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ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ “วารสาร      ”

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

คู่บารมีทศราชเกียรติก้องฟ้า

พระบุญญาแผ่ทั่วปฐพี

ขอพระองค์ทรงสุขศรีเกษมสันต์

ทุกวารวันขอพระองค์ทรงพระเจริญ

	 เฉลิมชนม์พระบรมราชินี

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

ผองไทยน้อมใจถวายราชสดดุี

เป็นมิง่ขวญัชาวไทยไปนรินัดร์

บรมราชินีอาศิรวาท
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108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เรื่อง : ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

ณ จุฬา

ประทับพระเก้าอี ้องค์สภานายกิาสภากาชาดไทย

เสดจ็พระราชด�าเนินเยือนสันนิบาตสภากาชาด
และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สมาพนัธรัฐสวิส

ทรงเย่ียมผู้อพยพล้ีภัยชาวกัมพชูา และทรงมพีระราชเสาวนย์ี
ให้ตัง้ศูนย์สภากาชาดบ้านเขาล้าน  ต�าบลไม้รดู จงัหวดัตราด

ทรงประกอบพธีิวางศลิาฤกษ์ อาคารภมูสิริิมงัคลานสุรณ์
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิต์ิิพระบรมราชนีิ ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายกิาสภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่12 สงิหาคม 
พ.ศ. 2499 และโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการสภากาชาดไทยเข้าเฝ้ารบัพระราชทานเลีย้ง ณ พระทีน่ั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในขณะนั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต เป็น
อุปนายกสภากาชาดไทย 
 ในฐานะองค์สภานายกิาสภากาชาดไทยทรงรบัพระราชภารกิจด้านมนษุยธรรม การบรรเทา
ทุกข์ การบริการโลหิต ทะนุบ�ารุงกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ  ศรีราชา การขยายเครือข่ายสถานีกาชาดและเครือข่ายเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ 
กิจการด้านต่างประเทศทรงช่วยเหลือผู้ลี้ภัยท่ีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรเป็น
องค์กรแรก นอกจากน้ียังทรงต้อนรับประมุขและพระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศในฐานะองค์
สภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ

องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

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

 พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระอัฐม
รามาธบิดนิทร สยามินทราธริาช บรมนาถบพติร เสดจ็ขึน้ครองราชย์สบื
ราชสนัตตวิงศ์ เป็นพระมหากษตัรย์ิรชักาลที ่8 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ 
เมือ่วันที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2477 โดยคณะรัฐบาลไทยตามความเหน็ชอบ
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวพระองค์มพีระชนมายุ 9 
พรรษา ทรงเป็นยวุกษตัรย์ิอันเป็นทีรั่กยิง่ของปวงชนชาวไทย แต่เมือ่วัน
ที ่9 มถินุายน พ.ศ. 2489 โดยไม่มใีครคาดคดิพระองค์เสดจ็สวรรคต จงึมี
การก�าหนดให้วนัที ่9 มถินุายน ของทกุปี เป็น “วนัอานนัทมหดิล” เพือ่น้อม
ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธิคณุของพระองค์
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถือก�าเนิด
ขึ้นในปี พ.ศ. 2490 อันเน่ืองมาจากพระราชปรารภท่ีทรงต้องการให้
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพ่ิมมากขึ้นให้เพยีงพอทีจ่ะช่วย
เหลอืประชาชน ในปี พ.ศ. 2528 สมาคมศษิย์เก่าแพทย์จฬุาลงกรณ์ฯ 
จึงได้ด�าเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติและ
ประดษิฐานไว้หน้าตกึอานนัมหดิล ซึง่เมือ่ถงึวันอานนัทมหิดลของทกุปี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จะเปิดให้หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนน�าพวงมาลามาถวายราชสักการะหน้าพระบรม
ราชานุสาวรีย์แห่งนี้ 

 ในปีเดียวกันนั้น รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ รองคณบดี
ฝ่ายกจิการนสิิตในขณะนัน้ จงึมดี�าริให้จดัท�า สตกิเกอร์พระบรมราชา
นสุาวรย์ีจ�าลอง เพือ่เป็นทีร่ะลึกมอบให้ประชาชนทัว่ไปทีบ่รจิาคสมทบทนุ
ในราคาแผ่นละ 20 บาท เพื่อน�าเงินรายได้มาบ�าเพ็ญประโยชน์ถวาย
เป็นพระราชกุศล โดยมีสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมด�าเนินการในโครงการนี้ และได้ปรับเปลี่ยน
เป็นสตกิเกอร์ภาพถ่ายของพระบรมราชานสุาวรย์ีองค์จรงิในปีต่อๆ มา
 ต่อมาปี พ.ศ. 2539 มกีารปรบัเปล่ียนของทีร่ะลกึเป็น ดอกบวั
สีแดง ซึ่งเป็นสีประจ�าวันพระราชสมภพ มีท้ังแบบเป็น ดอกเดี่ยว
และเป็นช่อ และจัดท�าจนมาถึงปี พ.ศ. 2544 จึงมีการปรับเปลี่ยนของ
ที่ระลึกอีกครั้งเป็น เข็มกลัดภาพถ่ายของพระบรมราชานุสาวรีย์
รูปวงกลม และคงจัดท�าเข็มกลัดเพื่อเป็นของที่ระลึกในวันอานันท
มหดิลมาจวบจนถงึปัจจบุนั แต่มกีารปรบัรปูทรงและการออกแบบเขม็
กลัดโดยนิสิตแพทย์แต่ละรุ่นไปตามยุคสมัย โดยก�าหนดให้เป็นสีของ
วันอานันทมหิดลในปีนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ�า โดยเงินรายได้จาก
การบริจาคเพื่อรับของที่ระลึกได้น�าไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆ
ได้แก่ สมทบทุนมลูนธิอิานนัทมหดิล มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ สภากาชาดไทย
มลูนธิช่ิวยเหลือพระภิกษุอาพาธ–ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ตลอดจนโครงงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแล
รักษาผู้ป่วยต่างๆ

นิสิตแพทย์กับวันอานันทมหิดล

ดอกบัวสีแดง
ดอกเดี่ยว / ช่อ

สติกเกอร์
พระบรมราชานุสาวรีย์จ�าลอง

เข็มกลัดภาพถ่ายของ
พระบรมราชานุสาวรีย์รูปวงกลม
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ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับต�ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประเภทคณำจำรย์ประจ�ำ 
(วำระด�ำรงต�ำแหน่งประจ�ำปี พ.ศ. 2565 – 2567)

จำก จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับต�ำแหน่งบรรณำธิกำร (Editor in Chief)
วำรสำร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology - TJOG

(วำระปี พ.ศ. 2565 – 2567)
จำก รำชวิทยำลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรำงวัลวิทยำนิพนธ์ ระดับดี ผลงำนเรื่อง
“ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศในกำรควบคุมกำรท�ำงำนของเนื้อเยื่อไขมัน”

(สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
จำก ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

อ.ดร.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านแผนและงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับต�ำแหน่งนำยกสมำคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี พ.ศ. 2565 (วำระปี พ.ศ. 2565 – 2566)

จำก สมำคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับรำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมำก ผลงำนเรื่อง
“ชุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 สแกน”

(สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
จำก ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

รศ.ดร.สัญชัย พยุงภร และคณะ



(Self-opening Endoscopic Bag – SEB)

 ในปัจจุบันการผ่าตัดผ่านกล้องได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและถือเป็นหลักปฏิบัติทั่วไป เนื่องจากช่วยลดขนาดบาดแผลให้เหลือน้อยท่ีสุด 
ท�าให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและไม่ท�าให้เกิดการยึดติดกันของเนื้อเยื่อในช่องท้องน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดเปิดหน้าท้องท่ัวไป ท้ังนี้การผ่าตัด
ผ่านกล้องจ�าเป็นต้องใช้ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ซับซ้อน โดยเครื่องมือส�าคัญตัวหนึ่งคือ ถุงใส่ชิ้นเนื้อส�าหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง ท�าหน้าที่เป็นส่วนบรรจุ
ชิ้นเนื้อเยื่อที่ได้รับจากการผ่าตัดและเป็นกลไกในการน�าช้ินเน้ือเยื่อดังกล่าวออกมาจากช่องท้องด้วย ถุงใส่ช้ินเน้ือส�าหรับการผ่าตัดผ่านกล้องที่มีจ�าหน่าย
อยู่ในปัจจุบันนั้นยังมีวิธีการใช้ที่ไม่คล่องตัวนัก ท�าให้แพทย์ผู้ใช้งานต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นเวลานานพอสมควร นอกจากนี้ยังมีการผลิตจากวัสดุหลายชนิด
มาประกอบกันจึงท�าให้เกิดข้อบกพร่องหลายประการ เช่น ตรงบริเวณรอยเชื่อมต่อของวัสดุที่น�ามาประกอบกันอาจเกิดการฉีกขาด แตกหักและรั่วซึมได้ 
อาจท�าให้ชิน้เนือ้หล่นหรอืปนเป้ือนเข้าไปในช่องท้องของผูป่้วย อกีทัง้ปัจจบุนัถงุชนิดนีต้้องน�าเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรกัษา
ทางการแพทย์สูงขึ้นตามไปด้วย
 ด้วยเหตุน้ี ทีมนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร
อ.พญ.ชญานศิ อภริกัษ์วริยิะ ภาควิชาสตูศิาสตร์-นรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ศ.ดร.ศริพิร ด�ารงค์ศกัดิก์ลุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ อ.อาทร วจิติรอมรเลศิ คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จงึได้ร่วมกนัพฒันาถุงใส่ชิน้เนือ้ส�าหรบัการผ่าตดัผ่านกล้อง
แบบเปิดได้เอง (Self-opening Endoscopic Bag) หรือถุง SEB ที่ผลิตจากวัสดุชนิดเดียวไร้รอยต่อ มีสายเป็นเหมือนหางส�าหรับดึงกลับ สามารถลดขนาด
หรือเปลี่ยนรูปร่างของถุงได้เพื่อให้มีขนาดเล็กที่อาจจะอยู่ในขนาด 5 มม. หรือ 10 มม. และเมื่ออยู่ในช่องท้องผู้ป่วย ถุง SEB ได้รับการออกแบบให้มีกลไก
ในการเปิดปากถุงได้เอง โดยที่แพทย์ไม่ต้องเสียเวลามาคลี่ปากถุง จึงท�าให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัดลง
 โครงการพฒันาและวจิยันวตักรรมถงุ SEB ได้รบัทุนสนับสนนุจากมลูนธิหิม่อมราชวงศ์หญงิรสลิน คัคณางค์ และได้รบัการสนบัสนนุต่อยอดนวตักรรม
เชิงพาณิชย์จากโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UTC) และสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (CUIP)
 ปัจจุบันนวัตกรรมถุง SEB ได้ยื่นขอรับการคุ้มครองตามสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดนวัตกรรมเชิง
พาณชิย์ให้แก่บรษัิทเอนซไปร์ อนิดสัตร ีจ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่คีวามพร้อมในด้านสถานทีผ่ลิตเครือ่งมอืแพทย์และบรรจภัุณฑ์ทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัมาตรฐาน 
ISO13485 โดยบรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะต่อยอดนวตักรรมสูเ่ชงิพาณชิย์เพือ่ให้คนไทยได้มเีครือ่งมอืแพทย์ทีด่แีละราคาไม่แพงใช้ รวมถึงเพือ่รองรบัการขยายตวั
ในการรักษาทางการแพทย์ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

7

Chula Innovation
โดย : ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

เรื่อง : ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ (1)

        ผศ.พญ.ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร (2)

        อ.พญ.ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ (3)

เรียบเรียง : ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ (CMIC)

นวัตกรรมถุงใส่ชิ้นเนื้อ

ส�าหรับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบเปิดได้เอง

ส�าหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 256 4000 ต่อ 2115

13 2
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Good News

เรื่อง : ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
         ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์
         รศ.นพ.ก�าพล สุวรรณพิมลกุล

 หนึ่งหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) นั่นคือฝ่ายบริการวิชาการ 
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า งานบริการวิชาการมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่ที่เข้าถึงง่าย ตลอดจนด�าเนินการจัดให้มีช่องทางเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเพื่อให้ความรู้เหล่านี้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

 ศ.พญ.นจิศร ีกล่าวถงึการขบัเคลือ่นภารกจิของงานบรกิารวชิาการ
ในช่วงที่ผ่านมาว่า ได้ริเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 
ด้วยความตั้งใจของคณะท�างานทุกคนท่ีอยากให้ช่องทางต่างๆ ที่สร้างขึ้นจะ
เป็นแหล่งข้อมูลทีอ้่างอิงได้และเชือ่ถอืได้ของบคุลากรทุกคนและบคุคลท่ัวไปได้
อีกยังเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสส�าคัญขององค์กรทั้งการครบรอบ 
108 ปี โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการครบรอบ 75 ปี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ศ.พญ.นิจศรี ให้ความเห็นว่า

