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ค�ำน�ำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรือ่ ง “Interprofessional Team Care in Pediatrics: Learn and Work
Together” ได้ถกู จัดท�ำขึน้ เนื่องในการอบรมวิชาการระยะสัน้ ประจ�ำ พ.ศ. 2564 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมวิชาการระยะสัน้ ฯ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูโ้ ดยเฉพาะอย่างยิง่ แนวทางและข้อแนะน�ำทีใ่ ช้ในเวชปฏิบตั ใิ นการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
เด็กของสาขาวิชาต่าง ๆ ของกุมารเวชศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ในปี น้ี คณะกรรมการฯ จึงได้จดั รูปแบบ
การอบรมเป็ นระบบออนไลน์ทงั ้ หมด และจัดท�ำหนังสือในรูปแบบ E-Book เพือ่ ลดความเสีย่ งของการแพร่
ระบาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ซึง่ นับเป็ นปี ท่ี 2 ของการจัดการอบรมฯ ในรูปแบบนี้
วิทยาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีการปรับเปลีย่ นและพัฒนาอยูเ่ สมอ ก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่
ทีน่ �ำไปสูค่ วามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้คนมีสขุ ภาวะยังยื
่ น ดังนัน้ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการ
แพทย์ทม่ี สี ว่ นร่วมในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กจึงจ�ำเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเรียนรูแ้ ละพัฒนาความรูข้ องตนเอง
อย่างสม�่ำเสมอ เพือ่ ให้สามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเด็กให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
รวมทัง้ ส่งเสริมให้เด็กมีสขุ ภาพทีด่ ที งั ้ ร่างกายและจิตใจ ในปี น้ี การอบรมฯ จึงเน้นการดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขา
วิชาชีพและการท�ำงานเป็ นทีมซึง่ เป็ นปั จจัยส�ำคัญอย่างยิง่ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพทัง้ ด้านการวินิจฉัย การ
ดูแลรักษา ฟื้ นฟูและการป้ องกันโรค หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความจากผูน้ ิพนธ์หลากหลายอาชีพและ
สาขาวิชา ได้แก่ กุมารแพทย์และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญจากสาขาวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ทันตแพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด นักอรรถบ�ำบัด นักจิตวิทยา ครู นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการในสาขาต่าง ๆ
คณะบรรณาธิการหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าหนังสือประกอบการอบรมวิชาการระยะสัน้ เรือ่ ง “Interprofessional Team Care
in Pediatrics: Learn and Work Together” จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยเนื้อหาความรูแ้ ละ
แนวทางทีท่ นั สมัย สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบตั ิ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูป้ ่ วยเด็กและ
ครอบครัวต่อไป
คณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุชาดา ศรีทพิ ยวรรณ หัวหน้าภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์ และประธานคณะกรรมการจัดการอบรมวิชาการระยะสัน้ ฯ ทีส่ นับสนุ นให้จดั ท�ำหนังสือ
คณาจารย์ทกุ ท่านทีร่ ว่ มนิพนธ์ คุณขวัญเดือน แผนเลียบ และเจ้าหน้าทีท่ กุ ท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดท�ำหนังสือ
เล่มนี้ให้สำ� เร็จลุลว่ งไปด้วยดี

		

กัญญา ศุภปี ตพิ ร, วรนุช จงศรีสวัสดิ ์
ธวัชชัย ดีขจรเดช, สุชรี า ฉัตรเพริดพราย
ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, พรพิมล เรียนถาวร
ศิรนิ ุช ชมโท, เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
พลิตถิยา สินธุเสก, ลลิดา ก้องเกียรติกุล, สุวพร อนุกลู เรืองกิตติ ์
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รายชื่อผู้นิพนธ์
กัญญา ศุภปีติพร

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), อ.ว. กุมารเวชศาสตร์
Dip. Amer. Board of Pediatrics
Dip. Amer. Board of Medical Genetics
Ph.D. in Genetics, Yale University School of
Medicine, USA
ศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์และ
เมแทบอลิซึม

กาญจน์หทัย เชียงทอง

พ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
Certificate in Pediatric Blood and Marrow Transplant/
Cellular Therapy, The Hospital for Sick Children,
Canada
อาจารย์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก

การะเกด จันทวรางกูร

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
อาจารย์ สาขาวิชาตจวิทยา

คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ
อาจารย์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ

จรัสพงศ์ เอื้ออริยะพานิชกุล

พบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาโภชนาการ

จารุจรรย์ ทรัพย์ชาตอนันต์

พบ. (เกียรตินิยม), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
อาจารย์ สาขาวิชาผู้ป่วยนอก

จันทร์จิรา ศรีรักษาสินธุ์

พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
พยาบาล 4 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวช
พันธุศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฉันท์สุดา พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

พ.บ. (เกียรตินิยม), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ
M.Sc. Child and Adolescent Mental Health,
UCL, UK
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์วัยรุ่น
ปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาสุขภาพจิต แขนงวิชาจิตบ�ำบัด
ความคิดและพฤติกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาผู้ป่วยนอก
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ชวิศาร์ รัศมีหิรัญ

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Certificate in Pediatric Critical Care Medicine,
The Hospital for Sick Children, Toronto, Canada
Certificate in Pediatric Cardiovascular Critical
Care, Boston, Children’s Hospital, Boston, USA
อาจารย์ สาขาวิชาโรคระบบหายใจและเวชบ�ำบัดวิกฤต
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบ�ำบัดวิกฤต
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ชนธีร์ บุณยะรัตเวช

ดารินทร์ ซอโสตถิกุล

พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์, ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
โรคเลือดและมะเร็งเด็ก
Certificate in Pediatric Haemostasis and Thrombosis,
Wayne State University School of Medicine,
Michigan, USA
รองศาสตราจารย์ หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและ
มะเร็งเด็ก

ทศวรรณ เอียมการ์ด พงษ์นุ่มกุล
วทบ. กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
นักกายภาพบ�ำบัด
หน่วยกายภาพบ�ำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.บ., ว.ว. ศัลยศาสตร์, ว.ว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา,
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
Diploma of European Board of Urology
ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
แพทย์พิเศษ ฝ่ายศัลยศาสตร์
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,
แพทย์ที่ปรึกษา กลุ่มงานศัลยกรรม สถาบันสุขภาพเด็ก ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ
Certificate in Pediatric Endocrinology, University
แห่งชาติมหาราชินี
of California San Francisco, USA
ศาสตราจารย์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อ

ชุษณา ข่ายม่าน

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก
อาจารย์ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ช่อเพ็ชร จารุเสาวภาคย์

พย.บ. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
พยาบาล 6 สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก

ธวัชชัย ดีขจรเดช

พ.บ., ว.ว. กุมารเวชศาสตร์, ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคไต
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคไต

นริศรา สุรทานต์นนท์

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ว. กุมารเวชศาสตร์,
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
Certificate in Immunology, Erasmus Medical
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
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อาจารย์ สาขาวิชาผู้ป่วยนอก
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หายใจ

พร ไตรรัตน์วรกุล
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วรนุช จงศรีสวัสดิ์

วีระศักดิ์ ชลไชยะ
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