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บรรณาธิการแถลง

 

	 เวลาผ่านไป	 ... ไวเหมือนติดปีก...6 ปีในรั้วโรงเรียนแพทย์ก็เช่นเดียวกัน เผลอแป๊บเดียว 

นอ้งนกัศกึษาแพทยป์ ี2 ที่เคยสอนที่ตกึแดงกก็ลายเปน็คณุหมอใหมก่นัแลว้...ยนิดตีอ้นรบัศษิยเ์กา่หมอม.อ.รุน่ลา่สดุ คอื  

รุ่น 37 ค่ะ รุ่นนี้มีความพิเศษอยู่ตรงที่มีลูกสาวของเพื่อนอยู่ด้วย เคยเห็นตั้งแต่ตอนเป็นทารก จนเข้าโรงเรียนและวันนี้ 

โตเปน็หมอเตม็ตวั นบัเปน็ความภาคภมูใิจของคณุพอ่คณุแมร่วมทัง้คณุอา (ไมย่อมเปน็ปา้) ทีอ่ยูห่อ้งฝัง่ตรงขา้มดว้ยนะคะ

 สารศษิยเ์กา่ฉบบันีม้เีรื่องทีน่า่สนใจหลายเรื่อง เริม่ตัง้แตง่านปจัฉมินเิทศทีถ่า่ยทอดโดย อ.ปยิวรรณ เชยีงไกรเวช  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในปีนี้คณะแพทยศาสตร์ได้รับเกียรติจากฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี 

และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาให้ข้อคิดดี ๆ แก่หมอใหม่ ตามมาด้วยกำาเนิดเพลง “แพทยศาสตร์ คือ ความหวัง” 

เพลงประจำาคณะที่นักศึกษาแพทย์และศิษย์เก่าแพทย์สงขลานครินทร์ทุกคนร้องได้ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าใครเป็น 

ผูแ้ตง่และเพลงนีม้ทีีม่าที่ไปอยา่งไร ตอ้งขอขอบคณุ นพ.กวชียั เลศิอศัวรตัน ์(ม.อ.รุน่ที ่7) รองผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล

เอกชัยที่ช่วยเล่าให้ฟัง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการสร้างวิหารหลวงปู่ทวด ในบริเวณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเคย

มีความคิดจะสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 แต่ไม่ได้สร้างจนเวลาล่วงเลยมาเกือบ 20 ปี ก็จะได้เห็นภายในเร็ววันนี้ นับ

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการะบูชา เป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้ป่วยและญาติ ภายในยังเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 

ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร อดีตสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 ปิดท้ายด้วยการแนะนำาให้รู้จักศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในด้านอื่น ๆ เช่น แวดวงตลาดหุ้น นพ.สวัสดิพงศ์ ต่อฑีฆะ  

(ม.อ. รุ่นที่ 11) จะมาเล่าเรื่องเทคนิคการลงทุนให้ฟัง เพื่อที่จะได้ไม่เป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟ จ่าพิชิต นพ.วิทวัส ศิริประชัย 

(ม.อ.รุ่นที่ 29) ผู้สร้างเวปเพจ Drama addict อันโด่งดังใน Facebook และการนำาธรรมะมาปรับใช้กับวิชาชีพแพทย์

ของพญ.สมศรี เกษโกวิท (ม.อ.รุ่นที่ 4) กุมารแพทย์ประจำาโรงพยาบาลบ้านโป่ง ถ่ายทอดผ่านเรื่อง “รอยยิ้มสุดท้ายของ

เด็กชายไม่ทราบชื่อ” เขียนโดยคุณฐิตินันท์ ศรีสถิต จากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ นับเป็นคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ

ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาอย่างมิได้หวังผลตอบแทนใด ๆ 

 พบกันใหม่...ฉบับหน้าค่ะ

  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

       บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
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ขอแสดงความยนิด	ีกบับณัฑติใหม ่รุน่ที ่37 ของเราทัง้ 174 คน 

ที่ ได้จบการศึกษาออกไปทำางานเป็นแพทย์ ใช้ทุน คณะได้จัดงานปัจฉิมนิเทศโดยมี  

ฯพณฯ ชวน หลกีภยั มาเปน็ประธานในพธิ ีมคีณาจารยแ์ละผูป้กครองมารว่มงานจำานวนมาก  

คงต้องฝากศิษย์เก่าในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริม และเป็นต้นแบบให้กับน้อง ๆ  ซึ่งถือเป็นแรงสำาคัญในการเผยแพร่

ศักยภาพของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันเรา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 สำาหรับผลการสอบ NLE2 ประจำาปี พ.ศ. 2557 ในรอบแรกของรุ่นที่ 38 นั้น ลูกศิษย์ของเราผ่านถึง 98.52% ซึ่งสูงเป็น

อันดับที่ 1 ของประเทศ เป็นความสำาเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และคณะเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าศิษย์ของเรารุ่น 38 ทุกคนและรุ่นก่อนหน้าจะ

นำาวิชาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

รวมทัง้พฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน ประสบความสำาเรจ็ในชวีติ รวมทัง้การศกึษาตอ่ในระดบัทีส่งูขึน้ในอนาคตอกีดว้ย  

 ข่าวดีสำาหรับคณะอีกสิ่งหนึ่งคือเราได้รับการจัดอันดับ QS Ranking เป็นอันดับที่ 400 ของโลก และอันดับที่ 142 ของทวีปเอเชีย

 เมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม-2 มถินุายน พ.ศ. 2558 ทีผ่า่นมา สโมสรนกัศกึษาคณะแพทยศาสตรแ์ละคณะไดเ้ปน็เจา้ภาพจดัการ

แข่งขันกีฬานิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (กีฬาเข็มสัมพันธ์) ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “All blue” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างความสามัคคีถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมทางภาคใต้ โดยการนำากีฬามาเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตนักศึกษา

แพทย์จากทุกสถาบันทั่วประเทศมากกว่า 20 สถาบัน จำานวนพันกว่าคน งานนี้สโมสรฯ และน้อง ๆ หลายชั้นปีร่วมแรงร่วมใจจัด

งานกันได้ดีเยี่ยม ประสบผลสำาเร็จทุกด้านเกินกว่าเป้าหมาย ได้รับความชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องมาก ลูกศิษย์เราเก่งจริง

 ในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคมที่กำาลังจะมาถึง คณะของเราจะมีกิจกรรมสำาคัญ ๆ หลายอย่าง ได้แก่ 

 1) พธิวีางศลิาฤกษว์หิารประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตแุละหลวงปูท่วด คณะแพทยศาสตร ์ในวนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 2) การประชุมวิชาการประจำาปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในธีม “Medicine beyond 

the boundaries” และได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร มาปาฐกถาพิเศษ

 3) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “แพทยศาสตรศึกษา 

เพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Educating Future Doctor for Health Equity)” ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดย 

จะเปน็เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาดา้นแพทยศาสตรศกึษา เพื่อเขา้สูก่ารปฏริปูการศกึษาสำาหรบั การเรยีนรู้ ในศตวรรษที ่21 

โดยมี ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เป็นองค์ปาฐกเกียรติยศ

 ผมขอเชิญชวนศิษย์เก่าของเราทุกคนได้หาโอกาสมาร่วมงานทั้ง 3 นี้ งานใดงานหนึ่ง โดยเฉพาะงานคืนสู่เหย้าในวันศุกร ์

ที่ 7 สิงหาคม นี้  คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าได้เตรียมงานไว้อย่างเข้มแข็งและยิ่งใหญ่ ควรค่าแก่การสละเวลามาร่วมงานกัน

นะครับ

   รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากใจคณบดี	
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สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า

	 วันแห่งความทรงจำา สำาหรับศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ใกล้จะมาถึง

อีกวาระหนึ่ง ในปีนี้คือวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจ.บี. 

  ศิษย์เก่ารุ่น 7, 17, 27, และ 37 ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและวางรูปแบบงาน เพื่อให้ศิษย์เก่า 

ทุกรุ่นได้มาร่วมกัน ได้พบปะสังสรรค์กัน ได้กราบเคารพอาจารย์ และย้อนสู่ความทรงจำาวัยหนุ่มสาว ใน 

ร่มเงาศรีตรัง 

 ในนามสมาคมศิษย์เก่า ผมขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่พวกเราได้แสดงสปิริตให้เห็นว่า ลูกพระบิดา   

เป็นแพทย์ที่ถึงพร้อมในทุกด้าน และมีความสุข ความภาคภูมิใจในสถาบันของพวกเรา 

 ในปีนี้มีเรื่องน่ายินดี อีกเรื่องคือการที่น้องนักศึกษาแพทย์ปัจจุบันได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา 

เข็มสัมพันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา มีทั้งนักศึกษาและคณาจารย์

จาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ลงทะเบียนมาร่วมงานราว 1,500 คน ในส่วนของสมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมสนับสนุน 

กิจกรรมของน้อง ๆ  โดยมอบเงินให้ 50,000 บาท และร่วมรณรงค์บริจาคเงินผ่านสมาคมศิษย์เก่า เพื่อมอบ 

ให้น้องผลปรากฏว่าพี่ ๆ ศิษย์เก่าและห้างร้านร่วมสนับสนุนเพิ่มอีก 320,000 บาท แม้เป็นจำานวนเงิน 

ไม่มากนัก แต่ก็ทำาให้เกิดความคล่องตัวและสร้างความประทับใจแก่แขกผู้มาเยือนทุกคน และแน่นอน 

นำาความสุขใจแก่คณาจารย์ และพี่ ๆ ศิษย์เก่าทุกท่านอย่างแน่นอน 

 โลกยังหมุนทุกวัน เวลาที่ผ่านไป ไม่หยุดนิ่ง หรือไม่สามารถย้อนกลับได้ มีแต่ความทรงจำาดี ๆ ที่จะ

อยู่กับเราต่อไป “A moment in PSU” คือความทรงจำาวัยหนุ่มสาว อันมีค่าในเขตรั้วสีบลู คู่กับเราตลอด 

ไปนะครับ 

  ด้วยรักและผูกพัน

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์)

  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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ปัจฉิมนิเทศ	

“ยินดีกับหมอใหม่	

ร่วมใจอวยพรศิษย์”

 “ฉันไม่อยากให้เธอเป็นเพียงแพทย์เท่านั้น ฉันอยากให้เธอเป็นคนด้วย” 

พระบรมราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

พระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบัน คือ สิ่งที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ได้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความ

รู้ทางวิชาชีพแพทย์ และพร้อมที่จะทำาประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ นับเป็นเวลา 43 ปี

ที่คณะได้สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และยังมุ่งพัฒนาระบบการ

เรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ

โดยควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และเมื่อปี พ.ศ. 2552 นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 37  

เริ่มเข้าสู่รั้วสถาบันแห่งนี้ โดยผ่านโครงการต่าง ๆ คณะเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ 

ในพื้นที่ชนบท นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ และนักเรียนทั่วประเทศได้เข้าศึกษา  

ซึ่งมีความหลากหลายท้องถิ่น เรื่องราว หลากหลายความฝัน หลอมรวมเป็นหนึ่ง

เดียวกัน แพทย์สงขลานครินทร์ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มีเรื่องราวต่าง ๆ  

เกิดขึ้นมากมายให้เรียนรู้และภาคภูมิใจ การเรียนการสอนที่เข้มข้น เน้นกระบวนการ

เรียนรู้ ผู้เรียนเป็น active learner รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ต้องใช้ความ

พยายามตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้งด้านวิชาการ และฝึกประสบการณ์ทางคลินิก ตลอด

จนสัมผัสชีวิตแพทย์และผู้ป่วยจริง รวมถึงการร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ การใช้ชีวิต และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์

ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของไทย ตลอดจนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ 

เรื่องเล่าจากปก

โดย ... ปิยวรรณ  เชียงไกรเวช, สุพงศ์  วรธรรมานนท์ 

วนัจนัทรท์ี	่20	เมษายน	พ.ศ.	2558	ณ	หอ้งทองจนัทร	์หงสล์ดารมภ์
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เรื่องเล่าจากปก
 การติดตามและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาคณะ

แพทยศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้ปกครอง 

อาจารย์ผู้สอน เพื่อนในชั้นปี และอาจารย์ที่ปรึกษา นำามาซึ่ง

ความสำาเร็จอีกก้าวของหมอใหม่  คณะแพทยศาสตร์ขอแสดง

ความยินดีและขอชื่นชมในศิษย์แพทย์สงขลานครินทร์รุ่นที่ 37 

จำานวน 174 คน ซึ่งสำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557  

 รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  

เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ ได้นำาคำาสอนของครูท่าน คือ 

ศ.นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์

เป็นคาถา “เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ” ดังนี้

 1. การเห็นประโยชน์ของผู้ป่วยหรือส่วนรวม เหนือ

ประโยชน์ส่วนตน

 2. เราต้องมีพันธกรณีต่อการให้บริการผู้ป่วยและ

สังคม ต้องสามารถเตรียมพร้อมตลอดเวลาสำาหรับผู้ป่วยเมื่อ

เกิดความจำาเป็นเร่งด่วนขึ้น

 3. เสียสละความสะดวกสบายส่วนตน เพื่อประโยชน์

ของผู้ป่วย

 4. ใหก้ารรกัษาพยาบาลทีจ่ำาเปน็โดยสดุความสามารถ 

โดยไม่คำานึงถึงการตอบแทนจากผู้ป่วย

 5. ความเคารพผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพในศกัดิศ์รขีองผูป้ว่ย 

ญาติผู้ป่วย และเพื่อนร่วมวิชาชีพด้านสุขภาพด้วยกัน

 6. ต้องมีพันธกรณีที่จะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ทั้งนี้

เพื่อให้สังคมมั่นใจว่า การบริการของพวกเราจะเต็มไปด้วย

ความรู้ ทักษะที่ทันสมัย ก้าวหน้าตลอดเวลา  

 ในโอกาสนี้อาจารย์หลายท่าน ตัวแทนคณบดีคณะ

วทิยาศาสตร ์นายกสมาคมศษิยเ์กา่คณะแพทยศาสตร ์หวัหนา้

ภาควิชา ผู้อำานวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 

รพ.หาดใหญ่ และรพ.ยะลา ได้ ให้กำาลังใจกับศิษย์ ในการเริ่ม 

ชีวิตการปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม 

สืบสานพระราชปณิธานขององค์พระราชบิดา “ขอให้ถือ

ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น

กิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง หาก

ท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์” ซึ่งเป็นคำาขวัญของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้กับ “ลูกสงขลา” นอกจากนี ้

ยังได้รับฟังประสบการณ์บอกเล่าจากพี่รุ่นใหญ่ นพ.สรรพงษ์   

ฤทธิรักษา ท่าน สสจ.นราธิวาส (ม.อ. รุ่นที่ 16) นพ.ปฏิพล 

หอมหวน ผอ.รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์ (ม.อ. รุ่นที่ 28) พญ.นวพร  

อัษณางค์กรชัย (ม.อ. รุ่นที่ 36)

 นับเป็นเกียรติอีกครั้งที่ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีต

นายกรัฐมนตรี มาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษให้คติในการทำางาน

ในอนาคตของหมอใหม่ ท่านฝากคำาขวัญของมหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทร ์และธรรมมาภบิาล หรอืการตระหนกัตอ่ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่แก่ส่วนรวม การทำางานร่วม

กับผู้อื่นและให้ความสำาคัญกับผู้ร่วมงาน ดังคำาที่ท่านกล่าวว่า  

“อย่ากลัวกับปัญหา ให้ถือว่าปัญหาเป็นเรื่องของการเรียนรู้”                                                                     

“เมื่อเริม่ตน้ประสบการณเ์ปน็เรื่องสำาคญั” “ทกุเรื่องอยา่ละเลย 

ที่จะเรียนรู้เป็นประสบการณ์ ประสบการณ์เล็ก ๆ จะเป็น

ภูมิคุ้มกันยิ่งใหญ่ในอนาคต เรายังมีโอกาสผิดพลาดในงาน 

เล็ก ๆ แต่งานใหญ่เราผิดพลาดไม่ได้ เพราะฉะนั้นหมั่นเรียน

รู้ทุกเรื่อง” “อย่าไปละเลย แม้ไม่ใช่เป็นเรื่องของเราโดยตรง 

แต่ว่าเมื่อเป็นปัญหาที่เราควรจะติดตามศึกษาเรียนรู้ ก็ต้อง

ทำา.. เพื่อวา่เราจะมีโอกาสเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ไปในอนาคต ใคร

ที่ผ่านงานยาก ๆ ตั้งแต่ต้น บั้นปลายก็จะสะดวกสบาย คำาว่า

สะดวกสบายหมายถึงว่า การแก้ปัญหาก็จะไม่ใช่เป็นอุปสรรค 

เพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นเท่ากับเป็นการเรียนรู้...”                                                                                                             

“ความคาดหวังของสังคม คือ ประการแรกต้องเป็นมากกว่า

หมอ= more than a doctor ต้องเรียนรู้ ต้องมีจิตวิทยา ต้อง

เขา้ใจปญัหาของสงัคม ประชาชน และบา้นเมอืง ประการทีส่อง

เราต้องออกไปเป็นหมอของประชาชน ให้หมอได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ ประการต่อไป คือ เราต้องเป็นผู้นำาขององค์กร 

หมอต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ..”  

