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ระยะแรกของการปฏิบัติงาน-สร้างภาควิชาศัลยศาสตร์	(พ.ศ.	2523-2530)

	 หลังจบการฝึกอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา	 แทนท่ีจะเลือกทำางานท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

ซึ่งเป็นสถาบันแรกท่ีเร่ิมทำางาน	 อาจารย์กลับเลือกทำางานในโรงเรียนแพทย์เปิดใหม่ในภาคใต้	 ที่แม้	

แต่ตัวอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็ยังไม่มี	 เหตุผลที่อาจารย์พูดถึงเสมอคือ	 อาจารย์เป็นคนใต้	

ต้องการอุทิศตัวและความรู้ทั้งหมด	 เพื่อพัฒนางานศัลยกรรมในภูมิภาคทั้งการเรียนการสอน	 และการ

บริการ	ให้ทัดเทียมส่วนกลางให้ได้	ผู้ป่วยภาคใต้จะได้ไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอีกต่อไป	ในยุคเริ่มแรก

ของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 การเรียนการสอนและการผ่าตัดทุกชนิดต้องทำาที่

โรงพยาบาลหาดใหญ่	เนื่องจากจำานวนนักศึกษาแพทย์ไม่มากนัก	(กลุ่มละ	3-4	คน)	การเรียนศัลยศาสตร์

จึงเหมือนการเรียนกับพระเจ้าตา	กล่าวคือ	นักศึกษาจะติดตามอาจารย์ไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน	

อยู่เวรด้วยกัน	 ward	 round	 และผ่าตัดด้วยกัน	 ทานอาหารด้วยกัน	 จนเป็นที่เลื่องลือว่านักศึกษาจาก

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ท่ีจบออกไปในยคุนัน้	ม	ีskill	ทางศัลยศาสตรด์ทีีสุ่ด	ไมว่า่จะเทยีบกบัโรงเรยีน

แพทย์ที่ไหนก็ตาม
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	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เปิดบริการรักษาผู้ป่วยในกลางปี	 พ.ศ.	 2525	 ระยะแรกมีห้องผ่าตัด	

ใช้งานได้เพียง	4	ห้อง	ซึ่งใช้รวมกันทั้งศัลย์	สูตินรีเวช	และ	ออร์ โธปิดิกส์	ถือเป็นการใช้งานห้องผ่าตัดที่	

คุ้มค่าที่สุด	กล่าวคือหมุนเวียนใช้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน	อาจารย์ประเสริฐ	ยังทำางานเหมือนเดิม		

อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย	 ในระยะนี้เร่ิมมีการรับอาจารย์เพื่อส่งฝึกอบรมที่ โรงเรียนแพทย์ส่วนกลางเป็น	

จำานวนมาก	 ถือเป็นการมองการณ์ไกลของอาจารย์ประเสริฐซึ่งเห็นว่า	 จำาเป็นต้องสร้างทีมอาจารย์ ให้	

มากขึ้น	เพื่อรองรับผู้ป่วยศัลย์และนักศึกษาแพทย์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี	ในระยะปลายของยุคนี้	เริ่มมีระบบการ

แพทย์ใช้ทุน	 และมีการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเพื่อสอบวุฒิบัตรศัลยศาสตร์	 อาจารย์ประเสริฐ	 เป็น	

ผู้เริ่มต้นและดำาเนินการเตรียมสอบให้กับแพทย์ ใช้ทุน	 โดยการใช้เวลากลางคืนทุกคืนเพื่ออ่านตำารา	

Schwartz	ทำาให้แพทย์ใช้ทุนที่ส่งสอบ	สอบผ่านได้ทุกคน

สร้างศัลยแพทย์เพื่อภาคใต้และหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก	(พ.ศ.	2531-2540)

	 อาจารย์ประเสริฐผ่านการฝึกอบรมทั้งศัลยศาสตร์ท่ัวไปและศัลยศาสตร์ทรวงอก	 เมื่อปฏิบัติงาน	

ในคณะแพทยศาสตร์	อาจารย์เป็นหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก	แต่การที่เคยเป็นแพทย์ประจำาบ้าน

ศัลยศาสตร์ทั่วไปถึง	 6	 ปี	 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ทำาให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานใน	

การผ่าตัดช่องท้องในระดับดีมาก	เป็นที่พึ่งของศัลยแพทย์ทุกสาขา	ในการให้คำาปรึกษาทั้งก่อน	ระหว่าง	

และหลังผ่าตัด	 จนเป็นที่จดจำาสำาหรับแพทย์รุ่นเยาว์ทุกคนว่า	 ถ้าเป็น	 case	 ยาก	 เช่น	 porto-caval		

shunt,	 esophageal	 atresia,	 aortic	 aneurysm,	 toxic	 goiter,	 iatrogenic	 common	 bile	 duct	

stricture,	 carotid	 artery	 aneurysm	 เป็นต้น	 ให้ปรึกษาอาจารย์ประเสริฐ	 ก่อน	ซึ่งการให้คำาปรึกษา	

ของอาจารย์จะเป็นลักษณะมายืนเป็นกำาลังใจ	 หรือ	 แนะนำา	 และบางครั้งก็ล้างมือเข้ามาช่วย	 อาจารย์	

จะปล่อยให้ทุกคนหาประสบการณ์ส่วนตัว	แต่คอยบอกวิธีการที่เร็วกว่า	และดีกว่า	ทำาให้เกิดการพัฒนา

เรยีนรูข้องศลัยแพทยน์ัน้อยา่งรวดเรว็		การอทุศิตวัของอาจารย์ไมจ่ำาเพาะในโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์

เท่านั้น	ยังครอบคลุมถึงโรงพยาบาลหาดใหญ่	โรงพยาบาลสงขลา	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	

โรงพยาบาลตรัง	และโรงพยาบาลรอบนอกทุกแห่งที่ต้องการ	ลักษณะการรับปรึกษามีทั้งที่ส่งผู้ป่วยมาที่

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	และการเดินทางไปโรงพยาบาลนั้น	ๆ 	เพื่อผ่าตัดสอนแสดงให้แก่ศัลยแพทย์

ประจำา	วัตรปฏิบัติของอาจารย์ดำาเนินมาตลอดแม้กระทั่งหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว

	 ในช่วงระยะปี	พ.ศ.	2531	มีศัลยแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาคใต้น้อยมาก	เช่น	มี	general	

surgeon	 เพียง	 3	คนที่โรงพยาบาลมหาราชนครฯ	2	คนที่โรงพยาบาลตรัง	 และ	3	คนที่โรงพยาบาล

สงขลา	ทำาให้ผู้ป่วย	case	ทั้งยากและไม่ยาก	ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นจำานวนมาก	

ผู้ป่วยมักได้รับคำาแนะนำาว่า	 ให้เลือกระหว่างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์หรือโรงพยาบาลในส่วนกลาง		
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ซึ่งแน่นอนว่าผู้ป่วยไม่อยากเข้ากรุงเทพ	 อาจารย์ได้เล็งเห็นปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มต้นที่มาปฏิบัติงาน	 จึงได้

วางแผนสร้างศัลยแพทย์เพื่อออกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในภาคใต้	 ประกอบกับโครงการฝึกอบรม

แพทย์ประจำาบ้านได้ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	

แพทยท์กุคนทีผ่า่นการฝกึอบรมทีภ่าควชิาศลัยศาสตรจ์ะไดค้ำาแนะนำาให้ไปบรรจปุฏบิตังิานที่โรงพยาบาล

ทั่วภาคใต้	 ประจักษ์จนถึงทุกวันนี้	 ได้แก่	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 โรงพยาบาลชุมพร		

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลตรัง	โรงพยาบาลหาดใหญ่	โรงพยาบาลภูเก็ต	รวมทั้งโรงพยาบาล

สงขลานครนิทร	์กม็อีาจารยภ์าควชิาศลัยศาสตรท์ีเ่ปน็ผลผลติจากแนวคดิของอาจารยป์ระเสรฐิ	ศลัยแพทย์

เหล่านี้มีความรักในท้องถิ่น	รักในสถาบัน	อยู่ได้นาน	ไม่ลาออก	นโยบายนี้ของภาควิชาศัลยศาสตร์ยังอยู่

ถึงทุกวันนี้	นับเป็นการแก้ปัญหาให้กับภาคใต้	และประเทศอย่างยั่งยืน	

	 นอกจากงานในเชิงบริหารนโยบาย	 อาจารย์ประเสริฐยังเป็นผู้วางรากฐานให้กับหน่วยศัลยกรรม

ทรวงอกและหลอดเลอืด	ของคณะแพทยศาสตร	์แมว้า่การผา่ตดัในระยะแรกจะเนน้หลกัที	่closed-heart	

surgery,	 thoracic	 surgery	 และ	 vascular	 surgery	 อาจารย์ได้ดำาเนินการคัดเลือกแพทย์ใช้ทุน	

และแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปที่มีความสามารถ	 อดทน	 และเสียสละ	 เข้าฝึกอบรมต่อยอด		

ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่	และ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	อาจารย์ที่กลับมาปฏิบัติงานสามารถ

สร้างหน่วย	 CVT	 ที่แข็งแกร่ง	 สร้างผลงานที่โดดเด่น	 มีการรักษาด้วยการผ่าตัดที่หลากหลาย	 ทั้ง		

congenital	 heart,	 CABG	 และ	 open-heart	 surgery	 ทุกชนิด	 ในปัจจุบันจำานวนผู้ป่วยที่ได้รับการ	

ผ่าตัดรักษาจากศัลยแพทย์	 CVT	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 มีจำานวนสูงที่สุดในภาคใต้	 และอยู่ใน	

อันดับต้น	ๆ	ของประเทศ	และได้รับการรับรองในการเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านสาขานี้	เมื่อ	

2	ปีที่แล้ว	

นิเทศงานศัลยกรรม	(พ.ศ.	2541-2545)

	 เป็นระยะท่ีอาจารย์ให้ความสำาคัญกับศัลยแพทย์รุ่นใหม่ที่กลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	

โดยให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนั้น	 ๆ	 ทำาให้อาจารย์ต้องเดินทางไปผ่าตัดสอน

แสดงเป็นประจำา	โรงพยาบาลที่ไปบ่อย	ๆ	ได้แก่	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลตรัง	

โรงพยาบาลสตูล	 เป็นต้น	 อาจารย์ประเสริฐจะแสดงออกถึงความสุขทุกคร้ังท่ีได้ทราบข่าวว่า	 ลูกศิษย์

สามารถผา่ตดั	case	ยาก	ๆ 	ได	้ถงึแมจ้ะตอ้งเหนื่อยยากในการเดนิทางไปหลายจงัหวดักต็าม	ความเมตตา

กรณุาและเอาใจใสข่องอาจารยป์ระเสรฐิ	เปรยีบไดก้บั	“พอ่”	ทีเ่ฝา้ฟมูฟกัฝมีอื	จนสามารถเปน็ศลัยแพทย์

หลักของแต่ละโรงพยาบาลได้
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การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

	 ทุก	ๆ	ปีประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน	จะเป็นเวลาของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	ที่ออกไปบริการ

รักษาประชาชนในบริเวณ	3	จังหวัดภาคใต้	ราชวิทยาลัยฯมักจะขอความร่วมมือจากภาควิชาศัลยศาสตร์	

เพื่อส่งศัลยแพทย์เข้าร่วมกับศัลยแพทย์อาสาที่มาจากกรุงเทพฯ	 ในช่วงท่ีมีการแปรพระราชฐานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ	 อาจารย์ประเสริฐจะเป็นผู้จัดทีม	 และเป็น	

คนแรกของภาควิชาที่เดินทางไป	 และเป็นช่วงเวลาประมาณ	 1	 เดือนก่อนท่ีแพทย์หลวงจากกรุงเทพฯ		

จะลงมาปฏิบัติงาน	 ในระยะหลังอาจารย์ได้นำาแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ไปด้วย	 เพื่อเป็นการเรียนรู้

งานศัลยกรรมชุมชน	 และสร้างแรงบันดาลใจการเรียนศัลยศาสตร์	 อาจารย์กล่าวเสมอว่า	 “การได้ช่วย

เหลือประชาชนผ่านระบบงานของแพทย์หลวง	 จะทำาให้แพทย์รุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจ	 และตระหนักใน

หน้าที่ของตนเองในงานศัลยกรรม	ถือเป็นที่กิจกรรมที่เหนื่อย	แต่มีความสุข”

	 เป็นที่น่าเสียดายที่เหตุการณ์ความไม่สงบในระยะ	 5	 ปีหลังทำาให้งานออกหน่วยของแพทย์หลวง

ต้องระงับไป

สร้างเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

	 เวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นสาขาใหม่ที่เปิดในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 อาจารย์ประเสริฐได้รับ	

มอบหมายจากคณบดีคณะแพทย์	 เริ่มงานก่อตั้งภาควิชา	 ประมาณ	 5	 ปีก่อนเกษียณอายุราชการ	 จน	

ถึงปัจจุบันอาจารย์ยังปฏิบัติหน้าท่ีเป็นท่ีอาจารย์พิเศษ	 รับปรึกษาและสอนแพทย์ประจำาบ้านทุกวัน		

เป็นงานที่ทำาให้อาจารย์มีความสุข	 ถึงแม้จะไม่ได้ผ่าตัด	 เนื่องจากยังสามารถใช้ความรู้ทางศัลยศาสตร์	

มาชว่ยสอนได	้นอกจากนี	้อาจารยย์งัเปน็ผูบ้รรยายทีส่ำาคัญของสาขาวชิานี้ ในระดบัสมาคมดว้ย	เหตกุารณ	์

สึนามิที่เกิดขึ้นในบริเวณ	6	จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันตกในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2547	ช่วยทำาให้บทบาท	

ของเวชศาสตร์ฉุกเฉินชัดเจนขึ้น	 ในเหตุการณ์นั้น	อาจารย์ประเสริฐเป็นผู้นำาที่สำาคัญในการนำาทีมแพทย์

และพยาบาลจากโรงพยาบาลสงขลานครนิทรเ์ขา้ไปชว่ยงานในโรงพยาบาลในบรเิวณดงักลา่วโดยเฉพาะ

โรงพยาบาลกระบี่	 และ	 พังงา	 หลังเหตุการณ์	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับความชื่นชมในฐานะ	

ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ	และเข้าไปในเหตุการณ์ตั้งแต่ต้น



นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร 13

In Our Remembrance







16 In Our Remembrance

	 เรื่องราวในชวีติของศลัยแพทยอ์นัเปน็ทีร่กัของผู้คน	ซึง่	ณ	วนันี้ ไดก้า้วมาถงึจุดท่ีหลาย	ๆ 	คนชื่นชม

ในความสามารถ	และความสำาเร็จนั้น		มีเรื่องราวผ่านกาลเวลาอันน่าจดจำาที่ถ่ายทอดผ่านบุคคลใกล้ตัว	

อันเป็นที่รัก...	 ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไร	 ความทรงจำาอันน่าประทับใจยังชัดเจนราวกับเพิ่งผ่านไป

เมื่อไม่นานมานี้เอง

	 ชื่อของเด็กชายประเสริฐ		อาจเป็นชื่อของเด็กผู้ชายหลาย	ๆ	คนที่มีความฝันต่าง	ๆ	กันไป		และ

เด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรคนที่	5	ในจำานวน	6	คนของคุณแม่เลียบและคุณพ่อเปื้อน	ณ	อำาเภอห้วยยอด	

จงัหวดัตรงั		ก็มชีื่อนีเ้ชน่กนั	แตค่งไมม่ีใครเดาไดว้า่ฝนัของเดก็ชายประเสรฐิคนนีจ้ะเปน็อยา่งไร	นอกจาก

ติดตามเรื่องราวต่อไปที่ ได้ถ่ายทอดจากคำาพูดเปื้อนรอยยิ้มจากพ่ีสาวของอาจารย์	 (คุณป้าผ่องศรี),	 

ภรรยาอันเป็นที่รัก	(อาจารย์มยุรี)	รวมทั้งความตั้งใจของลูก	ๆ	(น้องหนิง,	น้องโหน่ง)	และสมาชิกในบ้าน

ท่ีช่วยในการสืบค้นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ผ่านตัวอักษรของผู้ชายที่มีนามว่า	 นายแพทย์ประเสริฐ		 

วศินานุกร

	 คุณป้าผ่องศรีเล่าว่า		เด็กชายประเสริฐเป็น	“เด็กหลังสงครามโลกครั้งที่ 2”	ที่เรียกอย่างนี้แปล

ว่าอะไร	 	 ทราบไหม...มันไม่ได้แปลว่าเด็กชายเสริฐจะมีความฝันเป็นทหารหรือนักรบแต่อย่างใด	 แต่มัน

เบื้องหลังชีวิต ศัลยแพทย์ ในดวงใจ
“อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร”
สารศิษย์เก่าแพทย์ มอ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 (เมษายน - มิถุนายน 2547)
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แปลว่าช่วงหลังสงครามเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจของชาติกำาลังตกต่ำา	 ประชาชนประสบปัญหาข้าวยากหมาก

แพง	 ดังนั้นเด็กชายเสริฐจึงมีส่วนช่วยพ่อแม่ทำางานตั้งแต่ยังเล็ก	 ตอนนั้นครอบครัวมีอาชีพทำาสวนยาง 

พารา	แต่พอช่วงที่เด็กชายเสริฐอยู่ชั้นประถม	อายุประมาณ	7	ขวบ	ยางพาราไม่มีราคา	ทางบ้านก็หันมา

ทำาขนมและข้าวแกงขาย	 เด็กชายเสริฐและน้องชายจะตื่นแต่เช้าตรู่	 และช่วยกันเอาขนมไปขายที่ร้าน 

น้ำาชา	ตอนนั้นน้องชายตัวเล็กมาก	คุณแม่เลียบก็จะให้นั่งเฝ้าและขายขนมที่ร้านน้ำาชา	แต่เด็กชายเสริฐ

พอจะเอาขนมทูนศีรษะได้	 จึงคิดช่วยแม่มากขึ้นโดยเดินทูนถาดใส่ขนมไปขายตามบ้านต่าง	 ๆ	 และ 

จะขายดีเสมอ	จนมีลูกค้าประจำามากมาย	เช่น	บ้านนายอำาเภอที่จะรอซื้อเฉพาะขนมของเด็กชายตัวเล็ก	

เพราะถา้ซือ้หลายห่อเดก็ชายเสริฐมกัมขีนมแถมใหเ้สมอ	หมดถาดเมื่อไรสองคนพีก่บันอ้งชายกช็วนกนัไป

โรงเรียน	 ในช่วงกลางวัน	 วันเสาร์	 อาทิตย์	 เนื่องจากที่บ้านอยู่ตรงข้ามโรงพัก	 (สถานีตำารวจ)	 เด็กชาย 

เสริฐก็จะช่วยแม่เอาข้าวไปส่งให้คนที่โรงพัก	 เสร็จงานเมื่อไรด้วยวัยของเด็กน้อยท่ีกำาลังซุกซนก็เป็นอัน

รวมตัวกับเด็ก	 ๆ	 ละแวกเดียวกัน	 เล่นกันอย่างสนุกสนานโดยเฉพาะเตะฟุตบอล	 (ทุกวัน)	 นอกจากนี้ 

ของเล่นในสมัยนั้นไม่ได้มีให้ซื้อกันอย่างปัจจุบัน	 การทำาของเล่นกับน้องชายจึงเป็นงานท่ีสนุกสนานของ

เด็กชายตัวน้อย	ไม่ว่าจะเป็นการเอาไม้ไผ่มาทำาว่าวในช่วงฤดูร้อน	ต่อกรงนก	แล้ววิ่งกันอย่างสนุกสนาน

กับน้องชายไปต่อนก	 (เป็นวิธีการเอานกตัวเมียไปใส่กรง	 แล้วให้มันร้องเพื่อเรียกนกตัวผู้เข้ากรง)	 ที่ 

สวนหลงับา้น	ความซกุซนสนกุสนานในวยัเดก็บางครัง้กม็พีลัง้เผลอจนเกดิอบุตัเิหต	ุ	มอียูค่รัง้หนึง่เลน่กนั

กับน้องชายจนน้องชายหัวแตก	 เลือดออกตลอด	สองพี่น้องจึงชวนกันไปซ่อนตัวที่เล้าไก่	แล้วพี่ชายก็วิ่ง

ไปหาอุปกรณ์ทำาแผลในบ้าน	(ป้าผ่องเล่าว่าเด็กชายเสริฐจะชอบทำาแผลตั้งแต่เด็ก	และข้างบ้านมีหมอมา

เชา่เปดิคลนิกิ	ซึง่เดก็ชายเสรฐิจะชอบไปดคูณุหมอทำาแผล	เย็บแผลเสมอ)	คร้ังนัน้เดก็ชายเสริฐหาอุปกรณ์

ทำาแผลที่สามารถซึมซับเลือดที่ออกตลอดได้อย่างดี	และเป็นอุปกรณ์ที่ออกใหม่	จึงรีบเอาไปกดไว้ที่ศีรษะ

น้องชาย	 และมันก็ซึมซับได้ดีจริง	 ๆ	 งานนี้ผู้ ใหญ่มาพบอีกทีก็ตอนที่บนศีรษะของน้องชายมีผ้าอนามัย 

ชุม่เลอืดวางอยูน่ัน้เอง	ชวีติทีส่นกุสนานและการทนูของขายดำาเนนิเรื่อยมาจนจบชัน้	ป.4	ไดเ้วลาเขา้เรยีน

ชั้นมัธยมต่อที่อำาเภอเมือง	จังหวัดตรัง

	 ตอนอายุประมาณ	 9	 ขวบ	 ได้ไปสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนวิเชียรมาตุ	 ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำา

จังหวัด	และตอนนั้นสอบได้คะแนนดีมากถึง	98%	จนใคร	ๆ 	ในโรงเรียนก็รู้จัก	เพราะเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยก

เดียวที่อายุน้อยมาก	 เมื่อเทียบกับเพื่อนในชั้นเดียวกัน	 ในสมัยนั้นวิชาสุดโปรดก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ	

และวทิยาศาสตร	์ในสว่นของวชิาภาษาองักฤษจะเปน็คนชอบรอ้งเพลงฝรัง่มาก	และจะเลยีนแบบนกัรอ้ง

ดัง	 ๆ	 เช่น	 เอลวิส	 ป้าผ่องชมว่าร้องได้เพราะและเหมือนมาก	 จนอาจารย์สมัยนั้นจะเรียกว่า	 ฝรั่งขี้นก	

(แปลว่าฝรั่งตัวกระเปี๊ยกเดียว)	เมื่อก่อนไม่เคยได้ยินร้องเพลงไทยเลย	เพิ่งจะมาได้ยินเพลงประจำาตัวแต่

ปางก่อน	ก็ระยะหลังนี้เอง	นอกจากนี้ยังเป็นคนช่างคิด	ช่างพูด	จึงเป็นนักโต้วาทีของโรงเรียน	และจะขึ้น

โต้วาทีทุกปีในงานประจำาจังหวัดจนถึงชั้นมัธยมปีที่	6
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	 หลังจากจบโรงเรียนวิเชียรมาตุ	 จังหวัดตรัง	 ก็ศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 กรุงเทพฯ	 

หลังเรียนไปได้หนึ่งเดือนทางโรงเรียนต้องเรียกผู้ปกครองเข้าพบว่าจะให้เรียนต่อหรือไม่	 เนื่องจากตรวจ

พบว่ามีอายุน้อยกว่าเกณฑ์	 จึงเกรงว่าจะเรียนไม่ได้	 แต่ด้วยการยืนยันของญาติท่ีช่วยดูแลนายเสริฐ 

จึงได้เรียนต่อในชั้น	ม.7	และ	ม.8	ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	ในช่วงนี้เป็นช่วงวัยรุ่น	มีเพื่อนฝูงมากมาย	 

ชอบดนตรีและชอบร้องเพลงมาก	 ก็เหมือนเช่นตอนก่อนเก่าคือเพลงฝรั่ง	 ซึ่งแม้ปัจจุบันเราอาจไม่ได้ฟัง

บอ่ยเทา่เพลงแตป่างกอ่น	แตท่ราบมาว่าล่าสดุเมื่อตอนที่สมเดจ็พระบรมราชนินีาถเสรจ็ประทับที่ตำาหนกั

ทักษิณราชนิเวศน์	 อาจารย์ประเสริฐได้มีโอกาสถวายเพลงฝรั่งหน้าพระพักตร์	 4	 เพลงรวด	 อันเป็นที่ 

พอพระราชหฤทัยมาก	 ทรงได้ประทานของที่ระลึกส่วนพระองค์เป็นหลวงพ่อทวดสลักพระนามาภิไธยย่อ	

ส.ก.	อันเป็นนามพระทัยที่หาที่สุดมิได้

	 ในช่วงที่เรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	นายเสริฐเริ่มรู้ว่าชอบและอยากเรียกอะไร	จึงสอบเข้า

เรยีนทีค่ณะวทิยาศาสตร์การแพทย	์มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ในสมยันัน้	ชว่งนีก้ด็รูาวกบัจะเริม่ชอบวชิา

แพทย์มากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เพราะทุกวันหยุดเสาร์	 อาทิตย์	 จะเอาเงินที่เก็บรวบรวมไว้ไปซื้อกบที่ตลาดมาผ่า	

โดยจะมีกลุ่มเพื่อน	ๆ 	มานั่งฟังนายเสริฐบรรยายส่วนต่าง	ๆ 	อย่างสนุก	เป็นภาพที่พบเห็นตลอดมาในช่วง

วันหยุดนั้นเอง

	 หลงัจากนัน้กข้็ามฟากมาเรียนตอ่ท่ีคณะแพทยศาสตร	์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ในชว่งนีน้สิติแพทย์

เสริฐเรียนอย่างสนุกสนานมาก	ป้าผ่องบอกว่าเพราะเขารักในการเป็นแพทย์	การเรียนก็จะเรียนสบาย	ๆ 	

และโดยอุปนิสัยของเขาที่เป็นคนไม่เครียด	ไม่อารมณ์เสียง่าย	ไม่หงุดหงิด	ในช่วงเรียน	gross	anatomy	

ถ้าดูไม่สำาเร็จ	 ตอนเย็นนิสิตแพทย์คนนี้ก็จะรีบกลับมาอาบน้ำา	 ทานข้าว	 แล้วไปทำางานต่อจนดึก	 จนเช้า	

และสามารถทำาคนเดียวโดยไม่กลัวในสิ่งที่เรา	ๆ 	หลายคนกลัวกัน	ในที่สุดก็สำาเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์

บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 หลังเรียนจบนั้นเป็น	Intern	เงินเดือนประมาณ	1,900	บาท	ซึ่งนับว่ามากพอสมควร	แต่เนื่องจาก

เป็นคนสปอร์ต	 (ป้าผ่องเรียกว่าใจเติบ)	ชอบเลี้ยงเพื่อน	ๆ	พี่น้อง	ดังนั้นเงินเดือนออกวันไหนก็สิ้นเดือน 

วันนั้น

	 เนื่องจากหมอประเสรฐิมคีวามใฝฝ่นัทีจ่ะเปน็ศลัยแพทยม์าตัง้แตแ่รก	ดงันัน้ระหวา่งทีเ่รยีนจงึเปน็

คนขยนั	และมกัตดิตามอาจารย์ไปดผููป้ว่ยเสมอ	โดยเฉพาะอาจารยเ์พรา	ซึง่ขณะนัน้ไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็แพทย์

ประจำาครอบครัวของจอมพลถนอม	กิตติขจร		จึงทำาให้นายเสริฐมีความสนิทสนม	และได้รับความเอ็นดู

เป็นอย่างมาก	จนถึงขั้นได้รับทุนการศึกษา	รวมถึงค่า	textbook	ต่าง	ๆ 	จากจอมพลถนอม	รวมทั้งมีฉายา

ที่จอมพลถนอมเรียกเป็นประจำาว่า “ไอ้ตัวเล็ก” ด้วยความสนิทสนมมากเป็นพิเศษเช่นนี้	 จอมพลถนอม	

จึงเป็นบุคคลที่โกนผมให้ตอนนายแพทย์ประเสริฐบวช	และเป็นผู้ ให้ที่มาของนามสกุล “วศินานุกร”

	 ด้วยความเป็นคนขยัน	 และชอบช่วยเหลือคนอื่นจนทางบ้านได้รับการยกย่องมาก	 เพราะความมี

น้ำาใจ	และช่วยเหลอืคนบา้นเดยีวกนัของหมอเสริฐ	จนเกดิตำานานญาตอิาจารยเ์สรฐิ	เพราะไมว่า่ใครกต็าม
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ที่มาจากตรังเมื่อมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลจุฬาฯ	 ล้วนแต่บอกว่าเป็นญาติอาจารย์เสริฐ	 จนบางครั้ง

สรา้งความไมม่ัน่ใจแก่เจา้หนา้ท่ีพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้ง	เพราะราวกบัคนทัง้จงัหวดัเปน็ญาตหิมอเสรฐิไปหมด	

มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณป้าแท้	 ๆ	 ของหมอเสริฐแวะมาเยี่ยม	 ซึ่งเรื่องนี้ ได้เปลี่ยนจากตำานานมาเป็นประเพณี 

ของคนตรังจนทุกวันนี้	

	 หลังเรียนต่อเฉพาะทางศัลยศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบจน	ก็ต้องเป็นแพทย์ประจำาบ้าน

อยู่เพียงคนเดียว	 (ในสมัยนั้น)	 และต้องทำางานหนักมาก	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้อาจารย์มีความชำานาญ	

ท่านยังได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเปลี่ยนไต	 ซึ่งทำาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ	

พอดีกับประเทศไทยได้เปิดให้สอบ	 Board	 เป็นครั้งแรก	 และด้วยความที่เป็นคนกระตือรือร้น	 มีความ

ชำานาญประกอบกบัมคีวามอดึและความอดทนสงู	ทา่นกส็ามารถสอบผา่นได้ ในทีส่ดุ	จากนัน้ไดเ้ดนิทางไป

ประเทศอเมริกาตามอาจารย์มยุรี	 และเรียนศัลยศาสตร์ต่อเพื่อสอบ	 American	 Board	 โดยไปอยู่ที่	

Bridgeport	Hospital	รัฐ	Connecticut	(ซึ่งเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย	Yale)	ที่อเมริกา	ฝีมือของ

อาจารย์ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	 จึงมีคนชวนให้ฝึกงานกับ	 Dr.Thurmond	 ซึ่งเป็นศัลยแพทย์ 

ที่มีชื่อเสียงมากใน	 Connecticut	 (เป็น	 private	 practice)	 แต่ท่านปฏิเสธโอกาสนี้	 และไปเลือกเรียน	

CVT	ตอ่ที	่Medical	College	of	Virginia		ระหวา่งนีอ้าจารยม์ยรุเีรยีนจบแลว้	และทำางานรอจนอาจารย์

ประเสริฐเรียนจบ

	 ก่อนอาจารย์เรียนจบ	 1	 ปี	 ท่านอาจารย์ทองจันทร์	 (ซึ่งขณะนั้นเป็นคณบดีของ	 ม.อ.)	 ได้เขียน

จดหมายไปชวนให้มาช่วยเป็นอาจารย์แพทย์ที่	 ม.อ.	 เพราะเพ่ิงเปิดใหม่	 โดยบอกว่าไม่มีอะไรจะให้	 ค่า

ตอบแทนน้อย	มีแต่งานที่หนัก	ท่านได้ปรึกษากับอาจารย์มยุรีพร้อมกับเดินทางมาดูสิ่งต่าง	ๆ	ด้วยตัวเอง

ก่อนกลับไปเล่าให้อาจารย์มยุรีฟัง	 จึงได้ทำาการให้แต้มกันสองคนโดยพิจารณาถึงส่ิงแวดล้อม	 หน้าท่ี 

การงาน	โรงเรียนของลูก	ปรากฏว่าคะแนนกลับมากกว่าไม่กลับ	1	คะแนน	จึงตัดสินใจกลับมาเมืองไทย

หลังจากได้ ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาเป็นเวลา	 8	 ปี	 (พ.ศ.	 2516-2523)	 เพื่อมาเป็นอาจารย์ที่	 ม.อ.	 ทันสอน 

รุ่นที่	 2	 ในปีนั้นเกิดมีเหตุการณ์ระเบิดสถานีรถไฟหาดใหญ่พอดี	 อาจารย์ประเสริฐกับอาจารย์ดิลกเป็น

ศัลยแพทย์เพียง	2	คนในหาดใหญ่เท่านั้น	ดังนั้นจึงต้องทำางานหนักมาก	ๆ	

ประเสริฐกับมยุรี ผ่านความทรงจำาของพี่สาว

	 ประเสริฐได้เจอกับมยุรีครั้งแรกที่งานเลี้ยงของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	 มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์	 ซ่ึงขณะนั้นมยุรีเรียนอยู่ปีท่ี	 1	 ของคณะวิทยาศาสตร์	 แต่ประเสริฐข้ามฟากไปจุฬาฯ	 

และอยู่ปีที่	3	แล้ว	 (เทียบเท่าปีที่	5	ในสมัยนี้,	ผู้เขียน)	ประเสริฐไปที่งานด้วยเนื่องจากเป็นศิษย์เก่าที่นี้	

ประกอบกับนายแพทย์ประดิษฐ์ซึ่งเป็นน้องชายเรียนอยู่ปี	 2	 ด้วย	 ระหว่างงานเลี้ยง	 ประธานแสงเสียง

ประจำาชัน้ปขีองมยรุไีดแ้นะนำาใหท้ัง้สองรูจ้กักนัเปน็ครัง้แรก	แตห่ลงัจากนัน้ก็ไมไ่ดต้ดิตอ่กนัอกีเลย	จนถงึ
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วันที่มยุรีเรียนจบจากคณะวิทยาศาสตร์	 และต้องเลือกว่าจะข้ามฟากไปเรียนต่อที่จุฬาฯ	 ศิริราช	 หรือ 

รามาฯ	 ช่วงนั้นเองประเสริฐจึงโทรศัพท์มาหามยุรีโดยแนะนำาให้เลือกจุฬาฯ	 ซึ่งมยุรีบอกว่าตั้งใจอยู่ก่อน

แล้วเพราะใกล้บ้าน	 และเมื่อทราบว่ามยุรีตัดสินใจจะเข้าเรียนท่ีจุฬาฯ	 ด้วยความตื่นเต้นประเสริฐจึงได้ 

ขนหนังสือกองโตให้กับมยุรีถึงบ้านทีเดียว

	 ระหว่างเรียน	 gross	 และ	 physiology	ประเสริฐจะมาติวให้เสมอ	 โดยหลังเลิกเรียน	 lab	 มยุรี 

มักจะได้รับ	note	สั้น	ๆ	เขียนมาในใบสั่งยาจากหมอประเสริฐเสมอ	บางทีก็แถมผลไม้ลูกสองลูกมาบ้าง	

บางทีก็นัดให้ไปกินข้าวด้วยกัน	 โดยให้ไปเจอหน้าห้องผ่าตัด	 แต่ด้วยความเป็นแพทย์ประจำาบ้านและติด

ผ่าตัด	ทำาให้มยุรีจะต้องรอเป็นอย่างน้อย	2	ชั่วโมงเสมอ	ๆ 	บางคืนจะชวนมยุรีไปฟังเพลงที่โรงแรมสยาม	

เพราะมีวงดิอิมพอสสิเบิล	เล่นประจำาอยู่

	 ช่วงปิดเทอม	 รุ่นพี่จะมีการจัดพารุ่นน้องไปเที่ยวต่างจังหวัด	 บนรถไฟ	 ทุกคนเหมือนจะรู้กันว่า	 

จะต้องเว้นที่นั่งข้าง	ๆ	มยุรีไว้	1	ที่เสมอ	ราวกับว่าเป็นที่ของประเสริฐ	โดยที่มยุรีเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน	

ไม่ว่ามยุรีจะไปที่ไหน	 ประเสริฐจะตามไปตลอด	 และส่ังเพื่อนทุกคนรวมทั้งเพื่อนของมยุรีด้วยว่า “ห้าม 

จีบคนนี้เด็ดขาด”	 (ประมาณว่า	 ....	 คนนี้	 ข้าจองแล้ว)	 และต้องให้ความดูแลเป็นอย่างดี	 มีครั้งหนึ่ง	 

ถึงกับเอารูปถ่ายมยุรีถ่ายคู่กับเพื่อนมาตัดเพื่อนออก	เพื่อใส่รูปตัวเองเข้าไปแทน

	 หลังจากมยุรีเรียนจบ	 กำาลังเตรียมตัวจะไปเรียนต่อที่อเมริกา	 ประเสริฐได้ไปที่บ้าน	 เพื่อบอกกับ 

พ่อแม่ของมยุรี	 ว่า	 จะขอแต่งงาน	 สำาหรับเรื่องนี้ทั้งเพื่อนและอาจารย์ที่สนิทแทบทุกคนจะบอกว่า	 ไม่มี

ทางเป็นไปได้ที่จะได้แต่งงานกัน	เพราะมยุรีเป็นคนกรุงเทพฯ	และอยู่ในครอบครัวที่กว้างขวางเป็นที่รู้จัก	

สว่นประเสรฐิเป็นเพยีงเดก็ตา่งจงัหวดัคนหนึง่เท่านัน้	อาจารยอ์ดเิรก	ณ	ถลาง	ซึง่สนทิใกลช้ดิกบัประเสรฐิ

มาก	ถึงกับเคยกล่าวไว้ว่า	ถ้าได้แต่งงานกับมยุรีจริง	จะเลี้ยงโต๊ะจีนให้	10	โต๊ะทีเดียว

	 ปีแรกที่มยุรีไปเรียนที่อเมริกา	ประเสริฐซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยจะเขียนจดหมายส่ง	Air	mail	ให้เป็น

ประจำาเกือบทุกวัน	เมื่อถึงวันเกิดของมยุรี	ก็ยังจัดงานวันเกิดให้	โดยเชิญเพื่อน	ๆ	มาร่วมงาน	ซึ่งตัวมยุรี

เองไม่ได้อยู่ในงานด้วย	และเพิ่งทราบหลังจากกลับมาทำางานที่เมืองไทยแล้ว	เพราะเจอรูปถ่ายที่เก็บไว้

	 หลังจากผ่านไป	 1	 ปี	 ประเสริฐสอบ	 Board	 ได้	 จึงบินตามไปอเมริกา	 และมยุรีเป็นคนไปรับท่ี

สนามบิน	 หลังเรียนอยู่ได้	 1	 ปี	 ก็ได้แต่งงานกัน	 และจดทะเบียนที่สถานทูตไทยในเดือนสิงหาคม	 พ.ศ.	 

2516	และครองคู่อยู่ร่วมกันจนปัจจุบัน	มีพยานรักร่วมกัน	3	คน	คือ	นายวศิน	วศินานุกร	(หนึ่ง)	นางสาว

ปิยะพร	วศินานุกร	(หนิง)	และนางสาววิชชุดา	วศินานุกร	(โหน่ง)	

นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร
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	 วิชาศัลยกรรมได้เจริญและพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 ทั้งด้านศาสตร์	 (knowledge)	 และวิธีการ	 

(technology)	 ทั้งหมดเป็นผลจากการพัฒนาวิชาความรู้ที่เป็นส่วนประกอบของศัลยกรรม	 เช่น	 การ 

ดมยาสลบ	การใช้ยาปฏิชีวนะ	technology	ทางการแพทย์ในแง่ของการวินิจฉัยโรค	เช่น	ultrasound,	

computed	 tomography,	 MRI,	 DSA	 (Digital	 Substraction	 Angiography)	 และอื่น	 ๆ	 อีกมาก	 

รวมทั้งวิธีการผ่าตัดโดยวิธีใหม่	 ๆ	 เช่น	 การใช้	 endoscopy	 thoracoscopy,	 laparoscopy	 การทำา	 

intervention	ต่าง	ๆ 	ของเพื่อนร่วมวิชาชีพแพทย์	เช่น	angioplasty,	stent	endoprosthesis	แม้กระทั่ง	

robot	 และ	 remote	 หรือ	 telesurgery	 ก็เกิดขึ้นในยุคนี้	 ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีการผ่าตัดภาวะพิการ 

แต่กำาเนิดของทารกก่อนเกิดก็ทำาได้ ในยุคนี้	 หรือที่เรียกว่า	 intra	 utero	 surgery	 ถ้าคิดถึงการพัฒนา	 

และความเจริญของศัลยกรรมในยุค	 300	 ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับการพัฒนาในระยะ	 35	 ปีที่ผ่านมา 

นับว่าเทียบกันไม่ได้เลย

	 ศลัยแพทยเ์องตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นพฒันาตนเองในชว่งระยะเวลานีแ้ละอนาคต	ไมม่ีใครทราบวา่

จะเกิดอะไรขึ้นกับวิชาศัลยกรรมในอนาคต	ในปัจจุบันเริ่มมีการรักษาโรคต่าง	ๆ	ที่ไม่ใช้การผ่าตัดมากขึ้น

เรื่อย	ๆ	เช่นมีการนำา	nonoperative	management	มาใช้กับผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บ	ทั้ง	ๆ	ที่ใน	10	ปี 

ที่ผ่านมา	 ผู้ป่วยบาดเจ็บทุกรายที่เกิดจากอุบัติเหตุต้องทำาการผ่าตัดแต่ในปัจจุบัน	 ถ้าเลือดออกจากตับ 

หรือม้าม	 และผู้ป่วยอยู่ในสภาพดีไม่	 shock	 รังสีแพทย์ก็อาจใช้วิธี	 embolization	 หลอดเลือดท่ีแตก 

หรือบริเวณเลือดออกทำาให้เลือดหยุดโดยไม่ต้องทำาผ่าตัด	ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ป่วยที่ไม่ต้องเจ็บตัว	 เจ็บแผล

Life of a Surgeon
ชีวิตศัลยแพทย์ “ศิษย์ต้องมีครู ประเสริฐ  วศินานุกร”
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หรอืเสีย่งตอ่ภาวะแทรกซอ้นของการผา่ตดั	ในสมยักอ่นผู้ปว่ยท่ีมแีผลของกระเพาะอาหารและมเีลือดออก	

(Upper	GI	bleeding)	ทุกรายต้องผ่าตัดและทำา	gastrectomy	หรือ	vagotomy,	pyloroplasty	บางครั้ง

สมัยที่ผมอยู่โรงพยาบาลจุฬาฯ	ต้องทำาการผ่าตัดผู้ป่วยเหล่านี้	คืนละ	2-3	ราย	แต่ในปัจจุบันยารักษาโรค

กระเพาะอาหารดีขึ้นจนแทบไม่มีผู้ป่วยที่มีกระเพาะทะลุ	 หรือเลือดออกจากกระเพาะอาหารมาทำาการ 

ผ่าตัดเลย	ทำาให้แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำาบ้านขาดประสบการณ์การเรียนรู้	เรื่องการผ่าตัดกระเพาะ

ไปมากเลย	 การมีประสบการณ์แบบนี้ ไม่ทราบว่าดีหรือไม่ดีกับผู้ป่วย	 เพราะศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดมะเร็ง

กระเพาะอาหารได้ดีต้องชำานาญในการผ่าตัดแผลกระเพาะอาหารด้วย	ตลอดเวลา		50	ปีที่ผ่านมา	การ

รักษามะเร็งหลอดอาหาร	 ใช้วิธีการผ่าตัดเป็นหลัก	 แต่ในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีบำาบัดในการรักษาซึ่ง 

ให้ผลดีมาก	 จนไม่แน่ใจว่าในอนาคตใครจะเป็นผู้รักษามะเร็งหลอดอาหาร	 มะเร็งปอดก็เช่นกัน	 ในอดีต 

การผา่ตดัเปน็หลกั	แต่ในปจัจบุนัมกีารใชเ้คมบีำาบดัและการฉายแสง	จนบทบาทของศลัยแพทยต์อ้งลดลง

 

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมศัลยแพทย์

	 ในสมัยก่อนเนื่องจากมีนักศึกษาแพทย์จำานวนไม่มาก	 คือชั้นละ	 60	 คน	 เวลาแยกกองกันแล้ว 

จะอยู่ศัลยกรรมประมาณ	10	คน	แต่ละวันก็มีกิจกรรมการเรียนมากกว่าในปัจจุบัน	จะมี	service	round	

วันละ	2	ครั้ง	 เช้า	07.00	น.	และเย็น	17.00	น.	กับอาจารย์	 เพราะสมัยก่อนไม่มีแพทย์ใช้ทุน	 เพราะ 

เมื่อ	 intern	 แล้วสอบไปสหรัฐอเมริกายกชั้น	 การ	 round	 แบบนี้ ไม่จำากัดเวลา	 เพราะดูแลผู้ป่วยทั้ง	 

ward		นอกจากนี้ยังมี	bed	side	 teaching	วันละ	2	ครั้ง	ออก	OPD	อยู่เวรห้องฉุกเฉินเกือบทุกคืน 

เพราะสนุก	และได้เข้าช่วยผ่าตัดทุกคืน	และทุกวันที่มี	elective	case	ได้เข้าทุกรายที่เราเป็นเจ้าของไข้		

การรับคนไข้รับทุกวันวันละ	2-3	รายรวมวันเสาร์	อาทิตย์	และวันหยุดราชการ	บางครั้งในวันหยุดจะมี	

grand	round	คือ	round	กับผู้ป่วยจริง	ๆ	อาจารย์ไปพร้อมกันทั้งสาย	2-3	คน	เดินเกือบทั้งโรงพยาบาล		

นักศึกษาแพทย์	 2-3	 คน	ซึ่งทำาหน้าที่แทบไม่ต่างกับ	 intern	 เลย	 โดยเฉพาะถ้ามีพี่	 intern	 เป็นผู้หญิง		 

ซึ่งผมก็เป็นคนโชคดีมากไม่ว่าอยู่สายไหนตลอด	 3	 เดือน	 มักเจอพี่	 intern	 เป็นผู้หญิง	 ซึ่งพี่จะแบ่งงาน 

ให้เราทำาค่อนข้างเยอะ	เช่น	การ	present	case	การทำาหัตถการต่าง	ๆ	พี่จะรีบสอนให้เราทำาเป็นเร็ว	ๆ	

เพราะจะได้ช่วยลดภาระงานของพี่	 ในวันที่มี	 grand	 round	 ซึ่งโดยมากจะมีการ	 discuss	 เรื่องผู้ป่วย 

อย่างละเอียดโดยอาจารย์ท้ังทีม	 บางคร้ังเป็นจำานวน	 9-10	 ราย/วัน	 	 ตั้งแต่เช้า-เที่ยง	 ตอนเที่ยง 

อาจารย์พาไปเลี้ยงข้าว		ตอนบ่ายมา	round	ต่อถึงเย็น	ค่ำา		อาจารย์ไม่ห่วงร้าน		ไม่ห่วงไปโรงพยาบาล

เอกชน		อาจารยห์ว่งแตค่นไข	้	หว่งสอนพี	่intern	และนกัศกึษาแพทย	์	บางครัง้อาจารยเ์ขา้ใจวา่นกัศกึษา

คือ	intern	ซึ่งเรามักจะโดนดุ	ถ้าไม่รู้ว่าผู้ป่วยรายไหนเป็นอะไร	ต้องผ่าตัดอย่างไร	ภาวะแทรกซ้อนมีอะไร

บ้าง	 เพราะฉะนั้นนักศึกษาแพทย์ต้องเตรียมตัวไม่ต่างจาก	 intern	 เลย	 ต้องอ่านแม้กระทั่ง	 operative	

technique	สมัยก่อนในโรงพยาบาลจุฬาฯ	ไม่มีตำาราภาษาไทยแม้แต่เล่มเดียว	ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ	
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บางครั้งมีเยอรมัน	 หรือฝรั่งเศส	 มันเป็นการบังคับนักศึกษาแพทย์ให้อ่านภาษาอังกฤษ	 ต้องทบทวน	

anatomy,	physiology	และ	pathology	ในผู้ป่วยทุกรายที่อยู่ในสายต้องรู้จักผู้ป่วย	รู้เรื่องทุกคน	เพราะ

ไม่รู้ว่าอาจารย์จะ	round	รายไหน	ในสายแต่ละสายจะมีผู้ป่วย	20-30	คน	intern	1	คน	นักศึกษาแพทย์	

2-3	คน	ตอนเรียนอยู่ปีที่	4	 (ปีสุดท้ายของหลักสูตรเก่า)	เท่ากับปี	5-6	ในปัจจุบัน	หากนักศึกษาแพทย์ 

คนไหนมหีนว่ยกา้นดี	และไดแ้สดงให้อาจารยเ์ห็นวา่มีความสามารถ	หรอืชว่ยผ่าตดัเปน็มอื	2	ไดด้	ี(อาจารย์

เป็นมือ	 1)	 ก็จะได้รับการคุมให้ทำาหัตถการ	 เช่น	 ผ่าไส้ต่ิง	 เย็บปิดแผลผ่าตัด	 บางคร้ังอาจารย์ต้องรีบ 

ไปทำาผ่าตัดรายต่อไป	 (ห้องผ่าตัด	 1	ห้องมีเตียงผ่าตัด	 2	 เตียง)	 ซึ่งอยู่ในห้องเดียวกัน	นักศึกษาแพทย์ 

ก็เย็บปิดท้องผู้ป่วยกับ	 scrub	 nurse	 ต้องทำาให้ได้เองแล้วอาจารย์ก็จะมาเดินดูเป็นระยะ	 ๆ	 ว่าเราทำา 

ถูกต้องหรือไม่	 ผมโชคดีท่ีไม่ว่าตอนเป็นนักศึกษาแพทย์	 อยู่สายไหนก็เป็นที่รักใคร่ของอาจารย์ทุกคน	 

ทั้งวิชา	 orthopedics	 และศัลยกรรมในหน่วยต่าง	 ๆ	 ตอนเป็นนักศึกษา	 ปีท่ี	 4	 ผมได้รับการบรรจุ 

คั่วตำาแหน่ง	 staff	 orthopedics	 เพื่อที่คณะแพทย์จะส่งไปเรียนวิชา	 paediatric	 orthopedics	 กับ	 

Craw	Ford-Adams	ที่อังกฤษ	สงสัยตอนนั้นอยู่	 orthopedics	กับอาจารย์สมิทธ์	 	สิทธิพงษ์	ผมอ่าน	

“Operative Orthopedics”	ของ	Campbell	จนเกือบจบเล่มเพราะตอนเป็นนักศึกษาแพทย์เวลาอยู่

ศัลยกรรมต้องอยู่	orthopedics	ควบไปด้วยในเวลาอยู่เวร	หรือเสาร์	อาทิตย์

	 ตอนเรียนอยู่ปี	 3,	 4	 และเป็น	 intern	 ผมมีอาจารย์ที่ผมประทับใจอยู่หลายท่านที่มีส่วนผลักดัน 

ให้ผมเปลี่ยนมาเรียนศัลยกรรมท่ัวไป	 และศัลยกรรมทรวงอก	 โดยเฉพาะผมเป็น	 intern	 คนสุดท้าย 

ทำางานกับศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน	มันตาภรณ์	อาจารย์เป็นศัลยแพทย์หัวใจคนแรกของไทย	

	 ศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน	 เป็นผู้ริเริ่มผ่าหัวใจทั้งแบบปิด	 (closed	 heart	 operation)	 และ

แบบเปิด	 (open	 heart	 surgery)	 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่คณะแพทย์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 

เมื่อ	พ.ศ	2490	ในสมัยนั้นเครื่องปอดและหัวใจเทียม	(heart	lung	machine)	จะมีขนาดใหญ่	เกะกะห้อง

มาก	มีสายระโยงระยางเยอะแยะเทียบกับปัจจุบันไม่ได้เลย	การผ่าตัด	ASD	จะใช้เวลาเกือบทั้งวัน	คือ

เริ่มผ่าตัด	 07.00	 น.	 เช้า	 กว่าจะเสร็จก็เกือบ	 5	 โมงเย็น	 ผมมีความชื่นชมในท่านมากเพราะนอกจาก 

จะเป็น	cardiothoracic	surgeon	แล้วท่านยังเป็น	general	surgeon	ที่เก่งมาก	ๆ	ผมได้มีโอกาสช่วย

ท่านทำาผ่าตัด	 esophagectomy	 พร้อมกับครูอติเรก	 ซึ่งผมประทับใจมาก	 ในแง่การเรียนการสอน	 

ward	round	ท่านสามารถนำาความรู้ด้าน	embryology,	anatomy	และ	physiology	มาอธิบายอาการ

ผู้ป่วย	 การตรวจร่างกายและการถ่ายภาพรังสี	 ท่านเป็นผู้ทำา	 cardiac	 catheterization	 ผู้ป่วยเอง 

เพราะสมัยนั้น	cardiologist	ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังทำา	cardiac	catheterization	ไม่เก่ง				

ผมได้ทำางานเป็น	 intern	 กับอาจารย์อยู่	 1	 เดือน	 ได้เข้าช่วยผ่าตัด	 หลังผ่าตัดต้องนอนเฝ้าผู้ป่วยใน	 

ICU	รู้ว่างานนี้เป็นงานหนักแต่ก็ชอบมาก	อยู่มาวันหนึ่งหลังจาก	ward	round	อาจารย์ก็เรียกผมเข้าไป
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พบแลว้อาจารยก์เ็อามอืชีท้ีห่นา้อกผมแลว้พดูวา่	“คณุตอ้งเปน็ cardiothoracic surgeon”	ไมต่อ้งเปน็

หมอผ่าตัดกระดูก	เพราะพระที่วัดหัวลำาโพงก็รักษาโรคกระดูกหักได้	ซึ่งพูดเหมือนกับครูเพรา	นิวาตวงศ์	

อาจารย์ทางศัลยกรรมทั่วไป	 ซึ่งอยู่สายเดียวกับครูอติเรก	 ซึ่งพูดเกือบทุกครั้งและบ่อย	 ๆ	 อาจารย์ 

ไม่มีอะไรกับภาควิชา	 orthopedics	 หรอก	 แต่อาจารย์อยากให้ผมเป็น	 general	 surgeon	 มากกว่า	 

orthopedist	 เพราะอาจารย์ได้	 FRCS	 และเป็น	 surgeon	 ท่ีผ่านการฝึกอบรมจากโรงพยาบาล	 

Hammer	Smith	และ	ST.	Mark	Hospital	ซึ่งอาจารย์ถนัดทาง	hepatobiliary	และ	colorectal	

	 เมื่อเป็น	intern	กำาลังจะจบ		ผมก็มี	senior	house	officer	อยู่คนหนึ่งคือ	พี่ประพันธ์	กิตติสิน	

(อดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร)		ซึ่งว่าที่	staff	general	surgery		และอยู่สายศาสตราจารย์นายแพทย์

พงษ์	 ตันสถิตย์	 อาจารย์จบจาก	 Glascow	 University	 พ่ีประพันธ์กำาลังเตรียมตัวไปฝึกอบรมท่ี 

สหรัฐอเมริกา	พี่ประพันธ์ได้ช่วยสอนและเป็นพี่เลี้ยงให้ผมอยู่เกือบปีก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกา		ทำาให้ผม

กลายเป็นแพทย์ประจำาบ้านอยู่คนเดียวที่ดูแลทาง	 general	 surgery	 และมีเพื่อนอีกคน	 คือ	 คุณหมอ 

สุพัฒน์		โอเจริญ	ดูแลด้านศัลยกรรมประสาท

	 ตอนเป็นแพทย์ประจำาบ้านท่ีคณะแพทย์จุฬาฯ	 เนื่องจากอยู่คนเดียวและมีอาจารย์ศัลยกรรมอยู่	 

10	กว่าคน	แบ่งเป็น	3	สาย	ตอนกลางวันก็ต้องหมุนไปตามสายต่าง	ๆ	สายละ	3	เดือน	แต่โดยส่วนใหญ่

ก็อยู่ในห้องผ่าตัด		ตอนเย็นและตอนกลางคืน	เสาร์	อาทิตย์	วันหยุดราชการ	อยู่เวรคนเดียวทุกวันทุกคืน	 

ทำาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรม	 และ	 orthopedics	 ในบางครั้งเสาร์	 อาทิตย์ต้องดูแลศัลยกรรม

ประสาทด้วย	 อยู่แบบนี้ตลอด	 4	 ปี	 นับว่าเป็นความโชคดี	 และเป็นบุญกุศลของชีวิตที่ ได้ทำางานหนัก 

และเรียนรู้	เวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับอาจารย์อติเรก	ณ	ถลาง	และอาจารย์เพรา		นิวาตวงศ์	ความรู้ความ

สามารถประสบการณ์ท่ีได้ทางศัลยกรรมท่ัวไป	 การได้ผ่าตัดทุกอย่างได้จากอาจารย์ทั้งสองท่านเป็น 

ส่วนใหญ่	ตั้งแต่	cardiovascular	thoracic	ซึ่งได้เรียนบางส่วนกับอาจารย์จรรยา	มโนทัย	และอาจารย์

เหมือนหมาย		สรรประดิษฐ์	ส่วนที่เน้นหนักกับอาจารย์หมอเพรา	คือ	hepatobiliary	และ	colorectal	

surgery	 แม้กระทั่งวิธีการทำา	 hemorrhoidectomy	 ที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือ	 วิธีการของ	 ST.	Mark	

hemorrhoidectomy	ซึ่งอาจารย์หมอเพราสอนมา

	 เรื่องเกี่ยวกับ	 อาจารย์อติเรก	 และ	 อาจารย์เพรา	 ถ้าคนที่เคยเรียนแพทย์ที่จุฬาฯ	 ก็คงทราบว่า 

ผมสนทิกบัสองท่านนีแ้บบไหน	มากแคไ่หน	อาจารยอ์ตเิรก	เปน็คนใจดรีกัลกูศษิยส์นกุเฮฮา	ชอบรอ้งเพลง	

ชอบพาลูกศิษย์ไปเลี้ยง	 ผมมีโอกาสใกล้ชิดอาจารย์อติเรกมากกว่าคนอื่น	 เพราะอาจารย์รักผมมาก	 

อาจารย์ตั้งใจสอน	 แบบจับมือให้ทำา	 ปกติถ้าผ่าตัดแล้วไม่มีปัญหาอะไร	 อาจารย์ก็จะฮัมเพลงเบา	 ๆ		 

โดยเฉพาะเพลงของสุเทพ	 วงษ์คำาแหง	 แต่ถ้ามี	 bleeding	 แล้วละก็	 ยิ่งกว่า	 Tsunami	 อีก	 และ 
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หากเป็นคนอื่นช่วยผ่าตัดอยู่	 ผมต้องถูกเรียกให้มาช่วยอาจารย์ก่อนถึงแม้ผมอยู่กับอาจารย์ท่านอื่นผม 

ต้องขอโทษอาจารย์	 แล้วรีบวิ่งไปเข้า	 case	 ของอาจารย์อติเรก	 เสร็จผ่าตัด	 ตอนเย็น	 ward	 round	 

แล้วไปกินข้าวด้วยกัน		สำาหรับส่วนตัวผมอาจารย์เป็นทั้งครูเป็นพ่อ		เป็นพี่		เป็นเพื่อน	มีอยู่ครั้งหนึ่งก่อน

มยุรีจะไป	 USA	 ผมกับมยุรี	 ก็คุยกันว่าให้ผมไปคุยกับคุณพ่อของหมอมยุรีก่อน	 ปรึกษาอาจารย์อติเรก	

อาจารย์ก็บอกว่าต้องหาผู้หลักผู้ ใหญ่ไปพูดก่อน	 ผมก็ไม่เชื่อไปบอกกับพ่อมยุรีเลยเกริ่นให้ฟังเพื่อให้ 

ท่านรู้ว่าจะมีอะไร	 ผมพูดผิดตรงไหนก็ไม่ทราบ	 อาปาลุกขึ้นยืนเอามือทุบโต๊ะอย่างแรงแล้วพูดว่า	 ผู๋-บ้อ

ผมก็ลุกขึ้นทุบโต๊ะบ้าง	 โดนอาปาไล่ออกจากบ้านแล้วขู่ว่าถ้าไม่ออกจะยิงเอานะ	 ตอนนั้นผมคิดอะไร 

ไม่ออกว่าพูดผิดตรงไหน	ก็เดินออกมาจากบ้าน	ครูอติเรกจอดรถคอยอยู่ที่ปากซอยแล้ว	พอเข้าไปในรถ

ครูถามว่าเป็นไง	 ผมบอกคุณแล้วว่าให้หาผู้ ใหญ่เข้าไป	 เอาท่านผู้หญิงจงกลยังได้เลย	 เพราะเขารักคุณ		

แต่ตอนนี้ผมว่าคุณหมดสิทธิ์แล้ว	 แล้วครูอติเรกถามว่าแล้วคุณจะเอายังไงต่อไป	 ผมตอบว่าไม่รู้สิ	 ครู 

บอกว่าไม่อยากเอาก้อนหินขว้างหลังคาบ้านเรอะ	 แล้วครูอติเรกก็ถามผมว่าแล้วคุณจะแต่งงานกับใคร		

ผมตอบว่า	 มยุรี	 ครูก็ถามอีกว่าอาปาอายุเท่าไร	 ผมตอบไปว่า	 60	 ครูอติเรกบอกว่าคุณก็คอยไปก่อน	 

ผมก็เห็นสัจจธรรม	แล้วอาจารย์ก็พาไปกินเหล้าปลอบใจแล้วพาไปส่งหอพัก

*อาปา	ในภาษาจีนแต้จิ๋ว	แปลว่า	พ่อ

*ผู๋-บ้อ	ในภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นคำาสบถ	เนื้อหาหยาบคายรุนแรง
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	 ครูอติเรก		เป็นแบบนี้กับผมในหลาย	ๆ		โอกาสรวมทั้งภรรยาของอาจารย์	(พี่พรรณี	ณ	ถลาง	ซึ่ง

ผมเรียกว่าพี่เล็ก)	 ใจดีกับผมมาก	 วันไหนมีแกงส้มแกงไตปลาก็เอามาให้ท่ีโรงพยาบาล	 ใน	 4-5	 ปีหลัง		 

ผมจะมีเวลาว่าง			บางเสาร์อาทิตย์	ก็จะไปกับอาจารย์อีกคน	ชื่อ	คุณหมออุดม	เวชมนต์		อยู่นครนายก	

ก็มักจะนัดอาจารย์อติเรกเกือบทุกเดือนท่ีร้านอาหาร	 ซึ่งผมก็ไปกับอาจารย์ทุกครั้ง	 อาจารย์ไปไหน	

ประเสริฐไปด้วย	 หมอเพราไปไหน	ประเสริฐไปด้วย	 เป็นแบบนี้ทำาให้ผมได้รู้จักกับบุคคลอีกมากมาย	ทั้ง

เพื่อนแพทย์ของอาจารย์		ทหาร		ตำารวจ		ท่านหม่อมถนดัศรีที่ผมได้รู้จกั	กเ็พราะอาจารย์อติเรก	นอกจาก

นี้ญาติพี่น้องอาจารย์ทุกคน		ผมรู้จักและสนิทกันหมด		ผมได้มีโอกาส		กลับมาอยู่กับอาจารย์อีก		4-5	ปี		

ตอนอาจารย์มาเป็นคณบดี	ของคณะแพทยศาสตร์		และแม้กระทั่งอาจารย์กลับไปกรุงเทพฯ	อาจารย์จะ

แวะมาอยู่หาดใหญ่กับผมปีละ	2	ครั้ง		ผมรู้จักอาจารย์ครั้งแรกตอนผมอยู่ปี	2		ที่จุฬาฯ			โดยการแนะนำา

ของรุ่นพี่ปี	 4	 ชื่อพี่ประสิทธิ์	 วันสม	 และติดต่อกับอาจารย์มาตลอดจนกระท่ังอาจารย์เสียชีวิตเมื่อปี 

พ.ศ.	 2546	 รวมแล้วผมรู้จักกับอาจารย์ประมาณ	 40	 ปี	 นับว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์	 และครู 

ที่ยาวนานมาก	 ทุกวันนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่า	 ถ้าไม่มีครูอติเรกแล้วผมจะเป็นหมอผ่าตัดแบบไหน	 ผม 

จะเป็นแบบผมเป็นอยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่	 อาจารย์นอกจากอนุญาตให้เราได้ผ่าตัด	 ผู้ป่วยของท่านแล้ว	

ท่านยังเป็นแบบอย่างของครูที่รักลูกศิษย์ ให้ลูกศิษย์ท้ังความรู้	 ให้ โอกาสสอนศิลปะของการดำาเนินชีวิต	

สอนให้อยู่ในสังคม	ทุกครั้งที่ผมเขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครู	ผมน้ำาตาไหลเสมอ	กลับจากอเมริกาให้มาอยู่	

ม.อ.	 แรงดึงของครูมากมาย	 ทำาให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้ประเทศชาติ	 หลังจากที่ผมได้รับจดหมายของ

อาจารย์ทองจันทร์	 และข่าวที่ว่า	 ครูอาจจะมาเป็นคณบดี	 ทำาให้การตัดสินใจง่ายมาก	 เดือนมกราคม 

ของทุกปีที่ผ่านมา	ผมยังทำาบุญให้อาจารย์ทุกปีและมีพี่เล็กมาร่วมด้วย

	 อาจารย์เพรา		นิวาติวงศ์		ผมมารู้จักตอนที่ผมจบ	intern	แล้ว	อาจารย์จบ	FRCS	กลับมาใหม่	ๆ		

ผมเปน็แพทย์ใช้ทุนศลัยท่ั์วไป	ขณะนัน้อาจารยม์าใหม	่ๆ 	ผมก็ไดยิ้นกติตศัิพทม์ากอ่นวา่อาจารย์เปน็อย่างไร	

พออาจารย์มาก็มาอยู่สายเดียวกับอาจารย์อติเรก	 อาจารย์เป็นนักวิชาการเต็มท่ี	 เวลาอาจารย์สอน 

ในระหว่างผ่าตัดอาจารย์จะเน้นในแง่ของการ	 apply	 basic	 science	 เรื่อง	 anatomy,	 physiology	 

และ	 pathology	 อาจารย์จะทำา	 ward	 round	 ทำาการคุยกันเรื่องปัญหาผู้ป่วยและแนวทางการแก้ 

ปัญหาเหมือน	 holistic	 approach	 ในปัจจุบัน	 ในระหว่างผ่าตัดอาจารย์จะเน้นเรื่อง	 technique	 เรื่อง	

anatomy	 และแนวทางการผ่าตัด	 และอาจารย์จะถามเราตลอดเวลา	 ว่าถ้าผ่าตัดแบบนี้	 ตรงนี้	 ผ่าตัด 

แบบนี้	จะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง	จะป้องกันอย่างไร	จะแก้ไขอย่างไร		อาจารย์จะสอนผมมาแบบนี้

ตลอดทั้ง	5	ปี		
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	 อาจารย์เพรา	 จะมีนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเรียนรู้ ได้	 คือ	 ไม่ไว้ ใจใครจนกว่าพิสูจน์ได้	 อาจารย์มี 

ความเชื่อมั่นในตัวเองสูง	 ฝีมือการผ่าตัดอาจารย์ดีกว่าศัลยแพทย์หลาย	 ๆ	 คนที่ผมเคยพบเห็น	 ตอน 

แรก	ๆ		อาจารย์มีนิสัยเดิม	(ซึ่งไม่ดี)		อาจารย์ขว้างเครื่องมือผ่าตัดเมื่อไม่พอใจผมเองก็ตกใจ		พยาบาล

ส่งเครื่องมือประจำาอาจารย์หมอเพราคือ	 พยาบาลจงลักษณ์	 ตอนแรก	 ๆ	 พออาจารย์ขว้างเครื่องมือ

พยาบาลตกใจแต่พออาจารย์ทำาบ่อย	 ๆ	 	 พยาบาลเลยโยนเครื่องมือทิ้งบ้าง	 ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงใน

อาจารยว์า่ไมค่วรโยนเครื่องมอืทิง้	เพราะบางครัง้โยนทิง้จนแทบไมม่อีะไรเหลอื	แลว้อาจารยเ์พรากจ็ะยิม้

และหัวเราะพูดว่าแล้วเอาอะไรมาใช้วะ	 แล้วอาจารย์จะพูดต่อว่าเอามามีอะไรก็ทำาได้มีฝีมือซะอย่าง	 

ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริง	ๆ	

	 ผมเป็นศัลยแพทย์ที่ทำาผ่าตัดทั่วไป	 ผ่าตัดหัวใจทรวงอกและหลอดเลือดในปัจจุบัน	 จริงอยู่วิธีการ

ผ่าตดัของแตล่ะอยา่งอาจแตกตา่งกนั	แตล่ะอวยัวะตอ้งแตกตา่งกนั	แตห่ลกัการของศลัยศาสตรแ์ตกตา่ง

กันหรือไม่	 คำาตอบคือไม่ต่างกันเลย	 อาจารย์จะสอนเสมอว่า	 หลักการของ	 elective	 surgery	 และ	 

emergency	surgery	อาจตา่งกนัเพราะผูป้ว่ยอยู่ในคนละสถานะ	elective	ผูป้ว่ยมเีวลาเตรยีมตวัเตรยีม

ใจเข้าใจผลของการผ่าตัดเพราะเรามีเวลาอธิบายให้เขารับรู้		แต่	emergency	ผู้ป่วยไม่มีเวลาเตรียมตัว

เตรียมใจ	 ทำาใจไม่ได้กับภาวะฉุกเฉิน	 อาจารย์หมอเพราจะสอนผมเสมอว่า	 (อาจารย์จะใช้คำาว่า	 ลื้อ-อั้ว	 

กับผมเพราะความสนิทสนมบางครั้งหนัก	 ๆ	 อาจารย์ ใช้คำาว่า	 มึง-กู)	 ซึ่งถ้าคนภายนอกฟังหรือได้ยิน 

อาจมองว่าไม่สุภาพ	 แต่สำาหรับผมบ่งบอกถึงความสนิทสนม	 บางคร้ังเวลาผมทำาอะไรผิดหรือไม่เป็น 

ที่พอใจของอาจารย์	สิ่งแรกที่อาจารย์จะว่าผมคือไอ้หอก	ไอ้หอกหัก	ซึ่งถึงปัจจุบันผมอายุ	60	ปี	แล้วผม

ยังตีความหมายไม่ได้ว่าไอ้หอกทำาร้ายอาจารย์ตรงไหน	แล้วไอ้หอกหักละ	มันก็ต้องจบเกมไป

	 ผมอยู่กับอาจารย์เพราเกือบ	5	ปี	ความรู้ที่ได้	และประสบการณ์ที่ได้	ทำาให้		American	surgeon		

ต้องยอมรับผม		เขาไม่มีทางสู้ตอนแรกที่ผมยังเป็น	junior	resident	คงเก่งกาจน่าดูแต่พอผมไปอเมริกา

แลว้		ความรูค้วามสามารถทีผ่มมอียูท่ี่ไดร้บัการเรยีนการสอน	และทีผ่มอา่นเองเทา่ทีอ่าจารยเ์พราบงัคบั

มากกว่าพวกได้		American	board	เยอะมาก	เวลาอาจารย์ไปต่างประเทศ	โดยเฉพาะอังกฤษ		อาจารย์

จะมีของฝากมาให้ผม	 คือ	 textbook	 อะไรก็ได้ที่อาจารย์คิดว่าจำาเป็นสำาหรับผม	 แต่ส่วนใหญ่จะเป็น	 

basic	 science,	 hepato-biliary	 เช่น	 หนังสือของ	 Shierla-Sherlock	 หรือ	 Colorectal	 อาจารย์ 

จะเอาหนังสือมาให้เราแล้วบอกว่าอ่านซะ	อาจารย์จะไม่พูดอะไร	 อีก	 1	 เดือนต่อมา	อาจารย์จะมาถาม 

เราว่าอ่านถึงตรงไหน	 ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ผมถูกกระตุ้นให้อ่านและหาความรู้ ใส่ตัวเพราะอาจารย์เพราจะ 

