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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ครองอันดับ 1

สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค
กลุ่มโรงพยาบาล ประจ�ำปี 2019

เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับศักราชใหม่ของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้รบั แรงสนับสนุนจากผูบ้ ริโภคจนท�ำให้ในปี พ.ศ. 2562 ทีผ่ า่ นมา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ได้ครองอันดับ 1 ขององค์กรในกลุ่มโรงพยาบาล จากผลส�ำรวจ “Thailand’s Most Admired Company 2019” หรือสุดยอด
องค์กรครองใจผู้บริโภค ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) ทั้งยังมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ได้แก่
การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การประกอบธุรกิจและความส�ำเร็จ (Business Performance)
ภาพลักษณ์ของกิจการ (Image of Brand) ผู้บริหารงาน (Management) และการบริการ (Service) สูงที่สุดทุกด้านในกลุ่ม
โรงพยาบาลอีกด้วย ความส�ำเร็จในครัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายของทัง้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารงานโดยหัวเรือใหญ่อย่าง ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะมาเล่าถึง
แนวคิดการท�ำงานในแต่ละด้านอันสะท้อนให้เห็นถึงความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจน
“ในนามของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจแทนบุคลากรทุกคน เพราะความส�ำเร็จที่ได้รับครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นความส�ำเร็จ
ภาพรวมขององค์กร” ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวถึงความรูส้ กึ นอกจากวิสยั ทัศน์และการวางยุทธศาสตร์การบริหารของคณะผูบ้ ริหารแล้ว
การก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคประจ�ำปี 2019 นั้นเป็นผลสืบเนื่องจากแรงขับเคลื่อนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของบุคลากรทุกส่วนงานที่ช่วยกันท�ำให้ภาพรวมการด�ำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีทิศทางที่ดีขึ้น
จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้มาใช้บริการรวมถึงบุคคลทั่วไป

การบริหารงานแบบคู่ขนาน

และความเกื้อหนุนกันของ 2 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด ONE CHULA
ถึ ง แม้ ว ่ า ผลส� ำ รวจสุ ด ยอดองค์ ก รครองใจผู ้ บ ริ โ ภคประจ� ำ ปี 2019 กลุ ่ ม โรงพยาบาล จะเป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้ แ ก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หากแต่ในเชิงการบริหารงานและการปฏิบตั กิ ารภายในจะเป็นไปในรูปแบบการด�ำเนินงาน
ที่เกื้อหนุนกันของสองหน่วยงาน คือ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ กล่ า วถึ ง กระบวนการบริ ห ารงานที่ ต ้ อ งท� ำ ควบคู ่ กั น ไปว่ า แม้ โ ครงสร้ า งองค์ ก รทั้ ง สองหน่ ว ยงาน
จะมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ ละบุคลากรฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ระหว่างคณะผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากแต่ในกระบวนการท�ำงานจริงแล้ว บุคลากรส่วนใหญ่
เป็นอาจารย์แพทย์ทมี่ าท�ำหน้าทีท่ งั้ ด้านวิชาการ ด้านการบริการทางการแพทย์ และการบริหารองค์กรควบคูก่ นั ไป ดังนัน้ ภาพการท�ำงาน
ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานจึงเป็นการท�ำงานที่สอดประสานกันไปภายใต้ทิศทางจากผู้น�ำคนเดียวกัน
ในแง่กระบวนการเชิงการบริหารที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือที่เรียกว่า การส่งเสริมความเป็น
ONE CHULA ขึน้ ภายในองค์กร ศ.นพ.สุทธิพงศ์ เล่าว่า แต่เดิมการท�ำงานทีแ่ บ่งแยกกันอย่างชัดเจนของทัง้ สองหน่วยงาน น�ำมาซึง่
ปัญหาในเชิงการบริหารที่ทับซ้อนและก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ดังนั้นการส่งเสริมความเป็น ONE CHULA
จึ ง เป็ น แนวทางที่ เ น้ น ให้ เ กิ ด การคิ ด ร่ ว ม อาทิ แนวคิ ด ในการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ไ ด้ จั ด ให้ มี ร ะบบบุ ค ลากรสองสั ง กั ด
เพื่อช่วยบรรเทาความซ�้ำซ้อนของอัตราก�ำลังอาจารย์แพทย์ของทั้งสองหน่วยงาน เป็นต้น
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“

