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บรรณาธิการแถลง

เรียน ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.ที่รักทุกคนและท่านผู้อ่านที่นับถือทุกท่านครับ
สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.ฉบับนี้ ถือว่าเป็นฉบับพิเศษ เพราะเป็นการควบรวมสารศิษย์เก่าฉบับ
แรกและฉบับทีส่ องของปี 2563 เข้าด้วยกัน  จึงเป็นสารศิษย์เก่าฉบับประจำ�เดือนมกราคม-มิถนุ ายน
2563
สารศิษย์เก่าฉบับนี้   มีคอลัมน์ ใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 คอลัมน์
คือคอลัมน์ Hall of Fame ทั้งนี้เนื่องจากสมาคมศิษย์เก่า ได้เคย
มีแนวคิดที่จะจัดตั้งหอประวัติและเกียรติคุณคณะแพทยศาสตร์
ขึ้น ตั้งแต่สมัยกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 4 (ตุลาคม 2550กันยายน 2552) โดยมี รศ.นพ.สมชาย ทัง้ ไพศาล เป็นนายกสมาคมฯ
ในขณะนั้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้
อนุมัติแล้ว   และได้มีคำ�สั่งคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ที่ 090/2557  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการหอประวัติและเกียรติคุณ
คณะแพทยศาสตร์   โดยในคณะกรรมการอำ�นวยการดังกล่าว
ประกอบด้วยกรรมการ 2 ชุด คือ คณะทีป่ รึกษา กับ คณะกรรมการ
ทั้งนี้มีผมและ รศ.นพ.สมชาย  ทั้งไพศาล ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษา
อยู่ด้วย  โดยเป็นคำ�สั่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 และให้เป็น
จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ  ทั้งนี้ ได้มีศิษย์เก่าบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  เพื่อสร้างหอประวัตแิ ละหอเกียรติคณ
ุ
หรือทีเ่ รียกกันติดปากเป็นภาษาอังกฤษว่า Hall of Fame นัน้   เป็น
จำ�นวนเงินทั้งสิ้นแล้ว 563,057.50 บาท ซึ่งปัจจุบันเงินดังกล่าว ก็
ยังอยู่ในมูลนิธิอย่างครบถ้วน เพราะยังไม่ได้มีการดำ�เนินการใด ๆ
ครั้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ชุดที่ 9 จึงเห็นว่า ประเด็นที่ทำ�ให้เกิดความล่าช้า
คือ ไม่สามารถจัดหาสถานทีท่ จ่ี ะจัดตัง้ หอประวัตแิ ละเกียรติคณ
ุ ขึน้
มาได้ และเนื่องจากความทันสมัยของเทคโนโลยีตามสถานการณ์
โลกทีเ่ ปลีย่ นไป  กรรมการบริหารจึงเห็นว่า ควรใช้ โลกออนไลน์เป็น
สถานทีต่ งั้ หอประวัตแิ ละหอเกียรติคณ
ุ แทน  โดยมีมติมอบหมายให้
ผมเป็นประธานชุดทำ�งานเรื่องหอประวัตหิ อเกียรติคณ
ุ ออนไลน์ แต่
ไม่ได้มคี �ำ สัง่ จากสมาคมศิษย์เก่าฯ หรือจากคณะแพทยศาสตร์ ทีจ่ ะ
แต่งตัง้ กรรมการท่านอื่นอย่างเป็นทางการเข้ามาร่วมคิดเข้ามาร่วม
ทำ�งาน  และในที่สุดกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 9 ก็หมดวาระ
ลงเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ในฐานะที่ ผ มได้ รั บ คำ � สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ม าปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. และให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ไปจน

กระทั่งสิ้นสุดของวาระคณบดีคนปัจจุบัน (รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธ
วิบูลย์) ผมจึงได้ปรึกษากับทางกองบรรณาธิการว่าจะขอเปิด
คอลัมน์ ใหม่ คือ Hall of Fame เพื่อเชิดชูศิษย์เก่าที่ ได้ทำ�คุณ
ประโยชน์ ให้แก่ชาติบ้านเมืองในวงกว้าง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น
ศิษย์เก่าเกียรติยศ ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของหนึ่งของแนวคิดใน
การจัดตั้งหอประวัติและเกียรติคุณที่ว่า “เป็นการแสดงถึงความ
ภาคภูมิใจในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น ผลงาน
นวัตกรรมด้านการรักษาพยาบาล ผลงานนักศึกษาแพทย์
บุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น เป็นต้น”
ศิษย์เก่าเกียรติยศ ทีท่ างสารศิษย์เก่าฯ ได้เลือกมาตีพมิ พ์และ
นำ�เสนอเป็นท่านแรก คือ พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (ชื่อเดิมสมัย
เป็น นศพ.ม.อ. คือ สำ�รวย) ทรัพย์เจริญ นั่นเอง ซึ่งพวกเราที่เป็น
ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.ด้วยกัน หากได้อ่านบทบความนี้ โดยละเอียด
แล้ว คงเห็นด้วยกับกองบรรณาธิการว่า รุ่นพี่ของเราคนนี้ สมกับ
เป็นศิษย์เก่าเกียรติยศที่ ได้บรรจุไว้เป็น Hall of Fame จริง ๆ
ส่วนคอลัมน์ประจำ�อื่น ๆ ก็ล้วนแต่มีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
ทั้งสิ้นครับ หลายคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิกฤติโควิด-19
ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
ผมเองในฐานะศิษย์เก่าก็รู้สึกซาบซึ้งใจทุกครั้ง   เมื่อทราบ
ข่าวว่าพวกเรา ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทั่วไทย ได้ร่วมใจกันต้านภัย
โควิด-19 ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่อย่างเต็ม
กำ�ลังและสุดความสามารถ
สุดท้ายนี้   ขอให้บุญกุศลที่ศิษย์เก่าและท่านผู้อ่านทุกท่าน
ที่ ได้ทำ�สั่งสมกันมา   จงเป็นอานิสงค์และปัจจัยส่งผลให้ทุกท่านมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งกายใจ ปลอดภัยจากโควิด-19 มี
สติระลึกรู้ และอยู่กับความสุขในทุกขณะด้วยครับ.
			

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

“

ขอเป็นกำ�ลังใจ
ให้กับพวกเราบุคลากร
ทางการแพทย์ที่จะต้องทำ�งาน
กันอย่างหนัก
ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไป
จนกว่าจะพ้นวิกฤตครั้งนี้ครับ

สารศิษย์เก่าคณะแพทย์ฉบับนีค้ งจะมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายทีเ่ กิดขึน้
ในวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธ์ ใหม่ที่ทำ�ให้เกิดโรค COVID-19 ที่
สั่นสะเทือนทั่วโลก ผมเชื่อว่าศิษย์เก่าของคณะแพทย์ ม.อ. คงจะได้รับทราบ
จากการติดตามข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563  สำ�หรับคณะแพทย์และ
ศิษย์เก่าของคณะแพทย์ ม.อ. นั้น มีความน่าภูมิใจที่ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุขหลายท่านเป็นศิษย์เก่าที่ ได้มสี ว่ นผลักดันและขับเคลื่อน
การต่อสู้กับเชื้อโรคจนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าวงการแพทย์ของไทยมีศักยภาพ
ในระดับที่สามารถรองรับวิกฤตได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่ายังมีศิษย์เก่าของ
ม.อ. อีกหลายท่านที่กำ�ลังทำ�งานอย่างหนักในเวลานี้ ที่ทำ�งานเหมือนกับผู้ที่
ปิดทองหลังพระ
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของคณะแพทย์ ท่ี เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวง
สาธารณสุขและได้ทำ�หน้าที่นำ�เสนอข้อมูลและคำ�แนะนำ�แก่สังคม ได้แก่
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 13 ซึ่งท่านมัก
จะใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์ PSU บ่งบอกว่าท่านมีความภูมิใจที่จบจากสงขลานครินทร์ ขอชื่นชมและขอแสดงความยินดี ต่อความเป็นลูกสงขลานครินทร์
ทุกท่านนะครับ
ในสารศิษย์เก่าฯฉบับนี้ ได้นำ�เสนอเรื่องราวของแพทย์หญิงเพ็ญนภา
(สำ�รวย) ทรัพย์เจริญ ศิษย์เก่าของคณะแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 1 ท่านเป็นตัวอย่าง
ที่ดีของแพทย์ที่บำ�เพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอย่างทุ่มเทตลอดระยะเวลา
การทำ�งานของท่าน นอกจากนี้ท่านยังสร้างผลงานต่าง ๆ มากมาย เช่น
แต่งเพลงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นต้น
สุดท้ายนี้ ขอให้ทกุ ท่านทีร่ ว่ มกันทำ�หน้าทีน่ กั รบเสือ้ กาวน์ทเี่ สียสละและ
ทุ่มเทในการร่วมกันรักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ทุกท่าน ที่ ไม่เคยย่อท้อ
และไม่กลัวต่อการทำ�งานที่เสี่ยง จงปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และขอเป็น
กำ�ลังใจให้กบั พวกเราบุคลากรทางการแพทย์ทจี่ ะต้องทำ�งานกันอย่างหนักใน
ช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ ไปจนกว่าจะพ้นวิกฤตครั้งนี้ครับ
สารศิษย์เก่าฉบับนีจ้ ะเป็นสารทีอ่ อกสื่อสารกับศิษย์เก่าเป็นเล่มสุดท้าย
ของทีมบริหารคณะแพทยศาสตร์ชดุ นี้ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าศิษย์เก่าทุกท่านจะ
ร่วมมือกันผลักดันความเจริญรุ่งเรืองของคณะแพทย์ ม.อ. ต่อไปในอนาคต
กระผมขอขอบคุณศิษย์เก่าและกรรมการทุกท่านที่ ได้รว่ มมือกันสร้างสรรค์สงิ่
ดี ๆ ระหว่างคณะแพทย์กับศิษย์เก่ามาโดยตลอด และขอฝากความรู้สึกดี ๆ
ด้วยข้อความดังนี้นะครับ.
“ผูกพันมั่นเกลียว ร่วมสายเลือดเดียวกัน
เมด ม.อ. สานต่อยืดมั่น
Our soul นั้น for the benefit of mankind”

“

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

A

สารจากนายกสมาคมฯ

เนื่องจาก เหตุการณ์ โรคระบาดโควิด-19   ในปีนี้ทางคณะแพทยศาสตร์  
จึงได้ยกเลิกการจัดงานประชุมวิชาการประจำ�ปี 2563  ดังนั้นทางสมาคมศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ จึงใคร่ขอยกเลิกการจัดงาน Homecoming Night ประจำ�ปีนี้
ออกไปก่อนนะครับ   แต่สำ�หรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นนั้น ยังคงมีเหมือนเดิม
โดยขยายเวลาการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นฯ ออกไปถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 นีค้ รับ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทุกโรงพยาบาลต้องเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกับการป้องกันและรักษาโรคระบาดดังกล่าว  บุคลาการ
ทางการแพทย์ทงั้ หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ทกุ หน่วยงาน
แบกรับความเครียดและได้ทุ่มเทในการทำ�งานกันอย่างหนัก   ทางสมาคม
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์   ม.อ.ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำ�ลังใจให้
แก่บุคลากรทางการแพทย์ ให้ทุกๆท่าน ได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น  โดยให้
ทางร้านบินหลา บรู (โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.) ได้จัด
เครื่องดื่มเพื่อบริการบุคลากรทางแพทย์ ของ รพ.มอ. ทุกวัน ตั้งแต่วันที่
15 เม.ย. - 31 พ.ค. 2563  เป็นเงินจำ�นวน 50,000 บาท  และได้รว่ มบริจาค
เงินสมทบทุน กองทุนรวมใจสีบลู สู้เพื่อน้อง ของสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. เป็น
เงินจำ�นวน 10,000 บาท  เพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิด-19  โดยทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานรวบรวมเงินและดำ�เนินการช่วยเหลือนักศึกษาต่อไปครับ
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่าน ทางร้านบินหลา บรู (ร้านอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ซึ่งบริหารงานโดยสมาคมศิษย์เก่าฯ) ก็ ได้รับผลกระทบ
ไม่ตา่ งจากร้านค้าอื่น ๆ ทางร้านบินหลา บรู ได้จดั จำ�หน่ายแบบ take away
และจัดพนักงานเป็น 2 ทีมสลับกันทำ�งานเป็นรายสัปดาห์   โดยทีมที่ ไม่ได้
ทำ�งานที่ร้าน ก็จะทำ�งานเป็นจิตอาสาทำ�  leg cover เพื่อแจกจ่ายให้กับ
บุคลกรทางการแพทย์ของ รพ.ม.อ. ครับ
ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข   ในชีวิตรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า
New normal นะครับ.
นพ.เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE
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Hall of Fame

