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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

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 

คณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 7 
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บรรณาธิการแถลง

	 สวัสดีปีใหม่	2558	ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยปกป้อง
คุ้มครองให้ทุกท่านมีแต่ความสุข	 ความเจริญในหน้าที่การงาน	 สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและ 

ใจค่ะ	

	 สำาหรบัหนา้ปกสารศษิยเ์กา่ฉบบันี้	ขออญัเชญิส.ค.ส.พระราชทานจากพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 มาเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราทุกคน	 และยังมีเรื่องเล่าจากปกเกี่ยวกับ 

ประวัติของส.ค.ส.พระราชทานให้อ่านอีกด้วย	 ปีใหม่ปีนี้ตรงกับปีมะแมหรือปีแพะ	 เป็นปีที่ 

เราตา่งกม็คีวามหวงัวา่ทกุอยา่งในบา้นเมอืงนา่จะดขีึน้	ไมว่า่จะเปน็ดา้นการเมอืง	การปกครอง

และด้านเศรษฐกิจ	แต่คงต้องจับตาดูว่าจะเป็นแพะทองคำาหรือไม่

	 ในส่วนของการศึกษาที่ทางคณะแพทยศาสตร์รับผิดชอบอยู่ก็มีความก้าวหน้าและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี	ทีมอาจารย์จากภาควิชาหลัก	

คือ	อายุรศาสตร์	ศัลยศาสตร์	สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	กุมารเวชศาสตร์	และศัลยศาสตร์

ออร์ โธปิดิกส์	 จะเป็นตัวแทนของแพทยสภาออกไปเยี่ยมประเมินโครงการแพทย์เพิ่มพูน 

ทักษะในโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ของเครือข่ายที่	6	จำานวน	17	แห่ง	ในเขตจังหวัดภูเก็ต	พังงา	

กระบี่	ตรัง	นครศรีธรรมราช	พัทลุง	สงขลา	สตูล	ปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	เพื่อรับทราบ

ปัญหา	อุปสรรคต่าง	ๆ	ในการทำางานของน้อง	ๆ	แพทย์ใช้ทุนปี	1	ที่เพิ่งจบและสิ่งที่อยาก

ให้ทางคณะแพทย์ช่วยเหลือ	ปัญหาส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม	 เช่น	ภาระงานที่หนักโดยเฉพาะ 

ที่ห้องฉุกเฉิน	แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม	บางโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดยัง

ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลักค่อนข้างมาก	 สะท้อนถึงปัญหาการกระจายตัวของ

แพทยท์ีม่กัจะอยูแ่ต่ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	อกีสว่นหนึง่กเ็กดิภาวะสมองไหลไปยงั

ภาคเอกชน	บางรพ.ขาดแคลนเครื่องมอืและครภุณัฑท์างการแพทย์	แตส่ิง่ทีท่กุรพ.มกีารพฒันา

ดขีึน้มากคอื	การดแูลและสอนนอ้ง	ๆ 	การบนัทกึเวชระเบยีน	กจิกรรมวชิาการและจดัสวสัดกิาร 

ต่าง	ๆ	ให้	ส่วนที่ต้องการให้คณะแพทย์ช่วยเหลือจะเป็นด้านวิชาการ	เช่น	tele-conference	

ของกิจกรรมวิชาการต่าง	 ๆ	 ซึ่งบางภาควิชาได้เริ่มทำาแล้ว	 การสืบค้นวารสารทางวิชาการ 

“
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และหนังสือจากห้องสมุด	 ปีที่แล้วท่านคณบดีมีนโยบายให้ศิษย์เก่าสมัครและขอรหัสเพื่อเข้ามาใช้ 

ฐานขอ้มลูของหอ้งสมดุคณะแพทย์ได	้แตเ่กดิปญัหาเรื่องการละเมดิขอ้ตกลงกบัทางบรษิทัผูข้ายลขิสทิธิ์

ของฐานข้อมูล	 ทำาให้คณะแพทย์ต้องระงับการใช้งานโดยบุคคลภายนอกไว้ก่อน	 แต่ในปี	 พ.ศ.	 2558	 

จะจัดซื้อฐานข้อมูลแบบที่สามารถใช้งานจากภายนอกได้ด้วย	 หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ศิษย์เก่า 

และทางรพ.สมทบทราบต่อไป	 อีกเรื่องที่ทางโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 ฝากมาคือ	 การฝึกอบรมให้แพทย์ 

รุ่นใหม่มีความอดทน	 ไม่ย่อท้อต่องานหนัก	 สอนอ่าน	 CT	 scan	 ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องและ 

ทางสูตินรีเวชกรรม	สอนหัตถการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่จำาเป็นในภาวะฉุกเฉิน	สอนการสื่อสารกับผู้ป่วย 

และญาติ	 กิริยามารยาท	 เน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม	 ซึ่งทางคณะแพทย์จะได้นำาข้อเสนอแนะ 

เหล่านี้ ไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป

	 อีก	 2	 เรื่องที่สำาคัญ	 คือ	 ช่วงวันที่	 4-7	 ธันวาคม	 2557	 คณะแพทย์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 

วิชาการนานาชาติ	 The	 3
rd
	 Asia-Pacific	 Joint	 Conference	 on	 Problem-based	 Learning	

(APJC-PBL)	ที่โรงแรม	Phuket	Graceland	Resort	and	Spa	จ.ภูเก็ต	งานนี้ ได้รับความสำาเร็จและ 

ชื่นชมอยา่งมากจากผูเ้ขา้รว่มประชมุและวทิยากร	ไดร้บัความชว่ยเหลอืจดัรถรบัสง่จากสนามบนิไปยงั

โรงแรมโดยทมีงานของโรงพยาบาลวชริะภเูกต็	ตอ้งขอขอบพระคณุ	นายแพทยเ์จษฎา	จงไพบลูยว์ฒันะ	 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 ศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.รุ่นที่	 3	 เป็นอย่างสูง	 และช่วงวันที่	 22-26	 ธันวาคม	 

2557	 คณะแพทย์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	

ตามเกณฑ์ของ	World	 Federation	 for	 Medical	 Education	 (WFME)	 ซึ่งหากผ่านการรับรอง	 

บัณฑิตแพทย์ที่จบจากเราจะมีมาตรฐานระดับนานาชาติและเข้าศึกษาต่อระดับหลังปริญญาที่ต่าง

ประเทศได้ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา	 ความสำาเร็จของงานนี้ต้องขอชื่นชมและปรบมือดัง	 ๆ	 ให้ 

แก่ทีมงานด้านแพทยศาสตรศึกษา	คณาจารย์รวมทั้งที่โรงพยาบาลสมทบทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและ

แรงใจในการสอนนักศึกษาแพทย์	

	 สุดท้ายเป็นข่าวเศร้าที่ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของ	 ผศ.นพ.อภิธาน	

พวงศรีเจริญ	สูตินรีแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถี	ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่นที่	6	ซึ่งจากพวกเราไปก่อน

วัยอันสมควร	ขอให้ดวงวิญญาณของท่านได้ไปสู่สรวงสวรรค์และสถิตอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้า

	 	 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา		สุนทรสัจ

						 	 บรรณาธิการ
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จากใจคณบดี	

	 ใน	ช่วง	3	เดือนที่ผ่านมานี้		คณะแพทยศาสตร์ของเรามีความก้าวหน้าที่แสดงให้

เห็นถึงการให้ความสำาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ	ทั้งด้านการศึกษาและวิจัยของ

คณะ	ได้แก่

	 1.	 การตรวจเยี่ยมประเมินจริยธรรมการวิจัยระดับสากล	 SIDCER/FERCAP	 โดย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและต่างประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา	 ผลปรากฏว่า

คณะผา่นการรบัรองมาตรฐานสากลการทำาวจิยัจาก	SIDCER/	FERCAP	และ	The	National	

Research	 Council	 of	 Thailand	 (NRCT)	 โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและทีมงานได้เข้ารับ 

โล่ประกาศจากประธาน	 SIDCER/	 FERCAP	 ณ	 เมืองตาไกไต	 ประเทศฟิลิปปินส์	 เมื่อ 

วันที่	 26	 พฤศจิกายน	 2557	 ซึ่งในปีนี้	 คณะเป็น	 1	 ใน	 2	 สถาบันวิจัยจากประเทศไทย 

ที่ผ่านการประเมินดังกล่าว	 คณะหวังว่าการได้รับรองครั้งนี้จะจุดประกายให้บุคลากรของ

เราพัฒนาผลงานวิจัยในระดับนานาชาต	ิ และทำาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นในผลงานวิจัย

ของคณะแพทย์

	 2.	 ทมีการศกึษาคณะเปน็เจา้ภาพจดัประชมุวชิาการนานาชาต	ิThe	3
rd
	Asia-Pacific	

Joint	 Conference	 on	 Problem-Based	 Learning	 (APJC-PBL	 2014)	 “PBL:	 Past,	

Present,	 Prospect”	 ระหว่างวันที่	 4-7	 ธันวาคม	 2557	 ณ	 จังหวัดภูเก็ต	 เพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้	 ความเข้าใจการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 ในงานมีการนำาเสนอ 

และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน	 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน	 จากสถาบันการศึกษา 

ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
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	 3.	 เมื่อวันที่	 22-26	 ธันวาคม	 2557	 คณะได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ 

การผลิตแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	WFME	 (World	Federation	 for	Medical	Education)	 

ซึ่งเมื่อผ่านการประเมินแล้วจะเป็นการรับรองว่าบัณฑิตแพทย์จาก	 ม.อ.	 มีสรรถนะการเป็นแพทย์ 

ระดับสากล	 ได้รับการยอมรับให้สามารถศึกษาต่อหรือเป็นฐานเบื้องต้นของการทำางานในยุโรปและ

อเมริกา

	 เปน็ทีน่า่ชื่นใจวา่การตรวจเยีย่มครัง้สำาคญันี	้ไดร้บัความรว่มมอือยา่งดยีิง่จากศนูยแ์พทยศาสตร 

ศึกษาชั้นคลินิก	 โรงพยาบาลหาดใหญ่	 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	 โรงพยาบาลยะลา	 

