 17C (สวัสดิ์ลอม 3)

20 ภูมิสิริฯ 10A (ICU Med 1)

21 ภูมิสิริฯ 10B (ICU Med 2)

22 ภูมิสิริฯ 4B (CCU)

23 ภูมิสิริฯ 4B(ICCU)

24 IC ward (วชิราวุธบน ชั่วคราว)

เตียงทั่วไป   (พิเศษ)     135 เตียง

               (สามัญ)                      84 เตียง 

เตียงวิกฤต                  34 เตียง

เตียง Short term   (พิเศษ)            14 เตียง

เตียง Sub Specialty (พิเศษ/สามัญ)        88 เตียง  

จํานวนเตียงผูปวยใน    รวมทั้งสิ้น 355 เตียง (ณ 31 ธ.ค.61) แบงออกเปน 

งานบริการของฝาย
 1. ใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยใน จํานวน 14,678 ราย
 2. ใหบริการตรวจผูปวยนอกคลินิกอายุรกรรมทั่วไป จํานวน 117,148  ราย
 3. ใหบริการตรวจผูปวยนอกคลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค จํานวน 230,220  ราย ดังตอไปนี้

คลินิก จํานวน (ราย)

1 โรคหัวใจ (Heart Clinic) 12,505

2 เครื่องกระตุกหัวใจ 2,114

3 Cath clinic 375

4 หัวใจเตนผิดจังหวะ  333

5 เมตาบอลิกอายุรกรรม 353

6 โรคทางเดินอาหารและตับ 15,747

7 โรคทองผูก 761

คลินิก จํานวน (ราย)

8 ลําไสอักเสบเรื้อรัง 371

9 พันธุศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด 79

10 เวชพันธุศาสตรทั่วไป-พันธุศาสตรมะเร็ง 261

11 อายุรศาสตรสงตอ 105

12 ผิวหนังทั่วไป 30,498

13 ผิวหนังเรื้อรัง 321

14 ผิวหนังเหตุจากอาชีพและสิ่งแวดลอม 204
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ฝายกุมารเวชศาสตร 

ใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอกที่อาคาร ภปร ชั้น 9 ผูปวยนอก จํานวน 65,840  ราย ผูปวยใน จํานวน 12,022 ราย
มีสถิติการรักษา ผูปวยนอกตามคลินิกตางๆ ดังนี้

ที่ รายการ จํานวน/ราย

1 อายุรกรรมเด็ก 15,570

2 โรคโลหิต 6,138

ที่ รายการ จํานวน/ราย

3 โรคหัวใจ 3,898

4 คลินิกสุขภาพเด็กดี 2,548

คลินิก จํานวน (ราย)

15 เลเซอรผิวหนัง 7,303

16 โรคผมและหนังศีรษะ 898

17 ฉายแสงแดดเทียม 382

18 ผิวหนังสะเก็ดเงิน 299

19 แสงอาทิตยเทียม (ภูมิสิริฯ 5) 18

20 เมตาบอลิซึมและสะเก็ดเงิน 40

21 ตับและสะเก็ดเงิน 17

22 ขอสะเก็ดเงิน 44

23 สะเก็ดเงินและอาหารสุขภาพ 12

24 เนื้องอกผิวหนัง 37

25 วิจัยผิวหนัง ภูมิสิริฯ 5 C 134

26 โรคปอด 13,259

27 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 336

28 โรคติดเชื้อ "ประญัติ  ลักษณะพุกก" 5,194

29 ไอดี (ภูมิสิริฯ ชั้น 5) 231

30 โรคเบาหวาน/ธัยรอยด/ระบบฮอรโมน 24,974

31 อายุรกรรมประสาท  22,938

32 Neurocognitive Clinic 874

33 โรคลมชกั 6,040

34 โรคขอ 3,925

35 โรคขออักเสบรูมาตอยด 120

36 ผูสูงอายุ 125

37 Immune Clinic  (โรคภูมแิพและภูมคิุมกนั) 1,766

38 โรคภูมิแพ 1,121

คลินิก จํานวน (ราย)

39 โรคไต 9,881

40 โรคไต - โภชนาการ 299

41 Pre-Kidney Transprant 538

42 Post-Kidney Transprant 2,169

43 โลหิตวิทยา 19,587

44 คลินิกหัตถการโลหิตวิทยา 963

45 Medical Oncology 16,079

46 เคมีบําบัด OPD Med oncology 15,558

47 โภชนาการ 575

48 รังสีรวมรักษาโรคตับ 1,821

49 คลินิกโรคอวน 916

50 คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 731

51 คลินิกตอมใตสมอง 626

52 คลนิกิตอมหมวกไต 67

53 คลินิกโชเกร็น 322

54 เปลี่ยนตับอายุรกรรม 1,426

55
ไวรัสตับอักเสบซี และเปลี่ยนตับ (84 
พัสสฯ)

14

56 Adverse drug reaction 84

57 Dermato Immunology clinic 37

58 คลินิกฉีดยาลดเกร็ง (วันจันทรบาย)          637 

59 คลินิกพารกินสัน (วันอังคาร บาย) 1,950 

60
คลินิกกลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ 
(วันพุธ เชา)

 1,304 

61
Advancd Clinic *Apo, DBS (วัน
พฤหัสบดี)

424 

62 Gait ศุกรเชา (สัปดาหแรกของเดือน)   78 

63
Neurophysiological ศกุรบาย (สปัดาหที่ 
2 และ 4 ของเดอืน)

  20 
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มีหอผูปวยสําหรับรับผูปวยในไดจํานวน 200 เตียง รวม 17 หอผูปวย  ที่อาคาร สก ชั้น 6, 15, 16, 17, 18, 19 และผู
ปวยวิกฤติทางกุมารเวชศาสตร อาคาร สก ชั้น 8 ผูปวยทารกแรกเกิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ชั้น 9B, 17A, 22B  และผู
ปวยวิกฤติทารกแรกเกิด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ชั้น 9B 

ผลงานดีเดนที่ผานมา
 -  โครงการโรงเรียนในโรงพยาบาล (โครงการสอนเด็กเจ็บปวยเรื้อรัง) 
 -  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 -  โครงการแมเฝาลูก
  -  โครงการผูปวยระยะสุดทาย
 -  โครงการลดระยะเวลาการทํา Admit ของผูปวยเด็กรับ refer (ไดรับรางวัล Silver Award รองอันดับ 1 ของ LEAN 

โรงพยาบาลฯ)
 -  โครงการบานพักพิงสําหรับครอบครัวผูปวยเด็กที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ที่ รายการ จํานวน/ราย

5 โรคระบบทางเดินหายใจ 4,641

6 โรคตอมไรทอ 3,382

7 โรคระบบประสาท 2,548

8 โรคไต 3,939

9 โรคภูมิแพ 1,630

10 คลินิกดูแลเด็กตอเนื่อง 4,070

11 โรคระบบทางเดินอาหาร 2,175

12 คลินิกทารกความเสี่ยงสูง 1,519

13 โรคผิวหนัง 1,975

14 โรคติดเชื้อ 2,255

15 คลินิกการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 1,106

16 คลินิกปญหาการเรียนและพฤติกรรม 629

17 โรคทุพโภชนาการเด็ก 1,110

18 คลินิกวัยรุน 648

ที่ รายการ จํานวน/ราย

 19 คลินิกพันธุศาสตร 895

20 คลินิกเบาหวาน 508

 21 คลินิกวัด IQ สก 3 42

 22 Obesity 194

23 คลินิกโรคขอภูมิแพ 258

24 ฝกพูด สก 3 201

 25 พัฒนาการและการเจริญเติบโต สก 3 520

 26 กุมารชีวาภิบาล 130

 27 หัตถการโรคภูมิแพ 429

28 โรคปอดเรื้อรัง 58

 29 โรคศัลยกรรมเด็ก 2,813

 30 สงเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ 87

31 ศูนยติดตามการเจริญเติบโต 39
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ฝายจักษุวิทยา

รายการ ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 มี.ค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

1. ผูปวยทั่วไป 6,053 7,299 5,952 7,195 6,470 7,857 6,031 7,234 5,946 3,768 6,595 5,111

2. จอตา 969 903 914 857 1,004 1,073 752 974 980 976 467 1,027

3. จอตาเด็ก 115 97 99 35 129 147 168 93 158 94 61 79

4. กระจกตา 296 253 258 286 284 310 287 285 270 260 369 336

5. กลามเนื้อตา 83 129 79 65 81 110 79 119 103 33 78 68

6. จักษุประสาท 20 74 73 68 97 26 58 67 85 81 116 123

7. ตอหิน 256 297 254 250 273 349 197 296 274 111 315 283

8. จักษุตกแตงและเสริมสราง 
   (ส.ธ.) 217 148 186 199 148 225 217 153 163 152 104 153

9. เลนสสัมผัส 41 28 21 30 25 36 16 32 38 17 23

10. โรคตาเด็ก 41 17 30 35 33 30 31 31 17 17 22 20

11. สายตาเลือนราง (ส.ธ.) 24 61 27 40 32 23 30 43 54 43 44

12. วัดลานสายตา 311 289 349 380 379 428 314 393 374 11 1 477

13. ตรวจสายตาดวยคลื่น
     ความถี่สูง 21 5 3 0 12 10 1 3 15 0 0 26

14. การฉีดสี 34 35 49 29 38 43 33 0 45 12 32 33

15. วัดแวน 129 105 161 114 148 152 154 179 180 23 16 132

16. ฉายแสงเลเซอร (เลเซอรจอตา) 75 75 75 107 85 114 75 127 115 92 94 75

17.ฉายแสงเลเซอร (เลเซอร 
    NO.26) 65 118 99 102 98 102 93 99 74 0 119 87

18. ตรวจความผิดปกติของ 
     สายตา (Excimerx) ตกึ 14 ชัน้ 348 391 472 443 398 399 358 412 470 426 490 364

19. ผาตัดแกไขสายตาดวย
     เลเซอร (Excimerx) ตกึ 14 ชัน้ 46 44 60 85 65 54 42 79 74 77 74 31

20. ผาตัดตอเนื้อ 23 27 26 26 34 41 27 25 30 5 3 12

21. โครงการผาตัดตาแบบ
     ผูปวยนอก (Day Sx) 109 207 221 254 181 234 185 251 235 0 250 315

22. HRT,HRT ll (วิเคราะหขั้ว  
     ประสาทตาดวยคอมพวิเตอร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0

23. ERG,VEP 28 12 17 22 17 13 9 14 13 0 1 29

24. จักษุวิทยาภูมิคุมกันและ
     การอักเสบ 211 199 203 227 220 253 244 187 223 182 170 196

25. โรคตาโปนจากธัยรอยด 
     (ส.ธ.8) 22 12 23 14 29 16 0 21 20 17 14 27

26. Diurnal Tension Coxin 13 1 11 9 16 9 12 17 16 0 1 10

27. Botulinum Toxin 29 45 34 37 36 35 35 46 36 33 107 55

28. ตาปลอม 44 47 41 58 49 38 44 62 55 52 60 42

รวมทั้งสิ้น 9,623 10,918 9,737 10,967 10,381 12,127 9,492 11,199 10,052 6,526 9,625 9,155
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ชนิดการฉายแสงเลเซอร จาก
ขอ 16 และขอ 17

Leser จอตา NO.32

Focal 25 21 23 37 26 32 19 48 26 36 30 26

Grid 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

PRP 16 50 47 66 55 63 45 73 77 49 76 33

Sutere Lysis 2 0 0 0 7 0 0 7 0 0

Local 34 3 5 5 4 11 7 0 0 0 3 11

LIO 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0

Sutulysis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0

Leser จอตา NO.26

Yag Cap 47 72 58 82 57 61 73 65 48 0 67 49

Yag PI 15 43 33 20 36 41 20 33 21 0 22 38

SLT 3 3 8 0 5 0 0 1 5 0 5 0

รวมทั้งสิ้น 142 193 174 210 183 216 173 220 177 92 213 162

 ฝาย/ภาควิชาจิตเวชศาสตร  มีการดําเนินงานตาม
พันธกิจหลัก ในการผลิตบัณฑิตแพทย จิตแพทย สาขา
จิตเวชศาสตร  จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน  และมหา
บัณฑิตสาขาสุขภาพจิต  ผลิตองคความรู เผยแพรผลงาน
วิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ  ซึ่งในป พ.ศ.2561  มี
บทความทางวิชาการตีพิมพมากกวา 30 บทความ 
ปรบัปรงุหลักสตูร ป.บณัฑติ วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ และ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิต หลักสูตร 
ป.บัณฑิตชั้นสูง แขนงวิชาจิตเวชศาสตร แขนงวิชา
จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน และแขนงวิชาจิตเวชศาสตร
ผูสูงอายุ 

 ใหบริการตรวจ วินิจฉัย และดูแลรักษาผูปวยทาง
จติผูทีม่ปีญหาสขุภาพจติแบบ ผูปวยนอก  ผูปวยใน ผูปวย
ฉกุเฉิน  รวมถงึการรับปรึกษาจากแผนกตาง ๆ    ใหบริการ

ฝายจิตเวชศาสตร

ตรวจประเมนิสมรรถภาพสมอง  ตรวจวนิจิฉยัภาวะสมอง
เส่ือม  ใหบริการฝกสมองแกผูสูงอายุที่มีความเสี่ยงเปน
โรคสมองเส่ือมที่ศูนยฝกสมองและดูแลฟนฟูผูปวยโรค
สมองเสื่อมที่ศูนยดูแลภาวะสมองเสื่อม

 บรกิารสมัภาษณและตรวจสุขภาพจิตแกหนวยงาน
ภายในและภายนอก

 -  โครงการบรกิารทางวชิาการแกสงัคม ทีภ่าควชิาฯ 
ดําเนินการในปงบประมาณตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 ไดแก

 -  โครงการบริการวิชาการแกประชาชนเน่ืองในวัน
อัลไซเมอรโลก เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2561

 - การบริการสงเสริมสุขภาพจิตและใหการปรึกษา
ในโครงการตรวจสุขภาพฟรี 5 ธันวาคม 2560 และวันที่ 
12 สิงหาคม 2561 ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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ฝายนิติเวชศาสตร

รายการตรวจวิเคราะห จํานวน/ราย

1 ตรวจความสัมพันธบิดา-มารดา-บุตร (DNA) 760

2 ตรวจ Y-Chromosome 28

3 ตรวจพิสูจน Acid-Phosphataes 703

รายการตรวจวิเคราะห จํานวนสไลด

1 ทําสไลด H & E จํานวน 1,030 ราย 9,361

2 ทําสไลด Masson -

3 ทําสไลด Frozen 10

4 สแกนสไลดดิจิตอล 4,500

5 บริการแพทยอานสไลดดิจิตอลไฟล 4,500

รวม 18,371

การผาชันสูตรพลิกศพ (AUTOPSY) จํานวน/ศพ

1 ศพจากสถานีตํารวจนครบาล  ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบจํานวน  16  สถานี

944

2 ศพจากสถานีที่นอกเหนือเขตรับผิดชอบ 1

3 ศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
สภากาชาดไทย

116

รวม 1,061

การตรวจสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene) จํานวน/ศพ

1 ศพจากสถานีตํารวจนครบาล  ในเขตพื้นที่รับ
ผิดชอบจํานวน  16  สถานี

1,876

2 ศพจากสถานีที่นอกเหนือเขตรับผิดชอบ 0

รวม 1,876

ศูนยอํานวยการชันสูตรพลิกศพ 

หนวยนิติเซโรวิทยา  

หนวยนิติพยาธิวิทยา  

รายการตรวจวิเคราะห จํานวน/ราย

4 H & E stain 203

5 การตรวจปลูกถายกระดูก (DNA) 86

6 ตรวจ Mitochondrail DNA 52

บริการตรวจวิเคราะหใหกับศูนยชันสูตรฯ (ไมเรียกเก็บคาบริการ)

7 ตรวจพิสูจน Acid-Phosphataes 2

8 H & E stain 6

รวม 1,840

 -  โครงการประชุมวชิาการประจาํป 2561 ของภาค
วิชาฯ รวมกับชมรมจิตเวชศาสตรผูสูงอายุและประสาท
จิตเวชศาสตรไทย (TSGN) เรื่อง “ประสาทจิตเวชศาสตร
และจิตเวชศาสตรผูสูงอายุในเวชปฏิบัติ 2561” เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม  2561

 -  โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร เร่ือง “การใชแบบ
ประเมิน MoCA” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 - โครงการจิตเวชศาสตรชุมชน “ยาใจมหัศจรรย” 
และ “ความสุขคร ูความสุขหนู” ที่โรงเรียนชลประทาน
สงเคราะห จ.นนทบุรี โดยนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตร วมกับศูนย การ

แพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒระหวางเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 
2561

 - โครงการภาพยนตรเพื่อผูสูงอายุที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โดยศูนยฝกสมองรวมกับหอภาพยนตร
(องคการมหาชน)และคุณหญิงจํานงศรี  หาญเจนลักษณ
จัดฉายภาพยนตรเพื่อผูสูงอายุ 6 ครั้ง 

 - กิจกรรมเสริมสรางความผูกพัน  เชน  งานครบ
รอบวันสถาปนาภาควิชาจิตเวชศาสตร ซึ่งเปนการสรางสาย
สัมพันธอันดีของอาจารย นิสิต และศิษยเกา เปนตน
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หนวยนิติพิษวิทยา  

รายละเอียด จํานวน (รายการ)

1 โลหะหนัก 764

2 สารระเหย 897

3 ยา 283

4 ยาเสพติด 5,177

5 อื่นๆ 528

รวม 7,649

รายละเอียด
จํานวน (ราย)

ผูปวยใน ผูปวยนอก

1 อุบัติเหตุจากการจราจร 462 1,272

2 อุบัติเหตุจากการทํางาน 102 377

3 ถูกทํารายรางกาย 110 210

4 ตรวจพิสูจน DNA 0 672

5 ขมขืนกระทําชําเรา 2 11

6 สัตวทําราย 5 215

7 อุบัติเหตุที่เกิดภายใน รพ. 86 5

8 ทํารายตัวเอง 21 6

9 อื่นๆ 810 1,204

รวม 1,598 3,972

เดือน รายละเอียด กิจกรรม วันที่ จํานวน 
(คน)

มกราคม สัมมนาประจําปภาควิชา/ ฝายนิติเวชศาสตร สัมมนา 21 - 23 ม.ค. 61 50 คน

กุมภาพันธ
คณะสงฆและผูปฏิบัติธรรมกลุมอสุภกรรมฐาน จ.ชลบุรี ชมสาธิต 19 ก.พ. 61 25 รูป, คน

เขารวมประชุมวิชาการประจําปของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ 21 - 23 ก.พ. 61

มีนาคม

อาจารย และบุคลากร จากภาควิชานิติเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตร ม.ขอนแกน

ศึกษาดูงาน 13 มี.ค. 61 4 คน

ประชุมวิชาการ Forensic Anthropology จัดประชุมวิชาการ 28 - 30 มี.ค. 61 80 คน

กก.WFME ตรวจเยี่ยมภาควิชาพยาธิวิทยา (เขาเยี่ยมนิติเวชฯ) 29 มี.ค. 61

เมษายน พระภิกษุ และผูปฏิบัติธรรม วัดมาบจันทร จ.ระยอง ชมสาธิต 3 เม.ย. 61 30 รูป, คน

พฤษภาคม อาจารย และบุคลากร จากภาควิชานิติเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตร ม.ขอนแกน

ศึกษาดูงาน 21 - 23 พ.ค. 61 2 คน

มิถุนายน ศูนยติดตามการดื้อยาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาฯ เขาเยี่ยมชมศูนยฯ 15 มิ.ย. 61 25 คน

กรกฎาคม

สิงหาคม นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนปญญาประทีป เขาเรียนรู 7 ส.ค. 61 19 คน

กันยายน
พระภิกษุ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ชมสาธิต 5 ก.ย. 61 20 รูป

รับการตรวจประเมินโดยราชวิทยาลัยพยาธิแพทยฯ 27 - 28 ก.ย. 61

หนวยนิติเวชคลินิก  

 สรุปกิจกรรมประจําป 2561 ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ

หมายเหตุ: ไมรวมนิสิตแพทย, นิสิต, นักศึกษา, แพทยประจําบาน เขา elective ที่ภาควิชาฯ
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สถิติการจัดประชุมระหวางวันที่  1 ตุลาคม 2560 -  30 กันยายน 2561

ลําดับที่ ลักษณะการจัดประชุม จํานวนครั้ง/ป จํานวนผูเขารวมประชุม/คน

1  การจัดประชุมนานาชาติ 141 3,354

2 การจัดประชุมระดับชาติ 35 1,655

3 การเรียนการสอน 83 1,753

4 ศึกษาดูงาน 8 140

รวมทั้งสิ้น 267 6,902

ฝายกายวิภาคศาสตร

ศูนยฝกผาตัด
  ศูนยฝกผาตัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร  คณะ

แพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เปนแหลงรวบรวม
ความรูในวงการแพทยทัง้ในและตางประเทศ  เปนศนูยฯ 
ที่มีศักยภาพโดดเดน ในกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

  1. เปนแหลงความรูในการจดั workshop ทีม่าก
ที่สุด 

  2. เปนศนูยเดยีวในโลก ทีม่คีวามหลากหลายของ
ศาสตรในการฝกอบรมและปฏิบัติการผาตัดทุกสวน ของ
รางกาย ตั้งแตศีรษะจรดเทามากที่สุด  

  3. เปนศนูยเดียวในโลก ทีใ่หนสิติ คณะแพทยศาสตร
ไดฝกหตัถการกบัอาจารยใหญรางนุม ตัง้แตชัน้ปที ่5 และ

ฝกอบรม วนกัน 6 ครั้งตอป ใน 3 แผนก  ไดแก  แผนก
วิสัญญี  แผนกฉุกเฉิน  และ แผนกออรโธปดิกส   ทําให
นิสิตแพทยไดฝกฝนและใกลชิดกับอุปกรณมากที่สุด 
  สําหรับสิ่งที่เปนหัวใจและเอกลักษณของการ
ดาํเนนิงานศนูยฝกผาตดั คอื การเรยีนการสอนอาจารยใหญ     
รางนุม ทีช่วยใหนสิิตแพทย และแพทยเฉพาะทางสามารถ
แยกกลามเนือ้  หาเสนประสาทไดงาย ขอตอไมยดึ ไมงอ
ไดนั้นเอง อีกทั้งใหความสําคัญกับการติดตอสื่อสารและ
ดูแลจิตใจของญาติอาจารยใหญผูอุทิศรางกาย ตั้งแตรับ
รางเขามาทีศ่นูย ฯ จนกระท่ังพธิลีอยองัคาร  ซึง่เปนวาระ
สุดทาย
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จํานวนผูปวยเขารับบริการตรวจโครโมโซม

เดือน นํ้าครํ่า ไขกระดูก เลือด FISH BH CVS skin TOTAL

ตุลาคม 63 46 26 18 2 0 0 155

พฤศจิกายน 55 48 31 27 2 0 0 163

ธันวาคม 52 59 21 33 2 0 0 167

มกราคม 42 60 33 31 5 1 0 172

กุมภาพันธ 56 52 29 38 5 1 1 182

มีนาคม 66 40 24 20 5 0 0 155

เมษายน 65 51 14 14 4 0 0 148

พฤษภาคม 53 54 44 20 1 2 0 174

มิถุนายน 61 50 30 15 2 0 0 158

กรกฎาคม 57 41 10 15 1 0 0 124

สิงหาคม 50 60 30 22 2 1 0 165

กันยายน 49 49 24 24 2 1 0 149

Total 669 610 316 277 33 6 1 1,912

สถิติการบริการตรวจโครโมโซม หนวยพันธุศาสตร 

หองปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

Nerve Biopsy Lab

จํานวน                                         2                  ราย

  ปจจุบัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร มีเครื่อง 3D 
Printer และใหบริการอาจารยและนักวิจัย นิสิตปริญญา
เอก นิสิตปริญญาโท และผูที่มีความสนใจตางๆ ประกอบ
ดวย 2 โครงการ
  โครงการท่ี 1 โครงการเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน ชื่อโครงการสรางแบบจําลองเพื่อการศึกษาทาง
กายวิภาคศาสตรดวย เทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ   
 วตัถปุระสงค เพือ่ศกึษาพฒันาการสรางแบบจาํลอง
เพ่ือการศกึษาทางกายวภิาคศาสตรดวยเทคโนโลยกีารพิมพ
แบบสามมิติ
  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
  1. ไดผลิตแบบจาํลองโครงสรางรางกายมนุษยเพ่ือ
ใชในการศึกษาทางกายวิภาค และนํามาใชทดแทนการใช
กระดกูรวมถึงโครงรางของอาจารยใหญ
  2.  เนื่องจากแบบจําลองดังกลาวไดถูกออกแบบ
โดยนักวิทยาศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานโครงสราง
รางกายของมนุษย ดังน้ันผลผลิตท่ีไดสามารถนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย เชน จัดจําหนายใหแกหนวยงาน 
หรือสถานศึกษาทั่วประเทศได
  โครงการท่ี 2 โครงการเกี่ยวกับงานวิจัย ชื่อ
โครงการการสรางกระดูกเนื้อแนนสามมิติ  ที่มีการจัดเรียง

