


สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2

สารบัญ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 2.	 นพ.นพพร	 ชื่นกลิ่น	 รุ่น	4

	 3.	 รศ.นพ.สมชาย			 ทั้งไพศาล		 รุ่น	4

	 4.	 ศ.นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์	 รุ่น	5

	 5.	 นพ.เจษฎา	 ฉายคุณรัฐ	 รุ่น	6

	 6.	 นพ.มรุต	 จิรเศษฐสิริ	 รุ่น	7

	 7.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์		 รุ่น	7

	 8.	 นพ.ภาณุมาศ	 ญาณเวทย์สกุล	 รุ่น	10

นายกสมาคมฯ
 1.	 นพ.เจษฎา	 จงไพบูลย์พัฒนะ	 รุ่น	3

กรรมการ
	 1.	 ศ.นพ.พิเชฐ	 อุดมรัตน์	 รุ่น	2	 บรรณาธกิารสารศษิยเ์กา่

	 2.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์	 ตยัคคานนท์	 รุ่น	3	 กรรมการ

	 3.	 ผศ.นพ.ธวัช	 ตันติสารศาสน์	 รุ่น	3		 กรรมการ

	 4.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี		 รุ่น	7	 กรรมการ

	 5.	 ผศ.นพ.ธนะรัตน์	 บุญเรือง	 รุ่น	14	 อุปนายกภายใน

	 6.	 ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์		สุนทรพันธ์		 รุ่น	13		 เหรัญญิก

	 7.	 นพ.ดรุณ	 สุนทราพรพล	 รุ่น	17	 อุปนายกภายนอก

	 8.	 อ.นพ.ปัณณวิชญ์	 เบญจวลีย์มาศ	 รุ่น	18		 กรรมการ

	 9.	 ผศ.พญ.นลินี	 โกวิทวนาวงษ์	 รุ่น	19		 ปฏิคม

	 10.	 รศ.นพ.รังสรรค์	 ภูรยานนทชัย	 รุ่น	19			 เลขาธิการ

	 11.	 ผศ.นพ.อรรถพล		 รัตนสุภา		 รุ่น	22		 กรรมการ

	 12.	 นพ.ทัศนัย	 อชิรเสนา	 รุ่น	29	 นายทะเบียน

	 13.	 พญ.เสาวภา	 ศรีใส	 รุ่น	32	 กรรมการ	

	 14.	 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์	 	 กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

	 	 รศ.พญ.ฐิติมา			 สุนทรสัจ

บรรณาธิการ
  ศ.นพ.พิเชฐ		 อุดมรัตน์	

รองบรรณาธิการ
  ผศ.พญ.นลินี		 โกวิทวนาวงษ์	

	 	 ผศ.นพ.วีรพงศ์		 วัฒนาวนิช	

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,	

ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		ตยัคคานนท์,	ผศ.นพ.ธนพันธ์		ชูบุญ,	ผศ.นพ.รักชาย		บุหงาชาติ,	 

รศ.พญ.ฐิติมา		สุนทรสัจ

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (ชุดที่ 9)
(วาระบริหารงาน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2562)

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

(Newsletter of the Alumni Association of PSU Medicine)

ปีที่	33	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	-	มีนาคม		2562

จัดทำาโดย

สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์

บทบรรณาธิการ 3

สารจากคณบดี 4

สารจากนายกสมาคมฯ 5

เรื่องเล่าจากปก : 

บริหารโรงพยาบาลอย่างไร

จนพลิกฟื้นมีกำาไร จากในอดีตที่เคยขาดทุน

• นายแพทย์ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ 6

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (Interview) : 

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่ ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น 

ประจำาปี 2562

• นายแพทย์ประวัติ  กิจธรรมกูลนิจ 10

You are the First : 

ศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ.ที่เป็นประธาน อฝส. จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

คนแรกของไทย

• ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์  12

You receive the Recognition : 

แพทย์ ในดวงใจ 15

• นายแพทย์เดชาศักดิ์  สุขนวล 

•  นายแพทย์รุซตา  สาและ 

•  นพ.รัฐพล  เวทสรณสุธี  
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บทบรรณาธิการ

	 	 การจะได้รับโอกาสให้เข้าไปน่ังอยู่ในดวงใจของใครสักหน่ึง

คน	ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากแล้ว		แต่การที่คนในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง

เทคะแนนเสียงเลือกให้ศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 ของเรา	 เข้าไปเป็น	

“แพทย์ ในดวงใจ”	 ของเขายกจังหวัดน้ัน	 เป็นเรื่องยากยิ่งกว่า		

และที่ยากที่สุดคือไม่ใช่แค่เพียงจังหวัดเดียว	แต่มีถึง	9	จังหวัด	ของ

ประเทศไทย

	 	 โครงการ	“แพทย์ในดวงใจ”	77	จังหวัด	 เป็นโครงการของ

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	 ที่ ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการ

เข้ารับบริการทางการแพทย์ของประชาชน	 และอยากเห็นความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์	จึงได้จัดทำาโครงการนี้ขึ้น		เพื่อ

สะท้อนในมุมมองของประชาชนในสังคม	ทั้ง	77	จังหวัด	ว่าแพทย์

ที่ดีในความรู้สึกของประชาชนน้ันเป็นอย่างไร	 คุณลักษณะที่ดีของ

แพทย์พึงมีในทัศนะของประชาชนเป็นอย่างไร	ซึ่งเมื่อประชาชนทุก

จังหวดัได้เขา้รว่มโครงการน้ี	โดยการสง่รายชื่อแพทย์ในดวงใจ	มายงั

แพทยสมาคมฯ	แลว้	แพทยสมาคมฯ	จะคดัเลอืกเพทยท์ี่ไดร้บัคะแนน

สูงสุดให้เป็น	“แพทย์ในดวงใจ	ของจังหวัดต่าง	ๆ”	และจัดพิธีมอบ 

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้

	 	 ซึ่งผลปรากฏว่า	ใน	77	จังหวัดนี้	มีถึง	9	จังหวัดที่ประชาชน

คนไทยได้ส่งรายชื่อไปให้แพทยสมาคมฯ	คัดเลือกแล้วให้เป็นแพทย์

ในดวงใจประจำาจังหวัด		ต่างเป็นศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	ทั้งสิ้น	ได้แก่

	 1.	 นพ.สมปอง	เพ็ญสุข	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	4)

	 	 จังหวัดนราธิวาส		

	 2.	 นพ.อารักษ์	วงศ์วรชาติ	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	9)

	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

	 3.	 นพ.ปวิตร	วณิชชานนท์	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	13)	

	 	 จังหวัดสตูล		

	 4.	 นพ.เดชาศักดิ์	สุขนวล	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	14)

	 	 จังหวัดพัทลุง	 	

	 5.	 นพ.รุซตา	สาและ	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	16)

	 	 จังหวัดปัตตานี

	 6.	 นพ.รัฐพล	เวทสรณสุธี	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	22)

	 	 จังหวัดสุพรรณบุรี	

	 7.	 นพ.มนฑิต	พูลสงวน	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	23)

	 	 จังหวัดพังงา

	 8.	 นพ.กู้ศักดิ์	บำารุงเสนา	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	24)

	 	 จังหวัดสงขลา

	 9.	 นพ.ปวัน	ไกรนรา	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	33)

	 	 จังหวัดกระบี่	

	 	 เมื่อกองบรรณาธิการ	 สารศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 ได้

สมัภาษณ์ศษิยเ์ก่าทีเ่ปน็แพทย์ในดวงใจบางทา่นวา่การเรียนในคณะ

แพทยศาสตร	์	มสีว่นอะไรบา้งไหม		คำาตอบที่ไดรั้บจาก	นพ.เดชาศกัด์ิ	 

สุขนวล	 ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของแพทย์ ในดวงใจ	 ตอบเราว่า	 “มีผล 

อย่างมาก เนื่องจากตอนเป็นนักเรียนแพทย์ประทับใจและได้เห็น

การปฏิบัติตน ความขยัน ใส่ใจในการดูแลผู้ป่วยของครูบาอาจารย์   

ได้ซึมซับภาพที่อาจารย์และแพทย์รุ่นพี่ ได้ปฏิบัติต่อผู้ป่วย รวมทั้ง

สอนให้มีความรู้ ให้เพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยอาจารย์จะ

พร่ำาสอนเสมอถึงความรับผิดชอบต่อผู้ป่วย”

	 	 ซึ่งสอดคล้องกับที่	นพ.ประวัติ		กิจธรรมกูลนิจ	ศิษย์เก่าอีก

คนที่ได้รับอีกรางวัลคือรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นประจำาปี	

2562	ทีก่ลา่วถึงบทบาทของอาจารยแ์พทย์ไวว้า่	“อาจารยม์อีทิธิพล

ต่อนักศึกษาแพทย์ค่อนข้างเยอะ  และท่านมีโอกาสเป็นไอดอลคน

แรก ๆ ของนักศึกษาแพทย์ด้วย ดังนั้นสิ่งที่ท่านทำามักจะถ่ายทอด

ไปสู่ลูกศิษย์ โดยอัตโนมัติ”

	 	 สารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	จึงใคร่ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ทุก

ทา่น	ทัง้ทีเ่ปน็ศษิยเ์ก่าและไม่ใชศ่ษิยเ์ก่า	ไดร้ว่มกันตระหนักถึงความ

สำาคัญในเรื่องนี้		และมาร่วมกันเป็นต้นแบบ	(role	model)	ที่ดี	เพื่อ

สร้างศิษย์ปัจจุบันของเรา		ให้ได้เป็นแพทย์ในดวงใจในอนาคตของ

คนไทยในหลากหลายจังหวัด		ไปอีกตราบนานเท่านานครับ

          ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	

เมื่อประชาชนคนไทย พร้อมใจโหวตเลือก ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

ให้เป็น “แพทย์ในดวงใจ”

ของคนไทยใน 9 จังหวัด
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สารจากคณบดี

	 	 วันที่	 31	 มกราคม	 -	 1	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2562	 คณะ

แพทยศาสตร์	ร่วมกับ	Thai	American	Physicians	Founda-

tion	จัดการประชมุเรื่อง	PSU-TAPF	Joint	Symposium	ณ	ชัน้	

12	อาคารเฉลิมพระบารมี		คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์		ซึ่งมีหัวหน้าทีม	คือ	นพ.สุทัศน์	เลี้ยงพันธุ์สกุล	

