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แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

วิสัยทัศน

พันธกิจ

คานิยมองคกร (Core value)

อัตลักษณเชิงคุณธรรม

แผนยุทธศาสตร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนสถาบันตนแบบทางการแพทยที่มีคุณธรรม ดวยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ 

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

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

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

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มียุทธศาสตรที่สําคัญซึ่งมุงนําองคกร
ไปสูการบรรลุวิสัยทัศน แบงเปน 3 สวน ไดแก
 ยุทธศาสตรที่ 1 :  ยกระดับความสามารถทางการแพทยและการรักษา
   พยาบาลของประเทศ
 ยุทธศาสตรที่ 2 :  บริการทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาล
   เปนเลิศแกประชาชนทุกระดับ
 ยุทธศาสตรที่ 3 :  การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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สารจากผูอํานวยการ            
แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ            
ประวัติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ             
สายการบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ            
รายนามผูบริหาร รายนามคณะกรรมการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ       
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายบริการ       
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายการแพทยและวิจัย      
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายสนับสนุนบริการ      
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายยุทธศาสตรองคกรและทรัพยากรบุคคล   
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายการคลัง       
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ฝายกายภาพ               
บริการทางสังคมและวาระพิเศษ                   
ผลงานบริการโดยรวม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย               
กิจกรรมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 2563
พระมหากรุณาธิคุณ                
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 ิญแลวแต การสภากาชาดไทย
ยังไมแลวเสร็จบริบูรณถาจะทรงบริจาคทรัพยสราง
โรงพยาบาลสภากาชาดข้ึนก็จะเปนพระกุศลอันประกอบ
ดวยถาวรประโยชนอนุโลมตามพระราชประสงคของ
สมเด็จพระบรมชนกนาถและเปนเกียรติแกราชอาณาจักร
เม่ือทรงพระดําริเห็นพองกัน บรรดาพระราชโอรสพระธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัวจึงทรง
บริจาคทรัพยร วมกันสมทบกับทุนของสภากาชาด
สรางโรงพยาบาลขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

ขนานนามโรงพยาบาลตามพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถวา “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 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
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

       นอกจากการรักษาพยาบาลผูปวยแลว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ยังเปนสถานที่ฝกอบรมนิสิตแพทย แพทยประจําบาน
ของคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเปนสถาบันฝกอบรมนักศึกษาพยาบาลของสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จึงถือไดวาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนศูนยของความดีเดนทางวิทยาการในหลายสาขาวิชา
ของวงการแพทยในปจจุบัน และยังคงมุงมั่นที่จะพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลตอไป

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

โ

ใ





)365203-26521(
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1.   ศ.นพ.ธีระพงษ  ตัณฑวิเชียร       หัวหนาฝายอายุรศาสตร   
2.   ผศ.ดร.นพ.อภิรักษ  สันติงามกุล       หัวหนาฝายศัลยศาสตร   
3.   รศ.นพ.วิชัย  เติมรุงเรืองเลิศ       หัวหนาฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 
4.   รศ.พญ.สุชาดา  ศรีทิพยวรรณ       หัวหนาฝายกุมารเวชศาสตร 
5.   รศ.พญ.วิลาวัณย  พวงศรีเจริญ       หัวหนาฝายจักษุวิทยา   
6.   ศ.นพ.เทวารักษ  วีระวัฒกานนท       หัวหนาฝายวิสัญญีวิทยา   
7.   ผศ.นพ.จาตุรนต  ตันติวัตนะ       หัวหนาฝายรังสีวิทยา   
8.   รศ.นพ.สมศักด์ิ  คุปตนิรัติศัยกุล       หัวหนาฝายออรโธปดิกส   
9.   รศ.นพ.เพิ่มทรัพย  อิสีประดิฐ       หัวหนาฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา  
10. รศ.พญ.ศิริลักษณ  ศุภปติพร       หัวหนาฝายจิตเวชศาสตร   
11. รศ.ดร.นพ.วิฑูรย  โลหสุนทร       หัวหนาฝายเวชศาสตรปองกันและสังคม 
12. รศ.นพ.สมบูรณ  คีลาวัฒน       หัวหนาฝายพยาธิวิทยา   
13. รศ.ดร.นพ.เผด็จ  สิริยะเสถียร       หัวหนาฝายปรสิตวิทยา   
14. รศ.ดร.นพ.นิพัญจน  อิศรเสนา ณ อยุธยา  หัวหนาฝายเภสัชวิทยา   
15. ผศ.นพ.ภาสกร  วัธนธาดา       หัวหนาฝายสรีรวิทยา   
16. ศ.พญ.ณัฏฐิยา  หิรัญกาญจน       หัวหนาฝายจุลชีววิทยา   
17. ผศ.นพ.ณัฐ  ตันศรีสวัสดิ์                      หัวหนาฝายนิติเวชศาสตร   
18. ผศ.พญ.พรรณดี  วัฒนบุญยงเจริญ       หัวหนาฝายเวชศาสตรชันสูตร  
19. ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน  มุทริางกูร       หัวหนาฝายกายวิภาคศาสตร  
20. ศ.นพ.พิสิฐ  ตั้งกิจวานิชย       หัวหนาฝายชีวเคมี 
21. นพ.สุเมธ  ปุญญโชติ        หัวหนาฝายเวชศาสตรครอบครัว
22. ผศ.นพ.ครองวงศ  มุสิกถาวร        หัวหนาฝายเวชศาสตรฉุกเฉิน
23. รศ.นพ.ม.ล.กรเกียรต์ิ  สนิทวงศ       หัวหนาฝายผูปวยนอก   
24. ผศ.นพ.วสุวัฒน  กิติสมประยูรกุล       หวัหนาฝายเวชศาสตรฟนฟู 
25. ศ.ดร.นพ.พลภัทร  โรจนนครินทร       รักษาการหัวหนาฝายธนาคารเลือด 
26. ทญ.วิภาพร  พรสินศิริรักษ       หัวหนาฝายทันตกรรม      
27. ศ.นพ.วิชัย  เบญจชลมาศ       หัวหนาศูนยโรคหัวใจ
28. ภก.วิพัฒน  แสงทอง        หัวหนาฝายเวชภัณฑ   
29. ภญ.วรรณี  อิทธิวัฒนกุล       หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม  
30. น.ส.ชชัวรรณ  วิชัยดิษฐ       หัวหนาฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด
31. นางชลิดา  อุทัยเฉลิม        หัวหนาฝายสวัสดิการสังคม

32. นางนวรัตน  ตันสัจจา  ผูจัดการฝายบริหารสินทรัพยและจัดซ้ือจัดจางระบบกายภาพ   
33. นายคมกฤช  ชูเกียรติมั่น ผูจัดการฝายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ
34. นางสุนิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหนาฝายบริหารงานพัสดุ        
35. นางประพันธศรี  เลิศฉัตรโกศล หัวหนาฝายการเงิน   
36. น.ส.ธิดา  อภิญญาวัตร  หัวหนาฝายบัญชีและงบประมาณ
37. อ.นพ.ภาณุวัฒน  ชุติวงศ หัวหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   
38. น.ส.กัลยา  คงคาประเสริฐ หัวหนาฝายเวชระเบียนและสถิติ   
39. น.ส.พรรณทิพย  โรจนถาวร หัวหนาฝายเลขานุการ   
40. นายธีรพร  ยินเจริญ  หัวหนาฝายประชาสัมพันธ    
41. นายอําภล  ศรีอภิรัฐ  หัวหนาฝายพิธกีาร
42. ดร.สุรีรัตน  งามเกียรติไพศาล หัวหนาศูนยขอมูลและตนทุน
43. นางธิภรรภัช  สิงหะคเชนทร หัวหนาศูนยบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผูปวย
44. นางสมพิศ  เสี่ยงบุญ  หัวหนาศูนยอาชีวอนามัยและสรางเสริมสุขภาพบุคลากร
45. นางนุชรัตน  เครืออารียรัตน หัวหนาศูนยเครื่องมือแพทย
46. น.ส.รุงทิพย  จําตะ  ผูจัดการศูนยบริหารงานระบบขนสงกลาง 
47. นายอัครพล  มิลินทบุณย หัวหนากลุมงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
48. ศ.นพ.รื่นเริง  ลีลานุกรม ผูจัดการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
49. รศ.นพ.กฤษณ  จาฏามระ หัวหนาศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
50. ศ.นพ.จรัญ  มหาทุมะรัตน หัวหนาศูนยสมเด็จพระเทพฯ
51. ศ.นพ.รุงโรจน  พิทยศิริ  หัวหนาศูนยโรคพารกินสันฯ
52. ศ.นพ.บุญชู  ศิรจิินดากุล หัวหนาศูนยความเปนเลิศฯ ดานปลูกถายอวัยวะ
53. นพ.ภรเอก  มนัสวณิช  หัวหนาศูนยชีวาภิบาล
54. น.ส.พิมพกมล  ศรีสวัสดิ์ หัวหนาศูนยประสานงานการใหบริการผูมีอุปการคุณ
55. นายไตรสิทธิ์  อิงคะเธียรชัย หัวหนาศูนยกฎหมาย
56. น.ส.สุรัสวดี  สุพรรณพงศ ผูจัดการงานยุทธศาสตรองคกร
57. น.ส.สุนันทา  สีนวลจันทร หัวหนาศูนยบริหารแผนและงบประมาณ
58. นายทรงกลด  ตั้งกิจวัฒนากูล หัวหนาฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
59. อ.นพ.ภาณุวัฒน  ชุติวงศ หัวหนาศูนยประกันสุขภาพ
60. อ.ดร.นพ.สรรธวัช  อัศวเรืองชัย หัวหนาศูนยพัฒนาคุณภาพ  
61. นายอาทิตย  วงศมาลาวณิช ผูจัดการศูนยบริหารระบบกายภาพอาคารพิเศษ 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศ.นพ.สุทธิพงศ  วัชรสินธุ 
ศ.นพ.รื่นเริง  ลีลานุกรม 
นางศิริลักษณ  สิโยพุทธวงศ 
ผศ.นพ.พรเลิศ  ฉัตรแกว
รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์  สนิทวงศ 
ผศ.นพ.ธิติ  สนับบุญ
ผศ.พญ.ยุวรีย  พิชิตโชค 

รศ.นพ.นิพนธ  เขมะเพชร 
ผศ.นพ.จาตุรนต  ตันติวัตนะ
รศ.ดร.นพ.จิรุตม  ศรีรัตนบัลล
ศ.นพ.เกื้อเกียรติ  ประดิษฐพรศิลป 
อ.ดร.นพ.สรรธวัช  อัศวเรืองชัย 
ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ  โขวิฑูรกิจ
อ.พญ.ศิริพร อธิสกุล 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานผูปวยวิกฤต
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการผูปวยนอก
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการผูปวยใน
รองผูอํานวยการฯ ฝายยุทธศาสตรองคกร
และทรัพยากรบุคคล
รองผูอํานวยการฯ  ฝายสนับสนุนบริการ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานระบบรังสี
รองผูอํานวยการฯ ฝายการแพทยและวิจัย
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานวิจัยและศูนยความเปนเลิศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานพัฒนาคุณภาพ
รองผูอํานวยการฯ ฝายการคลัง
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานการคลัง

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

อ.พญ.อารยา  เจริญอาภรณวัฒนา
รศ.พญ.ภัณฑิลา  หฤทัยวิจิตรโชค 
นางสาวนิตยา   ดิเรกสถาพร

ภญ.เพ็ญประภา  ตั้งวันเจริญ 
ผศ.(พิเศษ)นพ.ปยะพันธ  พฤกษพานิช
อ.นพ.เพชร  อลิสานันท
อ.นพ.กวิรัช  ตันติวงษ
อ.นพ.ภาณุวัฒน  ชุติวงศ 
ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร  อัศววิทูรทิพย 
ศ.ดร.เสรชิย   โชติพานิช
นายอัครพล   มิลินทบุณย
ผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ  อัศวจินตจิตร
นางอัญชลี  โสตถิพันธุ
ผศ.พญ.เลลานี  ไพฑูรยพงษ

ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานแผนและงบประมาณ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานจัดซื้อ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบัญชีและการเงิน
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานระบบยาและเวชภัณฑ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานระบบหองปฏิบัติการ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานสนับสนุนบริการ
รองผูอํานวยการฯ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร
รองผูอํานวยการฯ ฝายกายภาพ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานกายภาพ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานสิ่งแวดลอม
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานทรัพยากรบุคคล
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานอาชีวอนามัย

ผูบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ณ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564

รายนามคณะกรรมการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประจําป 2563
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1. การยกระดับการใหบริการระบบผูปวยนอก (OPD)
1.1 การยายจุดบริการคลินิกและวางแผนการจัด 

Patient Flow สําหรับพื้นที่ใหม ในชวงปงบประมาณ 
2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

  คลินิก สถานท่ีเดิม สถานท่ีใหม ชวงเวลาปดคลินิก วันท่ีเปดใหบริการ

 1. คลินิกเวชศาสตรนิวเคลียร ภูมิสิริฯ ช้ัน 2 ส.ธ. ช้ัน 6 - 12 พฤศจิกายน 2562

 2. คลินิก Pre-admission ภปร ช้ัน 15 ภปร ช้ัน 11 28-29 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562

 3. คลินิกสูติกรรม ภปร ช้ัน 15 ภปร ช้ัน 8 18-22 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562

 4. คลินิกนรีเวชกรรม ภปร ช้ัน 7 ภปร ช้ัน 15 22-26 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563

 5. คลินิกสองกลองตรวจปอดและ
   หลอดลม คัคณางค ช้ัน 3  
   (Ambulatory Bronchoscopy   
   Clinic)

- คัคณางค ช้ัน 3 - 17 สิงหาคม 2563

 6. คลินิกเวชศาสตรฟนฟู ภปร ช้ัน 5 ภปร ช้ัน 2 21-25 26 ตุลาคม 2563
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1.2 การพิจารณาโครงการเพ่ิมศักยภาพ เปดบริการ
ใหม และขยายบริการ จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี

1) โครงการศูนยปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด
และเซลลบําบัด

2) โครงการ close monitoring care unit 
3) โครงการขยายบริการหองตรวจการนอนหลับ

ของศูนยนิทราเวช
4) โครงการคลินิกบริการผูปวยเบาหวานโดยใช

เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสุขภาพทางไกล (Advanced 
Diabets and Telehealth Clinic)

5) คลินิกสองกลองตรวจปอดและหลอดลม
คัคณางค ช้ัน 3 (Ambulatory Bronchoscopy Clinic)

1.3 พิจารณาคําของบประมาณเครื่องมือแพทย 
ประเภทเคร่ืองมือแพทยเพ่ิมเติม (งานบริการ) และรวบรวม
ขอมูลนําเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา ดังน้ี

1) คําของบประมาณเครื่องมือแพทย ป 2564 
จาก 25 หนวยงาน จํานวน 265 รายการ 

2) คําของบประมาณเครื่องมือแพทย ป 2565 
จาก 1 หนวยงาน จํานวน 19 รายการ 

3) คําของบประมาณของศูนยความเปนเลิศ
ทางวิชาการ 4 โครงการ จํานวน 7 รายการ

1.4 คณะทํางานพัฒนาบริการ
จากยุทธศาสตรดานบริการของผูบริหาร กําหนด

ใหสรางระบบบริหารจัดการ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบริการ
อยางเปนรูปธรรม ผานรูปแบบการประชุมคณะทํางานพัฒนา
บริการ ซ่ึงเปนบุคลากรหลักจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ
กับงานบริการผูปวยอยางสม่ําเสมอทุก 3-4 สัปดาห มีการ
ติดตามผลการพัฒนาบริการ วิเคราะหปญหา และวาง
แนวทางแกไขปรับปรุง เพ่ือนําเสนอใหท่ีประชุมของผูบริหาร
โรงพยาบาลตัดสินใจ และติดตามอยางเปนระบบตอไป 
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2563 มีการประชุมคณะทํางาน
พัฒนาบริการ รวมจํานวน 7 คร้ัง

1.5 HIS Steering
การปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหสอดคลองกับการบริการของโรงพยาบาล ผานรูปแบบ
การประชุม HIS Steering ซ่ึงผูเขารวมประชุมเปนผูบริหาร
โรงพยาบาล รวมกับบุคลากรหลักจากหนวยงานตางๆ 
ท่ีเก่ียวของ อยางสม่ําเสมอทุก 3-4 สัปดาห มีการติดตามผล
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหปญหา และ
วางแนวทางแกไขปรับปรุง เพื่อนําเสนอใหที่ประชุมของ
ผูบริหารโรงพยาบาลตัดสินใจและติดตามอยางเปนระบบตอไป

ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2563 มีการประชุม HIS Steering 
รวมจํานวน 3 คร้ัง

1.6 การจัดทีมงานผูปวยสัมพันธเชิงรุก
ทีมงานผูปวยสัมพันธเชิงรุกโดยเจาหนาที่งาน

เวชระเบียนผูปวยนอก ใหบริการแบบเชิงรุกในการดูแล
ผูรับบริการที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ อาทิ ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูปวยรถน่ัง-รถนอน อํานวยความสะดวกผูรับบริการ
ในเชิงระบบ เชน บริหารจัดการ patient flow ประสานงาน
กับหนวยงานอ่ืนๆ ในรายท่ีซับซอน ใหความชวยเหลือและ
ประสานงานแกปญหาอยางทันทวงที เพ่ือลดการรองเรียน 
อีกทั้งยังสนับสนุนฝายประชาสัมพันธในการใหคําแนะนํา
และตอบขอซักถามเบ้ืองตนกับผูรับบริการดวย

2. การปรับระบบบริการในชวงสถานการณ COVID-19
2.1 Telemedicine

การบริการระบบการแพทยทางไกลท่ีใชเทคโนโลยี
การสื่อสาร สามารถสงขอมูลภาพและเสียงระหวางผูปวย
กับแพทย เริ่มเปดใหบริการที่ ภปร ชั้น 15 และจงกลนี 
ชั้นลาง เมื่อวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 ถึงวันอังคารที่
28 เมษายน 2563 มีจํานวนผูปวยรับบริการในเวลาราชการ
962 คน และนอกเวลาราชการ จํานวน 21 คน และเน่ืองจาก
ผูปวยลดลงจํานวนมากจึงปดใหบริการ

2.2 การเปดจุดบริการ EID Throat Swab เพื่อ
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาในผูปวยที่เตรียมผาตัดและ
ทําหัตถการ

การบริการคลินิกตรวจหาไวรัส (SWAB) กอนผาตัด
เริ่มใหบริการเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 ถึง
วันอาทิตย ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ภูมิสิริฯ ชั้น M หอง
EROU มีตู SWAB จํานวน 4 ตู จํานวนผูปวย 564 คน และ

ภาพท่ี 1 Telemedicine 
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ที่ ภปร ชั้น 2 มีตู SWAB จํานวน 1 ตู เริ่มใหบริการเมื่อ
วันพุธ ท่ี 22 เมษายน 2563 ถึงวันอาทิตย ท่ี 17 พฤษภาคม
2563 จํานวนผูปวย 24 คน

ภาพท่ี 2 ตู SWAB ณ ภปร ชั้น 2 

ภาพท่ี 3 ตู SWAB ณ ภูมิสิริฯ ชั้น M หอง EROU

ภาพท่ี 5 ตูพนยา

ภาพท่ี 4 ตู SWAB ณ ภูมิสิริฯ ชั้น M หอง EROU

2.3 Acute Respiratory Infection Clinic
เนื ่องจากผู ปวยโรคทางเดินหายใจ ซึ ่งมีการ

แพรกระจายแบบ Droplet transmission จะมีแนวโนม
สูงข้ึนในชวงฤดูฝน ซ่ึงเปนชวงการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
และเชื ้อไวรัสอื ่นๆ รวมทั ้งในสถานการณระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจําเปนตองแยก
ผูปวยเหลาน้ีจากผูปวยอ่ืนในโรงพยาบาล ซ่ึงตองทําหัตถการ
ท่ีมีโอกาสเปน aerosol generating และจะตองมีการปองกัน
แบบ airborne precautions เร่ิมเปดบริการเม่ือวันจันทร
ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563 จํานวน
ผูปวย 290 คน

2.4 การจัดหาอุปกรณในการคัดกรองผูผานทางเขา
ตึกตางๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

1) จัดใหมีการติดต้ัง automatic alcohol hand
sanitizer dispenser ทางเขาทุกทาง และอีกหลายตําแหนง

2) รวมจัดหาสถานที่ประชาสัมพันธใหมี Self-
screening โดยใชปายประชาสัมพันธ หากมีอาการใหแยก
ไปจุดแยกโรค (ใหมีปายประชาสัมพันธท่ีชัดเจนตรงทางเขา
ทุกทาง)

3) จัดประชุมและรวมจัดหาสถานท่ีติดต้ังเคร่ือง
คัดกรองอุณหภูมิ Thermoscan ชนิด infrared ที่อาคาร
ภปร ภูมิสิริฯ และ ส.ธ. เม่ือวันพฤหัสบดี ท่ี 19 มีนาคม 2563

4) จ ัดให ม ีเคร ื ่องเส ียงวนอ ัตโนม ัต ิส ําหร ับ
ประชาสัมพันธตามทางเขาอาคารและหนาลิฟต
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ภาพท่ี 6 automatic alcohol hand sanitizer dispenser 
            และปายประชาสัมพันธ

ภาพท่ี 7  เคร องคัดกรองอุณหภูมิ Thermoscan
ชนิด infrared และเคร องเสียงวนอัตโนมัติ

ภาพท่ี 8 จุดบริการรับยาลวงหนาท่ีตึก ภปร ชั้น 2

2.5 จัดบริการรับยาลวงหนาท่ีตึก ภปร ช้ัน 2
เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปวย รวมทั้งลด

ระยะเวลาการรอคอยการรับบริการของผูปวยโดยมีเภสัชกร
ดําเนินการ ท้ังน้ีเร่ิมใหแพทยคียยาเม่ือวันอังคาร ท่ี 7 เมษายน

2563 และใหผูปวยมารับยาหลังจากที่แพทยคียยาแลว
7 วัน ใหบริการที่ ภปร ชั้น 2 เริ่มวันจันทรที่ 13 เมษายน
2563 ถึงวันจันทร ท่ี 31 สิงหาคม 2563 จํานวนใบยาท้ังหมด
739 ใบยา

3. งานถวายการบริบาลพระสุขภาพ และถวายงานใน
พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ

3.1 ถวายการบริบาลพระสุขภาพ พระบรมวงศานุวงศ
ระบบผูปวยใน ตลอดป 2563 รวม 3 พระองค จํานวน 6 คร้ัง 
ทั้งนี้ 2 พระองค ประทับพักรักษา และฟนฟูพระวรกาย
อยางตอเน่ืองในโรงพยาบาล

3.2 ถวายการบริบาลพระสุขภาพพระบรมวงศานุวงศ
ระบบผูปวยนอกตลอดป 2563 รวม 4 พระองค ในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ 6 คร้ัง นอกสถานท่ี 5 คร้ัง

3.3 ถวายการบริบาลพระสุขภาพพระบรมวงศานุวงศ
ขณะทรงบําเพ็ญพระกรณียกิจในโรงพยาบาล 2 ครั ้ง 
นอกสถานท่ี รวม 6 คร้ัง (ใน กทม. 4 คร้ัง, ตางจังหวัด 1 คร้ัง,

ตางประเทศ 1 คร้ัง)
3.4 ออกหนวยรถพยาบาลสวนพระองคพรอมแพทย

พยาบาล บุคลากร ถวายความปลอดภัยทางการแพทย
ขณะทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ รวม 7 พระองค จํานวน
83 คร้ัง

3.5 เตรียมแพทย พยาบาล บุคลากร และสถานพยาบาล
รองรับถวายความปลอดภัย กรณีมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย
รวม 7 พระองค จํานวน 68 คร้ัง

3.6 ถวายงานพระบรมวงศานุวงศเสด็จทรงเตรียม
แอลกอฮอลเจลพระราชทาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
จํานวน 4 คร้ัง
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4. งานบริการตรวจสุขภาพภายในและภายนอกสถานท่ี 
4.1 จํานวนผูรับบริการตรวจสุขภาพ

- ใหบริการตรวจสุขภาพนอกสถานท่ีจํานวน 59 
คร้ัง จํานวนผูใชบริการ 21,468 คน

- ใหบริการตรวจสุขภาพในสถานที่จํานวน 85 
ครั้ง จํานวนผูใชบริการ 3,754 คน

- จํานวนหนวยงานที่รับบริการตรวจสุขภาพ
รวม 144 หนวย

4.2 การพัฒนาระบบงานในศูนยตรวจสุขภาพ 
(โครงการพัฒนาบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ)

- พัฒนาระบบงานศูนยตรวจสุขภาพ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- พัฒนาระบบการนัดหมายตรวจสุขภาพในระบบ 
Website / ทางโทรศัพท และ Electronic Mail ทําใหผูรับ
บริการสะดวกรวดเร็วในการเขาถึงการบริการ

- พัฒนาระบบการตรวจทางสูติ-นรีเวชกรรม 
การทํานัดตรวจพิเศษตางๆ เชน การตรวจอัลตราซาวด 
การตรวจแมมโมแกรม เปนตน

- พัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธขอมูล
การใหบริการผานแอพพลิเคช่ัน

- ซอมบํารุงและปรับปรุงสภาพภายนอกตัวรถ
เอกซเรย และดําเนินการซอมบํารุงภายในรถเอกซเรย
เคล่ือนท่ีท้ังสองคัน

4.3 การพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรศูนยตรวจสุขภาพ โดยจัดอบรม

ความรูดาน IC ทักษะการใชเคร่ืองมือตรวจทางอาชีวอนามัย
และการแปลผล การใชเคร่ืองมือเปาปอดและการแปลผลตรวจ

- การใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารงานบริการ 
- การฝกอบรมการปฏิบัติการกูชีพข้ันพ้ืนฐาน (BLS)
- กิจกรรมพิชิตอวน พิชิตพุง

4.4 กิจกรรมสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
- จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและ

บรรยายทางวิชาการภายนอกโรงพยาบาล ใหแกพนักงาน
ของหนวยงานและบริษัทตางๆ รวมจํานวน 6 คร้ัง

- การใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ / 
วัคซีนปองกันโรคไวรัสตับอักเสบแกพนักงานของหนวยงาน
และบริษัทตางๆ ภายนอกโรงพยาบาล จํานวน 30 หนวยงาน

ระบบบริการ Emergency and critical care 2563
1. การใหบริการผูปวยฉุกเฉินครบวงจร

หองฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ ประกอบดวยหองฉุกเฉิน

ตึกภูมิสิริฯ ช้ัน 1  และมีคลินิกผูปวยเรงดวน (Urgent care
clinic) หอผูปวยสังเกตอาการ (ER observe ward) และ
ศูนยประสานสงตอผูปวย ช้ัน M

ระบบการทํางานในหองฉุกเฉินแบงเปนโซน ไดแก
โซนผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (zone resuscitation) โซนผูปวย
อุบัติเหตุ (zone trauma) และผูปวยฉุกเฉินอื่นๆ (zone 
nontrauma) ทั้งมีหองตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร หอง
การตรวจฉุกเฉินโรคเฉพาะทาง สามารถตรวจรักษาคนไข
ฉุกเฉินไดในเวลารวดเร็ว ครบวงจร  

สําหรับสถานการณท่ีมีผูปวยมีประวัติหรืออาการเส่ียง
COVID-19 ผูปวยวัณโรค หรือโรคระบาดใหมอ่ืนๆ ทางหอง
ฉุกเฉินมีหองความดันลบ 3 หอง  ปรับปรุงหองแยกเพื่อ
ควบคุมโรค และเพ่ิมหองความดันลบท่ีเปนโมดุลแยกนอกตึก
รวมเปนหองแยกเพ่ือควบคุมโรค 7 หอง ท้ังมีหองทําหัตถการ
และตูพนยาสําหรับผูปวยท่ีทําหัตถการเส่ียงเช้ือฟุงกระจาย
และมีการฝกซอมแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ  
ทําใหผูปวยฉุกเฉินที่ยังไมทราบผลตรวจแนชัด ไดรับการ
ดูแลรักษาอยางเต็มที่  มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งตอ
ผู ปวยอื่น และบุคลากร โดยในชวงที่มีการระบาดของ 
COVID-19 ไมมีผูปวยหรือบุคลากรติดเช้ือจากหองฉุกเฉินเลย

ภายใตระบบการดูแลที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน ให
การรักษาเรงดวนตามความรุนแรง (Emergency Severity
Index) โดยผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน (ESI 1 ไดพบแพทยในเวลาทันที
ผูปวยฉุกเฉิน (ESI 2) ไดพบแพทยในเวลาไมเกิน 10 นาที  
สวนผูปวยเรงดวนถึงผูปวยท่ีรอได (ESI 3,4,5) ไดพบแพทย
ในเวลา 30 นาที, 60 นาที และ 120 นาที ตามลําดับ โดย
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ผูปวยวิกฤตฉุกเฉิน ผูปวยฉุกเฉิน ไดพบแพทยในเวลาที่
กําหนด เกือบท้ังหมด ผูปวย ESI 3-5 ไดพบแพทยในเวลา
ท่ีกําหนดเฉล่ีย 88% ในการดูแลผูปวยมีระบบการจัดคิวดวน
ระบบสนับสนุนจากหอง lab, x-ray เภสัชกรรม และการเงิน
โดยผูปวย 70% ไดรับการตรวจวินิจฉัยและใหการรักษา
เรียบรอยใน 3 ชั่วโมง สวนอีก 30% เปนผูปวยซับซอนที่
ตองการสงปรึกษาแพทยเฉพาะทาง มีการสงตรวจพิเศษ
เพิ่มเติม และเริ่มใหการรักษาเฉพาะ โดยที่สวนนี้ใชเวลา
สวนใหญไมเกิน 8 ชั่วโมง ในการนี้ฝายเวชศาสตรฉุกเฉิน
ไดประสานกับทุกฝายจัดทําคูมือการขอคําปรึกษา

สําหรับผูปวยท่ีคางรอในหองฉุกเฉินมักเปนผูปวยท่ีมี
อาการความรุนแรงนอยหรือปานกลาง ซึ่งมีโรคเรื้อรังทาง
อายุรกรรมหลายโรค หรือมีปญหาทางจิตใจ ครอบครัว 
หรือสังคมที ่ซ ับซอน ทุกฝายที ่ร วมดูแลไดจัดตั ้งทีม
สหสาขาวิชาชีพ จากฝายอายุรศาสตร ฝายจิตเวชศาสตร
หนวยประสาทวิทยา ฝายการพยาบาล ฝายสังคมสงเคราะห
และศูนยชีวาภิบาล เพ่ือใหการดูแลท่ีครอบคลุม มีแนวทาง
ปองกันการเปนซ้ํา มีการประสานเตียงภายในผานทางระบบ
dashboard และมีทําแผนผู ปวยลนหองฉุกเฉิน (ER 
congestion surge protocol) โดยผูปวยท่ีมาหองฉุกเฉิน
ไดรับการรักษาเปนผูปวยในภายใน 24 ช่ัวโมง เฉล่ีย 89%
โดยมีการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ พบวาอยูใน
ระดับดีเพ่ิมข้ึนจาก 88-90% เปน 94% 

2. พัฒนาการดูแลผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล 
(Prehospital care)

การดูแลผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล (Prehospital
care) ดําเนินการโดยศูนยกูชีพ (Emergency Medical 
Service-EMS) ประกอบดวยทีมกูชีพช้ันสูง พรอมรถพยาบาล
ท่ีมีอุปกรณชวยชีวิตท่ีครบถวนทันสมัย ในรูปแบบ mobile
ICU มีศูนยรับแจงเหตุ (dispatch center) ตลอด 24 ช่ัวโมง
สําหรับภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ แจงเบอรภายใน 
โทร. 4666 และสําหรับพื้นที่ภายนอกโรงพยาบาลทํางาน
ประสานศูนยเอราวัณ 1669 รวมท้ังศูนยวิทยุ “ประชานาถ”
ท่ีความถ่ี 169.5875  

การทํางานรับดูแลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและผูปวย
วิกฤต เชน ภาวะหัวใจหยุดเตน ในพื้นที่ศูนยกลางธุรกิจ
และพ้ืนท่ีสําคัญ 3 ตารางกิโลเมตรรอบโรงพยาบาล รวมท้ัง
การสนับสนุนระบบ CPR ภายในโรงพยาบาลใหผู ปวย
เขาถึงหองฉุกเฉินและการดูแลตอเนื่องหลังการฟนคืนชีพ
ใหเร็วที่สุด เชน การนําเขา fast tract MI, stroke โดยมี

เปาหมายการออกรถพยาบาล กรณีผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน
ไปถึงจุดเกิดเหตุ ไดภายใน 8 นาที   

ทีมศูนยกูชีพยังมีบทบาทสําคัญในเหตุสาธารณภัย  
การอพยพผูปวยในเหตุการณวิกฤต ท้ังภายในและระหวาง
โรงพยาบาล การเปนสวนหนึ่งของทีมดูแลทางการแพทย
ประจําศูนยฉีดวัคซีน การทําแผนฉุกเฉินในผูปวยความเส่ียงสูง
เพื่อการดูแลตอเนื่องที่บาน การรับสงตอผูปวยครอบครัว
เจาหนาที่ ผูมีอุปการคุณ รวมถึงผูปวยวิกฤต COVID-19 
ท้ังการเคล่ือนยายทางรถยนตหรือทางอากาศยาน นอกจากน้ี
ยังเปนสวนหน่ึงของทีมถวายความปลอดภัยของพระบรม
วงศานุวงษเม่ือมีการเสด็จตามหมายกําหนดการ และการ
ลําเลียงผูปวยทางอากาศช้ันสูง เปนตน และพ้ืนท่ีโดยรอบ  
โดยนอกจากน้ียังชวยเหลือเม่ือ ศูนยกูชีพยังเปนแหลงอางอิง
ทางวิชาการ โดยเปนสถาบันฝกอบรมหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
ใหบริการวิชาการฝกอบรม Basic life support ควบคูไป
กับการวางระบบสนับสนุนการใชเคร่ือง AED จากโคงการ
ว่ิงกระตุกหัวใจ ท่ีกระจายไปท่ัวประเทศ มีการทําวิจัย และ
เตรียมการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา สําหรับ
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย

3. การพัฒนาระบบ CPR
โรงพยาบาลมีนโยบายใหบุคลากรทุกระดับ ตอง

สามารถทําหัตถการเพ่ือชวยฟนคืนชีพเบ้ืองตน รวมถึงการ
รักษาโดยการช็อคดวยไฟฟาไดภายใน 4 นาที กอนการมาถึง
ของทีมชวยฟนคืนชีพขั้นสูงทั้งนี้ไดมีการดําเนินการ ดังน้ี 

1) ฝกอบรมบุคลากรโดยศูนยฝกอบรมการกูชีพ
เสมือนจริง ท่ีตึก ส.ธ. ช้ัน 16 รวมกับฝายตางๆ โดยทางฝาย
ทรัพยากรบุคคลกําลังจัดทําโปรแกรม เพื่อติดตามการ
ฝกอบรมในภาพรวมของโรงพยาบาล

2) มีระบบกลางในการประสานงาน โดยศูนยโทรศัพท
(โทร 155 หรือ 02-2565155) ฝายบริหารงานอาคารพิเศษ
ฝายรักษาความปลอดภัย ดําเนินการประกาศ จัดระบบ
ลิฟทดวน เตรียมพ้ืนท่ี และนําทางสูจุดเกิดเหตุ 
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3) จัดหาและกระจายเครื่อง AED/defibrillator 
ใหท่ัวถึงตามบริบทของพ้ืนท่ี 

4) ประสานความชวยเหลือจากทีม Advanced 
life support ไดแก ทีมแพทยอายุรศาสตร ทีมวิสัญญี 
ทีมศูนยกูชีพ ตามบริบทผูปวยและเขตพ้ืนท่ี  

5) ประสานฝายตางๆ เพ่ือพัฒนา post-resuscitation
care ไดแก การดูแลเรงดวนในผูที่มีปญหาเสนเลือดหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน และการควบคุมอุณหภูมิกายใน
หอผูปวยวิกฤต  

6) จัดซอมแผน CPR กอนการเปดบริการในพ้ืนท่ีใหม
รวมถึงการฝกซอมเสมือนจริงในพ้ืนท่ีตางๆ 

7) จัดตั้งกรรมการบูรณาการขอมูลการทํา CPR 
ของทั้งโรงพยาบาล ทั้งในสวนผูปวยใน ผูปวยนอก ผูปวย
หองฉุกเฉิน และผูปวยท่ีมารับการผาตัด  

8) ประสานขอมูลกับทีมการดูแลผูปวยกอนวิกฤติ  
และฝายตางๆ เพื่อทําการรวบรวม วิเคราะห และพัฒนา
มาตรการปองกันท่ีเปนระบบ

ในป พ.ศ. 2563  มีผูปวยเกิดภาวะ cardiac arrest 
ลดลงจากป พ.ศ. 2562 จาก 5.62 เหลือ 4.75 ครั้ง ตอ 
1000 admission (คาเฉลี่ยของประเทศไทย 5.98 ครั้ง 
ตอ 1000 admission) โดยเกิดที่ ICU 125 ราย เกิดที่
หอผูปวยใน 85 ราย และเกิดที่คลินิกผูปวยนอก 25 ราย   
สวนใหญ 65.5% เกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว  
24.7% เก่ียวกับระบบการหายใจลมเหลว  15.7% เก่ียวกับ
ทางเดินหายใจอุดก้ัน และ 14.5% เกิดจากภาวะการติดเช้ือ
ท่ัวรางกาย ท้ังน้ีมีผูปวยท่ีหัวใจกลับมาเตนใหมหลังการทํา 
CPR 78.6% และในจํานวนน้ี 82.5% ไดรับการดูแลตอเน่ือง
ท่ีหออภิบาลผูปวยวิกฤต  

4. การดูแลผูปวยท่ีตองการใชเครอง ECMO
เพ่ือใหผูปวยทุกคน รวมถึงผูปวยยากไรเขาถึงมาตรฐาน

การรักษาข้ันสูง เพ่ือชวยชีวิตในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โรงพยาบาล
สนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือและเวชภัณฑ และจัดตั้ง
คณะกรรมการการใชเครื่องพยุงปอดและหัวใจ (ECMO)  
เพ่ือประสานการทํางานของทีมสหวิชาชีพต้ังแตป พ.ศ. 2558
มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกผูปวย พัฒนาบุคลากร 
ติดตามและประเมินผลการดูแล รวมผูปวยกวา 180 ราย 
โดยในป 2563 ใหการดูแลผูปวย on ECMO รวม 62 ราย
แบงเปน VA-ECMO จํานวน 57 ราย คิดเปน 92% และ 
VV-ECMO จํานวน 5 ราย คิดเปน 8% โดยมีผูปวยรอดชีวิต
จํานวน 34 ราย คิดเปน 55% โดยมีการคัดเลือกผูปวยที่
เหมาะสม มีการประสานการดูแลระหวางอายุรแพทย
โรคหัวใจ ทีมศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ ทีมเวชบําบัดวิกฤต
และทีมเวชศาสตรฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร
และเช่ือมโยงการดูแล ไดแก intervention bronchoscopy,
การผาตัด การทํา transplantation, การใส mechanical
circulatory support (MCS) รวมถึงการทํา E-CPR 

5. ระบบการดูแลผูปวยกอนวิกฤต (rapid response 
system)

ทางโรงพยาบาลไดมีนโยบายเพ่ือสรางความปลอดภัย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผูปวยกอนเกิดภาวะ
หัวใจหยุดเตน โดยมีระบบการดูแลผูปวยกอนวิกฤติ มีการ
กําหนด score ท่ีใชบงบอกความเรงดวน และการตอบสนอง
รวมกันระหวางพยาบาลและแพทยฝายตางๆ โดยมีเปาหมาย
เพื่อลดการเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนโดยไมคาดหมาย ลด
การใสทอชวยหายใจที่หอผูปวย ลดการเขาไอซียู และลด
การตายในโรงพยาบาล โดยพบวา ในป พ.ศ. 2561, 2562
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2563 อุบัติการณการเกิดเหตุไมพึงประสงคในหอผูปวย
นํารองมีแนวโนมตัวเลขที่ลดลง โดยการทํา CPR ลดจาก 
4.49 เหลือ 2.88 และ 1.93 ครั้ง ตอ 1000 admission 
ตามลําดับ, การใสทอชวยหายใจในหอผูปวยลดลงจาก 
39.46 เหลือ 20.85 และ 15.8 คร้ัง ตอ 1000 admission
ตามลําดับ, การยายเขา ICU โดยไมไดคาดการณลดลงจาก
31.55 เหลือ 16.94 และ 14.91 คร้ัง ตอ 1000 admission
ตามลําดับ ท้ังน้ี ไดขยายการดําเนินการครอบคลุมการดูแล
ผูปวยทั้งโรงพยาบาล และเปนตนแบบการดูแลในระดับ
ประเทศตอไป

6. การดูแลผูปวยระยะสุดทาย
การดูแลผูปวยระยะสุดทาย เปนการดูแลท่ีโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณใหความสําคัญและปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง 
มีเปาหมายเพ่ือบรรเทาความทุกขทรมาน และเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ในชวงเวลาที่เหลืออยู และใหการดูแลญาติใหสามารถ
ปรับตัวได ในปท่ีผานมา ศูนยชีวาภิบาล ซ่ึงเปนหนวยงานหลัก
ท่ีรับผิดชอบงานดานน้ี ไดมีการพัฒนาการดูแลใหครอบคลุม
มากข้ึน มีการปรับระบบสงปรึกษา online โดยแพทยหรือ
พยาบาลใหผูปวยเขางาย เปดใหการดูแลแบบผูปวยนอก  
เปดคลินิก living will ท่ีอาคาร ส.ธ. เพ่ือผูสูงวัย มีการรับ
ปรึกษา และออกแนวทางรวมดูแลผูปวยระยะสุดทายรวม
กับเจาของไขที่หองฉุกเฉิน สําหรับปที่ผานมาใหการดูแล
ผูปวยและครอบครัวทั้งสิ้น 643 ราย และชวยใหผูปวยได
กลับไปเสียชีวิตท่ีบาน 14 ราย 

7. ระบบการดูแลเครองมือแพทยสําหรับการดูแลตอเนอง
ท่ีบาน

โรงพยาบาลใหการดูแลผูปวยโรคซับซอนเร้ือรัง ซ่ึงอยู
ในภาวะพ่ึงพาเคร่ืองมือพยุงชีวิต ใหสามารถกลับไปใชชีวิต
ที่บาน เปนการเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงในการอยู
โรงพยาบาลนาน และเพิ่มโอกาสในการใชเตียงของผูปวย
เรงดวน ทางโรงพยาบาลภายใตการอนุมัติของสภากาชาดไทย
ไดทําโครงการใหผูปวยยืมเครื่องมือใชในการดูแลที่บาน  
ดวยระบบท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัย และพรอมใช โดยจัดต้ัง
กองทุนและการทํางานในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ ไดแก 
แพทยเจาของไข พยาบาลผูประสานงานหนวยระบบหายใจ
และเวชบําบัดวิกฤต สาขาโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก 
ศูนยการดูแลผูปวยตอเนื่องที่บาน ฝายสังคมสงเคราะห 
ศูนยชีวาภิบาล ศูนยเครื่องมือแพทย ฝายเวชภัณฑ และ
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การดําเนินงานโครงการต้ังแต 21 มิถุนายน 2562 -31
มีนาคม 2564 มีผูปวยท่ีมารับบริการ 75 ราย ไดรับเคร่ือง
ชวยหายใจกลับบาน รวม 53 เครื ่อง เครื ่องออกซิเจน
แรงดันสูง 3 เครื่อง เครื่องใหอาหารทางสายยาง 6 เครื่อง 
เคร่ืองผลิตออกซิเจน 12 เคร่ือง เคร่ืองใหยาระงับปวดดวย
ตนเองที่บาน จํานวน 4 เครื่อง โดยมีระบบการคัดเลือก  
การสมทบรวมจาย เตรียมการอบรม ติดตามการใชงาน  
และการดูแลเมื่อเกิดปญหาฉุกเฉิน เปนการเสริมพลังให
ผูปวยสามารถใชชีวิตท่ีบานไดอยางมีคุณภาพ ท้ังน้ีมีผูปวย
ท่ีเกิดภาวะแทรกซอนในอัตราท่ีต่ํา คือ มีปอดติดเช้ือ 2 ราย
และมีผูปวยที่ตองกลับมานอนโรงพยาบาลภายใน 28 วัน 
3 ราย เสียชีวิต 5 ราย โครงการไดรับการประเมินความ
พึงพอใจโดยรวมจากผูรับผลงาน ระดับมากที่สุด 75% 
และระดับมาก 21%



งานสนับสนุนศูนยความเปนเลิศและงานวิจัย
ฝายการแพทยและการวิจัย ในฐานะผูวางนโยบาย 

พัฒนากลยุทธ และบริหารจัดการภาพรวมของศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ใหบรรลุสู 
ความเปนเลิศตามแผนที่กําหนดไว ซึ่งในป 2563 นั้น ได
มุงเนนไปท่ีการวางรากฐานสารสนเทศดานการแพทยและ
การวิจัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาบริการทางการแพทยและ
การวิจัย อาทิ

1. วางรากฐานระบบ Digital Sandbox เพื่อใหเกิด
การสรางนวัตกรรม การสรางสรรคทางความคิด กลาทดลอง
สิ ่งใหม โดยไมกอใหเกิดผลเสียตอระบบโดยสวนรวม
เน่ืองจากเปนระบบเสมือนถูกตัดขาดมาทดลองโดยเฉพาะ
อันจะสงผลใหแพทย นักวิจัย มีพื้นที่ในการทดสอบกอน

นําไปใหบริการทางการแพทยจริง กอใหเกิดประสิทธิภาพ
จากแนวปฏิบัติเดิมยิ่งข้ึน 

2. เพ่ิมศักยภาพระบบขออนุมัติและติดตามโครงการ
วิจัย รพ.จุฬาลงกรณ ใหมีรูปแบบท่ีเพ่ิมความสะดวกใหกับ
นักวิจัยมากข้ึน ดวยการเพ่ิมประเภทโครงการวิจัย แหลงทุน
วิจัย การแจงเตือน Admin เพื่อติดตามการทํางาน การ
เช่ือมระบบวิจัยเขากับเว็บไซตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

3. พัฒนากลยุทธโรคมะเร็งแบบองครวม สรางความ
เช่ือมโยงของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโรคมะเร็ง และ
Point of service อันจะนําไปสู การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแตละสวน
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ในสวนของการบริหารงานตามภารกิจประจํา ไดดําเนินการ
ประสานใหเกิดการอนุมัติโครงการวิจัย รวมท้ังส้ิน 197 โครงการ
ประสานใหเกิดการจัดทําคําของบประมาณโครงการสู
ความเปนเลิศ จํานวน 70 โครงการ รวมท้ังส้ิน 493,415,972 บาท
ดําเนินการจัดต้ังศูนยความเปนเลิศฯ จํานวน 2 ศูนย

1. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา
2. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเวชบําบัดวิกฤต รวมถึง

การบริหารการติดตาม และประเมินผลการดําเดินงานตามแผน
ของศูนยความเปนเลิศทั้ง 28 แหง ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
ท่ีสนใจในภาพรวม ดังน้ี

ในปจจุบันมีจํานวนศูนยความเปนเลิศ 28 ศูนย ดังนี้
1. ศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ
2. ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการ

บนใบหนาและกะโหลกศีรษะ 
3. ศูนยโรคหัวใจ
4. ศูนยโรคพารกินสันและกลุมโรคความเคลื่อนไหว

ผิดปกติ
5. ศูนยนิทราเวช                                                      
6. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการสองกลองระบบ

ทางเดินอาหาร 
7. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคหลอดเลือดสมอง

แบบครบวงจร 
8. ศูนยความเปนเลิศฯ โรคมะเร็งครบวงจร                                      
9. ศูนยความเปนเลิศฯ การผาตัดสองกลองโรคจมูก

และไซนัส 

10. ศูนยความเปนเลิศฯ ไฟไหมน้ํารอนลวก                                     
11. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการเดินและเคล่ือนไหว 
12. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคไตในภาวะวิกฤต                     
13. ศูนยความเปนเลิศฯ โรคติดเชื้อ                              
14. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการรักษาผูปวย

มะเร็งลําไสใหญและทวารหนักอยางครบวงจร
15. ศนูยความเปนเลิศฯ ดานเวชพันธุศาสตร                     
16. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเบาหวาน ฮอรโมน

และเมตะบอลิสม  
17. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานกระจกตาและผิวดวงตา                    
18. ศูนยความเปนเลิศฯ โรคลมชักครบวงจร                       
19. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการปลูกถายอวัยวะ                           
20. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานโรคตับ 
21. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานสเต็มเซลลและเซลลบําบัด 
22. ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน
ป 2563 

ดาน Service

1. จํานวนผูปวยโรคซับซอนที่มารับบริการที่ศูนยความเปนเลิศฯ ราย 66,033

2. ใหบริการคลินิกระบบทางไกล (teleconference) ราย 263

ดาน Research

3. จํานวนผลงานวิจัย ของศูนยความเปนเลิศฯ เร่ือง 208

ดาน Training 

4. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไดแก  
    แพทยประจําบาน (Resident) และแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง
    ตอยอด (Fellow) จากศูนยความเปนเลิศฯ

คน 13

ดาน Innovation

5. จํานวนการผลิตไมเทาเลเซอรพระราชทาน จากศูนยโรคพารกินสันฯ อัน 2,100

6. จํานวนผูปวยท่ีไดรับการรักษาแบบใหม คือ การสองกลองติดอัลตราซาวด
    ผานไปทางปากเขาสูกระเพาะอาหารและใชเข็มคลื่นวิทยุ (Radiofre 
    quency ablation: RFA) จี้ทําลายเน้ืองอกตับออนที่ผลิตฮอรโมน
    อินซูลินสําเร็จไป 2 ราย แรกของประเทศไทย

ราย 2
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23. ศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก
24. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานการดูแลผูสูงอายุ
25. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานผลิตภัณฑทางการแพทย

ขั้นสูง 
26. ศูนยประสาทศาสตร
27. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานจีโนมิกสและการแพทย

แมนยํา
28. ศูนยความเปนเลิศฯ ดานเวชบําบัดวิกฤต

ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนา
และกะโหลกศีรษะ
ผลงานดานการรักษาทางดานรางกาย

• จํานวนผูปวยที่รับการตรวจ (OPD)
ผูปวยใหม 132 ราย
ผูปวยเกา 1,370 ราย

• โครงการคลินิกเคลื่อนที่เดินทางไปผาตัดจํานวน
16 ครั้ง ผาตัดจํานวนทั้งสิ้น 35 ราย

• โครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขา จ.เชียงราย 
จํานวนผูปวยที่เขารวม 48 ราย

• จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดในเวลา 156 ราย
• จํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดนอกเวลา 10 ราย

ผลงานการรักษาทางดานจิตใจ
• ประเมินภาวะความเครียดสําหรับผูดูแลผูปกครอง

และผูปวย (กรณีผูปวยอายุ 15 ปขึ้นไป) 50 ราย
• ใหคําปรึกษาและการบําบัด (ทั้งที่มารับบริการใน

โรงพยาบาล และการใหบริการทางโทรศัพท ในผูปวยหรือ
ผูปกครองท่ีมีปญหาดานสุขภาพจิต และเพ่ือปองกันปญหา
สุขภาพจิต 151 ครั้ง

• สงปรึกษาจิตแพทยในรายท่ีตองการความชวยเหลือ
เพิ่มเติม 2  ราย
ผลงานการรักษาทางดานสังคม

• จํานวนผูปวยที่ไดรับการชวยเหลือคาเดินทาง
500 ราย

ศูนยโรคหัวใจ
1. ขยายขอบเขตการใหบริการ

1.1 ใหบริการตรวจ Cardiac MRI ดวยเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยเพ่ือการวินิจฉัย การประเมินผูปวยทางดานโรคหัวใจ
ต้ังแต 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

1.2 ใหบริการการใชไฟฟากระตุกหัวใจเพื่อปรับ
การเตนของหัวใจ (Cardioversion)ใหกลับเตนปกติแบบ
ไมพักคาง ต้ังแต 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

1.3 ขยายขอบเขตการดูแลผูปวยท่ีติดเช้ือโควิด-19
โดยเพ่ิมระบบการทํา Echocardiography bedside และ
การจัดเก็บขอมูลเฉพาะผูปวยท่ีติดเช้ือโควิด-19

1.4 เปดใหบริการ Syncope Clinic โดยใหบริการ
ในวันศุกรชวงเชา เวลา 08.00–12.00 น.