ของหลอดเลือดฝอยในแนวเดียวกันตามคําสั่งเฉพาะ 
(Construction of Custom-made 3D-Compact Bone 
with Aligned Blood Capillary) 
  วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพัฒนากระดูกเนื้อแนน
สามมิติที่มีการจัดเรียงของหลอดเลือดฝอยในแนวเดียว
ภายนอกรางกาย  เพื่อเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติ 
โดยใชเทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ

  ปจจุบันทางภาควิชากายวิภาคศาสตร ได
ประยุกต  และจดัซ้ือครุภณัฑมากข้ึน เพ่ือไดนาํมาประกอบ
ในการทํางานวิจัยตางๆ เกี่ยวกับ 3D ไดมากยิ่งขึ้น โดยมี
ภาควิชาออรโธปดิกส ฝายวิจัย ไดมาทํางานวิจัยดวยเปน
จํานวนหลายชิ้น

  ในสวนของการรับบรจิาครางกายไดมกีารพฒันา
งานในระบบใหมีการรับบริจาครางกายออนไลน ซึ่งมี
ประชาชนชนทั่วไป ไดมีความสนใจและเขามาใชบริการ
ผานทางระบบออนไลน เปนจํานวนมาก โดยสามารถเขา 
ไปท่ี https://chulalongkornhospital.go.th เลือกชอง 
บริจาค  ซึง่นับวาเปนอีกทางเลอืกหน่ึงของผูทีส่นใจบรจิาค
รางกาย
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สถิติงานบริการฝายจุลชีววิทยาป 2561

  ประชุมพบผูบริการหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตามมาตราฐาน ISO15189, ISO15190

ฝายจุลชีววิทยา

  ใหบริการตรวจทางหองปฏบิตักิารทางจุลชีววิทยา 
ไดแก การตรวจวิเคราะหเก่ียวกับแบคทีเรยีวิทยา ราวิทยา 
ไวรัสวทิยา และภมูคิุมกนัวทิยา โดยใหบรกิารผูปวยของโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณทั้งแผนกผูปวยใน ผูปวยนอก หอง
ฉุกเฉิน และหนวยงานตางๆ จากภายนอก รวมทั้งผูตรวจ
สุขภาพเพื่อเดินทางไปตางประเทศ ฝายจุลชีววิทยามีหอง
ปฏิบัติการอยูที่ อาคาร อปร ชั้น 15 – 17 ภปร ชั้น 4 และ
มหีองปฏบิตักิารทีใ่หบริการตลอด 24 ชัว่โมงทีอ่าคารภมูสิิ
รฯิ ชัน้ 3 การใหบริการระหวางเดือนตุลาคม 2560 ถงึเดือน
กันยายน 2561 มีการสงตัวอยางมาที่หองปฏิบัติการเพื่อ
ทําการทดสอบทั้งสิ้น 478,119 การทดสอบ 

  ในป 2561 มกีารเปดใหบริการจาํนวนท้ังส้ิน 299 
รายการทดสอบ โดยไดการรับรองความสามารถทางหอง
ปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO15189:2012 และความ
ปลอดภยัทางหองปฏบิตักิารทางการแพทย ISO15190:2003 
จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการจํานวน 159 รายการ
ทดสอบ  นอกเหนือจากงานบริการทางหองปฏิบัติการ 
ฝายจุลชีววิทยายังใหการบริการแกแพทยประจําบานและ
แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคติดเชื้อ ฝกอบรมนิสิต
จากสถาบนัตาง ๆ  และใหความรูแกผูรบับริการ รวมท้ังงาน
พฒันาศักยภาพของฝายจุลชวีวทิยา เชน งานอบรมคณุภาพ
หองปฏิบตักิาร ISO15189:2012 และ ISO15190:2003 
นอกจากนี ้ยงัจัดกิจกรรมภายในฝายจุลชีววิทยาเพ่ือดํารงไวซึง่
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เชน งานวันเกษียณ เปนตน
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1.การตรวจผูปวยในสาขารงัสีวทิยาวนิจิฉยั ทัง้หมด 366,244 คร้ัง 

 1.1 งานการตรวจเพื่อการ
      วินิจฉัยโรค

ผูปวยนอก
(ครั้ง)

ผูปวยใน
(ครั้ง)

ผูปวยรวม 
(ครั้ง)

1.1.1 การตรวจผูปวยดวยรังสี
เอกซเรยทั่วไป

174,071 76,571 250,642

1.1.2 การตรวจผูปวยดวยรังสี
เอกซเรยพิเศษ

875 165 1,040

1.1.3 การตรวจผูปวยทางรังสี
ของหลอดเลือด

29 294 323

1.1.4 การตรวจเตานม 22,719 220 22,939

1.1.5 การตรวจผูปวยดวย
อัลตราซาวด

28,049 3,104 31,153

1.1.6 การตรวจผูปวยดวย
เอกซเรยคอมพิวเตอร

26,159 6,660 32,819

1.1.7 การตรวจผูปวยดวย
เครื่องถายภาพคลื่น
สะทอนในสนามแมเหล็ก  

18,993 1,485 20,478

1.2 งานการตรวจเพื่อการรักษาโรค ผูปวยนอก
(ครั้ง)

ผูปวยใน
(ครั้ง)

ผูปวยรวม 
(ครั้ง)

1.2.1 การตรวจผูปวยโดยวิธี
การทางรังสีรวมรักษา

2,499 4,351 6,850

2.  การตรวจและรักษาผูปวยในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
     ทั้งหมด 105,214 ครั้ง

  2.1 งานการรักษา ผูปวยนอก
(ครั้ง)

ผูปวยใน
(ครั้ง)

ผูปวยรวม 
(ครั้ง)

2.1.1 ทูเมอรคลินิก (Tumor 
Clinic)

2,490 12 2,502

2.1.2 วางแผนการรักษาผูปวย
ใหมมะเร็งมดลูก 
(Staging Ca. Cervix)

220 0 220

2.1.3 ติดตามผูปวยมะเร็งมดลูก 
(Follow up Ca. Cervix 
and Corpus)

533 0 533

2.1.4 ติดตามผลผูปวยมะเร็ง
ชนิดอื่น ๆ (Follow up)

27,060 0 27,060

2.1.5 รักษาผูปวยมะเร็งดวย
เคมีบําบัด 
(Chemotherapy)

2,457 0 2,457

ฝายรังสีวิทยา

จํานวนผูปวยในฝายรังสีวิทยาทั้งหมด   492,859   ครั้ง  
  ก.  การตรวจ ผูปวยในฝายรังสีวิทยาทั้งหมด 372,450   ครั้ง
  ข.  การรักษา ผูปวยในฝายรังสีวิทยาทั้งหมด 120,409  ครั้ง 
จําแนกผูปวยตามสาขาไดดังนี ้    

2.1.6 รักษาผูปวยมะเร็งดวย
การเจาะเลือด และฉีดยา

601 0 601

2.1.7 รับผูปวยเพื่อวางแผนการ
รักษา (Consult)

2,739 798 3,537

2.1.8 รักษาดวยเครื่องควบคุม
การฉายรังสีตามการ
หายใจ (Respiratory 
Gating)

128 5 133

2.1.9 การฉีดยา Buscopan 
กอนทํา MRI Simulator

655 20 675

2.1.10 เครื่องจําลองการฉายรังสี
รักษาดวยคลื่นสะทอนใน
สนามแมเหล็ก (MRI 
Simulator)

- ไมไดฉีดสารทึบรังสี 1,200 53 1,253

- ฉีดสารทึบรังสี 670 65 735

2.1.11 การถายภาพเพื่อดู
ตําแหนงเนื้อราย  
( Simulator)

413 46 459

2.1.12 การถายภาพเพื่อดู
ตําแหนงเนื้อราย  (CT 
Simulator)

- ไมไดฉีดสารทึบรังสี 1,928 284 2,212

- ฉีดสารทึบรังสี 1,721 171 1,892

2.1.13 รักษาดวยเครื่องฉายรังสี
ปรับความเขม 1,000 
องศา

12,026 1,704 13,730

2.1.14 รักษาดวยเครื่องเรง
อนุภาค (Linear 
Accelerator (23 EX)

11,409 1,264 12,673

2.1.15 รักษาดวยเครื่องเรง
อนุภาค (Linear 
Accelerator (21 EX)

4,899 739 5,638

2.1.16 รักษาดวยเครื่องฉายรังสี
รักษาแบบรังสีศัลยกรรม
อัตราปริมาณรังสีสูง 
(TrueBeamI)

6,456 344 6,800

2.1.17 รักษาดวยเครื่องฉายรังสี
รักษาแบบปรับความเขม
อัตราปริมาณรังสีสูง 
(TrueBeamII)

5,734 489 6,223
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2.  การตรวจและรักษาผูปวยในสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา  
     ทั้งหมด 105,214 ครั้ง

2.1.18 รักษาดวยเครื่องฉายรังสี
แบบปรับความเขมรอบ
ตัวผูปวย (iX)

7,302 373 7,675

2.1.19 การเอกซเรยคอมพิวเตอร
ตรวจสอบตําแหนง

2,094 317 2,411

2.1.20 การวางแผนการรักษา 2,462 413 2,875

2.1.21 การบันทึกตําแหนงของ
รังสี (Port film)

907 119 1,026

2.1.22 หนากาก 1,195 205 1,400

2.1.13 การรักษามะเร็งดวย
อิริเดียม

231 3 234

2.1.24 Implant ดวยอิริเดียม 242 18 260

3.  การตรวจและรักษาผูปวยในสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรทั้งหมด    
    21,401 ครั้ง

 3.1 งานการตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรค ผูปวยนอก
(ครั้ง)

ผูปวยใน
(ครั้ง)

ผูปวยรวม 
(ครั้ง)

3.1.1 การถายภาพดวยเครื่อง
รังสีแกมมา

4,331 461 4,792

3.1.2 การตรวจแบบไมตองถาย
ภาพ

778 4 782

3.1.3 การตรวจความหนาแนน
ของกระดูก

6,638 153 6,791

3.1.4 การถายภาพดวยเครื่อง
เพ็ท-ซีทีสแกน

656 35 691

 3.2 งานการตรวจเพื่อการรักษาโรค ผูปวยนอก
(ครั้ง)

ผูปวยใน
(ครั้ง)

ผูปวยรวม 
(ครั้ง)

3.2.1 การรักษาผูปวยดวยสาร
กัมมันตรังสี
- Hyperthyroid
- Thyroid Carcinoma
- Other Treatment

692
116

4

1
259

1

693
375

5

3.2.2 การตรวจติดตามการ
รักษาผูปวยภายหลังการ
รักษา

7,272 0 7,272

สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร 

งานบริการดานการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
  สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรใหบริการดานการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคดวยสารกัมมันตรังสี เชน การ
ตรวจหาภาวะกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด (myocardial 
perfusion scan) การตรวจการแพรกระจายของมะเร็ง
มาทีก่ระดกู (Bone scan) การตรวจวนิจิฉยัโรคมะเรง็ โรค
ทางระบบสมองและระบบประสาท ดวยเครื่องเพ็ท/ซีที 
(PET/CT) โดยใชสารเภสัชรังสีชนิด F-18 FDG สําหรับ
ดานการรักษาทางสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรไดใหบริการ
การรักษาโรคตางๆดวยสารกัมมันตรังสี เชน ภาวะตอม
ไทรอยดเปนพิษ มะเร็งตอมไทรอยดชนิด differentiated 
มะเร็งของตอมหมวกไตชนิด pheochromocytoma การ
รักษามะเร็งตับดวย Y-90 microsphere พรอมถายภาพ 
bremstrahlung scan การรักษาการแพรกระจายของ
มะเร็งมาท่ีกระดูกในผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากดวย 
Radium-223 นอกจากน้ียังใหบริการการตรวจวัดความ
หนาแนนของกระดูก (Bone mineral density) อีกดวย
  ในปที่ผานมา ทางสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรได
เริ่มใหบริการการตรวจวินิจฉัยโรคดวยเครื่อง PET/CT 
โดยสารเภสัชรังสีชนิดอ่ืนๆ นอกเหนอืจาก F-18 FDG เชน
การตรวจ Ga-68 PSMA PET/CT ในมะเร็งตอมลูกหมาก 
การตรวจ Ga-68 DOTATATE PET/CT ในกลุมโรค 
neuroendocrine tumor (NET) 
  และไดเร่ิมใหการบริการการรักษามะเร็งดวยวิธี
ทางเวชศาสตรนิวเคลียรใหมๆ ที่ไดรับการยอมรับกันท่ัว
โลก เชน  การรกัษาผูปวยมะเรง็ตอมลูกหมากท่ีอยูในระยะ
ลุกลามที่ดื้อตอการรักษาดวยฮอรโมน (metastatic 
castration-resistant prostate cancer, mCRPC) ดวย
สารเภสัชรังสีชนิด Lu-177 PSMA และ การรักษาผูปวย
กลุมโรค NET ที่ไมสามารถรับการรักษาดวยการผาตัด 
หรือมีการแพรกระจายของมะเร็ง ซึ่งลมเหลวจากการได
รับการรักษาดวยวิธีอื่น ดวยสารเภสัชรังสีชนิด Lu-177 
DOTATATE ซึ่งนับเปนโรงเรียนแพทยแหงแรกใน
ประเทศไทย ที่เริ่มใหบริการการรักษาดังกลาวนี้

งานบริการดานวชิาการและเผยแพรความรูแกบคุลากร
ทางการแพทยและประชาชน
  สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรไดใหบริการดาน
วิชาการเก่ียวกับเวชศาสตรนิวเคลียรแกบุคลากรทางการ
แพทย ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลอยาง
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สมํ่าเสมอ ในปที่ผานมาทางสาขา ไดจัดการประชุมตางๆ 
เชน
  - การประชุมเชิงปฎิบัติการระดับชาติ เร่ือง 
Nuclear neurology ระหวางวันท่ี 7-11 พฤษภาคม 2561
  -  การอบรมเร่ืองการปองกันอันตรายจากรังสี
แกพยาบาลทีเ่ริม่ปฏบิตังิาน ของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561

  นอกจากใหบริการดานวิชาการเกี่ยวกับดาน
เวชศาสตรนวิเคลียรแกบคุลากรในประเทศแลว  ทางสาขา
ยังใหบริการดานวิชาการแกบุคลากรจากตางประเทศอีก
ดวย เชน ใหการฝกอบรมพยาบาลจากประเทศกัมพูชา 
เร่ือง การปฎิบัติงานอยางปลอดภัยทางเวชศาสตร
นวิเคลียร ระหวางวันท่ี 1 กมุภาพันธ  2561  ถงึ  31  มกราคม 
2562 

งานวิจัย
  อาจารยในสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรมีการทํา
วิจัยในเรื่องตางๆ อยางตอเน่ือง ทั้งภายในสาขาเองหรือ
รวมกบัสาขาวชิาอืน่ๆ ทัง้ในคณะและนอกคณะแพทยศาสตร 
นอกจากนี้ทางสาขาไดมีการจัดตั้ง research unit
ชื่ อ  “หนวยปฎิบัติการวิจัยภาพทางชีวการแพทย
(Chulalongkorn University Biomedical Imaging 
Group) ซึง่มวีตัถปุระสงคเพือ่ปรับปรงุคณุภาพในการดแูล
รักษาผูปวย ดวยการคนควาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ดานการประมวลผล การวิเคราะห และการแปลผลภาพ
ทางการแพทย

โครงการประชาสัมพนัธและใหความรูเกีย่วกับโรคมะเร็ง
และการรักษาดวยนวัตกรรมใหมๆ   สาขารงัสรีกัษาและ
มะเร็งวิทยา 

หลักการและเหตุผล
  เน่ืองจากโรคมะเร็งติดหน่ึงในสามของโรคท่ีครา
ชวีติผูปวยท่ัวโลกรวมถงึประเทศไทย ทาํใหผูปวยท่ีเขามา
ทําการรักษากับทางสาขารังสีรักษามีจํานวนมากข้ึนทุกป 
โดยสาขาไดเร่ิมการรักษาผูปวยต้ังแตป พ.ศ.2494 ซึง่ขณะ
นัน้ยังมีเพียงเคร่ืองฉายรงัสีเพียงหนึง่เครือ่ง ตอมาไดมกีาร
พัฒนามาโดยตลอดอยางไมหยุดยั้ง ทั้งการพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีการฉายรังสี และพัฒนาบุคลากร ซึ่งปจจุบัน
ทางสาขามีเครื่องฉายรังสีที่ทันสมัยติดอับดับในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย มีเคร่ืองฉายรังสีมากถึง 6 เคร่ือง พรอม
เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรและเครื่องสรางภาพดวย
สนามแมเหลก็ไฟฟา เพ่ือการจําลองการฉายรงัสี ซึง่มีมาก

ทีส่ดุในประเทศไทย มเีทคโนโลยีการฉายรังสทีัง้ปรับความ
เขม สามและสี่มิติ และการฉายรังสีแบบ stereotactic 
ดานบุคลกร ทางสาขาบุคลากรเกือบ 70 คน ซึ่งรวมทั้ง
แพทย พยาบาล นกัฟสกิสการแพทย เจาหนาทีร่ะดับตางๆ 
ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับจํานวนผูปวยที่มากขึ้น และสามารถ
ทาํการรักษาดวยเทคนคิและเครือ่งมอืทีท่นัสมยัระดับโลก 
โดยในป พ.ศ.2559 มีผูปวยกวา 3,000 คนที่ไดรับการ
รักษาที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โดยมะเร็งชนิดที่
พบมากสดุไดแก มะเรง็เตานม มะเร็งปอด และมะเร็งปาก
มดลูก
  นอกจากนีย้งัมนีวตักรรมอืน่ๆในการรกัษามะเรง็
นอกเหนอืจากการฉายรงัส ีอาทิเชน การผาตดัดวยเทคนคิ
ที่ทันสมัย การใชยาในการรักษามะเร็ง ซึ่งปจจุบันมีการ
กาวหนาไปมาก จึงถือเปนโอกาสที่จะไดใหความรู ความ
เขาใจ ทัง้เรือ่งการรกัษามะเรง็ การรกัษาวิธใีหมๆ  กบัผูปวย
และผูทีม่คีวามสนใจกับทมีแพทยผูรกัษาโดยตรง 
  อน่ึง ผูปวยมะเร็งท่ียังไดรับการรักษาอยูนั้น 
นอกจากจะไดรับการรักษาตัวโรคทางรางกายแลว จิตใจ
ก็เปนเรื่องสําคัญ ผูปวยตองการกําลังใจทั้งจากครอบครัว 
ทมีรกัษา และเพ่ือนๆทีม่ปีระสบการณ ในการจัดงานน้ี จงึ
เปนอีกจุดประสงคเพ่ือใหผูปวยใหมและเกาไดมาพบปะ
คุยกัน แลกเปลี่ยนประสบการณถายทอดทุกขสุขและ
สังสรรค เพื่อเปนกําลังใจในการรักษาแกผูปวยรุนใหมตอ
ไป ทางสาขาไดริเริ่มจัดโครงการนี้ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 
2561 ซึ่งครั้งนั้นไดรับการตอบรับที่ดีจากผูปวยและญาติ 
และในปนี้จึงไดทําการจัดการโครงการนี้เปนครั้งที่สอง
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  มพีนัธกจิใหบรกิารทางเวชศาสตรฟนฟแูกผูปวย
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และศูนยเวชศาสตรฟนฟู 
สภากาชาดไทย ฝกอบรมใหความรูแกนิสิตแพทย นิสิต
วิทยาศาสตรการแพทย ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และแพทยประจําบานของ รพ.จุฬาลงกรณ บริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาสังคม และสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในป 2561 ในปนี้ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูได
ริเริ่มความรวมมือกับ Ludwig Maximilian University 
of Munich เพ่ือพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยภายใต
โครงการ The 5th Joint Conference 2018 Between 
LMU & MDCU : From Research to Clinical Practice 
in Musculoskeletal Disorder ฝายเวชศาสตรฟนฟู
พัฒนาการใหบริการของคลินิกฟนฟูการกลืนแบบครบ
วงจรเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ  โดยสรุปในรอบปที่ผาน
มา (1 ตลุาคม 2560 – 30 กนัยายน 2561) ฝายเวชศาสตร

ฟนฟูมีผูปวยมารับบริการโดยรวม ดังนี้

โครงการ The 5 th Joint Conference 2018 Between LMU & MDCU : 
From Research to Clinical Practice in Musculoskeletal Disorder

ฝายเวชศาสตรฟนฟู

บริการของหนวยงานในฝาย จํานวน/
ราย

จํานวน/
ครั้ง

1 หนวยกายภาพบําบัด 19,179 85,023

2 หนวยกายอุปกรณ 6,158 7,116

3 หนวยกิจกรรมบําบัด 4,180 12,123

4 หนวยจิตวิทยา 272 308

5 หนวยอรรถบําบัด 620 1,203

หนวยฟนฟูผูสูงอายุกาวหนา

OPD 279 279

กายภาพบาํบดัสาํหรบัผูปวยพารกนิสนั 583 583

ฝกการทรงตัวและการเดิน 361 735

บริการทางการแพทย จํานวน/
ราย

1 ผูปวยนอก 17,686

2 ตรวจไฟฟาวินิจฉัย (EMG + Evoked 
Potential Study) 

801

3 ตรวจเอ็น กลามเนื้อและขอตอดวยคลื่นเสียง
ความถี่สูง

192

4 คลินิกเฉพาะทางเวชศาสตรฟนฟู
- คลินิกฟนฟูมือ 
- คลินิกเทาเบาหวาน 
- คลินิกฝงเข็ม 
- คลินิกลดเกร็ง 
- คลินิกกายอุปกรณ   
- คลินิกฟนฟูเด็ก และออทิสติก  
- คลินิกฟนฟูผูปวยโรคหัวใจ-ปอด
- คลินกิ Combined Foot
- คลินิกฟนฟูการกลืน   

582
455
60

326
455
130
235
914
124

การใชเครือ่ง VITAL STIM (เคร่ืองชวยกระตุนการกลืน)
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 จํานวนผูปวยนอก และผูปวยผาตัด 

ฝายศัลยศาสตร

คลินิก
จํานวนผูปวยนอก (ราย)

ผูปวยผาตัด (ราย)
ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม

ศัลยศาสตรทั่วไป  10,378  24,559  29  33  34,999  5,341 

ศลัยศาสตรลาํไสใหญและทวารหนกั  7,383  7,335  5  1  14,724  4,578 

กุมารศัลยศาสตร  6  1  1,394  1,397  2,798  1,135 

ศัลยศาสตรประสาท  3,469  5,159  382  356  9,366  1,663 

ศัลยศาสตรตกแตง  2,330  3,937  538  439  7,244  1,497 

ศัลยศาสตรทรวงอกและหัวใจ  3,952  3,313  32  12  7,309  1,623 

ศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ  14,149  5,892  69  33  20,143  2,177 

ศัลยศาสตรเตานม  2  787  -    -    789  -   

วิจัยโรคมะเร็งตอมลูกหมาก  2  -    -    -    2  -   

ศัลยศาสตรพอมีบุตรยาก  971  5  2  -    978  -   

ศัลยศาสตรบาดเจ็บ  129  72  2  -    203  456 

ศัลยศาสตรหลอดเลือด  866  1,019  -    1  1,886  -   

Cystoscope  619  311  -    -    930  -   

สองกลองทางเดินอาหาร  13  22  -    -    35  -   

Urodiagnostic Clinic  188  39  10  3  240  -   

Craniofacial Clinic  27  69  281  221  598  -   

ปลูกถายตับ  548  354  1  -    903  -   

Ostomy and Wound Care Clinic  630  786  2  3  1,421  -   

ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะเด็ก  71  43  590  302  1,006  -   

