
จุฬาลงกรณ์เวชสาร ถือกำเนิดจากกลุ ่ม

อาจารย์แพทย์  โดยการนำและบุกเบิกของศาสตราจารย์

นายแพทย์เฉลี ่ย วัชรพุกก์ (รูปที ่ 1) ปรมาจารย์ทาง

ศลัยศาสตร ์โดยไดจั้ดทำ “จุฬาลงกรณเ์วชสาร” เพือ่เสนอ

ข่าววิชาการของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ และ เผยแพร่ความก้าวหน้าทางการแพทย์

ทุกแผนก

ในปีพ.ศ. 2493 ได้มีแนวคิดตีพิมพ์วารสาร

ทางการแพทยข์องจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  เพือ่เผยแพร่

บทความเพือ่ฟ้ืนความรู้และเผยแพรง่านวิจัยทางการแพทย์

ตลอดจนกิจกรรมข่าวสารในคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์  เนื่องจากปัจจัยหลายประการในการจัดทำ

จึงทำให้จุฬาลงกรณ์เวชสารปีที ่ 1 ฉบับที่ 1 สามารถ

ตีพิมพ์เผยแพรใ่นเดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2497

ในช่วงแรกได้จัดพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ต่อเนื่องกัน

มาจนถึง พ.ศ. 2511 สำหรับระหว่างพ.ศ. 2508 และ

พ.ศ. 2509 มีการงดพิมพ์วารสารเนื่องจากขาดบทความ

และงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์

ในปีพ.ศ. 2512 ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม

จิตรปฏมิา  รับหนา้ทีเ่ป็นบรรณาธกิารตอ่มา และไดมี้การ
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ในปัจจุบันและความก้าวไกลในอนาคตอย่างยั่งยืน

สิทธศิกัดิ ์หรรษาเวก*

รูปที่ 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลี่ย วัชรพุกก์  ผู้ริเริ่มและเป็นบรรณาธิการคนแรกของจุฬาลงกรณ์เวชสาร

*ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตพีมิพว์ารสารเปน็ 4 ฉบับตอ่ปี  โดยฉบบัที ่ 4 เปน็ภาษา

อังกฤษทั ้งหมด โดยมีอาจารย์หลายท่านช่วยอยู ่ใน

กองบรรณาธิการ  เช่น  ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส

สุวรรณเวลา, รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา

จันทรกมล,  ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระสาน ต่างใจ  และ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ ฟูตระกูล ต่อมาปีพ.ศ.

2515  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชัย โปษยะจินดา

ทำหนา้ท่ีบรรณาธิการ  โดยในวารสารมหัีวข้อแพทยศาสตร์

ศึกษาเพิ่มเข้ามา และมีการถามตอบภาพปริศนา และ

ปัญหาทางการแพทย์  เนื่องจากการจัดทำวารสารต้อง

ควบคมุคุณภาพและเนือ้หา  สำนวนภาษาทีใ่ช้ในการเขยีน

บทความ จึงเป็นเหตุให้การจัดพิมพ์วารสารล่าช้ากว่า

กำหนดและไดง้ดการจดัพมิพ์ในปีพ.ศ. 2518

ในปีพ.ศ. 2519 ศาสตราจารย์นายแพทย์

ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ได้เข้ามาเป็นบรรณาธิการ และเสนอให้

