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108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

 วารสาร ฬ ฉบับนี้ขอเป็นบันทึกเรื่องราวการจัดงาน “108 พันก้าว” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา 
โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 108 ปี
แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรงประกอบพธีิเปิดอาคารรตันวิทยาพฒัน์ นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุ
มิได้ต่อชาวจุฬาฯ ทุกคน  
 กองบรรณาธิการได้รวบรวมภาพการจัดงานต่างๆ ทั้งในส่วนนิทรรศการ 108 พันก้าว การแสดงคอนเสิร์ต “108 พันก้าว 108 ปี
ทีเ่จตนารมณ์ไม่เคยเปลีย่น” ซึง่มบีทเพลงทีไ่ด้ประพันธ์ขึน้ใหม่ในโอกาสนีถึ้ง 2 เพลง คอื เพลงร้อยแปดพนัก้าว และ เพลงล�าน�าโรงพยาบาลจฬุา 
พร้อมทัง้ได้รบัเกยีรตสิมัภาษณ์ความรูส้กึของ อ.พญ.อนงค์นาถ ศริทิรพัย์ และ ศ.นพ.ศภุฤกษ์ ปรชีายทุธ ผูซ้ึง่ขบัร้องเพลงนีใ้นคอนเสิร์ตด้วย 
 นอกจากน้ียังมีเร่ืองราวบทสัมภาษณ์ ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช ถึงข้ันตอนการท�างานและรายละเอียดของการสร้างโมเดลแผนผัง
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ทีเ่ป่ียมไปด้วยความตัง้ใจและใส่ใจจนเกิดเป็นชิน้งานท่ีสมบรูณ์แบบ แนวคดิการออกแบบเสือ้ท่ีระลกึของร้าน ฬ. จฬุา
และผลติภณัฑ์จากกลุม่งานเภสชักรรมทีไ่ด้ผลติขึน้เป็นพเิศษเพือ่จ�าหน่ายเฉพาะในงานนีอ้กีด้วย กองบรรณาธกิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า วารสาร
ฉบับนี้จะเป็นบันทึกให้ชาวจุฬาฯ ทุกท่านภาคภูมิใจในก้าวที่ผ่านมาและพร้อมรวมพลังเพื่อก้าวต่อไปในอนาคต

เรียงร้อยเรื่องราว “108 พันก้าว”

สารบัญ

อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ 

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฯ ด้ำนสื่อสำรองค์กร
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30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ โถงอาคารจกัรพงษ์ และทรงเปิดอาคารรัตนวทิยาพฒัน์
ณ โถงอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เสด็จพระราชด�าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
ถึงอาคารจักรพงษ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1

นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย
เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรงาน

2

ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานครบรอบ
108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

6

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ กราบบงัคมทลู
วัต ถุประสงค ์การจัดงานครบรอบ 
108 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการ
ก่อสร้างอาคารรัตนวิทยาพัฒน์

4

ผศ.พญ.ยวุรีย์ พชิติโชค รองผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์
องค์กรและทรัพยากรบุคคล เข้าเฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายเสื้อที่ระลึก 108 ปี

3
พระราชทานพระราโชวาทแสดงความยนิดี
ในวาระครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนา
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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ฉายพระฉายาลักษณ์
ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

8

เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการฉลอง 
ส่วนท่ี 2 ถึงส่วนที่ 9 ซึ่งจะแสดงความ
เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การวิจัย 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ของ
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

10

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์
เล่าเรื่องโรงพยาบาล และการแสดงดนตรี 
เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบ 108 ปี 
แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย

12

เสด็จฯ ทอดพระเนตรนทิรรศการ ส่วนที ่1 
“ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่” แสดงการก่อก�าเนิด
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และเหตุการณ์ส�าคัญในช่วงระยะเวลา
108 ปี ที่ผ่านมา

7

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคาร
รตันวทิยาพฒัน์ ทรงกดปุม่เปิดไฟฟ้าเปิด
แพรคลุมป้าย “อาคารรัตนวิทยาพัฒน์”

9

ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร�

ขา้พเจ้ายินดีท่ีได้มาเปดิงานฉลอง 108 ป ีแหง่การสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณใ์นวันนี้

การท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดให้บริการดูแลรักษาพยาบาลประชาชน   ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยไม่เลือกเชื้อชาติ   ศาสนา   หรือลัทธิความเชื่อ   ท้ังในยามปกติ   ยามสงคราม   และยามท่ีมีภัยพิบัติ   มาถึง   108   ป ี
ถือได้ว่าเป็นกิจอันย่ิงใหญ่   เป็นกุศลมหาศาลต่อมวลมนุษยชาติ   ควรแก่การชื่นชมยินดี   โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคลากร
ของโรงพยาบาลทุกระดับชั้นท่ีได้ทุ่มเท   เสียสละ   ท้ังแรงกาย   แรงใจ   และสติปัญญา   เพ่ือดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย
ใหพ้น้ความทกุข์ทรมานจากโรคภัยท่ีเบยีดเบยีน   โดยเฉพาะในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา   2019  ท่ี
เป็นอยู่ในขณะนี้   ขอชื่ นชมทุกท่านท่ีได้ร่วมกันดูแลผู้ป่วย   ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ   ไม่เห็นแก่ความเหนื่ อยยาก 
ท้ังยงัต้องคอยระวังตนเองมใิหติ้ดเชื้อโรคไปด้วย

