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 หลายๆ ท่าน คงจะแปลกใจที่เห็นสารศิษย์

เก่าฉบับนี้ เพราะไม่ได้เห็นมานานแล้ว จนบางคนลืม

ไปว่าเคยมีอยู่ นับว่าเป็นการกลับมาของวารสาร

เล็กๆ เล่มหนึง่ทีม่วัีตถปุระสงคเ์พือ่เช่ือมความสมัพนัธ์

ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเองและระหว่างศิษย์เก่า

กับคณะ การกลับมาในครั้งนี้ทำาให้นึกถึงตอนหนึ่ง

ของภาพยนตร์มหากาพย์เรื่อง Star war คือ Return 

of the Jedi ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมอัศวิน

เจไดกลับมาต่อสู้กับฝ่ายศัตรู หรือใครจะนึกถึงเรื่อง 

Die hard ที่มีภาคสอง คือ Die harder ก็ได้ เพราะ

ตราบใดที่คณะยังทำาหน้าที่ผลิตบัณฑิตแพทย์อยู่

ย่อมต้องมีศิษย์เก่าเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นพวกเราก็

ต้องตายยากแน่นอน 

 การกลับมาของสารศิษย์เก่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายประการ อย่างแรกคือ

ทีมบรรณาธิการและคอลัมน์ประจำาต่างๆ แต่สำาหรับฉบับปฐมฤกษ์ท่ีคลอดในเดือนสิงหาคม

นี้ เป็นฉบับพิเศษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ของคณะแพทยศาสตร์ปี พ.ศ.2556 

และอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ 14 ท่าน จึงจะดูเป็นทางการสักหน่อย แต่ในฉบับต่อๆ ไป 

ที่จะคลอดทุก 3 เดือน เนื้อหาคงจะมีความหลากหลายและมีลูกเล่นมากขึ้น ใครมีความคิดดีๆ 

อยากจะเสนอแนะ ติ ชม ต้องการส่งข่าวหรือบทความมาลง ขอให้ติดต่อมาได้ที่ alumni@

medicine.psu.ac.th หรือ facebook หมอม.อ. ก็ได้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ •

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา สุนทรสัจ
บรรณาธิการ

•  บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ถ ล ง  •
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ถึง ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ทุกท่าน
 ปี พ.ศ.2556 นี้ เป็นปีที่คณะแพทยศาสตร์มีอายุครบ 
41 ปี และมีศิษย์เก่าแพทยศาสตร์บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาไป
แล้วถึง 35 รุ่น จำานวน 3,326 คน บัณฑิตแพทย์รุ่น 35 คือ 
รุ่นที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 15 กันยายน 
ศกนี้ นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าที่จบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในสาขา
ต่างๆ ไปแล้วถึง 445 คน จบแพทย์เฉพาะทางแบบต่อยอดอีก
ถึง 76 คน นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณะที่ได้ผลิตแพทย์
ออกไปรับใช้สังคมเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพื้นที่
เสี่ยงภัยของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่ศิษย์เก่าของเราทำางานด้วย
ความเสยีสละมายาวนานและตอ่เนือ่ง ดงัแพทยต์วัอยา่งภาคใต้
ของปีนี้ นพ.อหมัดมูซูลัม เปาะจิ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 16 ผู้อำานวย
การโรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เป็นผู้ที่ทำางาน

ในจังหวัดนราธิวาสมาตลอดตั้งแต่สำาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.
2537 ผมเช่ือว่ายังมีศิษย์เก่าที่ทุ่มเททำางานอยู่ในหลายพ้ืนที่
ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในชนบทที่ห่างไกล โรงพยาบาล
ทัว่ไป โรงพยาบาลศนูย ์โรงเรยีนแพทยห์รอืโรงพยาบาลเอกชน 
รวมทั้งในต่างประเทศ 
 ในปัจจุบันนี้ คณะแพทยศาสตร์ของเราได้เจริญ
กา้วหนา้ มคีวามมัน่คงแขง็แรง เปน็ทีศ่รทัธาของประชาชนแลว้
นัน้  คณะแพทยศาสตรต์ระหนกัดวีา่  ความเจรญิกา้วหน้าและ
ผลงานความสำาเร็จของศิษย์เก่า ย่อมเป็นเครื่องบ่งช้ีสำาคัญถึง
ความสำาเร็จตามภารกิจของคณะแพทย์
 ผมขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกๆ ท่าน ให้ร่วมกันสร้าง
ความผูกพัน และความร่วมมือช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่าง
ศษิยเ์กา่ดว้ยกนัเอง และศษิยเ์กา่ทกุๆ คน กบัสถาบนั โดยคณะ
แพทยศาสตร์จะยินดีสนับสนุน และเป็นกำาลังใจให้กับศิษย์เก่า
ทกุๆ คน ใหส้ามารถรวมตวักนั เกือ้กลูใหแ้ตล่ะคนมคีวามเจรญิ
ก้าวหน้า ฟันฝ่าอุปสรรค สร้างผลงานความสำาเร็จ เผยแพร่
ชื่อเสียง และสร้างความศรัทธาต่อ “หมอ มอ.”
 ในปนีีม้ทีา่นอาจารยอ์าวโุสทีพ่วกเราเคารพรกัเกษยีณ
อายุถึง 14 คน บางท่านยังแข็งแรงและได้ต่ออายุราชการเพื่อ
ทำางานให้คณะอีก 5 ปี ผมขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่ามาร่วมงาน
มุทิตาจิตที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า ภาควิชาและคณะ เป็นการ
แสดงถึงความกตัญญู ความรักและเคารพในครูบาอาจารย์ที่
ได้ทุ่มเท ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์โดยไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย
การไดม้าพบกนั ไดเ้หน็ความสขุ ทกุข ์และความเจรญิกา้วหนา้
ของศิษย์ย่อมนำามาซ่ึงความผูกพัน ความสุข ความภูมิใจของ
อาจารย์
 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อนายกสมาคมฯ 
คณะกรรมการศิษย์เก่า และกองบรรณาธิการสารศิษย์เก่า
ที่ทุ่มเททำางานเพื่อที่จะให้การรวมตัวกันของมวลศิษย์เก่า 
ลกูพระราชบดิาใหม้คีวามเขม้แขง็และขออำานวยพรใหศ้ษิย์
เกา่ทกุทา่น มสีขุภาพทีแ่ขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ ประสบ
แต่ความสุขความเจริญในชีวิตทุกๆ ด้าน •

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

•  จ า ก ใ จ ค ณ บ ดี  •
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 การใช้ชีวิต มีปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเราทุกคนที่ได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์
หลากหลายรปูแบบ ในชวีติการเรยีนจนจบไปประกอบวชิาชพี กก็อ่เกดิความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ศิษย์ ระหว่างศิษย์กับครู ระหว่างศิษย์กับสถาบันการศึกษา การมาใช้ชีวิตเรียนแพทย์ 6 ปี 
เปรียบเสมือนการมาอยู่ในบ้านหลังที่สอง ในระยะ 6 ปีของการเป็นนักศึกษาแพทย์ แต่ละ
คนไดเ้รยีนรู ้สะสมประสบการณท์ีห่ลากหลาย มากนอ้ยแตกตา่งกนัไป แตห่ลงัจบการศกึษา
ออกไปเป็นแพทย์แล้ว เฃื่อว่า ประสบการณ์ ความรู้สึก ความผูกพันและภูมิใจต่อสิ่งต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ในรัว้ม.อ. ในคณะแพทยศาสตร ์ยงัคงตดิตรงึอยูใ่นความทรงจำาและจติใตส้ำานกึของ
บัณฑิตแพทย์ทุกคน 
 ปจัจบุนั เรามศีษิยเ์กา่ ทีเ่กดิจากการสอน อบรม พฒันาของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
แล้วกว่า 4,000 คน นับถึงปัจจุบันปี พ.ศ.2556 บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 35 กำาลังจะรับปริญญาในเดือนกันยายนนี้ 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 40 ปี คณะแพทย์ ม.อ. ไม่เพียงแต่ดูแลเอาใจใส่ในการสร้างบัณฑิตแพทย์ ที่เป็นภารกิจ
โดยตรงเท่านั้น คณะแพทย์แห่งนี้ ได้ดูแล สนับสนุนศิษย์เก่าที่ได้จบออกไปแล้วในหลายรูปแบบด้วย ที่ปรากฏเด่น
ชัดอย่างหนึ่ง คือสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ทั้งในเรื่องสถานที่ตั้งสมาคม เจ้าหน้าที่สมาคม และการพบปะ
ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์เก่ากับอาจารย์ 
 การสนับสนุนในการสร้างความผูกพันระหว่างกัน ย่ิงเพิ่มมากข้ึนในระยะกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ที่ผู้บริหาร
ชุดปัจจุบัน ได้ให้ความสนใจและให้ความสำาคัญต่อศิษย์เก่ามากชึ้น ตั้งแต่การเพิ่มกิจกรรมพบศิษย์เก่าในจังหวัด
ที่มีการออกเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (Intern) สนับสนุนงบประมาณการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าทั้งที่หาดใหญ่และ
กรุงเทพมหานคร ตลอดไปถึงกิจกรรมสมาคมสัญจร ไปยังจังหวัดต่างๆ 
 ครั้งนี้ การผลักดันให้มีการจัดทำาสารศิษย์เก่าขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีผู้บริหารคณะเป็นบรรณาธิการเอง
นับเป็นการแสดงการให้ความสำาคัญของคณะต่อศิษย์เก่าอีกประการหนึ่ง ที่ประจวบกันกับวาระที่คณะแพทย์ ม.อ.
จะต้องแสดงมุทิตาจิตต่อการเกษียณอายุราชการของอาจารย์พร้อมกันถึง 14 ท่าน จึงนับว่า สารศิษย์เก่าฉบับนี้
มีความสำาคัญและมีคุณค่าต่อการอ่านและสะสมไว้อย่างยิ่ง
 ในฐานะตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หวังว่า สารศิษย์เก่า
ฉบับนี้ จะกระตุ้นเตือนความทรงจำา ความผูกพันในอดีตสมัยเรียนแพทย์ของศิษย์เก่า กลับมาอีกครั้ง และร่วมเสริม
หนุนกิจกรรมของคณะ ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองและกิจการของสมาคมศิษย์เก่าต่อไป •

    นายแพทย์กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ 
    นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

•  ส า ร จ า ก น า ย ก ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า  •

5The Alumni Association of PSU MEDICINE



6 ส า ร ศิ ษ ย์ เ ก่ า  แพทย์ ม.อ.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ใจในกิจการด้านสาธารณสุขมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ทรงดำารงตำาแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย  
และหากเสด็จเยือนต่างประเทศมักจะทรงถือโอกาสทอด
พระเนตรกิจการของสภากาชาดของประเทศนั้นๆ เพื่อทรง
นำามาปรับปรุงกิจการสภากาชาดไทยอยู่เสมอ ไม่เพียงเฉพาะ
ปวงชนชาวไทย บรรดาเพื่อนบ้านที่ต้องลี้ภัยอพยพมายัง
แผ่นดินไทยต่างก็ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยถ้วนหน้า
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภากาชาดไทยไปให้
ความร่วมมือกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือผู้อพยพ และ
พระราชทานครูเข้าสอนวิชาชีพให้แก่ผู้อพยพ กิจการดังกล่าว

ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจนองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างพากันยกย่องและทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลและ
ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิเ์ปน็จำานวนมาก ดงัเชน่องคก์าร
อาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิทลูเกล้าฯถวายเหรยีญ
เซเรส เทดิพระเกยีรตใินฐานะทีท่รงยกฐานะของสตรใีหม้รีะดบั
สูงขึ้น และทรงเป็นผู้ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มหาวิทยาลัย
ทัฟส์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กติตมิศักดิ ์สาขามนษุยธรรม ในฐานะทีท่รงยกระดบัฐานะการ
ครองชพีของประชาชนและชว่ยบรรเทาทกุขข์องเดก็ๆ เป็นอาทิ
 นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงมีพระราชดำาริจัดต้ัง
คณะแพทย์อาสาในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยจากโรคภัยต่างๆ 
อาท ิโครงการผา่ตดัหวัใจทีช่ว่ยเหลอืประชาชนจำานวน 500 ราย
และโครงการผา่ตดัหวัใจเดก็ทีช่ว่ยเหลอืเดก็ตามตะเขบ็ชายแดน
จำานวน 800 ราย รวมทั้งทรงรับเด็กยากจนเข้าเป็นนักเรียนใน
พระบรมราชานุเคราะห์ด้วย
 นอกจากนีพ้ระราชภารกจิทางดา้นการสาธารณสขุแลว้ 
ยังทรงสนพระราชหฤทัยงานด้านการศึกษา โดยทรงเชื่อว่า 
“การศึกษาเป็นอนาคตของชาติ เป็นแสงสว่างของชีวิต
การศึกษาทำาให้คนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์” ยามเสด็จ
พระราชดำาเนินไปที่ใดก็จะพระราชทานทุนการศึกษาแก่
ครอบครัวยากจนที่ไม่สามารถส่งลูกให้เรียนขั้นสูงได้ ซึ่ง
ทุนพระราชทานนั้นมีทุกระดับช้ันและทุกภาคจำานวนเงิน
พระราชทานเพยีงพอเปน็คา่ใชจ้า่ยในการศกึษา บางครัง้พอทีจ่ะ
จุนเจือครอบครัวในด้านอื่นๆ ด้วย เพราะมีพระราชประสงค์ให้
นักเรียนผู้นั้นอยู่ในฐานะที่จะเล่าเรียนต่อได้ รวมทั้งทรงรับเด็ก
ยากจนเปน็นกัเรยีนในพระบรมราชานเุคราะหด์ว้ย สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง “ศาลา
รวมใจ” ซึ่งเป็นดังห้องสมุดในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้เป็นแหล่ง
ความรู้ โดยมีสื่อการสอนต่างๆ และหนังสือดีๆ

น้ำาพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลสู่ชายแดนใต้
 ในช่วงปีพ.ศ.2547 เป็นต้นมา เมื่อเกิดเหตุความไม่
สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทำาใหป้ระชาชนผูบ้รสิทุธิต์อ้ง
เสยีชวีติ ไดร้บับาดเจบ็ และสญูเสยีสมาชกิในครอบครวั สมเดจ็
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นทุกข์กับเหตุการณ์

•  บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ  •

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กับการสาธารณสุขไทย
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ที่เกิดขึ้น ได้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่พร้อมทั้งพระราชทาน
ความชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึทรงมพีระราชดำารใิหด้ำาเนนิ
โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 3 
โครงการ คือ โครงการฝึกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน โครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่าง
 ‘โครงการฝกึราษฎรอาสารกัษาหมูบ่า้น’ นัน้เปน็ไปใน
ลกัษณะการฝกึรวมกลุม่ ฝกึใชอ้าวธุเพือ่เขา้เวรยามรกัษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน ซึ่งมีรับส่ังชัดเจนว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์
ต้องมีสิทธิที่จะมีชีวิต ประกอบอาชีพและป้องกันตัวเองบน
ผืนแผ่นดินนี้ แต่ไม่ทรงมีเจตนาให้ฝึกอาวุธเพ่ือไปไล่ฆ่าหรือ
รังแกใคร
 พระองคย์งัทรงหว่งใยครอบครวัของผูเ้สยีชวีติ ทัง้ทหาร 
ตำารวจและฝ่ายปกครองที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติ จึงมีรับสั่ง
ซื้อที่ดินจำานวน 600 ไร่ ใน ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 
เพื่อดำาเนิน ‘โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง’ สร้างบ้าน
พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งไทยพุทธและมุสลิม
จำานวน 150 หลัง พร้อมทั้งที่ดินทำากินและอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้านทุกอย่าง เพ่ือตอบแทนให้แก่ครอบครัวของผู้กล้า
ที่ได้สละชีวิตเพื่อแผ่นดิน
 สำาหรับ ‘โครงการฟาร์มตัวอย่าง’ กำาเนิดขึ้นจาก
เหตกุารณค์วามไมส่งบทีท่ำาใหช้าวบา้น  ทีเ่คยทำางานอยูใ่นเมอืง
หรอืตา่งหมูบ่า้นไมก่ลา้เดนิทางไปทำางานเพราะหวาดเกรงวา่จะ
ถูกลอบทำาร้าย พระองค์ท่านจึงทรงมีพระราชดำาริให้สร้างงาน

ขึ้นในหมู่บ้านโดยตรงทั้งปลูกผัก เลี้ยงเป็ด ไก่ แพะ เพาะเห็ด 
ประมงในครัวเรือน ตลอดจนมีธนาคารข้าวให้ยืมโดยไม่จำาเป็น
ตอ้งใช้คืน สว่นคนทีไ่มม่งีานทำากส็ามารถมาทำางานกบัโครงการ
ได้เพื่อชาวบ้านจะได้มีอาหารเพื่อการยังชีพ
 สำาหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ยังได้รับพระมหากรุณาธิ คุณเป็นล้นพ้นที่ ได้
พระราชทานเงนิเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ว่ยจากเหตกุารณค์วามไมส่งบ 
และยงัไดพ้ระราชทานพระราชหตัถเลขาขอบใจสำาหรบับคุลากร
ที่ได้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นอย่างดี
 ล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์ ทรงบำาเพ็ญพระราช-
กรณียกิจเพื่อพสกนิกรของพระองค์เสมอมา พสกนิกรไทย
จงึมแีตค่วามรกัเทดิทนูมอบใหแ้ดพ่ระองคท์า่น มคีราวหนึง่เสดจ็
เยีย่มประชาชนทีป่ระสบวาตภยั ขณะทีเ่สดจ็ผา่นราษฎร มหีญงิ
คนหนึง่รอ้งไหพ้ลางกวกัมอืไปทีส่มเดจ็พระบรมราชนีินาถ แล้ว
ถอดสรอ้ยคอออกพรอ้มแกะพระพมิพเ์มด็ขา้วถวายและกราบทลู
พระองค์ท่านว่า “นี่ของแท้นะจ๊ะได้มาคร้ังปู่ย่าตายายทีเดียว” 
สมเดจ็พระบรมราชนินีาถรบัสัง่วา่ “ของดอียา่งนีท้ำาไมไมเ่กบ็ไว้
เองเล่า” หญิงคนนั้นกราบทูลอีกว่า “ฉันรักท่าน อยากให้ท่าน
มีไว้” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของแม่หลวงตลอดระยะเวลา
เกือบ 60 ปีที่ผ่านมาเปรียบประดุจแสงจันทร์เย็นชื่นงดงาม
สาดส่องทั่วฟ้าแดนไทย ไม่ว่าลูกของแม่ทั้ง 60 กว่าล้านคน
จะเป็นทุกข์อยู่แห่งหนใด น้ำาพระราชหฤทัยจะส่งชโลมไปอย่าง
ทั่วถ้วนโดยไม่มีข้อยกเว้น •

เรียบเรียงโดย นพ.ชัชชัย ปรีชาไว
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ประวัติส่วนตัว
ที่อยู่ปัจจุบัน 133 หมู่ที่ 2 ตำาบลตะปอเยาะ อำาเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
วันเดือนปีเกิด 8 มีนาคม 2510 อายุ 46 ปี มีพี่น้อง 7 คน เป็นบุตรลำาดับที่ 1
สถานภาพ สมรส ชื่อ-นามสกุลภรรยา นางซูซานา เปาะจิ อาชีพ แม่บ้าน
จำานวนบุตร-ธิดา 5 คน
บุตรคนที่ 1 ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอิสลาฮียะห์ จังหวัดยะลา
บุตรคนที่ 2 ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจะแนะ อำาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
บุตรคนที่ 3 ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านจะแนะ อำาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
บุตรคนที่ 4 และ 5 ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าศึกษา

ประวัติการศึกษาระดับก่อนปริญญาและระดับหลังปริญญา
• จบมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 เมื่อปี พ.ศ.2531 
• จบแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 สงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ.2537

แพทย์ตัวอย่างภาคใต้
ประจำ�ปี พ.ศ.2556
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น�ยแพทย์อหมัดมูซูลัม เป�ะจิ

8 ส า ร ศิ ษ ย์ เ ก่ า  แพทย์ ม.อ.
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• จบอนุมัติบัตรสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา 
 เมื่อปี พ.ศ.2549

ประวัติการรับราชการ 
• ปฏบิตังิานตำาแหนง่นายแพทย ์ทีโ่รงพยาบาลระแงะ จงัหวดั
 นราธวิาส ตัง้แตเ่ดอืนเมษายน พ.ศ.2537 ถงึเดอืนกนัยายน 
 พ.ศ.2537
• ปฏิบัติงานตำาแหน่งนายแพทย์ ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 
 จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2537 ถึงเดือน
 มีนาคม พ.ศ.2538
• ปฏิบัติงานตำาแหน่งรักษาการผู้อำานวยการโรงพยาบาล
 จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2538 
 ถึง พ.ศ.2540
• ปฏบิตังิานตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลจะแนะ จงัหวดั
 นราธิวาส ที่โรงพยาบาลจะแนะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ถึง
 ปัจจุบัน
ตำาแหน่งปัจจุบัน
• นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง  
• ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 
สถานที่ทำางานปัจจุบัน
• โรงพยาบาลจะแนะ อำาเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
 โทรศัพท์  073-543570

ผลงานดีเด่นของการเป็นแพทย์และต่อสังคม
• เปน็แพทยท์ีบ่กุเบกิและเปดิโรงพยาบาลจะแนะ ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 
 2538 จนถึงปัจจุบัน
• พัฒนาการให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
 (รพ.สต.) จำานวน 5 แห่ง ในอำาเภอจะแนะ จังหวัด
 นราธิวาส โดยจัดโครงการใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งประกอบด้วย
 แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ ทีมแพทย์แผน
 ไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
 นักสุขภาพจิตประเมินภาวะสุขภาพจิตและให้คำาแนะนำา
 ทางด้านสุขภาพจิต นักกายภาพบำาบัด ให้การตรวจเท้า
 ในผู้ป่วยเบาหวาน นวดแผนไทย สอนการออกกำาลังกาย

 ในผูป้ว่ยสงูอาย ุทนัตแพทย ์ใหบ้รกิารตรวจรกัษาสุขภาพฟนั 
 โดยออกปฏิบัติงานเดือนละ 1 คร้ัง/รพ.สต. ต้ังแต่ปีพ.ศ.
 2548 จนถึงปัจจุบัน
• ผสมผสานความรู้ทางการแพทย์เข้ากับหลักศาสนา รวมถึง
 วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทำาให้มีผลการดำาเนินงาน
 ที่ดีขึ้น ซ่ึงปรากฎชัดในการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก  
• พัฒนางานบริการอนามัยแม่และเด็กโดย นำาสุขภาพวิถี
 อิสลามมาบูรณาการในงานอนามัยแม่และเด็ก ตั้งแต่การ
 แต่งงาน การฝากครรภ์ การคลอด หลังคลอด การให้นม
 บตุร ซ่ึงทำาใหผ้ลงานตวัช้ีวดังานอนามยัแมแ่ละเดก็ในอำาเภอ
 จะแนะดีขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน
• พัฒนางานประชาสัมพันธ์ โดยตั้งชมรมนักประชาสัมพันธ์
 สาธารณสุขประจำามัสยิด ซ่ึงมีผู้นำาศาสนาทำาการประชา-
 สัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
 งานอนามัยแม่และเด็ก งานเวชกิจฉุกเฉิน เป็นต้น
• จัดให้มีนักวิชาการอิสลามมาบูรณาการสุขภาพวิถีอิสลาม 
 เพื่อให้คำาแนะนำาสุขภาพวิถีอิสลามให้กับผู้มารับบริการทั้ง
 ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดจนงานวางแผนครอบครัว
 คุมกำาเนิดและงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
• จัดรายการวิทยุพูดคุยเร่ืองสุขภาพโดยใช้ภาษามลายู ทาง
 สถานีวิทยุ สวท.สุไหงโก-ลก สถานีวิทยุ อสม.นราธิวาส 
 ยะลา และปัตตานี สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
 และสถานวิทยุ รีซาละ จังหวัดปัตตานี
• พัฒนาโรงพยาบาลจะแนะจนได้รับการรับรองมาตรฐาน
 คุณภาพ HA ผ่านการรับรอง Accreditation พ.ศ.2553 
 และผ่านการรับรอง Re-accreditation ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555

คุณสมบัติการครองตน ครองคน ครองงาน
• เป็นแบบอย่างของผู้นำาครอบครัวที่ดี รับผิดชอบครอบครัว 
 สร้างครอบครัวที่อบอุ่น แข็งแรงและมีความสุข
• เปน็แบบอยา่งของขา้ราชการพลเรอืนทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบ
 ต่อตนเอง ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม กฎหมาย 
 ระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือน และระเบียบวินัยของ
 องค์กร ไม่มีประวัติการทำาผิดทางวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี
 ทั้งด้านการทำางาน การปฏิบัติตน การเรียนรู้พัฒนาตนเอง
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 พฒันางาน การใหค้ำาปรกึษาการทำางาน การดแูลรกัษาผูร้บั
 บริการ จนได้รับการยอมรับจากบุคลากรทั้งในและนอก
 โรงพยาบาล เป็นที่เคารพรักของเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน
 และชุมชม
• เป็นแบบอย่างในการทำางานที่ดี มีความรับผิดชอบต่องาน
 ในหน้าที่ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
 ความรู้ความสามารถ ต้ังใจที่จะปฏิบัติงานให้ได้รับความ
 สำาเร็จ และมีความรักเอาใจใส่ต่องานที่รับผิดชอบอย่างมาก
 กระตุ้นให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทำางานในกลุ่ม
 บุคลากร เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและสำาเร็จตามเป้าหมาย/
 เวลา มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยศึกษาและเรียนรู้ 
 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน ทั้งในและนอกโรง-
 พยาบาล ปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 คำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือผู้รับบริการเป็นสำาคัญ
• เป็นผูน้ำาในการทำากจิกรรมทีเ่ปน็สว่นรวม/สาธารณประโยชน ์
 มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง สุภาพกับทุกคน จนได้รับการ
 ยอมรับให้เป็นนายกสมาคมจันทร์เสี้ยวด้านการแพทย์และ
 สาธารณสุข 
• เป็นแบบอย่างของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีจิตอาสา 
 เสยีสละ ทำางานดว้ยความขยนัขนัแขง็ แมใ้นยามทีต่นเองเจบ็
 ปว่ย ยามค่ำาคนืกย็งัมาดแูลตรวจเยีย่มรกัษาบรรเทาทกุข ์ให้
 ผู้รับบริการ โดยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่
 จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี คำานึงถึง
 ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจของ
 ความเป็นมนุษย์ เช่น การออกหนว่ยแพทย์เคลื่อนที่ ให้การ
 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การทำาสุนัตหมู่ให้กับเด็กมุสลิม
• เป็นผู้นำาที่ดี แสดงถึงความเสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทำา
 กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม ชุมชน เช่น เป็นแกนนำา การ
 จัดหาทุนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเดินวิ่งจักรยานเสือภูเขา
 เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีทุกปี ซึ่งเป็นโครงการ
 สำาคัญด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน ได้รับความ
 สนใจและรว่มมอืจากประชาชนทกุฝา่ยทัง้ในสว่นของ อำาเภอ
 จะแนะ และอำาเภออื่นๆ ในจังหวัดนราธิวาส และจากพื้นที่
 จงัหวดัใกลเ้คยีงในภาคใต ้อยา่งเนอืงแนน่ สม่ำาเสมอตอ่เนือ่ง
 เป็นประจำาทุกปี

• เป็นผู้ที่มีความดี มีคุณธรรม จริยธรรมสูง จนได้รับการ
 ยอมรับ ยกย่อง ช่ืนชมและเช่ือมั่น ศรัทธาจากเจ้าหน้าที่
 โรงพยาบาลจะแนะ และประชาชนชาวอำาเภอจะแนะ และ
 อำาเภออื่นๆ ในจังหวัดนราธิวาส

คุณสมบัติส่วนบุคคล ผลงานการได้รับรางวัลต่างๆ
• ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่ง
 ครอบครัว ปีพ.ศ.2552
• เป็นผู้บริหารดีเด่น ระดับกระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ.2554
• เป็นโรงพยาบาลต้นแบบอาหารฮาลาล ระดับกระทรวง
 สาธารณสุข ปีพ.ศ.2556 •
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ภูมิลำาเนา จังหวัดสงขลา 
ครอบครัว ภรรยา นางสุนทรี จันทร์ดียิ่ง  
  บุตร พญ.ณัฐพร จันทร์ดียิ่ง
   นพ.พิชญ์ จันทร์ดียิ่ง
ประวัติการศึกษา
2551 Fellow of Royal College of Physicians of 
 LONDON, United Kingdom  FRCP (LONDON)
2549 Fellow Academy of Family Physicians of 
 Malaysia FAFPA (Malaysia)
2548 Fellow of Royal College of Physicians of 
 Edinburgh, United Kingdom  FRCP (Edin)
2548 วุฒิบัตรความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ
 เวชกรรมเฉพาะสาขา
 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (กรณีพิเศษ)
 (ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์)
2526 วุฒิบัตรความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพ
 เวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
2524 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิก 
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2523 ประกาศนียบัตรแพทย์ฝึกหัด  รพ.หาดใหญ่
2522 แพทยศาสตรบัณฑิต  ม.สงขลานครินทร์
2520 วิทยาศาสตรบัณฑิต  ม.สงขลานครินทร์
2514 มศ.5  รร.อำานวยศิลป์พระนคร

ประวัติการทำางาน
20 พ.ค.2524 อาจารย์ 4 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
 คณะแพทยศาสตร์
12 ส.ค.2526 อาจารย์ 5 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
 คณะแพทยศาสตร์
1 ต.ค.2528 อาจารย์ 6 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
 คณะแพทยศาสตร์
27 พ.ค.2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ภาควิชาสูติศาสตร์และ
 นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
1 ต.ค.2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ภาควิชาสูติศาสตร์และ
 นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
1 ต.ค.2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 ภาควิชาสูติศาสตร์และ
 นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
13 ก.ย.2534 รองศาสตราจารย์ 8 ภาควิชาสูติศาสตร์และ
 นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
1 ต.ค.2536 รองศาสตราจารย์ 9 ภาควิชาสูติศาสตร์และ
 นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
22 เม.ย.2553 ศาสตราจารย์ 10 ภาควิชาสูติศาสตร์และ
 นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 
ความรู้สึกในการทำางานที่คณะแพทย์ ม.อ.
 จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใน
ฐานะแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก ถึงการศึกษาต่อผู้เชี่ยวชาญสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
จนกลับมายังคณะแพทยศาสตร์อีกครั้งในสถานะอาจารย์

 ความฮกึเหมิ/ความทะเยอทะยาน ตอ่โยงมาถงึนานาความ
ต้องการ/ปรารถนาอันไม่สิ้นสุดตั้งแต่ ตำาแหน่งหน้าที่การงานดี
ตำาแหนง่ทางวชิาการสงู ผูป้ว่ยยอมรบันบัถอื ฐานะทางการเงนิมัง่คัง่ 
คลินิกส่วนตัว บ้านหลังใหญ่/รถหรูหรา/อสังหาริมทรัพย์ ศึกษา
ต่อต่างประเทศ พี่น้องเพื่อนฝูงรักใคร่ เมียสวย/ฉลาด/เพียบพูน
ไปด้วยเสน่ห์และแสนดี ลูกเรียนเก่ง/ฉลาดเฉลียว/อาชีพการงาน
มั่นคง ฯลฯ       
 “ความรู้สึก” เปรียบเหมือน “ความฝัน” ถึงสถานท่อง
เที่ยวหนึ่ง “จินตนา” กับตัวเอง/เพื่อนฝูงเตรียมการ/วางแผนโน่น
นี่ครั้นถึงสถานที่นั้นจริง/ระหว่างท่องเที่ยวกำาหนดการ/กิจกรรมไม่
เป็นไปดั่งมุ่งหวังไปเสียทั้งหมด สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสามัญ
 สุดท้าย ภายใต้ข้อจำากัดด้านเวลา/กายภาพ “ความฝัน” 
ส่วนหนึ่งถูกคัดออกจากการศึกษา คงเหลือ/อยู่กับ “สิ่งที่เป็นจริง” 
ราวกึ่งหนึ่ง อันตรงประเด็นกับ “ตัวเอง”
 
สิ่งที่ประทับใจ
 ระหว่างเรียน/ทำางานร่วมกันเป็นเครือข่ายความร่วมใจ/
ร่วมมือ/ร่วมทำาสิ่งท่ีผม/พี่น้อง/ผองเพื่อนจำานวนหนึ่งผู้ใช้ชีวิต/
ทำางานร่วมกันสัมผัส/ประสบและคงอยู่ในความทรงจำาของแวดวง
จึงเป็นเรื่องการเรียนรู้/เข้าใจกันและกันใน 4 เสาหลักเรียนรู้
 - เรียนรู้เพื่อรู้(learn to know) “เรียนรู้ว่าเรียน
อย่างไร” ด้วยสื่อ/เครื่องมือการเรียนรู้
 - เรียนรู้เพ่ือทำา(learn to do)“ประยุกต์ความรู้” 
ทฤษฎี/ทักษะต่อการประกอบอาชีพเวชกรรม
 - เรียนรู้เพื่อเป็น(learn to be) “เรียนรู้เป็นใครบาง
คน/สักคน” ตามศักยภาพ/ความพร้อมเฉพาะตัว

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

ศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง  
ภ�ควิช�สูติศ�สตร์และนรีเวชวิทย�
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 - เรียนรู้เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น (learn to living 
together) “เกือ้กลูกนัและกนั” จาก “ชว่ยเหลอืตนเอง” เปน็/ไป
สู ่“ไมเ่ปน็ภาระแกค่นอืน่” และ “ชว่ยเหลอืคนอืน่/สงัคม” อาศยั 
“การพึ่งพา” (dependence) “ต่างพึ่งพากันและกัน” (interde-
pendence) และ “การเป็นอิสระ” (independence) ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์/เหตุการณ์หลีกเล่ียงการก้าวล่วงความ
เป็นปัจเจกบุคคลของกันและกัน