คณะแพทยศาสตร์จัดงบประมาณช่วยในการตีพิมพ์และ

จัดส่งวารสาร  และได้คุณอารยา สุวรรณฤทธิ์ เข้ามาช่วย

ประสานงานจัดการงานต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์เวชสาร

ให้ดำเนินได้เรียบร้อยเป็นอย่างดี  รวมทั ้ง คุณรมณ

บุรณศิริ เข้ามาจัดเรียงหน้า artwork ในเวลาต่อมา  และ

ในชว่งนีจุ้ฬาลงกรณเ์วชสารไดร้วบรวมบทความทีน่ำเสนอ

ในการประชุมวิชาการประจำปีที่สำคัญและเป็นประโยชน์

และใช้ชื่อว่า หนังสือเวชปฏิบัติทั่วไป บรรณาธิการท่าน

ต่อมา ศาสตราจารย์นายแพทย์มานิตย์ ลิมปพยอม

และศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวนีย์ จำเดิมเผด็จศึก

ได้บริหารจัดการให้จุฬาลงกรณ์เวชสารออกตีพิมพ์ได้

6 ฉบับต่อปีในปีพ.ศ. 2523

ระหว่างพ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2538 ศาสตราจารย์

นายแพทยเ์สก อักษรานเุคราะห ์ ได้ดำรใิห้วารสารจดัพมิพ์

12 ฉบับต่อปี  โดยมีการเวียนให้ภาควิชาต่าง ๆ ร่วมเป็น

บรรณาธิการประจำฉบับ  และได้กำหนดให้บทความมี

ชื ่อเรื ่องและบทคัดย่อทั ้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ต่อมาในปีพ.ศ. 2538  ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร

จิตต์มิตรภาพ ทำหน้าที ่บรรณาธิการ  ได้พัฒนาและ

จัดพิมพ์บทความจากหลากหลายสถาบนั  รวมท้ังพยายาม

ผลักดันให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ

ในปีพ.ศ. 2547 ศาตราจารยน์ายแพทยเ์ทวารกัษ์

วีระวัฒกานนท์  ได้รับตำแหน่งบรรณาธิการ (ตารางที่ 1)

ในช่วงนี ้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ซ่ึงดำรงตำแหนง่คณบด ีและศาสตราจารยแ์พทยห์ญงิวไิล

ชินธเนศ รองคณบดีฝ่ายวิจัย   ได้สนับสนุนให้จัดทำวารสาร

ทางการแพทย์ชื ่อ Asian Biomedicine เพื ่อผลักดัน

ตารางท่ี 1. รายนามบรรณาธกิารจฬุาลงกรณเ์วชสารตัง้แตอ่ดตีถงึปจัจุบัน

ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลี่ย  วัชรพุกก์ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2511

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม  จิตรปฏิมา พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2515

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย  โปษยะจินดา พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2518

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศุภวัฒน์  ชุติวงศ์ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520

อาจารย์แพทย์หญิงกนก  บุณยะรัตเวช พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2522

ศาสตราจารย์นายแพทย์มานิตย์  ลิมปพยอม พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2523

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเสาวนีย์  จำเดิมเผด็จศึก พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2525

ศาสตราจารย์นายแพทย์เสก  อักษรานุเคราะห์ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2538

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546

ศาสตราจารย์นายแพทย์เทวารักษ์  วีระวัฒกานนท์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2559

ศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิศักดิ์  หรรษาเวก พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

รายนาม ระยะเวลา
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ในปัจจุบันและความก้าวไกลในอนาคตอย่างยั่งยืน

ให้เป็นวารสารระดับนานาชาติ  โดยจัดพิมพ์บทความ

เป็นภาษาองักฤษทัง้หมด 6 ฉบับต่อปี   ซ่ึงฉบับแรกตพิีมพ์

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550  และยังคงจัดพิมพ์

จุฬาลงกรณ์เวชสารคู่ขนานกันไปด้วยโดยออกสลับกัน

เว้นเดือน  ซึ่งศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.นายแพทย์จิตร

สิทธีอมร ได้รับแต่งต้ังเป็นบรรณาธิการ Asian Biomedicine

โดยมีคุณสุนิตรา ภาคอินทรีย์ ช่วยประสานงาน และมี

Prof. Henry Wilde ร่วมกับ Prof. Hideyuki Niimi

เป็นรองบรรณาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นวิริยะ

อุตสาหะ อย่างหนักหน่วง รวมทั้งท่านคณบดีท่านถัดมา

ศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร ภัทรดูลย์ และรองคณบดี

ฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ ่งธรรม

ได้สนับสนุนผลักดันให้วารสาร Asian Biomedicine

เขา้อยูใ่นฐานขอ้มูล ISI Web of Science โดย  Thomson

Reuters และมค่ีา Impact factor = 0.87  ในปี พ.ศ. 2551

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์เวชสารได้มี

ความก้าวหน้าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งได้พัฒนาควบคู่

กันไปกับวารสาร Asian Biomedicine ซึ่งศาสตราจารย์

นายแพทย์เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์ ดำรงตำแหน่ง

บรรณาธกิารตลอดชว่ง 13 ปี ท่ีผ่านมา  ได้จัดทำปรบัปรุง

พัฒนาเวบไซต์เพื ่อเผยแพร่วารสารทั ้ง 2 ให้สามารถ

เข้าถึงบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ในวงกว้าง (รูปที่ 2

และ 3)

ในปัจจุบัน ผู้บริหารภายใตก้ารนำของทา่นคณบดี

ศาสตราจารยน์ายแพทยสุ์ทธิพงศ์ วัชรสินธุ และรองคณบดี

ฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์นายแพทย์วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ได้สนับสนุนและผลักดันวารสาร Asian Biomedicine

เพ่ือให้ได้ปรากฎอยู่บนฐานข้อมูล PubMed Central และได้

ติดตอ่สำนกัพมิพ์ De Gruyter Open Access Publishing

เข้ามาดำเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสาร Asian

Biomedicine  จะปรากฎบนฐานขอ้มูล PubMed Central

ภายในสิ้นปีนี้

รูปที่ 2. ปกจุฬาลงกรณ์เวชสารในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา (วารสารระดับชาติ)
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สำหรับจุฬาลงกรณ์เวชสารนั้น ปัจจุบันได้รับ

การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการให้อยู่ในฐานข้อมูล

ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal

Citation Index, TCI)  โดยจดัอยูใ่นวารสารกลุม่ท่ี 1 และ

มีเวบไซต์ ที่สามารถส่งบทความเข้ามาพิจารณาตีพิมพ์

ได้ในอนาคต บทความที่ตีพิมพ์ในจุฬาลงกรณ์เวชสาร

ตั้งแต่ปีที ่ 1 ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับปัจจุบัน จะสามารถ

download  และสบืคน้ไดแ้ละหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะทำให้

บทความในจุฬาลงกรณ์เวชสารได้รับการอ้างอิงเพิ่มขึ้น

อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์เวชสารและ

วารสาร Asian Biomedicine  สามารถเจริญรุดหน้าจาก

อดีตสู่ปัจจุบันได้อย่างสง่างามและน่าภาคภูมิใจ เพราะ

คุณูปการของบรรดาอาจารย์ทั้งหลาย  ตลอดจนผู้บริหาร

ที่มีวิสัยทัศน์และบุคลากรอื่นอีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึง จาก

อดีตถึงปัจจุบัน ได้ช่วยกันพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  การที่

วารสารท้ัง 2 จะก้าวไกลไปสู่อนาคตอย่างย่ังยืนได้  ย่อมต้อง

อาศัยความรว่มมือร่วมใจ  รวบรวมพละกำลงักาย  กำลังใจ

และสติปัญญา  รวมทั้งการเสียสละอุทิศเวลาของทุกคน

ในคณะแพทยศาสตร ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตลอดจนนิสิตแพทย์  แพทย์ประจำบ้าน นิสิตระดับ

ปริญญาโท/เอก  อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ   สามารถ

ส่งบทความวิชาการเพื ่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ได้

ตลอดเวลา  อันจะทำให้กิจการของวารสารดำเนินไปได้

ขอขอบคุณบุคลากรในหน่วยวารสารทุกคน  ซึ่งช่วยกัน

ทำงานอย่างเต็มความสามารถการได้รับการสนับสนุน

บุคลากรและงบประมาณจากทางคณะ  จะช่วยใหว้ารสาร

ทั้ง 2 ได้ดำเนินก้าวหน้ามั่นคงถาวรไปในอนาคตอย่าง

ยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง
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รูปที ่3. ปก Asian Biomedicine ในชว่ง 10 ปีทีผ่่านมา (วารสารระดบันานาชาต)ิ


