
ในปีพ.ศ. 2498 รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศึกษา ภมรสถิตย์  ซึ ่งในขณะนั้นเป็นอาจารย์ประจำ
หน่วยโรคปอด แผนกอายุรศาสตร์ได้รับทุนเพื่อไปศึกษา
เพิ่มเติมในวิชาอายุรศาสตร์ 1 ปี วิชาสาธารณสุขและ
การสอนเวชศาสตร์ป้องกัน อีก 1 ปี ณ มหาวิทยาลัย
เพนซิลวาเนียและมหาวิทยาลัยฮาร์วาด  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ภายหลังท่านอาจารย์กลับมาได้มีการเตรียม
จัดตั้งหน่วยวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน ขึ้นเป็นแขนงวิชาหนึ่ง
ในแผนกอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามข้อแนะนำจากการ
ประชุมการศึกษาอบรมแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ.
2499(1)

ต่อมาในปีพ.ศ. 2501 คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้อนุมัติให้จัดตั ้งหน่วยวิชา
เวชศาสตร ์ป ้องก ันข ึ ้นเป ็นแขนงว ิชาหน ึ ่งในแผนก
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เป็นแห่งแรก และได้มีการเปลี่ยนแปลงการสอนจากวิชา

สุขวิทยาและสาธารณสุข เป็นวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน

ระลึกถึงรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศึกษา  ภมรสถิตย์

บิดาแห่ง “เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย””

วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร*

         ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์*    สราวุฒิ อยู่ฤทธ์ิ*

จุฬาลงกรณ์เวชประวัติ

*ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปท่ี 1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศึกษา ภมรสถิตย์ ผู้ก่อตั ้งภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม หัวหน้าภาควิชาฯ
ปีพ.ศ. 2508 – 2527
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หลังจากจัดต้ังเป็นเวลา 9 ปี หน่วยวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
ทั้งในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เติบโตขึ้นมีการจัดการเรียน
การสอนที่กว้างขวางขึ้น ประกอบกับมีบุคลากรเพิ่มขึ้น
จึงได้มีการแยกออกเป็นแผนกอิสระตามคำแนะนำของ
การประชุมอบรมศึกษาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ที่ศาลา
สันติธรรมเมื ่อปี พ.ศ. 2507 โดยการดำเนินงานของ
หัวหน้าหน่วยวิชาเวชศาสตร์ป้องกันท้ัง  2 แห่ง จนกระท่ัง
ในปี พ. ศ. 2508 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงได้อนุมัติ
ให ้หน ่วยว ิชาเวชศาสตร ์ป ้องก ันแยกตั ้งเป ็นแผนก
วิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดยมีประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ. ศ.
2508(2) ในระหว่างนั้นท่านอาจารย์ศึกษาดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาฯ จนถึงปี พ. ศ. 2527 อาจารย์ท่านเป็น
ผู้นำในการวางรากฐาน พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนรายวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชุมชน
ระบาดวิทยา ชีวสถิติ และการบริหารงานสาธารณสุข

จากใจผู้ร่วมงาน

“๖๑ ปี นับแต่ “คุณครูศึกษา”  ได้วางอิฐก้อน
แรกของ “วิชาเวชศาสตร์ป้องกัน” ไว้ในคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นการวางรากฐานของ
“ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม” ที่ผลิตอาจารย์
และบัณฑิตอันทรงคุณค่าออกไปรับใช้สังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่า
นับเป็นเกียรติภูมิอันย่ิงใหญ่ท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีสมควรมอบแด่
“คุณครูศึกษา  ภมรสถิตย์” ....บิดาแห่ง
“เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล
แพทย์จุฬาฯ รุ่น 23
อดีตอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“ ช า ว เ ว ช ศ า ส ต ร ์ ป ้ อ ง ก ั น แ ล ะ ส ั ง ค ม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอสดุดีท่าน
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศึกษา  ภมรสถิตย์ เป็น
“บิดาแห่งเวชศาสตร์ป้องกันฯ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ด้วยความเคารพรัก ย้อนหลัง
ไปประมาณ 60 ปี เมื่อปีพ. ศ. 2501 คณะแพทยศาสตร์
จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เร ิ ่มหลักสูตรการสอน
วิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมแก่นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 3,
4, 5 และ 6 โดยการสอนวิชานี้ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนมาโดยลำดับทุกด้าน เริ่มก่อตั้ง
เป็นแขนงวิชาหนึ่งในแผนกวิชาอายุรศาสตร์ โดยขณะนั้น
มีอาจารย์ นายแพทย์ศึกษา เป็นอาจารย์แพทย์หน่วย
ระบบทางเดินหายใจ เป็นหัวหน้าวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน
และมีศิษย์แพทย์ร่วมงาน  2 ท่าน ต่อมาได้แยกออกมาต้ัง
เป็นภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ภาควิชาฯ
หนึ่งในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี
พ. ศ. 2508

