เรื่องเล่าจากคณะฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดวิหารหลวงปู่ทวด
และทรงเปิดศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินมายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.35 น.  ทรงเสด็จเป็น
ประธานเปิด “วิหารหลวงปู่ทวด” ซึ่งเป็นอาคารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องจักรพรรดิ
และองค์หลวงปู่ทวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ คลายทุกข์ของผู้ป่วยและญาติในยามเจ็บป่วย เป็นสิริมงคล
แก่บคุ ลากรคณะแพทยศาสตร์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป  สำ�หรับการออกแบบคณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้เชิญ รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศิลป์และวัฒนธรรมภาคใต้ เป็นผู้ออกแบบ

จากนั้ น ทรงเสด็ จ ไปอาคารเฉลิ ม พระบารมี ทรงเปิ ด ศู น ย์ ถั น ยเวชช์ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีซงึ่ เป็นศูนย์การรักษาผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านมแบบครบวงจร พร้อมทัง้ ทอดพระเนตรการทำ�งานของ เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด (mini CT Scan) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบ
และพัฒนาโดยความร่วมมือจาก 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อใช้ ในการตรวจรักษามะเร็ง
เต้านมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ�
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รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (ชุดที่ 9)

(วาระบริหารงาน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2562)
ที่ปรึกษาสมาคมฯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
นพ.นพพร
ชื่นกลิ่น
รศ.นพ.สมชาย   ทั้งไพศาล
ศ.นพ.กรีฑา  
ธรรมคำ�ภีร์
นพ.เจษฎา
ฉายคุณรัฐ
นพ.มรุต
จิรเศษฐสิริ
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์
นพ.ภาณุมาศ
ญาณเวทย์สกุล

รุ่น 4
รุ่น 4
รุ่น 5
รุ่น 6
รุ่น 7
รุ่น 7
รุ่น 10

นายกสมาคมฯ

1. นพ.เจษฎา

จงไพบูลย์พัฒนะ รุ่น 3

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

กรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ศ.นพ.พิเชฐ
อุดมรัตน์
ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
ผศ.นพ.ธวัช
ตันติสารศาสน์
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรือง
ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์
นพ.ดรุณ
สุนทราพรพล
อ.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ
ผศ.พญ.นลินี
โกวิทวนาวงษ์
รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
ผศ.นพ.อรรถพล รัตนสุภา
นพ.ทัศนัย
อชิรเสนา
พญ.เสาวภา
ศรี ใส
นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์

รุ่น 2
รุ่น 3
รุ่น 3
รุ่น 7
รุ่น 14
รุ่น 13
รุ่น 17
รุ่น 18
รุ่น 19
รุ่น 19  
รุ่น 22
รุ่น 29
รุ่น 32

บรรณาธิการสารศิษย์เก่า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อุปนายกภายใน
เหรัญญิก
อุปนายกภายนอก
กรรมการ
ปฏิคม
เลขาธิการ
กรรมการ
นายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

		
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
รศ.พญ.ฐิติมา   สุนทรสัจ

บรรณาธิการ

		
ศ.นพ.พิเชฐ

อุดมรัตน์

		
ผศ.พญ.นลินี
ผศ.นพ.วีรพงศ์

โกวิทวนาวงษ์
วัฒนาวนิช

รองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

		
ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนนท์
อ.นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ
อ.นพ.คณุตม์    จารุธรรมโสภณ
นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์
นส.ศุจิรัตน์  
เรืองเริงกุลฤทธิ์
นายวิสธวัช  
แตงอ่อน
อดีตบรรณาธิการ

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์, รศ.นพ.สมชาย  ทั้งไพศาล, ผศ.นพ.สิทธิศักดิ์  พฤกษ์ปิติกุล,
คคานนท์
ุ , ผศ.นพ.รักชาย  บุหงาชาติ,
4ผศ.นพ.กอปรชุ
สารศิษษย์ณ์เก่  าตยัแพทย์
ม.อ., ผศ.นพ.ธนะพันธ์  ชูบญ
รศ.พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ
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ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม  2561
จัดทำ�โดย
สมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์
หน่วยผลิตตำ�รา คณะแพทยศาสตร์

สารบัญ
บทบรรณาธิการ
สารจากคณบดี
สารจากนายกสมาคมฯ
บทความพิเศษ :

5
7
8

9
19
เรื่องเล่าจากคณะฯ
11
You are the the first :		
• อ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา
13
You receive the Recognition :
• นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ
15
ศิษย์เก่าดีเด่น :
• รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ
17
ชีวิตศิษย์เก่าในต่างแดน :
• อ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ
20
เรื่องเล่าจากนักศึกษาแพทย์
22
เรื่องเล่าจากสมาคมฯ
23
• อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ
• นาทีเพื่อชีวิต

บทบรรณาธิการ

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

ที่เก่งและดี

มีมากทั่วไทย
นับตั้งแต่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่
19 กันยายน 2515 ได้ผลิตแพทย์ออกไปรับใช้สังคม 39 รุ่น
แล้ว  เป็นจำ�นวน 4,361 คน โดยในปี 2561 นี้ จะมีศิษย์เก่า
แพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 40 ที่จะสำ�เร็จการศึกษา คาดว่าเป็นจำ�นวน
198 คน   บัณฑิตของเราทุกคน เมื่อจบแล้วได้ ไปปฏิบัติงาน
อยู่ ในทั่วภูมิภาคของประเทศ แม้ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานอยู่ ใน
ภาคใต้มากกว่าภาคอื่น ๆ ก็ตาม และได้ทำ�คุณประโยชน์ ให้กับ
ประชาชนหรือประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ของหน่วยงาน
องค์กร และสมาคมต่าง ๆ ในประเทศไทย ทุกปี ปีละหลาย ๆ
คน ศิษย์เก่าบางคนก็เป็นต้นแบบทีส่ ร้างแรงบันดาลใจให้กบั คน
อื่นในสังคมด้านต่าง ๆ เช่น เป็นแพทย์นักไตรกีฬา เป็นแพทย์
สตรีที่รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นต้น หลายหน่วย
งานจึงได้มอบรางวัลให้กบั ศิษย์เก่าของเรา เพื่อให้เป็นทีป่ ระจักษ์
และเชิดชูชื่อเสียง ทั้งของศิษย์เก่าและของคณะแพทยศาสตร์
ม.อ. ให้ขจรขจายไปทั่วไทย แต่พวกเรามักไม่ค่อยทราบข่าวกัน  
ส่วนใหญ่จะทราบเฉพาะชื่อศิษย์เก่าดีเด่นที่ ได้รับการคัดเลือก
เป็นประจำ�ทุกปีจากของสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เท่านั้น
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“

ตั้งแต่อาจารย์มาเป็นบรรณาธิการ
ทำ�ให้หนูได้ทราบว่าเรามีศิษย์เก่าดี ๆ
ที่ได้รับรางวัลจากที่อื่นมากมาย

“

เมื่อผมยืนรอลิฟต์อยู่กับบุคลากรคณะแพทย์คนหนึ่ง บุคลากรท่านนั้นได้กล่าวชมว่า “ตั้งแต่อาจารย์มา
เป็นบรรณาธิการ ทำ�ให้หนูได้ทราบว่าเรามีศิษย์เก่าดี ๆ ที่ ได้รับรางวัลจากที่อื่นมากมาย” ผมเอ่ยปากขอบคุณ
และแอบคิดในใจต่อว่า หากเทียบศิษย์เก่าเป็นเช่นลูก เมื่อลูกไปทำ�ความดี จนคนอื่นประจักษ์และมอบรางวัลให้
ลูกคนนั้นจะภูมิใจมากขึ้นอีกไหม หากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ จะมอบรางวัลจากใจให้กับ
ศิษย์เก่าเหล่านั้นอีกครั้ง
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำ�ให้สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ในยุคปัจจุบันได้เปิดให้มีคอลัมน์ You are the First (คุณ
คือศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนแรกที่...) และ You receive the Recognition (คุณคือศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่ ได้
รับการยกย่อง เชิดชูในด้าน...) ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้กับคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ที่อาจจะ
“ตกข่าว” ได้ทราบและเกิดความชื่นชม รู้สึกดี ใจและภาคภูมิใจร่วมไปกับศิษย์เก่าของเราด้วย
เมื่อคราวคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครบรอบ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2545 ขณะนั้นผมดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร   และปรากฏว่าปีนั้นทางทีมบริหารคณะได้จัดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะ
แพทยศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก จำ�นวน 3 คน โดยในการคัดเลือกครั้งแรกนั้น ยังไม่มีการแบ่งเป็นศิษย์เก่าด้าน
ต่าง ๆ แต่อย่างใด แต่นอกจากการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 3 ท่านนี้แล้ว ทางทีมบริหารซึ่งนำ�ทีมโดยท่านคณบดี
(รศ.นพ.กิตติ  ลิม่ อภิชาต) ได้เห็นชอบให้มกี ารรวบรวมรายชื่อศิษย์เก่าทีท่ �ำ ชื่อเสียงให้กบั คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
อีก 15 คนด้วย ผลการคัดเลือก ปรากฎว่ามีศิษย์เก่าที่เป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 4 คน ที่เหลืออีก 11
คน ล้วนปฏิบัติงานอยู่ภายนอกคณะแพทยศาสตร์ และเมื่อคราวที่คณะแพทยศาสตร์ครบรอบ 45 ปี ผมเคยฝาก
เรียนนำ�เสนอผู้ที่เกี่ยวข้องไปว่า  น่าจะคัดเลือกศิษย์เก่าที่ทำ�ชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เหมือนเมื่อ
คราว 30 ปี แต่ได้ทราบภายหลังว่ามีเหตุขดั ข้องบางประการ  จึงไม่ได้มกี ารดำ�เนินการเหมือนเช่นคราวครบรอบ
30 ปี
ผมมั่นใจเป็นอย่างมากว่าศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ.ของเรา ซึ่งรวมถึงบัณฑิตแพทย์ ศิษย์เก่าแพทย์ ใช้ทุน  และ
แพทย์ประจำ�บ้านของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.เก่งและดีกันทุกคน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคัดเลือกของหน่วยงานว่า
จะใช้เกณฑ์ ใด และถ้าเป็นไปได้ ผมอยากนำ�เรื่องราวของศิษย์เก่าเราทุกคนมาลงในสารศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ. กัน
ทุกเล่ม เพื่อร่วมชื่นชมและเชิดชูว่า ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่เก่งและดีนี้ มีมากทั่วไทยจริง ๆ

ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
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สารจากคณบดี

ในสารศิษย์เก่าฉบับนี้ กระผมได้ประสานงานกับทีมบรรณาธิการให้มี
การนำ�เสนอความสอดคล้องในเนือ้ หาทีเ่ ป็นของศิษย์เก่า และได้เสริมกิจกรรม
และความก้าวหน้าของคณะแพทย์ ในแง่มุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นใน
สถาบัน    ถิน่ เก่าของศิษย์เก่า  รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ บางประเด็น
ของศิษย์ปจั จุบนั ทีส่ อดคล้องกับแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์
เก่าที่กำ�ลังจะสำ�เร็จการศึกษาออกไปทำ�งานร่วมกับศิษย์เก่าที่ทำ�งานอยู่ ใน
แต่ละท้องที่
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา คณะแพทย์ ได้มี โอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ได้ทรง
พระราชดำ�เนินมาเปิดศูนย์ถนั ยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
ชั้น 5 คณะแพทย์ ได้ทูลถวายรายงานผลงานของศูนย์ โรคเต้านมที่พระองค์ ได้ทรงพระราชทานนามเอาไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 และ
ได้นำ�เสนอนวัตกรรมเครื่องต้นแบบสำ�หรับตรวจหินปูนในชิ้นเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัดที่เป็นการสร้างภาพ 3 มิติ (Mini CT) ซึ่งเป็น
นวัตกรรมเครื่องสร้างภาพ 3 มิติสำ�หรับตรวจชิ้นเนื้อในห้องผ่าตัดเครื่องแรกของโลก สามารถประมวลผลสร้างภาพเป็น 3 มิติ
ภายในระยะเวลา 5 นาที  ทำ�ให้การผ่าตัดก้อนหินปูนออกจากเต้านมผู้ป่วยทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ พ ระองค์ ยั ง ได้ ท รงเสด็ จ พระราชดำ � เนิ น เป็ น องค์ ป ระธานในพิ ธี เ ปิ ด วิ ห ารหลวงปู่ ท วดที่ อ อกแบบโดยท่ า น
รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ในการเสด็จพระราชดำ�เนินครั้งนี้ท่านได้ทรงปลูกต้น
ศรีตรังไว้เป็นที่ระลึกด้วย
ขอแสดงความชื่นชมต่อศิษย์เก่าที่ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จากสมาคมเครือ
ข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย คือ ท่าน รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ ในฐานะทีท่ า่ นได้
ทุ่มเทในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอน และ นศพ.อุกฤษฎ์ โรจน์อนุสรณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
และทีม (ทั้งหมดเรียน ม.อ.หาดใหญ่) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ในงาน Thailand League 2017 โดยการนำ�เสนอผลงาน
นวัตกรรมให้คำ�แนะนำ�ในการดูแลตนเองเบื้องต้นฟรี โดยใช้ application
ในเดือนเมษายนนี้ จะมีกิจกรรมที่อยากประชาสัมพันธ์และเชิญชวนศิษย์เก่ามาร่วมงาน ถ้ามีเวลาหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
คือ งานวิ่ง “อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ (Hands and Heart, start 2gether)” ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน พ.ศ. 2561
จะเริ่มออกวิ่งจาก ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ตมาจนถึงวิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีทีมนักวิ่งจาก 5 วิทยาเขต
ร่วมกิจกรรมวันสุดท้ายด้วยกัน และในตอนเย็นวันที่ 29 เมษายน จะมีการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลโดย ตูน บอดี้สแลม และ เป็ก
ผลิตโชค ที่ศนู ย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเวลา 16.00 น. ซึ่งรายได้จะสมทบ
ทุนสร้างศูนย์ โรคหัวใจภาคใต้ และสมทบทุนมูลนิธมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในโอกาสนีจ้ งึ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านทีส่ ะดวก
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งงานวิ่งและมาสนุกกับคอนเสิร์ตด้วยกันครับ
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารจากนายกสมาคมฯ

เรียนศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่รักทุกท่าน
วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ปีนี้คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ของเรา ได้ผลิตแพทย์มาแล้ว 40 รุ่น ซึ่งแต่ละ
รุ่นแต่ละคน ล้วนเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพทั้งสิ้น  
สำ�หรับงาน Homecoming Night ในปีนี้ สมาคมฯ กำ�หนดจัดในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม
หรรษา เจ.บี.หาดใหญ่ ครับ โดยมีศิษย์เก่ารุ่น 5 10 15 20 25 30 35 40 เป็นเจ้าภาพจัดงาน  ผมใคร่ขอเชิญ
ชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ม.อ. กลับมาร่วมงานกันเหมือนเช่นทุกปีนะครับ  และในปีนี้ทางสมาคมฯ  มีแนวคิด
สำ�คัญทีจ่ ะขอเชิญชวนให้ศษิ ย์เก่าร่วมกันบริจาคเงิน  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้กบั น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์รนุ่ ปัจจุบนั
ของพวกเรา ได้มี โอกาสเปิดโลกทัศน์ ในการไป elective สั้น ๆ ในต่างประเทศมากขึ้นครับ  โดยทางสมาคมฯ จะ
พยายามรวบรวมหาทุน  หรือหาแหล่งทุนสนับสนุนให้กบั น้อง ๆ (เป็นค่าใช้จา่ ยบางส่วนหรือทัง้ หมด) และสมาคมฯ
จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสื่อกลางช่วยประสานให้กับแพทย์รุ่นพี่ ม.อ. ที่ทำ�งานในต่างประเทศด้วยครับ
และอีกงานสำ�คัญที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น  ในวันที่ 22-29 เมษายน 2561 นี้ ก็คือ “กิจกรรรมวิ่งอันดามัน-อ่าว
ไทย (5 วิทยาเขต 50 ปี สงขลานครินทร์) ก้าวเพื่อกู้ชีวิต พิชิตโรคหัวใจ” เส้นทางวิ่งภูเก็ต-หาดใหญ่ (ภูเก็ต
พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง และสงขลา)  โดยวันสุดท้ายคือ วันที่ 29 เมษายน 2561 นั้น จะมีคอนเสิร์ต 50 ปี ม.อ.
วัตถุประสงค์การจัดงาน ก็เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนได้เห็นความสำ�คัญของการออกกำ�ลังกาย โดยเฉพาะการวิ่ง
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งยังจัดให้มีการวิ่งรับบริจาคเงินเพื่อสร้างศูนย์ โรคหัวใจภาคใต้อีกด้วย  เนื่องจากยังขาด
งบประมาณอยู่อีกราว ๆ 140 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม CSR ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป โดยการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือเมื่อพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นและกิจกรรมสอนการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR)
โดยใช้หนุ่ ตังกวนซึง่ เป็นนวัตกรรมจากยางพาราของ ม.อ. จึงขอเชิญชวนให้ศษิ ย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  รวม
ทั้งมาช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ด้วยนะครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
นายแพทย์เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
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บทความพิเศษ

สืบสานการทำ�ประโยชน์เพื่อสังคม กับโครงการวิ่งอันดามันสู่อ่าวไทย

“ก้าวเพื่อกู้ชีวิต พิชิตโรคหัวใจ”

“Hand and Heart Start 2Gether”
ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี
แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามปณิธาน
“เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
หลังจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยความร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่ของสมาคมศิษย์เก่าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประสบความสำ�เร็จในการจัดโครงการวิ่ง-ปั่นระยะไกล จากกรุงเทพมหานคร
สู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคารเย็นศิระในปีที่ผ่านมาแล้ว ทำ�ให้เห็นภาพที่สวยงามของความร่วมมือ
ร่วมใจกันระหว่างคณะฯ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนในเขตพื้นที่ภาคใต้  ทำ�ให้การระดมทุนสำ�เร็จมากกว่าที่คาดไว้
การจัดการวิ่งในปีที่ผ่านมา เส้นทางสายหลักผ่านเขตพื้นที่ภาคใต้ ในฝั่งตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ ทำ�ให้มีเสียงเรียกร้องจาก
ศิษย์เก่าในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบกับวาระการ
เฉลิมฉลอง การครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ในปีนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอันเป็นตักศิลาของชาวใต้ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ การวิ่งจากอันดามันสู่อ่าวไทย “ก้าวเพื่อกู้ชีวิต
พิชิตโรคหัวใจ” ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นการวิ่งจากจังหวัดภูเก็ต มายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ โดยเส้นทางในการวิ่งครั้งนี้จะผ่านวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกสองวิทยาเขตคือ วิทยาเขตภูเก็ต และ
วิทยาเขตตรัง โดยวิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะมาร่วมวิ่งเข้าสู่วิทยาเขตหาดใหญ่พร้อมกันกับขบวนนักวิ่งใน
วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม เรียกได้ว่า ทั้ง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
และยิ่งใหญ่
การจัดวิ่งในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชนเห็นความสำ�คัญ
ของการออกกำ�ลังกายและการวิ่งเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ และระดมทุนในการสร้าง และพัฒนาศูนย์ โรคหัวใจภาคใต้ เพื่อ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ให้ ได้รับการรักษาที่ทันสมัย เทียบเท่าการรักษาในระดับสากล อีกทั้งระหว่างการวิ่งจะมี
การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติการนวดหัวใจด้วยหุ่น “ตังกวน” นวัตกรรม
หุ่นฝึกการนวดหัวใจที่ทำ�จากยางพารา ที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย

เส้นทางการวิ่ง ภูเก็ต-หาดใหญ่
(22-29 เมษายน พ.ศ. 2561)
ระยะทางรวม 482 กิโลเมตร

สำ�หรับเส้นทางในการวิ่งครั้งนี้ จะวิ่งผ่านจังหวัด ภูเก็ต
พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง และสงขลา  โดยมีกำ�หนดการวิ่ง และ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
• วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะทางประมาณ 63.2 กิโลเมตร ภูเก็ต - พังงา
รอบเช้า: สะพานหิน ภูเก็ต - รร.บ้านหมากปรก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
รอบบ่าย: รร.บ้านหมากปรก - อบต.ท่าอยู่ อ.ตะกัว่ ทุง่ จ.พังงา
• วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะทางประมาณ 56.4 กิโลเมตร ภูเก็ต - พังงา
รอบเช้า: อบต.ท่าอยู่ - สสจ.พังงา
รอบบ่าย: สสจ.พังงา - แยกนาเหนือ อ.ทับปุด จ.พังงา
• วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะทางประมาณ 60.9 กิโลเมตร พังงา - กระบี่
รอบเช้า: แยกนาเหนือ - รร.คลองหินพิทยาคม
รอบบ่าย: รร.คลองหินพิทยาคม - สวนเจ้าฟ้า อ.เมือง จ.กระบี่
• วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะทางประมาณ 68.2 กิโลเมตร กระบี่ - ตรัง
รอบเช้า: สวนเจ้าฟ้า - รพ.คลองท่อม
รอบบ่าย: รพ.คลองท่อม - อบต.ทรายขาว
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• วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะทางประมาณ 75.8 กิโลเมตร กระบี่ - ตรัง
รอบเช้า: อบต.ทรายขาว - รพ.ห้วยยอด
รอบบ่าย: รพ.ห้วยยอด - สนามกีฬากลาง
(วงเวียนปลาพะยูน)
• วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร ตรัง - พัทลุง
รอบเช้า: สวนสาธารณะเมืองตรัง - รร.บ้านนาวง
อ. ศรีนครินทร์ จ. พัทลุง
รอบบ่าย: รร.บ้านนาวง - รพ.พัทลุง
• วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร พัทลุง - หาดใหญ่
รอบเช้า: รพ.พัทลุง - รพ.ป่าบอน
รอบบ่าย: รพ.ป่าบอน - เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
• วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561
ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร
เทศบาลนครหาดใหญ่ - ม.อ.หาดใหญ่
เวลา 06.00 น. ออกเริ่มวิ่งจากเทศบาลหาดใหญ่ ผ่านเข้าเมือง
หาดใหญ่
เวลา 08.00 น. เข้าจุดสิ้นสุดเส้นทางที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จึงขอเรียนเชิญ และเชิญชวน ศิษย์เก่า มาร่วมกิจกรรม
วิ่ง กิจกรรมการสอน CPR และกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถ
ติดตามรายละเอียดได้จาก facebook คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ facebook Hands and Heart,
Start 2gether  facebook สมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Facebook: หมอ ม.อ. ครับ

กิจกรรมวันที่ 29 เมษายน 2561
แบบเสื้อวิ่ง

สำ � หรั บ ในวั น ที่ 29 เมษายน จะเป็ น กิ จ กรรมร่ ว ม
5 วิทยาเขต โดยจะมี ตูน บอดี้สแลม และเป๊ก ผลิตโชค
มาร่วมวิง่ และทำ�กิจกรรมกับพวกเราด้วย นอกจากนี้ ในช่วงเย็น
จะมีคอนเสิรต์ ฉลอง 50 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ตูน
บอดีส้ แลม และเป๊ก ผลิตโชค ทีศ่ นู ย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริ
ราชย์สมบัติ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สั่งซื้อเสื้อออนไลน์: แสกน QR Code ที่แนบมานี้

วัน-เวลา สถานที่จัด CPR
(21 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. ลานป้อมตำ�รวจ แยกบางลา ป่าตอง
จ.ภูเก็ต
(22 เ.ม.ย.61) เวลา 09.00 น. สะพานสารสิน จ.ภูเก็ต
(22 เ.ม.ย.61) เวลา 16.30 น. ที่ทำ�การกลุ่มเกษตรกรทำ�สวน
โคกกลอย
(23 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. สนามกีฬา จ.พังงา
(24 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. สวนสาธารณะธารา จ.กระบี่
(25 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. รพ.คลองท่อม จ.กระบี่
(25 เม.ย.61) เวลา 15.30 น. เทศบาลคลองพนพัฒนา อ.ทรายขาว
จ.กระบี่
(26 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. สนามกีฬาเทศบาลตรัง จ.ตรัง
(27 เม.ย.61) เวลา 17.00 น. ลานพระพุทธฯ ศาลากลาง จ.พัทลุง
(29 เม.ย.61) เวลา 06.30 น. ลานหน้าโรงแรมลีการ์เดนส์
สถานที่จัดฝึกอบรม CPR ด้วยหุ่นตังกวน
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คณบดีและทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ เดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
และตัวแทนจากจังหวัดต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

“ก้าวเพื่อกู้ชีวิต พิชิตโรคหัวใจ”
“Hand and Heart Start 2Gether”

จ.พัทลุง

จ.ภูเก็ต

จ.พังงา

จ.ตรัง

คณบดีและทีมบริหารคณะ ประชุมเตรียมงานร่วมกับ กก.สมาคมฯ
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U R the 1st

You are the First !!
คุณคือศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนแรกที่….

ได้รับรางวัลสตรีรักษ์เอกลักษณ์ไทย ประจำ�ปี 2560

อ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา

ถาม : อยากให้คุณหมอช่วยเเนะนำ�ตัวเอง  อย่าง
เป็นทางการหน่อยคะ เช่น เป็นคนจังหวัดอะไร  จบ
จากที่ ไหน  ทำ�งานอะไรบ้าง  มีความเกี่ยวข้องกับ
ม.อ.อย่างไร
ตอบ : ดิ ฉั น แพทย์ ห ญิ ง ชนกานต์ ชั ช วาลา
เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำ�เนิด สำ�เร็จการ
ศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมต้นที่ รร.เซนต์ โยเซฟ
คอนเวนต์ และมัธยมปลายที่ รร.เตรียมอุดมศึกษา
ส่ ว นแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จบจาก วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และได้รับทุนกรม
สุ ข ภาพจิ ต ตั้ ง แต่ เ รี ย นจบ จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ราชการ
ทหาร ในตอนนั้นลูกพี่ลูกน้อง คือ อ.พญ.ชลทิชา
ศรีภักดี (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิสัญญี ม.อ. ขณะ
นี้ประจำ�อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ชักชวน
มาเรียนต่อเฉพาะทางที่ ม.อ. ส่วนคุณพ่อ (นพ.
บุญเสริฐ ชัชวาลา) ก็มีเพื่อน ๆ หลายท่านที่คณะ
แพทยศาสตร์ ม.อ. คุณพ่อจึงวางใจและสนับสนุน  
ดิฉันจึงเป็นศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ.คนหนึ่ง  โดย
เป็นศิษย์เก่าแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์
ของที่นี่ เมื่อเรียนจบเฉพาะทางแล้ว จึงลองมา
สมั ค ร ก็ ไ ด้ ทำ � งานเป็ น อาจารย์ ข องภาควิ ช า
จิตเวชศาสตร์ที่นี่ค่ะ
ถาม : เชื่อว่าหลาย ๆ คน คงรู้จักคุณหมอมาบ้าง
เเล้วจากในโซเซียล ในฐานะ “อ.หมอ ม.อ. สวม
ชุดไทยรับปริญญาทีอ่ งั กฤษ” ไม่ทราบคุณหมอรูส้ กึ
อย่างไรกับข่าวดังกล่าว
ตอบ : ไม่สบายใจค่ะ ได้รับคำ�ตำ�หนิจากผู้ ใหญ่บาง
ท่าน เนื่องจากเป็นข่าวครึกโครมเกินไป แต่ผู้ ใหญ่
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หลาย ๆ ท่าน เช่น คณบดีขณะนั้นก็ ให้กำ�ลังใจ เช่นเดียวกับ
คุณเหลน มล.ปนัดดา ดิศกุล ก็ ให้กำ�ลังใจผ่านเฟซบุ๊คของท่าน
เช่นกัน เพราะที่จริงรับปริญญาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน แต่มี
คนเข้าเฟชบุ๊คส่วนตัวและนำ�ไปเผยแพร่ โดยไม่แจ้งให้ทราบจน
เป็นข่าว ทำ�ให้วุ่นวายพอสมควร จึงไม่ได้ ให้สัมภาษณ์หรือทำ�
อะไรต่อนอกจากนั้นค่ะ อย่างไรก็ตามเพราะข่าวดังมาก เท่า
ที่ทราบตอนนี้มีน้อง เพื่อน พี่หลาย ๆ ท่านที่สำ�เร็จการศึกษา
ต่างประเทศ ใส่ชุดไทยพระราชนิยมรับปริญญาโดยเฉพาะ
ที่เอดินเบอระ แต่งไทยกันทุกปี ทำ�ให้คิดว่าเป็นเรื่องดี ในอีก
แง่มุมหนึ่ง ในฐานะผู้เริ่มต้น ที่เราจะธำ�รงความเป็นเราไว้ ได้
แม้ ไม่ได้อยู่ที่บ้านเราก็ตาม
ถาม : นอกจากคุณหมอจะเป็นที่รู้จักในสงขลานครินทร์แล้ว  
คุณหมอยังเป็นทีร่ จู้ กั เเละได้รบั การยอมรับจากสังคมในวงกว้าง  
โดยได้รบั รางวัลต่าง ๆ มากมาย ไม่ทราบว่าคุณหมอได้รบั รางวัล
อะไรมาบ้างคะ
ตอบ : ที่จริงก็ ไม่ได้รับรางวัลมากมายอะไรนะคะ แต่ทุกรางวัล
ที่ ได้ก็ทำ�ให้เกิดความภาคภูมิใจมาก ในส่วนของรางวัลภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เคยได้ รั บ รางวั ล แพทย์ ผู้ เ ป็ น แบบอย่ า งด้ า น
คุณธรรมและจริยธรรม ขณะเป็นแพทย์ประจำ�บ้านชั้นปีที่ 3
และล่าสุดคือรางวัลสตรีรกั ษ์เอกลักษณ์ ไทย จากสโมสรไลอ้อน
ประเทศไทย ประจำ�ปี 2560 ค่ะ
ถาม : สุดท้ายคุณหมอมีอะไรจะฝากถึงน้อง ๆ เเพทย์ ในการ
ดำ�เนินชีวิตบ้างคะ
ตอบ : ขออนุญาตกล่าวเฉพาะในส่วนการธำ�รงความเป็นเราค่ะ
เราในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเป็นคนไทย หรือแพทย์อย่างเดียว
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แต่อย่าหลงลืมความคิด ความฝัน เอกลักษณ์ของตัวเราเอง
จริงอยู่การเป็นแพทย์ต้องสวมบทบาทที่จะทำ�ให้คล้าย ๆ กันไป
หมด ถ้าเรายอม หรือ ทำ�ตาม ๆ กันไป มันจะทำ�ให้ชีวิตจืดชืด
ไร้รสชาติ ง่ายต่อการหมดไฟและทำ�ให้วิชาชีพแพทย์ ไม่สนุก
จุดสำ�คัญคืออย่าก้าวล่วงกฎหมายและศีลธรรมก็พอ ที่เหลือ
เราอย่ายอมให้คำ�พูดของคนอื่น อย่ายอมให้อำ�นาจของใคร มา
กดทับเรา ใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเรามีความสุข ชีวิตมี
สีสัน บทบาทในการเป็นแพทย์ก็จะทำ�ได้ดี ไม่อ่อนล้าหรือหมด
ไฟง่าย ๆ ค่ะ

You Receive The Recognition

นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ
ศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัล

แพทย์ดีเด่นด้านบริหาร
จากแพทยสมาคมฯ และรางวัลอื่น ๆ

ผมเป็นคนกรุงเทพโดยกำ�เนิดครับ จนปีพ.ศ. 2522
สอบได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)  
เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่นที่ 7 ในขณะนั้นผมรู้สึกว่าคณะ
แพทย์ ม.อ.เป็นเสมือนบ้านหลังใหม่ บรรยากาศหอพัก อยูก่ นั
เสมือนพี่น้อง  คณาจารย์ทุกท่านที่ต่างก็ทุ่มเทเสียสละ  สอน
ทั้งกลางวัน กลางคืน วันหยุด และเป็นแบบอย่างให้แก่ศิษย์
ทุกคน  อาทิเช่น อาจารย์ธาดา อาจารย์ประเสริฐ อาจารย์
พรรณทิพย์ อาจารย์สุรางค์ อาจารย์อาร์ท อาจารย์นิรันดร์
อาจารย์สารเนตร์ และอีกหลาย ๆ ท่าน จนสำ�เร็จการศึกษา
และซึมซับเข้า gene โดยเฉพาะการบ่มเพาะความเป็นแพทย์
ตามแนวทางของพระราชบิดาโดยไม่รู้ตัว และทำ�ให้เรามี
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ความมั่นใจในวิชาชีพและทักษะในหัตถการต่าง ๆ จนสามารถ
ทำ�งานรับราชการและรับใช้ประชาชนได้ตลอด 3 ปี ของการ
เป็นแพทย์ ใช้ทุนที่อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นผมได้
ศึกษาต่อเฉพาะทางศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์ ที่คณะแพทยศาสตรศิรริ าชพยาบาล และไปรับราชการที่โรงพยาบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (2534-2556)   จนเป็นผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
ในปี พ.ศ. 2556 ต่อมาจึงย้ายไปเป็นผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
ปทุมธานี พ.ศ. 2558-2560 และในที่สุดเป็นผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ 6 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
รางวัลที่เคยได้รับ
1. รางวัลผูบ้ ริหารดีเด่นของชมรมผูส้ อื่ ข่าวจังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2558
2. รางวัลบุคคลต้นแบบตามรอยคุณธรรม 9 ประการ ตาม
พระราชดำ�รัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช คุณธรรมข้อ มีน้ำ�ใจ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559
3. รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวัน
ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
4. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ�) เมื่อวันที่
1 เมษายน พ.ศ. 2560
5. รางวัลแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร จากแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
รางวัลดังกล่าวข้างต้น เป็นรางวัลในด้านสาธารณสุข
และการเป็นข้าราชการ  รวมทั้งรางวัลในฐานะแพทย์ผู้ปฏิบัติ
งานด้วย ผมอยากบอกว่ารางวัลที่ ได้เกิดจากการทำ�งานที่ ได้รบั
แรงบันดาลใจและการหล่อหลอมจากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
นั่นเอง
อยากเรียน ทุกท่านครับว่าผมยึดถือ พระราชหัตถเลขา
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ ได้ทรง
พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  เพื่อเป็น
กำ�ลังใจในการทำ�งาน ความว่า “ได้ทำ�งานช่วยคนอื่น ถือว่า
เป็นเกียรติ ทำ�ให้เรามีความสุข” จึงขอฝากให้ทุกคนได้ยึดถือ
พระราชหัตถเลขาดังกล่าวดัวยครับ
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ศิษย์เก่าดีเด่น

อาจารย์ต้นแบบ

ด้านการสอน พ.ศ. 2561
จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ
(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 13)
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการศึกษา
ปี 2534 พบ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  ม.สงขลานครินทร์
ปี 2538 วุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา  
ม.สงขลานครินทร์
ปี 2540 M.Med.Sci. (Obstetric Ultrasound) จาก
University of Nottingham, UK
ปี 2543 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์  ม.สงขลานครินทร์
ประวัติการทำ�งาน
• 2549-2555 รองหัวหน้าภาค ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
• 2555-2559 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
• 2559 ถึงปัจจุบนั อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 ปีการศึกษา 2559
ถึงปัจจุบัน
• 2560 ถึงปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการจัดทำ�หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต โครงการปฏิรูปการผลิตแพทย์ โดย
อิงระบบบริการสุขภาพ

ผลงานเด่น
• ทำ�งานวิจัยด้านสูติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และนำ�ผลงาน
วิจัยมาใช้ ในด้านการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
• ได้รับรางวัล Young Gynecologist Award 2005,
The Asia and Oceania Federation of Obstetrics and
Gynecology (AOFOG)
Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE
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• ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่นกั ศึกษาแพทย์ทงั้ ระดับปริญญาตรี
และหลังปริญญา โดยใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับระดับการ
ศึกษา และความแตกต่างของผูเ้ รียน นำ�วิธกี ารสอนแบบใหม่ ๆ
มาใช้ ในภาควิชา เป็นวิทยากรระดับประเทศ และมีผลงานตี
พิมพ์ด้านการศึกษาในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เป็น
กรรมการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ (interprofessional education) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นครั้งแรก โดย
ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการ
ศึกษา 2560
• มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผลการ
สอนเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ ได้ทำ�หน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาในการให้คำ�แนะนำ�ชี้แนะด้วยความเข้าใจในความแตก
ต่างของผูเ้ รียน มีการทำ�หน้าทีเ่ ป็นอาจารย์พเี่ ลีย้ งให้กบั อาจารย์
ในภาควิชา
• มีการสอนนักศึกษาให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ ได้
ตามความถนัด เช่น การนำ�โปรแกรม socrative มาใช้สร้าง
ข้อสอบ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ของนักศึกษา
• ตีพมิ พ์เกีย่ วกับการสอนทักษะ Confidence in essential
procedure skills in Thai medical graduates. International
Journal of Clinical Skills ในปี 2016
• สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนออกแบบการเรียนด้วยตนเอง นำ�กรณี
ศึกษาจริงและการปฏิบตั จิ ริงมาสร้างให้เกิดบรรยากาศของการ
เรียนรู้

18

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

• มีการพัฒนาตนเองด้านแพทยศาสตรศึกษามาอย่างต่อ
เนื่อง โดยเข้าประชุมทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำ�เสมอ มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
โดยเข้ามารับผิดชอบในฐานะรองคณบดีฝา่ ยการศึกษา ร่วมเป็น
กรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินการ เป็นกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพก่อนนำ�เข้ารับรองในกรรมการ
วิชาการ ในขณะที่ทำ�หน้าที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษา สามารถ
ผลักดันให้เกิดหลักสูตร competency-based curriculum
และสามารถผลักดันให้หลักสูตรได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
สากล (WFME) ในปีการศึกษา 2557
• ปัจจุบันเป็นแกนหลักสำ�คัญโดยเป็นประธานหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต แผนการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป ซึ่งเป็น
หลักสูตรแนวใหม่ มีการปฏิรูประบบสุขภาพควบคู่ไปกับระบบ
การศึกษา เพื่อให้เป็น one health service เน้น populationbased health care เพื่อให้ ได้บัณฑิตแพทย์ที่พร้อมจะทำ�งานที่
ใดก็ได้ ในระบบสุขภาพ และเป็นผูน้ �ำ การเปลีย่ นแปลง (change
agent) โดยให้ โรงพยาบาลชุมชน คือโรงพยาบาลห้วยยอด และ
โรงพยาบาลตรัง ร่วมเป็นฐานในการผลิต (อยู่ในขัน้ ตอนรอการ
รับรองจากแพทยสภา)
• ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ของ
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ปีการศึกษา 2560
• เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มนักศึกษา ในการจัดการเรียน
สอนแบบสหวิชาชีพด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ประกวด
การนำ�เสนอได้รางวัลที่ 1

บทความพิเศษ

นาทีเพื่อชีวิต:
เมื่อศิษย์เก่าเข้าช่วย
ฟื้นคืนชีพให้กับประชาชน
โดย ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์
วิชาชีพแพทย์ ปกติก็ทำ�งานโดยนึกถึงผู้ป่วยเป็นสำ�คัญ
ดัง่ คำ�ของสมเด็จพระราชบิดาที่ให้ถอื ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง การที่ ได้ช่วยชีวิต การที่ทำ�ให้ผู้ป่วยพ้นทุกข์ คน
แล้วคนเล่า ย่อมเป็นสิ่งที่ทำ�ให้แพทย์เกิดความสุขใจ และภาค
ภูมิใจ ซึ่งถือเป็นของขวัญชีวิตที่ล้ำ�ค่ายิ่งกว่าสิ่งใด
แม้ ในช่วงเวลาของวันหยุด เวลาพักผ่อน หากผู้ป่วย
ต้องการความช่วยเหลือ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ไม่
เคยเลยทีจ่ ะทนนิง่ เฉยอยูไ่ ด้ ดัง่ เช่นเหตุการณ์นที้ เี่ กิดกับศิษย์เก่า
ของเรา พญ.ปาริชาติ วิมลชินวัตร์ ศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ.รุ่น
ที่ 23
เหตุการณ์เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561
ขณะที่หมอกุ๊ก (พญ.ปาริชาติ) กำ�ลังเดินเล่นและรับประทาน
อาหารกับครอบครัวทีต่ ลาดริมน้�ำ บ้านดอน ซึง่ เป็นสถานทีห่ ย่อน
ใจที่ผู้คนนิยมมาเที่ยวเป็นจำ�นวนมาก จู่ ๆ ก็มีเสียงตามสายดัง
ขึน้ มาเพื่อขอความช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาลว่ามีผปู้ ว่ ย
หมดสติ โดยสัญชาตญาณของวิสญ
ั ญีแพทย์ จึงได้วิ่งแบบไม่คิด
ชีวติ เพราะมัน่ ใจว่าต้องทำ�การช่วยฟืน้ คืนชีพผูป้ ว่ ยแน่นอน และ
ก็เป็นดังคาด เมื่อไปถึงทีเ่ กิดเหตุ พบผูป้ ว่ ยนอนหมดสติ หมอกุก๊
จึงได้ ทำ�การช่วยฟื้นคืนชีพตามขั้นตอน เป็นความโชคดีของผู้
ป่วยที่มีคนที่มาช่วยบริเวณนั้นเป็นพยาบาลร่วมด้วย จึงทำ�ให้
ขัน้ ตอนในการช่วยและกดหน้าอกทำ�ได้อย่างถูกต้อง ประมาณ 5
นาที รถกูภ้ ยั ก็มาถึง ทำ�ให้หมอกุก๊ สามารถใช้เครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างรวดเร็ว โดยทำ�การช็อคผู้ป่วย
ไป 2 ครั้ง และทำ�การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นต่อเนื่องจนกระทั่ง
รถพยาบาลของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมาถึง จึงได้ทำ�การใส่
ท่อช่วยหายใจและให้ยาอะดรินาลีนทางท่อช่วยหายใจ และรีบ
นำ�ผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

พญ.ปาริชาติ วิมลชินวัตร
ผลจากการช่วยฟืน้ คืนชีพและกระตุกหัวใจอย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง เป็นผลให้ผปู้ ว่ ยฟืน้ สมองรับรูแ้ ละสามารถถอดท่อ
ช่วยหายใจได้ ในที่สุด
จากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า เหตุการณ์
ฉุกเฉินการพบคนหมดสติและต้องการการช่วยชีวิตด้วยการ
กดหน้าอกอย่างถูกวิธี สามารถพบเจอได้เนือง ๆ หากผู้ป่วย
ได้รับการช่วยชีวิตอย่างถูกต้อง โอกาสรอดชีวิตจะสูงขึ้นทันที
คงไม่ โชคดีที่จะเจอแพทย์อยู่ ในเหตุการณ์ ได้ทุกครั้งเช่นครั้งนี้
ซีง่ คณะแพทย์ ม.อ. ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการขยายผล
การสอนช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐานให้ประชาชนทัว่ ไปได้มคี วามรู้
จึงได้นำ�นวัตกรรมหุ่น “ตังกวน” หุ่น CPR จากยางพารา
ธรรมชาติแจกจ่ายให้กับกลุ่มหรือองค์กร ที่สามารถขยายผล
การช่วยฟื้นคืนชีพสู่ประชาชน และจัดตั้งชมรมจิตอาสาสอน
CPR ภาคประชาชน เพื่อที่ทุกคนจะได้สามารถช่วยผู้ป่วยกรณี
พบเห็นเหตุการณ์ได้ เพราะเราไม่มวี นั รูเ้ ลยว่าวันหนึง่ ผูป้ ว่ ยอาจ
เป็นคนข้างกายที่ท่านรักก็เป็นได้
ขอขอบคุณ พญ.ปาริชาติ วิมลชินวัตร์ รุ่น 23 เป็นอย่าง
สูง ที่ ได้แบ่งปันเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์ ใน
การเป็นลูกพระบิดา และในการเป็นศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ.
หมายเหตุจากบรรณาธิการ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ห้างดิโอลด์สยามพลาซ่า กรุงเทพฯ
ก็ มี เ หตุ ก ารณ์ ช ายหนุ่ ม เกิ ด หมดสติ ก ระทั น หั น ซึ่ ง เป็ น จั ง หวะที่
นพ.ธรรมวิทย์ สุนทรรักษ์ หรือหมอซัน ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุน่ 33 กำ�ลัง
เดินอยู่ในห้างพอดี จึงได้ทำ� CPR เพื่อช่วยฟื้นคืนชีพด่วน ซึ่งต่อมาเจ้า
หน้าที่กู้ภัยก็มาถึง และได้นำ�ชายคนดังกล่าวส่งโรงพยาบาลกลางทันที
ทั้งสองเหตุการณ์ เป็นเพียงตัวอย่างของคำ�ว่า “ศิษย์เก่าแพทย์
ม.อ. ที่เก่งและดีมีมากทั่วไทย”
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ชีวิตศิษย์เก่าในต่างแดน

ชีวิตศิษย์เก่า

ในลิเวอร์พูล
สวัสดีครับ ผม อ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ  ได้รบั ติดต่อจาก สารศิษย์เก่า
แพทย์ ม.อ. ให้มาเล่าสูก่ นั ฟังชีวติ ในต่างประเทศเป็นบทความแรกในคอลัมน์นคี้ รับ  
หลายท่านอาจจำ�ได้วา่ สารศิษย์เก่าฉบับก่อนหน้านี  ้ ผมปรากฎตัวในฐานะศิษย์เก่า
ดีเด่นรุน่ ใหม่ ประจำ�ปี 2560 ซึง่ ตอนนัน้ ผมปฏิบตั งิ านฐานะอาจารย์ประจำ�ภาควิชา
พยาธิวิทยา คณะแพทย์ฯ ม.อ. และในตอนนี้ นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2560 ที่ผ่าน
มา ผมอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Institute of Translational
Medicine, University of Liverpool เมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักรครับ

Christmas Market, Edinburgh, UK
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

