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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กลุ่มโรงพยาบาล ประจ�าปี 2019

ครองอันดับ 1
สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค 

การบริหารงานแบบคู่ขนาน
และความเกื้อหนุนกันของ 2 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด ONE CHULA

	 เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีต้อนรับศักราชใหม่ของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และคณะแพทยศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ทีไ่ด้รบัแรงสนบัสนุนจากผูบ้ริโภคจนท�าให้ในปี	พ.ศ.	2562	ทีผ่่านมา	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
ได้ครองอันดับ	1	ขององค์กรในกลุ่มโรงพยาบาล	จากผลส�ารวจ	“Thailand’s	Most	Admired	Company	2019”	หรือสุดยอด
องค์กรครองใจผู้บริโภค	ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่	8	โดยนิตยสารแบรนด์เอจ	(BrandAge)	ทั้งยังมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน	ได้แก่	
การสร้างสรรค์นวตักรรม	(Innovation)	ความรบัผดิชอบต่อสังคม	(CSR)	การประกอบธรุกจิและความส�าเรจ็	(Business	Performance)	
ภาพลักษณ์ของกิจการ	 (Image	 of	 Brand)	 ผู้บริหารงาน	 (Management)	 และการบริการ	 (Service)	 สูงที่สุดทุกด้านในกลุ่ม
โรงพยาบาลอกีด้วย	ความส�าเรจ็ในครัง้นีเ้ป็นผลมาจากความร่วมมอืร่วมใจของบคุลากรทกุคนทกุฝ่ายของทัง้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ภายใต้การบรหิารงานโดยหวัเรอืใหญ่อย่าง ศ.นพ.สทุธพิงศ์ วัชรสนิธุ 
ผู้อ�านวยการ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และคณบดี	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่จะมาเล่าถึง
แนวคิดการท�างานในแต่ละด้านอันสะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จที่เกิดขึ้นด้วยการมีเป้าหมายที่ชัดเจน
	 “ในนามของคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจแทนบุคลากรทุกคน	 เพราะความส�าเร็จที่ได้รับครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง	 หากแต่เป็นความส�าเร็จ
ภาพรวมขององค์กร”	ศ.นพ.สทุธพิงศ์	กล่าวถงึความรูส้กึ	นอกจากวสิยัทศัน์และการวางยทุธศาสตร์การบรหิารของคณะผูบ้รหิารแล้ว	
การก้าวขึ้นสู่อันดับ	1	สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคประจ�าปี	2019	นั้นเป็นผลสืบเนื่องจากแรงขับเคลื่อนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของบุคลากรทุกส่วนงานที่ช่วยกันท�าให้ภาพรวมการด�าเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 มีทิศทางที่ดีขึ้น
จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้มาใช้บริการรวมถึงบุคคลทั่วไป

	 ถึงแม้ว่าผลส�ารวจสุดยอดองค์กรครองใจผู ้บริโภคประจ�าปี	 2019	 กลุ ่มโรงพยาบาล	 จะเป็นรางวัลที่มอบให้แก่
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	หากแต่ในเชงิการบรหิารงานและการปฏบิตักิารภายในจะเป็นไปในรปูแบบการด�าเนนิงาน
ที่เกื้อหนุนกันของสองหน่วยงาน	 คือ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ศ.นพ.สุทธิพงศ ์	 กล ่าวถึงกระบวนการบริหารงานที่ต ้องท�าควบคู ่กันไปว ่า	 แม ้โครงสร ้างองค ์กรทั้งสองหน่วยงาน
จะมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีแ่ละบคุลากรฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน	ระหว่างคณะผู้บรหิาร	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
และคณะผู้บริหาร	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 หากแต่ในกระบวนการท�างานจริงแล้ว	 บุคลากรส่วนใหญ่
เป็นอาจารย์แพทย์ทีม่าท�าหน้าทีท่ัง้ด้านวชิาการ	ด้านการบรกิารทางการแพทย์	และการบรหิารองค์กรควบคูก่นัไป	ดงันัน้ภาพการท�างาน
ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานจึงเป็นการท�างานที่สอดประสานกันไปภายใต้ทิศทางจากผู้น�าคนเดียวกัน
	 ในแง่กระบวนการเชิงการบริหารท่ีมุ่งส่งเสริมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 หรือที่เรียกว่า	การส่งเสริมความเป็น 
ONE CHULA	ขึน้ภายในองค์กร	ศ.นพ.สทุธพิงศ์	เล่าว่า	แต่เดมิการท�างานทีแ่บ่งแยกกนัอย่างชดัเจนของทัง้สองหน่วยงาน	น�ามาซึง่
ปัญหาในเชิงการบริหารที่ทับซ้อนและก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า	 ดังนั้นการส่งเสริมความเป็น	 ONE	 CHULA	
จึงเป็นแนวทางท่ีเน้นให้เกิดการคิดร่วม	 อาทิ	 แนวคิดในการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ได้จัดให้มีระบบบุคลากรสองสังกัด	
เพื่อช่วยบรรเทาความซ�้าซ้อนของอัตราก�าลังอาจารย์แพทย์ของทั้งสองหน่วยงาน	เป็นต้น
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เพราะเราอยู่ภายใต้พระนามเดียวกันคือ “จุฬาลงกรณ์”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จึงต้องท�างานไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “ONE CHULA”