ได้เวลาอันควรแล้ว   ข้าพเจ้าขอเปิดงานฉลอง   108   ปี   แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   ขออํานวยพร
ใหท้กุท่านมสุีขภาพกายสุขภาพใจท่ีสมบูรณแ์ขง็แรง   เพื่อจะเปน็กําลังในการขบัเคล่ือนภารกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้เจริญพัฒนา   สร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนท่ัวหน้า   สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่วั   ผูพ้ระราชทานกําเนดิโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

พระราชทานพระราโชวาท แสดงความยินดี

วันจันทร�ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ โถงอาคารจักรพงษ� โรงพยาบาลจ�ฬาลงกรณ� สภากาชาดไทย
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ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับอดีตผู้บริหาร และอดีตหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย

ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย
ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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แขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 108 พันก้าว
ครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

(เรียงล�าดับจากซ้ายไปขวา)

นางรัชสุดา ประเทืองวงศ์     ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ     นายสราวุฒิ อยู่วิทยา     น.ส.นุชรี อยู่วิทยา

น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
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นางเกศี จันทราประภาวัฒน์ นางนวลพรรณ ล�่าซ�า

(เรียงล�าดับจากซ้ายไปขวา)

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ 
นายธนินท์ เจียรวนนท์
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลนายอรรณพ จิรกิติ
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พระบรมราชานุสาวรีย์เฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชริาวุธพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  เมือ่ครัง้ทรงด�ารงต�าแหน่งสมเดจ็พระยุพราช เสดจ็กลับจากทรงศกึษาวิชาการ
ในต่างประเทศและเสด็จมาทางประเทศญี่ปุ่น ได้ทอดพระเนตรเห็นโรงพยาบาลสภากาชาดญี่ปุ่นอันเป็นสง่างดงามจึงได้ทรงมีพระราชด�าริพร้อมด้วยจอมพล
พระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช  ในเรื่องที่จะจัดระเบียบสภากาชาดใหม่และเรื่องที่จะมีโรงพยาบาลสภากาชาดให้เป็นหลักฐานต่อไป
 ด้วยเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น ได้ทรงมีพระราชด�าริจัดตั้งสภากาชาด ซึ่งเรียกในเวลานั้นว่า สภาอุณาโลมแดง ขึ้นไว้ โดย
รับรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยตามมติของนานาชาติที่เจริญแล้ว
 ครั้นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคตเม่ือวันอาทิตย์ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 
บรรดาพระราชโอรสและพระราชธดิา มพีระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ประธาน ได้ปลงพระราชหฤทยัทีจ่ะทรงบ�าเพญ็การพระราชกศุล
สนองพระเดชพระคณุเป็นพเิศษ จัดสร้างส่ิงซึง่เป็นถาวรประโยชน์ไว้เป็นอนสุาวรย์ีเฉลิมพระเกียรตยิศสมเดจ็พระบรมชนกนาถโดยทรงมพีระราชด�ารเิหน็พร้อม
กันว่า หากสร้างโรงพยาบาลสภากาชาดข้ึนก็จะเป็นการพระกุศลอันประกอบด้วยถาวรประโยชน์อนุโลมตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกนาถและเป็นเกยีรตยิศแก่สยามราชอาณาจกัรด้วยทกุประการ เมือ่ทรงมพีระราชด�ารเิหน็พร้อมกนัพระภาดาและพระภคนิอีกี 42 พระองค์ จงึทรงบรจิาค
ทรพัย์รวมกนัเป็นเงนิ 122,910 บาท ทลูเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว ทรงเป็นพระราชธรุะอ�านวยการให้ส�าเรจ็ตามพระประสงค์และ
ได้ทรงมีพระราชปรารภความอันนี้แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พระราชชนนี ซึ่งทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกา)
ก็ทรงอนุโมทนาอนุมัติตามและพระราชทานพระราชานุญาตพิเศษอีกส่วนหนึ่งว่า เงินทุนของสภากาชาดเดิมที่มีอยู่นั้น ถ้าจะเป็นประโยชน์อุปการะให้การ
โรงพยาบาลนีส้�าเร็จไดด้้วยประการใดทรงเตม็พระราชหฤทยัทีจ่ะให้ใช้เงนินั้นดว้ย ส่วนการกอ่สรา้งและจดัการโรงพยาบาลสภากาชาดนี ้พระบาทสมเด็จ
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จอมพลพระเจ้าพีย่าเธอกรมหลวงนครไชยศรสีรุเดช ผูท้รงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงกลาโหม 
เป็นเจ้าหน้าที่จัดการก่อสร้างโรงพยาบาลได้ลงมือท�าการตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2454 เป็นต้นมา การยังไม่ทันแล้วเสร็จ จอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอ
กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชสิ้นพระชนม์เสียก่อน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จอมพล (ในขณะน้ันยังไม่เป็นนายพลเอก) สมเด็จพระราชอนุชาธิราช
เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ เสนาธิการทหารบก ทรงอ�านวยการต่อมาจนส�าเร็จ โปรดเกล้าฯ ให้ขนานนามโรงพยาบาลตาม
พระบรมนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” และเสด็จ
พระราชด�าเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2457 โดยได้เริ่มท�าการสงเคราะห์ทวยพสกนิกรเป็นปฐมแต่นั้นมา
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เมื่อความถูกต้องของข้อมูลในอดีต ถือเป็นโจทย์
ยากที่สุดของการสร้างโมเดลจ�าลอง

