24 กันยายน “วันมหิดล”
ร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช
*************************
ทุกวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันมหิดล” ถือเป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิ
เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งเป็นวันที่บุคคลในวงการแพทย์
และสาธารณสุขของไทย พร้อมใจกันราลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อชาติบ้านเมืองอย่างอเนก
อนันต์ ทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกในพระราชวงศ์ที่ทรงประกอบวิชาชีพในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และได้ทรงสร้าง
ผลงานในด้านการสาธารณสุขไว้ให้แก่ชาวโลก ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาทางสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลอย่าง
กว้างขวาง ด้วยการตัดสินพระทัยไปเรียนแพทย์จนสาเร็จ และได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อผู้ป่วยเพื่อความเจริญของการแพทย์
ซึ่งนอกจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาแก่แพทย์และพยาบาลแล้ว ยังได้พระราชทานอาคารต่าง ๆ พร้อม
ชักชวนพระบรมวงศานุวงศ์ในการพระราชทานเงินเพื่อเป็นทุนสาหรับศิริราช ทุกพระองค์ทรงเจริญตามรอยพระบาท ทรง
เกื้อหนุนช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระราชจริยาวัตรที่งดงาม เป็นที่
ประจักษ์และซาบซึ้งแก่พสกนิกรชาวไทยโดยทั่วกัน
ศ. ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า เพื่อร่วมสานต่อพระราชปณิธาน
สมเด็ จ พระบรมราชชนก เหล่ า คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุ คลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย ได้ร่วมใจจัดงาน “วันมหิดล” 24 กันยายน เป็นประจาทุกปี เพื่อน้อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเจริ ญตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก
ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงเป็ น ประธานจั ด งานหารายได้ เ นื่ อ งใน “วั น มหิ ด ล” พร้ อ มทั้ ง พระราชทานสั มภาษณ์ ใ นรายการพิ เ ศษเนื่ องใน
“วันมหิดล” ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ของคนไทย หลังพ้นภัยโควิด 19” นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่
คณะกรรมการจัดงาน และผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช
กิจกรรมวันมหิดล ประกอบด้วย
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#การรณรงค์ออกรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้ดาเนินการเป็น
ประเพณีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 และปีนี้ได้เริ่มทยอยออกรับบริจาคแล้ว ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครปฐม
สุพรรรณบุรี ราชบุรี นนทบุรี เพชรบุรี และในวันที่ 23 กันยายน นี้ จะมีการรวมตัวของนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อยที่จะ
ออกรับบริจาคทั่วกรุงเทพฯ โดยนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์ พยาบาล กายภาพบาบัด
เทคนิคการแพทย์ เวชนิทัศน์ กายอุปกรณ์ แพทย์แผยไทยประยุกต์ และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล ได้จัดกลุ่ มผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันออกไปรับบริจาคพร้อมมอบธงเป็นที่ระลึก
#พิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “วันมหิดล” ในวันที่ 24 กันยายน  ภาคเช้า #เวลา 06.00-11.00 น.
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสามารถลงทะเบียนวางพวงมาลาล่วงหน้าผ่าน https://www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday/
ได้จนถึงวันที่ 16 กันยายนนี้ #เวลา 09.00-10.00 น. การแสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติ ฯ หัวข้อ "น่าน แซนด์บ๊อกซ์” โดย
นายบั ณ ฑู ร ล่ าซ า ประธานกิ ต ติ คุ ณ บมจ. ธนาคารกสิ ก รไทย เป็ น องค์ ป าฐก ณ ห้ อ งประชุ ม ราชปนั ด ดาสิ ริ น ธร
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 รพ.ศิริราช ซึ่งสามารถรับชมผ่าน facebook live: sirirajconference อีกด้วย  ภาคบ่าย เวลา
17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จ ฯ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราช
สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” และพระราชทาน
โล่และของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ทาคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราชยังจัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล 2565 หัวข้อ “ข้าพระพุทธเจ้า...อยากจะ
เรียนหมอ" เรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชกรณียกิจที่ทรง
บาเพ็ญเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่วงการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าดังเช่นปัจจุบัน ผู้สนใจ
เข้าชมนิทรรศการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน ตั้งแต่ วันที่ 19 - 25 กันยายน 2565
(เว้นวันอังคาร)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ มีส่วนร่วมตามรอย
พระบาทสมเด็จพระบรมราชชนก สืบสานพระราชปณิธานร่วมเป็นผู้ “ให้” แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช เพราะการ
ให้ของทุกท่านเปรียบเสมือน ท่านมีส่วนในการรักษาผู้ป่วยเหล่านั้น ทุกท่านสามารถบริจาคและรับธงที่ ระลึกด้วยตนเองที่
ศิริราชมูลนิธิ 1) ตึกมหิดลบาเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. วันหยุดราชการ เวลา
08.30 - 15.30 น.สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2419 7658 – 60, 0 2414 1414 และ 0 2419 7688 โทรสาร 0 2419 7687
e-mail: donate_siriraj@hotmail.com line: @sirirajfoundation 2) รพ.ศิ ริ ร าช ปิ ย มหาราชการุ ณ ย์ ชั้ น 2 โซน B
ทุกวัน เวลา 09.00 - 15.30 น. 3) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.
 บริจาคผ่าน Application ธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก หรือที่ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”
(ธงวั น มหิ ด ล) ประเภทออมทรั พ ย์ โดยสแกนผ่ า น QR Code
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ โทร. 0 2419 7646-8
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