โรงพยาบาลสมทบ	 ได้แก่	 โรงพยาบาลสงขลา	 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช	 โรงพยาบาล 

ตรัง	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	 และโรงพยาบาลทุ่งสง	 ซึ่งศิษย์เก่าของเราที่ทำางานในโรงพยาบาล 

เหล่านั้น	 เป็นกำาลังสำาคัญอย่างยิ่งในการผลักดันคุณภาพการศึกษาแพทย์	 ทีมงานการศึกษาของ 

คณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร	์ ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากคณะผู้เยี่ยมสำารวจ	 ในความ

มุมานะพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์

 ในวาระดถิขีึน้ปีใหม	่พ.ศ.	2558	นี	้ผมขออญัเชญิพระบารมสีมเดจ็พระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม

พระบรมราชชนก	 ได้คุ้มครองปกปักรักษาคณะกรรมการศิษย์เก่าและศิษย์เก่าทุกคน	 ให้มีความสุข	

ความเจริญก้าวหน้า	มีวิริยะอุตสาหะ	ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง	ๆ	เจริญก้าวหน้าในวิถีอันดีงามทุกประการ

 

	 	 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม		ปิ่นเจริญ

	 	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า

	 สวัสดีปีใหม่	และวันตรุษจีน	นะครับ	พี่	ๆ	น้อง	ๆ	ทุกท่าน	ในโอกาส
ขึ้นต้นแห่งปีพุทธศักราช	2558	กระผมและคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	

สงขลานครินทร์	 ขออำานวย	 อวยพร	 ให้ท่านและครอบครัว	 จงประสพแต่ความสุข	 ทั้ง 

กาย	 และใจ	 เป็นที่เคารพนับถือ	 จากคนรอบข้าง	 คิดหวังสิ่งใด	 ก็ให้สำาเร็จดังมุ่งหมาย	 

เจริญ	ก้าวไกล	ในหน้าที่การงานครับ

	 ใน	 1	 ปีที่ผ่านมา	 ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์	 ได้มีโอกาสพบปะกันหลายครั้ง	 เริ่มตั้งแต่ 

ปลายปี	 2556	 ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	 ไปเยี่ยมเยียนศิษย์เก่า	 ที่จังหวัดตรัง	 โดย 

มี	อ.ประเสริฐ	วศินานุกร		คณบดี	อ.สุธรรม	ปิ่นเจริญ	และรองคณบดี	อ.ฐิติมา	สุนทรสัจ	

อ.สิทธิโชค	 อนันตเสรี	 และอาจารย์คณะแพทย์อีกหลายท่าน	 ร่วมอยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์

ด้วย	ต่อจากนั้น	ก็ไปเยี่ยมเยือนพวกเราที่	จ.ปัตตานี	โดยมี	อ.กันยิกา	ชำานิประศาสน์	และ	 

อ.ฐิติมา	สุนทรสัจ	2	รองคณบดี	อ.กอปรชุษณ์	ตยัคคานนท์	และอีกหลายท่านร่วมเดินทาง 

นอกจากพบปะเลี้ยงสังสรรค์กันแล้ว	 ยังได้รับความกรุณาจาก	 อ.พรรณทิพย์	 ฉายากุล	 

มาบรรยายเรื่อง	 การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอก	 นพ.อุดมเกียรติ	 พูลสวัสดิ์	 ผู้อำานวยการ	

โรงพยาบาลโคกโพธิ์	ซึ่งพึ่งมีเรื่อง	โดนวางระเบิดในโรงพยาบาลก็มาด้วย	ทางสมาคมก็มอบ

กระเช้าและให้กำาลังใจกัน				

	 เดือนสิงหาคม	 จัดงาน	 Home	 coming	 night	 ในรั้วมหาวิทยาลัย	 เป็นครั้งแรก		 

รุ่น	6,	16,	26	และ	36	เป็นเจ้าภาพร่วม	ท่านคณบดีและอาจารย์ก็มาร่วมงานมากขึ้น	รวมทั้ง

อาจารย์อาวุโส	เช่น	อ.จงดี	สุขถมยา	อ.ประเสริฐ	วศินานุกร	อันเป็นที่เคารพรัก	มีการมอบ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	4	ด้าน	คือ	1.	นพ.	สุเทพ	วัชรปิยานันทน์	(รุ่น	4)		ศิษย์เก่าดีเด่นด้าน

ความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน		2.	ศ.ดร.นพ.กมลพร	แก้วพรสวรรค์	(รุ่น	3)	ศิษย์เก่าดี

เด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	3.	ผศ.พญ.นลินี	โกวิทวนาวงษ์	(รุ่น	19)	ศิษย์เก่าดี

เด่นด้านผลงานเด่น		4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสิน	จันทร์วิทัน	(รุ่น	1)	ศิษย์เก่า

ดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน	



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 25578

	 เดือนพฤศจิกายน	 จัด	 Home	 coming	 night	 ที่ โรงแรมมณเฑียร	 กรุงเทพฯ	 

ท่านคณบดี	 อาจารย์อาวุโส	 คือ	 อ.กวี	 สุวรรณกิจ	 อ.มยุรี	 วศินานุกร	 ก็มาร่วมงานด้วย	 

ยังความปิติแก่ทั้งอาจารย์และศิษย์เก่าเป็นอย่างยิ่ง

	 ปลายปี	 2557	 สมาคมศิษย์เก่าได้ร่วมกับคณะแพทย์	 ไปเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าอีก	 2	

จังหวัดคือ	 นครศรีธรรมราช	 และสุดท้ายคือที่ภูเก็ต	 ท่าน	 อ.ประเสริฐ	 นั่งรถตู้ ไปกับทาง 

สมาคมฯ	ทัง้	2	รอบ	และ	อ.มยรุ	ีก็ไปรว่มงานทีน่ครศรธีรรมราชดว้ย	พี่ใหญเ่ชน่	สาธารณสขุ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 พี่จิรพันธ์	 เต้พันธ์	 และพี่เจษฎา	 จงไพบูลย์พัฒนะ	 ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	มาต้อนรับอาจารย์และร่วมงานสังสรรค์กับน้อง	ๆ	ด้วย

	 ในปี	2558	นี้	ก็จะมีการไปเยี่ยมเยียนกันอีกเช่นเคย	เช่นในกลุ่ม	3	จังหวัดชายแดน

ใต้	 กลุ่มอันดามัน	 และกลุ่มภาคใต้ตอนบน	 การจัดงานใหญ่ยังคงมีที่คณะแพทยศาสตร์		 

ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่	7	สิงหาคม	โดยเจ้าภาพคือรุ่น	7,	17,	27	และ	37	ครับ	

	 รายการเสริมพิเศษคือ	 งานรวมช่อศรีตรัง	 ที่ศิษย์เก่าทุกคณะ	 ทุกวิทยาเขต	 จะ 

จัดร่วมกันที่สโมสรกองทัพเรือ	 ฝั่งธนบุรี	 วันที่	 14	 มีนาคม	 2558	 หากชวนเพื่อนได้เป็น 

กลุ่ม	ก็แจ้งมาที่สำานักงานสมาคมศิษย์เก่าของคณะแพทย์ได้ครับ	จะได้มาอยู่ใกล้กัน	พบกัน 

เร็ว	ๆ	นี้	ที่ใดที่หนึ่งนะครับ	ขอให้รู้ว่า...เพื่อนพบเพื่อน	ดีเสมอครับ

	 	 ด้วยความรักและปรารถนาดี

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(พิเศษ)	นายแพทย์เกียรติศักดิ์		ราชบริรักษ์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
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โดย	...	รศ.พญ.ฐิติมา		สุนทรสัจ

เรื่องเล่าจากปก

ส.ค.ส.
พระราชทานจากในหลวง

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ทรงประดิษฐ์	 ส.ค.ส.	 ด้วย

พระองค์เอง	 เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็น

ประจำาทุกปี	เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2530	โดยจะทรงพระราชทานในวันสิ้นปี	(31	ธันวาคม)	

ของทกุป	ี(ยกเวน้	พ.ศ.	2548	เนื่องจากเกดิภยัพบิตัสินึามทิีฝ่ัง่ทะเลอนัดามนั	นายขวญั

แกว้	วชัโรทยั	ประธานมลูนธิริาชประชานเุคราะห	์ในพระบรมราชปูถมัภ	์ใหส้มัภาษณว์า่	 

เมื่อวันที่	29	ธันวาคม	พ.ศ.	2547	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตนเข้าเฝ้า	เนื่องใน

วโรกาสพระราชทานพระราชดำารสัเนื่องในโอกาสขึน้ปีใหม	่เมื่อเสรจ็จากการบนัทกึเทป

แล้ว	ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับตนว่า	ปีใหม่ปีนี้	มิได้พระราชทาน	ส.ค.ส.	เนื่องจาก

ทรงงานหนกัในการใหค้วามชว่ยเหลอืพสกนกิรที่ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากเหตกุารณด์งั

กลา่ว)	และจะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	พระราชทานพรเนื่องในโอกาสขึน้ปีใหมท่าง

สถานวีทิยกุระจายเสยีงและสถานีโทรทศันท์กุชอ่ง	นอกจากนีย้งัทรงปลกีเวลาจากพระ

ราชกรณยีกจิมาปรแุถบโทรพมิพ	์(เทเลก็ซ)์	พระราชทานพรปีใหมแ่กเ่จา้หนา้ทีผู่ถ้วาย

งานโดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า	กส.9	เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร	

	 ส.ค.ส.พระราชทานเริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชน	เมื่อปี	พ.ศ.	2530	เป็นข้อความ

สัน้	ๆ 	ยงัไมม่ลีวดลายใด	ๆ 	วา่	“กส.9	ขอขอบใจทกุคนและถอืโอกาสอวยพรปีใหม่	ดว้ย

คำาต่าง	ๆ	ให้พิจารณา	ดังต่อไปนี้	เห็นตรง	พูดไพเราะ	จิตมั่นคง	หมั่นเพียร	สุจริต	คิด

ดี	แจ้งสว่าง	สวยงาม	สงบร่มเย็น	เห็นทางขจัดทุกข์ โศก	บรรลุความสุกความเจริญ”	

ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า	กส.9	ปรุ	ถัดจากนั้นจะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์

ขึ้นเป็นรูปแบบเฉพาะ	คือ	311430	ธ.ค.	2529	โดยหมายถึง	ววชชนน	ดด	ปปปป	เมื่อ	

ว=วันที่	ช=เวลาเป็นชั่วโมง	น=เวลาเป็นนาที	ด=เดือน	และ	ป=ปี	



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 255710

	 เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น	 จึงทรงเริ่มต้น

ประดิษฐ์	 ส.ค.ส.พระราชทาน	 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน

พระองค์เมื่อปี	 พ.ศ.	 2531	 โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 

ขาวดำาและทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	ให้ โทรสารพระราชทาน

ไปยังหน่วยงานต่าง	ๆ	ส.ค.ส.	ของปี	พ.ศ.	2531	ขึ้นต้นด้วย 

คำาว่า	 “Happy	 Old	 Year	 Happy	 Today	 Happy	 New	

Year	สวัสดีปีใหม่	๒๕๓๑”	แต่ทรงเปลี่ยนคำาลงท้ายเป็น	กส.9	 

ปรงุ	เนื่องจากทรงเปลีย่นจากการ	“ปร”ุ	ดว้ยโทรพมิพ	์เปน็การ	

“ปรุง”	ด้วยคอมพิวเตอร์แทน	ข้อความในส.ค.ส.พระราชทาน

แต่ละปีจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อสะท้อนให้

เห็นปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ที่ประเทศไทยต้องประสบใน

รอบ	1	ปทีีผ่า่นมา		ส.ค.ส.พระราชทานนีห้นงัสอืพมิพร์ายวนัได้

นำาลงตีพิมพ์ในฉบับเช้าวันที่	1	มกราคมของทุกปี	เพื่อให้พสก

นิกรได้ชื่นชมอย่างทั่วถึง	

	 ส.ค.ส.พระราชทาน	 ปี	 พ.ศ.	 2542	 ทรงประดิษฐ์เป็น

รูปพระมหาชนกกับนางมณีเมขลาและมีรูปปูอยู่ด้านล่าง	 

เช่นเดียวกับในปี	พ.ศ.2558

	 ปี	 พ.ศ.	 2548	 เป็นครั้งแรกที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ	พระราชทาน	ส.ค.ส.ปี	พ.ศ.	2549	เป็นภาพสีพระบรม

ฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ในฉลอง

พระองค์สีเขียว	 มีภาพปักรูปคุณทองแดงที่กระเป๋าด้านซ้าย	 

z
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ทรงฉายคู่กับคุณทองแดง	 สุนัขทรงเลี้ยง	 ด้านล่างมีข้อความ

เป็นตัวหนังสือสีน้ำาตาลขอบเหลือง	 ว่า	 “ขอจงมีความสุข

ความเจริญ	Happy	New	Year”	 และมีตัวเลขสีแดง	 2005	

12	 07	 16:44	 อยู่มุมขวาด้านล่าง	 ที่มุมบนด้านซ้ายเป็นตัว

หนังสือสีเหลืองสลับส้ม	 ข้อความว่า	 “ส.ค.ส.	 พ.ศ.๒๕๔๙	

สวัสดีปีใหม่”	มุมบนด้านขวา	มีตราสัญลักษณ์	2	ตราเรียงกัน 

ลงมาและที่ด้านล่างใต้เส้นสีส้มสลับเหลือง	 ด้านซ้ายมีตัว

หนังสือสีแดง	 ข้อความ	 “ก.ส.	 9	 ปรุง	 272149	 ธ.ค.48”	 

ด้านขวามีข้อความ	 “พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สุวรรณชาด	 ท.พรหม

บุตร	 ผู้พิมพ์ โฆษณา	 Printed	 at	 the	 Suvarnnachad,	

D.Brahmaputra,	 Publisher”	 ส่วนกรอบของ	 ส.ค.ส.	

พระราชทานฉบับนี้	 เป็นภาพหน้าคนเล็ก	 ๆ	 เรียงกันด้านละ	

3	 แถว	 รวม	 696	 หน้า	 ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม	 นับจากนั้นมา	

ส.ค.ส.พระราชทานจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ฉายคู่กับสุนัข

ทรงเลี้ยงจนถึงปี	พ.ศ.	2557

 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทรง

พระราชทาน	ส.ค.ส.	 เป็นภาพจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก 

ฉบับการ์ตูน	 ในเหตุการณ์ขณะที่เรือกำาลังแล่นไปสุวรรณภูมิ

ล่ม	 พระมหาชนกต้องอดทนว่ายน้ำาอยู่ ในมหาสมุทรนาน 

ถงึ	7	วนั	7	คนืและนางมณเีมขลาไดม้าอำานวยพรให	้กลางภาพ	

ส.ค.ส.	 มีพรพระราชทานจากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่า	 “ขอให้

ทุกคนมีความเพียรที่บริสุทธิ์	ปัญญาที่เฉียบแหลม	กำาลังกายที่

สมบูรณ์”	ด้านล่างขวาของภาพ	มีข้อความภาษาไทยว่า	“ขอ

จงมีความสุขความเจริญ”	 และข้างใต้มีข้อความภาษาอังกฤษ	

พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาวว่า	“HAPPY	NEW	YEAR”	และชื่อ

พระราชนิพนธ์	 “พระมหาชนก	 The	 Story	 of	 MAHAJA-

NAKA”	อยู่ตรงกลางด้านล่าง

	 ด้านซ้ายบนของ	 ส.ค.ส.มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและ

ผอบทองประดบั	มตีวัอกัษรสเีหลอืง	พรอ้มขอ้ความวา่	“ส.ค.ส.	

พ.ศ.	๒๕๕๘”	และตัวอักษรสีขาวข้อความว่า	“สวัสดีปีใหม่”

	 ด้านล่างสุดของ	 ส.ค.ส.มีแถบสีเขียวเข้ม	 มุมล่างซ้าย

มีข้อความ	“ก.ส.9	ปรุง	301021	ธ.ค.	2557”	มุมด้านขวามี

ข้อความ	 “มหาวิทยาลัยปูทะเลย์	 มิถิรา	 ๒๕๕๗”	 กรอบของ	

ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็ก	 ๆ	 เรียงกัน	

ด้านบนด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ	2	แถว	ส่วนด้าน

ล่างเรียงกัน	3	แถว	ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้มเช่นเดียวกับปีก่อน	ๆ

z
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โดย	...	นพ.ชัชชัย		ปรีชาไว

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

บทความพิเศษ

บทความพิเศษ	: 

สมเด็จพระมหติลาธิเบศร	
อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

กับการแพทย์ของไทย	(ตอนที่	2)

 พระราชกรณยีกจิระหวา่งกลบัมารว่มงานถวายพระเพลงิ พระบรมศพสมเดจ็

พระพันปีหลวง

	 หลังจากทรงศึกษาวิชาสาธารณสุข	ณ	โรงเรียนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	(School	

of	 Health	 Officers)	 แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปได้เพียงครึ่งปีการศึกษา	 ต้อง 

เสด็จกลับมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม

ราชินีนาถ	พระพันปีหลวง	ในเดือนเมษายนปี	พ.ศ.	2463	ระหว่างประทับในกรุงเทพ 

นี้เอง	พระองค์ได้ ใช้เวลาว่างไปกับการศึกษาด้านการแพทย์	การสาธารณสุขในสยาม

อยา่งจรงิจงั	ดว้ยการขอปฏบิตังิานในหอ้งทดลองวทิยาศาสตรข์องศริริาชพยาบาลเพื่อ

ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิเกีย่วกบัตวัเชือ้โรคบดิอะมบีาและตวัเชือ้โรคไขม้าลาเรยี	และทรง

สอนชีววิทยาแก่นักศึกษาเตรียมแพทย์ ในแผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน

ระหว่างนั้นด้วย	ทรงใช้เวลาไปกับการศึกษาสภาพสุขาภิบาลในกรุงเทพฯ	 โดยลงราย

ละเอียดในเรื่องถนนหนทาง	 บ้านเรือน	 การระบายน้ำา	 การกำาจัดขยะมูลฝอย	 การ 

ประปา	สภาพตลาดและการอยูก่นิของประชาชน	ฯลฯ	โดยมพีระประสงคจ์ะเสดจ็ออก

ไปสำารวจสถานทีอ่นัสกปรกและเปน็แหลง่โรคดว้ยพระองคเ์อง	แตก่ารนีม้ไิดเ้ปน็ไปตาม 

พระราชประสงค์	เพราะเมื่อจะเสด็จไปที่ใดก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานนั้น	ๆ	ทราบ	ทำาให้

มกีารทำาความสะอาดจงึไมเ่หน็สภาพทีเ่ปน็จรงิ	ในขณะเดยีวกนัหากจะแอบเสดจ็ไปดว้ย

พระองค์เองก็ไม่ถูกต้องในหลักการ	 เพราะควรจะต้องขออนุญาตผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

เสียก่อน	จึงเลิกการเสด็จไปยังที่ต่าง	ๆ	ได้แต่ทำาการค้นคว้าอยู่ในห้องทดลอง	ความที่

โดย	...	นพ.ชัชชัย		ปรีชาไว
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ทรงเพยีบพรอ้มดว้ยอทิธบิาทและสงัคหวตัถ	ุเมื่อทรงประกอบ