และมีแพทย์ไทยที่ ไปศึกษาต่อและทำางานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา	 

คุณหมอสุทัศน์เป็นศิษย์เก่าคณะแพทย์	ม.อ.	(Med.17)	ปัจจุบัน

ทำางานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา	เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับ	ศิษย์เก่า

ทา่นน้ี ไดม้าเยีย่มคณะแพทย	์และได้จัดการบรรยายเก่ียวกับการ

สมัครศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาแก่แพทย์รุ่นน้องและนักศึกษา

แพทย์	 นอกจากน้ียังได้ไปด่ีมกาแฟที่ร้านบินหลาบรู	 ซื้อเสื้อ

ยืดของสมาคมศิษย์เก่าฯ	 ท่านประทับใจในความก้าวหน้าการ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและกายภาพของคณะแพทย์เป็น

อย่างมาก

	 	 ในขณะที่คณะแพทย์ได้ส่งเสริมงานด้านต่าง	ๆ	นั้น	มีสิ่ง

ที่ผมอยากจะแจ้งแก่ทุกท่านในประเด็นที่รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง	 คือ	

ผลงานของศิษย์เก่าคณะแพทย์	 ผลงาน	 สงขลาโมเดล	 ของ	

นพ.เอกทิต	กู้ไพบูลย์	(Med.27)	และ	นพ.เอกกร	วงศ์หริัญเดชา	

ที่ได้ร่วมกันสร้างทีม	startup	กับ	ดร.ฤทธิชัย	จิตภักดีบดินทร์	 

พัฒนา	application	smart	hospital	ที่เป็นส่วนสร้างให้ระบบ

คิวและการรับรู้ข้อมูลของโรงพยาบาลง่ายและสะดวกมากขึ้น	

รวมไปถึงการรายงานผลการตรวจ

สู่	 mobile	 application	 ชื่อ	 My	

health	first	และการใช้	AI	ผลักดัน	

Smart	 Health	 โครงการนำาร่องใช้

ในโรงพยาบาลในสงขลาจึงเรียกว่า	

สงขลาโมเดล		กลุม่นักพฒันา	IT	กลุม่

นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก	สกว.	และ	

ธนาคารกสิกรไทย	สนับสนุนครุภัณฑ์

ที่ใช้เป็นระบบ	kiosk	ของโรงพยาบาล	ม.อ	.ตั้งแต่วันที่	1	กมุภาพันธ์	

2562	ที่ผ่านมา	ขอแสดงความยินดีและขอให้ประสบความสำาเร็จใน

นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป
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รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายแพทย์เจษฏา  จงไพบูลย์พัฒนะ

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

สารจากนายกสมาคมฯ

	 	 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 ในปีน้ีก็เช่นกันครับ	 ทาง

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ของเราได้

ผลิตแพทย์ซึ่งกำาลังจะสำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ในเดือน

เมษายนที่จะถึงนี้	ซึ่งจะเป็นศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่นที่	41	ทาง

สมาคมศิษย์เก่าฯ	ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุก	ๆ	ท่าน

ครับ	ซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละคน	ล้วนเป็นแพทย์ที่มีคุณภาพทั้งสิ้น	

			 	 ทางสมาคมศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร	์ขอเชญิชวนศษิย์

เก่าแพทย์	 ม.อ.ร่วมกันเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำาปี	 2562		 

เพื่อรับโล่เกียรติยศ	 ในงานประชุมวิชาการประจำาปีคณะ

แพทยศาสตร	์และไดรั้บการพจิารณาคดัเลอืกเปน็ศษิยเ์ก่าดเีดน่	 

ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไปครับ	

	 	 สำาหรับงานประชุมวิชาการประจำาปี	 คณะแพทยศาสตร์	

ม.อ.	 ปีน้ีน้ันเป็นการจัดคร้ังที่	 35	 กำาหนดจัดขึ้นในวันที่	 7-9	

สงิหาคม	2562		โดยมหัีวขอ้การประชมุวชิาการวา่	Healthcare	

Challenges	in	the	Disruptive	Era	และงาน	Homecoming	

Night	 ประจำาปี	 กำาหนดจัดขึ้นในวันสุดท้ายของงานประชุม

วิชาการ	คือ	วันศกุรท์ี่	9	สิงหาคม	2562		เวลา	18.00-22.00	น.		 

ณ	ห้อง	Conference		hall		ศูนย์ประชุมนานาชาติ	ฉลองสิริ

ราชสมบัติครบ	60	ปี	ม.อ.	โดยมีศิษย์เก่ารุ่น	1,	6,	11,	16,	21,	

26,	31,	36	เเละ	41	ร่วมกันเป็นเจ้าภาพครับ	

	 	 ผมจึงขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	

รวมทั้งช่วยกันประชาสัมพันธ์กันต่อ	ๆ	ไปด้วยนะครับ.	

																			ขอบคุณและสวัสดีครับ	

	 	 เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2562		คณะแพทย์ได้ส่งมอบพื้นที่สำาหรับ

ก่อสร้างอาคารวิจัย	 ในวงเงิน	 818	 ล้านบาท	 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรง

บรเิวณสำานักงาน	รปภ.	และทีส่ำาหรับจอดรถของหน่วยงานฯ	ใกลกั้บสนาม

เทนนิส		ในการน้ีจะได้มีการก่อสร้างอาคารจอดรถ	192	คัน	รวมถึงมีการ

ยา้ยบอ่บำาบดัน้ำาเสยีเดมิ		มาไว้ ใตอ้าคารจอดรถของอาคารวจัิย	ดงัน้ันใน

ระยะเวลาประมาณ	3	ปจีากน้ี ไป		เราจะไมเ่ห็นภาพบ่อบำาบัดน้ำาเสยีขนาด

ใหญ่ที่ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่เปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 เนื่องจากบ่อ

บำาบดัน้ำาเสยีเดมิตอ้งไดร้บัการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณป์จัจุบนั

	 	 ในวนัที	่2	มนีาคม	2562	มกีารจัดงานกีฬาสขีองคณะแพทยศาสตร	์

ในตอนเช้าได้มีกิจกรรมปลูกต้นศรีตรังทั่วทั้งบริเวณคณะแพทยศาสตร์	

เพื่อให้มีต้นศรีตรังบานสะพร่ังทั่วทั้งบริเวณคณะแพทย์ในอีกไม่นานน้ี	 

วันนั้นนับเป็นวันที่ได้มีการทำากิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมความรู้สึกดี	 ๆ	ของ

ชาวคณะแพทยศาสตร์ภายใต้คำาขวัญที่ว่า	 “ใต้ร่ม ม.อ. ชูช่อศรีตรัง 

รวมพลังสีบลู”
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เรื่องเล่าจากปก

  ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น 22 ผู้พลิกฟื้นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กที่

ขาดทุนให้กลายเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล ที่มีกำาไร เขาทำาได้อย่างไร จนได้รับ

การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประจำาปี 2562

  เรื่องเล่าจากปกฉบับน้ี ได้ปรับปรุงมาจากบทความในสื่อออนไลน์  

The Cloud ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บริหารโรงพยาบาลอย่างไร
จนพลิกฟื้นมีกำ ไร

จากในอดีตที่เคยขาดทุน

	 	 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยเป็นโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดกาญจนบุรี	 ที่ฝ่ามรสุมวิกฤต

บัญชีติดลบมายาวนานแต่ด้วยการเปลี่ยนวิธีบริหารใหม่

ทั้งหมด	 แทนที่จะลดรายจ่าย	 ที่น่ีทำาให้เจ้าหน้าที่ทุกคน

สนุกกับการหารายได้	 แทนที่จะดึงดูดคนไข้มีฐานะ	 ที่น่ี

ต้องการคนไข้ที่ใช้สิทธิกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ	 หรือบัตรทอง	แทนที่จะนำาเงินไปลงทุนเครื่องมือที่

ทนัสมยั	ทีน่ี่นำาเงินไปเปลีย่นสิง่แวดลอ้มของโรงพยาบาล

ใหม่ให้น่าอยู่กว่าเดิม

	 	 วิธีคิดเบ้ืองหลังการเปลี่ยนตัวเลขสีแดงติดลบให้

กลายสีเขียวหรือเป็นเป็นบวก	น่าตื่นเต้นพอๆ	กับที่รู้ว่า	

นพ.ประวัติ	กิจธรรมกูลนิจ	ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย	 ไม่เคยผ่านประสบการณ์

บริหารงานโรงพยาบาลมาก่อน

	 	 สิ่งที่เขาใช้เป็นสำาคัญ	 คือความผูกพันกว่า	 17	 ปี

กับโรงพยาบาลน้ี	ซึง่สรา้งปรากฏการณ์ใหมแ่ก่กระทรวง

สาธารณสุข	ทั้งเรื่องการปฏิรูปการบริหาร	และการเป็น

โรงพยาบาลดจิิทลั	(Digital	Hospital)	ทีเ่ปน็รปูธรรมแม้

จะเป็นเพียงโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆ	ที่อยู่ห่างไกลก็ตาม

	 	 คุณหมอประวัติทำาได้อย่างไร	 เรามาฟังคุณหมอ

ประวัติเล่าให้ทราบกัน

เลา่เรือ่งโดย นพ.ประวตั ิ กจิธรรมกลูนจิ
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	 	 ตอนแรกผมก็ทำาหน้าที่รักษาคนไข้	แต่หลังจากผู้อำานวยการ

คนเดิมออกจากตำาแหน่ง	ผมตัดสินใจเดินเข้าไปบอกผู้บังคับบัญชา

ว่า	ผมขอโอกาสและเวลา	1	ปีเพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลในฐานะ 

ผู้อำานวยการ	 ถ้าถึงเวลาแล้วผมทำาไม่ได้ผมจะยอมรับความจริง	

ใคร	ๆ	ก็ถามผมว่าจะทำาได้หรือ?	ผมตอบว่าได้!	ผมจะทำาให้ดู	ผม

เชื่อว่าถ้าเราคิดแบบเดิมผลลัพธ์ทุกอย่างมันก็เป็นแบบเดิม	ผมอยู่

ที่โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยมา	17	ปีแล้ว	สำาหรับผมที่นี่คือบ้าน	