การเรยีนรูข้องทกุคนไม่ได้หยดุเพียงในสถานศกึษาเท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ด้านการแพทย์ทีม่อีงค์ความรูใ้หม่เพิม่ขึน้ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ไม่มทีางเลย
ที่จะรู้เท่าทันโลกหากหยุดที่จะเรียนรู้
 ดงันัน้ ในระยะแรกงานบรกิารวชิาการจงึมุง่ทีจ่ะพฒันาช่องทางเก่า
และริเริม่ช่องทางใหม่ทีส่อดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีได้แก่ 
การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และการส่งเสริมการจัด
ประชุมวิชาการ

นวัตกรรมองค์ความรู้ทางการแพทย์ไร้ขีดจ�ากัด

พัฒนาระบบเพื่อให้ความรู้
ไม่หยุดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย

1 32

1. ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

2. ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ 

3. รศ.นพ.ก�าพล สุวรรณพิมลกุล

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
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ท�าความรู้จัก
“ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ”

 อกีหนึง่งานบรกิารวชิาการทีจ่ะยงัคงด�าเนนิการต่อพร้อมทัง้พฒันา
รูปแบบการจัดงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นคือ การจัดประชุมวิชาการคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ก�าพล สุวรรณพิมลกุล
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวถึงภาพรวมการจัดงานในปีนี้ว่า
การประชมุวชิาการครัง้ที ่58 จะจดัขึน้ในวนัที ่17-19 สงิหาคม พ.ศ. 2565 ใน
รูปแบบผสมผสานทั้งรูปแบบ Online และ On-site โดยมุ่งเน้นให้ผู้ร่วมงาน
ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งข้ึนกว่าครั้งก่อนท่ีมีข้อจ�ากัดด้านการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19  ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานว่า MDCU Congress 
2022 “75th  Anniversary : The Stories of Success” เพื่อน�าเสนอถึง
ความส�าเรจ็ของภาควชิาและหลกัสตูรต่างๆ ตลอดทัง้ 75 ปีทีผ่่านมา ซึง่ในปีนี้
จะมกีารน�าเสนอนทิรรศการความส�าเรจ็ของคณะแพทยศาสตร์ และ Hall of 
Fame ของการจดัประชมุวชิาการในครัง้ทีผ่่านมามกีารจดังานและหวัข้อการ
จัดการอย่างไรบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภาพสะท้อนกระบวนทัศน์และการให้
ความส�าคญัต่อองค์ความรูท้างด้านการแพทย์ทีค่ณะแพทยศาสตร์มมีาตลอด
กว่า 50 ปี นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์การจัดงานที่น่าสนใจดังนี้ 
 • MDCU Talk ในปีนีจ้ะเป็นการน�าเสนอเรือ่งราวการท�างาน ความ
ส�าเร็จ และแรงบันดาลใจของการท�างานในสายวิชาชีพ ผ่านเรื่องราวของ

แพทย์ทีท่�างานในบทบาทแตกต่างกนัของสังคมทัง้ 12 ท่าน เช่น ศ.นพ.ภริมย์ 
กมลรัตนกุล ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.จิตร สิทธีอมร และ 
พญ.เจรียง จันทรกมล เป็นต้น
 • การจัดงานสมาคมศิษย์เก่า นอกจากงานด้านวิชาการที่จะเกิด
ขึ้นแล้ว อีกหนึ่งความตั้งใจคือ การจัดงานเพื่อให้ศิษย์เก่าได้มารวมตัวกัน ใน
โอกาสที่ได้กลับมาฟังวิชาการทางการแพทย์ใหม่ในงานประชุมวิชาการแล้ว 
ยงัมช่ีวงเวลาให้ศษิย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ได้กลับมาพบปะพดูคยุกนั
 • การจัดกจิกรรม MDCU Medical Tournament เป็นครัง้แรกของ
การจดักจิกรรมตอบปัญหา โดยให้แต่ละทมีทีจ่ะเข้าร่วมกจิกรรมรวบรวมผูค้น
จากสหสาขามาตอบค�าถามที่สอดแทรกความรู้ทางวิชาการเพื่อชิงเงินรางวัล 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสามัคคีและการปฏิสัมพันธ์กันของผู้คน
ต่างสาขาวิชาชีพภายใต้สังกัดเดียวกัน 
 การจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้คณะผู้จัดงานหวังว่าจะเป็นการ
กลับมาจัดงานในรูปแบบ On-site เพื่อให้ทุกสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์
ได้มาแลกเปล่ียนความรู ้กัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 ที่เข้มงวด รศ.นพ.ก�าพล จึงอยากให้ทุกคนมาร่วมรับฟังการ
บรรยายในหัวข้อที่สนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในงาน

การประชุมวิชาการ สานต่อสู่ครั้งที่ 58 ของการจัดงาน
เพื่อฉลองความส�าเร็จของคณะแพทยศาสตร์

 เป้าหมายส�าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ การมีช่อง
ทางที่จะช่วยให้การเรียนรู้ของทุกคนมีโอกาสที่เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างแพลตฟอร์ม
ขึ้นเพื่อตอบสนองในเรื่องดังกล่าว ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ 
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า การเรียนหรือการแลกเปล่ียน
ทางการศึกษามีแนวโน้มที่จะปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีมาอย่างต่อเน่ือง คณะแพทยศาสตร์ได้พัฒนาแพลตฟอร์มนี้ขึ้น
โดยรวบรวมองค์ความรูท้ีม่อียูน่�ามาออกแบบสือ่การเรยีนการสอนให้น่าสนใจ 
และเปิดโอกาสให้ทกุคนทีส่นใจสามารถลงทะเบยีนและเลอืกเรยีนตามหวัข้อ
หรือหลักสูตรที่สนใจ
 เนื้อหาและหลักสูตรในแพลตฟอร์ม MedUMore นี้จะจัดแบ่งตาม
กลุ่มประเภทผู้เรียนคือ เนื้อหาความรู้ด้านการแพทย์ส�าหรับประชาชนทั่วไป  
เนื้อหาส�าหรับบุคลากรด้านการแพทย์ เนื้อหาส�าหรับนิสิตแพทย์ และเนื้อหา
ความรู้ขั้นสูงส�าหรับแพทย์ในระดับต่างๆ ไปจนถึงความรู้ส�าหรับอาจารย์
แพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 ในด้านของคุณภาพการผลิตเนื้อหาบนแพลตฟอร์มน้ีจะมีสื่อการ
เรียนรู้หลายรูปแบบ อาทิ 
 • เนื้อหาความรู้พิเศษที่ถ่ายท�าด้วยวิดีโอคุณภาพสูง
   พร้อมด้วยระบบการถ่ายท�าแบบเต็มรูปแบบ
 • เนื้อหาความรู้ทั่วไปที่มีการบันทึกผ่านระบบโปรแกรม
   ส�าหรับถ่ายทอดสดและผลิตสื่อวิดีโอออนไลน์ (V-mix) 
 • เนื้อหาความรู้ด้านการแพทย์ที่เป็นการบันทึกภาพ
   การเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • เนือ้หาสาระความรูท้ีค่ณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   บันทึกและจัดเก็บไว้เช่น การประชุมสัมมนาวิชาการที่ผ่านมา
              หรือสาระความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์กับประชาชน

 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ ในฐานะตัวแทนของทีมงานผู ้ก่อตั้ง
แพลตฟอร์มนีท้ีจ่ะเปิดตวัในวนัที ่10 มถินุายน พ.ศ. 2565 ซึง่เป็นวนัครบรอบ
75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่
สนใจทุกคนเข้าลงทะเบียนในแพลตฟอร์มเพ่ือเปิดโลกการเรียนรู้ของทุกคน
ให้กว้างมากยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ ให้การเรียนรู้เข้าถึงง่าย
ได้ทุกที่ ทุกเวลา

All for Med, Med for All
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เรื่อง : นพ.ประกาศน์ เชาวนปรีชา

Med to Meet You

	 ในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์	

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ครบรอบ	75	ปี

คอลมัน์	“Med	to	Meet	You”	ฉบบันี	้มโีอกาส

ได้พูดคุยกับศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ	 รุ่น	 1

ถงึเรือ่งราวบรรยากาศคณะแพทยศาสตร์

ในยคุนั้นและประสบการณ์ท�างานทีผ่า่นมา

กับ	นพ.ประกาศน์ เชาวนปรีชา

บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 1 บัณฑิตแพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 1 
ความทรงจ�าและการท�างานเพื่อ     ประเทศชาติ

 นพ.ประกาศน์ เป็นศษิย์เก่าทีส่�าเรจ็การศกึษาเป็นรุ่นที ่ 1 ในปี พ.ศ. 2494 สมยันัน้ยงัเป็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สงักดัมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ในยคุแรกการเรียนแพทย์
จะเร่ิมศกึษาต้ังแต่เรือ่งกายวภิาคศาสตร์และสรรีะวิทยาในชัน้ปีที ่1 ก่อนทีช่ัน้ปีที ่2 นสิติแพทย์จะได้เรยีน
เกีย่วกบัด้านพยาธวิทิยาและเรือ่งอ่ืนๆ เพ่ือเตรยีมความพร้อมในการเรียนภาคปฏบัิตใินหอผู้ป่วยในชัน้ปีที่ 
3-4 การเรียนการสอนในยุคนัน้ยงัเป็นการใช้หลกัสตูรจากต้นสงักดัคอื มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ ดงันัน้การ
สอบวดัผลในยคุนัน้จงึใช้ข้อสอบชุดเดยีวกัน การสอบสมัภาษณ์ยงัต้องเดินทางไปสอบทีค่ณะแพทยศาสตร์
ศริิราชพยาบาล รวมทัง้การเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตรด้วยเช่นกนั  

แรกเริ่มของคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1
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 “จบแพทย์มาท�าประโยชน์ให้กบัประเทศ
ชาติได้อย่างมาก” ค�าพูดของ นพ.ประกาศน์ ที่
เปี่ยมด้วยความสุขและความภาคภูมิใจ ในฐานะ
บัณฑิตรุ่นที่ 1 ที่ได้น�าวิชาความรู้ดังกล่าวมาเป็น
รากฐานการท�างานเพือ่เพิม่พนูความสขุและความ
เป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชน จวบจนปัจจบุนับุคลากร
ทางการแพทย์รุน่ใหม่ต่างช่วยกนัท�าให้ประเทศไทย
มีความเปล่ียนแปลงด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุขทีด่ขีึน้จนเทยีบเท่านานาชาต ิท้ายทีส่ดุนี้
นพ.ประกาศน์ ยงัได้เน้นย�า้ถงึแพทย์ผูป้ฏิบตังิาน
ทุกคนในฐานะรุ่นน้องว่า อยากให้ภูมิใจท่ีอาชีพ
แพทย์ได้เป็นก�าลังส�าคญัในการพฒันาประเทศชาติ
และนอกจากหลักการวิชาชีพของแพทย์แล้ว 
คุณธรรมคือส่ิงที่แพทย์ก็ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง 
รวมทั้งไม่ควรมองข้ามสิ่งท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสุดน่ัน
คือชีวิตของตนเอง เพราะแพทย์ไม่ใช่เพียงแต่
รักษาชีวิตของผู้อื่น แต่ยังต้องดูแลรักษาร่างกาย
ตนเองให้แข็งแรงเพื่อช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป

ความภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นแพทย์จุฬาฯ 

 ความรู้ด้านการแพทย์ที่ได้รับในฐานะบัณฑิตรุ่นแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ เป็นจดุเริม่ต้นท�าให้ นพ.ประกาศน์ เริม่ต้นชวีติการท�างานด้านสาธารณสุขเพือ่พฒันาคุณภาพ
ชวีติของผูค้นให้มสีขุลกัษณะทีด่มีากยิง่ขึน้ โดยได้เข้าท�างานทีก่รมอนามยัและได้รบัมอบหมายให้ไปดแูล
งานด้านสาธารณสขุในภาคอสีาน เพราะในขณะนัน้เกดิโรคคุดทะราดซึง่เป็นโรคผิวหนังทีเ่กดิการระบาด
อย่างมากในทกุพ้ืนที ่ จงึต้องมีการก�ากบัดแูลให้เจ้าหน้าทีส่ขุาภบิาลลงพืน้ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืตามชมุชน
ต่างๆ จากการท�างานทีท่�าให้ได้เห็นว่าความเป็นอยูข่องชาวบ้านยังต้องได้รบัการส่งเสรมิด้านสขุอนามยัให้
มากข้ึน จึงท�าให้ นพ.ประกาศน์ มุง่มัน่ทีจ่ะศกึษาด้านนีอ้ย่างจรงิจงั เมือ่ได้รบัทนุให้ไปศกึษาต่อยงัประเทศ
สหรัฐอเมริกา จงึเลอืกศกึษาด้านสาธารณสขุศาสตร์และกลบัมารับต�าแหน่งเจ้าหน้าทีอ่นามยัประจ�าจงัหวัด
ชยัภมูิ 
 หนึ่งเหตุการณ์ท่ี นพ.ประกาศน์ ยังจดจ�าได้ดีคือ ในช่วงเวลานั้นจังหวัดในภาคอีสานมักพบ
ปัญหาสขุภาพในด้านโรคทางเดนิอาหาร เช่น โรคบดิ โรคไทฟอยด์ และโรคอหวิาตกโรค การท�างานในช่วง
เวลาน้ันได้รบัความช่วยเหลอืจากองค์การบริหารวเิทศกจิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา หรอืทีรู่จ้กัในชือ่ USOM
มาช่วยในการส่งเสริมความรูแ้ละพฒันาความเป็นอยูท่างด้านสขุาภบิาลให้ดขีึน้ จนท�าให้ประชาชนมโีอกาส
เข้าถึงแหล่งน�า้สะอาด ให้มแีละใช้สุขาทีถ่กูสขุลกัษณะ รวมถงึรูจั้กการรักษาความสะอาดของบ้านส่งผลให้
สขุอนามยัดขีึน้และลดความเสีย่งในการตดิเช้ือได้มากขึน้
 การท�างานเพือ่ช่วยเหลอืให้ประชาชนมสีขุลกัษณะความเป็นอยูท่ีดี่มาตลอดชวีติการท�างาน ท�าให้ 
นพ.ประกาศน์ มองว่า  สิง่ส�าคญัทีก่ารแพทย์ยงัต้องให้มากขึน้คอืการส่งเสรมิด้านสขุภาพและการป้องกนัโรค
เพราะการสร้างความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการดแูลสขุภาพจะเป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ลดโอกาสในการป่วย
และการตดิเชือ้ และยังลดจ�านวนผูป่้วยทีต้่องเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลอกีด้วย

ชีวิตการท�างานแพทย์เพื่อช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับสังคม 

 ในรุ่นแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์มจี�านวนนสิติทีร่บัเข้าศกึษาราว 50 คน
และส�าเรจ็การศกึษามาเป็นแพทย์รุน่ท่ี 1 กว่า 30 คน เม่ือจ�านวนนสิติมไีม่มากจงึท�าให้ระหว่างอาจารย์
แพทย์และลูกศิษย์มีความใกล้ชิดกันมาก ท้ังอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และอาจารย์จาก
ภายนอกทีม่าคอยให้ความรู้ ล้วนแล้วสนทิสนมกับลกูศษิย์และพดูคยุกันได้ทกุเรือ่ง ขณะทีบ่รรยากาศด้าน
กายภาพแรกก่อตัง้ยงัอาศยัอาคารของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ไม่ได้มตีกึใหม่เป็นของคณะแพทยศาสตร์ 
จนมกีารสร้างอาคารพยาธิวทิยา ทีเ่รยีกได้ว่าเป็นอาคารหลกัแรกของคณะแพทยศาสตร์ 
 การใช้ชีวิตของนิสิตแพทย์ในสมัยน้ันเน้นความเรียบง่ายและสบาย ด้วยบริบทของสังคมและ
สภาพแวดล้อมในยุคนั้นที่ผู้คนยังเดินทางกันด้วยรถราง รถประจ�าทาง มีจ�านวนน้อยที่จะใช้รถยนต์
ส่วนตวั นพ.ประกาศน์ เล่าให้ฟังถงึชวีตินสิติจฬุาฯ เมือ่ครัง้วันวานว่า “ สมยัก่อนสบายมาก ผมกข็ีจ่กัรยาน
จากยศเส มาแถวถนนพระรามที ่1 แล้วค่อยมาเล้ียวทีส่ีแ่ยกปทมุวนั เข้ามาทีจุ่ฬาลงกรณ์”

ความเป็นอยู่ รอบรั้วแพทยศาสตร์ 
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จิตอาสากู้ภัย 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงถือก�าเนิดขึ้นมาจากพระราชปรารภของ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล”

 ขณะนัน้การศกึษาแพทยศาสตร์ของประเทศไทยมอียูเ่พยีง “แห่งเดยีว” 
คอื ทีค่ณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล ซึง่ได้รบัความร่วมมอืและช่วยเหลอืจาก
มูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร์ สามารถรับนักศึกษาแพทย์อย่างมากเพียงปีละ 50 คน
และเนือ่งจากคณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาลมสีถานทีจ่�ากดั จงึสามารถรบั
นกัศกึษาเพิม่เติมได้เพียง 100 คนเท่านัน้ โดยไม่สามารถขยายเพิม่ขึน้ได้ตามที่
ต้องการ (200 คน) อกีทัง้การจะรบันกัศึกษาจ�านวนมาก รวมถงึการขยายหรือการ
สร้างโรงเรยีนแพทย์แห่งใหม่ “กส็ิน้เปลืองค่าใช้จ่ายสงู เกนิก�าลงัของรัฐบาลสมยั
นัน้” ซึง่ได้สูญเสยีงบประมาณจ�านวนมากไปในการเข้าร่วมสงครามโลกครัง้ที ่2
 เม่ือพจิารณาปัญหาหลายด้านและไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว หลวง
เฉลิมคัมภีรเวชช์ (ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส) ผู้บัญชาการกรมมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ในขณะนั้น จึงตัดสินใจเลือกใช้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ซึ่งเคยเป็น “โรงเรียนการแพทย์ทหารบก” มาก่อน อีกทั้ง
ยังมีพื้นที่กว้างขวาง มีจ�านวนเตียงผู้ป่วยมากเพียงพอท่ีใช้ฝึกฝนทักษะทาง
คลินิกให้นักศึกษาแพทย์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีการติดต่อกันระหว่างกรม
มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เพื่อทาบทามเปิดโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ขึ้น และด้วยความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย คณะแพทยศาสตร์ “แห่งใหม่” จึง
ก่อก�าเนิดขึ้นตามพระราชปรารภ โดยใช้สถานที่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมทั้งสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ภายใน 9 เดือนเศษ 
(นับจากวันที่ได้เริ่มมีการติดต่อกันครั้งแรก)

พระราชปรารภในการผลติแพทย์เพิม่ก็บรรลผุลส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม
วนัที ่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 

ม ี“พระราชกฤษฎกีา” ประกาศต้ัง “คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์” และมผีลบงัคับใช้ในวนัท่ี 4 มถุินายน พ.ศ. 2490

(ซึง่ตรงกบัวันวสิาขบชูา ถอืว่าเป็นมงคลยิง่)
วนัที ่11 มถินุายน พ.ศ. 2490 

“เปิดเรยีน” วันแรก โดยม ีพลตรพีระยาด�ารงแพทยาคณุ
(ศ.นพ.ชืน่ พทุธิแพทย์) ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็น คณบดี คนแรก

วนัที ่1 ตลุาคม พ.ศ. 2510 
โอนมาสังกดั “จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” จนกระทัง่ปัจจุบนั

พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

(รัชกาลที่ 8)
ผู้พระราชทานก�าเนิด

คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบร้ัวบ้านเรา

เรื่อง : งานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้
         คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพโดย : ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วอานนัทมหิดล พระราชสมภพเมือ่
วนัอาทิตย์ ขึน้ 2 ค�า่ เดอืน 11 ปีฉล ูตรงกบัวันที ่20 กนัยายน พ.ศ. 2468
ณ เมอืงไฮเดลเบอร์ก เยอรมนี เป็นพระโอรสองค์ทีส่องในสมเดจ็พระมหติลา
ธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (ขณะทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์) 
และสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ี (ขณะเป็นหม่อมสังวาลย์ มหิดล 
ณ อยธุยา)
 ในวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2477 สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมตเิหน็ชอบและ
คณะรัฐมนตรีได้มโีทรเลขอญัเชิญ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหดิล
(พระอิสริยยศขณะนั้น) ข้ึนครองราชย์สืบสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์
รชักาลที ่8 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ ทรงพระนามว่า“สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
อานนัทมหดิล”
 เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท
มหดิล ได้เสดจ็นวิตักิลบัประเทศไทยในวนัที ่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 ทรง
ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิต่างๆ ทัง้ทางด้านการเมอืง การปกครอง การศาสนา 
การศกึษา ประเพณศีลิปวฒันธรรม และการกฬีาอย่างไม่ทรงค�านงึถงึความ
เหนื่อยยาก คราวหน่ึงได้เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานปริญญาบัตร
และอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่แพทย์และพยาบาล 
ณ โรงพยาบาลศริิราช เมือ่วนัที ่13 เมษายน พ.ศ. 2489 และคราวนัน้ทรง
มีพระราชปรารภความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน”
 จากพระราชปรารภดงักล่าว รฐับาลในขณะนัน้ได้อนมุตังิบประมาณ
จ�านวนหนึง่ ประมาณ 900,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เพือ่
สนองพระราชปรารภในการขยายการศึกษาแพทยศาสตร์ของประเทศไทย
ให้สามารถผลติแพทย์ออกมาเป็นจ�านวนมากเพยีงพอกบัความต้องการของ
ประชาชน โดยให้สามารถรับนกัศกึษาได้ปีละประมาณ 200 คน



พูดคุยกับนายก
สโมสรนิสิตแพทย์ จุฬาฯ
คนใหม่

พูดคุยกับนายก
สโมสรนิสิตแพทย์ จุฬาฯ
คนใหม่ 
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นสพ.ณฐัชนน วตันะกลุ
นสพ.ศศธมล วงศ์พานชิ
นสิติแพทย์ ชัน้ปีที ่3
คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

โดย :

More Than A Med Student

คอลมัน์ “More Than A Med Student” ฉบบันีจ้ะขอพาทกุท่าน
มาท�าความรูจ้กักับนายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ประจ�าปีการศึกษา 2565 คนใหม่ครบั

Q
“นายกสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย” ท�าหน้าทีอ่ะไร?
หน้าทีแ่รกคอืเป็นตวัแทนของนสิติแพทย์ทกุช้ันปีในการแสดงความคดิเหน็กบั
คณาจารย์ผู้บริหารคณะ และร่วมตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ เพือ่ดแูลเพือ่น รุน่พี่
รุน่น้องนสิติแพทย์ทกุคนให้ดทีีส่ดุ อย่างทีส่องคอืต้องมองเห็นวสิยัทศัน์ของ
องค์กรและช่วยวางแผนกลยทุธ์ขององค์กรเพือ่ให้ตอบโจทย์ในการดแูลนสิิต
แพทย์ให้ได้มากทีส่ดุ อธิบายง่ายๆ คอื ต้องสามารถมองคนในภาพรวมให้ได้
ซึง่ต้องอาศยัประสบการณ์จากการท�ากจิกรรมในคณะด้วยครบั

Q
มมุอ่ืนของพีไ่ม้ทีห่ลายคนอาจไม่เคยรู้?
เวลาว่างพ่ีชอบร้องเพลง เล่นกตีาร์ครบั มคีลปิวิดโีอร้องเพลงอยูใ่นสมาร์ทโฟน
เตม็เลย ชอบท�าอาหารให้คนในครอบครวัรับประทานช่วงทีก่ลับบ้านวนัหยดุ
สดุสปัดาห์ ส่วนงานอดเิรกกช็อบวาดรปูสนี�า้และอ่านหนงัสอืแนวจติวทิยา
เกีย่วกบัมมุมองแง่คดิต่างๆ ครบั

Q
ช่วยแนะน�าตัวเองให้พวกเราได้รู้จักมากขึน้?

