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ศิษยเการุน 11-16 คงยังจําไดวา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ไดเกิดเหตุการณน้ําทวมหาดใหญที่รุนแรงมาก  ครั้งหนึ่ง ผานมา 
อีก 12 ป ในวันเดียวกันคือ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ก็เกิดเหตุการณอยางเดียวกันอีก ผิดแตวาครั้งนี้เกิดรุนแรงกวา มีความเสียหายมากกวา 
ครั้งแรกนัก จากนั้นมาทุกๆ ชวงปลายของป ตั้งแตตุลาคมมา จะมีการพูดถึงการปองกัน การเตรียมตัว (เตรียมใจ) ในการรับมือกับมันอีก เชนเดียว 
กับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ไดมีมาตรการตางๆ ออกมา ไมวาจะเปนสัญลักษณธงสีตางๆ ที่บงบอกถึงสถานการณของน้ํา ปกไวที่หนา ม.อ. 
ของเรา และที่สะพานขามคลองอูตะเภาในหาดใหญใน การออกประกาศทางสถานีวิทยุ ม.อ.(FM 88.0 MHz) ทุก 4 ช่ัวโมง เปนตน โชคดีเปนของ 
เราอีกปหนึ่งครับ น้ําไมทวม   
      มีเรื่องนายินดีที่สุด ที่จะตองบอกเลาใหฟงในสารศิษยเกาฉบับนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผานมา รศ.น.พ.วีระพล จันทรดียิ่ง ศิษยเการุนที่ 1 
และนายกสมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร สงขลานครินทร ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน ศิริราชพยาบาล สาขา “ การสรางชื่อเสียงทางการแพทย  
ทั้งในและตางประเทศ ประจําป 2545 ” ของสมาคมศิษยเกาแพทยศิริราช อยาเพิ่งงงไปนะครับ ทานจบจากสงขลานครินทรจริงๆ ครับ และไดไปเรียน
ตอในสาขาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา ที่ศิริราชพยาบาล หลังจากนั้นไดมาปฏิบัติงานเปนอาจารยที่สงขลานครินทร ตลอดเวลาที่ผานมา ทานมีผลงาน 
ทางวิชาการมากมายเปนที่ประจักษตอสายตาทุกทานอยูแลว ที่โดดเดนมากก็คงจะเปนการจัดอบรมนานาชาติเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ  
อนามัยวัยเจริญพันธุ ซึ่งเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางในตางประเทศ 
        ศิษยเกาทานใด มีเรื่องที่นายินดีอยางนี้ ทั้งของตัวทานเอง หรือของเพื่อน พี่นอง ก็เขียนสงไปเลาใหฟงกันบางนะครับ  

บรรณาธิการเขียน 

ภาพหนาปก : กลองบรรจุ CD ของ
โปรแกรม  Hospital OS ซึ่งเปนผลงานวิจัย 
พัฒนาโดย น.พ.กองเกียรติ เกษเพ็ชร และ
ทีมงาน และไดรับรางวัลจาก สกว. อีกทั้งยัง
สามารถชวยพัฒนาคุณภาพการบริการ
สําหรับโรงพยาบาลได 

สารบัญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากใจคณบดี     
 

ศิษยเกาที่รักทุกทาน 
 
 ในยุคปจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศนับวาเปนสวนสําคัญ สวนหน่ึงของการดํารงฐานะความทันสมัย กาวทันโลก 
โดยเฉพาะในวิชาการทางการแพทยของพวกเรา จึงเปนหนาที่ของพวกเรา ในการติดตามเทคโนโลยีแขนงนี้อยางใกลชิด
และสามารถใชประโยชนไดเปนอยางดี 
 ในรอบป 2545 ท่ีเพิ่งผานพนไป เชื่อวาหลายๆ คน คงไดใชเวลาทบทวนการทํางานที่ผานมา  การปฏิบัติตนตอตน
เอง ตอ  ผูอื่น และตอหมูคณะ ส่ิงใดท่ีดีอยูแลวก็ขอใหรักษาความดีน้ันไว  ส่ิงใดท่ียังไมถูกตองก็ขอใหไดรับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงในปใหม 2546 นี้ 
 ขอใหคุณงามความดีของพวกเราทุกคน จงดลบันดาลใหศิษยเกาทุกทาน  และครอบครัวมีแตความสุขสดชื่น ท้ัง
กายและใจ พบแตความสําเร็จ เอาชนะอุปสรรคไดงายดาย ตลอดป 2546 และตลอดไป 
 ขอใหระลึกเสมอวา “ศิษยเกา คือ สวนสําคัญสวนหนึ่ง ของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” 
 

รองศาสตราจารยนายแพทยกิตติ  ลิ่มอภิชาติ 
คณบดีคณะแพทยศาสตร ม.อ. 

 
 

      จากนายกสมาคมฯ  
เรียน  ศิษยเกาคณะแพทยศาสตร 
 

 ผมใครหารือสามเรื่อง เรื่องแรก คือขอแจงใหทราบ ลวงหนาวาสมาคมฯ จะจัดงานพบปะสังสรรคศิษยเกาคณะแพทยศาสตรประจําป 
2546 ในชวงเย็นวันที่สองของการประชุม วิชาการประจําปคณะแพทยศาสตร เรื่องที่สอง ในราวเดือนสิงหาคม 2546 จะมีการเลือกตั้งกรรมการ
บริหารสมาคมฯ เรื่องที่สาม สมาคมฯ ตั้งใจจะใหมีการคัดเลือกศิษยเกาดีเดนเปนประจําทุกป และมอบรางวัลในงานพบปะสังสรรคประจําป ใน
ความเห็นสวนตัวของผม อยากใหเปนรางวัลศิษยเกาดีเดนใน 3 ดาน  ตอไปนี้ 
 1. ดานจริยธรรม  คือตองมีพฤติกรรมสวนตัวที่มี จริยธรรม และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพเวชกรรม 
 2. ดานคุณธรรม คือตองมีธรรมอันเปนคุณกับผูคน ไมวาจะเปนผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน 
 3. ดานธรรมาภิบาล คือตองมีการทํางานดวยความ สุจริต ตรวจสอบได มีเหตุมีผล ไมใชอารมณสวนตัว ไมใชกริยา กาวราวกับผูบังคับ
บัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา 
 ผมใครขอรบกวนใหศิษยเกาทั้งหลายชวยกันพิจารณา  และเสนอชื่อรุนพี่ รุนเดียวกัน รุนนองที่มีคุณสมบัติดังกลาว มา ยังสมาคมฯ 
หลังจากนั้นกรรมการบริหารสมาคมฯ จะพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง 
 

  รองศาสตราจารยนายแพทยวีระพล  จันทรดียิ่ง 
นายกสมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร ม.อ. 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            เมื่อวันอาทิตยที่ 19 มกราคม 2546 ที่ผานมา 
สมาคมฯไดจัดประชุมที่ หองอาหารปาลมคอรท โรงแรมเจ.บี. 
หาดใหญ ในโอกาสนี้มีวาระอันนายินดี 2 อยาง คือ อุปนายก
สมาคมฯในฐานะตัวแทนศิษยเการุนนองทั้งหมดมอบของที่
ระลึกแสดงความยินดีแกนายกสมาคมฯ นายแพทยวีระพล 
จันทรดียิ่ง (รุน 1) ในโอกาสที่ไดรับการยกยองจากคณะแพทย
ศาสตร ศิริพยาบาล ใหเปนศิษยเกา ดีเดนศิริราชพยาบาล 
สาขา “การสรางชื่อเสียงทางการแพทย ทั้งในและตางประเทศ 
ประจําป 2545” งานนี้พลอยทําใหศิษยเกา ม.อ. ไดหนาไดตา
ไปดวย นอกจากนี้สมาคมศิษยเกาฯ ยังไดมอบเงินจํานวน 
10,000 บาท ใหแกสโมสรนักศึกษาแพทย โดยมี นศพ.วรวิทย 
วาณิชย-สุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาแพทย เปนผูรับมอบ 
เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของ นศพ.และประสานความรวมมือ
ของศิษยเกาและศิษยปจจุบันใหดียิ่งๆ ข้ึน 

 

ค ว า ม เ ค ล่ื อ น ไ ห ว จ า ก ส ม า ค ม ฯ 

 
   
  

              เรื่องสําคัญอันนี้เปนผลมาจากการประชุมเมื่อเดือน 
มกราคม 2546 ที่ผานมาก็คือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ที่จะมาถึง
ในเดือนสิงหาคม 2546 ซ่ึงจะเปนสมัยที่สองภายหลังจากการจด
ทะเบียนกอตั้งสมาคมฯ โดยปกติจะมีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ
สามัญประจําป ซ่ึงจะจัดในชวงงานประชุมวิชาการประจําป ของคณะ
แพทยศาสตร ไปดวย แตในอดีตที่ผานมาประสบปญหาวาศิษยเกามา
รวมประชุมไมมากนัก ทําใหองคประชุมไมครบ ตองมีการจัดเลือกตั้ง
รอบสองเสมอ อีกทั้งทําใหศิษยเกาที่ไมไดมารวมประชุม ขาดโอกาส
ในการแสดงความมีสวนรวม ที่ประชุมจึงไดมีมติใหเลขาธิการ
สมาคมฯ ทําการสอบถาม ความคิดเห็นของสมาชิกวามีความคิดเห็น
อยางไร ตอการ ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
       1. ใหมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯและกรรมการอีก 5 คน โดยใช
วิธีการเสนอชื่อทางไปรษณียและ web site ของสมาคมฯ โดย
สมาคมฯ เปนผูดําเนินการจัดสงแบบฟอรมเสนอชื่อดังกลาว ประมาณ
เดือน ก.ค. 2546  
       2. ดําเนินการนับคะแนนและประกาศผลในที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป เดือนสิงหาคม 
       3. นายกสมาคมฯ ผูไดรับการเลือกตั้งเสนอรายชื่อ คณะกรรมการ
สมาคมเพิ่มเติมตามธรรมนูญ และแจงใหศิษยเกาไดทราบโดยทั่วกัน 
ผานทางสารศิษยเกา และ web site 
 