อยากเหน็อนาคตของคณะแพทย ์ม.อ.เปน็อยา่งไร
 ในฐานะลูกสงขลานครินทร์ ผมยอมรับว่ามีอคติอยู่บ้าง 
ในสายตาของผมสถาบนันีค้งเปน็สถาบนัอนัใหก้ารศกึษา/อบรมบม่
เพาะทั้งระดับก่อน/หลังปริญญา ด้วยความอุทิศตัวของคณาจารย์ 
(dedication of faculty) ผู้มีความสามารถด้านการสอน (caliber 
of teaching) จำานวนมากเป็นสถานพยาบาลระดับเหนือตติยภูมิ/
คุณภาพชั้นสูง (high-quality super tertiary care) เป็นคณะ
แพทยศาสตรว์จิยัอนัมแีนวคดิวสิาหกจิ (research medical school 
with entrepreneurial concept) เป็นสถาบันเรือธง (flagship 
institute) ในระบบโรงเรยีนแพทย ์(medical system) ของประเทศ
ในลำาดับต้นของประเทศ

ขอ้คดิ สิง่ทีอ่ยากฝากใหแ้พทยร์ุน่นอ้ง/นกัศกึษาแพทย์
 เมื่อมองจากภาวะวิสัยของผม ณ วันนี้ กระบวนทัศน์ด้าน
การแพทย์เปลี่ยนแปลงจาก “การเป็นอิสระ/ตวัตน” (autonomy) 
เป็น/ไปสู่ “ความรับผิดชอบอันตรวจสอบได้” (accountability) 
“ความโปร่งใส” (transparency) “กรอบกฎหมาย/ระเบียบ” 
(legal/regulatory framework) “การปฎิบัติตามเกณฑ์วิชาชีพ” 
(code of conduct)
 กระบวนทัศน์เปลี่ยนแปลงจาก “หมอตัดสินใจแบบพ่อ
ปกครองลูก” (paternalistic doctor decision making) เป็น/
ไปสู่ “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” (patient center) “การตัดสินใจ
ร่วมกัน” (share decision-making) จาก ”ความต้องการของ
ผู้ป่วยปัจเจกบุคคล” (need of individual patient) เป็น/ไปสู่ 
“ความต้องการ/ทรัพยากรสังคม” (societal need/resource) 
จาก “ความเป็นกัปตันทีม” (captain of team) เป็น/ไปสู่ “ทีม
ทำาหน้าที่ระหว่างสาขาวิชา” (interdisciplinary team) ทั้งหมด
นี้เป็น “บทบาท” อันแพทย์ต้องถูกกำาหนด/ให้คำาจำากัดความใหม่  
 เม่ือมองไปข้างหน้า ผมเห็นว่าท่านปรับตัว/ปรับเปลี่ยน 
ผ่านการทำางาน/การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอีกหลายทศวรรษ ผม
แนะนำาใหท้า่นอาศยั/ยดึถอืประสบการณก์ารเรยีนรูโ้ดยออ้ม (เรยีน
รูจ้ากคนอืน่) มากกวา่ การเรยีนรูโ้ดยตรง (ตอ้งเรยีนรู/้ประสบดว้ย
ตนเองเท่านั้น) ท่านต้องมีบทเรียนทั้งด้านลบ/ด้านบวกเพื่อช่วยให้
ทา่นเอาตวัรอด (save live) แกป้ญัหากลเมด็วชิาชพีแพทย ์(solve 
medical mystery) และรังสรรค์สิ่งพิศวงทางวิชาการ (invent 
academic wonder) โดยสรา้ง/กระทำาจากสิง่ทีท่า่นไดเ้รยีนรู/้บรรลุ
ผลจากสถาบันอันน่าภูมิใจแห่งนี้  
 หากท่านมีแรงบันดาลใจ ท่านสมควรได้รับการเคารพ
นับถือ/ชื่นชม (respect/admiration) ประสบ “ความสำาเร็จ” 
(success) จนถึง “ความเป็นเลิศ” (excellence) การเป็น “ใคร

บางคน/สกัคน” (somebody) ยอ่มประเสรฐิกวา่ “ใคร/อะไรกไ็ด”้ 
(anybody) “ไม่มีตัวตน/ไม่มีอะไร” (nobody) 
 ต่างคนต่างว่ิงในลู่/เส้นทางของตัวเอง/แข่งขันกับตนเอง 
คู่ขนานไปกับเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ของสถาบัน/องค์กร โดย
ไม่ต้องหวาดกังวล (jealous) กับความสำาเร็จของผู้ล่วงนำาหน้าไป
งานการใดก็ตามอันท่านทำาล้วนเป็นพื้นฐาน/การเตรียมตัวที่ดี
ที่สุด (best prepare) สำาหรับงานระดับต่อไป/สูงขึ้น ไม่ว่าท่าน
เป็นแพทย์เวชปฏิบัติผู้รักษาผู้ป่วยอันเป็นปัจเจกบุคคล เป็นนัก
วิทยาศาสตร์ผู้คุ้ยหากลเม็ด/ความลี้ลับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เป็นนักวิจัยคลินิกผู้เรียนรู้/ค้นหาวิธีการรักษาอันดีท่ีสุดต่อโรค/
ภาวะ/การบาดเจ็บ เป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณสุข/สุขภาพ
 ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์/สาธารณสุขทั้งหมด
อันย่ิงใหญ่/สำาคัญกว่าตัวตนของท่าน หากท่านตั้งใจทำางานข้าม
สาขา/ภาคส่วน/ขอบเขต (discipline/sector/border) ต้ังใจ
ทำางาน/ผูกพันระหว่างส่ิงท้ังหมดอันท่านกำาลังทำาด้วยการเต็มใจ
อาสา ท่านมีโอกาส/ความรับผิดชอบ (opportunity/responsibil-
ity)อย่างเท่าเทียมกันกับคนอ่ืนในการคว้า/หยิยฉวย/ปรับเปลี่ยน 
“โอกาส” ให้เป็น “ผลงาน” (work done)
 สิง่สำาคญัทา่นตอ้งไมห่ยดุเรยีนรู ้ไมห่ยดุถามคำาถาม ไมล่มื
ว่าเวชปฏิบัติเป็น “ศิลปศาสตร์” พอๆ กับ “วิทยาศาสตร์” ปฏิบัติ
โดยแพทย์/นักวิจัย ผู้นำาพาเวชปฏิบัติไปถึงโต๊ะตรวจ/เตียงผู้ป่วยไม่
เพียง “เทคโนโลยี” “การฝึกอบรม” (technology/training) แต่
ยังเป็น/รวมถึง “ความเป็นมนุษย์” “ความใส่ใจ” “ความอาทร” 
(humanity/care/concern)
 ผู้ป่วยไม่ได้หยิบยื่น “ความไว้เนื้อเชื่อใจ” (trust) แก่
เครือ่งมอื/อปุกรณ ์(machine/device) ผูป้ว่ยหยบิยืน่ความไวว้างใจ
แก่ท่านเมื่อผู้ป่วยไว้เนื้อเชื่อใจท่าน สิ่งคู่กันคือ ท่านก็ต้องพร้อมรับ
การตรวจสอบความถูกต้องในสิ่งที่ท่านได้กระทำา เพื่อนำาระบบการ
แพทย์ไปสู่ “ความไว้เนื้อเชื่อใจสาธารณะ” (public trust) โปรด
ตระหนักว่าย่ิงท่านเป็นผู้มีทักษะ/มีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา 
(skill/specialized) มากขึ้น ยิ่งพึ่งพา (depend) เทคโนโลยีมาก
ขึ้นเท่าใด ยิ่งง่ายในการสูญเสียความเป็นมนุษย์/ลืมความเห็นอก
เหน็ใจ/ละเลยสญัชาตญาณอนัมชีวีติชวีา (humanity/compassion/
instinct) ของท่าน
 ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพทวีเพิ่มขึ้น ช่องว่าง
ระหว่างคนรวย/คนจนกว้างขึ้น ประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น และ
ปญัหาเศรษฐกจิ/สงัคมอนัแจงรายการไดอ้กีคณานบั ผมหวงัวา่ทา่น
สามารถวางตัว/จัดตำาแหน่งตัวท่านเองอยู่ในจุดได้เปรียบ/จุดดี
(advantage) ต่อส่ิงท้าทายเหล่านี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง/
ความเห็นอกเห็นใจด้วยการยึดมั่นจรรยาแพทย์ (moral compass) 
ด้วยการใช้พละกำาลัง/ความสามารถพิเศษ (energy/talent) ของ
ท่านทำาสิ่งดี/ถูกต้อง ไม่เพียงทำาสิ่งดี/ถูกต้องท่านยังต้องผสม
ผสานองค์ความรู้/ทักษะอันท่านได้รับจากคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้
ท่านต้องเกื้อกูล/กระตุ้นความเช่ือมั่นตัวเอง เพื่อเป็นแพทย์/นัก
วทิยาศาสตร/์นกัวจิยัอนัเปน็บทบาทตน้แบบเปน็ผูม้ชีวีติอนัรืน่รมย/์
ภูมิใจ/บรรลุผลสิ่งอันตั้งใจ  ดังนั้น ถ้า “พร” แปลว่า “ความดี” 
ความดอีนัทา่นไดก้ระทำายอ่มตอ้งสง่ผลถงึความสขุ/ความสำาเรจ็ของ
ตัวท่าน •
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ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร
ครอบครัว นางณัฐฐากูร วุฒิภูมิ

ประวัติการศึกษา
2514 มัธยมศึกษา สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2519 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กรุงเทพมหานคร
2521 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กรุงเทพมหานคร
2525 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ความรู้สึกในการทำางานที่คณะแพทย์ มอ.
 ตอบได้เต็มปากเลยครับว่าตลอดเวลานานกว่า 30 ปีที่
ผมทำางานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมมี
ความสุขและมีความภูมิใจมากที่สุดในชีวิต

สิ่งประทับใจ
 ผมประทับใจในทุกๆ สิ่งที่คณะแพทย์ มอ. ได้ให้กับผมมา
โดยตลอดครับ สิ่งที่คณะแพทย์ให้กับผมคือ โอกาส ซึ่งโอกาสที่ผม
ได้รับมานั้นมีมากมาย โอกาสที่ได้รับมาตลอดเวลานานกว่า 30 ปี
ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่คณะแพทยศาสตร์ มอ.มีมากมายยิ่งนัก ที่พอ
จะกล่าวเป็นตัวอย่างได้แก่ สิ่งต่อไปนี้ครับ

 ผมได้ทำาบุญไปพร้อมกับการทำางาน ได้รักษาผูป้่วยโดยไม่
คำานึงถึงผลประโยชน์่เรื่องค่าตอบแทนเป็นพิเศษนอกจากเงินเดือน
ของทางราชการเพราะส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเป็นผู้ยากไร้และผู้ป่วยที่
ต้องใช้สวัสดิการของรัฐในการรักษาพยาบาล ผมได้คนไข้ทุกคนที่ 
มอ. เปน็ครขูองผมครบั ไดม้โีอกาสทำางานมลูนธิโิรงพยาบาลสงขลา
นครนิทรใ์นตำาแหนง่เลขานกุารและผูจ้ดัการมลูนธิฯิ ซึง่โอกาสทีจ่ะได้
ทำางานทีม่เีกยีรตอิยา่งนีค้งหาไดย้ากมาก ซึง่ผมโชคดคีรบัทีไ่ดท้ำางาน
ในสถาบนัแหง่นีเ้ลยไดร้บัโอกาสมอบหมายใหท้ำางานในตำาแหนง่ทีม่ี
เกยีรตนิี ้ไดเ้ปน็ครแูพทย ์ซึง่ผมถอืวา่การไดเ้ปน็ครแูพทยเ์ปน็โอกาส
ที่ดีมากสำาหรับชีวิตการทำางานของผม ซึ่งผมกล้าบอกได้เลยครับว่า
ชีวิตของผมตั้งแต่เล็กจนโตมาในสวนผลไม้ย่านฝ่ังธนบุรีซึ่งขณะนั้น
พูดได้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกนั่นเอง ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าโตขึ้นผม
จะมีโอกาสได้เป็นครูสอนนักเรียนแพทย์ ซึ่งผมถือว่าเป็นเกียรติต่อ
วงศต์ระกลูของผมมากครบั ชวีติครแูพทยท์ี ่มอ. ทำาใหผ้มไดม้โีอกาส
สอนแพทย์ในหลายระดับ ได้แก่
 ได้สอนนักศึกษาแพทย์ (Medical student program) 
มากกว่า 30 รุ่น ผมเริ่มสอนตั้งแต่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 5 ซึ่งตอน
นั้นพวกคุณหมอเขาอยู่ปี 6 ปัจจุบันหลายคนเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ใน
หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย หลายคนตอนนี้เป็นถึงศาสตราจารย์ 
หลายคนตอนนีก้ำาลงัทำางานเปน็กำาลงัสำาคญัในการพฒันาคณะแพทย ์
มอ. ของเราอยู ่หลายคนตอนนีม้คีวามรูเ้ฉพาะทางดมีากและในคราว
ทีผ่มเจบ็ปว่ยกไ็ดอ้ดตีลกูศษิยเ์หลา่นีแ้หละครบัในการดแูลตวัผม ผม
ภูมิใจที่ได้เป็นครูของลูกศิษย์ทุกคนครับ
 ไดส้อนแพทยใ์ช่ท้นุ แพทยป์ระจำาบา้น (Residence train-
ing program)ซึง่จะเตบิโตเปน็กำาลงัสำาคญัของประเทศไทยเราตอ่ไป
 ได้สอนแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด (Fellowship training 
program) อนุสาขามะเร็งนรีเวช (Gynecologic Oncology) เรื่อง
น้ีผมภูมิใจมากเพราะมีโอกาสเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้มากับอาจารย์
หมอสายบัวจนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของวงการมะเร็งนรีเวชว่า มอ. 
ก็เป็นสถาบันหนึ่งที่มีมาตรฐานในการเรียนการสอนด้านนี้
 ได้ศึกษาต่อยอดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเขาคง
ไมย่อมรบัหรอืคงไมง่า่ยในการตดิตอ่ ถา้ไมไ่ดม้ตีน้สงักดัจากสถาบนั
ทางราชการเช่นคณะแพทย์ มอ. เป็นต้นเรื่อง ผมได้ไปศึกษาต่อ
หลายแห่ง ซึ่งขอกล่าวถึงเพียงบางแห่งดังต่อไปนี้ครับ
 ด้าน Infertility: ผมได้ไปดูงานที่ United Kingdom 
 Gynecologic Oncology: ผมได้ไปฝึกอบรมและดูงานที่
สถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สถาบันเหล่านี้ได้แก่ MD. Anderson Cancer Center [Texas], 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center [New york], 
Barn-Jewish Children Hospital [St.Louis] ดีใจที่ได้นำาความรู้
ที่ได้รับมากลับมาใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ
 Radical surgery in gynecologic cancer: ได้โอกาสไป
ดงูานทีป่ระเทศเยอรมนัน ี(Leipzig, Germany) ไดฝ้กึการผา่ตดัใน 
Soft Cadaver และได้มาบรรยายเรื่องนี้หลายครั้งทั้งที่ มอ. และที่
โรงเรียนแพทย์อื่นๆ ในประเทศไทย ประทับใจในประสบการณ์ที่ได้
รับมามากครับ
 Laparoscopic Surgery: ผมเป็นแพทย์รุ่นอาวุโสที่สนใจ
เรื่องนี้มากครับ ได้ไปฝึกอบรมที่ประเทศไต้หวัน (Chang Gung 
Memorial Hospital, Taipei, Taiwan) นับเป็นรุ่นแรกๆ ของ
แพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชที่บุกเบิกเรื่องนี้ ปัจจุบันเราเริ่มมีกลุ่มแพทย์
ผู้สนใจในด้านนี้มากยิ่งขึ้น และได้รวมตัวกันจัดงานประชุมซึ่งต่อไป
คงจะมผีลงานออกมามากยิง่ขึน้ซึง่คงตอ้งฝากเรือ่งนีไ้วก้บันอ้งๆ หรอื

