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บรรณาธิการแถลง

 

	 สวัสดีทุกท่านค่ะ เผลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ของปีแล้วนะคะ ช่วง

นี้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรามากมายทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี เรื่องที่ดีก็คือ การจัดกิจกรรม 

“Bike for Mom” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม- 

มกฎุราชกมุาร เสดจ็เปน็องคป์ระธานปัน่นำาขบวน พรอ้มดว้ยพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกติยิาภาฯ 

รวมระยะทางไปกลบั 43 กโิลเมตร นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัไดเ้ปน็เจา้ของสถติใิหมบ่นัทกึลงใน “กนิเนสส ์

บุก๊ เวลิด ์เรคคอรด์” วา่มผีูเ้ขา้รว่มปัน่จกัรยานพรอ้มกนัมากทีส่ดุในโลกจำานวน 136,411 คน ทำาลายสถติิ

ที่ประเทศไต้หวันเคยทำาไว้ที่ 72,919 คน สำาหรับเรื่องที่ไม่ดีก็คือ เหตุระเบิดกลางกรุงที่สี่แยกราชประสงค์ 

บริเวณใกล้ศาลท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ เมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทำาให้มี 

ผู้เสียชีวิต 20 คนและบาดเจ็บอีก 160 กว่าคน และในวันรุ่งขึ้นยังมีระเบิดบริเวณท่าเรือสาทรอีก 1 จุด 

แต่เคราะห์ดีที่เป็นการระเบิดในน้ำา ทำาให้ไม่เกิดความสูญเสีย ต่อมาทีมสืบสวนของตำารวจได้ดำาเนินการ

จับกุมผู้ต้องหาและผู้ร่วมกระบวนการลอบวางระเบิดได้แล้วส่วนหนึ่ง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอัน

ทันสมัยคือ กล้องวงจรปิดที่มีอยู่หลายตัวทั่วกรุงเทพมหานคร นับเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมและน่าชื่นชม

มาก คนืวนันัน้ดฉินัไดเ้ดนิทางไปประชมุทีก่รงุเทพมหานครพอด ีเมื่อลงจากเครื่องบนิก็ไดร้บัขา่วสารอยา่ง

รวดเร็วผ่านทาง Line และ Facebook ซึ่งก็มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมปน ๆ กันไป โดยเฉพาะการตั้ง

สมมติฐานหาสาเหตุ ที่มาที่ ไปของการก่อการร้ายครั้งนี้ แม้ว่าพวกเราที่อยู่ใกล้ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 

จะคุ้นชินกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็ยังรู้สึกว่ามันน่ากลัวและก่อให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลาย

เรื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ ขอให้อย่าได้มีผู้คิดร้ายหรือเกิดเหตุการณ์

แบบนี้ต่อประเทศเราอีกเลย  

 ช่วงเดือนสิงหาคม ของทุกปี ภายใน ม.อ. จะคึกคักและรถติดมาก เพราะมีงานประชุมวิชาการ 

ประจำาปีของคณะแพทยศาสตร์ งานเกษตรภาคใต้ งานวันวิทยาศาสตร์ ปีนี้แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ คือ 

นพ.ยศกร เนตรแสงทพิย ์ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลกนัตงั อ.กนัตงั จ.ตรงั ทา่นเปน็ศษิยเ์กา่คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนต่อเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์ที่ รพ.เลิดสิน แล้วมาปฏบิัติงาน 

ที่ รพ.ตรังอยู่หลายปี ต่อมาได้เป็นผู้อำานวยการ รพ.กันตัง ผลงานการพัฒนา รพ.และชุมชนของท่านมี



มากมาย เช่น จัดทำาธรรมนูญสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการแบบองค์รวม การประหยัดพลังงาน ทำาให้

รพ. ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและอาเซียน เช่น รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2014 ด้าน

การบริหารจัดการการพลังงานดีเด่น จาก ASEAN CENTRE FOR ENERGY ส่วนศิษย์เก่าดีเด่นของ 

คณะแพทย์มี 4 ท่าน คือ 1. ด้านความสำาเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ (รุ่น 3) 

2. ดา้นผลงานเดน่ นพ.เกยีรตชิาย จริะมหาวทิยากลุ (รุน่ 4)  3. ดา้นสรา้งคณุประโยชนแ์กส่งัคมและสถาบนั 

พ.ต.อ.นพ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ (รุ่น 7)  4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดร.พญ.เพชรวรรณ 

พึ่งรัศมี (รุ่น 6) ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้ ตามไปอ่านผลงานของท่านและ

เก็บตกงาน Home Coming Night: A Moment in PSU วันที่ 7 สิงหาคมได้ข้างในฉบับค่ะ

 อีกงานซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทีมการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คือ การได้เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรศึกษาแห่ง

ประเทศไทย (กสพท.) ระหวา่งวนัที ่23-25 สงิหาคม 2558 ภายใตห้วัขอ้ “แพทยศาสตรศกึษาเพื่อความเปน็ 

ธรรมทางสุขภาพ (Educating Future Doctors for Health Equity)” มีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะแพทย์ 

คณะพยาบาลและคณะวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศราว ๆ 500 คน เราได้เป็นเจ้าภาพรอบที่ 2 หลังจาก

เคยจัดการประชุมครั้งที่ 1 ในงานมีการมอบรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ให้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.วราวุธ  

สุมาวงศ์ หรือหมอวราห์ วรเวช ท่านเป็นทั้งสูตินรีแพทย์ อาจารย์แพทย์ นักแต่งเพลง แต่งหนังสือ ผลงาน