 ดังที่กลาวมา ถาศิษยเกา (ซึ่งถือเปนสมาชิกของ สมาคมฯ 
ทุกคน) ไมเห็นดวยกับแนวทางดังกลาว ไดโปรดแจงใหเลขาธิการ
สมาคมฯไดทราบ เพื่อรวบรวมความเห็นที่แตกตาง ซึ่งถามากกวา 1/4 
ของสมาชิก ทางสมาคมฯ ก็ไมสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
เลือกตั้งได โดยขอใหแจงประเด็นไมเห็นดวย ไปที่   
          e-mail : alumni@medicine.psu.ac.th  
 หรือ 074-451531 หรือ 01-7380707  
        หรือ 1144 เรียก 669356 

โปรดใหความสําคัญ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณนายแพทยกองเกียรติ  เกษเพ็ชร 
  น.พ.ธนพันธ  ชูบุญ  เรียบเรียง 

เราคงปฏิเสธไมไดวา ทุกวันนี้เราวิ่งหนีเทคโนโลยีไปไมพน ไมวาจะตั้ง
แตตอนตื่นนอน จนกระทั่งเขานอน หรือแมแตขณะนอน สําหรับบางคนตั้งแต
จําความได (ผูเขียน) เคยเห็นหรือเริ่มรูจัก คอมพิวเตอรตั้งแตอยูชั้นมัธยมปลาย 
เร่ิมตั้งแตใชระบบปฏิบัติการ DOS ใชโปรแกรมงายอยางเชน โลตัส อุตสาหไป
เขาเรียนพิเศษเสีย เงินไปก็หลายสตางค แตไมนานก็ลืมมันไปเพราะวาที่บาน
ไมมีเครื่อง คอมพิวเตอร ก็ราคามันชางแพงเสียนี่กระไร อีกอยางเรียนไปแลว ก็
ไมรูวาจะเอามันไปใชทําอะไร จนกระทั่งเริ่มมีระบบปฏิบัติการณ ใหมเขามา
ของคาย Microsoft ที่เรียกกันอยางคุนเคย ติดปากจน สลัดไมหลุดวา Window
(หรือที่จริงทางคายแอปเปลก็เริ่มพัฒนามา กอนแลว) ทําใหเราเขาถึง
คอมพิวเตอรมากขึ้น งายขึ้น แคคลิ๊กเดียว ก็สามารถทําอะไรไดมากมาย จน
หลายคนอาจจะลืมไปแลววาเรา เคยมีระบบ DOS มากอน หรือไมก็ใชมันไม
เปนเสียแลว   

ความคลองตัวในการใชงาน ทําใหเราสามารถใช ประโยชนจากมันได
อยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการรับสง E-mail เขา ไปสู web site ตางๆ คนหาขอ
มูลที่ตองการจาก search engine ที่มีอยูมากมาย และรวมถึงขอมูลทางดาน
การแพทยที่เราตองเสาะ หากันอยูทุกเมื่อเชื่อวัน 
เมื่อกลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เราคงจะคุนชื่อ น.พ.กองเกียรติ เกษเพ็ชร 
ศิษยเกาสงขลานครินทร หมายเลข     2825002 ฉบับนี้ เราจะมาคุยกับทาน 
ในฐานะนักเทคโนโลยีครับ 

สารฯ : สวัสดีครับพี่กอง (ช่ือเลนที่ผูเขียนเรียก) ลืมไปแลววา พี่
อยูรุนไหน 
น.พ. กองเกียรติ : รุน 13 ครับ พอเรียนจบแลวก็เปนแพทย  ใช
ทุนตอ ในสาขาอายุรศาสตรที่ ม.อ. และไดเปนอาจารยที่ ภาค
วิชานี้อยู 6 เดือน จึงลาออกมาทํางานเปนอายุรแพทยอยูที่ โรง
พยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ตจนกระทั่งปจจุบัน รวมเปนเวลา 5 ปแลว
ครับ ในตําแหนงรองผูอํานวยการ 

สารฯ : ชีวิตในสมัยที่เปน นศพ. ที่เกี่ยวกับกิจกรรม 
น.พ. กองเกียรติ : ผมทํากิจกรรมหลายอยางมาก ตั้งแตเปน 
ประธานเชียร ประธานโครงการตําราวิชาการ สุดทายก็นายก 
สโมสรนักศึกษาแพทยครับ 
สารฯ : พี่เริ่มมีความสนใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศนมาตั้งแต 
เมื่อไหร 
น.พ. กองเกียรติ : ตั้งแตเปน นศพ. ชั้นปที่ 3 ตอนนั้นสนใจซ้ือ 
หนังสือมาอานเกี่ยวกับเรื่อง dBase แลวลองหัดเขียนโปรแกรม 
รานหนังสือใหกับเพื่อนที่อยูรานหนังสือชุมชน ที่หาดใหญ พอทํา
ได ก็เลยนึกสนุกมาชวยอาจารยสรยุทธ เขียนโปรแกรมใหกับ 
ทางคณะ พอเปนแพทยใชทุนก็มาทําโครงการหมวด
คอมพิวเตอร ชวยสอนกับอาจารยหัชชา ทํา web หลังจากนั้นก็
สนใจอยูตลอด และศึกษามาเรื่อยๆ หากถามวาทําไม คงตอบวา
สนใจ 
สารฯ :  แลวขณะนั้น พี่ไปใชเครื่องคอมพิวเตอรที่ไหน 
น.พ. กองเกียรติ : ก็ไปใชที่รานของเพื่อนเปนสวนใหญ ไมมี 
เครื่องเปนของตัวเองครับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารฯ : ผลงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชิ้นแรกที่ ภาคภูมิใจ 
น.พ. กองเกียรติ : อันที่จริง ทําหลายอยางมาก และภูมิใจ ในงาน
ทุกอยางที่ทํา เพราะทําทีไรก็ไดเรียนรูของใหม แตงานลาสุดคือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับโรงพยาบาล ขนาดเล็ก คงสงผลตอคน
หลายๆ คน และทําใหไดประโยชนมากที่สุด 
สารฯ :  พี่กําลังหมายถึง Hospital-os  
น.พ. กองเกียรติ : ใชครับ Hospital-os เปนช่ือของ soft ware ที่ใช
เปนระบบปฏิบัติการเบื่องตนของโรงพยาบาล เปน งานวิจัยที่ไดรับ
ทุนมาจาก สกว. คําวา os มีความหมาย 2 ประการคือ opened 
source และ operating system  
สารฯ : อุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงาน ในการจัดทํา โปรแกรมนี้ 
น.พ. กองเกียรติ : คนและกลุมนักวิจัยทั้ง 5 คนตองมีลูกบา ในตัว
อยางมากที่คิดจะทํางานนี้ขึ้นมา เพราะงานนี้เราตอง ตอสูกับความ
คาดหวังของโรงพยาบาลตางๆ จํานวนมาก แทบจะทั้งประเทศก็วาได
เราตองคิดและทํา เพื่อวาทํา อยางไรที่จะไมใหพวกเขาเหลานั้นผิด
หวัง แตในความเปน จริงก็คือ มันก็มีสมหวังบาง ผิดหวังบาง ใน
สัญญาที่ใหไวกับ สกว. คือ เราจะติดตั้งระบบนี้ใหกับโรงพยาบาล 10 
แหง ซึ่ง ติดตั้งสําเร็จไปแลว 3 แหง สามารถดําเนินการไดจริง 2 แหง 
แหงหนึ่งที่ลมเหลวเพราะวา องคกรนั้นใหญเกินไปและมี ปญหาภาย
ในมาก ในป 2546 นี้ กําลังดําเนินการติดตั้งใหได อีก 6 โรงพยาบาล
ครับ ลืมบอกไปวา soft ware ใชระบบปฏิบัติการณ Linux ครับ 

สารฯ : ทําไมจึงตองเปน Linux 
น.พ. กองเกียรติ : มีเหตุผล 3 ประการ คือ ฟรี ฟรี ฟรี แตวายาก  พอดู 
ที่จะเรียนรูกับมัน โปรแกรม Hospital–os ที่ทํานี้ก็ใช Linux เปนสวนที่
จัดการเกี่ยวกับ server ซ่ึงทีมงานสามารถทําแผนติดตั้ง สําเร็จเพื่อให
ใชงานไดงายขึ้น 
สารฯ :  แนวโนมความนิยมของ Linux วาไปไดดี หรือกําลังจะดับ 
น.พ. กองเกียรติ : ไมรู ทํานายไมถูก ถาม Bill Gate ดีกวา      (มีขอ
สังเกตุวา เวลาพิมพคําวา Bill Gate ใน โปรมแกรม word จะไมมีการ
ขีดเสนใตสะกดคําผิดใตชื่อนี้) 
สารฯ : มีความคาดหวังอยางไร เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการ
แพทย 
น.พ. กองเกียรติ : อยากใหมีคนรูเรื่องเยอะๆ เพราะเชื่อวาจะชวย ทํา
ใหการใหบริการ การรักษาและการควบคุมคุณภาพของเราทําได ดีขึ้น 

