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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

 

รายชื่	อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

คณะแพทยศาสตร์		ชุดที่	7 

วาระบริหารงาน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2558
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บรรณาธิการแถลง

	 		 สวัสดีค่ะ สารศิษย์เก่าฉบับนี้เป็นฉบับแรกของ

ป ีพ.ศ. 2557 และเปน็ฉบบัตอ้นรบัหนา้รอ้นทีก่ำาลงัจะมาถงึในเรว็

วนั ถา้เปน็นติยสารอื่น ๆ  ทีว่างแผงในชว่งนี ้คงจะมหีนา้ปกเปน็

ดาราหรือนางแบบสาวสวยนุ่งน้อยห่มน้อย ใส่ชุดบิกินีให้หัวใจ

หนุม่ ๆ  เตน้ระทกึ หรอืไมก่เ็ปน็ภาพหนุม่หลอ่ล่ำา กลา้มเปน็มดั ๆ   

โชว์ six packs ให้สาว ๆ ทั้งแท้และเทียมได้กรี๊ดกร๊าดกัน แต่

เราเป็นนิตยสารที่ไม่ได้จัดจำาหน่ายและไม่สนใจยอดขาย ก็เลย

ไม่ต้องใช้หน้าปกมาดึงดูดผู้อ่าน ของเราแจกฟรีและมีจุดเด่นที่

เนื้อหาล้วน ๆ ฉบับนี้หน้าปกเป็นการแสดงความระลึกถึงและ

ไว้อาลัยแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม ลิ่มวงศ์ 

ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 ท่าน

เปน็คณบดคีนแรกของคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2516-2520 โดยขณะนั้นได้มีการขอยืม

ตวัจากคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาลมาชว่ยราชการ ทา่น

เป็นผู้ที่บุกเบิกและวางรากฐานของทั้งการเรียนการสอนและ

การบริการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ทำาประโยชน์

ให้กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประเทศชาติ  

ไดส้ัง่สอนและอบรมศลัยแพทยเ์ปน็จำานวนมาก สมยัทีด่ฉินัเปน็

นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ทั้งฟังการบรรยาย 

bedside teaching และ ward round ท่านเป็นศัลยแพทย์

ฝีมือเยี่ยมและเป็นครูแพทย์ที่ค่อนข้างดุ เข้มงวด ตรงต่อเวลา

และมีระเบียบวินัย นักศึกษาแพทย์ที่เรียนกับท่านต้องแต่งตัว

ให้สะอาด เรียบร้อย เมื่อขึ้นทำางานบนหอผู้ป่วยต้องเตรียม

รายงานผู้ป่วยและอ่านหนังสือมาก่อนล่วงหน้าให้ดี มิฉะนั้นจะ

ตอบคำาถามของอาจารย์ไม่ได้และถูกเชิญให้ไปกระโดดตึกตาย 

ทำาให้พวกเราต้องขยันและดูแลผู้ป่วยมากขึ้น  การทำางานบน

หอผู้ป่วยศัลยกรรมจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาทำาแผลผ่าตัด แผล 

drain ต่าง ๆ สอบถามอาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย

ก่อนที่แพทย์ประจำาบ้านและอาจารย์จะมา round การได้เรียน

กับอาจารย์ที่เก่งและดี มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ทำาให้เรา

ซึมซับและเห็นสิ่งที่อาจารย์ทำา จนเกิดความประทับใจ เกิดแรง

บนัดาลใจในการจะเปน็แพทยท์ีด่แีละตัง้ใจดแูลผูป้ว่ยตอ่ไป ตอน

ที่เป็นนักศึกษาแพทย์เราอาจจะไม่เข้าใจว่า ทำาไมอาจารย์ต้อง

ดุและเข้มงวดกับพวกเรามาก เมื่อเรียนจบแล้ว ได้มาทำางาน

และเปน็อาจารยจ์งึเขา้ใจวา่ เพราะเราตอ้งรบัผดิชอบชวีติของ 

ผู้ป่วย ถ้าแพทย์ไม่ขยัน ไม่หมั่นฝึกฝนตนเอง ไม่รอบคอบ ไม่มี

ความรู้ที่ทันสมัยแล้วไซร้ การรักษาอาจจะเกิดอันตรายต่อ 

ผู้ป่วยมากกว่า และบางครั้งสิ่งที่เราพลาด มันไม่สามารถย้อน

เวลากลับไปแก้ไขได้

  ในฉบบันีย้งัมบีทความ เรื่อง “บงึศรตีรงั” ทีร่องคณบดฝีา่ย

นิเวศน์และคุณภาพชีวิตได้เขียนเล่าแนวคิดของการปรับปรุง

พื้นที่บริเวณนี้ ให้เป็นพื้นที่สำาหรับพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่น  

ออกกำาลังกายโดยคำานึงถึงความปลอดภัยร่วมด้วย บึงศรีตรัง

แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีนกพันธ์ุต่าง ๆ อพยพหนีหนาวจาก

ประเทศจีนมาอยู่ในบางเดือน ศิษย์เก่าท่านใดที่ไม่ได้มาเยี่ยม

เยือนคณะแพทย์นานแล้ว ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยว

ชมค่ะ

  สุดท้ายนี้ เนื่องจากการเลื่อนเวลาเปิดภาคการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยไปอีกราว ๆ 2 เดือน เพื่อให้ตรงกับประเทศ

อื่น ๆ ของอาเซียน นักศึกษาแพทย์ทุกชั้นปีจึงได้ปิดเทอมนาน

ขึ้น นับเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านจะได้พักผ่อนกับครอบครัวในช่วง

ปิดเทอมใหญ่นะคะ

                      

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

บรรณาธิการ



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.4

ศิษย์เก่าที่จบ 

จาก ม.อ. จักได้ภูมิใจว่า

หลักสูตรและผลผลิต คือตัวบัณฑิตเอง

ได้รับการประเมินผลคุณภาพระดับสูง

จาก สกอ. ในเบื้องต้นแล้ว

  นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สารศิษย์เก่าจะได้ออกมาเผยแพร่เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่าง

ศิษย์เก่าด้วยกันเอง และศิษย์เก่ากับคณะแพทย์ ผมขอชื่นชมต่อสมาคมศิษย์เก่า หัวหน้า และ

กองบรรณาธิการที่รับผิดชอบจัดทำาสารฉบับนี้ ที่เพียรทำาการโดยสม่ำาเสมอ จนทำาให้สารนี้มี

บทบาทความสำาคัญ และเป็นประโยชน์มากขึ้นเรื่อย ๆ

  ในฐานะคณบดี ผมขอสื่อมายังศิษย์เก่าเรื่องสำาคัญและความก้าวหนา้ของคณะของเรา 

3 ประการ ดังนี้

  1. เราจะมีบัณฑิตรุ่นที่ 36 จบออกไปทำางานเร็ว ๆ นี้ จำานวน 152 คน ผลการสอบ 

NLE3 ของลูกศิษย์ ม.อ. รุ่นนี้ ในรอบแรกผ่านสูงสุด ถึง 98.3% ซึ่งน่าจะอยู่ในระดับสูงที่สุด

ของประเทศ ปัจจัยแห่งความสำาเร็จสำาคัญที่ชาว ม.อ. ควรภาคภูมิใจ คือ ลูกศิษย์รุ่นนี้เขาได้

รวมตัวกันเองมาตั้งแต่ชั้นพรีคลินิกช่วยกันเรียน ช่วยกันวิเคราะห์จุดอ่อน และช่วยกันจัดการ

เรียนเสริมโดยเชิญคณาจารย์มาสอนเพิ่มเติม ทำาต่อเนื่องมาหลายปี จนสร้างผลงานที่ดีมาก 

และอยากให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปได้เรียนรู้บทเรียนดี ๆ จากรุ่นพี่และเอาเป็นแบบอย่าง ผมมั่นใจ

ว่าการที่ลูกศิษย์รุ่นที่ 36 รวมตัวช่วยเหลือกันเองเช่นนี้ จะเป็นรากฐานที่ดีเมื่อออกไปทำางาน 

จะมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและสถาบันต่อเนื่องไป ถ้ายังคงไว้ซึ่งการทำางานเป็นทีม

ที่เข้มแข็งเช่นนี้ ขอฝากพี่ ๆ ทั้งหลายช่วยกันดูแล ช่วยเหลือ ให้ความอบอุ่นแก่น้องใหม่ด้วย

นะครับ

  2. คณะและศิษย์เก่ากำาลังร่วมมือกัน ตกลงแนวคิดและสถานที่หลักในการสร้าง  

hall of fame ให้เป็นหอประวัติศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร 

ประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งรวมจิตวิญญาณ ความภาคภูมิใจ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาตั้งแต่

