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สารบัญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 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

บรรณาธิการ

  พญ.ฐิติมา   สุนทรสัจ

กองบรรณาธิการ

  นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์

  นพ.กอปรชุษณ์  ตยัคคานนท์

  นพ.ธนพันธ์   ชูบุญ

  นพ.เทอดพงศ์   ทองศรีราช

  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

บรรณาธิการเเถลง 3 

จากใจคณบดี   4

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า  6 

บทความพิเศษ : 

 เร� องเล่าจากศิษย์เก่า ม.อ.รุ่น 1 8                

เร� องเล่าจากสมาคมฯ 13

ซุบซิบศิษย์เก่า 16

เร� องเล่าจากคณะ  17

โน่นนิดนี่หน่อย 18

สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.	
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บรรณาธิการแถลง

 สวัสดีค่ะ ปีนี้ผ่านไปเร็วมาก เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปครึ่งปีแล้ว หลาย ๆ  ท่านคงจะรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำาอะไร

เป็นชิ้นเป็นอันเลย บางท่านก็ทำาไปมากแล้ว ช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านไปนี้ มีเหตุการณ์สำาคัญ

เกิดขึ้นในประเทศของเราคือ รัฐประหาร เมื่ อวันที่ 22 พฤษภาคม โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่ อยุติ

ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การปกครองและทางสังคมที่รุนแรง อันอาจจะนำาไปสู่การปะทะกันและเกิดการ

สญูเสยีตามมา แมจ้ะมคีำาถามเกดิขึน้ในใจของหลาย ๆ  คนวา่ แลว้ยงัไงตอ่ ใครจะเปน็นายก เมื่ อไรจะไดป้ระชาธปิไตย

กลับคืนมา เมื่ อไรจะได้เลือกตั้ง ด้วยความรวดเร็วในการทำางานของ คสช. ขณะนี้ก็มีโรดแมปออกมาเรียบร้อยแล้ว 

ถ้าทำาได้ตามนี้ ประเทศของเราก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่อย่างน้อยความนิ่งทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร

ก็สามารถเรียกความเชื่ อมั่นของคนในประเทศและต่างชาติได้ ทำาให้แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและการลงทุนต่าง ๆ มี

ความชัดเจนมากขึ้น ในระบบสาธารณสุขก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการทำางานเกิดขึ้นเช่นกัน

 เมื่ อวนัที ่1 มถินุายน 2557   ไดม้ีโอกาสไปรว่มงานบรรยายทางวชิาการและสงัสรรคศ์ษิยเ์กา่สญัจรที่โรงแรม

ซีเอส จ.ปัตตานี จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า นำาทีมโดยท่านนายกสมาคมฯ ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นับเป็น

บรรยากาศทีอ่บอุน่และชื่ นมื่ นมาก ในงานมศีษิยเ์กา่ทีท่ำางานใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจากโรงพยาบาล

ชุมชนมาพบปะ พูดคุยกันฉันท์พี่น้อง มีการมอบกระเช้าของขวัญเพื่ อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่ นพ.อุดมเกียรติ 

พูลสวัสดิ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ที่เพิ่งเผชิญกับเหตุการณ์ระเบิดบริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาล

นับเป็นครั้งแรกที่เกิดความรุนแรงในเขตรั้วของโรงพยาบาล แม้อาจจะไม่ได้มุ่งเป้าทำาร้ายบุคลากรทางสาธารณสุข

ก็ตาม แต่ก็มีผลกระทบตามมาถึงความปลอดภัยในการทำางานในพื้นที่ซึ่งหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องรีบช่วยกัน

จัดการแก้ไขปัญหาต่อไป

 สารศิษย์เก่าฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.ประสิน จันทร์วิทัน ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.รุ่นที่ 1 

ช่วยกรุณาเขียนบทความเล่าเรื่ องราวของเพื่ อน ๆ และการเรียนในยุคเริ่มต้น กอปรกับเป็นปีที่ท่านจะเกษียณอายุ

ราชการหลังจากที่ได้ทำางานเป็นอาจารย์ที่มุ่งมั่นและอุทิศตนแก่คณะแพทย์ เป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหาและคนที่อยู่

รอบข้างด้วยบุคลิกที่เป็นมิตร สุภาพและอบอุ่นมาตลอด  ปีนี้สมาคมศิษย์เก่าได้เตรียมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ Home 

coming night ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ภายใต้ชื่ อธีม Only yesterday ที่ศูนย์กีฬา ม.อ. ขอเชิญชวน

ทุกท่านและพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

                      

   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

   บรรณาธิการ
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 สำาหรับสารศิษย์เก่าฉบับนี้ ผมขอรายงานให้ศิษย์เก่าทุกท่านรับทราบถึงความ

ก้าวหน้าของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ของเราในช่วงที่ผ่านมาดังนี้ 

 ดา้นการศกึษา คณะไดร้บัการตรวจเยีย่มจากผูท้รงคณุวฒุขิองสำานกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ในโครงการ Education criteria for performance excellence หรือ 

EdPEx เมื่อวนัที ่17 - 18 มถินุายน 2557  ซึง่เปน็ขัน้ตอนทีส่ำาคญั จะชว่ยปรบัแตง่พฒันาการ

ศึกษาแพทย์ของคณะฯ ให้มีคุณภาพสูง ตอบสนองความต้องการในศตวรรษที่ 21 โดยเรื่อง

ต่อไปที่คณะจะทำาต่อเนื่องคือ การประเมินหลักสูตรโดยเกณฑ์มาตรฐาน WFME (World 

Federation for Medical Education) ซึ่งถ้าหากได้รับการรับรองแล้ว จะแปลว่าลูกศิษย์

ของเราที่ได้ พบ. จะเป็น พบ. ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล สามารถไปศึกษาต่อ 

หรืออ้างอิงการทำางานในระดับนานาชาติได้

 เป็นที่น่าภาคภูมิใจอีกครั้งของศิษย์ ม.อ. ที่ปีการศึกษา 2556 นี้ ผลการสอบ NLE2 

และ NLE1 อยู่ในลำาดับที่ 2 และ 3 ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการสอบผ่านและ

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ของแต่ละสถาบันการศึกษาแพทย์

 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้รับการประเมิน Re-accreditation ครั้งที่ 4 ด้วย 

ความร่วมมือ ร่วมใจกันของทุกฝ่าย และผ่านการรับรองไปเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557  

 ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้ปรับเพิ่มระบบการทำางานเชื่อมเป็นเครือข่าย

ความรว่มมอืกบัโรงพยาบาลในพืน้ทีเ่พื่อการดแูลผูป้ว่ยโรคยากซบัซอ้น  เพิม่การใหค้ำาปรกึษา

ซึ่งขณะนี้มี 2 - 3 ภาควิชาที่เปิดให้ลูกศิษย์หรือแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ปรึกษาสายตรงได้ตลอด  

24 ชัว่โมง  มกีารปรกึษาหารอืเพื่อเชื่อมกบัแผน SERVICE PLAN ของกระทรวงสาธารณสขุ 

รว่มกบัทา่นผูต้รวจราชการเขต 12 สสจ. ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลศนูยห์าดใหญ ่ผูอ้ำานวยการ

โรงพยาบาลศนูยย์ะลา ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสงขลา และผูแ้ทนโรงพยาบาลชมุชนในพืน้ที่ 

โดยมุ่งเป้าหมายการยกระดับระบบการดูแลร่วมกันเพื่อผู้ป่วย โดยการเสริมและแบ่งเบา 

ภาระกันและกัน

จากใจคณบดี 



 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ ใกล้จะเปิดใช้งานแล้ว ได้รับพระราชทานชื่ อ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า “อาคาร รัตนชีวรักษ์” (หมายถึง 

อาคารซึ่งเป็นสถานที่ดูแลรักษาชีวิตอันยอดเยี่ยม) และได้รับพระราชานุญาตประดิษฐาน

พระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” ประดับตัวอาคาร นับเป็นสิริมงคลยิ่งของชาว ม.อ.