เพลงของท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังคือ เทพธิดาดอย คนจนไม่มีสิทธิ์ พะวงรัก สุดเหงา ท่านได้ทุ่มเท อุทิศตน

และทำาประโยชน์ ให้กับงานแพทยศาสตรศึกษาของประเทศไทยมาโดยตลอดจวบจนปัจจุบัน การจัดงาน 

ครัง้นี้ ไดร้บัความชื่นชมจากผูเ้ขา้รว่มประชมุเปน็อยา่งมากทัง้เนือ้หาสาระดา้นวชิาการทีเ่ขม้ขน้ การตอ้นรบั

ที่อบอุ่น งานเลี้ยง อาหาร ดนตรี การแสดงที่สวยงามอลังการและมีช่วง surprise ท่านอ.วราวุธ ด้วยการ

เชิญ พญ.พันทิวา สินรัชตานันท์ มาร้องเพลง “เทพธิดาดอย” ในชุดชาวเขาพร้อมกับมีน้องนักศึกษาแพทย์

เต้นประกอบเพลงด้วย    

 สุดท้าย ขอแสดงความยินดีกับ นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ (รุ่น 7) ที่ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ต่ออีกสมัยหนึ่ง ท่านนับเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม

เป็นอย่างยิ่งค่ะ

  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ

       บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 25584



The Alumni Association of PSU MEDICINE 5

จากใจคณบดี	

 

 ผมต้องขอชื่นชม ท่านนายกสมาคม คณะกรรมการศิษย์เก่า ท่าน

บรรณาธิการ และทีมงานทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นแรงสำาคัญอย่างยิ่งในการสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์ที่ดีและเข้มแข็งระหว่างศิษย์เก่าและสถาบันของเรามาโดยตลอด  

 ปีนี้รุ่น 7, 17 และ 27 เป็นเจ้าภาพจัดงานคืนสู่เหย้า (Home Coming Night) ขึ้น ในคืนวันที่  

7 สงิหาคม 2558  ซึง่เปน็วันสดุทา้ยของการประชมุวิชาการประจำาปคีณะแพทยศาสตร ์ มคีณาจารยแ์ละ

ศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น หลายวัย มาร่วมพบปะสังสรรค์อย่างคึกคักมากกว่าทุกปี  มีอาจารย์และศิษย์เก่า

อาวุโสที่มีความก้าวหน้าและบารมีในบทบาทที่รับผิดชอบมาร่วมจำานวนมาก สร้างความรัก ความผูกพัน 

และความภาคภูมิใจให้กับศิษย์เก่ารุ่นน้องจะได้พบรู้จัก และได้เจริญรอยตาม ทั้งยังเพิ่มช่องทางปรึกษา

หารือ ช่วยเหลือกันและกัน เป็นที่น่ายินดีของสถาบันเป็นอย่างยิ่ง ในวาระนี้ ได้มีการลงคะแนนเลือก 

ตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคม ซึ่งท่านนายกฯ คนปัจจุบัน คือ ผศ.พิเศษ นพ.เกียรติศักดิ์  

ราชบริรักษ์ และคณะกรรมการชุดเก่าก็ได้รับความไว้วางใจอย่างท่วมท้น และท่านก็ยินดีที่จะสานงานนี้

ต่อไป ในนามของคณะแพทย์ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 เดอืนกนัยายนของแตล่ะป ีเปน็เดอืนแหง่การเกษยีณอายรุาชการ และการกา้วหนา้เขา้สูต่ำาแหนง่

ใหม่ มีอาจารย์ 2 ท่าน ซึ่งเกษียณในปีนี้ ได้แก่ ศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์ และ รศ.พญ.นฤมล ภัทรกิจ

วานิช ซึ่งศิษย์เก่าได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ทั้ง 2 ท่านในวันงาน Home Coming Night ด้วย  

นับเป็นประเพณีการแสดงออกที่ดีงามอย่างยิ่ง

 ในปีนี้มีศิษย์เก่าของเราหลายคน มีความเจริญก้าวหน้าทางตำาแหน่งราชการสายบริหาร ทาง 

สายวิชาการก็มี ศาสตราจารย์เพิ่มขึ้นหลายคน ในด้านการรักษาพยาบาล ศิษย์เก่าของเราก็เป็นผู้มี 

บทบาทหลัก ครอบคลุมทุก ๆ จังหวัดในภาคใต้ และกระจายไปภาคอื่น ๆ บ้าง  พวกเราทุกคนสมควร

ภาคภูมิใจ
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 ในส่วนของคณะแพทย์เองก็มีความก้าวหน้า การประเมินระดับนานาชาติโดย QS Ranking ปี  

2015 คณะแพทย์ก็ได้รับการจัดอยู่ในช่วงลำาดับ 191-200 ของ Asia และลำาดับที่ 6 ของประเทศไทย 

นอกจากนีก้ารจดัการศกึษาแพทยศาสตร ์นบัเปน็ 1 ใน 3 คณะแรกของประเทศ ที่ไดร้บัการประเมนิรบัรอง

ระดับสูงที่สุด โดย สกอ. ตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence)  ซึ่งใน

การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9  ที่ประชุมใหญ่ของประเทศได้แสดงความชื่นชมหลักสูตร

แพทย์ของ ม.อ. ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาในการใช้ Problem-based learning  มีการบูรณาการสาขาวิชา 

ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ต่อเรื่อยมาจนถึงการจัดการศึกษาชนิด Outcome-based ซึ่ง outcomes ที่