	 ทั้งน้ีในแต่ละเดือนจะมีการน�าคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และคณะแพทยศาสตร	์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	มาร่วมพดูคยุกนัในประเดน็ทีเ่ป็นวาระร่วมกนัของสองหน่วยงาน	ซึง่การหารอืในลักษณะนีเ้องทีท่�าให้ผูบ้ริหาร
งานด้านเดียวกันของท้ังสององค์กรได้มีโอกาสท�างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองหน่วยงาน	
นอกจากฝ่ายบริหารแล้ว	ยงัรวมไปถึงระดบัคณะกรรมการชดุต่างๆ	กจ็ะประกอบไปด้วยบคุลากรจากทัง้สองหน่วยงานมาท�างานร่วมกนั
	 อาจกล่าวได้ว่าการท�างานร่วมกันของผูบ้ริหารและบคุลากรจากท้ังสองหน่วยงานเป็นการลดจุดอ่อน	เสรมิจดุแขง็ในแต่ละด้าน
ขององค์กรอีกด้วย	 เช่น	 งานด้านวิจัยท่ีผู ้บริหารของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และคณะแพทยศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ท�างานร่วมกนัเพือ่สร้างและต่อยอดองค์ความรูใ้หม่ทีช่่วยส่งเสริมงานบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล	
ขณะเดียวกันคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ก็ได้พัฒนาฐานข้อมูลทางวิชาการไปพร้อมกันด้วย	 จากกระบวน
การบริหารงานท้ังหมดท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่า	 การด�าเนินงานของทั้งสองหน่วยงานภายใต้การน�าของผู้บริหารคนเดียวกัน	
ความมีเอกภาพในการท�างานเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง	 แม้ว่าผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน	 แต่จ�าเป็น
ต้องมุ่งเดินหน้าไปในทิศทางที่ก�าหนดไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกัน
	 แต่อย่างไรก็ดี	 กระบวนการสร้างความรู้สึกและส่งเสริมให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์
สภากาชาดไทย	 และคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มิอาจขับเคลื่อนได้เพียงเฉพาะรูปแบบการปฏิบัติงาน	
หากแต่จะต้องมุ่งสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนักร่วมกัน	 ซ่ึง	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ช้ีให้เห็นว่า	
หลายปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารได้ตอกย�้าถึงความส�าคัญของการสร้างค่านิยมองค์กรให้กับบุคลากรทุกระดับตลอดจนนิสิตแพทย	์
ให้รับรู้และน�าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในแบบเดียวกันคือ	“โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม”	 อีกทั้งยังได้ก�าหนดอัตลักษณ์เชิง
คุณธรรมขององค์กร	3	ประการ	ได้แก่	“ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร”	เมื่อบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
และคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มีแนวปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริม	สร้างบรรยากาศการท�างานที่เป็นมิตรและมีคุณธรรม
ต่อกันแล้ว	การอยู่ภายใต้อัตลักษณ์ร่วมกันยังช่วยสร้างสายสัมพันธ์และความแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกระดับอีกด้วย
	 ความส�าเร็จของการสร้างอัตลักษณ์เชิงคุณธรรมทั้ง	3	ประการให้กลายมาเป็น	DNA	ของบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	 และคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 นับตั้งแต่วันแรกของการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ประจักษ์ชัดจากการได้รับรางวัล	 “เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2560”	
พร้อมกันนั้นได้กลายมาเป็นค่านิยมองค์กรที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ยังกล่าวย�้าด้วยว่า	
การวางรากฐานวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานนี้	 ท�าให้บุคลากรแต่ละคนแม้จะมีศักยภาพแตกต่างกัน	 แต่ทุกคน
ก�าลังเดินมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน	 ถือว่าเป็นการทลายเส้นแบ่งแยกความเป็นสองหน่วยงานให้สามารถรวมเป็นหน่ึงเดียวกันได้
	 นอกจากกระบวนการส่งเสริมความเป็น	 ONE	 CHULA	 ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว	 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ให้บุคลากรทุกส่วนงานมีโอกาสได้ร่วมพัฒนาการท�างานและศักยภาพของตนเอง	 ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ 
และคณะผู้บริหารทุกท่านให้ความส�าคัญ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการและการวิจัยอันจะเป็นรากฐานส�าคัญในการยกระดับ
คุณภาพของงานบริการทางการแพทย์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ	ไปพร้อมกัน