 จากอดีตจนถึงปัจจุบันก่อเกิดเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้หวนร�าลึก
ถงึมากมาย ซึง่ความงดงามด้านสถาปัตยกรรมอาคารและสถานทีไ่ด้ถกูน�ามา
ถ่ายทอดผ่านโมเดลจ�าลองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขนาด 2.7 
x 2.7 เมตร ท่ีสร้างข้ึนด้วยอตัราส่วน 1 ต่อ 250  
 ศ.ดร.เสรชิย์ โชตพิานชิ รองผูอ้�านวยการฯ ฝ่ายกายภาพ เล่าถงึทีม่า
ของการจดัสร้างหุน่จ�าลองโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมือ่ครัง้
เริ่มจัดตั้งว่า มาจากการจัดงานครบรอบ 108 ปี ที่ต้องการแสดงถึงประวัติ
ความเป็นมาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เม่ือ 108 ปี
ฝ่ายกายภาพได้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�าหุ่นจ�าลอง
อาคารในอดีตที่มีความรู้และข้อมูลด้านประวัติศาสตร์
กายภาพของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์มาเป็นผูจ้ดัท�า

 การจดัท�าหุ่นจ�าลองนีม้คีวามท้าทาย 2 ประการใหญ่ด้วยกนั ประการ
แรก การผลติภายในระยะเวลา 5 สปัดาห์ ประการทีส่อง ความถูกต้องครบ
ถ้วนของข้อมลู ทมีผูจ้ดัท�าเริม่ต้นสบืค้นเอกสารประวตัศิาสตร์หลากหลายแหล่ง
ข้อมลู โดยได้รบัความอนเุคราะห์ข้อมูลจากคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ ่มอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทยทีม่คีวามสนใจด้านประวตัศิาสตร์ ข้อมลูจากหอประวตัคิณะ
แพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รวมถงึข้อมูลภาพถ่ายจากกรมแผนที่
ทหาร มาเล่าผ่านจินตนาการของทีมผู้สร้างซึ่งสะท้อนความรุ่งโรจน์ในอดีต
อย่างทรงพลงั 
 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ท่ีตัง้อยูบ่นท่ีดนิพระราชทาน
ขนาด 136 ไร่ ได้กลายมาเป็นหุน่จ�าลองขนาดพืน้ที ่7.29 ตารางเมตร สร้างจาก
กระดาษด้วยเทคนคิ Laser Cutting เป็นแต่ละชิน้ส่วนของพืน้-ผนงั-หลงัคา แล้ว
น�ามาต่อเป็นรปูอาคาร เนือ่งจากการสร้างสรรค์ผลงานในครัง้น้ีเป็นการจัดท�าที่
ทมีผู้สร้างต้องค�านงึถึงความถกูต้องเป็นส�าคญั จงึมีการวดัขนาดอาคารจริงใน
กลุ่มอาคารอนรุกัษ์ทัง้หมด รวมทัง้เทยีบเคียงลวดลายทีย่งัคงปรากฏอยูภ่ายใน
อาคารเพือ่น�ามาบรรจใุนแบบจ�าลองให้ใกล้เคยีงความเป็นจรงิมากทีส่ดุ และ
ในอนาคตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จะน�าหุ่นจ�าลองน้ีไปจัดแสดงที่หอประวัติ 
อาคารอ�านวยการ เมือ่อาคารบรูณะแล้วเสรจ็สมบรูณ์ต่อไป

ผ่านหุ่นจ�าลองสถาปัตยกรรมอาคารที่จัดท�าขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี

ย้อนชมอดีตอันรุ่งเรืองของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ย้อนชมอดีตอันรุ่งเรืองของ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เรื่อง : ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช
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จิตอาสากู้ภัย 

อาคารรัตนวทิยาพฒัน์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 ด้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความมุ่งม่ันร่วมกันในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่
ประชาชนทกุชนชัน้ อกีทัง้การบ่มเพาะองค์ความรู้ด้านวชิาการทางการแพทย์และ
การรักษาพยาบาลเพือ่ยกระดบัความเป็นเลศิสูส่ากล 
 ปัจจัยส�าคญัทีจ่ะน�าพาไปสู่เป้าหมาย คอื การพฒันาระบบการบรกิารและ
รกัษาพยาบาลแก่ประชาชน รวมถึงพฒันาองค์ความรู้และการบ่มเพาะทกัษะความ
สามารถของบคุลากรทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานสูงสดุเท่าทีวิ่ทยาการสมยัใหม่จะ
พงึม ีทัง้นี ้ เพ่ือรองรบัการเป็นศนูย์กลางการบริการรกัษาพยาบาล และเป็นสถานที่
ปฏบิตังิานของบคุลากรด้านการรกัษาและวชิาการของโรงพยาบาล อกีทัง้เพือ่ผลติ
ผลงานวิจยัสนบัสนนุการรกัษาพยาบาลของประเทศชาตอิย่างย่ังยนื
 อาคารศนูย์ความก้าวหน้าทางวชิาการ เดิมเป็นส�านกังานของฝ่ายและภาค
วชิาต่างๆ บนพืน้ทีอ่าคารเดมิ จ�านวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู(อาคาร
เดิมคอื โปษยะจนิดา), อาคารโปษยานนท์, อาคารจลุจกัรพงษ์ และอาคารเจรญิ-สมศรี 
เจริญรัชตภาคย์  ซึง่มลีกัษณะคบัแคบ ไม่เอือ้ต่อการปฏบิตังิานทีต้่องเชือ่มโยงกนั ดงัน้ัน
การก่อสร้างอาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการนี้จะเสริมให้เกิดศักยภาพใน
การบริการทางการแพทย์และเป็นสถานทีผ่ลติงานวจิยัเพือ่สนบัสนนุการรกัษาโรคแก่
ประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยเมือ่แล้วเสรจ็อาคารหลงันีจ้ะมคีวามสงู 19 
ชัน้ และมชีัน้ใต้ดนิ 2 ช้ัน รวมพืน้ทีใ่ช้สอยประมาณ 38,000 ตารางเมตร 
 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจาก
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี
พระราชทานชือ่อาคารศนูย์ความก้าวหน้าทางวชิาการว่า “รตันวทิยาพฒัน์” หมายถงึ
อาคารท่ีเป็นแหล่งพฒันาความรูอ้นัยอดเยีย่ม พร้อมทัง้พระราชทานพระราชานญุาต
ให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับไว้ที่ป้ายชื่ออาคารด้วย นับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
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นิทรรศการส่วนที่ 1
ก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่