ที่ประชุมใหญ่แสวงหามากที่สุด คือการเป็นคนดีมีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางสังคมและสื่อสาร ซึ่งศิษย์

สงขลานครินทร์ของเราได้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์แล้ว เรื่องการเป็นคนดีมีคุณธรรม

 และเนื่องในโอกาสวันมหิดล 24 กันยายน 2558 นี้ ผมขอเป็นตัวแทนคณาจารย์ทั้งมวลของ 

คณะแพทย์ และบุคลากรของเรา ขอพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม  

พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์  พระราชบิดาของพวกเราศิษย์ ม.อ. ได้อำานวยพรให้ศิษย์เก่า

ทุกท่านและครอบครัวมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ มีพลังใจที่เข้มแข็ง มีวิริยะ อุตสาหะ ที่จะทำาหน้าที่แพทย์ 

ที่ดี แม้ยากลำาบากเพียงใด และมีความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 25586
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สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่า

	 เรียนพี่ ๆ	น้อง ๆ	 ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ม.อ. ทุกท่าน ในช่วงงาน Home 

Coming Night วนัที ่7 สงิหาคม 2558 ทีผ่า่นมา มศีษิยเ์กา่หลากหลายรุน่มารว่มงานมากกวา่ปกีอ่น ๆ  หลาย

ท่าน โดยเฉพาะศิษย์เก่ารุ่น 17 ซึ่งทำางานอยู่ที่อเมริกายังบินกลับมาร่วมงานถึง 2 ท่าน เพื่อจะมาพบปะกับ

เพื่อนร่วมรุ่นและกราบครูบาอาจารย์  ศิษย์พี่รุ่นใหญ่ที่มีตำาแหน่งและสถานะทางสังคมสูงก็สละเวลามาร่วม

งานไม่น้อย แม้จะมาเจอกันคุยกันไม่กี่ชั่วโมง และผมรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในงานนี้ เป็นตัวชี้วัดว่า

ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแล้ว 

 อาจารย์ผู้ ใหญ่อันเป็นที่เคารพรักอย่างสูงคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ขึ้นกล่าว 

ในทอ่นแรกความวา่ คงเปน็เพราะฟา้ลขิติใหท้า่นไดม้าพบกบัศษิยเ์กา่ในวนันี ้และมคีวามสขุมากที่ไดเ้หน็ภาพ 

ศิษย์เก่ารวมตัวกันเช่นนี้ ส่วนอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็มีอาทิเช่น อ.มยุรี วศินานุกร   

แม่พระของพวกเรา อดีตคณบดี อ.สุเมธ พีรวุฒิ เป็นต้น ท่านคณบดี อ.สุธรรม ปิ่นเจริญ ก็นำาทีมบริหาร 

มาร่วมงานด้วย สิ่งสำาคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ปัจจุบันร่วม 50 คน มาคอยต้อนรับ 

รับลงทะเบียน จัดการแสดง และบริการพี่ ๆ เป็นภาพที่น่ารักให้พี่ได้จดจำา 

 การเลือกตั้งนายกและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ วาระ 1 ตุลาคม - 

30 กันยายน 2560 ก็ประกาศรายชื่อในงาน โดยตัวผมได้รับความกรุณาจากศิษย์เก่าเลือกให้ทำางานต่อ 

เนื่องเป็นวาระที่ 2 ซึ่งก็จะพยายามทำางานอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดีในวาระปี 2560-2562 จะต้องเปลี่ยน 

นายกสมาคม จึงขอให้ทุกท่านที่มีศักยภาพได้เตรียมตัว เตรียมอาสาทำางานต่อเนื่องไปนะครับ 

 กิจกรรมของสมาคมฯ อีกอย่างหนึ่งก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2558 คือการจัดงาน Home Coming Night  

in Bangkok ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 พบกันนะครับ  

“เพื่อนพบเพื่อน ดีเสมอ” 

                                        ด้วยความรักและผูกพัน 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์)

  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  



ศิษย์เก่าดีเด่น 

สมาคมศิษย์เก่า

เรื่องเล่าจากปก

คณะแพทยศาสตร์	ประจำาปี	2558

1.	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน	:	

 - มีความก้าวหน้าในอาชีพ

 -  ผลักดันนโยบายและแนวคิดที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และส่วนรวมได้สำาเร็จ

 -  ได้รับความไว้วางใจและยอมรับในองค์กร

แพทย์หญิงสุขจันทร์		พงษ์ประไพ	

(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่นที่	3)							

หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 25588



The Alumni Association of PSU MEDICINE 9

เรื่องเล่าจากปก

การศึกษา

 1. แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  พ.ศ. 2524

 2. วฒุบิตัรสาขาเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูคณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาล 

  รามาธิบดี พ.ศ. 2529

 3. ศกึษาตอ่เนื่องและดงูานดา้นเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูณ โรงพยาบาล 

  รอยัลเพิร์ท รีแฮบบิลิเตชั่น มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย 

  ตะวันตก พ.ศ. 2532

การทำางานปัจจุบัน

 1. แพทย์หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล 

  วิชัยยุทธ พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน

 2. ประธานองค์กรแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเอเซียโอเชเนีย  

  (President of Asia- Oceania Society of Physical  

  and Rehabilitation Medicine: AOSPRM) พ.ศ.  