อาจารย์ นายแพทย์ศึกษา ท่านเป็นครูต้นแบบ
ที่ศิษย์ยังระลึกถึงครู และยังอยู่ในความทรงจำเสมอมา
ครูศึกษาได้ให้ความเมตตา กรุณา เอื้ออาทร สนับสนุน
ทุกอย่างแก่ศิษย์และผู้ร่วมงานในภาควิชาฯ โดยถ้วนหน้า
และทั่วถึง เมื ่อศิษย์และผู้ร่วมงานประสบความสำเร็จ
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ครูศึกษาก็จะมีมุทิตาจิต ช่ืนชม
ยินดีด้วยเสมอมา ท่านเป็นครูที่ศิษย์เคารพรักยิ่งตลอด
มาจนถึงปัจจุบัน”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงเติมศรี  ชำนิจารกิจ
อดีตหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศึกษา  ภมรสถิตย์
นอกจากเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว
ท่านเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯด้วย ท่านยัง
เปรียบเสมือนเป็นพ่อ พี่ เจ้านายที่ดีที ่สุด ท่านเป็นผู ้
อุปถัมภ์ค้ำจุนผู้ร่วมงาน ลูกศิษย์ด้วยความเมตตา กรุณา
ปราณี  ซ่ึงไม่เคยเห็นใครดีกว่าน้ี
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ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ มากมาย โดย

เฉพาะวิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ ท่านได้จัดหลักสูตรการเรียน

การสอนให้นิสิตแพทย์  ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 โดย

ได้เริ่มพานิสิตแพทย์ออกฝึกเวชศาสตร์ชุมชน ตามจังหวัด

ต่าง ๆ เช่น ขอนแก่น มีการสร้างห้องน้ำ ท่ีพักเพ่ือให้นิสิต

ได้เห็นสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบท

มีการสำรวจท่ีพักอาศัย ส้วม เคร่ืองอุปโภค บริโภค เพ่ือหา

สาเหตุว่าทำไมโรคจากชนบทถึงมีมากมายนัก”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ไพรัช  ดีสุดจิต

อาจารย์อาวุโส ภาควิชาเวชศาสตรป้์องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ดิฉันเริ ่มเข้ารับราชการที่ภาควิชาเวชศาสตร์

ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จนเกษียณ เม่ือเร่ิมรับราชการ ท่านอาจารย์

คุณหมอศึกษา ดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าภาควิชาฯ

จนท่านเกษียณ

ตลอดระยะเวลาที ่ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ

ท่านปฏิบัติหน้าที ่อย่างดีเยี ่ยม เป็นต้นแบบที่ดีให้กับ

ทุกคน เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีความเมตตาสูงกับทุกคน รวมท้ังนิสิต

ดิฉันไม่เคยเห็นท่านโกรธใครเลยแม้สักคร้ัง   จาก

ความดีของท่านจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันมุ่งมั่นที่จะ

ต้องทำความดี ด้วยการทำงานให้ดี ให้ประสบความสำเร็จ

และเป็นประโยชน์ต่อภาควิชาฯมาตลอด ดิฉันคงต้อง

จดจำความดีของท่านไปนานแสนนาน ด้วยความเคารพ

นับถืออย่างสูง”

คุณมยุรี  จิรวิศิษฎ์

อดีตนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปที่ 2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศึกษา ภมรสถิตย์ และคณาจารย์ภาควิชาฯ
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“ทุกวันที่ทำงาน ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ

ห้องประชุมศึกษา ภมรสถิตย์  ถือเป็นสัญลักษณ์ให้ชาว

เวชศาสตร์ป้องกันฯ ได้ระลึกถึงคุณงามความดี และการ

ทำงานเพื ่อส่วนรวมของท่านอาจารย์ ชาวเวชศาสตร์

ป้องกันจะยึดมั่นในพันธกิจที่จะนำความรู้ด้านเวชศาสตร์

ป้องกันฯ ไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติโดยความมุ่งหวัง

สูงสุดคือให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี”

ชาวเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง

1. รายงานการประชุมการอบรมการศึกษาแพทยศาสตร์
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ท่ีแหลมแท่น บางแสน จังหวัดชลบุรี. พ.ศ. 2499

2. ศึกษา  ภมรสถิตย์. พัฒนาการของวิชาเวชศาสตร์

ป ้ องก ันและส ั งคมในคณะแพทยศาสตร ์
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