Hall of Fame
หอประวัติและเกียรติคุณ สำ�หรับศิษย์เก่าเกียรติยศ

พญ.เพ็ญนภา (สำ�รวย) ทรัพย์เจริญ
(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 1)

ผู้บุกเบิก“และริเริ่ม
งานด้านการแพทย์ ไทยและการนวดไทย
ให้ก้าวไกลไปทั่วโลก

“

เมื่อการแพทย์แผนตะวันตกรุกคืบเข้ามาครอบงำ�ประเทศไทย   พร้อม ๆ กับการเสื่อมถอยของการ
แพทย์แผนไทย ที่ถูกทำ�ให้มองว่าคร่ำ�ครึ เป็นของโบราณ   กินยาก เพราะเป็นยาต้ม ยาหม้อ รสชาติก็
เผื่อนขม ไม่เหมือนยาเม็ด ยาแคปซูลที่มาจากตะวันตกซึ่งกินได้ง่าย  คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยก่อนปี
พ.ศ.2530   จึงแทบจะหันหลังให้กับการแพทย์แผนไทยสิ้นเชิง   และไม่มี โรงพยาบาลไหนในประเทศไทยใน
ช่วงนั้น ที่จะมีแผนกการแพทย์แผนไทยและนวดไทย ควบคู่ไปกับการแพทย์ตะวันตกด้วยเลย
จวบจนได้มกี ารก่อตัง้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเริม่ ผลิตบัณฑิตแพทย์ออกไป
รับใช้สงั คมเป็นรุน่ แรก ใครเลยจะคิดว่าศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุน่ แรกคนนี้ จะเป็นผูส้ ร้างปรากฏการณ์ ใหม่ให้กบั
ประเทศไทย ด้วยการทำ�ให้การแพทย์แผนไทยและสนุนไพรไทย รวมทัง้ การนวดไทยได้กา้ วขึน้ มาอย่างโดดเด่น
เป็นที่ยอมรับทั้งของคนไทย และชาวต่างชาติ  จัดเป็นการแพทย์ทางเลือกในอันดับต้น ๆ ของโลกเคียงคู่กับ
การแพทย์แผนจีนกับการฝังเข็ม ศิษย์เก่าผู้นี้ยังช่วยสร้างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ให้กับการแพทย์แผนไทยอย่าง
ที่ ไม่เคยมีแพทย์ ไทยคนไหนเคยทำ�มาก่อน   ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.คนดังกล่าวที่สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ขอ
เชิดชูให้อยู่ใน Hall of Fame หรือหอประวัติและเกียรติคุณของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นคนแรกก็คือ
พญ.สำ�รวย ทรัพย์เจริญ นั่นเอง  
พญ.สำ�รวย ทรัพย์เจริญ ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น
เพ็ญนภา  เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2495 จบการศึกษา
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทบริหารสาธารณสุข
มูลฐาน (เอ็มพีเอชเอ็ม) จากสถาบันพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มรับราชการครั้งแรกที่ โรงพยาบาล
กบินทร์บุรี เคยดำ�รงตำ�แหน่งทางราชการต่าง ๆ หลาย
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ตำ�แหน่ง ได้แก่ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลวังน้ำ�เย็น จ.สระแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตำ�แหน่งสุดท้ายก่อน
ถึงแก่กรรม คือ ตำ�แหน่งสาธารณสุขนิเทศก์เขต 8, 9 กระทรวงสาธารณสุข และยังเคย
ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา ทั้งนี้ พญ.เพ็ญนภา ได้มีผล
งานการค้นคว้า วิจัย เรียบเรียงเป็นเอกสารและตำ�ราที่ทันสมัยเกี่ยวกับการแพทย์แผน
ไทยมากกว่า 20 เล่ม
พญ.เพ็ญนภาถือเป็นผูบ้ กุ เบิกริเริม่ งานด้านแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข
มานานกว่า 20 ปี เป็นแพทย์แผนปัจจุบนั คนแรกทีบ่ กุ เบิกนำ�สมุนไพรมาใช้รว่ มกับการรักษา
แผนปัจจุบนั ในโรงพยาบาลวังน้�ำ เย็น จนเป็นทีศ่ กึ ษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ ผลักดันให้
รัฐบาลเห็นความสำ�คัญของงานแพทย์แผนไทย จนได้รับการบรรจุเป็นนโยบายระดับชาติ
ศึกษาภาษาท้องถิ่น ภาษาพื้นเมือง ภาษาโบราณ จนรอบรู้แปลตำ�ราแผนโบราณ พัฒนา
มาเป็นตำ�ราทีท่ นั สมัย จัดทำ�เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซีดรี อมเกีย่ วกับแพทย์แผนไทย
เป็นการอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญ
ั ญาไทย เป็นผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านดนตรี สามารถแต่งและร้อง
เพลงเพื่อชีวติ เกีย่ วกับการให้ความรูท้ างสุขศึกษาแก่ประชาชนด้วย  โดยความสามารถด้าน
นี้ ได้ฉายแววมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ ม.อ.แล้ว
นพ.วุฒกิ จิ ธนะภูมิ ประธานกรรมการมูลนิธกิ ารแพทย์แผนไทยพัฒนา  เมื่อปี พ.ศ. 2544
ได้เคยกล่าวว่า “พญ.เพ็ญนภาเป็นผูเ้ สียสละ อุทศิ ตนเพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะด้านการแพทย์
แผนไทย ถือเป็นแพทย์แผนปัจจุบนั ทีผ่ สมผสานงานแพทย์แผนไทยเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการผลักดันสถาบันการแพทย์แผนไทยขึน้ เป็นกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งถือว่ามีแพทย์แผนปัจจุบันที่สนใจการแพทย์แผนไทยน้อย
มาก แต่ผลจากการทุ่มเทของ พญ.เพ็ญนภาทำ�ให้ประชาชนสนใจนำ�สมุนไพรมาเป็นทาง
เลือกหนึง่ ในการดูแลตนเองยามเจ็บป่วย รวมทัง้ ทำ�ให้การนวดแผนไทยเป็นทีร่ จู้ กั ไปทัว่ โลก”
ด้ า นนายเสรี แสงศรี ลู ก ศิ ษ ย์ แ พทย์ แ ผนไทยด้ า น
เวชกรรม เภสัชกรรมและผดุงครรภ์ ซึ่งช่วยงาน พญ.เพ็ญนภา
อย่างใกล้ชดิ กล่าวว่า เรียนจบรุน่ ที่ 6 เมื่อปี 2549 พญ.เพ็ญนภา
ย้ำ�กับลูกศิษย์ทุกคนทุกรุ่นให้เห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
แพทย์แผนไทยให้เจริญรุดหน้าผสมผสานกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน ที่ผ่านมาจะเห็นว่าสามารถนำ�สมุนไพรใกล้ตัวมาใช้
ประโยชน์ ได้ ในยามเป็นไข้ ปวดหัวตัวร้อน ซึ่งปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลให้ความสำ�คัญกับงานสมุนไพรเป็นทางเลือก
หนึ่งในการดูแลสุขภาพ
พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรค
มะเร็งถุงน้ำ�ดี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ด้วยวัยเพียง 56 ปี
หลังจากป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำ�ดีนานกว่า 1 ปี และเข้ารักษาใน
โรงพยาบาลศิรริ าชตัง้ แต่วนั ที่ 29 ธันวาคม 2550 รวมเป็นเวลา

นานกว่า 3 เดือน โดยพิธพี ระราชทานน้�ำ หลวงอาบศพถูกจัดขึน้
ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์   และมีการสวดพระอภิธรรมศพใน
ช่วงวันที่ 2-4 เมษายน 2551 และพระราชทานเพลิงศพในวัน
ที่ 5 เมษายน ของปีเดียวกัน
ภายหลังการเสียชีวิตของ พญ.เพ็ญนภา นพ.วุฒิกิจ
ธนะภูมิ ประธานมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา และอดีต
อธิบดีกรมการแพทย์ ได้กล่าวว่า “พญ.เพ็ญนภาถือเป็นผูบ้ กุ เบิก
ทำ�ให้การแพทย์แผนไทยได้รับการยกย่อง จากแพทย์แผนไทย
ที่เป็นเพียงกองสังกัดกรมการแพทย์ เลื่อนเป็นกรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยฯ ทำ�ให้คนไทยและทั่วโลกรู้จักการนวดไทยและ
การแพทย์แผนไทย จึงเสียดายที่ พญ.เพ็ญนภายังไม่ได้เป็น
อธิบดี ไม่เช่นนั้นหากมีชีวิตอยู่คงทำ�ประโยชน์ ให้กับประเทศ
ชาติได้อีกมาก”
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ส่วน นพ.ลือชา วนรัตน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ในขณะนั้น (พ.ศ.2551) กล่าวว่า
“การเสียชีวิตของ พญ.เพ็ญนภา ถือเป็นการสูญเสียทรัพยากร
บุคคลที่สำ�คัญของไทย เพราะ พญ.เพ็ญนภาเป็นผู้บุกเบิกฟื้นฟู
การแพทย์แผนไทยคนแรก ๆ ของประเทศ ขณะนี้กระแสของ
การแพทย์แผนไทย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความทุ่มเท
ของ พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ อดีตผู้อำ�นวยการสถาบันการ
แพทย์แผนไทยคนแรก และเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ได้บกุ เบิก รือ้ ฟืน้ และศึกษา
พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่สมัย
ยังทำ�งานอยู่ ในโรงพยาบาลอำ�เภอเล็ก ๆ จนก่อกำ�เนิดเป็น
สถาบันการแพทย์แผนไทย และต่อมาจึงเป็นกรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในปัจจุบนั การเสียชีวติ
ของ พญ.เพ็ญนภา ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำ�ดี เมื่อวันที่ 2 เมษายน
2551 จึงนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการแพทย์แผน
ไทยและกระทรวงสาธารณสุข”

		 “ในการระลึ ก ถึ ง คุ ณ งามความดี แ ละเป็ น อนุ ส รณ์ แ ก่
พญ.เพ็ญนภา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เปลี่ยนชื่อ อาคาร
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็น
เรือนไทยมี 9 ห้อง ออกแบบโดย ศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี
ศิลปินแห่งชาติสาขาทรรศนะศิลป์ (สถาปัตยกรรม) เป็นอาคาร
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย (เรือน
หมอเพ็ญนภา) และได้ระดมทุนสร้างรูปหล่อเหมือนจริงของ
พญ.เพ็ญนภา ขนาดเท่าตัวจริง ณ บริเวณสวนสมุนไพรที่อยู่
ด้านข้างพิพิธภัณฑ์อีกด้วย” นพ.ลือชา กล่าว
นพ.ลือชา กล่าวด้วยว่า พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เป็นผู้
ทีว่ างรากฐานงานการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ ทำ�ให้เกิด
8

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

การเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย ซึง่ ได้พฒ
ั นาหลักสูตร
ถึงระดับปริญญาตรี รวมทัง้ ผลิตหมอนวดไทยในหลักสูตรต่าง ๆ
ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ ให้แก่คนว่างงานและกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของชาติอย่างมหาศาล โดยหมอนวด 10,000 คน ทั่วประเทศ
สามารถสร้างรายได้รวมกันประมาณวันละ 5 ล้านบาท หรือปี
ละกว่า 1 พันล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีผลงานทางวิชาการที่ ได้
ศึกษา ค้นคว้าและเขียนเป็นตำ�รา หรือเอกสารวิชาการต่าง ๆ  
อีกกว่า 20 เล่ม โดยเรือนหมอเพ็ญนภาจะเปิดให้ประชาชน นิสติ
นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมฟรีทุกวันศุกร์ วันละ 2 รอบ คือ 10.00
น.และ 14.00 น.โดยได้จัดเจ้าหน้าที่นำ�เยี่ยมชมด้วย
ส่วนนายเสรี  แสงศรี ลูกศิษย์ของ พญ.เพ็ญนภา กล่าว
ว่า “หมอเพ็ญนภาทุ่มเทกับการทำ�งานมาก บอกให้เราอดทน
เสียดายที่ ไม่ได้เป็นอธิบดี และมาด่วนจากพวกเราไปทั้งที่อายุ
ยังไม่มาก ทีเ่ ห็นหมอทุกข์สดุ ๆ คือช่วงถูกย้ายจากรองอธิบดีไป
เป็นสาธารณสุขนิเทศก์ เพราะตำ�แหน่งที่ถูกย้ายไปไม่สามารถ
ทำ�ประโยชน์ด้านแพทย์แผนไทยได้เลย ซึ่งหมอได้ร่ำ�เรียนการ
อ่านตำ�ราแพทย์แผนไทยมามาก ถือว่าเป็นการสูญเสียคนที่มี
ภูมิความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมากที่สุดคนหนึ่ง”
ด้วยผลงานต่าง ๆ ที่ ได้ทำ�คุณประโยชน์ ให้กับแผ่นดิน
อย่างมหาศาล ทำ�ให้ พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ   เคยได้รับ
รางวัลต่าง ๆ มาแล้วมากมาย อาทิเช่น
• แพทย์ดีเด่นชนบท ประจำ�ปี 2529 จากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
• แพทย์ดีเด่นในโรงพยาบาลประจำ�อำ�เภอ ประจำ�ปี 2527
จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• แพทย์ ส ตรี ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ทางด้ า นสั ง คมชนบทประจำ �
ปี 2529 จากสมาคมแพทย์ ส ตรี แ ห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
• ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำ�ปี 2545,
และเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำ�ปี 2545 อีกด้วย.
ทีม่ า: https://medinfo.psu.ac.th/pr/WebBoard/readboard.php?id=12029
หมายเหตุจากบรรณาธิการ:
พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนแรกและ
เพียงคนเดียวในขณะนี้ (นับถึง พ.ศ.2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข
ได้สร้างรูปหล่อเหมือนจริงให้ โดยตั้งไว้ที่ด้านข้างอาคารพิพิธภัณฑ์
หรือเรือนหมอเพ็ญนภา
A