  2558 - 2559

 3. กรรมการบรหิารมลูนธิโิรคกระดกูพรนุแหง่ประเทศไทยฯ 

  พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

 4. กรรมการบริหารสมาคมแพทย์สตรี ฯ พ.ศ. 2555 - 

  ปัจจุบัน

 5. กรรมการบริหารชมรมฟื้นฟูหัวใจ ภายใต้สมาคมโรค 

  หัวใจแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

 6. ประธานชมรมรักษ์กระดูก พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

ประวัติการทำางานในอดีต

 1. อาจารยป์ระจำาแผนกเวชศาสตรฟ์ืน้ฟ ูภาควชิาศลัยศาสตร ์

  ออร์ โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา 

  นครินทร์ พ.ศ. 2529 - 2539

 2. อดีตประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่ง 

  ประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2555

 3. อดีตประธานมูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ พ.ศ. 

  2548 - 2549

 4. เว็บมาสเตอร์ www.topf.or.th พ.ศ. 2552 - 2556

 5. ประธานโครงการชุมชนคนรักษ์กระดูก ร่วมกับ โกทูโน  

  พ.ศ. 2556 - 2557

 6. คณะกรรมการของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

  6.1 คณะกรรมการป้องกันความเสี่ยง

  6.2  คณะกรรมการ Cardiac Patient Care Team

  6.3  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ Orthopaedic Patient  

   Care Team

 7. บรรณาธิการจุลสารรักษ์กระดูก พ.ศ. 2552 - 2556

ความสนใจเฉพาะด้านทางการแพทย์

 1. Musculoskeletal Pain

 2. Osteoporosis

 3. Cardiac Rehabilitation

 4. Sport Rehabilitation

 งานอดิเรก : ดูนก วิ่งจ๊อกกิง วาดภาพสีน้ำา



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 255810

2.	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น	:	

 - สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างงานนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง

 -  ประดิษฐ์คิดค้นหรือนำาเสนอผลงานจนเป็นที่ประจักษ์

นายแพทย์เกียรติชาย		จิระมหาวิทยากุล			

(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่นที่	4)							

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย           

     

ประวัติการทำางาน

เริ่มทำางานเมื่อ พ.ศ. 2525 ตำาแหน่งนายแพทย์ 4 ระดับ  4  โรงพยาบาลแม่สาย   

ปัจจุบันนายแพทย์เชี่ยวชาญ ระดับ 9 โรงพยาบาลแม่ลาว   

รางวัลหรือความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำางาน 

 1.  จัดตั้งโรงทานขาเทียมพระราชทาน จากหน่วยงาน มูลนิธิขาเทียม  เมื่อ 

  ปี พ.ศ. 2552

 2. จัดตั้งศูนย์พิทักษ์ดวงตา จากหน่วยงาน มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน  

  เมื่อปี พ.ศ. 2547

 3. โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย อำาเภอแม่ลาว                              

 4. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากหน่วยงาน สำานักงาน กพ. เมื่อปี พ.ศ. 2547

คติประจำาใจในการทำางาน

 ทำาหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด    .

สิ่งที่ตั้งใจจะทำาหลังเกษียณอายุราชการ 

 จิตอาสามิตรภาพบำาบัดอำาเภอแม่ลาว ช่วยเหลือสังคม 

 ตามความถนัด ในการแพทย์ทางเลือก
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จัดตั้งศูนย์พิทักษ์ดวงตา จากหน่วยงาน มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน เมื่อปี พ.ศ. 2547

จัดตั้งโรงทานขาเทียมพระราชทาน 

จากหน่วยงาน มูลนิธิขาเทียม เมื่อปี พ.ศ. 2552

โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 

อำาเภอแม่ลาว



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 255812

3.	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน		:	

 -  อุทิศตน และทำาคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อคณะ และมหาวิทยาลัย

 - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมมหาวิทยาลัย และสังคมส่วนรวม

พ.ต.อ.โสภณ		กฤษณะรังสรรค์	

นายแพทย์	สบ.๕	(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่นที่	7)					

ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรกรรมโรคหัวใจ และการทำาบอลลูนขยายหลอดเลือด 

โรงพยาบาลตำารวจ 

 ประวัติการทำางาน 

  1. หัวหน้าศูนย์ โรคหัวใจโรงพยาบาลตำารวจ พ.ศ. 2544 - 2547

  2. อดีตผู้อำานวยการศูนย์ โรคหัวใจ รพ.กรุงเทพภูเก็ต พ.ศ. 2548 - 2554

  3. อดีตกรรมการบริหารสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย 

   ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  4. ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการชว่ยชวีติ  (Thai Resuscitation Council) 

   สมาคมแพทย์โรคหวัใจ แหง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 2553  - 2555,  

   2555 - 2557, 2557-2558

  5. รองประธาน คณะทำางานการช่วยชีวิต มูลนิธิหัวใจ แห่งประเทศไทย

   ในพระบรมราชูปถัมภ์

  6. แพทย์โรคหัวใจ ถวายงานตามเสด็จฯ ณ ที่ประทับ พ.ศ. 2545 ถึงปัจจุบัน
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ผลงานดีเด่น

 1. จัดตั้งศูนย์ โรคหัวใจ รพ.ตำารวจ พ.ศ. 2537

 2. จดัตัง้หอ้งตรวจสวนหวัใจ รพ.กรงุเทพภเูกต็ พ.ศ. 2547

 3. แพทย์ที่ปรึกษา การจัดตั้งศูนย์ โรคหัวใจ รพ.หาดใหญ่  

  (พ.ศ. 2555) และ รพ.หัวหิน (พ.ศ. 2556)

 4. จัดประชุม update CPR 2010 ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ

 5. จัดประชุม ฝึกอบรม Therapeutic hypothermia  

  workshop ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ

 6. จัดการฝึกอบรม BLS-ACLS ทั้ง provider และ  

  instructor course ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ 

 7. เผยแพร่ความรู้ AED ให้กับประชาชน ทางสื่อต่าง ๆ  

  เช่น หนังสือคู่มือการใช้ AED วีดิทัศน์ 

 8. วิทยากรบรรยายเรื่องโรคหัวใจในหัวข้อต่าง ๆ ให้กับ 

  ราชวทิยาลยั สมาคมแพทย์โรคหวัใจ โรงเรยีนนายรอ้ย 

  ตำารวจสามพราน วิทยาลัยตำารวจ ฯลฯ 

International

 1. ดำาเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Resuscitation  

  Council of Asia (RCA)โดย ในการจัดประชุม Asian  

  Conference on Emergency Medicine 2011  (ACEM) 

  ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2554 ณ  

  Centara grand at central world Bangkok จะมี 

  การประชุมย่อยของ Resuscitation Council of Asia  

  (RCA) ซึ่ง TRC เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม 

 2. จัดโครงการศึกษาดูงาน International Training  

  Organization ITO ของ AHA ที่ Hong Kong โดย 

  เบื้องต้นได้พบกับ manager ITO Hong Kong 

 3. ประเทศไทย ได้รับเป็นสมาชิกของ Resuscitation  

  Council of Asia (RCA) โดยในการจัดประชุม Asian  

  Conference on Emergency Medicine 2011   

  (ACEM) ในประเทศไต้หวัน  

 4. Organizing committee For The ACLS Instructors  

  Grand Fathering Class on May 8-12, 2000 By  

  Thai Resuscitation Council (TRC) under The  

  Heart Association of Thailand in association  

  with American Heart Association (AHA)

 5. Chairman of Organizing Committee: The AHA  

  (American Heart Association) and TRC (Thai  

  Resuscitation Council) CPR instructor and  

  provider courses (ACLS, PALS, BLS & AED)   

  November classes 2008-2014

 6. Co-chairman of Organizing Committee, Co-course 

  director: The 1
st
 Asia-Pacific FFR workshop 

  Coronary Physiology in The Catheterization  

  Laboratory. Bangkok Phuket Hospital, Phuket  

  Thailand April 5-6, 2007

 7. Co-chairman of Organizing Committee, Co-course 

  director: The 2
nd
 Asia-Pacific FFR workshop 

  Coronary Physiology in The Catheterization  

  Laboratory. Bangkok Phuket Hospital, Phuket  

  Thailand November 15-16, 2007

 8. Co-chairman of Organizing Committee, Co-course 

  director: The 3
rd
 Asia-Pacific FFR workshop 

  Coronary Physiology in The Catheterization  

  Laboratory. Bangkok Phuket Hospital, Phuket  

  Thailand May 22-23, 2008

ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ

 PUBLICATION

 1. พ.ต.ท.โสภณ กฤษณะรงัสรรค ์บรรณาธกิารรว่ม, นพ. สนัต ์

  ใจยอดศิลป์ บรรณาธกิารหนงัสือ คู่มือการช่วยชีวิตขั้น 

  สงู ค.ศ. 2000 สำาหรบับคุลากรทางการแพทย ์(แปลจาก   

  2000 Handbook of Emergency Cardiovascular  

  Care for Healthcare Providers) ภายใต้สัญญาความ 

  รว่มมอืระหวา่งสมาคมแพทย์โรคหวัใจแหง่ประเทศไทย  

  ในพระบรมราชปูถมัภ ์กบั American Heart Associa- 

  tion

 2. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ บรรณาธิการร่วม,    

  พล.ต.ประสาท  เหล่าถาวร บรรณาธิการหนังสือ คู่มือ 

  การชว่ยชวีติขัน้สงู ค.ศ. 2005 สำาหรบับคุลากรทางการ 

  แพทย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2551)  จัดทำาโดย คณะ 

  กรรมการมาตรฐานการชว่ยชวีติ สมาคมแพทย์โรคหวัใจ 

  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 3. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ บรรณาธิการ หนังสือ  

  คูม่อืการชว่ยชวีติขัน้สงู สำาหรบับคุลากรทางการแพทย ์  

  ปี ค.ศ. 2010 จัดทำาโดย คณะกรรมการมาตรฐานการ 

  ช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใน 

  พระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต

 4. พ.ต.ท.โสภณ กฤษณะรงัสรรค ์บรรณาธกิารรว่ม นพ.สนัต ์ 

  ใจยอดศิลป์ บรรณาธกิาร หนังสือคู่มือการช่วยชีวิตขั้น 

  พืน้ฐาน ฉบบัเรยีบเรยีงครัง้ที ่2 (พ.ศ. 2544) จดัทำาโดย  

  คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์ 
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  โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 5. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรงัสรรค ์บรรณาธกิาร หนงัสอืคูม่อื 

  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำาหรับประชาชนทั่วไป และ 

  บุคลากรทางการแพทย์ ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3 (พ.ศ.  

