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บรรณาธิการแถลง

 

	 หนา้รอ้น	... กำาลงัจะมาถงึ และปนีีอ้ากาศจะรอ้นอบอา้วมากกวา่ปกีอ่น ๆ  

เพราะโลกเรารอ้นขึ้นจรงิ ๆ  ค่ะ ถา้เราทกุคนไมช่่วยกนัคนละไมค้นละมอื สิ่งทีน่กัวิทยาศาสตร์

คาดการณ์ไวอ้าจจะเกดิขึน้เรว็กวา่ทีค่ดิ ยงัดทีีห่าดใหญอ่ากาศรอ้นไมม่ากเทา่กบับางที่ในภาค

อสีานและภาคเหนอื ไมม่ปีญัหาหมอกควนัเหมอืนทีเ่ชยีงใหม ่เชยีงรายและพะเยา แตอ่ณุหภมูิ

ก็ยังสูงถึง 35-36 องศาในช่วงบ่ายอากาศร้อนทำาให้หลายคนหงุดหงิดง่าย โดยเฉพาะเมื่อ 

ตอ้งใหบ้รกิารคนไขจ้ำานวนมาก กข็อให้ ใจเยน็ ๆ  นะคะ การทำางานอาจจะมคีวามเครยีด ความ

เห็นที่แตกต่างกันบ้าง การรู้จักขอโทษ ให้อภัย ให้เกียรติและพยายามเข้าใจคนอื่น จะช่วยให้

เกิดความสงบสุขในองค์กรและสังคมค่ะ 

 ปนีีเ้ปน็ปมีหามงคล เนื่องในวโรกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อ 

สีม่วงเพื่อถวายความจงรักภักดี และมีการจัดงานเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี คณะแพทยศาสตร์

ได้จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 18.30-21.00 น. ที่ห้อง 

ทองจนัทรห์งศล์ดารมภ ์โดยมนีกัรอ้งคอื คณุดาวใจ ไพจติร, คณุวนิยั พนัธรุกัษ ์และคณุสรญัญา 

ประภาพร (นกัรอ้งแชมปส์ยามกลการ) บรรเลงดนตรีโดยวง TSU Big Band ของมหาวทิยาลยั

ทกัษณิ รายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ้า่ยจะทลูเกลา้ถวายพระองคท์า่นและมอบใหม้ลูนธิเิพื่อการเยยีวยา

และสรา้งความสมานฉนัทช์ายแดนใต ้นอกจากนีย้งัมกีารเฉลมิพระเกยีรต ิดว้ยการจดัประชมุ

วิชาการประจำาปี วันที่ 5-7 สิงหาคม ภายใต้ธีม “Medicine Beyond the Boundaries” 

และการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 วันที่ 23-25 สิงหาคม ที่คณะ

แพทยศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ หลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งแรก

เมื่อ 16 ปกีอ่น การประชมุครัง้นี้ ใชธ้มีวา่ “แพทยศาสตรศกึษาเพื่อความเปน็ธรรมทางสขุภาพ 

(Educating Future Doctors for Health Equity)” มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูปด้านการศึกษา

และการสร้างแพทย์รุ่นใหม่เพื่อช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ  

จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว



 สารศิษย์เก่าฉบับนี้ยังได้นำาเสนอประวัติและผลงานของศิษย์เก่านักบริหารทั้งภาครัฐ 

และเอกชน เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางชีวิต แนวคิดและการทำางานของ

ท่านเหล่านั้น รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับนพ.นพพร ชื่นกลิ่น ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่นที่ 4 

ศษิยเ์กา่ดเีดน่ดา้นสรา้งคณุประโยชนแ์กส่งัคมและสถาบนั ป ีพ.ศ. 2555 รองอธบิดกีรมควบคมุ

โรคที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 สุดท้ายนี้ ขอต้อนรับน้อง ๆ หมอ ม.อ. Med 37 ที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษาในเดือน

เมษายนนี้ เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯ และคณะแพทย์ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นในวันที่ 

20 เมษายน ขอให้น้อง ๆ  ทุกคน ขยันและตั้งใจทำางานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ มีความ

เจริญ ก้าวหน้าในชีวิตการงาน หากมีปัญหาและอุปสรรคใด อาจารย์และพี่ ๆ ทุกคนยินดีให้

คำาปรึกษาและความช่วยเหลือตลอดเวลาค่ะ  

     

   

  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

       บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 25584
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 สำาหรับ	การเริ่มต้นศักราชใหม่ ปี 2558 นี้  คณะแพทยศาสตร์ของ

เราได้ดำาเนินการสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือกับหน่วย

งานภายนอกหลายด้าน ได้แก่

 การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่ง

จดัขึน้เพื่อการเรยีนรูร้ว่มกนัและชว่ยกนักำาหนดแนวทางการพฒันาโรงพยาบาลสงักดั

โรงเรยีนแพทยท์ัง้หมดของประเทศ โดยครัง้นีค้ณะไดร้บัเกยีรตจิาก นพ.สมศกัดิ ์ชณุห

รัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมอภิปรายชี้นำาถึงสภาพปัญหา

ที่ประเทศกำาลังจะประสบ แนวทางขับเคลื่อนซึ่งมีความจำาเป็นในการร่วมทำาความ 

เข้าใจและทำางานร่วมกันระหว่างสถานบริการต่างระดับในกระทรวงสาธารณสุขเอง เชื่อมโยงมายังโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียน 

แพทย ์รว่มสรา้งการผลติแพทย ์แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เพื่อตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศ ยนืยนัแนวคดิทีค่ณะแพทยศาสตร์

จกัตอ้งทำางานรว่มมอืกบัศษิยเ์กา่ทีก่ระจายไปยงัโรงพยาบาลตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศโดยเฉพาะในภาคใต ้และทศิทางทีค่ณะแพทยศาสตร์

กำาลังจะปรับปรุงหลักสูตรการผลิตแพทย์ โดยมีความร่วมมือมากขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการเชื่อมโยงต่อเนื่องลง

ไปถึงการใช้ โรงพยาบาลชุมชนเป็นฐานการศึกษา

 คณะได้เปิดใช้งานอาคารรัตนชีวรักษ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยเปิดให้บริการในบางส่วน อาทิ ห้องเฝือก คลินิกกระดูกและข้อ 

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ทางอากาศให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างระบบปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้วยอากาศยาน เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยใน

กรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าจะมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่อื่นให้้เข้ารับการรักษาได้้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 สิ้นเดือนเมษายนนี้ จะเป็นเวลาที่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 37 จบการศึกษาออกไปทำางานเป็นแพทย์ ใช้ทุนปีที่ 1 ฯพณฯ 

ชวน หลีกภัยได้ ให้ความสำาคัญมาปาฐกถาพิเศษแก่คุณหมอใหม่และผู้ปกครองถึงความคาดหวังของสังคมต่อวิชาชีพแพทย์  

และท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าจะได้มากล่าวยินดีต้อนรับบัณฑิตแพทย์รุ่นนี้ของเราด้วยในวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์วันที่  

20 เมษายน 2558 นี้

 สำาหรับศิษย์ ม.อ. ที่จบมาครบ 3 ปีแล้ว คณะแพทยศาสตร์กำาลังดำาเนินการสำารวจถึงสถานภาพการทำางาน สมรรถนะใน 

การทำางานตามเกณฑค์ณุภาพบณัฑติของ ม.อ. การปรบัตวักบังาน คณุภาพชวีติ แผนและโอกาสการศกึษาตอ่ เพื่อนำาขอ้มลูทัง้หมด 

มาประมวลใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรงุหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติของเราใหม้คีณุภาพสงูขึน้ โดยเฉพาะการใชก้จิกรรมทางเลอืก 

หรอืกจิกรรมนอกหลกัสตูร (co-curriculum หรอื extra-curriculum) มาสรา้งใหล้กูศษิยข์องเรา นอกจากจะเกง่และดมีากขึน้แลว้ 

จะมีคุณค่าต่อสังคมและดำารงตนในสภาพแวดล้อมได้อย่างดี มีความสุขมากขึ้นอีกด้วย จึงขอความร่วมมือล่วงหน้ามายังศิษย์เก่า 

ที่จบการศึกษาจะครบ 3 ปีและผู้ ใช้บัณฑิตด้วยครับ

 สดุทา้ยนีข้อใหค้ณะผูจ้ดัทำาวารสารนีแ้ละศษิยเ์กา่ทกุคนมคีวามสขุทัง้กาย ใจ ประสบความสำาเรจ็ในชวีติหนา้ทีก่ารงาน และ

เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านตลอดไป

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากใจคณบดี	
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	 ปีนี้นับแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป นับเป็นปีแห่งความปิติยินดี ที่ประชาชนชาวไทยทุกคน ได้

ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญ 

พระชนมายุครบ 60 พรรษา

 ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าทุกท่าน ได้สำานึก 

ในพระมหากรณุาธคิณุทีม่ตีอ่คณะแพทยศาสตรแ์ละมหาวทิยาลยัของเรามาโดยตลอด  เมื่อวนัที ่24 กนัยายน  

2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จพระราชดำาเนินมาเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์ และได้พระราชทาน 

ตราสัญลักษณ์พระนามย่อประจำาพระองค์ มาประดับไว้เหนืออาคารดังกล่าว เพื่อเป็นการแสดงความ 

จงรักภักดี ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคือร่วมสนับสนุนการจัดพิมพ์คู่มือการช่วยชีวิต 

ขั้นพื้นฐาน จำานวน 20,000 เล่ม โดยปกหลังเป็นตราสัญลักษณ์คู่กับอาคารรัตนชีวรักษ์ และได้มอบให้ 

คณะแพทยศาสตร์ไปแล้วจำานวน 10,000 เล่ม เพื่อใช้ ในการบริการ การเรียน การสอน และแจกจ่ายแก่ 

โรงพยาบาลตา่ง ๆ  โดยเฉพาะในภาคใต ้ตอ้งขอขอบคณุ พ.ต.อ.นพ.โสภณ  กฤษณะรงัสรรค ์ ศษิยเ์กา่แพทย ์ 

ม.อ.รุน่ 7 ในฐานะประธาน Thai resuscitation counsil ภายใตส้มาคมแพทย์โรคหวัใจในพระบรมราชปูถมัภ ์

ที่ได้ประสานงานมาตั้งแต่ต้น และยิ่งกว่านั้นคู่มือจำานวน 1,000 เล่มที่มีปกหลังดังกล่าว จะไปรวมกับอีก 

5,000 เล่มที่สนับสนุนโดยสภากาชาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข รวมเป็น 6,000 เล่ม จะนำาทูลเกล้า

ถวายแด่สมเด็จพระเทพฯ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนในเวลาที่เสด็จพระราชดำาเนินไปที่ต่าง ๆ นับเป็นความ

ปลาบปลื้มแก่ศิษย์เก่าทุกคน

 ท้ายที่สุดนี้ หากศิษย์เก่าท่านใด ประสงค์จะนำาเสนอกิจกรรมดี ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ กรุณาแจ้ง

มาที่สมาคมฯ ได้เสมอ กรรมการทุกคนยินดีน้อมรับความคิดเห็นครับ และท่านสามารถติดตามกิจกรรม 

ตา่ง ๆ  ของสมาคมฯ ไดท้ี ่http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/ และ Facebook : หมอ ม.อ. และ Medicine 

AlumniPSU ซึ่งช่วงนี้กำาลังเปิดให้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่าง ๆ และการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ 

 สวัสดี ขอให้มีความสุขทั่วกันครับ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์)

  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า
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สมเด็จพระเทพฯ

กับคณะแพทยศาสตร์		

 “เนื่องในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิ

พระชนมายุครบ 60 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ชาวคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรส์ำานกึในพระมหากรณุาธคิณุที่ไดพ้ระราชทานความชว่ยเหลอื 

มาโดยตลอด พระราชกรณียกิจที่สำาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะแพทย์ เรียบเรียงได้ดังนี้

 อาคารเย็นศิระ : สถานที่แห่งการเยียวยาและดูแลผู้ป่วย อาคารเย็นศิระ 

เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยและญาติที่เป็นผู้ยากไร้ เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรค

เรื้อรังที่มารับการรักษาด้วยการฉายแสง รับยาเคมีบำาบัด ใส่แร่ รอรับการผ่าตัด พบ

แพทย์ตามนัด ฯลฯ ทั้งชาวไทย-พุทธ ชาวไทย-มุสลิม ที่เดินทางมาจาก 14 จังหวัด

ภาคใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

กุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเย็นศิระ เมื่อ 

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2531 ซึ่งอาคารเย็นศิระ เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นภายใน 

พื้นที่ของวัดโคกนาว (อรรถกระวีสุนทร) โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในคราวเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2529 เพื่อเป็นทุนเริ่มต้น 

ในการก่อสร้าง ต่อมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 

ได้ระดมทุนในการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ จากการให้บริการของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (รักษาโรคยากและซับซ้อน) ใน

พืน้ทีภ่าคใต ้ทำาใหม้ผีูป้ว่ยเดนิทางมารบัการรกัษาหรอืไดร้บัการสง่ตอ่มารบัการรกัษา

เรื่องเล่าจากปก
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เรื่องเล่าจากปก
จำานวนมากและเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหผู้เ้ขา้พกัอาศยั ณ 

อาคารเย็นศิระเพิ่มมากขึ้น ปลายปี พ.ศ. 2551 โรงพยาบาลฯ 

ร่วมกับจังหวัดสงขลา ขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณแผ่น

ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่พักเพิ่มเติม ปัจจุบันมีอาคาร 2 หลัง 

สามารถรองรับผู้ป่วยและญาติเข้าพักพิงยามเจ็บป่วยได้ 

จำานวน 180,000 คน/ปี หรือ 500 คน/วัน 

 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก : การ

ขยายงานเพื่อรองรบัผูป้ว่ย การดแูลผูป้ว่ยอบุตัเิหตแุละผูป้ว่ย

ฉุกเฉินของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มมีมากขึ้นเรื่อย ๆ 

พิจารณาจากจำานวนผู้ป่วยที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินต่อวัน  

ที่เพิ่มขึ้นจาก 30 ราย/วัน ในปี พ.ศ. 2526 เป็น 57 ราย/วัน 

ในปี พ.ศ. 2532 แต่ด้วยสภาพบริเวณห้องฉุกเฉินเดิมของ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คับแคบ (พื้นที่ประมาณ 73 

ตารางเมตร) ไม่เพียงพอสำาหรับการเรียนการสอนนักศึกษา

แพทย์และการบริการ ทางคณะจึงมีแนวคิดจะสร้างตึกใหม่  

ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินเพื่อรองรับผู้ป่วยได้อย่าง 

เพยีงพอ การกอ่สรา้งอาคารในครัง้นี ้ไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 

พ.ศ. 2535 เมื่ออาคารนี้แล้วเสร็จ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้

สำาหรับนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ และเป็นการ

ขยายพื้นที่บริการสำาหรับผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : การพัฒนาระบบการ 

ทำางานเพื่อคนทำางานและผู้รับบริการอย่างแท้จริง หลัง

จากผ่านพ้นช่วงเวลาของการก่อร่างสร้างคณะ จนสามารถ

พัฒนาตนเองเพื่อผู้ป่วยและสังคมได้อย่างภาคภูมิแล้ว จึงถึง

เวลาในการคืนความรู้สู่สังคมอีกครั้ง ความรู้ ในที่นี้หมายถึง

ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่บุคลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันคิดค้นและปรับปรุงระบบ 

จนสามารถนำามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลเป็นที่น่าพอใจ หลายต่อหลายครั้งที่หน่วยงาน 

จากภายนอกเข้าเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการดำาเนินงานและจัด

ระบบการทำางานดังกล่าว ทางคณะแพทยศาสตร์มีความยินดี

และภูมิใจที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการให้บริการ

ด้านสาธารณสุข และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น 

ต่อบุคลากรคณะแพทยศาสตร์อีกครั้งเมื่อสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อ 

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

 รองศาตราจารยน์ายแพทยส์เุชษฐ ์ ชนิไพโรจน ์ ผูด้ำารง 

ตำาแหน่งรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ในช่วงนั้น กล่าวว่า “ใน

ฐานะที่เป็นรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ รู้สึกดีใจที่พระองค์ท่าน

เสด็จพระราชดำาเนินยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อทอด

พระเนตรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ ใน

ความคิดของผมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ เป็นระบบที่ทุกคนในองค์กรร่วมกันคิดค้น

และพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเราเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2546 เริ่มจากการให้ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงบอกเล่า

ความต้องการในการใช้งานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการมากที่สุด โดย

ข้อมูลทั้งหมด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นผู้ประสานงาน

และรวบรวมข้อมูล ดังนั้นระบบที่ได้มาจึงเป็นระบบที่สามารถ

สนับสนุนการทำางานอย่างแท้จริงเพราะทุกคนร่วมกันคิด

ร่วมกันทำา ส่งผลดีต่อคนหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

ที่สามารถทำางานได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ป่วยได้

รับการบริการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลด

ความกังวลว่าจะเกิดความผิดพลาดจากขั้นตอนต่าง ๆ ในการ

บรกิาร การทีพ่ระองคท์า่นเสดจ็ทอดพระเนตรระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ในครัง้นี ้ทำาใหผ้ม

รูส้กึยนิดแีละถอืเปน็ความภาคภมูใิจของพวกเราทุกคน เพราะ

อันที่จริงแล้ว ความสำาเร็จไม่ได้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง แต่



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255810

มาจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในองค์กร ที่ทำาให้องค์กร 

ของเรามีศักยภาพ จนพัฒนาคุณภาพการทำางานในด้านต่าง ๆ  

เพื่อรองรับการดำาเนินงานและพัฒนาคุณภาพด้านการบริการ

ขององค์กร”

 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้ :

จัดตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายว่าฟื้นฟูกายดูแลจิตใจ เพื่อชีวิต

ใหม่อีกครั้ง ในยุคที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีร

วุฒิ ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2551-

2555) เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภาคใต้ ตั้งแต่วัน

ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ยังคงมีความรุนแรง

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มีผู้ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็น

จำานวนมาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาล

ระดับตติยภูมิ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางการ

แพทย์ทุกสาขา จึงได้อาสาดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ โดยกำาหนด 

เป็นมติในการประชุมกรรมการคณะฯ ว่า “ให้ โรงพยาบาล 

สงขลานครินทร์ รับผู้ป่วยหนักทุกรายที่ ได้รับผลกระทบจาก

ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน 5 อำาเภอ

ในเขตจังหวัดสงขลา และให้การรักษาที่ดีที่สุดตามมาตรฐาน

วิชาชีพ โดยให้แพทย์อาวุโสให้การดูแลรักษาทุกราย จาก

การประกาศนโยบายดังกล่าว ทำาให้ผู้ ได้รับบาดเจ็บได้รับ

การส่งตัวมายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างต่อเนื่อง  

ผูป้ว่ยจำานวนมากทีถ่กูสง่ตอ่มบีาดแผล เกดิการสญูเสยีอวยัวะ 

และเกิดความพิการทางด้านร่างกาย จำาเป็นต้องได้รับการ

ฟื้นฟูจำานวนหลายราย แต่เนื่องจากยังติดปัญหาขาดแคลน

ครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำาให้การฟื้นฟูผู้ได้

รับบาดเจ็บกระทำาได้อย่างจำากัด และไม่ได้ประสิทธิผลอย่าง 

ที่ตั้งใจ พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ป่วยที่ได้รับ

บาดเจบ็จากการปฏบิตัหินา้ที่ในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

ในขณะเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

จะเสด็จพระราชดำาเนินผ่านเส้นทางดังกล่าว พระองค์ท่าน 

ทรงติดตามอาการป่วยของ พ.ต.ท.วรรณะ อย่างใกล้ชิด และ

ทรงมอบหมายให้ทีมแพทย์อันประกอบด้วยนายแพทย์ชาตรี 

บานชื่น อธบิดกีรมการแพทย์ในสมยันัน้พรอ้มกบัผูอ้ำานวยการ 

ศูนย์สิรินธร แพทย์หญิงภัทริยา จารุทัศน์ ผู้อำานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(National Electronics and Computer Technology 

Center : NECTEC) นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์  

มาเยี่ยมหลายครั้ง เพื่อหาข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ  

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในสมัยนั้น จึงได้นำา

ปัญหาการขาดแคลนครุภัณฑ์ และความไม่พร้อมในการฟื้นฟู

ผู้ป่วย เข้าหารือในที่ประชุมจนได้ข้อสรุปจัดทำาโครงการเพื่อ

เพิม่ศกัยภาพของศนูยฟ์ืน้ฟตูา่ง ๆ  ทัง้ศนูยส์รินิธร โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ โรงพยาบาลประจำาจังหวัดของทั้ง 3 จังหวัด

ในภาคใต้ โดยขอครุภัณฑ์ที่ทันสมัย ตามขีดความสามารถของ
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องค์กร คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้กราบทูล ผลการ

ตรวจเยี่ยมและแจ้งการจัดทำาโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผลทำาให้

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์และ 

ฝึกอบรมบุคลากร ศูนย์สิรินธร โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

และโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้รับงบประมาณตามที่

ขอ ซึ่งรัฐบาลในช่วงที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายก

รัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณผ่านกระทรวงสาธารณสุข เงิน

ในส่วนของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ถูกโอนข้ามกระทรวง

มาสู่กระทรวงศึกษาธิการ โอนต่อไปยังมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ก่อนส่งต่อให้คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งการโอนในครั้งนี้

ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่จำาเป็นต้องถูกบันทึกไว้ ในความทรง 

จำาครั้งหนึ่ง หากไม่ใช่เพราะพระบารมีของสมเด็จพระเทพฯ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คงไม่มี โอกาส จัดตั้ง “ศูนย์ 

ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้” อันทันสมัยในครั้งนี้ 

พระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเทพฯ ทีท่รงมตีอ่ผูป้ว่ยและ

ผู้บาดเจ็บในภาคใต้จะจารึกอยู่ในความทรงจำาตลอดไป 

 ศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม :

วนิจิฉยัและรกัษาเยยีวยาหวัใจ “ศนูยถ์นัยเวชช ์เฉลมิพระเกยีรต ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ได้รับ

พระราชทานนามจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 ยังความ

ปลาบปลื้มใจแก่ชาวคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

และคณะแพทยศาสตร์มาโดยตลอด โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ได้เปิดให้บริการศูนย์มะเร็งเต้านมภาคใต้ ในวันที่ 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพื่อลดระยะเวลารอคอยการคัดกรองโรค

และให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ความ

เปน็เลศิทีจ่ดัตัง้ขึน้ โดยมุง่เนน้ใหบ้รกิารผูป้ว่ยเฉพาะทางทำาให ้

ผู้ป่วยได้รับโอกาสทางการรักษาที่ดีขึ้น ปัจจุบันศูนย์ถันยเวชช์ฯ 

เป็นศูนย์กลางเขตภาคใต้ ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยและ 

รักษาโรคเต้านมที่มีประสิทธิภาพ การตรวจแม่นยำาระดับสูง 

สนบัสนนุงานวจิยัและการเรยีนการสอนของคณะแพทยศาสตร ์

ทำางานเปน็ทมีสหสาขาวชิาชพีในการรกัษาผูป้ว่ยมะเรง็เตา้นม 

ตลอดจนมีทีมงานสนับสนุน มีการประเมินและประมวลข้อมูล

ผูร้บับรกิารครอบคลมุทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ ์สงัคม 

และจิตวิญญาณ รวมทั้งรับส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม

ที่มีความซับซ้อนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เน้นให้การดูแลผู้ป่วย

อยา่งมคีณุภาพตามมาตรฐานทดัเทยีมสากล คณะแพทยศาสตร์

กำาหนดให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่ทันสมัยระดับชั้นนำาของ

เอเชีย ให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน เปิดให้

บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

 สภามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรข์อพระราชทานทลู

เกลา้ถวายปรญิญาแพทยศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิแ์ก่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ ไดท้อดพระเนตรสภาพชวีติความเปน็อยู่

และปญัหา ทางดา้นสขุอนามยัของราษฎร ในโอกาสที่โดยเสดจ็

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภาคของประเทศไทย  

สิ่งที่ทรงสังเกตเห็นคือ ความยากจน ความเจ็บป่วย เด็ก

ขาดอาหาร ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ทำาให้พระองค์มีพระ

ราชดำาริให้พัฒนาและจัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

สขุภาพอนามยัของราษฎร ไดแ้ก ่การปรบัปรงุภาวะโภชนาการ 

และสขุภาพเดก็ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวนั โครงการ 

ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่น

ทุรกันดาร โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โรคหนอน 

พยาธิและโรคมาลาเรีย และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล

ในโรงเรียนและชุมชน พระองค์พระราชทานหน่วยแพทย์

ออกตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารที่พระองค์เสด็จ

พระราชดำาเนินในแต่ละครั้ง รวมทั้งทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้

ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงตั้งกองทุนพระราชทาน

เพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ทรงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ทรง

ดำารงตำาแหน่งอุปนายิกาผู้อำานวยการสภากาชาดไทย ทำาให้

ทรงทราบถงึความทกุขย์ากของราษฎรในการเขา้ถงึการรกัษา

ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยภิบัติที่ร้าย

แรง ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที พระองค์ทรง

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานพระราชานเุคราะห ์ดงัเชน่ 

การพระราชทานความช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้ประสบภัยจาก

คลื่นสึนามิ น้ำาท่วมและดินถล่ม เป็นต้น เพื่อช่วยให้พสกนิกรที่

ประสบภยัใหก้ลบัมามคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ สว่นการเผยแพรพ่ระ

ราชเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  ทรงเปน็องค์

ประธานมลูนธิริางวลัสมเดจ็เจา้ฟา้มหดิลในพระบรมราชปูถมัภ ์

เพื่อมอบรางวลัแกบ่คุคลหรอืองคก์รทีป่ฏบิตังิานหรอืวจิยัดเีดน่

ทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ อนักอ่ใหเ้กดิประโยชน์

แกม่นษุยชาต ิรางวลันีเ้ปน็รางวลันานาชาตซิึง่พระราชทานแก่

แพทย์ หรือนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น และได้ดำาเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ ในวงกว้าง นอกจากนี้ทรงเป็น

องค์ประธานโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเพื่อ



พระราชทานทุนให้แก่เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพ

ด้านการแพทย์ไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัย ฝึกปฏิบัติ

วิชาชีพ หรือทำางานด้านการพัฒนาชุมชนกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

หรือแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ มีพระราชดำาริให้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ

พัฒนาประเทศหลายประการ ทรงเป็นองค์ประธานธรรมการ

ของโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ มพีระราชดำารใิห้ โครงการ

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโครงการนำาร่องและใช้เป็นตัวอย่าง

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทรงริเริ่มโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ให้คนพิการสามารถใช้

คอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างอาชีพ

ต่อไปในอนาคต ทรงมีคณะทำางานที่จะศึกษาวิจัย เพื่อหา

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและวิธีการช่วยเหลือผู้พิการในแต่ละ

ด้านอย่างเหมาะสม และมีโครงการสำาหรับเด็กป่วยที่ต้องเข้า

รับการรักษาภายในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทำาให้

ขาดโอกาสทางด้านการศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อใน

การเรียนรู้ สร้างความเพลิดเพลิน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการ  

เมื่อเสด็จทอดพระเนตรระบบเทคโนโลยีเวชสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ถูกพัฒนาโดยบุคลากรของโรง

พยาบาล และมีพระราชดำาริให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติประสานงานเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาโปรแกรมให้สามารถนำามาใช้สำาหรับโรงพยาบาลทั่ว

ประเทศ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขนานัปการ มีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการทรง 

งานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย 

ให้ดีขึ้น ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระวิริยะอุตสาหะ ตลอดจน 

พระราชจริยาวัตรอันเพียบพร้อมส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศประสบผลสำาเร็จ 

แสดงให้ประจักษ์ถึงพระปรีชาและพระวิสัยทัศน์ทางด้าน

การแพทย์ ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องตลอด

มา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึง

เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาเพื่อ

ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูพระเกียรติคุณ

ในพระองค์ ให้ปรากฎ และเพื่อเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อคณะ

แพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255812



โดย ... นพ.ชัชชัย  ปรีชาไว

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

บทความพิเศษ

บทความพิเศษ	: 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

กับการแพทย์ของไทย	(ตอนที่	3)

เสด็จนิวัติพระนครทรงปรับปรุงการเเพทย์และพยาบาลในประเทศไทย

 ตั้งแต่สมเด็จฯ พระบรมราชชนกทรงตัดสินพระทัยเสด็จไปศึกษาวิชาแพทย์ 

พระองค์ได้ทรงพยายามหาทางปรับปรุงการแพทย์ไทยไปด้วยเท่าที่จะทรงทำาได้ โดย

ทรงเน้นการพัฒนาการศึกษาแพทย์ก่อนเป็นสำาคัญ เช่น พระราชทานทุนทรัพย์ส่วน

พระองค์ใหน้กัเรยีนแพทย์ไปศกึษาตา่งประเทศ ตลอดจนทรงเอาพระทยัใสว่างแผนการ

ศึกษา ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ต่าง ๆ และทรงติดตามผลการศึกษาของนักเรียนแต่ละ

คนอย่างใกล้ชิด เมื่อครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยใน พ.ศ. 2463 ทรงใช้เวลาส่วนมาก

เสด็จไปประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อทรงค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเชื้อโรคบิด

อะมบีาและเชือ้โรคไขม้าลาเรยีทีท่รงศกึษาอยูท่ีม่หาวทิยาลยัฮารว์ารด์ ในดา้นการสอน

พระองคท์รงรบัหนา้ทีเ่ปน็อาจารยพ์เิศษสอนวชิาวา่ดว้ยความเปน็อยูอ่ยา่งธรรมดาของ

เนือ้หนงัในรา่งกายใหแ้กน่กัศกึษาเตรยีมแพทยท์ีจ่ฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ชว่งเวลาใกล้

เคียงกันนี้ สมเด็จฯ พระบรมราชชนกได้พระราชทานเงิน 80,000 บาทเป็นค่าก่อสร้าง

ตึกศัลยกรรมชายของโรงพยาบาลศิริราช และทรงเป็นผู้เจรจาหาที่ดินเพิ่มเติมเพื่อ 

สร้างตึกพยาธิวิทยาของโรงพยาบาลจนสำาเร็จ ต่อมาได้ทรงบริจาคเงิน 200,000 บาท

ใหแ้กม่หาวทิยาลยั เพื่อเปน็ทนุสง่นกัเรยีนและเจา้หนา้ที่ออกไปศึกษาตา่งประเทศเปน็

เวลาคนละ 4 ปี ในสาขาแพทย์ เคมี ฟิสิกส์ หรือชีววิทยาอันเป็นพื้นฐานของวิชาแพทย์

และเมื่อได้เวลาที่จะเสด็จกลับไปศึกษาต่อ สมเด็จฯ พระบรมราชชนกได้ทรงคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่ศิริราชซึ่งได้ร่วมงานค้นคว้ากับพระองค์คนหนึ่ง

ให้ไดร้บัพระราชทานทนุสว่นพระองคแ์ละพาตามเสดจ็ไปศกึษาทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา

ด้วย
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255814

 ในปี พ.ศ. 2463 นี้ มูลนิธริ็อคกีเ้ฟลเลอร์ได้ส่ง ดร. เอ็ม. 

