
 

บบ  รร  รร  ณณ  าา  ธิธิ  กก  าา  รร  เเ  ขีขี  ยย  นน
หากใครที่เปนคนชางสังเกต  คงจะพบความผิด

ปกติของสารศิษยเกาฯ ฉบับที่แลว  ลองยอนไปหยิบมาดูก็
จะพบวาหนาปกท่ีเรา ไดลงภาพอดีตคณบดีทานตางๆ ลงไป
นั้น เราลืมไปหนึ่งทาน คือ อาจารยทองจันทร  หงศลดารมภ 
(รุนพี่รุนแรกๆ คงพอจะนึกได แตรุน หลังๆ อาจจะไมทราบ)
ดังนั้นในงานเลี้ยงสังสรรคศิษยเกา เมื่อคืนวันท่ี 15 ส.ค. 45 
ท่ีผานมา  ผมจึงรีบไปขอโทษขอโพยเปนการใหญ  

 

 หนาปกของฉบับนี้  เราไดเขียนเนื้อเพลงประจํา
คณะ “แพทยศาสตรคือความหวัง” ท่ีเราทุกคนไดเคยรองกัน
มาต้ังแตวันแรก ของการเขาเรียน  การประชุมเชียร  การแขง
ขันกีฬาคณะ  วันท่ีเรียนจบ  หรืออีกหลายๆ โอกาส  ใหได
รําลึกกัน  เวลาไดรองเพลงนี้ หลายคร้ังหลายคราวจะรูสึกถึง
ความปลื้มปติยินดี  ภาคภูมิใจในการเปนนักศึกษาแพทย
ของ ม.อ. สมัยกอนนักศึกษาแพทยรุนพี่รุนนอง ลวนมีความ
สมานฉันท  รุนนองทําความเคารพรุนพี่ดวยการโคง รุนพี่
สนองรุนนองดวยการพาไปเลี้ยง สอนการทํางานบนหอผูปวย
มีการ จัดแขงขันกีฬาระหวางชั้นป  อยูรวมกันแบบพึ่งพา
อาศัย  แตดวยวัฒนธรรมสมัยน้ีทุกอยางดูเปลี่ยนไปมาก  
รุนนองอาจจะรูจักพี่ไมมากนัก  เวลาเดินสวนทางกันก็ทาง
ใครทางมัน  การปฏิบัติงานบนหอผูปวยก็ตัวใครตัวมัน  
เทคโนโลยีไรสายทําใหการราวนมีเสียงดนตรี แปลกๆ เขา
มาสรางสีสันอยูบอยๆ (เมื่อ 3 ปกอนเปนเสียงปบ ปบ)  แต
เด็กรุนใหมคิดเกงขึ้น ถามเกงข้ึน รูจักต้ังคําถามท่ีดี เวลามัน
เปลี่ยน วัฒนธรรมเปลี่ยน วิถีชีวิตคนก็เปลี่ยน  แตเปาหมาย
ของการผลิตแพทยของ ม.อ. ยังไมเปลี่ยน ท่ีนี่ยังคงตั้งใจ
ผลิตบัณฑิตแพทยท่ีมี คุณภาพ  คุณธรรม ใหสมกับการเปน
พลังอันยิ่งใหญ  องอาจเหนือใคร  สามารถมุงหนาฝาฟนเพ่ือ
พี่นองผองไทยไดอยางเต็มภาคภมิ 

 
คณะกรรมการสมาคมฯ   

นายกสมาคม   

น.พ.วีระพล  จันทรดียิ่ง   

อุปนายกสมาคมฯ   

น.พ.พิเชฐ  อุดมรัตน   

น.พ.ธวัช ตันติสารศาสน  

กรรมการสมาคมฯ  

น.พ.กอปรชุษณ ตยัคคานนท   

น.พ.รุงโรจน กั่วพานิช    

น.พ.อติรัช จรูญศรี    

น.พ.สมชาย ทั้งไพศาล   

น.พ.กรีฑา ธรรมคําภีร  

น.พ.อาณัติ ฮอสกุล   

นพ.สมศักดิ์  เสรีอภินันท  

น.พ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์    

พ.ญ.กอบกุล ตั้งสินมั่นคง    

น.พ.คมกริช  ฐานิสโร   

น.พ.ธนะรัตน  บุญเรือง   

น.พ.สมฤทธิ์  จันทรประทิน    

น.พ.ธนพันธ  ชูบุญ 

 
คณะผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

น.พ.วีระพล  จันทรดียิ่ง   

น.พ.พิเชฐ  อุดมรัตน   

บรรณาธิการ   

น.พ.ธนพันธ  ชูบุญ   

กองบรรณาธิการ   

น.พ.คมกริช  ฐานิสโร   

น.พ.อนุพงศ  นิติเรืองจรัส  

พ.ญ.กรัณฑรัตน สุนทรพันธ  

พ.ญ.สุภาภรณ  ดิสนีเวทย   

พ.ญ.ศิวาภรณ  อุบลชลเขตต   

พ.ญ.สุภาพร  โรยมณี   

น.พ.ปราโมทย  ทานอุทิศ   

นศพ.โอสรี  อัครบวร  

นศพ.วันมาตา  ขจรเดชกุล   

ชางภาพ ชาญ  วารีรัตน   

รูปเลม  อมร อุไรรัตน 

ศุจิรัตน เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

ฝายศิลป  ญาณี คาธัญญะ   

ประสานงาน ชุติมา จิตตแจง  

ศุจิรัตน เรืองเริงกุลฤทธิ์ 



 
 

 

 

การจัดงานประชุมวิชาการประจําป คร้ังที่ 18 ของคณะ
แพทยศาสตร เมื่อวันท่ี 14-16 สิงหาคม  2545 ท่ีผานมา ไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากศิษยเกาทุกทาน นอกจากจะเปนการ
รวมรําลึกถึงบรรยากาศเกาๆ ในงานสังสรรคศิษยเกา (Home 
Coming Night) แลว  ยังไดมีโอกาสพบอดีตคณบดี คณะแพทย-
ศาสตร  ท่ีไดใหเกียรติมาเลาถึงประสบการณ ทํางานและการบริหาร
คณะฯ  ต้ังแตยุคแรกๆ จนพาคณะฯ  สูความสําเร็จในปจจุบัน 

 

 ผมเชื่อวาความสัมพันธระหวางศิษยเกาและ
คณะฯ จะยั่งยืนมั่นคงและนําความสมัครสมานสามัคคี นําความ
เจริญกาวหนามาสูพวกเราและสวนรวมตอไป 

 

  รศ.น.พ.กิตติ  ลิ่มอภิชาต 

จากใจคณบดีจากใจคณบดี   



 

 

เรียน  ศิษยเกาทุกทาน 
งานสังสรรคศิษยเกา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2545  โดยภาพ

รวมเปนบรรยากาศที่สนุกสนานและมีไมตรีจิต  ท่ีเปนเชนนี้เพราะการมี
สวนรวมอยางคับคั่ง โดยเฉพาะการที่แตละคนแสดงออกดวยการโอภา
ปราศรัยระหวางกันอยางคึกคัก  กระตือรือรนท่ีจะรูจักกันและกันมากข้ึน 
เสมือนหนึ่งแตละบุคคลเปนสวนเสริมใหงานมีชีวิตชีวา หวังวาปหนาเราจะ
ชวยกันสรางบรรยากาศ เชนนี้อีกคร้ังหนึ่ง เดือนท่ีผานมามีเร่ืองราวเกิด
ข้ึนมากมาย  ท่ีมาของความสับสนอลหมานก็จากเหตุท่ีมีความเขาใจคลาด
เคลื่อน ตอกันและกันระหวางคนสองกลุม  กลุมแรกคือนักการเมือง และ
ชมรมแพทยชนบท กลุมท่ีสองคือ ชมรมแพทยเพื่อวิชาชีพแพทย  กลุม
พลังแพทยเพื่อชาติ  กลุมแรกบอกวาเพื่อเปนหลักประกันสําหรับ ผูรับ
บริการ กลุมท่ีสอง บอกวาเปนการกาวกาย  แทรกแซง  ครอบงําองคกร
ทางวิชาชีพ คนท่ีเปนกลางก็พยายาม  บอกวาไมมีอะไรหรอก  ท่ีเถียงกัน   

    จากนายกสมาคมฯจากนายกสมาคมฯ   

             เปนเร่ืองเดียว จึงเปนท่ีมาของ การจัดสัมนาเพื่อทําเขาใจเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดยสมาคมศิษย
เกาคณะแพทยศาสตร ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2545 เวลา 14.00 น. ท่ีหอง M 206 อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร  
  ความเห็นในเรื่องนี้จะเปนอยางไรนั้น  ผมไดเชิญวิทยากรจํานวนหนึ่งมานําเสนอ  เพื่อนําไปสูการทําความเขาใจ 
รวมกันตอไป  ไมวามาตรา 45 จะคงอยูหรือจะยกเลิกในอนาคต  สิ่งที่เราตองพิจารณาใหถี่ถวนคือ ความเชื่อของทั้งสอง
ฝายอาจ เปนความเช่ือท่ียังไมไดเห็นหรือพอจะคาดคะเนไดนั้น พวกเราตองใชวิจารณญาณวามีขอเท็จจริงในแตละประเด็น
ตรงไหน  อยางไร  พวกเราจะรวมมือพัฒนาระบบการใหบริการทางการ แพทยใหมีศักยภาพและทั่วถึงไดอยางไร 