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คว้ารางวัล TQC บทพิสูจน์การบริหารงานที่เป็นเลิศ
	 อีกหนึ่งรางวัลใหญ่ท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ	 ภายใต้การน�าของ	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 คือ	
คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ	(Thailand	Quality	Class	:	TQC)	ประจ�าปี	
พ.ศ.	 2561	 โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 กล่าวว่า	 รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการท�างานของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น	อันเป็นผลมาจากการน�าแนวความคิดตามหลักการการบริหารองค์กร
สูค่วามเป็นเลศิตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิ(Thailand	Quality	Award	:	TQA)	มาประยกุต์
ใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 เป็นต้นมา	 ซึ่งแนวคิดการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศนี	้
สิง่ทีต้่องพจิารณาเป็นอนัดบัแรกคอืผลลพัธ์ทีจ่ะได้นัน้ตรงกบัความต้องการของกลุม่เป้าหมาย	หรอื
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้หรือไม่	 รวมทั้งการพิจารณาถึงภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
ว่าในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดผลกระทบกับการท�างานของแต่ละฝ่ายอย่างไร
 ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 ได้แบ่งปันแนวคิดตามหลักการการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติว่า	 เป็นแนวคิดที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ให้กับผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทยได้	 ในประเด็นที่มองการท�างานเป็นเชิงระบบ	
(Systems	 Perspective)	 ด้วยรูปแบบการท�างานที่ต้องค�านึงถึงผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ	
ขั้นตอนเพื่อให ้ เกิดการบริหารงานที่รัดกุม	 พร ้อมกับมองเห็นเป ้าหมายในการท�างาน
แต่ละชิ้นอย่างชัดเจน	(Focus	on	Success)

”
“



4      SPOTLIGHT

ก�าหนดทิศทางและให้ค�าแนะน�าในการศึกษาวิจัย	 กล่าวคือผู้บริหารจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเห็นว่าเป้าหมายด้านการผลิตงาน
วิจัยจะมุ่งเน้นผลิตงานวิจัยในรูปแบบใด	 เพื่อตอบสนองต่อความสนใจของสังคมโลกและสนองต่อภาพรวมยุทธศาสตร์	 อาทิ	
งานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	 งานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์	 หรืองานวิจัยเพื่อมุ่งให้
เกิดแนวปฏิบัติใหม่	เป็นต้น
อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงานวจิยั	ซึง่เป็นหนึง่ในประเดน็ที ่ศ.นพ.สทุธพิงศ์ มองว่านอกจากความพร้อมด้านบคุลากรแล้ว	
การเตรยีมความพร้อมด้านระบบห้องปฏบิตักิาร	อปุกรณ์เครือ่งมอื	ตลอดจนการจดัหางบประมาณสนบัสนนุการวจิยัต่างๆ	เป็น
เรื่องที่หน่วยงานควรมีไว้อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาค้นคว้าและทดลองอย่างสร้างสรรค์
สร้างแรงสนับสนุนและแรงจูงใจด้วยรางวัลตอบแทนแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