You are the First

พญ.เพ็ญนภา
(ชื่อเดิม สำ�รวย)

ทรัพย์เจริญ

(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 1)

ศิษย์เก่าแพทย์“ ม.อ.คนแรก
ที่แต่งเพลงให้กับมหาวิทยาลัย

“

พญ.เพ็ญนภา (ชื่อเดิม สำ�รวย) ทรัพย์เจริญ คือ
ผู้ ป ระพั น ธ์ ทำ � นองเพลงไว้ เ พลงหนึ่ ง ตั้ ง แต่ ส มั ย ยั ง เป็ น
นักศึกษาแพทย์ ม.อ. เพลงนั้น ก็คือเพลง “พริ้วศรีตรัง”
ทีป่ จั จุบนั ถือว่าเป็นเพลงหนึง่ ของมหาวิทยาลัย โดยมีความ
เป็นมาของเพลง  ดังนี้
เพลง “พริ้วศรีตรัง” ถูกแต่งขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา
2518 ในช่วงใกล้ปดิ ภาคการศึกษาที่ 2 โดยมี คุณวัชรินทร์
ไตรวุฒานนท์   ต่อมาเปลี่ยนนามสกุลเป็น พุทธพรไพสิฐ  
อดีตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รุ่นที่ 5 เป็นผู้
ประพันธ์ค�ำ ร้อง และคุณสำ�รวย ทรัพย์เจริญ อดีตนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. รุ่นที่ 1 เป็นผู้ประพันธ์ทำ�นอง
คุณวัชรินทร์ ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของเพลง “พริ้ว
ศรีตรัง” ว่าได้เคยรับปากกับคุณสำ�รวยไว้ว่าจะเขียน
เพลงให้สักเพลงหนึ่งโดยคุณสำ�รวยจะเป็นผู้แต่งทำ�นอง
จนกระทั่งเวลาผ่านไปใกล้ปิดภาคเรียน คืนนั้นพระจันทร์
ส่องสว่าง ลมพัดเอื่อย ๆ เย็นสบาย คุณวัชรินทร์ ได้เดิน
ออกจากหอพักนักศึกษาไปตามถนนจนถึงบริเวณซ้ายมือ
เป็นคาเฟทีเรีย ริมถนนมีต้นศรีตรังที่พี่น้องชาว ม.อ.ช่วย
กันปลูกไว้ งามบ้าง โทรมบ้าง ลมพัดกิ่งก้านไหวไปมา
ทัศนียภาพยามนีท้ �ำ ให้คณ
ุ วัชรินทร์ขนึ้ ท่อนแรกของเพลงได้

“พริ้ว ปลิวศรีตรัง ต้านลมโชย โบกโบยอยู่นิรันดร์กาล
ดอกสีม่วง แผ่กลีบดอกบาน นานแสนนาน
บานกลางหัวใจ”
สำ�หรับท่อนที่ 3 ของเพลง “พริ้วศรีตรัง” เกิดขึ้น
เนื่องจากขณะที่คุณวัชรินทร์เดินไปตามถนนรอบอ่างเก็บน้ำ� 
มีมอเตอร์ ไซค์คันหนึ่งสวนทางมา แล้วก็จอดกะทันหันห่าง
จากคุณวัชรินทร์ 50 เมตร ผูข้ มี่ อเตอร์ไซค์ได้ ใช้ไม้จากบริเวณ
นั้นเขี่ยงูให้พ้นไปจากถนน   คุณวัชรินทร์บอกว่าทราบภาย
หลังว่าชายที่ขี่มอเตอร์ ไซด์คันดังกล่าวเป็นอาจารย์ ทั้ง ๆ ที่
อาจารย์กับคุณวัชรินทร์ต่างก็ ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่
ด้วยความเอื้ออาทร เกรงว่างูอาจจะทำ�ร้ายคุณวัชรินทร์
ได้ อาจารย์จึงยอมเสียสละเวลาทำ�สิ่งที่คิดว่าเป็นความ
ปลอดภัยของคุณวัชรินทร์ น้ำ�ใจที่คุณวัชรินทร์ ได้พานพบใน
คืนนั้นจึงกลายเป็นภาพชีวิตจริงในเนื้อเพลง “พลิ้วศรีตรัง”
ท่อนที่ 3 ที่ว่า
“ยาม เมื่อยามท้อแท้ ศรีตรังยังแผ่ เพื่อความหวัง
ยามร้อน ศรีตรังยัง แผ่เย็นให้ ไม่รู้คลาย”
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เพลง “พริ้วศรีตรัง” เป็น 1 ใน 6 เพลง ที่แต่งขึ้นมา
ใหม่ โดยเมื่อบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำ�ไปรวมกับ 4
เพลงที่มีอยู่เดิม ซึ่งแต่งและบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์
หลังจากนัน้ จึงนำ�มารวมไว้ ในเทปเพลงมหาวิทยาลัย ชุด “มอบ
ดวงใจไว้ที่ร่มศรีตรัง” ซึ่งสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดทำ�ขึน้ เมื่อเดือนมีนาคม
2527
เพลง “พริว้ ศรีตรัง” นี้ ได้มอบให้ คุณจิตติมา เจือใจ  เป็น
ผูข้ บั ร้อง โดยมี คุณพิมพ์ปฏิภาณ พึง่ ธรรมจิตต์  เป็นผูเ้ รียบเรียง
เสียงประสาน
ต่อมา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 ได้มีการจัดทำ�เพลง
มหาวิทยาลัยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในรูปแบบของเทปและซีดี โดย
ใช้ชื่อชุดว่า “ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระบรมราชชนก”
การจัดทำ�ครั้งนี้จัดทำ�ขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 35 ปีแห่งการ
ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการนำ�เอาเพลง “พริ้วศรีตรัง”
มารวมไว้เช่นกัน
กล่าวโดยสรุป เพลง “พริ้วศรีตรัง”  นี้มีผู้เกี่ยวข้องหลัก
อยู่ 4 คน และ 1 ใน 4 คนนั้นคือศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ. ดังนี้
1. คุณวัชรินทร์ พุทธพรไพสิฐ (ไตรวุฒานนท์) ศิษย์เก่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.รุน่ ที่ 5 อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการ
ศึกษา 2518  เป็นผู้ประพันธ์คำ�ร้อง
2. พญ.เพ็ ญ นภา (สำ � รวย) ทรั พ ย์ เ จริ ญ ศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะ
แพทยศาสตร์ ม.อ.รุ่ น ที่ 1 เคยดำ � รงตำ � แหน่ ง แพทย์
สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ผู้ อำ � นวยการสถาบั น
การแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ และรองอธิการบดีกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข  เป็นผู้ประพันธ์ทำ�นอง
3. คุณจิตติมา เจือใจ  นักร้องยอดนิยมในอดีต มีผลงานเพลง
ทีม่ คี วามไพเราะและอมตะหลายเพลง อาทิ ถ้าหัวใจฉันมีปกี ,
หลักไม้เลื้อย, กาลเวลา, ไม่มีวันที่ โลกจะหมุนกลับ, โชคดี
ยอดรัก, ตัดไม่ขาด ฯลฯ เป็นผู้ร้อง
4. คุณพิมพ์ปฏิภาณ พึง่ ธรรมจิตต์  นักเรียบเรียงเสียงประสาน
ชื่อดัง เจ้าของผลงานเพลงที่ ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำ� 
และเสาอากาศทองคำ�  มีผลงานที่ ได้รับความนิยมมากมาย
อาทิ เพลงน้ำ�ตาหรือจะแก้ปัญหาใจ, เพลงสั่งสกุณา ฯลฯ
เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
10
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โดยเพลง “พลิ้วศรีตรัง” มีเนื้อหาทั้งหมดของเพลงเป็น
ดังนี้
พริ้วปลิวศรีตรัง
ดอกสีม่วงแผ่กลีบดอกบาน
เป็นความหวังแห่งมวลหมู่เรา
เหนือสิ่งตรึงแน่นประทับใจ
ยามเมื่อยามท้อแท้
ยามร้อนศรีตรังยัง
ศรีตรังยังอยู่ตราบนิรันดร์
เราหนุ่มสาวเร่งก้าวเข้าไป

ต้านลมโชยโบกโบยอยูน่ ริ นั ดร์กาล
นานแสนนานบานกลางหัวใจ
เหงายามเหงายามร้างห่างไกล
คือฝันใฝ่ต่อสู้อธรรม
ศรีตรังยังแผ่เพื่อความหวัง
แผ่เย็นให้ ไม่รู้คลาย
ฝันใฝ่ฝันถึงวันแห่งชัย
สู้ผองภัยร่วมกับปวงชน

อนึ่ง พญ.เพ็ญนภา (สำ�รวย) ทรัพย์เจริญ ยังได้เคยร้อง
เพลงเพื่อชีวิตในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ ไว้หลายเพลง  
หนึ่งในบทเพลงที่ พญ.เพ็ญนภา ได้ขับร้องไว้ ที่ศิษย์เก่าแพทย์
ม.อ.ในขณะนั้น จำ�ได้คือ เพลง “ลาร่มศรีตรัง” ที่มีเนื้อหาว่า
		 “ลาก่อนอำ�ลาฟากฟ้าศรีตรัง มวลชนยังเรียกหาจากป่าดอย
ข้าวกล้าในนายังคงเฝ้าคอย ร่วมสร้างรอยเดินทางของชาวนา
ชนชั้นแรงงานยังกร้านการสู้ ตะโกนกู่ร้องเรียกจนก้องฟ้า
คอยเธอคอยเธอให้ก้าวเข้ามา ร่วมมรรคาร่วมชั้นสามัญชน
ฝนมาศรีตรังยั่งยืน
หญ้าชื่นยามรับไอฝน
ศรีตรังดอกหญ้าหรือคน รับฝนจากฟ้าเดียวกัน
ลาก่อนอำ�ลาฟากฟ้าศรีตรัง มวลชนยังเรียกหาร่วมฝ่าฟัน
มวลชนมีค่ามีคุณนิรันดร์ รวมแรงกันพลีเหงื่อเพื่อสร้างไทย”
ที่มา: http://share.psu.ac.th/blog/sweet-memories/7708

จึงนับได้ว่า พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ คือศิษย์เก่า
แพทย์ ม.อ. คนแรกที่ ได้ประพันธ์ท�ำ นองเพลง และขับร้องเพลง
ฝากไว้ ให้กับมหาวิทยาลัย.
ที่มา: http://www.psuhistory.psu.ac.th/index.php?option=com_
content&view=article&id=99

ศิษย์เก่ากับโควิด-19

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.ทั่วไทย ร่วมใจทำ�งาน

ต้านภัยโควิด-19

ใน

ช่วงต้นปี 2563 นี้ คงไม่มีข่าวใดที่ชิงพื้นที่ข่าวส่วนใหญ่ได้เท่ากับ ข่าวการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ใหม่ 2019 หรือที่องค์การ
อนามัยโลกให้เรียกชื่อย่อว่า โควิด-19 (Corona Virus Disease, CoVID-19) ท่ามกลาง
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ในประเทศไทย   ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ที่อยู่ ใน
ตำ�แหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกมาให้ขอ้ มูลความรูแ้ ก่ประชาชนผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ อยู่หลายท่าน  ไม่ว่าจะเป็น
1. นพ.บัญชา ค้าของ
(ศิษย์เก่ารุ่น 10) รองอธิบดีกรมอนามัย
2. นพ.ธนรักษ์  ผลิพัฒน์ (ศิษย์เก่ารุ่น 13) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
3. นพ.อภิชาต  วชิรพันธ์ (ศิษย์เก่ารุ่น 13) ผู้อำ�นวยการสถาบันบำ�ราศนราดูร
   4. นพ.รุ่งเรือง  กิจผาติ (ศิษย์เก่ารุ่น 16)   ที่ปรึกษาระดับกระทรวง
และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข
นพ.บัญชา ค้าของ