ผมวาดฝันจะทำาให้ที่นี่เป็นโรงพยาบาลในฝัน	มีบริการที่ดี	สถานที่ดี	 

เจ้าหน้าที่มีความสุข	 รู้จักใช้เทคโนโลยี	 และประชาชนสุขภาพดี	

เนื่องจากยังไม่มีความรู้เรื่องการบริหารมาก่อน	 ตอนแรกผมจึงต้ัง

เป้าหมายแค่ขอให้ โรงพยาบาลไปรอด	แต่เมื่อลงมือทำาก็ได้รู้ว่าเรา

สามารถทำาได้มากกว่านั้น

 

	 	 ผมเริ่มจากการวิเคราะห์ก่อน	 จึงพบว่าชาวบ้านมาใช้

บริการที่โรงพยาบาลเราน้อยมาก	 ทั้ง	 ๆ	 ที่เราอยู่ใกล้ชุมชน

มากกว่าและรักษาฟรี	 ซึ่งสิ่งที่ทำาให้พวกเขายอมเสียเงินและ

เวลาเพื่อขับรถเข้าเมืองในระยะทาง	 30	 กิโลเมตร	 หรือเลือก

ไปคลินิกเอกชนมากกว่ามาที่เราก็คือ	 เรามันห่วย	 การรักษา	 

การให้บริการ	และระบบ	ไม่ดีสักอย่าง

		 	 ผมจึงใช้วิธีเดินหน้าแก้พร้อมกันทุกจุดแบบหน้ากระดาน	

เพราะรอไม่ได้แล้ว	 ผมต้องการแก้ทุกปัญหาด้วยความรวดเร็ว	

ที่น่าสนใจคือ	 ไม่มีใครลุกขึ้นมาต่อต้านเลย	 อาจจะเป็นเพราะ

ทุกคนรู้สึกอึดอัดกับปัญหานี้มานานแล้วเหมือน	ๆ	กัน

			 	 ผมรูว้า่เรื่องทีผ่มจะตอ้งทำาตอ้งใชค้วามกลา้มาก	การออก

นอกกรอบโดยไมรู่ว้า่มรีะเบยีบรองรบัเปน็เรื่องน่ากลวั	แม้ไม่ใช่

การฉกีกรอบทำาเรื่องทีผิ่ด	แตค่อืความไมแ่น่ใจวา่ถูกตามระเบยีบ

ราชการไหม	 ที่โรงพยาบาลจึงมีทีมงานช่วยดูเรื่องระเบียบโดย

เฉพาะ	 เรื่องไหนที่ดูเหมือนจะทำาไม่ได้	ผมจะถามกลับไปให้เขา

ค้นหาคำาตอบว่าตรงไหนที่บอกว่าทำาไม่ได้	และทำาไมไม่ได้	หรือ
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เพยีงเพราะได้ยนิเขาวา่กันมาวา่ทำาไมไ่ด	้ซึง่เมื่อหาคำาตอบไมไ่ด้	

นั่นก็แปลว่าน่าจะทำาได้นะ

	 	 ตลอดเวลาทีเ่ขา้มาบรหิารเราพบวา่ผู้ ใหญเ่ขาก็มองดเูรา

อยู่	ไม่ได้ปิดกั้นความคิดอย่างที่คนรุ่นใหม่เข้าใจ	เพียงแต่เราจะ

กลา้ก้าวออกมาทำาสิง่ทีเ่ราเชื่อ	เราตอ้งยอมรบัความจรงิขอ้หน่ึง

ที่ว่าระบบราชการไทยไม่ได้เอื้อให้คนเก่งมากนัก	 และมันคงจะ

เป็นอย่างนี้ต่อไป	แต่เพราะผมรู้ว่าผมไม่มีอะไรจะเสีย	หากเกิด

บริหารผิดพลาดหรือผิดต่อกรอบและกฎเกณฑ์	 ซึ่งกระทบต่อ

หน้าที่ราชการจนทำาให้ผมต้องออกจากงาน	ผมก็ยินดี	

		 	 ที่ผ่านมาผมอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง

ตลอด	 แต่ไม่เคยแน่ใจว่าจะทำาได้ไหม	 โรงพยาบาลของเราอยู่

กับภาวะติดลบอยู่ทุกปี	 ทั้ง	 ๆ	 ที่เราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกันมา

ตลอด	เมื่อมาศึกษาโครงสร้างรายรับรายจ่ายของโรงพยาบาล

ก็พบวา่	จรงิ	ๆ 	มีหนทางมากมายในการหารายไดแ้ละนำาเงินน้ัน

มาพัฒนาโรงพยาบาลต่อ

		 	 ผมตั้งเป้าหมายว่าจะไม่ลดรายจ่าย	 เพราะที่ผ่านมาเรา

ประหยัดมาโดยตลอดแล้ว	แต่สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้น	ที่สำาคัญ

คอืการลดรายจ่ายของโรงพยาบาลน้ัน	ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่คน

ทำางานทุกคน	 แค่ออกนโยบายบอกให้ทุกคนช่วยกันรัดเข็มขัด

ก็เกิดความรู้สึกด้านลบแล้ว	 ตอนน้ันผมคิดอย่างเดียวเลยว่า

จะให้คนของเรารู้สึกลบไปมากกว่าน้ี ไม่ได้แล้ว	 ถ้าเราอยากให้

ทุกอย่างเดินหน้า	 เราต้องเติมพลังบวกแก่กันเพราะที่ผ่านมา

บคุลากรของเราเขาก็ทำางานกันอยา่งเต็มทีแ่ลว้	ซึง่การประหยดั

ไม่สนุก	แต่การหารายได้สนุกกว่า

		 	 ผมเริ่มจากคำานวณว่าเราต้องการรายได้เพิ่มอีกสักเท่า

ไหรต่อ่เดอืน	ตอ่ป	ีจากน้ันแบง่เฉลีย่ตัง้เปน็เปา้หมายของแตล่ะ

หน่วย	หน่วยของผู้ปว่ยนอก	ผู้ปว่ยใน	กายภาพบำาบดั	ทนัตกรรม	

เภสชักร	เพื่อบอกวา่งานของพวกเขาจะมสีว่นชว่ยโรงพยาบาล

ได้อย่างไร

	 	 ผมคดิมาเสมอวา่ตวัเองมพีรสวรรค์ในการดงึอารมณร์ว่ม

ของผู้คน	ผมสามารถพูดเสียงสั่น			ๆ 	เหมือนจะร้องไห้	ซึ่งทำาให้

ลูกน้องร้องไห้นำาไปก่อนแล้ว	ยิ่งสร้างบรรยากาศก็ยิ่งทำาให้เรา

ตื่นเต้นที่จะทำา	

	 	 เรื่องทีผ่มทำาจึงกลายเปน็ปรากฏการณ์ใหมข่องกระทรวง

สาธารณสุขในรอบ	30	ปี		เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีใครคิดจะทำา

สิง่น้ีกับโรงพยาบาลรฐับาลเลก็	ๆ 	ทีอ่ยู่ในชมุชนมาก่อน	ทัง้	ๆ 	ที่

หากลงมือทำา	คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือชุมชน	ซึ่งมาพร้อม

กับศรัทธา	เงินบริจาค	และความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบ

	 	 ศรัทธาของชมุชนยอ่มเกิดจากผลการรกัษาหรือทำาให้เขา

หายด	ีแตว่นัใดวนัหน่ึงก็ตอ้งมผิีดพลาดไดบ้า้ง		ซึง่ถ้าพลาดหนัก

ศรัทธาที่มีอยู่เดิมก็หายไปในพริบตา	แต่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน

ว่าการให้บริการที่ดีก็ช่วยสร้างและรักษาศรัทธาได้ด้วยเช่นกัน	

และยังยั่งยืนกว่าด้วย	ลองคิดภาพตามผมนะ	ประชาชนคนตัว

เล็ก	ๆ	ที่เขาไม่เคยได้รับบริการที่ดีมาก่อน	อยู่มาวันหนึ่งเขาได้

รับบริการที่ดีและยังฟรีเหมือนเดิม	เขาก็พร้อมยกใจให้แล้ว

		 	 ผมคิดว่าปัญหาการขาดทุนของโรงพยาบาลของรัฐ	 

มสีาเหตหุลกัอยูท่ีก่ารบริหาร	เดมิโรงพยาบาลเราไดรั้บเงินจาก

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือบัตรทอง	 ประมาณ

ปีละ	30	ล้านบาท	แต่เมื่อปรับปรุงการบริการทั้งหมดของโรง

พยาบาล	 ทำาให้คนเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้น	 ก็ทำาให้เราเบิก
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เงินงบประมาณจากกองทุนสุขภาพได้เพิ่มขึ้นถึง	 49	 ล้านบาท

ในปีที่ผ่านมา	นั่นแปลว่าโรงพยาบาลจะมีเงินเพิ่มขึ้น	 20	ล้าน

บาทสำาหรับพัฒนาโรงพยาบาล	 นำามาซื้อเครื่องมือทางการ

แพทย์	 ไปจนถึงปรับทัศนียภาพ	 ปรับปรุงอาคารและตกแต่ง

ภายในใหม่ทั้งหมด

		 	 ที่ผมตัดสินใจลงทุนในการปรับทัศนียภาพ	 และตกแต่ง

อาคารในโรงพยาบาลใหม่เพราะผมอยากลบภาพจำาเดิม	 ๆ	

อยากทำาโรงพยาบาลให้เหมือนบ้าน	 ตั้งแต่สวนด้านหน้า	 ส่วน

ของออฟฟิศที่แยกออกไป	 เปลี่ยนโครงสร้างบางอย่างให้ดูทัน

สมยัขึน้	เชน่	โซนผู้ป่วยนอก	โซนจ่ายยา	ขณะทีผู้่ ใหญเ่ห็นวา่การ

เปลีย่นบรรยากาศเป็นการลงทนุทีเ่กินความจำาเป็น	มคีำาถามมา

ถึงผมมากมายเต็มไปหมดว่าทำาไมต้องสร้างให้หรูหรา	ไปจนถึง

รู้ได้อย่างไรว่าชาวบ้านอยากได้รับการบริการที่ดีอะไรมากมาย

	 	 ผมอยากให้พวกเรานึกถึงเวลาที่เราใช้บริการโรงแรม 

สวย	ๆ	สัมผัสกับบรรยากาศดี	ๆ	เรามักจะเชื่อว่าที่นั่นดีไปโดย

ปริยายเพียงแค่เห็นว่าที่นั่น	สวย	สะอาด	สงบ	นอกจากเหตุผล

เหล่านั้น	ผมคิดว่าพื้นที่สวยงามช่วยเยียวยาจิตใจทั้งคนทำางาน

และคนรับบริการ	 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนที่สุดคือ	 ทุกคน

เคารพสถานที่มากขึ้น	 ไม่กล้าส่งเสียงดังรบกวนหรือทิ้งขยะไม่

เป็นที่	พยาบาลก็เปลี่ยนไป	นอกจากไม่ทำาเสียงดังใส่คนไข้แล้ว	 

ยงัแต่งกายเรียบร้อย	พดูจาไพเราะ	ให้บริการดี	เห็นผลชดัเจนจาก

จำานวนใบร้องเรียนการบริการที่หายไป	 ดังน้ันในความเห็นผม	 

ทัศนียภาพของโรงพยาบาลก็มีความสำาคัญครับ

		 	 อกีเรื่องหน่ึงทีผ่มภาคภูมใิจคอื	โรงพยาบาลของเรามทีมี

ไอทีที่เก่งมาก	 ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเราได้เปลี่ยนจากเวชระเบียน

กระดาษมาเป็นระบบออนไลน์ตั้งแต่	10	ปีที่แล้ว	เหตุผลที่โรง

พยาบาลส่วนใหญ่ไม่กล้าเปลี่ยนเพราะกลัวบันทึกข้อมูลไม่ครบ	

กลัวช้า	 ไม่มั่นใจ	 กลัวระบบทำาข้อมูลคนไข้สูญหาย	 กลัวการ

สำารองข้อมูล	แต่พวกเราไม่กลัว	และเมื่อข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ

กลายเป็นดิจิทัล	 เราจะใช้เทคโนโลยีทำาอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับการ

สร้างสรรค์	 น่ีจึงเป็นเหตุผลว่าทำาไมโรงพยาบาลด่านมะขาม

เต้ียเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลอย่างที่เป็นรูปธรรม	 เพราะไม่เพียง

มีโปรแกรมตรวจสอบตดิตามจำานวนคนไขท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและ

นอนพกัรักษาเทา่น้ัน	แตย่งัอำานวยความสะดวกเรื่องควิและการ

นัดหมายแบบออนไลน์ได้ด้วย

  ทั้งหมดน้ีคือ เรื่องที่คุณหมอประวัติได้เล่าให้พวกเราฟัง 

ถึงการพลิกฟื้นโรงพยาบาลชุมชน และการพัฒนาให้เป็นโรง

พยาบาลดิจิทัลต้นแบบ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านทุก

ท่านไม่มากก็น้อย

  ดัดแปลงมาจาก: https://readthecloud.co/danmakhamtia- 

 hospital/?fbclid=IwAR3NqH3bu7HopcjI4CqZR4tkMlU9xT1 

 DAo8JtpKn9tLubr2a8Yg8ipCiVZY

 -  Credit ผู้เขียน: นภษร  ศรีวิลาศ

 -  Credit ช่างภาพ: ปฏิพล  รัตอาภา



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.10

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า (Interview)

ถาม: รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ ได้รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดี

เด่น ประจำาปีนี้?

ตอบ: รู้สึกยินดีครับ	 ตอนแรกผมยังไม่รู้จักรางวัลน้ีเลย	 ไม่รู้

จักสมาคมที่มอบรางวัลน้ีด้วยซ้ำา	 วันไปรับรางวัลก็ไปคนเดียว	 

ปรากฎว่าไปถึงหน้างาน	ใหญ่โตมาก	มีคนที่รับรางวัลอื่น	ๆ	มา

แบบจัดเต็ม	 ผู้ร่วมแสดงความยินดีเพียบ	 ดอกไม้เยอะเหมือน

งานรับปริญญา	ผมก็เดินเข้าไปแบบเก้	ๆ	กัง	ๆ	แต่ก็รู้สึกดีใจ

ครับที่ได้รางวัลนี้	

ถาม: คิดว่าเพราะอะไรคะ ที่ทำาให้คุณหมอได้รับรางวัล 

ดังกล่าว?

ตอบ:	โลกปัจจุบันมันเปลี่ยนเร็วครับ	แต่กระทรวงสาธารณสุข

อยู่ น่ิงมานานโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน	 เมื่อเกิดการ

เปลีย่นแปลงขึน้มา	และเป็นสิง่ทีด่ทีีเ่ขา้ถึงประชาชน	ประชาชน

ได้ประโยชน์	 มันจึงมีแรงกระเพื่อมเยอะ	 แผ่ออกไปในวงกว้าง	

ทำาให้ชื่อเสียงกระจายไปรวดเร็ว	 ผู้ ใหญ่เองก็เห็น	 จึงอาจเป็น

เหตุให้ได้รับรางวัลนี้ครับ

ถาม: คุณหมอเป็นนักบริหารสไตล์ไหนคะ?

ตอบ:	ผมเปน็นักบริหารแบบบ้าน	ๆ 	ครบั	คอืเป็นเหมอืนหัวหน้า

ครอบครัว	ดูแลทุกคนเหมือนสมาชิกในครอบครัว	ทุกคนมีสิทธิ์

มีเสียงเท่ากัน	 เพียงแต่เราจะดูแลน้องเล็กหรือพนักงานเล็ก	ๆ	

ที่ไม่เคยมีใครเห็นความสำาคัญของเขามาก่อน	

	 	 ผมเป็นนักบริหารสายชื่นชมด้วยเมื่อเห็นใครทำาดี	 หรือ

เพยีงแคถ่ามเขาวา่เหนื่อยมัย้	เขาก็จะรูส้กึดีใจ		ทีผ่่านมาไมเ่คย

มีใครถามพนักงานตัวเล็ก	ๆ 	ว่าเขารู้สึกยังไง	ผมใช้วิธีเดินไปหา

พวกเขาถึงดา้นหลงัโรงพยาบาล	ก่อนจะพบวา่สิง่ทีเ่ขาตอ้งการ

คอื	การพกัผ่อนตอนกลางวนัก่อนลยุงานตอ่ตอนบา่ย	แตเ่ขาไม่

เคยพัก	เพราะมันไม่เคยมีที่ให้เขาได้พัก	 เราจึงสร้างที่พักเล็กๆ	

มีโทรทศัน์	มีโตะ๊และเก้าอี้ ไวน่ั้งกินขา้ว	ทำาให้ไมต่อ้งไปน่ังพกัใต้

ต้นไม้อย่างแต่ก่อน		

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัล
นกับรหิารโรงพยาบาลดเีดน่ 
ประจำ ปี 2562

นพ.ประวตั ิ กิจธรรมกลูนจิ 
(ศิษย์เก่ารุ่น 22)
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	 	 มีคนบอกว่าผมเป็นนักบริหารที่รักด้วย		เพราะที่ผ่านมา	

พวกเขาเคยเจอแตช่ีน้ิ้วสัง่ให้ทำา	เขาไมเ่คยเจอใครลงมาทำางาน

ร่วมกับเขา	แต่ผมไม่ใช่แบบนั้น	แค่ผมลุกมาจับไม้กวาด	ทุกคน

ก็ลุกขึ้นตามแล้ว	 ขอแค่เริ่มลงมือก็ชนะแล้วครับ	 ที่สำาคัญ	 คือ	

ทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับ

ถาม: หากจะให้สรุปวา่  หัวใจสำาคญัในการบรหิารของคณุหมอ

คืออะไรคะ?

ตอบ:	คือเรื่องความสุขในองค์กรครับ		ผมว่าเป็นเรื่องพื้นฐาน

ทีส่ำาคญัมาก	ๆ 	วา่ทกุคนในองคก์รตอ้งมคีวามสขุ	ถ้าเขาทำางาน

แล้วไม่มีความสุขเราก็ต้องมาหาสาเหตุว่าทำาไม	 การลาออก

ของพนักงาน	 1	 คน	 ผมมองว่าเป็นความผิดของผู้บริหาร	 ถ้า

เขามั่นคงแล้วทำาไมเขาถึงลาออก	เช่นกัน	ถ้ามีใครสักคนขอลา

ออกผมจะรูส้กึแยม่ากทีผ่มอาจทำาอะไรไม่ดีหรือดูแลเขาไมดี่หรอื

เปล่า	อยู่กับผมต้องห้ามออก	(หัวเราะ)	เพราะผมมีวิธีทำาให้เขา

อยู่อย่างมีความสุข

ถาม: การเรียนในคณะแพทยศาสตร ์ม.อ. มสีว่นอะไรบา้งคะ ที่

ทำาให้คณุหมอดำารงตนเปน็แพทยแ์ละเป็นแพทยนั์กบรหิารอยู่ใน

ปัจจุบันจนได้รับรางวัลนี้?

ตอบ:	สำาหรับผม	 ม.อ. สอนมากกว่าความเป็นแพทย์ครับ 

คือ ม.อ. สอนให้เป็นคนด้วย	เวลาเป็นผู้บริหาร	คนส่วนใหญ่

มักลืมว่าตัวเองและคนอื่นๆต่างก็เป็นคนเหมือนกัน	 การเอาใจ

ใส่ลูกน้อง	เพื่อนร่วมงาน	การนำาองค์กร	การใส่ใจสังคม	คนใน

ชุมชน	มันโดนซึมซับมาตั้งแต่เรียนที่คณะแพทย์	ม.อ.	แล้วครับ		

แม้ไม่ได้สอนโดยตรง	แต่รับรู้ได้

ถาม:  สุดท้ายนี้  อยากฝากบอกอะไรถึงคณาจารย์ ศิษย์เก่า 

และศิษย์ปัจจุบันบ้างคะ?

ตอบ:	ขอฝากถึงอาจารย์ครับว่า	 ท่านมีอิทธิพลต่อนักศึกษา

แพทย์ค่อนข้างเยอะ	 และท่านมีโอกาสเป็นไอดอลคนแรกของ

นักศึกษาแพทย์ด้วย	 ดังน้ันสิ่งที่ท่านทำามักจะถ่ายทอดไปสู่ลูก

ศิษย์ โดยอัตโนมัติ	 หากอาจารย์ทุกท่านอยากให้อนาคตของ

ประเทศไทยดีเพียงใด	ขอเพียงแค่อาจารย์ทำาตัวเป็นแบบอย่าง

ที่ดี	นักศึกษาแพทย์เหล่านั้นก็มักจะดีตามท่านไปด้วย

  “สำ�หรับผมคณะแพทยศ�สตร์ ม.อ. เป็นแหล่งผลิต

มนุษย์ที่มีคุณภ�พ ทำ�ให้บัณฑิตแพทย์มีพลังบ�งอย่�งอยู่

ภ�ยใน แม้ ไม่ได้เรียนเก่งที่สุด แต่มักจะมีของดีซ่อนอยู่ 

ขอให้น้อง ๆ ศิษย์ปัจจุบันจงภูมิใจในคว�มเป็นแพทย์ ม.อ. 

ของตัวเองครับ”

         สัมภาษณ์ โดย:	นส.ศุจิรัตน์	เรืองเริงกุลฤทธิ์

หมายเหต:ุ บางสว่นของบทสมัภาษณน้ี์ดดัแปลงมาจาก https://readthecloud.

co/danmakhamtia-hospital/?fbclid=IwAR3NqH3bu7HopcjI4CqZR4tk

MlU9xT1DAo8JtpKn9tLubr2a8Yg8ipCiVZY

- Credit ช่างภาพ: ปฏิพล  รัชตอาภา



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.12

  ก่อนอื่นตอ้งขอแสดงความยนิดกัีบอาจารยน์ะครบั ที่ไดรั้บแตง่ตัง้จากแพทยสภา

ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ (อฝส.) หรือประธานสอบบอร์ดอนุ

สาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นคนเเรกของประเทศไทย

ผมขอเรียนถามดังนี้ครับ

ถาม: อาจารย์เริ่มสนใจจิตเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ?

ตอบ:	ผมสนใจเร่ืองน้ี	 หลังจากกลับมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์	

ม.อ.ได้ ใหม่	 ๆ	 ครับ	 โดยมีจุดเริ่มต้นจากอาจารย์สมทรง	 (รศ.พญ.สมทรง	 ยิบอินซอย)	

จากภาควิชาอายุรศาสตร์	 ได้ติอต่อมาที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ว่าอาจารย์จะจัด	 inter-

departmental	activity	เรื่อง	Geriatrics	ในกิจกรรมวิชาการของคณะฯ	ซึ่งมีขึ้นทุก	ๆ	 

บ่ายวันพุธ	 เพราะอาจารย์สมทรงมีวิสัยทัศน์ว่า	 ต่อไปในอนาคตคณะแพทยศาสตร์	

ม.อ.	 ควรจะมีศูนย์การแพทย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้สูงอายุขึ้นโดยเฉพาะ	 ที่ประชุมภาค

ศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ.ที่เป็นประธาน อฝส. 
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุคนแรกของไทย
ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ (ศิษย์เก่ารุ่น 2)

U R the 1st

Geriatric Psychiatry
ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน ์  ประธานชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 13

วิชาจิตเวชศาสตร์	จึงได้มอบหมายให้ผมไปเป็นวิทยากรร่วมใน	

activity	 ดังกล่าว	 	 โดยนอกจากอาจารย์สมทรงที่พูดถึงเรื่อง

ปญัหาของผูส้งูอายใุนทางอายรุศาสตร์แลว้ยงัมอีาจารยนิ์รนัดร์	 

(รศ.นพ.นิรันดร์	 เกียรติศิริโรจน์)	 พูดถึงปัญหาผู้สูงอายุทาง 

ออร์ โธปิดิกส์ด้วย	 ส่วนผมก็พูดในแง่ของจิตเวชศาสตร์ครับ	 

จากการที่ต้องไปอ่าน	 review	 เพื่อพูดถึงเรื่องนี้	 ทำาให้ผมเห็น

ว่าเรื่องน้ีจะเป็นปัญหาสำาคัญในอนาคตแน่	 ๆ	 เพราะแนวโน้ม

ประชากรของประเทศไทยในขณะน้ัน	 จำานวนผู้สูงอายุก็เริ่มมี

เพิ่มขึ้นแล้ว

	 	 ในปี	2531	เมื่อผมขอทุนจากคณะไปฝึกอบรมต่อยังต่าง

ประเทศ	 ผมจึงพ่วงเรื่องการไปฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ	 ควบคู่

กับการไปดูด้านการนอนหลับ	(psychiatric	sleep	medicine)	

ด้วย	โชคดีที่ผมได้ทุนจาก	British	Council	ให้ไปเข้าฝึกอบรม

หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง	 Psychogeriatrics	 ที่	 Nottingham	

university	ครับ

ถาม: เนื่องจากอนุสาขาจิตเวชศาสตรผู้์สงูอายน้ีุเปน็สาขาใหม ่ 

อยากให้อาจารยเ์ลา่ความเป็นมาของการเปิดฝึกอบรมหลกัสตูร

นี้ ในประเทศไทยครับ?

ตอบ: หลังจากผมกลับจากต่างประเทศ	 	 มาได้เกือบ	 20	 ปี	 

ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด	ๆ	ในเรื่องจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่จะ

เกิดขึ้นในประเทศไทย		เผอิญในปี	พ.ศ.	2549	ผมได้รับเลือกให้

เปน็นายกสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทยเปน็สมยัแรก	ผมจึง

ได้รวบรวมจิตแพทย์ที่สนใจในด้านน้ีให้มารวมตัวกันเป็น	 core	

group	เรียกชื่อกลุ่มว่ากลุ่มจิตแพทย์ผู้สนใจด้านจิตเวชศาสตร์

ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์	 (Geriatric	 Psychiatry	

and	Neuropsychiatry	Interest	Group)	เรียกชื่อยอ่เปน็ภาษา

องักฤษวา่	GeNPIG	ตอ่มาในป	ี2550	กลุม่น้ีก็ไดจั้ดให้มกิีจกรรม

ทางวิชาการขึ้นปีละ	 3-4	 ครั้ง	 จนถึงปี	 พ.ศ.2552	 ทางกลุ่ม

จึงได้ขอจัดตั้งเป็น	 ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาท

จิตเวชศาสตร์ไทย	(Thai	Society	for	Geriatric	Psychiatry	

and	Neuropsychiatry)	ขึ้น	เรียกย่อ	ๆ	ว่า	TSGN	ชมรมนี้ ได้

เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำาคัญ	 ทั้งการจัดการกิจกรรมวิชาการแลก

เปลี่ยนประสบการณ์	 รวมทั้งการผลักดันให้มีหลักสูตรต่อยอด

ในด้านน้ีขึ้น	 เพราะจำานวนผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้น	 จำานวน

ผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 การดูแลผู้ป่วย

จิตเวชผูส้งูอายก็ุแตกตา่งไปจากจิตเวชศาสตรท์ัว่ไป	หรือจิตเวช

ผู้ ใหญ่	เพราะต้องดูแล	caregiver	ของผู้ป่วยด้วยและดูแลเป็น 

ทีมสหวิชาชีพ		นอกจากนี้การทำางานยังต้องประสานกับแพทย์

สาขาอื่น	 ในขณะน้ันทางอายุรศาสตร์ก็มีสาขาต่อยอดด้าน



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.14

อายรุศาสตร์ผู้สงูอาย	ุหรอือายรุศาสตร์ปัจฉมิวยัแลว้		ด้วยเหตน้ีุ 

ในที่สุด	 ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้ตั้งให้มี

คณะทำางานร่างหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้านต่อยอด	 อนุสาขา

จิตเวชศาสตรผู้์สงูอายขุึน้	และแพทยสภาเพิง่ได้รบัรองหลกัสตูร

น้ีเมื่อปทีีแ่ลว้	(พ.ศ.	2561)	น่ีเองครบั	หลงัจากน้ันจึงได้มีประกาศ

แพทยสภา	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ	(อฝส.)	

อนุสาขาน้ี	โดยมผีมเปน็ประธานและเนื่องจากเป็น	อฝส.	ชดุแรก

ของอนุสาขานี้	ผมจึงเป็นประธานคนแรกของไทยครับ

ถาม:  การสอบบอร์ดนี้ยาก-ง่าย เพียงใดครับ?

ตอบ:	ก่อนอื่นต้องเรียนให้ทราบก่อนครับว่า	 ขณะน้ียังไม่ได้มี

การรับรองให้สถาบันใด	 เปิดการฝึกอบรมในอนุสาขาน้ีอย่าง

เป็นทางการ	แต่แพทยสภาเปิดโอกาสให้อนุสาขาใหม่	สามารถ

ดำาเนินการจัดสอบคร้ังแรกที่เป็นการจัดสอบนอกรอบปกติได้		

เพื่อแตล่ะสถาบนัทีเ่ตรยีมจะเปดิการฝึกอบรมจะไดม้อีาจารยท์ี่

ได้รับหนังสืออนุมัติ	(อว.)	ในอนุสาขานี้เพียงพอที่จะเปิดการฝึก

อบรมตามเกณฑ์ที่กำาหนด		ซึ่งทาง	อฝส.	ของเราก็ได้เปิดให้มี

การจดัสอบ		นอกรอบปกตไิปแลว้เมื่อวนัที	่17	และ	18	ธันวาคม	

ในปีที่ผ่านมา	ปรากฏว่า	จากผู้เข้าสอบ	12	คน	มีผู้สอบผ่านทั้ง

ภาคข้อเขียน	ภาคปฏิบัติ	 และภาคปากเปล่า	 11	คน	ส่วนอีก	 

1	คน	ผ่านเพียง	2	ภาค	และไม่ผ่านภาคปฏิบัติครับ

ถาม: ถ้าอยา่งน้ัน ตอนน้ีมสีถาบนัใดบา้งครบัทีก่ำาลงัจะขอเปดิ

ฝึกอบรม และใช้เวลาในการฝึกอบรมกี่ปีครับ?