2. เปดหลักสูตรการฝกอบรมแพทยผู เชี ่ยวชาญ
เฉพาะทางดานคลินิก อนุสาขาการตรวจเอ็มอารไอหัวใจ
และหลอดเลือดหัวใจขึ้น โดยมีเปาหมายสําคัญในการ
ผลิตแพทยท่ีมีความรูและมีประสบการณ ความชํานาญเฉพาะ
เพื่อสามารถนําความรู ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ชวยในการวินิจฉัย และรักษาผูปวยไดเปน
อยางดี

3. ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ท่ีไดรับการตีพิมพ  8 เร่ือง
4. โครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาล เรื่อง ลด

ระยะเวลาในการจัดทาผูปวยเด็กในการทําหัตถการสวนหัวใจ
และหลอดเลือด

5. ดําเนินโครงการใสเครื่องกระตุนหัวใจแบบไรสาย 
(Leadless pacemaker) เพ่ือรักษาผูปวยหัวใจเตนชา

6. โครงการการใสอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
หัวใจแบบไรสาย (Leadless CIED) สําหรับผูปวยท่ีมีปญหา
เก่ียวกับหัวใจเตนผิดจังหวะแตมีขอจํากัดเก่ียวกับหลอดเลือด
สําหรับใชใสสายกระตุ นหัวใจ (Leads) โดยขณะนี้ได
ดําเนินการทําหัตถการไปแลวท้ังหมด 2 ราย

   
ศูนยโรคพารกินสันและกลุมโรคความเคลอนไหว
ผิดปกติ

ในป 2563 ไดผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ อยางตอเน่ือง และมีผลงานท่ีสําคัญ
ดังน้ี

1. การผลิตไมเทาเลเซอรพระราชทาน ที่พัฒนา
ตอยอดองคความรูเพ่ือแกปญหาการเดินในผูปวยพารกินสัน
และผูสูงอายุ ที่มีปญหาการเดินติด โดยออกแบบพิเศษ
มีเลเซอร ท่ีอาศัยหลักการกระตุนทางสายตา (visual cues)
น้ําหนักเบา ปลายฐานโคง สามารถชารจไฟได โดยทําการมอบ
แกผูปวยพารกินสันและผูสูงอายุ ที่มีปญหาการเดินติด 
ท่ัวประเทศไทย จํานวนมากกวา 4,000 อัน
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2. ผลงานดานวิจัย ไดผลิตงานวิจัยเปนจํานวนมาก
ซึ่งในป 2563 ไดรับการจัดอันดับ การอางอิงงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Citations
of Southeast Asia) เปนอันดับที่ 4 จากวารสารตีพิมพ 
จํานวน 158 ฉบับ และการนําวารสารไปใชในการอางอิง 
จํานวน 1,119 คร้ัง

3. การจัดงานประชุมวิชาการ อบรมใหความรูโรค
พารกินสันสําหรับพยาบาล เปนแหงแรกในประเทศไทย
ซึ่งจัดอยางตอเนื่องประจําทุกป และผลงานในป 2563 นี้
เปนท่ีนายินดีเปนอยางย่ิง ท่ีไดทําการจัดต้ังชมรมพยาบาล
พารกินสัน แหงประเทศไทย ไดสําเร็จ เพื่อเปนศูนยรวม
และการเผยแพรองคความรูทางการการพยาบาลโรคพารกินสัน
ขอมูลการรักษาทางการพยาบาล รวมท้ังการดูแลท่ีทันสมัย
สําหรับพยาบาลท่ัวประเทศไทย

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการสองกลอง
ระบบทางเดินอาหาร

1. จํานวนผูปวยท่ีมาใชบริการสองกลองทางเดินอาหาร
ท่ีศูนยฯ ใกลเคียงเดิม แมมีสถานการณ COVID-19 ท่ีทําให
ตองลดจํานวนเคส แสดงใหเห็นวาหากไมมีสถานการณ 
COVID-19 จํานวนเคสนาจะเพ่ิมข้ึนอยางมาก ขอมูลจํานวน
หัตถการของศูนยสองกลองฯ ในปงบประมาณ 2559-2563

2. การทําหัตถการสองกลองจ้ีทําลายเน้ืองอกตับออน
ในชวงเดือนกันยายนพุทธศักราช 2563 ทีมแพทยโรงพยาบาล
จุฬาฯไดใชวิธีการรักษาแบบใหม คือ การสองกลองติด
อัลตราซาวดผานไปทางปากเขาสูกระเพาะอาหาร และใช
เข็มคล่ืนวิทยุ (Radiofrequency ablation: RFA) จ้ี ทําลาย
เน้ืองอกตับออนท่ีผลิตฮอรโมนอินซูลินสําเร็จไป 2 รายแรก
ของประเทศไทย การรักษาใชระยะเวลาเพียงประมาณ 
1 ชั่วโมง หลังการทําหัตถการ ผูปวยไมมีแผลที่หนาทอง 
วันรุงข้ึนหลังทําหัตถการ ผูปวยสามารถทํากิจวัตรประจําวัน
รวมท้ังรับประทานอาหารไดตามปกติ 

3. การรักษาระยะกอนกลายเปนมะเร็งกระเพาะอาหาร
ดวยการใชความรอนจากคล่ืนวิทยุ (RFA) ซ่ึงยังเปนงานวิจัย
โดยศูนยสองกลองฯ เปนสถาบันเดียวในประเทศไทยที่มี
อุปกรณน้ี โดยไดรับบริจาคมาจากผูมีอุปการคุณ

4. ผลงานวิชาการ (publications) มีผลงานวิจัย
ไดรับการตีพิมพ 28 เร่ือง และมีโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ
อยูอีกประมาณ 20 เร่ือง

5. National Guideline มีสวนรวมในการทําแนวทาง
เวชปฏิบัติกับนานาชาติ 3 เร่ือง

6. ดานการเรียนรูและพัฒนา เปนศูนยฝกอบรมสําหรับ
แพทยผูเชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร ทั้งระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ แมมีสถานการณ COVID-19 ก็สามารถ
ฝกอบรมการสองกลองท่ีมีความซับซอนใหแกแพทยตางชาติ
3 ทาน แพทยไทย 2 ทาน ไดสําเร็จ  

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย โรคมะเร็งครบวงจร
ศูนยจุฬายีนโปร

1. เปดใหบริการตรวจ 1) EGFR wild type NSCLC
panel 2) NSCLC genes panel ตรวจ predictive markers
ประกอบดวย EGFR exon 18-21 mutations, KRAC 
G12C, BRAF V600, HER2 Exon 20 insertions, MET 
exon 14 skipping และ ALK/RET/ROS1/NTRK genes 
fusion ในโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC 3) HRR (Homol-
ogous Recombination Repair) genes panel ซ่ึงเปน 
predictive markers ในการรักษาโรคมะเร็งตอมลูกหมาก 
ชนิด castration resistant prostate cancer และ 4) 
Hereditary cancer genes panel ซึ่งเปนการตรวจยีน
ในกลุมโรคมะเร็งท่ีถายทอดทางพันธุกรรม
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2. มีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานชาติจํานวน 1 เร่ือง
ศูนยใหยาเคมีผูปวยนอก (Day Care)

การพัฒนาแนวปฎิบัติการพยาบาลทางคลินิค จํานวน
3 เร่ือง

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย การผาตัดสองกลอง 
โรคจมูกและไซนัส
• ระดับประเทศ

- ผลักดันใหอาการเสียการรับกล่ินและการรับรสเปนหน่ึง
ในเกณฑนิยามผูสงสัยติดเช้ือ (PUI) ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
2019 (COVID-19)

    โดยต้ังแตเร่ิมมีการระบาด
ของโรค COVID-19 ชวง
ตนป พ.ศ. 2563 ทางศูนยฯ
รวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ
จนนําไปสูการบรรจุอาการ

เสียการรับกลิ่นและรส เปนหนึ่งในเกณฑ PUI ของผูปวย
COVID-19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กอนที่ทางกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจะเพ่ิมอาการเสียการรับกล่ิน
และรสในเกณฑ PUI ตามมา
• ระดับสากล

- การพิสูจนหลักฐานเชิงประจักษของการฆาเช้ือและการ
นําหนากากอนามัยและหนากาก N95 กลับมาใชใหม

   การระบาดระลอกแรก
ของโรค COVID-19 ใน
ประเทศไทย เมื่อชวงตนป
พ.ศ. 2563 ทําใหเกิดวิกฤติ

การขาดแคลนหนากากอนามัยและหนากาก N95 ซ่ึงไมเคย
เกิดขึ้นมากอนจึงไดรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษที่แสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทําลายเช้ือไวรัสและแบคทีเรีย
โดยยังคงประสิทธิภาพ และโครงสรางทางกายภาพของ
หนากากอนามัยและหนากาก N95 ไวได ทําใหสามารถ
นํากลับมาใชซํ ้าใหมได และไดมีการตีพิมพผลงานวิจัย 
Decontamination and reuse of surgical masks and
N95 filtering facepiece respirators during the
COVID-19 pandemic: A systematic review ในวารสาร
ระดับนานาชาติเปนท่ีแรกในโลก

- การทําหัตการเร่ืองจมูกและไซนัสในชวงการระบาดของ
โรค COVID-19

การทําหัตถการสองกลองโรคจมูกและไซนัสทําใหเกิด
ละอองฝอยขนาดเล็กมาก (Aerosol generating procedures)
ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 ทางศูนยฯจึงไดทดลองผาตัด
สองกลองไซนัสแบบท่ีไมทําใหเกิดละอองฝอย (Non-aerosol 
generating endoscopic sinus surgery) และไดมีการไป
บรรยายเทคนิคนี้ในงานประชุมนานาชาติ ไดแก ENT in 
Southeast Asia in a time of COVID-19 วันท่ี 28 พฤษภาคม
2563 และ Asia Pacific Otolaryngologic Surgical 
Training วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 และงานประชุมวิชาการ
ประจําปคณะแพทยศาสตร จุฬาฯ คร้ังท่ี 56 วันท่ี 7 ตุลาคม
2563

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการเดิน และเคลอนไหว 
1. ตรวจประเมินการเดินและการเคล่ือนไหวในผูสูงอายุ

และนักกีฬาดวยกลองวิเคราะหการเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ
และแผนวัดแรงกดท่ีฝาเทาจํานวน 147 คร้ัง

2. ตรวจประเมิน และบําบัดฟนฟูผูปวยโรคพารกินสัน
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง/โรคเสื่อมของระบบประสาท 
และผูสูงอายุที่มีปญหาดานการเดินและทรงตัว จํานวน
2,488 คร้ัง ผูปวยรอยละ 72 มีการเดินและการทรงตัวดีข้ึน

3. ทดสอบการใชงานนวัตกรรม 2 ช้ิน ไดแก 1) Foot
insole pressure sensor สิ่งประดิษฐของนิสิตแพทย 
ชั้นปที ่ 3 คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2) Ankle-foot orthosis new model ส่ิงประดิษฐของนิสิต
ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
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ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานโรคไตในภาวะวิกฤต
1. จัดงานประชุมวิชาการและประชุมนานาชาติ 2 คร้ัง
2. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในป 2020 จํานวน 22 

ผลงาน

3. Research Networking

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานเวชพันธุศาสตร และ
ศูนยความเปนเลิศฯ ดานจีโนมิกสและการแพทยแมนยํา

ศูนยฯ ไดมีการพัฒนาและขยายงานดานบริการผูปวย
ท้ังดานการวินิจฉัย การรักษา และการปองกันโรค สําหรับ
งานดานวินิจฉัย ไดมีการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีการหา
ลําดับเบส next-generation sequencing (NGS) ไดแก
whole exome sequencing (WES) และ whole genome
sequencing (WGS) รวมทั้งการประมวลผลขั้นสูงทาง
คอมพิวเตอร สามารถชวยในการวินิจฉัยไดอยางถูกตอง
และแมนยํามากข้ึน เปนโรงพยาบาลแหงแรก ๆ ในประเทศ
ท่ีเร่ิมใชเทคนิคดังกลาวน้ี ในชวงป 2563 ศูนยฯ ไดใหบริการ
ดานวินิจฉัยโดยใช WES ทั้งหมด 765 รายโดย 176 ราย 
(จาก 67 ครอบครัว) เปนการดําเนินการแบบวิธีเรงดวน 
(rapid whole exome sequencing) ในหองปฏิบัติการ 
NGS ที่ไดทําการจัดตั้งขึ้นซึ่งทําใหสามารถถอดรหัสสาร
พันธุกรรม วิเคราะห และแปลผลไดภายใน 1-2 สัปดาห
จากวิธีการปกติที่ใชเวลา 8 สัปดาห ทําใหผูปวยมีโอกาส
ไดรับการวินิจฉัยท่ีรวดเร็วย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ศูนยฯ ไดพัฒนา
การตรวจวิเคราะหดวยเทคโนโลยี WGS long read 

แบบความแมนยําในการอานเบสสูง (เปนท่ีแรกใน Southeast
Asia) เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยผูปวยที่ไมพบสาเหตุการ
เกิดโรคไดดวยเทคนิค WES และ WGS short read ซ่ึงในชวง
ปท่ีผานมา ศูนยฯ ไดใหการบริการตรวจวิเคราะหโดย WGS
long read ไปแลว 17 ราย และมีเปาหมายในระยะแรก
รวมท้ังส้ิน 60 ราย (ภายในป 2564) สําหรับดานการดูแลรักษา
ศูนยฯ ไดรับการสงตอผูปวยโรคพันธุกรรมจากโรงพยาบาล
ตางๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงศูนยฯ เปนหน่ึงในศูนยสําหรับโรคหายาก
และคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพและสิทธิประโยชน
สําหรับโรคหายากในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
และเปนแกนนําในดาน rare and undiagnosed disease
ใน Genomics Thailand  ทําใหเกิด T-RUN (Thai Rare
and Undiagnosed Disease Network) ไดรับทุนภายนอก
กวา 80 ลานบาทในปที่แลว เพื่อสรางโครงสรางพื้นฐาน 
เปนเจาภาพในการดําเนินการทํา rapid whole exome
sequencing นําไปสูการรักษาแบบจําเพาะหรือตรงเปา 
ศูนยฯ ไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง นอกจากรักษาโดย
การใหเอนไซมทดแทน (enzyme replacement therapy)
ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอยางมาก ไดเริ่มมีการใช
แนวทางการรักษาโดยยีนบําบัด โดยเริ ่มจากการใชยา 
risdiplam ในการรักษาโรคกลามเนื้อออนแรง spinal
muscular atrophy รายแรกในประเทศไทย สําหรับงาน
ดานวิจัยและวิชาการ ศูนยฯ มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร
ในระดับนานาชาติมากถึง 24 เร่ืองในป 2564 รวมถึงมีการ
สรางเครือขายโรคพันธุกรรมในระดับนานาชาติ โดยศูนยฯ
ไดรวมสรางเครือขายในระดับนานาชาติ เพื่อการสราง
องคความรูใหม ใหเกิดประโยชนในทุกดาน ประกอบดวย 

1) Newton Prize จาก the UK Medical Research
Council ประเทศอังกฤษ 2) “Thematic Network: Research
for Rare Diseases and Personalized Medicine” 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD)
ประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ ศูนยฯ มีการฝกอบรมแพทย
ประจําบานตอยอดดานเวชพันธุศาสตรโดยเปนสถาบัน
แหงแรกและแหงเดียวท่ีฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด
ดานเวชพันธุศาสตร (super-tertiary care training) อยาง
ตอเน่ือง นอกจากน้ี ไดเปดอบรมระยะส้ันสําหรับพยาบาล 
ผูใหคําปรึกษาแนะนําทางพันธุศาสตร (genetic counselor)
คร้ังแรก เม่ือป พ.ศ. 2561 นับเปนแหงแรกท่ีมีการฝกอบรม
บุคลากรดานเวชพันธุศาสตรอยางครบวงจร
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ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานกระจกตาและ
ผิวดวงตา

1. โครงการเตรียมเยื่อหุมรก
ไดมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรก และระบบการ

จัดซ้ือรกผานระบบการเงินและเวชภัณฑ ของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โดยไดทําการจัดจําหนายรกเพ่ือนําไปใชในการ
รักษาผูปวย และใชในงานวิจัยของหนวยงานภายในโรงพยาบาล
ไปแลว เปนจํานวน 60 ช้ิน

2. โครงการผาตัดเปล่ียนกระจกตา 30 ดวง เฉลิมพระเกียรติฯ
ไดทําการรักษาผูปวยที่มีภาวะกระจกตาพิการ ดวย

การผาตัดเปลี่ยนกระจกตาดวยเทคนิคตางๆ อันไดแก 
penetrating keratoplasty (PK), Descemet Membrane
Endothelial Keratoplasty (DMEK) เปนตน เปนจํานวน
15 ราย

3. โครงการพัฒนาระบบเตรียมความพรอมกอนผาตัด
ของผูปวยผาตัดเปล่ียน กระจกตาแบบ onestop service
ไดรับการประเมินจากผูรับบริการ ผานเกณฑตัวช้ีวัดโครงการ
และพัฒนาไปเปนบริการประจําในปงบประมาณ 2563

4. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพ่ือพัฒนา
ความรูทางดาน Regenerative medicine

ไดมีการจัดประชุมสําเร็จ ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.
2563 โดยมีผูใหความสนใจเขารวมท้ังจากภายในและภายนอก
ผานตามเกณฑตัวชี้วัดโครงการ นอกจากนี้ยังไดมีการทํา
ขอตกลงระหวางสถาบัน เพ่ือสรางเครือขายในการแลกเปล่ียน
ความรู และสรางผลงานทางวิชาการ

5. โครงการผลิตส่ือการสอนหัวขอ “วิธีดูแลตนเองเบ้ืองตน
ในผูปวยโรคกระจกตาและผิวดวงตา”

ไดจัดทําส่ือวิดิทัศนเพ่ือใหความรูแกประชาชนในการ
ดูแลตัวเองเบื้องตนเมื่อมีภาวะผิดปกติของกระจกตา และ
ผิวดวงตา อันไดแก โรคตาแหง, โรคเย่ือบุตาอักเสบ เปนตน

6. โครงการการศึกษาความชุกและการรักษาโรคกระจกตา
เส่ือมแบบฟุกดวยเซลลบําบัด 

สามารถรวบรวมขอมูลจากอาสาสมัครไดครบถวน
ตามเปาประสงค และกําลังอยูระหวางการเตรียมขอมูลใน
การสงตีพิมพวารสารทางการแพทย

ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม
1. ผลงานโดดเดนเก่ียวกับโรค COVID-19

- ตรวจยืนยันผูปวยติดเชื้อ COVID-19 รายแรกใน
ประเทศไทยไดสําเร็จดวยแนวทางการตรวจท่ีออกแบบข้ึน
ในหองปฏิบัติการแมไมทราบชนิดของเช้ือกอโรคในขณะน้ัน

- ตรวจตัวอยางผูปวยสงสัย COVID-19 ของกรม
ควบคุมโรคและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ รวม 19,784 ตัวอยาง

- ตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ COVID-19 ผูปวย 
VVIP และ VIP ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณทั้งในและ
นอกเวลาราชการจํานวน 166 ตัวอยาง

2. ผลงานโดดเดนในแงเปน reference lab ของกรม
ควบคุมโรค

- ตรวจตัวอยางผูปวยที่ตองดําเนินการสอบสวนโรค
โรคเมอรสของกรมควบคุมโรครวม 15 ตัวอยาง

- ตรวจตัวอยางผูปวยที่ตองดําเนินการสอบสวนโรค
โรคพิษสุนัขบาของกรมควบคุมโรครวม 67 ตัวอยาง

- ตรวจตัวอยางผูปวยที่ตองดําเนินการสอบสวนโรค
ของกรมควบคุมโรคโรคซิกา รวม 863 ตัวอยาง

3. ผลงานโดดเดนในแงการเปนท่ีปรึกษาหรือรวมจัดทํา
คูมือและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับโรคติดเช้ือและไมติดเช้ือ

- รวมจัดทําคูมือแนวทางการวินิจฉัยและการดูแล
รักษาผูปวยโรคไขเลือดออกเดงกีในผูใหญ พ.ศ. 2563 ของ
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในดานการวินิจฉัย 
และดูแลรักษาภาวะแทรกซอนทางระบบประสาทสวนกลาง
ของผูปวยโรคไขเลือดออกเดงกี

- รวมเปนคณะทํางานดานวิชาการโรคโควิด-19 ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

- รวมจัดทําแนวทางการบริหารจัดการระบบการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ และการรายงานผลโรคโควิด-19

4. ผลงานโดดเดนในแงการเปนวิทยากรในงานประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ

- วิทยากรในงานประชุม World Federation of 
Neurology 2020 (September 26, 2020) ในหัวขอเร่ือง 
Rabies: Neuropathogenesis Diagnosis & Management
และนําเสนอ case presentations

5. ผลงานโดดเดนในแงการจดสิทธิบัตรและพัฒนานวัตกรรม
- จดแจงสิทธิบัตรชุดตรวจหาเชื้อกอโรคไวรัสซิกา 

ดวยวิธี Hemi-nested PCR
- พัฒนาและทดสอบการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2

แบบ Whole Genome รวมกับเช้ือกอโรคทางระบบทางเดิน
หายใจอ่ืนๆ อีก 41 สายพันธุ

- พัฒนาและทดสอบการตรวจหาเช้ือไวรัส SARS-CoV-2
แบบ Whole Genome ดวยเทคนิค NGS, 3rd Generation
Sequencing (Nanopore-based sequencing), 

- พัฒนาชุดตรวจ in-house real time PCR ในการ
ตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 โดยวิเคราะห E, S, ORF1ab, 
N-gene เปนยีนเปาหมาย
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- พัฒนาชุดตรวจเพื่อตรวจหา SARS-CoV-2 โดย
วิเคราะห whole spike gene

- พัฒนาชุดตรวจ real time PCR ในการตรวจหา
subgenomic mRNA ของไวรัส SARS-CoV-2 และการหา
จํานวนไวรัส

- รวมพัฒนาการตรวจ antibodyIgG IgM และ 
neutralizing antibody ตอ SARS-CoV-2 ดวยวิธี ELISA
กับ Duke-NUS Medical School ประเทศสิงคโปร

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการดูแลผูสูงอายุ
1. ไดดําเนินการในลักษณะ cohort ผูปวยจนปจจุบัน

มีผูสูงวัยใน cohort มากกวา 6,000 คน เปนฐานขอมูล   
ผูสูงวัยขนาดใหญแหงเดียวของประเทศ ฐานขอมูลนี้ถูก
นําไปวิเคราะหสรางองคความรูดานผูสูงวัยในประเทศ 
ทําใหทราบถึงปญหาของผูสูงวัยท่ีแทจริงในประเทศไทย และ
นําไปสูการออกแบบวิธีการดูแลผูสูงวัยใหมีประสิทธิภาพ

รูปที ่ 2 นวัตกรรมต้นแบบ “ Chill to Chair ”

รูปที ่ 1 การแสดงอังกะลุงของผู้สูงวัย

รูปท่ี 3 ตําราเวชศาสตรผูสูงอายุและจัดทําหนังสืออภิบาล
         ผูสูงวัยสําหรับผูดูแล

2. ไดดําเนินการโครงการดนตรีบําบัดสําหรับผูสูงวัย
โดยความรวมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพ่ือออกแบบและดําเนินการใชดนตรีอังกะลุง
ในการเสริมสราง cognitive function ควบคูกับการรวม
จัดทําหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติดานดนตรีบําบัดรวมกัน
ระหวางคณะแพทยศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และ
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. ไดรวมสรางนวัตกรรมสําหรับผูสูงวัยรวมกับภาควิชา
ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และไดจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาอุปกรณ
“Chill to Chair” เพ่ือชวยเคล่ือนยายผูสูงวัย เปนนวัตกรรม
ตนแบบสําหรับผูสูงวัย ออกสูทองตลาด

4. ไดจัดทําตําราเวชศาสตรผูสูงวัยและจัดทําหนังสือ
อภิบาลผูสูงวัยสําหรับผูดูแล (รูปท่ี 3) เปนตําราใชในการศึกษา
หาความรูสําหรับผูดูแลผูสูงวั และเปนตําราสําหรับการ
ฝกอบรมผูสูงวัยออกสูสาธารณะ และไดดําเนินการโครงการ
วิจัยทางการแพทยท่ีสําคัญ ไดแก โครงการศึกษาการทํางาน
ของไตสํารองในผูสูงวัย เพ่ือใชในการปองกันภาวะไตเร้ือรัง
ที่ตองเขารับการรักษาดวยการบําบัดทดแทนไต โครงการ
ศึกษาสรีระวิทยาการกลืนของผูสูงวัย เพื่อปองกันภาวะ
สําลักอาหาร โครงการศึกษาความดันโลหิตในผูสูงวัยเพื่อ
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูง และ
การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในผูสูงวัย โครงการศึกษา
gut microbiota ในผูสูงวัยเพ่ือคัดเลือก probiotic ท่ีชวย
เสริมสุขภาพของผูสูงวัย และโครงการศึกษาภาวะมวล
กลามเนื้อบกพรองในผูสูงวัยเพื่อชวยลดภาวะ geriatric 
syndrome และภาวะแทรกซอนจากการลดลงของมวล
กลามเน้ือ โดยไดรับทุนวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ
(วช.) นอกจากน้ันยังไดรับทุนวิจัยเพ่ือดําเนินโครงการเร่ือง
“โครงการนํารองระบบฐานขอมูลดิจิทัลเพ่ือสงเสริมสุขภาพ
และปองกันภาวะพ่ึงพิง โดยติดตามผูสูงวัยภาคชนบทระยะ
ยาว” จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.)

5. ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานการดูแลผูสูงอายุ
ยังไดดําเนินการจัดทํา Living Will Clinic เพ่ือใหบริการการ
วางแผนชีวิตสําหรับผูสูงวัย เพ่ือเผยแพรรูปแบบท่ีเหมาะสม
สําหรับการดําเนินการพินัยกรรมชีวิตของผูสูงวัย
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ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยดานผลิตภัณฑทาง
การแพทยขั ้นสูง

1. ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรระดับชาติ จํานวน 3 เร่ือง
2. อยูระหวางดําเนินการกอสราง หอง Clean Room

(หองสะอาด) เปนจํานวนเงิน 25.4 ลานบาท มีกําหนด
กอสรางเสร็จส้ิน มีนาคม 2564

ศูนยประสาทศาสตร
คลินิกคัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ให

บริการในดานการตรวจคัดกรอง ในประชาชนอายุมากกวา
55 ป ท่ีสนใจในการดูแลสุขภาพ และยังไมเคยปวยเปนโรค
หลอดเลือดสมองตีบ โดยอาจเคยทราบมากอนวามีโรค
ประจําตัวอ่ืนๆ หรือไมมีก็ได มีวัตถุประสงค มุงเนนในการ
สงเสริมสุขภาพของประชาชน ปองกันโรคที่ยังไมเกิดขึ้น
เพ่ือลดโอกาสเกิดความทุพลภาพและคาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึน
แกตัวผูปวยเอง ครอบครัว สังคม และระบบสาธารณสุข
ในการตรวจคัดกรอง จะประกอบดวย การตรวจวัดคัดกรอง
หาโรคทางเมตาบอลิกตางๆ ไดแก โรคความดันโลหิตสูง
โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคไตเสื่อม รวมถึงโรค
หยุดหายใจเวลากลางคืน (obstructive sleep apnea)
ตรวจหาภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดแดง และ การตรวจหา
ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ carotid ที่คอตีบ เปนสําคัญ 
เน่ืองจากโรคในกลุมดังกลาวเปนปจจัยเส่ียงท่ีสําคัญของโรค
ท่ีเก่ียวของกับหลอดเลือดสมอง ในการตรวจคัดกรอง จะมี

การตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิต คาออกซิเจนในเลือด
การตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ การตรวจความแข็งของหลอดเลือด
(ankle brachial index) และการถายภาพสมองดวย
คลื่นสะทอนในสนามแมเหล็ก (magnetic resonance 
imaging of brain) ในรายที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากการ
ตรวจหาปจจัยเสี่ยงดังกลาวแลว คลินิกยังมีการใหบริการ
คัดกรองการเกิดความเสื่อมถอยทางการรูคิด (cognitive 
impairment) โดยการตรวจคัดกรองทางจิตประสาทดวย
เคร่ืองมือท่ีใชเปนมาตรฐานสากล (MoCA test และ TMSE
test) การใหบริการทั้งหมดดําเนินการโดยประสาทแพทย
และทีมผูดูแลท่ีมีความเช่ียวชาญในการดูแลผูปวยโรคระบบ
ประสาท 

ผูเขารับบริการทุกรายที่เขารับการตรวจคัดกรองจะ
ไดรับการแนะนําในการดูแลสุขภาพ โดยมีการปรับเปล่ียน
คําแนะนําใหเหมาะสมกับสุขภาวะของแตละคน ในกรณีท่ี
พบโรคที่กอใหเกิดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรือโรคท่ีเก่ียวของกับการเส่ือมถอยทางการรูคิด ผูปวยจะ
ไดรับการแนะนําใหมีการรักษา และตรวจติดตามตอเนื่อง
ในคลินิกที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม ผูเขารับบริการ
ทุกราย จะไดรับการนัดหมายใหมาตรวจติดตามที่คลินิก
คัดกรองผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบทุก 12 เดือน เพื่อ
เฝาระวังการเกิดโรค และประเมินประสิทธิภาพของการ
สงเสริมสุขภาพ รวมถึงตอบปญหา ขอสงสัยท่ีผูเขารับบริการ
ตองการซักถามดานสุขภาพ



1. กลุมงานเภสัชกรรม
กลุมงานเภสัชกรรม ใหบริการทางเภสัชกรรมแกผูปวย

และญาติ บุคลากรทางการแพทยและประชาชนทั่วไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย 

การคัดเลือกยาท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสมเขามา
จําหนายในโรงพยาบาล โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเวชกรรมโรงพยาบาลและแพทยผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน ในคณะอนุกรรมการพิจารณายาสาขาตางๆ 
จํานวน 12 สาขา ปจจุบันมีจํานวนรายการยาในบัญชียา
โรงพยาบาลท้ังหมด 2,209 รายการ คิดเปนอัตราสวนของยา
ในบัญชียาหลักแหงชาติ 55.18 %

การบริหารคลังยาการควบคุมคุณภาพการเก็บรักษายา
และการขนสงยาตามสภาวะมาตรฐานการเก็บรักษายา
แตละรายการ โดยเฉพาะยาที่ตองควบคุมอุณหภูมิ (Cold 
Chain)

การสั ่งยาผู ปวยในผานระบบ Computerized 
Physician Order Entry (CPOE) สําหรับยาดวน ยา Stat
และยากลับบาน เพ่ือลด cycle time และเพ่ิมความปลอดภัย
ผูปวยในกรณีจําเปนเรงดวน

มาตรการเพ่ิมความปลอดภัยผูปวย โดยการใชระบบ
สารสนเทศปองกันการเกิดเหตุการณไมพึงประสงคท่ีรุนแรง
(Serious Adverse Drug Events) จากการสั่งยา/จายยา
สําหรับคู ยาที ่ม ีปฏิกิร ิยาตอกันรุนแรง (Fatal Drug 
Interaction) และยาที่ผูปวยเคยมีประวัติแพยา/มีโอกาส
แพยาขามกลุม

มาตรการการควบคุมติดตามการใชยาใหมและ/หรือ
ยาท่ีมีคาใชจายสูง และการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล
ตามหลักฐานทางวิชาการ โดยกําหนดแนวทางการประเมิน
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ติดตามการใชยา การใชใบกํากับการสั่งใชยา (Drug Use 
Evaluation ; DUE) และโครงการโรงพยาบาลสงเสริม
การใชยาอยางสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital ;
RDU)

การสงเสริมศักยภาพงานบริการท่ีเปนเลิศ (Excellent
Service) งานวิชาการ และงานวิจัยทางคลินิกของโรงพยาบาล
และ Excellent Center ตางๆ โดยการสนับสนุนงบประมาณ
และอัตรากําลังเภสัชกรในการพัฒนาความรู และทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมกับทีมสหสาขาในการดูแล
ผูปวยกลุมตางๆ 

การรับเปนแหลงฝกอบรม/ฝกปฏิบัติงาน/ศึกษาดูงาน
ดานเภสัชกรรมใหแกเภสัชกรและนิสิตเภสัชศาสตรจาก
สถาบันตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

2. ศูนยเคร องมือแพทย
ผลงานความกาวหนาการบริหารงาน ศูนยเคร่ืองมือแพทย

ประจําปงบประมาณ 2563
ใหบริการจัดการเครื่องมือแพทย ทั้งโรงพยาบาลใหมี

ความเพียงพอ พรอมใช ปลอดภัยโดยใชมาตรฐานสากล
ระดับนานาชาติ (ECRI) ในการจัดการเครื่องมือแพทยทั้ง
โรงพยาบาล ใหเครื่องมือแพทยมีความเที่ยงตรง แมนยํา 

นําขอมูลการใชงานมาวิเคราะห ประเมินความคุมคา สามารถ
วางแผนในการซ้ือทดแทนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ในวัน
ทําการปกติใหบริการดังน้ี คือ การบํารุงรักษา การสอบเทียบ
การซอมบํารุงเครื่องมือแพทย

2.1 งานยืม-คืน เครื่องมือแพทย
ใหบริการยืม–คืนเคร่ืองมือแพทยตลอด 24 ช่ัวโมง

ไมเวนวันหยุด โดยมีเครื่องมือที่ใหบริการ 11 รายการ คือ
เคร่ืองชวยหายใจ (ventilator) เคร่ืองควบคุมการใหยา และ
สารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump) เครื่องควบคุม
การใหสารละลายทางหลอดเลือดดําจากกระบอกฉีดยา
(Syringe Pump) เครื่องกระตุกหัวใจพรอมภาคติดตาม
บันทึกการทํางานของหัวใจ (Defi brillator) เคร่ืองควบคุม
การใหอาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ (Feeding Pump)
เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Blood Pressure Monitor)
เคร่ืองบันทึกคล่ืนไฟฟาหัวใจ (EKG Recorder) เคร่ืองเฝาระวัง
และติดตามสัญญาณชีพผูปวย (Patient Monitor) เคร่ืองวัด
ความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (Pulse Oximeter
Head Held) เคร่ืองบีบเคนเปนระยะดวยลม (SCD) เคร่ือง
ใหอากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Hi fl ow) โดย
นักวิทยาศาสตรการแพทย เปนผูทําความสะอาด ชารตแบตเตอร่ี
ตรวจเช็ค ทดสอบเครื ่องมือ พรอมใชกอนนําสงใหหอ
ผูปวยและหนวยงานในโรงพยาบาลที่ตองการใชงานตอไป

เคร่ืองมือแพทย จํานวนเคร่ือง จํานวนการยืม จํานวนการคืน รวมจํานวนการยืม-คืน

Infusion Pump 1,404 27,838 25,585 53,423

Ventilator 195 6,271 6,310 12,581

Syringe Pump 477 1,055 955 2,010

High Flow 61 1,570 1,507 3,077

Feeding Pump 228 993 892 1,885

SCD 166 484 446 930

Patient Monitor 405 154 121 275

Pulse Oximeter 283 202 181 383

Defibrillator 131 65 48 113

Blood Pressure Monitor 340 86 52 138

EKG 114 81 70 151

Total 3,804 38,799 36,167 74,966

ปริมาณการยืม - คืน เคร องมือแพทยประจําปงบประมาณ 2563
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จํานวนงาน ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

งานบํารุงรักษา 271 487 696 1,382 1,250 830 483 627 542 1,116 1,125 698

งานสอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย

122 317 587 1,250 1,050 594 354 458 256 232 478 212

จํานวนงาน ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

งานซอมบํารุง
เคร่ืองมือแพทย 414 425 430 410 340 421 357 317 547 388 366 399

2.2 งานสอบเทียบและบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย
วางแผนการสอบเทียบและบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย

ประจําป พรอมควบคุม ติดตามการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย

 2.3 งานซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย
เปดใหบริการซอมบํารุงเครื ่องมือแพทย ทั ้ง

โรงพยาบาล โดยการซอมภายใน และประสานบริษัทสงซอม

และตรวจสอบผลการสอบเทียบใหไดตามมาตรฐานสากล
อีกท้ังทําการตรวจเช็คความปลอดภัยทางไฟฟาในเคร่ืองมือ
ที่รับมาใหม เพื่อความปลอดภัยกอนการใชงาน

สถิติปริมาณงานสอบเทียบและบํารุงรักษาเครืองมือแพทยประจําปงบประมาณ 2563

สถิติปริมาณงานซอมบํารุงเคร องมือแพทยประจําปงบประมาณ 2563

ภายนอกในงานที่ไมสามารถซอมได ติดตามงานซอมใหได
ตามมาตรฐานสากล (ECRI) ตรวจสอบเคร่ืองมือแพทยหลัง
ซอมเสร็จ กอนคืนใหเจาของหนวยงานเพื่อใชงานตอไป

ในป 2563 ศูนยเคร่ืองมือแพทย ไดมีบทบาทในโครงการ
ใหยืมอุปกรณเครื่องมือแพทยแกผูปวยเรื้อรังโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมีเครื่องมือแพทยที่ให
บริการ เชน เคร่ืองชวยหายใจ เคร่ืองผลิตออกซิเจน เคร่ืองให
อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง  เคร่ืองใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดดําดวยกระบอกฉีดยา เคร่ืองใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดดํา ซึ่งชวยใหผูปวยสามารถกลับไปพักฟน
ท่ีบานไดเร็วข้ึนและโรงพยาบาลสามารถรับผูปวยอ่ืนเขารับ
การรักษาตอไป

3. ฝายเวชภัณฑ
มีพันธกิจในการเปนหนวยงานสนับสนุนบริการ ดาน

เวชภัณฑและเครื่องมือแพทย ที่ไดมาตรฐานและเพียงพอ 
สําหรับใชในการรักษาพยาบาลผูปวย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรักษาและความปลอดภัยของผูปวย โดยมีภารกิจดังน้ี

3.1 จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ และเครื่องมือแพทยที่ได
คุณภาพ ในราคาท่ีเหมาะสม สําหรับใชในการบริการผูปวย

3.2 จัดใหมีฐานขอมูลเวชภัณฑท่ีถูกตอง และสอดคลอง
กับระเบียบการเบิกจายของแตละสิทธิ์การรักษาเพื่อให
โรงพยาบาลสามารถเบิกจายไดถูกตองตามสิทธิ์การรักษา
ของผูปวย

3.3 จัดใหมีการลงทะเบียนเครื่องมือแพทย และการ
ลงทะเบียนสินทรัพย เพื่อใหเกิดฐานขอมูลที่ถูกตอง และ
สอดคลองกับนโยบายการเงินของสภากาชาดไทย

3.4 จัดใหมีการบํารุงรักษาเคร่ืองมือแพทยตามนโยบาย
ของโรงพยาบาล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการใหบริการ
ผูปวย

3.5 จัดใหมีแผนจัดการความเส่ียงเตรียมความพรอม
รับสถานการณโรคอุบัติใหมตางๆ

3.6 จัดใหมีรานเวชภัณฑคุณภาพ เพ่ือใหบริการเวชภัณฑ
ยาสามัญ และเคร่ืองมือแพทย ท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม
แกผูปวยท่ีมารับบริการภายในโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมชองทาง
การใหบริการ
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ผลงานท่ีผานมา

งานจัดซื้อ

รายการ ครั้ง รายการ

ประกวดราคา 83 109

สอบราคา 67 69

ซื้อโดยวิธีพิเศษ 71 78

ซ้ือโดยวิธีพิเศษ (น้ํายา-Lab) 63 342

จางโดยวิธีพิเศษ 39 39

ซื้อตกลงราคา 1,663 4,052

จางตกลงราคา 320 532

ซื้อตกลงราคา(เงินทุนหมุนเวียน) 17,662 40,298

สัญญาซื้อขาย - 221

สัญญาจะซื้อจะขาย - 50

สัญญาจาง - 5

สัญญาจางบริการ - 82

งานจายเวชภัณฑ

ประเภท (ครั้ง)
คลังเงิน

งบประมาณ
คลังเงินทุน
หมุนเวียน

คลังรานเวชภัณฑ
คุณภาพ

หนวยจาย
เวชภัณฑ

ตรวจรับของตามใบส่ังซ้ือ 3,523 17,644 2,170 531

งานจายเวชภัณฑ
- หนวยงาน 9,027 5,810 426 3,659

- Stock ward 117 - - 10,229

- คลินิกพิเศษ 380 255 - -

- ผูปวย (มีใบสั่งแพทย) - - - 42,432

- ผูรับบริการ
  (รานเวชภัณฑคุณภาพ)

- -
172,532

-

- กาซทางการแพทย - - - 3,144

งานสินทรัพย

ประเภท (งาน)
ระบบ FMIS

ระบบ E-PHIS
ไมซับซอน แบบซับซอน

งานคณะกรรมการตรวจรับ 803 80 -

ลงทะเบียนสินทรัพยที่ไดจาก
การจัดซื้อ

2,611 976 -

ลงทะเบียนสินทรัพยท่ีไดจากกรณีอ่ืน 581 2,752

งานลงติดบารโคด 1,779 - -

งานปรับปรุงทะเบียนสินทรัพย (ปกติ)
งานปรับปรุงขอมูลจากผลการสํารวจ
สินทรัพย ประจําป 2562

-
914

1,559
914

1,559

งานเบิกจายอุปกรณสํารองสําหรับ
หนวยงาน (Stock)

961 - -

งานตัดจําหนายทะเบียนสินทรัพย - 843 843

งานลงสํารวจสินทรัพยประจําป 

2562
- 1,659 -

รวม 6,154 6,612 6,068
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4. ฝายบริหารงานขนสงกลาง
ฝายบริหารงานขนสงกลาง ทําหนาที่สนับสนุนการ

ใหบริการงานขนสง ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โดย
เปนสวนหน่ึงท่ีเสริมยุทธศาสตรของโรงพยาบาลดานการบริการ
ทางการแพทยและการดูแลรักษาพยาบาลเปนเลิศแก
ประชาชนทุกระดับ เพื ่อพัฒนาระบบบริการผู ปวยใน 
ผูปวยนอก และผูปวยฉุกเฉิน โดยผูบริหารมีโยบายใหขยาย
งานของฝายฯ ใหครอบคลุมงานระบบขนสงท้ังหมด จึงไดมี
การรวมงานท่ีเปนงานดานการขนสงมารวมในฝายบริหารงาน
ขนสงกลาง เพื่อใหงานครอบคลุมยิ่งขึ ้น ประกอบดวย 
งานขนสงสิ่งของ งานรับสงผูปวย ยานยนต และงานโยธา 
โดยปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี

งานขนสงสิ่งของ บริการขนสง อาหาร เวชภัณฑ
ปลอดเช้ือ ผา เวชภัณฑ ยา ส่ิงสงตรวจ พัสดุเคร่ืองมือแพทย
น้ําเกลือ ใบฏีกา ทอออกซิเจน เลือด เวชระเบียน

งานรับสงผูปวย บริการการรับสงผูปวยท้ังผูปวยนอก
และผูปวยใน

งานยานยนต บริการรับสงผู บริหาร พนักงาน
งานเยี่ยมบาน Home health care สังคมสงเคราะห 
งานบริการรับสงผูปวยในโรงพยาบาล (ยกเวนงานรถพยาบาล
กูชีพ) สนับสนุนงานกิจกรรมพิเศษของโรงพยาบาล และ
งานซอมบํารุงรถยนตของหนวยงาน 

งานโยธา บริการขนยายส่ิงของกรณียายหนวยงาน/
ยายตึก ขนยายสิ่งของชํารุดหมดความจําเปนเพื่อสงคืน
ฝายพัสดุ และจัดเตรียมสถานที่สําหรับจัดงานตางๆ ของ
โรงพยาบาล

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ไดมีการขยายบริการของ
ฝายฯ ไปยังอาคาร สก. , วองวานิชและ อาคารใกลเคียง 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 และ ขยายบริการไปอาคาร ภปร 
และ ส.ธ. วันท่ี 16 ตุลาคม 2563 ซ่ึงถือวาปจจุบันงานบริการ
ไดครอบคลุมภายในโรงพยาบาลท้ังหมดแลว สําหรับโครงการ
ตอไปสําหรับป 2564 เพิ่มบริการงานเดินเอกสารภายใน
โรงพยาบาลดวยหลักการ pool อัตรากําลังเหมือนระบบ
งานขนสงท่ัวไป โดยเร่ิมตนใหบริการสําหรับบางหนวยงาน
ในเดือน กุมภาพันธ 2564

5. ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด
มีวิสัยทัศนที่มุงเนนถึงการใหบริการทางโภชนาการ

และโภชนบําบัดแกผูปวย อยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย และพึงพอใจแกผูรับบริการ
มุงสูการเปนผูนําในการบริหารจัดการอาหารผูปวยเฉพาะโรค
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ภายในป 2568  

โดยพันธกิจของฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด คือ
ใหบริการอาหารที่ สะอาด ปลอดภัย ถูกตอง เพียงพอ 
ตรงเวลา ไดมาตรฐาน และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร มี
คุณคาทางโภชนาการ รวมถึงมีการประเมินวางแผนการให
โภชนบําบัด แกผูปวยที่พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย   

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด มีภารกิจในการใหบริการ
ในงานดานตางๆ ดังนี้
งานดานโภชนบริการ

1. บริการอาหารแกผูปวยทั่วไป ผูปวยเฉพาะโรค 
รวมถึงอาหารทางสายใหอาหาร 1,403 คน/วัน

2. บริการอาหารแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย 750 คน/วัน

3. บริการอาหารแกนักศึกษาพยาบาลของสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1,250 คน/วัน

4. บริการจัดเลี้ยงอาหารในภารกิจของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5. บริการจัดภัตตาหารสําหรับพระภิกษุ ใหฝายพิธีการ
ของโรงพยาบาล

6. ภารกิจพิเศษในการจัดเตรียมพระกระยาหารของ
พระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนถึงผูติดตามในวาระโอกาส
ตางๆ
งานดานโภชนบําบัดและโภชนศึกษา

1. บริการใหความรู และคําปรึกษา ทางดานโภชนาการ
แกผูปวย และญาติผูปวย ประจําคลินิกตางๆ จํานวน 9 
คลินิก

2. บริการใหคําปรึกษาดานโภชนาการแกผูปวยท่ีพัก
รักษาตัวภายในโรงพยาบาล

3. มีการประเมินภาวะโภชนาการ พรอมการใหโภชนบําบัด
แกผูปวยท่ีพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล 5 หอผูปวยนํารอง

4. บริการใหความรู ดานโภชนศึกษา และเปนวิทยากร
แกผูท่ีสนใจ ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด มีวัตถุประสงคในการให
บริการ ดังนี้

1. เพื่อใหผูปวยไดรับอาหารถูกตองตามคําสั่งแพทย
และหลักโภชนบําบัด

2. เพื ่อใหผู ปวยไดรับอาหารที ่สะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากส่ิงปนเปอน
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3. เพื่อใหผู ปวยกลุมโรคสําคัญไดรับการประเมิน
คัดกรองภาวะโภชนาการ และไดรับการวางแผนทางดาน
โภชนาการและโภชนบําบัดอยางถูกตองเหมาะสม

4. เพ่ือใหผูปวยไดรับความพึงพอใจดานอาหาร และ
การบริการ 

ผลงานความกาวหนางานโภชนบริการของฝายโภชนวิทยา
และโภชนบําบัด

ทางฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด ไดมีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหมใหสอดคลองกับวิสัยทัศน และ
พันธกิจ ทําใหฝายโภชนวิทยา และโภชนบําบัด ผานการตรวจ
รับรองมาตรฐาน / ระบบประกันคุณภาพ เร่ืองการจัดการ
ดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร GMP in Mass 
Catering ในระดับ Excellent จากทางสถาบันอาหาร 
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ ่งเปนระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยของอาหารขั ้นพื ้นฐาน (Food Safety
Management System) เพื่อไมใหอาหารกอผลกระทบ
ตอผูบริโภค เมื่ออาหารนั้นถูกเตรียม หรือบริโภค และยัง
ดําเนินการขอตรวจรับรอง ระบบวิเคราะหอันตรายและ
ควบคุมจุดวิกฤต (HACCP ) แกหองอาหารทางสายใหอาหาร
ซึ่งเปนระบบคุณภาพอาหารที่สูงขึ้นไปอีกขั้น โดยจะเนน
การปองกันมากกวาการแกไข สามารถเรียกคืนอาหาร 
ทวนสอบกลับไปยังกระบวนการผลิต และสามารถใชควบคุม
อันตรายจากส่ิงปนเปอนทาง เคมี ชีวภาพ และกายภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการรับรองความปลอดภัย
ใหแกผูปวย อีกทั้งสามารถพิสูจนไดวาอาหารที่ผลิตจาก
ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัดนั้น ไดผลิตขึ้นอยางถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย สรางความมั่นใจใหแกผูปวย
ท่ีมาพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล วาไดรับประทานอาหาร
ที่สะอาด ปลอดภัย มีกระบวนการผลิต และการควบคุม
การผลิตท่ีเปนมาตรฐานสากล 