2 หน่วยงานพร้อมส่งเสริม
งานวิจัยสู่นวัตกรรม

	 การวจิยัและการพฒันาองค์ความรูค้อือกีหนึง่ภารกจิส�าคญัยิง่ของคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 เพราะไม่เพยีง
แต่จะส่งเสริมให้เกดินวตักรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ	 ให้กับงานบรกิารของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	 สภากาชาดไทยเท่านัน้	 แต่ยงัเป็นการ
ยกระดบัมาตรฐานงานบรกิารทางวชิาการของสถาบนัให้มคีวามน่าเช่ือถอืยิง่ขึน้	พร้อมทีจ่ะเป็นสถาบนัต้นแบบทางการแพทย์ทีม่คีณุธรรม	
และสร้างมาตรฐานในระดบันานาชาตไิด้อีกด้วย ศ.นพ.สทุธพิงศ์ กล่าวเพิม่เตมิว่า	การพฒันางานวจิยัเป็นอกีหนึง่เรือ่งทีผู้่บรหิารให้ความ
ส�าคัญ	อนัจะเหน็ได้จากการก�าหนดให้มผีูบ้รหิารทีท่�างานด้านการวจิยัในทัง้	 2	หน่วยงานเพ่ือน�าจดุแขง็ของแต่ละหน่วยงานมาผนวก
เข้าด้วยกนัให้งานวจิยัมคีวามโดดเด่นมากทีส่ดุ	 ขณะเดยีวกันบทบาทของผูบ้รหิารในการสนบัสนนุงานด้านการวจิยัและนวตักรรมมดีงันี้

	 จากการมุ่งส่งเสริมด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 ส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	 เป็นสถาบนัทีม่คีณาจารย์	 ทมีนกัวจิยั	 ตลอดจนนสิติแพทย์	 ได้รบัรางวลัในด้านวชิาการและงานวจิยัมาอย่างต่อเนือ่ง	
รวมถึงอกีหลายผลงานทีช่่วยปลกุกระแสความสนใจของในคนสังคมให้มต่ีอการวจิยัเพือ่พฒันายาและวธิกีารรกัษา	 โดย	ศ.นพ.สทุธพิงศ์ 
ได้กล่าวเสริมว่า	 งานวิจัยหนึ่งที่ถือว่าประสบความส�าเร็จในการท�าให้คนไทยตระหนักถึงความส�าคัญและมองเห็นเป็นรูปธรรมได้