ตอบ:	ผมขอตอบข้อหลังก่อนนะครับ	 หลักสูตรน้ีจัดเป็นสาขา

ตอ่ยอด		และคณุสมบตัขิองผู้ทีจ่ะเขา้ฝกึอบรมได	้ตอ้งจบบอรด์

จิตเวชศาสตร์	ซึง่หมายถึง	จิตเวชศาสตรท์ัว่ไปมาก่อนครบั	แลว้

มาต่อยอดฝึกอบรมในอนุสาขานี้อีก	2	ปี	โดยในปีแรกบังคับให้

ผ่านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ	 8	 สัปดาห์	 และประสาทวิทยาอีก	 

8	 สัปดาห์ด้วย	 และภายใน	 2	 ปีจะต้องมีผลงานวิจัยในเรื่อง

จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย	1	เรื่อง	

จึงจะมีคุณสมบัติยื่นเพื่อขอสมัครสอบวุฒิบัตรได้หลังจากเรียน

จบแล้วครับ

	 	 สำาหรับสถาบันที่ ได้แจ้งเรื่องมายังราชวิทยาลัยจิต

แพทย์ฯแล้วว่า	 ประสงค์จะขอเปิดฝึกอบรมในด้านน้ีน้ันมีอยู่	 

4	สถาบนัครบั	ไดแ้ก่	ภาควชิาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 คณะ

แพทยศาสตร	์ โรงพยาบาลรามาธิบดี,	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,	 และภาควิชา

จิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ครับ

	โดยในเดอืนมนีาคม	2562	น้ี	ทาง	อฝส.ชดุน้ีก็จะไปตรวจประเมนิ

สถาบนัดงักลา่ววา่จะรบัรองให้เปดิฝึกอบรมไดห้รอืไม	่แลว้แจ้ง

ไปยังราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ	 	 จากน้ันทางราชวิทยาลัยจึงส่ง

เรื่องต่อไปให้ทางแพทยสภาได้ดำาเนินการต่อไปครับ

	 	 ผมเองก็ต้องเป็นประธานกรรมการชุดใดชุดหน่ึงที่จะไป

ตรวจสถาบันดังกล่าวข้างต้นนี้

ถาม:  อยากให้อาจารยช์ว่ยฝากขอ้คดิเห็นให้กับศษิยเ์ก่าในเรื่อง

การพัฒนาสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในวงการแพทย์หน่อยครับ

ตอบ:	หากเราแบ่งคนออกเป็น	3	กลุ่ม	กลุ่มที่หนึ่ง	เป็นกลุ่มที่

ไม่รู้เลยว่ามีสิ่งอะไรดี	ๆ	เกิดขึ้นบ้าง		กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เฝ้า

มองและรูว้า่มสีิง่อะไรด	ีๆ 	เกิดขึน้	แตก็่ไมไ่ดเ้ขา้มาร่วมดว้ยชว่ย

กัน		ส่วนกลุ่มที่สาม	คือ	กลุ่มที่ทำาให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นแก่วงการ

โดยส่วนรวมเพื่อสังคม	 	 หรือเพื่อประเทศชาติ	 	 ผมอยากให้

พวกเราศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	เป็นกลุ่มที่	3	ครับ		และผมก็ดีใจ

ที่ปัจจุบันน้ี	 เรามีศิษย์เก่ากลุ่มน้ีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เช่นกรณี

ของคุณหมอประวัติ	 กิจธรรมกูลนิจ	 ที่ ได้ทำาให้ โรงพยาบาล

ชุมชนด่านมะขามเตี้ย	 กลายเป็นโรงพยาบาลดิจิทัล	 เป็นหน่ึง

ในตัวอย่างของศิษย์เก่าของเราที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับ

                     ขอบคุณครับอาจารย์ 

  สัมภาษณ์ โดย:	ผศ.นพ.วีรพงศ์	วัฒนาวนิช	(ศิษย์เก่า	รุ่น	30)
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You Receive The Recognition

	 	 ตามที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	 ได้จัดให้มีโครงการแพทย์ ในดวงใจประจำาจังหวัดของ

แตล่ะจังหวดัน้ัน	(อา่นเพิม่เตมิได้ ในบทบรรณาธิการฉบบัน้ี)	กองบรรณาธิการสารศษิยเ์ก่าแพทย	์ม.อ.	

ไดม้ีโอกาสสมัภาษณ์ศษิยเ์ก่าบางทา่นที่ได้รบัรางวลัในคร้ังน้ี	และบางทา่นก็ไดเ้ขยีนเปน็บทความมาให้		 

ซึ่งทางกองบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	ที่นี้	

แพทย์ในดวงใจ

ถาม: รู้สึกอย่างไรคะที่ ได้รับเลือกเป็นแพทย์ ในดวงใจประจำา

จังหวัดพัทลุง?

ตอบ:		รู้สึกดีใจ	 ขอบคุณ	 และประหลาดใจ	 เพราะในความคิด

เห็นส่วนตัวพบว่า	 แพทย์ที่ ได้ทำางานด้วยและสัมผัส	 ล้วนเป็น

คนดีและมีลกัษณะทีน่่าชื่นชม	น่าศกึษาในแง่มมุทีแ่ตกต่างกันไป	 

อยา่งไรก็ตามตอ้งกราบขอบพระคณุทกุทา่น	ทีส่ละเวลามาโหวต

ให้อยา่งมากมาย	ซึง่เป็นกำาลงัใจทีด่มีากตอ่กระผมในฐานะหมอ

ภูธรคนหน่ึง	 ให้ยิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะต้องตอบแทนบุญคุณแผ่น

ดินให้มากยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

ถาม: คิดว่าเพราะอะไรทำาให้ประชาชนในจังหวัดโหวตให้ได้

คะแนนสูงสุดของจังหวัดพัทลุงคะ?

ตอบ:	 จากการพิจารณา	 น่าจะเกิดจากการทำางานและใช้ชีวิต

โดยยึดหลักจนเป็นนิสัยประจำาตัวคือ

 •	 การให้เกียรติผู้อื่น	ทัง้ผู้ป่วย	ญาติ	เจ้าหน้าที	่และคนทัว่ไป 

	 	 โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา	และถือวา่ผู้ปว่ยทกุคนคอืญาต ิ

	 	 ของเรา

 •	 การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ	 ทั้งบุพการี,	 ครูอาจารย์,	 

	 	 เจ้าหน้าที่ผู้เคยช่วยเหลือหรืออุปการะ	 ผู้ป่วยและญาติ 

	 	 ซึ่งล้วนมีบุญคุณเก้ือหนุนกันทั้งทางตรงและทางอ้อม	 

	 	 ถ้ามีโอกาสในการทดแทนคณุก็ตอ้งใช้ โอกาสน้ัน	ๆ 	เสมอ	 

(ศิษย์เก่ารุ่น 14)

	 	 ซึ่งการปฏิบัติตนส่วนน้ี ในส่วนของชุมชนและผู้คนที่ 

	 	 คุ้นเคยจะทราบกันดี

 •	 ความเสมอตน้เสมอปลายทัง้กับชมุชน,	ญาตแิละมวลมติร	 

	 	 นับว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งที่มีเพื่อนดีมากมาย

 •	 การพร้อมและเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสและนับ 

	 	 เป็นกำาไรต่อชีวิตตนเองที่ได้ทำางานในบ้านเกิดเมืองนอน	 

	 	 ได้มีโอกาสดูแลญาติ	พี่น้อง	เพื่อนฝูง	บุคคลอันเป็นที่รัก 

	 	 มากมาย	 การเป็นแพทย์สามารถทำาบุญกุศลได้	 ตลอด 

	 	 เวลาในขณะทำางาน	

ถาม: การเรียนในคณะแพทย์ ม.อ. มีส่วนอะไรบ้างคะ ในการ

ดำารงตนเป็นแพทย์อยู่ในปัจจุบันจนได้รับรางวัลนี้?

นายแพทย์เดชาศักดิ์ สุขนวล
โรงพยาบาลพัทลุง



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.16

ตอบ:	 มีผลอย่างมากครับ	 เนื่องจากตอนเป็นนักเรียนแพทย์

ประทบัใจและได้เห็นการปฏิบตัติน	ความขยนั		ใส่ใจในการดแูล

ผู้ปว่ยของครบูาอาจารย	์	ไดซ้มึซบัภาพทีอ่าจารยแ์ละแพทยรุ่์น

พี่ได้ปฏิบัติต่อผู้ป่วย	รวมทั้งสอนให้มีความรู้	ให้เพียงพอในการ

ดูแลรักษาผู้ป่วย	 โดยอาจารย์จะพร่ำาสอนเสมอว่าความรับผิด

ชอบต่อผู้ป่วยน้ันต้องประกอบด้วยการใส่ใจและศึกษาความรู้

อยู่เสมอ	 เพื่อให้มีความรู้ที่เพียงพอและทันสมัยต่อการดูแลผู้

ป่วยเสมออยู่ตลอดเวลา

ถาม: สุดท้ายอยากฝากบอกอะไรถึงคณาจารย์ ศิษย์เก่า และ

ศิษย์ปัจจุบันบ้างคะ?