ในสวนของการบริการอาหาร มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การใหบริการ โดยการใชฝาปดภาชนะควบคูไปกับการใชฟลม
พลาสติกยืด รวมกับมีการใชผาปูถาดอาหาร และใชกระบอก
เก็บอุณหภูมิ เพ่ือรักษาอุณหภูมิของอาหารใหรอน สําหรับ
ผูปวยทุกราย มีการวัดอุณหภูมิของอาหาร กอนการจัดบริการ
อาหาร และมีการตรวจสอบความถูกตองของถาดอาหาร
โดยนักโภชนาการกอนนําสงอาหารไปยังหอผูปวย เพ่ือเปนการ
ทวนสอบกระบวนการทํางาน ใหมีความถูกตองตามคําส่ังแพทย
ตรงตามหลักโภชนาการ และเปนการตรวจสอบไมใหมีสิ่ง
แปลกปลอมปนเปอนกอนสงถึงมือผูปวย 

การดําเนินงานในชวงสถานการณ COVID-19 ทาง
ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด ไดมีการจัดบริการอาหาร
ใหแกผูปวย COVID-19  โดยบริการอาหารแบบ บรรจุลงใน
ภาชนะแบบใชแลวท้ิง โดยมีติดคําส่ังอาหารไวท่ีหนาภาชนะ
ท่ีบรรจุ เพ่ือเปนการระบุตัวผูปวย ใหถูกตองตามหลัก IPSG
เม่ือผูปวยรับประทานอาหารหมด ภาชนะจะถูกท้ิงท่ีหอผูปวย
ไมนํากลับมายังฝายฯ เพ่ือปองกันการปนเปอน

ผลงานความกาวหนางานโภชนบําบัด และโภชนศึกษา ของ
ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด

ทางฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด ไดดําเนินการ
ประเมินภาวะโภชนาการของผูปวยท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จํานวน 5 หอผูปวยนํารอง ไดแก หอผูปวย ICU อายุรกรรม
จํานวน 1 หอ, หอผูปวยมะเร็ง จํานวน 2 หอ และหอผูปวย
อายุรกรรมจํานวน 2 หอ มาอยางตอเนื่องตั้งแตเดือน
ตุลาคม ป 2563 จนถึงปจจุบัน โดยพยาบาลประจําแตละ
หอผูปวยเปนผูคัดกรองภาวะโภชนาการเบื่องตน โดยใช
แบบคัดกรองภาวะโภชนาการ ของสมาคมผูใหอาหารทาง
หลอดเลือดดํา และทางเดินอาหารแหงประเทศไทย (SPENT
Nutrition Screening Tool) หากคัดกรองแลวไดคะแนน
ตั้งแต 2 คะแนนขึ้นไป พยาบาลจะสงตอขอมูลมาใหแก
นักโภชนาการ เพื่อทําการประเมินภาวะโภชนาการซํ้าอีก
ครั้ง โดยใชแบบประเมินภาวะทุพโภชนาการ NT 2013 : 
Nutrition Assessment หากผูปวยมีภาวะทุพโภชนาการ 
นักโภชนาการจะทําการประเมินเชิงลึก และวางแผนการดูแล
โภชนบําบัด พรอมกับติดตามภาวะโภชนาการอยางตอเน่ือง
แตหากผูปวยไมมีภาวะทุพโภชนาการ นักโภชนาการจะ
ทําการประเมินซํ้า ทุก 7 วัน ทั้งนี้ทางฝายโภชวิทยากําลัง
ดําเนินการพัฒนาระบบการประเมินภาวะโภชนาการใน
ระบบคอมพิวเตอรออนไลน เพ่ือใหการสงตอขอมูลระหวาง
พยาบาล และนักโภชนาการ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน   

นอกจากการใหโภชนบําบัดแกผูปวยในแลว ทางฝาย
โภชนวิทยาและโภชนบําบัดไดสงทีมนักโภชนาการไปทํางาน
รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ประจําคลินิกผูปวยนอกตางๆ 
เพื ่อใหคําปรึกษาดานโภชนาการ และวางแผนการให
โภชนบําบัดในกลุมผูปวย ดังน้ี

• ผูปวยโรคอวน และผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยวิธี
การผาตัดกระเพาะอาหาร

• ผูปวยโรคเบาหวานและตอมไรทอท้ังผูปวยเด็กและ
ผูใหญ

• ผูปวยเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ
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• ผูปวยโรคไตเรื้อรัง กอนลางไต และหลังลางไต 
ท้ังวิธีลางไตทางหลอดเลือด (HD) และทางหนาทอง (CAPD)

• ผูปวยโรคสะเก็ดเงิน
• ผูปวยโรคมะเร็งหู คอ จมูก
• ผูปวยท่ีมีภาวะสมองเส่ือม (Dementia)
• ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
• ผู ส ูงอายุ ที ่ม ีความสนใจทางดานโภชนาการ 

(คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี) 
ฝายโภชนวิทยาและโภชบําบัดยังเปนแหลงศึกษาดูงาน

เก่ียวกับระบบการใหบริการอาหารผูปวย และการใหบริการ
อาหารทางสายใหอาหารสําหรับผูปวย แกบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร อีกท้ังยังเปนวิทยากร ในการให

โภชนศึกษาถายทอดความรูแกทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือ
ผูท่ีสนใจอีกดวย

สําหรับเปาหมายในปงบประมาณหนา ฝายโภชนวิทยา
และโภชนบําบัด จะตองผานการตออายุของระบบ GMP
และไดรับรองมาตรฐาน HACCP ของหองอาหารทางสาย
ใหอาหาร เพื่อเปนการรับประกันถึงคุณภาพของอาหารที่
ผูปวยจะไดรับ นอกจากนี้ยังไดวางแผนในการจัดทําตํารับ
มาตรฐานอาหารเฉพาะโรค รวมท้ังขยายการดําเนินงานใน
เรื่องการประเมินภาวะโภชนาการของผูปวยที่พักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลแบบเชิงรุก ใหสอดคลองกับการมุงสูการเปน
ผูนําในการบริหารจัดการอาหารผูปวยเฉพาะโรคในโรงพยาบาล



1. การสนับสนุนทุนใหกับตําแหนงที่ขาดแคลนและสายงาน
ท่ีสรรหายาก

การสนับสนนุทนุใหกบัตําแหนงทีข่าดแคลน และสายงาน
ที่สรรหายาก ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแตป
การศึกษา 2559 จํานวน 10 คน ไดสําเร็จการศึกษา และ
มาบรรจุเขาปฏิบัติงานในตําแหนงนักรังสีการแพทย ฝาย
รังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ทําใหฝายรังสีวิทยามี
นักรังสีการแพทยปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน

2. การสนับสนุนอัตรากําลังสําหรับฝาย และหนวยงานตางๆ
ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

การสนับสนุนอัตรากําลัง สําหรับฝายและหนวยงาน
ตางๆ ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพื่อสนับสนุนศูนย
ความเปนเลิศฯ, สําหรับโครงการจัดเตรียมความพรอม
สําหรับการขอเปดหลักสูตร และเตรียมการเรียนการสอน
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม), สนับสนุนการขยายบริการ (เปดเตียงเพิ่ม) 
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และ รองรับภาระงานท่ีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสิ้น 58 อัตรา 
ไดแก ศนูย EC โรคมะเร็งครบวงจร,  ศนูย EC ดานจโีนมกิส
และการแพทยแมนยํา, ศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไข
ความพกิารบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ, ศนูยโรคอบุตัใิหม
ดานคลินิก, ฝายเวชศาสตรครอบครัว ฝายรังสีวิทยา,
ฝายจิตเวชศาสตร, ฝายอายุรศาสตร, กลุมงานเภสัชกรรม 
และหอผูปวยตางๆ ของฝายการพยาบาล เปนตน

3. การจัดต้ังและปรับโครงสรางฝาย/ศูนย/หนวยงานใหม
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

การจัดตั้งฝาย/ศูนย/หนวยงานใหม

ฝาย/หนวยงาน/ศูนย เมื่อวันที่

กลุมงานบริหารอาคารและ
สาธารณูปโภค

21 ตุลาคม 2562

ฝายบริหารสิ่งแวดลอม

ฝายบริหารสินทรัพยและจัดซื้อจัดจาง
ระบบกายภาพ

ศูนยอาชีวอนามัยและสรางเสริมสุข
ภาพบุคลากร

การปรับโครงสรางฝาย/ศูนย/หนวยงานตางๆ

ฝาย/หนวยงาน/ศูนย เมื่อวันที่

ฝายบริหารงานขนสงกลาง 21 ตุลาคม 2562

ลําดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาการดํารงตํารงตําแหนง

1 รองศาสตราจารยนายแพทยวสันต  อุทัยเฉลิม (แพทยผู
เชี่ยวชาญดานโรคหัวใจ) ภาควิชาสรีรวิทยา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2567

2 รองศาสตราจารยนายแพทยทวีชัย เตชะพงศวรชัย
ภาควิชาออรโธปดิกส

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2567

3 รองศาสตราจารยนายแพทยสมพงษ สุวรรณวลัยกร
ภาควิชาอายุรศาสตร

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2568

4. โครงการจางที่ปรึกษาเพอทบทวนโครงสรางองคกร
ระดับจุลภาคและแนวทางการนําไปสูการปฏิบัติ

เพื่อที่จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
องคกรใหมีความคลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณใหทัดเทียมกับ
องคกรชั้นนําตางๆ การทบทวนโครงสรางองคกรในระดับ
จุลภาค และการทบทวนกรอบภาระกิจของหนวยงาน จะ
สามารถสงเสรมิใหบคุลากรทํางานไดอยางคลองตวั รวดเร็ว
และสามารถใหบริการคนไข รวมถึงบุคลากรภายในได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะสงผลใหโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สามารถบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีต้ังไวได 

ดวยเหตนุีเ้อง ทางผูบรหิารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการจัดจางผูที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในการทบทวนโครงสรางองคกรระดับจุลภาค
และรวมถึงมีการรวบรวมขอมูลและศึกษาแนวทางของ
องคกรชั้นนํามาเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห และ
เปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติในปจจุบัน เพ่ือให
การวิเคราะห และทบทวนโครงสรางองคกรระดับจุลภาค 
เปนไปอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสงูสดุแกโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

4.1 เพื่อทบทวนโครงสรางองคกรระดับจุลภาค
ของหนวยงาน Back Office เพื่อใหเกิดมาตรฐานในการ
ทํางาน และสนับสนุนในการทํางานระหวางหนวยงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4.2 เพือ่กาํหนดกรอบภารกิจใหมคีวามชดัเจน เพือ่
ใหบุคลากรทํางานของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ 
และสามารถทํางานขามหนวยงานไดอยางคลองตัว

4.3 เพื่อจัดทําแนวทางการนําโครงสรางองคกร
จุลภาคไปปฏิบัติจริง  

5. การอนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนง ศาสตราธิคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยมีกําหนดวาระ 5 ป
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ชื่อหลักสูตร ฝาย

1. หลักสูตรการฝกอบรม แพทยประจําบานตอยอด เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม
   ดานภาพวินิจฉัยเตานม (Training Curriculum for Certificate of Medical
   Proficiency in Diagnostic Breast Imaging) (อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 2 ต.ค.62)

รังสีวิทยา

2. หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด สาขาเน้ืองอกทางออรโธปดิกส
   (อนุมัติ 23 เม.ย.63) ออรโธปดิกส

3. หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด เพื่อประกาศนียบัตรผูเช่ียวชาญอนุสาขา
   โรคประสาทวิทยาภูมิคุมกันและการอักเสบ (อนุมัติ 23 มี.ค. 63) อายุรศาสตร

4. หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด  เพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม
   แสดงความรูความชํานาญทางสาขาตจวิทยา อนุสาขาโรคของเสนผมและหนังศีรษะ
   (อนุมัติ 23 เม.ย.63)

อายุรศาสตร

5. หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด ดานคลินิก อนุสาขาการตรวจเอ็มอารไอ
   หัวใจและหลอดเลือด (อนุมัติ 7 พ.ค.63) อายุรศาสตร

6. หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอดเชิงกาวหนา ดานจอประสาทตาและ
   นํ้าวุนตา (อนุมัติ 4 มิ.ย.63) จักษุวิทยา

7. หลักสูตรการฝกอบรมแพทยประจําบานตอยอด  เพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม 
   ดานเวชศาสตรครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง (อนุมัติ 17 มิ.ย.63) ศูนยชีวาภิบาล

6. การอนุมัติหลักสูตรแพทยประจําบานตอยอด จํานวน 7 หลักสูตร

7. การอบรมและการพัฒนาบุคลากร
• การบรรยาย เรือ่ง พระราชบัญญตัขิอมลูสวนบคุคล

พ.ศ. 2562 วนัที ่12 กมุภาพนัธ 2563 มกีารจดัการบรรยาย
เรื่อง พระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย
ผศ.ดร.ปยะบตุร บญุอรามเรือง อาจารยประจาํคณะนิตศิาสตร
จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั สาํหรบัผูบรหิาร รพ.จฬุาลงกรณ
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย หัวหนาฝาย/ศูนย และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อรับทราบเน้ือหา และความสําคัญของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวและเตรียมนํามาปรับใชในโรงพยาบาลฯ ตอไป

• การบรรยาย “การเตรียมความพรอมการใหบรกิาร
เชิงรุก” กับบุคลากรฝายผูปวยนอก วันท่ี 17 สิงหาคม 2563
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานทรัพยากรบุคคล และหัวหนา
ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ไปรวมบรรยาย เร่ือง “การ

เตรียมความพรอมการใหบริการเชิงรุก”ในการสัมมนาให
กับบุคลากรฝายผูปวยนอก

• โครงการวางระบบการพัฒนาผูนํา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ

ปงบประมาณ 2563 (เดอืนตลุาคม 2562 – สงิหาคม
2563) ผูบริหาร รพ. ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล และ
ท่ีปรึกษาจากบริษัทธิงค พีเพิล คอนซัลต้ิงจํากัด รวมกัน
จัดทําระบบการพัฒนาผูนําและแนวทางการวางแผนสืบทอด
ตําแหนงสําหรับกลุมผูบริหาร เพ่ือศึกษาและกําหนด
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แนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูนําของผูบริหารระดับ
กลางขึ้นไปของโรงพยาบาล

• การอบรมเสริมทกัษะและพฒันาผูบรหิารหลกัสตูร
7 Habit อปุนสิยัของผูมปีระสทิธผิลสงู  วนัที ่13-14 กมุภาพนัธ
2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ไดจัดอบรมเสริมทักษะ
และพัฒนาผูบริหารหลักสูตร 7 Habit อุปนิสัยของผูมี
ประสทิธิผลสงู ใหกบั ผูบรหิาร หวัหนาฝายและหวัหนางาน
เขารวมฯ จํานวน 30 คน โดยวิทยากร : บริษัท แพคริม 
ลีดเดอรชิป เซ็นเตอร จํากัดลดเดอรชป เซนเตอร จากด

8. การปรับเงินเดือนและคาจางสําหรับบุคลากรประจํา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ครั้งที่ 7/2563 วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 อนุมัติดําเนินการ
ดังนี้

1. ใหใชกรอบวงเงิน 4% จากขอมลูเงนิเดอืนรวมของ
ผูมีสิทธิปรับเลื่อนเงินเดือน /คาจางประจําปงบประมาณ 
2564 (เจาหนาที่และลูกจางประจําที่เขางานกอนวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2563)

2. ใหใชกรอบวงเงินเกณฑการประเมินสดัสวนโควตา
และ % การปรับเล่ือนเงินเดือน/คาจางรวมกันของทั้ง
ผูเกษียณอายุการทํางาน และบุคลากรประจํา

3. ใหปรับเล่ือนเงินเดือน/คาจางของบุคลากรประจํา
และผูเกษียณอายุการทํางานจากคากลางของโครงสราง
เงินเดือนช่ัวคราวในแตละระดับท่ีไดรับอนุมัติใหใช ตั้งแต
ป 2563

4. อนุมัติเกณฑการประเมินสัดสวนโควตา และ%
การปรบัเลือ่นเงนิเดอืน/คาจางประจาํปงบประมาณ 2564
ดังนี้

เกณฑการประเมิน สัดสวนโควตา % การปรับเงิน

โดดเดน (5) 10% 5.01% - 6.00%

ดีมาก (4) 15% 3.01% - 5.00%

ดี (3) 70% 1.00% - 3.00%

ตองปรบัปรงุเกณฑ (2)
ยอมรับไมได (1)

5% ไมไดปรับ

9. ระเบียบสภากาชาดไทย วาดวยการบริหารงานบุคคล
กลุมบริการทางการแพทย สภากาชาดไทย พ.ศ. 2563 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย ในการ
ประชุม ครั้งท่ี 12/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 มีมติ
ใหวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอที่ 1 ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสภากาชาดไทย 
วาดวย การบริหารงานบุคคล กลุมบริการทางการแพทย 
สภากาชาดไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2563

ขอที่ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับถัดจากวันประกาศ
เปนตนไป

ขอที่ 3 ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา หนวยงาน 
ในขอ 4. และใหใชขอความตอไปนี้แทน
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หนวยงาน หมายความวา หนวยงานในกลุมบริการ
ทางการแพทย สภากาชาดไทย ไดแก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา ศนูยเวชศาสตร
ฟนฟู และศูนยวิจัยโรคเอดส
บทเฉพาะการ

ขอที่ 4 การดาํเนนิการใด ๆ เกีย่วกบัการบรหิารงาน
บุคคลซ่ึงศูนยเวชศาสตรฟนฟู และศูนยวิจัยโรคเอดส ได
ดาํเนินการตามระเบียบสภากาชาดไทย วาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2534 หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของที่ใชอยู
กอนวันที่ระเบียบนี้ประกาศใชบังคับ แตยังไมแลวเสร็จ
ใหดาํเนินการตามระเบียบสภากาชาดไทย วาดวยการนัน้ๆ
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ

ระเบยีบนี้ใหไว ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
10. การนําระบบ HRMi เพอใชในการจายคาตอบแทน
ในคลินิกระบบบริการพิเศษ

โรงพยาบาลฯ ไดนําระบบ HRMi มาใชในการจาย
คาตอบแทนในคลินกิระบบบริการพเิศษ เมือ่เดอืน กมุภาพนัธ

2563 เพือ่ทาํใหการดาํเนนิการจายคาตอบแทนของบุคลากร
ทีป่ฏบิตังิานในคลนิกิระบบเปนไปดวยความเรียบรอย และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
11. การดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลในภาวะที่มีการ
แพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

• การจัดทําประกันภัย
• จัดทําแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ
• จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานลวงเวลา
• การจัดหาท่ีพักใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
• การเบิกคาตอบแทนความเส่ียงจากรัฐบาลใหกับ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานการดูแลผูปวย COVID-19
• การบรหิารจดัการ “ศนูยประสานงานการรับบรจิาค

ในสถานการณ COVID-19”

ชนิดวัคซีน จํานวนบุคลากร
ท่ีตองฉีดวัคซีน (คน)

จํานวนบุคลากรท่ีมีภูมิคุมกัน/ฉีดครบ
(คน, รอยละ)

ไวรัสตับอักเสบบี (HBV) 6,674 6,013                 (90.1%)

ไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) 125 115                   (92.0%)

ไวรัสสุกใส (VZV) 6,311 5,963                 (94.5%)

คางทูม หัด หัดเยอรมัน (MMR) 6,311 4,376                 (69.3%)

บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap) 8,423 5,283                 (62.7%)

ไขหวัดใหญ (Infl uenza) 10,255 8,231                 (83.0%)

ศูนยอาชีวอนามัยและสรางเสริมสุขภาพบุคลากร

ศูนยอาชีวอนามัยและสรางเสริมสุขภาพบุคลากร
เปนหนวยงานท่ีใหบริการดานสุขภาพ สงเสริม ดํารงไว 
ปองกันและคุมครองสุขภาพของบุคลากร ใหปลอดภัยจาก
โรคและการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการทํางาน สรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากร ครอบคลุมท้ังทางกาย จิต และสังคม ปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได

ภาระงานท่ีรับผิดชอบ
1. ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน
1.1 การดูแลสุขภาพของบุคลากรใหปลอดภัยจาก

โรคและการบาดเจ็บจากการทํางาน
1.1.1 การสรางเสริมภูมิคุมกันใหแกบุคลากร

ตามโปรแกรม โดยการตรวจหาระดับภูมิคุมกันตอโรคและ
ฉีดวัคซีน ต้ังแตป พ.ศ. 2557 ประกอบดวย
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1.1.2 การสรางเสริมความเขาใจดานความปลอดภัยในการทํางาน

หลักสูตร วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน

การอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ
ทํางาน ระดับหัวหนางาน 

เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองตามที่กฎหมาย
กําหนด และพัฒนาความรูดานความ
ปลอดภัยของบุคลากรระดับหัวหนา
หนวยงาน

ป 2563 งดการอบรม

การทํางานอยางปลอดภัยดวยหลักการ
ศาสตร 

เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถคนหา
ปญหาประเมินหรือวิเคราะหสภาพการ
ทํางานดานการยศาสตรรวมทั้งหา
มาตรการควบคุมแกไขปญหาทาทางใน
การทํางานสําหรับบุคคลท่ีตองยืนทํางาน/
นั่งทาํงานเปนเวลานาน

งานยืนทํางาน จํานวน 2 รุน
  (120 คน)

การอบรมอนุรักษการไดยิน เพื่อพัฒนาความรูดานการปองกัน
อันตรายจากการทํางานในพ้ืนที่เสียงดัง

ป 2563 งดการอบรม

การอบรมความปลอดภัยเฉพาะหนวยงาน เพื่อสรางเสริมความปลอดภัยในการ
ทํางาน และการเลือกใชอุปกรณ PPE 
ไดอยางเหมาะสม

การใชหนากากปองกันฝุนละอองของ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 
2 รุน (43 คน)

การปฐมนิเทศ เรื่อง อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางานแกบุคลากร
แรกเขางาน (ต.ค.2563 - เม.ย.2564)

เพื่อใหบุคลากรบรรจุใหมปฏิบัติตามแนว
ทางมาตรฐานความปลอดภัยของ
โรงพยาบาลอยางถูกตอง

จํานวน 6 รุน (202 คน)

คูมือ/แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
เฉพาะหนวยงาน 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง
ถูกวิธีและปลอดภัย

- คูมือดานอาชีวอนามัยและความ
  ปลอดภัยสําหรับพนักงานขับรถ
  โรงพยาบาล (ฝายบริหารงานขนสง
  กลาง  หนวยยานยนต) 
- แนวปฏิบัติในการใชอุปกรณปองกัน
  รางกายสวนบุคคล (PPE) สําหรับ
  พนักงานขับรถรับ-สงผูปวย, พนักงาน
  ขนชิ้นเน้ือและพนักงานขับรถขนขยะ 
  (ฝายบริหารงานขนสงกลาง หนวย

  ยานยนต) 
- คูมือความปลอดภัยในการทํางาน  
  (สําหรับบุคลากรใหม) : อยูระหวาง
  ดําเนินการ
- คูมือความปลอดภัยในการทํางานกับ

  สารเคมี : อยูระหวางดําเนินการ
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การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
รายบุคคล

จํานวนบุคลากร
ที่ตองตรวจ (คน)

จํานวนบุคลากร
ที่เขาตรวจ

(คน, รอยละ)

จํานวนบุคลากร
ที่มีผลการตรวจผิดปกติ

(คน, รอยละ)

สมรรถภาพการไดยิน 433 242     (55.9%)      119        (49.2%)

สมรรถภาพการมองเห็น 317 200     (63.1%)      171        (85.5%)

สมรรถภาพปอด 558 316     (56.6%)       45         (14.2%)

การตรวจระดับสารตะกั่วในเลือด 39  31      (79.5%)        -               -

การตรวจระดับสารปรอทในปสสาวะ 38  27      (71.1%)        -               -

การเฝาระวังการติดเชื้อวัณโรคปอดจาก
การสัมผัสผูปวย (มีผูปวยจํานวน 3 คน 
จาก 2 หนวยงาน)

83 74      (89.2%)       -             -

รายการตรวจ จํานวนผูมาตรวจ (คน) จํานวนผูที่มีผลผิดปกติ
(คน, รอยละ)

BMI                      (> 35) 5,015 150            (3.0%)

FBS                      (≥ 126) 5,014 145            (2.9%)

HbA1C                  (> 6.5) 2,736 154            (5.8%)

Cholesterol           (≥ 250) 5,018  547           (11.1%)

LDL                      (≥ 130) อายุ 35 ปขึ้นไป 2,727 1,261           (47.7%)

Triglyceride            (≥ 250) 5,018 142             (2.9%)

1.2 ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
จํานวนหนวยงาน

ภายในอาคารภูมิสิริฯ ภายนอกอาคารภูมิสิริฯ

การสํารวจความปลอดภัยเบื้องตนในการทํางาน 76 50

การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ทั้งดานกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ

76 50

การลงพ้ืนท่ีสํารวจความปลอดภัยและตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน
ตามขอรองเรียน

4 9

การใหคําปรึกษาแกหนวยงานที่มีปญหา เรื่อง ความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน

2 1

1.1.3 การเฝาระวังปญหาสุขภาพของบุคลากร

1.2 ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

2. ดานการสรางเสริมสุขภาพ
2.1 การเฝาระวังสุขภาพบุคลากรจากโรคในกลุม NCDs : การตรวจสุขภาพประจําป 2563 จากจํานวนผูมาตรวจ 

5,112 คน พบวา มีผลผิดปกติจากโรคในกลุม NCDs ต้ังแต 1 รายการขึ้นไป จํานวน 1,758 คน คิดเปนรอยละ 34.4%
โดยสามารถแยกผลการตรวจได ดังน้ี
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2.2 การดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยการกรองผลการตรวจสุขภาพประจําป และสงรักษาตอใหคลินิกตางๆ โดย
แยกตามคลินิก ดังน้ี

คลินิก จํานวนบุคลากรที่นัดพบแพทย (คน) จํานวนบุคลากรที่มาตรวจ (คน, รอยละ)

คลินิกอายุรกรรม ภปร 1 98 12               (17.6%)

คลินิกสรางเสริมสุขภาพ ภปร 13 96 16               (16.6%)

คลินิกสองกลองทางเดินอาหาร 78 30               (38.4%)

คลินิกอาชีวเวชศาสตร ภปร 16 6 6                (100%)

คลินิกวัณโรคปอด AI Clinic 1 1                (100%)

รวมทั้งสิ้น 249 65               (26.1%)

2.3 การจัดโครงการ/กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน

โครงการ 4ล พอเพียง เพื่อสรางความตระหนัก และใหแนวทาง
แกบุคลากรในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพใน ดาน เลิกบุหร่ี  ลดแอลกอฮอล
เลือกรับประทานอาหาร และ
ออกกําลังกาย (ลานกาว)

- เลือกอาหาร : มีบุคลากรเลือกปรับ
  พฤติกรรม 3,001 คน หลังจบโครงการ
  มีคะแนนเฉล่ีย อยูในระดับปานกลาง
- ลานกาว : มีบุคลากรเลือกปรับ
  พฤติกรรม 1,640 คน หลังจบโครงการ
  มีคะแนนเฉล่ีย อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ
- ลดแอลกอฮอล มีบุคลากรเลือกปรับ
  พฤติกรรม 415 คน หลังจบโครงการ
  มีคะแนนเฉล่ีย อยูในระดับดี
- เลิกบุหรี่ : มีบุคลากรเลือกปรับ
  พฤติกรรม 299 คน หลังจบโครงการ
  มีคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับดี

โครงการปองกันเบาหวาน เพ่ือใหความรูและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
แกผูท่ีมีผลการตรวจระดับน้ําตาลใน
เลือดสูงกวาคาปกติ แตยังไมถึงระดับที่
เปนโรคเบาหวาน (Prediabetes)

- มีผูเขารวมอบรม จํานวน 183 คน
- มีความรูหลังอบรม เพิ่มขึ้น 0.73 
  คะแนน
- มีความพึงพอใจหลังอบรม 86.4% 

โครงการ Health Risk Prevention
Program 2

เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพและ
ลดปจจัยเส่ียงในกลุมคนที่เส่ียงตอการ
เกิดโรค NCDs เปนระยะเวลา 3 เดือน

- มีผูเขารวมอบรม จํานวน 141 คน
- ผูเขารวมโครงการมีผลลัพธทาง
  สุขภาพท่ีดีข้ึน โดยวัดจากน้ําหนัก 
  (BMI<25) คิดเปน 38%
- ผูเขารวมโครงการมีผลลัพธทาง
  สุขภาพที่ดีขึ้น โดยวัดจากรอบเอว   
  (ไมเกินสวนสูงหาร2) คิดเปน 14.7%
- ผูเขารวมโครงการมีผลลัพธทาง
  สุขภาพที่ดีขึ้น โดยวัดจากมวล
  กลามเน้ือลดลงไมเกิน 2 กก.
  (กอน-หลัง) คิดเปน 85.7%

โครงการหัวหนาพาทํา เพื่อใหเกิดความรวมมือในหนวยงานใน
การดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
อยางเปนรูปธรรม

- มีหนวยงานรวมสงโครงการ/กิจกรรม  
  จํานวน 19 หนวยงาน
- มีหนวยงานสงสรุปโครงการ/
  กิจกรรม จํานวน 2 หนวยงาน
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การสรางเสริมภูมิคุมกันใหแกบุคลากรตามโปรแกรม

การสํารวจ/ตรวจวัดดานความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน

โครงการ/กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ

การอบรมสรางเสริมความเขาใจดานความปลอดภัย
ในการทํางาน

การตรวจสุขภาพประจําป 2563

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน

โครงการกินจืดยืดชีวิต เพื่อสรางเสริมสุขภาพใหบุคลากรได
ตระหนักถึงผลเสียจากการกินอาหารที่มี
โซเดียมและน้ําตาลสูง และลดปจจัยเส่ียง
ท่ีจะทําใหเกิดโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs)

- สุมวิเคราะหตรวจปริมาณโซเดียม 
  และน้ําตาล จากโรงอาหาร 5 แหง 
  จํานวน 236 เมนู
- มีเมนูท่ีปริมาณโซเดียมและน้ําตาล 
  เกินมาตรฐาน จํานวน 144 เมนู 
  คิดเปน 61.0%

การจัดทําสื่อความรูดานตางๆ เพื่อใหความรูและสรางความตระหนัก
ในการดูแลสุขภาพตนเองในชวง
สถานการณ COVID-19

- หัวขอ สุขภาพดีวิถีปกติใหม จํานวน 
  12 เรื่อง
- หัวขอ สโมสรสุขภาพดี จํานวน 3 เร่ือง
- หัวขอ ลดหวาน มัน เค็ม จํานวน 3 เร่ือง
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เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

1. จัดทําแผนเสนอขอ
   งบประมาณแผนดิน

1. ของบประมาณประจําป 

2. ของบประมาณจากสถานการณโรคโควิด

1. งบประมาณประจําป 2563 เปนงบลงทุนจาก
    รัฐบาล 3,594.997 ลานบาท     
2. ไดงบประมาณสําหรับสถานการณโรค โควิด = 
    156.71 ลานบาท จาก
    2.1 งบกลางฉุกเฉิน
    2.2 งบสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
          กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
          แหงชาติ (กสทช.)
    2.3 งบกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (DE)

ยุทธศาสตร : เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน
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เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

2. พัฒนาระบบงบประมาณ 1. จัดทํานโยบายการบริหารงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ
    บรรลุวัตถุประสงคและปองกันความเส่ียง
2. จัดทําข้ันตอนการขออนุมัติงบประมาณจัดซ้ือจัดจาง
3. จัดทํางบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน
4. จัดอบรมกระบวนการใชงบประมาณ 
5. จัดทํากระบวนการติดตามการใชงบประมาณ
    และการประเมินผลการดําเนินโครงการ ให
    ครอบคลุมทุกแหลงงบประมาณ 

1. มีคําสั่งรพ. จุฬาลงกรณ เรื่องนโยบายการบริหาร
   งบประมาณของ รพ. จุฬาลงกรณ เพื่อปรับ
   กระบวนการบริหารงบประมาณตาม cluster  
   และควบคุมใหเปนไปตามนโยบาย
2. พัฒนาระบบการติดตามการใชงบประมาณ 
   แหลงเงินสภากาชาดไทย 

 3. พัฒนาระบบบัญชี 1. ใหมีการปดบัญชีรายเดือน รายไตรมาส และ
   ประจําปใหเปนไปตามกําหนดเวลา

2. พัฒนาการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
   วิเคราะหงบการเงิน เพ่ือนําเสนอผูบริหาร
   โรงพยาบาลและคณะกรรมการอํานวยการ

3. ปรับโครงสรางภายในของฝายบัญชีและงบประมาณ
    เพ่ือพัฒนางาน Managerial Accounting
4. รวมกับสภากาชาดไทย ในการประเมิน
   ประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบประมวล
   ผลขอมูลบัญชีการเงิน (IT)
5. พัฒนาบุคลากรของฝายบัญชีและงบประมาณ เพ่ือ
    ใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

1. ปดบัญชีประจําป 2563 และสงงบการเงินให
   สํานักงานการคลังสภากาชาดไทยไดภายในเดือน
   ธันวาคม 2563
2. มีการนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานและ
   รายงานวิเคราะหงบฯ งวด 6 เดือนของป 2563 
   และประจําป 2563 ตอผูบริหารและ
   คณะกรรมการอํานวยการ
3. เพิ่ม”หนวยงานบัญชีบริหาร” ในสังกัดของ 
   ฝายบัญชีและงบประมาณ
4. มีการรวบรวมประเด็นปญหาจากระบบงานปจจุบัน
   และรวมพิจารณาแนวทางการแกปญหากับ
   ผูบริหารของสภากาชาดไทย
5. เพิ่มทักษะความรูในเรื่องการวิเคราะหงบการเงิน
   และการใช Powerpoint Presentation

4. บริหารระบบการเงิน เพ่ิม
   การจัดเก็บรายไดและ
   ลดรายจาย

1. บริหารการจัดเก็บรายไดจากการรักษาพยาบาล 
2. บริหารระบบอัตราคาบริการ วิเคราะหตนทุนบริการ
3. วิเคราะหปญหาการเรียกเก็บรายไดคารักษา
   พยาบาลจากหนวยงานภาครัฐ 

4. พัฒนาระบบบริจาครณรงคการรับบริจาคตางๆ    
    รวมทั้งเงินบริจาคโรคโควิด และเงินบริจาคเพ่ือ
    วัคซีนโรคโควิด
5. พัฒนางานประกันสุขภาพเอกชนสําหรับผูปวยใน 
6. เริ่มงานราน ฬ care สําหรับผูสูงอายุ

1. รายไดคารักษาพยาบาล ป 2563 ~ 10,400 ลานบาท
2. ตนทุนคาผาตัดหัตถการ แลวเสร็จ 99%
3. วิเคราะหปญหาการเรียกเก็บรายไดคารักษา
   พยาบาลสิทธิ์กรมบัญชีกลางและจัดประชุมรวม 
   กันเพื่อหาแนวทางปรับปรุงใหปญหาการเรียก
   เก็บลดนอยลง
4. พัฒนาระบบ QR payment และ E-donation 
   เชื่อมระบบสรรพากร เพิ่มชองทางรับบริจาคผาน 
   mobile app เงินบริจาคป 2563 ~ 1,186 ลานบาท
5. MOU บริษัทประกันชีวิต 16 บริษัท
6. ราน ฬ care เปดทําการ ตค 2562 กําไร  ~ 2 
   แสนบาท/เดือน

5. พัฒนาการบริหารงาน
   พัสดุ ระบบจัดซื้อจัดจาง

1. ประชุมเพื่อจัดทํารางระเบียบฯ พัสดุใหม 

2. จัดทําคูมือ/เกณฑ แนวทางปฏิบัติ รวมท้ัง
   การทําสัญญา เผยแพรสื่อสารในองคกรผาน
   ระบบ Network

3. ดําเนินโครงการจัดซ้ือออนไลน

4. พัฒนาระบบงานคลังพัสดุและจัดระบบเยี่ยม
   สํารวจคลังพัสดุยอยของหนวยงานตาง ๆ

1. อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบ
    เพ่ือใหการจัดซ้ือฯ คลองตัวข้ึน โปรงใส ถูกระเบียบ
2. ทุกหนวยงานทําการ Revise วิธีปฏิบัติ กิจกรรม
    หลักๆ และจัดทํา Flow chart แขวนใน website
    ของโรงพยาบาล และในระบบ Intranet เพื่อให
    หนวยงานตางๆ ไดเขามาทําการศึกษาเพ่ือความ
    เขาใจไดดวยตนเอง
3. แบงการทํางานเปน 2 ระยะ, ระยะแรกดําเนินการ
    จัดซื้อฯ Online ผานฝายบริหารงานพัสดุ  
    ระยะที่ 2 ใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดซื้อ 
    Online ดวยตนเอง ขณะนี้อยูระหวางดําเนิน
    การระยะที่ 2
4. กําหนด KPI : inventory Stock คงคางไมใหเกิน
   2 เดือน ทําได 1.6 เดือน มีการสุมเย่ียมคลังหนวยงาน
   หลักและหนวยงานยอย และใหคําแนะนําบทบาท
   การกํากับดูแลบริหารคลังพัสดุใหเปนไปตามแนว 
   ทางที่ควรจะเปน
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เปาหมาย กิจกรรม/ โครงการ ผลการดําเนินงาน

5. จัดทําโครงการ Reuse และกําหนดใหมีระบบ
   ติดตามตัวชี้วัดเพ่ือเพิ่มประสิทธิผล

6. ริเริ่มโครงการตลาดนัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
   “ฬ. Market” เพิ่มชองทางจําหนายทรัพยากรที่
   ชํารุด/หมดความจําเปน และเปนสวัสดิการเจาหนาท่ี
7. เพิ่ม KPI ที่มุงเนนประสิทธิภาพการทํางานของ
   หนวยจัดซ้ือฯ เรื่องความคุมคาที่ประหยัดได
8. เพิ่มระบบ Internal Control ตอการใชจายวัสดุ
   ควบคุมตางๆ

5. ผลการดําเนินงานในไตรมาสแรก (Q 1/64) สามารถ
   ประหยัดคาใชจายได 479,735.- บาท จากการนําของ
   กลับมาใชใหม มีการบริจาคไปยังโรงพยาบาลอื่น  
   3 รพ. เปนจํานวน 312 รายการ จําหนายของชํารุด
   6 ครั้ง รวม 1,847,500.- บาท
6. เปดตลาดนัดฯ ไปเมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 
   ยอดจําหนาย 48,895.- บาท

7. ความคุมคาที่งานจัดซื้อฯ ทาํไดในปงบประมาณ 
   64 (ขอมูลถึง 28 ก.พ. 64) เทากับ 39,685,421.- บาท
8. ไดกําหนดรายการวัสดุควบคุมจํานวน 45 รายการ
   เพ่ือปองกันการร่ัวไหล และส้ินเปลืองโดยไมจําเปน

6. พัฒนาระบบสินทรัพย 1. จัดทําคูมือการดูแลบริหารสินทรัพยของโรงพยาบาล

2. พัฒนาระบบตรวจนับสินทรัพยประจําปใหมี
   ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. พัฒนาระบบการข้ันทะเบียนสินทรัพยดานเคร่ืองมือ
   แพทยและเวชภัณฑ งานระบบรังสี ที่ยังมีการ
   ทํางานท่ีซับซอนระหวางระบบ FMIS และ HIS
4. พัฒนาความรูและเพิ่มหนาที่ความรับผิดชอบใน
   งานบัญชีสินทรัพยใหกับหนวยงานบัญชี

1. อยูระหวางดําเนินการจัดทําโดยมีเปาหมายให
   แลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ 2564
2. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับเปนเจาภาพในการ
   พัฒนาระบบการตรวจนับสินทรัพยที่จะลดปญหา 
   Human error เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วกับปริมาณ
   สินทรัพยที่มีอยูเปนจํานวนมาก
3. อยูระหวางการประสานงานกับทางฝาย
   เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภากาชาดไทยในการ
   หาแนวทางออกที่จะเชื่อมโยง 2 ระบบเขาดวยกัน
4. เพิ่ม “หนวยงานบัญชีสินทรัพยและโครงการ” 
   ในสังกัดของฝายบัญชีและงบประมาณ

7. บริหารความเสี่ยง
    ดานการคลัง

1. วางกลยุทธในการเพ่ิมรายไดและลดรายจาย

2. บริหารความเสี่ยงดานการคลัง

1. วิเคราะหและนําเสนอสถานะทางการเงินของป 
   2563 และไตรมาสแรกของป 2564 ตอผูบริหาร
   และคณะกรรมการอํานวยการ 
2. นําเสนอ “รายงานการบริหารความเส่ียงทางการ
   เงินของโรงพยาบาลฯ” ตอคณะกรรมการบริหาร
   ความเส่ียงของสภากาชาดไทย

8. ใหการดูแลคนไขทาง
   สวัสดิการสังคมครบ
   ทุกมิติ

1. จัดทําคูมือปฏิบัติงานสําหรับผูปวยไมสามารถระบุ
   ตัวบุคคลได และจัดทําทําเนียบบุคคลท่ีไมสามารถ
   ระบุตัวบุคคล/ไรที่พึ่ง
2. จัดอบรมนักสังคมสงเคราะหเฉพาะทางดานการ
   ดูแลผูปวยระยะทาย

3. ทําแบบสํารวจเพ่ือประเมินสภาวะทางสังคมและ
   ติดตาม เฝาระวังปญหาทางสังคมในผูปวยโรคโควิด 

1. ผูปวยท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลไดไดรับความชวยเหลือ
   จนสามารถระบุตัวบุคคลไดสามารถเปดใชสิทธิ
   การรักษา พยาบาลได สามารถติดตามญาติได
2. ผูปวยระยะทายและครอบครัวไดรับการเตรียม
   ความพรอมเพ่ือปรับตัวเขาสูระยะทายรวมกับทีม
   สหวิชาชีพ
3. ผูปวยโรคโควิดไดรับการประเมินทางสังคมและ
   ติดตามคุณภาพชีวิตหลังออกจากโรงพยาบาล

9. พัฒนาแผนปฏิบัติการ
   ศูนยขอมูลและตนทุน

1. พัฒนาแนวทางการวิเคราะหตนทุนมาตรฐานของ
   โรงพยาบาล (Standard Costs) ตาม Template 
   40 ขั้นตอน
    - Standard Labor Cost
    - Standard Material Cost
    - Standard Capital Cost
2. พัฒนาระบบการวิเคราะหตนทุน เพื่อการกําหนด
   อัตราคาบริการ 

1. กอนหนาป 2564 ไดจัดทําเปนรายงานตนทุน 
   OP, IP, ICU ลาสุดมีถึง ป 2559 ในป 2564 ได
   ปรับเปลี่ยนระบบการวิเคราะหตนทุนเพื่อไดใช
   ประโยชนจากขอมูลมากข้ึน เริ่มพัฒนาไปได 21 
   ขั้นตอน

2. รอยละของการคํานวณตนทุนเสร็จภายใน 10 วัน
   ป 2562 = 86%
   ป 2563 = 100%



ผลงานประจําปี 2563 ของงานฐานข้อมูลและให้
บริการขอมูล ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบป 2563
งานฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูล ได้ดําเนินการเพื ่อ
รองรับงานตางๆ ดังนี้
การดําเนินงานเพื่อสนองตอบความตองการของผูใชฯ 
ดานงานบริการ HIS

1. การขยายตัว/การเติบโตของเน้ือท่ีการจัดเก็บขอมูล
บนฐานขอมูล Oracle เพื่อปองกันการเกิดปญหาระบบ 
HIS รพ. ไมสามารถใชงานได และเกิด Down time

2. Monitoring และ Clear Memory เพื่อปองกัน
ปญหาเรื่องหนวยความจําของเครื่อง Database Server 
เต็ม ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึงของระบบ HIS รพ. ทํางานลาชา/
เรียกขอมูลมาใชงานไมได และเกิดปญหาระบบ HIS ลม 
(Down time)
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การขอขอมูล (Ad hoc) จํานวนขอมูล ทําไดทันเวลา ทําไมทันเวลา

1.  ขอมูลเพ่ือการวิจัย 77 เร่ือง 54 เร่ือง 23 เร่ือง

2.  ขอมูลเพ่ือการบริหารและการจัดการ 169 เร่ือง 149 เร่ือง 20 เร่ือง

3.  ขอมูลเพ่ืองานวิชาการ 22 เร่ือง 20 เร่ือง 2 เร่ือง

4.  ขอมูลเพ่ืองานพัฒนาคุณภาพ 5 เร่ือง 4 เร่ือง 1 เร่ือง

5.  ขอมูลอ่ืน ๆ 15 เร่ือง 14 เร่ือง 1 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.  ศูนยบริหารความเส่ียง จํานวน 10 ขอมูล

7. จัดทําขอมูลของผูปวย COVID-19 ท่ีรับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ใหกับศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก ซ่ึง
   เปนหนวยงานท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการใหบริการดานคลินิกและหอผูปวยโรคอุบัติใหม สําหรับใชในการวางแผน
   การรับมือและปองกันแพรกระจายเช้ือของผูปวยกลุมดังกลาว โดยดําเนินการสงขอมูลทุกวันภายในเวลา 09.00 น.

