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บทบรรณาธิการ

เดือนแห่ง

ความยินดีปรีดา

เมื่อถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี พวกเราจะได้มี โอกาส
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ที่ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นในด้านต่าง ๆ สำ�หรับปี พ.ศ.2561
มีศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ
1. ด้านความสำ�เร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
• พญ.วิพรรณ  สังคหะพงศ์  (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10)
ผู้อำ�นวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
2. ด้านผลงานเด่น
• รศ.พญ.อรินทยา  พรหมินธิกุล (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15)
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และเป็นรองผู้อำ�นวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
3. ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
• รศ.นพ.อภิณพ  จันทร์วิทัน  (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1)
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม
4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
• นพ.เพียรศักดิ์  แซ่หว่อง  (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 19)
นายแพทย์ชำ�นาญการ  กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
และเป็นผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
และสวัสดิการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
5. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
• นพ.นวมินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ  (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 36)
อาจารย์ ภ าควิ ช าชี ว เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และ

มุทิตาจิต

ในนามของสารศิษย์เก่าฯ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์
เก่าที่ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ทุกท่านครับ และเมื่อเดือน
กันยายนมาถึง   ก็ถึงคราวที่พวกเราจะได้แสดงมุทิตาจิตต่อ
อาจารย์แพทย์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้  ท่านเหล่านี้ ได้มี
ส่วนช่วยหล่อหลอมให้บณ
ั ฑิตแพทย์ทจี่ บไปทุกคน มีความรูแ้ ละ
คุณธรรม  จนเป็นทีป่ ระจักษ์และเป็นศิษย์เก่าทีด่ ตี อ่ ไปในอนาคต
สารศิษย์เก่าฯ จึงขอถือโอกาสนี้แสดงมุทิตาจิต ขอบคุณต่อ
คณาจารย์แพทย์ทจี่ ะเกษียณอายุราชการในปีนท้ี ง้ั 4 ท่าน  ได้แก่
1. รศ.นพ.สีลม  แจ่มอุลิตรัตน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน  
2. รศ.นพ.วรวุฒิ  จินตภากร
สาขาวิชาโรคหัวใจ  ภาควิชาอายุรศาสตร์
3. ผศ.นพ.สุเรนทร์  วิริยะเสถียรกุล
ภาควิชาจักษุวิทยา
4. รศ.นพ.เสกสิต  โอสถากุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  
		
ขอให้คณาจารย์ทเี่ กษียณอายุราชการทัง้ 4 ท่านและศิษย์
เก่าดีเด่นทั้ง 5 ท่าน จงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล
และเจริญด้วยจตุรพิธชัยไปชั่วกาลนานเทอญ
							 ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
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สารจากคณบดี

ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงที่มีกิจกรรมต่อเนื่องของ
ศิษย์เก่าอยู่หลายกิจกรรม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมประชุมวิชาการประจำ�ปีของคณะ
แพทยศาสตร์ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม มีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ในปีนี้
มีศษิ ย์เก่าดีเด่น 5 ท่าน ได้แก่ พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์, รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกลุ ,
รศ.นพ.อภินพ จันทร์วิทัน, นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง  และ นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐม
รัฐ  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อการทำ�งานจนเป็นที่ประจักษ์ และทั้ง 5 ท่าน
ได้นำ�เสนอผลงานให้กับศิษย์ปัจจุบันได้รับทราบในการประชุมวิชาการนี้ ตามมา
ด้วยงาน Homecoming night ซึ่งปีนี้ศิษย์เก่าที่ลงท้ายด้วยเลข 0 และเลข 5
ได้แก่รุ่น 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 เป็นเจ้าภาพ  โดยจัดงานที่ โรงแรม
สยามโอเรียนทัลได้อย่างประทับใจต่อผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก   ต่อจากนั้น
เป็นงานรับน้องใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มีคณาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่าหลายท่าน
ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับน้องใหม่ของเราในวันที่ 18 สิงหาคม 2561  
การผูกข้อมือจากคณาจารย์ทำ�ให้น้อง ๆ อบอุ่นและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก
ในเดือนกันยายน  นอกจากจะมีการจัดงานวันมหิดลแล้วนั้น  ทางคณะแพทย์ ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับ
อาจารย์ทเี่ กษียณอายุราชการในปีน  ้ี ได้แก่  อ.สีลม แจ่มอุลติ รัตน์  (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์
ป้องกัน)  อ.วรวุฒิ จินตภากร (ภาควิชาอายุรศาสตร์)  อ.สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล (ภาควิชาจักษุวิทยา) และ
อ.เสกสิต โอสถากุล (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) ซึ่งทุกท่านได้ทำ�งานในฐานะอาจารย์มาตลอดอายุราชการ
ของท่าน
นอกจากนี้ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 40 ที่เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 และเมื่อสำ�เร็จการศึกษาแล้วพวกเขาจะมาเป็น
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า และจะได้มาช่วยกันผลักดันภารกิจของสมาคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
มีเรื่องส่วนตัวที่ผมรู้สึกประทับใจในกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าที่ ได้ร่วมกันสร้าง รังบินหลา ที่เป็น
ไฮไลท์ของความรู้สึกดี ๆ ที่สมาคมศิษย์เก่าจะรวมพลังกันด้วยน้ำ�พักน้ำ�แรงของพี่ ๆ ที่จะสร้างสถานที่นี้เป็น
แหล่งพบปะของพี่ ๆ น้อง ๆ ชาว ม.อ. และเป็นโอกาสที่สมาคมจะได้มีการสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของสมาคมต่อไป โดยในโครงการนี้สมาคมศิษย์เก่าจะเป็นผู้ดำ�เนินการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ชื่อว่า
“บินหลา บรู” ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณพื้นที่หลังป้ายของคณะแพทยศาสตร์ ด้านหน้าโรงพยาบาล โดยพื้นที่ส่วน
นี้ทางมูลนิธิได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสำ�หรับที่พักคอยผู้ป่วยและเป็นจุดรับส่งผู้ป่วยที่ต้องการนั่งรถกอล์ฟเพื่อส่ง
ต่อไปยังที่จอดรถที่อยู่ห่างออกไป พื้นที่นี้ ได้ตั้งชื่อว่า “สวนศรีตรัง รังบินหลา” โดยได้เปิดใช้งานพร้อมกับร้าน
บริการเครื่องดื่มของสมาคมศิษย์เก่าไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ในงานวันเปิดร้านนั้นตัวแทนศิษย์เก่าทุก
รุ่นได้ร่วมกันทำ�พิธีปลูกต้นศรีตรัง ตามแนวคิดที่จะทำ�ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีต้นศรีตรังที่เป็นต้นไม้ประจำ�
มหาวิทยาลัย ให้มตี น้ ศรีตรังกระจายอยูเ่ ต็มพืน้ ที่ บรรยากาศการรวมตัวของศิษย์เก่าในวันเปิดร้าน “บินหลา บรู”
นั้นสุดแสนจะประทับใจศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ที่มาร่วมงานอย่างเปี่ยมล้นไปด้วยความปิติยินดีกันทุกคน
ผมเชื่อว่าความทรงจำ�ดี ๆ นี้จะอยู่กับศิษย์เก่าของ ม.อ. ไปอีกนานแสนนาน
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารจากนายกสมาคมฯ

“

กระผมในนามของนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์   ใคร่ขอ
ขอบพระคุณคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ที่ ได้ ให้ความ
อนุเคราะห์   ในการก่อสร้างร้านค้าสำ�หรับเป็นสถานที่จำ�หน่ายอาหารว่างและ
“บินหลา บรู” (Binla brew)
เครื่องดื่ม “บินหลา บรู” (Binla brew)   ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณ “สวนศรีตรัง  
จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
รังบินหลา” ซึ่งจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ผ่อนคลายของผู้ป่วยและญาติ  
ของผู้ป่วยและญาติ
ระหว่างรอรับการรักษาพยาบาล   และยังเป็นสถานที่นัดพบสำ�หรับนักศึกษา
ระหว่างรอรับการรักษาพยาบาล
แพทย์   อาจารย์แพทย์   พยาบาล  บุคลากร  บัณฑิต  และประชาชนทั่วไป  
และยังเป็นที่รวบรวมเรื่องราวของ
อีกทัง้ ยังเป็นสถานทีป่ ระชุมกลุม่ ย่อยสำ�หรับหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นสถานทีฝ่ กึ งาน
ศิษย์เก่าและประวัติ
ของนักศึกษา  ทีต่ อ้ งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เป็นทีร่ วบรวมเรื่องราวของ
ของคณะแพทยศาสตร์
ศิษย์เก่า  และประวัตขิ องคณะแพทยศาสตร์  และเป็นสถานทีห่ รือช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศิษย์เก่า  นักศึกษาแพทย์ หรือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปอีกด้วย
ร้าน “บินหลา บรู” ดำ�เนินงานโดย  สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์   โดยใช้แนวคิด ทุกแก้ว คือ การให้  
ในการดำ�เนินกิจการจะเป็นในลักษณะของกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise  ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย  
จะนำ�มาสนับสนุนด้านการศึกษาของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ของ
สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ต่อไป
ขอให้ศิษย์เก่าทุกท่าน ได้ระลึกอยู่เสมอว่าเราทุกท่านเป็นเจ้าของร่วมกัน มี Sense of belonging ช่วยกันดูเล
และสนับสนุนร้าน “บินหลา บรู” ที่ดำ�เนินงานโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ ด้วยครับ  ขอบคุณครับ

“

นายแพทย์เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
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เรื่องเล่าจากคณะ

อาจารย์แพทย์เกษียณอายุราชการ ประจำ�ปี 2561

รองศาสตราจารย์

นายแพทย์สีลม
แจ่มอุลิตรัตน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ปอ้ งกัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ประวัติการศึกษา
2526 วุฒิบัตรฯ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
2522 พ.บ. (แพทยศาสตร์บัณฑิต)
2520 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
2516 มัธยมศึกษาปีที่ 5

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการทำ�งาน
1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2561
1 ธันวาคม 2547- 30 พฤศจิกายน 2551
8 กรกฏาคม 2537
9 ธันวาคม 2531
1 เมษายน 2524

ต่ออายุราชการ
  
หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

รองศาสตราจารย์

นายแพทย์วรวุฒิ
จินตภากร
สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา
2553 ป.อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
2539 อนุมตั บิ ตั รฯ สาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2537 Visiting research fellow in Cardiology, California, USA
2534 Exchange research fellow, Japan
2530 วุฒิบัตรฯ (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
2527 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2526 พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2524 วทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2520 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
รางวัลที่ ได้รับ
2549 ประกาศเกียรติคณ
ุ ผูพ้ จิ ารณาต้นฉบับสงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 24
พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ประวัติการทำ�งาน
1 กุมภาพันธ์ 2559 - 30 กันยายน 2561
26 สิงหาคม 2537
10 พฤษภาคม 2528

รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์  ระดับ 4

ข้อคิดหรือสิ่งที่อยากจะฝากถึงศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน

“every end has a new beginning”
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายแพทย์สุเรนทร์

วิริยะเสถียรกุล

ภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา
2534 วุฒิบัตรฯ สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
2530 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โรงพยาบาลรามาธิบดี
2527 พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2525 วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำ�งาน
1 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2561
1 มกราคม 2546 - 31 ธันวาคม 2550
1 ตุลาคม 2542
11 เมษายน 2528
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
หัวหน้าภาควิชา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์ 4

รองศาสตราจารย์

นายแพทย์ เ สกสิ ต

โอสถากุล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา
2535 Fellowship in Pediatric Endoscopy & Motility
Royal Children’s Hospital,Brisbane, Australia
2529 วุฒิบัตรฯ (กุมารเวชศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
2527 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
2525 พ.บ. โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
2523 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
2519 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์
ประวัติการทำ�งาน
1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์
10 มีนาคม 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
25 พฤษภาคม 2527 อาจารย์ ระดับ 4
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You Receive the Recognition

ศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำ�ปี 2561
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำ�เร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

แพทย์หญิงวิพรรณ
สังคหะพงศ์

(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10)

ผู้อำ�นวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

1. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2531 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2534 วุ ฒิ บั ต รฯ สาขาวิ สั ญ ญี วิ ท ยา จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 Cardiothoracic Anesthesia และ Trans
esophageal Echocardiography จาก Royal
Brompton & Harefield NHS Foundation
Trust ประเทศสหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2546 อนุ มั ติ บั ต รฯ สาขาเวชศาสตร์ ค รอบครั ว
แพทยสภา
พ.ศ. 2559 ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม

2. ประวัติการทำ�งาน
ตำ�แหน่งงาน: รับราชการ ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการสถาบันโรค
ทรวงอก (พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน)
สถานทีท่ �ำ งาน: สถาบันโรคทรวงอก  กรมการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข
10
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• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน  
หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา สถาบันโรคทรวงอก
• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน  
ประธานคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ  สถาบันโรคทรวงอก
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน  
หัวหน้างานประเมินเทคโนโลยี  สถาบันโรคทรวงอก
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  
ที่ ป รึ ก ษาคณะอนุ ก รรมการมาตรฐานการช่ ว ยชี วิ ต
สมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• พ.ศ. 2552 - 2557
รองผู้อำ�นวยการ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก
• พ.ศ. 2552 - 2554  
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก การแพทย์ เขต 1 กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
• พ.ศ. 2554 - 2557  
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก การแพทย์ เขต 4 กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
• พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน  
ผู้ อำ � นวยการสถาบั น โรคทรวงอก สถาบั น โรคทรวงอก
กรมการแพทย์

ตำ�แหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน
• ประธานร่วม Service Plan สาขาโรคหัวใจ  สำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
• คณะกรรมการและเลขานุการด้านโรคทรวงอกระดับชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
• คณะกรรมการเขตสุ ข ภาพที่ 4 สำ � นั ก เขตสุ ข ภาพที่ 4  
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด นนทบุ รี สำ � นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
• คณะกรรมการพัฒนาระบบการวางแผนทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

•
•
•
•
•
•
•
•

3.2 ผลงานวิชาการในประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้กับประชาชน ได้แก่
6 พฤศจิกายน 2560  
แพทย์เตือนสูบบุหรี่จัด เสี่ยงปอดอุดกั้นเรื้อรัง
24 พฤศจิกายน 2560
กรมการแพทย์แนะประชาชนออกกำ�ลังกายด้วยหลัก 3 ข้อ
เพื่อหัวใจแข็งแรง
5 มกราคม 2561
เส้นเลือดแดงใหญ่แตกเซาะ ภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบรักษา
1 มกราคม 2561
แพทย์ชี้ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะเร่ง
ด่วนที่ต้องรีบรักษา
18 มกราคม 2561
แนะเลิกบุหรี่ห่างไกลโรคร้าย จากพิษบุหรี่
5 มีนาคม 2561
แนะผู้ป่วยวัณโรคปอดรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เสริม
สร้างภูมิต้านทานร่างกาย
27 มีนาคม 2561
แนะโรคความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้อง เสี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลว
21 มีนาคม 2561
สถาบันโรคทรวงอกจัดกิจกรรมวันวัณโรคโลก เสวนาให้
ความรู้วิชาการ แนะประชาชนตื่นตัวรู้เท่าทันวัณโรค ห่าง
ไกลเชื้อวัณโรคดื้อยา