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •
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รุ่นลูกศิษย์ซึ่งเป็นคลื่นลูกหลังครับ
 ไดท้ีพ่กัอาศยัทีแ่สนสะดวกและปลอดภยั (พ.38): ผมเปน็
ครแูพทยร์ุน่แรกทีไ่ดม้โีอกาสเขา้พกัอาศยับา้นหลวงในมหาวทิยาลยั 
ซึ่งผมขอขอบพระคุณคณะแพทย์ มอ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอดีต
คณบดีผู้ล่วงลับไปแล้วของเราได้แก่คุณครูอติเรก ณ ถลาง ซึ่งท่าน
เป็นกำาลังสำาคัญในการจัดให้มีบ้านพักแพทย์ซึ่งผมได้พักอาศัยอยู่
อย่างปลอดภัยและสุขสบายมานานกว่า 30 ปี ซึ่งแม้เศรษฐีใหญ่ใน
ตวัเมอืงหาดใหญท่ีส่นทิสนมกนัยงัออกปากวา่อจิฉาผมทีม่บีา้นพกัที่
แสนสบาย ซึ่งแม้พวกเขาจะมีเงินก็ไม่มีโอกาสเข้ามาพักอาศัยอยู่ใน
ที่ดีๆ อย่างนี้ได้ ผมมีความสุขในบ้าน พ.38 แห่งนี้มากครับ
 ไดร้ายไดเ้ลีย้งครอบครวั (เงนิเดอืน เงนิพเิศษ): เงนิเดอืน
ที่คณะแพทย์ มอ. ถือว่ามากเพียงพอและอาจจะมากกว่าเงินเดือน
ครูแพทยอ์กีหลายสถาบนั มากพอทีจ่ะทำาใหผ้มมเีงนิเหลอืเกบ็สะสม 
มีเงินซื้อบ้าน รถยนต์ ส่งลูกเรียนหนังสือ เลี้ยงบิดามารดา และ
ทำาอีกหลายๆ อย่างที่เป็นสิ่งที่มนุษย์เราพึงมีและพึงกระทำา ผมขอ
ขอบคุณคณะแพทย์มากครับ
 ได้ตำาแหน่งทางวิชาการ: ผมเป็นคนชอบงานบริการและ
ไม่สนใจเรื่องงานวิจัยหรือตำาแหน่งทางวิชาการมาก่อน แต่หลังจาก
เวลาผ่านไป ผมเริ่มตระหนักว่าการเป็นครูโรงเรียนแพทย์ พวกเรา
ควรมกีารพฒันาทางวชิาการทีพ่สิจูนใ์หเ้หน็ไดด้ว้ย ผมจงึเริม่ทำางาน
วิจยัและขอตำาแหนง่ทางวชิาการ ซึง่อาจจะสายไปหนอ่ยเมือ่เทยีบกบั
คนอื่นแต่ผมก็ภูมิใจและขอขอบคุณคณะแพทย์ มอ. มา ณ ที่นี้ด้วย
ครับท่ีเป็นแรงผลักดันให้ผมมีกำาลังใจและได้มาไกลถึงตำาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์เป็นเกียรติกับตัวผมและครอบครัวก่อนที่จะเกษียณ
อายุราชการออกไปครับ
 ได้เป็นผู้ที่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ยอมรับ ทั้งนี้
ไม่ใช่เพราะตัวผมแต่เป็นเพราะมีตราคณะแพทย์ มอ. เป็นประกัน 
ตลอดเวลานานกว่า 30 ปี ผมมีคนที่ผมรู้จักจำานวนมากกระจาย
อยู่ในทุกจังหวัดของภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เริ่มจากการ
เป็นคนไข้และญาติของคนไข้ ต่อมาคนเหล่านี้กลายเป็นเพื่อนและ
ในที่สุดก็กลายเป็นเหมือนญาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะ
ตัวผม(หมอวิรัช) เท่านั้น แต่เป็นเพราะตัวหมอวิรัชที่ทำางานที่ มอ. 
ผมขอบคุณมากครับที่คณะแพทย์ มอ. ให้โอกาสผมได้อยู่ในสังคม
อยา่งเปน็ท่ียอมรับในระดบัหนึง่ ไดรู้จ้กัคนดีๆ  ไดแ้ก ่เพือ่นผูร้ว่มงาน
ทุกระดับ สมาคมวิชาชีพ-ราชวิทยาลัย-สถาบันต่างประเทศ
 และอกีมากมาย ซึง่เรือ่งนีก้ค็ลา้ยหวัขอ้ทีเ่พิง่กลา่วมาแหละ
ครับ ต่างกันที่ความกว้างขวางขยายออกไปกว้างกว่าเพียงในภาคใต้
ของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งผมเป็นตัวแทนไปเข้าร่วม
ประชุมอนุกรรมการมะเร็งนรีเวช มีเพื่อนคณะกรรมการยกให้เพื่อน
ผมจากเชียงใหม่เป็นสิงห์เหนือ ส่วนผม เขายกให้เป็นเสีือใต้ เรีื่องนี้
ฟงัดแูล้วเหมือนเร่ืองไร้สาระ แตล่กึๆมนักท็ำาใหผ้มอดภมูใิจไมไ่ดค้รบั
ทั้งๆ ที่เราก็ไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าคนอื่น แต่ที่เขาให้เกียรติก็เพราะ

เราเป็นตัวแทนมาจาก มอ. ครับ 
ผมคงหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าไม่
ได้มาทำางานที่นี่ ได้ทำางานระดับ
สูงเช่น สมาคมในและนอกประเทศ
ราชวิทยาลัย และในระดับสากล 
เรื่องนี้ก็มีที่ไปที่มาเหมือนกันกับ

หัวข้อที่ผ่านมาครับแต่กว้างออกไปอีก ผมมีโอกาสไปทำางานหรือ
นำาเสนอเรือ่งทางวชิาการในการประชมุในเวทรีะดบันานาชาตหิลาย
ครัง้ ซึง่ผมมโีอกาสเชน่นีก้เ็พราะคณะแพทยแ์หง่นีอ้กีละครบั และสิง่
นีก้เ็ปน็อกีสิง่หนึง่ทีผ่มประทบัใจและจะระลกึถงึตลอดไปแมจ้ะเกษยีณ
ออกไปแล้วครับ

อยากเห็นอนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มอ.เป็นอย่างไร
 อยากเห็นอนาคตคณะแพทย์ มอ.เป็นอย่างต่อไปนี้ครับ
 อยากให้เป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล ซึ่งเรื่องนี้ขอชมเชย
และขอเป็นกำาลังใจให้เจ้าหน้าที่ของคณะแพทย์ในปัจจุบันทุกคนนะ
ครับ
 อยากให้คณะแพทย์ มอ. เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน
ทางการแพทย์ของภาคใต้ของประเทศไทยซ่ึงสามารถดูได้จากสิ่ง
ตา่งๆ เหลา่นีค้อื มผีูส้มคัรเขา้มาศกึษาในทกุระดบัอยา่งตอ่เนือ่งจาก
ในและจากนอกประเทศ (AEC) ประสบความสำาเรจ็ทัง้ในดา้น การ
บริการ การเรียนการสอนและการวิจัย มีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง 
มีผู้บริจาคสนับสนุน (ผ่านมูลนิธิฯ) จำานวนมากและต่อเนื่อง เป็นที่
ยอมรับของคนไข้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของประเทศไทย

ขอ้คิด ส่ิงทีอ่ยากฝากใหรุ้น่นอ้งและนกัศกึษาแพทย์
 อยากฝากถึงแพทย์รุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ในเรื่องต่อ
ไปน้ีคืออยากให้เป็นแพทย์ที่ดีที่สุดให้สมกับท่ีได้ชื่อว่าพวกเราเป็น
ลกูพระราชบดิา ตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีนใหไ้ดค้วามรูจ้รงิในทกุแขนงวชิา 
ตัง้ใจรกัษาผูป้ว่ยใหด้ทีีส่ดุเพราะคนไขค้อืหนึง่ในครตูวัจรงิผูใ้หค้วามรู้
แกเ่รา ตัง้ใจทำาชือ่เสยีงใหส้ถาบนัเพราะไมว่า่จะเปน็คนดหีรอืไม ่เขา
มกัจะถามวา่จบมาจากทีไ่หน หาโอกาสตอบแทนสิง่ทีท่กุคนไดร้บัมา
จากสถาบนัซึง่มคีา่มากมหาศาล รว่มกนัชว่ยพฒันาสถาบนัของเราให้
ดียิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งเรื่องนี้คงต้องขอฝากไว้กับคลื่นลูกใหม่ ซึ่งได้แก่รุ่น
น้องๆ และรุ่นลูกศิษย์ซึ่งก็ล้วนเป็นลูกพระราชบิดาด้วยกันทุกคน
 หมายเหต:ุ ผมภมูใิจในคณาจารยร์ุน่หลงัๆ ของคณะแพทย ์
มอ. มากครับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกพระราชบิดาหรือลูกศิษย์สายตรง
ของ มอ. ของเรา ผมอยากสนับสนุนและอยากให้กำาลังใจทุกท่านให้
ช่วยกันพัฒนาให้คณะแพทย์ มอ. ของเรา เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้
เป็นคลื่นลูกใหม่ท่ีแรงและมาแทนคลื่นลูกเก่าอย่างพวกผมที่เริ่ม
เกษียณไปด้วยนะครับ

 ผมพูดได้เต็มปากว่า “ผมมีทุกวันนี้ ได้ เพราะคณะ
แพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร”์ แมจ้ะตอบแทนอยา่งไร
ก็คงไม่สามารถเทียบกับส่ิงที่ผมได้รับมาได้ ผมอยากให้ลูกสงขลา
นครินทร์ทุกคนรู้สึกอย่างนี้ ผมอยากให้ทุกท่านหาโอกาสตอบแทน
สถาบนัในทกุโอกาสทีท่า่นมไีมว่า่จะเปน็รปูธรรมหรอืนามธรรมครบั
จะไดไ้มม่อีะไรคา้งคาใจกอ่นจะจากโลกนีไ้ปวา่เราไดต้อบแทนบญุคณุ
แผน่ดินแมแ่หง่นี้หรอืยงั ผมขอให้ทุกคนมคีวามสขุและประสบความ
สำาเร็จในชีวิตนะครับ •

   รักและเคารพ
   จาก รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ
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ภูมิลำาเนา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ครอบครัว ภรรยา  นางวชิราภรณ์ เบญจวัง
  บุตร นายภคพนธ์ เบญจวัง
   นางสาวภาวิดา เบญจวัง
   นางสาวภควดี เบญจวัง
ประวัติการศึกษา
2545 หนังสืออนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
 แพทยสภา
2539 Certificate Epidemiology of Chronic Disease
 Cambridge, University, UK
2524 วฒุบิตัรฯ สาขาเวชปฏบิตัทิัว่ไป จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั
2522 ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2520 พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2518 วท.บ.(วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เริม่ปฏบิตังิานในตำาแหนง่อาจารย ์ภาควชิาเวชศาสตร์
ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2524 
คณะฯ ได้ให้โอกาสพัฒนาตนเอง ทั้งในสาขาวิชาชีพ และงาน
บริหาร มีความภาคภูมิใจที่ได้สอนนักศึกษาแพทย์ ให้บริการ
ทางการแพทย์ และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารภาค
วิชา ต่อมาได้รับโอกาสเป็นผู้บริหารระดับคณะ ในตำาแหน่ง 
รองคณบดี ทำาให้มีมุมมอง โลกทัศน์กว้างขึ้น อีกหนึ่งงานที่
ภาคภมูใิจ คอื มสีว่นรว่มในการสรา้งเสรมิสขุภาพของบคุลากร
คณะ จากการให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพ และงานบริหารที่
เกี่ยวข้อง

คำาสดุดี ผศ.นพ.ถวัลย์ เบญจวัง
 อาจารยเ์ปน็แบบอยา่งทีด่ทีัง้ในดา้น “การใชช้วีติ” และ 
“การช่วยชีวิต” 
 “การใช้ชีวิต” ของอาจารย์นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้
ศิษย์และบุคลากรหลายคนในการปรับวิถีชีวิตมาออกกำาลังกาย 
และใสใ่จ ตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ อาจารยเ์ปน็ตน้แบบของการคดิ
บวกและคิดรอบด้าน มองทุกสิ่งอย่างเข้าถึงและเข้าใจ สิ่งเหล่า
นี้หลอมรวมให้อาจารย์มีภาพลักษณ์เป็น “สุภาพบุรุษ” ที่ศิษย์
และบุคลากรมอบความนับถือจากใจเสมอมา
 “การช่วยชีวิต” อาจารย์เป็นแพทย์ที่เสียสละ ให้ทั้ง
การทำางานในชุมชนและการดูแลผู้ป่วย ซึ่งอาจารย์ได้แสดงให้
นักศึกษาแพทย์  แพทย์รุ่นใหม่และผู้ร่วมงาน ได้เห็นอยู่ตลอด
ระยะเวลาจากการทำางานของอาจารย์

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์ เบญจวัง 
ภ�ควิช�เวชศ�สตร์ชุมชน
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 สุภาพบุรุษใจดีเป็นที่รัก	 ได้ประจักษ์คนใจงามนาม”ถวัลย์”

เป็นแบบอย่างการยึดมั่นจรรยาบรรณ	 จิตเที่ยงธรรม์สัตย์ซื่อถือความดี

	 ใจอารี	แต่กายแกร่งวิ่งแซงหน้า	 นักกีฬามาราธอนมากศักดิ์ศรี

เป็นแบบอย่าง	“ครูแพทย์”ใจอารี	 ขอจดจำาแพทย์ท่านนี้ไว้ในใจ

   
•	ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน	•

ความรู้สึกในการทำางานที่คณะแพทย์ มอ.
 ความรูส้กึในการมาทำางานทีค่ณะแพทย ์ม.อ. และสิง่
ที่ประทับใจ ตั้งแต่ พ.ศ.2524 ถึงพ.ศ.2556 ผมขอแบ่งเป็น 3 
ช่วงเวลา 

 ช่วงที่ 1 คือ สมัยที่เริ่มรู้จักคณะแพทย์ครั้งแรก พศ.
2520 เป็น Intern นั่งรถไฟมาสัมภาษณ์กับอาจารย์นิภา 
สุวรรณเวลา หัวหน้าภาค Med และรักษาการหัวหน้าหน่วย 
Commed ขณะนั้น แล้วกลับไป train GP ต่อที่จุฬาอีก
3 ปี จึงเริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะแพทย์เมื่อ พ.ศ.2524 จำาได้ว่า
โรงพยาบาล ม.อ.เปิดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 ยังได้ร่วม
ออกตรวจ OPD กบัอาจารยแ์พทยร์ุน่พีห่ลายทา่น รูส้กึประทบั
ใจกับอาจารย์แพทย์ที่มาเริ่มบุกเบิก สามารถสอนศิษย์ ม.อ.
รุ่นแรกๆ จนจบเป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียม
กับโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพได้
 ชว่งที ่2 หลงัจากมาทำางานไมถ่งึ 10 ป ีอาจารยอ์ดุม 
ชมชาญ ผอ.โรงพยาบาลขณะนั้น ได้ให้ไปช่วยงานบริหารเป็น
รองผอ.พร้อมกับอาจารย์อุทัย เก้าเอี้ยน เนื่องจากช่วงนั้นยังมี
อาจารย์ไม่มาก จึงต้องสอนนศพ. ออกตรวจ OPD และช่วย
งานบริหารกันเกือบทุกคน เมื่อหมดวาระรองผอ.ผมก็ได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าภาค Commed ติดต่อกัน 8 ปี 
แต่ที่ประทับใจคือ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนมีความทุ่มเท
ให้กับงาน ร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ในการพัฒนาคุณภาพ
ทัง้คนและงาน จนเปน็รากฐานงานคณุภาพและความกา้วหนา้
ของคณะแพทย์และโรงพยาบาล ตลอดจนได้การรับรอง
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศในปัจจุบัน
 ช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่คณะแพทย์ปรับเปลี่ยนหลักสูตร
แพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นแบบบูรณาการ ตั้งแต่ พ.ศ.2542
จนถึงปัจจุบัน อาจารย์แพทย์และนักวิชาการต้องเรียนรู้
แพทยศาสตร์ ศึกษา นักศึกษาแพทย์ต้องเรียนรู้ วิ ชา
แพทยศาสตร์ และยังต้องสอบผ่าน National License 
Examination (NLE) ถงึ 3 ขัน้ สว่นผมไดส้อบหนงัสอือนมุตัิ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่ม เพื่อสอนรายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครวั และตอ่มาไดร้บัความไวว้างใจจากคณบด ี(อาจารย์
กติตแิละ อาจารยส์เุมธ) ชว่ยบรหิารในตำาแหนง่รองคณบดฝีา่ย
บุคลากรอีก 2 วาระ แต่สิ่งที่ประทับใจช่วงนี้ได้แก่ นักศึกษา
แพทย์รวมถึงศิษย์เก่าด้วย นักศึกษาแพทย์ ม.อ.ปรับตัว
เข้ากับการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการได้อย่างดี 
แสดงศกัยภาพอยา่งดเียีย่มโดยมผีลการสอบ NLE เปน็อนัดบั
ต้นๆ ของคณะแพทย์ทั้งหมด ส่วนศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.หลาย
คนไดส้รา้งชือ่เสยีงระดบัประเทศดา้นวชิาการ และดา้นบรกิาร
วิชาชีพ

อยากเห็นอนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มอ.เปน็อยา่งไร
 อยากเหน็อนาคตของคณะแพทย ์ม.อ.เปน็คณะแพทย์
ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน            
 ข้อคิดที่อยากฝากให้แพทย์รุ่นน้องและนักศึกษา
แพทย์ คือ ไม่ว่าจะทำางานอยู่ที่ใด ขอให้รักและผูกพัน (love 
and engage) สถาบันแพทย์ ม.อ.ของเราตลอดไป •
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ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร
ครอบครัว ภรรยา นางจามรี คีรีรัฐนิคม
  บุตร นายธฤษ คีรีรัฐนิคม
   นางสาวอรณัฐ คีรีรัฐนิคม
ประวัติการศึกษา
 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