โรคนิ่ว  88  84  -    -    172  -   

ศัลยกรรมโรคอวน  310  457  5  1  773  -   

กลามเนื้อหูรูดและทวารหนัก  19  34  -    2  55  -   

ABI Clinic  140  121  -    -    261  -   

สอนสวนปสสาวะ  30  26  4  3  63  -   

ศัลยกรรมเคมีบําบัด  -    246  -    -    246  -   

สลายนิ่ว  84  35  -    -    119  -   

เซลลวินิจฉัย  45  248  3  1  297  -   

รวม  46,449  54,954  3,349  2,808  107,560  18,470 
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ฝายสรีรวิทยา

    ฝาย/ภาควชิาสรรีวทิยา เปนภาควชิาปรคีลนิกิ ที่
มีพันธกิจหลักดานการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญา
บณัฑิตและบัณฑิตศึกษา การวิจยัและใหบริการวิชาการและ
บริการวิชาชีพ ในรอบปที่ผานมา  ภาควิชาสรีรวิทยามี
กจิกรรมทีส่าํคญั สรปุไดดงันี้
  1.  ภาควชิาสรรีวิทยา  คณะแพทยศาสตร  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมกับสมาคมหลอดเลือดจุลภาคไทย  
(สลท.) จัดการประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 20  พ.ศ. 
2560  ณ  หอง 1053  ชั้น  10  อาคารแพทยพัฒน  
คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  ในวันศกุรที่  
20 ตุลาคม 2560
  2.  จดังานฉลองตอนรบัปใหม 2561 ณ หอง 304 
อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มกราคม 2561
  3. รวมถวายพวงมาลาพระบรมรูปราชานสุาวรยี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องใน
วันอานันทมหิดล ในวันที่ 9  มิถุนายน 2561 
  4. สัมมนาภาควิชาประจําปงบประมาณ 2561  
เรือ่ง “แนวทางการคดัเลอืกทมีตวัแทนนิสติแพทยจฬุาฯใน
การแขงขนัตอบปญหาสรีรวทิยานานาชาติ Inter-Medical 
School Physiology Quiz”   วันที่ 13 มิถุนายน 2561 
ณ หอง 1053 ชัน้ 10  อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  5. อาจารยจากภาควิชาฯ เปนตัวแทนนํานิสิต
แพทยเขารวมตอบปญหาในโครงการนิสติแพทยรวมแขงขนั
ตอบปญหาสรรีวิทยานานาชาติ “16th Inter-Medical School 
Physiology Quiz” ระหวางวนัที ่15 – 16 สงิหาคม 2561   
ณ University of Malaya กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย และนิสิตไดรางวัลชนะเลิศการแขงขัน

สมัมนาภาควชิาประจาํปงบประมาณ 2561  เร่ือง “แนวทางการคัด
เลอืกทีมตวัแทนนสิติแพทยจฬุาฯในการแขงขนัตอบปญหาสรีรวทิยา
นานาชาติ Inter-Medical School Physiology Quiz”   วันที่ 13 
มิถุนายน 2561 ณ หอง 1053 ชั้น 10 อาคารแพทยพัฒน คณะ
แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยจากภาควชิาฯ เปนตวัแทนนํานสิติแพทยเขารวมตอบปญหา
ในโครงการนิสิตแพทยรวมแขงขันตอบปญหาสรีรวิทยานานาชาติ 
“16th Inter-Medical School Physiology Quiz” ระหวางวันที่ 
15 – 16 สิงหาคม 2561   ณ University of Malaya กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

  6. การใหรางวัลจากกองทุนภาควิชาสรีรวิทยา 
สําหรับนิสิตแพทยผูมีความรูดีเดนทางสรีรวิทยา  ในพิธี
ไหวคร ูประจําป 2561 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.
2561 ณ หองประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  7. จัดงานปฐมนิเทศ-ปจฉิมนิเทศ สําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยา (สหสาขาวิชา) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย แขนงสรีรวิทยา ประจําป 
2561 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561  ณ หอง 304   อาคาร
แพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ฝายออรโธปดิกส

ใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอก อาคาร ภปร ชั้น 5 และ ภปร 2 
จํานวน 55,821 ราย

สถิติการรักษาตามคลินิกตางๆ ราย

1 โรคกระดูกและขอทั่วไป     49,119 

2 กระดูกและขอเด็ก (Pediatric)      1,049 

3 มือ (Hand)      2,886 

4 ขอเทียม (Arthroplasty)      2,117 

5 มะเร็งกระดูก (Tumor)        138 

6 อุบัติเหตุ (Trauma)        512 

รวม     55,821 

ใหบริการรักษาผูปวยใน

จํานวนเตียงในหอผูปวย อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 19 A, 21 A, 21 B 
จํานวน  46  เตียง

จํานวนการผาตัด แยกตามกลุม ๆ ดังนี้ รวม

1 Arthroplasty 431

2 Foot and ankle 127

3 Hand 198

4 Minor Surgery 2,584

5 Pediatric 85

6 Spinal 637

7 Sport (Arthroscopy) 224

8 Trauma 512

9 Tumor 138

10 Others 56

รวม 4,992

ประเภทการใหบริการ ราย

1 การตรวจศพ  (ราย) 34

2 ตรวจชิ้นเนื้อจากผูปวย (Biopsy) (ราย) 30,134

3 ตรวจ Frozen section  (ราย) 347

4 ตรวจเซลลวิทยา (ราย) 5,406

5 คลินิกเซลลวินัจฉัย (ราย) 349

6 ยอมพิเศษ (Special stains) (Tests) 6,516

7 Immunohistochemistry (Tests) 31,412

8 Immunofluorescent technique (Tests) 2,989

9 Molecular biopsy  (Tests) 1,012

10 Bone marrow Biopsy (ราย) 1,156

11 Kidney biopsy  (ราย) 425

12 Liver biopsy  (ราย) 464

13 In Situ Hybridization (Tests) 1,887

14 Electron Microscopy (ราย) 446

15 H&E (SS+IHC) (Tests) 14,668

16 คลินิกนอกเวลาพยาธิวิทยา (ราย) 2,251

ฝายพยาธิวิทยา
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ฝายเวชศาสตรชันสูตร

หองปฏิบตักิารฝาย/ภาควชิาเวชศาสตรชนัสตูร มหีนาท่ีรบัผดิชอบ ดงัตอไปนี้
  1.  การเจาะเลือด และเก็บตวัอยางส่ิงสงตรวจสําหรับผูปวยนอก ทีม่าใชบรกิารของฝายฯและหนวยงานท่ีเกีย่วของ ในเวลา

ราชการ อกีทัง้ใหบรกิารผูปวยคลนิกิพเิศษตลอดระยะเวลาทีใ่หบรกิาร

  2. ใหบรกิารดานการตรวจวเิคราะหทางเคมคีลนิกิ การตรวจวิเคราะหทางจุลทรรศนวิทยาคลนิกิ (โลหติวิทยา และการตรวจ

ปสสาวะ) ใหแกผูปวยของโรงพยาบาลฯ ตลอด 24 ชัว่โมง

  3.  เปนสถานทีศ่กึษา ฝกงาน ดงูาน แกบคุคลทัง้ภายในและภายนอกองคกร

งานทีใ่หบริการแกหนวยงานอืน่

  1. การชวยรับสิ่งสงตรวจ และชวยจายผลการตรวจจากหองปฏิบัติการอื่น ที่ยังไมไดเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร

เครือขายบรกิารของโรงพยาบาล 

  2.  การเตรยีมนํา้ยา สาํหรบัประกอบการเรยีนการสอนและการใชงานของแพทย / นสิติแพทยและหอผูปวย

สถิติการใหบริการ จํานวน

การใหบริการจัดเก็บสิ่งสงตรวจ

การเจาะเลือด 210,159       ราย

งานรับสิ่งสงตรวจ 68,400         ราย

รวมทั้งสิ้น 278,559       ราย

การใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดานเคมีคลินิก 4,428,644    การทดสอบ

ดานจุลทรรศนศาสตรคลินิก 777,255      การทดสอบ

รวมทั้งสิ้น 5,205,899    การทดสอบ

การบริการดานอื่นๆ

งานการจายผลการตรวจวิเคราะห 1,758          ราย

งานรับผูศึกษาดูงานและเยี่ยมชม      18              ครั้ง
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 ในป พ.ศ. 2561 ฝายฯ ไดมกีารพฒันางานบรกิารทาง
หองปฏิบตักิารของฝายฯ ทัง้ทางดานงานบริการและบุคลากร
ดงันี้

งานบรกิารผูปวยและประชาชน
 1. เปดใหบรกิารการทดสอบเพ่ิม 1 รายการ
 2. ปรับลดระยะเวลารอคอยจาก 1.50 ชม. เปน
1.30 ชม. และอยูระหวางพิจารณาปรับลดลง
 3. เปดบริการเจาะเลือดเพิ่มเติมที่ อาคาร ส.ธ.
 4. พิจารณาเครื่องมือวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับจํานวนผูใชบริการที่เพิ่มขึ้น
 5. จัดโครงการ station clinic แกประชาชน ณ 
สถานีรถไฟฟา MRT

 6. จัดโครงการบริการประชาชนเน่ืองในวันพอแหง
ชาติ และวันแมแหงชาติ

งานมาตรฐานและการถายทอดทางหองปฏิบัติการ
 1. ดําเนินการขอมาตรฐาน NGSP ในการทดสอบ 
HbA1c จนสําเร็จไดมาตรฐานเปนที่เรียบรอย
 2. ธํารงไวซึ่งมาตรฐาน ISO15189/15190
 3. อยูในขั้นตอนของมาตรฐาน POCT และ CAP
 4. จัดอบรมฟนฟูดานวิชาการใหแกบุคลากรทั้งใน
ฝายฯและนอกฝายฯทั้งภายในและภายนอกองคกร

ฝายวิสัญญีวิทยา

  บริบท ใหบริการระงับความรูสึกแกผูปวยที่มารับการผาตัดทั้งในเวลาราชการ และฉุกเฉินนอกเวลาราชการ
ผูปวยท่ีมารับการฉายรังสี ผูปวยที่มารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ผูปวยที่มารับการรักษาดวยการช็อกไฟฟาสมอง ให
คําปรึกษาดานการระงับปวดเฉียบพลัน  สําหรับผูปวยหลังผาตัด ใหบริการและใหคําปรึกษาสําหรับผูปวย
ปวดเรื้อรัง ทัง้ผูปวยในและผูปวยนอก คลินกิฝงเขม็ รบัปรกึษาการดแูลผูปวยใสทอหายใจยาก และผูปวยทีม่ภีาวะหัวใจ
หยุดเตนในเขตที่รับผิดชอบ และเปนสวนหนึ่งของทีมสหสาขาในการดูแลผูปวยวิกฤตและระยะสุดทาย

วิสัยทัศน 
  1. ใหบริการอยางมีมาตรฐาน ปลอดภัย เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ
  2. เปนผูนําในการใหการระงับความรูสึกที่ซับซอน มีความเสี่ยงสูง อาทิ การปลูกถายอวัยวะ การผาตัดแกไขความ
พิการบนใบหนาและกระโหลกศีรษะ การผาตัดรักษาภาวะหลอดเลือดแดงใหญโปงพองหรือฉีกขาดโดยใชหลอดเลือดเทียม 
(EVAR, TVAR), การผาตัดทารกระหวางมารดาตั้งครรภ (Fetal surgery)
  3. สงเสริมการวจิยัใหมผีลงานท่ีทรงคุณคาอยางตอเน่ือง ไดรบัการตพีมิพเผยแพรในระดบัสากล และนํามาประยุกต
ใชกับการปฏิบัติงานได
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สถิติการใหบริการ ราย

 ผูปวยเขารับบริการใหยาระงับความรูสึก 20,947

ผูปวย Elective surgery 17,720

ผูปวยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 3,227

ผูปวยเขารับการบริการปลูกถายอวัยวะ 57

ผูปวยรับบริการฝงเข็ม 2,223

การพัฒนาสูความเปนเลิศ

 ดานการใหบริการ
 1. การรับปรึกษาการใสทอหายใจยากหรือการดูแล
ในผูปวยใสทอหายใจยากท่ีไมไดวางแผนมากอน โดย 
Difficult airway mobile cart 
 2. สงเสริมการสรางเครือขายการบริการระงับปวด 
รวมกับหอผูปวย และงานเภสัชกรรมอยางตอเนื่อง
 3. โครงการปองกันความผิดพลาดในการบริหารยา
ทางชองเหนือเยื่อหุมไขสันหลังชั้นนอก (Epidural)
 4. การพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการกูชีพภายใน
และนอกหองผาตัด
 5. การพัฒนาคุณภาพความสมบรูณของแบบบนัทึก
การระงับความรู สึก  โดยใช ระบบอิเ ล็กทรอนิกส  
(electronics anesthetic record)

ดานการบริการวิชาการ
 1. จัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยดานการระงับปวด (ป
ที่ 1) ระหวางวันที่ 1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
 2. จัดงานประชุมวิชาการ 100 ป จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 71 ป คณะแพทยศาสตร 55 ป วิสัญญี 
จุฬาลงกรณ ระหวางวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560 ณ 
อาคารภูมิ สิ ริ มั งคลานุสรณ   ชั้ น  12 และ  ชั้ น  13
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
 3. งานประชุมวิชาการ “The 5th Chulalongkorn 
Symposium on Regional Anesthesia and Pain 
Medicine” ระหวางวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรม คราวนพลาซา ถนนสีลม กรุงเทพฯ และอาคาร
แพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 4. จัดงานประชุมวิชาการ เร่ือง “Current & 
Controversies in Anesthesia Chula Anesthesia 
Conference 2018” และงานมทุติาจติ แด รศ.พญ.ปวีณา  
บุญบูรพงศ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอง
ประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ และ
โรงแรม ไอ เรสซิเดนท สีลม กรุงเทพฯ 

 5. ออกหนวยโครงการศัลยกรรมตกแตงแกไข
ปากแหวง-เพดานโหว และความพิการอื่น 
 - สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ 
สภากาชาดไทย
  - วันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาล
สระแกว  
  - วันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร
  - วันท่ี 21 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาล
สตูล
  - วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาล
อุทัยธานี
  - วันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาล
บุรีรัมย
  - วันที่ 12 -16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
 - มูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation Smile)
  - วันที่ 4 – 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงพยาบาล
แมสอด จังหวัดตาก
  - วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงพยาบาล
ศรีสังวาลย จังหวัดแมฮองสอน
  - วันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ Pyin Oo 
Lwin Genard มัณทะเลย พมา
รางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ
  1.งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th 

Conference of Asian Society of Pediatric 
Anesthesiologists วันท่ี 18 – 19 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมแชงกรลีา กรงุเทพฯ ทางภาคฯ ไดรบัรางวลัประกวด
งานวิจัย 
ไดรางวัลที่ 1 จํานวน 2 ผลงาน คือ
  - อ.พญ.วรินิาร ี คาํพทิกัษ เปนผูวจิยัหลกั ประกวด
งานวิจัยทางวิสัญญีวิทยา เร่ือง Addition of Triple   

สถิติการใหบริการ ราย

ผูปวยรับบริการระงับปวดเฉียบพลันหลังผาตัด 1,365

ผูปวยรับบริการหัตถการเพื่อบําบัดความปวด 339

ผูปวยรับบริการระงับปวดเรื้อรัง 520

ผูปวยนอกรับบริการระงับปวด 1,318
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Peripheral Nerve Block of Obturator Nerve, Tibial 
Nerve and Adductor Canal to Local Infiltration    
Analgesia for Enhanced Recovery after Total Knee 
Replacement: A Randomized Controlled Trial โดย
มี พญ.เรวิกา  สุดสงวน เปนผูรวมวิจัยและนําเสนอผลงาน
  - ผศ.พญ.ภัณฑิลา  หฤทัยวิจิตรโชค เปนผูวิจัย
หลัก  ประกวดง าน วิ จั ยทา ง วิ สัญญี วิ ทย า  เรื่ อ ง 
Comparison of    
Analgesic Efficacy of Modified Continuous 
Transversus Abdominis Plane Block after 
Laparoscopic Colorectal Surgery โดยมี นพ.กัญจ  
ทักษะวณิชชา เปนผูวิจัยรวม และนําเสนอผลงาน

  2.การประชุมวิชาการประจําปราชวิทยาลัย
วิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 87 วันที่ 24 - 25 
มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสวิสโฮเตลเลอคองคอรด 
กรุงเทพฯ ทางภาคฯ ไดรับรางวัลประกวดงานวิจัยจํานวน 
5 รางวัล
รางวัลที่ 2 จํานวน 3 รางวัล ไดแก
  - ผศ.พญ.กญัญา คาํวลิยัศกัดิ ์เปนผูวจิยัหลกั เรือ่ง 
การลดภาวะเพอในหอผูปวยวิกฤตโดยการเฝาระวัง 
regional cerebral oxygen saturation (rSO2) ระหวาง
และหลังผาตัด โดยมี นพ.ธรรมวิชญ วิทิพยรอด เปนผูรวม
วิจัยและนําเสนอผลงาน
  - ผศ.พญ.ภณัฑิลา หฤทยัวิจติรโชค เปนผูวจิยัหลกั 

เร่ือง Analgesic Effects of Modified Continuous 
Transverse Abdominis Plane after closure loop 
stoma: A triple-blinded, RCT โดยมี พญ.สุดาปรีย 
สรสุชาติ เปนผูรวมวิจัยและนําเสนอผลงาน
  - อ.พญ.พรพรรณ เฉลมิกจิพาณชิย เปนผูวจิยัหลกั 
เรื่อง Determination of dosage and effectiveness 
of propofol and atracurium for rapid sequence 
induction of anesthesia: A randomized double-
blinded prospective study โดยมี พญ.สิรีธร อัศวนพ 
เปนผูรวมวิจัยและนําเสนอผลงาน
รางวัลที่ 3 จํานวน 2 รางวัล ไดแก
  - ผศ.นพ.ตลุชยั อนิทรัมพรรย เปนผูวจิยัหลัก เรือ่ง 
Does perioperative dexmedetomidine infusion 
affects post-operative tachyarrhythmia in patient 
undergoing cardiopulmonary bypass machine 
facilitated elective cardiac surgery? โดยมี นพ.วร
ชัย แซพัว  เปนผูรวมวิจัยและนําเสนอผลงาน
  - อ.พญ.วิรินทรดา ชิรวานิช เปนผูวิจัยหลัก เร่ือง 
The effect of sugammadex compared with 
neostigmine as a reversal agent for rocuronium 
on post-operative pulmonary function in patient 
undergoing video assisted thoracoscopic surgery: 
A double blinded controlled trial โดยมี พญ.วนชัพร 
สุจริตธรรม เปนผูรวมวิจัยและนําเสนอผลงาน

ฝายธนาคารเลือด  

ธนาคารเลือดมีหนาที่ใหบริการแกผูปวยในดานตางๆ ไดแก
  1. ใหบริการเตรียมเลือดและสวนประกอบของเลือด
  2. ใหบริการตรวจทาง Red cell serology
  3. ใหบริการ Apheresis (Plasma exchange , Leukapheresis , Platelet pheresis)
  4. ใหบริการเจาะเลือดผูปวย (Therapeutic Phlebotomy , Autologous  Blood Transfusion, แยก serum หยอดตา)
  ธนาคารเลอืดไดรบัการรบัรอง ความสามารถหองปฏบิตักิารตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012  และ  ISO 15190 : 2003  

ปริมาณการใชเลือดและสวนประกอบของเลือด  (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
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ภาควิชา จํานวนเลือดที่ใช (ยูนิต)
จํานวนสวนประกอบของเลือดที่ใช (ยูนิต)

Plasma Platelet Cryoprecipitate

ใหเลือดแบบผูปวยนอก 11,508 1,460 1,269 2,904

โครงการคลินิกพิเศษ 179 9 5 -

ฝายกุมารเวชศาสตร 2,488 853 1,142 449

ฝายจักษุวิทยา 16 10 15 648

ฝายจิตเวชศาสตร 2 - - -

ฝายออรโธปดิกส 913 82 22 235

ฝายรังสีวิทยา 758 81 194 20

ฝายอายุรศาสตร 7,643 7,148 4,128 25,523

ฝายศัลยศาสตร 7,530 6,249 1,767 5,381

ฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 1,435 546 122 475

ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา 228 67 35 50

หอผูปวยที่ไมสามารถระบุภาควิชาได 2,513 1,214 451 4,637

รวม 35,213 17,719 9,150 40,322

งานบรกิารตาง ๆ (1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) จํานวน

1 เจาะเลอืดผูปวยนอกเพือ่การรกัษา (Phlebotomy) 103 ราย

2 เจาะเลือดและปนแยกซีรั่ม (เพื่อใชหยอดตา) 143 ราย

3 เจาะเลือดผูปวยเพื่อใชกับตนเอง 
(Autologous Blood Transfution)

7 ราย

4 เจาะเลือดผูปวยเพื่อใชกับญาติโดยตรง
(Direct Donation)

2 ครั้ง

5 เจาะ M/G ผูปวยมีปญหาในการใหเลือด 137 ครั้ง

6 เจาะเลือดใหหนวยงานตางๆ เพื่อการศึกษา
และวิจัย

19 ครั้ง

7 การเปลี่ยนถายนํ้าเหลือง Therapeutic 
Plasma Exchange (TPE) 

215 ครั้ง

8 การทํา Leukapheresis 24 ครั้ง

9 สงญาติบริจาคเลือดทดแทน 11 ครั้ง

งานบรกิารตาง ๆ (1 ตลุาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) จํานวน

10 สงตรวจ Infectious markers 10 ครั้ง

11 Stem cell 26  ครั้ง

12 ตรวจหาความแรงของแอนตบิอด ี (Antibody  
titration)    

146 Test

13 ตรวจหาชนิดแอนตบิอด ีในเลอืดผูปวยทีเ่ขากนัไมได
กบัเลอืดผูบรจิาค  (Antibody Identification) 

1,839 Test

14 ตรวจหมูเลือด 13,930 Test

15 ตรวจหมูเลือด  ABO และ  Rh ผูปวยฝาก
ครรภหนวย (ANC) 

3,826 Test

16 ตรวจ Coombs’ Test 

     Direct 2,405 Test

     Indirect 3,081 Test

     Monospecific Direct antiglobulin 500 Test
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งานเวชระเบียนผูปวยนอก
 ใหบริการดานตางๆ ดังนี้
 - งานบันทึกการลงทะเบียนผูปวยใหมเพื่อออกเลข

บัตรโรงพยาบาล (ผูปวยทั่วไป, โครงการตรวจสุขภาพ ใน
และนอกสถานที่, ผูปวยผูมีอุปการคุณเพื่อใหเจาหนาท่ี
ที่เกี่ยวของบันทึกสิทธิตอไป เปนตน)

 - งานบันทึกการถายภาพเพ่ือระบุตัวตนท่ีถูกตอง 
บันทึกไวในฐานขอมูลของโรงพยาบาล และออกบัตร
โรงพยาบาล
 - งานลงทะเบียนตรวจผูปวยใหมและผูปวยเกา
 - งานบันทึกการลงทะเบียนผูปวยใหมที่ลงทะเบียน
ออนไลนมาจากบาน
 - งานตรวจสอบ บันทึกการลงทะเบียนและอนุมัติ
สิทธิขาราชการ  และครอบครัวเบิกจายตรงที่เบิกจาก
กรมบัญชีกลาง, อปท. (องคการปกครองสวนทองถ่ิน), 
กรุงเทพมหานคร, กสทช.
 - งานตรวจสอบ บันทึกการลงทะเบียนและอนุมัติ
สิทธิการรักษาผูปวยพระภิกษุสงฆ 
 - งานตรวจสอบ บันทึกการลงทะเบียนและอนุมัติ
สิทธิการรักษาผูปวยตนสังกัด บริษัทคูสัญญา และองคกร
ที่เก่ียวของ (MOU) ซึ่งมีหนวยงานตางๆ เชน หนวยงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ธนาคารออมสิน ธนาคาร
แหงประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย โรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน และอื่นๆ เปนตน
 - งานตรวจสอบ บันทึกการลงทะเบียนและอนุมัติ
สิทธิการรักษาผูปวยในความอนุเคราะห (RM)

