หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
ประวัติ
หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491
ห้องสมุดในขณะนั้นเป็ นเพียงห้องเก็บหนังสื อเล็ก ๆ มีเนื้ อที่ 12 ตารางเมตร ให้ยมื หนังสื อไปอ่าน
ภายนอกห้องสมุดได้
หอสมุดได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็ นต้นมา เมื่อองค์การ
ไชนาเมดิคลั บอร์ ด ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการจัดตั้งหอสมุดให้ได้มาตรฐาน และให้งบประมาณ
จัดซื้ อหนังสื อ ตารา และวารสารทางการแพทย์ ตามความต้องการของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็ นประจาทุกปี จนถึงปี พ.ศ. 2518 นอกจากนี้หอสมุดยังได้รับความช่วยเหลือจาก
สถานทูตต่าง ๆ ได้บริ จาควารสารทางการแพทย์ของประเทศนั้น ๆ และยังได้รับงบประมาณแผ่นดิน
รวมทั้งรายได้จากคณะฯ สมทบด้วย
หอสมุดได้เจริ ญก้าวหน้าขึ้นเป็ นลาดับ ทั้งด้านอาคารสถานที่ ทรัพยากรและบริ การ
โดยได้ยา้ ยห้องสมุดถึง 4 ครั้งเพื่อขยายพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณแผ่นดินสร้าง
อาคารหอสมุดขึ้นโดยเฉพาะโดยเป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 3 ชั้น ปั จจุบนั ชั้นที่ 1 เป็ นห้องอ่าน
หนังสื อ ตารา วิทยานิพนธ์ สิ่ งพิมพ์รัฐบาล จุลสาร เอกสารทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
บริ เวณชั้น 2 เป็ นห้องคอมพิวเตอร์ และงานเทคโนโลยีของหอสมุด โดยขณะนั้น (ประมาณปี พ.ศ.
2530) หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นห้องสมุดทางการแพทย์แห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้นา CD-ROM Medline มาให้บริ การ ปั จจุบนั (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็ นต้นมา) เป็ น
ห้องให้บริ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื บค้นข้อมูล และการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
สาหรับ คณาจารย์ แพทย์ประจาบ้าน นิสิตปริ ญญาโท นิสิตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 6 (Extern) แพทย์
หลักสู ตรต่อยอด (Fellow)
และยังมี คู่มื อสาหรั บ ช่ วยในการสื บ ค้นข้อมูล เช่ น INDEX
MEDICUS ห้องวารสารฉบับปัจจุบนั ชั้นที่ 3 เป็ นห้องให้บริ การวารสารย้อนหลัง วารสารเย็บเล่ม
และหนังสื อ ตาราเก่าที่เก็บไว้เป็ นเอกสารอ้างอิง รวมพื้นที่ท้ งั สิ้ น 1,730 ตารางเมตร มีที่นงั่ อ่าน
ประมาณ 250 ที่นง่ั (มีการขนย้ ายหนังสื อเก่ าไปเก็บไว้ ที่ตึกพยาธิ ช้ั น 3 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ –
มีนาคม 2547 และได้ ขนย้ ายกลับมารวมไว้ ที่อาคารหอสมุดก่ อนปี 2554)
พ.ศ. 2529 หอสมุดได้รับงบประมาณจากเงินทุนคณะต่อเติมอาคารชั้น 4 เพื่อเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการศึกษาแพทย์แนวใหม่ (PBL = Problem Base Learning) โดยจัดเป็ นห้อง
ให้บริ การตารา และบทเรี ยนประกอบการเรี ยน สมาคมศิษย์เก่าแพย์จุฬาฯ ห้องโสตทัศนศึกษา
