
 

เปนที่ทราบกันวา  ทุกเดือนสิงหาคมของทุกป คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จะมีงานใหญ นั่นก็คืองานประชุมวิชาการ  
ซ่ึงทุกๆ ปจะมีภาควิชาตางๆ รวมกับตัวแทนรุนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ  
แตเนื่องจากปนี้เปนปพิเศษ คือครบรอบ 30 ปของคณะ  ทางคณบดีจึง
เปนเจาภาพจัดงานเองทั้งหมด  ที่ผานๆมา เรามีผูมารวมงานพอประมาณ 
แตสวนใหญจะเปนศิษยเกาที่รวมเปนเจาภาพเสียมากกวา  มีศิษยเกา
บางทานที่มารวมงานทุกป  เห็นหนากันจนจําได  แตหลายๆ คน เมื่อจบ
จากเราไปแลวก็ไมไดหวนกลับมาหากันอีกเลย  จะดวยเหตุผลใดก็ตาม  
เราก็ไมเคยทราบ  แตบางครั้งก็มีความนอยใจอยูลึกๆ วาทําไม พ่ีๆ เพ่ือนๆ
นองๆ มากันนอยเสียจริงๆ บางครั้งก็ทราบเหตุผลมาวางานประชุม 
วิชาการของเราเปนเรื่องของ GP เสียเปนสวนมาก  พวกเราเปนหมอผู
เชี่ยวชาญเฉพาะโรคกันแลว  จึงไมเห็นวามันจะนาสนใจนัก  แตทุกทานคง
ทราบวา (หรือถาไมทราบก็จะทราบคราวนี้แหละ)  ทุกวันที่ 2 ของการ
ประชุม  เราจะมีงานเลี้ยงสังสรรคสําหรับศิษยเกาโดยเฉพาะเรียกวา  
Home coming night  ซ่ึงเปนวันที่ผูจัดงานมีความหวังอยางที่สุดวาอยาก
เห็นศิษยเกามารวมงานใหมากที่สุด  ปนี้จะเปนเหมือนกับทุกปหรือไม   
คงไมสามารถเดาได  แตฝนไววามันคงจะ…….เปนปลื้ม 
 

บรรณาธิการเขียนบรรณาธิการเขียน   

ท่ีปรึกษา   
น.พ.วีระพล จันทรดียิ่ง   
น.พ.พิเชฐ อุดมรัตน   
บรรณาธิการ   
น.พ.ธนพันธ  ชูบุญ   
กองบรรณาธิการ   
น.พ.คมกริช  ฐานิสโร   
น.พ.อนุพงศ นิติเรืองจรัส   
พ.ญ.กรัณฑรัตน สุนทรพันธ  
พ.ญ.สุภาภรณ  ดิสนีเวทย   
พ.ญ.ศิวาภรณ  อุบลชลเขตต   
พ.ญ.สุภาพร  โรยมณี   
น.พ.ปราโมทย  ทานอุทิศ   
นศพ.โอสรี  อัครบวร   
นศพ.วันมาตา  ขจรเดชกุล   
ชางภาพ ชาญ  วารีรัตน   
รูปเลม  ยุพา สุขงาม   
อมร อุไรรัตน   
ฝายศิลป  ญาณี คาธัญญะ   
ประสานงาน ชุติมา จิตตแจง   
ศุจิรัตน เรืองเริงกุลฤทธ์ิ 
 

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาฯ   
นายกสมาคม  น.พ.วีระพล จันทรดีย่ิง   
อุปนายกสมาคมฯ  น.พ.พิเชฐ  อุดมรัตน  น.พ.ธวัช  ตันติสารศาสน  
กรรมการสมาคมฯ   น.พ.กอปรชุษณ   ตยัคคานนท   น.พ.รุงโรจน  กั่วพานิช     
น.พ.อติรัช  จรูศรี   น.พ.สมชาย ท้ังไพศาล   น.พ.กรีฑา ธรรมคําภีร    น.พ.อาณัติ ฮอสกุล    
น.พ.สมศักดิ์ เสรีอภินันท    น.พ.ธีระ พิรัชวิสุทธ์ิ    พ.ญ.กอบกุล ต้ังสินม่ันคง    น.พ.คมกริช  ฐานิสโร   
น.พ.ธนะรัตน บุญเรือง   น.พ.สมฤทธ์ิ จันทรประทิน    น.พ.ธนพันธ ชูบุญ 
 

คณะผูจัดทํา 



 

 

 

ขอเชิญชวนศิษยเกาทุกทานเขารวมงานประชุมวิชาการขอเชิญชวนศิษยเกาทุกทานเขารวมงานประชุมวิชาการ
ประจําปครั้งที่ ประจําปครั้งที่ 1188  ซึ่งจะจัดในวันที่ ซ่ึงจะจัดในวันที่ 1144--1166  สิงหาคม นี้  เพื่อเปนสิงหาคม นี้  เพื่อเปน
การรวมเฉลิมฉลองครบรอบ การรวมเฉลิมฉลองครบรอบ 3300  ป คณะแพทยศาสตรป คณะแพทยศาสตรของเรา  ของเรา  
นอกจากทานจะไดพบกับเพื่อนฝูง  พ่ีนอง  และศิษยเการุนตางๆ นอกจากทานจะไดพบกับเพื่อนฝูง  พี่นอง  และศิษยเการุนตางๆ 
แลว  ยังไดพบกับอาจารยทั้งอดีต  และปจจุบันรวมรําลึกถึงแลว  ยังไดพบกับอาจารยทั้งอดีต  และปจจุบันรวมรําลึกถึง
ความหลังที่พวกเราใชเวลาศึกษาเลาเรียน  และรวมกันฟนฝาความหลังที่พวกเราใชเวลาศึกษาเลาเรียน  และรวมกันฟนฝา
อุปสรรคตางๆ จนคณะฯ เจริญกาวหนาในปจจุบันอุปสรรคตางๆ จนคณะฯ เจริญกาวหนาในปจจุบัน  
  

  รวมใจกัน  มาพบกันเพื่อแสดรวมใจกัน  มาพบกันเพื่อแสดงถึง งถึง ::  PPRRIIDDEE  --  SSPPIIRRIITT  --  
UUNNIITTYY  ::  ภาคภูมิใจ ภาคภูมิใจ --  รวมใจ รวมใจ --  สามัคคี  ของ พวกเราทุกคนสามัคคี  ของ พวกเราทุกคน  

  

รศรศ..นน..พพ..กิตติ    ล่ิมอภิชาตกิตติ    ล่ิมอภิชาต  
  

จากใจคณบดีจากใจคณบดี   



 

 

เรียน  ศิษยเกาคณะแพทยศาสตร 
 ผมขอเรียนเกี่ยวกับความคืบหนาในชวงเดือนที่ผานมา 
       1.  วันอาทิตยที่ 28 เมษายน 2545 โดยการอํานวย
ความสะดวกของ น.พ.สมชาย วงศเจริญยง (รุน 5)   
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยะลา และ น.พ.สุเทพ   
วัชรปยานนท(รุน4) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปตตาน ี
ทานทั้งสองไดประสานงานนัดนักศึกษาเกาคณะแพทย
ศาสตร ใน 3 จังหวัด คือยะลา ปตตานี และนราธิวาส  
รวมพบปะสังสรรคที่โรงแรมรามา  จังหวัดยะลา เวลา 
19.00 น. ถึง 23.00 น. ผูใหสปอนเซอรในการจัดงาน   
คือผมและ น.พ.พิพัฒน มงคลฤทธิ์ (รุน1) หัวหนางานสูติ-
นรีเวชกรรม โรงพยาบาลยะลา เปนผูสนับสนุนคาใชจาย
คนละครึ่ง 

จากนายกสมาคมฯจากนายกสมาคมฯ   

              
 ผมและ น.พ.คมกริช  ฐานิสโร เลขาธิการสมาคมฯ ไดถือโอกาสนี้เดินทางไปรวมงานดวย ไดพบปะกับเพื่อน

และนองๆ จํานวน 30 คน จึงไดถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธงาน  และแจกจายแบบฟอรมลงทะเบียนประชุมวิชาการ
ครบรอบ 30 ป คณะแพทยศาสตร ระหวางวันที่ 14-16 สิงหาคม 2545  และเชิญชวนใหมารวมงานพบปะสังสรรค
สมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร ในวันที่ 15 สิงหาคม 2545 ดวย 

 

      จากการพูดคุยกันพอสรุปไดวา กอนเดือนสิงหาคม  ผมและกรรมการสมาคมฯ จะเดินทางไปจัดการพบปะ
สังสรรคตามจังหวัดตางๆ อีก 2 ครั้ง  โดย น.พ.สมชาย  วงศเจริญยง  จะเปนผูประสานงานกับนักศึกษาเกาจังหวัด
ตางๆ และหาสถานที่ที่เหมาะสม  ผมเรียนผูประสานงานไปแลววาผมจะไมใหศิษยเกาประจําจังหวัดตางๆ เปนผูออก
คาใชจายใดๆ และเปนไปไดวาครั้งตอไปอาจมีอาจารยอาวุโสทานอื่นรวมเดินทางไปดวย 
 

       2.  การประชุมสมาคมฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2545  น.พ.สมชาย  ท้ังไพศาล (รุน 4) ประธานกรรมการจัดงาน 
สังสรรคสมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร (15 สิงหาคม 2545) ไดเสนอแผนงานคราวๆ ของงานดังนี้  สถานที่ -    
โรงแรมลีการเดนส พลาซา เวลา 18.00-2300 น. ราคาบัตร 300 บาทรวมครอบครัว  รายการบนเวที - จางผูดําเนิน
การจากบริษัทรับจางจัดงาน  และเพื่อใหศิษยเกาไดมารวมงานพรอมครอบครัว  สมาคมฯ จะจัดสถานที่ใหมีพี่เลี้ยง
จํานวนหนึ่งใหการดูแลและนันทนาการแกบุตรหลานของทานดวย 
 