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

นพ.บัญชา ค้าของ

นพ.อภิชาต วชิรพันธ์

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ

นพ.อภิชาต วชิรพันธ์
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นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

สำ�หรับ นพ.ธนรักษ์  ผลิพฒ
ั น์  นัน้ ได้เขียนให้ทราบถึงระบบของวงการสาธารณสุขไทย ทีม่ จี ดุ แข็งหลายประการ  
ผ่านทาง Facebook ของหมอแก้ว ผลิพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยหนึ่งในจุดแข็งที่ นพ.ธนรักษ์ กล่าว
ถึง คือ ประเทศไทยเรามี “มดงานนิรนาม” จำ�นวนมาก ในขณะที่ประเทศอื่นไม่มี
คำ�ว่า “มดงานนิรนาม” นั้น นพ.ธนรักษ์ หมายถึง คนที่สู้งานโดยไม่ได้คำ�นึงว่าใครจะเป็นคนได้หน้า ได้ชื่อ
ก้มหน้าก้มตาทำ�งานอย่างหนักทุกวันเป็นเดือน ๆ ทำ�ทุกเรื่องตั้งแต่วิเคราะห์กลยุทธ์แนวทางการรับมือ ตรวจคัดกรอง
ที่ด่าน ติดตามเฝ้าระวังผู้เดินทาง ให้การวินิจฉัยผู้ป่วยให้ ได้ โดยเร็ว สอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส ดูแลรักษาผู้ป่วย
ให้ความรูแ้ ละข่าวสารทีเ่ ทีย่ งตรงกับประชาชน แถมเรายังมีเพื่อนร่วมงานทีท่ มุ่ เทไม่แพ้กนั อีกมากมายหลายคน หลายทีม
สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.ขอชื่นชม “มดงานนิรนาม”  ใน
ระบบสาธารณสุขไทยทุกคน รวมทัง้ ขอชื่นชม ศิษย์เก่าแพทย์
ม.อ. ทุกท่าน ที่ ได้ทุ่มเททำ�งานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้ง
ศิษย์เก่าที่อยู่ในระดับผู้บริหาร วางนโยบาย ศิษย์เก่าที่เขียน
บทความให้ความรู้กับประชาชนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ ศิษย์เก่าที่บินไปรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่น  แล้วยังได้
ช่วยทำ�หน้าที่เสริฟอาหารบนเครื่องบินให้ผู้ โดยสารคนไทย
ด้วยกันโดยไม่ถือตัว หรือแม้กระทั่งศิษย์เก่าที่ ได้ร่วมรักษา
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในทุกโรงพยาบาล.
ให้สมนามา ว่าลูกสงขลา นครินทร์ยิ่งใหญ่

พระราชบิดร ผู้เกรียงไกร เหนือหัวใจแห่งเรา

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
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“

“

You Receive The Recognition

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์

(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 13)
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้จัดระบบและวางยุทธศาสตร์

รับมือโควิด-19

จาก

สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โควิด 19 ที่หลายฝ่ายต่างพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อช่วยกันให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยสถานการณ์นี้ทำ�ให้ศิษย์เก่า
แพทย์ ม.อ.หลายคน ทั่วไทย ที่ ได้ร่วมใจ ทำ�งานต้านภัยโควิด-19
ตามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคนอย่างสุดความสามารถ ทัง้ ศิษย์เก่า
ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เอง หรือปฏิบตั งิ านอยู่
ทีอ่ นื่ มีศษิ ย์เก่าของเราหลายคนทำ�งานในหลายระดับ ไม่วา่ จะเป็น
แพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 จนหายเป็นปกติ หรือเป็นผู้อำ�นวย
การโรงพยาบาลทีต่ อ้ งวางแผนรับมือหรือเป็นสาธารณสุขจังหวัด
ทีต่ อ้ งดูแลรับผิดชอบทัง้ จังหวัด  จนทำ�ให้ศษิ ย์เก่าของเราคนหนึง่
เกิดอาการหัวใจวายฉับพลัน แต่ก็ ได้รับการรักษาจนเป็นปกติ
ศิษย์เก่าเหล่านีท้ กุ คนล้วนทุม่ เททำ�งานด้วยใจ ไม่ตอ้ งการชื่อเสียง
เช่นเดียวกับศิษย์เก่าคนนี้ที่ ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงใด ๆ หากแต่
สถานการณ์ ทำ�ให้กลายเป็นทีร่ จู้ กั ของสาธารณชน เละสื่อมวลชน
ทั้งประเทศ จนเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำ�
ประวัติและข้อมูลของศิษย์เก่าคนนี้ ไปเผยแพร่   ซึ่งสารศิษย์เก่า
แพทย์ ม.อ.ขอนำ�มาเรียบเรียงใหม่   เพื่อให้พวกเราได้ทราบและ
ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน ดังนี้
ในนาที นี้ ค งไม่ มี ใ ครที่ ไ ม่ รู้ จั ก นาย
แพทย์ ธ นรั ก ษ์ ผลิ พั ฒ น์ รองอธิ บ ดี ก รม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
บุ ค คลสำ � คั ญ ผู้ ทุ่ ม เทในการวางจั ด ระบบ
และวางแผนรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 และเป็นผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข้อมูล
การแพร่ ร ะบาดและตอบข้ อ ซั ก ถามแก่
สื่อมวลชนรายวัน
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นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพฒ
ั น์ เป็นความภาคภูมใิ จของทัง้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ด้วย
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ได้เข้าศึกษาใน ม.อ. เมื่อปี 2528
ซึ่งในขณะนั้นคณะแพทยศาสตร์ยังเป็นคณะใหม่ และโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์เพิ่งเปิดบริการมาได้ ไม่นาน   โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
เสด็จพระราชดำ�เนินมาทำ�พิธีเปิดได้ ไม่นาน แม้ ในช่วงเวลานั้นโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์และคณะแพทยศาสตร์มีความพร้อมค่อนข้างมาก แต่ก็
ยังไม่ทัดเทียมกับโรงเรียนแพทย์ ในกรุงเทพฯ ด้วยความเป็นคณะใหม่จึงมี
คณาจารย์สว่ นใหญ่ทเี่ ป็นอาจารย์รนุ่ ใหม่ และมีอาจารย์บางท่านเป็นอาจารย์
อาวุโส จึงนับเป็นส่วนผสมทีด่ ขี องอุดมการณ์ ปัญญา ความกระตือรือร้นใฝ่รู้
คณาจารย์มีความตั้งใจและทุ่มเทในการสอน ตั้งใจทำ�งานเพื่อคนไข้ ตั้งใจ
ทำ�งานเพื่อประชาชนในพื้นที่   อาจารย์เหล่านั้นจึงกลายเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับศิษย์และอาจารย์แต่ละท่านก็เป็นแบบอย่างในเรื่องที่ต่างกัน

		
“สิ่งหนึ่งที่สะดุดใจผมมานานมากแล้ว ในหนังสือรุ่นที่เราทำ�กันเอง ตอน
ทีผ่ มอ่านครัง้ แรกผมไม่คอ่ ยเข้าใจ ท่านอาจารย์ธาดา (ศาสตราจารย์นายแพทย์
ธาดา ยิบอินซอย) ได้เขียนในทำ�นองที่ว่า คนเราเติบโตขึ้นมามีอยู่ 2 รูปแบบ
แบบแรกคือ Model Dependent คือเราเห็นใครเป็นตัวแบบเราก็ลอกเป็นแบบ
นั้นเลย และอีกแบบคือ Model Free คือ เราก็ลอกแบบเหมือนกัน แต่เราไม่
ได้ลอกแบบทุกอย่างของคน ๆ เดียว แต่เลือกเอาความคิดและความประพฤติ
ที่ดีของแต่ละคนมาประกอบกันเป็นตัวเรา ซึ่งจริง ๆ หลายอย่างในตัวผมเอง
ก็ ได้รับมาจากการปลูกฝังโดยครอบครัว พ่อแม่ คุณปู่ที่เป็นต้นแบบที่ดีของผม
ประสบการณ์จากโรงเรียน และโดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ที่ ได้ ให้ประสบการณ์และมีแบบอย่างที่ดีมากมาย”

“

ตัวผมเองก็ได้รับมาจากการปลูกฝังโดย
ครอบครัว พ่อแม่ คุณปู่ที่เป็นต้นแบบที่ดีของผม
ประสบการณ์จากโรงเรียน และโดยเฉพาะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ได้ให้ประสบการณ์และมีแบบอย่างที่ดีมากมาย

“
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ช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ ในคณะเพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นช่วงเวลาที่ “คุณ
หมอธนรักษ์” กล่าวว่ามีความสุขมากที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่ง เพราะได้เรียนรู้ ได้
เจอคนดี ๆ ได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากคณาจารย์ และสามารถนำ�เอาต้นแบบที่
ดี เหล่านี้มาประยุกต์ ใช้ ในชีวิต ทำ�ให้คุณหมอและเพื่อน ๆ หลายคนได้ซึมซับ
เอาอุดมการณ์เหล่านัน้ มาเป็นต้นแบบทีท่ �ำ ให้เติบโตมาและเป็นอย่างทีเ่ ราเป็น
ทุกวันนี้
		 ระหว่างการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ช่วงนั้นคุณหมอธนรักษ์กล่าวว่า
กลุ่มเพื่อนมีส่วนสำ�คัญมาก เพราะช่วงนั้นคณะแพทยศาสตร์มีนักเรียนแพทย์
ประมาณ 80 คน จึงรู้จักใกล้ชิดกันมาก ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และประ
คับประคองกันไป อีกส่วนหนึง่ คือ “ผมชอบบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม ห้อมล้อมด้วย
ต้นไม้ ตอนเย็นก็สามารถเดินเล่นริมอ่างน้ำ� ซึ่งสิ่งที่เอื้อให้พบความสำ�เร็จจาก
การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงครูผู้สอนและสถาบัน แต่รวมถึงสภาพ
แวดล้อม กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย การใช้ชวี ติ ร่วมกับเพื่อนทัง้ ในคณะและ
ต่างคณะ องค์ประกอบเหล่านี้มีส่วนเอื้อให้เราได้เติบโตก้าวหน้าทั้งสิ้น”
		 “ผมขอพูดว่าที่ผ่านมาผมภูมิใจที่ ได้เรียนที่สงขลานครินทร์ สิ่งที่ผม
คิด สิ่งที่ผมทำ� ผมรู้สึกว่าสถาบันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เราเติบโตมาถึง
ทุกวันนี้ เวลาที่ผมเขียนโพสต์ ในเฟซบุ๊ค ผมก็จะเขียนด้วยความภาคภูมิใจ
ว่า ศิษย์ดีเพราะมีครู ซึ่งครูในที่นี้ส่วนหนึ่งก็หมายถึง ครูแพทย์ สมัยที่
ผมเป็นนักเรียนแพทย์ และก็หมายถึงรุ่นพี่ที่สงขลานครินทร์ เพื่อน ๆ
ที่อยู่ด้วยกันมา และหลายคนก็มีอิทธิพลต่อความคิดของผมมาจนถึง
ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นความเป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นสถาบัน ความเป็น
แหล่งเพาะภูมิปัญญา เป็นส่วนที่สำ�คัญยิ่งกับพวกเราและตัวผม ทุกวันนี้
มีเพื่อนรุ่นเดียวกับผมอยู่หลายคนที่จบสงขลานครินทร์ด้วยกันและร่วมกัน
ทำ�งานสู้ภัยโควิดเพื่อคนไทยทุกคนอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ”
ภายใต้บทบาทของการเป็นข้าราชการและแพทย์ การทำ�งานในสถานการณ์ที่มีความกดดันและความ
รับผิดชอบต่อคนทั้งประเทศอย่างเช่นปัจจุบันนี้ การเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นเรื่องที่มีความ
สำ�คัญสูงสุด งานต่าง ๆ ที่ทำ�ควรยึดหลักการนี้ แต่หลาย ๆ ครั้งที่เรามีปัญหา จะพบว่าปัญหามักจะเกิดจาก
การที่เราไม่ได้เอาประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นตัวตั้ง แต่เราไปมองเห็นประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์
ขององค์กรสถาบัน หรือประโยชน์อย่างอื่นเป็นสำ�คัญ เมื่อไรก็ตามที่เราวางผลประโยชน์ส่วนตน ละวางตัวตน
ลง ปัญหาและความวุ่นวายก็จะน้อยลง
ดังนั้น คำ�สอนขององค์สมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” คือสิ่งที่คุณหมอธนรักษ์ ได้ยึดเป็นหลักประจำ�
ใจในการทำ�งานตลอดมา.
ที่มา: https://www.psu.ac.th/th/node/9543
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ศิษย์เก่าเล่าให้ฟัง