3. ผลงานดีเด่น ผลงานที่เผยแพร่สู่สาธารณชน
    ได้แก่ หนังสือ ตำ�รา บทความทางวิชาการอื่น ๆ
3.1 ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
			 ส่วนใหญ่ เป็นผลงานที่ทำ�งานร่วมกับ นพ.ทวีศักดิ์
โชติวัฒน์พงษ์ และคณะ เช่นเรื่อง Coronary artery bypass
grafting with radial artery : early results เป็นต้น
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3.3 เกี ย รติ ป ระวั ติ ผลงานที่ เ คยได้ รั บ รางวั ล หรื อ
			 ภาคภูมิใจ
• รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำ�ปี 2561 ประเภท
นักบริหารการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรมโรงพยาบาลดีเด่น  
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย (สนรท.)
• ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม Green &
Clean Hospital ระดั บ ดี เ ยี่ ย ม จากจั ง หวั ด นนทบุ รี
ประจำ�ปี 2560
• ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานด้ า นอนามั ย
สิ่งแวดล้อม Green & Clean Hospital ระดับดีมาก
กรมอนามัย ประจำ�ปี 2560
• รางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยงานพัฒนา
คุ ณ ภาพ จริ ย ธรรมดี เ ด่ น กรมการแพทย์ ประจำ � ปี
2559-2561
• รางวัลมิตรภาพบำ�บัดดีเด่น ประเภท “หน่วยงาน/องค์กร
และทีมงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำ�บัดดีเด่น” จากมูลนิธิ
มิตรภาพบำ�บัด ประจำ�ปี 2559-2560
• ประกาศเกียรติคุณ ระดับดีเลิศ ด้านการประเมินผลการ
บริหารจัดการ “ด้านการเงินการคลัง” ปีงบประมาณ 2559
• ประกาศเกียรติคณ
ุ โรงพยาบาลต้นแบบด้านอนุรกั ษ์พลังงาน
ประเภทโรงพยาบาล จากกระทรวงพลังงาน ประจำ�ปี  2558
• โครงการ “กระดาษหน้าทีส่ าม” เพื่อบริจาคทำ�อักษรเบรลล์
สำ�หรับผู้พิการทางสายตา ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย
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3.4 ความภาคภูมิใจ
ก. ผลงานดีเด่นของการบริหารจัดการทางแพทย์ ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ สังคมและสถาบัน เรื่อง High Technology
Treatment
บริหารจัดการ พัฒนาส่งเสริมโครงการพัฒนา High Technology Treatment ของสถาบันโรคทรวงอก ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2558
จนถึงปัจจุบัน  
1. บริหารจัดการทรัพยากร ห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Hybrid
OR) ของสถาบันโรคทรวงอก ซึ่งเป็นห้องผ่าตัดที่ทันสมัยที่สุด
แห่งหนึง่ และเป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข ให้มกี ารใช้
งานเพื่อประโยชน์ตอ่ ผูป้ ว่ ย ได้อย่างคุม้ ค่า โดยให้การรักษาและ
ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด พัฒนาบุคลากรทางการ
แพทย์ ให้มคี วามเชีย่ วชาญเฉพาะและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่ทันสมัย ทั้งด้านวิชาการ การศึกษา วิจัย และงบประมาณ
ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจน
เทคโนโลยีขั้นสูงที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้
ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งผู้ป่วยสูงอายุ   ตามหลัก
มาตรฐานทางการแพทย์ ในระดับสากล/นานาชาติ
2. จัดให้มีนวัตกรรมทางการรักษา “โครงการผ่าตัดผู้ป่วย
โรคลิ้นหัวใจผ่านสายสวนหัวใจ” ให้กับผู้ป่วยทั้งภายในสถาบัน
และผูป้ ว่ ยทีส่ ง่ ต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น ลดความเสีย่ งจากการ
ผ่าตัดใหญ่ แผลเล็ก กลับบ้านได้เร็ว
2.1. โครงการผ่าตัดเปลีย่ นลิน้ หัวใจเอออติคผ่านทางสาย
สวนหัวใจ (Transcatheter Aortic Valve Implantation) หรือ
TAVI เป็นการใส่ลนิ้ หัวใจใหม่เข้าไปสวมทับลิน้ หัวใจเดิมโดยใช้
สายสวนผ่านเส้นเลือดแดงใหญ่ บริเวณขาหนีบทั้ง 2 ข้าง หรือ
บริเวณหน้าอกด้านซ้าย มีขอ้ ดี คือ ผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งได้รบั การผ่าตัด
ใหญ่ เสียเลือดจากการผ่าตัดน้อย แผลเล็ก ไม่ต้องใช้เครื่อง
ปอดและหัวใจเทียม
2.2. โครงการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว
โดยใช้อุปกรณ์พิเศษ MitraClip (MitraClip for the treatment of mitral regurgitation) เป็นการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ ใน
การรักษาโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่ว โดยการใช้ clip ผ่านสายสวน
เข้าไปหนีบบริเวณช่องว่างระหว่างลิ้นหัวใจไมตรัลที่รั่ว โดยทั้ง
2 โครงการจะต้องทำ�ใน ห้อง Hybrid OR
3. สนับสนุน ผลักดัน พัฒนาการรักษา ด้านการผ่าตัดแผลเล็ก
(minimally invasive surgery) ทัง้ หัวใจ หลอดเลือด และปอด

ข. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ในการ
ดูแลผูป้ ่วยโรคหัวใจทั้งประเทศ Thai Acute Coronary
Syndrome Program (Thai ACS Program)
บริหารจัดการ ระบบข้อมูลผู้ป่วย Acute Coronary
Syndrome (ACS) ในระดับประเทศ ได้รับคัดเลือกจากคณะ
กรรมการ Service Plan สาขาโรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใช้เป็นโปรแกรมหลักของประเทศ บริหารทรัพยากรบุคคล
ทางสาธารณสุข ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดความเชื่อมโยงระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคหัวใจร่วมกันทั้งประเทศได้   มีการควบคุมคุณภาพ
พัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนอง การรักษา การ
ส่งต่อผู้ป่วยให้ ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพมากที่สุด
ค. ความสำ�เร็จในบริหารจัดการสถาบันโรคทรวงอก
• สถาบันได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA และมีการ
พัฒนาด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
• ประพฤติตนตามระเบียบข้าราชการพลเรือน เป็นแบบอย่าง
ที่ดีกับผู้ ใต้บังคับบัญชา รับผิดชอบทั้งต่อตนเองและดูแล
รักษาองค์กร โดยเฉพาะการบริหารองค์กร ความคุ้มค่า
คุม้ ทุน ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูป้ ว่ ย (ได้รบั รางวัลประกาศ
เกียรติคุณ ระดับดีเลิศ มีผลการประเมินการบริหารจัดการ
“ด้านการเงินการคลัง”)
• กระตุ้นให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจทำ�งานในกลุ่ม
บุคลากร เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและสำ�เร็จตามเป้าหมาย  
สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงาน ทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมหรือผู้รับ
บริ ก ารเป็ น สำ � คั ญ และให้ ผู้ ป่ ว ยได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการทำ �
กิจกรรมต่าง ๆ (ได้รบั รางวัลมิตรภาพบำ�บัดดีเด่น จากมูลนิธิ
มิตรภาพบำ�บัด)