  2550) จดัทำาโดย คณะกรรมการมาตรฐานการชว่ยชวีติ  

  สมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม 

  ราชูปถัมภ์

 6. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ บรรณาธิการ หนังสือคู่มือ 

  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำาหรับประชาชนทั่วไป ฉบับ  

  เรียบเรียงครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2550) Handbook of Basic  

  Life Support For Citizen: Update 2005 ในโครง 

  การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติ 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช 

  พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา จัดทำาโดย 

  คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์ 

  โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 7. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรงัสรรค ์บรรณาธกิาร หนงัสอืคูม่อื 

  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำาหรับประชาชนทั่วไป ฉบับ   

  เรียบเรียงครั้งที่ 3 (พิมพ์ ครั้งที่ 2-4 พ.ศ. 2551-2553)  

  Handbook of Basic Life Support For Citizen:  

  Update 2005 จัดทำาโดย คณะกรรมการมาตรฐาน 

  การช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย  

  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 8. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรงัสรรค ์บรรณาธกิาร หนงัสอืคูม่อื  

  การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำาหรับประชาชนทั่วไป ฉบับ  

  เรียบเรียงครั้งที่ 4 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554) Hand- 

  book of Basic Life Support For Citizen: Update 

   2011 ในโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน   

  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง 

  ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

  7 รอบ 5 ธันวาค 2554 จัดทำาโดย คณะกรรมการ 

  มาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่ง 

  ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 9. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรงัสรรค ์บรรณาธกิาร สรปุแนวทาง 

  ปฏิบัติการช่วยชีวิต ปี ค.ศ. 2010 ฉบับเรียบเรียงครั้ง 

  ที่ 1 (พิมพ์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554) (Highlights of the  

  2010 American Heart Association Guidelines  

  for CPR and ECC) จดัทำาโดย คณะกรรมการมาตรฐาน 

  การช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย   

  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 10. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรงัสรรค ์ คณะกรรมการมาตรฐาน 

  การช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย: 17 ปี ที่ผ่านมา, หนงัสือ  

  ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อผิดพลาดใน 

  การสอนการช่วยชีวิต ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555 จัดทำาโดย  

  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 11. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ เอกสารประกอบ 

  งานประชุมวิชาการ Post-Cardiac Arrest Care and  

  Therapeutic Hypothermia พ.ศ. 2555 จัดทำาโดย

   คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์ 

  โรคหวัใจแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์รว่มกบั 

  คณะกรรมการพฒันาการชว่ยฟืน้คนืชพี คณะแพทยศาสตร ์

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 12. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ บรรณาธิการ Post- 

  Cardiac Arrest Care and Therapeutic Hypo- 

  thermia, a comprehensive study guide. พิมพ์ครั้ง 

  ที่ 1 พ.ศ. 2556 จำานวน 3,000 เล่ม จัดทำาโดย มูลนิธิ 
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  สอนช่วยชีวิต 

 13. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรงัสรรค ์ คณะกรรมการมาตรฐาน 

  การช่วยชีวิตแห่งประเทศไทย กับการเรียนการสอน  

  CPR, หนังสือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

  ขอ้ผดิพลาดในการสอนการชว่ยชวีติ ครัง้ที ่6 พ.ศ. 2557  

  จัดทำาโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 14. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ การช่วยชีวิตผู้ที่หัวใจ 

  หยดุเตน้กระทนัหนัในประเทศไทย ทำาอยา่งไร ใหเ้ขารอด   

  สารหัวใจ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรม 

  ราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน ธันวาคม 2557 -  

  มีนาคม 2558

 15. พ.ต.อ.โสภณ กฤษณะรังสรรค์ บรรณาธิการ หนังสือ 

  คูม่อืการชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน และเครื่องชอ็กไฟฟา้หวัใจ 

  อัตโนมัติ (เออีดี: AED)  สำาหรับประชาชนทั่วไป ฉบับ   

  เรียบเรียงครั้งที่ 5 เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 

  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  ทรงเจรญิพระชนมาย ุ5 รอบ (พมิพ ์ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2558  

  จำานวน 120,000 เล่ม จัดทำาโดย คณะกรรมการ 

  มาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์ โรคหัวใจแห่ง 

  ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 16. ทูลเกล้าถวายหนังสือคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  

  และเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี: AED)   

  สำาหรับประชาชนทั่วไป ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 5 กอง 

  ราชเลขา ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  สยามบรมราชกุมารี จำานวน 10,000 เล่ม

 17. บทความในคอลมัน ์“ภมูชิวีติ”ิ วารสารรายเดอืน Phuket 

  Bulletin ตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

 18. พ.ต.อ. โสภณ กฤษณะรังสรรค์   สารหัวใจ มูลนิธิหัวใจ 

  แหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ฉบบัเฉลมิพระเกยีรต ิ

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

  โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ปีที่  

  9 ฉบับพิเศษ เดือนเมษายน 2558 - กรกฎาคม 2558
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4.	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	:	

 - ครองตนอย่างเหมาะสมมีความสุข และทำาให้ผู้อื่นมีความสุข

 -  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และทำาให้ผู้อื่นมีความสุข

 -  เป็นผู้บำาเพ็ญประโยชน์ให้สังคม

 -  ดำาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 -  เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นวงกว้าง

ดร.พญ.เพชรวรรณ		พึ่งรัศมี		

(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่นที่	6)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน

 • อนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยุวชิตวิทยา ปัตตานี

 • ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น 

  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

 • 2521-2525 

  ปริญญาบัตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์),  

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

 •  2525-2527

  ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 •  2530-2533   

  วุฒิบัตรรังสีวิทยาทั่วไป   

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 •  2537   

  ประกาศนียบัตร The International course in 

  The Research Institute of Tuberculosis, 

  ญี่ปุ่น Tuberculosis control

  ประกาศนียบัตร The Course of Field Training 

  of The Korean Institute of Tuberculosis, 

  เกาหลี Tuberculosis control

 •  2540-2544 

  ปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระบาดวิทยา),

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

 •  2547  

  ประกาศนียบัตร TB/HIV Training course for 

  consultants WHO Collaborating Centre for 

  Tuberculosis and Lung Diseases, S. Maugeri 

  Foundation อิตาลี

 • 2548  

  : ประกาศนยีบตัร อบรมฟืน้ฟวูชิาการทางนติเิวชศาสตร ์

   ครั้งที่ 2 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  : ประกาศนียบัตร Introductory Course on Field 