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย l 47

ใหบริการขอมูลเพ อการบริหาร การจัดการ การพัฒนา และงานวิจัย

การดําเนินงานเพ อสนองตอบความตองการของผูใชฯ ดานงานสนับสนุนขอมูลการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

พัฒนาโปรแกรม Power BI Dashboard แสดงขอมูล
แบบ Real Time และสนับสนุนขอมูลใหหนวยงาน สามารถ
เขาถึงขอมูลและพัฒนา Power BI Dashboard ไดดวย
ตัวเอง โดยดําเนินการรวมกับหนวยงาน คือ ER, ผูปวยนอก, 
ผูปวยใน และฝายการพยาบาล

ตัวช้ีวัดผลสําเร็จ หนวยนับ เปาหมาย
ตลอดป 

ผลลัพธ

จํานวนหนวยงานท่ีมี
ขอมูล Dashboard
ใชงาน

หนวยงาน
4 

หนวยงาน
3 

หนวยงาน
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งานบริการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
การใหบริการ

ปงบประมาณ 2563
จํานวน

ขอมูลจากระบบ
Call Center

1. รับแจงและแกไขปญหาผูใชระบบงานคอมพิวเตอร On-Line
  1.1 ดานโปรแกรม
  1.2 ดานเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ
  1.3 ดานระบบเครือขาย

5,402 เรื่อง
7,303 เรื่อง
1,095 เรื่อง

 งานเวร
ประจําวัน/เดือน

2. การใหบริการขอมูล
  2.1 รายงานรายวัน/รายเดือน/รายป 8/ 39/ 5

งานบริการ 3. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับระบบ HIS 78 เรื่อง

งานบริการ 4. การยายติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณในระบบ HIS 74 เรื่อง

งานบริการ 5. การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับระบบ FMIS/HRMi 46 เรือง

งาน Admin 6. การติดตั้งสัญญาณ Internet และ Wi-Fi 106 เรื่อง

งานบริการ 7.ติดตั้งจุดเชื่อมตอสัญญาณคอมพิวเตอร (UTP) 193 เรื่อง

งานบริการ 8. ตรวจเช็คและแกไขปญหาเบื้องตนเครื่องคอมพิวเตอร/เคร่ืองพิมพ (Stand Alone)
 8.1 เครื่องคอมพิวเตอร
 8.2 เครื่องพิมพคอมเตอร
 8.3 เครื่องโนตบุค
 8.4 เครื่อง UPS

267 เรื่อง
184 เรื่อง
20 เรื่อง
2 เรื่อง

การดําเนินงานดานความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร ชวงระยะเวลา เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563

โปรแกรมปองกันไวรัส (ESET NOD32 Antivirus) 
โปรแกรมสามารถตรวจจับไวรัสท่ีมีในเคร่ืองคอมพิวเตอร

และทําการปองกันได การทํางานของโปรแกรมปองกัน 
(ESET NOD32 Antivirus)  จะมีการติดตั้งโปรแกรมไวที่
เคร่ืองคอมพิวเตอรของหนวยงานตางๆ เชน ระบบโรงพยาบาล
(HIS) ระบบการเงิน (FMIS) ระบบบุคลากร (HRMi) และ

ระบบอินเทอรเน็ต โดยโปรแกรมจะทําการปรับปรุงรูปแบบ
ของไวรัส (Virus) ใหทันสมัยอัตโนมัติอยูเสมอ เพ่ือตรวจสอบ
ไฟลภายในเคร่ือง และการโจมตีจากระบบเครือขาย หากมี
ไฟลที่ไมปลอดภัยตามรูปภาพ โปรแกรมจะทําการกําจัด
ไฟลไวรัสทันที
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รูปแสดงการตรวจจับไวรัส (Detect)  และทําการปองกันได

รูปแสดงการตรวจจับ (Detect) โปรแกรมแฝงเขามาในระบบ 
และทําการปองกันได

รูปแสดงการตรวจชองโหวของคอมพิวเตอรภายในระบบ และทําการ
ปองกันชองโหว โดยการปดการทํางานของโปรแกรมน้ันไมใหเขาสูระบบได

อุปกรณปองกันใหระบบมีความปลอดภัยจากการโจมตี
จากภายนอก รพ. (Firewall)

อุปกรณถูกวางในตําแหนงปลายทางที่จะออกสูอินเทอรเน็ต (Internet) เพื่อปองกันความไมปลอดภัย จากภายนอก
โดยอุปกรณมีความสามารถปองกันภัยคุกคาม (Threat), ตรวจจับไวรัส (Virus), ปองกันโปรแกรมแฝง (Spyware) และ
ปองกันชองโหว (Vulnerability) ของระบบได

รูปแสดงการตรวจจับ (Detect) และปองกันไวรัส ระบบงานโปรแกรมหลัก เชน ระบบโรงพยาบาล (HIS) ระบบการเงิน (FMIS)

งานบริหารจัดการระบบเครองคอมพิวเตอรแมขาย (Server)
ปจจุบัน รพ. มีศูนยคอมพิวเตอรหลัก (Data center)

ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐาน (ISO/IEC 27001:2013) 
วาดวยเรื่อง ระบบการจัดการความปลอดภัยของขอมูล
(Information Security Management Systems: ISMS)
โดยงานเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย มีขีดความสามารถในการ
ใหบริการรับฝาก ระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Colocation)
ใหกับหนวยงานและภาควิชาตางๆ ภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โดยไดเร่ิมใหบริการ ต้ังแตป 2559  ซ่ึงในชวงป
2563 มีการติดต้ังเคร่ืองแมขาย ภายใน Data center ของ
รพ. เพ่ิมข้ึนจํานวน 23 เซอรฟเวอร
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ระบบผูปวยนอก (OPD)
การข้ึนระบบผูปวยนอก มีการเร่ิมข้ึนระบบ เม่ือปลายป

2559 จนถึงปจจุบัน มีการข้ึนระบบคลินิกตางๆ มาเร่ือย ๆ
ปจจุบันคลินิกผูปวยนอกมีการใชงานระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลฯ ครบทุกคลินิกแลว มีการใหบริการต้ังแตผูปวย
มากดคิวท่ีตู Kiosk ตรวจสอบสิทธิและ Kiosk สําหรับคลินิก
เพื่อทําการรับคิวจนไปถึงระบบงานพยาบาลสําหรับจัดคิว
ผูปวย เพ่ือทําการเขาพบแพทย  สําหรับแพทยก็มีการใชงาน
ระบบหองตรวจแพทยมีการลงผลตรวจในระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลฯ และขอมูลจะสงมาที่การเงินและหองยา 
ตามลําดับ

ระบบผูปวยใน (IPD)
ปจจุบันระบบผูปวยในมีการใชงานในหอผูปวยท่ีนํารอง

อยู 7 หอผูปวย เนื่องจากระบบผูปวยในมีความซับซอน
มากกวาระบบผูปวยนอก สําหรับงานแพทยจะมีการใชงาน
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลฯ ประกอบดวย ในหนาบันทึก
คําสั่งแพทยและบันทึก Admission Record และงาน
พยาบาลจะมีหนาบันทึกตางๆ ดังน้ี

1. บันทึกรับคําส่ังแพทย
2. บันทึกสรุปส่ิงสงตรวจ
3. ลําดับคิวพิมพสต๊ิกเกอร ติดภาชนะส่ิงสงตรวจ
4. บันทึกเก็บส่ิงสงตรวจ (IPAD) 
5. บันทึกยืนยันการใหเลือด (IPAD)
6. บันทึก/จายยา (IPAD)
7. บันทึกฟอรมปรอท (IPAD)
8. บันทึกรับใบนําสงยาหอผูปวย
9. บันทึกรับยาเขา Stock ผูปวย
10. บันทึก Planning
11. บันทึกทางการพยาบาล
12. บันทึกคืนยา

หอผูปวยนํารอง ประกอบดวย
1. หอผูปวย 15A1
2. หอผูปวย 20A1

3. หอผูปวย 20A2
4. หอผูปวย 25C1
5. หอผูปวย M
6. หอผูปวย 17B
7. หอผูปวย 15C1

KIOSK
ปจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

มีตู Kiosk ท่ีใหบริการผูปวยเพ่ือลดความแออัด ภายในและ
ภายนอกอาคาร ภปร ในจุดตางๆ ซึ ่งมีตู   Kiosk ที่ให
บริการ มีอยู 4 ประเภท 

ประเภทท่ี 1 ตู Kiosk ตรวจสอบสิทธิ 
ตูตรวจสอบสิทธิ มีการพัฒนาและใหบริการผูปวย

มาตั้งแตป 2557 จนถึงปจจุบันและมีการปรับปรุงแกไข
เพ่ือใหสะดวกใชงานมากยิ่งข้ึน มาโดยตลอด

ประเภทท่ี 2 ตู Kiosk สําหรับคลินิก
ตู Kiosk สําหรับคลินิกเปนตูที่ใหบริการผูปวยในแต

ละคลินิกต้ังแตป 2559 ท่ีใชสําหรับในการกดคิวใหบริการ
แตละคลินิก

ประเภทท่ี 3 ตู Kiosk Payment
ตู Kiosk Payment พัฒนาขึ้นตั้งแตป 2561 เปนตู

ที่ใหบริการผูปวยอีกหนึ่งชองทางในการชําระเงินคารักษา
พยาบาล โดยไมตองไปชําระคาบริการและคารักษาพยาบาล
ท่ีเคานเตอรการเงิน ซ่ึงแตละป มียอดปริมาณการใชงานเพ่ิม
ข้ึนเร่ือยๆ 

ประเภทท่ี 4 ตู Kiosk คิว Lab, Xray
ตู Kiosk คิว Lab, Xray พัฒนาข้ึนต้ังแตกลางป 2563

เน่ืองจากผูปวยท่ีมารับบริการเจาะเลือดตองมารับคิวแบบ 
Manual ดังนั้นจึงเกิดการพัฒนาตู Kiosk คิว Lab, Xray 
เพ่ือลดการแออัด ภายใน อาคาร ภปร ช้ัน 4
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Chula Care Application
โปรแกรม Chula Care มีการพัฒนามาอยางตอเน่ือง

ในชวงปที่ผานมา มีการเพิ่มเติม ฟงกชั่น ตางๆ เชน การ
ชําระเงิน ผานบัตรเครดิต เดบิต และ K Plus ตลอดจน
การแสดง Notification บน Chula care Application
และลาสุด ผูปวยท่ีมารับบริการคลินิกพิเศษ สามารถชําระเงิน
ผาน Chula care Application ไดโดยไมตองไปชําระที่
เคานเตอร เพ่ือลดความแออัด

DataHub
โครงการ DataHub เปนอีกหน่ึงโครงการท่ีพัฒนาข้ึน

ที่ใชสําหรับการตรวจสอบสิทธิกับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช) เพ่ือนําใชงานในการตรวจสอบสิทธิ
ผูปวยท่ีมารับบริการ เชน สิทธิขาราชการ สิทธิประกันสังคม
และสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงระยะแรกจะมีการนํา
ไปใชกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาลฯ (HIS) เฉพาะสิทธิ 
301 ซ่ึงระบบ DataHub จะมีการตรวจสอบสิทธิของผูปวย
ที่มีการสมัครไวกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช) มา Update ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาลฯ 
HIS ทุกๆ เท่ียงคืนของทุกๆ วัน เพ่ือใหไดสิทธิแบบ Realtime
ท่ีสุด

KCMH MedImage
ที่ผานมาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยไดพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ
การบริการและตรวจรักษาผูปวยในรูปแบบ Electronic
Medical Record (EMR) ซึ ่งไดมีการติดตั ้งใชงานใน
คลินิกตางๆ แลว ขณะนี้คลินิกผูปวยนอกสามารถใชงาน
ไดครบทุกคลินิก แตจากการดําเนินการสํารวจขอมูลพบวา
แพทยหลายคลินิกมีความตองการระบบถายภาพหัตถการ
ตางๆ ของผู ปวยเพื ่อประกอบการรักษาพยาบาล เชน 
ผูปวยนอก มีความจําเปนตองการถายภาพเพ่ือทําการติดตาม
การรักษาผูปวยไดอยางตอเน่ือง ผูปวยในตองการถายภาพ
เพ่ือทําการติดตามอาการผูปวย ในขณะท่ีนอนพักรักษา ใน
หอผูปวย หองผาตัดตองการถายภาพหัตถการในขณะทํา
การผาตัด เพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัย การติดตามการ
รักษาพยาบาล ตลอดจนเปนสื่อการเรียน การสอน และ
การทําวิจัย
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งานพัฒนาเว็บไซตของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1. งานปรับปรุงเว็บไซตของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ใหมีความทันสมัย โดยเว็บไซตจะตองสามารถสรางภาพลักษณ
ท่ีดีใหกับองคกร ท้ังในดานความสวยงาม ความทันสมัยของ
ขอมูล ความรวดเร็วในการใชงานและการคนหาขอมูล
ใชงานงาย รองรับการใหบริการ 2 ภาษา คือภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูเยี่ยมชม มี
ระบบบริหารเว็บไซตโดยใชเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย Domain:
https://chulalongkornhospital.go.th

2. งานพัฒนาเว็บไซตยอย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
จํานวน 

- ศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก
www.chulalongkornhospital.go.th/dctcert/

- ศูนยนิทราเวช
https://chulalongkornhospital.go.th/sleepcenter/

- ศูนยศัลยศาสตรทรวงอก 
https://chulalongkornhospital.go.th/cvtchula/
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3. ปรับปรุงหนาระบบสมัครงานใหม ลดขอมูลซ้ําซอน
รายงานการแสดงผลเปนแบบ Real time https://chulalong
kornhospital.go.th/career/

4. พัฒนาระบบตลาดนัดจุฬา เพ่ือจําหนายวัสดุครุภัณฑ
ท่ีจําเปนใหกับผูสนใจ บุคลากร ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ผาน ID Line :@527zywga



วิสัยทัศน ฝายกายภาพ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนเมืองการพยาบาลที่มี

ความเปนรมณียสถาน ท่ีปลอดภัย เสถียร ย่ังยืน และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

พันธกิจการดําเนินงานบริหารจัดการงานกายภาพ
• อาคารสถานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการใชงาน
• อาคารสถานที่มีความพรอมใชงานอยูเสมอ
• อาคารสถานที่มีความปลอดภัยในระดับสูง
• อาคารสถานที่มีการออกแบบและบริหารจัดการ

ตามมาตรฐาน กฎหมาย และขอกําหนดอื่นๆ
• อาคารสถานท่ีสะดวกในการใชงาน และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

54 I โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

ENVIRONMENT

CONNECTIVITY

RESILIENCE

INTERNATIONAL STANDARD

CONNECTIVITY



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย l 55

ฝายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ
ทําหนาท่ีวางยุทธศาสตรและแผนแมบทดานกายภาพ

วิจัยและพัฒนาระบบกายภาพและสภาพแวดลอม ศึกษา
ความเปนไปไดและวางแผนงานโครงการ จัดทําโครงการ
และเกณฑการออกแบบ บริหารงานโครงการ จัดการงานกอสราง
และปรับปรุง และจัดทําระบบฐานขอมูลดานกายภาพของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

• โครงการในความรับผิดชอบของฝายวางแผนและ
บริหารโครงการกายภาพ
        ป 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
มีโครงการกอสราง-ปรับปรุงที่อยูระหวางดําเนินการ รวม
42 โครงการ จําแนกตามลักษณะโครงการ 5 ประเภท คือ
กอสรางอาคารใหม จํานวน 10 โครงการ ปรับปรุงอาคารเดิม
จํานวน 14 โครงการ ปรับปรุงกายภาพ 6 โครงการ การจัดการ
ขอมูลกายภาพ จํานวน 4 โครงการ และปรับปรุงเพ่ือสนับสนุน
หนวยงาน จํานวน 8 โครงการ โดยไดรับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนรัฐบาล จํานวน 11 โครงการ และใชงบประมาณ
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย จํานวน 31 
โครงการ

งาน/โครงการ

ลักษณะโครงการ

จํานวน รอยละ
กอสราง

อาคารใหม
ปรับปรุง
อาคารเดิม

ปรับปรุง
กายภาพ*

จัดการขอมูล
กายภาพ**

สนับสนุน
หนวยงาน***

งบอุดหนุนรัฐบาล งานกอสราง 
ปรับปรุง

5 4 2  -  - 11 26.19

งบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย

5 10 4 4 8 31 73.81

 - กอสราง ปรับปรุง 2 3 1  -  - 6 14.29

 - ที่ปรึกษา สํารวจ ออกแบบ 3 7 3  -  - 13 30.95

 - การจัดการขอมูลดานกายภาพ  -  -  - 4  - 4 9.52

 - สนับสนุนหนวยงาน  -  -  -  - 8 8 19.05

รวม 10 14 6 4 8 42 100.00

รอยละ 23.81 33.33 14.29 9.52 19.05 100.00

สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานดานการบริหารโครงการ
กายภาพ

ฝายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพไดทําหนาท่ี
ในการบริหารโครงการ วางแผนและควบคุมโครงการตาม

มาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรม และวิศวกรรม ตามระยะเวลา
เริ่มตนและสิ้นสุดแผนงานที่ไดกําหนดไว โดยคํานึงถึง
ขอจํากัดดานเวลา คาใชจาย และคุณภาพ โดยใน ป 2563
มีภาพรวมผลลัพธการบริหารงานโครงการกายภาพ ใหเปนไป
ตามแผนงานสามารถดําเนินการไดรอยละ 83.54 
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       อาคารชีวานามัย

                  
ศูนยวิจัยและนวัตกรรมงานบริการ         ศูนยบรูณาการรักษาโรคมะเร็ง

กลุมงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
ประกอบไปดวยศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 1

และ 2 หนวยงานวิศวกรรม และหนวยงานรักษาความปลอดภัย
และจัดการจราจร เปนกลุมงานที่ทําหนาที่บริหาร และ
จัดการอาคาร สถานที่ และระบบประกอบอาคาร ใหมี
ประสิทธิภาพ มีความพรอมใชอยูเสมอ และมีความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการใหบริการดานการแพทย
และพยาบาล รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
เขาถึงไดงาย สะดวก และปลอดภัยตอผูปวย ผูมาใชบริการ
และบุคลากร

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ :
1. โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในอาคาร

• โครงการติดต้ังอุปกรณลดแรงดันของระบบน้ําประปา
และระบบนํ้ารอน (Pressure Reducing Valve–PRV) 
อาคารภูมิสิริฯ

• โครงการจัดทําและติดตั้งปายสัญลักษณการใชลิฟต 
อาคารภูมิสิริฯ

• โครงการปรับปรุงประตูหองนํ้าคนพิการและหองนํ้า
สวนกลาง อาคารภูมิสิริฯ

• โครงการติดตั้งอุปกรณกําจัดกลิ่น STUDOR อาคาร
ภูมิสิริฯ

• โครงการเปลี่ยน Vacuum Pump พรอมอุปกรณ
ประกอบการติดต้ัง อาคาร สก.

• โครงการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ําประปา 
• โครงการ Solar Rooftop  ผลิตไฟฟาได 87,000 

kwh/เดือน
• เปลี่ยนหลอดไฟเปนชนิด LED ลดการใชไฟฟาได 

3.7 ลานหนวย/ป
• รวมกิจกรรม “บวร” กับการประปานครหลวง รณรงค

การประหยัดน้ํา และเปล่ียนกอกน้ําเปนแบบประหยัดน้ํา
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2. โครงการปรับปรุงงานบริการอาคาร
• จัดระเบียบ Flow การกดบัตรตู Kiosk หนาอาคาร 

ภปร ช้ัน 4 และอาคาร ส.ธ. ช้ัน 1
• ยกระดับมาตรฐานงานบริการทําความสะอาด อาทิ

การฟนฟูสภาพพ้ืนผิวและการบริหารกํากับงาน โดยกําหนด
ตัวชี้วัด ที่สามารถวัดผลการทําความสะอาดไดอยางเปน
รูปธรรม

• ปรับปรุง Flow การจราจรบริเวณลานจอดรถหนาอาคาร
ภปร เพ่ือลดปญหาการจราจรติดขัด

• ปรับปรุงพื้นที่ อาคารจงกลนี ชั้น 2 อาคารผูปวยใน
พิเศษ 14 ช้ัน ช้ัน 3, 8 และ 9 รองรับสถานการณ โควิด-19

• อบรมใหความรูเจาหนาที่หนวยงานตางๆ ในการใช
อาคารสถานท่ีและความปลอดภัย (Area management)

• ทําสต๊ิกเกอรและปายบงช้ีลิฟต High zone และ Low
zone อาคาร ภปร

• โครงการติดต้ังระบบ Access Control เพ่ิมเติม เพ่ือ
เพ่ิมการรักษาความปลอดภัย อาคารภูมิสิริฯ

• โครงการงานติดต้ังสต๊ิกเกอรปองกันการเดินชนกระจก
อาคารภูมิสิริฯ

3. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
จัดการฝกซอมแผนรับมือภาวะฉุกเฉินรวมกับผูใชงาน

ภายในอาคาร เพ่ือเตรียมความพรอมและทบทวนข้ันตอน
การปฏิบัติในการรับมือเม่ือเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ดังน้ี

• จัดซอมอพยพหนีไฟ อยางนอยปละ 1 คร้ัง
• จัดซอมแผนฟนคืนชีพ (Code 155) 100%
• จัดซอมเหตุภัยคุกคาม (Code ดาวมวง) 100%
• จัดซอมแผนโรคอุบัติซ้ํา (EID) 100%
• เตรียมการรับมือสถานการณ COVID-19 จัดหาสถานท่ี

รองรับผูปวย กําหนดเสนทางการเคล่ือนยายผูปวย กําหนด
ผูประสานงาน และเตรียมความพรอมเม่ือประกาศใชแผน

• การฝกซอมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน (พ.ศ. 2563) 
100%

• การตรวจสอบความพรอมใชอุปกรณตรวจจับและ
ระงับเหตุเพลิงไหม 100%

Code 155 การชวยฟนคืนชีพ

Code ดาวมวง เหตุภัยคุกคาม

Code EID โรคอุบัติใหม  

แผนการพัฒนางานในอนาคต
1. สํารวจสภาพกายภาพอาคารเพ่ือซอมแซมและบํารุง

รักษาใหอยูในสภาพดี เปนไปตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
(AHA) และลดความเส่ียง

2. การแบงโซนพ้ืนท่ีตาม Code สี ท่ีอาคาร ภปร ช้ัน G,
ภปร ช้ัน 4 และอาคาร ส.ธ. ช้ัน 3

3. การปรับปรุงแผนผังหนีไฟบริเวณหนาลิฟต ทุกชั้น 
ทุกอาคาร

4. โครงการเปลี่ยนเครื ่องอัดอากาศทางการแพทย 
(Air Compressor) อาคาร สก. จํานวน 2 เคร่ือง

5. โครงการเพ่ิมเติมเคร่ืองปรับอากาศ (Water Chiller)
อาคารอุปการเวชชกิจ จํานวน 1 เคร่ือง

6. โครงการติดต้ังทอ Main Steam อาคารอุปการเวชชกิจ
เพ่ิมเติม

7. โครงการติดต้ังปายสัญลักษณอุปกรณดับเพลิง
8. โครงการปรับปรุงระบบระบายความรอนชุดเคร่ือง

กําเนิดไฟฟาสํารอง อาคารภูมิสิริฯ
9. โครงการปรับปรุงระบบระบายกลิ่นจากบอนํ้าเสีย

กรุป 3 ดานหนาอาคารภูมิสิริฯ
10. โครงการตีเสนจราจรดานหนาอาคารภูมิสิริฯ
11. โครงการซอมและปรับปรุงลานจอดเฮลิคอปเตอร 

ช้ัน 30 และลาน Cooling tower ช้ัน M อาคารภูมิสิริฯ
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12. โครงการเปล่ียนวาลวและปรับปรุงชองบํารุงรักษา
ระบบปรับอากาศหองผาตัด ช้ัน 5-9 อาคารภูมิสิริฯ

13. โครงการซอมอพยพหนีไฟอาคารภูมิสิริฯ ประจําป
2564

ฝายบริหารงานส่ิงแวดลอม
เปนฝายฯ ท่ีทําหนาท่ีจัดการใหสภาพแวดลอม ภูมิทัศน

อยูในสภาพที่ดี รมรื่นและกํากับใหขยะและของเสียมีการ
จัดการอยางถูกหลักวิธี ไดมาตรฐาน ปลอดภัย และไมกอ
ใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ :
1. การจัดการวัสดุและของเสียอันตราย จัดทําบัญชีรายการ

สารเคมี (MSDS) บันทึกปริมาณและประเภทสารเคมีที่
นําเขาและจัดเก็บในโรงพยาบาล มีวิธีในการสัมผัส จัดเก็บ
เคล่ือนยาย และกําจัดสารเคมีอยางถูกตอง

2. การจัดการขยะและของเสียอันตราย ฝกอบรมการ
จัดการขยะแกผูเก่ียวของ ปละ 1 คร้ัง ปรับการแบงประเภท
ขยะรูปแบบใหม เปน 5 ประเภท ระบบจัดการ อุบัติการณ
อยางเหมาะสม ตรวจเยี่ยมการจัดการขยะของผูรับชวง 
ปละ 1 คร้ัง

3. การตรวจเย่ียมผูรับชวงจัดการขยะ ดําเนินการเขาตรวจ
เย่ียมผูใหบริการ บริษัทกรุงเทพธนาคม และบริษัทอัคคีปราการ 

4. การลดปริมาณขยะ
• Reduce จัดทําโครงการผลิตปุยอินทรียจากกาก

กาแฟ
• Reuse การปรับแตงครุภัณฑเดิม เพ่ือนํากลับมาใช

ในพ้ืนท่ีกอสรางหรือปรับปรุงใหม
• Recycle โครงการธนาคารขยะ เพ่ือคัดแยกและ

รับซ้ือขยะรีไซเคิลจากหนวยงาน
5. การดูแลสุนัขและแมว จัดทําทะเบียนสุนัขจร ทําหมัน

ฉีดวัคซีน ฝากเล้ียงท่ีมูลนิธิ และติดตามสวัสดิภาพของสุนัข
อยางสม่ําเสมอ ทําทะเบียนแมวจร ทําหมัน ฉีดวัคซีน หาผู
อุปการะแมวจร ดูแลแมวจร รวมกับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร
และมูลนิธิ SOI Dog

6. งานสวนและภูมิทัศน ดูแล ตัดแตงตนไมใหญดูแล
สวนเพาะชําขยายพันธุตนไม สามารถเพาะตนไมสําหรับใช
ภายใน รพ. ไดไมต่ํากวา 1,000 ตน/ป

ฝายบริหารสินทรัพยและจัดซื้อจัดจางระบบกายภาพ
เปนฝายฯ ท่ีทําหนาท่ีบริหารและจัดการใหกระบวนการ

ซื้อจาง การบริหารสัญญา และสินทรัพยดานกายภาพ ให
เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดกับโรงพยาบาล 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ :
1. งานจัดซื้อจัดจาง

• ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําป 2563 รวมเปน
จํานวนงานท้ังส้ิน 1,147 งาน แลวเสร็จตามแผนงงานและ
งบประมาณ ประจําป โดยมีรายละเอียดดังน้ี

- ฝายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ (PPM) 
จํานวน 47 งาน

- ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 1 (FMU1) 
จํานวน 312 งาน

- ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 2 (FMU2) 
จํานวน 751 งาน

- จัดซื้อ/จางใหกับหนวยงานขนสงกลาง (Logistic) 
จํานวน 37 งาน

• พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดซื ้อจัดจางใหมี
ประสิทธิภาพและใหปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง และจัดอบรม Workshop 
ใหฝายท่ีเก่ียวของ

• พัฒนากระบวนการจัดซ้ืออะไหล ใหมีความคลองตัว
และเกิดความรวดเร็วตอการใหบริการแจงซอม เพ่ือลดการ
สตอกอะไหล และบริหารพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด ไดแก
จัดทําระบบคลังอะไหล, โครงการนํารองระบบจัดซื้อออน
ไลนสําหรับอะไหลวัสดุส้ินเปลือง งานวิศวกรรม 



2. งานบริหารสินทรัพย
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการบริหารสินทรัพย โดยการ

จัดทําทะเบียบสินทรัพยงานระบบประกอบอาคาร งาน
ครุภัณฑลอยตัว เพ่ือใหหนวยงานตางๆ ดูแลสินทรัพยของ
หนวยงานและจัดการสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
รองรับการตรวจสินทรัพยประจําป ตามระเบียบสภากาชาดไทย
โดยมีโครงการท่ีสําเร็จ ดังน้ี

• ขึ้นทะเบียน ติดรหัสสินทรัพย และจัดทําคูมือ
ครุภัณฑสงมอบใหหนวยงาน 145 หนวยงาน อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ

• สํารวจขอมูลสินทรัพยและจัดทําทะเบียนครุภัณฑ
ลอยตัวของโครงการกอสรางโรงพยาบาลพระราชดําริ 
(ช้ัน 29) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

• สํารวจและติดรหัสสินทรัพยช่ัวคราว (Bar Code)
และจัดทําคู ม ือครุภัณฑสงมอบใหหนวยงาน อาคาร
รัตนวิทยาพัฒน 

• ขึ้นทะเบียนสินทรัพยงานจัดซื้อ/จาง ประจําป 
2563 จํานวน 3,793 รายการ แลวเสร็จตามกําหนด



โครงการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพรางกายใหกับ
ประชาชนทั่วไป โดยไมคิดมูลคา เนองในโอกาสวันคลาย
วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปดบริการ
ตรวจสุขภาพและสมรรถภาพรางกายใหกับประชาชนท่ัวไป
โดยไมคิดมูลคา โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เปนประธานเปดงาน เมื ่อวันเสารที ่ 5 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 เน่ืองในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และวันพอแหงชาติ ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ
วันพอแหงชาติ และใหบริการตรวจสุขภาพ สมรรถภาพรางกาย
ในเบ้ืองตนกับประชาชนท่ัวไป อาทิ ตรวจระดับน้ําตาลและ
ไขมันในเลือด สําหรับผูที่มีอายุ 45 ปขึ้นไป ที่ไมเปนโรค
เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง ตรวจองคประกอบของ
รางกาย, ตรวจวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ, ตรวจภายในสตรีและ
มะเร็งปากมดลูก, ตรวจหู, ตรวจสุขภาพชองปากและขูด
หินปูน, ตรวจประเมินความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด, โครงการรณรงคการตรวจสุขภาพของตอม
ลูกหมาก สําหรับชายสูงอายุ (เฉพาะผูลงทะเบียนลวงหนา
จํานวน 150 ทาน) เปนตน รวมถึงการสรางเสริมสุขภาพ 
ใหคําปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพตางๆ แก

ประชาชน เชน แพทย พยาบาล นักสุขศึกษา นักโภชนาการ
เภสัชกร ทันตแพทย และบุคลากรในทีมสาธารณสุข นอกจากน้ี
ยังมีการจําหนายผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากราน ฬ.จุฬา เพ่ือ
นํารายไดสมทบทุนชวยเหลือผูปวยยากไร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ และจําหนายยาสามัญประจําบานในราคาพิเศษ  

โครงการบริการตรวจประเมินสุขภาพใหกับประชาชน 
โดยไมคิดมูลคา เนองในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย จัดโครงการ
บริการตรวจประเมินสุขภาพใหกับประชาชน โดยไมคิดมูลคา
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง และวันแมแหงชาติ โดยจัดกิจกรรมการตรวจวินิจฉัย
และวางแผนการตรวจรักษามะเร็งเตานมในสตรี มี ศ.นพ.
สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย พรอมดวยคณะผูบริหาร แพทย พยาบาล 
และบุคลากร รวมเปดงาน เม่ือวันพุธท่ี 12 สิงหาคม 2563
ณ ช้ัน 4 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดสถานท่ีพักพิง Isolation Unit
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และ

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมมือกับ
โรงแรม OZONE HOTEL สามยาน (Ozone Hotel @
Samyan) จัดสถานที่เพื่อใชเปนที่พักพิง Isolation Unit
สําหรับผูท่ีมีอาการดีข้ึน จากโรคติดเช้ือโควิด-19 เพ่ือปองกัน
การแพรระบาดของโรคอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งลดความแออัดและความเสี่ยงตอการติดเชื้อภายใน
โรงพยาบาล โดยเปดดําเนินการตั้งแต วันอังคารที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม OZONE HOTEL สามยาน

“Isolation Unit โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ” เปน
อีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผูซ่ึงมีอาการเร่ิมดีข้ึนจากโรคติดเช้ือ
โควิด-19 และไมมีปจจัยเส่ียงใดๆ ตอการเกิดภาวะแทรกซอน
รวมถึงสามารถทํากิจวัตรประจําวัน และชวยเหลือตนเองได
ไมมีความจําเปนตองนอนพักรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล 
แตยังตองติดตามการดูแลจากทีมแพทย พยาบาล เพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดการแพรกระจายของโรคไปในวงกวาง เมื ่อ
ผูพักพิงผานการประเมินจากทีมแพทยผูเชี่ยวชาญเปนที่
เรียบรอยแลว และมีความม่ันใจวาไมติดเช้ือโควิด-19 และ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดตามปกติ จึงจะอนุญาตให
สามารถกลับสูที ่พักอาศัยของตนเองไดอยางปลอดภัย 
และไมสามารถแพรเช้ือไปยังบุคคลอ่ืนอีกตอไป โดยทีมงาน
ไดประสานวางกระบวนการทํางาน ต้ังแตการกําหนดเกณฑ
การคัดกรอง การเดินทางเขาพัก การดูแลระหวางที่พัก
อยูท่ีโรงแรม ขอควรปฏิบัติของผูเขาพัก รวมถึงการ check
out กลับบาน ไวเรียบรอยแลว จึงนับไดวาเปนตนแบบ
ของการบริการรักษาใหกับสถานพยาบาลอื่นๆ เพื่อเสริม
ศักยภาพการรักษา และติดตามผลอยางตอเนื่องกอนผูรับ
การรักษาจะกลับไปใชชีวิตตามปกติกับครอบครัวตอไป



รายการ จํานวน

1 ผูปวยนอก
   1.1  ผูปวยเกา                          
   1.2  ผูปวยใหม

 1,765,801 ราย
1,304,826 ราย 
 460,975 ราย 

2 ผูปวยใน  51,805 ราย

3 ผูปวยถึงแกกรรม
   3.1  ผูปวยในถึงแกกรรม
   3.2  ผูปวยนอก (หนวยฉุกเฉิน)
         ถึงแกกรรม

1,331 ราย
1,172  ราย

159 ราย

4 จํานวนเฉล่ียผูปวยนอกมารับการรักษาใน
แตละวัน  4,825 ราย/วัน

5 จํานวนเฉล่ียผูปวยในมารับการรักษาในแตละ
วัน 

142 ราย/วัน

  6 จํานวนเฉล่ียผูปวยนอกตอแพทย 1 คน  77 ราย/เดือน

  7 จํานวนเฉล่ียผูปวยในตอแพทย 1 คน  15 ราย/เดือน

  8 อัตราเตียงท่ีมีคนไข  66.28 %

  9 อัตราตาย   2.23 %

 10 จํานวนเตียง  1,403 เตียง

รายการ จํานวน

11  จํานวนวันนอนเฉล่ียของผูปวยท่ัวไป  6.98  วัน

12 จํานวนวันนอนเฉล่ียของผูปวยสูติศาสตร  4.47  วัน

13 จํานวนเด็กเกิดท้ังหมด
   13.1  จํานวนเด็กชาย
   13.2  จํานวนเด็กหญิง

 4,726 ราย 
2,496  ราย
2,230  ราย

 14 จํานวนเด็กเกิดไรชีพ                                                               34  ราย

 15 จํานวนเด็กตายแรกเกิด                                                          25 ราย 

 16 จํานวนแพทย
- อาจารยแพทย
 - แพทยประจําบาน
 - แพทยประจําบานตอยอด
 - ทันตแพทย

 1,908 คน 
770  คน
824  คน
298  คน
16  คน

 17 เภสัชกร  132  คน

 18 จํานวนพยาบาล  2,372 คน 

 19 จํานวนผูชวยพยาบาล  856 คน 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เปนโรงพยาบาลขนาดใหญท่ีทันสมัยท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศไทย ใหบริการรักษาพยาบาล
ฟนฟูสมรรถภาพ ปองกันโรคและเสริมสรางสุขภาพท่ีเปนเลิศ ดวยการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองและการสรางนวัตกรรม
ทางการแพทยการพยาบาล เพ่ือใหสามารถรองรับเทคโนโลยีท่ีกาวหนาทันสมัยในการใหบริการผูปวยอยางเต็มประสิทธิภาพ
พรอมทั้งสนับสนุนการคนควาวิจัย ฝกอบรม การบริการวิชาการที่เปนแหลงอางอิงไดในระดับสากล มีการบริหารจัดการ
องคกรใหมีความคลองตัว เปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรดวยมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพตามระบบ HA (Hospital Accreditation) ซึ่งผลงานบริการรวมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ที่ใหบริการตรวจรักษา
ผูปวยประจําป 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) มีสถิติที่นาสนใจ ดังนี้
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ฝายศัลยศาสตร

คลินิก
จํานวนผูปวยนอก (ราย) ผูปวยผาตัด

 (ราย)ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง รวม

ศัลยศาสตรท่ัวไป  10,755  24,169  12  20  34,956  5,210 

ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก  8,413  8,468  -    -    16,881  4,248 

กุมารศัลยศาสตร  -    -    1,845  1,249  3,094  1,282 

ศัลยศาสตรประสาท  3,273  4,717  331  358  8,679  1,387 

ศัลยศาสตรตกแตง  3,308  5,443  491  425  9,667  1,745 

ศัลศาสตรทรวงอกและหัวใจ  3,740  3,521  21  35  7,317  1,861 

ศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ  15,939  6,335  104  30  22,408  1,541 

ศัลยศาสตรเตานม  -    883  -    -    883  -   

วิจัยโรคมะเร็งตอมลูกหมาก (ส.ธ.6)  179  -    -    -    179  -   

ศัลยศาสตรพอมีบุตรยาก  1,138  -    -    1,138  -   

ศัลยศาสตรฉุกเฉิน  -    -    -    -    -    350 

ศัลยศาสตรบาดเจ็บ  240  120  2  -    362  104 

ศัลยศาสตรหลอดเลือด  2,181  2,190  4  -    4,375  -   

Cystoscope  505  288  -    -    793  -   

สองกลองทางเดินอาหาร  29  26  -    -    55  -   

Urodiagnostic Clinic  123  17  4  2  146  -   

Craniofacial Clinic  55  51  161  104  371  -   

ปลูกถายตับ  836  450  3  1  1,290  -   

Ostomy and Wound Care Clinic  908  904  22  10  1,844  -   

ศัลยกรรมทางเดินปสสาวะเด็ก  85  71  572  274  1,002  -   

โรคน่ิว  57  55  -    -    112  -   

ศัลยกรรมโรคอวน  1,196  1,743  132  70  3,141  -   

กลามเน้ือหูรูดและทวารหนัก  10  21  1  2  34  -   

ABI Clinic  163  90  -    -    253  -   

สอนสวนปสสาวะ  34  41  4  2  81  -   

ศัลยกรรมเคมีบําบัด  -    63  -    -    63  -   

สลายน่ิว  106  70  -    -    176  -   

ศัลยกรรมขามเพศ  65  59  -    -    -   

หัตถการศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ  1,836  770  30  11  -   

เซลลวินิจฉัย  35  204  -    1  240  -   

รวม  55,209  60,769  3,739  2,594  119,540  17,728 
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ฝายอายุรศาสตร

ใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยอายุรกรรม (อายุ 15 ป ข้ึนไป) ท้ังผูปวยในและผูปวยนอก ท้ังระดับ Primary, Secondary 
และ Tertiary care

หอผูปวยในสังกัด 25 หอ ไดแก

หอผูปวยในสังกัด 25 หอ 

1 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 28C (วญ 3-4)

2 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 27A (ภปร 15)

3 ภูมิสิริมังคลานุสรณ 27B (ภปร 14)

4 ภูมิสิริมังคลานุสรณ  26A (พรอมพันธุ 2)

5 ภูมิสิริมังคลานุสรณ  26B (คัคณางค7)

6 ภูมิสิริมังคลานุสรณ  26C (พรอมพันธุ3)

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 (กสิกรไทย3)

หอผูปวยในสังกัด 25 หอ

13 ภูมิสิริมังคลานุสรณ  19B-1 (อายุรศาสตร3)

14 ภูมิสิริมังคลานุสรณ  19B-2 (วชิราวุธลาง)

15 ภูมิสิริมังคลานุสรณ  18A-2 (ธนาคารกรุงเทพ3)

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  10B (Step down)

25 ภูมิสิริมังคลานุสรณ  27C IC ward

จํานวนเตียงผูปวยใน  รวมท้ังส้ิน 368 เตียง (ณ 31 ธ.ค. 63) แบงออกเปน

135  เตียง  (27B=18,  27A=21, 26B=18, 26A=20, 28C=28,  17C=30)  

84  เตียง  (18B-1=20, 18B-2=20, 18B-2=22, 19B-2=22)   

43  เตียง  (ICU1=8, ICU2=8, CCU=7, ICCU=8, CICU=6, Step down=6)   

14  เตียง  (25C-1=14)  

92  เตียง (18A-2 ประสาทวิทยา =19, 20A-2 เคมีบําบัดมะเร็งวิทยา =15,  

            20A-1 เคมีบําบัดโลหิตวิทยา = 18, 26C ปลูกถายไต = 5, 26C 

            ปลูกถายตับ =2, 26C Heart Biopsy =1, 20C ปลูกถายไข    

            กระดูก = 6,  IC ward = 6, 25-2 Intervention =14 ,

            ICU Stroke=6

เตียงท่ัวไป (พิเศษ)   

เตียงท่ัวไป (สามัญ)     

เตียงวิกฤต       

เตียง Short term (พิเศษ)      

เตียง Sub Specialty (พิเศษ/สามัญ)   

งานบริการของฝาย

1. ใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยใน จํานวน 18,159 ราย
2. ใหบริการตรวจผูปวยนอกคลินิกอายุรกรรมท่ัวไป จํานวน 105,260 ราย
3. ใหบริการตรวจผูปวยนอกคลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรค จํานวน 205,819 ราย ดังตอไปน้ี
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คลินิก จํานวนผูปวย (ราย)

โรคหัวใจ (Heart Clinic) (ภปร 1) 11,952

เครื่องกระตุนหัวใจ (ภปร 1) 2,681

Cath clinic (ภปร 1) 539

หัวใจเตนผิดจังหวะ (ภปร 1) 582

เมตาบอลิกอายุรกรรม (ภปร 1) 234

โรคทางเดินอาหารและตับ (ภปร 1) 4,950

โรคทางเดินอาหารและตับ (ภปร 3) 8,572

โรคทองผูก (ภปร 1) 1,384

ลําไสอักเสบเรื้อรัง (ภปร 1) 282

พันธุศาสตรโรคหัวใจและหลอดเลือด (ภปร 1) 158

เวชพันธุศาสตรท่ัวไป-พันธุศาสตรมะเร็ง (ภปร 1) 0

อายุรศาสตรสงตอ 1

ผิวหนังทั่วไป (ภปร 2) 30,941

ผิวหนังเรื้อรัง (ภปร 2) 293

ผิวหนังเหตุจากอาชีพและส่ิงแวดลอม (ภปร 2) 164

เลเชอรผิวหนัง 3 63

เลเชอรผิวหนัง 1 4,798

เลเซอรผิวหนัง 2 (ภปร 2) 1,092

โรคผมและหนังศีรษะ (ภปร 2) 1,070

ฉายแสงแดดเทียม 399

ผิวหนังสะเก็ดเงิน 771

แสงอาทิตยเทียม (ภูมิสิริฯ 5) 4

เมตาบอลิซึมและสะเก็ดเงิน 52

ตับและสะเก็ดเงิน 10

ขอสะเก็ดเงิน 46

สะเก็ดเงินและอาหารสุขภาพ 25

เนื้องอกผิวหนัง 2 400

เนื้องอกผิวหนัง 1 ภูมิสิริฯ 5 C 96

วิจัยผิวหนัง ภูมิสิริฯ 5 C 187

โรคปอด (ภปร 2)/ภปร 14) 3,172

โรคปอด (ภปร 3) 4,210

โรคปอด (ภูมิสิริฯ 10) 17,816

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ภปร 3) 204

โรคติดเชื้อ "ประญัติ ลักษณะพุกก" (ภปร 

2)

5,140

ไอดี (ภูมิสิริฯ ชั้น 5) 864

โรคเบาหวาน/ธัยรอยด/ระบบฮอรโมน (ภปร 3) 21,798

คลินิก จํานวนผูปวย (ราย)

อายุรกรรมประสาท 1 (ภปร 3) 506

อายุรกรรมประสาท 2 (ภปร 3) 17,517

Neurocognitive Clinic (ภปร 3) 0

โครงการโรคลมชัก (ภปร 3) 4,298

โรคขอ (ภปร 3) 3,712

ผูสูงอายุ (ภปร 3) 78

Immune Clinic (ภปร 3) (โรคภูมิแพและ
ภูมิคุมกัน)

1,247

Immune 2 (ภปร 3) 422

โรคภูมิแพ (ภปร 3) 1,322

โรคไต (ภปร 3) 10,442

โรคไต - โภชนาการ (ภปร 3) 199

Pre-Kidney Transprant (ภปร 3) 264

Post-Kidney Transprant (ภปร 3) 1,381

โลหิตวิทยา (ภูมิสิริฯ 1) 1,113

คลินิกหัตถการโลหิตวิทยา (ภูมสิิริฯ 1) 50

Medical Oncology (ภปร 3) 13,570

เคมีบําบัด OPD Med oncology (ภปร 3) 3,435

เคมีบําบัด OPD Med oncology (วอง 4) 12,868

โภชนาการ (ภปร 3) 593

รังสีรวมรักษาโรคตับ 1,556

คลินิกโรคอวน 0

คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง 923

คลินิกตอมใตสมอง 0

คลินิกตอมหมวกไต 0

คลินิกโชเกร็น 198

เปลี่ยนตับอายุรกรรม 1,395

ไวรัสตับอักเสบซี และเปล่ียนตับ (84 พัสสฯ) 0

Adverse drug reaction 80

Dermato Immunology clinic 23

คลินิกฉีดยาลดเกร็ง จันทรบาย 1,002

คลินิกพารกินสัน อังคารบาย (ทุกวันอังคาร บาย) 1,814

คลินิกกลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ 
(ทุกวันพุธ เชา)

853

Advancd Clinic *Apo, DBS พฤหัสบดีทุกวัน -

Gait ศุกรเชา (สัปดาหแรกของเดือน) -

Neurophysiological ศุกรบาย (สัปดาหที่ 2 
และ 4 ของเดือน)

8
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ใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอกที่ตึก ภปร ชั้น 9 ผูปวยนอกป 2563 จํานวน 59,696  ราย,  ผูปวยในป 2563
จํานวน 9,606 ราย มีสถิติการรักษา ผูปวยนอกตามคลินิกตางๆ ดังนี้ 

มหีอผูปวยสาํหรบัรบัผูปวยในไดจาํนวน 200 เตยีง รวม
17 หอผูปวย  ทีต่กึ สก. ชัน้ 6, 15, อาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ
ภส 18C, ภส 19C1, ภส 19C2, ภส 21C, ภส 28B, ภส 20C
และผูปวยวิกฤติทางกุมารเวชศาสตร ตึก สก.ชั้น 8 ผูปวย
ทารกแรกเกิดอาคารภูมสิริมิงัคลานสุรณ ชัน้ 9B, 17A, 22B
และผูปวยวิกฤติทารกแรกเกิด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 
ชั้น 9B

ผลงานดีเดนที่ผานมา
-  โครงการโรงเรียนในโรงพยาบาล (โครงการสอน

เด็กเจ็บปวยเรื้อรัง) 
-  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ฝายกุมารเวชศาสตร

ท่ี รายการ จํานวน/ราย

1 อายุรกรรมเด็ก 14,475

2 โรคโลหิต 6,068

3 โรคหัวใจ 2,951

4 คลินิกสุขภาพเด็กดี 2,059

5 โรคระบบทางเดินหายใจ 3,175

6 โรคตอมไรทอ 3,213

7 โรคระบบประสาท 2,098

8 โรคไต 3,319

9 โรคภูมิแพ 1,815

10 คลินิกดูแลเด็กตอเน่ือง 2,506

11 โรคระบบทางเดินอาหาร 2,085

12 คลินิกทารกความเส่ียงสูง 1,287

13 โรคผิวหนัง 1,811

14 โรคติดเช้ือ 2,842

15 คลินิกการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 879

16 คลินิกปญหาการเรียนและพฤติกรรม 554

17 โรคทุพโภชนาการเด็ก 951

18 คลินิกวัยรุน 516

19 คลินิกพันธุศาสตร 822

20 คลินิกเบาหวาน 459

ท่ี รายการ จํานวน/ราย

21 คลินิกวัด IQ สก.3 75

22 Obesity 29

23 คลินิกโรคขอภูมิแพ 389

24 ฝกพูด สก.3 190

25 พัฒนาการและการเจริญเติบโต สก.3 

(คนไขเกา)

387

26 พัฒนาการและการเจริญเติบโต สก.3 

(คนไขใหม)

53

27 กุมารชีวาภิบาล 105

28 หัตถการโรคภูมิแพ 466

29 โรคปอดเร้ือรัง 78

30 โรคศัลยกรรมเด็ก 3,099

31 สงเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ 104

32 ศูนยติดตามการเจริญเติบโต 13

33 คลินิกภูมิแพ ภูมิคุมกัน สก.13 609

34 กายภาพบําบัดเด็ก สก.13 0

35 คลินิกวัยรุนเชา (สก.3) 64

36 โรคขอเด็ก 25

37 โรคขอเด็ก สก.13 8

38 ปรับพฤติกรรมเด็กและใหคําปรึกษา สก.3 29
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ฝายจักษุวิทยา

-  โครงการแมเฝาลูก
-  โครงการผูปวยระยะสุดทาย
-  โครงการลดระยะเวลาการทํา Admit ของ

ผู ปวยเด็กรับ refer (ไดรับรางวัล Silver Award รอง
อันดับ 1 ของ LEAN โรงพยาบาลฯ)

-  โครงการบานพักพิงสําหรับครอบครัวผูปวยเด็ก
ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

-  โครงการ “การพัฒนาคุณภาพงานดานการบริบาล
ทางระบบหายใจที่บานแบบครบวงจรสําหรับผูปวยเด็ก”

-  โครงการยาตานจลุชพีอยางเหมาะสม (antibiotic 
stewardship)

-  คิลนิกบูรณาการสุขภาพวัยรุน

รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

1. ผูปวยท่ัวไป 6,296 6,300 5,776 4,422 4,531 3,905 1,533 3,278 7,567 4,254 5,715 5,553

2. จอตา 1,065 865 803 1,551 936 722 277 346 662 789 195 763

3. จอตาเด็ก 134 89 125 87 101 119 69 99 129 4 75 113

4. กระจกตา 282 296 322 277 205 300 79 72 342 72 376 215

5. กลามเน้ือตา 128 84 64 122 100 64 7 16 45 79 77 68

6. จักษุประสาท 103 81 91 69 78 90 26 25 127 23 95 106

7. ตอหิน 317 131 244 288 293 210 198 184 240 288 294 298

8. จักษุตกแตงและเสริมสราง (ส.ธ.8) 164 192 174 180 153 272 26 20 170 75 240 133

9. เลนสสัมผัส (ส.ธ.8) 24 39 32 26 41 20 8 2 10 6 31 37

10. สายตาเลือนราง (ส.ธ.8) 52 36 37 89 76 48 2 1 26 19 57 57

11. โรคตาเด็ก 41 38 45 28 22 22 1 2 31 23 19 38

12. วัดลานสายตา 586 651 538 653 598 0 186 314 586 468 615 744

13. ตรวจสายตาดวยเคล่ือนความถ่ีสูง 8 17 7 46 58 48 14 10 46 13 22 55

14. การฉีดสี 24 31 27 35 31 35 22 35 17 23 40 38

15. วัดแวน 167 142 91 11 98 92 0 0 26 0 18 139

16. ฉายแสงเลเซอร (เลเซอรจอตา) 106 78 106 104 95 83 36 53 110 65 74 77

17. ฉายแสงเลเซอร (เลเซอร NO.26) 34 105 78 39 33 81 22 20 74 38 21 25

18. จักษุวิทยาสงตอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. CEC Clinic 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0

20. ตรวจความผิดปกติของสายตา 
     (Excimerx) อาคาร 14 ช้ัน 462 401 435 426 352 225 24 14 358 353 377 328
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รายการ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

21. ผาตัดแกไขสายตาดวยเลเซอร 
     (Excimerx) ตึก 14 ช้ัน 27 34 29 11 3 5 2 2 40 46 30 40

22. หลังผาตัดกลามเน้ือตา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. ผาตัดตอเน้ือ 16 23 20 22 18 13 0 6 18 8 10 9

24. โครงการผาตัดตาแบบผูปวยนอก  
     (Day Sx) 108 265 293 304 334 263 36 88 244 229 126 364

25. HRT,HRT ll (วิเคราะหข้ัว 
     ประสาทตาดวยคอมพิวเตอร) 0 1,421 1,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. ERG, VEP 3 13 9 11 9 9 5 0 10 8 11 7

27. จักษุวิทยาภูมิคุมกันและการ
     อักเสบ 204 231 270 302 218 308 103 105 73 167 377 232

28. Glaucoma intervention 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 41

29. โรคตาโปนจากธัยรอยด (ส.ธ.8) 62 56 64 47 49 49 23 15 40 58 37 63

30. ตาปลอม (สธ.8) 67 69 48 68 87 63 21 24 56 72 32 68

31. หลังผาตัดจักษุตกแตง (ส.ธ.8) 0 0 0 5 2 4 2 0 0 0 0 1

32. Diurnal Tension Course 7 20 15 23 14 0 6 8 10 16 11 24

33. Botulinum Toxin 41 26 32 52 48 0 16 17 27 34 39 30

รวมท้ังส้ิน 10,528 11,734 11,222 9,298 8,583 7,050 2,744 4,811 11,084 7,230 9,014 9,666

ชนิดการฉายแสงเลเซอร จากขอ 16 และขอ 17

Leser จอตา NO.32

Focal 50 16 48 25 35 30 10 15 16 21 28 30

Grid 3 5 0 0 19 0 2 12 0 0 2

PRP 56 59 53 62 50 42 26 36 80 21 46 44

Sutere Lysis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Local 5 5 7 16 5 3 9 2 0 1 3 6

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

Sutulysis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leser จอตา NO.26

Yag Cap 58 63 43 79 65 52 12 8 32 39 52 69

Yag PI 24 32 25 34 24 29 13 6 36 36 24 19

SLT 10 5 3 5 9 2 0 4 3 0 7 2

รวมท้ังส้ิน 206 183 184 222 189 177 70 73 181 118 160 173
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ภาควชิาจติเวชศาสตร  มกีารดําเนนิงานตามพันธกจิหลกั
ในการผลิตบัณฑิตแพทย จิตแพทย สาขาจิตเวชศาสตร์  
จติเวชศาสตรเดก็และวยัรุน และมหาบณัฑติสาขาสขุภาพจติ
ผลิตองคความรู เผยแพรผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและ
นานาชาต ิซึง่ในป พ.ศ. 2563 มบีทความทางวิชาการตีพมิพ
มากกวา 40 บทความ และมีการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรตางๆ ไดแก

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
สุขภาพจิต

2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
สุขภาพจิต

3.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชา
สุขภาพจิต

4.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก แขนงวิชาจิตเวชศาสตร

5.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก แขนงวิชาจิตเวชศาสตรเด็ก
และวัยรุน

6.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทาง
วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก แขนงวิชาจิตเวชศาสตร
ผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ภาควิชาฯ ใหบริการตรวจ วินิจฉัย และ
ดแูลรักษาผูปวยทางจติ ผูทีม่ปีญหาสขุภาพจิตแบบผูปวยนอก
ผูปวยใน ผูปวยฉกุเฉิน รวมถงึการรบัปรึกษาจากแผนกตางๆ
ใหบริการตรวจประเมินสมรรถภาพสมอง ตรวจวินิจฉัย
ภาวะสมองเส่ือม ใหบรกิารฝกสมองแกผูสงูอายุทีม่คีวามเส่ียง
เปนโรคสมองเส่ือมท่ีศูนยฝกสมอง และดูแลฟนฟูผูปวย
โรคสมองเส่ือมท่ีศูนยดูแลภาวะสมองเส่ือม

