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รายช่ือคณะกรรมการกองบรรณาธิการจัดทําหนังสือรายงานประจําปคณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

โรงพยาบาลจฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย

วันศุกรที่ 28 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระราชอิสริยยศในขณะนั้น) 
อุปนายิกาผู อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังดานหนาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆจํานวน 100 รูป 
เน่ืองในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 จากน้ันพระราชทานพรปใหม แกบุคลากร ตลอดจนประชาชนท่ัวไป

ท่ีเฝาทูลละอองพระบาท รับเสด็จเพ่ือความเปนสิริมงคลตลอดป



สารจากผูอํานวยการ

(ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพงศ วัชรสินธุ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย

 สวัสดีครับ  ปงบประมาณ 2562 นับเปนอีกชวงปหนึ่ง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีภารกิจ  กิจกรรมพิเศษ และ
เหตุการณสําคัญท่ีจะตองจารึกไวเปนความย่ิงใหญและภาคภูมิใจตลอดไป  เร่ิมจากการจัดทําโครงการบริการทางการแพทย
ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนาจะเปนโครงการบริการทางการแพทยโครงการแรกๆ ในรัชสมัยของพระองคทาน
การติดตั้งเครื่องไซโคลตรอนที่ศูนยโปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
ซึ่งเปนศูนยรักษาโรคมะเร็งดวยอนุภาคโปรตอนแหงแรกของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไดรับ
พระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีติดตั้งเครื่องดวยพระองคเอง  และเหตุการณสําคัญที่ยิ่งใหญและ
เปนความภาคภูมิใจของชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณท่ีจะตองจารึกไวไมรูลืม คือ วโรกาสท่ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทราทิพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ในพิธีเปดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
เม่ือวันท่ี  27 กรกฎาคม 2562 
 ภารกิจ  กิจกรรมและเหตุการณพิเศษเหลานี้  สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ก็ดวยความรวมมือรวมใจของพวกเรา
ชาวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ที่ไดทุมเทสรรพกําลัง ทั้งแรงกาย แรงใจ สติปญญาเพื่อการปฏิบัติงานใหกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สถาบันอันเปนที่รักยิ ่งของพวกเรา  ซึ่งผมในฐานะผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณและคณะผูบริหารทุกทาน
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ีดวย
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แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
วิสัยทัศน

พันธกิจ

คานิยมองคกร (Core value)

อัตลักษณเชิงคุณธรรม

แผนยุทธศาสตร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนสถาบันตนแบบทางการแพทยท่ีมีคุณธรรม ดวยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ 

1. ใหบริการรักษาพยาบาล ฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพท่ีเปนเลิศ ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง
    และการสรางนวัตกรรมทางการแพทยและการพยาบาล 
2. สนับสนุนการคนควาวิจัย ฝกอบรม และบริการวิชาการท่ีเปนแหลงอางอิงไดในระดับสากล 
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 การพัฒนาอยางตอเน่ือง
U  : Unity    ความสามัคคี
+ (PLUS) : Preparedness for Change ความพรอมรับการเปล่ียนแปลง

ซ่ือสัตย   (Honesty) 
รับผิดชอบ  (Responsibility)
เอ้ืออาทร   (Compassion)

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มียุทธศาสตรท่ีสําคัญซ่ึงมุงนําองคกร
ไปสูการบรรลุวิสัยทัศน แบงเปน 3 สวน ไดแก

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  ยกระดับความสามารถทางการแพทยและการรักษา
   พยาบาลของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  บริการทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาล
   เปนเลิศแกประชาชนทุกระดับ

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
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สารบัญ

3
4
6
7
8

10
17
24
28
31
34
39
44
50
55

115
127

สารจากผูอํานวยการ            
แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ            
ประวัติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ             
สายการบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ            
รายนามผูบริหาร รายนามคณะกรรมการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ       
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายบริการ       
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายการแพทยและวิจัย      
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายสนับสนุนบริการ      
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายยุทธศาสตรองคกรและทรัพยากรบุคคล   
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายการคลัง       
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายกายภาพ               
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ดานระบบกายภาพอาคารพิเศษ              
บริการทางสังคมและวาระพิเศษ                   
ผลงานบริการโดยรวม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย               
กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 2562                
รางวัลและผลงานดีเดน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย            
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ประวัติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
        โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สรางข้ึนโดยพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด ็จพระปรเมนทรมหาวช ิราว ุธ
พระมงกุฏเกลาเจาอยู ห ัว พระองคมีพระประสงค
ที่จะทรงบําเพ็ญพระราชกุศลพรอมดวยพระราชภาดา
และภคินีสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยเมื่อครั้ง
พระพุทธเจาหลวงทรงพระชนมอยูน้ันไดทรงพระราชดําริ
จัดต้ังสภากาชาดซ่ึงเรียกกันในเวลาน้ันวาสภาอุณาโลมแดง
ขึ้นไวสําหรับการรักษาพยาบาลผูเจ็บไขไดปวยตามคติ
ของนานาชาติท ี ่ เจร ิญแลวแตการสภากาชาดไทย
ยังไมแลวเสร็จบริบูรณถาจะทรงบริจาคทรัพยสราง
โรงพยาบาลสภากาชาดข้ึนก็จะเปนพระกุศลอันประกอบ
ดวยถาวรประโยชนอนุโลมตามพระราชประสงคของ
สมเด็จพระบรมชนกนาถและเปนเกียรติแกราชอาณาจักร
เม่ือทรงพระดําริเห็นพองกัน บรรดาพระราชโอรสพระธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวจึงทรง
บริจาคทรัพยร วมกันสมทบกับทุนของสภากาชาด
สรางโรงพยาบาลขึ้น  และทรงโปรดใหพระราชทานนาม

ตามพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถวา “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดโรงพยาบาล
เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2457
 
       ตามแจงความของสภากาชาดเมื่อ 1 พฤษภาคม 2457 ไดกําหนดจุดมุงหมายใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนโรงพยาบาล
ที่ดีจริงตองตามวิทยาศาสตรแผพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว 
กับทั้งแพรเกียรติยศของชาติไทย  บริการรักษาพยาบาลชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล ใหบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ
และผูปวยไขทั้งในยามสงครามและยามปกติ โดยยึดมั่นในปณิธานอันแนวแนที่จะใหความชวยเหลือผูบาดเจ็บทั่วไป
โดยไมเลือกชาติ ชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดใหบริการทางการแพทย
พยาบาลตลอดจนการนําเทคโนโลยีทางการแพทยและวิทยาศาสตรที่ทันสมัย รวมทั้งระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
รักษาพยาบาล มีการคนควา วิจัยและพัฒนาการรักษาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ทําใหโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
มีความกาวหนาเปนอยางมากในดานการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ดวยการประสานงานกันเปนอยางดีระหวางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 
       นอกจากการรักษาพยาบาลผูปวยแลว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ยังเปนสถานท่ีฝกอบรมนิสิตแพทย แพทยประจําบาน
ของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนสถาบันฝกอบรมนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย จึงถือไดวาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนศูนยของความดีเดนทางวิทยาการในหลายสาขาวิชา
ของวงการแพทยในปจจุบัน และยังคงมุงม่ันท่ีจะพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลตอไป

       สถานท่ีต้ัง
เลขท่ี 1873 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 มีเน้ือท่ี 136 ไร บนถนนสายสําคัญ คือ ถนนพระรามท่ี 4
ถนนอังรีดูนังต  และถนนราชดําริ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานบริการ

ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานความเสี่ยงทางคลินิก

ผศ.นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ

ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานสงเสริมและฟนฟู

ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณยกุล

ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานการคลัง

ศ.ดร.นพ.วีรพันธ โขวิฑูรกิจ
ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานผูปวยวิกฤต

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว
ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานพัฒนาคุณภาพ

อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย

ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานแผนและงบประมาณ

รศ.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

น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม
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 
ดานบริการผูปวยนอก

รศ.ดร.นพ.มล.กรเกียรติ สนิทวงศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ

 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานทรัพยากรบุคคล

อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลัยน.ส.ทิพวรรณ ปานขาว
ผูชวยผูอํานวยการฯ 

ดานวิจัยและศูนยความเปนเลิศ

ศ.นพ.เก้ือเกียรติ ประดิษฐพรศิลป
ผูชวยผูอํานวยการฯ

ดานระบบกายภาพอาคารพิเศษ

อ.นพ.กวีรัช ตันติวงศ

ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ศ.นพ.สุทธิพงศ  วัชรสินธุ

รายนามผูบริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

(ในชวง 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 )



รายนามผูบริหาร และกรรมการโรงพยาบาล (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562)
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ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ
ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย
ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม
รศ.นพ.นิพนธ เขมะเพชร
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ
รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท
รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ
ผศ.พญ.ยุวรีย  พิชิตโชค

นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม
ศ.นพ.เก้ือเกียรติ ประดิษฐพรศิลป
อ.ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย
อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ
รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ สนิทวงศ

ศ.นพ.ธีระพงษ ตัณฑวิเชียร
รศ.นพ.อภิชัย อังสพัทธ
รศ.นพ.วิชัย เติมรุงเรืองเลิศ
ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล  
รศ.พญ.วิลาวัณย พวงศรีเจริญ
ศ.นพ.สมรัตน จารุลักษณานันท
ผศ.นพ.จาตุรนต ตันติวัตนะ
รศ.นพ.สมศักด์ิ คุปตนิรัติศัยกุล
ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักด์ิ
ผศ.นพ.สุขเจริญ ต้ังวงษไชย
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 ตันศรีสวัสด์ิ
ผศ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน มุทิรางกูร
ผศ.ดร.พิสิฏฐ ประพันธวัฒนะ
นพ.วิชัย วิริยะอุตสาหกุล
ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว
รศ.ดร.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

น.ส.ชัชวรรณ วิชัยดิษฐ
นางชลิดา อุทัยเฉลิม
นายอุทัย แกวงาม
นางสุนิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นางประพันธศรี เลิศฉัตรโกศล
น.ส.ธิดา อภิญญาวัตร
นางอมรา อนันตสุข
นางกัลยา คงคาประเสริฐ
น.ส.พรรณทิพย โรจนถาวร
นายธีรพร ยินเจริญ
นายอําภล ศรีอภิรัฐ
ดร.สุรีรัตน งามเกียรติไพศาล
นางธิภรรภัธ สิงหะคเชนทร
นางสมพิศ เส่ียงบุญ
นางนุชรัตน เครืออารียรัตน
น.ส.รุงทิพย จําตะ
นายอัครพล มิลินทบุณย
รศ.ดร.นพ.สุนทร ศุภพงษ                         
รศ.นพ.กฤษณ จาฏามระ
ศ.นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน
ศ.นพ.รุงโรจน พิทยศิริ
รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล

นพ.ภรเอก มนัสวณิชย
น.ส.พิมพกมล ศรีสวัสด์ิ
นายไตรสิทธ์ิ อิงคะเธียรชัย
น.ส.สุรัสวดี สุพรรณพงศ
น.ส.สุนันทา สีนวลจันทร
นายทรงกลด ต้ังกิจวัฒนากูล

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว
ศ.ดร.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 ต้ังวันเจริญ
ผศ.นพ.เจริญ ทวีผลเจริญ
นางสาวทิพวรรณ ปานขาว
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                 
หัวหนาฝายบริหารงานอาคารและส่ิงแวดลอม   
หัวหนาฝายบริหารงานพัสดุ      
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายบัญชีและงบประมาณ                        
หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ            
หัวหนาฝายเวชระเบียนและสถิติ
หัวหนาฝายเลขานุการ
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ   
หัวหนาฝายพิธีการ                                              
หัวหนาศูนยขอมูลและตนทุน
หัวหนาศูนยบริหารความเส่ียงฯ
หัวหนาศูนยอาชีวอนามัย
หัวหนาศูนยเคร่ืองมือแพทย
ผูจัดการศูนยบริหารงานขนสงกลาง
ผูจัดการศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
ผูจัดการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
หัวหนาศูนยสิริกิต์ิบรมราชินีนาถ
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 ดานจัดซ้ือ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานงานระบบยาและเวชภัณฑ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานความเส่ียงทางคลินิก
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการ

รายนามคณะกรรมการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ (1 ตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
9
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บริการทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาลท่ีเปนเลิศแกประชาชนทุกระดับ

1. การยกระดับการใหบริการระบบผูปวยนอก (OPD)
1.1 การยายจุดบริการของคลินิกตางๆ ภายหลังการปรับปรุงพ้ืนท่ี OPD อาคาร ภปร แลวเสร็จ และวางแผนการจัด 

Patient Flow สําหรับพ้ืนท่ีใหม

  คลินิก สถานที่เดิม สถานที่ใหม ชวงเวลาปดคลินิก วันที่เปดใหบริการ
1. หนวยพัฒนาสุขภาพ
    (ฝายการพยาบาล)

ภปร 8 จงกลนี ช้ัน 1 ปลายเดือนมกราคม–
ตนเดือนกุมภาพันธ

ปลายเดือนกุมภาพันธ

 2. สวัสดิการสังคม ภปร 5 โถง ภปร 5 กุมภาพันธ 2562

 3. จิตเวช (ผูใหญ) ส.ธ. 6, 12 ภปร 12 4-8 มีนาคม 2562 11 มีนาคม 2562

 4. Heart Failure จุมภฎ ช้ัน 3 ภปร 12 4-8 มีนาคม 2562 ตนเดือนเมษายน

 5. ENT ภปร 15 ภปร 10 25-29 มีนาคม 2562 1 เมษายน 2562

 6. ศูนย EC Sinus มพ ภปร 10 25-29 มีนาคม 2562 1 เมษายน 2562

คลินิกท่ียายพ้ืนท่ีบริการในชวง ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

10 l โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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  คลินิก สถานที่เดิม สถานที่ใหม ชวงเวลาปดคลินิก วันที่เปดใหบริการ

7. ศูนยประกันสุขภาพ จักรพงษ ช้ัน 1 จงกลนี ช้ัน 1 1-5 เมษายน 2562 8 เมษายน 2562

8. ศูนยบรรจุผูปวย จักรพงษ ช้ัน 1 จงกลนี ช้ัน 1
ภปร M

1-5 เมษายน 2562 8 เมษายน 2562

9. ฝายการพยาบาล จักรพงษ ช้ัน 2 จงกลนี ช้ัน 2 1-5 เมษายน 2562 8 เมษายน 2562

10. จิตเวช (เด็ก) ส.ธ. 6, 12 ภปร 12 9-12 เมษายน 2562 17 เมษายน 2562

11. TB / EID มพ, วชิราวุธ จงกลนี ช้ัน 3, 4 17-19 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562

12. Pre-admission จักรพงษ ช้ัน 1 ภปร 15 17-19 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562

13. สูติกรรม ภปร 8 ภปร 15 17-19 เมษายน 2562 22 เมษายน 2562

14. คลินิกโรคอวน ภปร 6 ส.ธ.  12 20-24 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562

15. นิติเวช ภปร 2 ภปร 5 19 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562

16. ออรโธปดิกส ภปร 2 ภปร 5 23-26 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562

17. เวชศาสตรฟนฟู ภปร 2 ภปร 5 23-26 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562

18. หองจายยาอาคารเวชภัณฑ ขางอาคารฉุกเฉินเกา อาคารจุมภฏฯ -  22 กรกฎาคม 2562

1.2 การบริการผูปวยตางชาติ มีการใหบริการตรวจสุขภาพทั่วไป (Check up) ที่ ภปร ชั้น 16 สวนการใหบริการ
ตรวจรักษาโรค ท่ี ภปร ช้ัน 13 จํากัดจํานวน 5 ราย/วัน และจัด Flow การรับบริการของผูปวยตางชาติใหชัดเจน 
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จากยุทธศาสตร ดานบริการของผูบริหาร กําหนดให
สรางระบบบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาบริการ
อยางเปนรูปธรรม  ผานรูปแบบการประชุมบุคลากรหลัก
จากหนวยงานตางๆ ที่เกี ่ยวของกับงานบริการ ผู ปวย
อยางสมํ ่าเสมอทุก 2-3 สัปดาห มีการติดตามผลการ
พัฒนาบริการ วิเคราะหปญหา และวางแนวทางแกไขปรับปรุง 
เพ่ือนําเสนอใหท่ีประชุมของผูบริหารโรงพยาบาลตัดสินใจ
และติดตามอยางมีระบบตอไป ท้ังน้ีในปงบประมาณ 2562
มีการประชุมคณะทํางานฯ รวมจํานวน 10 คร้ัง

1.9 การจัดทีมบริการเชิงรุก โดยเจาหนาท่ีเวชระเบียน
ผูปวยนอก เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกแกผูปวยท่ีเขาคิว
หนาชองรับบริการ ใหไดรับความรวดเร็วยิ่งข้ึน ใหขอมูล 
คําแนะนํา ตอบขอซักถาม และรับขอเสนอแนะตางๆ 
จากผูรับบริการ เพ่ือนํามาเปนประโยชนตอการพัฒนาบริการ
ตอไป
2. ระบบบริการ Emergency and critical care

2.1 การใหบริการหองฉุกเฉินครบวงจร หองฉุกเฉิน
รพ.จุฬาลงกรณ ประกอบดวยหองฉุกเฉิน อาคารภูมิสิริฯ ช้ัน 1 
และมีคลินิกผูปวยเรงดวน (Urgent care clinic) หอผูปวย
สังเกตอาการ (ER observe ward)  และศูนยประสานสงตอ
ผูปวย ท่ีอาคารภูมิสิริฯ ช้ัน M ในหองฉุกเฉินยังแบงเปนโซน
ชวยชีวิต (resuscitation) โซนผูปวยอุบัติเหตุ (trauma) 
และผูปวยท่ีไมใชอุบัติเหตุ (nontrauma)  สามารถรับผูปวย
พรอมกันได 40-60 ราย มีหองทําหัตถการ หองความดันลบ
เพื ่อแยกควบคุมโรค  หองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร 
หองการตรวจฉุกเฉินโรคเฉพาะทาง ภายใตระบบการดูแล
ท่ีปลอดภัยไดมาตรฐาน  ใหการรักษาเรงดวนตามความรุนแรง
(Emergency Severity Index) มีการใชระบบ  Electronic
medical record เพ่ือลดระยะเวลารอคอย การตรวจสอบสิทธิ
และการจายเงิน  การจัดคิวดวนระบบสนับสนุน เชน lab, 
รังสีวิทยา  และเภสัชกรรม  มีการนํา SOS  score สําหรับ
การประเมินผูปวยที่เสี ่ยงอาการแยลง  มี congestion 
surge protocol ซึ ่งพัฒนารวมกับการนํารองระบบ
dashboard  มีทีมสหสาขาท่ีดูแลกลุมอาการซับซอน เชน 
ผู ปวย delirium ซึ ่งเปนการทํางานรวมกันของฝาย
อายุรศาสตร ฝายจิตเวชศาสตร หนวยประสาทวิทยา 
ฝายการพยาบาล และฝายสังคมสงเคราะห  และมีทีม
สหสาขาดูแลผูปวยระยะสุดทาย รวมกับทางศูนยชีวาภิบาล

นอกจากน้ียังมีงานพัฒนาคุณภาพ มีการเก็บตัวช้ีวัด 
ที่เปนระบบ  มีการประเมินความพึงพอใจผู รับบริการ 
โดยไดรับการประเมิน ระดับดี 88-90%

1.3  HIGHLY SPECIALTY CLINIC  มีแผนการใชพ้ืนท่ี 
ตึก ภปร ช้ัน 11 เพ่ือเปดบริการ ดังน้ี

หนวยโรคไต
  -  คลินิกโรคไตเร้ือรัง
  -  คลินิกหลังปลูกถายไต
  -  คลินิกโรคไตลูปุส
  -  คลินิกไตทั่วไป
  -  บําบัดทดแทนไต 
  -  คลนิิกโรคไตโกลเมอรูลา

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยโรคลมชักครบวงจรฯ
ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา
  -  คลินิก Salivary gland neoplasm

-  คลินิก Facial Nerve
-  คลินิก Smell disorder

อายุรกรรมเฉพาะทาง
-  คลินิกมะเร็งตับและ Intervention      
-  หนวยอายุรศาสตรหัวใจและหลอดเลือด

จีโนมิกส
Pre-admission
ตับเฉพาะทาง

-  โรคไวรัสตับอักเสบชนิด B และC
-  โรคมะเร็งตับ

1.4 การพิจารณาโครงการเพ่ิมศักยภาพ/ ขยาย
บริการ/ บริการใหม รวมจํานวน 55 โครงการ

1.5 พิจารณางบประมาณเคร ื่องม ือแพทย  ป 
2562 ประเภทงบประจํา ในหมวดเครื่องมือแพทย และ
ครุภัณฑรวบรวมขอมูล เพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณา 
จาก 28 หนวยงาน มีจํานวนเคร่ืองมือแพทย และครุภัณฑ
ท้ังหมด 663 รายการ

1.6 การยกเลิกการสง OPD Card และเร่ิมใชระบบ
EMR ในคลินิกตาง ๆ / คลินิกนอกเวลาราชการ

1.7 การบริการนอกพ้ืนท่ีคลินิกบริการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ มีนโยบายใหการบริการนอกพ้ืนท่ีคลินิกบริการ
เขาสูระบบทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 โดย
ใหการสนับสนุนระบบ Solftware และ Hardware สรางช่ือ
และรหัสคลินิก ใชกระบวนการเปด Visit, Registration, 
Key EMR, ส่ัง Lab/investigations ส่ังยา เก็บคาใชจายบริการ
ตามระบบ HIS ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

1.8 การจัดตั ้งคณะทํางานพัฒนาบริการ เพ ื่อ
วางแผน และแกปญหาการบริการ
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ฝายเวชศาสตรฉุกเฉิน  ไดรับการยกระดับจาก
ทางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนภาควิชาเวชศาสตรฉุกเฉิน
เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  เปนแหลงอางอิงทาง
วิชาการ การวิจัย และการฝกอบรม  โดยผลิตแพทยผูเช่ียวชาญ
สาขา Emergency medicine สูสังคม 9 คนตอป

2.2 พัฒนาการดูแลผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล
(Prehospital care) การดูแลผู ป วยฉุกเฉินกอนถึง
โรงพยาบาล (Prehospital care) ดําเนินการโดยศูนยกูชีพ
(Emergency Medical Service- EMS) ประกอบดวย
ทีมกูชีพช้ันสูง 2 ทีมพรอมรถพยาบาลท่ีมีอุปกรณชวยชีวิต
ท่ีครบถวนทันสมัยในรูปแบบ mobile ICU มีศูนยรับแจง
เหตุ (dispatch center) โทร.4666  ตลอด 24 ช่ัวโมง  
และมีการทํางานประสานเครือขายภายนอก ไดแกศูนย
บริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนย
เอราวัณ 1669  ผานทางศูนยวิทยุ “ประชานาถ” 

การทํางานสนับสนุนระบบ CPR ภายในโรงพยาบาล 
และพ้ืนท่ีโดยรอบ  โดยสามารถเขาถึงผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน
ไดภายใน 8 นาที  มากกวา 80%  นอกจากน้ียงัชวยเหลือ
เมื่อมีเหตุสาธารณภัย  หรือเม่ือมีการอพยพผูปวยใน
เหตกุารณวกิฤตของโรงพยาบาล  มกีารรวมทมีใหการดแูล
ตอเน่ืองสําหรับผูปวยกลุมเสีย่งสงู ซึง่กลบัไปดูแลตอท่ีบาน
ผูปวยครอบครัวเจาหนาที่  ผูมีอุปการคุณ  ตลอดจนการ
ทําแผนสงกลับ ทางการแพทยรวมกับทีม ถวายความ
ปลอดภัยของพระบรมวงศานุวงศ และการลําเลียงผูปวย
ทางอากาศชั้นสูง เปนตน

ศูนยกูชีพยังเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ  โดย
เปนสถาบันฝกอบรมหลักสูตร EMT-B, First Aids เพ่ือผลิต
บุคคลากรทางการแพทยฉุกเฉิน  มีการจัดประชุมวิชาการ
precongress EMS workshop และเปนหนวยงาน
ตนแบบ เพ่ือพัฒนามาตราฐานการดูแลผูปวยเฉพาะทาง 
ทั้งดาน Fast tract Stroke และ STEMI โดยทําการสอน
หนวยปฏิบัติอื่นๆ ในเขต 13 กทม และปรับปรุงแนวทาง
การ dispatch ผูปวยทางโทรศัพทใหไดมาตราฐานสากล

2.3 การพัฒนาระบบ CPR โรงพยาบาลมีนโยบาย
ใหบุคลากรทุกระดับ ตองสามารถทําหัตถการเพ่ือชวย
ฟนคืนชีพเบ้ืองตน รวมถึงการรักษาโดยการช็อคดวยไฟฟา
ไดภายใน 4 นาท ีกอนการมาถึงของทมีชวยฟนคนืชีพขัน้สงู
ท้ังน้ีไดมีการดําเนินการดังน้ี 

1)  ฝกอบรมบุคลากรโดยศูนยฝกอบรมการกูชีพ
เสมือนจริง ท่ีอาคาร ส.ธ. ช้ัน 16 รวมกับฝายตางๆ โดยทาง
ฝายทรัพยากรบุคคลกําลังจัดทําโปรแกรมเพ่ือติดตามการ
ฝกอบรมในภาพรวมของโรงพยาบาล

2)  มีระบบกลางในการประสานงาน  โดยศูนย
โทรศัพท (โทร. 155 หรือ 02-2565155) ฝายบริหารงาน
อาคารพเิศษ  ฝายรกัษาความปลอดภัย ดาํเนนิการประกาศ 
จัดระบบลิฟตดวน  เตรียมพ้ืนท่ี  และนําทางสูจุดเกิดเหตุ

3)  จัดหาและกระจายเคร่ือง AED/ defibrillator
ใหท่ัวถึงตามบริบทของพ้ืนท่ี 

4)  ประสานความชวยเหลือจากทีม Advanced
life support ไดแก ทีมแพทยอายุรศาสตร ทีมวิสัญญี 
ทีมศูนยกูชีพ ตามบริบทผูปวยและเขตพ้ืนท่ี  

5)  ประสานฝ ายต างๆ เ พ่ือพัฒนา post-
resuscitation care ไดแก การดูแลเรงดวนในผูท่ีมีปญหา
เสนเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และการควบคุม
อุณหภูมิกายในหอผูปวยวิกฤต 

6)  จัดซอมแผน CPR กอนการเปดบริการใน
พ้ืนท่ีใหม รวมถึงการฝกซอมเสมือนจริงในพ้ืนท่ีตางๆ

7)  จัดต้ังกรรมการบูรณาการขอมูลการทํา CPR
ของท้ังโรงพยาบาล  ท้ังในสวนผูปวยใน ผูปวยนอก  ผูปวย
หองฉุกเฉิน  และผูปวยท่ีมารับการผาตัด

8)  ประสานขอมูลกับทีมการดูแลผูปวยกอน
วิกฤต  และฝายตางๆ เพ่ือทําการวิเคราะหและหามาตรการ
ปองกันเชิงระบบ

ในป พ.ศ. 2562  มีผูปวยในเกิดภาวะ cardiac 
arrest เฉล่ีย 23 คร้ังตอเดือน หรือ 5.62 คร้ัง ตอ 1,000 
admission  (คาเฉล่ียของประเทศไทย 5.98 คร้ัง ตอ 1,000
admission) โดยสวนใหญ 72.97% เก่ียวกับระบบไหลเวียน
โลหิตลมเหลว  34.23% เก่ียวกับระบบการหายใจลมเหลว 
และ 16.22% เก่ียวกับทางเดินหายใจอุดก้ัน ท้ังน้ีมีผูปวยท่ี
หวัใจกลบัมาเตนใหมหลงัการทาํ CPR 66%  และในจาํนวนนี้
79% ไดรับการดูแลตอเนื่องที่หออภิบาลผูปวยวิกฤต

2.4 การดูแลผูปวยท่ีตองการใชเคร่ือง ECMO เพ่ือ
ใหผูปวยทุกคน รวมถึงผูปวยยากไรเขาถึงมาตรฐานการรักษา
ขั้นสูง เพื่อชวยชีวิตในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โรงพยาบาล
สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือและเวชภัณฑ  และจัดตั้ง
คณะกรรมการการใชเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (ECMO)  
เพื่อประสานการทํางานของทีมสหวิชาชีพตั้งแตป พ.ศ. 
2558 มกีารกาํหนดเกณฑการคดัเลอืกผูปวย  พฒันาบคุลากร
ติดตามและประเมินผลการดูแล  รวมผูปวย 150 ราย และ
มีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ย 44% โดยมีจํานวนและอัตรา
การรอดชีวิตสูงข้ึนตามลําดับ  โดยในป 2562 ใหการดูแล
ผูปวยรวม 60 ราย และมีอัตราการรอดชีวิตสูงขึ้นเปน 
72%  ทั้งนี้เนื่องจากมีการคัดเลือกผูปวยที่เหมาะสม  และ
มีการประสานการดูแลระหวางทีมศัลยกรรมทรวงอกและ
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หัวใจกับทีมผูเชี่ยวชาญเฉพาะโรคอยางมีประสิทธิภาพ
และครบวงจร เชื่อมโยงการดูแล ไดแก intervention 
bronchoscopy, การผาตัด การทํา transplantation, 
การใส mechanical circulatory support (MCS) รวม
ถึงการทํา E-CPR

2.5 ระบบการดูแลผูปวยกอนวิกฤต (rapid response
system) ทางโรงพยาบาลไดมีนโยบายเพ่ือสรางความปลอดภัย
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยกอนเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเตน โดยมีระบบการดูแลผูปวยกอนวิกฤต มีการ
กาํหนด score ทีใ่ชบงบอกความเรงดวนและการตอบสนอง
รวมกนัระหวางพยาบาลและแพทยฝายตางๆ  โดยมเีปาหมาย
เพือ่ลดการเกิดภาวะหัวใจหยดุเตน โดยไมคาดหมาย ลดการ
ใสทอชวยหายใจท่ีหอผูปวย ลดการเขาไอซยี ูและลดการตาย
ในโรงพยาบาล  โดยพบวาลดการทํา CPR ในหอผูปวย
นํารองจาก 4.49 เหลือ 2.88 คร้ัง ตอ 1,000 admission
รวมถึงลดการใสทอชวยหายใจท่ีหอผูปวย และลดการเขา
ไอซียู แตทั้งน้ียังไมลดอัตราการตายในโรงพยาบาล  ทั้งนี้
ได ขยายการดําเนินการครอบคลุมการดูแลผู ป วยท้ัง
โรงพยาบาล  และเปนตนแบบการดูแลในระดับประเทศตอไป

2.6 การดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนการดูแล
ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ใหความสําคัญ และปฏิบัติมา
อยางตอเน่ือง มีเปาหมายเพ่ือบรรเทาความทุกขทรมาน 
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตในชวงเวลาท่ีเหลืออยู และใหการ
ดูแลญาติใหสามารถปรับตัวได  ในปท่ีผานมา  ศูนยชีวาภิบาล
ซ่ึงเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานดานน้ี ไดมีการ
พัฒนาการดูแลใหครอบคลุมมากข้ึน โดยไดเร่ิมเปดให
การดูแลแบบผูปวยนอก และมีการปรับระบบสงปรึกษา 
ใหผูรับบริการเขาถึงไดสะดวกข้ึน ในขณะท่ียังคงการดูแล 
วิธีอ่ืนไวอยางครบถวน สําหรับปท่ีผานมาใหการดูแล 
ผูปวยและครอบครัวท้ังส้ิน 532 ราย และชวยใหผูปวย
ไดกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน 38 ราย

2.7 ระบบการดูแลเคร่ืองมือแพทยสําหรับการ
ดูแลตอเน่ืองท่ีบาน โรงพยาบาลใหการดูแลผูปวยโรคซับซอน
เร้ือรัง  ซ่ึงอยูในภาวะพ่ึงพาเคร่ืองมือพยุงชีวิต  ใหสามารถ
กลับไปใชชีวิตท่ีบาน  เปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิต  ลดความเส่ียง
ในการอยูโรงพยาบาลนาน  และเพ่ิมโอกาสในการใชเตียง 
ของผูปวยเรงดวน  ทางโรงพยาบาลภายใตการอนุมัติ 
ของสภากาชาดไทย ไดทําโครงการใหผูปวยยืมเคร่ืองมือ
ใชในการดูแลท่ีบาน ดวยระบบท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัย 
และพรอมใช โดยจัดต้ังกองทุนและการทํางานในรูปแบบ
สหสาขาวิชาชีพ  ได แก แพทยเจ าของไข พยาบาล

ศูนยการดูแลผูปวยตอเน่ืองท่ีบาน ฝายสวัสดิการสังคม
ศูนยชีวาภิบาล ศูนยเคร่ืองมือแพทย ฝายเวชภัณฑ และ 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดําเนินงานโครงการต้ังแต  21 มิ ถุนายน 
2562 - 31 มกราคม 2563  มีผูปวยท่ีมารับบริการ 26 ราย 
ไดรับเคร่ืองชวยหายใจกลับบาน รวม  24 เคร่ือง  เคร่ืองให
อาหารทางสายยาง 2 เคร่ือง และเคร่ืองผลิตออกซิเจน 
1 เคร่ือง  โดยมีระบบการคัดเลือก  การสมทบรวมจาย 
เตรียมการอบรม  ติดตามการใชงาน  และการดูแลเม่ือ
เกิดปญหาฉุกเฉิน  เปนการเสริมพลังใหผูปวยสามารถ
ใชชีวิตท่ีบานไดอยางมีคุณภาพ  ท้ังน้ีมีผูปวยท่ีเกิดภาวะ
แทรกซอนในอัตราท่ีต่ํา  คือมีปอดติดเช้ือ 1 ราย  และ
มีผูปวยท่ีตองกลับมานอนโรงพยาบาล ภายใน 28 วัน
1 ราย  โครงการไดรับการประเมินความพึงพอใจโดยรวม
จากผูรับผลงาน  ระดับมากท่ีสุด 91.7%  และระดับมาก 
8.3%

3. งานบริการผูปวยผูมีอุปการคุณ
3.1 ศูนยประสานงานการใหบริการดูแลผูมีอุปการคุณ

นําระบบ EMR (Electronic Medical Record) มาใช
ใหบริการครบทุกคลินิก

3.2 ยกระดับการใหบริการของเจาหนาท่ีศูนยให
เปนแบบ Personal Assistant โดยศึกษาขอมูลของผูมี
อุปการคุณ และสงตอขอมูล/ประสานงานกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ ท้ังในสวน
ของ OPD/IPD 

3.3  สงเสริมกิจกรรมดานการสรางปฏิสัมพันธ
กับผูมีอุปการคุณ ท้ังในสวนของการเยี่ยมไขผูปวย การ
สงบัตรอวยพรเน่ืองในโอกาสพิเศษ การเชิญชวนใหมีสวนรวม
ในกิจกรรมการกุศลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ
สภากาชาดไทย

3.4 ให ความร วมมือกับศูนย  ผู  มี อุปการคุณ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมศิษยเกา
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการ
อํานวยความสะดวกในดานตางๆ

-  จํานวนการประสานการใหบริการผูปวยนอก
24,199 คร้ัง

-  จํานวนการใหบริการตรวจรักษา ณ ศูนย
ประสานงานการใหบริการดูแลผูมีอุปการคุณ ภปร ช้ัน 8 
2,323 คร้ัง จํานวนการเย่ียมไขผูปวยใน 1,105 คร้ัง
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4.  งานถวายการบริบาลทางการแพทย และถวายงาน
   ในพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ

โดยรับนโยบายโรงพยาบาลไปประสานและบูรณาการ
ความรวมมือ ระหวางทีมบุคลากรภายในโรงพยาบาล และ
ทีมบุคลากรภายนอก ผู ปฏิบัติหนาท่ีรวมถวายการดูแล
ถวายความปลอดภัย เพ่ือใหการถวายการบริบาลทาง
การแพทย และการถวายงานในพระราชกรณียกิจน้ันๆ 
เปนไปดวยความเรียบรอย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ ดังน้ี

4.1 จัดคณะแพทย พยาบาล บุคลากร ทีมสนับสนุน
บริการทุกฝาย เพ่ือถวายการตรวจรักษาพยาบาล แด
พระบรมวงศานุวงศ ตลอดป 2562 รวม 6 พระองค ระบบ
ผูปวยนอก ในสถานท่ี จํานวน 8 คร้ัง นอกสถานท่ีจํานวน 
2 คร้ัง ระบบผูปวยในจํานวน 7 คร้ัง

4.2 ประสานงานคณะแพทย พยาบาล บุคลากร
เพ่ือถวายการบริบาลทางการแพทย พระบรมวงศานุวงศ 
2 พระองค ซ่ึงประทับพักรักษา และฟนฟูพระวรกาย
อยางตอเน่ือง ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

4.3 จัดทําแผนเตรียมความพรอมทางการแพทย
สําหรับการถวายการบริบาลพระบรมวงศานุวงศ ซ่ึงเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจในสถานท่ี
ตางๆ ท้ังในและนอกโรงพยาบาลตามท่ีไดรับการขอความ
รวมมือจากสํานักพระราชวัง และหนวยงานภาครัฐท่ี
รับผิดชอบดานการถวายความปลอดภัยฯ

5. งานบริการตรวจสุขภาพภายในและภายนอกสถานท่ี
5.1 ศูนยบริการตรวจสุขภาพอาคาร 14 ช้ัน

- ใหบริการตรวจสุขภาพในสถานท่ี จํานวน 76
คร้ัง จํานวนผูใชบริการ 2,625 คน

- ใหบริการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ี จํานวน
76 คร้ัง จํานวนผูใชบริการ 22,860 คน

- จํานวนหนวยงานท่ีรับบริการ  152 หนวยงาน
- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ

บรรยายทางวิชาการภายนอกโรงพยาบาล ใหแกพนักงาน
ของหนวยงาน และบริษัทตางๆ รวมจํานวน 6 คร้ัง

- ใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
วัคซีนปองกันไวรัสตับอักเสบภายนอกโรงพยาบาล แก
พนักงานของหนวยงาน และบริษัทตางๆ จํานวน 25 หนวยงาน

- พัฒนาระบบงานศูนยตรวจสุขภาพ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ซอมบํารุง และปรับปรุงสภาพภายนอกตัวรถ
เอกซเรย และดําเนินการซอมบํารุงภายในรถเอกซเรย
เคล่ือนท่ีท้ังสองคัน

- พัฒนาบุคลากรศูนยตรวจสุขภาพ โดยจัดอบรม
ความรูดาน IC ทักษะการใชเคร่ืองมือตรวจทางอาชีวอนามัย
และการแปลผล การใชเคร่ืองมือเปาปอดและการแปลผลตรวจ
การใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารงานบริการ รวมประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เร่ืองการสรางภูมิคุมกันโรคและการปองกันโรค

6. งานสรางเสริมสุขภาพ
6.1 ดําเนินโครงการตอเน่ือง “หนวยงานตนแบบ

องคกรสุขภาวะ” เพ่ือกระตุนหนวยงานใหสามารถจัด
กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพดวยตนเอง โดยมีแกนนําสุขภาพ
เปนเครือขายสําคัญท่ีชวยขับเคล่ือนกิจกรรมในหนวยงาน 
จํานวน 16 หนวยงาน รวม 177 คน โดยมี 12 หนวยงาน 
ตนแบบท่ีอยูในเกณฑท่ีดี หัวหนาใหการสนับสนุน และ
ดําเนินโครงการอยางตอเน่ือง มีระดับ Health Literacy 
70.2% มากกวาหนวยงานท่ีขาดความตอเน่ือง (62.8%) 
ในสวนของระดับ Health Literacy ท่ีต่ํา หรือควรปรับปรุง
คือ ดานการตัดสินใจ และดานพฤติกรรม

6.2 การอบรมแกนนําสุขภาพ ปท่ี 3 เพ่ือเปน 
ตัวแทนกระบวนการชวยขับเคล่ือนงานสรางเสริมสุขภาพ
จัดอบรมแกนนําสุขภาพ 242 คน โดยเปนแกนนําสุขภาพ
ใหม 87 คน ผลงานของแกนนําสุขภาพในปท่ีผานมา 
มีการจัดโครงการสรางเสริมสุขภาพ 33 โครงการ จาก 
27 หนวยงาน (100 คน) การวัดระดับ Health Literacy 
ของแกนนําสุขภาพเฉล่ีย 72.7 % ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง

6.3 โปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
Health Risk Prevention Program (HRPP) สําหรับ 
บุคลากรผูมีความเส่ียงสูง   จากปจจัยท่ีจะทําใหเกิดโรค
ไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) บุคลากรเขารวมโครงการตอเน่ือง 
จนครบโปรแกรม 31 คน (จาก 70 คน) ลดน้ําหนักได 25 คน 
(80%) BMI ลดลง 25 คน (80%) %FAT ลดลง 26 คน 
(84%) และมวลกลามเน้ือคงท่ี/เพ่ิมข้ึน 25 คน (80%) 

6.4   โครงการกินจืดยดืชีวิต การสุมวิเคราะหตรวจ 
ปริมาณโซเดียมและน้ําตาล(ตอ 100 กรัม)  จํานวน 269 เมนู
จาก 4 โรงอาหารภายในพ้ืนท่ีเขตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย พบวามีปริมาณโซเดียมหรือน้ําตาล
เกินเกณฑ 92 เมนู (34%)

6.5 การประสานงานความรวมมือกับหนวยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือใหบริการสงเสริมสุขภาพบุคลากร ไดแก 

-  ศูนยสรางเสริมสุขภาพรวมกับกลุมงานเภสัชกรรม 
คลินิกเวชศาสตรปองกันและสังคม และศูนยอาชีวอนามัย 
ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 
ใหบุคลากรท่ีมีความเส่ียง จํานวน 6,047 คน
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-  โครงการ    น.ค.ร. 2ส.   (น้ําหนักความดันรอบเอว
สุราและสูบบุหร่ี) รวมกับฝายพัสดุ  หอผูปวย อาคารภูมิสิริฯ 
9B และหนวยรักษาความปลอดภัย เปนตนแบบในการดําเนิน
โครงการ และขยายวิธีดําเนินโครงการรวมกับสํานักงาน
ประกันสังคม   ในการดูแลผูประกันตน ผานทางโรงพยาบาล
10 แหง ในเขต กทม. และ 10 แหง ในเขตภาคอีสาน

7. งานบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ ไดดําเนินการประชุมรวมและหารือกับบุคลากร
ฝายตางๆ ท้ังโรงพยาบาลุฬาลงกรณ เพ่ือออกแบบระบบ
การปฏิบัติงาน ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานท่ีมีอยูเดิม
ใหรัดกุม ปลอดภัย ตอการดูแล รักษาผูท่ีมารับบริการ 
และตัวบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รวมท้ังธํารง
ไวซ่ึงช่ือเสียงของโรงพยาบาล

7.1  งานสํารวจความเส่ียงหนวยงาน ภายใน 
โรงพยาบาลเชิงรุก โดยการทํา “Risk round” หอผูปวย 
ทุก 2 เดือน รวม 6 คร้ังและการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงโรงพยาบาล ทุกเดือน รวม 10 คร้ัง

7.2 การศึกษาดูงานสถานพยาบาลภายนอกเร่ือง
การบริหารความเส่ียง จํานวน 2 คร้ัง ไดแก โรงพยาบาลชลบุรี
เร่ืองประสบการณการใชโปรแกรมรายงานอุบัติการณ
ดวยระบบอิเลคโทรนิกส และโรงพยาบาลกรุงเทพ เพ่ือ
ศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีดีสําหรับการลดความเส่ียงของผูปวย

7.3 การสรางนวัตกรรมรวมกับสถาบันการศึกษา 
ภายนอก รวมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบูรพาในการพัฒนาเตียง
อัจฉริยะ เพ่ือแจงเตือนบุคลากรของโรงพยาบาล เม่ือผูปวย
บนเตียงมีความเส่ียงท่ีจะตกเตียง อยูในระยะเวลาดําเนินการ

7.4 พัฒนาระบบการรายงานอุบัติการณ ใน 
โรงพยาบาล ดวยระบบอิเลคโทรนิกสรวมกลุมการบริหารงาน
ดานการแพทยและวจิยั โดยจัดหาโปรแกรมท่ีมคีวามเหมาะสม
และประชุมฝกอบรมการใชโปรแกรมรายงานความเส่ียง 
แกบุคลากรของโรงพยาบาล เพ่ือความพรอมในการใชท่ัว
ท้ังองคกร เม่ือไดรับอนุมัติใหใช

7.5 วางแผนพัฒนา“Risk registration”ตาม
ขอแนะนําจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คัดเลือก “risk champion” รวมกับฝายการพยาบาล 
ฝายเภสชักรรม จนสามารถจัดกลุมบรหิารความเส่ียงเฉพาะโรค
ได 2 กลุม ไดแก กลุม “Fall”  และกลุม “Prescribing 
error” เพ่ือการพัฒนา นวัตกรรม แนวทางท่ีมีความเฉพาะ

เจาะลึกในเร่ืองดังกลาว พรอมท้ักําหนดตัวบุคคลท่ีทํางาน
เฉพาะเร่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตาม

7.6 จัดทําขอมูล “ Enterprise risk management”
ตามนโยบายสภากาชาดไทย เชิญประชุมระดมสมอง
บุคลากรฝายตางๆ เพื่อกําหนดหัวขอและบัญชีรายชื่อ
ความเสี่ยงและโอกาสพัฒนาพรอมกับคํานวณผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอองคกร เพื่อนํามากําหนดทิศทางการพัฒนา
โรงพยาบาล

7.7 เขารวมใหขอมูลดานความเส่ียงแกคณะทํางาน
ฝายตางๆในโรงพยาบาล ไดแก

- คณะกรรมการจัดการจราจร
- คณะกรรมการระบบการใหเลือดและสวน 

ประกอบของเลือด
- คณะทํางานสหสาขาร วมดูแลผู ป วยท่ีมี 

ภาวะ “ Delirium”
- รวมประชุม “Morbidity and mortality” 

ของฝายอายุรศาสตร, กุมารเวชศาสตร เดือนละ 1 คร้ัง
7.8  ทบทวน และสรางแนวทางปฎิบัติเฉพาะ 

เร่ืองดานการบริหารความเส่ียง รวมกับฝายท่ีเก่ียวของไดแก
-  แนวทางการดูแลผูปวยหลากหลายทางเพศ