ฝายผูปวยนอก

 - งานตรวจสอบ บันทึกการลงทะเบียนและอนุมัติ
สิทธิการรักษาผูปวย VIP
 - งานแกไขชื่อ – นามสกุล และที่อยูใหเปนปจจุบัน
 - งานตรวจสอบ บันทึกการลงทะเบียนและอนุมัติ
สิทธิผูปวยประกันสังคม 1 และประกันสุขภาพถวนหนา 
301
 - งานใหบริการตรวจสอบ บันทึกการลงทะเบียน
ตรวจผูปวยใหมและผู ปวยเกาสําหรับเจาหนาท่ี และ
ครอบครัวสภากาชาดไทย และเจาหนาที่และครอบครัว
คณะแพทยศาสตร
 - งานใหบริการจัดคน จัดเก็บ จัดเรียงเวชระเบียนผู
ปวยนอก กรณีที่บางคลินิกยังมีการใชแฟมเวชระเบียน
 - งานใหบริการคนแฟมเวชระเบียนเพื่อบันทึกการ
ยมืของงานวิจยั และการตรวจรกัษา และขอหนงัสือรับรอง 
และใบรบัรองแพทยจากอาคารอํานวยการ เพื่อการรักษา
ตอ และเจาหนาที่บริษัทประกันตางๆ
 - ใหบริการจัดคนและบันทึกการลงทะเบียนผูปวย
นัดลวงหนา 2 วัน และแนบใบสั่งยา
 - งานใหบริการปรึกษาดานแฟมเวชระเบียนผูปวย
นอกมีปญหา และกรณีเรงดวนกรณีใชแฟมฯ และขอไป
ตรวจนอกอาคาร ภปร และอื่นๆ
 - งานใหบริการ (จัดคน-จัดเรียง-จัดเก็บ) แฟมเวช
ระเบียนผูปวยนอก เพ่ือใหบริษัทสแกนยอนหลังและ
สแกนทั้งเลม
 - งานยกเลิกแฟมเวชระเบียนผูปวยนอกท่ีขาดการ
ติดตอเกิน 5 ป

สถิติการใหบริการดานงานแฟมเวชระเบียนผูปวยนอก 

ลําดับ รายการใหบริการ ราย

1 งานบันทึกการลงทะเบียนผูปวยใหมเพื่อออกเลขบัตรโรงพยาบาล 128,100

2 งานใหบริการบันทึกการถายภาพผูปวยเพื่อออกบัตรโรงพยาบาล 142,000

3 งานบันทึกการลงทะเบียนตรวจผูปวยใหม 112,224

4 งานลงทะเบียนตรวจผูปวยเกา 438,400

5 งานคนแฟมเวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยเกา Walk in 438,400

6 งานคนแฟมเวชระเบียนผูปวยนอก ผูปวยนัดลวงหนา 2 วัน 1,237,410

7 งานลงทะเบียนบันทึกอนุมัติสิทธิขาราชการเบิกจายตรง อปท. 7,980

8 งานลงทะเบียนบันทึกอนุมัติสิทธิขาราชการเบิกจายตรง (กรมบัญชีกลาง) 20,800
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ลําดับ รายการใหบริการ ราย

9 งานใหบริการอนุมัติสิทธิการรักษาผูปวย (MOU), VIP, RM 9,120

10 งานจัดคนและบันทึกการยืมแฟมเวชระเบียนเพื่อตรวจรักษา,งานวิจัย,ใบรับรองแพทย 68,400

11 งานลงทะเบียนบันทึกและอนุมัติสิทธิผูปวยพระภิกษุสงฆ 21,800

12 งานใหบริการแกไขชื่อ – นามสกุล และขอมูลผูปวยใหเปนปจจุบัน 20,520

13 งานลงทะเบียนบันทึกและอนุมัติสิทธิผูปวยประกันสังคมประเภท 1 68,400

14 งานลงทะเบียนบันทึกและอนุมัติสิทธิผูปวยประกันสุขภาพถวนหนา 301 5,245

15 งานซอมแซมและเปลี่ยนแฟมเวชระเบียนผูปวยจากขนาดเล็กเปนขนาด A4 4,560

16 งานเตรียมแฟมเวชระเบียน (จัดคนและจัดเก็บ) วันละ 600 แฟม/วัน 136,800

17 งานใหบริการปรึกษาดานแฟมเวชระเบียนผูปวยมีปญหา กรณีเรงดวน(กรณีใชแฟม) 38,030

รวม 2,898,189

งานบรรจุผูปวย 
ใหบริการผูปวยดวยภารกิจของหนวย ดังนี้

  1. การใหบริการลงทะเบียนจองเตียง บันทึก
ขอมลูผูปวยลงในระบบคอมพิวเตอรพรอมพิมพใบจองเตยีง
  2. การใหคําแนะนําผูปวยในการเตรียมตัวกอน
นอนโรงพยาบาล เชน การนดัหมายผูปวย (Case Elective) 
การแนะนําผูปวยจัดเตรียมเอกสารการใชสิทธ์ิการรักษา 
การหยดุยาตามคาํสัง่แพทย การจัดเตรยีมคนเฝา
  3. การติดตามผูปวยมานอนโรงพยาบาล ทาง
โทรศัพท
  4. การบริหารจัดการเตียง

  5. การบริหารจัดการสิทธิ์การรักษา
  6. การใหบริการ Fax Claim ประกันสุขภาพ
เอกชน
  7. การลงทะเบียนผูปวยเขานอนโรงพยาบาล 
(Admission) พรอมจัดทําเอกสารผูปวยใน
  8. การสแกนเอกสาร (Scan) 
  9. การบันทึกรับ-ยายผูปวยภายในโรงพยาบาล

สถิติการลงทะเบียนบรรจุผูปวยใน  
เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
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ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด

  ภารกิจของฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด
  1. การบริการอาหารทั่วไป และอาหารเฉพาะโรคสําหรับผูปวยที่เขาพักรักษาตัว ณ หอผูปวยของโรงพยาบาล ให
ถูกตองตามคําสั่งแพทย
  2. การบรกิารอาหารเจาหนาท่ีโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ รวมถงึอาหารสาํหรบัเจาหนาท่ีทีอ่ยูเวรดกึ และบรกิารอาหาร
นักศึกษาพยาบาลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  3. การบริการวิชาการ ใหคําแนะนํา/ปรึกษาดานโภชนาการและโภชนบําบัดโรคตางๆ แกผูปวย ญาติและผูที่สนใจ 
พรอมกับรวมทีมสหสาขาวิชาชีพในการใหโภชนบําบัดแกผูปวย อีกทั้งยังเปนแหลงฝกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงานใหแกบุคลากร
ภายใน และภายนอกองคกรที่สนใจงานบริการอาหารผูปวยในโรงพยาบาล
  4. การบริการจัดเลี้ยงอาหารตามภารกิจของโรงพยาบาล/สภากาชาดไทย และจัดภัตตาหารสําหรับพระพิธี 
บริการใหแกฝายพิธีการตึกวชิรญาณวงศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
  5. การบริการขายอาหารราคาสวัสดิการแกเจาหนาที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

การบริการอาหารผูปวยจําแนกตามชั้นที่บรรจุและชนิดอาหาร

ประเภทบุคคล จาํนวน (ราย)

อาหารทั่วไปผูปวยกิตติมศักดิ์ 3,114

อาหารเฉพาะโรคผูปวยกิตติมศักดิ์ 699

อาหารผูปวยชั้นพิเศษ 2-10 (ไทย) 293,700

อาหารผูปวยชั้นพิเศษ 1 119,022

อาหารผูปวยชั้นสามัญ 524,197

ประเภทบุคคล จาํนวน (ราย)

อาหารผูปวยชั้นพิเศษ (ฝรั่ง) 8,823

อาหารเฉพาะโรค (ไทย) 270,588

อาหารเฉพาะโรค (ฝรั่ง) 9,308

ภัตตาหารพระสงฆและผูติดตามสมเด็จพระ
สังฆราช 1,424

รวม 1,230,875
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การบริการอาหารผูปวยทั่วไป  จําแนกตามประเภทอาหาร  และชั้นที่บรรจุ

ประเภทอาหารและชั้นที่บรรจุ
ชั้นที่บรรจุ (จํานวนคน)

ชั้นพิเศษ 2-10 ชั้นพิเศษ 1 ชั้นสามัญ รวม

อาหารธรรมดา 152,940 63,885 313,362 530,187 

อาหารออน 59,374 52,911 197,664   309,949 

อื่น ๆ ไดแก อิสลาม  งดเนื้อ  งดสัตวปก
งดอาหารทะเล  งดเผ็ด  มังสวิรัติ เปนตน 23,850 849 14,471 39,170 

รวม       236,164       117,645       525,497       879,306 

การบริการอาหารเฉพาะโรคจําแนกตามชั้นที่บรรจุ

การบริการ
ชั้นที่บรรจุ (จํานวนที่)

ชั้นพิเศษ 2-10 ชั้นพิเศษ 1 ชั้นสามัญ รวม

อาหารเบาหวาน 15,753 987 18,484  35,224 

อาหารจํากัดพลังงาน 547 171 18  736 

อาหารไขมันตํ่า 412 0 532  944 

อาหารงดไขมัน 65 0 148  213 

อาหารจํากัดคอเลสเตอรอล 4,852 556 2,455  7,863 

อาหารเพิ่มโปรตีน 0 620 345  965 

อาหารลดโปรตีน 27 460 1,196  1,683 

อาหารงดโปรตีน 0 283 223  506 

อาหารจํากัดโซเดียม 11,535 9,329 16,267  37,131 

อาหารจํากัดโปแตสเซียม 785 0 604  1,389 

อาหารจํากัดฟอสเฟต 121 0 298  419 

อาหารกากนอย 1,313 432 1,199  2,944 

อื่นๆ เชน จํากัดพิวรีน , งดธาตุเหล็ก 164 12 3  179 

รวม  35,574  12,850  41,772  90,196 

ประเภทบุคคล จํานวน (ราย)

อาหารเหลว-โจก 22,609

อาหารเหลว-โจกเฉพาะโรค 6,167

อาหาร Low Bacteria 20,548

ประเภทบุคคล จํานวน (ราย)

อาหารทางสายใหอาหาร 62,478

อาหารเด็กตึกวชิราลงกรณ 596

ภัตตาหารพระสงฆตึกผูปวยนอก 6,075

รวม       118,473
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สถิติการบริการอาหารนักศึกษาพยาบาล
(มื้อเชา กลางวัน และเย็น )

ประเภทบุคคล จํานวน/ที่

นักศึกษาพยาบาล 233,876

การบริการอาหารเจาหนาทีท่ีอ่ยูเวรจาํแนกตามวิธบีรกิาร

การบริการ จํานวน/ที่

เจาหนาที่ฝายโภชนวิทยาฯนําสง (4 มื้อ) 104,583

เจาหนาที่หอผูปวยมารับ (4 มื้อ) 306,257

อาหารวางเวรดึก 119,692

รวม 530,532

การบริการวิชาการ

รายการ จํานวน/ราย

การใหคําแนะนําและสาธิตวิธีทําอาหารทาง
สายใหอาหาร 1,106

การใหโภชนศึกษา 3,185

นักศึกษาและเจาหนาที่ตางสถาบันดูงาน 79

นักศึกษาและเจาหนาที่ตางสถาบันฝกงาน 30

รวม 4,400

การบริการเลี้ยงตาง ๆ

การบริการ ครั้ง จํานวน/ที่

เลี้ยงในสถานที่ 646 45,561

เลี้ยงนอกสถานที่ 1 800

อาหารกลอง 139 19,161

นํ้าหวาน 91 3,484

ภัตตาหารเชา 1,051 9,491

ภัตตาหารเพล 1,106 9,803

อาหารพระพุทธและอาหารพระอุทิศ 2,088 3,896

รวม 5,122 92,196

ฝายบริหารงานพัสดุ 

สรุปการดําเนินการวิธีจัดซื้อ/จัดจางตางๆ

รายการ จํานวน 
(งาน)

จํานวน 
(รายการ) มูลคา

วิธีประกวดราคา 5 16 39,056,766.00

วิธีสอบราคา 44 254 138,653,497.42

วิธีพิเศษ  41 731 302,668,749.81 

วิธีกรณีพิเศษ 21 38 18,557,868.89

วิธีตกลงราคา 2,132 5,147 144,440,152.64 

รวม 2,243 6,186 643,377,034.76 

งานตรวจรับที่ดําเนินการ

รายการ จํานวน (งาน)

ใบสั่งซื้อ               1,739 

ใบสั่งจาง                 394 

รวมทั้งหมด               2,133 

สรุปปริมาณใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ประจําป 2561

รายการ จํานวน 
(งาน)

จํานวน 
(รายการ) มูลคา

ใบสั่งจาง ป 2561  477      909 43,109,707.44 

ใบสั่งซื้อ ป 2561  1,598      4,187 79,326,830.08 

ใบสั่งตามสัญญา
ป 2561     272        436 55,591,542.75 

จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,347   5,532 178,028,080.27 

  1. งานบริหารการจัดซื้อและจัดจาง ดําเนินการจัดซื้อ / จัดหาพัสดุ ยกเวนยาและเวชภัณฑ ดังนี้ 

  2.  งานบรหิารงานกลาง ดาํเนนิการตรวจรบั การบรหิารจดัการครภุณัฑ จาํหนาย-บรจิาค-รบัฝาก-คนืพสัดชุาํรดุ ดงันี้
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การจัดทําทะเบียนครุภัณฑและวัสดุคงทนถาวร

รายการ จํานวน (งาน)

ซื้อตามงบประมาณ               7,676 

ของแถม                 167 

ของบริจาค                   97 

พัสดุโอนยาย                   42 

รวมทั้งสิ้น               7,982 

ฝายการเงิน

  มภีารกิจหลกัในการจัดเกบ็เงนิคารักษาพยาบาลผูปวยเงินสด เงินเชือ่  การรับเงนิบรจิาค  รบัเงนิรายไดเบ็ดเตล็ด 
คาเชาราน คาเชาที่จอดรถ ฯลฯ    รวบรวมรายไดนําสงสํานักงานการคลัง โดยมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานเพ่ือ
วางแผนบริหารจัดการตามแนวนโยบายการเงินอยางเปนระบบ สามารถจัดเก็บเงินไดอยางถูกตอง   ครบถวน   
สามารถตรวจสอบได แบงเปน 7 หนวยงาน ดังนี้

ตรวจงานสัญญา

รายการ จํานวน (งาน)

สัญญาเชา                   10 

สัญญาซื้อ/ขาย 
สัญญาจะซื้อ/จะขาย                   69 

สัญญาจาง                   77 

รวมทั้งหมด                 156 

งานตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป

รายการ จํานวน (รายการ)

พัสดุที่ใชงานได              21,089 

พัสดุหมดความจําเปน                   28 

พัสดุชํารุด                 102 

รวมทั้งสิ้น              21,219 

งานพัสดุชํารุด

จํานวนการประมูลจําหนายพัสดุชํารุด 10 ครั้ง

จํานวนพัสดุชํารุดฯ ที่จําหนาย
(ชิ้น / เครื่อง / ชุด) 11,441

รายไดจากการจําหนายแบบประมูล 29,500.00 บาท

รายไดจากการจําหนาย 1,765,090.00 บาท

ราคาซื้อพัสดุ / ครุภัณฑ โดยประมาณ 79,710,381.76 บาท

ดําเนินการจายวัสดุที่ศูนยจายพัสดุทั่วไป

เบ็ดเตล็ด    จํานวน 2,471 รายการ  ราคา 27,145,689.48 บาท

แบบพิมพ   จํานวน 1,524 รายการ  ราคา   3,093,824.30 บาท

อะไหลชาง  จํานวน 1,128 รายการ  ราคา   6,136,813.37 บาท

  3.  งานคลังและศูนยจายพัสดุทั่วไป ดําเนินการเก็บรักษาคงคลังพัสดุ และจายพัสดุทั่วไปใหกับหนวยงานใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดังนี้ 

  1. หนวยรับเงินผูปวยนอก   
  2. หนวยรับเงินผูปวยใน
  3. หนวยเงินกลาง    
  4. หนวยเงินเชื่อ
  5. หนวยติดตามหนี้   
  6. หนวยธุรการ
  7. หนวยวิเคราะหขอมูลทางการเงิน 
  วิสัยทัศนฝายการเงิน 
  ฝ  ายการ เ งิน  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
สภากาชาดไทย เปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บเงินราย

ได พรอมกาวไปขางหนาใหองคกรกาวไกล เปนสถาบนัชัน้
นําระดับนานาชาติ

  พันธกิจฝายการเงิน
  1. พัฒนาระบบการเงินใหมีคุณภาพ บริหาร

จัดการภายในใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานทางการเงินท้ังดานการจัดเก็บเงินรายได และ
บริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  2. พัฒนาระบบการทํางานควบคู ไปกับการ
พัฒนาบุคลากรใหขับเคลื่อนไปสูเปาหมายรวมกันเกิด
คุณคาตอยอดซึ่งกันและกัน มีการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง
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 3. มีการประสานงานภายใน และภายนอกแบบ
บูรณาการเพื่อบรรลุวิสัยทัศนฝายการเงิน สนองตอ
นโยบายโรงพยาบาล และสภากาชาดไทย

การอบรมดานสิทธิการรักษาพยาบาลป 2561  “รูใหเทา 
กาวใหทัน.....บอกเลากาวทันสิทธิ”

นโยบายฝายการเงิน ป 2561
  1. วางแผนงาน พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(HIS) ดานการจัดเก็บเงินคารักษาพยาบาลระบบ OPD 
และ IPD ใหรองรับการจัดเก็บเงินคารักษาพยาบาลตาม
สิทธิ เช่ือมโยงกับระบบการเรียกเก็บของกรมบัญชีกลาง 
ประกนัสังคม และสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) ประกันสุขภาพเอกชน สวนลดหยอนบริจาค 
สวนลดหยอนผูบริหารระดับตางๆ สวนลดหยอนที่ผู 
บริหารอนุมัติเปนรายๆ  และระบบสารสนเทศดานการ
เงิน การบัญชี และพัสดุของสภากาชาดไทย (FMIS) ใน
การนําสงเงินของสํานักงานการคลัง
 - พัฒนาระบบ HIS ระบบเชื่อมโยง Lab, 
รังสีวิทยา, ยา, เวชภัณฑ, หองแพทย หองผาตัด (OR), 
หองฉุกเฉิน (ER), หอผูปวย
 -  พฒันาระบบการเรยีกเกบ็เงนิเชือ่ เชือ่มโยงเขา
โปรแกรมการเรียกเก็บ NHSO ของสปสช., กรมบัญชกีลาง 
(CSMBS, CCS DATA) ประกนัสงัคมผูปวยนอก (SS DATA) 
ประกันสังคมผูปวยใน กรณี AdjRW≥2  กรณีบริหาร
จดัการโรคเฉพาะ (E-Claim) รวมถึงการติดตาม วเิคราะห
การเรียกเก็บ และการจายเงินกรณีผูปวยสิทธิประกัน
สุขภาพถวนหนา (302)
 - พัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชสิทธิเขา
รับการรักษาพยาบาลของขาราชการ (เริ่ม 4 พ.ค. 61)
 - ยกเลิกการสมัครโครงการเบิกจายตรง ปรับ
เปล่ียนเปนใชบตัรประชาชนแบบ Smart card ณ จดุเก็บ
เงิน บันทึกขอมูล Online (เริ่ม 1 พ.ค. 61)
 - พัฒนาขอมูลการเรียกเก็บนํามา Input และ
ออกใบเสร็จใบเดียวตัดลูกหน้ีรายตัว แยกรายไดตาม

ประเภทการนําสงไดถูกตอง ปจจุบันดําเนินการแลวใน
สิทธิขาราชการ และประกันสุขภาพถวนหนาบางกรณี 
(กรณีคาใชจายสูงยังไมสามารถดําเนินการได) จึงตองมี
การพัฒนาการเรียกเก็บใหสอดคลองกัน
 -  พฒันาโปรแกรมลกูหนี ้ตามกลุมลกูหนีภ้าครฐั 
ภาคเอกชน และกลุมตนสังกัด
 - พฒันาโปรแกรมการลดหยอนตามสิทธิประโยชน 
ตามประเภทผูบริจาคท้ังแบบเกาและแบบใหม (บริจาค
โลหิต บริจาคอวัยวะ บริจาคเงิน)
 - พัฒนาโปรแกรมการลดหยอนผูบริหารราย
ตําแหนง และการอนุมัติเปนรายๆ สรุปรายเดือน เพื่อขอ
อนุมัติ
 - พัฒนาระบบ HIS และ FMIS ใหสามารถนํา
ขอมูลการจัดเก็บเงินคารักษาพยาบาล ตามประเภทราย
ไดนําสงเขา FMIS ระบบบัญชี และนําสงสํานักงานการ
คลัง
 - พัฒนาระบบการชําระเงินผานมือถือ QR 
Payment ฯลฯ
  2. วางแผนพัฒนาระบบเบ็ดเตล็ด จากระบบ
โปรแกรมเดิมของบริษัท PCC มาพัฒนาเขาโปรแกรม 
FMIS ใหมทีะเบียนรานคา ระบบบันทกึขอมลูคานํา้-คาไฟ 
สงเขาระบบการเงิน แจงหนี้รานคา และหอพักพยาบาล 
ระบบบริจาค เชื่อมโยง การใหสิทธิประโยชนลดหยอน ผู
มีอุปการคุณ ระบบ HIS
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศดานบุคลากร เงินเดือน 
คาตอบแทน คาเวร ทัง้เจาหนาทีร่พ. และคลนิกิพเิศษ และ
ขอหักคาเชาท่ีจอดรถ คาน้ํา คาไฟ คาหอพักเขาระบบ 
HRMI (ลดภาระเจาหนาทีท่ีต่องมาชําระเงิน หรอืสวนงาน
ฝายการเงนิทีต่องตดิตามมาชาํระ) และออกใบเสรจ็รบัเงนิ
  4. พัฒนาปรับปรุงระบบงานการเงินใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในรพ. และภายนอก อันไดแก กรม
บัญชีกลาง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 
สาํนกังานประกันสงัคม อนัมผีลกระทบตอการจัดเก็บเงิน
คารักษาพยาบาล
  5. ดานอัตรากําลังของฝายการเงิน จัดใหทุกหนวย
อย างเหมาะสมและรองรับกับปริมาณงานที่มีการ
เปล่ียนแปลงโยกยาย สบัเปล่ียนเรียนรูงานทุกหนวย สราง
ขวัญกําลังใจ สงเสริมใหกาวหนา และเลื่อนระดับสูงขึ้น
  6. ปรับโครงสรางฝายการเงินใหรองรับกับงาน  
ปรับหนวยเงินกลาง ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและ
บญัช ี3-5/6 (ทาํหนาทีห่วัหนางาน) เปนตาํแหนงเจาหนาที่
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การเงินและบัญชี 6/7*  ขอต้ังหนวยวิเคราะหขอมูล
ทางการเงนิ รองรับการวเิคราะหขอมลูการจดัเก็บเงิน และ
การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของระบบประกัน
สุขภาพ นําขอมูลวิเคราะหกอนประกาศใช
  7. วเิคราะหตวัช้ีวดัทางการเงิน / ความเส่ียง นาํมา
พฒันางานและพัฒนาบคุลากร โดยผานการอบรม สมัมนา 
เรียนรูงาน ทํางานเปนทีม เช่ือมความรักสามัคคี
  8. วางแผนการเพ่ิมรายได ลดรายจายและจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  โดยทํา MOU กับหนวย
งานตนสังกัดมีการจายแบบ fee for service แทนการ
ขาดทุนจากระบบประกันสุขภาพ จายแบบ DRG หรือทํา 
MOU  กับบริษัทประกันเอกชน/ตนสังกัด
  9. พัฒนาโปรแกรมลูกหนี้
 - งบอายุลกูหนี ้(Group by aging) ใหแสดงยอด
คางชําระตามสทิธ ิตนสงักดั ประเภทผูปวยนอก/ผูปวยใน 
คลินิกพิเศษ และระยะเวลา (เดือน) ที่คางชําระ โดยนับ
จากวันท่ีรบับริการ/จาํหนายและวนัท่ีออกใบแจงหน้ี เพ่ือ
นําไปประกอบการติดตามหนี้ และการใหเครดิตกับตน
สังกัดตางๆ (อยูในระหวางการดําเนินการรวบรวมขอมูล
ความตองการและประสานงานกับฝ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
 - หนังสือทวงหนี้ลูกหนี้ตนสังกัดตางๆ เชน 
ประกันสังคม พรบ. ตนสังกัดอื่น ลูกหนี้สัญญารับสภาพ
หนี ้และลกูหนีอ้ืน่ๆ โดยใหสามารถดงึขอมลูคางชาํระจาก
งบอายุลกูหน้ีในระบบ Online เพ่ือทาํหนังสอืทวงหนี ้และ
ใหบันทึกเก็บขอมูลการทวงหนี้ในแตละครั้งไวในระบบ 
Online เพ่ือใชในการจัดทํา (อยูในระหวางดําเนินการ
รวบรวมขอมูลความตองการและประสานงานกับฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 - รายงานการติดตามหนี ้จากการทําหนังสอืทวง
หน้ี (ในขอ 2) จากระบบ Online และแสดงผลการตดิตาม
หนี้ตามสิทธิตนสังกัดตางๆ เปนรายเดือน / ไตรมาส / ป 
อยางชดัเจน (อยูในระหวางดาํเนนิการรวบรวมขอมลูความ
ตองการและประสานงานกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  10. พัฒนาการเชื่อมตอเร่ืองรูดบัตรธนาคารไทย
พาณิชย กับเครื่อง PC ทําระบบ Link post กําลังดําเนิน
การติดตั้งที่จุดเก็บเงิน ภปร 16 เปนระบบ Lan และจุด
เก็บเงิน ภปร 3 เปนระบบ Mobile เมื่อติดตั้งสําเร็จทั้ง 2 
จุด และการใชงานไดดีจะพัฒนาเพิ่มการติดตั้งกับจุดเก็บ
อื่นๆ ตอไป