ความสำ�เร็จในการก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมนานาชาติของ
สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน
CCIT-International Academic Institute Program
(CCIT-IAIP) Central Chest Institute of Thailand
1. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างเครือข่าย
ด้านโรคหัวใจในระดับนานาชาติ   
2. เพื่ อ ให้ ส ถาบั น มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในระดั บ
ประเทศ และระดั บ นานาชาติ (สนั บ สนุ น บุ ค ลากร
ผู้ เ ชี่ ย วชาญไปเผยแพร่ ค วามรู้ เ ฉพาะทางให้ กั บ สถาบั น
ทางการแพทย์ทั้งในและนานาชาติ)
3. เป็นศูนย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เผยแพร่องค์ความรู้
เฉพาะทางด้านการผ่าตัด เป็นเลิศด้านการผ่าตัดลิ้นหัวใจ
โดยมีบุคลากรทางการแพทย์สมัครเข้ามารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากประเทศใน AEC และนานาชาติ
(สนับสนุน บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้ความรู้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ ทั้งในและนอกเครือข่าย)
4. สนับสนุนโครงการ Train The Trainer เพื่อช่วยศูนย์หัวใจ
เครือข่ายในภูมิภาคสร้างความเป็นเลิศในการผ่าตัดรักษา
โรคหัวใจโดยเฉพาะการซ่อมลิ้นหัวใจ ให้สามารถเป็นที่พึ่ง
ของประชาชน ได้ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย
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ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

รศ.พญ.อรินทยา

พรหมินธิกุล

(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15)

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองผู้อำ�นวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

1. ประวัติการศึกษา

2. ประวัติการทำ�งาน:

พ.ศ. 2536 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2540 วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2545   แพทย์ ต่ อ ยอดสาขาโรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2550   แพทย์ต่อยอดสาขา Cardiac MRI, Alfred
Hospital, Melbourne, Victoria, Australia

พนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
• รองศาสตราจารย์ อาจารย์ ป ระจำ � หน่ ว ยวิ ช าโรคหั ว ใจ
และหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
3.1 งานประจำ�
• พ.ศ. 2536-2540 แพทย์ ใช้ ทุ น คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• พ.ศ. 2540-2543 อายุรแพทย์ประจำ�โรงพยาบาลมิชชั่น
ภูเก็ต
• พ.ศ. 2543-2545   แพทย์ตอ่ ยอดสาขาโรคหัวใจและหลอด
เลือด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• พ.ศ. 2548-2550 Visiting academic, Department of
Epidemiology & Preventive Medicine, Monash
University, Melbourne, Victoria, Australia
• พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ�หน่วยวิชาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.2 กิจกรรมพิเศษ
• พ.ศ. 2549-2551 National Coordinators : POISE Trial
• พ.ศ. 2546-2547 Co-Investigators : REACH Registry
Trial
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• พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน Principle Investigators: CORE
Thailand Registry
• พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน Co-Investigators: COOL-AF
Registry
• พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน Co-Investigators: I-VALVE
Registry
• พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั Editorial board “Journal วัofนที่
Physiological and  Biomedical Science”
• พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั Editorial board “Journal of
Geriatric Cardiology (JGC)”

3. ผลงานเด่น

สรุปการวิ่งอันดามัน-อ่าวไทย

• ผลงานวิ จั ย เรื่ อ ง Influenza vaccination reduces
cardiovascular events in patients with acute
coronary syndrome ตีพมิ พ์ ใน European Heart Journal
และได้รับคัดเลือกเป็น The Best of European Heart
Journal
ปี 25552561
22-29
เมษายน
• เป็นผู้วิจัยหลักของโครงการ “A cohort of patients with
high risk for cardiovascular events (CORE-Thailand)”
ซึ่งเป็นโครงการวิจัยแบบสหสถาบันที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ดของ
ประชากรไทย 9,390 ราย ในระยะยาว
• เป็นผูว้ จิ ยั หลักของโครงการ “A prospective randomised
trial examining the impact of an intensive educational
intervention versus usual care on anticoagulation
therapy control intervention based on SAMe-TT2R2
score guided strategy in anticoagulant-naïve Thai
patients with atrial fibrillation (TREATS-AF)” ซึ่งเป็น
โครงการวิ จั ย แบบสหสถาบั น และ University of
Birmingham โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก สำ � นั ก งาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) และ Medical Research
Council-UK ผ่าน Newton Fund
• พัฒนาแนวทางการรัก ษาดูแลผู้ป่ว ยหัว ใจล้มเหลวแบบ
สหสาขา (Heart Failure Management Program)
ในประเทศไทย