เพราะเราอยู่ภายใต้พระนามเดียวกันคือ “จุฬาลงกรณ์”
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จึงต้องท�ำงานไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ONE CHULA”

”

ทั้งนี้ในแต่ละเดือนจะมีการน�ำคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมพูดคุยกันในประเด็นทีเ่ ป็นวาระร่วมกันของสองหน่วยงาน ซึง่ การหารือในลักษณะนีเ้ องทีท่ ำ� ให้ผบู้ ริหาร
งานด้านเดียวกันของทั้งสององค์กรได้มีโอกาสท�ำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองหน่วยงาน
นอกจากฝ่ายบริหารแล้ว ยังรวมไปถึงระดับคณะกรรมการชุดต่างๆ ก็จะประกอบไปด้วยบุคลากรจากทัง้ สองหน่วยงานมาท�ำงานร่วมกัน
อาจกล่าวได้วา่ การท�ำงานร่วมกันของผูบ้ ริหารและบุคลากรจากทัง้ สองหน่วยงานเป็นการลดจุดอ่อน เสริมจุดแข็งในแต่ละด้าน
ขององค์ ก รอี ก ด้ ว ย เช่ น งานด้ า นวิ จั ย ที่ ผู ้ บ ริ ห ารของโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำงานร่วมกันเพือ่ สร้างและต่อยอดองค์ความรูใ้ หม่ทชี่ ว่ ยส่งเสริมงานบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการไปพร้อมกันด้วย จากกระบวน
การบริหารงานทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า การด�ำเนินงานของทั้งสองหน่วยงานภายใต้การน�ำของผู้บริหารคนเดียวกัน
ความมีเอกภาพในการท�ำงานเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง แม้ว่าผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่จ�ำเป็น
ต้องมุ่งเดินหน้าไปในทิศทางที่ก�ำหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน
แต่อย่างไรก็ดี กระบวนการสร้างความรู้สึกและส่งเสริมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มิ อ าจขั บ เคลื่ อ นได้ เ พี ย งเฉพาะรู ป แบบการปฏิ บั ติ ง าน
หากแต่จะต้องมุ่งสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักร่วมกัน ซึ่ง ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ชี้ให้เห็นว่า
หลายปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารได้ตอกย�้ำถึงความส�ำคัญของการสร้างค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับตลอดจนนิสิตแพทย์
ให้รับรู้และน�ำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในแบบเดียวกันคือ “โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม” อีกทั้งยังได้ก�ำหนดอัตลักษณ์เชิง
คุณธรรมขององค์กร 3 ประการ ได้แก่ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร” เมื่อบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริม สร้างบรรยากาศการท�ำงานที่เป็นมิตรและมีคุณธรรม
ต่อกันแล้ว การอยู่ภายใต้อัตลักษณ์ร่วมกันยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์และความแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับอีกด้วย
ความส�ำเร็จของการสร้างอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมทั้ง 3 ประการให้กลายมาเป็น DNA ของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย นั บตั้ ง แต่ วั น แรกของการประกาศเจตนารมณ์ ดังกล่า ว
ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ประจักษ์ชัดจากการได้รับรางวัล “เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2560”
พร้อมกันนั้นได้กลายมาเป็นค่านิยมองค์กรที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ยังกล่าวย�้ำด้วยว่า
การวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานนี้ ท�ำให้บุคลากรแต่ละคนแม้จะมีศักยภาพแตกต่างกัน แต่ทุกคน
ก�ำลังเดินมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ถือว่าเป็นการทลายเส้นแบ่งแยกความเป็นสองหน่วยงานให้สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้
นอกจากกระบวนการส่งเสริมความเป็น ONE CHULA ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ให้บุคลากรทุกส่วนงานมีโอกาสได้ร่วมพัฒนาการท�ำงานและศักยภาพของตนเอง ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์
และคณะผู้บริหารทุกท่านให้ความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการและการวิจัยอันจะเป็นรากฐานส�ำคัญในการยกระดับ
คุณภาพของงานบริการทางการแพทย์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คว้ารางวัล TQC บทพิสูจน์การบริหารงานที่เป็นเลิศ
อี ก หนึ่ ง รางวั ล ใหญ่ ที่ พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง การบริ ห ารงานอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ภายใต้ ก ารน� ำ ของ ศ.นพ.สุ ท ธิ พ งศ์ คื อ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561 โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวว่า รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการท�ำงานของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการน�ำแนวความคิดตามหลักการการบริหารองค์กร