กิจการใด	 ทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่	 ทรงกระทำา

เต็มพระสติกำาลังจนเป็นที่รักใคร่และยกย่องโดยผู้ได้สัมผัสใน

พระราชจรยิาวตัรจนตลอดพระชนมช์พี	เชน่	เมื่อถกูสง่ไปศกึษา

ในตา่งประเทศ	กท็รงไดร้บัการชื่นชมจากพระมหากษตัรยิห์รอื

ผูป้กครองแหง่แผน่ดนินัน้	ไมว่า่จะเปน็สมเดจ็พระจกัรพรรดวิลิ

เฮล์มไกเซอร์แห่งเยอรมัน	 หรือประธานาธิบดีแห่งประเทศ

สหรฐัอเมรกิา	ดว้ยทรงวางพระองค์ไดอ้ยา่งเหมาะสมตอ่กาละ

และเทศะเสมอ	 ไม่ว่าจะทรงประทับอยู่ในประเทศที่ปกครอง

ด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	หรือระบอบประชาธิปไตย	

ด้วยทรงมีจิตใจรักใคร่เมตตาในราษฎรเสมอในทุกระดับ	 และ

มิได้ถือพระองค์ในยศ	 หรือฐานานุรูปที่ทรงครองอยู่	 ทรงเคย

เสด็จไปเก็บตัวอย่างเชื้ออมีบา	โรคพยาธิเท้าช้าง	และไข้มาเล

เรียของนักโทษในเรือนจำา	 ซึ่งต้องเสด็จเข้าไปในเรือนจำายาม

วิกาลพร้อมกับพระสหาย	คือ	ศาสตราจารย์เอ	จี	เอลลิส	เนื่อง 

จากเชื้อโรคเท้าช้าง	จะปรากฏในกระแสเลือดช่วงวิกาล	กท็รง

มพีระราชดำารสัและทรงแสดงเมตตาแกน่กัโทษทัง้หลายจนเปน็

ที่ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้คนทั่วไปที่ ได้สัมผัสกับ

พระองค์	ทรงเก็บตัวอย่างเลือดนักโทษ	128	คน	เสร็จสิ้นลงใน

เวลาเทีย่งคนื	กอ่นทีจ่ะหนัมายิม้และรบัสัง่กบันกัโทษวา่	“ขอบใจ 

ที่ใหเ้ลือดแกฉ่ัน”	ในชว่งระยะเวลาสัน้	ๆ 	ระหว่างป	ีพ.ศ.	2463	

ที่ทรงประทับอยู่ ในเมืองไทยหลังจากงานพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวง	 ได้ทรงมีกิจกรรม

ทางวิชาการมากมายนอกเหนือไปจากการสอนในโรงเรียน

แพทย์	 การศึกษาเกี่ยวกับพยาธิวิทยาในห้องปฏิบัติการของ

ศริริาช	หรอืการเกบ็ตวัอยา่งจากนกัโทษในคกุ	เชน่	ไดท้รงเรยีบ

เรยีงเรื่อง	Tuberculosis	คอืโรคฝีในทอ้งหรอืวณัโรค	ประทาน

แกก่รมสาธารณสขุเพื่อจดัพมิพเ์ผยแพร	่ไดพ้ระราชทานหนงัสอื

เล่มนี้เป็นอนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ 

พระอนุชาธิราช	เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ	กรมหลวงพิษณุโลก

ประชานารถ	เมื่อ	24	กันยายน	2463	ทรงบำาเพ็ญจาคะ	และ

ทานบารมดีว้ยการมพีระกรณุารบัเปน็พระธรุะในการจดัหาเงนิ

สร้างตึกใหม่ให้กับแผนกพยาธิวิทยาและห้องปฏิบัติการของ 

โรงพยาบาลศิริราช	 ปรากฏว่าทางรัฐบาลไทยเสนอตัวเข้ามา
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รบัผดิชอบงบกอ่สรา้งรวมทัง้ซือ้อปุกรณต์า่ง	ๆ 	ใหก้บัตกึพยาธิ

วิทยา	ก็ทรงพระราชทานเงินจำานวน	80,000	บาท	ที่พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าพระราชทานเพื่อ

เป็นค่าก่อสร้างวังที่ประทับ	 มาใช้สร้างตึกศัลยกรรมชายแทน	

โดยระบุไม่ให้ ใช้พระนามเป็นชื่อตึก	 (ต่อมาภายหลังจากที่ 

เสด็จทิวงคตแล้ว	ตึกดังกล่าวจึงได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า	“มหิดล

บำาเพญ็”	เพื่อเปน็การรำาลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุทีม่ตีอ่ศริริาช

พยาบาล)	ตอ่มาในการฉลองวนัพระราชสมภพพระชนมายคุรบ	

28	พรรษายังทรงบริจาคเงินจำานวนสองแสนบาทให้เป็น	“เงิน

ทนุบำารงุแผนกแพทยศาสตรแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั”	ใน

วันที่	 6	กันยายน	พ.ศ.	 2461	 เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนส่งคนไป

ศึกษาต่างประเทศเป็นเวลาคนละ	4	ปี	ในสาขาวิชาแพทย์หรือ

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 เช่น	 เคมี	 ฟิสิกส์	 ชีววิทยา	 ซึ่งนับว่า

เป็นการวางรากฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างแน่นหนาให้แก่ 

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	ดว้ยทรงมปีรชัญาการศกึษาทีย่ดึมัน่

หลกัความเปน็เลศิทางวชิาการ		ซึง่ตอ้งอาศยัพืน้ฐานการศกึษา

ที่ถูกต้องและมั่นคง	ที่สำาคัญนอกเหนือจากการเป็นผู้มีความรู้ดี	

ก็จะต้องเป็นคนดี	 ในการพระราชทานทุนนี้ทางมหาวิทยาลัย

ต้องการที่จะทำาพิธีรับมอบอย่างถูกต้อง	 แต่ก็ทรงปฏิเสธที่จะ

ร่วมงาน	 เพราะทรงไม่ต้องการที่จะเสด็จไปฟังผู้คนสรรเสริญ	

ถา้เสดจ็กเ็ทา่กบัวา่ทรงสนบัสนนุการยกยอพระคณุซึง่ไม่ใชก่าร

ปฏิบัติของพระองค์	ในที่สุดงานนั้นก็ระงับไป

ทรงเป็นผู้เเทนรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อคกี้  

เฟลเลอร์

	 ไทยเริ่มมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับมูลนิธิร็อคกี้ีเฟลเลอร์

ในปี	 พ.ศ.	 2463	 เมื่อมูลนิธิส่ง	 Dr.	 M.E.	 Barnes	 เข้า 

มาเป็นผู้แทนกองการสาธารณสุขระหว่างประเทศของมูลนิธิ 

ในประเทศไทย	 เพื่อดำาเนินการหยุดยั้งการระบาดของโรค 

พยาธิปากขอ	 เวลาต่อมา	 Dr.	 Victor	 G.	 Heiser	 ผู้แทน 

จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์	 ได้เข้ามาดูกิจการสาธารณสุขใน

ประเทศไทย	 และได้ทูลเชิญสมเด็จกรมพระยาชัยนาทฯ	 ไป 

ทอดพระเนตรการสอนวิชาแพทย์ที่มนิลา	 หากรัฐบาลไทยจะ

เชญิใหม้ลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร	์เขา้มาชว่ยเหลอือยา่งเปน็ทางการ	

มูลนิธิฯ	 ก็จะสามารถเพิ่มความช่วยเหลือสนับสนุนให้ได้อย่าง

เต็มที่	 ดังนั้นในปี	 พ.ศ.	 2464	 รัฐบาลไทยจึงได้ร่างหนังสือ

ราชการไปยังมลูนธิริอ็คกีเ้ฟลเลอร	์มีใจความว่า	“ประเทศไทย

ยินดีมอบให้มูลนิธิฯ	มีโอกาสช่วยในการศึกษาวิชาแพทย์	เช่น

ที่ได้ปฏิบัติในที่อื่น”	Dr.	Richard	M.	Pearce	ประธานแผนก

การศกึษาวชิาแพทยข์องมลูนธิฯิ	ไดเ้ขา้มาดกูจิการของโรงเรยีน 

แพทย์ในขณะนั้น	ภายหลังจากที่	Dr.	Pearce	เดินทางกลับไป

ประมาณ	2	เดือน	จึงได้ส่งจดหมายติดต่อกลับมาว่าทางมูลนิธิ

ร็อคกี้เฟลเลอร์์เต็มใจจะร่วมมือช่วยเหลือปรับปรุงการศึกษา

แพทย์	 ทั้งนี้มีข้อเสนอบางประการที่จะขอความร่วมมือจาก

รัฐบาลไทย	 กระทรวงธรรมการได้ตอบรับหลักการส่วนใหญ่	

ส่วนรายละเอียดได้ทูลขอให้สมเด็จฯ	 พระบรมราชชนก 

ซึ่งกำาลังทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 ทรงช่วย

พิจารณาและรับเป็นผู้แทนเจรจา	 มีอำานาจเต็มแทนเสนาบดี

กระทรวงธรรมการ	 การประชุมครั้งแรกระหว่างสมเด็จฯ

พระบรมราชชนก	ผูแ้ทนฝา่ยไทย	และ	Dr.	G.E.	Vincent	และ	

Dr.	 W.	 Rose	 ผู้แทนฝ่ายมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์	 เมื่อวันที่	 6	

กุมภาพันธ์	2465	ผู้แทนทั้งสองจากมูลนิธิฯ	มีความพอใจและ

ชื่นชมเปน็อยา่งยิง่ในความใฝพ่ระทยัดา้นการศกึษาวชิาแพทย์

ของสมเด็จฯ	 พระบรมราชชนก	 และทรงแถลงความเป็นจริง

อยา่งตรงไปตรงมาเกีย่วกบัสถานะความเปน็ไปทางการแพทย์

ของประเทศไทย	 หลังจากนั้นได้มีการประชุมต่อมาอีกหลาย

ครั้งวันที่	2	ตุลาคม	พ.ศ.	2465	สมเด็จฯ	พระบรมราชชนกทรง

เจรจากับ	Dr.	Pearce	ณ	กรุงปารีส	และได้มีการประชุมต่อมา

อีกที่กรุงลอนดอนและนิวยอร์ก	 บรรลุผลสำาเร็จให้รัฐบาลไทย

และมูลนิธิรับหลักการแน่นอน	โดยสรุปดังนี้

 1.	 ทางมลูนธิฯิ	จดัสง่ศาสตราจารย	์6	คน	มาชว่ยปรบัปรงุ 

  การสอนในสาขาใหญ่	ๆ	ของคณะแพทยศาสตร์

	 2.	 มูลนิธิฯ	 มีโครงการก่อสร้าง	 โดยใช้เงิน	 130,000	 

	 	 เหรียญ

	 3.	 มูลนิธิฯ	 ให้ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ไทยไปศึกษา	 

	 	 Post-Graduate	ในต่างประเทศ

	 Dr.	Pearce	ได้มาประเทศไทยและเจรจาเพิ่มการช่วย

เหลือคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 เพื่อขยายการเรียน

วิชาขั้นต้นสำาหรับแพทย์ ให้มีคุณภาพมากขึ้น	 โครงการนี้ ได้

เสนอให้สมเด็จฯ	พระบรมราชชนกทรงรับเองและมูลนิธิฯ	 ได้

รับดำาเนินการในช่วงแรกเป็นเวลา	5	ปี
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เก็บตก 