	 กระบวนการบริหารงานสู ่ความเป็นเลิศ
ตามแนวคิดของ	 TQA	 แบ่งส่วนแรกออกเป็นส่วน
การน�าองค์กร	 ซ่ึง	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 ให้ความเห็นว่า	
นอกจากปัจจัยในการก�าหนดเป้าหมายและทิศทาง
การด�าเนินงานขององค์กรซ่ึงเป็นภารกิจส�าคัญของ
ผู้บริหารแล้ว	 ปัจจัยอื่นๆ	 ได้แก่	 กลยุทธ์	 ลูกค้า	 และ
ผู้มีส่วนได้เสีย	 ต่างก็เป็นองค์ประกอบท่ีบุคลากรใน
องค์กรทุกระดับสามารถน�าไปปรับใช้ในการท�างาน
ของตนเองได้	 กล่าวคือ	 การริเริ่มด�าเนินการใดก็ตาม	
ควรพิจารณาว่างานดังกล่าวตอบสนองต่อเป้าหมาย
ขององค ์กรหรือไม ่ 	 ขณะเดียวกันก็ต ้องส�ารวจ
ความต้องการของผู ้รับบริการด้วยว่า	 ปัจจุบันมี
ความต้องการแบบใดและแนวโน้มของเทคโนโลยี
จะเป็นไปอย่างไร	 ซ่ึงการร่วมด้วยช่วยกันคิดตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับบริหารจะช่วยให้การวางแผนเป็นไปอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น
	 ส่วนต่อมาคอืส่วนของผลลพัธ์	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารจะต้องประเมนิศกัยภาพความพร้อมของบคุลากรให้มคีวามพร้อม
กับการท�างานในแต่ละด้าน	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า	 การท�างานในองค์กรจะมีการพิจารณาความพร้อมของ
บคุลากรอยูเ่สมอ	เช่น	หากบคุลากรยงัขาดความรูค้วามเชีย่วชาญในสิง่ทีจ่ะท�าการศกึษาวจิยั	กจ็�าเป็นจะต้องจดัให้มกีารเพิม่พนูทักษะ
ความรู้ด้านนั้นๆ	 เพื่อให้เม่ือถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงานเกิดความสมบูรณ์และมองเห็นผลลัพธ์ของการท�างานเป็นตัวตั้ง	 ทั้งนี	้
การท�างานด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับการวางแผนและการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีแล้ว	 จึงท�าให้เกิดผลลัพธ์
อันเป ็นที่ประจักษ ์แก ่สายตาสาธารณชนด้วยรางวัลการวิจัยทางด ้านการแพทย์ที่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับจากสถาบันต่างๆ	ทั้งในและต่างประเทศ
	 นอกจากองค์ประกอบทั้ง	 2	 ส่วนดังที่กล่าวแล้วข้างต้น	 การบูรณาการหรือการเช่ือมโยงการท�างานทุกส่วนตามแนวคิด	
TQA	 เข้าด้วยกันจะท�าให้เห็นล�าดับการท�างานและความสัมพันธ์ของแต่ละองค์ประกอบ	 เมื่อน�ามาสู่การปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ยังหมายรวมถึงการบูรณาการ
การท�างานของทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน	เพื่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด
	 ยิ่งไปกว่านั้น	เมื่อน�าการบริหารงานตามแนวคิด	TQA	มาบูรณาการเข้ากับอัตลักษณ์ความเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
คุณธรรมแล้ว	 จึงท�าให้แนวทางการบริหารงานของ	ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 เป็นการบริหารที่รอบด้าน	 ครอบคลุมทั้งในแง่กรอบแนวคิด
และค่านิยมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 เช่น	 ความโปร่งใส	 มีการส่งเสริมให้คนในองค์กรท�างานอย่างซ่ือสัตย์ควบคู่ไปกับ
การรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ	 และความมีน�้าใจ	 เอื้ออาทรต่อทั้งบุคลากรในองค์กรเดียวกัน	
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน	ไปจนกระทั่งถึงผู้มารับบริการและสังคม
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การพัฒนางานบริการและวิชาการทางการแพทย์

เพื่อให้ทัดเทียมนานาชาติ

งานบริการทางการแพทย์ของ

งานบริการทางวิชาการของ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อย่างชดัเจนคอื	เรือ่งโรคมะเรง็	โดยทมีวจิยัจากศนูย์ความเป็นเลิศด้านภมูคิุม้กนับ�าบดัมะเรง็	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
ทีพ่ยายามขบัเคลือ่นงานวจิยัเรือ่งการรกัษาโรคมะเรง็อย่างต่อเนือ่ง	 พร้อมทัง้กระตุน้ให้ประชาชนทัว่ไปเหน็ความส�าคญัของการวจิยั
มากยิง่ขึน้	ซึง่สิง่ต่างๆ	เหล่านีเ้กิดข้ึนได้จากการท�างานทีม่รีะบบและค�านงึถงึเป้าหมายทีช่ดัเจนนัน่เอง
	 ในมุมมองของ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ การบริหารงานในด้านวิจัยและนวัตกรรมคือ	 การมองเห็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์
ในระดับภาพรวมขององค์กรว่า	 ควรพัฒนาหรือส่งเสริมเร่ืองใด	 แล้วจึงส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิจัยผลิตผลงานเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของงานบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เพื่อให้ทันต่อความเปล่ียนแปลง
ของยคุสมยัและสามารถพฒันาก้าวข้ึนมาเป็นต้นแบบขององค์กรแพทย์ในระดบันานาชาตต่ิอไปได้

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ด�าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ร่วมกันคือ	 การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ	 โดยมีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน	
แบ่งออกเป็นส่วนงานบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และงานบริการทางวิชาการ
ของคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ดังนี้