เหตุการณ์ส�าคัญในช่วงระยะเวลา 108 ปี

ที่ผ่านมา ตั้งแต่ก้าวแรกของโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จนถึงปัจจุบัน 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

108 พันก้าว
108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

	 ครบรอบ	108	ปี	แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในวาระโอกาสครบ	9	รอบ	โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	จัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวการพัฒนาตลอดเวลา	108	ปี	 บนเส้นทางแห่งเจตนารมณ์ที่
ไม่เคยเปล่ียน	นั่นคือ	 เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศแก่ประชาชนทุกระดับ	ด้วยความซื่อสัตย์	 รับผิดชอบ	
และเอื้ออาทร
	 การแสดงนทิรรศการแบ่งออกเป็น	9	ส่วน	น�าเสนอจดุเริม่ต้นของการก่อตัง้โรงพยาบาล	การรกัษาพยาบาลในปัจจบัุน	
และการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่อนาคตผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 อันแสดงถึงการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ซึ่งจัดแสดง	ณ	โถงกลางอาคารรัตนวิทยาพัฒน์	ชั้น	M	และสามารถรับชมนิทรรศการรูปแบบ
ออนไลน์ได้ที่	www.108yearschulahospital.com

ส่วนที่ 1 - ชมเรื่องราวของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

จากอดีตถึงปัจจุบันผ่านสื่อวีดิทัศน์

ส่วนที่ 2 - เหตุการณ์ส�าคัญของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา

•	จุดถ่ายภาพย้อนวันวานกับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

•	ช่วงที่	1	พ.ศ.	2457-2493	แสดงจุดก�าเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

•	ช่วงที่	2	พ.ศ.	2493-2529	การพัฒนาและเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง	36	ปีต่อมา

•	ช่วงที่	3	พ.ศ.	2529-2565	การแพทย์ที่ทันสมัยเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการเป็นสถาบันหลักด้านสุขภาพของประเทศ
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นิทรรศการส่วนที่ 2

นิทรรศการส่วนที่ 3

ก้าวนี้ที่ยั่งยืน

ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

กิจกรรมร่วมกันปั่นจักรยานเพื่อช่วยสร้างความตระหนักให้ประชาชนไทยทุกคนใส่ใจสุขภาพ

ด้วยแนวคิด “สขุภาพดเีริม่ต้นทีต่วัเอง” ระยะทางรวมจากการป่ันจกัรยานจะแปรเป็นเงนิบริจาค

เข้ากองทุน 30 พฤษภาฯ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นการร่วมกัน

ช่วยเหลือกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกทางหนึ่ง

จัดแสดงความเป็นเลศิทางการแพทย์ ตลอดจนนวตักรรมโรงพยาบาลแห่งอนาคต ด้วยการน�าหุน่ยนต์มาช่วยตรวจคดักรองอาการเบือ้งต้น

ในงานยังมีบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ ตับอ่อน ท่อน�้าดี ปอด เต้านม ด้วยลมหายใจ และการตรวจคัดกรองสุขภาพจอตาและ

ขั้วประสาทตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

จุดที่	2	:	9	เรื่องราวมหัศจรรย์
ในการรักษา

จุดที่	1	:	ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์	7	ด้าน

จุดที่	 5	 :	 ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ	 ตับอ่อน
ท่อน�า้ด	ีด้วยลมหายใจและเครือ่งอลัตราซาวนด์

จุดที่	6	:	บริการตรวจจอตา
และขั้วประสาทตา

จุดที่	7	:	โครงการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจ
ด้วยไฟฟ้าหรือ	AED	ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

และการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน	AED

จุดที่	3	:	หุ่นยนต์ตรวจคัดกรอง
อาการเบื้องต้น

จุดที่	4	:		หุ่นยนต์ต้นแบบตรวจคัดกรอง
มะเร็งปอดและเต้านมผ่านลมหายใจ
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นิทรรศการส่วนที่ 4

นิทรรศการส่วนที่ 6

ก้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

ก้าวทันทุกสถานการณ์

นิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเรียนการสอนของ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ทั้งส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป 

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้ชื่อ MED U MORE

เล่าเร่ืองราวการรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ของ

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้ังแต่วนัแรกถงึปัจจบุนั 

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

นิทรรศการส่วนที่ 5
ก้าวที่ใส่ใจทุกชีวิต

เกร็ดย่อย 108 เรื่อง เกี่ยวกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย บางเรื่องชวนอมยิ้ม บางเรื่องอาจคาดไม่ถึง 

และหลายเรื่องคุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน

ส่วนที่ 1

จ�าลองสถานการณ์ เมื่อไวรัสโคโรนา 2019 ค่อยๆ แพร่กระจายไปทั่วโลก
และอยู่รอบตัวเรา น�าเสนอในรูปแบบโปรเจคเตอร์แมพปิ้ง

ส่วนที่ 2

เมื่อโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ทาง
สขุภาพในครัง้นี ้น�าเสนอในรปูแบบโดมข้อมลู โดยประกอบด้วย 4 เรือ่ง ดงันี้
 