                   รศ.น.พ.วีระพล   จันทรดียิ่ง 
 



 

นานายกสมาคมฯ พบศิษยเกาภาคใต ยกสมาคมฯ พบศิษยเกาภาคใต 3 3 จังหวัดจังหวัด   
                                  เม่ือค่ําวันอาทิตยท่ี 28 เมษายน 2545 ท่ีผานมา  ณ หองอาหารโกเมน โรงแรมรามา จังหวัดยะลา นายแพทยวีระพล  จันทรดียิ่ง 
(รุน 1)  ในฐานะนายกสมาคมฯ  ไดรวมกับนายแพทยพิพัฒน  มงคลฤทธ์ิ (รุน 1)  สังสรรคและเลี้ยงอาหารศิษยเกาที่ปฏิบัติงานอยูในเขต 3 
จังหวัดภาคใต  มีศิษยเกาตั้งแตรุน 1-รุน 23  จํานวนกวา 30 คน ไดมารวมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณกัน 
           บรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนาน  ไดมีการแตงตั้งตัวแทนชมรมศิษยเกาประจําจังหวัด  เพ่ือท่ีจะทําหนาที่เปนตัวแทนและ
ประสานงานใหกับศิษยเกาในจังหวัดตางๆดังนี้  จังหวัดนราธิวาส นายแพทยสมชาย  ศรีสมบัณฑิต (รุน 6) ร.พ.ตากใบ  และนายแพทย 
สุเทพ  วิเชียรวัฒนชัย (รุน 8) ร.พ.สุไหงโก-ลก   จังหวัดปตตานี  นายแพทยสุเทพ  วัชรปยานันทร (รุน 4) สสจ.ปตตานี  และนายแพทย
อุดมเกียรติ  พูลสวัสด์ิ (รุน 11)  ร.พ.หนองจิก  จังหวัดยะลา นายแพทยพิพัฒน  มงคลฤทธิ์ (รุน 1)  ร.พ.ยะลา  และนายแพทยสมชาย  
วงศเจริญยง  (รุน 5)  สสจ.ยะลา                                             
           นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมไดเชิญชวนให ศิษยเกาไดกลับมารวมงานประชุมวิชาการ  และงานคืนสูเหยา (15 สิงหาคม 
2545)  นี้อีกดวย 
          บันทึกเหตุการณโดย : นายแพทยคมกริช  ฐานิสโร (รุน 12) เลขาธิการสมาคมฯ     -0-    ภาพโดย : นายแพทยศักดา อัลภาชน (รุน 14)   

คความเคลื่อนไหวจากสมาคมฯวามเคลื่อนไหวจากสมาคมฯ  



 

นน..พพ..ธนพันธ  ชูบุญ  เรียบเรียงธนพันธ  ชูบุญ  เรียบเรียง 

   สัมภาษณ อ สัมภาษณ อ ..สุสุ เมธ  พีรวุฒิ เมธ  พีรวุฒิ   

บรรยาย ประเภทที่วาคนพูดไดอานมาแลว  ทํามาแลว  ประสบการณมากแลว ไดมายอยใหฟง ก็ไดรสชาติดีไปอีกแบบ 
น่ันคือการเขารวมประชุมวิชาการที่สถาบันตางๆ จัดขึ้นมา 
 คณะแพทยศาสตร ม.อ. ไดจัดการประชุมวิชาการประจําปมาแลวถึง 17 ครั้ง  เปนที่รูกันดีวาในงานนี้จะไดมี 
โอกาสพบปะสังสรรคกับเพ่ือนๆ ศิษยเกา นองและพ่ีรหัส และคณาจารยท่ีเราเคารพนับถือ บางครั้งเรียกกันวาเปนงาน
เลี้ยงรุน เพราะรุนตัวเองเปนเจาภาพ แตปนี้เปนปที่พิเศษสุด เพราะรุน 3,13 และ 23 ไมไดเปนเจาภาพ ดวยความสงสัย 
ในประเด็นนี้ สายๆ  วันหนึ่ง  เราจึงเดินไปยังชั้น 3 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร  เพ่ือขอเขาพบรองศาสตราจารย
นายแพทยสุเมธ  พีรวุฒิ  เพื่อไขขอของใจนี้ 

หลังจากจบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตไป  นั่นคือทุกคนเปนแพทย  หลายคนตั้งหนา
ต้ังตารักษาคนไข  บางคนเลือกเดินทางสายบริหาร 
บางคนเลือกที่จะเรียนตอเลย  แตเราทุกคนคงจะ
ปฏิเสธไมไดวา เสนทางที่พวกเราไดเดินอยูขณะนี้  ได
มีการปรับเปลี่ยนความรูและมีขอมูลใหมๆ ออกมา  
อยูตลอดเวลา  วิธีการที่จะเขาหาความรูเหลานั้นมีได
หลายทาง  ตามแตความถนัด ความชอบสวนบุคคล 
ไมวาจะเปนการอานหนังสือตําราตางๆ วารสารทาง
การแพทย หรือแมกระทั่งในอินเตอรเน็ทยอดฮิต หรือ
บางคนที่ไมนิยมการอาน หรือชอบฟงความรูจากการ 

สารฯสารฯ : อาจารยเปนประธานในการจัดการประชุมครั้งนี้ 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : การประชุมวิชาการครั้งนี้  ถือวาเปนการเฉลิม 
ฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร ม.อ. ไดกอตั้งมาครบ   
30 ป ทานคณบดีจึงเปนประธานในการจัดการประชุม  ผม
เพียงแตปฏิบัติหนาที่แทนทานในการดําเนินงานครั้งนี้ 
สารฯสารฯ : แตอาจารยเปนหัวเรี่ยวหัวแรง 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : (หัวเราะ) การดําเนินงานทั้งหมด  ทําในรูปแบบ 
ของการแตงตั้งประธานคณะทํางานดานตางๆ ซ่ึงสวนใหญ 
แลวเปนทีมบริหารระดับรองคณะบดีเกือบทุกฝาย 
 



 

สารฯ สารฯ :: กําหนดการที่แนนอน 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : วันที่จัดงานที่แนนอนคือ วันที่ 14 ถึง 16 เดือนสิงหาคม 2545 สวนงานเลี้ยงสังสรรคศิษยเกา  จะจัดในคืน 
วันที่ 15 สิงหาคม 2545 ที่โรงแรมลีการเดนส พลาซา 
สารฯสารฯ : อยากจะทราบถึง concept ของงานประชุม 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : แพทย ม.อ. กาวไกล นําไทยสูสากล คือ concept ในการจัดงานครั้งนี้ อันเปนเจตนารมณที่จะแสดงความ 
กาวหนาของคณะแพทยศาสตร ม.อ. ที่จะชักนําสังคม  และประเทศชาติสูสากลในสภาวะเศรษฐกิจอยางทุกวันนี้ 

กวา 120 บูท และเปนครั้งที่ทางสมาคมศิษยเกาไดมารวมเปนหัวเร่ียวหัวแรงในการจัดงานชุมนุมศิษยเกาในระหวาง
งานดวย 
สารฯสารฯ : ตอนนี้การดําเนินงานกาวหนาไปถึงไหนแลว 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : ณ วันนี้ (20 พฤษภาคม 2545) งานไดดําเนินการไปคอนขางมากแลว  ไมวาจะเปนการจัดเนื้อหาของ
การประชุมวิชาการ โปสเตอรประชาสัมพันธ  ตลอดจนการที่สมาคมศิษยเกา นําโดยอาจารยวีระพล ไดจัด road 
show ออกไปเชิญชวนศิษยเกาในจังหวัดตางๆ ที่ผานไปแลวก็มี ยะลา ปตตานี และนราธิวาส ทราบวามีศิษยเกามา 
รวมชุมนุมและแสดงเจตจํานงควาจะมารวมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จํานวนมาก  โดยสรุปแลวในดานการเตรียม 
งานตอนนี้พรอมประมาณ 90 เปอรเซ็นต 

สารฯสารฯ : จุดเดนที่สุดของงานประชุมวิชาการในปนี้ 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : คร้ังนี้เปนการจัดประชุมที่ยิ่งใหญที่
สุดเทาที่เคยจัดมา เนื่องจากคณะมีอายุครบรอบ 
30 ป เปนปที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรไดผาน
การรับรองมาตรฐานคุณภาพ  ซ่ึงเปนโรงพยาบาล
ระดับมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศที่ผานการ
รับรองนี้  จึงถือวาเปนปท่ียิ่งใหญ  เนื้อหาทาง    
วิชาการที่นํามาจัดมีความเขมขน หลายสวนได
แสดงถึงความกาวหนาของคณะแพทยศาสตร ม.อ.
ผูรวมประชุมสามารถนําความรูไปปฏิบัติได  และ  
ปนี้คณะมีความตั้งใจที่จะเชิดชูศิษยเกาที่ทํา
ประโยชนใหกับประเทศชาติ  ศิษยเกาที่เคยไดรับ
รางวัลดีเดนดานตางๆ จากสถาบันทั่วประเทศ หรือ
ภายนอกประเทศ  เราไดเชิญใหมารับรางวัลเชิดชู
เกียรติ ทุกทานเทาที่เราติดตอได และนอกจากนี้
ภายในงานจะมีบริษัท หางรานตางๆ ตลอดจน
บริษัทที่ขายเครื่องมือแพทยมาออกรานไมนอย 



 