	 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงวัย	 รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรครุนแรงซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	 ซึ่งเป็น
ประเด็นที่	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ ช้ีให้เห็นว่า	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีการปรับการให้บริการทางการแพทย์เพื่อสอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน	 น่ันคือมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการด้วยระบบโฮมเฮลท์แคร์	 (Home	 Health	 Care)	
หมายถงึ	การดแูลสขุภาพผูป่้วยต่อเนือ่งทีบ้่านเพือ่ให้ผูป่้วยและครอบครวัสามารถดแูลตนเองได้โดยมทีมีแพทย์และพยาบาลจะเข้า
ไปติดตามอาการที่บ้านเป็นระยะ	ระบบโฮมเฮลท์แคร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความสะดวกสบายมากขึ้น	ป้องกันไม่ให้กลับ
เข ้ามารักษาตัวซ�้า	 และช่วยลดระยะเวลานอนพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาลอีกด้วย	 ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้ขยายระบบโฮมเฮลท์แคร์ไปตามกลุ่มโรคต่างๆ	 ถึง	 8	 กลุ ่ม	 พร้อมทั้งพัฒนาระบบเพื่อดูแลผู ้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ

	 นอกจากการพัฒนาการเรียนการสอนส�าหรับนิสิตแพทย์และบุคลากรแล้ว	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ยงัมกีารแลกเปลีย่นองค์ความรูท้างการแพทย์กบัสถาบนัทางการแพทย์และโรงพยาบาลอืน่ๆ	เพือ่ช่วยลดปรมิาณผูป่้วยทีจ่ะเข้ามารบั
การรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 เนื่องจากงานบริการทางการแพทย์บางอย่าง	 ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาล

ในเครือข่ายได้	 ปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีโรงพยาบาลเครือข่าย
ที่มีศักยภาพสอดคล ้องกับยุทธศาสตร ์ คือ	 โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี	 ณ	 ศรีราชา	 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจ
พเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC) ศ.นพ.สทุธพิงศ์ 
ให้ความเหน็ว่า	การขยายฐานการให้บรกิารทางการแพทย์และการเรยีน
การสอนมาที่โรงพยาบาลเครือข่ายแห่งนี้จะมีส่วนช่วยให้นิสิตแพทย์
ได้ฝึกฝนทักษะการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป	 เหมือนที่พบใน
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้มากข้ึนด้วยทัง้ยงัควบคูไ่ปกบัการมปีฏสิมัพนัธ์
กับชาวต ่างชาติมากขึ้น	 ทั้ งนี้คณะแพทยศาสตร ์ 	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 มุ่งเน้นการบริการทางวิชาการและการเรียนการสอน
เป็นส�าคัญ	 เพราะเมื่องานด้านวชิาการแขง็แกร่งจะสามารถขยายผลต่อ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ไปยงัการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ	หรืองานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและ
มีความเป็นนานาชาติมากขึ้น	 โดยเฉพาะความร่วมมอืในระดบันานาชาต	ิ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายด้วยว่าในอนาคตคณะแพทยศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จะเติบโตและก้าวหน้าสู่ระดับเอเชียจนถึงระดับโลกต่อไป
	 จากความส�าเร็จในด้านงานบริการทางการแพทย์ส่งผลถึงภาพรวมองค์กรที่บุคคลภายนอกมองเห็นถึงการยกระดับและ
การพัฒนาครอบคลุมไปทั่วทุกด้านอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพลักษณ์องค์กร	(Image	of	Brand)	ที่ชัดเจนและทัดเทียมนานาชาติมากยิ่งขึ้น

“มิติใหม่แห่งการให้ เพื่อทุกชีวิต” 
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่แข็งแกร่ง

	 จากกจิกรรมเพือ่สงัคมนานากจิกรรมทีค่ณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
และด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง	เรยีกได้ว่าเป็นการตอกย�า้ภาพลักษณ์ขององค์กรแห่งการช่วยเหลือเกือ้กลู	สมดงัค�าทีว่่า	“มติใิหม่แห่งการให้
เพื่อทุกชีวิต”	 อย่างแท้จริง	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า	 การให้ดังกล่าวนับเป็นการให้ที่ไม่ได้ใช้ตัวเงิน	 ผลก�าไร	
หรือผลประกอบการใดๆ	เป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ	แต่ความส�าเร็จที่แท้จริงแล้วอยู่ที่	“คุณค่าทางจิตใจ”	ของผู้ปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยลีดส์ ร่วมลงนาม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
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เป้าหมายส�าคัญของภาพลักษณ์องค์กรคือ

