
 
 

 
 

 สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีประวติัอนัยาวนานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2436 และต่อมาไดมี้
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยสภากาชาดไทยเม่ือ พ.ศ. 2461 ก าหนดขอ้บงัคบัต่างๆ ข้ึน วตัถุประสงคข์องสภากาชาด
ไทยคือ “รักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในเวลาสงคราม ทั้งอาจท าการบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัย
พนิาศ โดยไม่เลอืก เช้ือชาติ สัญชาติ ลทัธิ ศาสนา หรือความเห็นในทางการเมืองของผู้ประสบภัย” 
. 
 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เ ป็นส านักงานหน่ึงของสภากาชาดไทย ก่อตั้ ง ข้ึน เ ม่ือค ร้ัง     
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว เสด็จสู่สวรรคาลยัเม่ือ 23 
ตุลาคม พ.ศ. 2453 โดยบรรดาพระราชโอรสพระราชธิดา มีพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกลา้ฯ เป็นประธาน ได้
ปลงพระหฤทยัท่ีจะทรงบ าเพ็ญทานพระราชกุศลสนองพระเดชพระคุณเป็นพิเศษ   จดัสร้างส่ิงซ่ึงเป็นถาวร
ประโยชน์ไวเ้ป็นอนุสาวรียเ์ฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงพระด าริเห็นพร้อมกนัวา่ หาก
สร้างโรงพยาบาลสภากาชาดข้ึนก็จะเป็นการพระกุศล อนัประกอบดว้ยถาวรประโยชน์อนุโลม ตามพระราช
ประสงคข์องพระบาทสมเด็จพระบรมชนก-นาถและเป็นเกียรติยศแก่สยามราชอาณาจกัรดว้ยทุกประการ เม่ือ
ทรงพระด าริเห็นพร้อมกนัฉะน้ี       บรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่างพระองค์จึงทรงบริจาคทรัพย์รวมกันเป็นจ านวนเงิน 
122,910.00 บาท มอบถวายในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเป็นพระราชพระราชธุระอ านวยการ 
ให้ส า เ ร็จตามพระประสงค์  และได้ทรงพระราชปรารภความอัน น้ี  แ ด่สมเ ด็จพระบรมราชชนนี 
องค์สภานายิกา ก็ทรงอนุโมทนาอนุมติัตามและพระราชทานพระราชานุญาตพิเศษอีกส่วนหน่ึงว่าเงินทุนของ
สภากาชาดเดิมท่ีมีอยูน่ั้น ถา้จะเป็นประโยชน์อุปการะให้การโรงพยาบาลน้ีส าเร็จไดด้ว้ยประการใดก็เต็มพระ
ราชหฤทยัท่ีจะให้ใช้เงินนั้นดว้ย ส่วนการก่อสร้างและจดัการโรงพยาบาล สภากาชาดน้ีพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฏเกลา้เจา้อยู่หวั ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานท่ีดินอนัเป็นส่วนของพระองคมิ์ให้ตอ้งลงทุน
ซ้ือหา และโปรดเกล้าฯ ให้จอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ซ่ึงด ารงต าแหน่งเสนาบดี
กระทรวงกลาโหมเป็นเจา้หนา้ท่ีจดัการก่อสร้างโรงพยาบาล ไดล้งมือท าการตั้งแต่วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2454 
เป็นตน้มา การยงัไม่ทนัแลว้  จอมพลพระเจา้พี่ยาเธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ส้ินพระชนมเ์สียก่อน จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้จอมพล (ในขณะนั้นยงัเป็นนายพลเอก) สมเด็จพระอนุชาธิราชเจา้ฟ้าจกัรพงษภ์ูวนาถ   
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบก ทรงอ านวยการต่อมาจนการส าเร็จ และโปรดเกล้าฯ ให้
ขนานนามโรงพยาบาลตามพระบรมนามา ภิไธยในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” และเสด็จพระราชด าเนินมาเปิด โรงพยาบาล ณ วันที ่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 ไดเ้ร่ิมท าการสงเคราะห์ทวยพสกนิกรเป็นปฐมแต่แต่นั้นมา 
  ความจริงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไดใ้ชเ้ป็นสถานท่ีอบรมแพทย ์และนกัเรียนแพทยม์าชา้นาน
แลว้ เช่น แพทยท่ี์ส าเร็จวชิาแพทยจ์ากโรงเรียนราชแพทยาลยัไดม้ารับการ อบรมท่ีโรงพยาบาลน้ีมีก าหนด 6 - 18 
เดือน ตามระดบัอาวุโส เม่ืออบรมจบแลว้ไดรั้บบรรจุเป็นแพทยฝ่์ายทหารต่อไป นกัเรียนปีสุดทา้ยของโรงเรียน
ราชแพทยาลยั ไดม้าใชโ้รงพยาบาลน้ีเป็นสถานท่ีอบรมและปฏิบติังานคนละ 4  เดือน ก่อนจะจบการศึกษาเป็น
แพทยใ์นสมยันั้น 
  คร้ังหน่ึงรัฐบาลไดจ้ดัหลกัสูตรยอ่การศึกษาแพทยเ์รียกวา่ โรงเรียนแพทยเ์สนารักษ ์เพื่อเขา้รับ
ราชการทหาร 4 รุ่น โดยให้เรียนวิชาแพทยจ์บใน 4 ปี แทนท่ีจะเรียน 6 ปี แพทยท่ี์เรียนจบไดรั้บประกาศนียบตัร
แพทยเ์หล่าน้ี  ใชโ้รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นท่ีศึกษาจนจบหลกัสูตรเช่นเดียวกนั 