ความผูกพันกับคณะแพทยศาสตร์
 รับทุนคณะแพทยศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อตั้งแต่ พ.ศ. 
2524 มาทำางานเมื่อเปิดโรงพยาบาลใหม่ๆ ได้เห็นการเจริญ
เติบโตของคณะแพทยศาสตร์มาโดยลำาดับ ได้มีโอกาสบริหาร
งานในคณะแพทยศาสตร์หลายตำาแหน่ง ได้มีโอกาสสอน
นักศึกษา 30 กว่ารุ่น ตลอดจนได้สอนแพทย์ประจำาบ้าน
และแพทย์ใช้ทุนตั้งแต่รุ่น 1 ถึงปัจจุบัน และได้รับเกียรติเป็น
อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำาปีพ.ศ.2555

คำาสดุดี
 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม 
เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถด้านศัลยศาสตร์ออร์โธ
ปิดิกส์ โดยเฉพาะอนุสาขากระดูกสันหลัง มีความสามารถใน

การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ สามารถสอนเรื่องที่ยาก
และซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย สอนให้มีกระบวนการคิดและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสมเหตุสมผล โดยอิงหลักฐาน
ทางการแพทย์ที่ถูกต้องและทันสมัย สอนให้สามารถนำาความ
รูไ้ปประยกุตใ์ช้ไดจ้รงิ กระตุน้ใหเ้รยีนรูจ้ากผูป้ว่ยจรงิมใิชเ่รยีน
รู้แต่ในตำารา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ e-learning สำาหรับให้
นักศึกษาเรียนด้วยตนเองนอกจากนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
สามารถในวิชาชีพอย่างดียิ่ง โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
 อาจารย์มีคุณลักษณะเหมาะสมในฐานะอาจารย์
แพทย์ที่ดี เป็นแบบอย่างแก่อาจารย์แพทย์รุ่นน้องและแก่
ศิษย์ มีความเอ้ืออาทรและเมตตาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่เคยมีประวัติ
ประพฤติเสื่อมเสีย เอาใจใส่และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็น
อย่างดี เป็นผู้มีจิตอาสาและให้ความร่วมมือพัฒนางานของ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ และคณะแพทยศาสตร์ 

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

รองศาสตราจารยน์ายแพทยธ์รีสาสน์ ครีรีฐันคิม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำาบัด
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ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาผู้ร่วมงาน ให้มีความก้าวหน้า มี
บทบาทสำาคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ มีความอุตสาหะ มุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการงาน 
อุทิศตนและเวลาให้กับงานส่วนรวมและสังคมอย่างดียิ่ง 
  •	ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์	•

ความรู้สึกในการทำางาน
 ผมมีความภูมิใจที่ได้มาทำางานคณะแพทยศาสตร์ซึ่ง
เปน็คณะทีผ่มถอืวา่เปน็คณะแพทยช์ัน้นำาของประเทศในหลายๆ 
ดา้น และผมไดม้โีอกาสสอนนกัศกึษาถงึ 30 กวา่รุน่ ไดม้โีอกาส
ใหก้ารรกัษาพยาบาลผูป้ว่ย ใหค้ณุภาพชวีติดขีึน้ และไดม้โีอกาส
ทำาหน้าที่บริหารหลายตำาแหน่ง
 สิ่งที่ประทับใจ คือ บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 
ทุกๆ คน ตั้งแต่นักศึกษา ผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สนับสนุน ทุกๆ ด้าน เสียสละและรักองค์กรแห่งนี้ และทุกๆ 
คนมีไมตรีจิตที่ดีต่อผม
 ผมอยากที่จะเห็นคณะแพทยศาสตร์ มีความเจริญ
ก้าวหน้า เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำาของประเทศ และเป็นที่
พึ่งของประชาชน

ข้อคิด 
 ผมอยากให้น้องๆ ที่เป็นอาจารย์ มุ่งมั่นที่จะทำางาน
ด้านวิชาการ และให้ได้ตำาแหน่งวิชาการสูงสุดในศักยภาพ
ของตน •

18 ส า ร ศิ ษ ย์ เ ก่ า  แพทย์ ม.อ.
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ครอบครัว ภรรยา รศ.พญ.พรพิมล พฤกษ์ประเสริฐ 
  บุตร นายแพทยค์ณนิท ์พฤกษป์ระเสรฐิ
   นางสาวศศิณี พฤกษ์ประเสริฐ 
   นายณภัทร พฤกษ์ประเสริฐ
การศึกษา
2526 วว.สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2524 ป.ชั้นสูง  โรงพยาบาลรามาธิบดี
2521 พ.บ.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2518 วท.บ.  (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2515 มศ.5  รร.ชลราษฎร์บำารุง

ประวัติการทำางาน
 พ.ศ.2524-ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์
ท่ัวไป ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ ม.อ. รุ่นแรก ใน
รุน่นัน้มหาวทิยาลยัรบันกัศกึษาจำานวน 82 คน โดยรบัรวมคณะ
แพทย์และคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องแข่งขัน

กันเรียนเพื่อสอบไปเรียนคณะแพทย์ในชั้นปีที่ 2 ซึ่งจะรับเพียง 
32 คน นักศึกษาจึงมีความเครียดสูงจากการแข่งขันกันเรียน 
ในปีต่อๆ มา มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกวิธีนี้โดยรับนักศึกษา
แยกคณะตั้งแต่สอบเข้าชั้นปีแรก
 ในช่วง 4 ปีแรกหรือช้ันปรีคลินิก ผมเรียนที่คณะ
วิทยาศาสตร์ จบแล้วได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในชั้น
คลนิกิ (ป ี5 และ 6) ตอนนัน้โรงพยาบาลสงขลานครนิทรย์งัไม่
เปดิทำาการ ผมตอ้งไปเรยีนทีโ่รงพยาบาลหาดใหญ ่ตอนเชา้ตอ้ง
นัง่รถคณะจากหอพกัใน ม.อ. ไป รพ.หาดใหญ ่และตอนเยน็จะ
มีรถรับกลับ ในตอนนั้น ม.อ. จัดว่าอยู่นอกเมืองมาก ส่วนใหญ่ 
นกัศกึษาแพทยจ์ะตดิภาระเรยีนและดแูลรกัษาผูป้ว่ยทีห่อผูป้ว่ย 
ทำาให้กลับรถคณะไม่ทัน ต้องเดินจากรพ.หาดใหญ่ผ่านวงเวียน
ไปขึน้รถสองแถวหรอืรถตุก๊ๆ ทีห่นา้หอนาฬกิา ระยะทางอาจไม่
ไกลนกั แตใ่นเวลากลางคนืจะเปลีย่วมาก ผมมปีระสบการณถ์กู
โจรจี้แถววงเวียน เอาเงินไปหมด เลยแก้ปัญหาด้วยการไปเช่า
หอ้งชัน้สองของรา้นขายของชำาหนา้โรงพยาบาลหาดใหญอ่ยูก่บั
เพือ่นรวมกนั 3 คน กางมุง้นอน ไมส่ะดวกสบายเหมือนทีห่อพัก

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

รองศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระกติ พฤกษป์ระเสรฐิ
ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์
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ในคณะ แต่เราต้องยอมทนเพ่ือจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากการดู
ผู้ป่วยมากขึ้น เพราะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกของ
ผู้ป่วย ได้ดูผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ช่วยผ่าตัดฉุกเฉิน และได้ทำาผ่าตัด
เล็กด้วยตนเอง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะข้ึนรถคณะกลับหอพัก
ไมท่นัและไมต่อ้งเสีย่งตอ่การถกูจีห้รอืถกูทำารา้ยตอนกลบัหอพกั
ช่วงกลางคืน
 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกๆ ของ มอ. มีอาจารย์ทั้งชั้น
ปรีคลินิกและชั้นคลินิกจำานวนน้อย ได้รับความกรุณาจาก
อาจารย์แพทย์ส่วนกลาง คือทั้งจาก รพ.จุฬาฯ ศิริราชฯ และ
รามาธิบดี หมุนเวียนมาสอน  อาจารย์ที่มาจะมีเวลาน้อย
บ่อยครั้งที่ต้องจัดการเรียนการสอนในเวลากลางคืน แต่
นักศึกษากระตือรือร้นอยากจะเรียนมาก นักศึกษารุ่นหลังๆ
โชคดีกว่ารุ่นผมมากท่ีมีอาจารย์สอนอย่างใกล้ชิดและมีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน
 หลังจบแพทยศาสตรบัณฑิต ผมได้ไปเป็นแพทย์
ฝึกหัด (intern) และแพทย์ประจำาบ้านสาขาศัลยศาสตร์ที่
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยรับทุนจากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมได้พบอาจารย์
พรพิมลที่นั่นและชวนมาเป็นอาจารย์ด้วยกัน ผมกลับมาเป็น
อาจารย์ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ต้ังแต่เรียนจบจนเกษียณอายุ
ราชการ เพราะรกัทีจ่ะสอนนกัศกึษาแพทยแ์ละดแูลรกัษาผูป้ว่ย
ด้วยการผ่าตัด ผมได้เห็นการพัฒนาของคณะแพทย์มาตลอด 
จนได้เป็นคณะแพทย์ชั้นนำาแห่งหนึ่งของประเทศ

ความรู้สึกในการทำางานที่คณะแพทย์ ม.อ.
 มีความสุข ที่ได้รักษา ผ่าตัด ช่วยเหลือผู้ป่วย โดย
ถ่ายทอดความรู้ สอนนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนแพทย์ฝึกหัด  
แพทย์ประจำาบ้าน หลังเลิกงานก็มีเวลาใกล้ชิดกับครอบครัว
ได้อบรมดูแลลูก แทนที่จะเสียเวลากับการเดินทางบนถนน
รถยนต์ เหมือนเพื่อนแพทย์หลายคนที่ย้ายไปทำางานใน
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
 
อยากเห็นอนาคตของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.เปน็อยา่งไร 
 - ดเีดน่ในดา้นวชิาการ และการรกัษาพยาบาลผูป่้วย 
  เป็นที่พึ่งของโรงพยาบาลในภาคใต้ได้ 
 - ผลติแพทยท์ีม่คีวามสามารถ ขยนั  และมคีณุธรรม 
  มีความรับผิดชอบ 
 
ข้อคิด
 สิ่งที่อยากฝากให้แพทย์รุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์ 
ในฐานะเป็นศัลยแพทย์ ที่มีประสบการณ์ผ่าตัดมาหลาย
สิบปี อยากฝากบอกว่า การจะเป็นศัลยแพทย์ที่ดีได้นั้น  
 1. ต้องขยัน ยิ่งผ่าตัดมาก ยิ่งเจอคนไข้ หลายๆ
ปัญหาก็ยิ่งทำาให้พัฒนาฝีมือผ่าตัดมากขึ้น แรกๆ อาจพบผล  
แทรกซอ้นจากการผา่ตดับา้ง แตอ่ยา่หมดกำาลงัใจ ยิง่แกปั้ญหา
ได้มากเท่าไร ก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้น เพราะแพทย์ที่เก่งมาก
จะวัดที่การแก้ไข Case ที่มีผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ไม่ว่า
จะเป็น case refer หรือ case ที่เราประสบด้วยตนเอง ที่เรา
แก้ไขได้เป็นผลสำาเร็จ ผู้ป่วยหายจากโรคและความทุกข์ทรมาน
 2. ต้อง control behavior ต่อ public ให้ได้ บาง
ครั้งศัลยแพทย์ทำางานหนัก ผ่าตัดทั้งคืน อาจจะมีอารมณ์  
เสีย แต่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ เพราะเราต้องทำางานกับ
บุคลากรหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิค
รวมทั้งแพทย์แผนกอ่ืน การพูดจาที่ทำาร้ายจิตใจผู้อ่ืน อาจมี
ผลเสียตามมามากมาย โดยเฉพาะคำาพูดโดยใช้อารมณ์ที่ผู้ฟัง
ไม่ได้ประโยชน์ ผมจะสอนแพทย์ Resident ศัลย์เสมอว่า 
“แผลที่เกิดตามร่างกาย ไม่เกินเดือนก็หายแล้ว แต่แผลใน  
หัวใจคน หลายสิบปี ยังไม่ลืม” •
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ภูมิลำาเนา จังหวัดสงขลา
ครอบครัว สามี  รศ.นพ.วิชัย ชี้เจริญ
  บุตร นางพิมสาย  ชี้เจริญ  
   นายแพทย์พลาย  ชี้เจริญ  
   นายพีร์  ชี้เจริญ  
ประวัติการศึกษา
2518 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2522 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบ
 วิชาชีพเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา
2533 Certificate (Colposcopy Mother), Hospital 
 Glasgow, University of Kingdom, UK.

ความผูกพันกับคณะแพทยศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรไ์ดใ้ห้
สิ่งที่สำาคัญที่สุด 2 อย่างแก่ข้าพเจ้าในฐานะผู้ประกอบสัมมา
อาชวีะในฐานะ”ครแูพทย”์ คอื “นกัศกึษาแพทย”์ และ “ผูป้ว่ย”
ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ทำาให้ 33 ปีในชีวิตการทำางานของข้าพเจ้าเป็น
ชีวิตที่มีคุณค่า ไม่เสียเปล่า และเป็นความภูมิใจอย่างที่สุด
ขอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้จงดลบันดาลให้สถาบันแห่งนี้
มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

คำาสดุดี
 รศ.พญ.สายบวั ชีเ้จรญิ เคยดำารงตำาแหนง่หวัหนา้ภาค
วิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 3 วาระ วาระแรกในปี พ.ศ.
2528-พ.ศ.2530 ซึ่งเป็นสมัยบุกเบิกก่อต้ังภาควิชาฯ วาระที่
สองในปี พ.ศ.2541-พ.ศ.2545 และในวาระที่สามในปี พ.ศ.
2545-พ.ศ.2549 อาจารย์สายบัวในฐานะหัวหน้าภาควิชา
ได้พัฒนาการเรียนการสอนระดับก่อนปริญญาให้รุดหน้ากว่า
สถาบันอื่น คณาจารย์ของวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเคยมาดู
งานการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาฯ สำาหรับด้านการ
ศึกษาหลังปริญญา อาจารย์สายบัวได้ขออนุมัติให้ ม.อ. มีการ
ฝกึอบรมแพทยป์ระจำาบา้น แพทยใ์ชท้นุ และแพทยต์อ่ยอดของ
ทั้งสามอนุสาขา ในด้านงานวิจัยอาจารย์ได้ชี้นำาให้คณาจารย์

ตระหนักว่าสถาบันการศึกษาต้องทำาวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้
ใหม ่และเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการบรกิาร อาจารย์
เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ คือ อาจารย์ได้ทุ่มเททำางานวิจัยด้าน
มะเรง็คอมดลกู จนมชีือ่เสยีงเปน็ทีรู่จ้กัระดบัชาติและนานาชาติ
 อาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งและผลักดันให้เกิดหน่วยมะเร็ง
นรีเวชวิทยา ซึ่งในบางช่วงเวลามีอาจารย์สายบัวเป็นอาจารย์
ประจำาหน่วยแต่เพียงผู้เดียว ทำาหน้าที่ด้านบริการ การเรียน
การสอน และวิจัยแต่เพียงลำาพัง ความอุตสาหะของอาจารย์
ส่งผลให้ปัจจุบันหน่วยมะเร็งมีจำานวนแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด
ครบเต็มอัตรา ปีละ 3 ท่าน ติดต่อกัน 2 ปีแล้ว และอาจารย์ยัง
ได้รับรางวัล International Federation of Gynecology and 
Obstetrics (FIGO) Award in Recognition of Women 
Obstetricians/Gynecologists ปี ค.ศ.2006 อีกด้วย
 ในดา้นความเปน็ครแูพทย ์อาจารยส์ายบวัเปน็อาจารย์
ตวัอยา่งดา้นการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ในป ีพ.ศ.2541 อาจารยป์ฏบิตัหินา้ทีเ่ปน็ครแูพทยอ์ยา่งแทจ้รงิ
จนถึงทุกวันนี้
 คณาจารยภ์าควชิาสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา จึงรูสึ้ก
ซาบซ้ึงในความดีงาม ความเสียสละ และความอดทนของ
อาจารย์ และขอขอบพระคุณในสิ่งดีงามและความก้าวหน้าที่
อาจารย์ได้ทำาให้แก่ภาควิชาฯ ของเราตลอดมา •
  รักและเคารพ
  รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์
  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสายบัว ชี้เจริญ
ภ�ควิช�สูติศ�สตร์และนรีเวชวิทย� 
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ภูมิลำาเนา จังหวัดลำาปาง
ครอบครัว ภรรยา  นางสิริลักษณ์ ตันชัยสวัสดิ์
  บุตร นายทศวรรษ ตันชัยสวัสดิ์ 
   นายพรรษวุฒิ ตันชัยสวัสดิ์ 
ประวัติการศึกษา
2519 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์  
 มหาวิทยาลัยมหิดล
2521 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2524 ประกาศนยีบตัรชัน้สงูการแพทยค์ลนิกิ (จติเวชศาสตร)์ 
 คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล
2525 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์, แพทยสภา
2546 ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและ
 กฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประวัติการทำางาน
- รองศาสตราจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
- ผู้อำานวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
- รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน 
 มอ.วิทยานุสรณ์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 สงขลา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- คณะกรรมการตรวจสอบกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำาคณะครุศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำาคณะ
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
- กรรมการในคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา
 เอกชนของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา 
 เขต 2
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
ภ�ควิช�จิตเวชศ�สตร์
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ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 25 มนีาคม 2525 หลงัจากนัง่รถไฟอยูร่ว่ม 20 ช่ัวโมง
จากกรุงเทพฯมาหาดใหญ่ ก็รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ณ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากวันแรกที่ก้าว
ลงจากขบวนรถไฟสายใต ้ณ สถานรีถไฟชมุทางหาดใหญ ่จนถงึ
วันนี้ก็กว่า 30 ปีแล้วที่มา “รับราชการ” ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร ์โอกาสและประสบการณท์ีไ่ดร้บัจากการทำางาน
ใน ม.อ. มีมากมาย ไม่ว่าการได้ทำางานในฐานะอาจารย์แพทย์
สอนนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน ในฐานะจิตแพทย์ผู้รักษา
คนไข้จิตเวช ทำางานในตำาแหน่งบริหารระดับต่างๆ ในคณะ
แพทยศาสตร์ และในมหาวิทยาลัย และที่สำาคัญยิ่งคือโอกาส
ที่ท่านอดีตอธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ มอบให้ทำางาน
รว่มกบั รศ.ดร.ธวชั ชติตระการและรศ.ปรญิญา อรณุวสิทุธ ์เปน็
ผู้ “แผ้วถาง” และ “ก่อร่าง” สร้างโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
โรงเรียนมัธยมเอกชนที่จัดต้ังโดยส่วนราชการแห่งแรกใน
ประเทศไทย จนเป็นปึกแผ่น ณ ปัจจุบัน 
 แม้ว่าจะออกจากรั้ว ม.อ. ณ วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 
2556 ก็ตาม แต่ก็ยังคง “ป้วนเปี้ยน” อยู่ใกล้รั้ว ม.อ. ด้วยว่า
บา้นอยูใ่นซอยตรงกนัขา้มกบัศนูยป์ระชมุนานาชาตฉิลองสริริาช
สมบัติครบ 60 ปี
 ข้อคิดในการทำางานคือ กล้าที่จะฝันนั้นดีแน่ แต่กล้า
ที่จะทำานั้นดีกว่า และกล้าที่จะแตกต่างย่อมดีที่สุด (Dare to 
dream is good, dare to do is better, dare to differ is 
the best)