สวนตัวแลวผมมีความเห็นวา  กฎหมายเปนเพียง เคร่ืองมือหนึ่ง  ไมใชเคร่ืองมือเดียวในการสรางหลักประกัน 
คุณภาพ  การเขียนกฎหมายที่เปนนามธรรมมากเกินไป  ก็ทําให หางไกลจากขอเท็จจริง  การเนนการมองปจจัยเดี่ยวและ
การ จัดการเชิงเดี่ยวทําใหเกิดความสับสนแตกแยก  ท้ังหมดน้ีอาจ ทําใหกฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์และไมอาจบังคับไดจริงใน
เชิงปฏิบัติ ผมเห็นวา ในสังคมไมจําเปนตองคิดเหมือนกัน เพราะเราอยูใน สังคมท่ีเต็มไปดวยความหลากหลาย  ทวาใน
ความหลากหลาย นี้เราจําเปนตองแสวงหาทางออก (มรรค) รวมกัน  เนื่องจากทุกขในโลกนี้มีมากเกินไปแลว  เราอาจตอง
หาความเหมือนใน ความตางนี้ออกมา ขอเรียกวา order in disorder 

ความแตกตางกันในวิธีคิด แนวคิด และวิธีการ ดําเนินงาน เปนเร่ืองธรรมดา แตการพูดหรือแสดงออก นอก
เหนือจากรูปแบบที่เหมาะสม จะทําใหเรามองขามเนื้อหาที่เปนจริงไป ทําใหเกิดความรูสึกเปนปฏิปกษหรือหวาดระแวง ซึ่ง
กันและกัน  การสัมมนาดังกลาวจึงเปนการชี้ใหเห็นสิ่งที่เราเดินผานไปโดยไมไดมอง  ใหหันกลับมามองและครุนคิดรวม
กันมากขึ้น เราคงตองพิจารณาดวยความสงบนิ่ง แตรุดหนา ผลสรุป และรายละเอียดของการสัมมนาจะนําลงเผยแพรใน
จุลสารศิษยเกาฉบับตอไป 

รศ.น.พ.วีระพล   จันทรดียิ่ง 



 

   
ผานไปดวยความอบอุนและสนุกสนาน งานคืนสูเหยาแพทย ม.อ. เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2545 งานปนี้

จัดที่โรงแรมลีการเดนส พลาซา ซ่ึงเปนโรงแรมใหมลาสุดของหาดใหญ (ศิษยเกาหลายทานสับสนกับโรงแรมเกาอยู
เหมือนกัน) งานนี้จัดไดวาเปนงานคืนสูเหยาครั้งที่ 3 แลว นับแตมีการกอตั้งสมาคมศิษยเกามา มีผูรวมงานทั้งอาจารย
เกา อาจารยปจจุบัน ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน รวมกวา 500 คน ดวยความรวมแรงแข็งขันจากทีมงานสมาคมศิษย
เกา กรรมการจัดงานที่มีพี่สมชาย รุน 4 เปนประธานจัดงาน  รวมกับทีมนองๆ จากสโมสรนักศึกษาแพทย  ทําใหงาน
จัดออกมาไดอยางสมเกียรติ และนาประทับใจ (ใจคนจัด) มีเรื่องที่นาประทับใจเกิดข้ึนมากมาย พอสรุปไดชัดๆ ดังนี้ 
 1. เปนงานที่มีอดีตอาจารยมารวมมากที่สุด ซึ่งถาจะเอยช่ือเกรงวาจะเขียนไดไมครบทุกทาน 
 2. เปนงานที่มีศิษยเกามารวมมากที่สุด โดยเฉพาะ 10 รุนแรก 
 3. เปนงานที่มีศิษยเกาไดรวมกันบริจาคเงินมากท่ีสุดคือ รวมท้ังสิ้น 122,738.75  บาท 
 4. เปนงานที่ขายบัตร  ราคาไมถูกเลย  แตขายบัตรไดมากกวาปกอนๆ คือ 74,800  บาท 

5. บรรยากาศภายในงานประทับใจมากที่สุด  มีคนแอบน้ําตารวงในชวงที่ อ.เกษม ลิ่มวงศ  ไดออกมารองเพลง 
เพื่อแสดงความรูสึกตางๆตอคณะแพทยศาสตร ม.อ. ดวย เพลง “ช่ัวนิจนิรันดร”  

 เสร็จจากเลิกงานหลักแลว อาจารยประเสริฐ และอาจารยมยุรี ยังไดนําศิษยเกาท่ีมีตั้งแตรุน 10 ถึงรุน 
เกือบ 20 (เรียกวาตั้งแตนองถึงหลาน)ไปสังสรรครวมรองเพลงตอท่ีรานอาหารทองสามหาบ บรรยากาศอบอุนสุดจะ
บรรยาย แถมบางกลุมยังมีการตอขาวตมรอบดึก ทําตัวระลึกความหลังครั้งยังเรียนอยูท่ีนี่  รุงขึ้นไดมีรายการรวมดาว
เดนศิษยเกาแพทย ม.อ. ในชวงบายโดยมีพี่เพ็ญนภา (รุน 1)  หมอจก เอย! หมอไกร (รุน 10) และหมอสิทธิศักดิ์ 
(รุน 9) เปนผูรวมอภิปราย โดยมีพิธีกรที่คาดวาเสร็จงานนี้อาจไดรับเชิญจากรายการตีสิบ (ชวงเดียวกับ อ.จตุพล, 
โนต) ไปเปนพิธีกรรวม คือ อาจารยวีระพล นายกสมาคมของเรา  เช่ือไหมวาปนี้เปนปที่มีรายการศิษยเกาท่ีมีคุณคา
และสนุกมากท่ีสุดต้ังแตจัดกันมา ไดฟงการพูดคุยที่สนุกและสรางความรูสึกภูมิใจในความเปนแพทย ม.อ.อยางนี้  
(ใครสนใจเทปรายการติดตอไปไดท่ีสมาคมฯ) 
     ทายท่ีสุดขอฝากขอบพระคุณอาจารยและศิษยเกา ท่ีไดรวมมือกันบริจาคเงินใหแกสมาคมฯ โดยใน 
ฉบับนี้ เราไดนํารายชื่อผูบริจาคลงใหดวย เพื่อเปนเกียรติแกสารศิษยเกา  หากรายชื่อของใครตกหลนไปบาง  
ตองขออภัยอยางมาก  บางทานไดบริจาคเงินมาโดยไมประสงคจะออกนาม ออกเงินอยางเดียว สุดทายจริงๆ  
หวังวาจะไดพบกับศิษยเกาในงานคืนสูเหยาปหนาอีก โดยเฉพาะใครที่ยังไมเคยมางานรวมเลย  

  

        ความเคลื่อนไหวจากสมาคมฯความเคลื่อนไหวจากสมาคมฯ   
นน..พพ..คมกริช  ฐานิสโรคมกริช  ฐานิสโร  



 
 
 
 
 
 

รวมอดีตคณบดี   และคณบดีคนปจ จุ บัน  

บนเวทีศุกรชวงบาย  รายการเจาะใจศิษยเกาดีเดน 
คือ หมอเพ็ญนภา หมอสิทธิศักดิ์ หมอไกร โดยนายกสมาคมฯ 



 

 บรรยากาศงาน บรรยากาศงาน HHoommee  CCoommii nngg   NN ii gghh tt   3300  ป คณะแพทยศาส ป คณะแพทยศาสตรตร   

อาจารยทองจันทร  หงศลดารมภ 

อาจารยวิจารณ  และอาจารยอมรา พานิช 

อาจารยสายบัว และอาจารยวิชา กําลังรองเพลงและเตน 

อาจารยอาวุโสในอดีตและศิษยเกาในบริเวณหนางาน 

อาจารยเกษม  ล่ิมวงศ เลาความรูสึกจากใจดวยเพลง “ช่ัวนิจนิรันดร”



 

หมอไกร และหมอสิทธิศักด์ิ ไมไดรองเพลง  แตใหสัมภาษณในฐานะ 2/3 ศิษยเกาดีเดน 

รุนไหนดูไดจากใบหนา (รุน 4)

รุน 16 กับอาจารยประเสรฐิ คณบดีและนายกสมาคมฯ 

ภาพน้ีรวมกันหลายรุน 



 

 

คณบดีและนายกสมาคมฯ 
เดินถายภาพตามโตะรุนตางๆ 

(บรรยากาศคลายงานแตง

รุน 11 

รุนคนดัง (รุน 

อาจารยอาวุโสทั้งอดีตและปจจุบัน 



 
 
 

 

กอนกลับ (บาน, โรงแรม บางคนก็ไมกลับบาน) 

บรรยากาศโดยรวมระหวางการรับประทานอาหาร 



 

 สัมภาษณนายแพทยธีระ  พิรัชวิสุทธิ์ 

       เดือนกันยายนของทุกปเปนเดือนท่ีมีความสําคัญตอ
บุคลากรทางการแพทยทุกคน  หลายหนวยงานไดจัดงาน 
เพื่อเทิดพระเกียรติแกเจานายไทยพระองคหนึ่งอยาง
สม่ําเสมอ  โดยเฉพาะในวันท่ี 24 กันยายน จะถือวาเปน
วันท่ีมีความสําคัญมากที่สุด เพราะวันนี้เมื่อ 73 ปท่ีแลว 
เปนวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก องคพระบิดาของการแพทยไทย
แผนปจจุบัน “วันมหิดล”  คือวันท่ีเราจะมารวมรําลึกถึง
พระ-กรุณาธิคุณของพระองค ท่ีสงขลานครินทร 