ปจจุบัน Window ไดแทรกซึมเขามาสูตัวเราอยางมากมาย 
ออกไปสูครอบครัว หนวยงาน หรืออาจจะทั้งประเทศเลยก็วาได วากัน 
วา หากระบบ Window ลมสลาย ระบบการทํางานของหนวยงาน ตางๆ 
ทั้งราชการและเอกชน อาจจะเสียหายหรือลมสลายไปดวยกัน (วากันไป
ถึงขนาดนี้) แตปญหาของเรื่องนี้ก็คือวา ที่เราๆ ใชกันอยู มัน เปน
โปรแกรมที่คัดลอกเขามา ไมไดใชอยางถูกลิขสิทธ์ิ หากมีการเรียก เก็บ
เงิน หรือบังคับใหจายเงินจากหนวยงานตางๆ ที่ใชระบบปฏิบัติ- การณ 
ของ Microsoft ลองคิดดูซิวา มันจะเปนตัวเลขมหาศาลแคไหน 

กอนจบ อยากจะมีคําถามฝากไวใหชวยกันตอบ 2 ขอ  
1. วันนี้ทานไดเปด internet เขาสู search engine เพื่อหา

ความรูอานกันบางหรือยัง  
2. คุณรูจัก Linux มากแคไหน  
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คุณคือคนเกง 

                 

          คงไมบอยนักที่อาชีพแพทยอยางเราจะผันตัวเองไป ทํางาน
ดานการเมือง  ลาสุดเมื่อปลายปที่แลวศิษยเกแพทย ม.อ.  ทานหนึ่งไดลง
สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   และไดรับการเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง
ทวมทนจากประชาชนในทองถิ่น   แตเรื่องกลับไมงายเนื่องจากมีเสียง
สนับสนุนจากสภานอยมาก  จนไมสามารถแถลงนโยบายไดจนถึงปจจุบัน 
ถือเปนกรณีศึกษาของวงการรัฐศาสตรการปกครองไทย   และเปนการทา
ทายความกาวหนาของเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับใหมของคนไทย   ทีมงาน
สารศิษยเกาฯ  จึงไดใชเวลาสวนหนึ่งนัดหมายเขาสวัสดีปใหม    และ
สัมภาษณเร่ืองราวที่นาสนใจมาฝากครับ 
 

พ่ีเปนศิษยเกาแพทย ม.อ.รุนไหนครับ : รุน 6 รุนเดียวกับหมออานนท  
หมอสุเรนทร เปนแพทยรุนแรกๆ ที่ยังตองไปวอรดที่ ร.พ. หาดใหญเดิม ซ่ึง
อยูหลังโรงพยาบาลหาดใหญปจจุบัน ผมเปนคน บานพรุโดยกําเนิด มีพี่
นอง 4 คน เสียชีวิต 1 คน ตอนนี้เหลือ 3 คน เริ่มเรียนประถมที่โรงเรียนพล
วิทยา มัธยมที่โรงเรียนหาดใหญ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ตามลําดับ ตอนนี้ สมรสแลวแตยังไมมีบุตร ก็เลยมีเวลาใหกับ
งานตรงนี้ไดมาก 
 

ทราบมาวาคุณพอพี่ก็เปนนักการเมืองทองถิ่นมากอน : ใชครับ    
คุณพอเปนกรรมการสุขาภิบาลบานพรุ   คุณพอเปนอยูประมาณ  4-5 

 
สมัย  ก็เห็นการทํางานดานการเมืองมาตั้งแตเด็กๆ เมื่อกอนนักการเมือง
ทองถิ่นกับชาวบานยังไมแยกกันอยางชัดเจน  เพราะนักการเมืองทองถิ่นก็
เปนชาวบานมากอน  และก็ยังมีงานประจํา  คือทํามาคาขาย  ทํานา  หรือ
ทําสวนยางมากอน  พอฐานะเริ่มมั่นคง  ลูกเริ่มเรียนจบ  ก็จะมาทํางานให
กับทองถิ่น  ขั้นแรกก็อาจจะเริ่มมาจากเปนกรรมการวัด  กรรมการกฐิน 
ตอมาผลประโยชนมากขึ้น  หลายๆ คนก็เริ่มพัฒนาตนเองเปนผูรับเหมา  
มีการแยงชิงอํานาจมากข้ึน  มีการรวมมือกับขาราชการประจําแสวงหาผล
ประโยชน 
 

สวนตัวผมเองเปนเด็กในตลาด  มีเช้ือสายจีน  คุณพอ  คุณแม
ทํามาคาขาย  และตอมาก็ซื้อสวนยาง  วันเสาร-อาทิตย  คุณพอก็ชวนเขา
สวนยาง  ข้ีเกียจไปบาง  ก็โตอยูในตลาด  ในตลาดมีอบายมุขเยอะนะครับ
ผมเลนไพตั้งแตเด็กๆ เวลาผูใหญใหไปซื้อของ ผูใหญก็ใหเงินทอน ก็เอามา
เลนไพกัน  แตพอ มศ.4-5 ผมก็เลิกเลน 
 

หากมองยอนกลับไปสมัยเปน นศพ. พี่คิดวาตัวเองมีแววเปนนัก
การเมืองบางไหมครับ : ผมวาไมมีนะ สมัยผมเรียนมัธยม ผม คิดเพียง
วาผมไมอยากคาขาย อยากทํางานสบายๆ หยุดวันเสาร-อาทิตย  เมื่อกอน
อยากทํางานธนาคาร  เพราะคิดวามั่นคง  ผมมีเพื่อน  ซึ่งคุณพอเขาเปน
พนักงานธนาคารแหงชาติขางโรงเรียนมัธยมที่ผมเรียนอยู ผมไปเที่ยวบาน 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักเขา  แลวรูสึกวาบานนาอยูมาก  มีสนามหญากวางๆ มีสนามกีฬา  ผม
เคยตั้งเปาจะเรียนเศรษฐศาสตร  หรือนิติศาสตร  เพราะผมชอบคณิต -
ศาสตรมาตั้งแตเด็ก สมัยเด็กๆ บางครั้งผูใหญก็เอาขนมมาหลอกใหบวก
เลขให        
  

แลวทําไมมาเลือกเรียนหมอครับ : ตอนจบ มศ.5 ผมอยากเรียนตอที่
กรุงเทพฯ แตคุณพอไมใหไปสอบ ก็ตอง ENT ตรง ผมไมชอบวิศวะฯ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  เพราะตอนเด็กๆ โดนบังคับใหไปใสปุยสวนยาง
บอยๆ เหตุที่เลือกเรียนแพทยเพราะอาจารยแนะแนวบอกใหเลือก  ผมก็
เลือกไปกอน  เพราะไมคิดวาจะติด  ตอนนั้นตั้งใจเลือกเรียนเศรษฐศาสตร 
จุฬาฯ หรือธรรมศาสตร  แตตอนหลังติดโดยไมตั้งใจ ผมเองไมอยากเรียน 
เพราะไมคอย ชอบ ก็ทะเลาะกับคุณพออยูเหมือนกัน สุดทายก็ตองเรียน 
ผม เรียนคะแนนก็บวยนะ แลวก็ไมไดรวมกิจกรรมอะไรมาก ออก คาย
อาสาฯ ก็มีบาง สวนใหญเปนคายสํารวจ เหตุที่ไมไปเพราะคิด วาบานตน
เองก็บานนอกอยูแลว แตก็มีเลนกีฬาบางนะครับ พอจบ ม.อ. ก็เปนอิน
เทิรนที่โรงพยาบาลสุรินทร เขามีขอแมวาตองขยัน ทํางาน ไมสนใจเกรด 
และตองไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลกอน ผมก็ ขึ้นไปนะ ไปเจอพี่ ม.อ. รุน 
แรกๆ ที่ทํางานอยู รุนพี่ก็ใหความชวย เหลือดานที่พัก ตอมาผมไปเปน
แพทยใชทุนที่โรงพยาบาลตะโหมด จ.พัทลุง ตอนนั้นทางกระทรวง เขา
บอกวามีแตจังหวัดชายแดน ผมก็ตกลงนะครับ แตยกเวน 4 จังหวัดภาค
ใต เพราะไมอยากมา ฝกพูดภาษายาวี ผมทํางานตําแหนงรักษาการผู
อํานวยการโรง- พยาบาล อยูที่โรงพยาบาลตะโหมดประมาณ 2 ป ตอน
นั้นได   เงินเดือน 3,955 บาท 
 

ตอมาพ่ีก็มาเรียนยูโร-ศัลยศาสตร : ครับ เผอิญเพื่อนบอกวายูโร-ศัลย
ศาสตร ที่จุฬาฯ รับ 2 คน ที่รามาฯรับ 1 คน ก็ไปสัมภาษณที่ จุฬาฯ 
อาจารยบอกวารับเลย ผมจึงลาออกจากราชการ ไปเรียนตอ ยูโร-ศัลย
ศาสตรที่จุฬา จบมาก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลมิตรภาพ- เมโมเรียล เปน
โรงพยาบาลเอกชน อยูที่สระบุรี  ซึ่งขณะนั้นกําลัง ตองการหมอยูโร-ศัลย
ศาสตรพอดี เพราะโรงพยาบาลแถวๆ นั้น ไมมีหมอดานนี้เลย ผมพักอยูใน
โรงพยาบาล พอวันเสาร-อาทิตย ผูอํานวยการและหมอทานอื่นๆ สวน
ใหญก็กลับกรุงเทพฯ เลย ฝากโรงพยาบาลไวกับผม ผมทํางาน 8.00-
16.00 น. ตอนเย็นก็ไป ออกกําลังกาย พอ 2 ทุมก็เขามาดูคนไข ตอนแรกๆ
ที่ทําไปเพราะ ไมรูจะไปไหน ตอมาผมก็ไดเลื่อนเปนรองผูอํานวยการโรง
พยาบาล งานก็ไมไดเพิ่มข้ึน เพราะเราก็ทําอยูเปนประจํา ผมอยูที่โรง
พยาบาล มิตรภาพเมโมเรียลประมาณ 3 ป ตอนที่เกิดพฤษภาทมิฬ ผมยัง
อยู ที่สระบุรี  รอบแรกก็เขาไปดูสถานการณที่ กทม. รอบที่สองตั้งใจจะ 
เขาไปชวย  แตผมไมไดอยูดานหนานะ  อยูแนวหลัง  ตอนเชาก็มารวม
พลอยูที่ ER โรงพยาบาลจุฬาฯ  แตก็มี case ไมมาก  

ตอมาทราบวาโรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญกําลังจะเปด เลยลงมาสมัคร
แตเคาบอกวาใหไปทํางานที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ตกอนเพราะทาง
หาดใหญยังสรางไมเสร็จ 
 

พ่ีอยากจะกลับมาอยูใกลบาน : ตอนทํางานที่สระบุรี เหงามาก โดย 
เฉพาะเสาร-อาทิตย วันไหนเบื่อก็ขับรถไปเที่ยว เที่ยวมาทั้งภาคกลาง 
อีสาน  เที่ยวจนรูสึกอยากกลับมาอยูบาน  ซ่ึงก็กลับมาเปนผูอํานวยการ
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต  ตอนที่ทํางานเปนรองผูอํานวยการโรง
พยาบาลที่มิตรภาพเมโมเรียล  ทางโรงพยาบาลไดใหผมไปเรียน Mini 
MBA ทําใหมีความรูอีกมุมมองหนึ่งที่ไมเหมือนแพทย เขาใจธุรกิจมากขึ้น 
และทําใหทราบความรูที่นักบริหารควรรู ตอนมาอยูโรงพยาบาลกรุงเทพ-
ภูเก็ต คอนขางจะทันสมัย มีการใชเทคโนโลยีออนไลนไปกรุงเทพฯ ผู
บริหารที่กรุงเทพฯ จะติดตามผลประกอบการแตละวันทางออนไลน ทาน
จะมาทํางานตั้งแตตีหา ผมมาทํางาน 7 โมงเชา จะไดรับ Fax เพื่อสั่งงาน
ตั้งแตเชาทุกวัน พอพฤศจิกายน 2540 ผมก็ยายมาเปนรองผูอํานวยการ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ  ระบบการทํางานระยะแรกยังไมลงตัวมี
การเปลี่ยนบุคลากรบอย  ซ่ึงในขณะนั้นผมก็เปดคลินิก  และก็ทํางาน
ประจําที่โรงพยาบาลไปดวย  ตอมาผมลาออกจากโรงพยาบาลกรุงเทพ-
หาดใหญ  มาเปดคลินิกและรับ  consult  โรงพยาบาลเอกชน แตตอนหลัง
ผมเปดคลินิกอยางเดียว  เพราะวาเราไมสามารถใหเวลาไดเต็มที่ 
  

ตอนที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง สท. มีความคิดอยางไร : ตอนที่ออกจาก 
โรงพยาลกรุงเทพ-หาดใหญ ก็เริ่มคุยกับกลุมเพื่อนๆ ในบานพรุ  บานพรุ
เมื่อไดยกฐานะเปนเทศบาล ผลประโยชนมากขึ้น ขยายเขต มากข้ึน เก็บ
ภาษีโรงงานไดมากขึ้น งบอุดหนุนเองก็มากขึ้นดวย  ตอนนั้นการเมืองทอง
ถิ่นมี 2 ข้ัว คือพอผมและกํานันแดง ซึ่งนายก เสรีมารวมทีมกับพอผม และ
ใหนายกเสรีเปนนายกเทศมนตรี ตอมา กํานันแดงเสียชีวิต นายกเสรีก็ไมมี
คูแขงทางการเมือง ผมก็พิจารณาดู แนวโนมถาลงสมัครจะมีโอกาสไดไหม
ก็คิดวานาจะมีโอกาส แตหาคน มารวมทีมยาก เพราะทางเรายังขาดความ
พรอม และนายกเสรีเอง ก็มีฐานเสียงเกาอยูแลว ในสมัยที่ผมลงสมัครเทศ
บาลบานพรุไดยก ฐานะเปนเทศบาลเมือง ตองมีการเลือกตั้งนายกเทศ
มนตรีโดยตรง จนเกือบจะหมดเขตรับสมัครแลว ก็มีขาวลือวาสงสัยวาผม
จะไมลงรับ เลือกตั้งแลว ซ่ึงจริงๆ แลวตอนนั้นผมเองก็ยังหาสมาชิกไดไม
ครบ ผม รวมตัวกับทีมกํานันแดงเดิม และสมาชิกใหมมาครบเอาคืนสุด
ทาย กอนรับสมัคร จะเห็นไดวาทีมผมจะมีนามสกุลเหมือนกันถึง 2-3 คน 
ทําใหการกระจายฐานเสียงนอย ทุนรอนเรานอย การประชาสัมพันธ ก็ไม
ทั่วถึง สังเกตจากขบวนแหตอนวันลงรับสมัคร ขบวนฝายตรงขาม มี
ประมาณ 50 กวาคัน แตของเรามีไมเกิน 8 คัน การหาเสียงของเรา ใชวิธี
เคาะประตูตามบาน  อาศัยปราศัยมาก  เนนนโยบาย  และคิดวา  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายของเราโดนใจประชาชน คือ โปรงใส เนนการทํางานที่โปรง
ใส เพื่อใหมีคุณภาพ คุณภาพ เมื่อมีคุณภาพในการ บริหารก็จะทําให 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ซ่ึงนอกจากโครงสรางพื้นฐานแลว เราตองเนนดาน 
สังคม ปญหาสาธารณสุขมากข้ึน คุณธรรม ใชคุณธรรมในการบริหาร
การเลื่อนข้ันตําแหนงสําหรับลูกจาง ขาราชการ ไมเลนพรรคเลนพวก 
โดยเฉพาะความโปรงใสในการประมูลงาน เราจะมีการประชา
สัมพันธ ใหบริษัทหางรานไดรับทราบ ใหมีผูมาประมูลใหมาก ไมลอค
งาน    ไมปดกั้นใคร ไมใชอิทธิพล ถาเปนไปได จะจัดประมูลงาน
สัญจร  ผมคิดวาเปนหัวใจสําคัญของนักการเมืองทองถิ่น นโยบายที่
พูดถึง สมาชิกในพรรครวมกันราง (brain storming) ปรากฏวาเรา
ชนะ เราชนะเฉพาะนายกฯ สวน สท. เราไดรับเลือกแค 2 คน ฝายตรง
ขามไดมาสิบกวาคน ก็อยางที่บอกเรามีการเตรียมตัวนอย 

 

เกี่ยวกับนายกเทศมนตรีที่ไดรับเลือกตั้ง พี่คิดวามีจุดพลิกผัน
ทาง ดานการเมืองหรือเปลา :  ผมคิดวาคนบานพรุมีการศึกษา 
ผมคิด วาจุดเดนของเราคือนโยบาย ซึ่งถือวาเปนจุดขายของเรา คน
บานพรุ เขาดูที่นโยบาย เราทําการเมืองแบบไมอุปถัมภ และไมไดซื้อ
เสียง  
 

จากนี้ไปในการทํางานดานการเมือง พี่ไดวางแผนในระยะยาว 
อยางไรบางครับ : สถานการณการเมืองของบานพรุขณะนี้ยังไม แน
นอน อาจจะมีการเลือกตั้งใหม หากเราไมสามารถผานงบ ประมาณ
สภาฯได เพราะใกลสิ้นปงบประมาณแลว ผูวาราชการฯ อาจเสนอให
มีการยุบสภาได เพราะถือวาทองถิ่นสูญเสียโอกาสใน การพัฒนา 
หากมีการเลือกตั้งใหม และไมไดรับการเลือกตั้งก็จะ ประกอบอาชีพ
ดานอื่น แตหากไดรับการเลือกก็ตองดูวาลูกทีมได รับเลือกเกินครึ่ง
หรือไม ถาไมเกินครึ่งก็คงกลับมารูปแบบเดิม แต ที่คิดตอนนี้คือทํา
ตรงนี้ เทาที่ทําไดใหเต็มที่ เต็มกําลัง ถาทะเยอ- ทะยานดานการเมือง
มากกวานี้ ก็ตองมีการวางแผนระยะยาว ซึ่งตอนนี้ไมมี 
 
การเปนแพทย  มาทํางานดานการเมือง  มีขอดี  ขอเสีย  อยาง
ไรบางครับ : ขอดีของอาชีพแพทยคือแพทยไดใกลชิดคนไขผูคน
เยอะอยูแลว ทั้งคนจน คนรวย การวางตัวใหกลมกลืน การที่เราจะ  

