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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2

สารบัญ

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์
	 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
	 2.	 นพ.วีระพล	 จันทร์ดียิ่ง		 รุ่น	1
	 3.		 นพ.กอปรชุษณ์		ตยัคคานนท์		 รุ่น	3	 	
	 4.	 นพ.สมชาย			 ทั้งไพศาล	 รุ่น	4
	 5.		 นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์	 รุ่น	5
 ที่ปรึกษา 
	 1.	 นพ.พิเชฐ			 อุดมรัตน์	 รุ่น	2	 	
	 2.		 นพ.ธวัช			 ตันติสารศาสน์	 รุ่น	3	 	
	 3.	 นพ.ประศาสน์			บุญยพิพัฒน์	 รุ่น	4
 คณะกรรมการ
	 1.	 นพ.เกียรติศักดิ์		ราชบริรักษ์	 รุ่น	7	 นายกสมาคมฯ	
	 2.		 นพ.สมศักดิ์			 เสรีอภินันท์	 รุ่น	7	 กรรมการ	
3.	 นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี	 รุ่น 7	 กรรมการ

	 4.	 นพ.ประพล			 เองชวน	 รุ่น	13	 กรรมการ
	 5.	 พญ.กรัณฑรัตน์		สุนทรพันธ์	 รุ่น	13	 เลขาธิการ
	 6.			นพ.ธนะรัตน์			 บุญเรือง	 รุ่น	14	 อุปนายก	
	 7.			นพ.ประวิทย์			 วรรณโร		 รุ่น	14	 กรรมการ
	 8.		 นพ.รักชาย			 บุหงาชาติ	 รุ่น	15	 กรรมการ	
	 9.	 นพ.สรรพงศ์			 ฤทธิรักษา	 รุ่น	16	 กรรมการ	
	 10.		 นพ.ธนพันธ์			 ชูบุญ	 รุ่น	18	 กรรมการ	
	 11.		 พญ.มลิวัลย์			 ออฟูวงศ์	 รุ่น	21	 เหรัญญิก	 	
	 12.		 นพ.อรรถพล			 รัตนสุภา	 รุ่น	22	 กรรมการ	
	 13.		 นส.ศุจิรัตน์			 เรืองเริงกุลฤทธิ์	 	 เลขานุการ

บรรณธิการ
	 	 พญ.ฐิติมา			 สุนทรสัจ
กองบรรณาธิการ
	 	 นพ.เกียรติศักดิ์		ราชบริรักษ์
	 	 นพ.กอปรชุษณ์		ตยัคคานนท์
	 	 นพ.ธนพันธ์			 ชูบุญ
	 	 นพ.เทอดพงศ์			ศรีราช
	 	 นพ.วิวัฒนา			 ถนอมเกียรติ
	 	 นพ.ชัชชัย			 ปรีชาไว
	 	 นพ.ปานเทพ			 คณานุรักษ์
	 	 พญ.ปิยวรรณ			 เชียงไกรเวช
	 	 พญ.ชุษณา			 เพชรพิเชฐเชียร
	 	 นพ.วีระวิทย์			 สฤษดิพันธ์
	 	 นพ.คณุตม์			 จารุธรรมโสภณ
	 	 สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์	
	 	 หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์
 

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 
คณะแพทยศาสตร์  ชุดที่ 7 
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บรรณาธิการแถลง

   สวัสดีค่ะ	 อีกหนึ่งปีกำาลังจะผ่านไป	 ไวเหมือนโกหกจริง	 ๆ	 เดือนธันวาคมของทุกปีเป็นเดือนที่ทุกคน
รอคอย	เพราะมีวันหยุดยาวหลายช่วง	โดยเฉพาะปีนี้ที่รัฐบาลประกาศให้วันจันทร์ที่	30	ธันวาคมเป็นวันหยุดเพิ่ม
อีก	 1	 วัน	 ทำาให้พวกเราที่ทำางานหนักมาตลอดได้มีโอกาสพัก	 จัดทริปสั้น	 ทริปยาวไปเที่ยวกับครอบครัว	 พี่น้อง
และผองเพื่อน	 แต่ที่สำาคัญมากที่สุดของเดือนนี้	 คือ	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ทรงมีพระชนมายุครบ	86	พรรษาและมีพระพลานามัยแข็งแรง	เมื่อวันที่	15	ธันวาคม	เหล่าพสกนิกรชาวไทยต่าง 
ปลื้มปิติยินดีที่ ได้เห็นพระองค์เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตรโครงการ	 “ชั่งหัวมัน”	 ซึ่งเป็นโครงการใน
พระราชดำาริ	ที่บ้านหนองคอไก	่ต.เขากระปกุ	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบรุี	พระราชทานนมแกลู่กโคเพศผู	้อายุ	25	วัน	และ
พระราชทานหญา้แกแ่ม่โคนมจำานวน	9	ตวั	ทรงแยม้พระสรวลและมพีระเกษมสำาราญยิง่	นอกจากนี้ ใครทีเ่ปดิเขา้มา
ใน	website	ของคณะแพทยศาสตร์	ตาม	link	นี	้http://medinfo.psu.ac.th/pr/pr2013/father2013/index.html 
จะได้เห็นคลิปสั้น	 ๆ	 ฝีมือการสร้างสรรของทีมงานประชาสัมพันธ์	 ที่มีทั้งภาพนิ่งและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่
หาดูได้ยาก	 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรและทรงวาง
ศิลาฤกษ์อาคารเรียนและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 2519	 ประกอบโคลงสี่สุภาพอัน
ไพเราะ	ประพันธ์ โดยคุณนิตยา	ไกรวงษ์	อ่านให้เสียงโดยคุณอโนชา	หมึกทอง	และเพลงตามรอยพ่อ	ของพี่แอ๊ด	 
“ยืนยง โอภากุล” ที่ทำาได้อย่างสวยงามมาก	ต้องขอปรบมือดัง	ๆ	ให้หลายครั้ง
	 	 	 สารศิษย์เก่าฉบับนี	้ขอแนะนำาให้รูจ้ักและชื่นชมศษิยเ์กา่ดเีดน่ของคณะแพทยศาสตร	์ประจำาปี	2556	ทั้ง	
5	ท่าน	และใครที่กำาลังเครียด	ลองอ่านเรื่องขำา	ๆ	ของ	อ.ศิวาภรณ์	อุบลชลเขตต์	ในคอลัมน์	“โน่นนิด นี่หน่อย” 
ขอรับประกันความฮา	
	 	 	 พบกันใหม่ฉบับหน้าและ	“สวัสดีปีใหม่ 2557 ค่ะ” 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา		สุนทรสัจ
บรรณาธิการ

สารศิษย์เก่าฉบับนี้
ขอแนะนำาให้รู้จักและชื่นชม ศิษย์เก่าดีเด่น
ของคณะแพทยศาสตร์ ประจำาปี 2556

ทั้ง 5 ท่าน



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.4

   ในวาระทีม่กีารเปลีย่นคณะกรรมการบรหิารสมาคมศษิยเ์กา่คณะแพทยศาสตร	์
จากชุดที่	6	ซึ่งมีคุณหมอกอปรชุษณ์		ตยัคตานนท์	เป็นนายกสมาคมฯ		มาเป็นชุดที่	7	นำาโดย
คุณหมอเกียรตศิักดิ์	ราชบรริักษ์	และทมีอกี	12	ท่าน		ผมขอขอบคุณอย่างยิง่ตอ่ความเสยีสละ
ของกรรมการชุดเก่า	และความตั้งใจดีของกรรมการชุดใหม่ที่อาสาเข้ามาทำางาน
	 	 	 ความเจริญก้าวหน้าของลูกศิษย์	ม.อ.	ทุก	ๆ	คน	ย่อมเป็นความคาดหวัง	ความมุ่ง
หมายของครูบาอาจารย์	และเปน็เครื่องบ่งชีถ้ึงความสำาเรจ็ของสถาบันการศึกษา	การสำารวจ
ความเห็นของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เมื่อปีที่แล้วก็ยืนยันว่าบุคลากรของเราหลายพันคน
ที่ไม่ใช่อาจารย์แพทย์ก็มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของเขา	 ที่มีส่วนสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตแพทย์
	 	 	 ในสถานการณ์ที่ประเทศชาติขาดความมั่นคงทางสังคม	การเมือง	และสติปัญญา	
ผมอยากให้พวกเราศิษย์เก่าซึ่งมีภูมิปัญญาชั้นเลิศ	 มีโอกาสการศึกษาและการทำางานที่ดี	 ได้
เชื่อมการติดต่อกันไว้	 ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของสมาคม	การสื่อสารของแต่ละรุ่น	 	 เพื่อจักได้
มีโอกาสติดตามข่าวสาร	ร่วมกันคิด	ร่วมกันทำาสิ่งดี	ๆ	ที่มีประโยชน์	ทั้งของศิษย์เก่าเองและ
สังคมโดยรวมต่อไป
 