 หลกัธรรมาภบิาล 6 ขอ้ ใหย้ดึหลกั ไดแ้ก ่หลกักฎหมาย 

(นิติธรรม) คุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใส การมี

ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า สำาหรับอีกหลัก

ลำาดับ 7 ที่ท่านแนะนำา คือ อย่าเกรงใจในสิ่งที่เขาให้ทำาโดย 

ไมถ่กูตอ้ง นอกจากนีท้า่นยงัไดก้ลา่วถงึคำาแนะนำาของผูท้ำางาน 

คือ “H-factors Honest และ Human” รวมทั้ง “เราควรเป็น

ตุ่มที่น้ำายังไม่เต็ม”  

 ความคิดและความรู้สึก หรือจะเรียกว่าความทรงจำา 

ของเพื่อนแพทย์ “นพ.สุพงศ์ วรธรรมานนท์” สะท้อนจากมุม

ของหมอใหม่ บรรยายไว้ดังนี้

 “เราแพทยศาสตร์สงขลาฯ ขอมอบกายารักษาผองภัย 

มั่น แม้นลำาบาก เหนื่อยยากสู้บั่น มุ่งหน้าฝ่าฟัน ...เพื่อพี่น้อง

ผองไทย” บทเพลงแพทยศาสตร์คือความหวังที่ดังกึกก้อง

กังวาลอยู่ในโสต กลิ่นของความอบอุ่นในลูกสงขลานครินทร์

อบอวลไปทั่วงานปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 
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2557 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมทอง

จันทร์ หงส์ลดารมภ์ แม้นเป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงสุดท้ายของ

ชีวิตการเป็นนักศึกษาแพทย์ แต่กลับให้บรรยากาศถึงการเริ่ม

ต้นใหม่ การเริ่มต้นในแนวทางชีวิตของวิชาชีพแพทย์ กระผม

เองเคยไม่เข้าใจกับสำานวนที่คนมักพูดว่า “ความสามารถที่ยิ่ง

ใหญ่ มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง” จนกระทั่งได้

มาใช้ชีวิตเป็น extern ในรพ.ศูนย์ เพราะขนาด extern แค่

ได้มีส่วนร่วมในการรักษา ได้มีสิทธิในการตัดสินใจร่วมดูแล 

ผู้ป่วย ยังมีความรับผิดชอบที่ตามมา และเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

นั่นคือผลการรักษาและชีวิตของคนไข้ แล้วถ้าหากเราจบเป็น 

หมอหล่ะ? ความรับผิดชอบของเราที่จะต้องดูแลคนไข้เอง จะ

ใหญ่ยิ่งขนาดไหน นี่ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่ในแนวทางวิชาชีพ

แพทย์ที่มาพร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่เช่นเดียวกัน 

 โดยส่วนตัวแล้ว กระผมเองเชื่อมาตลอดว่าหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คือหลักสูตรที่ผลิตแพทย์ผู้เพียบพร้อม

สำาหรับการดูแลประชาชนคนไทยมาโดยตลอด แต่ถ้าพูดกัน

ตามตรงการเรียนตลอดระยะเวลา 6 ปี ไม่ได้หมายความว่า

เราจะรู้ ไปทุกเรื่อง เพราะความรู้และทักษะของแพทย์มีมาก  

โดยเฉพาะเรื่องทักษะชีวิตที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ในการ

สั่งสม ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่มักจะมีคนพูดว่าถ้าเลือกเรียนแพทย์

แล้วละก็ จะต้องเรียนไปตลอดชีวิต นี่ก็คงรวมไปถึงเรียนรู้

ทักษะการใช้ชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน โชคดีที่งานปัจฉิมนิเทศครั้ง

นี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์หลาย ๆ ท่านมาเล่าสู่กันฟัง เรื่อง

การดำารงชีวิตในแนวทางวิชาชีพแพทย์อย่างไรให้ปลอดภัยทั้ง 

คนไข้และแพทย์เอง เป็นการดีไม่น้อยที่จะได้รับโอกาสจากผู้ที่

อาบน้ำารอ้นมากอ่น คอยชีท้างสวา่งใหก้บัพวกเราในฐานะหมอ

ใหม่ ไม่ให้เดินไปในทางที่ผิดอีก มีประโยคหนึ่งที่ได้ฟังแล้วรู้สึก

ประทบัใจมากจากอาจารยท์า่นหนึง่ ทีย่้ำาเตอืนใหเ้ราระลกึไวว้า่ 

“ขอให้ ใช้เงินที่เหลือจากการออม” ฟังแล้วรู้สึกว่า นี่ท่านเป็น

ห่วงเราแบบองค์รวมจริง ๆ อาจารย์บางท่านป่วยเป็นหวัด  

เจ็บคอ ไม่มีเสียงจะพูดยังอุตส่าห์ เขียนใส่กระดาษ มาฝาก 

พิธีกรอ่านให้พวกเราฟัง เป็นสิ่งที่ประทับใจสุด ๆ บรรยากาศ

ในงานเปน็ไปแบบพีส่อนนอ้ง เพราะอาจารยท์า่นบอกวา่เราจบ

เป็นแพทย์แล้วก็คือเพื่อนร่วมอาชีพกันนั่นเอง ^^

 ดังนั้นงานปัจฉิมนิเทศครั้งนี้เป็นเหมือนงานที่เชื่อมโยง

พวกเราจากอดตี นัน่คอืภาพวนัวานเกา่ ๆ  ตัง้แตเ่ริม่เขา้มาเรยีน

เป็นนักศึกษาแพทย์ เคยผ่านสุข ทุกข์มาด้วยกัน มีเหตุการณ์ 

ที่ผ่านรอยยิ้ม และคราบน้ำาตามาหลายหน ไปสู่ปัจจุบันนั่นคือ

การสำาเร็จการศึกษา จบเป็นแพทย์ใหม่ และไปสู่อนาคตพร้อม

กับหน้าที่ความผิดชอบที่มากขึ้น
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อาจารย์เป็นกลุ่มถัดมา และครูที่สำาคัญคือผู้ป่วย....” พี่รุ่น 1 

“ฝากอีก good medical record, good relationship, good 

up to date, ดูแลผู้ป่วยประดุจญาติ การปรึกษาผู้รู้ และ 

ที่สำาคัญคือ การเป็นหมอที่ดี”

 “ขอนำาความรักและชื่มชมยินดี กับหมอใหม่ ที่เสมือน

ต้นไม้ ที่มาจากต้นกล้าที่เติบโตขึ้น และยังคงเติบโตเป็นต้นไม้ 

ใหญ ่ขอใหเ้ราคงความเมตตาตอ่คนไข ้เปน็แพทยท์ีย่งัคงศกัดิศ์ร ี

ของลูกสงขลา... เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน” พี่รุ่น 12 

 “….6 ปี ที่อยู่ในรั้วศรีตรัง เธอได้เรียนทักษะในวิชาชีพ 

แพทย์ ต่อจากนี้หมดชีวิตนักเรียนแพทย์สู่ชีวิตแพทย์ ฝากว่า

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ เมื่อจบจะได้เรียนทักษะการทำางาน ฝาก 

วา่ใหเ้อาใจเขามาใส่ใจเรา ทกุคนทกุระดบัคอืทมีงาน ใหเ้กยีรต ิ

ผูร้ว่มงานเสมอ  ทกัษะชวีติในยคุปจัจบุนั.... สิง่เรา้เยอะ ฝากวา่ 

ให้พอเพียงลดความอยาก หมอเป็นผู้ที่มีต้นทุนทางสังคมสูง 

ฝากวา่ใหเ้ดนิต่ำา จะทำาใหเ้ปน็ทีร่กัของผูอ้ื่นเสมอ ยิง่สงู ตอ้งยิง่

ต่ำา จะเป็นอิสระทางการเงินได้เมื่อเปลี่ยนจากออมเงินที่เหลือ

จากการใช้เป็นใช้เงินที่เหลือจากการออม ขอให้ทุกคนโชคดี

ประสบผลสำาเร็จจากสิ่งที่จะทำาตลอดไป” พี่ที่คุณคงรู้ว่าใคร....    

 วันนี้แม้ว่าแนวทางชีวิตใหม่ของกระผมที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น

จะโชคดีกว่าเพื่อนคนอื่น ๆ ที่แยกย้ายกันไปชดใช้ทุน ตรงที่

กระผมเลือกศึกษาต่อเป็นแพทย์ ใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอะไรมากมาย แต่สิ่ง

หนึ่งที่ยังคงเหมือนกันทุกคน คือหน้าอกข้างซ้าย มีหัวใจที่ 

ถูกหล่อหลอมเป็นลูกสงขลานครินทร์ กระผมเชื่ออย่างยิ่งว่า

ผลผลิตที่ออกจากต้นศรีตรังต้นนี้ พร้อมที่จะออกไปเติบโต

เป็นต้นไม้ ใหญ่แผ่กิ่งก้าน เป็นร่มไม้ ให้ประชาชนไทยได้คอย

พักพิง เป็นหมอของประชาชน ดังบทเพลงที่ยังกึกก้องอยู่ใน

โสต ว่าเราคือ แพทยศาสตร์ ม.อ. เพราะ “แพทยศาสตร์คือ

ความหวัง” 

 สดุทา้ยของบทความนี้ ในฐานะอาจารยเ์ปน็เพื่อนรุน่ 18 

ลูกสงขลานครินทร์ ขอเป็นกำาลังใจกับการเริ่มต้นของเพื่อน

หมอใหม่รุ่น 37…. และฝากคำากล่าวบางส่วนของเพื่อนหมอรุ่น

ต่าง ๆ

 “ขอตอ้นรบัผูร้ว่มชะตากรรมเดยีวกนั.....” คำากลา่วจาก

รุ่นพี่แพทย์ที่ห่างกัน 34 ปี 

 “เราต้องเป็นตุ่มที่ไม่เต็มน้ำา พ่อแม่เป็นครูคนแรก ครู



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255810

พระราชกรณียกิจหลังทรงสำาเร็จการศึกษาเเพทยศาสตรบัณฑิต

 พระราชกรณียกิจของท่านอย่างแรกก็คือ พระราชทานทุนให้นักเรียนไปศึกษา

เพิ่มขึ้น ถึง 10 คน ในสาขาวิชาการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล และในแขนงวิชา

เตรียมแพทย์ โดยใบสมัครของผู้ขอทุนจะมีข้อความแสดงความคิดเห็นของสมเด็จ

พระบรมราชชนกเกี่ยวกับลักษณะของผู้สมควรได้รับทุน คือผู้สมัครไม่จำาเป็นต้องเป็น

นักเรียนที่เรียนเก่งหรือมีประวัติการศึกษาดีเยี่ยม สิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องนำา

เข้าพิจารณาเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอทุน แต่ที่สำาคัญคือ ผู้ขอทุนจะต้องแสดงให้เห็นว่ามี

ความสนใจเปน็พเิศษและเปน็ผูท้ีม่ลีกัษณะเหมาะสมกบัวชิาพเิศษทีผู่ส้มคัรแตล่ะคนจะ 

เลือกไปเรียน ผู้สมัครจะต้องแสดงตัวว่าได้เตรียมตัวเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ 

มามากพอสมควรแล้ว ซึ่งอาจจะได้ศึกษาภายในประเทศ ลักษณะอื่นก็คือทางด้าน 

ภาษา ต้องแน่ใจว่าได้ศึกษาภายในประเทศจนสิ้นสุดแล้ว ก่อนที่จะออกไปศึกษา ณ  

ต่างประเทศ นอกจากนั้นผู้สมัครยังต้องมีความประพฤติดี อนามัยดี ตั้งใจจะอุทิศ

รา่งกายและจติใจเพื่ออาชพีนี ้การมตีำาแหนง่หนา้ทีท่ีจ่ะกระทำาภายหลงัการเรยีนสำาเรจ็

แล้วถือเป็นข้อตัดสินด้วย ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาภายในประเทศก็จะใช้คุณสมบัติ

เดียวกันนี้ เพียงแต่จะไม่เข้มงวดเท่า ในสมัยนั้น แพทย์ในประเทศไทยมีความคิดเห็น

แตกแยกกันหลายประการ มีการตั้ง “สโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  

ซึง่เปน็แพทยท์ีจ่บมาจากศริริาช เพิม่ขึน้จากแพทยสมาคมทีม่อียูเ่ดมิ ทางสโมสรแพทย์

แห่งจุฬาลงกรณ์ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จประชุม ณ ที่ตั้งของสโมสรที่บางรัก ทรง

ได้รับเชิญให้มีพระราชดำารัสในที่ประชุม ทรงปฏิเสธ แต่ภายหลังทรงมีลายพระหัตถ์

ขอบใจนายกสโมสรและพระราชทานโอวาทในโอกาสนั้นด้วย ทรงย้ำาถึงคุณลักษณะ

การเปน็แพทยท์ีด่ีในคณะแพทย ์อนัจะเปน็ผลใหป้ระชาชนเลื่อมใส ความประพฤตแิละ

น้ำาใจของคณะแพทย์ก็เหมือนคณะสงฆ์ ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบทั้งคณะ “ในขณะที่

ท่านประกอบกิจการแพทย์ อย่านึกว่าท่านตัวคนเดียว จงนึกว่าท่านเป็นสมาชิกของ

สงฆ์คณะหนึ่ง คือคณะแพทย์ ท่านทำาดีหรือร้าย ในความเชื่อถือหรือดูถูก เพื่อนแพทย์

อื่น ๆ  กจ็ะพลอยยนิดหีรอืเจบ็รอ้นอบัอายดว้ย” ทรงรบัสัง่ครอบคลมุไปถงึจรรยาบรรณ

แพทย์และสิ่งอื่น ๆ อีกมาก

โดย ... นพ.ชัชชัย  ปรีชาไว

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

บทความพิเศษ

บทความพิเศษ	: 

สมเด็จพระมหติลาธิเบศร	
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

กับการแพทย์ของไทย	(ตอนที่	4)

โดย ... นพ.ชัชชัย  ปรีชาไว
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 จากพระราโชวาทในครั้งนั้น ทำาให้แพทย์ไทยกลับเข้า

รวมกันเป็นแพทยสมาคมแห่งกรุงสยามและเจริญก้าวหน้า 

มาตราบเท่าทุกวันนี้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2471 สมเด็จฯ 

พระบรมราชชนกทรงเขา้เปน็สมาชกิของแพทยสมาคม และได้

ทรงแสดงปาฐกถาในการประชมุใหญป่ระจำาป ีเนื่องจากไมท่รง

มีเวลาเตรียมเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ จึงทรงให้ความคิดเห็น

