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ผู้วางรากฐานทางสรีรวิทยาคนแรกของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์ (รูปที่ 1)

เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2440 ณ บ้านคลองสาน

กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาจากโรงเรียนราชแพทยาลัย

เมื ่อปี พ.ศ. 2458 ได้ร ับพระราชทานทุนของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

เป็นรุ่นแรกไปศึกษาวิชาแพทย์ต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

จนสำเร็จปริญญา M.D. จากมหาวิทยาลัย UNION

แล้วเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลอัลบาเนียเยนเนอราล

ที่มหานครนิวยอร์ก เมื ่อกลับมายังประเทศไทยเริ ่มรับ

ราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาสรีรวิทยา ท่ีคณะแพทยศาสตร์

กระทรวงธรรมการ ต่อมาเป็นหัวหน้าแผนกสรีรวิทยา,

รักษาคณบดีคณะเภสัชกรรมศาสตร์ รองอธิบดีและ

ศาสตราจารย์กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวง

สาธารณสุข สุดท้ายได้เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์และประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน

เภสัชกรรม (องค์การเภสัชกรรม)

ศาสตราจารย์ หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์ เป็นผู้ที่

ทำงานอย่างละเอียดถ่ีถ้วนรอบคอบ ปกครองบังคับบัญชา

ด้วยความเมตตากรุณา แฝงด้วยความเด็ดเดี่ยว เอาใจ

ใส่ต่อนักศึกษา อุทิศตนให้กับการสอนนิสิตแพทย์ใน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้ง ๆ ที่ท่าน

รับราชการประจำในกระทรวงสาธารณสุข ท่านได้วาง

รากฐานการเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา

จึงนับได้ว่าท่านเป็นอาจารย์ทางสรีรวิทยาคนแรกของ

เมืองไทย

ผู้มีความมั่นคงทางวิชาการไม่ยอมก้มศีรษะให้กับ

ผู้มีอำนาจทางการเมือง

ปรมาจารย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปท่ี 1. ศาสตราจารย์ หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์

นายแพทย์ลิ ศรีพยัตต์

รูปท่ี 2.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชุบ โชติกเสถียร
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชุบ โชติกเสถียร (รูปท่ี 2)

เกิดเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2445 ได้รับทุนส่วนพระองค์

ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปศึกษาที่ประเทศ

อังกฤษได้รับปริญญา M.R.C.S. (London), (England)

เม่ือ พ.ศ. 2496 ต่อมาได้รับทุน 6 เจ้าฟ้าของสภากาชาดไทย

ไปศึกษาต่อในวิชาศัลยศาสตร์และฝึกงานที่ St. Thomas

Hospital และ West – minster, London กลับมาปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื ่อ

พ.ศ. 2474 ในตำแหน่งศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์หัวหน้าและ

ศัลยแพทย์หัวหน้าแผนกภาควิชาศัลยศาสตร์จนเกษียณ

อายุ

ผลงานที่สำคัญของท่าน

ท่านเป็นกรรมการฝ่ายแพทย์ในกรณีสวรรคตพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)

โดยท่านไปเบิกความเป็นพยานศาล ด้วยการพูดซ้ำอย่าง

ฉาดฉานยืนยันความเห็นทางด้านวิชาการแพทย์อย่างม่ันคง

ท่ามกลางประชาชนที่ไปฟังอย่างล้นหลาม ซึ่งเป็นที่พอใจ

ของผู ้ฟ ังเป็นอย่างมาก โดยอธิบายความหมายของ

คำว่า Cadaveric Spasm อย่างชัดเจน และยังเป็นผู้

สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พยาบาล

ของสภากาชาดไทย ในราชการสงครามเกาหลีทั ้งใน

ประเทศเกาหลีและญี ่ป ุ ่น รวมทั ้งเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการแพทย์ต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอื่น ๆ

อีกมาก

แพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่ท่านแรกของ

อาจารย์ออร์โธปิดิกส์ ในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ณ นคร (รูปที่ 3)

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2451 จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

(รุ ่นที ่ 38) พ.ศ. 2475 จากคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้รับ

เลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน แผนกวิชาศัลยศาสตร์ ท่านมี

รูปร่างสูงใหญ่เป็นนักกีฬาเกือบทุกประเภท ทำงานใกล้ชิด

กับท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ ที. พี โนเปิล มาก คล่อง

การทำงานและภาษาอังกฤษดี จึงเป็นศิษย์ที่รักมากของ

ท่านศาสตรจารย์ นายแพทย์ โนเปิล เป็นศัลยแพทย์ท่ัวไป

ที่สอนวิชาออร์โธปิดิกส์เป็นท่านแรก ตั้งแต่ยุคทองของ

ออร์โธปิดิกส์เร่ือยมาจนถึงยุคกลาง ท่านมักจะลงมือรักษา

กระดูกหัก ข้อเคล่ือนและเข้าเฝือกด้วยตัวเองเสมอ

รูปท่ี 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เล็ก ณ นคร
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เมื่อปี 2490 ได้มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านอาจารย์หลวงเฉลิม

พรหมมาศ ได้ขอให้ท่านย้ายมาเป็นหัวหน้าวิชาศัลยศาสตร์

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และได้โอนมาเป็นศาสตราจารย์

ในแผนกศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ และทำการสอนวิชาออร์โธปิดิกส์ข้ึนในคณะ ฯ

ท่านเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐ ที่ St. Louis และโรงพยาบาล

ทหารที่ San Antonio เมื่อกลับมาได้นำวิชาออร์โธปิดิกส์

แผนใหม่มาปรับปรุงระบบงานและการศึกษาให้เจริญรุดหน้า

ท่านยังได้รับทุน China Medica Board ไปศึกษาและดูงาน

กับศาสตราจารย์นายแพทย์ ฮอด ชั่น ที่ประเทศฮ่องกง

ซ่ึงมีช่ือเสียงเก่ียวกับการผ่าตัดรักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง

ของโลกในยุคนั้น

ในปี พ.ศ. 2507 ได้จัดต้ังแผนกวิชาออร์โธปิดิกส์

และกายภาพบำบัดขึ้น ในคณะแพทยศาสตร์ ฯ ท่านได้

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพ

บำบัดเป็นท่านแรก จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ในปี

พ.ศ. 2511

ศ.นพ. เล็ก ณ นคร เป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

ที่มีความรู้ ในวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เป็นผู้ริเริ ่ม

และบุกเบิกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดดิกส์สมัยใหม่รุดหน้าจน

เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการแพทย์ไทย ท่านเป็นที่รัก

และเคารพของศิษย์ มีความสามารถพิเศษในการสอน

ท่านใจเย็น พูดช้าเข้าใจง่าย

ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ

1. นำเอา Lottes Intramedullary nail มาใช้ทำผ่าตัด

รักษากระดูกฟีเวอร์และกระดูกทิเบียหัก โดยใช้ดามใน

โพรงไขกระดูก

2. ทำผ่าตัด Hibbs and Albee Spinal Fusion ในการ

รักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง

3. สอนและทำศัลยกรรมทางมือ (Hand Surgery)

4. สอนวิธีดึงกระดูกข้อเคล่ือน กระดูกหัก และเข้าเฝือก

จักษุแพทย์คนแรกของประเทศไทย

ศาสตร์ตราจารย์ พันโท นายแพทย์หลวง

ประจักษ์เวชสิทธ์ิ (รูปท่ี 4) เกิดเม่ือวันท่ี 27 เดือนสิงหาคม

2436 ณ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จบเป็นแพทย์

หลักสูตร 4 ปี เม่ือพ.ศ. 2485 นับเป็นรุ่นท่ี 21 ของโรงเรียน

ราชแพทยาลัย แล้วมาปฏิบัติงาน ท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในตำแหน่งจักษุแพทย์ผู้ช่วย

ได้เขียนบทความเรื ่อง การรักษาริดสีดวงตา

ลงในวารสารทางการแพทย์ เล่มแรกของประเทศไทย คือ

หนังสือจดหมายเหตุการแพทย์ ของสภากาชาดสยาม

เล่ม 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2461 ท่านได้ไปศึกษาต่าง

ประเทศและกลับมาบุกเบิกแผนกจักษุกรรมโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. 2467 อันนับได้ว่าเป็นแผนก

จักษุกรรมแห่งแรกของไทย และคนแรกของประเทศไทย

อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2490 เม่ือจัดต้ังคณะแพทยศาสตร์ข้ึน

ในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านก็ได้มารับราชการ

ในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจักษุโสต ศอ นาสิก และ

ลาริงค์วิทยา ทำงานท้ังทางวิชาการ และให้บริการ จนภาค

วิชาจักษุมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและนิยมของประชาชนโดย

รูปท่ี 4. ศาสตราจารย์  พันโท นายแพทย์หลวงประจักษ์เวชสิทธ์ิ
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ทั่วไปได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ของ

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้ทำงานให้กับ

สภากาชาดไทยในฐานะรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ จนเกษียณอายุราชการ และได้รับพระราชทาน

ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ จาก

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ท่านยังทำงานให้กับแพทย์ส่วนรวม โดยเป็น

กรรมการและปฏิคมของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

หลายสมัย และเป็นผู้เร่ิมก่อต้ังสมาคมจักษุ โสต ศอ นาสิก

แพทย์แห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2498

ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมคนแรกและอีกหลาย

วาระหลายสมัยอันเป็นเกียรติแสดงคุณงามความดีของ

ท่าน นับได้ว่าเป็นแบบฉบับที่ดีต่อแพทย์รุ ่นหลังอันจะ

ทำให้วงการแพทย์ของเรามีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ผู้ริเริ ่มให้มีบริการและวิจัยการวางแผนครอบครัว

ในประเทศไทย และเป็นคนไทยคนแรกที ่ได้ร ับ

เหรียญอังรีดูนังค์จากสภากาชาดโลก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร

สนิทวงศ์ (รูปที่ 5) เกิดเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2451 สำเร็จ

ปริญญา M.B., จาก University of Durham ประเทศ

อังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2480 หลังจบการศึกษาเข้ารับราชการ

ที ่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์

ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ แผนกวิชาสูติศาสตร์ –

นรีเวชวิทยา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จนเกษียนอายุราชการ

ในส่วนการบริหารงานเป็นเลขาธิการสภากาชาด

ไทย (กิตติมศักด์ิ) รองประธานอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์

เด็กของสภากาชาดไทยต้ังแต่เร่ิมก่อตั้ง

ราชการพิเศษ

ท่านเป็นแพทย์ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ราชินีนาถ และเป็นแพทย์ผู ้ถวายการประสูติสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ รวมทั้งยังเป็นกรรมการแพทย์ใน

การประสูติพระเจ้าหลานเธอทุกพระองค์ นอกจากนี้ท่าน

เป็นหัวหน้าหน่วยแพทย์พยาบาลสภากาชาดไทยรุ่นแรก

ไปปฏิบัติราชการในประเทศเกาหลีร่วมกับทหารกรมผสม

ท่ี 21 ในกรณีสงครามเกาหลี ในปี 2493 และเป็นกรรมการ

บริหารมูลนิธิต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิ

ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานด้านบริหารงานระหว่างที ่ดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ และเลขาธิการสภากาชาดไทย ท่านได้

ปรับปรุงเสริมโรงพยาบาลให้มีสภาพเหมาะแก่การเป็น

สถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยปรับปรุงตัวอาคาร

ผู้ป่วยและส่งเสริมให้มีเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพสูง

เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการบริการและวิจัยวางแผนครอบครัวข้ึนใน

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก่อนที่รัฐบาลจะยอมรับนโยบาย

ของชาติ และร่วมก่อตั้งสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง

ประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนคริทรา

บรมราชชนนี

รูปท่ี 5. ศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์
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เพชรน้ำหนึ่งทางด้านปาราสิตวิทยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อานนท์

ประทัตสุนทรสาร (รูปท่ี 6) เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.

2461 ณ กรุงเทพมหานคร ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์

บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2486,

ปริญญาโทสาขาสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขต

ร้อน จากมหาวิทยาลัย ทูลิน นิวออลีนส์ รัฐลุยเซียนา

สหรัฐอเมริกา เมื่อพ.ศ. 2496 เข้ารับราชการครั้งแรกใน

ตำแหน่งอาจารย์โท แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล เม่ือ พ.ศ. 2486 และได้ย้ายมาเป็นอาจารย์

แผนกพยาธิว ิทยาที ่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ในที่สุดเป็นศาสตราจารย์หัวหน้าแผนกวิชา

ปาราสิตวิทยาจนเกษียนอายุหลังจากเกษียนอายุได้รับ

พระราชทานแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ

นอกจากงานสอน ศ.นพ.อานนท์  ได้ทำการ

ค้นคว้าวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการหลายเรื ่อง

เช่น โรคลาวาร์ไมเกรนส์ โรคท็อกปราสโมซิสในแมว

และโรคจากตัวอ่อนของพยาธิตัวตืด เป็นต้น

หลังเกษียนอายุราชการ ท่านยังทำหน้าท่ีอาจารย์

พิเศษของภาควิชาปาราสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นแพทย์ผู้ให้การ

ตรวจรักษาผู ้ป่วยที ่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม.