การก่อร่างสร้างตัว เพื่อเป็นรากฐานชี้นำาความร่วมมือร่วมใจในการก้าวเดินต่อไปในอนาคต

จากใจคณบดี	
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  3. คณะแพทยศาสตร์ได้รับการคัดเลือกจาก สกอ. ให้เป็น 1 ใน 4 คณะที่เข้ารอบการ 

จัดทำาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (EdPEx) โดยที่มีคณะต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศที่ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า 4.5 (สูงสุด 5) อีก 44 แห่ง สมัครใจเข้า

ร่วมการคัดเลือก โดยการเสนอผลงานทั้งการจัดหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต ศิษย์เก่าที่จบ 

จาก ม.อ. จักได้ภูมิใจว่าหลักสูตรและผลผลิต คือตัวบัณฑิตเอง ได้รับการประเมินผลคุณภาพ

ระดับสูงจาก สกอ. ในเบื้องต้นแล้ว

  สกอ. จะจัดทีมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประเมินคณะแพทยศาสตร์อย่างจริงจังในสัปดาห์สุดท้าย

ของเดือนเมษายน ผลการประเมินนอกจากจะบอกระดับคุณภาพแล้ว จะช่วยชี้ช่องทางการ

พัฒนาให้กับคณะแพทยศาสตร์ของเราต่อไป และปัจจัยสำาคัญมากที่จะได้คะแนนประเมินสูง คือ 

คุณภาพบณัฑติของเรา (คือตวัศิษยเ์กา่) ที่ทำางานไดต้ามความตอ้งการของโรงพยาบาลตน้สังกดั 

และมีความก้าวหน้าในชีวิตการทำางาน

  ความกา้วหนา้ของเรื่อง 2 และ 3 นัน้ คณะจะสื่อสารใหก้บัศษิยเ์กา่ผา่นทางชอ่งทางตา่ง ๆ   

และความสำาเร็จของเรื่อง 2 และ 3 ก็ถือเป็นบทบาทสำาคัญยิ่งของศิษย์เก่าพวกเราทุก ๆ คน  

ผมขอฝากพวกเราช่วยกันด้วยครับ

  ในช่วงวิกฤติของสังคม ขอศิษย์เก่าทุกท่านได้ตั้งมั่นอยู่ในวิถีความดีงาม ยึดมั่นในปณิธาน

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ทำาการโดยมีสติ ไตร่ตรองให้รอบคอบ และควรร่วมกันทำาการเป็น 

กลุ่ม หมู่เหล่า

                                         ด้วยความรักและความปรารถนาดี

                                    รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ

                                              คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์

เพื่อนพ้องน้องพี่ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์	ม.อ.	ที่รักครับ 

  ผมได้มีเรื่องราวต่าง ๆ ที่อยากจะเรียนให้ทราบเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ของเรา 

แต่ก็อดไม่ได้ที่ต้องพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 

มีผู้สูญเสีย ไม่ว่าจะผู้ ใหญ่ หรือเด็กที่ยังไม่รู้เรื่องหรือเข้าใจความขัดแย้งทางความคิดของ 

ผู้ ใหญ่ทั้งหลายด้วยซ้ำา ทำาให้พวกเราซึ่งมีอาชีพในการรักษาชีวิตผู้ป่วย  ก็อดสะท้อนใจไม่ได้  

ผมได้แต่ภาวนาว่าวันที่สารศิษย์เก่าฉบับนี้ตีพิมพ์ถึงมือท่าน ความรุนแรงต่าง ๆ จะสงบลง  

โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รองรับปัญหาความรุนแรงใน  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา  และได้ทุ่มเทความพยายามในการช่วยชีวิต  

บรรเทาความพิการของทหาร ตำารวจ และราษฎร ที่บาดเจ็บจากความขัดแย้งทางความคิดใน

ชายแดนภาคใตม้านาน และเขา้ใจดวีา่หากมคีวามสญูเสยีมากขึน้เทา่ไหร ่การแกป้ญัหาโดยสนัติ

วิธีจะเลือนรางลง แต่ละข้างจะมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรู เช่น การทำาศึกสงคราม และมอง

ข้ามความเป็นมนุษย์ไปเสีย ผมใคร่ขอวิงวอนให้พวกเราที่ทำางานโดยทางตรง ทางอ้อม หรือแม้ 

ไม่ใกลก้บัเหตกุารณก์ต็าม ไดพ้งึตระหนกัวา่ ทา่นคอืแสงสวา่ง เปน็ปญัญาของสงัคมไทย  ทา่นอาจ 

ตอ้งถอดความรูส้กึฝกัฝา่ยออก แลว้มองวา่สงัคมเราจะเดนิไปทางไหน ดว้ยวธิหีรอืกตกิาใดนะครบั  

การไม่นิยมความรุนแรง มิใช่แสดงว่าเรายอมจำานน แต่กลับเป็นการแสดงอหิงสาแท้จริง  

จากใจที่หนักแน่นครับ

 

  สำาหรับกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ผมขออนุญาต

สื่อสารเพียงสั้น ๆ ดังนี้

  1. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดงานการกุศลหารายได้ และเผยแพร่

ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทางโทรทัศน์ช่อง 9 

  2.  การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ (ไม่ใช่แพทย์

ตวัอยา่งภาคใตน้ะครบั เพราะอนันัน้คณะแพทยเ์ปน็ผูค้ดัเลอืก) ซึง่สมาคมฯ ไดแ้บง่เปน็ 5 ประเภท 

ดังนี้

การไม่นิยมความรุนแรง

มิใช่แสดงว่าเรายอมรับจำานน

แต่กลับเป็นการแสดงอหิงสาแท้จริง

จากใจที่หนักแน่น
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   1) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน 

     2) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น 

     3) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน  

     4) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

    5) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านรุ่นใหม่ 

  ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยเสนอความเห็นมาได้ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เพื่ อจะได้

มีเวลาในการคัดกรอง สอบประวัติการเป็นศิษย์เก่าของคณะแพทย์ก่อน แล้วประกาศในงาน 

Home Coming Night และรับรางวัล นอกจากนี้ทั้ง 5 ท่านจะถูกเสนอชื่ อไปยังมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เพื่ อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยอีกทีหนึ่ง ซึ่งในปี 

พ.ศ. 2556 จากศิษย์เก่าดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ 5 ท่าน ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

มหาวิทยาลัยถึง 3 ท่าน คือ

   1) ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี   (รุ่น 7)  ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น 

   2) นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์   (รุ่น 10)  ศษิยเ์กา่ดเีดน่ดา้นความสำาเรจ็ในอาชพี/

            หน้าที่การงาน 

   3)  พญ.ปาจรีย์  อารีย์รบ   (รุ่น 24) ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์

            แก่สังคมและสถาบัน

  3. การจัดงาน Home Coming Night งานคืนสู่เหย้าปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 

พ.ศ. 2557 และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป คือ

   3.1   จะจดัใหม้ ีOpen House โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์เพื่ อใหศ้ษิยเ์กา่ โดยเฉพาะ

      ทีจ่ากไปนาน ๆ  ไดก้ลบัมาเยีย่มชมโรงพยาบาล พพิธิภณัฑก์ายวภิาคศาสตรอ์าจารย์

     เกษม แก้วอิ่ม (ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว)

   3.2  การจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล หารายได้เพื่ อจัดทำาหอประวัติคณะแพทยศาสตร์ 

     (Hall of Fame)

   3.3  การจดังานเลีย้ง Home Coming Night ภายในมหาวทิยาลยั ณ ตกึสนัทนาการใหม่

      ใกล้ โรงช้าง ใกล้หอพักเก่าของพวกเราทุกคน

  แลว้จะขอใหท้กุทา่นไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ในทกุ ๆ  ขอ้ครบั ตัง้แตเ่สนอชื่ อศษิยเ์กา่ดเีดน่ 

และอื่ น ๆ  มาไดท้ี ่e-mail : alumni@medicine.psu.ac.th,  Facebook : MedicineAlumniPSU 

เเละ หมอ ม.อ. ผมและกรรมการสมาคมศษิยเ์กา่แพทยศาสตร ์ม.อ. ทกุทา่นยนิดนีอ้มรบัความคดิเหน็

                                      จากใจนายกสมาคมฯ

(นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์)

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์  



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.8

เรื่องจากปก

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม  ลิ่มวงศ์ เป็นบุตรคนโตของนายวรรณะ

และนางซ้วนจู้  ลิ่มวงศ์ 

  เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2473 ที่ตำาบลท่าวัง อำาเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม 9 คน 

การศึกษาและการทำางาน

  สำาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช 

มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำาจังหวัด ในปี 

พ.ศ. 2489 และมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2490 หลังจากนั้นได้สอบเข้าเรียนแพทยศาสตร์และสำาเร็จ

การศึกษาเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตรุ่น 59 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2496 

  พ.ศ. 2497 ไดร้บัเลอืกเปน็แพทยป์ระจำาบา้นสาขาศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล

  พ.ศ. 2498-2502 เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำาบ้าน

  พ.ศ. 2501 เป็นหัวหน้าคณะแพทย์เดินทางไปปราบอหิวาตกโรค ที่จังหวัด

สมุทรสงคราม

  พ.ศ. 2502 ไดร้บัการบรรจเุปน็ขา้ราชการและไดรับัแตง่ตัง้เปน็ผูแ้ทนผูอ้ำานวยการ

นอกเวลาราชการ ตอ่มาไดร้บัทนุ Humboldt ไปศกึษาตอ่ ณ Medizinische Academie 

Dusselsorf ประเทศเยอรมันนี และศึกษาต่อที่ Chirurgische Universitat Klinik  

ณ กรุง Bonn จนได้รับ Facharzt fur Chirugie เมื่อ พ.ศ. 2505 จึงเดินทางกลับ

ประเทศไทย

  พ.ศ. 2505 บรรจุเป็นอาจารย์ ในแผนกศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล

ประวัติ
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณ

เกษม	ลิ่มวงศ์
เรียบเรียงโดย นพ.ชนินทร์  ลิ่มวงศ์
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  พ.ศ. 2507 เลื่อนขั้นเป็นอาจารย์เอกและเป็นหัวหน้า

คณะแพทย์เดินทางไปพัฒนาการรักษาพยาบาลที่อำาเภอ 

หนองหาร จังหวัดอุดรธานี รุ่นแรก

  พ.ศ. 2514 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

และหัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

  พ.ศ. 2515 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ 

ข้าราชการชั้นพิเศษและอาจารย์ชั้นพิเศษ และได้รับคำาสั่ง

ให้ไปจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ที่อำาเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

  พ.ศ. 2516-2520 เป็นคณบดีคนแรกของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  พ.ศ. 2519 ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์

  พ.ศ. 2523-2530 เป็นหัวหน้าแผนกตรวจผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลศิริราช

  พ.ศ. 2530-2534 เป็นหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จนเกษียณอายุราชการ

รางวัลเกียรติคุณ

  พ.ศ. 2533 ปรญิญาแพทยศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  พ.ศ. 2534 ปรญิญาแพทยศาสตรด์ษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

  •  อาจารย์ดีเด่น 

   ทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

  •	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  •	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

  •		 มหาวชิรมงกุฎ

	 	 •	 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

  •		 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3

ผลงานด้านการแพทย์

  เป็นกรรมการถวายการตรวจรักษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ถวายการผา่ตดัและรกัษาสมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ถวายพระประสูติกาลพระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ถวายการผ่าตัดสมเด็จ

พระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรราชชายา พระนางเจ้า 

สุวัทนา พระวรราชเทวีและสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้า

เพชรรัตน์ราชสุดา  นอกจากนั้นท่านได้เป็นกรรมการ

แพทยสภา รองเลขาธิการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง

ประเทศไทย กรรมการก่อตั้งศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิจุฬาภรณ์ 

มูลนิธิสุทธิ ณ นคร

  ศาสตราจารยน์ายแพทยเ์กษม ลิม่วงศ ์สมรสกบันางสาว

อารีย์ อินทยศ ที่จังหวัดลำาปาง เมื่อปี พ.ศ. 2511 มีบุตรธิดา

รวมสองคน

  เมื่อปี พ.ศ. 2548 ท่านได้ล้มป่วยด้วยโรคหลอดเลือด 

ในสมองแตก แตห่ายกลบัเปน็ปกตโิดยไมไ่ดร้บัการผา่ตดั แต่ใน

ปี พ.ศ. 2549 เกิดเส้นเลือดในสมองแตกครั้งที่สอง ได้รับการ

รกัษาดว้ยกายภาพบำาบดัและมอีาการดขีึน้พอสมควร สามารถ

เดนิได้ โดยใช้ไมเ้ทา้ จนกระทัง่ป ีพ.ศ. 2551 เสน้เลอืดในสมอง

แตกครั้งที่สาม เป็นผลให้ไม่รู้สึกตัวอีกเลย แม้จะได้รับการ

ผ่าตัดระบายความดันในสมอง ทางครอบครัวจึงได้รับตัวกลับ

มาดูแลต่อที่บ้านโดยใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นระยะเวลา 5 ปี  

7 เดือน ท่านได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านเมื่อวันที่ 25 

มกราคม พ.ศ. 2557 สิริอายุรวม 83 ปี 10 เดือน



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.10

  เมื่อเห็นหัวข้อเรื่องนี้ หลาย ๆ ท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า

คำาว่า “อิฐก้อนแรก” คืออะไร และเกี่ยวข้องอย่างไรกับท่าน 

ศ.นพ.เกษม  ลิม่วงศ ์ซึง่ตอ่ไปนีก้ระผมขออนญุาตเรยีกสัน้ ๆ  วา่

ท่าน อ.เกษม ระหว่างที่กระผมได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเขียน

บทความเกีย่วกบัทา่น อ. เกษม นัน้ กระผมไดม้ีโอกาสศกึษาบท

สัมภาษณ์ท่าน อ.เกษม ในช่วงที่ท่านเกษียณอายุราชการและ

พักฟื้นทำากายภาพบำาบัดอยู่ที่บ้าน ภายหลังจากที่ป่วยเป็นโรค

หลอดเลือดสมอง แต่ขณะที่ให้บันทึกการสัมภาษณ์นั้น ท่าน

อาจารย์ยังแข็งแรงและเต็มใจให้ทีมงานจัดทำาหอประวัติคณะ

แพทย์ ม.อ. สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำางานในช่วงที่ท่านเป็น

คณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ผมใคร่ขออนุญาตนำาเนื้อหาบางส่วนในบทวีดีทัศน์

ชุดนั้นมาขยายความเพื่อความเหมาะสมและเป็นอรรถรสใน

การนำาเสนอ และจะได้อธิบายถึงความหมายของหัวข้อเรื่องที่

วา่ “อฐิกอ้นแรก” คอือะไรตอ่ไปดว้ย และกระผมถอืเปน็โอกาส

อนัดทีี่ไดน้ำาเสนอความรูส้กึที่ไดร้บัการศกึษาฝกึอบรมจากทา่น 

อ.เกษม ในช่วงที่กระผมเป็นแพทย์ประจำาบ้านศัลยศาสตร์ที่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงปี พ.ศ. 2525-2527 

ซึ่งในวงการศัลยแพทย์แล้ว ช่วงนั้นท่าน อ.เกษม ถือเป็น

ปรมาจารยแ์ละตำานานของศลัยแพทยท์ี่ไดร้บัความเคารพทา่น

หนึ่ง

ที่มาของสถานที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

  ทา่น อ.เกษม ไดเ้ลา่ใหฟ้งัวา่ทา่นเปน็คณะทำางานชดุแรก ๆ   

โดย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

ภาควิชาศัลยศาสตร์

อิฐก้อนแรก	

บทความพิเศษ

ที่มาสำารวจการสร้างมหาวิทยาลัยที่ภาคใต้ โดยสถานที่ ไปดู

เพื่อพิจารณาเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยนั้น มีการเสนอสถานที่ให้

เลือกหลายแห่ง เช่น ที่บริเวณหาดรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี 

แต่ไม่เหมาะสมเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำาเป็นส่วนใหญ่ 

สถานที่ต่อมาคือบริเวณเขารูปช้าง แต่พื้นที่นั้นมีการจับจอง

โดยวิทยาลัยครู จึงไม่เหมาะที่จะมีสถานศึกษาใหญ่ ๆ ใกล้ ๆ 

กนัในพืน้ทีเ่ดยีวกนัและบรเิวณนัน้ยงัไมส่ามารถหาแหลง่น้ำาจาก

ธรรมชาตโิดยการเจาะบาดาลกท็ำาไมไ่ด ้อกีพืน้ทีห่นึง่คอืบรเิวณ

ที่อยู่ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดที่บริเวณชายหาดใกล้ริมทะเล  

ที่อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา แต่คณะทำางานไม่เห็นด้วย เนื่อง 

จากมีการก่อสร้างอาคารบริเวณนั้นแล้วปรากฏว่าเหล็กและ 

สิง่กอ่สรา้งเปน็สนมิอยา่งมากเพราะใกลน้้ำาเคม็ ถา้จะใชเ้ปน็ทีต่ัง้

ของเครื่องมอืแพทยค์งจะเสยีหายมาก คณะสำารวจไดน้ัง่รถผา่น

มาจนถึงบริเวณสามแยกคอหงส์ และเห็นพื้นที่ว่างแปลงหนึ่ง

ที่อยู่แถวนั้นเหมาะสมที่จะสร้างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล  

จึงได้ทำาการสืบหาเจ้าของที่ดินว่าเป็นของท่านคุณหญิงหลง  

อรรถกวีสุนทร และทำาการขอบริจาคที่ดินจากท่านคุณหญิง

หลง เพื่อใช้เป็นที่สร้างมหาวิทยาลัย และก็ได้รับความกรุณา

จากท่านคุณหญิงหลง โดยให้ตัดถนนผ่านที่ของท่านระหว่าง

สามแยกคอหงส์ และสามแยกคลองเรียน (ปัจจุบันคือถนน

กาญจนวณิช) แล้วยกพื้นที่ด้านตะวันออกของที่ดินที่ถูกแบ่ง

ใหเ้พื่อสรา้งมหาวทิยาลยั และใชเ้ปน็ทีต่ัง้มหาวทิยาลยัสงขลา-

นครนิทรม์าจนทกุวนันี ้(ภาพที ่1) และคณะแพทย์ไดร้บัการวาง

ตำาแหน่งไว้ที่ด้านหน้าติดถนนใหญ่ (ภาพที่ 2)
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“อิฐก้อนแรก” คืออะไร 

  ท่าน อ.เกษม ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ว่า

เรื่องที่อยากจะฝากให้เป็นข้อเตือนใจของผู้ที่ทำางานเพื่อส่วน

รวมไว้คือ “อิฐก้อนแรกที่จะไปลงบ้านไหนก็ตามจะไม่มีใคร

เห็นเพราะมันอยู่ใต้ดิน” ท่าน อ.เกษม ได้กล่าวอธิบายว่า 

“ท่านตัดสินใจเข้ารับตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ตอน

นัน้ไมไ่ดห้วงัมชีื่อเสยีง แตท่า่นตอ้งการทดแทนบญุคณุแผน่ดนิ 

เนื่องจากท่านเกิดที่ภาคใต้” นอกเหนือจากการทุ่มเทในการ

ทำางานแล้ว เมื่อท่าน อ.เกษม ลาออกจากตำาแหน่งคณบดี

แล้ว ท่านยังได้มอบเงินประจำาตำาแหน่งทั้งหมดที่ ได้รับจาก

การทำางานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ไว้ที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้คณะแพทย์  

ใชด้อกผลจากเงนิกอ้นนัน้ นบัวา่ทา่นเปน็ผูเ้สยีสละทัง้กำาลงักาย

และกำาลังทรัพย์อย่างมากในการบุกเบิกให้คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเ์ตบิโตเขม้แขง็มาจนทกุวนันี้โดยที่

ทา่นไมไ่ดห้วงัลาภยศชื่อเสยีงอยา่งใด เชน่เดยีวกบัอฐิกอ้นแรก

ที่ใช้ ในการวางรากฐานของบ้านให้แข็งแรง

  ความลำาบากในการก่อสร้างคณะแพทย์ ท่าน อ.เกษม 

ได้เล่าให้ฟังว่า กว่าจะได้อาคารของคณะแพทยศาสตร์มานั้น  

ต้องพยายามติดต่อเรื่องสถานที่ เนื่องจากพื้นที่ที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยนั้นเป็นของท่านคุณหญิงหลง ต้องติดต่อสำานัก

ภาพที่ 1 ภาพการแสดงที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตำาบลคอหงส์ อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

งบประมาณซึ่งได้รับงบประมาณเป็นงวด ๆ  ทำาให้งานก่อสร้าง

ล่าช้ามาก หลังจากที่ได้รับการบริจาคที่ดินแล้วก็ต้องวางแผน 

(master plan) เพื่อสร้างคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ ซึ่งเมื่อพาสถาปนิกคือ ดร.รชฎ กาญจนวณิช 

และ ดร.กฤษดา อรณุวงศ ์ไปดตูวัอยา่งของโรงพยาบาลศริริาช 

แล้วก็ได้รับการเปรียบเทียบว่า การสร้างคณะแพทยศาสตร์

เปิดใหม่นั้น เหมือนกับสร้างเมืองทั้งเมืองซึ่งออกแบบยาก

มาก แบบแปลนชุดแรกได้รับความร่วมมือจาก ศ.นพ.ณัฐ 

ภมรประวัติ และ ดร.เอนวิเซล (ภาพที่ 2, 3 และ 4) และได้ 

ดร.สตางค์ ช่วยปรับจนเป็นแบบที่เห็นปัจจุบัน ซึ่งจะไม่เหมือน

กับแบบเดิมที่วางไว้ตั้งแต่แรก ภาพที่นำาเสนอเพื่อให้เห็นภาพ

เก่าที่จำาลองแนวคิดของคณะทำางานรุ่นบุกเบิกวางแผนสร้าง



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.12

ภาพที่ 2  การกำาหนดพื้นที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพที่ 3 ประวัติศาสตร์การกำาหนดการใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเสนอขออนุมัติตั้งซึ่งตอนนั้น

   จะรวมที่ก่อสร้างโรงเรียนพยาบาลเอาไว้ด้วย
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ภาพที่ 4  ลักษณะอาคารที่ตั้งขึ้นตามแปลนของแนวคิดดั้งเดิม อาคารใหญ่คืออาคารโรงพยาบาลที่ โครงสร้างไม่เปลี่ยนแปลง

   ไปจากแนวคิดเดิมมากนัก

คณะแพทย์ที่ถูกเปลี่ยนไป การก่อสร้างและการจัดหาวัสดุ

ช่วงนั้นมีระเบียบขั้นตอนที่ต้องรัดกุมเนื่องจากอาจจะทำาผิด

ระเบียบหรือโดนผู้รับเหมาทุจริต ซึ่งจะทำาให้ผู้ที่เซ็นเอกสาร

กลายเป็นผู้ต้องหาติดคุกได้ อาคารของคณะแพทย์จึงเสร็จ

ล่าช้ากว่ากำาหนดมากทำาให้ต้องนำานักศึกษาไปฝากเรียนที่อื่น

ในช่วงแรก ๆ 

  หลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรอง ในการสร้างคณะ 

แพทย์นั้น ท่าน อ.เกษม ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสร้างหลักสูตร

โดยมีท่าน ศ.นพ.ปราโมทย์  วีรานุวัตติ์ เป็นประธานฯ และ

ได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งท่าน อ.ปราโมทย์ 

ยังเป็นอาจารย์รุ่นแรกที่ ได้ทำาหน้าที่บุกเบิกและสอนวิชา 

กุมารเวชศาสตร์แก่นักศึกษาของคณะแพทย์

ไมม่สีถานทีเ่กบ็ศพอาจารย์ใหญส่ำาหรบัเรยีนวชิากายวภิาค 

  คงไม่ใชเ่รื่องงา่ยสำาหรบัคณะแพทยเ์ปดิใหมท่ีจ่ะมคีวาม

พร้อมทุกอย่าง การเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นั้นต้องเตรียม

ศพที่ดองแล้วเอาไว้ ให้นักศึกษาเรียน ในช่วงนั้นยังไม่สามารถ 

เตรยีมอาจารย์ใหญข่องคณะวทิยาศาสตรข์ึน้เองได ้และสถาน

ทีส่ำาหรบัเกบ็ศพทีค่ณะวทิยาศาสตรย์งัไมพ่รอ้ม ศพชดุแรกที่ใช้

เปน็อาจารย์ใหญน่ัน้ไดร้บัความอนเุคราะหจ์าก ทา่น อ.บญุรกัษ ์  

กาญจนะโภคิน หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำานวนประมาณ  

12 ศพ (ท่าน อ.เกษม ไม่แน่ใจว่าจำานวนอาจจะเป็น 18 ศพ)  



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.14

เมื่อได้รับศพมาแล้วก็ ไม่มีที่จะเก็บจึงต้องทำาเต็นท์สังกะสี

สำาหรับเก็บศพไว้นอกอาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงนั้น

คงจะจำาภาพประวัติศาสตร์ได้ ในช่วงนั้นท่าน อ.เกษม ได้เล่า

ว่าเป็นความโชคดีที่ท่านได้ชวนท่าน รศ.นพ.เกษม แก้วอิ่ม ให้ 

มาทำาหนา้ทีส่อนวชิากายวภิาคศาสตรท์ี ่ม.อ. เนื่องจากวา่ทา่น 

อ.เกษม แก้วอิ่ม เคยอยู่ในแผนกผ่าตัดและเคยร่วมงานกันมา

กอ่น และทา่น อ.เกษม แกว้อิม่ ก็ไดท้ำางานทีค่ณะวทิยาศาสตร์

แล้วโอนย้ายมาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ ในเวลาต่อมา โดย 

ไม่ได้ย้ายไปสอนที่อื่นอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

  ความพยายามในการบรรจุอาจารย์ของคณะแพทย์ 

ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างคณะแพทย์ การ

หาอาจารย์แพทย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจำาเป็น

สิ่งที่ทำาได้ยากมาก เนื่องจากช่วงนั้นมีแพทย์

ที่สำาเร็จการฝึกอบรมจากต่างประเทศกลับ

มาประเทศไทยเป็นจำานวนมาก มีหลาย ๆ  

คนสนใจที่ จ ะ เป็ นอาจาร ย์  แ ต่ เมื่ อ กลั บ

มาถึงเมืองไทยแล้วก็มักจะเปลี่ยนใจทำางาน

ที่ กรุ ง เทพมหานคร กลยุทธ์ที่ จะดึงดูดให้

อาจารย์ สน ใจปฏิบั ติ ง านที่ มหาวิ ทยาลั ย

สงขลานครินทร์คือ หาโรงเรียนที่ดี ให้กับลูก

หลานอาจารย์และหาบ้านพักให้กับอาจารย์ 

เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีโรงเรียนสาธิต  

แต่อยู่ที่จังหวัดปัตตานี ไม่สะดวกแก่ลูกหลานของอาจารย์ 

ทำาให้ช่วงแรก ๆ อาจารย์แพทย์ส่วนใหญ่จะทำางานอยู่ที่

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ได้ไมน่าน อาจารยท์ีล่งไปทำางาน

จะลาออกบ่อยมากเนื่องจากปัญหาที่เรียนของลูก และต้อง

จัดหาบ้านพักให้กับอาจารย์ซึ่งไม่มีภูมิลำาเนาที่หาดใหญ่

  ในช่วงเริ่มต้นที่ขาดแคลนอาจารย์นั้นจะมีอาจารย์จาก

โรงเรียนแพทย์ ในกรุงเทพมหานครลงไปช่วยสอนนักศึกษา 

รุ่นแรก ๆ เนื่องจากอาจารย์ไม่เพียงพอ และการก่อสร้าง

อาคารทีล่า่ชา้ทำาใหต้อ้งนำานกัศกึษาไปฝากเรยีนที่โรงพยาบาล



The Alumni Association of PSU MEDICINE 15

หาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลา

  ความประทับใจเกี่ยวกับนักศึกษาในการรับเสด็จและ

ความกระตือรือร้นในการเรียน ท่าน อ.เกษม เล่าว่านักศึกษา

รุ่นแรก ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น่ารักและน่า

ประทับใจมาก เนื่องจากเวลาที่ีอาจารย์จากโรงเรียนแพทย์ใน

กรุงเทพมหานคร ลงไปช่วยสอนนั้น นักศึกษาจะหิววิชา สนใจ

หาความรู ้เวลาเรยีนกจ็ะหอ้มลอ้ม สอบถามอาจารยอ์ยา่งเตม็ที ่ 

ท่าน อ.เกษม ใช้คำาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโดนพม่าล้อม

  ใ นช่ ว งที่ พ ร ะบาทสม เด็ จพระ เ จ้ า อยู่ หั ว เ สด็ จ

พระราชดำาเนินวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลนั้น พอดี

ฝนตกพื้นเปียกก่อนเสด็จพระราชดำาเนินมาถึง จึงต้องใช้

ไม้ปูเป็นสะพานเพื่อให้เสด็จพระราชดำาเนินได้ แต่นักศึกษา

แพทย์ที่ เข้าเฝ้านั่งพับเพียบกับพื้นที่ยังเปียกอยู่อย่างไม่ 

สะทกสะท้าน เพื่อเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมี ท่าน 

อ.เกษม เล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสว่าไม่

ต้องให้นักศึกษานั่งบนพื้นที่เปียก นักศึกษาแพทย์ก็ไม่ลุกขึ้น  

เมื่อทรงเสด็จพระราชดำาเนินผ่านไปแล้วนักศึกษาถึงจะลุก

ยืนขึ้น ภาพความทรงจำานี้เป็นเรื่องที่ ท่าน อ.เกษม ประทับใจ 

ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของนักศึกษาแพทย์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นนั้นมาก

ปัญหาด้านครอบครัวและสุขภาพ 

  ท่าน อ.เกษม ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการที่จะ

ทำาใหค้ณะแพทยแ์ละโรงพยาบาลสามารถเปดิดำาเนนิการให้ได ้

โดยช่วงนั้นท่านทำางานอยู่ที่หาดใหญ่สัปดาห์ละ 6 วัน ภรรยา

ของท่านต้องทำาหน้าที่ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านแทน ท่านไม่มี

เวลาให้กับครอบครัวและลูกเลย ท่าน อ.เกษม เล่าว่า มีอยู่วัน

หนึ่งท่านกำาลังจะเดินทางมาขึ้นรถไฟไปหาดใหญ่ ได้นัดกับคุณ

สุนทรเอาไว้แล้ว เพื่อให้เตรียมตัวเอารถมารับ แต่วันนั้นท่าน 

ออกจากหอ้งผา่ตดัที่โรงพยาบาลศริริาช ตอนเชา้กอ่นเดนิทาง 

ขณะเปลีย่นเสือ้ผา้หลงัผา่ตดัเสรจ็ ปรากฏวา่ทา่นเกดิอาการวบู

หมดสตไิป โดยมารูส้กึตวัอกีครัง้พบวา่นอนพงิตูเ้สือ้ผา้อยูท่ีห่อ้ง

เปลี่ยนชุดผ่าตัด เวลาประมาณ 8 โมงเช้า จึงได้รับการรักษา

โดยท่าน อ.สุเอ็ด  คชเสนี (อาจารย์อายุรแพทย์ด้านโรคหัวใจ 

ขณะนัน้) และไดส้นันษิฐานวา่นา่จะเกดิจากหวัใจเตน้ผดิจงัหวะ

แตบ่งัเอญิกลบัมาเปน็ปกตไิดเ้องในชว่งนัน้ และอาจารยแ์พทย์

ด้านโรคหัวใจแนะนำาไม่ให้ท่านเดินทางไปทำางานยังหาดใหญ่ 

ซึ่งอยู่ไกลมาก อาจจะไม่ปลอดภัยถ้าเกิดอาการแบบเดิมอีก  

ทา่น อ.เกษม จงึไดต้ดัสนิใจลาออกจากตำาแหนง่คณบด ีซึง่ชว่ง

นั้นงานก่อสร้างได้ดำาเนินงานคืบหน้าไปมากแล้ว รวมเวลาที่

ท่านดำารงตำาแหน่งคณบดีเป็นเวลามากกว่า 4 ปี

ปรมาจารย์ด้านการผ่าตัดและครูแพทย์ของพวกเรา 

  กระผมเป็นอาจารย์รุ่นแรก ๆ ของคณะแพทย์ที่ ได้รับ

โอกาสให้ฝึกอบรมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลังจากสำาเร็จการ

ศึกษาแพทยศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2524 ที่คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเ์ปน็ตน้สงักดัสง่เขา้ฝกึอบรม โดย

กระผมไดเ้ลอืกฝกึอบรมในแผนกศลัยศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล ช่วงนั้นคณะแพทย์ต้องการอาจารย์จำานวน
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มากเพื่อให้กลับมาสร้างความเข้มแข็ง กระผมจึงเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการนั้น ในช่วงเวลานั้นท่าน อ.เกษม ได้

กลับไปเป็นอาจารย์แพทย์ที่ศิริราช และท่านเปรียบเสมือน

เป็นปรมาจารย์ที่สำาคัญ สั่งสอนและฝึกอบรมศิษย์จนประสบ

ความสำาเร็จไปมากมายและได้กลับมาทำางานเป็นอาจารย์ 

หลายคน

  ความประทับใจในตัวท่าน อ.เกษม คือ ท่านเป็นต้นแบบ

ของอาจารยท์ีข่ยนัขนัแขง็ อาจารยจ์ะมาทำางานแตเ่ชา้ ทำางาน

อยา่งรวดเรว็และกระฉบักระเฉงตลอดเวลา แพทยป์ระจำาบา้น

จะต้องพร้อมรายงานอาจารย์ถึงเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ตั้งแต่เช้า 

และทีป่ระทบัใจพวกแพทยป์ระจำาบา้นอยา่งไมรู่ล้มือกีประการ

หนึ่ง คือเทคนิคการผ่าตัดของท่าน ซึ่งจะไม่ใช้จี้ ไฟฟ้าเพื่อห้าม

เลอืดใหห้ยดุขณะผา่ตดั นบัเปน็ความสามารถทีส่งูมากซึง่แตก

ต่างจากศัลยแพทย์หลาย ๆ ท่านที่ใช้เครื่องจี้ ไฟฟ้าห้ามเลือด 

ทำาใหก้ารผา่ตดังา่ยและประหยดัเวลามากขึน้ เนื่องจากไมต่อ้ง

เสยีเวลาในการใช้ไหมผกูตำาแหนง่ทีเ่ลอืดออกในแตล่ะจดุ ขอ้ดี

ของการไม่ใช้จี ้คือเนือ้เยื่อไม่รอ้นและไม่ถกูทำาลายจากกระแส

ไฟฟ้า แต่สำาหรับท่าน อ.เกษม แล้วการผ่าตัดโดยไม่ใช้จี้ ไฟฟ้า

นั้น ท่านใช้แต่แคลมป์หนีบเพื่อห้ามเลือดแล้วผูกด้วยไหม ซึ่ง

ทำาได้รวดเร็วมาก ทำาให้ท่านมีชื่อเสียงมากในการผ่าตัดที่สวย

และใช้เวลาเร็ว พวกเราต้องผูกและตัดไหมให้ทันความเร็ว 

ของท่าน นอกจากนี้ท่าน อ.เกษม ได้เน้นให้พวกเราบันทึก

รายงานเกีย่วกบัคนไข้ ใหด้ ีเพราะจะเปน็ประโยชนต์อ่การรกัษา

และเมื่อต้องการศึกษาค้นคว้าหรือเมื่อมีปัญหาจากการเรียก

ร้องจากคดีความเสียหาย 

  หลงัจากสำาเรจ็การฝกึอบรมแลว้กระผมไดก้ลบัมาชดใช้

ทุนเป็นอาจารย์ที่คณะแพทยศาสตร์นี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึง

ปัจจุบัน ได้ ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ ได้รับระหว่างเป็น

แพทยป์ระจำาบา้นมาสอนและถา่ยทอดแกแ่พทยแ์ละศลัยแพทย์

รุ่นหลังต่อไป โดยขอสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน อ.เกษม  

เป็นอิฐก้อนหลัง ๆ  ต่อจากท่าน เพื่อให้คณะแพทย์เข้มแข็งมาก

ขึ้นไปเรื่อย ๆ 

  สิ่งที่ท่าน อ.เกษม ฝากไว้เกี่ยวกับการทำางานคือ

ต้อง ซื่อสัตย์ ขยัน และทำาการจดบันทึกงานที่ทำาเอาไว้ ท่าน

เล่าว่าช่วงที่ตัดสินใจจะมาทำางานให้กับคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น ท่านค่อนข้างหนักใจ 

เนื่องจากช่วงนั้นมีการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ซึ่งจะ

มีปัญหาและอาจจะมีคดีฟ้องร้องที่ข้าราชการมักจะไม่ทัน

เล่ห์เหลี่ยมของผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ท่านเล่าว่าได้ค้นพบ

จดหมายจากบิดาของท่านเขียนว่า ทำางานใหญ่ให้จดบันทึก

ทุกอย่างเอาไว้ ท่าน อ.เกษม จึงได้จดบันทึกงานที่ทำา ผลการ

ประชุม ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เอาไว้เป็นอย่างดี และเมื่อ

การก่อสร้างอาคารมีปัญหาเกี่ยวกับการเบิกเงินงวดและงาน

ล่าช้า ท่าน อ.เกษม ได้ถูกสอบสวนว่าทำาผิดวินัยร้ายแรงโดย

กรรมการ ปปป. ในสมัยนั้น แต่ผลการสอบสวนและหลักฐาน

ทั้งหลายที่ท่านบันทึกเอาไว้ทั้งหมดด้วยลายมือของท่านเอง

ได้ ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานในการสอบสวน ทำาให้ท่าน อ.เกษม  

พน้มลทนิจากขอ้กลา่วหาของ ปปป. ทา่นยงัได้ ใหผู้ท้ีส่มัภาษณ์ได้
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ดบูนัทกึการทำางานของทา่นทีย่งัเกบ็รกัษาไวอ้ยา่งดจีนทกุวนันี ้ 

สิ่งที่ผู้เขียนทบทวนความทรงจำาเรื่องความสำาคัญของการ

บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทำาให้นึกออกว่า ตอนที่ผู้เขียนได้เข้า

ฝึกอบรมเป็นศัลยแพทย์ที่ โรงพยาบาลศิริราชช่วงประมาณ 

ปี พ.ศ. 2524-2527 นั้น ท่าน อ.เกษม เป็นอาจารย์สอนแพทย์

ประจำาบ้านเกี่ยวกับการผ่าตัดและท่านก็ได้เน้นว่าการบันทึก

เกี่ยวกับผู้ป่วย (progress note) เป็นเรื่องสำาคัญ ต้องบันทึก

สม่ำาเสมอ เพราะถ้าคนไข้ที่ ได้รับการรักษามีปัญหาแพทย์

เจา้ของไขอ้าจจะถกูฟอ้งรอ้งและจะไมม่หีลกัฐาน ถา้ไมไ่ดบ้นัทกึ

เหตุการณ์ที่สำาคัญเอาไว้ ให้ละเอียดทุกครั้ง

กิตติกรรมประกาศ 

  สิ่งที่กระผมได้บรรยายไว้ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลที่ ได้

จากการสัมภาษณ์ ท่าน อ.เกษม โดยคุณภัทริน จันทรโชติ  

คุณอุษณีย์ ธรรมสุวรรณ คุณอัมพา พรณ์ทิพย์ คุณดวงพร 

ศรีพงศ์พันธ์ และคุณนวลสวาท ด่านวรนันท์ ได้รับการบันทึก

ภาพโดยคุณสุคนธ์ อุปกรณ์และทีมงานจากหน่วยเวชนิทัศน์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้รับ

การมอบหมายจากคณะแพทย์ ให้เป็นผู้เดินทางไปสัมภาษณ์

อดีตอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอให้ท่านเหล่านั้น 

เล่าประสบการณ์และความประทับใจในการร่วมก่อตั้งคณะ

แพทย์ โดยท่าน อ.เกษม ได้มีส่วนอย่างมากในการบุกเบิก

และสร้างคณะแพทย์ ตั้งแต่ยังไม่มีอาคารเป็นของตัวเอง ซึ่ง

บทสัมภาษณ์นี้ยังไม่ได้มีการถอดเทปเพื่อเผยแพร่แต่อย่างไร  

แต่ผู้ เขียนได้ขออนุญาตทีมงานที่ร่วมบันทึกวีดีทัศน์ชุด

นั้นและหวังว่าสิ่งที่คัดเลือกมานำาเสนอบางส่วนน่าจะเป็น

ประโยชน์แก่ท่านที่ ได้อ่านบทความนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณ 

ผู้มีรายนามดังกล่าวทุกท่านมา ณ โอกาสนี้



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.18

  เรียนพี่น้องสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกท่าน

 ในวาระนี้ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคมศิษย์ เก่าฯ  

นอ้งหมอรุน่ที ่36 ซึง่รวมสามกลุม่ ไดแ้ก ่แพทย ์ม.อ. ศนูยแ์พทย ์ 

รพ.หาดใหญ่ และศูนย์แพทย์ รพ.ยะลาครับ  ทุกคนนับเป็น 

ลกูพระบดิา ลกูสงขลานครนิทรค์รบั  มกีารปจัฉมินเิทศนแ์ลว้เมื่อ 

24 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2557  ซึง่ในปนีีเ้ปน็วาระพเิศษมากเนื่องจาก 

ไดร้บัเกยีรตจิาก พณฯ ชวน หลกีภยั มาให้ โอวาทแกว่า่ทีบ่ณัฑติ

ใหม่ด้วย ซึ่งท่านได้เน้นเรื่องธรรมาภิบาล ความคาดหวังของ

สังคมที่มีต่อแพทย์ จึงมั่นใจได้ว่า ลูกสงขลานครินทร์ จะยัง

คงเป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม เป็นที่พึ่งของสังคมและประเทศ

ชาติต่อไป

  หากพีน่อ้งเขา้มาเยีย่มเยยีนหรอืใชบ้รกิารที ่รพ.สงขลา-

นครินทร์ ในช่วงนี้ จะพบเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย   

โดยเฉพาะการสร้างอาคารใหม่อีก 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 12 ชั้น ซึ่งโครงสร้างเสร็จแล้ว คาดว่า 

จะเริ่มเปิดทำาการห้องฉุกเฉินได้ช่วงกลางปีนี้ ส่วนชั้นอื่นก็

จะค่อย ๆ ทยอยเปิดในโอกาสต่อไป อีกอาคารหนึ่งที่กำาลัง

ลงฐานรากคือ อาคารวิชาการและบริการ สูง 14 ชั้น ซึ่งจะ

เป็นการขยายบริการและเป็นสำานักงานของภาควิชาต่าง ๆ   

เช่นเดียวกับสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น 

โรงยิมฯ  โรงช้าง ฯลฯ สำาหรับพี่น้องที่แวะเวียนเข้ามาอาจจะ

เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

ไปไหนมาไหนไม่ค่อยถูก  จึงเป็นโอกาสดีที่จะมีการจัด Open 

House ในชว่งการประชมุวชิาการ ตลอดจนการจดังาน Home 

Coming Night 2014 ที่อาคารสันทนาการ ซึ่งอยู่ที่บริเวณ 

โรงชา้ง นบัเปน็การยอ้นระลกึอดตีไดเ้ปน็อยา่งดคีรบั  ฝากบอก

พี่น้องศิษย์เก่าได้บันทึกในปฏิทินไว้ครับ งานประชุมวิชาการ

ประจำาปี 6-8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยงานคืนสู่เหย้าจะเป็น

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ครับ

  ในปีนี้เป็นครั้งแรกที่เรามีนายกสมาคมศิษย์เก่าไฟแรง 

คือ นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ โรงพยาบาลศูนย์

หาดใหญ่ (รุ่น 7) ท่านได้มีดำาริในเรื่องและกิจกรรมใหม่ ๆ  

มากมาย ซึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบในโอกาสต่อไป

สำาหรับการจัดกิจกรรมหลักของสมาคมในปีนี้ยังคงดำาเนิน

การอย่างสม่ำาเสมอครับ ไม่ว่าจะเป็นการสัญจร งานประชุม

วิชาการประจำาปีและงานคืนสู่เหย้า งานสังสรรศิษย์เก่า 

ที่กรุงเทพมหานคร ครับ

  บทบาทหลักอันหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าฯ คือเป็นสื่อ

กลางระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ ระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ

แพทยศาสตร์ ตลอดจนศิษย์ปัจจุบัน ดังนั้นหากท่านที่มี 

ข้อเสนอแนะหรือข้อชี้แนะใด ๆ อันจะเป็นประโยชน์ก็ขออย่า

ไดล้งัเลทีจ่ะตดิตอ่สมาคมศษิยเ์กา่ฯ ตลอดจนกรรมการบรหิาร

สมาคมฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ทุกเมื่อครับ

โดย  ผศ.นพ.ธนะรัตน์  บุญเรือง

  อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
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	 •	 นายแพทย์กฤตนุ นาคแท้ (รุ่น 33) น.ส.สิริญญา 

มงคลประจักษ์ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน 

โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด

 •	 แพทย์หญิงเกษศิรินทร์  โชคกิจชัย (รุ่น 31) นายแพทย์

จลุนิทร ์ ชวีกดิาการ (รุน่ 31) วนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2557 สถานที ่

จัดงาน โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

 •		แพทย์หญิงราอูมีน  มาหะมะ (รุ่น 33) นายบุคอรีย์ 

โตะเฮ็ง  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  สถานที่จัดงาน อ.ยะหา 

จ.ยะลา

	 •		แพทย์หญิงสุดารัตน์  นิติเรืองจรัส (รุ่น 34) นายสิทธิเดช 

ธรรมรัตน์ชูชัย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน  

โรงแรมบุรีศรีภู บูติก

	 •		แพทย์หญิงบุษกร  จันทรรัชกูล (รุ่น 33) นายแพทย์ชวสร  

ธรรมสถิร (ธรรมศาสตร์) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัด

งาน โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ

	 •		แพทย์หญิงเสาวภา  ศรีใส (รุ่น 32) นายแพทย์ถิรวุฒิ 

สุวรรณชิวหกุล (รุ่น 32) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัด

งานโรงแรมบีพี สมิหลา สงขลา

	 •	 แพทยห์ญงิกฤตยิา  ศริเศรษฐบตุร (รุน่ 33) นายแพทยณ์ฐัชยั  

อิ่มพันธ์แบน (รุ่น 29) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน

โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

	 •	 แพทยห์ญงิสมดัง่ใจ  พณิแกว้ (รุน่ 34) นายหลายไท  พรหมเลศิ 

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน โรงแรมทินิดี 

จ.ระนอง

	 •	 แพทยห์ญงิสริพิรรณ  สงัขม์าลา (รุน่ 33) นายแพทยพ์ลนัธร  

ลุ่มเจริญ (รุ่น 33) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน 

เกาะลันตา จ.กระบี่

	 •	 แพทย์หญิงประไพพิมพ์  วงกต (รุ่น 33) นายแพทย์ธนิต 

อัญญธนากร (รุ่น 33) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สถานที่ 

จัดงาน โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

	 •	 แพทยห์ญงิกญัญน์ลนิ  ตัน่ไพบลูย ์(ศริริาช 116) นายแพทย์

อธปิตัย ์ บญุละเอยีด (รุน่ 33) วนัที ่8 มถินุายน พ.ศ. 2557 สถานที ่

จัดงาน โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่

โดย : ทีมงานซุบซิบศิษย์เก่า

  สวสัดศีษิยเ์กา่ทกุทา่นครบั ขา่วซบุซบิศษิยเ์กา่

รุน่ใหม ่ขอรว่มแสดงความยนิดี ในงานมงคลสมรส

ของบรรดาศิษย์เก่า ตามนี้เลยครับ

	 •	 นายแพทย์โสภณ  พรกุลวิไล (รุ่น 26) นางสาวพรทิพย์  กัน

ต๊ะ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน โรงแรมรติ

ลานนา จ.เชียงใหม่

	 •	 นายแพทยว์ธิ ู พฤกษนนัต ์(รุน่ 26) น.ส.เนตรนภา  พรหมหมวก 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 สถานที่จัดงาน โรงแรม 

วีว่าสงขลา

ข่าวอื่น ๆ

	 •	 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุรชัย  พงศ์หล่อพิศิษฐ์ (รุ่น 23) 

และ นพ.วชัรนิทร ์ เฉดิฉิม้ (รุน่ 23) ทีก่ลบัมาฝา่ฟนัเรยีนตอ่ subboard  

จนใกล้จะจบแล้ว ขอเป็นกำาลังใจให้สอบผ่านอย่างฉลุย 

 •		ยินดีกับ พญ.จินตนา  คงทวีกุล (รุ่น 23) กับลูกคนที่สาม 

สมศักดิ์ศรีที่มีสามีเป็นหมอด้านมีบุตรยาก 

	 •	 นพ.สมหมาย  บญุเกลีย้ง (ร่นุ 22) รองนายแพทย ์สสจ.ยะลา 

ทำางานขยนัขนัแขง็เปน็ทีเ่ลื่องลอื ขอให้ไดเ้ปน็นายแพทย ์สสจ.ไว ๆ  

	 •	 ส่วน พญ.ปาจรีย์  อารีย์รบ (รุ่น 24) ก็เป็นคลื่นลูกใหม่ตาม

มาติด ๆ ได้เป็นรองนายแพทย์ สสจ.ราชบุรี แถมยังได้รางวัลศิษย์

เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

	 •	 พญ.ปริยา กับนพ.อังกูร  นพคุณภูษิต (รุ่น 28) คู่นี้มีลูก

น่ารักจนต้องสร้างแฟนเพจให้ อย่าลืมไปกดไลค์กันได้ที่แฟนเพจ  

numcha จ้า 

	 •	 พญ.อัจฉราวดี  มูสิกะเจริญ (รุ่น 29) หลังจากเตรียมตัวมา

นาน ตอนนี้พร้อมเป็นเจ้าสาวเต็มที่ ยินดีด้วยนะคะ 

	 •	 รุ่น 30 ก็ไม่น้อยหน้า เข้าประตูวิวาห์ไปหลายคู่ ล่าสุดงาน 

พญ.อรุารตัน ์ อาภรณช์ยานนท ์- นพ.ดศิรณ ์วสนุธราพร  ก็ไดร้วม

ตัวกันครั้งใหญ่ และยินดีกับคุณแม่คนใหม่ พญ.ศิริพิมพ์ มาศพฤกษ์  

กับน้องเกรซลูกสาวคนสวยค่ะ 

 •		ขอแสดงความยนิดกีบัศษิยเ์กา่หลาย ๆ  คนที่ไดร้บัการเลื่อน

ตำาแหน่ง ดังนี้

  - นพ.ธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ (รุ่น 10) จาก ผอ.รพ. 

   นราธิวาสราชนครินทร์ เป็น ผู้อำานวยการสำานักบริหาร 

   การสาธารณสุข

  - นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ (รุ่น7) จาก นายแพทย์ด้าน 

   เวชกรรมปอ้งกนั สสจ.ตรงั เปน็ นพ.สสจ.ประจวบครีขีนัธ ์

  - นพ.สรรพงษ์  ฤทธิรักษา (รุ่น 16) จากนพ.สสจ.พังงา  

   เป็น นพ.สสจ.นราธิวาส

  - นพ.บัญชา ค้าของ (รุ่น 10)จาก นพ.สสจ.ภูเก็ต  

   เปน็ผูอ้ำานวยการสำานกับรหิารกลาง สำานกังานปลดั สธ. 

  - นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน (รุ่น 8) นายแพทย์ด้านเวชกรรม 

   สาขาอายุรกรรม รพ.กระบี่ เป็น ผอ.รพ.พังงา



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.20

  พื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 20 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่พัก 

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ณ บริเวณที่ถนนกาญจนวณิชตัด

กบัถนนปณุณกณัฑน์ัน้ มลีกัษณะเปน็ทีลุ่ม่ และเปน็เสน้ทางทีน่้ำา

จากเขาคอหงสเ์มื่อผา่นมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์กจ็ะออก

สูภ่ายนอก ณ บรเิวณนี ้อาจเรยีกวา่เปน็พืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั

ที่ต่ำาที่สุด โดยประมาณแล้วต่ำากว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์  

(ซึง่เปน็คณะทีต่ัง้อยู่ในตำาแหนง่ทีส่งูทีส่ดุ) ถงึประมาณ 4 เมตร

 มีความพยายามจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวในระยะหลังนี้ เช่น  

การขุดลอกบึงครั้งแรกในสมัยนายบำารุงศักดิ์ โป้บุญส่ง เป็น

หวัหนา้งานอาคารและสถานที ่โดย ผศ.นพ.พรศกัดิ ์ ดสินยีเวทย ์ 

เป็นรองคณบดีฝ่ายอาคารและสถานที่ นายนิกร อุ้ยกูล  

อดีตหัวหน้าหน่วยอาคารและสถานที่ ในยุคนั้นเป็นผู้ที่ริเริ่ม

นำาบัวสายสีแดงชมพูมาปลูก บุคลากรคณะแพทย์เรียกว่า 

บึงศรีตรังเพราะอยู่ ใกล้กับกลุ่มหอพักศรีตรังของพยาบาล 

บึงศรีตรังจะมีสีชมพูสดไปทั้งบึงในยามเช้าก่อน 10 นาฬิกา 

บรรยากาศคล้าย ๆ ทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุง เป็นที่อาศัย

และหากินของนกน้ำาชนิดต่าง ๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบของบุคลากร

มากที่สุดคือ ฝูงนกเป็ดน้ำา

เรื่องเล่าจากคณะ

บึงศรีตรัง

  ผู้บริหารในสมัยหลังล้วนมีความคิดจะพัฒนาบึงศรีตรัง 

ประการที่สำาคัญที่สุด คือ เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินให้คุ้มค่า 

โดยผูบ้รหิารของคณะแพทยม์กัมองไปในทางพฒันาใหเ้ปน็พืน้ที่

สำาหรับพักผ่อนหย่อนใจ

  ผู้บริหารคณะแพทย์ชุดปัจจุบันสานต่อดำาริของ 

ผูบ้ริหารชุดกอ่นในการพัฒนาบึงศรตีรังใหเ้ป็นพื้นที่สำาหรับพัก

ผ่อนหย่อนใจ แต่ปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ให้คงรูปความเป็น

ธรรมชาติให้ ใกล้เคียงเดิม ขอบข่ายและเนื้อหาสาระของการ

พัฒนาบึงศรีตรังมีคร่าว ๆ ดังนี้

โดย รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ
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  1. ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของบุคลากร

  2. ให้คงความเป็นธรรมชาติ

  3. ให้เพิ่มการเข้าถึงของบุคลากร โดยปรับปรุงเส้นทาง

โดยรอบบึง เพื่อใช้สำาหรับ เดิน และวิ่ง อย่างปลอดภัยและมี

แสงสว่างเพียงพอ

  4. ขุดลอกบึงให้ลึก เพราะโดยธรรมชาติของบึงจะ 

ตื้นเขินขึ้นตามกาลเวลา และตามด้วยการเน่าเหม็นอัน

เนื่องจากความแออัดของพืชและสัตว์ การขุดลอกจะช่วยยืด

อายุของบึง และช่วยบรรเทาน้ำาท่วมในฤดูฝน

  5. ให้ดูแลได้ง่าย โดยระบบที่คณะแพทย์มีอยู่แล้ว

  การพัฒนาบึงศรีตรังครั้งที่สองนี้ เริ่มตั้งแต่เดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 

ปีนี้ งบประมาณทั้งสิ้น 3,780,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็น 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อ 3 และ 4

  หากมองจากตึกสูง จะเห็นว่าบริเวณที่พักบุคลากรของ

คณะแพทย์จะมีสีเขียวที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอื่น ๆ 

ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนปุณณกัณฑ์ เนื่องจากมีต้นไม้และสวนเป็น

อัตราส่วนที่เหมาะสมกับตึก นอกจากนี้ยังมีผิวน้ำาและผิวดิน 

ที่เพียงพอ ช่วยให้อากาศและลมถ่ายเทได้ดี เป็นที่ทราบกัน

ดีว่าพื้นผิวที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันจะทำาให้อากาศหมุนเวียน 

ผวิน้ำาทีส่ำาคญัของบรเิวณทีพ่กับคุลากรคณะแพทยค์อื สระหนา้

อาคารนันทนาการแห่งหนึ่ง และอีกแห่งหนึ่งก็คือบึงศรีตรัง 

ที่ได้กล่าวไปแล้ว



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.22

รายนามผู้บริจาคกองทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์		

ในมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์		ประจำาปี	2556
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โน่นนิด	นี่หน่อย

โดย รศ.พญ.ศิวาภรณ์  อุบลชลเขตต์

 • ราว ๆ  ซัก 20 ปีมาแล้ว ชายหนุ่มผู้หนึ่งกำาลังขับรถยนต์

ในบริเวณแอฟริกาเหนือ ทีนี้รถของเขาพังในทะเลทราย 

เขาเลยเอาชิ้นส่วนของรถมาทำาเป็นจักรยานยนต์  แล้วขี่กลับ

เข้าตัวเมืองได้อย่างสะดวกโยธิน

	 •	 รู้ไว้ ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม

	 •	 ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

	 •	 อย่าไว้ ใจทาง อย่าวางใจคน

	 •	 เดิมตามผู้ ใหญ่ หมาไม่กัด

ศัพท์แพทย์

ที่แปลแบบเล่นคำา / เพี้ยนเสียง

Artery - the study of arts เช่น  paintings 

Caesarian section - a district in Rome

Cardiology - the study of poker playing

Cat scan - searching for lost kitty

Obesity - city of Obe

Proteins - in favor of teens

Radiotherapist - ช่างซ่อมวิทยุ (ที่ถูกคือ แพทย์รังสีรักษา)

ภาษิต VS ภาษิต

VS

VS

  ปกตเิวลาคูร่กัพบกนั กม็กัจะจบัมอืกนั 

กอดกัน แล้วก็คุยแต่เรื่ องดี ๆ ในหัวใจมีแต่

ความรัก 

  แตม่คีนสงสยัว่า  ถา้ฝา่ยใดฝา่ยหนึง่

เป็นหมอ จะจับมือแฟน เพื่ อคลำาชีพจรว่า

ผิดปกติรึปล่าว มั้ยน้อ !?

เจ้านายตะโกน : 

“ลื้อเข้ามาในห้องอั๊วหน่อย 

อั๊วต้องการสมองลื้อมาช่วยคิด”

ลูกชายของลูกน้อง ได้ยินเข้าก็ตกใจ

“เค้าจะผ่าเอาสมองพ่อไปเหรอฮะ”

พ่อ  : นั่นลูกถืออะไรอยู่ในมือจะ ?

ลูกสาว : รายชื่ อสิ่งที่หนูอยากได้ตอนปใหม่ค่ะ

พ่อ  :  ทำาไมลูกคิดแต่จะรับท่าเดียว อย่าลืมซีว่า การให้

  ทำาให้มีความสุขมากกว่าการรับนะจะ

ลูกสาว : กเ็พราะหยัง่งัน้นะ่ซคีะ หนถูงึยอมเสยีสละเปนผูร้บั

  ไงคะ !?

	 • ที่ รั ฐซีแอทเทิล อเมริกา

แมวเบงกอลตัวหนึ่ งชื่อโรเมโอ 

มันเล่นสเก๊ตบอร์ดได้ด้วยล่ะ

ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด

อย่าไว้ ใจทาง อย่าวางใจคน

เดิมตามผู้ ใหญ่ หมาไม่กัด



สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.24