วิ่ง...ด้วยหัวใจ

3.3 ผลงานที่เคยได้รับรางวัล หรือภาคภูมิใจ
• รางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่ โดดเด่น ประจำ�ปี 2558 โดย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
• รางวัล Young Investigator Award ประจำ�ปี 2557
โดยสมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
• รางวัล The Best of European Heart Journal ประจำ�ปี
2555 โดย European Society of Cardiology
• รางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมชนิดโปสเตอร์  ประจำ�ปี 2553
โดยสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
• รางวัล Top score of Board Cardiology Examination
ประจำ�ปี 2545 โดยสมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• รางวัล First Prize of Thai Cardiology Fellowship
Research Proposal ประจำ�ปี 2543 โดยสมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

4. ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม
• มีผลงานวิจยั ที่ ได้รบั การตีพมิ พ์ ในวารสารวิจยั ทางการแพทย์
ระดับนานาชาติกว่า 50 เรื่อง รวมถึงงานตีพิมพ์ Mortality and target haemoglobin concentrations in
anaemic patients with chronic kidney disease treated
with erythropoietin: a meta-analysis ในวารสาร
Lancet ซึ่งได้รับการอ้างอิง (citation) 634 ครั้ง
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ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

รศ.นพ.อภิณพ
จันทร์วิทัน

(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1)

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม

1. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522 พ.บ. รุ่นที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
พ.ศ. 2526 วุ ฒิ บั ต รผู้ เ ชี่ ย วชาญศั ล ยศาสตร์ ทั่ ว ไป คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
พ.ศ. 2531 ฝึกอบรมศัลยกรรมมะเร็งหลอดอาหาร ที่ โรง
พยาบาลโตราโนมอน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2532 ฝึ ก อบรมด้ า นศั ล ยกรรมมะเร็ ง หลอดอาหารที่
โรงพยาบาลควีนแมรี มหาวิทยาลัยฮ่องกง และที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
พ.ศ. 2533   ฝึ ก อบรมและทำ � วิ จั ย ด้ า นศั ล ยกรรมมะเร็ ง
หลอดอาหาร โรงพยาบาล Technical University
of Munich ประเทศเยอรมนี
พ.ศ. 2534   ฝึ ก อบรมและทำ � วิ จั ย ด้ า นศั ล ยกรรมมะเร็ ง
หลอดอาหาร สถาบันมะเร็งนานาชาติ (Inter
national Cancer Center)  เมืองลีออง  ประเทศ
ฝรั่งเศส
พ.ศ. 2540 ฝึกอบรมวิจัยกลไกการเกิดมะเร็งหลอดอาหาร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย โตเกี ย ว
ประเทศญี่ปุ่น
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2. ประวัติการทำ�งาน
2.1 งานประจำ�
• พ.ศ. 2526-2542 อาจารย์ ป ระจำ � ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์  ม.อ.
• พ.ศ. 2542-ปัจจุบนั   ผูอ้ �ำ นวยการ/แพทย์ประจำ�โรงพยาบาล
อภิณพเวชกรรม
• ได้เปิด รพ.อภิณพเวชกรรม เป็นโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็ก
ที่หวังให้ผู้ป่วยเข้าถึงการบริการได้ง่าย   ให้คำ�ปรึกษาและ
ตรวจร่างกายผู้ป่วย   หากไม่มีการสั่งยาจะไม่คิดค่าใช้จ่าย
มุ่งหวังเพียงรายได้ที่สามารถให้ โรงพยาบาลอยู่ได้ และ
สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับบริการแต่ไม่มีเงิน   ผู้ป่วย
ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง

2.2 สมาชิกหรือกรรมการ สมาคม มูลนิธิ ชมรม
2. รางวัลเพชรกนก (รางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน)
หรือองค์กรอื่น ๆ
จากสมาคมผู้ผลิตรายการและเสียง (27 เมย.61)
• สมาชิกแพทยสภา  พ.ศ. 2522
3. ได้ รั บ การสั ม ภาษณ์ แ ละนำ � ประวั ติ ก ารทำ � งานที่ โ รง
• สมาชิกสมาคมศัลยศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2526
พยาบาลอภิณพเวชกรรมไปเผยแพร่ ได้แก่
• สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2526     
• รายการบัลลังก์คนดี : เทพบุตรชุดขาว วันที่ 20 มิถนุ ายน
• กรรมการสมาคมโรคมะเร็งหลอดอาหารนานาชาติ ( Inter
2553 สถานี โทรทัศน์ช่อง 5
national Society Disease of Esophagus, ISDE)
• รายการบันทึกทรูบันทึกคนดี: รศ.นพ.อภิณพ จันทร์วิทัน
พ.ศ. 2542-2558                               
(15 ธันวาคม 2554)  
• กองบรรณาธิการวารสารโรคหลอดอาหาร (Journal Disease
http://www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.
php?cms_id=9427
of Esophagus) พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน
• รายการบั น ทึ ก ไทยเบฟ: รพ.อภิ ณ พเวชกรรมกั บ
ปณิธานเพื่อรักษาโรคมะเร็ง https://www.youtube.
com/watch?v=H7y-9ZJfTH8 (06 พฤศจิกายน 2555)
• รายการคนต้ น แบบ : รพ.อภิ ณ พเวชกรรม...ทำ � ดี
ด้ ว ย หั ว ใ จ h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=R6Tyz6G9MyM (21 มกราคม 2560)
• รายการ “ฅนจริงใจไม่ท้อ ตอน หมออภิณพ..ความหวัง
ของผู้ ป่ ว ยมะเร็ ง ” https://www.youtube.com/
watch?v=d3O90tomMNM (23 มกราคม 2560)