ี่มีช่ือมาจากพระนามของพระองคทาน เปนอีกท่ีหนึ่งที่มีการจัดงานเทิดพระเกียรติแกพระองคอยางสม่ําเสมอเร่ือยมานับ
ต้ังแตการถวายพวงมาลาบริเวณหนาพระรูป เหลานักศึกษาโดยเฉพาะแพทย ทันตะ เภสัช และพยาบาล ไดจัดกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนออกสูชุมชนในชวงเดือนนี้เปนประจําทุกป คณะแพทยศาสตร ม.อ. จะจัดงานวันมหิดล โดยมีการ
บริการทางการแพทยฟรีสําหรับประชาชนทั่วไป มีการจัดนิทรรศการตามสถานที่ตางๆ แตเมื่อปท่ีแลวเร่ิมมีความเปลี่ยน
แปลงบางอยางเกิดข้ึนกับการจัดงานนิทรรศการ เรามีงานนิทรรศการจัดตอเนื่องตลอดทั้งเดือน มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอกมารวมบรรยายใหความรูแกนักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป บุคคลท่ีอยูเบ้ืองหลังการจัดงานนี้คือใคร 
ทานผูอานทุกทานคงรูจักเมื่อเราเอยชื่อ ธีระ พิรัชวิสุทธิ์  
สารฯสารฯ : อาจารยเปนศิษยเการุนท่ีเทาไหร 
นน..พพ..  ธีระธีระ : รุน 7 ครับ 
สารฯสารฯ :  อาจารยทําหนาท่ีนี้มานานเทาไหร 
นน พพ   ธีระธีระ : เปนมา 2 ปแลวครับ 
สารฯสารฯ : ทําไมจึงรับเปนแมงานในการจัดงาน 
นน..พพ..  ธีระธีระ : จริงๆ แลวตองขอบอกวาแรงบันดาลใจที่สําคัญ คือ  
ความดีงามและพระกรุณาธิคุณของพระราชบิดา ซึ่งยังจําไดวาความรูสึก 
สํานึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชบิดากิดขึ้นต้ังแตผมเขามาเปนนักศึกษาแพทย ตอนนั้นเปนแคนักศึกษาแพทยช้ันปท่ี
1 ยังไมรูถึงพระราชประวัติของพระองคทานดี รูแตวาพระองคเปนบิดาแหงวงการแพทยไทย พอพ่ีพาพวกเราไปถวาย
บังคมพระบรมรูปของพระองค และไดเห็นขอความท่ีพระองคตรัสไววา “ขอใหถือประโยชนสวนตัวเปนท่ีสอง ประโยชน
ของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่งฯ ”  ผมรูสึกประทับใจมาก และพอจะมีจินตนาการไดวาพระองคทรงมีคุณลักษณะเชนไร 

น .พ .ธนพันธ  ชู บุญ  



 

ประโยคนั้นแสดงใหเราทราบวาพระองค
จะทรงคิดถึงและเปนหวงคนอื่นอยูเสมอ 
และทรงเปนพระผูใหโดยแท ตอนนั้นจึง
เร่ิมศึกษาพระราชประวัติของพระองค 
และยิ่งไดตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระองค ซึ่งมีสวนสําคัญในการกอใหเกิด
ทัศนคติท่ีจะดําเนินตามเจตนารมยของ
พระองค  ถึงแมตัวผมเองจะไมสามารถ 

ทําไดอยางพระองค แตพระองคมีผลตอความนึกคิดของผมหลายอยาง และสามารถทําใหเรารูจักนึกคิด
ยับยั้งตนเองในบางเรื่อง ต้ังแตสมัยผมเปนนักศึกษาแพทย ผมมักจะมีความสุขท่ีไดรวมกิจกรรมวัน
มหิดล เชน ออกคายอาสา การแสดง  หรือการจัดนิทรรศการ ดังนั้นปจจุบันเมื่อผมมีโอกาสมากขึ้น ก็
ยินดีมากท่ีจะมีสวนรวมในการเผยแพรความดี และพระกรุณาธิคุณของพระองค และอยากใหเจตนา-
รมยของพระองคสําเร็จในคนหลายๆคน และหลายๆสาขาวิชาชีพ 
สารฯสารฯ : ภาพรวมของการจัดงานในปนี้ 
นน..พพ..  ธีระธีระ : สําหรับภาพรวมของการจัดงานมหิดลในปนี้ จะประกอบไปดวยหลายสวน เพื่อแสดงใหเห็น
วาคณะแพทยศาสตร สงขลานครินทร ไดตระหนักและระลึกถึงพระคุณความดีของพระราชบิดาอยูเสมอ 
เรามีความมุงมั่นท่ีจะสืบสานเจตนารมยของพระองค และตั้งใจใหงานวันมหิดลมีประโยชนตอบุคคล
ตางๆมากที่สุด ท่ีสําคัญเพ่ือสรางสํานึกใหคนทุกระดับทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร ในปนี้
จึงมีงานหลายสวนดวยกัน คือ สวนของการบริการความรู ทางวิชาการ  การบริการดานสุขภาพ การรวม
กันรณรงคและเผยแพรพระราชประวัติของพระองค รวมทั้งการรวมกันจัดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
และหารายไดเขามูลนิธิสงขลานครินทร เพื่อชวยผูปวยยากไรและดอยโอกาส การจัดงานจึงมีการจัดท้ัง
ภายในคณะแพทยศาสตรและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงศูนยการคาและตางจังหวัด ในสวนฝาย
วิชาการเองก็มีกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
1. นิทรรศการดานสุขภาพ เปนความรวมมือจากภาควิชาและหนวยงานตางๆ ในคณะแพทยศาสตร 

จัดทํานิทรรศการความรูเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเนนถึงโรคที่พบบอยและสําคัญ ซึ่งนิทรรศการสุขภาพ
นี้จะจัดต้ังที่ ช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระบารมี ต้ังแตวันท่ี 2-30 กันยายน โดยมีพิธีเปดนิทรรศการใน
วันจันทรท่ี 2 กันยายน โดยทานรองผูวาราชการจังหวัดสงขลา 

2. เผยแพรความรูดานการแพทยใหกับประชาชนทั่วไป โดยออกรายการทางวิทยุ ม.อ. ตลอดเดือน
กันยายน 



 

3. จัดทําวิดีโอ แนะนําผูปวยในการดูแลรักษาและปองกันโรคที่พบบอย ซึ่งวิดีโอนี้จะถูกนําไปใชตอ
ตามคลินิก ตางๆ ตามเหมาะสม 

4. รวมกับสโมสรนักศึกษาแพทย จัดอบรมความรูใหกับ นักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี 7 กันยายน 
โดยมีครูเคท มาแนะนําการเรียนภาษาอังกฤษที่ไมรูเบ่ือและงาย  นอกจากนี้อาจารยสุนีย  
(อาจารยแม) จะมาพูดใหฟงวาเตรียมตัวเอนทรานซและเรียนในมหาวิทยาลัยอยางไรใหมีความสุข 
ไมเกิดทุกข 

5. จัดนิทรรศการสุขภาพท่ีหางบิ๊กซีในวันท่ี 22-28 กันยายน โดยมีนักศึกษาแพทยไปชวยอธิบาย
ความรูใหกับผูสนใจ 

สารฯสารฯ : ทําไมจึงตองเปนรูปแบบนิทรรศการ 
นน..พพ..  ธีระธีระ : คิดวาการใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เปนการสรางสติปญญาอันนําไปสูทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ถูกตอง นิทรรศการเปนสื่อชนิดหนึ่งในการเผยแพรความรู และผมคิดวาในฐานะที่เราเปน
คณะแพทยศาสตร  ซึ่งเปนศูนยผลิตบัณฑิตแพทยและเปนศูนยทางการแพทย เรานาจะเปนสถาบัน
หลักอันหนึ่งที่จะสรางองคความรู ความเขาใจที่ถูกตองใหกับชุมชนในภาคใต ดังน้ัน กลุมเปาหมายคือ 
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผูปวยและญาติผูปวยในเขตหาดใหญและจังหวัดใกลเคียงรวมถึง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งบุคคลเหลานี้ก็สามารถนําความรูไปเผยแพรใหผูอื่นอีก
ทอดหนึ่ง 

ทานผูอานทุกทานคงพอจะมองภาพรวมของการจัดงานได  อยาลืมวาเดือนกันยายนของทุกป 
เราถือวาเปน  ”เดือนมหิดล” เดือนท่ีรวมกันระลึกถึงสมเด็จพระราชบิดา ผูท่ีทรงมีแตความเสียสละ 
อานจบแลวลองหยุดนึกดูสักนิดวา วันนี้ทานทําอะไรใหเปนประโยชนกับคนอื่นบางแลวหรือยัง 
 



 



 



 

        สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  
พระบรมราชชนก (นายแพทยมหิดล สงขลา)  
“ฉันจะไปเปนหมอละ เพราะเปนวิชาท่ีสนุกดี      
เรามีโอกาสรักษาคนไดท้ังคนจน  คนมั่งมี  
และเจานายตางๆ ไดเต็มท่ี หมอทํากุศลในการ 
รักษาพยาบาลไดดี” และรับสั่งตอไปวา “เมืองไทย 
เรา ถาเจานายทรงทําหนาท่ีอยางสามัญชนเขาบาง  
เขาวาเสียพระเกียรติ ฉันรูสึกวามัวแตเสีย 
พระเกียรติอยูไมตองทําอะไรกัน” ขอความดังกลาว 
น้ีเปนพระราชดํารัชของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   
อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ท่ีทรงรับสั่ง 
กับพลตรีศักดาพลรักษ หลังจากที่ไดเสด็จทอดพระเนตร โรงพยาบาลศิริราชตามคําเชิญชวนของ 
พระเจานองยาเธอ  กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  และหมอมเจาพูนศรีเกษม เกษมศรี ดวยทรงเห็น
ความลาหลังของการแพทย  และดวยน้ําพระราชหฤทัยท่ีทรงมีพระเมตตาแกผูปวย  โดยมิไดคํานึง
ถึงพระองคเอง 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  เปนพระราชโอรสในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2434 
 ดวยพระราชประสงคแหงสมเด็จพระพุทธเจาหลวงปยะมหาราช  ใหบรรดาพระโอรสไดมี
สวนในการสรางประเทศของพระองคใหเจริญรุงเรืองสืบไป  จึงไดสงพระโอรสทุกๆ พระองคไป
ศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ สมเด็จเจาฟามหิดล (ทูลกระหมอมแดง) จึงไดถูกสงไปศึกษาวิชาท่ีโรง-
เรียนฮารโรว ประเทศอังกฤษ ตอมาภายหลังไดเสด็จไปศึกษาการทหารเรือ ในประเทศเยอรมัน ซึ่ง
พระองคทรงสอบไลไดเปนท่ีสอง  และทรงไดรับรางวัลท่ีหนึ่งในการออกแบบเรือดําน้ํา  ตอจากนั้น   
ไดทรงรับหนาท่ีเปนนายทหารเรือฝกหัดในราชนาวีแหงเยอรมัน  และอังกฤษ  แลวจึงเสด็จกลับ
ประเทศไทยและไดทรงรับราชการในราชนาวีไทย แมเวลานั้นก็ทรงสนพระทัยในกิจการแพทยเปน
อยางดี  และทรงแสดงความจํานงจะใครศึกษาวิชาแพทยสืบไปดวย  และไดกราบบังคมทูลแด   
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวถึงเรื่องนี้ ทรงปรารถวาไมพอพระทัยรับราชการในราชนาวี  
ทรงเห็นวาความตองการอันยิ่งใหญของประเทศคือการสาธารณสุข  จึงทรงพระประสงคจะศึกษา 
วิชาแพทย 

พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย 



 

ในช้ันแรกทรงศึกษาวิชาการชางสุขาภิบาลท่ีมหาวิทยาลัย 
แมซาจูเสท อินสติติวท  ออฟเทคโนโลยี ตอมาทรงเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาวารดในวิชาเตรียมแพทย และ 
วิชาแพทยตามลําดับ เมื่อป พ.ศ. 2463 ไดทรงสอนวิชา
ฮิสโตโลยีในโรงเรียนแพทยเปนคร้ังแรก ไดทรงชวยเหลือ
การอบรมผูตรวจการสุขาภิบาลแหงกรมสาธารณสุข  และ
ไดทรงหาเงินเพ่ือสรางตึกถาวรสําหรับโรงเรียนแพทย ตึก
ผูปวย  รวมท้ังทรงจัดหาแพทยและพยาบาลจากตาง
ประเทศ  และทุนอุดหนุนแพทยใหไปศึกษาตอตาง
ประเทศ  เพื่อกลับมาเปนครูสอนในโรงเรียนแพทย  
กอนท่ีจะเสด็จกลับไปศึกษาตอ ณ มหาวิทยาลัยฮาวารด 

ในป พ.ศ. 2466 นั้น ไดทรงกลับประเทศไทยอีกคร้ัง  และไดทรงเศกสมรสกับหมอม
สังวาลย สุภาพสตรีไทยที่ไดศึกษาวิชาพยาบาล ณ เมืองบอสตัน พระองคไดทรงปฏิพัทธิ์ในหมอม
สังวาลแตในคราวอยูสหรัฐอเมริกา หมอมสังวาลยไดมีสวนชวยเหลือในพระราชกรณียกิจทั้งหลายของ
พระองค ท้ังเปนพระสหายรวมชีวิตที่เห็นอกเห็นใจอยางดียิ่ง และเปนมารดาที่ดีแหงพระราชโอรสและ
พระราชธิดาท้ังสาม 

ในป พ.ศ. 2468 พระองคไดทรงสอนวิชากายวิภาควิทยาในโรงเรียนแพทย  และคราวหนึ่งก็
ทรงรับตําแหนงเปนอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย 

ในป พ.ศ. 2469 ไดเสด็จกลับไปมหาวิทยาลัยฮารวารด  และทรงศึกษาตอจนจบหลักสูตร
แพทยศาสตร  ไดทรงรับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตยพรอมดวยเกียรตินิยม และทรงไดรับ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตยแพทยศาสตรสาธารณสุขในโอกาสเดียวกัน 

ขณะประทับอยูท่ีแคมบริดช ในสหรัฐอเมริกานั้น ทรงอยูอยางสามัญชน เชาอะพารทเม็น ซึ่งมี
เพียง 4 หอง และมีคนใชเพียงคนเดียว เปนท่ีรูจักกันในนามวา มิสเตอรมหิดล สงขลา มีไมกี่คนท่ี
ทราบวาทรงเปนรัชทายาทสืบราชบัลลังกแหงประเทศไทย การที่ทรงอยูอยางสามัญชนนี้ เพราะไมทรง
ชอบอยูอยางหรูหรานั้นอยางหนึ่ง กับทรงมีพระประสงคจะดําเนินชีวิตไปในทางชวยเหลือผูอื่น พระ
ลักษณะที่หายากในบรรดาผูมั่งมีคือ ทรงคิดถึงการบริจาคกอนสิ่งอื่น ท่ีเหลือจากการบริจาคจึงใช 
สําหรับสวนพระองค  การบริจาคของพระองคมากมายนักและทรงเหลือไวใชจายสวนพระองคแตพอดี 
จนไมมีท่ีจะบริจาคเพิ่มข้ึนอีก ในปสุดทายท่ีทรงประทับอยูในสหรัฐอเมริกานั้น มีนักเรียนไทยคนหนึ่ง
มาทูลขอความชวยเหลือ เพราะทางบานไมอาจอุดหนุนตอไปได  พระองคไมสามารถรับภาระนี้ได นอก
จากจะเลิกจางคนใชท่ีมีอยูเพียงคนเดียวนั้นเสีย และทรงกระทําดังน้ันจริงๆ  ตลอดปนั้นพระองคและ
พระชายาทรงปฏิบัติการบานเรือนดวยพระองคท้ังสิ้น 



 

เมื่อเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานเงินจํานวน
หนึ่งเพื่อสรางพระตําหนัก  พระองคทรงรับพระมหากรุณาอันนี้  แตทรงขอใหใชทุนนี้สรางตึกศัลยกรรมให
แกโรงเรียนแพทย  ซึ่งกําลังตองการอยางรีบดวน  สวนพระตําหนักนั้นจะทรงสรางดวยทุนพระองคเอง
อยางประหยัด  ตําแหนงราชการที่ทรงรับเมื่อเสด็จกลับประทศไทยคราวนั้น คือ เปนท่ีปรึกษากระทรวง 
ธรรมการ  แตเพราะเหตุท่ีทรงรักการแพทยและสาธารณสุขยิ่งกวาสิ่งอื่น  จึงไมพอพระทัยในตําแหนงใดๆ 
นอกจากที่ทรงรักนั้น แมงานนั้นจะเปนประโยชนอยางมากมาย พระองคทรงหวังวาจะไดเขาฝกหัดงานใน
โรงพยาบาลเชนเดียวกับแพทยฝกหัดและแพทยประจําบาน เพื่อแสดงใหบรรดานักเรียนท่ีกลับจากตาง
ประเทศ เห็นวาการทํางานตองตั้งตนไปจากขั้นตํ่าไมใชมาเปนหัวหนาอยางที่เคยเขาใจกัน และทรงตองการ
หาความรูความชํานาญ ดวยการปฏิบัติเพ่ือทรงสามารถจัดการสาธารณสุขใหเปนผลดีจริงๆ พระองค
ประสงคจะรับตําแหนงนายแพทยในโรงพยาบาลศิริราชหรือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  แตเจาหนาท่ีของโรง
พยาบาลทั้งสองไมสามารถอนุวรรตนตามพระประสงคได  ท้ังนี้เพราะเปนการยากท่ีเจาหนาท่ีจะออกคําสั่ง
กับนายแพทยผูชวยซึ่งเปนรัชทายาทของประเทศ  พระองคจึงตัดสินพระทัยไปเปนนายแพทยประจํา    
โรงพยาบาลแมคคอรมิค เชียงใหม ทรงฉลองพระองคสีขาวสําหรับแพทยและไปทํางานที่โรงพยาบาลดวย
ความอุตาหะพยายาม  ดวยความรูสึกพอพระทัยและทรงแสดงความสามารถในหนาท่ี แพทยอยางแทจริง 
พระองคทานไมไดทรงปฏิบัติงานแพทยอยางนักสมัครเลนเชนบางคนเคยคิด แตดวยความสนพระทัยใน
วิชาการอยางแทจริง และทรงเห็นวาทรงโปรดงานนี้อยางยิ่ง 