นสพ.รหัท หลงสมบรูณ์ ช่ือเล่น “ไม้” นสิติแพทย์ ช้ันปีที ่5 คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประจ�าปีการศกึษา 2565 ครบั

ทีผ่่านมาพีไ่ม้เคยท�ากจิกรรมอะไรมาบ้าง?
เป็นประธานนสิติแพทย์ ช้ันปีที ่2 ประจ�าปีการศกึษา 2562 เป็นหวัหน้า
คณะท�างานการมีส่วนร่วมของนิสิตในการพัฒนาการศึกษาชั้นปีที่ 3 
ประจ�าปีการศึกษา 2563 และได้รบัรางวลันสิติแพทย์ผูม้จีติอาสาและ
อทุศิตนเพือ่ส่วนรวม ระดบัชัน้ปรคีลนิกิ ประจ�าปีการศึกษา 2563 ครบั

Q

ท�าไมจึงเลือกทีจ่ะลงสมคัรเป็นนายก
สโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย?
เวลาจะเลือกท�าอะไรสกัอย่างหนึง่ พีคิ่ดว่าส่ิงทีห่ลายคนเลือกเหมอืนกนั
น่าจะเป็นสิง่ทีต่นเองท�าแล้วมีความสขุ ในช่วงทีไ่ด้ร่วมท�างานในคณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กับเพือ่น รุน่พีแ่ละอาจารย์ รูสึ้ก
ว่าตวัเองได้รบัประสบการณ์ดีๆ  มากมาย ท�าให้อยากจะเข้ามาช่วยพฒันา
องค์กรทีเ่ราเป็นสมาชกิอยูใ่ห้ดยีิง่ขึน้เท่าทีเ่ราจะท�าได้ ประกอบกบัช่วง
นีไ้ด้ท�ากจิกรรมต่างๆ และรูจั้กคนมากขึน้ กเ็ลยเลอืกงานทีจ่ะสามารถ
ช่วยเหลอืคนอืน่ๆ ได้ และหากมแีรงพอทีจ่ะท�าตรงนัน้กจ็ะไม่ลงัเลทีจ่ะ
ลงมอืท�า กเ็ลยตดัสนิใจสมคัรเป็นนายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัครับ

Q

นกึภาพตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้า คดิว่าชวีติจะเป็นอย่างไร?
ถงึตอนนัน้อายกุจ็ะ 30 ปี แล้ว ส�าหรบัแพทย์คงเป็นช่วงเริม่ต้นท�างาน แต่ในอกีมมุหนึง่กเ็ป็นครึง่ชีวติของคน
คนหนึง่ หลายๆ ครัง้ทีพ่ยายามวิง่ไปเรือ่ยๆ รูแ้ค่ว่าเราต้องวิง่ เราต้องท�างาน สดุท้ายกลบัพบว่าคือปลายทาง
ทีว่่างเปล่า เพราะมอียูช่่วงหนึง่ทีพ่ีท่�างานหนกัและเรียนหนกัมาก ไม่ได้กลับบ้านไปหาครอบครวั ไม่ได้อยูก่บั
เพือ่น สดุท้ายค้นพบว่าเราไม่ได้อะไรกลับมาเลย คนทีเ่รารกัและใส่ใจกห็ายไปด้วย ดงันัน้อกี 10 ปีข้างหน้า
พ่ีคงอยากใช้ชีวติ อยากมคีรอบครัวทีอ่บอุน่ ดแูลคณุพ่อคณุแม่ มจุีดสมดลุระหว่างเวลาของตวัเองกบัการ
เป็นแพทย์ ได้ดูแลครอบครัวทีร่กั มเีวลาให้ตวัเองได้ท�าสิง่ท่ีตวัเองชอบบ้าง และมคีวามสขุในทกุๆ วนัครบั

Q

Q
อยากจะบอกอะไรกบัตัวเองในวยัเดก็หรือผูอ่้านบ้าง?
หาสมดลุของตวัเองให้เจอครับ สมดลุของความสุขทีไ่ด้จากการท�าเพือ่คนอืน่ ท�ากจิกรรมต่างๆ 
กบัความสขุทีเ่ราได้ใช้เวลาอยูกั่บตวัเอง ซ่ึงทกุอย่างสามารถปรับเปลีย่นได้เสมอ อยากท�าอะไรก็
ลองท�า ถ้าลองแล้วรูสึ้กว่าเหน่ือย ก็ท�าให้น้อยลงหรอืไปท�าอย่างอ่ืน ลองผดิลองถกูได้ แต่อย่าจม
ดิง่อยูก่บัพืน้ทีท่ีเ่รารู้สกึไม่มคุีณค่า อย่าโทษตัวเอง ลองให้โอกาสตัวเองหาสมดลุใหม่ หาทีข่องตัว
เอง แล้วพ่ีเชือ่ว่า ณ ทีต่รงนัน้ เราจะมคีณุค่าขึน้มาเอง แล้วเราจะเจอจดุสมดลุของความสุข ความ
ส�าเร็จ ชีวติการเป็นแพทย์ในอนาคต หรอืการท�ากจิกรรมที ่More Than A Med Student ครบั
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คนจุฬาฯ

เรื่อง : น.ส.วาสนา ณ ภูเขียว
        น.ส.ชนกหทัย แดงจ�ารูญ
        น.ส.อุบล แสงวิบูลย์เสถียร
        น.ส.จิราพร จันทร์อ้น
        น.ส.ศุภดา เริงส�าราญ
        น.ส.ปารณีย์ แก้วตระกูลพรศิลป์

น.ส.วาสนา ณ ภูเขียว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

งานบริหารยุทธศาสตร์และงานการงบประมาณ

 น.ส.วาสนา เริ่มต ้นการท�างานจิต
อาสาในงานนี้มากว่า 4-5 ปี จากการชักชวนของ
เพื่อน โดยที่ตนเองมองว่า อาจารย์ใหญ่ถือเป็น
ผู ้มีพระคุณต่อคณะแพทยศาสตร์ ท่านอุทิศ
ร่างกายเพื่อการศึกษาซ่ึงต่างจากการศึกษาจาก
หุ่นยนต์หรือหุ่นจ�าลอง ดังนั้นอาจารย์ใหญ่เป็นสิ่ง
ที่ควรเคารพนับถือมากกว่า พอได้มาเป็นจิตอาสา
ได้ลงพ้ืนที ่ลงมอืท�ากร็ูส้กึดใีจทีไ่ด้เป็นส่วนเลก็ๆ ที่
ได้ท�าเพือ่องค์กรโดยไม่หวงัผลตอบแทน และยงัได้
มิตรภาพที่ดีกลับไปอีกด้วย

น.ส.ชนกหทัย แดงจ�ารูญ
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน
งานสารบรรณ

 จากเพือ่นของคุณพ่อท่ีท่านอุทิศร่างกาย
เพื่อการศึกษา จึงท�าให้ น.ส.ชนกหทัย อยากท�า
หน้าที่ส่งท่านในวาระสุดท้ายอย่างดีท่ีสุด นั่นคือ
จดุเริม่ต้นของการท�าหน้าทีจ่ติอาสา เพราะมองว่า
ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นผู้มีบุญคุณของ
คณะแพทยศาสตร์ โดยในงาน น.ส.ชนกหทัย
ร่วมท�าหน้าที่ขนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ซึ่งจะมี
การท�างานทีเ่ป็นระบบ ตัง้แต่การขนย้ายร่างน�ามา
บรรจุในโลง ก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายไปยังวัด
ต่างๆ เพื่อประกอบพิธีต่อไป

น.ส.อุบล แสงวิบูลย์เสถียร
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
ฝ่ายกิจการนิสิต

 กว่า 13 ปีทีท่�างานอยูค่ณะแพทยศาสตร์ 
และได้รับความรักความเอาใจใส่จากอาจารย์และ
บคุลากรจนเป็นเสมอืนครอบครวั ท�าให้ น.ส.อบุล 
อยากที่จะตอบแทนบุญคุณที่ได้เข้ามาอยู่ภายใต้
ร่มเงาบ้านหลังนี้ จึงตัดสินใจเป็นจิตอาสาในพิธี
บรรจุและเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งการ
ท�างานของจิตอาสาจะจัดท�าเสื้อทีมกันเองด้วย
เงินทุนส่วนตัวเพื่อให้เคร่ืองแต่งกายเหมาะกับ
การท�างาน สิ่งดีๆ ที่ได้รับกลับไปนั้นคือ การได้
ตอบแทนบุญคุณองค์กรที่เรารักและผูกพัน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
คนท�าดี คนเสียสละ
และจิตอาสา ยังมีอยู่ใน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ75 ปี

 การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษานับเป็นการเสียสละท่ีย่ิงใหญ่ในวาระสุดท้ายของชีวิต ผู้ที่อุทิศร่างกายหรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” 
นั้นมีความส�าคัญอย่างมากกับการเป็นแพทย์นับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพราะการศึกษากายวิภาคศาสตร์และศาสตร์ในหลายด้าน นิสิตแพทย์
ได้อาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้จนเกิดวิชาจากร่างกายของอาจารย์ใหญ่
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 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สถาบันผลิตแพทย์ได้จัดพิธีบรรจุและเคลื่อนย้ายร่าง
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ และแสดงความ
อาลัยแด่ผู้อุทิศร่างกายหรืออาจารย์ใหญ่เป็นประจ�า
ทุกปี ในมุมหนึ่งของการจัดงานท่ีส�าคัญยังมีบุคคลท่ี
เสียสละตนมาท�างานจติอาสาให้งานนีล้ลุ่วงไปได้ด้วยดี
การท�างานจิตอาสาของทั้ง 6 คนคือภาพสะท้อนของ
จติอาสาทีม่าจากใจแห่งความเอือ้อาทรต่อองค์กรและ
ทุกชีวิตอย่างแท้จริง 

น.ส.จิราพร จันทร์อ้น
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

ฝ่ายวิจัย	

 ด้วยนิสัยที่ชอบท�ากิจกรรมและช่วย
งานองค์กร จึงท�าให้ น.ส.จิราพร ไม่ลังเลที่จะ
ร่วมเป็นจิตอาสาในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การศกึษา เพราะมองว่าอาจารย์
ใหญ่เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพอย่างมาก
จิตอาสาทุกคนต่างให้เกียรติด้วยการรักษากิริยา
วาจาให้ส�ารวมตลอดการท�างาน และท�าโดยไม่หวงั
สิง่ตอบแทน นอกจากนัน้แล้วยงัท�าให้ น.ส.จริาพร
ได้เรียนรู้ว่า ภายหลังจากลมหายใจสุดท้าย ยัง
สามารถท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้ด้วยการสละ
ร่างกายให้เป็นวิทยาทานแก่นิสิตแพทย์ต่อไป

น.ส.ศุภดา เริงส�าราญ
เจ้าหน้าที่ส�านักงานทั่วไป

งานบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

 ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานพิธีบรรจุและเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ 
จึงท�าให้ น.ส.ศุภดา ไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมเป็น
จติอาสาทีภ่าควชิากายวภิาคศาสตร์ ซึง่จากวนัแรก
จนถงึปัจจบุนักว่า 3 ปีแล้ว โดยท�าหน้าทีข่นย้ายร่าง
ซ่ึงแต่ละปีก็จะมีอาจารย์ใหญ่มากกว่า 200 ร่าง 
นอกจากจะได้ตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้เสียสละ
เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนิสิตแพทย์แล้ว ส่ิงที่
ได้รบักลับมาคอื ความภาคภมูใิจในฐานะส่วนหนึง่
ของจิตอาสาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

น.ส.ปารณีย์ แก้วตระกูลพรศิลป์ 
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
งานบริหารระบบกายภาพ

 เกือบ 10 ปีที่ น.ส.ปารณีย์ ได้ท�าหน้าที่
ขนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ด้วยความเชือ่ว่า การทีเ่รา
ได้ท�าอะไรเพื่อใครสักคนที่เสียสละร่างกายเพื่อ
ให้มาเป็น “อาจารย์ใหญ่” ให้นิสิตหรือนักศึกษา
แพทย์ได้ท�าการศึกษา นับเป็นงานที่สร้างความ
ภมูใิจทีไ่ด้ท�าเพือ่องค์กรทีต่นเองผกูพนั นอกจากนี้
ยังได้เรียนรู้การท�างานอย่างสมัครสมานสามัคคี 
เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงของ
ทุกคน รวมถึงการให้ความเคารพและให้เกียรติ
สิ่งที่ตนเองท�าอยู่เสมอ



เรื่องจากปก

เรื่อง : รศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธ์ุ
         รศ.ดร.นพ.จริตุม์ ศรีรัตนบัลล์
         รศ.นพ.ศกันนั มะโนทยั
         ศ.ดร.พญ.ณฏัฐยิา หิรัญกาญจน์
         ศ.พญ.ธนนิ ีสหกจิรุ่งเรือง
         ผศ.ดร.ชาลสิา หลุยเจริญ ชพีสนุทร
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 การเรยีนการสอนในปัจจบุนัมแีนวโน้มทีป่รบัเปลีย่นอยูต่ลอดเวลา
ตามพลวตัของสงัคมโลก กรอบการศึกษาในชัน้เรยีนจึงไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียนได้อีกต่อไป ภาพความเปล่ียนแปลงน้ีคือส่ิงที่ 
รศ.นพ.ฉันชาย เล็งเห็นว่าคณะแพทยศาสตร์ได้พยายามปรับตัวมาอย่าง
ต่อเนื่อง และพร้อมท่ีจะเป็นแรงสนับสนุนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชวีติ หรอื Life Long Learning อย่างแท้จรงิ ทัง้การพฒันาแพลตฟอร์ม
และช่องทางการเรียนรู้ให้เข้าถึงผู้เรียนที่มีหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เรียน ปรับเปลี่ยนแนวทางการสอน
มุ่งเน้นการคิดและเรียนรู้หาค�าตอบอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถน�าองค์ความรู้
ไปต่อยอดเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