4. ผลงานเด่น
ผลงานที่ เ ผยแพร่ สู่ ส าธารณชน ได้ แ ก่ หนั ง สื อ ตำ � รา
บทความทางวิชาการอื่น ๆ ได้แก่
• ตำ�รา “หัตถการศัลยศาสตร์ (Operative Surgery)”
จัดพิมพ์ โดยโครงการตำ�ราศิริราชเมื่อปี พ.ศ. 2537
• งานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ว ารสารนานาชาติ เ กี่ ย วกั บ มะเร็ ง
หลอดอาหาร 10 เรื่อง

3. เกียรติประวัติหรือรางวัลที่เคยได้รับ
1. เป็น 1 ใน 8 ศัลยแพทย์จากนานาชาติ ที่ ได้รับคัดเลือก
จากสมาคมศัลยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ให้ ได้รับทุน International Guest Scholar of The American College of
Surgeon   ศึกษาดูงานด้านศัลยกรรมโรคมะเร็งหลอดอาหาร
ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1
เดือน เมื่อ พ.ศ.2540                    
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ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นายแพทย์เพียรศักดิ์
แซ่หว่อง

(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 19)

นายแพทย์ชำ�นาญการ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม และผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสวัสดิการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

1. ประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2539  พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
• พ.ศ. 2540-2543 แพทย์ ใช้ ทุ น และผู้ อำ � นวยการโรง
พยาบาลน้ำ�ยืน อำ�เภอน้ำ�ยืน จังหวัดอุบลราชธานี
• พ.ศ. 2543-2546 ศึกษาต่อสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2546-2548 ศึกษาต่อเฉพาะทางโรคระบบทางเดิน
หายใจเด็ก  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ผลงานสำ�คัญ
• พ.ศ. 2549 ก่อตัง้ หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก และ
กองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยเด็ ก โรคระบบหายใจเรื้ อ รั ง
จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนโดยการประพันธ์เพลง ขับร้องและ
บันทึกเสียงเพลง“ลมหายใจ”CD.เพลงเพื่อการกุศล ชุดที่ 1
และ 2 ได้ จั ด แสดงคอนเสิ ร์ ต การกุ ศ ล เพื่ อ ลมหายใจ
(Song of Life) ครั้งที่1 เดือนกันยายน 2549 และ ครั้งที่ 2
เดือนสิงหาคม 2558
• พ.ศ. 2550 แพทย์จริยธรรมดีเด่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ อุบลราชธานี
• พ.ศ. 2553 รางวัลชนะเลิศ R2R (Routine to Research)
จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสถาบัน
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) เรื่อง “การดำ�เนินงาน
ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจเรื้อรังแบบครบวงจร” และ
ชนะเลิศการนำ�เสนอ Oral presentation เรื่อง“การดูแล
ผูป้ ่วยด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน (Home Ventilator)”
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• พ.ศ. 2555 ศิ ษ ย์ เ ก่ า ดี เ ด่ น โรงเรี ย นพรตพิ ท ยภยั ต
กรุงเทพมหานคร
• พ.ศ. 2557 รางวัล Popular vote: อาจารย์ ในดวงใจของ
นักศึกษาแพทย์และแพทย์ ใช้ทุน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
• พ.ศ. 2558 ศิษย์เก่ากุมารแพทย์ดีเด่น (ด้านการบริการ
ผู้ป่วย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. 2559 เกี ย รติ บั ต รบุ ค คล ผู้ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การ
ดำ�เนินงานของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
• สิงหาคม 2559 พระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้เข้าเฝ้าเพื่อถวายเรื่องเล่าและ
เข้ารับประทานโล่และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศระดับ
ประเทศ เรื่องเล่าคุณธรรม “ต่อลมหายใจ”: โครงการ
ดู แ ลผู้ ป่ ว ยเด็ ก โรคระบบหายใจเรื้ อ รั ง แบบครบวงจร
ในโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
• ตุลาคม 2559 รางวัล ตำ�รา อวอร์ด: คนปลุกสังคมด้วย
“หัวใจโพธิสัตว์” จากเสถียรธรรมสถาน
• เมษายน 2560 ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี
• เมษายน 2560 รางวัล คนดีศรีอีสาน สมาคมสื่อมวลชน
จังหวัดยโสธรร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสานและ
เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุภาคอีสานและเครือข่ายศิลปิน
ถิ่นอีสาน
• กันยายน 2560 รางวัล “ปิดทองหลังพระ” Team Home
Ventilator ในวันมหิดล 24 กันยายน โดยสำ�นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์
• พฤศจิกายน 2560 เกียรติบตั ร “คนดีศรีอบุ ล” จากสำ�นักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
• พฤษภาคม 2561 เกี ย รติ บั ต รและโล่ ร างวั ล “คนดี ศ รี
สาธารณสุข” จากสำ�นักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
• หนั ง สื อ “หน้ า ต่ า งความดี ง าม”ความเรี ย งจากชี วิ ต และ
ธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างพลังใจ
• International Home Ventilator Referral Project
เพื่อส่งน้องลินลี่กลับบ้านที่ปากเซ สปป.ลาว

3. ความสามารถพิเศษ
การขับร้องและประพันธ์เพลง ชื่อในวงการเพลง คือ หมอ
นักร้อง “หว่อง วิริยะ” และเป็นนักพูด นักเขียน นักกิจกรรม :
เรื่องเล่าเร้าพลัง
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ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

นายแพทย์นวมินทร์
ปิ่นปฐมรัฐ

(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 36)