																																				รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม		ปิ่นเจริญ
																																														คณบดีคณะแพทยศาสตร์

จากใจคณบดี 

ความเจริญก้าวหน้า 
ของลูกศิษย์ ม.อ. ทุก ๆ คน
ย่อมเป็นความคาดหวัง

ความมุ่งหมาย
ของครูบาอาจารย์
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สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์

   เรยีน	พีน่อ้งศษิยเ์กา่แพทยศาสตรส์งขลานครนิทรท์ีร่กัทกุทา่น
ผมใคร่ขอถือโอกาสปีใหม่นี้	กล่าวสวัสดีทักทายทุกท่าน	ในนามสมาคมศิษย์เก่า 
แพทยศาสตร์สงขลานครินทร์		สถาบันที่พวกเราทั้งหลายได้ผ่านการเรียน	หรือ
ฝึกอบรม	 ไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือหลังปริญญาก็ตาม	 และไม่ว่าท่านจะจบ
แพทยศาสตร์บัณฑิต	 แพทย์ประจำาบ้าน	 หลักสูตรเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค	 พยาธิ	
หรือ	วิสัญญีพยาบาลก็ตาม	ผมถือว่า	เราคือครอบครัวเดียวกัน	ภายในเขตรอบ
รัว้สบีลแูหง่นี	้	เพราะเหตวุา่เราทกุคนเปน็ผู้ ใหบ้รกิารดา้นสขุภาพเหมอืนกนั	ตาม
เจตนารมณแ์หง่การกอ่ตัง้คณะแพทยศาสตรแ์หง่นี้	และเราคงจะมีโอกาสพบและ
ร่วมงานกันไม่มากก็น้อย		

	 	 	 ในช่วง	 1	 เดือนที่ผ่านมาแม้ประเทศชาติจะเข้า
สู่ห้วงเวลาแห่งความขัดแย้งทางการเมือง	 และการต่อสู้ ใน
เชิงคุณธรรม	จริยธรรม	จนทำาให้ประชาชนไม่น้อย	ต้องเลือก
ข้าง	และมุง่เอาชนะกนั	แตบุ่คลากรโรงพยาบาลทัง้หลายโดย
เฉพาะแพทยท์ัง้ทีภ่าคใต	้และภาคอื่น	ๆ 		กย็งัคงทำาหนา้ทีอ่ยา่ง
แข็งขัน	และยังสามารถชี้นำาสังคมในทางที่เหมาะสม		เพื่อน
หลายคนที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกับใคร	ก็ติดต่อกันมากขึ้น	โดยสื่อ
สังคมออนไลน์	ผมว่าอันนี้เป็นโอกาสในท่ามกลางวิกฤต
	 	 	 โดยเหตุที่วิชาชีพของพวกเรามีลักษณะเฉพาะสูง		
เริ่มตั้งแต่วิชาเรียน	วิธีการเรียนและฝึกอบรม		ลักษณะการ
ประกอบอาชพีหลงัจบการศกึษา	ตลอดจนสถานะทางสงัคมใน
สายตาประชาชน		ทำาให้พวกเรามีเพื่อนน้อยกว่าอาชีพอื่น	ๆ 
โดยเฉลี่ย	สมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์	โดย
อดีตนายกและกรรมการบริหารทุกท่าน	 ตระหนักในเรื่องนี้	
และพยายามเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่าทุกรุ่นและ	 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทำางานใกล้เคียงกัน	 โดยหวังว่าจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำาให้ท่านได้ทำางานอย่างมีความสุข	 ช่วยเหลือ
เกื้อกูล	และมีความนับถือกันแบบพี่	แบบน้อง	 	สำาหรับส่วน
ของคณะแพทย์เอง	 คณบดีทุกท่านที่ผมได้มี โอกาสพูดคุย	 
และอาจารยอ์นัเปน็ทีร่กัของลกูศษิยท์กุคน		ลว้นอยากใหพ้วก
เราได้เจริญงอกงามในทุกด้าน	โดยมิได้หวังสิ่งใดตอบแทน	

	 	 	 วัน	 เวลา	 ผ่านไปรวดเร็วมาก	 นี่ก็ครบ	 40	 ปี	
ของการก่อตั้ งคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์แล้ว	 
และในปี	พ.ศ.	2558	ก็จะครบ	20	ปี	แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์
เก่าแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์เช่นกัน		ผมจึงขอฝากให้ช่วย
กันคิดว่า	 พวกเราจะทำาอะไรให้คณะแพทยศาสตร์ของเราบ้าง		 
ทำาอะไรตอบแทนคุณครูแพทย์ของเรา	 หรือทำาอะไรให้น้อง
นกัศกึษาซึง่เปน็ศษิยป์จัจบุนั		ผมเชื่อวา่ความเขม้แขง็ของศษิยเ์กา่	 
เป็นพลวัตสำาคัญ	 อันจะส่งผลสนับสนุน	 เกื้อกูลศิษย์ปัจจุบัน	 
และคณะแพทย์	และในทางกลับกันก็จะย้อนมาสง่เสริมศิษยเ์กา่
ลูกสงขลานครินทร์ด้วยเช่นกัน
	 	 	 ในท้ายที่สุดนี้	 ในนามสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์
สงขลานครนิทร	์ผมใครข่ออำานาจแหง่คณุความดทีกุอยา่งทีท่า่น
ยึดมั่น	 พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ 
พระราชินีจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านมีสุขภาพกาย	และใจ
ที่เข้มแข็ง	เป็นที่เคารพยกย่องจากคนรอบข้าง	และมีครอบครัว
ที่มีความร่มเย็นเป็นสุข
       

(นพ.เกียรติศักดิ์		ราชบริรักษ์)
นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์		
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	 	 พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 
เริ่มตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	มาทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร
โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์	เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2519	เพื่อให้เป็นสถาบัน
ทางการศึกษา	 การวิจัย	 การรักษาพยาบาล	 และฝึกงานของ
บุคลากรทางด้านการแพทย์และได้พระราชทานนามของ 
โรงพยาบาลว่า	 “โรงพยาบาลสงขลานครินทร์”	 และเมื่อ
วันที่	18	กันยายน	พ.ศ.	2529	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิ
มาทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างเป็น
ทางการ	 นับว่าเป็นสิริมงคลและสร้างความซาบซึ้งใน 
พระมหากรุณาธิคุณให้กับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ 
และประชาชนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง	

	 	 ในช่วงทศวรรษแรกในรัชสมัยของพระองค์ท่าน	
โครงการต่าง	ๆ	ที่ทรงริเริ่มมุ่งเน้นเรื่องการควบคุมและรักษา
โรคติดต่อ	 รวมถึงการสร้างระบบโครงสร้างสาธารณสุขและ
ทรัพยากรพื้นฐานที่จำาเป็น	 พระราชทานพระราชทรัพย์สร้าง
อาคารมหิดลวงศานุสรณ์	เพื่อเป็นศูนย์ผลิตวัคซีน	บีซีจี	ซึ่งทำา
เชื้อให้แห้งโดยวิธีแบบเยือกแข็ง	 นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
ผลิตภัณฑ์แรกของประเทศไทยที่มีการจดทะเบียน	นอกจากนี้ 
ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่เพื่อช่วยให้ โครงการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคให้ทั่วถึง
อีกด้วย
	 	 เมื่อห้าสิบปีก่อน	 โรคเรื้อนยังมีผู้ป่วยเป็นจำานวนมาก
และเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 พระราชทานทุนทรัพย์ตั้งต้น
สำาหรบัสถาบนัราชประชาสมาสยัเพื่อเปน็ศนูยฝ์กึอบรมบคุลากร
ทางการแพทย์ในด้านการรักษาและควบคุมโรคเรื้อนและเปิด