สูค่ วามเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาประยุกต์
ใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งแนวคิดการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศนี้
สิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาเป็นอันดับแรกคือผลลัพธ์ทจี่ ะได้นน้ั ตรงกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย หรือ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการพิจารณาถึงภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
ว่าในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดผลกระทบกับการท�ำงานของแต่ละฝ่ายอย่างไร
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ได้แบ่งปันแนวคิดตามหลักการการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ว ่ า เป็ น แนวคิ ด ที่ ส ามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใช้ เ ป็ น แนวทาง
ให้กับผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้ ในประเด็นที่มองการท�ำงานเป็นเชิงระบบ
(Systems Perspective) ด้ ว ยรู ป แบบการท� ำ งานที่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในทุ ก ๆ
ขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารงานที่ รั ด กุ ม พร้ อ มกั บ มองเห็ น เป้ า หมายในการท� ำ งาน
แต่ละชิ้นอย่างชัดเจน (Focus on Success)
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กระบวนการบริ ห ารงานสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ตามแนวคิ ด ของ TQA แบ่ ง ส่ ว นแรกออกเป็ น ส่ ว น
การน�ำองค์กร ซึ่ง ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ให้ความเห็นว่า
นอกจากปัจจัยในการก�ำหนดเป้าหมายและทิศทาง
การด�ำเนินงานขององค์กรซึ่งเป็นภารกิจส�ำคัญของ
ผู้บริหารแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ กลยุทธ์ ลูกค้า และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ต่างก็เป็นองค์ประกอบที่บุคลากรใน
องค์กรทุกระดับสามารถน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงาน
ของตนเองได้ กล่าวคือ การริเริ่มด�ำเนินการใดก็ตาม
ควรพิจารณาว่างานดังกล่าวตอบสนองต่อเป้าหมาย
ขององค์ ก รหรื อ ไม่ ขณะเดี ย วกั น ก็ ต ้ อ งส� ำ รวจ
ความต้ อ งการของผู ้ รั บ บริ ก ารด้ ว ยว่ า ปั จ จุ บั น มี
ความต้ อ งการแบบใดและแนวโน้ ม ของเทคโนโลยี
จะเป็นไปอย่างไร ซึ่งการร่วมด้วยช่วยกันคิดตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารจะช่วยให้การวางแผนเป็นไปอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น
ส่วนต่อมาคือส่วนของผลลัพธ์ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ บู้ ริหารจะต้องประเมินศักยภาพความพร้อมของบุคลากรให้มคี วามพร้อม
กับการท�ำงานในแต่ละด้าน ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า การท�ำงานในองค์กรจะมีการพิจารณาความพร้อมของ
บุคลากรอยูเ่ สมอ เช่น หากบุคลากรยังขาดความรูค้ วามเชีย่ วชาญในสิง่ ทีจ่ ะท�ำการศึกษาวิจยั ก็จำ� เป็นจะต้องจัดให้มกี ารเพิม่ พูนทักษะ
ความรู้ด้านนั้นๆ เพื่อให้เมื่อถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกิดความสมบูรณ์และมองเห็นผลลัพธ์ของการท�ำงานเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้
การท�ำงานด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการวางแผนและการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้ว จึงท�ำให้เกิดผลลัพธ์
อั น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ส ายตาสาธารณชนด้ ว ยรางวั ล การวิ จั ย ทางด้ า นการแพทย์ ที่ บุ ค ลากรสั ง กั ด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนดังที่กล่าวแล้วข้างต้น การบูรณาการหรือการเชื่อมโยงการท�ำงานทุกส่วนตามแนวคิด
TQA เข้าด้วยกันจะท�ำให้เห็นล�ำดับการท�ำงานและความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ เมื่อน�ำมาสู่การปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังหมายรวมถึงการบูรณาการ
การท�ำงานของทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อน�ำการบริหารงานตามแนวคิด TQA มาบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
คุณธรรมแล้ว จึงท�ำให้แนวทางการบริหารงานของ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ เป็นการบริหารที่รอบด้าน ครอบคลุมทั้งในแง่กรอบแนวคิด
และค่านิยมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น ความโปร่งใส มีการส่งเสริมให้คนในองค์กรท�ำงานอย่างซื่อสัตย์ควบคู่ไปกับ
การรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ และความมีน�้ำใจ เอื้ออาทรต่อทั้งบุคลากรในองค์กรเดียวกัน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน ไปจนกระทั่งถึงผู้มารับบริการและสังคม