การตอบแทนแผ่นดิน

ค�าชื่นชมความส�าเร็จ
ในปี พ.ศ. 2562

	 เมือ่กล่าวถงึภาพลกัษณ์องค์กร	(Image	of	Brand)	และความรบัผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	:	CSR)	
ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การท�าประโยชน์เพื่อสังคมถือเป็น
กญุแจส�าคญัทีท่�าให้การจดัอนัดบัด้านนีข้ององค์กรอยูใ่นอนัดบัที	่1	ศ.นพ.สทุธพิงศ์ กล่าวว่า	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
และคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เป็นองค์กรทางการแพทย์ทีด่�าเนนิงานอยูใ่นส่วนของภาครฐั	ดงันัน้เราจงึต้องตระหนกั
อยู่เสมอว่า	 จะท�าอย่างไรเพื่อลดความเหลื่อมล�้าให้คนในสังคม	 ลดความเหลื่อมล�้าทางด้านสาธารณสุข	 จะท�าอย่างไรเพื่อตอบแทน
ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินทุกบาททุกสตางค์	และที่ส�าคัญคือการตอบแทนคุณแผ่นดิน

 ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 กล่าวถึงความร่วมมือทางการแพทย์ในระดับนานาชาติที่เกิด
ขึ้นเรื่อยมาว่า	 การสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ถอืเป็นการส่งเสรมิให้ระบบสาธารณสขุของไทยและประชาคมโลกดขีึน้	อกีทัง้ยงัเป็นโอกาสดี
ที่จะน�าไปสู่ความร่วมมือกับนานาชาติได้อีกทางหน่ึง	 นอกจากน้ียังเป็นการส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

	 ตลอดปี	พ.ศ.	2562	ที่ผ่านมา	เป็นอีกปีหนึ่งที่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ง	
นอกจากบุคลากรในองค์กรจะได้รับค�าช่ืนชมจากหน่วยงานภายนอกแล้ว	 ยังได้เห็นถึง
ศกัยภาพของบคุลากรทีเ่ตบิโตก้าวหน้าและมุง่พฒันาสร้างชือ่เสยีงให้กบัองค์กรอย่างต่อเนือ่ง	
ซึง่ ศ.นพ.สทุธพิงศ์	ได้กล่าวขอบคณุทมีงานทุกส่วนงานในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
ทมีพยาบาล	ทมีสนบัสนนุทกุท่าน	ทีล้่วนท�างานด้วยหวัใจของการให้บรกิาร	ท�าให้หน่วยงานภายนอก
เห็นว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท�างานให้ทัดเทียมระดับสากลมากยิ่งขึ้น

โครงการประจ�าปี	 อาทิ	 โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปีวันแม่แห่งชาติ	 โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปีวันพ่อแห่งชาติ	
ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โครงการเน่ืองในวาระพิเศษ	 อาทิ	 โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ที่ยังเปิดด�าเนินการอยู่ในขณะนี้เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง	เช่น	การปลูกถ่ายไต	การผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหัก
ในผู้สูงอายุ	การผ่าตัดแก้ไขจอตา	กระจกตาและเบ้าตา	เป็นต้น
โครงการช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ	หรือมีหน่วยงานอื่นแจ้งความประสงค์	ซึ่งไม่เพียงเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น	แต่ยังมี
การส่งต่อความช่วยเหลอืทางการแพทย์ไปยงัประเทศอืน่ๆ	อาท	ิการส่งทมีจกัษแุพทย์และ	โสต	ศอ	นาสกิแพทย์	ไปออกหน่วยรกัษา
ให้ประชาชนที่ประเทศภูฏาน	รวมถึงการเปิดค่ายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่ประเทศบังคลาเทศ	เป็นต้น
โครงการกจิกรรมอาสาโดยนสิติแพทย์	ทัง้กจิกรรมการออกค่ายอาสาพฒันาชมุชนและสาธารณประโยชน์	อนัจะเป็นกจิกรรม
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแพทย์มีคุณสมบัติความเป็นแพทย์ที่ดีมีคุณธรรม

ส�าหรับโครงการบริการทางการแพทย์เพื่อสังคมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1

2

3

4

“ ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ เมืองค็อกซ์ บาซาร์ บังกลาเทศ ”
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สู่ศักราชใหม่ด้วยเป้าหมาย

