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เรื่องเล่าจากคณะฯ

“

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจากการบริจาคของประชาชน
ในงานพระราชพิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพรัชกาลที่ 9
จำ�นวน 80 ล้านบาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“

ตามทีส่ �ำ นักพระราชวังได้รบั บริจาคเงินจากประชาชนเนื่องในงานพระราช
พิธีบำ�เพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำ�นวนหนึง่ นัน้ พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดำ�ริให้กองกิจการ
ในพระองค์ 904 ดำ�เนินการรวบรวมความต้องการเครื่องมือแพทย์ของแต่ละ
โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาทางแพทย์ เพื่อจะพระราชทานเงินจากการ
บริจาคดังกล่าวไปซื้อเครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เสนอ ขอรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อนำ�ไปรักษาผู้ป่วย โดย
เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยวิกฤติ จำ�นวน 4 รายการ เป็นเงิน 80 ล้านบาท

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ.นพ.พุฒศิ กั ดิ์ พุทธวิบลู ย์ คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเงินสำ�หรับ
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา
17.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
ด้วยความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น ที่ทรงมี
ต่อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และประชาชนภาคใต้ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท และขอเทิดทูนไว้เหนือกระหม่อมเป็น
สรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นดำ�เนินภารกิจดูแลผู้ป่วย ประชาชนที่ทุกข์ร้อน และ
ขยายภารกิจการผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสืบไป.
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สารจากคณบดี

“

การเป็นลูกสงขลานครินทร์
เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีตามแนวปณิธาน
ที่จะถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

“

จากรุ่นพี่ สู่ รุ่นน้อง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มี
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 41 คณาจารย์และรุ่นพี่  
ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศของการแสดงออกถึงความรู้สึก
จากใจของพี่สู่น้อง เน้นย้ำ�การสร้างสิ่งที่ดี ๆ ของการเป็นลูก
สงขลานครินทร์ เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีตามแนวปณิธานที่จะ
ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   บรรยากาศความ
ประทับใจที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดงาน การมอบของที่ระลึกจาก
คณะแพทย์เพื่อสร้างความทรงจำ�ว่าเคยใช้ที่แห่งนี้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 6 ปี   ในช่วงท้ายของงานได้มี
การร่วมกันร้องเพลงโยงใยสายขวัญ (เพลงน้องหมอ) และเพลง
แพทยศาสตร์คอื ความเหวัง  ขอฝากน้อง ๆ หมอรุน่ น้องของเรา
ทีจ่ ะออกไปปฏิบตั งิ านในช่วงนี้ ไว้ ในความดูแลของรุน่ พีศ่ ษิ ย์เก่า
ทุกท่าน และช่วยกันสร้างความเป็นปึกแผ่นของศิษย์เก่าให้แน่น
หนามากขึ้นไปเรื่อย ๆ และแนบแน่นมากขึ้นต่อไป
ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี
ต่อ นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
ที่ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท
ประจำ�ปี 2561 ของคณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาล นอกจากนี้ ขอ
ชื่นชมต่อข้อมูลพื้นฐานของการคง
อยู่ของแพทย์ที่สำ�เร็จการศึกษาและ
ยังคงอยู่ ในพื้นที่ชนบท คณะแพทย์
ม.อ. ของเราได้รับการยอมรับโดย
ทั่วไปว่าแพทย์ที่จบจาก ม.อ.ยังคง
อยูป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีแ่ ละทำ�งานร่วม
กับชุมชนในสัดส่วนที่สูงมาก โดย
นศพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
เฉพาะในพื้นที่เขต 12 ของกระทรวง
ศิษย์เก่ารุ่น 11
ปีการศึกษา 2526
สาธารณสุข
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

    ในช่วงวันหยุดยาวทุกท่านคงจะได้ท�ำ กิจกรรมเนื่องในวันครอบครัว
และวันสงกรานต์ ต่อเนื่องถึงการได้รับชมพิธีพระบรมราชาภิเษก นับ
เป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่ ได้ชนื่ ชมพระบารมีและได้รบั ชม
พิธกี ารทีน่ า่ ประทับใจเป็นอย่างมาก หลังจากพิธพี ระบรมราชาภิเษกแล้ว
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานทรัพย์ที่ ได้
จากงานถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
เป็นจำ�นวนเงินมากกว่าสองพันล้านบาทให้แก่ โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์   ในการนี้พระองค์ท่านทรง
พระราชทานทรัพย์มาเป็นจำ�นวน 80 ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เช่นกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้
ดำ�เนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้กับผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำ�ให้
ผู้ป่วยที่รอการรักษาสามารถได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างดี
ที่สุดมากยิ่ง ๆ ขึ้น

สารจากนายกสมาคมฯ

หอพักบินหลา 1

ในช่วงวันประชุมวิชาการประจำ�ปีของคณะแพทยศาสตร์
ในเดือนสิงหาคม ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 จะมี
การจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า (alumni) เช่นทุก ๆ ปี   ขอเชิญ
ศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมงานกันเยอะ ๆ เพื่อทำ�ให้บรรยากาศ
ของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นไปอย่างอบอุ่นและครื้นเครง และ
ร่วมกันถ่ายทอดสิ่งดี ๆ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อให้ศิษย์เก่าของ
คณะแพทย์ ม.อ. มีความเข้มแข็งมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป  นอกจากนี้
ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมเยียนคณะแพทย์เพื่อมาดูความก้าวหน้า  
การเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ทุกท่านได้สำ�เร็จการศึกษาไป
แล้ว โดยเฉพาะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการทุบอาคารหอพัก
บินหลา 1 เพื่อสร้างหอพักขึน้ มาใหม่ทดแทนอาคารเดิมทีม่ ขี นาด
เล็กและไม่สามารถรองรับจำ�นวนนักศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ หวังว่าคงจะ
ได้พบกันในวันประชุมวิชาการนะครับ.