ประทับอยูท่ีเชียงใหมไดไมกี่สัปดาห  พระองคจําตองทิ้งงานเสด็จกลับกรุงเทพฯ ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงสมเด็จกรมพระยาภาณุภัณฑ  ขณะประทับอยูในกรุงเทพฯ นั้น ทรงพระประชวรลงและ
ภายหลังที่ทนทรมานอยูได 3 เดือนคร่ึง ก็สิ้นพระชนม เมื่อวันท่ี 24  กันยายน  พ.ศ. 2472 พระประสงค
ท่ีจะฝกหัดปฏิบัติการแพทยสักสองป ความหวังที่จะทรงประกอบการสาธารณสุขอยางใหญแกมวลชาวไทย
ก็พลันอวสานอยางนาเสียดายเปนลนพน 
 

พระองคทรงวางรากฐานใหการแพทยของไทย 
เจริญรุงเรืองทัดเทียมกับอารยประเทศในปจจุบัน  จนไดรับการถวายสมัญญานามวา 

 

“พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบันของไทย” 
 

*************** 



 

ใ ค ร ท ำ อ ะ ไ ร ที่ ไ ห นใ ค ร ท ำ อ ะ ไ ร ที่ ไ ห นใ ค ร ท ำ อ ะ ไ ร ที่ ไ ห น    

ที ม ข า ว ก อ ส ซิ บที ม ข า ว ก อ ส ซิ บ  

พี่โจ ทัศนีย เอย ทัศนัย  จันโหนง  ไดขาววาหลัง
จากผละจากออก ม.อ. ไปอยูท่ีวัฒนแพทยตรัง คนไขติด 
ตรึม  ชาวกระบี่ พังงา  พัทลุง ยกกันมาท้ังหมูบานเลย 
อยางงี้คงล่ําซํา นาดู อยาลืมกลับมาเลี้ยงพี่ๆ นองๆ นะจะ  
สวนพี่ปอนด อรรถสิทธิ์ แดงมณี รุนเดียวกัน อุตสาหหนี
ไปเปนหมอเด็กแถวยะลา ชะตากรรม (เกา) ก็ยังมิวายติด
ตามไปใชเวร ยุงเอายุงเอา อยาเพ่ิงทอซะกอนนะจะ ปดทาย
รุนดวยขาวดี พี่ศุภศรี ชาญเชิงภพ และพี่พิทยา ชาญเชิง-
ภพ กําลังจะมีทายาทตัวนอยๆ ไวสืบสกุลแลวจา สวนเพศ
ใดนั้นคุณพอคุณแมบอกวาขอลุนดีกวา  เจาคะ.... 

พึ่งกรุนกลิ่นหอมหวลไปกับวันวิวาหของ “ปอย” 
สวพร  ทฤษฎิคุณ (สิทธิสมวงศ) ไปหมาดๆ รุน 22 ก็ลั่น
ระฆัง วิวาหอีกแลว “ฝน” พ.ญ.ปวีณา แนมใส ลงทุนห้ิว
การดมาแจกดวยซะเลย นัยวายิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว
วันท่ี 13 ตุลาคม 2545 นี้  ท่ีหองน้ําพราว โรงแรมซีเอส 
ปตตานี  และเตรียมตัดชุดไวเผื่องานของ “จีจี้”  
พ.ญ.มัณฑนา วอนยินดี กับ “หนุมจิม” ชาญชัย สามัคคี
นิชย  ในเดือนธันวาคมและ “เจซาวด” ศราวดี ลี่กิตติ ใน
เดือนมกราคมไดเลยจะ 

น.พ.อภินันท (ออด รุน 18) ไดตัดสินใจสละโสด 
ไปเรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2545 ท่ีโรงแรมบี
พี สมิหลาบิช งานน้ีเจาสาวซึ่งเปนพยาบาลสวยสุดๆ เขาวา
อยางนั้น…. 

สวนรุน 23 ใครมีปญหาเกี่ยวกับความงาม ไมวา
จะเปนตกกระ ขี้แมลงวัน ไฝ สิว ฝา หรือแมแตหนาดาน 
เอย.... หนากราน  คุณหมอฟอรด ปรีชาพล ซอมได  
รักษาฟรี แต จายคาเคร่ืองบินเองนะจะ สาขา 1 อยูท่ี

ขาวจากสอบบอรดปนี้ ขอแสดงความยินดีกับ 
 -0-   น.พ.วรวิทย  จิตติถาวร (เอก) รุน 18 ซึ่ง
สอบบอรดสาขาศัลยกรรมทรวงอกไดท่ี 1  
 -0-   น.พ.รักชาย บุหงาชาติ (ด๊ิก) รุน 15 สอบ
บอรดสาขามะเร็งนรีเวช  ไดท่ี 1  
 -0-   พ.ญ.สมรมาศ กันเงิน (จ๋ํา) รุน 21 สอบ
บอรดพยาธิวิทยา ไดท่ี 1 เชนกัน และขณะนี้กําลังเปน
อาจารยอยูท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
  

ในปการศึกษา 2545 นี้ หนวยระบาดวิทยา  
คณะแพทยศาสตร ม.อ. มีนักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
รวมรับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 4 ทาน คือ 
1. เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ  รัตนจามิตร 
2. แพทยหญิงเพชรวรรณ  พ่ึงรัศมี 
3. แพทยหญิงรัศมี  สังขทอง 
4. แพทยหญิงทิพวรรณ   เลียบสื่อตระกูล 

   สุดทายนี้ก็ขออวยพรใหนองๆ  ท่ีไดรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อเดือนกันยายนท่ีผานมา  ใหทํางานดวย
ความสุข  กาวผานอุปสรรคไดดวยดี มีความอดทน สั่งสม
ประสบการณ และกาวไปสการเปนแพทยท่ีดียิ่งๆข้ึนไปนะจะ 



 

 
 
 
 
 
 

   -  นองจบแพทย ม.อ. เหรอ  ดีจัง  รุนไหนละ 
      -   รุน 20 ฮะ 
      -   โอย ใกลเคียงกันทีเดียว 
      -   แลวพี่จบรุนไหนละฮะ 
      -   รุน 2 
 

*********************** 
 

    ท่ีตลาดนัดแหงหนึ่งในเมืองนอกซวิลล  รัฐเทนเนสซี่  
ชาวบานเอาผลิตผลเกษตรและของทําเองกระจุกกระจิกมา
ขาย  เชน  ปายไมเล็กๆ ท่ีมีขอความวา  Husband   for  
sale,  TV & remote  included 
 

*********************** 
 

   ถาม  -     สมัยน้ีเคามีเอคิว  ดีคิว  อีคิว  เอ็ชคิว    
                   ไอคิว  เอ็มคิว  เอสคิว  วุนวายไปหมด  

หมอชอบอะไรที่สุด 
       ตอบ  -    บารบีคิว 
   [AQ  -  Adversity  Quotient    เชาวนความอดทน ?? 
   DQ  -  Development   ”  เชาวนพัฒนา 
   EQ  -   Emotional        ”         เชาวนอารมณ 
   HQ -   Health             ”         เชาวนสุขภาพ 
   IQ  -   Intelligence      ”         เชาวนปญญา 
   MQ-   Moral               ”         เชาวนจริยธรรม 
   SQ -  Spiritual            ”          เชาวนจิตวิญญาณ  ] 
 

*********************** 
 

    จาก นสพ. บางกอกโพสท   
 -  คําวา  therapist  นี่มันเปนคําผสมของ  the 
กับ  rapist  รึปลาวนอ 

  
  

ใครทําอะไรที่ ไหนใครทําอะไรที่ไหน   
 ศิวาภรณ  อุบลชลเขตต ศิวาภรณ  อุบลชลเขตต  

 French  leave  -   การหยุดงานโดยไมบอกลวงหนา 
- การหลบออกจากงานเลี้ยง โดยไม 
     บอกลา   

                            หรือขอบคุณเจาภาพ 
      French letter  -   ถุงยางอนามัย  
      French kiss    -  การจูบที่ใชลิ้นพัลวันในชองปาก  
                            ของกันและกัน 
      คร้ังหนึ่ง เมื่อป 2532 ในการอภิปรายเร่ืองเอดสท่ีหอง 
M 103 มีผูถามวา จูบปากกันนี่ติดเอดสมั้ย  
      คุณหมอสืบสาย (ผูมีลายมือสวย) กฤษณะพันธุ ตอบ
วา ถาจูบเฉยๆ ไมติดหรอก  ตองจูบอยางดูดดื่ม  ถึงจะพอมี
โอกาสติดไดมั่ง 
      ฮา....คุณหมอตองหมายถึง French kiss นี่แนๆ เลย  
ใชปาว 
  

                     *********************** 
 

 ถาม  -  ทําไมผูท่ีจบไปแลวตั้งสิบๆ ป ถึงไมยอมแกลง  
มั่ง ฮึ ? หยั่งคุณหมอไกรที่ขณะนี้ไมตางจากตอนเปน 
นศพ.ป 1 นั่น ไมมีความหมายเทาไหรรอก  แตท่ีผิดปกติ
อยางนา   
สงสัยก็คือ คุณหมอวรวิทย (รุน 1) คุณหมออนันต &  
ธนะรัตน (รุน 2) คุณหมอสุรสิทธิ์ (รุน 3) และคุณหมอ  
เบญจพร (รุน 4) เพราะดูเปนหนุมเปนสาวยิ่งกวาสมัยเปน 
นศพ. ซะอีก 
     ตอบ   -  Nothing is impossible in the world of 
medicine. 
 