อันเนื่องมาจากปก
โดย	อ.นพ.ชัชชัย		ปรีชาไว
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สถานพักฟื้นและโรงพยาบาลตลอดจนโรงเรียนสำาหรับบุตร
หลานของผู้ป่วยโรคเรื้อน	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เป็นพลังสำาคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน	
โดยเสด็จเยี่ยมผู้ป่วย	 ทรงพยายามให้เห็นว่าไม่ทรงรังเกียจ 
ผู้ป่วยเหล่านั้น	 ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรค
เรื้อนได้ถูกกำาจัดหมดสิ้นไปจากประเทศไทยแล้ว	 พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้มีพระราชดำารัสเตือนให้สอดส่อง
ดูแลต่อไป	 เนื่องจากผู้อพยพและแรงงานจากประเทศเพื่อน
บ้านผ่านอาจทำาให้ปัญหานี้เกิดขึ้นได้อีก

	 	 นอกจากนี้	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระ
ราชดำาริและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือ
ปัญหาโรคไขสันหลังอักเสบหรือโปลิโอระบาดในปี	พ.ศ.	2495	
การผลิตน้ำาเกลือคุณภาพในช่วงการเกิดอหิวาตกโรคระบาด
ใน	พ.ศ.	2501	ทรงสนับสนุนให้แก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก
การขาดสารอาหาร	เช่น	การหาแหล่งอาหารโปรตีนจากปลา
หมอเทศ	ปลานิล	ผลิตภัณฑ์นม	เป็นต้น	ยังทรงมีพระราชดำาริ
เกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนไอโอดีนโดยให้ทำาเส้นทางเกลือ
เพื่อให้มีการใส่สารไอโอดีนในเกลือสินเธาว์	

	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราช
กรณียกิจของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี	 พระพัน
วสัสาอยัยกิาเจา้และสมเดจ็พระมหติลาธเิบศรอดลุยเดชวกิรม	
พระบรมราชชนก	ในการส่งเสริมการฝึกอบรมแพทย์	โดยทรง
ก่อตั้งทุนอานนัทมหดิล ในปี พ.ศ. 2498 เพื่อมอบทุนการศกึษา
ดา้นการแพทย	์และในทีส่ดุไดข้ยายขอบเขตเปน็การใหท้นุการ
ศกึษาตอ่ในหลากหลายวชิาชพี	ปจัจบุนัคอืมลูนธิอิานนัทมหดิล
	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 
พระบรมราชินีนาถ	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินไปยังพื้นที่ชนบท
ของประเทศไทย	 ทำาให้ทรงทราบถึงปัญหาด้านต่าง	 ๆ	 ของ
ประชาชน	 โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ	 ทำาให้เกิดหน่วย
แพทยเ์คลื่อนทีพ่ระราชทาน	การเขา้ถงึผูป้ว่ยอยา่งใกลช้ดิของ
พระองค์	กอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงครัง้สำาคญัทางความคดิใน
สถาบันทางการแพทย์ต่าง	ๆ	ของไทย	ซึ่งเริ่มตระหนักว่าต้อง
มีการกระจายการรักษาทางการแพทย์และการสาธารณสุข 
ให้แพร่หลายออกไป	
	 	 การพัฒนาด้านสาธารณสุขเป็นพระราชกรณียกิจหนึ่ง 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำาคัญเป็นอันดับ
ตน้	ๆ 	ดงัทีท่รงมพีระราชปรารภไวว้า่	“การรกัษาความสมบรูณ ์
แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่
มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอำานวยผลให้
สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วย และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อม
ทั้งรา่งกายและจติใจแลว้ ยอ่มมกีำาลงัทำาประโยชน ์สรา้งสรรค์
เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่
สังคมด้วย”
	 	 “พระองค์ ไม่ได้ทรงทำ�โดยออกคำ�สั่ง	แต่ทรงปฏิบัติ
เป็นตัวอย่�งให้เห็น”
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วัตถุประสงค์  
 • เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำาลังใจในการ
	 	 ปฏบิตังิานของแพทยผ์ูอ้ทุศิตน	ปฏบิตังิานเพื่อประโยชน ์
	 	 ของส่วนรวม
 •	 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าแพทย์ม.อ.	 และ
	 	 นักศึกษาแพทย์
   •		เพื่อสรา้งแรงจงูใจใหก้บัแพทยร์ุน่ใหม	่ใหม้ทีศันคตทิีด่ตีอ่
	 	 วิชาชีพแพทย์	

คุณสมบัติเบื้องต้น
 •	 เป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
	 	 นครินทร์
 •	 เป็นผู้มีความประพฤติดี	ด้านจริยธรรม		ด้านคุณธรรม	
	 	 ด้านธรรมาภิบาล
	 •	 ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากสังคมโดยรวมและ
	 	 ผู้เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะด้าน 
1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน 
 •		มีความก้าวหน้าในอาชีพ
	 •	 การผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อ
	 	 องค์กรและส่วนรวมได้สำาเร็จ
	 •	 การได้รับความไว้วางใจและยอมรับในองค์กร
2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น 
	 •	 สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างงานนวัตกรรมที่เป็นที่
	 	 ยอมรับในวงกว้าง
	 •	 ประดิษฐ์คิดค้นหรือนำาเสนอผลงานจนเป็นที่ประจักษ์

ศิษย์เก่าดีเด่น ‘56

ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำาปี 2556

3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและ 
     สถาบัน  
	 •	 อุทิศตนและทำาคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ต่อคณะและ
	 	 มหาวิทยาลัย
	 •	 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม	 มหาวิทยาลัย		
	 	 และสังคมส่วนรวม
4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
	 •	 ครองตนอย่างเหมาะสม	 มีความสุข	 และทำาให้ผู้อื่นมี
	 	 ความสุข
	 •	 มีความซื่อสัตย์	สุจริต	และทำาให้ผู้อื่นมีความสุข
	 •	 เป็นผู้บำาเพ็ญประโยชน์ให้สังคม
	 •	 ดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	 •	 เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง
5. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 
	 •	 อายุไม่เกิน	35	ปี
	 •	 มีผลงาน	 อาชีพ	 หน้าที่การงาน	 ทำาคุณประโยชน์แก่
	 	 สถาบันและสังคม	 และการยอมรับทางสังคมโดยรวม 
	 	 เป็นที่โดดเด่น

	 	 ทางสมาคมฯ	 ใคร่ขอเชิญชวนศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก/เสนอชื่อผู้ที่ควรได้รับรางวัล
ศิษย์เก่าดังกล่าว	 	 โดยการเสนอชื่อมาที่	 e-mail	 :	 alumni 
@medicine.psu.ac.th	 	 ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี		 
เพื่อที่ทางสมาคมฯ	จะพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคม
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
ประจำาปีต่อไป
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ประวัติส่วนตัว
	 	 นายธงชยั		เลศิวไิลรตันพงศ	์ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก	 
จังหวัดนราธิวาส	สำานักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการศึกษาและการทำางาน
	 •	 นายแพทย์ธงชัย		เลิศวิไลรัตนพงศ์	เป็นชาวอำาเภอสุไหงโก-ลก	
จังหวดันราธิวาส	จบการศกึษาแพทยศาสตรบ์ัณฑิตเกียรตนิิยมอันดับ	2	
จากคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปี	พ.ศ.	2531
	 •	 ปี	พ.ศ.	2537	วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์	จากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 •	 ป	ีพ.ศ.	2537	หวัหนา้กลุม่งานอายรุกรรม	โรงพยาบาลสไุหงโก-ลก
	 •	 ปี	พ.ศ.	2540	หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมและหัวหน้ากลุ่มงาน
เวชกรรมสังคม	โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2546	 ตำาแหน่งรองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ	
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
	 •	 ป	ีพ.ศ.	2550	อนมุตับิตัรเวชกรรมปอ้งกนั	สาขาเวชกรรมปอ้งกนั
คลินิก
	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2550	 ย้ายไปดำารงตำาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม
ป้องกัน	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ตำาแหน่งหน้าที่ ในอดีตและปัจจุบัน
	 •	 ประธานคณะทำางานการจัดทำาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี	2544
	 •	 ประธานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำาเภอ	
(คปสอ.)	ปี	2544-2547
	 •	 คณะกรรมการเอดส์ระดับจังหวัด
	 •	 ประธานทีมคร่อมสายงานอายุรกรรม
	 •	 ประธานทีมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
	 •	 ประธานคณะกรรมการพัฒนาหน่วยปฐมภูมิ	อำาเภอสุไหงโก-ลก
	 •	 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
	 •	 รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการพิเศษโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
	 •	 ผู้เชีย่วชาญด้านเวชกรรมป้องกัน	สำานกังานสาธารณสุขจังหวัด
นราธิวาส

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์  รุ่น 10

 • มีความก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงาน
 • การผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และส่วนรวมได้สำาเร็จ
 • การได้รับความไว้วางใจและยอมรับในองค์กร

	 •	 คณะกรรมการจดัทำาแนวทางการดแูลรกัษาผูป้ว่ยโรคไขป้วดขอ้
ยุงลาย	กระทรวงสาธารณสุข
	 •	 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสขุระดบัเขต	(คปสข.)	เขต	8
	 •	 คณะกรรมการดำาเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกันจังหวัด
	นราธิวาส	(2553)
	 •	 คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข	จังหวัดนราธิวาส	(2553)
	 •	 คณะกรรมการจดัทำาแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ของข้าราชการ	 ระดับทรงคุณวุฒิ	 เชี่ยวชาญและอำานวยการระดับสูง	
เขตตรวจราชการที่	8	(2554)
	 •	 คณะกรรมการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (NCD	 Board)	 เขตตรวจ
ราชการที่	8	(2554)
	 •	 คณะกรรมการการศกึษาต่อเนื่อง	ราชวิทยาลัยอายรุแพทยแ์หง่
ประเทศ
	 •	 คณะอนุกรรมการจัดทำาเกณฑ์หลักสูตรอบรมฯ	 อนุสาขา
อายุรศาสตร์	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
	 •	 คณะอนกุรรมการเครอืขา่ยอายรุแพทย	์ราชวทิยาลยัอายรุแพทย์
แห่งประเทศไทย

เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับ
	 •	 รางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้	 ปี	 พ .ศ .	 2546	 จากคณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 •	 รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์	ปี	พ.ศ.	2547	จากศูนย์วิจัย
โรคเอดส์	สภากาชาดไทย
	 •	 รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น	 สาขาบริการ	 ปี	 พ.ศ.	 2548	 จาก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
	 •	 รางวัลบุคคลดีเด่นสาขาแพทย์	 ปี	 พ.ศ.	 2548	 จากชมรม
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
	 •	 รางวัลแพทย์ดีเด่น	 ปี	 พ.ศ.	 2553	 จากแพทยสมาคมแห่ง
ประเทศไทย
	 •	 รางวลัผูป้ฏบิตัติอ่งานสขุภาพจติดเีดน่ในระบบเครอืขา่ยปี	2554	
จากมูลนิธินายแพทย์ฝน	แสงสิงแก้ว
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ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี  รุ่น 7

 • สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างงานนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
 • ประดิษฐ์คิดค้นหรือนำาเสนอผลงานจนเป็นที่ประจักษ์

ประวัติส่วนตัว
 •	 รับราชการ	ตำาแหน่งอาจารย์	ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปดิิกส์
และกายภาพบำาบัด	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา
 •	 แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	พ.ศ.	2527
 •		อนมุตับิตัรศลัยศาสตรอ์อร์โธปดิกิส	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
พ.ศ.	2531

ผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ
	 •	 ปี	พ.ศ.	2547	รางวัลวิจัยดีเด่น	เรื่อง	การสอนภาวะฉุกเฉินทาง
ออร์ โธปิดิกส์	โดยใช้ผู้ป่วยและสถานการณ์จำาลอง	งานประชุมวิชาการ
แพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 5	 โรงแรมรามาการ์เดน	
กรุงเทพฯ	กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
	 •	 ปี	พ.ศ.	2549	หัวหน้าทีมแพทย์ต่อมือ	2	ข้างสำาเร็จ
	 •	 ปี	 พ .ศ .	 2549	 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2549	 อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน	 คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 •	 ปี	พ.ศ.	2550	เข็มที่ระลึกวชิรานุสรณ์	มอบให้เนื่องจากประกอบ	
คุณความดี	 สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิ	 ให้แก่ประเทศชาติด้วยการทุ่มเท
กำาลังกาย	 กำาลังใจและกำาลังสติปัญญา	 เพื่อสร้างความร่มเย็นให้แก่
ประชาชนชาวใต้	มณฑลทหารบกที่	42
	 •	 ปี	พ.ศ.	2551	รางวัลงานวิจัยดีเด่น		เรื่อง	เปรียบเทียบผิวหนัง
เทียมสำาหรับฝึกเย็บแผลของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	 กับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ	 งานประชุมวิชาการแพทยศาสตร์
ศึกษาแห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 9	 โรงพยาบาลราชวิถี	 กรุงเทพฯ	 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
	 •	 ป	ีพ.ศ.	2553	รางวลัสื่อการเรยีนรู	้e-learning	ดเีดน่	การประชมุ	
Show	case	LMS@PSU	สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน	ศูนย์สื่อ
การเรียนรู้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 •	 ปี	พ.ศ.	2553	เข็มเกียรติยศ	นักโดดร่มกิตติมศักดิ์	ชั้น	1	ได้รับ
ยกย่องเนื่องจากได้ ให้ความช่วยเหลือรักษา	พล.ต.ต.นพดล	เผือกโสมณ	 
และตำารวจตระเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์	 3	 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 ปิยอาจารย์	 ชั้นปรีคลินิก	 คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมจริยธรรม	
แพทยสภา
	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 รางวัล	 best	 practice	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	เรื่อง	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ	PBL
	 •	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 รางวัล	 best	 practice	 มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	เรื่อง	e-learning	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 •	 ปี	พ.ศ.	2555	รางวัลดีเด่น	good	practice	การนำาเสนอแบบ	
oral	presentation	เรื่อง	การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนแบบ	PBL	
สถาบันพระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข
	 •	 ปี	พ.ศ.	2555	รางวัลดีเด่น	good	practice	การนำาเสนอแบบ	
poster	เรื่อง	e-learning	สถาบนัพระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสขุ
	 •	 ป	ีพ.ศ.	2555	สดุยอดนวตักรรม	การประกวด	True	Innovation	
Award	2012	เรื่อง	มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง	จากจำานวน
ผลงานทั่วประเทศที่ส่งเข้าประกวดจำานวนทั้งสิ้น	1,398	ผลงาน	บริษัท
ทรูคอร์ปเรชั่น	จำากัด	(มหาชน).
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ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
นพ.กัมปนาท  ตันสิถบุตรกุล  รุ่น 17

 • อุทิศตนและทำาคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวม

ประวัติการศึกษา
•	 แพทยศาสตร์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ปี	
	 พ.ศ.	2538
•	 วุฒิบัตรผู้ เชี่ยวชาญเวชกรรม	 สาขาจิตเวชศาสตร์		
	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปี	พ.ศ.	2542
•	 อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	ปี	พ.ศ.	2547

ประวัติการทำางานแพทย์
•	 แพทย์ ใช้ทุนสาขาจิตเวชศาสตร์	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	
	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ปี	 
	 พ.ศ.	2538	-	2542
•	 จิตแพทย์	 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์	 (โรงพยาบาลนิติ
	 จิตเวช)	กรมสุขภาพจิต	ตั้งแต่ ปี	พ.ศ.	2542	-	2542
•	 จิตแพทย์	 (Full	 time)	 โรงพยาบาลมนารมย์	 ปี	 พ.ศ.	
	 2550	-	2552
•	 จิตแพทย์	 (Part	 time)	 โรงพยาบาลมนารมย์	 ปี	 พ.ศ.	
	 2552	-	2554
•	 จิตแพทย์	 (Part	 time)	 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์	
	 ปี	พ.ศ.	2553	-	ปัจจุบัน

ประวัติการทำางานด้านการสอน
•	 อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาแพทย์	แพทย์ใช้ทุนและแพทย์
	 ประจำาบ้าน	สาขาวิชานิติจิตเวช
•	 ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม
•	 เทคนิคการเป็นผู้นำาเสนอข่าวสารทางการแพทย์ออกสื่อ
	 อย่างมืออาชีพ
•	 เทคนิคการเป็นผู้ดำาเนินรายการทางด้านสุขภาพ	(การถาม
	 และตอบปัญหาทางสุขภาพ)
•	 อาจารยพ์เิศษสอนนกัศกึษาปรญิญาโท	กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
	 กับสุขภาพจิต	(นิติจิตเวช)