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต
แพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 41 เนื่องในโอกาสที่สำ�เร็จการศึกษา  ซึ่งทาง
คณะฯ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562  
ณ ห้องทองจันทร์หงศ์ลดารมภ์   โดยปีนี้มีบัณฑิตแพทย์ ม.อ.
สำ�เร็จการศึกษาจำ�นวน 198 คน  ทางสมาคมฯ ได้จัดเครื่อง
ดื่มและอาหารว่าง จากร้านบินหลา บรู   มาต้อนรับบัณฑิต
แพทย์และผู้ปกครองที่ ได้มาร่วมงานดังกล่าว  ในงานนี้ผมและ
รศ.นพ.สมชาย ทั้งไพศาล (ที่ปรึกษาสมาคม) ผศ.นพ.รังสรรค์
ภูรยานนทชัย (เลขาธิการสมาคม) ร่วมกันเสวนาในงานดังกล่าว
ด้วย  ในหัวข้อ “เส้นทางชีวติ ทีห่ ลากหลาย หลังสำ�เร็จการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต”  
อนึง่ ไคร่ขอเชิญชวนศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกท่านร่วมงาน
Homecoming Night ประจำ�ปี 2562 สำ�หรับปีนี้กำ�หนดจัดใน
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00-22.00 น.  ณ ห้อง
รัศมี แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โดยปีนี้มีศิษย์เก่ารุ่นเจ้าภาพจัดงาน คือ รุ่น 1, 6, 11,
16, 21, 26, 31, 36 และรุ่น 41 ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ
พี่ ๆ   น้อง ๆ คณะแพทย์ ม.อ. กลับมาร่วมงานกันให้คึกคัก
เหมือนเช่นทุกปีนะครับ  
นพ.เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
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You Receive the Recognition

แพทย์ดีเด่นในชนบท

จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประจำ�ปี

2561

นพ.กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
(ศิษย์เก่ารุ่น 11)
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
ถาม: คุณหมอเป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่นที่เท่า
ไหร่คะ?
ตอบ: ผมเป็นศิษย์เก่า ม.อ.รุ่นที่ 11 ครับ แต่จบ
การศึกษาพร้อมรุ่นที่ 12 เนื่องจากในช่วงที่ผม
ศึกษานัน้ ทำ�กิจกรรมอื่น ๆ ร่วมไปด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ทำ�ให้
ต้องขยันเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี ผมจึงมีเพื่อนทั้ง
รุ่น 11 และรุ่น12 ครับ
ถาม: ตอนนี้คุณหมอทำ�งานอยู่ที่ ไหนคะ?
ตอบ: ขณะนีเ้ ป็นผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพ ราชปัว จังหวัดน่า นครับ ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง เป็นโรงพยาบาล
แม่ข่ายในการรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลข้าง
เคียงทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน อีก 5 อำ�เภอ
รวมถึงผูป้ ว่ ยชาวลาวทีอ่ ยูต่ ามแนวชายแดนติดกับ
จังหวัดน่าน
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ถาม: คุ ณ หมอช่ ว ยเล่ า เส้ น ทางชี วิ ต ของความเป็ น แพทย์
ให้ทราบหน่อยคะ?
ตอบ: หลังจากจบแพทย์ปี 2533 แล้ว ผมได้เลือกมาทำ�งานที่
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน ทีมจาก มอ. 5 คน
(ผม, นพ.อภิชาต รอดสม, นพ.วิเชียรชัย ผดุงเกียรติวงศ์,
นพ.ชุมพร ลัภกิตโร และ นพ.เดชวัน ราชตนพันธุ)์ ได้เลือกกันมา
ทำ�งานทีน่ า่ น  ซึง่ ในสมัยนัน้ การเดินทางมาจังหวัดน่านค่อนข้าง
ลำ�บาก เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีการต่อสู้กันทางอุดมการณ์
ระหว่างทหารกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในปีที่ผมมาทำ�งานนั้น
เหตุการณ์เริ่มสงบแล้ว แต่การเดินทางมานั้นสามารถมาได้
ทางเดียว คือรถยนต์เท่านั้น ระยะทางจากจังหวัดแพร่มาน่าน
ประมาณ 120 กม. แต่ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า
เพราะเป็นถนนแคบ คดเคี้ยว เป็นเนินเขา โดยที่พื้นที่จังหวัด
น่านนั้นเป็นภูเขาประมาณ 85%
ผมโชคดี ค รั บ ที่ ไ ด้ มี โ อกาสมาทำ � งานที่ น่ า น ได้ พ บ
กั บ อาจารย์ น ายแพทย์ บุ ญ ยงค์ วงศ์ รั ก มิ ต ร ผู้ อำ � นวยการ
โรงพยาบาลน่าน ขณะนั้น ได้ ให้พวกเราทั้งแพทย์ ทันตแพทย์
เภสั ช กร ที่ ม ารั บ ราชการใหม่ ที่ จั ง หวั ด น่ า นได้ อ ยู่ ร่ ว มกั น ที่
รพ.น่าน ก่อนที่จะออกไปทำ�งานที่ รพช. ทุกค่ำ�คืนเราจะได้
พูดคุยกันในกลุ่มพี่ ๆ สหสาขาวิชาชีพ เกิดความสนิทสนมกัน
เข้าใจในบริบทของชาวบ้าน รพ.ต่าง ๆ ในจังหวัดน่าน ซึ่งน่าจะ
เป็นสิ่งสำ�คัญมาก ที่พวกเราได้รับการหล่อหลอมความคิดดี ๆ
โดยเฉพาะหลักการทำ�งานที่พวกเราได้รับจากอาจารย์บุญยงค์
มีระบบการช่วยเหลือกันของทั้งจังหวัดเป็น One province,
One hospital มีการแบ่งปันทรัพยากรกันทั้งยา เวชภัณฑ์
การหมุนเวียนคนไปช่วยเหลือกัน รวมทั้งไม่มีการปฏิเสธการ
ส่งต่อผู้ป่วย

