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สิทธิศักด์ิ หรรษาเวก*

หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส):

70 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์เวชสารฉบับเดือนกรกฎาคม –
สิงหาคม นี้ ตรงกับช่วงเทศกาลเปิดภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2560  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเข้ามาเป็น
นิสิตใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นนิสิตแพทย์รุ่นที่ 73  และเป็นรุ่นที่มีการเรียนการสอน
โดยปรับหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) นิสิต
แพทย์จำนวน 310 คน ประกอบด้วย นิสิตแพทย์โครงการ
รับตรงจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
(กสพท) จำนวน 187 คน  นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์
เพื ่อชาวชนบท (collaborative project to increase
production of rural doctor, CPIRD) รพ.ชลบุรี จำนวน
35 คน  รพ.พระปกเกล้าฯ จันทบุรี จำนวน 34 คน และ
โครงการผลิตแพทย์เพิ ่มร ่วมกับแพทย์ทหารอากาศ
(รพ.ภูมิพลฯ) จำนวน 29 คน  โครงการโอลิมปิกวิชาการ
ชีววิทยา จำนวน 3 คน โครงการรับนักเรียนท่ีมีความถนัด
ทางภาษาอังกฤษ (english program) จำนวน 11 คน

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (one doctor
one district, ODOD) จำนวน 11 คน  ณ โอกาสนี ้
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอต้อนรับ
นิสิตแพทย์ใหม่ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง ในฐานะที่เข้ามา
เป็นสมาชิกใหม่ในสถาบันแห่งนี ้ และเป็นรุ ่นที ่เข้ามา
พร้อมกับครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อต้ัง คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงควรรู้รากฐานในอดีต โดยขอ
ยกคำกล่าวต้อนรับบางส่วนของศาสตราจารย์นายแพทย์
เฉลิม พรมมาส หรือ หลวงเฉลิม คัมภีร์เวชช์ (รูปที่ 1)
ซึ่งเป็นผู ้ค้นพบและรายงานวงจรชีวิตของพยาธิตัวจี ๊ด
เป็นครั้งแรกของโลก (รูปที่ 2) และเคยดำรงตำแหน่งเป็น
อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเคยกล่าวกับบรรดาอาจารย์และนิสิตแพทย์ ในวันที่
11 มิถุนยายน พ.ศ. 2490 ย้อนกลับไปเมื่อ 70 ปีก่อน
ซึ่งเป็นวันแรกแห่งการเปิดเรียนของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังน้ี(2)

*ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปท่ี 1. หลวงเฉลิมคัมภีร์เวชช์ (ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส)
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“ท่านอาจารย์และนักศึกษาทั ้งหลาย ในวาระดิถี

การเป ิดภาคเร ียนเร ิ ่มแรกของคณะแพทยศาสตร ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันนี้ ข้าพเจ้า ขอถือโอกาส

ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบถึง สาเหตุที่ก่อให้เกิดและ

มาตรฐานการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ดังต่อไปน้ี

เน่ืองจากในพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญา

ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เม ื ่อป ีท ี ่ล ่วงมาแล้ว

พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวในพระบรมโกศ  ได้

พระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นใจความสำคัญว่า

พระองค์ ท่านใคร่จะให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิต

จำนวนผู้ได้ศึกษาสำเร็จหลักสูตรให้มีปริมาณมากข้ึน  เพ่ือ

ออกมาช่วยเหลือประเทศชาติ

และเพื ่อเป็นการสนองพระบรมราชประสงค์

ดังกล่าวนี้ รัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณจำนวนหนึ่ง

ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  เพื่อขยายการศึกษา

รูปท่ี 2.  รายงานการค้นพบวงจรพยาธิตัวจ๊ีดของศ.นพ.เฉลิม พรมมาส ร่วมกับ ศ.นพ. สวัสด์ิ แดงสว่าง(1)
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ให้สามารถผลิตแพทย์ออกมาเป็นจำนวน
มากพอกับความต้องการของประเทศชาติในเวลานี ้
กล่าวคือ ให้สามารถรับนักศึกษาได้ปีละ 200 คน...”

“…เมื่อปรากฎข้อเท็จจริง ในชั้นปีที่ 1 มีจำนวน
นักศึกษาเกือบ 200 คน และต่อไปก็จะมีจำนวนมากขึ้น
ตามข้อผูกพันท่ีต้องรับนักเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตามสถิติที่กล่าวแล้วข้างต้น และทั้งเป็นความประสงค์
ของทางการ ที่ต้องการให้มีแพทย์สำเร็จออกมามีจำนวน
มากเพื่อช่วยเหลือในการแพทย์และการสาธารณสุขของ
ชาติ เช่นนี ้แล้ว กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ซึ ่งมี
หน้าท่ีโดยเฉพาะ  ก็จำเป็นท่ีจะต้องพิจารณาหาหนทางให้
สามารถให้การศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์  พร้อมทั้งรักษา
คุณภาพแห่งการศึกษาไว้ในระดับสูง  แต่ก่อนท่ีจะพิจารณา
หาหนทางดังกล่าวแล้ว ก็จำเป็นที ่จะต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์ การศึกษาแพทย์ของประเทศที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ว่ามีอยู่อย่างใดเสียก่อน…”