ความรู้สึกในการทำางานที่คณะแพทย์ ม.อ.
 ตอนผมมาที่นีใ่หม่ๆ  ทำางานทุกหนา้ที่ เพราะตอนนัน้
ในภาควิชามีอาจารย์เพียง 2 ท่าน  คือหัวหน้าภาควิชาและผม  
ทำางานทัง้ดา้นการสอน บรกิารวชิาการ ตอนนัน้งานวจัิยเพ่ิงจะ
เริม่ตน้ เมือ่กอ่นตอ้งพานกัศกึษาไปสอนทีโ่รงพยาบาลประสาท
สงขลา ประมาณ 26 กม.จาก ม.อ. เป็นถนนดินแดงตลอดทาง 
ถ้านึกภาพตอนนี้คงนึกไม่ออกแล้ว

สิ่งที่ประทับใจ
 ประทับใจในระบบคุณภาพ  ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้ง  สมัย 
อ.อติเรก ณ ถลาง อ.วิจารณ์ พานิช  หรือแม้กระทั่งรุ่นก่อน
หนา้นัน้ อ.ทองจนัทร ์หงศล์ดารมภ ์ ชว่งทีก่ารประกนัคณุภาพ
เป็นรูปธรรมที่สุดคงเป็นช่วงรอยต่อระหว่างยุค อ.ธาดา
ยิบอินซอย และ อ.พันธุ์ทิพย์  สงวนเชื้อ  จริงๆ แล้วระบบ
คุณภาพเร่ิมมีมาตั้งแต่สมัย อ.วิจารณ์ และมีการพัฒนามา
เรื่อยๆ จนกลายเป็นระบบประกันคุณภาพอย่างแท้จริง ซึ่งผม
คิดว่าระบบคุณภาพนับว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรระยะหลัง
ผมไม่ได้ทำางานคณะร่วม 10 ปี ไม่แน่ใจว่าวัฒนธรรมอันน้ี
ยังเข้มแข็งอยู่ถึงทุกวันนี้หรือไม่
 
อยากเห็นอนาคตของคณะแพทย์ ม.อ. เป็นอย่างไร
 อยากเห็นวัฒนธรรมแห่งคุณภาพยืนยงอยู่ คุณภาพ
นี้เพื่อคนไทย เพื่อได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานคุณภาพ  ขณะ
เดียวกันนักศึกษาก็ต้องได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานเช่นกัน 
 
ข้อคิด
 คติสอนใจที่ประทับใจมาก คือ กล้าที่จะฝันนั้นดีแน่
แตก่ลา้ทีจ่ะทำานัน้ดกีวา่ และกลา้ทีจ่ะแตกตา่งยอ่มดทีีส่ดุ (Dare 
to dream is good, dare to do is better, dare to differ is 
the best) ถ้ากล้าฝัน แต่ไม่ลงมือทำา ไม่มีประโยชน์ ถ้าลงมือ
ทำาแล้วต้องแตกต่างไปในทิศทางที่ดีและถูกต้อง สุดท้ายถ้าเรา
ปฏิบตัติามพระราโชวาทของพระราชบดิา “ขอใหถ้อืผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรง
ธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ” ถ้าเราทุกคนยึดมั่น สังคมเรา
เป็นสุขแน่ •
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ภูมิลำาเนา จ.เชียงราย
ครอบครัว ภรรยา นางนงนุช มิตรานันท์
  บุตร ดร.วิทิต มิตรานันท์
   นายแพทย์วิทูร มิตรานันท์
   นายวิวิทย์ มิตรานันท์
ประวัติการศึกษา
2507 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
2509 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2513 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2515 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2521 American Board of Pathology, Clinical and 
 Anatomical Pathology ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รับราชการในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เป็นเวลา 30 ปี
 อยู่เบื้องหลังการกระตุ้นงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยปฏิบัติงานต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ทำาให้คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนี้บุญคุณ และจะจาก
สถาบันแห่งนี้ไปด้วยความภาคภูมิใจ

ความรู้สึกในการทำางานที่คณะแพทย์ ม.อ.
 ผมทำางานในคณะแพทยศาสตร์ ครั้งแรกตั้งแต่ปี 
2521 จนถึงปี 2524 จากนั้นก็ลาออกจากราชการ และกลับ
มาทำางานที่นี่อีกครั้งในปี 2529-ปัจจุบัน ระหว่างที่ลาออกก็ไป
เปน็อาจารยท์ีว่ทิยาลยัแพทยศาสตร ์พระมงกฎุเกลา้ ความรูส้กึ
ที่ทำางานที่คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ ตอนแรกๆ เมื่อปี 2521 
ก็มีความรู้สึกว่าคณะแพทย์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก
การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งโรงพยาบาล และอาจารย์แพทย์
ขณะนั้นมีประมาณ 20 คน ซึ่งคิดว่าคณะแพทย์คงไม่สามารถ
อยู่ต่อไปได้ ผมเลยลาออกไปอยู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
พระมงกุฎเกล้า ต่อมาปี 2529 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ก็
เกิดขึ้น หลังจากมีการก่อสร้างโรงพยาบาลแล้วเสร็จ อ.มาลิดา
พรพัฒกุล เป็นคนชวนผมมา ขณะนั้นมี อาจารย์นิธิ และผม
2 คน ทำางานทั้งการเรียนการสอน บริการทั้งภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล ขณะนั้นแม้จะเหนื่อยมาก แต่ก็มี
ความสุข และทำางานมาเรื่อยๆ ในระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่
ทำางานในสถาบนัแหง่นี ้จากทีเ่ราไมม่อีะไรเลย จนมกีารกอ่สรา้ง
มาทีละนิดๆ มีการสะสม มีการสร้างงานใหม่ สร้างวิธีการ

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิญญู มิตรานันท์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
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ตรวจตา่งๆ ใหม ่พวกนีก้เ็ปน็ผลงานทีรู่ส้กึภมูใิจมาก ทีไ่ดท้ำาให้
กบัสถาบนัแหง่นี ้การตรวจทางพยาธวิทิยาหลายอยา่งเราไดท้ำา
นำาหน้าคณะแพทย์แห่งอื่นในประเทศไทย โดยทำาเป็นครั้งแรก
ทีน่ี ่การทำางานทีค่ณะแหง่นี ้ใหค้วามรูส้กึวา่เปน็บา้นของตวัเอง
ไม่ไดรู้ส้กึวา่เปน็งานทีจ่า้งเรามาใหท้ำาหรอืโดนบงัคบัใหท้ำา แตม่ี
ความรู้สึกเป็นงานของตัวเองและเรามีความสนุกในการทำางาน 
โดยคิดว่าจะทำาให้คนไข้ได้รับส่ิงที่ดีที่สุด ให้นักศึกษาได้สิ่งที่ดี
ทีส่ดุจากเรา ระหวา่ง 30 ปขีองการทำางาน กม็กีารเปลีย่นแปลง
ในคณะแพทย์ และในภาควิชาพยาธิเป็นอย่างมากทั้งทางบวก
และทางลบ

สิ่งที่ประทับใจ 
 ความประทบัใจในคณะแพทยศาสตรแ์หง่นี ้คอื ความ
เป็นกันเอง ความจริงใจของผู้ร่วมงาน ของฝ่ายบริหาร ถึงแม้
จะมีข้อขัดแย้งกันบ่อยครั้ง แต่การขัดแย้งก็เป็นการขัดแย้งเชิง
นโยบาย หรือเชิงวิชาการ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว

อยากเห็นอนาคตของคณะแพทย์เป็นอย่างไร
 ในขณะทีม่าทำางานทีน่ี ่ไดเ้หน็ความเจรญิกา้วหนา้ตาม
ลำาดับ  จำานวนแพทย์ก็มีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันคิดว่าโรงพยาบาลแห่ง
นี้เป็นที่พึ่งของคนในภาคใต้ ซึ่งทำาให้คนไข้ไม่จำาเป็นต้องเข้าไป
รักษาในสถานพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คณะแพทย์เจริญ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ในระยะหลังนี้รู้สึกว่ามีการพัฒนา
ชา้ลง อาจเนือ่งมาจากความเมือ่ยลา้ของบคุลากร ไมค่อ่ยไดท้ำา
สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติม ก็อยากจะเห็นคณะของเรามีความก้าวหน้า
มากกว่านี้ งานหลายอย่างของเราได้เริ่มทำาเป็นคณะแรก
แต่ตอนหลังเรากลับล้าหลังสถาบันอื่นเกือบทุกรายการ

ข้อคิด
 สิ่งที่อยากฝากกับคณะฯ คือการเรียนการสอน
แบบ Problem-based learning (PBL) ซึ่งผมคิดว่าอาจ
จะไม่ถูกต้องนักตามความคิดของผม เพราะนักศึกษาไม่ได้รับ

ความรู้เท่าที่ควร เป็นการเรียนที่
ลงทุนมาก แต่ได้รับผลตอบแทน
น้อย อยากฝากให้ฝ่ายบริหารได้

กลับมามองอีกทีว่าทำาไมคณะอื่นเขาไม่เรียน PBL แบบ
เรา อาจเป็นเพราะเขาเห็นว่าเราล้มเหลว ซึ่งผมก็เห็นอย่าง
เดียวกันว่าเราไม่ได้ประสบความสำาเร็จดังที่เราคิด ฉะนั้นผม
คิดว่าเราควรจะทบทวนกันใหม่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะนักศึกษา
ที่มาเรียนแพทย์ พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่มีหรือมีน้อย
มาก  ถ้าเรามาเรียนแบบ PBL อย่างที่เรียนในกันมหาวิทยา
ลัยอ่ืนๆในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา ซ่ึงนักศึกษาแพทย์
จบปริญญาตรีแล้วจึงจะมาเรียน PBL แต่ของเรานี้เพิ่งจะ
จบมัธยมปลาย ในการเรียน PBLของเราในปัจจุบันความรู้
เกือบทั้งหมดได้มาจากการบรรยาย ส่วนการเรียนรู้ของ
นกัศกึษาแพทยด์ว้ยตวัเอง ผมถอืวา่ยงัมนีอ้ยมาก และการเรยีน
แบบ PBLในปัจจุบันเป็นการเรียนแบบไม่เป็นระบบ นักศึกษา
แพทย์ไม่มีพื้นฐานก่อนมาเรียนรู้เพิ่มเติม ผมจึงอยากฝากให้
คณะได้พิจาณาว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือ ที่ยังจะมีการ
จัดการเรียนแบบ PBL ต่อไป ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
ถูกต้อง เราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบแบบทั่วไปที่
สถาบันอื่นทำากัน 
 สิ่งที่อยากฝากกับแพทย์รุ่นน้อง ก็คือ ปัจจุบันความ
เป็นแพทย์ของแพทย์รุ่นใหม่ลดน้อยลงไปมาก ซึ่งก็เปลี่ยนไป
ตามสังคม โดยอาจยึดเรื่องของค่าตอบแทน เงินทองเป็น
สิ่งสำาคัญ ความเคารพนับถือแพทย์ผู้ใหญ่ก็ลดลง นักศึกษา
แพทย์มีความผูกพันกับอาจารย์น้อยลง ประเด็นสำาคัญที่ทำาให้
ความผูกพันของแพทย์รุ่นพี่กับรุ่นน้องหรือกับอาจารย์มีน้อยลง 
ก็เนื่องมาจากการเรียนระบบ PBL ซ่ึงทำาให้ไม่มีความผูกพัน
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์หรือระหว่างกลุ่มนักศึกษาแพทย์  
จึงอยากให้คณะได้ปรับปรุงเรื่องระบบการเรียน ในอดีตเราเคย
มีอาจารย์เพียง 20 คน แต่เรามีการพูดคุยพบปะกันเกือบทุก
อาทิตย์ ปัจจุบันการพบปะนั้นไม่มีแล้ว  
 อีกอย่างที่อยากฝากให้คณะพิจารณาคือเรื่องค่า
ตอบแทนของอาจารย์ ขณะนี้ถือว่าอาจารย์แพทย์ได้รับค่า
ตอบแทนไมม่าก เมือ่เทยีบกบัเอกชน ซึง่เมือ่กอ่นเราเคยพัฒนา
นำาหน้าสถาบันอื่นในเรื่องค่าตอบแทน ปัจจุบันเรากลับล้าหลัง
เกือบทุกสถาบัน จึงอยากฝากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณา
 ผมขอใหค้ณะแพทยศาสตร ์มคีวามเจรญิรุง่เรอืงตอ่ไป 
มีความรักกันฉันท์น้องพี่ครับ สวัสดี •
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ภูมิลำาเนา ตำาบลทับเที่ยง อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง
ครอบครัว ภรรยา นางสมศรี เก้าเอี้ยน  
  บุตร นายอนวัช เก้าเอี้ยน   
   นายณัฐพล เก้าเอี้ยน 
   นางสาวชลธิชา เก้าเอี้ยน  
ประวัติการศึกษา
2540 อนุมัติบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
 อาหาร  ม.สงขลานครินทร์
2534 Visiting physician in GI motility  
 Texas, U.S.A.
2525 วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2523 ป.ชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521 พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2519 วท.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำางาน 
- อาจารย์แพทย์  คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2523
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร)
 คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์พ.ศ.2532
งานบริหาร 
- รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 พ.ศ.2525-2529
- รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 พ.ศ.2526-2529
- ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 และรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2529-2535
- หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 พ.ศ. 2537-2545
- รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2547-2555
- หวัหนา้สาขาโรคระบบทางเดนิอาหาร ภาควชิาอายรุศาสตร ์
 คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2529-30 กันยายน 2556 

ความประทับใจระหว่างการทำางาน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ตลอดเวลากว่า 30 ปี ที่ทำางานในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความรู้สึกสนุกกับการทำางาน
ทุกวัน เนื่องจากมีโอกาสทำางานหลายด้าน หลากหลายตาม
หนา้ที ่และความชอบ ตามโอกาส ทีไ่ดร้บัในทกุเรือ่ง ทำาใหไ้ม่รู้
สึกเบื่อหน่ายไม่ว่าจะมีงานมากหรือยากเพียงใดก็ตาม
 ในแงข่องอาจารยแ์พทย ์ดใีจทีม่โีอกาสทำางานทกุดา้น 
ทัง้ดา้นการเรยีนการสอน การบรกิารผูป้ว่ย การวจิยั การเปน็ที่
ปรกึษาของนกัศึกษา หรอืเปน็ทีป่รกึษาใหก้บัองค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง 
และไดร้ว่มงานดา้นศลิปวฒันธรรมตามสมควร ซึง่สามารถทำาได้
ครบทกุหนา้ทีแ่ละเตม็เวลา ทำาใหรู้ส้กึโชคดทีีไ่ดม้โีอกาสทำางาน
และได้ทำาบุญไปพร้อมๆ กัน