   Epidemiology สำานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

   (International) 

  : ประกาศนียบัตร การเตรียมความพรอ้มแพทยห์วัหน้า

   สำานกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรคทมีเฝา้ระวงัสอบ

   สวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) การเป็นผู้นำาทีมเฝ้าระวัง

   สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว และหลักการสอบสวนโรคที่ 

   มีประสิทธิภาพ

 •  2550  

  ศึกษาดูงาน Public health emergency 

  management CDC สหรัฐอเมริกา

 •  2551   

  : อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา 

   แพทยสภา

  : ประกาศนียบัตร การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิส

   สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ตามมาตรฐาน 

   องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

  : ศกึษาดงูาน การฝกึซอ้มการบรหิารวกิฤตการณด์า้น  

   สภาความมัน่คงแหง่ชาตสิาธารณภยั ป ี2551 (Crisis  

   Management นคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ อ.เมอืง  

   จงัหวดัระยอง Exercise, C-MEX 08) “ภยัพบิตัจิาก 

   สารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีผลกระทบรุนแรง”

 • 2552  

  ประกาศนียบัตร นักบริหารการแพทย์และสาธารณสุข 

  ระดับสูง วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข กระทรวง 

  สาธารณสุข รุ่นที่ 25

 • 2556   

  ประกาศนียบัตร International Course on Clinical  

  International Union Against Tuberculosis and  

  Lung Diseases Management of Drug-Resistant  

  (The Union) กรุงเทพมหานครฯ Tuberculosis

ประวัติการทำางาน

 2528-2530 แพทย์ประจำาศูนย์วัณโรคเขต 2 สระบุรี

 2533-2549 แพทย์ประจำาศูนย์วัณโรคที่ 12 ยะลา

 2549-2554 ผู้อำานวยการศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัด

  ยะลา

 2551-2554 รองผูอ้ำานวยการสำานกังานปอ้งกนัควบคมุ

  โรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 2555-2556 ผูจ้ดัการโครงการกองทนุโลก ด้านวัณโรค 

  รอบ SSF สำานักวัณโรค

 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค กำากับดูแล

  สำานกัวณัโรค สำานกังานปอ้งกนัควบคมุโรค

  ที่ 12 จังหวัดสงขลา



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 255818

 2557-ปัจจุบัน ผูต้รวจราชการกรมควบคมุโรค ประจำาเขต

  สุขภาพภาคใต้ตอนล่าง (เขต 12)

ประวัติการทำางานในตำาแหน่งด้านวิชาการ

 ที่ปรึกษา

 • คณะทำางานทบทวนและจัดทำายุทธศาสตร์การควบคุม

วัณโรคแห่งชาติ คณะทำางานยกร่างแนวทางการสงเคราะห์

เพื่อการยงัชพีแกผู่ป้ว่ยวณัโรค คณะทำางานการประชมุสมชัชา

อนามัยโลกและการประชุมเกี่ยวเนื่อง กรมควบคุมโรค แผน

งานควบคุมวัณโรค คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งแผน

งานควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 

 รองประธาน/ประธานคณะทำางาน

 • คณะอนกุรรมการวชิาการดา้นวณัโรค ศนูยค์วามรว่มมอื

ไทย-สหรฐัดา้นสาธารณสขุ โครงการพฒันารปูแบบการบรูณา 

การงานบริการเพื่อสุขภาพปอด ณ ศูนย์วัณโรคที่ 12 จังหวัด

ยะลา กรรมการวิชาการเพื่อพัฒนาคู่มือการดำาเนินงานตาม

แนวทางวัณโรคแห่งชาติ และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

หนว่ยงานเครอืขา่ยในการดำาเนนิงานดา้นวณัโรคสำานกัวณัโรค

 อนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะทำางาน/ผู้เชี่ยวชาญ

 • คู่มือแนวทางการดำาเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ 

แนวทางการประกันคุณภาพโรงพยาบาลด้านการควบคุม

วัณโรค กรมควบคุมโรค แนวปฏิบัติเพื่อผสมผสานการดำาเนิน

งานเอดส์และวัณโรคสำานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์ คณะทำางานพัฒนาและประเมินผลโครงการ

บริหารจัดการวัณโรคแบบครบวงจร ในระบบหลักประกัน

สขุภาพถว้นหนา้ คณะทำางานทบทวนมาตรฐานการดำาเนนิงาน

กลุม่โรคเอดส ์โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธแ์ละวณัโรค กรรมการ

พัฒนายุทธศาสตร์ผสมผสานการดำาเนินงานวัณโรคและเอดส์ 

แผนยุทธศาสตร์วัณโรค เพื่อการบรรลุเป้าหมายการ พัฒนา

แห่งสหัสวรรษ 2558 คณะทำางานแก้ไขปัญหาวัณโรคและ

วัณโรคดื้อยาในอำาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ

อำานวยการโครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่น เพื่อบูรณาการข้อมูล