ท่ีรับเขาเปนผูปวยในโรงพยาบาล
- แนวทางการสงตอผูปวยท่ีมีภาวะเสนเลือดหัวใจ

อุดตันจากอาคาร ภปร เพ่ือไปทําหัตถการยงัอาคาร สก.
-  การรับตัวผูปวยหนักจากสถานพยาบาลอ่ืน

เขาหอผูปวยในโรงพยาบาล โดยไมตองผานข้ันตอนท่ี
แผนกผูปวยนอก

- การทํา “Utilization review” ของเลือด 
และส วนประกอบของเลือด แนวทางการขอเลือด
“Uncrossmatched blood” ในกรณีท่ีผูปวยตองการ 
เลือดชนิดเรงดวนเพ่ือการชวยชีวิต

-  แนวทางรับ-สงต อผู ป วยระหวางสถาน
พยาบาลอ่ืนกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพ่ือลดระยะเวลา
การรอคอย และการเปล่ียนแปลงท่ีเลวลง ขณะอยู ใน
กระบวนการสงตอ

-  แนวทางการรับสงตัวผูปวยนอกโรงพยาบาล
เขามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

-  จัดระเบียบการใชพ้ืนท่ีของแตละหอผูปวย
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ลดความเส่ียงพลัดตกหกลม โดย
ประสานฝายกายภาพมาเปนพ่ีเล้ียง

-  ทบทวนเวชระเบียนเร่ืองการขอเลือดท่ีไม
จําเปน และตองคืนบอยโดยมีแนวทางแจงใหแพทยเจาของไข
รับทราบและวางแผนแกไข
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การดําเนินการของศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  อยูภายใตการบริหารจัดการของ 
“คณะกรรมการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” 

ในปงบประมาณ 2562 จํานวนศูนยความเปนเลิศฯ 
มีท้ังหมด 26 ศูนยฯ  ดังน้ี

1. ศูนยสิริกิต์ิบรมราชินีนาถ
2. ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการ

บนใบหนาและกะโหลกศีรษะ
3. ศูนยโรคหัวใจ
4. ศูนยโรคพารกินสัน และกลุ มโรคความ

เคลื ่อนไหวผิดปกติ
5. ศูนยนิทราเวช
6. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการสองกลอง ระบบ

ทางเดินอาหาร
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7.    ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคหลอดเลือดสมอง
แบบครบวงจร

8. ศนูยความเปนเลศิฯ โรคมะเรง็ครบวงจร 
9. ศนูยความเปนเลศิฯ การผาตดัสองกลองโรคจมูก

และไซนสั
10. ศนูยความเปนเลศิฯ ไฟไหมนํา้รอนลวก 
11. ศูนย ความเป นเลิศฯ ด านการเดินและ

เคล่ือนไหว 
12. ศนูยความเปนเลศิฯ ดานโรคไตในภาวะวิกฤต 
13. ศูนยความเปนเลิศฯ โรคติดเช้ือ 
14.   ศูนยความเปนเลิศฯ    ดานการรักษาผูปวยมะเร็ง

ลําไสใหญและทวารหนักฯ อยางครบวงจร 
15. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเวชพันธุศาสตร 
16. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเบาหวาน ฮอรโมน 

และเมตะบอลิสม  



18 l โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

โดยแตละศูนย มีผลงานที่สําคัญและสะทอน
ความเปนเลิศ ดังน้ี 

17.    ศูนยความเปนเลิศฯ ดานกระจกตาและผิวดวงตา 
18. ศูนยความเปนเลิศฯ โรคลมชักครบวงจร 
19. ศูนยความเปนเลิศฯ  ดานการปลูกถายอวัยวะ 
20. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคตับ 
21. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานสเต็มเซลลและ

เซลลบําบัด
22. ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม
23. ศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก
24. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการดูแลผูสูงอายุ
25.  ศูนยความเปนเลิศฯ ดานผลิตภัณฑทางการ

แพทยข้ันสูง
26. ศูนยประสาทศาสตร

ศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ

ศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ไดเปดใหบริการและ
มีผลงานท่ีสําคัญ ดังน้ี

1. การเปดใหบริการตรวจมะเร็งเตานมในระดับ
โมเลกุล  โดยศูนยฯ ไดเปดใหบริการตรวจ Prosigna® 
PAM50: Breast Cancer Multigene Signature Assay
สําหรับผูปวยมะเร็งเตานม เปนการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ในระดับโมเลกุล โดยวัดปริมาณการแสดงออกของยีนที่
เก่ียวของกับมะเร็งเตานม        ผูปวยจะทราบชนิดยอยของมะเร็ง
เตานม มีการประเมินโอกาสการกลับมาเปนซ้ํา และประเมิน
ระดับความเส่ียงของโรค ซ่ึงจะนําไปสูการวางแผนการรักษา
ท่ีแมนยาํมากข้ึน และสามารถหลีกเล่ียงการใหยาเคมีบําบัด
ในรายที่มีความเสี่ยงต่ํา การตรวจชนิดนี้ ทําใหผูปวยไดมี
โอกาสเขาถึงการตรวจในระดับโมเลกุลของโรค และจะขยาย
การตรวจน้ีใหครอบคลุมกลุมโรคมะเร็งอ่ืนๆ ดวย

2. โครงการหมวกเย็นเพ่ือปองกันภาวะผมรวงใน
ผูปวยมะเร็ง โดยศูนยฯ เห็นความสําคัญของคุณภาพชีวิต
ของผูปวยมะเร็ง จึงไดสนับสนุนและจัดหาเคร่ืองหมวกเยน็
มาใหบริการกับผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัดโดยไม 
คิดคาใชจาย

หลักการทํางานของหมวกเย็น คือ ลดการไหลเวียน
ของเลือดที่มาเลี้ยงรากผมที่หนังศีรษะ โดยใชความเย็น
ชวยทําใหเสนเลือดหดตัว ในขณะท่ีเสนเลือดหดตัว ปริมาณ
ยาเคมีบําบัดท่ีไหลเวียนอยูในเสนเลือด จะไหลเวียนบริเวณ
หนังศีรษะลดลง และออกฤทธ์ิทําลายรากผมไดนอยลง 
เชนเดียวกัน 

ผลการใชหมวกเย็น พบวา สามารถชวยใหผูปวย 
ที่ไดรับยาเคมีบําบัดมีภาวะผมรวงอยูในเกรด 1-3 โดยใช
แบบประเมินภาวะผมรวงของ Sinclair’s hair density 
scale ผูปวยประมาณรอยละ 75.18 ไมตองใสวิกผม 
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ศูนยโรคหัวใจ

ในป 2562 รองศาสตราจารย นายแพทยสุพจน 
ศรีมหาโชตะ แพทยผูเช่ียวชาญโรคหัวใจไดรับรางวัลผลงาน
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ ประจําป 2562 จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยการผลิตอุปกรณโอเมกา
สําหรับปดรยางคหัวใจหองบนซาย เปนการพัฒนานวัตกรรม
ทางการแพทยของไทยที่ชวยปองกันการเกิดโรคหลอด 
เลือดสมอง (stroke) ที่เกิดจากภาวะหัวใจเตนพล้ิว โดย
ไมจําเปนตองผาตัด อุปกรณโอเมกาสําหรับปดรยางคหัวใจ
หองบนซาย ไดรับมาตรฐาน อย. รวมท้ังกําลังผลักดัน 
ใหไดมาตรฐาน       CE      MARK      หรืออุปกรณท่ีไดรับรองมาตราฐาน
จากยุโรป การผลิตอุปกรณโอเมกาสําหรับปดรยางคหัวใจ
หองบนซายน้ีเปนการผลิตโดยคนไทย ทําใหมีราคาท่ีถูกลง
จาก 250,000 บาท เหลือเพียง 100,000 บาท ทําใหผูปวย 
สามารถเขาถึงการรักษาไดในราคาท่ีสามารถจายได

ศูนยโรคพารกินสันและกลุมโรคความเคลอนไหว
ผิดปกติ   

ศูนยฯ ใหการดูแลรักษาผูปวยพารกินสัน “Life
journey of PD patients” แบบ patient-centered
care โดยใชเทคโนโลยีข้ันสูงอยางครบวงจร โดยแพทย
และบุคลากรทางการแพทย ทีมสหสาขาวิชา โดยอิงจาก
ปญหาของผูปวยเปนศูนยกลาง ไดริเร่ิมเปนแหงแรกใน
ประเทศ และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เพ่ือใหการดูแล
รักษาตลอดระยะเวลาการดําเนินโรค ครบทุกมิติ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูปวย ครอบครัว และสังคม

ในป 2562 ศูนยฯ ไดพัฒนาผลงานอันเปนเลิศ
หลายประการ ไดแก 

1. พัฒนาเคร่ืองตรวจวิเคราะหอาการส่ันชนิด
ติดตามตัว เพ่ือชวยใหแพทยท่ัวไปวินิจฉัยและใหการรักษา
ไดอยางรวดเร็ว และสามารถนําขอมูลประเมินติดตาม

การรักษาและปรับการรักษาใหถูกตองเหมาะสมมากยิง่ข้ึน
และนอกจากน้ี ศูนยฯ ไดพัฒนาถุงมือพารกินสันลดส่ัน เปน
นวัตกรรมช้ินแรกของประเทศไทย เพ่ือชวยลดอาการส่ันได
นอกเหนือจากการรักษาพารกินสันดวย

2. ตอยอดองคความรูมาพัฒนางานวิจัยที่สามารถ
นํามาใชใหเกิดประโยชนไดจริง คือ การพัฒนาไมเทาเลเซอร
พระราชทานเปนแหงแรก โดยเปนไมเทาท่ีออกแบบพิเศษ 
มีเลเซอร โดยอาศัยหลักการกระตุนทางสายตา (visual 
cues) เพ่ือชวยแกปญหาการเดินติด เพ่ือผูปวยพารกินสัน
เดินไดงายข้ึน 

3. พัฒนาอุปกรณประเมินปญหาการนอนที่ใช
สําหรับประเมินอาการท่ีบานของผูปวย และแสดงผล real
time ผานทางหนาจอ smart phone ซึ่งผลที่ไดสามารถ
นํามาปรับการรักษาอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ดําเนินการเปดคลินิกปญหาการเคล่ือนไหวขณะนอน
ในผูปวยพารกินสัน ซ่ึงมีอาการผิดปกติเกิดข้ึนในชวงกลางคืน
และขณะนอน เชน อาการนอนไมหลับ ปสสาวะบอยชวง
กลางคืน 

4. เร่ิมตนการลงทะเบียนผูปวยพารกินสัน (PD
registry) เพ่ือเก็บฐานขอมูลของผูปวยพารกินสันของ
ประเทศไทย เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต
และในป พ.ศ. 2562 ทางศูนยพารกินสันฯ ไดจัดทําระบบ
ลงทะเบียน online สําหรับผูปวยพารกินสันท่ีไดรับการรักษา
ดวยการใชยาอยางตอเน่ืองผานช้ันใตผิวหนัง เพ่ือเปนตนแบบ
ของการจัดระบบลงทะเบียน online ในภูมิภาคเอเชีย

5. จัดต้ังคลินิกปรับสภาพบานผูปวยพารกินสัน โดยมี
ผูเช่ียวชาญสหสาขารวมกันประเมินปญหาภายในบาน ท่ีมีผล
ตอคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ไดจัดทําบานตนแบบผูปวย
พารกินสัน ซ่ึงมีการติดต้ังกลองตรวจจับการเคล่ือนไหว และ
sensor เพ่ือประเมินการเคล่ือนไหวของผูปวยแตละราย

ศูนยนิทราเวช
ศูนยนิทราเวชเปนศูนยการนอนหลับที่ดูแลผูปวย 

แบบบูรณาการครบวงจรโดยแพทยสหสาขาท่ีเช่ียวชาญดาน
โรคจากการหลับ เปนแหงแรกในประเทศไทยผลงานที่ 
สําคัญ ไดแก

1. เปดการอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขา
วิชาเวชศาสตรการนอนหลับระดับนานาชาติแหงแรก 
และแหงเดียวในประเทศไทย

2. เปดการอบรมแพทยประจําบานตอยอดสาขา
วิชาเวชศาสตรการนอนหลับระดับประเทศแหงแรกใน 
ประเทศไทย
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3. จัดงานวันนอนหลับโลก จัดนิทรรศการ และ
อบรมใหความรูเร่ืองโรคความผิดปกติจากการนอนหลับ
สําหรับประชาชน World Sleep Day 2019 

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการสองกลองระบบ
ทางเดินอาหาร
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดการอบรมสําหรับแพทย และพยาบาล
ผูเชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร ท้ังระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 3 โครงการ คือ IBAT (International 
1-month Basic EUS-ERCP Training Course  Endoscopy
by APSDE and TAGE project) และ CESCO (Chula 
Endoscopy Short Course) 

2. อบรมหลักสูตรระยะเวลา 6 เดือนสําหรับแพทย 
สองกลองทางเดินอาหารข้ันสูง (6-month Advance
EUS-ERCP Training Course) 

3. จัดงานประชุมระดับนานาชาติ 21st  International
Symposium on Endoscopic Ultrasonography 
(EUS 2018) 

4. โครงการใหความรูทางวิชาการในระดับประชาชน
เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลวิชาการทางการแพทยท่ีถูกตอง
เพ่ือประชาชน  

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคหลอดเลือดสมอง
แบบครบวงจร
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. ใหบริการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรืออุดตัน ท่ีมีผลการรักษาท่ีดี (modified Rankin Scale
0-1) ขณะจําหนายหลังไดรับยาสลายล่ิมเลือดทางหลอด
เลือดดํา รอยละ 43.60

2. ใหบริการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือ
อุดตันท่ีมีผลการรักษาท่ีดี (modified Rankin Scale 0-1)
ขณะจําหนาย รอยละ 43.60

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคมะเร็งครบวงจร
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. พัฒนาแนวปฏิบัติการปองกันภาวะ hyper-
sensitivity ในผูปวยที่ไดรับยา oxaliplatin โดยพัฒนา
กระบวนการดูแลผูปวยโดยมีการประเมินปจจัยเส่ียง ท่ีจะ
เกิด hypersensitivity เพ่ิมระยะเวลาการใหยาในผูปวยท่ี
มีปจจัยเสี่ยงและจัดการเม่ือเกิดภาวะ hypersensitivity 

2.  ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมแสดงผลงานใน
2020 Australian Pain Society 40th Annual Scientific 
Meeting “The effect of nursing clinical practice 
guideline in cancer pain management on pain 
and satisfaction in cancer patients”

ศูนยความเปนเลิศฯ ไฟไหมน้ํารอนลวก
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. รวมมือกับหนวยศัลยศาสตรตกแตง และเสริมสราง
และสมาคมแผลไหมและสมานแผลแหงประเทศไทย
จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Cadaveric Workshop) 
เร่ืองการดูแลบาดแผลในผูปวยไฟไหม น้ํารอนลวก เปน
คร้ังแรกในประเทศไทย

2. รวมมือกับหนวยศัลยศาสตรตกแตงและเสริมสราง
และโรงพยาบาลชลบุรี พัฒนา Mobile Application สําหรับ
ประเมินขนาดของบาดแผลไฟไหมในผูปวยเด็ก (PED 3D 
Burn) เปนคร้ังแรกในโลก และจะเร่ิมทดลองใชในป 2563

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการเดินและเคลอนไหว
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. ตรวจประเมินการเดิน และการเคล่ือนไหวใน
ผูสูงอายุ และนักกีฬาดวยกลองวิเคราะหการเคล่ือนไหว
แบบ 3 มิติและแผนวัดแรงกดที่ฝาเทา โดยใชเคร่ืองมือ
ตรวจวัดท่ีมีมาตรฐานระดับสากล

2. ตรวจประเมิน และบําบัดฟนฟูผูปวยโรคพารกินสัน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคเส่ือมของระบบประสาท 
และผูสูงอายุที่มีปญหาดานการเดิน และทรงตัวดวย
เคร่ืองมือที่ทันสมัย รวมท้ังเปนสถานที่ศึกษาดูงาน แก
บุคลากรทางการแพทย

3. ตรวจประเมิน และใหการบําบัดฟนฟูนักกีฬาที่
บาดเจ็บรวมกับคลินิกฟนฟูนักกีฬา  

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคไตในภาวะวิกฤต
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. ดําเนินโครงการฝกอบรม และพัฒนาทักษะ
การบําบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤตแหงแรกในประเทศไทย
และในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนที่ยอมรับ
ระดับสากล โดยใหการฝกอบรมแก แพทย พยาบาล
ท่ัวประเทศ รวมถึงแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพ่ือผลิตบุคลากรทางการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ 
ในการดูแลผูปวยวิกฤตท่ีไดรับการฟอกเลือด
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2. ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผูปวย
โรคไตในภาวะวิกฤตอยางครบวงจร เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การรักษาพยาบาลใหดีท่ีสุด โดยใหความสําคัญในการเตรียม
ความพรอมผูปวยและญาติ การใหขอมูลที่ถูกตองและ
คําปรึกษาท้ังกอนไดรับการรักษา การใหคําปรึกษาเร่ือง
โภชนาการท่ีถูกตอง และติดตามภาวะการณอยางตอเน่ือง 
โดยสหสาขาวิชาชีพแบบองครวม รวมท้ังการจัดเก็บขอมูล 
ผูปวยอยางเปนระบบตอเน่ือง 

ศูนยความเปนเลิศฯ โรคติดเช้ือ
ศูนยฯ ไดดําเนินงานดานการบริการผูปวย  ควบคูไปกับ
การทํางานวิจัย ดังน้ี

1. ดําเนินโครงการบริการการปองกันการติดเช้ือ
เอชไอวี หรือโครงการเอดสแหงชาติ (National AIDS
Program; NAP) ในปงบประมาณ 2562 พบวามีจํานวน
ผูปวยที่เขารับการตรวจรักษาการติดเช้ือเอชไอวี ท้ังหมด 
จํานวน 5,494 ราย 

2. ตรวจหาภาวะด้ือยาท้ังผูปวยในและนอกโครงการ
ท้ังหมด 1,200 คร้ังตอป 

3. ดําเนินโครงการศูนยวินิจฉัยโรคติดเช้ือ ดวย
กลองจุลทรรศน และกลองจุลทรรศนฟลูออเรสเซนต เพ่ือ 
ใหสามารถลดระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัยหาเช้ือกอโรค
ในผูปวย จากเดิมใชวิธีเพาะเช้ือ ตองรอผลนานเปนสัปดาห 
มาเปนยอมสีซึ่งจะทราบผลภายใน 10-30 นาที ท้ังนี้
ทางศูนยฯ ทําการเปดหองปฏิบัติการเปนที่ฝกสอนแก
นิสิตแพทยดวย 

4. พัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการยอมหา dsRNA
ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวา สามารถใชเปนการตรวจคัดกรอง
การติดเช้ือไวรัสกอนสงตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส
ในทางเดินหายใจได เพ่ือใหสามารถเลือกใช และปรับยา 
ปฏิชีวนะไดอยางรวดเร็ว

5. พัฒนางานวิจัยท่ีนําเทคโนโลยี Oxford Nanopore
Sequencing มาใชในการวินิจฉัยเช้ือกอโรค หายีนด้ือยา 
และสืบสวนการระบาดของเช้ือด้ือยาไดอยางรวดเร็ว เปน 
real-time sequencing พัฒนางานวิจัยการปลูกถาย
จุลชีพจากลําไส เพ่ือควบคุมเช้ือด้ือยาซีอารอี โดยการเก็บ
อุจจาระจากอาสาสมัครสุขภาพดี มาทําการตรวจวินิจฉัย
เบ้ืองตนเพ่ือหาเช้ือด้ือยา extended-spectrum beta-
lactamase (ESBL) กอนทําการปลูกถายจุลชีพใหผูปวย   
ผลการศึกษาเบ้ืองตน พบวา อาสาสมัครที่มีสุขภาพดี
สวนใหญใหผลบวก ESBL รอยละ 99

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเวชพันธุศาสตร
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. พัฒนาและขยายงานดานบริการผูปวยอยางตอเน่ือง
โดยการนําเทคโนโลยี next-generation sequencing (NGS)
ไดแก whole exome sequencing (WES) ซ่ึงเพ่ิมความ 
สามารถในการระบุลําดับเบสของสารพันธุกรรมในหลายๆ
ยีนไดพรอมกัน เปลี่ยนแปลงจากการวิเคราะหยีน “ทีละ
ตําแหนง” เปนการวิเคราะหยีน “หลายตําแหนงพรอมๆ กัน
เปนโรงพยาบาลแหงแรกๆ ในประเทศที่เร่ิมใชเทคนิค
ดังกลาวน้ี 

2. ใหบริการดานวินิจฉัยโดยใช WES ท้ังหมด
833 ราย แปลผลไดภายใน 1-2 สัปดาห จากวิธีการปกติ
ท่ีใชเวลา 8 สัปดาห 

3. พัฒนาระบบการลงทะเบียนและรายงานผล
การตรวจโดย WES และการประเมินคุณภาพการตรวจ 
วิเคราะหผล WES โดยใชการทดสอบ proficiency testing
ของ College of American Pathologists (CAP) โปรแกรม
ท่ีไดเขารวมการทดสอบความชํานาญ คือ Next-Generation
Sequencing Undiagnosed Disorders 

4. ศูนยฯ ไดรับการสงตอผูปวยโรคพันธุกรรมจาก
โรงพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ เปนสถาบันแหงแรก ใน
ประเทศไทย ที่ไดเขารวมการทดลองทางคลินิกเพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของ ERT สําหรับผูปวยโรค mucopoly- 
saccharidosis type 2 

5. บุคลากรของศูนยฯ ไดเปนสวนหน่ึงของ คณะทํางาน
เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพและสิทธิประโยชน สําหรับ
โรคหายากในระบบหลักประกันสุขภาพ และเปนกรรมการ
ใน Genomics Thailand 

6. การสรางเครือขายโรคพันธุกรรม ในระดับนานาชาติ
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) ประเทศเยอรมัน 

7. ฝ กอบรมแพทย ประจําบ านต อยอด ด าน
เวชพันธุศาสตร โดยเปนสถาบันแหงแรกที่ฝ กอบรม
แพทยประจําบานตอยอดดานเวชพันธุศาสตร (super-
tertiary care training) หลักสูตรไดรับการอนุมัติโดย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย เปนคร้ังแรกในป 2559 และได
สําเร็จการฝกอบรม 2 คนในป 2562 เปนแหงแรก และ
แหงเดียว
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ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเบาหวาน ฮอรโมนเมตะบอลิสม
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําแอปพลิเคชันเบาหวาน C-Diabetes
ซึ่งนับเปนคร้ังแรกของนวัตกรรมผานสมารทโฟนและ
แท็บเล็ต ในการดูแลผูปวยเบาหวาน และผูปวยเบาหวาน
ขณะต้ังครรภอยางครบวงจร 

2. จัดต้ัง Transition Clinic เพ่ือใหบริการคลินิก
ตอมไรทอ เปลี่ยนผานจากคลินิกเด็กสูคลินิกผูใหญ ให
การอบรมทางคลินิกใหกับแพทย พยาบาลและบุคลากรทาง
การแพทย ซ่ึงเปนคร้ังแรกของโรงเรียนแพทยท่ีมี Transition
Clinic และเปนตนแบบของการใหบริการเปลี่ยนผาน
จากกุมารแพทยสูอายุรแพทย ในสาขาอ่ืนๆ ตอไป

3. จัดทําทะเบ ียนผู ป วย Famil ial hyper-
cholesterolemia (FH) สําหรับการประยุกตใชในทาง
คลินิก ซ่ึงเปนสถาบันท่ีริเร่ิมโครงการ โดยไดเร่ิมเก็บขอมูล
ผูปวย FH ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 และสงตอขอมูลไปรวม 
กับฐานขอมูล FH Global Registry ประสานผานองคกร 
The EAS-FH Study Collaboration (FHSC)- European 
Atherosclerosis Society 

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคตับ
ศูนยฯ ไดมีการจัดโครงการเสวนาใหความรูดานโรคตับ

และออกหนวยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบซีและบี 
รวมถึงการตรวจตับแข็งและไขมันตับใหกับประชาชนท่ัวไป
ซ่ึงการดําเนินโครงการในคร้ังน้ีเพ่ือเปนการลดความรุนแรง
ในการเกิดโรคตับทุกระยะ

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานสเต็มเซลลและเซลลบําบัด
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. ดําเนินโครงการเทคโนโลยีสเต็มเซลลเพ่ือผูปวย
โรคตา จากความสําเร็จในการรักษาผูปวยโรคกระจกตาเส่ือม
โดยใชแผนสเต็มเซลลกระจกตาที่ไดจากการเพาะเลี้ยง 
ขณะน้ีทางราชวิทยาลัยจักษุฯไดเสนอเร่ืองไปยงัแพทยสภาฯ
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบใหบรรจุเปนการรักษามาตรฐาน

2. ดําเนินโครงการการใชสเต็มเซลล ชนิดท่ีเกิดจาก
การเหน่ียวนําเฉพาะโรคในการสรางโมเดลโรคทางพันธุกรรม
เพ่ือศึกษากลไกและหาแนวทางรักษา การศึกษาโดยใช
สเต็มเซลลชนิดท่ีเกิดจากการเหน่ียวนําในการสรางโมเดลโรค
Bernard-Soulier Syndrome ไดรับการตีพิมพในวารสาร
Thrombosis and Haemostasis ฉบับเดือนกันยายน ป 
2562

3. ดําเนินโครงการเทคโนโลยีสเต็มเซลลเพ่ือ
การรักษามะเร็งแบบจําเพาะตอผูปวย โดยพัฒนาการ
เพาะเลี้ยง cancer organoid และระบบทดสอบยาเพ่ือ
ไปสูการเปดบริการทดสอบหายาท่ีเหมาะสม สําหรับผูปวย
แบบจําเพาะตอบุคคล ปจจุบันทําการทดสอบยาใน cancer
organoid ของผูปวยมะเร็งลําไสใหญ มะเร็งทอน้ําดี และ
มะเร็งตับออนรวมมากกวา 40 ราย และพัฒนาระบบสําหรับ
ตรวจวัด circulating tumor (CTC) โดยรวมมือกับ 
อ.พญ.รุงฤดี ชัยธีรกิจ เพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพ
ในการรักษาผูปวยมะเร็ง ซ่ึงปจจุบันทําการตรวจวิเคราะห
ไปมากกวา 150 ราย

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการดูแลผูสูงอายุ
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. ศูนยฯ ไดดําเนินการในลักษณะ cohort ผูปวย
ปจจุบันมีผูสูงวัยใน cohort มากกวา 6,000 คน เปนฐาน 
ขอมูลผูสูงวัยขนาดใหญแหงเดียวของประเทศ ฐานขอมูลน้ี
ถูกนําไปวิเคราะหสรางองคความรูดานผูสูงวัยในประเทศ 
ทําใหทราบถึงปญหาของผูสูงวัยที่แทจริงในประเทศไทย 
และนําไปสูการออกแบบวิธีการดูแลผูสูงวัยใหมีประสิทธิภาพ

2. ดําเนินการโครงการดนตรีบําบัดสําหรับผูสูงวัย
โดยความรวมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือออกแบบและใชดนตรีอังกะลุงในการเสริมสราง
cognitive function ควบคูกับการรวมจัดทําหลักสูตร 
ปริญญาโทนานาชาติดานดนตรีบําบัด รวมกันระหวาง
คณะแพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3.  รวมสรางนวัตกรรมสําหรับผู สูงวัยรวมกับ
ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาอุปกรณ “ Chill to Chair  เพ่ือชวยเคล่ือนยาย
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ผูสูงวัย เปนนวัตกรรมตนแบบสําหรับผูสูงวัยออกสูทองตลาด ศูนยประสาทศาสตร
ศูนยประสาทศาสตร ไดเร่ิมเปดใหบริการคลินิก

ระบบประสาททางไกล (Teleneurology Clinic)  เม่ือเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เปนตนมา โดยในปจจุบัน คลินิก 
ระบบประสาททางไกลไดเปดใหบริการแกผูปวยไปแลว 
เปนจํานวนท้ังส้ิน 132 ราย โดยแบงเปนผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง 30 ราย ผูปวยโรคทางจักษุประสาท 81 ราย 
ผูปวยโรคกลามเน้ือออนแรง 11 ราย และผูปวยโรคทาง 
พันธุกรรมระบบประสาท 10 ราย ภายหลังจากการเปด 
ใหบริการคลินิกระบบประสาททางไกล ผูปวยและญาติมี 
ความพึงพอใจเปนอยางมาก เน่ืองจากผูปวยไดรับการรักษา
และติดตามอาการอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งในราย
ที่ผูปวยที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองมีความยากลําบาก
ในการเดินทางมาโรงพยาบาล  และในบางรายท่ีญาติมารับยา
แทนผูปวย  คลินิกระบบประสาททางไกลทําใหแพทยไดเห็น
ผูปวยสามารถตรวจ รักษา และปรับยาไดตามความเหมาะสม 
ของแตละบุคคล 

ผลงานดานวิจัย
งานสนับสนุนศูนยความเปนเลิศ และงานวิจัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดจัดทําระบบขออนุมัติ และ
ติดตามโครงการวิจัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพ่ือให
บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ บุคลากรสภากาชาดไทย 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมถึง
บุคคลภายนอกท่ีตองการทําวิจัย ภายในเขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สามารถขออนุมัติผานระบบออนไลนที่ URL
“ http://cuhospital-research.com/ ” โดยระบบดังกลาว
ไดมีประกาศโรงพยาบาล ท่ี 457/2562 เร่ือง แนวทางการ
ขออนุมัติทําวิจัยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณอยางเปนทางการ
เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยในป 2562 ไดมีนักวิจัย
ขอผานระบบมาแลว จํานวน 106 โครงการ 

4. จัดทําตําราเวชศาสตรผูสูงวัยและตําราการบริบาล
ผูสูงวัย ซ่ึงเปนตําราใชในการศึกษาหาความรูสําหรับผูดูแล
ผูสูงวัย และเปนตําราสําหรับการฝกอบรมผูสูงวัยออกสู
สาธารณะ  

5. ดําเนินโครงการวิจัยทางการแพทยท่ีสําคัญ ไดแก
โครงการศึกษาการทํางานของไตสํารองในผูสูงวัย เพ่ือใชใน
การปองกันภาวะไตเร้ือรังท่ีตองเขารับการรักษาดวยการบําบัด
ทดแทนไต  โครงการศึกษาสรีระวิทยาการกลืนของผูสูงวัย
เพ่ือปองกันภาวะสําลักอาหาร  โครงการศึกษาความดันโลหิต
ในผูสูงวัย เพ่ือประสิทธิภาพในการวินิจฉัยภาวะความดัน
โลหิตสูง และการรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผูสูงวัย  
โครงการศึกษา gut microbiota ในผูสูงวัยเพ่ือคัดเลือก 
probiotic ที่ชวยเสริมสุขภาพของผูสูงวัย และโครงการ
ศึกษาภาวะมวลกลามเน้ือบกพรองในผูสูงวัย เพ่ือชวยลด
ภาวะ geriatric syndrome และภาวะแทรกซอนจากการ
ลดลงของมวลกลามเน้ือ

6. ดําเนินการจัดทํา Living Will Clinic เพ่ือให
บริการการวางแผนชีวิตสําหรับผูสูงวัย เพ่ือเผยแพรรูปแบบ
ที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการพินัยกรรมชีวิตของ
ผูสูงวัย

ศูนยความเปนเลิศฯ ดานผลิตภัณฑทางการแพทย
ขั้นสูง
ศูนยฯ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

1. มีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรระดับชาติ เร่ือง
Polyvinyl alcohol – carboxymethyl cellulose
scaffolds for cartilage tissue formation

2. ไดรับการรับรอง Layout  หอง Clean Room
จากองคการอาหารและยา ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2562



กลุมงานเภสัชกรรม  

ใหบร ิการทางเภสัชกรรมแกผ ู ป วยและญาติ 
บุคลากรทางการแพทย และประชนทั่วไปตามมาตรฐาน 
วิชาชีพประกอบดวย 

-  การคัดเลือกผลิตภัณฑยาที่มีคุณภาพทันสมัย
และราคาเหมาะสมเขามาจําหนายในโรงพยาบาล โดยผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการเวชกรรมโรงพยาบาล 
และแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ในคณะอนุกรรมการ
พิจารณายาสาขาตางๆ จํานวน 12 สาขา ปจจุบันมีจํานวน 
รายการยาในบัญชียาโรงพยาบาลท้ังหมด 2,074 รายการ
คิดเปนอัตราสวนของยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 56% 

- การจัดซ้ือจัดหายาใหมีเพียงพอ พรอมใช ถูกตอง
ตามระเบียบพัสดุของสภากาชาดไทย และดําเนินการจัดสง
เอกสารต้ังเบิกใหทันเวลาตามรอบเครดิตสวนลดเงินสดจาก
บริษัทผูจําหนายภายใน 30 วัน

- การบริหารคลังยาการควบคุมคุณภาพการเก็บ
รักษายา และการขนสงยาตามสภาวะมาตรฐานการเก็บ
รักษายาแตละรายการ  โดยเฉพาะยาท่ีตองควบคุมอุณหภูมิ
(Cold Chain)

- การส่ังยาผูปวยใน ผานระบบ Computerized 
Physician Order Entry (CPOE)สําหรับยาดวน ยา Stat
และยากลับบาน เพ่ือลด cycle time และเพ่ิมความปลอดภัย
ผูปวยในกรณีจําเปนเรงดวน

- มาตรการเพ่ิมความปลอดภัยผูปวย โดยการใช
ระบบสารสนเทศปองกันการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค
ที ่รุนแรง (Serious Adverse Drug Events) จากการ
ส่ังยา/จายยา สําหรับคูยาท่ีมีปฏิกิริยาตอกันรุนแรง (Fatal
Drug Interaction) และยาท่ีผูปวยเคยมีประวัติแพยา/
มีโอกาสแพยาขามกลุม
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- มาตรการการควบคุมติดตามการใชยาใหมและ/
หรือยาที่มีคาใชจายสูง และการสงเสริมการใชยาอยาง
สมเหตุผลตามหลักฐานทางวิชาการ โดยกําหนดแนวทาง
การประเมินติดตามการใชยา การใชใบกํากับการสั่งใชยา
(Drug Use Evaluation ; DUE) และโครงการโรงพยาบาล 
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use 
Hospital ; RDU)

- การสงเสริมศักยภาพงานบริการที่เปนเลิศ 
(Excellent Service) งานวิชาการ และงานวิจัยทางคลินิก
ของโรงพยาบาลและ Excellent Center ตางๆ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณ และอัตรากําลังเภสัชกรในการพัฒนา
ความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมกับทีม
สหสาขาในการดูแลผูปวยกลุมตางๆ

-  การรับเปนแหลงฝกอบรม/ฝกปฏิบัติงาน/ศึกษา
ดูงานดานเภสัชกรรมใหแกเภสัชกรและนิสิตเภสัชศาสตร
จากสถาบันตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด
ใหบริการอาหารสําหรับผูปวยที่พักรักษาตัวใน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ท้ังอาหารท่ัวไป อาหารเฉพาะโรค
และอาหารทางสายใหอาหาร อยางถูกตองตามคําส่ังแพทย
ใหบริการอาหารสําหรับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
รวมถึงอาหารสําหรับเจาหนาที ่อยู เวร และอาหารวาง
สําหรับเจาหนาที่ที่อยูเวรดึก รวมทั้งยังบริการอาหารแก
นักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ท้ัง 3 ม้ือหลัก  นอกจากน้ีไดมีการใหบริการ
ทางดานวิชาการ ใหคําแนะนํา/ปรึกษาดานโภชนาการและ
โภชนบําบัดโรคตางๆ แกผูปวย ญาติและผูท่ีสนใจ พรอมท้ัง
รวมงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการใหโภชนบําบัด 
แกผูปวยประจําคลินิกตางๆ และยังเปนแหลงฝกปฏิบัติงาน/
ศึกษาดูงานใหแกบุคลากร ภายในและภายนอกองคกร
ที่สนใจ มีการใหบริการจัดเลี้ยงอาหารตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย ของโรงพยาบาล/สภากาชาดไทย  รวมถึง
การบริการสําหรับภารกิจพิเศษในการจัดเตรียมพระกระยาหาร
ของพระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนถึงผูติดตาม ในวาระ
โอกาสตางๆ และจัดภัตตาหารสําหรับพระพิธีใหบริการกับ
ฝายพิธีการตึกวชิรญาณวงศ โดยการดําเนินงานทั้งหมด 
ทางฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด ไดยึดหลักในการ 
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร
หรือ GMP in Mass Catering for Canteen เพ ื ่อ

สรางความเชื่อมั่นใหแกผูมารับบริการ โดยในปที่ผานมา
ไดมีการขอการพัฒนาระบบน้ีเพ่ิมเติมข้ึนเปน GMP Codex
หากเทียบกับมาตรฐานสากล คือ มาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ FAO/WHO (Codex) ซ่ึง เปนเกณฑหรือขอกําหนด
ขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการผลิตและควบคุมเพื่อใหผูผลิต
ปฏิบัติตาม ทําใหสามารถผลิตอาหารไดอยางปลอดภัย 
โดยเนนการปองกัน และขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทําให
อาหารเปนพิษ เปนอันตราย หรือเกิดความไมปลอดภัย
แกผูบริโภค นอกจากน้ียังไดมีการใหบริการทางดานโภชนบําบัด
แกผูปวยใน (IPD) เพ่ิมเติมคือการประเมินภาวะโภชนาการ
และวางแผนการใหโภชนบําบัดกับผูปวยท่ีนอนพักรักษาตัว
ณ หอผูปวยของโรงพยาบาล เพ่ือชวยสงเสริมและสอดคลอง
ตามการรักษาของแพทย  ลดระยะเวลาการนอนพักรักษาตัว
ทําใหลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวยลง ซ่ึงตอนน้ีไดดําเนินการ
เปนโครงการนํารองไปแลว 5 วอรด ซึ ่งงานทั ้งหมด
เปนความทาทายที่ทางฝายฯ จะตองปฏิบัติใหไดภายใน
ปงบประมาณ 2563

ศูนยเครองมือแพทย
ใหบริการจัดการเครื่องมือแพทย ทั้งโรงพยาบาล

ใหมีความเพียงพอ พรอมใช  ปลอดภัยโดยใชมาตรฐานสากล
ระดับนานาชาติ (ECRI) ในการจัดการเคร่ืองมือแพทยท้ัง
โรงพยาบาล ใหเครื่องมือแพทยมีความเที่ยงตรง แมนยํา 
นําขอมูลการใชงานมาวิเคราะห ประเมินความคุมคาสามารถ
วางแผนในการซื ้อทดแทน เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ในวันทําการปกติใหบริการดังนี ้ คือ การบํารุงรักษา 
การสอบเทียบ การซอมบํารุงเคร่ืองมือแพทย

1. งานยืม-คืนเครื่องมือแพทย
ใหบริการยืม–คืนเคร่ืองมือแพทยตลอด 24 ช่ัวโมง

ไมเวนวันหยุด โดยมีเคร่ืองมือท่ีใหบริการ 11 รายการ คือ 
เครื่องชวยหายใจ (ventilator) เครื่องควบคุมการใหยา
และสารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump) เคร่ืองควบคุม
การใหสารละลายทางหลอดเลือดดํา จากกระบอกฉีดยา 
(Syringe Pump) เครื่องกระตุกหัวใจพรอมภาคติดตาม
บันทึกการทํางานของหัวใจ (Defibrillator) เคร่ืองควบคุม
การใหอาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ (Feeding Pump)
เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Blood Pressure Monitor)
เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจ (EKG Recorder) เครื่องเฝา
ระวัง และติดตามสัญญาณชีพผูปวย (Patient Monitor)
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา
(Pulse Oximeter Head Held) เคร่ืองบีบเคนเปนระยะ
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ดวยลม (SCD) เครื ่องใหอากาศผสมออกซิเจนอัตรา
การไหลสูง (Hi flow) โดยนักวิทยาศาสตรการแพทย 
เปนผูทําความสะอาด ชารตแบตเตอรี่ ตรวจเช็ค ทดสอบ

เครื่องมือแพทย จํานวนเครื่อง จํานวนการยืม จํานวนการคืน รวมจํานวนการยืม-คืน

Infusion Pump 1,272 17,826 16,371 34,197

Ventilator 165 6,126 6,551 12,677

Syringe Pump 435 868 555 1,423

High Flow 33 710 664 1,374

Feeding Pump 157 554 399 953

SCD 84 342 317 659

Patient Monitor 318 251 157 408

Pulse Oximeter 273 131 49 180

Defibrillator 114 109 65 174

Blood Pressure Monitor 283 120 40 160

EKG 100 90 49 139

Total 3,234 27,127 25,217 86,541

จํานวนงาน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย62

งานบํารุงรักษา 169 332 542 565 351 227 123 81 353 581 241 154

งานสอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย

100 230 542 432 226 166 12 8 3 36 5 71

มาตรฐานสากล อีกท้ังทําการตรวจเช็คความปลอดภัยทาง
ไฟฟาในเครื่องมือที่รับมาใหม เพื่อความปลอดภัยกอน
การใชงาน

สถิติการยืม - คืนเคร่ืองมือแพทยประจําปงบประมาณ 2562

2. งานสอบเทียบและบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย
วางแผนการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือ 

แพทยประจําป พรอมควบคุม ติดตามการบํารุงรักษา
เคร่ืองมือแพทย และตรวจสอบผลการสอบเทียบ ใหไดตาม

สถิติปริมาณงานสอบเทียบและบํารุงรักษาเครืองมือแพทยประจําปงบประมาณ 2562  

3. งานซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย
เปดใหบริการซอมบํารุงเครื ่องมือแพทย ทั้ง

โรงพยาบาล โดยการซอมภายใน และประสานบริษัทสงซอม

ภายนอกในงานท่ีไมสามารถซอมได ติดตามงานซอมใหได
ตามมาตรฐานสากล (ECRI) ตรวจสอบเคร่ืองมือแพทย 
หลังซอมเสร็จ กอนคืนใหเจาของหนวยงานเพ่ือใชงานตอไป

เคร่ืองมือพรอมใช กอนนําสงใหหอผูปวยและหนวยงาน
ในโรงพยาบาล ท่ีตองการใชงานตอไป
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จํานวนงาน ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย62

งานซอมบํารุง 453 428 332 575 565 789 524 551 519 476 639 536

สถิติปริมาณงานซอมบํารุงเคร่ืองมือแพทยประจําปงบประมาณ 2562

ฝายบริหารงานขนสงกลาง
ฝายบริหารงานขนสงกลาง ไดรับการแตงตั้งจาก 

การปรับโครงสรางตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2561  โดยการ 
รวมศูนยบริหารงานระบบขนสงกลาง กับ ศูนยรับ-สงผูปวย
ซ่ึงเดิมสังกัดฝายการพยาบาล เขาดวยกัน ทําหนาท่ีสนับสนุน
การใหบริการงานขนสงสิ่งของและรับสงผูปวย ภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  เพื่อสนับสนุนดานการบริการ
ทางการแพทย และการดูแลรักษาพยาบาลทั้งสวนของ
บริการผูปวยใน ผูปวยนอก และผูปวยฉุกเฉิน 

ผลการดําเนินระบบงานสําคัญ
1. โครงการลดระยะเวลารอคอยการนําสงยาและ

การรับสงผูปวย โดยการประสานความรวมมือท้ังสวนของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของและ FMU สงผลใหขอรองเรียนดาน
การบริการลาชาลดลง

2. เตรียมการและประสานงานเกี่ยวกับการขยาย
บริการของฝายบริหารงานขนสงกลางไปยังอาคาร สก. 
อาคารวองวานิช และอาคารใกลเคียง สามารถเริ ่มให
บริการไดต้ังแตวันท่ี 16 ตุลาคม 2562    

3. การ pool อัตรากําลังของฝายฯ สงผลใหการขาด
อัตรากําลังลดลง และสามารถทํางานแทนกันไดในกรณี
ฉุกเฉิน

แผนการพัฒนางานในอนาคต
1. พัฒนาระบบงานของฝายฯ ซึ่งประกอบดวย

ศูนยขนสงกลาง  ศูนยรับสงผูปวย และหนวยยานยนต 
ซ่ึงเปนหนวยงานใหมท่ียายมา เน่ืองจากการปรับโครงสราง
หนวยงานตามนโยบายของผู บริหาร เริ ่มตั ้งแตวันที ่ 1 
พฤศจิกายน 2562 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปในทาง 
เดียวกัน 

2. ขยายบริการขอบเขตงานฝายบริหารงานขนสงกลาง
ไปยังอาคาร ภปร และ อาคาร ส.ธ.  คาดวาสามารถเร่ิมให
บริการไดในเดือน มิถุนายน 2563

3.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีอยู (TMS :
Transportation Management System) มาใชกับงาน
ของศูนยรับสงผูปวยและหนวยยานยนต โดยเฉพาะในสวน
ของ Job  Request  ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น



1. การสรรหาบุคลากรเชิงรุก ในตําแหนงท่ีขาดแคลน
โดยดําเนินการตอเน่ืองทุกป ป 2562 ไดดําเนินการ

Road Show ไปท่ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาวิชาเลขานุการ
ทางการแพทย เม่ือวันท่ี 29 พ.ย. 62 ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินการ
คัดเลือกผูเหมาะสม เขาปฏิบัติงานโรงพยาบาลในตําแหนง
ตางๆ เชน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนตน อีกทั้งได
ประสานงานกับสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1
เพื่อประชาสัมพันธการรับสมัครงานของโรงพยาบาลฯ
สําหรับโครงการตอเน่ือง ไดสนับสนุนทุนนักรังสีการแพทย
ในป 2563 จะมีนิสิตสาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รุนท่ี 2 ท่ีจบการศึกษา จะบรรจุเขามาปฏิบัติงาน
ที่ฝายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จํานวน 10 ราย
ประมาณเดือน มิถุนายน 2563 โครงการสรรหาพยาบาล
เชิงรุก โดยในป 2562 มีพยาบาลจบใหมที่สนใจรับทุน

จํานวน 16 ราย และโครงการสรรหานักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก ฝายการพยาบาล จํานวน 2 ทุน

2. การเพ่ิมอัตรากําลังสําหรับฝายและหนวยงานตางๆ
   ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