เขาถึงหัวใจ เขาไดงาย การไดมาซ่ึงตําแหนงทางการเมืองไมยากเกินไปนัก
สําหรับอาชีพนี้ แตเมื่อไดมาแลวก็อยูที่ศักยภาพของคนๆ นั้น วา จะผลัก
ดันงานที่ตองการใหถึงจุดที่คาดหวังไดแคไหน มีคนพูด 
วาหมอเห็นแกตัว ทํางานคนเดียวดี พอเปนเรื่องเปนราว ทํางาน รวมกับ
คนอื่นยาก ผมมองวามันไมใชสูตรตายตัว ไมสามารถ สรุปกับทุกคนใน
อาชีพแพทยได แตเราจะไดเปรียบในการหา ความรู มีทักษะในการแสวง
หาความรู หาขอมูล แตบางเรื่องเราก็ ดอยกวาเมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน เชน 
การสื่อสารกับชาวบาน ตองมี ความละเอียด ชัดเจน มิฉะนั้นอาจเขาใจผิด
กันได และผมคิดวา ในอาชีพแพทยความเคี่ยวของเรานอยกวาอาชีพอ่ืน 
การตั้งหลัก กวาจะยืนอยูในตําแหนงนี้ในสังคม เขาลมลุกคลุกคลานมา
มาก กวาเรา แพทยจะมีความคิดแบบกรอบความคิด มีการวิเคราะห หา
หลักฐานมาประกอบ ตองสามารถอธิบายได เปนกรอบเปน   flow chart 
แตวิธีคิดของคนอื่นมีรูปแบบที่บางครั้งเราเองอาจจะ นึกไมถึงเยอะ ถารัก
จะอยูแบบไมหวือหวามากก็ประกอบอาชีพ แพทย การมาอยูตรงนี้ทําให
เจอคนแปลกๆ เยอะ ทําใหเราเรียนรู อยูที่ความสามารถในการปรับตัว 
และปรับใจใหยอมรับไดไหม  
  



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 11-13 ธ.ค. ที่ผานมา คณะแพทยศาสตร ม.อ. ของเราไดจัดงานใหญระดับนานาชาติ ซึ่งก็คือ Asia-Pacific Conference on Problem-Based 
Learning ครั้งที่ 4 ขึ้น ที่โรงแรมเจ บี หาดใหญ งานนี้มีผูเขารวมมากมายทั้งไทยและตางประเทศคะ   
 การสัมนาประกอบดวย การบรรยาย อภิปราย การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร การประชุมกลุมผู สนใจเฉพาะเรื่อง 
ฯลฯ ตัวอยางเชน ศาสตราจารยจอรช วัตสัน บรรยายเรื่อง Student-Centered Learning : Challenging Odyssey in PBL ซึ่งสรุปวาสิ่งสําคัญของ PBL 
คือ เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง นศ.ควรสรางความรูดวยการรวบรวมขอมูล สังเคราะห และบูรณาการ โดยใชทักษะการติดตอสื่อสาร การแกปญหา ความ
ผิดพลาดก็เปนบทเรียนที่ดีไดเชนกัน บทบาทของอาจารยเปนเพียงผูฝกและสนับสนุน ทั้งอาจารยและ นศ. จะไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน  
 และในคืนวันที่ 12 ธ.ค. มี Conference Dinner ที่โรงแรมบีพีสมิหลา สงขลา โดยจัดเปนแบบ Thai Culture Night ผูเขารวม สัมนาไดรับแจกพวง
มาลัยดอกมะลิ มีการแสดงมากมายหลายฉาก และเปดโอกาสใหทุกทานไดมีสวนรวมอยางสนุกสนานดวย  
 และที่สําคัญ ในงานนี้ก็มี นศพ. สงงานวิจัยเขารวมนําเสนอดวยนะคะ แนนอนคะ นําเสนอเปน “ภาษาอังกฤษ” ซึ่งเปนที่กลาวขวัญของคณะ
แพทยศาสตรที่อื่นพอสมควร สําหรับความอินเตอรของคณะแพทย ม.อ. ดังตัวอยางบทคัดยองานวิจัยนี้คะ 

44tthh  AAssiiaa--PPaacciiffiicc  CCoonnffeerreennccee  oonn  PPrroobblleemm--BBaasseedd  LLeeaarrnniinngg  
DDeecceemmbbeerr  1111--1133,,  22000022,,  HHaatt  YYaaii,,  SSoonnggkkhhllaa,,  TThhaaiillaanndd 

HHooww  ddoo  mmeeddiiccaall  ssttuuddeennttss  uussee  sseellff--ddiirreecctteedd  lleeaarrnniinngg  iinn  PPBBLL  ccuurrrriiccuulluumm??  
Osaree Akaraborworn, Thitima Harnsomboon, Parinya Yanpisitkul, Siriluck Lertpongpiroon 
5th Year medical students, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Thailand    
Blackground : To empower medical students in developing and improving their lifelong learning abilities, the Faculty of Medicine, Prince of 
Songkla University has provided opportunities for self-directed learning (SDL) in PBL curriculum. However, the feedback from what 
actually occurred from the voices of the students is necessary for improving the curriculum. 
Objective : To determine (1) the amount of time actually spent for SDL, (2) the processes actually used in SDL practice, and (3) the 
predictors of appropriate SDL. 
Methodology : A questionnaire-based survey was conducted on Phase II (2nd-3rd year) and Phase III (4th-5th year) medical students who 
experienced SDL in the reformed curiculum. Descriptive statistics were performed to determine the amount of time and processes actually 
used. Multiple logistic regression was performed to identify factors that could predict the appropriate use of SDL. 
Results : The overall response rate of the questionnaires was 35.1%. The amount of time used in SDL was 24.63+12.65 hours per week. 
There was no statistically significant differrence between Phase II and Phase III students. The students spent their  time mostly on subjects 
relevant to the course objectives. About 94% used SDL according to their own learning needs. Nevertheless, only 36% appropriately used 
all steps of key elements of SDL. With  multivariate analysis, grade point average, amount of time spent and understanding of SDL process 
remained predictive significance for approiateness of SDL. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
อมตพจน 
0  จอรช มัลลอรี่ เปนครู นักเขียน และนักปนเขา 
      ชวงป ค.ศ. 1921, 1922, 1924 มัลลอรี่รวมทางไปกับ คณะปนเขา
ชาวอังกฤษ เพื่อจะขึ้นไปถึงยอดเอเวอเรสท  
     เมื่อมีผูถามวา ทํามั้ยใครตอใครทึ้งไดตะเกียกตะกาย จะปนข้ึนไปให
ถึงยอดนี้กันนักนะ มัลลอร่ีก็ตอบวา Because  it’s there  ก็เพราะ
มันอยูตรงนั้นงะ 
 
0 ขณะที่ตองเผนจากแหลมบาทาน ฟลิปปนส ไปต้ังหลักท่ี 
ออสเตรเลีย ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 วันที่ 11 มี.ค. 1942  
พลเอกดักลาส แมคอาเธอร ไดล่ันวาจาวา I shall return แลวอั๊วจะ
กลับมา  คอยดูซี,   ทีฮูทีอิท,  แคนนี้ตองชําระ (เลือกขอใดขอหนึ่ง  
หรือจะกาวาถูกทุกขอ  ก็ไมผิดกติกา) 
       อีก 2 ปกวาๆ ทานนายพลก็กลับมาจริงๆ แถมยังเปนผู รับทราบ
การยอมจํานนของญี่ปุนบนเรือรบมิสซูรี่ 2 ก.ย.1945 ดวยแนะ 
 
0 อันนี้ไมถึงกับเปนอมตพจนทีเดียว  แตก็เฉียดๆ ละนา ไมงั้น  Far 
Eastern Economic Review เคาจะเอาไปลง เรอะ 
      น.พ.จอน  เลิศวิทยวรพงศ  ผูอํานวยการ ร.พ. (ท่ีให บริการประชา
ชนในเรือนจํานะ)  ใหเหตุผลท่ีทําเว็บไซดของ กรมราชทัณฑวา...เรา
อยากใหประชาชนไดรับทราบวาที่นี่ ไมนาหวาดกลัวอยางที่คิด  ขณะ
เดียวกันที่นี่ก็ไมไดนาอยู อยางสุขสบายแตประการใด.. 
 
0  Your friendship means a lot to me  
      When you cry ............ I will cry 
      When you laugh ........... I will laugh 
      When you jump out of the window   
                                       ...........I will laugh again  

0 เมื่อเห็นหัวขอการจัดอบรม “การปลูกและเตรียมสมุนไพร” 
ชาวพาราก็ดวนสรุปทันทีวา คงเปนกิจกรรมของคุณหมอเพ็ญ นภา 
ทรัพยเจริญ เจาตํารับละมั้ง แตพออานรายละเอียดตอ อาว  กลายเปน 
“การปลูกและเตรียมสมุนไพรเพื่อใชเล้ียงสุกร”  
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. ไปซะนี่ 
 
0 ท่ีงานแฮปปบุคเดย ของสํานักพิมพมติชน ใตอาคาร เรียนรวมฯ  
อาจารย - ซ้ือหนังสืออะไรนะ  
ลูกศิษย - คูมือคนรักรถฮะ ผมซ้ือทั้งๆ ที่ตอนนี้ยังไมมีรถ  
            หรอกฮะ 
อาจารย - วาเขานั่น แตท่ีแนๆ ก็คือ การที่ญาณินทรเลนซื้อ  
            หนังสือประเภทนี้ อาจารยเกาะหมดโอกาสที่จะยืม  
            อานนะซี 
 
0  กอนนี้ เราคงเคยไดยินวา คติประจําใจของแพทย (โดยเฉพาะศัลย
แพทย) คือ  
       eagle - eyed   ตาคม ไว ดุจนกอินทรี 
       lion - hearted  สวมหัวใจสิงห 
       lady hands  มือเบาดุจสตรี 
       บัดนี้ นายสัตวแพทยอลงกรณ มหรรณพ เพิ่มเติมวา ในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับสัตวปานั้น จะตองมี cheetah legs อีกขอนึงดวย 
เพราะถามันทําราย เราสูไมไหวรอก ตองโกย ใหสปดเร็วกวานรก...เอย..
ใหเหมือนเสือแผว (คลายเสือดาว) นั่นแนะ 
 