 คณะเชื่ อมั่นว่าสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเชื่ อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าต่อ

ศิษย์เก่า และศิษย์เก่ากับอาจารย์หรือสถาบัน จะเป็นกลไกสำาคัญในการช่วยเหลือเกื้อกูล 

พัฒนาศักยภาพ หรือช่วยปิดจุดอ่อน แก้ปัญหาและเสริมความแข็งแกร่งของศิษย์เก่าได้ 

ในขณะที่ความสำาเร็จ ความเจริญก้าวหน้าของลูกศิษย์ก็จะเป็นผลหนุนนำาสร้างชื่ อเสียง

ใหส้ถาบันการศึกษา นำาความภาคภูมใิจมาสูอ่าจารย์และบคุลากรคณะแพทย์ของเราที่มุ่งมัน่

ทำางานหนักต่อเนื่ องกันมา

 ผมขอเชญิชวนศษิยเ์กา่ใหแ้วะมาเยอืนรุน่พี ่รุน่นอ้ง ครบูาอาจารย ์ในวาระการประชมุ

วิชาการประจำาปี 2557 ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557 โดยจะมีงานคืนสู่เหย้าในวันศุกร์

ที่ 8 สิงหาคม 2557 ศิษย์เก่าทุก ๆ ท่านที่มาร่วม มาเยี่ยมสถาบัน จะเป็นขวัญกำาลังใจให้กับ

คณะผู้จัดงาน  ครูบาอาจารย์ และเป็นต้นแบบของสปิริตแพทย์ ม.อ. ครับ หวังว่าพวกเรา

จะมากันเยอะ ๆ นะครับ

 

 สวัสดีทุก ๆ  ท่าน ครับ

                                    (รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปินเจริญ)

                                              คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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“Only Yesterday 

ความทรงจําที่ ไมมีวันจาง

 

 8 สิงหาคม 2557 วันที่เม็ดทรายจะมารวมตัวกัน ณ ที่เเห่งนี้ คณะเเพทย์ของพวกเรา 

คณะเเพทย์สงขลานครินทร์ 

 “เม็ดทราย” คือวงดนตรีของนักศึกษาคณะเเพทย์ราวปี พ.ศ. 2525 มาจากคำาว่า “Med 

Science” นั่นเอง ดนตรีเน้นที่กีต้าร์ เพลงก็เป็น folk song และเพลงเพื่ อชีวิต แค่นี้ก็สุขพอ

แล้วสำาหรับชีวิตยามเย็นและค่ำาคืนของนักศึกษาเเพทย์ในยุคนัน้ เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ไกลเมือง 

การเดินทางไม่สะดวก และมีปล้นจี้มอเตอร์ไซค์ระหว่างทางบ่อย ๆ ถ้าไม่จำาเป็นจริง ๆ และใจ

ไม่กล้าพอ เราก็จะมีกิจกรรมกันในมหาวิทยาลัยเท่านั้น วิ่งเล่นรอบอ่างน้ำา เดินขึ้นควนมดแดง 

กินข้าวโรงช้าง เล่นฟุตบอลข้างหอ หรือหากตกดึก คืนเดือนมืด นักศึกษาชายก็จะไป 

“ชมจันทร์” กันที่ดาดฟ้าหอพักโน้น 

 ภาพเก่า ๆ เหล่านี้มันเหมือนเพิ่งผ่านไปจริง ๆ ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าเเพทยศาสตร์ 

รุ่น 6, 16, 26, และน้องรุ่น 36 ที่ได้ร่วมกันรังสรรค์งานคืนสู่เหย้าในชื่ อ “Only Yesterday 

ความทรงจำาที่ไมม่วีันจาง” ความทรงจำาของเเตล่ะท่านอาจจะแตกตา่งกนัตามยุคสมยั เเตม่นัเกดิ

ขึ้น ณ สถานที่เดียวกันนี้ คือคณะเเพทยศาสตร์ในรั้วสงขลานครินทร์ พระนามของพระราชบิดา

ที่เราเคารพเทิดทูนยิ่ง 

 ฟ้าฝน เงามืดทะมึน ผ่านไปจากสังคมไทยแล้วในช่วงนี้ ฟ้าสว่างกระจ่างตา ความสุขเริ่ม

หวนกลับมา เป็นวันเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ที่เพื่ อนจะพบเพื่ อน พี่เจอน้อง ศิษย์มาไหว้ครู ปีละ

ครั้งก็ยังดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายเเพทย์เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์ 

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 25578

 “น้อง ๆ  ปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. คะแนนจะสูงขึ้นนะ 

เพราะจะมีการคัดเลือกนักศึกษา 32 คนไปเรียนแพทย์ต่อด้วย

นะครับ” เสียงนักศึกษารุ่นพี่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใน

เวลานั้น กำาลังให้คำาแนะนำานักเรียนมัธยมปลายที่กำาลังยื่ น

ใบสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2516 นักเรียนหลาย

คนมีการแก้ไขจัดลำาดับคณะที่เลือกใหม่ เนื่ องจากในปีนั้นเป็น

ปีแรกที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับนักศึกษาแพทย์ โดย 

4 ปีแรกเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์การ

แพทย ์สำาหรบัปทีี ่5 และ 6 จงึจะเขา้เรยีนในคณะแพทยศาสตร ์

โดยจะรับนักศึกษาเข้ามาทั้งหมด 80 คน เมื่ อเรียนจบปีที่ 1 

จะมีการคัดเลือกนักศึกษาจำานวน 32 คน เพื่ อเรียนแพทย์

 ในปีนั้นนักศึกษาที่สอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์เกือบ

ทั้งหมดมุ่งหวังที่จะได้เรียนแพทย์ต่อ มีนักศึกษาหลายคนผ่าน

การเรียนปีที่ 1 จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาก่อน หลายคน