อี. บาร์นส์ (Dr. M.E. Barnes) เข้ามาเป็นผู้แทนกองการ

สาธารณสุขระหว่างประเทศของมูลนิธิในประเทศไทย เพื่อ

ดำาเนนิการหยดุยัง้การระบาดของโรคพยาธปิากขอ ทำาใหค้วาม

สมัพนัธข์องทัง้สองฝา่ยแนน่แฟน้มากขึน้ ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2464 

รฐับาลไทยไดต้ดัสนิใจรา่งหนงัสอืราชการไปยงัมลูนธิ ิและทาง

มลูนธิไิดต้อบสนองโดยสง่ดร.รชิารด์ เอม็ เพยีรซ์ (Dr. Richard  

M. Pearce) เข้ามากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง  

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 เพื่อสำารวจดูความเป็นไปของ

โรงเรียนราชแพทยาลัย หลังจากที่ดร.เพียร์ซเดินทางกลับไป

ประมาณ 2 เดือน จึงได้ส่งจดหมายติดต่อกลับมาว่าทางมูลนิธิ

ร็อกกีเฟลเลอร์เต็มใจจะร่วมมือ ช่วยเหลือ ปรับปรุงการศึกษา

แพทย์ ทั้งนี้มีข้อเสนอบางประการที่จะขอความร่วมมือจาก

รัฐบาลไทย ทางรัฐบาลได้นำาเรื่องเข้าพิจารณาร่วมกัน และใน

ที่สุดได้ทูลขอให้สมเด็จฯ พระบรมราชชนกทรงช่วยพิจารณา 

และรบัเปน็ผูแ้ทนเจรจา ในเรื่องความรว่มมอืกบัมลูนธิสิบืตอ่ไป

 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 สมเด็จฯ พระบรม

ราชชนกเสด็จไปกรุงลอนดอนเพื่อประชุมหารือครั้งแรกกับ

ดร.วินเซนต์ (Dr. G.E. Vincent) ประธานมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์

และ ดร.โรส (Dr. W. Rose) นายกแห่งกองการสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ หลังจากนั้นได้มีการประชุมอีกหลายครั้ง 

ทั้งในกรุงเบอร์น ปารีสและนิวยอร์ก ทำาให้ ในวันที่ 2 ตุลาคม  

พ.ศ. 2465 มกีารตกลงจดัวางระเบยีบวธิกีารทีจ่ะประสานงาน

กันไว้ โดยละเอียด และในที่สุดได้จัดให้คณะอักษรศาสตร์และ 

คณะวทิยาศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเขา้รวมอยู่ในความ 

รว่มมอืเพื่อขยายการเรยีนวชิาขัน้ตน้สำาหรบัแพทย์ใหม้คีณุภาพ

มากขึ้น จากความร่วมมือเบื้องต้น จึงมีการสถาปนาความร่วม

มืออย่างเป็นทางการระหว่างมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์กับรัฐบาล

ไทยในวันที่ 24 มกราคมปีถัดมา โดยกำาหนดระยะเวลา 

ช่วงแรกไว้ 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกันนี้คือใน พ.ศ. 2466  

สมเด็จฯ พระบรมราชชนกได้เสด็จกลับประเทศไทยเพื่อทรง

ดำารงตำาแหน่งเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามยัง 

ทรงรับการเจรจาประสานงานกับมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ไว้เป็น

พระราชธุระโดยตรงอย่างต่อเนื่อง จึงอาจกล่าวได้ว่าปี พ.ศ. 

2466 เป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญของวงการแพทย์ไทย นอกจาก 

จะมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาวิชาแพทย์ให้สูงถึงระดับ

ปริญญาเป็นครั้งแรกแล้ว ยังได้มีการตราพระราชบัญญัติการ

แพทยข์ึน้ตามคำาแนะนำาของมลูนธิริอ็กกเีฟลเลอร ์และกำาหนด

ให้ขึ้นทะเบียนแพทย์ให้เป็นระบบ ซึ่งในระหว่างการพิจารณา

รา่งเกดิปญัหาความขดัแยง้ขึน้ในหลายฝา่ย สมเดจ็ฯ พระบรม

ราชชนกทรงได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขไกล่เกลี่ยจนพระราช

บัญญัติสามารถผ่านออกมาได้ด้วยดี สำาหรับการพัฒนาด้าน

สถานที่ ในโรงพยาบาลศิริราชก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ใน

ระหว่างปี พ.ศ. 2466-2467 สมเด็จฯ พระบรมราชชนก

พระราชทานคำาแนะนำาและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด

และรับสั่งเสมอว่าตึกสำาหรับโรงเรียนและโรงพยาบาลนั้น ให้
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สร้างให้ดูเรียบที่สุดไม่ต้องมีลวดลายและเครื่องประดับที่ ไม่

จำาเป็น เนื่องจากทรงมีพระราชประสงค์ให้ประหยัดทุนในการ

กอ่สรา้งใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ นอกจากนี้ ในชว่งเวลาเดยีวกนั 

มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ยังได้จัดทุนการศึกษาส่งนักเรียนแพทย์

ไทยไปเรียนต่อต่างประเทศอีกจำานวนหนึ่ง โดยสมเด็จฯ 

พระบรมราชชนกทรงเป็นผู้ตัดสินคัดเลือก สมเด็จฯ พระบรม

ราชชนก ทรงเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยอยู่ราว 8 เดือน  

จึงได้ทรงย้ายไปเป็นข้าหลวงตรวจการทั่วไป เมื่อวันที่ 12 

มิถุนายน พ.ศ. 2467

เสด็จศึกษาวิชาเเพทย์ที่สหรัฐอเมริกา

 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2469 หลังจากเสร็จพระราชพิธี

ต่าง ๆ แล้ว พระองค์เสด็จไปประเทศสหรัฐอเมริกาตามลำาพัง 

และในเดือนกันยายนปีเดียวกัน สมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนพีรอ้มดว้ยพระราชโอรสและพระราชธดิาไดต้ามเสดจ็

ไปทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา และไดท้รงเชา่บา้นพกัอยูบ่า้นเลขที ่

63 ถนนลองก์วูด บรุกไลน์ ชานเมืองบอสตัน ซึ่งไม่นานต่อมา 

พระราชโอรสพระองค์ที่ 2 คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมาท์ 

ออเบิร์น (Mt. Auburn) เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ 

ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อใน 

ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และทรงสนพระทัยใน 

วิชากุมารเวชศาสตร์ โดยเน้นเรื่องแบคทีเรียและลักษณะทาง

คลินิกของโรคท้องเดินในเด็ก ตลอดจนเรื่องมารดาทารก

สงเคราะห ์ซึง่ทรงคดิวา่จะเปน็ประโยชนเ์มื่อเสดจ็กลบัประเทศ 

ไทย ดังมีลายพระหัตถ์ถึง ดร. เอลลิส ว่า “เวลานี้ฉันกำาลังยุ่ง

กับการเรียนปีที่สาม ที่ โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัย 

ฮาร์วาร์ด ด้วยมีความหวังว่าจะเรียนให้จบหลักสูตรได้ ใน 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2471 ในขณะเดียวกันนี้ฉันยังสามารถ

ทำาการในวิชาแผนกแบคทีเรียและการตรวจโรคบางอย่างที่ 

โรงพยาบาลสำาหรับเด็ก เกี่ยวกับโรคท้องร่วงของเด็ก ซึ่งฉัน

คดิวา่อาจเปน็ประโยชนแ์กก่รงุสยาม เมื่อเรยีนจบหลกัสตูรแลว้ 

ฉันตั้งใจจะเรียนพิเศษในเรื่องโรคของเด็ก เป็นเวลาอย่างน้อย

สิบหกเดือนหรือหนึ่งปี อนามัยส่วนตัวฉันนั้นดีมาก เจ้าหน้าที่

ในโรงเรียนแพทย์ได้เป็นธุระช่วยดูแลและตรวจอาการของฉัน

โดยตลอด”



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255816

 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2470 ขณะกำาลังศึกษา ทรง

เสนอโครงการผ่านกระทรวงและมูลนิธิให้มีพยาบาลชาวต่าง

ประเทศเข้ามาช่วยการสอนวิชาสูติศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นตึก

บัญชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ก่อสร้าง

สำาเร็จ ทำาให้คณะแพทย์มีสถานที่เป็นสัดส่วน คือ มีห้องธุรการ 

หอ้งตรวจผูป้ว่ยนอก หอ้งยา หอ้งสมดุ รวมทัง้หอ้งอา่นหนงัสอื 

ห้องเก็บประวัติผู้ป่วยและห้องประชุม รวมอยู่ในตึกเดียวกัน 

สิน้คา่กอ่สรา้งประมาณสองแสนบาท โดยครึง่หนึง่เปน็เงนิทรง

บริจาคระหว่างประทับอยู่ในอเมริกา ได้พระราชทานทุนแก่

นักเรียนไทยที่อยู่ในประเทศอเมริกาอีก 2 คน คนหนึ่งเป็น

นกัเรยีนสว่นตวัทีข่วนขวายหาทนุเรยีนเองจนไดป้รญิญา B.A. 

แลว้ และกำาลงัทำาปรญิญาชัน้สงูในการศกึษาอยูท่ีม่หาวทิยาลยั

ฮาร์วาร์ด ทรงพบเมื่อครั้งไปเยี่ยมพระยากัลยาณไมตรี ซึ่งเขา

ได้รับจ้างทำางานเป็นคนใช้อยู่ จึงทรงรับเป็นนักเรียนทุนส่วน

พระองค์ จะให้เรียนแพทย์แต่ก็ศึกษาไม่สำาเร็จ และอีกคนเป็น

บุตรข้าราชการไทย พระราชทานทุนให้เพียงครึ่งเดียวเพราะ

ทางบิดาพอจะออกอีกครึ่งหนึ่งได้ ในเดือนธันวาคม พระองค์

ทรงมีลายพระราชหัตถ์ทูลเสด็จในกรมเสนาบดีกระทรวง

ธรรมการ ขอกลบัมาเปน็แพทยป์ระจำาบา้นที่โรงพยาบาลศริริาช 

1 ปีหลังจากศึกษาจบ แต่ไม่สำาเร็จดังพระราชประสงค์เนื่อง

ด้วยพระอิสริยยศ ปี พ.ศ. 2471 ในการศึกษาวิชาแพทย์ปี

สุดท้าย สมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงเขียนรายงานเพื่อ

ประกอบการศึกษาในวิชาพิเศษ เกี่ยวกับการตรวจและการ

ศึกษาโรคเด็ก ทรงเขียนเรื่องพยาธิตัวตืดในเด็กที่เกิดจากการ

กินปลา นับเป็นรายงานฉบับแรกที่มีในรัฐแมสซาชูเซตส์ ส่วน

หนึ่งทรงเขียนร่วมกับ Dr. E.G. McGavern ซึ่งต่อมาได้ลงตี

พิมพ์ในวารสารการแพทย์ของแพทยสมาคมอเมริกัน ฉบับลง

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ระหว่างที่พระองค์ทรงศึกษา

วิชาแพทย์ในปีสุดท้ายนี้ ทรงใช้เวลาและพละกำาลังมากเกินไป

จนเป็นเหตุให้กรรมการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย



ฮารว์ารด์หว่งใยในพลานามยัของพระองค ์ และในกลางปนีัน้อาการพระโรคของพระวกักะ

อักเสบได้กำาเริบขึ้น จนเป็นเหตุให้คณะแพทย์คิดว่าพระองค์จะไม่ฟื้นดีขึ้นได้ จึงถวายคำา

แนะนำามิให้ทรงตรากตรำาเข้าสอบไล่ แต่ต่อมาพระอาการก็ดีขึ้นจึงทรงเข้าสอบจนสำาเร็จ

เกียรตินิยม Cum Laude เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2471 และได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ 

Phi-Beta Kappa ด้วย ต่อมาทรงประชวรพระโรคไส้ติ่งอักเสบหลังจากที่ทรงสอบเสร็จ

ประมาณ 1 เดือน คณะแพทย์ต้องถวายการผ่าตัดทันที  เนื่องจากพระพลานามัยไม่

สมบูรณ์ จึงทำาให้ต้องระงับการศึกษาต่อในเรื่องโรคเด็กที่ทรงตั้งพระทัยไว้ตั้งแต่แรก ได้