หลังอยู่ รพ.น่าน ได้ 1 เดือน ผมก็ ไปเป็นแพทย์ประจำ�
ที่ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ที่ขณะนั้นเป็น รพ.ขนาด 60 เตียง
แพทย์ 6 คน ซึง่ อยูห่ า่ งจังหวัดน่านขึน้ ไปตอนเหนืออีก 60 กม. ที่
นีผ่ มได้มีโอกาสทำ�งานหลาย ๆ อย่าง ทีเ่ กิดจากความขาดแคลน
ประชาชนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ มีผู้ป่วยหลายรายที่ผม
จะส่งตัวไปรักษาต่อ รพ.น่าน แต่ผู้ป่วยปฏิเสธ ขอให้ผมผ่าตัด
ที่นี่ เพราะถ้าเขาไป รพ.น่าน แล้วการกินอยู่ของลูก ๆ เขาจะ
อยูก่ นั อย่างไร เพราะสมัยนัน้ การเดินทางจากปัวไปน่านยังค่อน
ข้างลำ�บาก สารพัดเหตุผลทีผ่ ปู้ ว่ ยไม่ยอมไปรักษาต่อที่ รพ.น่าน
เขายอมผ่าตัด รักษาทีป่ วั ถึงแม้มคี วามเสีย่ ง เพราะต้องเจอหมอ
ที่ด้อยประสบการณ์ก็ตาม ในที่สุดผมต้องพัฒนาตนเองในการ
ผ่าตัดคนไข้ โดยการเรียนรู้จากพยาบาลห้องผ่าตัดที่ทำ�งานมา
นานแล้ว เปิดกางตำ�ราผ่าตัด ขอเข้าไปฝึกผ่าตัดที่ รพ.น่าน
1 เดือน ซึง่ รพ.น่าน ขณะนัน้ มีศลั ยแพทย์เพียงแค่ 2 ท่าน ทีต่ อ้ ง
ผ่าตัดทัง้ ออร์ โธปิดกิ ส์ และตา จนในทีส่ ดุ ผมสามารถผ่าตัดได้ทงั้
Explore-lap., thyroidectomy, bowel resection with endto end anastomosis, ureterolithotomy, nephrolithotomy
ฯลฯ ผมได้เรียนการทำ�งาน เพิม่ ประสบการณ์ ทักษะ จากการ
ที่ยอมรับฟังเพื่อนร่วมงานสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์
มากกว่า รวมถึงได้รับโอกาสจากผู้ป่วยที่ยอมให้เราได้รักษา
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ในปี 2535 ผมได้ยา้ ยไปรักษาการผูอ้ �ำ นวยการ รพ.ทุง่ ช้าง
รพ.ขนาด 10 เตียง ซึง่ เป็นอำ�เภอชายแดนติดกับ สปป.ลาว โดย
เป็นแพทย์เพียงคนเดียว บางครัง้ ต้องทำ�งานเป็นพนักงานขับรถ
ส่งคนไข้ด้วย 1 ปีที่นี่ทำ�ให้ผมต้องฝึกทำ�อาหารกินเอง เพราะ
หลังเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว จะเงียบมาก ไม่มีร้านค้าเปิดขายอาหาร
เลย วันหยุดบางครั้งต้องออกหน่วยแพทย์ ไปในพื้นที่สูง โดย
เฉพาะหมู่บ้านชนเผ่าม้ง ลั๊วะ นอนค้างคืนบนดอย ทำ�ให้เข้าใจ
ชาวเขามากขึ้น ที่บางคนมารับบริการที่ รพ.อาจจะมีกลิ่นตัว
แรง โดยเฉพาะในฤดูหนาว เพราะเราเองไปนอนบนดอยก็อาบ
น้ำ�ไม่ไหว หนาวเหน็บมาก การได้ ไปสัมผัสชาวบ้านในพื้นที่บน
ดอย ทำ�ให้เราเข้าใจเขามากขึ้น
ปี 2536 ได้ยา้ ยมาเป็นผูอ้ �ำ นวยการ รพ.เชียงกลาง ขนาด
30 เตียง ห่างจากตัวจังหวัดน่าน 76 กม. เป็นพื้นที่ที่ผมได้เข้า
พบปะชาวบ้านทุกหมู่บ้านในอำ�เภอ ออกหน่วยบริการคัดกรอง
โรค ให้สุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ซึ่งผมจะออกร่วม
กับทีมงานในช่วงเวลากลางคืน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้าน
สะดวกที่สุด การที่ผมได้ออกหน่วยร่วมในทุกหมู่บ้านนั้น ทำ�ให้
ทราบว่าชาวบ้านดี ใจมากที่มีแพทย์มาพบกับเขา ไปไหนมาไหน
ก็มีการทักทายรู้จักกันทั้งอำ�เภอ ซึ่งก็ทำ�ให้ผมรู้สึกมีความสุข
ไปด้วย ความผูกพันกับชุมชน ศรัทธาของคำ�ว่า “แพทย์” ใน
พืน้ ทีช่ นบทยังมีมาก เพียงแต่เราได้ ใช้พลังศรัทธานัน้ ให้เกิด
ประโยชน์มากน้อยแค่ ไหน
ปี 2546 ผมย้ายมาเป็นผู้อำ�นวยการ รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชปัว ซึ่งต้องพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นแม่ข่ายในการรับ
การส่งต่อจากอำ�เภอข้างเคียงอีก 5 อำ�เภอ ความท้าทายที่ต้อง
ดำ�เนินการ คือการธำ�รงรักษาให้แพทย์เฉพาะทางที่ขอทุนไป
เรียนกลับมาแล้ว สามารถทำ�งานอยู่ที่รพ.ได้ เนื่องจากที่ผ่าน
มามีแพทย์เฉพาะทางหลายท่านที่ขอทุนไปเรียนต่อ กลับมา
แล้วก็ขอย้ายไปรพ.อื่น ทีม่ คี วามพร้อมในการให้บริการมากกว่า
ทำ�ให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ไม่มีแพทย์เฉพาะทางประจำ�
อยู่ สาเหตุหลัก คือ ความไม่พร้อมของห้องปฏิบัติการชันสูตร
ความไม่พร้อมของห้องผ่าตัด และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะ
สนับสนุนให้แพทย์เฉพาะทางสามารถใช้ความรูค้ วามสามารถที่
มีอยูไ่ ด้ จึงต้องพัฒนาและลงทุนต่าง ๆ เป็นจำ�นวนมาก ด้วยเป้า
หมายเพื่อเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชนทางตอน
เหนือของจังหวัดน่าน ลดความเสี่ยงจากทุพลภาพหรือการเสีย
ชีวิต ซึ่งที่นั่นมีแม่และเด็กเสียชีวิตทุกปี จากสภาพภูมิประเทศ
ที่ทำ�ให้ระยะทางการเดินทางไป รพ.น่าน ต้องใช้เวลานาน
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ช่วงในการลงทุนพัฒนา รพ.ในช่วงดังกล่าว เป็นช่วงของการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพอดี ซึ่งการ
จัดสรรงบประมาณนั้น เขาจัดมาให้ตามรายหัวประชากรที่มา
ขึ้นทะเบียน อำ�เภอปัวมีประชากรขึ้นทะเบียนไว้เพียงประมาณ
45,000 คน ขณะที่รพ.มีจำ�นวนเตียงขยายเป็น 90 เตียง ทำ�ให้
รพ.ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอย่างมาก แต่ประชาชนได้
รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ปลอดภัย ลดอุบัติการณ์เสียชีวิต
ในแม่และเด็ก โรคหัวใจขาดเลือด และโรคอื่น ๆ