โดย	...	ผศ.นพ.ธนพันธ์		ชูบุญ

พิธีเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์	

สิ่งดี ๆ ได้บังเกิดขึ้น ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 ทีมสารศิษย์เก่าฯ	 ขอให้ผมเขียนเล่าเรื่อง	 “อาคารรัตนชีวรักษ์”	 ซึ่งเป็นอาคาร 

หลังใหม่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	ตอนแรกก็คิดอยู่นานว่าจะเขียนเล่าเรื่องอะไรดี	

เพราะเขียนเรื่องตึกนี้มาก็หลายครั้ง	 เขียนลงสารศิษย์เก่าเป็นครั้งแรก	 และเขียนลงข่าว

คณะแพทย์อีก	๒	ครั้ง	ตอนนี้ก็ถึงคราวจน	หมดสิ้นหนทางหาเรื่องเขียนมาเล่า	แต่มานึกดู

อีกที	ก็มีบางมุมที่ผมมองเห็น	คนอื่นอาจจะมองไม่เห็น	หรืออาจจะเห็นเป็นปาฏิหารย์ด้วย

กันก็จะลองหยิบยกขึ้นมาเล่าดู

เริ่มจากเรื่องดี ๆ เรื่องแรก

	 คณะแพทยศาสตร์ไดท้ำาเรื่องไปยงัมหาวทิยาลยัฯ	เพื่อกราบบงัคมทลูขอพระราชทาน

ชื่ออาคารหลังใหม่นี้	 ซึ่งเป็นอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	 จากสมเด็จพระเทพรัตนราช 

สดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีและพระองค์ไดพ้ระราชทานชื่อ	“รตันชวีรกัษ”์	อนัมคีวามหมาย

ว่า	 อาคารซึ่งเป็นสถานที่ดูแลรักษาชีวิตอันยอดเยี่ยม	 มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	 “Rata-

nachewaraksa”	และพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญอักษร	“ส.ธ.”	ประดับที่ป้ายอาคาร

นีด้ว้ย	ดงันัน้เราจงึถอืโอกาสนี	้กราบบงัคมทลูเชญิพระองคเ์สดจ็มาเปดิอาคารรตันชวีรกัษ์

แห่งนี้	พร้อม	ๆ	กับทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ	 

ซึ่งเป็นอาคารหลังใหม่อีกแห่งที่กำาลังถูกสร้างขึ้นมาด้านหลังหอผู้ป่วยกระดูกและข้อ	 

ในคราวเดียวกันเลย	

เรื่องเล่าจากคณะแพทยศาสตร์
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	 สิ่งดี	 ๆ	 เรื่องแรกยังไม่จบเพียงเท่านี้	 เพราะทาง 

มหาวิทยาลัยฯ	 แจ้งมาว่า	 พระองค์จะเสด็จมาพักผ่อน 

พระอริยิาบถและเสวยพระกระยาหารเทีย่งภายในโรงพยาบาล

สงขลานครนิทร	์กอ่นจะเสดจ็ไปพระราชทานปรญิญาบตัรตอ่	ณ	 

ศนูยป์ระชมุนานาชาตใินชว่งบา่ย	เรื่องนีเ้ปน็สิง่ทีอ่ยูน่อกเหนอื

ความคาดหมายอย่างมาก	เป็นข่าวที่ทำาให้พวกเราตื่นเต้นและ

ตื้นตันเป็นที่สุด	 แต่ขณะเดียวกันพวกเราก็เริ่มเครียดมากขึ้น

เป็นเท่าทวี	

	 ยงัครบั	เรื่องด	ีๆ 	ทีค่าดไมถ่งึยงัไมห่มดเพยีงเทา่นี	้เพยีง

แต่ผมจะขออนุญาตย้อนกลับไปอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับ

	 เรื่องมีอยู่ว่า	 เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ	ด้านการ

แพทย์และสาธารณสุขมากมายนานัปการ	 คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ	

ในการพิจารณาเพื่อขอพระราชทานทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญา	

“แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์”	 เพื่อเป็นการเชิดชู 

พระเกียรติคุณและเป็นเกียรติอันสูงสุดต่อคณะแพทยศาสตร์	

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สืบไป	 (ส่วนนี้ผมคัดลอกมา

จากหนังสือที่ระลึก	รัตนชีวรักษ์	นะครับ	เขียนเองไม่เป็น	กลัว

ผดิพลาด)	ซึง่ทางสำานกัพระราชวงัแจง้กลบัมาวา่	พระองคท์รง

รับและขอใหเ้ราจัดพิธีถวายปริญญาภายในวันเดียวกบัที่เสด็จ

มาทรงเปิดอาคารในคราวเดียวกัน	เพียงทราบข่าว	ผมเชื่อว่า

หลายคนในคณะแพทย์ของเราล้วนตื้นตัน	 สำาหรับผมเองนั้น	

ขนลุกซู่ไปทั้งตัวเชียวครับ	 ช่างเป็นบุญของพวกเราชาวคณะ

แพทยศาสตร์จริง	ๆ	ใช่ไหมครับ	

	 ได้ดีใจไปเพียงครู่หนึ่ง	สติก็เริ่มเข้ามาแทนที่	 แผนงาน 

ก็เริ่มถูกนำามาประชุมหารือกันในทันที	 เราแบ่งงานที่ต้องทำา

ออกเป็น	๕	ส่วน	คือ	งานเปิดอาคาร	งานวางศิลาฤกษ์	งาน

ถวายปริญญา	 งานเสวย	 และงานที่ต้องจัดการห้องประทับ 

พักผ่อนพระอิริยาบถ

	 มาถึงการเตรียมจัดงาน	 เราทุกคนต่างก็ร้อนใจ	 ที่ว่า 

รอ้นใจเพราะนีเ่ปน็งานพระราชพธิ	ีงานทีพ่วกเรา	(ผมหมายถงึ

คนโรงพยาบาล)	ไมม่คีวามถนดัเอาเสยีเลย	แตเ่ทวดากม็าชว่ย

เหลือเราครับ	 เพราะเราได้รับความเกื้อกูลจากทีมสำานักงาน

อธิการบดีมาช่วยในการจัดการ	 การวางแผนเตรียมงาน	การ

ออกหนังสือไปยังสำานักพระราชวังตั้งแต่ต้น	รวมถึงการติดต่อ

กบัผูค้นฝา่ยตา่ง	ๆ 	ทัง้ในและนอกมหาวทิยาลยั	เรื่องนีเ้ขาถนดั

เพราะต้องจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ทุกปี	 ได้ทีมนี้

ช่วย	ทำาให้เราหายใจคล่องขึ้นมากครับ	

	 อีกทีมก็คือ	 ทีมจากกองราชพิธี	 สำานักพระราชวัง	 ซึ่ง

เปน็กำาลงัหลกัในการแนะนำาเรื่องของพธิกีารในงานพระราชพธิ	ี	

ลำาดับก่อนหลังของกิจกรรมต่าง	ๆ	เรียกว่าทุกอย่างมีระเบียบ

แบบแผนลำาดบักอ่นหลงั	การมาชว่ยซอ้มเวลาเขา้เฝา้รบัเสดจ็	

และการเข้าร่วมฉายพระรูป	

	 นอกจากนี้	 เรายังได้รับความช่วยเหลือจากกองโยธาฯ	

ซึ่งจะมาประจำาอยู่กับทีมโรงพยาบาลในการกำาหนดและติดตั้ง

ปะรำาพิธี	อันนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากที่สุด	เพราะมันเป็น

เรื่องทีท่มีโรงพยาบาลมคีวามกงัวลใจมากเชน่เดยีวกนัวา่จะทำา

อย่างไรดี	ไม่น่าเชื่อครับ	ว่าจะมีหน่วยงานราชการที่จะจัดการ

เรื่องนี้อยู่แล้ว	ทีมงานจากกองโยธาฯ	นี้นี่เองที่จะต้องไปติดตั้ง

ปะรำาพิธียังสถานที่ต่าง	ๆ	ที่พระองค์ท่านจะเสด็จไป	อุปกรณ์ 

ทุกอย่างเขาก็ขนกันมาเองเป็นคันรถเลย	 ที่สำาคัญคือ	 นี่เป็น

บริการที่ไม่คิดเงิน	จัดให้อย่างดีและสมพระเกียรติ
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งานต่อไป คือการจัดเรื่อง “ห้องและเครื่องเสวย” 

	 เราตัดสินใจเลือกใช้ห้องประชุมชั้น	๑๒C	ซึ่งเพิ่งได้รับ

การตกแต่งเสร็จใหม่สด	ๆ	ร้อน	ๆ	ชั้นนี้มีความเหมาะสมอย่าง

ยิง่ทีจ่ะถกูใชเ้ปน็หอ้งเสวย	เพราะอยูช่ัน้บนสดุของอาคารเฉลมิ

พระบารม	ีมผีนงักระจกทีม่องเหน็ววิภเูขาคอหงสแ์ละมองออก

ไปทางด้านทิศเหนือก็จะเห็นมัสยิดใหญ่และทะเลสาบสงขลา	

สวยงามมาก	 เราได้จัดโต๊ะเสวยเป็นแนวยาวในทิศตะวันออก

และตะวันตก	 หากพระองค์ประทับที่หัวโต๊ะทางด้านทิศตะวัน

ตก	 ก็จะสามารถทอดพระเนตรเห็นทั้งเขาและทะเล	 มันช่าง

เป็นความลงตัวอย่างแท้จริง

	 จากชั้น	๑๒C	เราเดินลงมาอีก	๒	ชั้น	ก็คือชั้น	๑๑	ซึ่งจะ

มหีอ้งพกัของราชวงศอ์ยู่ในสว่นหนา้ของอาคารเฉลมิพระบารมี	

พืน้ทีส่ว่นนีถ้กูจดัเปน็หอ้งพเิศษสำาหรบัพระราชวงศ์โดยเฉพาะ	

ทั้งนี้เพราะหากมีการเสด็จลงมาภาคใต้ของพระองค์ ใด	 และ

มีความจำาเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล	 สงขลานครินทร์ก็คงต้อง

เป็นโรงพยาบาลนั้น	 ห้องพิเศษนี้จะแปรสภาพเป็นหออภิบาล

หรือ	ICU	ได้ ในทันที	แต่ในวาระนี้	ห้องนี้ถูกเลือกใช้เป็นห้อง

พักผ่อนพระอิริยาบถ	และโถงด้านหน้าถูกเลือกใช้เป็นสถานที่

ทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญา	

เราแบ่งงานกันอย่างนี้ครับ

	 พื้นที่ส่วนห้องประทับและห้องเสวย	 เราจัดการเอง	 

สว่นพืน้ทีท่ลูเกลา้ฯ	ถวายปรญิญา	ทางกองโยธาฯ	รบัผดิชอบไป	

	 ภายในห้องประทับ	 เตียงผู้ป่วยถูกเคลื่อนย้ายออกไป

ชั่วคราว	เราย้ายโซฟาเข้ามาแทนที่	เชื่อไหมว่า	โซฟาที่เรานำา

มาวางไว้นั้น	 มันถูกบุหนังใหม่ด้วยฝีมือของแม่บ้านงานเคหะ

บริการของเราเอง	ฝีมืองดงามและประณีตเป็นที่สุด	

	 การจัดดอกไม้ประดับก็อาศัยคนในคณะแพทย์นี่เอง

ที่มาช่วยกัน	เรื่องดอกไม้นี้มีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังครับ	เนื่องจาก

บา้นเราไกลเมอืงหลวง	ดอกไมท้ีม่ีในทอ้งตลาดกส็วยสู้ ในเมอืง

กรุงไม่ได้	 แถมดอกไม้หลายชนิดก็เป็นดอกไม้ที่นำาเข้ามาจาก

มาเลเซีย	 งานนี้คุณน้อยผู้บรรจงและทีมงานของเธอ	 จึงซื้อ 

ตั๋วเรือบินขึ้นกรุงเทพในช่วงค่ำาของวันหนึ่ง	ลงจากเรือบินก็วิ่ง

ตรงไปปากคลองตลาด	 เดินช้อปดอกไม้สดมาราธอน	 ตั้งแต่

หัวค่ำายันเกือบรุ่งสาง	 (นี่ถ้าจัดการแข่งขันช้อปปิ้ง	 เธอคงได้

เหรียญทองไปสบาย	 ๆ)	 จากนั้นเรียกรถแท็กซี่มารับไปส่งที่	

cargo	 ดอนเมือง	 สนนราคาถูกกว่าซื้อที่หาดใหญ่ไปกว่าครึ่ง	

นี่รวมราคาค่าโดยสารเรือบินแล้วด้วยนะครับ	 เด็ดดวงจริง	 ๆ	

และเมื่อดอกไม้มาถึงโรงพยาบาล	 บรรดาสาวงามคณะแพทย์

ทั้งรุ่นเปิดโรงพยาบาลและรุ่นหลัง	 ๆ	 ก็มาช่วยกันจัดตกแต่ง

สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.	:	ปีที่	2	ฉบับที่	3	เดือนกรกฎาคม	-	กันยายน	255718
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ออกมาอยา่งสวยงาม	มนัถกูนำาไปจดัวางในทกุทีท่ีพ่ระองคเ์สดจ็	

รวมถึงห้องสรงด้วย

ห้องสรง

	 ห้องน้ำาก็ถูกจัดอย่างสะอาดและสวยงาม	 จัดวางพรม	

เครื่องใช้	 เครื่องหอม	ดอกไม้	 ไว้อย่างลงตัว	ทีมงานได้จัดหา

โคโลญจน์ชนิดซอง	 ยาอม	 สบู่	 ยาสีฟัน	 วางเอาไว้ด้วย	 เผื่อ

พระองค์จะได้หยิบใช้ตามพระราชอัธยาศัย	

	 มาถึงวันงานพระราชพิธี	 ผมได้บันทึกความทรงจำาไว้

ในข่าวคณะแพทย์	 เดือนธันวาคม	 ๒๕๕๗	 ไว้ว่า	 “เมื่อเดือน

กนัยายน	๒๕๕๗	ทีผ่า่นมา	พวกเราชาวคณะแพทยแ์หง่สงขลา

นครินทร์ต่างล้วนปลื้มปิติ	 จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราช

สดุา	สยามบรมราชกมุาร	ีไดเ้สดจ็มาเปดิอาคาร	“รตันชวีรกัษ”์	

รวมถงึทรงวางศลิาฤกษอ์าคารบรกิารวชิาการหลงัใหม่ในคราว

เดียวกัน

	 เมื่อนึกย้อนกลับไปถึงวันนั้น	ผมยังจำาได้	พวกเราคนจัด

งานต่างก็มีความหวาดหวั่น	 เพราะท้องฟ้ายามนั้นครึ้มเสียจน

เกินครึ้ม	 ขณะที่กำาลังประกอบพิธีพราหมณ์อยู่นั้น	 บนท้องฟ้า

ก็ปรากฏฝูงนกนับร้อยนับพันบินร่อนวนเวียนอยู่เหนืออาคาร

โรงพยาบาลเป็นที่น่าอัศจรรย์	 สายฝนเริ่มปรอยเม็ดลงมา 

จาง	ๆ 	พอให้จมูกชื้นแต่ไม่ถึงกับแฉะ	นึกในใจ	ฤกษ์นี้คงจะดีนัก	

แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ	 ใกล้เวลาเสด็จ	ท้องฟ้าที่อุ้มน้ำาไว้

จนท้องแอ่นก็ปล่อยสายน้ำาให้ร่วงพรูลงมาไม่ขาดเม็ด	 สายน้ำา 

จากหลงัคาเตน้ทท์ีป่ระทบัไหลลงมาจนเกา้อีข้องผูร้ว่มงานตอ้ง

ร่นเข้ามาด้านในจนเสียรูปแถว

	 ผมเชื่อว่า	 ความร้อนใจของผู้จัดงานคงถึงระดับสูงสุด	

เพราะการกดปุ่มเปิดแพรป้ายอาคารก็อยู่ด้านนอก	 ฐานวาง

ศิลาฤกษ์ก็อยู่ด้านนอก	 แล้วจะทำาอย่างไรดี	 และเร็วเท่าที่ใจ

นึก	 ด้วยประสบการณ์และการตัดสินใจของคนทำางาน	 เขาได้

เปลี่ยนแผนเป็นการกดปุ่มเปิดแพรภายในที่ประทับ	 การเจิม

แผน่ศลิาฤกษก์ถ็กูนำาขึน้ไปไว้ ในตวัอาคารรตันชวีรกัษ	์เลน่เอา

คนร่วมงานงงไปพักหนึ่ง	เพราะมันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก

	 แต่ฝนที่ตกลงมาราวกับเป็นอุปสรรคที่เราคิดว่ามัน

เป็นตัวทำาให้งานไม่ได้เป็นไปตามแผน	 กลับกลายเป็นสิ่งที่ดี 

ที่สุดในทางตรงกันข้าม	 เพราะในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเทพฯ

เสด็จลงมาจากอาคารรัตนชีวรักษ์นั้น	พระองค์ทรงเอื้อมมือไป

หยิบร่มมาจากองครักษ์ท่านหนึ่ง	 แล้วทรงถือร่มเดินลงมาเอง

อย่างไม่ถือพระองค์	ภาพที่ถูกถ่ายทอดออกไปทำาให้ผู้ที่มาร่วม

งานตะลงึและสง่เสยีงฮาออกมาแทบจะพรอ้ม	ๆ 	กนั	ผมเชื่อวา่	

ทุกคนปลาบปลื้มใจกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามาก	ๆ
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	 นั่นคงประทับอยู่ในใจพสกนิกรของพระองค์ท่านที่มา 

เฝ้ารอรับเสด็จไปอีกนานแสนนาน

	 ยงัมอีกีเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัพธิกีค็อื	การจดัวางตำาแหนง่

ผูเ้ขา้รบัเสดจ็ภายในปะรำาพธิี	เนื่องจากงานนีม้คีวามเกีย่วขอ้ง

กบัคนหลายฝา่ย	พระเกา้อีถ้กูจดัวางไวบ้รเิวณกลางสดุในปะรำา	

ด้านขวาพระหัตถ์เป็นที่นั่งของผู้มีอุปการคุณของคณะแพทย์

และคณะทนัตแพทย	์ทีจ่ะมาเขา้เฝา้รบัของทีร่ะลกึจากพระองค	์

ส่วนทางด้านซ้ายพระหัตถ์ก็เป็นบุคคลสำาคัญจากที่ต่าง	ๆ 	รวม

ถึงคนในคณะแพทย์บางส่วน

	 ถ้ามองจากภายนอกอาจจะงง	ว่าทำาไมบรรดาผู้บริหาร

คณะแพทย์จึงนั่งอยู่แถวหลังสุด	ทั้ง	ผอ.โรงพยาบาล	หัวหน้า

ภาควิชาศัลย์	ภาคออร์ โธฯ	และอีกหลาย	ๆ	ท่านที่มีความข้อง

เกี่ยวกับอาคารรัตนชีวรักษ์	

	 คำาเฉลยก็คือ	ผู้ที่นั่งเก้าอี้แถวหลังสุดนั้น	จะกลายเป็น

ยืนหน้าสุดทันทีที่กลับหลังหัน	 ท่านเหล่านั้นจะยืนหลังสมเด็จ

พระเทพฯ	 ขณะทำาพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การศึกษาและ

บริการวิชาการ	 แต่นั่นก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิด	 ซึ่ง

มันเกิดไม่ได้ก็เพราะฝนตกหนักนั่นเอง	ฤกษ์เย็นจริง	ๆ

	 เสร็จจากพิธีสำาคัญแล้ว	 พระองค์ได้เสด็จไปเปิด	 “หอ

ประวัติ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”	ซึ่งเดิมสถานที่แห่งนั้น

คือหอสมุดคุณหญิงหลงฯ	 ภายหลังจากการย้ายหอสมุดแห่ง

ใหม่ไปอยู่บริเวณเยื้อง	ๆ	กับตึกฟิสิกส์แล้ว	ที่แห่งนี้ถูกเนรมิต

ให้กลายเป็นหอประวัติแทน	

	 เรามีเวลาเหลือเพียงราวชั่วโมงเศษ	ทุกคนต้องย้ายไป

เตรียมรับเสด็จที่ชั้น	 ๑๑	 เนื่องจากสมเด็จพระเทพฯ	 จะเสด็จ

มาพักผ่อนพระอิริยาบถและรับการทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญา

ที่นั่น	แขกผู้มีเกียรติประกอบด้วยท่านนายกสภามหาวิทยาลัย	

ทา่นอธกิารบดี	คณบดแีละหวัหนา้ภาควชิา	ทา่นทัง้หลายเหลา่

นี้ต่างก็สวมครุยเฝ้ารอรับเสด็จพระองค์ท่าน	ครั้นเมื่อพระองค์

ได้รับการทูลเกล้าฯ	ถวายปริญญาเป็นที่เรียบร้อย	ก็ได้เข้าไป

เปลี่ยนฉลองพระองค์ครุยออกมาฉายพระรูปเป็นที่ระลึก	 ยัง

ความปลื้มปิติแก่พวกเราทุกคน

	 ถึงเวลาเสวยพระกระยาหารเที่ยง	 สมเด็จพระเทพฯ	 

จึงได้เสด็จขึ้นชั้น	๑๒C	ณ	ที่นั้น	มีเหล่าบรรดาแขกผู้มีเกียรติ

เฝา้รอรบัเสดจ็และรว่มโตะ๊เสวยอยูจ่ำานวนหนึง่	รายการอาหาร

ที่เตรียมไว้มี	๔	ชุด
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	 ชุดแรก	 ประกอบด้วย	 ยำาสาหร่าย	 ข้าวห่อสาหร่าย 

	 	 ไส้ปลาไหลไข่กุ้ง	

	 ชุดที่	๒	 เป็นข้าว	 ข้าวสวยผสมข้าวสังข์หยด	 ข้าวมัน 

	 	 ไก่สีนิล	

	 ชุดที่	๓		มีห่อหมกปลาอินทรีย์	 กระดูกหมูอ่อนต้ม 

	 	 ใบชะมวง	หมูค้อง	ไก่ต้มนึ่งเกลือ	หลนปูและ 

	 	 ผักสด	

	 ชุดที่	๔		เปน็ผลไมร้วม	ไอศกรมีนอ้ยหนา่	และเฉากว๊ย

	 	 เครื่องดื่มมีชาอู่หลง	และน้ำาพั้นช์อัญชัน

	 งานนี้สิ่งดี	ๆ 	อีก	๒	สิ่งที่ต้องบันทึกไว้ก็คือ	เหล่าบรรดา

บริกร	 ซึ่งนอกจากจะเป็นคนของโรงแรมส่วนหนึ่ง	 เป็นทหาร

ราชองครักษ์ส่วนหนึ่ง	 ก็ยังมีนักศึกษาแพทย์อีกหลายคนที

เดยีวทีม่าชว่ยกนัเปน็บรกิร	นกัเรยีนเหลา่นีถ้กูฝกึอยา่งเรง่ดว่น	

ทราบมาว่าเป็นไอเดียของคุณน้อยที่ต้องการจะให้นักศึกษามา 

มีส่วนร่วม	 และได้รับการสนับสนุนทันทีจากท่านอาจารย์ 

กนัยกิาของพวกเรา	ผมเองก็ไมไ่ดเ้หน็เขาหรอกวา่ทำากนัอยา่งไร 

แต่เมื่อเสร็จงานก็ได้มาร่วมชื่นชมอย่างเต็มที่	 และอีกเรื่องที่

น่าตื่นเต้นก็คือ	 เรื่องข้าวมันไก่	 โรงพยาบาลไม่ได้ทำาเองครับ	

เราสัง่มาจากรา้นขา้วมนัไกจ่ากโรงอาหารของโรงพยาบาลเรา

นั่นเอง	เจ้าของร้านเมื่อทราบว่าต้องถวายข้าวมันไก่	เธอก็รีบ

ไปสัง่คนเลีย้งไก	่ใหเ้ลีย้งดว้ยนมผง	ซึง่จะทำาใหเ้นือ้ไกนุ่ม่อรอ่ย	

ผมได้ลองชิมแล้วก็ยืนยันตามนั้นจริง	ๆ	ครับ	อร่อยชนิดที่ไม่รู้

วา่เปน็เรื่องจรงิหรอือปุาทาน	รูแ้ตว่า่	ระหวา่งมือ้อาหารนัน้	มคีน 

จากในวังลงไปสั่งข้าวมันไก่ใส่ปิ่นโตกลับไปด้วย	“พระองค์ทรง

โปรด”	งานนีค้งเดาไดว้า่มีใครน้ำาตาไหลดว้ยความปลืม้ปติบิา้ง

เล่าจบได้เสียทีนะครับ

	 ผมเล่ามายืดยาว	 เพราะรู้สึกดีที่คณะแพทย์ของเรา 

ได้มีโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม

ราชกุมารี	และด้วยรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมอยู่ในงาน

หลายขัน้ตอน	รูส้กึดทีี่ไดร้ว่มงานกบัคนเกง่	ๆ 	หลายคนมาก	ทัง้

ในคณะแพทยข์องเราและทมีงานจากสำานกังานอธกิารบด	ีรวม

ถึงทีมงานจากสำานักพระราชวังและกองโยธาธิการ	 นอกจาก

นี้	 ในส่วนลึกของหัวใจ	 ผมคิดว่ายังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดล

บันดาลให้งานผ่านไปได้อย่างราบรื่น	 ผมเชื่อว่า	 “แม้นเทวดา	

ก็ยังมาช่วยเรา”	
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	 ความทรงจำาต่าง	 ๆ	 ที่ดีมักไม่ค่อยถูกเรียกขึ้นมา	 ต่อเมื่อเราสูญเสียหรือ

พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักนั้นไปแล้ว	อะไรก็ห้ามไม่ได้	ภาพเหตุการณ์ต่าง	ๆ	ในอดีต

ที่ผมกบัอภธิานได้ ใชช้วีิตของการเปน็เพื่อนกนัมาอย่างยาวนาน	ไดผ้ลดุขึ้นมาอย่าง

ไม่ขาดสายเลยทีเดียว

	 ย้อนไปเมื่อ	42	ปีที่แล้ว	ผมกับอภิธานเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยด้วยกัน	ถึงแม้ตอน	ม.ศ.1	เราจะอยู่คนละห้อง	แต่ผมก็ได้รู้จักอภิธานด้วย

เหตุที่ชอบตีปิงปองเหมือนกัน	และในช่วง	ม.ศ.4	เราก็ได้มีโอกาสเรียนห้อง	7	ด้วย

กัน	ทำาให้รู้จักอภิธานมากขึ้น		อภิธานขยันตั้งใจเรียน	นั่งอยู่โต๊ะหน้าสุด	เรามักจะ

เอาโจทยฟ์สิกิสห์รอืคณติศาสตรม์าลองภมูกินัตามประสาเดก็เรยีนคอเดยีวกนั	ความ

สัมพันธ์ขณะนั้นก็มีแต่เรื่องการเรียน

	 แล้วเราก็ต้องมาเรียนร่วมกันอีก	 เมื่อผลประกาศสอบเอ็นทรานซ์์ปรากฏว่า	

เราสอบตดิแพทยส์งขลานครนิทรด์ว้ยกนั	การทีม่าจากโรงเรยีนเดยีวกนัและตอ้งจาก

บา้นมาไกล	ทำาใหผ้มสนทิกบัอภธิานมากขึน้	อภธิานเปน็ครสิเตยีนทีมุ่ง่มัน่ทำางานรบั

ใช้พระเจ้า	งานศึกษาพระคัมภีร์	งานชมรมคริสเตียน	อภิธานให้ความสำาคัญมาเป็น

อนัดบัหนึง่	ทกุครสิมาสตก์จ็ะชวนพวกเราชาวหอปกีบี	ชัน้	3	ไปรว่มงานที่โบสถด์ว้ย

ทุกครั้ง	นอกจากเรื่องศาสนาแล้ว	สิ่งที่อภิธานยังรักชอบอีกก็คือ	แมว	หมากรุกจีน	

และกภ็าษาจนี	อภธิานมคีวามสามารถพเิศษในการเลยีนแบบเสยีงแมวไดเ้หมอืนมาก	

ทั้งตัวผู้และตัวเมีย	ผมมักจะล้ออภิธานเล่นด้วยการเอามือไปเกาที่ใต้คางเขาเบา	ๆ	

แบบที่แมวชอบ	เขาก็จะทำาหน้าแมวร้องเสียงแมวออกมาให้ผมหัวเราะได้ทุกครั้ง	

รำาลึกถึง 

อภิธาน
โดย	...		วิโรจน์		ตระการวิจิตร

สารศิษย์เก่า	แพทย์	ม.อ.	:	ปีที่	2	ฉบับที่	3	เดือนกรกฎาคม	-	กันยายน	255722
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	 หลงัจากเรยีนแพทยร์ว่มกนัได	้6	ป	ีเรากต็า่งแยก

ย้ายไปเป็นแพทย์ฝึกหัดกันอยู่	1	ปี	แต่แล้วโชคชะตาก็

ให้เราทั้งสองกลับมาพบกันอีก	2	ปีในช่วงแพทย์ใช้ทุนที่

คณะแพทย	์ม.อ.	อภธิานอยูแ่ผนกสตูฯิ	สว่นผมอยูแ่ผนก

อายุรกรรม	 เราตกลงที่จะพักอยู่ห้องเดียวกันที่แฟลต

ข้าราชการ	 นับเป็นช่วงเวลาที่ผมใกล้ชิดสนิทสนมกับ

อภธิานมากทีส่ดุ	เราตา่งมกัจะพดูคยุปรกึษาเรื่องสว่นตวั	

ความในใจ	ทัง้เรื่องงาน	เรื่องเรยีน	รวมทัง้เรื่องความรกั

ด้วย	ซึ่งในเรื่องสุดท้ายนี้	 ดูเหมือนอภิธานจะเจอมรสุม

ใหญ่เข้าทีเดียว	แต่ในที่สุดก็	happy	ending		

	 หลงัจากใชท้นุเสรจ็เราตา่งกม็าเรยีนตอ่สตูฯิ	ดว้ย

กันที่กรุงเทพ	และหลังจบ	training	มาเป็น	staff	เมื่อ

มีโอกาสเรากน็ดัไปเทีย่ว	นดัทานขา้วดว้ยกนับา้ง	พรอ้ม

คู่ชีวิตของเรา	ผมยังได้มีโอกาสพบอภิธานอีกหลายครั้ง

ในช่วงประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยสูติฯ	 แต่เราก็

มักจะหลบมุมคุยกันมากกว่า	เราคุยกันสนุกมากในเรื่อง

ครอบครวั	การงาน	ชวีติ	และทีส่ำาคญันา่ตื่นเตน้มากทีส่ดุ

ก็คือ	ประสบการณ์ตรงของอภิธานในเรื่องการมีอยู่จริง

ของพระเจ้า

	 ในช่วงชีวิตของคนเรา	 โอกาสที่จะได้พบและ

ใช้ชีวิตสนิทสนมกับเพื่อนที่ดี	 ที่รู้ ใจ	 คอยให้คำาปรึกษา 

ช่วยเหลือ	ที่เรียกกันว่า	กัลยาณมิตร	เป็นเวลานานกว่า	 

40	 ปีนั้น	 คงจะหาได้ยากยิ่ง	 นับว่าผมเป็นคนที่โชคดี 

เป็นอย่างยิ่งที่ได้อภิธานเป็นเพื่อน	 ถึงแม้เขาจะกลับไป 

สู่อ้อมกอดของพระเจ้าแล้ว	 แต่อภิธานก็ยังคงอยู่ ใน

ความทรงจำาและหัวใจของผมตลอดไป

  

    รักเพื่อนมาก 

ปล.	 ผศ.นพ.อภิธาน	 พวงศรีเจริญ	 เป็นอาจารย์กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์	 รพ.ราชวิถี	

ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่นที่	6	ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2557	ผู้เขียนคือ	นพ.วิโรจน์	

ตระการวิจิตร	สูตินรีแพทย์	ผอ.ฝ่ายการแพทย์	รพ.นครธน



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 255724

ซุบซิบศิษย์เก่า	
โดย	พญ.ชุษณา		เพชรพิเชฐเชียร	

 

¦ ขอแสดงความยินดีกับหลาย	 ๆ	 ท่านที่กำาลังจะไปเรียนต่อทั้งใกล้

	 และไกล	ดังนี้	นพ.ทนงศักดิ์	 	ขาวจีน	 (med	22)	 ไปต่างประเทศ	

	 พญ.จักราวดี		จุฬามณี	(med	29)	ไปญี่ปุ่น	พญ.หนึ่งฤทัย		แซ่เอียบ	

	 (med	25)	ไปอเมริกา	และ	นพ.สุภกิจ		คุณูปการ	(med	30)	ที่ 

	 กำาลังจะไปเป็น	fellow	cardio	med	ที่ศิริราช	ขอเป็นกำาลังใจให้ 

	 ประสบความสำาเร็จด้วยค่ะ	

¦ หลาย	ๆ	ท่านที่กำาลังจะสอบ	board,	subboard	เช่น	พญ.สุรีพร	

	 แซ่เล่า	(med	28)	และ	พญ.นฤมล		ยลสุริยัลวงศ์	(med	26)	ID	 

	 med,	นพ.ธรรศปวีณ์	(med	27)	neuro	med	ขอให้สอบผ่านฉลุย 

	 นะคะ

¦ ยินดีกับ	med	23	ที่กำาลังจะมีหลานคนใหม่	 อำานวยการผลิตโดย	

	 พญ.สุจินดา		แซ่เอี้ยว	และ	med	25	ก็ไม่น้อยหน้า	นพ.ยุทธศักดิ์	 

	 ศุภสินธุ์	และ	พญ.กาญจรัตน์	จัดมาให้อีกหนึ่งคน	

¦ พญ.รุ่งกานต์		ผ่องใส	(med	24)	กำาลังจะได้ย้ายกลับเข้าเมืองกรุง

	 หลังจากอุทิศตนอยู่นราธิวาสมาหลายปี	

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 255724
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ในบางจงัหวะทีเ่หงาเปลา่เปลีย่ว	ศษิยเ์กา่คณะแพทยห์ลายคนมสีตัวเ์ลีย้งแสนรกัเปน็เพื่อนคู่ใจ	ในวนันีจ้ะมาชวนชมความ

น่ารักน่าชังของสัตว์เลี้ยงชาวศิษย์เก่ากันครับ

  

  

เต้าหู้	พันธุ์เปอร์เซีย	

(นพ.ณัฐภัทร	สรรเพชร)

น้องแพตตี้	พันธุ์ปอมเมอเรเนียน	

(นพ.กิติกร	จันทร์ศิริ)

ข้าวหลาม	และอ่าวไทย	พันธุ์ชิวาวา	

(นพ.จักรพงษ์	ไพบูลย์สวัสดิ์)

  

 

 

แอ๊วแอ๊ว	

(พญ.กาญจนา	โก๊ยดุลย์)

ท่านแม็กกี้	พันธุ์เปอร์เซีย	

(นพ.ชาตรี	จุลเพชร)

	มาเบิ้ล	อิซซาเบลล่า	อังเคิ้ล	และแมทธิว	

พันธุ์เปอร์เซียผสม	(พญ.ฐิติกานต์	วังอาภากุล)

ลุงโก้	พันธุ์พุดเดิ้ล	

และบิ๊ก	

พันธุ์มินิเอเจอร์พินเชอร์	

(พญ.พิมพ์สวาท	วัชรกาฬ)

n		โดย	นพ.คณุตม์		จารุธรรมโสภณ	n   
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โน่นนิด	นี่หน่อย

โดย	รศ.พญ.ศิวาภรณ์		อุบลชลเขตต์

VS

ภาษิต VS ภาษิต

	 มากหมอมากความ

	 การช่วยกันคนละไม้คนละมือ	

	 จะทำาให้งานนั้นลุล่วงด้วยดี

	 อย่ายืมจมูกคนอื่นหายใจ

	 น้ำาพึ่งเรือ	เสือพึ่งป่า

VS

 

   

•	 เด็กน้อยชาวบังคลาเทศคนหนึ่ง	 สามารถ

	 เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้	 เมื่ออายุ	 

	 6	ขวบ

•	 ทาเมอิ	 วาตานาเบ	 เป็นผู้หญิงที่สูงอายุ

	 ที่สุด	(73	ปี)	ที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสท์ของ 

	 เทือกเขาหิมาลัยสำาเร็จ	เมื่อ	พ.ศ.	2555

• How many sides has a box?

	 คำาตอบ	 :	 inside	and	outside

• Which fruit is always sad?

	 คำาตอบ		: blueberry	เพราะ	

	 	 	 blue	แปลว่าโศกเศร้า 

อะไรเอ่ย ?
?

เมื่อปี	 ค.ศ.1969	 มาร์กาเร้ท	 แธ๊ตเช่อร	์ กล่าวว่าไม่มีผู้หญิงคนไหน

เป็นนายกรัฐมนตรีได้ร้อก

 

	 	 	 	 ........ง้านเรอะ	

	 	 	 	 แล้วใครล่ะ	ที่เป็นนายก

	 	 	 	 รัฐมนตรีของอังกฤษ	

	 	 	 	 เมื่อปี	ค.ศ.1979-1990

		 	 	 	 นะ่	(ตั้ง	3	สมัยเชียวนา)

 

   •	 ศัพท์อะไรที่มีตัวอักษรเพียง	3	คำา	

	 แต่รวมความหมายได้ตั้งแต่

•	 พยัญชนะ

ก-ฮ

วยัรุน่ 2 คนถกูตำารวจจบั ตำารวจบอกวา่พวกเขามสีทิธิใช้ โทรศพัท์

ได้ 1 ครั้ง  เวลาผ่านไปพักใหญ่ ชายผู้หนึ่งเดินขึ้นมาบนโรงพัก 

ถามหาวัยรุ่น

ตำารวจ		 :		คุณเป็นทนายของพวกเค้าเรอะ

ชายผู้นั้น		:		ไม่ใช่ครับ	ผมเอาพิซซ่ามาส่ง	ตามที่เค้าโทรสั่งครับ

•	 ไอ้อู๊ด	มันทำาให้อั๊วเล่นกอล์ฟ

	 แย่มั่ก	ๆ

•	 มันทำายังไง

•	 มันใส่รองเท้าสีขาวข้างนึง	สีดำา

	 อีกข้างนึง	อั๊วทนไม่ไหว	

	 จนขาดสมาธิจะเล่นไปเลย



The Alumni Association of PSU MEDICINE 27

งานสังสรรค์ศิษย์เก่า
[27	พฤศจิกายน	2557]		http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/?paper/146

ระหวา่งการตรวจเยีย่มแพทยเ์พิม่พนูทกัษะ	
จ.นครศรีธรรมราช

งานสังสรรค์ศิษย์เก่า
(2	ธันวาคม	2557)		http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/?paper/145

ระหวา่งการตรวจเยีย่มแพทยเ์พิม่พนูทกัษะ	
จ.ภูเก็ต
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ณ	กรุงเทพมหานคร			วันเสาร์ที่	8	พฤศจิกายน	2557	โรงแรมมณเฑียร	

งานสงัสรรคศ์ษิยเ์กา่แพทย	์ม.อ.	

http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/?paper/143