ประสบการณ์ของศิษย์เก่า

ในแคนาดา

ที่ได้รักษาผู้ป่วยโควิด-19
พ.ญ.นวพร อัษณางค์กรชัย
(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 36)

หน่วยเวชบำ�บัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
(ปัจจุบันกำ�ลังฝึกอบรมด้านเวชบำ�บัดวิกฤต ณ เมืองมอนทรีออล)

ฉัน

มาเรียนทางด้านเวชบำ�บัดวิกฤตที่เมืองมอนทรีออล ประเทศ
แคนาดา  ในช่วงวิกฤตการณ์ โควิด-19  วันที่ฉันเขียนบันทึกนี้
(วันที่ 25 เมษายน 2563) ทั้งเมืองมอนทรีออลมี 11,161 เคส และทั้งจังหวัด
ควิเบคมี 23,267 เคส อัตราการเพิ่มยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง คือ วันละ
200-400 เคส
มอนทรีออลเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 4 ล้านคน หรือใหญ่กว่า
หาดใหญ่ประมาณ 30 เท่า มีประชากรร้อยละ 5 ของประเทศแคนาดา แต่มี
จำ�นวนเคส 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ จึงนับว่าฉันอยู่ในจุดศูนย์กลางการระบาด
ของประเทศแคนาดาเลยก็ว่าได้

เมืองมอนทรีออลยามค่ำ�คืน ก่อนเกิดโควิด-19
16
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การระบาดเริ่มต้นขึ้นประมาณต้นเดือนมีนาคม เนื่องจากเป็นสัปดาห์
spring break ซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมสั้นๆปลายฤดูหนาว ครอบครัวต่าง ๆ ก็
พาลูก ๆ ไปเที่ยวในสหรัฐอเมริกาบ้าง ยุโรปบ้าง ซึ่งเป็นช่วงประจวบเหมาะ
ที่เริ่มมีจำ�นวนเคสเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเหล่านั้น หลังจากทุกคนเดินทางกลับมา
จาก spring break องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้ โควิด-19 เป็น Global
Pandemic (11 มีนาคม 2563) ในวันนั้นทั้งจังหวัดคิวเบค มี 13 เคส
ทางสาธารณสุขจังหวัดได้ออกแผนการตั้งรับเกี่ยวกับการรักษาโรคนี้  
โดยกำ�หนดว่าในระยะแรก (phase 1) Jewish General Hospital (JGH) ซึ่ง
เป็นเหมือนรพ.ศูนย์ของเมืองมี ICU 20 เตียง และมีห้องความดันลบมากกว่า
87 ห้องจะเป็น รพ.แรกที่จะรับคนไข้ ให้ทุกรพ.ส่งผู้ป่วยไป JGH ทั้งหมด ถ้า
จำ�นวนเคสเพิ่มเกินร้อยละ 50 ของจำ�นวนเตียง ก็จะเข้าสู่ phase 2 คือ
รพ.รอบนอกจำ�นวน 5 แห่ง ซึ่งขนาดประมาณรพ.จังหวัดขนาดกลางที่มี ICU

ประมาณ  5-10 เตียง จะเป็นจุดรับเคส และถ้ามี เคส walk-in ที่รพ.อื่นที่มี ICU ก็ ไม่ต้องส่งตัว หลังจากรพ.เหล่า
นี้เต็ม ก็จะเข้าสู่ phase 3 ที่รพ.มหาวิทยาลัย ได้แก่ รพ.ในเครือมหาวิทยาลัย McGill (MUHC) และ CHUM จะ
เป็นศูนย์รับเคสหลัก

ทำ� fit testing รอบที่ 3 เพราะหน้ากากที่ fit ไป
สองรอบก่อนกำ�ลังจะหมด

ในสัปดาห์นั้น ฉันทำ�งานอยู่ที่ ICU ในสถาบันประสาทวิทยา (Montreal
Neurological Institute) ซึ่งมีเตียง ICU แค่ 10 เตียง และ มี 5 เตียงที่เป็นเตียง
แบบเปิด เนื่องจากเป็นสถาบันระดับตติยภูมิ เราไม่ได้อยู่ ในแผนของจังหวัดที่จะ
ต้องรับเคส แต่เนื่องจากทุกคนตื่นตัวมาก และคาดการณ์ว่าอย่างไรเคสก็จะเพิ่ม
จึงมีการติดตั้งห้องความดันลบเพิ่ม ซึ่งทำ�แบบง่าย ๆ คือติดเครื่องดูดอากาศกำ�ลัง
สูงเข้าไปในห้องปิดทัง้ หมด ทำ�ให้สามารถเพิม่ จำ�นวนห้องความดันลบจากหนึง่ ห้อง
เป็น 5 ห้องในเวลาชั่วข้ามคืน มีการเกณฑ์ ให้ ไปทำ� N95 fit testing มีการคิดแผน
และซ้อม simulation ในกรณีที่ต้องรับคนไข้หลอดเลือดสมองที่สงสัยว่าจะเป็น
โควิด-19 เช่น จะต้องขนไปห้อง intervention radiology อย่างไรให้ contaminate
น้อยสุด หรือถ้าคนไข้ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จะทำ�อย่างไรให้มี โอกาสแพร่เชื้อได้
น้อยที่สุด

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ในขณะทีท่ งั้ จังหวัดมี 21 เคส ทางจังหวัดก็ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ประกาศปิดโรงเรียน และกิจการที่ ไม่จำ�เป็นทั้งหมด เหลือเปิดไว้เพียงร้าน supermarket ร้านขายยา และ
ร้านอาหารที่มีบริการส่งหรือ take away เท่านั้น มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจที่สวนในเมือง รับตรวจคนที่มีอาการ
เข้าข่ายและมีประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ประกาศให้คนรักษาระยะห่าง 2 เมตร  และให้พยายามทำ� 
social distancing

คิวหน้าร้าน supermarket มีการยืนเว้นระยะห่างทางสังคม

คิวหน้าร้านเหล้า (ร้านเหล้าในจังหวัดนี้ผูกขาดโดยรัฐและเป็น
essential business ที่ ไม่ปิด!)

แม้กระทั่งในร้าน supermarket เองก็มีการถามคำ�ถาม screening ก่อนเข้าร้าน และให้ยืนเข้าแถวรอ
หน้าร้าน และให้เดินตามลูกศรที่กำ�หนดไว้ ในร้าน
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เพื่อไม่ให้เดินชนกันและคนในร้านหนาแน่นเกินไป ทำ�ให้เมืองมอนทรีออล
เงียบเหงาอย่างประหลาด รถเมล์ยามเช้าทีค่ นเคยเบียดเสียดกัน กลับเหลือคน
แค่ 1-2 คน บางครั้งเหลือฉันเพียงคนเดียวที่นั่งอยู่ในรถเมล์ ไปกว่าครึ่งเมือง
แน่นอนว่ามนุษย์ ICU อย่างฉันในขณะนั้นก็ยังต้องไปทำ�งานต่อ และ
ต้องทำ�งานเพิ่มเป็น 2-3 เท่า เนื่องจากมีผู้ร่วมงานหลายคนถูกกักตัว เพราะ
เพิ่งเดินทางกลับมาจาก spring break หรือมีอาการไข้หวัด ที่ทำ�ให้สงสัยบ้าง
และกำ�ลังรอตรวจบ้าง
โรงพยาบาล MUHC ทีฉ่ นั ทำ�งานอยู่ รวมทัง้ สถาบันประสาทวิทยา ออก
กฎไม่ให้ญาติไปเยี่ยมคนไข้ จำ�กัดคนที่เข้ามาในพื้นที่รพ. ยกเลิกการผ่าตัดที่ ไม่
จำ�เป็นทั้งหมด งดบริการผู้ป่วยนอกเกือบทั้งหมด โดยคลินิกที่ยังต้องติดตาม
คนไข้เปลี่ยนไปใช้ video call หรือโทรศัพท์ติดตามแทน สัปดาห์นั้นที่สถาบัน
ประสาทวิทยาเราไม่มีเคส positive แต่มีเคสต้องสงสัย 3-4 ราย ให้ ได้ซ้อม
และปรับแก้ระบบกันไป ซึ่งตอนนั้นยังใช้เกณฑ์ว่าต้องมีประวัติเดินทางจาก
พื้นที่เสี่ยง หรือได้เจอกับคนที่มีประวัติเดินทาง ทำ�ให้รู้ว่าเคสเหล่านี้ส่งผลให้
เราเสียอุปกรณ์ PPE ไปเยอะมาก จึงมีการเร่งคิดหา alternative PPE และ
วิธี re-use และ เร่ง lab testing turn around time
วันที่ 20 มีนาคม 2563 เราก็ ได้เข้าสู่ phase 2 อย่างเป็นทางการ เพราะ
มีเคสใน ICU ที่ JGH 10 เคส และทั้งจังหวัดมี 181 เคส ในสัปดาห์นี้เฉลี่ยมี
เคสใหม่ 30-40 คนต่อวัน ที่นี่ ไม่ได้ admit ทุกคน แต่จะ admit เฉพาะคนที่
มี โรคประจำ�ตัวรุนแรง เช่น ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจ หรือคนที่มีอาการรุนแรง
เช่นหอบเหนื่อย หรือ ออกซิเจนในเลือดต่ำ�  ที่เหลือซึ่งมีอาการแต่ไม่แย่มาก  
ก็จะให้กลับไปกักตัวเองที่บ้าน มีพยาบาลจากศูนย์สาธารณสุขเขต (CIUSSS)
โทรไปติดตามอาการ
MUHC มีแผนออกมารายวัน เริ่มจากเตรียมการต่าง ๆ มีการเปิด
COVID ward เพิ่ม โดยจัดเวร staff อายุรศาสตร์ทั่วไป โรคติดเชื้อ และโรค
ปอด เป็นแพทย์หลักในการดูแลผู้ป่วย มีการรับ pseudo residents ซึ่งเป็น
staff สาขาอื่น ๆ เช่น กระดูกและข้อ สูตินรีเวช ที่อยากมาช่วยดูแลผู้ป่วย
มาทำ�งานร่วมกับอายุรแพทย์ ในฐานะ pseudo residents เหล่า residents
และ fellow เองในสาขาอื่น ๆ นอกจาก ICU และอายุรศาสตร์ ก็ถูกจัดตาราง
ใหม่ให้มาช่วยวน ICU และมาช่วยอยู่ COVID ward พยาบาลจากหอผู้ป่วย
ที่แทบไม่มีคนไข้ เช่น กระดูกและข้อ หรือศัลยกรรม ถูกดึงลงมาหมุนเวียนที่
COVID ward ใน ICU พยาบาล และ respiratory therapist (RT) ก็ถูกดึง
มาจาก post-op unit, CCU และ ห้องผ่าตัด ให้มาขึ้นเวร ICU ซึ่งแน่นอนว่า
ในช่วงแรกต้องมีพยาบาล ICU ประกบก่อน แต่ก็ช่วยเบาแรงพยาบาล ICU
ได้มาก staff CVT และ transplant surgery ที่ตอนนี้แทบว่างงานเพราะเคส
ผ่าตัดโดนยกเลิกเกือบหมด ก็ผันตัวมาเป็นผู้นำ�ด้าน infection control โดย
ทำ�หน้าที่เวียนไปหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสอนเรื่อง doffing and donning คอย
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เวลาไปซื้อของต้องคอยเว้นระยะห่าง และเดินตามลูก
ศรที่กำ�หนด

รถเมล์ที่ว่างเปล่า ทั้ง ๆ ที่อยู่ในช่วง Rush hour

เช็คระบบ infection control และซักซ้อมแผน
ต่าง ๆ เรียกได้วา่ ทุกคนพยายามช่วยกันคนละ
ไม้คนละมืออย่างเต็มที่
วันที่ 2 เมษายน 2563 เป็นวันทีเ่ ราเข้า
สู่ phase 3 อย่างเป็นทางการ ตอนนั้นทั้งจัง
หวัดควิเบคมี 6,101 เคส และมีคนไข้ ใน ICU
107 คน ทางจังหวัดประกาศปิดชายแดน และ
ห้ามเดินทางออกนอกเมือง เกิด cluster การ

ระบาดใหม่ คือในบ้านพักคนชรา (CHSLD) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ขาดแคลนบุคลากรมาก ๆ อยู่แล้ว และมี PPE ไม่เพียงพอ
ทำ�ให้เกิดการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว อีก cluster หนึ่งคือกลุ่ม
คนไร้บ้าน ที่ทางเมืองจัดให้ ไปอยู่ ในตึก รพ.เก่าชั่วคราว เพื่อ
ลดการแพร่เชื้อ ฉันโดนย้ายจากสถาบันประสาทวิทยาไปอยู่
Montreal General Hospital และโดนจัดให้เป็น fellow หลัก
ทีด่ แู ลคนไข้ โควิด สัปดาห์แรกที่ ไปถึงมี 2 เคส เคสเกือบทัง้ หมด
มาจาก CHSLD ทัง้ คนแก่บา้ ง เจ้าหน้าทีบ่ า้ ง ทีเ่ หลือคือกลุม่ คน
ไร้บ้าน
ตอนนี้ฉันทำ�งานในทีม COVID ICU มา 4 สัปดาห์แล้ว
เวลาผ่านไปเร็วมาก จำ�นวนเคสก็เพิ่มขึ้นเร็วมากเช่นกัน จาก
คนไข้ 2 คนเป็น 16 คน รวมผู้เสียชีวิต 3 คน นอกจากเคสใน
ICU เคสใน COVID ward ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน ตอน
นีม้ มี ากกว่า 30 เคส จนทำ�ให้ตอ้ งเปิด ward เพิม่ จาก 10 เตียง
กลายเป็น 40 เตียงภายใน 4 สัปดาห์
คนไข้ของฉันอายุ 29 ถึง 92 ปี ส่วนใหญ่มีอาการมา
แล้ว 7-10 วัน มีไข้สูง มีถ่ายเหลว 3 ราย มีกล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบ 2 ราย (elevated troponin + low LVEF) มีกล้าม
เนื้ออักเสบ 1 ราย (elevated CK) ไตวายเล็กน้อย 10 ราย
(Cr 2-3) ทัง้ หมดหายใจหอบเหนื่อย (RR > 30/min) มีออกซิเจน
ในเลือดต่ำ� (SpO2 < 92% on O2 5 LPM) และ X-ray ผิดปกติ
อย่างรุนแรง (diffuse patchy/reticular infiltration, diffuse
and scattered ground glass on CT) น้อยรายที่มีความดัน
ต่ำ� หรือมีภาวะ septic shock
แนวทางการรับคนไข้เข้าหอผู้ป่วยค่อนข้างง่าย เพราะ
ที่นี่ใครใส่ท่อต้องเข้า ICU หมด และบางเคสแม้ว่ายังไม่ต้องใส่
ท่อ แต่ตอ้ งติดตามอาการอย่างใกล้ชดิ ก็รบั มาเช่นกัน แต่กม็ บี าง
เคสที่ปฏิเสธ เช่น ผู้ป่วยอายุมากกว่า 70 ปี ที่มี โรคร่วมหลาย
อย่าง ก็ ไม่รับเข้า ICU และแนะนำ�ให้คุยกับญาติให้รักษาแบบ
comfort care แทน
ในสัปดาห์แรกทุกคนกลัวการติดเชื้อมาก ทำ�ให้รีบใส่
ท่ออย่างรวดเร็วถ้าคนไข้ต้องใช้ออกซิเจนเกิน 5 ลิตร แต่จาก
ประสบการณ์ของรพ.อื่น ๆ ทำ�ให้รู้ว่าเป็นการใส่ท่อที่เร็วเกินไป
และทำ�ให้ปอดบาดเจ็บจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ventilator
induced lung injury) สัปดาห์ทสี่ องหลังจากพยายามค้นข้อมูล
ต่าง ๆ มาคุยกับทีม IC, RT และ ทีมพยาบาล จึงเริ่มใช้ high
flow nasal cannula (HFNC) โดยใช้ ไป 6 คน และ 3 ใน 6

สามารถออกจาก ICU ไปได้ โดยไม่ตอ้ งใส่ทอ่ รายที่ ไม่ได้ ใช้ คือ
รายที่มาแบบยับเยินมากตั้งแต่เริ่มต้น
คนไข้ทั้งหมดอยู่ใน ICU มากกว่า 7 วัน คนที่อยู่มานาน
ที่สุดคือ 28 วันแล้ว และยังไม่มีแนวโน้มจะไปไหน เท่าที่สังเกต
จะมีคนไข้ประมาณ 2 แบบ คือรายที่มาแบบฉับพลัน รุนแรง
oxygen ต่�ำ ลงอย่างรวดเร็วภายใน 6-7 ชม. มี compliance ต่� 
ำ
และตอบสนองต่อ PEEP (Recruitability) และการใช้ electrical impedance tomography ในการตัง้ PEEP พบว่ามักจะใช้
PEEP น้อยกว่าค่าเริ่มแรกที่ ได้จาก PEEP/FiO2 table คนกลุ่ม
นี้แม้ว่าใส่ท่อแล้ว บางทีก็ยังเอาไม่อยู่ ท่าไม้ตายที่พบว่าได้ผลดี
คือจับพลิกคว่ำ� (proning) ซึ่งทำ�ไป 4 ราย ติดต่อกัน 3-4 วัน
วันละ 16-20 ชม. ทั้งหมดออกซิเจนดีขึ้นอย่างทันตาเห็น เวลา
จะ prone ต้องเข้ากำ�กับพยาบาล, orderly กับ RT ในห้อง
เนื่องจากมีความเสี่ยงหลายจุด เช่น ท่อหลุดบ้าง ความดันตก
บ้าง หัวใจเต้นผิดจังหวะบ้าง จนตอนนี้พยาบาลต่างมอบมงให้
ฉันเป็น Queen of Proning ทุก ๆ เช้าก่อนราวน์ก็ต้องไปพลิก
คนไข้กลับมานอนหงาย ก่อนกลับบ้านก็ตอ้ งไปพลิกกลับไปนอน
คว่ำ�  กลุ่มนี้นอกจาก proning แล้วให้ methylprednisolone
ด้วย พบว่า CRP, ferritin, D-dimer ซึง่ เป็นค่าที่บง่ บอกถึงการ
อักเสบลดลงอย่างรวดเร็ว และแม้ ในรายที่ ไม่ได้ proning แต่
ให้ steroids ก็พบว่าออกซิเจนดีขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน
อีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มที่เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ ออกซิเจนไม่
ต่ำ�มาก เช่น สามารถใช้ FiO2 45-50% เพื่อรักษาระดับ SpO2
92% ได้ แต่ก็ ไม่ไปไหน ค้าง ๆ อยู่แบบนั้น compliance ไม่แย่
มาก และมักจะใช้ PEEP น้อยกว่ากลุม่ แรก ในกลุม่ นีบ้ างคนคือ
ยื้อไปได้ด้วย HFNC ไม่ต้องใส่ท่อ
ทุกคนจะได้ ceftriaxone + azithromycin เป็นยาพื้น
ฐาน ผู้ป่วย 9 จาก 16 คน ติดเชื้อ bacteria ซ้ำ�ซ้อนในปอด ซึ่ง
เกิดขึ้นตั้งแต่ 3 วันแรกที่ใส่ท่อ ไปจนถึงปลายสัปดาห์แรก ที่นี่
ไม่มีการใช้ยาต้านไวรัสใด ๆ เพราะข้อมูลยังไม่เพียงพอ และมี
ความกังวลเรื่องความปลอดภัย อีกทั้งยา favipiravir ยังไม่นำ�
เข้ามาในทวีปอเมริกาเหนือ แต่เริม่ มีการศึกษาแบบ RCT เกีย่ ว
กับ hydroxychloroquine และ tocilizumab
ฉันทำ� CT ปอดคนไข้ 9 คน ยังไม่เจอว่าใครมี pulmonary
embolism แต่ทุกคนที่มี elevated D-dimer จะได้ high dose
anticoagulation สำ�หรับป้องกันลิม่ เลือดหมด (ทีน่ ที่ กุ คนทีเ่ ข้า
ICU ได้ standard dose DVT prophylaxis)
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คนไข้ทเี่ สียชีวติ สองคนเป็นคนแก่ทญ
ี่ าติขอยุตกิ ารรักษา
(คนไข้มาจากบ้านพักคนชรา และถูกใส่ท่อก่อนที่จะสามารถ
ติดต่อญาติได้) อีกคนหนึ่งเป็นคนไข้อายุ 46 ปี ที่มีภาวะโรค
อ้วน และมีประวัติ traumatic brain injury มาจากศูนย์ดูแล
คนพิการ ผู้ป่วยรายนี้แม้ ได้รับการ proning (ด้วยความยาก
ลำ�บาก เพราะ BMI > 30) ก็ ไม่สามารถยื้อไว้ ได้ อันที่จริงมี
คนไข้อ้วนที่ BMI > 30 อีกคนหนึ่งที่ทำ�ท่าไม่ค่อยดีเช่นกัน
เรามีการประชุมระหว่าง ICU ต่าง ๆ ทุกวัน เพื่อแชร์
จำ�นวนผู้ป่วย และปัญหาต่าง ๆ ที่ ได้พบ เราพยายามใช้ PPE
ให้น้อยที่สุด โดยเปลี่ยนจากยาหรือการพยาบาลที่ต้องทำ�ทุก 4
ชม. เป็นทำ�ทุก 6 ชม. เลิกใช้ IV insulin แต่ใช้ SC insulin
แทน เพื่อลดการเข้าไปเจาะน้ำ�ตาล ตั้งแต่สัปดาห์ที่สองเริ่ม
มีปัญหาขาดแคลนยา sedation เช่น propofol, fentanyl,
dexmedetomidine ทีมเภสัชกรที่ปกติมาราวน์ด้วยกันอยู่แล้ว
ก็คอยเสนอยาต่างๆที่มาให้แบบ intermittent แทน เช่น ให้
hydromorphone SC หรือให้ lorazepam เนื่องจากไม่อนุญาต
ให้ญาติมาเยี่ยม   เรามีพยาบาลสังคมสงเคราะห์ประจำ�หน่วย
กับ social worker ที่คอยโทรหาญาติ ๆ ของแต่ละเตียง และ
ให้ญาติได้ video call มาดูคนไข้ทกุ ๆวัน และคอยสื่อสารอาการ
ต่างๆให้ญาติ staff สาขาต่างๆพร้อมใจมาช่วยดูแลคนไข้ มีทีม
staff ดมยามาคอยใส่ท่อช่วยหายใจ ทีมรังสีพร้อม standby
อ่าน CT อย่างรวดเร็วทันใจ ทีมอายุรศาสตร์และโรคปอดพร้อม
รับช่วงคนไข้ที่ออกจาก ICU และดูแลแบบ step down อย่าง
ใกล้ชิด ทำ�ให้เราสามารถ clear เตียงอย่างรวดเร็วและแทบ
ไม่มี re-admission แม้แต่จติ แพทย์กม็ าร่วมดูแลคนไข้ทมี่ ภี าวะ
delirium หรือวุ่นวายมาก
พยาบาล, orderly, respiratory therapist, clinical
pharmacist แม้แต่ nutritionist ทุกคนขึ้นเวรมากกว่าปกติ
บางคนมีครอบครัวที่ป่วยหรือเสียชีวิต บางคนมีลูกเล็กที่ ไม่ได้
ไปโรงเรียนต้องไปจ้างคนเลี้ยงดูพิเศษ แต่ทุกคนก็ยังมาทำ�งาน
กันอย่างเต็มที่ ทุกคนเหนื่อย แต่ก็พยายามอย่างมากที่จะทำ�
หน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด ICU เป็นสาขาที่ ไม่มีหัตถการที่
เป็นท่าไม้ตาย ไม่ได้เป็นเจ้าของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง อาวุธลับ
ของ ICU ไม่ใช่ห้องแอร์หรือเครื่องมือที่หรูหราทันสมัย แต่คือ
ทีมงานสหวิชาชีพที่พร้อมทุ่มเทให้กับผู้ป่วยในยามที่วิกฤตที่สุด
ฉันกลับประเทศไทยไม่ได้เพราะประเทศไทยปิดสนามบิน
และไม่รวู้ า่ จะติดอยูแ่ บบนีอ้ กี นานแค่ไหน คุณพ่อคุณแม่คณ
ุ แฟน
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และคุณเพื่อนทีม่ กี �ำ หนดการบินมาเยีย่ มต้องยกเลิกการเดินทาง
กันหมด ฉันยังไปทำ�งานทุกวันตั้งแต่ 7.30น. ถึง 18.30น. หรือ
บางครั้ง 21.00น. ฉันโชคดีได้หยุดเสาร์อาทิตย์ และไม่ต้องอยู่
เวร on call แต่มเี วร in house call แทน โชคดีทหี่ วั หน้า fellow
และ staff ต่างพยายามพิทักษ์สิทธิ์ของ fellow เพราะพวกเรา
อาจจะต้องราวน์วนไปอีก 2-4 เดือน ซึง่ ต่างกับ staff ทีห่ มุนเวียน
เปลี่ยนคนทุกสัปดาห์ โชคดีที่มีการซ้อม simulation บ่อย ๆ
ทำ�ให้รู้สึกค่อนข้างพร้อมที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ
โชคดีที่ยังมี PPE ให้ ใช้ โชคดีที่ ได้มาเรียน ICU ในเมืองที่เคส
เยอะที่สุดในแคนาดา และได้มี โอกาสรักษาคนไข้เหล่านั้นด้วย
ตัวเอง โชคดีที่บางวันมีอาหาร กระดาษทิชชู่ ขนมมาแจกที่ โรง
พยาบาล โชคดีทรี่ ถเมล์ยงั คงวิง่ ตรงเวลาทำ�ให้เดินทางไปทำ�งาน
ไม่ล�ำ บากมาก โชคดีทเี่ หตุการณ์นี้ ไม่ได้เกินขึน้ ในช่วงพีคของฤดู
หนาว โชคดีทมี่ กี ลุม่ รุน่ พีช่ าวไทยทีแ่ วะเวียนมาให้อาหารและให้
กำ�ลังใจ โชคดีทเี่ งินยังชีพจากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ยังเข้าตรง
เวลาทุกเดือน และสุดท้ายโชคดีที่ทุกคนที่รักยังสบายดี

สายรุ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งกำ�ลังใจ

วันนี้เราต้องปรับตัวกับภาวะปรกติแบบใหม่ที่ ไม่เหมือน
เดิม และไม่รู้ว่าจะยาวนานไปจนถึงเมื่อไหร่ ชาวเมืองมอนทรี
ออลให้ก�ำ ลังใจกันเองด้วยรูปสายรุง้ ทีถ่ กู ติดไว้ตามหน้าต่างร้าน
ค้า บ้าน โรงพยาบาล รถเมล์ พร้อมข้อความว่า ça va bien
aller แปลเป็นไทยว่า แล้วมันจะไม่เป็นไร (It’s going to be
fine) ซึ่งฉันก็เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริง ๆ
ฉันอยากจะสรุปประสบการณ์ ในการดูแลและรักษาผูป้ ว่ ย
โควิด-19 ที่มอนทรีออลในครั้งนี้ ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่ง
นักสำ�หรับฉัน ฉันคิดว่าฉันโชคดีมาก ๆ ที่ ได้มาเรียนเวชบำ�บัด
วิกฤต ในช่วงสถานการณ์ โควิดครั้งนี้ค่ะ.

ชีวิตศิษย์เก่าในต่างแดน

ผศ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ
(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 33)

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
(ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาปริญญาเอก ณ เมืองลิเวอร์พูล)

ชีวิตศิษย์เก่าในอังกฤษ
ขณะเกิดโควิด-19

สวัสดีครับ
				

ผม นพ.คณุตม์ ศิษย์เก่าคณะแพทย์
ม.อ. ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาปริญญาเอก
ณ เมืองลิเวอร์พูล ผมน่าจะเป็นนักศึกษาต่างประเทศส่วนน้อยที่ยังอยู่ที่นี่
และเป็นส่วนน้อยของแพทย์ ไทยที่ยังอยู่ต่างประเทศในเวลานี้

ผมทราบถึงการมาของ coronavirus ในทวีปยุโรปเมื่อปลายเดือนมกราคม
2563 ขณะนั้นผมกับเพื่อนนักเรียนปริญญาเอกอีกสองคนเดินทางกลับจากงาน
ประชุมเมืองชาโมนีซ์ ประเทศฝรั่งเศส ผ่านทางสนามบินเจนีวา หลังเดินทาง
กลับมาได้ 4 วัน เพื่อนร่วมเดินทางคนหนึ่งก็ล้มป่วยด้วยอาการไข้สูง ไอแห้ง
อ่อนเพลีย นั่นเป็นช่วงเดียวกับที่มีรายงานผู้ป่วยรายแรก ๆ ของยุโรปที่คาดว่า
รับเชือ้ จากสิงคโปร์มายังเมืองสกีรสี อร์ทแห่งหนึง่ ของฝรัง่ เศส แล้วเดินทางผ่าน
สนามบินเจนีวากลับอังกฤษในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน จากนั้นไม่นาน ก็มีข่าวการ
พบผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับสกีรีสอร์ทนี้แพร่กระจายไปยังตอนเหนือของอิตาลี จน
เริ่มมีการปิดเมืองตามลำ�ดับ
ผมเริ่มสังหรณ์ ใจในตอนนั้นว่า ไวรัสชนิดนี้อาจติดต่อได้ง่ายอย่างคาด
ไม่ถึง รายงานผู้ป่วยที่ตรวจพบอาจเป็นเพียงส่วนน้อย เมื่อเทียบกับจำ�นวนผู้มี
ประวัตกิ ารเดินทางจากพืน้ ทีเ่ สีย่ ง ทีอ่ าจรับเชือ้ และแพร่กระจายโดยไม่สามารถ
ทราบจำ�นวนได้ อัตราการเสียชีวติ ทีต่ �่ำ ในช่วงอายุนอ้ ยกว่า 40 ปีท�ำ ให้ผมไม่กงั วล
นัก แต่รายงานผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อได้แม้หลังกักตัวไป 14 วันทำ�ให้ผมคิดถึง
ความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุด คือการที่ผมอาจรับเชื้อระหว่างการเดินทาง ล้ม
ป่วย และแพร่เชื้อไปยังคนใกล้ตัวได้ แม้ผ่านพ้นระยะการกักตัวไปแล้วก็ตาม
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มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลที่ ไร้ผู้คน 		

Bold street ซึ่งปกติเป็นแหล่งรวมร้านอาหารต่าง ๆ
แต่กลับว่างเปล่า

เดิมตัง้ แต่ปลายปีกอ่ น ผมวางแผนกลับไทยเดือนเมษายน
เพื่อหาครอบครัวและคนรัก โดยวางแผนซื้อตั๋วก่อนเดินทาง
2 เดือนเพื่อประเมินสถานการณ์ การเดินทางจะต้องนั่งรถไฟ
อย่างน้อย 2 ชัว่ โมง ต่อด้วยเครื่องบินรวมอย่างน้อย 13 ชัว่ โมง
รวมถึงอาจต้องเปลี่ยนรถไฟหรือเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างทาง
นั่นหมายถึงผมอาจได้สัมผัสกับผู้คนจำ�นวนมากตลอดเส้นทาง
และหากมีผู้ติดเชื้อในห้องโดยสารเดียวกัน ผมก็คงหนีไม่พ้น
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเปลี่ยนแผนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ว่า
ผมจะอยู่ที่อังกฤษจนพ้นช่วงการระบาดหนักระลอกแรก และ
หวังว่าจะสามารถกลับไทยได้ก่อนฤดูหนาวซึ่งอาจมีการระบาด
อีกในระลอกที่สอง เพื่อลดความเสี่ยงที่ผมจะสัมผัสและแพร่
กระจายเชื้อให้ ได้มากที่สุด
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม เป็นช่วง
ทีค่ อ่ นข้างแย่ คนเอเชียส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัยและเริม่ ซือ้
อาหารกักตุน คนกลุม่ อื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัย บ้างก็มแี สดงท่าที
เหยียดจนสังเกตได้ คนส่วนมากยังคงเดินทาง ใช้ชีวิตและรวม
กลุ่มกันอย่างปกติ ฟุตบอลในอังกฤษยังคงมีการแข่งขันแบบ
เปิดสนาม ผมและคนไทยที่รู้จักต่างก็ ไม่มี ใครกล้าไปดูฟุตบอล
ในร้านอาหาร ผับ หรือในแอนฟิลด์ทแี่ ม้จะมีตวั๋ เหลือให้ฟรีกต็ าม
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

Hope street ถนนที่ตั้งสองมหาวิหาร และ Hope
street hotel ที่พักของนักเตะทีมลิเวอร์พูลในนัดเหย้า
กับช่วงเวลาที่เงียบเหงา เมื่อเกิดโควิด-19

(สถานการณ์แย่กว่าเดิมเมื่อลิเวอร์พลู แพ้วตั ฟอร์ตในพรีเมียร์ลกี
แพ้เชลซี ในเอฟเอคัพ และแพ้อัตแลนติโก แมดริดในยูฟ่าแชมป์
เปี้ยนส์ลีกก่อนหยุดการแข่งขัน)
ต่อมากลางเดือนมีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล
ประกาศปิดอย่างเป็นทางการ งานทุกอย่างที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ
โควิด-19 จะต้องหยุดทั้งหมด นายกรัฐมนตรี (บอริส จอห์นสัน)
ได้ประกาศ ให้คนงดออกจากบ้านโดยไม่จำ�เป็น ปิดร้านค้าและ
สถานทีส่ าธารณะทัง้ หมด ยกเว้น งานบริการหลักทีส่ �ำ คัญ ผมซือ้
ของตุนไว้พอที่จะอยู่ได้ 1 เดือน แต่ดูเหมือนสถานการณ์สินค้า
จนถึงตอนนี้ก็ ไม่เลวร้ายนัก หลังพ้นช่วงที่ทุกคนซื้อของกักตุน
พร้อมกันระยะหนึ่ง ก็กลับมามีสินค้าที่จำ�เป็นวางจำ�หน่ายอยู่
เรื่อย ๆ ผมสามารถวิง่ ออกกำ�ลังกายข้างถนน และจดจ่อกับงาน
ปริญญาเอกได้ โดยไม่ล�ำ บาก จำ�นวนคนทีผ่ มอยู่ใกล้กว่าระยะ 2
เมตรในแต่ละวันน่าจะเฉลี่ยไม่เกิน 2-3 คน
ในขณะเดียวกัน จำ�นวนผู้ป่วยของอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ระบบสาธารณสุขของที่นี่ค่อนข้างชัดเจนว่า จะรับ
เฉพาะผู้ป่วยอาการหนักติดต่อผ่านหมายเลข 999 เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล และให้รายทีด่ แู ลตัวเองได้ตดิ ต่อหมายเลข
111 เพื่อรับคำ�แนะนำ�ในการกักตัวที่บ้าน ลดการเดินทางและ

ความเสี่ยงในการติดต่อ ผมเข้าใจว่าระบบนี้ออกแบบมาเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่ NHS (National Health Service)
ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้สังกัดของรัฐ ไม่ ให้ต้องฝืนทำ�งานเกินกำ�ลัง เป็นเหมือนระบบที่คนทั้งประเทศลงเรือลำ�
เดียวกัน แม้ร่ำ�รวยอย่าง เจ. เค. โรว์ลิง ในวัย 54 ปี เมื่อเจ็บป่วยด้วยอาการเข้าข่าย ก็ต้องกักตัวและดูแลตัว
เอง ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อรับการตรวจรักษา แต่ถึงแม้จะมีระบบดังกล่าวแล้ว ก็ยังเป็นเรื่องน่า
เศร้าที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรแนวหน้าทางการแพทย์ของสหราชอาณาจักร ยังมีการติดเชื้อและเสีย
ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ความสูญเสียจำ�นวนมากแม้ ไม่ได้เกิดกับผมโดยตรง แต่กลับรู้สึกเชื่อมโยงเหมือนเป็นคน
ใกล้ตัว ผู้คนทั้งยุโรปพยายามให้กำ�ลังใจกันและกันผ่านเพลง You’ll Never Walk Alone พระราชดำ�รัสของ
ควีนเอลิซาเบธสร้างกำ�ลังใจให้ผมได้อย่างบอกไม่ถูก นอกจากการอยู่บ้านเพื่อลดการกระจายของเชื้อแล้ว
ผมก็ ได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะกลับมาใกล้เคียงภาวะปกติในเวลาอันใกล้

		
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร มีพระ
ราชดำ�รัสต่อประชาชนในช่วงที่ประเทศกำ�ลังเผชิญวิกฤตการณ์ โรคโควิด-19
(5 เมษายน 63) ความว่า
“ข้าพเจ้าพูดกับพวกท่านในยามที่ข้าพเจ้าทราบดีว่ามีความท้าทาย
ขึน้ ทุกขณะ ในห้วงเวลาแห่งความวุน่ วายในบ้านเมืองของเรา ความวุน่ วาย
ได้นำ�มาซึ่งความเศร้าโศกสำ�หรับบางคน, ความยากลำ�บากทางเศรษฐกิจ
สำ�หรับหลายคน และความเปลีย่ นแปลงอันใหญ่หลวงต่อชีวติ ประจำ�วันของ
เราทุกคน ข้าพเจ้าหวังว่าต่อไปภายหน้าทุกคนจะภาคภูมิใจกับสิ่งที่พวก
ท่านได้ทำ�เพื่อรับมือกับความท้าทายนี้ และคนรุ่นหลังจะพูดได้ว่า คนของ
สหราชอาณาจักรรุ่นนี้มีความแข็งแกร่งไม่แพ้รุ่นใด นั่นเป็นเพราะความมี
วินัยในตนเอง ความแน่วแน่ในการฝ่าฟันปัญหาด้วยอารมณ์ที่ดี และด้วย
ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน ที่ยังคงเป็นคุณลักษณะเฉพาะของประเทศนี้”
ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-52172069

ในสถานการณ์นที้ �ำ ให้ผมระลึกถึงความ
โชคดี ในระบบสาธารณสุขไทย ที่ประเทศเรา
ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่น ระลึกถึงความโชคดีของคนไทยที่
โรงพยาบาลในไทยมีกระจายอยูท่ กุ อำ�เภอ คน
ไทยมีสทิ ธิการรักษารองรับค่าใช้จา่ ย หมอไทย
ทำ�งานอย่างเสียสละ อดทน เพื่อประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ทั้งหมดทั้งสิ้น
ก็ชวนให้ระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ ได้ทรง
เป็นแบบอย่างของการเป็นแพทย์ที่ดี พร้อม
พระราชดำ�รัสอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
แพทย์ ไทยทั้งประเทศ
ท้ายที่สุด ในขณะนี้ ผมอยู่ระหว่าง
เตรียมพร้อมการเรียกตัวเข้าร่วมในงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
ในสถาบันที่ผมศึกษาอยู่ ผมหวังว่า
จะสามารถเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ ใ นต่ า ง
ประเทศนี้ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และหวั ง ว่ า จะมี
โอกาสใช้ ค วามรู้ ที่ เ ก็ บ เกี่ ย วมาเพื่ อ รั บ ใช้
สถาบั น อั น เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ของผม คื อ คณะ
แพทยศาสตร์ ม.อ.ในอนาคตอันใกล้.
ด้วยความระลึกถึงมาตุภูมิอยู่เสมอ
คณุตม์ จารุธรรมโสภณ
26 เมษายน 2563
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เรื่องเล่าจากคณะ

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
ส่งนักรบชุดขาว 58 คน

ไปช่วยทีมแพทย์ภูเก็ต
ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อ

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย
นางกัญจนา  เกลีย้ งเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมทำ�พิธสี ง่ ทีมนักรบ
ชุดขาวจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไปประจำ�การ ณ โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม ๒  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโค
วิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต
การสร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (รพ.สนาม ๒) ใน
ครัง้ นี้ เกิดขึน้ จากความร่วมมือของหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่าย นับตัง้ แต่ผบู้ ริหารของ
จังหวัดภูเก็ต ผูบ้ ริหารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ทีส่ นับสนุนเครื่องบิน 1 ลำ� 
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เที่ยวบิน PG8401 นำ�ทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานเดินทางไปยังจังหวัด
ภูเก็ต  รวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่อนุญาตให้ ใช้พื้นที่
ของศูนย์กฬี าภายในมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ ในการดูแลผูป้ ว่ ย ซึง่ ศูนย์กฬี า เมื่อ
ปรับให้เป็นโรงพยาบาลสนาม จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 140 เตียง
โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล ให้การดูแลรักษา ประมาณ 58 คน ทำ�หน้าที่ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ ไม่จำ�เป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ สามารถช่วย
เหลือตัวเองได้ แต่จ�ำ เป็นต้องอยู่ในพืน้ ทีจ่ �ำ กัด เพื่อให้ทกุ คนปลอดเชือ้ ก่อนทีจ่ ะ
กลับไปอยูบ่ า้ นกับครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ ทางคณะทำ�งานได้น�ำ ต้นแบบและ
ประสบการณ์การทำ�งานทีเ่ กิดขึน้ ในโรงพยาบาลสนามแห่งแรก คือโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ สาขา 2 มาประยุกต์ ใช้ เพื่อให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
สำ�หรับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สาขา 2 นั้น ได้ส่งผู้ป่วยโควิด-19
จำ�นวน 3 รายแรกกลับสู่ชุมชนแล้ว หลังตรวจไม่พบเชื้อ 2 ครั้ง

โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2 ได้จัดพิธี “โควิดหาย ได้กลับบ้าน
คืนน้องพีส่ ชู่ มุ ชน” ซึง่ เป็นการแถลงความสำ�เร็จของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่ตรวจ
พบโรคจนรักษาหาย และสามารถกลับบ้านได้ ณ ศูนย์บริบาลผูส้ งู อายุ อาคารติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา โดยมีตัวแทนจากหลายหน่วยงานร่วมส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้าน หลังจากที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2
รับผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยปัจจุบันได้รับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการพักฟื้น
แล้ว จำ�นวน 10 ราย เป็นการรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยเฉพาะผู้ป่วย
จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   ซึ่งจากการตรวจหาเชื้อครั้งล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วย 3 ราย  ไม่พบเชื้อแล้ว 2 ครั้ง จึง
มัน่ ใจได้วา่ ผูป้ ว่ ยสามารถกลับบ้านได้และไม่แพร่เชือ้ ในชุมชนต่อไป  ตลอดระยะเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ยทัง้ ๓ คนพักฟีน้ อยู่ในโรง
พยาบาลสงขลานครินทร์ สาขา 2  ได้รบั การดูแลทัง้ จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุนของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์เป็นอย่างดี นอกจากนีผ้ ปู้ ว่ ยรายแรกของทางโรงพยาบาลได้แสดงเจตจำ�นงในการบริจาคพลาสมาให้
กับหน่วยคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อีกด้วย  ซึ่งพลาสมาของผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 จะมีประโยชน์
อย่างมากในการใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 รายอื่นที่มีอาการรุนแรง การแสดงเจตจำ�นงในการบริจาคพลาสมาแก่ทาง
โรงพยาบาลของผู้ป่วยในครั้งนี้จึงถือเป็นการทำ�ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง.
Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE

25

บทความพิเศษ

วิกฤตโควิด-19

สอนอะไรให้เราบ้าง
คงเป็นเรื่องน่าเสียดาย  หากเราจะปล่อยให้วกิ ฤตโควิด19 ผ่านเลยไป  โดยไม่ได้เรียนรู้ (lessons learned) อะไรจาก
เรื่องนี้เลย  เพราะเมื่อไหร่ ก็ตามที่เกิดวิกฤต สิ่งที่จะตามมามี
อยู่ 2 อย่างเสมอคือ “วิบัติ” กับ “วิวัฒน์” ขึ้นกับว่าตัวเราและ
สังคมจะปฏิบัติกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดวิบัติ แต่จะวิวัฒน์ ไปสู่
สิ่งที่ดีกว่า ซึ่งเรียกว่า ภาวะปรกติแบบใหม่ (New normal) ผม
ขอถือโอกาสนี้นำ�บทความดี ๆ ของคุณประสิทธิ์ องอาจตระกูล  
ที่ ได้ปรับปรุงบางส่วน มาฝากไว้ ให้พวกเราได้พิจารณากันครับ  

วิกฤตโควิด-19 สอนเราว่า

1. มี “ร่างกาย” ต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด อย่าบอก
ว่าไม่มีเวลาไปออกกำ�ลังกายเพราะร่างกายที่แข็งแรงจะเป็น
“ภูมติ า้ นทาน” ต่อโรคต่าง ๆ การมีชวี ติ อยูภ่ ายใต้รา่ งกายทีแ่ ข็ง
แรง ย่อมทำ�ให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. มี “จิตใจ” ต้องทำ�ให้ “สดชื่น” ไม่ทุกข์ ไม่กังวลกับ
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ตอ้ งไปให้ความสำ�คัญกับเหตุการณ์ทที่ �ำ ให้
ทุกข์ ใจ  และมีชวี ติ อยูก่ บั ปัจจุบนั ขณะ โดยไม่จมอยูก่ บั อดีต หรือ
กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เรียกว่ามีสตินึกรู้อยู่กับปัจจุบัน
3. มี “ชีวิต” ต้องใช้ชีวิตให้เป็น เพราะไม่มี ใครรู้ว่า เราจะ
มีเวลาของชีวิตไปได้อีกนานแค่ไหน ขอให้ “รู้สึกดีกับชีวิต” ใช้
ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราเอง รักตัวเอง ศรัทธาในตัวเอง ภูมิใจ
ในทุกๆ ด้านของชีวิตเรา และใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท
4. มี “คนที่รัก” ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ญาติ คู่รัก
หรือเพื่อนรัก ต้องสร้าง “สัมพันธ์” กันให้ดี หนักนิดเบาหน่อย
ก็อภัยให้กัน แสดงความรักที่มีต่อกันออกมาตั้งแต่วันนี้ เพราะ
การลาจากโดยไม่ได้ร่ำ�ลา ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนัก
5. มี “เวลา” ต้องใช้ ให้ดี อย่างปล่อยให้เวลาผ่านไปโดย
เปล่าประโยชน์   ทีเ่ รียกว่าฆ่าเวลา เพราะเวลามีคณ
ุ ค่าเกินกว่า
ทีจ่ ะไปฆ่าทิง้ และทีเ่ คยคิดกันว่าทุกคนมีเวลาอย่างน้อย 70-80 ปี
ก็อาจจะไม่แน่เช่นนั้นอีกต่อไป
6. มี “งาน” ต้องรักงาน และต้องขยันเต็มที่กับงาน เพราะ
ต่อจากนี้ ไม่มีอะไรการันตีความมั่นคงอีกแล้วโดยเฉพาะงานใน
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บางอาชีพ   ต้องเป็นบุคลากรที่องค์กรเห็นว่าทำ�งานให้เขาได้
“คุ้มค่า” หรือมีศักยภาพหลายด้าน เขาจึงจะจ้างไว้ต่อ หากมี
งานอดิเรกที่สามารถทำ�เงินได้ ควรจัดหาเวลาเพื่อทำ�งานทั้ง
สองอย่างให้ ได้ดีพร้อม ๆ กันไป
7. มี “เงิน” อย่าใช้หมด ต้องรู้จัก “เก็บเงิน” ไว้ ใช้ ในยาม
จำ�เป็นด้วยและออมเงินบางส่วนเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์บาง
อย่างเก็บไว้บา้ ง เพราะเวลาเกิดวิกฤตคนมีเงินอยูบ่ า้ ง กับคนที่
ไม่มีเงินเลย ความทุกข์จะต่างกันมากมาย
มีหลายคนบอกว่า เมื่อไหร่โควิด-19 จะจบ ๆ ไปเสียที
จะได้กลับไปใช้ชีวิต “เหมือนเดิม” อีก
ถ้าเป็นแบบนี้ แปลว่าเราอาจจะไม่ได้ “เรียนรู้” จาก
เหตุการณ์ ในครั้งนี้เลย  หากโควิด-19 ผ่านไป ขอให้ทุกคนตั้ง
มั่นว่า เราจะไม่ใช้ชีวิต “เหมือนเดิม” อีก
โดยเราจะใช้ชีวิตให้ “ดีขึ้น” ใช้ชีวิตอย่างมี “คุณค่า”
มากขึน้ ฝึกหัดให้ตวั เองรับรูถ้ งึ การมีความสุขง่ายๆ คือ สุขจาก
“สิ่งที่เรามี”  ทำ�ดีที่สุดกับ “คนที่เรารักและรักเรา”  เก็บ “เงิน
สำ�รอง” ไว้บ้างในชีวิต และที่สำ�คัญคือ “ช่วยเหลือผู้อื่น” ด้วย
ในทางที่เราพอช่วยได้
มี ค นบอกว่ า โควิ ด -19 ทำ � ให้ โลกของเราจะไม่ มี วั น
“เหมือนเดิม” อีกต่อไป เพราะเกิดภาวะปรกติแบบใหม่ขึ้น  
แต่เราก็จะบอกว่า เราเองก็ไม่มวี นั จะกลับไปเหมือนเดิมอีกเช่น
กัน (New normal, New me) เพราะชีวิตเรานับจากนี้ มีแต่
จะ “ดีขึ้น” และ “ดีที่สุด” ในแบบที่ชีวิตของเราจะเป็นไปได้  
เป็นการวิวฒ
ั นาสถาพรของชีวติ ภายหลังวิกฤติโควิด-19 นัน่ เอง
ขอความวิวฒ
ั น์  ในชีวติ จงบังเกิดแก่ศษิ ย์เก่าแพทย์ ม.อ.
ทุกคนครับ.
			 ศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
                  (ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 2)

(Cr.: คุณประสิทธิ์ องอาจตระกูล จากข้อความที่แชร์กันมาในไลน์)

ภาพข่าวจากสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์ฯ

ร้านบินหลา บรู
ขอสนับสนุน
เครื่องดื่ม

แก่บุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มูลค่า

50,000 บาท

ตั้งแต่ 15 เม.ย. - 31 พ.ค. 63

Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE

27

28

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