และห้องผลิตโปรแกรมบทเรี ยนช่วยสอนด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Assisted Instruction : CAI)
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เพื่อให้บริ การสาหรับแพทย์ อาจารย์ นิสิตแพทย์ นิสิตโครงการส่ งเสริ มการศึกษาแพทย์สาหรับ
ชาวชนบท และนิสิตโครงการนวัตกรรมการศึกษาแพทยศาสตร์ ปั จจุบนั หอสมุด มีเนื้ อที่ท้ งั สิ้ น
2,300 ตารางเมตร มีทนี่ ั่งอ่านรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 ทีน่ ั่ง
ต่อมาหน่วย CAI ได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่ตึก อปร. ชั้น 8 และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ
ย้ายไปอยูท่ ี่ตึก อปร. ชั้น 6 ดังนั้นบริ เวณชั้น 4 ของหอสมุดฯ จึงเป็ นสถานที่ให้บริ การศูนย์เรี ยนรู้
ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) สาหรับนิสิตแพทย์ช้ นั ปี ที่ 1 ใช้เพื่อทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ งโครงการนี้ เป็ นการร่ วมมือระหว่างสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัย กับ หอสมุ ด ฯ นอกจากนี้ ย งั เป็ นสถานที่ ใ ห้บ ริ ก ารด้า นโสตทัศ นู ป กรณ์ และ
โสตทัศนวัสดุดา้ นการแพทย์ แก่แพทย์ประจาบ้าน และนิสิตแพทย์ที่สนใจต้องการใช้ รวมทั้งเป็ น
ห้องปฏิบตั ิงานของฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ และฝ่ ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศและทารายการ
พ.ศ. 2554 หอสมุดได้รับอนุมตั ิงบประมาณเพื่อขยายพื้นที่และปรับปรุ งอาคาร
หอสมุด จาก 2,300 ตารางเมตร ขยายพื้นที่เป็ น 3,663 ตารางเมตร โดยเริ่ มทาการปรับปรุ งตั้งแต่ 12
กันยายน 2555 และเสร็ จสิ้ นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2557
พ.ศ. 2557 ฝ่ ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศได้รับอนุมตั ิงบประมาณ
ปรับปรุ งพื้นที่ส่วนหนึ่งของหอสมุดชั้น 4 เพื่อจัดทาหอประวัติคณะแพทยศาสตร์ แล้วเสร็ จในเดือน
เมษายน 2558
ปัจจุบนั พื้นที่หอสมุดจัดแบ่งเป็ น
ชั้น 1 ร้านกาแฟ, ห้องเธี ยเตอร์ , ห้องทางานเจ้าหน้าที่ , คอมพิวเตอร์ 40 เครื่ อง,
สแกนเนอร์ 1 เครื่ อง, มุม relax, ล็อกเกอร์ , ห้อง consult
ชั้น 2 ห้องอ่านหนังสื อ, ห้อง study room 6 ห้อง, บริ การถ่ายเอกสาร
ชั้น 3 ห้องเก็บวารสารเย็บเล่มด้วยชั้นรางเลื่อน , วิทยานิพนธ์, หนังสื อเก่า,
บริ การถ่ายเอกสาร
ชั้น 4 ห้องประชุม 3 ห้อง, หอประวัติคณะแพทยศาสตร์
สิ่ งอานวยความสะดวก มีสัญญาณ wi-fi ทั้ง 4 ชั้น, ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว,
บันใดหนีไฟ เครื่ องสัญญาณไฟไหม้ และระบบดับเพลิง, กล้อง CCTV,
ห้องระบบไฟฟ้ า
หัวหน้ าหอสมุดคณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. 2497 – 2504
นางเฉลิมวรรณ ชูทรัพย์
พ.ศ. 2505 – 2539
นางจีระ อินทโกสุ ม
พ.ศ. 2540 – 2543
นางเพ็ญพิมล เชี่ยวนาวิน
พ.ศ. 2544 – 2552

นางสาวกฤษณา มูลานนท์

พ.ศ. 2552 – 2562

นางสาวปรี ยาพร ฤกษ์พินยั
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