• เรื่องที่ 1 การปรับตัวเพื่อรับมือกับการระบาด
                 ของโรคโควิด-19 
• เรื่องที่ 2 สถิติการรักษาโรคโควิด-19
• เรื่องที่ 3 งานวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19
• เรื่องที่ 4 เส้นทางวัคซีน ChulaCov19
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นิทรรศการส่วนที่ 8

นิทรรศการส่วนที่ 7

ก้าวต่อไปด้วยกัน

ก้าวสู่อนาคต

ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาทางการแพทย์ทีต้่องก้าวต่อไป

เพ่ือการดูแลรักษาที่ดีย่ิงขึ้น กับการร่วมบริจาคสมทบกองทุน

ต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ก้าวไปสู่อนาคตทางการแพทย์ที่การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรมล�้าสมัย แบ่งออกเป็น 7 ส่วน

ส่วนที่ 1 : เทคโนโลยี Metaverse Virtual Meeting กับการรักษาพยาบาล
ส่วนที่ 2 : เทคโนโลยี เครื่อง ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation)
 เครื่องช่วยพยุงการท�างานของหัวใจและปอด ช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤติ
ส่วนที่ 3 : LED SCULPTURE ประติมากรรมจากไฟ LED ในรูปทรงของมนุษย์
ส่วนที่ 4 : เทคโนโลยีเครื่องโปรตอน มิติใหม่แห่งการรักษามะเร็งเครื่องแรก
 ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนที่ 5 : เทคโนโลยีหุ่นยนต์สาธิตการผ่าตัดที่ช่วยวางแผนการผ่าตัดได้แม่นย�ายิ่งขึ้น
ส่วนที่ 6 : เทคโนโลยี 3D Printing จ�าลองอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อวางแผน
 การรักษา
ส่วนที่ 7 : เทคโนโลยี Metaverse แว่น HoloLens นวัตกรรมเพื่อผู้สูญเสียการมองเห็น
 ให้เดินได้โดยปราศจากไม้เท้า



18

นิทรรศการส่วนที่ 9
ก้าวด้วยช่วยกัน

การแสดงพระรูป พระฉายาลักษณ์ ภาพ

ผลงานศิลปะ ภาพถ่าย ภาพวาด แบบ

NFT (Non-Fungible Token) ในรูปแบบ

สินทรัพย์ดิจิทัล จากบุคคลที่มีชื่อเสียง 

ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินเปิดประมูลเพื่อ

การบรจิาคสมทบกองทนุ 30 พฤษภาฯ ของ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โกสน

ชวน หลีกภัย
ประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรี

DEVIL WITH THE RED FACE
ORGANS DONATION

ทอม โพธิสิทธิ์ / สุรชัย แสงสุวรรณ
Year of Creation 2015

ริมถนน

ประภาส ชลศรานนท์
ศิลปินแห่งชาติปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง

ประเภทดนตรีสากลและนาฎศิลป์สากล

สามพี่น้อง

วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติปี 2552 สาขาทัศนศิลป์

ด้านการถ่ายภาพ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรินายก

ฉายพระรูปโดย : คุณนิติกร กรัยวิเชียร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรินายก

ฉายพระรูปโดย : คุณนิติกร กรัยวิเชียร

บัวแฝด

วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติปี 2552 สาขาทัศนศิลป์

ด้านการถ่ายภาพ
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นกยูงไทย

วรรณี ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติปี 2564 สาขาทัศนศิลป์

ด้านการถ่ายภาพ

เสือโคร่งในดอกหญ้า

วรรณี ชัชวาลทิพากร
ศิลปินแห่งชาติปี 2564 สาขาทัศนศิลป์

ด้านการถ่ายภาพ

สรงน�้า

ประภาส ชลศรานนท์
ศิลปินแห่งชาติปี 2561 สาขาศิลปะการแสดง

ประเภทดนตรีสากลและนาฎศิลป์สากล

THE BALLERINA WITH THE BROKEN LEG
ARTIFICIAL LEGS AND ARMS DONATION

ทอม โพธิสิทธิ์ / สุรชัย แสงสุวรรณ
Year of Creation 2015

THE ANATOMY LESSON OF 
MORANANUSATI BODY DONATION

ทอม โพธิสิทธิ์ / สุรชัย แสงสุวรรณ
Year of Creation 2015

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ภาพพระราชทาน)

ฉายพระฉายาลักษณ์โดย : คุณนิติกร กรัยวิเชียร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ภาพพระราชทาน)

ฉายพระฉายาลักษณ์โดย : คุณนิติกร กรัยวิเชียร



20

คอนเสิร์ต 108 พันก้าว
108	ปี	ที่เจตนารมณ์ไม่เคยเปลี่ยน

 เวลา 10.30 น. เพลงสรรเสริญพระบารมี

องก์ที่ 1  เวลา 10.35 น. เพลงพระราชนิพนธ์ ยิ้มสู้

   ขับร้องโดย รัดเกล้า อามระดิษ

องก์ที่ 2 เวลา 10.40 น. เพลงล�าน�า 108 ปี โรงพยาบาลจุฬา

   ขับร้องโดย กรกันต์ สุทธิโกเศศ

องก์ที่ 3 เวลา 10.50 น. เพลงดอกไม้ให้คุณ

   ขับร้องโดย ภิญญาพัชญ์ ไตรสิรินันทน์

      และแพทย์หญิงอนงค์นาถ ศิริทรัพย์

   บรรเลงดนตรีโดย

      ธีรเดช พันธสุโต

      และศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ

องก์ที่ 4 เวลา 10.55 น. เพลงร้อยแปดพันก้าว

   ขับร้องโดย รัดเกล้า อามระดิษ

      กรกันต์ สุทธิโกเศศ

      ภิญญาพัชญ์ ไตรสิรินันทน์

      และแพทย์หญิงอนงค์นาถ ศิริทรัพย์

   บรรเลงดนตรีโดย

      ธีรเดช พันธสุโต

       และศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ

สแกน QR Code 
เพื่อรับชมคอนเสิร์ตย้อนหลัง
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เมื่อวันเวลาเวียนหมุนวนไป