ต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ
สะท้อนเป้าหมาย Life Long Learning 

 การวิจัยเป็นหน่ึงในหน้าที่หลักของคณะแพทยศาสตร์ที่ส่งเสริมให้
บคุลากรทกุคนศกึษาและวจิยัในเรือ่งท่ีจะน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม 
โดยมใิช่เพยีงแค่สนบัสนนุในเชงินโยบายเท่านัน้ แต่ยงัเสรมิย�า้ให้เกดิการพฒันา
เป็นนวัตกรรมที่น�าไปใช้และต่อยอดได้จริงด้วยกลไกที่จะผลักดันให้เข้าถึง
ทรพัยากรทีจ่�าเป็น ซ่ึงนวตักรรมนีไ้ม่ใช่เพยีงประดษิฐกรรมเท่านัน้ แต่รวมถงึ
ระบบหรอืกระบวนการทีช่่วยยกระดบัให้การท�างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 ในโอกาสแห่งการครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย ขอขอบคุณที่บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิตปัจจุบัน
และศิษย์เก่าที่ได้ร่วมเดินเคียงข้างกันมาตลอดเพื่อท�าในสิ่งท่ีทุกคนเชื่อมั่น
ว่าเป็นการท�าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ และอยากให้ทุกๆ คน
ช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันต่อไป

เสริมย�้าพัฒนาการวิจัย
ให้พัฒนาเป็นบริการเพื่อสังคม

 ค�าว่า “ครบรอบ” ท่ีสื่อถึงการเวียนมาบรรจบของช่วงเวลา ดังนั้นใน
ทัศนะของ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จึงมองว่าในวาระแห่งการครบรอบ 75 ปีนี้จะเป็นเวลาที่ทุกๆ คน
ได้มาร่วมกันทบทวนตัวเอง ทบทวนเป้าหมายขององค์กร
 สิ่งหนึ่งท่ีสะท้อนถึงการเดินทางมาตลอดระยะเวลา 75 ปีของ
คณะแพทยศาสตร์ คอื ความมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์องค์ความรูแ้ละพฒันาด้านสขุภาพ
เพือ่ทกุคน (Health for all) ทัง้ในแง่ของวชิาการ การวิจยั รวมถงึการส่งเสรมิบรกิาร
ด้านการแพทย์ และสิง่นีเ้องจะยงัเป็นแนวทางทีท่กุหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์
ร่วมกันขบัเคลือ่นไปโดยมีระบบและนโยบายจากผูบ้ริหารเป็นแรงสนบัสนนุ

การเดินทางครบรอบ 75 ปี
ทบทวนอดีตสู่ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2490 เป็นวันที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ได้ถือก�าเนิดขึ้น ผ่านมาจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 75 ปีแล้วที่สถาบัน
แห่งนี้ท�าหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพไว้มากมาย วารสาร ฬ
ฉบับนี้จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีคณบดีและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ จะมาบอก
เล่ามุมมองที่สะท้อนให้เห็นย่างก้าวต่อไปของ “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย”
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 ค�าขวัญข้างต้นเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงแนวคิดในการจัดงานครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย รศ.ดร.นพ.จริตุม์ ศรรีตันบลัล์ รองคณบด ีฝ่ายวางแผนและพฒันา ได้กล่าว
ถงึทีม่าของค�าขวญันีว่้า ทีผ่่านมาและในก้าวต่อไปคณะแพทยศาสตร์มุ่งทีจ่ะตอบสนองตามบทบาทหน้าที่
ให้สมดลุอย่างรอบด้าน ทัง้ในด้านการผลิตแพทย์ แพทย์เช่ียวชาญ บรกิารทางวชิาการและวชิาชพี การสร้าง
องค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาผลงานจ�านวนไม่น้อยของคณะ
แพทยศาสตร์ได้ออกสูส่งัคม ไม่ใช่เพยีงแค่แสดงถงึความก้าวหน้าและการสนบัสนนุพฒันาการของระบบ
แพทย์และสาธารณสขุของประเทศรวมถึงของโลก แต่เพือ่ให้คนไทยเข้าถงึการดแูลทางการแพทย์ได้ด้วย
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในต้นทุนที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่ม สิ่งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนการท�าเพื่อทุกชีวิตในสังคม
ที่เป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างดี

MDCU for All แพทย์จุฬาฯ เพื่อคุณค่าของทุกชีวิต

 นอกเหนอืจากการจดังานประชมุวชิาการใหญ่ในเดอืนสงิหาคมแล้ว สิง่หนึง่ทีเ่กดิขึน้
ในเดือนมิถุนายนนี้คือ การจัดงานครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า จะประกอบด้วย 3 ส่วนที่ส�าคัญ ได้แก่  
 • งานบริการวิชาการ เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ส่งเสริมแนวคิด Life Long 
Learning ในชื่อ MED U More ท่ีจะมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อการ Up-Skill และ 
Re-Skill ของบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนอีกด้วย
 • การขับเคลื่อนบทบาททางวิชาการของ School of Global Health อีกหนึ่ง
ความก้าวหน้าทางวชิาการของคณะแพทยศาสตร์ทีจ่ะช่วยให้บคุลากรและนสิติแพทย์เชือ่มต่อ
กับวงวิชาการในระดับนานาชาติได้ ยังตอกย�้าถึงจุดยืนในการมุ่งสู ่ระดับสากลของคณะ
แพทยศาสตร์อีกด้วย 
 • การยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของคณะ ซึ่งจะด�าเนินการควบคู่ไปกับสมาคม
ศิษย์เก่าฯ โดยพิจารณาถึงบทบาทและการท�าหน้าที่เพื่อสังคม อันเป็นการสะท้อนถึง
จุดมุ่งหมายของการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

งานครบรอบ 75 ปี ความส�าเร็จที่ผ่านมาและก้าวต่อไปสู่สากล
ของคณะแพทยศาสตร์

 แนวคดิการส่งเสรมิ “โรงเรียนแพทย์คณุธรรม” มกีารด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง
และในแต่ละปีที่ผ ่านมาการส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวมีโจทย์ที่ท ้าทายขึ้นเสมอ
ตามการเปล่ียนแปลงของสังคมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน แต่อย่างไรก็ตาม
ในฐานะทีค่ณะแพทยศาสตร์มเีป้าหมายในการผลติบณัฑติแพทย์ทีม่คีณุภาพ จงึยงัคงต้อง
ให้การส่งเสรมิความรูค้วบคูไ่ปกับคณุธรรมและจรยิธรรมเป็นส�าคญั นอกจากนีย้งัส่งเสรมิ
กระบวนการคดิท่ีมองถึงภาพรวมต่อสงัคมเสมอ รศ.ดร.นพ.จริตุม์ ให้ความเห็นว่า โรงเรยีน
แพทย์คณุธรรม คอื การใช้หลกัความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบและความเอือ้อาทร ซึง่เป็น
อตัลกัษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทีป่ระชาคมได้ร่วมกนัก�าหนดไว้
มาท�าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ส่งเสริมต่อเนื่องแนวคิด “โรงเรียนแพทย์คุณธรรม”
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งผลิตแพทย์คุณภาพ
เปี่ยมด้วยคุณธรรม พร้อมท�างานสู่สังคม
 รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ กล่าวถึงทิศทางการผลิตแพทย์จากแนวปฏิบัติในอดีตสู่เป้าหมายในอนาคตว่า คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันต้นแบบผลิตแพทย์ระดับประเทศที่มุ่งปลูกฝังวัฒนธรรมและองค์ความรู้รอบด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางคลินิก 
การปฏิบัติทางคลินิก ความเป็นผู้น�าทักษะชีวิตอย่างบูรณาการ รวมถึงมุ่งเน้นให้นิสิตได้รู้จักการจัดสมดุลในชีวิตอย่างเหมาะสม ซึ่งตลอดช่วงเวลา 75 ปี
ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ยังเป็นผู้น�าการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศมาโดยตลอด ได้แก่

ปูพรมรองรับการผลิตแพทย์ที่มีความพร้อมในทุกด้าน
 • จดัท�าระบบบรหิารหลกัสตูรรูปแบบดจิิทลั เพือ่รองรบัการเกบ็ข้อมลู การประเมนิ การดแูลผูป่้วยของนสิติแพทย์แบบเรยีลไทม์ และอาจารย์แพทย์
สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้ทันที เพื่อช่วยพัฒนานิสิตให้ไปถึงเป้าหมายได้โดยเร็ว
 • พัฒนามาตรฐานการดแูล การประเมนินสิติ ให้เป็นมาตรฐานการเรียนการสอนเดยีวกนัทัง้ 4 สถาบนัร่วมผลิตแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มุง่ม่ันพัฒนาและปรับปรงุหลักสูตรการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพ ผลติแพทย์ตรงตามความต้องการ
ของสงัคม ยงัมอีกีหนึง่จดุเด่นส�าคญัคอื เป็นสถาบนัผลติแพทย์ทีม่คีวามเป็นเลศิด้านการเรยีนการสอนและการพัฒนาคณุภาพการศกึษา จนได้รบัรางวลั ASPIRE to 
Excellence Award สาขา Student Engagement ซึง่เป็นรางวลัทางด้านแพทยศาสตร์ศกึษาทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย
อันเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของนิสิต ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ 
เพื่อให้มั่นใจว่าแพทย์ที่จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นแพทย์ที่ดี เก่ง มี work-life balance พร้อมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

จัดตั้งหลักสูตรโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์ส�าหรับชาวชนบท 
(MESRAP) แห่งแรกในประเทศ ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จังหวัดจันทบุรี ซ่ึงเป็นต้นแบบของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบท (CPIRD) จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2521 

จัดตั้งหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ รับนิสิตจากผู้ส�าเร็จปริญญาตรีจาก
สาขาต่างๆ โดยเป็นหลักสูตร Problem-Based Curriculum 
ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ปี ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
กรมแพทย์ทหารอากาศ

พ.ศ. 2531 

ปรับเปลี่ยนการสอนในชั้น Pre-clinic จาก Discipline-Based เช่น 
วชิากายวภิาคศาสตร์ วชิาสรรีวทิยา มาเป็นการสอนแบบบรูณาการ 
(Integration) ตามระบบอวัยวะ (Human structure & function) 
และจัดการเรียนการสอนแบบ Block Module

พ.ศ. 2537 

น�าแนวคิด Outcome-Based Curriculum ดูผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาเข้ามาใช้ในหลักสูตรเป็นครั้งแรก และเพิ่มรายวิชาเลือก
ในหลักสูตรเพื่อให้นิสิตแพทย์มีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ 
พร้อมช่วยพัฒนาศักยภาพตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด

พ.ศ. 2545 

น�าแนวคิด MDCU 12 Learning Outcomes มาใช้ในการเรียน
การสอน 

พ.ศ. 2555 

เพิ่มรายวิชาเลือกส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นแพทย์ในแบบท่ี
ตนเองต้องการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีรายวิชาเลือกมากที่สุด
ในประเทศ เช่น การเปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
สามารถศึกษาควบข้ามระดับ (Dual Degree) โดยนิสิตจะได้รับ
ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหา
บณัฑติ) ในสาขาต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการแพทย์ ใช้ระยะเวลาศกึษา 
6 ปี ซึ่งนิสิตรุ่นแรกของหลักสูตรนี้จะจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2560



19

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เด่นๆ ของคณะแพทยศาสตร์มีหลาย
หลักสูตร ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวว่า
หลกัสตูรทีอ่ยูภ่ายใต้การด�าเนนิงานของฝ่ายจะมุง่เน้นการจดัการศึกษาคุณภาพสงู
(High-quality Research based Program) เน้นการผลิตบัณฑิตและแพทย์
เฉพาะทางที่มีคุณภาพสูงสอดรับกับความต้องการของสังคมไทยและสังคม
โลก สร้างงานวจิยัและนวัตกรรมทีม่คุีณค่าและเป็นประโยชน์ต่อระดบัชาตแิละ
นานาชาติ ทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน
เพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันาวงการวทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุได้อย่าง
เป็นรูปธรรม หลักสูตรมีความหลากหลายเพื่อรองรับ Career goal ที่แตกต่าง
กันของบัณฑิต อาทิ 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์และชีว
เทคโนโลยี (นานาชาติ) หรือ International Joint-Degree Ph.D. Program 
in Biomedical Sciences & Biotechnology (Joint Program) หลักสูตร
ร่วมปริญญาที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University 
of Liverpool แห่งประเทศสหราชอาณาจักรได้ร่วมกันจัดขึ้น 
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เวชศาสตร์
คลินิก (นานาชาติ) M.Sc./Ph.D. in Clinical Sciences ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรนี้
ได้รบัมาตรฐานประกนัคณุภาพจาก ASEAN University Network (AUN-QA) 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์
การแพทย์ M.Sc./Ph.D. in Medical Sciences (ได้รับมาตรฐานประกัน
คุณภาพจาก AUN-QA) 
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ) 
M.Sc. in Clinical Epidemiology (Health Development) 
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์การแพทย์ M.Sc./Ph.D. 
Medical Physics 