พันธุกรรมมนุษย์และของเชื้อก่อโรค เพื่อประยุกต์ ใช้ ในการ

ควบคุมวัณโรค,กรรมการบูรณาการระบบบริการด้านเอชไอวี

และวัณโรค ระดับประเทศ, คณะทำางานวิชาการด้านโรคเอดส์ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อน วัณโรค (SALT) เพื่อ

สนับสนุนงานสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly, 

WHA) และภารกิจเกี่ยวกับสุขภาพโลก (Global Health)

 • กรรมการนเิทศงานและตดิตามการดำาเนนิงานเฝา้ระวงั 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค คณะ

กรรมการวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข โครงการการจัดทำา

ลำาดับความสำาคัญของการวิจัยด้านสุขภาพมูลนิธิสาธารณสุข

แห่งชาติ โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ

ของโครงการวิจัยที่ ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 อาจารย์พิเศษ

 2534-2535 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 2535 หลกัสตูรประกาศนยีบตัรสาธารณสขุศาสตร ์

  วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ จังหวัด

  ยะลา

 2546 หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก คณะเภสชัศาสตร ์

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 กรรมการทีป่รกึษา/สอบโครงรา่งวทิยานพินธ/์วทิยานพินธ์

 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะ

สาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ คณะเวชศาสตรเ์ขต

รอ้น มหาวทิยาลยัมหดิล คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลยั

มหิดล หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร ์คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้บทความวิชาการ/พิจารณา

คุณภาพบทความ

 2553 วารสารกรมการแพทย์

 2556-2557 วารสารวิชาการสาธารณสุข สำานักวิชาการ

  สาธารณสุข สำานักงานปลัดกระทรวง

  สาธารณสุข

 2556-2558 วารสารกรมควบคุมโรค

 2557  วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัย

  และพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

  พัทลุง

  Walailak Journal of Science and Tech-

  nology มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลงานวิชาการ

 • เพชรวรรณ พึ่งรัศมี, ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์, เกียรติ 

อาจหาญศิริ, พิเชฐ สัมปทานุกุล. มะเร็งตับชนิดพีดันคูเลท  

เฮฟปาโตเซลลูลาร์: รายงานผู้ป่วย 3 รายจากประเทศไทย 

วารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร 2533;34:613-624.

 • ยุทธิชัย เกษตรเจริญ, เพชรวรรณ พึ่งรัศมี, จักรี หิรัญ

แพทย์.  การศึกษาย้อนหลังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาพรังสีทรวงอก

ผดิปกตเิขา้ไดก้บัวณัโรค ผลการตรวจเสมหะครัง้แรกไมพ่บเชือ้ 
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ปีงบประมาณ 2532. วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2535; 

13:207-218.

 • สุรณี เอกอุรุ, พรรณี หัสภาค, อดุล เขียวเล็ก, ชำานาญ 

สุนากร, เพชรวรรณ พึ่งรัศมี, ยุทธิชัย เกษตรเจริญ, มรุต จิร

เศรษฐสิริ, สุขอุดม เอี่ยมโสภณ, บากอรี วาแม็ง. การเร่งรัด

งานคน้หาผูป้ว่ยวณัโรคโดยอาศยัความรว่มมอืของอาสาสมคัร

หมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 

2536. วารสารวิชาการเขต 12 2536;4:21-33.

 • ยุทธิชัย เกษตรเจริญ, เพชรวรรณ พึ่งรัศมี, รุ่งฟ้า 

ศรีวิไล, อัมพรรณพงศ์ ศรีโหมด, แดง ทองเหม. การตรวจเด็ก

สมัผสัโรควณัโรค ในศนูยว์ณัโรคเขต 12 ยะลา. วารสารวณัโรค

และโรคทรวงอก 2536;14:15-24.

 • เพชรวรรณ พึ่งรัศมี, ยุทธิชัย เกษตรเจริญ, จักรี 

หิรัญแพทย์, วีณา ตันไสว, สนจิตร์ พงษ์พานิช, อวยพร  

เพ็ชรบริสุทธิ์. การศึกษาความล่าช้าของผู้ป่วยและแพทย์ ใน

การวินิจฉัยและรักษาวัณโรค วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 

2536;14:73-83.

 • เพชรวรรณ พึ่งรัศมี, ยุทธิชัย เกษตรเจริญ, ชำานาญ 

สุนากร, พรทิพย์ ยูโซะ, สุวิทย์ หะยีเต๊ะ, เอกรัฐ ผดุงสิทธิผล.  

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะอาการ และการวนิจิฉยั

วัณโรคปอดในผู้รับการตรวจรายใหม่ที่ศูนย์วัณโรคเขต 12 

ยะลา. วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2537;15:99-124.

 • ยทุธชิยั เกษตรเจรญิ, เพชรวรรณ พึง่รศัม,ี ไพฑรูย ์มณี

แสง, พรรณ ีหสัภาค, วณีา ตนัไสว, แดง ทองเหม.  การควบคมุ

กำากบัการรบัประทานยาในผูป้ว่ยวณัโรค โดยสมาชกิครอบครวั.  

วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2538;16:237-249.

 • ไพฑูรย์ มณีแสง, พรรณี หัสภาค, ทวีพร บุญกิจเจริญ, 

เพชรวรรณ พึง่รศัม,ี ยทุธชิยั เกษตรเจรญิ. การเพิม่ประสทิธภิาพ 

ของการรกัษาวณัโรค โดยอาศยัวธิกีาร Drug Packet.  วารสาร

วิชาการเขต 12 2539;7:1-10.

 • Ngamvithayapong-Yanai J, