โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สภากาชาดไทย เป็ นองค์กรสาธารณกุศล มีประวัติอนั ยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 และต่อมาได้มี
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยสภากาชาดไทยเมื่อ พ.ศ. 2461 กาหนดข้อบังคับต่างๆ ขึ้น วัตถุประสงค์ของสภากาชาด
ไทยคือ “รักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้ และบาดเจ็บในเวลาสงคราม ทั้งอาจทาการบรรเทาทุกข์ ในเหตุการณ์ สาธารณภัย
พินาศ โดยไม่ เลือก เชื้อชาติ สั ญชาติ ลัทธิ ศาสนา หรือความเห็นในทางการเมืองของผู้ประสบภัย”
.

โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์

เป็ นส านั ก งานหนึ่ งของสภากาชาดไทย ก่ อ ตั้ งขึ้ นเมื่ อ ครั้ ง
พระบาทสมเด็จพระรามาธิ บดี ศรี สินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสู่ สวรรคาลัยเมื่อ 23
ตุลาคม พ.ศ. 2453 โดยบรรดาพระราชโอรสพระราชธิ ดา มีพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าฯ เป็ นประธาน ได้
ปลงพระหฤทัยที่จะทรงบาเพ็ญทานพระราชกุศ ลสนองพระเดชพระคุณเป็ นพิเศษ จัดสร้ างสิ่ งซึ่ งเป็ นถาวร
ประโยชน์ไว้เป็ นอนุ สาวรี ยเ์ ฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงพระดาริ เห็นพร้อมกันว่า หาก
สร้ างโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้นก็จะเป็ นการพระกุศล อันประกอบด้วยถาวรประโยชน์อนุ โลม ตามพระราช
ประสงค์ข องพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนก-นาถและเป็ นเกียรติยศแก่สยามราชอาณาจักรด้วยทุกประการ เมื่อ
ทรงพระดาริ เห็นพร้อมกันฉะนี้ บรรดาพระราชโอรสและพระราชธิ ดาในพระบาทสมเด็จพระรามาธิ บดีศรี สิ
นทรมหาจุ ฬ าลงกรณ์ พระจุ ล จอมเกล้า เจ้า อยู่หัว ต่ า งพระองค์จึ ง ทรงบริ จ าคทรั พ ย์ร วมกันเป็ นจานวนเงิ น
122,910.00 บาท มอบถวายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นพระราชพระราชธุ ระอานวยการ
ให้ ส าเร็ จตามพระประสงค์ และได้ ท รงพระราชปรารภความอั น นี้ แด่ ส มเด็ จ พระบรมราชชนนี
องค์สภานายิกา ก็ทรงอนุ โมทนาอนุ มตั ิตามและพระราชทานพระราชานุ ญาตพิเศษอีกส่ วนหนึ่ งว่าเงิ นทุนของ
สภากาชาดเดิ มที่มีอยูน่ ้ นั ถ้าจะเป็ นประโยชน์อุปการะให้การโรงพยาบาลนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยประการใดก็เต็มพระ
ราชหฤทัยที่ จะให้ใช้เงิ นนั้นด้วย ส่ วนการก่ อสร้ างและจัดการโรงพยาบาล สภากาชาดนี้ พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินอันเป็ นส่ วนของพระองค์มิให้ตอ้ งลงทุน
ซื้ อหา และโปรดเกล้าฯ ให้จอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรี สุรเดช ซึ่ งดารงตาแหน่ งเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมเป็ นเจ้าหน้าที่จดั การก่อสร้างโรงพยาบาล ได้ลงมือทาการตั้งแต่วนั ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2454
เป็ นต้นมา การยังไม่ทนั แล้ว จอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรี สุรเดช สิ้ นพระชนม์เสี ยก่อน จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้จอมพล (ในขณะนั้นยังเป็ นนายพลเอก) สมเด็จพระอนุชาธิ ราชเจ้าฟ้ าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุ โลกประชานาถ เสนาธิ การทหารบก ทรงอานวยการต่อมาจนการสาเร็ จ และโปรดเกล้าฯ ให้
ขนานนามโรงพยาบาลตามพระบรมนามาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระรามาธิ บดีศรี สินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ” และเสด็จพระราชดาเนินมาเปิ ด โรงพยาบาล ณ วันที่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 ได้เริ่ มทาการสงเคราะห์ทวยพสกนิกรเป็ นปฐมแต่แต่น้ นั มา
ความจริ งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ใช้เป็ นสถานที่อบรมแพทย์ และนักเรี ยนแพทย์มาช้านาน
แล้ว เช่น แพทย์ที่สาเร็ จวิชาแพทย์จากโรงเรี ยนราชแพทยาลัยได้มารับการ อบรมที่โรงพยาบาลนี้ มีกาหนด 6 - 18
เดือน ตามระดับอาวุโส เมื่ออบรมจบแล้วได้รับบรรจุเป็ นแพทย์ฝ่ายทหารต่อไป นักเรี ยนปี สุ ดท้ายของโรงเรี ยน
ราชแพทยาลัย ได้มาใช้โรงพยาบาลนี้ เป็ นสถานที่อบรมและปฏิบตั ิงานคนละ 4 เดือน ก่อนจะจบการศึกษาเป็ น
แพทย์ในสมัยนั้น
ครั้งหนึ่งรัฐบาลได้จดั หลักสู ตรย่อการศึกษาแพทย์เรี ยกว่า โรงเรี ยนแพทย์เสนารักษ์ เพื่อเข้ารับ
ราชการทหาร 4 รุ่ น โดยให้เรี ยนวิชาแพทย์จบใน 4 ปี แทนที่จะเรี ยน 6 ปี แพทย์ที่เรี ยนจบได้รับประกาศนียบัตร
แพทย์เหล่านี้ ใช้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็ นที่ศึกษาจนจบหลักสู ตรเช่นเดียวกัน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็ นคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถื อกาเนิ ดขึ้ นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490 เดิ มสังกัดอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มี นามว่า คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และย้ายสังกัดมาอยูจ่ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2510 มีนามว่า
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (โดยที่ ต่ อ มามหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ เ ปลี่ ย นเป็ น
มหาวิทยาลัยมหิดล) ประวัติการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีดงั นี้
เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาอานัน ทมหิ ด ล เสด็ จ พระราชด าเนิ น มาในพิ ธี
พระราชทานปริ ญญาและอนุ ป ริ ญญาแก่ นัก ศึ ก ษาแพทย์และพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่ อ พ.ศ.2489
พระองค์ได้ทรงพระราชปรารภ มีใจความสาคัญตอนหนึ่ งว่า พระองค์ท่านใคร่ จะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ผลิตจานวนแพทย์ให้มากขึ้น เพื่อให้พอกับความต้องการของประเทศชาติ
เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านดังกล่าวมาแล้ว รัฐบาลจึงได้อนุ มตั ิงบประมาณให้
กระทรวงสาธารณสุ ข จานวนหนึ่ ง ส าหรั บ การรั บ นัก ศึ ก ษาให้ม ากขึ้ น แต่ ค รั้ นจะขยายสถานที่ ส าหรั บ สอน
ฝึ กอบรมที่โรงพยาบาลศิริราชก็ไม่สามารถทาได้เพราะมีที่จากัด รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข (พระยา
สุ นทรพิพิธ) จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อตั้งโรงเรี ยนแพทย์ข้ ึนใหม่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ก็ได้อนุมตั ิ
ผูบ้ ญั ชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส
ได้ปรึ กษากับผูอ้ านวยการกองบรรเทาทุกข์และอนามัย สภากาชาดไทย (พลตรี พระยาดารงแพทยาคุณ) เพื่อขอใช้
โรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์ เป็ นสถานศึ กษาสาหรั บจัดตั้งโรงเรี ยนแพทย์แห่ งใหม่ซ่ ึ งก็เห็ นว่าเป็ นการเหมาะสม
เพราะว่า โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ มี เตี ย งมากพอแก่ ก ารศึ ก ษาและเคยเป็ นโรงเรี ย นแพทย์ท หารมาก่ อน ผู ้
บัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จีงได้จึงได้ขออนุมตั ิรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งก็ได้รับความ
เห็ นชอบด้วย ผูอ้ านวยการกองบรรเทาทุก ข์และอนามัย จึ งกราบทูล สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

(สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ) ก็ทรงเห็ นชอบด้วย เพราะจะเป็ นประโยชน์แก่ ประเทศชาติ ต่อไป ดังนั้น
โรงเรี ยนแพทย์แห่ งใหม่จึงได้ถือกาเนิ ดขึ้ นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490 มีนามว่า คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ในขณะที่เริ่ มก่อตั้งนั้นสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ )
พลตรี พระยาดารงแพทยาคุณ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นคณบดีคนแรก
เมื่อได้เปิ ดสอนในปี แรกมีนกั ศึกษาจานวน 67 คน และเริ่ มสอนทางวิชาปรี คลินิกก่อน 2 ปี ใน
2 ปี หลังจึงเริ่ มขึ้นทางานกับผูป้ ่ วยในตึก อาจารย์ทางปรี คลินิกส่ วนใหญ่ได้รับการ แต่งตั้งขึ้นใหม่ท้ งั ชุ ด ส่ วน
ทางคลิ นิกนั้นได้โอนนายแพทย์ที่สังกัดอยู่กบั สภากาชาดไทยแต่เดิ มมาเป็ นอาจารย์ รวมทั้งอาจารย์แต่งตั้งขึ้น
ใหม่จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อความเหมาะสมด้วย
การอยู่ร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
กับ สภากาชาดไทย อยู่ดว้ ยกันในแบบพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือ สภากาชาดได้ประโยชน์ในด้านการรักษาผูป้ ่ วย
และได้รับความเจริ ญก้าวหน้าของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ฯ ได้ใช้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็ นสถานศึกษาสาหรับนักศึกษา และให้บรรดาอาจารย์ได้ทาการวิจยั นอกจากนั้น สภากาชาดได้จดั หาที่ใน
บริ เวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ค ณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสร้ างอาคารสาหรับเป็ น
สถานศึกษา และหอพักของนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจาบ้าน
กิ จ การของโรงพยาบาลก็ ข ยายขึ้ น เป็ นล าดับ ความร่ ว มมื อ ของทั้ง สองสถาบัน นี้ ช่ ว ยให้
การแพทย์กา้ วหน้าขึ้นมาก เนื่ องจากคณะแพทยศาสตร์ ได้อาศัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นสถานที่ฝึกหัด วิจยั
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลได้ประโยชน์ในด้านการรักษาผูป้ ่ วย
เจ้าหน้าที่ท้ งั ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ได้ประสานงานกันเป็ นอย่างดี
ทางานร่ วมกันโดยยึดมัน่ ในปณิ ธานอันเดียวกันคือ ดูแลรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยให้ดีที่ ดังนั้นในปั จจุบนั อาศัยความ
ร่ ว มมื อ ของคณะแพทยศาสตร์ ดัง กล่ า ว ท าให้ โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ก้ า วหน้ า ขึ้ น มี ค นไข้เ ข้า รั บการ
รักษาพยาบาลเป็ นจานวนมาก โดยในจานวนนี้ กว่า 80% เป็ นคนไข้อนาถา ซึ่ งโรงพยาบาลจะต้องสงเคราะห์
ดังนั้น ในแต่ละปี ยอดรายจ่ายของโรงพยาบาลจึงสู งกว่ายอดรายรับตลอดมา
แต่ อ ย่า งไรก็ ตาม โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ก็ ย งั ยึ ดมัน่ ในปณิ ธ านที่ จ ะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู ้
เจ็บป่ วยทัว่ ไป โดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ

การบริหารงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ขณะที่ โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
ได้แ ยกออกเป็ น 2 ส่ ว น อย่า งเด็ ด ขาด แต่ ก็ ย งั มี ค วามพยายามที่ จ ะผสมผสานการดาเนิ น งานทางด้า นการ
บริ หารงานของทั้งสองสถาบันเพื่อที่จะให้บรรลุถึงประสิ ทธิ ภาพตามที่ตอ้ งการ ดังนั้น คณบดีคณะแพทยศาสตร์
จึงได้รับตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดว้ ย ในขณะที่รองผูอ้ านวยการก็จะมีตาแหน่งเป็ นสมาชิก
อาวุโสของคณะแพทยศาสตร์
ในสายงานของคณะแพทยศาสตร์ หน่ วยงานย่อยลงมาเรี ยกว่า ภาควิชา มีหัวหน้าภาควิชาเป็ น
ผูบ้ ริ หารในภาควิชาฯ แต่ในสายงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หน่วยงานย่อยลงมา เรี ยกว่า ฝ่ าย มีหวั หน้าฝ่ าย
เป็ นผูบ้ ริ หารงาน ดังนั้นเรื่ องที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน การวิจยั จึงมีภาควิชาฯ เป็ นผูด้ ูแล และส่ วนที่เกี่ยวกับ
การบริ การจะมีฝ่ายเป็ นผูด้ ูแล ทั้งที่จริ งแล้วอยูใ่ นที่เดี ยวกันและผูบ้ ริ หารคนเดี ยวกัน เช่น ภาควิชาอายุรศาสตร์
หรื อฝ่ ายอายุรศาสตร์ เป็ นต้น
บุคลากรผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ต่างก็ทางานด้วย
วัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าแก่สถาบันนี้ โดยไม่ได้คิดว่าใครสังกัดสถาบันไหน สาหรับ
แพทย์ที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนแพทย์ประจาบ้านที่เข้ารับการ ฝึ กอบรมตามหลักสู ตร ก็จะได้รับการ
ประกาศแต่งตั้งเป็ นแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดว้ ย

หน้ าที่และการปฏิบัตงิ านของนิสิตแพทย์ เวชปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนิ นการสอนและฝึ กปฏิบตั ิงานของนิ สิตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 6 ของคณะ-แพทยศาสตร์
จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ในลักษณะนิ สิ ตแพทย์เวชปฏิ บ ตั ิ ตามหอผูป้ ่ วยต่ างๆ ในโรงพยาบาลจุ ฬาลงกรณ์
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้ กาหนดระเบี ย บปฏิบตั ิงานของ
นิ สิ ตดังกล่าวไว้ตามประกาศของโรงพยาบาล ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 ดังนี้
ก. ระเบียบปฏิบัติงานของนิสิต
1. ให้นิสิตรับผิดชอบและปฏิ บตั ิการรักษาผูป้ ่ วยภายใต้ก ารดูแลควบคุ มของแพทย์ประจา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2. นิ สิ ตจะต้องอยู่ป ฏิ บ ตั ิ งานดู แลรั กษาผูป้ ่ วยทั้งในและนอกเวลาราชการ ตามที่ ไ ด้ไ ด้รับ
มอบหมายจากภาควิชาที่นิสิตประจาอยูโ่ ดยเคร่ งครัด
3. อนุญาตให้นิสิตสั่งการตรวจรักษาในใบสั่งการรักษาผูป้ ่ วยใน บัตรตรวจผูป้ ่ วย-นอก ใบสั่ง
ตรวจทางห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ (ยกเว้นการตรวจพิเศษที่มีระเบียบระบุไว้เป็ นอย่างอื่น) และเขียนใบสั่งยาได้ใน
ความควบคุมของแพทย์ประจาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เมื่ อ นิ สิ ต แพทย์สั่ ง การตามข้อ 3 นี้ แล้ว ให้ ล งนามพร้ อ มทั้ง เขี ย นเลขรหัส ประจ าตัว
ต่อจากการลงนามทุกครั้ง
4. นิสิตไม่มีสิทธิ ลงนามในใบสั่งยาที่ตอ้ งไปซื้ อนอกโรงพยาบาล
5. นิสิตไม่มีสิทธิ ลงนามในใบรับรองทางการแพทย์ทุกชนิด
6. นิสิตไม่มีสิทธิ ลงนามรับผูป้ ่ วยเข้าไว้รักษาจากฝ่ ายผูป้ ่ วยนอก และส่ งปรึ กษาผูป้ ่ วยระหว่าง
ฝ่ าย
ข. ระเบียบเกีย่ วกับสวัสดิการ
1. จัดเสื้ อกาวน์ให้คนละ 3 ตัว (เสื้ อตัวสั้น)
2. จัดอาหารให้ 3 มื้อ ในขณะปฏิบตั ิงานอยูเ่ วร
3. ไม่มีเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายหรื อค่าตอบแทนใด ๆ
4. เมื่ อ เจ็ บ ป่ วยได้สิ ท ธิ เ ฉพาะตัว ยกเว้น ค่ า รั ก ษาพยาบาลทั้ง หมด (บิ ด า มารดา ได้สิ ท ธิ
ลดหย่อนค่าห้องและค่าผ่าตัด ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการให้สวัสดิการในการรักษาพยาบาลประเภท
ผูป้ ่ วยในแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานให้สภากาชาดไทย พ.ศ. 2556 (ดูรายละเอียดในเรื่ องสิ ทธิ ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล)