สังคมรอบตัวแปรเปลี่ยน

เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนทุกวัน

การพยาบาลรักษาจึงต้องทัน

เพราะโรคภัยทั้งหลายก็เปลี่ยน

ก้าวตามไปนั้นคือหน้าที่ของเรา

*ก้าวน�าในความรู้ ใหม่

ก้าวน�าการรักษาใหม่

มีเพียงสิ่งเดียว ที่ยังคงเหมือนดังเดิม

**ร้อยแปดปีที่ผ่าน

ปณิธานที่ไม่เคยเปลี่ยนผัน

แม้ต้องก้าวอีกกี่พัน

ยังยึดมั่นต่อไป

ร้อยแปดปีที่ผ่าน

โรงพยาบาลแห่งน�้าพระทัย

จุฬาลงกรณ์อนุสรณ์แห่งการให้

เราจะก้าวต่อไปเพื่อชีวิตผู้คน

และวันเวลาไม่หยุดยั้งเดินไป

เพราะโลกมันยังหมุนไม่หยุด

เราจะหมุนหมุนตามไปเหมือนกัน

จับมือกันเดินในทุกทุกวัน

ให้การก้าวนั้นไม่สิ้นสุด

ไม่หยุดพัฒนาคือหน้าที่ของเรา

(*) (**)

ทุกก้าวคือชีวิต

ทุกก้าวเรารวมใจ

กี่หมื่นพันแสนเราไปด้วยกัน

(**)

เพลงร้อยแปดพันเก้า
ค�าร้อง	:	ประภาส	ชลศรานนท์

ท�านอง	-	เรียบเรียง	:	จักรพัฒน์	เอี่ยมหนุน



บทเพลงพิเศษแห่งการช่วยเหลือผู้คน
มากว่า	108	ปีของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

 หนึ่งในความพิเศษของการแสดง “คอนเสิร์ต 108 พันก้าว 108 ปี ที่เจตนารมณ์ไม่
เคยเปลีย่น” คอืการแสดงจากแพทย์และผูป่้วยทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึปาฏหิารย์แห่งการรักษาของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 ด.ญ.ภิญญาพัชร์ ไตรสิรินันทน์ หรือ น้องแอนนี่ ผู้ป่วยทารกเกิดก่อนก�าหนดเมื่อ
อายคุรรภ์ 23 สปัดาห์ ต้องเข้ารบัการรกัษาทีห่อผูป่้วยทารกแรกเกดิวกิฤต ิโดยม ีอ.พญ.อนงค์นาถ
ศิริทรัพย์ หนึ่งในทีมแพทย์ผู้ดูแลตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการรักษา ติดตามอาการของน้องแอนนี่จน
อาการดีขึ้นและมีพัฒนาการเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ท�าให้ทีมแพทย์และ
พยาบาลสาขาวิชาทารกแรกเกิดมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
 อ.พญ.อนงค์นาถ กล่าวว่า “ไม่น่าเชื่อว่าจากเด็กที่มีน�้าหนักเพียง 535 กรัม เมื่อ 9 
ปีก่อนที่รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ มากมาย จนมาวันนี้ที่เติบโตเป็นเด็กหญิงที่ยืนอยู่เคียงข้างกัน 
ได้มาร้องเพลงร่วมกันในการแสดงครั้งนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี นับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต”

 ศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ แพทย์อีกหนึ่งท่านท่ี
ได้มีโอกาสขึ้นแสดงดนตรีร่วมกับผู้ป่วยในคอนเสิร์ตครั้งน้ี
เล่าถึงการรักษาของ นายธีรเดช พันธสุโต ครูสอนดนตรี
ผู้ได้รับการรักษาอาการหัวใจหยุดเต้นนานนับชั่วโมงเนื่อง
มาจากไฟฟ้าช็อต นับว่ามีโอกาสในการรอดชีวิตไม่มากนัก
จากเหตุการณ์คร้ังน้ันการได้มองเห็นแววตาของผู ้ป่วย
ที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนับเป็นความยินดีและความภูมิใจ
ในฐานะแพทย์คนหนึ่ง จวบจนในโอกาสมีการจัดงาน
คอนเสิร์ตครั้งนี้ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จงึ
ได้เชิญ นายธีรเดช ให้มาร่วมขึ้นแสดงด้วย ศ.นพ.ศุภฤกษ์
กล่าวว่า เป็นการแสดงที่ทั้งภูมิใจและดีใจที่ได้ยืนเคียงข้าง
ผู้ป่วยที่เราได้ช่วยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
 โดยบทเพลงที่ได้ขึ้นแสดงคือเพลง “ดอกไม้
ให้คุณ” ศ.นพ.ศุภฤกษ์ กล่าวว่าบทเพลงนี้มีความหมาย
ที่สะท ้อนถึงการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทุกคนที่ท�างานช่วยเหลือผู้ป่วย
ทุกคนให้ได้มีชีวิตที่ดีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมต่อไป
ขณะเดียวกันเพลงนี้ยังสะท้อนถึงความมุ ่งมั่นตั้งใจท่ี
ไม่เปลีย่นแปลงของชาวโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ทกุคนอกีด้วย
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ล�าน�าโรงพยาบาลจุฬา
ค�าร้อง	ประภาส	ชลศรานนท์	(ศิลปินแห่งชาติ)