เป็นกลาง ๆ ว่าการที่หวังศึกษาวิชาแพทย์นั้นทำาให้ทรงได้รับ 

ความสนุกและพอพระทัย แต่ว่าพระราชประสงค์ที่แท้จริงคือ 

เพื่อจะทำาพระองค์ ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ และรับสั่ง

ต่อว่าในประเทศไทยนั้นยังมีหนทางอีกมาก ที่จะช่วยกันบำารุง

การแพทย์ ให้เจริญขึ้นได้ และควรจะช่วยกันทำาการค้นคว้า 

เรื่องราวสมมติฐานของโรคในเมืองนี้ ในตำาราการแพทย์ต่าง ๆ 

มีกล่าวถึงประเทศไทยน้อยมาก ทั้งนี้เพราะไม่ได้พิมพ์สถิติ  

หรือหาสถิติเป็นหลักฐานแน่นอนไม่ได้และเพื่อสนับสนุนให้มี

การคน้ควา้ ไดพ้ระราชทานทนุคน้ควา้ 2 ทนุ แกแ่พทยท์ีส่ำาเรจ็

ใหม่ เรียกว่า “ทุนสอนและค้นคว้าของโรงพยาบาลศิริราช” 

ทรงมีลายพระราชหัตถเลขาลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2471 

ถึง ดร.เอลลิส ในเรื่องนี้ว่า

 “การเรียนจบตามหลักสูตรแพทย์ที่กำาหนดนั้นไม่ได้

หมายความว่านักเรียนได้เรียนรู้หมดในทางการแพทย์ การ 

รับปริญญาบัตรเป็นเพียงก้าวหนึ่งเท่านั้น คือแสดงว่านักเรียน

ได้จบการฝึกทางทฤษฎีและอยู่ ในฐานะเหมาะที่จะออกไป 

รบัผดิชอบทางการปฏบิตัโิดยลำาพงั เกีย่วกบัปญัหาการปว่ยไข ้

ซึ่งจะเป็นการศึกษาที่ต่อเนื่องกันแต่เป็นคนละแบบ การที่จะ 

เปน็แพทยท์ีก่า้วหนา้ตอ่ไปได ้แพทยท์ีส่ำาเรจ็จะตอ้งยดึอยูเ่สมอ

ว่าจะต้องเป็นนักศึกษาอยู่ตลอดชีวิตของอาชีพแพทย์” โดย

เหตุนี้จึงทรงเชื่อว่า แพทย์ที่สำาเร็จควรจะได้รับโอกาสที่จะ

ตั้งต้นอาชีพภายใต้การดูแลแนะนำาของแพทย์ที่ชำานาญกว่า 

โดยการทำาหน้าที่เป็นแพทย์ประจำาบ้านหรือปฏิบัติการอยู่ใน

ห้องวิทยาศาสตร์เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี จนเกิดความรู้สึก

เชื่อมั่นในตนเอง และรู้สึกว่าจะรับผิดชอบงานรักษาได้ตาม

ลำาพัง ในเวลานั้นการรับแพทย์ประจำาบ้านจึงเกิดขึ้น จึงทรง

เห็นสมควรที่จะให้ทุนแก่ผู้ที่สำาเร็จการศึกษา และไม่มีโอกาส

เป็นแพทย์ประจำาบ้าน เพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสฝึกฝนในทาง

ปฏิบัติ โดยมีผู้ชำานาญคอยควบคุมดูแลอยู่ การให้ทุนนี้จะให้

เป็นโครงการทดลองเพียงปีเดียวก่อน เพื่อจะได้ศึกษาว่าทุน

แบบนีจ้ะเหมาะสมกบัความตอ้งการของโรงเรยีนแพทยห์รอืไม ่

หรอืจะตอ้งแก้ไขดดัแปลงอยา่งไรเพื่อใหเ้กดิประโยชนม์ากทีส่ดุ 

ต่อการศึกษาแพทย์ของประเทศ ทุนที่พระราชทานสองทุนนั้น 

มีระเบียบการดังนี้คือ

 1. ทนุชื่อวา่ “สอนและคน้ควา้ของโรงพยาบาลศริริาช”

 2. ต้องการให้ผู้รับทุนฝึกฝนในทางปฏิบัติในทางการ

แพทย์สาขาใดสาขาหนึ่ง เพื่อจะได้เตรียมตัวออกไปค้นคว้า 

ด้วยตนเองได้ และอาจจะทำาให้ได้รับการฝึกฝน ให้เกิดความ 

เชื่อถอืตนเองในแนวทีถ่กูตอ้ง เพื่อออกไปปฏบิตัอิาชพี ผู้ไดร้บั

ทนุจะตอ้งสำานกึในความรบัผดิชอบในปญัหาเกีย่วกบัการเจบ็ไข ้

เกิดการตื่นตัวและเกิดความต้องการที่จะสอนและแลกเปลี่ยน

ความรู ้เพื่อนำาไปสูจ่ดุประสงคค์อื ใหป้ระชาชนชาวไทยมคีวาม

สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

 3. ทนุจะใหเ้ปน็เดอืน ๆ  เดอืนละ 100 บาท ตัง้แตเ่ดอืน

เมษายน-มีนาคม พ.ศ. 2472 เมื่อสิ้นปีถ้าผู้ได้รับทุนปฏิบัติงาน

ไดด้ ีและสง่รายงาน ถา้ผลงานเปน็ทีย่อมรบัของคณะ จะไดร้บั

เงินพิเศษเพิ่มอีก 720 บาท

 4. ทุนนี้ ได้รวมการกินอยู่ที่โรงพยาบาล แต่อาจตกลง

กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ได้

 5. ผู้รับทุนจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งในบรรดาผู้สอน

ของคณะ เป็นการตอบแทนในฐานะที่ผู้รับทุนจะได้เป็นผู้ช่วย

ในกิจการของโรงพยาบาล โรงเรียนและผู้ช่วยสอน นอกเหนือ

ไปจากการค้นคว้าที่ผู้รับทุนจะต้องทำา

 6. คณะได้รับอำานาจที่จะกำาหนดงานที่ผู้ขอทุนทั้งสอง

จะกระทำาและคัดเลือกจากผู้ที่สำาเร็จในปีนี้ และเป็นผู้ที่ ได้ยื่น

ใบสมัครไว้แล้ว สามารถจัดให้ผู้ที่ ได้ทุนไปทำางานในแผนกที่

ต้องการผู้ช่วยและสามารถที่จะดูแลผู้ที่รับทุนให้ปฏิบัติงาน

ตามความประสงค์ได้ จะต้องควบคุม แนะนำางานของผู้รับทุน

และตัดสินผลสำาเร็จของงานด้วย สุดท้ายคณะจะได้รับสิทธิที่

จะวินิจฉัยว่าผู้รับทุนจะสมควรได้รับเงินพิเศษหรือไม่

 7. หากผู้หนึ่งผู้ ใดหรือทั้งสองคนที่ได้รับทุนนี้ ได้แสดง

ความสามารถเป็นพิเศษ อาจได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 8. ผู้ได้รับทุน จะต้องเสนอวิทยานิพนธ์ เพราะถือว่า

เปน็สว่นหนึง่ของงาน จะถอืวา่วทิยานพินธเ์ปน็สว่นหนึง่ในการ

วินิจฉัยการจ่ายเงินพิเศษ

 9. การใช้จ่ายในการค้นคว้า จะต้องจ่ายร่วมกันจาก

ผู้ที่ ได้รับทุนและจากแผนกที่ผู้รับทุนไปทำางาน ซึ่งจะเป็นการ

ตกลงกันระหว่างผู้ได้รับทุนและหัวหน้าแผนก นอกจากจะเป็น

ทุนพิเศษที่ได้มาจากแหล่งอื่น

 10. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี สนใจงาน  

มีร่างกายและจิตใจเป็นปกติ

 การคัดเลือกจะต้องคัดเลือกให้เหมาะสมกับเวลาที่จะ

ได้ส่งไปขอผ่อนผันการเกณฑ์เข้ารับราชการ ทุนนี้ปีแรกให้กับ 

ผู้ที่เพิ่งสำาเร็จการศึกษา 2 คน ซึ่งได้ที่ 1 และที่ 2 ในการเรียน 



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255812

4 ปี คนหนึ่งศึกษาที่แผนกพยาธิวิทยาในสาขาบัคเตรีวิทยา 

และได้พบแบคทีเรียของลำาไส้ชนิดหนึ่งที่พบได้น้อยจากเด็ก 

ป่วยหนักของโรงพยาบาล เป็นเหตุให้ช่วยชีวิตเด็กคนนั้นไว้ได้ 

ต่อมาพ่อของเด็กได้ส่งเงินให้ธนาคาร 500 บาท ในโอกาสวัน

เกิดของเด็ก ส่วนอีกคนหนึ่งเข้าทำางานที่แผนกอายุรศาสตร์

หลังจากที่พระองค์เสด็จทิวงคตแล้ว มหาวิทยาลัยได้ ให้ทุน 

แบบนีอ้ยูอ่กีชว่งหนึง่ เปน็ผลใหเ้กดิการคน้ควา้ทีม่คีา่หลายชิน้ 

งาน 2 ชิ้นที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสมาคมโรคประเทศร้อนแห่ง

ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการจัดประชุมที่กรุงเทพมหานคร เมื่อ

เดือนมกราคม พ.ศ. 2473 ศาสตราจารย์เอลลิสมีความเห็นว่า 

ทนุนีค้วรอยูต่ลอดไปอยา่งนอ้ย 1 ทนุ เพื่อเปน็ทีร่ะลกึถงึสมเดจ็

พระบรมราชชนก แตไ่มน่านกล็ม้เลกิไป ในพระราชปรารภของ

การตัง้ทนุนีจ้ะเหน็ไดว้า่ ทรงถอืการเปน็นกัศกึษาจนตลอดชวีติ

ของแพทย์เป็นหลักสำาคัญ ทรงมีความเห็นว่านักเรียนที่เรียน

แพทย์จบจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ ในเขตหนาวและได้ศึกษา

เฉพาะโรคทีเ่กดิในเขตนัน้ เมื่อกลบัมาประเทศไทยควรจะศกึษา 

ต่อไปอีก 1 ปี จึงจะถือว่ามีความรู้และความชำานาญโรค 

ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักที่ทำาให้ทรงมีพระราชประสงค์

จะทำาหน้าที่เป็นแพทย์ประจำาบ้านที่ โรงพยาบาลศิริราช แต่

ทางการกม็อิาจทำาไดด้งัพระราชประสงค ์เปน็เหตใุหท้รงไมพ่อ 

พระราชหฤทยั ดงันัน้พระองคจ์งึทรงเปลีย่นจากการจะทรงงาน 

ในโรงพยาบาลศิริราชมาเป็นโรงพยาบาลเเมคคอมิก ซึ่งเจ้า

หน้าที่ของโรงพยาบาลกระตือรือร้นอย่างยิ่งที่จะรอรับเสด็จ 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นเเพทย์ที่เชียงใหม่

 ทรงมพีระราชประสงคจ์ะทำาหนา้ทีแ่พทย ์ณ โรงพยาบาล 

ศิริราช แต่ทางการไม่อาจสนองพระราชประสงค์ได้เพราะ

ฐานันดรศักดิ์ของพระองค์และราชประเพณี จึงทรงไม่พอ

พระทัยที่จะอยู่เฉย ๆ โดยไม่ได้ทำาประโยชน์ จึงมีพระดำารัสว่า 

โดยความจงรักภักดีของฉันต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ฉันไม่สามารถจะรับหน้าที่ใด ๆ ของรัฐบาลเพียงแต่เครื่อง

ประดับและรับเงินเดือนสำาหรับการทำาเช่นนั้น ถ้าเรื่องเป็น

เช่นนั้นฉันรู้สึกว่าฉันควรจะออกจากหน้าที่นั้นดีกว่า และให้

ข้าราชการที่ควรจะทำาหน้าที่และเป็นที่ต้องการได้รับเงินเดือน

ของรัฐบาลมากกว่าฉันเข้าทำาแทน ดังนั้นจึงทรงเปลี่ยนความ

ตัง้พระทยัเสดจ็ไปปฏบิตัหินา้ทีแ่พทยป์ระจำาบา้นที่โรงพยาบาล

แมคคอร์มิค (McCormick Hospital) จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามที่ทางโรงพยาบาลกราบทูลมา สมเด็จพระบรมราชชนก

เสด็จถึงเชียงใหม่เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2472 ทรง 

ประทับร่วมอยู่กับครอบครัวดร.ซี อี คอร์ท (Dr. C. E. Cort)  

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น ทรงมีมหาดเล็กรับใช้

เพียงคนเดียว ทรงเปิดโอกาสให้เข้าเฝ้าฯ ได้อาทิตย์ละครั้งที่

จวนสมุหเทศาภิบาลเท่านั้น เวลาส่วนใหญ่ทรงใช้ไปกับผู้ป่วย 

ในโรงพยาบาลเยี่ยงแพทย์ธรรมดาสามัญผู้หนึ่ง หลังพระ

กระยาหารเช้าจะทรงออกตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกพร้อมกับ

หมอคอรท์ ทรงตรวจอยา่งละเอยีดลออดว้ยความทีส่นพระทยั

โรคเด็กเป็นพิเศษ จึงทรงรับตรวจผู้ป่วยเด็กทั้งหมด รวมทั้ง

ทรงทำางานทางด้านทดลองวินิจฉัยผลเลือดจากสไลด์เลือด 

การตรวจกลุ่มเลือด ตรวจอุจจาระ ปัสสาวะด้วยพระองค์เอง 

ตอนกลางคนืกอ่นบรรทมกจ็ะเสดจ็ออกตรวจคนไขท้กุ ๆ  เตยีง

และเสด็จออกตรวจด้วยเมื่อหมอคอร์ทถูกตามยามดึกหรือ

เมื่อแพทย์ขาด ครั้งหนึ่งเมื่อเด็กชายบุญยิ่ง นักเรียนโรงเรียน 

ปรินซ์รอยัล ถูกกระสุนปืนลั่นเข้ารักแร้ ถูกเส้นเลือดใหญ่ ต้อง

มกีารถา่ยเลอืด ทรงประกาศหาผูบ้รจิาคเลอืดและทรงทดสอบ

ความเข้ากันได้ของหมู่เลือด แม้กับพระโลหิตพระองค์เอง แต่

เดก็ผูน้ัน้กต็ายดว้ยโลหติเปน็พษิ เพราะแผลเปน็พษิจากกระสนุ

ค้างอยู่ภายใน ทรงรับสั่งว่า ถ้าเอกซเรย์ผู้ป่วยก็จะไม่ตาย จึง

ทรงพระราชทานเงิน 3,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อเครื่องเอกซเรย์

และตรัสว่าจะขยายโรงพยาบาลให้กว้างขวางขึ้น ทรงรักษา

ผู้ป่วยทุกคนด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงวางพระองค์อย่าง

ดีกับราชวงศ์เชียงใหม่ และทรงวางพระองค์อย่างเป็นกันเอง

ที่สุดกับครอบครัวหมอคอร์ท ทรงลงพระปรมาภิไธยในใบสั่ง

ยาว่า “M. Songkla” ชาวเมืองขนานพระนามของพระองค์

ว่า “หมอเจ้าฟ้า” แม้สุขภาพของพระองค์ ในระหว่างที่

ประทับที่เชียงใหม่จะมีอาการพระโลหิตจาง และมีไข่ขาวใน

พระบังคนเบาก็มิทรงย่อท้อที่จะปฏิบัติงาน แต่เมื่อสมเด็จฯ 

พระบรมราชชนกประทับที่เชียงใหม่ได้ประมาณ 3 สัปดาห์ 

ก็ต้องเสด็จกลับกรุงเทพฯ ในวันที่ 18 พฤษภาคม เนื่องใน 

พระราชพธิถีวายพระเพลงิสมเดจ็พระราชปติลุบรมพงศาภมิขุ 

เจา้ฟา้ภาณรุงัสสีวา่งวงศ ์กรมพระยาภานพุนัธุว์งศว์รเดช ทรง

มพีระราชประสงคจ์ะเสดจ็ไปเชยีงใหมอ่กี แตท่รงพระประชวร 

ต้องประทับในพระตำาหนักวังสระปทุมโดยไม่ได้เสด็จออกจาก

วังอีกเลยตลอดเวลาที่ประชวร ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงงาน

และศิริราชอย่างล้นเหลือ ทรงดัดแปลงห้องในพระตำาหนัก 

ขึ้นเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อจะได้ ใช้ศึกษางานต่อไป พระศักดา

พลรักษ์เล่าว่า เมื่อเข้าเฝ้าครั้งสุดท้ายนั้นรับสั่งว่า “น้อม ฉัน 

จะตายก็ไม่เสียดายชีวิต ฉันทำาพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว แต่

งานฉันที่กำาลังทำาอยูยังไม่สำาเร็จ” ทรงหมายถึงโรงพยาบาล
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ศิริราชนั่นเอง และก็รับสั่งเช่นเดียวกันเมื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) เจ้าอาวาสวัด

เทพศิรินทราวาสไปเฝ้าเยี่ยมเมื่อพระอาการทรุดหนักลง นายแพทย์ โนเบิลได้ถวายการรักษา 

อย่างเต็มความสามารถ แต่พระอาการก็ทรุดลงเรื่อย ๆ ศาสตราจารย์ที พี โนเบิล และ 

ดับบลิว เอช เปอร์กินส์ แพทย์ประจำาพระองค์ร่วมกันออกประกาศว่าพระองค์เสด็จทิวงคต 

แล้ว เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 ขณะพระชนม์มายุ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน ด้วย 

พระโรคฝีบิดในพระยกนะ (ตับ) โดยมีโรคแทรกซ้อนคือ พระอาการบวมน้ำาที่พระปับผาสะและ

พระหทัยวาย เป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าสลดอย่างยิ่งแก่วงการแพทย์ของไทย

ทรงได้รับพระราชทานเลื่อนกรมและงานถวายพระเพลิงพระศพ

 ก่อนสมเด็จฯ พระบรมราชชนกจะเสด็จทิวงคตนั้น ทรงดำารงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จ

พระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์” พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำาริจะเลื่อนกรมถวาย ดังนั้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2472 จึงทรงมี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น “กรมหลวง”

เฉลิมพระเกียรติ

 ทรงไดร้บัการสถาปนาพระอสิรยิยศเปน็ “สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรม 

ราชชนก” เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2513 บรรดาผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ 

โดยเฉพาะผู้ที่เคยได้รับทุนส่วนพระองค์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้รวบรวมทุนทรัพย์ตั้งเป็นทุน 

เรียกว่า “ทุนมหิดลอดุลยเดช” เก็บดอกผลเพื่อช่วยนักศึกษาแพทย์ที่ขัดสนในคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาลปี พ.ศ. 2475 โรงพยาบาลศิริราช ได้สร้างตึกคนไข้พิเศษขึ้นเป็นหลังแรก ให้นาม 

ว่า “ตึกมหิดลวรานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดตึกด้วยพระองค์เอง ในปีนี้เอง ศาสตราจารย์ เอ จี เอลลิส ได้เขียน 

บทความเทิดพระเกียรติ The Service to Medicine in Siam Rendered by H.R.H. Prince 

Mahidol of Songkla, C.P.H., M.D. [Bulletin of the Institute of the History of Medicine. 

IV: 2 (February 1936)] 
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บทความพิเศษ

โดย ... นายแพทย์กวีชัย  เลิศอัศวรัตน์ (ม.อ. รุ่นที่ 7)

 รองผู้อำานวยการโรงพยาบาลเอกชัย

กำาเนิดเพลง  

แพทยศาสตร์คือความหวัง

 ย้อนหลังไปเมื่อราวปี พ.ศ. 2523-2524 ขณะนั้นผมซึ่งเป็นนักศีกษาแพทย์ปีที่ 2-3 ของ ม.อ. รุ่นที่ 

7 ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่เรียนหลักสูตรใหม่ หรือเป็น Extern รุ่นแรก เหมือนหลักสูตรในปัจจุบันนี้ ดังนั้นรุ่นนี้จึง

ต้องเรียนพร้อมกับพี่รุ่น 6 ซึ่งเรียนหลักสูตรเก่ารุ่นสุดท้าย หรีอ Intern รุ่นสุดท้าย จำานวน 4 ปี คือตั้งแต่ปี

ที่ 2 ถึงปีที่ 5 ขณะที่รุ่น 6 จะเป็นปีที่ 3 ถึงปีที่ 6 และยังมีรุ่นพี่ รุ่นที่ 4 และ 5 บางคน ขยับลงมาเรียนด้วย

กัน โดยรุ่นพวกผมปีที่ 1 ถึง 3 จะอยู่หอรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนปีที่ 4-5 อยู่หอนักศึกษาแพทย์ และปีที่ 

6 อยู่หอ Extern ของคณะแพทยศาสตร์

 ในชว่งปดีงักลา่ว ที่ไดพ้กัหอพกัรวมของมหาวทิยาลยั ผมไดพ้กัอยูห่อ้ง F304 รว่มกบัคณุหมอประภาส 

จติตาศรินิวุตัร ปจัจบุนัเปน็ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์สว่นหอ้ง F404 ซึง่อยูต่รงกนัดา้นบน 

มีเพื่อนร่วมรุ่น พักอยู่ 2 คน คือ คุณหมอประพันธ์ ภูมิรัตนรักษ์ ปัจจุบันเป็นรองผู้อำานวยการโรงพยาบาล

พหลพลพยหุเสนา และ คณุหมอปญัญา สนุทรฐติ ิปจัจบุนัเปน็ศลัยแพทยต์บแตง่อยู่โรงพยาบาลเอกชนหลาย

แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 2 หัองนี้ จะมีเพื่อน ๆ แวะมาคุย เล่น ทานขนม ติวตำาราก่อนสอบมากหน้า

หลายคน ไม่เว้นแม้ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ. คนปัจจุบัน คุณหมอเกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ 

ที่แม้จะไม่อยู่หอในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นคนหาดใหญ่โดยกำาเนิด ยังแวะเวียนมาบ่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีพี่ 

รุน่ 5 พีว่นัชยั ธรีะภทัรานนท ์แต่ใคร ๆ  จะเรยีกแตช่ื่อเลน่วา่ “โกโร”่ ทีข่ยบัมาเรยีนพรอ้มกบัรุน่ผมมาคลกุคล ี

กิน เที่ยวกับพวกผม โดยเฉพาะก่อนสอบวิชา Preclinic จะมาร่วมติวกัน จนสอบผ่านทุกวิชา   

 พี่โกโร่ เป็นคนที่สนุกสนาน เฮฮา ที่สำาคัญมีความสามารถพิเศษหลาย ๆ ด้าน เช่น ดูดวง เล่นดนตรี 

แต่งกลอน โคลง เพลง ชอบเอากีต้าร์มาร้องเพลงเล่นกันที่ห้อง จนมาวันหนึ่งแกบอกผมว่า แกจะลองแต่ง

เพลงให้คณะ แล้วลองร้องให้พวกผมฟัง และถ้าจำาไม่ผิด รวมทั้งอัดลงเทปคาสเซ็ทตามยุคสมัยนั้น และต่อ

มาภายหลังก็ค่อย ๆ  เอามาเปิดและมาเริ่มร้องในงานของคณะ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่า ต่อมาเพลงที่นักศึกษาแพทย์

ปี 4 คนหนึ่ง ที่รักคณะแพทย์ ม.อ. มาก และเรียนอยู่ในยุคสมัยที่ขาดแคลนทุก ๆ อย่าง จะกลายเป็นเพลง

ประจำาคณะแพทยศาสตร์ของเรา จวบจนปัจจุบัน

 “แพทยศาสตรค์อืความหวงั” นีค่อืทีม่าของเพลงนี ้ทีพ่วกเราและนอ้ง ๆ  รุน่หลงั ๆ  อาจจะยงัไมท่ราบ

 ส่วนพี่โกโร่ เรียนจนจบปีที่ 4 ได้วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) แล้วมาทำางานในกรุงเทพมหานคร  

ต่อมาย้ายกลับไปประกอบธุรกิจส่วนตัวที่บ้านเกิดจังหวัดพิจิตร  และเสียชีวิตประมาณปี พ.ศ. 2538 ทิ้ง 

ผลงานเพลง “แพทยศาสตร์คือความหวัง” ให้เป็นสมบัติของพวกเราชาวคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์

สืบต่อไป



แพทยศาสตร์คือความหวัง

คำาร้อง-ทำานอง  นายวันชัย  ธีระภัทรานนท์ 

เนื้อเพลง  ภายในเขตรอบรั้วศรีตรัง เราคือความหวังเป็นพลังอันยิ่งใหญ่

ผองเราแพทยศาสตร์ องอาจเหนือใคร

หล่อหลอมดวงใจ มอบให้ปวงประชา

อาณาเขตรอบรั้วสีบลู เราต่างชื่นชูร่วมซึ้งในคุณค่า

นามสมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์

ขอจงรักสมัครสมาน ด้วยดวงมาลย์ประสานชีวิน

ชีพกายใจมอบให้หมดสิ้น แด่องค์ธรนินทร์มหาราชา

เราแพทยศาสตร์สงขลา ขอมอบกายารักษาผองภัยมั่น

แม้ลำาบากเหนื่อยยากสู้บั่น มุ่งหน้าฝ่าฟันเพื่อพี่น้องผองไทย

นศพ.วันชัย  ธีระภัทรานนท์ ม.อ. รุ่นที่ 5 

ผู้แต่งเพลง “แพทยศาสตร์คือความหวัง”
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โครงการวิหารหลวงปู่ทวด	

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โดย ... ผศ.นพ.ธนะรัตน์  บุญเรือง  

 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 ชว่งนีถ้า้ใครไดม้ีโอกาสเขา้มาที่โรงพยาบาลสงขลานครนิทรค์งไดเ้หน็การเตรยีมการกอ่สรา้ง

อาคารบริเวณสวนด้านหน้าอาคารเฉลิมพระบารมี  เป็นการก่อสร้างสถานที่พิเศษคือ วิหารหลวง

ปูท่วด  โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์ โครงการนีม้ทีี่มาอย่างไร  สรา้งเพื่ออะไร  ลักษณะเปน็อยา่งไร 

จะได้ไขความกระจ่างมาให้ทราบครับ 

 คณะกรรมการบรหิารมลูนธิโิรงพยาบาลสงขลานครนิทรม์ดีำารใินการกอ่สรา้งวหิารหลวงปูท่วด

มาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2538 และไดด้ำาเนนิการประสานงานในการออกแบบและปรบัสถานทีก่อ่สรา้ง แตย่งั

ไมล่งตวัในเรื่องรปูแบบ การดำาเนนิงานและสถานที่ในการกอ่สรา้งเรื่อยมา ทำาใหย้งัไมม่กีารจดัสรา้ง  

จนกระทัง่ในป ีพ.ศ. 2556 คณะกรรมการบรหิารมลูนธิโิรงพยาบาลสงขลานครนิทร์ไดม้มีตใิหด้ำาเนนิ

โครงการนี้อย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปิน

แห่งชาติและราชบัณฑิต เป็นผู้ออกแบบและประสานการก่อสร้าง อีกทั้งได้ประสานงานขออนุญาต

จากเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี เป็นที่เรียบร้อย โครงการนี้ ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรง

คุณวุฒิ อาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะแพทย์ฯ ในหลายวาระ ในหลายมิติ ทั้งรูปแบบการ

ดำาเนินงาน ผลกระทบด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ อย่างรอบด้าน คณะกรรมการ

ประจำาคณะแพทยศาสตร์ได้ ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ

ผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยในโอกาสถัดมา  

 โครงการก่อสร้างวิหารหลวงปู่ทวด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากร 

 2. เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากอดีตสมเด็จพระสังฆราช   

สกลมหาสังฆปรินายก (ขณะนี้ประดิษฐานอยู่ที่โถงผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์)

 3. เป็นที่แสดงสถาปัตยกรรมไทย ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นภาคใต้

เรื่องเล่าจากคณะแพทยศาสตร์



 ลักษณะของโครงการประกอบ 

ด้วย กำาแพงแก้ว 12.5x15 เมตร วิหาร 

4.1x7.4 เมตร ตัววิหารสร้างด้วยไม้

สักทอง ภายในประกอบด้วยสถานที่

ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาต ุ พระพทุธ

รูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 24 นิ้ว หลวง

ปู่ทวด ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว ทั้งนี้อาคาร 

วหิารหลวงปูท่วดนี้ ไม่ใชศ่าสนสถาน และ

ไมม่กีารประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และ

ไม่มีการหาผลประโยชน์เชิงพุทธพาณิชย์ 

นอกเหนือจากการบริจาคเพื่อการบำารุง

รักษา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ ได้รับ

อนุญาตจากวัดช้างไห้ และการอยู่ร่วม

กันของสังคมพหุวัฒนธรรมและศาสนา

ในมหาวิทยาลัย  

 นอกเหนือจากการที่โรงพยาบาล

สงขลานครินทร์เป็นที่พึ่งในการรักษา

พยาบาลจากศักยภาพในการรักษา

พยาบาลโรคยากของภาคใต้ เป็นสถาน

ที่ฝึกอบรมของบุคลากรทางการแพทย์

ออกไปรับใช้สังคมแล้ว วิหารหลวงปู่ทวด  

จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจ  

เป็นสถาปัตยกรรมที่ โดดเด่นของโรง

พยาบาลสงขลานครินทร์ที่แสดงความ

เป็นไทยอย่างแท้จริง เป็นขวัญกำาลังใจ

ของผู้ป่วยและญาติผู้มารับบริการของ

โรงพยาบาล ตลอดจนบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป

 สำาหรบังบประมาณในการจดัสรา้ง 

ประมาณ 20 ล้านบาท ได้รับทุนประเดิม

จากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ในการเริ่มดำาเนินการ และใช้เงินบริจาค

จากผูม้จีติศรทัธาทัง้หมด คาดวา่จะดำาเนนิ

การแล้วเสร็จในระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

ท่านที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาค

ทุนทรัพย์ ในการจัดสร้างได้ที่ มูลนิธิ 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป 
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	

กับการเป็นที่ยอมรับในด้านอื่น	ๆ 	

1.	 การลงทุนในหุ้น	

 นพ.สวัสดิพงศ์  ต่อฑีฆะ   แพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 11 

 สวัสดีครับ ผม นพ.สวัสดิพงศ์ ต่อฑีฆะ แพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 11 ปีที่จบ พ.ศ. 2532 รหัส

เข้ามหาวิทยาลัย 26 (รุ่นเดียวกับ นพ.ศิริบูรณ์ อัตศรันต์, พญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช) รู้สึก 

ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางกองบรรณาธิการให้ โอกาสเขียนประวัติและบทความสั้น ๆ ลง

วารสารในครัง้นี ้หลงัจากจบแพทย ์ม.อ. ผมไดท้ำางานชดใชท้นุที ่รพช.ใน จ.พทัลงุ (รพ.ปากพะยนู)  

และ จ.ชลบรุ ี(รพ.บางละมงุ) จากนัน้ไดเ้รยีนตอ่เฉพาะทางสตูนิรเีวช (รามาธบิด)ี  ทกุอยา่งกเ็ปน็ไป

ตาม step ตามปกตเิหมอืนแพทยท์ีจ่บมาทกุ ๆ  ทา่นนะครบั  จนกระทัง่ในป ีพ.ศ. 2547 แพทยร์ุน่พีท่ี ่