นอกจากน้ียังดำรงตำแหน่งท่ีปรึกษาพิเศษของศูนย์เอกสาร

และพิพิธภัณฑ์ อายุรศาสตร์เขตร้อน  คณะเวชศาสตร์

เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนทำหน้าที่ในคณะ

บรรณาธิการของวารสารสมาคมปาราสิตและอายุรเวช

เขตร้อน แห่งประเทศไทยตลอดมา นับได้ว่า ศ.นพ. อานนท์

ได้เป็นแกนสำคัญในการสอนและพัฒนาวิชาการด้าน

ปาราสิตวิทยาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและในประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง

เพชรน้ำหน่ึงในวงการสูติ – นริเวช

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญพัฒน์ อิสรางกูร

ณ อยุธยา (รูปท่ี 7) เกิดเม่ือวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2458

สำเร็จปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

แห่งกรุงบอร์น ประเทศสวิส และได้รับพระราชทานปริญญา

แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์

รูปที่ 6. ศาสตราจารย์ นายแพทย์อานนท์ ประทัตสุนทรสาร

รูปท่ี 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญพัฒน์ อิสรางกูร ณ อยุธยา
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เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาค

วิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวย

การกองบรรเทาทุกข์และอนามัยสภากาชาดไทย หัวหน้า

หน ่วยประสานงานหน่วยแพทย์เคล ื ่อนท ี ่ของคณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาด

ไทยร่วมกับ กรป.กลาง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไป

ปฏิบัติงานตามชนบทในจังหวัดต่าง ๆ เคยเป็น National

Directer ของโครงการวิจัยร่วม ระหว่างภูมิภาคเกี่ยวกับ

ยาและอุปกรณ์การคุมกำเนิด ภายใต้การสนับสนุน

ขององค์การอนามัยโลก (The WHO Inter Regional

Collaboration Research Project of the Evaluation of

Fertility Regulating Agents) ทั้งเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตั้ง

สมาคมสูติ – นรีแพทย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่ง

เลขาธิการและนายกสมาคม ฯ

ผลงานที่อยู ่ในความทรงจำของผู้ร่วมงานของ

ท่าน คือ การมีส่วนช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง

วิชาการและการบริหารของภาควิชาสูติ – นรีเวชวิทยา

โดยเฉพาะในการก่อสร้างตึกสูติกรรมใหม่ที่สมบูรณ์แบบ

ขึ้นแทนตึกเก่าในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตลอดเวลา 36 ปีที ่ได้ใช้ช ีว ิตทางการแพทย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัญพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตและอำนวยสวัสดิภาพให้แก่คนไข้

ซึ ่งผูกโยงกับชีวิตทารกนับจำนวนพัน ทั้งนี้ย่อมเป็นข้อ

พิสูจน์ถึงกรรมดีที่ควรจารึกในชีวประวัติของท่าน

ปูชนียาจารย์คู่แพทย์จุฬา ฯ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ประจบ จารุจินดา

(รูปท่ี 8) จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในปี พ.ศ. 2496 ท่านเข้าร ับราชการกรมการแพทย์

แล้วกลับเข้าแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในตำแหน่งศัลยแพทย์ ทำหน้าที่ให้ยาระงับความรู้สึก

(สมัยนั้นยังมิได้แบ่งแผนกวิสัญญีวิทยา) ท่านได้ปฏิบัติ

หน้าที่เป็นวิสัญญีแพทย์ตั้งแต่สมัยการดมยาสลบ ยังใช้

อีเธอร์หยดยังไม่มีการใส่ท่อช่วยหายใจ จบภายหลังเมื่อ

รูปท่ี 8. ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ประจบ จารุจินดา
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ศ.นพ.สมาน มันตาภรณ์ ริเร ิ ่มนำวิธ ีการดมยาสลบ

โดยใส่ท่อช่วยหายใจมาใช้เป็นท่านแรกของประเทศไทย

การดมยาสลบในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็ได้ก้าวหน้า

มาโดยตลอดจนสามารถให้ยารู้สึกในการผ่าตัดหัวใจโดย

ต้องใช้เครื่องปอดหัวใจเทียม ท่านได้สอนวิชาสัญญีวิทยา

แก่นิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านมาจนถึงปัจจุบัน

โดยมิได้ย่อหย่อนทางด้านวิชาการ นอกจากนี ้ยังเป็น

แม่แบบด้วยจริยธรรมแก่ลูกศิษย์เสมอมาผลงานที่สำคัญ

ของท่านได้แก่การได้มีโอกาสถวายการให้ยาระงับความ

รู ้สึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ

รศ.พญ เพลินศรี จารุวร และอาจารย์ พญ.ศรีสง่า

มัลลิกะมาศ ท่านได้รับการไว้ความพระราชหฤทัยให้

ถวายยาระง ับความร ู ้ส ึกแด ่สมเด ็จพระเจ ้าล ูกเธอ

และสมเด็จพระสังฆราช ถึง 2 พระองค์ (1)
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