0 จากเรื่อง “A Twist of Faith” ทางยูบีซี ชอง 21  
     ตํารวจใหญ -  ล้ือตรวจลายนิ้วมือและหมูเลือดรึยัง 
     ตํารวจนอย -  ไมรูจะตรวจไปทําไม คนรายไมมีประวัติ 
                      นี่ครับ 
     ตํารวจใหญ -  งั้นก็เหลือผูตองสงสัยอีกเพียง 100-200  
                      ลานคนเทานั้นซีนะ 
0  Jame ‘s Law  
      สําหรับผูที่เช่ือ / พรอมท่ีจะเชื่อ แมมีหลักฐานเพียง เล็กนอย ก็
สามารถทําใหเขาเห็นคลอยตามได 
      แตสําหรับผูท่ีไมเช่ือ / ไมพรอมท่ีจะเชื่อ  ตอใหมี หลักฐานแนน
หนาสักเพียงใด ก็ไมสามารถทําใหเขาเห็น คลอยตามได 

 

โ น น นิ ด น่ี ห น อ ย
 

ศิวาภรณ  อุบลชลเขตต 



แ ด ค ณ บ ดี ช่ื อ   “อ ติ เ ร ก”    ข อ ง ศิ ษ ย เ ก า 
 

น.พ.พิเชฐ  อุดมรัตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการประชุมวิชาการประจําปครั้งท่ี 18 ของคณะแพทยศาสตร เม่ือวัน
ศุกรท่ี 16 สิงหาคม 2545 เวลา 8.30-10.30 น. ซึ่งได มีรายการเสวนา
เรื่อง “30 ป คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร : เหลียว
หลังเพ่ือแลหนา” โดยไดเรียนเชิญอดีตคณบดีและรองคณบดีรวมท้ังหมด 
6 ทาน มารวมเสวนานั้น ในชวง กอนจะเริ่มการเสวนา ผมในฐานะเปนผู
ดําเนินการเสวนาไดเชิญชวน ผูเขาฟงทุกทานรวมกันนอมรําลึกถึงอดีต
คณบดีคนหนึ่งของเรา คือ รศ.น.พ.อติเรก ณ ถลาง 
 ในตอนแรกนั้น ผมคิดจะกลาวถึงสิ่งท่ี “ครูเหรก” ของ พวกเราได
มีคุณูปการตอคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร แตเนื่อง
จากกําหนดการวันนั้นแนนมาก จึงตองงดคํากลาว สดุดีไวกอน ประกอบ
กับผมไดรับการติดตอจากบรรณาธิการสาร ศิษยเกาใหชวยเขียนถึง “ครู
เหรก” อดีตคณบดีของพวกเราใหดวย เพราะศิษยเการุนหลังๆ อาจจะไมรู
จักทาน 
 อาจารยอติเรก ณ ถลาง หรือ “ครูเหรก” ของศิษยเกานั้น ไดมา
ดํารงตําแหนงคณบดี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา- นครินทร 
อยู 2 ชวง คือ ชวงแรก ในระหวางป พ.ศ. 2520-2522 และชวงที่ 2 
ระหวางป พ.ศ. 2526-2528 ใครที่เปนศิษยเกาชวงนั้น คงจําภาพของ
อาจารยไดเปนอยางดี ในชุดเสื้อพระราชทานสีขาว กางเกงขายาวสีเขม 
หวีผมเรียบแปร และหนาตายิ้มแยมแจมใส อยูเปนนิตย  
 เพ่ือนรุนเดียวกับผมที่เปนหมอศัลยฯ คือ น.พ.สมชาย จันทร
สวาง หรือ “ชาง” กลาวชื่นชม “ครูเหรก” ใหผมไดยินอยูบอยๆ ผมเองคง
ไมไดมีโอกาสใกลชิดกับอาจารยมากนักในเรื่องศัลยกรรม แตไดมาคุนเคย
กับอาจารยในชวงที่ผมกลับมาเปนอาจารยใหมของ คณะแพทยศาสตรแลว
คือ ในชวงป พ.ศ.2527-2528 เพราะผมพัก อาศัยอยูแฟรตเวชคาม 2 
ซึ่งใกลกับแฟรตเวชคาม 1 ท่ีอาจารยพัก อยู ไดเห็นอาจารยขับรถโตโยตา
สีฟาเขามาที่แฟรตชวงเย็นอยูบอยๆ บางครั้งก็ไดพบอาจารยเดินอยูบริเวณ
นั้น อาจารยเปนคนไมถือตัว เขามาทักทาย พูดคุยอยางเปนกันเอง และมี
ความจําเปนเยี่ยม อาจารยจําไดวาผมอยูภาควิชาจิตเวชศาสตร บางครั้ง
อาจารยก็เลา เรื่องโจกที่เก่ียวกับจิตแพทยใหฟง ซึ่งอาจารยเปนคนเกงมาก
ในการ เลานิยาย นิทาน หรือเรื่องงานที่เครียดมาสรางใหเปนมุขตลก
ขบขัน มีทวงทํานองในการเลาเรื่อง ซึ่งยากที่ใครจะลอกเลียนแบบ เรียกวา 
เปนลีลาทาทางเฉพาะตัว เรียกเสียงฮา เสียงหัวเราะ ไดอยางไมขาด สาย
จากผูรวมวง ผมเองยังเคยแอบพักลักจําเร่ืองที่ “ครูเหรก” เลา เอาไปเลา
ตอใหคนอื่น และยังเคยเสนอคุณสุนทร นาคประดิษฐ รวบรวมเรื่องขําขัน
เหลานี้ไวเปนรูปเลมในช่ือวา “เฮฮาประสาหมอ” คิดวาถาไดพิมพออกมา
ในสมัยนั้นคงจะขายดีเปนเทน้ําเททาเลย ทีเดียว 

ชวงที่อาจารยมาบริหารคณะแพทยศาสตรท้ัง 2 ชวงนั้น เปนชวง
ของการ “ฟนผาอุปสรรค” กับ “ต้ังหลักพัฒนา” ของคณะ ซึ่งปรากฎวา
อาจารยไดนําพาคณะแพทยศาสตรของเราใหฟนฝาผาวิกฤต ปลิดอุปสรรค
และตั้งหลักพัฒนา จนเจริญกาวหนาสถาพรมาจนถึง ปจจุบัน โดยเฉพาะ
การสรางความสมัครสมานสามัคคีข้ึนในองคกร และการประสานงานกับ
หนวยราชการภายนอกเพื่อแกปญหาตางๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบงาน 
และวางแผนพัฒนาคน โดยมุง พัฒนาบุคลากรทุกสายในคณะแพทย
ศาสตร 
 ครูเหรก ยังเคยพูดถึงศิษยเกาวา “พวกเราจบกันไป หลายรุน
แลว นาจะไดมารวมตัวกัน เพ่ือชวยเหลือคณะและนองๆ ตอไป” หาก
วิญญาณของอาจารยสถิตยอยูในสรวงสวรรคช้ันฟา ท่ีใด ปานนี้อาจารยคง
จะดีใจที่คําปรารภของอาจารยไดปรากฎเปน รูปธรรมอยางชัดเจน เพราะ
สมาคมศิษยเกาคณะแพทยศาสตร ไดรับการจดทะเบียนจัดตั้งอยางเปน
ทางการถูกตองตามกฎหมายแลว  
 คงไมมีบทกลอนใดๆ ที่ไพเราะลึกซึ้งในการเขียนไว อาลัย “ครู
เหรก” ไดดีเทากับบทกลอนของอาจารยมะเนาะ-วันเนาว ยูเด็น ท่ีได
ประพันธไวในหนังสือ “ชีวิตและผลงาน รศ.น.พ.อติเรก ณ ถลาง” ซึ่งผม
ขอนํามาลงพิมพซ้ําไวอีกครั้งหนึ่งดังนี้ 
 

   อติเรกาลัย 
  รูลึกล้ําคําคมอารมณสนุก 
  ใจปริ่มสุขทุกทีที่พบเห็น 
  เพียงอติเรกพรดับรอนเย็น 
  ทุกประเด็นดูดีชวยคลี่คลาย 
  เปนทั้งครูผูพ่ีเปนที่หมอ 
  อนาถหนอนึกไปแลวใจหาย 
  ผูอยูหลังหวังฝากอีกมากมาย 
  นาเสียดายความดีอีกฝมือ 
  ดวยใจซึ้งถึงกันผานควันธูป 
  ขอรางรูปรูรับความนับถือ 
  ขอกุศลพลวัตพัดกระพือ 
  สืบสายสื่อสูสันตนิรันดรกาล  

 มะเนาะ-วันเนาว ยูเด็น
 สุดทายนี้ ในนามของศิษยเกาทุกทาน ผมขอใหดวง วิญญาณของ
อาจารย จงสูสุคติ สัมปรายภพ และบุญคุณอัน ยิ่งใหญของอาจารยนั้น จะ
จารึกอยูในใจศิษยเกาเราไปตราบนาน เทานานครับ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มาเยี่ยมมาเยือน มาเยี่ยมมาเยือน      อาชีพแพทยอาชีพแพทย กับงานกับงานศิลปะศิลปะ