บางละมงุทา่นหนึง่แนะนำาใหรู้จ้กักบัการลงทนุในหุน้ หลงัจากผมเริม่ศกึษาอยูไ่มน่าน ผมรูส้กึไดท้นัที

วา่นีแ่หละ คอืสิง่ทีผ่มคน้หามาตลอดชวีติ จากนัน้แทบทกุลมหายใจของผมจะลุม่หลงและฝกัใฝศ่กึษา

เกีย่วกบัหุน้ถงึขัน้หมกมุน่อยูแ่ตเ่รื่องหุน้ครบั ผมไดเ้ริม่เขยีนกระทูแ้ละมคีวามสขุกบัการใหค้วามรู ้

เกี่ยวกับการลงทุนด้วยหลักเทคนิคที่ผมถนัดใน website stock2morrow.com (ในนามหมอ 

Sawaddee) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

 เหมือนแพทย์ส่วนใหญ่ที่ลงทุนด้วยตนเอง (ไม่นับการลงทุนผ่านกองทุนรวมในช่วงที่ SET 

ขึ้นจาก 380 จุดมา 1,600 ซึ่ง SET เป็นขาขึ้นซึ่งจะได้กำาไรแน่นอน…ปัจจุบัน 1,520 จุด) เมื่อ 

จบรอบใหญ่ ๆ แพทย์ 80% จะขาดทุนในหุ้นครับ ผมก็เช่นกันต้องใช้เวลาล้มลุกคลุกคลานอยู่ 

2-3 ปี เสียค่าลงทะเบียนเรียนในวิชาหุ้นไปหลายล้านบาท (step ตามปกติของการลงทุนในหุ้น 

คือ 1. อยู่รอด 2. เติบโตอย่างมั่นคง และ 3. มั่งคั่ง) 

 ถามว่าทำาไมเราจึงต้องลงทุนในหุ้น ก็ตอบว่าหากเราเอาเงินเก็บไว้เฉย ๆ  ค่าของเงินที่เก็บ

ไว้จะลดค่าลงตามอัตราเงินเฟ้อปีละ 2-3% …ok ฝาก bank ก็อาจชดเชยได้ดอกเบี้ยฝากประจำา

ที่ 2-3% ต่อปี แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่จะให้เงินทำางานที่ดีนักครับ สำาหรับการลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะซื้อขาย

เองหรือลงกองทุนรวม มีอยู่ 3 แนวทางหลัก ๆ ในปัจจุบันคือ 



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255820

 1. VI (value investor) : เปน็การลงทนุแบบเนน้คณุคา่ 

ซื้อหุ้นที่คิดว่าดีในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ควรจะเป็น

 2. VS (value speculator) : เป็นการลงทุนแบบเก็ง

กำาไร ซือ้ในราคาทีเ่หมาะสมไปขายในราคาทีแ่พงกวา่เดมิ อาศยั

หลักทางเทคนิค

 3. Robotics system trading : เป็นการลงทุนโดย

โปรแกรมซื้อขายเองอัตโนมัติแบบ 100% อาศัยหลักการทาง

เทคนิคและความน่าจะเป็นทางสถิติ

 มคีำากลา่วทีว่า่ …. “ทางปนีขึน้ยอดเขามทีางขึน้ไดห้ลาย

ทาง มันไม่สำาคัญว่าคุณจะปีนขึ้นทางไหน แต่หากคุณมีความ

มานะพยายามและปีนได้ถูกวิธี คุณก็สามารถขึ้นถึงยอดเขา 

นัน้ได”้ ….การลงทนุในหุน้กเ็ชน่กนัครบั  หนทางแหง่ความสำาเรจ็

มีได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นกับความชอบ ขึ้นกับนิสัยและ life style 

ของแต่ละท่าน…จะบังคับให้ผู้อื่นทำาวิธีเดียวกับเรานั้นไม่ได้  

วิธีไหนก็ได้ทั้งนั้นครับที่จะทำาให้เงินออมที่ ได้จากการทำางาน 

ดว้ยความเหนื่อยยากของเรา (active income) สามารถทำางาน

เองและเพิ่มพูนขึ้นตามกาลเวลา (passive income) ด้วยพลัง

ทบต้นที่สูงกว่าการกัดกร่อนของเงินเฟ้อ

 สำาหรับผมหลักแห่งความสำาเร็จในการลงทุน ก็อาศัย

หลักธรรม อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) เช่นกัน 

ซึ่งสำาหรับแพทย์เรานั้นใช้มาตลอดตั้งแต่เยาว์วัยอยู่แล้ว ข้อที่

สำาคัญที่สุดคือข้อแรก “ฉันทะ” (ความพึงพอใจ) ต้องมาก่อน

เพื่อนครับ มิฉะนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะมีข้ออื่นตามมา

 สำาหรบัหลกัการเลน่หุน้แบบ VS ทางเทคนคิลัทีผ่มถนดั

นัน้ ปจัจยัทีส่ำาคญัทีจ่ะทำาใหป้ระสบความสำาเรจ็เปน็ไปตามปริา

มิดการลงทุนคือ ยอดสุดของปิรามิดคือ system (จุดเข้าออก) 

มีผลเพียง 10-20% ของความสำาเร็จ… ที่มีผลมากขึ้นในชั้นที่

สองคือ money risk management (จะบริหารเงินอย่างไรไม่

ให้ขาดทุนจนกู่ไม่กลับ …กำาไรนั้นสำาคัญ แต่สิ่งสำาคัญกว่ากำาไร

คือการปกป้องเงินต้น) มีผลมากขึ้นเป็น 30% ของความสำาเร็จ 

…ฐานสำาคัญที่สุดคือเรื่อง psychology (วินัยการลงทุน) ครับ  

มีผลถึง 80% ของความสำาเร็จ (ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่ทำาให้ 

เราไม่มีวินัยในการลงทุนคือ  1. กลัวกำาไรหาย  2. การคิดจะ

เอาคืน และ 3. มั่นใจตนเองมากเกินไป)

 ขั้นตอนในภาคปฏิบัติสำาหรับการซื้อขายหุ้นก็ขอให้เป็น

ไปตามหลักการ PDCA คือ plan do check act ให้เป็น cycle 

อย่างนี้เป็นรอบ ๆ ไปเรื่อย ๆ เราจะเก่งขึ้นเองซึ่งต้องใช้เวลา

สะสมความรู้และประสบการณ์ครับ 

 FRT001, FRT002 กว่า 2 พันล้านบาท ความภาค

ภูมิใจของบริษัท FRT

  ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัท FRT (กรรมการ 

เป็นแพทย์ 3 ท่าน และวิศวกร 2 ท่าน โดยผมเป็นประธาน

กรรมการ) ได้รับเชิญจากทาง Iprogram บริษัทหลักทรัพย์

บัวหลวง (ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นเกือบ 100%) ให้ร่วมคิด

กลยุทธ์ระบบการลงทุนแบบ Robotics system trading 

(การลงทุนในหุ้นโดยให้ โปรแกรมทำาการเลือกหุ้น ซื้อขายหุ้น

ให้เอง อัตโนมัติแบบ 100%) ซึ่งโดยส่วนตัวคิดอยากจะทำา 

ระบบที่ช่วยแพทย์ที่ส่วนใหญ่ลงทุนเองแล้วขาดทุนอยู่แล้ว 

จึงได้เริ่มศึกษาพัฒนาระบบ FRT001 และ pilot port 

FRT001N เริ่มลงทุน เมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 โดยใช้

เงินลงทุน 9 ล้านบาท จุดเด่นของระบบคือ มีหุ้นน้อยในขาลง 

หรือ sideway แต่มีหุ้นเต็มลำาในขาขึ้น ทำาให้ ในระยะยาว  

ผลคือ “ไม่ตกรถ ไม่ขายหมู ไม่ติดดอย ”… ทำาให้ได้พลังการ 

ทบต้นเป็นรอบ ๆ ที่สูงตามสภาพตลาดและความเสี่ยงที่จำากัด 

ได้ (โดยระบบ)…ปัจจุบัน เติบโตให้กำาไรถึง 67% (2 ปี 8 เดือน

เศษ ตามภาพประกอบ) ปัจจุบันมีผู้ ใช้บริการ FRT001 รวม

ประมาณ 2 พันล้านบาท โดยที่ 70% ของผู้ ใช้เป็นแพทย์ 

สมตามเจตนารมณ์ของบริษัท FRT
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 ปัจจุบันบริษัทได้ออกระบบใหม่คือ FRT002 ซึ่งจาก 

back test ย้อนหลัง (ขอย้ำาว่าแค่การศึกษาย้อนหลังไม่ใช่ 

ของจริงนะครับ) ช่วงเวลา 6 ปี 2 เดือน (ตุลาคม พ.ศ. 2552- 

ธันวาคม พ.ศ. 2558) port สามารถเติบโตได้ประมาณ 15 

เท่า (10 ล้านบาท-147 ล้านบาท ตามภาพประกอบ) คิดเป็น 

CAGR(Compound Annual Growth Rate) = การเติบโต

เฉลี่ยสูงถึง 54% ต่อปี... โดยมี Maximum system draw-

down (โอกาส port ยบุสงูทีส่ดุจากการศกึษา) ทีป่ระมาณ 20% 

นับเป็นระบบที่ให้ performance ที่ดีมากครับ

 สำาหรับแพทย์ผู้สนใจลงทุนด้วยระบบ FRT001, 

FRT002 ซึ่งใช้เงินลงทุนขั้นต้นที่ 3 ล้านบาท สามารถติดต่อ 

กับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงสาขาใกล้บ้าน หรือสอบถาม 

เบื้องต้นกับผม นพ.สวัสดิพงศ์ ต่อฑีฆะ ได้ด้วยความยินดีครับ 

(โทร 0818236462, sawaddipongt@yahoo.com….ปรึกษา

เกีย่วกบัการลงทนุทางเทคนคิอื่น ๆ  ไมต่อ้งลง FRT001, FRT002 

ก็ได้นะครับ) ..หมายเหตุ…การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรด

ศึกษารายละเอียดก่อนลงทุน

 สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดจาก “ศรัทธาและความเชื่อของ

บริษัท FRT”… ผมเชื่อมั่นว่าหากเรามีหางเสือนำาทางที่ดีและ

ถกูตอ้งแลว้ ยอ่มนำาพาประโยชนส์ขุและความเจรญิมาสูต่วัเรา

และสังคมที่เราอยู่แน่นอนครับ (โดยเฉพาะข้อสุดท้าย)

                                             

   ด้วยรักและปรารถนาดี     

   นพ.สวัสดิพงศ์  ต่อฑีฆะ
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2.	 จ่าพิชิต	เจ้าของเพจ	Drama-addict	ใน	Facebook	

 นพ.วิทวัส  ศิริประชัย  แพทย์ ม.อ. รุ่นที่ี่ 29

 นพ.วิทวัส  ศิริประชัย med 29 รหัสเก้าห้า อ.ที่ปรึกษา อ.ประเสริฐ และ อ.มยุรี หลังเรียน

จบก็ไปใช้ทุนที่กระบี่ ใช้ทุนปีสองที่ รพ.เกาะลันตาและทำางานที่นี่จนถึงปัจจุบัน ช่วงใช้ทุนปีสอง ปี

สามนี่เป็นอะไรที่โหดสัสรัสเซียมาก เช่น ขับรถชนแขนหัก on external fixation (ผ่าที่ ม.อ. นี่

แหละ) แตไ่มไ่ดพ้กังานนะครบั กท็ำางานทัง้ ๆ  ทีแ่ขนใช้ไดข้า้งเดยีวนัน่แหละ ทัง้ใส ่ET-tube คนไข ้

มือเดียวเอย ล้วงรก ขูดมดลูกคนไข้มือเดียวเอย พอแขนหายดีก็มีปัญหาเรื่องหมอขาดแคลน 

สุดท้ายต้องทำางาน ตรวจ OPD อยู่เวรคนเดียวทั้งวันทั้งคืนรื่นรมย์ให้สมฤทัยกันเกือบครึ่งปี จน

สุดท้ายไปมีเรื่องกับ สสจ. เกือบต่อยกันใน รพ.เลย (ฮา)

 และดว้ยสาเหตนุีท้ีท่ำาใหผ้มเกอืบถกูเดง้ออกนอกพืน้ที ่ดทีีท่ำาบญุไวเ้ยอะเลยรอดมาได ้ราย

ละเอียดเรื่องพวกนี้ผมเขียนลงหนังสือ “หมอติดเกาะดอย” ของสำานักพิมพ์ต้นมะนาวไว้หมดแล้ว 

ใครสนใจลองไปซื้อมาอ่านกันดูครับ

 หลังจากพ้นช่วงนรกแตกสองปีนั้นมาได้ ก็ทำางานไปตามเรื่องตามราว มีเวลาว่างบ้างก็ 

เอามาเขียนนู้นเขียนนี่ เขียนบทความ เขียนหนังสือ ทำาเว็บไซท์ เปิดเพจดราม่าแอดดิค ทำาไป 

ทำามากลายเป็นว่างานอดิเรกที่กะทำาเล่น ๆ ดันกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาซะงั้น

 สำาหรับคนที่ไม่เคยเข้าเพจผมนะครับ เพจดราม่าแอดดิค เป็นเพจที่เอาเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความขัดแย้ง การถกเถียง การดีเบทในอินเตอร์เน็ทมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเป็นราว แล้วใส่สีตีไข่ให้

มนัดเุดด็เผด็มนัเหมอืนดลูะครหลงัขา่ว สว่นมากเรื่องทีเ่ขยีนกเ็กีย่วกบัสงัคม การเมอืง วฒันธรรม 

ศาสนา บลา ๆ แน่นอนว่าย่อมมีเรื่องที่เกี่ยวกับการแพทย์ด้วย เราก็ใช้ฐานะที่ว่ามีคนติดตามเพจ

เราเจ็ดแสนกว่าคน รณรงค์เรื่องการแพทย์บ้างเป็นระยะ อย่างเรื่องยาลดความอ้วนเถื่อน ที่มีคน

กินจนเสียชีวิต อันนี้เราก็ใช้พื้นที่เพจดราม่า ในการรณรงค์และประสานกับผู้เสียหาย จนตำารวจ

จับกุมคนขายยามาดำาเนินคดีได้

 นอกจากนั้นยังมีอีกหลาย ๆ  เรื่อง เช่น ครีมปรอทเอย ครีมแมลง*****ตู๊ด*****เอย ดัดฟัน

เถื่อนเอย ครีมแก้ขาโก่งเอย ครีมดีท๊อกซ์รักษาเส้นเลือดในสมองแตกเอย เพจผมก็เปิดประเด็น

พวกนี้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาแล้ว

 ความเห็นส่วนตัวนะ สมัยนี้ถ้าเราอยากรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพ จะไปรณรงค์ทางวิทยุ 

ใบปลิว โปสเตอร์ ทีวี เหมือนสมัยก่อน ผมว่ามันไม่ทันกินว่ะ
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 สมัยนี้มันมีข้อมูลที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ เผย

แพร่ในเน็ทมากมาย มีตั้งแต่พวกที่เอาความรู้ทางการ

แพทยมั่ว ๆ ในฟอร์เวิร์ดเมลมาเผยแพร่ให้คนหลงเชื่อ

เป็นตุเป็นตะ เช่น เรื่องที่ว่า ถ้าเส้นเลือดในสมองแตก 

ให้เอาเข็มเจาะปลายนิ้วแล้วบีบเลือดออกงี้ แหม่ ไอ้

บา้ มนัชว่ยไดซ้ะที่ไหนเลา่ แตเ่ชื่อมัย้วา่ไอเ้รื่องไรส้าระ

พวกนี้กลับหลอกประชาชนให้หลงเชื่อได้มากมายเลย 

การจะรับมือไอ้พวกนี้ ได้ ผมว่ามันก็ต้องสวนกลับด้วย

สงครามข่าวสารผ่านโซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค ผ่านช่องทาง