ประวัติการทำางานพิเศษ
•	 ร่วมในทีมเจรจาต่อรองกรณีจับตัวประกันที่สถานทูตพม่า
•	 จิตแพทย์ตรวจประเมินสุขภาพจิตนักโทษในเรือนจำาและ
	 นักโทษประหารชีวิต	(ก่อนตัดสินประหารชีวิต)
•	 จติแพทยแ์ละคณะอนกุรรมการตรวจประเมนิและวเิคราะห์
	 สภาพจิตผู้พิพากษาอาวุโส
• จติแพทยต์รวจประเมนิผูเ้ขา้รบัการประเมนิเพื่อดำารงตำาแหนง่
	 อัยการและผู้พิพากษาอาวุโส

•	 จิตแพทย์ร่วมประเมินสภาพจิตนักศึกษาแพทย์กรณี
	 สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์และกรณี 
	 นักศึกษาแพทย์กระทำาความผิดทางวินัย	 (อันเนื่องจาก 
	 ปัญหาสุขภาพจิต)

ประวัติการทำางานด้านการบรรยาย 
•	 สัมมนาให้กับสถาบันต่าง	ๆ
• เปน็วทิยากรบรรยายเรื่องเทคนคิการเจรจาตอ่รองผูม้ปีญัหา
	 สุขภาพจิตในภาวะวิกฤตร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 
	 (ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2545	 -	 2549)	 ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
	 และเอกชน
•	 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	 “สุขภาพจิตวัยใสวัยเสี่ยง 
 จะเลี้ยงดูอย่างไร”	 ให้กับสถาบันการศึกษา	 เช่น โรงเรียน
	 มธัยมศกึษาทัง้ในเขตกรงุเทพมหานครและตา่งจงัหวดั	และ 
	 ระดับอุดมศึกษา
• เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง	 “การดูแลผู้มีภาวะก้าวร้าวรุนแรง
 ในสังคม”	 ให้กับหน่วยงานระดับอุดมศึกษา	 และโรงเรียน
	 มัธยมศึกษา	รวมถึงผู้ปกครอง
•	 เป็นวิทยากรบรรยายให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน	
	 เชน่	“การใช้ชวีติอยา่งไรใหม้คีวามสุขและมคีวามสขุในการ
 ทำางาน”	ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ประวัติการทำางานด้านสื่อสารมวลชน
•	 วิทยากรรายการวิทยุ	“ชูรักชูรสเรดิโอ”	(FM	96.5	MHz)
•	 วิทยากรรายการวิทยุ	“มองชีวิตมีชีวา”	(FM	105	MHz)
•	 วิทยากรรับเชิญรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต	
	 เช่น	 รายการตาสว่าง	 (ซ่อง	9	 อ.ส.ม.ท.)	 รายการไทยมุง	 
	 คนสู้ โรค	 ตอบโจทย์	 (ไทยพีบีเอส)	 รายการชาวกรุงและ 
	 คมชัดลึก	 (เนชั่น)	 และรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์	 
	 กรมประชาสัมพันธ์	 (ช่อง	 11)	 เป็นต้น	 วิทยากรรับเชิญ	 
	 รายการคุยรักออกรส	(ASTV)
•	 อดีตวิทยากรรับเชิญ	รายการ ชูรักชูรส	 (ไทยทีวีสีช่อง	3)	
	 ปจัจบุนัยกเลกิทำารายการแลว้	เนื่องจากปญัหาทางการเมอืง 
	 และความไม่เหมาะสมทางด้านจริยธรรมของสื่อ
•	 วิทยากรรับเชิญรายการ	Love	Life	Idol	(ETV	โทรทัศน์
	 เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ)
•	 วิทยากรและพิธีกรรายการ	ล้อมรั้วด้วยรัก	(ททบ.5)
•	 วิทยากรรับเชิญรายการ	 ผู้หญิงรู้จริง	 (S	 Channel)	
	 (ปัจจุบันเป็นรายการหลักที่ดำาเนินการอยู่)
•	 คอลัมนิสต์ตอบปัญหาจิตวิทยาเพศศึกษาและจิตวิทยา
	 ครอบครวั	เชน่	คอลมัน	์“เสพสมบม่สิม”	หนงัสอืพมิพเ์ดลนิวิส	์
	 คอลัมน์ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต	 หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	 และ 
	 ไทยรัฐ	(คอลัมน์ออกกำาลังใจและสกู๊ปหน้าหนึ่ง)	เป็นต้น	

•	 คอลัมนิสน์	Sexual	health	และ	Mental	Health		 	
	 Health	Today
•	 Advisory	board	และคอลัมนิสต์	นิตยสาร	Shape

ผลงานทางด้านวิชาการและสื่อความรู้
ทางด้านสุขภาพจิต
•	 คู่มือการเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ก่อคดี
•	 วิดีทัศน์เรื่องกระบวนการนิติจิตเวช
• วิดีทัศน์เรื่องการดูแลผู้ที่มีความก้าวร้าวรุนแรงในสังคม	
 “มุมมองจากครอบครัวสู่สังคม”
•	 พ็อกเก็ตบุ๊คเรื่อง	“ป่วยเพราะเงิน”
•	 บทความด้านสุขภาพจิตในหนังสือพิมพ์รายวัน	 และ
	 นิตยสารความรู้ด้านสุขภาพเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์		 
	 www.facebook.com/นพ.กัมปนาท	ตันสิถบุตรกุล

ความถนัดและความสามารถพิเศษ
•	 การดแูลผูป้ว่ยจติเวชวยัรุน่	(อาย	ุ15	ปขีึน้ไป)	จติเวชผู้ ใหญ่
•	 ผู้ป่วยติดสารเสพติด	(ยกเว้นกลุ่ม	opioid)
•	 จิตบำาบัดครอบครัว	ชีวิตคู่และปัญหาสุขภาพทางเพศ
•	 การเปน็พยานศาลกรณผีูม้ปีญัหาทางสขุภาพจติทีเ่กีย่วขอ้ง
	 กับคดีแพ่งและอาญา

วิทยากรบรรยายเรื่อง
• “การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข”
• “โรคทางใจเรื่องใกล้ตัว”
• “การทำางานอย่างไรให้มีความสุข”
• “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ก่อคดี”
• “กระบวนการนิติจิตเวช”
• “การดูแลผู้มีภาวะก้าวร้าวรุนแรงในสังคม”	 (ระดับ
	 ประชาชนทั่วไปและระดับบุคลากรทางการแพทย์)
• “เทคนคิการเปน็พธิกีรมอือาชพี” และ	“เทคนคิการนำาเสนอ
 ความรู้สุขภาพจิตสู่สังคมอย่างมืออาชีพ”

ตำาแหน่งปัจจุบัน
•	 จติแพทยอ์สิระ	ปฏบิตังิานโรงพยาบาลสมติเิวชศรนีครนิทร	์
	 กรุงเทพมหานคร	 วิทยากรประจำารายการผู้หญิงรู้จริง	 
	 (S	Channel	 11	 โมง	 วันจันทร์และอังคาร)	 คอลัมนิสต์	 
 “ออกกำาลังใจ”	วันอาทิตย์	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 E-mail address		dr.kampanart@gmail.com
 Face book		 www.facebook.com/นพ .กัมปนาท	
	 ตันสิถบุตรกุล
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ศษิยเ์กา่ดเีดน่ดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม
พญ.ศรีลา  สำาเภา  รุ่น 19
 • ครองตนอย่างเหมาะสม มีความสุข และทำาให้ผู้อื่นมีความสุข
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทำาให้ผู้อื่นมีความสุข
 • เป็นผู้บำาเพ็ญประโยชน์ให้สังคม
 • ดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง

ประวัติส่วนตัว
 •	 รับราชการ	ตำาแหน่งอาจารย์	คณะแพทยศาสตร์	ตั้งแต่	12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2544	
 •		เกิดวันที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.	2516
 •	 สถานที่ทำางาน	ภาควิชาศัลยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา

ประวัติการศึกษา
	 •	 ประถมศึกษา	โรงเรียนวิเชียรชม	ปี	พ.ศ.	2528
	 •	 มัธยมศึกษา	โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปี	พ.ศ.	2534
•	 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2540

	 •	 วุฒิบัตรศัลยศาสตร์	แพทยสภา	ปี	พ.ศ.	2544
	 •	 ศึกษาระดับหลังปริญญาสาขาวิชาศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม	 Lincoln	 Breast	 Unit,	 Research	&	 Development	
	 	 Department,	Lincoln	County	Hospital,	Lincoln,	UK		ปี	พ.ศ.	2549-2551
	 •	 ฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม	Massachusetts	 General	 Hospital,	 Boston,	Massachusetts,	 USA	
	 	 ปี	พ.ศ.	2551-2552
	 •	 อนุมัติบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	แพทยสภา	ปี	พ.ศ.	2553