ตอบ:	 ต้องกราบขอบพระคุณ	 ครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่ง

สอน	แพทยรุ่์นพีท่ีค่อยดแูลชีแ้นะให้มคีวามรู	้ประสบการณ์	รวม

ถึงการเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน

	 	 รู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดเป็นลูกสงขลานครินทร์	เราไปที่ไหน

ก็พูดได้อย่างภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของเรา	 เป็นที่ประจักษ์ว่า	 

ผลงานของคณะแพทย์ม.อ.ไม่น้อยหน้าใคร

  ขอฝากถึงน้อง	ๆ 	วา่ “ก�รทำ�ง�นให้ดน้ัีนตอ้งรบัผิดชอบ

ทั้งเรื่องของก�รใส่ใจและใฝ่ห�คว�มรู้อยู่เสมอ คว�มภ�ค

ภูมิใจและคว�มสุขที่สุดไม่ใช่ร�งวัลใดใดเลย แต่คือก�รได้

ช่วยชีวิตและก�รได้ดูแลรักษ�ผู้เจ็บป่วยคนแล้วคนเล่�ต่�ง

ห�ก ก�รขอบคุณจ�กผู้ป่วยอ�จจะไม่ใช่คำ�พูด  อ�จจะเป็น

เพียงส�ยต�ที่เข�มองเร�ด้วยคว�มขอบคุณ ซึ่งใจเร�จะ

สัมผัสได้เท่�น้ี ก็ยิ้มและสุขใจที่สุดแล้ว สำ�หรับชีวิตแพทย์

อย่�งพวกเร�”

(ศิษย์เก่ารุ่น 16)
นายแพทย์รุซตา สาและ
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม  
โรงพยาบาลปัตตานี

	 	 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่าคณะเเพทย์	

ม.อ.	ที่ให้เกียรติและให้ โอกาสผม	ในการเขียนบทความครั้งนี้

	 	 ในฐานะที่ ได้รับเลือกเป็นแพทย์ ในดวงใจประจำาจังหวัด

ปัตตานี	 ที่จัดโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ์	 จากการโหวตทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าโหวตรวม	 77	

จังหวัด	ต้องขอแสดงความยินดีกับแพทย์ทุกท่านด้วยครับ	โดย

เฉพาะศิษย์พี่ศิษย์น้องของคณะแพทย์	ม.อ.	อีก	8	ท่าน	(อีก	8	

จังหวดั)	และตอ้งขอขอบพระคณุทกุภาคสว่น	มา	ณ	โอกาสน้ีดว้ย 

	 	 ความรู้สึกแรกคือ	ดีใจและภูมิใจมากครับที่ได้รับเลือกใน

คร้ังน้ี	เพราะไม่ได้เกิดจากการคดัเลอืกจากแพทยด์ว้ยกัน	แตอ่กี

มุมหน่ึงก็คือ	 ผมเป็นแค่ตัวแทนของแพทย์ทุกๆคนที่ทำาความดี

อยู่ทุก	ๆ	ที่	ทุกเวลาเพื่อคนไข้ของเรา	และสิ่งที่คิดไว้เสมอก็คือ	 

ทกุความดขีองผมที่ไดก้ระทำาไวน้ั้นจะมีความดีของเพื่อนร่วมงาน

รว่มด้วยเสมอ	เหมือนกับการขึน้บันได	ทีแ่ตล่ะขัน้ทีเ่หยยีบขึน้ไป

นั้นก็คือเสมือนมีความดีของทุก	ๆ	คน	จากวันที่แพทยสมาคมฯ

ประกาศจนถึงวันน้ี	 จะมีเจ้าหน้าที่ทุกระดับมาแสดงความยินดี	

แม้กระทั่งระหว่างทางเดินของโรงพยาบาล	 จนกระทั่งผู้ป่วย

ทีม่าตรวจ	จะมาเลา่ให้ฟงัวา่เปน็หน่ึงในคนที่โหวต	รวมทัง้ไปน่ัง

ที่ร้านอาหารข้างนอกมีคนมากมายมาเล่าสู่กันฟัง	เช่นเดียวกัน

กับคณาจารย์จากคณะแพทย์ม.อ.	และจากสถาบันอื่น	ๆ 	ถึงกับ

โทรศัพท์มาด้วยตัวเอง	 (ซึ่งได้เก็บทุก	ๆ	คำาพูดทุก	ๆ	คำาชมไว้	 

สิ่งที่เป็นคำาชมในสื่อ	 ได้แคปเจอร์ไว้อ่านยามเหน็ดเหนื่อยเพื่อ

เป็นกำาลังใจในวันข้างหน้า)	 สิ่งเหล่าน้ีจะทำาให้เพิ่มพลังในการ

ทำางานเพื่อผู้ป่วยอีกมากมาย	 เพิ่มพลังในการสร้างสรรค์งาน

สร้างระบบสาธารณสุข	 มองข้ามความเหนื่อยล้า	 มองข้าม

อปุสรรค	มองขา้มความขดัแยง้	มแีตจ่ะมอบสิง่ด	ีๆ 	ให้กับผู้ปว่ย	

ให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนทุกระดับครับ

	 	 สิ่งที่คิดไว้เสมอหลังจบจากคณะแพทย์	 ม.อ.	 ก็คือจะ

ทำาอย่างไรให้คนในพื้นที่มีโอกาสได้รับการรักษาในมาตรฐาน

เดียวกันกับคนในเมืองใหญ่	 ๆ	 หรือในกรุงเทพฯ	 โดยที่ผู้ป่วย

ไม่จำาเป็นต้องเดินทางไป	(ไปหาดใหญ่หรือไปคณะแพทย์	ม.อ.)	 

สัมภ�ษณ์ โดย: นส.ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์
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ซึง่เปน็ทีท่ราบกันดวีา่ในพืน้ทีน้ั่นลำาบากคอ่นขา้งมาก	มอียูบ่อ่ย	ๆ 	

ที่ไดบ้อกกับแพทยห์ลาย	ๆ 	ทา่นหรอืแพทยอ์าสาวา่	การสง่ผู้ปว่ย

น้ันง่ายนิดเดยีว	แตผู้่ปว่ยน่ีสจิะลำาบากมากเมื่อตอ้งไปหาดใหญ	่ 

(ไปหาดใหญ่เสมือนไปต่างประเทศ	สำาหรับหลาย	ๆ	คน)	เพราะ

ฉะน้ันจึงได้พัฒนาทั้งระบบบริการสุขภาพและวิธีการรักษาเข้า

มาใช้ ในโรงพยาบาลให้ทันสมัย	 ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มี

อยู่ตลอดเวลา	 รวมทั้งให้การรักษาผู้ป่วยโดยใส่หัวใจเข้าไป

ด้วย เข้าถึงหัวใจความต้องการของผู้ป่วย เข้าใจถึงความ

ลำาบากของผู้ป่วยในแนวทางการรักษาที่เราได้ออกแบบให้ 

ช่วยแก้ปัญหาเหล่าน้ีให้กับผู้ป่วยซึ่งถือว่าอำานวยความสะดวก

เพื่อให้ผู้ป่วยน้ันๆสามารถได้รับการรักษาตามที่เราได้วางแผน

ไว	้ทำาให้ผลการรกัษาน้ันเป็นไปตามทีค่าดการณ์ไว้ได	้รวมทัง้จะ

ปฏิบตักิิจวตัรประจำาวนัของความเปน็แพทย์ให้สม่ำาเสมอ	ไมค่อ่ย

เหมอืนแพทยท์ัว่	ๆ 	ไปทีป่ฏิบัติกัน	เชน่	การออกตรวจตรงเวลา	ไม่

เคยทานข้าวเที่ยงเลยเป็นสิบ	ๆ	ปีหรือตั้งแต่จบมาจนกว่าคนไข้

จะหมด	OPD		การไปดผูู้ปว่ยนอกเวลาหรอืการไปชว่งลว่งเวลา	 

การไปดูผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยที่เรารับผิดชอบโดยตรง	การไป

ดูผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินในวันที่ไม่ได้ทำาหน้าที่โดยตรง	 การรับเป็น

แพทย์เจ้าของไข้ โดยไม่มีข้อจำากัด	 เสมือนเข้าถึงแพทย์คนน้ี 

ง่ายมาก	 ร่วมทั้งช่วยให้คำาปรึกษาไปถึงข้างเตียงผ่าตัดหรือ

ผ่าตัดช่วยทุกคร้ังให้กับแพทย์รุ่นน้อง	 เป็นศัลยแพทย์อาสาให้

กับโรงพยาบาลชุมชน	 เป็นศัลยแพทย์อาสาให้กับโรงพยาบาล

ทั่วไปตามแต่โอกาส	 โดยที่มีความสุขกับงานที่ทำาทุก	 ๆ	 ครั้ง	 

จึงทำาให้เกิดความดีสะสม	 มีคนเห็นแล้วเกิดผลตามมาจนถึงได้

ถูกเลือกในครั้งนี้

(ศิษย์เก่ารุ่น 22)
นายแพทยร์ฐัพล เวทสรณสุธี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
โรงพยาบาลศรปีระจนัต ์ จงัหวดัสพุรรณบุรี

	 	 จากวนัแรกทีเ่ขา้เรยีนคณะแพทย	์ม.อ.	เสือ้ที่ใสต่ัง้แตป่	ี1	

ที่เขียนว่า	“I don’t want you to be only a doctor, but 

I also want you to be a man”	นี่เป็นประโยคแรกที่ได้ยิน	

สะท้อนการใช้ชีวิตในความเป็นแพทย์น้ันชัดเจนมาก	 ถึงกับมี

การใช้คำาว่า	 role	model	 ที่ได้เห็นจากอาจารย์ในคณะแพทย์	

ม.อ.ของเรา		เช่นเดียวกันกับการมองผู้ป่วยว่า	ผู้ป่วยเหล่านั้น

เป็นมนุษย์	(มีชีวิต	มีสังคม	มีบทบาท	มีหน้าที่	ฯลฯ)	แพทย์จะ

มองเฉพาะแคก่ารรกัษาโรคอยา่งเดยีวไมไ่ดเ้ดด็ขาด	เพราะการ

รักษาแค่โรคน้ันเป็นแค่มิติหน่ึงในชีวิตของผู้ป่วยเท่าน้ัน	 หาก

จะหวังผลการรักษาให้ได้ดีที่สุด	 จะต้องมองผู้ป่วยในความเป็น

มนุษย์ร่วมด้วย	 ซึ่งได้เห็น	 

ไดส้มัผัสจากคณะแพทย	์ม.อ.	 