  11.  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการการรบัการโอน
เงนิชดเชยคาบรกิารทางการแพทย การตรวจสอบและจัด
ทํารายงานการจายใหครบถวนตามรายงานเอกสารการ
โอนเงินแยกตามหนวยบริการของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยทํา Hyperlink file ขอมูลรายงาน
การจายคูกับงวด/เลขที่เบิกจายกองทุนของ สปสช. และ
ทําการ Share Drive ระหวาง Computer ในระบบ 
Network เดียวกันหรือใชงานผาน Hub, Router Lan 
เดียวกัน ทําใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับงานสามารถเปดดู
ขอมูลในลักษณะ Workgroup ได
  12. โครงการพัฒนาบุคลากรของฝายการเงิน 
โครงการสัมมนา โครงการอบรมสิทธิ โครงการอบรมการ
เจรจาตอรอง โครงการสรางเสรมิสขุภาพ โครงการทีไ่ดรบั
มอบหมาย โครงการพัฒนาการบัญชีและการพัสดุ คลินิก
พิเศษผูปวยนอกเวลาราชการ โครงการพัฒนาตนทุน
บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โครงการประกันสุขภาพ
เอกชน
  13.  โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ โดยการ
เชื่อมโยงระบบ Online การสงแจงหนี้คารกัษาพยาบาล
เงินเชื่อ เชน ตนสังกัด ประกันสังคม พรบ. และการตอบ
รบัขอมลูไปท่ีงานสารบรรณธุรการ เพือ่ลดความผดิพลาด 
ลดเวลาการบันทึกขอมูลใหม สงแจงหนี้ใหถูกตอง ครบ
ถวน ทันเวลา ตรวจสอบได และสวนงานที่เกี่ยวของ เชน 
หนวยเงินเชื่อ หนวยเงินกลาง หนวยติดตามหน้ีสามารถ
นําขอมูลไปใชได
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กราฟแสดงการนําสงเงินตามแหลงท่ีมาของรายได

หนวยบัญชี

  1. จัดทํารายงานงบการเงิน ซึ่งประกอบดวย
งบรายไดคาใชจาย, งบแสดงฐานะการเงิน (เกณฑสิทธิ) 
ของโรงพยาบาลฯ ทุกแหลงเงิน (เงินงบประมาณ/เงิน
นอกงบประมาณ)

ฝายบัญชีและงบประมาณ

  จดัทําแผนงบประมาณตรวจสอบเอกสารการเบกิจาย และจดัทําบัญชีของโรงพยาบาลและของคลนิกิพิเศษนอก
เวลาราชาการ ผูปวยนอก – ผูปวยใน ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปใหแก ผูบรหิารโรงพยาบาล หนวยงานภายใน 
ผูปวยและบุคลากรภายนอก

  2. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารแยกประเภท 
รายได คาใชจาย ทุกแหลงเงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอก
งบประมาณ)
  3.  ตรวจสอบคูบัญชีและระบบ  FMIS  ใหตรง
กับเอกสารทุกแหลงเงิน (เงินงบประมาณ / เงินนอก
งบประมาณ)
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  4. ประมวลสินทรัพยและบันทึกคาเสื่อมราคา
ครุภณัฑทัง้หมดของโรงพยาบาลฯ และตรวจสอบรายการ
สนิทรัพยในทะเบียนใหตรงตามแยกประเภททกุแหลงเงิน 
(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)
  5. จัดทําและควบคุมทะเบียนเงินยืมรองจาย
หมุนเวียน (ใบสีฟา) และทะเบียนเงินยืมเปนครั้งคราว 
(ใบสีเหลือง)

หนวยเงินงบประมาณ

  1. จดัทาํงบประมาณประจําปเสนอสภากาชาดไทย
  2.  ควบคุมแผนการใชจายเงินงบประมาณของโรง
พยาบาลฯ
  3. งานตรวจสอบและกันเงินงบประมาณ
  4 .จัดทํางบประมาณกันเ งินไว จ ายเหล่ือม
ปงบประมาณ
  5. ตรวจสอบงบประมาณระบแุหลงเงินรหัสบัญชี 
และเวียนแจงงบประมาณจัดสรรประจําป
  6. บันทึกการโอนเงินงบประมาณ
  7. รายงานการใชจ ายเงินงบประมาณไปยัง
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร และสํานักงานการคลัง

หนวยเงินนอกงบประมาณ

  1. งานควบคุมแผนการใช งบประมาณเงิน
ทนุหมุนเวยีน , เงินบรจิาค/เงนิฝาก , และเงนิกองทุนตางๆ
  2. งานตรวจสอบและกันเงินงบประมาณเงิน
ทนุหมุนเวียน, เงนิบริจาค/เงนิฝาก , และเงนิกองทนุตางๆ
  3. งานบันทึกการโอนเงินทุนหมุนเวียน, เงิน
บริจาค/เงินฝาก, และเงินกองทุนตางๆ
  4. งานบันทึกการโอนเงินทุนหมุนเวียน สําหรับ
การจัดซื้อครุภัณฑทางการแพทยและครุภัณฑอื่นๆ
  5. งานควบคุมการจัดทําเอกสารการขอรับงบ
คาเสื่อมจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
สําหรับการซื้อเครื่องมือทางการแพทยของโรงพยาบาลฯ
  6. งานควบคมุการจดัทําเอกสารเบิกจายเงินคืน
คารักษาพยาบาล, เงินประกนัคาเสียหาย, เงินประกนัซอง
ประกวดราคา และเงินคาประกันผลงานตางๆ

  7. งานควบคุมการจัดทําเอกสารการขอซ้ือเงิน
ตราตางประเทศในการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่ไมมี
จําหนายในประเทศไทย
  8. งานควบคุมการโอนชําระหน้ีระหว าง
สํานักงานภายในสภากาชาดไทยและระหวางหนวยงาน
ภายในโรงพยาบาลฯ

หนวยใบสําคัญรับ

  1. งานตรวจสอบความสมบูรณของใบเสร็จรับ
เงินและจัดทําทะเบียนคุมกอนจายใหหนวยงานเก็บเงิน
  2.  ตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงนิท่ีใชแลว และ
จัดทําทะเบียนคุม
  3.  รบัคํารองและคนหาใบเสร็จรับเงนิทีส่ญูหาย
  4.  ตรวจสอบใบรับฝากเงินคารักษาพยาบาล
  5.  จัดทําเช็คคารักษาพยาบาลเพ่ือสํารองจาย
ใหกับบุคลากรโรงพยาบาลฯ
  6.  งานสารบรรณ และทะเบียนประวัติของฝาย
บัญชีและงบประมาณ

หนวยใบสําคัญจาย

  1. ตรวจสอบเอกสารเบิก-จาย เงินทุกแหลงเงิน 
(เงินงบประมาณ/นอกงบประมาณ)
  2. การตรวจสอบเอกสารการโอนเงินทุกแหลง
เงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) ภายใน
สํานักงานและตางสํานักงาน
  3. ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับระเบียบฯ 
การเบิก-จายเงินตาง
  4.  ออกหนังสอืเรงรดัและแจงปดการสงเอกสาร
การเบิกจายเงินทุกไตรมาส
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ฝายสวัสดิการสังคม

  ใหบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแกผูปวยและญาติ ที่ประสบปญหาในดานตาง ๆ เชน ปญหาสังคม 
เศรษฐกิจ อารมณ และจิตใจ  ซึ่งปญหาดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตอภาวการณเจ็บปวย และการรักษาพยาบาล  ตลอด
จนการมุงพัฒนา คุณภาพชีวิตของผูปวย ผูดอยโอกาส ประชาชนทั่วไป  ดวยวิธีการทางสังคมสงเคราะห ทั้งรายบุคคล และ
รายกลุม เชน การทํากลุมสนับสนุนจิตใจ (Supporting Group) ในกลุมผูปวยโรคเร้ือรัง และการมีสวนรวมในการผลักดันเชิง
นโยบายทางสังคม โดยมีนักสังคมสงเคราะหปฏิบัติงานภายใตขอบเขต ดังนี้

สถิติการใหบริการทางสังคมสงเคราะห ฝายสวัสดิการสังคม

การบริการ
ประเภทผูปวย (จํานวนราย)

ผูปวยนอก ผูปวยใน รวม

ผูที่ไดรับการสังคมสงเคราะห 9,699 6,050 15,749

ผูปวยตางชาติ/แรงงานตางดาว 229 341 570

ผูที่ไดรับการอนุเคราะห 4,417 2,932 7,349

ขอบเขตการดําเนินงานของนักสังคมสงเคราะหทาง
การแพทย ประกอบดวย
  1.  การบําบัดรักษาปญหาทางสังคม และผล
กระทบทางสังคมที่มีผลตอระบบสุขภาพ
  2. ก า รป  อ ง กั น ป  ญห า สุ ข ภ าพอน ามั ย 
(Prevention) โดยเฉพาะโรคตาง ๆ ที่สามารถปองกันได 
และการเฝาระวังปญหาทางสังคม
  3.  การฟ นฟูสมรรถภาพ  (Rehabilitation) 
เพือ่ใหสามารถประกอบหนาทีท่างสงัคมไดอยางเหมาะสม

  4. การสนับสนุนและสงเสริมประชาชนใหมี
สุขภาพดี (Promotion) โดยความรวมมือกันระหวาง
สหวิชาชีพ เพื่อสรางเสริมความรูและพัฒนาทักษะใหกับ
ประชาชนในการดูแลสขุภาพรางกายและจิตใจ  นอกเหนือ
จากนั้น ยังมีการดําเนินการในการสนับสนุนการบริการ
ทางการแพทย งานการเรียน การสอนนิสิตแพทย และ
นกัศกึษาสงัคมสงเคราะหจากสถาบันตาง ๆ   ตามหลกัสูตร
การสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  5. การประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม

  วิสัยทัศน  ฝายพิธีการเปนหนวยงานสนับสนุน
ทีด่าํเนนิกิจกรรมสอดคลองตามนโยบายของโรงพยาบาล
ดวยความถกูตอง รวดเรว็ เปนทีพ่งึพอใจของผูใชบรกิาร
  พันธกิจ
  1. บริการจัดงานพิธีทําบุญเล้ียงพระเนื่องใน

 

ฝายพิธีการ

โอกาสตางๆ เชน วันคลายวันเกิด ทําบุญอุทิศกุศลใหผู
ลวงลับ เปนตน

 2. บรกิารรบับรจิาคเงินเพือ่สนบัสนนุการดําเนนิงาน
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�
87

สถิติจํานวนเงินรับบริจาค ณ ฝายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประจําปงบประมาณ 2561

สถิติจํานวนผูมาใชบริการ ณ ฝายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประจําปงบประมาณ 2561

  3. บรกิารรบับรจิาครางกายเพือ่การศกึษา การวิจยั 
และการรักษาทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

  4. บรกิารและอาํนวยความสะดวกแกญาติผูวายชนม
  5. ดําเนินกิจกรรมพิเศษตางๆ ของโรงพยาบาล

จฬุาลงกรณดานสบืสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย เชน กฐิน ผาปา งานแสดงมุทิตาจิต เปนตน

  สําหรับในปงบประมาณ 2561 ขอนําเสนอ
ขอมูลสรุปการดําเนินงานดังตอไปนี้

  1. ด านรับบริจาค  เป น จํานวนเงิน ท้ัง ส้ิน 
413,300,685.28 บาท ( ตามแผนภูมิดานลาง )

  2.  ผูมาใชบรกิาร  เปนจาํนวนท้ังสิน้ 125,193 คน
( ตามแผนภูมิดานลาง )
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ฝายการพยาบาล

1.งานดานการพัฒนาการพยาบาลดานผูสูงอายุ
 1.1 การพัฒนาบริการพยาบาลดานผูสูงอายุ
  จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารพยาบาลแกนนาํดแูลผูปวย
สูงอายุในโรงพยาบาล (Geriatric Resource Nurses) ตอ
เนื่องเปนรุนที่ 3  และจัดกิจกรรมการศึกษาผูปวยสูงอายุ
เปนรายกรณแีละการนําผลวิจยัไปใชในการปฏบิตัทิางการ
พยาบาล(Geriatric clinical nursing case report 
conference) และเสริมทักษะการอาน Article  โดย
กําหนดจัดกิจกรรมเดือนละ 1 คร้ังเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
พยาบาลในการดูแลผูปวยสูงอายุในโรงพยาบาล รวมทั้งมี
กิจกรรม Bedside Nursing round ทุกสัปดาหเพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรูในการดูแลผูปวยสูงอายุ
 1.2. คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี ส.ธ.4
  1. รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ปรับปรุงแบบ
ประเมนิสุขภาพผูสงูวัยเพือ่ลดระยะเวลาการประเมิน ผูรบั
บรกิารรายใหม โดยพยาบาลสามารถประเมนิภาวะสขุภาพ
และบันทึกไดรวดเร็ว และครอบคลุมมากข้ึน และจัดทํา
หนังสือเพ่ือประชาชน “ตาํราโกงอาย”ุในหัวขอเร่ืองเม่ือลุง
ปาตองวัดความดันโลหิตเองท่ีบาน และ เร่ืองจําเปนแค
ไหน…วัคซีนในผูสูงวัย”
  2. จัดทําโครงการเพื่อสงเสริมและฟนฟูสุขภาพผู
สูงอายุในดานตางๆ ดังน้ี  โครงการดนตรีบําบัดเพ่ือผูสูงวัย 
(อังกะลุง), โครงการฝกสมองเพิ่มความจําในผูสูงอายุ 
โครงการเพิ่มความรูดานสุขภาพ  โครงการพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติในการดูแลผู สูงวัยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง, 
โครงการเพิม่ความมัน่ใจในภาวะ Urinary incontinence, 
โครงการวัคซีนหรรษาชราชนม
  3. จัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรางเครือขายและความ
รวมมือในดานตางๆ ดังนี้ สัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับ
สถานีกาชาด 2,5,11 เร่ือง “ความรวมมือการดูแลผูสูงวัย 
เพื่อสงเสริมสุขภาพ สภากาชาดไทย” เพื่อฝกอบรม
บคุลากรและวางแนวทางสงเสริมสขุภาพ และปองกันภาวะ
พึ่งพิงในชุมชน,  สัมมนาผูสูงวัยและบุคลากรเรื่อง การ
พฒันาสุขภาวะและสมดลุชีวติสูจติอาสาตนแบบ และเรือ่ง
การสรางระบบอาสาสมัครตนแบบการดูแลผูสูงวัยเพื่อ
ปองกันภาวะพึ่งพิงนําไปสูการจัดโครงการ Volunteer 
Ecosystem ขื้นในคลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี
  4. กิจกรรมอื่นๆ ไดแก รวมจัดแสดงนิทรรศการ
งาน Thailand Social Expo 2018 ทีเ่มืองทองธานี ตอนรับ
และเปนที่ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอก 

2. งานดานศนูยพฒันาความเช่ียวชาญทางการพยาบาล
 ศูนย พัฒนาความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล 

(Nursing Professional Development Center) มีหนา
ที่รับผิดชอบในการสรางสมรรถนะทางการพยาบาลใหแก
บคุลากรฝายการพยาบาล ไดมกีารดําเนินการเพ่ิมเติมในป
ที่ผานมา ดังนี้

  1.  หลักสูตรการสอนภาคปฏิบัติ การพยาบาล
เฉพาะทาง สาํหรบัพยาบาลพ่ีเลีย้ง เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ
การสอนงานขางเตียงท่ีมปีระสิทธิภาพ ใหแกพยาบาลฝาย
การพยาบาลจํานวน 55 คน 
  2. การดําเนินการหลักสูตร Nurse Residency 
Training Program เพ่ือสงเสริมใหพยาบาลจบใหมมี
สมรรถนะเฉพาะในการปฏิบัติงานในหนวยงานเฉพาะทาง
ของตนเอง ใน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานการพยาบาล
ศัลยกรรม กลุมงานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุม
งานการพยาบาลเด็ก และกลุมงานการพยาบาลสูตินรีเวช
กรรมและทารกแรกเกิด  มีจํานวนพยาบาลจบใหมที่ผาน
การอบรม จํานวน 52  คน และจากผลการดําเนินงาน
สามารถบรูณาการเปนหลกัสูตรฝกอบรมทางคลินกิเฉพาะ
สาขาหลังปริญญาตรี (Post Baccalaureate Nurse 
Residency Training Program) ซึ่งเปนหลักสูตรตนแบบ
ใหแกสภาการพยาบาลและหนวยงานอ่ืนๆในประเทศไทย 
โดยสามารถเปดหลักสูตรฯ ไดจํานวน 8 สาขา ในวันที่ 23 
กรกฎาคม 2561 มีจํานวน Nurse Resident 148 คน
  3.  ฝกอบรมพยาบาล Rapid Response System 
ใหกับพยาบาลในหอผูปวยนํารองและพยาบาลวิกฤต 
จํานวน 60 คน เพ่ือสงเสริมระบบ Rapid Response 
System ของโรงพยาบาล
  4. จัดหลักสูตรครูผูสอนการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สําหรับบุคลากรทางการแพทย  ([TRC] BLS Instructor 
for HCP)  ใหกับวิทยากรพยาบาล จํานวน 48 คน
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  5. พัฒนาโปรแกรมการประเมินสมรรถนะพยาบาลจบใหมแบบออนไลน โดยใชระบบ ChulaCAS®  
  6. บทความทางวิชาการ 1 เร่ือง  ชัญญา ถนอมลิขิต และภัทรพร เขียวหวาน. (2561). Nurse Residency 
Coordinator: 
  บทบาทสาํคญัตอการพฒันาความเชีย่วชาญทางการพยาบาล. วารสารการปฏบิตักิารพยาบาลและการผดุงครรภ
ไทย, 5(2): 96-110.

3. งานดานศูนยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล

  ผลงานดานการพัฒนาคุณภาพ ที่ไปนําเสนอ
สถาบันภายนอก เชน  HA National Forum ครั้งที่ 19 
“คณุคา คณุภาพ คณุธรรม”  วนัที ่ 13-16  มนีาคม 2561  
จํานวน 6 โครงการ ผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 
3 คือ  โครงการลดอัตราการใสทอชวยหายใจในผูปวย
ภาวะหายใจลมเหลวเฉียบพลันท่ีไดรับการรักษาดวย
เครื่องชวยหายใจชนิดไมใสทอชวยหายใจ (NIV) ในหนวย 
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน (ER non trauma) รวมท้ังรวมงาน
มหกรรมคณุภาพโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่  24-26 ตุลาคม 2561  จํานวน 
4 โครงการ ผลงานทีไ่ดรบัรางวลัท่ี 1 Poster Presentation 
คือ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณบล็อก สบาย 
สบาย (ศูนยรับ-สงผูปวย)    และรางวัลชมเชย  Poster 
Presentation คอื โครงการลดอตัราการเล่ือนเขาของสาย
ใหอาหารทางหนาทองในผูปวยเด็กโรคเรื้อรัง (สก15 
เสาวภา) ผลงาน Oral Presentation ไดรับรางวัลที่ 2 
คือ โครงการลดอัตราผูปวยภาวะหัวใจลมเหลวระดับ 3 
เปลี่ยนแปลงเปนระดับ 4 (ER)

 ศนูยพฒันางานวิจยัและนวตักรรมทางการพยาบาล 
ไดดาํเนินงานมาเปนปที ่2 การดําเนนิการเพิม่เตมิจากเดมิ 
คือ 1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Easy way for 
searching & pick-up evidence-based in nursing 
practice by PICOT” 2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
Care management team to Research และ 3) 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ From creative & 
inspiration to clinical nursing practice ซึง่การดาํเนนิ
งานโครงการตางๆรวม 8 โครงการ ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาฯ  
ทัง้น้ีกจิกรรมตางๆ ไดรบัหนวยคะแนนการศกึษาตอเนือ่ง 
จากสภาการพยาบาล จาก 5 โครงการ รวม 153 คะแนน 

และไดดาํเนนิงานวจิยั 1 เรือ่ง “ศกึษาสภาพปญหา ปจจยั
สงเสริมการประยุกตใชหลักฐานเชิงประจักษและการ
สรางสรรคการใชผลงานวจิยัทางการพยาบาล เพือ่พฒันา
คุณภาพงานบริการทางการพยาบาล”(ทุนวิจัย จาก
สภากาชาดไทย) รวมถึงการไดรบัการสนบัสนนุ งบประมาณ
ดานทุนวิจัย จาก สภากาชาดไทย ป 2561 รวม จํานวน 
6 ทุน (รวมเปนงบประมาณทั้งสิ้น 345,000.00 บาท) ใน
ปงบประมาณ 2561 มีผลงานวิจัยที่อยูในระหวางดําเนิน
งาน 39 เร่ือง สงรายงานวจิยัฉบับสมบูรณ 1 เร่ือง(ทนุวจิยั 
จากสภากาชาดไทย) และ CNPG 2 Research 11 เรื่อง 
รวมเปนงานที่อยูในกระบวนการพัฒนา 51 เรื่อง 

4.งานดานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลฝายการพยาบาล
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ศูนยกฎหมาย

ดูแลรับผิดชอบงานทางดานกฎหมาย ระเบียบ วินัย ของโรงพยาบาล ดังตอไปนี้

  1. ราง และแกไขระเบียบ และหลักเกณฑของ
โรงพยาบาล
  2. ตรวจสอบรางสัญญาตาง ๆ ไดแก สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาจาง สัญญาเชา สัญญาทุนการศึกษา และขอ
ตกลงอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายและถูกตองตาม
ระเบียบสภากาชาดไทย
  3. จัดทํารางสัญญาหรือขอตกลงข้ึนใหม ที่มิใช
สญัญาตามแบบแนบทายระเบยีบสภากาชาดไทย วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2544 รวมทั้งจัดทําบันทึกขอตกลงแกไข
เพิ่มเติมตอทายสัญญา

  4. ใหคําปรึกษาและตอบขอหารือ ทั้งที่เปนลาย
ลักษณอักษรและไมเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับ
กฎหมาย และระเบียบสภากาชาดไทย
  5. รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการรองทุกข
กลาวโทษตอพนักงานสอบสวน รวมท้ังประสานงานกับ
พนักงานอัยการเกี่ยวกับคดีความของโรงพยาบาล
  6. ดําเนินการทางวินัย กรณีที่เจาหนาท่ี หรือ
ลูกจางของโรงพยาบาลถูกกลาวหาวามีการกระทําความ
ผิดทางวินัย
  7. ปฏบิตังิานอืน่ๆ  ตามท่ีผูบงัคบับญัชามอบหมาย
เปนพิเศษ

  ใหบริการทางเภสัชกรรมแกผูปวยและญาติ บุคลากรทางการแพทยและประชาชนท่ัวไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบดวย การคัดเลือกยาที่มีคุณภาพเขามาจําหนายในโรงพยาบาล การจัดซื้อจัดหาสํารองยาใหมีเพียงพอและพรอมใช 
การผลิตยา การจัดจายยาตามใบสั่งแพทย การบริบาลทางเภสัชกรรม การบริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยา และการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลตามหลักฐานทางวิชาการ โดยมีสถิติการใหบริการในปงบประมาณ 2561 ดังนี้

กลุมงานเภสัชกรรม

1) จํานวนรายการยาในบัญชีโรงพยาบาล

ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 1,178  รายการ

ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 872  รายการ

รวม 2,050  รายการ

3)  งานบริหารคลังยา

คลังยาทุนหมุนเวียน
-  จํานวนรายการยาสํารองคลัง                             2,270    รายการ
-  จํานวนใบฎีกาจายยา                                     10,352        ฎีกา
-  จํานวนรายการจายยา                      231,696    รายการ
- มูลคาจายยา                                2,755,946,357.65        บาท

 

2)  งานจัดซื้อยา

เงินทุนหมุนเวียน เงินงบประมาณ

จํานวนใบสั่งซื้อ 12,975 ใบ 200 ใบ

จํานวนรายการยา 19,488 รายการ 644 รายการ

มูลคา 2,733,308,894.11 บาท 22,533,602.59 บาท
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4)  งานผลิตยา

1.  ผลิตยา/เตรียมยาประเภทตางๆ ไดแก

-  ยาทั่วไป 170  รายการ 779,177  ชิ้น

-  ยาปราศจากเชื้อ 24  รายการ 12,199  ขวด

-  สารอาหารทาง 
   หลอดเลือดดํา 6,032  รายการ 2,933,735  ซี.ซี.