พ.ญ. สุจิตรา (สมบุญธรรม) นภาธร 
แพทยรุน 3 

ถาจะพูดถึงงานศิลปะ ขอเลายอนยุคไปเมื่อครั้งไดรับ การ
ศึกษาระดับอนุบาลจนถึงข้ันมัธยมที่โรงเรียนมาแตรเดอี 
วิทยาลัย  สมัยนั้นคุณพอคงกลัววาลูกจะวาดรูปไมเกง 
เพราะ คุณพอเองก็ตกวิชาวาดเขียนเปนประจํา เลยสงลูกๆ 
ไปเรียนวาด เขียนกับอาจารย ประหยัดพงษดํา ที่ปารคนาย
เลิศ  ซ่ึงปจจุบัน ทานเปนศาสตราจารยประหยัด พงษดํา 
ศิลปนแหงชาติ สมัยนั้นอาจารย มีความ อดทนอยางมากที่
สอนพวกเรา เพราะยัง เล็กมาก เรียนไปเลนไป เรียกวาสนุก
จน ไดเรื่อง เริ่มมีความคิดสนใจอยากวาด ภาพ  คําแนะนํา
ติชมจากทานอาจารย เปนกําลังใจ เปนพลัง เรียกไดวาเปน 
การ จุดประกายใหชอบงานศิลปะ ในสมัยที่ ศึกษาในระดับมัธยม มาแมรเคยใหวาด รูปใบใหญ
มาก ถานักเรียนคนไหนวาด ไดสวยก็จัดสงไปแสดงที่ประเทศออสเตรเลีย ตอนนั้นผลงานไดรับ
คัดเลือก แตเบื้อง หลังคือสมัยกอนอุปกรณมีไมมาก พูกัน ก็มีแตอันเล็กๆ รูปใหญมาก เลยผสม
สี เปนชาม เอาทั้งมือลวงลงไปในชามสี แลวเอานิ้วทั้ง 5 ละเลงไปบนรูป เอานิ้ว เทามาปมสีเปน
กอนหิน ขนาดตางๆ ถารูเบื้องหลังคงไมไดรับเลือกเปนแน 
 

นอกจากนี้ยังมีงานอดิเรก คือวาดรูปดารา โดยใชดินสอ แรเงาขายเพื่อน ไมไดทําเปนธุรกิจหรอก
นะ เพราะภาพดังกลาว ปจจุบันนี้ยังเก็บไวเปนที่ระลึกอยูเปนปกเลย ปหนาถาเศรษฐกิจแย ไปกวานี้ อาจ
นํามาขาย ประมูลใหกลุมเพื่อนนาจะดี   

 

ตอนศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ก็สนุกมาก กิจกรรมหลากหลายจนลืมงานศิลปะ  พอ
เรียนจบก็ไปใชทุนที่ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  ไดชื่นชมความสวยงามทาง ธรรมชาติ ชายหาดตางๆ 
ไมไดนึกถึงงานศิลปะเลย ในชวงที่เรียน บอรดอายุรกรรม ก็ตองทํางานอยูเวร เวลาในการพักผอนนอย 
มาก รางกายโทรมสุดๆ ถามีชวงหลับเต็มอิ่มไดก็โชคดีสุดๆ แลว 

 

หลังจากนั้นไปศึกษาตอดานผิวหนัง ที่ประเทศอังกฤษ มีโอกาสไดช่ืนชมงานศิลปะ ใน 
MUSEUM และ GALLERY ที่มีอยูมากมาย ในยามวางจากการดูหนังสือก็มักจะไปเที่ยวชม งานศิลปะ 
และอานประวัติตางๆ ทําใหจุดประกายความสนใจใน ศิลปะข้ึนมาอีกครั้ง ยิ่งถาใครไดไปพิพิธ- ภัณฑลูฟ
ในปารีสแลวละก็ คงไมปฎิเสธ วา เสนหความสวยงามของงานศิลปะที่ ทานศิลปนระดับโลกไดสรางผล
งานไวให พวกเราไดช่ืนชมงานศิลปะตางๆ อยางมี ความสุข ไมเบื่อนั้น มีมูลคาตอชีวิตมนุษย และตองพูด
เปนความรูสึกเดียวกันวา สามารถอยูช่ืนชมไดเปนหลายวัน 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับมาเมืองไทยเริ่มทํางานไปสักพัก ไดไปชมงานแสดงภาพของอาจารยสมโภชน สิงหทอง พอ
ใจชื่นชอบผลงานของทานมาก ขอสมัครเปนลูกศิษย เพื่อจะไดพัฒนาการ วาดสีน้ําอยางถูกตอง ก็ไดเรียน
ตอเนื่องมา จนถึงปจจุบัน เปนระยะเวลา 7-8 ปแลว โดยเอาเวลาชวงเย็นของวันจันทรรีบเลิกงาน แลวมา
นั่งวาดรูป อาจารยมาถึงบานก็จะมี ลูกๆ และพี่สาวมาเรียนดวย ทุกคนตั้งใจ วาดรูปที่ตัวเองตองการ พอ 
อาจารยทานติชม ฝมือก็เริ่มพัฒนา จนออกโชวไดบาง สถานที่ แสดงผลงานเปนประจําคือ คลีนิคและที่
บานเปนที่โชวผลงาน สับเปลี่ยนหมุนเวียนไป แตที่เวิรคที่สุดเห็นจะเปนคลีนิคฟน  เพราะคนไขมาติดตอ
ขอซ้ือรูปหลายรายแลว เคยไดไปโชวผลงาน 4 ครั้งทั้งในประเทศและตางประเทศ ขายผลงานไป 2 ใบ ราย
ไดใหการกุศล นอกนั้นเปนการวาดแจกเสียมากกวา 

 

การวาดรูปนั้น ถือเปนการผอนคลายชนิดหนึ่ง ทําให เราเกิดสมาธิขณะที่วาดรูป มีความอดทน
มากข้ึน  ตองใชอารมณ ในการถายทอดความรูสึกลงไปในผลงานอยาง ละเอียดออน เพื่อ ความสมบูรณ
ของภาพ บางรูปตองใชระยะเวลาเกือบ 2 เดือนใน การวาดเพราะเก็บรายละเอียด  

   
การฝกฝนงานศิลปะจะทําใหมือของเราทํางานละเอียด ได และการใชสายตาในการกะระยะ นํา

มาใชประโยชนอยาง มากสําหรับแพทยศัลยกรรมตกแตงและแพทยผิวหนัง การ เลือกงานศาสตรที่วาดวย
หลักการและเหตุผลมาผสมผสาน กับงานศิลปที่วาดวยเรื่องของอารมณเปนหลักนั้น ถาสามารถ นํามาใช
ผสมกลมกลืนกันอยางเหมาะสม ความสวยงาม สมบูรณก็เกิดขึ้นได ความงามของคนเรามิใชแคเพียงจิต
ใจ เทานั้น ยังตองประกอบดวยรูปรางหนาตาผิวพรรณเปนสําคัญ ดังนั้นเปนโอกาสดีที่วงการแพทยศัลย
กรรมตกแตง และแพทย ผิวหนังไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เขาใจความตองการ พื้นฐานของมนุษย การ
ทําใหคนเราดูดีได มีความมั่นใจใน บุคลิกภาพ มีสุขภาพที่แข็งแรง ชีวิตมีความสุข 

 

ดังนั้นการมีมุมมองดวยความเขาใจในเรื่องความ สวยงาม จึงไมสามารถปฎิเสธงานดานศิลปะ
ออกไปได เปน พื้นฐานสําคัญที่ชวยใหคนเราตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีเหมาะสม ที่สุดใหกับตนเอง มีความ
พรอมที่จะพัฒนาเผยแพร  และการ ดูแลชวยเหลือผูอ่ืน ตอไปได...... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กลับมาแลวและกลับไปอีกแลว ชวนพิศ (เหวย รุน 12) หลังจาก
กลับมาใชชีวิตที่ภูเก็ตไดเกือบป ตอนนี้กลับไปเปน  Pediatric  Chest  ที่
คาลิฟอรเนีย 
 

 สวนเอกชัยหรือเอ็ด รุน 12 โยกยายหลายประเทศ ตอนนี้เปน 
Staff Chest อยูที่สิงคโปร 
 

 ขอแสดงความยินดีกับบุญสิน (แอะ) เปนรองศาสตรา- จารยคน
แรกของรุน 12 เห็นทีเลขาธิการสมาคมฯ ของเราตอง ตามใหทันเสียแลว 
ทราบแลวเปลี่ยน.... 
 