2 หน่วยงานพร้อมส่งเสริม
งานวิจัยสู่นวัตกรรม

การวิจยั และการพัฒนาองค์ความรูค้ อื อีกหนึง่ ภารกิจส�ำคัญยิง่ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะไม่เพียง
แต่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ให้กบั งานบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการ
ยกระดับมาตรฐานงานบริการทางวิชาการของสถาบันให้มคี วามน่าเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ พร้อมทีจ่ ะเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ธรรม
และสร้างมาตรฐานในระดับนานาชาติได้อกี ด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวเพิม่ เติมว่า การพัฒนางานวิจยั เป็นอีกหนึง่ เรือ่ งทีผ่ บู้ ริหารให้ความ
ส�ำคัญ อันจะเห็นได้จากการก�ำหนดให้มผี บู้ ริหารทีท่ ำ� งานด้านการวิจยั ในทัง้ 2 หน่วยงานเพือ่ น�ำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาผนวก
เข้าด้วยกันให้งานวิจยั มีความโดดเด่นมากทีส่ ดุ ขณะเดียวกันบทบาทของผูบ้ ริหารในการสนับสนุนงานด้านการวิจยั และนวัตกรรมมีดงั นี้

1 ก�ำหนดทิศทางและให้ค�ำแนะน�ำในการศึกษาวิจัย กล่าวคือผู้บริหารจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเห็นว่าเป้าหมายด้านการผลิตงาน
วิจัยจะมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยในรูปแบบใด เพื่อตอบสนองต่อความสนใจของสังคมโลกและสนองต่อภาพรวมยุทธศาสตร์ อาทิ
งานวิจัยที่มุ่งเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ หรืองานวิจัยเพื่อมุ่งให้
เกิดแนวปฏิบัติใหม่ เป็นต้น
2 อ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินงานวิจยั ซึง่ เป็นหนึง่ ในประเด็นที่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ มองว่านอกจากความพร้อมด้านบุคลากรแล้ว
การเตรียมความพร้อมด้านระบบห้องปฏิบตั กิ าร อุปกรณ์เครือ่ งมือ ตลอดจนการจัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจยั ต่างๆ เป็น
เรื่องที่หน่วยงานควรมีไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าและทดลองอย่างสร้างสรรค์
3 สร้างแรงสนับสนุนและแรงจูงใจด้วยรางวัลตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

จากการมุ่งส่งเสริมด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันทีม่ คี ณาจารย์ ทีมนักวิจยั ตลอดจนนิสติ แพทย์ ได้รบั รางวัลในด้านวิชาการและงานวิจยั มาอย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงอีกหลายผลงานทีช่ ว่ ยปลุกกระแสความสนใจของในคนสังคมให้มตี อ่ การวิจยั เพือ่ พัฒนายาและวิธกี ารรักษา โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์
ได้กล่าวเสริมว่า งานวิจัยหนึ่งที่ถือว่าประสบความส�ำเร็จในการท�ำให้คนไทยตระหนักถึงความส�ำคัญและมองเห็นเป็นรูปธรรมได้
4
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อย่างชัดเจนคือ เรือ่ งโรคมะเร็ง โดยทีมวิจยั จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีพ่ ยายามขับเคลือ่ นงานวิจยั เรือ่ งการรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ กระตุน้ ให้ประชาชนทัว่ ไปเห็นความส�ำคัญของการวิจยั
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ได้จากการท�ำงานทีม่ รี ะบบและค�ำนึงถึงเป้าหมายทีช่ ดั เจนนัน่ เอง
ในมุมมองของ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ การบริหารงานในด้านวิจัยและนวัตกรรมคือ การมองเห็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์
ในระดับภาพรวมขององค์กรว่า ควรพัฒนาหรือส่งเสริมเรื่องใด แล้วจึงส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของงานบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยและสามารถพัฒนาก้าวขึน้ มาเป็นต้นแบบขององค์กรแพทย์ในระดับนานาชาติตอ่ ไปได้