เสดจ็ประพาสยโุรปเพื่อเปน็การพกัฟืน้กอ่นเสดจ็กลบัไทย โดยการเสดจ็เยีย่มนกัเรยีนทนุ

ส่วนพระองค์และทอดพระเนตรงานในสถาบันการแพทย์ต่าง ๆ สมเด็จฯ พระบรมราช

ชนกเสดจ็กลบัประเทศไทยเมื่อวนัที ่13 ธนัวาคม พ.ศ. 2471 โดยเสดจ็ขึน้จากเรอืพระทีน่ัง่

ที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ในวันที่ 4 ธันวาคม พระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์

สงิคโปรเ์กีย่วกบักจิการงานที่ไดท้รงกระทำาและความคดิเหน็เกีย่วกบัพระองค ์ซึง่มหีลาย

คนสงสัยว่าจะไม่ประทับอยู่ในประเทศไทย เพราะได้ประทับอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลา

นาน แต่พระองค์ทรงตั้งพระทัยจะประทับอยู่ในประเทศจนตลอดไป หน้าที่ที่จะได้รับ 

หรืองานที่จะทรงกระทำาทั้งทางราชการและเอกชน ยังไม่ได้กำาหนดตำาแหน่งใด ๆ แก่

พระองค์ การงานที่จะทำาทั้งสิ้นต้องแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ทรง

หวังว่าจะสามารถช่วยในกิจการเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข โดยการแนะนำาของ

ผูช้ำานาญประจำาท้องถิน่ ทรงตอ้งการไดร้บัความชำานาญในทางปฏบิัตงิานในประเทศไทย 

โดยใช้ความรู้ที่ ได้ทรงรวบรวมมาขณะทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ได้ 

เกีย่วกบังานของรฐับาล พระองคห์วงัวา่ทางราชการควรมอบหมายงานใหเ้ฉพาะงานดา้น

สาธารณสขุทีท่รงไดร้บัการฝกึฝนมาตามความถนดัและเปน็งานทีม่งีบประมาณสนบัสนนุ

และได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานประสบผลสำาเร็จพระองค์มีความ 

จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จึงไม่ยอมรับตำาแหน่งใด ๆ ในคณะรัฐบาล เพื่อมาประดับ

พระอิสริยายศและเงินเดือนจากตำาแหน่งนั้น ๆ พระองค์ทรงสละตำาแหน่งและเงินเดือน

เพื่อให้ได้ข้าราชการที่เหมาะสมในหน้าที่นั้น ๆ มากกว่า 
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คณะแพทยศาสตร์กับการรับรองคุณภาพ 

การศึกษาตามมาตรฐานสากล

โดย... รศ.พญ.จิตเกษม  สุวรรณรัฐ 

(รองคณบดีฝ่ายการศึกษา)

 คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ตัง้แตว่นัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2515 เพื่อแก้ไขปญัหาทางดา้นสาธารณสขุของภาคใตแ้ละของประเทศ 

และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำานวน 35 คน ใน

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2516 จวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 40 ปี ที่คณะแพทย์ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อ

รับใช้สังคม ในปัจจุบันรับนักศึกษาแพทย์รุ่นละ 180-200 คน

 หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ ไดร้บัการพฒันามาอยา่งตอ่เนื่อง โดยมกีารปฏริปูครัง้ใหญเ่มื่อ 

ปกีารศกึษา 2542  เปลีย่นจากรปูแบบดัง้เดมิซึง่สอนโดยใชก้ารบรรยายเปน็หลกั มาเปน็หลกัสตูรแบบ

บูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based learning; PBL) เน้นกระบวนการ

เรียนรู้ โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ชื่อว่า

เป็นผู้บุกเบิกการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลายาวนาน

ถึง 25 ปี หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก ๆ  5-6 ปี ล่าสุดคือหลักสูตร

ปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 

 คณะแพทยศาสตร์ กำาหนดพันธกิจด้านการเรียนการสอนคือ “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

คุณธรรม และจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และได้มีการให้ 

นิยามความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนคือ การจัดการศึกษาแพทยศาสตร์ที่ผ่านมาตรฐาน

สากลของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education; 

WFME) และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ Education Criteria for  

Performance Excellence หรือที่เรียกชื่อย่อว่า EdPEx การประกันคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐานสากลสำาหรับแพทยศาสตรศึกษา WFME ได้ถูกนำามาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก รวม

ทั้งใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปหลักสูตร ความสำาคัญที่ทั่วโลกต้องตื่นตัวเนื่องจาก ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป สถาบันในต่างประเทศหลายแห่ง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้กำาหนด

คุณสมบัตินักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องจบจากโรงเรียนแพทย์ที่ผ่าน

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลสำาหรับแพทยศาสตรศึกษา WFME ดังนั้นกลุ่ม

เรื่องเล่าจากคณะแพทยศาสตร์
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สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จึงได้จัดตั้ง  

Accreditation body ขึ้นมา โดยองค์กรนี้จะต้องผ่านการ

รับรองจากสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก เพื่อทำาหน้าที่ 

ตรวจประเมนิรบัรองคณุภาพตามเกณฑม์าตรฐานสากลสำาหรบั

แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ต่อ

ไป  โดยหนึ่งในกระบวนการจัดตั้ง Accreditation body เพื่อ

ผ่านการรับรองคือ จะต้องมีการตรวจประเมินโรงเรียนแพทย์

นำาร่อง 5 สถาบัน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ได้ถูกคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 สถาบันนำาร่องของ

ประเทศ 

 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ได้ทบทวนการ

ดำาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำาหรับแพทยศาสตร

ศึกษา WFME มีการปรับปรุงและพัฒนาทุกองค์ประกอบทั้ง  

9 องค์ประกอบ เพื่อให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานทั้ง  

100 ขอ้ รวมทัง้ใหบ้รรลเุกณฑเ์พื่อพฒันาคณุภาพให้ไดม้ากทีส่ดุ 

มีการทบทวนและปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ให้ทันสมัยตามมาตรฐานของแพทยสภา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และทักษะในศตวรรษที่ 21 และ

จัดการศึกษาแบบ competency-based education  ซึ่งคณะ

แพทยศาสตร์ไดร้บัการตรวจเยีย่มประเมนิเพื่อรบัรองคณุภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำาหรบัแพทยศาสตรศกึษา WFME 

ไปเมื่อวันที่ 22-26 ธันวาคม 2557 จากรายงานการประเมิน

ตนเอง คณะแพทยศาสตร์สามารถทำาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สากลสำาหรบัแพทยศาสตรศกึษาขัน้พืน้ฐานครบทัง้ 100 ขอ้ ใน

ระหวา่งนี ้ Accreditation body ของกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำาเนินการจดทะเบียนเพื่อ

ขอรับรองจากสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก ในด้านการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์

ได้นำา Education Criteria for Performance Excellence 

ซึ่งมีองค์ประกอบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาใช้

เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด มุ่งเน้น

ความเป็นเลิศของคุณภาพบัณฑิตเพื่อสนองต่อความต้องการ

ของสังคมในศตวรรษที่ 21 ได้มีการวิเคราะห์ ทบทวน และ

ปรบัปรงุผลการดำาเนนิการตามหมวดตา่ง ๆ  ของ EdPEx ไดแ้ก ่

การนำาองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การ 

วดัวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู ้การมุง่เนน้บคุลากร มุง่เนน้

การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ อย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความ

รว่มมอืและใหค้ณุคา่กบัผูร้ว่มผลติ  คูค่วามรว่มมอื และผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่  รวมทัง้การพฒันาอาจารยแ์ละนกัวชิาการ

ศกึษา มกีลไกในการตดิตาม ทบทวน และวเิคราะหผ์ลอยา่งเปน็

ระบบ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนักศึกษา ผลลัพธ์ของนักศึกษา

จากการสอบ National Licensing Exam (NLE) ดีขึ้นอย่าง 

รวดเร็วทั้ง 3 ขั้นตอน อัตราการสอบผ่านในการสอบครั้งแรก 

สงูกวา่อตัราเฉลีย่ของทัง้ประเทศ  และคะแนนเฉลีย่ของ NLE 

ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 อยู่ในลำาดับต้น ๆ ของประเทศ  

ผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิต โดยผู้ ใช้บัณฑิตมีแนวโน้ม

สูงขึ้น 

 คณะแพทยศาสตร์ไดเ้ขา้รว่มโครงการ EdPEx200 ของ

สำานกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) และผลการประเมนิ   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 

ใน 3 สถาบัน จาก 44 สถาบัน ที่ผ่านการประเมินโครงการ 

EdPEx200 ของ สกอ. รับรอง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557  

ในขัน้ตอ่ไปคณะแพทยศาสตร ์วางแผนจะสง่ประเมนิ Thailand 

Quality Award (TQA) ต่อไป

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำาเป็นต้องดำาเนินการ

อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรต้องทันสมัย ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ทิศทางในอนาคตจำาเป็นต้องบูรณาการ 

การจัดการเรียนการสอนกับระบบสุขภาพอย่างจริงจัง เพื่อ

ผลิตบัณฑิตที่ตอบสองต่อความต้องการของระบบสุขภาพและ 

สังคมในอนาคต



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255820

เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

ศิษย์เก่า	“นักบริหาร”	

ประวัติส่วนตัว

 จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชายประจำา 

จังหวัด โรงเรียนคณะราษฎรบำารุง โดยสอบเข้าได้

เปน็ลำาดบัที ่8 หลงัจากจบ มศ. 3 ไดเ้ขา้มาศกึษาตอ่ 

มศ. 4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสอบเอนทรานซ์ ได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 เป็นแพทย์อินเทอร์นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และแพทย์ใช้ทุน

ที่โรงพยาบาลพัทลุง เนื่องจากโรงพยาบาลพัทลุงไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูก จึง

มาเรยีนแพทยเ์ฉพาะทางสาขาศลัยศาสตรอ์อร์โธปดิกิส ์ทีค่ณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล และ

กลับไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งขณะนั้นเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมกระดูก

คนเดียวในจังหวัด ในปี 2533 เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียจึงได้สมัครเป็นหน่วยแพทย์อาสาไปช่วย

รักษาผู้ป่วยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ด้วยเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้และอยากพัฒนาตัวเอง

ด้านภาษาจึงไปเรียนต่อปริญญาโทด้านระบาดวิทยา (Master in Public Health Methodology)  

ณ สถาบัน University Libre De Bruxelles ต่อมาได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะ

ทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) และกลับไปดำารงตำาแหน่ง ผชชว. 