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย เก้าเอี้ยน
ภ�ควิช�อ�ยุรศ�สตร์
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 ในแง่บริหาร ได้มีโอกาสทำางานในหน้าที่ซ่ึงสามารถ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนการทำางานภายในองค์กรและหน่วยงาน
ที่ดูแล ให้ก้าวไปตามความตั้งใจในหลายด้าน ไม่ว่าในเชิง
กายภาพหรือเชิงบริหาร ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงยังคง
อยู่ให้เห็นได้ในทุกงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในทุกตำาแหน่ง
บริหารที่ทำาทั้ง 3 ระดับ และในฐานะกรรมการของที่ประชุม
ตา่งๆ อกีกวา่ 100 ชดุ ทัง้ในมหาวทิยาลยัและนอกมหาวทิยาลัย 
ทั้งของสมาคมวิชาชีพ ราชวิทยาลัย และของรัฐบาลที่ร่วมกับ
กระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข ทำาให้มีส่วนในการ
เปลี่ยนแปลงระบบในหลายๆ เรื่อง

คำาสดุดี
 ผูช้่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย เก้าเอีย้น เป็นผูท้ี่
ตั้งใจทำางาน ทุ่มเทและเสียสละให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่าง
ต่อเนื่อง ทำาให้เป็นที่พ่ึงแก่ผู้ป่วยและผลิตนักศึกษาแพทย์และ
แพทย์ฝึกหัดเพ่ือวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์
ต่อยอด สาขาทางเดินอาหาร ภาควิชาขอขอบคุณท่านอาจารย์
มาในวาระทีถ่งึเวลาเกษยีณราชการ และยงัตอ้งขอบคุณอาจารย์
เป็นอย่างสูงที่แม้ว่าจะเกษียณราชการแล้ว ท่านอาจารย์ยังรับ
เป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชาอายุรศาสตร์ต่อด้วย

•	ภาควิชาอายุรศาสตร์	•

ความรู้สึกทีมีต่อคณะแพทยศาสตร์ 
 ผมต้องขอบคุณคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างย่ิง
ที่ให้โอกาสผมได้เสนอความรู้สึกส่วนตัวที่ได้มาอยู่ที่คณะ
แพทยศาสตร ์สงขลานครนิทร ์เปน็เวลารวม 31 ปกีอ่นเกษยีณ
อายุราชการ ก่อนอื่นต้องบอกว่าก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นผู้เริ่มต้น
ทำาหน้าที่เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาจนเป็นแพทย์จบไปหลาย
สิบรุ่น และเชื่อว่านักศึกษาที่จบไปจะเป็นหมอที่ดีของ
ประเทศไทย ซึ่งเราทุกคนก็คงเห็นกันอยู่  
 อยากให้ลูกศิษย์ทุกท่านมีความก้าวหน้า ได้มีโอกาส
ทำาในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติตามเป้าหมายที่
ตวัเองไดต้ัง้ความหวงัไว ้และยงัจะชว่ยใหป้ระเทศชาตเิจรญิ และ
คณะแพทยศาสตร์แห่งน้ีก็จะเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักในระดับ
นานาชาติต่อไปด้วย

สิ่งที่อยากฝากให้แพทย์รุ่นน้องและนักศึกษาแพทย์
 เนื่องจากปัจจุบันน้ี คณะแพทย์มีนักศึกษาจำานวน
มาก ทำาใหอ้าจารยแ์พทยด์แูลอยา่งใกลช้ดิคอ่นขา้งลำาบาก สิง่ที่
อยากจะฝากสำาหรบันกัศกึษาคอืจะตอ้งมกีารรวมกลุม่เพือ่ศกึษา
กันเองให้มากขึ้น โดยทุกวันถ้าเป็นไปได้ควรมีการสรุปสิ่งที่
เรยีนรูค้นละ 1 หวัขอ้จะชว่ยใหไ้ดเ้รยีนรูส้ิง่ตา่งๆมากขึน้ โดยไม่
ตอ้งไปอา่นหนงัสอืมากนกั หรอืไมต่อ้งพึง่พาครอูาจารยม์ากนกั 
สิง่ทีเ่ปน็ปญัหาทกุวนันีค้อืนกัศกึษาไดเ้รยีนรูจ้ากตวัโรค  โดยไม่
ไดเ้รยีนรูค้วามเปน็คน การตดัสนิใจ  ตดัสนิใจบนพืน้ฐานความ
เปน็โรคมากกวา่ตดัสนิใจบนพืน้ฐานจากความเปน็คน ดงันัน้จะ
เปน็การดหีากไดม้กีารศกึษาหาความรูจ้ากทกุดา้น ไมว่า่จะเปน็

ชีวิต จิตใจ ร่างกาย จิตวิญญาณ รวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
ญาติ พี่น้อง และสังคม รวมถึงวิธีการรักษา วิธีการป้องกันและ
วิธีการฟื้นฟู  ซึ่งเหล่านี้นักศึกษามีการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้น้อย
จึงอยากให้นักศึกษาได้มีการศึกษาสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้น สำาหรับ
แพทย์รุ่นน้อง เนื่องจากโลกเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเครื่องมือ
IT มากขึ้นทำาให้เรามีความจำาเป็นในการท่องจำาสิ่งต่างๆ
น้อยลง ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือเราสามารถหาความรู้
ต่างๆมากมายจากเครื่องมือ IT แต่ข้อเสียทำาให้เราไม่สามารถ
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้เต็มที่ เพราะเราไม่ได้จำาอะไรเลย  ฉะนั้น
การเรยีนรูใ้นสิง่ทีจ่ำากย็งัมคีวามจำาเปน็อยู ่ยกเวน้จะมกีารฝงัชปิ
ไวใ้นหวั เพือ่เรยีกขอ้มลูมาใช้งานไดเ้ลย ซ่ึงอาจเป็นอนาคตของ
วงการแพทย์  ดังนั้นทุกครั้งที่เราดูแลผู้ป่วยนั้น  ควรคำานึงถึง
สภาพโดยรวมของทั้งชีวิตของผู้ป่วย อาชีพการงาน ครอบครัว 
ญาติ แล้วให้คำาแนะนำา ให้คำาปรึกษา เพื่อร่วมกันตัดสินใจใน
การรักษาร่วมกับญาติและตัวผู้ป่วย การใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้จะ
ทำาให้การดูแลผู้ป่วยครบด้านทุกองค์ประกอบ ทำาให้แพทย์ซึ่ง
ดูแลผู้ป่วยมีความสุขที่แท้จริง อีกทั้งยังได้รับความพึงพอจาก
ญาตแิละตวัผูป้ว่ย และไดร้บัความรว่มมอืจากญาตแิละตวัผูป้ว่ย
อย่างเต็มที่อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ
 แม้ทุกคนจะมีโอกาสทำางานได้ตามที่ชอบ แต่ก็ยังคง
ถูกบังคับในหลายกรณี ทำาให้การทำางานไม่เป็นสุขได้ ดังนั้นใน
ทางปฏบิัติจึงควรมีการวางระบบให้ทุกคนสามารถเลือกทำางาน
ที่ตนเองถนัดและชอบเป็นหลัก เพื่อให้ทุกคนทำางานได้อย่าง
เป็นสุข เนื่องจากในรั้วมหาวิทยาลัย แต่ละคณะ/หน่วยงาน
มีงานหลากหลายรูปแบบให้เลือกทำาได้มากเกินกว่าที่ใครจะ
ทำาได้หมดทุกด้านอยู่แล้ว
 การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยจะส่งผลต่อการ
ทำางานของข้าราชการเดิม และพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
จึงควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และพูดคุยให้ตกผลึก ในเชิง
การบริหารที่ควรแยกออกจากระบบราชการอย่างชัดเจน และ
บรหิารในเชงิเอกชนใหม้ากขึน้ เพือ่ใหส้ามารถพัฒนาองคก์รให้
ดกีวา่เดมิได ้และทำาใหค้นทำางานทกุคนมคีวามสขุได้ โดยยงัคง
ดำาเนนิการไปตามแนวนโยบายหรอืเปา้หมายหลกัของคณะและ
มหาวิทยาลัยได้อย่างดีที่สุด •
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ภูมิลำาเนา จังหวัดอุบลราชธานี                                  
ครอบครัว ภรรยา รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
 บุตร แพทยห์ญงิอรณชิา สนุทรโลหะนะกลู
  นางสาวรับพร สุนทรโลหะนะกูล
  นางสาวทัตพร สุนทรโลหะนะกูล
ประวัติการศึกษา
2512-2515 มัธยมศึกษาตอนต้น
 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
2515-2517 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท 
 กรุงเทพมหานคร
2520-2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
2522-2523 แพทยศาสตรบัณฑิต
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 มหาวิทยาลัยมหิดล
2524 ประกาศนียบัตรใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 แพทยสภา
2527 วุฒิบัตรผู้ชำานาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
2530 Fellow in Pediatric Respiratory
 Diseases โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2537 อนมุตับิตัรผูช้ำานาญการสาขากมุารเวชศาสตร์
 โรคระบบการหายใจ แพทยสภา
2537-2538 Fellow in Pediatric Thoracic Medicine. 
 Royal Children Hospital, Melbourne, 
 Australia
2540 Certification in Professional Health 
 Education (Evaluation)
    University of Illinois at Chicago.
 Chicago, USA

ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ได้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อเป็น
แพทยผ์ูช้ำานาญการเฉพาะทางสาขากมุารเวชศาสตร ์ในปี พ.ศ.
2524 และบรรจุเป็นอาจารย์เมื่อปี พ.ศ.2525 ภายหลังจบ
การศึกษาในปี พ.ศ.2527 กลับมารับราชการเป็นอาจารย์
สอนนักศึกษาแพทย์ ขณะที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เปิดได้
ประมาณ 2 ปี ในขณะนั้นภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มีอาจารย์
ทั้งหมด 8 ท่าน ปี พ.ศ.2530 ศึกษาต่อทางด้านระบบหายใจ
ในเด็ก ที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี และนำาความรู้
ทางด้านระบบหายใจในเด็กมาพัฒนาสาขาวิชา และจัดตั้งหอผู้
ป่วย Pediatric Intensive Care Unit ในปี พ.ศ.2531 เพื่อ

ดูแลผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤต ในระยะเวลาดังกล่าวคณะ
แพทยศาสตร์ ได้ทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ problem-
based learning (PBL) ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนดังกล่าว พ.ศ.2532 ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การเรียนการสอนแบบ PBL ณ เมือง Maastricht ประเทศ 
เนเธอรแ์ลนด ์และไดน้ำาความรูม้าชว่ยพฒันาการเรยีนการสอน
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ.2537-2538 ได้
เดินทางไปศึกษาต่อทางด้านโรคระบบหายใจในเด็ก ที่กรุง
เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และกลับมาพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนและการบริการด้านโรคระบบหายใจ โดยเฉพาะ
โรคหืดในเด็ก ในขณะนั้นได้มีส่วนร่วมในการปรับหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต โดยจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ใน
ปี พ.ศ.2540 ได้ไปศึกษาต่อด้านแพทยศาสตรศึกษา ด้านการ
ประเมินผล ที่ University of Illinois at Chicago ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก่อนจะกลับมาช่วยงานด้านการศึกษาของภาค
วิชาและของคณะแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ได้เคยดำารงตำาแหน่งเป็น
รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาส่ือ

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์สมช�ย สุนทรโลหะนะกูล
ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์
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การเรยีนรู ้ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยการศกึษากอ่นปรญิญา รองคณบดี
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา และหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์
                                                                                 
คำาสดุดี
 ตลอดระยะเวลากวา่ 30 ปี ที่อาจารย์สมชาย สนุทร-
โลหะนะกลู ไดม้าปฏบิตังิานในคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัย
สงขลานครินทร์ อาจารย์ได้ทุ่มเท สละเวลาในการทำางานอย่าง
เสมอมา อาจารย์มีความสามารถทั้งในด้านการเรียนการสอน
และด้านบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแพทยศาสตรศึกษา
ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างมากในขณะที่ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วย
คณบดฝีา่ยแพทยศาสตรศกึษา และไดร้บัเชญิเปน็อนกุรรมการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภาและกรรมการของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง
ประเทศไทย นอกจากนีอ้าจารยย์งัเปน็ผูท้ีม่อีธัยาศยัด ีเปน็ทีร่กั
ของอาจารย์อาวุโส รุ่นพี่และเพื่อนๆ สำาหรับรุ่นน้องและผู้ใต้
บังคับบัญชา อาจารย์เป็นผู้ที่คอยให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ 
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
 ในโอกาสเกษียณอายุราชการของอาจารย์ในเดือน
กันยายน พ.ศ.2556 นี้ ขออำานาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
และคณุงามความดีที่อาจารยไ์ดท้ำามาตลอดได้โปรดดลบันดาล
ให้อาจารย์มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป

•	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	•
  
ความรูสึ้กในการทำางานทีค่ณะแพทยศาสตร ์มอ. 
 มีหลากหลายความรู้สึก เริ่มตั้งแต่
 ปี พ.ศ.2527 ตื่นเต้น และกลัวเล็กน้อย โดยเฉพาะ
ช่วงเรียนจบ และต้องเตรียมตัวมาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 
ยงัไมรู่ว้า่อนาคตจะเปน็อยา่งไร จะอยูไ่ดห้รอืไม ่ตอ้งใชท้นุ 8 ป ี
(ทุนนักศึกษาแพทย์ 2 ปี และแพทย์ประจำาบ้านกุมาร 6 ปี)
 ปี พ.ศ.2528 เริ่มชินกับสถานที่ ความเจริญจะน้อย
กวา่กรงุเทพฯ แตก่ม็อีะไรหลายอยา่งทีน่า่สนใจ ทัง้สถานทีแ่ละ
บรรยากาศ รพ.เปิดมาสองปีแล้ว คนไข้ยังน้อย หน้าที่อาจารย์
ยังเหมือนแพทย์ประจำาบ้านปีที่ 4-5 คิดว่าน่าจะอยู่ได้ แต่ไม่
คิดว่าจะอยู่ได้จนครบทุน 8 ปี เพราะอาจารย์หลายคนทยอย
กันลาออก ย้ายเข้ากรุงเทพฯ เปิดคลินิกลำาบาก คลินิกหมอใน
หาดใหญม่มีาก ตอนนีเ้ริม่ไปชว่ย อ.ประเสรฐิ อ.มยรุ ีวศนิานกุร
ทำาคลินิก อาจารย์ทั้งสองดูแลเป็นอย่างดี ฝากท้องไว้กินข้าวที่
บ้านอาจารย์มยุรี เกือบทุกวันหลังทำาคลินิก ปีนี้เริ่มรับแพทย์
ใช้ทุน เป็นปีแรก และเริ่มฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านสาขา
กุมารเวชศาสตร์เป็นแห่งแรกของคณะ งานเพิ่มขึ้น มีอะไรทำา