-  ยาเคมีบาํบดั ผูปวยใน 24,833  โดส

-  ยาเคมีบาํบัดผูปวยนอก  
   Day Care 23,982  โดส

2. บริหารคลังยาผลิต

    -  จํานวนใบฎีกาจายยา           4,875           ฎีกา
    -  จํานวนรายการจายยา         19,546       รายการ
    -  มูลคาจายยา             36,725,505.53           บาท

3.  บริหารคลังเคมีภัณฑ และนํ้ายาฆาเชื้อ

    -  จํานวนใบฎีกาจายยา           2,432           ฎีกา
    -  จํานวนรายการจายยา           6,001       รายการ
    -  มูลคาจายยา             19,172,161.99           บาท

6) งานบริบาลเภสัชกรรม
1. บริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน และฉุกเฉิน 
     (Acute Care)

มีเภสัชกรดูแลติดตามการใชยาในหอผูปวย  จํานวน 7 หอ ไดแก 
  หอศัลยกรรม :                     ภูมิสิริฯ    15C  (จก. 3)         681     ราย
                                         ภูมิสิริฯ    17A   (อล.)          696     ราย
                                         สก 19                              186      ราย
  หออายุรกรรม :                    ภูมิสิริฯ 25C (วส. 5)           1,074     ราย                                          
                                         ภูมิสิริฯ 4 (CCU, ICCU)         309     ราย
  หอศัลยศาสตรออรโธปดิกส :     ภูมิสิริฯ 19A (จส. 4)             554      ราย
  หองฉุกเฉิน Non-trauma และ  Observe ward                1,124      ราย
  รวม                                                                     4,624      ราย

2. บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก (Ambulatory Care)  มเีภสชักรดแูลตดิตามการใชยาผูปวยนอกรวมกบัทมีสหสาขา จาํนวน 8 คลนิกิ ไดแก 
    คลินิกโรคหืด (Asthma)                                         1,286      ครั้ง
    คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)                              252      ครั้ง
    คลินิกลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis)              284      ครั้ง
    คลินิกโรคหัวใจลมเหลว  (Advance Heart Failure)       1,138      ครั้ง
    คลินิกผูปวยหลังปลูกถายหัวใจ                                   125      ครั้ง
    (Post - heart Transplant) 
    คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy)                                     1,957      ครั้ง
    คลินิกวอรฟาริน (Warfarin)                                       908      ครั้ง
    คลินิก ARV                                                         127       ครั้ง
    รวม                                                                6,077      ครั้ง

5) งานบริการจายยาผูปวยตามใบสั่งแพทย

หนวยงาน
จํานวน
ใบสั่งยา

จํานวน
รายการยา มูลคา (บาท)

จายยาผูปวยนอก (จํานวน 13 หนวย)

หองยาอายุรกรรม
ทั่วไป (ภปร  1) 114,976 419,176 257,347,416

หองยาออรโธปดกิส
และเวชศาสตร  
ฟนฟู  (ภปร 2)

53,860 172,476 129,724,858

หองยาอายรุกรรม
เฉพาะโรค (ภปร 3) 100,383 339,933 636,513,160

หองยาศัลยกรรม
และสูตินรีเวชฯ 
(ภปร 7)

58,700 127,756 101,033,966

หองยากุมาร
เวชกรรม (ภปร 9) 59,434 151,927 118,123,268

หองยาจกัษุกรรม, 
โสต ศอ นาสกิวิทยา, 
จติเวช และทนัต
กรรม  (ภปร 11)

81,472 185,746 138,527,807

หองยาสวัสดิการ
เจาหนาที่ และ
ครอบครวั (ภปร 13)

90,037 286,398 188,232,042

หองยาฉกุเฉนิอาคาร
ภูมิสิริฯ ชั้น M 93,701 202,750 35,131,600

หองยาอาคาร สธ.
ผูปวยสูงอายุ 38,729 92,550 150,827,263

หองยาอาคาร
วองวานิช ชั้น 4   35,491 155,651 265,895,287

หองยาอาคาร 14 ชัน้ 10,464 22,009 21,746,530

หองยา Hemato 
อาคารภมูสิริฯิ ชัน้ 1 21,388 62,416 343,523,065

หองยาอาคาร
เวชภัณฑ 112,732 373,099 355,713,551

รวม 871,367 2,591,887 2,742,339,813

จายยาผูปวยใน (จํานวน 3 หนวย)

หองยาอาคาร
ภูมิสิริฯ ชั้น B1 585,145 1,518,578 540,844,185

หองยาอาคาร สก 13 85,817 242,884 65,497,750

หองยาอาคาร 14 ชัน้ 36,721 102,030 47,838,398

รวม 707,683 1,863,492 654,180,333
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3. บริการสอนและใหคําแนะนําการใชยา
    ในผูปวยกลุมเสี่ยง (Patient Education) 

ผูปวยในโรงพยาบาลที่ไดรับการสอน/ใหคําแนะนําการใชยา และประเมิน 
ความรูความเขาใจการใชยาโดยเภสัชกร จํานวน 3 กลุม ไดแก
    ผูปวยที่ไดรับยาวอรฟาริน (Warfarin)                                254    ครั้ง
    ผูปวยที่ไดรับยาสูดพนเทคนิกพิเศษ (Device technique)  55    ครั้ง
    ผูปวยผาตัดหัวใจที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน                                54    ครั้ง
    (Immunosuppressants)
    รวม                                                                       363    ครั้ง

4. การรายงาน และประเมินติดตามอาการ
   ไมพึงประสงคจากยา (Adverse Drug Reaction
   Monitoring)

เภสัชกรประจําศูนย ADR รับแจงรายงานอาการไมพึงประสงคจากยา รวมกับ   
การบันทึกรายงาน และประเมินติดตามอุบัติการณที่เกิดขึ้นกับผูปวยภายใน
โรงพยาบาล
        จํานวนรายงาน ADR ที่ไดรับแจง และบันทึกขอมูล          9,682   ครั้ง
        เขาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
        จํานวนครั้งของการประเมินและดูแลติดตาม                    880   ครั้ง
        อุบัติการณ ADR/แพยา    
        จํานวนครั้งของการสงรายงาน ADR ไปยัง                     1,019  ครั้ง
        กระทรวงสาธารณสุขผานระบบออนไลน 

5. บริการใหคําแนะนําการตรวจวัด และติดตาม
   ระดับยาในเลือด (Therapeutic Drug Monitoring ;   
   TDM)

เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 โดยดําเนินการรวมกับอาจารยจากคณะ 
เภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สําหรับติดตามผูปวยที่ไดรับยาฉีด
แวนโคมัยซิน (Vancomycin) ภายในโรงพยาบาล 
        -  จํานวนผูปวยที่ไดรับการติดตาม                                173   ราย
        -  จํานวนครั้งของการใหคําแนะนําการปรับขนาดยา           143   ครั้ง

 7)  งานบริการตอบขอสนเทศทางยา/ บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยา และงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

1) บริการตอบขอสนเทศทางยา จํานวนคําถาม ทั้งหมด  765  ครั้ง โดยจําแนกผูถาม ดังนี้  
-  บคุลากรในโรงพยาบาล (แพทย เภสชักร พยาบาล เปนตน)     รอยละ     97.38
-  บคุคลภายนอก (ผูปวยและญาต ิประชาชนทัว่ไป เปนตน)       รอยละ      2.62  

2) การสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล -  กําหนดและจัดทําแนวทางการใชยา (สําหรับยาใหม         จาํนวน  12  รายการ
   และ/หรือ ยาที่มีคาใชจายสูง)                                                         
-  ปรับปรุงแนวทางการใชยาจากเดิมที่มีอยู                      จาํนวน    7   รายการ 

8) งานสอนนิสิต/นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร และรับเปน
แหลงฝกอบรม/ศึกษาดูงานดานเภสัชกรรม 

- เภสัชกร/นักศึกษาเภสัชศาสตรจากตางประเทศ  
- นิสิตปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
  มหาวิทยาลัย
- นิสิตเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 6  คณะเภสัชศาสตร 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร ชั้นปที่ 4 คณะ
  เภสัชศาสตร จากสถาบันตางๆ

23  คน
2   คน

80  คน

18  คน

9) งานจัดทําและจําหนายกระเปายาสามัญประจําบานเนื่องใน
โอกาสพิเศษตางๆ มูลคา  603,529 บาท 



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ�
93

ผลงาน จํานวน หนวย

1.รายงานการวิเคราะหตนทุนการใหบริการผูปวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

1.1 ตนทุนการใหบริการผูปวยนอก และฉุกเฉิน จําแนกรายคลินิก กําลังพัฒนาระบบการ
วิเคราะห เนื่องจากมีการ
ปรับระบบโครงสราง

ขอมูล
1.2 ตนทุนการใหบริการผูปวยในและผูปวยวิกฤติ จําแนกรายหอผูปวย

1.3 ตนทุนการการรักษาพยาบาลผูปวยรายกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG)

1.4 ตนทุนการตรวจทางหองปฏิบัติการและรังสีวิทยา

        1.4.1 การตรวจทางหองปฏิบัติการ 438 รายการ

        1.4.2 การตรวจรังสีวิทยา 638 รายการ

2. ประเมินความเหมาะสมของการกําหนดอัตราคาหองพักผูปวย 26 หอง

3. พัฒนาระบบและดําเนินการประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทย

        3.1 วิเคราะหตนทุนและจุดคุมทุนของเครื่องมือแพทยราคา 5 ลานบาทขึ้นไป 35 รายการ

        3.2 วิเคราะหตนทุนของการตรวจทางหองปฏิบัติการและหัตถการ 700 รายการ

        3.3 ใหคําแนะนําการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหตนทุน 12 ครั้ง

4. ดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย, การพัฒนาความรูบุคลากร, การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข 
   และ คุณภาพของระบบบริการสุขภาพของประเทศ

        4.1 ดําเนินการวิจัย รวมวิจัย 2 โครงการ

        4.2 จัดอบรม และ เปนวิทยากรบรรยาย 7 ครั้ง

        4.3 วิพากษงานวิจัย / รวมประชาพิจารณ 6 เรื่อง

        4.4 เปนอนุกรรมการ/คณะทํางาน / ทีมบรรณาธิการเพื่อพฒันาระบบสุขภาพของประเทศ 4 ชุด

ศูนยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

  ศูนยพัฒนาคุณภาพ มีหนาที่ส งเสริมความ
เช่ียวชาญสําคัญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานการ
พฒันาคุณภาพบรกิารสุขภาพอยางเปนระบบ จดัตัง้ขึน้ใน

ป 2543 มีพันธกิจสนับสนุน สงเสริม และฝกอบรมให
บคุลากรมคีวามรูและทกัษะในการพัฒนาคณุภาพ กระตุน 
สงเสริมและสนบัสนุน หนวยงานตางๆในทกุระดับ ใหเกดิ

  มีพันธกิจหลักในการวิเคราะหและคาดการณตนทุน ประเมินความคุมคา กําหนดราคา ริเริ่มพัฒนา ศึกษาวิจัย
ระบบสุขภาพ ติดตามทบทวนผลลัพธ สรุปผลงานไดดังนี้ คือ

ศูนยขอมูลและตนทุน 
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การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สนับสนุน ประสานงาน
ใหมีการนํามาตรฐานโรงพยาบาลไปใช และไดรับการ
รับรองคุณภาพจากองคกรภายนอก รวมทั้งรวบรวม 
วิเคราะห เผยแพร และสงเสริมการนําไปใชขอมูลดาน
คุณภาพขององคกรใหเกิดประโยชน และสนับสนุนงาน
วจิยัดานการพัฒนาคุณภาพใหกบัโรงพยาบาล สรุปผลงาน
ในรอบป  2561  ไดดงันี้

งานรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีจุดเนนการพัฒนา
คุณภาพ 3S  ไดแก ปลอดภัย (Safety) บริการท่ีได
มาตรฐาน (Standard) ความพึงพอใจ (Satisfaction)   
โดยมกีารดาํเนินการพฒันาคณุภาพอยางตอเน่ือง และได
รับการเย่ียมสํารวจเพ่ือตออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation ) ครั้งที่ 
5  ในระหวางวันที่ 4-6 ตุลาคม  2560 ผลการประเมิน
ผานการรับรอง และไดรับประกาศนียบัตรรับรอง
กระบวนการคุณภาพเปนระยะเวลา 3 ป (12 ธันวาคม 
2560-11 ธันวาคม 2563) พร อมกันนี้ยั งได รับ
กิตติกรรมประกาศ การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค 3 
หนวยงาน ไดแก  1) การรบัรองมาตรฐานเฉพาะโรค (การ
ดูแลผูปวยโรคไต) (Disease Specific Accreditation: 
Nephrology) 2) การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (การ
ดูแลผูปวยพารกินสันและกลุมความเคลื่อนไหวผิดปกติ) 
(Disease Specific Accreditation: Parkinson)  และ 
3) การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (โรคหลอดเลอืดสมอง) 
(Disease Specific Accreditation: Stroke)

โครงการยกระดบัการพัฒนากระบวนการคณุภาพเขาสู
มาตรฐานขั้นกาวหนา (Advanced HA)
  เพื่อเปนการตอบวิสัยทัศนดานการเปนตนแบบ
ของโรงพยาบาล ผูบรหิารจงึมนีโยบายยกระดบัการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลขั้นปกติ (HA) สูการ
รบัรองมาตรฐานข้ันกาวหนา (Advanced HA) ของ สรพ.
และไดดําเนินการตามแผนการพัฒนาระยะ 2 ป (พ.ศ.
2560-2562) ไดแก การประกาศนโยบาย การจัดทํา Gap 
Analysis โดยทุกฝาย คณะกรรมการระบบ และคณะ
กรรมการ PCT เพื่อหาโอกาสพัฒนาที่สําคัญและดําเนิน
การพัฒนาปด Gap พรอมกันนี้ยังไดรับการเยี่ยมใหคํา
ปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมตามมาตรฐานข้ันกาวหนา
จาก สรพ. จํานวน 1 ครั้ง (1 มิ.ย. 61) และรับการเยี่ยม
ใหคําปรึกษาระบบยา 2 ครั้ง (11 มิ.ย. 61 และ 14 ส.ค. 
61) ทัง้นี ้โรงพยาบาลมแีผนจะขอการรับรองกระบวนการ

คุณภาพขั้นกาวหนาในป 2562

งานมหกรรมคณุภาพ 2561 : กาวสูคณุภาพขัน้กาวหนา
เพื่อสรางคุณคาอยางยั่งยืน
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  และ 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดมีการจัด
งานมหกรรมคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ประจําป 
2561  “KCMH Quality Expo 2018” : กาวสูคุณภาพ
ขั้นกาวหนาเพ่ือสรางคุณคาอยางย่ังยืน ระหวางวันท่ี 
22-23 สงิหาคม 2561  เพือ่เปนกิจกรรมในการแลกเปลีย่น 
เรียนรู การพัฒนาคุณภาพภายในองคกร ที่มุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพสูมาตรฐาน AHA  โดยนําเสนอในรูปแบบ
นิทรรศการ ประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพ  และการ
เสวนาในประเด็นที่นาสนใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
จากวทิยากรผูทรงคณุภาพระดับชาต ิจาํนวน 8 หวัขอเรือ่ง 
รวมทั้งในสวนของนิทรรศการไดมีการจัดแสดงรูปแบบ
โปสเตอรจํานวน ทั้งสิ้น 50 ผลงาน ไดแก ผลงานพัฒนา
คุณภาพที่จัดทําในรอบปจํานวน 34 ผลงาน และ ผลงาน
ที่เคยจัดแสดงในงานมหกรรมคุณภาพระดับชาติ (HA 
National forum ครั้งที่ 19) อีก 16 ผลงาน มีผูสนใจเขา
รวมประชุมกวา 800 คน

งานสนับสนุนองคกรแพทย
  คณะกรรมการองค กรแพทย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ จัดใหมีการเลือกต้ังกรรมการองคกรแพทย
ประเภทเลอืกต้ังชุดใหมแทนชุดเกาท่ีหมดวาระในป 2561 
เม่ือวันศุกรที ่23 มนีาคม 2561 และไดทาํการสรรหาคณะ
กรรมการองคกรแพทยชุดใหมใหสอดคลองกับธรรมนูญ
องคกรแพทย ฉบับ พ.ศ.2560 โดยมี รศ.นพ.ทรงกลด 
เอ่ียมจตุรภัทร เปนประธานกรรมการ ในปที่ผานมาไดมี
การดําเนินกิจกรรมสําคัญๆ ไดแก (1) กิจกรรมพบปะ
สมาชิกองคกรแพทย ทุกวันศุกรที่ 1, 3, 5 ของเดือน (2) 
การประชุมสมาชิกสามัญองคกรแพทย โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ ประจําป 2561 เมือ่วันที ่18 พฤษภาคม 2561 
(3) จัดประชุมวิชาการในหัวขอความรูสําคัญสําหรับ
สมาชิก จํานวน 4 ครั้ง เชน “แนวทางการรับแพทย 2 
สังกัด” โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ และคณบดีคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “แผนดําเนินการ Extended 
OPD” โดย รศ.นพ.ดร.ม.ล.กรเกียรติ สนิทวงศ ผูชวยผู
อาํนวยการฯ ดานบริการผูปวยนอก เปนตน (4) การประชมุ
คณะกรรมการองคกรแพทย ประจาํป 2561 จาํนวน 9 ครัง้ 
(5) จัดทําสื่อวีดิทัศนเผยแพรใน Youtube เพื่อการ
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ประชาสัมพันธภาพลักษณวิชาชีพแพทย จํานวน 2 เร่ือง 
และ (6) รวมพจิารณาขอรองเรยีนทางจรยิธรรมของแพทย
รวมกับผูบริหารโรงพยาบาล จํานวน 1 ครั้ง

งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
  การพัฒนาคุณภาพบริการดวยแนวคิด Lean 
(Lean in Healthcare) การพัฒนาคุณภาพบริการดวย
แนวคิด Lean (Lean in Healthcare) ไดเร่ิมดําเนินการ
อยางตอเน่ืองมาตัง้แต ป 2552 เพือ่มุงเนนคุณคา(Value) 
ในมุมมองผู ป วย/ผู รับบริการ และ ลด waste ใน
กระบวนการทํางาน ในป 2561 มีคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพบริการดวยแนวคิด Lean จํานวน 18 ทีม แบง
เปน 3 กลุม ไดแก 1. กลุมงานบริการทางคลินิก จํานวน 
11 ทีม  2. กลุมงานสนับสนุนบริการทางคลินิกและหอง
ปฏิบัติการ จํานวน 4 ทีม  3. กลุมงานสนับสนุนบริการ 
จํานวน 3 ทีม
  การดําเนินกิจกรรม 5ส  มีจุดมุงหมายเพื่อให
เกิดการจดัการคณุภาพดานส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง โดย
มีผู รับผิดชอบกิจกรรม 5ส ครบ 100 % ของพ้ืนที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ในป 2561  กําหนดจุดเนน 4 
เรื่อง ไดแก 1) สถานที่นาอยู 2) ระบบอัคคีภัย (Fire 
Safety) 3) ระบบขยะ 4) สวมสะอาดภายในโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ  ไดมกีลุมจดทะเบียนทาํกิจกรรม 5ส  จาํนวน 
172 กลุม รณรงคสงเสริมกิจกรรม 5ส ดวยการอบรมให
ความรูแกทีม 5ส  การพัฒนาทีมผูตรวจประเมินดวยการ
ฝกอบรม จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 ครั้งที่ รพ.กลาง 
เพื่อเรียนรูเร่ืองการ Upcycling  และการตรวจประเมิน
ครอบคลุมกลุมกิจกรรม 5ส ครบ 100%

งานสงเสริมการวิจัยเพื่อคุณภาพ
  ในดานการสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
มีผลงานสําคัญไดแก (1) จัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนา
คณุภาพ รพ.จฬุาลงกรณ ในป 2561 ไดเปดมีผูสนใจสมัคร
ยืน่ขอทุนวิจยัจํานวน 9 โครงการ ซึง่มีโครงการท่ีไดรบัการ
จัดสรรทุนวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ในดานการสง
เสริมการวจิยัเพ่ือพัฒนาคุณภาพ (2) โครงการ Research 
for Quality (R for Q) “งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
สาํหรบันักวิจยัหนาใหม” ทีจ่ดัต้ังข้ึนจํานวน 6 กลุม ทาํให
เกิดหัวข อวิจัยจํานวนมากเช น ปญหาในผู สูงอายุ 
Nutrition, Swallowing, aspiration, Functional 
decline, Rehabil itation, Poly pharmacy, 
medication/ Infection control ซ่ึงไดมอียูระหวางการ
พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ิมข้ึนอีกมาก (3) งานดานการเผย

แพรผลงานวิจัย ไดสงผลงานวิจัยเขารวมนําเสนอผลงาน
ในรูปแบบ Oral Presentation และแบบ Poster ในงาน
ม ห ก ร ร ม คุ ณ ภ า พ โ ร ง พ ย า บ า ล ธ ร ร ม ศ า ส ต ร 
เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10 ประจําป 2560 ระหวางวันที่ 
21 – 24 พฤศจิกายน 2560 ภายใตแนวคิด “30 ป 
รพ.ธ.คุณธรรมนําสูคุณภาพอยางยั่งยืน” จํานวน 3 เร่ือง 
ดงัน้ี 1) โครงการลดการตดิเชือ้ระบบทางเดนิปสสาวะจาก
การคาสายสวนปสสาวะในผูปวยปลูกถายไตรายใหม 
(Oral Presentation)  ของหอผู ปวยภูมิสิริฯ 26C 
(ประสิทธิ์-ตุ พรอมพันธุ 3) ฝายการพยาบาล 2) โครงการ
พัฒนากระบวนการการดูแลผูปวยที่ไดรับการรักษาดวย
ไฟฟา (Oral Presentation) ของหอผูปวย ธนาคาร
กรุงเทพชั้น 1 จิตเวช ฝายการพยาบาล 3) โครงการลด
การกลับมารักษาซํ้า (Revisit) ภายใน 72 ชั่วโมง ของผู
ป  ว ยบาด เจ็ บ ท่ี ศี รษะระ ดับ เ ล็กน  อย  ( Pos te r 
Presentation) ของหนวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ฝายการ
พยาบาล 