สสจ. พัทลุง ในปี 2538 ต่อมาในปี 2540 ได้ขึ้นเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ด้วย 

วัยเพียง 39 ปี เคยดำารงตำาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี 

ชุมพร และนครศรีธรรมราช ขณะที่ดำารงตำาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้ศึกษา

หาความรู้เพิ่มเติม จนได้รับปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ที่สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ และเข้ามาเป็นผู้บริหารส่วนกลางในกรมควบคุมโรค โดยดำารงตำาแหน่ง 

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และปฎิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคในงานสำาคัญ ๆ เช่น การ

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อและงานป้องกันการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และได้รับทุนการเตรียมราช

การไทยสู่ประชาคมอาเซียน ประจำาปี 2556 (สำาหรับตำาแหน่งผู้บริหาร) ทุนรัฐบาลไทย-ประเทศ

สิงคโปร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ 40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น  

ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รเภสัชกรรม

(ศิษย์เก่�แพทย์ ม.อ. รุ่น 4)
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สงขลานครินทร์ ด้านบำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน  

ปี 2555 และศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประจำาปี 2555 ด้านความสำาเร็จในหน้าที่การงาน 

ประวัติการศึกษา  

 1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 

  25 มีนาคม 2523 (1980) 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 2. แพทยศาสตรบัณฑิต 

  26 กุมภาพันธ์ 2525 (1982) 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 3. วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขา 

  เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) 

  7 เมษายน 2526 (1983) 

  แพทยสภา

 4. วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขา 

  ศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์ 

  11 สิงหาคม 2531 (1988) 

  แพทยสภา

 5. DEA-MASTER IN PUBLIC HEALTH 

  METHODOLOGY 

  17 JUNE 2536 (1993) 

  UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

  (ประเทศเบลเยี่ยม)

 6. นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข ระดับสูง รุ่น 14

  12 มิถุนายน 2541 (1998) 

  กระทรวงสาธารณสุข

 7. กลยุทธ์การจัดการเพื่อประเมินผลงาน/โครงการ 

  20 กุมภาพันธ์ 2542 (1999) 

  สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ 

  คณะรัฐศาสตร์

 8. วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขา 

  เวชศาสตร์ครอบครัว 

  13 กุมภาพันธ์ 2546 (2003) 

  แพทยสภา

 9. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

  13 พฤษภาคม 2546 (2003) 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 10. Action Learning Workshop for senior Executive 

  of the ministry of Public Health and national 

  health security office in support of provincial 

  Integrative administration 

  26 January (2004) 

  SASIN GRADUATE INSTITUTE OF BUSINESS 

  ADMINISTRATION OF CHULALONGKORN 

  UNIVERSITE 

  (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 11. นักปกครอง ระดับสูง รุ่น 46 

  13 June - 10 Sep 2547 (2004) 

  สถาบันดำารงราชานุภาพ 

  กระทรวงมหาดไทย

 12. การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำาหรับนักบริหาร 

  ระดับสูง พ.ศ. 2547 

  20 กรกฏาคม 2547 (2004)

  สภาสถาบันพระปกเกล้า

 13. นักบริหารระดับสูง 

  1 June - 20 September 2550 (2007)   

  สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

   หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 56 

  หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2

 14. Senior Executive Programme

  1 June - 2 July 2553 (2010)   

  London  Business School

 15. หลักสูตรกฎหมายการปกครองและวิธีพิจารณาคดี

  ปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง 

  มกราคม - กันยายน 2554

  สำานักงานศาลปกครอง/วิทยาลัยการยุติธรรม

  ทางปกครอง

ประสบการณ์การทำางาน

 1. ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม  

   2 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน

 2. รองอธิบดี (นักบริหารประเภทบริหารต้น) 

  ส่วนกลาง กรมควบคุมโรค     

  29 ธันวาคม 2552 - 1 มีนาคม 2558



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255822

 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อำานวยการเฉพาะ 

  (แพทย)์ ประเภทอำานวยการสงู) สำานกังานสาธารณสขุ

  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

  3 มีนาคม 2546 - 11 ธันวาคม 2551

 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) 

  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

  สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

  5 มีนาคม 2545 - 17 ธันวาคม 2546 

 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) 

  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

   20 กันยายน 2544 - 4 มีนาคม 2545

 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) 

  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  14 ตุลาคม 2542 - 19 ตุลาคม 2543

 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ 9) 

  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

  สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  28 พฤศจิกายน 2540 - 14 ตุลาคม 2542

 7. ผู้อำานวยการ (นายแพทย์ 8 วช.) 

  สำานักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง 

  สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  13 มกราคม 2538 - 27 พฤศจิกายน 2540

ผลงานเด่น

 ปี 2538 

 ดำารงตำาแหน่ง ผชชว. พัทลุง 

 - ได้ปฏิบัติหน้าที่ศัลยแพทย์ออร์ โธปิดิกส์ ทำาการผ่าตัด 

ผู้ป่วยกระดูกและข้อ ที่ โรงพยาบาลพัทลุง เป็นเวลา 4 ปี

เนื่องจากเปน็ศลัยแพทยอ์อร์โธปดิกิส ์เพยีงทา่นเดยีวของจงัหวดั 

 - ร่วมออกหน่วยแพทย์ไทยในสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้ง

แรก

 ปี 2540 

 นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยะลา 

 - เป็นประธานจัดประชุม Border health goodwill  

committee ครั้งที่ 13 และร่วมทีมป้องกัน ควบคุมการระบาด

ของโรคนิภาไวรัสจากประเทศมาเลเซีย

 ปี 2545 

 นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดชุมพร 

 - เป็นผู้เริ่มจัดทำาระบบส่งต่อภายในจังหวัด โดยไม่ใช้ ใบ 

Refer และจัดระบบการรักษาข้ามสถานบริการภายในจังหวัด 

เพี่อความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

 ปี 2546 

 นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

 - แก้ปัญหาวิกฤตการณ์ ใน รพ.จุฬาภรณ์ 

 - แกป้ญัหาแพทยถ์กูพพิากษาจำาคกุ กรณ ีรพ.รอ่นพบิลูย์

ปี 2552

 - เป็นประธานการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำาร่าง

กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ                 

 - เปน็ประธานการศกึษาผลกระทบตอ่สขุภาพจากมลพษิ

สิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยองปี 2552

 - ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการบริโภค

ยาสูบ/การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 - เปน็หวัหนา้คณะทำางานตอ่สูค้ดภีาพคำาเตอืนบนซองบหุรี ่



 - เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโรค 

WHO: FCTC

 - เป็นคณะทำางานด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อของอาเซียนปี 2555  

 - ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ 40 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ด้านบำาเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและสถาบันปี 2555 

 - ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านความสำาเร็จในหน้าที่การงานปี 2555

 อื่น ๆ       

 - เป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 

ปรญิญาโท ปรญิญาเอก จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์/ มหาวทิยาลยั

มหิดล / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำานวยการ

องค์การเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

ประวัติครอบครัว

 1. สมรสกับ พญ.เปรมฤดี  อินทรไพโรจน์ เมื่อ 25 เมษายน 2526

 2. มีบุตรและธิดา 2 คน คือ

  1) นายศิริพงษ์  ชื่นกลิ่น  

   จบการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท 

   วศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไดร้บัทนุจากบรษิทัปนูซเีมนต์ไทย (SCG) 

ไปศึกษาต่อเฉพาะทางที่ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันปฏิบัติงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (SCG)

   2) นางสาวปิยะพร  ชื่นกลิ่น  

   จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันเป็นแพทย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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  แม่เล่าให้ผมฟังว่า เมื่อคราวเจ็บท้องจะคลอดผม พ่อเรียกแท็กซี่จากบ้านที่วงเวียนใหญ่ 

เพื่อไป รพ.ศริริาช  ทีเ่ดยีวกนักบัคลอดพีผ่มทัง้สามคน แตไ่ปไดแ้คส่ีแ่ยกบา้นแขก แมผ่มสอ่อาการ

ไม่ไหว ผมเลยได้คลอดที่สถานผดุงครรภ์ข้างทางชื่อสถานผดุงครรภ์นันอา แม้กระทั่งน้องชาย 

คนสุดท้องที่ถัดจากผมไปก็คลอด รพ.ศิริราช ผมก็เลยเป็นคนที่เริ่มต้นแปลกกว่าพี่น้องทั้งสี่คน

  ชวีติตอนเดก็สนกุครบั จำาไดว้า่อนบุาลหนนูอ้ยทีเ่รยีนนัน้เปน็บา้นนา่รกั มสีวนเลก็ ๆ  เตรยีม

ประถมก็เรียนใกล้บ้านที่ รร.สายประสิทธิ์ฯ พอชั้นประถมก็ย้ายมาเรียนไกลถึงหมู่บ้านเศรษฐกิจ 

รร.อัสสัมชัญธนบุรี ชีวิตก็มีแต่เรียนกับเล่นเท่านั้น จบป.7 ผมสอบเข้ามาเรียนชั้น มศ.1 ที่  

รร.สวนกหุลาบวทิยาลยั ทีน่ีส่นกุสดุ ๆ  เพราะทัง้เรยีน เลน่ ทำากจิกรรมสารพดั เพื่อน ๆ  กม็มีากมาย

จากทั่วประเทศ พอช่วงมัธยมปลายผมตั้งใจจะเรียนแพทย์ ฟิตเต็มที่ แล้วก็ได้เรียนแพทย์สมใจ 

ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแพทย์ ม.อ.รุ่น 6 

  ชีวิตในช่วงเป็นนักศึกษา ม.อ. นี้ มันตื่นเต้นมีรสชาดมากทีเดียว เด็กเมืองกรุงอยู่แต่ตึก  

ได้มีโอกาสออกมาพบธรรมชาติที่สวยงามของภาคใต้ มหาวิทยาลัยที่กว้างขวางใหญ่โตและ 

สวยงาม นอกจากจะได้เรียนแพทย์ตามที่ใจชอบแล้ว ยังได้มีโอกาสเล่นกีฬา ทำากิจกรรม และ 

ท่องเที่ยวไปหลายจังหวัดในภาคใต้ จำาได้ว่าผมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ มากมาย แต่ที่ประทับใจ 

มากทีส่ดุไมรู่ล้มืคอื การไดเ้ปน็สมาชกิชมรมพทุธศาสตร ์และได้ไปนอนทีส่วนโมกข ์ซึง่เปน็รากฐาน

ให้ผมสนใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  เมื่อจบ นศพ. ปี 6 ผมได้มาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่วชิรพยาบาล กทม. เป็นหนึ่งปีที่ยอดเยี่ยม

จริง ๆ ผมจำาภาพตลอดจนความรู้สึกได้ชัดในทุกวอร์ดที่ผมได้ผ่านเข้าไปเรียนรู้ บรรยากาศการ

ทำางานที่หนักแต่เต็มไปด้วยความสุขสนุก นับเป็นการเริ่มต้นชีวิตแพทย์ใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ

จริง ๆ

นายแพทย์วิโรจน์  ตระการวิจิตร  

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลนครธน

(ศิษย์เก่�แพทย์ ม.อ. รุ่น 6)
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  ผมได้กลับมาเป็นแพทย์ ใช้ทุนที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทย์ฯ ม.อ. อยู่สองปี ได้ความรู้ทางอารยุรศาสตร์ไป