บรกิารสมัภาษณและตรวจสุขภาพจติแกหนวยงาน
ภายในและภายนอก

โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ที่ภาควิชาฯ
ดาํเนนิการในปงบประมาณต้ังแตเดอืน ตลุาคม 2562 - กนัยายน
2563 ไดแก

- โครงการอบรมหลักสตูรดแูลผูมภีาวะสมองเส่ือม
รุนท่ี 3 (D-Care #3) ระหวางวันท่ี 6 มกราคม 2563 ถึง 
31 มกราคม 2563

- โครงการบริการวิชาการแกประชาชน เนื่อง
ในวนัอลัไซเมอรโลก หวัขอ “รูเขา รูเรา เขาใจอลัไซเมอร”
และหัวขอ “การสนทนาสาระภาวะสมองเส่ือม”เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2563

- โครงการอบรมการใชแบบทดสอบ MoCA และ
MoCA-B เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563

- โครงการจิตเวชศาสตรชมุชน “สงเสรมิสขุภาพจติ
ชมุชน” ณ ชมุชนพลบัพลา 30 ไร และ 46 ไร เขตวงัทองหลาง
กรุงเทพมหานคร และชุมชนเทพลีลา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรงุเทพมหานครโดยนิสติหลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต ระหวางเดือนตุลาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน 2563

- โครงการภาพยนตรเพือ่ผูสงูอายุทีโ่รงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โดยศูนยฝกสมองรวมกับหอภาพยนตร
(องคการมหาชน) และคุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ
จัดฉายภาพยนตร เพื่อผูสูงอายุ 2 ครั้ง

- กจิกรรมเสริมสรางความผกูพนั เชน งานครบรอบ
วนัสถาปนาภาควิชาจติเวชศาสตร ซึง่เปนการสรางสายสมัพนัธ
อันดีของอาจารย นิสิต และศิษยเกา เปนตน

ฝายจิตเวชศาสตร



โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย l 71

ฝายนิติเวชศาสตร

ศูนยอํานวยการชันสูตรพลิกศพ หนวยนิติพยาธิวิทยา

หนวยนิติพิษวิทยา

หนวยนิติเวชคลินิค

หนวยนิติเซโรวิทยา

ผาชันสูตรพลิกศพ (AUTOPSY) จํานวน/ศพ

1 ศพจากสถานีตํารวจในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จํานวน 16 สถานี

858

2 ศพจากสถานีท่ีนอกเหนือเขตรับผิดชอบ 2

3 ศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย

126

รวม 986

การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ (Crime Scene) จํานวน/ศพ

1 ศพจากสถานีตํารวจในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จํานวน  16  สถานี

1,989

2 ศพจากสถานีท่ีนอกเหนือเขตรับผิดชอบ 3

รวม 1,992

รายละเอียด
  จํานวน (รายการ)

  ผูปวย  ผูเสียชีวิต

1 โลหะหนัก - -

2 สารระเหย 1,792 752

3 ยา และยาเสพติด 6,261 1,529

4 สารกําจัดศัตรูพืช 123 -

รวม 10,457รายการตรวจวิเคราะห จํานวน/ราย

1 ตรวจความสัมพันธบิดา-มารดา-บุตร (DNA) 277

2 ตรวจ DNA ไมใชเลือด 0

3 ตรวจ Y-Chromosome 9

4 ตรวจพิสูจน Acid-Phosphataes 560

5 H & E stain 213

6 การตรวจปลูกถายกระดูก (DNA) 113

7 ตรวจ Mitochondrail DNA 13

บริการตรวจวิเคราะหใหกับศูนยชันสูตรฯ (ไมเรียกเก็บคาบริการ)

8 ตรวจ DNA ในศพ 14

9 ตรวจ Mitochondrail ในศพ 8

10 ตรวจ Y-Chromosome ในศพ 0

11 ตรวจพิสูจน Acid-Phosphataes 10

12 H & E stain 13

รวม 1,985

รายการตรวจวิเคราะห จํานวนสไลด

1 ทําสไลด H & E จํานวน 1,150 ราย 7,276

2 ทําสไลด Masson -

3 ทําสไลด Frozen -

4 สแกนสไลดดิจิตอล 4,365

5 บริการแพทยอานสไลดดิจิตอลไฟล 4,365

รวม 16,006

รายละเอียด
จํานวนคนไข

ผูปวยใน ผูปวยนอก

1 อุบัติเหตุจากการจราจร 396 963

2 อุบัติเหตุจากการทํางาน 103 297

3 ถูกทํารายรางกาย 102 187

4 ตรวจพิสูจน DNA - 254

5 ขมขืนกระทําชําเรา 11 32

6 สัตวทําราย 8 120

7 อุบัติเหตุท่ีเกิดภายใน รพ. 90 5

8 ทํารายตัวเอง 22 10

9 นิติกรรม 16 31

10 อ่ืนๆ 941 1,148

รวม 1,689 3,047
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ฝายจุลชีววิทยา

ใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการดานแบคทีเรียวิทยา
ราวิทยา ไวรัสวิทยา และภูมิคุมกันวิทยาแกผูปวยในผูปวยนอก
ผูปวยฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และผูรับบริการ
จากภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยเปดใหบริการ
ที่หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 
ชั้น 3 ตลอด 24 ชั่วโมง และมีหองปฏิบัติการพิเศษอยูที่ 
อาคาร อปร ชั้น 15-17

ในปงบประมาณ 2563 เปดใหบริการรวมท้ังสิ้น
312 ชนดิการทดสอบ มจีาํนวนการสงตรวจรวม 467,406
การทดสอบ โดยไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทย ISO15189:2012 และ
มาตรฐานความปลอดภัยทางหองปฏบิตักิารทางการแพทย
ISO15190:2003 จาํนวน 167 ชนิดการทดสอบ นอกจากน้ี
ยังไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาการทางหองปฏิบัติการ
จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย

สําหรับในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ผานมา ภาควิชา/ฝายจุลชีววิทยาไดเปน
หนวยงานหลักที่ใหบริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อทาง
หองปฏิบัติการ ดวยวิธีการมาตรฐาน แกประชาชนไทย 
ชาวตางประเทศที่สงตรวจจากในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
หนวยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน องคกรอิสระ รวมจํานวน
กวา 12,000 ตัวอยาง โดยไดรับบริจาคเคร่ืองตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื ้อโควิด-19 มูลคา 15 ลานบาทจาก
คุณสราวุฒิ อยูวิทยา กลุมบริษัท ที.ซี.ฟารมาซูติคอล
อุตสาหกรรมจํากัด นอกจากน้ียังไดรับบริจาคหุนยนตขนสง
ตัวอยางติดเชื้อจากภาคเอกชน จํานวน 2 ตัว

นอกเหนือจากงานบริการทางหองปฏิบัติการแลว
ยังมีงานศึกษาวิจัย งานใหบริการทางวิชาการดานจุลชีววิทยา
โดยเผยแพรความรูแกประชาชน ฝกอบรมนิสิตนักศึกษา
จากสถาบันต างๆ ฝกอบรมแพทยประจ ําบ านและ
แพทยประจําบานตอยอดสาขาโรคติดเชื้อ รวมไปถึงให
การศึกษาแกผูดูงานจากหนวยงานภายใน และภายนอก
ประเทศ

ทั้งนี้ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอันเปนหลักสําคัญตอความสําเร็จของงาน โดย
ไดสงบุคลากรไปศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ และจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรทางดานวิชาการคุณภาพ 
และจริยธรรมอยูเสมอ เชน งานสัมมนา อบรมวิชาการ
ทบทวนขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพ กิจกรรมฝกสติ
บําเพ็ญสาธารณประโยชน เปนตน นอกจากน้ียังจัดกิจกรรม
เพ่ือสรางความสมัครสมานสามัคคี และดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย เชน งานปใหม งานสงกรานต งานเกษียณ
อายุราชการ เปนตน
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สถิติประจําปงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)

ฝายชีวเคมี

ฝายทันตกรรม

ประเภทผูปวย ใหม เกา รวม

ชาย 890 2,516 3,406

หญิง 1,342 4,797 6,139

เด็กชาย 84 680 764

เด็กหญิง 78 622 700

รวม 2,394 8,615 11,009

ประเภทผูปวย ใหม เกา รวม

ตางจังหวัด 1,180 3,867 5,047

กรุงเทพฯ 1,207 4,739 5,946

รวม 2,387 8,606 10,993

ประเภทผูปวย Consult

Consult จาก ตึก 454

ประเภทผูปวยรวมท้ังหมด

11,447

ฝายชีวเคมีเปนฝายสนับสนุนท่ีมีพันธกิจหลักดานการเรียนการสอนและการวิจัย โดยจัดการเรียนการสอนใหกับ
นิสิตแพทยช้ันปรีคลินิก นักศึกษาพยาบาลสภากาชาดไทย และบุคลากรทางการแพทยท้ังในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากน้ี 
ฝายชีวเคมียังมีภารกิจดานการบริการวิชาชีพและวิชาการ สําหรับในรอบปท่ีผานมามีกิจกรรมท่ีสําคัญตางๆ ดังน้ี

ในดานการบริการวิชาชีพ แมวาฝายชีวเคมีจะเปนฝายวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน แตคณาจารยของฝายไดรวม 
ออกตรวจรักษาผูปวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณเปนประจํา เชน 

• วันจันทรชวงเชาออกตรวจรวมกับฝายอายุรกรรมโรคไต  และ daycare ผูปวยมะเร็ง 
• วันอังคารชวงเชาออกตรวจรวมกับฝายออรโธปดิกส และรวมกับแผนกผูปวยนอกอายุรกรรมโรคมะเร็งท้ังชวง 

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
ท่ัวไป สัปดาหละประมาณ 2-3 เร่ือง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการดูแลรักษาและปองกันการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และ
โรคตับ เชน โรคตับอักเสบเร้ือรังจากไวรัสตับอักเสบ ไขมันพอกตับ ตับแข็งและมะเร็งตับ 
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ฝายปรสิตวิทยา

ฝายรังสีวิทยา

ฝายปรสิตวิทยา มีพันธกิจหลักดานการเรียนการสอน
เพื่อสรางและถายทอดองคความรูทางดานวิชาการ ทั้ง
ในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
นอกจากนี้ ยังใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคทางปรสิต ทาง
หองปฏิบัติการแกผูปวยนอก และผูปวยใน ตามวิสัยทัศน
ของการบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

“ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณและ คณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันตนแบบทางการแพทย
ที่มีคุณธรรมดวยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ ”

ซึ่งมีการใหบริการตรวจรักษาผูปวยโรคทางปรสิต
ท่ีอาคาร ภปร ช้ัน 2 และใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางปรสิตวิทยาท่ีอาคาร ภปร ช้ัน 4, อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
ชั้น 3 โซน B และอาคาร อปร ชั้น 18

สรุปการใหบริการในป 2563 ที่ผานมา ดังนี้

จํานวนผูปวยในฝายรังสีวิทยาทั้งหมด 522,962 ครั้ง
ก. การตรวจ ผูปวยในฝายรังสีวิทยาทั้งหมด  390,826  ครั้ง
ข. การรักษา ผูปวยในฝายรังสีวิทยาทั้งหมด  132,136  ครั้ง

จําแนกผูปวยตามสาขาไดดังนี้  

การใหบริการ จํานวนราย

1 ผูปวยใน 7,182

2 ผูปวยนอก 24,557

3 คลินิกพิเศษ 922

การใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ 
แยกตามรายการตรวจ จํานวนราย

1 การตรวจอุจจาระดวยวิธีธรรมดา 21,799

2 การตรวจอุจจาระดวยวิธีเขมขน 21,799

3 การเพาะเช้ือตรวจหาเช้ือทางปรสิต 1,562

4 การยอมฟลมส่ิงสงตรวจเพ่ือหาเช้ือปรสิต 244

5 การตรวจหาภูมิคุมกันทางปรสิต 574

6 การบงชนิดเช้ือปรสิต 24

7 การตรวจอ่ืนๆ 9,018

1. การตรวจผูปวยในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ท้ังหมด 386,841 คร้ัง 

 1.1 การตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

1.1.1 การตรวจผูปวยดวยรังสี 
เอกซเรยท่ัวไป

183,638 86,334 269,972

1.1.2 การตรวจผูปวยดวยรังสี 
เอกซเรยพิเศษ

623 135 758

1.1.3 การตรวจผูปวยทางรังสีของ 
หลอดเลือด

11 210 221

1.1.4  การตรวจเตานม 22,677 525 23,202

1. การตรวจผูปวยในสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ท้ังหมด 414,463 คร้ัง 

 1.1 การตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

1.1.5 การตรวจผูปวยดวย
อัลตราซาวด

28,108 3,436 31,544

1.1.6 การตรวจผูปวยดวยเอกซเรย 
คอมพิวเตอร  

30,403 7,425 37,828

1.1.7 การตรวจผูปวยดวยเคร่ือง
ถายภาพคล่ืนสะทอนใน
สนามแมเหล็ก  

17,537 1,456 18,993
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 1.2 การตรวจเพ่ือการรักษาโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

1.2.1 การตรวจผูปวยโดยวิธีการ
ทางรังสีรวมรักษา

1,131 3,192 4,323

2. การตรวจและรักษาผูปวยในสาขารังสีรักษา ท้ังหมด  119,607 คร้ัง

 2.1 งานการรักษา ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

2.1.1 ทูเมอรคลินิก (Tumor Clinic) 2,460 0 2,460
2.2.2 วางแผนการรักษาผูปวยใหม

มะเร็งมดลูก (Staging Ca. 
Cervix)

229 0 229

2.1.3 ติดตามผูปวยมะเร็งมดลูก 
(Follow up Ca. cervix 
and Corpus)

440 0 440

2.1.4 ติดตามผลผูปวยมะเร็ง
ชนิดอ่ืนๆ (Follow up)

29,413 0 29,413

2.1.5 รักษาผูปวยมะเร็งดวย
เคมีบําบัด (Chemotherapy)

563 0 563

2.1.6 รักษาผูปวยมะเร็งดวยการ 
เจาะเลือด และฉีดยา

1,018 0 1,018

2.1.7 รับผูปวยเพ่ือวางแผน
การรักษา (Consult)

3,432 836 4,268

2.1.8 รักษาดวยเคร่ืองควบคุม 
การฉายรังสีตามการหายใจ 
(Respiratory Gating)

185 9 194

2.1.9 การฉีดยา Buscopan 
กอนทํา MRI Simulator

692 40 732

2.1.10 การถายภาพเพ่ือดูตําแหนง 
เน้ือราย (Simulator) 408 20 428

2.1.11 เคร่ืองจําลองการฉายรังสี 
รักษาดวยคล่ืนสะทอนใน 
สนามแมเหล็ก (MRI 
Simulator)

1,395 83 1,478

2.1.12 เคร่ืองจําลองการฉายรังสี 
รักษาดวยคล่ืนสะทอนใน 
สนามแมเหล็ก (MRI 
Simulator) (เทคนิคพิเศษ 
Contrast) 

718 98 816

2.1.13 การถายภาพเพ่ือดูตําแหนง 
เน้ือราย  (CT Simulator) 1,941 322 2,263

2.1.14 การถายภาพเพ่ือดูตําแหนง 
เน้ือราย  (CT Simulator) 
(เทคนิคพิเศษ Contrast)

1,808 185 1,993

2.1.15 รักษาดวยเคร่ืองฉายรังสี 
ปรับความเขม 1,000 
องศา (RapidArc)

14,122 2,177 16,299

2.1.16 รักษาดวยเคร่ืองเรงอนุภาค 
(Linear Accelerator (23 
EX))

13,696 1,472 15,168

2.1.17 รักษาดวยเคร่ืองเรงอนุภาค 
(Linear Accelerator
(21 EX))

4,333 705 5,038

2. การตรวจและรักษาผูปวยในสาขารังสีรักษา ท้ังหมด  119,607 คร้ัง

 2.1 งานการรักษา ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

2.1.18 รักษาดวยเคร่ืองฉายรังสี 
รักษาแบบรังสีศัลยกรรม 
อัตราปริมาณรังสีสูง
(TrueBeamI)

8,427 289 8,716

2.1.19 รักษาดวยเคร่ืองฉายรังสี 
รักษาแบบปรับความเขม 
อัตราปริมาณรังสีสูง
(TrueBeamII )

8,112 257 8,369

2.1.20 รักษาดวยเคร่ืองฉายรังสี 
แบบปรับความเขมรอบตัว
ผูปวย (ix)

9,508 391 9,899

2.1.21 การเอกซเรยคอมพิวเตอร
ตรวจสอบตําแหนง 
(Position Verification 
with CBCT)

2,700 311 3,011

2.1.22 การวางแผนการรักษา 
(Treatment Planning)

3,178 423 3,601

2.1.23 การบันทึกตําแหนงของ
รังสี (Port film) 1,020 150 1,170

2.1.24 หนากาก (Mask) 1,273 237 1,510

2.1.25 การรักษามะเร็งดวยอิริเดียม 
(Microselectron)

174 0 174

2.1.26 Implant ดวยอิริเดียม 
(Microselectron)

308 49 357

3. การตรวจและรักษาผูปวยในสาขาเวชศาสตรนิวเคลียรท้ังหมด    
   16,514 คร้ัง

 3.1 งานการตรวจเพ่ือการวินิจฉัยโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

3.1.1 การถายภาพดวยเคร่ือง
รังสีแกมมา 28 7 35

3.1.2 การตรวจแบบไมตอง
ถายภาพ 391 2 393

3.1.3 การตรวจความหนาแนน
ของกระดูก 7,759 116 7,875

3.1.4 การถายภาพดวยเคร่ือง
เพ็ท-ซีทีสแกน 1 4 5

 3.2 งานการตรวจเพ่ือการรักษาโรค ผูปวยนอก
(คร้ัง)

ผูปวยใน
(คร้ัง)

ผูปวยรวม 
(คร้ัง)

3.2.1 การรักษาผูปวยดวยสาร 
กัมมันตรังสี
- Hyperthyroid
- Thyroid Carcinoma
- Other Treatment

587
188
31

2
163
26

589
351
57

3.2.2 การตรวจติดตามการรักษา
ผูปวยภายหลังการรักษา 7,209 0 7,209
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ดานการวิจัย
สาขารงัสรีกัษาและมะเร็งวทิยา มผีลงานวจิยัตพีมิพ

ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 28 เรื่อง

ดานการเรียนการสอน
สาขารงัสรีกัษาและมะเร็งวทิยา ผานการตรวจประเมิน

มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝกอบรมแพทย
ประจําบาน ตามเกณฑ WFME สาขารังสีรักษา และ
มะเร็งวิทยา

สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร
งานบริการดานตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค

ใหบริการดานการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคดวยสาร
กัมมันตรังสีแกผูปวย ดวยวิทยาการใหมๆ เชน การตรวจ 
Ga-68 PSMA PET/CT ในมะเร็งตอมลูกหมาก การตรวจ
Ga-68 DOTATATE PET/CT ในกลุมโรค neuroendocrine
tumor (NET) การรักษาผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากท่ีอยูใน
ระยะลุกลามท่ีด้ือตอการรักษาดวยฮอรโมน (metastatic 
castration-resistant prostate cancer, mCRPC) 
ดวยสารเภสัชรังสีชนิด Lu-177 PSMA และการรักษาผูปวย
กลุมโรค NET ท่ีไมสามารถรับการรักษาดวยการผาตัด
หรือมีการแพรกระจายของมะเร็ง ซ่ึงลมเหลวจากการ
ไดรับการรักษาดวยวิธีอ่ืน ดวยสารเภสัชรังสีชนิด Lu-177
DOTATATE  เปนตน

นอกจากใหการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคดวย
วิทยาการใหมๆ แลว ในป 2563 ที่ผานมา ทางสาขา
เวชศาสตรนวิเคลียร โดย ผศ.พญ.คนงึนจิ กิง่เพชร ไดรเิริม่
โครงการ “สรางสขุทกุนาที เพือ่ผูปวยเดก็ระหวางการรอตรวจ”
โครงการดังกลาวคํานึงถึงการใหบริการแบบองครวม มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความสุขและความรูสึกผอนคลาย 
ลดความกลัว และความวติกกังวลใหแกผูปวยเดก็ทีม่าตรวจ
ทางเวชศาสตรนวิเคลยีร โครงการน้ีไดจดัใหมหีองพกัรอตรวจ
และจัดกิจกรรมขณะรอตรวจสแกนสําหรับผูปวยเด็ก
ปรับแตงใหหองรอตรวจมีบรรยากาศท่ีแตกตางจากหอง
รอตรวจสแกนของผูใหญโดยท่ัวไป มีกิจกรรมศิลปะให
เด็กทําระหวางรอตรวจ สรางบรรยากาศและความคุนเคย
เพื่อใหเด็กมีความสุขและรู สึกผอนคลาย กอใหเกิด
ความประทับใจที่ดีตอท้ังผูปวยเด็กและผูปกครอง ซึ่งเปน
การบรกิารดวยความเอ้ืออาทรตามเจตนารมยของการเปน
โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทยคุณธรรม

2) หนังสือ 100 เรื่อง รูจัก รูรกัษา มะเร็งเตานม

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
ใหบริการดูแลรักษาผูปวยทางดานรังสีรักษาอยาง

ครบวงจร ดวยวิธีการมาตรฐาน มีหลักฐานและขอมูล
ทางการแพทยที่นาเชื่อถือและอางอิงได เปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ผลิตแพทยผูเชี่ยวชาญดานรังสีรักษาตาม
เกณฑมาตรฐาน ใหบริการวิชาการและความรูแกหนวยงาน
และประชาชน สรางงานวิจัยและองคความรูใหม เพ่ือพัฒนา
การรักษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน มุงสูการเปนหนวยรังสีรักษา
ชั้นนําระดับโลก ที่มีความเปนเลิศทางคลินิกและการดูแล
ผูปวย ควบคูไปกับการพัฒนางานสอน เพื่อสามารถผลิต
แพทยประจําบานที่มีคุณภาพ รวมถึงการสรางงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการรักษาใหดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

ดานบริการ
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝายรังสีวิทยา จัดทํา

หนังสือสําหรับแจกผูปวยโรคมะเร็ง จํานวน 2 เลม
1) หนังสือ รูจัก รูเรื่อง รูรักษา โรคมะเร็ง
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รูปที่ 1. โครงการ “สรางสุขทุกนาที เพื่อผูปวยเด็กระหวางการ
          รอตรวจ”

งานบริการดานวิชาการและเผยแพรความรูแกบุคลากร
ทางการแพทยและประชาชน

สาขาเวชศาสตรนิวเคลียรใหบริการดานวิชาการ
แกบุคลากรทางการแพทย ทั้งในโรงพยาบาลและนอก
โรงพยาบาลอยางสมํา่เสมอ เชน เปนวทิยากรในงานประชุม
วชิาการรังสกีารแพทยแหงประเทศไทย คร้ังที ่18 การบรรยาย
ทางวชิาการในการอบรม Intensive nephrology review
ของสมาคมโรคไตฯ เปนตน นอกจากใหบรกิารดานวชิาการ
แกบุคลากรในประเทศแลว ทางสาขายังใหบริการดาน

วชิาการแกบคุลากรจากตางประเทศอีกดวย โดยในป 2563
ที่ผานมา ทางสาขาฯเปนสถานท่ีฝกอบรมและดูงานดาน
เวชศาสตรนวิเคลียร แกแพทยจากแผนกรังสวีทิยา โรงพยาบาล
มติรภาพ กรงุเวยีงจนัทน ประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึง่ไดรบัทนุจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ
(International Atomic Energy Agency) สาํนกังานใหญ
กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรีย มาดงูานท่ีสาขาฯ เปนระยะ
เวลา 3 ป (ตัง้แตวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 12  ธนัวาคม
2565) 

งานวิจัย
ในป 2563 ท่ีผานมา ทางสาขาฯ ไดมีบทความ

ทางวิชาการตีพิมพตางๆ อาทิ งานวิจัยของ อ.พญ.เมธินี 
ฉันทาดิศัย ที่ดําเนินการวิจัยรวมกับคณะผูวิจัย ในระดับ
นานาชาติ  ไดแกเรื่อง Therapy-related myeloid 
neoplasm after peptide receptor radionuclide 
therapy (PRRT) in 1631 patients from our 20 years
of experiences: prognostic parameters and overall
survival ตีพิมพลงในวารสารระดับ 1st Quartile ไดแก
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular
Imaging  และงานวิจัยเรื่อง Positive predictive value
and correct detection rate of F18-rhPSMA-7 PET
in biochemically recurrent prostate cancer validated
by composite reference standard ตพีมิพลงในวารสาร
ระดบั 1st Quartile ไดแก Journal of Nuclear Medicine
เปนตน

ภาควิชาเภสัชวิทยา รับผิดชอบงานผลิตบัณฑิตแพทย 
มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา รวมกับ 
การสรางและถายทอดองคความรู พรอมท้ังใหบริการ
วชิาการสูสงัคม ในรอบป พ.ศ. 2563 มผีลงานสรปุได ดงันี้

ฝายเภสัชวิทยา

1. ดานการเรียนการสอน สอนวิชาเภสัชวิทยา แก
นิสิตแพทย ชั้นปที่ 2 จํานวน 312 คน 
นิสิตแพทย ชั้นปที่ 3 จํานวน 309 คน
นิสิตรายวิชาการศึกษาทั่วไป รายวิชา “ยากับ

ชีวิตประจําวัน”  จํานวน  224 คน 
นักศึกษาพยาบาล จํานวน 217 คน 
นสิติบณัฑติศกึษาหลักสตูรตางๆ จาํนวน 15 คน

2. ดานการวิจัย
2.1 ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารทางวิชาการ จํานวน 

15 เรื่อง 
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ฝายเวชศาสตรฟนฟู

2.2 เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติ จํานวน 15 เร่ือง

2.3 ผลิตงานวิจัยดานเภสัชจลนศาสตร เภสัชพันธุศาสตร
รวมกับ

ภาควิชาอายรุศาสตร : หนวยโรคไต หนวยตอมไรทอ
หนวยมะเร็ง หนวยโรคหัวใจ หนวยประสาทวิทยา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร
ภาควิชาศัลยศาสตร
ภาควิชาจุลซีววิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร

ใหบริการบําบัดฟนฟูผูปวยแบบสหสาขาวิชาชีพ 
โดยยึดผูปวยเปนศูนยกลาง ผูปวยกลุมสําคัญที่อยูในแผน
พัฒนาการบริการในปงบประมาณ 2563 ไดแก โรค
หลอดเลือดสมอง โรคพารกินสัน เทาเบาหวาน โรคหัวใจ 
ปวดไหล และกายอุปกรณ ไดผลลพัธตามเปาหมายรอยละ
80 ของจํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด (21 จาก 26 ตัวชี้วัด) และ
จัดโครงการอบรม 8 โครงการ อาทิ การดูแลสุขภาพมือ
ในผูใหญและผูสูงอายุ, กายภาพบําบัดในผูปวยหลังผาตัด
ชองทอง, เวชศาสตรฟ นฟูเพื่อเพื่อนพารกินสัน, ฟนฟู
การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย โยคะรักษาปวดหลัง
เรื้อรัง เปนตน

ในปทีผ่านมา ฝายเปดบริการเพ่ิมเตมิ ไดแก คลนิกิ
บรูณาการเทาเบาหวาน (Integrated diabetic foot clinic)
เมื่อเดือนมีนาคม 2563 และ Prehabilitation service 
รวมกับ COACH clinic เมื่อเดือนกรกฏาคม 2563 และ
เปดใหบรกิารดวยเคร่ืองมอืกายภาพบําบดัทีท่นัสมยั ไดแก
Peripheral Magnetic Stimulation (PMS) และ 
Radiofrequency therapy (RF) นอกจากน้ียังไดแปลง
แผนพบัทัง้หมดของฝาย (50 เรือ่ง, บางเร่ืองจดัทาํเปนวดีทิศัน)

โปสเตอรและวดีทิศัน COVID-19 เรือ่งการฟนฟปูอด และ
การออกกําลังกายในผูปวยที่เก็บตัวที่บาน

2.4 ผลิตงานวิจัยรวมกับหนวยงานตางๆ พัฒนาเซลล
ตนกําเนิดเพ่ือนําไปสูการรักษาโรคตางๆ ทางคลินิก 

2.5 ผลิตงานวิจัยทางดานฤทธิ์สมุนไพรตอระดับเซลล
2.6 ผลิตงานวิจัยทางดานฤทธิ์ยาตานมะเร็ง
2.7 ผลิตงานวิจัยทางดานแพทยศาสตรศึกษา
2.8 มีหนวยปฏิบัติการวิจัย ท่ีไดรับการรับรองจาก

มหาวิทยาลัย
หนวยเภสัชจลนศาสตรคลินิกและเภสัชพันธุศาสตร 
หนวยปฏบิตักิารวจิยัเซลลตนกาํเนดิและเซลลบาํบดั
กลุมการวิจัย “แกปญหามะเร็งด้ือยา”

3. ดานงานบริการ
1. บริการการศึกษาชีวสมมูลของยาเพื่อการขึ้นทะเบียนยา  จํานวน     2 ตํารับ
2. บริการวิชาการเปนวิทยากรใหความรูดานสเต็มเซลล  จํานวน     1  ครั้ง
3. บริการวิชาการเปนวิทยากรใหความรูดานแพทยศาสตรศึกษา จํานวน    20 ครั้ง
4. บริการตรวจหาระดับยาในเลือดผูปวยโรงพยาบาลจุฬาฯ  จํานวน    37  ราย
5. บริการตรวจหา genomics CYP450 ผูปวยโรงพยาบาลจุฬาฯ     จํานวน             300 ราย
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เปน Digital file เพือ่ใหผูปวยสแกน QR code นาํกลบัไป
ปฎิบัติไดสะดวกขึ้น

จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 
ทางฝายไดใหบรกิารตามมาตรการปองกนัโรคอยางเครงครดั
นอกจากใหการฟนฟแูกผูปวย COVID-19 ทีเ่ขารบัการรกัษา
ในโรงพยาบาลแลว ทางฝายยงัไดจดัทาํสือ่ในรูปแบบโปสเตอร
และวีดิทัศนเรื่องการฟนฟูปอด และการออกกําลังกาย
ในผูปวยที่เก็บตัวที่บาน เผยแพรแกสาธารณชนทาง You-
Tube channel และนําเสนอความรูทางโทรทัศนจํานวน 
9 ครัง้ นอกจากน้ียงัเริม่ใหการฟนฟผูาน Facebook Live
ในคลินกิฟนฟบูาดเจบ็จากการกีฬา ซึง่จะนาํมาเปนตนแบบ
เพื่อพัฒนาคลินิกฟนฟูอื่นๆ ตอไป
ดานนวัตกรรมมีการพฒันาจํานวน 8 ชิ้นงาน ไดแก

1) หุนยนตฟนฟูรยางคบน ExMotion-Wrist Duo 
2) หุนยนตฟ นฟูมือแบบโครงออน X-Glove
3) โปรแกรมฟนฟเูดก็สมองพกิารดวยเกมคอมพิวเตอร

Visual and Auditory Biofeedback Object tracking 
Software (VABOS)

4) เครื่องประเมิน Fugl-Meyer Score ดวยระบบ
Sensor Wearable Assessment Arm Motion (WAAM)

5) ตนแบบเครือ่งกดสัน่ปอดสัง่การผานรโีมทคอนโทรล
(ChestVibe)

6) ฝาขวดนํ้าเพิ่มพลัง (B-cap finger exercise)
7) อปุกรณเพิม่กาํลงับบีนิว้มอื (Multifunction sticks)
8) อุปกรณกระตุนการรับรูที่มือ (Sensory stack)
นอกจากน้ีหุนยนตฟนฟูรยางคบน ของผูปวยโรค

หลอดเลอืดสมองทีป่ระดษิฐคดิคนรวมกบัคณะวศิวกรรมศาสตร
จฬุาลงกรณ และใหบรกิารฟนฟดูวยหุนยนต ทีอ่าคาร ส.ธ. 4
ยังไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน นวัตกรรมท่ีจัดแสดงเปน
นทิรรศการถาวร ณ หอประวตั ิคณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

บริการทางการแพทย จํานวน/
ราย

1 ผูปวยนอก 18,320

2 ตรวจไฟฟาวินิจฉัย (EMG+Evoked Potential 
Study) 841

3 ตรวจเอ็น กลามเน้ือและขอตอดวยคล่ืนเสียง
ความถ่ีสูง

174

4 คลินิกเฉพาะทางเวชศาสตรฟนฟู
- คลินิกฟนฟูมือ
- คลินิกเทาเบาหวาน (อังคารเชา ตึกไนติงเกล)
- คลินิกเทาเบาหวาน (ศุกรบาย ตึก ภปร ช้ัน 2)
- คลินิกลดเกร็ง
- คลินิกกายอุปกรณ
- คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี (ส.ธ.4)
- คลินิกฟนฟูเด็ก และออทิสติก (กายภาพบําบัดเด็ก)
- คลินิกฟนฟูเด็ก และออทิสติก (กิจกรรมบําบัดเด็ก)
- คลินิกฟนฟูผูปวยโรคหัวใจ-ปอด
- คลินิก Combined Foot
- คลินิกฟนฟูพารกินสันและการเคล่ือนไหวผิดปกติ
- คลินิกฟนฟูการกลืน
- คลินิกฟนฟูการบาดเจ็บจากกีฬา
- คลินิกฝงเข็ม

779
299
564
320
523

1,049
243
308
246

1,227
316
133
230
32

บริการของหนวยงานในฝาย จํานวน/ราย จํานวน/คร้ัง

หนวยกายภาพบําบัด
(ส.ธ.9, ภูมิสิริฯ14, Bedside) 22,598 88,522

หนวยกายอุปกรณ
(ส.ธ.9, ภูมิสิริฯ14, Bedside) 6,481 8,399

หนวยกิจกรรมบําบัด
(ส.ธ.9, ภูมิสิริฯ14, Bedside) 4,275 11,483

หนวยจิตวิทยา
(ส.ธ.9, ภูมิสิริฯ14, Bedside) 297 302

หนวยอรรถบําบัด
(ส.ธ.9, ภูมิสิริฯ14, Bedside) 578 1,126

หนวยฟนฟู
ผูสูงอายุกาวหนา

กายภาพบําบัด
สําหรับผูปวย
พารกินสัน

1,039 9,333

ฝกการทรงตัว
และการเดิน 440 2,674

การฟนฟผูาน Facebook Live
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นวัตกรรมหุนยนตฟนฟูรยางคบน ExMotion-Wrist Duo

นวัตกรรมโปรแกรมฟนฟูเด็กสมองพิการดวยเกมคอมพิวเตอร 

หุนยนตฟนฟูรยางคบนของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
ไดรับคัดเลือกเปน 1 ใน นวัตกรรมท่ีจัดแสดงเปน

นิทรรศการถาวรณหอประวัติคณะแพทยศาสตรจุฬาฯ

แผนพับและวีดิทัศนของฝายในรูปแบบ Digital fileQR code

ฝาย/ภาควิชาสรีรวิทยา เปนภาควิชาปรีคลินิกมี
พนัธกจิดานการเรียนการสอนทัง้ระดบัปริญญาบณัฑติและ
บัณฑิตศึกษา ดานการวิจัยและการบริการวิชาการสาขา
สรรีวทิยาพืน้ฐานและสรรีวทิยาประยกุต และดานการบริการ
ทางวิชาชีพ ในรอบปที่ผานมา ฝายสรีรวิทยามีกิจกรรมท่ี
สําคัญ สรุปไดดังนี้

1. อาจารย นายแพทยเสกข แทนประเสริฐสุข 
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริหารชมรมศึกษาโรค
ปวดศีรษะ ภายใตสมาคมประสาทวิทยาแหงประเทศไทย 
ตั้งแตป พ.ศ. 2562

2. สัมมนาภาควิชาประจําปงบประมาณ 2563 
เรื่อง “การปรับกลยุทธการปฏิบัติงานตามหลักรักษา
ระยะหางทางสังคม” ระหวางวันที่ 25–27 พฤษภาคม 
2563 ณ หอง 304 อาคารแพทยพัฒน

3. รวมถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องใน
วันอานันทมหิดล วันที่ 9 มิถุนายน 2563

4. จัดงานปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ สําหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาสรรีวทิยา (สหสาขาวชิา) และสาขาวชิา

ฝายสรีรวิทยา

วทิยาศาสตรการแพทย แขนงวชิาสรรีวทิยาทางการแพทย
ประจําป 2563 ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ณ หอง 304 
อาคารแพทยพัฒน

5. มอบรางวัลทุนการศึกษาจากกองทุนภาควิชา
สรรีวทิยาสาํหรบันสิติแพทยทีม่คีวามรูดเีดนทางสรรีวทิยา
“นายกิจจา ครุจิต” ในพิธีไหวครู ประจําป 2563 วันท่ี 20
สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร
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ฝายออรโธปดิกส

ใหบริการตรวจรักษาผูปวยนอก ตึก ภปร ช้ัน 5 
จํานวน 28,162  ราย

สถิติการรักษาตามคลินิกตางๆ ราย

1 โรคกระดูกและขอท่ัวไป 23,047 

2 กระดูกและขอเด็ก (Pediatric) 547 

3 มือ (Hand) 1,455 

4 ขอเทียม (Arthroplasty) 1,155 

5 มะเร็งกระดูก (Tumor) 632 

6 อุบัติเหตุ (Trauma) 816 

7 สองกลองขอไหล-ขอเขา (Sports 
Medicine) 510

รวม 28,162 

จํานวนการผาตัด แยกตามกลุม ดังน้ี ราย
1 Arthroplasty 116
2 Foot and ankle 29

3 Hand 46

4 Minor Surgery 131

5 Pediatric 15

6 Spine 178

7 Sports Medicine & Arthroscopy 60

8 Trauma 105

9 Tumor 41
10 Others 14
รวม 735

ฝายพยาธิวิทยา

ประเภทการใหบริการ ราย

1 การตรวจศพ  (ราย)  20 

2 ตรวจช้ินเน้ือจากผูปวย (Biopsy) (ราย)  23,094 

3 ตรวจ Frozen section  (ราย)  440 

4 ตรวจเซลลวิทยา (ราย)  5,156 

5 คลินิกเซลลวินัจฉัย (ราย)  -   

6 ยอมพิเศษ (Special stains) (Tests)  6,572 

7 Immunohistochemistry (Tests)  30,630 

8 Immunofluorescent technique (Tests)  3,360 

9 Molecular biopsy  (Tests)  685 

10 Bone marrow Biopsy (ราย)  1,193 

11 Kidney biopsy  (ราย)  455 

12 Liver biopsy  (ราย)  466 

13 In Situ Hybridization (Tests)  939 

14 Electron Microscopy (ราย)  479 

15 H&E (SS+IHC) (Tests)  14,273 

16 คลินิกนอกเวลาพยาธิวิทยา  (ราย)  2,955 
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หองปฏิบัติการฝาย/ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังตอไปนี้

1.  การเจาะเลือด และเกบ็ตวัอยางสิง่สงตรวจสําหรบั
ผูปวยนอก ทีม่าใชบรกิารของฝายฯ และหนวยงานท่ีเกีย่วของ
ในเวลาราชการ อีกทั้งใหบริการผูปวยคลินิกพิเศษ ตลอด
ระยะเวลาท่ีใหบริการ

2.  ใหบริการดานการตรวจวิเคราะหทางเคมีคลินิก
การตรวจวิเคราะหทางจลุทรรศนวทิยาคลินกิ (โลหติวทิยา
และการตรวจปสสาวะ) ใหแกผู ปวยของโรงพยาบาลฯ 
ตลอด 24 ชั่วโมง

ฝายเวชศาสตรชันสูตร

สถิติการใหบริการ จํานวน

การเจาะเลือด (ภปร)         194,659      ราย

การเจาะเลือด (ส.ธ.)            25,225      ราย

งานรับส่ิงสงตรวจ           48,129       ราย 

งานสงตอส่ิงสงตรวจ           49,569       ราย

รวมท้ังส้ิน         317,582     ราย

การใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ดานเคมีคลินิก     4,604,121  การทดสอบ

ดานจุลทรรศนศาสตรคลินิก        764,989  การทดสอบ

รวมท้ังส้ิน     5,369,110 การทดสอบ

งานบริการดานอ่ืนๆ (มค. 63 – ธค. 63)

งานการจายผลการตรวจวิเคราะห            720         ราย

งานรับผูศึกษาดูงานและเยี่ยมชม                   3          คร้ัง

3.  เปนสถานท่ีศึกษา ฝกงาน ดูงาน แกบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร

งานที่ใหบริการแกหนวยงานอื่น
1.  การชวยรบัสิง่สงตรวจ และชวยจายผลการตรวจ

จากหองปฏบิตักิารอืน่ ทีย่งัไมไดเชือ่มโยงกับระบบคอมพิวเตอร
เครือขายบริการของโรงพยาบาล 

2.  การเตรียมนํ้ายา สําหรับประกอบการเรียน
การสอนและการใชงานของแพทย / นสิติแพทยและหอผูปวย

3. การสงตอสิ่งสงตรวจไปยังหนวยงานอื่นๆ

ในป พ.ศ. 2563 ฝายฯ ไดมีการพัฒนางานบริการ
ทางหองปฏิบัติการของฝายฯ ทั้งทางดานงานบริการและ
บุคลากร ดังน้ี
งานบริการผูปวยและประชาชน

1.  เปดใหบรกิารการทดสอบเพ่ิม 3 รายการ (Carboxy
hemoglobin / Methemoglobin / Total Bilirubin 
(Body fluid))

2.  เปดรหัสการทดสอบสําหรับหนวยงานภายนอก
โรงพยาบาล

3.  เพิ่มเวลาบริการทํางานในสวนวิเคราะห ตั้งแต
เวลา 6.30 น. เพือ่ใหสอดคลองกบัการทาํงานของศูนยจดัเกบ็
สิ่งสงตรวจ

4.  โครงการขยายชองทางการส่ือสาร สําหรับผูรับ
บริการศูนยจัดเก็บสิ่งสงตรวจ (ไดอาร่ีนองเข็ม)

5.  นาํเคร่ืองมอืวเิคราะหและเทคโนโลยทีีม่ปีระสิทธภิาพ
มาเสรมิบรกิารการตรวจวิเคราะหใหมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึน้

งานมาตรฐานและการถายทอดทางหองปฏิบัติการ
1.  โครงการขอรับรองมาตรฐาน National Gly

cohemoglobin Standardization Program (NGSP) 
สําหรับการทดสอบ Hemoglobin A1c (HbA1c)

• ผานเกณฑการรับรองมาตรฐาน NGSP ใน
ระดับที่ 1 (Level 1 Certification) ซึ่งเปนระดับสูงสุด 
สําหรับการทดสอบ Hemoglobin A1c (HbA1c) ใน
เครื่องวิเคราะห Abbott Alinity c เปนเครื่องแรกของ
โครงการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

2.  โครงการควบคุมคณุภาพการตรวจวิเคราะหตาม
มาตรฐานองคกร College of American Pathologists (CAP)
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• เขารวมโปรแกรมควบคุมคุณภาพภายนอกของ
CAP เปนปแรก โดยเขารวมทัง้หมด 20 โปรแกรมการทดสอบ
วิเคราะหตัวอยาง และผานเกณฑมาตรฐานเรียบรอยแลว 
18 โปรแกรม คงเหลอืการทดสอบอีก 2 โปรแกรม ซึง่ทาง
องคกร CAP จะสงตัวอยางมาใหทําวิเคราะหภายในเดือน
ธันวาคม 2563

3.  การทดสอบประสิทธภิาพเคร่ืองตรวจวิเคราะห/
รายการตรวจวิเคราะหใหม (Method Verification)

• ดําเนินการทดสอบเคร่ืองวิเคราะหตาม TOR 
ใหมแบงเปนสองเฟส ทั้งตึกภูมิสิริฯและภปร 4 เสร็จสิ้น
เมื่อตนป 2563 

4.  ดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพรายการตรวจ
ใหมของฝายฯ ไดแก

4.1 lithium (ทดสอบเสร็จสิน้เมือ่เดอืนพฤศจิกายน
2563

4.2 Carboxyhemoglobin และ Methemoglobin
(ไดเปดใหบริการแลว)

5.  ลดการทํา Interlaboratory comparison ใน
บางรายการ เชน Hct manual โดยเปลี่ยนเปนเขารวม
โปรแกรม Riqas Hematology ซึง่มคีวามถ่ีในการทดสอบ
มากขึน้ และมจีาํนวนสมาชิกทีเ่ขารวมโครงการจํานวนมาก 

6.  การตัง้คากฏ Sigma สาํหรบัการควบคุมคณุภาพ
ภายในสําหรับรายการตรวจทางเคมีคลินิก

7.  ธํารงไวซึ่งมาตรฐาน ISO15189/15190 และ
เตรยีมพรอมสาํหรบั มาตรฐาน ISO 22870 และ ISO 9001

8.  จัดอบรมฟนฟูดานวิชาการใหแกบุคลากรท้ัง
ในฝายฯและนอกฝายฯทั้งภายในและภายนอกองคกร
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ฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

1. สูติศาสตร จํานวน (ราย)

1 จํานวนคร้ังการฝากครรภ  24,832 

2 จํานวนผูคลอดท้ังหมด  4,408 

3 จํานวนผูคลอดครรภแฝด 209

4 จํานวนทารกท่ีคลอด 4,626

5 จํานวนแทงท้ังหมด 183

6 ครรภไขปลาอุก 5

7 โรคแทรกระหวางต้ังครรภ  2,582 

8 โรคแทรกซอนหลังคลอด 246

9 การผาตัดทางสูติศาสตรท้ังหมด  2,596 

10 ผูมาตรวจสุขภาพหลังคลอด  2,588 

11 ตรวจดวยคล่ืนความถ่ีสูง  6,343 

12 ตรวจภาวะเด็กในครรภ 184

13 Amniocentesis 536

2. นรีเวชวิทยา จํานวน (ราย)

14 การติดเช้ือ 24

15 การตกเลือด 2

16 เน้ืองอก  1,907 

17 โรคหรือภาวะอ่ืนๆ 305

18 การผาตัดทางนรีเวชท้ังหมด  1,669 

19 คลินิกผูมีบุตรยาก  1,953 

20 ผูมารับบริการวางแผนครอบครัว  6,044 

21 ตรวจเซลลมะเร็ง  24,720 

22 ตรวจช้ินเน้ือทางพยาธิวิทยา  9,355 

23 ตรวจน้ําอสุจิ  1,542 

24 คลินิกดรุณรักษ 193

25 คลินิกวัยหมดระดู  786 

26 คลินิกเวชศาสตรเชิงกรานสตรีและ
ศัลยกรรมซอมเสริม

1,356

27 คลินิกสุขภาพเพศ หญิง-ชาย 1,484

28 คลินิกมะเร็งนรีเวชกรรม 2,884
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บรบิท
ใหบริการระงับความรูสึกแกผูปวยท่ีมารับการผาตัด

ทัง้ในเวลาราชการ และฉกุเฉนินอกเวลาราชการ ผูปวยทีม่ารบั
การฉายรงัส ีผูปวยทีม่ารบัการตรวจทางรังสวีนิจิฉยั ผูปวย
ที่มารับการรักษาดวยการช็อกไฟฟาสมอง ใหคําปรึกษา
ดานการระงับปวดเฉียบพลัน สําหรับผูปวยหลังผาตัด ให
บรกิารและใหคาํปรึกษาสาํหรบัผูปวยปวดเร้ือรงั ทัง้ผูปวยใน
และผูปวยนอก คลินิกฝงเข็ม รับปรึกษาการดูแลผูปวย
ใสทอหายใจยาก และผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนใน
เขตที่รับผิดชอบ และเปนสวนหน่ึงของทีมสหสาขาในการ
ดูแลผูปวยวิกฤตและระยะสุดทาย

ฝายวิสัญญีวิทยา

วิสัยทัศน
1. ใหบรกิารอยางมมีาตรฐาน ปลอดภยั เปนทีพ่งึพอใจ

ของผูรบับรกิาร
2. เปนผูนําในการใหการระงับความรูสึกท่ีซับซอน

มีความเส่ียงสูง อาทิ การปลูกถายอวัยวะ การผาตัดแกไข
ความพกิารบนใบหนาและกระโหลกศีรษะ การผาตดัรกัษา
ภาวะหลอดเลือดแดงใหญโปงพองหรือฉีกขาดโดยใช
หลอดเลอืดเทยีม (EVAR, TVAR), การผาตดัทารกระหวาง
มารดาตั้งครรภ (Fetal surgery)

3. สงเสรมิการวจิยัใหมผีลงานท่ีทรงคณุคาอยางตอเนือ่ง
ไดรบัการตพีมิพเผยแพรในระดบัสากล และนาํมาประยกุต
ใชกับการปฏิบัติงานได

จํานวน (ราย) จํานวน (ราย)

ผูปวยเขารับบริการใหยาระงับความรูสึก  21,694

ผูปวย Elective surgery  18,494 

ผูปวยฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 3,200

ผูปวยเขารับการบริการปลูกถายอวัยวะ   78 

ผูปวยรับบริการระงับปวดเฉียบพลัน  1,657 

ผูปวยรับบริการหัตถการเพ่ือบําบัดความปวด 502

ผูปวยรับบริการระงับปวดเร้ือรัง (ผูปวยใน) 377 

ผูปวยนอกรับบริการระงับปวด 2,312 

ผูปวยรับบริการฝงเข็ม 1,086 

สถิติการใหบริการ

การพัฒนาสูความเปนเลิศ
ดานการใหบริการ

1. การรับปรึกษาการใสทอหายใจยากหรือการดูแล
ในผูปวยใสทอหายใจยาก ท่ีไมไดวางแผนมากอน โดย
Difficult airway mobile cart

2. สงเสริมการสรางเครือขายการบริการระงับปวด 
รวมกับหอผูปวยและงานเภสัชกรรมอยางตอเน่ือง

3. โครงการปองกันความผิดพลาดในการบริหารยา
ทางชองเหนือเยื่อหุมไขสันหลังช้ันนอก (Epidural)

4. การพัฒนาคุณภาพระบบปฏิบัติการกูชีพภายใน
และภายนอกหองผาตัด

5. การพัฒนาคุณภาพความสมบูรณของแบบบันทึก
การระงับความรูสึก

6. การใหบริการดูแลทางเดินหายใจในผูปวยติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ และ
อุปกรณ พรอมสําหรับกรณีฉุกเฉินเสมอ ท้ังในสถานการณ
การระบาดรุนแรงจนถึงปจจุบัน

7. ใหบริการดูแลระงับความรูสึกในผูปวยติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ท่ีตองเขารับการผาตัด ท่ีหองผาตัดแยก 
(ISOLATE Operating room) ท่ี ตึกนวมินทร ช้ัน 3

8. ใหการบริการดูแลผูปวยติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ท่ีอยูในหอผูปวยวิกฤต ท้ังท่ีตึกจงกลนี ช้ัน 4 และ ตึก 14 ช้ัน
ช้ัน 3 รวมกับฝายอายุกรรมโรคติดเช้ือ และฝายอายุกรรม
โรคปอด

9. เปดใหบริการดูแลผูปวยกอนผาตัดแบบครบวงจร
ท่ี COACH Clinic ตึก ภปร ช้ัน 11
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10.  เปดบริการหองพักฟนนอกเวลาราชการจนถึง
เวลา 24.00 น. และมโีครงการท่ีจะเปดใหบริการ 24 ชัว่โมง
ตอไป

11.  เพิ่มการใหบริการดูแลผูปวยที่หอผูปวย Step 
down จากหอผูปวยวิกฤตสําหรับผูปวยศัลยกรรม

ดานการบริการวิชาการ
1. จดัโครงการพัฒนาโปรแกรมการต้ังคาเครือ่ง PCA

(Patient-Controlled Analgesia) เพือ่ลดความคลาดเคล่ือน
ทางยา และเพ่ิมประสิทธิภาพของการเก็บขอมลูวิจัย

2. จัดโครงการฝกอบรม Patient crisis manage
ment and preparedness วนัศกุรที ่24 มกราคม 2563

3. จัดโครงการหลักสูตรอบรมระยะส้ันเรื่อง “การ
ใหยาสงบระงับประสาท (sedation) เพื่อทําหัตถการ” 
ในวนัที ่20 - 21 สงิหาคม 2563 ใหแกแพทยและพยาบาล
ประจาํศนูยความเปนเลศิทางการแพทยดานการสองกลอง
ระบบทางเดินอาหาร

4. ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ จํานวน 28 เร่ือง
5. ออกหนวยโครงการศัลยกรรมตกแตงแกไขปากแหวง-

เพดานโหว และความพิการอื่น 

- สํานักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ 
สภากาชาดไทย

- วันท่ี 25-29 พฤศจิกายน 2562 รพ.รอยเอ็ด
  จังหวัดรอยเอ็ด
- วันที่ 27-31 มกราคม 2563 รพ.ชัยภูมิ 
  จังหวัดชัยภูมิ
- วนัท่ี 2-6 มนีาคม 2563 รพ.ยะลา จงัหวดัยะลา
- มูลนิธิสรางรอยยิ้ม (Operation Smile)
- วันท่ี 2-9 พฤศจิกายน 2562 รพ.แมสอด  
  จังหวัดตาก
- วนัที ่16-22 กมุภาพนัธ 2563 รพ.ศรสีงัวาลย
  จังหวัดแมฮองสอน
- วันที่ 13-18 กันยายน 2563 รพ.ศรีสะเกษ 
  จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัล/การยกยองเชิดชูเกียรติ
1. รางวลับุคลากรดีเดน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประจาํป 
    2563 จํานวน 4 คน ดังนี้

- แพทยหญงิรตันาภรณ บรุมิสทิธชิยั ตาํแหนง นายแพทย 8
- นางสาวสาวิตรี อุตสาหกิจ ตําแหนง พยาบาล
- นางปราณี ทอรั้ง ตําแหนง ผูชวยพยาบาล
- นายประสิทธิ์ เกตุมณี ตําแหนง คนงานทั่วไป
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ธนาคารเลือดมีหนาที่ใหบริการแกผูปวยในดานตางๆ ไดแก            
1. ใหบริการเตรียมเลือดและสวนประกอบของเลือด     
2. ใหบริการตรวจทาง Red cell serology     
3. ใหบริการ Apheresis (Plasma exchange, Leukapheresis, Platelet pheresis)   
4. ใหบรกิารเจาะเลือดผูปวย (Therapeutic Phlebotomy, Autologous Blood Transfusion, แยก serum หยอดตา)

ธนาคารเลือดไดรับการรับรอง ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003   

ฝายธนาคารเลือด

ปริมาณการใชเลือดและสวนประกอบของเลือด  

ภาควิชา จํานวน Red cell (ยูนิต)
จํานวนสวนประกอบของเลือดท่ีใช (ยูนิต)

Plasma Platelet Cryoprecipitate

ใหเลือดแบบผูปวยนอก 12,735 1,057 1,311 1,943

โครงการคลินิกพิเศษ 170 24 13 0

ฝายกุมารเวชศาสตร 2,402 646 1,067 170

ฝายจักษุวิทยา 21 14 14 39

ฝายออรโธปดิกส 1,010 171 38 10

ฝายรังสีวิทยา 887 91 286 55

ฝายอายุรศาสตร 7,757 8,771 4,006 18,682

ฝายศัลยศาสตร 7,756 5,950 1,732 4,724

ฝายสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา 1,642 590 118 350

ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา 212 80 24 10

หอผูปวยท่ีไมสามารถระบุภาควิชาได 2,961 919 1,546 281

รวม 37,553 18,313 10,155 26,264

งานบริการตาง ๆ จํานวน

1 เจาะเลอืดผูปวยนอกเพ่ือการรกัษา (Phlebotomy) 165 ราย

2 เจาะเลือดและปนแยกซีรั่ม (เพื่อใชหยอดตา) 123 ราย

3 เจาะเลือดผูปวยเพื่อใชกับตนเอง (Autologous 
Blood Transfution) 3 ราย

4 เจาะ M/G ผูปวยมีปญหาในการใหเลือด  52 คร้ัง

5 เจาะเลอืดใหหนวยงานตางๆเพือ่การศกึษาและวิจยั 7 คร้ัง

  6 การเปลี่ยนถายนํ้าเหลือง Therapeutic 
Plasma Exchange (TPE) 475 คร้ัง

  7 การทํา Leukapheresis 9 ราย

  8 สงตรวจ Infectious markers 6 คร้ัง

  9 Stem cell 137 ราย

งานบริการตาง ๆ จํานวน

 10 ตรวจหาความแรงของแอนติบอดี  (Antibody  
titration)   253 Test

 11 ตรวจหาชนิดแอนติบอดี ในเลือดผูปวยที่เขากัน
ไมไดกบัเลอืดผูบรจิาค  (Antibody Identification) 1,947 Test

 12 ตรวจหมูเลือด 13,658 Test

 13 ตรวจหมูเลือด ABO และ Rh ผูปวยฝากครรภ
หนวย (ANC) 4,261 Test

 14 ตรวจ Coombs’ Test 

     Direct 2,822 Test

     Indirect 6,834 Test

     Monospecific Direct antiglobulin 214 Test
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ฝายผูปวยนอก

งานบรรจผุูปวย (ADMISSION CENTER) ฝายผูปวยนอก
ใหบริการผูมารับบริการดานตางๆ ดังนี้

1. งานใหบรกิารจองเตียงผูปวยเขานอนโรงพยาบาล
ที่แพทยตรวจวินิจฉัยลงความเห็นเขารับการรักษาไวนอน
โรงพยาบาล สําหรับผูปวยที่นัดหมายนอนโรงพยาบาล 
(Case Elective) ไดผานการตรวจรางกายเตรียมตวัเขานอน
โรงพยาบาล ภาควชิาตางๆดงันีภ้าควชิาศลัยศาสตร ภาควชิา
ออรโธปดกิส ภาควชิารงัสวีทิยา ภาควชิาสตูศิาสตร-นรเีวช
วิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาจักษุ และ
อายรุศาสาตร โดยมีการใหคําแนะนําการเตรียมตัวเขานอน
โรงพยาบาล นัดหมายวันนอนวันผาตัด การเตรียมเอกสาร
สิทธิการรักษา ราคาคาเตียง ราคาคาหอง ประเภทเตียง 
สวนเกินสิทธิการรักษา เวลาเยี่ยม ประเภทหองท่ีตองมี
คนเฝา อาคารสถานท่ีติดตอ หมายเลขโทรศัพทเม่ือมี
การแจงการเล่ือนนอนโรงพยาบาล และออกใบจองเตียง
ใหผูปวยหรือญาติ โดยมีการใหบริการลงทะเบียนจองเตียง
28,421 ราย

2. งานใหบริการลงทะเบียนเขานอนโรงพยาบาล
(ADMIT) ท่ีแพทยตรวจวินิจฉัยลงความเห็นรับเขารักษา
ไวนอนโรงพยาบาล โดยมีการลงทะเบียนเขานอนโรงพยาบาล
(ADMIT) ในระบบ HIS ของโรงพยาบาลพรอมออกเอกสาร
การเขานอนโรงพยาบาลดังน้ี ใบ GENERAL SUMMARY
TREATMENT & DISCHARGE PLANS TICKER WRIST
BAND ใบแจงความจํานงคารักษาพยาบาล ใบประวัติการใชยา
โดยมีการใหคําแนะนําสําหรับผูปวยเขานอนโรงพยาบาล
ช่ือหอผูปวย ประเภทเตียง ราคาเตียง ราคาหอง สิทธิ
การรักษา สวนเกินสิทธิท่ีตองจายเปนเงินสด เวลาเยี่ยม 
ประเภทหองท่ีตองมีความเฝา

3. งานบริหารจัดการสิทธิการรักษาพยาบาล เปนการ
บันทึกอนุมัติสิทธิการรักษาใหผูปวยตามหลักฐาน Web 
Site สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ต้ังแตการ
ลงทะเบียนเขานอนโรงพยาบาล (ADMIT) เพ่ือใหเขาผูปวย
ไดรับการดูแลอยางถูกตองตามสิทธิพ้ืนฐาน เปนประโยชน
แกผูปวย และโรงพยาบาลในการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
เชน สิทธิขาราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรอิสระ บริษัทมหาชน
ประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง30 บาท) ประกันสังคม 
ประกันสุขภาพเอกชน (Fax Claim)

4. งานติดตามผูปวยมานอนโรงพยาบาลทางโทรศัพท
สําหรับผูปวยนัดหมายนอนโรงพยาบาล (Case Elective) 
ผูปวยภาควิชาตางๆดังน้ี ภาควิชาศัลยศาสตร ภาควิชา
ออรโธปดกิส ภาควชิารงัสวีทิยา ภาควชิาสตูศิาสตร-นรเีวช
วิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาจักษุ และ
อายรุศาสาตร เปนชองทางใหบรกิารทีผู่ปวยทีไ่มตองเดนิทาง
มาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตัง้แตเชาตรูในวนันอนโรงพยาบาล
ท่ีแพทยนัดหมายใหมาผาตัด โดยใหผูปวยรออยูท่ีบาน
(กรงุเทพฯ และปรมิณฑล) เมือ่ทางโรงพยาบาลจัดเตยีงให
และมีเตียงแลว จะมีเจาหนาที่โทรศัพทตามผูปวยมานอน
โรงพยาบาล ใหมาติดตอศูนยบรรจุผูปวย ในชวงเวลา
เตียงวางพอดี

5. งานใหบริการ Fax Claim บริษัทประกัน
สขุภาพ เปนการใหบรกิารผูปวยท่ีเขามารบัการตรวจรักษา
ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ โดยมีการใหบริการ Fax Claim
ทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน ซึ่งมีคูสัญญา 16 บริษัท 
ดงัตอไปนี ้เมอืงไทยประกันชวีติ ไทยประกันชวีติ ไทยสมุทร
ประกันชีวิต (คณะแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) กรุงเทพ
ประกันชวีติ เอไอเอประกันชวีติ เอฟดบับลิวดปีระกันชวีติ
เอ็ทนา (บูรพา) ไทยพาณิชยประกันชีวิต โตเกียวมารีน
ประกันชีวติ เมด-ชวัรเซอรวสิเซส ทพิยประกันภยั แอลเอม็จี
ประกนัภยั เอเซียประกนัภยั โดยมผีูปวยมาใชบรกิาร Fax
Claim บริษัทประกันสุขภาพ 2,311 ราย
 6. งานสแกนเอกสาร เปนการใหบรกิารการจัดเกบ็
เอกสารผูปวยทางการแพทย และเอกสารสวนตวัของผูปวย
เขาสูคอมพวิเตอร ระบบ HIS ของโรงพยาบาล เพือ่สะดวก
ในการคนหาขอมูลผูปวย โดยมีเอกสารของผูปวย ดังนี้ 
เชน Order Doctor ใบตรวจ EKG ใบสงตอการรักษาพยาบาล
บตัรประจาํตวัประชาชน สตูบิตัร Passport หนงัสอืสงตวั
คารักษาพยาบาล

7. การบริหารจดัการเตียง เปนการบริหารจัดการ
เตยีง หอง ตามความเรงดวนของโรค โดยแพทยเปนผูตรวจ
วนิจิฉยัใหเขานอนโรงพยาบาลตามแผนการรักษา  ภาควชิา
สายการตรวจ  สิทธิการรักษา และความสามารถในการ
จายคารักษาพยาบาล
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ลําดับ บริการลงทะเบียนผูปวยนอนโรงพยาบาล
ประจําป งบประมาณ 2563 ราย

1. ตุลาคม 2562 4,853

2. พฤศจิกายน 2562 4,634

3. ธันวาคม 2562 4,413

4. มกราคม 2563 4,859

5. กุมภาพันธ 2563 4,415

6. มีนาคม 2563 4,416

ลําดับ บริการลงทะเบียนผูปวยนอนโรงพยาบาล
ประจําป งบประมาณ 2563 ราย

7. เมษายน 2563 2,933

8. พฤษภาคม 2563 3,522

9. มิถุนายน 2563 4,320

10. กรกฎาคม 2563 4,240

11. สิงหาคม 2563 4,630

12 กันยายน 2563 4,562

     รวม 51,797

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด มีวิสัยทัศนท่ีมุงเนน
ถึงการใหบริการทางโภชนาการและโภชนบําบัดแกผูปวย 
อยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัย และพึงพอใจแกผูรับบริการ มุงสูการเปนผูนําใน
การบริหารจัดการอาหารผูปวยเฉพาะโรคในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ภายในป 2568  

โดยพันธกิจของฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด คือ
ใหบริการอาหารท่ี สะอาด ปลอดภัย ถูกตอง เพียงพอ 
ตรงเวลา ไดมาตรฐาน และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 
มีคุณคาทางโภชนาการ รวมถึงมีการประเมินวางแผนการ
ใหโภชนบําบัด แกผูปวยท่ีพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย   

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด มีภารกิจในการให
บริการในงานดานตางๆ ดังน้ี

งานดานโภชนบริการ
1. บริการอาหารแกผูปวยท่ัวไป ผูปวยเฉพาะโรค 

รวมถึงอาหารทางสายใหอาหาร 1,403 คน/วัน
2. บริการอาหารแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

สภากาชาดไทย 750 คน/วัน
3. บริการอาหารแกนักศึกษาพยาบาลของสถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1,250 คน/วัน
4. บริการจัดเล้ียงอาหารในภารกิจของโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

5. บริการจัดภัตตาหารสําหรับพระภิกษุ ใหฝายพิธีการ
ของโรงพยาบาล

6. ภารกิจพิเศษในการจัดเตรียมพระกระยาหารของ
พระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนถึงผูติดตามในวาระโอกาสตางๆ

งานดานโภชนบําบัดและโภชนศึกษา
1. บริการใหความรู และคําปรึกษา ทางดานโภชนาการ

แกผูปวย และญาติผูปวย ประจําคลินิกตางๆ จํานวน 9 
คลินิก

2. บริการใหคําปรึกษาดานโภชนาการแกผูปวยท่ีพัก
รักษาตัวภายในโรงพยาบาล

3. มีการประเมินภาวะโภชนาการ พรอมการให
โภชนบําบัด แกผูปวยท่ีพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล 5 
หอผูปวยนํารอง

4. บริการใหความรู ดานโภชนศึกษา และเปนวิทยากร
แกผูท่ีสนใจ ท้ังภายในและภายนอกองคกร 

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด มีวัตถุประสงคใน
การใหบริการดังน้ี 

1. เพ่ือใหผูปวยไดรับอาหารถูกตองตามคําส่ังแพทย
และหลักโภชนบําบัด

2. เพ่ือใหผู ปวยไดรับอาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากส่ิงปนเปอน

3. เพ่ือใหผูปวยกลุมโรคสําคัญไดรับการประเมิน
คัดกรองภาวะโภชนาการ และไดรับการวางแผนทางดาน
โภชนาการและโภชนบําบัดอยางถูกตองเหมาะสม

4. เพ่ือใหผูปวยไดรับความพึงพอใจดานอาหาร และ
การบริการ

ผลงานความกาวหนางานโภชนบริการ
ทางฝายโภชนวิทยา และโภชนบําบัด ไดมีการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
และพันธกิจ ทําใหฝ ายโภชนวิทยา และโภชนบําบัด 
ผานการตรวจรับรองมาตรฐาน / ระบบประกันคุณภาพ



90 I โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

เร่ืองการจัดการดานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร GMP
in Mass Catering ในระดับ Excellent จากทางสถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสหกรรม ซ่ึงเปนระบบการจัดการ
ดานความปลอดภัยของอาหารข้ันพ้ืนฐาน (Food Safety
Management System) เพ่ือไมใหอาหารกอผลกระทบ
ตอผูบริโภค เม่ืออาหารน้ันถูกเตรียม หรือบริโภค และยัง
ดําเนินการขอตรวจรับรอง ระบบวิเคราะหอันตรายและ
ควบคุมจุดวิกฤต (HACCP ) แกหองอาหารทางสายใหอาหาร
ซ่ึงเปนระบบคุณภาพอาหารท่ีสูงข้ึนไปอีกข้ัน โดยจะเนน
การปองกันมากกวาการแกไข สามารถเรียกคืนอาหาร 
ทวนสอบกลับไปยังกระบวนการผลิต และสามารถใช
ควบคุมอันตรายจากส่ิงปนเปอนทาง เคมี ชีวภาพ และ
กายภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการรับรอง
ความปลอดภัยใหแกผูปวย อีกท้ังสามารถพิสูจนไดวาอาหาร
ท่ีผลิตจากฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัดน้ัน ไดผลิตข้ึน
อยางถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย สรางความม่ันใจใหแก
ผูปวยท่ีมาพักรักษาตัวภายในโรงพยาบาล วาไดรับประทาน
อาหารท่ีสะอาด ปลอดภัย มีกระบวนการผลิต และการ
ควบคุมการผลิตท่ีเปนมาตรฐานสากล

ในสวนของการบริการอาหาร มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การใหบริการ โดยการใชฝาปดภาชนะควบคูไปกับการใช
ฟลมพลาสติกยืด รวมกับมีการใชผาปูถาดอาหาร และใช
กระบอกเก็บอุณหภูมิ เพ่ือรักษาอุณหภูมิของอาหารใหรอน
สําหรับผูปวยทุกราย มีการวัดอุณหภูมิของอาหารกอนการ
จัดบริการอาหาร และมีการตรวจสอบความถูกตองของ
ถาดอาหารโดยนักโภชนาการ กอนนําสงอาหารไปยังหอ
ผูปวย เพ่ือเปนการทวนสอบกระบวนการทํางาน ใหมี
ความถูกตองตามคําส่ังแพทย ตรงตามหลักโภชนาการ และ
เปนการตรวจสอบไมใหมีส่ิงแปลกปลอมปนเปอนกอนสง
ถึงมือผูปวย 

การดําเนินงานในชวงสถานการณ COVID-19 ทาง
ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด ไดมีการจัดบริการอาหาร
ใหแกผูปวย COVID-19 โดยบริการอาหารแบบ บรรจุลงใน
ภาชนะแบบใชแลวท้ิง โดยมีติดคําส่ังอาหารไวท่ีหนาภาชนะ
ท่ีบรรจุ เพ่ือเปนการระบุตัวผูปวย ใหถูกตองตามหลัก IPSG
เม่ือผูปวยรับประทานอาหารหมด ภาชนะจะถูกท้ิงท่ีหอผูปวย
ไมนํากลับมายังฝายฯ เพ่ือปองกันการปนเปอน

ผลงานความกาวหนางานโภชนบําบัด และโภชนศึกษา
ทางฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด ไดดําเนินการ

ประเมินภาวะโภชนาการของผูปวยท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จํานวน 5 หอผูปวยนํารอง ไดแก หอผูปวย ICU อายุรกรรม
จํานวน 1 หอ, หอผูปวยมะเร็ง จํานวน 2 หอ และหอผูปวย
อายรุกรรมจํานวน 2 หอ มาอยางตอเน่ืองต้ังแตเดือนตุลาคม
ป 2563 จนถึงปจจุบัน โดยพยาบาลประจําแตละหอผูปวย
เปนผูคัดกรองภาวะโภชนาการเบ้ืองตน โดยใชแบบคัดกรอง
ภาวะโภชนาการ ของสมาคมผูใหอาหารทางหลอดเลือดดํา
และทางเดินอาหารแหงประเทศไทย (SPENT Nutrition 
Screening Tool) หากคัดกรองแลวไดคะแนนต้ังแต
2 คะแนนข้ึนไป พยาบาลจะสงตอขอมูลมาใหแกนักโภชนาการ
เพ่ือทําการประเมินภาวะโภชนาการซ้ําอีกคร้ังโดยใช
แบบประเมินภาวะทุพโภชนาการ NT 2013 : Nutrition
Assessment หากผูปวยมีภาวะทุพโภชนาการ นักโภชนาการ
จะทําการประเมินเชิงลึก และวางแผนการดูแลโภชนบําบัด
พรอมกับติดตามภาวะโภชนาการอยางตอเน่ือง แตหาก
ผูปวยไมมีภาวะทุพโภชนาการ นักโภชนาการจะทําการ
ประเมินซ้ํา ทุก 7 วัน ท้ังน้ีทางฝายโภชวิทยากําลังดําเนินการ
พัฒนาระบบการประเมินภาวะโภชนาการในระบบคอมพิวเตอร
ออนไลน เพ่ือใหการสงตอขอมูลระหวางพยาบาล และ
นักโภชนาการ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน   

นอกจากการใหโภชนบําบัดแกผูปวยในแลว ทางฝาย
โภชนวิทยาและโภชนบําบัดไดสงทีมนักโภชนาการไปทํางาน
รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ประจําคลินิกผูปวยนอกตางๆ 
เพ่ือใหคําปรึกษาดานโภชนาการ และวางแผนการให
โภชนบําบัดในกลุมผูปวย ดังน้ี

• ผูปวยโรคอวน และผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวย
วิธีการผาตัดกระเพาะอาหาร

• ผูปวยโรคเบาหวานและตอมไรทอ ท้ังผูปวยเด็ก
และผูใหญ

• ผูปวยเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ
• ผูปวยโรคไตเร้ือรัง กอนลางไต และหลังลางไต 

ท้ังวิธีลางไตทางหลอดเลือด (HD) และทางหนาทอง (CAPD)
• ผูปวยโรคสะเก็ดเงิน
• ผูปวยโรคมะเร็งหู คอ จมูก
• ผูปวยท่ีมีภาวะสมองเส่ือม (Dementia)
• ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
• ผู สูงอายุ ท่ีมีความสนใจทางดานโภชนาการ 

(คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี) 
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ฝายโภชนวิทยาและโภชบําบัดยงัเปนแหลงศึกษาดูงาน
เก่ียวกับระบบการใหบริการอาหารผูปวย และการใหบริการ
อาหารทางสายใหอาหารสําหรับผูปวย แกบุคลากรท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร อีกท้ังยังเปนวิทยากรในการ
ใหโภชนศึกษาถายทอดความรูแกทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือ
ผูท่ีสนใจอีกดวย

สําหรับเปาหมายในปงบประมาณหนา ฝายโภชนวิทยา
และโภชนบําบัด จะตองผานการตออายุของระบบ GMP

และไดรับรองมาตรฐาน HACCP ของหองอาหารทางสาย
ใหอาหาร เพ่ือเปนการรับประกันถึงคุณภาพของอาหารท่ี
ผูปวยจะไดรับ นอกจากน้ียังไดวางแผนในการจัดทําตํารับ
มาตรฐานอาหารเฉพาะโรค รวมท้ังขยายการดําเนินงาน
ในเร่ืองการประเมินภาวะโภชนาการของผูปวยท่ีพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลแบบเชิงรุก ใหสอดคลองกับการมุงสูการ
เปนผูนําในการบริหารจัดการอาหารผูปวยเฉพาะโรคใน
โรงพยาบาล

การบริการอาหารจําแนกตามประเภทบุคคลท่ีใหบริการ

ประเภทบุคคล จํานวน (ท่ี)

อาหารท่ัวไปผูปวยกิตติมศักด์ิ 1,596

อาหารเฉพาะโรคผูปวยกิตติมศักด์ิ 402

อาหารผูปวยช้ันพิเศษ 2-10 (ไทย) 217,144

อาหารผูปวยช้ันสามัญ 192,038

อาหารผูปวยช้ันพิเศษ (ฝร่ัง) 9,589

ประเภทบุคคล จํานวน (ท่ี)

อาหารเฉพาะโรคผูปวยช้ันพิเศษ 2-10 (ไทย) 125,748

อาหารเฉพาะโรคผูปวยช้ันสามัญ 143,239

อาหารเฉพาะโรค (ฝร่ัง) 9,645

ภัตตาหารสมเด็จพระสังฆราชและผูติดตาม 
สมเด็จพระสังฆราช 1,830

รวม 701,231

ประเภทบุคคล จํานวน (ราย)

อาหารเหลว - โจก 19,949
อาหารเหลว - โจกเฉพาะโรค 5,283
อาหาร Low Bacteria 27,951

อาหารทางสายใหอาหาร 59,627

ประเภทบุคคล จํานวน (ราย)

อาหารเด็ก ตึกวชิราลงกรณ 568

ภัตตาหารพระสงฆ ตึกผูปวยนอก 4,910

รวม 118,288

การบริการอาหารผูปวยท่ัวไป  จําแนกตามประเภทอาหาร  และช้ันท่ีบรรจุ

ประเภทอาหารและช้ันท่ีบรรจุ
ช้ันท่ีบรรจุ (จํานวนคน)

ช้ันพิเศษ 2 - 10 ช้ันสามัญ รวม

อาหารธรรมดา 142,983 128,489  271,472 

อาหารออน 50,890 50,023  100,913 

อ่ืนๆ ไดแก อิสลาม  งดเน้ือ  งดสัตวปก งดอาหารทะเล  งดเผ็ด  
มังสวิรัติ เปนตน

23,271 23,648  46,919 

รวม       217,144      202,160          419,304 

การบริการอาหารเฉพาะโรคจําแนกตามช้ันท่ีบรรจุ

การบริการ
ช้ันท่ีบรรจุ (จํานวนคน)

ช้ันพิเศษ 2 - 10 ช้ันสามัญ รวม

อาหารเบาหวาน 16,661 21,394            38,055 

อาหารจํากัดโซเดียม 10,965 23,600            34,565 

อาหารไขมันต่ํา 605 1,391              1,996 
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การบริการอาหารเฉพาะโรคจําแนกตามช้ันท่ีบรรจุ

การบริการ
ช้ันท่ีบรรจุ (จํานวนคน)

ช้ันพิเศษ 2 - 10 ช้ันสามัญ รวม

อาหารเพ่ิมโปรตีน 4 3,257 3,261 

อาหารลดโปรตีน 44 230 274 

อาหารจํากัดคอเลสเตอรอล 5,511 4,716 10,227 

อาหารจํากัดโปแตสเซียม และ/หรือ จํากัดฟอสฟอรัส 1,805 2,967 4,772 

อาหารจํากัดพลังงาน 860 721   1,581 

อาหารกากนอย 2,196 2,076  4,272 

อิสลาม 641 1,262 1,903 

อ่ืนๆ 569 1,857   2,426 

รวม 40,023 63,777 103,800 

การบริการอาหารเจาหนาท่ีท่ีอยูเวรจําแนกตามวิธีบริการ

การบริการ จํานวน/ท่ี

อาหารเจาหนาท่ีม้ือกลางวันและเย็น      272,502 

อาหารเจาหนาท่ีเวรดึก        40,772 

รวม      313,274 

สถิติการบริการอาหารเจาหนาท่ีท่ีฝายโภชนวิทยาฯ

(ม้ือเชา กลางวัน และเย็น)
ประเภทบุคคล จํานวน(ท่ี)

นักศึกษาพยาบาล 113,290

การบริการวิชาการ

รายการ จํานวน/ราย

การใหคําแนะนําและสาธิตวิธีทําอาหารทาง
สายใหอาหาร 1,316

การใหโภชนศึกษา 3,971

นักศึกษาและเจาหนาท่ีตางสถาบันดูงาน 18

นักศึกษาและเจาหนาท่ีตางสถาบันฝกงาน 22

รวม 5,327

การบริการเล้ียงตาง ๆ

ประเภทบุคคล คร้ัง จํานวนท่ี

เล้ียงในสถานท่ี 954 185,338

เล้ียงนอกสถานท่ี 0 0

อาหารกลอง 656 77,569

น้ําหวาน 407 145,200

ภัตตาหารเชา 351 9,319

ภัตตาหารเพล 356 11,156

อาหารพระพุทธและอาหารอุทิศ 707 4,170

รวม 3,431 432,752
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ฝายบริหารงานพัสดุ

1. งานบริหารการจัดซื้อและจัดจาง

วิธีการจัดซื้อ จํานวน (งาน/ฉบับ) จํานวน (รายการ) มูลคา

วิธีตกลงราคา 1,664 4,333  165,299,084.88 

วิธีพิเศษ 22  104  119,528,440.46 

วิธีกรณีพิเศษ 4  6    27,398,960.40 

วิธีสอบราคา 13    23    5,664,010.90 

วิธีประกวดราคา 27   744  224,994,081.20 

รายการ จํานวน (งาน/ฉบับ) จํานวน (รายการ) มูลคา

ใบสั่งซื้อ 1,229 3,268 54,424,919.03

ใบสั่งจาง 312 634  21,135,601.64

สัญญา 189 1,308 467,324,057.17

รวม 2,505 6,615 416,880,641.67

หมวด รายการ/ใบเบิก มูลคาการจาย (บาท)

เบ็ดเตล็ด 2,268 36,716,991.08

แบบพิมพ 1,319 3,064,264.03

อะไหลชาง 133 2,641,019.03

อุปกรณสํานักงาน 1,212 4,321,884.33

งานตรวจรับที่ดําเนินการ

รายการ จํานวน (งาน)

ใบสั่งซื้อ 1,077

ใบสั่งจาง 204 

งานสัญญา 975 

รวมทั้งหมด 2,256 

งานสินทรัพย

รายการ จํานวน (งาน)

งานลงทะเบียนครุภัณฑ 4,135 

งานโอนยายทะเบียนครุภัณฑ  4,109 

งานจําหนายพัสดุชํารุดฯ (ครั้ง) 7 

งานจําหนายพัสดุชํารุดฯ (จํานวนเงิน) 1,581,200.- 

ความคุมคาของการนําของ Reuse   

ไปใชงาน (บาท)

5,746,991.33 

2. งานบริหารงานกลาง

3. งานคลังและศูนยจายพัสดุทั่วไป 
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ฝายการเงิน

ฝายการเงินมุงเนนในการพัฒนาพฤติกรรมบริการ
ใหแกบุคลากรภายในฝายการเงิน มีการปลูกจิตสํานึกให
บุคลากรใสใจหลักคุณธรรมควบคูไปกับการพัฒนาองคกร
และสังคม โดยมุงเนนลกูคาหรอืผูรบับริการ (Customer Focus)
เพ่ือใหผูรับบริการไดรับการบริการท่ีดี และเกิดความพึงพอใจ
สงูสดุ โดยมภีารกจิหลกัในการจัดเกบ็เงนิคารกัษาพยาบาล
ผูปวยเงินสด เงนิเชือ่ การรบับรจิาคเงิน รบัเงนิรายไดเบด็เตลด็
คาเชารานคา คาเชาทีจ่อดรถยนต ฯลฯ และรวบรวมรายได
นาํสงสํานกังานการคลัง โดยมจีดุมุงหมายในการดําเนนิงาน
เพือ่งวางแผนบริหารจัดการตามแนวนโยบายการเงินอยาง
เปนระบบ สามารถจัดเก็บเงินไดอยางถูกตอง ครบถวน 
สามารถตรวจสอบได จากอดตีจนถงึปจจบุนั “ฝายการเงิน”
ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยยึดหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีการบริหารองคกรใหกาวไปขางหนาอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืนควบคูไปกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย โดยฝายการเงิน แบงเปน 7 หนวยงาน ดงันี้

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

นโยบายและการพัฒนาคุณภาพฝายการเงิน ป 2563
1. การวางแผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(HIS) ดานการจัดเก็บคารักษาพยาบาลระบบ OPD และ 
IPD ใหรองรับการจัดเก็บเงินคารักษาพยาบาลตามสิทธิ
เชื่อมโยงกับระบบการเรียกเก็บของระบบประกันสุขภาพ 
กรมบญัชกีลาง และสาํนกังานหลกัประกนัสขุภาพแหงชาติ

(สปสช.) เชื่อมการนําสงเงินระบบสารสนเทศดานการเงิน
การบัญชี และพัสดุของสภากาชาดไทย (FMIS) นําสงเงิน
สาํนกังานการคลัง คลนิกิธรรมดา คลนิกิพเิศษ คลนิกิพรเีมีย่ม
คลินิกระบบบริการพิเศษ

1.1 พฒันาระบบ HIS ระบบเช่ือมโยง Lab รงัส ียา
เวชภณัฑ หองแพทย หองผาตดั (OR) หองฉกุเฉนิ หอผูปวย

1.2 พฒันาระบบการเรียกเก็บ เช่ือมโยงกบัโปรแกรม
E-Claim transfer ขอมลูเขาโปรแกรม CSMBS/CCS DATA
กรมบญัชีกลาง, SSDATA ประกนัสงัคมผูปวยนอก ผูปวยใน
AdjRW≥2

- โปรแกรมการเรียกเก็บ Manual เชื่อมโยง
การสงแจงหนี้ระบบงานสารบรรณ ตอบรับการสงแจงหนี้
ใหถูกตอง ครบถวน ทันเวลา ตรวจสอบได และสวนงาน
ทีเ่กีย่วของ เชน หนวยเงนิเชือ่ หนวยเงนิกลาง หนวยตดิตามหนี้
นําขอมูลไปใชได

- โปรแกรมการเรียกเกบ็ทาง E-Claim สาํหรับ
บริหารจัดการตนสังกัด MOU

- โปรแกรมการเรียกเก็บสิทธิเจาหนาท่ีและ
ครอบครัวจนท. ไปยงัสภากาชาดไทย แยกหมวดยา เวชภณัฑ
เลอืด Lab (คานํ้ายา) อุปกรณฯ รังสีวิทยา เปนตน

1.3 พัฒนาโปรแกรมลูกหนี้
- การจดักลุมลกูหนีร้ะบบการเงิน ระบบบัญชี

ใหถูกตอง การลงบัญชีรับรูรายไดระบบ DRG เพื่อมิใหมี
หนี้สูญ

- งบอายุลกูหนี ้(Group by aging) แสดงยอด
คางชําระตามสิทธิ ตนสังกัด ประเภทผูปวยนอก ผูปวยใน 
คลินิกพิเศษ ระยะเวลาท่ีคางชําระ (เดือน) โดยนับจากวัน
ที่รับบริการ/จําหนาย และวันที่ออกใบแจงหนี้

- ออกหนังสือทวงหนี้ลูกหนี้ตนสังกัด/ลูกหนี้
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สัญญารับสภาพหนี้ โดยสามารถดึงขอมูลคางชําระจาก
งบลูกหน้ีในระบบ HIS เพ่ือทําหนังสือทวงหนี้และบันทึก
ขอมูลการทวงหนี้ในแตละครั้งไวในระบบ HIS

- พัฒนารายงานการติดตามหน้ีระบบ HIS 
ใหสามารถแสดงผลการติดตามหน้ีตามสิทธิตนสังกัด เปน
รายเดือน/รายไตรมาส/รายป

- รายงานการรับชําระลูกหนี้ตนสังกัด เพื่อใช
ในการบริหารจัดการลูกหนี้ในแตละตนสังกัด

- พัฒนาเพ่ิมเติมโปรแกรมการขออนุมัติตัด
หน้ีสูญ

- สราง QR code เพ่ือแจงหลักฐานการโอน
จายเงินเขาบัญชี มายัง line หนวยงาน และการสราง QR
code business cash management solution เปนการ
ฝงขอมูลสําคัญของลูกหน้ีสัญญาเพ่ือยืนยันการจายคาง
ชําระของลูกหน้ีรายตัว

1.4 พัฒนาการควบคุมการรับโอนเงินชดเชยคาบริการ
ทางการแพทยแบบ Real-time system  การดูขอมูลผานระบบ
Hyperlink file เช่ือมโยงกับระบบรายงานการโอนเงิน
(NHSO budget) http://ucapps1.nsho.go.th/bud
getreport/ ของสปสช. และพัฒนาการจัดทํารายงาน
การชดเชยคาบริการทางการแพทย Transfer HIS แบบ
สําเร็จรูปใหหนวยเงินกลางออกใบเสร็จรับเงินไดรวดเร็วข้ึน
เปนระบบ Lean เพ่ือลดทรัพยากรส้ินเปลือง ลดข้ันตอน
การทํางาน โดยมีการเก็บขอมูล Zip file เปนฐานขอมูลสําหรับ
การตรวจสอบ

1.5 พัฒนาระบบชองทางการชําระเงินเพ่ิมจุด Kiosk
หรือการจายผานมือถือ QR Payment / Mobile Payment
ชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูปวย และลดภาระอัตรากําลัง

1.6 พัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงิน เงินเช่ือ
แตละสิทธิใหรวดเร็ว นําสงเงินไดถูกตอง

1.7 จัดทําระบบควบคุม Book Bank นําเขา FMIS
และ Center การตรวจสอบเงินโอนเขา/ออก นําสงเงิน
ใหถูกตอง ครบถวน ตรวจสอบได

1.8 พัฒนาระบบการรับขอมูลจากหนวยเงินเช่ือ
สงเอกสารเรียกเก็บใหถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ตรวจสอบได
การจัดเก็บเอกสารและ file ขอมูลเรียกเก็บ (ตนสังกัด)  
การดึงขอมูลการโอนเงินใหเปนระบบสงใหหนวยเงินกลาง

1.9 พัฒนาโปรแกรมการจัดทําหนังสือตอบรับเงิน
คารักษาพยาบาลผานระบบ HIS
2. การวางแผนพัฒนาระบบเบ็ดเตล็ด (ยกเลิกระบบ HIS 
เกา 31 ธ.ค. 62)

2.1 พฒันาระบบชองทางการชําระเงนิเพิม่จดุ Kiosk

เบ็ดเตล็ดหรือการจายผานมือถือ QR Payment ฯลฯ 
อํานวยความสะดวกและลดภาระอัตรากําลัง

2.2 การรบัเงนิ/ออกใบเสร็จ Red flag ระบบ Carpark
หักบัญชีผาน HRMi หรือผานธนาคาร นําขอมูลการตัดเงิน
ใน HRMi สาํเรจ็ ออกใบเสร็จ ออกรายงาน Slip เงนิเดอืน
การชําระเงินและตัดไมสําเร็จ ออกใบแจงหน้ี สรุปการนําสง
รายงาน รายไดแยกอาคาร รายเดือน แลวรวมยอดสงเขา 
FMIS ไดตามปกติไมตองผาน HIS (ระบบเกา)

2.3 หาโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชทดแทน เชน
• ระบบเก็บคาเชาหอพัก

- หอพักแพทย
- หอพักพยาบาล

• ระบบรานคา การลงทะเบียนรานคา การ
บันทึกขอมูลการจายคาเชา คาน้ํา คาไฟผานระบบ
3. การวางแผนพัฒนาระบบบริจาค 

เปนระบบ QR Payment และ E-Donation เชือ่มระบบ
สรรพากรเพ่ิมความสะดวก และชองทางการรับบริจาค
รูปแบบใหมผาน Mobile Payment (อยูระหวางการจัดซ้ือ
จัดจาง)
4. การวางแผนดานการพัฒนาบุคลากร

4.1 การวางแผนปรับโครงสรางฝายการเงินใหรองรบั
การงาน และสงเสริมความกาวหนา สืบทอดตําแหนงใน
ระดบัสงู ปรบัหนวยเงนิกลางตาํแหนงเจาหนาทีก่ารเงนิ และ
บญัช ี3-5/6 (ทาํหนาท่ีหวัหนางาน) เปนตาํแหนงเจาหนาที่
การเงินและบัญชี 6/7 หนวยงานที่มีภาระงานยุ งยาก
ซบัซอนเขียนผลงาน
5. การพฒันาและจดัทําแผนวเิคราะหขอมลูแบบบูรณาการ

5.1 พัฒนางานการวิเคราะหขอมูล การวิเคราะห
การจัดเก็บรายได ผลกระทบตางๆ การรายงานขอมูลให
ถกูตอง เพือ่ใชเปนขอมลูในการพัฒนางานการจัดเกบ็รายได
เพิ่มรายไดใหโรงพยาบาล โดยไมกระทบกับงานบริการ 

5.2 พัฒนางานของหนวยงานภายในฝายการเงิน
แบบบูรณาการ ปรับปรุง Flow งานใหมีความเช่ือมโยง
ทัง้งานฝายการเงินและหนวยงานท่ีเกีย่วของ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองคกร ลดขั้นตอนและปรับปรุงงาน เมื่องาน
เปล่ียนแปลงใหมีระบบควบคุมตรวจสอบ
6. การจัดทําแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินคารักษา
พยาบาล

6.1 การจัดทําแผนพัฒนาใหระบบ Fax Claim มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น

6.2 พฒันาระบบ Computer link post บตัรเครดิต
ธนาคารตางๆ ผานโปรแกรม HIS โดยไมใหมีผลกระทบ
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ตอระบบ link post EDC กรมบญัชกีลาง เพือ่ความถกูตอง
รวดเร็ว

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
ฝายการเงิน ป 2563

เรื่อง “Effective teamwork สูผลงานที่สรางสรรค
สรางความเช่ือมัน่คณุภาพงานการเงิน” ระหวางวนัที ่17-19
มกราคม 2563 ณ โรงแรมเอวัน จังหวัดนาน

“การรูจกัตนเองและการเขาใจผูอืน่ดวยศาสตรนพลกัษณ”
ณ หองประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 12 โซน A หอง 1205
ระหวางวันท่ี  25-26 กรกฎาคม 2563

“สทิธกิารรักษาทีน่ารูสูทศิทางแหงการปรับเปลีย่น”
ณ หองประชุมอาคารภูมิสิริฯ ช้ัน 12 หอง 1201 ระหวาง
วันท่ี 8-9 สิงหาคม 2563

ดานการจัดเก็บเงินรายได ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําให 
องคการกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคงและย่ังยืน บทบาท
สําคัญของฝายการเงิน คือความต้ังใจในการบริหารดานการเงิน

การจัดเก็บรายไดตางๆ ใหรวดเร็ว เพ่ือใหองคการสามารถ
นําไปใชในการบริหารจัดการภาพรวมได

กราฟแสดงการนําสงเงินตามแหลงท่ีมาของรายได
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จดัทาํแผนงบประมาณตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย
และจัดทําบัญชีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ตามหลักการ
บัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปใหแก ผูบริหารโรงพยาบาล หนวยงาน
ภายใน ผูปวยและบุคลากรภายนอก

หนวยบัญชี
1. จัดทํารายงานงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยงบ

รายได–คาใชจาย, งบแสดงฐานะการเงิน (เกณฑสทิธ)ิ ของ
โรงพยาบาลฯ ทุกแหลงเงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบ
ประมาณ)

2. ควบคมุการตรวจสอบเอกสารแยกประเภท รายได
คาใชจายทกุแหลงเงนิ (เงนิงบประมาณ/เงนินอกงบประมาณ)

3. ตรวจสอบคูบญัชแีละระบบ FMIS ใหตรงกบัเอกสาร
ทุกแหลงเงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)

4. ประมวลสนิทรพัยและบนัทกึคาเสือ่มราคาครุภณัฑ
ท้ังหมดของโรงพยาบาล และตรวจสอบรายการสินทรัพย
ในทะเบียนใหตรงตามการแยกประเภททุกแหลงเงิน 
(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)

5. จดัทาํและควบคมุทะเบยีนเงนิยมืรองจายหมนุเวยีน
(ใบสีฟา) และทะเบียนเงินยืมเปนคร้ังคราว (ใบสีเหลือง)

6. ตรวจสอบขอมูลและทะเบียนการขอคืนเงินคา
ค้ําประกันตางๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

7. บันทึกต้ังเจาหน้ีและลางเจาหน้ีในระบบ FMIS
8. บันทึกยืนยันและต้ังลูกหนี้ในระบบ FMIS และ

จัดทําบันทึกขออนุมัติตัดหนี้สูญ ทุกสิ้นปงบประมาณ

หนวยเงินงบประมาณ
1. จัดทํางบประมาณประจําปเสนอสภากาชาดไทย
2. ควบคุมแผนการใชจายเงินงบประมาณ ของ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
3. งานตรวจสอบและกันเงินงบประมาณ
4. จดัทาํงบประมาณกันเงนิไวจายเหลือ่มปงบประมาณ
5. ตรวจสอบงบประมาณระบุแหลงเงนิรหสับัญช ีและ

เวียนแจงงบประมาณจัดสรรประจําป
6. บันทึกการโอนเงินงบประมาณ
7. รายงานการใชจายเงนิงบประมาณไปยังสาํนกังาน

นโยบายและยุทธศาสตร และสํานักงานการคลัง

หนวยเงินนอกงบประมาณ
1. ควบคุมแผนการใชงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน,

เงินบริจาค, เงินฝาก และเงินกองทุนตางๆ

ฝายบัญชีและงบประมาณ

2. งานตรวจสอบและกันเงนิทนุหมนุเวยีน, เงนิบรจิาค,
เงินฝาก และเงินกองทุนตางๆ

3. บันทึกการโอนเงินทุนหมุนเวียน, เงินบริจาค,
เงินฝาก และเงินกองทุนตางๆ

4. จัดทําบันทึกการขอโอนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ
จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย และครุภัณฑอื่นๆ เสนอขอ
อนุมัติ จากทานเหรัญญิกสภากาชาดไทย

5. งานขออนุมัติเปด,ปดการโอนเงิน และเปลี่ยนชื่อ
แหลงเงนินอกงบประมาณ เงนิบรจิาค/เงนิฝาก เงนิกองทนุ
ตามโครงการท่ีไดรบัอนมุตัจิากผูบรหิาร สงเสนอขออนุมตัิ
ผูอํานวยการสํานักงานการคลัง

6. งานบันทึกปรับปรุงรายรับ และเงินโอนชําระหนี้
ระหวางหนวยงานภายใน รพ.จฬุาฯ เขาระบบ FMIS ทกุเดอืน

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

หนวยใบสําคัญรับ
1. งานสารบรรณของฝายบญัชแีละงบประมาณ โดย

บันทึกรับและสงเอกสารไปตามหนวยงานตางๆ ของ รพ.
2. งานควบคุมใบเสรจ็รบัเงนิ, การจายใบเสรจ็รบัเงนิ

พรอมจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
3. ตรวจสอบสําเนาใบเสร็จรบัเงินท่ีใชแลว และจดัเกบ็

ใหครบถวน
4. ตรวจสอบและจัดทํารายงานการรับฝากเงินคา

รักษาพยาบาล
5. จัดทําเช็คคารักษาพยาบาล และจายใหบุคลากร 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณกรณีไปรักษาตัวที่ รพ. อื่น โดย
ใชเงินสํารองจายคารักษาพยาบาล

6. รับคํารองขอสําเนาใบเสร็จรับเงิน กรณีสูญหาย 
และกรณกีารขอคืนเงนิคารกัษาพยาบาล และคนหาสาํเนา
ใบเสร็จ

7. บันทึกทะเบียนประวัติการลาของเจาหนาที่ฝาย
บัญชี และงบประมาณ

8. งานการเบิกจายแสตมปและไปรษณียบัตรให
หนวยงาน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

หนวยใบสําคัญจาย
1. ตรวจสอบเอกสารเบิก-จายเงินทุกแหลงเงิน

(งบประมาณ/นอกงบประมาณ)
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2. การตรวจสอบเอกสารการโอนเงินทุกแหลงเงิน
(เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) ภายในสํานักงาน
และตางสํานักงาน

3. ใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับระเบียบฯ การ
เบิก-จายเงินตางๆ

การจัดประชุม-การอบรมใหความรูเก่ียวกับงานสินทรัพย
ระเบียบฯการเบิก-จายเงินตางๆ ใหกับหนวยงานตางๆ 
ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

รายงานผลการดําเนนิงานฝายสวสัดกิารสงัคม ประจาํป
2563 แบงตามประเภทบริการ ดังนี้

1. งานบริการรายบคุคล (Case workservice) ใหบรกิาร
สังคมสงเคราะหแกผูปวยและครอบครัวที่ประสบปญหา
ทางสังคม เศรษฐกิจ อารมณและจิตใจ ซึ่งปญหาดังกลาว
สงผลกระทบตอภาวะความเจ็บปวย และคุณภาพชีวิต
ฝายสวัสดิการสังคมใหบริการผูปวย จํานวน 16,917 ราย 
แบงเปน ผูปวยไทย จํานวน 16,372 ราย ผูปวยตางชาติ 
545 ราย ปญหาที่พบมากที่สุด ไดแก ปญหาเศรษฐกิจ 
จาํนวน 10,739 ราย รองลงมา ไดแก ปญหาสขุภาพ จาํนวน
8,932 ราย และ ปญหาอารมณ จติใจ จาํนวน 3,513 ราย

จัดทําโครงการ/นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพบริการให
กับผูปวยกลุมโรคตางๆ ไดแก 

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการผูปวยไมสามารถ
ระบุตัวบุคคลได ป 2563 มีผูปวยจํานวน 8 ราย สามารถ
ระบุตัวผูปวยได 7 ราย เปดสิทธิการรักษาได 5 ราย และ
ติดตามญาติได 4 ราย

ฝายสวัสดิการสังคม

1.2 โครงการพัฒนาระบบติดตามครอบครัวผูปวย
ระยะทายหลังจากสูญเสียมีครอบครัวผูปวย จํานวน 304 ราย
ไดรับการติดตาม Grief bereavement care ดวยวิธีการ   
โทรศัพท สงการดแสดงความเสียใจและประเมินอารมณ
เศราโศกจากการสูญเสีย

1.3 หลักสูตรนักสังคมสงเคราะหเฉพาะทาง ดาน
การดูแลผูปวยระยะทายจัดอบรมหลักสูตรใหกับนักสังคม
สงเคราะหทางการแพทยทั่วประเทศ จํานวน 60 ราย 

1.4 หลกัสตูรการสังคมสงเคราะหเฉพาะทาง ดาน
การปฏิบตังิานกับผูปวยโรคไต (การลางไตทางชองทอง และ
โรคไตเร้ือรังระยะสุดทาย) อยูในระหวางการขออนุมัติ
หลักสูตรจากสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห

นอกจากน้ีฝายสวัสดิการสังคมใหบริการผูปวยโรค 
COVID-19 ท่ีเขารับการรักษาท่ี รพ.จุฬาลงกรณ และ
โรงแรมโอโซน จํานวน 163 ราย ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก 
ปญหาดานอารมณ จิตใจจํานวน 85 รายรองลงมา ไดแก 
ปญหารายได/อาชีพ จาํนวน 49 ราย และ ปญหาการยอมรับ
และการถูกตีตราจากผูอื่นจํานวน 24 ราย
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กลุม จํานวน (ราย)

กลุมผูปวยปลูกถายไต “ไตใหมจุฬาฯ” 240

กลุมผูปวยปลูกถายเซลลตนกําเนิด
“กลุมแสงเทียน” 174

กลุมผูปวยหลอดเลือดสมอง 115

กลุมผูสูงวัยสุขภาพดี 72

กลุมผูปวยผูพิการทางใบหนาและกะโหลกศีรษะ 45

ตาราง 1 : สถิติปญหาท่ีพบในผูปวยโรค COVID-19

2. งานบริการกลุมผูปวยเฉพาะโรค (Group work
service) ใหบรกิารกลุมผูปวยเฉพาะโรค โดยการจดัตัง้กลุม
เพ่ือชวยเหลอื ใหกาํลงัใจ ใหขอมลูหรอืความรู และแบงปน
ประสบการณที่เปนประโยชนแกสมาชิกกลุม ในรูปแบบ
Self help group และ Supportive group ในป 2563 
มีกลุมผูปวยและครอบครวั จํานวน 4 กลุม ไดแก

ตาราง 2 : สถิติบริการกลุมผูปวยเฉพาะโรค

3. งานบริการชุมชน (Community work service) 
ใหบริการชุมชนรวมกับทีมสหวิชาชีพ ไดแก

3.1 โครงการ “คลนิกิเคล่ือนที ่จฬุาฯ ใสใจ อยูไกล
เราไปหา” รวมกับศนูยสมเดจ็พระเทพรัตนฯแกไขความพิการ
บนใบหนาและกะโหลกศีรษะ ใหบริการคลินิกเคล่ือนที่
สหสาขา จ.เชียงราย จํานวน 47 ราย

3.2 โครงการ “คัดกรองมะเร็งเตานมเพื่อผูปวย
ยากไรในชุมชนแออัด” รวมกับศูนยสิริกิต์ิฯ เพ่ือผูปวย
มะเร็งเตานมจํานวน 100 ราย

4. งานบริการทางวิชาการแกนักศึกษา ประชาชน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยใหความรูงานสงัคมสงเคราะห
และสวัสดิการสังคม ตลอดจนบทบาทนักสังคมสงเคราะห
ทางการแพทย โดยแบงกิจกรรมเปน

4.1 วทิยากรภายใน จาํนวน 3 หนวยงานวทิยากร
ภายนอก จํานวน 12 หนวยงาน   

4.2 การเขียนบทความในหนังสือ วารสาร และ
website จํานวน 12 เรื่อง

4.3 ฝกภาคปฏิบตัแิกนกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํานวน 5 ราย

ปญหาท่ีพบ จํานวน (ราย)

ปญหาดานอารมณ จิตใจ 85

ปญหารายได/อาชีพ  49

ปญหาการยอมรับและการถูกตีตราจากผูอ่ืน 24
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วิสัยทัศน
ฝายพิธกีารเปนหนวยงานสนับสนนุทีด่าํเนนิกจิกรรม

สอดคลองตามนโยบายของโรงพยาบาล ดวยความถูกตอง
รวดเร็ว เปนที่พึงพอใจของผูใชบริการ

ฝายพิธีการ

พันธกิจ
1. ดาํเนนิการจดังานพิธทีาํบญุเนือ่งในโอกาสตางๆ เชน

วันคลายวันเกิด ทําบุญอุทิศกุศลใหผูลวงลับ เปนตน
2. ดําเนินงานรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ตางๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
3. ดาํเนนิกจิกรรมงานผูวายชนม และอํานวยความสะดวก

แกญาติและผูมาติดตอ
4. ดําเนินกิจกรรมพิเศษตางๆ ของโรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ ดานสบืสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เชน กฐิน ผาปา งานแสดงมุทิตาจิต เปนตน

5. สนับสนุนงานรับบริจาครางกายเพ่ือการศึกษา 
การวจิยั และการรกัษาทางการแพทย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

สําหรับในปงบประมาณ 2563 สรุปการดําเนินงาน
ดังตอไปน้ี

1. ดําเนินงานบริการ และอํานวยความสะดวกแก
ผูมาทาํบญุ และใชบรกิารอืน่ๆ ในแตละประเภท (รายละเอยีด
ตามแผนภูมิที่แสดง )

1.1 ผูใชบริการงานพิธีทําบุญเลี้ยงพระ จํานวน
49,242 คน

1.2 ผูใชบรกิารงานรับบรจิาคเงนิ จาํนวน 55,228 คน
1.3 ผูใชบรกิารงานผูวายชนม จาํนวน 13,769 คน
1.4 ผูศึกษาและปฏิบัติธรรม  จํานวน 1,997 คน
1.5 ผูแสดงความจํานงอุทิศรางกายฯ จํานวน 

11,807 คน

แผนภูมิแสดงจํานวนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูมาทําบุญ
และใชบริการอนๆในแตละประเภทประจําปงบประมาณ 2563
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2. ดําเนินการจัดงานพิธีทําบุญเล้ียงพระเน่ืองในโอกาสตางๆ รวม 2,526 งาน 
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3. ดําเนินกิจกรรมรับบริจาคเงิน รวม 772,858,206.45 บาท

ดําเนินการจัดงานพิธีทําบุญเลี้ยงพระ เนองในโอกาสตางๆ

ดําเนินกิจกรรมพิเศษตางๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ดําเนินงานรับบริจาคเงิน เพอสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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สนับสนุนงานรับบริจาครางกายเพอการศึกษา การวิจัยและการรักษาทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ฝายการพยาบาล

1.งานดานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
ฝายการพยาบาล แมในป 2563 จะประสบปญหา

สถานการณการแพรระบาดของเช้ือ COVID-19 แตก็ยัง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอยางตอเนื่อง

1.1 งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ PI-1 และ PI-2 ซ่ึง
ในป 2563 จาํนวนโครงการ PI-1 จาํนวน 113 เรือ่ง โดยเนน
ดานการปฏิบัติการพยาบาล/บริการพยาบาลมากท่ีสุด 
67 เรื่อง รองลงมาเปนเรื่องเกี่ยวกับการลดความเส่ียง
ทางการพยาบาล จํานวน 38 เรื่อง สวน PI-2 จํานวน
โครงการเทาเดิม จาํนวน 102 เรือ่งผลงานทีส่งเขาประกวด
ในงาน HA National Forum ป 2563 ทีไ่ดเขารอบจํานวน
8 ผลงานเปนของฝายการพยาบาล 6 ผลงาน และไดรับ
รางวัล จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ โครงการสรางความไววางใจ
ในคุณภาพการดูแลผูปวยสูงอายุดวย 3A1R ( 4 way to 
build Trust in elderly patients Care) ของ ดร.สุณี  
สุวรรณพสุ ในหมวด Trust your Soul (Spirituality,
Passion, Narrative) และโครงการลดจํานวนคร้ังการ
เล่ือนหลุดของผาผูกขอมือผู ปวย ของนางสาววีระนุช
เพ็ญจันทร ในหมวด Safety อีกทั้งมีผลงานที่ไดรับการ
ติดบอรดกลางในงาน HA National Forum 21th คือ 
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยตาติดเชื้อ ในการ
หยอดตา เมื่อกลับบานของนางอุไรวรรณ สมใจ 

1.2 งานดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาลป 2563 งานในหนาทีค่วามรบัผดิชอบดําเนนิการ
อยางตอเน่ือง แตเพิ่มงานที่เนนตามสถานการณการแพร
ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ไมวาจะเปนการฝกอบรม
ใหแกบุคคลากรทุกหนวยงาน และทุกระดับที่เกี่ยวของ
ในการดูแลผู ปวย COVID-19 เชน การสวม PPE for 

COVID-19  จํานวนผูเขาอบรมท้ังหมด 1,835 ราย, PPE 
& PAPR สําหรับหัตถการท่ีอาจเกิดฝอยละออง รวม 846 
ราย และ PPE สําหรับหัตถการท่ัวไป รวม 989 ราย รวม
ทั้งการทําความสะอาดส่ิงแวดลอม ไดแก หัวหนางาน/ 
พนักงานทําความสะอาด 10 ครั้ง สวนการคัดกรองผูปวย
ที่เขาเกณฑสอบสวนโรคตามนิยามผูสงสัยติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Patient under investigation : PUI) 
ขอ PUI code จาํนวน 1,161 ราย จาํนวน Case positive
187 ราย  admit 170 ราย  ไมมีผูปวยเสียชีวิตและการ
เฝาระวงัผูปวยตดิเชือ้ในโรงพยาบาล พบการติดเชือ้ 3 ราย
(CAUTI = 1 ราย, SSI = 2 ราย), การสอบสวนผูสัมผสัโรค
COVID-19  เมื่อมีการสัมผัสโรคในขณะที่ไมไดใสอุปกรณ
ปองกันรางกาย (Personal Protective Equipment :
PPE) ทีเ่หมาะสม จาก Case positive 4 ราย เพือ่ประเมิน
ความเสี่ยง พบบุคลากรสัมผัสโรครวม 84 ราย ตองกักกัน
ตัว 13 ราย ผล Negative ทุกราย, การใหคําปรึกษาแก
หนวยงานของโรงพยาบาล บริษัท Outsource และ 
Isolation Hospitel(โรงแรม Ozone) ในการจัดการ
เก่ียวกับการปองกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานการณ
ระบาดของโรค COVID-19 และแนะนําทางโทรศัพทประชาชน
จาํนวน 707 ครัง้ รวมทัง้จดัทาํ E-boo k“ขัน้ตอนการปฏิบตัิ
ในการปองกัน และควบคมุการแพรกระจายเช้ือ กรณสีงสยั
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ดวย

1.3 งานดานศูนยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทาง
การพยาบาลรับผิดชอบในการรวมพัฒนาสรางสรรคงาน
วิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลจากงานประจํา ให
เปนตนแบบของการพัฒนาระบบบริการทางการพยาบาล 
รวมถงึรวมดาํเนนิงานพฒันากับคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
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การพยาบาล ดวยการใชหลักฐานเชิงประจักษและหนวย
ปองกนั และควบคมุการติดเชือ้ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ โดยจัดกจิกรรมการกระตุน ใหความรู ใหการ
สนับสนุน เปนที่ปรึกษา (Mentor) ในรูปแบบโครงการ
อบรมเชงิปฏบิตักิารตางๆ ไดแก CNPG2Research, Care
management team 2 Research, แกนนําพัฒนางาน
วิจัยทางการพยาบาล และ Easy way for searching & 
pick-up evidence-based in nursing practice by 
PICOT สามารถผลิตงานสรางสรรควิจัยทางการพยาบาล
และ CNPG อีกทั้งไดรวบรวมองคความรูทางการพยาบาล 
เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู ในองคกร และเผยแพร
ความรูสูสังคม รวมถึงการเตรียมความพรอมดานคุณภาพ
ทางการพยาบาล ใหพรอมรบัการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล
ในโอกาสตางๆ สามารถผลิตหนังสือ อันเปนแหลงคลัง
ความรูทางการพยาบาลท่ีสาํคญั ทัง้ในแบบรูปเลม และอบีุค
(Electronic book, E-Book) ในป 2563 รวม 4 เลม คือ 
แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เลม 5-1 (Clinical 
nursing practice guideline, CNPG #5-1) ISBN: 978-
616-8212-41-7,How to translate instruments for 
cross-cultural research & healthcare professional
ISBN: 978-616-8212-40-0, คูมือเอกสาร สําหรับเดิน
งานวิจัย V.3 (E-book สําหรับใชในฝายการพยาบาล) 
และขั้นตอนการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการแพร
กระจายเช้ือ กรณีสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ISBN (E-book): 978-616-8212-47-9

2. งานดานการพัฒนาการพยาบาลดานผูสูงอายุ
ฝายการพยาบาลจัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การดูแลผูปวยสูงอายุโดยการเรียนรูตอเนื่องจากการสอน
ขางเตียง (Bedside Round) โดยกําหนดจัดกิจกรรม
เพิม่เปนสปัดาหละ 3 คร้ัง เพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู และ
เพิม่สมรรถนะพยาบาลแกนนําดแูลผูสงูอายใุนโรงพยาบาล
อยางตอเน่ือง รวมทัง้มกีารนาํเสนอการศึกษาผูปวยสงูอายุ
เปนรายกรณี และการนําผลวิจัยไปใชในการปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล (Geriatric Clinical Nursing Case 
Report Conference) เดือนละ 1 ครัง้ ผานระบบ Zoom
meeting  

2.1 คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี ส.ธ.4 รวมกับทีมสหสาขา
วชิาชพี ปรบัปรงุรปูแบบการใหบรกิารในคลินกิสงูวยัสขุภาพดี
โดยเพิ่มบริการคลินิกวัยทอง เปนสัปดาหละ 2 ครั้ง ทุก
วันพุธและพฤหัสบดี ชวงบายจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริม

และฟนฟูสุขภาพผูสูงอายุ เชน กิจกรรมเกมสฝกสมอง
เพือ่กระตุนดานการรูคดิ (Cognition) การใหความรูเกีย่วกบั
Living Will รวมกับทมีสหสาขาวิชาชพี และจดัทาํโครงการ
พฒันาแนวทางการดูแลผูสงูอายทุีม่คีวามเส่ียง และมภีาวะ
โรคความดันโลหติสงู โดยใช Home BP Program ตอยอด
เปนงานวจิยั เรือ่ง “ประสทิธผิลของโปรแกรมการสงเสรมิ
ความรอบรูดานสุขภาพตอความรอบรูดานสุขภาพและคา
ความดันโลหิตของผูสูงวัยโรคความดันโลหิตสูง” รวมทั้ง
จัดทําสื่อการสอนใหความรูในรูปแบบ VDO

2.2 ศูนยดูแลภาวะสมองเส่ือม (Dementia Day 
Center) สธ.15 เปดหลกัสตูรอบรมผูดแูลผูทีม่ภีาวะสมองเส่ือม
100 ชั่วโมง (D - CARE) รวมท้ังการใหบริการวิชาการกับ
ประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่สนใจ จัดทํากลุมประคบั
ประคองผูดูแล (Caregiver Support Group) ของผูมี
ภาวะสมองเสื่อม และจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการปองกัน
การเกิดสมองเสื่อมในกลุมผูสูงวัยและพัฒนาแนวทางการ
ปรกึษาและวางแผนการดูแลผูทีม่ภีาวะสมองเส่ือมระยะยาว
และพัฒนางานบริการใหคําปรึกษาในการดูแลผูมีภาวะ
สมองเสื่อมที่บาน  

2.3 ศูนยฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุ เปดหลักสูตรการ
อบรมผูดูแลผูสูงวัย 40 ชั่วโมง (Onsite & Remote site 
training 40 hr.) เพื่อใหผูรับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ
และมีความพรอมท้ังรางกายและจิตใจ ตลอดจนทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลผูสูงวัย โดยมีรูปแบบการอบรม แบงเปน 
Onsite, Hybrid และ Remote site รวมท้ังจัดโครงการ
เตรียมความพรอมในการดูแลผูปวยสูงอายุภาวะพึ่งพิง
(ADL≤20) หลงัจําหนายออกจากโรงพยาบาล ในกลุมผูปวย
อายรุกรรม และกําลังขยายเพ่ิมใหครอบคลุมท้ังโรงพยาบาล

2.4 ศูนยการดูแลผูปวยตอเน่ืองท่ีบาน ขยายงานใน
การดูแลผูปวยโรคระบบทางเดินหายใจท่ีตองใชเคร่ืองชวย
หายใจท่ีบาน ท้ังผูปวยเด็กและผูปวยผูใหญ โดยเยีย่มผูปวย
ต้ังแตกอนกลับบาน ไปประเมินสภาพแวดลอมท่ีบาน 
รวมเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือทางการแพทย รวมสงผูปวย
กลับบาน ติดตามดูแลตอเน่ือง รวมท้ังรวมออกตรวจคลินิก
ผูปวยนอกโรคปอดเด็กเร้ือรัง ตึกผูปวยนอกภปร ช้ัน 9 
(กุมารเวชกรรม) ซ่ึงชวยลดระยะเวลาวันนอน และลดการ
กลับเขารักษาในโรงพยาบาลซ้ําได ในสถานการณโรค
COVID-19 ไมสามารถดําเนินการออกเย่ียมบานได ทีมไดใช
การติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท และทางระบบ VDO call 
และทีมไดรับมอบหมายใหชวยงานดูแลผูปวย COVID-19 
ท่ีจําหนายออกจากโรงพยาบาลไดแตยังคงตองกักตัวตอ
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จนครบ 14 วัน โดยทางโรงพยาบาลจัดสถานท่ีใหกับผูปวย
พักฟนท่ีโรงแรม OZONE เปน Hospitel เพ่ือดูแลผูปวย
ตอเน่ือง และไดมีการโทรติดตามตอเน่ืองเม่ือผูปวยพนระยะ
กักตัว กลับบาน 

3. งานดานศนูยพฒันาความเชีย่วชาญทางการพยาบาล
(Nursing Professional Development Center: NPDC)

มพีนัธกจิหลกั 3 ดานคือ 1) พฒันาระบบและใหบรกิาร
ฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ทางการพยาบาล 2) สงเสริมสนบัสนนุบริการพยาบาลของ
หอผูปวยที่มีความเฉพาะทาง/ความซับซอน เพื่อคงไว ซึ่ง
คุณภาพและความปลอดภัยของบริการพยาบาล และ 
3) สงเสริมการใชผลงานวิจัย การสรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมดานการเรียนการสอนในคลินิก และการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล เปดดําเนินการป พ.ศ. 2559-
ปจจบุนั ผลการดาํเนนิงานแสดงถงึความสาํเรจ็ในการพัฒนา
ระบบฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และมีความคุมคาคุมทุน 
คือ การพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Bacca-
laureate Residency Training ดังน้ี

1. ดานการพัฒนาระบบและใหบริการฝกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาความเช่ียวชาญทางการพยาบาล
ฝายการพยาบาลสามารถเปนสถาบันหลักผลิตพยาบาล
เฉพาะทางไดดวยตนเอง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเฉล่ีย
ประมาณ 150-200 คน/ป ลดปญหาการขาดอัตรากําลัง
จากการลาศึกษาอบรม ใชเวลาในการอบรมนอกเหนือ
การปฏิบัติงานเฉล่ียประมาณ 30 วันตลอดระยะเวลา 3 ป
(เฉล่ีย 10 วัน/ป) สามารถลดตนทุนการผลิตลงไดเฉล่ีย
25,000-30,000 บาท/คน พยาบาลพ่ีเล้ียง อาจารยพยาบาล
คลินิก และพยาบาลท่ีปฏิบัติงานไดรับความรูไปพรอมๆ กัน
สงเสริมใหเกิด KM ท่ัวท้ังองคกร

2. ดานการสงเสริมสนับสนุนบริการพยาบาลของ
หอผูปวยท่ีมีความเฉพาะทาง/ความซับซอนเพ่ือคงไวซ่ึง
คุณภาพและความปลอดภัยของบริการพยาบาล ศูนย 
NPDC วางระบบการประเมิน SFC การพัฒนา และการวัด
และประเมินผลอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ืองผานหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางรูปแบบ Post Baccalaureate
Residency Training สําหรับทุกหอผูปวย  การพัฒนาบุคลากร
มีมาตรฐานใกลเคียงกัน มีระบบควบคุมกํากับเหมือนกัน
ทุกหอผูปวย

3. ดานสงเสริมการใชผลงานวิจัย การสรางงานวิจัย
และนวัตกรรมดานการเรียนการสอนในคลินิกและการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล มีหลักฐานเชิงกระบวนการจาก
ระบบฝกอบรม วาพยาบาลในฝายการพยาบาลมีการอาน
งานวิจัยผานกิจกรรม journal club ทุกหอผูปวย จํานวน
ไมนอยกวา 300 paper/ป และมีการทบทวนเคสเพ่ือ
กระตุนใหพยาบาลเกิด clinical reasoning และสงเสริม
คุณภาพและความปลอดภัย ไมนอยกวา 300 case/ป  
มีการตีพิมพผลงานวิชาการ ดังน้ี

- Thanomlikhit C, Kheawwan P. (2017). 
Experiences during the First Year of Practice among
New Graduate Nurses. Asian Journal of Education
and Research, 7(4): 461-465. และ Thanomlikhit C,
Kheawwan P. (2018). Nurse Residency Coordinator:
An important role for professional nursing
development. Thai Journal of Nursing and Midwifery
Practice, 5(2): 96-110.

ปจจุบัน ฝายการพยาบาลไดรับการยอมรับดานการ
เปนตนแบบของระบบการพัฒนาความเช่ียวชาญทางการ
พยาบาลท่ัวท้ังประเทศ มีการขอเขาศึกษาดูงานและนําไป
พัฒนาตอยอด จากโรงพยาบาลท่ัวทุกภาคของประเทศไทย
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4. งานดานคลินิกนมแม
คลินิกนมแมที่ปรึกษาดีๆ ของการใหนมลูก นับเปน

หนวยงานใหคําปรึกษาและฝกทักษะในการเตรียมความ
พรอมในการเล้ียงลกูดวยนมแม ซึง่เปนกลไกท่ีสาํคญัสวนหนึง่
ในโรงพยาบาล ทีจ่ะสงเสรมิการเล้ียงลกูดวยนมแม บทบาท
หนาที่หลักของคลินิก คือ การชวยเหลือมารดาท่ีมีปญหา
เรือ่งการใหนมแม และชวยเหลือใหมารดาสามารถใหนมแม
และอาหารตามวัยไดอยางเหมาะสม โดยจะดําเนินงาน
ใหเปนไปตามบันได 10 ขั้นสูความสําเร็จในการเล้ียงลูก
ดวยนมแม พยาบาลคลินิกนมแมมีบทบาทอิสระที่สําคัญ
ในการใหความรู สอนทักษะ เสริมสรางเจตคติที่ดี และ
ชวยสรางความม่ันใจเกี่ยวกับการเล้ียงลูกดวยนมแม เนน
ใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม รวมถึงการแกไข
ปญหาเตานมอยางตอเนือ่ง สอนทาอุมตางๆ ในการเขาเตา
ใหกบัคณุแมหลงัคลอดสอนการปอนแกว, finger feeding,
lactation aid กบัคณุพอคณุแม เพือ่ลดปญหาการปฏิเสธ
การเขาเตา สอนเทคนคิการบบีเกบ็นํา้นม และวธิกีารจดัเกบ็
นํ้านมใหถูกวิธี แกไขปญหาการใหนมแม เชน เตานมคัด 
หวันมแตก หวันมสัน้/บอด/บุม/ใหญ/ยาว ผงัผดืใตลิน้ ฯลฯ
ใหคําแนะนําคุณแมที่มีปญหานํ้านมนอย นํ้านมไมพอ
ทอนมตัน และการใชเครื่องป มนมที่ถูกตองเหมาะสม
ใหคําแนะนําและชวยเหลือคุณแมที่มีปญหาลูกไมยอม
ดดูนมแม มภีาวะสบัสนหวันม และการทาํสตอกเกบ็สะสม

นํ้านมกอนไปทํางาน บริการใหคําปรึกษาปญหาในเร่ือง
การเลีย้งลูกดวยนมแม ทางโทรศพัท โดยจาํนวนผูรบับรกิาร
ในปงบประมาณ 2563 : ผูรับบริการท่ีคลินิก 2,148 ราย
ตดิตามเย่ียมทางโทรศัพท 681 ราย รบัปรกึษาทางโทรศัพท
334 ราย การตรวจเยี่ยมที่หนวยงานหลังคลอด 215 ราย

5. งานดานการดูแลผูปวยทวารใหม (Ostomy Care)
การดแูลผูปวยทําผาตดัเปดทวารใหม  ไมเปนเพยีงแต

ใหการพยาบาลดานรางกาย หากแตตองเขาใจถึงลักษณะ
โรคที่เปนคือ “มะเร็ง....ลําไสใหญและทวารหนัก” ซึ่งมี
ผลกระทบตอแนวทางการรักษาตอผูปวยมากนอยตางกัน
ไปตามระยะของโรค การเขาถึงและเขาใจในความวิตกกงัวล
ความเครียดตอขบวนการรักษา และการดําเนินชีวิตอยู 
ทั้งในสภาวะท่ีตองเปนผูพึ่งพาและผูที่ชวยเหลือตนเองได 
จะชวยใหทีมการพยาบาลและ ET Nurse เกิด Creative  
thinking ในการพัฒนางานต้ังแตระบบการใหคําปรึกษา      
การวางแผนการพยาบาลและติดตามประเมินผล เพือ่ปรบั
รูปแบบการดูแลใหเหมาะสมเปนรายบุคคล รวมถึงการ
ออกแบบการวางแผนจําหนายผูปวยอยางไร.......ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มุงหวังใหผู ปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี    
กจิกรรมสงผานไปยังผูปวยและครอบครัว คอื การรับ การสง
ปรึกษาจากศัลยแพทย ในการกําหนดตําแหนงทวารใหม
(Stoma siting) ในการทาํ Stoma siting ในการเตรียมตวั
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กอนทาํผาตดั ET Nurse จะเขาประเมนิและศกึษาสภาวะ
ผิวหนังหนาทองผูปวย ตลอดจน lifestyle และกิจกรรม
ของผูปวย เพื่อทํา Stoma siting ในตําแหนงที่เหมาะสม
กับชนิดของการทําผาตัด เปน Landmark ชวยใหแพทย
ผาตดัเปดทวารใหมในตําแหนงทีห่ลกีเลีย่งบรเิวณปุมกระดกู
บริเวณรอยพับยนของหนาทองหรือขอบกางเกง ชวยให
ผูปวยสามารถเห็นทวารใหม และดูแลตนเองไดงาย ปองกัน
ภาวะแทรกซอน เชน การระคายเคืองของผิวหนังบริเวณ
รอบทวารเทียม (Peristomal skin irritate) ลําไสยื่น 
(Prolapse stoma) ไลเลือ่น (Parastomal hernia) ฯลฯ
และกิจกรรมกลุมมิตรภาพบําบัด “Ostomate Club in
My Home” สรางเวทใีหผูปวยและญาติเขาถงึโอกาสแหง
การรวมแลกเปล่ียนความรูในการดูแลทวารใหม และการ
ปฏิบัติตน เปนการแลกเปล่ียน Tacit knowledge และ  

Explicit knowledge เพื่อมุ งสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
มกีารจัดตัง้ Line กลุมผูมทีวารใหม เพือ่ตอบโจทยจากการ
Home call และ Call home ผูปวยทวารใหมภายหลัง
กลับบาน 7 วัน ที่ยังมีความวิตกกังวล ไดแลกเปลี่ยน ให
กาํลงัใจและคําแนะนาํกนัไดตลอด 24 ชัว่โมง สามารถสือ่สาร
ปญหาในการดูแลทวารใหม และการปฏิบัติตนดวยภาพ
ทวารใหม ชวยใหเกิดการเรียนรูไดชดัเจน สามารถตดิตาม
ประเมนิไดตอเนือ่ง รวมทัง้ม ีQR Code การดแูลทวารใหม
และการปฏิบัติตน เพื่อใชวางแผน Discharge planning
ใหผูปวยและครอบครัวสามารถเขาถงึ และทบทวนการดูแล
ไดดวยตนเอง ปรบัรปูแบบการสอนการดูแลทวารใหมดวย
VDO Online ใหกับญาติผูปวยไปยังที่บาน รวมท้ังการให
คําปรึกษาระบบ Online ของ ET Nurse กับพยาบาล 
ตามหอผูปวยท่ีขอรับคําปรึกษาอีกดวย
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ศูนยกฏหมาย

เจตจํานง
ปฏิบัติงานดานกฎหมายเก่ียวกับ งานนิติกรรมสัญญา

งานระเบียบ/วิชาการ สอบสวนการกระทําผิดวินัยของ
เจาหนาท่ี ลูกจาง และงานอรรถคดี ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

- รวดเร็ว 
- ถูกตอง เปนธรรม
- โปรงใส
- มีหลักเกณฑแบบแผน

วัตถุประสงค
• สัญญาท่ีไดถูกตองเปนไปตามระเบียบ 
โรงพยาบาลฯ ไมเสียเปรียบ

•  การสอบสวนมีความยุติธรรม
•  ใหคําปรึกษา ถูกตอง

2. การสอบสวนทางดานวินัย ตัวช้ีวัด
  - ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีระเบียบฯ             
    กําหนดดวยความถูกตองและเปนธรรม

เปาหมาย
  - ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หากมีการขยายก็          
    ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีขยาย

100 % 100 %

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 นับแตวันท่ีไดรับสัญญา

82 % 100 %

สรุปผลการดําเนินงาน

 Department ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 Total

ฝายรังสีวิทยา 9 2 2 8 7 4 32

กลุมงานเภสัชกรรม 17 4 7 4 2 0 34

ฝายเวชภัณฑ 33 37 34 32 29 27 192

อาคารและสาธารณูปโภคกลุมงานบริหาร 21 4 0 0 0 0 25

ฝายบริหารงานพัสดุ 36 13 12 9 7 5 82

ศูนยโรคหัวใจ 0 4 1 0 0 0 5

ฝายสวัสดิการสังคม 0 0 0 0 1 0 1

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 4 4 0 16 12 6 47

ฝายเวชศาสตรฟนฟู 0 0 0 0 0 1 1

ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ (FMU) 7 1 0 0 0 0 8

ธนาคารเลือด 0 0 0 1 0 0 1

ฝายจักษุวิทยา 0 1 0 0 0 1 2

ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 2 6 9 0 0 0 0 15

ฝายประชาสัมพันธ 1 0 0 0 0 0 1

ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติเหตุ 0 0 0 0 2 0 2

ฝายบริหารสินทรัพยและจัดซ้ือจัดจาง
ระบบกายภาพ 0 0 6 15 11 10 42

Total 134 79 67 85 71 54 490

งานสัญญา ระหวางเดือน ตุลาคม 62-มีนาคม 63
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 Department ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 Total

ฝายรังสีวิทยา 0 0 5 1 7 3 16

กลุมงานเภสัชกรรม 0 0 0 0 0 1 1

ฝายเวชภัณฑ 0 0 0 0 1 0 1

อาคารและสาธารณูปโภคกลุมงานบริหาร 1 1 0 0 0 0 2

ฝายอายุรศาสตร 1 0 0 0 0 0 1

ฝายบริหารงานพัสดุ 1 1 4 7 1 2 16

ศูนยโรคหัวใจ 1 0 0 0 0 0 1

กลุมรับ -สงเอกสาร (ฝายเลขานุการ ) 3 0 3 2 4 1 13

ฝายเวชศาสตรฟนฟู 1 0 0 1 0 0 2

ศูนยบริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 1 0 0 0 0 0 1

ฝายการเงิน 1 0 0 0 0 1 2

ฝายประชาสัมพันธ 1 0 0 0 0 0 1

กลุมใบรับรองแพทย 0 0 0 1 0 0 1

ฝายบริหารสินทรัพยและจัดซ้ือจัดจาง
ระบบกายภาพ

0 0 1 3 4 2 10

Total 11 2 13 15 17 10 68

งานใหคําปรึกษา ระหวางเดือน ตุลาคม 62-มีนาคม 63

งานคดี ระหวางเดือน ตุลาคม 62-มีนาคม 63
คดีแพง มีจํานวน  3  คดี  

มีคําพิพากษาแลว     2  คดี
อยูระหวางพิจารณา      1  คดี

คดีอาญา มีจํานวน  2  คดี
อยูระหวางพิจารณา     1  คดี
อยูระหวางดําเนินการรองทุกข    1  คดี

แผนการดําเนินงานตอไป 2563-2564
1. ใหมีการประชุมใน Home Room  เดือนละ 1-2 คร้ัง

ประมาณ 1- 2 ช่ัวโมง ใหเจาหนาท่ีไดพูดคุย โตตอบ ปรึกษา
แลกเปลี่ยนทักษะความรูและประสบการณ เพื่อนําไปสู
การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

2. สนับสนุนใหเจาหนาที่ภายในศูนยกฎหมาย ไดมี
โอกาสไปอบรมหลักสูตรตางๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคกร เพื่อเพิ่มความรูความสามารถใหเจาหนาที่ภายใน
ศูนยฯ อยางนอยคนละหนึ่งหลักสูตร

กลุมงานเภสัชกรรม

ใหบริการทางเภสัชกรรมแกผู ปวยและญาติ บุคลากรทางการแพทยและประชาชนท่ัวไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
การคัดเลือกยาที่มีคุณภาพเขามาจําหนายในโรงพยาบาล การจัดซื้อจัดหาสํารองยาใหมีเพียงพอและพรอมใช การผลิตยา 
การจัดจายยาตามใบส่ังแพทย การบริบาลทางเภสัชกรรม การบริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับยา และการสงเสริมการใชยา
อยางสมเหตุผลตามหลักฐานทางวิชาการ โดยมีสถิติการใหบริการในปงบประมาณ 2563 ดังนี้
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1) จํานวนรายการยาในบัญชีโรงพยาบาล

ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ 2,209 รายการ

ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ   1,219 รายการ

รวม 990 รายการ

3) งานบริหารคลังยา

คลังยา
ทุนหมุนเวียน

- จํานวนรายการยา
  สํารองคลัง                          
- จํานวนใบฎีกาจายยา 
- จํานวนรายการจายยา 
- มูลคาจายยา                

2,113   รายการ

71,145       ฎีกา
257,976   รายการ

3,170,535,900.95 บาท

2)  งานจัดซ้ือยา

เงินทุนหมุนเวียน เงินงบประมาณ

จํานวนใบสั่งซื้อ 11,254 ใบ 206 ใบ

จํานวนรายการยา 19,286 รายการ 527 รายการ

มูลคา 2,921,531,053.75 บาท 22,666,787.50 บาท

4)  งานผลิตยา

1.  ผลิตยา/เตรียมยาประเภทตางๆ ไดแก

-  ยาทั่วไป 158  รายการ 803,327  ชิ้น

-  ยาเตรียมสําหรับ
   ผูปวยเด็กเฉพาะราย 
   (Small dose)

19  รายการ 12,421  ชิ้น

-  ยาปราศจากเช้ือ 24  รายการ 12,314  ขวด

-  สารอาหารทาง 
   หลอดเลือดดํา

5,362  ขวด 2,446,293  ซี.ซี.

-  ยาเคมีบําบัดผูปวยใน 27,540  โดส

-  ยาเคมีบาํบดัผูปวยนอก  
   Day Care

27,304  โดส

2. บริหารคลังยา

   2.1 คลังยาผลิตทั่วไป
    -  จํานวนใบฎีกาจายยา           4,815           ฎีกา
    -  จํานวนรายการจายยา         17,655       รายการ
    -  มูลคายา             42,456,811.46           บาท

 2.2 คลังยาเคมีบําบัด
    -  มูลคายาเคมีบําบัดที่นํามา      12,887,452           บาท
       หมุนเวียนใช (recycle)           

 2.3 คลังเคมีภัณฑ
    -  จํานวนใบฎีกา                            2,987           บาท
    -  จํานวนรายการ            5,702       รายการ
    -  มูลคายา             19,933,528.90           บาท
     

5) งานบริการจายยาผูปวยตามใบส่ังแพทย

• ผูปวยนอก
หนวยงาน จาํนวนใบสัง่ยา จํานวนรายการยา มูลคา (บาท)

ชวงเวลาทําการปกติ  (จํานวน 15 หนวย)

หองยา (ภปร 1) 109,585 413,487 304,454,274

หองยา (ภปร 2) 5,026 8,341 1,938,935

หองยา ภปร 3 86,730 320,135 666,257,762

หองยา ภปร 5 65,133 199,788 185,727,355

หองยา ภปร 7 45,029 97,530 88,662,763

หองยา ภปร 9 52,177 133,752 124,708,845

หองยา ภปร 11 25,783 64,749 75,549,527

หองยา ภปร 13 108,434 337,883 236,126,357
หองยาตึกจุมภฏ 
ชั้น 1

49,726 146,651 229,135,389

หองยาอาคาร ส.ธ. 
ชั้น 3

75,656 160,631 199,780,686

หองยาอาคารวอง
วานิช ชั้น 4  

50,959 183,258 315,245,672

หองยาอาคาร 14 
ชั้น 

8,086 17,627 19,751,541

หองยา อาคารภูมิ
สิริฯ ชั้น 1

26,000 78,686 310,537,409

หองยาอาคาร
ภูมิสิริฯ ชั้น M

47,700 114,922 126,108,957

หองยาอาคาร
จงกลนี ชั้น 3

1,523 4,547 2,262,851

รวม 757,547 2,281,987 2,886,248,323

นอกเวลาราชการ และคลินิกพิเศษ (จํานวน 10 หนวย)

หองยา ภปร ชั้น 3 53,209 181,878 118,297,123

หองยา ภปร ชั้น 5 27,955      79,155 46,618,835

หองยา ภปร ชั้น 7 25,420 50,593 35,383,368

หองยา ภปร ชั้น 9 6,153 17,789 4,077,822

หองยา ภปร ชัน้ 11 39,181 127,327 2,339,479

หองยา ภปร ชัน้ 13 58,218 185,022 87,148,840
หองยาตึก ส.ธ. ช้ัน 3 24,761 45,250 38,585,329
หองยาตกึภมูสิริฯิ 
ชัน้ 1 4,690 14,821 25,065,698

หองยาตกึภมูสิริฯิ 
ชัน้ M 102,034 223,811 23,344,419

หองยาตกึวองวานชิ 
ชัน้ 4  10,205 35,098 134,904,251

รวม 351,826 960,744 515,765,164

รวมท้ังหมด 1,109,373 3,242,731 3,402,013,487

• ผูปวยใน  จํานวน 3 หนวย

หองยาอาคารภูมิสิริฯ 
ช้ัน B1 624,686 1,597,887 582,218,205

หองยาอาคาร สก. 
13 69,304 189,450 61,463,575

หองยาอาคาร 14 ชั้น 16,822 51,044 14,715,674

รวม 710,812 1,838,381 658,397,454
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6) งานบริบาลเภสัชกรรม

1. บริบาลเภสัชกรรมผูปวยใน และฉุกเฉิน 
    (Acute Care)

- มีเภสัชกรดูแลติดตามการใชยาในหอผูปวย  จํานวน 7 หอ ไดแก 
  หอศัลยกรรม :                   ภูมิสิริฯ  15C (จก. 3)              795      ราย
                                       ภูมิสิริฯ  16C1 (อล.)               692      ราย
  หออายุรกรรม :                 ภูมิสิริฯ 25C (วส. 5)             1,166      ราย                                          
                                      ภูมิสิริฯ 4 (CCU, ICCU)          1,336      ราย
  หอศัลยศาสตรออรโธปดิกส :   ภูมิสิริฯ 19A (จส. 4)               549      ราย
  หอกุมารเวชกรรม : ICU กุมาร สก. 8                                441      ราย
  หองฉุกเฉิน Non-trauma และ Observe ward                 1,017      ราย
  รวม                                                                     5,996      ราย

2. บริบาลเภสัชกรรมผูปวยนอก (Ambulatory Care) - มีเภสัชกรดูแลติดตามการใชยาผูปวยนอกรวมกับทีมสหสาขา จํานวน 9 คลินิก   
  ไดแก 
    คลินิกโรคปอด (Asthma & COPD)                             1,543       คร้ัง
    คลินิกลางไตทางชองทอง (Peritoneal Dialysis)                 209       คร้ัง
    คลินิกโรคหัวใจลมเหลว  (Advance Heart Failure)             865      คร้ัง
    คลินิกผูปวยหลังปลูกถายหัวใจ                                      178      คร้ัง
    (Post - heart Transplant) 
    คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy)                                          862      คร้ัง
    คลินิกวอรฟาริน (Warfarin)                                          772       คร้ัง
    คลินิกใหคําปรึกษาเร่ืองยาตานไวรัส ARV                           58       คร้ัง
    คลินิกผูสูงวัยสุขภาพดี (Comprehensive Geriatric)         1,186      คร้ัง
    คลินิกเตรียมผาตัดและวิสัญญี (COACH)                           351      คร้ัง 
    ท่ี Pre-admission Center ภปร ช้ัน 11

3. บริการสอนและใหคําแนะนําการใชยา
    ผูปวยในกลุมเส่ียง  (In-patient Education) 

- ผูปวยในโรงพยาบาลท่ีไดรับการสอน/ใหคําแนะนําการใชยา และประเมิน 
  ความรูความเขาใจการใชยาโดยเภสัชกร จํานวน 3 กลุม ไดแก
    ผูปวยท่ีไดรับยาวอรฟาริน (Warfarin)                                 91      คร้ัง
    ผูปวยท่ีไดรับยาสูดพนเทคนิกพิเศษ                                   17      คร้ัง
    ผูปวยผาตัดหัวใจท่ีไดรับยากดภูมิคุมกัน                               7      คร้ัง
    (Immunosuppressants)                              
    รวม                                                                     178      คร้ัง

4. การรายงาน และประเมินติดตามอาการ
   ไมพึงประสงคจากยา (Adverse Drug Reaction
   Monitoring)

-  เภสัชกรประจําศูนย ADR รับแจงรายงานอาการไมพึงประสงคจากยา รวมกับ   
   การบันทึกรายงาน และประเมินติดตามอุบัติการณท่ีเกิดข้ึนกับผูปวยภายใน
   โรงพยาบาล
        จํานวนรายงาน ADR ท่ีไดรับแจง และบันทึกขอมูล       13,992      คร้ัง
        เขาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล 
        จํานวนคร้ังของการประเมินและดูแลติดตาม                1,035      คร้ัง
        อุบัติการณ ADR/แพยา    
        จํานวนคร้ังของการสงรายงาน ADR ไปยัง                     914      คร้ัง
        กระทรวงสาธารณสุขผานระบบออนไลน 

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

ดําเนินการรวมกับอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ติดตาม
ผลการตรวจวัดระดับยาในเลือด สําหรับผูปวยท่ีไดรับยาฉีดแวนโคมัยซิน 
(Vancomycin) ภายในโรงพยาบาล 
        -  จํานวนผูปวยท่ีไดรับการติดตาม                              369      ราย
        -  จํานวนคร้ังของการใหคําแนะนําการปรับขนาดยา         549      คร้ัง

6. งานดานการควบคุมกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพ
    อยางเหมาะสม

รวมดําเนินโครงการ Antimicrobial Stewardship Program (ASP) กับอาจารย
แพทยหนวยโรคติดเช้ือ ภาควิชาอายุรศาสตร และอาจารยจากคณะเภสัชศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
        -  จํานวนผูปวยท่ีไดรับการติดตาม                             2,951    ราย
        -  จํานวนคร้ังของคําส่ังใชยาท่ีข้ึนไปติดตาม                  4,381    คร้ัง
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ศูนยขอมูลและตนทุน

7. งานบริการตอบขอสนเทศทางยา/ บริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับยา และงานสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล

1. บริการตอบขอสนเทศทางยา จํานวนคําถาม ท้ังหมด 836  คร้ัง โดยจําแนกผูถาม ดังน้ี 
- บุคลากรในโรงพยาบาล (แพทย เภสัชกร พยาบาล)      รอยละ    97.26
- บุคคลภายนอก (ผูปวยและญาติ ประชาชนท่ัวไป)       รอยละ      2.74

2. การสงเสริมการใชยา อยางสมเหตุผล - กําหนดและจัดทําแนวทางการใชยา                      จํานวน      8   รายการ
  (สําหรับยาใหมและ/หรือยาท่ีมีคาใชจายสูง)                                            
- ปรับปรุงแนวทางการใชยาจากเดิมท่ีมีอยู                จํานวน      2   รายการ 

8) งานสอนนิสิต/นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร และรับเปนแหลงฝกอบรม/ศึกษาดูงานดานเภสัชกรรม 

- เภสัชกร/นักศึกษาเภสัชศาสตรจากตางประเทศ                                        29     คน
- นิสิตปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                          1     คน
- นิสิตเภสัชศาสตร ช้ันปท่ี 6  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย          60     คน

มีพันธกิจหลักในการวิเคราะหและคาดการณตนทุน ประเมินความคุมคา กําหนดราคา ริเร่ิมพัฒนา ศึกษาวิจัย
ระบบสุขภาพ ติดตามทบทวนผลลัพธ สรุปผลงานไดดังน้ี คือ

ผลงาน จํานวน หนวย

1. รายงานการวิเคราะหตนทุนการใหบริการผูปวยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

1.1 ตนทุนการใหบริการผูปวยนอก และฉุกเฉิน จําแนกรายคลินิก 1 เร่ือง

1.2 ตนทุนการใหบริการผูปวยในและผูปวยวิกฤติ จําแนกรายหอผูปวย 1 เร่ือง

1.3 ตนทุนการรักษาพยาบาลผูปวยรายกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) 1 เร่ือง

2. พัฒนาระบบและดําเนินการประเมินการใชเทคโนโลยีทางการแพทย

2.1 วิเคราะหตนทุนและจุดคุมทุนของเคร่ืองมือแพทยราคา 5 ลานบาทข้ึนไป 45 รายการ

2.2 วิเคราะหตนทุนของการตรวจทางหองปฏิบัติการและหัตถการ 893 รายการ

2.3 ใหคําแนะนําการรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหตนทุน 9 คร้ัง

2.4 ติดตามการใชเคร่ืองมือแพทยภายหลังการจัดซ้ือและใหบริการ 6 รายการ

3. ดําเนินการวิจัยเชิงนโยบาย, การพัฒนาความรูบุคลากร, การประเมินทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
   และคุณภาพของระบบบริการสุขภาพของประเทศ

3.1 ดําเนินการวิจัย รวมวิจัย 2 โครงการ

3.2 จัดอบรม และ เปนวิทยากรบรรยาย 4 คร้ัง

3.3 วิพากษงานวิจัย / รวมประชาพิจารณ 7 เร่ือง

3.4 เปนอนุกรรมการ/คณะทํางาน / ทีมบรรณาธิการเพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 5 ชุด
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ฝายเวชระเบียนและสถิติ

1. งานจัดเก็บ บริการเวชระเบียนและธุรการ

1.1 รับเวชระเบียนผูปวยใน จํานวนแฟม

เวชระเบียนผูปวยท่ัวไป  42,173 

เวชระเบียนผูปวยสูติกรรม  5,083 

เวชระเบียนทารกแรกคลอด  4,513 

1.2 บริการเวชระเบียนผูปวยใน จํานวนราย

1.2.1 บริการคนหาเวชระเบียนผูปวยใน ใหแก

 - แพทย  1,624 

 - นิสิตแพทย  120 

 - พยาบาล  422 

 - ศูนยประกันสุขภาพ  1,619 

 - ฝายเลขานุการ  1,743 

 - บุคคลภายนอก  251 

1.2.2 เวชระเบียนท่ีคนหา

 - เวชระเบียนตนฉบับ  7,012 แฟม

 - เวชระเบียนในรูปแบบ CD  58,941 แฟม 

1.3 ธุรการ

รับหนังสือเขา
  - ขอเวชระเบียนผูปวยคดีและประกันชีวิต
  - เร่ืองตาง ๆ

 4,095 เร่ือง
 1,925 เร่ือง
 2,170 เร่ือง

สงหนังสือออก
  - เวชระเบียนผูปวยคดีและประกันชีวิต
  - เร่ืองตาง ๆ

 3,375 เร่ือง
 1,925 เร่ือง
 1,450 เร่ือง

เบิกพัสดุใชในฝายเวชระเบียนและสถิติ                                         17 คร้ัง 

สงซอมพัสดุ ครุภัณฑ                                                                        20 คร้ัง 

2. งานลงรหัสและตรวจสอบขอมูลเวชระเบียนผูปวยใน

ลงรหัสและตรวจสอบขอมูลผูปวยใน

จําแนกตามฝายตาง ๆ ดังน้ี
จํานวนแฟม

ฝายอายุรศาสตร  15,739 

ฝายศัลยศาสตร  12,625 

    

2. งานลงรหัสและตรวจสอบขอมูลเวชระเบียนผูปวยใน (ตอ)

ลงรหัสและตรวจสอบขอมูลผูปวยใน

จําแนกตามฝายตาง ๆ ดังน้ี
จํานวนแฟม

ฝายสูติศาสตร - นรีเวชวิทยา
 - สูติศาสตร
 - นรีเวชวิทยา

 5,083 
 2,783 

ฝายกุมารเวชศาสตร  8,478 

ฝายจักษุวิทยา  1,632 

ฝายโสต ศอ นาสิก วิทยา  1,550 

ฝายรังสีวิทยา  1,237 

ออรโธปดิกส  2,445 

จิตเวช  197 

3. งานเวชสถิติ

3.1 บันทึกขอมูล จํานวนแฟม

เวชระเบียนผูปวยท่ัวไป  42,173 

เวชระเบียนผูปวยสูติกรรม  5,083 

เวชระเบียนทารกแรกคลอด  4,513 

3.2 ใหขอมูลสถิติตาง ๆ  577 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  52,986 แฟม

จํานวน  7,241,415 หนา
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ฝายประชาสัมพันธ

มีหนาท่ีหลักในการส่ือสารประชาสัมพันธ วาดวย
วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย ท้ังตอภายในองคกร (Internal Communi
cation) และภายนอกองคกร (External Communication)
ผานชองทางการส่ือสารดวยส่ือประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ ตลอดท้ังการแนะนําบริการ และงานส่ือสารบริการ
ขอมูลทางโทรศัพท และซอมบํารุงระบบโทรศัพท ท่ีตอง

คํานึงและตระหนักอยูเสมอ วาดวยเร่ืองการใหขอมูลท่ี
ถูกตอง ทันเวลา รวมถึงประสิทธิผล (Output) ในเชิงคุณภาพ
ท่ีเปนเลิศท้ังน้ีเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ และสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยอยางเปนรูปธรรมและย่ังยืน
ตอไป โดยในปงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 
ถึงเดือนกันยายน 2563)

ฝายประชาสัมพันธ ไดมีผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานของฝายฯ ตามรายละเอียด ดังน้ี

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของ
ฝายประชาสัมพันธ

จํานวน

1. ดานงานขาว

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

1,832 ช้ิน/ป  

1.2 ขาวท่ีไดรับการเผยแพรผานทางส่ือมวลชน
ทุกแขนง และส่ืออิเล็กทรอนิกสตางๆ 2,433 ช้ิน/ป

2. ดานงานส่ือส่ิงพิมพ
2.1 ประสานงานการจัดทําวารสารภายใน 

“วารสาร ฬ.จุฬา” จํานวน 12 ฉบับ 36,000 เลม

3. ดานงาน Website

3.1 จํานวนผูเขาชม Website 1,289,662  
คน

4. ดานงานกิจกรรมพิเศษ
4.1 การจัดกิจกรรมพิเศษ การสนับสนุนและ

ใหความรวมมือ แกหนวยงาน ท้ังภายใน
และภายนอกองคกร (งานออกแบบจัดทํา 
Artwork)