 *********************** 
 

   The Sum of All Fears เปนช่ือนวนิยายประเภทบูท่ี
เขียนโดย ทอม แคลนซี่  ซึ่งสุวิทย  ขาวปลอด  แปลโดยให
ช่ือวา นักรบเกม โลกันต  และตอนนี้ก็เปนหนัง ชื่อภาษาไทย
วา  วิกฤตินิวเคลียรถลมโลก  แสดงนําโดย เบน แอฟเฟล็ค 
และมอรแกน  ฟรีแมน 
       

*********************** 
 

      The  Fear of All Sums  พอล  ครุกแมน  นักเศรษฐ
ศาสตร  วิจารณเร่ืองการปฏิรูประบบประกันสังคมและสุข
ภาพของสหรัฐอเมริกา 



 

มาเยี่ยมมาเยือนมาเยี่ยมมาเยือน   

ผืนดินท่ีซื้อไวท่ีกรุงชิง กิ่งอ.นบพิตํา นครศรีธรรมราช เมื่อป ’37 นั้นมีลักษณะเปนเนินราบลาดลงสูริมน้ําคลองกลาย
ชายคลองมีหญาคาและออใหญรกสูงแทบทวมหัว หาดทรายสีขาวหมนอยูฝงตรงขามรับกับภูเขาหินปูนลูกเล็กๆท่ีช่ือเขาปน 
ทางดานหลัง เขาขุนคลังและเขาเปยนอยูหางไปทางตะวันตก  ท่ีดินผืนนี้ไมมีสิ่งอํานวยความสะดวกใดๆเลย แมแตถนนก็ตอง
แผวถางเขาปาไผ ถมท่ีทําทางกันขึ้นมาใหม ไฟฟาก็ขอเปนไฟเพื่อการเกษตรไมตองมีบานเลขท่ี ใชเคร่ือง ‘ฉอกแฉก’ ปมน้ําข้ึน
มาใชจากในคลองกลายโดยตรง  พอแกขัดไปไดบาง 

ชวงแรกที่ไปบุกเบิกท่ีดิน ต้ังใจทําใหเปนสวนปา ไมมีความรู ไมมีประสบการณ ปลูกไมแตละตนก็ตองเปดตํารา ลอง
ผิดลองถูก ผลาญเงินไปก็มาก จะพึ่งชาวบานก็ไมเคยมีใคร ปลูกสวนปาอยางจริงๆ จังๆ หนําซ้ําโดนหัวเราะเขาใหอีก เพราะ
ดันไปปลูกไมผิดเพ่ือน กินก็ไมไดกิน เพียงแตรักชอบที่จะใหมี ตนไมยืนตนสูงๆ ในสวน …ผมเริ่มต้ังแต ถาง เผา ปรน จน
ถึง ปรับ ไถ ขุด ปลูก ทําดวยตัวเองในพื้นท่ี 20 กวาไร  มีคนงานประจําแค 2 คนผัวเมีย (ท่ีตอนหลังเพิ่งรูวาสามีหนีคดีมา
จาก เพชรบุรี) ถามีงานมากก็จางชาวบานแถบนั้นมาลงแรงเพิ่ม แฟนผมเปนคนหาพันธุไมมาลง มีท้ัง ไมจําปา ไมสัก ตะเคียน 
กฐินเทพา สะเดาชาง(เทียม) หวาพื้นเมือง คําซํา ลูกปุย (ไมผลพื้นเมืองจากพังงา) แอปเปลไทย ชมพูเพชร ขนุนไรเมล็ด เงาะ
พ้ืนเมือง คอแลน จําปาดะ จากคีรีวง กลวยหิน จากยะลา มะพราวน้ําหอมจากสมุทรสาคร  ทองหลาง แมแตไผหวานท่ีลําตน
ตันไรหนาม ก็ดั้นดนหามาปลูกจนเต็มพื้นท่ี  ไมไดคาดหวังทางธุรกิจ แคไดเห็นใบไมเกลื่อนใตโคนตน ก็เปนสุขใจแลว ไมซี
เรียสกับมันมากนัก 

….กลางคืนกางมุงนอกชานขนํานอย (ราคาหกพัน  ไมมีดาวน) นอนนับแสงหิ่งหอยวับแวมแซมปา   
ฟงเสียง “กง” โกงคอรองริมลําหวย  ผสานเสียงสายนํ้าไหลรินผานซอกหินจากคลองกลาย  
เหมือนเสียงเพลงชวยกลอมนอนยามดึกด่ืนจนหลับไหล….       

ชื่อ “สวนฝากฟา” ก็คงอยากฝากบอกใหฝน ใหฟาใหดินเมตตาชวยดูแลใหบาง แลวแตเทวดาจะกําหนดชะตา งดการ
ใชสารเคมี เมื่อคราวภัยแลง ‘เอลนิลโญ’ สามปกอน  ตนเทียมกวา 500 ตน  ยืนตนตายเหลือไมถึงรอย …ผมเร่ิมเขาใจแลว
วาทําไมชาวสวนชาวไรจึงมีหนี้สินพอกพูน ทับทบทวมหัวกันแทบจะทุกครัวเรือน …พักหนี้เกษตรกร จะแกปญหาไดตรงจุด
ละหรือ ? 

ในชวง 2-3 ปนั้น การทองเที่ยวกรุงชิงกําลังบูม สถานท่ียอดฮิตที่นักทองเที่ยวชอบมากก็มี ทะเลหมอกเขาเหล็ก น้ํา
ตก โดยเฉพาะหนานฝนแสนหาของน้ําตกกรุงชิง (ในแบงคพันรุนกอน) ถ้ําหงสท่ีมีน้ําตกอยูในถ้ํา ลองแกง คลองกลาย ซุมแล
นกเงือกท่ีน้ําตกคลองนาง ผาผึ้ง เปนตน 

ดวยความที่อยากกระตุนใหกรุงชิงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในมิติใหม คือ เปนการทองเท่ียวในเชิงอนุรักษ
แบบยั่งยืน (Eco-tourism) ผมจึงตองลงไปเลน ดวยกับชาวบานชนิดถึงลูกถึงคน จนตอนหลังจําตองกลายเปนไกดดวย
ความจําเปนบอยคร้ังที่ตองหนีงานประจําท่ีคลินิกเพ่ือไปรับนักทองเที่ยวจากท่ีตางๆที่หลั่งไหลเขาไปในกรุงชิง ผมเอาสนุกมาก
กวา ไดพูดคุยกับเพื่อนใหม ไดแลกเปลี่ยนประสบการณก็คุมคาแลว 

ทิ้งเข็มฉีดยามาเปนไกดทิ้งเข็มฉีดยามาเปนไกด   
นน..พพ..รังสิต  ทองสมัคร  รุน รังสิต  ทองสมัคร  รุน 77  



 

เหนืออื่นใด ผมอยากใหชาวบานไดรวมตัวกันทําธุรกิจการทองเที่ยวในรูปแบบใหมโดยที่มีชาวบานเขาไป บริหารทุกข้ัน
ตอน โดยผานขบวนการขององคการบริหาร สวนตําบล (อบต.) …ผมพอจะมีเพื่อนในวงการถายภาพจากสวนกลาง ท่ีเคยรวม
งานทําหนังสือกันหลายครั้ง ขอใหลงมาชวยดานประชาสัมพันธอีกแรงหนึ่ง ซึ่งก็ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง  …ฉบับแรกก็เปน 
อนุสาร อสท. เจาเกาสําหรับ บุกเบิกท่ีทองเที่ยว พี่ดวงดาว สุวรรณรังสี บก. ในสมัยนั้น ขนนักเขียน  นักถายภาพลงมาเต็ม
พิกัด ท่ีจําไดก็มี อ.ชนินทร โถรัตน ท่ีปรึกษาพันธไมของ ททท. พี่วินิจ รังผึ้ง หรือ ระพีพรรณ ผูมีฝมือคมท้ังลั่นชัตเตอรและ
รายกลอน พี่อภินันท บัวหภักดี ชางภาพอารมณดี ผูสรางวีรกรรม การลืม ไวเปนประจักษอยางแพรหลาย ลืมกระทั่งหญิงสาว 
ท่ีตัวเองหวังลุนไวในโรงหนังก็ยังเคย ปจจุบันจึงยังครองตนเปนโสดอยางเหนียวแนน พ่ีเชน อิศรญาณ (มล.ปริญญากร       
วรวรรณ) ชางภาพสัตวปาฝมือโดดเดนท่ีสุดของเมืองไทยในยุคนี้ และรวมถึงเจาพอถายภาพใตน้ําหุนรถถัง นัท สุมนเตมีย …
ผมหยิบยืมเรือยางของหลายคนมาใชลองแกงคลองกลาย ลองไปพลางก็ถายภาพไปพลาง  มีการนัดหมายชางหลายเชือกมาเขา
กลองดวย   

ถัดไปก็นิตยสาร แคมปง-ทองเที่ยว ของเฮียสมศักดิ์ ล่ําพงศพันธุ เรียนจบเบญจมฯ รุนเดียวกันมา ปกหลักทําสารคดี
อยูในกรุงชิง ไดอาศัยรมเงาของสวนปา“สวนฝากฟา” ท่ีพอจะมีรมไมใบบังบางแลวเปนท่ีพักหลับนอน เฮียสมศักดิ์มาเจาะ สถาน
ท่ีทองเที่ยวของเมืองนครอยู บอยๆ จนสามารถสรางเครดิตเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสมบูรณของเมืองคอนใหรูจักกันอยาง
แพรหลาย 

หลังจากที่นิตยสารสองเลมนี้ออกเผยแพร ผลสะทอนกลับมามีมากจนแทบตั้งรับไมทัน  ท้ังโทรทัศนและนิตยสารอื่นๆ
ก็เฮโลตามหลังกันมามากมาย ท้ังที่โทรมาขอขอมูล ท้ังที่ลงพื้นท่ีเอง 