เพื่อสนับสนุนศูนยความเปนเลิศฯ สนับสนุนการ
ขยายบริการ (เปดเตียงเพิ่ม) และรองรับภาระงานที่เพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งสิ้น 257 อัตรา ไดแก ศูนยความเปนเลิศ
ดานเวชบําบัดวิกฤต, ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานโรคมะเร็งครบวงจร, ศูนยโรคพารกินสัน และกลุมโรค
ความเคล่ือนไหวผิดปกติ, ศูนยโรคหัวใจ, ศูนยเคร่ืองมือแพทย,
ฝายเวชศาสตรชันสูตร, กลุมงานเภสัชกรรม และหอผูปวย
ตางๆ ของฝายการพยาบาล เปนตน

28 l โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ28 l โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
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การจัดต้ังฝาย/ศูนย/หนวยงานใหม

ฝาย/ศูนย/หนวยงาน เม่ือวันท่ี

ศูนยความเปนเลิศดานเวชบําบัดวิกฤต 19 พฤศจิกายน 2561

ฝายวางแผนและบริหารโครงการ
กายภาพ

17 มิถุนายน 2562

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดาน
เวชศาสตรจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา

19 สิงหาคม 2562

การปรับโครงสรางฝาย/ศูนย/หนวยงานตางๆ

ฝาย/ศูนย/หนวยงาน เม่ือวันท่ี

ฝายเวชศาสตรชันสูตร 19 พฤศจิกายน 2561

ฝายเวชศาสตรฟนฟู 28 พฤศจิกายน 2561

ฝายการเงิน 29 พฤษภาคม 2562

กลุมงานเภสัชกรรม 28 สิงหาคม 2562

3. การจัดต้ังและปรับโครงสรางฝาย/ศูนย/หนวยงาน
   ใหม ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

5. การจัดทําสมรรถนะประจําตําแหนงงาน

   (Functional Competency)
ในปงบประมาณ 2562 ดําเนินการตอเน่ือง โดยให

หนวยงานสนับสนุน Phase 1 จํานวน 19 หนวยงาน ไดมี
การทบทวนและปรับแกตัวชี ้วัดพฤติกรรม (Behavior 
Indicators: BI) สมรรถนะประจําตําแหนงงานเพื่อใช
สําหรับการประเมิน ในคร้ังท่ี 2

6. การปรับเงินเดือน และคาจางสําหรับบุคลากร
   ประจําโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ท่ีประชุมกรรมการสภากาชาดไทย คร้ังท่ี 331 วันท่ี
24 ธันวาคม 2561 เรื ่อง การพัฒนาระบบการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย (PMS) และการใช
หลักเกณฑและรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหม 
โดยใน 1 ป ใหทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง 
และปรับเงินเดือนเปนเปอรเซ็นต 1 ครั้ง ตอนปลายป
แทนการใชข้ันเงินเดือน เพ่ือใหสอดคลองกับราชการจนกวา
โครงสรางบัญชีเงินเดือนใหมจะจัดทําแลวเสร็จ 

4. การอบรม “Be Proactive: The Power to                                              
   Effectiveness พลังสูความสําเร็จ”

เพื่อสนับสนุนและเสริมสรางแนวคิด อุปนิสัยแบบ 
Proactive สําหรับบุคลากร โดยดําเนินการตอเนื่อง เปน
ปท่ี 4 ในปงบประมาณ 2562 มีผูเขาอบรมไปแลว จํานวน
4,785 คน (190 รุน) คิดเปน 68%
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7. การจัดตั้งคณะกรรมการดานทรัพยากรบุคคล  
   กลุมบริการทางการแพทย สภากาชาดไทย

เพื่อใหงานดานทรัพยากรบุคคลของกลุมบุคลากร
ทางการแพทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
นโยบายท่ีสภากาชาดไทยกําหนด ท่ีประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการกลุมบริการทางการแพทย สภากาชาดไทย
คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 จึงมีมติแตงต้ัง
คณะกรรมการดานทรัพยากรบุคคลกลุมบริการทางการแพทย
สภากาชาดไทย ตามคําส่ัง คณะกรรมการอํานวยการกลุม
บริการทางการแพทย สภากาชาดไทย  ที่ 1/2562 ทั้งนี้
ตั ้งแตวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เปนตนไป โดยมีหนาที่
ความรับผิดชอบในการพิจารณางานดานทรัพยากรบุคคล 
ของกลุมบริการทางการแพทย กอนนําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการกลุมบริการทางการแพทย สภากาชาดไทยพิจารณา

9. การบริหารจัดการระบบบริการคลินิกพิเศษ
   นอกเวลาราชการ (ผูปวยนอก)

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ไดมีการนําระบบบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล มา
ดําเนินการใหครอบคลุมตั้งแตกระบวนการสรรหา และ
การจางการเบิกจายคาตอบแทนประเภทตางๆ ผานระบบ 
HRMi การปรับอัตราการจายคาตอบแทนการอยูเวร รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่จะใชสําหรับการจางตอ
ในปถัดไป นอกจากน้ี ไดมีการจัดทําประกาศเร่ือง  ระเบียบ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในคลินิกพิเศษ  เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เปนไปดวยความเรียบรอย และ
ปฏิบัติงานตามอัตลักษณเชิงคุณธรรม ซ่ือสัตย รับผิดชอบ 
และเอื้ออาทรตอผูรับบริการ ซึ่งจะสงเสริมภาพลักษณที่ดี 
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

10. ผลการสํารวจระดับความผูกพันของบุคลากร  
     โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ในภาพรวม ประจําป    
     2562

จากการสํารวจระดับความผูกพัน พบวาบุคลากร 
มีความผูกพันและผูกพันบาง 93.46% ทั้งนี้ 3 ปจจัยหลัก
ที ่สงผลตอระดับความผูกพันของบุคลากรในภาพรวม
ลําดับท่ี 1 คือ ภาพลักษณองคกร ลําดับท่ี 2 คือ กระบวนการ
ภายในและการนําองคกร และ ลําดับท่ี 3 คือ ลักษณะงาน

8. การกําหนดแนวปฏิบัติ เรอง การแตงกายและ  
   พฤติกรรมการบริการของบุคลากรโรงพยาบาล
   จุฬาลงกรณ

เพ่ือใหบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  มีพฤติกรรม
การบริการที่ดี มีบุคลิกภาพที่นาประทับใจ นาเชื ่อถือ
เปนระเบียบเรียบรอย สุภาพและงดงาม เปนที่ไววางใจ
ของผูมารับบริการ มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูรับบริการ เพิ่ม
ความพึงพอใจของผูรับบริการ และลดขอรองเรียนหรือ
การฟองรอง อันจะสงผลกระทบตอบุคลากรและโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ต้ังแตวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 เปนตนไป



ยุทธศาสตร: เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

1. พัฒนาระบบงบประมาณ 1.  ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ 

2.  เตรียมโปรแกรมทําแผน ติดตามตัวช้ีวัด
    การใชงบประมาณ
3.  ปรับการจัดสรรรายไดจากหองปฏิบัติการ
   ระหวางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ
   คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ

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

  2. จัดทําแผนเสนอขอ
     งบประมาณแผนดิน

1. ของบลงทุนดานกายภาพ

2.  ของงบครุภัณฑเคร่ืองมือแพทย และ IT

1. รออนุมัติ ป 2563 = 2,500.2 ลานบาท 
    (3 โครงการ/ 6 รายการ)
2. รออนุมัติ ป 2563 = 615.7 ลานบาท   
    (เคร่ืองมือแพทย 21 รายการ และครุภัณฑ
   อ่ืน 2 รายการ)
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เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

   2. จัดทําแผนเสนอขอ
       งบประมาณแผนดิน

3. ของบประมาณนวัตกรรม จากกระทรวง พม. 

4. ของบลงทุน ป 2564

3. รออนุมัติ ป 2563 = 31.9 ลานบาท           
    (2 โครงการ)
4. รอช้ีแจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการ
    วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ      
    งบประมาณรายจายประจําป 2564 
    4.1 กอสรางและปรับปรุง 241.2 ลานบาท 
      - โครงการกอสรางทางเดินเช่ือม ระยะท่ี 3
     - โครงการปรับปรุงอาคารอํานวยการ
    4.2 ครุภัณฑ เคร่ืองมือแพทย 
         454 ลานบาท (20 รายการ)

   3. เพ่ิมการจัดเก็บรายได 1.  บริหารการจัดเก็บรายไดจากการรักษาพยาบาล 
    - บริหารการจัดเก็บรายไดจากระบบประกันสุขภาพ
    - บริหารอัตราคาบริการดานการรักษาพยาบาล
    - บริหารเงินทุนหมุนเวียน
    - ปรับระบบการคลังคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
2.  พัฒนางานประกันสุขภาพเอกชน สําหรับผูปวยใน 

3.  บริหารการใหเชาพ้ืนท่ี โดยกรรมการบริหารรานคา
4.  รณรงคการรับบริจาค โดยฝายพิธีการ ราน ฬ จุฬา
5. เร่ิมเปดราน ฬ care

1. รายไดรวม  ~ 7,950 ลานบาท
   - คลินิกในเวลา 6,200 ลานบาท
   - คลินิกพิเศษ OPD 1,300 ลานบาท
   - คลินิกพิเศษ IPD 350 ลานบาท
   - ทุนหมุนเวียนกําไร 16 %
2. ขยาย MOU บริษัทประกันชีวิต   
    จาก 10 เปน 14
3. เงินบํารุง ~ 4.78 ลานบาท/เดือน
4. เงินบริจาค ~ 38 ลานบาท/เดือน

   4. พัฒนาการบริหารงานพัสดุ
       ระบบจัดซ้ือจัดจาง

1. ปรับปรุงระเบียบฯ พัสดุ ตอเน่ือง
2.  จัดอบรมระเบียบ ทําคูมือ/เกณฑ-แนวทางปฏิบัติ
3.  ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ตอเน่ือง

1. การจัดซ้ือคลองตัวข้ึน
2. จัดซ้ือถูกระเบียบ โปรงใส
3. ใชงบประมาณคุมคา ทันเวลา
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เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

   5. วิเคราะหตนทุนบริการของ
       โรงพยาบาล   

1. วิเคราะหตนทุนคาผาตัด หัตถการ การตรวจทาง
    รังสีวิทยาและการตรวจทางหองปฏิบัติการ และอ่ืนๆ

1. ดําเนินการแลวเสร็จ 90% ข้ึนไป

   6. พัฒนาระบบสินทรัพย 1. ข้ึนทะเบียน – บริหารทะเบียนสินทรัพยของ
    โรงพยาบาล
2. จัดทําประกันภัยทรัพยสิน

1. สินทรัพยครบถวน ตรวจสอบได

2. ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

   7. บริหารความเส่ียง
       ดานการคลัง

1. ทํางานควบคุมภายใน ตอเน่ือง

2. บริหารความเส่ียงดานการคลัง ตอเน่ือง

1. ลดความสูญเสีย การดําเนินงาน
   กิจการตางๆ โปรงใส มีประสิทธิภาพ 
   คุมคา 
2. ผานการตรวจสอบจาก สตง. และ 
   สํานักตรวจสอบสภากาชาดไทย

  



ผลงานประจําป 2562 ของงานฐานขอมูล และใหบริการขอมูลฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบป 2562
งานฐานขอมูลและใหบริการขอมูล ไดดําเนินการเพ่ือรองรับงานตาง ๆ ดังน้ี

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ หนวยนับ เปาหมายตลอดป ผลลัพธ

จํานวนช่ัวโมงท่ีไมสามารถใชระบบสารสนเทศ 
HIS ไดในแตละป (ไมรวมระยะเวลาในการปด 
ระบบตามแผนงานบํารุงรักษาประจําป)

เวลา ไมเกิน 12 
ช่ัวโมงตอป

0 ช่ัวโมง

2. Monitoring และ Clear Memory เพ่ือปองกัน
ปญหาเรื่องหนวยความจําของเครื่อง Database Server 
ไมเพียงพอ ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของระบบ HIS  ทํางานลาชา/
เรียกขอมูลมาใชงานไมได และเกิดปญหาระบบ HIS  ใชงาน
ไมได System Down time
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การดําเนินงานเพอสนองตอบความตองการของ
ผูใชฯ ดานงานบริการ HIS

1. การขยายตัว/การเติบโตของเนื้อที่การจัดเก็บ
ขอมูลบนฐานขอมูล Oracle เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหา 
ตอระบบ HIS 
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การขอขอมูล (Ad hoc) จํานวนขอมูลท่ีรองขอ ทําไดทันเวลา ทําไมทันเวลา

1.  ขอมูลเพ่ือการวิจัย 79 เร่ือง 67 เร่ือง 12 เร่ือง

2.  ขอมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการ 108 เร่ือง 86 เร่ือง 22 เร่ือง

3.  ขอมูลเพ่ืองานวิชาการ 13 เร่ือง 12 เร่ือง 1 เร่ือง

4.  ขอมูลเพ่ืองานพัฒนาคุณภาพ 4 เร่ือง 2 เร่ือง 2 เร่ือง

5.  ขอมูลอ่ืน ๆ 8 เร่ือง 8 เร่ือง -

6.  ขอมูลเคร่ืองช้ีวัด (KPI) สรุปจํานวนขอมูลตามเคร่ืองช้ีวัดท่ีสงเปนประจํา (รายเดือน / 
รายไตรมาส)
   1. งานยุทธศาสตรองคกร (รายเดือน) จํานวน 100 ขอมูล
   2. หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน (รายเดือน) จํานวน 11 ขอมูล
   3. ฝายเวชระเบียนและสถิติ (รายเดือน) จํานวน 1 ขอมูล
   4. ศูนยบริหารแผนและงบประมาณ (รายไตรมาส) จํานวน    
      16 ขอมูล
   5.  ศูนยโรคมะเร็งครบวงจร (รายไตรมาส) จํานวน 5 ขอมูล

ใหบริการขอมูลเพอการบริหาร การจัดการ การพัฒนาและงานวิจัย

หนวยงานพัฒนาเทคนิค ดานความปลอดภัย (Security) ในชวงระยะ 1 ปท่ีผานมา (ก.ย. 61 – ต.ค. 62) 

1. Antivirus Detected Malware Threat 
1.1 Malware Threat ท่ีตรวจพบและกําจัดได
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1.2 Antivirus ท่ีไดลงไวบน Computer Clients ไดทําการ Blocked Virus ท่ีเขามาในระบบได ดูไดจากตรงแทบ 
ACTION สถานะ เปน Blocked

1.3 กราฟแสดง Antivirus ท่ีสามารถ Detected 
Virus และรายงานผลได

ไดทําการ Deploy Antivirus ใหม เพราะเกิด
ปญหาจากเคร่ือง Client ท่ีไมสามารถติดตอกับ Server 
Antivirus จึงทําใหไมสามารถตรวจสอบ Client ท่ีติดไวรัส

ไดแต Antivirus ยังสามารถทํางานไดปกติ ปองกันไวรัส 
แตจะไมสงรายงานมาท่ี Server หลังจากท่ี Deploy ซ้ําไป
ปญหาน้ีก็แกไดและพบการ Detected Virus จํานวนมาก
และ Antivirus ก็สามารถ Blocked ไดท้ังหมด

2. การปองกันภัยคุกคามจากภายนอก (External Firewall)
2.1 การ Block การ Download File Malware 

2.2 Block การเขา Website ท่ีมีความเส่ียงจะติด Malware
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2.3 รายงานการตรวจพบและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก

งานบริการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล

การใหบริการ ปงบประมาณ 2562
จํานวน

ขอมูลจากระบบ :-   
Call center

1.  รบัแจงและแกไขปญหาผูใชระบบงานคอมพวิเตอร On-line

    1.1  ดานโปรแกรม 4,116

    1.2  ดานเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ 7,355

    1.3  ดานระบบเครือขาย 1,546

งานเวร ประจําวัน/
เดือน

2.  การใหบริการขอมูล

    2.1  รายงานรายวัน/รายเดือน/รายป 8/ 39 /0

งานบริการ 3.  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพิ่มเติม สําหรับระบบ HIS 50 เร่ือง

งานบริการ 4.  การยายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอปุกรณในระบบ HIS 61 เร่ือง

งานบริการ 5.  การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับระบบ    
     FMIS/HRMI

6 เร่ือง

งาน Admin 6.  การติดตั้งสัญญาณ Internet และ Wifi 161 เร่ือง

งานบริการ 7.  ติดตั้งจุดเชื่อมตอสัญญาณคอมพิวเตอร (UTP) 61 เร่ือง

งานบริการ 8.  ตรวจเช็คและแกไขปญหาเบ้ืองตนเคร่ืองคอมพิวเตอร/เคร่ืองพิมพ  
    (Stand Alone)

      8.1  เครื่องคอมพิวเตอร 343 เร่ือง

      8.2  เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 120 เร่ือง

      8.3  เครื่องโนตบุค 13 เร่ือง

      8.3  เครื่อง UPS 1 เร่ือง
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งานพัฒนาเว็บไซตของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โครงการอบรมวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

1. โครงการอบรมวิชาการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
สําหรับเจาหนาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินงานจัดอบรม  
ประจําป จํานวน 3 รุน ในวันท่ี 12 – 14 มิถุนายน 2562
ณ หองประชุม 1210B อาคารภ ู มิ สิ ริ มังคลานุสรณ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โดยหัวขอการอบรม คือ “รูเทาทัน
ภัยคุกคามโลกออนไลน Cyber Security 4.0”

2. งานตรวจสอบใบรับรองแพทยผานคิวอารโคด
ในรูปแบบ Responsive Web Design รองรับการใชงาน
หลากหลาย Divide เชน PC, Notebook และ Mobile 
เปนแหลงตรวจสอบความถูกตองของใบรับรองแพทยกับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณแบบออนไลน Domain : www.
chulalongkornhospital.go.th/dctcert/

3. งานสํารวจสินทรัพยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
เปนระบบสํารวจสินทรัพยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยใช 
Application บน Smart Phone อํานวยความสะดวก 
ตอการทํางานแกบุคลากรในฝาย / หนวยงานตาง ๆ  ทันสมัย
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจนับสินทรัพยของหนวยงาน 
โดยสรุปผลออกมาเปนรูปแบบรายงาน สถิติแบบ Real Time
ซึ่งสามารถนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานการ
จัดช้ือจัดจางตอไปในอนาคต (เร่ิมใชงาน 1 สิงหาคม 2562) 
Domain: www.chulalongkornhospital.go.th/FMIS/ 
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1. งานกอสรางอาคาร
1.1  โครงการกอสรางอาคารหอพักพยาบาล (หลังใหม) 1 หลัง
     ผูออกแบบ : บริษัท แปลน อาคิเต็ค จํากัด (PA)
         ผูรับจางกอสราง : บจม. คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย)
        ผูควบคุมงาน : บจ. ดีไซน+ดีเวลลอป
        เลขท่ีสัญญากอสราง : 51/61
     ระยะเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญา  : 28 เดือน
     ผลการดําเนินการ : ผลงานรวม  30.40%

1.2  โครงการกอสรางทางเดินเช่ือม ระยะท่ี 2

ฝายกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีหนาที่
ในการบริหารจัดการอาคารตางๆ ภายในบานเลขท่ี 1873
ใหมีระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอม ที ่ด ีม ี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการใหเกิดประโยชน
สูงสุด การบริหารจัดการใชอาคารเปนไปตามแผนแมบท
สภากาชาดไทย จึงไดมีการดําเนินการกอสราง และ 
ปรับปรุงอาคาร และสถานท่ีตางๆ เพ่ือใหระบบกายภาพ
และสิ่งแวดลอมภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีความ
เหมาะสม โดยมีผลการดําเนินการบริหารงานในป 2562 
ดังตอไปน้ี

ผูออกแบบ : บริษัท สถาปนิกหน่ึงรอยสิบ จํากัด (A110)       
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ผูรับจางกอสราง : บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต    
                      จํากัด (มหาชน)
ผูควบคุมงาน : บจ. ดีไซน+ดีเวลลอป 
เลขท่ีสัญญากอสราง : 59/61
ระยะเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญา  : 15 เดือน
ผลการดําเนินการ : ผลงานรวม  93.15%

1.3 โครงการกอสรางอาคารศูนยความกาวหนาทางวิชาการ

  ผูออกแบบงานตกแตงภายใน : บริษัท ลีโอ  อินเตอรเนชันแนล
     ดีไซน กรุป จํากัด (LIDG)
  ท่ีปรึกษาผูออกแบบ : บริษัท วาเมด เฮลทแคร 
     เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ช.การชาง จํากัด 
  ผูควบคุมงาน  : บริษัท อรุณชัยเสรี จํากัด
  เลขท่ีสัญญากอสราง  : 76/62
  ระยะเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญา  : 1 ธันวาคม
     2562 – 2 มิถุนายน 2566       
  ผลการดําเนินการ : ลงนามสัญญากอสราง เปนท่ี
     เรียบรอย เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562

2. งานปรับปรุงซอมแซมอาคาร
2.1 งานปรับปรุงอาคารอนุรักษ ระยะท่ี 1 

   ผูออกแบบ : บริษัท อินทีเรียอารคิเทกเซอร 103  จํากัด 
  ผูรับจางกอสราง  : บจก. ไรทแมน   
  ผูควบคุมงาน  : บจ. ดีไซน+ดีเวลลอป 
  เลขท่ีสัญญากอสราง  : 65/61
  ระยะเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญา  : 240 วัน
  ผลการดําเนินการ : ผลงานรวม  85.20%

2.2 งานปรับปรุงผิวภายนอกอาคาร ภปร

ผูออกแบบ : บริษัท อินทีเรียอารคิเทกเชอร 103 จํากัด
ผูรับจางกอสราง : บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต    
                    จํากัด (มหาชน)
ผูควบคุมงาน : กลุม บ.รวมทํางาน PA Consortium 

                           (บ.โปรเจค แอลไลแอนซ จํากัด และ
                           บ.อารคิเทคทอนิค ดีไซน จํากัด)
     เลขท่ีสัญญากอสราง  : 52/59
      ระยะเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญา  : 1,006 วัน
     ผลการดําเนินการ : ผลงานรวม  89.14%

1.4 โครงการจัดต้ังศูนยรักษาผูปวยโรคมะเร็งดวยอนุภาค 
โปรตอน
      ผูออกแบบ : บริษัท  บิสซิเนสอะไลเมนท จํากัด  (มหาชน) 
     ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ช.การชาง จํากัด 
     ผูควบคุมงาน  : กลุมบริษัทรวมทํางาน PA Consortium
     เลขท่ีสัญญากอสราง  : 57/60
     ระยะเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญา :
        วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2563
     ผลการดําเนินการ : ผลงานกอสรางรวม 95.94%

1.5 โครงการกอสรางศูนยบูรณาการบริการดานการแพทย
และสาธารณสุข
     ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม : บริษัท แปลน อาคิเต็ค    
        จํากัด (PA)

  ผูออกแบบ  : บจ. ดีไซน+ดีเวลลอป 
  ผูรับจางกอสราง  : บจก.โอเรกอน อลูมิเนียม 
  ผูควบคุมงาน  : นิติบุคคลรวมทํางาน QP Consortium
  เลขท่ีสัญญากอสราง  : 58/61
  ระยะเวลาดําเนินการกอสรางตามสัญญา  : 240 วัน
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการแลวเสร็จ 

2.3 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนยโสต ศอ นาสิก ศัลยกรรม 
ศีรษะและคอ อาคาร ภปร ช้ัน 10, ช้ัน 6
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ศรีไทยคลาสสิคโฮม จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ
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2.4 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนสนับสนุนผูปวยนอกจิตเวช
และคลินิกเชิงบูรณาการ อาคาร ภปร ช้ัน 12, และช้ัน 14
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ศรีไทยคลาสสิคโฮม จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.5 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือขยายสวนบริการผูปวยนอก 
อาคาร ภปร ช้ัน 5, ช้ัน 8  
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ศรีไทยคลาสสิคโฮม จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.6 งานปรับปรุงพื้นที่บริการตรวจสุขภาพ ผิวหนัง 
ทันตกรรม และคลินิกระงับปวดอาคาร ภปร ช้ัน 17, ช้ัน 19  
  ผูรับจางกอสราง  :  บริษัท ศรีไทยคลาสสิคโฮม จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.7 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนบริการดูแลรักษาภาวะบกพรอง
ทางจิตและปญหาพฤติกรรม ตึกปญจมราชินี 
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ไรทแมน จํากัด  
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.8 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีศูนยปองกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
อาคารจงกลนี
  ผูรับจางกอสราง  :  บริษัท ไรทแมน จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.9 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนสนับสนุนงานบริหารตึกผาตัดเกา
และตึกวชิราวุธ  
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ไรทแมน จํากัด  
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.10 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีสนับสนุนงานบริการตึกอาทร 
และตึกหล่ิมซีล่ัน
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ไรทแมน จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.11 งานปรับปรุงอาคารอนุรักษ ระยะที่ 2 อาคาร
จักรพงษ
  ผูรับจางกอสราง  : หจก.วรวัฒน ดีไซน 
  ผลการดําเนินการ : ผลงานรวม   20.31%

2.12 งานปรับปรุงปายสัญลักษณ ระยะ ท่ี 2 
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท ไลทต้ิง แอนด อีควิปเมนท  
  ผลการดําเนินการ : ผลงานรวม   2.07%

2.13 งานปรับปรุงอาคารนวมินทราชินีและคัคณางค
ระยะท่ี 1 
  ผูรับจางกอสราง  :  บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต  
  ผลการดําเนินการ : ผลงานรวม  14.34%

2.14 งานกอสราง และตกแตงภายในปายสัญลักษณ
อาคารศูนยความกาวหนาวิชาการ
  ผูรับจางกอสราง  :  บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต    
  ผลการดําเนินการ : ประกวดราคาเรียบรอยแลว เม่ือ  
                             25 เมษายน 2562

2.15 งานติดตั ้งเครื ่องกําเนิดไฟฟาสํารอง อาคาร
วองวานิช สิรินธร เพ่ือรองรับการใชงานไฟฟาภายในอาคาร
เม่ือเกิดเหตุไฟฟาขัดของ
  ผูรับจางกอสราง  : การไฟฟานครหลวง
  ผลการดําเนินการ : ดําเนิน การปรับปรุงแลวเสร็จ
   

2.16 งานเปลี ่ยนตู ควบคุมไฟฟาประจําชั ้น  Load
 Center อาคาร ภปร และ วองวานิช 
  ผูรับจางกอสราง  : การไฟฟานครหลวง
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.17 งานเปลี่ยนเครื่องสูบนํ้าดี อาคาร สก. ลดการ 
Breakdown ของอุปกรณ ลดการซอมบํารุง
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท จีเอ็มเอ็น เทคโนโลย่ี จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

2.18 งานเปล่ียนทอน้ําดี ดานสง อาคาร สก. เพ่ือการซอม
บํารุง ลดการแตกรั ่วของทอนํ ้าดี
     ผูรับจางกอสราง : บริษัท จีเอ็มเอ็น เทคโนโลย่ี จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

3. บํารุงรักษางานระบบอุปกรณประกอบอาคาร
3.1 ระบบแจงเหตุเพลิงไหมทุกอาคาร

  ผูรับจาง : บริษัท แมคพาย บลาซเทค จํากัด

3.2 ระบบไฟฟาทุกอาคาร
  สัญญาบริการบํารุงรักษาการไฟฟานครหลวง

3.3. การตรวจสอบสมรรถนะเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง 
  ตรวจสอบและดูแลรักษาโดยหนวยวิศวกรรมและงานชาง

3.4 การทดสอบสมรรถนะเคร่ืองกําเนิดไฟฟา จํานวน 17 เคร่ือง
  ผูรับจาง : บริษัท คัมม่ินส ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
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3.5 การบํารุงรักษาลิฟตทุกอาคาร
  จางบริษัทผูดูแลระบบลิฟตเปนผูดูแล

3.6 จางเหมาการควบคุมดูแลงานบําบัดนํ ้าเสีย/
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเสีย น้ําท้ิง
  ผูรับจาง : บริษัท การันตี เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด
  จางท่ีปรึกษา รศ.สุวิทย ชุมนุมศิริวัฒน ทําหนาท่ีตรวจสอบ
      และกํากับการดําเนินงานบําบัดน้ําเสีย

3.7 ระบบปรับอากาศทุกอาคาร
  จางบริษัทผูดูแลระบบปรับอากาศเปนผูดูแล

4. การอนุร ักษและพัฒนาสิ ่งแวดลอมภายใน
   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

4.1 คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
4.1.1 จัดอบรมขยะยาอันตรายสูงและเคมีบําบัด 

ใหกับเจาหนาท่ี 
4.1.2 จัดซ้ือตูคอนเทรนเนอรบีบอัดขยะขนาด 10 ตัน

จํานวน 2 ตู 

4.2 คณะกรรมการอนุรักษพลังงาน
4.2.1 เปล่ียน Pump  Condenser  Water  CDP 3,

CDP 4 พรอมอุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 2 ชุด 
อาคาร สก. 
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท คิว.เอ็ม แอร เอ็นจิเนียร่ิง    
                             เซอรวิส จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

4.2.2  เปล่ียน Chiller  Water   Pump  CHP 3, CHP 4
พรอมอุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 2 ชุด อาคาร สก.
  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท คิว.เอ็ม แอร เอ็นจิเนียร่ิง
                            เซอรวิส จํากัด
  ผลการดําเนินการ : ดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ

4.2.3 เปล่ียน Vacuum pump พรอมอุปกรณประกอบ
การติดต้ัง จํานวน 2 ชุด เน่ืองจากอุปกรณมีอายุการใชงาน 
มาไมต่ํากวา 20 ป อาคาร สก.

  ผูรับจางกอสราง  : บริษัท เดกทรัส  จํากัด
  ผลการดําเนินการ : อยูระหวางดําเนินการ

4.3 คณะกรรมการดําเนินการฝกอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

4.3.1 จัดอบรมการดับเพลิงข้ันตนใหกับเจาหนาท่ีฝาย
ตางๆ และ เปนปแรกท่ีจัดอบรมใหกับกลุมแพทยประจําบาน,
พยาบาลสําเร็จใหม  รวมท้ังหมด 6 รุน จํานวน 1,104 คน 

4.3.2 ทําการฝกซอมอพยพหนีไฟ 10 อาคารสูง 
อาคาร ภปร, อาคารนม-คณ, อาคารผูปวยในพิเศษ 14 ช้ัน,
อาคารวองวานิช, หอพักนวไชยยันต,หอพักกุลพิพัฒน,
หอพักพยาบารสถิต และ อาคารจอดรถ 1, 2 และ 3
เรียบรอย

4.3.3 ทําการตรวจสอบระบบดับเพลิง ฉีดน้ําดับเพลิง
ผลการตรวจสอบแรงดันดีขึ้น ระบบการทํางานอัตโนมัติ 
ทํางานเกือบสมบูรณ การร่ัวไหลนอย

4.3.4 ทําการตรวจเช็คระบบประตูปดกั้นเพลิงไหม
และควันลุกลามอัตโนมัติ (Fire Compartment)

4.3.5 ทําการตรวจเช็คพ้ืนท่ีเส่ียงอัคคีภัย สถานท่ีเก็บ
กาซ LPG station 

4.4 คณะกรรมการบริหารระบบความปลอดภัย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ

4.4.1 โครงการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย 
ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยจัดเจาหนาที่ตํารวจ 
สน.ปทุมวัน วันละ 2-4 นาย เขาตรวจพ้ืนท่ีและประจํา ณ
จุดพักสายตรวจ ท่ีบริเวณหนาโถงจักรพงษ เวลา 09.00-
13.00 น. และเวลา 22.00 - 04.00 น. ดําเนินการตรวจ
ตามจุดครบ 100%

4.4.2 เปลี่ยนระบบวิทยุสื่อสารจากระบบ analog 
เปนระบบ Digital คล่ืนความถ่ีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
เพ่ือรองรับการใชระบบ      Digital   ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
ใหพรอมใชงาน ใหทันตอการติดตอส่ือสาร  ซ่ึงมีความจําเปน
ตอการทํางาน ของหนวย รปภ.

5. คณะกรรมการบริหารจราจรและท่ีจอดรถโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
 5.1 โครงการทาสีบริเวณจุดเส่ียงอันตราย                     
 5.2 โครงการติดต้ังเนินชะลอความเร็ว

 5.3 โครงการทาสีชองจอดจักรยาน
 5.4 โครงการทาสีเลนขับรถจักรยาน



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ l 43

6. ดานท่ีจอดรถ เพออํานวยความสะดวกใหผูมารับบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
6.1 เพ่ิมบริการ VALET PARKING

7. คณะกรรมการพัฒนาส่ิงแวดลอมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
7.1 ปรับปรุงสวนหยอมหนาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

6.2 เพ่ิมบริการรถสามลอไฟฟาภายในโรงพยาบาล

7.2 ปรับปรุงสวนหยอมโดยรอบตึกจงกลนีหลังตึกอํานวยการ

8.1 ปรับปรุงสภาพยานพาหนะ ใหพรอมใชงาน และ 
ซอมแซมรถยนตที่เสีย ปรับปรุงสภาพรถยนต ที่ใชงาน
มากกวา 5 ป เชนเครื่องยนต หองโดยสารภายในตัวรถ 
อุปกรณประกอบ อุปกรณอํานวยความสะดวก   ภายในและ
ภายนอกรถยนต ใหพรอมใชงาน

8.2 จัดอบรมใหกับพนักงานขับรถ หลักสูตรการ
ปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน  เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ตอพนักงานขับรถ ผูโดยสาร และผูใชถนน

8. งานยานยนตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ



ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ (FMU:
Facility Management Unit) มีหนาท่ีในการวางนโยบาย
กํากับควบคุม และตรวจสอบการทํางานผู รับจางงาน
บริหารจัดการอาคาร งานบริการรักษาความปลอดภัย
งานบริการรักษาความสะอาด และงานบริการวิศวกรรม 
ภายในอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ใหมีประสิทธิภาพ และ
ถูกตองตามมาตรฐาน เพื่อใหผูใชงานไดรับความสะดวก
ปลอดภัย ในการใชงานอาคาร

โดยนอกเหนือจากงานบริหารจัดการอาคารแลวน้ัน
ในปงบประมาณที่ผานมา ทางศูนยบริหารงานกายภาพ
อาคารพิเศษ ไดมีการจัดทําโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชงานและงานบริการภายในอาคารภูมิสิริฯ รวมถึง
มีสวนรวมในการจัดเตรียมสถานที่ สําหรับกิจกรรมของ  
โรงพยาบาล และสภากาชาดไทย ดังน้ี
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1. พิธีเปดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาล
   จุฬาลงกรณ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิราราชธิดา เสด็จประกอบพิธี
เปดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ  โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย นําคณะผูบริหาร
เฝารับเสด็จ  ในวันท่ี  27 กรกฏาคม  พ.ศ. 2562

2. เขารวมโครงการประกวดอาคารโดดเดนดาน
    ความปลอดภัย ประจําป 2562 (BSA Building 
   Safety Award 2019)
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อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ไดเขารวมโครงการ
ประกวดอาคารโดดเดนดานความปลอดภัย สมาคมผูตรวจสอบ
อาคาร (The Building Inspectors Association) โดย
ไดร ับรางว ัล BSA Building Safety Award 2019
อาคารโดดเดนดานความปลอดภัยระดับ PLATINUM

4. การใหความรูการใชอาคารภูมิสิริฯใหแกบุคลากร
   ภายใน และภายนอกโรงพยาบาล       

ทางศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ ไดจัด
ใหมีการใหความรูแกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ยายเขา
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ในเร่ืองระบบการใหบริการ ระเบียบ
การปฎิบัติ ข้ันตอนการปฎิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินฯ  เพ่ือให
เจาหนาท่ีไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการใชงานอาคาร

นอกจากนี้ทางศูนยบริหารงานกายภาพอาคาร 
พิเศษ ยังไดรับหนาท่ีในการประสานงาน พาเยี่ยมชม และ 
ใหความรูดานการบริหารงานสถานพยาบาลแกผูท่ีขอเย่ียม
ชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โดยในปท่ีผานมา มีผูเขามา
ขอเยี่ยมชมอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ดังน้ี

- สมาคมผูตรวจสอบอาคาร
- คณะผูบริหาร แพทย พยาบาล โรงพยาบาล

อุทัยธานี
- ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดีและคณะอาจารย มหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง
- ผูบริหารระดับสูงภาครัฐและเอกชน หลักสูตร

ภูมิพลังแผนดินรุนท่ี 5 
- หลักสูตรการเรียนสหสาขาวิชาชีพ (Friday 

Night at ER and TEAMSTEPPS)
- คณะแพทยจากประเทศญ่ีปุน มาเลเซีย อินเดีย

และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตัวแทน APOA Trauma
Fellows

- นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5. โครงการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารภูมิสิริฯ
งานจัดทําและติดตั้ง พระปรมาภิไธย ยอ ภปร 

และ สก. และปายช่ืออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
งานปรับปรุงอุปกรณลดแรงดันของระบบน้ําประปา

และระบบนํ้ารอน (Pressure Reducing Valve –PRV) 
เพ่ือควบคุมแรงดันน้ําประปาใหคงท่ี ลดการชํารุดของอุปกรณ
สุขภัณฑ

6. โครงการปรับปรุงงานบริการอาคารภูมิสิริฯ
โครงการความปลอดภัยในทรัพยสิน

- ปรับปรุงระเบียบในการรักษาความปลอดภัย
รวมถึงจัดทําส่ือประชาสัมพันธใหเกิดความต่ืนตัว เพ่ือไมให
เกิดทรัพยสินสูญหาย

3. การเปดใชงานพื้นที่ภายในอาคารภูมิสิริฯ
ในปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมาทางศูนยบริหารงาน

กายภาพอาคารพิเศษไดประสานงาน และจัดเตรียมความพรอม
เพื่อใหหนวยงานสามารถยายเขามาใชงานพื้นที่ภายใน
อาคารภูมิสิริฯ ไดอยางสะดวกและปลอดภัย ดังน้ี
  - หองผาตัด 8B Ambulatory Surgery Unit
  - หอพักผูปวย 23A
  - ศูนยกูชีพ ช้ัน M
  - หอผูปวยวิกฤติ 10B2 ช้ัน 10
  - ศูนยอาหาร ช้ัน 13
  - หองแถลงขาวช้ัน 12
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โครงการ Waste Management
- ปรับการทํางานในการบริหารจัดการขยะ เชน

การคัดแยกขยะ การรีไซเคิล การเพิ่มรอบการเก็บขยะ
ภายในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความสะอาด
ภายในอาคารภูมิสิริฯ

โครงการท้ิงใหถูกผูกใหแนนปองกันการติดเช้ือ
- จัดทํากระบวนการในการจัดการขยะติดเชื้อ 

และผามานภายในหองพักผูปวยติดเชื้อ เพื่อใหเกิดระบบ
การจัดการกับขยะติดเช้ือท่ีถูกตองตามมาตรฐาน

โครงการ ถอดมานปลอดโซ
- ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บผามานสงซัก รวมถึงจัดทํา

ระบบการตรวจสอบและติดตาม เพ่ือแกปญหาโซติดไปกับ
ผามานท่ีสงซัก

จัดใหมีลิฟตสําหรับผูปวยเรงดวน
- จัดใหมีลิฟตสํารองสําหรับใชในกรณีเรงดวน

เชน ผูปวยผาตัด ผูปวยยายลงหอวิกฤติ ผูปวยสงตรวจเรงดวน
นําสงยาเรงดวน เปนตน

จัดทํากระบวนการจัดการปญหาเช้ือราในอาคาร 
- จัดทําขั้นตอนการกําจัดเชื้อรา ระบบการแจง

เมื่อพบจุดเกิดเชื้อรา รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการเช้ือรา เพ่ือแกไขปญหาการเกิดเช้ือราในอาคารภูมิสิริฯ
รวมถึงหาสาเหตุ และแนวทางการแกไขในระยะยาว

งานภารกิจพิเศษ
- ปรับปรุงกระบวนการในการเตรียมความพรอม

สําหรับรองรับภารกิจพิเศษท้ังกรณีปกติ และกรณีฉุกเฉิน 
ประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียม 
ความพรอม และจัดทํามาตรฐานการจัดเตรียมพื ้นที ่
สําหรับรับภารกิจพิเศษ

7. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน    
ไดจัดการซอมแผนรับมือกับภาวะฉุกเฉิน รวมกับ

ผูใชงานภายในอาคาร เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม และ
ทบทวนข้ันตอนการปฎิบัติ ในการรับมือเม่ือเกิดเหตุภาวะ
ฉุกเฉิน ดังน้ี

- ซอม Code 155 (แผนการชวยฟนคืนชีพ : CPR)
- ซอมแผนรับมือสารเคมีรั ่วไหล (หนวยรักษา

ความปลอดภัยรวมกับวิศวกรรมบริการ)
- ซอมแผนฉุกเฉินลักพาตัวเด็ก
- ซอมอพยพหนีไฟแผนกลางวันและกลางคืน
- ซอมรถกระเชาเพ่ืออพยพหนีไฟ
- ซอมแผนอุบัติภัยหมู

ซอม Code 155

ซอมอพยพหนีไฟ กลางคืน

ซอมหนีไฟกลางวัน
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ซอมรถกระเชาเพ่ืออพยพ

8. การปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
   อาคาร

การปรับปรุงระบบจองหองพักเจาหนาที่และ
แพทยเวร ช้ัน 11 จํานวน 67 หอง เพ่ือใหการใชหองพัก
เปนระบบ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยแกเจาหนาท่ี
โรงพยาบาล

9. จัดเตรียมสถานท่ีรองรับกิจกรรมของโรงพยาบาล และสภากาชาดไทย

โครงการปรับปรุงเสนจราจรลานจอดรถ B1-B4 
เพื่อเปนการจัดระเบียบการจราจรในลานจอดรถ เพื่อลด
การเกิดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในลานจอดรถ

โครงการติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย Access 
Control เพ่ือเพ่ิมระดับการรักษาความปลอดภัย แกผูใชงาน
ในพ้ืนท่ีอาคาร

ป 2561

เดือนตุลาคม  - โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณยศึกษาดูงาน การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคล
 - วันพยาบาลแหงชาติ ประจําป 2561
 - แถลงขาวแพทยจุฬาฯ กาวไกล...สรางนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็ง

เดือนพฤศจิกายน  - งานเบาหวานโลก “WORLD DIABETES DAY 2018”

เดือนธันวาคม  - สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯทรงเปดงาน “เดินว่ิง 125 ป 6 แผนดินสภากาชาดไทย”
 - เสวนาเร่ือง กัญชา ถึงเวลาหรือยัง
 - เปดศูนยอาหารสวัสดิการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
 - “ทํา  LEAN ดีอยางไร ทําไมตองทํา  LEAN”
 - พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติ การบําบัดทดแทนไต
 - พิธีทําบุญตักบาตรอาหารแหง ถวายจังหัน
 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบาตร เน่ืองในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562

ซอมหนีไฟกลางวัน
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ป 2562

เดือนมกราคม  - มาตรฐานการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําป 2562
 - บรรยายพิเศษ CRITICAL CARE NEPHROLOGY FORUM

เดือนกุมภาพันธ  - แถลงขาว “วันการไดยินโลก 2562”
 - พิธีมอบเกียรติบัตร การอบรม “ADVANCED CRITICAL AND EMERGENCY CARE NURSITNG”
 - ลงนามถวายพระพร พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลีฯ

เดือนมีนาคม  - วันนอนหลับโลก WORLD SLEEP DAY 2019, HEALTHY SLEEP ,HEALTHY AGING
 - เสวนาวิชาการ โครงการระบบดูแลผูปวยกอนวิกฤต RRS DAY 
 - งาน “วันวัณโรคโลก”( WORLD TUBERCULOSIS DAY ) ประจําป 2562

เดือนเมษายน  - แถลงขาว“กาวแรกสูความสําเร็จ การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว ดวยเซลลนักฆา”
 - วันพยาบาลพ่ีเล้ียง (NURSE PRECEPOTOR DAY)

เดือนพฤษภาคม  - การประชุมวิชาการ OB & GYN : UPDATE & PRACTICAL 2019

เดือนมิถุนายน  - รูเทาทันภัยคุกคามโลกออนไลน CYBER SECURITY 4.0

เดือนกรกฏาคม  - หลักสูตรฝกอบรมอาจารยพยาบาลคลินิกประจําหอผูปวย
 - YUANLIN CHRISTIAN HOSPITAL ,TAIWAN ดูงาน
 - แถลงขาวโครงการบริการทางการแพทยข้ันสูงเฉลิมพระเกียรติ
 - งาน IT DAYS 2562

เดือนสิงหาคม  - งาน IT DAYS 2562
 - คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเดนดานความปลอดภัย ประจําป 2562 เขาเยี่มชมอาคาร
   ภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
 - เร่ืองเลาคุณภาพ
 - สัมมนาโครงการ “การศึกษาผลกระทบตอสุขภาพของคนและสัตวจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา” (ระยะท่ี1)

เดือนกันยายน  - โครงการสรางเสริมสุขภาพ CHULA PERFECT HEALTH 
 - แถลงขาว “คร้ังแรกของวงการแพทยอาเซียน E-LEANIAG องคความรูโภชนาการ 1,000 วันแรกของชีวิต”

วันพยาบาลแหงชาติ ประจําป 2561
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งานวันเบาหวานโลก World Diabetes Day 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ทรงเปดงาน“เดินว่ิง 125 ป
6 แผนดินสภากาชาดไทย”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงบาตรเนองในโอกาส
สงทายปเกาตอนรับปใหม 2562

คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเดน
ดานความปลอดภัย

ประจําป 2562 เขาเย่ียมชม
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
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บริการทางสังคมและวาระพิเศษ

• พิธีเปดอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณเปนอาคารรักษาพยาบาล
รวมท่ีครบวงจร ท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย และในอาเซียน
กอสรางขึ้นเพื่อเปนมงคลอนุสรณถวาย พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
ราชาภิเษกสมรสและบรมราชาภิเษกปท่ี 66 อีกท้ังในวโรกาส
มหามงคลท่ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ
เปนปที่ 70 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษา และทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย
เปนปท่ี 60 โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ใหใชชื่อ
อาคารวา“อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ” ซ่ึงมีความหมายวา
“อนุสรณที่เปนมงคลของสองพระองค” เปดใหบริการ
รักษาผูปวยต้ังแตป พ.ศ. 2558 เปนตนมา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ วชิรเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จ 
พระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีเปดอาคาร “ภูมิสิริ
มังคลานุสรณ” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการ สภากาชาดไทย
ทรงรอเฝาฯ รับเสด็จ พรอมดวย นายแผน วรรณเมธี 
เลขาธิการสภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย เฝาฯ รับเสด็จ เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

• พิธีติดต้ังเครองไซโคลตรอน
ศูนยโปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เครื่องไซโคลตรอน เพื่อเรงอนุภาคโปรตอนเปน
วิทยาการความกาวหนาในการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง โดย
ให บร ิการในโครงการศ ูนย ร ักษาผ ู ป วยโรคมะเร ็ง 

บริการทางสังคมและวาระพิเศษ
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ดวยอนุภาคโปรตอน ซึ ่งต ั ้งข ึ ้นเน ื ่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
65 พรรษา 2 เมษายน 2563 โดยไดพระราชทานนามวา 
“ศูนยโปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ดวยทรงมี
พระราชประสงค ใหการรักษาผูปวยโรคมะเร็งมีคุณภาพ
เพ่ิมอัตราการอยูรอด มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เปนศูนยความเปน 
เลิศดานโรคมะเร็ง โดยมีผูปวยมะเร็งของทุกภูมิภาคใน
ประเทศเปนศูนยกลาง เน่ืองจากมะเร็งเปนสาเหตุ ใหคนไทย
เสียชีวิตมากเปนอันดับหนึ่ง และมีจํานวนผูปวยเพิ่มขึ้น
ทุกป ซ่ึงเคร่ืองเรงอนุภาคไซโคลตรอนน้ี จะผลิตอนุภาค 
โปรตอนสําหรับนําไปรักษาผูปวยเน้ืองอกและมะเร็ง เชน 
เนื้องอกในสมอง, มะเร็งในเด็ก, มะเร็งศีรษะและลําคอ, 
มะเร็งสมอง, มะเร็งหลอดอาหาร, มะเร็งปอด, มะเร็งตับ
และทอนํ้าดี และมะเร็งตอมลูกหมาก ทําใหการรักษามี
ศักยภาพท่ีสูงข้ึน ลดภาวะแทรกซอน ลดการสูญเสียท้ังตอ
ชีวิต และตอคุณภาพชีวิต เน่ืองจากเปนการรักษาท่ีตรงจุด 
ขณะท่ีเน้ือเยื่อปกติไดรับรังสีนอย สงผลใหผูปวยมีผลขาง 
เคียงจากการรักษานอยลง เหมาะกับผูปวยมะเร็งในเด็ก 
ผูปวยสูงอายุ รวมท้ังผูปวยท่ัวไป คาดวาจะสามารถเปดให
บริการไดในปลายป 2563

• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานการติดตั้ง
เคร่ืองไซโคลตรอน เพ่ือเรงอนุภาคโปรตอน ของศูนยโปรตอน
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการ
ความเปนมาของศูนย โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  
เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายเตช บุนนาค ผูชวยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย  ฝายบริหาร ศ.นพ. สุทธิพงศ วัชรสินธุ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นางสาวเฉลาศรี  เสง่ียม
หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พรอมดวยคณะ
ผูบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะแพทยศาสตร 
จุฬาฯ เฝารับเสด็จ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 
ศูนยความกาวหนาทางวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบาตร
เนองในโอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆจํานวน 100 รูป
เน่ืองในโอกาสสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2562 เม่ือวันท่ี 28
ธันวาคม 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาล
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จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมี นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทยทูลเกลาทูลกระหมอม ถวายของขวัญ
และ ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปฏิทิน
ประจําป 2562 จากน้ัน พระราชทานพรปใหม แกเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที ่
เฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเปนสิริมงคล
ตลอดป ความวา

“ เนื่องในโอกาสวันสงทายปเกาและตอนรับปใหม
ที่เรียกวาหมาไปหมูมาในคราวนี้ ก็อยางเดิมขออวยพรให
ทุกๆ ทานประสบแตความสุข ความเจริญท้ัง อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีอะไรอยากไดอะไร  
ก็ไดสมความปรารถนา สมกับท่ีไดชวยงานกันมา จนเหน่ือย
กันมามาก ตลอดปน้ีก็มีส่ิงท่ีดีท่ีเพ่ิมข้ึนมา ดวยความชวยเหลือ
ของทุกทาน ก็บุญทั้งหลายนี้ ก็นาจะสนองตอบทําใหทาน
ทุกคน ไดรับส่ิงท่ีนาพอใจ ก็มาปหนาก็เร่ิมกันใหม ดวยปใหม
ท่ีสดใส แลวก็ปลายปก็พบกันอีก ”

•  โครงการบริการทางการแพทยขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว พระบรมราชูปถัมภก
สภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย จัด
“โครงการบริการทางการแพทยขั้นสูง” เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเปนป
มหามงคลท่ี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  พระบรมราชูปถัมภก
สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา 
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล และเพื่อใหผูปวยโรคซับซอน 
ผูดอยโอกาส ไดมีโอกาสเขาถึงการบริการรักษาพยาบาล 
ดวยเทคโนโลยีระดับสูง ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 5 กลุม
โครงการ ดังน้ี
โครงการสุขภาพผูสูงอายุ

1. ศูนยความเปนเลิศฯ  ดานโรคหลอดเลือดสมอง
ผาตัดภาวะล่ิมเลือดอุดตัน 20 ราย

2. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคหัวใจ ผาตัดภาวะ
ล้ินหัวใจเอออรติกตีบ 10 ราย

โครงการผาตัดแกไขความพิการ
3. ฝายจักษุวิทยา ผาตัดแกไขจอตา กระจกตา และ

เบาตา 100 ราย
4. ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา ผาตัดฝงเคร่ืองชวยฟง

10 ราย
5. ฝายทันตกรรม ใหบริการผาตัดฟนคุดยาก

100 ราย
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โครงการรักษาโรคมะเร็งดวยเทคโนโลยีใหม
6. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานรักษาโรคมะเร็ง ใหบริการ

ดวยภูมิคุมกันบําบัด 10 ราย  
7. หนวยโลหิตวิทยา รักษาโรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง

โดยการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด 10 ราย

โครงการรักษาโรคเร้ือรังและปลูกถายอวัยวะ
8. คลินิกโรคปวดรักษาภาวะปวดเร้ือรังดวยการผาตัด

ฝงเคร่ืองกระตุนและฝงชองทางใหยาไขสันหลัง 10 ราย
9. ศูนยบริบาลทางระบบหายใจครบวงจร  บริการ

เคร่ืองชวยหายใจท่ีบาน 20 ราย
10.  ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการปลูกถายอวัยวะ

ปลูกถายไต 100 ราย

โครงการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม
11.  ฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ตรวจวินิจฉัยโรค

ทางพันธุกรรมในตัวออน 10 ราย
12. ศูนยความเปนเลิศฯ โรคพารกินสัน บริการ

ตรวจพันธุกรรมในผูปวยพารกินสัน 100 ครอบครัว

โครงการผาตัดพิเศษเพ่ือผูสูงอายุและผูพิการดอยโอกาส
ของโรงพยาบาล
โครงการผาตัดข้ันสูงเพ่ือผูดอยโอกาส 10 กลุมโรค จํานวน
150 ราย

13. ผาตัดรักษาหลอดเลือดแดงใหญชองทองโปงพอง
ดวยขดลวด EVAR 10 ราย

14. ผาตัดมะเร็งตอมลูกหมากดวยหุนยนต 10 ราย
15. ผาตัดมะเร็งกระดูกดวยขอโลหะเทียมชนิด

พิเศษ 10 ราย
16. ผาตัดสรางน้ิวหัวแมมือใหผูพิการแตกําเนิด 10 ราย 
17. ผาตัดเด็กกระดูกสันหลังคดดวยคอมพิวเตอร

นําวิถี 10 ราย 
18. ผาตัดรักษากระดูกสะโพกหัก (Fast tract) ให 

ผูสูงอายุ 60 ราย 

19. ผาตัดสองกลองซอมเอ็นหุมขอไหลผูสูงอายุ
10 ราย 

20. ผาตัดรักษากระดูกสันหลังเสื ่อมแบบเจาะรู  
แผลเล็กใหผูสูงอายุ 10 ราย

21. ผาตัดเปล่ียนขอเทาเทียมใหผูปวยขอเทาเส่ือม
10 ราย 

22. ผาตัดเปล่ียนขอเขาเทียมใหผูสูงอายุขอเขาเส่ือม
10 ราย 

ทั้งนี้ โครงการบริการทางการแพทยขั้นสูง จะเปน
ชองทางพิเศษใหแกผูปวยและผูปวยโรคซับซอน ไดมีโอกาส
เขาถึงการบริการทางการแพทยที ่เปนเลิศ จากแพทย
ผู เชี ่ยวชาญระดับประเทศ ดวยเทคโนโลยีระดับสูงเปน
กรณีพิเศษ และเขาถึงการรักษาไดอยางรวดเร็ว ต้ังแตวันท่ี 
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
หรือจนกวาจะครบจํานวนผูปวยตามโครงการ จํานวน 
500 ราย และโครงการผาตัดข้ันสูง 10 กลุมโรค จํานวน 
150 ราย

•  แถลงขาวการจัด โครงการบริการทางการแพทยขั้นสูง
เฉลิมพระเกียรติ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ศ.นพ.รื ่นเริง ลีลานุกรม
รองผู อํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ฝายบริการ 
นางจันทรประภา วิชิตชลชัย รองผูอํานวยการสํานักงาน
จัดหารายได สภากาชาดไทย พรอมดวยคณะแพทย 
แถลงขาวการจัด “โครงการบริการทางการแพทยขั้นสูง”
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โดยมี ผศ. (พิเศษ) นพ.สุร ินทร อัศววิทูรทิพย ผู ช วย
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ดานภาพลักษณองคกร
และ น.ส.รุจนา อุทัยวรรณ (ลูกตาล AF2) เปนผูดําเนินการ
แถลงขาว เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุม 1210
ช้ัน 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

•  บริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพรางกายใหกับ
   ประชาชนท่ัวไปโดยไมคิดมูลคา

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
เปนประธานเปดบริการตรวจสุขภาพ และสมรรถภาพ
รางกายใหกับประชาชนทั่วไป โดยไมคิดมูลคา เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพอ
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2561 และในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง และในโอกาสสถาปนา
สภากาชาดไทยครบ 126 ป เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 
ณ อาคาร ภปร

ทั ้งนี ้ ภายในงานจัดใหมีบริการตรวจประเมิน
สุขภาพเบื้องตน และกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ ตรวจ
ระดับนํ้าตาลและไขมันในเลือด ตรวจประเมินความเสี่ยง 
ตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด   ตรวจประเมินการทรงตัว
สําหรับผูใหญ ตรวจสุขภาพชองปากและขูดหินปูน ตรวจหู 
ตรวจสุขภาพของตอมลูกหมาก สําหรับชายสูงอายุ ตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจภายในสตรี ตรวจวัด
สายตาและความดันตา ตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม ดวย
แมมโมแกรม มีการจําหนายยาใชภายนอก และสินคาจาก
ราน ฬ.จุฬา
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การใหบริการ จํานวน (ราย)

1  ผูปวยนอก
- ผูปวยเกา  
- ผูปวยใหม

 2,047,465 
 1,320,728 

 726,737 

2 ผูปวยใน  55,780

3 ผูปวยถึงแกกรรม
  - ผูปวยในถึงแกกรรม
  - ผูปวยนอก (หนวยฉุกเฉิน) ถึงแกกรรม

1,491     
1,322       

169

4 จํานวนเฉล่ียผูปวยนอกมารับการรักษาใน 
แตละวัน 

5,609 ราย/วัน

5 จํานวนเฉล่ียผูปวยในมารับการรักษาในแตละวัน 153 ราย/วัน

6 จํานวนเฉล่ียผูปวยนอกตอแพทย 1 คน 94 ราย/เดือน

7 จํานวนเฉล่ียผูปวยในตอแพทย 1 คน 19 ราย/เดือน

8 อัตราเตียงท่ีมีคนไข 72.02 %

9 อัตราตาย                  2.37 %

10 จํานวนเตียง 1,392 เตียง

การใหบริการ จํานวน (ราย)

11 จํานวนวันนอนเฉล่ียของผูปวยท่ัวไป 6.95 วัน

12 จํานวนวันนอนเฉล่ียของผูปวยสูติศาสตร 4.26 วัน

13 จํานวนเด็กเกิดท้ังหมด
   - จํานวนเด็กชาย
   - จํานวนเด็กหญิง

5,024
2,624     
2,400

14 จํานวนเด็กเกิดไรชีพ                                                              37

15 จํานวนเด็กตายแรกเกิด                                                         43

16 จํานวนแพทย
 - อาจารยแพทย
 - แพทยประจําบาน
 - แพทยประจําบานตอยอด
 - ทันตแพทย

1,813 คน        
759 คน         
762 คน      
277 คน
15 คน

17 เภสัชกร 125 คน

18 จํานวนพยาบาล 2,319 คน

19 จํานวนผูชวยพยาบาล  762 คน

ขอมูลสถิติปงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนโรงพยาบาลขนาดใหญท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศไทย ใหบริการรักษาพยาบาล 
ฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันโรคและเสริมสรางสุขภาพท่ีเปนเลิศ ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองและการสรางนวัตกรรม
ทางการแพทยการพยาบาล เพ่ือใหสามารถรองรับเทคโนโลยีท่ีกาวหนาทันสมัยในการใหบริการผูปวยอยางเต็มประสิทธิภาพ 
พรอมทั้งสนับสนุนการคนควาวิจัย ฝกอบรม การบริการวิชาการที่เปนแหลงอางอิงไดในระดับสากล มีการบริหารจัดการ 
องคกรใหมีความคลองตัว เปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรดวยมาตรฐานการรับรองคุณภาพ 
ตามระบบ HA (Hospital Accreditation) ซึ่งผลงานบริการรวมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณที่ใหบริการตรวจรักษาผูปวย 
ประจําป 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) มีสถิติท่ีนาสนใจ ดังน้ี

ผลงานบริการโดยรวม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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จํานวนผูปวยใน (ราย) จําแนกตามฝาย : งบประมาณ 2562

จํานวนผูปวยนอก (ราย) จําแนกตามฝาย/คลินิก ท่ีใหการรักษาและบริการ : งบประมาณ 2562
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ฝายศัลยศาสตร

 จํานวนผูปวยนอก และผูปวยผาตัด ป 2562 (ต้ังแตเดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

คลินิก
จํานวนผูปวยนอก (ราย) ผูปวยผาตัด

 (ราย)ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม

ศัลยศาสตรท่ัวไป  9,942  23,720  20  28 33,710  5,722 

ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก  7,575  7,652  1  1  15,229  4,580 

กุมารศัลยศาสตร  -    -    1,491  1,370  2,861  1,293 

ศัลยศาสตรประสาท  3,410  4,911  395  323  9,039  1,641 

ศัลยศาสตรตกแตง  3,072  5,357  600  465  9,494  1,819 

ศัลยศาสตรทรวงอกและหัวใจ  3,732  3,340  20  19  7,111  1,726 

ศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ  15,769  6,645  75  48  22,537  2,555 

ศัลยศาสตรเตานม  -    775  -    -    775  -   

วิจัยโรคมะเร็งตอมลูกหมาก  -    -    -    -    -   

ศัลยศาสตรพอมีบุตรยาก  866  -    -    866  -   

ศัลยศาสตรฉุกเฉิน  -    -    -    -    -    310 

ศัลยศาสตรบาดเจ็บ  199  116  3  -    318  115 

ศัลยศาสตรหลอดเลือด  1,801  1,942  2  -    3,745  -   

Cystoscope  559  344  -    -    903  -   

สองกลองทางเดินอาหาร  17  21  -    -    38  -   

Urodiagnostic Clinic  166  30  7  6  209  -   

Craniofacial Clinic  118  110  316  270  814  -   

ปลูกถายตับ  741  444  1  -    1,186  -   

Ostomy and Wound Care Clinic  552  736  1  -    1,289  -   

ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะเด็ก  58  58  559  319  994  -   

โรคน่ิว  67  75  -    -    142  -   

ศัลยกรรมโรคอวน  261  382  2  -    645  -   

กลามเน้ือหูรูดและทวารหนัก  29  41  1  2  73  -   

ABI Clinic  139  87  -    -    226  -   

สอนสวนปสสาวะ  12  26  1  3  42  -   

ศัลยกรรมเคมีบําบัด  -    168  -    -    168  -   

สลายน่ิว  67  42  -    -    109  -   

เซลลวินิจฉัย  44  202  -    1  247  -   

รวม  49,196  57,224  3,495  2,855  112,770  19,761 
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ฝายอายุรศาสตร

ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยอายุรกรรม (อายุ 15 ป ขึ้นไป) ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก ทั้งระดับ Primary, 

Secondary และ Tertiary care

หอผูปวยในสังกัด 24 หอ ไดแก

หอผูปวยในสังกัด 24 หอ

1 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 28C (วญ 3-4)

2 ภูมิสิริมังคลานุสรณฯ 27A (ภปร 15)

3 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 27B (ภปร 14)

4 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 26A (พรอมพันธุ 2)

5 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 26B (คัคณางค 7)

6 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 26C (พรอมพันธุ 3)

7 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 25C-1 (วส 5)

8 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 25C-2 (intervention)

9 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 23C (CICU)

10 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 20A-1 (วชิราวุธบน)

11 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 20A-2 (หล่ิมซีล่ันบน)

12 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 20C (กสิกรไทย 3)

หอผูปวยในสังกัด 24 หอ

13 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 19B-1 (อายุรศาสตร 3)

14 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 19B-2 (วชิราวุธลาง)

15 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 18A-2 (ธนาคารกรุงเทพ 3)

16 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 18A-3 (ICU Stroke)

17 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 18B-1 (อายุรศาสตร 2)

18 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 18B-2 (หล่ิมซีล่ันลาง)

19 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 17C (สวัสด์ิลอม 3)

20 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 10A (ICU Med 1)

21 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 10B (ICU Med 2)

22 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 4B (CCU)

23 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 4B (ICCU)

24 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 27C (IC ward)

เตียงท่ัวไป (พิเศษ)   

เตียงท่ัวไป (สามัญ)     

เตียงวิกฤต       

เตียง Short term (พิเศษ)      

เตียง Sub Specialty (พิเศษ/สามัญ)   

135  เตียง  

84  เตียง   

37  เตียง   

14  เตียง   

88  เตียง   

จํานวนเตียงผูปวยใน  รวมท้ังส้ิน 358 เตียง (ณ 31 ธ.ค. 62) แบงออกเปน 

งานบริการของฝายอายุรศาสตร
 1. ใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยใน จํานวน 19,040 ราย
 2. ใหบริการตรวจผูปวยนอกคลินิกอายุรกรรมท่ัวไป จํานวน 115,142 ราย
 3. ใหบริการตรวจผูปวยนอกคลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค จํานวน 203,093 ราย ดังตอไปน้ี

คลินิก จํานวน (ราย)

1 โรคหัวใจ (Heart Clinic) (ภปร 1) 13,025

2 เคร่ืองกระตุนหัวใจ (ภปร 1) 3,025

3 Cath clinic (ภปร 1) 508

4 หัวใจเตนผิดจังหวะ (ภปร 1) 699

5 เมตาบอลิกอายุรกรรม (ภปร 1) 363

6 โรคทางเดินอาหารและตับ (ภปร 1) 5,528

คลินิก จํานวน (ราย)

7 โรคทางเดินอาหารและตับ (ภปร 3) 6,742

8 โรคทองผูก (ภปร 1) 1,214

9 ลําไสอักเสบเร้ือรัง (ภปร 1) 377

10
พันธุศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(ภปร 1)

143

11
เวชพันธุศาสตรท่ัวไป-พันธุศาสตรมะเร็ง 
(ภปร 1)

331
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คลินิก จํานวน (ราย)

12 อายุรศาสตรสงตอ 0

13 ผิวหนังท่ัวไป (ภปร 2) 35,052

14 ผิวหนังเร้ือรัง (ภปร 2) 349

15
ผิวหนังเหตุจากอาชีพและส่ิงแวดลอม 
(ภปร 2)

310

16 เลเชอรผิวหนัง 3 87

17 เลเชอรผิวหนัง 1 6,604

18 เลเซอรผิวหนัง 2 (ภปร 2) 1,360

19 โรคผมและหนังศีรษะ (ภปร 2) 1,045

20 ฉายแสงแดดเทียม 311

21 ผิวหนังสะเก็ดเงิน 707

22 แสงอาทิตยเทียม (ภูมิสิริฯ 5) 4

23 เมตาบอลิซึมและสะเก็ดเงิน 30

24 ตับและสะเก็ดเงิน 16

25 ขอสะเก็ดเงิน 55

26 สะเก็ดเงินและอาหารสุขภาพ 19

27 เน้ืองอกผิวหนัง 2 286

28 เน้ืองอกผิวหนัง 1 ภูมิสิริฯ 5C 85

29 วิจัยผิวหนัง ภูมิสิริฯ 5C 241

30 โรคปอด (ภปร 2/ภปร 14) 3,165

31 โรคปอด (ภปร 3) 3,954

32 โรคปอด (ภูมิสิริฯ 10) 8,408

33 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง (ภปร 3) 237

34 โรคติดเช้ือ "ประญัติ  ลักษณะพุกก" (ภปร 2) 5,518

35 ไอดี (ภูมิสิริฯ ช้ัน 5) 776

36
โรคเบาหวาน/ธัยรอยด/ระบบฮอรโมน 
(ภปร 3)

19,545

37 อายุรกรรมประสาท 1 (ภปร 3) 430

38 อายุรกรรมประสาท 2 (ภปร 3) 16,913

39 Neurocognitive Clinic (ภปร 3) 765

40 โครงการโรคลมชัก (ภปร 3) 5,239

คลินิก จํานวน (ราย)

41 โรคขอ (ภปร 3) 3,535

42 ผูสูงอายุ (ภปร 3) 108

43
Immune Clinic (ภปร 3) 
(โรคภูมิแพและภูมิคุมกัน)

1,454

44 Immune 2 (ภปร 3) 413

45 โรคภูมิแพ (ภปร 3) 1,209

46 โรคไต (ภปร 3) 9,406

47 โรคไต - โภชนาการ (ภปร 3) 232

48 Pre-Kidney Transprant (ภปร 3) 534

49 Post-Kidney Transprant (ภปร 3) 1,730

50 โลหิตวิทยา (ภูมิสิริฯ 1) 2,890

51 คลินิกหัตถการโลหิตวิทยา (ภูมิสิริฯ 1) 126

52 Medical Oncology (ภปร 3) 11,797

53 เคมีบําบัด OPD Med oncology (ภปร 3) 3,312

54 เคมีบําบัด OPD Med oncology (วอง 4) 12,867

55 โภชนาการ (ภปร 3) 636

56 รังสีรวมรักษาโรคตับ 1,749

57 คลินิกโรคอวน 644

58 คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 913

59 คลินิกตอมใตสมอง 2

60 คลินิกตอมหมวกไต 1

61 คลินิกโชเกร็น 301

62 เปล่ียนตับอายุรกรรม 1,355

63 Adverse drug reaction 95

64 Dermato Immunology clinic 29

65 คลินิกฉีดยาลดเกร็ง จันทรบาย          788 

66 คลินิกพารกินสัน อังคารบาย 
(ทุกวันอังคาร บาย) 1,725

67 คลินิกกลุมโรคความเคล่ือนไหวผิดปกติ 
(ทุกวันพุธ เชา) 1,161

68 Advancd Clinic *Apo, DBS 
พฤหัสบดีทุกวัน 555

69 Gait ศุกรเชา (สัปดาหแรกของเดือน) 49

70 Neurophysiological ศุกรบาย (สัปดาหท่ี 
2 และ 4 ของเดือน) 11
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มีหอผูปวยสําหรับรับผูปวยในไดจํานวน 200 เตียง รวม 17 หอผูปวย ท่ีอาคาร สก. ช้ัน 6, 15, 16, 17, 18, 19 และ
ผูปวยวิกฤติทางกุมารเวชศาสตร อาคาร สก. ชั้น 8 ผูปวยทารกแรกเกิด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ชั้น 9B, 17A, 22B
และผูปวยวิกฤติทารกแรกเกิด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ช้ัน 9B

ผลงานดีเดนท่ีผานมา
-  โครงการโรงเรียนในโรงพยาบาล (โครงการสอนเด็กเจ็บปวยเร้ือรัง)
-  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
-  โครงการแมเฝาลูก
-  โครงการผูปวยระยะสุดทาย
-  โครงการลดระยะเวลาการทํา Admit ของผูปวยเด็กรับ refer (ไดรับรางวัล Silver Award รองอันดับ 1 

ของ LEAN โรงพยาบาลฯ)
-  โครงการบานพักพิงสําหรับครอบครัวผูปวยเด็กท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
-  โครงการ “การพัฒนาคุณภาพงานดานการบริบาลทางระบบหายใจท่ีบานแบบครบวงจร สําหรับผูปวยเด็ก”

ฝายกุมารเวชศาสตร

 ใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอกท่ีตึก ภปร ช้ัน 9 ผูปวยนอก ป 2562 จํานวน 64,547 ราย ผูปวยใน ป  2562 
จํานวน 10,845 ราย มีสถิติการรักษา ผูปวยนอกตามคลินิกตางๆ ดังน้ี 

ท่ี รายการ จํานวน/ราย

1  อายุรกรรมเด็ก 15,428

2 โรคโลหิต 6,070

3 โรคหัวใจ 3,872

4 คลินิกสุขภาพเด็กดี 2,509

5 โรคระบบทางเดินหายใจ 4,033

6 โรคตอมไรทอ 3,301

7 โรคระบบประสาท 2,476

8 โรคไต 3,728

9 โรคภูมิแพ 1,680

10 คลินิกดูแลเด็กตอเน่ือง 4,007

11 โรคระบบทางเดินอาหาร 2,240

12 คลินิกทารกความเส่ียงสูง 1,519

13 โรคผิวหนัง 1,975

14 โรคติดเช้ือ 2,255

15 คลินิกการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 1,175

ท่ี รายการ จํานวน/ราย

16 คลินิกปญหาการเรียนและพฤติกรรม 634

17 โรคทุพโภชนาการเด็ก 1,195

18 คลินิกวัยรุน 692

 19 คลินิกพันธุศาสตร 787

20 คลินิกเบาหวาน 530

 21 คลินิกวัด IQ สก. 3 89

 22 Obesity 233

23 คลินิกโรคขอภูมิแพ 354

24 ฝกพูด สก. 3 252

 25 พัฒนาการและการเจริญเติบโต สก. 3 480

 26 กุมารชีวาภิบาล 95

 27 หัตถการโรคภูมิแพ 306

28 โรคปอดเร้ือรัง 143

 29 โรคศัลยกรรมเด็ก 2,797

 30 สงเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ 157

31 ศูนยติดตามการเจริญเติบโต 88
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ฝายจักษุวิทยา

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

1. ผูปวยท่ัวไป 8,226 6,362 6,061 6,892 6,786 7,802 8,285 8,577 8,579 4,524 4,596 5,171

2. จอตา 889 1,187 1,023 844 1,675 1,085 887 1,036 984 902 883 742

3. จอตาเด็ก 92 96 98 113 103 99 122 92 80 89 62 84

4. กระจกตา 133 281 336 273 282 296 265 157 226 318 284 348

5. กลามเน้ือตา 122 111 102 110 83 91 35 105 77 88 101 64

6. จักษุประสาท 47 130 136 107 109 83 224 90 75 63 93 93

7. ตอหิน 114 229 300 273 263 207 261 294 42 249 340 290

8. จักษุตกแตงและเสริมสราง  
   (ส.ธ.)

196 164 121 150 157 101 152 110 132 82 117 184

9. เลนสสัมผัส 0 18 26 22 19 25 22 18 32 21 28 30

10. สายตาเลือนราง ส.ธ. 45 48 30 60 39 62 35 59 42 44 60 70

11. โรคตาเด็ก 44 35 29 25 11 22 28 53 11 26 22 23

12. วัดลานสายตา 534 555 581 695 628 662 607 691 625 604 547 302

13. ตรวจสายตาดวยคล่ืน
     ความถ่ีสูง 22 8 10 22 3 11 7 3 2 12 31 10

14. การฉีดสี 25 32 33 39 37 32 31 49 35 31 37 29

15. วัดแวน 168 128 127 130 134 152 165 199 70 25 148 171

16. ฉายแสงเลเซอร (เลเซอรจอตา) 83 58 83 92 104 103 103 130 95 116 103 98

17. ฉายแสงเลเซอร
     (เลเซอร NO. 26) 91 35 29 55 32 29 29 103 8 19 79 98

18. จักษุวิทยาสงตอ 0 0 100 93 0 0 0 0 0 0 0 0

19. CEC Clinic 0 0 0 142 82 111 95 82 83 108 169 192

20. ตรวจความผิดปกติของสายตา 
     (Excimerx) อาคาร 14 ช้ัน 524 390 404 484 432 391 408 427 447 356 495 464

21. ผาตัดแกไขสายตาดวยเลเซอร 
     (Excimerx) อาคาร 14 ช้ัน 82 38 50 73 61 59 65 75 60 63 68 48

22. หลังผาตัดกลามเน้ือตา 0 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. ผาตัดตอเน้ือ 23 22 27 0 0 0 0 0 28 4 7 6

24. โครงการผาตัดตาแบบ
     ผูปวยนอก (Day Sx) 329 257 224 0 0 0 0 0 250 376 344 226

25. HRT,HRT ll (วิเคราะหข้ัว
     ประสาทตาดวยคอมพิวเตอร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. ERG,VEP 0 31 15 0 0 0 0 0 23 11 15 0

27. จักษุวิทยาภูมิคุมกันและการ 
     อักเสบ

68 273 0 0 0 0 0 0 203 193 208 283

28. โรคตาโปนจากธัยรอยด 
     (ส.ธ. 8) 2 23 0 21 35 36 0 0 35 39 38 35

29. ตาปลอม 63 45 34 54 53 43 51 69 68 77 67 66

30. หลังผาตัดจักษุตกแตง 4 5 12 5 8 0 0 0 0 0 0 0
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ฝาย/ภาควิชาจิตเวชศาสตร   มีการดําเนินงานตาม
พันธก ิจหลัก ในการผลิตบ ัณฑิตแพทย จิตแพทย 
สาขาจิตเวชศาสตร  จิตเวชศาสตรเด ็กและวัยร ุ น  
และมหาบัณฑิตสาขาสุขภาพจิต  ผลิตองคความรู  
เผยแพรผลงานวิจัยท้ังระดับชาติ และนานาชาติ  ซ่ึงในป 
พ.ศ. 2562  มีบทความทางวิชาการตีพิมพมากกวา 30 
บทความ และมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆ 
ไดแก

ฝายจิตเวชศาสตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพจิต

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
สุขภาพจิต

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา
สุขภาพจิต

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก แขนงวิชาจิตเวชศาสตร 

รายการ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

31. Diurnal Tension Course 7 8 0 0 0 0 0 16 22 22 19

32. Botulinum Toxin 27 57 66 0 0 0 0 0 39 20 36 45

ชนิดการฉายแสงเลเซอร จากขอ 16 
และขอ 17

Leser จอตา NO.32

Focal 20 13 27 33 21 29 32 32 41 39 29 35

Grid 12 3 7 0 0 0 29 0 7 0

PRP 44 32 43 51 37 63 1 67 64 70 68 61

Sutere Lysis 5 5 6 0 0

Local 6 9 9 2 3 4 4 1

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

Sutulysis 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leser จอตา NO.26

Yag Cap 56 56 58 57 57 36 56 70 44 49 50 67

Yag PI 29 35 22 35 31 25 25 26 33 19 30 28

SLT 6 2 8 12 1 2 4 5 6 11 6 3

Local 5 0 0
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5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก แขนงวิชาจิตเวชศาสตรเด็ก 
และวัยรุน

6. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั ้นสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก แขนงวิชาจิตเวชศาสตร
ผูสูงอายุ

นอกจากน้ีภาควิชาฯ ใหบริการตรวจ วินิจฉัย และ
ดูแลรักษาผูปวยทางจิต ผูท่ีมีปญหาสุขภาพจิตแบบผูปวยนอก
ผูปวยใน ผูปวยฉุกเฉิน รวมถึงการรับปรึกษาจากแผนกตางๆ
ใหบริการตรวจประเมินสมรรถภาพสมอง ตรวจวินิจฉัย
ภาวะสมองเส่ือม  ใหบริการฝกสมองแกผูสูงอายุท่ีมีความเส่ียง
เปนโรคสมองเสื่อมที่ศูนยฝกสมอง และดูแลฟนฟูผูปวย
โรคสมองเส่ือมท่ีศูนยดูแลภาวะสมองเส่ือม

บริการสัมภาษณและตรวจสุขภาพจิตแกหนวยงาน 
ภายในและภายนอก

โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ที่ภาควิชาฯ 
ดําเนินการในปงบประมาณตั้งแตเดือน ตุลาคม 2561 - 
กันยายน 2562 ไดแก

-    โครงการอบรมหลักสูตรดูแลผูมีภาวะสมองเส่ือม
รุนท่ี 1 (D-Care #1) ระหวางวันท่ี 22 เมษายน ถึง 17 
พฤษภาคม 2562 และโครงการอบรมหลักสูตรดูแล
ผูมีภาวะสมองเสื่อม รุนที่ 2 (D-Care #2) ระหวางวันที่ 
4 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2562

-  โครงการบริการวิชาการแกประชาชนเนื่อง
ในวันอัลไซเมอรโลก  เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2562

- โครงการปรุงอาหารรักษสมองเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2562

-  การบริการสงเสริมสุขภาพจิตและใหการ
ปรึกษาในโครงการตรวจสุขภาพฟรี 5 ธันวาคม 2561 และ
วันท่ี 12 สิงหาคม 2562 ซ่ึงจัดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

-      โครงการประชุมวิชาการประจําป  2562  ของ
ภาควิชาฯ รวมกับชมรมจิตเวชศาสตรผูสูงอายุและประสาท
จิตเวชศาสตรไทย (TSGN) เร่ือง “ประสาทจิตเวชศาสตร 
และจิตเวชศาสตร ผูสูงอายุในเวชปฏิบัติ 2562” เม่ือวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2562

-     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “IOT
Technology and mobile tracking in healthcare” 
เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2562

-  โครงการจิตเวชศาสตรชุมชน “พุฒิปรางคฯ
ซูเปอรคิดส” และ “ดูแลชิดใกลจากใจถึงใจ” ที่โรงเรียน
วัดพุฒิปรางคปราโมทย จ.นนทบุรี โดยนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตในเดือน
กันยายน 2562

-    โครงการภาพยนตร เพ่ือผูสูงอายุท่ีโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โดยศูนยฝกสมองรวมกับหอภาพยนตร 
(องคการมหาชน) และคุณหญิงจํานงศรี  หาญเจนลักษณจัด 
ฉายภาพยนตรเพ่ือผูสูงอายุ 6 คร้ัง 

-  กิจกรรมเสริมสรางความผูกพัน เชน งาน
ครบรอบวันสถาปนาภาควิชาจิตเวชศาสตร ซึ ่งเปน 
การสรางสายสัมพันธอันดีของอาจารย นิสิต และศิษยเกา 
เปนตน
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ฝายนิติเวชศาสตร

รายการตรวจวิเคราะห จํานวน/ราย

1 ตรวจความสัมพันธบิดา-มารดา-บุตร (DNA) 549

2 ตรวจ DNA ไมใชเลือด 2

3 ตรวจ Y-Chromosome 17

4 ตรวจพิสูจน Acid-Phosphataes 642

5 H & E stain 209

6 การตรวจปลูกถายกระดูก (DNA) 116

7 ตรวจ Mitochondrail DNA 38

บริการตรวจวิเคราะหใหกับศูนยชันสูตรฯ (ไมเรียกเก็บคาบริการ)

8 ตรวจ DNA ในศพ 21

9 ตรวจ Mitochondrail ในศพ 2

10 ตรวจ Y-Chromosome ในศพ 2

11 ตรวจพิสูจน Acid-Phosphataes 7

12 H & E stain 12

รวม 1,617

รายการตรวจวิเคราะห จํานวนสไลด

1 ทําสไลด H & E จํานวน 1,150 ราย 9,679

2 ทําสไลด Masson -

3 ทําสไลด Frozen 15

4 สแกนสไลดดิจิตอล 6,432

5 บริการแพทยอานสไลดดิจิตอลไฟล 6,432

รวม 22,558

การผาชันสูตรพลิกศพ (AUTOPSY) จํานวน/ศพ

1 ศพจากสถานีตํารวจในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จํานวน  16  สถานี

1,045

2 ศพจากสถานีท่ีนอกเหนือเขตรับผิดชอบ 3

3 ศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 128

รวม 1,176

การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ (Crime Scene) จํานวน/ศพ

1 ศพจากสถานีตํารวจในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จํานวน  16  สถานี

2,060

2 ศพจากสถานีท่ีนอกเหนือเขตรับผิดชอบ 1

รวม 2,061

ศูนยอํานวยการชันสูตรพลิกศพ 

หนวยนิติเซโรวิทยา  

หนวยนิติพยาธิวิทยา  

หนวยนิติพิษวิทยา  

หนวยวิชาการ*

รายละเอียด
  จํานวน (รายการ)

  ผูปวย  ผูเสียชีวิต

1 โลหะหนัก 779 -

2 สารระเหย 1,097 649

3 ยา และยาเสพติด 7,406 1,655

4 สารกําจัดศัตรูพืช 129 -

รวม 11,715

รายละเอียด
  จํานวน (รายการ)

คร้ัง ผูรับบริการ 
(คน)

1 บุคคลท่ัวไปภายนอกเขาศึกษาดูงาน 2 70

2 นิสิต/ นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน 20 309

รวม 379

หมายเหตุ: * ไมรวมการใหบริการทางวิชาการอ่ืนๆ เชน การบรรยายภายนอก 
การเปนกรรมการภายนอก เปนตน

รายละเอียด
จํานวนคนไข

ผูปวยใน ผูปวยนอก

1 อุบัติเหตุจากการจราจร 513 1,331

2 อุบัติเหตุจากการทํางาน 134 421

3 ถูกทํารายรางกาย 110 234

4 ตรวจพิสูจน DNA 9 166

5 ขมขืนกระทําชําเรา - 522

6 สัตวทําราย 11 12

7 อุบัติเหตุท่ีเกิดภายใน รพ. 78 4

8 ทํารายตัวเอง 17 8

9 อ่ืนๆ 1,035 1,349

รวม 1,907 4,047

หนวยนิติเวชคลินิก  
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ฝายจุลชีววิทยา

ใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการดานแบคทีเรียวิทยา 
ราวิทยา ไวรัสวิทยา และภูมิคุ มกันวิทยาแกผู ปวยใน 
ผูปวยนอก ผูปวยฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ 
ผูปวยภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รวมไปถึงใหบริการ
ตรวจเลือดท่ีสงจากศูนยตรวจสุขภาพ ในและนอกสถานท่ี 
โดยเปดใหบริการท่ีหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ ชั้น 3 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี
จุดประสานงานรับส่ิงสงตรวจอยูท่ี อาคาร ภปร ช้ัน 4 และ
มีหองปฏิบัติการพิเศษอยูท่ี อาคาร อปร ช้ัน 15 - 17

ในป 2562 (ตุลาคม 2561 ถึงกันยายน 2562) 
เปดใหบริการทั้งสิ้น 297 รายการทดสอบ มีการสงตรวจ
ท้ังส้ิน 490,410 การทดสอบ โดยมีรายการทดสอบท่ีไดรับ 
การรับรองความสามารถตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง 
การแพทย ISO15189:2012 และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ISO15190:2003  จํานวน 
163 รายการ นอกจากน้ียังไดรับการรับรองมาตรฐานทาง 
วิชาการของหองปฏิบัติการจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย 
แหงประเทศไทย

นอกเหนือจากงานบริการทางหองปฏิบัติการแลว 
ยังมีงานศึกษาวิจัยงานใหบริการทางวิชาการดานจุลชีววิทยา
โดยเผยแพรความรูแกประชาชน ฝกอบรมนิสิต นักศึกษา
จากสถาบันตางๆ ฝกอบรมแพทยประจําบาน และแพทย
ประจําบานตอยอดสาขาโรคติดเช้ือ รวมไปถึงใหการศึกษา 
แกผูดูงานจากหนวยงานภายในและภายนอกประเทศ

ทั้งนี้ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ 
บุคลากร อันเปนหลักสําคัญตอความสําเร็จของงานโดย ได 
สงบุคลากรไปศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ และจัด 
กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรทางดานวิชาการ
คุณภาพ และจริยธรรมอยู  เสมอ เช น งานสัมมนา 
อบรมวิชาการ ทบทวนขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพ 
กิจกรรมฝกสติ กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน เปนตน 
นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคี
และดํารง ไวซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เชน งานปใหม 
งานสงกรานต งานเกษียณอายุราชการ เปนตน
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ฝายชีวเคมี

ฝายทันตกรรม

ฝายชีวเคมีเปนฝายสนับสนุนท่ีมีพันธกิจหลักดานการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตแพทย
ช้ันปรีคลินิก  นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย และบุคลากรทางการแพทยท้ังในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ี ฝายชีวเคมียังมี
ภารกิจดานการบริการวิชาชีพและวิชาการ สําหรับในรอบปท่ีผานมามีกิจกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ ดังน้ี

ในดานการบริการวิชาชีพ แมวาฝายชีวเคมีจะเปนฝายวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน แตคณาจารยของฝายไดรวม 
ออกตรวจรักษาผูปวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนประจํา เชน 

• วันจันทรชวงเชาออกตรวจรวมกับฝายอายุรกรรมโรคไต  และ daycare ผูปวยมะเร็ง 
• วันอังคารชวงเชาออกตรวจรวมกับฝายออรโธปดิกส และรวมกับแผนกผูปวยนอกอายุรกรรมโรคมะเร็งทั้งชวง 

เชาและบาย
• วันพุธบาย รวมใหคําปรึกษาดานโภชนาการแกผูปวยโรคมะเร็งทางเดินปสสาวะรวมกับหนวยศัลยศาสตร

ทางเดินปสสาวะ
• วันพฤหัสบดีชวงบายออกตรวจรวมกับหนวยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ฝายอายุรกรรม
• วันศุกรชวงเชาออกตรวจรวมกับฝายอายุรกรรม daycare ผูปวยมะเร็ง 
• แพทยใชทุนของฝายไดรวมออก OPD ตรวจผูปวยท่ัวไป

นอกจากน้ี  ศูนยเช่ียวชาญทางดานโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ (Center of Excellence in Hepatitis and Liver 
Cancer) ของฝายชีวเคมีไดจัดทํา Website และFacebook ช่ือ ดร.พิทักษตับ (https://liverchula.org/ และ https://
www.facebook.com/LiverCU/) เพ่ือเผยแพรใหความรูท่ีทันสมัยทางการแพทยในรูปแบบเขาใจงายสูประชาชนและผูสนใจ
ทั่วไป สัปดาหละประมาณ 2-3 เรื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาและปองกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร 
และโรคตับ เชน โรคตับอักเสบเร้ือรังจากไวรัสตับอักเสบ ไขมันพอกตับ ตับแข็งและมะเร็งตับ 

รายงานประจําเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

ประเภทผูปวย ใหม เกา รวม

ชาย 1,230 3,228 4,458

หญิง 1,867 6,807 8,674

เด็กชาย 174 1,087 1,261

เด็กหญิง 159 1,086 1,245

รวม 3,430 12,208 15,638

ประเภทผูปวย ใหม เกา รวม

ตางจังหวัด 1,846 6,115 7,961

กรุงเทพฯ 1,584 6,093 7,677

รวม 3,430 12,208 15,638

ประเภทผูปวย Consult

Consult จาก ตึก 521

ประเภทผูปวยรวมท้ังหมด

16,159
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ฝายรังสีวิทยา

จํานวนผูปวยในฝายรังสีวิทยา ท้ังหมด 555,656 คร้ัง

ก.  การตรวจ ผู ปวยใน ฝายรังสีวิทยา ทั้งหมด 423,480  คร้ัง
ข.  การรักษา ผูปวยใน ฝายรังสีวิทยา ทั้งหมด 132,176  คร้ัง

จําแนกผูปวยตามสาขาไดดังน้ี

ฝายปรสิตวิทยา

ฝายปรสิตวิทยามีพันธกิจหลักดานการเรียนการสอน

เพื ่อสรางและถายทอดองคความรู ทางดานวิชาการทั ้งใน

ระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต นอกจากน้ี

ยังใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคทางปรสิต ทางหองปฏิบัติการ

แกผู ปวยนอก และผู ปวยในตามวิสัยทัศนของการบริหาร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

“โรงพยาบาลจ ุฬาลงกรณ  และคณะแพทยศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันตนแบบทางการแพทย

ท่ีมีคุณธรรมดวยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ”

ซึ่งมีการใหบริการตรวจรักษาผูปวยโรคทางปรสิตที่

อาคาร ภปร ช้ัน 2 และใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการทาง

ปรสิตวิทยาที่อาคาร ภปร ชั้น 4, อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ช้ัน 3 โซน B และอาคาร อปร ช้ัน 18

สรุปการใหบริการในป 2562 ท่ีผานมา ดังน้ี

การใหบริการ จํานวนราย

1 ผูปวยใน 6,013

2 ผูปวยนอก 24,483

3 คลินิกพิเศษ 1,382

การใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
แยกตามรายการตรวจ จํานวนราย

1 การตรวจอุจจาระดวยวิธีธรรมดา 23,761

2 การตรวจอุจจาระดวยวิธีเขมขน 23,761

3 การเพาะเช้ือตรวจหาเช้ือทางปรสิต 1,592

4 การยอมฟลมส่ิงสงตรวจเพ่ือหาเช้ือปรสิต 417

5 การตรวจหาภูมิคุมกันทางปรสิต 550

6 การบงชนิดเช้ือปรสิต 29

7 การตรวจอ่ืนๆ 5,529

1. การตรวจผูปวยในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ท้ังหมด 414,463 คร้ัง 

1.1 การตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

1.1.1 การตรวจผูปวยดวยรังสี 
เอกซเรยท่ัวไป

198,537 83,210 281,747

1.1.2 การตรวจผูปวยดวยรังสี 
เอกซเรยพิเศษ

723 162 885

1. การตรวจผูปวยในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ท้ังหมด 414,463 คร้ัง 

1.1 การตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

1.1.3 การตรวจผูปวยทางรังสี 
ของหลอดเลือด

27 322 349

1.1.4 การตรวจเตานม 24,350 645 24,995
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จํานวนผูปวยในฝายรังสีวิทยา ท้ังหมด 555,656 คร้ัง

ก.  การตรวจ ผู ปวยใน ฝายรังสีวิทยา ทั้งหมด 
423,480  คร้ัง

ข.  การรักษา ผูปวยใน ฝายรังสีวิทยา ทั้งหมด 
132,176  คร้ัง

จําแนกผูปวยตามสาขาไดดังน้ี

1. การตรวจผูปวยในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ท้ังหมด 414,463 คร้ัง 

1.1 การตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

1.1.5 การตรวจผูปวยดวย
อัลตราซาวด

30,089 4,136 34,225

1.1.6 การตรวจผูปวยดวย 
เอกซเรยคอมพิวเตอร

35,852 7,912 43,764

1.1.7 การตรวจผูปวยดวยเคร่ือง
ถายภาพคล่ืนสะทอนใน 
สนามแมเหล็ก  

21,998 1,588 23,586

 1.2 การตรวจเพ่ือการรักษาโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

1.2.1 การตรวจผูปวยโดยวิธีการ
ทางรังสีรวมรักษา

1,244 3,668 4,912

2. การตรวจและรักษาผูปวยในสาขารังสีรักษา ท้ังหมด  117,551 คร้ัง

 2.1 งานการรักษา ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

2.1.1 ทูเมอรคลินิก  2,562  3  2,565 

2.2.2 วางแผนการรักษาผูปวยใหม
มะเร็งมดลูก

 277 0  277 

2.1.3 ติดตามผูปวยมะเร็งมดลูก  485 0  485 

2.1.4 ติดตามผลผูปวยมะเร็ง
ชนิดอ่ืน ๆ

 29,622 0  29,622 

2.1.5 รักษาผูปวยมะเร็งดวย
เคมีบําบัด

 2,620 0  2,620 

2.1.6 รักษาผูปวยมะเร็งดวยการ 
เจาะเลือด และฉีดยา

 869 0  869 

2.1.7 รับผูปวยเพ่ือวางแผนการรักษา  3,258  793  4,051 

2.1.8 รักษาดวยเคร่ืองควบคุม 
การฉายรังสีตามการหายใจ

 193  10  203 

2.1.9 การฉีดยา Buscopan 
กอนทํา MRI Simulator

 720  22  742 

2.1.10 การถายภาพเพ่ือดูตําแหนง 
เน้ือราย 

 428  23  451 

2.1.11 เคร่ืองจําลองการฉายรังสี 
รักษาดวยคล่ืนสะทอนใน 
สนามแมเหล็ก

 1,336  55  1,391 

2.1.12 เคร่ืองจําลองการฉายรังสี 
รักษาดวยคล่ืนสะทอนใน 
สนามแมเหล็ก (เทคนิคพิเศษ) 

788 112 900

2.1.13 การถายภาพเพ่ือดูตําแหนง 
เน้ือราย  (CT Simulator)

 1,997  308  2,305 

2.1.14 การถายภาพเพ่ือดูตําแหนง 
เน้ือราย  (CT Simulator) 
(เทคนิคพิเศษ Contrast)

 1,954  172  2,126 

2.1.15 รักษาดวยเคร่ืองฉายรังสี 
ปรับความเขม 1,000 องศา

 14,685  2,327  17,012 

2.1.16 รักษาดวยเคร่ืองเรงอนุภาค 
(23 EX)

 13,634  1,493  15,127 

2.  การตรวจและรักษาผูปวยในสาขารังสีรักษา ท้ังหมด 117,551 คร้ัง

  2.1 งานการรักษา ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

2.1.17 รักษาดวยเคร่ืองเรงอนุภาค 
(21 EX)

 5,111  997  6,108 

2.1.18 รักษาดวยเคร่ืองฉายรังสี 
รักษาแบบรังสีศัลยกรรม 
อัตราปริมาณรังสีสูง
(TrueBeamI)

 5,931  341  6,272 

2.1.19 รักษาดวยเคร่ืองฉายรังสี 
รักษาแบบปรับความเขม 
อัตราปริมาณรังสีสูง
(TrueBeamII )

 5,821  486  6,307 

2.1.20 รักษาดวยเคร่ืองฉายรังสี 
แบบปรับความเขมรอบตัว
ผูปวย ix

 6,813  387  7,200 

2.1.21 การเอกซเรยคอมพิวเตอร
ตรวจสอบตําแหนง

 2,942  445  3,387 

2.1.22 การวางแผนการรักษา  3,597  602  4,199 

2.1.23 การบันทึกตําแหนงของ
รังสี (Port film)

 1,118  172  1,290 

2.1.24 หนากาก  1,289  212  1,501 

2.1.25 การรักษามะเร็งดวยอิริเดียม  212  11  223 

2.1.26 Implant ดวยอิริเดียม  299  19  318 

3. การตรวจและรักษาผูปวยในสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรท้ังหมด    
   23,642 คร้ัง

 3.1 งานการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

3.1.1 การถายภาพดวยเคร่ือง
รังสีแกมมา

 4,315  504  4,819 

3.1.2 การตรวจแบบไมตอง
ถายภาพ

 869  4  873 

3.1.3 การตรวจความหนาแนน
ของกระดูก

 7,213  234  7,447 

3.1.4 การถายภาพดวยเคร่ือง
เพ็ท-ซีทีสแกน

 733  57  790 

3.1.5 การตรวจทางหองปฏิบัติการ 0 0 0

 3.2 งานการตรวจเพ่ือการรักษาโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

3.2.1 การรักษาผูปวยดวยสาร 
กัมมันตรังสี
- Hyperthyroid
- Thyroid Carcinoma
- Other Treatment

784
144

5

3
278

0

787
422

5

3.2.2 การตรวจติดตามการรักษาผู
ปวยภายหลังการรักษา

8,499 0 8,499
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สาขาสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

งานบริการ
เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนิน
ไปยังอาคารศูนยความกาวหนาทางวิชาการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ทอดพระเนตร วีดิทัศนเก่ียว
กับเครื่องไซโคลตรอน การดําเนินงานของศูนยโปรตอน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทรงกดปุมไฟฟานําเคร่ือง
ไซโคลตรอนเขาสูศูนยโปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
พรอมทอดพระเนตรการติดต้ังเคร่ืองไซโคลตรอน โดยเคร่ือง
เรงอนุภาคไซโคลตรอนนี้ จะผลิตอนุภาคโปรตอนสําหรับ
นําไปรักษาผูปวยมะเร็ง ทําใหการรักษามีศักยภาพท่ีสูงข้ึน 
ลดภาวะแทรกซอน ลดการสูญเสียชีวิตและคุณภาพชีวิต 
เนื่องจากเปนการรักษาที่ตรงจุด ขณะท่ีเน้ือเย่ือปกติไดรับ
รังสีนอย สงผลใหผูปวยมีผลขางเคียงจากการรักษานอยลง 
เหมาะกับผูปวยมะเร็งในเด็ก ผูปวยสูงอายุ รวมทั้งผูปวย
ท่ัวไป

ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการศูนยโปรตอน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดแสดงประวัติการใช
เครื่องฉายรังสีรักษาผูปวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย, หลักการทํางานและสวนประกอบของ
เครื่องเรงอนุภาคโปรตอน, แผนผังอาคาร, แผนเตรียม
ความพรอมของผู ปฏิบัติงาน และแผนการรักษาดวย
อนุภาคโปรตอนในผูปวยมะเร็ง ซึ่งคาดวาจะนําไปรักษา
ผูปวยเนื้องอกและมะเร็ง เชน เนื้องอกในสมอง, มะเร็ง
ในเด็ก, มะเร็งศีรษะและลําคอ, มะเร็งสมอง, มะเร็งหลอด
อาหาร, มะเร็งปอด, มะเร็งตับและทอนํ้าดี และมะเร็ง
ตอมลูกหมาก คาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดใน ปลายป 
2563

การฝกอบรม
1. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Small 

Field Dosimetry ผูเขาประชุมประกอบดวย นักฟสิกส 
การแพทยทั่วประเทศจํานวน 30 คน และผูสังเกตการณ 
จํานวน 30 คน (เฉพาะผูอยูในโครงการ ROMP ของทบวง 
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ ระหวางป 2559 - 
2561) และเจาหนาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย
ระหวางวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร อปร 
อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12  คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และหองฉายรังสี อาคารอับดุลราฮิม

สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร

งานบริการดานการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรใหบริการดานการตรวจ 

วินิจฉัยและรักษาโรคดวยสารกัมมันตรังสี ดวยวิทยาการ 
ใหมๆ อยางไมหยุดย้ัง เชน  

- ใหบริการการตรวจวินิจฉัยโรคดวยเคร่ือง PET/CT 
โดยสารเภสัชรังสีชนิดอ่ืนๆ นอกเหนือจาก F-18 FDG เชน 
การตรวจ Ga-68 PSMA PET/CT ในมะเร็งตอมลูกหมาก 
การตรวจ Ga-68 DOTATATE PET/CT ในกลุ มโรค 
neuroendocrine tumor (NET)
 -  ใหบริการการรักษามะเร็งดวยวิธีทางเวชศาสตร 
นิวเคลียรใหมๆ  ท่ีไดรับการยอมรับกันท่ัวโลก เชน การรักษา 
ผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากท่ีอยูในระยะลุกลามท่ีด้ือตอการ

ภาควิชารังสีวิทยา  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากทางทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ

2. จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Advance
Image-Guided Brachytherapy for Gynecological 
Tumor ประกอบดวยวิทยากรจากตางประเทศ แพทย
นักฟสิกสการแพทยจากทั้งในและตางประเทศ จํานวน
40 คน ระหวางวันที ่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ 
หองประชุม ชั้น 17 อาคาร ส.ธ. และอาคารวองวานิช
ช้ัน 3 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. จัดโครงการฝกอบรมเร่ือง Treatment planning 
and quality assurance in radiotherapy ระหวางวันท่ี
5 - 16 สิงหาคม 2562 แกแพทย, นักฟสิกสการแพทย 
และนักรังสีการแพทย จํานวน 3 คน จากสาธารณรัฐแหง
สหภาพพมา

4. โครงการขอรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อตรวจสอบ 
คุณภาพการใหบริการผูปวยดานรังสีรักษา โดยผานทาง 
ความรวมมือระหวางทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง 
ประเทศ (International Atomic Energy Agency :IAEA)
และสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในโครงการ Quality 
Assurance Team for Radiation Oncology (QUATRO) 
โดยทีมเย่ียมสํารวจไดแก นักฟสิกสการแพทย นักรังสีการแพทย
และผูเชี่ยวชาญดานงานคุณภาพรังสีรักษาตางประเทศ
มาประเมินคุณภาพการบริการ เพื่อหาจุดออนของสาขา
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ท่ีสามารถพัฒนาตอยอด  เพ่ือให
งานบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ระยะเวลา
ในการเยี่ยมสํารวจวันท่ี 26 - 30 พฤศจิกายน 2562 
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       รูปท่ี 1.  หนากากประคบเย็น “CARE MASK”

       รูปท่ี 2.  การจัดอบรมการใชโปรแกรม PMOD

รักษาดวยฮอรโมน (metastatic castration-resistant 
prostate cancer, mCRPC) ดวยสารเภสัชรังสีชนิด 
Lu-177 PSMA และ การรักษาผูปวยกลุมโรค NET ที่ไม
สามารถรับการรักษาดวยการผาตัด หรือมีการแพรกระจาย
ของมะเร็ง ซึ่งลมเหลวจากการไดรับการรักษาดวยวิธีอื่น 
ดวยสารเภสัชรังสีชนิด Lu-177 DOTATATE

ในป 2562 ท่ีผานมาทางสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร 
ไดนําความรูจากการวิจัย เรื ่อง “Finding the best 
effective way of treatment for rapid I-131 turnover 
Graves’ disease patients: A randomized clinical 
trial” ซึ่งเปนงานวิจัยของ พญ.ศิวพร ธรรมเจริญวิลาส, 
Prof. Stephen Kerr และ รศ.พญ.สุภัทรพร เทพมงคล 
มาใชในการตรวจรักษาผูปวยภาวะตอมไทรอยดเปนพิษ 
โดยใชสารรังสีไอโอดีน-131 ซึ่งงานวิจัยดังกลาวไดลง
ตีพิมพในวารสาร  Medicine  ( 2019; 98 (19) : e15573)  
 นอกจากน้ีทางสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ยังไดพัฒนา
นวัตกรรมเก่ียวกับอุปกรณในการประคบเย็นสําหรับผูปวย 
เร ียกวา หนากากประคบเย็น “CARE MASK” โดย
ผศ.พญ.คนึงนิจ กิ ่งเพชร ซึ ่งไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
เรียบรอยแลว (อนุสิทธิบัตรเลขที่ 13043)    หนากากนี้ใช
สําหรับประคบเย็นบริเวณตอมนํ้าลาย เพื่อชวยลดอาการ 
ปวดและบวมของตอมนํ้าลายที่เกิดการอักเสบจากการ
รักษาดวยสารรังสีไอโอดีนในผูปวยมะเร็งตอมไทรอยด 
โดยผูปวยไมตองใชมือในการประคองอุปกรณใหความเย็น
ในระหวางทําการประคบ  ทําใหผู ปวยสามารถทํางาน
หรือกิจวัตรตางๆ ไดในขณะท่ีทําการประคบเย็น 

งานบริการดานวิชาการและเผยแพรความรูแกบุคลากร
ทางการแพทยและประชาชน

สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรไดใหบริการดานวิชาการ 
เก่ียวกับเวชศาสตรนิวเคลียรแกบุคลากรทางการแพทย ท้ัง
ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลอยางสมํ ่าเสมอ 
ในปท่ีผานมาทางสาขา ไดจัดการประชุมตางๆ เชน

-  เปนประธานคณะจัดทํา National Guideline 
in Nuclear Neurology: Epilepsy

- จัดอบรมการใชโปรแกรม PMOD เพ่ือวิเคราะห
ขอมูลทางเวชศาสตรนิวเคลียร 

นอกจากน้ีเพ่ือเปนการเผยแพรความรูแกแพทยและ 
บุคลากรทางการแพทย  ทางสาขาเวชศาสตรนิวเคลียร
ไดรวมมือกับสาขารังสีรักษา และมะเร็งวิทยาในการจัดทํา
ตําราชื่อ “รังสีวิทยา : เวชศาสตรนิวเคลียร รังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา” ซึ่งตําราเลมนี้นับเปนตําราภาษาไทย
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เลมแรกๆ ท่ีกลาวถึงวิทยาการทางดานเวชศาสตรนิวเคลียร
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา อยางคอนขางสมบูรณ ครอบคลุม
โรคที่พบบอย เหมาะสําหรับนักศึกษาแพทย หรือแพทย
ประจําบานใชประกอบการเรียน ตลอดจนบุคลากรทาง
การแพทยและบุคคลท่ีสนใจท่ัวไป

นอกจากใหบริการดานวิชาการเก่ียวกับดานเวชศาสตร
นิวเคลียรแกบุคลากรในประเทศแลว ทางสาขายังใหบริการ
ดานวิชาการแกบุคลากรจากตางประเทศอีกดวย โดยให
การฝกอบรมผูรับทุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวาง
ประเทศ จากประเทศตางๆ อาทิกัมพูชา ราชอาณาจักร
ฮัชไมตจอรแดน  และโอมาน ซ่ึงมารับการฝกอบรมทางดาน
ตางๆ เชน ดานการพยาบาลทางเวชศาสตรนิวเคลียร  
การปองกันอันตรายจากรังสี และการควบคุมคุณภาพของ
เคร่ืองมือทางรังสีวิทยา  เปนจํานวนท้ังส้ิน 7 ราย

งานวิจัย
สาขาไดมีการจัดต้ัง research unit ช่ือ “หนวยปฎิบัติ

การวิจัยภาพทางชีวการแพทย” (Chulalongkorn University

Biomedical Imaging Group) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพในการดูแลรักษาผูปวย  ดวยการคนควาวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีดานการประมวลผล การวิเคราะห
และการแปลผลภาพทางการแพทย  ในรอบปที่ผานมา 
สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรไดมีความรวมมือกับภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ดําเนินงาน
วิจัยท่ีใช AI มาชวยแพทยในการอานภาพถายกระดูกดวย
วิธีทางเวชศาสตรนิวเคลียร (bone scintigraphy) ซึ่งมี
สัดสวนการถายภาพชนิดนี้เปนจํานวนมากที่สุด และเปน 
งานที่แพทยตองใชเวลาในการอานมาก ผลจากการศึกษา
เบ้ืองตนพบวา AI สามารถระบุตําแหนงและบอกประเภท
ของรอยโรคในภาพถายกระดูกไดดีและใกลเคียงกับการอาน
ดวยแพทย ซึ ่งเปนพื ้นฐานสําคัญ ในการพัฒนาระบบ
การอานภาพถายกระดูกดวยวิธีทางเวชศาสตรนิวเคลียร
ดวยเทคโนโลยี AI ใหเขามาใชจริงในทางปฏิบัติ

ผลงานท่ีผานมา ในรอบป 2562 (1 ตุลาคม 2561 -
30 กันยายน 2562) ภาควิชาเภสัชวิทยารับผิดชอบงานผลิต 
บัณฑิตแพทย มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา
รวมกับ การสรางและถายทอดองคความรู พรอมท้ังใหบริการ
วิชาการสูสังคม ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีผลงาน
สรุปไดดังน้ี

1. ดานการเรียนการสอนหัวขอ และรายวิชาทาง 
เภสัชวิทยา แก

 นิสิตแพทย ช้ันปท่ี 2 จํานวน 309 คน 
  นิสิตแพทย ช้ันปท่ี 3 จํานวน 310 คน
  นิสิตรายวิชาการศึกษาทั่วไป รายวิชา “ยากับ
ชีวิตประจําวัน”  จํานวน  236 คน 
  นักศึกษาพยาบาล รายวิชา “เภสัชวิทยา สําหรับ
พยาบาล” จํานวน 217 คน 
  นิสิตบัณฑิตศึกษาหลักสูตรตางๆ จํานวน 30 คน

ฝายเภสัชวิทยา

2. ดานการวิจัย
2.1 ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 

จํานวน 19 เร่ือง 
2.2 เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ จํานวน 15 เร่ือง
2.3 ผลิตงานวิจัยดานเภสัชจลนศาสตรคลินิก

และเภสัชพันธุศาสตร รวมกับ
ภาควิชาอายุรศาสตร : หนวยโรคไต หนวยตอมไรทอ 

หนวยมะเร็ง หนวยโรคหัวใจ หนวยประสาทวิทยา 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร 

2.4 ผลิตงานวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ พัฒนาเซลล
ตนกําเนิดเพ่ือนําไปสูการรักษาโรคตางๆ ทางคลินิก 

2.5 ผลิตงานวิจัยทางดานฤทธ์ิสมุนไพร ตอระดับ
เซลล

2.6 ผลิตงานวิจัยทางดานฤทธ์ิยาตานมะเร็ง
2.7 ผลิตงานวิจัยทางดานแพทยศาสตรศึกษา
2.8  มีหนวยปฏิบัติการวิจัย  ที่ไดรับการรับรอง

จากมหาวิทยาลัย
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- หนวยวิจัยเภสัชจลนศาสตรคลินิกและเภสัช
พันธ ุศาสตร (Clinical Pharmacokinetics and 
Pharmacogenomics Research Unit)

- ศูนยวิจัยสเต็มเซลลและเซลลบําบัด (CU 
Stem Cell and Cell Therapy Research Center.)

- กลุมการวิจัย “แกปญหามะเร็งด้ือยา”

3. ดานงานบริการ
1.  บริการการศึกษาชีวสมมูลของยา เพื่อการ

ข้ึนทะเบียนยา จํานวน 5  ตํารับ
2. บริการวิชาการเปนวิทยากรใหความรูดาน

สเต็มเซลล จํานวน 3 คร้ัง
3. บริการวิชาการเปนวิทยากรใหความรูดาน

แพทยศาสตรศึกษา จํานวน 14 คร้ัง
4. บริการตรวจหาระดับยาในเลือดผู ป วย 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จํานวน 19 ราย
5. บริการตรวจหา genomics CYP450 

ผูปวยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จํานวน 111 ราย

4. รางวัล 
1. อ.นพ.นพดล  วัชระชัยสุรพล ไดรับรางวัล ท่ี 1

PIDST Poster Presentation Award ในการประชุมใหญ
ประจําป 2562 สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแหงประเทศไทย 
คร้ังท่ี 23  วันท่ี 1-3  พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยประชุมพีช 
โรงแรม รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุป พัทยา

2. รศ.สุพีชา วิทยเลิศปญา  อ.นพ.นพดล 
วัชระชัยสุรพล และ นพ.สุรชัย เล็กสุวรรณกุล ไดรับรางวัล
เชิดชูเกียรติบุคลากร  จากคณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  วันท่ี 30 สิงหาคม 2562

3. กลุ มบ ุคลากรภาคว ิชาเภส ัชว ิทยา และ
หองปฏิบัติการ Chu Pharmacokinetic Research
Center คณะแพทยศาสตร  ไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” กลุมบุคลากร
ขนาดเล็ก จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี 13 กันยายน 
2562
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มีพันธกิจใหบริการทางเวชศาสตรฟนฟูแกผูปวย
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ฝกอบรม
ใหความรู แกนิสิตแพทย นิสิตวิทยาศาสตรการแพทย 
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และแพทยประจําบานของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ บริการวิชาการใหแกสังคม 
และประชาชน ในป 2562 ฝายเวชศาสตรฟนฟูไดปรับปรุง
การใหบริการของคลินิกฟนฟูผูปวยที่บาดเจ็บภายหลัง 
การเลนกีฬา (sport rehabilitation clinic) ซ่ึงประกอบดวย
บุคคลทั่วไปที่เลนกีฬาเพื่อสันทนาการ  นักกีฬาสมัครเลน
และนักกีฬาอาชีพ โดยเปนการฟนฟูภายหลังการบาดเจ็บ 
หรือการรักษาดวยการผาตัดจากฝายศัลยกรรมกระดูก 
และขอ  การฟนฟูประกอบดวย การคัดกรองดวยการใช
เคร่ืองกําเนิดคล่ืนเสียงความถ่ีสูงและ/หรือ การทําหัตถการ
ดวยการใชเครื ่องกําเนิดคลื ่นเสียงความถี่สูง เพื ่อเพิ ่ม
ความแมนยําในการทําหัตถการ รวมถึงการใชกลองเพื่อ
ตรวจตัวจับการเคลื ่อนไหวแบบสามมิติ (Visual 3D 
motion capture camera) เพื ่อการตรวจประเมิน
ผลการรักษา การเปดอบรมเกี่ยวกับการออกกําลังแบบ 
พิลาทิสแกนักกายภาพบําบัดของฝาย  เพ่ือนําไปประยุกตใช
ในการดูแลผูปวย  งานฟนฟูผูปวยท่ีบาดเจ็บภายหลังการเลน
กีฬา ไดรับความสนใจและการขอดูงานจากภาครัฐ  ไดแก 
นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยตางๆ โดยสรุปในรอบปที่ผานมา (1 ตุลาคม
2561 - 30 กันยายน 2562) ฝายเวชศาสตรฟนฟูมีผูปวย 
มารับบริการโดยรวมดังนี้

ฝายเวชศาสตรฟนฟู

บริการของหนวยงานในฝาย จํานวน/ราย จํานวน/คร้ัง

1 หนวยกายภาพบําบัด 23,305 56,710

2 หนวยกายอุปกรณ 7,572 9,040

3 หนวยกิจกรรมบําบัด 4,670 12,387

4 หนวยจิตวิทยา 196 196

5 หนวยอรรถบําบัด 203 203

หนวยฟนฟู
ผูสูงอายุกาวหนา

OPD 329 329

กายภาพบําบัด
สําหรับผูปวย
พารกินสัน

798 798

ฝกการทรงตัว
และการเดิน

718 718

บริการทางการแพทย จํานวน/
ราย

1 ผูปวยนอก 22,252

2 ตรวจไฟฟาวินิจฉัย (EMG+Evoked Potential Study) 873

3 ตรวจเอ็น กลามเน้ือและขอตอดวยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง

266

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

804
1,003

60
310
654
627
301

1,263
163
406

การตรวจประเมินผูปวยบาดเจ็บจากการเลนกีฬาการตรวจประเมินผูปวยบาดเจ็บจากการเลนกีฬา

โครงการออกกําลังแบบพิลาทิสสําหรับนักกายภาพบําบัดโครงการออกกําลังแบบพิลาทิสสําหรับนักกายภาพบําบัด
ของฝายเวชศาสตรฟนฟูของฝายเวชศาสตรฟนฟู

การฝกกายภาพบําบัดผูปวยท่ีบาดเจ็บจากการเลนกีฬาการฝกกายภาพบําบัดผูปวยท่ีบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
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ฝายสรีรวิทยา

  ฝาย/ภาควิชาสรีรวิทยา เปนภาควิชาปรีคลินิก 
มีพันธกิจหลักดานการเรียนการสอน ท้ังระดับปริญญาบัณฑิต
และบัณฑิตศึกษา การวิจัยและใหบริการวิชาการ และ
บริการวิชาชีพ ในรอบปท่ีผานมา  ภาควิชาสรีรวิทยามีกิจกรรม
ท่ีสําคัญ สรุปไดดังน้ี  

1. รวมถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องใน
วันอานันทมหิดล ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2562 

2. สัมมนาภาควิชาประจําปงบประมาณ 2562 
เร่ือง “ทิศทางของคณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลจุฬาฯ
ในอนาคต”  วันที ่ 16 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ หอง 
1053 ชั ้น 10  อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไฮซีน รีสอรท สวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี

3.2  ท ีมน ิส ิตแพทย จ ุฬาฯ  เป นท ีมจาก 
ประเทศไทย “ทีมเดียว” ท่ีมีนิสิต/นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล
ขอเขียนในการแขงขันคร้ังน้ี อีกท้ังเปนการ “สรางสถิติใหม” 
เปน “ทีมแรกและทีมเดียว” ที่ไดรับรางวัลในการสอบ 
ขอเขียนเปนคร้ังท่ี 10 ซ่ึงไดรับรางวัลทุกคร้ังในการเขารวม 
การแขงขันท้ังหมด 10 คร้ัง

4.  อาจารย จากภาคว ิชาฯ เป นต ัวแทนนํา
นิสิตแพทย เขารวมตอบปญหาในโครงการนิสิตแพทย 
ร วมแขงข ันตอบปญหานานาชาติ “6th Chiang Mai 
University – International Medical Challenge 
(CMU-IMC) 2019” ในหัวขอ Basic to Clinical 
Physiology จัดข้ึนระหวางวันท่ี 12 – 15 กรกฎาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

4.1  ผลการแขงขันประเภทขอเขียน นิสิต
แพทย จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได ร ับรางว ัล 
เหรียญทอง จํานวน 1 คน คือ นายณฐกร สิริทวีชัย 
(นิสิตแพทยชั้นปที่ 6) ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จํานวน
2 คน คือ นายประวีณ ลีลาเกรียงศักดิ ์ (นิสิตแพทย
ชั้นปที่ 5) และ นายภูมินันท ซื่อจรรยาพงษ  (นิสิตแพทย
ชั ้นปที ่ 3) และเหรียญทองแดง  จํานวน 3 คน คือ
นายธนพัฒน หนูแกว นางสาวสิร ิกร วงศสีนิล และ
นางสาวศุภิสรา จึงวิวัฒนาภรณ (นิสิตแพทยช้ันปท่ี 3)

4.2  ผลการแขงขันประเภททีม ทีมนิสิตแพทย
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 และรางวัลชมเชย

5.   การใหรางวัลจากกองทุนภาควิชาสรีรวิทยา
สําหร ับนิส ิตแพทยผ ู ม ีความร ู ด ี เด นทางสร ีรว ิทยา 
ในพิธีไหวครู ประจําป 2562 วันพฤหัสบดีท่ี 22 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6.  จัดงานปฐมนิเทศ-ปจฉิมนิเทศ สําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สรีรวิทยา (สหสาขาวิชา) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย แขนงสรีรวิทยา ประจําป 
2562 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562  ณ หอง 304 อาคาร
แพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7.  จัดงานสงทายปเกา ฉลองตอนรับปใหม 2562
ณ หอง 304 อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2562

3. อาจารยจากภาควิชาฯ เปนตัวแทนนํานิสิตแพทย
เขารวมตอบปญหาในโครงการนิสิตแพทยรวมแขงขัน
ตอบปญหาสรีรวิทยานานาชาติ “17th Inter-Medical 
School Physiology Quiz” ระหวางวันท่ี วันท่ี 21 – 22 
สิงหาคม 2562 ณ University of Indonesia กรุงจาการตา 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ผลการแขงขันเปนดังน้ี
3.1 นิสิตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ไดรางวัลติดอันดับ Top 10 World Ranking จํานวน 2 คน 
ไดแก นายธนพัฒน หนูแกว ในลําดับท่ี 4 และ นางสาวสิริกร 
วงศสีนิล ในลําดับที่ 6 สวนประเภททีม สําหรับคะแนน 
รวมทีมนิสิตแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดคะแนนรวม
ติด 1 ใน 8 ทีมท่ีมีคะแนนรวมมากท่ีสุด
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ฝายออรโธปดิกส

ใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอก ตึก ภปร ช้ัน 5 
จํานวน 53,843 ราย

สถิติการรักษาตามคลินิกตางๆ ราย

1 โรคกระดูกและขอท่ัวไป 47,316

2 กระดูกและขอเด็ก (Pediatric) 951

3 มือ (Hand) 2,855

4 ขอเทียม (Arthroplasty) 2,137

5 มะเร็งกระดูก (Tumor) 132

6 อุบัติเหตุ (Trauma) 452

รวม 53,843

จํานวนเตียงในหอผูปวย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ช้ัน 19 A, 21 
A, 21 B และอาคารอ่ืนๆ จํานวน  46  เตียง

จํานวนสถิติผูปวยผาตัด แยกตามกลุม ราย

1 Arthroplasty       445 

2 Foot and ankle       100 

3 Hand       168 

4 Minor Surgery 370  

5 Pediatric         70 

6 Spinal       701 

7 Sport (Arthroscopy)       247 

8 Trauma       452 

9 Tumor       132 

10 Others         70 

รวม 2,654

ประเภทการใหบริการ ราย

1 การตรวจศพ  (ราย)  55 

2 ตรวจช้ินเน้ือจากผูปวย (Biopsy) (ราย)  32,570 

3 ตรวจ Frozen section  (ราย)  437 

4 ตรวจเซลลวิทยา (ราย)  6,107 

5 คลินิกเซลลวินัจฉัย (ราย)  356 

6 ยอมพิเศษ (Special stains) (Tests)  7,582 

7 Immunohistochemistry (Tests)  36,174 

8 Immunofluorescent technique (Tests)  3,248 

9 Molecular biopsy  (Tests)  1,210 

10 Bone marrow Biopsy (ราย)  1,321 

11 Kidney biopsy  (ราย)  450 

12 Liver biopsy  (ราย)  527 

13 In Situ Hybridization (Tests)  1,642 

14 Electron Microscopy (ราย)  530 

15 H&E (SS+IHC) (Tests)  19,109 

16 คลินิกนอกเวลาพยาธิวิทยา (ราย)  3,045 

ฝายพยาธิวิทยา
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ฝายเวชศาสตรชันสูตร

หองปฏิบัติการฝาย/ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี
1.  การเจาะเลือด และเก็บตัวอยางส่ิงสงตรวจสําหรับผูปวยนอก ท่ีมาใชบริการของฝายฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในเวลาราชการ อีกท้ังใหบริการผูปวยคลินิกพิเศษตลอดระยะเวลาท่ีใหบริการ
2. ใหบริการดานการตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิก การตรวจวิเคราะหทางจุลทรรศนวิทยาคลินิก (โลหิตวิทยา 

และการตรวจปสสาวะ) ใหแกผูปวยของโรงพยาบาลฯ ตลอด 24 ช่ัวโมง
3.  เปนสถานท่ีศึกษา ฝกงาน ดูงาน แกบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกร

งานท่ีใหบริการแกหนวยงานอ่ืน
1. การชวยรับส่ิงสงตรวจ และชวยจายผลการตรวจจากหองปฏิบัติการอ่ืน ท่ียังไมไดเช่ือมโยงกับระบบคอมพิวเตอร

เครือขายบริการของโรงพยาบาล 
2.  การเตรียมนํ้ายา สําหรับประกอบการเรียนการสอนและการใชงานของแพทย / นิสิตแพทยและหอผูปวย
3. การสงตอส่ิงสงตรวจไปยังหนวยงานอ่ืนๆ

สถิติการใหบริการ จํานวน

การใหบริการจัดเก็บส่ิงสงตรวจ

การเจาะเลือด 216,089       ราย

งานรับส่ิงสงตรวจ   62,808       ราย

งานสงตอส่ิงสงตรวจ (ก.ย. 62 - ธ.ค. 62)   20,345       ราย

รวมท้ังส้ิน 299,242       ราย

การใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดานเคมีคลินิก 4,715,293   การทดสอบ

ดานจุลทรรศนศาสตรคลินิก    827,656   การทดสอบ

รวมท้ังส้ิน 5,542,949   การทดสอบ

การบริการดานอ่ืนๆ

งานการจายผลการตรวจวิเคราะห        715       ราย

งานรับผูศึกษาดูงานและเยี่ยมชม                 4       คร้ัง

ในป พ.ศ. 2562 ไดมีการพัฒนางานบริการทางหองปฏิบัติการของฝายฯ ท้ังทางดานงานบริการ และบุคลากร ดังน้ี

งานมาตรฐานและการถายทอดทางหองปฏิบัติการ
1. การรับรองมาตรฐาน NGSP สําหรับการทดสอบ 

Hemoglobin A1c (HbA1c) ผานการรับรองมาตรฐาน
ในระดับท่ี 1  (Level 1 Certification)  สําหรับเคร่ืองวิเคราะห 
Abbott Architect c8000 เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
และกําลังขอการรับรองในเครื่องวิเคราะหใหมที่จะใชใน
อนาคต 

2. การเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจสอบควบคุม
คุณภาพภายใน (Internal Quality Control) จากระบบจ
ดบันทึกเปนการตรวจสอบผานระบบ LIS และ โปรแกรม 
Unity เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพใน
หองปฏิบัติการ

งานบริการผูปวยและประชาชน
1.  เปดใหบริการการทดสอบเพ่ิม 2 รายการ
2.  เพิ่มเวลาบริการเจาะเลือดตอนเชาตั้งแตเวลา 

6.30 น.
3.  เปดบริการเจาะเลือด และนําสงใหกับทุก

หนวยงานของโรงพยาบาล เพื ่อใหผู ใชบริการไมตอง 
ดําเนินการเอง และเพ่ือความเปนมาตรฐาน

4. นําเคร่ืองมือวิเคราะหท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับจํานวนผูใชบริการท่ีเพ่ิมข้ึน

5. จัดโครงการบริการประชาชนเน่ืองในวันพอแหงชาติ
และวันแมแหงชาติ 

6. รวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆในโรงพยาบาลในการใช
ส่ิงสงตรวจเดียวกันเพ่ือลดการเจาะเลือดเพ่ิมเติมจากผูปวย
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3. ยกระดับมาตรฐานหองปฏิบัติการ ไดแก เขารวม
ทดสอบ EQA/ PT จากองคกร College of American 
Pathologists (CAP) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการขอรับรอง
มาตรฐาน CAP (CAP Accreditation) โดยดําเนินการ
เขียนขออนุมัติโครงการปงบประมาณ 2563 เพื่อเขารวม 
EQA ขององคกร CAP และไดรับการอนุมัติโครงการ
เรียบรอยแลว

4. ประสานงานกับหนวย POCT ในการดูแลการ
ควบคุมคุณภาพของรายการทดสอบ POCT ของโรงพยาบาล

5. การประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองตรวจวิเคราะห
ตามสัญญา TOR ใหม (Full Method Verification)

6. ธํารงไวซ่ึงมาตรฐาน ISO15189/15190
7. จัดอบรมฟนฟูดานวิชาการใหแกบุคลากรทั้ง

ในฝายฯ และนอกฝายฯ ท้ังภายในและภายนอกองคกร
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ฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

1. สูติศาสตร จํานวน (ราย)

1 จํานวนคร้ังการฝากครรภ         32,136 

2 จํานวนผูคลอดท้ังหมด          4,814 

3 จํานวนผูคลอดครรภแฝด 203

4 จํานวนทารกท่ีคลอด 10,048

5 จํานวนแทงท้ังหมด 146

6 ครรภไขปลาอุก 2

7 โรคแทรกระหวางต้ังครรภ          2,690 

8 โรคแทรกซอนหลังคลอด 168

9 การผาตัดทางสูติศาสตรท้ังหมด          2,901 

10 ผูมาตรวจสุขภาพหลังคลอด          2,835 

11 ตรวจดวยคล่ืนความถ่ีสูง          5,701 

12 ตรวจภาวะเด็กในครรภ 203

13 Amniocentesis 609

2. นรีเวชวิทยา จํานวน (ราย)

14 การติดเช้ือ 26

15 การตกเลือด 1

16 เน้ืองอก          1,924 

17 โรคหรือภาวะอ่ืนๆ 268

18 การผาตัดทางนรีเวชท้ังหมด          1,808 

19 คลินิกผูมีบุตรยาก          2,509 

20 ผูมารับบริการวางแผนครอบครัว          4,391 

21 ตรวจเซลลมะเร็ง         29,481 

22 ตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา         10,268 

23 ตรวจน้ําอสุจิ          1,774 

24 คลินิกดรุณรักษ 232

25 คลินิกวัยหมดระดู          1,543 

26 คลินิกเวชศาสตรเชิงกรานสตรีและ
ศัลยกรรมซอมเสริม

937

27 คลินิกสุขภาพเพศ หญิง-ชาย 706หมายเหตุ : ลําดับ 25-27** = คลินิกท่ีเพ่ิมข้ึนมาใหม

งานประชุม UPDATE 2019

พิธีไหวครู

งานเกษียณอายุ

งานแถลงขาว
เด็กหลอดแกวคนแรก
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บริบท
ใหบริการระงับความรู สึกแกผู ปวยที ่มารับการผาตัดทั ้งในเวลาราชการ และฉุกเฉินนอกเวลาราชการ

ผูปวยท่ีมารับการฉายรังสี ผูปวยท่ีมารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย ผูปวยท่ีมารับการรักษาดวยการช็อกไฟฟาสมอง ให 
คําปรึกษาดานการระงับปวดเฉียบพลัน  สําหรับผู ปวยหลังผาตัด ใหบริการและใหคําปรึกษาสําหรับผู ปวย
ปวดเรื้อรัง ทั้งผูปวยในและผูปวยนอก คลินิกฝงเข็ม รับปรึกษาการดูแลผูปวยใสทอหายใจยาก และผูปวยที่มีภาวะ 
หัวใจหยุดเตนในเขตท่ีรับผิดชอบ และเปนสวนหน่ึงของทีมสหสาขาในการดูแลผูปวยวิกฤตและระยะสุดทาย

ฝายวิสัญญีวิทยา

วิสัยทัศน
1. ใหบริการอยางมีมาตรฐาน ปลอดภัย เปนที่พึง

พอใจของผูรับบริการ
2.  เปนผูนําในการใหการระงับความรูสึกท่ีซับซอน

มีความเสี่ยงสูง อาทิ การปลูกถายอวัยวะ การผาตัดแกไข
ความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ การผาตัดรักษา
ภาวะหลอดเลือดแดงใหญโปงพอง หรือฉีกขาด โดยใช
หลอดเลือดเทียม (EVAR, TEVAR), การผาตัดทารกระหวาง 
มารดาต้ังครรภ (Fetal surgery)

3.  สงเสริมการวิจัยใหมีผลงานที่ทรงคุณคา อยาง
ตอเน่ือง ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับสากล  และนํามา 
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได
สถิติการใหบริการ (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
ผูปวยเขารับบริการใหยาระงับความรูสึก 22,707  ราย
ผูปวย Elective surgery 19,362 ราย 
ผูปวยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ   3,345 ราย
ผูปวยเขารับการบริการปลูกถายอวัยวะ       87 ราย
ผูปวยในรับบริการระงับปวดเฉียบพลัน  1,608 ราย
หลังผาตัด
ผูปวยในรับบริการระงับปวดเร้ือรัง     458 ราย
ผูปวยรับบริการหัตถการเพ่ือบําบัด     444 ราย
ความปวด           
ผูปวยนอกรับบริการระงับปวด   3,898 ราย
ผูปวยนอกรับบริการฝงเข็ม   1,528 ราย
การพัฒนาสูความเปนเลิศ

ดานการใหบริการ
1. การรับปรึกษาการใสทอหายใจยาก หรือการดูแล

ในผูปวยใสทอหายใจยากที่ไมไดวางแผนมากอน โดย 
Difficult airway mobile cart 

2.  สงเสริมการสรางเครือขายการบริการระงับปวด 
รวมกับหอผูปวย และงานเภสัชกรรมอยางตอเน่ือง

3. โครงการปองกันความผิดพลาดในการบริหาร 
ยาทางชองเหนือเยื่อหุมไขสันหลังช้ันนอก (Epidural)

4. การพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการกูชีพภาย 
ในและนอกหองผาตัด

5. การพัฒนาคุณภาพความสมบูรณของแบบบันทึก
การระงับความรูสึก โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส  (electronics
anesthetic record)
ดานการบริการวิชาการ

1. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “Chula-
HKCA Cadaveric Airway Workshop” ระหวางวันที่
28 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที ่ 1 มีนาคม 2562 ณ 
ศูนยฝกผาตัด ช้ัน 4 อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Hand-on 
Cadaveric Workshop on Ultrasound-guided 
Regional Anesthesia and Acute pain medicine
for Thai residency training คร้ังท่ี 1” ในวันท่ี 17 มีนาคม 
2562 ณ ศูนยฝกผาตัด ชั ้น 4 อาคารแพทยพัฒน 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The 6th  

Annual Ultrasound-guided Regional Anesthesia 
Workshop : Key to success” ระหวางวันที่ 17 - 18 
ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมคราวน พลาซา กรุงเทพมหานคร  และ
ศูนยฝกผาตัด ช้ัน 4 อาคารแพทยพัฒน  คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4. เปดรับแพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาการ 
ระงับความรูสึกเฉพาะสวน และการระงับปวดเฉียบพลัน
หลักสูตร 1 ป ข้ึนเปนปแรก

5. รวมก ับราชว ิทยาล ัยว ิส ัญญ ีแพทย แห ง
ประเทศไทย, ศูนยฝกอบรมวิสัญญีแพทยนานาชาติ 
กรุงเทพมหานคร และ  World  Federation  of 
Societies of Anaes thes io log i s t s  (WFSA) 
ในการรับแพทยดานวิสัญญีวิทยา จากประเทศที่กําลัง
พัฒนาในภูมิภาคนี้ เขาฝกอบรมและปฏิบัติงาน เปนเวลา
1 ป

6. ออกหนวยโครงการศัลยกรรมตกแตงแกไข
ปากแหวง-เพดานโหว และความพิการอ่ืน 
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สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ
สภากาชาดไทย

- วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี

- วันท่ี 21 – 25 มกราคม 2562 โรงพยาบาลพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง

- วันท่ี 18 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาล 
ปตตานี จังหวัดปตตานี

- วันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาล
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

- วันท่ี 24 – 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาล
อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ

- วันท่ี 19 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาล
หนองคาย จังหวัดหนองคาย

มูลนิธิสรางรอยย้ิม (Operation Smile)
- วันท่ี 3 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงพยาบาล

แมสอด จังหวัดตาก
- วันท่ี 11 – 15 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงพยาบาล

ศรีสังวาลย จังหวัดแมฮองสอน
- วันท่ี 4 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาล 

Pyin Oo Lwin General Hospitl  เมืองมัณฑะเลย 
ประเทศพมา

- วันท่ี 8 – 14 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาล
สุรินทร จังหวัดสุรินทร

ออกหนวยศัลยกรรมระบบประสาท
- วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาล

พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

ออกหนวยโครงการผาตัดกลามเน้ือตา (ตาเหล)
 - วันที่ 3 – 6 มิถุนายน 252 ณ โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ

รางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ
การประช ุมว ิชาการประจ ําป ราชว ิทยาล ัย

วิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 90 วันที่ 17-18 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด พระราม 3 
กรุงเทพฯ ไดรับรางวัลประกวดงานวิจัย รางวัลท่ี 1 จํานวน 
1 รางวัล ไดแก อ.พญ.วิรินารี  คําพิทักษ เปนผูวิจัยหลัก  
เรื ่อง Motor-spar ing effect of
iPACK (interspace between the popliteal 
artery and capsule of the posterior knee) 
block versus tibial nerve block after total knee 
arthroplasty: a randomized controlled trial
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ฝายธนาคารเลือด  

ธนาคารเลือดมีหนาท่ีใหบริการแกผูปวยในดานตางๆ 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)

ภาควิชา จํานวน Redcell  (ยูนิต)
จํานวนสวนประกอบของเลือดท่ีใช (ยูนิต)

Plasma Platelet Cryoprecipitate

ใหเลือดแบบผูปวยนอก 11,835 1,282 1,154 1,099

โครงการคลินิกพิเศษ 172 32 11 40

ฝายกุมารเวชศาสตร 2,590 753 1,205 403

ฝายจักษุวิทยา 13 21 13 225

ฝายจิตเวชศาสตร 1 - - -

ฝายออรโธปดิกส 869 183 35 290

ฝายรังสีวิทยา 886 101 127 30

ฝายอายุรศาสตร 7,657 9,448 4,435 38,208

ฝายศัลยศาสตร 7,394 6,641 1,714 5,883

ฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 1,566 613 154 441

ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา 191 23 21 10

หอผูปวยท่ีไมสามารถระบุภาควิชาได 2,503 1,243 310 702

รวม 35,677 20,340 9,179 47,331

ธนาคารเลือดไดรับการรับรอง ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012  และ  ISO 15190 : 2003  

ปริมาณการใชเลือดและสวนประกอบของเลือด

งานบริการตาง ๆ จํานวน

1 เจาะเลือดผูปวยนอกเพ่ือการรักษา (Phlebotomy) 128 ราย

2 เจาะเลือดและปนแยกซีร่ัม (เพ่ือใชหยอดตา) 163 ราย

3 เจาะเลือดผูปวยเพ่ือใชกับตนเอง (Autologous 
Blood Transfution)

7 ราย

4 เจาะเลือดผูปวยเพ่ือใชกับญาติโดยตรง
(Direct Donation)

1 คร้ัง

5 เจาะ M/G ผูปวยมีปญหาในการใหเลือด 170 คร้ัง

6 เจาะเลือดใหหนวยงานตางๆ เพ่ือการศึกษา
และวิจัย

31 คร้ัง

7 การเปล่ียนถายน้ําเหลือง Therapeutic 
Plasma Exchange (TPE) 

384 คร้ัง

8 การทํา Leukapheresis 6 คร้ัง

9 สงญาติบริจาคเลือดทดแทน 8 คร้ัง

งานบริการตาง ๆ จํานวน

10 สงตรวจ Infectious markers 7 คร้ัง

11 Stem cell 75 คร้ัง

12 ตรวจหาความแรงของแอนติบอดี  (Antibody  
titration)    

177 Test

13 ตรวจหาชนิดแอนติบอดี ในเลือดผูปวยท่ีเขากันไมได
กับเลือดผูบริจาค  (Antibody Identification) 

1,891 Test

14 ตรวจหมูเลือด 17,707 Test

15 ตรวจหมูเลือด  ABO และ  Rh 
ผูปวยฝากครรภหนวย (ANC)

5,220 Test

16 ตรวจ Coombs’ Test 

     Direct 2,347 Test

     Indirect 7,371 Test

     Monospecific Direct antiglobulin 185 Test
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 งานบรรจุผูปวย (ADMISSION CENTER)  ฝายผูปวยนอก ใหบริการผูมารับบริการดานตางๆ ดังน้ี

ฝายผูปวยนอก

1. งานใหบริการจองเตียงผูปวยเขานอนโรงพยาบาล 
ที ่แพทยวินิจฉัยลงความเห็นเขารับการรักษาไวนอน
โรงพยาบาล สําหรับผูปวยนัดหมายนอนโรงพยาบาล (Case 
Elective) ผูปวยภาควิชาตางๆ ดังน้ี  เชน ภาควิชาศัลยศาสตร
ภ า ค ว ิ ช า อ อ ร  โ ธ ป  ด ิ ก ส   ภาค ว ิ ช า ร ั ง ส ี ว ิ ท ย า 
ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา (นรีเวชวิทยา) เปนตน 
โดยมีการใหคําแนะนําการเตรียมตัวเขานอนโรงพยาบาล 
การนัดหมายวันนอน วันผาตัด การเตรียมเอกสารสิทธิ
การรักษา ราคาคาเตียง ราคาคาหอง ประเภทเตียง 
สวนเกินสิทธิการรักษา เวลาเยี่ยม ประเภทหองที่ตองมี
คนเฝา อาคารสถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพท เม่ือมีการ 
แจงการเลื่อนนอนโรงพยาบาล และออกใบจองเตียงให
ผูปวยหรือญาติ

2. งานใหบริการลงทะเบียนเขานอนโรงพยาบาล 
(ADMIT) ที่แพทยวินิจฉัยลงความเห็นเขารับการรักษา
ไวนอนโรงพยาบาล ทุกภาควิชา โดยมีการลงทะเบียน
เขานอนโรงพยาบาล (ADMIT) พรอมออกเอกสารการ
เขานอนโรงพยาบาลดังน้ี เชน ใบ GENERAL SUMMARY  
TREATMENT & DISCHARGE PLAN STICKER  
WRISTBAND  ใบแจงความจํานงคารักษาพยาบาล 
ใบประวัติการใชยา โดยมีการใหคําแนะนําสําหรับผูปวย
เขานอนโรงพยาบาล ช่ือหอผูปวย ประเภทเตียง ราคาเตียง 
ราคาหอง สิทธิการรักษา สวนเกินสิทธิท่ีตองจายเปนเงินสด
เวลาเยี่ยม ประเภทหองท่ีตองมีคนเฝา

 3. งานบริหารจัดการสิทธิการรักษาพยาบาล เปน
การบันทึกอนุมัติสิทธิการรักษาใหผู ป วย ตั ้งแตการ
ลงทะเบียนเขานอนโรงพยาบาล (ADMIT) เพ่ือใหเขาผูปวย
ไดรับการดูแลอยางถูกตองตามสิทธิพ้ืนฐาน เปนประโยชน
แกผูปวย และโรงพยาบาลในการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
เชน สิทธิขาราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ บริษัทมหาชน 
ประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาท) ประกันสังคม 

ลําดับ รายการใหบริการ ราย

1 งานใหบริการจองเตียง 35,753

2  งานลงทะเบียนเขานอนโรงพยาบาล(ADMIT) 51,609

3 งานใหบริการ Fax Claim 2,576 

สถิติการใหบริการดานงานแฟมเวชระเบียนผูปวยนอก 

 4. งานติดตามผูปวยมานอนโรงพยาบาล ในวัน
นัดหมายตามคําสั ่งแพทยทางโทรศัพท สําหรับผู ปวย
นัดหมายนอนโรงพยาบาล (Case Elective) ผูปวยภาควิชา
ตางๆ ดังน้ี เชนภาควิชาศัลยศาสตร ภาควิชาออรโธปดิกส
ภาควิชารังสีวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
(นรีเวชวิทยา) เปนตน เปนชองทางใหบริการที่ผูปวยที่ไม 
ตองเดินทางมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตั ้งแตเชาตรู 
ในวันนอนโรงพยาบาล ที่แพทยนัดหมายใหมาผาตัด
ในวันถัดไป โดยใหผูปวยรออยูที่บาน (กรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล) เม่ือทางโรงพยาบาลจัดเตียงให และมีเตียง
แลว คอยโทรศัพทตามผู ปวยมานอนโรงพยาบาล ใน
ชวงเวลาเตียงวาง

 5.  งานใหบริการ   Fax Claim  บริษัทประกันสุขภาพ 
เปนการใหบริการผู ปวยที่เขามารับการตรวจรักษาใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยมีการใหบริการ Fax Claim 
ทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ซึ่งมีคูสัญญา 13 บริษัท 
ดังตอไปนี ้ เมืองไทยประกันชีวิต, ไทยประกันชีวิต, 
ไทยสุมทรประกันชีวิต (คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), กรุงเทพประกันชีวิต, เอไอเอประกันชีวิต, 
เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต, เอ็ทนา (บูรพา), ไทยพาณิชย
ประกันชีวิต,  โตเกียวมารีนประกันชีวิต, เมด-ชัวรเซอรวิสเซส,
ทิพยประกันภัย, แอลเอ็มจีประกันภัย, เอเซียประกันภัย

 6. งานสแกนเอกสาร เปนการใหบริการการจัดเก็บ
เอกสารผูปวยทางการแพทย และเอกสารสวนตัวของผูปวย
เขาสูคอมพิวเตอร ระบบ HIS ของโรงพยาบาล เพ่ือสะดวก 
ในการคนหาขอมูลผูปวย โดยมีเอกสารของผูปวยดังน้ี เชน 
Order Doctor ใบตรวจ EKG บัตรประจําตัวประชาชน 
สูติบัตร Passport หนังสือสงตัวคารักษาพยาบาล เปนตน
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ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด

ภารกิจของฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด
1. การบริการอาหารสําหรับผูปวยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ทั้งอาหารทั่วไป อาหารเฉพาะโรค 

และอาหารทางสายใหอาหาร ท่ีถูกตองตามคําส่ังแพทย
2. การบริการอาหารแกเจาหนาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รวมถึงอาหารปนโตและอาหารวางสําหรับเจาหนาที่ 

ท่ีอยูเวรดึก
3. การบริการอาหารแกนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ม้ือหลัก 3 ม้ือ  
4. การบริการวิชาการ ใหคําแนะนํา/ปรึกษาดานโภชนาการและโภชนบําบัดโรคตางๆ แกผูปวย ญาติ และผูที่สนใจ 

พรอมท้ังรวมงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการใหโภชนบําบัดแกผูปวยประจําคลินิกตางๆ อีกท้ังยังเปน แหลงฝกปฏิบัติงาน/
ศึกษาดูงานใหแกบุคลากร ภายในและภายนอกองคกรท่ีสนใจงานบริการอาหารผูปวยในโรงพยาบาล

5. การบริการจัดเลี้ยงอาหารตามภารกิจของโรงพยาบาล/สภากาชาดไทย และจัดภัตตาหารสําหรับพระพิธีให 
กับฝายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ

6. การบริการภารกิจพิเศษในการจัดเตรียมพระกระยาหารของพระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนถึงผู ติดตาม 
ในวาระโอกาสตางๆ

การบริการอาหารจําแนกตามประเภทบุคคลท่ีใหบริการ

ประเภทบุคคล จํานวน (ท่ี)

อาหารท่ัวไปผูปวยกิตติมศักด์ิ  3,969 

อาหารเฉพาะโรคผูปวยกิตติมศักด์ิ  852 

อาหารผูปวยช้ันพิเศษ 2-10 (ไทย)  267,590 

อาหารผูปวยช้ันสามัญ  266,134 

อาหารผูปวยช้ันพิเศษ (ฝร่ัง)  8,676 

ประเภทบุคคล จํานวน (ท่ี)

อาหารเฉพาะโรคผูปวยช้ันพิเศษ 2-10 (ไทย)  114,245 

อาหารเฉพาะโรคผูปวยช้ันสามัญ  131,138 

อาหารเฉพาะโรค (ฝร่ัง)  9,237 

ภัตตาหารสมเด็จพระสังฆราชและผูติดตาม 
สมเด็จพระสังฆราช  1,643 

รวม 803,484
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ประเภทบุคคล จํานวน (ราย)

อาหารเหลว - โจก 24,737

อาหารเหลว - โจกเฉพาะโรค 5,553

อาหาร Low Bacteria 29,018

อาหารทางสายใหอาหาร 63,984

ประเภทบุคคล จํานวน (ราย)

อาหารเด็ก ตึกวชิราลงกรณ 588

ภัตตาหารพระสงฆ ตึกผูปวยนอก 6,043

รวม  129,923 

การบริการอาหารผูปวยท่ัวไป  จําแนกตามประเภทอาหาร  และช้ันท่ีบรรจุ

ประเภทอาหารและช้ันท่ีบรรจุ
ช้ันท่ีบรรจุ (จํานวนคน)

ช้ันพิเศษ 2 - 10 ช้ันสามัญ รวม

อาหารธรรมดา   151,062  140,881 291,943

อาหารออน 52,368 55,710 108,078

อ่ืนๆ ไดแก อิสลาม  งดเน้ือ  งดสัตวปก งดอาหารทะเล  งดเผ็ด  
มังสวิรัติ เปนตน

26,909 28,331 55,240

รวม 230,339   224,922 455,261

การบริการอาหารเฉพาะโรคจําแนกตามช้ันท่ีบรรจุ

การบริการ
ช้ันท่ีบรรจุ (จํานวนคน)

ช้ันพิเศษ 2 - 10 ช้ันสามัญ รวม

อาหารเบาหวาน 16,742 20,290  37,032 

อาหารจํากัดโซเดียม 12,806 24,719 37,525 

อาหารไขมันต่ํา 655 1,349 2,004 

อาหารงดไขมัน 89 295  384 

อาหารเพ่ิมโปรตีน 174 1,643    1,817 

อาหารลดโปรตีน 39 1,117  1,156 

อาหารจํากัดคอเลสเตอรอล 6,052 6,098  12,150 

อาหารจํากัดโปแตสเซียม และ/หรือ จํากัดฟอสฟอรัส 1,130 2,334  3,464 

อาหารจํากัดพลังงาน 676 457   1,133 

อาหารกากนอย 1,885 1,715  3,600 

อ่ืนๆ 334 1,462  1,796 

รวม        40,582         61,479 102,061 

การบริการเล้ียงตาง ๆ

ประเภทบุคคล คร้ัง จํานวนท่ี

เล้ียงในสถานท่ี 645 153,722

เล้ียงนอกสถานท่ี 1 500

อาหารกลอง 176 123,534

น้ําหวาน 175 35,015

การบริการเล้ียงตาง ๆ

ประเภทบุคคล คร้ัง จํานวนท่ี

ภัตตาหารเชา 356 9,061

ภัตตาหารเพล 357 10,570

อาหารพระพุทธและอาหารอุทิศ 713 4,162

รวม 2,423 336,564
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การบริการเล้ียงตาง ๆ

ประเภทบุคคล คร้ัง จํานวนท่ี

เล้ียงในสถานท่ี 456 25,468

เล้ียงนอกสถานท่ี - -

อาหารกลอง 64 4,625

น้ําหวาน 84 3,552

ภัตตาหารเชา 1,138 11,242

ภัตตาหารเพล 1,197 11,589

อาหารพระพุทธและอาหารอุทิศ 2,252 3,979

รวม 5,191 60,455

การบริการวิชาการ

รายการ จํานวน/ราย

การใหคําแนะนําและสาธิตวิธีทําอาหารทาง
สายใหอาหาร 1,340

การใหโภชนศึกษา และโภชนบําบัด 2,894

นักศึกษาและเจาหนาท่ีตางสถาบันดูงาน 150

นักศึกษาและเจาหนาท่ีตางสถาบันฝกงาน 30

รวม 4,414

การบริการวิชาการ

รายการ จํานวน/ราย

การใหคําแนะนําและสาธิตวิธีทําอาหารทาง
สายใหอาหาร 974

การใหโภชนศึกษา 2,865

นักศึกษาและเจาหนาท่ีตางสถาบันดูงาน 49

นักศึกษาและเจาหนาท่ีตางสถาบันฝกงาน 54

รวม 3,942

ประเภทบุคคล จํานวน/ท่ี

เจาหนาท่ีหอผูปวยมารับ (4 ม้ือ) 460,217

อาหารวางเวรดึก 158,321

เจาหนาท่ีฝายโภชนวิทยาฯนําสง (4 ม้ือ) 330,520

รวม 949,058

สถิติการบริการอาหารเจาหนาที่ที ่ฝายโภชนวิทยา 
(มื้อเชา กลางวัน และเย็น)

ประเภทบุคคล จํานวน/ท่ี

เจาหนาท่ีสภากาชาดไทย, นักศึกษาพยาบาล     141,704

เจาหนาท่ีหอผูปวยมารับ (4 ม้ือ) 16,560

อาหารวางเวรดึก 290,576

เจาหนาท่ีฝายโภชนวิทยาฯ นําสง (4 ม้ือ) 44,467

รวม 493,307

สถิติการบริการอาหารเจาหนาที่ที ่ฝายโภชนวิทยา 
(มื้อเชา กลางวัน และเย็น)

ประเภทบุคคล จํานวน/ท่ี

เจาหนาท่ีสภากาชาดไทย นักศึกษาพยาบาล                                          506,319
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ฝายบริหารงานพัสดุ

งานตรวจรับท่ีดําเนินการ

รายการ จํานวน (งาน)

ใบส่ังซ้ือ                1,799 

ใบส่ังจาง                   393 

งานสัญญา                   766 

รวมท้ังหมด                2,958 

                                 สรุปปริมาณงานจัดซ้ือ/จัดจาง ประจําป 2562

รายการ จํานวน (ฉบับ)  จํานวน (รายการ)  มูลคา 

ใบส่ังจาง 441 961   28,998,491.08 

ใบส่ังซ้ือ 1,640 4,157   77,773,865.30 

สัญญา 172 1,124  346,642,004.29 

ใบส่ังซ้ือตามสัญญา (สัญญาจะซ้ือจะขาย) 252 373   33,466,281.00 

  รวม 2,505 6,615  486,880,641.67 

                                สรุปการดําเนินการตามวิธีจัดซ้ือ/จัดจาง ประจําป 2562

รายการ จํานวน (ฉบับ)  จํานวน (รายการ)  มูลคา 

วิธีตกลงราคา 2,213 5,280  180,388,105.62 

วิธีพิเศษ 4 15   36,225,036.00 

วิธีกรณีพิเศษ 21 288   60,828,608.65 

วิธีสอบราคา 14 74   13,298,522.20 

  วิธีประกวดราคา 38 715  213,777,695.10 

  รวม 2,290 6,372     504,517,968 

 1. งานจัดซ้ือ

2. งานบริหารงานกลาง

การจัดทําทะเบียนครุภัณฑและครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ

รายการ จํานวน (งาน)

ซ้ือตามงบประมาณ 9,347

ของแถม 595

ของบริจาค 63

พัสดุโอนยาย 29

รวมท้ังส้ิน 10,034

จํานวนสัญญาท่ีบริหารจัดการ

รายการ จํานวน (สัญญา)

สัญญาเชา 5

สัญญาซ้ือ/ขาย สัญญาจะซ้ือ/จะขาย 49

สัญญาจาง 86

รวมท้ังหมด 140
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ทะเบียนพัสดุ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประจําปงบประมาณ 2562

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

ประเภทสินทรัพย จํานวนรายการ มูลคารับเขา คาเส่ือมราคาสะสม มูลคาคงเหลือ

ครุภัณฑมูลคา เกิน 20,000 บาท 36,616 31,039,161,797 16,229,739,827 14,809,422,015

ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 129,494 695,790,541.6 0 695,790,541.6

สินทรัพยท้ังส้ิน 166,110 31,734,952,339 16,229,739,827 15,505,212,557

รายงานผลการตรวจนับครุภัณฑ มูลคา 20,000 บาท ประจําปงบประมาณ 2562

ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562

สถานะการตรวจนับ จํานวนรายการ มูลคารับเขา คาเส่ือมราคาสะสม มูลคาคงเหลือ

พบ (ใชงานได) 31,942 28,641,860,123 14,699,087,867 13,942,772,293

ขายทอดตลาด ณ วันท่ี 26 ก.ย. 62 244 45,813,182.94 45,224,893.97 588,288.97

ชํารุดหมดความจําเปน 157 129,002,079.1 127,826,641.4 1,175,437.75

ไมพบ 89 242,256,008 222,609,252.3 19,646,755.68

รอตรวจสอบ 4,184 1,980,230,404 1,134,991,172 845,239,240.1

รวมท้ังส้ิน 36,616 31,039,161,797 16,229,739,827 14,809,422,015

งานพัสดุชํารุด

จํานวนการประมูลจําหนายพัสดุชํารุด  10 

จํานวนพัสดุชํารุดฯ ท่ีจําหนาย (ช้ิน/เคร่ือง/ชุด)  116,100.00 

รายไดจากการจําหนายแบบประมูล  26,250.00 

รายไดจากการจําหนาย  2,060,600.00 

ราคาซ้ือพัสดุ/ครุภัณฑ โดยประมาณ 147,510,881.56 

หมวด จํานวน (ช้ิน) มูลคา (บาท)

เบ็ดเตล็ด 304,734 ###########

แบบพิมพ 58,779 3,390,611.18

อะไหลชาง 18,659 3,594,917.08

อุปกรณสํานักงาน 713,743 7,929,025.87

3. งานคลัง

งานคลัง ดําเนินการจายวัสดุท่ีศูนยจายพัสดุท่ัวไป
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การอบรมดานสิทธิการรักษาพยาบาลป 2562 “สิทธิขยับ 
ปรับเร่ืองสิทธิ เลาเร่ืองสิทธิ เร่ืองเลาเขาถึงสิทธิ” 

ฝายการเงิน

ฝายการเงิน มุงเนนในการพัฒนาพฤติกรรมบริการใหแกบุคลากรภายในฝายการเงิน มีการปลูกจิตสํานึกใหบุคลากร 
ใสใจหลักคุณธรรมควบคูไปกับการพัฒนาองคกรและสังคม โดยมุงเนนลูกคาหรือผูรับบริการ (Customer Focus) เพ่ือ
ใหผูบริการไดรับการบริการท่ีดี และ เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีภารกิจหลักในการจัดเก็บเงินคารักษาพยาบาลผูปวย 
เงินสด เงินเชื่อ  การรับเงินบริจาค  รับเงินรายไดเบ็ดเตล็ด คาเชาราน คาเชาที่จอดรถ ฯลฯ  รวบรวมรายไดนําสง 
สํานักงานการคลัง โดยมีจุดมุงหมายในการดําเนินงานเพ่ือวางแผนบริหารจัดการตามแนวนโยบายการเงินอยางเปนระบบ 
สามารถจัดเก็บเงินไดอยางถูกตอง ครบถวน สามารถตรวจสอบได จากอดีตจนถึงปจจุบัน “ฝายการเงิน” ไดมี 
การพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการมีการบริหารองคกรใหกาวไปขางหนาอยางม่ันคง และย่ังยืน
ควบคูไปกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย โดยฝายการเงิน แบงเปน 7 หนวยงาน ดังน้ี

  1. หนวยรับเงินผูปวยนอก   2. หนวยรับเงินผูปวยใน
   3. หนวยเงินกลาง    4. หนวยเงินเช่ือ
   5. หนวยติดตามหน้ี   6. หนวยธุรการ
   7. หนวยวิเคราะหขอมูลทางการเงิน

บานของเรา “ฝายการเงิน"

พันธกิจฝายการเงิน
1.  พัฒนาระบบการเงินใหมีคุณภาพ บริหารจัดการ 

ภายในใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
ทางการเงิน ทั้งดานการจัดเก็บเงินรายได และบริการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2.  พัฒนาระบบการทํางานควบคูไปกับการพัฒนา 
บุคลากรใหขับเคลื่อนไปสูเปาหมายรวมกัน เกิดคุณคา 
ตอยอดซ่ึงกันและกัน มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอ
เน่ือง

3. มีการประสานงานภายใน และภายนอกแบบ 
บูรณาการ เพื ่อบรรลุวิสัยทัศนฝายการเงิน สนองตอ 
นโยบายโรงพยาบาล และสภากาชาดไทย
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นโยบายและการพัฒนาคุณภาพงานฝายการเงิน ป 2562
1. การวางแผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลย ี 

สารสนเทศ (HIS) ดานการจัดเก็บคารักษาพยาบาลระบบ 
OPD และ IPD ใหรองรับการจัดเก็บเงินคารักษาพยาบาล
ตามสิทธิ เชื ่อมโยงกับระบบการเรียกเก็บของระบบ 
ประกันสุขภาพ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานหลัก 
ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เชื ่อมการนําสงเงิน 
ระบบสารสนเทศดานการเงินการบัญชี และพัสดุของ
สภากาชาดไทย (FMIS) นําสงเงินสํานักงานการคลัง 
คลินิกธรรมดา คลินิกพิเศษ  คลินิกระบบบริการพิเศษ

1.1  พัฒนาระบบ HIS ระบบเช่ือมโยง Lab รังสี ยา
เวชภัณฑ หองแพทย หองผาตัด (OR) หองฉุกเฉิน หอผูปวย

1.2  พัฒนาระบบการเรียกเก็บ เชื ่อมโยงกับ
โปรแกรม E-Claim transfer ขอมูลเขาโปรแกรม NHSO 
ของสปสช., โปรแกรม CSMBS/CCS DATA กรมบัญชีกลาง, 
SSDATA ประกันสังคมผูปวยนอก ผูปวยใน AdjRW≥2  
กรณีบริหารจัดการโรคเฉพาะ (E-Claim)

•  โปรแกรมการเรียกเก็บ Manual เชื่อมโยง  
การสงแจงหนี้ระบบงานสารบรรณ ตอบรับการสงแจงหนี้ 
ใหถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตรวจสอบได และสวนงาน 
ที ่ เก ี ่ยวข อง เช น หนวยเง ินเช ื ่อ หนวยเง ินกลาง 
หนวยติดตามหน้ี นําขอมูลไปใชได

• โปรแกรมการเร ียกเก ็บทาง E-Claim 
สําหรับบริหารจัดการตนสังกัด MOU การตอบรับเอกสาร

•  โปรแกรมการเรียกเก็บสิทธิเจาหนาที่และ 
ครอบครัวเจาหนาที่ไปยังสภากาชาดไทย แยกหมวดยา 
เวชภัณฑ เลือด Lab (คานํ้ายา) อุปกรณในการบําบัด 
รักษาโรค รังสีวิทยา เปนตน

1.3  พัฒนาโปรแกรมลูกหน้ี
•  การจัดกลุมลูกหน้ีระบบการเงิน ระบบบัญชี 

ใหถูกตอง การลงบัญชีรับรูรายไดระบบ DRG เพื่อมิใหมี 
หน้ีสูญสูง

• งบอายุลูกหนี้ (Group by aging) แสดง 
ยอดคางชําระตามสิทธิ ตนสังกัด ประเภทผูปวยนอก 
ผูปวยใน คลินิกพิเศษ ระยะเวลาที่คางชําระ (เดือน) 
โดยนับจากวันท่ีรับบริการ/จําหนาย และวันท่ีออกใบแจงหน้ี

• ออกหนังสือทวงหนี้ลูกหนี้ตนสังกัด/ลูกหนี้ 
สัญญารับสภาพหนี้    โดยสามารถดึงขอมูลคางชําระจาก 
งบลูกหน้ีในระบบ Online เพ่ือทําหนังสือทวงหน้ีและบันทึก 
ขอมูลการทวงหน้ีในแตละคร้ังไวในระบบ Online 

• รายงานการติดตามหนี้จากระบบ Online 
แสดงผลการติดตามหนี้ตามสิทธิตนสังกัด เปนรายเดือน/
รายไตรมาส/รายป

•  รายงานการรับชําระลูกหน้ีตนสังกัด เพ่ือ ใช 
ในการบริหารจัดการลูกหน้ีในแตละตนสังกัด

1.4  พัฒนาระบบการรับโอนเงินชดเชยคาบริการ 
ทางการแพทย ตรวจสอบและจัดทํารายงานการจายตาม 
เอกสารรายงานการโอนเงิน แยกตามหนวยบริการของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยทํา Hyperlink 
file ขอมูลรายงานการจายและทําการ Share Drive 
ระหวาง Computer ในระบบ Network เดียวกัน หรือ
ใชงานผาน Hab, Router Lan เดียวกันเปดดูขอมูล
ในลักษณะ Workgroup ได

1.5 พัฒนาขอมูลการเรียกเก็บนํามา Input ออก 
ใบเสร็จรับเงินใบเดียวตัดลูกหนี ้รายตัว แยกรายได 
ตามประเภทการนําสง พัฒนาการนําลูกหนี้ในระบบปกติ 
และลูกหนี้คลินิกพิเศษ ออกใบเสร็จ และแยกการนําสง 
ไดอยางถูกตอง

1.6 พัฒนาโปรแกรมการลดหยอนตามสิทธิ 
ประโยชนของการบริจาคทั้งแบบเกา แบบใหม (บริจาค
โลหิต บริจาคอวัยวะ บริจาคเงิน) พัฒนาโปรแกรมอนุมัติ
ลดหยอน ผูบริหารตามตําแหนง และอนุมัติเปนรายๆ

1.7 พัฒนาระบบชองทางการชําระเงินเพิ่มจุด 
Kiosk หรือการจายผานมือถือ QR Payment ฯลฯ อํานวย 
ความสะดวกและลดภาระอัตรากําลัง

2. การวางแผนพัฒนาระบบเบ็ดเตล็ด
a. การพัฒนาเพ ื ่อทดแทนระบบ HIS เก า 

(ยกเลิกการใชงาน ก.ย.62) ไดแก รายไดคาเชาราน 
รายไดคาไฟ และรายไดอื่นๆ ที่มีการแจงหนี้มีการบันทึก
เจาหน้ี-ลูกหน้ี โดยมีการพัฒนา 

b. การรับเงิน/ออกใบเสร็จ Red flag ระบบ 
Carpark หักบัญชีผาน HRMi หรือผานธนาคาร Kbank
เงินสด ออกใบเสร็จ  นําขอมูลการตัดเงินใน  HRMi สําเร็จ  
fax การชําระเงิน และตัดไมสําเร็จ ออกใบแจงหนี ้ 
สรุปการนําสง รายงานรายไดแยกอาคาร รายเดือน แลว 
รวมยอดสงเขา FMIS ไดตามปกติ ไมตองผาน HIS

c. หาโปรแกรมสําเร ็จรูปมาใชโดยไมตองมี 
การพัฒนา เชน

i. POS รานคาสําหรับ
a. ราน ฬ จุฬา (2 สาขา)
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b. ฬ CARE (ส.ธ.)
c.  ใชของ AIS รอนัดการ Train วิธีใชงาน

ii. ระบบเก็บคาเชาหอพัก
a. หอพักแพทย
b. หอพักพยาบาล
c.  ใชของ Vender มีคาใชจาย 8,000 บาท/หอ/ป

3. การวางแผนพัฒนาระบบบริจาค เปนระบบ QR 
Payment และ E-Donation เช่ือมระบบสรรพากร เพ่ิม 
ความสะดวก และชองทางการรับบริจาครูปแบบใหม

4.  การวางแผนปรับโครงสรางฝายการเงินใหรองรับ 
การงานและสงเสริมความกาวหนา สืบทอดตําแหนงใน 
ระดับสูง ปรับหนวยเงินกลางตําแหนงเจาหนาที่การเงิน 
และบัญชี 3-5/6 (ทําหนาที่หัวหนางาน) เปนตําแหนง 
เจาหนาที่การเงินและบัญชี 6/7 ตั้งหนวยวิเคราะหขอมูล 
ทางการเงิน เพื่อวิเคราะหการปรับเปลี่ยนนโยบายระบบ 
ประกันสุขภาพ

5.  การวางแผนการเพ่ิมรายได ลดรายจาย และจัด 
การทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยทํา MOU กับหนวย 
งานตนสังกัดท่ีมีการจายแบบ Fee For service แทนการ 
ขาดทุนจากระบบประกันสุขภาพท่ีจายแบบ DRG หรือทํา 
MOU กับบริษัทประกันเอกชน Fax Claim ซ่ึงปจจุบันมี 
10 บริษัท และอยูระหวางเซ็นตสัญญาอีก 4 บริษัท

6.  พัฒนาดานอัตรากําลังของฝายการเงิน จัดให 
เหมาะสมและรองรับกับงาน สับเปลี ่ยน เรียนรู งาน 
สงเสริมใหกาวหนา ทําผลงานในระดับสูงข้ึน ขอเพ่ิมอัตรา 
กําลังงานธุรการท่ีมีภาระงานเพ่ิม การสงเอกสารเรียกเก็บ 
งานเลขากรรมการ วิเคราะหตัวช้ีวัดทางการเงิน ความเส่ียง 
นํามาพัฒนางาน พัฒนาบุคลากรผานการอบรม สัมมนา 
เรียนรูงาน ทํางานเปนทีม เชื่อมความรักความสามัคคี 
ปรับสมดุลระหวางวัย 
แผนการโยกยายอัตรากําลังระดับปฏิบัติการ ระดับ 

เดือนเมษายน 2562
- หัวหนาหนวยเงินเช่ือ
  ปฏิบัติงาน หัวหนาหนวยติดตามหน้ี
- หัวหนาหนวยติดตามหน้ี
  ปฏิบัติงาน หัวหนาหนวยเงินเช่ือ

7. พัฒนาการใหบริการแกผูปวยและญาติ
a.  ดานการจัดเก็บเงินคารักษาพยาบาล มีการ 

พัฒนาโปรแกรมใหสามารถชําระเงินไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว ตรวจสอบได รวมถึงความถูกตองของสวนลดตาม 
สิทธิประโยชน

b. ดานขอมูลคารักษาพยาบาลผูปวยตามสิทธิ  
สามารถรายงานคาใชจายท่ีผูปวยนําไปเบิกตนสังกัด

c.  ปรับ Flow การคืนเงินผูปวยใหรวดเร็ว
d. บริการใหรวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย ปรับ 

เวลาการทํางานเพื่อรองรับผูปวยและญาติ เพิ่มชองทาง 
การรับชําระเงินโดย E-Payment, ตู Kiosk และ QR 
Payment

Supervisor ระดับหนวยป 2562
เดือนมกราคม  2562

- หัวหนาหนวยรับเงินผูปวยนอก
  ปฏิบัติงาน หัวหนาหนวยรับเงินผูปวยใน
- หัวหนาหนวยรับเงินผูปวยใน
  ปฏิบัติงาน หัวหนาหนวยเงินกลาง
- หัวหนาหนวยเงินกลาง 
  ปฏิบัติงาน หัวหนาหนวยรับเงินผูปวยนอก

“การเงินกาวหนา  พัฒนากาวไกล  ใสใจบริการ” 
เปนสิ่งที่ฝายการเงินมุงมั่น ทุมเท รวมทั้งถายทอดเปา 
ประสงค ดานการพัฒนางานควบคูไปกับการพัฒนาบุคลากร 
จึงมีการจัดโครงการอบรม สัมมนา เพื ่อใหบุคลากร 
ภายในฝาย ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน ไดมีการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงกันและกัน

การสัมมนาฝายการเงิน ป 2562
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กราฟแสดงการนําสงเงินตามแหลงท่ีมาของรายได

ดานการจัดเก็บเงินรายได  ซึ ่งเปนสิ ่งสําคัญ ที ่ทําให องคการกาวไปขางหนาไดอยางมั ่นคง และยั ่งยืน 
บทบาทสําคัญของฝายการเงิน คือความต้ังใจในการบริหารดานการเงิน การจัดเก็บเงินรายไดตางๆ ใหรวดเร็ว เพ่ือให องคกร 
สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการภาพรวมได

ฝายการเงินยังคงยึดมั่นในการสรางวัฒนธรรม องคกร ใหบุคลากรมีใจรักงานบริการ สราง “บริการที่เปนเลิศ 
(Service Excellence)” เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมุงเนนใหบุคลากรพัฒนาตนเอง ใหมี

1. มีความถูกตองเปนมาตรฐานตรงกันในการบริการ (Reliability) 
2. มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ (Responsiveness) 
3. มีความสุภาพ สรางความไวใจตอลูกคาในการบริการ (Assurance) 
4.  มีความเอาใจใสเขาใจตอผูใชบริการ  (Empathy)
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ฝายบัญชีและงบประมาณ

จัดทําแผนงบประมาณ  ตรวจสอบเอกสารการเบิก
จายและจัดทําบัญชีของโรงพยาบาลฯ  ตามหลักการบัญชี
ท่ีรับรองโดยท่ัวไปใหแก ผูบริหารโรงพยาบาลฯ  หนวยงาน
ภายใน ผูปวยและบุคลากรภายนอก 

หนวยบัญชี
1. จัดทํารายงานงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบ

รายได - คาใชจาย, งบแสดงฐานะการเงิน (เกณฑสิทธิ)
ของโรงพยาบาลฯ ทุกแหลงเง ิน (เง ินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ)

2.  ควบคุมการตรวจสอบเอกสารแยกประเภท 
รายได คาใชจ าย ทุกแหลงเง ิน (เง ินงบประมาณ/
เงินนอกงบประมาณ)

3. ตรวจสอบคูบัญชีและระบบ FMIS ใหตรงกับ
เอกสารทุกแหลงเงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)

4.  ประมวลสินทรัพยและบันทึกคาเสื ่อมราคา 
ครุภัณฑท้ังหมดของโรงพยาบาลฯ  และตรวจสอบรายการ
สินทรัพยในทะเบียนใหตรงตามแยกประเภททุกแหลงเงิน 
(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)

5. จัดทํา และควบคุมทะเบียนเงินยืมรองจาย
หมุนเวียน  (ใบสีฟา)  และทะเบียนเงินยืมเปนครั้งคราว  
(ใบสีเหลือง)

6. ตรวจสอบขอมูล และทะเบียนการขอคืนเงินคา
ค้ําประกันตางๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

7. บันทึกต้ังเจาหน้ี และลางเจาหน้ีในระบบ FMIS
8. บันทึกยืนยัน และต้ังลูกหน้ีในระบบ FMIS และ 

จัดทําบันทึกขออนุมัติตัดหน้ีสูญ ทุกส้ินปงบประมาณ

หนวยเงินงบประมาณ
1.  จัดทํางบประมาณประจําปเสนอสภากาชาดไทย
2.  ควบคุมแผนการใชจายเงินงบประมาณของ

โรงพยาบาลฯ
3.  งานตรวจสอบและกันเงินงบประมาณ
4.  จัดทํางบประมาณกันเงินไวจายเหลื ่อมปงบ

ประมาณ
5.  ตรวจสอบงบประมาณระบุแหลงเงินรหัสบัญชี 

และเวียนแจงงบประมาณจัดสรรประจําป
6.  บันทึกการโอนเงินงบประมาณ

7.  รายงานการใชจายเงินงบประมาณไปยังสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร และสํานักงานการคลัง

หนวยเงินนอกงบประมาณ
1.  ควบคุมแผนการใชงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน, 

เงินบริจาค, เงินฝาก และเงินกองทุนตาง ๆ
2. งานตรวจสอบ และกันเง ินท ุนหมุนเว ียน , 

เงินบริจาค, เงินฝาก และเงินกองทุนตาง ๆ
3. บันทึกการโอนเงินทุนหมุนเวียน, เงินบริจาค,

เงินฝาก และเงินกองทุนตาง ๆ
4.  จัดทําบันทึกการขอโอนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ

จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทยและครุภัณฑอื่นๆ เสนอขอ
อนุมัติจากทานเหรัญญิกสภากาชาดไทย

5. งานขออนุมัติเปด, ปดการโอนเงิน และเปล่ียนช่ือ 
แหลงเงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค/เงินฝาก เงินกองทุน 
ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากผูบริหาร สงเสนอขออนุมัติ
ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง

6. งานบันทึกปรับปรุงรายรับ และเงินโอนชําระหน้ี
ระหวางหนวยงาน ภายในโรงพยาบาลจุฬาฯ เขาระบบ 
FMIS ทุกเดือน

7.  งานบันทึกปรับปรุงรายรับ-รายจาย  การรับเงิน
บริจาคตางสํานักงาน (รับแทนกัน) จากสํานักงานจัดหารายได
และสํานักงานการคลัง สภากาชาดไทย เขาระบบ FMIS 
ทุกเดือน

หนวยใบสําคัญรับ
1.  งานตรวจสอบความสมบูรณของใบเสร็จรับเงิน, 

คูปองตางๆ และจัดทําทะเบียนคุมกอนจายใหหนวยงาน
เก็บเงิน

2. ตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีใชแลว และจัดทํา
ทะเบียนคุมการใชใบเสร็จรับเงิน

3. รับคํารองและคนหาใบเสร็จรับเงินท่ีสูญหาย
4. ตรวจสอบใบรับฝากเงินคารักษาพยาบาล
5. จัดทําเช็คคารักษาพยาบาล และจายเช็คเพื่อ 

สํารองจายใหกับบุคลากรโรงพยาบาลฯ พรอมจัดทํารายงาน
ประจําเดือน

6.  งานสารบรรณ และทะเบียนประวัติของฝายบัญชี 
และงบประมาณ
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หนวยใบสําคัญจาย
1.  ตรวจสอบเอกสารเบิก-จายเงินทุกแหลงเงิน

(งบประมาณ/นอกงบประมาณ)
2. การตรวจสอบเอกสารการโอนเงินทุกแหลงเงิน  

การจัดประชุม-การอบรมใหความรูเก่ียวกับงานสินทรัพย ระเบียบฯการเบิก-จายเงินตางๆ
ใหกับหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) ภายในสํานักงาน
และตางสํานักงาน

3. ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี ่ยวกับระเบียบฯ 
การเบิก-จาย เงินตาง ๆ
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ฝายสวัสดิการสังคม

  ใหบริการสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะหแกผูปวยและญาติ ท่ีประสบปญหาในดานตาง ๆ เชน ปญหาสังคม 
เศรษฐกิจ อารมณ และจิตใจ  ซ่ึงปญหาดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตอภาวการณเจ็บปวย และการรักษาพยาบาล  ตลอดจน 
การมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย ผูดอยโอกาส ประชาชนท่ัวไป  ดวยวิธีการทางสังคมสงเคราะห ท้ังรายบุคคล และรายกลุม 
เชน การทํากลุมสนับสนุนจิตใจ (Supporting Group) ในกลุมผูปวยโรคเร้ือรัง และการมีสวนรวมในการผลักดันเชิงนโยบาย
ทางสังคม โดยมีนักสังคมสงเคราะหปฏิบัติงานภายใตขอบเขต ดังน้ี

สถิติการใหบริการทางสังคมสงเคราะห ฝายสวัสดิการสังคม

การบริการ
ประเภทผูปวย (จํานวนราย)

OPD IPD รวม

ผูท่ีไดรับการสังคมสงเคราะห 10,493 6,062 16,555

ผูปวยตางชาติ/แรงงานตางดาว 244 310 554

ผูท่ีไดรับการอนุเคราะห 4,422 3,256 7,678

ขอบเขตการดําเนินงานของนักสังคมสงเคราะห
ทางการแพทย ประกอบดวย

1.  การบําบัดรักษาปญหาทางสังคม และผลกระทบ
ทางสังคมท่ีมีผลตอระบบสุขภาพ

2. การปองกันปญหาสุขภาพอนามัย (Prevention)
โดยเฉพาะโรคตาง ๆ  ท่ีสามารถปองกันได  และการเฝาระวัง
ปญหาทางสังคม

3.  การฟนฟูสมรรถภาพ  (Rehabilitation) เพ่ือให
สามารถประกอบหนาท่ีทางสังคมไดอยางเหมาะสม

4. การสนับสนุนและส งเสร ิมประชาชนให ม ี
สุขภาพดี (Promotion) โดยความรวมมือกันระหวาง
สหวิชาชีพ เพื่อสรางเสริมความรูและพัฒนาทักษะใหกับ 
ประชาชนในการดูแลสุขภาพรางกาย และจิตใจ  นอกเหนือ
จากนั้น ยังมีการดําเนินการในการสนับสนุนการบริการ
ทางการแพทย งานการเรียน การสอนนิสิตแพทย และ
นักศึกษาสังคมสงเคราะหจากสถาบันตางๆ  ตามหลักสูตร
การสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

5. การประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ และ 
เอกชนท่ีเก่ียวของกับงานสวัสดิการสังคม
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วิสัยทัศน  ฝายพิธีการเปนหนวยงานสนับสนุนที่ดําเนินกิจกรรมสอดคลองตามนโยบายของโรงพยาบาล ดวย
ความถูกตอง รวดเร็ว เปนท่ีพึงพอใจของผูใชบริการ

พันธกิจ
  1. ดําเนินการจัดงานพิธีทําบุญเล้ียงพระเน่ืองใน โอกาสตางๆ เชน วันคลายวันเกิด ทําบุญอุทิศกุศล ใหผูลวงลับ เปนตน

  2. ดําเนินงานรับบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ตางๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
  3. ดําเนินงานรับบริจาครางกายเพ่ือการศึกษา การวิจัย และการรักษาทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
  4. ดําเนินกิจกรรมงานผูวายชนม และอํานวยความสะดวกแกญาติและผูมาติดตอ
  5. ดําเนินกิจกรรมพิเศษตางๆของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย   

เชน กฐิน ผาปา งานแสดงมุทิตาจิต เปนตน

สรุปการดําเนินงานดังน้ี
1. ดําเนินงานบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาทําบุญเลี้ยงพระ และใชบริการอื่นๆ ในแตละประเภท 

(รายละเอียดตามแผนภูมิท่ีแสดง)
   1.1 ผูใชบริการงานพิธีทําบุญเล้ียงพระ  จํานวน  51,725  คน
   1.2 ผูบริจาคเงิน     จํานวน  52,843 คน
   1.3 ผูแสดงความจํานงอุทิศรางกายฯ   จํานวน  18,689  คน
   1.4 ผูใชบริการกิจกรรมงานผูวายชนม  จํานวน  16,460  คน
   1.5 ผูศึกษา และปฏิบัติธรรม   จํานวน       3,168  คน 

ฝายพิธีการ

แผนภูมิแสดงจํานวนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาทําบุญเล้ียงพระ
และใชบริการอ่ืนๆในแตละประเภทประจําปงบประมาณ 2562
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ปรับปรุงหองพระบรมรูปฯ ณ ช้ัน 18 อาคาร ภปร

สรางเสริมขวัญและกําลังใจตามแนวทางพระพุทธศาสนา 
ใหแกบุคคลท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกองคกร

รับบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจการตางๆ
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

พิธีทําบุญเล้ียงพระ
เน่ืองในโอกาสตางๆ

2. ดําเนินกิจกรรมรับบริจาคเงินรวม 457,481,618.45 บาท (รายละเอียดตามแผนภูมิท่ีแสดง)
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ฝายการพยาบาล

1. งานดานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลฝายการพยาบาล
ฝายการพยาบาล มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการ

พยาบาลในหลายรูปแบบ เชน ทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
(Performance Improvement : PI ) ซ่ึงมีท้ัง PI -1 สําหรับ 
การแกปญหาบริการพยาบาลที ่ซ ับซอน และ PI-2 
สําหรับการแกปญหาประจําหนางาน ปงบประมาณ 2562  
มีผลงาน PI-1 115 เร่ือง PI-2 102 เร่ือง  มีผลงานไดรับ 
การค ัดเล ือกน ําเสนอ และร ับรางว ัลในเวท ีต างๆ 
ในปงบประมาณ 2562 ดังน้ี 

•  งานประชุมวิชาการนานาชาติดานคุณภาพ และ 
ความปลอดภัย International Forum on Quality & 
Safety in Healthcare ณ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน วันท่ี 
18 - 20  กันยายน 2562  มีผลงานนําเสนอในรูปแบบ oral 
presentation และ e- poster ดังน้ี

1. ผลงานเรื ่อง Using Lean to Reduce 
Waiting Time for ESI Level 3 Patients at Urgent 
Care Clinic in KCMH ของ พ.ว.กมลพร สิริคุตจตุพร 
หนวยงาน Urgent Care ฝายการพยาบาล

2.  ผลงานเร่ือง Increasing Succession Rate 
of Endotracheal Tube Extubation at MICU2 in
KCMH ของ พ.ว.อารยา บัวเรือง หนวยงาน ICU อายุรกรรม 2
ฝายการพยาบาล

• งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร 
เฉลิมพระเกียรติ มีผลงานไดรับการคัดเลือกนําเสนอแบบ 
โปสเตอร 2 เรื่อง และมีผลงานที่ไดรบรางวัลชมเชย คือ 
เร่ืองลดระยะเวลาการทํา admit ของผูปวยเด็กรับ refer   
โครงการหอผู ป วยก ุมารเวชกรรม สก . 15 เสาวภา
ฝายการพยาบาล

• งานประชุมวิชาการ HA National Forum คร้ังท่ี 
20 ประจําป 2562 มีผลงานนําเสนอ 11 เรื ่อง และ 
มีผลงานที่ไดรับรางวัลที่ 2 คือ เรื่องลดระยะเวลารอคอย 
พบแพทยของผูปวย ESI Level 3 ท่ีเขารับบริการท่ีหองตรวจ 
Urgent Care หนวยงานหองตรวจนอกเวลา Urgent Care 

• งานประชุมวิชาการ ประจําป 2562 ชมรม 
พยาบาลแผลออสโตมี และควบคุมการขับถาย "UPDATE 
ON SAFETY AND QUALITY IN WOUND OSTOMY AND 
CONTINENCE CARE 2019" วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม  
2562 ผลงานเรื่อง "ลดอัตราการเกิดภาวะผิวหนังอักเสบ 
เนื่องจากการควบคุมการขับถายไมได (Incontinence 
Associated Dermatitis) ในผูปวยที่มีความเสี่ยง" ของ 
ทีมงาน หอผู ปวยศัลยกรรมลําไสใหญและทวารหนัก 
(ภูมิสิริฯ 15C2) ไดรับรางวัลท่ี 2

2. งานดานศูนยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
    การพยาบาล

ศูนยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล 
รับผิดชอบในการสรางสรรคงานวิจัย และนวัตกรรมทาง 
การพยาบาล  ที่เปนตนแบบของการพัฒนาระบบบริการ
ทางการพยาบาล ในปงบประมาณ 60-61 ไดจัดกิจกรรม
การกระตุน ใหการสนับสนุน เปนที่ปรึกษา (Mentor) 
ในการ สรางงานวิจัยทางการพยาบาลจากงานประจํา ไดแก 
CNPG2Research, Care management team 2 
Research, แกนนําพัฒนางานวิจัยทางการพยาบาล และ 
Easy way for searching & pick-up evidence-based 
in nursing practice by PICOT รวมถึงงาน From 
creative & inspiration to clinical nursing practice 
ทําใหสามารถผลิตงานสรางสรรควิจัยทางการพยาบาล และ 
CNPG 

ปงบประมาณ 2562 ไดสรางสรรค กิจกรรมเพ่ือวาง 
พื้นฐานระบบการจัดการองคความรู ทางการพยาบาล 
และการเผยแพรความรูสูสังคม รวมถึงการเตรียมความพรอม 
ดานคุณภาพทางการพยาบาล เพื่อพรอมรับรองคุณภาพ 
โรงพยาบาลในโอกาสตางๆ ไดแก การจัด work shop: 
writing / Systematic review & Meta-analysis ท้ังใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ และ Review & Revise 
CNPG’2019 จากการรวบรวมองคความรูทางการพยาบาล 
สามารถผลิตหนังสือในป 2562 ได 3 เลม คือ

1. แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เลม 4 
(Clinical nursing practice guideline, CNPG #4) ISBN: 
978-616-8212-13-4

2. EB-CNPG Chula, TRC model: A guide on 
how to develop CNPG ISBN: 978-616-8212-12-7

3.     คูมือเอกสาร สําหรับเดินงานวิจัย V.2 (สําหรับ 
ใชในฝายการพยาบาล)
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3. งานดานการพัฒนาการพยาบาลดานผูสูงอายุ
1.1 การพัฒนาบริการพยาบาลดานผูสูงอายุ

จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะพยาบาลแกนนํา ดูแล
ผูสูงอายุในโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง โดยมีการนําเสนอ
การศึกษาผูปวยสูงอายุเปนรายกรณีและการนําผลวิจัยไป 
ใชในการปฏิบัติการทางการพยาบาล ( Geriatric Clinical 
Nursing Case Report Conference) เดือนละ 1 คร้ัง 
รวมท้ังมีกิจกรรม Bedside Nursing Round  สัปดาหละ 
2 คร้ัง เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู
1.2 คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี ส.ธ.4

1. รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ปรับปรุงรูปแบบการ 
ใหบริการในคลินิกสูงวัยสุขภาพดี   โดยการซักประวัติสุขภาพ
การตรวจรางกาย และสมรรถนะรางกายในดานตางๆ 
รวมทั้งการใหคําแนะนําดานสุขภาพ  นอกจากนี้มีการจัด
โครงการ Living Will เพ่ือใหผูสูงวัยเขาใจในเร่ืองพินัยกรรม
ชีวิตและพรอมแสดงความจํานงไวลวงหนาได

2. จัดทําโครงการเพื่อสงเสริม และฟนฟูสุขภาพ
ผูสูงอายุ เชน โครงการพัฒนาแนวทางการดูแลผูสูงอายุท่ีมี
ความเส่ียงและมีภาวะโรคความดันโลหิตสูง โดยใช Home 
BP Program  โครงการใหความรูผูสูงวัยท่ีมีภาวะ Urinary 
incontinence กิจกรรมสงเสริมการออกกําลังกาย 
สําหรับผูสูงวัย โครงการอังกะลุง สําหรับผูสูงวัย

3.  เปนสถานท่ีศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอก 
องคกร
1.3 ศูนยดูแลภาวะสมองเส่ือม

1.  เปนศูนยบริการตนแบบในการดูแลผูมีภาวะ 
สมองเสื่อม ใหการฟนฟูดานการรูคิด (cognition) ความ 
สามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (Activity of Daily 
Living) และปรับลดปญหาทางอารมณและพฤติกรรม

2.  เปดหลักสูตรอบรมผูดูแลผูท่ีมีภาวะสมองเส่ือม  
140 ชั่วโมง รวมทั้งการใหบริการวิชาการกับประชาชนที่ 
สนใจ เชน ปรุงอาหารรักษสมอง 

3. มีการใชนวัตกรรมในการดูแลผูปวยที่มีภาวะ 
สมองเสื่อม เชน พัฒนาอุปกรณและระบบในการติดตาม 
ระดับการเคลื่อนไหว (Activity Monitoring Devices) 
กิจกรรมสัตวเล้ียงบําบัด (Pet Therapy)   

4. งานดานศูนยพัฒนาความเช่ียวชาญทางการพยาบาล
ศูนยพ ัฒนาความเชี ่ยวชาญทางการพยาบาล 

(Nursing Professional Development Center) มีหนา 
ที่รับผิดชอบในการสรางสมรรถนะทางการพยาบาลใหกับ

บุคลากรฝายการพยาบาล จึงเกิดความรวมมือกับสถาบัน 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในการจัดทํา 
หลักสูตรอบรมการพยาบาลทางคลินิกเฉพาะทาง สาขา 
หลังปริญญาตรี โดยเร่ิมเปดหลักสูตรเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 
2561 จํานวน 7 สาขาดังน้ี สาขาการพยาบาล ศัลยศาสตร: 
ศัลยศาสตรท่ัวไป สาขาการผดุงครรภ สาขาการพยาบาลเด็ก 
สาขาการพยาบาลอุบัติเหตุ และ ฉุกเฉินสาขาการพยาบาล
ปริศัลยกรรม สาขาการพยาบาล ออรโธปดิกส และสาขา
การพยาบาลจักษุ และในป 2562 เปดเพิ่มอีก 3 สาขา 
สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร: อายุรศาสตรทั ่วไป 
สาขาการพยาบาลศัลยศาสตร  : ว ิกฤตศัลยศาสตร  
และสาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง รวมทั้งสิ้น 10 สาขา 
และมีแผนการเปดเพิ่มในเดือน กรกฎาคม 2563 อีก 6 
สาขา ไดแก สาขาการพยาบาล อายุรศาสตร: ระบบประสาท 
วิกฤต  สาขาการพยาบาล ศัลยศาสตร: ประสาทศัลยศาสตร 
ศัลยกรรมหัวใจและ หลอดเลือด และสาขาการพยาบาล 
สุขภาพจิตและจิตเวช: เด็กและวัยรุน ผูใหญและผูสูงอายุ 
โดยในปจจุบัน (ณ กุมภาพันธ 2563) มีจํานวนผูเขารับการอบรม 
ท้ังส้ิน 295 คน  โดยไดรับขอเสนอแนะจากฝายการพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

1. สาขาการพยาบาลเด็ก ขอความกรุณา พิจารณา 
เปดเพ่ิมแขนงยอย การพยาบาลเด็กวิกฤต 

2.  สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร ขอความกรุณา 
พิจารณา เพ่ิมแขนงยอย การพยาบาลอายุรศาสตรสวนหัวใจ

เนื่องจากเมื่อไดดําเนินการเปดหลักสูตรในสาขา 
ตางๆ พบวา 2 แขนงยอย ท่ีขอความกรุณาพิจารณาเปด 
เพิ่มนั้น เปนกลุมพยาบาลที่ตองการสมรรถนะทางการ 
พยาบาล เฉพาะสาขาท่ีมีความเจาะจง และ แตกตางจาก 
สาขาเดิมอยางมาก  หากสามารถเพิ่มแขนงยอยได นาจะ 
ทําใหการออกแบบการฝกอบรมมีความคุมคา คุมทุน และ 
ตรงตามความตองการของสถานบริการมากข้ึน

Case report Conference &
Bedside Nursing Round
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การบริการในคลินิกสูงวัยสุขภาพดี

ศึกษาดูงาน

โครงการสงเสริมฟนฟูสุขภาพ

ศูนยดูแลภาวะสมองเส่ือม

ศูนยกฎหมาย

เจตจํานง
ปฏิบัติงานดานกฎหมายเก่ียวกับ งานนิติกรรมสัญญา 

งานระเบียบ/วิชาการ สอบสวนการกระทําผิดวินัยของ 
เจาหนาท่ีลูกจาง และงานอรรถคดี ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

-  รวดเร็ว 
-  ถูกตอง เปนธรรม
-  โปรงใส
-  มีหลักเกณฑแบบแผน

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลลัพธ

งาน เคร่ืองช้ีวัด และเปาหมาย ระดับท่ีปฏิบัติได ผลลัพธ

1. การตรวจสอบสัญญา ตัวช้ีวัด
  - ระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญา

เปาหมาย
  - สัญญาดวนท่ีสุด ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับสัญญา
  - สัญญาดวนมาก  ภายใน 4 วัน นับแตวันท่ีไดรับสัญญา
  - สัญญาดวน  ภายใน 5 วัน นับแตวันท่ีไดรับสัญญา
  - สัญญาท่ัวไป  ภายใน 10-20 วัน แตวันท่ีไดรับสัญญา

80 % 100 %

วัตถุประสงค
 •  สัญญาท่ีไดถูกตองเปนไปตามระเบียบ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ไมเสียเปรียบ
 • การสอบสวนมีความยุติธรรม
 • ใหคําปรึกษา ถูกตอง
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งาน เคร่ืองช้ีวัด และเปาหมาย ระดับท่ีปฏิบัติได ผลลัพธ

2. การสอบสวนทางดานวินัย ตัวช้ีวัด
 - ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีระเบียบฯ             
    กําหนดดวยความถูกตองและเปนธรรม

เปาหมาย
 - ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หากมีการขยายก็          
    ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีขยาย

100 % 100 %

สรุปผลการดําเนินงาน
 - งานดานสัญญา - งานใหคําปรึกษา
 - งานวินัย  - งานอรรคคดี

Department ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 Total

ฝายรังสีวิทยา 9 2 1 3 2 0 0 0 0 0 4 4 25

กลุมงานเภสัชกรรม 21 9 13 3 1 1 1 1 0 0 11 47 108

ฝายเวชภัณฑ 22 46 37 40 33 26 21 14 23 18 10 10 300

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

ฝายบริหารงานอาคารและส่ิงแวดลอม 22 10 7 4 11 12 11 15 7 9 21 21 150

ฝายอายุศาสตร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ฝายบริหารงานพัสดุ 26 13 15 24 11 19 11 13 5 11 39 25 212

ศูนยโรคหัวใจ 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 5 1 15

ฝายสวัสดิการสังคม 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 8 6 3 7 19 9 9 6 6 13 9 5 100

ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
(FMU)

3 3 5 8 10 8 6 8 3 2 7 3 66

ฝายกุมารเวชศาสตร 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

ฝายศัลยศาสตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ฝายออรโธปดิกส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ศูนยเคร่ืองมือแพทย 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 7

ฝายจักษุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ฝายจุลชีววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

งานบริหารกายภาพนอก
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

0 15 2 3 2 15 0 2 20 2 4 4 69

ฝายประชาสัมพันธ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

สํานักงานบริหารโครงการ (PMO) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

ศูนยฯโรคพารกินสันและกลุมโรค 
ความเคล่ือนไหวผิดปกติฯ

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติเหตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Total 120 105 86 94 97 91 59 59 67 55 112 125 1,070

งานสัญญา ระหวางเดือน ตุลาคม 61 – มีนาคม 62
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แผนการดําเนินงานตอไป 2562 - 2563

ใหมีการประชุมใน Home Room เดือนละ 1-2 คร้ัง 
ประมาณ 1- 2 ช่ัวโมง

ใหเจาหนาท่ีไดพูดคุย โตตอบ ปรึกษา  แลกเปล่ียน 
ทักษะความรูและประสบการณ เพื่อนําไปสูการแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ  

งานคดี ระหวางเดือน ตุลาคม 61 – กันยายน 62

คดีแพง  มีจํานวน 7 คดี  
มีคําพิพากษาแลว   2 คดี
อยูระหวางพิจารณา   2 คดี
โจทกถอนฟอง  1  คดี
จําหนายหน้ีสูญ  1  คดี
บังคับคดี   1  คดี

คดีอาญา มีจํานวน 1 คดี
อยูระหวางพิจารณา   1  คดี

หมายเหตุ
ต.ค. 60 – มี.ค. 61 มีคดีแพง 4 คดี คดีอาญา 2 คดี

Department ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62 Total

ฝายรังสีวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
กลุมงานเภสัชกรรม 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

ฝายบริหารงานอาคารและส่ิงแวดลอม 0 3 0 0 1 1 0 2 2 1 6 3 19
ฝายอายุศาสตร 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

ฝายบริหารงานพัสดุ 0 1 3 4 0 3 2 0 4 2 0 2 21

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 2 1 0 2 5 3 0 8 1 0 0 0 22

กลุมรับ- สงเอกสาร(รพ.จุฬาฯ) 0 2 1 1 1 4 2 2 2 0 3 0 18

ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 
(FMU)

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

ฝายธนาคารเลือด 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

ฝายศัลยศาสตร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ศูนยเคร่ืองมือแพทย 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4

ฝายการเงิน 0 0 2 2 1 2 1 2 1 2 0 0 13

งานบริหารกายภาพนอก
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

ฝายประชาสัมพันธ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5

ศูนยบริหารความเส่ียงและ
ความปลอดภัยผูปวย

0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

สํานักงานบริหารโครงการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ฝายบริหารงานขนสงกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

กลุมใบรับรองแพทย 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ศูนยโรคลมชัก 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

ฝายกุมารเวชศาสตร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

เวชศาสตรฉุกเฉิน 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

ศูนยฯโรคพารกินสันและกลุมโรค
ความเคล่ือนไหวผิดปกติฯ

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Total 6 9 11 10 11 15 8 16 14 6 12 6 124

งานปรึกษา ตุลาคม 61 – กันยายน 62
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4)  งานผลิตยา

1.  ผลิตยา/เตรียมยาประเภทตางๆ ไดแก

-  ยาท่ัวไป 160  รายการ 827,342  ช้ิน

-  ยาเตรียมสําหรับ
   ผูปวยเด็กเฉพาะราย 
   (Small dose)

25  รายการ 14,167  ช้ิน

-  ยาปราศจากเช้ือ 24  รายการ 15,159  ขวด

-  สารอาหารทาง 
   หลอดเลือดดํา

6,198  รายการ 2,963,986  ซี.ซี.

-  ยาเคมีบําบัด ผูปวยใน 25,722  โดส

-  ยาเคมีบําบัดผูปวยนอก  
   Day Care

25,164  โดส

2. บริหารคลังยาผลิต

    -  จํานวนใบฎีกาจายยา           4,729           ฎีกา
    -  จํานวนรายการจายยา         18,759       รายการ
    -  มูลคาจายยา             41,181,678.18           บาท

3.  บริหารคลังเคมีภัณฑ และน้ํายาฆาเช้ือ

    -  จํานวนใบฎีกาจายยา           2,451           ฎีกา
    -  จํานวนรายการจายยา           5,353       รายการ
    -  มูลคาจายยา              17,504,934.65           บาท

5) งานบริการจายยาผูปวยตามใบส่ังแพทย

• ผูปวยนอก

หนวยงาน จํานวนใบส่ังยา จํานวนรายการยา มูลคา (บาท)

ชวงเวลาทําการปกติ  (จํานวน 13 หนวย)

หองยา (ภปร  1) 108,381 406,627 281,845,713

หองยา ภปร ช้ัน 3 92,538 335,650 596,636,076

หองยา ภปร ช้ัน 5 56,475 182,622 135,051,143

หองยา ภปร ช้ัน 7 61,771 129,444 96,476,328

หองยา ภปร ช้ัน 9 73,569 189,748 142,166,402

หองยา ภปร ช้ัน 13 108,683 346,643 194,380,784

หองยาอาคารเวชภัณฑ 
– จุมภฏ ช้ัน 1

164,156 367,644 116,288,770

หองยาอาคาร ส.ธ. ช้ัน 3 89,715 192,359 233,596,184

หองยาอาคารวองวานิช 
ช้ัน 4  

44,914 161,485 264,993,586

หองยาอาคาร 14 ช้ัน 10,080 21,534 22,758,661

หองยา Hemato 
อาคารภูมิสิริฯ ช้ัน 1

23,002 69,037 334,499,303

หองยาฉุกเฉิน
อาคารภูมิสิริฯ ช้ัน M

164,156 367,644 116,288,770

หองยาอาคารจงกลนี ช้ัน 3
(เร่ิม 7 มิ.ย. 2562)

453 1,897 628,325

รวม 997,893 2,772,334 2,535,610,045

ชวงเวลาคลินิกพิเศษ (จํานวน 7 หนวย)

หองยา ภปร ช้ัน 3 71,062 241,753 218,592,810

หองยา ภปร ช้ัน 5 24,748 72,295 68,194,292

หองยา ภปร ช้ัน 7 42,098 83,034 71,428,123

หองยา ภปร ช้ัน 9 26,026 80,088 34,635,068

หองยา ภปร ช้ัน 13 74,927 242,792 135,458,037

หองยาอาคาร ส.ธ. ช้ัน 3 28,653 57,483 49,498,837

หองยาอาคารวองวานิช
ช้ัน 4

9,181 35,216 128,676,848

รวม 276,695 812,661 706,484,015

รวมท้ังหมด 1,274,588 3,584,995 3,242,094,060

•   ผูปวยใน  จํานวน 3 หนวย

หองยาอาคารภูมิสิริฯ 
ช้ัน B1

613,314 1,573,400 608,022,626

หองยาอาคาร สก. 13 78,985 226,791 66,777,637

หองยาอาคาร 14 ช้ัน 21,321 67,158 30,393,853

รวม 713,620 1,867,349 705,194,116

ใหบริการทางเภสัชกรรมแกผูปวยและญาติ บุคลากรทางการแพทยและประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบดวย การคัดเลือกยาที่มีคุณภาพเขามาจําหนายในโรงพยาบาล การจัดซื้อจัดหาสํารองยาใหมีเพียงพอและพรอมใช
การผลิตยา การจัดจายยาตามใบส่ังแพทย การบริบาลทางเภสัชกรรม การบริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับยา และการสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผลตามหลักฐานทางวิชาการ โดยมีสถิติการใหบริการในปงบประมาณ 2562 ดังน้ี

กลุมงานเภสัชกรรม

1) จํานวนรายการยาในบัญชีโรงพยาบาล

ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 1,161 รายการ

ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ   913 รายการ

รวม 2,074 รายการ

3)  งานบริหารคลังยา

คลังยา
ทุนหมุนเวียน

-  จํานวนรายการยา

  สํารองคลัง                          

- จํานวนใบฎีกาจายยา 

- จํานวนรายการจายยา 

- มูลคาจายยา                

2,384   รายการ

67,945       ฎีกา

246,126   รายการ

2,991,547,808.40       บาท

2)  งานจัดซ้ือยา

เงินทุนหมุนเวียน เงินงบประมาณ

จํานวนใบส่ังซ้ือ 11,907 ใบ 208 ใบ

จํานวนรายการยา 19,679 รายการ 556 รายการ

มูลคา 2,751,965,512.60 บาท 20,264,979.10 บาท
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6) งานบริบาลเภสัชกรรม

1. บริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน และฉุกเฉิน 
     (Acute Care)

- มีเภสัชกรดูแลติดตามการใชยาในหอผูปวย  จํานวน 7 หอ ไดแก 
  หอศัลยกรรม :                   ภูมิสิริฯ    15C  (จก. 3)         794     ราย
                                      ภูมิสิริฯ    17A   (อล.)           716     ราย
  หออายุรกรรม :                 ภูมิสิริฯ 25C (วส. 5)           1,208      ราย                                          
                                      ภูมิสิริฯ 4 (CCU, ICCU)        1,144      ราย
  หอศัลยศาสตรออรโธปดิกส :   ภูมิสิริฯ 19A (จส. 4)              680      ราย
  หอกุมารเวชกรรม : ICU กุมาร สก 8                                 335      ราย
  หองฉุกเฉิน Non-trauma และ Observe ward                 1,264      ราย
  รวม                                                                     6,141      ราย

2. บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก (Ambulatory Care) - มีเภสัชกรดูแลติดตามการใชยาผูปวยนอกรวมกับทีมสหสาขา จํานวน 7 คลินิก ไดแก 
    คลินิกโรคปอด (Asthma & COPD)                            1,195      คร้ัง
    คลินิกลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis)                266      คร้ัง
    คลินิกโรคหัวใจลมเหลว  (Advance Heart Failure)         1,323      คร้ัง
    คลินิกผูปวยหลังปลูกถายหัวใจ                                     209      คร้ัง
    (Post - heart Transplant) 
    คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy)                                       1,754     ครั้ง
    คลินิกวอรฟาริน (Warfarin)                                       1,177     คร้ัง
    คลินิกใหคําปรึกษาเร่ืองยาตานไวรัส ARV                          63      คร้ัง
    รวม                                                                  5,987      คร้ัง

3. บริการสอนและใหคําแนะนําการใชยา
    ในผูปวยกลุมเส่ียง (Patient Education) 

- ผูปวยในโรงพยาบาลท่ีไดรับการสอน/ใหคําแนะนําการใชยา และประเมิน 
  ความรูความเขาใจการใชยาโดยเภสัชกร จํานวน 3 กลุม ไดแก
    ผูปวยท่ีไดรับยาวอรฟาริน (Warfarin)                              199     คร้ัง
    ผูปวยท่ีไดรับยาสูดพนเทคนิกพิเศษ                                  35      คร้ัง
    ผูปวยผาตัดหัวใจท่ีไดรับยากดภูมิคุมกัน                             42      คร้ัง
    (Immunosuppressants)                              
    รวม                                                                     276     คร้ัง

4. การรายงาน และประเมินติดตามอาการ
   ไมพึงประสงคจากยา (Adverse Drug Reaction
   Monitoring)

-  เภสัชกรประจําศูนย ADR รับแจงรายงานอาการไมพึงประสงคจากยา รวมกับ   
   การบันทึกรายงาน และประเมินติดตามอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยภายใน
   โรงพยาบาล
        จํานวนรายงาน ADR ท่ีไดรับแจง และบันทึกขอมูล       12,950    คร้ัง
        เขาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
        จํานวนคร้ังของการประเมินและดูแลติดตาม                   923    คร้ัง
        อุบัติการณ ADR/แพยา    
        จํานวนคร้ังของการสงรายงาน ADR ไปยัง                      735    คร้ัง
        กระทรวงสาธารณสุขผานระบบออนไลน 

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

ดําเนินการรวมกับอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ติดตาม
ผลการตรวจวัดระดับยาในเลือด สําหรับผูปวยท่ีไดรับยาฉีดแวนโคมัยซิน 
(Vancomycin) ภายในโรงพยาบาล 
        -  จํานวนผูปวยท่ีไดรับการติดตาม                               480    ราย
        -  จํานวนคร้ังของการใหคําแนะนําการปรับขนาดยา          515    คร้ัง

6. งานดานการควบคุมกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพ
    อยางเหมาะสม

รวมดําเนินโครงการ Antimicrobial Stewardship Program (ASP) กับอาจารยแพทย
หนวยโรคติดเช้ือ ภาควิชาอายุรศาสตร และอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
        -  จํานวนผูปวยท่ีไดรับการติดตาม                             2,092   ราย
        -  จํานวนคร้ังของคําส่ังใชยาท่ีข้ึนไปติดตาม                  3,019     คร้ัง

7. งานบริการตอบขอสนเทศทางยา/ บริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับยา และงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

1. บริการตอบขอสนเทศทางยา จํานวนคําถาม ท้ังหมด 839  คร้ัง โดยจําแนกผูถาม ดังน้ี 
- บุคลากรในโรงพยาบาล (แพทย เภสัชกร พยาบาล)    รอยละ    95.83
- บุคคลภายนอก (ผูปวยและญาติ ประชาชนท่ัวไป)      รอยละ      4.17

2. การสงเสริมการใชยา อยางสมเหตุผล - กําหนดและจัดทําแนวทางการใชยา                       จํานวน      3   รายการ
  (สําหรับยาใหมและ/หรือยาท่ีมีคาใชจายสูง)                                            
- ปรับปรุงแนวทางการใชยาจากเดิมท่ีมีอยู                 จํานวน      5    รายการ 

3. จัดทําหนังสือบัญชียาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) โดยจัดทํารวมกับคณะแพทยศาสตร   
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลงในแอพพลิเคช่ัน uCentral ในช่ือ MDCU-KCMH Formulary  โดยมีสถิติผูเขาใชเดือนละ 4,700 - 14,207 คร้ัง
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8) งานสอนนิสิต/นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร และรับเปนแหลงฝกอบรม/ศึกษาดูงานดานเภสัชกรรม 

- เภสัชกร/นักศึกษาเภสัชศาสตรจากตางประเทศ  
- นิสิตปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิสิตเภสัชศาสตร ช้ันปท่ี 6  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิสิตเภสัชศาสตร ช้ันปท่ี 5  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร ช้ันปท่ี 4 คณะเภสัชศาสตร จากสถาบันตางๆ

37 คน
 5 คน
60 คน
56 คน
45 คน

9) กําไรจากการจัดทําและจําหนายกระเปายาสามัญประจําบานเน่ืองในโอกาสพิเศษตางๆ มูลคา  102,588  บาท 

ผลงาน จํานวน หนวย

1. รายงานการวิเคราะหตนทุนการใหบริการผูปวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

1.1 ตนทุนการใหบริการผูปวยนอก และฉุกเฉิน จําแนกรายคลินิก กําลังรวบรวมและจัดการ
ขอมูล เน่ืองจาก
มีการปรับระบบ
โครงสรางขอมูล 

(ไดผลลัพธรอยละ 90)

1.2 ตนทุนการใหบริการผูปวยในและผูปวยวิกฤติ จําแนกรายหอผูปวย

1.3 ตนทุนการรักษาพยาบาลผูปวยรายกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG)

2. ประเมินความเหมาะสมของการกําหนดอัตราคาหองพักผูปวย 6 หอง

3. พัฒนาระบบและดําเนินการประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทย

3.1 วิเคราะหตนทุนและจุดคุมทุนของเคร่ืองมือแพทยราคา 5 ลานบาทข้ึนไป 48 รายการ

3.2 วิเคราะหตนทุนของการตรวจทางหองปฏิบัติการและหัตถการ 191 รายการ

3.3 ใหคําแนะนําการรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหตนทุน 7 คร้ัง

3.4 ติดตามการใชเคร่ืองมือแพทยภายหลังการจัดซ้ือและใหบริการ 24 รายการ

4. ดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย, การพัฒนาความรูบุคลากร, การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและ 
    คุณภาพของระบบบริการสุขภาพของประเทศ

4.1 ดําเนินการวิจัย รวมวิจัย 1 โครงการ

4.2 จัดอบรม และ เปนวิทยากรบรรยาย 10 คร้ัง

4.3 วิพากษงานวิจัย / รวมประชาพิจารณ 9 เร่ือง

4.4 เปนอนุกรรมการ/คณะทํางาน / ทีมบรรณาธิการเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 4 ชุด

มีพันธกิจหลักในการวิเคราะหและคาดการณตนทุน ประเมินความคุมคา กําหนดราคา ริเริ่มพัฒนา ศึกษาวิจัย
ระบบสุขภาพ ติดตามทบทวนผลลัพธ สรุปผลงานไดดังน้ี คือ

ศูนยขอมูลและตนทุน
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ศูนยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ศูนยพัฒนาคุณภาพ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
มีพันธกิจท่ีสําคัญ คือ 1. สนับสนุน สงเสริม และฝกอบรม 
ใหบุคลากรมีความรู  และทักษะในการพัฒนาคุณภาพ
2. กระตุน สงเสริมและสนับสนุน  หนวยงานตางๆ ในทุก
ระดับ ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 3. สนับสนุน 
ประสานงานใหมีการนํามาตรฐานโรงพยาบาลไปใช และ
ไดรับการรับรองคุณภาพจากองคกรภายนอก 4. รวมทั้ง
รวบรวม วิเคราะห เผยแพร และสงเสริมการนําไปใชขอมูล 
ดานคุณภาพขององคกรใหเกิดประโยชน 5. สนับสนุนงาน 
วิจัยดานการพัฒนาคุณภาพใหกับโรงพยาบาล 

งานยกระดับการพัฒนากระบวนการคุณภาพเขาสู 
มาตรฐานข้ันกาวหนา (Advanced HA)

มีการเย่ียมใหคําปรึกษาจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) จํานวน 2 คร้ัง Gap analysis คร้ังท่ี 
2 วันท่ี 10 - 11 ตุลาคม 2561 Gap analysis คร้ังท่ี 3 
วันท่ี 3 - 4 เมษายน 2562 จัดประชุมคณะกรรมการ AHA 
Lead Team ทุกสัปดาห เพื ่อติดตาม และสนับสนุน
การดําเนินงานปด Gap ของทุกระบบงาน ใหคําปรึกษา PCT 
ในการทํา Clinical Tracer และ สนับสนุนใหหนวยงาน / EC
ดําเนินงานเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค (DSC : 
Disease Specific Certification)
                                                                                                                                                                                     

งานธํารงระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล       
มีการเยี ่ยมสํารวจภายใน (Internal Survey) 

หนวยงานทางคลินิก หนวยงานสนับสนุนและหองปฏิบัติการ
จัดการเย่ียมสํารวจภายในหนวยงานทางคลินิก จํานวน 101 
หนวยงาน และหนวยงานสนับสนุนและหองปฏิบัติการ 
จํานวน 22 หนวยงาน  ในระหวางวันท่ี 12 พฤศจิกายน - 3
ธันวาคม 2561

งานพัฒนาคุณภาพบริการดวยแนวคิด Lean ประจําป 
2562 - 2563

มีจํานวนคณะทํางานพัฒนาคุณภาพบริการดวย 
แนวคิด lean จํานวน 34 ทีม แบงเปน 1. กลุมงานทางคลินิก 
จํานวน 20 ทีม 2. กลุมงานสนับสนุนบริการทางคลินิกและ 
หองปฏิบัติการ จํานวน 5 ทีม 3. กลุมงานสนับสนุนบริการ 
จํานวน 9 ทีม  มี Lean Facilitator ประจําป 2562 จํานวน 
26 คน  การดําเนินกิจกรรม คือ จัด workshop / Lean 
Facilitator ใหคําปรึกษาและเยี ่ยมทีมที ่หนางาน / 
จัดนําเสนอความกาวหนาของทีม / จัดนําเสนอ สรุปผล
การพัฒนาคุณภาพบริการดวยแนวคิด Lean เพื ่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู  สงผลงานพัฒนาคุณภาพบริการดวยแนวคิด
Lean ไปแลกเปลี่ยนเรียนรูภายนอกองคกร ในเวทีตางๆ 
เชน งานมหกรรมคุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล 
ประจําป 2562  ของสมาคมสงเสริมคุณภาพแหงประเทศไทย 
งานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 
ประจําป 2562  งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ คร้ังท่ี 11 ประจําป 2561  

งานพัฒนาคุณภาพดวยกิจกรรม 5ส
มีการตรวจประเมิน 5ส ประจําป 2562 จํานวน 

กลุมที่ไดรับการตรวจประเมิน 180 กลุม คิดเปน 100% 
ของหนวยงานที่เขารวมกิจกรรม แบงเปน 1. ประเภท
หอผูปวยไมพักคางคืน 2. ประเภทหอผูปวยพักคางคืน                    
3. ประเภทสนับสนุนบริการ  4. ประเภทอ่ืนๆ 

งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
มีโครงการที่ไดรับการจัดสรรทุนวิจัย จํานวน 8 

โครงการ ไดแก 1. โครงการวิจัย เรื่อง ความแมนยําของ
การใชเครื่องวัดระดับนํ้าตาลชนิดตอเนื่องเปรียบเทียบกับ
การใชเคร่ืองวัดระดับน้ําตาลชนิดเจาะปลายน้ิวในการปรับ
อินซูลินในหอผูปวยวิกฤตทางอายุรกรรม 2. โครงการวิจัย 
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เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะทุพโภชนาการกับภาวะ 
การกลืนผิดปกติของผูปวยท่ีถูกรับเขารักษาในโรงพยาบาล 
3. โครงการวิจัย เรื ่อง การศึกษาผลของการรักษาดวย
ออกซิเจนที่มีอัตราการไหลสูงตอการกลืน 4. การฟงเพลง
ฝกสมาธิในระดับลึก และการฝกควบคุมหายใจชาๆ 
ตามจังหวะ ชวยหยาเครื ่องชวยหายใจในผูปวยที่หยา
เครื่องชวยหายใจยาก 5. ศึกษาสถานการณการใชยาใน
ผูปวยสูงอายุที่เขารับการรักษาตัวในหอผูปวยอายุรกรรม 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 6. การเปรียบเทียบการปนเปอน 
ของแบคทีเรีย ระหวางกลองตรวจทอนํ้าดี และตับออนที่ 
สามารถถอดสวนปลายกลองออกได และกลองที ่ไม
สามารถถอดสวนปลายกลองออกไดภายหลังจากการลาง 
กลองข้ันตอนสุดทายดวยการตรวจเพาะเช้ือ และการตรวจ
คาอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต 7. การเกิดภาวะหัวใจลมเหลว 
เฉียบพลันในโรงพยาบาล หลังจากดําเนินการตามแนวทาง 
การรักษา เมื่อผลรวมสารนําทั้งหมดหลังจากเขารับการ
รักษาเปนผูปวยใน เปนบวกมากกวา 4 ลิตร  8. การศึกษา 
เปรียบเทียบความไวและความจําเพาะของสัญญาณเตือน
ภาวะวิกฤตระบบ Search out severity และ National 
Early Warning Score ในการทํานายอุบัติการณการใสทอ 
ชวยหายใจ และการยายผูปวยเขาหอผูปวยวิกฤตโดยไม 
ไดวางแผนของผูปวยสูงอายุในหอผูปวยอายุรกรรม

งานพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพ
โรงพยาบาล (THIP)

มีการสงตัวชี ้ว ัดเขารวมเปรียบเทียบทั ้งหมด
จํานวน 40 ตัวชี้วัด และไดมีการรายงานผูเกี่ยวของทุก
3 เดือน ซึ่งผลการเทียบเคียงนั้น พบวามี 5 ตัวชี้วัด ที่มี
ผลการดําเนินการในระดับท่ีดีเปนตนแบบได 4 ตัวช้ีวัด ท่ีมี
ผลการดําเนินการอยูระดับปานกลาง และ สวนตัวช้ีวัด ท่ี 
เหลือเปนโอกาสพัฒนาจะไดนําไปจัดทําโครงการปรับปรุง

งานสงบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร HA303 : การพัฒนาการปฏิบัติการ 

พยาบาลเพ่ือคุณภาพ  จํานวน 13 คน  หลักสูตร HA304 : HA
กับการบริหารการพยาบาล จํานวน 5 คน หลักสูตร HA304 
: HA กับการบริหารการพยาบาล จํานวน 6 คน  หลักสูตร 
HA401 : การสรางโคชเพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพ อยางตอเน่ือง 
(Coaching for Continuous Quality Journey) จํานวน 
1 คน หลักสูตร HA601 : ระบบบริหาร ความเสี ่ยงใน
โรงพยาบาลคุณภาพ จํานวน 1 คน

งานสงเสริมและสนับสนุนงานนวัตกรรม
ชวยประสานงานกับสถาบันทรัพยสินทางปญญา 

ในการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จํานวน 2 ผลงาน ไดแก 
1. อุปกรณออกกําลังสําหรับมือ 2. ชอนสอมสําหรับผูสูงอายุ 
ชวยดําเนินการโอนสิทธิลิขสิทธิ ์ผลงาน เรื ่อง วิดีโอสื ่อ
การสอนการใชเครื ่องบําบัดทดแทนไตแบบตอเนื ่อง
สํารวจจํานวนผลงานนวัตกรรม ที่ผลงานนวัตกรรมที ่
ประดิษฐคิดคนขึ้นมาใชภายในหนวยงาน มีจํานวน 67 
ผลงาน

งานสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการองคกรแพทย  
งานสนับสนุนก ิจกรรมองค กรแพทย ได แก   

การประชุมเร่ือง นโยบายและแผนงานของ คณะกรรมการ
องคกรแพทย ทุกวันศุกรที ่ 1,3 และ 5 ของเดือน 
ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562  จํานวน 25 คร้ัง
และ ประชุมวิชาการในหัวขอความรูสําคัญสําหรับสมาชิก 
จํานวน 11 คร้ัง
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1.งานจัดเก็บ บริการเวชระเบียนและธุรการ

1.1 รับเวชระเบียนผูปวยใน จํานวนแฟม

เวชระเบียนผูปวยท่ัวไป 45,192

เวชระเบียนผูปวยสูติกรรม 5,600

เวชระเบียนทารกแรกคลอด 4,892

1.2 บริการเวชระเบียนผูปวยใน จํานวนราย

1.2.1 บริการคนหาเวชระเบียนผูปวยใน ใหแก

 - แพทย 1,535

 - นิสิตแพทย 132

 - พยาบาล 432

 - ศูนยประกันสุขภาพ 1,514

 - ฝายเลขานุการ 1,874

 - บุคคลภายนอก 282

1.2.2 เวชระเบียนท่ีคนหา

 - เวชระเบียนตนฉบับ 6,989 แฟม

 - เวชระเบียนในรูปแบบ CD 59,187 แฟม 

1.3 ธุรการ

รับหนังสือเขา

  - ขอเวชระเบียนผูปวยคดีและประกันชีวิต

  - เร่ืองตาง ๆ

8,769 เร่ือง

3,105 เร่ือง

5,664 เร่ือง

สงหนังสือออก

  - เวชระเบียนผูปวยคดีและประกันชีวิต

  - เร่ืองตาง ๆ

6,108 เร่ือง

3,105 เร่ือง

3,003 เร่ือง

เบิกพัสดุใชในฝายเวชระเบียนและสถิติ                                        15 คร้ัง 

สงซอมพัสดุ ครุภัณฑ                                                                       22 คร้ัง 

2. งานลงรหัสและตรวจสอบขอมูลเวชระเบียนผูปวยใน

ลงรหัสและตรวจสอบขอมูลผูปวยใน
จําแนกตามฝายตาง ๆ ดังน้ี

จํานวนแฟม

ฝายอายุรศาสตร 16,098

ฝายศัลยศาสตร 13,862

    

ฝายเวชระเบียนและสถิติ

2. งานลงรหัสและตรวจสอบขอมูลเวชระเบียนผูปวยใน (ตอ)

ลงรหัสและตรวจสอบขอมูลผูปวยใน
จําแนกตามฝายตาง ๆ ดังน้ี

จํานวนแฟม

ฝายสูติศาสตร - นรีเวชวิทยา
 - สูติศาสตร
 - นรีเวชวิทยา

5,600
3,028

ฝายกุมารเวชศาสตร 9,492

ฝายจักษุวิทยา 1,900

ฝายโสต ศอ นาสิก วิทยา 1,714

ฝายรังสีวิทยา 1,277

ออรโธปดิกส 2,532

จิตเวช 181

3.งานเวชสถิติ

3.1 บันทึกขอมูล จํานวนแฟม

เวชระเบียนผูปวยท่ัวไป 45,192

เวชระเบียนผูปวยสูติกรรม 5,600

เวชระเบียนทารกแรกคลอด 4,892

3.2 ใหขอมูลสถิติตาง ๆ 598 ราย

3.3 จัดทํารายงาน

รายงานประจําเดือน  จํานวนผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยถึงแกกรรม 
สถิติผาตัด สถิติคลอดและสถิติอุบัติเหตุ

รายงานประจําเดือนการเฝาระวังโรค

รายงานเคร่ืองช้ีวัดของโรงพยาบาล

รายงานสถิติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  (ประจําปงบประมาณ)

หนังสือสถิติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

รายงานการตายจากหนังสือรับรองการตาย (ทร 4/1) สําหรับ
สถานพยาบาลทุกแหง ท้ังภาครัฐและเอกชน ในระบบ ON-LINE 
รายเดือน (สงสํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  

4. งานสแกนเวชระเบียนและทําลายเวชระเบียน

จํานวนเวชระเบียนท่ีสแกนไดท้ังหมด 50,741  แฟม

จํานวน 7,062,724 หนา
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ฝายประชาสัมพันธ

 มีหนาที ่หลักในการสื ่อสารประชาสัมพันธวาดวยวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทยท้ังตอภายในองคกร (Internal Communication) และภายนอกองคกร (External Communication) 
ผานชองทางการส่ือสารดวยส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ตลอดท้ังการแนะนําบริการและงานส่ือสารบริการขอมูล
ทางโทรศัพท ท่ีตองคํานึงและตระหนักอยูเสมอวาดวยเร่ืองการใหขอมูลท่ีถูกตอง ทันเวลา รวมถึงประสิทธิผล (OutPut) 
ในเชิงคุณภาพที่เปนเลิศ ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณที่ดี 
ใหกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย อยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนตอไป โดยในปงบประมาณ 2562 
(เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562)

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของฝาย
ประชาสัมพันธ จํานวน

1. ดานงานขาว

1.1 ขาวท่ีสงเผยแพร ไดแก หนังสือพิมพ, 
นิตยสาร, ส่ือส่ิงพิมพ, สถานีโทรทัศน, 
สถานีวิทยุ และส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ

641 ช้ิน/ป  

1.2 ขาวท่ีไดรับการเผยแพรผานทางส่ือมวลชน
ทุกแขนง และส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ

1,365 ช้ิน/ป

2. ดานงานส่ือส่ิงพิมพ

2.1 ประสานงานการจัดทําวารสารภายใน 
“วารสาร ฬ.จุฬา” จํานวน 12 ฉบับ

36,000 เลม

3. ดานงาน Website

3.1 จํานวนผูเขาชม Website (30,000 คน/เดือน) 1,111,201 คน

4. ดานงานกิจกรรมพิเศษ

4.1 การจัดกิจกรรมพิเศษ การสนับสนุนและ
ใหความรวมมือ แกหนวยงาน ท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร

20 งาน

5. ดานงานติดต้ัง โปสเตอรและปายไวนิลประชาสัมพันธ

5.1 ติดต้ังทันเวลา 3,794 ช้ิน

5.2 ร้ือถอนทันเวลา (ภายในระยะเวลา 7 วัน) 3,444 ช้ิน

6. ดานงานใหขอมูลบริการ

6.1 การออกบัตรคิวเรงดวนสําหรับผูปวยบัตรทอง 
302, ผูปวยประกันสังคม 2 ในกรณีงดน้ํา 
งดอาหารไดอยางถูกตอง

4,552 คร้ัง

6.2 การใหขอมูลไดอยางถูกตองกับผูรับบริการ 64,518 คร้ัง

ฝายประชาสัมพันธ ไดมีผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของฝายประชาสัมพันธ ตามรายละเอียด ดังน้ี

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของฝาย
ประชาสัมพันธ จํานวน

7. ดานงานชางภาพ

7.1 งานถายภาพ 346 งาน

7.2 งานตัดตอวีดิโอ 66 งาน

7.3 การสืบคนภาพน่ิง และวีดิโอ 204 คร้ัง

8. ดานงาน Operator

8.1 ติดตอโทรศัพทออกภายนอกผิดพลาด 11 คร้ัง

8.2 สงตอสายโอนภายในผิดพลาด 81 คร้ัง

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของฝาย
ประชาสัมพันธ จํานวน

8.3 ติดตอสายโทรศัพทผิดบุคคล 2 คร้ัง

8.4 ประกาศเสียงตามสายผิดพลาด (Code 155) 0 คร้ัง

8.5 ติดตอไดรวดเร็วของการประกาศ Code 155 
(10 วินาทีหลังจากไดรับแจง)

0 คร้ัง

9. ดานงานจัดซ้ือจัดจาง

9.1 การจัดทําเอกสารถูกตอง 212 งาน

9.2 การจัดทําเอกสารทันเวลา 232 งาน
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ฝายเลขานุการ