อย่างมากมาย แต่แล้วผมก็กลับไปที่วชิรพยาบาลใหม่ในฐานะ

แพทย์ประจำาบ้านสูตินรีเวช เมื่อผ่านการเทรนครบ ผมก็ได้

บรรจุเป็นอาจารย์แพทย์ที่คณะแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร ทำางานได้สองปี ก็ย้ายมาสังกัดวชิรพยาบาล ซึ่ง

ก็เป็นสถานที่ทำางานที่เดียวกัน

  ช่วงที่เป็นข้าราชการใหม่นั้นผมประสบกับภาวะเครียด

มาก ทั้งภาระงานที่ได้รับมอบหมาย งานทำาคลินิกเพื่อหาราย

ได้ การเดินทางที่ยากลำาบากด้วยระยะทางและภาวะรถติด 

รวมทั้งการอยู่เวรและการทำาคลอดนอกเวลา อาการปวดท้อง

เก่ากำาเริบมากขึ้น ผมได้รับการส่องกล้อง พบแผลขนาดใหญ่

ที่ดูโอนินัมรวมทั้งมีพังผืดที่เตรียมพร้อมจะอุดตันได้ทุกเมื่อ  

ผมเรยีกสตกิลบัคนืมาเพื่อทบทวนชวีติของผม จำาไดว้า่ตอนนัน้

อยู่ในช่วงอายุ 34 ปี ลูกก็ยังเล็ก ผมจะเอายังไงกับชีวิตของ

ผม จะสู้หรือจะหนี 

  ผมตัดสินใจหนี เพื่อไปตั้งหลักปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่  

ผมตอ้งทำาใจอยูน่าน เพราะตอ้งทิง้สละสิง่ทีผ่มรกัชอบไปหลาย

อยา่ง ทัง้ความกา้วหนา้ทางวชิาการ ความมัน่คงในการทำางาน 

เพื่อนรว่มงานทีส่นทิและรู้ ใจกนั ผมได้ โอกาสเริม่ตน้ชวีติใหมท่ี่

รพ.เอกชนเปิดใหม่ใกล้บ้าน โรงพยาบาลนครธน การที่ได้เป็น

สูติแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลเปิดใหม่ ซึ่งคนไข้ยังมีน้อยมาก 

รวมทั้งงานด้านวิชาการ งานวิจัย งานสอนนักเรียนแพทย์และ

แพทย์ประจำาบ้านก็ไม่มี ไม่ต้องไปทำาคลินิกไกล ๆ เดินทางมา

ทำางานหรือกลับบ้าน ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ทั้งหมดนีจ้ึงทำาให้

ผมมเีวลาเพิม่มากขึน้ และไดน้ำากลบัมาเปลีย่นแปลงวถิชีวีติตวั

เองเสียใหม่ เพื่อการเยียวยาตัวเอง

  ผมเริม่ใหเ้วลากบัตวัเองมากขึน้ในการกนิ การนอน การ

ออกกำาลังกาย รวมทั้งได้มีโอกาสศึกษาและทดลองในศาสตร์

การแพทย์ทางเลือกต่าง ๆ ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพุทธ

ศาสนา ผมรู้สึกและสัมผัสได้ถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น 

อารมณแ์จม่ใสขึน้ อาการปวดทอ้งทีเ่ปน็มาอยา่งยาวนานตัง้แต่

เปน็นกัเรยีนไดห้ายไปอยา่งสิน้เชงิ ผมไมต่อ้งกนิยาแกป้วดทอ้ง

อีกเลย นับว่าเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกับชีวิตของผม

  ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นสูติแพทย์ที่ รพ.นครธนได้ 7 ปี ก็ได้

รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ ทำางาน

ตำาแหน่งนี้ ได้ 1 ปี ท่าน ผอ.แพทย์ลาออกเพื่อไปรับตำาแหน่ง

ใหม่ ผมเลยได้รับเลือกให้มาทำาหน้าที่แทนจนถึงปัจจุบัน รวม

เวลาที่ผมมาเป็นผู้บริหารก็ย่างเข้าปีที่ 12 พอดี

  ในช่วงแรกของการเป็นผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์ 

ในโรงพยาบาลเอกชนนั้นทั้งเครียดและก็มึน ผมได้มีโอกาส 

ไปเรียนเพิ่มเติมในด้านการบริหาร ทั้งหลักสูตร Mini MBA  

in Health ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และหลักสูตร  

Executive MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬา ซึ่งทั้งสอง

หลักสูตรนี้มีประโยชน์และช่วยผมได้อย่างมากเลยทีเดียว 

  การบรหิารองคก์รภาคเอกชน ทีต่ัง้อยูบ่นความคาดหวงั 

ของหลายฝ่าย รวมทั้งต้องบริหารการบริการสุขภาพ ที่ตั้งอยู่

บนฐาน คุณค่า คุณภาพ และคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย

เลย ดเูหมอืนสถานการณค์วามเครยีดในคราวนี ้ก็ไมน่า่จะตา่ง

จากสมัยที่ทำางานอยู่ภาครัฐ ถ้าจะดูกันตามความรับผิดชอบ 

นา่จะหนกักวา่เสยีดว้ยซ้ำา แตผ่มกลบัรูส้กึวา่ ผมสามารถรบัมอื

กับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ได้ด้วยความมั่นคงไม่สั่นไหว และผลลัพธ ์

ที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจด้วย ซึ่งพอกลับมาวิเคราะห์ดูแล้ว  

น่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจของผมนี่เอง

  เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ครับ ร่างกายเราเป็นสินทรัพย์ 

ที่มีคุณค่ายิ่ง เพียงแค่เราหันกลับมาใส่ใจดูแลร่างกาย ทั้งฐาน

กายและฐานใจ ให้เวลากับตัวเอง ดูแลและเยียวยาภายในตัว

เราดว้ยตวัของเราเอง เรากจ็ะพบศกัยภาพของมนษุยท์ีม่อียา่ง

เต็มเปี่ยมในตัวเรา และเมื่อเราสมบูรณ์ เราก็จะสามารถช่วย 

ผูอ้ื่นใหส้มบรูณ์ได ้สงัคมกจ็ะสมบรูณ ์ประเทศชาตกิจ็ะสมบรูณ ์

ความสุขก็กลับจะกลับคืนสู่ประชาชนทุกคนครับ
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ภูมิลำาเนา 

 อำาเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการศึกษา 

 - ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อนุมัติบัตร

 - เวชศาสตร์ป้องกัน

 - เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการฝึกอบรม

 - หลักสูตร นบส.กระทรวงสาธารณสุข 

  วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ 

  ของสำานักงาน กพ.

 - รบัทนุฝกึอบรมเพิม่เตมิดา้น Leadership development 

  ณ ประเทศญี่ปุ่น ของสำานักงาน กพ.

 - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล 

  สำาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า 

  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประวัติการรับราชการ

 - นายแพทย์ระดับ 4 

  รพ.นาน้อย และ รพ.นาหมื่น จ.น่าน ปี พ.ศ. 2533

 - นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา (นายแพทย ์9) 

  ปี พ.ศ. 2550 - 2554

 - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 

   ปี พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน 2556

 - ผู้อำานวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

  1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

รางวัลที่ ได้รับ

 - ข้าราชการดีเด่น จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2556

 - มหาบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2556 ด้านความสำาเร็จ

  ในอาชีพของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 คำาขวัญในการทำางาน (Motto) “คนสำาราญ งานสำาเร็จ”

นายแพทย์อภิชาต  รอดสม

ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพระบรมร�ชชนก

(ศิษย์เก่�แพทย์ ม.อ. รุ่น 12)   
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  ผมได้รับความกรุณาจากสารศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ. ให้เขียนเรื่องเกี่ยวกับงานที่

ประสบความสำาเร็จให้สักตอนนึง พอรับปากก็เกิดกังวลว่าจะเขียนเรื่องอะไรดี เพราะตั้งแต่เป็น  

นศพ. จนแพทย์ใช้ทุน ก็ทำาอะไรไปเรื่อยเปื่อย จนครั้งนึง อ.ธาดา เรียกไปเตือนว่า “ผมว่ายูไม่ได้

ฉลาดมากนักนะ น่าจะเลือกทำาอะไรให้ดีสักอย่าง” 

  วันนี้ก็ยังไม่ฉลาดเหมือนเดิมจึงเลือกไม่ถูก ก็เลยทำาดะ ไปตั้งแต่ทำานา ขายข้าว ทำาวิจัย  

ทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำาโรงพยาบาล ทำาโรงเรียน รวมถึง ทำาลูกได้มาสองคน ซึ่งก็ไม่มี 

ดัชนีชี้วัดอะไรบ่งชี้ ได้ว่าประสบความสำาเร็จ แต่ทางผู้ประสานงานไม่ยอม เอามาสักเรื่องนึง 

  ก็เลยตัดสินใจเล่าเรื่องโรงเรียน เพราะเป็นเรื่องที่สำาหรับตัวเองแล้วถือว่าดีใจที่ ได้ทำา  

และไม่เคยย้อนคิดว่า “ทำาไปทำาไม” เพราะใช้คำาที่ อ.ธาดา เคยบอกไวัว่า หากคิดจะทำา “ให้ ใช้ ใจ

นำา (Let your heart lead)” 

  เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มีเรื่องที่เข้ามาให้ชวนคิดหลายเรื่อง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการศึกษา  

มีคนบ่นเยอะมาก ได้ยินคำาว่า “ทักษะในศตวรรษที่ 21” ที่หาหนังสือมาอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ  

จนในที่สุด เกิดกับลูกตัวเองที่อยู่อนุบาลสองที่มีพฤติกรรมตั้งคำาถามกับครู ซึ่งอาจจะถามมาก  

และคงมากจนครูต้องงัด ม.44 มาบังคับใช้ โดยยื่นข้อหา “สมาธิสั้น” มาให้ เลยส่งผลให้พ่อทำา

อารยะขัดขืน คิดสั้น (คิดสั้นมากไม่กี่นาที) ว่า ทำา รร. เองดีกว่า

 คิดเสร็จก็หาข้อมูล ก็ได้รู้จัก รร.ลำาปลายมาศพัฒนา (ww.lpmp.org) ได้เรียนรู้จากครูวิเชียร 

ไชยบัง ครูใหญ่ ที่มีเรื่องราวที่สะท้อนความเข้าใจในเด็กและสามารถสร้างการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ให้กับเด็กได้ จึงได้ขอให้ รร.ลำาปลายมาศพัฒนา เป็นพี่เลี้ยงในการก่อตั้งโรงเรียน และฝึกฝน 

ครใูนช่วงแรก ๆ  หลังจากนัน้กม็ารบัสมคัรหาครทูี่สนใจอยากมาทำางาน กป็ระหลาดใจทีม่คีนสนใจ

พอสมควร ทุกคนจบ ป.ตรี หลากหลายสาขา แต่ไม่มีสาขาการศึกษามาสมัครเลย หลายคนมี 

งานทำาอยู่แล้ว เมื่อได้เล่าความตั้งใจ และบอกความคิดความคาดหวังของผม (Share passion, 