การพัฒนางานบริการและวิชาการทางการแพทย์

เพื่อให้ทัดเทียมนานาชาติ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด�ำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ร่วมกันคือ การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน
แบ่ ง ออกเป็ น ส่ ว นงานบริ ก ารทางการแพทย์ ข องโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ สภากาชาดไทย และงานบริ ก ารทางวิ ช าการ
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

งานบริการทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงวัย รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรครุนแรงซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ชี้ให้เห็นว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีการปรับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อสอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน นั่นคือมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการด้วยระบบโฮมเฮลท์แคร์ (Home Health Care)
หมายถึง การดูแลสุขภาพผูป้ ว่ ยต่อเนือ่ งทีบ่ า้ นเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้โดยมีทมี แพทย์และพยาบาลจะเข้า
ไปติดตามอาการที่บ้านเป็นระยะ ระบบโฮมเฮลท์แคร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้กลับ
เข้ า มารั ก ษาตั ว ซ�้ ำ  และช่ ว ยลดระยะเวลานอนพั ก รั ก ษาตั ว ที่ โรงพยาบาลอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง ขณะนี้ โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ได้ขยายระบบโฮมเฮลท์แคร์ไปตามกลุ่มโรคต่างๆ ถึง 8 กลุ่ม พร้อมทั้งพัฒนาระบบเพื่อดูแลผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ
งานบริการทางวิชาการของ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากการพัฒนาการเรียนการสอนส�ำหรับนิสิตแพทย์และบุคลากรแล้ว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยังมีการแลกเปลีย่ นองค์ความรูท้ างการแพทย์กบั สถาบันทางการแพทย์และโรงพยาบาลอืน่ ๆ เพือ่ ช่วยลดปริมาณผูป้ ว่ ยทีจ่ ะเข้ามารับ
การรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากงานบริการทางการแพทย์บางอย่าง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาล
ในเครือข่ายได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีโรงพยาบาลเครือข่าย
ที่ มี ศั ก ยภาพสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ คื อ โรงพยาบาลสมเด็ จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ศ.นพ.สุทธิพงศ์
ให้ความเห็นว่า การขยายฐานการให้บริการทางการแพทย์และการเรียน
การสอนมาที่โรงพยาบาลเครือข่ายแห่งนี้จะมีส่วนช่วยให้นิสิตแพทย์
ได้ฝึกฝนทักษะการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เหมือนที่พบใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มากขึน้ ด้วยทัง้ ยังควบคูไ่ ปกับการมีปฏิสมั พันธ์
กั บ ชาวต่ า งชาติ ม ากขึ้ น ทั้ ง นี้ ค ณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการบริการทางวิชาการและการเรียนการสอน
เป็นส�ำคัญ เพราะเมื่องานด้านวิชาการแข็งแกร่งจะสามารถขยายผลต่อ
มหาวิทยาลัยลีดส์ ร่วมลงนาม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
       ไปยังการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ หรื อ งานวิ จั ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มีความเป็ น นานาชาติ มากขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือในระดับนานาชาติ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายด้วยว่าในอนาคตคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเติบโตและก้าวหน้าสู่ระดับเอเชียจนถึงระดับโลกต่อไป
จากความส�ำเร็จในด้านงานบริการทางการแพทย์ส่งผลถึงภาพรวมองค์กรที่บุคคลภายนอกมองเห็นถึงการยกระดับและ
การพัฒนาครอบคลุมไปทั่วทุกด้านอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพลักษณ์องค์กร (Image of Brand) ที่ชัดเจนและทัดเทียมนานาชาติมากยิ่งขึ้น

“มิติใหม่แห่งการให้ เพื่อทุกชีวิต”
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่แข็งแกร่ง

จากกิจกรรมเพือ่ สังคมนานากิจกรรมทีค่ ณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง เรียกได้วา่ เป็นการตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์ขององค์กรแห่งการช่วยเหลือเกือ้ กูล สมดังค�ำทีว่ า่ “มิตใิ หม่แห่งการให้
เพื่อทุกชีวิต” อย่างแท้จริง ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า การให้ดังกล่าวนับเป็นการให้ที่ไม่ได้ใช้ตัวเงิน ผลก�ำไร
หรือผลประกอบการใดๆ เป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จ แต่ความส�ำเร็จที่แท้จริงแล้วอยู่ที่ “คุณค่าทางจิตใจ” ของผู้ปฏิบัติงาน
SPOTLIGHT 5

“ ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ เมืองค็อกซ์ บาซาร์ บังกลาเทศ ”

เป้าหมายส�ำคัญของภาพลักษณ์องค์กรคือ

การตอบแทนแผ่นดิน

เมือ่ กล่าวถึงภาพลักษณ์องค์กร (Image of Brand) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การท�ำประโยชน์เพื่อสังคมถือเป็น
กุญแจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การจัดอันดับด้านนีข้ ององค์กรอยูใ่ นอันดับที่ 1 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรทางการแพทย์ทดี่ ำ� เนินงานอยูใ่ นส่วนของภาครัฐ ดังนัน้ เราจึงต้องตระหนัก
อยู่เสมอว่า จะท�ำอย่างไรเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำให้คนในสังคม ลดความเหลื่อมล�้ำทางด้านสาธารณสุข จะท�ำอย่างไรเพื่อตอบแทน
ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินทุกบาททุกสตางค์ และที่ส�ำคัญคือการตอบแทนคุณแผ่นดิน

ส�ำหรับโครงการบริการทางการแพทย์เพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
1 โครงการประจ�ำปี อาทิ โครงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีวันแม่แห่งชาติ โครงการตรวจสุขภาพประจ�ำปีวันพ่อแห่งชาติ
ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2 โครงการเนื่องในวาระพิเศษ อาทิ โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ยังเปิดด�ำเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การปลูกถ่ายไต การผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหัก
ในผู้สูงอายุ การผ่าตัดแก้ไขจอตา กระจกตาและเบ้าตา เป็นต้น
3 โครงการช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ หรือมีหน่วยงานอื่นแจ้งความประสงค์ ซึ่งไม่เพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังมี
การส่งต่อความช่วยเหลือทางการแพทย์ไปยังประเทศอืน่ ๆ อาทิ การส่งทีมจักษุแพทย์และ โสต ศอ นาสิกแพทย์ ไปออกหน่วยรักษา
ให้ประชาชนที่ประเทศภูฏาน รวมถึงการเปิดค่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น
4 โครงการกิจกรรมอาสาโดยนิสติ แพทย์ ทัง้ กิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์ อันจะเป็นกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแพทย์มีคุณสมบัติความเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณธรรม
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวถึงความร่วมมือทางการแพทย์ในระดับนานาชาติที่เกิด
ขึ้นเรื่อยมาว่า การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ถือเป็นการส่งเสริมให้ระบบสาธารณสุขของไทยและประชาคมโลกดีขนึ้ อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสดี
ที่จะน�ำไปสู่ความร่วมมือกับนานาชาติได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ค�ำชื่นชมความส�ำเร็จ

ในปี พ.ศ. 2562

ตลอดปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ง
นอกจากบุคลากรในองค์กรจะได้รับค�ำชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกแล้ว ยังได้เห็นถึง
ศักยภาพของบุคลากรทีเ่ ติบโตก้าวหน้าและมุง่ พัฒนาสร้างชือ่ เสียงให้กบั องค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
ซึง่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ได้กล่าวขอบคุณทีมงานทุกส่วนงานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ทีมพยาบาล ทีมสนับสนุนทุกท่าน ทีล่ ว้ นท�ำงานด้วยหัวใจของการให้บริการ ท�ำให้หน่วยงานภายนอก
เห็นว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท�ำงานให้ทัดเทียมระดับสากลมากยิ่งขึ้น
6

