คาประกาศเกียรติคุณ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดโช จักราพานิชกุล
ผู้ได้ รับการคัดเลือกเป็ นศิษย์ เก่ าดีเด่ น โรงเรียนอัสสั มชั ญธนบุรี
ประจาปี การศึกษา 2556
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดโช จักราพานิ ชกุล เกิ ดเมื่ อวันที่ 17
มีนาคม 2505 บุตรนาย ฮัว่ หลี แซ่ ลอ้ , นางจู จักราพานิชกุล ศิษย์เก่าโรงเรี ยน
อัสสัมชัญธนบุรี เลขประจาตัว 3273 สาเร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 รุ่ นที่
14 ซึ่ งเป็ นการศึกษาชั้นสู งสุ ดของโรงเรี ยนในขณะนั้น ต่อมาไปศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา สาเร็ จการศึกษาแพทยศาสตร์
บัณฑิ ต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิ ดล และศึก ษาหลัก สู ตรแพทย์ประจาบ้าน
อายุรศาสตร์ และหลักสู ตรแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช
ได้รั บ ประกาศนี ย บัต รบัณ ฑิ ต ทางวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ค ลิ นิ ก (อายุร ศาสตร์ ) / วุฒิ บ ัต รสาขา
อายุรศาสตร์ แพทยสภา / วุฒิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ แพทยสภา / Certificate in Research Fellowship
in Echocardiography, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA / วุฒิบตั รสาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว, แพทย
สภา / Certificate in intracardiac Echo Peer Training, University of Chicago, Chicago, IL, USA
ปั จ จุ บ ัน ด ารงต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ป ระจ าสาขาหทัย วิท ยา, ภาควิ ช าอายุร ศาสตร์ , คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช หัวหน้าหน่วยตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด, สานักงาน
ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, หัวหน้าห้องปฏิบตั ิการคลื่น
เสี ยงสะท้อนหัวใจ, สาขาหทัยวิทยา, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริ
ราช นอกจากนั้นยังดารงตาแหน่งกรรมการสอบความรู ้วฒ
ุ ิบตั รสาขาอายุรศาสตร์ ทวั่ ไป ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่ งประเทศไทย, กรรมการสอบความรู ้ วุฒิบ ตั รสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ , ประธานหลัก สู ต รการฝึ กอบรมนัก คลื่ น เสี ย งสะท้อ นหัว ใจ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล, ประธานชมรมคลื่ นเสี ยงสะท้อนหัวใจแห่ งประเทศไทย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานหลักสู ตรการฝึ กอบรมผูเ้ ชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาคลื่นเสี ยงสะท้อนหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้รับพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ตริ ตราภรณ์ช้างเผือก, ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย, ตริ ตราภรณ์มงกุฎไทย, ตติยจุลจอมเกล้า
วิเศษ และประถมาภรณ์มงกุฎไทย ตลอดระยะเวลาของการรับราชการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดโช จักรา
พานิชกุล เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบสู ง ทุ่มเท เสี ยสละ และอุทิศตัวให้กบั การศึกษาค้นคว้าวิจยั อย่างสม่าเสมอ ให้
คาแนะนารักษาผูเ้ จ็บป่ วยด้วยความเมตตา เอาใจใส่ และให้ความเป็ นกันเอง จนได้รับคาชื่ นชมจากคนไข้ที่ไป
รักษาเป็ นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังได้ให้การดูแลรักษาครู อาจารย์โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีมาโดยตลอด และที่
สาคัญที่สุด ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ให้ร่วมในคณะแพทย์ผถู ้ วายการรักษา
นับได้ว่า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดโช จักราพานิชกุล เป็ นบุคคลผูส้ มควรได้รับการ ยกย่องให้
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ประจาปี การศึกษา 2556 เพื่อเป็ นเกียรติประวัติสืบไป