199 งาน

5. ดานงานติดต้ัง โปสเตอรและปายไวนิลประชาสัมพันธ

5.1 ติดต้ังทันเวลา 3,820 ช้ิน

5.2 ร้ือถอนทันเวลา (ภายในระยะเวลา 7 วัน) 3,972 ช้ิน

6. ดานงานใหขอมูลบริการ
6.1 การออกบัตรคิวเรงดวนสําหรับผูปวยบัตร

ทอง 302, ผูปวยประกันสังคม 2 
ในกรณีงดน้ํา งดอาหารไดอยางถูกตอง

3,084 คร้ัง

6.2 การใหขอมูลไดอยางถูกตองกับผูรับบริการ 45,784 
คร้ัง

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพของ
ฝายประชาสัมพันธ จํานวน

7. ดานงานชางภาพ

7.1 งานถายภาพน่ิง 646 งาน

7.2 งานถายภาพวิดีโอและตัดตอวีดิโอ 65 งาน

7.3 การสืบคนภาพน่ิง และวีดิโอ 376 คร้ัง

8. ดานงาน Operator

8.1 ติดตอโทรศัพทออกภายนอกผิดพลาด 17 คร้ัง

8.2 สงตอสายโอนภายในผิดพลาด 71 คร้ัง

8.3 ติดตอสายโทรศัพทผิดบุคคล 3 คร้ัง

8.4 ประกาศเสียงตามสายผิดพลาด (code 
155) 0 คร้ัง

8.5 ติดตอไดรวดเร็วของการประกาศ Code 
155 (10 วินาทีหลังจากไดรับแจง) 100 %

9. ดานงานจัดซ้ือจัดจาง

9.1 การจัดทําเอกสารถูกตอง 2,640 งาน

9.2 การจัดทําเอกสารทันเวลา 2,820 งาน
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ฝายเลขานุการ

ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา

ใหบริการดานงานสารบรรณเก่ียวกับการลงทะเบียน
รับ-สง จําแนกเอกสารเพ่ือนําเสนอผูบริหารพิจารณาส่ังการ
รางโตตอบจัดทําเอกสารและออกเลขท่ี คําส่ัง ประกาศ 
หนังสือเวียน บันทึกขอความจดหมายออกของโรงพยาบาล
การติดตาม คนหา จัดเก็บเอกสาร ผลิตเอกสารท่ีใชภายใน
โรงพยาบาล งานเลขานุการกิจ ดูแลสนับสนุนและประสาน
งานดานตางๆ ท้ังดานขอมูลเอกสารและตัวบุคคลใหกับ
ผูบริหาร ตลอดจนการนัดหมาย งานการประชุม จัดประชุม
ของคณะผูบริหาร และคณะกรรมการอํานวยการกลุมบริการ
ทางการแพทย สภากาชาดไทย และการรับรองผูมีอุปการคุณ
รวมท้ังการประสานงาน และดําเนินการจัดกิจกรรมของ
โรงพยาบาล ท้ังกิจกรรมประจําป และกิจกรรมพิเศษตาม
วาระสําคัญตางๆ นอกจากน้ีฝายเลขานุการยังใหบริการ
ดานการประสานงาน ระหวางผูปวยกับหนวยงานตางๆ 
ของโรงพยาบาลในการขอรับเอกสาร ใบรับรองแพทย และ
เอกสารสําเนาประวัติการเจ็บปวย หรือการรักษา เพ่ือ
สิทธิประโยชนตางๆ ท่ีเก่ียวกับผูปวย

ในรอบป 2563 หนวยงานตางๆ ของฝายเลขานุการ
ไดปฏิบัติงานดานเอกสาร ดังน้ี

1. งานเลขานุการกิจ ตรวจสอบเอกสารนําเสนอ
ผูบริหารจํานวน  159,954 เร่ือง

2. งานการประชุม จํานวน 74 คร้ัง
3. งานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ

- กลุมกิจกรรมพิเศษ จัดกิจกรรมโรงพยาบาล
จํานวน 15 คร้ัง

- กลุมรับ-สง ลงทะเบียนรับ-สงเอกสารจํานวน 
196,757 เร่ือง

- กลุมรางโตตอบจัดทําเอกสาร จดหมาย จํานวน
53,525 เร่ือง

- กลุมใบรับรองแพทยจัดทําเอกสารใบรับรองแพทย
จํานวน 10,760 เร่ือง

- กลุมธุรการประสานงาน ผลิตเอกสารในโรงพยาบาล
จํานวน 2,863,130 แผน

- การจัดเก็บ คนหา/จัดทําเอกสาร/การประสานงาน 
จํานวน  1,399 เร่ือง

กิจกรรมของฝายโสต ศอ นาสิกวิทยา และ ภาควิชาโสตศอ นาสิกวิทยา ประจําปงบประมาณ 2563 

ดานบริการทางการแพทย
• ผูปวยเขารับบริการท่ีหอผูปวยนอก ภปร 10 จํานวน

ท้ังส้ิน 6,969 ราย โดยเปนผูปวยใหม 1,657 ราย
• ผูปวยเขารับการผาตัดดานโสต ศอ นาสิก อาคาร

ภูมิสิริมังคลานุสรณ ช้ัน 8 จํานวน 1,810 ราย
• อัตราครองเตียงหอผูปวยใน อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ช้ัน 15A คิดเปนรอยละ 64.91%
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ในระหวางสถานการณ COVID-19 ฝายโสต ศอ 
นาสิกวิทยา ไดมีการปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวยเพ่ือ
ปองกันการแพรกระจายของโรค เน่ืองจากการตรวจและ
หัตถการของฝายตองสัมผัสใกลชิดกับผูปวย และมีโอกาส
เกิดละอองฝอยไดงาย มีการปรับปรุงการคัดกรองผูปวย
กอนเขารับบริการ การจัดสถานท่ีใหเหมาะสมมีการระบาย
อากาศท่ีดี การเวนระยะหางระหวางเคส มีอุปกรณปองกัน
เม่ือทําหัตถการ และการเตรียมชุด personal protective
equipment สําหรับบุคลากรทุกคน
ดานวิชาการ

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการจัดงานประชุม
วิชาการท้ังเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติอยางตอเน่ือง สําหรับ
ปงบประมาณ 2563 มีการจัดงานประชุม ดังน้ี

• Tinnitus Workshop ระหวางวันท่ี 6-7 ตุลาคม 2562
• The 17th Chula FESS Course ระหวางวันท่ี 

12-15 พฤศจิกายน 2562
• Research Day 2019 ระหวางวันท่ี 25-27  พฤศจิกายน

2562
• 10th Chula Head and Neck Surgery Soft 

Cadaver Workshop ระหวางวันท่ี 18-19 สิงหาคม 2563
• Temporal Bone Dissection Course ระหวางวันท่ี

25-26 สิงหาคม 2563
• Chula FESS Course for Resident 2020 ระหวาง

วันท่ี 14-16 กันยายน 2563

ดานบริการประชาชน ออกหนวยแพทยเคล่ือนท่ี
ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยาและภาควิชาโสต ศอ นาสิก

วิทยา มีการใหบริการประชาชนนอกสถานท่ี เพ่ือเปนการดูแล
ประชาชนเชิงรุก และการฝกฝนทักษะการทํางานในสถานท่ี

ท่ีมีขีดความสามารถจํากัด อีกท้ังฝกใหมีจิตสาธารณกุศล 
กิจกรรมในปงบประมาณ 2563 มีดังน้ี

• ออกหนวยผาตัดหูเคล่ือนท่ีจังหวัดตราด ระหวางวันท่ี
21-22 พฤศจิกายน 2562

• ออกหนวยโครงการคลินิกเคล่ือนท่ีจุฬาฯใสใจ อยูไกล
เราไปหารวมกับศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการ
บนใบหนาและกะโหลกศีรษะ รพ. เชียงรายประชานุเคราะห
ระหวางวันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2562

• ออกหนวยผาตัดหูเคล่ือนท่ีเมือง Mongar ราชอาณาจักร
ภูฏาน ระหวางวันท่ี 4-12 มกราคม 2563

• ออกหนวยผาตัดหูเคล่ือนท่ี อําเภอบานกรวด จังหวัด
บุรีรัมย ระหวางวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ 2563

• World Hearing Day 2020 วันท่ี 1 มีนาคม 2563 
ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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ฝายเวชศาสตรปองกันและสังคม

ดานพัฒนาบุคลากรและศิลปวัฒนธรรม
ฝายโสต ศอ นาสิกวิทยาและภาควิชาโสต ศอ นาสิก

วิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรท่ีตองมีการพัฒนา
ท้ังดานความรู ทักษะการทํางาน และจิตใจ เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ในการทํางานรวมกันท่ีดีและใหการดูแลผูปวยอยางเหมาะสม
กิจกรรมในปงบประมาณ 2563 มีดังน้ี

• การทําบุญตึกจุมภฏพงษบริพัตร วันท่ี 25 ธันวาคม 
2562

• กิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2563
• การอบรม CPR ใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับ ตลอดท้ัง

แพทยประจําบานและคณาจารย
• สัมมนาภาควิชาประจําป 2563 ระหวางวันท่ี 21-23

สิงหาคม 2563 จังหวัดนครปฐม

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบาดวิทยาประยุกต"คร้ังท่ี 36 วันท่ี 17-21 กุมภาพันธ 2563 ณ ภาควิชาเวชศาสตร
ปองกันและสังคม 

2. หลักสูตรการอบรม ระบบการดูแลสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา เพ่ือพัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ
ต้ังแต เดือนสิงหาคม 2562–ธันวาคม 2562 ณ สถาบัน
โรคผิวหนัง กรมการแพทย

3. หลักสูตรการอบรม เศรษฐศาสตรสาธารณสุข เพ่ือ
พัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ ต้ังแต เดือนกันยายน 2562 –
ธันวาคม 2562 ณ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย

4. หลักสูตรการอบรม การประเมินผลการจัดการดูแล
สุขภาพ เพ่ือพัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ ต้ังแต เดือนธันวาคม
2562–กุมภาพันธ 2563 ณ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย

5. หลักสูตรการอบรม วิธีการทางระบาดวิทยา 1 เพ่ือ
พัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ ต้ังแต เดือนสิงหาคม 2563 –
ตุลาคม 2563 ณ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย
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การใหบริการ ราย
1. ตรวจสุขภาพประจําป 6,828

2. ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย

2.1 ขอใบรับรองแพทยไปตางประเทศ 2,100
2.2 ขอใบรับรองแพทยในประเทศ 3,174

2.3 ขอใบรับรองแพทยเขาทํางานสภากาชาดไทย 761

3. ตรวจตามนัดแพทย (F/U) 12,939

4. ฟงผลตรวจสุขภาพ 4,650

5. ตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 1,572

6. ฉีดวัคซีนปองกันโรค
       6.1 ฉีดวัคซีนนิสิตแพทย 337

       6.2 ฉีดวัคซีนเจาหนาท่ี รพ.จุฬาฯ (ศูนยอาชีวอนามัย) 1,203

       6.3 ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ สปสช. 4,293

       6.4 ฉีดวัคซีนปองกันโรคอ่ืนๆ 4,143

7. บริการปรึกษาปญหาสุขภาพและใหคําแนะนํา 3,605

8. ตรวจคล่ืนไฟฟาหัวใจ 7,589

9. ทดสอบตาบอดสี 1,864

10. ทดสอบ Tuberculin skin test 123

ขอมูลบริการ ภปร 16 เวชศาสตรปองกันและสังคม

ฝายกายวิภาคศาสตร

ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปนภาควิชาท่ีมีท้ังงานวิชาการและบริการ
ทางการแพทย  โดยมีรายละเอียดตามแขนงตางๆ ดังน้ี 
1. งานดานการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนมีการพัฒนาและผลิตส่ือการเรียน
- การสอนออนไลน จํานวน 41 เร่ือง
- การเรียนการสอน โดยใชเคร่ือง 3D Printer และ

ใหบริการอาจารยและนักวิจัย นิสิตปริญญาเอก นิสิตปริญญาโท
และผูท่ีมีความสนใจตางๆ ประกอบดวย 2 โครงการ

โครงการท่ี 1 โครงการเก่ียวกับการเรียนการสอน 

ช่ือโครงการ สรางแบบจําลองเพ่ือการศึกษาทางกายวิภาค
ศาสตร ดวยเทคโนโลยีการพิมพแบบสามมิติ การผลิตส่ือ
เพ่ือการศึกษาในการทําหุนจําลอง 

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพัฒนาการสรางแบบจําลอง
เพ่ือการศึกษาทางกายวิภาคศาสตรดวยเทคโนโลยกีารพิมพ
แบบสามมิติ

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.  ไดผลิตแบบจําลองโครงสรางรางกายมนุษยเพ่ือ

ใชในการศึกษาทางกายวิภาค และนํามาใชทดแทนการใช
กระดูกรวมถึงโครงรางของอาจารยใหญ
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ศูนยฝกผาตัด
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนแหลงรวบรวมความรูในวงการแพทยท้ัง
ในและตางประเทศเปนศูนยฯ ท่ีมีศักยภาพโดดเดน ใน
กิจกรรมตางๆ ดังน้ี

2.1 เปนแหลงความรูในการจัด workshop ในรางของ
อาจารยใหญท่ีเปน Soft Cadaver

2.2 เปนศูนยเดียวในโลก ท่ีมีความหลากหลายของ

จํานวนผูปวยเขารับบริการตรวจโครโมโซม 

เดือน น้ําคร่ํา ไขกระดูก เลือด  FISH BH CVS skin Total
ตุลาคม 40 70 28 29 0 0 0 167

พฤศจิกายน 37 64 15 41 1 0 0 158
ธันวาคม 39 57 14 29 3 1 0 143
มกราคม 31 67 26 28 0 0 2 154

กุมภาพันธ 35 66 11 20 3 0 0 135
มีนาคม 51 54 17 22 0 2 0 146
เมษายน 30 43 11 18 2 0 0 104

พฤษภาคม 38 48 5 23 1 0 0 115

มิถุนายน 44 57 16 50 2 0 0 169
กรกฎาคม 21 45 17 20 1 1 0 105
สิงหาคม 42 43 13 39 2 0 0 139
กันยายน 26 60 19 48 1 0 1 155
Total 434 674 192 367 16 4 3 1,690

สถิติการบริการตรวจโครโมโซม หนวยพันธุศาสตร

2. เน่ืองจากแบบจําลองดังกลาวไดถูกออกแบบ โดย
นักวิทยาศาสตรท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานโครงสรางรางกาย
ของมนุษย ดังน้ันผลผลิตท่ีไดสามารถนําไปใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย เชน จัดจําหนายใหแกหนวยงาน หรือสถาน
ศึกษาท่ัวประเทศได

โครงการท่ี 2 โครงการเก่ียวกับงานวิจัย ช่ือโครงการ
การสรางกระดูกเน้ือแนนสามมิติ ท่ีมีการจัดเรียงของ
หลอดเลือดฝอยในแนวเดียวกันตามคําส่ังเฉพาะ (Construction
of Custom-made 3D-Compact Bone with Aligned
Blood Capillary) 

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพัฒนากระดูกเน้ือแนนสาม
มิติท่ีมีการจัดเรียงของหลอดเลือดฝอยในแนวเดียวภายนอก
รางกาย เพ่ือเลียนแบบกระดูกตามธรรมชาติโดยใชเทคโน
โลยีการพิมพแบบสามมิติ

ปจจุบันทางภาควิชากายวิภาคศาสตร ไดประยุกต
และจัดซ้ือครุภัณฑมากข้ึน เพ่ือไดนํามาประกอบในการ
ทํางานวิจัยตางๆ เก่ียวกับ 3D ไดมากยิง่ข้ึน โดยมีภาควิชา
ออรโธปดิกส ฝายวิจัย ไดมาทํางานวิจัยดวยเปนจํานวน
หลายช้ิน
2. งานดานบริการ

ในสวนของการรับบริจาครางกายไดมีการพัฒนางาน
ในระบบการรับบริจาค ใหมีการรับบริจาครางกายออนไลน 
ซ่ึงมีประชาชนชนท่ัวไป ไดมีความสนใจและเขามาใชบริการ
ผานทางระบบออนไลน เปนจํานวนมาก โดยสามารถเขา 
ไปท่ี https://chulalongkornhospital.go.th เลือกชอง 
บริจาค ซ่ึงนับวาเปนอีกทางเลือกหน่ึงของผูท่ีสนใจบริจาค
รางกาย และมีการเก็บเปนฐานขอมูลใหสามารถตรวจสอบได

ศาสตรในการฝกอบรม และปฏิบัติการผาตัดทุกสวน ของ
รางกาย ต้ังแตศีรษะจรดเทามากท่ีสุด

2.3 เปนศูนยเดียวในโลก ท่ีใหนิสิตแพทย  คณะแพทยศาสตร
ไดฝกหัตถการกับอาจารยใหญรางนุม ใหกับนิสิตแพทย
ช้ันปท่ี 5 และฝกอบรมทางดานการเรียนการสอน ใหแก
ภาควิชากายวิภาคศาสตร จิตเวชศาสตร กุมารเวชศาสตร 
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม จักษุวิทยา วิสัญญีวิทยา
ศัลยศาสตร ออรโธปดิกส เวชศาสตรฟนฟู สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
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โสต ศอ นาสิก อายรุศาสตรตางๆ ในคณะแพทยศาสตร 
ทําใหนิสิตแพทยไดฝกฝน และใกลชิดกับอุปกรณมากท่ีสุด

สําหรับส่ิงท่ีเปนหัวใจและเอกลักษณของการดําเนิน
งานศูนยฝกผาตัด คือการเรียนการสอนอาจารยใหญรางนุม
ท่ีชวยใหนิสิตแพทย และแพทยเฉพาะทาง สามารถแยก

สถิติการจัดประชุมระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

ลําดับท่ี ลักษณะการจัดประชุม จํานวนคร้ัง/ป จํานวนผูเขารวมประชุม/คน

1  การจัดประชุมนานาชาติ 77 2,140

2  การจัดประชุมระดับชาติ 24 1,037

3  การเรียนการสอน 88 1,549

4  ศึกษาดูงาน
    กายวิภาคศาสตร 
    ศูนยฝกผาตัด

10 
2

413 
61

รวมท้ังส้ิน 201 5,200

                  หองปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร 

Nerve Biopsy Lab 

จํานวน 4 ราย

กลามเน้ือ หาเสนประสาทไดงาย ขอตอไมยึด ไมงอได 
น้ันเอง อีกท้ังใหความสําคัญกับการติดตอส่ือสาร และดูแล
จิตใจของญาติอาจารยใหญผูอุทิศรางกาย ต้ังแตรับรางเขามา
ท่ีศูนยฯ จนกระท่ังพิธีลอยอังคาร ซ่ึงเปนวาระสุดทาย



1 ตุลาคม 2562 : สํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย
ชั้น 2 อาคารอํานวยนรธรรม

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานภาพลักษณองคกร นายธีรพร ยินเจริญ หัวหนาฝาย
ประชาสัมพันธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นําคณะเจาหนาท่ี 
มอบกระเชารวมแสดงความยินดี เน่ืองในวันคลายวันสถาปนา
ครบรอบ 47 ป สํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย 
โดยมี หมอมราชวงศปรียางคศรี วัฒนคุณ ผูชวยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย และผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได 
สภากาชาดไทย รับมอบ

9 ตุลาคม 2562 :  ชั้น 1 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น 

รศ.นพ.นิพนธ เขมะเพชร รองผูอํานวยการฯ ฝาย
สนับสนุนบริการ และ ผศ.(พิเศษ)นพ.ปยะพันธ พฤกษพานิช
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานระบบหองปฏิบัติการ รับมอบไขไก
จํานวน 9,999 ฟอง จากคณะทํางานโครงการรณรงค
บริโภคไขไก เพื่อใชปรุงอาหารใหกับผูปวยที่พักรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ในงาน “สัปดาหวันไขโลก 2562” 

17 ตุลาคม 2562 : ชั้น 4 อาคารนวมินทราชินี

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดหนวยธนาคารกระดูกและ
เน้ือเย่ือ ฝายออรโธปปดิกส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เพ่ือให
บริการแกผู ปวยที่ตองการกระดูกและเนื้อเยื ่อ ในการ
เสริมสรางภาวะสูญเสียกระดูกและเอ็นจากสาเหตุตางๆ
โดยมี รศ.นพ.สมศักด์ิ คุปนิรัติศัยกุล หัวหนาฝายออโธปดิกส
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาวรายงาน

18 ตุลาคม 2562 : โถงลาง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เปน
ประธานในพิธีเปดงาน สัปดาหวันพยาบาลแหงชาติ ภายใน
งานมีการจัดนิทรรศการดานสุขภาพ ใหความรูแกประชาชน
ระหวางวันท่ี 18-24 ตุลาคม 2562 โดยมี นางสาวเฉลาศรี
เสงี่ยม หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาว
รายงาน

120 I โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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23 ตุลาคม 2562 : พระลานพระราชวังดุสิต

ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน ชุติวงศ ผูชวย
เลขาธิการสภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานภาพลักษณองคกร พรอมดวยคณะ
ผูบริหาร และเจาหนาที่สภากาชาดไทย รวมวางพวงมาลา
ถวายบังคมพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่องในวันปยมหาราช เพื่อนอม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

24 ตุลาคม 2562 : ชั้นลาง อาคาร ส.ธ. 

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนประธาน เปดราน “ Chula
Care” รานผลิตภัณฑสุขภาพสําหรับผูสูงวัย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ โดยมี พระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร)
ผูชวยเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เปนประธานฝายสงฆ

25 ตุลาคม 2562  : หองประชุม 1301 ชั้น 13 โซน C 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ
เปนประธานเปดโครงการ Innovation Market ฝายการ
พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ภายใตโครงการพัฒนา
คุณภาพ เพ่ือเปดโอกาสใหเจาของผลงานไดนําเสนอผลงาน
การแลกเปล่ียนเรียนรู และสามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรม
ไปสูการจดสิทธิบัตร โดยมี น.ส.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหนา
พยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาวรายงาน

15 พฤศจิกายน 2562 : รานแสดงกิจกรรมสภากาชาดไทย
สวนลุมพินี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธี
เปดงานกาชาด ประจําป 2562 ภายใตแนวคิด “เย็นศิระ
เพราะพระบริบาล เกิดสายธารการใหท่ีงดงาม” เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบรมราชูปถัมภก
สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เฝาฯ รับเสด็จ 
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19 พฤศจิกายน 2562 : โถงลาง อาคารอานันทมหิดล

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย นําคณะผูบริหารโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ พรอมดวย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหนา
พยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณะผู บริหาร
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นําแจกันดอกไม
ถวายเบ้ืองหนาพระฉายาลักษณ และรวมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ใหทรงหายจากพระอาการประชวร

21 พฤศจิกายน 2562 : หอง 1301 ชั้น 13 โซน C 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธ ุผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดงาน สัปดาหเภสัชกรรม 2562
ภายในงานจัดกิจกรรม เสวนาภาคประชาชนในหัวขอ 
“เภสัชกรอยูใกล ใชยาปลอดภัย : ผูปวย ครอบครัว ชุมชน”
ใหความรูการใชยาท่ีถูกตองเหมาะสม พรอมบอรดนิทรรศการ
รวมสนุกกิจกรรมตางๆ โดยชมรมผูสูงวัยสุขภาพดี

18 ธันวาคม 2562 : หองประชุมมงคลนาวิน ช้ัน 10 อาคาร สก.

รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล หัวหนาศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทย ดานการปลูกถายอวัยวะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนประธานเปดงาน วันรําลึก
ถึงผูบริจาคอวัยวะ (Donor remembrance day) จัดโดย
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ดานการปลูกถายอวัยวะ
เพื่อใหผูปวยปลูกถายอวัยวะ และบุคลากร ทํากิจกรรม
รวมกัน ภายในงานจัดเสวนาเรื่อง “เสนทางสูชีวิตใหม”
Behind the scene of organ transplant journey และ
พิธีถวายสังฆทาน และธรรมเทศนา เพื่ออุทิศสวนกุศลแก
ผูบริจาคอวัยวะ

20 ธันวาคม 2562 : ชั้น M อาคาร ภปร

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย ผูชวยผูอํานวยการฯ
ดานภาพลักษณองคกร และ นายธีรพร ยินเจริญ หัวหนา
ฝายประชาสัมพันธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มอบของท่ีระลึก
ใหกับสมาชิกวงดนตรี Thailand Symphony Orchestra
(วงTSSO) ในโอกาสมาแสดงดนตรีจิตอาสาใหผูปวยและญาติ
ท่ีมารับบริการ ไดผอนคลายและสงเสริมใหมีสุขภาพจิตท่ีดี
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20 มกราคม 2563 : หองประชุม 1209 ชั้น 12 โซน A 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ
เปนประธานเปดการเสวนาวิชาการ “Disease X : ปฐมบท
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019” โดยมี ศ.นพ.ธีระวัฒน 
เหมะจุฑา หัวหนาศูนยวิทยศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย พรอมดวย 
นพ.ธนรักษ ผลิพัฒน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ดร.สุภาภรณ วัชรพฤษาดี ศูนยวิทยาศาสตร
สุขภาพโรคอุบัติใหม ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหนา
ศูนยโรคอุบัติใหมทางคลินิก และ นสพ.ภัทรพล มณีออน
สัตวแพทยประจํากรมอุทยานสัตวปาและพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมเสวนา เพ่ือใหความรู
และรูทันสถานการณโรค รวมถึงแนวทางการปองกัน และ
ควบคุมโรคอุบัติใหมตอไปในอนาคต

14 มกราคม 2563 : ศูนยดูแลภาวะสมองเสื่อม ชั้น 15 
อาคาร ส.ธ.

ผศ.พญ.ยุวรีย พิชิตโชค รองผูอํานวยการฯ ฝาย
ยุทธศาสตรองคกรและทรัพยากรบุคคล และ รศ.นพ.สุขเจริญ
ต้ังวงษไชย หัวหนาศูนยดูแลภาวะสมองเส่ือม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ใหการตอนรับ นายกาญจน ทองใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)
และคณะ ในโอกาสเขาเยี่ยมชมและศึกษาระบบใหบริการ
การดูแลผูสูงอายุ ศูนยดูแลภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

16 มกราคม 2563 : หอผูปวยกึ่งวิกฤต (Step Down)
ช้ัน 10 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ
เปนประธานเปดการใหบริการหอผูปวยกึ่งวิกฤต (Step
Down) โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหนาพยาบาล 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว ผูชวย
ผูอํานวยการฯ ดานผูปวยวิกฤต นางศิริลักษณ สิโยพุทธวงศ
ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานบริการ แพทย พยาบาล รวมพิธี

8 เมษายน 2563  อาคารจงกลนี วัฒนวงศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุข พรอมคณะเย่ียมชมการปฏิบัติงาน
การตรวจคัดกรองผูปวยติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และเย่ียมชม
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา พรอมใหกําลังใจกับบุคลากร
ทางการแพทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ และคณะผูบริหาร แพทย พยาบาล บุคลากร 
ใหการตอนรับ
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13 พฤษภาคม 2563 : หองพิธีการ ช้ัน 1 อาคารวชิรญาณวงศ

นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานในพิธีทําบุญถวายภัตตาหารแด
พระภิกษุสงฆ จํานวน 10 รูป เพื่ออุทิศกุศลแดผูมีพระคุณ
เนื่องในโอกาส วันพยาบาลสากล ประจําป 2563 โดยมี
บุคลากร ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขารวม
ในพิธี

15 พฤษภาคม 2563 :  หองประชุม 1210 ช้ัน 12 โซน B
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ และอาคารวชิราวุธ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานมอบวัคซีนปองกัน
ไขหวัดใหญชนิด 4 สายพันธุ จํานวน 5,000 โดส ใหกับบุคลากร
ทางการแพทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
พรอมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและใหกําลังใจเจาหนาที่ ใน
การใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ 
วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ศ.นพ.
ธีระวัฒน เหมะจุฑา หัวหนาศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรค
อุบัติใหม คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย พรอมดวยคณะผูบริหาร แพทย พยาบาล
บุคลากร เปนผูแทนรับมอบ

29 พฤษภาคม 2563 : อาคารจักรพงษ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย นําคณะผูบริหารโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ รวมกิจกรรม เน่ืองในวันสถาปนาโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ครบรอบ 106 ป ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2563
อาทิ พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ พิธีถวาย
ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชา
นุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พิธีสดับปกรณถวายสมเด็จพระปยมหาราช สมเด็จพระมหา
ธีรราชเจา และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื ่อรวมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระองคทาน

29 พฤษภาคม 2563 : หองประชุม 1210 ช้ัน 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนประธานมอบโลรางวัล
บุคลากรดีเดน ประจําป 2563 แก ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
หัวหนาศูนยโรคอุบัติใหมทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย และมอบโลรางวัลใหกับบุคลากรดีเดน
ประจําป 2563 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี
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15 มิถุนายน 2563 : หองประชุม ชั้น 1 อาคารกรม-
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย

สภากาชาดไทย โดย นายขรรค ประจวบเหมาะ
ผูอํานวยการสํานักงานจัดหารายได สภากาชาดไทย ศ.นพ.
รื่นเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ ศ.นพ.
รุงโรจน พิทยศิริ หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
โรคพารกินสัน และกลุ มโรคความเคลื ่อนไหวผิดปกติ
มอบไมเทาเลเซอรพระราชทาน จากโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง จํานวน 100 ชิ้น เพื่อใชเปนอุปกรณลดปญหา
การเดินติด การทรงตัวและเพ่ิมความม่ันคงในการกาวเดิน
ใหผูสูงอายุ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย นางสุจิตรา 
พิทยานรเศรษฐ อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุ รับมอบ

16 มิถุนายน 2563 : หองประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปด โครงการวางระบบการพัฒนา
ผูนํา (Leadership Development System Design) เพ่ือ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูนําและแนวทาง
การวางแผนสืบทอดตําแหนง ตลอดจนเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาผูนํา สําหรับผูบริหารระดับกลางของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณอยางเปนระบบ

18 มิถุนายน 2563 : ศูนยการแพทยมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย และนางสาวเฉลาศรี เสง่ียม
หัวหนาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ นําคณะผูบริหาร
รวมลงนามถวายพระพร สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ขอใหทรงหายจากพระอาการประชวร 
และมีพระพลานามัยแข็งแรง

22 มิถุนายน 2563 : หองประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานในพิธีปฐมนิเทศแพทยประจําบาน
แพทยประจําบานตอยอด และเภสัชกรประจําบาน ช้ันปท่ี 1
ประจําป 2563 พรอมกลาวใหโอวาท
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30 มิถุนายน 2563 : หองประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรใหกับ
แพทยประจําบาน และแพทยประจําบานตอยอด ประจําป
2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมี
อ.นพ.เพชร อลิสานันท ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานสนับสนุน
บริการ กลาวรายงาน มีแพทยประจําบาน และแพทย
ประจําบานตอยอดสําเร็จการฝกอบรมตามหลักสูตรของ
แพทยสภา รวมทั้งสิ้นจํานวน 396 คน

3 กรกฎาคม 2563 : หองประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดพิธี
ปฐมนิเทศพยาบาลใหม ประจําป 2563 เพ่ือใหบุคลากรใหม
เกิดความภาคภูมิใจในองคกร และมีความสุขในการทํางาน
โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานกลาวตอนรับและใหโอวาท พรอม
แนะนําผูบริหารฝายการพยาบาล

8 กรกฎาคม 2563 : หองประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานมอบใบประกาศนียบัตรและให
โอวาท ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปดการอบรม 
หลักสูตรฝกอบรมอาจารยพยาบาลคลินิกประจําหอผูปวย
และหลักสูตรอบรมระยะส้ัน สาขาการสอนภาคปฏิบัติการ
พยาบาลเฉพาะทาง

12 กรกฎาคม 2563 : หองประชุม 1210 ช้ัน 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ 

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ และคณบดี คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศ.นพ.เกียรติ รักษรุงธรรม ผูอํานวยการ
บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนยวิจัยวัคซีน 
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมดวย
ผศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย หัวหนาทีมนักวิจัย และ ดร.เอกชัย
พรหมเพชร นักวิจัยหลัก โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19  
ภาควิชาเวชศาสตรชันสูตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย รวมแถลงขาวเร่ือง “จุฬาฯ พัฒนาวัคซีนโควิด-19
หลังพบในลิงไดผลดี เดินหนาทดสอบในมนุษย (จิตอาสา)”
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21 กรกฎาคม 2563 : หองประชุม 1210 ช้ัน 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.ดร.เสริชย โชติพานิช รองผูอํานวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ฝายกายภาพ และ นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา
ผู เชี ่ยวชาญการประปานครหลวง พรอมดวยผู บริหาร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และ การประปานครหลวง รวมเปด
กิจกรรม “บวร (บาน วัด โรงเรียน) จุดเร่ิมตนแหงการพัฒนา
อยางย่ังยืน ป 3 “กับการประปานครหลวง” เพ่ือเปนผูนํา
ทางความคิดของสังคม ในการใชน้ําอยางรูคุณคารวมรักษา
ส่ิงแวดลอม โดยจัดกิจกรรม นิทรรศการใหความรูเร่ืองการ
ใชน้ํา สาธิตการลางถังพักน้ํา และรณรงคเชิญชวนบุคลากร
ในหนวยงานรวมใจประหยัดน้ํา

24 กรกฎาคม 2563 : ช้ันลาง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

นายแผน วรรณเมธ ีเลขาธิการสภากาชาดไทย นํา
คณะผูบริหารสภากาชาดไทย ผูบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
รวมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว พรอมท้ัง ลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

4 สิงหาคม 2563 : หองประชุมสดศรี วงศถวยทอง ชั้น 18
อาคาร ภปร

นางสาวเฉลาศรี เสง่ียม หัวหนาพยาบาล โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย เปนประธานพิธีมอบเกียรติบัตร
และปจฉิมนิเทศ ปดการอบรม หลักสูตรบริหารทางการพยาบาล
Leadership Succession Planning Program ประจําป 
2563 สําหรับพยาบาลที่จะขึ้นดํารงตําแหนงหัวหนาหอ
ผูปวยใหม จํานวน 37 คน และหัวหนาหอผูปวย ท่ีจะปรับ
เลื่อนตําแหนงข้ึนเปนผูตรวจการพยาบาล จํานวน 30 คน

5 สิงหาคม 2563 : หองประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

รศ.นพ.นิพนธ เขมะเพชร รองผูอํานวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ฝายสนับสนุนบริการ และประธานคณะกรรมการ
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อ เปนประธานเปดงาน IC 
DAY 2563 ภายในงานจัดกิจกรรมเดินรณรงคในหนวยงาน
ตางๆ และการบรรยายใหความรูดานการปองกันการติดเช้ือ
แกบุคลากร
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14 สิงหาคม 2563 : หองประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุรณ

ผศ.พญ.ยุวรีย พิชิตโชค รองผูอํานวยการฯ ฝาย
ยุทธศาสตรองคกรและทรัพยากรบุคคล เปนประธานใน
พิธีเปด การอบรม โครงการวางระบบพัฒนาผูนํา Leadership
Development System Design เพื่อเปนการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูนํา เตรียมความพรอม
ในการพัฒนาผูนําสําหรับผูบริหารระดับกลางของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ อยางเปนระบบ

26 สิงหาคม 2563 : หองประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
โดยนายสิตมน รัตนาวะด ี ผูแทน นายสารัชถ รัตนาวะดี
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร
พรอมดวย นายขรรค ประจวบเหมาะ ผูอํานวยการ สํานักงาน
จัดหารายได สภากาชาดไทย ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน
หัวหนาศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนา
และกะโหลกศีรษะ และ รศ.นพ.นนท โรจนวชิรนนท  
รองหัวหนาศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการ
บนใบหนาและกะโหลกศีรษะ รวมแถลงขาว มอบทุนการศึกษา
โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝน ปนอนาคต” แกผูปวยศูนย
สมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไขความพิการบนใบหนาและ
กะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

31 สิงหาคม 2563 : หองประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนประธานเปดงาน TB DAY 2020 โดย
ศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ จัดข้ึน
เพ่ือใหความรูเก่ียวกับแนวทางการดูแลผูปวยวัณโรค ด้ือยา
โดยปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนสูตรยาในการรักษา และวิธี
การปองกันการติดเชื้อวัณโรค มี รศ.(พิเศษ)นพ.กําพล 
สุวรรณพิมลกุล เลขานุการศูนยโรคอุบัติใหมดานคลินิก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาวรายงาน

3 กันยายน 2563 : สามยานมิตรทาวนฮอลล ชั้น 5 
สามยานมิตรทาวน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานเปดงาน
“Healthcare 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม ใจชนะ” พรอม
ปาฐกถาพิเศษ “เดินหนาขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทย
ประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจไทยเขมแข็ง” โดยมี ผศ.(พิเศษ)
นพ.สุรินทร อัศววิทูรทิพย  ผูชวยผูอํานวยการฯ ดาน
ภาพลักษณองคกร ผู แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย เขารวมพิธี และ อ.ดร.พญ.วรรษมน
จันทรเบญจกุล กุมารแพทยโรคติดเชื ้อ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เปนวิทยากรใหความรู เร่ือง “เตรียมรับมือโควิด-19
อยางปลอดภัย ในยุค New Normal”
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15 กันยายน 2563 : หองประชุม 1201 ชั้น 12 โซน B
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

สมาคมนักบริหารสาธารณสุข รวมกับกระทรวงสาธารณสุข
และชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป นําผูเขา
รับการศึกษาอบรม หลักสูตรพัฒนารองผูอํานวยการฝาย
การแพทยฯ รุน 14 เขาศึกษาดูงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรต์ิ สนิทวงศ
ผูชวยผูอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ดานบริการ
ผูปวยนอก ใหการตอนรับ

24 กันยายน 2563 : สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุม
วนารามราชวรวิหาร

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแกว ผูชวยผูอํานวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ดานผูปวยวิกฤต เปนประธาน มอบใบประกาศนียบัตร
และปดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทยขั้นพื้นฐาน
และชวยปฏิบัติการแพทยข้ันสูง EMERGENCY MEDICAL
TECHNICIAN (EMT) รุนท่ี 1 ประจําป 2563 โดยมี อ.นพ.ธนดล
โรจนศานติกุล หัวหนาศูนยกูชีพ ฝายเวชศาสตรฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กลาวรายงาน

ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม รองผูอํานวยการฯ ฝายบริการ
อ.นพ.เพชร อลิสานันท ผูชวยผูอํานวยการฯ ดานสนับสนุน
บริการ รวมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เน่ืองในวันมหิดล ประจําป 2563 วันคลายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

24 กันยายน 2563 : หองประชุม 1209 ชั้น 12 โซน A
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ

30 กันยายน 2563 : หองประชุมสดศรี วงศถวยทอง ช้ัน 18 
อาคาร ภปร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย จัดงาน 
“รอยดวงใจ อาลัยรัก “ พิธีแสดงมุทิตาจิตแดบุคลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณาจารย คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทํางาน และ
เกษียณอายุราชการ ประจําป 2563 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ
วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และคณบดี
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธาน



พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือแพทย สนับสนุน
การทํางานดานการแพทยในสถานการณ COVID-19

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน เครื่องติดตาม
การทํางานของหัวใจ และสัญญาณชีพระบบรวมศูนย 11 เตียง
ประกอบดวย ชุดศูนยกลางเก็บบันทึกขอมูลทางสรีรวิทยา
ของผูปวยภาวะวิกฤตจํานวน 1 เครื่อง และเครื่องติดตาม
การเตนของหัวใจผูปวยชนิดขางเตียง จํานวน 11 เครื่อง
เพ่ือใชในการดูแลรักษาผูปวยโรคโควิด-19 แกโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ
ผูอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
พรอมดวยคณะผูบริหาร แพทย พยาบาล รับพระราชทาน
เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณของทั้งสองพระองค เมื่อ
วันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ หองประชุม 1210
ช้ัน 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ เครื่องติดตามการทํางานของหัวใจและการ
ไหลเวียนโลหิตนี้ ใชสําหรับผูปวยที่มีภาวะวิกฤต อยาง
ตอเนื่อง ชวยในการเฝาระวังและติดตามการทํางานของ
หัวใจ อัตราการหายใจ วัดความดันโลหิตภายนอก และ
ปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด โดยจะมีชุด
ศูนยกลางเก็บบันทึกขอมูลทางสรีรวิทยาของผูปวยภาวะ
วิกฤต ซึ่งสามารถแสดงขอมูลขั ้นสูงที ่จะประกอบการ
ตัดสินใจในการรักษา พรอมกันน้ี ยังมีระบบสัญญาณเตือน
ท่ีสามารถจําแนกระดับความรุนแรง และอาการของผูปวย 
เชน เม่ือหัวใจเตนผิดปกติจะมีสัญญาณเตือนมายังชุดศูนยกลาง
เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีสามารถควบคุม และสังเกต
อาการของผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ ขณะท่ีเคร่ืองติดตาม
การเตนของหัวใจผูปวย ชนิดขางเตียงท่ีไดรับพระราชทานมา
ในโอกาสน้ี เปนเคร่ืองมือท่ีมีระบบในการชวยคํานวณขอมูล
ตางๆ ท้ังยังเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถใชงานไดต้ังแตเด็กแรกเกิด
ไปจนถึงผูใหญอีกดวย

130 I โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงบาตร เน่ืองในวันข้ึนปใหม
พ.ศ. 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชดําเนินไปยังดานหนาอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทยทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆจํานวน 100 รูป รวมกับ
คณะผูบริหาร คณาจารย แพทย พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ, สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยและประชาชน โดยมี นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายของขวัญ
และ ศ.นพ.สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ และคณบดีคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปฏิทินประจําป
2563 จากน้ัน ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานพร เน่ืองใน
โอกาสสงทายปเกาตอนรับปใหม 2563 เพ่ือเปนสิริมงคล
แกเจาหนาท่ีสภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนท่ีรวมเฝา
ทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เม่ือวันศุกรท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.
2562 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย ความวา

“ ขอขอบคุณที่ทุกคนชวยกันปฏิบัติงานมาดวยดี และ
เปนประโยชนตอบุคคลท่ัวๆ ไป ขอใหบุญกุศลท่ีทํารวมกันมา
วันน้ีชวยดลบันดาลใหทุกทานมีความสุขสวัสดี ประสบ
ความสําเร็จในชีวิต หนาท่ีการงาน และส่ิงท่ีพึงปรารถนา
ทุกประการ ในปใหม และสืบตอๆ ไปดวยในอนาคต ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชุดหุนยนตปนโต (Pinto)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาดไทยทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานชุดหุนยนตปนโต
(Pinto) และระบบ Tele presence จํานวน 1 ชุด ใหแก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย สําหรับบุคลากร
ทางการแพทยใหสามารถปฏิบัติงานไดจากระยะไกลใน
การดูแลรักษาผูปวยติดเช้ือไวรัสโรคโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.
สุทธิพงศ วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย และคณะผูบริหาร เขารับพระราชทาน
เบ้ืองหนาพระบรมฉายาลักษณ มี ศ.ดร.สุพจน เตชวรสินสกุล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เขารวมพิธี เม่ือวันศุกรท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
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หุนยนต “Pinto” ปนโต Quarantine Delivery
robot เปนโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง และคณาจารย 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ
ศิษยเกา พัฒนาขึ้นเพื่อชวยเหลือและลดความเสี่ยงของ
บุคลากรทางการแพทย ท่ีปฏิบัติงานในสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-19 มีคุณสมบัติเดน สามารถปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาผูปวยไดจากระยะไกล ไมจําเปนท่ีจะตองเขาไปใกล
กับผูปวย จึงชวยลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อ และมีขนาด
คอนขางเล็ก ทําใหสามารถเคล่ือนท่ีรอบตัวคนไขบนเตียงได
ผูใชดูแลทําความสะอาด ฆาเช้ือโรคไดงาย ไมสะสมใหเปนแหลง
เพาะเช้ือ การติดต้ังงาย สามารถใชงานไดทันที

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดนําหุนยนต
ปนโต มาใชบริเวณหองฉุกเฉิน ซ่ึงสามารถทํางานชวยเหลือ
บุคลากรทางการแพทย ทั้งในดานการขนสงอาหาร และ
เวชภัณฑ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภาฯ พระราชทาน
เคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล ชนิดเทาเหยียบ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหผูแทนพระองค
อัญเชิญเคร่ืองกดเจลแอลกอฮอล ชนิดเทาเหยียบ จํานวน 
9 เครื ่อง มาพระราชทานแกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย เพื่อใหบุคลากรและผูที่มาติดตอไดใชงาน
และลดการสัมผัสส่ิงของท่ีใชรวมกัน โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ
วัชรสินธุ ผูอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
พรอมดวยคณะผูบริหาร รับพระราชทานจากผูแทนพระองค
เมื่อวันจันทรที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล ชนิดเทาเหยียบนับเปน
ประดิษฐกรรม ที่เกิดขึ้นในชวงการแพรระบาดของโรค
โควิด-19 เพราะมีความเสี่ยงติดเชื้อได หากสัมผัสพื้นผิวที่
มีเชื ้ออยู แลวนําไปสัมผัสตา จมูก หรือปาก การพัฒนา
เครื ่องกดเจลแอลกอฮอลที ่มีแทนเหยียบนี ้ จึงชวยลด
ความเสี ่ยงที ่จะติดเช ื ้อผ านการสัมผัสสิ ่งของรวมกับ
ผู อื ่นไดเปนอยางดี ภายหลังไดมีการจัดซื ้อ และจัดทํา
เครื่องกดเจลแอลกอฮอลในลักษณะนี้ ใชงานกันอยาง
แพรหลาย
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สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
พระราชทานเวชภัณฑ และเจลแอลกอฮอลจากแบรนด 
SIRIVANNAVARI Bangkok

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
เพ่ือทรงเย่ียมผูแทนแพทย และพยาบาล จากหนวยงานตางๆ
อาทิ แพทยสภา คณะผูบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อพระราชทานขวัญและกําลัง
พระทัย รวมถึงหนากากผา และเจลแอลกอฮอลจากแบรนด

SIRIVANNAVARI Bangkok และนํ้ายาฆาเชื้อ ใหแกกลุม
ผูแทนแพทย พยาบาล เพื่อกระจายใหแกโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศท่ีขาดแคลนเวชภัณฑดังกลาว โดยมี ศ.เกียรติคุณ
พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศ.นพ.สุทธิพงศ
วัชรสินธุ ผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
คณะผูบริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เฝารับเสด็จ เมื่อ
วันศุกรท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย



สุดยอดองคกรครองใจผูบริโภค กลุมโรงพยาบาล ประจําป 2562  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ไดอันดับ 1
ของในกลุมโรงพยาบาล จากผลสํารวจ Thailand’s Most
Admired Company 2019 หรือ สุดยอดองคกรครองใจ
ผูบริโภค ซ่ึงจัดตอเน่ืองเปนปท่ี 8 โดยนิตยสารแบรนดเอจ
มีคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 6.56 คะแนน และเฉลี่ยรวมใน
แตละกลุมตัวแปรยอยสูงที่สุดทุกดานในกลุมโรงพยาบาล 
ดังนี้

ความสามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม
(Innovation) = 6.82
ภาพลักษณองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate CSR) = 6.38

การประกอบธุรกิจ และความสําเร็จ (Business 
Performance) = 6.31
การบริการ (Service) = 6.47 
ภาพลักษณของกิจการ (Image of Brand) = 6. 95
ผูบริหารงาน (Management) = 6.42                                                                                      
ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ประสบความสําเร็จ

อยางมากในประเด็น ภาพลักษณของกิจการ (Image of  
Brand) ที่แสดงใหเห็นถึงการเปนองคกรที่ “แข็งแกรง” 
(Own strong brands) “เติบโตตอเน่ือง” (Own growing
brands) “มีลูกคาภักดีตอองคกร” (Own brands with 
customer loyalty) รวมถึงเปนองคกรที่ “มีมูลคาสูง” 
(Own brands with high value)

รางวัลบุคคลคุณภาพแหงป 2019 
18 ตุลาคม 2562 หอประชุมใหญ ศูนยประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ

ศาสตราจารยนายแพทยธีระวัฒน เหมะจุฑา หัวหนา
ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพโรคอุบัติใหม คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย ผูอํานวยการศูนย
ความรวมมือองคการอนามัยโลกดานคนควาและอบรม
โรคติดเชื้อไวรัสสัตวสูคน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
โรคทางสมอง คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
สภากาชาดไทย ไดรับรางวัล “บุคคลคุณภาพแหงป”
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ดานสาธารณสุข จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (มสวท.)

รางวัลบุคคลตนแบบ ผูสรางแรงบัลดาลใจใหกับคนไทย
ท้ังประเทศ
วันที่ 6 มีนาคม 2563

ศาสตราจารยนายแพทยธีระวัฒน เหมะจุฑา ไดรับ
รางวัลบุคคลตนแบบ ผูสรางแรงบัลดาลใจใหกับคนไทย
ทั้งประเทศ ลงใน “หนังสือรอยคนไทยหัวใจนวัตกรรม” 
เลม 2 (100 Faces of Thailand ’s Innovation Inspirers
ดานสาธารณสุขจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ
มหาชน) 

ฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ไดผานการตรวจรับรองมาตรฐาน/ระบบประกันคุณภาพ
เร่ืองการจัดการดานสุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร GMP
in Mass Catering ในระดับ Excellent จากทางสถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนระบบการจัดการดาน
ความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety 
Management System)  เพื่อไมใหอาหารกอผลกระทบ
ตอผูบริโภค 

ท้ังน้ีฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด ไดมีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหม ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจ ทําใหฝายโภชนวิทยาและโภชนบําบัด ยังไดรับ
การตรวจรับรอง ระบบวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุด
วิกฤต (HACCP) แกหองอาหารทางสายใหอาหาร ซึ่งเปน
ระบบคุณภาพอาหารท่ีสูงข้ึนไปอีกข้ัน โดยเนนการปองกัน
มากกวาการแกไข สามารถเรียกคืนอาหาร ทวนสอบกลับ
ไปยังกระบวนการผลิต และสามารถใชควบคุมอันตราย
จากสิ่งปนเปอนทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเปนการรับรองความปลอดภัยใหแก
ผูปวย อีกทั้งสามารถพิสูจนไดวาอาหารที่ผลิตจากฝาย
โภชนวิทยาและโภชนบําบัดน้ัน ไดผลิตข้ึนอยางถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย สรางความม่ันใจใหแกผูปวยท่ีมาพักรักษาตัว
ภายในโรงพยาบาล วาไดรับประทานอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย มีกระบวนการผลิต และการควบคุมการผลิตที่
เปนมาตรฐานสากล