งานสนับสนุนฝกอบรมความรูดานการพัฒนาคุณภาพ
  ศูนยพัฒนาคุณภาพ จัดสงบุคลากรเขาอบรม
หลกัสูตรการพฒันาคณุภาพตางๆ จาํนวน 5 หลักสูตร จดั
โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน) จํานวน 55 คน ดังนี้ หลักสูตร HA 201 : HA พื้น
ฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล หลักสูตร 
HA502: แนวคิด Lean และการประยุกตใชในบริการ
สุขภาพ หลักสูตร HA601 ระบบบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลคุณภาพ หลักสูตร Patient and Personnel 
Safety Goals: SIMPLE2 (HA041) หลักสูตร RM002: 
Risk Management in New HA Standard และหลกัสูตร
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 และ
นอกจากนี้ไดจัดสงผูบริหารและบุคลากร จํานวน 10 คน 
เขารวมประชมุวชิาการนานาชาตดิานการพฒันาคุณภาพ
บริการสุขภาพ (ISQua) ครั้งที่ 35 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร 
ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันท่ี 23-26 กันยายน 2561 

โครงการพัฒนาระบบรายงานอุบัติการณดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IORP)
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดมอบหมายศูนย
พัฒนาคุณภาพ  ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบ
รายงานอุบัติการณ ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
วัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่โรงพยาบาลทุกระดับ
สามารถรายงานอุบัติการณด วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดวยความถูกตอง รวดเร็ว และสามารถตอบ
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ฝายเวชภัณฑ

  มีพันธกิจในการเปนหนวยงานสนับสนุนบริการ ดานเวชภัณฑและเครื่องมือแพทย ที่ไดมาตรฐาน และ
เพียงพอ  สําหรับใชในการรักษาพยาบาลผูปวย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาและความปลอดภัยของผูปวย  โดยมี

ภารกิจในการ

  1. จัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ และเครื่องมือแพทยที่ไดคุณภาพในราคาที่เหมาะสม สําหรับใชในการบริการผูปวย
  2. จัดใหมีฐานขอมูลเวชภัณฑที่ถูกตอง และสอดคลองกับระเบียบการเบิกจายของแตละสิทธิ์การรักษา เพื่อใหโรง
พยาบาลสามารถเบิกจายไดถูกตองตามสิทธิ์การรักษาของผูปวย
  3. จัดใหมีการลงทะเบียนเคร่ืองมือแพทย และการลงทะเบียนสินทรัพย เพ่ือใหเกิดฐานขอมูลท่ีถูกตองและ
สอดคลองกับนโยบายการเงินของสภากาชาดไทย
  4. จดัใหมรีานเวชภณัฑคณุภาพ เพือ่ใหบรกิารเวชภณัฑ ยาสามญั และเครือ่งมอืแพทย ทีม่คีณุภาพในราคาทีเ่หมาะ
สม แกผูปวยที่มารับบริการภายในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มชองทางการใหบริการ

สนองการรายงานอุบัติการณได อย างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําขอมูลท่ีมีแนวทางการ
จัดการอยางเปนระบบที่เช่ือมโยงกันทุกหนวยงานทั่วโรง
พยาบาล ทดแทนระบบการรายงานดวยกระดาษที่มีอยู
เดิม การดําเนินงานประกอบดวยการกําหนดคุณสมบัติ
ของโปรแกรมโดยผูบริหาร การคัดเลือกบริษัทคูสัญญา 
(บริษัท ยูไนเต็ด แคร เซอรวิส จํากัด) และเริ่มดําเนินการ
ตามสัญญาตั้งแตวันที่ 4 กันยายน 2561  มีการประชุมผู
ใชงานทกุระดบัเพือ่ทบทวนและจดัทําระบบรายงานอบุตัิ
การณขึ้นใหม การประสานงานกับฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือติดต้ังเคร่ืองมือและโปรแกรม และการฝก
อบรมผูใชโปรแกรมในทุกระดับ คาดวาจะแลวเสร็จและ
เร่ิมทดลองใชงานในเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งจะมีการ
ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบตอไป

งานศูนยขอมูลและประชาสัมพันธระบบคุณภาพ
  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดมอบหมายใหศูนย
พัฒนาคุณภาพจัดทําขอมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
งานประชาสัมพันธระบบคุณภาพ ดังนี้ 
  1.1 สํารวจความคิดเห็นผูรับบริการ แบงเปน 
การสํารวจความคิดเห็นผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน โดย
สัมภาษณทางโทรศัพททุก 3 เดือน ในป 2561 ผลสาํรวจ
ความคิดเห็นผูรับบริการผูปวยใน ความพึงพอใจภาพรวม
ของแผนกผูปวยใน รอบที ่1 : 99.60 % รอบที ่2 : 99.10% 
รอบที่ 3 : 98.80% รอบที่ 4 : 99.40%   ความพึงพอใจ
ภาพรวมของแผนกผูปวยอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน  รอบที่ 1 : 
96.70% รอบที่ 2 :95.30%  รอบที่ 3 : 98.30%  รอบที่ 
4 : 97.30%   และการสํารวจความคดิเหน็ผูรบับริการผูปวยนอก
ปละ 2 ครั้ง โดยการลงเก็บขอมูล สัมภาษณผูรับบริการ 

ป 2561  ความพึงพอใจในภาพรวมของผูปวยนอก    รอบ
ที่ 1 : 92.73%  รอบที่ 2 : 92.00% 
  1.2 ในดานการประเมินผลลัพธการรักษา
พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดเขารวมโครงการ
พฒันาระบบสารสนเทศเปรียบเทยีบวดัระดบัคุณภาพโรง
พยาบาล (Thailand Hospital Indicator Project: THIP) 
รวมกับเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย (UHosNet) มาอยางตอเนื่อง และในป 
2561 ไดมีการสงตัวชี้วัดเขารวมเปรียบเทียบท้ังหมด
จํานวน 39 ตัวชี้วัด และไดมีการรายงานผูเกี่ยวของทุก 3 
เดือน ซึ่งผลการเทียบเคียงนั้น พบวามี 9 ตัวชี้วัดที่มีผล
การดําเนินการในระดับที่ดีเปนตนแบบได 14 ตัวชี้วัดที่มี
ผลการดําเนินการอยูระดับปานกลาง และสวนตัวช้ีวัดท่ี
เหลือเปนโอกาสพัฒนา จะไดนาํไปจัดทําโครงการปรบัปรุง
ระบบตางๆทีเ่ก่ียวของ ในโรงพยาบาล นอกจากนีก้ลุมงาน
เภสชักรรม และฝายวสิญัญีวทิยา ไดขอเพ่ิมตัวช้ีวดัเปรียบ
เทียบอีกจํานวน 6 ตัวชี้วัด ซึ่งจะเริ่มใชในป 2562 ตอไป
  1.3 ในดานการประชาสัมพันธ ศูนยพัฒนา
คุณภาพไดใชชองทางสื่อสารประชาสัมพันธขาวสาร
กจิกรรมพัฒนาคุณภาพผานชองทางหลักของโรงพยาบาล 
คือ Facebook ของฝายประชาสัมพันธ และ Facebook 
ศูนยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ซึ่งมีผู
ตดิตามเปนบคุลากรภายในโรงพยาบาลและภายนอกกวา 
1,537 คนในปจจุบัน และไดเพิ่มชองทางประชาสัมพันธ
ผาน LINE application ในชื่อ KCMH Quality Team 
ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกเปนหัวหนาฝาย ผูตรวจการพยาบาล 
และหัวหนาหอผูปวยตาง กวา 250 คน เพ่ือเพิ่มการ
สื่อสารขอมูลขาวสารงานพัฒนาคุณภาพตรงสูกลุมเปา
หมายไดดียิ่งขึ้น
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ผลงานที่ผานมา
งานจัดซื้อ

วิธีการจัดซื้อ/เรื่อง
ฝาย

เวชภัณฑ หนวยงานอื่น รวม

ตกลงราคา
เงินงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียน

1,838
12,610

55
3,919

1,893
16,529

สอบราคา 3 129 132

ประกวดราคา 5 126 131

วิธีพิเศษ 1 53 54

ประเภทงาน (งาน)  ระบบ 
FMIS

ระบบ 
EPHIS

ไมซับซอน แบบซับซอน

งานสินทรัพย
- ลงทะเบียน 
  สินทรัพย
- ติดบารโคต
- สํารวจสินทรัพย

826 3,971 3,971

งานปรับปรุงทะเบียน
สินทรัพย 641 449 449

งานตัดจําหนาย
ทะเบียนสินทรัพย 162 162

รวม 1,467 4,582 4,582

ประเภท (ครั้ง) คลังเงิน
งบประมาณ

คลังเงินทุน
หมุนเวียน

คลังรานเวชภัณฑ
คุณภาพ

หนวยจายเวชภัณฑ

ตรวจรับของตามใบสั่งซื้อ 2,116 12,290 2,550 2,770

งานจายเวชภัณฑ

- หนวยงาน 7,450 5,224 - 1,763

- Stock ward 122 - - 3,771

- คลินิกพิเศษ - 1,610 - -

- ผูปวย (มีใบสั่งแพทย)
OPD=18,193 
IPD=60,065 

- ผูรับบริการ
  (รานเวชภัณฑคุณภาพ)

- - 175,242

- กาซทางการแพทย - - - 1,375

งานจายเวชภัณฑ

งานสินทรัพย
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ฝายประชาสัมพันธ

  มีหนาท่ีหลักในการส่ือสารประชาสัมพันธวาดวยวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทยท้ังตอภายในองคกร (Internal Communication) และภายนอกองคกร (External Communication) 
ผานชองทางการสือ่สารดวยสือ่ประชาสมัพนัธในรปูแบบตางๆ ตลอดทัง้การแนะนาํบรกิารและงานสือ่สารบรกิารขอมลู
ทางโทรศัพท และซอมบาํรุงระบบโทรศัพท ทีต่องคาํนึงและตระหนักอยูเสมอวาดวยเรือ่งการใหขอมูลท่ีถกูตอง ทนัเวลา 
รวมถงึประสิทธผิล (OutPut) ในเชิงคณุภาพท่ีเปนเลิศ ทัง้นีเ้พือ่เปนการเพิม่พนูประสิทธภิาพในการสือ่สารประชาสมัพนัธ
และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืนตอไป โดยใน
ปงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)

  ฝายประชาสัมพันธ ไดมีผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของฝายฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. งานพัฒนาและปรับปรุงชองทางการสื่อสาร 
   ประชาสัมพันธ จํานวน/งาน

1.1 งานพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารดานสื่อ
สิ่งพิมพ    

190

1.2 งานพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารดานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส

190

1.3 งานพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารดานสื่อ
นิทรรศการ

8  ชุด

1.4 งานพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารดานสื่อ
ปายโครงสราง

100

1.5 งานพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารดาน
สื่อสารโทรศัพท

1 โครงการ

1.6 งานสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของ
หนวยงานตางๆ

58 

1.7 งานพัฒนาและปรับปรุงการสื่อสารประชา
สัมพันธอื่นๆ

15

1.8 จัดทําอารตเวิรคและผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ

1,377

1.9 งานสื่อสารและสรางความสัมพันธอันดีกับ
สื่อมวลชนและหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน

75

2. งานเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน/งาน

2.1 ประสานงานการใหขอมูล การสัมภาษณ
แพทยของสื่อมวลชนแขนงตางๆ

33

2.2 สงขาวใหสื่อมวลชนแขนงตางๆ เผยแพร 
ขาวสมัครงาน, ติดตามหาญาติผูปวย,
กิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาล

675

2.3 สงบทความเพื่อลงในคอลัมน “พบแพทย
จุฬาฯ” ทางหนังสือพิมพมติชน, และ
นิตยสารวงการแพทย

48

2.4 จัดการแถลงขาวและรวมงานแถลงขาว / 
รับสื่อมวลชน

28

2.5 อวยพรวันเกิดสื่อมวลชนแขนงตางๆ 43

2.6 ประสานงานและจัดเตรียมการดูงาน 3

2.7 ประสานงานการจัดทําวารสารภายใน 
“วารสาร ฬ.จุฬา” จํานวน 12 เลม

36,000    
ฉบับ

2.8 จัดทําหนังสือรายงานประจําป 2561 
รพ.จุฬาฯ-คณะแพทยศาสตรฯจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ยอดพิมพ 1,200 เลมหนวย
งานละ 600เลม) / รายงานประจําป
สภากาชาดไทย และอื่นๆ

2 เลม

2.9 การเผยแพรขาวในระบบสารสนเทศ 
Internet รพ.จุฬาฯ

   170       
เรื่อง

2.10 การถายภาพ / ลางอัดขยายภาพ / ประสาน
งานการถายภาพนิ่ง / สงภาพขาว

    368       
เรื่อง

2.11 การจัดเก็บและคนหาภาพ / ตกแตงภาพ
และการจัดทํากรอบรูปสงใหกับผูบริจาค

65   ครั้ง

2.12 การผลิตรายการตางๆ (ประสานงานการ
ถายทํา/เขียนบท/ถายทําและสัมภาษณ/
บันทึกเสียง/ ตัดตอภาพ)

101

2.13 การเผยแพรภาพทางสื่อดิจิตอลไซเนต 298

2.14 งานกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณองคกร และความรวมมือกับ
องคกรภายนอก – จิตอาสา

21

3. งานแนะนําบริการและการสื่อสาร

3.1 การบริการแนะนําขอมูลเพื่อการบริการ ณ 
โถงลาง อาคาร ภปร

56,567

3.2 การบริการสื่อสารขอมูลทางโทรศัพท(รับ-สง
สายโทรศัพท/บริการสงโทรสาร/ตรวจสอบ
คาโทรศัพทของหองพิเศษและหนวยงาน
(Billing System)/ประกาศเสียงตามสาย/
ประสานงานฉุกเฉินตางๆประสานการเก็บ
อวัยวะเพื่อนํามาปลูกถายอวัยวะตางๆ/
ตรวจคาโทรศัพทตางประเทศ)

967,359

3.3 งานสารบรรณเขา-ออกเรื่องตางๆ ของฝาย
ประชาสัมพันธประสานงานจัดซื้อจัดจาง / 
ทําสัญญา /งานพัสดุ-ครุภัณฑ / ติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ/ประกาศชมเชย /บันทึก
รายงานการประชุม /จัดเลี้ยงตามวาระการ
ประชุมตางๆ /ระบบจัดเก็บเอกสารและงาน
ธุรการตางๆ

19,619
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1. งานจัดเก็บ บริการเวชระเบียนและธุรการ

1.1 รับเวชระเบียนผูปวยใน จํานวนแฟม

เวชระเบียนผูปวยทั่วไป 43,780

เวชระเบียนผูปวยสูติกรรม 5,382

เวชระเบียนทารกแรกคลอด 4,660

1.2 บริการเวชระเบียนผูปวยใน จํานวนราย

1.2.1 บริการคนหาเวชระเบียนผูปวยใน ใหแก

 - แพทย 1,454

 - นิสิตแพทย 100

 - พยาบาล 452

 - ศูนยประกันสุขภาพ 1,386

 - ฝายเลขานุการ 2,510

 - บุคคลภายนอก 261

1.2.2 เวชระเบียนที่คนหา

 - เวชระเบียนตนฉบับ 2,597 แฟม

 - เวชระเบียนในรูปแบบ CD 79,236 แฟม 

ฝายเวชระเบียนและสถิติ

ฝายเลขานุการ

1.3 ธุรการ

รับหนังสือเขา 10,300 เรื่อง

ขอเวชระเบียนผูปวยคดีและประกันชีวิต 2,300 เรื่อง

เรื่องตาง ๆ 8,000 เรื่อง

สงหนังสือออก 6,500 เรื่อง

เวชระเบียนผูปวยคดีและประกันชีวิต 2,300 เรื่อง

เรื่องตาง ๆ 4,200 เรื่อง

เบิกพัสดุใชในฝายเวชระเบียนและสถิติ                                        15 ครั้ง 

สงซอมพัสดุ ครุภัณฑ                                                                       25 ครั้ง 

2. งานลงรหสัและตรวจสอบขอมลูเวชระเบยีนผูปวยใน

ลงรหัสและตรวจสอบขอมูลผูปวยใน

จําแนกตามฝายตาง ๆ ดังนี้
จํานวนแฟม

ฝายอายุรศาสตร        15,212

ฝายศัลยศาสตร         13,258

ฝายสูติศาสตร - นรีเวชวิทยา
 - สูติศาสตร
 - นรีเวชวิทยา

5,382
2,949

    

  ใหบริการดานงานสารบรรณ  เกี่ยวกับการลง
ทะเบียนรับ – สง จําแนกเอกสารเพ่ือนําเสนอผูบริหาร
พจิารณาสัง่การ งานรางโตตอบจดัทาํเอกสารและออกเลข
ที่ คําสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน บันทึกขอความ จดหมาย
ออกของโรงพยาบาล การติดตาม คนหา จัดเก็บเอกสาร 
ผลิตเอกสารทีใ่ชภายในโรงพยาบาล งานเลขานกุารกจิ ชวย
ดูแลสนับสนุนและประสานงานดานตาง ๆ ทั้งดานขอมูล
เอกสาร  และตัวบุคคลใหกับผู บริหาร  ตลอดจนการ
นัดหมาย งานการประชุมจัดประชุมของคณะผูบริหาร        
และคณะกรรมการอํานวยการ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
งานสวัสดิการ  และการรับรองผูมีอุปการคุณ รวมท้ังการ
ประสานงาน และดําเนินการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาล
ทั้งกิจกรรมประจําป และกิจกรรมพิเศษตามวาระสําคัญ
ตางๆ นอกจากนี้ฝายเลขานุการยังใหบริการดานการ
ประสานงานระหวางผู ป วยกับหนวยงานตาง ๆ ของ
โรงพยาบาล ในการขอรับเอกสารใบรับรองแพทย และ
เอกสารประวัตกิารเจ็บปวยหรือการรักษา  เพือ่สิทธิประโยชน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับผู ปวย  ตลอดจนใหบริการงาน
ไปรษณียโดยไดรับอนุญาตใหจัดต้ังท่ีทําการไปรษณีย

อนุญาตเอกชนเพ่ือใหบริการแกเจาหนาที่และประชาชน
ทั่วไป
  ในรอบป 2561 หนวยงานตาง ๆ ของฝาย
เลขานุการ ไดปฏิบัติงานดานเอกสารดังนี้
  1. งานเลขานุการกิจ ตรวจสอบนําเสนอเอกสาร 
จํานวน 294,321 เรื่อง
  2. งานกิจกรรมพิเศษ จัดกิจกรรมโรงพยาบาล 
จํานวน 26 ครั้ง
  3. งานการประชุม จํานวน 44,769 เรื่อง
  4. กลุมรับ – สง ลงทะเบียนรับ – สงเอกสาร 
จํานวน 213,580 เรื่อง
  5.  กลุมรางโตตอบจดัทาํเอกสาร จดหมาย จาํนวน 
111,333 เรื่อง
  6. กลุมใบรับรองแพทยจัดทําเอกสารใบรับรอง
แพทย จํานวน 33,546 เรื่อง
  7.  กลุมธุรการประสานงาน ผลิตเอกสารใชในโรง
พยาบาล จํานวน 2,955,058 แผน การจัดเก็บ คนหา / จัด
ทําเอกสาร จํานวน 18,580 เรื่อง
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ฝายเวชศาสตรปองกันและสังคม

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบาดวิทยา
ประยุกต” ครั้งที่ 34 วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ 2561 ณ ภาค
วิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม อาคาร อปร ชั้น 19

3.2 ใหขอมูลสถิติตาง ๆ 556 ราย

3.3 จัดทํารายงาน

รายงานประจําเดือน  จํานวนผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยถึงแก
กรรม สถิติผาตัด สถิติคลอดและสถิติอุบัติเหตุ

รายงานประจําเดือนการเฝาระวังโรค

รายงานเครื่องชี้วัดของโรงพยาบาล

รายงานสถิติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  (ประจําปงบประมาณ)

หนังสือสถิติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

รายงานการตายจากหนังสือรับรองการตาย (ทร 4/1) สําหรับ
สถานพยาบาลทุกแหงทั้งภาครัฐและเอกชนในระบบ ON-LINE 
รายเดือน (สงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัด
กระทรวงสาธารณสุข)  

4. งานสแกนเวชระเบียนและทําลายเวชระเบียน

จํานวนเวชระเบียนที่สแกนไดทั้งหมด 52,375  แฟม

จํานวน 7,178,530  หนา

ฝายกุมารเวชศาสตร           9,697

ฝายจักษุวิทยา 1,937

ฝายโสต ศอ นาสิก วิทยา           1,567

ฝายรังสีวิทยา           1,232

ออรโธปดิกส           2,414

จิตเวช              174

3. งานเวชสถิติ

3.1 บันทึกขอมูล จํานวนแฟม

เวชระเบียนผูปวยทั่วไป         43,780

เวชระเบียนผูปวยสูติกรรม           5,382

เวชระเบียนทารกแรกคลอด           4,660

  2.  หลกัสูตรการอบรม วธิกีารทางระบาดวทิยา 1 เพื่อ
พฒันานกัวจิยัระบบสขุภาพ ระหวางวนัที ่11 กนัยายน 2561– 

4 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย

  3. หลักสูตรการอบรม สถติใินงานวิจยัดานสขุภาพ 
1 เพ่ือพัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ ระหวางวันท่ี 25 
กันยายน 2561 – 5 มีนาคม 2562 ณ สถาบันโรคผิวหนัง 
กรมการแพทย
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11 ตลุาคม 2560 : หองประชมุเฉลมิ พรมมาส อาคาร อปร

18 ตลุาคม 2560 : โถงชัน้ลาง อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ จดังาน
นิทรรศการ วันพยาบาลแหงชาติ ประจําป 2560 เพื่อนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนีที่ทรงมีต อวิชาชีพการพยาบาล  โดยมี
นายแผน วรรณเมธ ี เลขาธกิารสภากาชาดไทย  เปนประธาน
เปดงาน

24 ตลุาคม 2560  : โถงลาง อาคารภมูสิริมิงัคลานุสรณ

ศ.นพ.สทุธพิงษ วชัรสนิธ ุผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดงาน วันโรคหลอดเลือด
สมองโลก ครั้งที่ 9 World Stroke Day 2017 " โรคหลอด
เลือดสมอง ยิ่งรูเร็ว ยิ่งรอดไว ยิ่งหางไกลจากอัมพาต "

ศ.นพ.สทุธพิงศ วชัรสนิธ ุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานในพิธีสดับปกรณถวายเปน
พระราชกุศล  และพิธีทอดผาปา 104 พรรษกาล สมเด็จ
พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก  
เพือ่จดัหาอปุกรณทางการแพทย และรกัษาพระภกิษุ-สามเณร
อาพาธ  ผูปวยทัว่ไปโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ  สภากาชาดไทย
ไดปจจัยเปนเงินทั้งสิ้น 1,444,582.75 บาท

6 พฤศจกิายน 2560 : หองประชมุ 1210 ชัน้ 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  คณะแพทยศาสตร  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั  จดัประชมุวชิาการ เรือ่ง “Respect the Past, 
Enchant the Future : Are we ready for Thailand 
4.0? Anesthesiology, Critical Care Medicine and 
Pain Medicine” โดยมี ศ.นพ.สมรตัน จารลุกัษณานนัท 
หัวหน าภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานจัดงาน

กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 2561
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8 พฤศจกิายน 2560 : หองประชมุ 1219
(Teleconference) ชัน้ 12 อาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ

นางสาวสุกานดา นิม่ทองคาํ ผูชวยผูอาํนวยการฯ 
ดานทรัพยากรบุคคล ใหการตอนรับ อาจารยกมลทิพย 
รตันสวุรรณาชยั และนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร
และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ในโอกาสเขาศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานการ
สนับสนุนทางการแพทย อาทิ งานการบริหารทรัพยากร
บุคคล งานประชาสัมพันธองคกร หนวยจายกลาง และ
หนวยซักฟอก เปนตน

9 พฤศจิกายน 2560 : หองประชุม 229 ชั้น 2
อาคารแพทยพัฒน 

21 พฤศจกิายน 2560 : หองประชมุ 1210 ชัน้ 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

คณะนักศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภบิาล
ทางการแพทย สําหรับผู บริหารระดับสูง รุ นที่ 5 

จัด “โครงการคอนเสิรตการกุศล ศรัทธาเพ่ือชีวิต” 
โดยศลิปนวงคาราบาว เพือ่หารายไดสมทบทนุชวยเหลอื 
42 โรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน มี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร 
คณะเจรญิ ผูอาํนวยการหลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล
ทางการแพทย สํ าหรับผู  บริหารระดับสู ง  (ปธพ . )  
ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ  
คุณเอนก จงเสถียร ประธานโครงการฯ  นพ.จิรศักดิ์
วิจักขลาลัญฉ กรรมการโครงการฯ ฝายแพทย และ
คณุยนืยง โอภากลุ (แอด คาราบาว) รวมแถลงขาว