กำาลังจะขึ้นปีที่ 3 แล้วก็มี ขณะที่ทุกคนยังไม่ทราบหลักเกณฑ์

ชดัเจนวา่จะมกีารคดัเลอืกอยา่งไร นกัศกึษาทกุคนจงึตัง้ใจและ

ทุ่มเทกับการเรียนการสอบเป็นหลักเพื่ อทำาคะแนนให้อยู่ในอัน

ดับต้น ๆ  อย่างน้อยอยู่ใน 32 คนแรกของกลุ่มไว้ก่อน กิจกรรม

ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ถือเป็นรอง ซึ่งในเวลานั้น ม.อ. มี

นักศึกษาที่กำาลังเรียนในวิทยาเขตหาดใหญ่มีเพียง 2 คณะ คือ 

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาปีที่ 1 ของทั้ง

สองคณะรวมกันทั้งหมดประมาณ 160 คน เป็นนักศึกษาหญิง

เพียง 14 คนซึ่งทั้งหมดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้เขียน

เป็นสาวปักษ์ใต้เพียงคนเดียว ซึ่งเวลาเรียนจำาได้ว่านักศึกษา

โดย ... ผศ.พญ.ประสิน  จันทร์วิทัน

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

บทความพิเศษ

หลายคนก้มหน้าก้มตาเรียนกันจริง ๆ  แต่ก็คอยติดตามว่าหลัก

เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาไปเรียนแพทย์ต่อจะเป็นอย่างไร  

เพราะถ้าไม่ได้เรียนแพทย์ต่อก็หมายถึงนักศึกษาที่เหลือต้อง

เรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ดังนั้นในภาคเรียนที่ 2 

นักศึกษาบางคนที่รู้สึกว่าเกรดของตัวเองไม่ค่อยดี ได้ลาออก

ไปเพื่ อไปกวดวชิาสอบเขา้คณะแพทยอ์ื่ น บางคนมคีะแนนสอบ

เข้ามาสูงและไม่ชอบการเรียนแบบเคร่งเครียดและแข่งขัน

กัน ได้ขอย้ายไปเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปเลยก็มี เรื่ องที่

นกัศกึษามคีวามเครยีดเรื่ องเรยีนกนัมากไดท้ราบไปถงึผูบ้รหิาร

คณะแพทย์ในเวลานั้น  ทำาให้วันหนึ่งท่านศาสตราจารย์ นพ. 

ปราโมทย์ วีรานุวัฒน์ ท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรกของ

กุมารเวชศาสตร์ ได้ลงมาพูดคุยกับนักศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 

เพื่ อบอกให้ทราบว่าไม่ต้องเครียดกับการเรียนเพื่ อทำาเกรดให้

สูงมากเกินไป เพราะคณะแพทยศาสตร์จะใช้เกณฑ์ที่ ไม่ได้ ใช้

คะแนนเรยีนอยา่งเดยีวมาคดัเลอืก ซึง่ในเวลาตอ่มาเกณฑก์าร

คัดเลือกก็ประกาศออกมา โดยได้ ใช้คะแนนเรียนจากเกรดปีที่ 

1 ร้อยละ 40 สัมภาษณ์ร้อยละ 40  ทำาแบบทดสอบวุฒิภาวะ 

(maturity test) ร้อยละ 15  และร้อยละ 5 ที่เหลือได้จากการ

ใหน้กัศกึษาป ี1 ทัง้หมดเลอืกผูท้ีเ่หมาะสมจะเปน็แพทยจ์ำานวน 

32 คนจาก 80 คน   วนัทีท่างคณะฯใหน้กัศกึษาทกุคนลงคะแนน

เลือกเพื่ อนที่คิดว่าเหมาะสมจะเป็นแพทย์  ได้จัดให้ทุกคนเข้า

หอ้งบรรยายทีต่กึฟกัทองและแจกกระดาษทีม่รีายชื่ อนกัศกึษา

ทั้ง 80 คน ให้ลงคะแนนเลือกชื่ อนักศึกษา 1 คนต่อ 1 คะแนน  

โดยให้ต่างคนต่างเลือกไม่ปรึกษากัน  

ม.อ.รุ่น 1
เรื่ องเล่าจากศิษย์เก่า
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 หลังจากทราบคะแนนเรียนปลายปีของทุกคน

แล้ว ได้มีการประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ ได้รับการคัด

เลือกให้เรียนแพทย์ต่อ 32 คนและมีชื่อสำารองอีก 3 คน

เพื่อเรยีนตอ่ในคณะวทิยาศาสตร ์สาขาวทิยาศาสตรก์าร

แพทย ์ ซึง่ในปสีดุทา้ยของการเรยีนในคณะวทิยาศาสตร ์ 

นักศึกษาทั้งสามคนดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากทาง

คณะแพทย์ ให้สามารถเรียนแพทย์ต่อร่วมกับเพื่อน 32 

คนแรกได้ ดังนั้นนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกจึงมีทั้งหมด 

35 คน เป็นผู้หญิง 6 คน สำาหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียน

แพทยต์อ่เกอืบทัง้หมดไดล้าออกไปสอบเขา้มหาวทิยาลยั 

ใหม ่มเีพื่อน ๆ  หลายคนตดิคณะแพทยท์ีอ่ื่น ทนัตแพทย ์

กห็ลายคน เหลือเรยีนต่อในคณะวทิยาศาสตร์สาขาเคมี

บ้าง ฟิสิกส์บ้างและอื่น ๆ  ไม่ถึง 10 คน ดังนั้นในปีถัดมา

คณะแพทยศาสตร์จึงจัดให้นักเรียนสามารถสมัครสอบ

เข้าคณะแพทยศาสตร์ได้ โดยตรงตั้งแต่ปีแรก

 ช่วง 4 ปีแรกของการเรียนของนักศึกษาแพทย์

รุ่นแรกซึ่งยังเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทาง 

คณะวทิยาศาสตร์ไดร้ว่มจดัทำาหลกัสตูรวทิยาศาสตรก์าร

แพทย์สำาหรับบัณฑิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 

นกัศกึษาเริม่เรยีนวชิาทางการแพทย์ในภาคการศกึษาที ่

2 ของปีที่ 2 โดยวิชาที่เรียนใน 4 ปีแรกมีดังนี้ 

	 ปีที่	1

 ภาคการศึกษาที่ 1: Basic Math I, Elements 

of Physics I, General Chemistry I, Principles of 

Biology I, English I 

 ภาคการศึกษาที่ 2: Basic Math II, Elements 

of Physics II, General Chemistry II, Principles of 

Biology II, English II 

 ปีที่	2

 ภาคการศึกษาที่ 1: Calculus III, Elements 

of Physics III, Organic Chemistry I, Analytical 

Chemistry I, English III, Social Science I

 ภาคการศึกษาที่ 2: Comparative Anatomy,  

Genetics, Organic Chemistry II, Organic  

Chemistry III,  Lab, English IV, Basic Statistics,  

Introduction to Community Medicine, Social 

Science II 

ออกชุมชนให้ความรู้ประชาชน	ในวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

นศพ.รุ่น	1	ในวันรับปริญญา

นักศึกษาปี	1	ของ	ม.อ.	ทั้งหมด	

ถวายพวงมาลาที่พระราชบิดาที่	รพ.สงขลา
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	 ปีที่	3

 ภาคการศึกษาที่ 1: Human Anatomy, General 

Biochemistry, Biochemical lab II, Clinical Biochemistry, 

Ethics and Philosophy 

 ภาคการศึกษาที่ 2: Human Microscopic Anatomy, 

Medical Physiology, Community Medicine, Applied 

Behavioral Science

 ปีที่	4

 ภาคการศึกษาที่ 1: Med ica l  Mic rob io l ogy ,  

Medical Parasitology, Medical Pharmacology,  

Psychiatry, Applied Behavioral Science 

 ภาคการศึกษาที่ 2: Introduction to Clinical  

Medicine, Method of Clinical Diagnosis, Community  

Medicine, Clinical Parasitology, Anatomical Pathology, 

Clinical Pathology, Clinical Pathological Conference 

 ชีวิตการเรียนตั้งแต่ปีที่ 2 ขึ้นไปหลังจากทราบเป้า

หมายของการเรียนแล้ว นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกผ่อนคลาย

จากการเรียนมากขึ้น หลายคนเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวม 

ไปทำางานให้กับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บ้าง มีนักศึกษารุ่นแรก 2 ท่านเคยเป็นนายกสโมสรฯ บาง

คนเป็นนักกีฬาระดับเต็งหนึ่งของมหาวิทยาลัย บางคน 

เป็นนักร้องหรือนักดนตรีของมหาวิทยาลัย บางคนทำางาน

เพื่อมวลชน ซึ่งช่วงเวลานั้นกระแสเพื่อมวลชนแรงมาก 

นักศึกษาจะคิดทำาอะไรจะคิดถึงประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือ 

ใช้แรงงานค่อนข้างมาก เมื่อคณะแพทย์จัดให้นักศึกษาออก

ชุมชนชนบทในวิชา Community Medicine ทุกคนจะชอบ

มาก ในชว่งแรกตกึเรยีน อปุกรณ ์สื่อการสอนตลอดจนอาจารย์ 

มีน้อยมาก ต้องใช้ทีมอาจารย์จากคณะแพทย์ ในกรุงเทพฯ  

ลงมาช่วยสอนตึกเรียนวิชา Gross Anatomy ยังไม่มี ได้ 

เก็บอาจารย์ ใหญ่ในโรงเก็บแก๊สสำาหรับใช้ ในห้อง Lab ของ 

คณะวทิย ์นอกจากนีน้กัศกึษามสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการ

สอนมาก เช่น ไปช่วยอาจารย์จับสุนัขในบริเวณมหาวิทยาลัย

เพื่อมาใช้ ในการเรียนวิชาสรีรวิทยา ช่วยเตรียม Specimen 

ในการเรียนวิชา Gross Anatomy เป็นต้น

 สำาหรับความเป็นอยู่ของนักศึกษาช่วง 4 ปีแรก 

เนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นปฏิบัติงานในโรงพยาบาล การใช้ชีวิต

ส่วนใหญ่อยู่ในหอพักนักศึกษา ซึ่งมีไม่กี่ยูนิต แยกเป็นหอหญิง

และชาย โดยแตล่ะหอจะมนีกัศกึษาจากคณะตา่ง ๆ  พกัรวมกนั 

ทำาให้นักศึกษารุ่นแรก ๆ รู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องต่างคณะเยอะ ตอน

ค่ำา ๆ สภาพบริเวณหอพักจะค่อนข้างเงียบ นักศึกษาหญิงรุ่น  

1 และนกัศกึษารุน่นอ้งคณะตา่ง ๆ  มาตัง้วงเลน่กตีา้รร์อ้งเพลง

กนั ซึง่ตน้เสยีงทีร่อ้งเพลงได้ไพเราะมากและเลน่กตีา้รด์ว้ย คอื 

พญ.เพ็ญนภา (สำารวย) ทรัพย์เจริญ (ปัจจุบันท่านถึงแก่กรรม

แลว้) บางคนืนัง่รอ้งเพลงกนัในหอ้งพกั บางคนืกอ็อกมานัง่ตรง

ระเบียงหอพัก ส่งเสียงเพลงเผื่อแผ่ไปถึงหอพักชายซึ่งอยู่ตรง

ข้าม ทำาให้มีนักศึกษาชายหลายคนออกมานั่งฟังเพลงอยู่ตรง

ระเบียงหอพัก บางคนก็ส่งเสียงแซวมา สำาหรับ พญ.เพ็ญนภา  

พี่น้องเพื่อนแพทย์ไม่ว่าจะจบ ม.อ. หรือสถาบันอื่นจะรู้จักชื่อ

เสียงของท่านดี เป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกวงการแพทย์แผน

ไทยและเปน็แพทยแ์ผนปจัจบุนัคนแรกทีน่ำาสมนุไพรมาใชร้กัษา

ร่วมกับการรักษาแบบแผนปัจจุบัน  เป็นความภูมิใจของเพื่อน

ร่วมรุ่นและคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ท่าน

ยังมีความสามารถด้านการร้องเพลงและดนตรีเป็นที่ประจักษ์

ของนักศึกษาและอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยสมัยนั้น หลายคน

อาจจะไมท่ราบวา่เพลง “พริว้ศรตีรงั” ท่านเปน็คนแตง่ทำานอง

และรอ้งเปน็คนแรก ผูเ้ขยีนไดม้ีโอกาสนัง่ฟงัคณุหมอเพญ็นภา

เลน่กตีาร์ใสท่ำานองใหก้บัเพลง ๆ  นีต้ัง้แตเ่ริม่แกะโนต้  อกีเพลง

คือ “ลาร่มศรีตรัง” ถ้านับผู้ร้องฝ่ายหญิงแล้วท่านเป็นคนร้อง

คนแรกเช่นกัน สำาหรับเนื้อร้องของทั้งสองเพลงมีรุ่นพี่วิศวะ 

ม.อ.รุ่น 5 เป็นผู้แต่ง ทั้งสองเพลงนี้เสียดายที่ไม่มีการอัดเสียง

ของคุณหมอเพ็ญนภาไว้เลย ซึ่งถ้าใครได้ฟังก็จะทราบว่าท่าน

รอ้งไดย้อดเยีย่มและเข้าถงึอารมณเ์พลงมาก ภายหลงัทั้งสอง

เพลงได้อัดแผ่นเสียงโดยมีนักร้องอาชีพขับร้อง ภายในหอพักนักศึกษายามค่ำาคืน
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นศพ.รุ่น	1	(4	ใน	6	คน	หน้าหอพักนักศึกษา) วันปฐมนิเทศ	นักศึกษาขึ้นเรียนชั้นคลินิกที่	รพ.หาดใหญ่

 สองปี สุ ดท้ าย เป็ นการ เ รี ยนชั้ นคลิ นิ ก ในคณะ

แพทยศาสตร์  นักศึกษาได้เรียนและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล

หาดใหญ่ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เริ่มเปิดให้บริการใน 

ปี พ.ศ. 2525 หลังนักศึกษารุ่นแรกจบไปแล้ว 3 ปี) การเรียน 

จะหมุนเวียนไปตามภาควิชาต่าง ๆ วิชาที่เรียนในชั้นคลินิก  

มีดังนี้

 ปีที่	5	  

 Internal Medicine, General Surgery, Obstetric-

Gynaecology, Pediatrics, Radiology, Ophthalmology, 

Otolaryngology, Psychiatry, Orthopedics and Physical 

Therapy, Anesthisiology, Forensic Medicine for Medical 

Student, Community Medicine II 

นักศึกษารุ่น	1	ขณะเรียนปีที่	3	ที่คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาปี	5	ขณะเรียนชั้นคลินิกที่	รพ.หาดใหญ่

 ปีที่	6			 

  Community Medicine, Internal Medicine,  

Obstetric-Gynaecology, Pediatrics, Psychiatry, Surgery, 

Orthopedics & Physical Therapy, Anesthesiology, 

Elective 

       

 ในช่วงที่นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกขึ้นปฏิบัติงานใน 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ทางโรงพยาบาลยังมีแพทย์ประจำา 

แต่ละแผนกไม่กี่คน ยังไม่มีแพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์ประจำาบ้าน 

สาขาต่าง ๆ ทำาให้นักศึกษาแพทย์รุ่นแรก ๆ ต้องปฏิบัติตัว 

เป็นหนึ่งในทีมแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย โดยเฉพาะนอก

เวลาราชการก่อนเที่ยงคืนนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ชั้นปี 5 จะทำา

หน้าที่เป็นแพทย์เวรของแต่ละแผนก ให้การดูแลผู้ป่วยโดยมี



เห็นความสำาคัญของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 

Based Medicine) ตั้งแต่อดีต 30 กว่าปีมาแล้ว

 หลงัจากสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาแพทยร์ุน่แรกไดแ้ยก

ย้ายกันไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ฝึกหัด 1 ปี หลังจากนั้นส่วน

ใหญ่ชดใช้ทุนในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง

ต่อมาศิษย์เก่ารุ่น 1 หลายคนได้ทำางานจนเป็นผู้บริหารระดับ

สูง ได้แก่ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่มีชื่ อเสียง เป็นต้น 

นอกจากนีเ้ปน็อาจารย์ในสถาบนัการแพทยแ์ละโรงเรยีนแพทย์

ในกรุงเทพฯ ที่เป็นอาจารย์ของคณะแพทย์ ม.อ. ต่อใน

ช่วงแรกมีทั้งหมด 8 คนรวมทั้งผู้เขียน และที่ทำางานอยู่ใน

คณะแพทย์จนเกษียณอายุราชการมี 2 คน คือ รศ.นพ.ประกิต 

พฤกษ์ประเสริฐ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ซึ่งเกษียณเมื่ อปีที่แล้ว

และผู้เขียนที่จะเกษียณในปีนี้ สำาหรับ ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง 

ภาควชิาสตูฯิ กอ่นเกษยีณ 1 ปทีา่นได้ไปเปน็รองคณบดฝีา่ยวจิยั 

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรวมแล้วศิษย์

เก่า ม.อ. รุ่นแรกต่างก็ทำางานสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและ

ประเทศชาติจวบจนเกษียณ จะมากหรือน้อยขึ้นกับสายงานที่

รับผิดชอบ สิ่งที่ทุกคนมีความรู้สึกตรงกันคือ ความภูมิใจกับ

การไดเ้ปน็นกัศกึษาแพทยร์ุน่แรกและลกูพระบดิา มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์

อาจารย์ของคณะแพทย์เป็นที่ปรึกษา ทำาให้ได้เห็นความทุ่มเท

และเสียสละของอาจารย์รุ่นบุกเบิกหลาย ๆ ท่าน อาจารย์ได้

มาอยู่เวรร่วมกับนักศึกษาที่โรงพยาบาลเพื่ อสอนและให้การ

บริการผู้ป่วยไปด้วย เมื่ อนักศึกษาและอาจารย์มีน้อยทำาให้

ทุกคนต้องอยู่เวรกันบ่อย จากการสอนอย่างใกล้ชิดแบบตัว

ต่อตัว ทำาให้นักศึกษาแพทย์รุ่นแรก ๆ ได้เรียนและฝึกทักษะ

อย่างเต็มที่ นอกจากนี้จากการขาดแคลนอาจารย์ คณะแพทย์

ไดเ้ชญิอาจารยร์ะดบัปรมาจารยจ์ากคณะแพทยต์า่ง ๆ  มาสอน

อาจารยพ์เิศษที่ไดม้าสอนตา่งกลา่วถงึนกัศกึษาแพทยร์ุน่แรก ๆ

ว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นสูง กระหายที่จะเรียนรู้ 

อาจารย์ที่มาสอนจึงทุ่มเทการสอนให้อย่างเต็มที่ มีการสอน

ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ในช่วงที่ ไม่มีอาจารย์สอน

นักศึกษาแพทย์จะศึกษาด้วยตนเองจาก Textbook เนื่ องจาก

เอกสารคำาสอนหรือตำาราภาษาไทยของคณะแพทย์ ในเวลา

นั้นมีน้อยมาก เช่น ถ้าเรียนศัลยศาสตร์จะอ่านหนังสือของ 

Schwartz เรียนอายุรศาสตร์จะอ่านของ Harrison และเมื่ อ

เรียนกุมารเวชศาสตร์จะอ่าน Nelson Textbook กัน จนรุ่นพี่

แพทย์ประจำาบ้านจากกรุงเทพฯ ที่มาเรียนวิชาเลือก บอกว่า

นักศึกษาที่นี่อ่าน Textbook มากกว่าแพทย์ประจำาบ้านเสีย

อกี นอกจากนีย้งัไดร้บัการสอนจากอาจารยแ์ละเหน็แบบอยา่ง

โดยเฉพาะอาจารย์ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล ที่สอนให้นักศึกษา

ค้นคว้า ใช้หลักฐานที่เชื่ อถือได้มาดูแลผู้ป่วย อาจารย์จะหอบ

วารสารตา่งประเทศมาใหอ้า่น นบัวา่นกัศกึษาไดร้บัการสอนให้

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255712
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 “งานคนืสูเ่หยา้ ศษิยเ์กา่คณะแพทยศาสตร ์ม.อ. ปนีี ้จะ

จดัในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์จะไดเ้ปน็การคนืสูเ่หยา้และ

ได้กลับมาบ้านเราจริง” เป็นคำาพูดของท่านนายกสมาคมศิษย์

เก่า คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. คนปัจจุบัน อาจารย์นายแพทย์ 

เกยีรตศิกัดิ ์ราชบรริกัษ ์ม.อ. รุน่ 7 ทำาใหผ้มคดิวา่นา่จะเปน็มติิ

ใหม่ของ ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.  ที่มีนายกสมาคมฯ ท่านใหม่มา