อาจารย์แพทย์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ขับร้องเพลงในคอนเสิรต์ “A Charity Acoustic Night for
The Second Voice คืนแสนสุข” เพื่อจัดหารายได้ช่วย
เหลือผู้ป่วยที่ ไร้กล่องเสียง  
• ปริญญาตรี พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์  
2552
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ประธานโครงการและผูป้ ระสานงานโครงการ “เพาะต้นกล้า
• ปริญญาโท สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา (เกียรตินิยม)
แห่งความดี”
คณะแพทยศาสตร์ อิ ม พี เ รี ย ล คอลเลจ ลอนดอน,
• ประธานโครงการ “แบ่งปันประสบการณ์ชวี ติ ดี ๆ จากใจถึงใจ
ณ สหราชอาณาจักร
แด่เพื่อนและน้องชายแดนใต้”
• ปริญญาเอก (กำ�ลังศึกษา) สาขาการแพทย์ เรื่องวัณซีน
ป้องกันวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, • รองประธานชมรม “สมาพันธ์นสิ ติ นักศึกษาแพทย์นานาชาติ
แห่งประเทศไทย (IFMSA-Thailand)” คณะแพทยศาสตร์
ณ สหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ร่วมแสดงโขนในงาน “นาฎยรสบทละคร 3” วันที่ 30
2. ผลงาน
สิงหาคม 2552 ณ ห้องทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549
• รองประธานนั ก เรี ย น และนายกสมาคมโรตาแรค 2553
• รองประธานนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 3
• ประธานเชียร์ กีฬาสาธิตสัมพันธ์ และกีฬาสี  โรงเรียนสาธิต
2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• โล่ความประพฤติดี มอบโดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ราชภัฏนครปฐม
2550
• เกียรติบัตร ผู้มีความเป็นผู้นำ�  มอบโดย ศูนย์การกำ�ลัง
สำ�รอง
• ประธานนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 1
• ประธานโครงการ “แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตดี ๆ จากใจ
ถึงใจ แด่เพื่อนและน้องชายแดนใต้”

1. ประวัติการศึกษา
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วิทยากร
2551
• บรรยายในหัวข้อ “เก่ง ดี มีสุข” ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำ�นวน 200 คน
ณ ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
• แนะแนววิธกี ารเรียน การทำ�กิจกรรม การใช้ชวี ติ ในโรงเรียน
ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จำ�นวน 200 คน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
• บรรยาย “โครงการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตดี ๆ จากใจ
ถึงใจ แด่เพื่อนและน้องชายแดนใต้” ให้นักศึกษาในหอพัก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำ�นวน 160 คน วันที่ 15
พฤศจิกายน 2551 ณ หอประชุมสำ�นักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
• แบ่งปันประสบการณ์ชวี ติ เทคนิคการเรียน การทำ�กิจกรรม
ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน
256 คน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551
ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 51C
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2552
• ปฐมนิเทศ แนะแนววิธีการเรียน การทำ�กิจกรรม การใช้
ชีวิตในโรงเรียน ให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม วันที่ 23 เมษายน 2552  
• บรรยายในหัวข้อ “Live and Learn…เพลิดเพลินกับชีวิต
มหาวิทยาลัย” ให้แก่นักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ประจำ�ปีการศึกษา 2552 วันที่ 30 พฤษภาคม
2552
• บรรยายเรื่อง คุณธรรม ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
ปัตตานี วันที่ 4 กันยายน 2552

2553
• ถ่ า ยทอดประสบการณ์ ด้ า นการเป็ น ผู้ นำ � ให้ นั ก เรี ย น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วั นที่ 12
มีนาคม 2553 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
• ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ด้านคุณธรรม
และให้ก�ำ ลังใจ เยาวชนในสถานพินจิ จังหวัดปัตตานี วันที่ 9
กันยายน 2553
2556
• ถ่ายทอดประสบการณ์ ในกิจกรรมพุธบ่าย “เรียนอย่างไร
ให้มคี วามสุข” ให้นกั ศึกษาแพทย์ชนั้ ปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
2558
• บรรยายให้นกั ศึกษาแพทย์ เรื่อง “My road in academia”
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
					
Continuous Education - Seminars
• ธ.ค. 2559 BSI/NVVI Annual Congress 2016,
Liverpool, UK
• เม.ย. 2561 Oxford Immunology Symposium 2018,
Oxoford, UK
Poster presentation: Evaluation of the immunogenicity
of a promising vaccine regime to identify immune
correlates of protection

3. ความสามารถพิเศษ
• สนใจในการทำ�อาหารและได้เป็นคนไทยคนแรกที่ ได้ร่วมใน
รายการเรียลลิตี้ทำ�อาหารที่มีผู้ชมสูงสุด ‘มาสเตอร์เชฟยูเค’
ของอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2561 จนติดอันดับ 1 ใน 3 ของผู้เข้า
แข่งขันรอบสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่อาหารไทยและ
อารยธรรมการรับประทานอาหารของไทยให้ปรากฏต่อสายตา
ชาวโลก
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

พิธีมอบรางวัลและการบรรยายพิเศษ

ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
ประจำ�ปี 2561
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00-10:30 น.
ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารภ์ ในงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์
• พญ.วิพรรณ  สังคหะพงศ์  
หัวข้อบรรยาย How do I reach my goals?
• รศ.พญ.อรินทยา  พรหมินธิกุล หัวข้อบรรยาย    Your heart  We care
• รศ.นพ.อภินพ  จันทร์วิทัน  
หัวข้อบรรยาย    แสงสุดท้าย
• นพ.เพียรศักดิ์  แซ่หว่อง  
หัวข้อบรรยาย    ต่อลมหายใจ
• นพ.นวมินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ  
หัวข้อบรรยาย   Doctor, Scientist, MasterChef UK Finalist
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ประมวลภาพบรรยกาศในงานเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมสยามโอเรียลทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
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