เน้นมากในเรื่องนี้
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	 อย่างที่ผมเคยกล่าวแล้ว	 หมอเพราไปไหน	 ประเสริฐไปนั่น	 ไม่ว่ามีใครที่ใหญ่โตหรือมีอำานาจ 

สมัยนั้น	อาจารย์เพราดูแลคนเดียวกับประเสริฐ	ท่านนายกถนอม	กิตติขจร	ต้องเข้าโรงพยาบาลอาจารย์

เพรา	 และหมอประเสริฐก็ต้องดูแล	 ซึ่งผมเองโดยปกติผมก็สนิทกับท่านอยู่แล้ว	 และย่ิงมาอยู่ในสถานะ

แบบนี้	ยิ่งทำาให้ผมมีความสนิทสนมมากขึ้น

	 อาจารยอ์ตเิรก	และอาจารยเ์พรา	เปน็อาจารยท์ีผ่มคดิวา่หากไมม่	ี2	คนนี	้	ชวีติการเปน็ศลัยแพทย์

ของผมคงไม่เหมือนปัจจุบัน		ท่านยอมให้ผมผ่าตัดคนไข้ของท่าน	สอนวิชาพื้นฐานจนผมเองมีความมั่นใจ

ว่าถึงผมมี		“AMERICAN BOARD OF SURGERY”	ปัจจุบันผมยังมี	FRCS	อยู่ในตัว		ผมไปอยู่	USA	

ไม่มี		surgeon	คนไหนที่มีความรู้ทั่วไปดีกว่าผม		และ	skill	จนจุดนี้เป็นจุดหนึ่งในชีวิต	ที่ต้องตัดสินใจว่า	

ในเมื่อเรามีดีขนาดนี้ ได้จากประเทศไทย		เราควรเอาไปใช้ที่ประเทศไทย	เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งผมและมยุรี

เอามาตัดสินใจว่าควรกลับประเทศไทย

	 ประสบการณ์ที่ได้เรียนและช่วยทำาใน	elective	surgery	 เป็นเรื่องที่แพทย์ต้องนำามาประยุกต์ใช้

เวลาฉุกเฉิน	เมื่อ	35	ปี	ก่อนบ้านอาจารย์ไม่มีโทรศัพท์	ไม่มีมือถือ	ไม่มี	pager	คุณจะทำาอย่างไรให้คนไข้

รอดตายในระหว่างที่ส่งรถ	ambulance	 ไปรับอาจารย์ที่บ้าน	 เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สำาคัญมาก	

ระบบ	 consult	 อาจารย์มี	 แต่ระบบการติดตามตัวไม่มี	 ไม่มีใครที่อาวุโสกว่าเรา	 ที่มีประสบการณ์ 

ที่ช่วยเหลือเราได้	 ผมได้เรียนศัลยกรรมอุบัติเหตุด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่อ่านหนังสือ	 หรือไปฝึกผ่าตัด 

ที่ห้อง	 autopsy	 ผมต้องทำา	 liver	 resection	 ใน	 trauma	 ก็เอาหลักการมาจาก	 elective	 case	 ที่ 

อาจารย์เพราสอน	ผม	repair	retrohepatic	vena	cava	ก็ได้

	 จากการอ่านตำาราหลัง	liver	resection	ผู้ป่วยผมร่วงมี	alopecia	ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร	กว่าจะรู้

ก็ปี	ค.ศ.	1972	ที่พบว่าผู้ป่วยผมร่วงเพราะขาด	magnesium	

	 ในปีที่	 4	 ของการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างที่ผมจำาได้	

และคิดว่าไม่ควรลืม	 เรื่องแรกคือ	 เจอผู้ป่วย	 SMA	 aneurysm	 รายแรกในชีวิตที่มาด้วยเรื่องปวดท้อง 

แล้ว	 shock	 ต้องทำา	 SMA	 resection	 แล้วใช้	 saphenous	 vein	 graft	 ผู้ป่วยรอดชีวิตก็เฮฮากันไป 

หลายวัน	 อีกเรื่องหนึ่งคือผมต้องทำา	 total	 gastrectomy	 ในผู้ป่วยซึ่งเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร	 

คนที่มาช่วยผมในวันนั้นคือ	 intern	มยุรี	อัศวโสภณ	หมายความว่าตลอดการผ่าตัดต้องมีการบ่น	การดุ	

เป็นธรรมดา	 ผมจำาได้ว่ามยุรีร้องไห้	 แต่ร้องไห้ ในวันนั้นน้อยมาก	 มาร้องไห้มากตอนหลังจากที่แต่งงาน

แล้ว	 เรื่องที่สามที่จำาได้คือ	 เรื่อง	 kidney	 transplantation	 รายแรกของประเทศไทย	 ร่วมกับอาจารย์ 

พิชัย	 บุญรัตเวช	 และอาจารย์พร	 สถิตย์พันธเวชา	 และอาจารย์วิศิษฐ์	 ฐิตะวัฒน์	 ซึ่งทำาให้ผมได้รับโล่ห์ 
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เปน็รปูพระเกีย้วจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ในปลายปนีัน้	กม็หีมอชาญวทิย	์ตนัตพิพิฒัน	์มาจากองักฤษ

มาทำางานด้วยกัน	 ชาญวิทย์จบ	 FRCS	 แล้ว	 และมาเตรียมตัวที่จะเป็น	 staff	 ที่จุฬาฯ	 ต่อ	 ส่วมผมเอง 

แผนกศัลย์ไม่เคยคิดรับเป็น	staff	เลย	เพราะหัวหน้าภาควิชาไม่ชอบหน้าที่ที่เป็นลูกน้องของหมอเพรา	

	 ในปีต่อมาซึ่งเป็นปีที่	5	ที่ผมทำางานที่จุฬาฯ	ประเทศไทยมีแพทย์ใช้ทุนรุ่นแรก	เพื่อน	ๆ	ของมยุรี		

รวมทั้งมยุรีเมื่อจบ	 intern	 แล้ว	 หลายคนใช้ทุนและเดินทางไปทำางานและฝึกอบรมที่สหรัฐอเมริกา	 แต่ 

ก็มีเพื่อนอีกหลายคนของมยุรีที่ใช้ทุนอยู่ที่ โรงพยาบาลจุฬา	 ท่ีจำาได้ตอนนั้นมีหมอเรวัติ	 ชุติพงษ์วิเวท 

หมอสุนทร	 ซึ่งตอนนี้อยู่ที่โคราช	 มาทำางานที่แผนกศัลยกรรมด้วยกันแต่ตอนหลังเรวัติ	 ประสบอุบัติเหตุ

เสียชีวิต	ตอนนั้นก็มีหมอเรืองศักดิ์	เรืองวีระยุทธ์	มาอยู่ด้วย

	 ในปีหลัง	ๆ	ที่อยู่จุฬาฯ	การอยู่เวรก็เหมือนเดิมทุกวัน	แต่งานเบาลงเพราะมีน้อง	ๆ	มาช่วยงาน	2	

รุ่นแล้วมีอาจารย์มากขึ้นในทุกหน่วยของศัลยกรรม	 อาจารย์ถาวร	 อาจารย์มนัส	 อยู่	 plastic	 surgery		

ผมกถ็อืโอกาสเรยีนไปบา้งพอสมควร	ผา่ตดัใหญ	่ๆ 	ทาง	general	surgery	ผมทำาไดห้มด	เชน่	Whipple’s,	

hepatectomy	 ทุกอย่างในช่องท้อง	 ผมเลยมีความคิดว่าน่าจะไปเรียนต่อท่ีสหรัฐ	 เพื่อเรียนศัลยกรรม 

หวัใจและทรวงอก		เพราะจากการตดิตอ่ในขณะนัน้ผมสามารถเขา้เปน็	fellow	ไดเ้ลย	ถา้ไดเ้ปน็	resident	

ป	ี2	ในอเมรกิา	ตอนจะไปอเมรกิามเีพื่อน	ชื่อ	คณุหมอโอภาส		วงศ์ไชยบรูณ	์	ตอนนัน้เปน็	chief	resident	

ที่โรงพยาบาล	 Bridgeport	 และมยุรี	 ซึ่งขณะนั้นฝึกอบรมทางกุมารอยู่	 ก็ได้ช่วยติดต่อตำาแหน่งให้ผม 

ไปเป็น	 straight	 intern	 ทางศัลยกรรม	 หมายความว่าในปีที่เราเป็น	 intern	 นั้นเราไม่ต้องผ่านสูติฯ		 

อายุรกรรม		หรือเด็ก	แต่จะหมุนวนเฉพาะในแผนกศัลยกรรมเท่านั้น	จนครบ	12	เดือน	แล้วได้รับให้เป็น	

resident	ปีที่	1	ผมเดินทางไปอเมริกา	เมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2515

	 ระบบการ	train	ของ	American	Board	of	Surgery	มี	5	ปี	และเป็นแบบ	pyramidal	system	

ดูตัวอย่างรูปปิรามิดที่ฐานกว้าง	 หมายความว่ามี	 resident	 เยอะในปีต้น	 ๆ	 แล้วคนไหนไม่เก่งก็จะ 

ถูกตัดออกไป	จะเหลือคนน้อย	ๆ	ตรงยอดแหลม	แค่	2-3	คน	ที่จะเป็น	chief	resident	และมีสิทธิสอบ	

American	 Board	 of	 Surgery	 คนที่ถูกตัดออกไปก็ต้องไปหา	 program	 ใหม่	 หรือไปฝึกอบรมทาง	 

orthopedics,	urology	หรือ	plastic	surgery	

	 ตอนไปเป็น	 intern	 ใหม่	 ๆ	 ก็สบายมาก	 เพราะผมเป็นรุ่นเดียวกับ	 chief	 resident	 และเรามี

ประสบการณ์จากการที่เป็นแพทย์ประจำาบ้านที่		จุฬาฯ	มา	5	ปี	ซึ่งมากกว่า	chief	resident	ในอเมริกา

เยอะแยะก็ได้ช่วยเหลือเพื่อน	ๆ	น้อง	ๆ	resident	รุ่นเดียวกัน	แม้กระทั่ง	junior	staff	ก็ต้องมาปรึกษา

ผม	 ในระหว่างนั้นไม่ว่าหมุนไปอยู่สายไหน	 ฝรั่งทุกคนชอบผมหมด	 ตอนนั้น	 Program	 Director	 ชื่อ	 
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A.J.	Panettiari	ชอบผมยังกับลูกชายของเขา		ชอบชวนผมไปทานข้าวที่บ้าน		พาไปเลี้ยงตามภัตตาคาร

ใหญ่	 ๆ	และถ้าเขามี	 case	ผ่าตัด	ผมต้องเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง	 ให้เขาหรือบางทีผมก็ต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย 

แทนเขาเอง	 Dr.	 Panettiari	 มีลักษณะคล้ายครูอติเรกมาก	 คือเป็นคนสนุกร่าเริงชอบดื่มและร้องเพลง	 

แต่เวลาทำางานทำาจริง	 และรับผิดชอบมาก	 เป็นคนรักลูกน้อง	 ผมเองก็นับว่าเป็นบุญกุศลที่ ได้มาอยู่ที่ 

โรงพยาบาล	 Bridgeport	 ซึ่งเขาให้เกียรติ	 ให้ความนิยมในตัวผมมากกว่าที่ผมคิด	 นอกจากนี้ยังมี	 

Attending	 Staff	 อีกหลายคนโดยเฉพาะ	 Dr.James	 E.	 Thurmond,	 Thomas	 Connell,	 John	 A.	

Garippie		3	คนนี้เป็นคนเก่งมาก	และฝีมือดีโดยเฉพาะ	Dr.Thurmond	จะไม่ค่อยให้	resident	ผ่าตัด

คนไข้เขาอย่างดีก็ให้เย็บ	skin	ส่วนผมโชคดีกับ	Dr.Thurmond	 เขาชอบผมมากตั้งแต่	 intern	พอเป็น	

resident	 มาอยู่กับเขาก็ให้ทำาทุก	 case	 ที่ผมเข้าช่วยและคนนี้เองเป็นคนที่ชวนให้ผมอยู่	 practice	 

กับเขา	 เมื่อผมจบ	 general	 surgery	 แล้ว	 Dr.Connell	 กับผมเคยผ่าตัดแข่งกันดูว่าใครทำาเวลาได้ 

เร็วกว่าในการทำา	 lumbar	 sympathectomy	 ปรากฏว่าผมชนะทำาเสร็จในเวลา	 15	 นาที	 Dr.Connell	 

ใช้เวลา	 18	 นาที	 Dr.Connell	 เลยต้องพาผมไปกินข้าวเย็น	 1	 มื้อ	 Dr.Garrieppi	 เคยมาเย่ียมผม 

ทีเ่มอืงไทยเพราะทา่นเคยมาเมอืงไทยตอนเริม่สงครามเวยีดนาม	ทา่นเปน็คนอธัยาศยัดมีาก	กอ่นผมกลบั

มาเมืองไทยท่านยังไปเลี้ยงส่งผม

	 ระหว่างอยู่โรงพยาบาลนี้ต้อง	rotate	ไปที่	Yale	New	Haven,	Memmorial	Sloan-Kattering	

ที่	New	York	แห่งละหลาย	ๆ	เดือน	และถ้า	Resident	ปี	3,	4	ลาหยุด	ผมต้องไปทำางานอยู่เวรแทน

ทำาให้ผมมีวันลาสะสมไว้เยอะ	 บางปีตั้ง	 2-3	 เดือน	 ทำาให้ผมมีเวลาที่จะเลือกไปดูงานที่อื่นที่เราต้องการ 

ได้เยอะและนานขึ้น	 เช่น	 เลือกไปทำางานกับ	 Thomas	 Kritzek	 และ	Mark	 Robson	 ผู้ซึ่งริเริ่มทำา	 

burn	 wound	 culture	 และทำาการปิดแผล	 burn	 ด้วย	 amniotic	 membrane	 ได้ไปอยู่	 Memorial	 

Sloan	 Kattering	 1	 ปี	 มากกว่า	 resident	 คนอื่นๆ	 ได้ช่วย	 Joseph	 Fortner	 ทำา	 total	 pancreat- 

ectomy	type	I	และ	II	ทำาการผ่าตัด	breast	กับ	Jerome	Urban		ซึ่งขณะนั้นเป็นสุดยอดของ	breast	

surgeon		ที่ทำา		extended	radical	mastectomy		ได้เรียน		head		neck		surgery	กับ		Elliot	Strong	

ดูการทำา	 radical	 neck	 dissection	 และ	 parotidectomy,	 laryngectomy	 ผ่านสาย	 thoracic	 

surgery	 ซึ่งตอนนั้นมี	 Neal	 martini	 และ	 Manjit	 Baines	 อยู่	 ได้เรียนการทำา	 lung	 surgery	 

mediastinal	 tumor	และ	esophagectomy	นับว่าผมได้	principle	ของ	cancer	surgery	 เยอะขึ้น	 

ที่	 Memorial	 Sloan	 Kattering	 ผมก็มีเพื่อนใหม่เยอะ	 และมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น	 คือหัวหน้าพยาบาล 

ห้องผ่าตัดปวดท้องเป็นไส้ติ่งอักเสบ	 แต่เขาไม่ยอมไปผ่าตัดที่โรงพยาบาล	 New	 York	 University	 ซึ่ง 

อยู่ใกล้กัน	ห่างกันเพียง	2	ถนน	เขาขอให้ผมเป็นคนผ่าตัดไส้ติ่งให้เขา	ซึ่งผมก็แปลกใจมากที่นั่นตอนนั้น

มีหมอไทยและพยาบาลไทยหลายคน	 ผมก็ขออนุญาตจาก	 Dr.Beattie	 ซึ่งเป็น	 chief	 of	 staff	 ของ 

โรงพยาบาลเขาอนุญาต	 ผมก็ทำาผ่าตัดให้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดมาถึงตอนสุดท้าย	 pathologist	 ตอบ 
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ในใบ	 patho	 ว่า	 “No tumor” เพราะ	 pathologist	 ที่นั่นเขาดูแต่	 tumor	 อย่างเดียวไส้ติ่งอักเสบ 

อ่านไม่เป็น

	 ผมมีเวลา	3	เดือนได้ไปฝึกและดูงานที่	Lahey	Clinic	ที่	Boston	ซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็น	MECCA	

ของสหรัฐอเมริกา	เพราะศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงของสหรัฐจะอยู่ที่นั่น	โดยเฉพาะทาง	general	surgery	

คุณหมอ	 John	Braasch,	Kenneth	Warren	ซึ่งสองคนที่เก่งทาง	gastric,	 liver	และ	biliary	 tract	 

โดยเฉพาะ	 bile	 duct	 stricture	 ผมได้เรียนวิธีการต่าง	 ๆ	 หลายอย่างจากที่นี่	 และนำากลับมาใช้ที่ 

คณะแพทย์ได้เป็นอย่างดี	 ได้ร่วมทำาผ่าตัดกับ	Malcom	Weidenheimer	 และ	 Dr.Corman	 ทำา	 total	

colectomy	ดู	Dr.Cornelius	Sedwick	ผ่าตัด	head	neck	โดยเฉพาะ	thyroid	และ	parathyroid	

	 พอทำางานในอเมริกาครบ	3	ปี	ก็ทวงถามไปยัง	American	Board	of	Thoracic	Surgery	เขาก็

บอกว่าตอนนี้กฎเกณฑ์เปลี่ยนแล้ว	คุณต้องเป็น	chief	 resident	จึงจะมา	train	thoracic	ได้	ตอนนั้น 

มยุรีจบ	Board	of	Pediatric	แล้ว	เลยต้องหาที่	train	ดมยาต่อที่	Albert	Einstein	Medical	College	

ซึ่งอยู่ที่	New	York	ผมเลยต้องย้ายบ้านจาก	Connecticut	มาอยู่	New	York	ที่	Bronx	เพราะอยู่ใกล้

ที่มยุรีฝึกงาน	 ส่วนผมขับรถไปกลับระหว่าง	 New	 York	 กับ	 Connecticut	 ซึ่งระยะทางประมาณ	 60	

กิโลเมตร	ถ้าวันไหนอยู่เวรหรือหน้าหิมะตกก็ไม่ต้องมา	New	York

 ตอนอยู่	Connecticut	ในปีที่	4	มีศัลยแพทย์ที่ทำาเฉพาะ	vascular	surgery	ชื่อ		Stuart		Levinson 

ย้ายจาก	Medical	College	of	Virginia	(MCV)	Richmond	Virginia	มาอยู่ที่	Connecticut	ก็เลย

กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน	 Dr.Stuart	 Levinson	 ต้องทำาการผ่าตัด	 porto-caval	 shunt	 บ่อยเพราะ 

ขณะนั้นการรักษา	 esophageal	 varices	 ในสหรัฐอเมริกายังคงใช้วิธีการนี้เป็นหลัก	 ผมช่วยเขาทำาการ

ผ่าตัดหลายรายจนเขาคิดว่าเขามั่นใจที่จะให้ผมทำาและเขาเป็นผู้ช่วยบ้าง	 วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดก็

เหมือนกัน	คือต่อ	portal	vein	เข้ากับ	inferior	vena	cava	แต่วิธีการที่เขาทำากับที่ผมทำาไม่เหมือนกัน	

เขาทำาการผา่ตดัวธีิไหนผมก็ช่วยเขาไดเ้พราะเรารู้วา่เขาจะทำาอะไรตอ่ไป	อยูม่าวนัหนึง่เขากบ็อกกบัผมวา่	

VAS	(Vasinanukorn)	คณุทำาซ	ิผมกล็งมอืทำาเปดิหนา้ทอ้งแลว้ผมกท็ำาการ	exposure	ซึง่เราอยากผา่ตดั	

ผมตรงไปเลาะ	 inferior	 vena	 cava	 ก่อน	 ลอง	 apply	 clamp	 ดูเผื่อว่าจะต่อก็พบว่าทำาได้	 แล้ว 

ไปเลาะ	 portal	 vein	 เขาถามผมว่าทำาไมคุณทำาแบบนี้	 ผมเลยอธิบายว่าถ้าเลาะ	 portal	 vein	 ก่อน	 

แบบที่เขาทำา	 แล้วเลือดไหลซึมลงมาตรงบริเวณ	 Rutherford-Morrison	 Pouch	 หน้าต่อ	 IVC	 จะ 

ทำาให้การเลาะ	 IVC	 ลำาบาก	 แต่วิธีการที่ผมทำาคือ	 เลาะ	 IVC	 ก่อนจะสะดวกกว่า	 เขาเห็นด้วยและ 

เขา้ใจแลว้ถามผมวา่	“ทำาไมไมบ่อกเขาตัง้แตค่ร้ังแรก”	ผมเลยตอบวา่ “ผมตอ้ง honour คอื ใหเ้กยีรติ



นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร 33

เขาในฐานะศัลยแพทย์ผู้ทำาผ่าตัดผมเป็นผู้ช่วย ผมจะไม่พูดหรือกล่าวอะไรยกเว้นตอบคำาถาม”  

เขาตอบผมว่า “ขอบคุณ” และผมเป็นศัลยแพทย์ที่ฉลาด ผมก็ตอบ “ขอบคุณ”	เขาบอกว่าผมเป็น

ศัลยแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่	(Great	Surgeon)

	 เขาถามผมว่าหลังจากนี้ผมจะทำาอะไรต่อ	 ผมตอบว่าผมจะหาที่ฝึกอบรมต่อทางศัลยกรรมหัวใจ 

และหลอดเลือด	 เขาถามว่าจะให้เขาช่วยอะไรบ้าง	 ผมตอบว่านั่นคือสิ่งที่ผมต้องการ	 เขาก็บอกว่าเขา 

จะติดต่อที่	 MCV	 ให้ผม	 แล้วเขาก็ติดต่อทุกอย่างกับ	 Larzar	 J.	 Greenfield	 กับ	 Richard	 Lower	 

จนสัปดาห์ต่อมาเขาก็บอกผมว่าทุกอย่างเรียบร้อยให้ผมไปสัมภาษณ์ได้เลยเพราะเขานัดวันให้เรียบร้อย

แล้ว	ผมเดินทางไปสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่เขาบอก	

	 ที่	MCV	Richmond,	Virginia	วันที่ไปสัมภาษณ์ก็มี	resident	ชาวอเมริกันอีก	2	คนไปสัมภาษณ์

ก่อนผม	 เขาเข้าไปสัมภาษณ์พอออกมาเจอผมเขาพูดว่า	 “Bye”	 หมายความว่าลาก่อน	 คนที่สองเข้าไป 

พอออกมาเขาก็พูดว่า “Bye”	 ผมพูดต่อว่าเจอคุณสัปดาห์หน้าน่ะ	 เขาไม่ตอบ	 ผมเข้าไปสัมภาษณ์เป็น 

คนที่	 3	Prof.	Greenfield	และ	Prof.	Richard	Lower	 เขาก็ยื่นสถิติการผ่าตัดคนไข้ของหน่วย	CVT	 

และจำานวนผู้ป่วยท่ีทำา	 heart	 transplant	 ต่อปี	 และตารางการทำางานมาให้ผมดูจำานวนผู้ป่วยรับเข้า 

และจำาหน่าย	 (Census)	 แต่ผมก็ไม่สนใจ	 เขาก็เสนออัตราเงินเดือน	 และสวัสดิการมาให้ดู	 ผมเห็นแล้ว 

ก็ไม่มีข้อสงสัยอะไร	เขาถามว่า	“อยากถามอะไรไหม”	ผมตอบว่า	“ไม่” เขาถามผมว่า	“รับงานได้ ไหม” 

ผมตอบว่า “รับได้” เขาก็จับมือ	(shake	hand)	กับผมแล้วพูดว่าเจอคุณเดือนหน้า	ผมงงมากเพราะเดือน

ที่เขากล่าวถึง	ผมยังต้องทำางานที่	Connecticut	อยู่อีก	6	เดือน

	 หลังสัมภาษณ์ผมเดินออกมาจากห้อง	 Prof.	 Greenfield	 มานั่งตรงหน้าห้องที่เดิมเลขาของ	 

Prof.	Greenfield	 	 ก็มาเชิญผมให้เข้าไปในห้องเขา	พร้อมยื่นสัญญาให้เซ็น	 ผมก็เซ็นไปเลยแล้วถามว่า	 

อีก	2	คนเขาว่าอย่างไร	เลขาตอบว่าเขารับงานที่นี่ไม่ได้	เพราะงานหนักเกินไป	เขาถามว่าผมรับได้หรือ	

ผมบอกว่าเซ็นสัญญาไปแล้วและให้เขาช่วยจัดการเรื่องที่พักด้วย

	 ผมกลับจาก	Virginia	 มา	Connecticut	 ก็ได้เข้าพบ	Dr.Panettieri	 ผมยังไม่พูดอะไรเลย	 เขา 

พูดก่อนว่า	 VAS	 พรุ่งนี้คุณต้องไปพบ	 Seymor	 Schwartz	 ที่	 Syracue,	 New	 York	 และอยู่ที่นั้น	 

1	 เดือน	 ผมถามเขาว่าทำาไม	 เขาบอกว่าทุกอย่างจัดการเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นให้ผมไปพบ	 

Hubert	 Humphrey	 ที่	 Philadelphia	 แล้ว	 Dr.Panettierri	 ก็เล่าให้ผมฟังรายละเอียดว่าหลังจาก	 

Prof.	Greenfield	และ	Prof.	Richard	Lower	สัมภาษณ์ผมแล้ว	เขาพอใจมาก	และคิดว่าผมไม่น่าเสีย
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เวลาจนครบ	5	ปีที่	Connecticut	ผมน่าจะมาฝึกอบรมทาง	CVT	ได้เลยที่	MCV		Prof.	Greenfield	 

ก็ได้ติดต่อคุยกับ	 Prof.	 Schwartz	 และ	Humphrey	 ซึ่งเป็น	 president	 ของ	American	 Board	 of	

Surgery	 ในขณะนั้น	 ซึ่งผมต้องไปทำางานอยู่กับ	 Schwartz	 1	 เดือน	 เพื่อดูว่าควรจะประเมินให้จบการ 

ฝึกอบรมหรือไม่

	 ผมเดินทางไป	 Syracue	 วันนั้นหิมะตกหนักมาก	 ตอนแรกไม่มีแต่พอตอนบ่ายจอดรถไว้มองแล้ว 

ไม่เห็นรถเลย	หิมะสูงท่วมหลังคารถ	ไปพบ	Prof.	Schwartz	เขาก็ให้เลขาจัดการเรื่องที่พัก	เรื่องตาราง

เวรให้เสร็จ	ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมาก	วันรุ่งขึ้นผมไปพบ	Prof.	Schwartz	ที่ออฟฟิศประมาณ	07.00	น.	เช้า	 

ถามเลขาว่า	 Prof.	 มากี่โมงเขาตอบว่ามา	 05.00	 น.	 มานั่งเขียนหนังสือ	 พอ	 07.00	 น.	 จะไป	 round	 

ward	 และ	 09.00	 น.เข้าห้องผ่าตัด	 เลิกผ่าตัด	 round	 ward	 จนถึง	 3	 ทุ่มกลับมาเขียนหนังสือแล้ว 

กลับบ้าน	 5	 ทุ่ม	 ทำามาเป็นประจำาทุกวันไม่เว้นวันเสาร์	 อาทิตย์	 ผมอยู่ที่	 Syracue	 ได้	 5	 วัน	 วันที่	 5	 

คือวันศุกร์	 ผมเข้าห้องผ่าตัดกับ	 Prof.	 Schwartz	 ทำา	 R.	 adrenalectomy	 โดยที่ผมเป็นมือ	 3	 คือ	 

ดึง	retractor	อยู่ห่าง	ๆ	resident	เขาเปิดท้องไว้แล้วพอ	Professor	เข้ามาก็เอามือเข้าไปควัก	ๆ	เอา	

adrenal	 gland	 ออกมาเสร็จแล้วทำาการ	 pack	 แล้วเขาออกไปเลย	 ไปชื่นชมกับ	 specimen	 ถ่ายรูป	 

วาดรูป	วัดขนาด	ชั่งน้ำาหนัก	ส่วนการ	stop	bleeding	เป็นหน้าที่ของ	fellow	และผม	ตัว	fellow	เอง

เอาไมอ่ยูเ่ขากข็อใหผ้มชว่ยจดัการ	ซึง่ผมกม็าจดัการเรื่อง	exposure	และ	stop	bleeding	ใหเ้ขาเรียบร้อย	

ทุกคนในห้องผ่าตัดชื่นชมมาก	และคุยกันเรื่องประสบการณ์และการทำางานที่ผ่านมา

	 วันเสาร์เช้าหลังจาก	 ward	 round	 Professor	 Schwartz	 ได้เรียกผมไปพบ	 แล้วเล่าว่าได้คุย 

กับ	 Prof.	 Greenfield	 และ	 Dr.Panettierri	 แล้วให้ผมจบการฝึกอบรมทาง	 American	 Board	 of	 

Surgery	 ได้ตอนนี้และให้ผมไปพบ	 Dr.Humphrey	 ก่อน	 ผมเองงงมากเพราะ	 American	 Board	 of	

Surgery	 ต้องฝึก	 5	 ปี	 แม้กระทั่งคนของ	 American	 เองก็ไม่ยกเว้น	 ผมเป็นรายเดียวในโลกท่ีได้รับ 

การยกเว้นให้ฝึกอบรมเพียง	4	ปีครึ่ง	และบอกว่ากลับ	Connecticut	เลย	

	 ก่อนกลับ	Connecticut	ผมก็แวะไป	Philadelphia	เจอ	Professor	Humphrey	ถามว่า	“จบแล้ว

ทำาอะไรต่อ จะอยู่อเมริกาหรือกลับเมืองไทย”	ผมบอกว่า	“ยังไม่แน่แต่โอกาสกลับเมืองไทยก็ 50%” 

เขาถามว่า	“ไม่กลัวเวียดนามหรือ” ผมบอกว่า	“ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะอยู่ไกลกันมาก”	ผมก็กลับมา	

Connecticut	 รายงานให้	 Dr.Panettieri	 ทราบ	 ก็มีการเลี้ยงส่งกันหลายครั้งหลายคราวในระหว่างนั้น	 

Dr.Thurmond	 ก็มาย้ำากับผมอีกว่าเสร็จแล้วให้กลับมา	 practice	 กับเขาที่	 Connecticut	 ตอนนั้น 

ผมมีลูกแล้ว	น้องหนึ่งอายุประมาณ	6	เดือน
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	 ผมเดินทางไป	MCV	Richmond,	Virginia	เมื่อเริ่มทำางานปรากฏภายหลังว่ามีผมเพียงคนเดียว	

เพราะฝรั่งอีก	 2	 คนเขาไม่เอาและไม่เซ็นสัญญาเพราะงานหนักมาก	 ทำางานที่นั่นปีครึ่ง	 อยู่เวรทุกวัน 

ทุกคืน	 แทบไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยก็ว่าได้	 ตอนเช้าตื่นตี	 5	 ไปดูผู้ป่วยที่	 ICU	 ซึ่งมี	 10	 เตียง	 ต้อง 

เคลียร์เตียงเพื่อย้ายไป	recovery	ward	ให้ได้จำานวนเท่ากับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดวันนั้นคือ	5-6	ราย	เสร็จ

แล้วไปเตรียม	discharge	ผู้ป่วยตาม	ward	ต่าง	ๆ	พร้อมให้คำาแนะนำา	ประมาณ	07.30	น.	ต้องมาเริ่ม	

case	 ที่ห้องผ่าตัดซึ่งมี	 3	 ห้อง	 วนเวียนกันไปทั้งวัน	 ต้องทำาผ่าตัดเลาะ	 vein	 graft,	 เปิด	 median	 

sternotomy,	cannulate	heart	ทำาไปพลาง	ๆ	จน	Prof.	Greenfield	หรือ	Richard	Lower	เข้ามาตอน

ที่คิดว่าเป็นตอนสำาคัญ	ๆ		หน่วย	CVT	จะมี	resident	ศัลยกรรมทั่วไปหมุนมาครั้งละ	2	คน	ก็ช่วยงาน 

ได้เยอะ	 เช่น	 เย็บปิดแผล	 หรือ	 off	 ICD	 ช่วยงานกลางวันเท่านั้น	 กลางคืนกลับไปอยู่เวรศัลยกรรม 

ทั่วไป	ระหว่าง	case	ผ่าตัดก็ต้องแวบออกไป	round	คนไข้อีก	บางครั้งเสร็จผ่าตัด	1	ทุ่มต้องไปดูผู้ป่วย

ที่จะผ่าตัดวันรุ่งขึ้น	สั่ง	pre-op	care	และสำาคัญที่สุดคือต้องอธิบายคนไข้	เรื่อง	informed	consent	ซึ่ง

สำาคัญมาก	กว่าจะเสร็จก็ตกประมาณ	3-4	ทุ่ม	จะมีคนไข้ที่มาคอยใส่	pacemaker	บางครั้งต้องไปปลุก

คนไข้มาใส่	pacemaker	ดึก	ๆ 		หลังจากนั้นก็ต้องไปดู	coronary	angiogram	ของผู้ป่วยแต่ละรายที่ห้อง	

cardiac	cath	ที่จะผ่าตัดวันรุ่งขึ้น	หลังจากนั้นก็ไป	round	ที่	ICU	กว่าจะได้เข้านอนก็ต้องตี	2-3	น.	ห้อง

นอนก็อยูต่ดิกบั	ICU	ใกลห้อ้งผา่ตดันบัวา่สะดวกไป	อยา่งใสช่ดุเขยีวทัง้วนั	จนเขา้นอนแลว้เปลีย่นอกีครัง้

ตอนเช้า	 วันไหนมี	massive	 pulmonary	 embolus	 ก็ต้องไปทำา	 embolectomy	 โดยใช้	 Greenfield	

suction	หรือบางรายมี	 recurrent	emboli	ก็ต้องใส่	Greenfield-Kimray	 filter	ถ้าเจอแบบนี้ก็นับว่า 

ไม่ต้องนอนบางครั้งติดต่อกันหลายวัน

	 ที่	 MCV	 เนื่องจากเป็น	 heart	 และ	 kidney	 transplantation	 center	 ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดหัวใจ 

จะเป็นรายทำาแล้วทำาอีกซ้ำา	ๆ		หรือบางรายเป็นโรคระยะสุดท้าย	(End	Stage)	ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ	

บางรายใช้	 Intra-aortic	 balloon	 pump	 โดยมากคนเหล่านี้คอยทำาการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ	 ตอนไปอยู่ 

ใหม ่ๆ 		ก็ไมท่ราบวา่เขาได	้donor	มาจากไหน	ตอนหลงัเลยทราบวา่มรีะบบทีเ่กีย่วขอ้งกนัหลายโรงพยาบาล 

ในสมัยนั้น	(พ.ศ.	2520)	โดยที่มีการประสานงานกันในสหรัฐอเมริกา	และ	Canada	ที่	Toronto	เริ่มโดย	

Dr.	David	Hume	ซึ่งไปเริ่มทำา	kidney	transplant	ที่	MCV	ต่อมา	Dr.	Richard	Lower	ก็ไปทำา	heart	

transplant	 ท่ี	 MCV	 ซ่ึงจะเป็นศูนย์สำาหรับทำาการผ่าตัดเปล่ียนหัวใจ	 โดยอีกศูนย์หนึ่งจะอยู่ที่	 UCLA	 

โดย	Prof.	 Shumway	มีการเชื่อมโยงกับ	Boston	ที่	Harvard	และ	MGH	และ	NYU	 (New	York	

University)	 และ	 Columbia	 presbyterian	 โรงพยาบาลเหล่านี้จะทำา	 kidney	 transplant	 ก็จะมา 

จัดคิวกันว่าใครเป็น	priority	ได้ไตข้างซ้าย	หรือข้างขวา	ส่วน	Edward	T.	Starzl	ที่	Colorado	จะทำา 

การเปล่ียนตับ	 บางคร้ัง	 donor	 ไปเสียชีวิตต่างประเทศ	 เช่น	 Canada	 ทาง	MCV	 อาจต้องส่งคนไป	
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procure	อวัยวะต่าง	ๆ 	ที่	Canada	โดยจะนำาหัวใจกลับมา	MCV	ส่วนไตก็จะแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาล

ต่าง	 ๆ	 ที่เรียงอันดับกันโดยระบบ	 computer	 บางโรงพยาบาลได้อวัยวะจริงแต่หา	 recipient	 ไม่เจอ 

ก็ต้องยกอวัยวะให้กับโรงพยาบาลอื่นต่อไป	 MCV	 ทำาแบบนี้ ได้เพราะสามารถใช้เครื่องบินของสมาคม

โรงงานยาสูบ	 ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในโครงการเปลี่ยนอวัยวะของมหาวิทยาลัย	 Dr.Christian	 Banard	 

ก็เคยมาฝึกเรื่องการทำา	heart	transplant	ใน	DOG	lab	ที่นี่

	 ผมเหน็การเปลีย่นหวัใจครัง้แรกกต็ื่นเตน้มากเพราะไมเ่คยเหน็ของจรงิมากอ่นเคยเหน็แต่ในหนงัสือ	

พอเห็นเข้าจริง	ๆ	มันไม่ยากเย็นอะไรเลย	ทำา	double	valve	replacement	ยังยากกว่า	ที่นั่น	resident	

ทำา	heart	transplant	เป็นเรื่องปกติปีละหลายสิบราย	ระหว่างที่ผมอยู่ผมทำาไป	15	ราย	ในขณะเดียวกัน

ทำา	coronary	by	pass	 ไปประมาณ	1,500	ราย	 เขาไม่ทำา	congenital	heart	หรือทำาน้อยมาก	 เช่น	 

PDA,	ASD	ส่วนอย่างอื่น	Prof.	Greenfield	และ	Prof.	Lower	บอกว่าให้ไปดูที่	Alabama	ส่วน	valve	

surgery	ทำาค่อนข้างน้อย

	 อย่างที่ได้กล่าวแล้ว	 ที่นั่นทำางาน	 7	 วันไม่มีวันหยุด	 เพราะ	 staff	 ผลัดกันมาส่วน	 resident	 ซึ่ง 

ควรมีปีละ	3	คน	แต่ที่นี่มีเพียงปีละ	1	คน	ผมทำางานได้	1	ปี	มยุรีก็ฝึกอบรมจากดมยา	ย้ายมาอยู่เป็น	

staff	ดมยา	 โดยเฉพาะดมยาเด็กที่ทำา	 open	heart	ตอนนั้นก็ย้ายครอบครัวทั้งหมดมาอยู่	 Richmond	 

Virginia	 ระหว่างนั้นผมต้องเตรียมตัวเพื่อสอบ	American	 Board	 of	 Surgery	 แทบจะไม่มีเวลาอ่าน

หนังสือเลยคิดว่าคงสอบไม่ผ่าน	แต่พอสอบจริง	ๆ	ก็ผ่านข้อเขียน	และสัมภาษณ์		ก่อนวันสอบสัมภาษณ์	

ผมได้มีเวลาเจอกับ	Prof.	Humphrey	อีกท่าน	ตามผมลงมาคุยที่	lobby	โรงแรมและท่านยังถามอีกว่า

จะกลับแน่หรือหาทำางานใน	U.S.A	จะดีกว่า	แต่ผมก็ยืนยันว่าจะกลับเพราะตอนนั้นผมเพิ่งได้รับจดหมาย

จากอาจารย์ทองจันทร์	หงส์ลดารมภ์	ชวนผมมาอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และโรงพยาบาลกำาลัง

ก่อสร้าง	(ตอกเสาเข็ม)

	 ตอนสอบสัมภาษณ์	เป็นตอนสำาคัญมาก	เพราะตอนนั้นสงครามเวียดนามใกล้จะเลิก	(พ.ศ.	2520-

2521)	 และแพทย์โดยเฉพาะศัลยแพทย์เร่ิมทยอยกลับ	 ดังนั้นจึงมีวิธีการกีดกันไม่ให้แพทย์ต่างชาติผ่าน

สัมภาษณ์	เพราะถ้าไม่ผ่านสัมภาษณ์ก็จะไม่ได้	American	Board	of	Surgery	ก็จะเป็นหมอผ่าตัดทำามา

หากินเองไม่ได้ต้องเป็นผู้ช่วย	หรืออยู่เวรห้องฉุกเฉิน	ตอนสอบสัมภาษณ์เขาจะอัด	tape	ไว้ถ้าใครไม่ผ่าน

ก็ไปร้องเรียนได้แต่จะได้ผลหรือไม่	 และเวลาสอบเราต้องผ่าน	 examiner	 3	ห้อง	ห้องละ	 3	คน	สอบ 

ห้องละ	45	นาที	ตอนนั้น	examiner	ที่น่ากลัวที่สุด	คือ	Francis	D.	Moore	และ	William	Silen	เพราะ

เขาต่อต้านชาวต่างชาติพอสมควร	ตอนสอบผมเจอ	Francis	D.	Moore	เขาทักว่าสวัสดี	เช้านี้กินอะไร

มาหรือยัง	ผมก็ตอบว่ายังไม่กิน	เพราะปกติผมไม่กินอาหารเช้าอยู่แล้ว	และเช้านั้นจะสอบใครจะไปกินลง
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เท่านั้นเอง	 Francis	Moore	 ไล่เบี้ยกับผมเรื่อง	 air	 ในทางเดินอาหารมาจากไหน	อธิบายอย่างไร	 ใคร

ทำางานวิจัยเรื่องนี้		air	ใน	biliary	system	สารพัด	air	ผมโชคดีที่อ่านหนังสือเยอะตอนอยู่	Connecticut	

เพราะมีเวลา	เลยตอบไปว่าเป็นผลงานวิจัยของ	Wangenstein	จาก	MAYO	Clinic		ทดลองโดยการ 

ผูกหลอดอาหารในสุนัข	พบว่า	air	เกิดจากการกลืน	ปรากฏว่าคำาถาม	อื่น	ๆ 	ผมตอบได้หมด	พอสอบเสร็จ

แต่ละรอบว่าใครเจอ	examiner	คนไหนถามอะไร	ปรากฏว่าก่อนหน้าผมและตามหลังผม	 เป็นหมอจาก

อินเดีย	1	คน	และจากอังกฤษ	1	คน	ตอบ	Dr.Moore	ว่ากินไข่ดาว	กินขนมปัง	กาแฟ	เลยโดน	Dr.Moore	

ไล่บี้เอาเรื่อง	metabolic,	pathway	ของ	protein	ของ	fat,	carbohydrate	ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเอามา 

สอบสัมภาษณ์	ผลคือ	สองคนนั้นสอบตก

	 หลังจากทำางานต่อมาอีก	 6	 เดือน	 ครบปีครึ่ง	 ผมก็ลาออก	 ให้มยุรีทำางานคนเดียว	 เพราะทำา 

สองคนโดนเสียภาษีหมด	กลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกหนึ่งคนดีกว่า	ในระหว่างนั้นได้รับจดหมายจากอาจารย์ 

ทองจันทร์	 (สำาเนาจดหมาย)	 ก็คิดกับมยุรีว่าจะเอาอย่างไรดี	 จะอยู่หรือกลับเมืองไทย	 เราสองคนก็หา 

กระดาษฟุลสแก๊ป	 มา	 4	 ใบ	 แล้วมาเขียนแนวทางการตัดสินใจ	 ว่าจะอยู่	 USA	 หรือกลับเมืองไทย	 มี 

ข้อดีขอเสียอะไร	ให้คะแนนน้ำาหนักความสำาคัญในทุก	ๆ 	ประเด็นที่คิดได้	เช่น	พ่อ	แม่	พี่น้อง	ทำาประโยชน์

ให้กับประเทศชาติ	 สิ่งท่ีเราจะได้ ใน	 U.S.A	 เราได้อะไรจากเมืองไทย	 ปรากฏว่ากลับเมืองไทย	 ชนะ 

แบบเฉียดฉิว	 (bias	 ?)	 ผมก็เลยเดินทางกลับมาประเทศไทย	 มาหาดใหญ่พบว่าขณะนั้นโรงพยาบาล 

เพิ่งตอกเสาเข็มอยู่บริเวณตึก	 orthopedics	 ไม่กี่ต้นเอง	 ไปดูนักศึกษาแพทย์รุ่นที่	 1	 ซึ่งตอนนั้นเรียน 

อยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เจออาจารย์ปัญญา	สงวนเชื้อ		อาจารย์ดิลก	เปรมัฐเถียร		อาจารย์พันธ์ทิพย์		

ซึ่งอาจารย์เหล่านี้เคยไปอยู่สหรัฐอเมริกามาแล้วหลาย	ๆ	ปี	และกลับมาอยู่หาดใหญ่	พี่	ๆ	เหล่านี้ก็บอก

ผมว่าสบาย	 น่าอยู่กว่าเมืองนอก	 มีงานทำาเยอะแต่ไม่บอกผมสักคำาว่าเงินเดือนที่จะได้สักเท่าไร	 ผมก็ลืม

ถามเรื่องเงินเดือน	(พ.ศ.	2522	ตอนอยู่	U.S.A.	ขณะนั้นเงินเดือนประมาณ	8	หมื่นบาท	เสียภาษี	2	หมื่น	

พอย้ายกลับมาเมืองไทยทำางาน	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เงินเดือน	4,500	บาท	แถมไม่มีบ้านให้อยู่	

ต้องเช่าบ้านอยู่ข้างนอก	ค่าเช่าบ้านเดือนละ	5,000	บาท	เก็บล่วงหน้า	6	เดือน

	 ผมกลับมาตอนนั้น	 เจอกับอาจารย์อติเรก	 ที่กรุงเทพฯ	 ทราบจากอาจารย์ว่าอาจมาเป็นคณบดี 

คณะแพทย์	 ม.อ.	 และอาจารย์ทองจันทร์	 ข้ึนเป็นอธิการบดี	 ผมมาหาดใหญ่ทราบว่าอาจารย์ทองจันทร์	 

ยังไม่กลับจาก	 U.S.A.	 และคงอีกไม่นานคงกลับ	 หลังจากนั้นผมก็กลับอเมริกานำาข้อมูลรายละเอียด 

และสิ่งที่ ได้พบเห็นที่หาดใหญ่	 เพื่อประกอบการตัดสินใจว่ากลับหรือไม่กลับประเทศไทย	 เราตกลงกัน 

เป็นเอกฉันท์ที่ว่ากลับประเทศไทยมาอยู่หาดใหญ่	 เมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2522	 ขณะนั้นน้องหนึ่ง 

อายุเกือบ	2	ขวบ
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	 จดหมายของอาจารย์ทองจันทร์		ลงวันที่	26		มีนาคม		พ.ศ.		2522		นับว่าเป็นจดหมายที่มีความ

สำาคัญมากที่สุดฉบับหนึ่ง	เป็นเอกสารที่มีความสำาคัญพอ	ๆ	กับสูติบัตรของผม		ทำาไมจึงสำาคัญขนาดนั้น	

ที่ผมต้องเก็บไว้จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา	 26	 ปี	 จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่มีผลต่อการตัดสินใจของผม

และมยุรีมากที่สุด	 	 นอกจากข้อมูลอื่น	 ๆ	 ท่ีเรามีอยู่	 การตัดสินใจกลับมาทำางานในประเทศไทยของผม 

และมยรุ	ีไดเ้อือ้อำานวยใหเ้ราไดม้าเปน็อาจารยแ์พทย์ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์	

มาเป็นศัลยแพทย์และวิสัญญีแพทย์	 ที่ได้ทำาการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นเวลา	

25	ปี	มาแล้ว		ได้มีโอกาสสอนนักศึกษาแพทย์มา	25	รุ่น	ตั้งแต่รุ่น	2		ทำาให้มีการกระจายของลูกศิษย์ไป

ทั่วประเทศ	2,000	คน	บางคนก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่นี่ต่อ	บางคนก็ไปเป็นอาจารย์ที่อื่น	ได้เป็นอาจารย์

สอนพยาบาลของคณะพยาบาลต่าง	ๆ 	หลายแห่งทั่วภาคใต้		ผมเองก็ได้ช่วยสร้างศัลยแพทย์หลายสิบคน		

ซึ่งกระจายไปตามภาคต่าง	 ๆ	 ของประเทศไทย	 ช่วยสร้างศัลยแพทย์เต็มโรงพยาบาลภาคใต้	 มยุรีได้มา

เป็นกำาลังสำาคัญของคณะแพทย์ด้านวิสัญญี	 และแพทยศาสตรศึกษา	 นับว่าอาจารย์ทองจันทร์	 เป็น

ปูชนียบุคคลของคณะแพทย์	 และของผม	 	 ที่ทำาให้วิถีชีวิตผมเปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลังมือ	 แทนที่เรา 

จะประกอบอาชีพในต่างประเทศ	อาจารย์เปิดโอกาสชี้ช่องทางให้เรามารับใช้ประเทศชาติ	มาเป็นแพทย์

ที่ได้มีคนรู้จักมากมายทั่วภาคใต้	ทำาให้เราได้มีโอกาสสร้างบุญและกุศลมาตลอด	25	ปี

	 โดยเฉพาะการสร้างทีมศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 โรงพยาบาลตรัง	 

เป็นความชื่นชมของผมและเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความภูมิใจของผม	 คำาถามว่า	 “ถ้าอาจารย์ทองจันทร์ 

ไม่เขียนจดหมายฉบับนั้นไปเราสองคนจะกลับหรือไม่ ?”	 คำาตอบคือ	 “ไม่แน่”	 แต่ในเมื่ออาจารย์ 

ยืนยันว่ามีงานให้เราทำา	 ที่คณะแพทย์	 ม.อ.	 ต้องการเรา	 ผมตั้งใจเก็บจดหมายฉบับนี้ ไว้	 เพื่อยืนยันให้ 

พวกเราทุกคนได้เห็นว่า	 ครูทองจันทร์สอนผมได้เสมอ	 ผมเป็นศิษย์ที่มีครูทองจันทร์	 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ไกล	 

เปน็ผูส้อนชีแ้นะแนวทางทีอ่าจารยเ์หน็วา่เราสองคนนา่จะทำาตวัใหเ้ปน็ประโยชนต์อ่สงัคม	เพราะอาจารย์

มองเห็นว่าประโยชน์ที่ ได้จะดีกว่าการหาเงินในต่างประเทศ	 นอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับ 

พ่อแม่	พี่น้อง	เป็นระยะเวลาหลายปี
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	 เมื่อมาเริ่มทำางาน	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2523	ก็ต้องไปสอนนักศึกษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	และ

โรงพยาบาลสงขลา	 ward	 round	 ผ่าตัดก็ทำากันที่	 2	 โรงพยาบาลนี้	 ตอนนั้นนักศึกษาแพทย์รุ่นที่	 2	 

กำาลังจะจบ	 ก็มีการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษจากกรุงเทพฯ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งศัลยกรรมจะมา 

จากจุฬาฯ	 และรามาธิบดี	 ผมก็ได้ทำาการช่วยสอนและติวเข้ม	 โดยใช้	 Schwartz	 เป็นหลัก	 รุ่นนั้นเก่ง 

หลายคนโดยเฉพาะคุณหมอสมชาย	 จันทร์สว่าง	 บอกผมว่าอยากเป็นหมอผ่าตัด	 ในระยะหลังบางวันมี	

lecture	ก็มาใช้ห้องบรรยาย	1	และ	2	ที่อาคารบริหาร	บางวันต้องไปเป็นกรรมการตรวจรับของที่อาคาร 

โรงพยาบาล	 เช่น	 ต้องนับจำานวน	 ห้องน้ำา	 ท่อน้ำา	 โถส้วม	 สารพัดงานท่ีอาจารย์ดิลก	 ซึ่งเป็นอาจารย์ 

คนเดียวของภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และเป็นหัวหน้าภาค 

มอบหมายให้ผมทำา	ตอนบ่ายกลับไป	ward	round	ทั้ง	teaching	และ	service	ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	 

อยู่เวรกลางคืนที่หาดใหญ่	 ก็สลับกับ	 staff	 ของโรงพยาบาลหาดใหญ่	 สมัยนั้นก็มีพ่ีปัญญา	 อาจารย์ 

วัฒนชัย	อาจารย์ดิลก
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	 สภาพการทำางานในสมัยนั้นลำาบากมาก	 และขาดแคลนไปทุกอย่างแม้กำาลังคน	 สภาพของ 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ต่างกับโรงพยาบาล	MCV	 แบบฟ้ากับดิน	 แต่ความอดทนของเราก็ไม่หมด	 ยิ่ง 

ลำาบากมากขึ้นความอดทนก็มากขึ้น	 กำาลังใจอยู่ที่การได้เห็นความตั้งใจของนักศึกษา	 และความลำาบาก

ของผู้ป่วย	พอทำางานเข้าที่ได้สัก	6	เดือน	ผมก็รับเหมาสอนศัลยกรรมเกือบทั้งหมด	โชคดีที่โรงพยาบาล 

หาดใหญ่ตอนนั้นมี	 neurosurgeon	 อยู่	 1	 คน	 ซึ่งช่วยลดงานการสอนด้าน	 neurosurgery	 อาจารย์ 

ทางศัลยกรรมทั่วไป	 และ	 CVT	 จากกรุงเทพฯ	 ก็ไม่ต้องมาลำาบาก	 ตอนนั้นมีแพทย์ใช้ทุนจากกรุงเทพฯ	 

มาใช้ทุนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่อยู่	2	คน	คือ	นายแพทย์ชูชาติ		วินิจวัฒนกุล	ซึ่งปัจจุบันอยู่โรงพยาบาล

กรุงเทพ	 ที่กรุงเทพมหานคร	 และคุณหมอสมเดช	 ซึ่งขณะนี้อยู่โรงพยาบาลสุพรรณบุรี	 สองคนนี้เป็น 

กำาลังสำาคญัมากในการดแูลรักษาผูป้ว่ยและให้บริการตอนนัน้โรงพยาบาลหาดใหญม่หีอ้งผา่ตดัอยู	่	3	หอ้ง	

ห้องผ่าตัดทั่วไปที่ผมได้ โควต้าคือ	 ห้องใหญ่ท่ีมีเตียงผ่าตัด	 2	 เตียง	 สามารถผ่าตัดพร้อมกันได้	 บางวัน 

เราสามารถทำา	major	surgery	ได้วันละ	10	กว่าราย

	 หลังจากทำางานได้	 6-7	 เดือน	 อาจารย์แพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส่งไป	train	รุ่นแรก	ๆ	ก็กลับมา	เช่น	อาจารย์ธนพล	ไหมแพง		อาจารย์สันติ	จำารูญกุล	ซึ่งขณะนี้เป็น 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสิโรรส	 ที่จังหวัดยะลา	 ก็กลับมาช่วยทำางาน	 ภาระงานของผมก็เริ่มเบาบางลง	

การเรียนการสอนนักศึกษาซึ่งตอนนั้นเป็นรุ่น	3	รุ่น	4	แล้วก็ดีขึ้น	คุณหมอชูชาติ		ซึ่งขณะนั้นใช้ทุนครบ

แล้วก็ขึ้นไปสมัครสอบวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย	 ก็สอบได้เป็นคนแรกของ

ประเทศของกลุ่มท่ีฝึกอบรมจากต่างจังหวัด	 นับเป็นความภูมิใจของผมและคณาจารย์ของภาควิชา

ศัลยศาสตร์เป็นอันมาก

	 ตอนนั้นก็มีเหตุการณ์สำาคัญมากเกิดข้ึน	 เพราะเกิดแรงต่อต้านต่อการสร้างโรงพยาบาลของ 

คณะแพทยศาสตร์	 เพราะหลายคณะต้องการให้ โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย	 ทำาให้ 

การก่อสร้างชะงัก	 มีการเปิดเวที	 Hyde	 Park	 ในปี	 พ.ศ.	 2524	 ซึ่งสมัยนั้นนักศึกษาแพทย์รุ่นท่ี	 4	 

กำาลังเรียนอยู่	 ผมได้ขึ้นเวทีในฐานะตัวแทนคณะแพทย์	 คณาจารย์หลายคณะก็ยกตัวอย่างว่าเป็นการ 

ลงทุนไม่คุ้ม	 อยากให้ ใช้ โรงพยาบาลหาดใหญ่ต่อไป	 ผมก็ให้เหตุผลว่าควรสร้างเพราะอะไร	 เช่น	 คนไข้ 

และญาตไิมต่อ้งไปกรงุเทพฯ	เพื่อรกัษาผา่ตดั	ไมต่อ้งจา่ยคา่เดนิทาง	คา่โรงแรม	คณะพยาบาล	คณะเภสชั

ก็ได้ ใช้ประโยชน์	 ตอนนั้นแม้กระท่ังคณะพยาบาลศาสตร์ก็ไม่เห็นด้วย	 เพราะในขณะนั้นคณะแพทย์มี

พยาบาลของเราเองอยู่แล้วจำานวนหนึ่ง	แต่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	ผู้บริหารคณะพยาบาล

ในสมัยนั้นอยากเข้ามามีส่วนในการบริหารโรงพยาบาล	 ซึ่งโดยโครงสร้างของโรงพยาบาลคณะแพทย์ 

ที่ท่านอาจารย์อติเรก	ณ	ถลาง	ซึ่งท่านมาเป็นคณบดีได้วางแนวทางบริหารโดยไม่มีคณะอื่นมาเกี่ยวข้อง

เพื่อความคล่องตัวของการบริหารโรงพยาบาล	 ตอนนั้นมีเหตุการณ์สำาคัญ	 คือ	 บริษัทภาพยนตร์	 เช่า
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เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพไปถ่ายภาพยนตร์แล้วตกเสียหายยับเยิน	 ทหารเรือกดปุ่มปล่อยตอร์ปิโด 

โดยบังเอิญ	ทำาให้รัฐบาลสูญเสียเงินไปอีกหลายร้อยล้านบาท	ซึ่งถ้าเอาเงินจำานวนนี้มาใช้ทำาโรงพยาบาล

ต่อก็จะเป็นประโยชน์กับประชากรภาคใต้อีก	 7-8	 ล้านคน	 ได้ โรงเรียนแพทย์ที่สมบูรณ์	 โรงพยาบาลซึ่ง 

มีศักยภาพสูงสุดในภาคใต้เพียงโรงเดียวในขณะนั้นมีอาจารย์บางท่านของคณะอื่นมาอภิปรายเพื่อไม่ให้

สร้างต่อ	แต่อาจารย์ท่านนั้นในภายหลังก็ต้องมาใช้บริการของ	ICU	ของโรงพยาบาลเราหลายวัน

	 ตอนนัน้นกัศกึษาแพทยร์ุน่ที	่4	ชื่อฐาปนวงค	์ตัง้อไุรวรรณ	(ชื่อเดมิ	เตีย้?)	กบัผมก็ไดม้ารา่งหนงัสอื

เพื่อยื่นต่อท่านพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 ซึ่งขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี	 และมีคุณวทัญญู	 ณ	 ถลาง	 

พี่ชายของอาจารย์อติเรก	เป็นที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรี	ได้นัดแนะวัน	เวลา	สถานที่	เพื่อให้นักศึกษา

แพทย์รุ่นที่	4	ซึ่งมีคุณหมอฐาปณวงศ์		เป็นหัวหน้านำาหนังสือไปยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรี

	 หลงัจากคอยมาหลายเดอืนก็ไดร้บัคำาตอบจากทา่นเลขาธกิารคณะรฐัมนตรวีา่จะพจิารณาใหส้รา้ง

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ต่อไปจนเสร็จ	 หนังสือฉบับนั้นจ่าหน้าซองถึงผม	 ซึ่งมีเพียงฉบับเดียวของ 

คณะแพทย์	 คณบดีก็ไม่มี	 อธิการบดีก็ไม่มีเพราะตอนทำาเรื่องร้องเรียนผมเซ็นชื่อเป็นชื่อแรก	 (ดูสำาเนา 

ถ่ายเอกสาร)	หนังสือตัวจริงจะมอบให้คณบดีวันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2548	(สำาเนาเอกสาร)

	 ตอนแรกพอไดห้นงัสอืผมกต็กใจเลก็นอ้ย	เพราะคดิวา่เราไดท้ำาหนงัสอืรอ้งเรยีนเราอาจมคีวามผดิ	

ก็เอาหนังสือไปเปิดดูในห้องพักแพทย์ที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลหาดใหญ่	 ผมใจเต้นแรงมากพอได้อ่าน 

พบว่าขอ้ความเปน็การเปดิโอกาสให้สร้างโรงพยาบาลตอ่	ผมดีใจมากเยน็นัน้นดักนัไปฉลองพรอ้มรายงาน

ให้อาจารย์อติเรก	 และอาจารย์ทองจันทร์ทราบ	 ผมขออนุญาตเก็บจดหมายไว้เพราะเป็นของส่วนตัว 

ก็เก็บไว้ตราบเท่าทุกวันนี้
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	 หลังจากนั้นเราก็ดำาเนินการสร้างโรงพยาบาลต่อจนสำาเร็จเปิดได้ตอนแรกเป็นโรงพยาบาล	 150	

เตียง	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2525	อาจารย์แพทย์ทุกคนต้องมาช่วยกันออก	OPD	อยู่เวรทุกคน 

ต้องมานอนที่โรงพยาบาลตอนกลางคืน	ตอนนั้นค่าเวรก็ไม่มี	หรือมีก็น้อยมากจนผมจำาไม่ได้เพราะ	25	ปี

มาแล้ว	 ทุกคนยังต้องรับภาระไปช่วยตรวจผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	 ไปผ่าตัดทั้งโรงพยาบาล

หาดใหญ่	 และสงขลา	 ห้องผ่าตัดของเราเองท่ีเปิดก็คือ	 ห้องผ่าตัดท่ีห้องฉุกเฉิน	 ซึ่งมีเพียง	 3	 ห้อง	 

ตอนนั้นอาจารย์ศัลยศาสตร์	เช่น	อาจารย์วิชา	จรูญรัตน์		อาจารย์ประกิต		พฤกษ์ประเสริฐ		อาจารย์

พุฒิศักดิ์	 	 พุทธวิบูลย์	 กลับมาเรียบร้อยแล้ว	 	 ทำาให้เสริมความเข้มแข็งของภาควิชา	 อาจารย์นครชัย	 

เผื่อนปฐม	 ก็กลับมาในช่วงนั้น	 ตอนนั้นจำาได้ว่าอาจารย์ชูศักดิ์	 ปริพัฒนานนท์	 เพ่ิงจบและมาสมัครเป็น

อาจารย์ของหน่วย	 Urology	 แต่อาจารย์ชูศักดิ์มาช้า	 เลยไปสมัครเรียนต่อท่ีรามาธิบดีไม่ทัน	 เลยต้อง

ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ใช้ทุนของศัลยกรรมอยู่	1	ปี	หลังจากนั้นจึงไปฝึกอบรมต่อที่รามาธิบดี

	 หลังจากนั้นภาควิชาศัลย์ก็เจริญเติบโตมาเรื่อย	 ๆ	 ความรู้สึกของผมคิดว่าไม่ช้า	 แต่บางคนคิดว่า

ช้า	 เราขาดแคลนกำาลังคนและอาจารย์มาตลอด	 จำานวนอาจารย์ในภาควิชามีไม่พอกับจำานวนนักเรียน	 

ทุกคนทำางานหนัก	มีอยู่ระยะหนึ่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชขาดแคลนศัลยแพทย์อย่างมาก	

คือมีคุณหมอจำาเริญ	 อยู่คนเดียว	 มีคุณหมอกิตติศักดิ์	 อักษรวงค์	 เป็นแพทย์ใช้ทุนคนเดียว	 ทุกวันศุกร์	 

เสาร์	 อาทิตย์	 พ.ศ.	 2534-2537	 ผมต้องไปนอนท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชช่วยอยู่เวร	 

ผ่าตัดทั้งวันทั้งคืน	ตอนนั้นก็อายุเกือบ	40	แล้ว	ระหว่างนั้นคอยคุณหมอปริญญา	train	ศัลยกรรมที่	ม.อ.	

ให้จบ	เพื่อที่ปริญญาจะได้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชแทนผมเป็นการชั่วคราว	และโดยสัญญาลูกผู้ชาย

พอปรญิญาจบแลว้ก็ไปอยูน่ครศรธีรรมราช	ปรญิญาชว่ยงานไดม้าก	จนกระทัง่คณุหมอกติตศิกัดิ	์ฝกึอบรม

ศัลยกรรมจาก	 ม.อ.	 จบกลับไปอยู่โรงพยาบาลมหาราช	 ผมก็เลยเอาตัวของปริญญา	 สุนทราภรณ์ชัย 

กลับมาเป็นอาจารย์	 ม.อ.	 ตามแผนการณ์เดิม	 ซึ่งก็มีการถกเถียงกันเล็กน้อยกับผู้บริหารคณะแพทย์ 

สมัยนั้นว่าไม่ควร	drain	แพทย์ของโรงพยาบาลสมทบมา	ซึ่งผมก็ได้อธิบายให้ท่านคณบดีจนเป็นที่พอใจ	

ก็ได้ตัวอาจารย์ปริญญากลับมา

	 หลังจากนั้นภาควิชาศัลย์ของเราก็เจริญมาเป็นลำาดับ	 จนปัจจุบันผมคิดว่าเราดีกว่าบางโรงเรียน

แพทย์ในส่วนกลาง	 เรามีหน่วยต่าง	ๆ	ซึ่งมีความเข้มแข็งดีกว่าโรงเรียนแพทย์บางแห่งในกรุงเทพฯ	 เรา

ทำา	kidney	transplant	แล้ว	โดยทีมของอาจารย์ชูศักดิ์	 	ปริพัฒนานนท์	 โดยความร่วมมือกับอาจารย์ 

สพุจน	์	วฒุกิารณข์องคณะแพทยเ์ชยีงใหม	่การทำาผา่ตดัปากแหวง่เพดานโหวข่องหนว่ย	plastic	surgery	

ระดับโลก	หน่วย	CVT	มี	 เจริญเกียรติ	ฤกษ์เกลี้ยง		อภิรักษ์	 	 เชษฐเผ่าพันธ์	และวรวิทย์	 	จิตติถาวร	

กำาลังเดินหน้าแบบดึงไม่อยู่	กู่ไม่กลับ	ศัลยกรรมเด็กมีอาจารย์ศักดา	ภัทรภิญโญกุล	ก็ไม่ย่อย	ส่งลูกน้อง 
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ไปต่างประเทศ	หน่วย	general		surgery	อาจารย์พุฒิศักดิ์	พุทธวิบูลย์	พัฒนาเรื่อง	nutrition	อาจารย์ 

ธนพล	 ไหมแพง	 เป็นศาสตราจารย์และได้รับการยกย่องทั่วประเทศในเรื่อง	 head-neck,	 soft	 tissue	 

และ	oncology	

	 ทัง้หมดทีเ่ขยีนมาเหมอืนเปน็ประวตัสิว่นตวัของผมและภาควชิา	มาถงึคำาถามวา่ผมมวีตัถปุระสงค์

อะไร	 เป็นการโอ้อวดอะไรหรือเปล่า	 ผมไม่มีเจตนาแบบนั้น	 ผมเพียงต้องการสะท้อนให้เห็นชีวิตของคน 

คนหนึ่งซึ่งทำางานหนักมาตลอดชีวิต	 ไม่เคยเป็นวัยรุ่น	 พอจบก็เจองานหนักตลอดจนปัจจุบัน	 เมื่อก่อน 

เราพูดว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในตำาแหน่งหน้าที่การงาน	 แต่ผมต้องทำาตรงข้ามเพราะผมถือว่าภาควิชา

ศัลยศาสตร์เป็นของผม	 ของพวกเราทุกคนทั้งศิษย์ปัจจุบัน	 	 อนาคต	 และแพทย์ใช้ทุนที่จบไปแล้ว	 และ 

จะมาฝึกอบรมต่อภายหน้าของอาจารย์แพทย์	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นของผม	 เพราะเราได้ 

ช่วยกันสร้างและพัฒนามาจนปัจจุบัน	เราผ่าน	HA	มาแล้วเป็นโรงพยาบาลแรกที่เป็นโรงเรียนแพทย์

	 ทุกอย่างเป็นความภูมิใจ	ทุกอย่างที่ผมและน้อง	ๆ	ในภาควิชาฯ	ได้ทำามาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรักษา

ไว้	 เป็นเวลา	 25	 ปีกว่าจะถึงวันนี้	 เรามีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มากท่ีสุดในคณะแพทย์	 

โดยมี	 3	 ศาสตราจารย์	 คือ	 ศาสตราจารย์นายแพทย์ธนพล	 ไหมแพง	 	 ศาสตราจารย์นายแพทย์นครชัย	 

เผื่อนปฐม	และ	ศาสตราจารยน์ายแพทยส์งวนสนิ	รตันเลิศ	และ	4	รองศาสตราจารย์คือ	รองศาสตราจารย์ 

นายแพทยวิ์ชา	จรญูรัตน	์	รองศาสตราจารยน์ายแพทยพ์ฒุศิกัดิ	์พทุธวบิลูย	์	รองศาสตราจารยน์ายแพทย์

วิชัย	 ช้ีเจริญ	 และ	 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย	 แซ่เฮ้ง	 ทุกท่านมีผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น 

ในภาควิชาและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ไม่ต้องไปทำางานวิจัยอะไรร่วมกับต่างประเทศ	 ทำาอย่างไร 

เราจึงจะพัฒนาต่อไปในอนาคต	คือ	คำาถามที่ผมอยากให้พวกเราคิดหาคำาตอบ

	 ก่อนจบบทความนี้	 ยังมีศัลยแพทย์อีก	 3	 ท่านที่ผมคิดว่าเป็นผู้เติมเต็มความสำาเร็จในชีวิตผม	 

คือ	พลโทนายแพทย์ณรงค์		รอดวรรณะ	ของโรงพยาบาลพระมงกุฎ		อาจารย์นายแพทย์ชลิต		เชียรวิชัย	

และอาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ	 ทรวงอก	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 และอาจารย์นายแพทย์วีระชัย		

นาวารวงศ์	และอาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ	ทรวงอก	คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่	ที่ได้ช่วยสานฝัน

ของผมให้เป็นจริง	 ที่ช่วยฝึกอบรมอาจารย์ ในหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก	 จนมีความสามารถ 

และความชำานาญที่ทำาให้การทำา	 Open	 Heart	 ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ดำาเนินการมาด้วยดี	 

และเข้มแข็งก่อนที่ผมจะเกษียณอายุ	
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	 ในสมัยก่อนถ้าใครจะมาเป็นหมอผ่าตัด	 เขาพูดกันว่าต้องมีตาคมเหมือนเหยี่ยว	 (Eagle’	 s	 eye),	

หัวใจสิงโต	คือความกล้า	 (Lion	 ‘s	heart)	และความนิ่มนวลเหมือนมือผู้หญิง	 (Woman	hand)	แต่ใน

ปัจจุบัน	ผมคิดว่าคงไม่พอ	คงต้องเพิ่มอีกหลายอย่าง		เช่น	ความรัก	และศรัทธาในองค์กร	การช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันในการพัฒนาองค์กร	 ฟังความคิดเห็นผู้อื่นถึงแม้จะอ่อนอาวุโสกว่าเรา	 ความคิดด้านวิจัย	

ความสามัคคีในหมู่คณะ	การทะเลาะเบาะแว้งเป็นอุปสรรคที่ทำาให้องค์กรไม่พัฒนา	เพราะขาดความร่วม

มือและการประสานความคิด	 ซ่ึงไม่ควรอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของเรา	 ศัลยแพทย์ทุกคนต้องมี	 Q.A.	