เดยีวกบัทีม่นัเผยแพรม่านัน่แหละ คดิดวูา่แคก่ดปุม่คลกิ

เดยีว เราสามารถเผยแพรข่อ้มลูเรื่องสขุภาพใหค้นเหน็

อยา่งนอ้ยเจด็แสนคน ยงัไมร่วมทีแ่ชร์ใหค้นเหน็อกีสาม

สี่ล้านคนขั้นต่ำา มันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าขนาดไหน

 ตอนนี้ผมก็กำาลังทดลองนำาร่องเรื่องนี้อยู่ ก็คง

ต้องดูกันในระยะยาวว่ามันจะได้ผลแค่ไหน

 นอกจากเรื่องข้อมูลสุขภาพมั่ว ๆ ในเน็ทแล้ว 

ก็อย่างที่รู้ ๆ กันว่าทุกวันนี้วงการแพทย์เราก็มีดราม่า

เยอะไม่ใช่เล่น ส่วนมากก็เป็นประเด็นของการที่ญาติ

คนไข้หรือบุคคลที่สามเอาแพทย์ไปประจานในโซเชี่ยล

เนท็เวริค์ ซึง่บอ่ยครัง้เกดิจากการสื่อสารผดิพลาด หรอื

ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

 ยกตัวอย่างเช่น เคสที่มีกู้ภัยชื่อดังโพสต์ภาพ

ของแม่ลูกที่เขาอ้างว่าตายทั้งกลมเพราะหมอไม่ยอม

ทำาคลอดใหท้ัง้ ๆ  ทีป่ากมดลกูเปดิแลว้ บรรดาชาวเนท็ที่

เปน็แฟนคลบัของกูภ้ยัชื่อดงัคนนัน้กร็มุดา่หมอกนัใหญ ่

แตฝ่ัง่แพทยท์ีด่แูลกอ็อกมาใหข้อ้มลูโตแ้ยง้วา่เคสนีเ้ขา

เสียชีวิตเพราะ amniotic fluid embolism ไม่ได้เสีย

เพราะแพทย์ไม่ยอมทำาคลอดให้อย่างที่กู้ภัยชื่อดังเขา

พูด ทีนี้พอข้อมูลมันแย้งกัน ชาวเน็ทก็มีทั้งฝั่งที่เชื่อ

กู้ภัยกับฝั่งที่เชื่อหมอ มาถกเถียงกันอย่างดุเดือด ผมก็

เอาตรงนีม้าเรยีบเรยีงเปน็ดรามา่แลว้ใสข่อ้มลูทางการ

แพทยป์ระกอบเขา้ไปวา่ขัน้ตอนการดแูลคนทีม่าคลอด 

ใน รพ. เขาทำากันยังไง ภาวะน้ำาคร่ำาอุดตันมันอันตราย

แค่ไหน มีวิธีป้องกันได้หรือไม่ บลา ๆ อะไรทำานองนี้

 นอกจากนี้ก็มีเคสที่หมอถูกเอาไปประจานมั่ว ๆ 

ซั่ว ๆ  อีกหลายกรณี มีหมอที่ถูกพาดพิง มาติดต่อขอใช้

พื้นที่ของเพจผมในการชี้แจงข้อเท็จจริง ผมก็เผยแพร่

ให้ด้วยความยินดี ทุกวันนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก

ขึ้นทุกที ถ้าพี่ ๆ น้อง ๆ ท่านใดเจอปัญหาแบบนี้กับตัว

จะใชบ้รกิารผมกส็ง่หลงัไมคม์าไดเ้ลย ยนิดีใหบ้รกิารครบั
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 ประเด็นนงึที่อยากฝากถึงพี่ ๆ  น้อง ๆ  ก็คือเกี่ยวกับการ

แสดงความเห็นทางการเมืองของแพทย์ในโซเชี่ยลเน็ท ที่ผ่าน

มาดราม่าหลาย ๆ  เรื่องที่กลายเป็นประเด็นสังคม ยกตัวอย่าง

เช่น เรื่องการบริจาคเลือด มีการประกาศเชิญชวนให้พ่อแม่พี่

นอ้งช่วยกันบริจาคเลือดให้สภากาชาด ปรากฏว่ามีคนหยิบยก

ประเดน็ทีแ่พทยเ์คยถอืปา้ยกาชาดออกไปเดนิเยว้ ๆ  ไลร่ฐับาล

กอ่นมาเปน็เหตผุลโจมตสีภากาชาด  บอกวา่กรไูมบ่รจิาคเลอืด

เวย้ เลอืดไพรอ่ยา่งพวกกรพูวกคนดอียา่งพวกมงึรบัไดซ้ะที่ไหน 

บลา ๆ

 ตัวอย่าง

 http://drama-addict.com/2013/03/02/%e0%b9%

80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%

e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a1/

 http://drama-addict.com/2014/07/14/%E0%B9%

80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9

4%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88

%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%

E0%B8%87/

  คือมันมีคนที่หยิบโยงเหตุการณ์ในครั้งนัน้ไปผูกกับสภา

กาชาดวา่สภากาชาดไมเ่ปน็กลางทางการเมอืงไปแลว้ บางคนก็

ตดัพอ้วชิาชพีเราดว้ยความนอ้ยเนือ้ต่ำาใจ บางคนกอ็าฆาตแคน้

หนัก ๆ  ถึงกับขู่ว่าจะยิงหมอ ยิงพยาบาลที่ติดตรากาชาด หาก

เกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองเลยก็มี

 ที่พูดนี่ไม่ได้ห้ามไม่ให้วิชาชีพเรา แสดงจุดยืนทางการ 

เมอืง แตก่ารจะแสดงจดุยนืใด ๆ  ขอใหค้ดิใหด้ ีอยา่เอาสญัลกัษณ ์

สำาคัญอย่างกาชาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะพอดึงเข้ามาเอี่ยว 

ซกัครัง้นงึ มนัจะเกดิผลสบืเนื่องเปน็วงกวา้งกวา่ทีเ่ราคาดเยอะ 

มาก กลายเป็นดราม่าวุ่นวายที่อาจส่งผลต่อการทำางานของ

พวกเราในอนาคตได้นะครับ เอาเป็นว่าจะทำาอะไรก็คิดให้ดี ๆ 

อย่าให้กลายมาเป็นประเด็นลงเพจของผมก็แล้วกัน
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3.	 ธรรมะกับวิชาชีพแพทย์	

 พญ.สมศรี  เกษโกวิท  แพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 4

 รอยยิ้มสุดท้ายของเด็กชายไม่ทราบชื่อ (มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์) โดย : ฐิตินันท์ ศรีสถิต

 “บอกไดเ้ลย ตัง้แตจ่บพยาบาลทำางานมา ไมเ่คยเจอหมอคนไหนเปน็แบบนีเ้ลย คนแรก คน

เดียว และขออย่าให้เป็นคนสุดท้าย”

 เสาวรี  เอี่ยมละออ  พยาบาลแผนกกุมารเวชกรรม กล่าวด้วยน้ำาเสียงหนักแน่นถึงแพทย์

หญิงสมศรี เกษโกวิท หัวหน้ากลุ่มกุมารเวชกรรมของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 ช่วงแรกที่ทำางานร่วมกัน เธอสัมผัสได้ว่า กุมารแพทย์คนนี้แตกต่างอย่างโดดเด่น

จากหมอทุกคนที่เคยรู้จัก ด้วยคุณสมบัติสำาคัญคือ ปราศจากอัตตา รับฟังผู้พูดด้วยความ 

ตั้งใจ และมองทุกคนเท่าเทียมกัน

 แลว้เวลากค็อ่ย ๆ  คลีต่วัตนอนัแสนพเิศษใหป้รากฏชดัขึน้ กลายเปน็ความประทบัใจในการ

ทำางาน กระทัง่เสาวรยีกใหเ้ปน็ตน้แบบทีเ่ธอตัง้ใจวา่จะเดนิตามรอยให้ไดอ้ยา่งนอ้ยสกัครึง่ของหมอ

 ไม่เพียงเท่านั้น การกระทำาของหมอยังจุดประกายความเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดให้

แก่เธอรวมถึงเจ้าหน้าที่ในตึกกุมารเวชกรรมอีกหลายคน

 น่าสนใจไม่น้อย...ทำาไม พญ.สมศรี จึงสร้างความสั่นสะเทือนถึงคนรอบข้างได้ถึงเพียงนี้ 

 เติมน้ำาใจสู่กายอันแห้งแล้ง

 ช่วงต้นปี 51 เด็กชายนิรนามอายุประมาณ 13 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ดว้ยสภาพรา่งกายทีผ่อมและทรดุโทรมเพราะวายรา้ยชื่อ “เอดส”์ และ “วณัโรค” ระยะแพรก่ระจาย

เชื้อ

 แม้จะผ่านประสบการณ์เยียวยาเด็กติดเชื้อมาแล้วหลายสิบราย ทว่าอาการเจ็บป่วยของ

เขาก็ยังสร้างความหวาดหวั่นแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อต้องเข้าไปดูแลเด็กในห้องพักที่แยกออกมาเป็นพิเศษ เกือบทุกคนจะใส่หน้ากากเพื่อ

ป้องกันตนเองตามหลักสากลพื้นฐาน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสแผลพุ ๆ บนผิวหนังของผู้ป่วย

โดยตรง และพยายามใช้เวลาอยู่ในห้องนั้นให้น้อยที่สุด

 แต่ละวันของเด็กชายจึงผ่านไปอย่างเงียบเหงา แทบจะไม่มีใครพูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุข

ดิบจากเขาเลย จะเว้นก็แต่ พญ.สมศรี ซึ่งเป็นเจ้าของไข้

 ภาพของหมอสมศรีที่หลายคนเห็นในระหว่างทำาการรักษาผู้ป่วยตัวน้อยรายนี้ จึงเป็นการ

พูดคุยด้วยน้ำาเสียงที่นุ่มนวลและสัมผัสร่างกายเบา ๆ อย่างอ่อนโยน โดยไม่มีท่าทีที่รังเกียจเลย

แม้แต่น้อย
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 ซึ่งคุณหมอให้เหตุผลว่า โอกาสในการแพร่กระจายเชื้อ

วัณโรคของเด็กชายลดลงมากแล้วหลังจากที่ ได้รับยามาสัก

ระยะ คำาอธิบายดังกล่าวสะท้อนถึงความเข้าใจในสถานการณ์

ของโรคและการรักษาเป็นอย่างดี

 วิธีที่คุณหมอปฏิบัติต่อผู้ป่วยค่อย ๆ คลายความหวาด

กลัวของพยาบาลและพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ลงได้บ้าง  

จนบางคนกล้าที่จะเริ่มต้นบทสนทนากับเด็กชาย จึงได้รับรู้ว่า 

เขาเบื่ออาหาร ทานอะไรไม่ค่อยลง แต่ยังอยากลิ้มรสของ

มันแกวกับชมพู่

 เมื่อความต้องการเสี้ยวเล็ก ๆ ของเด็กชายถูกเปิดเผย 

ก็เป็นหมอสมศรีนั่นแหละที่ซื้อผลไม้ทั้งสองชนิดมาฝากเขาใน

เช้าวันรุ่งขึ้น

 นอกจากมันแกวกับชมพู่ เธอยังจัดหาสาหร่ายเกลียว

ทองมาบำารุงร่างกายที่แห้งแล้งของเด็กชาย ทั้งยังนำาน้ำาผึ้ง

มาให้เจ้าหน้าที่โรงครัวปั่นผสมกับโยเกิร์ตและมะนาวเพื่อเป็น

อาหารเสริมอีกวันละ 3 มื้อ

 เมื่อมองเรื่องราวทั้งหมดผ่านสายตาช่างสังเกต เสาวรี

เห็นความพิเศษที่ทำาให้หมอสมศรีแตกต่างจากหมอท่านอื่น ๆ 

อยา่งชดัเจน และเปน็ความพเิศษทีส่ง่ผลถงึความเปลีย่นแปลง

ของเธอเองกับคนรอบข้างด้วย

 เสาวรีเริ่มพูดคุยกับเด็กชาย นั่นทำาให้เธออ่อนโยนกับ

เขามากขึ้น ทั้งยังรู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งเมื่อเขาทานอาหารที่

เธอซื้อมาฝากจนหมด ขณะเดียวกันเมื่อเงาแห่งความหวาด

กลัวค่อย ๆ จางลง เจ้าหน้าที่ในตึกกุมารเวชกรรมอีกหลาย

คนก็เดินเข้าออกห้องนั้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยตัวน้อยได้อย่าง

เป็นปกติ

 จนถึงวันที่ พญ.สมศรีบอกว่า “ถ้าเธอเข้าไปดูเด็ก เธอ

จะดีใจ” เสาวรีตระหนักในทันที “หมอสมศรีไม่ได้รักษาคนไข้

เพยีงแคม่าด ูเขยีนชารต์ แลว้ปลอ่ยใหเ้ปน็หนา้ทีข่องพยาบาล 

ไม่ใช่เลย แต่หมอมีความผูกพันกับคนไข้อย่างต่อเนื่อง”

 การดูแลผู้ป่วยเด็กอย่างใกล้ชิดเป็นปกติวิสัยของหมอ

สมศรี แต่สำาหรับกรณีของเด็กชายไม่ทราบชื่อ สิ่งที่เกิดขึ้น

ทำาให้ตัวตนของหมอสมศรีปรากฏชัดเจนที่สุด ทั้งยังเป็นบท

เรียนสำาคัญที่ทำาให้พยาบาลได้เรียนรู้บางสิ่งจากคุณหมอไป

พร้อม ๆ กับการดูแลคนไข้

 ความเจ็บป่วยที่หนักหนาของเขา ซึ่งทุกคนเห็นตรงกัน

ตั้งแต่วันแรกว่า มันดูจะยากเกินการฟื้นฟูกลับสู่ความแข็งแรง 

และอีกไม่นานเขาก็คงจากไป

 แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่า อาการของเด็กชายดีขึ้น

อยา่งไมน่า่เชื่อ ความใส่ใจของหมอสมศรมีสีว่นสำาคญัตอ่ความ

เปลี่ยนแปลงนี้อยู่ไม่น้อย

 คือความชุ่มชื่นจากการให้

 แพทยเ์ปน็เพยีงหนึง่ในไมก่ีอ่าชพีทีม่ีโอกาสเหน็การเกดิ-

แก่-เจ็บ-ตายของชีวิต พญ.สมศรี เองก็พบเจอเรื่องเหล่านี้มา

ตลอด มันไม่เพียงทำาให้เธอเข้าใจธรรมชาติของชีวิต แต่ยังได้

ฝึกจิตแห่งความเมตตากรุณาไปพร้อมกันด้วย

 “เราเหน็การเวียนว่ายตายเกดิ เรารูถ้งึความทรมานใน

แต่ละช่วง ทำาให้คิดได้ว่า คนเราไม่มีอะไรเลย ตายไปก็เอาเงิน

ไปไม่ได้ ที่เอาไปได้ก็มีแค่บุญกับบาปเหมือนที่เขาว่านั่นแหละ” 

หมอสมศรีพูดด้วยน้ำาเสียงเนิบช้า

 สำาหรบักรณขีองเดก็ชายนรินาม คณุหมอใหร้ายละเอยีด

ว่า เป็นผู้ป่วยเด็กที่ค่อนข้างโชคร้าย นอกจากฐานะทางบ้าน

ยากจนแล้ว ยังไม่มีญาติพี่น้องมาคอยช่วยเหลือดูแล ข้อมูล 

เชิงลึกในส่วนนี้กระทบกับความรู้สึกของเธอและจุดประกาย

ความตั้งใจที่ว่า “สิ่งใดที่พอจะช่วยให้เขามีความสุขได้ เรา 

ก็ทำา”

 ทั้งยังยกตัวอย่างของวัดพระบาทน้ำาพุ ซึ่งเป็นสถาน

พยาบาลและบา้นพกัพงิหลงัสดุทา้ยของผูป้ว่ยเอดสว์า่ พระสงฆ ์

ที่นั่นนอกจากจะประคับประคองร่างกายที่เสื่อมโทรมแล้ว ยัง

ต้องเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยควบคู่ไปด้วย การรักษาผู้ป่วยที่รู้

ปลายทางของตนเองคอ่นขา้งชดัจงึตอ้งใหค้วามสำาคญัทัง้กาย

และใจ

 “คนเราเมื่อถงึเวลามนักต็าย เกดิแกเ่จบ็ตายทกุคนตอ้ง

เจอ เรารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นโรคหนักและจะต้องตายแน่นอน แต่

ช่วงที่เขาอยู่กับเรา ก่อนที่เขาจะถึงวาระสุดท้าย เราก็อยาก

ทำาให้เขาเห็นว่า น้ำาใจของคนอื่นก็ยังมีอยู่บ้าง ร่างกายเขา

ทรมานกับภาระความเจ็บป่วยอยู่แล้ว พอคนอื่นหยิบยื่นน้ำาใจ

ให้ ก็เหมือนการเติมน้ำาลงไปให้เขาได้ชุ่มชื่นบ้าง ให้เขามีกำาลัง

ใจต่อสู้มากขึ้น ไม่ใช่ว่าทุกคนรังเกียจเขาหมด”

 พญ.สมศรี เปิดเผยอีกว่า แท้จริงแล้วเธอไม่ใช่คนแรก 

ที่หยิบยื่นน้ำาใจให้เด็กชาย แต่เป็นพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

(ชุดเหลือง) ที่ชื่อวัลลี สุชาตานุกูล ซึ่งซื้อส้มมาฝากหลังจาก

ได้ยินเขาบอกว่าอยากกินส้ม

 เมื่อรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หมอสมศรีก็ตั้งคำาถามกับ

ตัวเองในทันที...เขาเป็นแค่ชุดเหลือง เงินเดือนนิดเดียว เขา

ยังมีน้ำาใจ แล้วเราล่ะ...?