ท่ีผมจําไดแมนยําและเปนความหลังไมรูลืม คือ ทีมรายการสวัสดีเมืองไทย ท่ีนําโดยคุณใหม นัฐฐา ลอยด เปนทีม 
สารคดีโทรทัศนชุดแรกที่ลงมาสัมผัสกรุงชิง ทีมงานมี 4-5 คน ตากลองเปนคนจันดี นองๆที่ดูแลสคริปและกํากับก็เปนมือ
อาชีพท่ีทํารายการดังๆมามาก เมื่อไดทีมงานที่ผานรอนผานหนาว การเขาไปลุยในพื้นท่ีกรุงชิงก็เปนเร่ืองงาย และสนุกสนาน
อยางมาก ผมเปลี่ยนรถตูของทีมงานมาเปนเจาจิ๊ฟเชอโรกีของผมพาเขาลุยในพื้นท่ีท่ีไมคอยมีคณะอื่นไดเขาไป อยางหุบเขานก
เงือก ผาผึ้ง น้ําตกคลองนาง ตนไมพันป ท่ีตองลงรถเดินเทาเขาปาทึบ ทําเอาตากลองบนอุบ เพราะตองแบกน้ําหนักกลองเกือบ
สิบกิโล ราคาก็ไมมากแครวมแปดแสน (เอง)   

…กลางคืนทามกลางดวงดาวระยิบระยับไรเมฆ  พวกเราท้ังหมดนอนกางเต็นทท่ีริมหาดที่โอบลอมโคงคุงน้ํา หนาสวน
ฝากฟา หลังเที่ยงคืนเราเจอแจ็ตพอตโดนลมหัวษา พัดกรรโชกอยางรุนแรงทําเอาเต็นท 6-7 หลังลมพังพาบกับพื้น ตองลุกขึ้น
งัวเงียมากางเต็นทกันอยางทุลักทุเล 

ปถัดมาทีมงานชุดนี้ก็กลับเขามาอีกคร้ัง ติดใจกรุงชิงตั้งแตปกอน แตเปลี่ยนตัวเปนคุณทอป ดารณีนุช ดาราสาวหุนดี
(ซะเมื่อไหร)เปนหัวหนาทีม ปนี้ก็สนุกไปอีกแบบ แคเสียงหัวเราะของคุณทอปก็ทําเอาดังลั่นไปทั่วทั้งเขาเหล็กแลว 

คุณลินดา ครอส ก็เคยพาทีมมาถายทําสารคดีเหมือนกัน แตอาจจะติดความสะดวกสบายในเมืองมากไปหนอย เพราะ
พอโผลหนาเขาไปในหองน้ําท่ีผมทําแบบบานปา มีฟาเปนหลังคา คุณลินดาถึงกับถอยกรูด ขอเปลี่ยนผาเปลี่ยนผอนในรถตูนาจะ
ดีกวา โปรแกรมที่จะพักในสวนปา กางเต็นทริมน้ํา ทานอาหารพื้นบาน แกงไกใสหยวกเถื่อน ยอดกูดจิ้มน้ําพริกโจร ถูกยกเลิก 
กระทันหัน ขาววาทีมงานตองยายไปพักท่ีทวินโลตัสกลางดึกมีเพื่อนไปเห็นดิสโกท่ี Imagine กันสุดมันส รุงข้ึนก็ตองรีบตื่นแต
เชามืดเขากรุงชิง เพ่ือถายทําสถานท่ีทองเที่ยวธรรมชาติในเชิงอนุรักษมาเผยแพรใหพวกเรา(ชวย)ไปเที่ยวกันตอ 



 
 

บางคณะก็เปนคณะพิเศษ อยางเชน อ.พิไล พูลสวัสดิ์ เกจิอาจารยเร่ืองนกเงือกของเอเชีย ศึกษาเรื่องนกเงือก
อยางเดียวมาเกือบสามสิบป  ผมก็ตองนําทางไปดูถึงหุบเขานกเงือกท่ีผาผึ้ง กลางคืนอาจารยฉายสไลดภาพนกเงือกจากที่
ตางๆ ของเมืองไทยใหกับชาวบานไดดู แถมดวยเปดเทปที่อัดเสียงรองของนกเงือกนานาชนิดใหฟง  ทําเอาชาวบานฮือฮา
กันใหญ เสียงนี้ก็เคยไดยิน เสียงนั้นก็คุนๆ โดย เฉพาะนกเงือกชนิดหมาพรานที่สงเสียงเหาคลายๆ หมาของนายพราน… 
อ.พิไลทิ้งทายไววา “นกเงือกเปนสัตวท่ีนาเอาอยางอยางมาก เพราะมันจะจับคูเปนผัวเดียวเมีย เดียวกันตลอดชีวิต” แมจะ
เปนคําพูดท่ีนาฟง นาคิด แตก็ไมวายท่ีจะไดยินเสียงชาวบานแซวเบาๆ พอไดยินวา “มินา! มันถึงใกลจะสูญพันธ..” (ฮา) 

ทีมสมาคมจักรยานเสือภูเขาจากกรุงเทพฯ ก็ทําเอาชาวกรุงชิงตื่นเตนท่ีไดเห็นขบวนเสือกวา 50 ชีวิต มาไลกันใน 
เสนทางกึ่งออฟโรดอันแสนหฤโหดของน้ําตกคลองนาง  

คณะที่ทําเอาผมตองทําการบานหนักเปนคณะใหญจาก บ.ยางสยาม ท่ีมีนักคิดนักเขียนระดับแนวหนาเมืองไทย 
หลายสิบคน อยาง อ.นิธิ เอียวศรีวงศ แหงมหาวิทยาลัยเท่ียงคืน, อ.ศรีศักด์ิ,  อ.นิวัติ กองเพียร เกจินูดช่ือกระฉอน  
(รายนี้มีพยาบาลสาวๆ จาก รพ.ทาศาลา มาเฝารอดูตัวจริงเสียงจริงกวาคร่ึงคอนวันแนะ) อ.สังคม ทองมี จาก รร. 
ศรีสงคราม จ.เลย รวมถึงนักเขียนซีไรท คุณวานิช จรุงกิจอนันต ก็มารวมทองเที่ยวและศึกษากรุงชิงดวย 

สี่ปกับชีวิตกลางแจง ในฐานะคนรวมบุกเบิก 
กรุงชิงดวยคนหน่ึง ผานรอนหนาวมาชวงเวลาหนึ่ง  
ไดนอนเต็นท ไดนอนกลางหาวดูดาวเดือน  
ไดเจอคนมากหนาหลายตา หลายสถานะ  
การทองเที่ยวในแนวใหมจะสามารถชวยใหชาวบาน 
กรุงชิงไดตระหนักถึงการอนุรักษธรรมชาติใหคงอยู  
คูกับกรุงชิงตลอดไป และจนถึงวันนี้ วันท่ีชาวบานไดรวมตัว 
รับผิดชอบธุรกิจทองเที่ยวของพวกเขาเองแลว  
ลองผิดลองถูก เอาความผิดพลาดเปนบทเรียน 
 แมมิใชมืออาชีพ แตทุกคนก็ภาคภูมิใจกับธุรกิจชาวบานอันนี้ 
 
ผมก็ไดกลับมาจับเข็มฉีดยาอยางเต็มเวลาอีกครั้งหนึ่งแลว 
 

                 ……………………………………. 
 



 

มาเยี่ยมมาเยือน 

Home Coming Night 30 ปคณะแพทยศาสตร : ราตรีน้ีไมมีลืม 

 
ผมไดไปรวมงานเลี้ยงสังสรรคในงานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตรมาเกือบทุกป จนเมื่อมีการกอต้ังสมาคมศิษยเกาฯ อยาง

เปนทางการนี่เอง  ท่ีทําใหงานเลี้ยงสังสรรคไดถูกเรียกชื่อใหมวางาน Home Coming Night โดยมีสมาคมศิษยเกาฯ เปนเจาภาพของ
งานรวมกับทางคณะแพทยศาสตร  และเนื่องจากงาน  Home Coming Night  ปนี้จัดเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ป ของคณะ  ช่ือของ
งานปนี้จึงเรียกวางาน “Home Coming Night 30 ป คณะแพทยศาสตร” ไปดวย 

ผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดไปรวมงาน Home Coming Night ปนี้ ซึ่งผมถือวาเปนประวัติศาสตรสวนหนึ่งของสมาคมศิษย
เกา และของคณะแพทยศาสตรเลยทีเดียว เพราะเปนงานที่ยิ่งใหญและประทับใจจนผมเองคงไมมีวันลืม แมตัวเองจะไดมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็นในการเตรียมงานมากอน รวมท้ังชวยหาสปอนเซอรมาสนับสนุนเพ่ิมเติมในการจัดงาน แตบรรยากาศของงานที่อบอุนเชนนี้จะ
เกิดข้ึนไมได หากพวกเราไมวาจะเปนอดีตคณาจารย, คณาจารยปจจุบัน, ศิษยเกาทุกรุน, และศิษยปจจุบัน จะไมมารวมตัวกันอยางอุน
หนาฝาคั่งเชนนี้ 