(Quality	Assurance)	 ในตัวเอง	 เพราะในการดูแลรักษาผู้ป่วยการผ่าตัดทุกครั้งต้องทำาให้ดีขึ้นกว่าเดิม		

ดีกว่าคราวที่แล้ว	เคยผ่าตัดดีแล้ว		ผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล	5	วัน	ทำาอย่างไรให้ผู้ป่วยอยู่แค่	3	วัน	เหล่านี้	

เป็นต้น	 ผมต้องเกษียณราชการจากภาควิชา	 แต่ผมจะไม่ลืมว่าภาควิชานี้ผมมีส่วนเป็นเจ้าของ	 และจะ 

ดูแลภาควิชาและอาจารย์ทุกท่านเหมือนเป็นลูกศิษย์ผมตลอดไป

           

         

    รักทุกคน

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร) 
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บุกเดี่ยวลงใต้
ประเสริฐ  วศินานุกร 

	 เมื่อผมได้รับจดหมายจากสมาคมศัลยศาสตร์ทรวงอกให้เขียน	เรื่อง	“บุกเดี่ยวลงใต้” ผมก็คิดอยู่

หลายวันว่าจะเขียนอะไร	 	 ยังไงก็ต้องเขียน	 คิดแล้วก็พอได้	 Idea	 ว่าควรเขียนอะไรบ้างอย่างน้อย 

เป็นการเล่าเรื่องที่ผ่านชีวิตผมมาในฐานะ	 CVT	 surgery,	 ศัลย์ทั่วไป	 และศัลยกรรมทุกอย่างเท่าที่ผม 

มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติในฐานะแพทย์และศัลยแพทย์คนหนึ่ง	 ซึ่งมาใช้ชีวิตร่วมกับภรรยาคุณหมอ 

มยุรี		วศินานุกร	เกือบ	40	ปี	ในภาคใต้		น้อง	ๆ		หรือผู้อ่านจะได้รู้ความลำาบากยากเข็ญแค่ไหน	ในฐานะ

ที่ต้องมาเริ่มงานระดับใหญ่	ๆ 	ในภาคใต้	หรือด้ามขวานของประเทศไทย	ก็ถือเป็นการเล่าเรื่องของตัวเอง

เสียมากกว่าต้องขอโทษและขอบคุณทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องนี้	 เพราะเป็นการเล่าเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีผล 

อย่างมากต่อชีวิตของผมและภรรยาที่มาอยู่ภาคใต้

	 ผมจบแพทยศ์าสตรบ์ณัฑติจากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัเมื่อ	ป	ีพ.ศ.	2511	หลงัจากจบ	internship	

ผมก็ทำางานรับใช้ชาติในฐานะแพทย์ประจำาบ้านอยู่ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็น

เวลา	5	ปีกว่า	เกือบ	6	ปี	ก็ตัดสินใจไปใช้กรรมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ	ปี	พ.ศ.	2516	เพื่อไป	intern	CVT	

หลังจากสอบวุฒิบัตรศัลย์ศาสตร์ทั่วไปของราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้แล้ว	 	 เพื่อนร่วมรุ่นที่อยู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ขณะนั้นก็มีนายแพทย์สุพัฒน์	 โอเจริญ	 เป็นแพทย์ประจำาบ้านประสาท 

ศัลยศาสตร์	 	นายแพทย์ปราโมทย์	 เพชรชาติ	 เป็น	house	officer		อยู่โรงพยาบาลกลาง		ส่วนเพื่อน 

คนอื่นราว	60-70	คน	เดินทางไปอเมริกา	ตั้งแต่จบ	intern	ใหม่	ๆ	ราวปีหลัง	ๆ	ของการเป็นแพทย์ใช้ทุน	

ในขณะนั้นหลายคนยังจำาได้อย่างแม่นยำาแน่	 ๆ	 ว่าบ้านอาจารย์ที่อยู่เวร	 ไม่มีโทรศัพท์	 ไม่มี	 Phonelink		

หรือ	 beepper	 มีวิธีหลายวิธีที่จะ	 consult	 อาจารย์ที่อยู่เวรให้ ได้	 เช่น	 เขียน	 note	 ให้คนขับรถ	 

รถพยาบาลนำาไปส่งที่บ้านอาจารย์	 หรือรับอาจารย์มาที่โรงพยาบาล	 หรือในบางครั้งมีเบอร์ โทรศัพท์ 

ของอาจารย์ท่านใด	 ก็โทรไปท่ีบ้านนั้น	 อยู่เวรหรือไม่อยู่	 ถ้าโทรเจออาจารย์ก็จะให้คำาแนะนำาหรือช่วย 

มาดูผู้ป่วยทั้ง	ๆ	ที่ไม่ได้อยู่เวรตอนนั้น	ถ้ามีปัญหาศัลย์ทั่วไป	ก็จะตามอาจารย์อติเรก		ณ	ถลาง		หรือ

พ.บ., ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Diplomat of the American Board of Surgery (Yale), Fellow in Caradiothoracic vascular Surgery, 
MCV-Virginia-USA.
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อาจารย์เพรา	นิวาติวงศ์		ถ้าเป็น	case	ทาง	chest	หรือ	vascular	ก็มีอาจารย์เหมือนหมาย	สรรประดิษฐ์		

อาจารย์จรรยา	มะโนทัย	ให้คำาปรึกษา

	 หลังจากอยู่ที่จุฬาฯ	 ครบ	 3	 ปี	 ก็สอบวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปของประเทศไทยได้เป็นรุ่นแรก 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2513	 ซึ่งมีผู้เข้าสอนเพียง	 4-5	 คน	 พอสอบผ่านผมก็ทำางานต่อที่จุฬาฯ	 อยู่อีกประมาณ 

ครึง่ป	ีถงึตอนนัน้การผา่ตดัใหญ่ทุกอยา่งของ	general	surgery,	thoracic	surgery	mitral	valvulotomy,	

abdominal	 aortic	 aneurysm	 lobectomy,	 aortoiliac,	 เรื่อง	 ผ่าตัดช่องท้อง	 เช่น	 gastrectomy	 

liver	 resection,	 portocaval	 shunt,	 abdomino-perineal	 แม้กระทั่ง	 TE	 fistula,	Hirschprung’s	 

disease	 ทำาได้หมดแล้ว	 โดยมีผู้ช่วยเป็น	 resident	 รุ่นหลัง	 ๆ	 ก็คือ	 ปีที่	 1,	 2	 (ลืมบอกไปตอนต้นว่า 

หลังจากรุ่นผมใช้ทุนมาถึงปีท่ี	 3	 ก็มีพระราชบัญญัติให้แพทย์ทุกคนที่จบการศึกษาต้องใช้ทุน	 3	 ปี	 หลัง	

intern)

	 เนื่องจากผมเบื่อรอตำาแหน่งอาจารย์ท่ีจุฬาฯ	 เนื่องจากไม่มีเส้นสาย	 พ่อแม่ก็คือคนทำาสวนยาง	 

และแม่ค้าข้าวแกง		ผมคอยจนย่างเข้าปีที่	5	ก็ไม่มีตำาแหน่งว่าง		อาจเพราะเราไม่ดีพอที่จะเป็นอาจารย์ 

จุฬาฯ	ทั้ง	ๆ	ที่สมัยนั้นขาดแคลนอาจารย์	ผมเลยต้องตัดสินใจลาออกจากจุฬาฯ	แล้วสมัครไปฝึกอบรม

ด้านศัลยกรรมที่สหรัฐอเมริกา	 ซ่ึงโดยการส่งเสริมของอาจารย์จรรยา	 มะโนทัย	 ก็สมัครได้เป็น	 intern	

สายตรงของศัลยกรรม	หรือ	post	graduate	year-1	หรือ	PGY-1

	 ผมเองตอนเป็นแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ทั่วไปในตอนต้นของปีแรก	 ๆ	 ราว	 พ.ศ.	 2513	 ก็มี 

รุ่นพี่อยู่	 1-2	 คน	 พอเรารู้งานยังไม่คล่องในฐานะแพทย์ใช้ทุนปี	 1	 พี่	 ๆ	 ที่มีอยู่ก็เดินทางไป	 train	 ต่อ 

ที่สหรัฐอเมริกา	เหลือผมคนเดียวที่ต้องอยู่เวรเกือบทุกวัน	ทุกคืน	ทุกวันหยุด	หรือเสาร์	อาทิตย์	คนที่มี

ความจำาเป็นต้องหยุดบ้าง	ก็ต้องขออภัย	 junior	staff	ซึ่งสมัยนั้นก็มีอยู่คนสองคน	พี่	ๆ	ก็จะอยู่แทนให้

ตอนหวัค่ำาจนกวา่เราจะกลบัมา	บางทกี็ไดอ้าจารยอ์ยูแ่ทนตอนนัน้	แพทย์ใชท้นุรุน่เดยีวกนัทีอ่ยูศ่ริริาชคอื	

นายแพทย์อวยชัย		กาญจนพิทักษ์		

	 การทำางานตอนแรกของการใช้ทุน	 ปี	 1,	 2	 ก็ต้องทำาทุกอย่างเวลาอยู่เวรดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม 

ทุกรายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ขณะนั้นซ่ึงโรงพยาบาลมีเตียงราว	 500	 เตียง	 และเป็นศัลยกรรม 

ทุกชนิดรวมแล้วราว	 150-200	 เตียง	 ศัลยกรรมเด็กแยก	 ward	 ไปต่างหาก	 มีผู้ป่วย	 consult	 จาก 

ภาควิชาต่าง	ๆ	ทุกภาค	คนไข้ฉุกเฉิน	อุบัติเหตุ		
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	 ซึง่ในระหวา่งป	ี	พ.ศ.	2516	โรงพยาบาลของรัฐท่ีทำางานจริง	ๆ 	นอกเวลาราชการกคื็อ		โรงพยาบาล

ศิริราช	 	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 	 และโรงพยาบาลกลาง		

เพราะมีการส่งต่อและ	 consult	 กันขณะนั้น	 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	 ก็มีแพทย์ใช้ทุนชื่อนายแพทย์

พัลลภ		จารุวนิช			ส่วนโรงพยาบาลอื่น	ๆ 	ไม่ทราบว่าทำางานขนาดไหน		แต่รู้แน่	ๆ 	ในขณะนั้น	(ปี	พ.ศ.นั้น)	

โรงพยาบาลตำารวจและโรงพยาบาลเลิศสินไม่มีแพทย์ใช้ทุน	 หรือถ้ามีก็คงไม่ใช่เป็นศัลยกรรมแน่เพราะ 

ผู้ป่วยทั้งหมดได้ส่งต่อมาโรงพยาบาลจุฬาฯ	 รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ	 เช่น	 สมุทรปราการ		

นครนายก	เป็นต้น

	 การที่เราต้องทำางานอยู่จุฬาฯ	 ในฐานะแพทย์ประจำาบ้านในสมัยนั้นนับได้ว่าเป็นประสบการณ์ท่ีมี

คุณค่าและประสบการณ์ในชีวิตของศัลย์แพทย์คนหนึ่ง	 	 ซึ่งไม่สามารถบรรยายโดยคำาพูดหรือการเขียน

เป็นตัวอักษร		มันเป็นคุณค่าทางการแพทย์		ความรู้		ประสบการณ์ที่เราได้เห็น		ได้พบ		ได้แก้ไขปัญหา		

วินิจฉัยโรค		หากการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นพัน		เป็นหมื่น		ได้ทำาการผ่าตัดโรคต่าง	ๆ	ทั้งที่เคยเห็น		และ

ไม่เคยเห็น		การเปิดตำาราทันที	ซึ่งโอกาสบางโอกาสหาซื้อไม่ได้ไม่ว่าด้วยเงินมากแค่ไหน		ทำาผ่าตัดผู้ป่วย

ช่วยให้เขาเหล่านั้นรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดก็ว่าได้			เพราะในปีแรก	ๆ 	ประสบการณ์น้อย	ค่อย	ๆ 	มา

สะสมขึ้นที่ โรงพยาบาล	 Bridge	 Port-Yale	 Affiliation	 เมื่อเดือนมิถุนายน	 พ.ศ.	 2521	 ซึ่งเป็น 

โรงพยาบาลที่คุณหมอมยุรี		อัศวโสภณ	(ขณะนั้นเป็นแพทย์ประจำาบ้านแผนก	pediatrics	อยู่)	train	อยู่

ที่นั่นตอนแรก	ๆ	American	Board	of	Thoracic	Surgery	 (ABTS)	แจ้งว่าเมื่อจบปี	 2	ของการเป็น	

resident	ศัลย์แล้วให้ไป	train	CVT	ได้เลย	ผมก็ตกลง	ถือว่าคอยได้	แต่ต่อมาพอจบจาก	intern	เป็น	

resident	ปี	2	ABTS	แจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎ	ระเบียบ	ต้องจบ	resident	4	จึง	 train	CVT	ได้	 

ผมชักลังเลว่าอยู่ต่อดีหรือกลับเมืองไทย	เพราะตอนนั้นคุณหมอมยุรี	 เริ่ม	 train	ดมยาต่อเพราะคอยผม

อยู่	 (ตอนนั้นแต่งงานแล้ว)	 ผมกลับเมืองไทยก็ไม่มีอะไรดีขึ้น	 ถึงตอนนั้น	 Professor	 American	 เริ่ม 

รู้จักเราและ	 skill	 ของเราเขาเชียร์ ให้อยู่ต่อ	 และโดยวงการแพทย์โดยเฉพาะศัลย์แพทย์ในสมัยนั้น	 

ขณะที่สงครามเวียดนามเกิดประมาณ	 ปี	 พ.ศ.	 2522	 ทหารอเมริกันเริ่มกลับจาก	 Vietnam	 ตำาแหน่ง 

การฝึกอบรมเร่ิมยากข้ึน	 โดยเฉพาะ	 CVT	 จึงมีกฎใหม่ของ	 ABTS	 ว่าจะ	 train	 CVT	 ได้ต้องจบ	 

American	Board	of	Surgery	คือ	5	ปี	ก่อนและต้องเป็น	chief	 resident	จึงจะ	 train	American	 

Board	 of	 Thoracic	 (ABTS)	 ได้	 ผมเลยต้องอยู่ต่อจนได้อยู่	 general	 ครบ	 4	 ปีครึ่ง	 แล้วไป	 train	 

Thoracic	 Surgery	 ที่	 MCV	 (Medical	 College	 of	 Viaginia	 Richmond;	 USA)	 ซึ่งได้มีโอกาส 

ทำางานกับ	Prof.	L.	Greenfield	และ	Richard	Lower	ซึ่ง	mainly	ทำาทาง	vascular	และ	cardiac	

transplantation	
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	 เชื่อหรือไม่ว่าฝร่ังก็มีเส้นมีสายถ้าเราเก่งจริง	 เมื่อก่อนผมไม่เชื่อ	 แต่มาเชื่อเมื่อตัวเองเจอกับ 

ความจริงที่เกิดขึ้นว่าคน	 American	 เองเขาก็มีน้ำาใจช่วยเหลือเราอย่างจริงจัง	 ถ้าเราดีและมีความ 

สามารถ	เพราะตลอดเวลาที่ผม	train	อยู่ที่	Bridge	Port	และ	Yale	Connecticut	เราได้แสดงให้ฝรั่ง 

เขาเห็น	 ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์ของเรา	 และเป็นผู้ทำาประโยชน์ ให้เขาได้จนมี	 staff 

หลายคนชวนผมให้ทำางานกับเขาที่นี่ต่อหลังจากจบการ	training	ทั้ง	ๆ	ที่ตอนนั้นยังเป็น	resident

	 ผมอยู่	USA	มา	7-8	ปี	ได้ ใช้ความสามารถและความรู้ทุกอย่างที่เรียนจากประเทศไทย	แก้ปัญหา

รายใหญ่	ๆ	ให้เขาเป็นสิบ	ๆ	ครั้ง	เราทั้ง	2	สถาบันทำาให้ศัลยแพทย์เก่ง	ๆ	ของเขาต้องมายืนดู		resident			

จากประเทศไทยทำาผ่าตัดกันเต็มห้อง	 เช่น	 การ	 repair	 retrohepatic	 venacaval	 injury	 การผ่าตัด	 

TE	fistula,	tracheal	resection	reconstruction	โดยใช้	rib-periosteum,	การทำา	Soave-Boley	หรือ

แม้กระทั่ง	 Fortner	 type-1	 (radical	 pancreatic	 resection)	 ได้เข้าช่วยผ่าตัดใน	 case	 VIP	 ของ 

โรงพยาบาลหลาย	ๆ 	case	แตท่ีส่ำาคญัทีส่ดุที่ไดร้บัเกยีรตใิหร้บัผดิชอบเวรระหวา่ง	Christmas	และปีใหม	่

หรือทุกครั้งที่	resident	ปี	3	และ	ปี	4	ลาหยุด	ผมเป็น	resident	ปี	2,	3	จะทำาหน้าที่แทน	ในบางครั้ง

เรามีโอกาสคุม	 (ช่วย)	 junior	 attending	 หรือ	 attending	 สูงอายุผ่าตัด	 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็น 

ผู้ทำาเองเกือบทั้งสิ้น		ดังนั้นการฝึกอบรมของผมใน	3	ปีแรกก็เป็นการได้รับโอกาสให้ได้แสดงฝีมือออกมา	

ทำาให้ได้รับสิทธิพิเศษต่าง	 ๆ	 มากมายเกินกว่าที่ผมจะคิดว่าตัวเองจะได้รับ	 เพราะผลตอบแทนจากผล

ประโยชนท์ี่ไดร้บัใช้ประเทศชาติท่ีโรงพยาบาลจฬุาฯ	ความเสียใจทัง้หลายกห็มดไปเพราะไดร้บัผลตอบแทน

จากเมืองนอก	ทั้ง	ๆ	ที่จุฬาฯ	ไม่เคยได้รับอะไรเลย	นอกจากเหรียญเงินตราจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ที่

ผ่าตัดเปลี่ยนไตเป็นครั้งแรกในประเทศไทย		เมื่อ	26		มีนาคม	พ.ศ.	2515		ผลตอบแทนต่าง	ๆ	ที่ผมได้

รับจากที่ฝึกงานใน	USA	คือ	ได้วันหยุดเพิ่มเติม	(เพราะเราไม่หยุดงาน)	อยู่เวรแทนผู้อื่น	โดยไม่ต้องจ่าย

เงนิใหเ้ราเพิม่ทำาให้ไดรั้บวนัหยดุพกัผอ่น	เปน็ปลีะ	1-2	เดอืน	เดนิทางไปประชมุวชิาการนอกเหนอืรายการ		

ไปฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง	ๆ 	เช่น	อยากไปอยู่กับใคร		ที่ไหน		ทาง	program	director	และโรงพยาบาล

จะติดต่อให้หมด	 ออกเงินให้ท้ังค่าสมัคร	 ค่าเดินทาง	 ค่าที่พัก	 และหาที่พักให้	 เช่น	 ให้ ไปฝึกงานที่	 

Lahey’s	clinic	ที่	Boston	2	เดือน,	MSKCC	(Memorial	Sldan	Kattering	Cancer	Center)	ที่	N.Y.	 

2	ครั้ง		ครั้งละ	4	เดือน	ไป	train	เรื่อง	burn	ที่	 Institute	of	Burn	Sanantonio	T	X.	Vascular,	 

Pathology	of	Congenital	Heart	ที่	Washington	D.C.	อะไรทำานองนี้	เพื่อตอบแทนเรา	แต่ที่สำาคัญ

ที่สุดขณะนั้นที่ทาง	America	ทำาให้ผมก็คือ	program	director	ของผมคือ	Dr.A.J.Panettieri	เขารู้จัก

สนิทกับ	Professor	Humphry	และ	Semour	Schwartz		ซึ่งเป็น	editor	ของ	Textbook	of	surgery	 

และขณะนั้น	 Humphry	 เป็น	 resident	 ของ	 American	 Board	 of	 Surgery	 อยู่ท่ี	 Philadelphia	 
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Schwartz	อยู่ที่	Upstate	N.Y	และผมอยู่ที่	Connecticut	ซึ่งอยู่ใกล้กันห่างกันเพียง	100-120	กิโลเมตร	

เจ้าหน้าที่หรือ	program	director	ของผม	เขาคิดว่าผมควรจะได้รับข้อยกเว้นในการ	train	American	

Board	 of	 Surgery	 ภายหลังท่ีผมได้รับญาติเป็นศัลยแพทย์แทน	 program	 director	 ในการผ่าตัด 

ฉุกเฉิน	2	ราย	คือ	แม่ของศัลยแพทย์คนหนึ่ง	คือ	Dr.Oesau	ซึ่งลื่นล้มแล้วมี	 ruptured	spleen	และ

ผ่าตัด	 	หัวหน้าห้องผ่าตัดชื่อ	Miss	Baumister	อายุ	 60	กว่าปี	 เพราะผู้ป่วยร้องขอให้ผมเป็นผู้ผ่าตัด 

และผู้ดูแลเมื่อเขาเป็น	ruptured	appendicitis	with	peritonitis	ผู้ป่วยทั้ง	2	ราย	recover	discharge		

ได้ โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด	ๆ	ทำาให้ขณะนั้นชื่อเสียงผมเลื่องลือไปทั่ววงการ	resident	และศัลยแพทย์

ของ	Connecticut		

	 Program	director	ได้เรียกประชุม	staff	ศัลย์	ผู้บริหารโรงพยาบาลและ	chief	of	staff,	chief	

of	 medical	 education	 คือ	 Dr.Spinelli	 ประชุมพิเศษเรื่องผม	 เพื่อให้เป็นความรู้	 ความสามารถใน 

การดูแลผู้ป่วย	 และจะขอสิทธิ์พิเศษ	 เพื่อขออนุมัติจาก	 Prof.Humphry	 เพื่อให้ผมจบการอบรมทาง	 

general	 surgery	 ซึ่งที่ประชุมยินดี	 เพราะผมเป็นชาวต่างชาติ	 ควรได้รับโอกาสไปรับใช้ประเทศไทยได้

เร็วขึ้น

	 ที่ประชุมตกลงให้ผมไปพบ	Prof.Schwartz	และฝึกงานที่นั่นเป็นเวลา	1	เดือน	เพื่อการประเมินว่า

ผ่านหรือไม่เพราะ	Schwartz	เป็น	chief	examinor		ของ	American	Board		หลังจากอยู่กับ	Schwartz	

ได้รับการสัมภาษณ์		การคุยส่วนตัว	และช่วยผ่าตัด	2-3	ครั้ง	ประมาณ	2	สัปดาห์	เขาก็	OK.	ว่าผ่าน	

แล้วทำาหนังสือมายัง	 Prof.Humphry	 และ	 program	 director	 ผมว่าให้จบการอบรมทาง	 general	 

surgery	ได้เป็นคนแรกของโลกก็ว่าได้ที่เขายินยอมให้จบตอน	4	ปีครึ่ง	ซึ่งปกติต้อง	5	ปีเต็ม

	 ถึงตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนต้องสงสัยว่า	 อาจารย์ประเสริฐ	 แกไม่เข้าใจจดหมายจากสมาคมหรือ

อย่างไร	 ว่าให้เขียนเรื่อง	 “บุกเดี่ยวลงใต้” ที่เกี่ยวกับ	 CVT	 ของภาคใต้ไม่ใช่ประวัติส่วนตัว	 เรื่อง 

ส่วนตัวผมไม่มีใครอยากอ่าน	 มาพล่ามเขียนเรื่องส่วนตัวอยู่ได้	 แต่นี่แหละจากอุทาหรณ์เรื่องนี้ผมจะ 

ชี้แนะให้ว่า	การฝึกอบรมของเราของ	CVT	ผิดพลาดอย่างแรง	และไม่เหมาะสมกับสภาวะของประเทศ 

ไทยปัจจุบัน	 และอนาคตอีก	 20	 ปี	 และมีผลเสีย	 ควรแก้ไขอย่างไร	 ทำาให้เกิดความเสียหายอย่างไร	 

ใจเย็น	ๆ	นะครับ	อ่านต่อไป....	แล้วจะขอบใจผม	(หรือสาปแช่ง)	ก็ได้แล้วแต่คุณจะพอใจ
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	 เอาละ...กลับมาที่เดิม	 คราวนี้ทุกอย่าง	 ok	 ผมจบการฝึกอบรมใน	 4	 ปีคร่ึง	 โดยคร่ึงปีหลังเป็น	 

chief	 resident	 in	general	surgery	ระหว่าง	 train	ปี	2,	3	และ	4	ได้มีโอกาสทำางานกับ	vaslular	

surgeon	คนหนึ่งของรัฐ	connecticut	และ	new	haven	ชื่อ	Dr.Stuart	Levinson	ซึ่งเคยอยู่ที่	MCV	

และเป็นลูกนอ้งของ	Prof.Greenfield	มาก่อน	เขาสนทิกนัมากและแนะนำาผมใหรู้้จักกบั	Prof.Greenfield	

ตัว	Stuart	Levinson	เองกส็นทิกบัผมมากแบบเพื่อนเลย	สอนผมหลายอยา่ง	ซึง่ผมกส็อนเขาหลายอยา่ง

เหมือนกัน	 เช่น	 เปลี่ยนชื่อการผ่าตัด	 เขาเรียก	 portocaval	 shunt	 ซึ่งปกติผมก็เรียกแบบนั้น	 เพราะ

เป็นการรักษา	 portal	 hypertension	 แต่การเรียกชื่อแบบนี้ทำาให้การผ่าตัดของเราเริ่มต้นที่	 portal	 

vein	 ซึ่งอยู่สูงกว่า	 venacava	 ทำาให้การผ่าตัดยากข้ึนและเสียเวลามากข้ึน	 ตรงข้ามถ้าเราเรียก 

การผ่าตัดชนิดเดียวกันว่า	cavoportal	shunt	 เราก็จะไปเริ่มผ่าตัดที่	 vena	ซึ่งอยู่ต่ำากว่า	portal	vein	

ทำาให้การผ่าตัดง่ายข้ึน	 เสียเวลาน้อยกว่ามาก	 เพราะการรบกวนจาก	 ascites	 และ	 lymphatic	 หรือ		

bleeding	 จาก	 portal	 vein	 ซึ่งอยู่บนกว่าและสูงกว่า	 ทำาให้บางบริเวณ	 inferior	 venacava	 ทำาให้ 

ต้องคอย	 suction	 หรือ	 swab	 เลือดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียว	 spleno	 renal	 shunt	 ถ้าเปลี่ยนเป็น	 

renosplenic	shunt	เริ่มทำาที่	left	renal	vein	แล้วเราเอา	splenic	vein	มาต่อกัน	การผ่าตัดจะง่ายกว่า

เช่นเดียวกัน	เพราะการเปลี่ยนตำาแหน่งของชื่อก่อนหลัง		ทำาให้สมองเราเลือกการทำาที่เราตั้ง

	 ตอนแรก	ๆ	American	Board	ก็ไม่ยอมให้ผมจบง่าย	ๆ	แต่ต่อมาด้วยความช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง

ของ	Prof.Greenfield	ทาง	American	Board	of	Surgery	ก็ยินยอมให้ไป	train	ที่	Medical	College	

of	Virfinia	โดยทุกฝ่ายตกลงยินยอมให้ผมไปเข้า	program	train	CVT	ที่	MCV	โดยให้ถือว่าเป็นการ

ฝึกอบรมต่อเนื่องจากศัลยกรรมทั่วไป	และขณะเดียวกันถือว่าเป็นการเริ่มต้นการฝึกอบรมของ	thoracic	

surgery	 ใน	 6	 เดือนแรกใน	 program	 ของ	 American	 Board	 of	 Thoracic	 Surgery	 ภายในการ 

ควบคุมของ	Prof.Greenfield	และ	Prof.Richard	Lower	ต้องขอขอบคุณท่านทั้ง	2	ไว้	ณ	โอกาสนี้ด้วย 

ที่ทำาให้ผมจบ	CVT	training	ภายใน	1	ปีครึ่ง	รวมแล้วใช้เวลาในการฝึกอบรมทั้ง	2	อย่างในเวลา	6	ปี

ครึ่ง	ได้กลับประเทศไทยเร็วขึ้นเป็นเวลา	6	เดือน

	 ตอน	train	CVT	ที่นั่นจะได้ประสบการณ์ของ	CABG	case	ซึ่งเป็น	case	re-do	เป็นส่วนใหญ่	

valve	 replacement	 ก็ทำาซ้ำาแล้วซ้ำาอีก	 เพราะที่นั่น	 case	 ส่วนใหญ่จะส่งมาต้องทำา	 transplantation	 

แต่ระหว่างคอย	heart	 donnor	อยู่มีอะไรที่คิดว่าจะทำาให้ผู้ป่วยดีขึ้นเล็กน้อยได้บ้าง	ก็จะทำาเพื่อประทัง 

ไว้ก่อนจนกว่าจะมี	heart	donnor	มีการใช้	aortic	balloon,	extracorporeal	membrane	oxygenator	

หรือแม้ ในกรณีทดลองใช้	artificial	heart	ส่วน	case	ตรงไปตรงมา	เช่น	 first	hand	case	ทั้งหลาย	 
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เช่น	ASD,	 VSD,	 TOF	 หรือ	 valve	 replacement	 ก็จะเจอประปรายพอให้ดูหรือทำาบ้างนาน	 ๆ	 ครั้ง	 

แต่เราได้เรียนระบบการ	 refer	 การ	 procure	 organ	ต่าง	 ๆ	ที่เราต้องไปทำาเองในบางครั้ง	 ต้องไปถึง	

Canada	 โดยการใช้เครื่องบินของบริษัทโรงงานยาสูบที่	 Richmond	 ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของการ 

ทำา	 transplantation	 ทั้ง	 heart	 และ	 kidney	 ซึ่งผมโชคดีที่ได้ฝึกทำาทั้งสองอย่างที่นี่	 เพราะขณะนั้น	 

Prof.David	 Hume	 ซึ่งเป็นเจ้าพ่อของ	 kidney	 transplantation	 และ	 Prof.Richard	 Lower	 ทำา	 

heart	 transplantation	 clinical	 research	 ของ	 cardiac	 pacemaker	 โดยเฉพาะของบริษัท	 

Medtronic	 ก็อยู่ท่ีนี่	 การวิจัยเรื่อง	 immunosuppression	 และ	 transplantation	 immunology	 

ก็เป็นเรื่องเด่นของสถาบันนี้	ส่วนใครสนใจเรื่อง	congenital	heart,	aneurysm	ก็จำาชื่อไว้นั่นเอง	ก็เลือก

ไป	elective	ที่	Alabama	กับ	Prof.Kirklin	หรืออยากไป	elective	ที่	Texas	กับ	Prof.Dental	Cooley	

ได้	 ที่นี่ทำาผ่าตัด	 cardiovascular	 ทุกวันตลอด	 7	 วัน	 จนไม่รู้สึกว่าเป็นวันที่เท่าไหร่	 วันอะไรของเดือน	 

การใส่	pace	maker	หรือ	vena	caval	filter	หรือ	embolectomy		ส่วนใหญ่จะทำานอกเวลาราชการ 

โดย	 resident	 หรือ	 follow	 โดยแทบไม่มี	 staff	 มาดูเลย	 ส่วนใหญ่จะเป็นพ่ีช่วยน้องเสียมากกว่า	 แต่ 

ตอนผมไป	 train	 มี	 resident	 ระดับเดียวกันเพียงคนเดียว	 ส่วนปีก่อนนั้นก็มีคนเดียว	 ดังนั้น	 ความ 

ลำาบากในการทำางานและการแก้ปัญหาก็ไม่ต่างกับที่อยู่จุฬาฯ	ปี	พ.ศ.	 2513	ขณะนั้น	ปี	พ.ศ.	 2520	ที่

สหรัฐอเมริกามีระบบการติดตามตัว	 beeper	 และ	 Phonelink	 ซึ่งเมืองไทยไม่มีอะไร	 ของเขาเวลามี 

ปัญหาตามได้ง่ายกว่าเยอะ

	 เอาละตอนนี้	train	จบแล้ว	สอบ	American	Board	of	Surgery	ผ่านแล้วคอยสอบ	board	CVT	

และกำาลังจะเซ็นสัญญาทำางานที่	 Connecticut	 ได้รับจดหมายของศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์		

หงส์ลดารมภ์	ลงวันที่	23	มีนาคม	2522	ขอให้ผมกลับมาช่วยทำางานเพื่อผลิตแพทย์เพิ่มที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	เพราะผมเป็นคนใต้	(ดังที่แนบมา)		

  

	 คุณหมอมยุรี	 ตอนนั้นอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกากำาลังทำางานที่	 MCV	 ดมยาเด็กผ่าตัดหัวใจ 

อยู่	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ไม่เคยมาหาดใหญ่	 เคยได้ยินแต่ชื่อเพราะเขาเป็นคนกรุงเทพฯ	 ก็ตัดสินใจชวนกันมาอยู่กับ

อาจารย์ทองจันทร์	 และอาจารย์อติเรก	 	ณ	 ถลาง	 	 ที่หาดใหญ่	 	 เลยโดยจัดการ	 pack	 ของทุกอย่าง		

เป็นการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว		กล้าหาญมาก		ผมเองเป็นคนใต้จังหวัดตรัง		ยังลังเลอยู่บ้าง	แต่คุณหมอ

มยุรี	 ไม่ลังเลเลยท่ีจะกลับเมืองไทย	 ก่อนกลับผมซื้อ	 PDA	 clamp	 ของ	 adult	 สำาหรับเด็กมา	 1	 คู่		 

Satinsky	curve	clamp	มา	1	คู่		Blalock	clamp	สำาหรับเด็กมา	1	อัน	และ	Sarne	sternal	saw	มา	

1	ชุด	กลับเมืองไทยเดือนธันวาคม	2522	ตรงมาหาดใหญ่
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	 ประมาณ	20	ธันวาคม	พ.ศ.	2522	ผมมาถึงหาดใหญ่		ขณะนั้นโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	กำาลัง 

ตอกเสาเข็มที่บริเวณตึก	 orthopedics	 ในปัจจุบัน	 แต่ยังไม่มีอาคารก่อสร้างใด	 ๆ	 ให้เห็น	 ผมมา 

ทำางานที่	ม.อ.	จริง	ๆ	ประมาณต้นเดือนมกราคม	2523	ขณะนั้น	staff	ศัลย์	ที่สังกัดคณะแพทย์มี	1	คน	

เป็นหัวหน้าภาควิชาศัลย์ด้วย	คือ	ท่านอาจารย์นายแพทย์ดิลก	เปรมัษเฐียร		อาจารย์เป็น	plastic-head	

neck	และ	general	surgeon	อาจารย์ทำาผ่าตัดทุกอย่าง	อาจารย์เป็นคนเก่ง	ขยัน	และอดทน	ทำางานทุก

วันแต่เช้าถึงค่ำาไม่มีหยุด	และอาจารย์ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์		ซึ่งขณะ

นั้นนักศึกษารุ่นที่	2	กำาลังใกล้จะจบการศึกษาในชั้นปีที่	6	กำาลังจะไปเป็น	intern		ในกรุงเทพฯ	และที่โรง

พยาบาลหาดใหญ่ก็มี		intern	จะเริ่มในปีการศึกษานี้

	 ในระหว่างปี	พ.ศ.	2523-2525		ผมต้องทำาหน้าที่สอนศัลยกรรมให้กับนักศึกษา	ปี	4,	5,	6	เกือบ

ทุกสาขาวิชายกเว้น	neurosurgery	 เพราะพี่รุ่ง	 (อาจารย์รุ่งธรรมฯ)	ยังมาช่วยสอน	urology	อาจารย์ 

ไพทูรย์	 	 	คชเสนีย์	มาสอน		อาจารย์เกษมจิตร		ปฏิมา		ช่วยสอนศัลยศาสตร์กุมาร	ส่วนศัลยศาสตร์ 

สาขาอื่น	ๆ 	ทัง้หมด	ผมและอาจารยด์ลิก	กช็ว่ยสอนกนัไปเพราะอาจารยท์า่นอื่น	ๆ 	ทีม่าจากจฬุาฯ		ศริริาช		

รามาฯ		ที่กรุณามาช่วยสอนตอนต้น	ๆ	ก็ขอตัวพักผ่อนตามกาลเวลา		ส่งเวรต่อผมรับไม่ได้ตลอด		ขณะ

นั้นท่านอาจารย์ทองจันทร์	ได้อาจารย์อติเรก	มาเป็นคณบดี	ตอนนั้นผมก็ต้องทำาหน้าที่ต่าง	ๆ	ดังนี้

	 สอนนักศึกษาแพทย์	มอ.	ปีที่	4,	5,	6		intern	sevice	treaching	round,	OR	ทำาทุกอย่าง	ทุกวัน		

ทุกระบบ	OPD,	รับ	consult		ทุก	case	บางวันไปออก	OPD	โรงพยาบาลสงขลา	ทำาผ่าตัดโรงพบาบาล

สงขลา		เวร	ER		นอกเวลาราชการ	ตรวจการก่อสร้าง-รับงาน		โรงพยาบาล	ม.อ.	(กำาลังสร้าง)	นับท่อ

น้ำาสีต่าง	ๆ		บานประตู		หัวส้วม		ก๊อกน้ำา		เสาร์-อาทิตย์		วันหยุดราชการอยู่เวรร่วมกับอาจารย์แพทย์

โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็มีอาจารย์จำาลอง		อาจารย์ดิลก		อาจารย์ปัญญา

	 งานศัลยกรรมทำาทั้ง	minor	และ	major	surgery	เพราะ	minor	ต้องสอนนักศึกษาแพทย์		และ	

intern	 ทำาได้ โดยใช้เวลาระหว่าง	 case	 ผ่าตัดใหญ่ใน	 OR	 ต้องเย็บ	 skin	 เอาผู้ป่วยออก	 ดมยา	 

case	 ใหม่	 ในระหว่างนั้นจะได้เวลาว่าง	 45-60	 นาที	 เอาเวลาตอนนั้นแหละ	 มาทำา	 minor	 surgery		 

ผมจำาได้ว่าทีม	งานวันนั้น	มีอาจารย์มาใหม่หลายท่าน	เช่น	อาจารย์ธนพล		ไหมแพง		อาจารย์ชิงเยี่ยม	

ปัญจปิยกุล		คุณหมอชูชาติ	วินิจวัฒนกุล		ซึ่งตอนนี้อยู่โรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ	วันนั้นทำาผ่าตัด		major-

minor	ไปทั้งหมด		ยี่สิบกว่าราย	ซึ่งตลอดชีวิตผมการนำาทีมผ่าตัดวันนั้น	ถือเป็นจุดที่สร้างกำาลังใจให้ผม

ในการที่จะทำางานต่อมาเป็นอย่างยิ่ง	 ในระหว่างนั้นมี	 adult	 cardiologist	 มาอยู่ได้ปีกว่าแล้ว	 และได้ 

คิดกันว่าคงจะได้ทำา	close	heart	บ้าง
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	 ในขณะ	 2-3	 ปีแรกนั้น	 ผมก็ยังทำา	 CVT	 อยู่คนเดียวที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	 ได้รับความกรุณา 

อย่างยิ่งจากอาจารย์จำาลอง	 บ่อเกิด	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 อาจารย์พันธ์ทิพย์	 สงวนเชื้อ	 ซึ่งเป็น	 

pediatrician	และ	pediatric	cardiologist	 เพียงคนเดียวในภาคใต้	ช่วยในการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วย 

โรคหัวใจในเด็ก	และปัญหาทาง	cardiovascular	 thoracic	ทั้งในเด็กและผู้ ใหญ่	ดังนี้	PDA,	blakock	

shunt,	mitral	valve	dilatation	tef,	congenital	diaphragmatic	hernia,	Hirschsprung’s	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการทำา	Soave-Boley	technic	decortication	และ	mediastinal	tumor	เป็นต้น

	 Vascular	injury	โดยเฉพาะ	GSW	ซึ่งสมัยนั้น	พ.ศ.	2522-2526		ยังคงมีผู้ก่อความไม่สงบทำาการ

สู้รบกับตำารวจ	ทหารเป็นจำานวนมาก	รวมทั้ง	abdominal	และ	chest	trauma	

	 ใน		adult	case	decortoication	และ	thoracoplasty	ยังมีมาก	ขอบคุณอาจารย์	CVT	จาก 

จุฬา	ทุกท่าน	ที่ช่วยสอนผมให้ทำาเป็น	โดยเฉพาะในตอนนั้นอาจารย์อติเรก	ซึ่งอดีตเป็น	CVT	surgeon	

ร่วมกับศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน	 มันตาภรณ์	 	 ท่ีได้มาช่วยผ่าตัดในบางราย	 	 ในตอนนั้นมีบุคคล 

อีก	2	คน		ซึ่งอดกล่าวขอบคุณไม่ได้	คือ	อาจารย์อมรา	พานิช		ซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์	และคุณหมอมยุรี	

(ภรรยาผม)	ซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์และกุมารแพทย์ได้ช่วยงานมาโดยตลอด	การผ่าตัดอื่น	ๆ 	เช่น	esopha-

gectomy,	porto-caval	shunt,	 liver	และ	GI	ทั้งหมด		รวมแล้วทำาทุกอย่างของศัลยกรรมบางครั้งก็

ช่วยอาจารย์อาร์ท		อาทรธุรสุข	ทำา	spine	โดยเฉพาะ	cervical	และ	thoracic	spine

	 เมื่อ	22	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2525		โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สร้างเสร็จ	เปิดทำาการรักษาผู้ป่วย

เต็มขีดความสามารถได้	 100	 เตียง	 	 ตอนแรก	 ๆ	 ก็ยังไม่ได้ทำาอะไรที่จะมากกว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่		 

จนกระทั่งปี	พ.ศ.	2526-2527	ตอนนั้นมี	bubble	oxygenator	อย่างเดียว	ปัญหาสำาคัญในตอนที่ทำา	case	

แรกก็ได้รับ	case	จาก	cardiologist	แบบส่ง	case	มาทดลอง	pump	มากกว่าโดยมากจะเป็น	case	 

moribund	เช่น	post	arrest	หลังทำา	CPR	ในคนไข้	MS	หรือคนไข้ที่เป็น	left	atrium	myxoma	ที่มี	

pulmonary	 edema	 ที่ดีหน่อยก็ได้แก่	 case	 ที่	 cardiologist	 ไม่สามารถ	 refer	 มากรุงเทพฯ	 หรือ 

โรงพยาบาลราชวิถีได้	เช่น	ผู้ป่วย	on	respirator,	มี	tracheostomy	ใส่	tube	feeding	ซึ่งแต่ละ	case		

ถ้าดูแล้วก็จะเป็น	case	ที่จะ	survive		หลังทำาผ่าตัดน้อยมาก	ตอนนั้นเป็นช่วงของการเริ่มต้น	แต่ปัญหา

ใหญ่ก็เกิดจาก	cardiologist		ที่ส่ง	case	ใกล้ตายมาให้เราผ่า	โชคดีตอนนั้นได้อาจารย์ทางจุฬาฯ		มาช่วย

หลายครั้งเลยรอดบ้าง	ตายบ้าง	มันทำาให้ผมลังเลที่จะรับ	consult	ผู้ป่วย	open	heart	ผมได้รับความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดี	เช่น	ดมยา,	blood	bank	และ	ICU	เลยทำาให้ผมคิดจะหยุดและ

ทำาแต่	general,	 thoracic	และ	congenatal	heart	ปี	พ.ศ.	2530	 ได้คุณหมอทินกร	มาช่วยอยู่	 1	ปี	 

ก็ออกไป
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	 ประมาณปี	พ.ศ.	2534-2535		คุณหมอปานเทพ	คณานุรักษ์		ไป	train	CVT	จากศิริราชมาก็เจอ

ปัญหาเดิมถึง	cardiologist	ที่ส่งแต่	case	แย่	ๆ 	มีอาจารย์ โยธิน	คุโรวาท	จากจุฬาฯ	มาช่วยอีก	2-3	ครั้ง	

ผลก็ออกมาเหมือนเดิม	รอดบ้าง	ตายบ้าง	นั่นคือ	10	ปี	หลังจากกลับจากอเมริกา

	 ปี	 พ.ศ.	 2536-2537	 cardiologist	 ของ	 ม.อ.	 เป็นคณบดีของคณะแพทย์ไปคว้าตัว	 นายแพทย์ 

สุเทพ	จากขอนแก่นมาเป็นผู้ช่วยผม	โดยไม่ได้ปรึกษาหรือแจ้งให้ผมทราบล่วงหน้าเลย	อยู่ได้ไม่นานราว	

1	ปี	หมอสุเทพ	ก็ย้ายตัวเองกลับไปอยู่ขอนแก่น

	 การทำา	 open	 heart	 หยุดไปอีกพักใหญ่ราว	 7-8	 ปี	 คงใช้ทำา	 thoracic	 aneurysm	 	 บางครั้ง	 

แต่ผมเองถนัดการทำาเร็วแบบ	clamp	แล้วทำาเลย	แม้กระทั่ง	suprarenal	ผลก็พอใช้ได้		ในราวปี	พ.ศ.	

2544	คุณหมอเจริญเกียรติ		ฤกษ์เกลี้ยง	ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วย	CVT	ที่สงขลานครินทร์	กลับจาก	

training	ที่เชียงใหม่		จุฬาฯ		เราก็จัดการซื้อ	heart	lung	machine		ใหม่		และเริ่มต้นทำา	open	heart	

อีกครั้ง		เพราะตอนนี้มี	cardiologist	generation	ใหม่		ซึ่งต่างจากเดิมราวฟ้ากับดินมาเกิดใหม่		มีการ

รว่มมอืทีด่มีกีารประชมุรว่มกนัและการสง่คำาปรกึษาผูป้ว่ยทีเ่หมอืนประเทศทีพ่ฒันาแลว้	การเริม่ทำา	open		

heart	valve	replacement	และ	coronary	surgery	ก็เริ่มต้นด้วยดี	และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นผลดี

ต่อคณะแพทย์อย่างมากมาย

	 ปี	 พ.ศ.	 2545-2546	 ก็มีเรื่องท่ีน่ายินดีเกิดขึ้นอีกเมื่อ	 junior	 staff	 อีก	 2	 คน	 คือ	 นายแพทย์ 

วรวิทย์	จิตติถาวร		และนายแพทย์อภิรักษ์	เชษฐ์เผ่าพันธ์		จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดยความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษของอาจารย์หน่วย	CVT		ที่จุฬาฯ		โดยเฉพาะอาจารย์ชลิต		เชียรวิชัย		และอาจารย์

กิตติชัย	เหลืองทวีกุล		ได้ฝึก	2	คนนี้เป็นพิเศษ	ในแง่ของ	competency	และ	judgement	ซึ่งผมก็ได้เห็น

ผลของการฝึกอบรมในเวลาต่อมาว่า	2	คนนี้เป็นอย่างไร	และยอดเยี่ยมมาก

	 ปี	พ.ศ.	2547	งานทุกอย่างเดินหน้ามาด้วยดีตลอด		มีการทำาการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนและ

ยุ่งยากมากขึ้น	 ผู้ป่วยเด็กขนาดเล็กลงและอายุน้อยลงก็ทำาได้อย่างปลอดภัย	 coronary	 และ	 valve		 

surgery	 ก็ทำาได้อย่างดี	 ปริมาณมากขึ้น	 ผลดีขึ้น	 เพราะทีมงานทาง	 cardiologist	 ทั้ง	 adult	 และ	 

pediatric	ดีขึ้นมาก		การดูแล	pre-op	and	post-op	care,	 technic,	pump	ห้องผ่าตัด,	 ICU	และ	

blood	 bank	 ทุกอย่างพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้ทีมงานที่เข้มแข็ง	 และทุ่มเท	 จนการทำาผ่าตัด	 open	

heart	ประมาณปีละ	500	ราย
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	 ปี	พ.ศ.	2550	อาจารย์บุญประสิทธิ์	กฤตย์ประชา	กลับจากสหรัฐอเมริกาหลังจากไป	train	ทาง	

vascular	 surgery	 และ	 ทาง	 endovascular	 	 โดยเฉพาะได้กลับมาเปลี่ยนแนวทางการรักษาของโรค 

ทางนี้อย่างสิ้นเชิง		บทบาทของ	vascular	surgery		ก็ได้เปลี่ยนจากมือของ	CVT		มาอยู่ภายใต้ทีมงาน

ที่เข้มแข็งของหน่วย	vascular	surgery	ซึ่งมีอาจารย์บุญประสิทธิ์	ซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	

และหัวหน้าหน่วย	 vascular	 ขณะนี้	 major	 vascular	 และ	 thoracic	 surgery	 ทำาให้	 morbidity	 

mortality	ต่ำาลงอย่างน่าพิศวง

	 ปี	 พ.ศ.	 2552	 ได้คุณหมอธีระ	สิมาพัฒนา	CVT	มาเพิ่มอีก	 1	คน	ทำาให้งานเดินทางได้มากขึ้น 

ทีมงานดีขึ้นมาก

	 ในปี	 พ.ศ.	 2556	 ได้	 young	 staff	 นายแพทย์พงศ์เสน่ห์	 ดวงภักดี	 มาช่วยงานอีกคน	 และ 

เป็น	resident	คนแรกที่จบจาก	program	การฝึกอบรมร่วมระหว่าง	ม.อ.		จุฬาฯ		และเชียงใหม่		ซึ่งต้อง

ขอขอบคุณพลโทณรงค์	รอดวรรณะ	ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า		ซึ่ง	encourage	ผมมาตลอดการ

ทำางาน	ทีมศัลย์แพทย์จากจุฬาฯ	ทั้งอดีต	และปัจจุบัน		พี่ชลิต	เชียรวิชัย	ที่ได้ช่วยเหลือผมมาตลอดการ

ทำางาน	ตลอดทั้งทีมงานพยาบาล	pump	technician	และ	คุณวิชชา	ลาภพงศธร

	 สุดท้ายนี้	 	ผมอยากจะเน้นเรื่อง	 training	ของ	CVT	 	 ในประเทศไทยว่าควรจะให้จบ	general		

surgery	ก่อนแล้วมาต่อยอด	CVT	จะดีกว่า	 เพราะประเทศไทยขาดแคลน	good	and	 competence	

general	surgeon	มากกว่า	CVT	ประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่า	CVT	อย่างเดียว	เรายังไม่ได้พัฒนา

ขนาดนั้น	หากผมทำา	CVT	อย่างเดียว	เชื่อว่าศัลยกรรมภาคใต้คงไม่พัฒนาเท่าทุกวันนี้

	 จากทั้งหมดที่เล่ามาเป็นเรื่องการทำางาน	CVT	คนหนึ่งที่ต้องอดทน		ทุ่มเท		และใช้เวลาตลอดชีวิต

ในการทำางาน	 	 เพื่อจะก่อสร้าง	 	 ตั้งทีมงาน	 	 จากไม่มีอะไรเลยในโรงพยาบาลอำาเภอหาดใหญ่ด้วยคน

แรงงานเดียว	แต่ด้วยทีมงานที่พยายามพัฒนา	เพื่อสร้างงานของประเทศชาติ	ต้องอาศัยเวลา	ความร่วม

มือ		ความอดทน	ต่อความยากลำาบากโดยไม่ย่อท้อ		หากเราตั้งเป้าไว้		ถึงแม้จะนานแสนนาน		อุปสรรค

มากแค่ไหน		หากเรามีความอดทน		และเข้มแข็ง		ความพยายาม		ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแล้ว		โอกาส

สำาเร็จก็มีได้มาก		ซึ่งกว่าจะมีทีมงานครบ		มีคุณภาพ		เราก็ต้องหาทาง	และโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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	 ผมขออุทิศส่วนดี	และกุศลความดีทั้งหมด	รางวัลเกียรติยศ	“อนุสรณ์สงขลานครินทร์” ซึ่งเป็น

รางวัลของการทำางานตลอดชีวิตของผมในภาคใต้ ให้กับคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			

ครูบาอาจารย์ทั้งหมด	และครอบครัว		โดยเฉพาะปรมาจารย์ของผม	คือ	ศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน		

มนัตาภรณ,์	ศาสตราจารยน์ายแพทยท์องจนัทร	์	หงสล์ดารมภ,์	รองศาสตราจารยอ์ตเิรก		ณ		ถลาง		และ

อาจารย์นายแพทย์เพรา		นิวาตวงค์		โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์หญิงมยุรี		วศินานุกร		ซึ่งได้ทุ่มเทชีวิต 

ทั้งชีวิต	40	ปี	มาอยู่ในภาคใต้

    นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร

	 	 	 	 ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปประเทศไทย

	 	 	 	 Diplomat	of	the	American	Board	of	Surgery

	 	 	 	 Fellow	in	Cardiothoracic	and	Vascular	Surgery

	 	 	 	 สมาชิกราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๓ ทุ่มตรง  

	 ดวงจันทร์ในวนัหลงัออกพรรษา	๑	วนัยงัคงกลมสนทิไรร้อ่งรอยเบีย้วบดู	แสงจนัทรท์าบทาทอ้งฟา้

สว่างไสว	กลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างหอมโชยมา	เสียงแตรจากค่ายทหารดังแว่วขึ้นมาพอดี	ผมยืนสงบนิ่ง

นิดหนึ่งก่อนที่จะขับรถไปยังโรงพยาบาล

	 ในช่วงเวลากอ่น	๓	ทุ่มเพียงเล็กนอ้ย	ผมได้เห็นว่ามีข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่านค้างอยู่	มันถูกส่งมา

ก่อนหน้านั้นราวชั่วโมงเศษ

	 “อาจารย์ประเสริฐ	HR	ช้าแล้วนะคะ	อยู่	SICU”	นั่นคือข้อความจากน้องพยาบาลที่สนิทกัน	เธอ

ทำางานอยู่ที่นั่น

	 “ขอบคณุครบันอ้ง”	ผมตอบไป	แลว้รบีโทรศพัทห์าหมอเอก	เพื่อนรว่มรุน่ทีเ่ปน็หมอผา่ตดัหวัใจ	คน

นี้เป็นเสมือนลูกชายอีกคนของอาจารย์	และเขาดูแลอาจารย์ขณะที่เจ็บป่วยในช่วงนี้ตลอดเวลา

	 “อาจารย์เสียชีวิตแล้วนะแป๊ะ”	เป็นคำาตอบสั้น	ๆ	ที่มาจากเอก	

	 “เบาโหวง”	คงอธบิายไดถ้งึความรูส้กึทีผ่มมีในหว้งเวลานัน้	ใจหนึง่กเ็ขา้ใจ	เพราะอาจารยป์ว่ยหนกั

มาระยะหนึ่งแล้ว	มันก็คงถึงเวลาท่านจะได้พักจริง	ๆ	สักที	แต่อีกใจหนึ่งก็อดใจหายไม่ได้	เพราะนี่คือการ

สูญเสียอาจารย์อันเป็นที่รักของพวกเราหลายคน	 เราไม่ได้สูญเสียอาจารย์ธรรมดา	 แต่เราเพิ่งสูญเสีย	

“อาจารย์แพทย์ผู้ยิ่งใหญ่”	ไป

	 ร่างของอาจารย์ได้รับการดูแลอย่างดี	 เอก	 พี่อ๊อด	 และพี่จ้อม	 (นพ.กิตติศักดิ์	 ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี)	 ศิษย์รักคู่ใจอาจารย์ได้เข้าไปปลดสายต่าง	 ๆ	ออกจากร่างกายอาจารย์	 เย็บ

แผลในจุดที่เป็นรอยแยกของผิวหนังจากการใส่สายทุกชนิด	ทีมพยาบาล	นำาโดยพี่จุด	น้อง	ๆ	พยาบาล

ของหอผู้ป่วย	SICU	ช่วยกันทำาความสะอาดร่างกาย	และสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ดูเหมาะสมกับอาจารย์เป็น

ที่สุดให้ท่าน	

...................................................................................................................

บันทึกสุดท้าย
“อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร”
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	 “แป๊ะคะ	นี่เป็นสมุดบันทึกสุดท้ายของอาจารย์ประเสริฐค่ะ”	อาจารย์มยุรียื่นสมุดปึ๊งหนึ่งมาให้ผม	

มันคือบันทึกที่ผมเคยบอกกับอาจารย์ไว้ว่า	 “อยากอ่าน”	 มันคือบันทึกที่อาจารย์ได้พยายามเขียนในช่วง

เวลาที่ท่านกำาลังมีความทรมานจากโรคมะเร็งที่กัดกิน	มันคือบันทึกที่ท่านใช้สื่อสารกับผู้คนรอบข้าง	และ

มันคือบันทึกที่มีคุณค่ามาก

	 ทั้งหมดมี	 ๗	 เล่ม	 นี่ผมนับรวมเล่มที่	 ๑	 ซึ่งเป็นกระดาษหลาย	 ๆ	 แผ่นมารวบรวมกันเข้าไปด้วย	

เพราะในคราวเริ่มเขียนนั้น	ท่านคงยังไม่ได้คิดว่า	การบันทึกจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงสองสาม

วันสุดท้ายของชีวิต

	 “แป๊ะจะพยายามรีบอ่านนะครับอาจารย์	 อยากให้คนอื่นได้รับรู้เรื่องที่อาจารย์อยากสื่อสารด้วย”	

แล้วผมก็รับสมุดบันทึกทั้ง	๖	เล่ม	รวมถึงชุดกระดาษกลุ่มแรกของการเริ่มบันทึกนั้นมาด้วย

	 อ่านสิครับ	ค่อนคืนกับค่อนวัน	มันคือการอ่านที่เร้าใจและเหนื่อยมาก

	 ที่ว่าเร้าใจ	 นั่นเพราะว่ามันคือลายมือของศัลยแพทย์ผู้ย่ิงใหญ่	 ท่านกำาลังสื่อสารกับผู้คนรอบข้าง	

ผมหลับตานึกไปถึงบันทึกการผ่าตัดในสมัยที่พวกเรายังต้องเขียนทุกอย่างลงในแผ่นกระดาษ	ศัลยแพทย์

สมัยนั้นต้องวาดรูป	 ชี้และโยงเพื่อแสดงให้เห็น	 คนอ่านได้เข้าใจ	 จากนั้นก็คือการบรรยายสิ่งที่พบและ

ลกัษณะการผา่ตดั	รวมถงึผลของการผา่ตดัวา่เปน็อยา่งไร		มนัจงึเรา้ใจและเรยีกความรูส้กึโหยหาถงึความ

หลังให้ย้อนกลับมาได้เป็นอย่างดี	แน่นอนว่า	ในบันทึกทั้ง	๗	ชุดที่ผมได้เปิดอ่านอย่างเร้าใจนั้น	มันจึงมีรูป

วาดลกัษณะรอยโรคทีอ่าจารยเ์ปน็อยู	่มะเรง็ทีเ่กดิขึน้มาในครัง้หลงันีม้นัอยูท่ีห่ลอดอาหารสว่นตน้	ใตจ้าก

มะเรง็ที่โคนลิน้ซึง่ถกูฉายแสงไปกอ่นหนา้นีเ้มื่อราว	๗	ปทีีผ่า่นมา	อาจารย์ไดว้าดภาพแสดงใหเ้หน็วา่รอย

โรคนั้นมันทำาให้เกิดปัญหาทางเดินหายใจอุดก้ันจนท่านต้องถูกเจาะคอเพื่อสอดท่อช่วยหายใจที่เรียกว่า	

“tracheostomy	tube”	นอกจากนี้ยังมีรูปวาดลักษณะของท่อแบบต่าง	ๆ	รวมถึงการผ่าตัดในกรณีที่จะ

ช่วยทำาให้ลดภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดการไหลย้อนของอาหาร	 และท่ีผมชอบท่ีสุดถึงอารมณ์ขันของ

อาจารยก็์คอื	ทา่นวาดภาพออกแบบทอ่สายอาหารทีม่ชีอ่งในการใสส่ารอาหารทีจ่ำาเพาะ	ทีว่า่จำาเพาะกค็อื

ท่อหนึ่งไว้สำาหรับใส่วิสกี้	อีกท่อที่ใช้ผสมโซดา	และกับแกล้ม

	 เร้าใจจริง	ๆ	นะครับ	ผมรู้สึกว่าโชคดีที่ได้อ่านและดูรูปวาดเหล่านั้น	แต่มันคงเทียบไม่ได้กับบันทึก

การผ่าตัดจริง	ๆ 	ของเหล่าบรรดาคนไข้อีกนับพันนับหมื่นคนตลอดชีวิตการเป็นศัลยแพทย์ของท่าน	อดนึก 

ไม่ได้	ว่ามันสูญหายไปเสียเท่าไหร่
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	 สว่นการอา่นท่ีทำาให้ผมรู้สกึเหนื่อยมาก	นัน่เปน็เพราะ	ผมแกะลายมอืของอาจารยอ์อกบา้ง	ไมอ่อก

บ้าง

	 อันที่จริงนั้น	 อาจารย์เป็นคนเขียนหนังสือตัวใหญ่	 มองเห็นได้ชัดเจน	 แต่ด้วยภาวะที่ท่านกำาลัง 

เจ็บป่วย	บางครั้งก็เขียนในขณะที่มีอาการปวดอย่างรุนแรง	บางครั้งท่านกำาลังอยู่ในภาวะซึมเศร้า	และ 

ทีน่า่จะเปน็อปุสรรคมากท่ีสดุก็คอืในช่วงท่ีกำาลงัเกิดอาการวกิฤต	ินัน่คือ	เริม่มกีารอดุกัน้ของทางเดนิหายใจ

จากเสมหะ	จากการบวมของเนื้อเยื่อบริเวณท่อที่สอดอยู่ที่คอ	จากการสำาลักน้ำา	น้ำาลาย	หรืออาหารเหลว

ที่ไหลท้นขึ้นมายังหลอดอาหารส่วนต้นที่เป็นโรคอยู่	 และที่สำาคัญ	 ท่านกำาลังขาดอากาศหายใจ	 จึงทำาให้

ลายมือของอาจารย์มันดูแย่มาก	 (ลักษณะเช่นนี้	 เกิดกับคนไข้หลายคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจ	 ส่วนหนึ่งเกิด

จากภาวะอ่อนล้า	 และส่วนหนึ่งก็น่าจะเกิดจากการหายใจเหนื่อย	 กำาลังจะขาดออกซิเจน	 เป็นต้น)	 นี่จึง

เป็นเหตุให้การอ่านบันทึกของอาจารย์ตลอดหนึ่งวันนี้	ทำาให้ผมเกิดอาการเครียดและอ่อนล้า

	 แต่เอาเถิด	ไหน	ๆ	ก็อ่านจนครบแล้ว	รู้เรื่องบ้าง	ไม่รู้เรื่องบ้าง	เข้าใจบ้าง	งงบ้าง	มันก็ทำาให้ผมได้

สาระมามากมาย	 จึงอยากจะสรุปสาระสำาคัญจากส่ิงท่ีศัลยแพทย์ผู้ย่ิงใหญ่ของโลกท่านนี้บันทึกไว้ตั้งแต่ 

วันที่	๑๗	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒	ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตให้ทุกท่านได้ร่วมรับรู้ไปพร้อม	ๆ	กันนะ

ครับ

เล่มที่ ๑ ____________________________________________________________________

(มันคือกระดาษหลาย ๆ แผ่นนำามารวมกัน)

	 ต้องขอเท้าความไปสักนิดว่า	 หลังจากที่อาจารย์ได้รักษาตัวจากการเป็นมะเร็งที่โคนลิ้นไปเมื่อ	 ๗	

ปกีอ่นจนดเูหมอืนวา่มนัหายดแีลว้นัน้	ทา่นไดก้ลบัมาทำางานตอ่ตามปกต	ิผา่ตดั	(โดยเฉพาะที่โรงพยาบาล

ห้วยยอด)	ตรวจคนไข้	สอนหนังสือ	ไปเยี่ยมลูกศิษย์ตามโรงพยาบาลต่าง	ๆ	เรียกได้ว่า	อัตราเร่งของการ

ทำางานของอาจารย์นั้นดูเหมือนจะสวนทางกับสังขารที่เสื่อมไปตามวัยที่ล่วงเข้ามาจนถึงเลข	 ๗๐	 และ 

การเจ็บป่วยที่ท่านเป็นอยู่

	 ผมทราบมาว่า	 อาจารย์เป็นโรคมะเร็งชนิดที่	 ๒	 ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมา	 และรับการรักษาอย่าง 

ต่อเนื่อง	 มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอาจารย์น่าจะเกิดภาวะซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นเพราะท่านเริ่มมีปัญหา

การกลืนลำาบาก	(อันนี้ผมวินิจฉัยเองนะครับ)	แล้วท่านก็คิดว่าจะจบชีวิตของท่านด้วยการไม่ยอมกินอะไร

เลยเป็นเวลาเกือบสัปดาห์	 ไม่ยอมรับการรักษาอะไรอีกต่อไป	จนท้ายที่สุด	ช่วงที่กำาลังจะต้องจบชีวิตลง

นั้น	จู่	ๆ	ท่านก็ยอมให้พามาโรงพยาบาล	ยอมรับการผ่าตัดใส่สายให้อาหารทางหน้าท้องที่เรียกว่า	PEG	

(percutaneous	endoscopic	gastrostomy)	และชีวิตของท่านก็กลับมา
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	 “วินาทีนั้น	กูกลัวตาย”	อาจารย์ประเสริฐเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานในวันที่ผมไปเยี่ยมท่าน	วันนั้น	

“พี่โอ”	 ลูกศิษย์คู่ใจมาเยี่ยมท่านอยู่ด้วย	 แล้วอาจารย์ก็อรรถาธิบายถึงการเป็นมะเร็งของหลอดอาหาร

ส่วนต้นที่ท่านกำาลังเป็นอยู่ให้พวกเราฟัง	

	 “เรื่องโรคนี้ผมเก่งที่สุด	ผมเป็นหมอที่รักษาคนไข้ที่เป็นโรคนี้มามาก	ลักษณะของ	anatomy	ของ

รอยโรคที่เป็นนั้น	มันทำาให้	prognosis	ของมันแย่มาก	ๆ	โอกาสอยู่รอดเกิน	๒-๓	ปีก็มีน้อยมาก	หากยัง

อยู่ได้ถึงวันนั้น	มันก็ไปเกิดที่อื่นได้อีก”	อาจารย์พูดเหมือนกำาลังราวนด์ข้างเตียงคนไข้ตามปกติ	ต่างตรง

ที่ว่า	คนไข้ที่กำาลังราวนด์อยู่นั้นชื่อนายแพทย์ประเสริฐนั่นเอง

	 ท่านทราบดี	ว่าบั้นปลายชีวิตของท่านจะเป็นไปอย่างไร	

	 แล้วข่าวคราวของท่านก็เงียบหายไปช่วงหนึ่ง	 การติดตามห่าง	 ๆ	 ก็พอทราบได้ว่า	 อาการของ

อาจารย์ดูทรง	ๆ	

	 การบนัทกึในเลม่นี	้เกิดข้ึนหลงัจากท่ีท่านกำาลังพักผ่อนอยู่ทีบ่า้นแล้วจู่	ๆ 	กเ็กดิอาการทางเดนิหายใจ

อุดกั้น	 กำาลังจะขาดอากาศหายใจ	สภาวะของร่างกายกำาลังอยู่ในช่วงวิกฤติ	 ท่านกำาลังจะเสียชีวิต	 จาก

นั้นลูกศิษย์ของท่านได้รีบไปรับท่านมาจากที่บ้าน	 แล้วจัดการช่วยเปิดทางเดินหายใจให้ โดยการเจาะคอ	

(tracheostomy)			

	 เฮือกนั้น	จึงถูกต่อชีวิตออกไป

	 ทันทีที่ท่านรู้สึกตัวและเริ่มมีแรง	รอยขีดเขียนในบันทึกหน้าแรกจึงมีว่า

     17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เขียนที่ ICU หลังกลับจากห้องผ่าตัด

 ขอบคุณทุกคน ที่ทำาให้ผมทรมานต่อไปในโลกนี้ ผมไม่อยากมีชีวิตอยู่แบบกินไม่ได้ พูดไม่ได้ 

ชีวิตผมไม่มีคุณภาพ ผมไม่เหมือนคนอื่นในโลก

 ผมขอโอกาสขอบคุณ และขอให้ทุกคนช่วยกันทำาหน้าที่ต่อไป

	 		 		 		 รักทุกคน

       ประเสริฐ
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 “ตี 2 เมื่อคืน กูคิดว่า กูคงตายแน่ เพราะ airway obstruction มี stridor และเหนื่อย

ชัดเจน sat 90 นอนไม่ได้ เลยตัดสินใจ TRACH

 ผมคือคนพิการตลอดชีวิต ผมต้องอยู่ต่อไปทำาไม ? ? ?”

	 ในกระดาษอีกหลายแผ่นที่อาจารย์บันทึกไว้ ในช่วงแรก	ๆ 	นั้นจะมีลักษณะของการตัดพ้อ	การช่วย

ชีวิตของท่านให้พ้นจากวิกฤติคราวนั้นถูกมองว่าเป็นการทำาให้ท่านต้องตื่นมาพบกับความทรมานต่อไป

	 “ถึงเวลานั้น	 คิดอะไรกันไม่ทันหรอกแป๊ะ	 นายจะให้ผมยืนมองอาจารย์ขาดอากาศเสียชีวิตไปต่อ

หน้าต่อตาได้อย่างไร”	 หมอเอกพูดกับผมในวันท่ีอาจารย์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติที่ต้องหายใจทางท่อที่เจาะ

ผ่านคอ	เหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดเร็วมาก	การสั่งเสียไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้น	การรักษาอย่างฉุกเฉิน

จึงต้องเป็นไปอย่างที่มันได้เกิดขึ้น

	 และหลังจากทีอ่าจารยป์ระเสรฐิเริม่รูต้วัและเริม่มกีำาลงัเพิม่ขึน้	การบนัทกึในวนัตอ่มาจงึเปน็ลกัษณะ

ของครูสอนศิษย์อีกเช่นเคย

 ระวังเรื่องน้ำาเกิน ผมมี coronary เพราะเกิด PND ง่าย

 กินนมไม่ได้เพราะท้องจะเสีย

 พ่อเป็นหมอเจ้าของไข้ด้วยตัวเอง ต้องวินิจฉัย วางแนวทางรักษาเอง ยืมมือคนอื่น

 มันทำาให้งานวิจัยเรื่อง immunotherapy ของ case ผม study ได้ดีขึ้น มีเรื่องที่ศรีลาเขียน

ได้เยอะ ผมมีบันทึกรายละเอียดไว้มาก

 มนัจะมีเรื่องความรูแ้รก ๆ  ของโลกทีเ่รื่องรายละเอยีดเกีย่วกบัโรคนี ้วธิกีารรกัษา prognosis 

การเปลี่ยนแปลงของโรคนี้ที่เกิดขึ้นกับ surgeon กับ specialist และแนวทางการรักษา

 รับรองว่าเป็นเรื่องเดียวในโลก เพราะไม่มีใครซวยเท่าผมที่ ได้มีโอกาสเขียน

 ถ้ามันบวมเพราะคิดว่าชิด tumor ก็แสดงว่า tumor ยังคงมีอยู่ข้างล่าง ยังไม่หาย คอยวัน

มันโตขึ้น
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	 ผมรู้สึกว่า	อาจารย์ได้ทราบและตระหนักดีว่า	การเจ็บป่วยด้วยมะเร็งในครั้งที่	๒	นี้	ท่านได้ประสบ

ความทรมานจากทัง้การเปน็มะเรง็เองและผลกระทบจากการถกูฉายแสง	นัน่คอืการบวม	การอกัเสบของ

เยื่อบุทางเดินหายใจ	รวมถึงความเสียหายของระบบน้ำาเหลือง

 มี pharyngeal stenosis แล้วหรือยัง น่าจะเป็น OK เห็นด้วย เป็นตลอดชีวิต never stop, 

This pathology will go on until life due to radiotherapy.

 ตั้งแต่ 3-4 เดือนมาแล้ว คนทั่วไปดูพ่อว่าอ้วน ดูดีขึ้น หารู้ ไม่ว่าเป็น lymphoedema of face 

ไม่ต้องฉีด BOTOX

 This pathology will be a lifelong pharynx. This is the effect of good result of 

living and surviving following good treatment. จะเกิดตลอดชีวิตชั่วกัลปาวสาน ไม่มีสุด

 นี่แหละ หมอทุกคนต้องคิดถึง quality of life after good and adequate treatment ควร

รักษาโรคทุกโรคให้หายหรือเปล่า แล้ว quality of life ของเขาจะเป็นแบบนี้ ทรมานหรือเปล่า 

“Murphy Law”

 อาการไอจะเป็นตลอดชีวิต เพราะผลของ radiation tracheolaryngitis ซึ่งจะไม่มีวันหยุด

จนกระทั่งตาย เป็น chapter แรก ๆ ที่เขียนไว้ ใน Textbook of Pathophysiology ของ radia-

tion effect of treatment of HNSQC of upper digestive tract ไม่มีวันหยุด ทุกคนที่รอดชีวิต

จาก RT ต้องเกิด ไม่ต้องรักษา เพราะรักษาก็ไม่หาย

 ปัญหาหลัก เหมือนมีเสมหะติดที่โคนลิ้นตลอดเวลา

 ตรงคอ + upper head and neck ทั้งหมดเป็น second effect of RT ครั้งแรก และครั้ง

ที่ 2 ซึ่งผลยังไม่หยุด จะ last long ตลอดชีวิตผม บวมไปเรื่อย ๆ เนื่องจาก lymphatic มี fibro-

sis เกิด facial edema และ SVC obstruction

	 บางครั้ง	เวลาที่น้องฟ้า	 (อาจารย์ศรีลา)	ซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของไข้มาเยี่ยมอาจารย์	ท่านก็จะเขียน

คำาถามประเด็นสำาคัญที่อยากจะทราบเป็นข้อ	ๆ
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 1. มีตรงไหนบ้างที่ว่า tumor recurrent

 2. ควรใช้ Immunotherapy ต่อหรือเปล่า เพราะ side effect ของมัน ปวดกล้ามเนื้อและ 

กระดูกมาก ไม่แน่ใจเรื่อง benefit

 3. ผล biopsy ทุกอย่าง บอกผมตามตรง สำาคัญ

 แสดงว่าต่อไปผมยงัมีโอกาสกนิได้ ใชห่รือไม ่เพราะ esophagus ตรงอื่นยงัดอียู?่? สอ่งกลอ้ง

ถึง GE junction หรือเปล่า

เล่มที่ ๒ ____________________________________________________________________

	 บันทึกในหน้าแรกของท่านคือ

 สถิติใหม่ เข้า ICU 3 ครั้งใน 2 เดือน 

 ผมเตรียมงานศพแล้ว

 เจาะคอวันนี้ สรุปจริง ๆ 

 1. ผมดีขึ้นมาก

 2. bone pain น้อยลง

 3. ผมได้ ใช้วิกฤติเป็นโอกาส

 4. อนาคตคืออนาคต ทุกลมหายใจเข้าออก

 ขอบคณุทกุคนทีเ่ปน็หว่งใยและชว่ยดแูลผม ผมปลงทกุอยา่งในชวีติ จบมานานแลว้ ผมสำาเรจ็

ในชีวิตมากกว่า EINSTEIN ผมคิดเอง

                             ประเสริฐ 

	 ในเล่มที่	๒	นี้	ผมคาดเดาว่าเป็นการเขียนต่อเนื่องมาจากชุดแรกเพียงไม่น่าจะเกิน	๑	วัน	เพราะ

ในช่วงเวลานั้นเชื่อได้ว่าอาจารย์กำาลังอยู่ในภาวะปรับตัวกับวิถีชีวิตใหม่	 นั่นคือการต้องหายใจผ่าน	 

tracheostomy	 tube	 และท่านได้ประสบปัญหาจากการใช้ท่อดังกล่าวมากพอสมควร	 การบันทึกจึงมี 

ท้ังการบ่นถึงความเจ็บป่วย	 การไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ	 การซักถามถึงสิ่งที่ท่านสงสัย	 ไม่ว่าจะเป็นผล 

การส่องกล้อง	ผลของการไปถ่ายเอกซเรย์ปอด	ผลเลือดต่าง	ๆ	การจัดการเรื่องตารางการให้ยา	การให้

อาการทางสายยาง	การปรับท่านอน	และอีกมากมายหลายเรื่อง
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 พ่อรู้ว่าพ่อต้องตายจากทางเดินหายใจอุดตันจากโรคนี้ เลี่ยงไม่ได้

 มันเป็นสิ่งท่ีพ่อจะเลี่ยงอย่างไรก็ ไม่พ้น หายต้องหายใจได้ ไม่ตายจากหายใจอุดตันตรงนี้  

ถูกต้อง

 1. พ่อแก่ตาย

 2. อวัยวะทุกอย่างเสื่อม

 3. เป็นโรคอื่นแทรก โรคหัวใจ ไต ตับ ติดเชื้อ ทั่ว ๆ ไป

 มันต้องตาย

 แต่ตอนนี้ ใช้วิกฤตเป็นโอกาส กินน้ำาได้ โอกาสสำาลักน้อยลงมาก ไม่รู้กี่% โดยสรีรวิทยาที่พ่อ

รู้ ได้ โอกาสอีก 3 wk พ่อจิบเหล้าได้ คอยแผลหาย ตามหลักสรีระ กลืนได้ดีขึ้นเพราะบวมน้อยลง 

 1. ไม่ต้องพูดมาก 

 2. กินเหล้าได้เล็กน้อย มีความสุข พ่อยังอยากกิน แม้กระทั่งสูบ pipe ช่างมัน ขออยู่แบบ 

มีความสุข

	 ผมอา่นถึงบรรทัดนีแ้ลว้มคีวามสขุกับอาจารย์ไปดว้ย	เนือ้หาอาจจะดเูหมอืนตดัพอ้	แตผ่มกลบัมอง

เห็นภาพอาจารย์สมัยท่ีท่านยังแข็งแรงและผมยังคงเป็นนักเรียนแพทย์ชั้นปีที่	 ๔	 ภาพอาจารย์แพทย์ 

ร่างผอมบาง	ตัวเล็ก	ๆ	เดินนำาฝูงแพทย์ใช้ทุน	แพทย์ประจำาบ้าน	และเหล่านักเรียนแพทย์อีกหลายชีวิต

ไปราวนด์ยังหอผู้ป่วยต่าง	ๆ	และแน่นอนว่า	ผมเห็นอาจารย์เดินคาบ	pipe	ไปด้วย

	 ในชว่งนี	้คงเริม่มคีนทราบวา่อาจารยน์อนรกัษาตวัอยู่ในหอผูป้ว่ย	SICU		จงึทยอยกนัมาเยีย่ม	ทา่น

ได้เขียนบอกคนที่มาเยี่ยมว่า

 วันหลังเวลาซื้อของกินมาฝากผม ให้ซื้อของฝากพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่จะดีกว่า ซื้อเป็นห่อ

เล็ก ๆ แจกได้ทุกคน เช่น 20-30 ชิ้น 1 อย่างหรือ 2 อย่างก็พอ ไม่ต้องซื้อตลอด

	 ผมเชื่อว่า	คนที่รู้จักอาจารย์ดี	น่าจะเข้าใจ

	 ในบางช่วงบางตอน	อาจารย์ได้เขียนสรุปถึงการทำางานในช่วงเวลาที่ท่านเริ่มป่วย

 ใน 1 ปีที่ผ่านมา ตอนเริ่มไม่สบาย ผมทำางานหนักมาก ๆ ที่สุดในชีวิต
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 ดูแล รพ.ม.อ.

 ดูแลโครงการผลิตแพทย์ UNESCO

 ดูแล รพ.ตรัง  รพ.ห้วยยอด บ้านเกิด

 ดูแล consultant รพ. 14 โรงในภาคใต้ เรื่องทั่วไป trauma + accident emergency

 รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่

 รพ.กรุงเทพ สมุย, กรุงเทพ สุราษฎร์ฯ

 7 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีวันหยุด

	 อ่านเพลินครับ	ส่วนมากก็เป็นการสื่อสารกับหมอและพยาบาลที่เข้ามาดูแลท่านเอง	บางครั้งท่าน

แนะนำาเรื่องการทำาความสะอาดแผล	 บางครั้งท่านจะบอกว่า	 “เจ็บไป”	 ผมเห็นท่านแนะนำาวิธี	 clamp	 

สายบางชนิดที่ติดตัวท่านอยู่	 หรือกระทั่งการมาดูดสารคัดหลั่งจากท่อหายใจที่เจาะผ่านคอ	 น่าจะเป็น 

การแนะนำาน้องพยาบาล	

 อย่าดูดนานเกิน 30 sec เพราะคุณจะดูดเอา functional residual ออก ทำาให้ผู้ป่วย  

atelectasis มากขึ้น

	 มาสะดุดอยู่ที่หน้าหนึ่ง

 ต้องใช้ชีวิตแบบผม อยู่ที่เดียว ม.อ. มากที่สุดในชีวิต เพราะผมมาช่วยตอกเสาเข็ม

 จะไม่มีใครเห็นอิฐก้อนแรกนอกจากจะอายุมากกว่า 100 ปี

 ใชค่รับ	อาจารยก์ลบัมาจากอเมรกิาเพื่อมาทำางานท่ีสงขลานครนิทร	์ท่านมาถงึทีน่ีท่ัง้	ๆ 	ท่ีโรงพยาบาล	

ยังสร้างไม่เสร็จ	ดังนั้นการกล่าวอ้างว่า	“มาช่วยตอกเสาเข็ม”	นั้น	ไม่ต่างจากความเป็นจริงเลยสักนิด

 ทุกคนคือ hero ในใจผม ส่วน super hero 

 1. เมีย

 2. อ.ทองจันทร์

 3. ติเรก

 4. เจ้าหน้าที่ + เพื่อน + อาจารย์ทุกคน เราคือ hero ที่นี่

 ผมดีใจที่มาอยู่ ม.อ. ขอบคุณ  ๆ
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เล่มที่ ๓ ____________________________________________________________________

	 หน้าแรกของบันทึกในเล่มที่	 ๓	น่าจะยังคงเป็นการเขียนต่อเนื่องไม่น่าจะเกิน	 ๑-๓	วันหลังจากที่

อาจารย์ถูกเจาะคอ	อาจารย์เขียนไว้ว่า

 ทำาไมเขียนออกมาได้แบบนี้

  1. Environment

 2. Senile change ของผม

 3. ประสบการณ์จากอดีตที่เคยเป็น

 4. เป็นอารมณ์จิตใจ

 5. พันธุกรรม

 6. เป็นผู้ชายเกือบ 100%

 7. Hypoxia หรือ hypercarbia

 8. Metabolic of brain change following trauma and surgery

 9. จากใจจริง ๆ

 “พ่อรักแม่มากที่สุด”

	 		 		 		 ประเสริฐ

	 		 		 		 18	กค.	62

	 ในบันทึกช่วงแรก	ๆ	ของเล่มนี้	ผมรู้สึกได้ว่า	อาจารย์ประเสริฐประสบปัญหากับการหายใจโดยใช้

ท่อ	tracheostomy	tube	ซึ่งลักษณะท่อเป็นแบบ	double	lumen	ท่านมักจะบ่นว่า	รูของท่อเล็กเกินไป	

เสมหะอุดตันง่าย	บางครั้งการหายใจจะรู้สึกได้ว่ามีก้อนบางอย่างเข้ามาขวางทางเดินหายใจ	นอกจากนี้

ยังมีปัญหาสารคัดหลั่งออกมาอุดท่ออยู่เนือง	ๆ	

 อย่าลึกมาก suct เร็ว ๆ อย่านาน

 มันอยู่ข้างนอก ตรงปลาย ๆ

 ดีแล้ว อย่าลึก พอก่อน

 หายใจคล่องแล้ว ไม่มีเสียงอะไรผิด ดีแล้ว หิวแล้ว ไม่แน่นท้อง
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	 ท่านได้เตรียมการสำาหรับการกลับไปอยู่ที่บ้านหากอาการโดยรวมดีขึ้น

 1. เครื่อง trach suction ต้องอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลา

 2. ลูกยางแดงดูดเสมหะ ต้องหาซื้อมาเตรียมไว้

 3. ต้องซื้อเครื่อง suction ส่วนตัวตลอดชีวิต

 4. นอนกลางคืนต้องมีคนเฝ้า คอยดูตลอดเรื่องการหายใจ

 5. กระจกเงาส่องหา trach

 นั่นคือ disadvantage ว่า ทำาไมไม่ควร trach ตลอดชีวิต

	 หลงัจากนัน้ไมน่าน	ผมพบว่าอาจารยพ์บวา่เริม่มภีาวะเลือดออกทีผิ่ดปกตจิากรอยแผลทีม่กีารผ่าตดั	

หรืออาจจะออกจากเนื้องอก	(อันนี้ผมคาดเดาเอาเองนะครับ	เพราะช่วงนั้นไม่ได้ไปเยี่ยมท่านเลย)

 Bleed 2 แห่งพร้อมกัน แสดงว่าเป็น mild coagulopathy

 ใช้ cold pressure dressing ก็พอก่อน ไม่จำาเป็นต้องใช้ platelet หรือ FFP ในตอนนี้

 พยาบาล ไม่ต้องตาม ENT ใครอยู่เวรก็ ได้

 1. เตรียม cold pack

 2. set cutdown หรือ chest tube แต่รับรองว่าไม่ใช้แน่นอน เตรียมไว้

 3. บอก Worawit อย่าจับเด็ดขาด	(ประโยคนี้มีการกล่าวถึง	เอก	แต่ผมไม่แน่ใจนักว่าอาจารย์

เขียนว่า	อย่าจับ	จริงหรือไม่) เตรียม xylocaine มีหรือไม่มีก็ ได้ cold pack แค่นี้ก็  ok หามาเพิ่มอีก 

1-2 อัน เผื่อแช่ไว้

 ห้าม resuture หรือ re op ใช้ cold pack อย่างเดียว Worawit คนเดียวก็พอ

 ต้องยุติ bleed อันนี้ เพราะมิฉะนั้นจะเกิด consumptive coagulopathy ทั่วตัว ใน brain 

ได้ เหมือนกับที่เกิดกับ อ.ธาดา

	 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการหายใจผ่านท่อ	 การอุดกั้นของท่อหายใจเป็นช่วง	 ๆ	 การมีเลือดออก

ผดิปกต	ินา่จะเกดิข้ึนในชว่งวนัเดยีวนีเ้อง	(ผมเดาจรงิ	ๆ 	นะครบั)	ซึง่คนทีม่าเฝา้ดแูลอาจารยอ์ยูค่อืลกูชาย

คนโตที่ชื่อ	“หนึ่ง”	

	 อาจารย์คงเห็นว่าลูกเหนื่อยในการช่วยดูแลจึงเขียนบอกลูกชายว่า
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 หนึ่งนอนก่อน ตอนนี้เลย พ่อค่อยนอนตอนตี 3 หรือ 4 ดีกว่า ถ้าพ่อไม่ปลุกไม่ต้องตื่น พ่อ

อดทนนอนได้ดีกว่าหนึ่ง เพราะ

 1. พ่อแก่แล้ว

 2. อีกหน่อยพ่อจะได้นอนยาว ๆ พ่อขอไปก่อน

	 ได้อ่านประโยคนี้แล้ว	ผมน้ำาตาซึม

	 น่าจะเช้าแล้ว	 ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะได้นอนพักบ้างหรือไม่	 แต่มีร่องรอยการบันทึกถึงสิ่งที่เกิด

ขึ้นและการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น

 สรุป ผม observe ดู P.O. bleeding

 1. ทุกจุดที่มีเข็ม แขน แผล

 2. puncture site เข็ม

 3. other sources

 ไม่มีมาก มีเพียง 1-2 แห่ง แต่ไม่มี systemic หรือ overall complication ดังนั้น มี partial 

coagulopathy แน่นอน

 Conclusion แนวทางการรักษา

 1. observe

 2. conservatives

 อย่าร้องไห้ จงดีใจที่ผมเห็นคุณสอน นศพ. และ พชท. วันนี้ ผมภูมิใจในตัวคุณมาก ๆ 

       ประเสริฐ

 ผมตั้งคำาถามให้ นศพ.คิดว่า ถ้าไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้น อยากให้เขานึกถึง consumptive 

coagulopathy จนถึง systemic DIC แล้ว dead จาก general whole body bleed รวมทั้ง 

ในสมอง kidney, adrenal gland

 ขอบคุณ เช้านี้จงประสบความสำาเร็จ
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เล่มที่ ๔ ____________________________________________________________________

	 เล่มที่	 ๔	 นี้อาจารย์ได้ ใช้สมุดปกแข็ง	 ผมคาดเดาว่าท่านน่าจะเริ่มเขียนในวันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 

๒๕	๖๒	เริ่มต้นด้วยการวาดภาพ	MRI	sagittal	view	แสดงรอยโรคที่อาจารย์เป็นอยู่	เห็นร่องรอยของ

การบวมของเนือ้เยื่อ	ทีอ่าจจะเกดิจากผลกระทบของการทีเ่คยถกูฉายแสงและเกดิจากเนือ้มะเรง็อยูบ่รเิวณ

โคนลิ้น	คอหอยและหลอดอาหารส่วนต้น	ภาพของ	tracheostomy	tube	ที่สอดให้อาจารย์ได้หายใจอยู่

	 เหน็ภาพนีแ้ลว้	ผมพอจะนกึออก	(แมจ้ะไมไ่ดอ้นิดว้ย)	วา่ทำาไมอาจารยจ์งึเกดิอาการทางเดนิหายใจ

ส่วนต้นอุดกั้นจนต้องถูกเจาะคอ	รวมถึงอาการทรมานจากการสำาลักง่าย	การกลืนไม่ได้	และอาการเจ็บ

ปวดบริเวณต้นคอ

	 ในเล่มนี้	 ส่วนหนึ่งได้เล่าถึงความขัดแย้งเรื่องการสร้างโรงพยาบาลในช่วงแรก	ซึ่งผมเองก็ไม่เคย

ทราบมาก่อน

 มหาวิทยาลัยมีคณะต่าง ๆ เช่น วิศวะ พยาบาล วจก. และคณะอื่น ๆ อีก 2-3 คณะ เปิดเวที 

hyde park ที่โรงช้าง พ.ศ. 2523 เพื่อให้ยุติการสร้าง รพ.แค่ชั้น 4  

 แตผ่มขึน้อภปิรายถงึความจำาเปน็ตอ้งใหส้รา้ง รพ.สงขลานครนิทรต์อ่ไป เพราะเหตผุลหลาย

อย่าง ได้ทำาหนังสือถึงป๋าเปรม เป็นนายก ท่านเปลี่ยนมติครม. ให้ทำาให้เสร็จ ส่งจดหมายถึงผมว่า 

อนุญาตให้ทำาโรงพยาบาลต่อจนเสร็จเป็น 400 เตียงเปิดเมื่อ ก.พ. 2525 จดหมายจ่าหน้าถึงผมคน

เดียว ศ.นพ.อติเรก เป็นลูกพี่ผม พี่ชายเขาเป็นเลขาป๋าเปรม ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอก

       ประเสริฐ

 ที่จริง ลูกศิษย์ ม.อ.รุ่นหมอสมชาย ทั้งไพศาล รุ่น 2-3-4 น่าจะมีคนรู้เรื่องละเอียดหลายคน 

โดยเฉพาะหมอตาที่ชื่อเล่นว่า “เตี้ย” อยู่แถวจันทบุรี “ฐาปนวงษ์”

 เตีย้เปน็คนแบกเครื่องพมิพด์ดีจากภาคศลัยช์ัน้ 5 ไปทีห่มูบ้่านพกัแพทยต์รงขา้มบา้นอธิการบดี

เก่า แล้วพ่อเป็นคนพิมพ์จดหมายเพื่อเอาไปยื่นให้กับพี่ชายครูเหรก เพื่อส่งต่อให้ป๋าเปรม 

 เตี้ยเป็นคนเร่ียไรเงินโดยพ่อออก 500 บาท เป็นค่าเดินทางเอาจดหมายไปกรุงเทพ สร้าง

รพ.ต่อจนเสร็จ

       ประเสริฐ
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 ผมเซ็นชื่อในจดหมายร้องเรียนเป็นคนแรก เพราะคนอื่นไม่กล้าเซ็น เพราะไม่รู้ว่ากลัวอะไร 

ดังนั้นเวลาสำานักนายกตอบจดหมายกลับมา เขาเลยตอบกลับมาเฉพาะชื่อพ่อเป็นคนเดียว เพราะ

เป็นชื่อแรกในจดหมาย จึงส่งมาเป็นจดหมายส่วนตัว

 ที่เราถ่ายเอกสารไว้ ส่วนตัวจริงมอบให้ทางโรงพยาบาลไปเมื่อวันผมปลดเกษียณ อ.กิตติ 

ทราบเรื่องนี้ดี

       ประเสริฐ

 ที่จริงแล้ว ก่อนโรงพยาบาลม.อ.จะเปิดบริการเมื่อ กพ. 2525 ได้มีการเตรียมการดูงาน  

“ว่าเราจะให้บริการในลักษณะใด” ผู้บริหารคณะขณะนั้น อ.ทองจันทร์ อ.อติเรก คณบดีเภสัช  

อ.สุดาลินี (ชื่อนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับ	ขออภัยหากผิดพลาด)	และรักษาการหัวหน้าพยาบาล ได้ ไปดู

งานโรงพยาบาลตา่ง ๆ  จฬุา รามา ศริิราช ขอนแกน่ เชยีงใหม ่เรื่องนีส้ำาคญัมาก ตอ้งเลา่ใหล้ะเอยีด 

เพราะเป็นจุดการตัดสินใจของผู้บริหารสมัยนั้น เพราะการเริ่มต้นที่ดี ทุกอย่างจะดีไปตลอด

 เราเอาทุกอย่างที่เป็นข้อดี ข้อเสียการบริการ “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย” วิธีการต่าง ๆ ไม่

เหมือนกันเลย ข้อจำากัด ความเหมาะสม ทุกประเด็น

 เหตุผลที่เรื่องนี้ต้องเขียนละเอียด และดีใจที่ ได้เขียนและถามมา ไม่ค่อยมีโอกาสเล่าให้ ใครฟัง

 โรงพยาบาลเราดทุีกอยา่งในปจัจบุนัเพราะการเริม่ตน้ทีด่เีมื่อ กพ. 2525 เราเริม่ตน้ไมเ่หมอืน

ที่ ไหนเลย ทำาใหเ้ราบรหิารแบบเสมอภาคแหง่เดยีวท่ีม ีpower sharing ในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั

ทุกคนมีอำานาจเท่ากัน แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วย etc. ศักดิ์ศรีเท่ากัน

       ประเสริฐ

	 อาจารย์ประเสริฐเป็นคนสุนทรี	ท่านรักเสียงเพลง	ท่านชอบร้องเพลง	ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ของท่าน

หลายคนน่าจะนึกภาพนั้นออก	 ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับปาร์ตี้ที่บ้านพักของอาจารย์มานานมาก 

แล้ว	

	 การถกูเจาะคอเพื่อสอดท่อช่วยหายใจนัน้ทำาใหท้า่นกลายเปน็คนที่ไมม่เีสยีง	อาจารย์ไดบ้นัทกึเรื่อง

นี้ ไว้ว่า

 ชีวิตนี้อาจพูดไม่ได้อีกแล้ว 

 karaoke ไม่ได้แล้ว

 lecture ไม่ได้ เสียดายมาก ต้องกลับไปหา Video ที่แพทยศาสตร์ถ่าย copy ไว้
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 อยากฟังเสียงตัวเอง

 มนต์เมืองเหนือ เชียงรายรำาลึก แต่ปางก่อน อีกเพลงคือ “ตารางดวงใจ”

 “ดวงใจอาดูร สูญความรักไปแล้วเอย ผ่านไปเหมือนดังลมรำาเพย ชิดเชยแล้วจากดังกรรม

บันดาล” ผู้ชายร้อง แสดงโดยสุรสิทธิ์ สัตยวงษ์ และสวลี ผกาพรรณ ที่จังหวัดตรัง พ.ศ. 2500??

	 อ่านมาถึงตรงนี้	ผมถึงกับต้องไปหาเพลง	“ตารางดวงใจ”	ฟังจากใน	youtube

 เพลงฝรั่งที่ฮิตคือ Give me one moment on time

 ความหมายดีมาก ๆ  เพราะ “ขอเวลาที่เหมาะสมให้ผมสักครั้ง” ขอเหมาะสม in time เพราะ

ถ้าให้ช้าไปจะไม่มีประโยชน์ สายไปแล้ว

 เทียบได้กับ Bridge over trouble water ความหมายดีทั้งคู่ 

 เพลงสอนอะไรในชีวิตเรามาก

 สอนว่าเวลามีอุปสรรคอะไรจะมีโอกาส ผ่านไปได้ เมื่อน้ำาไม่ท่วม สะพานจะสงบ

 เวลาผมไปตรัง หรือแม้กระทั่งเชียงราย ผมจะรู้จักนัก piano คอยเล่นให้ผมร้องตลอด ได้ทั้ง 

2 แห่ง ผมเคยร้องเพลงเชียงรายรำาลึก จนคนแปลกว่า คนใต้มาได้อย่างไร

 An other favorite song is “Lara’s theme” Dr.Zhivago 

 Dr.Zhivago เป็น surgeon สมัยสงครามกลางเมืองรัสเซีย หลงรักผู้หญิงชื่อ Lara พระเอก

ตายตอนจบ วิ่งไล่ตอนเห็นผู้หญิงขึ้นรถเมล์ ในเมือง Moscow ผู้ชายโดน heart attack ดูหนังมา

แล้ว 40 กว่าปี

	 สำาหรบัอาจารยป์ระเสรฐิแลว้	อะไรทีป่ระเสรฐิไปกวา่การดแูลคนไข	้เกบ็เกีย่วประสบการณแ์ละนำา

มาสอนลูกศิษย์	แม้กระทั่งยามเจ็บป่วย	ท่านยังคงสอนพวกเราตลอดเวลา

 ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับแพทย์ทั่วโลก 5-6 เล่ม ก่อนจบ ม.6 มาเรียนเตรียมอุดม

 1. CITADEL

 2. DR. ZHIVAGO

 3. DR. SCHWEIZER

 4. MAYO CLINIC

 5. THE SIX PHYSICIANS?

 6. THE SIX PHYSICISTS?
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	 อ่านเล่น	ๆ	ผมสนใจ	ผมไม่เคยอ่านการ์ตูนหรือกำาลังภายใน	ดูหนังการ์ตูนไม่เป็น

 ผมยงัไม่แนใ่จว่าพอ่ผมอ่านหรือเขยีนหนงัสอืไทยออกหรอืเปลา่ แมผ่มจบ ป. 3 พ่อผมชาวสวน 

กรีดยาง กรรมกร เลี้ยงวัวควาย รับจ้างทำาความสะอาดของเทศบาลห้วยยอด แม่ขายขนมจีน ข้าว

แกง ไม่มีปัญญาซื้ออ่าน 

 ผมทำา kidney transplant รายแรกของประเทศไทย ทำาเปลีย่นหวัใจคนแรกของเอเชยีใน USA 

เปลี่ยนตับครั้งแรกใน USA ครั้งสุดท้ายทำา tracheostomy and Lt lobectomy ที่ รพ.กรุงเทพ 

หาดใหญ่

 แยกเด็กแฝดตัวติดกัน 2 คู่ รพ.ม.อ. รอด 1 คู่

 ทำา vagina เทียมครั้งแรก

 ทำา tuboplasty ให้ผู้ป่วยท้องได้ของ ม.อ.ครั้งแรก

 TE fistula in esophageal in conjoined twin ครั้งแรกใน ม.อ.

 ทุกอย่างเป็นบังเอิญ เราโชคดี

 คราวนี้ผมโชคร้าย 

 ตอนนี้คนไข้ยังอยู่ดี สบายกว่าผม

 ไม่อยากพักถ้ามีเวลาแบบนี้ เพราะเวลาอาจไม่หวนกลับมาแล้ว อย่าคอยนาน river of no 

return, give me one moment in time

 “Do mani et tro po ta ti” ภาษาอิตาเลี่ยน แปลว่า “tomorrow will be to late” It’s 

now or never

 ทำางานทุกอย่างซึ่งเขียนอย่างไรก็ ไม่หมด แต่จากประสบการณ์ในเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เทียบ

กับสิ่งที่เห็นจากคนไข้หนักหรือใกล้ตาย หรือคนไข้ที่อายุน้อยหรือรอดตาย พบว่ามีอะไรหลายอย่าง

ที่ text book ในโลกนี้ หรือ Google’s ไม่มี เช่น

 ตัวชี้วัดการตายว่าผู้ป่วยเจ็บป่วยหรือเข้า ICU มีโอกาสรอดตายได้กี่เปอร์เซ็นต์ โดยอาศัย

หลักของ 10% เป็นหลัก (ข้อสังเกตผมเอง แต่อยากเขียนไว้เผื่อให้ ใครทำาวิจัยต่อง่าย ๆ) เช่น
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 ปัจจัยใช้วัด Factors and indicators of death

 1. ผู้ ใช้อวัยวะปลอมทุกคน ตั้งแต่ฟันปลอม แว่นตา ไม้เท้า เครื่องพยุง ค้ำายัน คนพิการ ทุกคน 

จะมีจุดอัตราตายเริ่มเป็น 10% ทุกคน เช่น สำาลักอาหาร ฟันปลอมติดคอ อาหารเคี้ยวไม่ละเอียด 

etc. ทำาให้ respiratory system แย่ลง

 2. พวกใช้ organ support เช่นมีสาย Foley’s, chest tube, tube feeding, colostomy, 

Foley for I/O, respirator, dialysis ชนิดต่าง ๆ, tracheostomy พวกนี้ การใช้ทุกท่อ ทุก tube 

ทุกเครื่อง มีอัตราตายท่อละ 10% บวกรวมกันทุก ๆ ท่อ drain คนไข้ ในข้อนี้ ไม่มีทางกลับบ้านเลย

 3. chronic medical diseases: DM, HT, CAD, RF

 4. มี joke อีกหลายอย่างในทางการแพทย์และการดูแลผู้ป่วยใน ICU เราเพียงชะโงกหน้า

เปดิประต ูICU โดยไมต่อ้งถามพยาบาล หรอืดจูอ CPT อะไรเลย ไมต่อ้งคุยกบัใครเลย เราสามารถ

บอกได้ถึง prognosis ผู้ป่วยได้เลย เช่น ไม่ต้องไปแตะผู้ป่วย โดยสังเกต sign 3 ชนิด ตามที่ Prof. 

Warren เคยสอนผมคือ

 1. O’ sign อ่านว่า O-sign คือการที่คนไข้นอนอ้าปากหายใจเพราะลด airway resistant 

แสดงว่าคนไข้เหนื่อยและขาด oxygen MR ประมาณ 10-25% สาเหตุคือ weakness, malnutri-

tion หรือมีปัญหา airway

 2. Q’ sign อ่านว่า คิวไซน์ คนไข้นอนอ้าปากลิ้นห้อย หรือมี endotracheal tube ใส่ไว้ 

หรือ mouth gag พวกนี้มี mortality 50-75% เพราะ masseter and genioglossus muscle 

power ของโคนลิ้นหย่อน ลด airway resistant เพราะไม่นั้นตายแน่

 3. sign สุดท้ายคือ Q - plus three เป็นผู้ป่วยที่นอนอ้าปาก มี endotracheal tube และ

มีลิ้นห้อยออกมา คำาว่า Q plus 3 แปลว่าคนไข้ตายแล้วแหงแก๋ ถ้ามีแมลงวันตอม 1 ตัว ไม่ตาย 

ญาติก็จะปัดแมลงวัน แต่ถ้าปล่อยให้แมลงวันตอม 2-3 ตัว แล้วยังไม่มีคนปัดออก แสดงว่าญาติไม่

เฝ้าแล้ว และผู้ป่วยตายแล้ว

 เท่าที่สังเกตมา 50 ปี พ่อถูกต้อง 100% เอามา apply กับพ่อขณะนี้ ทำาใจได้ว่าจะจัดงานกี่

วันจึงเสร็จ

 มีโจ๊กตลกในแง่ดี เราเป็นแพทย์ พยาบาล เปิดประตูเข้าไปตอนเช้า เราไม่ต้องถามเลยว่า  

ผู้ป่วยครับ คุณครับ คุณอยากกลับบ้านแล้วหรือยัง เราสังเกตได้ง่าย ๆ ดังนี้

 1. คนไข้ผู้หญิง ตื่นเช้าจะลุกนั่ง เดิน แต่งหน้าหวีผม ดูกระจกหรือดูแลความสวยความงาม 

ทาปากทาแป้ง แสดงว่าจิตใจเขาพร้อมจะดูแลและกลับบ้านแล้ว

 2. คนไข้ชายดูง่าย ๆ หยิบหนังสือพิมพ์รายวันที่โรงพยาบาลแจกมา หรือดูข่าว TV วิทยุ  

มีข่าวกีฬา เศรษฐกิจ สังคม หรือถ้าเป็นวัยรุ่นหรือหนุ่ม ๆ จะเปิดหนังสือพิมพ์ดูหน้ารายการ TV 

รายการประกวดนางงาม ตลาดหุ้น หรือธุรกิจ



นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร 79

 สิ่งเหล่านี้เราต้องสังเกตแล้วลอง observe ดูกับผู้ป่วย มี accuracy มากกว่า 50% ผมเคย

ใช้มาตลอดชีวิต  อยากเก็บไว้ ให้ พชท. และ resident หรือบุคลากรในการดูแลได้ ใช้เป็นเครื่อง

ประกอบความเพลิดเพลินและคลายเครียดในการทำางานของชีวิตของพวกเราที่ต้องสนุกจากการ

ทำางาน

 แค่นี้ก่อน จะเขียนอีก

       ประเสริฐ

       20 กค. 62

       03.00 น.

	 ผมคิดว่าในช่วงเวลาของวันที่	 ๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๒	 นั้น	 อาจารย์น่าจะรู้สึกตัวได้ดีขึ้นมาก	 จึง

สามารถเขียนเรื่องราวไว้ได้อย่างมากมายพอสมควร	 แต่อันที่จริงแล้ว	 ท่านยังคงมีความทรมานและ

หงุดหงิดใจจากการหายใจจากท่อ	 tracheostomy	 พอสมควร	 ผมสังเกตเห็นหลายช่วงหลายตอน	 โดย

เฉพาะรุ่นที่ท่านใช้นั้น	มันมีท่อนอกและท่อด้านใน

 เกี่ยวกับ trach tube โดยเฉพาะปัญหาของ inner tube

 1. Shirely tube wall หนาทั้งนอกและใน ไม่ค่อย irritate ผู้ป่วย มี cuff กัน aspirate  

แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อเสีย inner tube ทำาให้ lumen ของ endotracheal เล็กลง secretion 

อุดง่าย หายใจยาก ควรใช้ Shirely tube ขนาดใหญ่กว่าเดิมก่อน

 2. เมื่อเปลีย่นเปน็ metallic tube lumen ใหญก่วา่ inner tube ก็โตกวา่ การหายใจสะดวก 

แต่ควรเปลี่ยนตอนหลังเมื่อ trach ดีและยุบบวม หรือไม่ต้องใช้ cuff effect ข้อดีของ metallic 

tube ทนทาน lumen ใหญ่กว่า ญาติดูแลสะดวกกว่า แต่ข้อเสีย อาจพูดได้ ไม่ดีเท่า ๆ กับ Shirely 

tube รุ่นใหม่ที่ ไม่เคยเห็น

 แนะนำาว่า original ควรใช้ Shirely ที่ใหญ่ที่สุดในตอนแรกเพื่อได้ inner tube ที่ใหญ่กว่า

และดีขึ้น

 คำาถามว่า

 1. ทำาไมบริษัทต้องออกแบบมี inner tube เพราะจริงแล้วทำาให้ true lumen เล็กลง ไม่

จำาเป็นต้องมี??

 2. เขาออกแบบเพราะกลัวว่า ถ้า tube นอก accident หลุด รู trach จะอุดตัน ผู้ป่วยตาย

ได้ ผมเองใช้ trach ยี่ห้อ Jackson กับผู้ป่วยมามากกว่า 50 ปี ไม่เคยเจอปัญหาเหมือนอันนี้
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 3. ข้อดีของ Shirely คือมี balloon กัน aspirate แต่ไม่ช่วยป้องกัน 100% ตอนหลังเปลี่ยน

เป็น Jackson ดีกว่า อีก 3-4 วัน

	 นี่ไงครับ	 ผมจึงบอกว่าบันทึกของอาจารย์ที่ท่านเคยบอกเสมอว่า	 “ใส่รองเท้าคนไข้”	 นั้น	 มันคือ

แบบนี้	การได้ถูกรักษา	การได้รับผลข้างเคียงต่าง	ๆ	คนไข้ทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจ	และพยายามทนเอา	แต่

อาจารย์คือคนไข้ที่ยังคงเป็นครู	ดังนั้น	บันทึกประสบการณ์และคำาแนะนำาจึงพรั่งพรู	แต่อย่างไรก็ตามใน

ความเปน็คนไขธ้รรมดาคนหนึง่	หลายตอ่หลายครัง้ทีท่า่นอาจจะเกดิความหงดุหงดิ	ผมกจ็ะเหน็คำาขอโทษ

จากท่านอยู่บ่อย	ๆ	หรือกระทั่งการเขียนในเชิงพรรณนาที่ทำาให้รู้สึกว่าท่านกำาลังท้อแท้

 ไมต่อ้งหว่งพอ่เรื่องนอน คนอื่นนอนเถอะ เพราะเวลานอนยาว ๆ  ตลอดของพอ่ใกลม้าถงึแลว้ 

คงจาก pneumonia คราวนี้แน่นอน 

 Good night ทุกคน

 อยากนอนหลับจากวินาทีนี้และไม่ตื่นอีกเลย ถ้าเป็นไปได้ ผมจบแล้วสำาหรับการมีชีวิตอยู่

       ประเสริฐ

       22 กค. 62

 ผมทำาให้คนในโลกนี้หลายคนเป็นทุกข์ ทรมาน ความเจ็บป่วยอดหลับอดนอน ทำาให้ผมมีบาป

มากขึ้น เวลาในชีวิตผมเหลือน้อยมากในการทำาบุญกุศล ยิ่งตายเร็ว ผมจะยิ่งบาปน้อยลง ไม่มีหนี้

บาปในชาติหน้าอีก

       ประเสริฐ

	 ในขณะที่อาจารย์นอนพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วย	 SICU	นั้น	 ที่ปลายเท้าของท่านเป็นกระจกใสที่

สามารถมองเห็นคนไข้คนอื่น	 ๆ	 ในห้องรวมได้ค่อนข้างจะชัดเจน	ท่านได้สังเกตการทำางานของหมอและ

พยาบาลอยู่ตลอดเวลา

 21 ก.ค. 62 08.32 น.

 เห็นพวกลูกศิษย์หมอมาเยี่ยมแล้ว ดีใจมาก มีกำาลังใจขึ้น วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน 2-3 คืนแล้ว 

หลับสบาย เมื่อคืนแทบไม่ได้ suction เลย เพราะไม่มีเสมหะและไม่มี inner tube 
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 คอยสังเกตดูเวลา staff ใหม่ ๆ พานศพ.มา round ผู้ป่วย เกือบทุกครั้งในโรงพยาบาลหรือ 

ICU ของเรา

 รอ้ยละ 90+ จะไมด่ผููป้ว่ย แตจ่ะจบักลุม่กนัยนืคยุหนา้เตยีง ดจูอ CPT แต่ไมม่ีใครหนัไปสนใจ 

หรือจับกุมมือผู้ป่วยไว้เลย

 อย่างน้อยเวลา discuss กัน เอามือของเราจับชีพจร หรือกุมมือผู้ป่วยไว้ ผู้ป่วยคงจะดีใจ

และ happy มากกว่านี้

 ขาดจิตวทิยาและมนษุยสมัพนัธ ์ขาดความสนใจจนผูป้ว่ยมคีวามรูส้กึวา่ หมอไม่ไดม้าดแูลเขา

เลย คุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้ ผู้ป่วยจะไม่ประทับใจเลย และรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกิน

	 ช่วงกลาง	 ๆ	 ของสมุดบันทึก	 มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก	 เพราะมันเป็นบันทึกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

ความเจ็บป่วยของอาจารย์	ผมคาดเดาว่า	น่าจะเป็นการสนทนาอยู่กับลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งอยู่

 ประเด็น

 1. งูตัวนี้ ไม่ใช่งูเห่าแท้ เป็นพันธุ์ผสมระหว่างกะปะ+งูเห่า เพราะงูกะปะกัดแล้วมี thrombo-

sis, hemolysis -> necrosis

 งูเห่า neurotoxin

 2. แผล infect จาก bacteria ที่เกิดที่เขี้ยวงู ไม่ใช่จากพิษงูเห่า

 3. การรักษาผิด เพราะ

   1. observe ไม่ดี

   2. ควรอธิบายญาติให้ละเอียดตอนแรก

 ตามทฤษฎี ผิดเพราะควรให้ป้องกัน

 ผมไปผ่าตัด รพ.ห้วยยอดมาเป็น 2-3 ปี 1,000 รายแล้ว เครื่องมือส่วนตัว 4-5 แสนบาท ที่

ห้วยยอดบ้านเกิดผม

 หลัง ๆ เจอบ่อย งูผสมข้ามสายพันธุ์บ่อยกว่าที่เราคิด ที่ ม.อ.เจอบ่อย

 ทุกอย่างถูกต้องแล้ว ต้องการคำาอธิบายที่ละเอียด ถ้าคนไม่เคยเห็นจะไม่เชื่อว่า ดูตัวงูก็ ไม่รู้ 

ต้องศึกษา DNA ของงูแต่ละตัว

 การรักษาเริ่มแรก ดูอาการ รายนี้ 4 วันแล้ว ยังไม่มีอาการ neurotoxin ซึ่งแสดงว่าตัวพิษ

ไม่ใช่ของงูเห่า แต่ผลของพิษเหมือนกะปะ เพราะ necrosis 3-4 วัน VCT ช่วย prolong ถ้ากะปะ 

ต้อง debridement

 บางคนเอางูมา 

 เอางูมาเวลาไหน งูพิษมากหรือน้อย เช้ามืด หัวค่ำา ดึก ๆ ต่างกันไหม
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 งูนอนไม่กินอะไร -> สร้างพิษ -> ตื่น -> กินเหยื่อ (พิษหมด) -> กัดคน พิษน้อย

 งูหิว -> กัด -> พิษมาก ยังไม่ทันกินอะไร

 นอนหลังกิน เพราะฉะนั้น งูกัดตอนเช้า พิษจะมากกว่ากลางคืน

 แมน	(นี่คือชื่อของคนที่กำาลังคุยอยู่กับอาจารย์)

 ศึกษาเรื่องพันธุกรรมงูอย่างเดียวที่กัดคนใน อ.ห้วยยอดก็พอทำา PhD ได้ ไม่มีใครรู้ 

 ศึกษาง่าย ๆ ว่าใบตองจากกล้วยชนิดต่าง ๆ มีคุณสมบัติในการรักษาคุณค่าของอาหารไทย

ได้อย่างไร แต่ละอย่างไม่เหมือนกัน ใบกล้วยไข่ กล้วยน้ำาว้า กล้วยตานี ดีกว่าพลาสติกหรือโฟมตรง

ไหน

 แมนไปซื้อหนังสือ 2-3 เล่ม มาอ่านให้ ได้

 1. The CITADEL ของ A.J. CRONIN

 2. Dr. Albert Schweizer

 3. The six physician

 4. Dr. Zhivago

 5. William Osler

 6. ประวัติการแพทย์ ไทย

 เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่ียวกับ community med ที่หมอจบใหม่ไปอยู่ชนบททำาการศึกษาโรคใน

ชุมชน ทำาเป็นงานวิจัยได้ปริญญาเอกครั้งแรก ๆ โดยอาศัยการทำางานประจำาวันมาเป็นผลงานวิจัย

 ดีมากสำาหรับไทยในอนาคต

	 สิ่งหนึ่งที่ทำาให้อาจารย์ประเสริฐมีความสุขมากระหว่างท่ีนอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาล	 คือ

การได้ออกมาจากหอผู้ป่วยแล้วนั่งรถเข็นมาสูดอากาศภายนอก	 โดยเฉพาะบริเวณชั้น	 ๓	 ตรงทางเชื่อม

ระหว่างอาคารเฉลิมพระบารมีกับตึกเก่า	และนั่งมองไปยังวิหารหลวงปู่ทวด

 22 ก.ค. 62 18.15 น.

 อาคารหลวงปู่ทวด ออกแบบโดย อ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เคยออกแบบไว้เมื่อหลายปีก่อน 

แต่คณะไม่มีเงินสร้างจนล่มไปแล้วสมัย อ.อติเรก

 สมยั อ.พนัธท์พิยเ์ปน็คณบด ีคดิรือ้ฟืน้ขึน้มาใหม่โดยอ.สธุรรม โดยขอใหพ้อ่ไปขอรอ้งพีภ่ญิโญ

มาช่วยแก้ ไขและเพิ่มเติมแบบใหม่จนได้สร้างสำาเร็จ
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 พ่อต้องหาวิธีไปหาพี่ภิญโญที่บ้านที่ กทม. ซื้อลูกโหนด ทำาปลากระบอกแดดเดียว น้ำาบูดู ใส่

รถตู้คณะแพทย์ โดย อ.สุธรรม อนุมัติให้ ไปอวยพรวันเกิดและเป็นของขวัญให้พี่ภิญโญ เพื่อขอก

ราบให้มาเขียนแบบหลวงพ่อทวดจนสร้างสำาเร็จ

 พี่นพขับรถไปกับชำานาญ ในรถมีลูกโหนด น้ำาบูดู น้ำาตาลโตนด และปลากระบอกแดดเดียว 

อ.สุธรรมจำาเรื่องนี้ ได้

 พี่ภิญโญเป็นพี่ชายของ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี เป็นคนดี มีความจริงใจ น่าเคารพนับถือ นับ

ว่าเป็นบุคลากรของชาติ เป็นศิลปินดีเด่นแห่งชาติ ตีขิมและดนตรีไทย ออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 

เป็นสถาปนิกที่ออกแบบวัดไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่

 พ่อรู้จักกับพี่ภิญโญผ่านทาง อ.อติเรก พี่อภินันท์ ณ  นคร พี่ธรรมนูญ

 พี่ภิญโญเป็นเจ้าภาพฝ่ายชายไปสู่ขอลูกสาวอธิบดีกรมป่าไม้ พ่อตาพี่เติมกับพ่อเอง

 เปน็ผูม้บีญุคณุกับครอบครัวเรา เปน็ปชูนยีบคุคลระดบัชาตทิีค่วรยกยอ่งสรรเสรญิ พอ่เคารพ

พี่ภิญโญมากมาย พี่ภิญโญจะเรียกพ่อว่า “น้องเสริฐ” ทุกครั้ง

       ประเสริฐ

เล่มที่ ๕ ____________________________________________________________________

	 เล่มที่	๕	เปิดมาหน้าแรกก็ตกใจ

 จริง ๆ  แล้ว ผมสร้างชื่ื่อเสียงตัวผมจาก CA esophagus และจบด้วยเรื่อง CA esophagus 

เป็นเรื่องแปลกแต่จริง หมองูตายเพราะงู

       ประเสริฐ

	 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั้น	 อาจารย์ยังคงประสบปัญหาเรื่องของการติดเชื้อจากการสำาลัก

อาหารอยู่

 ให้อาหารออกจากกระเพาะให้หมด ต้องฝึก สิ่งแรกที่ต้องทำาคือ

 1. งดอาหารหลัง 4 ทุ่ม ทำาทุกอย่างให้พร้อมก่อน เอนตัวลงนอนหลัง 5 ทุ่ม
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 2. นอนหัวสูงตลอด เพราะหูรูดโครงสร้างกระเพาะของพ่อโดนการฉายรังสีและอายุมาก 

กายภาพไม่ได	้(ผมยอ้นไปเปดิดใูนบนัทกึเลม่ที	่๔	อาจารยว์าดภาพวธิกีารแก้ไขปญัหานีค้อืการผา่ตดัเยบ็

ปิดหลอดอาหารเลย	และมันเป็นเพียงความคิดและสื่อออกมาทางรูปภาพเท่านั้น)

 มีอีกวิธีคือต้องเปลี่ยนที่ให้สายอาหารให้ลงที่ลำาไส้เล็กส่วนต้น ต้องผ่าตัดใหม่

 อาหารที่ใหท้างเดนิอาหารมปีระโยชนก์วา่การใหท้างน้ำาเกลอื การใหท้างเลอืดเกดิการตดิเชือ้

ในกระแสเลือดง่าย เสียชีวิตง่าย

 การใหท้างลำาไสเ้ลก็ตอ้งปรบัปรงุสว่นประกอบของอาหารใหม ่อาจตอ้งมกีารทำาเฉพาะ ทำาได ้

พ่ออาจอยู่นานขึ้นแค่เป็นเดือน เพราะพ่อแก่แล้ว ไม่ควรเสี่ยง

 พ่ออยู่ต่ออีกก็ทำาประโยชน์อะไรมากกว่านี้ ไม่ได้อีกอยู่แล้ว เป็นภาระกับผู้อื่น โดยเฉพาะ

ครอบครัวและสังคม

 ลดการตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ ตายชา้ลงเทา่นัน้ ไมล่ดแตต่ายช้าลง อาจเปน็วนัหรือเดอืนเท่านัน้

 อาจวินิจฉัยผิดพลาดได้

 ของพ่อไม่ผิดแน่

 ตัวปัญหาตัวเดียวที่เราไม่รู้ตัวแปรคือ immunotherapy ว่าอาจจะออกหัวหรือก้อย เพราะ

ได้แต่เดา ทุกคนรู้จากทฤษฎี แต่ไม่มีใครยืนยันอะไรได้ ตอนนี้ที่ดีที่สุดคือ

 1. พ่อทำาใจอดทน

 2. คอยสังเกต

 3. ป้องกันอะไรก็ ได้ที่คิดว่าป้องกันได้

 4. ทำาเท่าที่ทำาได้

	 บันทึกในเล่มที่	๕	นี้	เป็นเรื่องราวของการให้อาหาร	การจัดการเรื่องทรัพย์สินบางอย่างที่ท่านคิด

ว่ามีความสำาคัญ	 แต่ผมก็ยังรู้สึกชอบใจที่เห็นอาจารย์ยังคงเหลืออารมณ์ขันไว้บ้าง	 อย่างน้อยก็มีผมคน

หนึ่งล่ะ	ที่รู้สึกมีความสุขเมื่ออ่านเจอ

 อินเดียน่าจะเป็นประเทศแรก ๆ ในโลกที่ ไปถึงดวงจันทร์ก่อนประเทศอื่น เพราะอินเดียมี

พระอินทร์ หนุมาน เหาะเหินเดินอากาศได้ มีพระลักษณ์ พระราม etc.

 อินเดียมีพระนารายณ์ ทศกัณฐ์ ทุกอย่างได้เปรียบชนชาติอื่น ๆ

	 กราบขออนุญาตอาจารย์ตรงนี้เลย	มุกนี้ผ่านครับ	ว่าง	ๆ	จะขอนำาไปใช้บนเวทีบรรยาย



นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร 85

	 อ่านมาอีกนิด	คราวนี้อาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องห้องสมุดขณะที่อาจารย์ทำางานอยู่ที่อเมริกา

 ผมอยู่ USA 8 ปีกว่า เวลาส่วนใหญ่มากกว่า 90% อยู่ในโรงพยาบาล ที่นอนประจำา ICU, 

recovery room รองลงมาคือห้องพักแพทย์เวร

 Recreation ที่ enjoy ที่สุด ห้องสมุด โดยเฉพาะได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของโรง

พยาบาลโดยเฉพาะ continuing medical education การค้นคว้า journal

 ผมอยู่ USA สามารถให้บรรณารักษ์ห้องสมุดใน N.Y. หาถ่ายเอกสาร paper ตีพิมพ์จาก

ประเทศ Eng. ได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน เมื่อเทียบกับ 50 ปีก่อน

 สมมติว่า เราอาจเจอเรื่องในตำาราท่ี USA แต่ถ้ากล่าวถึงประวัติย้อนหลังไป 200 ปีที่เกิด 

จากประเทศอังกฤษ สามารถค้นคว้าได้ โดยบอกเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ค่าใช้จ่ายแทบไม่มีอะไรเลย  

เขาทำาให้ free

 Case แรกที่ผมประทับใจเกี่ยวกับห้องสมุดและความร่วมมือ เช่น ผมต้องการทราบว่า case 

แรกของ blunt injury ของ pancreas เกิดที่ ไหน เมื่อไร ผมไปห้องสมุดที่ USA เปิดอ่านแล้วไม่

พบใน USA แต่พบว่าเมื่อ 200 ปีก่อน ที่ Eng. มีหนุ่มสาวคู่หน่ึงเดินเล่นอยู่ริมท่าเรือแห่งหนึ่ง แล้ว

มรีถมา้เทยีมเกวียนว่ิงมาชนหนุ่มสาวคูน่ัน้ ผูช้ายเกดิการบาดเจบ็ รถมา้ทบัหนา้ทอ้ง ผูช้าย pancreas 

ขาด 2 ท่อน เป็น case แรกของโลก ซึ่งบันทึกไว้ ในประเทศอังกฤษ

	 อ่านเรื่องนี้แล้วชวนให้ตื่นเต้นไปด้วยเลยใช่ไหมครับ	 ทุกอย่างท่ีได้มาล้วนเกิดจากความพยายาม	

ต่างจากสมัยนี้มาก	ที่เมื่อเราต้องการจะรู้อะไร	เพียงเข้าอินเตอร์เน็ตมันก็จะได้มาทันที

	 ความจริงอาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาไปตลอดก็ยังได้	เพราะท่านเป็นคนเก่ง	ดี	และมีฝีมือ	

	 บันทึกเล็ก	ๆ	เขียนไว้ไม่ต่ำากว่า	๕	ที่ใน	๗	สมุดบันทึก	นั่นคือการที่อาจารย์ต้องกลับมา	และต้อง

ใช้ชีวิตอยู่ที่สงขลานครินทร์จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต	นั่นคือ	“จดหมายจากอาจารย์ทองจันทร์”	

	 ในเล่มที่	๔	ที่ผมอ่านผ่านมานั้น	ท่านบันทึกไว้ว่า

 นี่คือสิ่งที่ อ.ทองจันทร์ทำาไว้ 

 กลับมาเพราะ จม. Aerogramme 5 บาท สร้างมูลค่าโรงพยาบาลนี้หลายพันล้าน

	 แค่บรรทัดนี้ผมก็เชื่อสุดใจ	 ผมเคยอ่านจดหมายฉบับนั้นด้วย	 แม้ไม่ใช้ต้นฉบับที่เขียนด้วยปากกา

ของอาจารย์ทองจันทร์	แต่เนื้อหาที่เขียนด้วยลายมือนั้นมันตรึงใจมาก

	 ยังครับ	ในเล่มที่	๔	ยังมีเนื้อหาบางช่วงที่ต้องบันทึก



86 In Our Remembrance

 ผมรู้ว่าทุกคนอยากให้ผมอยู่ ไม่มีใครอยากตาย แต่ก็ต้องตาย เป็นเรื่องธรรมดา

 สิง่ทีผ่มดีใจคอื ทกุคนทีผ่มรูจ้กัมคีวามสขุ ความสำาเรจ็ ครอบครวัมคีวามสขุ ผมคดิวา่พอแลว้ 

ไม่ใช่เงินทอง แก้วแหวน หรือชื่อเสียงใด ๆ

 จะลืมขอบคุณใครก็ได้ แต่อย่าลืมขอบคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะในชีวิตผม คือ 

อ.ทองจันทร์, อติเรก, หมอเพรา (ต้องขอโทษ หากผมสะกดชื่อผิดนะครับ) อย่างน้อย อ.ทองจันทร์

เป็นคนเขียนจดหมายแนะนำาผมให้กลับมาทำางานที่คณะแพทย์ ม.อ. ผมคิดว่า จดหมายฉบับนั้นควร

เปน็เอกสารสำาคญัชิน้หนึง่ของประวตัศิาสตรก์ารแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะประวตัขิองการสร้าง

คณะแพทย์ ม.อ. และการศัลยกรรมของภาคใต้ของประเทศ รวมทั้งการเริ่มและพัฒนาขีดความ

สามารถของศิษย์เก่า ม.อ. ลูกศิษย์ศัลยแพทย์ของผมทุก ๆ ๆ คนเท่าที่เขามีกำาลังทำางานในปัจจุบัน

 ใช่ ผมสร้างลูกศิษย์มากเพราะอาจารย์สร้างผมมาเพื่อสร้างศิษย์ และผมหวังว่า ศิษย์ผม 

ทุกคนต้องสร้างศิษย์ต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด เหมือนคุณทุก ๆ คน

       ประเสริฐ 

เล่มที่ ๖ ____________________________________________________________________

	 เล่มที่	๖	นี้	อาจารย์เริ่มเขียนในช่วงราว	ๆ	ปลายเดือนกรกฎาคม	ซึ่งดูเหมือนสถานการณ์โดยรวม

น่าจะดีขึ้น	มีการเตรียมความพร้อมที่จะได้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้าน	แต่ท้ายที่สุดท่านก็ยังไม่ได้กลับ

 นั่งนาน ๆ ก็เจ็บบริเวณ coccyx แล้วเปลี่ยนท่าจะทำาให้เจ็บน้อยลง ผมรู้และผมก็ป้องกันตัว

เอง เพราะ bed sore เป็นตัวชี้วัดถึง prognosis ในการดูแลผู้ป่วยเลวลง การป้องกันจะดีที่สุด 

เพราะรักษาลำาบาก ผมไม่อยากเป็นคนไข้ติดเตียง ถ้าผมเดินได้ ผมจะมีชีวิตที่สบายกว่านี้

	 ชว่งนีม้คีนทราบข่าวการเจบ็ปว่ยของอาจารยม์ากขึน้	ลกูศษิยล์กูหามาจากที่ไกล	ๆ 	เพื่อเยีย่มเยยีน

อาจารย์	บางคนก็เป็นคนไข้ที่อาจารย์เคยดูแลรักษา

 ขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยม ผมรู้สึกว่าทุกคนที่ ได้ยินข่าว มีความเป็นห่วงใยและหวังดี อยากให้

ผมหายเป็นปกติเสมอ

 ผมคงไม่มีโอกาสพูดหรือร้องเพลงได้อีกแล้ว เพราะเป็น chronic radiation laryngitis 

 พูดไม่ได้อีกตลอดชีวิต ทำา trach เพื่อให้หายใจอยู่ได้เท่านั้น

 ขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมและเป็นห่วง ขอให้ทุกคนโชคดีตลอดไป

       ประเสริฐ
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	 ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม	โรงพยาบาลได้จัดงานสังสรรค์องค์กรแพทย์	

	 ผมเชื่อว่า	หากอาจารย์มีสุขภาพที่ดีอยู่นั้น	ท่านจะไปร่วมงานด้วย	เพราะว่า	อาจารย์ประเสริฐคือ

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง	“องค์กรแพทย์”	ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 เพราะผมเป็นประธานองค์กรแพทย์คนแรกของประเทศไทย 

 ของเราโชคดี HA สำาเร็จได้เพราะ

  1. อ.พันธ์ทิพย์ ผลักดัน

 2. staff ให้ความร่วมมือ

 3. ฝ่ายการพยาบาลสำาคัญมาก เขาเรียนรู้ว่าเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพ ไม่ใช่เรื่อง

ตรวจสอบหรือจับผิด (ฝังใจ)

	 บันทึกหลังจากนี้เป็นต้นไป	 ผมสังเกตว่าลายมือของอาจารย์อ่านยากขึ้น	 เดาว่าท่านอาจจะเริ่ม

อ่อนเพลีย	ท่านบ่นเรื่องการดูดเสมหะที่ท่อ	tracheostomy	บ่นเรื่องการใหอ้าหารทางสายยาง	ความรู้สึก

เจ็บปวดทั้งที่กระดูกก้นกบ	ต้นคอ	และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	หรือกระทั่งการหายใจของอาจารย์แย่ลง

 ประเด็น

 1. มาโรงพยาบาลพอ่เหนื่อยมากขึน้เพราะปอดเลวลง พอ่เลยขยบัตวัน้อยลง ใช้พลงังานลดลง

 2. การถ่ายอุจจาระไม่สะดวกเหมือนก่อน

 3. มาโรงพยาบาล กินยาแล้วเพิ่มน้ำามากกว่าอยู่บ้าน พ่อกลัวน้ำาเกิน

 4. บรรยากาศลมไม่พัดเหมือนบ้าน

 5. จำาเป็นแต่ไม่สำาคัญที่สุด ลดปริมาณอาหาร ลดการสำาลัก

	 ในวันที่	๑๒	สิงหาคม	อาจารย์ได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับการทำางานของพยาบาลไว้ด้วย

	 ...	 (อ่านไม่ออก)	ที่ผมเขียนทุกอย่างได้ จะเขียนให้ ใหม่ รับรองว่า มากกว่า 90% จะเหมือน

เดิม เพราะทุกอย่างเขียนจากความรู้สึกภายในที่แท้จริง ไม่ใช่ว่าจะเขียนแต่เรื่องจากความประทับ

ใจตั้งแต่ผมเจอ ผมได้รับการดูแลจากพยาบาล เห็นพยาบาลดูแลคนไข้ ผมอยู่กับพยาบาลมากกว่า 

50 ปี ผมจึงไม่เคยลืมว่าพยาบาลทำางานอย่างไร และผมมีความรู้สึกนี้กับพยาบาลอย่างไร 
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 พยาบาลทุกคนในชีวิตผม เขาได้ทุ่มเทชีวิตเขาให้กับผม ช่วยบันดาลให้กำาลังใจทำางานครับ

 ผมเองอยากกราบไหว้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนแทนคนไข้ทุกคนในโรงพยาบาลนี้

       ประเสริฐ

เล่มที่ ๗ ___________________________________________________________________

 เหตุผลสำาคัญที่สุดตอนนี้ ขอหยุดการรักษาชั่วคราวเพราะ

 1. ร่างกายยอมรับการรักษาอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วด้วยข้อจำากัด

 2. immunotherapy ที่ให้มา 4 ครั้ง ดูเหมือนว่าทำาให้ esophagitis จากการฉายแสง และ 

laryngitis เลวลง มันไม่ยุ่งกับ stenosis แต่มันเกี่ยวข้องกับ inflame response

 Immunotherapy ทั่ว ๆ ไปมีผลกับ lung เกิดจากปฏิกิริยาของ autoimmune

       ประเสริฐ

       16 สค. 62

	 หลังจากนี้ ไป	อาการของอาจารย์ทรุดลงมากขึ้นอีกครับ

 19 สค. 62

 พ่อเริ่มหมดแรงหายใจแล้ว ลุกไม่ไหว ทุกคนโทษจิตใจ พ่อตายก็เพราะพ่อหมดใจแล้ว

       พ่อ

 ของที่สั่งซื้อให้ระงับไว้

 บ้านไม่ต้องทำาอะไร

 คงไม่ได้กลับบ้านแล้ว

 นี่จะเป็นการพิสูจน์แล้วว่า มันไม่ดีขึ้น มีแต่เลวลง

       ประเสริฐ
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 21 สค. 62

 ผมมีความสุขในระยะบั้นปลายชีวิตที่มาเจอพวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะพยาบาล

ที่คอยดูแลผม ทุกคนให้ความสุขความสบาย กำาลังใจเป็นอย่างยิ่ง

 ผมรู้สึกตัวว่าผมกำาลังจะตาย ผมอยากให้ถึงเร็ว ๆ แต่เสียดาย เพราะเพิ่งได้อยู่กับพวกคุณ

เป็นเวลาสั้น ๆ

 ผมไมม่ทีางรอดไดด้ขีึน้หรอก ผมเปน็หมอมาเกอืบ 50 ป ีผมรู ้prognosis คนไขก้ำาลงัใจเปน็.. 

(อ่านไม่ออก) ดี แต่เป็นไปไม่ได้ ถึงอย่างไรผมจะต้องลาทุกคน 

       ประเสริฐ

	 บนัทกึในชว่งเดอืนกนัยายนนัน้	สว่นมากเปน็คนมาเยีย่มไดก้รณุาเขยีนถงึอาจารย	์สลบักบัการบอก

กล่าวเรื่องโรค	ความเจ็บปวด	การขอยาแก้ปวด	รวมถึงยานอนหลับเพิ่มมากขึ้น	ลายมือของอาจารย์อ่าน

ยากขึ้นอีกจนหลาย	ๆ	หน้า	ผมแทบจะอ่านไม่ออก

	 ชว่งตน้เดอืนตลุาคม	เกดิเหตกุารณว์กิฤตข้ึินอีกรอบ	นัน่คืออาจารย์มเีลือดออกจากการท่ีเนือ้มะเร็ง

คงเข้าไปทำาให้หลอดเลือดในคอฉีกขาด	มีเลือดออกทางปากในปริมาณมาก	การฉายแสงขนาดต่ำา	ๆ 	เพื่อ

หยุดเลือดจึงต้องกระทำา	

	 บันทึกท้าย	ๆ	ในช่วงเวลานี้อาจารย์ท่านคงเริ่มมีอาการเผลอไปบ้าง

 เดี๋ยวผมไปเจอที่ OR เลย ผมไปด้วย จะเริ่มไปก่อน 

 ถามหมอเอก พร้อมหรือยัง ไป OR เลย มีคนไข้เสร็จจากฉายแสง

	 อาจารย์มยุรีบอกผมว่า	อาจารย์ประเสริฐคิดว่าท่านกำาลังจะต้องไปรักษาคนไข้ที่กำาลังมีเลือดออก	

ท่านไม่รู้ตัวว่า	คนไข้ที่ท่านจะต้องเข้าไปผ่าตัดให้เขานั้น	คือ	หมอประเสริฐ

.....................................................................................

	 รา่งของอาจารย์ไดร้บัการดแูลอยา่งด	ีศษิยร์กัคู่ใจอาจารย์ไดเ้ขา้ไปปลดสายตา่ง	ๆ 	ออกจากรา่งกาย

อาจารย์	เย็บแผลในจุดที่เป็นรอยแยกของผิวหนังจากการใส่สายทุกชนิด	ทีมพยาบาล	นำาโดยพี่จุด	น้อง	ๆ	

พยาบาลของหอผู้ป่วย	 SICU	 ช่วยกันทำาความสะอาดร่างกาย	 และสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ดูเหมาะสมกับ

อาจารย์เป็นที่สุดให้ท่าน	
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	 ผมได้แต่ยืนดูการทำางานของคนใกล้ชิดของอาจารย์อยู่ห่าง	ๆ	

	 สักครู่หนึ่ง	ท่านบัญญัติ	จันทน์เสนะ	ได้เดินออกมาจากห้องด้านตรงข้ามจากห้องของอาจารย์หลัง

จากทีท่า่นได้นัง่คยุอยูก่บัอาจารยม์ยรีุอยูร่ะยะหนึง่แลว้	ทา่นสวมชดุเสือ้ขาวแลดเูปน็ทางการ	ทา่นมาหยดุ

ยืนต่อหน้าพวกเรา	และเพียงเสี้ยวเวลาหนึ่งนั้น	ท่านก็ได้บอกพวกเราว่า

	 “ผูย้ิง่ใหญ่จากไปอกีคน	เราสญูเสยีบรุษุผูม้นี้ำาใจยิง่ใหญม่หาศาลไปอกีคนหนึง่แลว้”	แลว้ทา่นกเ็ดนิ

เข้าไปหาร่างของอาจารย์ประเสริฐ	แล้วกราบลงที่หัวไหล่ด้านซ้ายของอาจารย์

	 อาจารย์ประเสริฐจากเราไปแล้วนะครับ	นี่คือความจริง

	 และสิ่งที่จริงยิ่งไปกว่านั้นก็คือ	ท่านได้จากเราไปอย่าทระนง

	 เชื่อผมเถิด	เพราะในคำาขอสุดท้ายนั้น	ท่านขอสวมใส่	“ชุดผ่าตัด”	เสื้อเขียว	กางเกงเขียว	หมวก

ผ่าตดัสีเขยีว	และม	ีmask	อนัหนึง่ผกูคลอ้งคอไปดว้ย	รา่งนัน้ดนูิง่สงบ	ไมเ่หนื่อย	ไมเ่จบ็ไมป่วด	ทา่นกำาลงั

นอนหลับพักผ่อนหลังจากที่ต้องตรากตรำาทำางานหนัก	ดูแลคนไข้อันเป็นที่รัก	และสร้างลูกศิษย์นับพันคน

มายาวนานตลอด	๕๐	ปี

	 อาจารย์ประเสริฐเกิดมาเพื่อเป็นหมอผ่าตัดผู้ย่ิงใหญ่	 และท่านได้จากเราไปอย่างหมอผ่าตัดผู้ย่ิง

ใหญ่เช่นกัน

       นพ.ธนพันธ์  ชูบุญ
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	 เมื่อผมไดร้บัทราบขา่วการจากไปของทา่นอาจารย์หมอประเสริฐ	วศินานกุร	เสียงท่ีกอ้งอยู่ในสมอง

ของผมเป็นชั่วโมง	คือ	บทกลอน		

 พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง 

 โททนต์เสน่งคง  สำาคัญหมายในกายมี 

 นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์ 

 สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ ในโลกา

	 ท่านอาจารย์หมอประเสริฐ	 เป็นบุคคลพิเศษ	 ที่มีบารมีแห่งความดี	 อันได้สร้างสมมาตลอดชีวิต 

ได้ปฏิบัติตนเป็นอาจารย์	 และศัลยแพทย์อย่างเต็มกำาลัง	 มีความเสียสละ	 มุ่งมั่น	 มานะอุตสาหะ	 และ 

อดทนอย่างเต็มที่	เป็นที่ประจักษ์

	 เมื่อผมคดิจะเริม่ตน้การปรบัแกบ้รกิารสขุภาพทีส่่วนปลายในทอ้งถิน่	เพื่อใหเ้กดิรปูแบบท่ีประชาชน

ผูด้อ้ยโอกาส	ไดร้บับรกิารทางการแพทยท์ีด่ตีามสมควรแกค่วามรูท้างการแพทยท์ีเ่ราม	ี		พรอ้มไปกบัการ

ปรับแก้การศึกษาแพทยศาสตร์	 เพื่อให้สร้างแพทย์ท่ีจะทำาให้ระบบบริการสุขภาพของประชาชนในส่วน

ชนบทดีขึ้น	 อันจะยกคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น	 ได้ปรึกษาท่านอาจารย์ประเสริฐ	 ซึ่งรู้สึกว่ามีจิตใจมุ่งสร้าง

ประโยชน์แก่บุคคลเหล่านี้อยู่แล้ว		ท่านได้ลงมือทำาทันที	โดยไปช่วยทำาผ่าตัดใหญ่ที่โรงพยาบาลห้วยยอด	

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน	 และได้หยุดทำาการผ่าตัดใหญ่มานับสิบปี	 ด้วยฝีมือ	 ความตั้งใจ	 และศรัทธา 

ที่ท่านมีอยู่	 ตลอดจนความเสียสละ	 ทั้งกำาลังกายและเวลา	 ได้ส่งผลให้การจัดการผ่าตัดที่โรงพยาบาล

ห้วยยอด	 มีผลดี	 และเป็นที่ยอมรับทั้งจากเพื่อนร่วมงานและประชาชน	 จนได้ทำาผ่าตัดที่โรงพยาบาล

ห้วยยอดปี

	 ละนบัรอ้ยราย		ทา่นยงัไดล้งพบปะกบัคร	ูนกัเรยีนและผูป้กครอง	ตามโรงเรยีนตา่ง	ๆ 	เพื่อใหค้วาม

รูแ้ละความเขา้ใจในเปา้หมายของงานการศกึษาแพทยห์ลกัสตูรใหมน่ี	้	และชกัจงูใหน้กัเรยีนสนใจทีจ่ะเขา้

รับการศึกษาแบบนี้							

	 โดยที่ท่านอาจารย์ประเสริฐเป็นชาวห้วยยอดโดยกำาเนิด	 ดูท่านจะมีความสุขมาก	 จากการได้ไป

ทำางานช่วยประชาชนที่บ้านเกิด	ในบั้นปลายของชีวิต				

	 ประสบการณแ์ละผลงานของทา่นอาจารย์ประเสรฐิในเวลาสองปกีวา่นี	้ไดแ้สดงวา่	การปรบับรกิาร

สุขภาพที่โรงพยาบาลชุมชน	และการปรับการศึกษาแพทย์	ในหลักสูตรใหม่ที่มุ่งชุมชน	เป็นสิ่งที่เป็นไปได้	

และน่าจะเป็นผลดี

	 ขอให้พวกเราทุกคนที่อยู่ข้างหลัง	 ได้จำาท่านอาจารย์ประเสริฐ	 วศินานุกร	 ไว้เป็นแบบอย่างของ

ความดีอย่างประเสริฐ	ที่หากเราทำาได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดี	

    ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณเวลา

ดีอย่างประเสริฐ
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	 ผมรู้จัก	ผศ.นพ.ประเสริฐ	วศินานุกร	เมื่อย้ายมาทำางานที่คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์				และใกล้ชิดสนิทสนมและรักน้ำาใจกันเมื่อผมเข้ารับตำาแหน่งคณบดีตอนปลายปี	พ.ศ.	2524	

	 ที่จริงตอนนั้น	 อาจารย์หมอประเสริฐ	 ไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไรนัก	 เพราะผมมีชื่อเสียในคณะ

แพทยศาสตร์	ช่วงก่อนหน้านั้น	ตอนที่ผมเป็นรองอธิการบดีช่วงปี	พ.ศ.	2518-2521	ความเป็นคนตรงไป	

ตรงมาของผม		และการมีตำาแหน่งสูงแต่อายุน้อยทำาให้น่าเขม่น	

	 แต่เมื่อคุยกันไม่กี่ประโยคผมก็จับได้ว่าคนคนนี้คบได้	 เป็นคนจริงใจ	 ปากกับใจตรงกัน	 และที่ 

สำาคัญ	 เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม	 ท่านเล่าให้ผมฟังเองต่อหน้าคนอื่น	 ๆ	 ว่า	 ท่านไปด่าผมให้อาจารย์หมอ 

ธาดา	ยิบอินซอยฟัง	อาจารย์หมอธาดาตอบว่า	“คำาพูดของลื้อมีแต่ heat ไม่มี light”	ผมจำาคำาพูด	

สีหน้า	ท่าทาง	ที่อาจารย์หมอประเสริฐเล่าให้ผมฟัง	 ได้อย่างแม่นยำา	คือ	แสดงท่าทางสมน้ำาหน้าตัวเอง 

ที่โดนอาจารย์หมอธาดาด่าอย่างปราชญ์	

	 ที่จริงผมมองออกว่า	 อาจารย์หมอประเสริฐไม่ใช่นักบริหา	 แต่เมื่อตอนที่ผมเริ่มเป็นคณบดีนั้น	 

คณะแพทยศาสตร์มีคนน้อย		และผมเห็นว่าอาจารย์หมอประเสริฐเป็นคนกว้างขวาง	รู้จักคนมาก	จึงขอ

ให้ท่านช่วยทำาหน้าท่ีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล	 หวังว่าความเป็นหมอผ่าตัดชั้นยอดจะช่วยให้ท่าน 

ช่วยคิดวางระบบบริการที่ดี	 และที่สำาคัญ	 เราอยากดึงคหบดีในหาดใหญ่มาช่วยการระดมทุนช่วยเหลือ 

ผู้ป่วยยากจน	อาจารย์หมอประเสริฐจะช่วยเจรจากับท่านคหบดีเหล่านั้นได้

	 ในภาพรวม	ทั้งอาจารย์หมอประเสริฐ	และอาจารย์หมอมยุรี	 เป็นกำาลังสำาคัญที่มีส่วนร่วมพัฒนา

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จนมีชื่อเสียง	 และทำาคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองและ 

ผู้คนได้อย่างน่าชื่นใจและภูมิใจ	 อย่างที่เห็นในปัจจุบัน	 ท้ังสองท่านทำางานอย่างคนท่ีเห็นแก่ส่วนรวม 

มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว	และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้คนรอบข้าง	 เป็นที่ประจักษ์	 จึงเป็นที่รักของเพื่อน

ร่วมงานและผู้ ใต้บังคับบัญชา				

	 เมื่อเกษียณอายุราชการ	อาจารย์หมอประเสริฐก็ยังคงทำางานให้แก่คณะแพทยศาสตร์อย่างเต็มที่				

และทำาต่อเนื่องเรื่อยมา	จนถึงเกณฑ์อายุที่สมควรพัก	ทางคณะให้พัก	แต่อาจารย์หมอประเสริฐพักไม่เป็น				

ไปทำางานดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอื่นต่อ	 ทำาให้ผมเข้าใจว่า	 อาจารย์หมอประเสริฐมีวิญญาณความเป็น

หมอสูงมาก	ถือว่าได้ทำาบุญโดยการช่วยชีวิตผู้คนมากมาย				

	 คนที่ ได้ ใกล้ชิดจะสัมผัสได้ว่าอาจารย์หมอประเสริฐเป็นคนที่จิตใจประเสริฐสมชื่อ	 ทั้งเอื้อเฟื้อ 

เผื่อแผ่	 และเป็นคนมีอารมณ์ขัน	 เป็นคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่	 ละมีพลังเหลือเฟือ	 เหมาะมากที่จะเป็นหมอ

ผ่าตัด	

อาลัย ผศ.นพ.ประเสริฐ  วศินานุกร 
คนตัวเล็กแต่ใจใหญ่
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	 ถงึแมอ้าจารยห์มอประเสริฐเปน็นกัปฏบิตัมิากกวา่เปน็นกัวชิาการ	แตเ่มื่อทา่นเปน็หวัหนา้ภาควชิา

ศลัยศาสตร	์กส็ง่เสรมิใหอ้าจารยร์ุน่นอ้งไดม้ีโอกาสเรยีนรูแ้ละฝกึฝนดา้นวชิาการตามจรติหรอืความชอบ

ของแตล่ะคน	เราจงึมอีาจารยภ์าควชิาศลัยศาสตรท์ีเ่ปน็นกัวชิาการ		รวมทัง้ทีเ่ปน็นกับรหิาร	เขา้ไปทำางาน

ในระดับมหาวิทยาลัย	รวมทั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์			

	 ผมทราบข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์หมอประเสริฐตั้งแต่วันท่ีท่านเสียชีวิต	 คือ	 14	 ตุลาคม	 

2562	 และรอตรวจสอบข่าวพิธีสวดบำาเพ็ญกุศล	 มาทราบรายละเอียดของพิธีจากอาจารย์หมอวรวิทย์ 

เมื่อเย็นวันที่	 15	 ตรวจสอบเวลาแล้วผมติดงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตลอด	 โดยเป็น 

ขั้นตอนสำาคัญของงาน	 ที่ผมต้องทำาหน้าที่ประธาน	 ต้องทำาหน้าที่ด้วยความทุ่มเทสติปัญญาและอย่าง

ระมัดระวัง	 จึงเสียดายมากที่ไม่สามารถมาร่วมงานด้วยตนเอง	 ได้แต่ส่งคำาอาลัยนี้	 พร้อมทั้งเงินบริจาค

เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	เข้ากองทุน	“นายแพทย์ประเสริฐ วศินานุกร เพื่อการผ่าตัดหัวใจ” ตามความประสงค์

ของผู้วายชนม์	

	 จะเห็นว่า	แม้ตนเองจะหาชีวิตไม่แล้ว	อาจารย์หมอประเสริฐก็ยังคิดทำาประโยชน์แก่ผู้ยากไร้		

 

	 การสญูเสยีอาจารยห์มอประเสรฐิ	จงึเปน็การสูญเสียคร้ังใหญข่องคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัย	

สงขลานครินทร์	และของวงการแพทย์ในภาคใต้				

	 สำาหรบัผม	เปน็การสญูเสยีกลัยาณมติรทีร่กัน้ำาใจตอ่กนัและกนั	จงึขอตัง้จติอธษิฐาน	ขอใหค้ณุงาม

ความดีที่อาจารย์หมอประเสริฐได้บำาเพ็ญมาตลอดชีวิต	 ดลบันดาลให้ท่านประสบสันติสุขในสัมปรายภพ	

ตลอดไป	

    ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช

	 	 	 	 อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

	 	 	 	 16	ตุลาคม	2562
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	 ผมไดรู้จ้กัอาจารยน์ายแพทยป์ระเสรฐิ	วศนิานกุร	ตัง้แตค่ร้ังเปน็รุ่นนอ้งท่ีจบจากคณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	รุ่น	18	(พ.ศ.	2511)	หลังผม	4	รุ่น	แต่เราสองคนสนิทสนมกันมากเหมือนเป็น

พีน่อ้ง	(แพทยป์ระจำาบา้นป	ี1	กบัอาจารยบ์รรจใุหม)่	ซึง่ในขณะนัน้แพทย์ประจำาบา้นภาควชิาศัลย์	มจีำานวน

น้อยมากเพราะหมอไทยส่วนใหญ่เมื่อจบจากการเป็นแพทย์ฝึกหัดแล้วจะไปศึกษาต่อและฝึกงานต่อท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และอาจารย์บางท่านก็ยังศึกษาต่อที่ต่างประเทศหลายท่านยังไม่กลับมา	 ทำาให้ 

เราสองคนได้มีโอกาสทำาผ่าตัดด้วยกันเป็นจำานวนมากทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ	 และหลังจาก 

เสร็จงานแล้วก็มักจะไปสังสรรค์กันต่อเสมอๆ	 คุณหมอประเสริฐดูเหมือนจะต้องอยู่เวรทุกวัน	 ถ้ามีคนไข้

ฉุกเฉินต้องผ่าตัดด่วนจะถูกตามไปดูคนไข้และทำาผ่าตัด	 และถ้าเคสไหนมีปัญหาก็จะมาตามผมไปช่วยอยู่

บ่อยครั้ง	ในระยะเวลา	2	ปีก่อนที่ผมจะไป	training	ต่อที่อเมริกา	เราได้สนุกกับงาน	และมีประสบการณ์

ร่วมกันในการทำาผา่ตดัและดแูลคนไขศ้ลัยกรรมเปน็อยา่งมาก	และในเวลาเดยีวกนัผมก็ไดพ้บวา่	คณุหมอ

ประเสริฐมีทักษะในการผ่าตัดอย่างดีเยี่ยม	ขยัน	และมีความรับผิดชอบสูง	เป็นคนพูดเก่ง	อัธยาศัยดี	แต่

เป็นคนที่แข็ง	ไม่ยอมใครง่าย	และเป็นคนที่จริงจังต่องาน

	 ผมมีโอกาสไดพ้บกบัหมอประเสรฐิอกีหลงัจากกลบัจากอเมรกิาและไดร้บัทราบวา่หลงัจากหมอจบ	

Training	ทางศัลยศาสตร์ทั่วไปแล้ว	หมอได้ไปเรียนต่อทาง	ผ่าตัดหัวใจ	หลอดเลือดและทรวงอก	(CVT)	

เพิ่มด้วย	ผมจึงได้ถือโอกาสชวนให้มาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์	จุฬาฯ	แต่หมอประเสริฐได้ตอบ

ปฏิเสธโดยบอกว่าจุฬาฯ	 มีคนเก่งเยอะแล้ว	 หมออยากไปช่วยสอนและบุกเบิกการทำาผ่าตัดในโรงเรียน

แพทย์ที่ยังไม่มีการผ่าตัดทางด้านนี้จะเป็นประโยชน์กว่า	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด	 ในเวลานั้น 

มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซ่ึงกำาลังเปิดใหม่อยู่ที่หาดใหญ่	 โดยมี	 ศ.นพ.ทองจันทร์	 หงษ์ลดารมย์	 

เป็นอธิการบดี	 และ	 รศ.นพ.	 อติเรก	 ณ	 ถลาง	 เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์	 ซึ่งได้ทราบจึงชวนหมอ

ประเสริฐให้มาเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งตรงกับความต้องการของหมอประเสริฐ 

เองด้วย	จึงยินดีรับเป็นอาจารย์	เมื่อได้ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะอาจารย์	คุณหมอประเสริฐได้ทุ่มเททุกอย่าง

ให้กับภาควิชาศัลยศาสตร์ทั้งในการสอนและการบริหาร	 ได้ดำาเนินการจัดตั้งหน่วยศัลยกรรมทรวงอก	

หลอดเลือดและหัวใจเป็นแห่งแรกทางภาคใต้และประสบความสำาเร็จเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

อาลัยรัก อาจารย์นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร
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	 ทุกท่านคงทราบดีว่า	 อาจารย์

ประเสริฐ	 วศินานุกร	 เป็นผู้ที่ ได้สร้าง

คุณูปการให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์	 และ

คณะแพทยศาสตร์ตลอดจนมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เป็นอย่างมาก	 เป็น

ศัลยแพทย์ที่ดีเยี่ยมและเป็นครูแพทย์ที่ดี

ยิง่ได้อบรมบ่มสร้างศลัยแพทย์ใหมจ่ำานวน

มากออกไปรับใช้สังคม	 การสูญเสีย

อาจารย์ประเสริฐในคราวนี้จึงเป็นที่อาลัย

ยิ่ งแก่ลูกศิษย์และบุคลากรในวงการ

ศัลยแพทย์ไทยเป็นอย่างยิ่ง

	 สุดทา้ยนีผ้มขออาราธนาคณุพระศรี

รตันตรยัและสิง่ศกัดส์ทิธท้ั์งหลายในสากล

โลกได้ โปรดดลบนัดาลให้ดวงวญิญาณของ

หมอประเสริฐ	 วศินานุกร	 จงประสบแด่

ความความสขุสงบ	ขอผลบญุจงนำาทา่นไป

สู่สุคติ	 สู่ภพภูมิที่ดีด้วยเทอญ	 ด้วยความ

อาลัยอย่างสุดซึ้ง

  

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพันธ์  กิติสิน 

	 	 	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ	

	 	 	 	 ในพระบรมราชูปถัมภ์
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	 ในช่วงที่	ผศ.นพ.ประเสริฐ	วศินานุกร		ป่วยไม่สบายมีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อให้กำาลังใจทั้งที่บ้านและ

โรงพยาบาล	5-6	ครั้ง		และครั้งสุดท้ายในวันที่	14	ตุลาคม	2562	ได้ไปเฝ้าดูอาการ	ก่อนที่ท่านจะจากไป

อย่างสงบ	 ด้วยความรู้สึกตำาหนิตนเองในทำานองที่ว่า	 เวลาป่วยท่านจะดูแลเอาใจใส่ด้วยดีมาตลอด	 แต่ 

ถึงคราวท่านป่วยไม่มีปัญญาจะช่วยท่านได้เลย	นอกจากความพยายามที่จะพูดให้กำาลังใจ	 เป็นสิ่งที่ทำาได้

ก็เท่านั้นเอง

	 ผศ.นพ.ประเสริฐ	วศินานุกร		หรือที่รู้จักกันในนาม	“หมอเสริฐ”	เมื่อได้สัมผัสความเป็นตัวตนของ

ท่านผู้นี้แล้ว	ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์อย่างลึกซึ้ง	เป็นนายแพทย์

ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด	 มีความรับผิดชอบสูง	 อีกทั้งมีความหวงแหนในเกียรติภูมิ

ของสถาบันการแพทย์ในขณะเดียวกัน

	 ดังนั้น	ตลอดชีวิตของการปฏิบัติหน้าที่	 จึงอุทิศตน	ทุ่มเท	 ให้กับการดูแลรักษาผู้ป่วยจนแทบไม่มี

เวลาเป็นส่วนตัวก็ว่าได้	ประการสำาคัญ	มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้	ประสบการณ์ให้แก่บรรดาลูกศิษย์	

แพทย์รุ่นน้อง	รวมถึงลูก	ๆ	ในครอบครัวได้ยึดแนวปฏิบัติเฉกเช่นที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติอีกด้วย

	 กล่าวได้ว่า	ผศ.นพ.ประเสริฐ	วศินานุกร	เป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลา-

ธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	ที่ว่า...

 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง

 ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

 ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศ

 จะตกแก่ตัวท่านเอง

 ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”

“อาลัยยิ่ง”
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	 และเป็นที่ประจักษ์ว่า	ผศ.นพ.ประเสริฐ	วศินานุกร		“ได้ทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”	โดย

แท้	และ	ณ	บัดนี้แม้ท่านจะจากไปก็เพียงแต่ร่างกายเท่านั้น	“ลาภ	ทรัพย์	และเกียรติยศ	ก็จะตกแก่ตัว

ของ	 ผศ.นพ.ประเสริฐ	 วศินานุกร	 ซึ่งเป็นผู้ ให้ที่ย่ิงใหญ่	 มากด้วยน้ำาใจ	 และเป็นผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐ 

สมนามว่า	 “ประเสริฐ”	 ที่เกิดมาเพื่อปรกอบวิชาชีพแพทย์อย่างแท้จริง”	 แม้จวบจนชีวิตจะหาไม่แล้ว 

ก็ตาม	 ยังรักที่จะนอนตาหลับในชุดปฏิบัติการของการผ่าตัด	 ด้วยความรู้สึกที่ผูกพันกับตนเองอย่างแนบ

แน่นตลอดเวลา

	 จากผลแห่งการ	ครองตน	ครองคน	และครองงาน	ดังกล่าวข้างต้น	ในปี	พ.ศ.	2555	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 จึงประกาศเกียรติคุณให้	 ผศ.นพ.ประเสริฐ	 วศินานุกร	 	 ได้รับรางวัล	 “อนุสรณ์สงขลา

นครินทร์”	ซึ่งเป็นรางวัลที่	ผศ.นพ.ประเสริฐฯ	กล่าวว่า	“ตนเองมีความภูมิใจที่สุด”

	 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซ้ึงกับครอบครัว	 “วศินานุกร”	 ในการจากไปของหัวหน้าครอบครัว

และบิดาบังเกิดเกล้าของลูก	ๆ	ทุกคนไว้	ณ	โอกาสนี้

	 และขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 และอำานาจแห่งคุณความดีที่	 ผศ.นพ.ประเสริฐ	 วศินานุกร	 

ไดส่ั้งสมมาตลอดชวีติ	จะเปน็พลวปจัจยันอ้มนำาดวงจิตวญิญาณอนับรสุิทธ์ิของท่านไปสู่สุคตใินสัมปรายภพ

ด้วยเทอญ

    นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ

	 	 	 	 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
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	 แนะนำาตัวครั้งแรก	 กับอาจารย์ประเสริฐ	 ท่านก็ทักว่าดิฉันว่า	 นัก	

activist		ท่านเป็นคนรูปร่างเล็ก	เสียงดัง	ท่าทางองอาจ	พูดจานักเลงไม่

เกรงกลัวใคร	ในระยะสีป่ทีีม่าอยูท่ีต่รงัไดเ้หน็การทำางานของอาจารย	์ตอ้ง

ยอมรบัในความตัง้ใจ	จรงิจงัทีจ่ะพฒันาและชว่ยบา้นเกดิ	คอื	โรงพยาบาล

หว้ยยอด	โรงพยาบาลตรัง	และจงัหวดัตรัง	อาจารยม์คีวามรูท้ีย่งัแตกฉาน	

และมีทักษะที่ยอดเยี่ยม	หลายครั้งที่คุยเรื่องโรค	อาจารย์สามารถอธิบาย	

Pathophysiology	 ของโรคต่าง	 ๆ	 ได้อย่างแม่นยำา	 และเกือบทุกครั้งที่

อาจารย์มาที่โรงพยาบาลตรังอาจารย์จะแวะมาที่ห้องผู้อำานวยการ	เพื่อที่

จะทกัทาย	Hello	หรือมานัง่คยุเพยีงเลก็นอ้ย	แตข่อให้ไดม้าทกั	แลว้กก็ลบั	

เป็นอย่างนี้ตลอด	ทำาให้รู้สึกเหมือนกับว่าได้เคยรู้จักกับอาจารย์มานาน

 ทราบว่าอาจารย์เป็นคนอำาเภอห้วยยอด	 จังหวัด	 เรียนที่โรงเรียนวิเชียรมาตุมาก่อน	 ต่อมา	 สอบ 

ได้	 เรียนต่อที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 อาจารย์บอกว่าจากเด็กบ้านนอกตัวเล็ก	 ๆ	 ที่มีความตั้งใจ 

เป็นอย่างยิ่งอาจารย์เรียนต่อเป็นแพทย์และไปเรียนต่อเมืองนอกจบด้านผ่าตัดหลอดเลือดและหัวใจ	

(American	Board	in	Cardiovascular	Surgery)	อาจารย์เคยเล่า	ในสมัย	ที่เป็นแพทย์	ใน	Harvest	

Team	 เพื่อเก็บหัวใจ	 เมื่อสมัยทำางานที่อเมริกา	 ได้อย่างน่าสนใจ	 บ่งบอกถึงความรู้ความสามารถของ

หมอไทยตัวเล็กใจเกินร้อย	 และการกลับมาเมืองไทยเพื่อมาบุกเบิกพัฒนาโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาค

คือ	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และบุกเบิกโรงพยาบาลต่างจังหวัดหลายแห่งที่

อาจารย์ไปชว่ยในดา้นการผา่ตดั	เชน่	โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช	อาจารย์ได้ ใชค้วามสามารถ

ทางด้านการแพทย์ในการพัฒนา	 สอนแสดง	 และวางระบบเรื่องงานผ่าตัดไว้ ในโรงพยาบาลหลายแห่ง	

และยังให้ความสำาคัญกับการศึกษา	 โดยได้มอบทุนให้กับโรงเรียนต่าง	 ๆ	 พร้อมทั้งสร้างห้องสมุดของ

โรงเรียน	ซึ่งทั้งสองด้าน	นับเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง	ไม่ว่าจะเป็นด้านการ

ศึกษา	หรือด้านสาธารณสุข

	 และแล้วอาจารย์ก็เล่าให้ฟัง	 ถึงโรคที่เป็นมาแล้วรักษาจนสงบไปแล้วและกลับมาอีกครั้งโดยคาด

เดาเอาไว้แล้ว	กบัปจัจยัเสีย่งท่ีตวัเองม	ี..ขณะท่ีเลา่ใหฟ้งัยงัพดูตดิตลก	และอธบิายไดอ้ยา่งผูท้ีรู่แ้ละเขา้ใจ

ดีถึงโรคที่เป็น	....แม้กระนั้น	อาจารย์ก็ยังเป็นห่วงงานที่ตนเองทำาอยู่	ยังอยากช่วยพัฒนาบ้านเกิดของตน	

และยังคงคิดตลอดเวลา	 ....อยากให้อาจารย์อย่าได้กังวลสิ่งที่อาจารย์พัฒนาไว้..ให้คนรุ่นหลังสานและ 

ทำาต่อไป	ขอให้อาจารย์ไว้วางใจ	

                                                                           

    ด้วยรักและเคารพ 

    แพทย์หญิงจิรวรรณ  อารยะพงษ์

	 	 	 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลตรัง

    30	กันยายน	2562

อ.ประเสริฐ  วศินานุกร ที่เคารพ
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	 ตั้งแต่ผมเข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลห้วยยอด	 เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	 2559	 อาจารย์

ประเสริฐ	วศินานุกร	ยังคงมาตรวจ	รักษาและผ่าตัดผู้ป่วยทางศัลยกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในแต่ละปี

มีผู้ป่วยมารับการตรวจรักษาและผ่าตัดโดยอาจารย์ประเสริฐปีละกว่า	200	ราย	ผู้ป่วยที่มารับการรักษา

และผ่าตัดมีทั้งชาวอำาเภอห้วยยอด	ชาวตรังและจากจังหวัดข้างเคียง	เช่น	จากจังหวัดกระบี่	จากจังหวัด

นครศรีธรรมราช		

	 ในทุกครั้งที่อาจารย์ประเสริฐมาตรวจ	 รักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่โรงพยาบาลห้วยยอด	 นอกจาก

อาจารยป์ระเสรฐิจะทำาหนา้ท่ีแพทยแ์ลว้	อาจารยป์ระเสรฐิยังเปน็ครทูีม่ใิชเ่ปน็เพียงครแูพทย์ทีส่อนวชิาการ

แพทยแ์กแ่พทย	์พยาบาล	และนกัศกึษาเทา่นัน้	แตอ่าจารยย์งัสอนวธิคีดิ	ทกัษะการใชช้วีติ	การปฏบิตังิาน

แก่ทุกคนที่ ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยด้วยคำาพูดที่ตรงไปตรงมาแต่สัมผัสได้ถึงความเมตตาและจริงใจ 

ที่อาจารย์ประเสริฐมีให้กับทุกคนอีกด้วย

	 ในเดอืนพฤศจกิายน	2560	โรงพยาบาลหว้ยยอด	รว่มกบัชมรมชายผา้เหลอืงเพื่อเพื่อนผูป้ว่ยระยะ

ท้าย	วัดห้วยยอด	และภาคีเครือข่าย	จัดกิจกรรมเดินธรรมยาตรา	และทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุน

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลห้วยยอด	 ในครั้งนั้น	 อาจารย์ประเสริฐ	 ได้มีความกรุณา 

กับโรงพยาบาลห้วยยอดเป็นอย่างมากตั้งแต่เป็นที่ปรึกษาในการดำาเนินงาน	 เป็นผู้ระดมทุนจากคหบดี 

และผูม้จิีตศรทัธาจากภาคสว่นตา่งๆไดง้บประมาณเปน็จำานวนมาก	สง่ผลให้ โรงพยาบาลหว้ยยอดสามารถ

เปิดให้บริการผู้ป่วยที่ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินหลังใหม่ได้

	 นอกจากนี้ ในป	ีพ.ศ.	2561	อาจารยป์ระเสรฐิ	มดีำารใินการระดมทนุเพื่อตัง้กองทนุเพื่อผูป้ว่ยสงูอายุ

และส่งเสริมพัฒนาการศึกษาแพทย์	ของโรงพยาบาลห้วยยอดซึ่งอาจารย์ประเสริฐได้ระดมทุนจากคหบดี

และผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสมทบทุนก่อตั้งกองทุนดังกล่าว	ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างระเบียบข้อบังคับกองทุน

เพื่อเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลห้วยยอดเพื่อให้ความเห็นชอบ	

	 อีกภารกิจที่อาจารย์ประเสริฐมีบทบาทสำาคัญในการผลักดันจนประสบความสำาเร็จ	คือ	การจัดทำา

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต	 แผนการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	 ซึ่งเป็นหลักสูตรการผลิตแพทย์ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้	 ผลิตแพทย์ท่ีผูกพันกับชุมชน	

เข้าใจระบบบริการสุขภาพของประเทศ	โดยใช้พื้นที่อำาเภอห้วยยอด	จังหวัดตรังเป็นพื้นที่เรียนรู้

	 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า	อาจารย์ประเสริฐ	วศินานุกร	เป็นแพทย์	เป็นครู	เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า

แห่งแผ่นดินอย่างแท้จริง

    นายแพทย์ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์

	 	 	 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลห้วยยอด
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	 ภาระกิจสำาคัญ	2	ประการก่อนการเกษียณอายุราชการของผมในฐานะผู้อำานวยการโรงพยาบาล

ห้วยยอด	คือ	

	 1.	 การพัฒนาศักยภาพการบริการของโรงพยาบาลเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายท่ี

รบัผดิชอบอำาเภอหว้ยยอดและอำาเภอขา้งเคยีงคืออำาเภอวงัวเิศษและอำาเภอรัษฎา	ซึง่ครอบคลุมประชากร

ประมาณ	150,000	คน	ตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	และ	

	 2.	 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นโรงพยาบาลสมทบกับคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ในการผลิตแพทย์หลักสูตรใหม่	(แพทย์แนวปฏิรูป)	ตามแนวคิดและการผลักดันของ	ศ.นพ.จรัส	

สุวรรณเวลา	 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ที่มีความปรารถนาจะให้เกิดแพทย์รุ่นใหม่ที่มี 

ความเข้าใจในบริบทของชุมชนมากขึ้น

	 ทัง้	2	ภารกจินี	้หมายถงึการปรบัปรงุและพฒันาโรงพยาบาลอยา่งมากมาย	นัน่คอืตอ้งมกีารพฒันา

หน่วยบริการเกือบทุกส่วน	ทั้งห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	ห้องผ่าตัด	ตึกผู้ป่วยใน	เพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพ

ในการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากข้ึน	 ซึ่งหมายรวมถึงผู้ป่วยหนักและการผ่าตัด	 ภารกิจดังกล่าวนี้ต้องมี 

การเพิ่มทรัพยากรทั้งบุคคลากรโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง	ๆ	พยาบาล	และสหวิชาชีพอื่น	ๆ	

ครุภัณฑ์ที่จำาเป็น	 การปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้เหมาะสมกับการบริการและที่สำาคัญ	 ซึ่งเป็นภาระ 

ที่ยุ่งยากที่สุดคือการจัดระบบบริการและการสร้างวัฒนธรรมในการทำางานให้เหมาะสมกับการบริการท่ี

เพิม่ขึน้และเตรยีมพรอ้มสำาหรบัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรแพทยแ์นวปฏริปู	ซึง่ภาระนีค้งไมส่ามารถ

ดำาเนินการได้ โดยผู้อำานวยการและทีมบริหารของโรงพยาบาลโดยลำาพัง

	 โชคดีอย่างยิ่งที่ในช่วงจังหวะดังกล่าว	 อ.นพ.ประเสริฐ	 วศินานุกร	 ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ซึ่งขณะนั้น 

ท่านเป็นแพทย์เกษียณราชการและช่วยการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

และโรงพยาบาลศูนย์ตรัง	ท่านได้รับทราบเรื่องและการทาบทามจาก	ศ.นพ.จรัส	สุวรรณเวลาให้มาช่วย

ดูและเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลห้วยยอดในการพัฒนา	 เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นสถาบันสมทบใน 

การสอบแพทย์หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 ด้วยพื้นฐานของ	 อ.นพ.ประเสริฐ	 วศินานุกร	 ท่ีเป็นศัลยแพทย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง 

ในภาคใต้	 ด้วยพื้นเพท่ีท่านเป็นคนจังหวัดตรังและเป็นคนห้วยยอดโดยกำาเนิด	 ท่านจึงขออุทิศตนเพื่อ 

พัฒนาโรงพยาบาลห้วยยอด	 ซึ่งหมายถึงการพัฒนางานสาธารณสุขในบ้านเกิดของท่านเองด้วยความ

เต็มใจอย่างสุดกำาลังความสามารถ	 ท่านมีส่วนสำาคัญมากในการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผ่าตัด 

ผู้ป่วย	การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	และการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด	นอกจากนี้ท่านยังช่วยวางแผนการปรับปรุง

หอ้งผา่ตดัและเปดิให้มกีารผา่ตดัใหญ่ในโรงพยาบาล	โดยทา่นประเดมิเปน็ศลัยแพทยผ์า่ตดัที่โรงพยาบาล

ด้วยตนเอง	 ในช่วงระยะประมาณ	 5	 ปีท่ีผ่าน	 ท่านสามารถผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลห้วยยอดหลาย 

ร้อยราย	 ท่านยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่	 และเสนอแนะให้มีแพทย์เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพมากข้ึน	 ท่านมีส่วนสำาคัญในการจัดหาครุภัณฑ์ 

ที่จำาเป็นในผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	 และมีส่วนสนับสนุนที่สำาคัญที่ให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ

หางบประมาณมาสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์	 โดยมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคมากกว่า	 17	 ล้านบาท	

นอกจากนี้	 ท่านยังช่วยดำาเนินการให้มีการจัดตั้งกองทุน	 โดยการสนับสนุนจากคบดีและผู้มีจิตศรัทธา 

ในเขตอำาเภอห้วยยอดเพื่อมาสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่และการช่วยเหลือผู้สูงอายุในอำาเภอ

ห้วยยอด

	 ท่านอุทิศตนทั้งกำาลังกาย	 ความคิด	 และกำาลังทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลห้วยยอดโดยไม่

เหน็ดเหนื่อยและย่อท้อ	 ด้วยหัวใจแห่งความเป็นอาจารย์แพทย์	 และเพื่อห้วยยอดบ้านเกิดของท่านโดย

แท้จริง

       

    ขอคารวะด้วยหัวใจ

    นายแพทย์ประวิทย์  เอี่ยมวิถีวนิช

	 	 	 	 อดีตผู้อำานวยการโรงพยาบาลห้วยยอด

    1	ตุลาคม	2562
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	 ขอบันทึกไว้เพื่อให้หลายคนที่อาจยังไม่รู้ถึงสิ่งที่อาจารย์ประเสริฐ	 ได้อุทิศตัว	 เพื่อให้ประชาชน 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น

	 ระหว่างปี	พ.ศ.	2532	ถึง	พ.ศ.	2535		โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	เผชิญปัญหาการ

ขาดแคลนศัลยแพทย์	 ซึ่งที่จริงก็เป็นปัญหารื้อรังของระบบมาหลายปีก่อนหน้านี้	 ผู้ป่วยในจำานวน	 170	

เตียงของกลุ่มงานศัลยกรรม	 ถูกดูแลโดยศัลยแพทย์ประจำา	 2	 คน	 ร่วมกับแพทย์ ใช้ทุน	 4	 คน	 และ 

แพทย์ประจำาบ้านหมุนเวียน

	 อาจารย์เสริฐ	 ซึ่งเป็นคำาที่พวกเราใช้เรียกอาจารย์	 จะมาจากหาดใหญ่	 บ่ายวันอาทิตย์	 มาร่วม 

ราวด์ผู้ป่วยที่มีปัญหา	 และเตรียมผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดในวันรุ่งข้ึน	 ซึ่งจะเสร็จส้ินราว	 19.00	 น.	 อาจารย์ 

เสริฐจะพาพวกเราไปกินข้าวเย็นหลังงาน	 และพวกเราก็ได้ซึมซับเทคนิคการผ่าตัด	 การจัดการปัญหา 

เฉพาะหน้าระหว่างผ่าตัด	 การเป็นศัลยแพทย์ที่ดี	 การแก้ไขปัญหาขาดแคลนศัลยแพทย์ในภาคใต้	 และ 

อื่น	ๆ	อีกมาก	บนโต๊ะอาหาร

	 ในห้องผ่าตัดอาจารย์จะผ่าตัดด้วยตนเองในรายที่ซับซ้อน	 แนะนำาชี้แนะ	 พูดให้ฟัง	 ทำาให้ดู	 ใน 

รายที่พวกเราบางคนยังไม่ชำานาญ	 จนการผ่าตัดสำาเร็จ	 เป็นความโชคดีของพวกเรา	 และชาวจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ที่ได้เวลาจากอาจารย์ขนาดนี้	เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามาก	ๆ	สำาหรับเรา

	 เกือบทุกอาทิตย์ตลอด	2	ปี	ที่อาจารย์เสริฐมาจากหาดใหญ่บ่ายวันอาทิตย์	และกลับบ่ายวันจันทร์	

มาด้วยความเป็นอาจารย์เสริฐ	ม.อ.	โดยที่ไม่ได้รับการร้องขอ	เป็นการอุทิศ	กาย	ใจ	อย่างสูงมาก	เพื่อ

ผลประโยชน์ของผู้ป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราช

	 กลุ่มงานศัลยกรรม	โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	ศัลยแพทย์ประจำาโรงพยาบาล	แพทย์

ใช้ทุนศัลย์	ในห้วงเวลานั้น	จะจดจำา	ระลึกถึง	และบอกเล่าในสิ่งที่อาจารย์ได้ ให้ไว้กับเรา

	 พวกเราขอบคุณอาจารย์ด้วยหัวใจทุกดวง	จะคิดถึงอาจารย์ตลอดไป	ครับ

	 	 	 	 ในนามกลุ่มงานศัลยกรรม	

	 	 	 	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

    หมอ’ เริญ
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	 เป็นครูแพทย์	 ที่น่าเคารพยกย่อง	ตั้งใจถ่ายทอด	ความรู้ ให้กับนักเรียนแพทย์	 แพทย์ประจำาบ้าน	

และแม้กระทั่งต่ออาจารย์แพทย์ด้วยกัน	อย่างเต็มที่เสมอมาตลอดชีวิตของท่าน	แม้ขณะที่ท่าน	เจ็บป่วย	

ในช่วงท้ายของชีวิต

	 เป็นแพทย์ที่อุตสาหะทุ่มเทให้กับวงการศัลยแพทย์	 โดยเฉพาะการวางรากฐานทางด้านศัลยกรรม

ในพื้นที่ภาคใต้	 ส่งเสริมและผลักดัน	 ให้มีศัลยแพทย์ ในทุก	 ๆ	 จังหวัดที่ขาดแคลนโดยไม่เคยเห็นแก่

เหน็ดเหนื่อย

	 เป็นศัลยแพทย์	ที่ยิ่งใหญ่	ที่สุด	เท่าที่ผม	เคยสัมผัสและรู้จัก

	 เป็นผู้ที่ให้อภัยคน	ได้เสมอ	แม้กระทั่งคนที่ให้ร้ายแก่ท่าน

	 เป็นผู้ที่รักถิ่นฐานบ้านเกิด	รักพวกพ้อง	และดูแล	เพื่อนฝูง	ลูกศิษย์	คนใกล้ชิด	ในทุกเรื่อง	มาโดย

ตลอด

	 และเป็นบุคคลที่มี	พระคุณต่อผม	และครอบครัวของผม	เป็นอย่างมาก	ซึ่งผมจะไม่มีวันลืม

	 ขอให้อาจารย์หลับให้สบาย	 ไม่ต้องห่วงและกังวลใดๆอีกแล้ว	 ความอุตสาหะ	 ความเสียสละ	 

ความทุ่มเทที่ทำามาโดยตลอด	ได้ผลิดอกออกผล	อย่างชัดเจน	อย่างมากมาย

    รักและเคารพ อาจารย์ อย่างยิ่งและตลอดไปครับ

	 	 	 	 ศัลยแพทย์คนหนึ่ง...ศิษย์ของอาจารย์

    นายแพทย์กิตติศักดิ์  อักษรวงศ์ 

	 	 	 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ประเสริฐที่ผมรู้จัก...
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 การจากไปของพีป่ระเสรฐิ			วศนิานกุร	นบัเปน็ความสญูเสยีและนำามาซึง่ความเศรา้โศกเสยีใจครัง้

สำาคัญยิ่งไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่รัก	 ใกล้ชิด	 ลูกศิษย์ลูกหาของพ่ีประเสริฐเท่านั้น	 แต่ยังขยายความรู้สึกไป 

ยังชาวคณะแพทยศาสตร์ท้ังมวล	 ตลอดจนคนไข้ญาติและคนที่เคยร่วมงานหรือสัมผัส	 รับรู้ถึงคุณงาม 

ความดีของพี่ที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างแท้จริง	แม้ ในวาระสุดท้าย

	 ในยุคที่พี่ประเสริฐ	 ชวนพี่มยุรีกลับมาบุกเบิกคณะแพทย์นั้นท้ังสองท่านเป็นอาจารย์แพทย์ท่ีผ่าน

หลักสูตรและการทำางานในสถาบันชั้นเลิศของสหรัฐอเมริกา	 ฝีมือการผ่าตัดและดมยาสลบเป็นที่ยอมรับ

ของผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ	แต่ท่านกลับเลือกมาทำางานให้กับสงลานครินทร์เพื่อพัฒนาภาคใต้	ต้องต่อสู้

ฟันฝ่าอุปสรรคมากมายของสถาบันเกิดใหม่ในด้านการขาดแคลนทรัพยากร	 การที่ต้องสร้างหลักสูตร 

และระบบงานใหม่ข้ึนมาทั้งหมดในขณะที่มีนักศึกษาทยอยเข้ามารุ่นต่อรุ่น	 การก่อสร้างโรงพยาบาลที่ 

สะดุดหยุดลงหาทางไปต่อตีบตัน	 อาจารย์ที่มีอยู่เพียงหยิบมือเดียวและบุคลากรต่างเสียขวัญจน 

คณะแพทยเ์กอืบลม่สลาย	พีป่ระเสรฐิและพีม่ยรุ	ีนบัเปน็กำาลงัสำาคญัมากทีท่ำาการหนนุเสรมิคณะผูบ้รหิาร

คณะแพทย	์มหาวทิยาลยั	และผู้ ใหญข่องประเทศทีเ่ขา้มารว่มกนัสะสางปญัหา	พีท่ัง้สองคอยเปน็กำาลงัใจ

ให้กับน้อง	ๆ	อาจารย์แพทย์ที่มาอยู่ใหม่	 เป็นศูนย์กลางของลูกศิษย์ทั้งการสอน	การดูแลชีวิตความเป็น

อยู่	 และที่สำาคัญที่สุดคือการยื่นมือเข้าโอบอุ้มประคับประคองนักศึกษาในรายที่มีวิกฤตชีวิต	 ให้ผ่านพ้น 

จนเป็นแพทย์ที่ดีในสังคมปัจจุบันหลาย	ๆ	คนที่เดียว

	 นอกจากสร้างสงลานครินทร์ ให้ก้าวหน้ามั่นคงแล้ว	 พ่ีประเสริฐยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 ทัศนคติและ

น้ำาใจที่กว้างดั่งแม่น้ำา	ได้ก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อไปเยี่ยมเยือนลูกศิษย์และรุ่นน้องศัลยแพทย์ใน

โรงพยาบาลตา่ง	ๆ 	ทัว่ภาคใต	้เพื่อชว่ยแกป้ญัหาและพฒันายกระดบัศกัยภาพทมีศลัยกรรมของโรงพยาบาล

ในพื้นที่ให้ตรงตามความจำาเป็นของผู้ป่วยของแต่ละพื้นที่

	 มีความดีงามอีกมากมายที่พี่ประเสริฐทำาเพื่อคนอื่นตลอดชีวิตของท่าน	แม้ ในช่วง	 3-4	ปีสุดท้าย 

ที่ท่านมีโรคร้ายมาเยือนแล้ว	ท่านก็ยังเป็นกำาลังสำาคัญที่ร่วมสนับสนุนท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ

ผศ.นพ.ประเสริฐ  วศินานุกร
ตำานานแห่งสงขลานครินทร์
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	 นายแพทย์จรัส	สุวรรณเวลา	ก่อตั้งและผลักดันโครงการแพทย์แนวปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำา

ของสังคม	 โดยที่พี่ประเสริฐได้ทุ่มเทศักยภาพและประสบการณ์ของท่าน	ตลอดจนความสัมพันธ์เชิงบวก

กับหน่วยงานและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข	 โรงเรียน	 พ่อค้าคหบดีและชาวบ้านในจังหวัดตรัง	

โดยเฉพาะอำาเภอห้วยยอดบ้านเกิดของท่าน	 ทำาให้ โครงการนี้รุดหน้าสำาเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน

อย่างดียิ่งระหว่างคณะแพทยศาสตร์ที่รับผิดชอบการผลิต	 ทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขและสังคม

ชุมชน	ซึ่งเป็นผู้ ใช้บัณฑิตแพทย์	โครงการนี้นอกจากจะสามารถเริ่มต้นรับนักศึกษาได้ ในปี	พ.ศ.	2562	นี้

แล้ว	 แนวคิดแนวปฏิบัติในการปฏิรูปหลักสูตรเพื่อสร้างแพทย์ที่มีสมรรถนะระดับสากลและพร้อมทำางาน

ให้กับชุมชนสังคมอย่างแท้จริงนี้ยังขยายวงกว้างออกไปมีผลย้อนกลับมาพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานของ

คณะเอง	และเป็นต้นแบบให้กับหลักสูตรแพทยศาสตร์อื่น	ๆ	อีกหลายสถาบันทุกภูมิภาค

	 คุณงามความดีที่พี่ประเสริฐได้ทำาไว้นั้นมีอีกมากมาย	 มีนับหลายสิบเรื่องที่เป็นตำานานที่ชาว 

คณะแพทยศาสตร์	 สงขลานครินทร์	 เล่าขานกันด้วยความสุขด้วยความภาคภูมิใจ	 ชีวิตของท่านเป็น 

ตำานานแห่งการตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างแท้จริง	และจะอยู่ในความทรงจำาของพวกเราตลอดไป

 

	 	 	 	 ด้วยความเคารพรักและอาลัยอย่างสุดซึ้ง

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ

	 	 	 	 อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 อาจารยป์ระเสรฐิฯ	เปน็อาจารยร์ุน่บกุเบกิของคณะแพทยศาสตร	์มอ.	เปน็กำาลงัสำาคญั	

ร่วมกับ	อาจารย์ผู้ ใหญ่คนอื่น	ๆ	อีกหลายคน	บางคนก็ได้ล่วงลับไปแล้ว	ในการทำาให้คณะแพทย์

ยิง่ใหญ่ในปจัจบุนัและเปน็ทีพ่ึง่ของผูป้ว่ยใน	14	จงัหวดัภาคใต	้และทา่นกม็ลีกูศษิยแ์พทยม์ากมาย	

ที่ท่านได้สอนไว้ช่วยสานต่อความดีช่วยเหลือผู้ป่วยต่อจากท่าน	ขอให้ผลบุญที่ท่านทำาไว้	จงนำาพา

ดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเสถียร	ในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดไป

   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์

	 	 	 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและ

	 	 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ขอแสดงความเสียใจด้วยความอาลัย

	 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ประเสริฐ	วศินานุกร	ได้เป็นผู้ที่เป็นกำาลังสำาคัญในช่วงบุกเบิก

และวางรากฐานของภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ในช่วงระยะ

เวลาประมาณ	40	ปทีีผ่า่นมา	ชว่งนัน้เปน็ชว่งทีเ่ริม่ตน้ของคณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาลสงขลานครนิทร์

ยังสร้างไม่เสร็จ	 เมื่อสำาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศท่านได้ทำาหน้าที่อาจารย์สอนเกี่ยวกับด้านวิชาการ

และถ่ายทอดประสบการณ์การผ่าตัดต่อศัลยแพทย์รุ่นหลัง	 ๆ	 มาอย่างต่อเนื่องยาวนานและได้สร้าง

ศัลยแพทย์ ให้สำาเร็จออกไปทำางานมาหลายต่อหลายรุ่น	 ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่าน

อาจารย์ประเสริฐ	วศินานุกร	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	พ.ศ.	2562	ณ	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วยความ

อาลัยยิ่ง

   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

	 	 	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 ผมได้มีโอกาสพบท่านอาจารย์ประเสริฐครั้งแรกเมื่อเกือบสี่สิบปี	 นับตั้งแต่ที่ท่านย้ายครอบครัว

ทั้งหมดมาจากสหรัฐ	ท่านเป็นรุ่นพี่แพทย์จุฬาก่อนหน้าประมาณสิบรุ่น	คือท่านเป็นรุ่นที่	18	ซึ่งก็ห่างจน

ไม่สามารถรู้จักกันก่อนหน้านี้	 จะว่าเป็นความผูกพันกับท้องถิ่นด้วยความที่บ้านเกิดอยู่อำาเภอห้วยยอด	

จงัหวดัตรงั	ตอ้งการจะกลบัมาพฒันาทอ้งถิน่ก็ใชท่ี	่เรื่องราวท่ีท่านตดัสินใจท้ิงสถานะการทำางานจากสหรัฐ

มาอยูท่ีห่าดใหญ	่ดรูาวกับตกมาจากสวรรคที์เดยีว	เพราะสำาหรบัแพทย์ในรุน่ของอาจารย	์เขาเหมาเครื่อง

บินไปเรียนและทำางานที่สหรัฐกันเป็นเรื่องที่ปรกติ	 แต่ไม่มากนักท่ีจะเรียกได้ว่าประสบความสำาเร็จหรือ

ได้การยอมรับจากสังคมแพทย์ท่ีนั่นเหมือนตัวท่าน	 ด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถของท่าน	 จึง

เป็นที่รักและเป็นที่ต้องการของเหล่า	Professors	ทั้งหลาย	ที่จะดึงท่านไว้อยู่ที่นั่น	หลังจบการศึกษาต่อ

จนได้	American	Board	of	General	Surgery	and	Cardiovascular	thoracic	ท่านไม่ได้นำาพาต่อสิ่ง

ยวนเย้าเหล่านั้น	แต่กลับมุ่งมั่นพาครอบครัวและลูกเล็กของท่านมาอยู่ที่หาดใหญ่	ณ	โรงเรียนแพทย์แห่ง

แรกของภาคใต	้ทีเ่พิม่เตาะแตะถือกำาเนดิออกมา	อะไรเปน็เหตจุงูใจทีท่า่นตดัสนิใจทิง้อนาคตทีส่ดใสในดนิ

แดนแหง่ศิวิไลซ์ดงักล่าว	บางทีท่านกจ็ะใหเ้หตผุลว่าเพราะครทูองจนัทร	์ชวนมา	บางครัง้ท่านกย็ังตอ้งงดั

เอาจดหมายของครูมายันว่า	 มาตามคำาชวนนะ	 แต่ผมทราบดีว่าเหนือไปกว่านั้น	 ท่านผูกพันกับบ้านเกิด	

มองว่าสิ่งที่ท่านจะทำาต่อไปในอนาคต	จะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่	ชายร่างเล็กเสียงดังจากห้วยยอด	ตั้งใจไม่เพียง

แต่ตอบแทนคุณของแผ่นดินและบ้านเกิด	 แต่ต้องการที่จะทุ่มเทอุทิศตนเพื่อยกระดับวงการแพทย์และ

ศัลยแพทย์	และสร้างต้นแบบของแพทย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม	ท่านทุ่มเทความรู้	ประสบการณ์การ

ทำางาน	 และถ่ายทอดทักษะในการผ่าตัดแก่ศัลยแพทย์น้องๆ	 อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	 คุณานูปการต่อ	

วงการศัลยแพทย์ทั่วไป	ศัลยแพทย์หลอดเลือดและช่องอก	กุมารศัลยศาสตร์	ศัลยแพทย์ทวารหนักและ

ลำาไส้ ใหญ่	เวชศาสตร์และศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน	คงไม่สามารถมาบรรยายได้ครบถ้วน	และสิ่งที่สำาคัญที่สุด

คือสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทกับการเป็นเบ้าหลอมแรกของแพทย์	 คือ	 นักศึกษาแพทย์	 ด้วยความเป็นครูแพทย์ที่

ทุม่เท	นีค่อืการแบบอยา่งหรือตน้แบบสำาหรับแพทย์ในอนาคตจรงิๆ	นัน่คอืการกลดัใหถ้กูตัง้แตก่ระดมุเมด็

แรก	พิมพ์ลายเสียให้ชัดตั้งแต่คราวแรก	นักเรียนแพทย์	ศัลยแพทย์ที่มีโอกาสมาเรียนรู้กับท่านรุ่นแล้วรุ่น

เล่าจนถึงทุกวันนี้	 คงจะได้ตระหนักว่าภาระกิจของท่านที่แท้จริงคืออะไร	 เราจะสานต่อปณิธานของท่าน

ต่อไปอย่างไร

ด้วยความอาลัย อาจารย์
สัมผัสแห่งศัลยแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่
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บูชาครูเป็นเลิศ

	 ท่านอาจารย์เป็นขุมความรู้	 และเรื่องราวต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นมากมายในประวัติศาสตร์ของคณะ

แพทยศาสตร	์จฬุาลงกรณทีท่า่นผกูพนัเปน็ทีส่ดุ	นอกเหนอืจากเหตกุารณต์า่ง	ๆ 	สิง่ทีพ่วกเราถอืไดว้า่เปน็

แบบอย่างที่สำาคัญ	และเป็นเรื่องที่ท่านตอกย้ำาเสมอว่า	ครูแพทย์ของท่านทั้งหลาย	ตั้งแต่อาจารย์ครูทอง

จันทร์	หงศ์ลดารมภ์	อาจารย์ครูอติเรก	ณ	ถลาง	อาจารย์ครูเพรา	นิวาตวงศ์	และอีกมากมายหลายท่าน	

ที่ท่านได้เล่าให้พวกเราฟังเสมอว่า	 ครูเหล่านี้	 ได้มีอิทธิพลต่อความคิด	 และหล่อหลอมท่านมาอย่างไร	 

บุญคุณและความเสียสละของครูเหล่านี้มากมายเหลือคณานับ	 ส่ิงท่ีท่านปฏิบัติตอบเพื่อทดแทนบุญคุณ 

อันยิ่งใหญ่ของครูทั้งหลาย	 คืออบรมสั่งสอนและถ่ายทอดคุณธรรม	 จริยธรรม	 แห่งความเป็นแพทย์	 ไป 

สู่นักศึกษาแพทย์	 และแพทย์ประจำาบ้านในรุ่นหลัง	 ๆ	 เป็นภาระกิจที่ส่งทอดต่อไปยังรุ่นหลัง	 นี่แหละคือ 

การบูชาคูรที่แท้จริง

เป็นหมอที่ทุกคนรัก

	 ท่านอาจารย์มีเพื่อนและคนที่รู้จักมากมาย	 ถึงแม้คนท่ีไม่เคยพบมาก่อน	 ก็ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย 

ก็สามารถสร้างความคุ้นเคยได้เป็นอย่างดี	 ผมโชคดีทีได้ติดตามท่านไปไหนมาไหนเสมอมา	 การใส่ใจใน

ความทุกข์ยาก	 เป็นท่ีพึ่งความเจ็บป่วย	 นี่เป็นตัวอย่างของการรักษาที่ไม่ใช่มุ่งแต่รักษาโรค	 แต่เป็นการ

รักษา “คน” เป็นที่พึ่งพาได้สำาหรับทุกคน	การติดตามดูแล	การไปเยี่ยมบ้าน	แวะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล

ต่างๆ	 เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาของท่านไปหมดในแต่ละวันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย	 ท่านเข้าใจไปถึงความ

เดอืดรอ้น	ใส่ใจในความทุกข์ยากทุกข์ทรมานของโรคภยัไขเ้จบ็ตา่งๆ		และพยายามอยา่งสดุความสามารถ

ในการเยียวยา	 แม้กระทั่งในระยะหลังๆ	 เมื่อท่านลดงานผ่าตัดลงไปมาก	 ท่านก็ยังมักจะเปรยกับผมอยู่

เสมอว่า	เวลาที่มีความสุขที่สุดในตอนนี้	คือได้มาทำาการสอนนักเรียนแพทย์ในหลักสูตรพิเศษ	และผ่าตัด

ชาวบ้านที่โรงพยาบาลห้วยยอด	และก็เป็นการทำาผ่าตัดที่แสนจะธรรมดา	เช่น	ริดสีดวง	เนื้องอกเต้านม

เป็นต้น	บ่อยครั้งที่ได้พบกันหรือพูดคุยกัน	อาจารย์ก็จะมีกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง	และอวดรูป	

Specimen	ที่ท่านถ่ายด้วยตนเอง	จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำาไม	“หมอเสริฐ”	ถึงเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือ

ของทุกคนที่รู้จักท่าน

เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศ ของการสอน Story Telling

	 บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่า	คนมีความรู้ความสามารถ	อาจารย์ที่เก่งกาจ	แต่ทักษะในการสื่อสารและ

ถ่ายทอดอาจจะไม่สามารถทำาให้ผู้เรียน	 รับไปได้เต็มที่	 แต่กับท่านอาจารย์ของเรา	 ทุกคนที่ได้สัมผัสกับ

ท่าน	 ไม่ว่าในรูปแบบของการบรรยาย	 การ	 Round	 ผู้ป่วยข้างเตียง	 จะสามารถซึมซับการผสมผสาน 
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ของความรู้ต่าง	 ๆ	 ท่ีท่านอาจารย์ถ่ายทอดออกมาด้วยหัวใจอย่างไหลลื่น	 และไม่น่าเบื่อ	 ด้วยความเป็น

อัจฉริยะทางด้าน	 Story	Telling	ทำาให้ความรู้ต่าง	 ๆ	ถูกถ่ายทอดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในรูปแบบที่

เข้าใจง่ายไม่น่าเบื่อและสนุกสนาน	 เป็นสไตล์ท่ีหาผู้มาเทียบเคียงยาก	 การเล่าเรื่องราวต่าง	 ๆ	 แง่มุมที่ 

ท่านแฝงมากับความสนุกเหล่านั้น	เรื่องเล่าที่ประทับใจผมมาถึงทุกวันนี้	เรื่องแรกก็คือ	เรื่องที่ศัลยแพทย์

ทั่วไปเห็นว่าเป็นเรื่องที่พื้น	 ๆ	 ที่สุด	 คือการวินิจฉัยและการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ	 เพื่อเตือนใจพวกเราไม่ให้

ประมาทในการดูแลผู้ป่วยปวดท้องทุกราย	ท่านได้เล่าเรื่อง	“The	Seven	Wonders	of	Acute	Appen-

dicitis”	 ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมกรณีผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่วิจิตรพิสดารที่สุดในโลก	 เป็นจำานวน	 7	 ราย	

โรคง่ายๆ	 และเต็มไปด้วยความซับซ้อนจนสามารถนำามาเขียนเป็นหนังสือ	 ท่านอาจารย์จะเล่าให้ฟัง 

ถึงแต่ละรายอย่างละเอียด	 เพื่อเตือนใจพวกเราชาวศัลยแพทย์ให้รู้ว่า	 แม้แต่เรื่องที่ง่ายที่สุด	 พบบ่อย 

ที่สุด	คุ้นเคยมากที่สุด	ก็มีโอกาสพลาดท่าได้ อย่าชะล่าใจ ท่านไม่อยากเห็นพวกเราเป็น “The 8
th
 

Wonder” หรอกครับ

	 อีกเรื่องที่นึกถึงหรือเล่าต่อกี่ครั้งก็อดหัวเราะไม่ได้	 คือ	 ท่านอาจารย์เล่าถึงสมัยท่ีท่านเป็นแพทย์

ประจำาบ้าน	ทำาผ่าตัด	Vein	Stripping	เสร็จก็มอบหมายให้น้อง	ๆ	ช่วยพัน	Bandage	จากปลายเท้าขึ้น

มาถึงขาหนีบ	 วันรุ่งขึ้นขณะมา	 Round	 ผู้ป่วยตอนเช้า	 พยาบาลรายงานว่าผู้ป่วยปวดทุรนทุรายทั้งคืน	

ปัสสาวะก็ไมอ่อก	ทำาไงก็ไมห่าย	ดว้ยความงนุงง	กเ็ลกิผา้หม่ผูป้ว่ยขึน้	ตายละวา	นอ้งทำาพษิ	พนัเอาอวยัวะ

เพศและถุงอัณฑะเข้าไปทั้งพวง	 แล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผู้ป่วยร้องทุรนทุรายทั้งคืนได้อย่างไร	 จำาได้ว่าท่าน

อาจารยเ์ลา่ใหฟ้งัครัง้แรก	และครัง้ตอ่ๆ	มา	อกีนบัไมถ่ว้น	กย็งัสามารถทำาใหพ้วกเราหวัเราะจนน้ำาหนู้ำาตา

ไหลได้	ท่านก็ได้เตือนพวกเราไว้ว่า	เวลาทำางานต้องระวัง ดูจากปลายเท้าไปให้ถึงไข่เสมอนะ

	 หลายครั้งที่ผมได้สัมผัสทักษะการเล่าเรื่องของท่าน	 ไม่ได้เป็นรองใครเลย	 เมื่อมาประกบกับ 

ยอดปรมาจารย์แห่งการเล่าเรื่องราว	 อีกสองท่าน	 คือท่าน	 มรว.ถนัดศรี	 สวัสดิวัตน์	 และท่านอาจารย์

อติเรก	 ณ	 ถลาง	 จะเป็นสิ่งที่ประทับใจไม่รู้เลือน	 และเป็นบุญหูและบุญตาของเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลาย 

ที่ได้ฟังและชม

ทัศนะต่อความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางศัลยกรรม

	 เมื่อครั้นที่ท่านอาจารย์	กลับมารับงานที่การสอนเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์ที่	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวทิยาลงัสงขานครินทร์	ในตอนนัน้โรงพยาบาลคณะแพทยย์งัสรา้งไมเ่สรจ็	จงึตอ้งมาทำาการเรยีนการ

สอนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	และโรงพยาบาลสงขลา	ซึง่เปน็โรงพยาบาลในสังกดัของกระทรวงสาธารณสุข

ทัง้สองแหง่	ซึง่ในสมยันัน้ยงัไมม่รีะบบและการสนบัสนนุในการรว่มผลติแพทย	์ดว้ยทรพัยากรทีจ่ำากดั	ตอ้ง

ดัดแปลงทุกอย่างเท่าที่ทำาได้	ตัวท่านเองร่วมกับ	ท่านอาจารย์นพ.ดิลก	เปรมัษเสถียร	ได้ดิ้นรนขอความ
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ร่วมมือจากทางโรงพยาบาลทั้งสอง	 เพื่อให้เริ่มทำาการผลิตนักศึกษาแพทย์ได้สำาเร็จ	ท่านอาจารย์ทั้งสอง

ท่านร่วมกับอาจารย์ศัลยกรรมรุ่นแรกๆ	ได้ร่วมกันพัฒนาความก้าวหน้าทางการรักษา	ในหลายด้านตั้งแต่

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ	 ตกแต่ง	 ออร์ โธปิดิกส์	 สมองและไขสันหลัง	 ในส่วนของท่านอาจารย์ได้ถ่ายทอด 

ความรู้และเทคนิคต่าง	 ๆ	 ในการผ่าตัดทางศัลยศาสตร์ทั่วไป	 ทวารหนักและลำาไส้ ใหญ่	 ทรวงอกและ 

หัวใจ	กุมารศัลยศาสตร์มากมาย	จนสามารถไปนำาเสนอผลงานทางวิชาการ	ในด้านการผ่าตัด	Esopha-

gectomy,	Portocaval	Shunt	และการผ่าตัด	Soave	technique	in	Hirschsprung’s	disease	เป็นต้น	

สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มโรงพยาบาลภูมิภาค	 และโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	 ตั้งแต่ 

โรงพยาบาลยังสร้างไม่เสร็จ	 อานิสงค์จากความทุ่มเทของท่านอาจารย์	 ทำาให้นักเรียนแพทย์	 และ 

ศัลยแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก	มอ.	เป็นที่เลื่องลือและสร้างชื่อเสียงมากมายต่อมา

	 ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อความก้าวหน้าและ	Disruption	ของการรักษา	หลายเรื่องโดยเฉพาะในเรื่อง

ของ	Minimal	 Invasive	 Laparoscopic	 Surgery	 ผมเคยมีโอกาสถามความเห็น	 และเรียนปรึกษา 

กับท่านว่าอาจารย์จะเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เหล่านี้ ไหม	ท่านให้แง่มุมที่น่าสนใจทีเดียวว่า	ท่าน

ก็ได้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เทคโนโลยีและความก้าวหน้าจากแหล่งต้นตอขององค์ความรู้เหล่านี้ 

ในต่างประเทศ	 ตลอดระยะเวลาที่ท่านทำางานมาเป็นเวลาหลายสิบปี	 ท่านได้พัฒนาเทคนิคผ่าตัดและ

ประสบการณ์ที่เชื่อมั่นและพิสูจน์ว่าได้ผลดีที่สุด	อาการแทรกซ้อนและอัตราตายต่ำาสุดอยู่แล้ว	ก็ไม่อยาก

ไปเรียนรู้เทคนิคใหม่	 หรือเปลี่ยนไปใช้เทคนิคใหม่	 หน้าที่ของแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการ 

ที่ตนเองเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์และประสบการณ์ของเราจะดีและเป็นคุณแก่ผู้ป่วยมากที่สุด	 จะไม่เป็นธรรม 

แก่ผู้ป่วยเลย	ในการที่เราจะนำาเสนอการรักษาที่เรายังมีประสบการณ์ไม่มากพอ	ผิดแผกไปจากที่เคยทำา

อยู่	 แต่ท่านก็ยอมรับว่าเทคนิคและเทคโนโลยีการผ่าตัดก็ต้องมีการพัฒนา	 มีการเรียนรู้และพัฒนา

ประสบการณ์ใหม่ของศัลยแพทย์รุ่นหลัง	 ๆ	 ท่านพร้อมท่ีจะสนับสนุนตลอดเวลา	 แถมยังพูดติดตลกอยู่

เสมอวา่	ประสบการณข์องทา่น	กจ็ะเกบ็เอามาไวค้อยแก้ไขอาการแทรกซอ้นจากการผา่ตดัดว้ยเทคโนโลยี

ใหม่	ๆ	ของศัลยแพทย์รุ่นหลัง	ๆ	ก็แล้วกัน

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์คนแรกจากนอกโรงเรียนแพทย์

	 ความแตกต่างระหว่างอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเฉพาะทางในยุคสมัยนั้น	 คือ	 การสอบวุฒิบัตรนั้น	 

ผู้สอบต้องได้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานการอบรมจากโรงเรียนแพทย์ครบตามหลักสูตร	 แต่สำาหรับ

การสอบอนมุตับิตัรนัน้ใชเ้งื่อนในการทำางานในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งครบตามจำานวนป	ีผมเองเปน็แพทย์ใชท้นุ

อยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	 ตั้งแต่จบแพทย์ใช้ทุน	 ด้วยเงื่อนไขพิเศษและวิสัยทัศน์ท่ีท่านผู้อำานวยการใน

สมัยนั้น	คือท่านอาจารย์	นพ.จำาลอง	บ่อเกิด	มองเห็นว่าช่วงเวลาการใช้ทุน	ตามกำาหนด	2	ปี	การแบ่ง
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แยกไปประจำาอยู่ในแต่ละแผนกน่าจะให้ผลรวมในเรื่องคุณภาพการบริการดีกว่า	 นับว่าเป็นโชคดีอย่าง

มหาศาลหรือ	ประกอบกับเงื่อนไขในกรณีพิเศษหลายประการ	คือ	อาจารย์ศัลยกรรมโรงเรียนแพทย์ของ

มอ.	ตอ้งมาใช้ โรงพยาบาลหาดใหญเ่ปน็ท้ังท่ีให้บริการผู้ปว่ยและทำาการสอนนกัศึกษาเนื่องจากโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยยังก่อสร้างไม่เสร็จ	นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังเปิดรับอินเทอร์น	และมีแพทย์ประจำาบ้าน

ศลัยกรรมจากคณะแพทยศาสตร	์จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัหมนุเวยีนมาฝกึอบรม	ตลอดไปจนถงึศลัยแพทย์

ประจำาของโรงพยาบาลเอง	 ผมและเพื่อนแพทย์ ใช้ทุนในตอนนั้น	 จึงมีโอกาสในการเรียนทำางานอยู่

ท่ามกลางอาจารย์	 พี่เลี้ยง	 และน้องๆ	 ร่วมกัน	 เป็นเงื่อนไขสำาคัญเฉพาะหรือเป็นโชคสำาหรับผม	 ซึ่งเมื่อ

ครบกำาหนดการใช้ทุน	 แต่ก็ไม่สามารถหาสถานท่ีฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านได้ ในขณะนั้น	 ท่านอาจารย์

เองก็สนบัสนนุใหผ้มทำางานตอ่ท่ีโรงพยาบาลหาดใหญ	่และอาจารยก์จ็ะเปน็ผูส้อนผมเอง	ผมจงึไดม้ีโอกาส

ทั้งการเรียนรู้	 พัฒนาทักษะ	 และหล่อหลอมความเป็นศัลยแพทย์จากท่านในทุกมิติ	 เวลาแห่งการเรียนรู้

จกทา่นผา่นไปหลายปี	เมื่อมาถงึความทา้ทายทีส่ำาคญัในเรื่องของการสอบ	ดว้ยเงื่อนไขทีเ่ปดิใหผู้ท้ีท่ำางาน

แยกแผนกในโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพ	 ไม่ต่ำากว่า	 ห้าปีครึ่งสามารถสอบวุฒิบัตรเฉพาะทาง	 แต่ก็ต้องไป

สอบพร้อมกับแพทย์ประจำาบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน	ท่านอาจารย์ก็วางแผนให้ผมพัฒนาตัว

เอง	 ปิดข้อเสียเปรียบ	 หรือประสบการณ์ที่ขาดหายไปจากการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้านปรกติ	 ท่านได้

แนะนำาและฝากผมไปฝึกอบรมกับอาจารย์เฉพาะทางท่ีผมขาด	 เพื่อปิดจุดอ่อนในเรื่องของวิชาการท่าน

ผลักดันให้ผมรวบรวมรายงานผู้ป่วย	ไปนำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการทางศัลยกรรม	

และที่สำาคัญที่สุดสำาหรับน้ำาใจและการทุ่มเทของการเป็นครูของท่าน	 คือ	 ท่านเสนอให้เราใช้เวลาหลาย

เดือนทีเดียว	 ในการ	 “ติวเข้ม” เพื่อเตรียมการสอบ	 โดยที่ผมจะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือ	 Textbook	

ของทั้ง	 Schwartz	 and	 Sabiston	 ทุกบทเรียงไป	 และทุกคืนหลังสามทุ่ม	 (เสร็จจากงานประจำา)	 

มานั่งติวสรุปและตอบคำาถามกัน	 กว่าจะเสร็จก็หลังเที่ยงคืนล่วงไปแล้ว	 กิจวัตรเช่นนี้ต่อเนื่องกันนาน 

นบัเดอืน	ผมทราบดวีา่นีเ่ปน็โอกาสท่ีหาไมไ่ดอี้กแลว้ในชวีติ	นอกเหนอืจากดว้ยความรกัเปน็หว่งและเอน็ดู

ผมแล้ว	ผมทราบดวีา่ทา่นมองวา่ตวัผมจะตอ้งถกูผลกัดนัให้ไปพสิจูนว์า่	โรงเรยีนแพทยภ์มูภิาคซึง่สมยันัน้

ยังไม่มีหลักสูตรแพทย์ประจำาบ้าน	 สามารถผลิตแพทย์ประจำาบ้านท่ีผ่านการสอบวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ 

แข่งกับโรงเรียนแพทย์ใหญ่	 ๆ	 ในกรุงเทพ	 ผมแบกรับภาระกิจนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์คุณค่าความ 

ทุ่มเทของอาจารย์ที่มีต่อผมและลูกศิษย์รุ่นหลัง	 ๆ	 อีกมากมาย	 ด่านสุดหินของการสอบปากเปล่า	 คือ	 

ท่านอาจารย์นพ.ทองอวบ	 อุตรวิเชียร	 ก็ยังผ่านไปได้ด้วยความราบรื่น	 ความสำาเร็จในครั้งนั้น	 อานิสงค์

จากความทุม่เทของอาจารย	์ผา่นไปกีส่บิปีท่า่นอาจารยก์ย็งักลา่วถงึเรื่องราวของผม	ดว้ยความภาคภมูใิจ

ว่า	ทา่นสามารถผลกัดนัศลัยแพทย์ลกูศิษยข์องทา่นผา่นการสอบวุฒบิตัรผูเ้ชี่ยวชาญนอกโรงเรยีนแพทย์

คนแรกของประเทศ	 ด้วยศักดิ์ศรีทัดเทียมกับแพทย์ประจำาบ้านของโรงเรียนแพทย์ในกรุงได้	 ผมก็ได้แต่

อมยิ้มและนึกอยู่ในใจว่า	โชคดีเหลือเกินที่ ไม่ได้ทำาให้ท่านอาจารย์ของเราผิดหวัง
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เป็นครูจนวาระสุดท้าย

	 ประสบการณ์จากโรคของท่านมาแปดปี	 ไม่ได้

ทำาให้ท่านถ้อถอยหรือย่อท้อ	 การให้ความร่วมมือใน

การรักษาอย่างดีเลิศ	 ท่านทำาการศึกษาโรคของท่าน

อย่างละเอียด	ค้นหาวารสารที่ล่าสุด	มาเรียนปรึกษา

และรว่มถกกบัแพทยท์ีร่กัษาเปน็อยา่งเปน็งานเปน็การ	

พร้อมกับถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ ให้กับบรรดาลูกศิษย์

ทีม่าเยีย่มเยยีนท้ังหลาย	ตัง้แตพ่ยาธสิภาพ	สรีรวทิยา	

แนวทางการรกัษา	ประสทิธผิลของการรกัษาโรคของ

ท่านด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 ระหว่างการรักษาที่ท่านต้อง

อดทน	แมว่้าเปน็เรื่องท่ีท่านวติกเสมอ	ตัง้แตเ่รื่องของ

การเจาะเลือดวินิจฉัย	การทำา	MRI	CT	หรือการฉาย

แสง	ทา่นกอ็ดทนให้ความร่วมมอืกับการรักษาท่ีจำาเปน็

ในทุกเรื่อง	แม้กระทั่งขณะที่ท่านมี	Esophageal	และ	

Airway	Obstruction	จนต้องทำา	Permanent	Tra-

cheostomy	and	PEG	ท่านพูดไม่ได้	ต้องสื่อสารด้วยการเขียน	ตัวหนังสือโต	ๆ 	ลายมืออ่านง่ายของท่าน

กพ็รัง่พรอูอกมาเปน็งานเขยีนเปน็เลม่	ๆ 	ในทกุเรื่องท่ีท่านตอ้งการสื่อสาร	หรือสอนพวกเราในวาระสุดท้าย

ของท่าน	 สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่ครูของเราทิ้งไว้ ให้เป็นอนุสรณ์ในวันสุดท้ายแห่งชีวิตความเป็น

ครูของท่าน

	 ผ่านมาถึงทุกวันนี้ท่านได้หว่านเมล็ดพันธ์ุ	 ของ	 “แพทย์และศัลยแพทย์ที่มีคุณธรรม”	 ลงมาใน

แผน่ดนิไทยไปมากมายแมว้า่ผมอาจจะไมไ่ดผ้ลกัดนัหรอืสบืทอดความมุง่มัน่ไดด้เีทา่ไรนกั	แตก่ม็ัน่ใจอยา่ง

ยิ่งว่าบรรดาน้องๆ	 แพทย์และศัลยแพทย์ที่มีโอกาสได้สัมผัสความเป็นครู	 เรียนรู้จากครูแพทย์ที่ย่ิงใหญ่

ที่สุดในภาคใต้คนหนึ่ง	จะสามารถสืบต่อปณิธานอันยิ่งใหญ่ในการที่จะเยียวยาความทุกข์ยาก	และโรคภัย

ของผูค้นในแผน่ดนิ	อยา่งมคีณุธรรมและจริยธรรม	ดว้ยความรูแ้ละความมุง่มัน่อยา่งแทจ้รงิ	เผยแผข่ยาย

ต้นแบบของ	 “ศัลยแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสองคาบสมุทร” ไปให้ขจรไกลไปตลอดกาล	 นั่นแหละคือการ 

“บูชาครูที่แท้จริง”

    นายแพทย์ชูชาติ  วินิตวัฒนคุณ

	 	 	 	 14	ตุลาคม	2562



116 In Our Remembrance

	 หมอเสริฐ	ตาเสริฐ	ลุงเสริฐ	น้าเสริฐ	พี่เสริฐ	อาจารย์ประเสริฐ...ของทุก	ๆ	คน	เป็นคนห้วยยอด	

เรียนเก่งมาก	 จบหมอจากจุฬาฯ	 ไปอยู่เมืองนอกแล้วกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ท่ี	 ม.อ.	 (มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์)	...ผมได้เจออาจารย์ประเสริฐ	วศินานุกร	ตั้งแต่นั้นมา	ในฐานะลูกศิษย์และหลาน.....	

	 หมอเสริฐ	 “คนร่างเล็กแต่หัวใจใหญ่ยิ่ง	 และเป็นผู้ ให้ตลอดเวลา”	 สิ่งที่ผม	 และทุกคนสัมผัสได้	 

คือ	 “คนตรังคือพี่น้องหมอเสริฐเพ”	คนป่วยคือเป็นญาติหมอเสริฐทุกคน	 เข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยาก	อยากคุย

อยากพบ	หมอเสริฐให้เบอร์ โทรไว้กับทุกคน	 โทรได้	 24	ชั่วโมง	365	วัน	 รับสายตลอด	และ	หลายต่อ 

หลายครั้งที่อาจารย์ขับรถไปเยี่ยมคนไข้เอง	 ไปช่วยสอนช่วยผ่าตัดในหลายโรงพยาบาล	 ไม่มีคำาปฏิเสธ	

ไม่มีคำาบ่นหรือเหนื่อย

	 ผมในฐานะ	ลูกศิษย์	 	คิดเสมอว่า	อาจารย์เป็นบุคคลที่มีความรู้ที่ลึก	ความมุ่งมั่นของการเรียนรู้

ตลอดเวลา	สามารถไดถ้า่ยทอดความรู	้ความใส่ใจ	สูแ่พทย	์นกัเรยีนแพทยแ์ละคนทัว่ไป	โดยไมม่ขีอ้จำากดั

การให้		“ใจดีมาก”	โอบอ้อม	อารี	เป็นที่พึ่งของทุก	ๆ	คน	ที่พบที่สัมผัส	อาจารย์จะรักและห่วงใยนักเรียน

แพทยเ์ปรยีบเชน่พอ่ทีห่ว่งลกู”	อาจารยจ์งึเปน็ครแูพทยท์ี่ใครไดเ้ปน็ศษิยต์อ้งรกัสดุ	ๆ 	เปน็ครแูพทยท์ีเ่ปน็

ตัวอย่างที่ดี	เพราะเป็นหมอที่ไม่เคยปฏิเสธคนไข้	ให้เบอร์ โทรคนไข้ตามได้	24	ชั่วโมง

	 ผมโชคดีที่ได้สัมผัส	 และใกล้ชิดอาจารย์เสริฐ	 ได้เรียนและทำางานกับอาจารย์	 การรักษาและการ

สอนของอาจารย์ดูง่ายไปทุกเรื่อง	เทคนิคมากมายช่วยให้เรื่องยากเป็นง่าย	สำาคัญที่สุด	อาจารย์ย้ำาเสมอ	

“ชีวิตผู้ป่วยสำาคัญท่ีสุด	 บุกและถอยให้เป็น	 อธิบายพูดคุยทุกขั้นตอนกับผู้ป่วยและญาติ	 ให้ความสำาคัญ

สูงสุดเรื่องความเข้าใจการสื่อสารระหว่างกัน”	....และ	คำาพูดที่ผมคุ้นหู้จากญาติผู้ป่วย	“ฝากกันนะหมอ”	

เป็นคำาพูดได้ยินเสมอบ่อยครั้ง

	 แม้ว่าวัยเกษียณ	ของอาจารย์ประเสริฐ	 ควรหยุดพักผ่อน	อย่างเช่นคนอื่น	 ๆ	 	 อาจารย์ไม่เคยมี

ความคิดแบบนั้น				ความหวังและความตั้งใจของอาจารย์ที่มีต่อ	“ตรัง”	บ้านเกิดของอาจารย์		และ	“คน

ตรัง”	ที่อาจารย์พูดเสมอว่า	เป็นญาติหมอเสริฐเพ		คือ	เรื่องการศึกษาและเรื่องสุขภาพ		โรงเรียน	และ	

โรงพยาบาล		จึงเป็นสถานที่ที่	ๆ	อาจารย์เข้าออกเป็นประจำา	อาจารย์บอกผมว่า	“ผมไม่ใช่คนรวย	ผม

อายุ	 72	ปี	 อายุเหลือไม่มาก	ผมอยากช่วยโรงเรียน	 เพราะโรงเรียนสร้างคน	ผมต้องช่วยให้มากที่สุด”	

(นพ.ประเสริฐ	วศินานุกร	1	กรกฎาคม	2560)	ควบคู่กับคำาสอนที่ว่า	“จำาไว้นะ	อย่าให้ความยากจนทำาลาย

นพ.ประเสริฐ วศินานุกร 
“คนร่างเล็กแต่หัวใจใหญ่ยิ่ง”
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โอกาสเด็กเรียนหนังสือ”	ไม่เฉพาะสอนอย่างเดียว		อาจารย์

ยังได้ทำาเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนว่าเป็นเรื่องสำาคัญ	 ทุนการ

ศึกษา	 อาจารย์ใช้เงินส่วนใหญ่ของเงินเดือนอาจารย์	 จะทำา

ห้องสมุดให้กับโรงเรียน	 อาจารย์ต้องกู้เงินธนาคารแล้วขาย

ยางผ่อน	 อาจารย์ขายรถคู่กายที่รักมากที่สุด	 เพื่อตั้งกองทุน

เพื่อนักเรียน	 คำาพูดของอาจารย์ยังก้องหูผม	 “พน	 ผมเห็น

ว่าการพัฒนาโรงเรียนท่ีสำาคัญท่ีสุดคือการสร้างองค์ความรู้ที่

เข้มข้น	 ให้ โอกาสการเข้าเรียน	 และสนับสนุนให้เขาได้เรียน

ต่อในสิ่งที่ชอบ	(...จารย์เสริฐ	กรกฎาคม	2561)

สำาหรับคุโณปการต่อการดูแลคนเจ็บป่วย	 	 ผมเชื่อว่าคนตรัง

ทราบความตัง้ใจจรงิของอาจารยเ์ปน็อยา่งด	ีอาจารยร์ว่มกบั

คนตรงัชว่ยกนัพฒันา	โรงพยาบาลตรงั	โรงพยาบาลหว้ยยอด	

ใหก้้าวหนา้จนถงึทกุวนันี	้และหวงัวา่จงัหวดัตรงัพรอ้มท่ีจะเกดิ	

โรงเรียนแพทย์	ศูนย์การแพทย์ฝั่งอันดามัน

	 อาจารย์ไดท้ำาใหค้นตรงัไดม้ีโอกาสรบัการดแูลเรื่องการ

เรียนหนังสือและการเจ็บไข้...คนตรังที่คนตรังภูมิใจอีกคน	นพ.ประเสริฐ	วศินานุกร	ความสุขของอาจารย์

ประเสริฐ	คือการได้ทำาให้คนรอบข้างสบายใจ	คนป่วยได้หายป่วย	ไม่มีกินก็ให้มีกิน	ไม่ได้เรียนให้ได้เรียน	

ให้ลูกหลานมีงานมีการทำา	ห่วงใยพี่น้อง	ห่วงใยผู้อื่น	..แต่อาจารย์ไม่ห่วงตัวเองเลย	ไม่เลยจริง	ๆ	ผมคน

หนึ่งที่ยืนยัน...ถ้านะ	ถ้าอาจารย์	ห่วงร่างอาจารย์	มากขึ้นสักนิด	สุขภาพจะดีกว่านี้มากเลย

	 ระยะหลัง	 แม้ว่าอาจารย์	 ยังอยู่ระหว่างการรับการรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร	 สิ่งที่ทุกคนเห็น

เหมือนกับผม		อาจารย์ยังคงทำางานช่วยผ่าตัดคนไข้ที่โรงพยาบาลห้วยยอด	คุยกับคนไข้ติดตลกแต่แฝง

ไว้ด้วยความจริงใจว่า	“ผมจะรักษาคุณ	จนกว่าผมตายหรือเดินมาหาไม่ได้แล้ว	สบายใจได้”	และ	ใครป่วย	

อย่าให้ได้รู้	อาจารย์จะไปเยี่ยมเสมอถ้าขับรถไหว	รวมถึงชอบขับรถเพื่อจะได้ไปได้หลายที่	ไกล	ๆ	เมือไม่

กี่วันก่อน	(สิงหาคม	2562)	อาจารย์ยังบอกผมว่าดีขึ้น	เปลี่ยนท่อที่คอเป็น	Jackson	tube	จะให้ผมรับมา

เที่ยวตรัง......“ได้ครับอาจารย์”........แต่ผมไม่มีโอกาสนั้นแล้ว

    .......กราบส่งอาจารย์ที่เคารพครับ

    นายแพทย์ประพนธ์  โชติกมาศ
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	 พบพี่เสริฐครั้งแรกประมาณปี	 พ.ศ.	 2520	 ขณะที่ผมและอาจารย์ธนพล	 train	 ศัลยกรรมอยู่ที่ 

ศิริราช	 โดยพี่เสริฐเดินทางขึ้นไปพบและแนะนำาตัวกับเราว่าจะได้ร่วมกันเปิดสอนวิชาศัลยศาสตร์ที่คณะ

แพทย์	มอ.	ที่สงขลา	ซึ่งคณะแพทย์และโรงพยาบาลยังสร้างไม่แล้วเสร็จ	แต่ได้รับความกรุณาและร่วม

มอืจากทมีแพทยแ์ละผูบ้ริหารของโรงพยาบาลหาดใหญ	่อนญุาตใหเ้ราใช้ โรงพยาบาลหาดใหญเ่ปน็ทีส่อน

นักศึกษาแพทย์	มอ.	รุ่นแรกๆ	ผม	อาจารย์ธนพลและอาจารย์	อมฤทธิ์	เป็นอีก	3	คนที่จบในปี	พ.ศ.	2523	

ก็ลงมาช่วยพี่เสริฐและ	อาจารย์	ดิลก	เปรมเสถียร	(หัวหน้าภาคศัลย์	คนแรกของ	มอ.)	สอนนักศึกษากัน

ที่	รพ.	หาดใหญ่	อ.ดิลกท่านเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง	และพี่เสริฐเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

การผ่าตัดทรวงอกและหัวใจ	แต่เมื่ออยู่ที่สงขลา	เราทั้ง	5	คนต้องดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทุกโรคตั้งแต่

หัวจรดเท้า	และเนื่องด้วยพี่เสริฐเป็นหมอผ่าตัดที่เก่งมาก	พวกผมจึงไม่หนักใจเลยครับ	จะทำาผ่าตัดอะไร

ก็ได้รับคำาแนะนำาจากพี่	 และพี่ก็ให้กำาลังใจในการทำางานมาโดยตลอด	 หลังจากผมกลับจากต่างประเทศ	

ได้กลับมาช่วยพี่ดูแลภาควิชาศัลย์	ต่อที่โรงพยาบาลเปิดใหม่ของ	มอ.	หลังจาก	อ.ดิลกกลับไป	กทม.แล้ว	

พีเ่สรฐิก็เป็นหวัหน้าภาคตอ่	สว่นผมชว่ยในหนว่ยศลัยกรรมทัว่ไป	และก็ไดร้บัคำาแนะนำาจากพีม่าโดยตลอด	

สำาหรับพี่เสริฐในความประทับใจของผม	พี่คือ	อาจารย์แพทย์ของ	มอ.	ที่ทุ่มเทและมั่นคงที่จะทำางานสอน

นักศึกษาแพทย์ของ	 มอ.	 มาโดยตลอด	 แม้หลังเกษียณอายุแล้ว	 พี่ก็ยังคงอยู่สอนนักเรียนมาโดยตลอด	

จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต

	 ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณความดีของพี่จะเป็นที่จดจำาของบรรดาศิษย์ของ	มอ.	ตลอดไปและความดี

ต่างๆ	จะดลบันดาลให้พี่สถิตย์อยู่ในสัมปรายภพที่ดีที่ชอบตลอดไป

    นายแพทย์สันติ  จำารูญกุล
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 อาจารย์	ประเสริฐ	ท่านเป็นศัลยแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งของประเทศไทย	เป็นเสาหลักของคณะ

แพทย์ศาสตร์	มหาลัยสงขลานครินทร์	ท่านได้อบรมสั่งสอน	สร้างแพทย์ที่เป็นลูกศิษย์มากมาย	ผมโชคดี

มากที่ไดร้บัการสัง่สอนใหเ้ปน็ศลัยแพทยจ์ากอาจารยป์ระเสรฐิดว้ย	เมื่อผมจบหลกัสตูรแพทยศาสตรบ์ณัฑติ

จาก	รามาธิบดี	ผมได้รับการจัดสรรให้มาเป็นแพทย์	Intern	ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เมื่อปี	พ.ศ.2522	ซึ่ง

ขณะนั้นคณะแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังสร้างโรงพยาบาลของคณะเองไม่เสร็จ	ต้อง

ไปขอใชพ้ืน้ทีแ่ละผูป้ว่ยของโรงพยาบาลหาดใหญเ่ปน็สถานทีฝ่กึสอนใหแ้กน่กัศกึษาแพทย	์มอีาจารยด์ลิก	

เปรมัษเสถียร	 เป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	 และอาจารย์ศัลยแพทย์ท่านอื่นอีกไม่กี่ท่าน	 รวมทั้ง

ศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่เองด้วย	ช่วยกันสอนช่วยกันผ่าตัดรักษา	อาจารย์ทุกท่านต้องผ่าตัด

รักษาทุกชนิดโรคทุกวิธีการผ่าตัด	 ถือว่าเป็นงานหนักมาก	 ตอนนั้นมีอาจารย์ชูชาติ	 วินิจวัฒนคุณ	 เป็น

แพทย์ใช้ทุนกองศัลยกรรมฃองโรงพยาบาลหาดใหญ่	 ในปีนั้นอาจารย์ประเสริฐและอาจารย์มยุรีได้เดิน

ทางกลับจากสหรัฐอเมริกาหลังจากได้รับการฝึกอบรม	 และได้เป็น	 Fellow	 of	 American	 board	 of	

General	Surgery,	Cardiothoracic	Surgery	(อาจารย์มยุุรี	ก็ได้จบหลักสูตรเป็นแพทย์ผู้เชี่่ยวชาญทาง

วิสัญญีวิทยา	และกุมารเวชวิทยา	คนละสองสาขา)	และเลือกที่จะมาเป็นอาจารย์แพทย์ที่	มอ.	ทั้ง	ๆ	ที่

งานหนัก	 ไม่สะดวกสบาย	 เงินเดือนจากราชการก็ไม่มาก	ด้วยความรู้ความสามารถของอาจารย์ทั้งสอง

ท่าน	ท่านสามารถเลือกที่จะทำางานในกรุงเทพได้	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือโรงพยาบาลเอกชน	

แต่ท่านได้ปฏิเสธ	 	ถือว่าอาจารย์ทั้งสองได้เสียสละอย่างมาก	ด้วยอาจารย์ได้รับการชักชวนให้มาช่วยที่	

มอ.	จากอาจารย์อติเรก	ณ	ถลาง	คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์	และจากอาจารย์ทองจันทน์	หงษ์ลดารมย์	

อธิการบดีในขณะนั้น	อาจารย์ทั้งสองท่านนี้เป็นอาจารย์ที่อาจารย์ประเสริฐเคารพนับถืออย่างมาก	และ

อาจารย์ประเสริฐได้ตอบรับที่จะมาช่วยแล้ว	ก็ได้รักษาคำาสัญญาที่ได้ ให้ไว้	นอกจากนี้คงเป็นเหตุผลที่ว่า

อาจารย์ประเสริฐเป็นคนห้วยยอด	จังหวัดตรัง	เป็นคนใต้	จึงต้องการมาช่วยพัฒนาการแพทย์ที่ภาคใต้ ให้

เจริญก้าวหน้าขึ้นมา	อีกประการหนึ่ง	อำาเภอหาดใหญ่	อยู่ไม่ห่างจากบ้านเกิดของอาจารย์	จึงสะดวกที่จะ

ได้กลับบ้านไปเยี่ยมเยียนดูแลคุณแม่และญาติพี่น้องของท่าน	ได้บ่อย

	 หลังจากที่อาจารย์ประเสริฐกลับมาเป็นอาจารย์ที่	 มอ.	 ก็ได้ทำาการสอนและผ่าตัดที่โรงพยาบาล

หาดใหญ่	อาจารย์ทำางานแข็งขันมาก		มีอาจารย์ชูชาติ	วินิจวัฒนาคุณเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งหรือมือขวา	ผม

ก็พลอยได้เรียนรู้วิชาศัลยศาสตร์จากอาจารย์ไปด้วยในเวลานั้น	 ด้วยการช่วยผ่าตัดเป็นมือที่	 3	 มือที่	 4	

และชว่ยดแูลคนไข้ ให้อาจารย	์ไดเ้ห็นอาจารยผ์า่ตดัรกัษาโรคทางศลัยกรรม	ไดเ้กอืบทกุโรค	ทกุการผา่ตดั	
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ไม่ว่ายากหรือง่าย	 อาจารย์ทำาผ่าตัดได้หมด	 และทำาได้อย่างดี	 อะไรที่ว่ายากอาจารย์ทำาให้ดูง่ายไปหมด	

ตัวอย่างเช่น	การผ่าตัดทุกอวัยวะในช่องท้อง	(กระเพาะ	ลำาไส้	ตับ	ตับอ่อน	ไตและทางเดินปัสสาวะ	ฯลฯ)	

การผ่าตัดต่อมไทรอยด์	 การผ่าตัดริดสีดวง	 (อาจารย์เป็นศิษย์เอกของอาจารย์เพรา	 นิวาตวงศ์	 ซึ่งเป็น

ศัลยแพทย์ผ่าตัดริดสีดวงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย)	ผ่าตัดช่องอก	(ปอด	หัวใจ	และ

หลอดอาหาร)	ผ่าตัดรักษาโรคของหลอดเลือด	ผ่าตัดรักษาโรคและความพิการของเด็ก	(หลอดอาหารตัน	

หลอดอาหารรั่วเข้าหลอดลม	เส้นเลือดใหญ่รั่วในช่องอก	รูทวารตัน	เป็นต้น)	ผ่าตัดช่วยชีวิต	หรือแก้ไข

อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	หรืออาวุธต่าง	ซึ่งมีมากในภาคใด้	และ	อื่น	ๆ		อีกมากมาย		ที่ไม่ค่อยได้เห็น

ก็คงจะเป็นการผ่าตัดสมอง	ระหว่างผ่าตัดไม่รู้สึกว่าเคร่งเครียด	ผ่าตัดไป	อธิบายไป	สอนไป	สอนทุกคน

ที่่อยู่รอบข้าง	อาจารย์มักจะมีเรื่องเล่า	ขำาขันบ้างทำาให้บรรยากาศผ่อนคลาย	แม้แต่ตอนวิกฤต	อย่างเช่น

ตอนผ่าตัดเส้นเลือดใหญ่ที่โป่งพองในช่องท้อง	 เกิดมีรอยปริเลือดพุ่งออกมามาก	 อาจารย์รีบเอานิ้วหรือ

มืออุดให้หยุด	แล้วหันมายิ้ม	บอกทุกคนใจเย็น	ๆ	และค่อย	ๆ	ผ่าตัดจนเสร็จลุล่วง	อาจารย์เป็นแบบอย่าง

สำาคัญท่านหนึ่ง	(role	model)	สำาหรับผมที่เลือกจะเป็นศัลยแพทย์ตั้งแต่ยังเป็น	Intern	อยู่	และท่านยัง

ได้สนับสนุนให้ผมได้ไปฝึกหัดเรียนการผ่าตัดต่อที่	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 อาจารย์มีประสพการณ์มากมาย	 ผ่าตัดได้เกือบทุกอย่าง	 ซึ่งมีศัลยแพทย์น้อยคนที่ทำาผ่าตัดได้ 

มากชนิดและได้ดีอย่างอาจารย์ประเสริฐ	 ก่อนที่อาจารย์จะไปศึกษาต่อที่อเมริกา	 อาจารย์ได้เป็นแพทย์

ประจำาบา้นที่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์หลายป	ีไดช่้วยผ่าตดักบัอาจารย์ศัลยแพทย์ทีเ่กง่และมชีื่อเสียงหลาย

ท่าน	 ต้องรับผ่าตัดฉุกเฉินต่าง	 ๆ	 มาโดยตลอด	 สามารถผ่าตัดได้เก่งแล้วก่อนท่ีไป	 ผ่าตัดใส้ต่ิงอักเสบ

มากกว่าพันรายก่อนไป	 บางครั้งต้องแนะนำาและสอนหมอฝรั่งที่มาฝึกผ่าตัดด้วยกัน	 จากการที่ผมได้มี

โอกาสเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์	 ได้เรียนผ่าตัด	 ได้ช่วย	 ได้เห็นอาจารย์ผ่าตัด	 ผมเชื่อว่าอาจารย์เป็น

ศลัยแพทยท์ีเ่กง่ทีส่ดุคนหนึง่ของประเทศไทย	ทา่นเปน็เสาหลกัดา้นการผา่ตดัที	่มอ.	กรณกีารผา่ตดัรกัษา

ทีย่ากๆ	อาจารย์ในแผนกศลัยกรรมหรอืแผนกอื่น	ๆ 	กจ็ะขอปรึกษา	ขอคำาแนะนำาจากอาจารย์เสมอ		แมแ้ต่

กรณีฉุกเฉิน	ดึกดื่น	ต้องการความช่วยเหลือด่วน	ท่านก็มาช่่วยตลอดไม่เคยปฏิเสธ	ท่านมักเห็นแก่ความ

ปลอดภัยของคนไข้เป็นสำาคัญ

	 อาจารย์มีความรู้ลึกซึ้งในวิชาการทางการแพทย์	 ทางการผ่าตัดอย่างมาก	 นอกเหนือจากฝีมือ 

การผ่าตัดแล้ว	อาจารย์สามารถอธิบายความรู้พื้นฐานของโรค	รายละเอียดของโรค	แนวทางการรักษา

ต่าง	ๆ	ในห้องทำางานของอาจารย์มีตู้หนังสือหลายใบ	ใส่หนังสือตำาราต่าง	ๆ	ของอาจารย์เองเต็มไปหมด	

ซึ่งอาจารย์อ่านมาแลัวทั้งนั้น	 เมื่อพูดถึงเรี่องใด	อาจารย์ก็หยิบหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาให้อ่าน	มีครั้ง

หนึ่ง	ผมถามเกี่ยวกันการรักษาโรคมะเร็งเต้านม	อาจารย์หยิบกระเป๋าเอกสารใบใหญ่	มีเอกสารวิชาการ

เรื่องนี้อย่างเดียวอัดแน่นเต็มไปหมด	ยกมาให้ผมและบอกให้เอาไปอ่าน	ผมพบว่าอาจารย์ได้อ่านมาหมด

แล้ว	 มีรอยขีดเขียน	 ทำาเครื่องหมายกำากับอยู่ตลอดในเอกสารเหล่านี้	 ท่านชอบการอ่านหนังสือตำารา

วิชาการมาก	บ่อยครั้งที่ได้เห็นอาจารย์อ่านตำาราวิชาการในห้องทำางานของอาจารย์จนดึก
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	 อาจารย์ยังได้รวบรวมนำาประสบการณ์การผ่าตัด	 ของท่านและคณะที่คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ไปนำาเสนอในที่ประชุมวิชาการต่าง	ๆ 	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	สร้าง

ชื่อเสียงให้กับ	มอ.	เป็นอย่างมาก	โดยเฉพาะการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร	แก้ไขหลอดอาหาร

ที่บาดเจ็บจากกรดกัดยาง	 ซ่ึงพบได้บ่อยท่ีภาคใต้	 ท่านมีประสพการณ์และผลงานในเรื่องนี้มากที่สุด	 

เรื่องอื่น	 ๆ	 ก็เช่นกัน	 	 เป็นที่ยอมรับในวงการ	 ท่านได้รับเชิญไปบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมของ 

สมาคมศลัยกรรมตา่ง	ๆ 	เปน็ประจำา	เชน่ราชวทิยาลยัศลัยแพทยแ์หง่ประเทศไทย	สมาคมศลัยกรรมหวัใจ

และทรวงอก	 สมาคมศัลยกรรมทั่วไป	 เป็นต้น	 ท่านยังได้รับเชิญร่วมเขียนตำาราทางศัลยศาสตร์ต่าง	 ๆ	 

ในแต่ละภูมิภาคมีสิงห์เหนือเสือใต้		สิงห์อีสานในวงการผ่าตัด	คือ	อาจารย์ทองอวบ	อุตรวิเชียร	เสือใต้ก็	

คือ	 ท่านอาจารย์ประเสริฐ	 วศินานุกร	 ของพวกเรานั่นเอง	 ทำาให้คณะแพทย์ศาสตร์	 มอ.มีศักดิ์ศรีเทียบ

เคียงกับของมหาวิทยาลัยอื่นได้

	 อาจารย์ผ่าตัดรักษาให้กับคนไข้ทุกระดับชั้นเสมอกัน	 ไม่ว่าจะยากดีมีจน	 ได้ผลการรักษาดี	 หาย 

หรือทุเลาจากโรค	 จนเป็นที่ศรัทธาจากคนทั่วไป	 คนในภาตใต้ตอนล่างได้มารับการรักษาที่	 มอ.	 มากขึ้น	 

ไม่ต้องดั้นด้นเดินทางไปรักษาที่ส่วนกลาง	 ท่านได้สั่งสอน	 สร้างศัลยแพทย์รุ่นใหม่	 ๆ	 จำานวนมาก	 ซึ่งได้

กระจายไปยังจังหวัดต่าง	ๆ	ทั่วภาคใต้		อาจารย์ยังได้ไปเยี่ยมเยียน	ให้กำาลังใจ	ช่วยให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม	

การแพทย์ทางการผ่าตัดในภูมิภาคนี้ ได้พัฒนาดดีขึ้นมาโดยตลอด	เป็นคุณมหาศาลแก่คนในภาคใด้

	 อาจารย์พูดคุยเก่ง	เป็นมิตร	สนทนาได้ทุกเรื่องกับคนทุกวงการ	ทุกระดับชั้น	ตั้งแต่แม่ค้า	คนเดิน

ถนนทั่วไป	พ่อค้าวาณิชย์	นักวิชาการ	ข้าราชการ	ทหาร	ตำารวจ	ฯลฯ		เป็นที่เคารพรัก	นับถือจากทุกคน	

ในวงสนทนาอาจารย์มักมีเรื่องเล่าสนุก	 ๆ	 	 มุขขำาขันให้คนรอบข้างได้ด้วยรอมย้ิมเสมอ	 ท่านเจริญจิตต์		 

ณ	สงขลา	อดตีผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา	อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย	อดตีรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง

มหาดไทย		ทีเ่ปน็ทีน่บัถอืของนกัปกครองรุน่หลงั	ๆ 	และคนท่ัวไป	เมื่อท่านกลับมาเย่ียมเยียนจังหวดัสงขลา

และอำาเภอหาดใหญ	่	ทา่นมกัจะถามหาอาจารยป์ระเสรฐิมาพบปะกนัเสมอ	ๆ 	เพราะพดูคยุกนัถกูคอ	นบัถอื

ซึ่งกันและกัน	ทั้งสองท่านได้ทุ่มเททำางานเพื่อส่วนรวมเหมือนกันในหน้าที่ที่ต่างกัน		

	 อาจารยม์คีวามกตญัญูตอ่บพุการี	อาจารยข์องทา่นเปน็อยา่งยิง่	ทา่นเอาใจใส่ใปเยีย่มเยยีนมารดา

ของท่านที่อำาเภอห้วยยอดอย่างสม่ำาเสมอ	เมื่อท่านเจ็บไข้	อาจารย์ได้นำาท่านมารักษาที่	มอ.	จนสุดความ

สามารถ	สำาหรับอาจารย์อติเรก	ณ	ถลาง	ท่านได้ ให้ความเคารพยกย่องและการดูแลเป็นอย่างดี	ทั้งใน

ชว่งเวลาทีอ่าจารยอ์ตเิรกยงัเปน็คณะบดทีีน่ีห่รอืหลงัเกษยีณราชการกลบัไปอยูก่รงุเทพแลว้	ทา่นตอ้นรบั

ทุกครั้งที่อาจารย์อติเรกกลับมาเยี่ยม	มอ.และไปเยี่ยมอาจารย์ที่กรุงเทพบ่อย	ๆ 	สม่ำาเสมอ	ตราบจนวาระ

สุดท้าย	ท่านก็ได้ไปช่วยดูแลจนเสร็จพิธีการ

	 อาจารย์ประเสริฐ	 มีความภาคภูมิใจมากที่เป็นนักเรียนเก่าจากโรงเรียนวิเชียรมาศ	 ที่จังหวัดตรัง	

อาจารยเ์ล่าวา่ไดร้บัการอบรมสัง่สอนมาเปน็อยา่งด	ีมนีกัเรยีนเกา่จากทีน่ีท่ีม่ชีื่อเสยีงหลายทา่น	โรงเรยีน

ได้ยกย่องท่านเหล่านี้ ในหอแห่งเกียรติยศ



122 In Our Remembrance

	 ท่านหนี่งในนั้นที่อาจารย์ยกย่องกล่าวถึงเสมอ	คือ	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	จรัส	สุวรรณเวลา	

อดตีศลัยแพทยส์มองและระบบประสาทมอืหนึง่ของประเทศไทย	อดตีคณบดคีณะแพทยศ์าสตร	์และอดตี

อธกิารบดจุีฬลงกรณมืหาวทิยาลยั	นกัวชิาการทีเ่ปน็ทีย่กยอ่งจากทัว่โลก		อาจารยเ์คยเลา่วา่กำาลงัจะชว่ย

อาจารย์จรัส	 จัดทำาหลักสูตรสอนนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลท้องถิ่นแถวจังหวัดตรัง	 อันจังหวัดบ้าน

เกิดที่ท่านรัก	 อาจารย์มีความภาคภูมิในที่เป็นศิษย์เก่าจากคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์อย่างมาก 

เช่นกัน	ท่านมักจะเล่าเรื่องราวและพูดถึงอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือบ่อย	ๆ

	 เมื่อคณะแพทยศาสตร	์มอ.	ตัง้ขึน้	ปรากฎวา่โรงพยาบาลของคณะยงัสรา้งไมเ่สรจ็	นกัศกึษาแพทย์

รุ่นแรก	ๆ	ต้องไปอาศัยโรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นที่เรียนแทน	เนี่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงาน	ค้างคา

อยู่นาน	ไม่มีท่าทีจะสร้างเสร็จได้ง่ายๆ		อาจารย์ประเสริฐ	ได้มีส่วนช่วยให้การสร้างกลับมาดำาเนินการจน

แล้วเสร็จ	 ด้วยการช่วยร่างจดหมายร้องเรียนปัญหานี้ร่วมกับนักศึกษาแพทย์หลายตน	และอาจารย์เป็น

คนแรกที่กล้าเซ็นชื่อในจดหมายนี้ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคน	 และนำาจดหมายนี้ส่งถึงสำานักนายก

รัฐมนตรี	 ผ่านทางท่านประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	 ในสมัยของพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 (ซึ่งเป็น 

พี่ชายของอาจารย์อติเรก	 ณ	 ถลาง)	 จึงได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาสร้างตัวอาคารโรงพยาบาลของ 

คณะจนแล้วเสร็จ	การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์จึงสามารถย้ายกลับมาที่คณะแพทย์ได้ ในที่สุด	

	 อาจารย์ประเสริฐมีความเมตตา	 แก่แพทย์	 อาจารย์แพทย์รุ่นน้องและรุ่นหลัง	 ๆ	 หลาย	 ๆ	 คน	 

และคนอื่น	ๆ	รอบข้าง	ให้คำาแนะนำา	สั่งสอนในทุก	ๆ	ด้าน	พยายามช่วยและสนับสนุนในด้านต่าง	ๆ	ให้

ทุกคนตั้งหลักให้ได้ ในหาดใหญ่	 ผมเป็นคนหนี่งท่ีได้รับความเมตตาอย่างมากจากท่านและอาจารย์มยุรี		

นอกจากช่วยงานท่านในงานของราชการแล้ว	ท่านยังให้ไปช่วยในงานราษฎร์ต่าง	ๆ 	ด้วย	ช่วยผ่าตัดนอก

เวลาราชการ	ช่วยงานที่คลินิก	ได้รับความรู้และประสพการณ์เพิ่มเติมอีก	และมีรายได้เพิ่มเติมบ้าง	รวม

ทั้งจัดหาคลินิกให้ทำานอกเวลาราชการ	 แนะนำาให้เพื่อน	 ๆ	 ของอาจารย์หลายคนได้รูจัก	 ให้คนไข้ประจำา

ของอาจารย์ได้รู้จักและให้ความไว้วางใจ	เมื่อผมตัดสินใจมีครอบครัว	ท่านกเ็ป็นธุระจัดการให	้เป็นเถ้าแก่

สู่ขอ	เป็นประธานจดังานแตง่งานให้	ฯลฯ		จนผมเกอืบจะกลายเปน็คนหาดใหญไ่ปแลว้		แตต่อ่มาเนื่องจาก

ผมมีภาระสำาคัญต้องขอลากลับบ้าน	มาดูแลพ่อแม่ที่อยู่ทางกรุงเทพ	ฯ	ท่านอาจารย์ก็อนุญาต	ไม่ถือโกรธ

ที่ทำาให้ท่านผิดหวัง	ท่านคงคาดหวังที่จะให้ช่วยงานที่	มอ.	สืบต่อไป		ท่านเข้าใจถึงความจำาเป็น		และกลับ

แนะนำาให้ไปทำางานผา่ตดัตอ่กบัอาจารยจ์นิดา	สวุรรณรกัษ์	อาจารย์ทองด	ีชยัพานชิ	ที่โรงพยาบาลสมติเิวช	

และเขียนจดหมายแนะนำาตัวอย่างดี	จนอาจารย์จินดา	ตอบรับให้ไปทำางานที่นั่นเลย	ทั้ง	ๆ	ที่ยังไม่พบตัว		

เมื่อจากมาจากอาจารยแ์ลว้	อาจารยย์งัคงสอบถามขา่วคราวเปน็ระยะ		หากมคีนทีก่รงุเทพทีอ่าจารยร์ูจ้กั

ที่ต้องการการตรวจรักษา	ท่านก็จะแนะนำามาให้	

	 นับได้ว่าท่านมีพระคุณต่อผมและให้ความเมตตาแก่ผมอย่างยิ่ง	 ท่านจะยังคงอยู่ในความทรงจำา 

องผม	และผมยังคงสำานึกในพระคุณของท่านและระลึกเคารพท่านตลอดไป

    นายแพทย์ชิงเยี่ยม  ปัญจปิยะกุล
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ครูประเสริฐ

ข่าวเศร้าครูประเสริฐ

ผู้เป็นเลิศด้านการศัลย์

บุกเบิกให้ โจษจัน

มือฉกรรจ์การแพทย์ไทย

ผ่าตัดฝีมือเลิศ

ช่างประเสริฐเกินขานไข

เป็นครูในแดนไกล

มีแต่ให้	ให้ทุกคน

สร้างคนสร้างให้ชาติ

ไม่ให้ขาดหรือขัดสน

สร้างหมอและสร้างคน

ยืนหยัดทนจนจากลา

ขอดวงวิญญานท่าน

สู่สวรรค์บนฟากฟ้า

แผ่ส่งความเมตตา

ชี้นำาพา	ศิษย์	ทั่วไทย

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายแพทย์ทวีศักดิ์  โชติวัฒนพงษ์ 
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 เมื่อตอนที่ผมเป็นนักเรียนแพทย์ที่ศิริราช	 (50	ปี	ที่แล้ว)	อาจารย์ที่ทำาทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง

ชอบพูดให้นักเรียนแพทย์ศิริราชฟังเสมอว่า	ศัลยกรรมที่ดีนอกจากต้องมีความรู้	วัตรปฏิบัติทางด้านการ

แพทย์และศัลยกรรมแล้ว	จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษจำาเพาะอีก	2-3	ประการ	คือ	

	 ต้องเป็นคนที่มี

 ...WOMAN'S HANDS

 ...EAGLE'S EYES

 ...LION'S HEART

	 ผมมีข้อพิสูจน์ท่ียืนยันว่าพี่เสริฐมีคุณลักษณะที่ผมกล่าวถึงข้างต้นทุกประการ	 เพราะไม่เพียงแต่ 

การที่พี่เสริฐได้รับการยกย่องจากองค์กรต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่องเท่านั้น	ผมยังมีประสบการณ์ตรงจากการ

ที่ได้รับการผ่าตัดและดูแลจากพี่เสริฐหลายครั้งที่สร้างความประทับใจให้กับผมอยู่ตลอดเวลา

	 การจากไปของพี่เสริฐไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียของครอบครัวของพ่ีเสริฐเท่านั้น	 ยังเป็นการ 

สูญเสียของคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	วงการแพทย์ภาคใต้	วงการศัลยกรรมของประเทศอีกด้วย

	 คุณงามความดีที่พี่เสริฐสร้างสมมาตลอดคงดลบันดาลให้พี่เสริฐไปอยู่ในภพภูมิที่ดีต่อไป

    นายแพทย์นิรันดร์  เกียรติศิริโรจน์

ด้วยความอาลัยอย่างยิ่งต่อการจากไปของพี่เสริฐ 
(ผศ.นพ.ประเสริฐ วศินานุกร)
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	 เมื่อ	40	ปีที่แล้ว	ผมเป็นคนที่โชคดีมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับศัลยแพทย์ที่มีความสามารถระดับ

ปรมาจารย์	ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นทั้งอาจารย์	พี่	เพื่อน	และเป็นแรงบันดาลใจให้ผม	โดยตลอดชีวิตของการเป็น

ศัลยแพทย์ผมไม่เคยเขียนบทความเช่นนี้ ให้ ใคร	เพราะไม่สามารถทนต่อความรู้สึกของตนเองได้	แต่ครั้ง

นี้ขอทำาด้วยความเต็มใจและคิดว่าเป็นหน้าที่	ที่จะตอบแทนความดีของพี่ประเสริฐ	ที่มีให้ผม

	 เริ่มแรกของการก่อตั้งภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 

มอีาจารย์อยู่เพียง	3-4	ทา่น	เมื่อผมมาอยู่ใหมด่ว้ยความทีช่อบการผา่ตดัที่ยุ่งยาก	ซับซ้อน	ที่เป็นธรรมดา

อยู่แล้วที่ผู้ด้อยฝีมือย่อมประสบปัญหาต่าง	ๆ	ตามสมควร	พี่ประเสริฐได้คอยให้ความช่วยเหลือ	ดูแลมา

โดยตลอด	 ทุกอย่างที่พี่ทำามันดูง่ายไปหมดผ่าตัดได้ทุกแบบ	 ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเจริญรอยตาม	 

ผมเชื่อว่าความสำาเร็จในชีวิตการการศัลยแพทย์ของผมนั้น	 พี่ประเสริฐมีส่วนช่วยแนะนำา	 ผลักดันเป็น 

อยา่งมาก		พีป่ระเสรฐิเปน็ครแูพทยท์ีทุ่ม่เท	อทุศิตน	เสยีสละ	ชว่ยเหลอืสงัคม	คอยดแูลแพทย	์ศลัยแพทย์

รุ่นน้องในภาคใต้เป็นอย่างดี	โดยหมุนเวียนไปสอนผ่าตัดตามโรงพยาบาลต่าง	ๆ		ตลอดชีวิตของการเป็น

ศัลยแพทย์	 ฝึกอบรม	 สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ศัลยแพทย์รุ่นน้องได้เป็นอย่างมาก	 นอกจากความ 

เป็นครูแพทย์ผู้เสียสละแล้ว	 พี่ประเสริฐยังเป็นผู้ที่มีน้ำาใจต่อคนรอบข้างยากที่จะหาใครเสมอเหมือนได้	 

เมื่อครั้งที่ลูกชายผมป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัด	 ก็เป็นคนมาดูแลรักษาด้วยความเต็มใจ	แม้แต่เมื่อไปอยู่ที่

โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ยังอุตส่าห์บินมาเยี่ยมเพื่อปลอบใจ	 ซึ่งช่วยเป็นกำาลังใจให้อย่างมาก	 ลูกผมคง 

ไม่โตมาถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพี่ประเสริฐและพี่มยุรี	บุญคุณที่มีให้ผมยากที่จะตอบแทนได้หมด

	 ผมขอกราบรำาลึกถึงพระคุณของพี่ประเสริฐที่มีต่อผม	 ครอบครัว	 รำาลึกถึงคุณความดีที่พ่ีได้ทำาไว้

แก่ภาควชิาศลัยศาสตร	์คณะแพทยศาสตร	์วงการศลัยศาสตร์ไทยรวมทัง้ผูป้ว่ยที่ไดร้บัการดแูล	ขอแสดง

ความเสียใจกับพี่มยุรี	วศินานุกร	และครอบครัว	อย่างสุดซึ้ง	กราบลาพี่ประเสริฐด้วยรักและเคารพอย่าง

มากครับ	ขอบคุณสำาหรับเมตตาที่มีให้ผมเสมอมา

    ศาสตราจารย์นายแพทย์ธนพล ไหมแพง

อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร...
พี่ประเสริฐในความทรงจำาของผม
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	 แม้จะผ่านไปสี่สิบปี	 ผมยังจำาความรู้สึกดีใจที่มีอาจารย์ที่เพ่ิงกลับจากอเมริกามาสอนพวกเรา	 ซึ่ง

ตอนนั้น	 ยังคงเรียนชั้นคลินิคที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่	 อาจารย์ ได้ทุ่มเทสอนพวกเราด้วยภาษา 

ท่ีเข้าใจง่าย	 บอกหลักคิดของความเป็นศัลยแพทย์ที่ดี	 ทั้งให้	 นศพ.	 ช่วยผ่าตัดผู้ป่วย	 ซึ่งบ่อยครั้ง 

ที่เรานอกจากไม่ช่วยแล้ว	ยังทำาให้อาจารย์ผ่าตัดลำาบากมากขึ้น	คำาสอนว่า	“ไอ้หอก” เป็นสิ่งที่พวกเรา

รับด้วยความเต็มใจว่าเราจะต้องทำาให้ดีขึ้น	และที่ทึ่งมาก	ในฐานะ	นศพ.	คือ	อาจารย์ผ่าตัด	Hernia	ด้วย

การฉีดยาชา		หลังพักฟื้นช่วงสั้น	ๆ	อาจารย์ให้คนไข้เดินออกจากห้องผ่าตัดด้วยตนเอง		ผมยังสามารถ

อธิบาย	ภาพคนไข้ชาย	ในชุดผู้ป่วย	ลงจากรถเข็นแล้วเดินเขยกออกจากห้องผ่าตัด	ได้ดี

	 สี่สิบปีแห่งความทรงจำา	 ภาพอาจารย์ประเสริฐนั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน	 ยังคงอยู่ในหัวใจของศิษย์

ตลอดกาล		

  

    กราบคารวะ บรมครูศัลยแพทย์ของเรา ชาวแพทย์ มอ. ทุกคน

    สงวนสิน รัตนเลิศ

ยังจดจำาความดีใจของพวกเรา	ที่มีอาจารย์แพทย์ศัลยกรรม	ที่เก่ง	สอนให้เรา	

ยังจำาภาพที่	อาจารย์ประเสริฐ		มาสอนพวกเรา	นักศึกษาแพทย์	มอ.	

อาลัย อาจารย์ ประเสริฐ  วศินานุกร .... 
บรมครู ของพวกเรา
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	 ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อ	อาจารย์มยุรี	หนึ่ง	หนุงหนิง	และ	น้องโหน่ง	ในความสูญ

เสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการจากไปของอาจารย์ประเสริฐในครั้งนี้	 	 คุณงาม	ความดีที่อาจารย์ได้สร้างสมไว้

ตลอดชว่งชวีติทีผ่า่นมาคงไมส่ามารถถา่ยทอดใหค้รบถว้นลงบนหนา้กระดาษเพยีงหนา้เดยีว		ดงันัน้จงึจะ

ขอเลือกกล่าวเฉพาะที่สำาคัญและ	ตัวผมได้ทราบด้วยอยู่ในเหตกุารณ์ดงักล่าว		เครื่องแสดงคณุงามความ

ดขีองอาจารยป์ระเสรฐิทีท่ราบและยอมรบักนัโดยทัว่ไป	คอื	รางวลัอนสุรณส์งขลานครนิทรท์ีม่หาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์	มอบให้	และ	รางวัลคนดีศรีสงขลาที่จังหวัดสงขลามอบให้

	 ผมเสร็จสิ้นการฝึกอบรมและกลับมาเริ่มปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์	เมื่อ	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2527	ในขณะที่	อาจารย์ประเสริฐ	เป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	

เนื่องจากการที	่คณะแพทยศาสตร์ไมเ่คยมอีาจารย์ในสาขาวชิาประสาทศลัยศาสตรม์ากอ่น	ทำาใหก้ารเริม่

ต้นงานด้านการเรียนการสอน	และการบริการทางวิชาการเป็นไปอย่างยากลำาบาก	อาจารย์ประเสริฐได้

ทำาหนา้ที่เปน็พี่เลี้ยงช่วยเหลือใหค้ำาแนะนำาที่เปน็ประโยชน	์รวมทั้งอำานวยความสะดวกจดัชัว่โมงการสอน	

จัดสรรห้องผ่าตัด	 และช่วยสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์เครื่องมือที่สำาคัญทางประสาทศัลยกรรมที่ใช้

ในการผา่ตดัรกัษาผูป้ว่ยทางระบบประสาท		เมื่อมองยอ้นกลบัไปในอดตี		ถอืไดว้า่อาจารยป์ระเสรฐิมสีว่น

ช่วยอย่างสำาคัญในการพัฒนาหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าดังเช่นในปัจจุบัน

	 อาจารย์ประเสริฐให้ความสำาคัญกับงานบริการวิชาการค่อนข้างมาก	จะไม่ปฏิเสธการส่งต่อผู้ป่วย

จากโรงพยาบาลขา้งเคยีง	และให้คำาปรึกษาท้ังทางโทรศพัท	์และการไปรบัปรกึษาถงึโรงพยาบาลทีร่อ้งขอ	

รวมทัง้การผา่ตดัสอนแสดงที่โรงพยาบาลนัน้เลย	อาจารยเ์ปน็ศลัยแพทยท์ีม่คีวามสามารถทางทกัษะการ

ผ่าตัดสูงมาก	โดยเฉพาะ	aortic	aneurysm	เกือบทุกตำาแหน่ง	ทำาให้การผ่าตัดที่ยากกลับกลายเป็นเรื่อง

ง่าย	 ใช้เวลาผ่าตัดไม่นาน	 เสียเลือดไม่มาก	 ผลการรักษาดี	 เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผู้ป่วยจำานวนมากที่

อาจารย์ทำาผ่าตัดไว้ไม่ได้ถูกรวบรวมและรายงานไว้ ในวรรณกรรมทางการแพทย์

	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราชเคยประสบวกิฤตการณข์าดแคลนศลัยแพทยท์กุสาขาอยา่ง

รุนแรง	ความช่วยเหลือของอาจารย์ในระยะแรกคือเดินทางไปรับปรึกษาและผ่าตัดด้วยตนเอง	เกือบทุก

สัปดาห์	ด้วยรถยนต์ส่วนตัวบ้าง	รถยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์บ้าง	แล้วแต่โอกาส	

ในระยะเวลาต่อมาอาจารย์ได้พยายามชักชวนโน้มน้าว	 แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำาบ้านที่จบการฝึก

อบรมจากภาควิชาศัลยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และมีภูมิลำาเนาอยู่ในภาคใต้	หลายท่านให้

ด้วยอาลัย ผศ.นพ.ประเสริฐ  วศินานุกร
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ไปปฏิบัติงานโดยสมัครใจท่ีร.พ.มหาราชฯ	 จนสถานะการณ์คล่ีคลาย	 ซึ่งต้องใช้เวลาอยู่หลายปี	 ปัจจุบัน

แพทย์เหล่านี้หลายท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นศัลยแพทย์	อยู่ที่	รพ.มหาราชฯ	หลายท่านเติบโตในตำาแหน่ง

หน้าที่ราชการเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลอยู่หลายแห่งในภาคใต้	 สร้างความเจริญให้กับวงการแพทย์

และสาธารณสุขของประเทศ	สานต่อเจตนารมณ์ของอาจารย์ประเสริฐอย่างต่อเนื่องตลอดไป

	 ถงึแมอ้าจารยจ์ะจากไปอยา่งไมม่วีนักลบั		แตค่ณุปูการ	(great	contributions)	มากมาย	ทีอ่าจารย์

ได้สร้างไว้จะได้รับการถ่ายทอดต่อไป	ไม่มีวันสูญหาย

    ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นครชัย เผื่อนปฐม

	 	 	 	 อดีตรองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 	 	 	 อดีต	ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

	 บ้านอาจารย์ที่ห้วยยอดห่างจากบ้านผมไม่ถึง	100	เมตร	เย็นวันหนึ่งในปี	พ.ศ.	2524	ผมกำาลังเป็น

นักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายที่โรงพยาบาลศิริราช	ผมกลับมาเยี่ยมบ้าน	ได้พบเจออาจารย์พร้อมกับนักศึกษา

แพทยจ์าก	มอ.	กลุม่ใหญท่านอาหารในร้านแห่งหนึง่ทีห่ว้ยยอด	อาจารย์ชวนผมใหก้ลบัมาทำางานทีห่าดใหญ	่

ผมยังไม่กล้ารับปาก	แต่อีก	1	ปีต่อมา	ในระหว่างการเป็น	intern	ที่จังหวัดสุรินทร์	ผมกลับมารายงานตัว

กับอาจารย์ที่หาดใหญ่	 เพื่อขอรับทุนไปฝึกอบรมศัลยศาสตร์ยูโร	 นั่นเป็นเรื่องง่าย	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในอดีต	 

หลังจากนั้นอีก	32	ปีต่อมา	ผมทำางานจนเกษียณที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

อาจารย์ประเสริฐผู้เป็นที่รัก
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	 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายใน	 32	 ปีที่ทำางาน	 อาจารย์ไม่ได้สอนผมผ่าตัดหัวใจ	 ไม่ได้สอนให้ทำา	 

AAA	ไม่ได้สอนทำา	esophagectomy	แต่อาจารย์สอนและช่วยเหลืออย่างอื่นทุกอย่าง	จนทำาให้ผมและ

ภรรยาทำางานและอยู่ในหาดใหญ่อย่างมีความสุข	 จนสิ้นสุดอายุราชการ	 เสมือนเป็นบุพการีคนหนึ่งของ

ผม	ตอนน้ำาทว่มใหญป่	ีพ.ศ.	2531	หลงัน้ำาลด	ขณะทีผ่มและภรรยาหมดปญัญาจะทำาอะไรกบัคลนิกิ	อาจารย์

เอารถขนน้ำามากลางดึกเรียกเราจากแฟลต	 มาช่วยกันล้างคลินิกฟันของภรรยาผม	 อาจารย์เอาคนมา 

ช่วยย้ายบ้าน	เอารถ	ambulance	ไปรับพ่อผมจากห้วยยอดมารักษาตัวที่	มอ.	ผ่าตัดให้แม่ภรรยาผม	อีก

สารพดัที่ไมเ่ก่ียวกบังานในโรงพยาบาล	ผมทราบดวีา่ไม่ใชเ่ฉพาะครอบครวัเราที่ไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก

อาจารย์	พวกเราชาว	มอ.	ล้วนได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ทางใดทางหนึ่งเสมอ	เป็นน้ำาใจอันกว้าง

ใหญ่และยิ่งใหญ่ของผู้ชายตัวเล็ก	ๆ	

	 อาจารยเ์ปน็เสาหลกัของโครงการ

ผ่าตัดเปล่ียนไตของ	 มอ.	 มาโดยตลอด	

อาจารย์มาเข้าเคสด้วยทุกครั้งแม้กระทั่ง

หลังจากเกษียณราชการ	ก็ยังตามมาเพื่อ

ดูผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	 และที่เป็นความ

ภูมิใจในชีวิตผมอย่างหนึ่ง	 คือการได้เป็น

หัวหน้างานจัดกิจกรรม	 (ประชุมวิชาการ	

และ	 มุทิตาจิต)	 ในวาระการเกษียณ

ราชการเมื่อ	 12	 ปีที่แล้ว	 ซึ่งเป็นงานที่มี

ลูกศิษย์	 และผู้ร่วมงานในโรงพยาบาล	 

มาแสดงความยินดีมากที่สุดของภาควิชา

ศัลยศาสตร์	

	 ผมซาบซึง้ในทกุสิง่ทีอ่าจารย์ไดม้อบให้	คณุงามความด	ีความรกัความปรารถนาดทีีม่ตีอ่ทกุคนของ

อาจารย์ล้วนเป็นท่ีรับรู้และประทับอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไป	 	 เมื่อถึงเวลาที่อาจารย์ได้จากไป	

ขอใหอ้าจารย์ไดพ้กัและอยู่ในภพภมูทิีส่ขุสงบ	ดว้ยคณุงามความดทีีอ่าจารยป์ระเสรฐิ	วศนิานกุร	ไดก้ระทำา

ไว้มาตลอดชีวิต	 	 จงเป็นดั่งแสงประทีปนำาพาดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสถิต	 ณ	 แดนสวรรค์ ใน

สัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร์

	 และอาจารย์เป็นที่เคารพและสถิตในใจของผมและครอบครัวตลอดกาล	

    นายแพทย์ชูศักดิ์  ปริพัฒนานนท์
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	 ผมในฐานะอดีตผู้อำานวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	ได้ร่วมงานกับพี่เสริฐ	

ในชว่งขาดแคลนแพทยศ์ลัยกรรม	ในการนี	้ผมไดจ้ดัแพทย์	และบคุลากรดา้นศัลยกรรมทัว่ประเทศ

มาช่วยงาน	 และในขณะเดียวกันพี่เสริฐได้มาช่วยผ่าตัด	 และฝึกสอนแพทย์ประจำาโรงพยาบาล

มหาราชนครศรีธรรมราชอย่างสม่ำาเสมอ	 ในช่วงเวลาดังกล่าว	แทบจะทุกสัปดาห์	 โดยเสียสละ	

ทุม่เท	รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางดว้ยตนเอง	อกีทัง้ไดผ้ลกัดนัแพทยท์ีเ่รยีนจบศลัยแพทยจ์าก	

มอ.	มาเป็นศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหลายคน	และ	แพทย์	staff	มอ.	

อีกจำานวนหนึ่งได้ถูกชักชวนให้มารับราชการที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 ซึ่งเป็นที่

ซาบซึง้	และประทบัใจในความเอือ้อาทร	และเปน็ประโยชนแ์กป่ระชาชนในจงัหวดันครศรธีรรมราช	

และจงัหวดัใกลเ้คยีงเปน็อยา่งมาก	ผมในนามโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	และบคุลากร

ด้านศัลยกรรม	รู้สึกซาบซึ้งที่ทำาให้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	มีความมั่นคงทางด้าน

ศัลยกรรม	จนถึงทุกวันนี้

   นายแพทย์อุระพงษ์  เวศกิจกุล
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	 อาจารย์หมอประเสริฐ	วศินานุกร	เป็นคนห้วยยอด	จังหวัดตรัง	เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวิเชียรมาตุ	

เมื่อทา่นจบการศกึษาแพทยศาสตรจ์ากจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยัแลว้ได้ไปศกึษาตอ่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา

เป็น	 American	 Board	 ทาง	 ศัลยกรรมโรคทรวงอก	 ช่วงนั้น	 ท่านตัดสินใจพาครอบครัวกลับมาเป็น 

อาจารย์แพทย์	 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ตามคำาชักชวนของ	 ศาสตราจารย์

นายแพทย์ทองจันทร์	 หงส์ลดารมภ์	 ท่านมีความผูกพันกับภาคใต้เป็นอย่างมาก	 ได้ร่วมบุกเบิกงานของ 

คณะแพทยศาสตร	์และพฒันาการแพทยข์องโรงพยาบาลตา่ง	ๆ 	เชน่	โรงพยาบาลมหาราช	นครศรธีรรมราช	

โรงพยาบาลตรัง	 โดยการออกเดินทางมาสอนการผ่าตัดให้กับแพทย์	 และสร้างแพทย์ที่เป็นลูกศิษย์ของ

ท่านมาช่วยเหลือประชาชนเป็นจำานวนมาก	แม้ ในวัย	71	ปี	ที่สุขภาพของท่านไม่ค่อยจะแข็งแรงมากนัก	

ท่านยังเดินทางมาช่วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลห้วยยอด	 จังหวัดตรังแทบจะทุกสัปดาห์	 อีกทั้งมาสอน

นักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อำาเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และ

ยังติดตามมาสอนในชั้นคลินิกในโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	 ท่านบอกว่า	 “ผมรู้สึกว่า 

ยังมีความรู้อีกมากมายที่ยังสอนไม่หมด ผมจะสอนให้หมด จนกว่าจะหมดลมหายใจ”

	 นอกจากนั้น	ท่านยังได้สร้างสิ่งที่ผมเรียกว่า	“วีรกรรมของการทำาบุญ”	ที่ผมเพิ่งเคยพบเคยเห็น

ไว้ที่โรงเรียนน้ำาผุด	 จังหวัดตรัง	 ด้วยการนำาที่ดินสวนยางของท่านเข้าจำานองกับธนาคาร	 นำาเงินหลาย 

แสนบาท	บริจาคให้ โรงเรียนเพื่อสร้างห้องสมุด	“วศินานุกร - อัศวโสภณ” โดยใช้รายได้จากสวนยาง 

ผ่อนธนาคาร

	 คำาว่าเศรษฐี	 ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่มีเงินมาก	แต่	 เศรษฐี	หมายถึง	“ผู้ประเสริฐ”	 วันนี้	 คนตรังต้อง 

ร่วมกันภาคภูมิใจที่เรามี	“มหาเศรษฐีชาวตรัง” ที่ประเสริฐทั้งชื่อและการกระทำา

    นายแพทย์ศักดิ์วุฒิ  รัตตานุกูล 

	 	 	 	 แพทย์	ม.อ.	รุ่นที่	8

	 	 	 	 26	มีนาคม	2559

มหาเศรษฐี
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	 หลายคนบอกว่าผมน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์ประเสริฐ	 วศินานุกรหรือที่พวกเราเรียกท่านว่า

อาจารย์เสริฐจับมือสอนผ่าตัดมากสุด	ๆ	คนหนึ่ง	อาจารย์เสริฐอาจจะเรียกหลาย	ๆ	คนว่าคุณ	หลาย	ๆ	

คนว่าหมอ	แต่สำาหรับผมอาจารย์จะแทนตัวว่ากูมึงมาตลอด

	 ก่อนหน้านั้นอาจารย์เสริฐมีลูกศิษย์ก้นกุฏิหลายคน	เช่น	อาจารย์ชูชาติ	วินิจวัฒนคุณ	ซึ่งอาจารย์

เสรฐิภมูใิจทีส่ดุเพราะเคีย่วเขญ็วทิยายทุธจนอาจารยช์ชูาตซิึง่เปน็แพทย์ใชท้นุอยูท่ี่โรงพยาบาลหาดใหญ่

สามารถสอบบอร์ดศัลยศาสตร์ได้ โดยไม่ต้องเข้าเทรนนิ่งโปรแกรม	หรือพี่ชิงเยี่ยม	ปัญจปิยะกุลที่มาเป็น

แพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลหาดใหญ่	1	ปีแล้วจึงไปเทรนศัลยศาสตร์ที่รามาธิบดี		ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่

เป็นหัวกะทิเก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ	 แต่ศิษย์ก้นกุฏิเหล่านั้นของอาจารย์เสริฐมีเหตุต้องย้ายไปที่อื่นมีช่วง

เวลาทำางานที่	ม.อ.	ไม่นานนัก	

	 ส่วนผมเป็นนักเรียนแพทย์ที่สอบตกซ้ำาชั้นอาจารย์เสริฐจึงต้องเคี่ยวผมมากเป็นพิเศษ	 ตั้งแต่ผม 

อยู่ปี	 5	 ทุกวันหยุดถ้าไม่ติดอะไรผมจะไปช่วยอาจารย์เสริฐทำาผ่าตัดเล็กท่ีคลินิก	 ทำาหน้าท่ีดึง	 Senn	 

Retractor	 หรือไอ้เจ้า	 3	 เขี้ยวถ่างปากแผลให้อาจารย์เลาะก้อนเนื้อที่เต้านม	 เลาะซีสต์	 ซึ่งระหว่างทำา

ผ่าตัดอาจารย์ก็จะสอนไปด้วย	จนกระทั่งผมจบทำางานเป็นแพทย์ใช้ทุนภาควิชาศัลยศาสตร์	ม.อ.	กิจวัตร

ประจำาวันนอกเวลาราชการของผมคือต้องไปช่วยอาจารย์ทำาผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชน	 ตระเวนผ่าที่ 

โรงพยาบาลมิชชั่นและโรงพยาบาลมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหรือที่เรียกว่าโรงพยาบาลเซี่ยงตึ๊ง	 ถ้าเป็น 

เคสใหญ่จะมีพี่ชิงเยี่ยมเป็นมือ	2	ผมเป็นมือ	3	คอยดึง	retractor	และตัดไหม

	 ช่วงที่ผมเป็นแพทย์ ใช้ทุนเป็นช่วงเวลาที่ผมเตรียมตัวไปเรียนต่อศัลยศาสตร์ทรวงอกที่ศิริราช	

อาจารยจ์งึเคีย่วผมมากเปน็พเิศษเพราะกลวัวา่จะไปทำาเสียชื่ออาจารย์	นอกเวลาราชการหลังจากทำาผ่าตดั

ที่โรงพยาบาลเอกชนอาจารย์เสริฐจะมานั่งที่ห้องทำางานหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจเขียนตำารา

และบังคับให้ผมอ่านสารพัดตำาราศัลยศาสตร์ท่ีอาจารย์มีเยอะกว่าในห้องสมุดคณะแพทย์	 อาจารย์เสริฐ

จะเลือกว่าเล่มไหนคือภาคบังคับ	เล่มไหนควรอ่าน	ในเวลาเข้าเคสผ่าตัดอาจารย์จะจับมือสอนเลยจนผม

สามารถทำาผ่าตัดปอด	 ทำาผ่าตัดเย็บปิด	 PDA	 ซึ่งเป็นเส้นเลือดที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นเลือดแดงใหญ่ไป

เลีย้งรา่งกายกบัเสน้เลอืดแดงที่ไปปอดไดค้ลอ่งแคลว่	อาจารยเ์สรฐิสอนแมก้ระทัง่เทคนคิการวางไหมเยบ็

เส้นเลือดให้ได้ตำาแหน่งที่สวยงาม	ส่วนการผ่าตัดอื่น	ๆ	ทางศัลยศาสตร์ทั่วไปผมก็จะเป็นผู้ช่วยมือ	2	จน

ช่วงที่เป็นแพทย์ประจำาบ้านที่ศิริราชผมต้องมีหน้าที่เล่าให้รุ่นพ่ีและเพื่อนฟังว่าการทำาผ่าตัดมะเร็งหลอด	

อาหารอาจารย์ทำาอย่างไรเพื่อเตรียมสอบ	หลังจากกลับไปเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์	ผมก็ยังคง

ไปช่วยอาจารย์ทำาผ่าตัดทั่วไปที่โรงพยาบาลเอกชน	

อาจารย์เสริฐของผม
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	 การที่ได้รับใช้ช่วยงานอาจารย์ประเสริฐอย่างใกล้ชิด	 ได้เห็นความเป็นครูแพทย์ที่ดีของอาจารย์	 

ทุกลมหายใจของอาจารย์จะคิดถึงการสอนนักเรียนแพทย์	 อาจารย์เสริฐจะให้ความสำาคัญกับพ้ืนฐาน

ศัลยศาสตร์	 อาจารย์จะสอนเรื่อง	Metabolic	 respond	 to	 trauma	 หรือการตอบสนองของร่างกาย 

ต่อภาวะบาดเจ็บแบบที่ฟังแล้วจำาไปได้ตลอดชีวิต	 อาจารย์จะสอนการวินิจฉัยแยกโรคว่าให้คิดไล่ไป 

ตั้งแต่	congenital	คือ	เป็นมาแต่กำาเนิด,	trauma	เกิดจากการบาดเจ็บ	Tumor	เป็นเนื้องอก	Infection	

มีการติดเชื้อ	 และ	miscellaneous	 ภาวะอื่น	 ๆ	 การสอนนักเรียนแพทย์จะต้องมาก่อนภารกิจอื่นเสมอ	

อาจารยอ์าจจะงดเคสผา่ตดัแตจ่ะไมเ่คยงดสอนนกัเรยีนแพทย	์อาจารยเ์สรฐิจะเขา้กจิกรรมวชิาการ	เพื่อ

สอนนักเรียนแพทย์	สอนแพทย์ประจำาบ้านไม่เคยขาด	แม้แต่เวลาไปช่วยผ่าตัดที่โรงพยาบาลเอกชนหรือ

ที่คลินิกอาจารย์ก็จะสอน	 เวลามีผู้ป่วยที่เป็นโรคอะไรแปลก	 ๆ	 ไปพบอาจารย์ท่ีคลินิกอาจารย์ก็จะสอน

เหมือนอยู่ที่ห้องตรวจโรงเรียนแพทย์

	 ด้านการเป็นศัลยแพทย์ท่ีดีอาจารย์จะสอนเทคนิคการทำาผ่าตัดแบบทำาของยากให้เป็นของง่าย	

ทำาตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาทำาผ่าตัดต้องใจเย็นไม่เครียดไม่ดุด่าผู้ร่วมงาน	 เวลาเจอวิกฤติต้องสงบนิ่งไม่

ลนลาน	ค่อย	ๆ	แก้ปัญหาไปทีละเปลาะ	ไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยศัลยแพทย์คนอื่นที่ร้องขอ

	 ในยุคที่ภาคใต้ขาดศัลยแพทย์อาจารย์เสริฐตระเวนขับรถไปทำาผ่าตัดให้แทบทุกจังหวัด	 ผู้ป่วย 

ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล	 ม.อ.	 ให้ลำาบาก	 โดยที่อาจารย์ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย	 บางครั้งต้องขับรถ 

กลับดึก	ๆ	ดื่น	ๆ	จนแม้กระทั่งเมื่อเกษียณจากราชการ	อาจารย์เสริฐยังไปปฏิบัติงานประจำาที่ห้องฉุกเฉิน

โรงพยาบาล	ม.อ.	เพื่อสอนนักเรียนแพทย์และแพทย์ประจำาบ้านในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน	เรียกว่าชีวิตนี้

เกิดมาเพื่อสอนลูกศิษย์จริง	ๆ

	 สุดท้ายในบั้นปลายเมื่อตนเองต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย	 อาจาย์เสริฐก็ยังไม่วายนำาเรื่องราวของ

ท่านเองมาสอนผู้ที่ไปเยี่ยม	อธิบายการเกิดโรค	การรักษา	ตลอดจนภาวะแทรกซ้อนต่าง	ๆ		ใครได้อ่าน

สิ่งที่ท่านเขียนเล่าก็เหมือนอ่านตำาราทางการแพทย์ดี	ๆ	เล่มหนึ่งเลย	สมกับเป็นยอดครูแพทย์

	 การจากไปของอาจารย์ประเสริฐ	วศินานุกร	เป็นการปิดฉาก	Life	of	a	Surgeon	ที่เป็นนาวานำา

ศษิยร์ุน่แลว้รุน่เลา่เขา้สูฝ่ัง่	นบัเปน็การสญูเสยีครัง้ยิง่ใหญอ่กีครัง้หนึง่ของบรรดาลกูศษิย	์เปน็การสญูเสยี

ครูแพทย์ในตำานานของศัลย์	ม.อ.	เป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลทางการแพทย์ของภาคใต้	เชื่อว่าอาจารย์

เสรฐิจะยงัคงอยู่ในใจลกูศษิย์ไปตลอดกาล	เชื่อวา่หมอเสรฐิจะยงัคงอยู่ในใจผูป้ว่ยภาคใต้ไปอกีชัว่กาลนาน

ด้วยคุณงามความดีท่ีอาจารย์เสริฐได้กระทำามาตลอดขอได้ส่งให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ได้ขึ้นสู่สวรรค์	

เสวยวิมุติสุขเกษมในสัมปรายภพอันเป็นทิพยสถานอยู่ตลอดกัลปาวสานด้วยเทอญ

    นายแพทย์ปานเทพ  คณานุรักษ์

    ศิษย์ผู้เป็น Surgical Complication 

    ใน Life of a Surgeon ของอาจารย์เสริฐ

	 	 	 	 วันที่	15	ตุลาคม	พ.ศ.	2562
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	 ผมรู้สึกเศร้าใจและขอแสดงความอาลัยกับการสูญเสียอาจารย์แพทย์ผู้เป็นปูชนียบุคคลอันเป็น 

ท่ีรักและเคารพยิ่งของลูกศิษย์แพทย์สงขลานครินทร์	 ความพลัดพรากที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อาจ 

หลีกหนีได้พ้น	ถึงแม้ว่าจะเตรียมใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น	แต่ก็มิอาจหักห้ามความทุกข์ โศกนี้ ได้

	 ขอคุณงามความดีที่	อ.ประเสริฐ	วศินานุกร	ได้กระทำาไว้ตลอดชีวิตของท่าน	จงเป็นดั่งแสงประทีป

นำาพาดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเสถียร	ณ	แดนสวรรค์ในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร์

    ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง

    นายแพทย์พงศ์เสน่ห์  ดวงภักดี

	 	 	 	 ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก	ภาควิชาศัลยศาสตร์

อาจารย์	 คือ	 บุคคลที่ทำาเรื่องธรรมดาให้เกิดผลลัพธ์ที่วิเศษ

อาจารย์	 คือ	 บุคคลที่สร้างแพทย์ธรรมดาให้เป็นศัลยแพทย์ที่ยิ่งใหญ่

อาจารย์	 คือ	 บุคคลที่สร้างทีมธรรมดาให้เป็นทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

อาจารย์	 คือ	 บุคคลที่สร้างเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้และสำาเร็จในที่สุด

	 เหนือกว่าความสำาเร็จท่ีอาจารย์ได้สร้าง	 คือความสำาเร็จที่ย่ังยืนและสามารถเติบโตได้

อย่างต่อเนื่อง	เพราะอาจารย์ทำาทุกอย่างด้วยความรักอันบริสุทธิ์และจิตวิญญาณอย่างแท้จริง

ถ้าความสำาเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้น	 เราเรียกว่าความมหัศจรรย์	 บุรุษที่สร้างความสำาเร็จที่ยิ่ง

ใหญ่	 เราเรียกว่าเอกบุรุษ	นิยามที่เป็นอาจารย์ประเสริฐ	วศินานุกร	คือเอกบุรุษในโลกใบนี้อย่าง

แท้จริง

	 นับเป็นเกียรติอันสูงสุดในชีวิตของผมที่มีโอกาสได้เดินตามอาจารย์ที่เป็นหนึ่งเดียวใน

โลกใบนี้	อาจารย์จะอยู่ในความทรงจำาของผมและครอบครัวตลอดไป

   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เจริญเกียรติ  ฤกษ์เกลี้ยง
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	 อาจารยป์ระเสรฐิเปน็ครแูพทย	์ผูซ้ึง่เปน็ครผูู้ ใหค้วามรู	้ความรกั	ความเมตตา	และความปรารถนา

ดตีอ่ศษิยแ์พทย์ในทกุระดบั	ดว้ยพลงักาย	พลงัใจ	และความสขุในหวัใจของอาจารยม์าโดยตลอด		อาจารย์

ยังคงเป็นผู้ ให้ต่อสังคมด้วยใจอันบริสุทธิ์	 ให้ความช่วยเหลือและประคับประคองแก่ผู้ด้อยโอกาสอย่าง 

เทา่เทยีม	คณุความดเีหลา่นีเ้ปน็ทีป่ระจกัษช์ดัตลอดจนเปน็แบบอยา่งและแรงบลัดาลใจทีจ่ะถกูสง่ผา่นไป

ยังแพทย์ทุกท่าน	 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับความตั้งใจ 

และเป็นแบบอย่างที่ดีที่อาจารย์ประเสริฐปฏิบัติมาอย่างสม่ำาเสมอ

	 กระผมได้รับการสอนสั่งด้วยความรักและเมตตาจากอาจารย์อย่างมากมายตั้งแต่ในระดับชั้น

นกัเรยีนแพทย์	แพทย์ใช้ทุนศลัยศาสตร์	ตลอดจนเมื่อกลับมาปฏบิตัหินา้ทีอ่าจารย์ประจำาหนว่ยศัลยศาสตร์

หวัใจและทรวงอก	อาจารยป์ระเสรฐิเปน็ผู้ ให้ โอกาสและชว่ยเหลอืตดิตอ่ประสานงานเพื่อใหก้ระผมได้ไป

ศึกษาต่อด้านศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาก่อนที่กระผมจะไปศึกษาต่อด้าน

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก	 อาจารย์ได้ถ่ายทอดความคาดหวังของอาจารย์ที่มีต่อกระผมบนพื้นฐาน 

เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย	 ให้กระผมนำาความรู้ที่ ได้จากการศึกษากลับมาร่วมมือและช่วยเหลือกันในทีม

ศัลยศาสตร์หัวใจ	 เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดจากพยาธิ

สภาพโรคหัวใจและทรวงอก	

	 อาจารย์ประเสริฐสอนให้ผมกล้าหาญที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วย

ด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพแพทย์	 ประโยคคำาพูดของอาจารย์ที่ยังคงดังก้องในหัวใจของผมเสมอ	 คือ	 

ผมรกัคณะแพทย	์ผมรักสงขลานครินทร์	อาจารยเ์ปน็แบบอยา่งและแรงบนัดาลใจใหพ้วกเรารกัและภมูใิจ

ในความเป็นแพทย์สงขลานครินทร์อย่างเต็มเปี่ยม	 ในวันที่ผมได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตความเป็น

ศัลยแพทย์จากอาจารย์ประเสริฐ	 กระผมกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างที่สุดพร้อมกับความกังวลที่มี 

อยู่มากพอสมควร	 แต่ผมรู้สึกอบอุ่นใจมากจากรอยย้ิมบนใบหน้าของอาจารย์	 และสองมือของอาจารย์ 

ที่ลูบศีรษะผมด้วยความเมตตา	 หลังจากที่กระผมได้เรียนตอบอาจารย์ว่า	 ผมอาจจะไม่ได้มีศักยภาพ 

ความสามารถที่ดีมาก	 แต่ถ้าผมพอจะทำาในสิ่งที่ดีได้	 ผมจะขอทำาเพื่อคณะแพทย์	 สงขลานครินทร์ตาม 

ความตั้งใจของอาจารย์
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	 อาจารยป์ระเสริฐไดส้อนท้ังโดยตรงดว้ยวาจาและสอนดว้ยการปฏบิตั	ิเปน็แบบอยา่งในเรื่องความ

กตัญญู	 อาจารย์ปฏิบัติสิ่งนี้ด้วยหัวใจ	 จึงทำาให้พวกเราทุกคนได้เห็นอาจารย์ปฏิบัติมงคลชีวิตในส่วนนี้ 

มาโดยตลอดกับผู้ที่มีพระคุณและครูอาจารย์	 สิ่งสำาคัญที่อาจารย์สอนผมอยู่หลายครั้ง	 เมื่อช่วงเวลาที่

กระผมมีปัญหา	 หรือ	 พบมรสุมชีวิตหนักเบาแตกต่างกันไป	 คือลดและปล่อยวางจากความคาดหวัง	 ถึง 

แม้วันนี้	กระผมยังทำาตามคำาสอนของอาจารย์ได้ไม่ดีมากนัก	แต่จะขอยึดถือคำาสอนนี้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ตลอดไป	

	 คำาสอนสุดท้ายที่อาจารย์ประเสริฐได้มอบให้ ในช่วงเวลาก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

อาจารย์สอนถึงการให้เกียรติแพทย์ร่วมวิชาชีพ	ต้องมีใจกว้างและมีจิตใจที่สงบนิ่ง	พร้อมรับฟังความเห็น

ตา่งของเพื่อนแพทยร่์วมวชิาชพีอยา่งให้เกียรต	ิซ่ึงคณุสมบตัเิหลา่นีเ้ปน็ทีป่ระจกัษช์ดัในอาจารยป์ระเสรฐิ

อันเป็นที่รักและเคารพของแพทย์	และศิษย์ศัลยแพทย์ทุกท่าน

	 อาจารย์ประเสริฐ	 วศินานุกร	 ครูแพทย์ผู้ ให้ด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์และเมตตาธรรมต่อศิษย์แพทย์	

แพทยร์ว่มวชิาชพี	บคุลากรทกุระดบั	ผูป้ว่ยและเพื่อนมนษุย	์	กระผมขออาราธนาอำานาจคณุพระรตันตรยั

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอรปด้วยผลของคุณงามความดีทุกประการที่อาจารย์ประเสริฐได้ปฏิบัติ	ช่วยหนุนนำาส่ง

ให้อาจารย์ประเสริฐได้ไปสู่สุคติภูมิที่ดีที่สุดสำาหรับอาจารย์

	 กระผมและครอบครัวขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประเสริฐอย่างที่สุดสำาหรับความรัก	 ความ

เมตตา	 และความช่วยเหลือสนับสนุนท่ีอาจารย์มอบให้มาโดยตลอดในชีวิตการเป็นแพทย์ของกระผม		 

ขอเก็บรักษาความเป็นอาจารย์ประเสริฐและคุณงามความดีของอาจารย์เป็นมงคลชีวิตและแสงส่อง 

นำาทางตลอดไป			

	 อาจารย์ประเสริฐได้สร้างและบ่มเพาะสิ่งที่ดีเพื่อคณะแพทยศาสตร์และสังคมอย่างมากมาย	 มา

โดยตลอด	 ขอให้อาจารย์ได้รับรู้และมีความสุขใจถึงผลผลิตที่สมบูรณ์และสวยงามจากความเป็นผู้ ให้ 

และผู้สร้างของอาจารย์ครับ

    ด้วยความเคารพรักและอาลัยยิ่ง

    นายแพทย์วรวิทย์  จิตติถาวร

	 	 	 	 วันที่	16	ตุลาคม	2562															
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	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ	 วศินานุกร	 ปูชนียาจารย์ของสงขลานครินทร์	 ท่านได้ 

จากพวกเราไปอย่างสงบ	คืนวันที่	14	ตุลาคม	2562	เวลา	19	นาฬิกา	44	นาที	

 “ปลูกต้นรัก พึงรดด้วยน้ำาใจ”

#ท่านผู้เป็นครูแพทย์

	 อาจารย์ประเสริฐ	เป็นครูเพราะท่านรักและปราถนาดีกับผู้เรียนโดยแท้	และพร้อมที่จะแสดงออก

มาโดยการให้ลำาดับความสำาคัญต่อการเติบโตของลูกศิษย์	ไม่ว่าจะในเรื่องใด	ๆ 	ทั้งต่อปัจเจก	ต่อภาควิชา	

ต่อองค์กร	ต่อชุมชน

	 ในยคุทียั่งไมม่เีทคโนโลย	ีคนก็ยงัไมม่มีากมาย	การทำางานศัลยกรรมเปน็งานทีห่นกัทัง้ทางกาย	จิตใจ	

ต้องการแหล่งพลังงานเก้ือหนุนจุนเจือต่อท้ังงานราษฎรและงานหลวง	 ฉากที่เราได้พบเห็นและจดจำา	 

คือเตียงผ่าตัดท่ีแวดล้อมด้วยศัลยแพทย์มือหนึ่ง	 มือสอง	 และผู้ช่วยสองคน	 รายล้อมด้วยแพทย์ประจำา

บ้าน	แพทย์ใช้ทุน	และอาจารย์แพทย์ต่อเก้าอี้ซ้อน	ๆ 	กัน	ทุกคนหามุมที่จะมอง	จะดู	และจะเรียนวิธีผ่าตัด

จากศัลยแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่ง	 อาจารย์ประเสริฐเป็นศัลยแพทย์หลอดเลือดและหัวใจคนแรกของ 

ภาคใต้	 แต่อาจารย์มิได้ผ่าแต่คนไข้ โรคหัวใจ	 ถ้าถาม	 อาจารย์จะตอบด้วยเสียงหัวร่อในลำาคอว่า	 “ผม 

เป็นหมอ vascular ผมผ่าทุกอวัยวะที่มีหลอดเลือด”	และอาจารย์ก็ทำาเช่นนั้นจริง	ๆ 	อาจารย์ช่วยสอน

ตั้งแต่นักเรียนแพทย์	 และแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำาบ้าน	 ตั้งแต่คุณความรู้พื้นฐานของศัลยศาสตร์แก่ 

หมอทั่ว	ๆ	ไป	และปรัชญาวิชาศัลยศาสตร์สำาหรับแพทย์เฉพาะทาง

	 สมัยนั้น	 ใครมาเป็นแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ที่	 ม.อ.	 จะได้ทำาผ่าตัด	 esopha-

gectomy	(ตัดหลอดอาหาร)	ทุกคนเพราะเรามีคนไข้มะเร็งหลอดอาหารเยอะมาก	ศัลยแพทย์ทั่วไปของ	

ม.อ.	 จึงเปิดช่องอกกันเป็นว่าเล่น	 เป็นผลพวงจากการท่ี	 general	 surgery	 และ	 thoraco-vascular	

surgery	 ประสมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว	 นอกจากนั้น	 เรายังมี	 case	 Abdominal	 aortic	 aneurysm	 

(โรคหลอดเลือดใหญ่โป่งพอง)	จำานวนมาก	ถึงขนาดเพียงพอที่แพทย์ใช้ทุนศัลย์ทุกคนจะต้องได้ทำาผ่าตัด

ชนิดนี้ก่อนจะจบ

	 ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์จึงมีท่ัวไปภาคใต้	 ในยามที่โรงพยาบาลมหาราช	 นครศรีธรรมราช	 ซึ่ง

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่	 มี	 case	 ผ่าตัดจำานวนมากแต่มีศัลยแพทย์ไม่เพียงพอ	 จึงเป็นที่มาของ

การจัดส่งแพทย์ใชท้นุ/แพทยป์ระจำาบา้นศลัยศาสตรเ์วยีนไปประจำา	ซึง่ไมเ่พยีงแตจ่ะไดท้ำาผา่ตดั	แตจ่ะได้

เรียนภาคปฏิบัติอย่างโชกโชน	อาจารย์ประเสริฐจะเดินทางไปทำาผ่าตัด	ไปสอนผ่าตัดที่	รพ.	มหาราชเป็น

รำาลึกพระคุณ อาจารย์นายแพทย์ประเสริฐ วศินานุกร
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ประจำา	แม้ว่าจะต้องเดินทางถึงสองชั่วโมงในแต่ละเที่ยว	เพราะอาจารย์เชื่อว่า	ยิ่งสอน	ย่ิงอบรมน้อง	ๆ

ศัลยแพทย์ ให้เก่งเท่าไหร่	 ประชาชนจะยิ่งได้ประโยชน์มากเท่านั้น	 อาจารย์จึงอุทิศท้ังเวลา	 แรงกาย 

และแรงใจ	ให้น้อง	ๆ	และลูกหลานแพทย์	เข้าใจถึงปรัชญา	“ประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชน”	โดย 

การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่าง

	 คำาวา่	“เกษยีณอาย”ุ	ไมไ่ดอ้ยู่ในพจนานกุรมของความเปน็ครูแพทย์	อาจารย์ประเสริฐลงไปประจำา

ท่ีห้องฉุกเฉิน	 เพื่อสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและจำาเป็นที่สุดคือการจัดการกรณีฉุกเฉินแก่นักเรียนแพทย์	

แพทย์ใช้ทุน	และแพทย์ประจำาบ้าน	จนกระทั่งหน่วยห้องฉุกเฉินของ	ม.อ.	เติบโตและเป็นแหล่งฝึกอบรม

อย่างเต็มภาคภูมิในเวลาต่อมา

	 โครงการใหญ่สุดท้ายของอาจารย์ประเสริฐ	 คือ	 โรงเรียนแพทย์เพื่อชุมชน	 ที่อาจารย์เห็นว่าหาก

แพทย์ได้เติบโตจากชุมชน	 ทำางานชุมชน	 เรียนรู้ ในชุมชน	 ก็จะเป็นหมอชุมชน	 เป็นหมอที่มีรากฝังใน 

ชุมชน	เมื่อผลิดอกออกผล	ก็จะเป็นหมอของชุมชนได้อย่างแท้จริง	โรงเรียนแพทย์ห้วยยอดจึงถือกำาเนิด

จากวิสัยทัศน์ของอาจารย์	 ผู้มีความรักและผูกพันกับเมืองตรัง	 อาจารย์ประเสริฐได้อุทิศเวลา	 กำาลังใจ	 

และแรงกายในช่วงสุดท้ายของอาจารย์ในโครงการนีจ้นกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างและกำาลังจะเป็นความจรงิ

ในที่สุด

#ท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรและศูนย์รวมจิตใจ

	 ด้วยบุคลิกจำาเพาะของอาจารย์เอง	 และอีกประการท่ีคิดว่ามีความสำาคัญอย่างย่ิง	 คือ	 คู่ชีวิต 

ของอาจารย์	 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมยุรี	 วศินานุกร	 อีกปูชนียาจารย์ของสงขลานครินทร์	 ทำาให้

ครอบครัวของอาจารย์เต็มไปด้วยความรักและเมตตา	 ที่น้อง	 ๆ	 ลูกหลานแพทย์	 เพื่อน	 และทุก	 ๆ	 คน 

ที่ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้อง	เต็มไปด้วยความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับบ้านวศินานุกร

	 คาราโอเกะบ้านริมอ่างน้ำา	 เป็นอีกตำานานของคนยุคนั้น	 มีตั้งตารอคอยว่าจะมาถึงเมื่อไร	 เพราะ 

จะเป็นช่วงเวลาที่	 “ครอบครัวแพทย์”	 ลูกศิษย์	 หลานศิษย์	 มามีความสุขร่วมกัน	 พูดคุยกัน	 กระเซ้า 

เย้าแหย่	รอคอยเวลา	highlight	สองประการ	คือ	เมื่อเรื่องราวในอดีตอันมีสีสันสดใสถูกเล่าเรียงร้อยมา

อย่างไม่หยุด	 และเมื่อถึงรอบคาราโอเกะ	 ซึ่ง	 “แม่มะและป๋าเสริฐ”	 จะเปิดวงให้พวกเราได้คร่ำาครวญ 

เพลงที่ฟังอย่างไรก็เพราะ	 ก็สนุกทุกครั้ง	 อันโดยข้อเท็จจริงแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะบรรยากาศแห่ง 

การมีศูนย์รวมจิตใจ	ที่ทุกๆคนมาอยู่ที่นั้นได้รับและได้แบ่งปันความรักแก่กันและกัน

	 ต่อมาวงคาราโอเกะริมอ่างน้ำา	ก็ได้ย้ายไปบ้านชวนชื่น	ผองเพื่อนกัลยาณมิตรก็มิได้ย่อท้อ	เพราะ

เราเสพติดกับพื้นที่ความรักไปเสียแล้ว	 พื้นท่ีนี้ ไม่ได้อยู่ที่พ้ืนดิน	 อาคารสถานที่	 แต่เป็นพ้ืนที่รอบ	 ๆ	 ตัว

อาจารย์ประเสริฐและอาจารย์มยุรี	ที่ท่านทั้งสองอยู่ที่ ไหน	ตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่พิเศษขึ้นมาทันทีทุกครั้ง

	 งานเกษยีณอายุของอาจารย์ประเสรฐิและอาจารย์มยรุ	ีเรยีกว่าเปน็มหกรรมชมุนมุคนรกัอาจารย์

ที่มีแขกดั้นด้นมาในงานอย่างท่วมท้น	 ไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหน	 เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างดีว่าที่แล้ว

มา	อาจารย์ทั้งสองท่านได้ ใช้ชีวิตมาในแบบใด	คนถึงรักท่านทั้งสองขนาดนั้น
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#ท่านผู้เป็นครูชีวิต

	 ไมเ่พยีงจำาเพาะการดแูลรกัใครค่นรอบขา้ง	เมื่อถงึเวลา	อาจารยป์ระเสรฐิกจ็ะสอนเราเรื่องวถิกีาร

ครองชีวิต	 ครั้งหนึ่งในยามที่บ้านเมืองลุกเป็นไฟเพราะการเมือง	 ชาวสงขลานครินทร์ส่วนหนึ่ง	 ได้ไปมี 

ส่วนร่วมอยู่ในศูนย์กลางการเคลื่อนไหวทางการเมือง	 ไม่ใช่เพราะการเมือง	 แต่เพราะเราเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาที่มีหน้าที่ศึกษา	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์เชิงลึก	 ถึงคุณค่า	 คุณงามความดี	 ความถูกต้อง	 

ธรรมภิบาล	 และคุณธรรมในสังคม	 อาจารย์ประเสริฐได้แสดงให้พวกเราดูว่า	 เมื่อถึงเวลาที่แสดงความ

กล้าหาญ	และแสดงออก	เราก็ต้องทำา	เพราะไม่ทำาไม่ได้	เรื่องนี้สำาคัญ

	 ครั้งหนึ่งเมื่อสึนามิเข้ามาที่ภาคใต้	อาจารย์ประเสริฐไม่รอช้า	ได้สนธิกำาลังแพทย์	ลูกแพทย์	หลาน

แพทย	์จดักำาลงัออกไปท่ีพืน้ท่ีเกิดเหตุทันที	อาจารย์สำาแดงเปน็ตวัอย่างของหนา้ทีแ่พทย์ทีอ่ยู่ในจิตวญิญาณ	

ว่าเราต้องยึดถือเอาความทุกข์ของประชาชนเป็นโจทย์	และจัดเป็นลำาดับสำาคัญที่สุดอย่างไรในชีวิตจริง

	 อาจารย์ประเสริฐดูแล	เป็นกันเองกับคนทุกระดับ	ถ้าเราได้ไปอยู่ในที่ที่อาจารย์	“แหลงใต้”	แม้ว่า

จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง	แต่จะรู้สึกสัมผัสได้ถึงการที่อาจารย์	“เข้าถึง”	คนเหล่านั้นทุกคน	ทุกระดับ	ในความ

เป็นภราดรภาพท่ีอาจารย์และคนเหล่านั้นมีต่อกัน	 ไม่มีผลประโยชน์	 มีแต่ความเคารพในกันและกัน	 มี 

แต่ความเป็นมนุษย์ที่ซื่อตรงต่อกัน

#อำาลาด้วยอาลัย

	 อาจารย์ประเสริฐเป็นผู้ที่มีแต่จะมอบให้	 ไม่เคยจะเอาอะไรจากคนรอบ	ๆ	ข้างท่าน	เพียงแค่ข้อนี้ 

ก็เป็นหัวใจแห่งความเป็นแพทย์สำาหรับน้อง	 ๆ	 ทุกคน	 เหนืออื่นใด	 ข้อนี้ก็เป็นหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ 

ด้วย	ขอกราบรำาลึกถึงพระคุณอันเป็นที่สุดของอาจารย์ประเสริฐ	ขอแสดงความเสียใจต่อแม่มะ	อาจารย์

มยุรี	 วศินานุกรและครอบครัว	 ขอจดจารึก	 และจะพากเพียรเลียนแบบให้ ได้สักเสี้ยวหนึ่งของสิ่งที่ 

อาจารย์ได้สอน	และได้ทำาให้ดู

	 กราบ	กราบ	กราบ

    นายแพทย์สกล สิงหะ

	 	 	 	 เขียนที่หน่วยชีวันตาภิบาล	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

	 	 	 	 วันอังคารที่	14	ตุลาคม	2562	

	 	 	 	 เวลา	8	นาฬิกา	58	นาที

	 	 	 	 วันแรม	2	ค่ำา	เดือน	11	ปีกุน
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 ศัลยแพทย์ตัวเล็ก ที่ยิ่งใหญ่ …. อาจารย์ประเสริฐ วศินานุกร …. ต้นแบบของศัลยแพทย์ ใน

ตำานาน ที่ทุกคนจดจำาตลอดไป 

	 งานศลัยกรรม	เปน็งานท่ีเหนด็เหนื่อยเปน็อยา่งย่ิง	บางครัง้ตอ้งยืนผ่าตดัทัง้วนัทัง้คืน	…	แตอ่าจารย์

ประเสรฐิไดแ้สดงให้เห็นวา่	เราจะมคีวามสขุ	สนกุกบังานทีเ่หนด็เหนื่อยนี้ ไดอ้ยา่งไร	ตัง้แตเ่ริม่รูจ้กักบัวชิา

ศัลยกรรม	 จำาได้ว่าอาจารย์ประเสริฐคือเสาหลักให้ศัลยแพทย์ทุกท่าน	 เมื่ออาจารย์ท่านใดเจอปัญหาที่

แก้ไขไมไ่ด	้จะมปีระโยคท่ีตดิปาก	คอื	“เชิญอาจารยเ์สรฐิมา”	และไมเ่คยมคีรัง้ใดทีอ่าจารยป์ระเสรฐิแก้ไข

ปัญหาให้พวกเราไม่ได้	 ไม่มีครั้งใดที่ท่านจะไม่มา	 ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด	 เจ็บป่วยไม่สบาย	ก็ยังขับรถมา

โรงพยาบาล	ถงึแม้ท่านจะไม่อยู่ในพื้นที่บ้าง	กย็ังสามารถสั่งการทางโทรศัพท์	แนะนำาการผา่ตัดได้เหมือน

อยู่ใน	field	ผ่าตัดเอง	อาจารย์ประเสริฐ	คือ	ความอุ่นใจที่อยู่กับเราตลอดเวลา

	 ครั้งเมื่อยังเป็น	นศพ.	ชั้นปีที่	4	ในยุคที่ไม่มี	multimedia	ในการเรียนการสอน	ต้องใช้	imagina-

tion	ในการอ่านหนังสือ	…	ได้ฟังอาจารย์สอน	อาจารย์เล่า	physiology	และ	anatomy	ให้เห็นเป็นภาพ	

ทำาให้จำาได้ติดหัวตลอดมา	และเมื่อมีโอกาสเข้าช่วยผ่าตัดกับอาจารย์เป็นครั้งแรก	ในช่วงนั้นแพทย์ใช้ทุน

ศัลยศาสตร์มีเพียง	1-2	คน	จึงเป็นโอกาสดีที่	นศพ	จะได้ยืนเป็นผู้ช่วยมือ	2	หรือ	3	…	หลังจากอาจารย์

ประเสริฐ	clamp	กระเพาะอาหารแล้ว	อาจารย์ได้ส่งมีดให้กรีดตัดกระเพาะอาหาร	…	เป็นความประทับ

ใจที่ไม่มีวันลืม	และเป็นแรงบันดาลใจ	ให้	นศพ	คนหนึ่ง	เดินตามอาจารย์มาในเส้นทางนี้	…	เมื่อต้องเลือก

ทางเดินชีวิต	 โดยตัดสินใจเรียนศัลยกรรม	 อาจารย์ยังแสดงความเป็นห่วงว่าจะสู้กับความยากลำาบาก 

ในวิชาชีพไหวไหม	เนื่องจาก	ภาควิชาศัลยศาสตร์	ยังไม่เคยมีแพทย์ใช้ทุนศัลยกรรมที่เป็นผู้หญิงมาก่อน	

อาจารย์เป็นห่วงแม้กระท่ังเรื่องท่ีกินท่ีนอน	 เพราะต้องอยู่รวมกันในห้องพักแพทย์ซึ่งมีห้องเดียว	 …	 แต่ 

ในทางปฏิบัติแล้ว	 ไม่มีปัญหา	 เพราะพวกเราจะผ่าตัดกันทั้งคืน	 จึงแทบไม่ได้นอนในห้องพักเลย	 8-)		 

จนเมื่อได้ทำางานด้านศัลยกรรม	 อาจารย์ยังเป็น	 ฮีโร่ในดวงใจ	 จำาได้ว่า	 มีผู้ป่วยโดนแทงเข้าหัวใจ	 พี่	 ๆ	 

เปิด	emergency	 thoracotomy	ที่	 ER	แล้วยืนมองหน้ากัน	แต่อาจารย์ยังขับรถมาไม่ถึงโรงพยาบาล	

อาจารย์สั่งทางโทรศัพท์ว่า	ให้เอา	Foley	ใส่ไว้ ในรูที่หัวใจ	และดึงไว้นิ่ง	ๆ	แล้วเข็นคนไข้ไปห้องผ่าตัด	…	

ตอนนั้น	ยังเป็นน้องเล็กในทีม	จึงต้องทำาหน้าที่ถือ	Foley	นิ่ง	ๆ	นั่งไปบนรถเข็นคนไข้	โดยมีพี่	ๆ	เข็นไป	

ศัลยแพทย์ ในตำานาน
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เหมือนขบวนแห่	และต้องอยู่ในท่านั้น	จนอาจารย์ปูผ้าเสร็จและทำาการผ่าตัดปิดรูที่หัวใจอย่างรวดเร็ว	…	

อาจารย์สอนว่า	 คนไข้ที่มีอาการหนัก…	 ต้องเข้าเร็ว	 ออกเร็ว	 ต้องเลือกการผ่าตัดท่ีจบปัญหา	 และ 

ต้องทำาให้ดีที่สุด	อาจารย์สอนว่า	ศัลยแพทย์ต้องทำางานเป็นทีม	และทุกคนมาช่วยเราทำางาน	เราจึงต้อง

ดูแลทีมของเราให้ดี	 …	 อาจารย์สอนเราทั้งโดยคำาพูด	 และการปฏิบัติ	 ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาตลอดชึวิต 

การทำางาน	

	 เมื่อวาระท่ีอาจารย์ต้องพักผ่อนตามหลักธรรมความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งในโลก	 ขอคุณงามความ

ดีที่อาจารย์ได้กระทำาไว้ตลอดชีวิต	จงเป็นประทีปนำาทางไปสู่สัมปรายภพอันสงบสุขตลอดไป

	 นบัเป็นโชคดีในชวีติที่ไดม้ีโอกาสเปน็ศษิยอ์าจารย์ประเสรฐิ	วศินานกุร	ผู้เปน็ตำานานของศัลยแพทย์

เมืองไทย	

 อาจารย์จะอยู่ในความทรงจำาของของพวกเราตลอดไป

    ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง

    แพทย์หญิงมณฑิรา ตัณฑนุช
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 “If I have seen further than others, it is by standing upon the shoulders of 

giants” Isaac Newton.

	 ผมโชคดีได้มีครูท่านหนึ่งเป็น “ยักษ์” ของวงการแพทย์ไทย	 อาจารย์หมอประเสริฐ	 วศินานุกร	 

“หมอเสริฐ”	อาจารย์แพทย์ที่เป็นแรงบันดาลใจ	เป็นแบบอย่าง	ให้กับศิษย์แพทย์	ม.อ.	อาจารย์ภาควิชา

ศัลยศาสตร์	ม.อ.	และอีกหลายท่านในสถาบัน	ที่เลือกมาเป็นศัลยแพทย์	ก็เพราะมีอาจารย์หมอประเสริฐ

เป็นครูต้นแบบ	อยากเก่ง	ใจกว้าง	แบบอาจารย์นี่ล่ะครับ

	 ผมยังจำาตอนเป็นเอ็กซ์เทิร์น	ก่อนแยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่	ได้ไปงานเลี้ยงที่อาจารย์	และอาจารย์

มยุรีจัดให้ที่บ้านพักแถวอ่างน้ำา	 ยังจำาความรู้สึก	 คำาสั่งสอน	 พลัง	 ที่เอ็กซ์เทิร์นใหม่ได้อยู่เลยครับ	 เรา 

มีกิจกรรมวิชาการ	 ER	 conference	 ทุกเช้าวันพฤหัสบดี	 ที่พวกเอ็กซ์เทิร์น	 ม.อ.	 ชอบ	 สนุก	 ได้เรียน 

ทั้งวิชาการ	และวิชาชีวิต	ผมโชคดีได้มาเรียนกับอาจารย์ต่อที่ภาควิชาศัลยศาสตร์

	 อาจารย์ประเสริฐ	เป็นหมอผ่าตัดที่เก่งหาตัวจับยาก	และมีความรู้ลึกมาก	อาจารย์เน้นให้พวกเรา

สนใจ	basic	science	โดยเฉพาะ	anatomy,	physiology	ซึ่งสำาคัญมากต่อการดูแลผู้ป่วย	ซึ่งบางครั้ง

เป็นยาขม	 กับพวกเรา	 surgeon-wanna-be	 ท่ีมักอยากทำางานพะบู๊	 แอ็คชั่นมากกว่า	 แต่เราก็น้อมรับ 

คำาสอนนี้มาดำาเนินการสอนลูกศิษย์ต่อมาครับ

	 คนที่ใกล้ชิดอาจารย์จะรู้ว่า	 อาจารย์เป็นแบบอย่างของความเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีมาก 

ครับ	 เราจะเห็นท่านดูแลคุณแม่ของท่านอย่างดียิ่ง	 กล่าวเชิดชูครูของท่านให้กับพวกเราฟังอยู่เนือง	 ๆ	 

มีเรื่องเล่ามากมาย	 และท่ีสำาคัญ	 อาจารย์ปลูกฝังความเป็นแพทย์ที่ดี	 ที่เสียสละ	 “ยึดถือผลประโยชน์ 

เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”  

 

	 อาจารย์สอนว่า	

						 “รพ.มอ.	ต้องเป็นที่พึ่งของ	รพ.	 ในภาคใต้	 ...	 เขามีความสามารถดูแลตัวเองได้	 ...	แต่ถ้าเขาขอ

ช่วย	...	เราต้องช่วยอย่าเรื่องมาก”

						 “คุณรักษาคนไข้ยิ่งเวลาวิกฤตหน้าสิ่วหน้าขวาน	 จะยากดีมีจน	 คุณทำาได้อย่างเดียว	 ...	 คือ	 ทำาดี

ที่สุด”
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	 ไม่มีอาจารย์ประเสริฐไม่มี	 Vascular	 ม.อ.	 แบบวันนี้ครับ	 ...	 ผมได้ไปศึกษาต่อท่ีสหรัฐอเมริกา	 

ก็ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์	 ...	 ช่วงที่เป็น	 fellow	 ฝึกงาน	 เรียนอยู่	 วันนึงผมทานมื้อเที่ยงกับ 

จักษุแพทย์ท่านหนึ่ง	 เมื่อรู้ว่าผมมาจากเมืองไทย	 เขาบอกว่าเคยรู้จักหมอไทยอยู่คนหนึ่ง	 เป็น	 surgeon	

ตอนที่เขาเองเป็นนักศึกษาแพทย์ที่	Virginia	เป็นหมอตัวเล็ก	ๆ	แต่เก่งมาก	unbelievable,	unforget-

table	รูจั้กมัย้	ชื่อ	VAS	(วาส)	(เปน็พยางคแ์รกของนามสกลุ)	...	บา่ยนัน้	เราคยุกนันานครบั	เรื่องอาจารย์

ผม	

	 เมื่อหลายปีก่อน	 ตอนท่ีเราจัดการเกษียณอายุให้อาจารย์	 ผมเรียนอาจารย์ว่า	 คนอย่างอาจารย์

หมอประเสริฐ	เป็นคนพิเศษ

	 There	never	was

	 There	never	is

	 And	there	never	will	be

	 ม.อ.	เราโชคดีที่อาจารย์	และอาจารย์มยุรี	ตัดสินใจกลับมาช่วยเมืองไทย	

						 เราจึงได้เห็นโลกได้ไกลขึ้น	บนบ่าของอาจารย์	

						 เราจึงเดินได้เร็วขึ้น	เพราะเดินตามรอยของอาจารย์	

						 เราจึงเติบโตเข้มแข็งได้มั่นคงขึ้น	เพราะมีอาจารย์เป็นครู	เป็น	mentor

	 และเราจะเดินต่อ	สานเจตนารมณ์ของอาจารย์ที่จะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพพี่น้องชาวใต้ ให้

ดขีึน้	...อยา่งนอ้ย	คนไขท้ีเ่ขาโชคไมด่	ีที่ไมส่บาย	..	แตเ่ขาโชคดทีีม่หีมอแบบพวกเรา	แบบสงขลานครนิทร	์

แบบอาจารย์ประเสริฐ	อยู่ที่นี่	...	อยู่ทุกที่...	ตำานานบทนี้ยังคงดำาเนินไปไม่สิ้นสุดครับ

    ด้วยความเคารพ

    นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา
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	 ผมมีโอกาสได้รู้จักอาจารย์คร้ังแรกเมื่อเป็นนักศึกษาแพทย์ปี	 4	 อาจารย์สอนท้ังศัลยศาสตร์ท่ัวไป	

และศัลยศาสตร์หัวใจ	 หลอดเลือดและทรวงอก	 	 เป็นที่รักของพวกเรานักศึกษาทุกคน	 เนื่องด้วยบุคลิก 

ที่ใจดี	 รอบรู้	 เสียงดัง	 สอนเก่ง	 อีกทั้งมักพาพวกเราไปที่บ้านพักริมอ่างน้ำา	 ม.อ.	 เมื่อมีการจัดงานที่บ้าน

อาจารย์	 ทำาให้พวกเราคุ้นเคยกับอาจารย์มยุรี	 และสมาชิกในครอบครัวของอาจารย์ทุกคน	 จนพวกเรา 

เรียกอาจารย์มยุรีว่าอาจารย์แม่	โดยคิดว่าอาจารย์ประเสริฐเป็นพ่อเราอีกคนนึง

	 ต่อมาผมไปทำางานเป็นแพทย์ใช้ทุนศัลยกรรมที่โรงพยาบาลมหาราช	นครศรีธรรมราช		ซึ่งช่วงนั้น

เป็นช่วงวิกฤตขาด	 staff	 หลายสาขาที่สำาคัญโดยเฉพาะสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป	 ซึ่งเป็นกำาลังหลักของ 

โรงพยาบาล	 อาจารย์ประเสริฐทราบปัญหาก็นั่งรถมาจาก	 ม.อ.	 เพื่อสอนหัตถการในห้องผ่าตัด	 รวมทั้ง 

การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด	 ทุกวันเสาร์และอาทิตย์	 	 พระคุณนี้ ได้ครอบคลุมไปยังเพื่อน 

แพทย์ ใช้ทุนศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชขณะนั้นอีกหลายคน	 เช่น	 นายแพทย์สรายุทธ	 กว้านเจริญ		 

นายแพทย์ชุมพล	 ว่องวาณิช	 	 นายแพทย์สราวุธ	 โรจน์วชิรนนท์	 	 นายแพทย์กิตติศักดิ์	 อักษรวงศ์	 และ 

นายแพทย์ปรัชญะพันธ์	เพชรช่วย		ซึ่งต่อมาก็ล้วนเป็นศัลยแพทย์ดำาเนินตามรอยอาจารย์

	 อาจารย์ได้แนะนำาให้ผมกลับมาฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไปที่	ม.อ.		โดยให้ โอวาทว่าผมเป็นคน

ใต้	ควรทำางานรับใช้ประชาชนในภาคใต้	 โดยอาจารย์ตั้งใจให้	ม.อ.	 เป็นพี่เลี้ยงของโรงพยาบาลในภาคใต้	

ต่อมาเมื่อผมเริ่มเป็นอาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ที่	ม.อ.	อาจารย์ประเสริฐซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชา	ได้คอย

ดูแลชว่ยเหลือให้คำาแนะนำาในการปฏบัิตงิาน	แมเ้มื่อยามท่ีผมจะมคีรอบครวั	อาจารยป์ระเสรฐิและอาจารย์

มยุรียังให้ความกรุณาเป็นผู้ ใหญ่ฝ่ายผมไปสู่ขอภรรยาให้

	 ในยามเกษียณ	อาจารย์ได้ไปช่วยงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	แต่ยังคอยสอนนักศึกษาแพทย์

และแพทย์ประจำาบ้านของภาควิชาศัลยศาสตร์ที่ไปปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน	และแวะเวียนมาเยี่ยมน้อง	ๆ	

ลูกศิษย์ในภาควิชาศัลยศาสตร์เป็นประจำา	 โดยเฉพาะหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจ	 หลอดเลือดและทรวงอกท่ี

อาจารย์เป็นผู้ก่อตั้ง

	 บดัน้ี		อาจารย์ไดล้าลบัจากพวกเราไปแลว้	แตด่ว้ยผลงานทีอ่าจารยก์ระทำามาตลอดชวีติ	ไดฝ้งัราก

ลกึในจติใจพวกเราชาวศลัยศาสตร	์ม.อ.	ใหด้ำาเนนิชวีติตามแนวทางทีอ่าจารย์ไดส้อนพวกเรา	และพวกเรา

จะถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ต่อไป

    

    รักและเคารพ

    นายแพทย์สมเกียรติ  สรรพวีรวงศ์

อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร ผู้มีพระคุณ



144 In Our Remembrance นายแพทย์ประเสริฐ  วศินานุกร 145

 รูท้ัง้รูว้า่สิง่เหลา่นีย้อ่มตอ้งเกดิขึน้	ไมม่ีใครหลักเล่ียงได้	แต่เมื่อถงึเวลากยั็งรูสึ้กใจหาย	จำาได้ว่าตอน 

ผมเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี		พ.ศ.	2529		เรามักเห็นอาจารย์แพทย์		คู่หนึ่งร้องเพลงให้พวกเรา

ฟัง	เวลามีกิจกรรมของนักศึกษา	เราทราบชื่อตอนหลังคือ	อาจารย์ประเสริฐและอาจารย์มยุรี	วศินานุกร	

ตอนขึ้นชั้นคลินิก	ผมได้มีโอกาสผ่านหน่วย	CVT	เป็นหน่วยแรก	ยังรู้สึกชอบและอยากเป็น	cardiovas-

cular	surgeon	เลย	แต่พอผ่านหน่วย	neurosurgery	ผมเริ่มลังเลและต้องตัดสินใจเลือกเรียน	ทั้งที่ใน

ใจชอบทั้งสอง	 อย่าง	 แต่เมื่อชั่งใจแล้วเราคงเหมาะกับ	 neurosurgery	 มากกว่า	 อาจารย์อาจเคืองผม 

นิดนึง	ตอนงานแต่งงานผมอาจารย์เคยกล่าวติดตลกว่า	คนที่โง่ที่สุดคือ	ศัลยแพทย์	แต่คนที่โง่กว่า	คือ...

ภรรยา	ศลัยแพทย	์	ตลอดเวลาท่ีผา่นมา		ผมได้เหน็อาจารย์ทำาทกุอย่างเพื่อคนไข	้	เพื่อภาควชิาศัลยศาสตร	์	

เพื่อ		มอ.	และเพื่อประชาชนทัว่ไปโดยมไิดห้วงัสิง่ตอบแทนใด	ๆ 	นอกจากความสุขของคนรอบข้าง	อาจารย์

เคยขับรถจากบ้านแถว	น้ำาน้อยมาถึงห้องฉุกเฉิน	มอ.	ระยะทาง	10	กว่ากิโลเมตร	ด้วยเวลาไม่เกิน	10		

นาที	 เพราะมีคนไข้ด่วนมาก	 แม้ว่าอาจารย์ไม่ใช่คนพูดไพเราะแต่ผมกลับไม่คิดโกรธ	 เพราะผมเข้าใจว่า	 

นี่คือการแสดงความจริงใจมากกว่า	 หลายคร้ังเราถูกอาจารย์ตำาหนิด้วยถ้อยคำาที่ไม่ไพเราะ	 แต่เรากลับ

รู้สึกขำาตัวเองมากกว่า	ผมได้เรียนรู้สิ่งดี	ๆ	ที่อาจารย์มี	และนำามาปรับใช้กับตัวเอง	แน่นอนครับว่าเราคง

ไม่สามารถเทียบกับอาจารย์ได้เลย	เชื่อมั้ยครับว่า	อาจารย์เป็นหมอศัลย์ที่ขี้กลัวคนหนึ่งเลย		อาจารย์ไม่

ชอบนั่งเครื่องบิน	การประชุมประจำาปีของราช	วิทยาลัยศัลยแพทย์ฯ	จัดที่พัทยา	อาจารย์ยังนั่งรถไปเลย		

มีครั้งหนึ่งที่อาจารย์หกล้มมีแผลที่บริเวณท้ายทอยซึ่งต้องเย็บแผล	 บังเอิญผมเป็นอาจารย์เวร	 เลยถูก

อาจารย์	 ตามให้มาดูแผลให้หน่อย	 ผมเรียนอาจารย์ว่าต้องเย็บ	 เชื่อมั้ยครับว่า	 กว่าจะได้เย็บแผลนี่คุย 

เป็นชัว่โมง	ถามขนาดคยุเรื่องฉดียาชายงัตอ้งคยุตอ่อกีเลย	สดุทา้ยผมเยบ็แผลจนได้	เปน็สิง่ทีผ่มรูส้กึเปน็

เกียรติ์อย่างสูงท่ี	 อาจารย์ยอมให้ลูกศิษย์คนหน่ึงเย็บแผล	 ช่วงที่อาจารย์ป่วย	 ผมมักแซวอาจารย์เสมอ		

ว่าทำามัยอาจารย์ดูแข็งแรงจัง	 เหมือนคนปกติเลย	 หลายครั้งก้อถูก	 คำาชื่นชมเป็นภาษาพ่อคุยกับลูก	 

ชว่งปนีีอ้าจารยม์กัใหเ้จา้หนา้ทีต่ามผมไปตรวจดอูาการปวดทีห่ลงัหลายครัง้	ซึง่อาจารยจ์ะบอกวา่อาจารย์

ปวด	จากสาเหตุอะไร	เหมือนให้ผมไปเรียนรู้อีกครั้ง	แต่รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ขึ้นไปดูอาจารย์	ผมรู้ครับว่าวัน

นี้ต้องมาถึงไม่ช้าก็เร็ว	พยายามทำาใจไว้นานแล้ว	แต่เมื่อถึงเวลาจริง	ๆ	มันยากที่เราจะไม่รู้สึกเสียใจครับ	

แน่นอนครับว่าผมเสียใจ		แต่ผมไม่เสียดาย		เพราะอาจารย์ได้พักผ่อนแล้วหลังจากทำางานหนักมาทั้งชีวิต	

ผมคงไม่มีกล่าวใดนอกจากอยากบอกว่า	 กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นต้นแบบและสอนให้ผมใน 

หลาย	ๆ	สิ่ง		กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือผมในหลาย	ๆ	เรื่อง	กราบขอบพระคุณสำาหรับ

ความเมตตากรณุาที่ใหก้บัผมมาตลอด	กราบขอบพระคณุสำาหรบัสิง่ทีอ่าจารยท์ำาใหก้บัคณะแพทยศาสตร	์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และประชาชนในภาคใต้	ผมจะขอเก็บคนชื่อ		ผศ.นพ.ประเสริฐ		วศินานุกร		

ไว้ ในความทรงจำาที่ดีตลอดไป	

	 	 	 	 ด้วยความอาลัยยิ่ง		

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้ง
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	 ผมเชื่อว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคน	 "ภูมิใจ"	 เสมอที่จะบอกว่า	พวกเราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์

เสริฐ

	 สำาหรับพวกเราหลายคน	ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่วงการศัลยกรรมอาจารย์เป็น	“หมอผ่าตัด” ต้นแบบ	

เป็น	 “ครู”	 ให้เห็น	 และเมื่อได้มาเป็นอาจารย์ในภาควิชาศัลยฯ	 ที่อาจารย์สร้างขึ้นมา	 จารย์เสิรฐก็เป็น	

“คน” ให้ได้สัมผัส

	 บนเส้นทางการเดินทางจากภพภูมิหนึ่งไปยังอีกภพภูมิ	 อาจารย์ยังสอนพวกเราโดย	 “แก่” และ	

“ตาย”	ให้ดู

	 การเดินทางของอาจารย์ครั้งนี้ทำาให้”คำาถาม”ของชีวิตบางคำาถามปรากฎชัดเจนข้ึน	 คำาถามท่ีว่า	

“อะไรคือศรัทธาในการมีชีวิตอยู่?” “ชีวิตที่มีความหมายคืออะไร?” “อะไรคือเข็มมุ่งของชีวิต?” 

คำาถามเหล่านี้	ลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นผู้แสวงหา	เป็นนักเดินทาง	คงต้องเดินทางออกไป	“ค้นพบ” คำาตอบ

ด้วยตัวเองต่อไป

    ลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์

    นายแพทย์บุรภัทร  สังข์ทอง

ระลึกถึงพระคุณครู
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	 คำาสอนนี้ของครู	ยังคงดังกึกก้องในความคิดของผม	มันเป็นหลักการที่เข้าใจง่าย	และใช้ได้ ในทุก

สถานการณ์	แม้ ในเหตุคับขันที่เป็น	 life	 saving	ของคนไข้	หรือการแก้ปัญหาในเรื่องที่ซับซ้อน	 เมื่อใช้

แนวคิดของครูในการจัดเรียงลำาดับความสำาคัญและความเร่งด่วนของปัญหา	 ทำาให้สามารถหาทางออก 

ที่เหมาะสมในเรื่องยาก	ๆ	ได้	ผมได้ถ่ายทอดแนวคิดนี้แก่ศัลยแพทย์รุ่นน้องและนิสิตแพทย์อยู่เสมอ

	 ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของครู	 ได้เรียนรู้จากครูแท้ที่สอนศิษย์ด้วยจิตวิณญาณ	มีความ

ปรารถนาดีและส่งเสริมศิษย์ ให้มีความก้าวหน้า	 ครูแสดงให้เห็นถึงความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในการทำา

ประโยชน์ใหป้ระเทศชาต	ิสรา้งทมีศลัยแพทยภ์าคใตจ้นเปน็ปกึแผน่	ครเูปน็ทัง้ตน้แบบ	เปน็แรงบนัดาลใจ	

เป็นตำานานและเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานสืบต่อไป

	 ขออำานาจสิง่ศกัด์ิสทิธิแ์ละคณุความดีของครไูดเ้ปน็ดัง่แสงประทปีนำาพาดวงวญิญาณของครไูปสถติ		

ณ	สุคติภูมิเทอญ

    ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

    นายแพทย์ชูชีพ  สหกิจรุ่งเรือง 

	 	 	 	 ศัลย์	มอ.	รุ่น	11	(ปีการศึกษา	2538)

“Save life, Save limb, Save function!!”

	 ขอกราบขอบพระคุณสำาหรับคุณงามความดีทั้งหมดที่อาจารย์ประเสริฐ	วศินานุกร	

ได้มอบให้แก่มวลมนุษยชาติและโลกใบนี้	ขอให้อาจารย์จงไปสู่สุคติและภพภูมิที่ดีค่ะ

    แพทย์หญิงธีรนุช  บุญพิพัฒนาพงศ์
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	 ภาพจำาของอาจารย์ประเสริฐที่พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคย	 คือ	 ศัลยแพทย์มือหนึ่ง	 ด้วยฝีไม้ลายมือ 

ในการผ่าตัดของครูกอปรด้วยความแม่นยำา	 ทำาการผ่าตัดซึ่งซับซ้อนให้ดูเรียบง่ายและปลอดภัยอยู่เสมอ	

กระนั้นก็ตาม	สิ่งที่อาจารย์พยายามสอนพวกเราไม่น้อยไปกว่าการเย็บการผูก	คือ	การให้ความสำาคัญกับ

ศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ซึ่งอาจารย์เปรียบให้พวกเราฟังว่าเป็นเสมือนอิฐก้อนแรกของการสร้าง

ศัลยแพทย์ที่ประสบความสำาเร็จ	อาจารย์แนะนำาให้พวกเราอ่านตำาราของ	Bailey	and	Love’s	 (Short	

practice	 of	 surgery)	 ซึ่งสาธยายเรื่องคำาจำากัดความของกลุ่มอาการ	 ภาวะทางศัลยศาสตร์ไว้อย่าง 

รัดกุม	อาจารย์แจกหนังสือพยาธิวิทยาของ	Walter	&	Israel	(General	pathology)	ให้กับแพทย์ประจำา

บ้านศัลยศาสตร์รุ่นเดียวกับผมทุกคน	 และเน้นย้ำาให้พวกเราอ่านและทำาความเข้าใจศาสตร์พ้ืนฐาน	 ท้ัง

กายวิภาคศาสตร์	 สรีรวิทยา	 และ	 พยาธิวิทยา	 ให้แม่น	 ท่านสอนพวกเราไว้ว่า	 เทคนิคการผ่าตัดนั้น	 

ถูกปรับปรุงให้เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอตามแต่เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าจะพาไป	 แต่กายวิภาคหรือสรีระการ

ทำางานของร่างกายนั้นไม่เปลี่ยน	 และศัลยแพทย์ผู้ที่แม่นในศาสตร์พื้นฐานเป็นอย่างดีเท่านั้น	 ที่จะมี 

ความพร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและไม่ถูก	disrupt	จากเทคโนโลยีใด	

	 สมัยของอาจารย์เป็นยุคทองของการผ่าตัดมะเร็งหลอดอาหารของสงขลานครินทร์	 ทีมอาจารย์

เป็น	pioneer	ของการผ่าตัด	transthoracic	esophagectomy	และ	gastric	pull-up	เพื่อรักษามะเร็ง

หลอดอาหาร	และแมก้ารรกัษามะเรง็หลอดอาหารจะเคลื่อนไปสูย่คุสมยัทีบ่ทบาทของการผา่ตดัลดลง	แต่

ความเข้าใจในศัลยกายวิภาคและการดูแลผู้ป่วยระยะปริศัลยศาสตร์ท้ังหมดท่ีอาจารย์ได้วางรากฐานไว้	

ทำาให้ศัลยแพทย์ของสงขลานครินทร์ที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์	มีความมั่นใจที่จะทำาการผ่าตัดซึ่งซับซ้อน

ไม่ว่าจะเป็นช่องท้อง	 ทรวงอกหรือลำาคอ	 ในยุคสมัยซึ่งผมเป็นศัลยแพทย์ผู้รับการฝึกอบรม	 อาจารย์

ประเสรฐิอทุศิเวลาในวนัหยดุของท่านเพื่อทบทวนความใหก้บัพวกเราอยูเ่สมอ	ศลัยแพทยส์งขลานครนิทร์

ทั่วประเทศที่เคยฝึกอบรมกับอาจารย์	 คุ้นเคยกับบรรยากาศที่เป็นกันเองของกลุ่มทบทวนความรู้ที่คล้าย

กับการนั่งพักหย่อนใจของพี่น้องผองเพื่อน	 มากกว่ากิจกรรมทางวิชาการที่เคร่งเครียด	 ในด้านกุมาร

ศลัยศาสตร	์อาจารยป์ระเสริฐเปน็สว่นหนึง่ของการวางรากฐานดา้นทรพัยากรบคุคลใหก้บัหนว่ยศัลยกรรม

เด็ก	ทั้งยังเป็นผู้ผ่าตัด	pull-through	operation	คนแรกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	และในทัศนะ

ของผม	ผลงานชิ้นเอกของอาจารย์ประเสริฐประการหนึ่ง	คือการผลักดันให้	สงขลานครินทร์เคลื่อนจาก

สถาบันฝึกอบรมนอ้งใหม่ในต่างจังหวัด	เป็นสถาบันฝึกอบรมชั้นแนวหน้าของประเทศ	และเป็นความภาค

ภูมิใจของชาวใต้ทุกคน

    ด้วยจิตคารวะ

    นายแพทย์สุรศักดิ์  สังขทัต ณ อยุธยา

	 	 	 	 กุมารศัลยศาสตร์	สงขลานครินทร์

อาจารย์ประเสริฐ กับวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์
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                 หมุดแรก

	 เบิกบุกริเริ่มสร้าง			 ศัลยแพทย์	ทักษิณา

	 สอนสั่งดังบิดา			 แน่แท้

	 หวนคืนถิ่นไกลมา			 เพื่อช่วย

	 หาไม่เกี่ยงเลี่ยงแม้			 เริ่มต้น	หมุดแรก

	 แตกกอกิ่งสิ่งสร้าง			 ภาควิชา

	 ควรคู่พระนามา		 มอบไว้

	 ศิษย์สงขลาลูกพระบิดา			 ชูช่อ

	 หมุดต่อหมุดตอกให้		 ค่าล้ำา	ควรจำา

	 นำาศัลยวิชาคู่ด้วย			 คุณธรรม

	 ควรค่ายิ่งศิษย์ขอนำา			 เทิดไว้

	 ใครเริ่มสั่งสอนทำา			 ศาสตร์	ผ่า

	 สอนสั่งจนดีได้			 แก่นแท้	วิชา

	 จำาลาจากไกลแต่นี้			 ศิษย์	จำา

	 คำาพร่ำาสอนชี้นำา			 ยัง	ก้อง

	 สำาเร็จมั่นดังคำา			 คง	ค่า	ศัลย	วิชา

	 มั่นมุ่งส่งต่อน้อง			 ศัลยแพทย์	สืบไป

    นายแพทย์สิริพงศ์  ชีวธนากรณ์กุล

	 	 	 	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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“The Great Surgeon and The Great Teacher”

“อาจารย์ประเสริฐ วศินานุกร” ครูศัลยแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่

	 รู้จักอาจารย์ครั้งแรก	ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ปี	4	วนศัลยกรรม	ซึ่งต้องผ่าน	CVT	จริง	ๆ 	ไม่ค่อย

มีโอกาสได้ ใกล้ชิดอาจารย์มากนัก	 ส่วนใหญ่ได้ราวด์กับพี่แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำาบ้าน	 และอาจารย์ 

ปานเทพ	ได้เจออาจารย์บ้างตอน	ward	round	โดยเฉพาะที่	ICU	ในขณะนั้นอาจารย์ยังคงผ่าตัดทั้งเคส	

general	และ	CVT	วันที่จำาได้ไม่เคยลืมคือ	วันที่มีโอกาสได้เข้าเคส	appendectomy	กับอาจารย์	หน้าที่

ของ	 นศพ.ปี	 4	 เป็นท่ีทราบโดยท่ัวกันคือ	 การดึง	 retractor	 ขณะที่อาจารย์คุมพ่ี	 resident	 ผ่าตัดอยู่	 

ก็พูดขึ้นมาว่า	“เอ้า…นศพ.ปี 4 ตัด appendix” โห……ใครจะคิด	นศพ.ปี	4	ได้ตัด	appendix	ตอนนั้น 

ทั้งตื่นเต้น	ทั้งดีใจ	ตั้งใจตัดมาก	และทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดี	เหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นความประทับใจ

และเป็นแรงบันดาลใจใหเ้รยีนตอ่เปน็ศลัยแพทยจ์นทกุวนันี	้	ในวนันัน้อาจารยค์งไมท่ราบวา่ไดส้รา้งความ

ประทับใจให้	นศพ.ตัวเล็ก	ๆ	คนหนึ่ง	ด้วยความเป็นครูที่เปี่ยมล้นอยู่ในสายเลือดของอาจารย์	คิดเอาเอง

ว่า	อาจารย์คงอยากให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำาด้วยตนเอง	(learning	by	doing)	อีกเรื่องราว

ที่ยังจดจำาได้เสมอ	คือ	ทุกครั้งหลัง	นศพ.	สอบลงกองศัลย์	อาจารย์จะจัดเลี้ยงที่บ้านชวนชื่น	นศพ.ทั้งกอง	

พี่	resident	ศัลย์	อาจารย์ภาคศัลย์	รวมถึงพี่เจ้าหน้าที่ภาค	จะขึ้นรสบัสของคณะไปบ้านอาจารย์ตอนเย็น	

ได้พายเรือเล่นหลังบ้านอาจารย์	 	 ปิ้งย่างอาหาร	 ร้องรำาทำาเพลงกันอย่างสนุกสนาน	 เหตุการณ์เหล่านี้	 

ล้วนมีส่วนในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์	 พ่ีกับน้อง	 ผู้ร่วมงาน	 และเพื่อนด้วย

กันเอง	เกิดความรักความผูกพัน	ความสนิทสนมกลมเกลียว	และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

	 รู้จักอาจารย์มากขึ้นตอนเป็นแพทย์ใช้ทุนศัลย์	ในตอนนั้นเป็นยุคแรก	ๆ	ที่มี	นศพ.ผู้หญิงมาสมัคร

เรียนศัลย์	คนแรกเป็นอาจารย์มณฑิรา	คนที่สองเป็นพี่ส้ม	ปริภา	คนที่สามและสี่เป็น	ศรีลา	และ	ธีรนุช	

วันที่เดินไปยื่นใบสมัครท่ีภาควิชา	 ได้เจออาจารย์ โดยมิได้นัดหมาย	 พออาจารย์ทราบว่าจะมาสมัครศัลย์	

ก็พดูวา่	“เปน็ผูห้ญงิอยา่มาเรยีนเลย”	ตอนนัน้ก็ใจหาย	แตค่ดิวา่อาจารยอ์าจจะไมคุ่น้เคยกบัศลัยแพทย์

ที่เป็นผู้หญิง	หรือคิดว่าผู้หญิงควรไปทำาอย่างอื่นดีกว่า	อย่ามาเหนื่อยเลย	อันนี้	เป็นงานผู้ชาย	หรืออาจ

จะสอนได้ไม่เต็มที่	 ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามสุดท้ายก็ได้มาเป็น	พชท.ศัลย์	 ในระหว่าง	 training	ไม่มี

ครั้งใดเลยที่อาจารย์จะทำาให้เกิดความรู้สึกไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย	 อาจารย์สอนและ 

ให้ โอกาสลูกศิษย์ทุกคนในการเรียนรู้เสมอมา	 ตอนเป็น	 พชท.ปี	 2	 อาจารย์เป็นอาจารย์หน่วย	 CVT	 

เพียงท่านเดียว	นับเป็นโชคดีมาก	ที่ได้เป็นชีฟ	CVT	ในขณะนั้น	เพราะได้เรียนรู้จากอาจารย์อย่างเต็มที่	

โดยเฉพาะ	clinical	signs	ของผู้ป่วยที่ประเมินได้จากสองมือ	โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใด	ๆ	รวมถึง
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เทคนิคการผ่าตัดอีกมากมาย	 อาจารย์เน้นย้ำาเสมอถึงความสำาคัญของ	 pathophysiology	 ของโรค	 

หรืออาการต่าง	ๆ	และได้แจกหนังสือ	General	Pathology:	Water	and	Israel	ให้กับ	resident	ทุกคน	

ยังคงเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน	แม้จะเป็นศิษย์ที่ไม่ดีนักเพราะไม่ค่อยได้อ่านก็ตาม

	 หลังจบ	 training	 ได้รับโอกาสเป็นอาจารย์

ประจำาภาควชิาศลัย	์ม.อ.	ไมม่ีโอกาสไดร้ว่มงานเกษยีณ

อายุราชการของอาจารย์เพราะศึกษาต่อต่างประเทศ	

หลังจากกลับมา	 ดีใจทุกคร้ังท่ีอาจารย์ โทรหาหรือเดิน

มาหาที่โอพดีี	และฝากให้ดแูลคนไข	้เพราะนัน่คอื	ความ

ไว้วางใจที่อาจารย์มอบให้	 จนกระทั่งวันหนึ่งคนที่ต้อง

ดูแลคอื	ตัวอาจารยเ์อง	แมจ้ะเปน็เกยีรตแิละความภาค

ภูมิใจที่สุดในชีวิตท่ีอาจารย์มอบให้	 แต่ก็เป็นสิ่งที่ ไม่

อยากให้เกิดขึ้น	ในบทบาทของผู้ป่วย	อาจารย์แสดงให้

เห็นถึงการเป็นผู้ป่วยท่ีดีเสมอมา	 ในบทบาทของความ

เป็นครู	 อาจารย์ยังคงสอนอยู่ตลอดเวลา	 จากอาการ

วิทยาของตนเอง	 ในบทบาทของการเป็นศัลยแพทย์	

อาจารย์สอนให้เห็นการมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง	 กว้างขวาง	

ความมีน้ำาใจ	 รักพวกพ้อง	 ความเสียสละ	 การเตรียม

ความพร้อมกับทุกสถานการณ์	 และการยอมรับความ

จริง	

	 สุดท้ายนี้	 ขอดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุคติอยู่บนฟากฟ้า	 มองลงมาก็จะเห็นว่าคำาสอนของ

อาจารยแ์ละความดท่ีีอาจารยท์ำาเพื่อคนอื่นมาตลอดชวีติไมส่ญูเปลา่	สญัญาวา่จะทำาตามทีอ่าจารย์ไดฝ้าก

ไว้ ให้ดีที่สุด	และจะร่วมสร้างศัลยแพทย์เพื่อภาคใต้ตามปณิธานที่อาจารย์ได้ตั้งไว้เสมอมา

	 ขอคารวะด้วยหัวใจ….แด่	“ครูผู้ ให้….ศัลยแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสงขลานครินทร์”

    แพทย์หญิงศรีลา  สำาเภา 

	 	 	 	 ศัลยแพทย์ทั่วไปและศัลยแพทย์มะเร็งวิทยา

	 	 	 	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 	 	 	 14	ตุลาคม	2562
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	 อาจารย์เสริฐ	ของชาวศัลย์	มอ.	ได้จากไปแล้ว		ถ้าใครจำาอาจารย์เล่าได้		จะจำาได้ว่าหลังอาจารย์

เรียนจบในไทย		อาจารย์ไปต่อ	board	ที่อเมริกา		เป็น	board	certified	surgeon	ที่อเมริกาและทำางาน

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ที่นั่น	 จริง	 ๆ	 อาจารย์ถ้าอาจารย์ทำางานต่อท่ีอเมริกาก็ทำาได้สบาย	 ๆ	 แต่

อาจารย์กับอาจารย์มยุรีก็เลือกที่จะกลับมาที่เมืองไทย	 แล้วก็ไม่ใช่ที่เมืองหลวง...อาจารย์เลือกมาอยู่ที่	 

มอ.	ทีต่อนนัน้นา่จะยงัไมม่แีมแ้ตต่กึโรงพยาบาล	ตามจดหมายทีอ่าจารยท์องจนัทร	์คณบดีในตอนนัน้เขยีน

ไปชวน	แล้วจากนั้นอาจารย์ก็อยู่ที่	มอ.	จนเกษียณที่	มอ.

	 เกิดมาช้า	 ไม่ทันได้เรียนผ่าตัดจากอาจารย์	 แต่ยังได้ทันเรียนมิติอื่น	 ๆ	 จากอาจารย์อยู่	 ในช่วง 

หลงั	ๆ 	จะเหน็วา่อาจารย์ไปอยูท่ีอ่อีาร	์จำาไดว้า่อาจารยบ์อกวา่หมอทีอ่อีาร	์ตอ้งเปน็หมอทีม่ากประสบการณ์

ที่สุด		อีอาร์ไม่ใช่ที่ที่จะให้หมอฝึกหัด	in	charge	อยู่อย่างเดียว	ไม่รู้เพราะคำาสอนนี้หรือเปล่า	ที่ทำาให้ตอน

นี	้ถา้ไมต่ดิผา่อะไรอยูจ่ะลงไปดคูนไขท้ี่ไดร้บัปรกึษากบันอ้ง	ๆ 	เองทีอ่อีารท์กุครัง้		อยา่งอื่นทีอ่าจารยส์อน

ก็จะเป็นเรื่อง	medical	 futility	สอนว่าเมื่อไหร่ที่ควรหยุดก็ควรหยุด	 	 ไม่ไปเปิดอก	ER	thoracotomy	

ใครถ้าไม่	 fullfill	 criteria	 กับยังมีเทคนิคเล็ก ๆ	 น้อย ๆ	 อื่น ๆ	 ในการดูแลคนไข้อุบัติเหตุที่มาจาก 

ประสบการณ์ของอาจาย์

	 เกิดมาช้า	 ไม่ทันได้สัมผัสกับตัวเอง	 แต่ก็ได้ยินรุ่นอาจารย์เล่าขานมาว่า	 สมัยก่อนมีเล้ียงลงกอง 

ที่บ้านอาจารย์		อาจารย์และ	resident	มีโมงยามที่ใช้ด้วยกันนอกเวลางาน	เคยไปฟังกูรูด้าน	med	ed	

บอกว่า	 	 ถ้าจะสอน	 value	 สอน	moral	 ให้นักเรียน	 	 ต้องมีการใช้เวลากับนักเรียนนอกหลักสูตรด้วย 

แบบที่โบราณทีล่กูศษิยต์ดิสอยหอ้ยตามเจา้สำานกัไปไหนตอ่ไหน		กรูพูดูเหมอืนทีอ่าจารยท์ำาเปียีบเลย		สิง่

เหล่านี้จะติดอยู่ในใจนักเรียนไปนานเท่านาน	 งานเกษียณอาจารย์จึงเป็นงานเกษียณที่ย่ิงใหญ่ที่สุดเท่าที่

ภาคศัลย์เคยจัด		ไม่ได้ยิ่งใหญ่ที่ขนาดของห้องจัดเลี้ยง		แต่ที่ยิ่งใหญ่เพราะมีลูกศิษย์ที่ไปอยู่จังหวัดอื่น	ๆ		

ลางานขึ้นเครื่องบินมา

	 อาจารย์รักการผ่าตัดมาก	 เมื่อต้นเดือนได้ไปเย่ียมอาจารย์	 	 อาจารย์ยังแสดงให้เห็นถึงความรัก 

ในการผ่าตัดที่มากจริง	ๆ		คงเป็นเพราะว่าอาจารย์มีความทรงจำาดี	ๆ	มาก	ๆ	และเยอะมาก	ๆ	ในห้อง

ผ่าตัด	 	 การผ่าตัดในตำานานทั้งหลาย	 	 หรือการผ่าตัดที่ยาก	 อาจารย์ล้วนมีประสบการณ์	 ยังจำาได้ว่า 

อาจารย์เคยเล่าถึงการห้ามเลือดท่ีตับด้วยอุปกรณ์ประยุกต์เอง	 หรือการห้ามเลือดที่	 vertebral	 artery	 

ที่เข้าถึงยาก
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	 นั่งเขียนไปแล้วก็คิดว่าใครจะได้อ่าน	 จริง	 ๆ	 มันควรจะเป็นอันที่ควรเขียนในหนังสือที่ระลึกตอน

อาจารย์เกษียณ	ที่อาจารย์จะยังได้ยินความ	grateful	ของลูกศิษย์		แต่ตอนนั้นดันไม่เขียน	ก็ได้แต่โทษ

ว่าตอนนั้นยังเป็น	พชท.	จึงไม่ได้มีโอกาส		และจำาไว้เป็นข้อเตือนใจไว้ว่า	ต่อไปเมื่อมีโอกาสเขียนหนังสือ

เกษียณให้ ใคร	จะตั้งใจให้มาก	ๆ	อยากบอกอะไรใครก็จะบอกตอนที่ยังมีคนได้ยิน

    ด้วยความระลึกถึงอาจารย์ค่ะ

    แพทย์หญิงโอสรี  อัครบวร

	 	 	 	 ศัลยแพทย์อุบัติเหตุและเวชบำาบัดวิกฤต

ด้วยความคารวะ	ความอาลัย	ต่อการจากไปของอาจารย์

หากมีใครมาถามว่า	อาจารย์ประเสริฐ	เป็นตัวอย่างในการดำาเนินชีวิต	อย่างไรบ้าง

คำาตอบคือ	อาจารย์เป็นตัวอย่างในเรื่องของความกตัญญู	รักบ้านเกิดและความเสียสละ

อาจารย์กลับมาจากต่างประเทศ	มาสร้างและพัฒนาคณะแพทย์	มอ.

ท่าน	อ.ประเสริฐมีลูกศิษย์มากมาย	และเป็นที่รักของลูกศิษย์ทุกคน

ท่าน	เป็นครูแพทย์แบบอย่างด้านฝีมือในการผ่าตัด	และมีความเมตตากรุณาต่อผู้ป่วย

นอกจากนี้	ท่าน	อ.ประเสริฐ	มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี	เป็นที่รู้จักของคนในสังคม	มีความเมตตา

และดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน	ดุจเปรียบเสมือนญาติ	ทำาให้เป็นที่ประทับใจ	และสร้างชื่อเสียงให้กับ

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่ง

ด้วยความดี	และบุญคุณของอาจารย์ที่มีต่อพวกเรา	ชาวคณะแพทยศาสตร์	สงขลานครินทร์

จะฝังลึกอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไป

พวกเรารักและเทิดทูนอาจารย์ตลอดไป

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

	 	 	 	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	

	 	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอร่วมไว้อาลัยแด่ 
อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร
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	 ผมนายแพทย์อรรถวิท	 	 มังกรวงษ์	 เป็นศัลยแพทย์	 ที่จบจากมหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร	์และไดร้บัการสัง่สอนจากอาจารยป์ระเสรฐิ	วศนิานกุร	ขณะทีท่า่นยงัคงชว่ยดแูลแผนก

อุบัติเหตุ	จำาได้ว่ารู้สึกดีใจ	เป็นเกียรติที่ได้ฟังอาจารย์สอนวิธีการต่างๆ	และภูมิใจที่ครั้งหนึ่งเคย

ได้รับการสั่งสอนจากอาจารย์	 อาจารย์เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเชิดชูที่แท้จริง	 และผมจะจำา 

คำาสอนของอาจารย์และจะทำาหน้าที่ให้ได้เสี้ยวหนึ่งของอาจารย์	

   ด้วยความอาลัยยิ่ง

   นายแพทย์อรรถวิท  มังกรวงษ์

	 	 	 อาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง

	 	 	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	

	 	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 ผมได้รับทราบชื่อเสียง	 อ.ประเสริฐ	 ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์	 ต่อมาเมื่อผมได้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ท่ัวไป	 ผมย่ิงมีโอกาสได้รับรู้ชื่อเสียงและความสามารถใน 

การผ่าตัดของอาจารย์มากยิ่งข้ึน	 แม้ว่าช่วงท่ีผมฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์	 ผมมีโอกาสได้เข้าผ่าตัดกับ

อาจารย์น้อยมากก็ตาม	 คำากล่าวขวัญถึงความเป็นครู	 และความสามารถในการผ่าตัดของอาจารย์ได้รับ

การกล่าวถึงจากลูกศิษย์ของอาจารย์หลายท่าน	 ในโอกาสต่าง	 ๆ	 รวมทั้งงานเลี้ยงวันคล้ายครบรอบวัน

เกิดอาจารย์ที่บ้าน	ซี่งผมยังมีจำาบรรยากาศและความอบอุ่นในงานได้เป็นอย่างดี	

	 ช่วงทีผ่มใกลจ้บแพทยเ์ฉพาะทางสาขาศลัยศาสตรท์ัว่ไป	ผมมีโอกาสไดร้บัความกรณุาจากอาจารย์

ในส่งเสรมิใหเ้ขา้สอบเพื่ออนมุตับิตัรสาขาเวชศาสตรฉุ์กเฉิน	ในเวลาใกล้เคียงกนักบัสาขาศัลยศาสตรท่ั์วไป	

และจากโอกาสคร้ังนัน้ทำาให้ผมไดม้ีโอกาสเข้ามาทำางานภายใตค้ำาแนะนำาของอาจารย	์ในหนว่ยเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน	ซึ่งต่อมาจัดตั้งเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินในปี	พ.ศ.	2552	เป็นต้นมา

	 ผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่ง	 ที่ ได้มีโอกาสปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำาของอาจารย์ตลอดระยะเวลา

มากกวา่	10	ป	ีมีโอกาสไดเ้รียนรู้ ในสิง่ท่ีอาจารยป์ฏบิตั	ิและตัง้ใจจะปฏบิตั	ิทัง้จากคำาบอกเลา่ของอาจารย	์

ลกูศษิยอ์าจารยท์กุทา่น	ทัง้ยงัมีโอกาสไดเ้ดนิทางไปปฏบิตังิานนอกสถานท่ีกบัอาจารย์หลายคร้ังหลายครา	

ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณก์ารทำางานของอาจารย	์ความตัง้ใจของอาจารย์ในการพฒันาการแพทย์โดยเฉพาะ

สาขาผ่าตัด	 และเวชศาสตร์ฉุกเฉินในภาคใต้	 ได้เรียนรู้ถึงความเอาใจใส่	 และความเอื้อเฟื้อของอาจารย์

ต่อลูกศิษย์	ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์หรือศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ได้รับ

รู้ถึงความผูกพันของอาจารย์ต่อลูกศิษย์	 และลูกศิษย์ที่มีต่ออาจารย์	 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ในพ้ืนที่

ต่าง	ๆ 	ทำาให้ผมสัมผัส	และแอบคิดเสมอว่า	อาจารย์เดินทางไปที่ไหนมีแต่ความอบอุ่นจากลูกศิษย์ทุกแห่ง

ไป	 การออกเดินทางไปปฏิบัติงานเป็นทีม	 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต	 พังงา	 และ

กระบี่ในปี	 พ.ศ.	 2547	 ของคณะแพทยศาสตร์	 โดยมีอาจารย์เป็นหัวหน้าทีม	 ทำาให้ผมมีประสบการณ์ 

และเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติในเวลา

ต่อมา	

แด่ อาจารย์ประเสริฐ วศินานุกร 
“ครูแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่”
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	 ตลอดระยะเวลามากกว่า	 10	 ปีท่ีผมมีโอกาสได้ ใกล้ชิดและเรียนรู้ประสบการณ์การทำางานจาก

อาจารย์	ผมได้เรียนรู้สิ่งต่าง	ๆ	มากมายนับไม่ถ้วน	ได้เรียนรู้ว่าการเป็นครูที่ดีเป็นอย่างไร	การเป็นผู้ ให้

โดยไมห่วงัผลตอบแทนเปน็อยา่งไร	การใหอ้ภยั	แมค้นนัน้เคยคดิไมด่ตีอ่เราเปน็อยา่งไร	และการคดิคำานงึ

ถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเองนั้นเป็นอย่างไร	โดยมีท่าน	อาจารย์ประเสริฐ		วศินานุกร	

เป็นแบบอยา่งในการปฏบิตั	ิทำาใหผ้มไดรู้ว้า่	อาจารยเ์ปน็	“ครแูพทยท์ีม่จีติใจอนัยิง่ใหญ”่	ซึง่ผมจะยดึถอื

เป็นแบบอย่างในการทำางานต่อไปในอนาคตเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ ในการพัฒนาระบบ 

การแพทย์ในภาคใต้ต่อไป

    ด้วยรักและเคารพยิ่ง

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  วุฒิสุทธิเมธาวี

				 	 	 	 ลูกศิษย์	และที่ปรึกษาภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ด้านการงาน	 เป็นท่ีประจักษ์อยู่แล้วว่าอาจารย์สร้างคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลต่อ 

คณะแพทยศาสตร์	และต่อภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไว้อย่างมากมาย

	 หนรูกัอาจารยท้ั์งในฐานะศษิย	์เพื่อนร่วมงาน	ลูกหลาน	ทกุบทบาททกุความสัมพันธ์	อาจารย์

ให้ความเอ็นดูหนู	ให้ความสนิทสนม	ให้ความรัก	หนูซาบซึ้งในทุกสิ่งที่อาจารย์ทำาให้หนู	ไม่มีวันลืม

เลือน	ขอบพระคุณที่อาจารย์กรุณาให้หนูได้เรียนรู้อะไรดี	ๆ	หลายอย่างจากอาจารย์

   ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

            แพทย์หญิงธัญญา  ลิ่มอภิชาต

ถึง... อาจารย์ผู้เป็นที่รัก
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	 ตัง้แตด่ฉินัไดเ้ขา้มาศกึษาในคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์	ดฉัินก็ไดยิ้นกติตศัิพท์

ชื่อเสียงทั้งในด้านความเป็นครูและแพทย์ที่ดีและเก่ง	 แต่ช่วงสมัยเป็นนักศึกษาแพทย์ไม่ได้มีโอกาสได้ 

เรียนรู้จากอาจารย์มากนัก	 จนเมื่อได้กลับมาทำางานในภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกครั้ง	 จึงได้มีโอกาสเรียนรู้	 ซึมซับ	 แนวคิด	 อุดมการณ์	 ทั้งความเป็น 

ครู	 อาจารย์	 และแพทย์ที่ดี	 รวมทั้งได้มีโอกาสติดตามอาจารย์ไปเป็นวิทยากร	 ร่วมให้ความเห็นในการ

พัฒนางานทางด้านอุบัติเหตุ	 ฉุกเฉิน	 และภัยพิบัติในเขตพื้นที่	 3	 จังหวัดชายแดนใต้	 ได้เห็นความรัก	 

ความเคารพของบรรดาลูกศิษย์สหสาขาวิชาชีพที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง	ๆ	ที่มีต่ออาจารย์	รู้สึกซาบซึ้งถึง

ความรัก	เป็นห่วงเป็นใย	ความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์และผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง	ๆ	

	 ทุกครั้งที่อาจารย์ไปสอนที่จังหวัดตรัง	อาจารย์จะคิดถึงลูกศิษย์	พยาบาล	และเจ้าหน้าที่ภาควิชา

อยูเ่สมอ	มกัจะมขีนม	ของฝากตดิมอืกลบัมาเสมอ	อาจารยม์กัจะมาเลา่เคสทีน่า่สนใจทีพ่บ	ณ	โรงพยาบาล

ต่าง	 ๆ	 อภิปราย	 และสอนให้อาจารย์แพทย	์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำาบ้าน	 และนักศึกษาแพทย์ทั้งใน 

มอ.	โรงพยาบาลตรัง	และโรงพยาบาลห้วยยอดอยู่ตลอด	แม้ ในช่วงที่อาจารย์ไม่สบายก็ยังคงความเป็น

อาจารย์อยู่จนวาระสุดท้าย

	 ขอให้อาจารย์พักผ่อนให้สบาย	พวกเราทีมงานทางด้านฉุกเฉินนำาปณิธาน	อุดมการณ์	ความตั้งใจ

ของอาจารย์มาพัฒนา	สานต่อ	เพื่อความก้าวหน้าของงานด้านนี้และเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยต่อไป

      แพทย์หญิงธัมพรรษ  ปิยสุวรรณกุล

	 	 	 	 รักษาการตำาแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	

												 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

				 	 	 	 15	ตุลาคม	2562

แด่ อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร 
ครูอันเป็นที่รักผู้มีแต่ให้
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	 อ.ประเสริฐ	 วศินานุกร	 ที่เคารพรัก	 ได้เห็นการทำางานของอาจารย์ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์	 

พวกเราได้เหน็อาจารย์มาทำางานเกือบทุกวันที่หอ้งฉุกเฉิน	นั่งอยู่หนา้หอ้งฉุกเฉิน	คอยช่วยคัดกรองผู้ป่วย	

ช่วยเข็นเตียงผู้ป่วยแล้วนำาประวัติผู้ป่วยส่งต่อแพทย์เวรห้องในฉุกเฉิน	 พร้อมกับคำาวินิจฉัยเบื้องต้นของ

อาจารย์	 ซึ่งได้จากการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยไม่ต้องพ่ึงการวินิจฉัยใด	 ๆ	 สอนให้พวกเราดูแล 

ผูป้ว่ยใหเ้ปน็องคร์วม	การทำางานรว่มกนัโดยไมม่อีคต	ิการสอนของอาจารยท์ีส่อนเนือ้หาความรูส้อดแทรก

ชีวประวัติของอาจารย์	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 สิ่งที่แพทย์รุ่นหลังพึงมีได้อย่างครบครัน	 ฟังแล้วผู้เรียน 

ไม่มีวันเบื่อ	 สนุกสนาน	 หัวเราะปนรอยยิ้มทั้งผู้เรียนและผู้สอน	 อาจารย์ดูมีความสุขที่ ได้สอนพวกเรา 

ชาวเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งอาจารย์แพทย์	 แพทย์ใช้ทุน	 แพทย์ประจำาบ้าน	 นักศึกษา	 พยาบาล	 พนักงาน 

เวชกิจฉุกเฉิน	พนักงานเปล	ที่ปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉิน	ถึงแม้อาจารย์จะมีปัญหาสุขภาพ	แต่อาจารย์เก็บ

ความเหนด็เหนื่อยเหลา่นัน้ไว้ไม่ใหพ้วกเราเหน็แมแ้ตน่อ้ย	สหีนา้	น้ำาเสยีงแววตาของอาจารยก์ย็งัทำาหนา้ที่

ของอาจารย์แพทย์เป็นครูที่ยังสั่งสอนพวกเราจวบจนส้ินลมหายใจ	 ในความทรงจำาของพวกเราอาจารย์

เป็นอาจารย์ที่พวกเราเคารพรัก	 เป็นแบบอย่างของความเป็นครู	 แพทย์	 และอาจารย์แพทย์ที่แท้จริง	

สำาหรับพวกเราชาวเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 อาจารย์เปรียบเสมือน	 “พ่อ”	 อีกคนของพวกเรา	 อาจารย์คอย

ถามไถ่	 ช่วยให้คำาแนะนำา	 ช่วยให้คำาปรึกษาแก่พวกเราได้ทุก	 ๆ	 เรื่อง	 ทั้งเรื่องงาน	 เรื่องส่วนตัว	 เรื่อง 

การเรียนการสอน	 อาจารย์ให้ความสนิทสนม	 ให้ความห่วงใย	 ความใส่ใจ	 ความผูกพันธ์ที่มีต่ออาจารย์ 

ของพวกเรามากกว่าอาจารย์กับลูกศิษย์	 หรือแค่ผู้ร่วมงาน	 แต่เราเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน	 ใน 

วันนี้ครอบครัวเราขาดเสาหลัก	พวกเราไม่มีอาจารย์อยู่ข้าง	ๆ	เป็นที่ปรึกษาของพวกเรา	ขอให้อาจารย์

พักผ่อนอยู่บนสรวงสวรรค์	 พวกเราจะช่วยกันพัฒนางานของห้องฉุกเฉินให้ก้าวหน้าสมดั่งใจปรารถนา 

ของอาจารย์ต่อไปค่ะ

    ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

    แพทย์หญิงกัณฐิกา  ไกรสวัสดิ์

แด่ อ.ประเสริฐ  วศินานุกร
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	 ถึงแม้ว่าห้องฉุกเฉินจะย้ายมายังที่ใหม่	แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย	คือ	“คุณลุงตัวเล็กที่เป็น

คนยิ้มแย้มแจ่มใส	 เป็นคนอัธยาศัยดี 	 รู้ จักเ จ้าหน้า ท่ี ทุกคนทุกระดับของห้องฉุกเฉิน	 เป็น 

คนแรกที่เข้าไปประเมินและคัดแยกเมื่อผู้ป่วยมาถึงประตูห้องฉุกเฉิน	 เป็นแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยดีมาก	 เป็น

คุณครูที่สอนลูกศิษย์อย่างตั้งใจ	 เป็นผู้ ใหญ่ที่ ให้คำาปรึกษาได้ทุกเรื่อง	 เป็นตัวอย่างที่ดี ในการ 

ใช้ชีวิต	เป็นแรงบันดาลใจในการทำางาน	เป็นกำาลังใจให้ ในยามที่ท้อแท้เสียใจ	เป็นอะไรตั้งมากมาย	และที่

สำาคัญ...เป็นคนที่พวกเราเคารพรักด้วยหัวใจ”	 สิ่งเหล่านี้ เป็นภาพจำาของ	 อาจารย์ประเสริฐ	 

วศินานุกร	ที่พวกเราชาวห้องฉุกเฉิน	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คุ้นเคยกันดี	และจะคงอยู่ในความทรง

จำาตลอดไป	

    ด้วยความรัก ความผูกพันและอาลัยยิ่ง

    แพทย์หญิงศิริวิมล  ตันตรัตนพงษ์

	 	 	 	 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

คำาสดุดีแด่อาจารย์ประเสริฐ
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	 ด้วยความรัก		ความผูกพัน	และความสนิทสนม	เป็นกันเองที่อาจารย์มีต่อพวกเรา	ทำาให้พวกเรา

รู้สึกใจหายเมื่อได้ทราบข่าวว่าอาจารย์ได้จากไปอย่างกะทันหัน	คุณงามความดี	ความรักความปรารถนา

ดีที่มีต่อทุกคนที่อาจารย์ได้กระทำาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั้น	 ล้วนแล้วยังประทับติดตราตรึงใจมาจนถึง 

ทุกวันนี้

	 พวกเรารู้สึกเศร้าใจและขอแสดงความอาลัยกับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักย่ิงของพวกเรา	 ซึ่ง

อาจารย์จะพูดเสมอว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน	มีอะไรให้ช่วยเหลือกัน	ต้องคอยดูแลซึ่งกันและ

กัน	 ความพลัดพรากท่ีเกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งท่ีทุกคนไม่อาจหลีกหนีได้พ้น	 ถึงแม้ว่าจะเตรียมใจยอมรับในสิ่งที่ 

เกิดขึ้น	แต่ก็มิอาจหักห้ามความเศร้าโศกเหล่านี้ ได้

	 พวกเราหวังว่าคุณงามความดีท่ีอาจารย์ได้กระทำาไว้มาตลอดชีวิตของท่าน	 จงเป็นดั่งแสงประทีป

นำาพาดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเสถียร	ณ	แดนสวรรค์ในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร์

    ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

    เจ้าหน้าที่สำานักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

	 	 	 	 14	ตุลาคม	2562

             

แด่... อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร
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	 	เห้ย	ๆ	 เอ็งหมออีอาเอ็งอย่าช้า	

	 	 	 รีบรีบมาดูคนไข้เจ็บหน้าอก

	 	 	 เจ็บแบบนี้	เจ็บตรงนี้	เหมือนถูกชก	

	 	 	 เขาเจ็บอกเหมือน	MI	เอ็งจงจำา

	 	เห้ย	ๆ	 เอ็งมาดูคนคนนี้	

	 	 	 ปวดท้องที่ข้างขวาและมีไข้

	 	 	 ตรวจแบบนี้กดตรงนี้ตรวจให้ไว	

	 	 	 บอกให้ได้เป็นอะไรบอกครูมา

	 	เห้ย	ๆ	 เอ็งมาดู	CT	ซิ	

	 	 	 ก้อนตรงนี้เอ็งเห็นแล้วใช่ไหม

	 	 	 เอ็งคิดว่ามันเกิดจากอะไร	

	 	 	 ตอบไม่ได้ตามมาครูสอนเอง

	 	เห้ย	ๆ	 เอ็งวันไหน	conference	

	 	 	 มีเคสเป็น	dissec	เอ็งรู้ไหม

	 	 	 ให้เอาเข้าครูจะสอนว่าเป็นไง	

	 	 	 เอ็งจะได้เรียนรู้ ให้ถูกทาง

	 	เห้ย	ๆ	 เอ็งคนนี้น่าสงสาร	

	 	 	 เพราะทางบ้านเขาลำาบากแสนยากเข็ญ

	 	 	 กว่าจะมาโรงบาลแสนยากเย็น	

	 	 	 เอ็งต้องเห็นใจเขาอย่าละเลย

	 	เห้ย	ๆ	 เอ็งการที่เอ็งเป็นหมอ	

	 	 	 อย่ารั้งรอช่วยเหลือคนทุกข์ไข้

	 	 	 อย่าทำาเป็นเหมือนคนแล้งน้ำาใจ	

	 	 	 เราช่วยได้ต้องช่วยด้วยคุณธรรม

	 “กราบขอบคุณ	คุณครู	ผู้ประเสริฐ	คำาสอนเลิศ	สั่งสอนศิษย์ด้วยใจรัก

	 ครูสร้างครู		ครูสร้างคน	ให้ประจักษ์	แม้งานหนักมิเคยหวั่นคิดท้อใจ

	 แม้วันนี้ครูจากไปสู่สวรรค์	คำาสอนนั้นยังก้องจิตมิเลือนหาย

	 ครูเป็นครู	ครูเป็นหมอทั้งใจกาย	แม้ชีพวายความดีอยู่คู่แผ่นดิน”

    ด้วยรักและอาลัยยิ่ง

               ศิษย์ EP12 มอ.

แด่......ครูผู้ประเสริฐ



162 In Our Remembrance

	 ในฐานะวิสัญญีแพทย์	 ที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์	 นายแพทย์	 ประเสริฐ	 วศินานุกร	 อาจารย์

ศลัยแพทยแ์หง่คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ไดเ้หน็การทำางานในหอ้งผา่ตดั	การสอน

หนังสือของอาจารย์	

	 อาจารย์ประเสริฐ	เป็นศัลยแพทย์ที่มีฝีมือดีมากท่านหนึ่งที่คณะแพทย์ของเรามี	อาจารย์ผ่าตัดเก่ง

มาก	เวลาดมยาสลบให้คนไขข้องอาจารย	์พวกเราชาววสัิญญจีะอุน่ใจวา่	อาจารย์ตอ้งผ่าตดัอย่างเรยีบรอ้ย	

โดยเฉพาะการผ่าตัด	Abdominal	Aortic	Aneurysm	ซึ่งแทบไม่ต้องให้เลือดเพิ่มเติมเลยถ้าคนไข้ไม่มี

ภาวะซดีมากมากอ่น	อาจารย์ไมเ่คยมปีญัหากับพวกเราชาววสิญัญเีลย	ทกุคนคงรูว้า่อาจารยม์ภีรรยาเปน็

วิสัญญีแพทย์	คืออาจารย์มยุรี	วศินานุกร	ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแม่ของพวกเราอีกหนึ่งคน

	 ตอนที่ผมเป็น	Intern	ได้ดมยาสลบให้คนไข้ของอาจารย์ท่านหนึ่ง	แต่เกิดมีการฉีกขาดของหลอด

เลือดดำา	Inferior	vena	cava	อาจารย์ประเสริฐถูกขอให้มาช่วยเย็บหลอดเลือดเพียงห้านาทีเลือดที่ไหล

มากมายก็หยุดอย่างรวดเร็ว	เป็นสิ่งหนึ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำาของผมเสมอมา

	 ครั้งหนึ่งคนไข้มีอุณหภูมิกายท่ีต่ำา	 จำาเป็นต้องปิดแอร์ ในห้องผ่าตัด	 จึงขออนุญาตกับอาจารย์		

อาจารย์บอกให้ปิดได้เลยไม่ต้องห่วงผมเรื่องร้อน	 คนไข้สำาคัญที่สุด	 นั้นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้ถึงการดูแล 

ผู้ป่วยอย่างดีที่สุดของอาจารย์	 โดยไม่ได้คำานึงถึงว่าตนเองจะเป็นอย่างไร	 อาจารย์ไม่เคยบ่นให้เปิดแอร์

เลย	ตลอดเวลาที่ดมยาสลบ	อาจารย์จะสอนแพทย์ใช้ทุน	แพทย์ประจำาบ้าน	ตลอดจนนักศึกษาแพทย์ใน

การผ่าตัด	และการดูแลคนไข้	

	 แม้กระทั่งตอนที่อาจารย์มาคนไข้เอง	 ถึงแม้ตัวอาจารย์เองจะไม่อยากให้ทำาหัตถการอะไรแต่เมื่อ

พวกเรามาช่วยดูแลอาจารย์ก็ให้ความร่วมมืออย่างดี	 ยังจำาได้ตอนที่อาจารย์ต้องถูกส่องกล้องทางเดิน

อาหาร	 อาจารย์ศรีลาปรึกษาผมให้มาช่วยให้ยาอาจารย์	 อาจารย์ปิยะพร	 ลูกสาวอาจารย์ประเสริฐ	 ซึ่ง

เปน็อาจารยว์สิญัญไีดม้าถามวา่อาจารยท์ำาอยา่งไรใหพ้อ่ยอม	ผมบอกไมไ่ดท้ำาอะไรเลยแคอ่ธบิายวา่จะให้

ยาอาจารย์อย่างไรอาจารย์จะไม่รู้สึกอะไรแต่จะรู้ตัวอาจารย์ไม่เห็นว่าอะไร	

	 อกีเรื่องหนึง่ท่ีหลาย	ๆ 	คนอาจไมรู้่วา่คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์จดัการเรยีน

การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์การแพทย์หรือ	History	of	Medicine	ผมในฐานะประธานรายวิชา	ได้รับ

ความช่วยเหลือจากอาจารย์มาช่วยสอนกว่ายี่สิบปี	 อาจารย์ช่วยสอนประวัติการแพทย์ของประเทศไทย	

อาจารย์ประเสริฐ วศินานุกร :
ครูแพทย์ผู้ประเสริฐ
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และประวัติการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของพวกเรา	 อาจารย์จะเอา 

รูปเก่าๆ	 มาประกอบการเล่าเรื่องที่อาจารย์ได้รับการติดต่อให้มาสอนที่นี่	 ทิ้งเงินเดือนเยอะมากถ้าอยู่ที่

อเมริกา	 อาจารย์จะเล่าเรื่องการยื่นหนังสือต่อท่านพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีใน

สมัยนั้นถึงปัญหาการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 อาจารย์นำาเอาสำาเนาจดหมายถึงท่าน

พลเอกเปรมมาให้นักศึกษาแพทย์ดู	 ตอนอาจารย์เล่าเรื่องอาจารย์จะเล่าให้เราเห็นถึงความยากลำาบาก 

ในสมัยก่อน	เหมือนว่าเราได้ไปอยู่ตรงนั้นจริง	ๆ	นักศึกษาแพทย์จะชอบกันมากเวลา	3	ชั่วโมง	จะหมดไป

อย่างรวดเร็ว	ผมจะเข้ามานั่งฟังอาจารย์อยู่ทุกครั้งที่รายวิชานี้เปิดสอน	

	 ยังมีอีกเรื่องท่ียังจำาได้ดีคือวันท่ีภาควิชาวิสัญญีวิทยาจัดงานเกษียณให้อาจารย์มยุรี	 วศินานุกร	 

หลังงานเสร็จอาจารย์ได้เข้ามากอดคอผมแล้วบอกว่าขอบคุณที่จัดงานให้เมียผม	เป็นงานเกษียณที่จัดได้

ดีที่สุดที่ผมเคยไปมา	 ตอนนั้นตั้งใจจัดงานให้อาจารย์มยุรีอย่างต็มที่	 มีการแสดงโขนของนักศึกษาแพทย์	

มีการร้องเพลงประสานเสียงวง	PSU	Chorus	มีวง	Quartet	บรรเลงหน้างาน	ทางเดินขึ้นมาจากหน้า

โรงแรมมนีกัศกึษาแพทยย์นืตอ้นรบัแขก	พีน่อ้ง	ๆ 	ลกูศษิยล์กูหาของอาจารยท์ัง้สองทา่นมาชว่ยจนไมต่อ้ง

ใช้เงินของคณะแพทยศาสตร์เลย	 ทุกคนมาช่วยกันจัดงานที่ชื่องานว่า	 Life	 of	 a	 medical	 teacher	 

ให้สอดคล้องกับงานเกษียณของอาจารย์ท่ีชื่อ	 Life	 of	 a	 surgeon	 ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์เคยจัดให้ 

อาจารย์ตอนอาจารย์เกษียณอายุราชการ	และยังมีเงินที่เหลือจากการบริจาคของทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้

กว่าสามแสนบาทในมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

	 เรื่องราวของอาจารย์ยังมีอีกมากมาย	อาจารย์ช่วยสร้างแพทย์ดี	ๆ	อีกหลายท่านมาก	ผมได้รับรู้

เรื่องราวน่าประทับใจจาก	facebook	ที่หลาย	ๆ	คนเขียนถึงอาจารย์	สมกับคำาที่ว่า

 “The mediocre teacher tells.

 The good teacher explains.

 The superior teacher demonstrates.

 The great teacher inspires.”

 William Arthur Ward

    นายแพทย์ปัณณวิชญ์  เบญจวลีย์มาศ

    (ชัชชัย	ปรีชาไว)

	 	 	 	 หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

	 	 	 	 ศิษย์รุ่นที่	18
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	 ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์	 ทั้งการดูแลผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก	 การ

ดูแลผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน	การดูแลผู้ป่วยใน	และหัตถการทางศัลยศาสตร์ต่าง	จนมาเป็นอาจารย์แพทย์ก็

ยังได้เห็นต้นแบบของการเรียนรู้ตลอดจากอาจารย์	 โดยเฉพาะช่วงที่อาจารย์ไปช่วยสอนที่มหาวิทยาลัย

วลยัลกัษณ์	อาจารยจ์ะเตรียมการสอนโดยทบทวนความรูด้า้นการแพทย์พ้ืนฐานโดยละเอยีด	ไดฟั้งอาจารย์

เล่ายังแอบรู้สึกอิจฉาน้อง	 ๆ	 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าได้อาจารย์มากประสบการณ์อย่างอาจารย์

ประเสริฐไปสอน

	 หลังจากทราบข่าวอาจารย์ป่วย	 ได้มีโอกาสไปเยี่ยมทั้งที่บ้านและที่โรงพยาบาล	 ในระยะหลังเมื่อ

อาจารยม์อีาการจากตวัโรคมากขึน้	เริม่เหน็วา่การดแูลผูป้ว่ยระยะทา้ย	(palliative	care)	นา่จะมบีทบาท

มากขึ้น	จนมีการเจาะคอ	เริ่มเห็นปัญหาในการสื่อสารและการดูแลอาจารย์มากขึ้น	มีคนหลายคนมาช่วย

กันดู	 ส่ังการรักษาของตนเองบ้าง	 ตามความต้องการของอาจารย์บ้าง	 เริ่มมีประเด็นที่เริ่มสร้างความ

ลำาบากใจในการดูแล	โดยเฉพาะสำาหรับคนใกล้ชิดในตอนนั้น	คือ	อาจารย์มยุรี	ในที่สุดธรรมะจัดสรร	ให้

พวกเราตั้งไลน์กลุ่มของทีมแพทย์พยาบาลผู้ ให้การดูแลในชื่อ	รักอาจารย์ประเสริญ	รักอาจารย์มยุรี	การ

ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายโดยเฉพาะเมื่อคนคนนั้นเป็นอาจารย์ของพวกเรานั้นไม่ง่ายเลย	 หลักการท่ีพวกเรา

เคยเรียนเคยอบรมต้องปรับให้เหมาะกับอาจารย์	 โดยเมื่อเราประเมินด้านจิตวิญญาณพบว่าสิ่งสำาคัญใน

ชวีติของอาจารยมี์	2	อยา่ง	คอืคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร	์และครอบครวัของอาจารย์	

	 ผมได้เห็นความพยายามของทีมผู้ ให้การดูแล	เรามีการประชุมทีมผู้ดูแล	(team	meeting)	3	ครั้ง	

และ	ประชุมครอบครัว	(family	meeting)	2	ครั้ง	ในช่วงแรกแนวทางการรักษาก็ยังไม่เป็นไปตามแผน

มากนัก	 แต่ในระยะหลังเมื่ออาจารย์มีอาการมากขึ้น	 แนวทางของทีมก็ชัดขึ้น	 เราเริ่มเห็นการรักษาที่ 

ไม่ยื้อเวลา	แต่ควบคุมอาการต่าง	ๆ	ที่มีเพื่อให้อาจารย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสุดท้ายของชีวิต

	 ในชัว่โมงสดุทา้ยของอาจารย์	ผมไดเ้หน็บรรยากาศทีค่รอบครวัและญาตใิกลช้ดิอยูก่บัอาจารย์	จบั

มือ	สัมผัส	อาจารย์ได้รับยาในระดับที่ดี	ไม่มีอาการเหนื่อยและกระสับกระส่าย	ญาติกรวดน้ำาให้	(ผมนำา

น้ำาดังกล่าวไปรดต้นไม้ ใหญ่	 ที่สวนกลางโรงพยาบาล	 สวนที่อาจารย์ชอบไปดู	 และเคยบอกว่าถ้าทำาเป็น

สวนบำาบัด	หรือ	garden	therapy	ก็คงเกิดประโยชน์กับผู้ป่วย)	อาจารย์มยุรีสวดมนต์ให้ไปเรื่อยๆ	จน

หัวใจของอาจารย์หยุดเต้น	 ภาพที่เห็นเป็นการจากไปอย่างสงบ	 สมศักดิ์ศรีอาจารย์ประเสริฐ	 ผู้ซึ่งเป็น

ปูชนียบุคคลของคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษณะ  สุวรรณภูมิ

	 	 	 	 หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

	 	 	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

บทเรียนสุดท้ายที่ได้เห็นและเรียนรู้
จาก ผศ.นพ.ประเสริฐ  วศินานุกร
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 อ.ประเสริฐ	วศินานุกร	ได้ถึงถึงแก่กรรม	วันที่	14	ตุลาคม	2562	ถือเป็นการสูญเสียอาจารย์แพทย์	

ผู้เป็นปูชนียบุคคล	ผู้อุทิศตนร่วมสร้างคณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้	ให้เติบโต

และพัฒนามาได้ ในวันนี้	 ผมในฐานะศิษย์	 มอ.รุ่น	 12	 และเคยร่วมงานกับอาจารย์	 ขอสะท้อนมุมมอง 

ด้านการดำาเนินชีวิตและการทำางานของอาจารย์	 เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอาจารย์ต่อคณะแพทย์แห่งนี้	

ดังนี้

 “กจิมนุษยเ์ปน็กิจท่ีหนึง่” อาจารยเ์ปน็ตน้แบบทีแ่ทจ้รงิของลกูพระบดิา	อาจารยด์แูลรกัษาผูป้ว่ย

โดยไม่คำานึงถึง	เพศ	ภาษา	หรือเศรษฐ์ฐานะ	รักษาอย่างเต็มที่	ดีที่สุด	เป็นตัวอย่างแก่ทั้งนักศึกษาแพทย์	

แพทย์ใช้ทุนและเพื่อนร่วมงาน	สมดังปณิธานของพระบิดา

 “จรงิจงั จรงิใจ คนจรงิ” คนทีรู่จ้กัและรว่มงานไมว่า่จะเปน็บคุลากรสาขาใด	ตา่งสมัผสัไดถ้งึความ

จริงจัง	 จริงใจ	ของอาจารย์	 อาจารย์เป็นคนพูดจริง	ทำาจริง	และกล้าแสดงออก	มีความเมตตา	กรุณา	

ความเอื้อเฟื้อ	เพื่อแผ่กับทุก	ๆ	คน

 “ผู้สร้างแรงบันดาลใจ”	 ความสามารถพิเศษนอกจากเรื่องการผ่าตัดแล้ว	 อาจารย์	 คือ	 ผู้สร้าง

แรงบันดาลใจ	โดยเฉพาะในการเป็นศัลยแพทย์	แพทย์หลายท่านเลือกเรียนสาขานี้เพราะได้แรงบันดาล

ใจ	จากการเห็นอาจารย์เป็นต้นแบบที่ดี

 “ผู้ ให้ โดยไมห่วงัผลตอบแทน” นอกจากอาจารยจ์ะใหค้วามรู	้ในฐานะอาจารยแ์พทย	์ใหก้ารดแูล

ผูป่้วย	อยา่งไม่เหนด็เหนื่อย	แมเ้กษยีณอายรุาชการกย็งัชว่ยเรื่องการเรยีนการสอนแก่โรงพยาบาลชมุชน	

ในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ชุมชน	 (ห้วยยอดโมเดล)	 ที่สำาคัญอาจารย์ให้ความซื้อสัตย์	 ความจริงใจต่อ

วิชาชีพแพทย์	ทำาให้เป็นที่รักของทุกคนที่รู้จักอาจารย์	

	 ดว้ยกศุลผลบญุทีอ่าจารย์ไดก้ระทำา	ขอใหด้วงจิตวญิญาณของอาจารย์สู่สรวงสวรรค์นรัินดร์	เทอญ

        

    ด้วยรักความเคารพ

    รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช 

    มอ.	รุ่น	12

อ.ประเสริฐ  วศินานุกร
“ครูแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่”
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	 ข้าพเจ้ายังจำาได้เสมอ	 ตอนเป็น	 นศ.พยาบาล	 เห็น	 อ.ประเสริฐเดิน	 Round	 ward	 ด้วยบุคลิก 

ที่โดดเด่น		เดินตัวตรงหน้าเชิดขึ้น		เดินเร็วนำาหน้า	ตามด้วยเหล่า	นศพ.	เป็นขบวนเลย	และสอน	นศพ.

ตลอดเวลา	 ทุกอย่างท่ีอยู่ตรงหน้า	 อ.ประเสริฐหยิบยกขึ้นมา	 สอนเล่าเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นความรู้

สอนได้อย่างสนุกสนาน		ฟังแล้วไม่เบื่อเลย	มีโอกาสเมื่อไหร่	ข้าพเจ้าก็จะเข้าไปฟังด้วยเสมอ	เพราะทั้ง

สนุกและได้ความรู้นั่นเอง

	 เมื่อเป็น	 นักเรียนวิสัญญีพยาบาลเวลาอยู่เวรกลางคืน	 บางคืนเดินไปดู	 case	 ICU	 ก็ได้เห็น		

อ.ประเสริฐ	มาดูคนไข้	บางรายเมื่อดูแล้ว	อาจารย์ก็จะ	set	case	เข้า	OR	เลย	ได้เห็นการตัดสินใจอย่าง

เฉียบคมของอาจารย์

	 รวมทั้งเวลาผ่าตัด	อจ.ประเสริฐ	สมกับที่เป็นศัลยแพทย์จริง	ๆ	เพราะเวลาผ่าตัด	จะดู	อาจารย์มี 

ความสุข	และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง	ทั้งลีลาการผ่าตัดและการตัดสินใจแต่ละขั้นตอน

	 ในใจข้าพเจ้าจึงรู้สึกเคารพและนับถือ	 อาจารย์มาก	 รวมทั้งความเสียสละที่อาจารย์เลือกมาอยู่	

รพ.มอ.	 รพ.ต่างจังหวัด	 ในภาคใต้ของประเทศไทยที่สมัยนั้นแสนจะขาดแคลนอาจารย์แพทย์	 ทั้งๆ	 ที่	 

อาจารย์มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่ามากมาย

	 อ.ประเสริฐ	ทั้งสอนและดูแลคนไข้ ใน	รพ.มอ.	อย่างดี		จึงเป็น	อจ.ที่เป็นแบบอย่างให้พวกเราได้

เห็น	มาโดยตลอด

    จงกลนี  แซ่จัง

	 	 	 	 อดีตหัวหน้าวิสัญญีพยาบาล

	 	 	 	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

อ.ประเสริฐ  อาจารย์ผู้เป็นแบบอย่าง
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	 เวลา	23.00	น.	ของวันที่	15	ตุลาคม	2562	ได้รับโทรศัพท์จาก	อ.มยุรี	ให้เขียนแสดงความรู้สึก	

ความระลึกถึง		อ.ประเสริฐ	ในฐานะตัวแทนพยาบาล......รู้สึก	ตื่นเต้น	ดีใจ	ภูมิใจ	อ.มยุรี	บอกว่าไม่ต้อง

กังวล	เขียนตามความรู้สึก	เพราะเราคือทีมพยาบาลที่	อ.ประเสริฐ	“รัก”

	 ตลอดเวลา	 90	 วัน	 ท่ี	 อ.ประเสริฐ	 เข้ารับการรักษาใน	 รพ.สงขลานครินทร์	 อาจารย์เข้า-ออก	 

ไอซียูศัลยกรรม	3	ครั้ง	 (เป็นทั้งครั้งแรก	และ	ครั้งสุดท้าย)	ด้วยความที่	อ.ประเสริฐ	เป็น	“ครูแพทย์”	

ของแพทย์แห่ง	รพ.สงขลานครินทร์	พยาบาลทุกคนรับรู้เหมือนกันถึงความเป็น	“อาจารย์แพทย์อาวุโส”	

“คนไข้	VIP”	แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายในการดูแล	...	แต่	ความเป็น	อ.ประเสริฐ	อ.มยุรี	และครอบครัววศิน

านุกรทุกคน	ทำาให้พวกเราผ่อนคลาย	ไม่เครียด	ให้เกียรติทีมพยาบาลทีมดูแลทุกคนทุกระดับเท่าเทียมกัน	

อยากทำาอะไร	อยากได้อะไรครอบครัววศินานุกร	 ขออนุญาต ขอความเห็น สอบถามความพร้อม	จาก

ทีมพยาบาลเสมอ	จนพวกเราเสียอีกที่เกรงใจ...“อาจารย์แพทย์อาวุโส”	“คนไข้	VIP”	คนนี้	ไม่ได้ดูแลยาก

อย่างที่คิด	กลับสนุก	และได้ความรู้มากมาย

	 ความเป็น	“ครู”	ของ	อ.ประเสริฐ	อยู่ในจติวญิญาณของอาจารย์อย่างแทจ้รงิ	อาจารย์สอนพยาบาล

หลาย	ๆ	อย่าง	เกือบจะทุกหัตถการทุกกิจกรรมการพยาบาล	โดยใช้ตัวเองเป็นครู

	 สอนวิธีการให้อาหารทางสายยาง	 แม้กระทั่งวิธีการพับก๊อสปิดสายเมื่อให้อาหารเสร็จ	 สอนการ

วางหูฟังเพื่อฟังปอดในตำาแหน่งที่ถูกต้อง	โดยการเอาหูฟังไปวางบนตัวเอง	ฟังเลย 

	 สอนการดูดเสมหะ	(suction)	เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสุขสบาย	ไม่เจ็บ	และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 อาจารย์มีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม	มีความสุข	มีความภาคภูมิใจ	ในการเขียนเล่าเรื่องราวต่าง	ๆ 	ที่อาจารย์

ได้ร่วมก่อตั้งและพัฒนามา	เช่น	

	 ให้ดูจดหมายการตอบรับจากคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นเพื่อยืนยันว่าการสร้าง	 รพ.สงขลานครินทร์	

จะมีประโยชน์ต่อประชาชนในภาคใต้...ซึ่งทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้	ในวันนี้	

	 เล่าให้ฟังเรื่องการสร้างตึกต่าง	ๆ	ของโรงพยาบาล	

	 แนะนำาให้รู้จักลูกศิษย์แพทย์ที่อาจารย์ภูมิใจ

	 สอนให้รู้จักตอบแทนบุญคุณ...กว่าจะมาเป็น	 รพ.สงขลานครินทร์	 ในวันนี้	 มีหลายบุคคล	 หลาย

องค์กร	หลายโรงพยาบาลรอบ	ๆ	ที่ช่วยเหลือ	สนับสนุน	

	 ในส่วนของการพยาบาล	 ความรู้สึกของอาจารย์	 คือ ผลลัพธ์ทางการพยาบาล	 คือ	 nursing  

outcome	ที่ดีที่สุด	 ให้ซึ่ง	high value nursing care	ที่พวกเราหลายคนค้นหา...และวันนี้มีคำาตอบ	 

ขออนุญาตคัดลอกข้อความบางตอนที่อาจารย์กรุณาเขียนถึงพวกเรามาให้อ่าน

อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร
“ครูผู้ยิ่งใหญ่ของทุกคน”
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	 ทุกข้อความที่อาจารย์เขียนบอก	…	สายตาที่อาจารย์มองมา	

รอยยิ้มที่อาจารย์มอบให้	…	สองมือที่อาจารย์รีบยื่นขึ้นมาให้จับพร้อมกับบีบเบา	ๆ	ทุกครั้งที่เจอ

	 สร้าง	พลัง	เสริมคุณค่า	ให้แรงบันดาลใจ	ให้กำาลังใจ	ในการเป็นพยาบาลที่ดีที่สุด

	 ทุกคนมีความกลัว	ความวิตกกังวล	รู้สึกเจ็บ	รู้สึกปวด	การดูแลด้วยหัวใจ	“Caring”	ส่งความรู้สึก	

ผ่าน	สายตา	คำาพูด	และการสัมผัส	ผู้ป่วยจะรับรู้	และคือสิ่งสำาคัญที่จะช่วยบรรเทาได้

	 นี่คือสิ่งสุดท้ายท่ีอาจารย์ประเสริฐ	 “ครูแพทย์ผู้ย่ิงใหญ่แห่งสงขลานครินทร์”	 ฝากให้พยาบาล 

ทุกคน

 ขอบคุณอาจารย์มยุรี ขอบคุณที่ให้เป็น “แสงแห่งชีวิต  light of life” ของอาจารย์ประเสริฐ

	 มันทำาให้หัวใจของพยาบาลธรรมดาคนนึงพองโต	คำานี้ดังก้องกังวาลอยู่ในหัวใจตั้งแต่วันที่ได้ยิน...

จนวันนี้และตลอดไป		

	 ขอกราบลาอาจารยป์ระเสรฐิ	“ครผููย้ิง่ใหญ”่ ของทกุคนอกีครัง้	ขอใหด้วงวญิญาณอาจารยส์ูส่คุติ

	 ขอให้อาจารย์รับรู้ว่า	ทุกสิ่งที่อาจารย์สร้าง	ทุกอย่างที่อาจารย์สอน	จะไม่สูญหาย	

                           

              พว.บุปผา  อินทรัตน์

	 	 	 	 พยาบาล	หอผู้ป่วยไอซียูศัลยกรรม	

	 	 	 	 รพ.สงขลานครินทร์

	 	 	 	 16	ตุลาคม	2562
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								ดาได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์		หลังจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ	และมาช่วยบุกเบิกภาค

วิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน		จนภาควิชาฯและแผนกฉุกเฉินพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาอย่างดี	มีคุณภาพ	นับเป็น

ชว่งที่ไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผสัตวัตนท่ีแท้จริงของอาจารย	์ผา่นการเฝา้มองสิง่ทีอ่าจารยป์ฏบิตั	ิไดเ้หน็ถงึความ

เป็นครูที่ทุ่มเทส่ังสอนถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ศิษย์	 ได้เห็นถึงความเป็นแพทย์ที่ ให้การดูแลคนไข้

เสมือนญาติใกล้ชิด	 ให้ผู้ป่วยได้อุ่นใจ	 หลายครั้งที่คนไข้หรือญาติมาบอกว่า	 “ไม่คิดเลยว่ามาตรวจที่ห้อง

ฉุกเฉิน	แล้วจะได้ตรวจกับหมอประเสริฐ	โชคดีจริง	ๆ 	สบายใจแล้ว”	สำาหรับพวกเราทีมงานแผนกฉุกเฉิน	

อาจารย์เปรียบเสมือนญาติผู้ ใหญ่	ที่มีคำาชี้แนะด้วยความหวังดีให้เราเสมอ		ยามที่ครอบครัว	ญาติพี่น้อง

เจ็บป่วย	อาจารย์จะให้การดูแลเป็นอย่างดี		

	 ระยะหลังอาจารย์เริ่มมีปัญหาสุขภาพ	 แต่อาจารย์พยายามดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างดี	 ไม่

แสดงอาการเจ็บป่วยให้พวกเราเห็น	 และยังคงมาสอนที่ภาควิชาฯอย่างสม่ำาเสมอ	 	 ในระยะสุดท้ายของ

โรคร้าย	อาจารย์ได้พยายามต่อสู้จนถึงที่สุด	แต่ก็ไม่อาจต้านทานโรคไว้ได้	

	 สุดท้ายขอบุญกุศลและคุณงามความดีที่อาจารย์ได้สร้างไว้	 นำาพาอาจารย์ไปสู่ภพภูมิที่ดี	 และพบ

กับความสุข	สงบ	ตลอดไปค่ะ

    รักและเคารพอาจารย์

                  พว.พนิดา  เตชะโต

																																														 ผู้ตรวจการพยาบาล											

แด่ อจ.ประเสริฐ  ที่เคารพรักยิ่ง

	 ภาพความทรงจำาของขา้พเจา้เกีย่วกบัอาจารยป์ระเสรฐิ	คอื	ทกุวนัทา่นจะมานัง่ทีห่นา้แผนกฉกุเฉนิ	

ช่วยคัดแยกผู้ป่วย	 และให้คำาปรึกษาเมื่อข้าพเจ้าพบปัญหาในการดูแลผู้ป่วย	 ท่านมาทุกวันแววตาท่านมี

ความสุขกับการได้ดูแลผู้ป่วย

	 ในวนันี.้....	วนัทีอ่าจารย์ไดจ้ากไป	ขา้พเจา้ไมอ่าจบรรยายความรูส้กึทีส่ญูเสยีในครัง้นี้ ได	้แตส่ิง่หนึง่

ที่ทราบ	 คือท่านได้พ้นความทุกข์ทรมานที่ท่านไม่ต้องการแล้ว	 ด้วยคุณงามความดีท่ีท่านได้กระทำาไว้มา

ตลอดชีวิต	จงเป็นดั่งแสงประทีปนำาพาดวงวิญญาณของอาจารย์ไปสู่สุคติด้วยเทอญ	

   ด้วยรัก และอาลัยยิ่ง   

       พว.วรรณิภา  เสนุภัย 

	 	 	 หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

แด่...  อาจารย์ประเสริฐ  วศินานุกร
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หมอประเสริฐเกิดเพื่อเอื้อผู้อื่น	

หัวใจหมื่นพันป่วยช่วยชีพเขา

ใจชีพตนพ้นมือจะยื้อเอา	

ไปช่วยเหล่าเทพต่อนะหมอนะ

                    มะเนาะ  ยูเด็น

																				 16	ตุลาคม	2562

	 คุณหมอ	ก็มาได้	ดับชีวา

	 ประเสริฐ	เลิศใดหา	เทียบได้

	 วศินา	เพียรเพื่อประชา	หายป่วย

	 นุกร	วอนพระให้	รับไว้แดนสรวง

	 เจ็บสิบสี่ละแล้ว	โลกสมัย

	 สู่สวรรค์ครรไล	เวี่ยฟ้า

	 สรรพกุศลใดใด	เสริมส่ง	ท่านนา

	 ประสบสุขโลกหน้า	แน่วนั้น	นิรันดร์สมัย

    รศ.ดร.สมใจ  จิตพิทักษ์

	 	 	 	 อดีตอาจารย์	มหาวิทยาลัยทักษิณ



172 In Our Remembrance

	 แมต่ัง้ใจจะเขยีนเรื่องราวเกีย่วกบัพอ่ในชว่งหนึง่ปทีีผ่า่นมาตัง้แตพ่อ่รูว้า่เปน็มะเรง็ของสว่นตน้ของ

หลอดอาหารและเข้ารับการรักษาโดยการฉายรังสี	33	ครั้ง	ซึ่งเสร็จสิ้นต้นเดือนธันวาคม	2561	มันเป็น

เรื่องราวที่ยาวมาก	มีเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	รุมเร้าสุขภาพพ่อมากมาย	จนกระทั่งทำาให้พ่อรู้สึกว่า	คุณภาพชีวิต

มนัหายไปไหนหมด	แตถ่งึแมว้า่รา่งกายพอ่จะเปน็อยา่งไร	ใจพอ่กย็งัอยูก่บังานทีพ่อ่รกัและทุม่เทมาตลอด

ชีวิต	มันอาจเป็นการทำาให้พ่อลืมความทุกข์จากโรคของพ่อได้บ้าง	มีหลายโมเมนต์ที่พ่อมีความสุขเหมือน

กัน	เชน่	พอ่ขบัรถพาแมเ่ทีย่วไปตามทอ้งถนนชมววิไปเรื่อย	ๆ 	แบบไมม่จีดุหมายเปน็เวลาเกอืบสองชัว่โมง	

ช่วงสองวันก่อนที่พ่อจะเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย	เล่นกับทอมมี่	จูดี้	สุนัขตัวโปรด	และอื่น	ๆ	ถึงแม้ว่า

ตัวพ่อเองและคนรอบข้างทุกคนจะพยายามช่วยกันประคับประคองให้พ่อมีสุขภาพดีข้ึน	 แต่มันก็เหมือน

เปน็ไปไมไ่ด้	พอ่ผา่นการรักษาตา่ง	ๆ 	มาตลอดระยะเวลาตัง้แตป่ลายป	ีพ.ศ.	2561	จนกระทัง่วนัเขา้พรรษา

ปีนี้	คือ	วันที่	17	กรกฎาคม	2562	เป็นวันที่พ่อเหนื่อยมาก	จนพ่อต้องยอมให้เจาะคอ	เพื่อช่วยให้หายใจ

ได้	ทั้ง	ๆ 	ที่พ่อเคยบอกว่าพ่อจะไม่ยอมให้เจาะคอ	ในระหว่างอยู่รักษาตัวคราวนี้	พ่ออยู่จนกระทั่งจากพวก

เราไปในวันที่	14	ตุลาคม	2562	(หนึ่งวันหลังวันออกพรรษา)	พ่อเคยพูดหลายครั้งว่า	อยากกลับบ้าน	แต่

ด้วยสภาพร่างกายพ่อไม่อำานวย	แม่จึงซื้อเครื่องดูดเสมหะเคลื่อนที่เตรียมพร้อมไว้	แต่วันนั้นไม่เคยมาถึง	

ระยะหลัง	ๆ	พ่ออ่อนแรงมาก	เวลาแม่สบตาพ่อทีไร	ดูเหมือนพ่อกำาลังบอกแม่ว่า	ทรมานเหลือเกิน	หรือ	

อยากบอกอะไรบางอยา่ง	แมท่ำาอะไรไมไ่ด	้ไดแ้ตแ่อบน้ำาตาไหลดว้ยความสงสาร	และเปน็มาเชน่นีม้านาน

เกือบทุกวัน	โดยเฉพาะช่วงหลัง	ๆ 	นี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนพ่อจากไป	แม่มีโอกาสได้บอกกับพ่อ	ให้พ่อ

ยกโทษในส่ิงทีแ่มเ่คยทำาใหพ้อ่ไมพ่อใจทัง้กาย	วาจา	ใจ	ขออโหสกิรรมใหแ้มด่ว้ย	ในขณะเดยีวกนัแมก่บ็อก

พ่อว่า	อะไร	ๆ 	ที่พ่อทำาไม่ดีกับแม่ไว้ ในอดีตนั้น	แม่ยกโทษให้	อโหสิให้	พูดเสร็จพ่อยิ้มทั้งหลับตาอยู่	วันนั้น	

แม่รู้สึกสุขใจที่สุด	และแม่ก็แน่ใจว่าพ่อก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน	แม่ตั้งใจไว้แล้วว่า	วาระสุดท้ายของพ่อนั้น	

แมจ่ะไมร่อ้งไหต้อ่หนา้พอ่	จะไมท่ำาใหพ้อ่กงัวล	จะสวดบทลักขี	(อติปิิโส...)	ไปเรื่อย	ๆ 	จนกระท่ังกายละเอยีด	

(อาทสิมานกาย)	ของพอ่ออกจากร่างไป	(ประมาณ	20	นาท)ี	แลว้แมก่เ็ขม้แขง็ทำาได	้แมเ่ริม่นำาพอ่บรกิรรม

พุทโธไปเรื่อย	ๆ	ตั้งแต่ความดันเลือดเริ่มต่ำาลง	หัวใจเริ่มเต้นช้าลง	หายใจแผ่วเบาลง	ถึงแม้ค่าความเข้ม

ขน้ของออกซเิจนทีจ่บัปลายนิว้มอืจะยงัสงูอยูก่ต็าม	แมเ่ชื่อมัน่วา่พอ่ไดย้นิเสยีงสวดมนตข์องแม่	แมเ่ตอืน

พ่อให้พ่อบริกรรมพุทโธไปเรื่อย	ๆ	เป็นระยะ	ๆ	แม่จ้องที่ตาและหน้าผากพ่อตลอดเวลา	บอกพ่อให้เดินไป

ตามทางแสงสว่างที่จะนำาพ่อไปสู่ภพเบื้องสูง	ไปพบแต่คนดี	ๆ	ที่นั่น	แม่สวดมนต์ไปเรื่อย	ๆ	และเหลือบ

ตาดสัูญญาณชพีเปน็ระยะ	ๆ 	จนในทีส่ดุเสน้กราฟหวัใจเปน็เสน้ตรง	หายใจเฮอืกสดุทา้ยแลว้หยดุ	รา่งกาย

พ่อหยุดทำางานเวลา	19:43	น.	แต่แม่ก็สวดมนต์ต่อไปเรื่อย	ๆ 	เตือนให้พ่อพุทโธไปเรื่อย	ๆ 	ให้เดินตามแสง

สว่างไปเรื่อย	 ๆ	 จนแม่แน่ใจแล้วว่าพ่อถึงจุดหมายเบื้องบนแล้ว	 แม่รู้ว่าพ่อรอให้พวกเราแม่ลูกอยู่พร้อม

หน้าแล้วพ่อจึงจากไปอย่างไม่มีวันกลับมา	พ่อไม่ทรมานอีกแล้ว	พ่อไปอยู่ภพหน้าอย่างสมเกียรติและสม

ศักดิ์ศรีที่สุด

     หลับสบายนะคะคนเก่งที่สุดของแม่

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี  วศินานุกร
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	 ความเปน็พอ่ของลกูในครอบครวัวศนิา

นุกร	 ตั้งแต่เล็กจนโต	 สิ่งที่ลูกทุกคนรับรู้	 มา

ตลอด	 คือ	 พ่อเป็นคนท่ีทุ่มเทให้กับงานและ 

ผู้อื่นอย่างมาก	 โดยเฉพาะการดูแลคนไข้และ

ลูกศิษย์ทั้งในเรื่องการเรียนและชีวิตส่วนตัว	

พ่อเป็นคนที่ให้ความกันเองกับทุกคน	บ่อยครั้ง

มื้อเย็นที่บ้านมักจะมีพี่	นศพ.	หรือแพทย์ใช้ทุน

มาร่วมโต๊ะกินข้าวกับพวกเราเสมอ	ซึ่งแรก	ๆ	

ก็ทำาให้เรางงแบบเด็ก	ๆ	อยู่ไม่น้อย

	 การทุ่มเทเวลาให้กับงานและลูกศิษย์ของพ่อ	 อาจทำาให้เวลาท่ีพ่อมีให้กับลูกสามคนลดน้อยลง	 

แต่เวลาเหล่านั้นทำาให้พ่อสามารถฟูมฟักดูแลลูกเพิ่มอีกเป็นร้อยเป็นพันคน	และทวีคูณเพิ่มขึ้นไปรุ่นต่อรุ่น	

เพื่อที่จะสานต่อเจตนารมณ์ความเป็นแพทย์และความเป็นครูแพทย์ที่ดีต่อไป	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป 

ยังผู้ป่วยและคนรอบข้างของแพทย์เหล่านั้นเป็นหมื่นแสนล้านคนในที่สุด		ในวันที่เราเริ่มเติบโต	เราได้รับ

รู้และเห็นถึงผลของการทุ่มเทของพ่อ	 ลูกทุกคนจึงรู้สึกภูมิใจและเข้าใจพ่อดี	 ถึงแม้จะไม่ได้มีเวลาให้ 

กับครอบครัวมากมายนัก	 แต่พ่อก็สามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นทำาหน้าที่พ่อได้อย่างสุดความสามารถเท่า

ที่พ่อจะทำาได้

	 ในช่วงที่พ่อมีโอกาสไปรักษาตัวที่กรุงเทพ	เราทราบดีว่าพ่อเองมีความไม่สบายใจ	และกังวลใจกับ

โรคที่เกิดขึ้นกับพ่อรวมถึงแนวทางการรักษาต่าง	 ๆ	 แต่หากเมื่อไหร่ที่คนไข้ โทรมาขอความช่วยเหลือใน

ด้านการรักษา	 พ่อก็จะตั้งใจให้ความช่วยเหลือและคำาปรึกษาอย่างดีที่สุด	 ราวกับลืมความทุกข์ ใจของ 

ตัวเองไปชั่วขณะ	 นั่นคือสิ่งที่พ่อทำาให้เห็นและเรารับรู้มาตลอดว่า	 พ่อคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ	 แม้ 

ในยามที่พ่อเจ็บป่วย

	 หลายครั้งท่ีเราอยากให้พ่อคลายความทุกข์ความกังวลใจ	 อยากพาพ่อไปเดินเล่น	 หากิจกรรม 

พักผ่อนใจให้พ่อได้ทำา	ชวนพ่อไปในที่ที่คิดว่าจะทำาให้พ่อสบายใจขึ้น		แต่แล้วคำาตอบที่จะได้รับก็มักจะเป็น

ร้านหนังสือ	 textbook	 ทางการแพทย์	 หรือศูนย์หนังสือจุฬาเสมอ	 การได้อ่านหนังสือด้านวิชาการนั่น 

เป็นความสุขที่สุดของพ่อ	 สองเดือนก่อนหน้านี้ ในช่วงที่คณะแพทย์จัดประชุมวิชาการ	 ซึ่งพ่อกำาลังอยู่ 
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ในช่วงรักษาตัวที่	 โรงพยาบาลพอดี	 พ่อก็ยังนัดหมายเวลาที่จะลงไปดูหนังสือ	 textbook	 ที่บูธหนังสือ 

ร้านประจำาใต้อาคารแพทยศาสตร์	 แม้จะเป็นช่วงที่พ่อได้เจาะคอแล้ว	 และการเดินทางไปข้างนอกหอ 

ผู้ป่วยด้วยรถเข็นพร้อมถังออกซิเจนมันไม่ใช่เรื่องง่าย	สำาหรับพ่อแล้ว	“การเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุด”	จริง	ๆ

	 ชว่งทีน่อ้งโหนง่ไดม้ีโอกาสดแูลพอ่เปน็ระยะเวลาหลายเดอืน	พอ่คงรบัรู้ไดถ้งึความตัง้ใจและอยาก

ดูแลพ่อให้ดีที่สุดของลูก	 ในช่วงนั้น	 พ่อเร่ิมกลืนอาหารค่อนข้างลำาบาก	 เนื่องจากหลอดอาหารเริ่มตีบ	 

มื้อเช้าทุกวันของพ่อมักจะเป็นไข่ลวกสองฟองเหยาะแม็กกี้นิดและพริกไทยหน่อย	 หลายครั้งที่การทำา 

ไข่ลวกของน้องโหน่งอาจจะสุกเกินไปจนพ่อแทบจะกลืนไม่ได้	 แต่พ่อก็พยายามกลืนไข่ลวกท่ีอีกนิดจะ 

กลายเป็นไข่ต้มอยู่แล้วจนหมดถ้วย	โดยไม่เคยบ่น	หรือ	พูดให้เสียกำาลังใจในความตั้งใจของลูกเลย	หลัง

จากนั้นไม่กี่วันพ่อก็แก้ปัญหาโดยการตื่นเช้ากว่าลูกเพื่อมาทำาไข่ลวกกินเอง

	 ช่วงที่พ่อได้ไปรักษาตัวที่กรุงเทพเมื่อปลายปี	 พ.ศ.	 2561	 ซึ่งเป็นการพบก้อนเนื้อคร้ังท่ีสองของ 

พ่อ	 ในวันที่ ไปปรึกษาคุณหมอด้านรังสี	 สังเกตได้ชัดเจนว่าพ่อมีความกังวลอย่างมากที่สุดเกี่ยวกับ 

ปริมาณของรังสีที่พ่อรับได้	 พ่ออธิบายว่ารังสีปริมาณที่มากเกินไปจะเข้าไปทำาลายไขกระดูกบริเวณคอ	 

และจะทำาใหพ้อ่กลายเปน็คนอมัพาต	หากเปน็อยา่งนัน้ก็ไมไ่ดเ้รยีกวา่มนษุย	์	แลว้พอ่ก็ไดถ้ามวา่	“สำาหรบั

ลูก มนุษย์คืออะไร”	ก่อนที่พ่อจะเฉลยต่อมาว่า	“สำาหรับพ่อ	มนุษย์	คือ	ผู้ที่สามารถคิดได้อย่างมีเหตุมี

ผล	รู้สึกผิดชอบชั่วดี	ที่สำาคัญต้องทำาประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมได้	หากพ่อจะต้องหายใจด้วยการเจาะ

คอใหอ้อกซเิจน	อิม่ทอ้งดว้ยการใหอ้าหารทางสายยาง	และนอนอยูเ่ฉย	ๆ 	บนเตยีง	แบบนัน้พอ่จะไมเ่รยีก

ตัวเองว่ามนุษย์	และพ่อก็ไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นแบบนั้น”

	 พ่อเป็นต้นแบบ	 เป็นความหมายของการเป็นผู้ ให้ที่แท้จริง	 ผู้ ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทน	 มีความ

กตัญญูและไม่เคยลืมบุญคุณผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน	 เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี	 เป็นลูกที่ดูแล 

พ่อแม่เป็นอย่างดี	เป็นศิษย์ที่ดูแลครูอาจารย์	เป็นครูที่รักและหวังดีกับลูกศิษย์อย่างไร้ข้อกังขา	ที่สำาคัญ	

คือ	เป็นแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นแพทย์อย่างเปี่ยมล้น	ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่พวกเรารับรู้และได้เห็น

จากพ่อ	จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำาไมพ่อถึงเป็นที่รักของทุกคน	ทั้งครูอาจารย์	ลูกศิษย์	คนไข้	รวมทั้งเพื่อน

อกีมากมาย		พวกเราดีใจและภมูใิจท่ีไดเ้กิดมาในครอบครวั	“วศนิานกุร” และสามารถยดือกบอกไดอ้ยา่ง

ไม่อายใครเลยว่า	“เราเป็นลูกของหมอประเสริฐ”

    ด้วยรักอย่างสุดหัวใจ

    ลูกหนึ่ง-หนุงหนิง-นิ้งโหน่ง

	 	 	 	 (นายวศิน		แพทย์หญิงปิยะพร		นางสาววิชชุดา	วศินานุกร)
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	 น้องเป็นคนดี	 เป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อ	แม่	ปฏิบัติดีกับทั้งพี่และน้อง	เอาใจใส่ลูกหลาน	น้องให้

ทุนเด็กที่ขาดแคลน	พี่ดีใจที่เราได้มาเป็นพี่น้องกัน	ขอบใจน้องมากที่นำาพาความชื่นใจมาให้พี่เสมอ	

	 วันนี้น้องได้ปล่อยวางทุกอย่างลงแล้ว	ขอให้น้องหลับให้สบาย	รักน้องมาก	

   พี่ภา

   (ประภา  ถนัดรบ)

ถึงน้องเสริฐที่รัก

	 อาเสริฐ	(ที่จริงต้องเรียกน้าเสริฐ)		เป็นน้องชายที่รักและนับถือแม่	(ป้าผ่อง)	มาก	ๆ	ตั้งแต่จำา

ความได	้ไมเ่คยเหน็อาเสรฐิโตเ้ถยีง	หรอื	ตอ่ปากตอ่คำากบัแมส่ักครัง้	มนัชา่งเปน็การแสดงความรกั	ความ

เคารพอย่างสูงสุดเท่าที่น้องคนนึง	พึงมีให้พี่สาว	แม่เองก็รักและห่วงใยอาเสริฐที่สุด	ราวกับเป็นลูกคนนึง

เช่นกัน

	 แม่ดีใจกับทุกความสำาเร็จ	ชื่นชมกับคุณงามความดีทุกอย่างที่อาเสริฐทำาอย่างที่สุด	และมักจะ

คิดเสมอว่า	 มันเป็นความสำาเร็จในชีวิตแม่ด้วย	สิ่งนี้	 หล่อเลี้ยงใจแม่มาตลอดจวบจนทุดท้ายที่แม่จากไป	

อาเสริฐพูดเสมอว่าอยากตอบแทนบุญคุณแม่	แต่สิ่งที่อาเสริฐตอบแทนแม่	ไม่ใช่เงินทอง	เป็นความภูมิใจ	

ความสำาเร็จในชีวิตของแม่	 ซึ่งมีค่ามากมายเกินบรรยาย	จุ๋มในฐานะลูกของแม่	 กราบของพระคุณ	และ

กราบลาอาเสริฐ	ขอให้อาเสริฐไปสู่สุคตินะค่ะ

   แพทย์หญิงกุลรักษ์  ชีวะธนรักษ์

	 	 	 (จุ๋ม)

อจ.ประเสริฐ.....
ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของแม่ (ป้าผ่อง)
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	 จากวันที่อาเกษียณมา	อาได้กลับมาทำางานช่วยเหลืองานที่โรงพยาบาลห้วยยอด	อาตั้งใจมาดูแล

อทุศิตนใหก้บัคนไข้ท่ีบา้นเกิด	รวมท้ังชว่ยสง่เสรมิให้ โรงพยาบาลบา้นเกดิตนเองใหเ้กดิศกัยภาพสงูสดุเทา่

ที่จะทำาได้	อาไม่เคยบ่นแม้แต่น้อย	ตื่นเช้าเดินทางมาจากหาดใหญ่มาตรวจและผ่าตัดไม่เคยเหน็ดเหนื่อย	

ในฐานะทีเ่ป็นหลานจะไดย้นิเสยีงโทรศพัทจ์ากอาทกุครัง้กอ่นทีท่า่นจะมาหว้ยยอด	จะบอกมาตลอด	ตอ่ไป

ไม่มีเสียงนี้แล้ว	 ไม่มีคนนั่งรถไปดูสวนด้วยกัน	 ไปทานข้าวต้มด้วยกัน	 แต่จะพยายามทำาทุกอย่างที่อาได้

สอนสั่ง	ทุกสิ่งที่อาให้ทำาก็ทำาเรียบร้อยแล้ว	อาไม่ต้องห่วงนะคะ	ครั้งสุดท้ายที่ได้เจออา	เหมือนกับว่าอา

ยังรอหลานคนนี้อยู่ด้วยค่ะ	 อามยุรีพูดว่า	 “พ่อ...เจี๊ยบกับหมอประวิทย์มาหาพ่อแล้วนะ”	 เหมือน

ปาฏิหาริย์	อาขยับมุมปาก	2	ครั้ง	รู้สึกใจหาย	หลังจากนั้นไม่นาน	อาก็หลับสบาย		ขอให้อาไปสู่ภพที่ดี 

นะคะ	จะรักตลอดไป

    หลาน (เจี๊ยบ)

    (ขนิษฐา - นายแพทย์ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช)  

	 	 	 	 12	ตุลาคม	2562

	 ความเก่งของหมอเสริฐ	ได้รับการกล่าวขานมานานมากตั้งแต่สมัยตัวเองเรียนที่จุฬา	ว่าผ่าตัด

ฝีมือดีมาก	เพื่อนที่เข้าเคสคู่กับอาจารย์กล่าวถึงและชื่นชมเสมอมา	ในยุคนั้นที่การผ่า	appendicitis	ยาว	

5-6	นิ้ว	หมอเสริฐผ่าเพียง	1	นิ้วและเร็วเรียบร้อยมาก

	 ครัง้หนึง่พาอามา่ไปหาหมอเสรฐิที่โอพดี	ีมอ.	คณุพยาบาลถามวา่มาจากไหน	พอบอกวา่มาจาก

ตรัง	พยาบาลบอกว่าทั้งตรังมาเป็นญาติหมอเสริฐทุกคน	หมอเสริฐก็บอกว่าญาติผมทุกคน

	 วนันีเ้สยีดายทีส่ดุคอื	เสยีดายความเกง่และความดขีองหมอเสรฐิ	เสยีดายความเปน็หมอทีเ่สยี

สละมากๆ	 ไม่เคยเห็นหมอเสริฐหงุดหงิดกับการดูแลคนไข้	 ไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือดึกแค่ไหน	 หลาย

เรื่องได้รับการบอกจากคนที่รู้จักและเห็นนามสกุล	เรื่องเหล่านี้	หมอเสริฐไม่ได้บอกใคร	แต่เป็นความสุข

จากคำาบอกเล่าของคนได้รับจากหมอเสริฐเอง	

	 ขอให้คุณหมอประเสริฐนอนหลับสบาย	 พักผ่อนไม่ต้องห่วงใดๆ	 ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่

สัมปรายภพที่ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป

   นางพรทิพา  วศินานุกร 

	 	 	 (น้องสะใภ้)
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ขอบคุณนะคะที่ให้ความรักและเมตตากับออมเสมอมา

โชคดีมากที่ได้เป็นหลานของลุงเสริฐ	

ลุงเท่ห์ที่สุด		ลุงเก่งที่สุด	ลุงใจดีที่สุด	รักลุงเสริฐค่ะ

   แพทย์หญิงอธิพร  วศินานุกร
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