SPOTLIGHT

นอกจากนี้ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ระบบฝึกอบรมระดับนานาชาติ (International Training)
การจัดประชุมวิชาการร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ พร้อมทัง้ ความน่ายินดีตลอดทัง้ ปีทคี่ ณาจารย์ นักวิจยั และนิสติ แพทย์สามารถ
คว้ารางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาเป็นจ�ำนวนมาก  ซึ่งรางวัลเหล่านี้นอกจากเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันแล้ว ยังเป็น
ภาพสะท้อนของความเข้มข้นในระบบการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์
จึงขอขอบคุณคณะนักวิจัยทุกทีมที่เป็นแรงขับเคลื่อนส�ำคัญให้งานวิจัยบางเรื่องเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และท�ำให้สังคมเห็นถึง
ความส�ำคัญของงานวิจยั มากขึน้ ตลอดจนท�ำให้งานวิจยั จ�ำนวนมากได้รบั การพัฒนาต่อยอดมาเป็นแนวทางในการดูแลรักษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ยได้มากยิ่งขึ้น

สู่ศักราชใหม่ด้วยเป้าหมาย

“ต้นแบบโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมในระดับนานาชาติ”

จากความมุง่ มัน่ และความส�ำเร็จในการบริหารงานและส่งเสริมการท�ำงานของบุคลากรภายในองค์กร ท�ำให้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์
ได้รับความไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวาระที่ 2 เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ทีผ่ า่ นมา และเนือ่ งในโอกาสก้าวเข้าสูศ่ กั ราชใหม่ พ.ศ. 2563 นี้
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ กล่าวถึงเป้าหมายการน�ำพาทัง้ สององค์กรให้กา้ วหน้าเติบโตขึน้ ในระดับสากล ภายใต้แนวคิดการเป็น “โรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์คุณธรรม” ดังที่ได้ยึดถือมาตลอดหลายปีว่า จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนางานด้านต่างๆ ทั้งงานบริการทางการแพทย์และงานด้านวิชาการ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ต้ น แบบของการท� ำ งานที่ ส อดประสานกั น ส� ำ หรั บ ปี ใ หม่ นี้ ในฐานะผู ้ น� ำ องค์ ก รจะส่ ง เสริ ม ให้ ภ าพลั ก ษณ์
ความเป็นต้นแบบชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันก็ยงั คงอัตลักษณ์ทม่ี รี ว่ มกันเพือ่ สร้างสังคมการท�ำงานทีเ่ กือ้ หนุนและมีคณ
ุ ธรรมต่อไป
เป้าหมายส�ำคัญอีกประการหนึ่งที่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ มุ่งหวังจะผลักดัน
และอยากให้ทุกฝ่ายของทั้งสององค์กรร่วมมือกันท�ำงานเพื่อให้ก้าวถึงจุดหมาย
ของการยกระดั บ องค์ ก รให้ มี ค วามเป็ น นานาชาติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในแง่ ข อง
คณะแพทยศาสตร์ ที่ น อกจากการเปิ ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รนานาชาติ
ซึ่งจะช่วยขยายฐานผู้เรียนให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้ว ยังจะเป็นการสร้าง
การรับรู้ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ขณะที่ฝั่งโรงพยาบาล
จุ ฬ าลงกรณ์ ก็ ยั ง คงพั ฒ นางานบริ ก ารทางการแพทย์ ใ ห้ มี น วั ต กรรมใหม่ ๆ
เสริ ม ด้ ว ยระบบการท� ำ งานที่ เ ป็ น ต้ น แบบของโรงพยาบาลที่ มี ม าตรฐานและ
สามารถเป็นต้นแบบระดับสากลได้
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“

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรชั้นน�ำ
ระดับเอเชีย เพื่อเป็นรากฐานส�ำคัญ
ในการก้าวขึ้นสู่ระดับโลกต่อไป
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/

”

@prmdcu
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https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-medicine/