 นอกจากนี้ ผศ.ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่าย
บัณฑิตศึกษา กล่าวเพิ่มเติมถึงหลักสูตรควบข้ามระดับแพทยศาสตรบัณฑิต -
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  Dual Degree ส�าหรับนิสิตแพทย์ท่ีก�าลังเรียน
ปริญญาตรีสามารถสมัครลงทะเบียนเรียนควบคู่ไปกับการท�าวิจัยปริญญาโท
ซึง่ปัจจบุนัมทีัง้หมด 8 หลกัสตูรทีเ่ข้าร่วม โดยมผีูส้นใจเข้าร่วมในรุน่แรกจ�านวน 
21 คน ด้วยความร่วมมอืทีเ่ข้มแขง็ของคณะต่างๆ ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เพื่อการส่งเสริมทักษะวิจัยให้กับนิสิตแพทย์เพื่อเตรียมการเป็นผู้น�าในอนาคต 
เพื่อช่วยกันหา Innovative solutions แก้ปัญหาทางสุขภาพในปัจจุบันและ
อนาคตซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่ง

พันธกิจก้าวไกล ยกระดับมาตรฐานสู่การผลิตบัณฑิต
คุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

 ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา กล่าวถึงการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพก�าลังคนในระดับ
อุดมศึกษาให้สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและนโยบายของประเทศ ภายใต้หลักการด�าเนินงานส�าคัญ ดังนี้  Life Long Learning 
Support การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยมีโอกาสในการ Re-skill, Up-skill และเรียน New skill ตลอดเวลา การสร้าง 
Flexible learning platform เพื่อกระจายโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่ทันสมัย และสามารถเก็บหน่วยกิตเพื่อเทียบโอนวุฒิทางการศึกษาได้
การปรับปรุงหลักสูตรไปสู่ Competency-based Program เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง การออกแบบหลักสูตรและโมเดลการ
ศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนร่วมจากหลายๆ ภาคส่วน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติจาก Local perspective สู่ Global perspective 
เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการศึกษา (Educational Hub) ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางวิชาการ 
การวิจัย น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสากล และเป็นส่วนหนึ่งในการลด Developmental Gap ทางการศึกษาวิจัยให้กับสังคมโลก 

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ทุนการศึกษา และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ของฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทาง QR Code 

http://grad.md.chula.ac.th 
Facebook : facebook.com/grad.md.chula 

YouTube : Graduate Affairs MDCU
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1. ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

2. ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง

3. ผศ.ดร.ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร



โรงเรียนแพทย์คุณธรรม

เรื่อง : ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์   
         ผศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์
         อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา

 ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร เล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นเมื่อครั้งริเริ่มประสานความคิดและความปรารถนาจากทุกภาคส่วน พร้อม
ร่วมมือร่วมใจก้าวสู่การเป็น “โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม” ให้สัมฤทธิ์ผลโดยผ่านการสร้าง 2 บัญชีพฤติกรรมจากการส�ารวจและจัดการความรู้
บุคลากรภายในกว่า 3,000 คน เพื่อจัดท�าบัญชีพฤติกรรมพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ตกตะกอนสู่อัตลักษณ์เชิงคุณธรรม 3 ประการ ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ 
เอื้ออาทร จากนั้นแต่ละส่วนงาน แปลความหมายคุณธรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมประจ�าส่วนงาน  ก่อนประกาศเจตนารมณ์และลงมือปฏิบัติจริง

 • ผูบ้รหิารและฝ่าย HR สญัจรทกุหน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ : เพือ่ท�าความเข้าใจ เหน็ความ
ส�าคัญร่วมกัน ช่วยกันก�าหนดพฤติกรรมและ KPI ที่เหมาะสมและเป็นความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
อย่างแท้จริง ดังนั้น KPI แต่ละหน่วยงานจึงแตกต่างกันออกไป 
 • ก�าหนด KPI โดยหน่วยงานตามความต้องการและความส�าคัญ : เช่น อัตราการมาท�างานสาย
อตัราการเบกิจ่ายอปุกรณ์ของใช้ของคณะ อัตราลงชือ่เข้าเรยีนแทนของนสิติ อตัราการส่งของคนืแก่เจ้าของ
เมือ่เก็บได้ จ�านวนชิน้งานทีผ่ดิพลาดหรือเสร็จไม่ทนัก�าหนดในแต่ละเดอืน และความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
เป็นต้น ซ่ึงพบว่าในภาพรวมพฤตกิรรมคุณธรรมของทกุหน่วยงานด�าเนนิไปในเกณฑ์ทีดี่ขึน้ ส่งผลให้สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มเงินรายได้เกินดุล (รายจ่ายน้อยกว่ารายรับ) กว่า 100 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 และ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • สนับสนุนให้เกิดโครงการพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ : เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น โครงการ E-payment โครงการจ่ายค่าล่วงเวลา โดยเชก็เวลาจากการสแกนนิว้มอื
โครงการวัดความพึงพอใจผู้ใช้บริการด้วยระบบ QR code 
 • โครงการชื่นชมคนดี :  ให้บุคลากรทุกฝ่ายเขียนเรื่องราวชื่นชมคนดี และใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การเลอืกคนด ีในโครงการ “เชิดชูคนด ีด้วยหวัใจ ตามรอยพ่อ” และมอบรางวลัในงานปีใหม่คณะแพทยศาสตร์
และงานเชิดชูเกียรติบุคลากร 
 • ปรบัหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑติ : ในปี พ.ศ. 2560 มุง่เน้นด้านการเรยีนการสอนด้านคณุธรรม 
โดยมีรายวิชาใหม่ วิชา “Medical Professional Development” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมอยู่ในหลักสูตร
ตลอด 6 ปีการศึกษา 
 • โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ : เพื่อประสิทธิภาพของงานและเพิ่มความเข้าใจผู้อื่น โดยใช้ศาสตร์
นพลกัษณ์ ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากวทิยากรพเิศษจากภาควชิาจติเวชศาสตร์ ทีเ่ป็นโครงการได้รบัรางวลัดเีด่นจาก
การท�า Knowledge Management จึงได้ขยายงานสูก่ารอบรมบุคลากรสายสนบัสนนุโดยใช้ศาสตร์ดังกล่าว 
ทั้งยังได้รับการตอบรับจากบุคลากรที่ได้เข้าร่วมโครงการว่าสามารถท�าให้เข้าใจเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
ได้ประโยชน์ จึงมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจ�า
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โรงเรียนแพทย์คุณธรรม	สถาบันผลิตแพทย์คุณภาพ
และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์	รองรับความต้องการของประเทศชาติ

ขับเคลื่อนเจตนารมณ์ผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ 
รองคณบดี	ฝ่ายบริหาร



 • อบรมสัมมนาของบุคลากรคณะและฝ่ายต่างๆ : โดยสอดแทรกหัวข้อบรรยายด้านคุณธรรม เช่น คุณธรรมกับ IT การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยราชการ Transparency Roadmap การบรรยายเรื่องโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมแก่หน่วยงานต่างๆ 
 • จัดท�าเกณฑ์บรรทัดฐานจริยธรรมของอาจารย์ ( Code of Conduct) :  เป็นฉบับแรกของคณะแพทยศาสตร์
 ผลจากการด�าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับโล่เชิดชู
เกียรติโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม จากแพทยสภา ในปี พ.ศ. 2559 และได้รับรางวัลโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมดีเด่น ในปี พ.ศ. 2561 จาก
มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์

 ผศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ และ อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร กล่าวถึงทิศทางของการด�าเนินงานโครงการ
“โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทย์คณุธรรม” ในปี พ.ศ. 2565 เป็นการต่อยอดจาก
อตัลกัษณ์เชงิคณุธรรมตามแผนยทุธศาสตร์และวตัถปุระสงค์เชงิกลยทุธ์ เพือ่น�า
องค์กรก้าวขึ้นสู่สถาบันทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ของสังคม และลดความเหลื่อมล�้าของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
     1. บุคลากรทุกระดับมีคุณธรรม เน้นประโยชน์ส่วนรวมและสังคม  
     2. บุคลากรมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
        ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คุณค่ากับคนดีและการท�าดี
        สร้างขวัญก�าลังใจแก่บุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
        และเป็นแนวปฏิบัติขององค์กร
     4. กระบวนการบริหารงานและด�าเนินงานในคณะแพทยศาสตร์ 
        มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
     5. การธรรมาภิบาลข้อมูลส่วนบุคคลของคณะแพทยศาสตร์
        เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • กิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม : เพื่อ โชว์-แชร์-เชื่อม คุณธรรมและพฤติกรรมพลังบวก 
ของสมาชิกในองค์กร น�าไปสู่การร่วมสร้างสังคมดี ผลักดันองค์กรให้เป็นสถานศึกษาและสถานท่ี
ปฏิบัติงานที่มีความสุข
 • โครงการ  “Role Model for Real Moral” และ “Story of the Star” : การน�าเรือ่งราว
ที่น่าประทับใจจากการปฏิบัติงานทั้งในเวลาราชการหรือนอกเวลาของนิสิตแพทย์และบุคลากร
ทุกฝ่ายทุกระดับที่ท�าความดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าว
ท�าความดต่ีอไป ซึง่ตรงแนวคดิให้ความดมีทีีย่นืในสงัคม อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจในการ
ท�าความดีให้กับคนรอบข้างอีกด้วย 
 • กิจกรรม “New Normal” : ปัจจุบันพบว่าการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของนิสิต
แพทย์และบุคลากรมีบรรทัดฐาน (norm) หรือค่านิยมในการเรียนหรือปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ออกจากแนวปฏิบัติที่ควรเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ การสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ถูกต้องให้แก่นิสิต
แพทย์และบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความดีมีที่ยืนในสังคมและความไม่ดีไม่มีที่ยืนในสังคม
 • โครงการ “Volunteer Project” : ของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ที่ร่วมกันจัด
กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือผลักดันและปลูกฝังให้นิสิตได้เรียนรู้การพัฒนาสังคม มีความเอื้ออาทร และ
ช่วยเหลอืสงัคมในบรบิททีห่ลากหลายตามความถนัดของแต่ละฝ่ายในสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่น�ามาขับเคลื่อนโครงการ
ในปีนี้คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมี “คุณธรรมและพฤติกรรมพลังบวก” 
เป็น “Happy Workplace” หรือสถานที่ท�างานที่มีความสุข โดยในปี
พ.ศ. 2565 ได้ส�ารวจและพบประเดน็ทีน่่าสนใจของนสิติแพทย์และเจ้าหน้าที่
บุคลากรทุกระดับ คือ  “Zero tolerance to harassment and bullying” 
ปีนี้จึงมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่อดทนต่อการล่วงละเมิดและข่มเหงต่อกัน
ทกุรปูแบบ และได้ร่วมมอืกบั “ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)” แลกเปลีย่น
ความรู้และแนวคิดในการด�าเนินงานโครงการโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
คณุธรรม เพือ่ให้คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยเป็น
องค์กรทีค่นท�างานทกุภาคส่วนมคีวามสขุ มคีณุภาพและคุณธรรมเชิงประจกัษ์ 
มอีงค์ความรูท้ีส่ามารถถ่ายทอดในเชงิประจกัษ์ รวมทัง้เป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบั
องค์กรต่างๆ ได้
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กิจกรรมและโครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
ทั้งในแง่ของสถานศึกษาและสถานที่ท�างานที่มีความสุข

ผศ.นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ - อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา
ผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายบริหาร

“Model for virtue and social contribution”
สถาบันทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของสังคม และลดความเหลื่อมล�้าของประเทศ
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ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
รองคณบดี	ฝ่ายกิจการนิสิต

Special Scoop

เรื่อง : ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก
        นสพ.รหัท หลงสมบูรณ์
        นสพ.สรวิศ เริงวรรณ