ค่ําคืนนั้น  กรรมการของสมาคมศิษยเกาฯ ทุกทานไดพรอมใจกันใสเสื้อทีมสีขาว  ทําหนาท่ียืนตอนรับผูมารวมงาน ท่ีบริเวณหนา
งาน  โดยทุกคนจะไดรับการกลัดชอดอกไมและติดปายชื่อ โดยมีนองๆ ศิษยปจจุบันยกทีมมาชวยรับลงทะเบียนหนางาน  ซึ่งปรากฏวา
อดีตคณบดีและอดีตคณาจารยดั้งเดิมท่ีเคยสอนศิษยเการุนแรกๆ มากันมากหนาหลายตา อาทิเชน อาจารยเกษม ลิ่มวงศ, อาจารย    
ทองจันทร หงสลดารมภ, อาจารยจงดีและอาจารยวิมล สุขถมยา, อาจารยไสว ลิมปษเฐียร,  อาจารยวิจารณและอาจารยอมรา พานิช, 
อาจารยนิภา สุวรรณเวลา, อาจารยกวี สุวรรณกิจ, อาจารยศิวาภรณ อุบลชลเขตต,  อาจารยวิชา สธนพานิช, อาจารยพันธทิพย สงวนเชื้อ 
เปนตน เมื่ออาจารยมาถึงหนางานก็ไดรับการตอนรับอยางอบอุนท้ังจากศิษยเกาและศิษยปจจุบันรวมทั้งไดรับเชิญใหไปเขียนแสดงความรู
สึกบน flip chart ดวย สวนบริเวณหนางานนั้นก็จะมีบูธรับถายรูปโพลารอยด  และถายรูปติดสติกเกอร  ซึ่งศิษยปจจุบันมาใหบริการอยู 
รวมทั้งเสื้อยืด 30 ป คณะแพทยศาสตร  ท่ีสโมสรนักศึกษาแพทยจัดทําข้ึนเพื่อมาจําหนายหารายไดเขาสโมสรฯ  นอกจากนี้ยังมีดนตรี
และการรายรําจากกลุมนาฎศิลปในชุดนางมโนราห  มาสรางบรรยากาศอีกดวย 
 เมื่อเร่ิมงานทุกคนจะไดชมวิดิทัศนท่ีทีมงานไดไปสัมภาษณคณาจารยตางๆ มาไวกอนลวงหนา เชน สัมภาษณ อาจารยธาดา   
ยิบอินซอย,  อาจารยนิรันดร  เกียรติศิริโรจน เปนตน  ตามดวยวิดิทัศนเร่ือง “30 ป คณะแพทยศาสตร : 30 ป บนวิถีคุณภาพ” จากนั้น
เมื่อไดเวลาอันสมควรทานนายกสมาคมศิษยเกาฯ อาจารยวีระพล จันทรดียิ่ง  และประธาน จัดงาน Home Coming Night คือ 
อาจารยสมชาย ท้ังไพศาล  ก็ไดขึ้นมากลาวตอนรับคณาจารยและศิษยเกาทุกทานท่ีมารวมงาน  ตามดวยทานคณบดี อาจารยกิตติ  ลิ่ม
อภิชาต ท่ีไดรับเชิญใหเปนผูกลาวเปดงาน  ในโอกาสนี้ทางนายกสมาคมศิษยเกาฯ  ก็ไดสวมเสื้อสีขาวของสมาคมศิษยเกาฯ ใหกับทาน
คณบดีและอาจารยประเสริฐ วศินานุกร ในฐานะเปนท่ีปรึกษาของสมาคมศิษยเกาฯ ดวย 

งานคืนนั้น  สนุกสนานมากครับ พิธีกรทําหนาท่ีไดอยางดีมาก  และทุกคนท่ีมาในงานก็ไดมีโอกาสรับฟงถอยแถลง หรือเสียง
เพลงจากอดีตคณบดี และอดีตคณาจารยดั้งเดิมกันหลายเพลง 

ทุกทานกลาวเปนเสียงเดียวกันวา ดีใจที่ไดมาในงานวันนี้  ดีใจที่ไดพบกันอีก และค่ําคืนนั้นทุกคนไดรวมกันถายภาพและรวมรอง
เพลงหมูกอนลาจากกัน เสียงเพลงของคณะแพทยศาสตรดังกระหึ่มท่ัวหองจัดเลี้ยง กอนท่ีทุกคนจะแยกยายลาจากกัน ดวยสัญญาใจทีวา

นน ..พพ .. พิ เชฐ  อุดมรัตนพิ เชฐ  อุดมรัตน   



 

รายนามผูบริจาคเงิน งาน Home Coming Night 30 ป คณะแพทยศาสตร 

น.พ.สิทธิศักดิ์    พฤกษปติกุล (รุน 9) 20,000   บ. 
พ.ญ.สุจิตรา    นภาธร  (รุน 3) 10,000   บ.  
น.พ.ธนพันธ    ชูบุญ  (รุน 18)  1,000    บ. 
น.พ.ชาคริต    สําราญ  (รุน 13)  1,000   บ.  
พ.ญ.กรัณฑรัตน   ปยนันทจรัสศรี (รุน 15)  1,000 บ. 
น.พ.วรวิทย ลิมปวรรณ (รุน 1)  2,000 บ. 
น.พ.วรพงษ เสตสุบรรณ (รุน 11)  1,000 บ. 
น.พ.สุรสิทธิ์ หัทยาสมบูรณ (รุน 3)  1,001 บ. 
น.พ.วิมลลักษณ   สนั่นศิลป (รุน 3)  3,000 บ. 
น.พ.ธวัช    ชาญชญานนท (รุน 14)  1,000 บ. 
น.พ.สุพล    เจริญวักกัย (รุน 9)  1,000 บ. 
น.พ.ปยะรัตน    กาญจนรัตน (รุน 21)    200 บ. 
น.พ.เมธา    วิริยะวัชรากร (รุน 22)    200 บ. 
น.พ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต (รุน 6)  1,000 บ. 
น.พ.อุดมเกียรติ   พูลสวัสดิ์ (รุน 11)  1,000 บ. 
น.พ.ชัยวัฒน    พัฒนาพิศาลศักดิ์ (รุน 14)  5,000 บ. 
น.พ.วิภาคย กูลนิรันดร (รุน 6)  2,000 บ. 
พ.ญ.รัศณี   แกนสุย  (รุน 17)    500 บ. 
น.พ.ภัทรชัย พุทธวิบูลย   1,000 บ. 
น.พ.ประเสริฐ     1,000 บ. 
พ.ญ.วีรพร    อัตศรัณย     200 บ. 
พ.ญ.สุจิตรา       ทองมาก  (รุน 4)    500 บ. 
น.พ.สุวัฒน กนกพูนสิน (รุน 3)  1,000 บ. 
น.พ.อนันต สิทธิผลวนิชกุล (รุน 2)  1,000 บ. 
น.พ.จอม    ชุมชวย  (รุน 10)  1,000 บ. 
น.พ.พีระกฤตย   คณินวรพันธ (รุน 1)  1,000 บ. 
น.พ.สมชาย จันทรสวาง (รุน 2)  1,000 บ. 
น.พ.วินิช    ธีรวานิช  (รุน 4)  5,000 บ. 
พ.ญ.รังสิมา  แสงหิรัญวัฒนา (รุน 4)  1,000 บ. 

น.พ.สรศักดิ์    โลหจินดารัตน (รุน 4)  1,000 บ. 
พ.ญ.ดารณี     1,000 บ. 
น.พ.เปยมโชค    ชลิดาพงศ (รุน 4)  1,000 บ. 
พ.ญ.เมธินี & น.พ.ธนพล    1,000 บ. 
พ.ญ.ธิดา    เพชรพิเชษฐเชียร  1,000  บ. 
น.พ.อารักษ   วงศวรชาติ (รุน 9)  2,000 บ. 
น.พ.สมศักดิ์    สุธีรสาร     1,000 บ. 
น.พ.จิตติ   ลาวัลยตระกูล (รุน 3)  1,000 บ. 
น.พ.ธนะรัตน   บุญเรือง  (รุน 14)  1,500 บ. 
น.พ.วีรพัฒน   เงาธรรมทรรศน (รุน 8)  1,000 บ. 
น.พ.ฐาปนวงศ   ตั้งอุไรวรรณ (รุน 4)  1,000 บ. 
น.พ.ไพบูลยศักดิ์   ศิวาวุธ  (รุน 10)  1,000 บ. 
น.พ.อนุพงศ    สุจริยากุล (รุน 10)  1,000 บ. 
น.พ.ประพัฒน   ชัยวรัตน  (รุน 4)    500 บ. 
น.พ.สงวนสิน    รัตนเลิศ  (รุน 3)  1,000 บ. 
น.พ.ชัชชัย    ปรีชาไว  (รุน 18)  2,000 บ. 
น.พ.ปยพันธ    รุธิรโก  (รุน 11)  1,000 บ. 
น.พ.จรุต    บุญกาญจน (รุน 11)  1,000 บ. 
พ.ญ.สุวรรณา    เศรษฐวัชราวนิช (รุน 11)  1,000 บ. 
น.พ.สมนึก วีระนรพานิช (รุน 11)  1,000 บ. 
พ.ญ.พรทิพย    เพชรมณี (รุน 20)    100 บ. 
น.พ.ศยาม    เวศกิจกุล (รุน 4)  1,000 บ. 
พ.ญ.จีรวรรณ    เวศกิจกุล   1,000 บ. 
น.พ.ไกร   ดาบธรรม (รุน 10)  3,000 บ. 
น.พ.ศิริชัย    พรหมอินทร (รุน 15)    500 บ. 
น.พ.ศุภชัย  คูสุวรรณ (รุน 18)  1,000 บ. 
พ.ญ.ชมพูพร    แสงบริสุทธิ์ (รุน 10)    300 บ. 
ผูไมประสงคออกนาม  28,237.75    บ. 
รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น         122,738.75          บาท 
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