ของเรา	 ที่ใช้ทุกวิถีทางที่จะ

เข้าถึงความเป็นมนุษย์ของ

ผู้ปว่ย	ผ่านทางคำาพดู	ภาษา	

การจัดทำาเรือนผู้ป่วยและ

ญาต	ิเปน็ตน้	เปน็การซมึซบั

ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์	

	 	 การที่ไดม้าทำางานในวชิาชพีแพทยแ์ละไดร้ว่มสร้างความ

ดีจนทุกวันนี้	 ก็ต้องขอบพระคุณคณาจารย์คณะแพทย์	ม.อ.	ที่

อบรมสั่งสอนประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้	 เป็นต้นแบบ	 ปลูก

ฝังจิตสำานึก	ทัศนคติ	ในความเป็นแพทย์	ตกทอด	ถ่ายทอดจาก

รุ่นสู่รุ่น	อยากให้ศิษย์คณะแพทย์	ม.อ.	จากอดีต	ปัจจุบัน	และ

อนาคต	 มีความรักในสถาบันแห่งน้ี	 เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพเชิง

ประจักษ์ของประเทศและเจริญก้าวหน้าตลอดไปครับ

	 	 สถาบนัการศกึษาเปน็แหลง่ฝึกฝนวชิาความรู	้เพื่อให้เรา

สามารถนำามาประกอบอาชพี		แตป่ระสบการณ์ชวีติไมส่ามารถ

หาเรียนไดจ้ากตำาราหรอืสถาบนัใด		ในการดำาเนินชวีติในแตล่ะวนั	 

เราต้องเจอเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 มากมาย	 	 “วัคซีนชีวิต”	 เป็น

เกราะคุ้มกันอย่างดีในการที่เราจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง

ปกติราบรื่น	 สามารถข้ามผ่านอุปสรรคนานัปการ	 ต่างต้อง

สั่งสมประสบการณ์มากมาย	 	 เพื่อมาปรับใช้กับสถานการณ์

จริงในชีวิตประจำาวัน	 ไม่ใช่เพียงแต่การมีวิชาความรู้	 มีวุฒิ 
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การศึกษาสูง	 ๆ	 ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง	 หรือจบจากสถาบัน

การศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าน้ัน	 ที่จะประสบความสำาเร็จ

เป็นที่ยอมรับในสังคมเสมอไป		แต่การมีทักษะชีวิต  มีความ

เข้าใจในธรรมชาติของคน  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  มีความรับ

ผิดชอบ  มีน้ำาใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง  วางตนให้

เป็นที่เคารพ		สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้ต่างหาก	ที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่

จะเก้ือหนุนให้เราก้าวไปสู่จุดหมายของการยอมรับของคนใน

สังคม	 	 วิชาชีพแพทย์ก็เช่นกันไม่แตกต่างจากอาชีพอื่นนัก	

“แพทย์”	 หรือ	 “หมอ”	 ที่คนส่วนใหญ่เรียกกัน	 เป็นอาชีพที่มี

เกียรติ	 มีความเสียสละ	 	 เป็นที่ฝากผีฝากไข้ของประชาชนก็

ว่าได้		ในพื้นที่ห่างไกล	“แพทย์”	หรือ	“หมอ”		มีความสำาคัญ

ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก		ประชาชนจะให้ความศรัทธาและ

ความเคารพเสมอ	 แล้วทำาอย่างไรกันเล่าที่เราจะสามารถอยู่

กับประชาชนได้อย่างราบรื่นและเป็นที่ยอมรับ		วิชานี้ ในตำารา

แพทย์ไม่มีสอนไว้ด้วย	การศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการต่าง	ๆ	

เคยมคีนกลา่วไวว้า่	คนทกุคนสามารถแสวงหาความรู้ ให้ตนเอง

ได้ตลอดเวลา	ดังคำาที่ว่า	“No one is too old to learn” 

ไมม่ีใครแก่เกินเรียน	วชิาทกัษะชวีติและประสบการณช์วีติก็เชน่

กัน	สามารถเรียนรู้ได้ตลอดช่วงชีวิต	แล้วนำามาปรับใช้ ให้ถูกที่	

ถูกเวลา	ถูกคน	เท่านั้นเอง		

	 	 ในป	ีๆ 	หน่ึงมผู้ีทีจ่บการศกึษาทางด้านการแพทยม์ากมาย		

ทำาหน้าที่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลตา่ง	ๆ 	อยู่

ในชนบทห่างไกล	บ้างก็อยู่ตามโรงพยาบาลศูนย์	 โรงพยาบาล

ชุมชน	การรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายเจ็บป่วยจากโรคต่าง	ๆ	

น้ัน		นอกจากจะใชค้วามรูค้วามสามารถทางดา้นวชิาการแพทย์

ที่ร่ำาเรียนมาแล้ว		สิ่งหนึ่งที่สำาคัญยิ่งที่ในตำาราแพทย์ไม่ได้สอน

ไว้		นั่นคือ	“ก�รเอ�ใจของผู้ป่วยม�ใส่ใจเร�”	ใส่ใจในที่นี้ ไม่

ได้หมายถึงให้แพทย์ทุกคนต้องมาแบกรับภาระความเจ็บป่วย	

แต่คือการใส่ใจรายละเอียดเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ที่พึงกระทำา	การเปิด

ใจยอมรับฟงัอาการเจ็บป่วยดว้ยความสภุาพกับทา่ททีีน่่าเคารพ		

ยิม้แยม้แจ่มใส	เคยมคีำากลา่วทีว่า่	“หมอพดูดี คนไขก็้ห�ยปว่ย

ไปแล้ว 50%”	คำาพดูและทา่ทขีองแพทยม์ผีลต่อสภาพจิตใจของ

ผูป้ว่ยอยา่งมาก	เราไมไ่ดท้ำาเพื่อให้ไดเ้ปน็แพทย์ที่รกัของผูป้่วย

หรือเพียงเพื่อหวังสิ่งตอบแทนใด	ๆ		แต่ทำาเพื่อบรรเทาอาการ

เจ็บปว่ยของเขาเหลา่น้ันต่างหาก		ดงัคำาพดูประโยคหน่ึง		“หมอ

ไมต้่องรักษ�ภ�พพจน์ หน้�ทีข่องหมอ คอื รักษ�คนไข”้		เรา

มีหน้าที่ทำาให้เขาหายเจ็บป่วยน่ันต่างหาก	 คือความภาคภูมิใจ

ของบรรดาแพทย์อย่างพวกเรา		แพทย์ไม่ต้องทำาหน้าเฉย	วาง

หน้าน่ิงเพื่อให้ภาพลักษณ์ดูดีขนาดน้ัน	 	 หรือต้องพูดวิชาการ	 

ทำาเสียงดุ	ๆ	หรือใช่ว่าจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินพอดี	ไม่สนใจ

ภาพลักษณ์ตัวเองเลยก็มิใช่	ทุกสิ่งอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของ

ความพอด	ีและทีส่ำาคญัใส่ใจกับสิง่รอบตวัและให้ความสำาคญักับ

คนรอบข้างอยู่เสมอ	จงเป็นหมอยิ้มในดวงใจผู้ป่วย	แม้กระทั่ง

กับเพื่อนรว่มงานหรือผู้บงัคบับญัชาก็เชน่กัน	ตอ้งให้ความสำาคญั

กับสิ่งที่ทำาเสมอ		มุ่งมั่น		ใส่ใจรับผิดและรับชอบ		มีน้ำาใจตาม

สมควร	 	 ไม่เอาอารมณ์นำาในการทำางาน	 	 เลือกที่อยู่ให้ต่ำาแต่

ทำาให้สูง	 ถึงแม้เราจะอยู่ในตำาแหน่งหรือฐานะที่สูงแล้วก็ตาม		

การกระทำาเพียงเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ของเราที่มีต่อคนรอบข้างอย่าง

สม่ำาเสมอ	จะส่งพลังและกำาลังใจมาให้เราหรือท้ายที่สุดอาจจะ

ส่งผลอันใหญ่ยิ่งกลับมาหาเราก็เป็นได้	

	 	 การทีค่นเราจะประสบความสำาเร็จไดน้ั้น	ไมไ่ดห้มายความ

เพียงแค่	ประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน	แต่การประสบ

ความสำาเร็จที่แท้จริงน้ันต้องมาจากการใส่ใจทั้งหน้าที่การ

งานและครอบครัว	 ครอบครัวเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยผลักดัน

ความสำาเร็จในชีวิตของคนเรา	 น่ันต่างหากที่เรียกว่า	 “ความ

สำาเร็จในชีวิต”	 ชีวิตที่สมดุล	 เป็นชีวิตที่ต้องมีหลายมุม	 หลาย

ด้าน	 หลายความถูกต้อง	 รวมทั้งหลายความผิดพลาด	 เมื่อ

ผิดพลาด	 ต้องแก้ไข	 ล้มได้	 แต่ต้องลุกขึ้นใหม่	 ท้อได้	 แต่อย่า

ถอย	 ไม่ผิดหรอกที่เราจะทุ่มเทให้กับหน้าที่การงาน	 แต่จงอย่า

ลืมใช้ชีวิตกับครอบครัวด้วยเช่นกัน อย่าเผลอทำางานจนลืม  

“ใชช้วีติ” และอยา่เผลอใชช้วีติจนลืม “ทำางาน” ใส่ใจกับทกุ

สิ่งที่ทำา  แล้วทุกดวงใจจะกลับมาหาคุณเอง

	 	 “The	Intern”	ภาพยนตร์	ปี	2015	ภาพยนตร์เรื่องนี้ ให้

ข้อคิดในด้านการใช้ชีวิตมากมาย	 ทั้งการรับมือกับชีวิตทำางาน		

ความสัมพันธ์กับผู้คนและชีวิตคู่	 ไม่ว่าคุณจะอายุมากแค่ไหนก็

ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหยุดเรียนรู้สิ่งใหม่	 เหมือนอย่าง	

“เบน”	 พนักงานวัยเกษียณผู้มองขาดในเรื่องของสมดุล	 ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องงานหรือชีวิต	 	 ซึ่งเป็นสองสิ่งที่เราไม่ควรจะทุ่มเท

ให้ด้านใดด้านหน่ึงมากจนเกินไป	 และคำาพูดชวนสะกิดใจที่ว่า			

“น้ำ�ครึ่งแก้วและก�รเรียนรู้ ไม่ส้ินสุด”	 “The	 Intern”	 เป็น

ภาพยนตร์ที่ให้ความรู้สึกดี	ๆ	มีแง่คิดในการดำาเนินชีวิตที่หลาย

คนอาจมองข้ามไปในยุคสมัยนี้	ตัวละคร	“เบน”	แม้จะไม่ได้รับ

การยอมรบัจากเจา้นายหรือเพื่อนร่วมงาน	(รุน่ลกู)	ในชว่งแรก	ๆ 	 

แต่ท้ายที่สุดเขาก็สามารถเป็นพนักงานที่ทุกคน	(รุ่นลูก)	ให้การ

ยอมรับได้ ในที่สุด	 เพราะความใส่ใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวน่ันเอง	

...ลองไปตามหามาชมกันนะครับ	แล้วคุณจะ	feel	good...

																				ขอบคุณและสวัสดีครับ	
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