“ต้นแบบโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมในระดับนานาชาติ”
	 จากความมุง่มัน่และความส�าเร็จในการบรหิารงานและส่งเสรมิการท�างานของบคุลากรภายในองค์กร	ท�าให้	ศ.นพ.สทุธพิงศ์ 
ได้รับความไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และคณบดี	 คณะแพทยศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เป็นวาระที	่2	เมือ่เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2562	ทีผ่่านมา	และเนือ่งในโอกาสก้าวเข้าสูศ่กัราชใหม่	พ.ศ.	2563	นี้	
ศ.นพ.สทุธพิงศ์ กล่าวถงึเป้าหมายการน�าพาทัง้สององค์กรให้ก้าวหน้าเตบิโตขึน้ในระดบัสากล	ภายใต้แนวคดิการเป็น	“โรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์คุณธรรม”	 ดังที่ได้ยึดถือมาตลอดหลายปีว่า	 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	
และคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย	มุง่มัน่ที่จะพฒันางานด้านตา่งๆ	ทั้งงานบริการทางการแพทย์และงานด้านวิชาการ	
เพื่อให้เป ็นต้นแบบของการท�างานท่ีสอดประสานกัน	 ส�าหรับปีใหม่นี้ 	 ในฐานะผู ้น�าองค์กรจะส่งเสริมให้ภาพลักษณ์
ความเป็นต้นแบบชดัเจนมากยิง่ขึน้	ขณะเดยีวกนักย็งัคงอตัลกัษณ์ทีม่ร่ีวมกนัเพือ่สร้างสงัคมการท�างานท่ีเกือ้หนนุและมคุีณธรรมต่อไป

	 เป้าหมายส�าคัญอีกประการหนึ่งที่	 ศ.นพ.สุทธิพงศ์	 มุ่งหวังจะผลักดัน
และอยากให้ทุกฝ่ายของทั้งสององค์กรร่วมมือกันท�างานเพื่อให้ก้าวถึงจุดหมาย
ของการยกระดับองค์กรให้มีความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น	 ทั้งในแง ่ของ
คณะแพทยศาสตร์ที่นอกจากการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ	
ซึ่งจะช่วยขยายฐานผู้เรียนให้มีความหลากหลายมากขึ้นแล้ว	 ยังจะเป็นการสร้าง
การรับรู้ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ	 ขณะที่ฝั่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ก็ยังคงพัฒนางานบริการทางการแพทย์ให ้มีนวัตกรรมใหม่ๆ	
เสริมด้วยระบบการท�างานที่เป็นต้นแบบของโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและ
สามารถเป็นต้นแบบระดับสากลได้

	 นอกจากนี้	ตลอด	1	ปีที่ผ่านมา	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้สร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติ
มากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์นานาชาติที่ก�าลังจะเกิดขึ้น	ระบบฝึกอบรมระดับนานาชาติ	(International	Training)	
การจดัประชมุวชิาการร่วมกับหน่วยงานระดบันานาชาติ	พร้อมทัง้ความน่ายนิดีตลอดทัง้ปีทีค่ณาจารย์	นกัวจิยั	และนสิติแพทย์สามารถ
คว้ารางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาเป็นจ�านวนมาก		ซึ่งรางวัลเหล่านี้นอกจากเป็นความภาคภูมิใจของสถาบันแล้ว	ยังเป็น
ภาพสะท้อนของความเข้มข้นในระบบการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย	ศ.นพ.สุทธิพงศ์ 
จึงขอขอบคุณคณะนักวิจัยทุกทีมที่เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญให้งานวิจัยบางเรื่องเป็นที่รู ้จักในวงกว้าง	และท�าให้สังคมเห็นถึง
ความส�าคญัของงานวจิยัมากข้ึน	ตลอดจนท�าให้งานวจิยัจ�านวนมากได้รบัการพฒันาต่อยอดมาเป็นแนวทางในการดูแลรกัษาพยาบาล
ผูป่้วยได้มากยิ่งขึ้น
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โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรชั้นน�า

ระดับเอเชีย เพื่อเป็นรากฐานส�าคัญ

ในการก้าวขึ้นสู่ระดับโลกต่อไป

”

“

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

@chulahospital @prmdcu

ChulalongkornHospital คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/ https://www.chula.ac.th/academic/faculty-of-medicine/

MDCU&KCMH

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