สารฯสารฯ : การมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : คณะแพทยไดต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดน  โดยความรวมมือของสมาคม
ศิษยเกา และสถาบันตางๆ ท่ีเราสอบถามไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนแพทยทั่วประเทศ โดยเราไดแบง
รางวัลออกเปน 4 ฝาย คือ การบริการทางการแพทย  การบริหาร  การวิจัย  และผูที่ทําคุณประโยชน  ซ่ึงคณะ
กรรมการไดคัดเลือกผูที่มีผลงานดีเดนจากผูที่ถูกเสนอชื่อเขามาเปนจํานวนมาก ในแตละฝายเหลือฝายละ
หนึ่งทาน  เพื่อมารับรางวัลและมีโอกาสไดรวมบรรยาย 
สารฯสารฯ : เปนความลับ 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : รายชื่อผูที่รับรางวัลก็คงตองเปดเผยในวันใกลๆ การประชุมวิชาการ  เพื่อความตื่นเตน 
สารฯสารฯ : มีวิทยากรมากนอยแคไหน  
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : วิทยากรในครั้งนี้มี 68 ทาน เปนอาจารยใน ม.อ. 32 ทาน เปนศิษยเกาที่ปฏิบัติงานนอก ม.อ. 11
ทาน  อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร 1 ทาน  ผูดําเนินรายการซึ่งเปนศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 5 ทาน สวน
วิทยากรที่มาจากภายนอกนั้นมี 12 ทาน ซ่ึงเปนผูที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นแลววาสมควรเชิญมารวมใน
การสรางสีสันทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น  ในงานนี้ยังมีอีก 7 ทาน  ซ่ึงไดรับเชิญมาบรรยายในชวงอาหารกลาง
วันและอาหารเย็น  ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยบริษัทตางๆ  เพื่อทําใหงานในครั้งนี้มีความหลากหลายทาง
ความคิดมากขึ้น 
สารฯสารฯ : อาจารยคาดวาจะมีผูมารวมงานประมาณเทาใด 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : (หัวเราะ) ผูที่มารวมประชุมในปน้ีคาดวามี ประมาณ 1,400 คน ซ่ึงเปนศิษยเกา 300 คน 
อาจารยในคณะ 200 คน แพทยใชทุน  แพทยประจําบานใน ม.อ. 200 คน  อีก 700 คนคือนักศึกษาแพทย 
ช้ันปที่ 1 ถึง 6 
สารฯสารฯ : อาจารยจะกลาวฝากอะไรใหผูอานบาง 
นน..พพ..สุเมธสุเมธ : อยากจะเชิญศิษยเกาและผูสนใจ  มารวมประชุมวิชาการในปนี้ใหมากๆ เพราะนอกจากทานจะ
ไดรับความรูทางวิชาการแลว ยังมีโอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาตางๆ ที่ทานยังไมกระจาง  หรือไมมีแนว
ทางแกไขที่ถูกตองหรือดีนัก  ตลอดจนไดมีโอกาสมารวมรับรูถึงความกาวหนาของคณะแพทยศาสตร ม.อ. 
โดยเฉพาะอยางยิ่งศิษยเกาที่จบออกไปนานๆ คงไมทราบวาคณะไดถูกพัฒนาไปอยางมากในปจจุบัน  ใน
งานทานยังไดมีโอกาสเลือกชมเลือกซื้อหนังสือ วัสดุทางการแพทย เครื่องคอมพิวเตอร และอื่นๆ อีกมากมาย 
จากบริษัทตางๆ ไมนอยกวา 70 ถึง 80 บริษัท ประมาณ 120 บูท  ก็อยากจะเชิญชวนศิษยเกาใหมารวม 
ประชุมใหมากๆ  เพราะวาปนี้เปนปที่ยิ่งใหญ  เปนปท่ีคณะเราครบรอบ 30 ป  เปนปที่เราผานการรับรอง   
คุณภาพ  เปนปที่สมาคมศิษยเกาตองการใหมีการชุมนุมสังสรรคศิษยเกาใหมากที่สุด  และเปนการเฉลิม
ฉลองการกอตั้งสมาคมฯ ไดสําเร็จไปดวยกัน 
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           พบกันอีกครั้ง  คราวนี้ทีมงานมีขาวมาใหสมาชิกซุบซิบ
กันอีกเชนเคย  ไมอานไมไดแลว 
 

  -o-  ขอแสดงความยินดียอนหลังกับงานมงคลที่ผานมา 
คือ  - พ.ญ.ศุภศรี  ศรีเกื้อ (รุน 20)  กับ น.พ.พิทยา ชาญเชิงภพ  
      - พ.ญ.ณิชา แกวประสม (รุน 22) กับ นพ.สมบูรณ ไหวพริบ   
      - พ.ญ.สุชาดา ตันติประภาส (จู รุน 14) กับ น.พ.ภาคภูมิ  
 รัตนกิจ   
       เพ่ือนๆ ฝากอวยพรใหมีลูกทันใช นะจะ 
 
 
 
  
 -o-  อีก 1 งานมงคลที่กําลังจะมาถึง คือ  พ.ญ.สวพร 
ทฤษฎิคุณ (ปอย รุน 22) กับอาจารยทันตแพทย หนุมรูปหลอ
จากแดนอีสาน (มหาวิทยาลัยขอนแกน) เพ่ือนๆ เตรียมตัดชุด
ใหมมารวมงานไดเลย  ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แนนอน  อาน
ขาวฉบับน้ีแลวไมตองรอบัตรเชิญ  ถือหนังสือเลมน้ีเปนบัตรเขา
งานไดเลย 
 

 -o-  กลับมาอยูเมืองไทยไดไมนาน  น.พ.ปณิธาน      
ยศสุข (เงาะ รุน 11) ก็ตัดสินใจกลับไปรับตําแหนง Asistant 
Professor หนวย Neonatology ท่ี West Verginia University  
USA ในเดือนกรกฎาคมนี้  ใครมีโอกาสไป USA แวะไปเยี่ยม
เยือนได 
 

 -o-  น.พ.วรพล  เวชชาภินันท (ตู รุน 20) ตอนนี้เปน
อาจารยประจําสถาบันผิวหนังราชเทวี ใครมีปญหาสิว ฝา หนา
ไมเรียบ สามารถขอคําปรึกษาได (แตกรณีหนาแตก…ไมรับเย็บ
นะจะ) 
 
 

-o-  เพ่ิงผานพนไปสดๆ พ.ญ.มิทธิรา เหลืองอรุณ ก็ได
ล่ันระฆังวิวารกับ น.พ.เพชร  พิณโสภณ  เม่ือวันที่ 25 พ.ค. 45 
น้ี  งานนี้เจาสาวใสชุดราตรีสวย ทําใหนึกถึงเจาหญิง  ในหนัง 
สตารวอรเลย 
 

 -o-  นองกีตารเพ่ิงเกิดได 3 เดือน พอตอม แมหนุย   
รุน 18 กําลังเหอใหญ  จึงฝากรูปมาใหยลโฉมกัน 
  
 
 
 
 
 
 

-o-  ขอแสดงความยินดีแกผูท่ีสอบผานหลักสูตร      
ฝกอบรมแพทยประจําบานสาขาตางๆ โดยเฉพาะปน้ีเปนปของ
รุน 18 และแพทยใชทุนรุน 20 นอกจากนี้หลักสูตรระบาดวิทยา
นานาชาติของคณะแพทยศาสตร ม.อ. ก็ยังตอง ยกนิ้วให 
พ.ญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล (เปา รุน 15) ท่ีจบหลักสูตรนี้ได
อยางงายดาย (แตกวาจะจบ เธอตองไปนั่งกินกลวยหอมกับ
ขนมปงแซนดวิช  ท่ีสวีเดนอยูต้ัง 6 เดือน)  สวน พ.ญ.รัศมี สังข
ทอง (หมี รุน 18) คนนี้นายกยองชมเชยเขาไปใหญ เพราะเธอ
เล้ียงลูกไปดวยเรียนไปดวย กวาจะจบเหนื่อยเอาการทีเดียว…
...(จบแลวจา!!)  
  

-o-  ในคอลัมนน้ี  พ่ีนองทานใดอยากสงขาวผานมา  
หรืออยากจะเขียนแซวใคร ก็สงไปหาเราไดเลยที่  e-mail :    
 rsujirut@medicine.psu.ac.th 
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ใครทําอะไร  ที่ไหน 

ที ม ข า ว ก อ ส ซิ บ 



 

พูดพรอมภาพพูดพรอมภาพ 

จาก กก

เปดเทอมใหม...มีนองใหม....หนาใหม   
แตลองชมรับนองแบบเกาๆ ...ป 39-40 

มิถุนายน 

โอม...เพี้ยง   
คาเทอม....จงลงๆๆๆ 

ใสนํ้าแข็งใหมันสดหนอยนะนอง 

พวกเรา...จับเฮียแกลงแกผาดีไหม 

ถือวาเปนชนชั้นสูงรึ….ลงมา 



 

 หนุมนักซิ่งประจําหมูบาน 

ซีเลคทูนา...ไขมันต่ํา 

ซุมคน 

ซุมไม 

ลอดซุม

ซุมน้ํา 



 

“คุณคือคนเกง” 
พ.ญ.กรัณฑรัตน  สุนทรพันธ  เรียบเรียง 

นายแพทยสิทธิศักดิ์ เปนศิษยเกาของ ม.อ. รุนที่ 9 
หลังจากจบแพทยศาสตรบัณฑิต  ทานเปนแพทยใชทุนภาค-
วิชาโสต ศอ นาสิก  และไดรับวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญฯ ในป 2535 
ทานเปนอาจารยที่ ม.อ. ตอจนถึงป 2538 จึงไปปฏิบัติงานที่   
โรพยาบาลราษฎรยินดี  ทํางานดานคุณภาพ  จน ร.พ. ไดรับ 
ISO 9000 และ HA ทานเปน Hospital director   ป 2542-
2545 ปจจุบันทานดํารงตําแหนง Vice president quality  ของ
เครือพญาไท  ทานเดนในดานการพัฒนางานคุณภาพของโรง-
พยาบาล  เปนวิทยากรที่ปรึกษาดานคุณภาพของโรงพยาบาล
หลายแหง  เปนศิษยเกาคนหนึ่งที่เราภูมิใจ  วันนี้เราจะพูดคุย  
รับฟงแงคิดตางๆ จากทานคะ 
 

1.   การทํางานในโรงเรียนแพทย และโรงพยาบาลเอกชน
แตกตางกันอยางไร  ขณะนี้อาจารยทํางานดานคุณภาพ
อยางเดียวหรือยัง practice ดวยคะ 

         ผมโชคดีที่ไดเจานายดีคือ รศ.น.พ.สุเมธ  พีรวุฒิ ทําใหเกิดนิสัยรักการสอน  ซ่ึงติดตัวตลอด  เมื่อไมมีโอกาสสอน
เร่ืองวิชาการอีก  จึงเปลี่ยนมาสอนดานคุณภาพแทน  การทํางานคุณภาพในภาคเอกชนมีขอไดเปรียบเรื่องความ
กระฉับกระเฉง  แตเสียเปรียบเรื่องกําลังทรัพยากรสนับสนุน มีความยากคนละแบบ ตอนอยูที่ ร.พ.ราษฎรยินดี  
อาจารยสันติ จํารูญกุล และอาจารยสมชาย จันทรสวาง ใหโอกาสทํางานดานคุณภาพ ตอนนี้ยายมาเครือพญาไท 
CEO (Mr.Darryl Maytom) และ Executive directors ของโรงพยาบาลในเครือฯ ทั้งทานอาจารยสุรพงษ อําพันวงศ   
(ผอ.พญาไท 1) อาจารยสันต ใจยอดศิลป (ผอ.พญาไท 2) และคุณระพีพัฒน (ผอ.พญาไท 3) มีความมุงมั่นในการ
พัฒนาคุณภาพและใหโอกาสทํางานดานคุณภาพตอ  ตอนนี้ยังเปนหมอหูคอจมูก อยูครับ  แตลดชวงเวลาตรวจลง
เหลือสัปดาหละ 2 คร้ัง 
 

2.     อะไรเปนแรงจูงใจที่ทําใหสนใจงานดานพัฒนาคุณภาพคะ   
         แรกสุดก็ตกกระไดพลอยกระโจนครับ อาจารยสันติ (MD ของ รพ.ราษฎรยินดีขณะนั้น) มีวิสัยทัศนสมัครเขารวม
โครงการนํารองของ HA ทานจับผมไปเขาคอรส กลับมาก็มอบหมายงานใหทํา เลยจําเปนตองทํามาตลอด  เผอิญเปน
คนที่ถาไมรูแลวไมหยุด ไมเสร็จไมเลิกขวนขวายจนทําใหโรงพยาบาลผานการรับรองทั้ง ISO 9000 และ HA  ถาเปน
ภาษากําลังภายใน  ก็คงเปนวาสนาในคราวเคราะหกระมัง 
 

3.     อาจารยพัฒนาความรูดานนี้อยางไร  สําหรับผูที่ตองการพัฒนาความรูดานนี้ จําเปนตองไปดูงานกอน
หรือไม 
          



 

5.     การริเร่ิมงานใหมมักมีอุปสรรค กรุณาเลาประสบ-การณของอุปสรรค และการแกไขที่อาจารยประทับ
ใจที่สุด 
          ป 39-40 HA เพิ่งเริ่มตน ผมและทีมงานเครียดมาก เพราะขณะนั้นไมมีใครสนใจงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
พรพ. เองก็ไมสามารถใหความกระจาง รูอยางเดียววาตองสําเร็จ แตไมรูตองทําอยางไร เคยเครียดจนแทบรองไห ความ
ไมรูของตัวเองเปนสิ่งที่ทําใหรูสึกวาแยที่สุด จนกระทั่งไปหาตํารา ISO 9000 มาอาน เลยเริ่มมุงไปทางนั้นกอน เชื่อไหม 
ในชวงแรกๆ ลงทุนซื้อ PC ,Printer ทุกอยางที่จําเปนดวยเงินสวนตัวเพื่อทํางานคุณภาพของโรงพยาบาล  พิมพระเบียบ
ปฏิบัติและวิธีปฏิบัติตลอดจนคูมือ Nursing Manual เอง เพราะไมมีใครสนใจ/เขาใจวาทําอะไร  ทําจนทุกคนในโรง-
พยาบาลเห็นใจและเขามามีสวนรวม  ทําจนผูบริหารเริ่มเขาใจและใหทรัพยากร  ใหคนลงมาจนทุกคนบอกวาทํา ISO 
ทํา HA เพราะสงสารอาจารยสิทธิศักดิ์  เปนประสบการณการเรียนรูท่ีประทับใจที่สุด 
 

 6.    อาจารยเขียนหนังสือเกี่ยวกับงานคุณภาพหลายเลม มีโครงการเขียนหนังสือเพิ่มหรือไม ถามีจะเกี่ยว
กับอะไร  
         ผมมีหลักวา หนังสือที่จะเขียนตองเปนสิ่งที่เราพิสูจนแลววาทําไดจริง  ไมใชแปลตํารามาเขียนเปนการเอาเปรียบ 
ผูอาน  ดังนั้นจะมีหนังสือออกมาไดเฉลี่ยปละเลมเทานั้น  ซ่ึงออกมาได 5 เลม ตอนนี้กําลังทดลอง Balanced  
        

สวนใหญผมใชการศึกษาดวยตนเองและทดลองทําจนมั่นใจวาไดผล  นอกจากมีครูดีอยางอาจารยสุเมธแลว ผมยังมีครู
อยางอาจารยอุดม  ชมชาญ ที่ทานขยันคนควาตําราดานบริหารและดานคุณภาพ และเผื่อแผมาถึงผมดวยทุกคร้ัง ผม
จึงมีขอมูลใหมตลอดเวลา ผมคิดวาการศึกษาดวยตนเองเปนพ้ืนฐานสําคัญ หากไปดูงานโดยไมมีความเขาใจพื้นฐาน
จะไมเกิดประโยชน การเขาคอรสท่ีเปดอยางแพรหลายก็เปนทางลัด  แตหากไมคนควาตอก็ตันอยูแคนั้น ประสบการณ
สวนตัวสอนผมวาใหศึกษาจนรูเอามาลองทําใหกระจางแลวสอนคนอื่นใหทําได  จึงจะถือวารูจริง 
 

4.     หัวใจสําหรับการพัฒนาคุณภาพของแตละองคกร คืออะไร  อาจารยทําใหผูปฏิบัติงานเขาใจหลักการ
ของงาน คุณภาพ  เห็นดวยและใหความรวมมือไดอยางไร 
 
-  ความเขาใจ ความมุงมั่น และการมีสวนรวมของฝาย    
   บริหาร  ซึ่งสวนตัวคิดวาสําคัญที่สุด 
-  ความรู ความเขาใจของบุคลากรในองคกร ยิ่งเขา 
   เขาใจและมีความรูมากเทาใด จะทําใหพัฒนางายขึ้น   
   และแรงตานลดลง 
-  วัฒนธรรมภายในองคกรเอง  หากไมชอบการเปลี่ยน  
   แปลงหรือไมกลาเปลี่ยนแปลง  จะพัฒนายาก 
-  ความรูความสามารถของทีมนําดานคุณภาพเปน 
   ปจจัยสําคัญยิ่ง ที่จะนําใหองคกรสูความสําเร็จเร็วขึ้น 
-  การสนับสนุนทรัพยากรและการติดตามงานของฝายบริหาร  หากมุงมั่นเฉพาะลมปากก็สําเร็จยาก 



 

 
Scorecard และ Six sigma ในโรงพยาบาลรวมทั้ง Model สําหรับ Malcom Baldrige ซ่ึงถามีประสบการณมาก
พอ และเห็นวาเปนประโยชนสําหรับโรงพยาบาล   จะพยายามถายทอดออกมา 
 

7.     อาจารยเห็นโรงพยาบาลสงขลานครินทรมาตั้งแตเปน นศพ. และมีโอกาสกลับมาเย่ียมเปนระยะ 
กรุณาชี้ใหเห็น การเปล่ียนแปลงดานคุณภาพ และทํานายอนาคตของการ พัฒนางานดานคุณภาพของ
โรงพยาบาล ม.อ. ดวยคะ 

ม.อ.ของเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคุณภาพมาก ม.อ. ไดเปรียบเร่ืองความพรอมและความรูความ
สามารถของ บุคลากร  ทําใหเราเปนโรงเรียนแพทยแหงแรกที่ผานการรับรอง  ส่ิงที่เปนปญหาใหญของการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสวนใหญคือแพทยขาดความตระหนักและความเขาใจเร่ืองคุณภาพเปนอุปสรรค
ที่สําคัญ  ส่ิงที่ผมอยากให ม.อ.ในฐานะโรงเรียนแพทยทําคือ  ทําใหนักเรียนแพทยตระหนักและเขาใจเรื่องการ
ทํางานเปนทีมกับวิชาชีพอ่ืน  และสามารถเปนผูนําดานคุณภาพในโรงพยาบาล  จะเปนอานิสงสสําหรับผูรับ
บริการและวิชาชีพอ่ืนๆ ที่รวมทีมดวย 

 

8.     อาจารยเปนที่ปรึกษาดานงานพัฒนาคุณภาพใหกับโรงพยาบาลหลายแหง ซ่ึงตองทุมเทเวลามาก
อาจารยดูแลงานคุณภาพในครอบครัวอยางไร 
         กับดักใหญของคนทําคุณภาพ คือ ไมคอยมีคุณภาพชีวิต  ผมเองก็ติดอยูในกับดักอันนี้ในชวงแรก  เพราะ
มุงม่ัน และทุมเทมากจนลืมทุกสิ่งทุกอยาง  แตกลับตัวได  โชคดีมากที่ผมไดศรีภรรยาท่ีดี  ผมบอกไดเลยวาใน
โลกนี้  นอกจากคุณแมของผมแลว  ผูหญิงที่ผมรักและหวงแหนที่สุดคือ  ภรรยาของผม  เพราะเขาเขาใจและให
โอกาสผมทุกอยาง  เพ่ือใหงานสําเร็จ แรกๆ ก็มีปฏิกิริยาบาง  หลังๆ เขาภูมิใจและ คอยผลักดันใหผมเดินหนาตอ 
เขาใหกําลังใจและตอวาผม   เวลาที่ผมเร่ิมเฉื่อยหรือคิดจะเกษียณเรื่องงาน  เธอบอกวาชีวิตเราเพิ่งเริ่มตนเสีย
ดายความรูความสามารถ  ตราบใดที่ยังเปนประโยชนใหกับสังคมไดอยาเพ่ิงหยุด  ผมจึงสามารถเดินหนาตอไป
ไดจนถึงทุกวันนี้  ดังนั้นความสําเร็จทั้งหมดของผม  ผมถือวาทั้งหมดเกิดจากการที่มีภรรยาที่ดีคอยเปนชางเทา
หลังดูแลให  ทําใหผมไมตองพะวงเรื่องใดเลย  และสามารถทํางานไดจนประสบความสําเร็จ 
 

 น่ีเปนสวนนอยที่เราไดเรียนรูจากอาจารยสิทธิศักดิ์ที่ทานประสบความสําเร็จในเวลานี้    เกิดจากความ
ต้ังใจจริง ไมยอทอตออุปสรรค  และมีผูสนับสนุนที่ดี  ทานผูอานก็จะประสบความสําเร็จในงานของตนไดถามี
ความมานะพยายามเชนเดียวกัน  หากตองการพบปะพูดคุยเพิ่มเติมกับทานอาจารย  ขอเชิญมารวมงานประชุม
วิชาการประจําปของเราซิคะ  ปนี้เปนปที่ ม.อ. ครบ 30 ปดวยคะ 
 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 



 

ปนี้เปนปท่ีมีความหมายที่สุดในชีวิต นศพ. ของฉัน 
เพราะบันไดข้ันสุดทายของการเปนนักเรียนแพทย 
สิ้นสุดลง  และกําลังจะกาวบันไดขั้นแรกของการ 
เปนแพทย อยางเต็มตัว เปนความสําเร็จที่งดงาม 
ของคนหลายคน  เปนเวลาที่มีคุณคาของ extern 
ทุกคน  ความทรงจํา 6 ป  ท่ีมีท้ังเสียงหัวเราะ  
คราบน้ําตา  การทะเลาะเบาะแวง แลวจบลงดวยคํา
ขอโทษ และรอยยิ้มอันอบอุนบรรดาอาจารย รุนพี่  
เพ่ือนๆ รวมถึง แววตาที่แสดงถึงความช่ืนชมของ 
 

นองๆ จะจดจําไวในความรูสึกของพวกเราทุกคน  ฉันจํา
ไดวาคร้ังหนึ่ง  ฉันเคยมองดูนั่งรานเพาะชําตนไมรานท่ี
ใหญมากแหงหนึ่ง  ตนกลาทุกตนเติบโตในดินท่ีเดียวกัน 
กระถางรูปแบบเดียวกัน  ใตชายคาเดียวกัน แสงอาทิตย
และสายลมออนๆ แหงเดียวกัน  แตทวา  ตนกลายอม
แตกตางกัน ดอก ดอกใบ ใบ ทุกเสน สายใยใบ  อาศัย
กาลเวลา  การดูแลและการมุงมั่นเจริญเติบโต  ชีวิตของ
เรา extern ก็คงไมแตกตางกันนัก  ความบากบั่น
พากเพียร  ความอดทนอดกลั้น  ความดีงามในใจ 
ความปราถนาดีตอคนอื่น  ก็คอยๆ บมเพาะเราใหเติบโต
และงดงาม ฉันหวังวาตนกลาทุกตนจากเรือนเพาะสงขลา-
นครินทรแหงนี้  จะเปนตนไมใหญท่ีมีคุณคาแผกิ่งกาน
สาขาเปนท่ีพักพิงของสังคม  และยืนหยัดเพื่อประโยชน
ของสวนรวม  ถาเรายังจําสายตาอันเมตตาของคณาจารย 
และรอยยิ้มของคนไขท่ีเราเคยไดรับได  ฉันก็หวังวานั่น
จะเปนแบบอยางและกําลังใจที่ดีใหกับเราทุกคน   
 
ขอบคุณวินาทีท่ีทําใหเรามีโอกาสไดใชชีวิตรวมกัน  
ขอบคุณบรรยากาศเดิมๆ ท่ีเวลาคิดถึงทุกคร้ังก็ทําให  
อุนใจ  วันขางหนาอาจแยกยายคนละทิศทาง   
แตใน สวนที่ลึกท่ีสุดของความทรงจํา 
...ยังมีกันและกัน...เสมอ 
ถาขอได...ฉันจะขอใหความผูกพันเปนทองฟา 
เพื่อใหทุกคนม่ันใจไดวา ความผูกพันจะอยูกับเราเสมอ 
ไมวาเราอยูบนโลกใบนี้....ท่ีใด 
ณ ปลายฟาอยากบอกวา  ยังคิดถึงกัน 
 
            วธัสมา  MED’ 24 
 

     ณ  ปลายฟา  อยากบอกวา      ณ ปลายฟา  อยากบอกวา ““ ยังคิดถึงกันยังคิดถึงกัน ””   

ศิษยปจจุบันเขียนศิษยปจจุบันเขียน   

  นศพ.วันมาตา  ขจรเดชกุล       นศพ.โอสรี  อัครบวร 



 

กิจกรรมศิษยปจจุบันกิจกรรมศิษยปจจุบัน   

มีเสียงบอกผานมาวาอยากเห็นภาพกิจกรรมของนองๆ นักศึกษาแพทย รุนปจจุบันบาง   ทางกองบรรณาธิการเลย
ตองรีบเสาะหากันใหญกอนปดตนฉบับรอบนี้ ลองดูกันนะครับวากิจกรรมของรุนนองสมัยนี้ เขาทํากันเหมือนรุน
เกาๆ หรือไม  แตสําหรับความคิดของผมนั้น  เดี๋ยวนี้ มีกิจกรรมใหรุนนองทํามาก   และแตละงานลวนแตมีความ
โดดเดนสรางสรรค มีประโยชนตอสังคมหลายงานเลยทีเดียว 

 

“โครงการเพาะกลา” ที่ทางสโมสรนักศึกษาแพทยจัดขึ้น เพื่อใหนักเรียน ม.ปลาย 
ไดมาดูงานกอนตัดสินใจเลือกเรียน งานนี้คุณหมอโฝ รุน 19 ดูเดนมาก... 

นศพ. ไดจัดงานวันเด็กที่ รร.บานไร  อ.สะบายอย ซึ่งปที่แลว 
ไดมาจัดคายอาสาฯ กันที่น่ี ถึงคราวตองมาซอมแซมบาง 

โครงการคายอาสาฯ ปนี้จัดขึ้นที่ รร.บานแหลมหาด อ.กระแสสินธุ 
ดูทาทางแข็งขัน ไมรูวาชวยกันดึงไปถายรูปไปไดไกลกี่เมตร 

โครงการพัฒนนิเทศน นศพ.ป 3 จัดท่ีเขาพลายดํา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
สถานที่นี้ขาวแววมาวาสวยงามมาก เราจะเห็นภูเขา ทะเล น้ําตก ไดจากที่นี่เลย

ผลงานที่เห็นคือ ศาลาเอนกประสงค  รร.บานแหลมหาด โครงการพัฒนนิเทศน นศพ.ป 2 จัดท่ีเขาปูเขายา จ.พัทลุง ท่ีเห็นในภาพ
เปนการแสดงทาของกลุม “group of death” มันสอยาบอกใคร 



 

 
 

โนนนิดนี่หนอย 
               ศิวาภรณ   อุบลชลเขตต 

 

  คุณหมออําพล  จินดาวัฒนะ  (ก็คนที่บอกวาชื่อยอ ของ
สํานักงานปฏิรูประบบสาธารณสุข -- สปรส. ใหอานวา 
สับปะรด น่ันแหละ)  เขียนลงใน  “เพ่ือนเดินทาง” หลาย 
เดือนมาแลววา  ไดไปรวมรายการแขงแรลลี่ครอบครัว เปน
ครั้งแรก  (คือคุณหมอและครอบครัวเพิ่งไปรวมดวย เปนครั้ง
แรก  สวนรายการแขงนั้นเคาจัดมาหลายครั้งแลว) 
       ผูจัดมีคําถามใหตอบขณะขับรถดวย  ซึ่งเปนคําถาม 
ประเภท  “นาตบ”  ท้ังนั้น  เชน 
 -    อะไรเอย  ทั้งอวบ  ท้ังขาว  ท้ังนุม 
      ถาเปนผูใหญอาจคิดไปไกล  คําตอบคือซาละเปา 
 -    เขาก็ดัง  ออกก็ดัง  ยิ่งเขาลึกๆ มีนํ้าแยะ 
      อยาคิดมาก  เดี๋ยวตอบผิด  ท่ีถูกคือ รานเซเวนอีเลเวน 
 -    อะไรเอย  เวลาจะใชตองทิ้ง 
      สมอเรือ  หรือลูกระเบิด 
 -    อะไรเอย  เวลาจะทิ้งตองใช 
      หามตอบวา  คนที่น่ังขาง ๆ ในรถ เชียวนา 
      ท่ีถูกคือ  ตูรับจดหมาย  หรือถังขยะ 
 

*********************** 
 
* 

  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งหนึ่ง (ไม) นานมาแลว 
 ใน ม.อ. 
        ผูจัด         -   ผูเขารวมประชุมมากันครบรึยัง 
        เจาหนาที่ -    ยังไมครบคะ 
        ผูจัด         -   เคาคงเดินทางจากตางจังหวัด เลยยังมา 
                            ไมถึง 
        เจาหนาที่ -    ไมใชคะ  พวกตางจังหวัดนะมากันครบ 
                            แลว  ท่ียังไมมาคือคนใน ม.อ. น่ีเองคะ 

 

*********************** 
 

 ถาเรานั่งเฉย ๆ ท่ีไหนก็ตาม  จะถูกหาวาขี้เกียจ  แตถา 
เรานั่งเฉย ๆ ในเรือ  โดยที่ในมือของเรามีเบ็ดตกปลาอยูดวย 
กลายเปนงานอดิเรก  หรือเปนนักกีฬามีระดับไปได  พิลึก
จริง ๆ 
 

*********************** 

ตรรกวิทยา 
   -   ภาคภาษาอังกฤษ 
         I am a nobody. 
         Nobody is perfect. 
         Therefore I am perfect. 
    -    ภาคภาษาไทย 
         ท่ีใดมีรัก  ท่ีน่ันมีทุกข 
         ดังนั้นเราควรหาความทุกขใสตัว  เพ่ือจะไดพบกับ 
ความรัก 
         (ตอไปนี้ ไมนาจะใชตรรกวิทยา  แตเปนกลอนพาไป
มากกวา) 
         ท่ีใดมีรัก  ท่ีน่ันมีทุกข 
         ท่ีใดมีตุก ๆ  ท่ีน่ันคือประเทศไทย 
 

*********************** 
 

 
 

   -   งานอดิเรกของคุณคืออะไรฮะ 
       -    ดูนก 
       -   โอโฮ  ดีจังเลย  แลวไปดูท่ีไหนละฮะ 
       -   ก็ดูตามเสาไฟฟาม่ัง  เสาชิงชาม่ัง 
       คนที่พูดประโยคสุดทายนี้ ตองไมใชคุณหมอธราธร 
ธรรมประสิทธ์ิ  หรือคุณหมอธีรพงษ  สุขไพศาล แนรับรอง 
 

*********************** 
 

 คําท่ีไมท่ือ 
      -   เด็กในวันนี้  คือผูใหญในวันหนา 
           ถาเด็กมันบา ๆ ก็แปลวาผูใหญตองบอ ๆ 

-   ลูกนักการเมือง  แตกตางจากลูกนักการภารโรง 
 

*********************** 

 



 

    มาเยี่ยมมาเยือน น.พ.เกษม  แกวอิ่ม 

     บรรณาธิการ “สารศิษยเกาแพทย ม.อ.” ทานปจจุบันมีความขยันขันแข็งในทุกดาน  โดย
เฉพาะติดตาม ตอรองในการหาขอมูลมาเชื่อมโยงศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ของคณะแพทย
ศาสตร สงขลานครินทร  ผมและอาจารยมัณฑนาเองไมไดเปนศิษยเกาและศิษยปจจุบัน  แตก็เปน
สวนหนึ่งที่ชวยผลักดันใหวิวัฒนาการของการเรียนรูบางวิชา ซึ่งเคยเปนวิชาบังคับในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตรสงขลาครินทรใหใหเปล่ียนแปลงตามไปไดทุกสมัย 

          วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2522 ผมและอาจารย มัณฑนามาถึงสงขลานครินทร  ในขณะที่ศิษยเการุน รศ.น.พ.กรีฑา  ธรรมคําภีร 
กําลังจะพากันไปสอบเขามหาวิทยาลัยกันใหม  เพ่ือเขาเรียนแพทยในมหาวิทยาลัย อื่นๆ ท้ังนี้เพราะไมมีอาจารยสอนกายวิภาค
ศาสตร  การมาถึงของเราทั้งสองคนชวยหยุดยั้งไมใหมีการลมสลายไดจังหวะหนึ่ง  อยางไรก็ตาม  การลดจํานวนปในหลักสูตรลงมา
อีก 1 ป  ทําใหปญหาเดิมซึ่งยังแกไมเรียบรอย  ตองเพิ่มข้ึนอีกเปนทวีคูณ ท้ังนี้เพราะการลดเวลาของหลักสูตรลงดังกลาว ทําใหศิษย
เการุน 6 และรุนที่ 7 ตองมาเรียนพรอมกันในภาวะที่ยังขาดแคลนไปทุกอยาง  ทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันถวนหนา  และยังคงจํากันไดวา
ความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกันเทานั้น  ทําใหอุปสรรคตางๆ ผานพนไปได  วิกฤติการในครั้งนั้นทําใหหลายคนตองปรึกษา       
จิตแพทย  ตองยอมยกธงขาวโบกมืออําลาเพื่อนๆ ไปกอนที่จบหลักสูตร ศิษยเการุนเกากับรุนกลางเกากลางใหมจึงมีภูมิหลังในทุกๆ  
ดานไมเหมือนกัน 
 เหตุการณผานไปจนลวงเลยมาถึงปจจุบัน บรรดาศิษยเกาทั้งหลายที่แวะเวียนมาพบ  ก็มักจะถามถึงทุกขสุขกันตามธรรม-
เนียม  วาเรายังสบายกันดีอยูหรือ  แตท่ีตองตอบคําถามเดียวกันทุกคน  ก็คือคําถามที่วาอะไรกันครับท่ีพูดติดปากขณะนี้ PBL คํานี้
เปนคําใหมสําหรับศิษยเกา  เปนคําที่บัญญัติข้ึนมาตามขั้นตอนวิวัฒนาการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ท่ีคณะแพทยศาสตร
สงขลานครินทรนํามาประยุกตใช  เพ่ือหวังเปลี่ยนนิสัยใจคอใหผูท่ีเขามาหรือกําลังเรียนอยูในชวงดังกลาวตองยอมรับและปรับตัวให
เขากับส่ิงที่อาจจะเรียกวาของใหมก็ได  ตองคิดใหมและกําหนดกฎเกณฑตลอดจนการปฏิบัติกันใหม  ศิษยเกาๆ จึงไมไดเห็นคําบาง
คําที่คุนเคยและเคยปรากฎในรายละเอียดของหลักสูตรใหม วิชาหลักเปลี่ยนไป  มีชื่อวิชาใหมๆ เกิดขึ้นแทน  ไมมีตัวเลข  แสดงคา
หนวยกิตวิชากายวิภาคศาสตร  เปนตน  มีแตคาใชจายรวมเกี่ยวกับหนวยกิต/ป ปรากฎแทน  เปนคาตัวเลขหาหลักในบางชั้นปการ
ศึกษา  การเรียนแพทยปจจุบันพ่ึงพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนสวนใหญ  ผูเรียนตองหาสิ่งที่ ตองการเรียนรูเอาเองจาก CAI, 
Museum Specimens, Graphs  และเงาบนแผนฟลม  ซึ่งไมมีใครมากํากับดูแล วาตัวเองไปถูกทางหรือไม  เวลามีแตดูจะนอยลงใน
ขณะ ที่วิชาที่ตองรูมีมากขึ้นจนสอนกันไมไหว  จึงตองกําหนด ใหไปเรียนเอาเอง PBL มีข้ันตอนมายาวนานจากเดิมเริ่มตน ดวยคําวา  
Active Learning  แลวก็เปล่ียนแปลงมาเปน Block System, Self Directed Learning (SDL), Problem-based Learning ซึ่งคํายอ
ของคําเต็มก็คือ PBL ในปจจุบันยังมีการปรับเปล่ียนกันตอไปอีกเรื่อยๆ ไมได หยุดยั้งอยูเพียงเทานี้หรอก  เพราะเปนไปตามกระแส
โลกาภิวัฒน ท่ีพูดกันเสมอๆ 
 จึงไมนาจะเปนเรื่องแปลกถาศิษยรุนเกาๆ กับศิษยรุนใหมๆ มาพบปะและคุยกันมักจะพูดกันไมรูเรื่อง  ดูเหมือนจะคุยกัน
คนละเร่ือง  ท้ังๆ ท่ีเปนเร่ืองเดียวกัน  ฉะนั้นทานผูอํานวยการทั้งหลายคงตองใชความอุตสาหะเปนอยางมาก ในเรื่องนี้เม่ือมีคุณหมอ
รุนใหมมาทํางานดวย  ขอใหใจเย็นๆ นะครับ ในขณะนี้เราทั้งสองคนยังมีสวนชวย ผลักดันอยูบาง  แตไมเหมือนเม่ือ 23 ปท่ีแลวมา  
ไดแตชวยจัดหาบทเรียน และตัวอยางตั้งแสดงไวในรูปแบบของ CAI  และ Anatomical  Museum คิดวาคงจะเปนเครื่องชวยเตือนใจ
ใหศิษยเกาทั้ง 23 รุน  ท่ีเคยรูจักไดระลึกถึงวัน เวลาและอุปสรรคที่ผานมาในสมัยที่เคยไดเรียนอยูในคณะแพทยศาสตรสงขลา- 
นครินทร  เม่ือมีโอกาสกลับมาเยี่ยมมาเยือนในวาระที่คณะแพทยศาสตร สงขลานครินทร ดําเนินการมาครบ 30 ป 
 ขอใหทุกทานประสบความสุข ความสําเร็จ สมหวัง ในสิ่งที่ดีงามอันพึงปราถนา  มีความเจริญรุงเรืองกาวหนาในชีวิตสวนตัว
และการงานโดยทั่วกัน 



 

ขาวฝาก 

ความจําเปน 10 ประการที่คุณควรมาประชุมวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 

ฉบับท่ีแลวไดเลาถึงการพัฒนาคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีเกิดขึ้นในรอบ 30 ป  และความภูมิ
ใจท่ีโรงพยาบาลสงขลานครินทรไดผานการรับรอง HA จาก
สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เปนโรงพยาบาลระดับ
มหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทยที่ไดรับการรับรอง  ตลอด
จนไดเชิญชวนใหมารวมประชุมทางวิชาการครั้งยิ่งใหญ ในวาระที่
ครบรอบ 30 ป 
 การประชุมวิชาการถูกจัดขึ้นระหวางวันที่ 14-16 
สิงหาคม ในป 2545 น้ี เปนการจัดประชุมทางวิชาการครั้งที่
สําคัญที่สุดของคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 เหตุผล 10 ประการที่คุณควรมาประชุมวิชาการ ท่ี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2545 มีดังน้ี 
1. เปนการประชุมทางวิชาการและชุมนุมศิษยเกาครั้งยิ่งใหญ ท่ี
สุดในรอบ30 ปต้ังแตกอต้ังคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  คณบดี รองศาสตราจารย นายแพทยกิตติ      
ล่ิมอภิชาติ เปนประธานในการจัดงานและบริหารจัดการประชุม  
หากพลาดการประชุมครั้งนี้อาจตองรออีก 10 ป จึงมีโอกาสจัด
งานเชนนี้อีก 
2. ผูเขารับการประชุมจะไดรับความรูดานวิชาการที่ทันสมัย 
สามารถนําไปปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับยุค "การประกันคุณภาพงานดานบริการ" ท่ีเปนยุค
ของการปฏิวัติการใหบริการทางสาธารณสุขของประเทศจาก
วิทยากรที่เปนลูกหมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และผูทรง
คุณวุฒิระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. คาลงทะเบียนต่ํามาก เพียงคนละ 1,500 บาท หากลง 
ทะเบียนกอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2545  เม่ือเทียบกับส่ิงที่ไดรับ   
ท่ีสําคัญคือคาลงทะเบียนการประชุม คาเดินทาง และที่พัก 
สามารถเบิกไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง  หากลงทะเบียน
ลวงหนากอนวันจะไดรับกระเปาเอกสารหนังอยางดีทันทีท่ีมาถึง
โตะลงทะเบียนพรอมสูจิบัตรและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ

 
 

่

4. ไดรับ CME จํานวน  21  เครดิต หลังการประชุมทันที สะสม
เครดิตไดทันที 
5. ไดมีโอกาสซื้อหนังสือ เครื่องมือแพทย เครื่องคอมพิวเตอร ใน
ราคาที่มีสวนลดเปนพิเศษ เครื่องคอมพิวเตอร และโนตบุค หาก
ราคาแพงกวาที่ซื้อจากแหลงอื่น บริษัทฯ ยินดีคืนเงิน  คาปรับ 
โปรดขออนุญาตสามี/ภรรยาที่บานให พกปจจัยหรือบัตรเครดิต
มาดวย  รับรองไดมีโอกาสจายสนุกมือแน 
6. ไดมีโอกาสเห็นและรับแจกผลิตภัณฑยา เครื่องมือและ วัสดุ
ทางการแพทยท่ีทันสมัยมากกวา 70 บริษัท หรือ 120 บูท มากที่
สุดเทาที่เคยจัดการประชุมม 
7. ไดมีโอกาสปรึกษาปญหาในการปฏิบัติงานตอผูเชี่ยวชาญ ดาน
ตางๆ ตลอดจนผูรู เพ่ือนแพทย แพทยรุนพ่ีและรุนนอง   คนที่
ตําแหนงหนาที่การงานไมกาวหนาใหปรับทุกขกับพ่ีๆ ท่ีมี 
ตําแหนงที่ใหคุณใหโทษได  ลงทุนมาประชุมนิดเดียวอาจทํา ให
หนาที่กาวหนาได 
8. ไดมีโอกาสแสดงความยินดีกับแพทยรวมรุน หรือรุนพ่ี รุนนองที่
ไดรับรางวัลตางๆ พบแพทยรวมรุนหรือรุนนอง เพ่ือรําลึกถึงความ
หลังหรือเสริมสรางความสัมพันธสายเลือดเดียวกัน 
9. อิ่มอรอยทุกม้ือฟรี พรอมความรูใน LUNCHEON และโตะจีน
ใน DINNER SYMPOSIUM ในโรงแรมหรูระดับหาดาว นอกจาก
น้ีสามารถเขารวมงานเลี้ยงสังสรรค ศิษยเกาในรอบ 30 ป 
10.  ไดมีโอกาสพาครอบครัวหรือคนรูใจ จะเปนใครก็ไดท่ี ภรรยา/
สามีท่ีบานไมยินดีรับรู   ชอปปงและทองเที่ยวหาดใหญและ
สงขลา  ความจําเปนดังกลาว 10 ประการ  ขางตน เพียงพอแลวที่
คุณตองตัดสินใจลงทะเบียนและควรใหเลขาจดลงในสมุดนัด  มา
ประชุมท่ีหาดใหญ  ระหวางวันที่ 14-16 สิงหาคม หามเลื่อนเด็ด
ขาด ! 
 แลวเราคงไดพบกันตามที่นัดหมาย  อยาผิดนัดนะครับ 
 

    ดอกเตอร  สมิทธ 
 



 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2545 วันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2545 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2545 

ตารางปรตารางประชุมวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร  ครั้งที่ ะชุมวิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร  คร้ังที่ 1818     ““แพทย มแพทย ม ..ออ .  .  กาวไกล  นําไทยสูกาวไกล  นําไทยสูสากล” 

ขาวฝากขาวฝาก   

8.00-8.30 น.       ลงทะเบียน 
8.30-9.00 น.       พิธีเปดและมอบรางวัลศิษย 
     เกาดีเดน 
9.00-10.00 น.    ปาฐกถาพิเศษ “งานวิจัยทาง

การแพทยเพื่อสังคมไทย” 
10.30-12.00 น.     เล้ียงลูกอยางไรในยุค 

2002 
New Trends         กินอยูอยางไรใหหางไกล 
in Clinical               มะเร็ง 
Medicine             เปล่ียนมีดมาใชเข็ม 
     การรักษาโรคยุคใหม 
                           Aging male  
                            30ป คณะแพทยศาสตร 
                ม.อ. : ผลงานที่ภาคภูมิใจ
             -  พัฒนาการดานระบาด 

   วิทยา 
             - HAเบื้องหลังความสําเร็จ 

-  โรคพันธุกรรม : แนวทาง 
   ใหมในการปองกัน 

               -  การปฏิรูปการเรียนรู 
  สําหรับแพทยศตวรรษที่21 

12.15-13.15 น.     Update on breast       
Luncheon  cancer treatment 
Symposium          Update role of   
                               fluoroquinolones   in the  
                               treatment of infections 
13.30-15.00 น.      การลวงละเมิดทางเพศ 
Multi-                การสองกลองตรวจ 
departmental          วินิจฉัย  เพื่อผาตัดทาง 

การแพทย     
Symposium           มหันตภัยยาเสพติด 
              IT ทางการแพทย 
15.30-16.30 น.     Pain management 
Meet the              โรคหัวใจเมื่อไหรจะสง 

ผาตัด         
Experts                ตาแหง : เรื่องใกลตัว 
         Antibiotic in ambulatory 
  medicine  

8.30-9.30 น.     Impact of genomics      
Lecture          on medicine  practice 
9.15-10.00 น     Breakthrough  
Lecture  technology in genomics 

and implication in clinical 
medicine 

10.30-12.00 น.    Common fetal  
New Trends       anomalies:team approach
in Clinical          Non-surgical  teatment 
Medicine  in pediatric cardioligy 
        Airway managment
  in the year 2002  
        Update in viral hepatitis 
        30 ปคณะแพทยศาสตร 
  ม.อ. : ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
          -  ทะเบียนมะเร็ง 
           -  Infectious control in
     Songklanagarind  
     Hospital 
           -  โครงการวิจัยระยะยาว 
     ในเด็กไทยจากครรภ
     มารดาสูอนาคต 
           -  Sleep laboratory 
12.15-13.15 น.    Update in low  
Lunch           molecular weight heparin 
Symposium         Conquering of  

childhood asthma 
13.30-15.00 น.    Free paper  
  ประกวดผลงานวิชาการ 
15.30-16.30 น.      Chronic pelvic pain 
Meet the          in women 
Experts         Low back pain 
                  Vertigo and   
  imbalance disorders 
        Pitfall in diarrheal    
       management inchildren    
 