*(สร้อย) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คืออนุสรณ์ที่มีชีวิตชีวา

ตั้งนามตามพระปิยะราชา

ของขวัญอันสูงค่าแก่พสกนิกร

แรกเริ่มด้วยพระราชทรัพย์

พระมงกุฎเกล้าฯ ท่านรับให้ก่อน

กาชาดถูกตั้งเป็นองค์กร

ดูแลประชากรให้ห่างหายโรคา

(ดนตรี)

ปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด

เสด็จเปิดในเดือนพฤษภา

พระราชทานนามว่าจุฬาฯ

รักษาพยาบาลทุกย่านประชาคม

มีตึกและอาคารไม้

รับคนไข้ไม่ถึงร้อยเป็นปฐม

การแพทย์เริ่มฝึกอบรม

กาชาดระดมสร้างอาคารใหม่มา

สร้างตึกวชิราวุธ

จิรประวัติและตึกสุทธาฯ

สองสี่หกหกพระปกเกล้าฯ เสด็จมา

เปิดตึกจักรพงษ์ตึกวชิรญาณ

แล้วสร้างตึกสิงหเสนี

อีกสองปีตึกรัตนวาลย์

ผนวกรวมวิชาพยาบาล

สร้างตึกอาทรและตึกพระยาฯ

สองสี่แปดหนึ่งในหลวงอานันท์ฯ

เสด็จพลันพร้อมองค์พระอนุชา

ทรงเยี่ยมเยียนเป็นมิ่งขวัญปวงประชา

ให้ชาวจุฬาฯ ด้วยพระกรุณาธิคุณ

พอศอสองสี่แปดสี่

สงครามโลกยามนี้เริ่มคุกรุ่น

รบราฆ่าฟันทารุณ

กองทัพญี่ปุ่นขึ้นฝั่งประเทศไทย

จุฬาฯ เราไม่เคยเชือนแช

ต้องดูแลเชลยศึกตั้งเท่าไร

ญี่ปุ่นฮอลันดาและคนไทย

จรรยาแพทย์กลางใจไม่เลือกข้างรักษาคน

สองสี่เก้าศูนย์มีประกาศ

ตั้งคณะแพทยศาสตร์ในบัดดล

ให้ร�่าเรียนมารักษาประชาชน

ทั้งศิษย์อาจารย์มุ่งมั่นการศึกษา

(สร้อย)

สองสี่เก้าห้าพัฒนาไม่หยุด

ก�าเนิดจุดบริจาคเลือดก่อน

อาจารย์หมอพัฒนาอุปกรณ์

ผ่าตัดสะโพกเทียมครั้งแรกก่อนใคร

แล้วผ่าตัดหัวใจแบบผูกเย็บ

ส�าเร็จครั้งแรกในเมืองไทย

ต่อมลูกหมากแม้ยากสักเพียงใด

ค้นพบวิธีใหม่จากบรรดาอาจารย์

สองสี่เก้าหกในหลวงภูมิพลฯ

ทรงเปิดตึกสามัคคีพยาบาล

ทรงบริจาคให้สร้างสถาน

พระราชทานเคร่ืองมือพระราชทานทรัพย์สิน

เสด็จเปิดตึกใหม่จุมภฎ

เสด็จเปิดตึกนวมินทร์

พระกรุณาประชาเป็นอาจิณ

เสด็จเป็นมิ่งขวัญทุกวันยังจดจ�า

ความก้าวหน้าชาวจุฬาไม่เคยตก

วินิจฉัยไข้หวัดนกได้แม่นย�า

เป็นครั้งแรกตรวจรังสีหลอดเลือดด�า

ผ่าตัดหัวใจใช้หัวใจและปอดเทียม

การรักษาแนวใหม่ไม่หยุดยั้ง

ด้วยรักในมนุษย์อยู่เต็มเปี่ยม

ผ่าตัดกระดูกสันหลังเทียม

ผ่าตัดแฝดสยามเป็นครั้งแรกในไทย

(ดนตรี)

ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด

สมเด็จพระเทพพระกนิษฐาฯ

สืบต่อพระปณิธานองค์อัยกา

น�าพากาชาดดูแลประชาชี

สองห้าสี่สิบสู่ความเป็นเลิศ

เสด็จเปิดนวมินทราชินี

เปิดตึก ส.ก. พระพันปี

ตึกคัคนางค์ ตึก อปร.

จุฬาลงกรณ์เป็นดั่งตักศิลา

เป็นแหล่งการศึกษาในทุกหมอ

เมื่อคนป่วยหนาแน่นไม่รั้งรอ

ก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลา

เมื่อถึงปีสองห้าห้าสาม

เกิดความไม่สงบขึ้นมา

พระองค์ยังคงเสด็จมาจุฬาฯ

ก�าลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับหมอพยาบาล

พอศอสองห้าห้าหก

เสด็จประกอบพิธีเปิดโครงการ

ผ่าตัดให้หุ่นยนต์ท�างาน

เปิดห้องปฏิบัติการเลี้ยงเซลล์ด้วยหุ่นยนต์

มาถึงปีสองห้าหกสอง

เปิดตึกศูนย์โปรตอนเพื่อช่วยคน

ความก้าวหน้ารักษาประชาชน

พระองค์ส่งเสริมสนับสนุนตลอดมา

(สร้อย)