มากขึ้น ความรู้สึกดีๆเริ่มมีมากขึ้น
 ปี พ.ศ.2529 ก็ยังสนุกกับการทำางาน แต่หน้าที่ก็
มากข้ึนเพราะคนน้อย ต้องมาทำาหน้าที่บริหารด้วยเป็นเรื่องที่
ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน แต่ต้องเรียนรู้มาก ได้เรียนรู้เรื่องคนใต้ 
จากอาจารย์ประเสริฐ คิดว่าน่าจะอยู่ได้ ได้รับการมอบหมาย
ให้เป็นอาจารย์ระบบหายใจ (ทั้งๆ ที่เตรียมใจมาว่าจะเป็น
หมอ endocrine) ค่อนข้างกดดัน แต่มีอาจารย์รุ่นน้องมาช่วย
เพิ่มอีกหลายคน ปีละประมาณ 4 คน ตอนนี้มีเพิ่มอีก 8 คน 
แต่ก็มีคนทยอยลาออก ปลายเดือนสิงหาคมแต่งงาน ก็คงต้อง
อยู่ได้ เพราะแต่งงานกับคนหาดใหญ่ เริ่มอยู่ตัว งานที่คณะมี
สีสันมากขึ้น มีความหลากหลาย เพราะเริ่มมีหลายสาขาย่อยๆ 
คนไข้มากขึ้น ตอนนี้ภาควิชาฯวางแผนจะเปิด PICU 
 ป ีพ.ศ.2530 ภาควชิาฯ สง่ไปเรยีนตอ่สาขาโรคระบบ
การหายใจและ ICU ที่รพ.รามาธิบดี สมัยนั้นยังไม่มีการฝึก
อบรม fellow อย่างเป็นทางการ ไปเรียนเพื่อกลับมาพัฒนา
หนว่ยและสาขาวชิา กลบัมาไดน้ำาการใช ้medication nebulizer 
มาใช้ที ่คณะแพทยศาสตร ์ม.อ. เปน็ครัง้แรก ตอนนัน้ ไดข้อตวั
อย่าง medication nebulizer จากอาจารย์สุภรี สุวรรณจูฑะ 
(หัวหน้าสาขาโรคระบบหายใจ รามาธิบดี ในขณะนั้น) มาด้วย 
และนำามาใช้กับคนไข้ที่มีปัญหาหลอดลมหดตัว ขณะเดียวกันก็
พยายามติดต่อหาบริษัทที่จำาหน่ายในประเทศไทย และนำามา
ใช้ใน รพ.มอ ในช่วงนั้นการใช้ medication nebulizer ยังไม่
แพร่หลาย ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้การฉีด adrenaline ในช่วง
นั้นอยากใช้ยาอะไรก็สามารถบอกทางห้องยาได้ ข้อจำากัดยังมี
ไม่มาก แต่ผลจากการมียาที่หลากหลาย ทำาให้มีระบบในการ
เลือกยาที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน รพ.ในระยะต่อมา
 ปี พ.ศ.2531 ภาควิชาเปิดหอผู้ป่วย PICU ที่ชั้น 3 
บริเวณด้านหน้าของหอผู้ป่วย NICU ในปัจจุบัน ช่วงแรกเปิด
ให้บริการ 4 เตียง เริ่มมีงานมากขึ้น สนุกมากขึ้น พอเรียนจบ
เฉพาะทางมา กม็คีนไขร้ะบบหายใจมากขึน้ มคีวามรูส้กึวา่ถงึแม้
จะกลับมาเปน็อาจารย ์แตก่ย็งัคงตอ้งเรยีนตอ่เนือ่งเพราะคนไข้
ทีด่แูล มกัจะซบัซอ้น ไมเ่คยเหน็และตอ้งศกึษาดว้ยตนเองอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ไมรู่ก้ต็อ้งเปดิตำารา และมกัจะมอีะไรทีเ่หนอืความคาด
คิดและตำาราอย่างมาก  สมัยก่อนไม่มี e-mail ต้องพึ่งตนเอง 
และผู้ร่วมงาน ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ทางรังสีวิทยา
มากบางคร้ังก็ต้องปรึกษาอาจารย์ ประเสริฐ (ศัลยศาสตร์) 
อ.มยุรี (วิสัญญี) และ อ.อัจนา วิมุกตะลพ (อดีตอาจารย์โรค
ระบบหายใจ ภาควชิาอายรุศาสตร)์ รวมทัง้การศกึษาจากตำารา
ในห้องสมุด ซ่ึงตอนนั้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่สิ่งที่
ประทับใจจากการใช้บริการห้องสมุดก็คือ อยากได้อะไรขอให้
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บอก เจ้าหน้าที่จะช่วยอย่างเต็มความสามารถ (ช่วยมากกว่าที่
เคยประสบมากอ่น) หรอืเมือ่มโีอกาสขึน้กรงุเทพฯ กน็ำาประวตัิ
และภาพทางรงัสวีทิยาไปปรกึษาอาจารยท์ีก่รงุเทพฯ บา้ง เพราะ
บางโรคกไ็มส่ามารถวนิจิฉยัได ้การตดิตอ่ทางโทรศพัทส์มยันัน้ก็
ยงัไมส่ะดวกเหมอืนปจัจบุนั ยงัตอ้งสือ่สารกนัทางจดหมาย การ
เดินทางก็ยังต้องใช้รถไฟเป็นประจำา แต่มันก็เป็นความท้าทาย 
และสนุก สิ่งสำาคัญอีกเรื่องคือทีมงาน ทีมพยาบาล ช่วยเหลือ
พวกเราดีมาก ต่างจากที่เคยเจอมา ช่วยเหลือทุกอย่าง เครื่อง
มือที่นี่ก็ใหม่มากทันสมัย (สำาหรับยุคนั้น) เข็มฉีดยามีหลาย
ขนาด ใช้แล้วทิ้ง เข็มใหม่ทั้งหมด คม ไม่เหมือนสมัยตอนที่
เรียน ต้องอบ นึ่งใหม่ หลายครั้ง เข็มจะทื่อ นักศึกษาสมัยนั้น 
ก็จะขยันมาก ทำางานเก่ง อ่านหนังสือมาก ต้องทำางานแต่เช้า 
เพราะว่าอาจารย์ใหม่ ไฟแรง มาทำางานตั้งแต่เช้า ประกอบกับ
นักศึกษามีจำานวนน้อย ปีหนึ่งๆประมาณ 60-70 คน อาจารย์
ประกบนักศึกษาตัวต่อตัว อยู่เวรด้วยกัน ทำางานด้วยกัน ได้ทำา
หัตถการที่หลากหลาย  มีทั้งเครียด ตื่นเต้น สมัยนั้นอาจารย์
และนักศึกษาจะสนิทกันมาก เป็นความรู้สึกที่ดีสำาหรับการ
เรียนการสอนที่นี่ เพราะอาจารย์ใกล้ชิดกับนักศึกษามาก และ
นักศึกษาที่นี่ก็ตั้งใจเรียน นับเป็นกำาลังใจให้กับครูผู้สอน
 ความรูส้กึในการทำางานทีน่ีก่ค็อื ทีน่ีเ่ปน็ทีใ่หโ้อกาสใน
การทำางาน งานหลายอยา่งไดเ้รยีนรู ้ไดม้ปีระสบการณโ์ดยตรง 
ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการโดยตรงในการพัฒนาความเป็นแพทย์
เฉพาะทาง ไดม้โีอกาสไปศกึษาเพิม่เตมิในตา่งประเทศ (Mel-
bourne, Australia) ด้านแพทยศาสตรศึกษา ได้ไปฝึกอบรม
การเรียนการสอนแบบ PBL (Maastricht, the Netherland)  
ด้านการประเมินผล (University of Illinois at Chicago, 
USA) ได้รับประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้ง
งานบรหิารไมว่า่จะเปน็การบรหิารจดัการหออภบิาลผูป้ว่ยหนกั
PICU นับตั้งแต่ PICU เปิดคร้ังแรก จนกระทั่ง PICU
ในปจัจบุนั ทีไ่ดมี้สว่นในการวางแปลน รว่มกบัทมีของ รพ. เปน็
ประสบการณ์ที่ล้ำาค่ามาก

สิ่งที่ประทับใจ
 ตอนแรกที่มาทำางานเมื่อปี พ.ศ.2526 ตอนนั้นมา
ฝึกงานขณะเป็นแพทย์ประจำาบ้านปีที่ 3 ได้รับการมอบหมาย
ให้สอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที 5 ได้ไปสอนที่ รพ.หาดใหญ่ 
สอนนกัเรยีนรุน่แรกประทบัใจมาก เพราะตอ้งบอกวา่นกัศกึษา
แพทยข์ยนัมาก ตัง้ใจเรยีนมาก เปน็เดก็ทีใ่ฝเ่รยีน ใฝรู่แ้ละเรยีน
ด้วยตนเองมาก นักศึกษาแพทย์หลายคนในปัจจุบันก้าวหน้า
ในดา้นการงานเปน็อยา่งมาก เปน็ผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิาร ปถีดัมา
ได้กลับมาทำาหน้าที่อาจารย์ ตอนนั้นรพ.เพิ่งเปิดได้ใหม่ๆ 
ประมาณปีกว่า คนไข้ยังไม่มาก แต่สิ่งที่ประทับใจก็คือ ทุกคน

ตั้งใจทำางานและช่วยเหลือกันทำางาน เพราะตอนนั้นคนน้อย
มีอยู่ไม่กี่คน รอบๆ รพ. ความเจริญยังไม่ทั่วถึง โทรทัศน์ก็มีไม่
กี่ช่อง สิ่งอำานวยความสะดวกก็ยังมีไม่มาก ถนนไปหอพักบาง
สว่นกย็งัเปน็ดนิลกูรงั ตกค่ำามแีตค่วามเงยีบ แตเ่รากม็คีวามสขุ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ในภาควิชากุมารฯ ตอนนั้น
ก็มี อ.พันธ์ทิพย์ อ.พิเศษพงษ์ อ.วิชัย อ.ลัดดา อ.อารียา
เทพชาตรี (ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่ รพ.พระมงกุฏ) อ.ประสิน 
อ.นฤมล อ.ศิริ ขอประเสริฐ (ย้ายไปอยู่รพ.สุราษฎร์ธานี 
ปัจจุบันลาออก) มีหมอเด็กทั้งหมด 8 คน และพวกอาจารย์
ใหม่อีก 4 คนคือ ผม อ.เมธินี (ย้ายไปรพ.กรุงเทพ) อ.มล
อาภาพนัธ ์วงศส์ริศิกัดิ ์(ยา้ยไปกทม.) อ. พรรณ ีวาสกินานนท ์
(ย้ายไปร.พ.ประสาทวิทยา ปัจจุบันลาออก) พออยู่ไปซักระยะ 
ก็มีคนค่อยๆ ทยอยลาออก ช่วงนั้นคนลาออกกันมาก พวกคน
ที่อยู่ก็ใจหวั่นๆ แล้วว่าจะทำาอย่างไรดี เพราะคนออกกันมาก
แต่สิ่งที่ทำาให้อยู่ต่อมาได้ทุกวันนี้ก็คือ นักศึกษาแพทย์ และ
โอกาสที่คณะให้เราได้พัฒนาตนเอง สิ่งที่ประทับใจอีกอันก็คือ
ความร่วมมือร่วมใจของชาวคณะแพทย์ มอ. ที่ช่วยกันพัฒนา
คณะฯของเราใหเ้จรญิกา้วหนา้มามากและไดช้ือ่วา่เปน็ผูน้ำาทาง
ด้านการประกันคุณภาพ ระบบการเรียนการสอนแบบ PBL

อยากเห็นอนาคตของคณะแพทย์เป็นอย่างไร
 ชว่งนีเ้ปน็ชว่งรอยตอ่ของอาจารยร์ุน่บกุเบกิ รุน่พัฒนา
ที่กำาลังจะทยอยกันเกษียณอายุ และจะเป็นช่วงของอาจารย์ที่
เป็นลูกหม้อของ มอ. จะต้องเข้ามาบริหารงาน ยังอยากเห็น
ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน ในการพัฒนาคณะฯของเราต่อไป 
ถงึแมจ้ะมคีวามแตกตา่งกนัในเรือ่งความคิด แตส่ิง่ทีเ่ราตอ้งการ
เดินต่อไปก็คือการพัฒนาคณะของเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อยาก
เห็นคณะของเรามีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ต้อง
นึกถึงคณะแพทยศาสตร์ มอ. ไม่ว่าจะเป็นเวที ในระดับชาติ
และหรือนานาชาติ และที่สำาคัญอยากเห็นคณะของเรามีความ
สง่างามทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาและงาน
วิจัย อาจารย์ให้ความสำาคัญกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  
บคุลากรของเราเปน็คนเกง่ทีม่คีวามออ่นนอ้มถอ่มตน และเปน็
คนดี

ข้อคิด
 การเรยีนรูจ้ะเกดิไดต้อ้งเริม่จากการทีต่อ้งมใีจรกั และ
ต้องอดทน หมั่นฝึกฝน และนำาไปปฏิบัติ (4P of Learning: 
Passion, Patience, Practice, Performance)
 “ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”
 “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”
 “ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร” •
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การศึกษา
2520 พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2524 ป.ชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2526 วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์
 ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำางาน
2521 - ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์ท่ัวไป
 ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ •

การศึกษา
2530 Diploma (Diploma in Pediatric Surgery)

 Institute of Child Health, University of London

2525 วว.สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2522 ป.ชั้นสูง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2520 พ.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2518 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2513 มศ.5  รร.อำานวยศิลป์พระนคร

    ประวัติการทำางาน
    2523 – ปัจจุบัน อาจารย์แพทย์

    หน่วยกุมารศัลยศาสตร์

    ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

    คณะแพทยศาสตร์

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ •

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชา จรูญรัตน์
ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

รองศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์
ศักดา ภัทรภิญโญกุล 

ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์
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ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร
ครอบครัว ภรรยา นางพัชรีย์ แจ่มอุลิตรัตน์
  บุตร นางสาวมาริสา แจ่มอุลิตรัตน์
   นางสาวอลิสา แจ่มอุลิตรัตน์
ประวัติการศึกษา
2520 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2522 แพทยศาสตร์ศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2526 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบ
 วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2544 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบ
 วชิาชพีเวชกรรม สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา  

ประวัติการทำางาน
2524 รับราชการตำาแหน่งอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2537 รองศาสตราจารย์

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

รองศ�สตร�จ�รย์น�ยแพทย์สีลม แจ่มอุลิตรัตน์
ภ�ควิช�เวชศ�สตร์ชุมชน

ความรู้สึกในการทำางานที่คณะแพทย์ ม.อ.
 ภูมิใจที่ได้เป็นอาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาลภูมิภาค  

สิ่งที่ประทับใจ
 เพื่อนร่วมงานและนักศึกษาแพทย์

อยากเห็นอนาคตของคณะแพทย์เป็นอย่างไร
 เปน็โรงพยาบาลตตยิภมูทิีม่กีารพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้  

ข้อคิด
 รับผิดชอบงานของตนเองให้ดีที่สุด •
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ภูมิลำาเนา กรุงเทพมหานคร
ครอบครัว ภรรยา นางสุวรรณา เงินศรีตระกูล
  บุตร  นายถวาย เงินศรีตระกูล
   นายโอวาท เงินศรีตระกูล  
ประวัติการศึกษา
- มัธยมต้นและปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต, แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ (แพทยสภา)
- ประกาศนียบัตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ศิริราชพยาบาล)
- อนุมัติบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (แพทยสภา)

ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ข้าพเจ้าได้ให้ commitment กับคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เมื่อคราวเรียนจบแพทยศาสตร์
บัณฑิต แล้วรับทุนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร ์เพือ่เรยีนตอ่ postgrad) วา่หลงัจากจบ postgrad จะ
กลับมาเป็นอาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยฯ จึงได้เริ่มขึ้นตั้งแต่
บัดนั้น ข้าพเจ้าถือว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้มี
พระคุณต่อข้าพเจ้า ให้โอกาสกับข้าพเจ้าในการเรียนต่อ post-
grad ข้าพเจ้าจึงยึดมั่นใน commitment ที่ให้ไว้กับมหาวิทยา
ลัยฯ มาตลอด
 ผมเป็นคนกรุงเทพ เกิดและโตที่กรุงเทพฯ จบการ
ศกึษาจากแพทยท์ีจ่ฬุาฯ หลงัจากนัน้กไ็ปศกึษาตอ่จนไดว้ฒุบิตัร
กมุารเวชศาสตร ์แลว้ไปเรยีนตอ่ดา้นจติเวชศาสตรเดก็ทีศ่ริริาช  
และมาทำางานทีค่ณะแพทยศาสตร ์ม.อ. เมือ่ป ี2527 ผมตดัสนิ
ใจมาทำางานที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เพราะต้องการหาทุน
ที่จะเรียนต่อ ไม่ได้เจาะจงจะทำางานที่ไหนเป็นพิเศษ และเมื่อ
เกษียณแล้วก็ยังจะทำางานที่คณะแพทย์ต่อไป ผมตั้งรกรากอยู่
ที่หาดใหญ่แล้ว คงจะไม่กลับไปอยู่กรุงเทพฯ

ความรู้สึกในการทำางานที่คณะแพทย์ ม.อ.
 รูส้กึดทีีม่ผีูร้ว่มงานทีด่ ีทมีบรหิารทีด่ ีบรรยากาศการ
ทำางานที่ดี

สิ่งที่ประทับใจ
 ประทับใจในการบริหารงานของทีมบริหาร เช่น 
อ.ธาดา อ.พันธ์ทิพย์ ทีมบริหารทุกท่าน ท่านทำางานด้วยความ
จรงิใจ สตัยซ์ือ่และทำาเพือ่คณะแพทย ์ ทำาใหเ้หน็ถงึความจรงิใจ 
 
อยากเห็นอนาคตของคณะแพทย์เป็นอย่างไร
 คณะแพทย์ ที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าชื่นชม คิดว่าอยาก
เห็นความก้าวหน้าต่อๆ ไปของคณะแพทย์เหมือนที่ผ่านมา
และอยากเห็นความสมัครสมานสามัคคีของคณะแพทย์ที่มีกัน
มาตลอดอย่างนี้ต่อไป

ข้อคิด
 ขอเน้นว่าในการเป็นแพทย์ สิ่งที่สำาคัญที่สุดคือคนไข้ 
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำาอะไรควรคำานึงถึงคนไข้เป็นหลักการ
ปฏิบัติกับคนไข้และการดูแลรักษาคนไข้ถือว่าสำาคัญที่สุด  
นอกจากนั้นการติดตามด้านวิชาการ วิชาการด้านการแพทย์มี
การเปลีย่นทีเ่รว็มาก เราตอ้งตดิตามใหท้นั เพือ่ประโยชนส์งูสดุ
ของคนไข้ •

•  สั ม ภ า ษ ณ์ อ า จ า ร ย์ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร  •

อาจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์ เงินศรีตระกูล



34 ส า ร ศิ ษ ย์ เ ก่ า  แพทย์ ม.อ.

ครั้งท
ี่

15

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิ่งวันมหิดล’56
อาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 เวลา 06.00 น.
ฟันรัน 4 กม./มินิมาราธอน 10.5 กม. ณ อาคารแพทยศาสตร์ราชนครินทร์

สอบถามได้ที่ 081-2779833, 081-8984337
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36 ส า ร ศิ ษ ย์ เ ก่ า  แพทย์ ม.อ.

อาคารอุบัติเหตุ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพโดย ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง


