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บทบรรณาธิการ

ผูกพันมั่นเกลียว ร่วมสายเลือดเดียว

แพทย์สงขลานครินทร์
เมื่อสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ ม.อ.รุ่นที่ 2 ในปี
พ.ศ. 2517 นั้น ยังไม่มีรูปแบบการรับน้องอย่างเป็นทางการ  
เนื่องจากรุ่น 2 เป็นการสอบผ่านการคัดเลือกรวมจากส่วน
กลางเป็นครั้งแรกของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ส่วนแพทย์ ม.อ.
รุ่นที่ 1 นั้น  ในปีที่ 1 ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ทั้งหมด 80 คนก่อน  และพอจะขึ้นปีที่ 2 จึงได้มีการคัดเลือก
จาก 80 คนนัน้ ให้มาเรียนแพทย์เพียง 35 คน ส่วนทีเ่ หลือก็เรียน
ในคณะวิทยาศาสตร์ต่อโดยค่อยแยกออกเป็นสาขาวิชาเคมี
ชีววิทยา  ฟิสกิ ส์ และคณิตศาสตร์ตอ่ ไป ทำ�ให้คณะวิทยาศาสตร์
และคณะแพทยศาสตร์ มีความผูกพันแน่นแฟ้นกันมาก เกิดการ
รวมตัวของกลุ่มนักศึกษาทั้งสองคณะขึ้นเป็นชุมนุมวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์ (ชวพ.)
การรับน้องคณะแพทยศาสตร์สมัยผมนั้น จึงเป็นการรับ
โดยมหาวิทยาลัยเอง ทัง้ นีม้ นี กั ศึกษาของทัง้ วิทยาเขตหาดใหญ่
และปัตานีมารอส่งพวกเราที่สถานีรถไฟหัวลำ�โพงก่อน สมัย
นั้นยังไม่มีสายการบินโลว์คอสต์ การเดินทางจากกรุงเทพมา
หาดใหญ่ หรือหาดใหญ่ไปกรุงเทพ อาศัยรถไฟเป็นหลัก พวก
เราถูกจับให้นั่งรถไฟชั้นสามตู้เดียวกัน เพื่อให้เริ่มทำ�ความรู้จัก
กันตั้งแต่ในรถไฟ ผมเองเป็นเด็กหาดใหญ่ มี โอกาสได้นั่งรถไฟ
ไปกรุงเทพอยู่บ่อย จึงคุ้นเคยกับระยะเวลาในการเดินทางและ
สถานีรถไฟต่าง ๆ เป็นอย่างดี แต่เพื่อนแพทย์ ม.อ.รุ่น 2 ที่
นั่งตรงข้ามผม เป็นเด็กกรุงเทพโดยกำ�เนิด ไม่เคยนั่งรถไฟทาง
ไกลมาก่อน และคงเข้าใจผิดว่านั่ง 2-3 ชั่วโมงก็คงถึงหาดใหญ่
แล้ว จึงคอยชะโงกดูตลอดทางเวลารถไฟจอดที่สถานี   จนผม
ต้องบอกว่า ไม่ต้องดูหรอก คืนนี้เราต้องนอนบนรถไฟ และกว่า
จะถึงหาดใหญ่ก็คงเป็นช่วงสาย ๆ ของวันพรุ่งนี้
สายของวันรุ่งขึ้น เมื่อรถไฟเข้าจอดที่ชานชาลาชุมทาง
หาดใหญ่ ผมได้เห็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ในขณะนั้น คือ ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารบาง
ท่าน และรุน่ พีค่ ณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตหาดใหญ่ มารอยืนต้อนรับ
ให้พวกเราขึ้นรถบัสเพื่อมาส่งยังหอพักในมหาวิทยาลัย ผมรู้สึก

อบอุ่นใจมาก ที่ ได้เห็นท่านอธิการบดีมายืนรอรับพวกเราที่เป็น
นักศึกษาใหม่ดว้ ยตนเอง  เปรียบเสมือนพ่อทีม่ ารอรับลูก ๆ เข้า
สู่บ้านหลังใหม่ในเขตรั้วสีบลูหลังนี้
เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ขณะนั้น ยังเป็นคณะใหม่
แม้ตกึ ก็ยงั ไม่มสี กั หลัง อาจารย์จงึ ต้องไปทำ�งานในบางส่วนของ
คณะวิทยาศาสตร์บ้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์บ้าง  การรับน้อง
ของคณะแพทย์อย่างเป็นทางการก็ยงั ไม่มี แต่มกี ารรับน้องรวม
กันของทุกคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่  มีการซ้อมร้องเพลงของ
มหาวิทยาลัยด้วยกัน  ซึง่ บทเพลงเพลงหนึง่ ทีผ่ มจำ�ได้เป็นอย่างดี
คือ เพลงเขตรัว้ สีบลู เป็นเพลงของวงดนตรีสนุ ทราภรณ์ ขับร้อง
โดยคุณบุษยา รังสี ตอนหนึ่งของบทเพลงนี้ร้องว่า
“โอ้พระพฤกษ์นี้ศรีตรังใหญ่
ที่เราร่วมใจไว้ดังหมาย
สัญลักษณ์แทนใจกายอยู่อาจิณ
ผูกพันมั่นเกลียว
ร่วมสายเลือดเดียวสงขลานครินทร์
ได้ร่มเย็นทุกชีวินเพราะพระราชบิดา”
คำ�ว่า ผูกพันมั่นเกลียว ร่วมสายเลือดเดียว นี้ช่างโดน
ใจยิ่งนัก เป็นการบ่งบอกว่า แม้เราจะมาจากโรงเรียนต่างกัน  
ครอบครัวต่างกัน  แต่เมื่อเราเข้ามาทีน่ แี่ ล้ว  เราคือลูกพระบิดา
เหมือนกัน  มีพ่อคนเดียวกัน คือ กรมหลวงสงขลานครินทร์
ปีนที้ างสมาคมศิษย์เก่าและทางคณะแพทยศาสตร์  ม.อ.
จึงขอหยิบยกคำ�นีม้ าเพื่อสร้างให้พวกเรามีอารมณ์รว่ มกัน  ทีจ่ ะ
ผูกพันศิษย์เก่าด้วยกันให้หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
					
“ผูกพันมั่นเกลียว ร่วมสายเลือดเดียว แพทย์ ม.อ.ด้วยกันครับ”
ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
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สารจากคณบดี

“

พลังและความร่วมมือของศิษย์เก่า
จึงเป็นส่วนสำ�คัญยิ่งที่จะผลักดัน
ให้คณะแพทย์ของเรามีความเจริญก้าวหน้า และรุ่นน้อง ๆ
ที่จบออกไปจะมีความภาคภูมิใจในสถาบัน
ที่พวกเขาสำ�เร็จการศึกษาเพื่อออกไปรับใช้สังคม

“

ช่วงที่คณะแพทย์ ได้จัดงานวิ่ง 3gether วิ่งปั่นปันน้ำ�ใจ และ 2gether
อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ นั้น ตลอดเส้นทางได้รับความร่วมมือจากศิษย์
เก่าของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งกระจายตัวปฏิบัติ
งานอยูท่ วั่ ไปในแต่ละพืน้ ที  ่ พลังและความร่วมมือของศิษย์เก่าจึงเป็นส่วนสำ�คัญ
ยิ่งที่จะผลักดันให้คณะแพทย์ของเรามีความเจริญก้าวหน้า และรุ่นน้อง ๆ ที่จบ
ออกไปจะมีความภาคภูมิใจในสถาบันที่พวกเขาสำ�เร็จการศึกษาเพื่อออกไปรับ
ใช้สังคม โดยในปีนี้มีรุ่นน้อง รุ่นที่ 40 สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปี 2560 จำ�นวน
195 คน ในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเริ่มปีการศึกษาใหม่ของนักศึกษาแพทย์ทั้งหมด
จำ�นวนประมาณ 190 คน หวังว่าศิษย์เก่าที่อยู่ในคณะแพทย์และพื้นที่ใกล้เคียง
จะได้มี โอกาสมาร่วมกันรับน้องใหม่ของพวกเราด้วยกันนะครับ
ในช่วงก่อนงานคืนสู่เหย้า วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นี้ ผมได้หารือกับ
กรรมการศิษย์เก่าและอาจารย์ทเี่ ป็นศิษย์เก่าว่าจะมีงานทีส่ �ำ คัญ คือ จะให้ศษิ ย์
เก่าได้รว่ มมือร่วมใจกันสร้างสัญลักษณ์เพื่อเป็นศูนย์รวมความทรงจำ� และสร้าง
สวนหย่อมเพื่อเป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจในบริเวณสนามทีเ่ ป็นจุดติดตัง้ ป้ายชื่อคณะ
แพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจะจัดให้มรี า้ นค้าสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในบริเวณนัน้ ด้วย รวมถึงงานสำ�คัญในการร่วมกัน
สร้างอัตลักษณ์ของศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่
กลมเกลียวบนความภาคภูมิใจที่ ได้สำ�เร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้   ซึ่งทาง
กรรมการสมาคมศิษย์เก่าจะได้นำ�เสนอ แนวทางการดำ�เนินงานให้เห็นเป็นรูป
ธรรมต่อไปในงานคืนสู่เหย้าที่จะมาถึงนี้ ตัวอย่างเช่น การนำ�เพลงโยงใยสาย
ขวัญกลับมาร้องในงานสำ�คัญ ๆ ของนักศึกษา เป็นต้น และขอส่งท้ายสารนี้
ด้วยความรู้สึกที่อยากเห็นและอยากให้ศิษย์เก่าของเราเป็นดังนี้ครับ
......ผูกพัน มั่นเกลียว สายเลือด เดียวกัน
เมด ม.อ. สานต่อ ยึดมั่น Our soul นั้น for Mankind.....
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

สารจากนายกสมาคมฯ

เรียนศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่รักทุกท่าน

“

วััตถุประสงค์ในการจัดงาน
Homecoming Night
เพื่อเป็นการ Reunion ให้ศิษย์เก่า
ได้มาพบปะกับศิษย์ปัจจุบัน มารับคำ�
แนะนำ�จากอาจารย์ ได้รำ�ลึก
ถึงความหลัง และก่อให้เกิดความ
ผูกพันที่มากขึ้น ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
โดยมีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นี้

ตามที่ทางสมาคมฯ ได้จัดงาน Homecoming Night ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี
โดยมีวตั ถุประสงค์ ในการจัดงาน เพื่อเป็นการ Reunion ให้ศษิ ย์เก่าได้มาพบปะกับ
ศิษย์ปจั จุบนั ทำ�ให้ศษิ ย์เก่าได้มารูจ้ กั กับศิษย์ปจั จุบนั มากขึน้ มารับคำ�แนะนำ�จาก
อาจารย์ ได้ร�ำ ลึกถึงความหลัง  และก่อให้เกิดความผูกพันทีม่ ากขึน้ ระหว่างรุน่ พี่
รุ่นน้อง  โดยมีสถาบันการศึกษา คือ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นตัวเชื่อมความ
สัมพันธ์นี้   เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำ�งาน หรือการประสานงานต่าง ๆ
กันต่อไปมากขึ้น ซึ่งในปีนี้กำ�หนดจัดงานขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม  2561 ณ
ห้องบุปผาแกรนด์ฮอล์ ชั้น 5 โรงแรม Siam Oriental ถ.ศรีภูวนารถ หาดใหญ่  
ครับ  โดยมีศิษย์เก่ารุ่น 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 เป็นเจ้าภาพจัดงาน  ผม
จึงใคร่ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ คณะแพทย์ ม.อ. กลับมาร่วมงานกันให้
คึกคักเหมือนเช่นทุกปีนะครับ
และในปีนี้ นอกจากทางสมาคมฯ มีแนวคิดสำ�คัญทีจ่ ะเชิญชวนให้ศษิ ย์เก่า
ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้กับน้อง ๆ นักศึกษาแพทย์รุ่นปัจจุบัน
ของเรา ได้มี โอกาสเปิดโลกทัศน์ ในการไป elective สั้น ๆ ในต่างประเทศมาก
ขึ้นแล้ว ทางสมาคมฯ ยังจะพยายามรวบรวมหาทุนเพื่อนำ�มาบริหารจัดการ
ร้ า นค้ า ร้ า นกาแฟที่ กำ � ลั ง จะเปิ ด ขึ้ น ใหม่ โ ดยตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณหลั ง ป้ า ยคณะ
แพทยศาสตร์ ตรงทางเข้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นทำ�เลทอง
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ ท่านคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ โดยร้านนี้จะเป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ ร้านขายของที่ระลึก
เพื่อหารายได้ ให้กับสมาคมฯ ส่วนลานด้านหน้าจะเป็นลานพักผ่อน เป็นลาน
ศิษย์เก่า (ลาน boom) ใช้เป็นจุดนัดพบสำ�หรับบัณฑิตตอนรับปริญญา ซึง่ จะต้อง
ใช้งบประมาณส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ  โดยผมจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยว
กับเรื่องนี้ ให้ทราบต่อไปครับ
สำ�หรับการวิ่ง ที่สำ�คัญอีกงาน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี คืองานวิ่งวัน
มหิดล ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 สามารถติดตาม
ข่าวสารได้จาก Facebook: Page วิ่ง วันมหิดล Mahidol Day run ครับ
ขอบคุณและสวัสดีครับ
นายแพทย์เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
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“

U R the 1st

คุณคือศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.คนแรกที่....

ได้เข้ารอบสุดท้ายรายการ “มาสเตอร์เชฟยูเค”

นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

“การจะไปโรงพยาบาลต้องตื่นแต่เช้ามืด รีบไปขึ้นบัตร
เพื่อให้ ได้คิวตรวจก่อน บางครั้งต้องอดข้าวอดน้ำ�เพื่อรอเจาะ
เลือด และต้องนั่งรอกว่าจะถึงเวลาตรวจ ถ้ามีหมอเพิ่มอีกสัก
คน คนไข้กจ็ ะได้ ไม่ตอ้ งรอนาน” นีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นในวัยเด็ก ทีเ่ ป็น
แรงผลักดันให้เข้าสู่อาชีพหมอของศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนนี้
นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ หรือหมอบอส เป็นอาจารย์
แพทย์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ ให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท Master of Science (MSc) in Immunology, Imperial College London (Merit) และปริญญาเอก
Clinical Medicine, Nuffield Department of Medicine,
University of Oxford
ความสนใจในอาชีพหมอของบอส เริ่มชัดเจนตั้งแต่วัย
เด็ก ทีบ่ อ่ ยครัง้ ได้ ไปนัง่ รอหมอกับคุณยาย ซึง่ เป็นโรคเบาหวาน
ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเกือบทุกครั้งต้องรอ
นานมากกว่าจะได้พบแพทย์ นอกจากความเบื่อหน่ายแล้ว ยัง
เกิดความสงสารคุณยายทุกครั้งว่า “การจะไปโรงพยาบาลต้อง
ตื่นแต่เช้ามืด รีบไปขึน้ บัตรเพื่อให้ ได้ควิ ตรวจก่อน บางครัง้ ต้อง
อดข้าวอดน้ำ�เพื่อรอเจาะเลือด และต้องนั่งรอกว่าจะถึงเวลา
ตรวจ ถ้ามีหมอเพิ่มอีกสักคน คนไข้ก็จะได้ ไม่ต้องรอนาน”
ประกอบกับความชอบเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ชีววิทยา จึงเป็นจุดเริม่ ต้นและผลักดันให้เลือกเรียนหมอในทีส่ ดุ
ขณะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ หมอบอสได้เดินสายเป็น
วิทยากรพิเศษหลายแห่ง ทั้งโรงเรียน,มหาวิทยาลัย, และสถานี
วิทยุต่าง ๆ อาทิ การบรรยายจุดประกายการใช้ชีวิตให้กับ
นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสร้างแรงบันดาลใจ
และชี้ ใ ห้ เ ห็ น โอกาสแห่ ง อนาคตแก่ เ ยาวชนในสถานพิ นิ จ ฯ
เป็นต้น โดยค่าตอบแทนการบรรยายก็ ได้นำ�ไปบริจาคให้กับผู้
ป่วยด้อยโอกาสทีร่ อรับการรักษาในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ขณะนี้หมอบอสกำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และ
วิจัยเรื่องวัคซีนป้องกันวัณโรคที่ The Jenner Institute, University of Oxford  หมอบอสบอกกับเราว่า “วัณโรค...เป็นโรค
ติดเชื้อเรื้อรังที่พบบ่อยมากในประเทศไทยรวมถึงประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก ซึ่งการรักษานั้นทำ�ได้ค่อนข้างยากเนื่องจากผู้ป่วยต้อง
กินยาปฏิชีวนะมากถึง 4 ตัว และกินอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน ในกรณีทเี่ ชือ้ ดือ้ ยาอาจจะต้องเปลีย่ นยาและ
ทานต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 1 ปี การคิดค้นวัคซีนป้องกันวัณโรค
น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคนี้ ได้ ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่
ทรมานจากอาการของโรคและผลข้างเคียงของยา”

“หมอได้สร้างวัคซีนขึ้นเอง โดยใช้รหัสทางพันธุกรรมที่
โดดเด่นของวัณโรคทีถ่ กู พิสจู น์มาแล้วจากศูนย์วจิ ยั ทีท่ �ำ งานร่วม
กันในสหรัฐอเมริกา จากนั้นก็ ใส่เข้าไปในไวรัส เพื่อใช้ ในการ
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และไวรัสที่ ใช้นั้นสามารถกระตุ้นเซลล์เม็ด
เลือดขาวชนิดต่าง ๆ ได้ดีมาก ซึ่งต่างจากเชื้อวัณโรคเองที่ ไม่
ค่อยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทำ�ให้ร่างกายเราไม่สามารถจัดการกับตัว
เชือ้ ได้ หากวัคซีนดังกล่าวสำ�เร็จ จะช่วยคนได้หลายสิบล้านคน”
และที่สำ�คัญองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า “กว่าสิบล้านคน
ติดเชื้อวัณโรคทุกปี หมอจึงมุ่งหวังว่างานวิจัยของหมอจะเป็น
อีกก้าวสำ�คัญในการรับมือและจัดการกับวัณโรคได้” นับเป็นหนึง่
ในนวัตกรรมใหม่ ๆ ของ University of Oxford และของโลก
ในการใช้ ไวรัสทีถ่ กู คิดค้นขึน้ มาใหม่ในการกระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันเพื่อ
ป้องกันโรคต่าง ๆ
อีกเรื่องหนึ่งที่หมอบอสบอกว่ารู้สึกดี ใจก็คือ การที่เห็น
รูปของตนเองปรากฏอยู่บนหน้าปกของ Annual report 2016
OXFORD UNIVERSITY INNOVATION วันนั้นสำ�นักพิมพ์
ได้มาถ่ายรูป ศาสตราจารย์และอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
เพื่อนหมอบอสหลายคนทีท่ ราบข่าวล่วงหน้าก็เตรียมตัวมาอย่าง
ดีทั้งแต่งหน้าทำ�ผม ขณะที่หมอบอส นั้นมีการทดลองใหญ่ ซึ่ง
ค่อนข้างยุ่งและใช้เวลานานมาก จึงนั่งทำ�งานไปเรื่อย ๆ ทาง
ช่างภาพของสำ�นักพิมพ์มาเห็นเข้า ก็เลยขอเก็บภาพไปด้วย
“เมื่อหนังสือตีพิมพ์ออกมาปรากฏว่ารูปผมได้ขึ้นปก รู้สึกดี ใจ
มากครับ เดาเอาว่าเขาเลือกรูปนั้นเพราะคงสื่อถึงความตั้งใจ
จริงในการทำ�งานของเรา เราไม่ได้จัดฉากขึ้นมา ทุกอย่างเป็น
ของจริงทั้งหมด”
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กว่าจะผ่านแต่ละช่วงเวลาจนมาสู่วงการแพทย์นั้นต้อง
ใช้ระยะเวลา ความพยายามและมีวินัยกับตนเองอย่างมาก แต่
หมอบอสก็ โ ชคดี ที่ มี คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ เ ป็ น แบบอย่ า งและให้ คำ �
แนะนำ�ที่ดีมาตลอด ให้ โอกาสในการลองถูกลองผิด ทำ�ให้หมอ
บอสมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นอาจารย์แพทย์ทดี่ ตี อ่ ไป “ถ้าเราเป็นหมอ เรา
ก็ช่วยคนไข้ ได้จำ�นวนหนึ่ง แต่การเป็นอาจารย์แพทย์ เรากำ�ลัง
สร้างหมออีกนับร้อยนับพัน เพื่อไปช่วยคนไข้ ในอนาคต”
ข้อสำ�คัญทีห่ มอบอสยึดถือและพยายามบอกกับนักศึกษา
แพทย์อยูเ่ สมอ ก็คอื ให้ตงั้ มัน่ อยู่ในความดีความถูกต้อง และเห็น
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ดังปณิธานของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดา
แห่งการแพทย์ไทย” ทีว่ า่ “ขอให้ถอื ประโยชน์สว่ นตนเป็นทีส่ อง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
วิชาชีพแพทย์นนั้ มีความเป็นศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์ ใน
การใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อการรักษา
คนไข้อย่างถูกต้องเหมาะสม และศิลป์ในการสื่อสารและรับฟัง
ปัญหาของผู้ป่วย มองผู้ป่วยเป็น “คน” มิใช่ “โรค” ที่ทำ�ให้ต้อง
มาโรงพยาบาล  ถ้าหมอทุกคนตัง้ มัน่ ในเรื่องดังกล่าว และคนไข้
มีความเข้าใจ จะทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซึ่งเอื้อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
ในอนาคตเมื่อสำ�เร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้ว หมอ
บอสยืนยันว่าจะกลับมาทำ�งานที่ต้นสังกัดเดิม ที่ภาควิชาชีว
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในตำ�แหน่งอาจารย์แพทย์ โดยภาระงานก็มีทั้งงานสอน งาน
วิจยั รวมทัง้ การตรวจรักษา หมอบอส ยังย้�ำ ด้วยว่า  “การเรียน
แพทย์เป็นการศึกษาที่ ไม่มีที่สิ้นสุด   ความรู้ที่ใช้ ในการรักษามี
การปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดตามงานวิจัย ถ้าเราสนใจที่จะพัฒนา
ตัวเองอยู่เสมอ เราก็จะเป็นหมอที่ดีและเป็นหมอที่เก่งได้”
แต่สงิ่ ทีห่ มอบอสได้รบั เลือกจากสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
ฉบับนี้ ให้อยู่คอลัมน์ You are the First ก็เพราะหมอบอสคือ
ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนแรก และยังเป็นคนไทยคนแรกด้วยที่
เข้ารอบ 1 ใน 3 ของผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย   ในรายการ
เรียลลิตี้ทำ�อาหารระดับโลกที่มีผู้ชมสูงสุดคือ “มาสเตอร์เชฟ
ยูเค” นั่นเอง
การเป็นคนไทยคนเดียวในรายการ ‘มาสเตอร์เชฟยูเค’
ของอังกฤษในซีซนั่ ล่าสุดว่ายากแล้ว การสร้างสรรค์อาหารไทย
อวดสายตาต่างชาติให้ทันสมัย ถูกใจกรรมการ แต่คงรสชาติ
ความเป็นไทย จนติดรอบ 1 ใน 3 ผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายเป็น
สิ่งที่ท้าทายและยากยิ่งกว่า
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เกิ น ความคาดหมายที่ ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น รายหนึ่ ง ถู ก สื่ อ
อังกฤษและสื่อไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำ�หรับ ‘หมอ
บอส’ นพ.นวมินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ วัย 27 ปี ที่ โชว์พลังของรสชาติ
อาหารและกระบวนการปรุงในแบบฉบับความเป็นไทย อวด
สายตาให้ชาวต่างชาติได้ชม
“ผมมองเห็นความสุขของการเป็นหมอกับการเป็นเชฟที่
สร้างสรรค์ ในแต่ละเมนู ว่าทัง้ สองบทบาทนัน้ ต่างก็เป็นอาชีพที่
ทำ�แล้วเกิดความสุข หมอเป็นอาชีพทีท่ �ำ ให้ผปู้ ว่ ยมีสขุ ภาพดีแล้ว
หมอก็มีความสุข ส่วนการทำ�อาหารก็สร้างความสุขให้กับคนที่
ทาน  ถ้าอาหารนั้นอร่อย”
ทุกบททดสอบของการแข่งขันในมาสเตอร์เชฟยูเค ทำ�ให้
หมอบอสมีความรูเ้ กีย่ วกับอาหารทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้ ได้เจอ
เชฟนักปรุงชื่อดังหลายคน ทัง้ ยังได้แสดงฝีมอื อาหารไทยหลาก
หลายเมนู เช่น ผัดไทย หอยทอด หมูสะเต๊ะ ต้มยำ�  หลนปลา
เค็ม งบปลาย่าง รวมถึงผักแกะสลัก ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสอีก
บทบาทหนึ่งให้กับหมอบอสในการก้าวเข้าสู่วงการอาหาร

“ไม่คดิ เหมือนกันว่าวิชาการงานพืน้ ฐานอาชีพ หรือ กพอ.
ทีเ่ คยเรียนสมัยประถมศึกษาจะได้หยิบมาใช้ ในการแข่งขัน รวม
ถึงวิชาความรูต้ อนทีเ่ รียนหมออย่างเช่น กายวิภาคศาสตร์ หรือ
Anatomy จะได้นำ�มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำ�อาหารชื่อ
Crab Anatomy ซึ่งเป็นการชำ�แหละส่วนต่าง ๆ ของปูม้า แล้ว
นำ�มาประกอบอาหาร โดยนำ�เสนอบนเขียงไม้ คล้ายกับการผ่า
กบเมื่อตอนเรียนหมอ”

“ผมเริ่มสนใจการทำ�อาหารตั้งแต่เด็ก ๆ ผ่านการสอน
ของคุณยาย ส่วนใหญ่เป็นอาหารใต้สไตล์พื้นฐาน และคุณพ่อ
(รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) กับคุณแม่ (พัชรี ปิ่นปฐมรัฐ) ก็
ทำ�อาหารเก่งเหมือนกันทั้งคู่”
และบ่ อ ยครั้ ง ที่ ห มอบอสได้ เ ป็ น ลู ก มื อ ช่ ว ยท่ า นอยู่
เสมอ ๆ หมอบอสเองก็ชอบทานอาหารไทยประเภทน้ำ�พริกผัก
สด เพราะทำ�ง่ายและทานสะดวก อีกอย่างน้�ำ พริกนัน้ ก็มรี สชาติ
เฉพาะของแต่ละครัวเรือนด้วย
ครอบครั ว ถือเป็นกำ�ลังใจสำ�คัญ และยิ่งใหญ่ ที่คอย
สนั บ สนุ น ให้ ห มอบอสได้ ทำ � ในสิ่ ง ที่ รั ก แม้ บ างช่ ว งของการ
แข่งขัน การทำ�งาน หรือการศึกษาวิจัย จะเหนื่อยและท้อ แต่
พ่อแม่และพี่น้องก็จะมาช่วยเติมเต็มด้วยการให้กำ�ลังใจและให้
คำ�ปรึกษาที่ดีอยู่เสมอ
ช่วงหนึ่งของการแข่งขันในมาสเตอร์เชฟยูเค หมอบอส
ได้ทำ�เมนูหลนปลาเค็ม และได้ขูดมะพร้าวโชว์ ในรายการด้วย
การหลนต้องใช้กะทิสดและเข้มข้น นับเป็นช่วงหนึ่งที่หมอบอส
รู้สึกประทับใจมากเช่นกัน เพราะได้แสดงให้ต่างชาติได้เห็นถึง
กรรมวิธี ในการประกอบอาหารไทยที่มีมาแต่ดั้งเดิม “เสน่ห์
อาหารไทยอยู่ที่รสชาติ มีความนุ่มนวล มีความจัดจ้าน และมี
เอกลักษณ์เฉพาะ”

อาหารไทยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
วัฒนธรรมของไทย ที่เข้าใจคิดและคิดอย่างสร้างสรรค์ เรามี
อารยธรรมการกินที่เก่าแก่ และเป็นแบบแผนมาอย่างยาวนาน
อย่างเช่นตำ�รับชาววัง ที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายังปัจจุบัน และ
อาหารที่นำ�มาดัดแปลง เพื่อประยุกต์ ให้เข้ากับสมัยต่าง ๆ ซึ่ง
ทั้งหมดทั้งมวลต่างก็มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน หลาย
เมนูของไทยก็มีเรื่องเล่าหรือสตอรี่มากมาย
หากจะ ‘ยกระดับครัวไทยสู่การเป็นครัวโลก’ นั้น หมอ
บอสฝากบอกว่าอยากให้รักษารสชาติความเป็นอาหารไทยไว้
หลายครั้งเราหลงทาง ไปปรับเปลี่ยนรสชาติให้ถูกใจต่างชาติ
แต่จากการสัมผัสด้วยตนเองพบว่า ครัวโลกต้องการอาหาร
รสชาติไทยแท้ ๆ มากกว่า ซึง่ ต่างชาติให้การยอมรับอาหารไทย
และหากมี โอกาสได้มาเยือนเมืองไทยชาวต่างชาติกจ็ ะพยายาม
ตามหาอาหารไทยที่มีรสชาติความเป็นไทยจริง ๆ
“ภูมิใจมากครับที่มี โอกาสได้เผยแพร่อาหารไทยและ
วัฒนธรรมการกินของคนไทยสู่สายตาชาวอังกฤษ แม้จะพลาด
แชมป์มาสเตอร์เชฟยูเค 2018 แต่ผมก็ท�ำ หน้าที่ในฐานะคนไทย
คนหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบและสุดความสามารถแล้วครับ”
หมอบอส กล่าวด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม

ก้าวต่อไปของหมอบอส คือความมุ่งมั่นให้สำ�เร็จการ
ศึกษาปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพราะนี่คือ
ภาระหน้าที่สำ�คัญ และหมอบอสบอกกับเราว่าฝันอยากมีร้าน
อาหารเล็ก ๆ ที่พิถีพิถันและใส่ใจในความอร่อย ทั้งคนทำ�และ
คนทานต้องมีความสุข และรายได้จากการขายอาหาร   ส่วน
หนึง่ จะปันให้กบั ผูป้ ว่ ยยากไร้และกองทุนวิจยั ในประเทศไทยต่อ
ไป หมอบอสกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ขอบคุณทุกการติดตาม ทุก
กำ�ลังใจที่ส่งมาให้ผมครับ”
Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE

9

You Receive the Recognition

1.
3.

ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี 2560
ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ซึง่ เป็นวันข้าราชการพลเรือน นายกรัฐมนตรีจะได้มอบรางวัลครุฑทองคำ�ให้กบั ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ซึ่งในปีนี้ มีศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่ ได้รับรางวัลดังกล่าว จำ�นวน 4 ท่าน คือ
1. นายแพทย์นิรันดร์  จันทร์ตระกูล ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลพัทลุง (ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 7)
2. นายแพทย์สุวิช  ธรรมปาโล  ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
(ศิษย์เก่าแพทย์ มอ. รุ่นที่ 10)  
3. นายแพทย์บรรยง  เหล่าเจริญสุข  ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา (ศิษย์เก่าแพทย์ มอ. รุ่นที่ 10)  
4. นายแพทย์ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ  ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 22)
สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ได้มี โอกาสสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 3 ท่าน  จึงขอนำ�เสนอบทสัมภาษณ์ทั้ง 3 ท่าน ให้ทราบ ณ ที่นี้
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2.
4.

นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 10)  
สวัสดีครับ ก่อนอื่น ขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการ สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่ ได้ ให้เกียรติ
อย่างสูงกับผมในครั้งนี้ ผม นายแพทย์สุวิช  ธรรมปาโล  เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 10 ขณะนี้
ทำ�งานในตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค  
กระทรวงสาธารณสุข ครับ  ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำ�ปี 2560   ซึ่งช่างประจวบเหมาะกับความคาดหวังสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจไว้ เมื่อแรกทำ�งานของ
การเป็นแพทย์ ในปี 2531 กล่าวคือ ในวันที่ 1 เมษายน 2531   ผมได้ยกมือสมัครเข้าเป็นแพทย์
ในโครงการควบคุ ม ปราบปรามโรคติ ด ต่ อ และการสาธารณสุ ข โรคเท้าช้างโดยชุมชนมีส่วนร่วม การศึกษาวิธีเจาะเลือดในเวลา
ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในพระราชดำ�ริ   จ.นราธิวาส   กลางวันในแรงงานพม่า โดยใช้ Provocative Test การใช้ยา Mass
ซึ่งเป็นโครงการพิเศษในการควบคุมโรคเท้าช้าง รอบพื้นที่พรุใน treatment ในแรงงานพม่า และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอวัยวะ
จังหวัดนราธิวาส   หลังจากนั้นก็ ได้มาทำ�งานที่กองโรคเท้าช้าง บวมโต เป็นต้น
แม้ว่าในจังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่เสี่ยงต่ออันตรายและ
กระทรวงสาธารณสุข   การทำ�งานในช่วงแรก ช่างไม่เหมือนกับ
ชีวิตนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นวอร์ดเลย เนื่องจากต้องทำ�งานเป็นทีม มีความไม่สงบ แต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่
กับนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เจาะโลหิต จุลทัศนากร และ หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทำ�ให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกับโครงการ
นักกีฏวิทยา ซึ่งต้องออกไปสำ�รวจเจาะโลหิตค้นหาผู้ป่วยโรคเท้า ควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุขในการจ่ายยา
ช้ า งในเวลากลางคืน บางครั้งก็ ไปจับยุงพาหะโรคเท้ าช้ างร่ ว ม Mass treatment แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและควบคุมรังโรคในแมว
กับนักกีฏวิทยา พื้นที่ออกไปสำ�รวจได้แก่ จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จนอัตราความชุกชุมของโรคเท้าช้างในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเหลือ
จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.กาญจนบุรี จ.ตาก และ น้อยมาก ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขอีก ทางองค์การอนามัยโลกได้มา
จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งล้วนแต่เป็นพื้นที่ทุรกันดารทั้งสิ้น  แม้ว่าเป็นงาน ประเมินและประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่ ามารถกำ�จัดและ
ทีด่ เู หมือนมีความสำ�คัญน้อย มีคนรูจ้ กั น้อย แต่ผมก็มคี วามรักในงาน ไม่เป็นโรคเท้าช้างได้สำ�เร็จ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ด้วยเหตุนี้  
ุ คุณปู การในการกำ�จัดโรคเท้าช้าง
นี้ เคยตั้งความหวังไว้ว่า “เราทำ�งานเป็นแพทย์ด้านป้องกันควบคุม จึงทำ�ให้ผมได้รบั รางวัลเป็นผูม้ คี ณ
โรคติดต่อ หากสามารถกำ�จัดโรคติดต่อให้หมดไปสักโรคก็คุ้มค่า ในประเทศไทย โดยมูลนิธิเอื้ออาทรอีกรางวัลหนึ่ง
ท้ายทีส่ ดุ นีผ้ มขอฝากข้อคิด ถึงอาจารย์  พี่ ๆ น้อง ๆ ว่า “ผม
กับชีวิตการทำ�งานของเราแล้ว”ต่อมาผมได้มี โอกาสเข้าฝึกอบรม
โครงการแพทย์ประจำ�บ้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จบการศึกษาแพทยศาสตร์จากสถาบัน
ของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2534-2535 และไปศึกษาต่อต่าง แห่งนี้ซึ่งได้หล่อหลอมทำ�ให้เราเป็นแพทย์ที่มีความเสียสละ เห็นแก่
ประเทศหลักสูตร MPH & TM ณ มหาวิทยาลัยทูเลน สหรัฐอเมริกา ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง  ดังคำ�สอนของสมเด็จพระราชบิดาฯ
ในปี 2536 แล้วกลับมาปฏิบัติงานที่กองโรคเท้าช้างเช่นเดิม ก่อน และไม่ว่าจะทำ�สิ่งใด ถึงจะยากเพียงใดก็ตามขอให้ตั้งใจ อดทน
จะได้กลับมาทำ�งานที่ศูนย์มาลาเรียที่ 4 สงขลา ซึ่งดูแลควบคุมไข้ มุ่งมั่น  แล้วจะประสพความสำ�เร็จ  ซึ่งคำ�สอนของ ศ.น.พ.วีระศักดิ์  
มาลาเรียในภาคใต้ระยะหนึ่งในช่วงปี 2538-2542 และขึ้นไปเป็น จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ที่สอนผมว่า “อย่ารู้มาก บากหนีแต่ที่ง่าย ที่ ไหน
ผู้อำ�นวยการกองโรคเท้าช้างและสำ�นักโรคไข้เลือดออก ตามลำ�ดับ หนัก บากกายเข้าหาบหาม” ได้เตือนใจในการทำ�งานของผมมา
ในช่วงปี 2543-2545 อนึ่งในช่วงทำ�งานที่ศูนย์มาลาเรียที่ 4 สงขลา ตลอดเวลาครับ”
ผมได้มี โอกาสเรียนต่อหลักสูตร Ph.D. ระบาดวิทยา ของหน่วย
ระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี
ศ.น.พ.วีระศักดิ์ จงสูว่ วิ ฒ
ั น์วงศ์ เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา ทำ�วิทยานิพนธ์
เรื่องไข้เลือดออก จากนั้นในปี 2549 ได้ทำ�งานเป็นผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา จึงเป็นโอกาสอีก
ครัง้ ทีผ่ มจะได้ท�ำ งานควบคุมโรคเท้าช้างใน จ.นราธิวาส ซึง่ เป็นแหล่ง
ชุกชุมสุดท้ายของประเทศ
การเจาะโลหิตค้นหาพยาธิโรคเท้าช้าง การสำ � รวจรั ง โรคของพยาธิ โ รคเท้ า
สำ�หรับการทำ�งานควบคุมโรคเท้าช้างในครัง้ นี้ ผมได้สร้างผล
ในเวลากลางคืน
ช้ า ง ชนิ ด บรู เ กี ย มาลาไย ในแมว
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ปี พ.ศ. 2533
จ.นราธิวาส
งานสำ�คัญหลายอย่าง เช่น การควบคุมรังโรคในแมว การควบคุม
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นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา  (ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 10)  
ขอให้คุณหมอแนะนำ�ตัวหน่อยค่ะว่า เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่นที่เท่าไหร่
ตอนนี้ทำ�งานอะไร อยู่ที่ ไหนคะ?
ผมเป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุน่ ที่ 10 จบการศึกษา
ปี 2531 ปั จ จุ บั น เป็ น ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2558
อยากให้คุณหมอเล่าชีวิตส่วนตัวและเส้นทางชีวิตของความเป็น
แพทย์ ให้ศิษย์เก่าได้ทราบ พอสังเขปค่ะ
ผมเข้ า เรี ย นที่ ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลา
นครินทร์ ในปี พ.ศ. 2525-2531 ได้ศึกษาต่อที่ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ในช่ ว งปี 2532-2535 หลั ง จากนั้ น ก็ ป ฏิ บั ติ ง านที่ โ รงพยาบาล
นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส จนถึงเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ได้รบั แต่งตัง้ เป็นผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา
ภู มิ ลำ � เนาเป็ น คนอำ � เภอระแงะ จ.นราธิ ว าส สมรสกั บ ภรรยา
ตำ�แหน่งพยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการพิเศษ กลุม่ งานอาชีวเวชกรรม
โรงพยาบาลเบตง มีบุตรชาย 3 คน
ทางกองบรรณาธิการฯ ขอแสดงความยินดีดว้ ยนะคะที่ คุณหมอ
ได้ รั บ รางวั ล “ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ประจำ � ปี 2560”
นอกจากรางวัลดังกล่าวนี้ คุณหมอได้รับการยอมรับจากสังคม
และยังได้รับรางวัลอีกมากมาย ไม่ทราบว่าคุณหมอได้รับรางวัล
อะไรบ้างคะ
รางวัลอื่น ๆ ที่ผมได้รับคือ
1. นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำ�ปี 2561 จากสมาคม
นักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
2. บุคคลดีเด่น ประจำ�ปี 2558 สาขาบริหารทางการแพทย์
ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป มูลนิธนิ ายแพทย์บญ
ุ ยงค์  
วงศ์รักมิตร
อยากทราบว่าประสบการณ์เป็น นศพ. ม.อ. มีส่วนอย่างไรบ้าง
ไหมคะ ในการหล่อหลอมชีวิตความเป็นแพทย์ ในปัจจุบัน
ช่วงที่เป็นนักศึกษาแพทย์ ในปี 2528-2531 (ชั้นคลินิกปีที่
4-6) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพิ่งเริ่มเปิดดำ�เนินการใหม่ ๆ
ปริมาณผูป้ ว่ ยยังไม่มากเหมือนปัจจุบนั บางสาขาวิชาเช่น สูตนิ รีเวช
กุมารฯ ยังต้องไปศึกษาและฝึกปฏิบัติที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่  ส่วน
อาจารย์แพทย์ ก็มีอาจารย์ชั้นอาวุโสน้อยคน และอาจารย์ที่เพิ่งจบ
วุฒบิ ตั รมาใหม่ ๆ หลายท่านก็เป็นศิษย์เก่าของคณะแพทย์ รุน่ ที่ 1-3
จำ�นวนนักศึกษาในแต่ละปีมีจำ�นวน 64 คน ทำ�ให้พวกเรามีความ
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

ใกล้ ชิ ด สนิ ท สนมกั บ อาจารย์ ประกอบกั บ สมั ย นั้ น ยั ง ไม่ มี ก าร
training ของแพทย์ประจำ�บ้าน มีแต่เฉพาะแพทย์ ใช้ทุน ทำ�ให้
สามารถดูแลผู้ป่วยและทำ�หัตถการต่าง ๆ ได้มาก ส่งผลให้มีความ
มั่นใจในการปฏิบัติงานหลังจากจบการศึกษา
สุ ด ท้ า ยนี้ ขอให้ คุ ณ หมอได้ ฝ ากข้ อ ความถึ ง อาจารย์ พี่ ๆ
น้อง ๆ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. สัก
นิดค่ะ
ขอฝากข้อคิดในการทำ�งานว่า ต้องมีความขยัน อดทน
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดพระราชดำ�รัส ของพระราชบิดา
และการทำ�งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็น
หลักการในการดำ�รงชีวติ และปฏิบตั งิ าน ต้องทำ�ตัวเสมือนน้�ำ ไม่เต็ม
แก้ว ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต
อยากให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป มีชื่อเสียง และผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพด้วยเช่นกัน  อัน
จะทำ�ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ในที่สุด.

นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  (ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่นที่ 22)
สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นอยากให้คุณหมอแนะนำ�ตัวหน่อยคะว่า เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่นที่เท่าไหร่
ตอนนี้ทำ�งานอะไร อยู่ที่ ไหนค่ะ
ผมชื่อนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 22 เข้าเรียนที่ ม.อ. ปี 2537 ปัจจุบันอายุ 41 ปี เป็นผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลด่าน
มะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
อยากให้คุณหมอเล่าชีวิตส่วนตัวและเส้นทางชีวิตของความเป็น
แพทย์ ให้ศิษย์เก่าได้ทราบพอสังเขปค่ะ
ผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี เรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ โรงเรียน
อุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี หลังจากนั้นศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบเทียบวุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบการศึกษานอกโรงเรียนได้ แล้วสอบเอ็นทรานซ์
เข้ า มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้ ในปี 2537 เข้ า เรี ย นคณะ
แพทยศาสตร์ 6 ปี ก็กลับไปใช้ทนุ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรดี ว้ ยการจับฉลาก
เพิ่มพูนทักษะ 1 ปีที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และย้ายมาประจำ�
ที่ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยตั้งแต่ปี 2544 เป็นแพทย์ประจำ�โรง
พยาบาลนี้มา 16 ปีแล้วครับ จนได้รับโอกาสให้ทำ�งานบริหารเป็นผู้
อำ�นวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
และใช้เวลา1ปีเศษพัฒนาโรงพยาบาลทุกมิติจนเป็นที่ประจักษ์ และ
ประหลาดใจว่าทำ�ได้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้
ทางกองบรรณาธิการฯ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ คุณหมอ
ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี 2560” นอกจาก
รางวัลดังกล่าวนี้ คุณหมอได้รบั การยอมรับจากสังคม และยังได้รบั
รางวัลอีกมากมาย ไม่ทราบว่าคุณหมอได้รับรางวัลอะไรบ้างคะ
นอกจากรางวัลข้าราชการดีเด่นระดับประเทศแล้ว ในปีนี้ผม
ยังได้รับรางวัล “คนดีศรีสวน” ซึ่งทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
และสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพี่อมอบให้ศิษย์เก่า
ทีท่ �ำ คุณงามความดีให้แก่สงั คม เป็นแบบอย่างในการทำ�งานและปฏิบตั ิ
ตัว และได้รางวัล “โรงพยาบาลเปี่ยมสุข” (happy organization)
ระดับเขต รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ สิ่งที่สังคมให้การยอมรับคือการพัฒนาโรงพยาบาลให้ดีขึ้นใน
ทุกมิตไิ ด้อย่างรวดเร็วในขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่งกำ�ลังขาดทุนกัน
ครึ่งประเทศ บริบทของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยก่อนที่ผมจะเข้า
มาบริหารก็ ไม่ตา่ งจากโรงพยาบาลอื่น ๆ อาจจะมีปญ
ั หาเยอะกว่าด้วย
ซ้� 
ำ เรียกได้วา่ เป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ลม้ ละลายเต็มทน การเงินขาดทุน
หนีส้ นิ มากกว่าทรัพย์สนิ เงินคงเหลือติดลบ 5 ล้านบาท โครงสร้างเก่า
ทรุดโทรม สกปรก เจ้าหน้าทีข่ าดขวัญกำ�ลังใจ ชุมชนขาดความศรัทธา
การที่ผมเข้ามาบริหารจึงเป็นการท้าทายความสามารถเป็นอย่างมาก
สิ่งที่ผมได้ทำ�ในระยะเวลา 1 ปี พิสูจน์ ให้เห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เร็ว
เพียงใด และเปลี่ยนไปในทุก ๆ มิติ มีการเงินที่มั่นคง มีเงินคงเหลือ

หลังหักหนี้สิน 18 ล้านบาท อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใหม่ พร้อมใช้และ
เพียงพอ  สิ่งแวดล้อมดีขึ้นชัดเจน โครงสร้างเดิมมีการ renovate ใหม่
สวยงามยิ่งกว่าโรงพยาบาลเอกชน บุคลากรมีความสุขในการทำ�งาน
มีสวัสดิการที่ดีขึ้นอย่างมาก ชุมชนให้ความเชื่อมั่นในบริการทางการ
แพทย์มารับบริการมากขึ้นจนทำ�ให้ต้องขยายเตียงจากเดิมที่มีอยู่ 30
เตียง กลายเป็น 60 เตียง  แต่บคุ ลากรยังมีเท่าเดิม อีกทัง้ ยังตอบสนอง
ต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในทุกนโยบายเช่น smart hospital , happy organization , green and clean hospital , convenient service , food safty ขอเพียงแต่เราตั้งใจ ใส่ใจ และมุ่งมั่น
ทีจ่ ะทำ�เพื่อให้ชมุ ชนได้รบั สิง่ ทีด่ ี ๆ ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทำ�ได้แบบ
ผมเช่นกัน
อยากทราบว่าประสบการณ์เป็น นศพ. ม.อ. มีส่วนอย่างไรบ้าง
ไหมคะ ในการหล่อหลอมชีวิตความเป็นแพทย์ ในปัจจุบัน
ประสบการณ์ ในการเป็นนักศึกษาแพทย์ของผม ผมได้เจอ
กัลยาณมิตรที่ดีหลาย ๆ คนในรุ่น ที่ช่วยหลอมให้ผมเป็นคนดี มีเพื่อน
นักศึกษาแพทย์หลายคนเป็นแบบอย่างในการเข้าสังคม ในการบริหาร
ในการให้บริการทางการแพทย์ ผมขอยกตัวอย่างเพื่อนแพทย์ที่เป็นไอ
ดอลในการเป็นคนดีของสังคมได้แก่ อาจารย์ต้น (นพ.อภิภพ กฤษณี
ไพบูลย์) อาจารย์ประสิทธิ์ (นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี) อาจารย์เด่น
(นพ.ประภากร  กลับกลาย) อาจารย์ โจ๊ก (นพ.กีรติ หงส์สกุล) อาจารย์
มุก (พญ.ปริฉตั ร เอือ้ อารีวงศา) และอีกหลาย ๆ คนที่ ไม่ได้กล่าวถึง ทุก
คนเป็นคนดีมาก ๆ และมีข้อเด่นแต่ละคนที่แตกต่างกันไป และทำ�ให้
ผมได้ดึงข้อเด่นของแต่ละคนมาปรับใช้ ในชีวิตประจำ�วัน
สุดท้ายนี้ ขอให้คุณหมอได้ฝากข้อความถึงอาจารย์ พี่ ๆ น้อง ๆ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. สักนิดค่ะ
ผมภูมิใจในการเป็นศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่นี่มี
ครูบาอาจารย์ดี คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้เป็นแพทย์ที่ดี ไม่จำ�เป็น
ต้องเก่งทีส่ ดุ แต่สามารถเป็นคนดีทสี่ ดุ ได้ ผมภูมใิ จที่ ได้เรียนร่วมรุน่ กับ
เพื่อน ๆ ทุกคน อยากฝากถึงพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนว่า เมื่อเราได้รับโอกาส
เราจงใช้ โอกาสนั้นแสดงความสามารถให้เต็มที่ โอกาสไม่ได้มีมา
บ่อย ๆ เวที ให้แสดงความสามารถก็มาไม่บ่อย จงตั้งใจทำ�ให้เต็มที่
ให้เต็มความสามารถ ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะได้ภูมิใจในสิ่ง
ที่เราทำ� แล้วรางวัลต่าง ๆ จะค่อย ๆ ตามมาเองครับ.
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เรื่องเล่าจากน้องนักศึกษาแพทย์

การศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในต่างประเทศ
(International elective program)

กิจกรรมหนึง่ ของนักศึกษาแพทย์ ทีต่ อ้ งผ่านหลักสูตรในการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ การ elective หรือการศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ซึ่งกิจกรรมนี้นักศึกษาจะสามารถเลือกได้อย่างอิสระ ว่าตัวเองสนใจใน
สาขาไหน ภาควิชาอะไร มหาวิทยาลัยไหน ซึ่งก็แล้วแต่ความสนใจของแต่ละ
คน โดยในการศึกษา elective นั้น จะสามารถไปได้ทั้งตอนปิดเทอมปี 4 และ
ปี 5 ซึ่งมีบรรจุไว้อยู่ในหลักสูตร ส่วนในช่วงปี 6 ซึ่งการ elective นั้นสามารถ
เลือกไปศึกษาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  กิจกรรมที่กำ�ลังเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบัน คือ การ elective ในต่างประเทศ ซึ่งมี โครงการที่ให้ทุนแก่นักศึกษา
แพทย์ ในการไป elective คือโครงการ IFMSA MOU AMSA เป็นต้น
แต่ทนุ ที่ให้สว่ นใหญ่จะเป็นงบทีจ่ �ำ กัด และมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติมทีเ่ กินจากทุน ซึง่
นักศึกษาแพทย์ต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือเอง โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็
อาจส่งผลหรือจำ�กัดให้นักศึกษาบางราย ไม่สามารถไป elective ในต่าง
ประเทศได้  กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะในต่างประเทศนี้ทำ�ให้ ได้เห็นการเรียนการ
สอนของคณะแพทย์ ในประเทศต่าง ๆ ได้เห็นการทำ�หัตถการ หรือเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ค่อนข้างทันสมัย ได้ประสบการณ์ ในการ
เรียน การดูแลผู้ป่วย ได้รู้ถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และ
สร้างเสริมประสบการณ์ ในการใช้ชีวิต และจะได้นำ�ความรู้กับประสบการณ์ที่
ได้รับนี้มาพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต ซึ่งคนที่ผ่านการไป elective กลับมา
แล้วทุกคน ต่างมีความประทับใจและได้รับประสบการณ์ที่ดี ๆ กลับมา เพื่อนำ�
มาเล่าต่อและแนะนำ�รุ่นน้องต่อ ๆ ไป
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

สรุปการวิ่งอันดามัน-อ่าวไทย

วิ่ง...ด้วยหัวใจ
วันที่ 22-29 เมษายน 2561

เมื่อวันที่ 22-29 เมษายน 2561 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ได้จัด วิ่งอันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ Hands and
Heart Start 2Gether “ก้าวเพื่อกูช้ วี ติ พิชติ โรคหัวใจ” ปรากฏว่าประสบ
ผลสำ�เร็จเกินกว่าเป้าหมายที่คาดไว้   นอกจากจะได้เงินบริจาคเพื่อพัฒนา
ศูนย์หัวใจภาคใต้ (ตัวเลขเงินบริจาคเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 คือ
13,484,149.58 บาท แต่หลังจากสิ้นสุดโครงการ ก็ยังมีประชาชนบริจาค
สมทบเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อย ๆ) ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้กับ
ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ ได้มี โอกาสฝึกปฏิบัติการนวดหัวใจ
ด้วยหุ่น “ตังกวน” นวัตกรรมหุ่นฝึกการนวดหัวใจที่ทำ�จากยางพาราอีกด้วย  
โดยตลอดเส้นทางการวิ่ง มีประชาชนเข้าร่วมฝึกการนวดหัวใจ (CPR)
จำ�นวน 830 คน และคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้มอบหุ่นตังกวนนี้ ให้กับ
จังหวัดต่าง ๆ ถึง 83 ตัว
สิ่งที่ ได้เกินความคาดหมายอีกประการหนึ่งที่มีความสำ�คัญไม่ยิ่ง
หย่อนกว่า ก็คือ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์
ม.อ. กับศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทีป่ ฏิบตั งิ านอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทัว่ ภาคใต้ รวม
ทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่าด้วยกัน ทำ�ให้เกิด
ความ “ผูกพันมั่นเกลียว” และ “หล่อหลวมดวงใจ” ให้เป็นหนึง่ เดียวกันมาก
ยิ่งขึ้น
สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ฉบับนี้ จึงขอประมวลภาพ การวิ่งครั้ง
ประวัติศาสตร์ครั้งนี้  เพื่อแทนความทรงจำ�ที่ประทับใจพวกเราอย่างไม่รู้ลืม
Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE

15

16

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE

17