 คณุหมอซือ้มนัแกวกบัชมพูม่าใหเ้ขา และยงันำาประเดน็

ดงักลา่วไปปรกึษากบัพระอาจารยท์ีว่ดั หลงัจากนัน้เธอกเ็ปลีย่น 

รูปแบบการให้ของตนเอง จากการให้สิ่งของมาเป็นการให้เงิน 



The Alumni Association of PSU MEDICINE 27

โดยอธิบายเหตุผลว่า ให้เงินไว้ ใช้ เขาอยากได้อะไรก็ให้เขา

เป็นคนซื้อเอง เพราะบางทีเขาอาจจะไม่กล้าบอกเราจรงิ ๆ  ว่า 

อยากได้อะไร

 “มันเหมือนกับว่า ตอนแรกเรายังมีความหวงอยู่ คือให้

ในจำานวนจำากัด จำากัดว่าเราต้องเป็นคนซื้อเอง แต่พอให้เงิน

เขา ให้ 50 บาทไปเลือกซื้ออะไรที่เขาต้องการ ความตระหนี่

ของเราก็ลดลง คือหมอเนี่ยบางทีเราก็เป็นผู้รับอย่างเดียว 

เลยนะ เวลาตรวจรักษาแล้วคนไข้พอใจ เขาก็จะซื้อของมาให้ 

หน้าผลไม้ก็เอาผลไม้มาฝาก อันนี้ก็กลับกันถ้าเราทำาตัวเป็น 

ผู้ ให้บ้าง ใจเราก็เหมือนได้พัฒนาขึ้น”

 การให้ที่มากกว่าการปฏิบัติตามหน้าที่ของหมอ จึง

เหมือนการเติมความชุ่มชื่นเล็ก ๆ ให้กับหัวใจของผู้ป่วย ซึ่ง 

จะย้อนกลับมาถึงหัวใจของหมอเช่นกัน

 สำาหรับกรณีนี้ การให้ของหมอสมศรีไม่เพียงนำามา 

ซึ่งรอยยิ้มของเด็กชายนิรนาม แต่ยังมีแรงส่งถึงเจ้าหน้าที่ 

คนอื่น ๆ ให้เข้ามาช่วยกันเติมกำาลังใจแก่ผู้ป่วยตัวน้อยในยาม

ทุกข์กายอีกด้วย

 เสียงจากคนรอบข้าง

 “หมอสมศรีเป็นคนดี เป็นคนที่มีธรรมะในจิตใจ โอ้ โห 

เป็นหมอที่หายาก” นพ.สุภโชค ตรงกมลชัย อดีตหัวหน้ากลุ่ม

กุมารเวชกรรม กล่าวอย่างอารมณ์ดี

 จากประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกันมาเกือบ 20 ปีใน

ฐานะหวัหนา้และลกูนอ้ง นพ.สภุโชค รูด้วีา่ เขาเลอืกไมผ่ดิที่ให้

หมอสมศรเีขา้มารบัชว่งงานในฐานะหวัหนา้กลุม่กมุารเวชกรรม 

โดยให้เหตุผลว่า หมอสมศรีมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากันได้กับ 

เพื่อนร่วมงานทุกคนและทุกระดับ ทั้งยังทุ่มเทเต็มที่และให้

ความร่วมมือในการทำางานมาโดยตลอด

 ในบางครั้งการทำางานหนักจนแต่ละคนต่างรู้สึกเหนื่อย

ล้า ก็อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ พญ.สมศรี สามารถ

รับมือกับความกดดันได้ดีและไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิดให้

เห็น ซึ่งทำาให้ผู้ที่ทำางานด้วยรู้สึกสบายใจและลดโอกาสที่จะ

กระทบกระทั่งกันในระหว่างทำางาน ทั้งหมดเป็นเพราะเธอมี

เมตตาธรรม

 ...คณุสมบตันิีเ้องที ่นพ.สภุโชค ยนืยนัวา่เปน็สิง่ทีส่ำาคญั

ที่สุดในการเป็นแพทย์และเอื้อให้งานดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น

 “พูดง่าย ๆ การที่เขาเป็นคนธรรมะธัมโม ทำาให้งานทุก

อย่างดูราบรื่น แล้วคุณหมอสมศรีก็ทำางานได้ดีมาตลอด 3 ปี

ของการรับตำาแหน่ง ผมไว้วางใจได้เลย” เขากล่าวทิ้งท้าย

 ขณะที่พยาบาลซึ่งทำางานร่วมกับเธอ นับตั้งแต่วันแรก

ที่ พญ.สมศรี ย้ายมาบรรจุที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเมื่อปี พ.ศ.

2533 ต่างก็แสดงความคิดเห็นไปในทำานองเดียวกัน

 พมิลพรรณ จลุวจัน ์พยาบาลวชิาชพี 7 หวัหนา้ตกึกมุาร

เวชกรรมและดูแลศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาลบ้านโป่ง ชื่นชม

หมอสมศรีว่า เป็นคนใจดี มีเมตตากับเด็กโดยเฉพาะกับเด็กที่

ค่อนข้างยากจน เธอมักจะมีของติดไม้ติดมือมาฝากเสมอ ทั้ง

ยังเอาใจใส่ฐานะทางบ้านและดูแลสภาพจิตใจของครอบครัว

ผู้ป่วยด้วย

 “พยาบาลทกุคนรบัรูว้า่หมอสมศรีใจด ีใจเยน็ อยา่งเวลา

ทำางานร่วมกัน เราก็รู้สึกเลยว่าตัวเองอารมณ์เย็นลง กับหมอ

ที่อารมณ์ร้อนก็มีกระทบกระทั่งกับพยาบาลบ้าง แต่กับหมอ

สมศรี เราไม่เคยกระทบกระทั่งอะไรกันเลย หมอสมศรีไม่ค่อย

มีปัญหากับพยาบาลคนอื่น ๆ ด้วย น่าจะเป็นเพราะหมอรับรู้
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ปัญหาที่พยาบาลเจอ และรู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเรานั่นเอง” 

พิมลพรรณกล่าว

 “ไมเ่หมอืนหมอคนไหนทีเ่ราเคยเจอ ชว่งแรกยงัเปน็หมอ

ธรรมดา แต่ในความธรรมดาก็ไมไ่ดม้อีตัตาสงู กระทัง่ชว่งหลงั

ที่หันมาสนใจธรรมะ เราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของหมอ

สมศรีชัดขึ้น ชัดมากและชัดขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา” 

เสาวร ีเอีย่มละออ พยาบาลแผนกกมุารเวชกรรม สรปุถงึหมอ

สมศรีได้อย่างชัดเจนที่สุด

 ธรรมะปรับงานแพทย์

 ดว้ยมคีวามสนใจทางศาสนาอยูบ่า้งเปน็ทนุเดมิ การเขา้ 

วดัครัง้แรกตามคำาชกัชวนของเพื่อนพยาบาลเมื่อป ีพ.ศ. 2535 

จึงไม่เพียงทำาให้ พญ.สมศรี เปิดรับธรรมะเข้าสู่ชีวิตได้อย่าง

ง่ายดาย แต่ยังเป็นจุดเริ่มในการพัฒนาตัวตนและจิตใจของ 

คุณหมอ กระทั่งเป็นดั่งที่คนรอบข้างรับรู้อยู่ในปัจจุบัน

 ผลลัพธ์ที่ตามมาจึงมิใช่เพียงความสงบเพียงลำาพัง แต่

เธอยังนำาหลักคำาสอนและแง่คิดต่าง ๆ  มาปรับใช้กับงานกุมาร

แพทย์อีกด้วย

 “พอเข้าไปในวัดได้ยินเสียงสวดมนต์ ก็เริ่มอยากสวด

มนต์บ้าง จากนั้นก็หัดสวดมนต์ เข้าวัด ทำาบุญ คือไปวัดแล้ว 

รู้สึกถึงการให้อย่างเต็มที่ ทุกอย่างวัดให้หมดเลย ไม่มีราคา

อะไรเลย ยิ่งพอได้ฟังพระท่านสอนธรรมะ เรายิ่งรับรู้ถึงความ

ทุม่เท ทัง้กาย จติ และชวีติของพระสงฆ์ในการสบืทอดพระพทุธ

ศาสนาตามคำาสอนของพระพุทธเจ้า”

 บทเรียนแรกจากความรู้สึกประทับใจในการเป็นผู้รับ 

ทำาให้คุณหมอปรารถนาที่จะส่งต่อ “การให้ไม่รู้จบ” ไปยังผู้คน

รอบข้าง ในขณะเดียวกันการทุ่มเทเพื่อภารกิจทางธรรมของ

พระสงฆก์ช็กันำาใหเ้ธอตอ้งยอ้นกลบัมาพจิารณาตวัเองมากขึน้

และตั้งใจจะทุ่มเทให้ได้เช่นนั้นบ้าง

 “ครั้งหนึ่งตอนไปวัด พระบอกว่า หมอพยาบาลเป็นผู้

รักษาทุกข์ทางกาย พระสงฆ์รักษาทุกข์ทางจิตวิญญาณ ทำาให้

คนรู้บาปบุญคุณโทษ ให้คนทำาความดี เราก็เลยคิดว่าน่าจะเอา

ทั้งสองอย่างมารวมกัน คือถ้าเอาเรื่องของจิตวิญญาณมารวม

ด้วย เราก็จะทำาหน้าที่รักษาได้เยอะขึ้น”

 นอกจากนี ้พระสงฆย์งัเคยอธบิายถงึความหมายทีซ่อ่น

อยู่ในคำาว่า “หมอ” ให้เธอฟังว่า...

 “ห” คือ ห่วงใยเห็นใจ “ม” คือ เมตตาทุกเมื่อ “อ” คือ

เอื้ออาทรทุกคน ซึ่งเธอก็เห็นด้วยและพยายามทำาหน้าที่ของ

หมอในนิยามนี้ด้วยเช่นกัน

 หมอจงึควรจะรกัษาอาการปว่ยทางกายไปพรอ้มกบัการ

ดแูลสภาพจติใจ โดยสงัเกตและถามไถถ่งึความทกุขท์ีเ่ขากำาลงั

เผชญิ การรบัรูร้ายละเอยีดปญัหาของผูป้ว่ยนีเ่องที ่พญ.สมศร ี

มองวา่ เปน็การเปดิโอกาสใหห้มอหยบิยื่นความชว่ยเหลอืใหก้บั

ผู้ป่วยได้มากขึ้น

 “การดแูลผูป้ว่ยในลักษณะนีต้อ้งเปน็สิง่ทีม่าจากตวัเรา 

มาจากข้างใน ที่เรารู้สึกว่าน่าจะต้องทำา ซึ่งเรามีความยินดีที่ 

จะทำาและมีความสุขเมื่อได้ลงมือทำา บางทีอาจจะเป็นแค่เรื่อง

เล็ก ๆ แต่ถ้าทำาแล้วพอจะช่วยให้เขามีความสุขขึ้นมาได้บ้าง 

เราก็ทำา ซึ่งการรับธรรมะเข้ามาอยู่ในใจก็ช่วยให้เราทำางาน

ตรงนี้ ได้อย่างสบายใจ และทำาหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ได้เป็นธรรมชาติมาก ๆ”

 ธรรมะมิได้เปลี่ยนความคิดของหมอสมศรีในทันที แต่

เปน็การซมึซบัทลีะนอ้ยจากเดอืนเปน็ป ีเธอคอ่ย ๆ  เรยีนรูแ้ละ

ปรับหลักคำาสอนต่าง ๆ ให้เข้ากับหน้าที่ของแพทย์อย่างสมดุล

 จึงไม่เกินเลยไปนักหากจะสรุปว่า ธรรมะคือรากฐาน

สำาคัญที่ส่งเสริมให้ พญ.สมศรี สนใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยมาก 

กว่าแค่รักษาอาการเจ็บป่วยทางกาย...ดังเช่นทุกวันนี้

 อุบัติเหตุเปลี่ยนความคิด

 อุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดในชีวิตของ พญ. สมศรี เกิด

ขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ระหว่างการเดินทางกลับจากการทำาบุญ 

โดยในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ทุ่ม เมื่อขับรถมาถึงนครไชยศรี 

มรีถบรรทกุสบิลอ้ตดัหนา้ในระยะกระชัน้ชดิจงึชนกนัเขา้อยา่ง

จัง

 กอ่นหมดสตเิธอจำาไดเ้พยีงวา่มเีลอืดมากมายไหลทะลกั

ออกจากจมูก พอเริ่มรู้สึกตัว สิ่งแรกที่แวบเข้ามาในความคิด

ของคุณหมอกค็ือ “ไม่ว่าจะอย่างไร ต้องหายใจให้ได้ ถ้าหายใจ

ไม่ได้ ต้องตายแน่นอน”

 ทัง้คณุหมอและผู้ โดยสารอกี 3 คนทีน่ัง่มาดว้ยกนัถกูนำา

ตัวส่งโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม เพราะได้รับบาดเจ็บกัน

ถ้วนหน้า โดย พญ. สมศรี พักรักษาตัวอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ 

กอ่นจะกลบัมาทำางานในสภาพที่ใสเ่ฝอืกทีแ่ขนและขาอยา่งละ

ข้าง อีกทั้งเมื่อถอดเฝือกแล้วยังต้องทำากายภาพบำาบัดอีกนาน

นับเดือน

 การประสบเคราะห์ร้ายครั้งนั้นส่งผลต่อการเปลี่ยน 

แปลงความคิดของเธอพอสมควร

 “เวลาเราเจ็บป่วย เราน่าจะได้รับความเห็นใจจากคน

อื่น แต่ปรากฏว่าไม่เลย กลับมีแต่แรงมากระแทกซ้ำา ทำาให้เรา

ตอ้งเขม้แขง็ ตอ้งสู ้ในขณะเดยีวกนัเราก็ไมอ่าฆาตกบัการกระ

ทำาของเขานะ มันทำาให้เรารู้จักคนมากขึ้น เวลาป่วยคนไหนมา
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เยี่ยม คนไหนสงสารเห็นใจ คนไหนมาซ้ำาเติม”