ร้อยแปดปีวิชาการก็เปลี่ยนผัน

นวัตกรรมก้าวล�้ากว่าแต่ก่อน

ในนามของจุฬาลงกรณ์

เราจะก้าวต่อไปด้วยหัวใจดวงเดิม

ในนามของจุฬาลงกรณ์

เราจะก้าวต่อไปตามรอยพระปณิธาน

….
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ผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษที่จัดท�าเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพราะทุกคนคือคนส�าคัญ แรงบันดาลใจของการออกแบบ
ลวดลายบนเสื้อโปโล

 อ.พญ.สาริน กล่าวถึงการเลือกใช้ลายเส้นมาเป็นหลักส�าคัญในการน�าเสนอ
ความเรียบง่ายของลายกากบาท 3 มิติ ด้านหน้าเสื้อโปโล เพื่อให้ผู้ซื้อและบุคลากร
ใส่ได้โดยไม่เคอะเขิน ทั้งยังส่ือความหมายพิเศษท่ีต้องการแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เห็นความส�าคัญของทุกคนเสมอมา จึงออกมาเป็นตรากากบาทที่ปกติจะ
เห็นเพียงด้านเดียว มาหมุนเป็น 3 มิติ หมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาย
สนบัสนนุ และประชาชน ประกอบกนัขึน้เป็นโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ความลกึของตรา
กากบาทนี้คือ 108 pixels ยังเท่ากับอายุปัจจุบันของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกด้วย 

 อีกหนึ่งส่วนประกอบส�าคัญของงานครบรอบ 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คอืการจดัท�าเสือ้ทีร่ะลกึ อนัเปรยีบเสมอืนของขวญัแทน “ค�าขอบคณุจากใจ” ทีโ่รงพยาบาลส่งมอบให้กับ
ผูไ้ด้รับ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล บคุลากรในโรงพยาบาล และประชาชน ทีช่่วยเหลอืกจิการและการด�าเนนิงาน
ของโรงพยาบาลให้ส�าเร็จลุล่วงมาโดยตลอด 108 ปีที่ผ่านมา 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จัดท�าเสื้อโปโลและเสื้อยืดออกแบบลายพิเศษเฉพาะงานนี้เท่าน้ัน
โดยฝีมือของ อ.พญ.สาริน กิจพาณิชย์ รังสีแพทย์ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา

 ลายด้านหลัง 108 years KCMH น�าเสนอ
ผ่านตัวการ์ตูนหลากหลายคาแรกเตอร์อันประกอบ
ไปด้วยแพทย์ พยาบาล และบคุลากรทกุฝ่าย สือ่ความ
หมายแทนค�าขอบคุณท่ีทุกคนได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ใน 108 ปีทีผ่่านมา อ.พญ.สารนิ กล่าวด้วยว่า ได้มกีาร
ประชมุคณะกรรมการร้าน ฬ. จฬุา หลายครัง้เพือ่เลอืก
แบบ, สีโลโก้, สีและรูปแบบเสื้อ เพื่อให้ของขวัญชิ้นนี้
ลงตัวที่สุดส�าหรับบุคลากรโรงพยาบาล ได้แก่ สีฟ้า
และสีน�้าเงิน navy ท่ีส�าคัญเน้ือผ้าน่ิม ใส่สบาย
ระบายอากาศได้ดี 
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 นอกจากนี้ยังมีเสื้อยืด Always Support Each Other 
ทีล่วดลายสือ่ความหมายตรงตามลวดลายคอื การช่วยเหลอืกันของ
ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกื้อกูลมาอย่างยาวนาน
จนถงึปีที ่108 ของโรงพยาบาล และหน้ากากผ้าสกรีนลายโลโก้งาน
ครบรอบ 108 ปี จัดจ�าหน่ายเพื่อเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

 อีกหนึ่งส่วนส�าคัญในงานนิทรรศการ 108 พันก้าว คือการออกร้านจ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์คุณภาพ และของที่ระลึกจากร้าน ฬ.จุฬา สมทบทุน
เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จัดท�าขึ้นเป็นรุ่นเฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษครั้งนี้ 

 กลุ่มงานเภสัชกรรมผู้ดูแลการผลิตสินค้าร้านจุฬาโอสถ มา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ส�าหรับการออกร้านในงานนิทรรศการ 108 พัน
ก้าวครั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หน่ึงท่ีได้ออกแบบเป็นพิเศษคือ สบู่เหลวไร้ด่าง 
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดผิว ช่วยรักษาความชุ่มชื้น เหมาะกับผู้ที่มี
ผิวแห้ง ผิวแพ้ง่าย ใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งเด็กและผู้สูงอายุ โดยปกติแล้ว
สบู่ไร้ด่างจะไม่มีการแต่งกลิ่นและสี แต่ในวาระพิเศษนี้ได้มีการจัดท�า
กลิ่นพิเศษขึ้นมา ได้แก่ กลิ่นกุหลาบ เน้ือสบู่สีชมพู และกล่ินมะนาว
เนื้อสบู่สีเขียว ซึ่งเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมมาโดยตลอด การออกร้าน
ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าชมงานตลอดจนบุคลากร
อย่างดียิ่ง นับเป็นความภาคภูมิใจที่กลุ่มงานเภสัชกรรมได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของงานนี้และเป็นส่วนสะท้อนถึงก้าวท่ียั่งยืนของการท�างานสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์แก่สังคม 

สบู่เหลวไร้ด่าง (CHULA SOAP) กลิ่นพิเศษฉลอง 108 ปี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้สนใจสามารถเลือกชมสินค้าที่ระลึกได้ที่ ร้าน ฬ. จุฬา ชั้น G อาคาร ภปร
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.



108 พันความประทับใจ
บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทย
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#108ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

#108พันก้าว
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