การพัฒนาดังกล่าวทำ�ให้ภาระงานของบุคลากรเพิม่ มาก
ขึน้ หนีส้ นิ รพ.เพิม่ มากขึน้ จนเข้าสูร่ ะดับความเสีย่ งทางด้านการ
เงินระดับสูงสุด (Risk score ระดับ 7) ความสุขของเจ้าหน้าที่
แปรผันกลับกับจำ�นวนของผูม้ ารับบริการ ในปี 2549 ทางทีมนำ�
รพ.จึงให้ความสำ�คัญกับคำ�ว่า “งานพัฒนาคน คนพัฒนางาน”
นำ�กระบวนการทางด้าน “จิตตปัญญา” มาพัฒนาบุคลากรทั้ง
รพ. และ รพ.สต. โดยการสร้างทีมวิทยากรกระบวนการ
(กระบวนกร) เพื่อให้บุคลากรมีการเติบโต เรียนรู้จากภายใน
ตัวตน เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น สามารถทำ�งานเป็นทีม “งาน
พลังกลุ่ม และความสุข” ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทีมกระบวนกร
ได้ ไปเรียนรู้และนำ�มาอบรมพัฒนาทีมงานสาธารณสุขอำ�เภอ
ปัว เช่น “คนบันดาลงาน งานบันดาลใจ” “บำ�รุงสวนหลังบ้าน”
สร้างการมีสว่ นร่วมของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนารพ. จนสามารถ
แก้วิกฤติการเงินการคลังจากระดับ 7 ตั้งแต่เริ่มต้น มาเป็น
ระดับ 0-4 ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สูติ
นรีแพทย์, ศัลยแพทย์, อายุรแพทย์, กุมารแพทย์, ศัลยแพทย์
ทางกระดูกและข้อ, วิสญ
ั ญีแพทย์, รังสีแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู, จิตแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จนปัจจุบัน