8.30-10.00 น.    30ปคณะแพทย ม.อ.:
  เหลียวหลังเพื่อแลหนา 
10.30-12.00 น.  การบริหารงานสาธา-   
New Trends รณสุขในยุคประกัน 
Clinical    สุขภาพถวนหนา 
Medicine                      
12.15-13.15 น.        PAD (Peripheral 
Luncheon         Arterial Disease) 
Symposium      today:disease and 
          management 
         Management of   
   common GI problems 
                               in elderly 
13.00-13.30 น.     รวมดาวศิษยเกาเดน 
  แพทย ม.อ.       
15.00-16.00 น.     มอบรางวัลการ  
  ประกวดผลงาน,รางวัล 
                โปสเตอรและส่ิง 

ประดิษฐ 
        พิธีปด 
 

หมายเหตุ   วันที่ 15 สิงหาคม 2545 
เวลา 18.00 น. เปนตนไป  

ขอเชิญรวมงาน  
Home coming night  

30 ป คณะแพทยศาสตร  
ณ หองแกรนดบอลลูม เอ ชั้น 8 
โรงแรมลีการเดนส พลาซา 



 

ขาวฝากขาวฝาก   

สวัสดีครับ  พ่ีนองศิษยเกา ม.อ. ท่ี รักทุกทาน 
 

 พวกเราคงทราบขาวจากสารศิษยเกาฉบับท่ีแลว  นะครับวาป น้ีเปนปครบรอบ 30 ป นับต้ังแตกอต้ัง
คณะแพทย ม.อ. ของเรามา   ทางคณะฯ  และสมาคมศิษยเกา จึงไดรวมกันจัดกิจกรรมทั้งดานวิชาการและกิจ
กรรมสาธารณกุศล เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองไปตลอดทั้งป 2545 น้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งงานประชุมวิชาการประ
จําป ซึ่งจะจัดขึ้นระหวางวันที่ 14-16 สิงหาคม  2545 ทางคณะกรรมการจัดประชุมไดเตรียมการไวอยางเต็มท่ี 
ตามกําหนดการและรายระเอียดที่ทางคณะไดมีการประชาสัมพันธผานทางขาวฉบับท่ีผานมาใหศิษยเกาทุกคน
ทราบ 

สําหรับกิจกรรมสําคัญในงานเดียวกัน คือ งาน “Home Coming Night 30 ป คณะแพทยศาสตร    
ม.อ.” ปน้ีเราจัดเปนงานใหญในรูปแบบใหม คืนวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม  2545 เวลา  18.00-22.00 น.  ณ  
โรงแรมลีการเดนส พลาซา มีการแสดงมากมายของอาจารย ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน  มีการจัดมุมสําหรับ
เด็กเลน พรอมพ่ีเล้ียงคอยดูแล มีการจับฉลากชิงรางวัลใหญ และไดพบกับอาจารยเกาๆ ท่ีสอนพวกเราในรุน
แรกๆ 
 

 สําหรับบัตรเขางาน  ทางกรรมการจัดงานขอเก็บในราคา 300 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน   
และเตรียมของรางวัลสําหรับการแสดงและผู เขารวมงาน  
 

 หากพวกเรามีขอเสนอแนะหรืออยากใหสมาคม และกรรมการจัดงานดําเนินการสิ่งใดเพิ่มเติม ขอให
แจงมาที่สมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร  โทรศัพท 0-7445-1531 โทรสาร 0-7442-9927 หรือ e-mail : 
alumni@medicine.psu.ac.th  หวังวาคงไดพบกับพวกเราในคืน “Home Coming Night” มากๆ นะครับ 
 

น.พ.สมชาย ท้ังไพศาล  



 

ขาวฝากขาวฝาก   

 กําหนดการจัดงานกําหนดการจัดงาน   HHoommee  CCoommiinngg  NN iigghh tt   3300  ป คณะแพทยศาสตร ป คณะแพทยศาสตร   
18.00-20.00 น .ลงทะเบียน  
     ที่บริเวณหนาหองจัดเลี้ยง  ผูรวมงานลงทะเบียน  
เก็บหางบัตรไวสําหรับจับรางวัล  ทานใดอยากจะ
บริจาค  เงินใหสมาคมก็ยินดีดวยความเต็มใจ  และทุก
บาทที่ทาน  บริจาค  บริเวณโตะหนางานจะแจงยอด
รวมของคืนนั้น  ไวตลอดเวลาจนงานเลิก   เราวางแผน
ไววาจะตั้งตูถาย  สติ๊กเกอรไวบริการดวย  ขณะเดียว
กันในงานจะจัดโตะ ไวใหเปนรุนๆไป  ใครอยากนั่งกับ
รุนไหนก็ตามสบาย  จิบน้ํา  กินอาหารวาง  ฟงเพลง  
และชมวิดีทัศนไปพลางๆ   
 

20.00-20.15 น .เขาสูงานพิธีการ 
         นศพ .ปที่ 1พรอมดวยลีดเดอร  แสดงพลังเสียง  
และความพรอมเพรียง  เปดงานดวยเพลง  ”ถิ่นพักใจ” 
วากันวาคณะแพทยรองเพลงไดไพเราะที่สุดมาแตไหน
แตไร  ถึงตอนนี้ เราจะฉายภาพถายเกาๆใหชมกัน  
 

20.15-20.25 น .ประธาานจัดงานกลาวรายงาน  
        เราจะแสดงภาพเบื้องหนาของผูทํางานทั้งหมด  
 

20.20-20.25 น .คณบดีกลาวเปดงาน  
 

20.25-20.45 น .ฟงเพลงประสานเสียง  
 นศพ .ปที่ 1 ชุดเดิม  (ยังไมไดลงจากเวทีเลย) 
รองเพลง  ”แพทยศาสตรคือความหวัง” งานนี้ เราหวัง
ไววา  ผูรวมงานจะชวยรองรวมกัน 
 

20.45-21.25 น .Medicine Show 
 งานนี้ขอปดไวเปดความลับ  ไมอยากจะบอก  
วาเราจะมีการแสดงของศิษยปจจุบัน  มีการแสดงพื้น
บาน  ภาคใต มีอาจารยรองเพลง  มีการแสดงโดยใชวิดี
ทัศน ประกอบ  เปนความลับจริงๆ 
 

21.25-21.45 น .ชวงเลาสูกันฟง  
 เปน  talk show ของสมาคมฯ  และ น.พ .  
วีระพล  นายกสมาคมฯ   
 

21.45-22.00 น .ปดงาน  
 เราจะแจงยออดเงินบริจาคและจับรางวัล  
หางบัตร   
 

 คงพอจะนึกภาพของงานคราวๆ  ออกแลวสินะ
วามันจะออกมาอยางไร  แตงตัวใหสวยๆ หลอๆ ใส เจล
ที่ผมเล็กนอย  เผื่อไววาผมจะไมกระเซิงเวลาที่มุดเขา
ไปในตูถายสติ๊กเกอร  เราวาดไววามันคงจะสนุก  แตจะ
เปนไปไดอยางไร หากพี่  นอง  และเพื่อนของเรามา
รวมงานกันไมถึงครึ่ง  
 

 ติ๊ด  ติ๊ด  ติ๊ด  ติ๊ด  เราเอื้อมมือมาปดเสียง
นาฬิกา  ปลุกทั้งๆ ที่ยังหลับตาอยู  เฮอ! ไมอยากตื่น
เลย  เมื่อกี้ฝนดีจริงๆ  แตก็จําตองตื่น  เพราะวันนี้ เรานัด
อาจารยมาซอมการแสดงซะดวย   
        จาก  หนึ่งในคนจัดงาน  

สวัสดีครับผมอยากจะขอความกรุณา เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ที่อานสารศิษยเกาฯ อยูในขณะนี้ชวยสง 
e-mail address ของทุกทานมายัง alumni@medicine.psu.ac.th หรือ  rsujirut@medicine.psu.ac.th 
หรือ โทรศัพท 074-451531  โทรสาร 074-429927  เพื่อที่จะไดจัดเก็บไวในทะเบียนของสมาคมศิษยเกาฯ 

ในอนาคตทางเราวางแผนไววา  จะมีขาวสารสงมาทาง e-mail address ของศิษยเกาอยางสม่ําเสมอ  และที่สําคัญ 
ก็เพื่อความสะดวกในการติดตอ  หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูของพวกทานเองครับ ….ขอบคุณครับ 

ธนพันธ   ชูบุญ รุน 18 



 

 
รายนามผูบริจาคเงินแกสมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร 

ประจําเดือนเมษายน-มิถุนายน 2545 
 

นายแพทยไพบูลยศักดิ์  ศิวาวุธ  (รุน 10) 
จํานวนเงิน  2,000 บาท 

......................................................................................................... 
 

ใบเชิญชวนบริจาคเงินแกสมาคมศิษยเกา 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
ช่ือ  (น.พ. /พ.ญ.)..............………............สกุล......................................………..…... 
รุนที่.....……...(ถาเปนศิษยเกาคณะแพทยศาสตร) ปการศึกษา............…………......... 
ที่อยู...............................................................................…………………................ 
ตําบล...........................................….. อําเภอ...................…………...................... 
จังหวัด...................................…….…. รหัสไปรษณีย............………...................... 
 

มีความประสงคบริจาคเงินใหแกสมาคมศิษยเกา 
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

จํานวน..............………..............บาท (...................…………...................................) 
 
โดยวิธี     -- ธนาณัติส่ังจาย  นายแพทยคมกริช  ฐานิสโร     
                   ปณ.คอหงส   อ.หาดใหญ   จ.สงขลา 
                -- โอนเงินหมายเลขบัญชี   565-2-49962-1   
                   ช่ือบัญชีสมาคมศิษยเกา  คณะแพทยศาสตร มอ.     
               --  ธนาคารไทยพานิชย สาขา ม.สงขลานครินทร  วิทยาเขตหาดใหญ 
               --  เช็คของขวัญสั่งจายบัญชีสมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร  มอ. 
 

 

  