24 พฤศจิกายน 2560 : หองประชุม 60/1 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย รองผูอํานวยการฯ 
ฝายการแพทยและวจิยั เปนประธานเปดการนาํเสนอผลงาน
การพัฒนาคุณภาพบริการดวยแนวคิด Lean โดยมุงหวัง
ใหเกิดการพัฒนาระบบการบริการใหมีประสิทธิภาพ ลด
การสูญเปลาในการทํางาน และเกิดผลดีตอผูรับบริการ

ศ .นพ .เกื้อเกียรติ ประดิษฐ พรศิลป  ผู ช วย
ผูอาํนวยการฯ ดานวิจัยและศูนยความเปนเลิศ พรอมดวย 
ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ โขวิฑูรกิจ ผูชวยผูอํานวยการฯ ดาน
การคลัง ใหการตอนรับ Naoki Aikawa, MD, PhD, 
FACS Director of Medical Excellence JAPAN (MEJ) 
และคณะ จาก Medical Excellence JAPAN (MEJ) ใน
โอกาสเขาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และการบริการ
ของศูนยฯ ดานเบาหวาน ฮอรโมนและเมตะบอลิสม, ดาน
การสองกลองระบบทางเดนิอาหาร, ดานโรคไตในภาวะวกิฤต 
รวมทั้งระบบการบริหารงานของหนวยจายกลาง
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7 ธันวาคม 2560 : ชั้น 14 ระเบียงรมณีย
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
อ.กูศกัดิ ์สารกติพินัธ  เหรญัญกิสภาครสิตจกัรแหงประเทศไทย 
ศ.นพ.สุทธิพงศ  วัชรสินธุ  ผู อํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ร วมทําพิธี เป ดหองคริสตศาสนา หรือ
“หองเป ยมรัก” เพื่อเปนการสนับสนุนการดูแลทาง
ดานจิตใจ แกผู ปวยและญาติที่นับถือศาสนาคริสต 

17 มกราคม 2561 : หองประชุมสดศรี วงศถวยทอง
ชั้น 18 อาคาร ภปร

25 มกราคม 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สทุธพิงศ  วชัรสนิธ ุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ ใหการตอนรบัและกลาวเปดการประชุมเครอืขาย
โรงพยาบาล กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
(UHosNet) ครั้งที่ 63 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย 
รองผูอํานวยการฯ ฝายการแพทยและวิจัย ประธานจัด
การประชมุ นาํคณะแพทย พยาบาล บคุลากร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลเครือขาย 
เขารวมประชุม

16 กุมภาพันธ 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

ศ.นพ.สทุธพิงศ  วชัรสนิธ ุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค หัวหนาศูนยความ
เปนเลิศทางการแพทยโรคหลอดเลือดสมอง  นางพรทิพย
ควรคิด หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  พรอม
คณะผูบริหาร ใหการตอนรับ นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล 
ผูทรงคณุวฒุดิานการพฒันาการเยีย่มสาํรวจ และคณะจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  (องคการมหาชน)
ในโอกาสเยีย่มสาํรวจ เพือ่การรบัรองมาตรฐานเฉพาะโรค : 
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

พล.อ.ต.อิทธพร ธนะเจริญ ประธานหลักสูตร
ธรรมาภบิาลทางการแพทยสาํหรบัผูบรหิารระดบัสูง  และ
พล.ต. นพ.พรีะพล ปกปอง ประธานหลกัสตูรประกาศนียบตัร
ธรรมาภบิาลทางการแพทย สาํหรบัผูบรหิารระดบัสงู (ปธพ.6)
นําคณะผูบริหารหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย
สาํหรบัผูบรหิารระดับสงู (ปธพ.6) เขาศกึษาดงูานการบริการ
ของหนวยงานตางๆ ภายในอาคารภมูสิิรมิงัคลานสุรณ และ 
อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ โดยม ี ศ.นพ.สทุธพิงศ  
วชัรสนิธ ุผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  และคณะ
ผูบริหาร ใหการตอนรับ
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19 กุมภาพันธ 2561 : ชั้น 14 ระเบียงรมณีย
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

ศูนยนิทราเวช  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  รวมกับ
กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ  และสมาคมโรคจาก
การนอนหลบัแหงประเทศไทย  จดัแถลงขาว  “วนันอนหลบั
โลก  World  Sleep Day 2018”  โดยม ีศ.นพ.สทุธพิงศ
วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นพ.วิญู 
ชะนะกุล รองผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จ
เจาพระยา ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ นายกสมาคม
โรคจากการนอนหลบัแหงประเทศไทย และ รศ.นพ.ณฐัพงษ 
เจียมจริยธรรม หัวหนาศูนยนิทราเวช โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ รวมแถลงขาว

26 กุมภาพันธ 2561 : หองประชุมศูนยสิริกิติ์
บรมราชินีนาถ ชั้น 9 อาคารวองวานิช 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย และ นพ.อธิศพันธุ 
จุลกทัพพะ  ศัลยแพทย ศูนย สิ ริกิติ์บรมราชินีนาถ 
สภากาชาดไทย รวมลงนาม

14 มีนาคม 2561 : หองประชุมสดศรี วงศถวยทอง
ชั้น 18 อาคาร ภปร 

16 มีนาคม 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ดานการวิจัยการแพทยแมนยํา (Precision Medicine) 
สําหรับผูปวยมะเร็งเตานม  โดยมี นพ.กฤษณ จาฏามระ 
หัวหน าศูนย สิริกิติ์บรมราชินีนาถ  สภากาชาดไทย
นพ.สขุมุ กาญจนพมิาย อธบิดีกรมวทิยาศาสตรการแพทย 
พร อมด วย  นพ .สมชาย แสงกิจพร ผู อํานวยการ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
เป นประธานในพิธี  รับโล รางวัลพระราชทานจาก
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีแกผูชนะ
การประกวดผูสูงวัยสุขภาพดี ประจําป 2561 โดยมี 
ศ.นพ.สเุทพ กลชาญวทิย  รองผูอาํนวยการฯ ฝายการแพทย
และวิจัย กลาวรายงาน ภายในงานจัดใหมีการบรรยาย
ความรูเรื่อง "สุขภาพทางใจ สิ่งที่ผูสูงวัยไมควรละเลย" 
โดย นพ.ภรเอก มนัสวานิช

ศ.นพ.สุเทพ  กลชาญวิทย  รองผูอํานวยการฯ
ฝายการแพทยและวิจัย  เปนประธานเปดประชุมวิชาการ
เรือ่ง โรคกระจกตาโกง  โดยม ีรศ.นพ.ปรญิญ  โรจนพงศพนัธุ
หัวหนาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ 
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รศ.พญ.งามจิตต  เกษตรสุวรรณ  หัวหนาศูนยเลเซอร
สายตา  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ผศ.พญ.วิลาวัณย
พวงศรีเจริญ หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 
ดานกระจกตาและผิวดวงตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
รวมพิธีเปด

17 มีนาคม 2561 : โถงชั้นลาง อาคาร 14 ชั้น

ศูนยเลเซอรสายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัด
ประชุมวิชาการภาคประชาชน เรื่อง โรคกระจกตาโกง : 
KC Family Day” เพื่อใหความรูและแนวทางการรักษา
โรคกระจกตาโกงกับประชาชนทั่วไป โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง  
ลลีานกุรม  รองผูอาํนวยการฯ ฝายบริการเปนประธานเปด 
รศ.พญ.งามจติต เกษตรสวุรรณ หวัหนาศนูยเลเซอรสายตา 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ กลาวรายงาน

20 มีนาคม 2561 : ชั้น 14 ระเบียงรมณีย
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สทุธพิงศ  วชัรสนิธ ุ  ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ  เปนประธานเปดการเสวนาเรือ่ง  “ตอบโจทย
สงัคม  โรคพิษสนุขับา”  โดยมี ศ.นพ.ธรีะวฒัน  เหมะจุฑา 
หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม เสวนาใน
หัวขอเร่ือง “กลไกการเกิดโรค ถามีอาการทําไมตอง

เสียชีวิต และแบบแผนปฏิบัติการใชวัคซีน และเซรุม 
องคการอนามัยโลก 2018 ”

28 มีนาคม 2561 : หองประชุม 1219
(Teleconference) ชัน้ 12 อาคารภูมสิริมิงัคลานุสรณ

ผศ.นพ.สรุนิทร  อศัววทิรูทพิย  ผูชวยผูอาํนวยการฯ
ดานภาพลักษณองคกร พรอมดวย นายธีรพร ยินเจริญ 
หวัหนาฝายประชาสมัพนัธ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ใหการ
ตอนรบั  นพ.อนนัต  กมลเนตร ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
สระบรุ ี และคณะ  ในโอกาสเขาศกึษาดูงานการดาํเนนิงาน
ของฝายประชาสัมพันธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เรื่อง 
การสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อใหเกิดการบริหารภาพลักษณ
ที่ดีขององคกร

2 เมษายน 2561 : บริเวณดานหนา
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
เปนประธานในพิธี ปลอยคาราวาน “คลินิกเคลื่อนที่” 
จุฬาฯ ใสใจ อยูไกล เราไปหา ครั้งที่ 1 ป 2561 จังหวัด
บรุรีมัย  โดยมี หมอมราชวงศปรยีางคศร ีวฒันคุณ ผูชวย
เลขาธิการฯ ฝายการจัดหารายได และผู อํานวยการ
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สาํนกังานจดัหารายได สภากาชาดไทย ศ.นพ.รืน่เรงิ  ลลีานกุรม 
รองผู อํานวยการฯ ฝายบริการ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ
มหาทมุะรตัน หวัหนาศนูยสมเดจ็พระเทพรตันฯ แกไขความ
พกิารบนใบหนาและกระโหลกศีรษะ  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 
สภากาชาดไทย รศ.นพ.นนท  โรจนวชิรนนท รองหัวหนา
ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนา
และกะโหลกศรีษะ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย 
รวมพิธี

7 พฤษภาคม 2561 : โถงชัน้ลาง อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ 

ศ.นพ.สทุธิพงศ  วชัรสนิธ ุ  ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดงานนิทรรศการสัปดาห
วันพยาบาลสากล ประจําป 2561 ภายใตหัวขอ“ Nurses  
A voice to lead – Health is a Human right หรือ 
“พยาบาล  เสียงแหงพลัง  สุขภาพเปนสิทธิมนุษยชน
โดยม ี นางพรทพิย ควรคิด หวัหนาพยาบาล  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ กลาวรายงาน

23 พฤษภาคม 2561 : โถงลาง อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ 

ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561 เพื่อนํารายไดสมทบทุนดูแล
พระภกิษสุงฆ  สามเณรอาพาธ  และผูปวยสามัญ  และจัดหา
อปุกรณทางการแพทย  มยีอดเงนิบรจิาคสมทบทุน ทอดผาปา
ทั้งสิ้น 4,400,668.75 บาท

30 พฤษภาคม 2561 : หองประชุม 230 ชั้น 2
อาคารแพทยพัฒน 

ศ.นพ.สทุธพิงศ  วชัรสนิธ ุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ  เปนประธานพิธมีอบดอกกหุลาบแดง  มอบโล
รายไดดีเยี่ยม  มอบเข็มบําเพ็ญประโยชน  มอบรางวัล
เจาหนาที่ดีเดน  และมอบรางวัลตางๆ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 104  ป   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย

1 มถินุายน 2561 : หองประชมุมงคลนาวนิ ชัน้ 10
อาคาร สก

 ศ.นพ.สทุธพิงศ วชัรสนิธ ุผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ และคณะผูบรหิาร ใหการตอนรบั นพ.อนวุฒัน 
ศุภชุติกุล และคณะท่ีปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพ

 

 

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร  อัศววิทูรทิพย  ผูชวย
ผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร เปนประธานในพิธี
ทอดผาปาสามคัค ี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ – วดับวรนเิวศวหิาร
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สถานพยาบาล (องคการมหาชน) ในโอกาสเขามาใหคาํปรกึษา
ในการทํา GAP Analysis ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมความพรอม
ในการขอรับรองมาตรฐาน Advanced Accreditation 
(Advanced HA) ในป 2562 

7 มิถุนายน 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
เปนประธานเปดงานประชุมวชิาการพยาบาล  ประจาํป  2561
เรือ่ง " Transforming  Nursing  Roles  in  Precision Nursing  
"โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบแนวคิด Precise and 
Personalize Medicine และการเชื่อมโยงสูระบบบรกิาร
สุขภาพระดับชาติ ระดับองคกร และวิชาชีพ การพยาบาล 
โดยมี นางพรทิพย ควรคิด หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ กลาวรายงาน ภายในงานไดรับเกียรติจาก 
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถา
พิเศษ หัวขอ “ศาสตรของพระราชา จากปรัชญาสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

17 มิถุนายน 2561 :  หองประชุม 60/1 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

 ผศ.พญ.ยุวรีย พิชิตโชค รองผูอํานวยการฯ 
ฝายยุทธศาสตรองคกร และทรัพยากรบุคคล และ

นางสาวสกุานดา นิ่มทองคํา ผูชวยผูอํานวยการฯ ดาน
ทรพัยากรบุคคล ใหการตอนรบั นพ.ธเนศ จดัวฒันกลุ ผูชวย
ผู อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็ จพระบรมราชเท วี 
ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และคณะ ในโอกาสเขา
ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการด านทรัพยากร
บุคคล ฝายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ   

 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย  ผูชวย
ผูอาํนวยการฯ ดานภาพลกัษณองคกร และนางศริลิกัษณ 
สิโยพุทธวงศ ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการ นําคณะ
บุคลากร ศึกษาดูงานระบบการบริการหองพักผูปวยพิเศษ 
ระดับ Premium ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการดาน Hospitality หองพักผูปวย VIP 
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

29 มิถุนายน 2561 : หองประชุมสดศรี วงศถวยทอง
ชั้น 18 อาคาร ภปร

28 มถินุายน 2561 : โรงพยาบาลบีเอน็เอช สลีม กรุงเทพฯ

 ศ.นพ.สทุธพิงศ วชัรสนิธ ุผูอาํนวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เป นประธานใน พิธีผูกข อมือต อนรับ
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แพทยประจําบาน ชั้นปที่ 1 และเภสัชกรประจําบาน 
ชั้นปที่ 1 ประจําป 2561 เพื่อเปนการตอนรับและ
แสดงออกใหเห็นถึงไมตรีจิตที่มีตอแพทยประจําบาน และ
เภสัชกรประจําบาน 

8 สิงหาคม 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ สภากาชาดไทย รวมกับ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต 
เปดโครงการ CHULA CARE พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุน
งานบรกิารทางการแพทยทีท่นัสมยั โดยม ีศ.นพ. สทุธพิงศ 
วชัรสนิธ ุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นายสาระ 
ลํ่าซํา กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ 
นางสาวขัตติยา อินทรวชิัย กรรมการผูจัดการธนาคาร
กสิกรไทย รวมแถลงขาว 

15 สงิหาคม 2561 : บรเิวณหนาอาคารจงกลนี วฒันวงศ 

 ศ.นพ.สทุธพิงศ วชัรสนิธ ุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ  เปนประธานเปดโครงการพัฒนาระบบการส่ือสาร
และอปุกรณโทรศพัทฉกุเฉนิ ภายในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ 
(Emergency Call) เพ่ือยกระดับมาตรฐานระบบการรกัษา
ความปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุดวน เหตุราย 
โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร อัศววิทูรยทิพย ผูชวย
ผูอํานวยการ ฯ ดานภาพลักษณองคกร กลาวรายงาน 

22 สิงหาคม 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

 นายสวนิต คงสริ ิ ผูชวยเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
ฝายวิเทศสัมพันธ เปนประธานเปดงานมหกรรมคุณภาพ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประจําป 2561 "KCMH Quality 
Expo 2018" กาวสูคุณภาพขั้นกาวหนาเพื่อสรางคุณคา
อยางยั่งยืน และภายในงานจัดการปาฐกถาเกียรติยศ เร่ือง 
"Transformation for Sustainability" โดย ศ.กิตติคุณ 
นพ.จรัส สุวรรณเวลา 

31 สงิหาคม 2561 : ชัน้ 25 อาคารหอพักพฒันาคณาจารย

 รศ.นพ.ปรญิญ โรจนพงศพนัธุ หวัหนาฝายจกัษวุทิยา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รศ.พญ.วิลาวัณย พวงศรีเจริญ 
หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการให
บริการปลูกถายกระจกตาและการใชสเต็มเซลลรักษาโรค
ตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ Prof.Shigeru Kinoshita 
M.D., Ph.D. และ Prof.Chie Sotozono แถลงขาวการ
ประชุมวิชาการรวม 4th Chulalongkorn Eye Center – 
Kyoto Prefectural University of Medicine  
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5 กันยายน 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

10 กนัยายน 2561 : โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี 
ณ ศรีราชา

 อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานระบบกายภาพอาคารพิเศษ นางพรทิพย ควรคิด 
หวัหนาพยาบาลโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ นาํคณะเจาหนาที่
รวมพิธีวางพานพุมถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย 
สมเดจ็พระศรสีวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพันวสัสาอยัยกิาเจา 
เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ครบ 116 ป  

12 กันยายน 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

 ศูนยฝกสมอง ศูนยดูแลภาวะสมองเสื่อม และ
คลนิกิโรคสมองเสือ่ม โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ จดักจิกรรม 
วนัอัลไซเมอรโลกเพ่ือประชาชน (World Alzheimer' s Day) 
ในหัวข อ "ไขความจริง โรคอัลไซเมอร" เพื่อสร าง
ความตระหนัก และความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับภาวะ
สมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอรใหแกประชาชน  โดยมี
ศ.นพ.สทุธพิงศ  วชัสนิธ ุ ผูอาํนวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ
เปนประธานเปดงาน   

17 กันยายน 2561 : วัดบวรนิเวศวิหาร 

 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผูชวย
ผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร ภญ.เพ็ญประภา
ตั้งวันเจริญ ผูชวยผูอาํนวยการฯ ดานระบบยาและเวชภณัฑ 
และคณะ เขากราบถวายมทุติาสกัการะแด สมเดจ็พระวนัรตั  
(จุนท พฺรหฺมคุตฺโต) เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องใน
โอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 82 ป

 ศ.นพ.สทุธพิงศ วชัรสนิธ ุผูอาํนวยการโรงพยาบาล 
จฬุาลงกรณ เปนประธานมอบรางวลักลุมงาน/หนวยงาน
คุณธรรม ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
ประจําป 2561 เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมเชิงอัตลักษณเชิง
คุณธรรม "ซื่อสัตย รับผิดชอบ เอื้ออาทร" ใหกับบุคลากร
ของฝายการพยาบาล  
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รางวัลและผลงานดีเดนรางวัลและผลงานดีเดน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ผานการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล 

( Hospital Accreditation) ครั้งที่ 5

          โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดดําเนิน

ก า รพัฒนาคุณภาพ โร งพยาบาลตามมาตรฐ าน

โรงพยาบาล และบรกิารสขุภาพของสถาบนัรบัรองคุณภาพ

สถานพยาบาล(องคการมหาชน)มาอยางตอเน่ืองนับ

ตั้งแตผานการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล

(Accreditation Survey)  ในป พ.ศ.2545 และ ไดขอตออายุ

การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 (HA 

Re-accreditation Survey) เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 

โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณะผูบริหาร ใหการ

ตอนรับ นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล ผูทรงคุณวุฒิดานการ

พัฒนาการเยี่ยมสํารวจ และคณะกรรมการเยี่ยมสํารวจ 

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการ

มหาชน) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุม มงคล

นาวิน ชั้น 10 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

        ทัง้นี ้คณะอนุกรรมการรบัรองกระบวนการคุณภาพ 
ไดพิจารณาผลการเยี่ยมสํารวจและรับรองวา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณสภากาชาดไทย ไดรับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคการมหาชน) 
ตัง้แตวนัที ่ 12 ธนัวาคม 2560 ถงึวนัที ่ 11 ธนัวาคม 2563 
โดยมแีผนการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลตาม Advanced HA
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โดยจะประเมนิหาสวนขาดเพ่ือการพฒันา ยกระดบัคณุภาพ
ใหไดตามมาตรฐานกาํหนด  และตัง้เปาหมายเพ่ือใหไดการ
รบัรองตามมาตรฐาน AHA ในเดอืนพฤษภาคม  2562

          ศาสตราจารยนายแพทย สุทธิพงศ วัชรสินธุ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
รบัรางวลั “นกับรหิารโรงพยาบาลดเีดน” ประจําป 2561 
ประเภทนักบริหารโรงพยาบาลดีเด นเฉพาะด าน
สังกัดมหาวิทยาลัย จากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล
ประเทศไทย โดยมี ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ 
นายแพทย ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสขุ เปนประธานมอบรางวลั ในโอกาสที่ 
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย มูลนิธิการ
แพทยฉุกเฉินแหงชาติ และสถาบันบําราศนราดูร กรม
ควบคุมโรค จัดประชุมวิชาการ ประจําป 2561 เมื่อวัน
จันทรที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมอัจฉรา สถาบัน
บําราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี

รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเดนประจําป 2561

รางวัลเครือขายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเดน

           โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดรับ
รางวัล  “ เครือข ายโรงพยาบาลคุณธรรมดี เด น” 
จากสํ านั กงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดย มี 
ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เขารับประทานโลรางวัล
จาก  พระเจ าวรวงศ  เธอ  พระองค  เจ  า โสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเสด็จเปนองค
ประธานเปดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจําป 2561 เมื่อ
วนัพฤหสับดทีี ่ 15 สงิหาคม 2561 ณ หองมริาเคลิ แกรนด 
บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร
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ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการอาหาร

ปลอดภัย

          ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผู ช วย
ผู อํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานภาพ
ลักษณองคกร เปนผู แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย เขารับมอบโลประกาศเกียรติคุณ 
สําหรับหนวยงานที่ใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการ
อาหารปลอดภัยอย างเข มแข็ง จากศาสตราจารย 
คลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในงาน “มหกรรม
อาหารปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561” เมื่อ
วนัพฤหสับดทีี ่ 21 มถินุายน 2561 ณ หองประชมุวายภุักษ 
3 โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร 
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1 ประจําป 2561

         ศ .นพ .สุ ท ธิ พ งศ   วั ช รสิ น ธุ  ผู  อํ า น วยก า ร
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ สภากาชาดไทย และ ผศ.(พิเศษ)
นพ .สุ รินทร   อัศววิทู ร ทิพย   ผู  ช  วยผู  อํ านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานภาพลักษณองคกร ไดรับ
โลรางวัลและประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา สงัคม ประเทศชาติ และนานาชาต ิ รางวลั
โพธจิกัร ครัง้ที ่1 ประจําป 2561 จากสมาคมส่ือมวลชน
พระพทุธศาสนาและศิลปะวฒันธรรมนานาชาติ (สสพช.) โดยมี
หมอมเจาฑฆิมัพร ยคุล พระราชปนดัดา ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 เสด็จเปนองค
ประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตยที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ 
หอประชุมใหญพุทธมณฑล สํานักงานพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 
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รางวัล BSA Building Safety Award 2018 

อาคารโดดเดนดานความปลอดภัย

          ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผู ช วย
ผูอาํนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานภาพลักษณองคกร 
เปนผู แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
เขารับโลรางวัล BSA Building Safety Award 2018 
อาคารโดดเดนดานความปลอดภัย ระดับ Gold จาก
โครงการประกวดอาคารโดดเดนดานความปลอดภัย 
สมาคมผูตรวจสอบอาคาร (The Building Inspectors 
Association) โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน รองปลัด
กระทรวงมหาดไทย สาธารณภัยและพัฒนาเมือง ผูแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
13 กันยายน 2561 ภายในงาน BMAM Expo Asia 2018 
ณ ศนูยแสดงสินคาและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธานี

          ทัง้นี้ ผลการตัดสินประกวดอาคาร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดรับรางวัล BSA Building 
Safety Award 2018 อาคารโดดเดนดานความปลอดภัย 
ระดับ Gold จํานวน 3 อาคาร ไดแก อาคารอุปการเวช
ชกิจ อาคาร ส.ธ. และอาคารจอดรถหลังที่ 3 
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