รพ.สมเด็จพระยุพราชปัวได้ขยายจำ�นวนเตียงเป็น 120 เตียง
พร้อมที่จะรองรับการส่งต่อผู้ป่วยทางตอนเหนือของจังหวัด
น่านได้ตามเป้าหมาย สำ�หรับภาวะวิกฤติทางการเงินก็กลับมา
อยู่ในระดับเสี่ยงน้อย (ระดับ 0-4) แล้ว ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น
มา จากการสร้างความมีส่วนร่วมของพลังกลุ่มเจ้าหน้าที่ โรง
พยาบาลทั้งโรงพยาบาล
ถาม: แล้วชีวิตครอบครัวละคะ?
ตอบ: ผมสมรสกับทันตแพทย์หญิงมยุเรศ เกษตรสินสมบัติ มี
บุตรสาว 1 คน กำ�ลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครับ
ถาม: คิดว่าเพราะอะไร ทีท่ �ำ ให้คณ
ุ หมอได้รบั รางวัลแพทย์ดเี ด่น
ในชนบท จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในครั้งนี้คะ?
ตอบ: ผมโชคดีที่ ได้ทำ�งานกับทีมงานที่เข้มแข็ง ทีมงานที่มีเป้า
หมายร่วมกันอย่างชัดเจน เพราะลำ�พังผมเองก็คงไม่สามารถ
ทำ�ให้งานสำ�เร็จได้ ดังนัน้ รางวัลดังกล่าวนัน้ ต้องยกให้เป็นความ
สำ�เร็จของทีมงานทุกส่วนของโรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด
น่าน   รวมถึงประชาชนที่ ให้ โอกาสผมและทีมงานได้ทำ�งาน
รางวัลนี้ผมเป็นเพียงตัวแทนในหนึ่งของทีมงานทั้งหมด ซึ่งเป็น
รูปธรรมความสำ�เร็จ เช่น
1. ผลการพัฒนาโรงพยาบาลทีท่ �ำ ให้เป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชน
ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน รวมถึงชาวลาวในพื้นที่แนว
ตะเข็บชายแดน ให้ ได้รบั โอกาสในการเข้าถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ทั้งมาตรฐาน HA, ISO 15189, ISO 15190
2. การแก้วิกฤติทางด้านการเงินแบบมีส่วนร่วมของเจ้า
หน้าที่ทุกระดับ ทั้งในรพ. และรพ.สต.
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโต การเรียนรู้ภายใน
โดยเฉพาะ soft science
ถาม: นอกจากรางวัลนี้แล้ว คุณหมอยังเคยได้รับรางวัลอื่น ๆ
อีกบ้างไหมคะ?
ตอบ: มีครับ ผมเคยได้รับรางวัลอื่น ๆ มาแล้ว เช่น
1. รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์
พูนเกษร มูลนิธิแพทย์ชนบท ประจำ�ปี 2544
2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำ�นักงานข้าราชการ
พลเรือน ประจำ�ปี 2544
3. รางวัลครอบครัวร่มเย็น กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ปี 2550
4. รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข ประจำ�ปี 2554
5. รางวัลพุทธจักรประจักษ์คุณ ในสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ปี 2561
ถาม: ประสบการณ์การเรียนในคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.มีส่วน
อะไรบ้างคะ ที่ทำ�ให้คุณหมอดำ�รงตนจนคุณหมอได้รับรางวัล
ต่าง ๆ มากมายนี้คะ?
ตอบ: การหล่อหลอมความเป็นแพทย์ที่ดี จากอาจารย์หลายๆ
ท่านที่เป็นต้นแบบให้แก่พวกเรา ให้ความสำ�คัญกับการดูแลผู้
มารับบริการด้วยความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ผปู้ ว่ ยเท่านัน้ อีกสิง่ หนึง่
ที่ผมรับรู้ ได้ คือความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างศิษย์กับ
อาจารย์ที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางในการสร้างแพทย์ที่ดี เป็น
สถาบันที่ภาคภูมิใจของพวกเรา ตามที่มีบันทึกปัจฉิมนิเทศจาก
อาจารย์ธาดา ยิบอินซอย มอบให้แก่พวกเรา เมื่อปี 2533 ว่า
“แพทย์ ม.อ.ต้องให้เกียรติผู้อื่น และการเป็นแพทย์ที่ดี ต้อง
ทำ�ด้วยใจรัก รูว้ า่ ยังมีความรู้ ไม่พอ และตอบแทนสังคมบ้าง”
ถาม: คุณหมออยากฝากอะไรถึง คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบันบ้างคะ
ตอบ: ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากครับ ในการบอกให้คนอื่น
รับรู้ว่าผมจบจากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ทุกวันนี้เรามีศิษย์เก่า
ทีส่ ร้างชื่อเสียงอยูห่ ลายคน มีค�ำ พูดทีผ่ มยึดถือในการดูแลผูป้ ว่ ย
จากอาจารย์บญ
ุ ยงค์ วงศ์รกั มิตร ทีว่ า่ “ทำ�งานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง และด้วยความปรารถนาดี”
ส่วนในแง่ของการทำ�งานนัน้ “ไม่วา่ ใครจะอยู่ในตำ�แหน่งใด หรือ
ฐานะใด ย่อมมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน อาจารย์หมอ
แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพ นักโภชนาการ
แม่บา้ น เวรเปล การเงิน ลงทะเบียน ย่อมมีขอบเขตการทำ�งาน
ตามบทบาทน้าที่ของตน โดยคำ�นึงถึงผู้รับบริการเป็นสำ�คัญ
การให้เกียรติผู้ร่วมงานเป็นสิ่งสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิ่ง ไม่มี
ประโยชน์อะไรที่จะมาต่อว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงานให้
ขุ่นข้องเจ็บช้ำ�หมองใจกัน”

สัมภาษณ์ โดย: นส.ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์
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เรื่องเล่าจากศิษย์เก่าในต่างแดน

การเรียนต่อและชีวิต
ของศิษย์เก่าที่กลาสโกว

ผศ.นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล
(ศิษย์เก่ารุ่น 32)
ผมเป็ น แพทย์ เ ฉพาะทางด้ า นจิ ต เวช ประจำ �
รพ.สงขลานครินทร์ ขณะนี้กำ�ลังลาศึกษาต่อปริญญาเอก
(PhD) ชั้นปีที่ 2 ที่ Institute of Mental Health and
Well-being, Medical, Veterinary and Life Science
College, University of Glasgow ประเทศสหราช
อาณาจักร ครับ
ถาม: ทำ�ไมถึงเลือกมาศึกษาต่อที่นี่?
ตอบ: เพราะว่าที่นี่มีอาจารย์ที่ปรึกษา (supervisor) ที่
เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ผมสนใจ
ซึ่งเกี่ยวกับการรักษาบำ�บัดโดยไม่ ใช้ยา (psychological
intervention), การถูกตีตราว่าเป็นผูป้ ว่ ยจิตเวช (stigma)
และกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิต (psychosis) ในด้าน
สถาบั น ที่ ม าศึ ก ษา University of Glasgow เป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของสหราชอาณาจักร โดยงานวิจัย
และการเรียนการสอนในสาขา Medical, Veterinary and
Life Science ของที่นี่ ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ กลาสโกวยังเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด
ทำ�ให้การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบาย และมีสนาม
บินนานาชาติด้วย ผมจึงตัดสินใจมาศึกษาต่อที่นี่ครับ
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

ถาม: ทำ�อย่างไรถึงได้มี โอกาสมาศึกษาต่อ?
ตอบ: อันดับแรกก็คือนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ท่ีเน้นส่ง
เสริมอาจารย์ ใหม่ให้มีศักยภาพทั้งด้านการเรียน การสอน และ
งานวิจัย สิ่งนี้จึงเป็นประตูแรกที่เปิดทางให้ผมได้เริ่มค้นหาสิ่งที่
ตัวเองชื่นชอบ เมื่อรูว้ า่ มีโอกาสผมก็ได้ส�ำ รวจตัวเองก่อนครับว่า
ชอบและสนใจในเรื่องอะไร และสิง่ ทีส่ นใจนัน้ ตอบโจทย์กบั ความ
ต้องการกับองค์กรทีท่ �ำ งานอยูห่ รือไม่ ซึง่ ตัวผมเองมีความสนใจ
การรักษาจิตบำ�บัดมาตั้งแต่ระหว่างเป็นแพทย์ ใช้ทุนภาควิชา
จิตเวช พอเริ่มงานตำ�แหน่งอาจารย์แพทย์ก็ ได้เริ่มฝึกการทำ�
จิตบำ�บัดด้านความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural
Therapy (CBT)) และด้านจิตวิเคราะห์ (Psychodynamic
psychotherapy) ระหว่างทำ�การบำ�บัด ก็เกิดคำ�ถามมากมาย
เกี่ยวกับการประสิทธิผลของการรักษา โดยฉพาะ CBT ซึ่ง
มักได้ผลในชาติตะวันตกมากกว่าในประเทศไทย ผมจึงมีความ
คิดอยากพัฒนาการรักษาจิตบำ�บัดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการบำ�บัดโดยการไม่ ใช้ยาค่อนข้าง
จำ�กัด ประกอบกับทางภาควิชาเห็นว่าหัวข้อเรื่องทีส่ นใจจะช่วย
พัฒนาการดูแลรักษาในผู้ป่วย รวมทั้งความรู้ ในการวิจัยด้านนี้
ยังขาดแคลน ภาควิชาจึงสนับสนุนให้ศึกษาต่อด้านนี้ โดยตัว
ผมเองเลือกรักษาในคนไข้กลุ่มจิตหวาดระแวงเป็นหลักเพราะ
เป็นกลุ่มคนไข้ที่มีจำ�นวนมาก   และในปัจจุบันหลายประเทศ
กำ�ลังให้ความสนใจในคนไข้กลุ่มนี้ หลังจากได้หัวข้อที่สนใจ
ผมก็หาข้อมูล สอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อติดต่อหัวข้อเรื่อง
ที่จะทำ�วิจัย ผมได้ส่งเอกสารแนะนำ�ตัว แนวคิดหัวข้อวิจัย
คุณสมบัติ และประวัติการทำ�งาน ของตัวผมเองไปยังสถาบัน
ต่าง ๆ กระบวนการหาที่เรียนนี้ ใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ
1 ปีกว่า สุดท้ายผมก็ โชคดีครับที่ ได้รับการตอบรับ และถูก

สัมภาษณ์ผ่านทาง skype กับ supervisor หลังจากที่ ได้พูดคุย
ถึงแนวทางวิจยั ของทัง้ ผมและอาจารย์ จากนัน้ ก็เข้าสูร่ ะบบการ
ลงทะเบียน โดยที่ขั้นตอนต่าง ๆ ในการสมัครมีความเป็นระบบ
และสะดวก ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งผ่านทางอีเมล์ และหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซด์ของสถาบัน

ถาม: ต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษบ้าง?
ตอบ: สำ � หรั บ ผมสำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งภาษาอั ง กฤษครั บ
ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ล้วนแล้วมีความสำ�คัญทั้งหมด
นอกเหนือจากการสอบให้ ได้ผา่ นตามเกณฑ์แล้วนัน้ ทักษะเหล่า
นีก้ ลับมีประโยชน์ ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน (การฟัง และการพูด)
ได้แก่ ใช้ ในการฟังเลคเชอร์, ติดต่อสื่อสาร, ซือ้ ของ, รับโทรศัพท์
เป็นต้น ส่วนเรื่องการอ่านและเขียน ก็จะมีความสำ�คัญมากใน
แง่วชิ าการ ทักษะนีจ้ ะได้ ใช้เกือบทุกวันระหว่างศึกษาต่อ เพราะ
ต้องอ่านวารสารต่าง ๆ และเขียนงานวิชาการ ส่วนการเตรียม
ตัวด้านอื่น ๆ ก็คงเป็นทักษะการเอาตัวรอด ณ ต่างแดน ก็แล้ว
แต่ความชอบความถนัดของแต่ละคนไปครับ เช่น การทำ�อาหาร
หรือการขับรถ ครับ

ถาม: เรียนปริญญาเอกต้องทำ�อะไรบ้าง?
ตอบ: การเรียนปริญญาเอกในแต่ละสาขาวิชาชีพมีความแตก
ต่างกันค่อนข้างมาก บ้างก็ทำ�วิจัยในห้องแลป บ้างก็ทำ�งาน
วิจยั หน้าคอมพิวเตอร์ บ้างก็ท�ำ วิจยั ผ่านฐานข้อมูล ส่วนของผม
นั้นทำ�การวิจัยสองแบบ คือ การทบทวนงานวรรณกรรม หรือ
systematic review ซึง่ เป็นการวิจยั เพื่อให้มคี วามรูร้ อบรูล้ กึ ใน
หัวข้อวิจยั ในสิง่ ทีส่ นใจจริง ๆ ส่วนวิจยั แบบทีส่ อง คือ การวิจยั ใน
มนุษย์ โดยมีรูปแบบวิจัยที่ความคล้ายคลึงกับการวิจัยในผู้ป่วย
ที่รู้จักกัน สิ่งที่เป็นจุดเด่นของการเรียนปริญญาเอก คือ การ
ปลูกฝังแนวคิดในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ขึ้นมา ดังนั้นการ
ทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นการสืบค้นเพื่อหาความรู้ ในปัจจุบัน
ทั้งหมดที่มี และการศึกษาในมนุษย์ก็เพื่อทดสอบสมมติฐาน
หรือความเป็นไปได้ของแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมาว่าสามารถนำ�ไป
ใช้ ได้จริงหรือไม่ การที่ ได้วางแผนและคิดค้นองค์ความรู้ ใหม่ ๆ
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย และสนุก เพราะเป็นการเริ่มทำ�วิจัยจาก
คำ�ถามที่ผมสนใจ คำ�ตอบที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ ได้ลุ้นตามไป
ด้วยครับ