ใหบริการดานงานสารบรรณเก่ียวกับการลงทะเบียน
รับ – สง จําแนกเอกสาร เพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณา 
ส่ังการ งานรางโตตอบจัดทําเอกสารและออกเลขท่ี คําส่ัง 
ประกาศ หนังสือเวียน บันทึกขอความ จดหมายออกของ
โรงพยาบาล การต ิดตาม ค นหา จ ัดเก ็บเอกสาร 
ผลิตเอกสารที่ใชภายในโรงพยาบาล งานเลขานุการกิจ
ชวยดูแลสนับสนุน และประสานงานดานตางๆ ทั้งดาน
ขอมูลเอกสาร และตัวบุคคลใหกับผูบริหาร ตลอดจน 
การนัดหมาย  งานการประชุม จัดประชุมของคณะผูบริหาร        
และคณะกรรมการอํานวยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
งานสวัสดิการ และการรับรองผูมีอุปการคุณ รวมทั้งการ 
ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาล 
ทั้งกิจกรรมประจําป และกิจกรรมพิเศษตามวาระสําคัญ
ตางๆ นอกจากน้ีฝายเลขานุการยังใหบริการดานการประสาน
งานระหวางผูปวย กับหนวยงานตาง ๆ  ของโรงพยาบาลใน
การขอรับเอกสารใบรับรองแพทยและเอกสารประวัติการ 
เจ็บปวยหรือการรักษา  เพ่ือสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับผูปวย ตลอดจนใหบริการงานไปรษณีย โดยไดรับอนุญาต 

ใหจัดตั้งที่ทําการไปรษณียอนุญาตเอกชน เพื่อใหบริการ 
แกเจาหนาท่ีและประชาชนท่ัวไป

ในรอบป 2562 หนวยงานตาง ๆ  ของฝายเลขานุการ
ไดปฏิบัติงานดานเอกสาร ดังน้ี

1. งานเลขานุการกิจ ตรวจสอบนําเสนอเอกสาร 
จํานวน 54,585 เร่ือง

2. งานกิจกรรมพิเศษ จัดกิจกรรมโรงพยาบาล 
จํานวน 27 คร้ัง

3. งานการประชุม จํานวน 64 คร้ัง
4. กลุ มร ับ–สง ลงทะเบียนรับ–สงเอกสาร 

จํานวน 201,619  เร่ือง
5. กลุมรางโตตอบจัดทําเอกสาร จดหมาย จํานวน 

65,250  เร่ือง
6. กลุมใบรับรองแพทยจัดทําเอกสารใบรับรอง 

แพทย จํานวน 7,822  เร่ือง
7.  กลุมธุรการประสานงาน ผลิตเอกสาร ใชใน 

โรงพยาบาล จํานวน 2,795,857 แผน การจัดเก็บ คนหา / 
จัดทําเอกสาร จํานวน 1,340 เร่ือง

ฝายโสต ศอ นา สิกวิิิทยา
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2561 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

OR

     ในเวลา 149 160 143 170 154 172 151 142 155 161 137 181

     นอกเวลา 7 12 9 10 4 4 12 6 5 5 13 15

Ward

     อัตราครองเตียง (%) 66.71 66.55 68.82 65.11 64.02 70.85 60.86 54.84 65.68 63.56 67.14 68.02

     LoS (วัน/ราย) 4.52 4.48 5.65 4.36 4.44 4.71 4.52 3.64 4.55 4.39 4.8 4.55

OPD

     หู คอ จมูกท่ัวไป 4,125 3,931 3,360 4,183 3,516 2,868 3,782 3,636 3,502 3,788 3,997 3,780

     โสตประสาท 115 132 124 154 120 99 91 97 254 213 169 195

     โสตสัมผัส 603 620 606 697 591 526 635 569 691 622 613 638

     ฝกพูด 45 34 24 45 28 22 39 37 9 47 42 29

     ศูนยความเปนเลิศ
     การสองกลอง   
     โรคจมูกและไซนัส

949 777 739 976 817 666 895 841 866 837 868 888

     ศัลยกรรมตกแตงและ
     เสริมสรางใบหนา 42 99 14 98 72 62 68 63 75 71 72 97

     นอนกรน 77 63 85 107 91 96 63 107 106 99 78 106

     โรคทางกลองเสียงและ
     กรดไหลยอนท่ีคอ 9 17 0 14 8 12 12 13 10 12 8 27

     โบท็อกซกลองเสียง 5 16 0 10 13 6 1 7 9 9 4 3

รวม 5,970 5,689 4,952 6,284 5,256 4,357 5,586 5,370 5,522 5,698 5,851 5,763

ฝายเวชศาสตรปองกันและสังคม

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบาดวิทยาประยุกต" คร้ังท่ี 35 วันท่ี 11 - 15 กุมภาพันธ 2562 ณ ภาควิชาเวชศาสตร
ปองกันและสังคม

2. หลักส ูตรการอบรม ระเบ ียบว ิธ ีการว ิจ ัย
ด านส ุขภาพ 1 เพ ื ่อพ ัฒนาน ักว ิจ ัยระบบส ุขภาพ 
ตั ้งแตเดือนธันวาคม 2561–มีนาคม 2562 ณ สถาบัน
โรคผิวหนัง กรมการแพทย

3. หลักสูตรการอบรม วิธีการทางระบาดวิทยา 2 
เพื่อพัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ ตั้งแตเดือนมีนาคม–
มิถุนายน 2562 ณ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย
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4. หลักส ูตรการอบรม ระเบ ียบว ิธ ีการว ิจ ัย
ดานสุขภาพ 2 เพื ่อพัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ ตั้งแต
เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2562 ณ สถาบันโรคผิวหนัง 
กรมการแพทย

5. หลักสูตรการอบรม สถิติในงานวิจัยดานสุขภาพ
2 เพื่อพัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ ตั้งแตเดือนมิถุนายน
2561 -  สิงหาคม 2562 ณ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย

การใหบริการ     ราย

1. ตรวจสุขภาพประจําป

1.1 ตรวจสุขภาพรายบุคคลท่ัวไป 13,446

2. ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย 8,595
2.1 ขอใบรับรองแพทยไปตางประเทศ 4,274

2.2 ขอใบรับรองแพทยในประเทศ 3,507

2.3 ขอใบรับรองแพทยเขาทํางานสภากาชาดไทย 814

3. ตรวจโรคท่ัวไป 23,203

4. ตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 1,700

5. ฉีดวัคซีนปองกันโรค

5.1 ฉีดวัคซีนปองกันโรคในสถานท่ี 17,236

5.1.1 ฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญตามฤดูกาล

5.1.1.1 เจาหนาท่ีโรงพยาบาลจุฬา  เจาหนาท่ีสภากาชาดไทย นิสิตแพทย  นักศึกษาพยาบาล 6,013

5.1.1.2 ผูปวยกลุมเส่ียงตามเกณฑ สปสช. 8,468

5.1.2 วัคซีนปองกันโรคอ่ืน ๆ 2,455

5.2 ฉีดวัคซีนปองกันโรคนอกสถานท่ี (ไขหวัดใหญตามฤดูกาล) 300

6. บริการปรึกษาปญหาสุขภาพและใหคําแนะนํา 3,506

ขอมูลบริการรวม
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ฝายกายวิภาคศาสตร

ศูนยฝกผาตัด
 ศ ูนย ฝ กผ าต ัด ภาคว ิชากายว ิภาคศาสตร   

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนแหลง 
รวบรวมความรู ในวงการแพทยทั ้งในและตางประเทศ 
เปนศูนยฯ ท่ีมีศักยภาพโดดเดน ในกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

1. เปนแหลงความรูในการจัด workshop ใน 
รางของอาจารยใหญท่ีเปน Soft Cadaver

2. เปนศูนยเดียวในโลก ที่มีความหลากหลาย 
ของศาสตรในการฝกอบรม และปฏิบัติการผาตัดทุกสวน 
ของรางกาย ต้ังแตศีรษะจรดเทามากท่ีสุด

3. เปนศูนยเดียวในโลก ท่ีใหนิสิต คณะแพทยศาสตร
ไดฝกหัตถการกับอาจารยใหญรางนุม ต้ังแตช้ันปท่ี 5 และฝก
อบรมทางดานการเรียนการสอน ใหแกภาควิชากายวิภาคศาสตร

จิตเวชศาสตร ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม 
กุมารเวชศาสตร จักษุวิทยา วิสัญญีวิทยา ศัลยศาสตร 
ออรโธปดิกส เวชศาสตรฟนฟู สูติศาสตร - นรีเวชวิทยา 
โสต ศอ นาสิก อายุรศาสตร ตางๆ ในคณะแพทยศาสตร   
ทําใหนิสิตแพทยไดฝกฝนและใกลชิดกับอุปกรณมากท่ีสุด 
 สําหรับสิ่งที่เปนหัวใจและเอกลักษณของการ
ดําเนินงานศูนยฝกผาตัด คือการเรียนการสอนอาจารยใหญ
รางนุม ท่ีชวยใหนิสิตแพทย และแพทยเฉพาะทาง สามารถ
แยกกลามเน้ือ หาเสนประสาทไดงาย ขอตอไมยึด ไมงอได
น้ันเอง อีกท้ังใหความสําคัญกับการติดตอส่ือสาร และดูแล
จิตใจของญาติอาจารยใหญผูอุทิศรางกาย ตั้งแตรับราง
เขามา ท่ีศูนยฯ จนกระท่ังพิธีลอยอังคาร ซ่ึงเปนวาระสุดทาย

สถิติการจัดประชุมระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

ลําดับท่ี ลักษณะการจัดประชุม จํานวนคร้ัง/ป จํานวนผูเขารวมประชุม/คน

1  การจัดประชุมนานาชาติ 144 3,526

2 การจัดประชุมระดับชาติ 18 637

3 การเรียนการสอน 82 1,466

4 ศึกษาดูงาน 6 180

รวมท้ังส้ิน 250 5,809

Nerve Biopsy Lab

จํานวน 4 ราย

หองปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
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                          สถิติการบริการตรวจโครโมโซม หนวยพันธุศาสตร

จํานวนผูปวยเขารับบริการตรวจโครโมโซม 

เดือน น้ําคร่ํา ไขกระดูก เลือด  FISH BH CVS skin Total

ตุลาคม 66 51 20 33 3 0 0 173

พฤศจิกายน 36 58 22 28 3 0 0 147

ธันวาคม 37 55 25 17 3 0 0 137

มกราคม 43 54 14 30 2 0 0 143

กุมภาพันธ 47 47 24 25 1 1 0 145

มีนาคม 50 43 26 28 4 0 0 151
เมษายน 53 53 28 25 4 1 1 165

พฤษภาคม 44 50 23 25 1 1 0 144

มิถุนายน 41 57 20 28 4 1 1 152

กรกฎาคม 40 53 24 25 3 0 0 145

สิงหาคม 42 81 30 49 2 0 0 204

กันยายน 35 73 12 36 2 1 0 159

Total 534 675 268 349 32 5 2 1,865

ปจจุบัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร มีเครื่อง 3D 
Printer และใหบริการอาจารยและนักวิจัย นิสิตปริญญาเอก
นิสิตปริญญาโท และผูที่มีความสนใจตางๆ ประกอบดวย 
2 โครงการ

โครงการท่ี 1 โครงการเก่ียวกับการเรียนการสอน 
ชื ่อโครงการสร างแบบจําลอง  เพ ื ่อการศึกษาทาง 
กายวิภาคศาสตรดวย เทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ 
การผลิตส่ือเพ่ือการศึกษาในการทําหุนจําลอง

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพัฒนาการสรางแบบจําลอง
เพ่ือการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร ดวยเทคโนโลยีการพิมพ
แบบสามมิติ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1. ไดผลิตแบบจําลองโครงสรางรางกายมนุษย 

เพื่อใชในการศึกษาทางกายวิภาค และนํามาใชทดแทน 
การใชกระดูกรวมถึงโครงรางของอาจารยใหญ

2. เน่ืองจากแบบจําลองดังกลาวไดถูกออกแบบ
โดยนักวิทยาศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานโครงสราง 
รางกายของมนุษย ดังนั้นผลผลิตที่ไดสามารถนําไปใช 
ประโยชนในเชิงพาณิชย เชน จัดจําหนายใหแกหนวยงาน 
หรือสถานศึกษาท่ัวประเทศได

โครงการที่ 2  โครงการเกี่ยวกับงานวิจัย ชื่อ 
โครงการการสรางกระดูกเนื้อแนนสามมิติที่มีการจัดเรียง
ของหลอดเลือดฝอยในแนวเดียวกันตามคําสั ่งเฉพาะ 
(Construction of Custom-made 3D-Compact 
Bone with Aligned Blood Capillary)

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพัฒนากระดูกเนื้อแนน 
สามมิติ ที่มีการจัดเรียงของหลอดเลือดฝอยในแนวเดียว 
ภายนอกรางกาย เพื่อเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติโดย 
ใชเทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ

ปจจุบันทางภาควิชากายวิภาคศาสตรไดประยุกตและ
จัดซ้ือครุภัณฑมากข้ึน เพ่ือไดนํามาประกอบในการทํางาน
วิจัยตางๆ เกี ่ยวกับ 3D ไดมากยิ ่งขึ ้น โดยมีภาควิชา 
ออรโธปดิกส ฝายวิจัย ไดมาทํางานวิจัยดวยเปนจํานวน
หลายช้ิน

ในสวนของการรับบริจาครางกายไดมีการพัฒนางาน
ในระบบการรับบริจาคใหมีการรับบริจา ครางกายออนไลน 
ซ่ึงมีประชาชนชนท่ัวไป ไดมีความสนใจและเขามาใชบริการ 
ผานทางระบบออนไลน เปนจํานวนมาก โดยสามารถเขา
ไปที่ https://chulalongkornhospital.go.th เลือกชอง 
บริจาค ซ่ึงนับวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงของผูท่ีสนใจบริจาค 
รางกาย และมีการเก็บเปนฐานขอมูลใหสามารถตรวจสอบได
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3 ตุลาคม 2561 : หองประชุม 1219 โซน C ช้ัน 12 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ผศ.พญ.ยุวรีย พิชิตโชค รองผูอํานวยการฯ ฝาย
ยุทธศาสตรองคกร และทรัพยากรบุคคล ใหการตอนรับ 
นพ.ธนัญชัย ธนสัมฤทธิ์ ผูชวยผูอํานวยการเทคโนโลยี
สารสนเทศ นพ.รัฐศักด์ิ วงศลักษณะพิมล ผูชวยผูอํานวยการ
สายงานสนับสนุนบริการทางการแพทย พรอมคณะจาก
โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล ในโอกาสศึกษาดูงานการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

12 ตุลาคม 2561 : ลานพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดพิธีทําบุญตักบาตร 
พระสงฆ 89 รูป อุทิศถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9
เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสวรรคต โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ
วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนประธาน
นําคณะผูบริหาร และบุคลากรรวมพิธี

12 ตุลาคม 2561 : หองประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร 

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดงาน วันโรคหลอดเลือดสมองโลก
คร้ังท่ี 10 (10th World Stroke Day) โอกาสน้ีชมรมคนรูทัน
อัมพาต ท่ีเกิดจาคโรคหลอดเลือดสมอง  รวมบริจาคเงินจํานวน
198,016 บาท เพื่อซื้ออุปกรณทางการแพทยใหกับศูนย
โรคหลอดเลือดสมอง

19 ตุลาคม 2561 :  โถงอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
เปนประธานเปดงานวันพยาบาลแหงชาติ ประจําป 2561 
ซึ่งฝายการพยาบาล  จัดขึ้นเพื่อเปนการเทิด พระเกียรติ
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ที่มีตอวิชาชีพการพยาบาล และผูประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ

กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 2562 
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28 ตุลาคม 2561 : สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

HIV-NAT, SEARCH ศูนยวิจัยโรคเอดส รวมกับสาขา
วิชาโรคติดเช้ือ  ฝายกุมารเวชศาสตร  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล HIV Run 2018
เพ่ือชวยเหลือเยาวชนมีเช้ือเอชไอวีท่ีขาดแคลน และรณรงค
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมในกลุมเยาวชน โดยมี 
ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
เปนประธานเปดงาน

30 ตุลาคม 2561 : หองประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร 

ศ.นพ.สุทธิพงศ  วัชรสินธุ   ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณเปนประธานเปดการประชุม  คณะผูบริหาร
พบประชาคม คร้ังท่ี 4 “จุฬาสุขใจ” พรอมนําคณะผูบริหาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รวมชี ้แจงความคืบหนาใน
การพัฒนาโรงพยาบาล และเปดโอกาสใหบุคลากรรวม
เสนอและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น

8 พฤศจิกายน 2561 : หองประชุม 312/2 อาคาร อปร ช้ัน 3

ศ.นพ.สุทธิพงศ     วัชรสินธุ    ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ใหการตอนรับ คณะผูเขารับการอบรมหลักสูตร
“ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ” ในโอกาสเขาศึกษา
ดูงานบริการทางการแพทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร
อัศววิทูรทิพย  ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร
นําเย่ียมชม ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ และ อาคาร ส.ธ.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานพัฒนาคุณภาพ และหัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดการประชุมนําเสนอสรุปผล
โครงการการพัฒนาคุณภาพบริการดวยแนวคิด Lean ของ
หนวยงานบริการทางคลินิก หนวยงานสนับสนุนบริการและ
หองปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

27 พฤศจิกายน 2561 : อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ และ 
อาคาร ส.ธ.
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28 พฤศจิกายน 2561 : ลานกิจกรรม ชั้น 13 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  เปนประธานเปดงานวันเบาหวานโลก “WORLD
DIABETES DAY 2018” โดยศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
ดานเบาหวาน ฮอรโมน และเมตะบอลิสม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ จัดขึ้นเพื่อใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
โรคเบาหวานภายในครอบครัว ภายในงานมีการบรรยายเพ่ือให
ความรูแกประชาชน และมีการตรวจระดับน้ําตาลในเลือด

7 ธันวาคม 2561 : หองประชุม 1210 โซน A ชั้น 12 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

องคกรแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดเสวนาพิเศษ
หัวขอเร่ือง “กัญชา ถึงเวลาหรือยัง” เพ่ือแลกเปล่ียนความรู
และความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง กัญชาทางการแพทย โดยมี
ผูเสวนาประกอบดวย นพ.โสภณ เมฆธน  อดีตปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา รศ.ดร.นพ.วิโรจน ศรีอุฬารพงศ หัวหนา
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โรคมะเร็งครบวงจร  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ศ.นพ.ธีระวัฒน เหมะจุฑา หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร
สุขภาพโรคอุบัติใหม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
และ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท ประธาน คณะอนุกรรมการ
องคกรแพทย ดานรับฟงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ  และ
ส่ือสารองคกร เปนผูดําเนินการเสวนา 

12 ธันวาคม 2561 : ชั้น13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณเปนประธานในพิธีเปดศูนยอาหารสวัสดิการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมี หมอมราชวงศ
จตุมงคล โสณกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ม.ที.อาร. 
รีเทลส จํากัด พรอมดวยผูบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
และผู บริหาร บริษัท เอ็ม.ที.อาร. รีเทลส จํากัด รวม
เปนเกียรติในงาน 

12 ธันวาคม 2561 : หนาอาคาร อปร

ศ.นพ.สุทธิพงศ    วัชรสินธุ     ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท รองผูอํานวยการฯ
ฝายกายภาพ ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผู ชวย
ผูอํานวยการฯ ดานกายภาพ และ ศ.นพ.วีรพันธุ  โขวิฑูรกิจ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานการคลัง  รวมเปดการใชบริการเรียก
รถตุกตุก สาธารณธะ ผานแอปพลิเคชั่น MUVMI ภายใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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13 ธันวาคม 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ  ฝายบริการ
เปนประธานเปดการประชุมเรื่อง “ทํา Lean ดีอยางไร
ทําไมตองทํา Lean” โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย
รองผูอํานวยการฯ ฝายการแพทยและวิจัย และ ดร.นพ.สรรธวัช
อัศวเรืองชัย ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานพัฒนาคุณภาพ 
เปนวิทยากรบรรยาย

19 ธันวาคม 2561 : หองประชุม 1210 ชั้น 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปน 
ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปจฉิมนิเทศหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
การบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดดวยเครืองไตเทียม) 
ประจําป 2561 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย รอง
ผูอํานวยการฯ ฝายการแพทยและวิจัย กลาวรายงาน ท้ังน้ี 
มีผูสําเร็จการศึกษาอบรม จํานวนท้ังส้ิน 30 คน

19 ธันวาคม 2561 : อาคาร ภปร

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผูอํานวยการฯ 
ฝายการคลัง และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย 
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร รวมกิจกรรม
รองเพลงวันคริสตมาส เพ่ือสงความสุขใหกับผูปวย โดยกลุม
คริสตชน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

25 ธันวาคม 2561 : ระเบียงรมณีย ช้ัน 14 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย รวมกับ
คณะศิษยานุศิษย และสาธุชนท่ีเล่ือมใส พอแมครูอาจารย 
พระปาสายกรรมฐาน จัดพิธีทําบุญตักบาตรอาหารแหง 
ถวายจังหัน พอแมครูอาจารยพระปาสายกรรมฐาน และ
ทอดผาปาสามัคคี เพื่อนํารายไดสมทบทุนพระภิกษุสงฆ
สามเณรอาพาธ โดยมี ศ.นพ.รื ่นเริง ลีลานุกรม รอง
ผูอํานวยการฯ ฝายบริการ เปนประธาน
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4 มกราคม 2562 : วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 

ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ
รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผูอํานวยการฯ ฝายการคลัง
ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานภาพลักษณองคกร และ ภญ.เพ็ญประภา ต้ังวันเจริญ 
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานระบบยาและเวชภัณฑ นําคณะ
เจาหนาท่ี เขากราบมุทิตาสักการะ ขอพร สมเด็จพระวันรัต 
(จุนท พฺรหฺมคุตฺโต) เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
เน่ืองในวันข้ึนปใหม

10 มกราคม 2562 : สนามเปตอง สํานักงานการคลัง
สภากาชาดไทย

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผู ชวย
ผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร เปนประธานเปดการ
แขงขันกีฬาเปตอง กีฬากาชาดเกมส คร้ังท่ี 8 เพ่ือสงเสริม
ใหบุคลากรสภากาชาดไทยเกิดความรัก ความสามัคคี และ
สัมพันธภาพท่ีดีภายในองคกร

11 มกราคม 2562 : หองเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บปวย
เร้ือรัง  ช้ัน 12 อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

โครงการสอนเด็กเจ็บปวยเร้ือรัง และศูนยคอมพิวเตอร
เพ่ือเด็กปวยพระราชทาน ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด ําร ิ  สมเด ็จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ฝายกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ป 2562 ใหแกเด็กปวย
ที ่พ ักรักษาตัวอยู ในโรงพยาบาล และเด็กจากมูลนิธ ิ 
สงเคราะหเด็กสภากาชาดไทย เพ่ือใหเด็กๆไดรับความสุข 
สนุกสนาน เชนเดียวกับเด็กปกติท่ัวไป  

15 มกราคม 2562 : อาคาร ภปร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปดให
บริการ “รับรถไปจอด” (Valet Parking) เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูมารับบริการ ในการหาที่จอดรถให โดยไมคิด
คาใชจาย (ชําระเฉพาะคาบริการจอดรถตามจริง) โดยมี
ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผู อ ํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดงาน
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16 มกราคม 2562  ณ หองประชุม 1210 อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย รองผูอํานวยการฯ ฝาย
การแพทยและวิจัย เปนประธานเปดการอบรม  “มาตรฐาน
การดําเนินกิจกรรม 5 ส ประจําป 2562” เพื่อใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสรางความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอมในการทํางาน โดยมี อ.ดร.นพ.สรรธวัช
อัศวเรืองชัย ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานพัฒนาคุณภาพ 
และหัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
กลาวรายงาน และเปนวิทยากร 

25 มกราคม 2562 : หองประชุม 2-3 ช้ัน 4
อาคารเฉลิม บูรณะนนท สภากาชาดไทย

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณยกุล ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานสงเสริมและฟนฟู และ นางศิริลักษณ สิโยพุทธวงศ 
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการ รวมแสดงความยินดี 
เน่ืองในโอกาส วันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ
97 ป โดยมี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผูอํานวยการสํานักงาน
ยุวกาชาด ใหการตอนรับ

29 มกราคม 2562 : หองประชุม 1201 ช้ัน 12 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.เก้ือเกียรติ ประดิษฐพรศิลป ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานวิจัยและศูนยความเปนเลิศ เปนประธานเปดการบรรยาย
พิเศษ CRITICAL CARE NEPHROLOGY FORUM โดย
Professor John A. Kellum, MD Director of Center
for Critical Care Nephrology University of Pittsburgh
Medical Center, USA จัดโดย ศูนยความเปนเลิศทาง
การแพทยดานโรคไตในภาวะวิกฤต แหงโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

18 กุมภาพันธ 2562 : ช้ัน 14 ระเบียงรมณีย
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
รวมกับ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย แหงประเทศไทย 
กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือขายสถาบันการแพทย 
ตางๆ เปดการแถลงขาว เรื่อง วันการไดยินโลก 2562  
“World Hearing Day Thailand 2019” พรอมทั้งจัด 
เสวนาใหความรูเร่ือง สถานการณปญหาโรคหูในประเทศไทย
และการไดยินในเยาวชนไทย รวมถึงความสําคัญของ 
World Hearing Day Thailand 2019
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25 กุมภาพันธ 2562 : หองประชุมจรัญพัฒน ช้ัน 6 
อาคารอุปการเวชชกิจ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ และคณบดี คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ เปน
ประธานเปดการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง “เปนมะเร็งก็มีลูกได”
โดยฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา จัดข้ึนเพ่ือใหผูปวยมีทาง 
เลือกในการต้ังครรภและใหกําเนิดบุตรไดประสบผลสําเร็จ 

25 กุมภาพันธ 2562 : หองประชุม 1301 ช้ัน 13
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นางสาวชฎารัตน สมทอง ผูชวยหัวหนาพยาบาล 
ดานทรัพยากรบุคคล ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย เปนประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และ
ปดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced Critical
and Emergency Care Nursing” ประจําป 2562 มีผู
สําเร็จการอบรม จํานวนท้ังส้ิน 41 คน

27 กุมภาพันธ 2562 : วัดบวรนิเวศวิหาร

ภญ.เพ็ญประภา ต้ังวันเจริญ ผูชวยผูอํานวยการฯ 
ดานระบบยาและเวชภัณฑ พรอมคณะ กราบมุฑิตาสักการะ 
พระราชพุทธิมุนี (หมอมหลวงคิวปด ปยวิโรจโน) ผู ชวย
เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เน่ืองในโอกาสอายุวัฒนมงคล

8 มีนาคม 2562 : หองประชุม 1 อาคาร 111 (ตึกผาตัดเกา) 

คณะเจาหนาที่จากสถานทูต สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ เขาศึกษาดูงาน ความกาวหนาภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย
รองผูอํานวยการฯ ฝายการแพทยและวิจัย ใหการตอนรับ 
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8 มีนาคม 2562 : หองประชุม 1301 ช้ัน 13
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สมรัตน จารุลักษณานันท หัวหนาภาควิชาวิสัญญี
วิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปน
ประธานเปดงานเสวนาวิชาการ โครงการระบบการดูแล
ผูปวยกอนวิกฤต RRS Day (Rapid Response System)“เม่ือ
ผูปวยเปนสุข บุคลากรก็สุขใจ” โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ ไดแก
รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลศิริราช ผศ.พญ.ยุดา สุธีรศานต สาขาวิชาระบบ
การหายใจและเวชบําบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชา
อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ ภาควิชา
อายุรศาสตรสาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤต
ทางการหายใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ นางสาวเทวีรัตน
ฉวีวรรณ หัวหนาหอผูปวยพิเศษ 63 งานการพยาบาล
ผู ป วยใน คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

11 มีนาคม 2562 : ชั้น 14 ระเบียงรมณีย อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ

ศูนยนิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รวมกับ
สมาคมโรคจากการนอนหลับแหงประเทศไทย กิจกรรม 
“วันนอนหลับโลก” World Sleep Day 2019 ; Healthy Sleep,
Healthy Aging ภายใตคําขวัญ “นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว”
โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย รองผู อ ํานวยการฯ
ฝายการแพทยและวิจัย รศ.นพ.ณัฐพงษ เจียมจริยธรรม
โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ และ
หัวหนาศูนยนิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ กรรมการแพทยสภา และรองคณบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ นายกสมาคม 
โรคจากการนอนหลับแหงประเทศไทย รวมเปดกิจกรรม 
ภายในงานไดรับเกียรติจาก คุณเป-อารักษ อมรศุภศิริ
ศิลปนนักแสดงมารวมพูดคุย เร่ืองความสําคัญของการนอน 

22 มีนาคม 2562 : หองประชุม 1301
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนประธานเปดการประชุม 
วิชาการงาน “วันวัณโรคโลก” (World Tuberculosis 
Day) ประจําป 2562 โดยมี ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
หัวหนาศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
กลาวรายงาน พรอมมีการจัดนิทรรศการ การรณรงคให
ความรูความเขาใจและปองกันวัณโรค และจัดงานประชุม
วิชาการ สําหรับแพทย  พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย 

22 มีนาคม 2562 :หองประชุมใหญ ช้ัน 9
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ
และคณะผูบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย
รวมแสดงความยินดี  เน่ืองในวันคลายวันสถาปนา  สํานักงาน
บริหาร สภากาชาดไทย ครบรอบ 22 ป โดยมี นางนนทิยา 
แกวเกตุ ผูอํานวยการสํานักงานบริหาร สภากาชาดไทย 
ใหการตอนรับ
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1 เมษายน 2562 : หองประชุม 1210 ช้ัน 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

ศ ูนย ความเป นเล ิศทางการแพทย ด  านโรค 
หลอดเลือดสมองครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
ร วมกับ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย จัดการอบรมวิชาการสําหรับแพทย และ
พยาบาล เรื ่อง “Stroke in Clinical Practice 2019” 
ครั้งที่ 7 ประจําป 2562 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
เปนประธานเปดงาน ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค หัวหนา
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานโรคหลอดเลือดสมอง
แบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาวรายงาน
มีผูเขารับการอบรม รวมท้ังส้ิน 250 คน

10 เมษายน 2562 : หองประชุมใหญ ช้ัน 9
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ  ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณะผูบริหารรวมพิธี
รดน้ําขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
เน่ืองในประเพณีสงกรานต 2562 เพ่ือความเปนสิริมงคล 

26 เมษายน 2562 : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย นําคณะผูบริหารโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย รวมพิธีวางพานพุมถวายราช
สักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม 
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และรวมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอํานวยการ สภากาชาดไทย ในโอกาสเสด็จพระราชดําเนิน
ทรงบาตรพระสงฆ  เน่ืองในวันสถาปนาสภากาชาดไทย 
ครบรอบ 126 ป

17 เมษายน 2562 : หองประชุมมงคลนาวิน ช้ัน 10 
อาคาร สก. 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  รวมกับ
สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก และภาควิชากุมาร
เวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ชมรมผูปวยโรคเลือดออกงาย ฮีโมฟเลียแหงประเทศไทย 
และมูลนิธิโรคเลือดออกงายฮีโมฟเลีย จัดงาน “Hemophilia
Thailand 4.0” ซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การดูแลรักษาผูปวยโรคเลือดออกงายหยุดยากฮีโมฟเลีย
โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผู ชวย
ผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร  เปนประธานเปดงาน
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30 เมษายน 2562 : หองประชุม 1210 ช้ัน 12
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม หัวหนาพยาบาล  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดงาน วันพยาบาลพี่เลี ้ยง 
(Nurse Preceptor Day) โดยฝายการพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบทบาท 
หนาท่ี ความสามารถ  และการสงเสริมสนับสนุนพยาบาล 
พ่ีเล้ียงในการถายทอดจริยธรรม ความรูและประสบการณ
ทํางานใหแกพยาบาลใหม โอกาสน้ี ผูบริหารฝายการพยาบาล 
รวมติดเคร่ืองหมายประดับหนาอกแกพยาบาลพ่ีเล้ียง

7 พฤษภาคม 2562 : ลานเอนกประสงค ช้ัน 13 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการใหบริการ
ปลูกถายกระจกตาและการใชสเต็มเซลลรักษาโรคกระจกตา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดงานเสวนา “60 ป ผาตัดเปล่ียน
กระจกตา มิติใหมแหงการมองเห็น” โดยมี นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เปนประธานเปดงาน และ 
ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
กลาวรายงาน พรอมจัดใหมีกิจกรรมเสวนา เพ่ือใหผูปวย 
และประชาชนท่ัวไปมีความรูความเขาใจและทราบแนวทาง
การรักษาเกี่ยวกับโรคกระจกตาพิการ และการผาตัดดวย
วิธีท่ีดีท่ีสุดตรงตามมาตรฐานสากลดวยเทคโนโลยีใหม 

17 พฤษภาคม 2562 : หองประชุม 1210 ช้ัน 12  อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ

รศ.นพ.นิพนธ เขมะเพชร รองผูอํานวยการฯ ฝาย
สนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
เปนประธานเปดการประชุม Medication Safety 
หัวขอเร่ือง ADR & DI and Other Medication Safety 
Issues โดยกลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
จัดข้ึนเพ่ือรณรงคและกระตุนใหบุคลากรภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ตระหนักถึงความปลอดภัยดานยา เม่ือมีการ
ส่ังและใชยาใหแกผูปวย

31 พฤษภาคม 2562 : ช้ันลาง อาคารจักรพงษ 

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปดกิจกรรมรณรงคว ันงดสูบบุหรี ่โลก 
ประจําป 2562 มีการจัดนิทรรศการใหความรูเกี ่ยวกับ
พิษภัยของบุหรี่ที ่ทําลายสุขภาพ พรอมรวมเดินรณรงค
วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อใหผูสูบบุหรี่ตระหนักถึงโทษของ
การสูบบุหร่ี 
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9 มิถุนายน 2562 : พระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลท่ี 8 
อาคาร อปร

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ  ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นําคณะผูบริหารโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ และคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ และบุคลากร
รวมพิธีวางพวงมาลานอมเกลาฯ ถวายสักการะพระบรมราชา
นุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 8 ผูพระราชทานกําเนิด “แพทยจุฬาฯ” เน่ืองในวัน
คลายวันสวรรคต 9 มิถุนายน  

20 - 21 มิถุนายน 2562 : โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ  

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดการ
ประชุมวิชาการ ประจําป 2562  ในหัวขอ “วิชาชีพพยาบาล
ทามกลางกระแสความพลิกผันของระบบสุขภาพ” (Nursing
Profession & The Coming Wave of Healthcare
Disruption) โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทยเปนประธานเปดการประชุม  และปาฐกถาพิเศษ
โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา เร่ือง บุคลากรทางสาธารณ
สุขกับการเผชิญความพลิกผัน 

5 กรกฎาคม 2562 : หองประชุม 1301
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
และปดการอบรม หลักสูตรฝกอบรมอาจารยพยาบาล
คลินิกประจําหอผูปวย (Intensive Training Course for
Clinical Nurse Education) ฝายการพยาบาล  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ    สภากาชาดไทย โดยมีผู สําเร็จหลักสูตร
จํานวน 36 คน

12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 : บริเวณหนาศูนยเลเซอร
สายตาจุฬาฯ อาคาร 14 ช้ัน

ศูนยเลเซอรสายตาจุฬา ฯ จัดงาน “รักษเปลือกตา” 
(Lid Day) เพ่ือใหความรูเร่ืองโรคตาแหงชนิดทอน้ํามันท่ี 
เปลือกตาอุดตัน และแนวทางวิธีการดูแลรักษาท่ีถูกตอง 
แกประชาชนท่ัวไป โดยมี รศ.นพ.ม.ล.กรเกียรติ สนิทวงศ 
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการผูปวยนอก รศ.พญ.วิลาวัลย
พวงศรีเจริญ หัวหนาฝายจักษุวิทยา รศ.พญ.งามจิตต
เกษตรสุวรรณ หัวหนาศูนยเลเซอรสายตาจุฬาฯ รวมกิจกรรม 
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5 สิงหาคม 2562 : หองประชุม 1210
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดงาน “เร่ืองเลาคุณภาพ”   และ
มอบเกียรติบัตรแกหนวยงานตางๆ ท่ีสงคลิปวิดีโอเขาประกวด
และท่ีไดรับการคัดเลือกเพ่ือนําเสนอในงานประชุมวิชาการ
พยาบาล ประจําป 2562 โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม
หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาวรายงาน 

11 กันยายน 2562 : หองประชุม 1210
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ฝายเวชศาสตรครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
จัดโครงการสรางเสริมสุขภาพสําหรับเจาหนาที ่ เรื ่อง
“จิตแจมใส กายแข็งแรง” (ภายใตโครงการ Chula 
Perfect Health) ประจําป 2562 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ 
กลชาญวิทย รองผู อํานวยการฯ  ฝายแพทยและวิจัย 
เปนประธานเปด  ภายในงานจัดใหมีการบรรยาย  เรื่อง
“สุขภาพดีแบบทําไดจริงและย่ังยืน เร่ือง การออกกําลังกาย /
เร่ือง โภชนาการ โดยมี คุณภูริ หัสดินทร เทรนเนอรฟตเนส 
และเจาของเพจ Facebook “Chef Rock” และคุณเกวลิน 
แกรนท นักกีฬาเพาะกาย และฟตเนส ประเภทโมเดล 
ฟสิกส เปนวิทยากร

18 กันยายน 2562 : โถงลาง อาคาร 14 ช้ัน 

20 กันยายน 2562 : บริเวณทางเช่ือมอาคาร (Skywalk) 
อาคารจอดรถหลังท่ี 3 

ผศ.นพ.นิพนธ เขมะเพชร รองผู อ ํานวยการฯ 
ฝายสนับสนุนบริการ เปนประธานเปดงาน Asian Dietitian’s
Day ประจําป 2562 โดยฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดขึ้นเพื่อชวยใหประชาชนเห็น
ถึงความสําคัญในเรื ่องของอาหารและโภชนาการ และ
พฤติกรรมการบริโภคใหเหมาะสม ภายในงานจัดใหมี
การเสวนา   เร ื ่อง “กินอยางใสใจ หางไกล NCDs”  
ใหความรูเรื ่องการรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม
การตรวจวิเคราะหองคประกอบในรางกาย รวมทั้งสาธิต
การทําอาหารสุขภาพ โดย เชฟเชฏฐภูชิชย เถกิงศักด์ิ

ศ.นพ.สุทธิพงศ    วัชรสินธุ     ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนประธานในพิธีเปดทางเช่ือม
อาคาร (Skywalk) ระยะที ่ 2 ระหวางอาคารจอดรถ
หลังที่ 3 กับอาคารภูมิสิริมังครานุสรณ เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรสําหรับบุคลากรและผูใชบริการ โดยมี รศ.นพ.ธีระ 
วัชรปรีชานนท รองผูอํานวยการฯ ฝายกายภาพ ศ.นพ.ร่ืนเริง
ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ
ชัยวานิชศิริ รองผูอํานวยการฯ ฝายการคลัง และ ผศ.นพ.
ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผูชวยผูอํานวยการฯ ฝายกายภาพ 
รวมเปนเกียรติในพิธี 



ตําราเวชศาสตรผูสูงวัย
12 ตุลาคม 2561 : หองประชุม ช้ัน 17 อาคาร ส.ธ.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รวมกับ
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการดูแลผูสูงวัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดงานเสวนาเปด “ตําราเวชศาสตร
ผูสูงวัย” คัมภีรการดูแลสุขภาพผูสูงวัยแบบครบวงจร โดยมี
ศ.นพ. สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผู อํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ     สภากาชาดไทย    และคณบดีคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศ.นพ.เก้ือเกียรติ  ประดิษฐพรศิลป
หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการดูแลผูสูงอายุ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ อ.นพ.ไอศวรรย เพชรลอเหลียน
หัวหนาสาขาวิชาเวชศาสตรผูสูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ผูเช่ียวชาญดานผูสูงวัย อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช อาจารย 

ประจําฝายเวชศาสตรครอบครัว ผูเชี่ยวชาญดานผูสูงวัย
รวมการเสวนา
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ทายาทเด็กหลอดแกวคนแรกของไทย
18 ธันวาคม 2561 : หองประชุมจรัญพัฒน ชั ้น 6 
ตึกอุปการเวชชกิจ    

ทั ้งนี ้ “ตําราเวชศาตรผู ส ูงวัย” ประกอบดวย
องคความรูผูสูงวัย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 เปนองคความรู
ความเปล่ียนแปลงดานสรีรวิทยาของผูสูงวัย สวนท่ี 2 เปน
องคความรูเก่ียวกับปญหาผูสูงวัย และแนวทางการดูแลแกไข
สวนท่ี 3 เปนองคความรูเก่ียวกับโรค หรือภาวะเฉพาะของ
ระบบตางๆ ท่ีเปนปญหาของผูสูงวัย และสวนท่ี 4 เปนสวน
ท่ีเก่ียวกับการดูแลผูสูงวัยดานจิตวิญญาณ และการมีสวนรวม
ของชุมชนที่เกี ่ยวของกับผูสูงวัย นับเปนคูมือการดูแล
ผูสูงวัยอยางครบวงจร สําหรับบุคลากรทางการแพทยและ 
สาธารณสุข สามารถนํามาใชอางอิงในการดูแลผูปวยตลอด
จนการทําวิจัยดานผูสูงวัย เปนประโยชนอยางยิ่งตอตัว
ผูสูงวัยในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง รวมถึงผูดูแล
และผูท่ีเก่ียวของกับผูสูงวัย ในการเตรียมความพรอมในการ
ปองกัน การดูแลรักษา และฟนฟูภาวะตางๆ ของผูสูงวัย  
เพื ่อใหผู สูงวัยใชชีวิตในวัยชราอยางมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป

มหาวิทยาลัย ภายใตการดูแลของทีมคณาจารยแพทย
นําโดย ศ.กิตติคุณ นพ.ประมวล วีรุตมเสน ตลอดระยะเวลา
กวา 30 ป เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
ไดมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง  จนมีทารกท่ีเกิดจาก
เทคโนโลยีดังกลาวเปนจํานวนมาก ซึ่งคณาจารยแพทย
ไดติดตามการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กหลอดแกว
รายแรกของประเทศไทยอยางตอเนื่อง จนกระทั่งทาง
ฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยไดรับทราบขาวดีอีกคร้ัง ท่ีภรรยาของนายปวรวิชญ
ศรีสหบุรี สามารถตั้งครรภไดเองตามธรรมชาติ และไดมา
ฝากครรภ ตรวจติดตามอาการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย จนกระท่ังในวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา ประมาณ 09.00 น. ภรรยาของนายปวรวิชญ ศรีสหบุรี
ไดใหกําเนิดบุตร เปนทารกเพศชาย นํ้าหนักแรกคลอด
3,223 กรัม มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ ภายใตความรวมมือ
ของคณาจารยแพทยประจําฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
กุมารเวชศาสตร วิสัญญีวิทยา และทีมพยาบาล ซ่ึงถือไดวา
เปนการคลอดบุตรที่บิดาเปนเด็กหลอดแกวรายแรกของ
ประเทศไทย เปนการเนนยํ ้าใหเห็นวาเทคโนโลยีชวย
การเจริญพันธุทางการแพทย สามารถแกไขปญหาภาวะ
มีบุตรยาก ใหกําเนิดทารกท่ีเจริญเติบโตเปนทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีคุณภาพ สามารถแตงงานและใหกําเนิดบุตรท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงได

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดการแถลงขาว “ทายาทเด็ก
หลอดแกวคนแรกของไทย” ยืนยันความสําเร็จของเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทยสามารถแกไขปญหาภาวะ
มีบุตรยาก ใหกําเนิดทารกท่ีเจริญเติบโต เปนทรัพยากรบุคคล
ท่ีมีคุณภาพ สามารถแตงงานและใหกําเนิดบุตรท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรงได  หนวยชีววิทยาการเจริญพันธุ สาขาเวชศาสตร
การเจริญพันธุ ฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ ไดรับรางวัล BSA Building 
Safety Award 2019 อาคารโดดเดนดานความปลอดภัย
28 มิถุนายน 2562 : ศูนยแสดงสินคา และการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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รางวัล “ดีเดนดานการจัดการความเหมาะสมทางการแพทย 
SMART UTILIZATION MANAGEMENT AWARD”
2 สิงหาคม 2562 : หองบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 
31 สุขุมวิท

กรุงเทพประกันชีวิต หรือ บีแอลเอ จัดงาน Bangkok
Life Assurance SMART Hospital Awards 2019 มอบ
รางวัลเปนเกียรติแกโรงพยาบาลคูสัญญา บริการประกัน
สุขภาพที่มีความโดดเดนดานความรวมมือระดับองคกร
การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย การใหบริการ
ตรวจสุขภาพ  การใหบริการ เคลม และการบริหารคารักษา
พยาบาล เพื่อเปนการขอบคุณและแสดงความชื่นชมแก
โรงพยาบาลพันธมิตร ในการพัฒนาคุณภาพบริการดาน 
ประกันสุขภาพ โดยมีโรงพยาบาลคูสัญญาท่ีไดรับรางวัล 
ประเภทตางๆ รวม 10 โรงพยาบาล

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผูชวย
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานภาพลักษณ
องคกร เปนผูแทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
รับมอบรางวัล “ดีเดนดานการจัดการความเหมาะสม 
ทางการแพทย Smart Utilization Management 
Award” ภายในงานประกาศรางวัล Bangkok Life 
Assurance SMART Hospital Awards 2019 จัดข้ึนโดย
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

DATA CENTER โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ไดรับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
24 กันยายน 2562 : ศูนยคอมพิวเตอรหลัก
(Data Center) ชั้น 5 อาคาร ส.ธ.

ศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data Center Operation
Unit) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย ผานการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
27001: 2013 ซึ ่งเปนมาตรฐานเกี ่ยวกับการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information 
Security Management Syste ) โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี
ภาคอรรถ รองผู อํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบใบประกาศนียบัตร
การรับรอง มาตรฐาน ISO27001: 2013 จากตัวแทน 
บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผู ชวย
ผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร เปนผูแทนโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย  เขารับโลรางวัล BSA Building 
Safety Award 2019 อาคารโดดเดนดานความปลอดภัย 
โดยอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย ไดรับรางวัล ระดับ PLATINUM จากโครงการ
ประกวดอาคารโดดเดนดานความปลอดภัย สมาคมผูตรวจสอบ
อาคาร (The Building Inspectors Association) โดยมี
นายปวิณ ชํานิประศาสน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สาธารณภัยและพัฒนาเมือง ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
มอบรางวัล 