 เมื่อปัญหาของสุขภาพจิตกลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ทั้งในบริบทของการแข่งขันทางสังคมที่สูงขึ้น
อย่างหลกีเล่ียงไม่ได้ ประกอบกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีม่ต่ีอเนือ่ง
มากกว่า 2 ปี ท�าให้คนส่วนใหญ่ต้องปรบัตวัจากความเปลีย่นแปลงอย่างฉบัพลัน ด้วยหลายปัจจัยท่ีกล่าวมา
ข้างต้นนี้ น�ามาซึ่งภาวะเครียดและซึมเศร้าอย่างเท่าทวี ปีนี้สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จึงร่วมกับ
ฝ่ายกิจการนสิติ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ก�าหนดเป้าหมายหลักของโครงการ
เข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Your Feelings Matter รู้สึก... ทุกความรู้สึก”
ร่วมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตที่ดีในสังคม
 ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย กล่าวว่า โครงการเขม็วนัอานนัทมหดิลจดัท�าชุดเขม็กลัดทีร่ะลกึขึน้เป็นวาระพเิศษเนือ่งใน
โอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดยจะผลติชดุเขม็กลดัพระรปูรชักาล
ที่ 8 ประทับนั่ง มีพระเกี้ยวอยู่เบื้องหลัง ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบ 3 รูปแบบ ดังนี้
 • ดอกกุหลาบสีส้ม จ�านวน 1 เข็ม
   ส�าหรับผู้บริจาค 100 บาท
 • ดอกกุหลาบสีเขียว ชมพู ส้ม จ�านวน 3 เข็ม รวมอยู่ในโปสการ์ดเดียวกัน 
   ส�าหรับผู้บริจาค 200 บาท
 • ดอกกุหลาบสีเขียว ชมพู ส้ม จ�านวน 3 เข็ม บรรจุกล่อง 
   ส�าหรับผู้บริจาค 300 บาท

 วัตถุประสงค์ของการรณรงค์รับบริจาคจะน�ารายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ สนับสนุนการรักษา
ผูป่้วยจติเวช โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสนบัสนนุกจิกรรมจติอาสา สโมสรนสิติคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

โครงการ

ประจ�าปี 2565
เข็มวันอานันทมหิดล



 นสพ.รหทั หลงสมบรูณ์ นายกสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ประจ�าปี
2565 กล่าวว่าโครงการเข็มวันอานันทมหิดลในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Your Feelings Matter
รูส้กึ... ทกุความรูส้กึ สร้างความตระหนกัถงึปัญหาสุขภาวะทางจติและโรคจติเวชในสงัคมปัจจบุนั อกีทัง้
ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใส่ใจความรู้สึกของตนเองมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพจติและโรคจติเวช การฝึกกระบวนการรบัฟังซึง่กนัและกนั การฝึกสงัเกตความผดิปกตทิาง
สขุภาพจติของตนเอง และเรียนรูว้ธิรีบัมอืกบัปัญหาท่ีจะส่งผลกระทบต่อสขุภาพจติ รวมถงึการแบ่งรายได้
ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยจิตเวชของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 พร้อมกนันี ้นสพ.รหทั ขอขอบคุณประธานโครงการเขม็วนัอานนัทมหดิล คณะท�างาน นสิติแพทย์
และบคุลากรทกุภาคส่วน รวมถึงศิลปินดาราและผู้บริจาคท่ีร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการเผยแพร่กจิกรรมเขม็
วนัอานนัทมหดิล ซึง่ถอืเป็นการสร้างสะพานบญุครัง้ยิง่ใหญ่ส่งต่อความเท่าเทยีมด้านสาธารณสขุให้ไปถงึ
ผู้ป่วยมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ

นสพ.รหัท หลงสมบูรณ์
นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจ�าปี	2565

23

Your Feelings Matter รู้สึก... ทุกความรู้สึก

 นสพ.สรวิศ เริงวรรณ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ผู้ชนะการประกวด กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วน
หนึง่ของกจิกรรมส�าคญัเนือ่งในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยผลงาน
การออกแบบลายเสื้อโปโลและลายกระเป๋าผ้าน�าเสนอแนวคิดผ่านตัวเลข 75 สื่อถึงการเริ่มต้น การเดินทาง
ผ่านเรือ่งราวและการพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ของคณะแพทยศาสตร์ นสพ.สรวศิ เล่าเรือ่งราวผ่านอาคารต่างๆ 
ไล่เรียงตามความเก่าแก่มาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ อาคารโรงเรียนการพยาบาล อาคาร ภปร อาคาร สก อาคาร
อปร และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ วางเรียงคล้ายตัวอักษร Z  
 ในฐานะนิสิตแพทย์ ช้ันปีท่ี 1 การออกแบบครั้งนี้ถือเป็นโจทย์ท่ีท้าทายมาก เนื่องจากตลอดทั้ง
ปีที่ผ่านมาต้องรับมือและปรับตัวกับการเรียนวิชาแพทย์ภายใต้บรรยากาศการเรียนออนไลน์ ซ่ึงระหว่าง
การเรียนจะได้รับการปลูกฝังจากอาจารย์ในทุกมิตินอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน เห็นว่าโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์แห่งนี้ด�ารงประโยชน์ให้แก่ประชาชนตลอดมาผ่านวิกฤติและสถานการณ์ทุกช่วงกาลเวลา
นับตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน จึงรู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสมาศึกษาและตั้งใจจะสืบสานปณิธานนี้ต่อไป

แนวคิดการออกแบบสุดประทับใจเริ่มจากความฝัน
สู่ผลงานศิลปะบนลายเสื้อโปโลและลายกระเป๋าผ้า
เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นสพ.สรวิศ เริงวรรณ
นิสิตแพทย์	ชั้นปีที่	1

“การได้ก้าวเข้ามาเรียนในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ถือเป็นความฝันอันสูงสุดของเด็กธรรมดาคนหนึ่ง
ยิ่งได้มีโอกาสออกแบบโลโก้เพื่อใช้ในวาระส�าคัญ นับเป็น 1 ในความภาคภูมิใจของชีวิต”

กิจกรรมอื่นๆ
 • โครงการกจิกรรมจติอาสา โดยนสิิตแพทย์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพือ่สงัคม เช่น  ฝ่ายกฬีาเปิดรบั
บริจาคอุปกรณ์กีฬาที่ใช้แล้วเพื่อมอบให้เด็กที่ยังขาดโอกาสเข้าถึง และโครงการท�าบุญช่วยเหลือผู้ป่วย
วัดพระบาทน�้าพุ รับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า ของที่ใช้แล้ว ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่วัด
พระบาทน�้าพุและเด็กก�าพร้า ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
 • กจิกรรม Story of Stars ด้วยแนวคดิทีต้่องการเปิดโอกาสให้นสิติแพทย์และบคุลากรทกุระดบั
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้แบ่งปันเรื่องราวน่าประทับใจ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจในการท�าความดี 
ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์คุณธรรม ตามหลักการ “โชว์ แชร์ เชื่อม” โดยคณะท�างานจะด�าเนินการ
สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
 • กิจกรรมประกวดออกแบบลายเสื้อ เพื่อน�ารายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมของสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และกิจกรรมประกวดออกแบบลายกระเป๋าเพื่อมอบเป็น
ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แพทย์จุฬาฯโครงการกิจกรรมจิตอาสา
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สุขภาพดีไม่ต้องอด แค่ลด

“หวาน มัน เค็ม”

ความรู้รอบจาน
โดย : ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�บัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 1. ชิมก่อนปรุง หลีกเลี่ยงการเติมน�้าตาล น�้าปลา ซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสทุกชนิดในอาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว
 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน�้าตาลสูง เช่น ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มที่มีรสหวาน และน�้าอัดลม
 3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เบเกอรี อาหารทอด และอาหารที่มีกะทิทุกชนิด
 4. เลือกรับประทานอาหารประเภทต้ม ตุ๋น นึ่ง ย่าง และอบ
 5. เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อล้วน แยกหนังและมันออก
 6. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูง เช่น ขนมขบเคี้ยว อาหารแปรรูป เบเกอรี อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง และอาหารกึ่งส�าเร็จรูป
 7. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็มจัด เช่น ไข่เค็ม กะปิ

เทคนิคการลด “หวาน มัน เค็ม”

 อาหาร “หวาน มัน เค็ม” เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคร้ายที่เรียกว่า “NCDs” หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง
โรคความดนัโลหิตสงู และโรคอ้วนลงพงุ ซ่ึงตวัการหลกัทีก่่อให้เกดิโรค NCDs คือ น�า้ตาล ไขมนั และโซเดียม ดังนัน้การลดความเสีย่งโรค “NCDs” เริม่ได้ง่ายๆ
ด้วยการลด “หวาน มัน เค็ม” ซึ่งร่างกายควรได้รับในปริมาณที่เหมาะสม ดังนี้

ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา / วัน ไม่ควรเกิน 6 ช้อนชา / วัน ไม่ควรเกิน 1 ช้อนชา / วัน

น�้ามัน น�้าตาล เกลือ

เกลือ 1 ช้อนชา มีปริมาณโซเดียม
2,000 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับน�้าปลา ซีอิ๊วขาว 

หรือซอสปรุงรส ประมาณ 4 ช้อนชา



ความหลากหลายทางเพศ (Gender diversity) เป็นประเดน็ทีท่ัว่โลกให้ความสนใจทัง้ในด้านมติทิางสังคม ปัญหาสขุภาพ รวมถงึปัญหาสขุภาพใจ คอลมัน์ “อาหาร
บ�ารุงใจ” ฉบบันี ้อ.นพ.สรวศิ วยันพิฐิพงษ์ จิตแพทย์ ฝ่ายจติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มเีรือ่งราวน่าสนใจมาบอกเล่าให้รบัทราบกนั 
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อาหารบ�รุงใจ
โดย : ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เรื่อง : อ.นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์

Mental	Health	in

 อธิบายคร่าวๆ คือ LGBTQ+ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีการรับรู้หรือความชอบพอในเรื่องทางเพศ หรือตัวตนของตนเองแตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่
ในสังคม คนส่วนใหญ่ในที่นี้อาจหมายถึงคนที่เกิดเป็นเพศไหนก็รับรู้ว่าตนเป็นเพศนั้น (Cisgender) หรือมีความชอบพอ ถูกดึงดูดจากเพศตรงข้าม
(Heterosexual) คนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็จะหมายถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรืออาจจะเรียกว่ากลุ่ม LGBTQ+ โดยตัวอักษรแต่ละตัวจะเป็นตัวย่อ
ของผู้คนในกลุ่มนี้ อาทิ L = Lesbian (หญิงท่ีชอบพอหรือถูกดึงดูดจากคนเพศเดียวกัน) G = Gay (ชายที่ชอบพอหรือถูกดึงดูดจากคนเพศเดียวกัน)
B = Bisexual (ชายหรอืหญงิทีช่อบพอหรอืถกูดึงดดูได้จากทัง้สองเพศ) T = Transgender (คนข้ามเพศ มเีพศสภาพทีรั่บรูไ้ม่สอดคล้องกบัเพศก�าเนดิของตนเอง) 
Q = Questioning/Queer (คนที่ยังไม่ทราบสถานะทางเพศของตนเอง หรือมีการแสดงออกที่นอกกรอบของความเป็นชายและหญิง)

 ทั้งนี้ ยังมีอีกมากมายจนไม่สามารถระบุได้หมดจึงมีสัญลักษณ์ + อยู่ด้านหลัง ซึ่งถ้าเปรียบแบบอักษรไทยคงเปรียบได้กับ “ฯลฯ” 

ท�าความรู้จัก	LGBTQ+

 คนทีแ่ตกต่างจากคนอืน่ย่อมต้องปรบัตวั
มากเป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิดการยอมรบัและสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สังคมไทย
ทุกวันนี้ยังมีอีกหลายคนท่ีไม่เข้าใจในเรื่องความ
หลากหลายทางเพศอย่างถ่องแท้ มคีวามคาดหวงั
ซึง่ได้รับการหล่อหลอมมาจากทศันคตหิรอืประเพณี
ต่างๆ จงึท�าให้กลุม่ LGBTQ+ อาจเกดิความทกุข์ 
และเป็นปัญหาสขุภาพจติตามมา 
 เปรียบเทยีบให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายๆ คอื ลอง
นกึถงึการเป็นนกัเรียนแลกเปลีย่น จะท�าอะไรไปก็
ดตู่าง โดนจับจ้อง โดนจบัตามอง เลอืกอะไร ชอบ
อะไรก็ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่ในสงัคม คนทีเ่ป็นคน
ส่วนน้อยจะเกิดความเครียดความกดดันเป็น
ธรรมดา ยิง่ในสงัคมทีมี่วฒันธรรมว่าชายต้องคูกั่บ
หญงิ ต้องแต่งงานมทีายาทเพือ่สบืสกุล ผูช้ายต้อง
เข้มแข็ง ผู้หญิงต้องอ่อนโยน หรือทัศนคติรุนแรง
บางอย่าง เช่น กลุม่ LGBTQ+ ไม่ใช่คนปกต ิดงันัน้ 
จงึไม่แปลกเลยทีส่ขุภาพจติของคนกลุม่นีจ้ะไม่สูด้ี
นัก ไม่นบัปัญหาท่ัวๆ ไปทีต้่องพบเจอ เปรยีบเหมอืน
การเจอความเสี่ยงสองต่อก็เครียดและเศร้ากว่า
เป็นเร่ืองธรรมดา

Mental	Health	ใน	
LGBTQ+	เป็นอย่างไร?