ตำาแหน่งอื่น ๆ		(ที่นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์)
	 •	 ผู้ช่วยคณบดี	 ฝ่ายการศึกษา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (คำาสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
	 	 ที่	1309/2555)
	 •	 รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์	 ฝ่ายการศึกษาระดับก่อนปริญญา	 (คำาสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่	 1296/2554	
	 	 ลงวันที่	21	มิถุนายน	2554)
	 •	 ผูช้ว่ยคณบด	ีฝา่ยพฒันาสื่อการเรยีนรู	้คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์(คำาสัง่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์
	 	 ที่	1369/2553)

รางวัลที่เคยได้รับ
 •	 รางวัลและประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม	จริยธรรม	จากแพทยสภา	ปี	พ.ศ.	2552
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ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
พญ.ปาจรีย์  อารีย์รม  รุ่น 24

ประวัติการศึกษา
•	แพทยศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
•	อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน	 แขนงสุขภาพจิตชุมชน	 จากแพทยสภา	
	 พ.ศ.	2551
•	อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน	 แขนงระบาดวิทยา	 จากแพทยสภา	
	 พ.ศ.	2555

ประวัติการทำางาน
•	ตำาแหน่งปัจจุบัน	นายแพทย์ชำานาญการพิเศษ	(ด้านเวชกรรม)	กลุ่มงาน
	 บริการทางการแพทย์	โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน
•	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียนและปฏิบัติหน้าที่	
	 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี	อีกตำาแหน่งหนึ่ง
•	อุดมคติในการทำางาน	ทำาวันนี้ ให้ดีที่สุด

ผลงานหรือการปฏิบัติราชการที่ ได้รับ
การยกย่องว่าดีเด่นและป็นที่ยอมรับ
ปี พ.ศ. 2552 
•	นำาโรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพ	HA	 โดยได้รับกิตติกรรมประกาศ	
	 บันไดขั้นที่	2	สู่	HA	(12	ตุลาคม	2552)
•	ผา่นการอบรมหลกัสตูรระบาดวทิยาและการจดัการทมีเฝา้ระวงัสอบสวน
	 เคลื่อนที่เร็ว	(SRRT)	สำาหรับแพทย์และผู้สอบสวนหลัก	ประจำาปี	2552	 
	 รุ่นที่	5	(มิถุนายน	-	ธันวาคม	2552)	ปี	2553	
•	โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง	ประจำาปี	2553
•	นำาเสนอผลงานวิชาการ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ประจำาปี	 2553	
	 (Oral	 Presentation)	 สาขาแพทย์	 เรื่องผลการรักษาโรคซึมเศร้าของ 
	 ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในคลินิกเบาหวาน	 โรงพยาบาล 
	 เจ็ดเสมียน	จังหวัดราชบุรี	เมื่อ	4	สิงหาคม	2553
•	ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง	 รุ่นที่	 24	
	 (16	สิงหาคม	-	24	กันยายน	2553)	ด้วยคะแนนสูงสุด
•	นำาโรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพ	HA	 โดยได้รับกิตติกรรมประกาศ	
	 บันไดขั้นที่	2	สู่	HA	(12	ตุลาคม	2553)

ประวัติส่วนตัว
 •	 ปาจรีย์  อารีย์รม (นามสกุลเดิม พันธ์วงศ์)
	 •	 เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

•	ผ่านการอบรมหลักสูตร	Advanced	Professional	Hospital	Quality	
	 Management	 จาก	 Thai	 International	Health	Care	 Standard	 
	 Training	Center	(TITC)	ช่วงกรกฎาคม	-	ตุลาคม	2553
•	มาตรฐานบริการสาธารณสุข	ประจำาปี	2553	(HCQA)
ปี พ.ศ. 2554
•	บทความทางระบาดวิทยา	 เรื่อง	 “การสอบสวนและการควบคุมการ
 ระบาดของโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า และอำาเภอ 
 สวนผึ้ง จังหวดัราชบุร ีเดอืนมิถนุายน - กันยายน 2552 (Chikungunya  
 Fever Outbeark Investigation and Control in Thai - Myanmar  
 Border Area, Suanpheng District, Ratchaburi Province, June - 
 September 2009)”	 ได้ลงตีพิมพ์ ในรายงานการเฝ้าระวังทางระบาด
	 วิทยาประจำาสัปดาห์	ปีที่	42	ฉบับพิเศษ	:	มีนาคม	2554
•	นำาโรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพ	HA	 โดยได้รับกิตติกรรมประกาศ	
	 บันไดขั้นที่	2	สู่	HA	(14	พฤศจิกายน	2554)
ปี พ.ศ. 2555
•	บทความทางระบาดวิทยา	 เรื่อง	 “การประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรค
	 ไข้เลือดออกโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน	 จังหวัดราชบุรี	 ปี	 พ.ศ.	 2554	 
	 (Dengue	 Surveillance	 Evaluation	 in	 Chetsamian	Hospital,	 
	 Ratchaburi	Province,	2011)”	ไดล้งตพีมิพ์ในรายงานการเฝา้ระวงัทาง 
	 ระบาดวิทยาประจำาสัปดาห์	ปีที่	43	ฉบับพิเศษ	:	มีนาคม	2555
•	การเข้าร่วมฝึกซ้อมป้องกันและแก้ ไขปัญหาอุทกภัย	 จังหวัดราชบุรี	
	 ประจำาปี	 2555	 (ซ้อมสถานที่จริง	 ณ	 ริมแม่น้ำาแม่กลอง	 ต.เจ็ดเสมียน	 
	 อ.โพธาราม	จ.ราชบุรี)
ปี พ.ศ. 2556
•	ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุข	
	 จังหวัดราชบุรี	ตั้งแต่	2	มกราคม	2556	เป็นต้นมา
•	นำาโรงพยาบาลเจด็เสมยีนเขา้รบัรางวลั	“การพฒันามาตรฐานวศิวกรรม
	 การแพทย์ในโรงพยาบาล	ประจำาปี	2555”
•	การเข้าร่วมซ้อมแผนการบรรเทาภัยพบิัติ	ARF	DIREx	2013	(ASEAN	
	 Regional	Forum	Diaster	Relief	Exercise	2013)	โดยความร่วมมือ 
	 ของรฐับาลไทยและสาธารณรฐัเกาหล	ีเมื่อ	6-10	พฤษภาคม	2556	โดยรบั 
	 หนา้ทีเ่ปน็	MIC	(Medical	Incident	Commander)	ในฐาน	Rock	Slide
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กิจกรรมบรรยายวิชาการและสังสรรค์สัญจร  จังหวัดกระบี่  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556

โดย	ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		ตยัคคานนท์

เรื่องเล่าจากสมาคมศิษย์เก่า

เสวนาศิษย์เก่าดีเด่นในงานประชุมวิชาการ 
วันที่	9	สิงหาคม	2556		ณ	ห้องวิจารณ์	พานิช	
อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

งาน Home Coming Night
วนัที	่9	สงิหาคม	2556	โรงแรมหรรษา	เจบ	ีหาดใหญ่
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โครงการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการ
แพทย์สำาหรับศิษย์เก่า  
  เพื่อให้ศิษย์เก่าเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของคณะฯ	
สืบค้นฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีประโยชน์และทันสมัย
	 	 โดยศิษย์เก่าที่แจ้ง	 e-mail	 ไว้ที่สมาคมฯ	 แล้ว	 ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ	จะแจ้ง	User	name	และ	Password	
ไปให้ทาง	e-mail	สำาหรับศิษย์เก่าที่ยังไม่ได้แจ้ง	e-mail	ไว้	
สามารถแจ้ง	e-mail	มาได้ที่	alumni@medicine.psu.ac.th

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. 
วันที่	9	พฤศจิกายน	2556	โรงแรมเอเชีย	กทม.

งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าระหว่างการตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและ
สถาบันฝึกปฏิบัติงาน
	 -	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี		วันที่	28	ตุลาคม	2556		โรงแรมไดมอนด์		พลาซ่า
	 -	 จังหวัดตรัง	วันที่	27	พฤศจิกายน	2556		โรงแรมธรรมรินทร์		ธนา
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	 	 เวลา	 8.00	 น.	 ของวันที่	 4	 ธันวาคม	 2556	 ผมได้มี
โอกาสข้ึนมายนืบนดาดฟ้าของอาคารอบุัตเิหตุฉกุเฉินแหง่ใหม่
ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาหนักบ้าง	เบาบ้าง	แล้วแต่
กำาลังของเมฆที่แบกรับมันไว้	 บางครั้งมันมาพร้อมลมกรรโชก	
บางครัง้ความแรงของลมกแ็อบลดลงเพื่อใหผ้มไดล้องโผลห่นา้
ออกมาประเมินความหนักเบาของมวลอากาศ	
		 	 เวลาเกือบเก้าโมง	 กลุ่มเมฆหมอกฝนหนาทึบยังคง
ปกคลุมเขาคอหงส์	ผมมองไปได้ไกลไม่เกินตึก	12	ชั้นที่วางอยู่
ในระนาบเดียวกับอาคารเฉลิมพระบารมี	 จุดที่ใกล้ตัวที่สุดคือ
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์สีแดงที่ห่างออกไปราว	50	เมตร	กรวย
ลมสีส้มตรงหน้าถูกลมเป่าพองเพียงครึ่งเดียวบอกผมว่า	 ลม
บนยอดตึกนี้ ไม่น่าจะแรงไปกว่า	10	น็อต	หากแต่ในช่วงระยะ
ทางจากจงัหวดัปตัตานมีาถงึโรงพยาบาลสงขลานครนิทร์นัน้มี
สภาพอากาศแปรปรวนมากและมากพอที่หัวหน้านักบินตัดสิน
ใจนำาเฮลคิอปเตอรล์งจอดยงัทีต่ัง้เดมิกอ่นภายในคา่ยองิคยทุธ
บริหาร
	 	 ใชแ่ลว้ครบั	วันนี้เป็นวันที่ทางโรงพยาบาลมกีำาหนดการ
ซ้อมขนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อากาศยาน	 ร่วมกับกองทัพบก	 และ
ทำาการทดลองลงจอดเครื่องลงบน	helipad	บนชั้นดาดฟ้า	ที่
ที่ผมกำาลังยืนมองอยู่ตรงหน้านี้
	 	 นบัตัง้แตผ่มเขา้มาเปน็สว่นหนึง่	ของคณะแพทยศาสตร	์
สงขลานครินทร์	 ในปี	 พ.ศ.2533	 ตราบจนถึงวันนี้	 ซึ่งเป็น
อาจารย์มาได้ราว	 12	 ปี	 จำาได้ว่าเรามีตึกเพิ่มขึ้นมา	 4	 แท่ง	

แนะนำา..ตึกอุบัติเหตุ
โดย	ผศ.นพ.ธนพันธ์		ชูบุญ

อาคารแพทยศาสตรศึกษาราชนครินทร์	 หรือตึกแดงที่เรา	 ๆ
เรียกกัน	 เป็นแท่งแรกที่ผุดขึ้นมาบริเวณลานจอดรถที่ถูก
ปกคลุมไปด้วยต้นหูกวางน้อยใหญ่หลายต้น	 ตึกนี้ถูกสร้างขึ้น
มาเพื่อใช้ ในการเรยีนการสอนของนกัศกึษาแพทย์	ในชว่งเวลา
ใกล้เคียงกัน	อาคาร	100	ปี	สมเด็จพระบรมราชชนก	ซึ่งเป็นที่
ตัง้ของหอ้งฉกุเฉนิแหง่ใหม่ในขณะนัน้กถ็กูสรา้งขึน้บรเิวณหนา้
ห้องฉุกเฉินเก่า	(ซึ่งขณะนี้คือห้องเฝือก	และอนาคตห้องเฝือก
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ก็จะถูกย้ายออกไป)	ตึกแท่งที่	3	มีนามว่า	“เฉลิมพระบารมี” 
เป็นอาคาร	 13	 ชั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ว่างข้าง 
โรงอาหารชัน้	1	(ซึง่ตอนนีเ้ปน็บรเิวณหอ้งตรวจผูป้ว่ยนอกของ
เด็ก	ธนาคาร	ศูนย์เคมีบำาบัด	และเวชสำาอาง)	
		 	 มาจนถึงวันนี้	 เรามีตึกอีกแท่งหนึ่งตระหง่านอยู่ชิดริม
ถนนกาญจนวนิช	เป็นอาคารสูง	12	ชั้น	อันที่จริงจะว่า	12	ชั้น

ก็ไม่ถูกต้องนัก	 เพราะมันยังมีชั้นบนกว่าชั้น	 12	 ซึ่งถูกต่อสูง
ขึ้นไปเป็นลานสำาหรับจอดเฮลิคอปเตอร์	 อาคารหลังนี้ถูกระบุ
หน้าที่หลักของมันให้เป็นอาคารสำาหรับรองรับภาวะอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินอย่างเบ็ดเสร็จ	 ที่ว่าเบ็ดเสร็จนั้นหมายความว่า
สามารถใช้งานได้ตั้งแต่รับผู้ป่วย	เอ็กซเรย์	ผ่าตัด	มีห้อง	ICU	
และหอผู้ป่วยอีกหลายชั้น	รวม	ๆ	ก็	250	เตียง	
		 	 นั่นจึงเป็นที่มาของการฝึกซ้อมโดยอากาศยานในวันนี้
		 	 หากวันนี้	 (วันที่	 ฮ.	ลง)	 เป็นวันที่เกิดเหตุจนต้องมีการ
ขนย้ายทางอากาศจริง	ๆ	
	 	 เมื่อทาง	ม.อ.ได้รับแจ้งจากต้นทาง	ทีมแพทย์พร้อมกับ	 
วิศวกรตรวจความเรียบร้อยของ	 helipad	 ทีมเปล	 แพทย์	
พยาบาลรออยู่ที่ชั้นดาดฟ้า	 เมื่อ	 ฮ.	 ร่อนลงจอด	 ทีมแพทย์
พร้อมเปลเข้าเทียบและย้ายผู้บาดเจ็บเรียบร้อย	 การเคลื่อน
ย้ายจากดาดฟ้าจะผ่านลิฟต์ลงมายังชั้น	1	ซึ่งเป็นห้องฉุกเฉิน	