 ฐาปนวงศ (เตี้ย รุน 4) ไดดิบไดดีไมรูวาเพราะแรงหนุน ของศิษย
เกาดวยหรือเปลา ไดรับเลือกเปนกรรมการแพทยสภา กวาสารศิษยเกา
ฉบับนี้จะออก ไมทราบวาเปนนายกแพทยสภา หรือยัง อีกคนคือ พี่วีระพล 
(ตัน รุน 1) นายกสมาคมศิษยเกาฯ ของเรา กลายเปนศิษยเกาศิริราชดีเดน
ไปแลว  
 

 ขาวดีของรุน 18 ปูชนิยะดา ฝกฝน ไดผานมรสุมชีวิต ฝาฟน
อุปสรรคตางๆ นานา จนไดเขารับพระราชทานน้ําสังขจาก ในหลวง ที่พระ
ราชวังไกลกังวล เพราะเจาบาวเปนถึงขาราช-    องครักษสวนพระองค
เชียวนะ สวนงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ทูลกระหมอมฟาหญิงจุฬาภรณ 
เสด็จเปนองคประธาน ณ โรงแรม แชงกรี-ลา งานนี้เปนหนาเปนตาให
เพื่อนๆจริงๆ สวนแอมมี่ของเรา (พัชนี ชาวเวียง) ไดผานงานมงคลสมรส
เรียบรอยไปแลว เมื่อตน เดือนมกราคม 2546 ที่ผานมา พระเอกงานนี้เปน
อาจารยโรงเรียน เทคนิค ดีกรี วศบ. เชียวนะ  สวนปญญา ก็กําลังจะมีขา
วดีเชนกัน แตงานนี้ฝายหญิงกําลังเรียนตอดาน รูหมาโตโลยี่ อยูที่วิทยาลัย
แพทยศาสตร พระมงกุฎฯ เพื่อนๆ กรุณาอดใจรอฟงขาวดีกัน อยางใกลชิด
 

 ปดทายขอแสดงความยินดีกับ น.พ.ปฏิการ ดิสนีเวทย รุน 13 ที่
ไดรับทุนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุน 2 เดือน ทิ้งใหคุณแม พ.ญ.สุภาภรณ 
ตองเปนโอชินอยูที่เมืองไทย แตไมเปนไรหรอก นะคะ เพราะ 2 เดือนไวจะ
ตายไป เหมือน gossip ของเราไงคะ แปปเดียวก็เจอกัน แลวไวเจอกัน
ฉบับหนารับสงกรานตนะคะ สวัสดีปใหมอีกครั้งคะ 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

ทีมขาว gossip กลับมาแลวคะ พรอมขาวใหมๆ รับป 2003 
ประเดิมขาวแรกก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพอคุณแม คนใหม 
พ.ญ.สุวรรณา เศรษฐวัชราวนิช (รุน 11 ) ขาวกระซิบ บอกวานองแทนใจ
ยิ่งโตยิ่งหลอ เหมือนคุณพอเลย งานนี้คงตอง เตรียมผาไวเช็ดหัวกระไดตั้ง
แตเนิ่นๆ แลวละคะ 

 
 อีกครอบครัวก็ไดเจาตัวนอย ชื่อนองแทนเหมือนกันนะ (แตคนนี้
แทนเฉยๆ จะ) เขาวากันวายอมาจากความรักความผูกพันที่คุณพอวรการ
มอบใหคุณแมเพียงทิพย  พรหมพันธุจา 
 

 ขาวตอไป เพื่อนๆ รุน 22 รีบหาชุดใหม (และคนรูใจ) ไดแลวนะ 
เพราะเดือนมกราคมนี้ เขามีกันถึง 3 งาน งานแรก พ.ญ.ดารณี  ขวัญแกว 
หลังจากดูหนุมขางกายจนทะลุปรุโปรง ก็ตัดสินใจจูงมือเขาสูประตูวิวาห 
11 ม.ค. 2546 นี้ ที่โรงแรม ลีการเดนสจะ 
 

 ตามมาติดๆ พ.ญ.ดุษฎี อัครเมธาทิพย กับ น.พ.มงคล เงินหลั่ง
ทวี หลังจากตระเวนดูงานของคนอื่นจนมั่นใจแลว ครั้งนี้ ขอเปนคูบาวสาว
เองบาง  งานนี้จัดแนที่โรงแรมกระบี่รอเยล 13 ม.ค. 2546 คะ 
 

 งานถัดไป พ.ญ.ศราวดี สี่กิติกุล ขอเปลี่ยนไปใช นามสกุล วร
พันธนายุต วันที่ 25 ม.ค. 2546 นี้จะ เจาบาวเปนคน นอกวงการแพทย แต
ในวงการหัวใจเจาคะ 
 

 เวนใหเพื่อนๆ เตรียมตัว (เตรียมซอง) 1 เดือน เดือน มีนาคม วัน
ที่ 28 ก็เปนคิวของ พ.ญ.รุงนภา กับ น.พ.ทนงศักดิ์ บาง ไดขาววางานนี้
ฝายชายขอแตงงานกลางโตะ ทานขาวในวันเกิดของ ฝายหญิง (หลังจาก
ตั้งหนาตั้งตารอมานาน) งานนี้สาวเจาถึงกับกลั้น น้ําตาแหงความปลื้มปติ
เอาไวไมอยู จนขาวสวยที่กินคางอยูกลาย เปนขาวตมไปเลยคะ  ขอ
บอก.... 
 

 สวน น.พ.วิโรจน โยมเมือง รุน 21 หรือที่เรียกกันติด ปากตอนนี้
วาทิดโรจน มีคนฝากถามวาบวชกอนเบียดหรือเปลาจะ 

 ใ ค ร ท ำ อ ะ ไ ร ที่ ไ ห น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่  8  มกราคม  2546  ที่ผานมาหนวยกิจการนักศึกษาไดจัดใหมีการบรรยายเรื่อง  “ผาไทย โยงใย
วิถีชีวิต”  โดยอาจารยเผาทอง   ทองเจือ ในงานนี้ไดจัดใหมีการเดินแบบโชวเสื้อผาที่ไดเตรียมมาดวยนางแบบและ
นายแบบไมใชใครที่ไหน นศพ. ของเรานี่เอง   ลองมายลโฉมกันนะครับวา   พอจะกาวไปสูระดับอินเตอรไดหรือไม... 

กิจกรรมศิษยปจจุบัน
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ม า รู จั ก I C E กั น เ ถ อ ะ  ขาวฝาก

@ ICE คืออะไร 
 ICE ยอมาจาก Internet Course in Epidemiology ให บริการ
ความรูในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งผูท่ีอยูในวงการงานวิจัย หรือกําลัง
จะทําวิจัย หรือนักวิจัยมือใหม ไมควรพลาด 
@ ทําไมตองมี ICE และหนวยงานใดรับผิดชอบ   
 หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยฯ ม.อ. อาจารยวีระศักดิ์ ของ
เรานี่แหละ มีแนวคิดวา  
 1) เพ่ิมคุณคาของการใชทรัพยากร (value added) หมายถึง 
ไหนๆ ก็มีคอมพิวเตอรใชกันเกือบทุกคน และ IT ของเรานี้ก็เจริญ รุด
หนา ก็ควรจะใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 2) เปดโอกาส สงเสริมการเรียนรู ขจัดอุปสรรคเรื่องเวลาและ 
ระยะทาง ทานรูสึกมีความเห็นใจผูท่ีสนใจจะพัฒนาตนเอง เรียนการทํา 
วิจัย ตองระหกระเหินเดินทางเสียเวลางานอีกตางหาก เพ่ือเขาประชุม   
2-3 วัน พอเสร็จประชุมก็อาจจะคืนเนื้อหาแกวิทยากรไปเรียบรอย เพ่ือ
การเดินทางกลับบานจะไดเบาสบาย ดวยเหตุหลักๆ เหลานี้ ICE จึงได
ถือกําเนิดข้ึนมา ICE ไดรับเกียรติจากอาจารยของคณะแพทยฯ รวมสอน
ในรายวิชาตางๆ ตามความเชี่ยวชาญของแตละทาน และไดรับ ความ
กรุณาจากอาจารยหัชชา มาเปนผูดูแลโครงการอยางใกลชิด 
@ ใครเรียนไดบาง 
 ประชาชนทุกทานที่ตองการเรียนรูเรื่องระเบียบวิธีวิจัย หรือ 
ถาจะใหแคบลงมาคือกลุมผูท่ีเลี้ยงชีพดวยงานในสาขาวิทยาศาสตร สุข
ภาพ ถาใหแคบลงมาอีกหนอยคือกลุมแพทย พยาบาล เภสัชฯ ทันตฯ 
นักวิทยาศาสตร นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข จะเหมาะมาก 
สามารถนําความรูไป ประยุกตใชกับงานวิจัยไดเลย 

@ เรียนแลวไดอะไร 
 รับประกันไดแนๆ คือ  
1) ไดความรู  
2) ไดประกาศนียบัตร (ถาตองการ)  
3) พิเศษสุดสําหรับแพทย จะไดเทียบเครดิต CME รับรองโดย ศนพ. 
@ มีเนื้อหาวิชาอะไรบาง 
      มีท้ังหมด 10 รายวิชา ปจจุบันมี 5 รายวิชา ท่ีเปดใหบริการ 
คาดวาภายในปนี้คงจะสามารถใหบริการครอบคลุมท้ังหมด  
@ จะเขาไปเรียนไดอยางไร 
            งายมากๆ เขาไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเรียน โดย เขา 
Web site ท่ี URL: http://medipe.psu.ac.th เลือกดูรายละเอียด ของราย
วิชาตางๆแลว click register กรอกรายละเอียดตางๆ ตามที่ระบุ จาย
เงินอาจจายที่หนวยระบาดฯ หรือผานทางธนาคารก็ได และ ยืนยันการ
ลงทะเบียน มายัง ICE admin จากนั้น Down load บทเรียนได เม่ือเปด
เรียน 
@ เสียคาใชจายอยางไร 
 เสียคาลงทะเบียนเปนรายวิชา รายวิชาละ 800–1,200 บาท 
ข้ึนอยูกับจํานวนบท แตละรายวิชาจะ มี 4-6 บท คํานวณ งายๆ คือ 
บทละ 200 บาท 
 
 นอกจากเนื้อหา 10 รายวิชา ICE ยังมีอะไรที่นาตื่นเตน ทา
ทายอีกมากมายรออยู ไมวาจะเปนเร่ืองของ โปรแกรม R ฉบับ ภาษา
ไทย ซึ่งเปนของเลนชิ้นใหมท่ีผูท่ีรักการคํานวณไมควรพลาด        
   