ถาม: ระบบ supervisor เป็นอย่างไร?
ตอบ: ในการเรียนปริญญาเอก ระบบที่ใช่ในการเรียนเป็นหลัก
คือ ระบบ supervisor แต่ละเดือนผมจะต้องพบ supervisor
ทั้งสองคนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง บางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่า
นั้น บางคนอาจจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว โดย
ในการพบเจอแต่ละครั้งผมจะเป็นคนกำ�หนดหัวข้อที่จะพูดคุย
รวมทัง้ เตรียมข้อมูลที่ ได้ตกลงกันในแต่ละครัง้ ส่วน supervisor
จะมีหน้าที่คอยแนะนำ�  เสนอแนะ และส่งเสริมแนวคิดวิจัย ไป
จนถึงแก้ ไขเนื้อหางานวิจัย การเรียนส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นการ
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เรียนรู้ด้วยตัวเอง อ่านเอง ศึกษาหาความรู้เอง แต่ถ้าหากมี
ปัญหาก็สามารถขอความช่วยเหลือจาก supervisor ได้เสมอ
ยกเว้นว่าหาก supervisor เกิดปัญหาติดขัด ทางมหาวิทยาลัย
ก็จะมีแหล่งเรียนรู้ บุคลากรอื่นคอยช่วยเหลือแทน และอีกช่อง
ทางของการเรียนคือการเรียนรูจ้ ากเพื่อน ๆ ทีเ่ รียนด้วยกัน หรือ
เพื่อนที่ทำ�งาน  ความชื่นชอบอย่างหนึ่งของระบบ supervisor
คือ การ feedback ของ supervisor ซึ่งเป็น positive comment ทีช่ ว่ ยเสริมแรงในการพัฒนางานวิจยั ในจุดทีม่ ปี ญ
ั หาก็จะ
มาคุยกันเพื่อแก้ ให้เข้าใจตรงกัน พร้อมทัง้ ช่วยหาข้อมูลเพิม่ เติม
การเรียนรู้ด้วยตัวเองจึงมีจุดเสริมแรงให้มีกำ�ลังใจพัฒนาต่อ
ผมโชคดีที่ ได้พบเจอ supervisor ทั้งสองคนที่รับฟัง เป็นกันเอง
พูดคุยสารทุกข์สขุ ดิบได้ และทีส่ �ำ คัญ supervisor ก็ให้เกียรติใน
การแสดงความคิดเห็นของผมด้วย สิ่งนี้จึงช่วยให้ผมมั่นใจและ
กล้าพูดในสิง่ ทีค่ ดิ โดยไม่กลัวว่าจะถูกหรือผิดเหมือนแต่กอ่ นครับ
ถาม: การดำ�เนินชีวิตเป็นอย่างไร?
ตอบ: ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่กลาสโกวนั้น ค่อนข้างสะดวก
สบาย เพราะกลาสโกวเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเก่า   ดังนั้นจึงได้รับการพัฒนาพอสมควร การ
เดินทางของที่นี่ มีหลายรูปแบบ เช่น รถบัส รถไฟ รถแทกซี่
และรถไฟใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีสนามบินทั้งในและต่างประเทศ
ด้วย สถานที่แต่ละแห่งไม่ไกลจากกันมากนัก สามารถเดินได้ถึง
จึงเรียกได้ว่า มีความสะดวกสบายในการเดินทาง อากาศที่
นี่ค่อนข้างหนาวเย็น ทำ�ให้ ไม่เหนียวตัวเวลาต้องเดินไกล ๆ
แต่ฟ้าฝนที่นี่ส่วนใหญ่มักไม่เป็นใจ เพราะฝนตกค่อนข้างบ่อย
วันไหนฝนไม่ตกจะดี ใจมาก การดูพยากรณ์อากาศ ใส่เสื้อให้
พร้อมต่อสภาพอากาศจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้คนที่นี่ ผู้คนที่
นี่อัธยาศัยดี เป็นมิตร ยิ้มแย้ม และชอบช่วยเหลือ สิ่งนี้จึงเป็น
เสน่ห์ที่ช่วยเสริมให้กลาสโกวน่าอยู่มากขึ้น จะลำ�บากหน่อยก็
เรื่องของสำ�เนียงของคนละแวกนี้ ที่ฟังค่อนข้างยาก หากเป็น
คนพื้นที่ เช่น พนักงานขายของ, เจ้าหน้าที่ตามสถานที่ต่าง ๆ
หรื อพนั ก งานขั บ รถ แต่ โชคดีที่ ในระบบการเรีย นการสอน
อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยสำ�เนียงจะฟังง่ายกว่าอย่างเห็น
ได้ชัด จึงสบายใจได้หากต้องเข้าฟังในห้องเรียน แต่ถึงอย่างไร
ก็ควรเตรียมตัวด้านภาษาไว้มาก ๆ เพราะคนที่นี่พูดเร็ว และมี
คำ�ท้องถิ่น คำ�ย่อ ค่อนข้างเยอะ ดังนั้นฝึกภาษาไว้ ให้พื้นฐานดี
ยังไงก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับ
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

ถาม: ที่กลาสโกวมีคนไทยหรือเปล่า?
ตอบ: มีคนไทยมาเรียนที่นี่เยอะมากครับ คนไทยที่อยู่ที่นี่บอก
ว่ามีมากขึ้นกว่าห้าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากช่วงหลัง
นักเรียนที่มาเรียนพยายามเลี่ยงเมืองใหญ่ อย่างลอนดอน
เอดินเบอระ เข้าใจว่าคนไทยเลือกมาเรียนที่นี่มากขึ้น เพราะ
เป็นเมืองขนาดเล็ก สะดวกสบาย ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบ
กับลอนดอนมีคนไทยมาเรียนอยู่ประมาณ 500-600 คน เป็น
อย่างน้อย ตัวผมเองก็มีกลุ่มเพื่อนคนไทยที่ ได้พบเจอช่วยเหลือ
กันบ่อย ๆ ซึง่ เป็นโอกาสทีด่ มี าก ที่ ได้พบเจอคนไทยหลากหลาย
สาชาวิชาชีพ ทัง้ นักกฎหมาย วิศวะ เภสัช ทันตะ โปรแกรมเมอร์
และอีกมากมาย ทำ�ให้ผมได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้น มากกว่าชีวิต
แพทย์เพียงอย่าเดียว ซึ่งบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ทุนของสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนได้ตอ่ ไปทัง้ ระหว่างเรียนต่อ และในอนาคต นอกจากนี้
ผมยังมีรา้ นอาหารไทยทีส่ นิทกัน เป็นแหล่งรวมคนไทยไว้พบปะ
พูดคุย จัดงานเวลามีเทศกาลต่าง ๆ ทำ�ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่
อบอุ่นมากขึ้น เหมือนมีบ้านอีกหลังตรงนี้ เพราะฉะนั้นหากมี
โอกาสไปเรียนต่อ ควรอย่างยิ่งที่จะสานความสัมพันธ์กับเพื่อน
คนไทยด้วยกัน เพราะเราคนไทย คนบ้านเดียวกันคอเดียวกัน
ยังไงก็ช่วยเหลือกันอยู่ดี