เริ่มงานของสมาคม และผมเองเป็นรุ่น 16 คนหนึ่งที่ได้รับการ

ติดต่อให้มาร่วมจัดงาน แต่นอกจากเป็นภาระหน้าที่ของรุ่นที่

ลงท้ายด้วยเลข 6 (รุ่นที่ 6, 16, 36) อีกเหตุผลหนึ่ง คือความ

รู้สึกกลับไปเป็นเด็ก ๆ สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์อีกครั้ง เพราะ

ทำาให้คิดถึงตอนเป็นนักกิจกรรมของคณะ ตั้งแต่เป็นประธาน

กลุ่มกีฬากลางแจ้งตอนปี 3 ประธานเชียร์ตอนปี 4 และเป็น

นายกสโมสร นักศึกษาแพทย์ตอนปี 5 ซึ่งเป็นตัวหลักในการ

จดักจิกรรมของเพื่ อน ๆ   พี ่ๆ   นอ้ง ๆ  นกัศกึษาแพทย์ในขณะนัน้

 แต่สิ่งที่รู้สึกหนักใจที่สุดตั้งแต่ทำางานมา คือได้รับมอบ

หมายเขียนบทความเรื่ องนี้ลงสารศิษย์เก่า หนักใจมาก ไม่รู้

จะเริ่มอย่างไร เมื่ อไหร่ เพราะเป็นแต่นักบริหาร ดีแต่พูด เก่ง

แตป่าก บอกใหค้นอื่ นจด ไมเ่คยเขยีนเอง เอาเปน็วา่ผมขอเลา่

เรื่ องการเตรยีมงานทีผ่า่นมาอยา่งเปน็เรื่ องเปน็ราวนา่จะดกีวา่

นะครับ ง่ายดี                                                          

เรื่ องเล่าจากสมาคมฯ
โดย ... นพ.สรรพงษ์  ฤทธิรักษา (รุ่น 16)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ประธานจัดงานคืนสู่เหย้าฯ

 ครั้งที่	1: วันที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. 

เป็นการประชุมเตรียมงานนัดแรก มากันคึกคัก ตั้งแต่

อาจารย์เกียรติศักดิ์ (รุ่น 7) อาจารย์สมชาย ผอ.รพ.ตากใบ 

(รุ่น 6) อาจารย์รัตนา (รุ่น 6) ปรีชา (รุ่น 16) วสวัฒน์ (รุ่น 16) 

ปวดี (รุ่น 16) สุนิษฐา (รุ่น 16) จารุรินทร์ (รุ่น 16) อภินันท์ 

(รุ่น 16)  โชคทวี (รุ่น 36) เนื่ องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

ยังไม่ได้เรื่ องมากนัก แต่ละรุ่นไม่เจอกันนาน ก็เม้าท์ถึงรุ่นตัว

เอง แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตามรุ่น พอท่านนายกสมาคมฯ มา จึง

เรื่ องเล่า

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  ประธานจัดงานคืนสู่เหย้าฯ



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255714

ได้คุยเรื่องรูปแบบและแนวทางการจัดงาน อาจารย์ลิลลี่  

(จารุรินทร์รุ่น 16) ก็เข้าเรื่องก่อนเลยว่า ประชุมวิชาการคณะ

ปีนี้ จะจัดแนว Vintage งานคืนสู่เหย้า เราก็ควรจัดเป็นแนว 

Vintage เท่านั้นแหละ “งง กันใหญ่ Vintage เป็นไงวะ” แต่  

Vintage ก็ Vintage หลังจากถาม อาจารย์ Google จน

เข้าใจกันบ้างแล้ว ประชุมวันนั้นรุ่นที่เลขน้อยกว่า ก็จะพูด

มากกว่า ที่เห็นหน้าตาน่าเอ็นดู คงเป็นรุ่น 36 (พึ่งจบมา 

หมาด ๆ) ก็ต้องรับทำางานมากที่สุด เพราะเป็นน้องเล็กสุด  

แตก่็ไดร้บัความเหน็ใจจากพี ่ๆ  นะครบั แลว้คอ่ยเลา่ตอ่วา่เรื่อง

อะไร วันนั้นคุยกันยกใหญ่จินตนาการกว้างไกล ถ้าพูดให้ดูดีก็

เรยีกวา่ Brainstorming แตก่็ไดข้อ้สรปุหลายเรื่อง คอื จดังาน 

ที่ชั้น 2 โรงยิมเนเซียมใหม่ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Theme ของงานเปน็แนว Vintage ทีส่ำาคญัทีต่กลงกนัในฐานะ 

เจ้าภาพคือ รุ่น 6, 16, 26, 36 ต้องมาร่วมงานอย่างน้อย 

ครึ่งหนึ่งของแต่ละรุ่น และซื้อบัตรราคา 1,000 บาท อย่าง

น้อยครึ่งหนึ่งของแต่ละรุ่น ยกเว้นรุ่น 36 ให้จ่ายค่าบัตรครึ่ง 

หนึ่งคือ 500 บาท (เห็นใจน้องพึ่งจบ) และขอเชิญรุ่น 1-5 มา 

เป็นเกียรติในงาน โดยไม่ต้องจ่ายค่าบัตร (แต่ไม่งดรับเงิน

บริจาคในงานนะขอรับ) 

 ครั้งที่	2: 20 เมษายน 2557 ประชุมครั้งนี้ มีคนมา

เพิ่มเติม ได้แก่ วรวิทย์ (รุ่น 26) พรทิพย์ (รุ่น 36) โชคทวี  

(รุน่ 36)  ปานใจ (รุน่ 36) ความคบืหนา้การประชมุ คอืตดัสนิใจ 

เลือกชื่องานว่า “Only yesterday ความทรงจำาที่ไม่มีวันจาง” 

ฟังดูแบบเด็ก ๆ ตามสไตล์ รุ่น 36 แต่พี่ ๆ ก็ต้องตัดสินใจ 

ตามรุ่น 36 ในฐานะเป็นรุ่นที่ต้องรับงานหนัก และมีความเห็น

ตรงกนัวา่ รายไดส้ว่นหนึง่จากการขายบตัร สนบัสนนุการสรา้ง

หอประวัติและเกียรติยศคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ส่วนของที่

ระลึกในงานปีนี้ จะไม่มีการทำาเสื้อขายในงาน แต่จะนำาของที่

ระลกึของปทีีผ่า่นมา มาโชวร์บับรจิาคตามศรทัธาและมอบของ

ที่ระลึกที่จะทำาขึ้นใหม่ในปีนี้สำาหรับผู้ซื้อบัตรทุกท่าน แต่วันนั้น

กย็งัคดิไมอ่อกวา่จะทำาของทีร่ะลกึอะไรด ีจงึทิง้ทา้ยไวเ้สนอกนั

ในที่ประชุมคราวหน้า โปรดติดตามตอนต่อไป
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 ครั้งที่	3:	 วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ประชุมครั้งนี้มีความ