“…เมื่อได้ไตร่ตรองอย่างละเอียดแล้ว ก็เห็นมีอยู่
ทางเดียว ที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลานี ้ให้ดีขึ ้น
เท่าท่ีสามารถจะทำได้โดยกระทันหัน  โดยเปลืองค่าใช้จ่าย
แต่พอควร  คือ อาศัยโรงพยาบาลแห่งใดแห่งหน่ึงท่ีทันสมัย
เป็นสถานการศึกษาแพทย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งก็ได้เล็งเห็น
ว่าโรงพยาบาลที่เหมาะสม ควรจะเป็นโรงเรียนแพทย์ได้
นั้นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาดไทย  ซึ่งมี
ความสามารถที่จะรับจำนวนคนไข้ไว้รักษาพยาบาลเท่า ๆ
กับโรงพยาบาลศิริราช กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
จึงได้ติดต่อขอความร่วมมือจากสภากาชาดไทย ในเรื่องนี้
ก็ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเป็นอย่างดี  ดังนั ้น
กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จึงได้ขยายการศึกษา
แพทยศาสตร์ออกไป โดยจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่
อีกแห่งหนึ ่งเรียกว่า คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์  โดยอาศัยใช้สถานท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เป็นที่ให้การศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ต่อไป

ในการที่การศึกษาแพทย์ต้องอาศัยโรงพยาบาล
นั้น ท่านทุกคนย่อมทราบดีอยู ่แล้วว่า มีความจำเป็น
เพียงไร  คือการศึกษาแพทย์ของเราไม่เหมือนกับการศึกษา
อย่างอ่ืน ๆ  นอกจากการศึกษาจากตำรับตำราแล้ว   จำจะ
ต้องมีการปฏิบัติงานทางด้านปฏิบัติการ ท้ังในห้องทดลอง

และทางด้านเกี่ยวกับผู้ป่วยเจ็บ จนมีความชำนิชำนาญ
เพียงพอแล้ว จึงจะสามารถเข้าใจในวิชาที ่ตนฝึกฝน
เล่าเรียนอยู่  และนำเอาวิชานี้ไปใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การบำบัดรักษาและป้องกันชีวิตมนุษย์โดยทั่วไปได้

เพราะฉะน้ัน  จึงมีหลักสำคัญอยู่ว่า ถ้านักศึกษา
แพทย์ได้ศึกษาการดูแลผู้ป่วยเจ็บมีจำนวนมากเท่าใดแล้ว
ยิ่งเป็นของต้องประสงค์อย่างยิ่ง  ฉะนั้น จำนวนนักศึกษา
แพทย์จึงต้องมีส่วนสัมพันธ์กันโดยใกล้ชิดกับจำนวนผู้ป่วย
ที่อยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งนักศึกษาแพทย์ใช้เป็นสถานศึกษา
อยู่

ในการท ี ่กรมมหาว ิทยาล ัยได ้จ ัดให ้ม ีคณะ
แพทยศาสตร์เพิ ่มอีกแห่งหนึ ่ง รวมเป็น 2 แห่งเช่นนี ้
หากมีผู้ถามว่าจะเป็นการเพียงพอหรือยังน้ัน ยังให้คำตอบ
ที ่แน่นอนลงไปไม่ได้  ต้องแล้วแต่ความต้องการของ
ประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ ถ้าหากต้องการจำนวน
นักศึกษามีปริมาณเพิ่มขึ ้นไปอีก  เราก็อาจจะต้องจัด
โรงเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สาม และที่สี่
ต่อไปดังตัวอย่างในอารยประเทศที่เขาได้ดำเนินการอยู่
ในเวลานี้...”

“…ในที่สุด  เมื่อข้าพเจ้าได้ชี้แจงให้ท่านท้ังหลาย
ทราบถึงข้อเท็จจริงโดยชัดแจ้งแล้วเช่นนี้  สำหรับในส่วน
นักศึกษาที่มาพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าหวังว่าท่าน
คงตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไปโดยเข้มแข็ง  เพราะว่า
มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์จะดีได้เพียงใดหรือไม่
นั้น  ก็จำเป็นต้องอาศัยนักศึกษาเป็นผู้มีส่วนร่วมอยู่ด้วย
เมื่อท่านตั้งอกตั้งใจศึกษาอย่างเข้มแข็งเป็นผลดีเพียงใด
ก็หมายความว่ามาตรฐานการศึกษาของเราจะเป็นผลดี
ขึ้นเพียงนั้น ข้าพเจ้าขอฝากความข้อนี้ไว้กับท่านนักศึกษา
ทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมหน้ากันอยู่ ณ ที่นี้ด้วย”
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