ถาม: หมอไทยมาเรียนที่นี่เยอะไหม?
ตอบ: เท่าที่ทราบแพทย์หลายสถาบันก็เลือกที่จะมาเรียนที่
สก็อตแลนด์ แต่ถ้าหากรวมทั้งเกาะอังกฤษ ก็จะมีจำ�นวนเพิ่ม
มากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะพี่ ๆ น้อง ๆ คณะแพทย์ ม.อ. ซึ่งใน

ช่วงทีผ่ มมาเรียนมีแพทย์จาก ม.อ. มาเรียนทีน่ หี่ ลายสาขา และ
อบอุ่นมาก ขออนุญาตลำ�ดับอาจารย์แพทย์ที่กำ�ลังศึกษาต่อ
ณ สหราชอาณาจักรในปัจจุบัน จากเหนือลงใต้ ดังนี้
• เมืองกลาสโกว - University of Glasgow
1. อ.นพ.วรุตม์  อุ่นจิตสกุล  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
2. อ.นพ.ชายธง  ชูเรืองสุข  ภาควิชาอายุรศาสตร์
3. อ.นพ.วิชญ์  โอฬาพิริยกุล  ภาควิชาออร์ โธปิดิกส์
• เมืองลีดส์ - University of Leeds
4. อ.พญ.ปดิพร  ลิ้มอัมพรเพชร  ภาควิชาอายุรศาสตร์
5. อ.นพ.สันติ  ลิ้มอัมพรเพชร  ภาควิชาอายุรศาสตร์
6. อ.นพ.นพดล  เกียรติศิริโรจน์  ภาควิชาอายุรศาสตร์
• เมืองลิเวอร์พูล - University of Liverpool
7. อ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ ภาควิชาพยาธิวทิ ยาคลินคิ
• เมืองนอตติงแฮม - University of Notttingham
8. อ.พญ.ภัทรวดี  ประยืนยง  ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
• เมืองลอนดอน - University College London
9. อ.นพ.กันต์ธีร์ อนันตพงศ์  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
10. อ.พญ.อัจฉริยา จันทร์ผ่อง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
11. อ.นพ.ทันสิษฐ์ แสงแก้ว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Queen Mary University of London
• เมืองออกซ์ฟอร์ด - University of Oxford
12. อ.นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ  ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
หากมีช่วงจังหวะเวลาว่างตรงกัน พวกผมก็จะมารวม
ตัวกันบ้างครับ ด้วยเหตุนี้การศึกษาต่อที่นี่จึงทำ�ให้การใช้ชีวิต
ในสหราชอาณาจักรอบอุ่นมากขึ้น
ถาม: ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาพอจะสรุปประโยชน์จากการเรียน
ปริญญาเอกได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ: จากประสบการณ์เส้นทางแห่งการเรียนรู้ ในช่วงหนึง่ ปีที่
ผ่านมา ผมคิดว่าการค้นคว้าด้วยตัวเอง การวางแผนการจัดการ
ชีวติ การบริหารเวลา และการฝึกตัง้ คำ�ถามในงานวิจยั สิง่ เหล่า
นี้จะนำ�ผมไปสู่การเติบโตที่ ไม่สิ้นสุดครับ
ในระหว่างเรียนแพทย์ ผมไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้มา
ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ แต่ก็มีความฝันว่า อยากมี โอกาส
มาเรียนต่อสักครั้ง อยากเปิดโลกกว้าง อยากฝึกภาษาอังกฤษ

อยากพัฒนาตัวเองในด้านต่าง ๆ เคยมีอาจารย์กล่าวว่า “หาก
เรามีความฝัน ให้ตั้งใจ ฝันนั้นจะมาหาเรา” และอีกท่านก็
เคยสอนว่า “หากแม้นเรามีความฝัน ถ้าหากเรามีฝันและ
พยายาม แม้ว่าชีวิตเราอาจจะไปไม่ถึงความฝัน แต่เราก็จะ
ไปใกล้เคียงความฝันนั้น ทั้งยังเส้นทางที่เราปูเดินสู่ความ
ฝันนั้นก็เป็นพื้นฐานในก้าวต่อ ๆ ไป” ผมจึงบอกกับตัวเองว่า
เฟ้นหาโอกาส และพยายามทำ�ให้ดีที่สุด สำ�หรับผม การเป็นคน
โชคดี นั่นไม่ได้หมายความว่าดีได้ โดยดวง แต่ผมคิดว่ามันคือ
ความเพียร และพร้อมเสมอ ที่จะคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามา
ดังนั้น หากจะกล่าวว่าสิ่งที่สำ�คัญสุดในชีวิตนั้นคือความ
ฝัน ดังนัน้ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ยิง่ กว่า ก็คงไม่พน้ ความเพียรพยายาม
สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้ผมมาไกลเหลือเกิน

สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอขอบพระคุ ณ ครอบครั ว อาจารย์ ผู้
ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนที่
คอยเป็นกำ�ลังใจ เป็นกำ�ลังสนับสนุนมาโดยตลอด และผมขอ
ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า ผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมเองที่มาถึงจุดนี้ และจะ
พยายามทำ�หน้าที่ ให้ดีที่สุด ดังคำ�อวยพรหนึ่งที่ผมได้รับ และ
จำ�ได้ขึ้นใจว่า “ขอให้วรุตม์ตั้งใจเรียน ดำ�รงตนอยู่ด้วยความไม่
ประมาท แล้วรีบนำ�ความรูก้ ลับมาพัฒนาชาติบา้ นเมืองของเรา
มาช่วยกันพัฒนาวงการจิตเวชของเรา คนไข้ของเรานะ” ผมจะ
พยายามอย่างเต็มที่ครับ ผมตั้งใจไว้อย่างนั้น.
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เล่าเรื่องด้วยภาพ

งานปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 41
วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องทองจันทร์หงศ์ลดารมภ์
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.
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