คืบหน้าค่อนข้างมาก รุ่น 36 นำาแสนอขั้นตอนลำาดับงานทั้งหมดทั้ง 

ช่วงเปิดงาน ช่วงกิจกรรมสำาหรับอาจารย์เกษียณ กิจกรรมบันเทิงและ

ช่วงปิดงาน โดยช่วงเปิดงาน เวลา 17.30 น. จะจัดเป็นกิจกรรมหน้า

งาน จัดเป็นซุ้มถ่ายรูป ภาพเสมือนของอาจารย์เกษียณ ภาพเก่า ๆ  

ของคณะแพทยศาสตร์ ซุ้มดอกไม้ โต๊ะลงทะเบียน จำาหน่ายของที่ระลึก

และรบับรจิาค ของทีร่ะลกึปนีีเ้ปน็กระเปา๋นา่รกั ๆ  ทีส่ำาคญั คอืซุม้อาหาร 

ที่นำาเสนอได้แก่ ข้าวเหนียวไก่ทอดของรุ่น 6 โรตีชาชักของรุ่น 16 ขนม

เค้กของรุ่น 26 ไอติมของรุ่น 36  Soft drink ของสมาคมศิษย์เก่าฯ  

เป็นบรรยากาศก่อนเข้างานให้พี่ ๆ น้อง ๆ ได้คุยกันตามอัธยาศัย และ

มีดนตรีเปิดหมวก บรรเลงขับกล่อมสร้างบรรยากาศ ฟังแล้วคงเห็น

นะครับว่าทุกรุ่นเจ้าภาพตั้งใจสรรค์สร้างให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาสัมผัส

 ครั้งที่	4: 22 มถินุายน 2557 ประชมุครัง้นีท้บทวนขัน้ตอนการจดั

งานและตดิตามงานทีม่อบหมาย วนันีม้อีาจารยอ์านนท ์(รุน่ 6) อาจารย์

วิธู  อาจารย์ โอสรี อาจารย์อรุณี อาจารย์อนุชา (รุ่น 26) และที่สำาคัญ

มีนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์ น้องพศิน (รุ่น 38) มาด้วย งานครั้งนี้

เตรียมงานกันมานานพร้อมต้อนรับพี่ ๆ น้อง ๆ คืนสู่เหย้า กลับมาบ้าน

เรากันแล้วนะครับ

 ท้ายที่สุดนี้ กว่าเรื่องที่เขียนจะส่งให้ทุก ๆ ท่านอ่าน คงผ่านงาน 

คืนสู่เหย้าไปแล้ว เพราะสารศิษย์เก่าอาจจะออกก่อนงานไม่ทัน ทีมงาน

จัดงานทุกคนตั้งใจกับการจัดงานครั้งนี้อย่างมาก ความสำาเร็จของงาน 

ครั้งนี้อยู่ที่พี่ ๆ น้อง ๆ ของเรา จะกลับมาร่วมงานกันมากแค่ไหนและ 

สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือกลับมานะครับ เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์ของ

เราที่เกษียณ ทั้งอาจารย์สุธรรม อาจารย์ชิต อาจารย์ประสิน และ

อาจารย์สุวิทย์ ผู้ที่วางรากฐานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ของเราตลอดมา
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• ยินดีต้อนรับ พญ.นันทิกานต์  เงาจารุวงศ์ (รุ่น 26) 

 กลับสู่รั้วสงขลานครินทร์ในฐานะ fellow 1 หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ 

• พญ.สาขนิตย์  ลีลาประศาสน์ (รุ่น 27) 

 กลับมาเรียน glaucoma ขอยินดีต้อนรับเช่นกัน 

• พญ.อัจฉราวดี  มูสิกะเจริญ (รุ่น 29) 

 ฉบับที่แล้วแซวไปเรื่ องแต่งงาน ผ่านไปไม่นานก็ตั้งครรภ์ทันใจ สมเป็นสูติแพทย์จริง ๆ 

• ขอแสดงความยินดีกับงานมงคลสมรส พญ.ณิชยา  วัฒนกำาธรกุล (รุ่น 29) 

 เมื่ อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

• รุ่น 30 ปีนี้คว้า American Board กันมาถึง 4 คนเป็นที่น่าภาคภูมิใจของรุ่น 

 ยินดีกับ พญ.รุ่งวสี  รัตนวิชช์, นพ.ภวิศ  เหลืองเวชการ, นพ.อโณทัย  สุ่นสวัสดิ์  

 และ พญ.สรินดา  คงคเชนทร์ ด้วยค่ะ 

• พญ.กัลยานาถ  อยู่เย็น (รุ่น 30) 

 ก็กำาลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่อยู่ที่อเมริกา กำาหนดคลอดเดือนกรกฎาคม 

 ขอเอาใจช่วยให้สุขภาพดี แข็งแรงทั้งแม่และลูกค่ะ 

โดย : พญ.ชุษณา  เพชรพิเชฐเชียร

 ก็กำาลังเตรียมตัวเป็นคุณแม่อยู่ที่อเมริกา กำาหนดคลอดเดือนกรกฎาคม 

 ขอเอาใจช่วยให้สุขภาพดี แข็งแรงทั้งแม่และลูกค่ะ 



The Alumni Association of PSU MEDICINE 17

 เช่นเดียวกับหัวข้อด้านบน “กว่าจะมาเป็น Tracks 

and Trends in Healthcare” ทุกอย่างล้วนมีที่มาที่ ไป  

มนุษย์ทุกคนล้วนมีภูมิหลังไม่ว่าจะอยากจดจำาหรือไม่ก็ตาม มี

บทเรียนทางประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้ กล่าวถึงและบอกเล่าให้

ลูกหลานฟัง สิ่งของทุกอย่างและสิ่งประดิษฐ์ก็ล้วนมีเส้นทาง 

มีผู้ประดิษฐ์ มีแนวทางความคิด มีการทดลอง ผิด - ถูก  

แก้ไข มีความล้มเหลว และมีความสำาเร็จ บางสิ่งเคยเป็น

ความทันสมัยที่สุดในยุคหนึ่ง ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน และอาจ 

ยังใช้ต่อไปในอนาคตหากสิ่งที่ดีกว่ายังไม่ถูกคิดค้นขึ้นมา

ทดแทน แต่มีหลายสิ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ มักถูกทดแทนเมื่อ 

วันเวลาผ่านไป   

 นอกจากนี้อาจมีบางสิ่งที่เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากจะ

ถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่แล้ว การพยายามใช้สิ่งนั้นต่อไป อาจ

เป็นการไม่ถูกต้องอีกด้วย เนื่องจากค้นพบความบกพร่องหรือ

ผลกระทบที่เดิมมองไม่เห็น มีความรู้ความเข้าใจที่เปลี่ยนไป 

รู้จักมันมากขึ้น รู้จักผลของมันมากขึ้น ตลอดจนมีทางเลือก

บนเส้นทางแห่งปัจจัยในวาระแห่งยุคสมัยมากขึ้น

  สำาหรับวงการแพทย์ก็เช่นกัน กว่าจะมาถึงวันนี้ ก็ย่อม

หนีไม่พ้น “วิถีแห่งยุค” ที่ประดาประดังเข้ามา เปลี่ยนแปลง

รวดเรว็โดยเฉพาะในโลกยคุโลกาภวิฒันท์ีเ่ตม็ไปดว้ยเทคโนโลยี

นี้ หลับตาตื่นเดียว เมื่อลืมตาขึ้นมาก็อาจพบกับแนวคิด

ที่เปลี่ยนแปลงไป นวัตกรรมทั้งทางความคิด แนวทางวิธี

การดูแลรักษา ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือต่าง ๆ เทคโนโลยี 

ทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นความตื่นเต้นของ Updates และ

การพัฒนาไปสู่อนาคต (Trends) ที่มักเป็นหัวข้อการประชุม

เรื่องเล่าจากคณะ

กว่าจะมาเป็น 

โดย ... นพ.กิตติพงศ์   เรียบร้อย

ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ งานประชุมวิชาการคณะแพทย์ ประจำาปี 2557

วิชาการสาขาต่าง ๆ แต่สิ่งใหม่เหล่านี้ก็อาจพร้อมจะกลาย

เป็นอดีตในอนาคตอันใกล้ด้วยเช่นกัน เช่นแนวทางในการ

รักษาผู้ป่วย Asthma ที่ได้ปรับเปลี่ยนทั้ง Guideline และ

ยาไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา รวมทั้งการรักษา 

โรคทางศัลยกรรมที่ปรับเปลี่ยนจากการผ่าตัดแผลใหญ่ ๆ ติด

เฟอร์นิเจอร์เต็มตัว นอนพักฟื้นกันนาน ๆ ไปเป็นการรักษาที่มี 

แผลเท่ารูเข็ม หรือไม่เกินขนาดเหรียญบาท และสามารถกลับ

บ้านได้ ในวันรุ่งขึ้น เป็นต้น ทว่าในความเป็นจริงของการใช้

ความก้าวหน้าเหล่านี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน และไปสู่อนาคตนั้น 

(Tracks) ได้ผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยด้วยข้อมูลทางการ

แพทย์ที่เปิดกว้างอย่างมี Evidence และความเหมาะสม

ลงตัวต่อปัจจัยภายนอกอีกมากมายที่อาจเป็นทั้งแรงเสริม 

หรืออุปสรรคต่อรูปแบบในวันถัด ๆ ไป

  ดังนั้น หากเราจะเดินไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ลงตัว

กับการเปลี่ยนแปลงทั้งที่คาดการณ์และไม่ได้คาดการณ์ไว้  

จึงเป็นการควรค่าที่เรียนรู้ “วิถีแห่งยุค” ควบคู่ไปกับการเรียน

รู้สิ่งใหม่ที่เป็น Updates and Trends  เพราะนอกจากจะ

นำามาซึ่งความภาคภูมิใจแล้ว เราอาจได้เรียนรู้จากความผิด

พลาดหรือการรู้น้อยในอดีต และการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างที่ 

มีคำากล่าวไว้ว่า “ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่

เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาแล้ว” รวมทั้งได้เรียนรู้ค้นพบ

เข้าใจเส้นทางแห่งวิวัฒนาการนั้น ๆ (Tracks) เพื่อนำามาใช้

เปน็พืน้ฐานของรปูแบบแนวคดิในการใหบ้รกิารทางการแพทย์

และการเปน็สว่นหนึง่ของการพฒันาทางการแพทย์ไปสูอ่นาคต

อย่างสมภาคภูมิ     

Tracks and Trends 

in Healthcare:
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โน่นนิด นี่หน่อย

โดย รศ.พญ.ศิวาภรณ์  อุบลชลเขตต์

* ฝรั่งบอกว่า เพื่อให้ฟันมีสุขภาพดี ควรทำาตามกฎ 3 ข้อ ต่อไปนี้

 - แปรงฟัน หลังอาหารทุกมื้อ หรืออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

 -  ไปหาหมอฟันตามที่นัดไว้ หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

 -  อย่ายื่นจมูกเข้าไปแส่ในเรื่องของคนอื่น

* เคยเห็นพวกผู้หญิงเงียบกริบมั่งมั้ย

 - เคย อย่างในงานรื่นเริง แล้วประธานชมรมเค้าบอกว่า 

  ขอให้ผู้หญิงที่อายุมากที่สุด พูดเป็นคนแรก

* ชาวนาคนหนึ่งในรัฐมิสซูรี่ (อ่านว่าหมิสซู้หรี่) อเมริกา เสียชีวิต 

 และทิ้งลา 17 ตัว ให้ลูกชาย 3 คน โดยลูกชายคนโตจะได้ครึ่งหนึ่ง 

 คนที่สองได้หนึ่งในสาม คนสุดท้ายได้หนึ่งในเก้า ซึ่งทั้งสามคนก็ไม่รู้

 จะแบ่งกันอีท่าไหน ถึงจะลงตัว

  ลุงของทั้งสามคนก็เลยมาช่วย ด้วยการเอาลามาด้วย 1 ตัว 

 ทำาให้มีลา 18 ตัว ดังนั้นคนโตรับไป 9 ตัว คนที่สองได้ 6 ตัว 

 คนสุดท้องได้ 2 ตัว (รวมกันเป็น 17 ตัว) แล้วลุงก็เอาลาของ

 ลุงกลับบ้าน ทุกอย่างก็โอเค โนพร้อบเบล้ม

ภาษิต VS ภาษิต

	 •	 พูดดีเป็นศรีแก่ปาก

	 •	 คนพูดความจริงมักตาย

	 •	 หมากัดอย่ากัดตอบ

	 •	  ลูกผู้ชายต้องสู้

VS

VS

•	 “เป๊บซี่” เดิมมีชื่อว่าเครื่องดื่มของแบร็ด 

 เพราะเภสัชกรคาเล็บ แบร็ดแดม เป็น 

 ผู้ผลิต แล้วต่อมาก็ขายสิทธิ ในปี ค.ศ. 

 1893

•	 คนเอสกิโม เผ่าอินูอิท มีขากรรไกรที่แข็ง

 แรงทีส่ดุในโลก สามารถเคีย้วเนือ้ทีแ่ชแ่ขง็ 

 ได้อย่างสบาย

•	 ทีห่นา้บา้นหลงัหนึง่ มปีา้ยเขยีนวา่  - โปรด

 ระวังเจ้าของสุนัข

•	 หนุม่นอ้ยพดูกบัสาวคนรกั - ถา้คณุ ไมย่อม

 แต่งงานกับผม ผมคงตายด้วยความชอก

 ช้ำาระกำาใจแน่ ๆ (แล้วเขาก็รักษาคำาพูด  

 โดยตายจริง ๆ อีก 50 ปีต่อมา)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำาเนินมาทรง

วางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

“เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519”  

สำาหรับผู้ที่ตอบคำาถามได้ถูกต้อง  

ทางสมาคมฯ จะจัดส่งของที่ระลึกไปให้ท่านทางไปรษณีย์

เฉลยเกมส์ทายภาพ 
ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2557
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255720