 ...เหตกุารณน์ีน้า่จะเปน็ประสบการณต์รงทีท่ำาใหเ้ธอเขา้

ถึงความรู้สึกของผู้ป่วยได้มากที่สุด

 “พอรอดมาได ้มนัเหมอืนกบัวา่ เขาให้ โอกาสเราทำางาน

ต่อ เราก็เลยทำางานด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นมากกว่าเดิม มันไม่ใช่

ความท้อแท้เลย แต่กลับทำาให้เรารู้สึกต้องสู้ต่อไป และคงจะ

เป็นเพราะบุญที่ทำาให้เรารอดมาได้ ขนาดเจอเรื่องหนัก ๆ เรา

ยังรอดมาได้ ฉะนั้นบุญและความดีนี่แหละที่เราจะต้องทำาต่อ

ไป”

 หลังผ่านพ้นเหตุการณ์แห่งความเจ็บปวด เธอเริ่มมอง

ทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตด้วยความคิดเชิงบวก ยิ่งนานวันเข้า 

ยิ่งทำางานมากขึ้น หน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้

เธอค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่การมีทัศนคติเชิงบวกมาก

ขึ้นตามไปด้วย

 “เพราะถ้าคิดลบ งานเราก็จะมีอุปสรรค แต่ถ้าคิดบวก

ไปเรื่อย ๆ มันจะผ่านไปเอง บางทีทะลุผ่านไปเลยโดยที่เราไม่

ต้องจัดการอะไรมาก พอมีคนเห็นว่าเราพยายามทำา พยายาม

แกป้ญัหา เขากจ็ะยื่นมอืเขา้มาชว่ย แลว้มนักจ็ะผา่นไปดว้ยด”ี 

คุณหมอเล่าพร้อมรอยยิ้ม ก่อนจะยกตัวอย่างของการรับมือ 

กับปัญหาด้วยการคิดเชิงบวก

  นอกจากตำาแหน่งหัวหน้ากลุ่มกุมารเวชกรรมแล้ว ปีนี้ 

พญ.สมศรี ยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “ประธานองค์กรแพทย์” 

ด้วย แม้จะเป็นวาระสั้น ๆ เพียง 1 ปี แต่การรับงานบริหาร

จากผู้อำานวยการโรงพยาบาล และเป็นตัวแทนที่คอยดูแลการ

ทำางานของแพทย์ทั้งหมดในโรงพยาบาลบ้านโป่ง ก็ถือว่าคุณ

หมอต้องรับบทหนักไม่น้อย

 ทีผ่า่นมาเคยมคีณุหมอทา่นหนึง่ไปประชมุโดยไมไ่ดฝ้าก

งานไว้กับใครเลย เมื่อถึงเวลาที่จะต้องออกตรวจผู้ป่วยนอก 

(OPD) พยาบาลที่เป็นเลขาฯ องค์กรแพทย์ก็โทรศัพท์มาแจ้ง

เธอ เนื่องจากไม่สามารถติดต่อหมอคนใดมาออกตรวจแทน

ได้เลย ซึ่งวันนั้น พญ.สมศรี ก็ต้องออกตรวจผู้ป่วยนอกด้วย 

เช่นกัน จึงไม่ค่อยสะดวกนักหากต้องรับหน้าที่แทน ทว่าเธอ

เลือกที่จะตอบกลับไปทางโทรศัพท์ว่า “ไม่เป็นไร เดี๋ยวหมอ

เข้าไปดูเอง”

 “ปกติคลินิกเด็ก คนไข้จะเยอะมาก แต่วันนั้นน่าแปลก

ใจที่มีคนไข้นิดเดียว ทำาให้เราสามารถทำางานทั้งสองส่วนสลับ

กันได้อย่างคล่องตัว คือตรวจเด็กเสร็จก็ตรวจผู้ ใหญ่สลับกัน

ไป แล้วมันก็ผ่านมาด้วยดี ก็เลยบังเกิดความคิดที่ว่า วันนี้เป็น

โอกาสดีมากที่ ได้ทำาหน้าที่ตรงนี้ ทำางานที่ ไม่น่าจะสำาเร็จให้

สำาเร็จได้ด้วยดี ก็มีความสุขมาก เหมือนเราได้ทำาความดีเพิ่ม

ขึ้น”

 หากคิดบวกได้สำาเร็จ ก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์ ทั้งยังเกิด

ปัญญาในการคิดแก้ปัญหาได้ แต่ตรงกันข้าม ถ้าเราเครียด

หรอืทกุขก์ลบัจะยิง่คดิอะไรไมอ่อก นีเ่ปน็เคลด็ลบัทีช่ว่ยใหห้มอ

สมศรีทำางานได้อย่างมีความสุข

 ปาฏิหาริย์สร้างได้

 หลงัจากรกัษาตวัที่โรงพยาบาลบา้นโปง่ เดก็ชายนรินาม

ก็แข็งแรงพอที่จะกลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้าน

 หมอสมศรีเล่าให้ฟังว่า “เด็กรู้สึกท้อแท้เพราะทางบ้าน

รังเกียจ ออกจากโรงพยาบาลไป เขาก็ปลูกกระต๊อบให้อยู่ต่าง

หาก ไม่ใหอ้ยูร่วมกนัในบา้น ยิง่เปน็การซ้ำาเตมิปญัหาดา้นจติใจ”

 ...จติใจทีอ่อ่นลา้โดนความทกุข์โถมเขา้มาเพยีงเลก็นอ้ย

ก็พร้อมจะปลิดปลิวโดยง่าย

 แมท้างโรงพยาบาลจะสง่เจา้หนา้ทีล่งไปดแูลเยีย่มเยยีน

ในชุมชน และพยายามนัดให้เด็กชายเข้ามาตรวจรักษาอีกเป็น

ระยะ ๆ แต่เขาก็ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกเลย โรคร้ายพรากเขาไป

ก่อนจะได้เติบโต

 เด็กชายตัวน้อยไม่รู้หรอกว่า การเข้ารักษาตัวในโรง

พยาบาลบา้นโปง่ครัง้แรกทีก่ลายเปน็ครัง้เดยีวและครัง้สดุทา้ย 

จะฝากบทเรียนเล็ก ๆ ไว้แก่ผู้รับรู้เหตุการณ์ ในตึกกุมาร

เวชกรรมทุกคน

 แต่อย่างน้อย อาการที่ดีขึ้นอย่างเป็นลำาดับจนได้ออก

จากโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นตัวอย่างของปาฏิหาริย์เล็ก ๆ ที่

เกดิขึน้จรงิ...ปาฏหิารยิท์ีส่รา้งดว้ยหวัใจของหมอและพยาบาล

 โดยส่วนตัวแล้ว พญ.สมศรี เชื่อมั่นว่า ยังมีหมอ 

พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในแวดวงสาธารณสุขไทยอีกหลายคน

ทีก่ำาลงัทำาหนา้ทีด่ว้ยหวัใจแบบเดยีวกบัเธอ  ...เพื่อผูป้ว่ยจะยิม้

ได้มากขึ้น แม้ ในร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง

 ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/43652



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255830

จบแล้วไป	(เที่ยว)	ไหน

 ช่วงนี้กระแส #MedPSUworldtour กำาลังมาแรง social network ของชาวคณะแพทย์ 

ม.อ. สารศิษย์เก่าฉบับนี้ จึงได้คัดเลือกรายการท่องเที่ยวที่บรรดาแพทย์จบใหม่ใช้เวลาหลังเรียน

จบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตก่อนเริ่มต้นวิชาชีพ มาดูกันครับว่า มีที่ไหนบ้าง

 

รายการที่ 1 พญ.ปาจรีย์  บุญมณีประเสริฐ, พญ.นวพร  เสถียรตันติกุล และเพื่อน

  วันที่ 1 ถึง 5 พฤษภาคม 2558 

  (หน้าร้อนพอดีอากาศร้อนระอุมาก เค้าว่าหน้าหนาวก็สวยอีกแบบนะ)

  Laos: Vientaine - Van Vieng

เรียบเรียงโดย นพ.คณุตม์  จารุธรรมโสภณ

ซุบซิบศิษย์เก่า
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รายการที่ 2

นพ.รจุ  ไพศาลศลิป,์ นพ.ธรีตุม ์ เดน่สถาพร,  

นพ.รวิภาส  วงศ์หิรัญเดชา, นพ.วศิน 

ปัญจวิรัติ, นพ.ปิติวรรธน์  สุทธินุ่น, 

นพ.จักกพุฒิ จังศิริวัฒนดำารงค์, นพ.วรทย์ 

เดี่ยวพานิช และ นพ.พชรพล มณีธนวัฒน์

วันที่ 21 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2558

Japan: Osaka - Fukuoka - Nagasaki -

   Beppu - Hiroshima - Kawaguchiko

   - Tokyo (จากรูป Beppu)

 

รายการที่ 3 นพ.รณกฤษฎิ์  ฤทธิ์เต็ม และ พญ.ชวิกา  วรรณโร

  วันที่ 28 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม 2558

  South Africa:  Cape town - Simon’s town - Stellenbosch - Johannesburg 

   (จากรูป Cape town)



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255832

รายการที่ 5

พญ.ธนยาพร  สรัคคานนท์ และ

พญ.ภัทรสุดา  ลีลารุจิเจริญ 

วันที่ 22 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2558

France: Paris - Versailles, 

Italy:  Milan - Verona - Venice -  

 Florence - Sorrento - Amalfi  

 coast - Positano - Pompei -  

 Rome 

 (จากรูป Paris)

รายการที่ 6 นพ.ธนากร  ณ นรงค์ และครอบครัว

  วันที่ 23 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2558

  New Zealand: Christchurch - Kaikoura (ชมปลาวาฬ) - Arthur’s pass - Lake Wanaka, 

   Arrowtown - Milford Sound - Queenstown - Aoraki/Mount Cook National Park -

    Akaroa - Christchurch
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โน่นนิด	นี่หน่อย

โดย รศ.พญ.ศิวาภรณ์  อุบลชลเขตต์

 

    

อะไรเอ่ย ?

 

        

VS

ภาษิต	VS	ภาษิต

อย่าหาเหาใส่หัว

ไม่ลองไม่รู้

ปากกามีอำานาจกว่าดาบ

การกระทำาเห็นผลได้ชัดกว่าคำาพูด

หรือข้อเขียน

VS

• What is faster, hot or cold?

 คำาตอบ : hot, because you can catch cold

• What room has no walls, floor, ceiling, 

 windows?

 คำาตอบ : mushroom

บ๊อบ โฮป บอกว่าที่เป็นนักเต้นแท็ป 

รวมทั้งเต้นอะไรต่อมิอะไรเนี่ย 

ก็เพราะตอนเป็นเด็กน่ะ 

ต้องคอยพี่น้อง 6 

คนเข้าคิวหน้าห้องน้ำายังงัยค่ะ

• รปูรา่งตกึ แหง่หนึง่ของทางการจนีทีค่ณุหมงิ 

 เหมือนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะขนาดยักษ์แน่ะ

• หนอน ชนดิหนึง่ แถบหมูบ่า้นเกาะแครเิบยีน

  ชื่อหนอนตน้ครสิตม์าส  เพราะรปูรา่งของมนั 

 คล้ายต้นคริสต์มาสจริง ๆ

• เลย์ตัน  เนย์เล่อร์ คนอังกฤษ ทำาชูชีพให้

 ปลาทอง (ซึง่เขาตัง้ชื่อวา่ไอนส์ไตน)์ เพราะ 

 มันมีปัญหา ว่ายน้ำาไม่ค่อยได้ 

 

อาชญากร  - ผู้ที่ถูกจับ

ประสบการณ์  - ศัพท์ที่ไพเราะสำาหรับความผิดพลาดในอดีต

นักการทูต  - ผู้ที่หลอกล่ออย่างมีศิลปะและชั้นเชิง 

การหาว  - ช่วยลดความน่าเบื่อหน่ายได้เป็นอย่างดี

คนไข้ (ฝรั่ง)  - หมอครับ ผมจะตอบแทนความมีน้ำาใจของ

  หมอยังไงดีครับ

  หมอ (ฝรั่ง)  - จะจ่ายเป็นเช็ครึว่าเงินสด ก็โอเคทั้งนั้น

คนไข้ (ฝรั่ง)  - จะจ่ายเป็นเช็คหรือเงินสด ก็โอเคทั้งนั้น



ข่าวประชาสัมพันธ์	

งาน	Home	Coming	Night

 เป็นเวลามากกว่า 3 ทศวรรษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้

ผลิตแพทย์ที่มีศักยภาพและทำาคุณประโยชน์แก่สังคมมากมายจนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนา

เทคโนโลยีด้านการแพทย์และวิชาการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนมีการขยายอาคาร

อีกหลายหลังเพื่อรองรับการเติบโต สำาหรับอาคารใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดใช้ คือ อาคารรัตน

ชีวรักษ์ ถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายในบ้านหลังนี้ แต่ทุกครั้งที่เรากลับมา

บ้าน เราจะสัมผัสได้ถึงความรัก ความทรงจำา จากอาจารย์ถึงศิษย์ จากเพื่อนถึงเพื่อน จาก

รุ่นพี่ถึงรุ่นน้องที่ยังอบอุ่นอยู่ ในหัวใจพวกเราทุกคนเสมอ และในปีนี้ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 37 งาน 

“Home comming nignt : A moment in PSU ณ ขณะรัก สงขลานครินทร์” จะนำา

พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านย้อนเวลาสู่อดีต แห่งวัยหนุ่มสาวนักศึกษาแพทย์ บรรยากาศแห่ง

ความหลัง รวมภาพเก่า ๆ ที่อาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน และพิเศษสุดกว่าปีอื่น ๆ คือ พิธี

บายศรีสู่ขวัญเพื่อร่วมรำาลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ รวมถึงของที่ระลึกแจกผู้ร่วมงาน 

มายมาย รับรองว่าพิเศษสุด ๆ หาไม่ได้อีกแล้ว และแจกเฉพาะในงานเท่านั้น งานจะจัดขึ้นใน 

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00-22.00 น. ณ ห้องปรารถนา ชั้น 1 โรงแรมเจบี สำาหรับ

ศิษย์เก่าทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านได้

กลับมาสัมผัสกลิ่นไอแห่งวันวานและสร้างความประทับใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ที่ “บ้าน” แห่ง

ความภาคภูมิใจของพวกเรา และคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ยังรอการกลับมาเยี่ยมเยือนของทุก

คนอยู่เสมอ 

   ทีมงาน Home Coming Night

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255834
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Home Coming Night 2558 
18.00	น.											

 ๏ ลงทะเบียน 

 ๏ เลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมฯ 

 ๏ ทักทาย / ถ่ายรูปหน้างาน 

 ๏ ชม clip ซึ้ง ๆ /ภาพเก่าหาชมได้ยาก 

18.30	น.						

 ๏ กิจกรรมบนเวทีของ นักศึกษาแพทย์ 

 ๏ การแสดงชุดที่ 1 

19.00	น.	

 ๏ พิธีเปิด 

 ๏ การแสดงชุดที่ 2 

19.30	น.			

 ๏ กิจกรรมมุทิตาจิต 

 ๏ กิจกรรมศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่า 

20.00	น.						

 ๏ เกมส์หรรษา 

 ๏ ประมูลภาพ 

 ๏ แจกรางวัล 

20.30	น.						

 ๏ กิจกรรมจากนักศึกษาเเพทย์ 

 ๏ ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม 

 ๏ สรุปผลการดำาเนินงานของสมาคมฯ 

  ในปีที่ผ่านมา 

21.00	น.						

 ๏ พิธีบายศรีสู่ขวัญ 

21.30											

 ๏ แจกรางวัล 

 ๏ พิธีปิด 

**กำาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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