นายแพทย์ก้องเกียรติ  เกษเพ็ชร์ 

CEO โรงพย�บ�ลกรุงเทพ-ภูเก็ต

(ศิษย์เก่�แพทย์ ม.อ. รุ่น 13)
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share vision) ว่าอยากจะให้เกิดอะไรขึ้น หลายท่านก็ตัดสิน

ใจร่วมงานและลาออกจากที่ทำางานเดิม พร้อมที่จะค้นหาเป้า

หมายใหมแ่ละเรยีนรูร้ว่มกนั ไดส้อบถามภายหลงั ไดร้บัคำาตอบ

ว่า “เป็นงานที่ทำาให้ชีวิตมีคุณค่า” 

  ผมตั้งชื่อ รร. ว่า กาละพัฒน์ แปลว่า “งอกงาม ตาม

กาลเวลา” เพราะเชื่อว่า ในแต่ละปัจเจกของเด็กแต่ละคน  

มเีสน้ทางของการเรยีนรูแ้ละเตบิโตเปน็ของตนเอง เรามหีนา้ที ่

ส่งเสริมให้เขาเป็นในสิ่งที่เป็นเขา การจัดการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้น

ที่สถานที่ที่เรียกว่า โรงเรียน นั้นประกอบด้วย ผู้อำานวยการ

เรียนรู้ (ครู) ผู้เรียนรู้ (นักเรียน) ผู้ร่วมเรียนรู้ (ผู้ปกครอง)  

ทั้งสามส่วนจะต้องทำางานร่วมกัน อยากสอดประสาน และก่อ

ให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกัน 

  ทีเ่ชื่อวา่ “ทัง้สามสว่น เรยีนรู้ไปดว้ยกนั” นัน้เปน็เพราะ 

สิ่งที่เดิมเราเชื่อว่า ผู้ปกครอง และครูมีมากกว่าเด็ก คือ  

ความรู้ แต่สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้มีมากจริง เพราะอัตราการเข้า

ถึงความรู้ของเด็กอาจจะเร็วกว่า จนแซงหน้าในวันใดวันหนึ่ง 

แต่สิ่งที่สำาคัญที่ต้องพัฒนาไปด้วยกันคือ ทักษะด้านต่าง ๆ  

ที่สำาคัญ คือ ทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต และการคิดและ 

ตัดสินใจ (Critical Thinking) 

  จากการที่เอาความรู้ที่ผมมีน้อย (ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่า

ไหร่) เรื่องพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุ มาร้อยเรียงกับ

การออกแบบการเรียนรู้ ครูทุกคนจะต้องเชื่อมโยงการจัดการ

เรียนรู้ ให้สอดคล้องไปกับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก และ

คอยสงัเกตพฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออกเพื่อทำาความเขา้ใจ และ

หาเครื่องมือในการทำางานเพื่อเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อ

เวลาผ่านไปก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่เห็นเด็กมีการเปลี่ยนแปลง 

สามารถเรียนรู้ ได้อย่างรวดเร็วและมีทักษะต่าง ๆ เกิดขึ้น

มากมาย จนทุกวันนี้ ครูแต่ละคนเต็มไปด้วยความสุขใจ  

ที่เห็นความงอกงาม แม้ว่าจะพบว่า เส้นทางการทำางานนั้น 

ทั้งยากทั้งต้องอดทน และเจ็บปวดก็ตาม 

  ความท้าทายที่สำาคัญ ที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดความ

งอกงามนี้ คือ ความไว้วางใจ (Trust) ที่ครูมีให้กับเด็ก และ 

เด็กมีให้กับครู เมื่อไว้วางใจกันแล้วต่างฝ่ายก็รับผิดชอบที่ 

จะนำาพาไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ทำาให้เกิดอิสระในการเรียนรู้  

การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นที่ตั้ง (Problem Base  

Learning) จึงเกิดขึ้นอย่างมากมายแม้ระดับอนุบาล 1 และ

ใช้การประเมินผลจากชิ้นงานที่ปรากฏแทนการสอบวัดผล  

ยิ่งส่งผลให้การเรียนรู้มีอิสระและหลากหลายที่นักเรียนได้ 

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างกัน เห็นวิธีคิดที่แตกต่าง และ

ยอมรับความแตกต่างได้ เพราะความไว้วางใจ การเดินทางไป

สู่เป้าหมายบนความรับผิดชอบ จึงไม่มีความหวาดกลัว หรือ 

ต้องถูกตรวจสอบ ครูจึงใช้ทุกสถานที่ในการเรียนรู้ ในป่า ใน

บ่อน้ำา กรงไก่ ห้องครัว ทุ่งหญ้า เด็ก ๆ  จึงมีความสุขที่จะเรียน

รู้ จนเป็นปัญหาของโรงเรียนที่ตกเย็น เด็ก ๆ  ไม่ยอมกลับบ้าน 

และครูก็ไม่ยอมกลับเพราะตอนเย็นก็ประชุมกันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างกันเหมือนกับทำา Case conference อย่างไร

อย่างนั้น 

  โรงเรียนกาละพัฒน์ ไม่ประสบความสำาเร็จทางธุรกิจ 

ไม่มีรูปเด็กรับรางวัลจากการประกวดติดหน้าโรงเรียน ไม่

สามารถบอกไดว้า่จบออกไปจะไดเ้ปน็หมอ หรอื นายกรฐัมนตรี

ไหม ผมเองก็ไม่รู้ ไม่สามารถให้คำาสัญญาอะไรได้ รู้แต่ว่า  

เมื่อไหร่ที่หมดแรง ผมจะเดินเข้าไปในโรงเรียน ไปดูพลังของ

เด็ก ๆ 

  เพราะการเป็นแพทย์ ทำาให้ผมเห็น เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ที่วนเวียนเข้ามาเจอกับผมเป็นช่วง ๆ 

  แต่เด็ก ๆ  ทำาให้ผมเห็นว่าเขานั้น “งอก งาม ตาม กาล

เวลา” ซึ่งงดงามจริง ๆ และความงามนี้ ทำาให้สุขใจ
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โน่นนิด	นี่หน่อย

โดย รศ.พญ.ศิวาภรณ์  อุบลชลเขตต์

 

    

• นกัวทิยาศาสตรช์าวญีปุ่น่คนหนึง่ ประดษิฐ์

 แว่นที่พอใส่แล้ว เวลาผู้ ใส่หยิบอาหารมา 

 กิน อาหารจะดูชิ้นใหญ่มาก ทำาให้ผู้ ใส่แว่น 

 กนิอาหารนอ้ยลงไดด้ว้ยความสบายใจ และ 

 ไม่อ้วนด้วยนะ

• แทนที่จิม คริพส์ จากรัฐเทนเนสซี่ อเมริกา  

 จะโยนลูกโบว์ลิ่งไปข้างหน้าตามที่ใคร ๆ  

 โยนกันตามปกติ เขากลับหันหลังแล้วโยน  

 ปรากฎว่าได้ผลดีเยี่ยมแน่ะ

อะไรเอ่ย ?

 

    

เรามีรายการชิมไปบ่นไป  - สมัคร สุนทรเวช

คอลัมน์เที่ยวไปกินไป  - พลเอกโอภาส โพธิแพทย์

หนังสือเที่ยวไปหัวเราะไป  - ชาติ ภิรมย์กุล

อีหน่อยคงมี กินไปร้องไห้ไป เพราะว่ามันเผ็ด 

วิ่งไปหยุดไป เพราะว่ามันเหนื่อย

VS

ภาษิต VS ภาษิต

ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น

ของดี ๆ มักมาในห่อเล็ก

ช้าได้พร้าเล่มงาม

คนที่ชักช้า มักเสียโอกาสเสมอ

VS

• What do you serve but never eat?

 คำาตอบ : a tennis ball 

   (เสิร์ฟลูกเทนนิส ไม่ใช่เสิร์ฟอาหาร)

• What runs but has no legs

 คำาตอบ : tap ก๊อกน้ำา

ทนาย 2 คนเดินเข้าไปใน

บาร์ สั่งเครื่องดื่ม แล้วควัก

ห่ออาหารออกมาจากย่าม

“ขอโทษครับ” พนักงานบาร์

บอก “ที่นี่ห้ามกินอาหารที่

คุณนำามาเองครับ” ทนาย

มองหน้าแล้วยิ้ม แล้วก็แลก

ห่ออาหารกัน

 ไม่ว่าคุณหมอ ก. จะมีงานยุ่ง ซักแค่ไหนก็ตาม 

 แต่ไม่เคยหยุดบ่นเลยว่า มีงานยุ่งจริงจริ๊ง พับผ่าซี

 • ไปก่อนละ แล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกัน

 • เออ ขับรถประมาท ๆ หน่อยนะเพื่อน

  • เคยเห็นงูเห่ามั้ย

 • ไม่เคย เคยเห็นแต่หมาเห่า



ข่าวประชาสัมพันธ์	

เลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมฯ	

ชุดที่	8	(ตุลาคม	2558	-	กันยายน	2560)

 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปัจจุบันกำาลังจะหมดวาระการบริหารงานในวัน

ที่ 30 กันยายน 2558 ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกท่าน 

รว่มกนัสมคัร/เสนอชื่อ นายกและกรรมการบรหิารสมาคมฯ ชดุใหม ่โดยเลอืกนายกสมาคม 1 ทา่น 

และคณะกรรมการบริหารสมาคม 5 ท่าน 

วิธีการคัดเลือก   

 - กรรมการสมาคมฯ รว่มกนัพจิารณาเสนอชื่อ  เพื่อทาบทามเปน็ Candidate นายกสมาคม 

 - ศิษย์เก่าพิจารณาเลือกนายกสมาคมฯ 1 ท่านจากรายชื่อ Candidate หรือเสนอชื่อ 

  ศิษย์เก่าท่านอื่น ๆ นอกเหนือจาก  Candidate ก็ได้ และเสนอชื่อกรรมการบริหาร 

  สมาคมฯ อีกจำานวน 5 ท่าน 

การเลือกตั้ง โดยทาง 

 1) ไปรษณียบัตรเลือกตั้ง

 2) เลือกตั้งผ่าน e-mail : alumni@medicine.psu.ac.th  

 3) เลือกตั้งในงาน Home Coming Night วันที่ 7 สิงหาคม 2558

  โดยวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น 

 หมายเหตุ ข้อ 1) และ 2) ภายในวันที่ 31กรกฎาคม 2558

การนับคะแนน 

 จะนับคะแนนทั้ง 3 วิธีการรวมกัน โดยศิษย์เก่า 1 ท่าน มีสิทธิเลือกตั้ง 1 ครั้ง/1 ช่องทาง

 

ประกาศผลการเลือกตั้ง  

 ในงาน Home Coming Night 7 สิงหาคม 2558

 

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255830
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“รวมช่อศรีตรัง	ครั้งที่	1”	

http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/?paper/147

วันที่	14	มีนาคม	2558	ณ	หอประชุม	กองทัพเรือ	กรุงเทพมหานคร

งานสังสรรค์ศิษย์เก่า	ม.อ.	ทุกคณะ	ทุกวิทยาเขต	



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255832