		 	 ชัน้	1	เปน็หอ้งฉกุเฉนิมคีวามโอ่โถงมาก	สามารถรองรบั
ผูบ้าดเจบ็ทัง้อบุตัิเหตแุละโรคอื่น	ๆ 	ไดค้ราวละหลายคน	มหีอ้ง
ตรวจทางรังสี	 มีห้องผ่าตัดเล็ก	 ๆ	อยู่ในชั้นนี้ด้วยอีก	1	ห้อง	 
หากเดินผ่านไปยังส่วนหลังก็จะเป็นหอผู้ป่วยสังเกตอาการซึ่ง
อยู่ในชั้นเดียวกัน
		 	 ชั้น	2	เป็นส่วนของห้องตรวจผู้ป่วยนอก	ห้องยา	แผนก
การเงิน	
		 	 ชัน้	3	เปน็ไฮไลทข์องอาคารนี	้เพราะในแผนตัง้แตแ่รกนัน้	 
มันจะต้องมีห้องผ่าตัดจำานวน	6	ห้อง	โดยเป็นห้องผ่าตัดชนิด	
hybrid	จำานวน	1	ห้อง	ห้องผ่าตัดศักยภาพสูง	จำานวน	2	ห้อง	
และหอ้งผา่ตดัทัว่ไปอกี	3	หอ้ง	และเมื่อออกจากโซนหอ้งผา่ตดั
ก็สามารถเดินเข้าไปยังห้อง	ICU	ซึ่งมีจำานวน	10	เตียง	ได้เลย
		 	 ชั้น	4	ใช้เป็นห้องประชุมซึ่งจุคนได้ราว	200	คน	มีห้อง
ประชุมย่อยและห้องอาหาร
		 	 เหนือขึ้นไปจากนั้นเป็นหอผู้ป่วยทั้งพิเศษและสามัญ	
ลานจัดเลี้ยง	 ห้องประชุมขนาดใหญ่	 และสำานักงานภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	 และมิเพียงความยิ่งใหญ่ที่พุ่งขึ้นท้องฟ้า	
อาคารแห่งนี้ยังดำาลึกลงไปใต้ดินอีก	3	ชั้น	ซึ่งเป็นที่จอดรถที่
สามารถบรรจุได้อีกกว่า	300 คัน
		 	 ในอนาคต	 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้อาคารอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินแห่งใหม่นี้ราว	ๆ	กลางปี	2557	ตอนนี้ตัวตึกและระบบ
สนบัสนนุตา่ง	ๆ 	เชน่	ลฟิต	์ไฟ	น้ำา	แกส๊	ลว้นสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ย
พร้อมใช้งาน	 แต่ข้างในยังกลวงครับ	 ในตัวอาคารยังไม่ได้รับ
การตกแต่งทางสถาปัตย์	 ไม่มีเคาน์เตอร์	 ไม่มีเตียง	 ไม่มีอะไร 
สักอย่างครับ	 มันจึงยังต้องรออีกราวครึ่งปี	 และขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการเขียนแบบตกแต่งภายในครับ
		 	 โรงพยาบาล	ม.อ.	เราเปลี่ยนไปเยอะครับ	ตึกเยอะขึ้น	
คนเยอะขึ้น	 คนไข้เยอะและหนักขึ้น	 ในแต่ละวันเรามีผู้ป่วย
นอกราว	3,000	คน	(นี่ยังไม่รวมผู้ติดตามนะครับ)	ในปีหนึ่ง	ๆ	 
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เราใหบ้รกิารผูป้ว่ยนอกกวา่	900,000	ราย	อกีไมก่ีพ่นัคนกค็รบ
ล้านแล้ว	ส่วนผู้ป่วยในก็ตกอยู่ที่	40,000	คนต่อปี	ผมแอบไป
หาตัวเลขดัชนีชี้วัดความหนักของโรคที่เราให้การดูแลรักษา	
หรือที่เรียกอย่างภาษาเทพว่า	 case	mix	 index	 หรือ	CMI	 
ก็อยู่ที่	4-5	ซึ่งสูงมาก	แต่นั่นก็ยังดูเหมือนไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ	 เรายังไม่สามารถรับคนไข้เพิ่มขึ้นได้เมื่อเตียงเต็ม	 
มนัเปน็ความเจบ็ปวดรวดรา้วเชน่เดยีวกนั	เราอยากรกัษาคนไข	้
แตไ่มม่ทีรพัยากรมนษุยท์ีม่ากพอในการจดัการ	พีน่อ้งผองเพื่อน
ก็มักจะบ่นบ่อย	ๆ 	เมื่อถึงคราวจะส่งคนไข้หนักมาให้	ม.อ.	ช่วย
รักษา	แต่ไม่สามารถเข้าถงึได้	เพราะ	“เตยีงเต็ม”	มันนา่เจบ็ใจ
นัก	 (นี่ไม่รวมถึงกิริยามารยาทของพวกเราบางคน	ที่บางครั้ง
อาจจะทำาให้หมอที่จะส่งผู้ป่วยเข้ามาเกิดอาการเอือมระอา 
นะครบั อนันีข้อไมก่ลา่วถึงกอ่น	ออิ)ิ	แตถ่า้ตกึนี้สามารถเปดิให้
บริการได้เต็มอัตรา	เราอาจจะมีเตียงรับผู้ป่วยเพิ่มได้อีก	450	
เตียงครับ	 (ปล.ต้องหาพยาบาลมาช่วยทำางานอีกกี่คน	 ท่านที่
เป็นผู้บริหารกรุณาคำานวณด่วนเลยครับ	 และในสภาวะที่เกิด
อาการเลือดไหลออกอย่างเช่นที่เป็นตอนนี้	 ท่านผู้บริหารก็คง
ปวดหัวมากอยู่เช่นกันใช่ไหมครับ)

  “Our soul is for the benefit of mankind”	ประโยคนี้
พวกเราทกุคนทีเ่ปน็ลกูสงขลานครนิทรค์งจำาไดข้ึน้ใจ	ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์คืออะไร	ทำาไมจึงต้องเป็นกิจที่หนึ่ง	ล้วนอยู่ใน
ลมหายใจ	การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ครัง้แลว้ครัง้เลา่	จากรุน่สู่
รุ่นในคณะแพทยศาสตร์	สงขลานครินทร์	ล้วนเป็นไปเพื่อกิจนี้	

																																												สวัสดีครับ

  หม�ยเหตุ	 หากบทความนี้ จะก่อให้เกิดความรู้สึกอยากมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคณะแพทย์ หรืออยากจะทำาบุญร่วมกัน ในนามศิษย์
เก่าคณะแพทย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย หรือไม่สนใจนามว่าเป็นศิษย์ใคร 
สถาบันใด หากท่านอยากทำาบุญ สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ การจัดการก่อสร้างตกแต่งภายในตัวอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินแห่ง
ใหม่นี้ ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ที่เบอร์
โทรศัพท์ 0-7445-1599
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โน่นนิด นี่หน่อย
โดย	รศ.พญ.ศิวาภรณ์		อุบลชลเขตต์

  ภายในหอ้งประชมุของสมาคมแห่งหนึง่ ขณะทีน่ายก
สมาคม กำาลังซักถามความคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อจัด
อบรมภายในให้กับสมาชิก
นายกฯ : สมาคมของเรากะว่าจะเชิญคุณ ฬ. มาเป็นวิทยากร  
ใครมีคำาแนะนำารึว่าออกความเห็นอะไรมั่ง ? 
ว่ามาเล้ย !! 
  ทันใดนั้นก็มีสมาชิกคน
หนึง่ยกมอืขึน้เพือ่แสดงความ
คิดเห็นทันที
นายกฯ : เยี่ยม ! คุณมีข้อเสนอ
แนะยงัไงบา้ง ผมจะไดน้ำาเรื่องนี้
ไปหารอืกบัวทิยากรของเราอกีที

สมาชิก : เราไม่จำาเป็นต้องแนะนำาวิทยากรอย่างยืดยาว  แต่
สิ่งที่เราควรบอกคุณ ฬ. ก็คือ เวลาจะจบเรื่องที่พูด  ขอให้เค้า
สรุปอย่างกะทัดรัด  ไม่ยืดยาด  เยิ่นเย้อ  จะได้มั้ย ?” 

   พอ่แมคู่ห่นึง่สง่ลกูชายวยัรุน่ไปเขา้
แคมป์ เพื่อรับการอบรมเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ 
เพื่อนบา้น : อา้ว !? ไดข้า่ววา่คณุสง่ลกูไป
แคมปก์ารตดัสนิใจอะไรเนี่ย ชว่งปดิเทอม
ไม่ใชเ่หรอ แลว้ทำาไมวนันีก้ลบัมาแลว้ละ่ ?

พ่อ : พอดีการอบรมมันได้ผลดีเกินคาดสิครับ
เพื่อนบ้าน : เอ๋ ! ยังไงครับ ?
พ่อ : ที่ได้ผลเกินคาด คือหลังการอบรมวันที่สอง ลูกชายก็
ตัดสินใจกลับบ้านเองทีเดียวเชียวละ

	 • วัยกลางคน คือวัยที่รู้ทุกอย่าง
  แต่กลับไม่มี ใครถามอะไรเลย !?

	 •	 นักเขียนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า  
  “ถ้าเราคิดแต่เรื่องดี ๆ  ไม่ยอมมองสิ่งที่ไม่ดี  ไม่ยอมฟัง
เรื่องไม่ดี เราจะไม่มีวันเขียนนวนิยายสนุก ๆ ที่ขายดี คนชอบ
อ่านมั่ก ๆ ได้ร้อก”

	 •	 Types of bra 
	 	 poisonous	bra	=	cobra
	 	 mathematical	bra	=	algebra
	 	 striped	bra	 =	zebra
	 	 strongest	bra	=	vertebra

	 • ภาษิต VS ภาษิต
	 	 ปลาหมอตายเพราะปาก
	 	 ปากเป็นเอก		เลขเป็นโท

	 	 น้ำาขึ้นให้รีบตัก
	 	 ช้า	ๆ	ได้พร้าสองเล่มงาม

	 •	 ชายผู้หนึ่งอยู่รัฐนอร์ธ	แคโรไลน่า		อเมริกา	ทำา
หน้าที่บุรุษไปรษณีย์มา	66	ปีแล้ว		และเพิ่งเกษียณตัว
เองปี	2555	เมื่ออายุ	86	ปีนี่เอง

	 •	 เตา่ยกัษก์าลาปากอสตวัสดุทา้ยในโลก		เสยีชวีติ
เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2555	อายุ	100	ปีจ้า
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