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เปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” 2555 

MRI Simulator : เครื่องแรกในเอเชีย 

 
“กาชาดเกมส์” ครั้งที่ 1 

“บ้านนี้มีสุข” ปีที่ 10 
 

	 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาบุคลากร สภากาชาดไทย “กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 1”   
ภายใต้สโลแกน : สุขภาพร่างกายแข็งแรง แพ้ ชนะไม่สำคัญ เชื่อมสัมพันธ์สามัคคี โดยมี   
คณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย ประกอบด้วย คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา เหรัญญิก
สภากาชาดไทย ศ.นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และ  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานกลาง ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร   
ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฎ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย และ ผู้อำนวยการ สถานเสาวภา รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมเป็นเกียรติ   
โดยมี นางกนิฐา ธนสารศิลป์ ผู้อำนวยการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ณ   
สนามกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ่านต่อหน้า 3 

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย   
ฝ่ายกิจการนิสิต และ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัด 
งาน “น้ำใจ ... สร้างกุศล” งานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” 
ประจำปี พ.ศ. 2555 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555   
เวลา 13.00 น. ณ ลานโถง ตึก “อานันทมหิดล” โดยมี 
รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ 
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   
เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิด งาน “น้ำใจ ... สร้างกุศล” 
งานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2555   
ซึ่งมีความสำคัญ ความว่า... 
 “...“แพทย์จุฬาฯ” ซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาจากพระราชปรารภ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม
รามาธิบดินทร นั้น ปัจจุบันมีอายุลุล่วงมาถึง 65 ปีแล้ว และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
“แพทย์จุฬาฯ” ทุกรุ่น ต่างสืบสานพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือประชาชน ด้วย  
คุณธรรมเสมอมา ตามคำขวัญที่ว่า “แพทย์จุฬาฯ คู่กาชาดไทย วิชาการก้าวไกลสู่สากล 
รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม” ดังนั้น ไม่ว่า “แพทย์จุฬาฯ” จะไปปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอยู่ 
ณ ที่ใด ณ ส่วนใด ก็ตาม ต่างมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหน้าที่ โดยมุ่งหมายเอาความสุขของหมู่ชน
เป็นสำคัญตลอดมา 

 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผู้อำนวยการ   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย รศ.นพ.เกียรติ อาจหาญศิริ 
หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา และ ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ หัวหน้าสาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันแถลงข่าว   
“เครื่องกำหนดเป้าหมายการฉายรังสีด้วย MRI” (MRI Simulator) เทคโนโลยีรุ่นใหม่
ล่าสุด ! เครื่องแรกในเอเชีย เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม  2555 เวลา 13.00 น.   
ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึก “ล้วน – เพิ่มพูน ว่องวานิช” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 “เครื่องกำหนดเป้าหมายการฉายรังสีด้วย MRI” (MRI Simulator) นับเป็น
เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุด ! “เครื่องแรกในเอเชีย” ซึ่งมีสมรรถนะสูงสุด และ
ยังเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงสุด สามารถช่วยให้เห็นขอบเขตของก้อนมะเร็งได้จากภาพ 
MRI ทำให้แพทย์กำหนดขอบเขตการฉายรังสีได้ “ถูกต้อง แม่นยำ มั่นใจ” ช่วยให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาที่ “สะดวก ปลอดภัย และได้ผลดี” ยิ่งขึ้น อ่านต่อหน้า 7 อ่านต่อหน้า 7 

 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นประธาน  
ในการจัดงาน “บ้านนี้มีสุข” งานต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 
2555 เมื่อวันพฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิม 
พรมมาส ตึก “อปร” (ชั้นล่าง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

อ่านต่อหน้า 6 
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กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. การกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง อาจารย์ 
ครบตามเกณฑ์ระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
   n	 9 ปี สำหรับ ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   n	 5 ปี สำหรับ ผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
   n	 2 ปี สำหรับ ผู้มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
 2. การกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มาแล้ว 3 ปี 
 3. การกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
มาแล้วครบ 2 ปี 
 4. การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ
บังคับนี้ ให้ถือว่าวันที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารส่วนงานได้รับ
คำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นวันที่คณะวุฒยาจารย์ได้รับเรื่อง ในกรณีที่เห็นควรให้มี
การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคคลใดโดยที่บุคคลนั้นมิได้ร้องขอ ให้หัวหน้า
ส่วนงานต้นสังกัดของบุคคลดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานขอ
ความยินยอมจากบุคคลนั้นเพื่อจัดทำคอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งผลงานทาง
วิชาการที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อดำเนินการต่อไป 
 5. ความผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในระหว่างการพิจารณากำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ หากปรากฎต่อคณะวุฒยาจารย์ว่าในส่วนของผลงานที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้
คณะวุฒยาจารย์เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติให้งดการพิจารณากำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น รวมทั้งห้ามมิให้ผู้นั้นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นเวลา 5 
ปี สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ และเป็นเวลา 3 ปี สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งนี้ นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติดังกล่าว 
  6. การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ผู้ขำกำหนดตำแหน่งทางวิชา
การซึ่งเห็นว่า ผลการประเมินผลงานทางวิชาการไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ อาจยื่นคำขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ 
 

ระเบียบน่ารู้  
 ด้วย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) ได้ดำเนินการ
ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณ Internet สาธารณะบนเทคโนโลยี WiFi   
ภายในพื้นที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  
ที่ต้องการขยายความสามารถเข้าถึงบริการ Internet ในพื้นที่สาธารณะ
แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าบริการ และการดำเนินการติดตั้งสัญญาณ
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้น พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอแจ้งจุดติดตั้งและวิธีการเข้าใช้งาน Free WiFi ของ บมจ.ทีโอที 
ภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนี้ 
 1. สัญญาณ Internet Free WiFi อยู่ในรัศมีประมาณ 100 เมตร ของจุดติดตั้ง ความเร็ว
การให้บริการสูงสุด 2 Mbps สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยมีจุดติดตั้งจำนวน 16 จุด
ภายในโรงพยาบาล ดังนี้ 
  	 ห้องโถงชั้นล่าง ตึก “ภปร” (2 จุด)  
  	 ห้องช่างโทรศัพท์ ชั้น M ตึก “ภปร” 
   	 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น M ตึก “ภปร”   
  	 บริเวณโถงหน้าห้องยาคลินิกพิเศษ (ชั้น 13) ตึก “ภปร” 
  	 บริเวณห้องพักญาติหน้าห้องฉุกเฉิน  
  	 บริเวณทางเดินหน้าห้องยา ตึก “เวชภัณฑ์” 
   	 บริเวณห้องช่าง (ชั้นใต้ดิน) ตึก “สก”  
   	 บริเวณโถงชั้นล่าง ตึก “สก” 
   	 บริเวณร้านอาหาร ชั้น 11 ตึก “สก” (2 จุด)  
   	 บริเวณ ตึก “อำนวยการ” (ชั้นล่าง) 
   	 บริเวณทางเดินชั้นล่าง ตึก “อาทร”  
   	 บริเวณศูนย์ลงทะเบียน (ชั้นล่าง) ตึก “สวัสดิ์-ล้อมฯ” 
   	 บริเวณโถงนั่งรอตรวจ (ชั้นล่าง) ตึก “ว่องวานิช”  
  	 บริเวณโถงนั่งรอตรวจด้านใน (ชั้นล่าง) ตึก “ว่องวานิช” 
 2. การสมัครลงทะเบียนเข้าใช้บริการ Free WiFi ของ บมจ. ทีโอที มีดังนี้ 
  2.1 สมัครลงทะเบียนตามลิงค์ http://vip.totwifi.com/ict-ชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่ เช่น 
นครราชสีมา http://vip.totwifi.com/ict-nakhonratchasima/ 
  2.2 กรอกข้อมูลในหน้าลงทะบียนตามจริง จากนั้นจะได้รับ E-mail ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
ในหัวข้อ E-mail ว่า Your TOT Wi-Fi Username & Password ถ้าไม่ได้รับ E-mail ให้ไปเช็ค  
ในกล่อง E-mail ขยะ  
  2.3 วิธีการ login เข้าใช้งาน ให้เปิดเว็บบราวเซอร์ขึ้นมา แล้วพิมพ์ url เว็บใดก็ได้ เช่น 
www.comfixclub.com จะปรากฏหน้า login ให้ผู้ใช้บริการนำ username และ password ที่ได้รับ
จากการสมัครกรอกลงในช่อง username และ password โดยทำการเลือก Service เป็น “TOT Wi-Fi” b 
แล้วทำการกดปุ่ม Sing in กรณีต้องการเลิกใช้งานให้พิมพ์ http://logout.tot ที่ address bar 
  2.4 กรณีมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามติดต่อได้ที่ โทร. 1100 หรือ โทร. 02 575 9425 

ติดตั้ง Free WiFi ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
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 การจัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล” ของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นี้ นับเป็น
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายกตเวทิตาคุณรำลึกแด่ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” 
อย่างเป็นรูปธรรม และโดยเหตุที่ มูลนิธิอานันทมหิดล นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งขึ้น 
เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทย ผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม มีคุณธรรมสูง ได้มี
โอกาสไปศึกษาวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณ
ประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป โดยมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ผู้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิฯ ทรงเป็น “นายกกิตติมศักดิ์” ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงเป็น “ประธาน
กรรมการ” ดังนั้น รายได้จากการจัดทำ “เข็มวันอานันทมหิดล” ซึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายสมทบ “มูลนิธิอานันทมหิดล” , “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก” สภากาชาดไทย 
และยังนำไปช่วยเหลือ “พระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จึงนับว่าเป็นกุศลเจตนาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การนำไปช่วยเหลือ
ฟื้นฟูผู้ประสบพิบัติภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา ยิ่งนับเป็นการช่วยเหลือสังคม
อย่างมีคุณค่ายิ่ง อันเป็นการร่วมกันสืบสนองพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือประชาชน   
ไปพร้อมกัน ...” 
 งาน “น้ำใจ ... สร้างกุศล” งานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 
2555 มีความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ตามที่ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ว่า... 
 “ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
ถือกำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ. 2490 จากพระราชปรารภ 
พระบาทสม เด็ จพระปร เมนทรมหาอานันทมหิ ดล   
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงต้องการให้ผลิต
แพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน ต่อมา  
ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้น 
เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ   
โดยเฉพาะการพระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” และได้
ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ตึก “อานันทมหิดล” 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2529 
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดย ฝ่ายกิจการนิสิต ได้ดำเนินการจัดทำ   
“เข็มวันอานันทมหิดล” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2529 โดย   
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต ขณะนั้น 
ได้ริเริ่มจัดทำขึ้นในรูปแบบของ “สติ๊กเกอร์” ก่อน ต่อมาได้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ
อย่างหลากหลาย จนกระทั่งเป็น “เข็ม” ดังในปัจจุบัน การดำเนินงานทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ฝ่ายกิจการนิสิต   
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ดูแล 
 “เข็มวันอานันทมหิดล” พ.ศ. 2555 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้  
อัญเชิญภาพ “พระบรมราชานุสาวรีย์” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ตึก “อานันทมหิดล” คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ ใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อยู่ภายในวงกลมสีม่วง เนื่องจาก วันที่ 9 มิถุนายน ปีนี้ 
ตรงกับ “วันเสาร์” จึงใช้ “สีม่วง” อันเป็นสีมงคลประจำวันเสาร์ และมี พระเกี้ยว   
ตราสัญลักษณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สีทอง อยู่ด้านบน 
 “เข็มวันอานันทมหิดล” ที่จัดทำขึ้นมานี้ นอกจากจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการแล้ว ยังมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการหารายได้สนับสนุน “มูลนิธิอานันทมหิดล” และ “มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก” สภากาชาดไทย รวมทั้งยังนำไปช่วยเหลือ “พระภิกษุอาพาธ และ ผู้ป่วย
ยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และในปีนี้ ยังจะนำเงินบริจาคที่ได้รับ
มา ไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปีที่ผ่านมาด้วย 
 งาน “น้ำใจ ... สร้างกุศล” งานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 
2555 ที่จัดขึ้นมาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะแนะนำและรณรงค์ “เข็มวันอานันท
มหิดล” สู่สาธารณชน เพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยทั่วไป รวมทั้งยังเป็นการจุดประกาย
การรับรู้ และเปิดการรณรงค์ขอรับบริจาค “เข็มวันอานันทมหิดล” ด้วยการรวมพลัง 
“นิสิตแพทย์จุฬาฯ” ชั้นปีที่ 1, 2 และ ชั้นปีอื่นๆ จำนวนรวมมากกว่า 500 คน ทำการ
รณรงค์และออกรับบริจาค จำนวน 70 หน่วย ใน 4 สาย ได้แก่ สายสีลม - สามย่าน, สาย
สยาม – ราชประสงค์, สายสุขุมวิท และ สายรถไฟฟ้า BTS – รถไฟใต้ดิน MRT” 

 ศิลปินดารานักร้อง ที่มาร่วมงานและออกไปรับบริจาค ประกอบด้วย กรวรรณ สุทธิวงษ์ (กวาง 
The Star 7) ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์ (เกี่ยวก้อย) และ วัชรบูลย์ ลี้สุวรรณ (โน้ต) เป็นตัวแทน ช่อง 7 สี 
ยุทธนา เบื้องกลาง (ตูมตาม The Star 7) จีรวรรณ สอนสะอาด (แพรว AF 8), จีราพัชร จงกลสงเคราะห์   
(จอย AF 8) และ วัชรินทร์ พลอยจาม (ไทด์ AF 8) เป็นตัวแทน Academy Fantasia 8 อดิศร อรรถกฤษณ 
(เต๋า), อรุณณภา พาณิชจรูญ (หวานหวาน), โชคชัย บุญวรเมธี (บอย),อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์ (อลิซ), 
พงศ์ธรรศ เกียรติศิริขจร (ยู) และ ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง (ณัฐ) เป็นตัวแทน ช่อง 3 ภูดิศ สุริยวงศ์ (นนน์) 
เป็นตัวแทน บริษัท Broadcast Thai Television 

เปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” 2555 

 งาน “น้ำใจ ... สร้างกุศล” งานเปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2555 
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ลานโถง ตึก “อานันทมหิดล” เริ่มจาก
อันเชิญ “พระเกี้ยวทองคำ” โดย นิสิตแพทย์จุฬาฯ (500 คน) เคลื่อนไปยัง ลานพระบรมรา
ชานุสาวรีย์ ตึก “อานันทมหิดล” จากนั้นมีการ รำกฤษดาภินิหาร โดย นิสิตแพทย์จุฬาฯ 
ในโอกาสนี้ รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ แขกรับเชิญ ร่วมกันมอบ “เข็มวันอานันท
มหิดล” และ กล่องรับบริจาค ให้แก่ “ศิลปินดารานักร้อง” พร้อมกับ “นิสิตแพทย์จุฬาฯ” 
ชั้นปีที่ 1-2 รวมทั้งสิ้น 500 คน เพื่อออกไปขอรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ รวม 70 หน่วย 
อาทิ สีลม, สยามสแควร์, สถานีรถไฟฟ้า BTS – MRT, ศูนย์การค้าต่างๆ 

อ่านต่อหน้า 8 
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n จันทร์ 23 เมษายน 2555 : 08.00 น. : ห้องประชุม สดศรี วงศ์ถ้วยทอง ตึก “ภปร” (ชั้น 18) 
 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวย
การ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม “การพัฒนาผู้บริหาร
สถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย” รุ่นที่ 13 ซึ่งจัดโดย ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ และ กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย 
จากนั้น ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม  
 ในโอกาสนี้ ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กล่าวบรรยาย
พิเศษหัวข้อ “บทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์” โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จาก
สถาบันแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n จันทร์ 23 เมษายน 2555 : 08.30 น. : ห้องโถงเอนกประสงค์ ตึก “แพทยพัฒน์” (ชั้นล่าง) 
 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานใน
พิธี “มอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4” ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจิญ รองคณบดี ฝ่าย
กิจการนิสิต รศ.พญ.จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวาริ
นทร์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดี ฝ่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร รองคณบดี ฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.พิสิฎฐ์ ประพันธ์
วัฒนะ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ และ พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์ เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ในโอกาสนี้ รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ให้โอวาทแก่นิสิตแพทย์ ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตแพทย์ทุกคน 
เสื้อกาวน์เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นแพทย์ การเรียนชั้นคลินิกนอกจากอาจารย์ที่สอนพวก
เราแล้ว ผู้ที่จะสอนพวกเราอย่างแท้จริงก็คือ ผู้ป่วยและญาติ ที่สำคัญพวกเราทุกคนต้องรู้จักปรับ
ตัวร่วมงานกับผู้อื่น และทำงานเป็นทีมกับพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆ ถ้าเรา
ทำงานเป็นทีมไม่ได้ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ไม่มี เราต้องให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็น 
สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่งกายและความประพฤติจะต้องสำรวม ต้องให้เกียรติผู้ป่วยและ
ญาติ เราต้องบำบัดทุกข์ไม่ใช่เพิ่มทุกข์ โอกาสนี้ขอให้พวกเราทุกคนเรียนอย่างมีความสุข ประสบ
ความสำเร็จในการเรียน โชคดีทุกๆ คน”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n พฤหัสบดี 12 เมษายน 2555 : 09.00 น. : ลานเอนกประสงค์ ตึก “อานันทมหิดล” (ชั้นล่าง)  
 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน  
ในพิธีรดน้ำขอพร “วันสงกรานต์ ประจำปี 2555” พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาฯ ประกอบด้วย รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร รศ.นพ.เรืองศักดิ์   
เลิศขจรสุข รองคณบดี ฝ่ายนวตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ 
รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา 
หิรัญกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ พร้อมทั้ง ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.นพมีชัย ศรีใส อาจารย์อาวุโส ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 
รศ.ดร.วิไล อโนมะศิริ ภาคิวชาชีวเคมี และ ศ.ปิยะรัตน์ โตสุโขวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n พฤหัสบดี 12 เมษายน 2555 : 11.00 น. : ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก “สก.” (ชั้น 10) 
 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ
อาจารย์อาวุโส และแขกผู้มาร่วมงาน “คาราวะผู้อาวุโส” โอกาสนี้ ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ นายก
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน  
 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ 
ประสพสันติ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข รองคณบดี ฝ่ายนวตกรรมการ
ศึกษาและสารสนเทศ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.นวลทิพย์ 
กมลวารินทร์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
รศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์ เลขานุการ  
คณะกรรมการบริหารคณะฯ และ คณาจารย์ ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน มอบพวงมาลัยแด่ อาจารย์อาวุโสและ
ศิษย์เก่าอาวุโส 
 รศ.นพ.ยาใจ ณ สงขลา อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้แทนอาจารย์อาวุโสและ
ศิษย์เก่า กล่าวขอบคุณ ซึ่งบรรยากาศในงาน นพ.ศรัณย์ ตันติทวิสุทธิ์ (แพทย์จุฬาฯ รุ่น 52) ขับเสภา 
แต่งโดย น.ส.ณัฏฐา พันเจริญ และ นิสิตแพทย์ บูม บาก้า และ บูมคณะฯ เป็นเสร็จงาน “คาราวะ  
ผู้อาวุโส” 
 



 สารสัมพันธ์


5ปีที่๑๗ฉบับที่๑๐ปักษ์หลังเดือนพฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๕


 n อังคาร 1 พฤษภาคม 2555 : 08.30 น. : ห้องประชุม ดำรงแพทยคุณ 312/1 ตึก “อปร” (ชั้น 3)  
 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน 
“MDCU Happy Kids 2012” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 โดย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากนั้น ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวต้อนรับ โดยมี รศ.พญ.ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร หัวหน้าภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ นิสิตปริญญาโท ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2555 : 11.30 น. : ศาลาทินทัต รพ.จุฬาฯ 
 รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร และ น.ส.มาลินี ดุสิตากร   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริการ รับมอบเงินจำนวน  5,000,000.-บาท จาก คุณออมศรี   
วีระพัฒน์  เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร “ภูมิสิริมังคลานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n จันทร์ 21 พฤษภาคม 2555 :  08.30 น. :  ห้อง 112 ตึก “อานันทมหิดล” (ชั้นล่าง)   
 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี และ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ รองคณบดี ฝ่ายกิจการ
นิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบทุนการศึกษาจาก นางกล้วยไม้ นุชนิยม 
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จำนวน 4 ทุน รวมเป็นเงิน 200,000 บาท   
(สองแสนบาทถ้วน) โดยมี นางตรีชฎา กมลาศน์ และ น.ส.สุวิมล มงคลชาติ ผู้แทนมูลนิธิไฟเซอร์ฯ 
ร่วมเป็นสักขีพยาน 
 นิสิตแพทย์จุฬาฯ ผู้ได้รับทุนการศึกษาประกอบด้วย 
  น.ส.เพชรรัศม์ โภคาวัฒนา นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้  
  นายธนรัตน์ จันทรอาภรณ์กุล นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 นายเทิดเกียรติ พรโสม นิสิตแพทย์ 
ชั้นปีที่ 2 และ นายกุลวิชญ์ อโนมัยสถาพร นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุน คนละ 50,000 บาท (ห้า
หมื่นบาทถ้วน) โดย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รวบรวมและส่งรายงานผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และผลการเรียนของนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำ
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม ด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n พุธ 25 เมษายน 2555 : 14.00 น. : อาคาร “ปฎิบัติการ” บมจ.อสมท (ชั้นล่าง) 
 นายสิริพงษ์ อรุณไพโรจน์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ “60 ปี   
ไทยโทรทัศน์ 35 ปี อสมท” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n พฤหัสบดี 26 เมษายน 2555 : 09.00 น. : โถงเอนกประสงค์ ตึก “แพทยพัฒน์” (ชั้นล่าง) 
 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวเปิดงาน Quality Market ครั้งที่ 4 “สร้างสรรค์ 
เรียบง่าย สไตล์จุฬาฯ” ซึ่งจัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
จากนั้น ผศ.พญ. พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาฯ 
กล่าวต้อนรับ  
 โอกาสนี้ รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผู้อำนวยการ   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตัดริบบิ้นเปิดงาน และเดินชมผลงานนวัตกรรม ผลงาน
พัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean พร้อมทั้ง ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ รองคณบดี   
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะผู้บริหาร   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกอบด้วย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร รศ.นพ.จิรุตม์ 
ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ น.ส.กาญจนี โอภาสทิพากร หัวหน้าพยาบาล 
ผศ.นพ.โสภาคย์ มนัสยกรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพและอาคาร น.ส.มาลินี ดุสิตากร   
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานบริการ นางไพลิน เจตน์เจริญรักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงาน
บริหาร ผศ.นพ อภิชัย อังสพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤติ น.ส.นันทิกา จารุสมบัติ   
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านบริหาร นางมาณี สื่อทรงธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการ
พยาบาลหอผู้ป่วย นางพัชรีวรรณ เอมสะอาด ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านพัฒนาบริการพยาบาล 
และ น.ส.ศลีพร สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n จันทร์ 30 เมษายน 2555 : 13.00 น. : ลานเอนกประสงค์ ตึก “อานันทมหิดล” (ชั้นล่าง) 
 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ พัดลมบริจาคจำนวน 7 ตัว จาก นางกรรณิกา วิริยะกุล 
กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ และ นางมุยรี ยงวิศุทธิ์ บริจาคในนาม นายทวีสิน สถิตย์
รัตนชีวิน “อ้วน อรชร” ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป โดย
มี นางพรพิมล อมรรัตนดิลก ผู้ตรวจการพยาบาล นางสุพรรณา อัชชศิริ หัวหน้าหอ อายุรศาสตร์ 3 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางมารีรัชต์ ธีระรัตนชีวิน และ นางโชติรส อัฑฒกรวโรดม 
ร่วมเป็นสักขีพยาน 
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  ต่อจากหน้า 1  ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พญ.กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงค์ ผู้ช่วย
คณบดี ฝ่ายวิชาการ และ อ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ ภาควิชา
นิติเวชศาสตร์ ไปร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้
บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย” รุ่นที่ 13 ณ โตเกียว 
ญี่ปุ่น ระหว่าง 12-16 พฤษภาคม 2555 

 รศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปศึกษาดูงานด้าน “Pharmacokinetics/genetics of 
immunosuppressant in organ transplants and autoimmune diseases” ณ Pharmacology Unit, 
Erasmus Medical Center in Rotterdam เนเธอร์แลนด์ ระหว่าง 12-20 พฤษภาคม 2555  

 อ.นพ.วศิน พุทธารี ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “EuroPCR 2012” ณ ปารีส ฝรั่งเศส ระหว่าง 13-
20 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ไปประชุมวิชาการ “The Fifth ASEAN Congress of 
Tropical Medicine and Parasitology” ณ University of the Philippines Manila ฟิลิปปินส์ ระหว่าง 
14-18 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.วิสันต์ เสรีภาพงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ไปประชุมวิชาการ “PGDIS 2012 ‘Where to next 
for PGD? From polar body to blastocyst – the evolving genome” ณ Bregenz ออสเตรเลีย 
ระหว่าง 14-18 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม ภาควิชาสรีรวิทยา ไปประชุมวิชาการ “EuroPCR 2012” ณ ปารีส ฝรั่งเศส ระหว่าง 
14-19 พฤษภาคม 2555  

 อ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “17th Multidisciplinary 
International Conference on Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior” 
ISBS Conference” ณ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย ระหว่าง 14-20 พฤษภาคม 2555  

 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “The 2012 Rabies Conference in 
China (2012 RCIC) ในหัวข้อ Elimination of human rabies in China by 2020” และเสนอผลงานวิจัย
เรื่อง “Rabies prevention and control” ณ ปักกิ่ง จีน ระหว่าง 15-19 พฤษภาคม 2555  

 ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไปประชุมวิชาการ “The 7th World Congress for 
NeuroRehabiliation” ณ เมลเบิร์น รัฐออสเตรเลีย ระหว่าง 15-20 พฤษภาคม 2555  

 รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไปประชุมวิชาการ “The 7th World Congress for 
NeuroRehabiliation 2012 (WCNR 2012)” และเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “The effect of mirror 
therapy in recovering upper limb strength and function in chronic stroke patients” ระหว่าง ณ 
เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ระหว่าง 15-20 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.ศิรชัย จินดารักษ์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “FIRST TRANSSEXUALISM 
EUROPEAN MEETING PSYCHOLOGICAL MEDICAL AND SURGICAL MANAGEMENT IN GENDER 
IDENTITY DISORDER AN INTERNATIONAL HIGHLIGHT” ณ โตริ อิตาลี ระหว่าง 15-20 พฤษภาคม 2555  

 ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุม “Vasoprotective Meeting” ณ ญี่ปุ่น ระหว่าง 16-
20 พฤษภาคม 2555  

 ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย รศ.ดร.นพ.พลภัทร โรจนครินทร์ ผศ.ดร.นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร และ ผศ.นพ.อุดม
ศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “24th Tutorial – Lymphoid Malignancies 
(Kiev)” ณ เคียฟ ยูเครน ระหว่าง 16-21 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.อารี ตนาวลี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ไปเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ “14th International Biolox 
Symposium” ณ ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 16-22 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.รุจิภัตต์ สำราญสำรวจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “The American Thoracic 
Society International Conference 2012” ณ ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 16-25 พฤษภาคม 
2555  

 ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปเป็นวิทยากร
บรรยายในการประชุม “Celebration of life of Dr. Amal Kurban” ณ Department of Dermatology, 
Boston University School of Medicine สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 17-20 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ไปประชุมและดูงาน ณ โกเบ ญี่ปุ่น ระหว่าง 17-20 
พฤษภาคม 2555  

 ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต ภาควิชาจักษุวิทยา 
ไปประชุม “Council of Science Editors (Out Authors, Ourselves: Science Editing and Publishing 
in a Global Market CSE 2012)” ณ ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 17-22 พฤษภาคม 2555  

 ผศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “Digestive Disease Week 2012 (DDW 
2012)” ณ แซนดีเอโก สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 17-23 พฤษภาคม 2555  

 อ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุม “PapulexTM Asia Pacific Acne Leaders 
Summit (APALS) 2012” ณ ฮ่องกง จีน ระหว่าง 18-19 พฤษภาคม 2555 

 รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ไปประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Dietary 
Strategies for Allergy Prevention in Infancy” ณ กัมพูชา ระหว่าง 18-20 พฤษภาคม 2555  

 ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต และ รศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ 
“Digestive Disease Week 2012 (DDW 2012)” ณ แซนดีเอโก สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 18-23 พฤษภาคม 2555 

 อ.นพ.พรเทพ อังศุวัชรากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “Digestive Disease Week 2012 
(DDW 2012)” เละเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง “Factors influencing times between endoscopic 
sphincterotomy with large balloon dilation and mechanical lithotripsy for the removal of 
large bile duct sontes” ณ แซนดีเอโก สหรัฐอเมริกา ระหว่าง 19-24 พฤษภาคม 2555  

 รศ.พญ.พรรธนมณฑน์ อุชชิน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร และ นางเบญจพร อัคควัฒน์ ภาควิชา
อายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “XXVth International Symposium on Technological Innovations in 
Laboratory Hematology (ISLH 2012)” ณ นีซ ฝรั่งเศส ระหว่าง 19-26 พฤษภาคม 2555  

 นางศุภรัตน์ ชาญวุธ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมการวิจัย “The 4th Asia Pacific Strategic 
Recruitment Meeting for the Study 12402A (A randomized, double-blind, parallel-group 
placebo-controlled phase III study to evaluate the efficacy and safety of desmoteplase in 
subjects with acute ischemic storke i.e.: DIAS-3)” ณ ลิสบอน ฝรั่งเศส ระหว่าง 20-24 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.อารี ตนาวลี ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ไปประชุมวิชาการ “13th EFFORT Congress 2012” และเสนอผล
งานทางวิชาการเรื่อง “Medial UKA with tibial preservation technique prevents medial tibial 
collapse” ณ เบอร์ลิน เยอรมนี ระหว่าง 21-26 พฤษภาคม 2555  

 อ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ไปประชุม “Spineweek 2012 and Eurospine 
2012” ณ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ระหว่าง 21-27 พฤษภาคม 2555  

 ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “The 49th ERA-EDTA Congress 2012” ณ 
ปารีส ฝรั่งเศส ระหว่าง 21-28 พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พร ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุม “49th ERA-EDTA Congress 2012” และเส
นอผลงานทางวิชาการเรื่อง “Rechallenge with Intravenous Recombinant Human Erythropoietin 
(r-HuEpo) can Successfully Treat Anti-Recombinant Erythropoietin Associated PRCA” ณ ปารีส 
ฝรั่งเศส ระหว่าง 22-29 พฤษภาคม 2555  

 ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ไปประชุมวิชา
การ “EUNETHYDIS 2nd International ADHD Conference 2012” ณ บาร์เซโลนา สเปน ระหว่าง 23-25 
พฤษภาคม 2555  

 รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “AMAC Expert Forum 2012” ณ ปักกิ่ง 
จีน ระหว่าง 24-27 พฤษภาคม 2555  

 อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ไปประชุมวิชาการ “80th EAS Congress” มิลาน อิตาลี 
ระหว่าง 24-29 พฤษภาคม 2555  

“กาชาดเกมส์” ครั้งที่ 1 

 งานกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-25 
พฤษภาคม 2555 ณ สนามกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนามภายในหน่วยงาน
ของ สภากาชาดไทย ถือเป็นกิจกรรมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร ทั้งนี้   
สืบเนื่องจาก สภากาชาดไทย ได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานและสัมพันธภาพที่ดี
ภายในองค์กร ซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศการทำงานและสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร 
เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรมีโอกาส  
ผ่อนคลายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาที่สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นกิจกรรม
สำคัญที่ส่งเสริมให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ สังคม ก่อให้เกิดสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับในกฎเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรตามมา โดยมีประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาสากล 
ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอล วอลเลย์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ หมากรุก-หมากฮอดส์ 
และ แบดมินตัน นอกจากนี้ ยังมีกีฬามหาสนุก การประกวดขบวนพาเหรด และ   
กองเชียร์แต่ละสี 
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ต่อจากหน้า 1 ต่อจากหน้า 1 “บ้านนี้มีสุข” ปีที่ 10 MRI Simulator : เครื่องแรกในเอเชีย 

 “บ้านนี้มีสุข” งานต้อนรับนิสิตใหม่และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555   
จัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยเรียนเชิญ ผู้ปกครอง ของ นิสิตใหม่ เข้าร่วม
กิจกรรม มี ขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว การขับร้องเพลงประสานเสียง โดย วง MDCU 
Chorus พร้อม คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มอบ   
เข็มแพทย์จุฬาฯ ให้แก่ นิสิตใหม่ ทุกคน จากนั้นชมวีดีทัศน์ “บ้านนี้มีสุข” เป็นการ  
นำเสนอ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้เป็นที่รู้จักในทุกๆ ด้านที่จะเป็นบ้านหลังที่สอง 
ของ นิสิต ต่อไป ต่อด้วยกิจกรรมในช่วงบ่ายนิสิตใหม่และผู้ปกครอง จะได้พบกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ของ นิสิต เพื่อพบปะพูดคุยในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
กำกับดูแล นิสิตใหม่ และเรื่องอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต นิสิตแพทย์ ต่อไป 
 



ปีที่๑๗ฉบับที่๑๐ปักษ์หลังเดือนพฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๕
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J เสาร์ 26 – พฤหัส 31 พ.ค. 2555 : 08.00-16.30 น. : ห้องพรมทัตตเวที (312/2)   
 (ชั้น 3) ตึก “อปร” 
  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง “อบรมแพทย์ประจำบ้าน
ศัลยศาสตร์สาขาต่างๆ” (ติดต่อ : 0 2716 6141 - 3) 

 รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ “เงินสนับสนุน” งานเปิดตัว “เข็มวันอานันท
มหิดล” ประจำปี พ.ศ. 2555 จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 10 ราย โดยแบ่งเป็น ธนาคาร จำนวน 6 ราย ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) , ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทเอกชน จำนวน 
4 ราย ดังนี้ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด , โรงพยาบาลบางประกอก 9 , บริษัท โอสถสภา จำกัด และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ ลานโถง ตึก “อานันทมหิดล” 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด โดย 2. โรงพยาบาลบางประกอก 9 โดย 
 พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ  รัตนา อัครมิ่งมงคล ผู้อำนวยการสายบริหาร (ตัวแทน แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บริษัท โอสถสภา จำกัด โดย 4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย 
 วีรวรรณ เครือหิรัญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  สุวิทย์ อินทรเฉลิม ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย 6. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย 
 วรรณิภา บุรีคำ ผู้จัดการ สาขาสภากาชาดไทย  อภิชาติ เจริญเรืองเลิศ ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโสราชการสัมพันธ์ 
 
 

 
 
 
 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) โดย 8. ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 อรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
9. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย 10. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดย 
 ขจรศักดิ์ เอี่ยวโสภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ธัญธิตา ภู่อาภรณ์ ผู้จัดการลูกค้าธนบดีสัมพันธ์  
 

ประชาชนทั่วไป สามารถ “บริจาค” และรับ “เข็มวันอานันทมหิดล” 2555 ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้... 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ :  ตึก “ภปร”, ตึก “อปร”, ตึก “อานันทมหิดล”, ตึก “วชิรญาณวงศ์”, ศาลาทินทัต 
 กรุงเทพมหานคร :  นิสิตแพทย์จุฬาฯ จะออก “ออกรับบริจาค” ณ ศูนย์การค้าต่างๆ อาทิ . . . สยามพารากอน -   
  สยามดิสคัฟเวอร์รี่ - สยามเซ็นเตอร์ - เอ็มโพเรียม / เซ็นทรัลเวิลด์ - ชิดลม - ลาดพร้าว - สีลม,   
  ธนาคาร และ โรงพยาบาลต่างๆ 
 ต่างจังหวัด :  “บริจาครับเข็ม” ที่ ศาลากลางจังหวัด และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - โรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ 
 

ต่อจากหน้า 3 เปิดตัว “เข็มวันอานันทมหิดล” 2555 