 ถ้าเรามองภาพกว้างๆ มข้ีอกฎหมายหรอื
ข้อจ�ากดัทางสงัคมในปัจจบุนัทีส่่งผลต่อความทกุข์
ของกลุม่ LGBTQ+ ได้แก่ การถกูจ�ากดัสทิธใินการ
ใช้ชวีติ เช่น ค�าน�าหน้าชือ่ ซึง่ในกลุม่คนข้ามเพศ 
(Transgender people) กฎหมายยังไม่อนุญาต
ให้เปลีย่นค�าน�าหน้าชือ่ได้ เวลาท�าหนงัสือเดนิทาง 
ออกบัตรประชาชน หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ 
ก็ติดขัด เพราะรูปร่างที่เห็นภายนอกไม่ตรงกับ
ค�าน�าหน้าทีป่รากฏในเอกสารราชการ
 หากมองในแบบระยะยาวยิง่ขึน้ ข้อจ�ากดั
ของการใช้สทิธต่ิางๆ ของกลุม่ LGBTQ+ ยงัมอียู่
มากในปัจจบุนั เช่น การแต่งงานตามกฎหมายซึง่
จะท�าให้สามารถตดัสินใจต่างๆ แทนคู่สมรสยงัไม่
สามารถกระท�าได้ เมือ่บคุคลกลุม่นีเ้ข้าสูว่ยัผูส้งูอายุ 
เม่ือเจบ็ป่วยจ�าเป็นต้องรบัการรกัษาพยาบาล กจ็ะมี
โอกาสทีจ่ะเกิดปัญหาอืน่ๆ ตามมา

ท�าความเข้าใจปัญหา
ของความทุกข์ ในบุคคล
กลุ่ม	LGBTQ+

 บทบาทของแพทย์คงสามารถช่วยได้ใน
ระดับบคุคล การให้ความรู ้ การพัฒนางานวิจยัมา
เพือ่ค้นหาสาเหต ุแต่เมือ่สาเหตนุัน้มาจากข้อจ�ากดั
ทางสังคม การที่พบสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต 
แล้วขาดความร่วมมอืหรอืแรงสนับสนนุจากหน่วย
งานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง แพทย์ก็คงสามารถช่วยให้
พอปรบัตวัให้เข้ากบัข้อจ�ากดัเหล่านัน้ บางคนอาจ
มองว่าเป็นเพียงการรักษาตามอาการเพ่ือประคับ
ประคองความหวังต่อไป เพราะคงจะดีกว่านี้หาก
ข้อจ�ากดัเหล่านัน้หมดไป และทกุคนจะได้มชีวิีตทีไ่ด้
รบัสทิธใินการเป็นตวัของตวัเอง (โดยไม่กระทบ
ใคร) อย่างแท้จริง

แนวทางการช่วยเหลือ
เพื่อสร้างสุขภาวะ
ของคนกลุ่ม	LGBTQ+

อ.นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์



เลขาธิการสภากาชาดไทยให้โอวาท
 เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ให้เกียรติคณะกองบรรณาธิการ วารสาร ฬ สัมภาษณ์ถึง
ความภาคภมูใิจในภารกจิของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โดยม ีอ.พญ.สรุญัชนา เลศิศิรโิสภณ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฯ 
ด้านสื่อสารองค์กร บรรณาธิการ “วารสาร ฬ” และ นายธีรพร ยินเจริญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น�าคณะท�างานเข้าสัมภาษณ์ พร้อมรับโอวาท เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 
ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย

เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธาน
เปิดการอบรม “เตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซ้ือจัดจ้าง ตามระเบียบสภากาชาดไทยว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2564” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของ
กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย ได้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ เมื่อวันจันทร์ท่ี
21 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

งานจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 5
 ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมโรคจากการนอนหลับ
แห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดงานจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “World Sleep Day 
2022; Quality Sleep, Sound Mind, Happy World นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง” มุ่งเน้น
ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการนอนอย่างถูกวิธีในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 โดยม ีรศ.นพ.ฉันชาย สทิธพินัธุ ์ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.ณัฐพงษ์
เจียมจริยธรรม หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ รศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต นายกสมาคม
โรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง
 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) น�าโดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์
แก้วตาทิพย์ รองผู้อ�านวยการ สกสว. รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการ
ส่งเสรมิบริการทางการแพทย์ด้วย ATMPs ภายใต้คณะอนกุรรมการฯ BCG สาขายาและวัคซนี รศ.ดร.นพ.พงศกร 
ตันติลีปิกร ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ววน. และด้านการแพทย์และสาธารณสุข สกสว. 
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อ�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (Excellence Center for Advanced Therapy 
Medicinal Products, EC-ATMPs) โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย พร้อมด้วย ศ.นพ.ยิง่ยศ อวหิงิสานนท์ รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวจัิย รศ.ดร.นพ.จรุิตม์
ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ถนอม 
บรรณประเสริฐ หัวหน้าศูนย์ฯ ดร.ชัยยง โกยกุล ผู้จัดการศูนย์ฯ และ ภญ.สุกันดา จิตรสายธาร เภสัชกรหัวหน้า
ฝ่ายควบคมุและประกนัคณุภาพ ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ด้านผลติภณัฑ์ทางการแพทย์ขัน้สงู โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ชั้น 9 อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เข้าศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 รศ.นพ.ศกันนั มะโนทัย รองคณบด ีฝ่ายวชิาการ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ผศ.ร.อ.หญิง ดร.วาสินี วิเศษฤทธิ์ 
รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์
ในโอกาสร่วมเข้าฟังบรรยายและอภิปรายเทคโนโลยีบริหารจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พร้อมท้ังเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการสาธิตการเรียนการสอน 
ณ ห้อง Smart Classroom ห้องประชุมทวี ตุมราศวิน ชั้น M อาคาร อปร 
เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมวิชาการ ฝ่ายวิชาการ 
ชั้น 4 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดพิธีมัดตราสัง ขอขมาและบรรจุร่าง
อาจารย์ใหญ่ ประจ�าปีการศึกษา 2563
 พระมหานนทรัตน์ ชยานนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
ราชวรวหิาร และเลขานกุารเจ้าคณะเขตปทุมวนั-ห้วยขวาง-วฒันา (ธรรมยุต)
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.ดร.นพ.สิทธิพร แอกทอง หัวหน้าภาควิชา
กายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นประธาน
ฝ ่ายฆราวาสในพิธีมัดตราสัง ขอขมาและบรรจุร ่างผู ้อุทิศร ่างกาย
เพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�านวน 239 ท่าน ซึ่งภาควิชา
กายวภิาคศาสตร์ ร่วมกบันสิิตแพทย์ ช้ันปีที ่2 น�าโดย นสพ.ธรีดนย์ ตานพพิฒัน์
ประธานนิสติแพทย์ ชัน้ปีที ่2 คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดพิธีขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณและแสดง
ความอาลยัแด่ผูอุ้ทศิร่างกายเพ่ือการศกึษาหรอือาจารย์ใหญ่ทีส่อนนสิติแพทย์
ให้เกิดความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MDCU Roadshow 2021 2nd Chapter
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นสพ.รหัท หลงสมบูรณ์ นายกสโมสรนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นสพ.กนกรักษ์ บ�ารุงราษฎร์ 
นสพ.ณภทัร พฤกพฒันาชยั นสพ.พชัรพล เกษมธรรมแสวง นสพ.ปัณณธร
โอภาสมงคลชัย และ นสพ.กฤตภาส สกุลยืนยง นิสิตแพทย์ ช้ันปีที่ 1 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันแนะแนวการศึกษาต่อ
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในงาน MDCU Roadshow 2021 2nd 
Chapter พร้อมทัง้พาเยีย่มชมสถานทีแ่ละอาคารภายในต่างๆ ผ่านทาง 360° 
Virtual Tour เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้อง 229/1 ชั้น 2 
อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานร�าลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6
ประจ�าปีการศึกษา 2564
 รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพนัธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กล่าวให้โอวาทแก่นสิติแพทย์ ช้ันปีที ่6 จ�านวน 126 คน ในงาน
วันร�าลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ประจ�าปี
การศึกษา 2564 จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่นิสิตจะส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บณัฑติ กจิกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายพเิศษเรือ่ง “หากย้อน
เวลาได้ จะกลับไปบอกอะไรกับตนเองในวันที่จบ Extern” โดย นพ.ภาสกร 
วันชัยจิระบุญ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี (แพทย์จุฬาฯ รุ่น 58) 
กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและพิธีร�าลึกพระคุณครู เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักพัฒนา
คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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นายวิสาร - นายพิเชษฐ์ ฉันท์เศรษฐ์ และ นางศุภมาส ศีติสาร บริจาคเงินจ�านวน 1,301,067.88 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีรศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ร.ท.เฉลิมพร - นางอรนุชา ลี่ทองอิน บริจาคเงินจ�านวน 205,100 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา รับมอบ ณ ห้องประชุม 
603 ส�านักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายฐิติวัจน์ - นายวิวัฒน์ - นางณัชชินันท์ - น.ส.นิลลดา - น.ส.ชญานุช สุวิวัฒน์ชัย บริจาคเงินที่ร่วมท�าบุญในงานสวด
พระอภิธรรม คุณแม่ชูจิต สุวิวัฒน์ชัย จ�านวน 2,000,000 บาท เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรคมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยม ีรศ.นพ.ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รบัมอบ ณ ศาลาทินทัต
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นางสวุรรณา เลศิขจรสขุ และครอบครวั บรจิาคเงนิจ�านวน 1,022,222 บาท เพือ่ศนูย์บรูณาการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
อาคาร ภปร โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อ�านวยการฯ ฝ่ายการคลัง รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

น.ส.อรอนงค์ แพทยานันท์ ตัวแทนบริษัทเจ้าพระยามหานคร จ�ากัด (มหาชน) บริจาคชุดตรวจ ATK จ�านวน 3,000 ชุด ให้แก่
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีภญ.วรรณี อทิธวัิฒนกลุ ผูช่้วยผู้อ�านวยการฯ ด้านระบบยา อาหารและเวชภณัฑ์ 
รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

น.ส.นชุร ีอยูว่ทิยา รองประธานกรรมการมลูนธิใิจกระทงิ บริจาคเครือ่งเพิม่ปริมาณสารพนัธกุรรมในสภาพจรงิ มูลค่า 1,498,000 
บาท ให้แก่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการวิจัยไวรัส
ทุกชนิด โดยมี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ส�านักงานคณบดี ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายสุวิช จิตรเกษมสุข ผู้แทนบริษัทดิจิตอลคอม จ�ากัด บริจาคเงินจ�านวน 43,887 บาท จากโครงการ Charity Together
ฉลองครอบรอบ 32 ปี เพ่ือสมทบกองทนุภูมคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยม ีอ.นพ.ไตรรกัษ์
พสิษิฐ์กลุ หวัหน้ากลุม่วจิยัพฒันาแอนตบิอดเีพ่ือการรักษามะเรง็ ศนูย์ความเป็นเลิศด้านภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็ และผู้อ�านวยการ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 
อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ประเสรฐิ ตปนยีางกรู พร้อมด้วย ศ.(พเิศษ) กติิพงศ์ อรุพพีฒันพงศ์ นางวชัรา ภาสพฒันาพาณิชย์ นายวชิยั วงศ์สันตวินชิ
นายวบิลูย์ วงศ์สนัตวินชิ นางวไิล ตปนยีางกรู และ ดร.สมพงษ์ วงศ์พนัสวสัดิ ์บรจิาคเงนิจ�านวน 350,000 บาท เพ่ือสนบัสนนุ
กองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจ�านวน 150,000 บาท เพื่อสมทบทุนวิจัย
และพฒันาวคัซีนป้องกันโรคโควดิ-19 และกองทนุภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็ โดยม ีรศ.นพ.ฉันชาย สทิธิพนัธุ ์คณบดี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ห้องประชุม 603 ส�านักงานคณบดี ช้ัน 6 อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย