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นคณะหน่ึงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
ถือก าเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490  เดิมสังกดัอยู่มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ มีนามว่า คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และยา้ยสังกดัมาอยูจุ่ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือปี พ.ศ. 2510 มีนามวา่ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (โดยท่ีต่อมามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เปล่ียนเป็น
มหาวทิยาลยัมหิดล) ประวติัการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีดงัน้ี 
  เม่ือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล   เสด็จพระราชด าเนินมาในพิธี
พระราชทานปริญญาและอนุปริญญาแก่นักศึกษาแพทย์และพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เม่ือ พ.ศ.2489 
พระองค์ไดท้รงพระราชปรารภ มีใจความส าคญัตอนหน่ึงว่า พระองคท์่านใคร่จะให้มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
ผลิตจ านวนแพทยใ์หม้ากข้ึน เพื่อใหพ้อกบัความตอ้งการของประเทศชาติ 
  เพื่อสนองพระราชประสงคข์องพระองคท์่านดงักล่าวมาแลว้ รัฐบาลจึงไดอ้นุมติังบประมาณให้
กระทรวงสาธารณสุขจ านวนหน่ึงส าหรับการรับนักศึกษาให้มากข้ึน แต่คร้ันจะขยายสถานท่ีส าหรับสอน
ฝึกอบรมท่ีโรงพยาบาลศิริราชก็ไม่สามารถท าไดเ้พราะมีท่ีจ  ากดั รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พระยา
สุนทรพิพิธ) จึงไดเ้สนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตั้งโรงเรียนแพทยข้ึ์นใหม่อีกแห่งหน่ึง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีก็ไดอ้นุมติั 
  ผูบ้ญัชาการมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ในขณะนั้นคือ ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์ฉลิม  พรมมาส  
ไดป้รึกษากบัผูอ้  านวยการกองบรรเทาทุกขแ์ละอนามยั สภากาชาดไทย (พลตรีพระยาด ารงแพทยาคุณ)  เพื่อขอใช้
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นสถานศึกษาส าหรับจดัตั้งโรงเรียนแพทยแ์ห่งใหม่ซ่ึงก็เห็นว่าเป็นการเหมาะสม 
เพราะว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีเตียงมากพอแก่การศึกษาและเคยเป็นโรงเรียนแพทย์ทหารมาก่อน ผู ้
บญัชาการมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์  จีงไดจึ้งไดข้ออนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงก็ไดรั้บความ
เห็นชอบด้วย ผูอ้  านวยการกองบรรเทาทุกข์และอนามยั จึงกราบทูลสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 



(สมเด็จพระพนัวสัสาอยัยิกาเจา้) ก็ทรงเห็นชอบด้วย เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป ดงันั้น 
โรงเรียนแพทยแ์ห่งใหม่จึงไดถื้อก าเนิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2490 มีนามว่า คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ในขณะท่ีเร่ิมก่อตั้งนั้นสังกดัมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์) 
พลตรีพระยาด ารงแพทยาคุณ  ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นคณบดีคนแรก 
  เม่ือไดเ้ปิดสอนในปีแรกมีนกัศึกษาจ านวน 67 คน และเร่ิมสอนทางวิชาปรีคลินิกก่อน 2 ปี ใน 
2 ปีหลงัจึงเร่ิมข้ึนท างานกบัผูป่้วยในตึก อาจารยท์างปรีคลินิกส่วนใหญ่ไดรั้บการ  แต่งตั้งข้ึนใหม่ทั้งชุด  ส่วน
ทางคลินิกนั้นไดโ้อนนายแพทยท่ี์สังกดัอยู่กบัสภากาชาดไทยแต่เดิมมาเป็นอาจารย  ์ รวมทั้งอาจารยแ์ต่งตั้งข้ึน
ใหม่จากมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ เพื่อความเหมาะสมดว้ย 
  การอยู่ร่วมกนัระหวา่งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ 
กบั สภากาชาดไทย อยู่ดว้ยกนัในแบบพึ่งพาอาศยักนั กล่าวคือ สภากาชาดไดป้ระโยชน์ในดา้นการรักษาผูป่้วย
และไดรั้บความเจริญกา้วหนา้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ฯ ไดใ้ชโ้รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
เป็นสถานศึกษาส าหรับนกัศึกษา  และให้บรรดาอาจารยไ์ดท้  าการวิจยั  นอกจากนั้น สภากาชาดไดจ้ดัหาท่ีใน
บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสร้างอาคารส าหรับเป็น
สถานศึกษา และหอพกัของนกัศึกษาแพทยฝึ์กหดัและแพทยป์ระจ าบา้น 
  กิจการของโรงพยาบาลก็ขยายข้ึนเป็นล าดับ ความร่วมมือของทั้ งสองสถาบันน้ี ช่วยให้
การแพทยก์า้วหนา้ข้ึนมาก เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร์ไดอ้าศยัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสถานท่ีฝึกหดั วิจยั
ทางการแพทย ์โรงพยาบาลไดป้ระโยชน์ในดา้นการรักษาผูป่้วย 
  เจา้หนา้ท่ีทั้งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ไดป้ระสานงานกนัเป็นอยา่งดี 
ท างานร่วมกนัโดยยึดมัน่ในปณิธานอนัเดียวกนัคือ ดูแลรักษาพยาบาลผูป่้วยให้ดีท่ี ดงันั้นในปัจจุบนัอาศยัความ
ร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ดังกล่าว ท าให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก้าวหน้าข้ึน มีคนไข้เข้ารับการ
รักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก โดยในจ านวนน้ีกว่า 80% เป็นคนไขอ้นาถา ซ่ึงโรงพยาบาลจะตอ้งสงเคราะห์ 
ดงันั้น ในแต่ละปียอดรายจ่ายของโรงพยาบาลจึงสูงกวา่ยอดรายรับตลอดมา 
  แต่อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็ยงัยึดมัน่ในปณิธานท่ีจะให้ความช่วยเหลือผู ้
เจบ็ป่วยทัว่ไป โดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ 
 
 
 
 
 



การบริหารงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
  ขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  และคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ได้แยกออกเป็น 2 ส่วน อย่างเด็ดขาด แต่ก็ยงัมีความพยายามท่ีจะผสมผสานการด าเนินงานทางด้านการ
บริหารงานของทั้งสองสถาบนัเพื่อท่ีจะใหบ้รรลุถึงประสิทธิภาพตามท่ีตอ้งการ ดงันั้น คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
จึงไดรั้บต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดว้ย ในขณะท่ีรองผูอ้  านวยการก็จะมีต าแหน่งเป็นสมาชิก
อาวโุสของคณะแพทยศาสตร์ 
  ในสายงานของคณะแพทยศาสตร์หน่วยงานย่อยลงมาเรียกว่า ภาควิชา มีหัวหน้าภาควิชาเป็น
ผูบ้ริหารในภาควชิาฯ   แต่ในสายงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หน่วยงานยอ่ยลงมา เรียกวา่ ฝ่าย มีหวัหนา้ฝ่าย
เป็นผูบ้ริหารงาน ดงันั้นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน การวิจยั จึงมีภาควิชาฯ  เป็นผูดู้แล และส่วนท่ีเก่ียวกบั
การบริการจะมีฝ่ายเป็นผูดู้แล ทั้งท่ีจริงแลว้อยูใ่นท่ีเดียวกนัและผูบ้ริหารคนเดียวกนั เช่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
หรือฝ่ายอายรุศาสตร์ เป็นตน้ 
  บุคลากรผูท่ี้ปฏิบติังานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ ต่างก็ท างานด้วย
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั เพื่อใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้แก่สถาบนัน้ีโดยไม่ไดคิ้ดวา่ใครสังกดัสถาบนัไหน ส าหรับ
แพทยท่ี์สังกดัคณะแพทยศาสตร์ตลอดจนแพทยป์ระจ าบา้นท่ีเขา้รับการ ฝึกอบรมตามหลกัสูตร  ก็จะไดรั้บการ
ประกาศแต่งตั้งเป็นแพทยข์องโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่และการปฏิบัตงิานของนิสิตแพทย์เวชปฏิบัต ิ
 

 

   
เพื่อให้การด าเนินการสอนและฝึกปฏิบติังานของนิสิตแพทยช์ั้นปีท่ี 6 ของคณะ-แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในลักษณะนิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั ตามหอผูป่้วยต่างๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้ก าหนดระ เบียบปฏิบติังานของ
นิสิตดงักล่าวไวต้ามประกาศของโรงพยาบาล ลงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2537 ดงัน้ี 
 

ก. ระเบียบปฏิบัติงานของนิสิต 
1. ให้นิสิตรับผิดชอบและปฏิบติัการรักษาผูป่้วยภายใตก้ารดูแลควบคุมของแพทย์ประจ า

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
2. นิสิตจะต้องอยู่ปฏิบติังานดูแลรักษาผูป่้วยทั้งในและนอกเวลาราชการ ตามท่ีได้ได้รับ

มอบหมายจากภาควชิาท่ีนิสิตประจ าอยูโ่ดยเคร่งครัด 
3. อนุญาตใหนิ้สิตสั่งการตรวจรักษาในใบสั่งการรักษาผูป่้วยใน  บตัรตรวจผูป่้วย-นอก ใบสั่ง

ตรวจทางห้องปฏิบติัการต่าง ๆ (ยกเวน้การตรวจพิเศษท่ีมีระเบียบระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน) และเขียนใบสั่งยาไดใ้น
ความควบคุมของแพทยป์ระจ าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
  เม่ือนิสิตแพทย์สั่งการตามข้อ 3 น้ีแล้ว ให้ลงนามพร้อมทั้ งเขียนเลขรหัสประจ าตัว 
ต่อจากการลงนามทุกคร้ัง 

4. นิสิตไม่มีสิทธิลงนามในใบสั่งยาท่ีตอ้งไปซ้ือนอกโรงพยาบาล 
5. นิสิตไม่มีสิทธิลงนามในใบรับรองทางการแพทยทุ์กชนิด 

  6.   นิสิตไม่มีสิทธิลงนามรับผูป่้วยเขา้ไวรั้กษาจากฝ่ายผูป่้วยนอก และส่งปรึกษาผูป่้วยระหวา่ง
ฝ่าย 
 

ข. ระเบียบเกีย่วกบัสวสัดิการ 
1. จดัเส้ือกาวน์ใหค้นละ 3 ตวั (เส้ือตวัสั้น) 
2. จดัอาหารให ้3 ม้ือ ในขณะปฏิบติังานอยูเ่วร 
3. ไม่มีเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายหรือค่าตอบแทนใด ๆ 
4. เม่ือเจ็บป่วยได้สิทธิเฉพาะตัว ยกเวน้ค่ารักษาพยาบาลทั้ งหมด (บิดา มารดา ได้สิทธิ

ลดหยอ่นค่าหอ้งและค่าผา่ตดั ตามระเบียบสภากาชาดไทย วา่ดว้ยการให้สวสัดิการในการรักษาพยาบาลประเภท
ผูป่้วยในแก่ผูป้ฏิบติังานใหส้ภากาชาดไทย พ.ศ. 2556 (ดูรายละเอียดในเร่ืองสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล) 