This is Anfield. Liverpool, UK

ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่ เ มื อ งลิ เ วอร์ พู ล ถื อ ว่ า ดี ม ากครั บ
(ถ้าไม่นับอากาศหนาวที่ 0-5 องศาเซลเซียสเกือบตลอดฤดู
หนาวที่ผ่านมา) บริเวณมหาวิทยาลัยจะอยู่ ใกล้ย่านการค้า
ย่านร้านอาหาร และย่านท่องเที่ยวของเมือง สามารถเดินไป
มาทั่วถึงภายใน 15-20 นาที สถานที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของ
เมือง (นอกจากแอนฟิลด์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรแล้ว) ก็มีย่านริม
แม่น้ำ� Merseyside (Liverpool Waterfront) โดยเฉพาะอู่เรือ
Albert dock ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ อาคารและท่าน้�ำ ทีเ่ ป็นหัวใจ
การเดินเรือนับตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคม การเดินเรือไปยังทวีป
อเมริกา การค้าทาส การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม เรื่อยมาจนถึงสมัย
สงครามโลก เมืองลิเวอร์พูลมีบทบาทสำ�คัญในประวัติศาสตร์
โลกหลายฉาก และในปัจจุบนั บริเวณนีป้ ระกอบด้วยร้านอาหาร
โรงแรม และพิพิธภัณฑ์สำ�คัญ ๆ เช่น The Beatles Story,
Merseyside Maritime Museum, International Slavery
Museum นอกจากนี้ บริเวณนี้ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะ
อย่างมากสำ�หรับการเดินพักผ่อนหย่อนใจ ชมพระอาทิตย์ตก
และเดินเล่น Pokemon Go ครับ
เรื่องอาหาร ผมมีความสุขกับการกินผักที่นี่มากครับ
เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง และยังมี
เดรสซิ่งเติมสลัดให้เลือกเยอะมาก ส่วนอาหารอังกฤษอื่น ๆ ก็
ชอบชาของที่นี่ครับ รู้สึกเข้มข้นดี (ไม่รู้คิดไปเองรึเปล่า) และก็
มี Fish and Chips เหมือนเป็นอาหารสิ้นคิด ยังไงแล้วอาหาร
ไทยที่ประเทศไทยถือว่าดีที่สุดแล้วครับ   แต่ตอนนี้ยังไม่คิดถึง
อาหารไทยมากเท่าไหร่   เพราะที่ลิเวอร์พูลก็มีร้านอาหารจีน
อยู่เยอะ ซึ่งรสชาติใกล้เคียงกัน และยังมีพี่น้องชาวไทยอาศัย
อยู่พอสมควร จึงพอหาอาหารไทยรับประทานได้เรื่อย ๆ ครับ

การท่องเทีย่ วประเทศอื่น ๆ ในโซนยุโรปนัน้ ตอนนีผ้ มยัง
ไม่ได้วางแผนครับ  แต่ก็ได้มีโอกาสไปเทีย่ วเมืองอื่น ๆ ในสหราช
อาณาจักรบ้าง เช่น เมืองเอดินเบอระ  และที่แคว้นเวลส์  ผม
ตั้งใจว่ารอให้งานในโปรเจกต์ปริญญาเอกทำ�จนอยู่ตัวถึงระดับ
หนึ่งก่อน ไม่ได้รีบเที่ยวมากเพราะยังมีเวลาเรียนอยู่ที่นี่อีกพอ
สมควรครับ และท้ายที่สุด อยากฝากถึงศิษย์เก่าทุกท่านว่า  ไม่
ว่าจะอยูท่ ี่ใดในโลกนี้ การระลึกถึงความทรงจำ�ดี ๆ ทีบ่ า้ นสงขลา
นครินทร์ย่อมชวนให้อบอุ่นใจอยู่เสมอครับ.

Liverpool Waterfront, Liverpool, UK

Ynys Lawd South Stack, Wales, UK
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เรื่องเล่าจากนักศึกษาแพทย์

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ การหล่อหลอมให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตามคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์สงขลานครินทร์  มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ และจิตสำ�นึกของ
ความเป็นลูกพระบิดา ไม่ใช่เพียงแค่การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการเท่านัน้ การจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างจิตสำ�นึกให้นกั ศึกษา
ได้ตระหนักในคุณค่าแห่งวิชาชีพแพทย์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในทุกระดับชั้นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญอีกประการหนึ่ง
การจัดให้มีพิธีรับเสื้อกาวน์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงความเคารพครู อาจารย์ การสร้าง
ความผูกพันระหว่างรุน่ พีร่ นุ่ น้อง การสร้างเจตคติทดี่ ตี อ่ วิชาชีพแพทย์ และจิตสำ�นึกในความเป็นลูกพระบิดา เพื่อให้นกั ศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 3 ที่กำ�ลังจะขึ้นชั้นปีที่ 4 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย มีความพร้อมในการแต่งกาย การสำ�รวม
กิรยิ า วาจา การวางตัวและมารยาททีด่ ี มีทกั ษะการสื่อสารทีด่ ตี อ่ อาจารย์ แพทย์รนุ่ พี่ ผูร้ ว่ มงานและผูป้ ว่ ย ตระหนักและมีจติ สำ�นึก
ในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม สามารถเรียนและปฏิบตั งิ านในชัน้ คลินกิ ได้อย่างมีความสุข
นศพ. อุกฤษฎ์ โรจน์อนุสรณ์ และทีมงาน
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค Thailand League 2017
Team PSU Care นำ�โดย นศพ. อุกฤษฎ์ โรจน์อนุสรณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปี
ที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาชิก (สมาชิกทั้งหมด
เรียน ม.อ.หาดใหญ่) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ในงาน Thailand League
2017 : Songkhla ได้เป็นตัวแทนของภาคใต้ มี โอกาสได้แข่งขันต่อไปทีง่ าน Grand
Pitching Startup Thailand 2017  ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเฟ้นหา
ที่ 1 ของประเทศ
ทีม Team PSU Care นำ�เสนอนวัตกรรมที่เรียกว่า U CARE คือ mobile
application ที่ให้บริการบน smart phone ทั้ง IOS และ Android ใช้หลักการ
lean strategy เพื่อให้ประชาชนได้รับคำ�แนะนำ�ในการดูแลตนเองเบื้องต้นฟรี โดย
application
ที่มา https://www.hatyaifocus.com
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

• งานสังสรรค์ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ระหว่างการ
ตรวจเยีย่ มและประเมินสถาบันฝึกปฏิบตั งิ านแพทย์
เพิ่มพูนทักษะ  ที่ จ.นครศรีธรรมราช เดิมจะจัดใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทีผ่ า่ นมา  แต่เนื่องจาก
สถานการณ์น�้ำ ท่วม จึงได้เลื่อนเป็นวันที่ 4 มกราคม
2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช  
และขอแสดงความยินดีกับ นพ.บัญชา ค้าของ
(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุน่ 10) นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
รองอธิบดีกรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม
2561 เป็นต้นไป

• งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และงาน Homecoming Night
ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการประจำ�ปีขึ้นทุกปี  ในเดือนสิงหาคมนั้น  สำ�หรับในปีนี้ กำ�หนดให้มี
ขึ้นในวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ส่วนสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. ก็จะจัดให้มีงาน Homecoming Night ประจำ�ปีเหมือน
ทุกปี โดยในปีนี้จะจัดในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ โดยมีศิษย์เก่ารุ่น ที่ 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35 และ 40 เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์มาร่วมงานประชุมวิชาการ
และงาน Homecoming Night ของปีนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
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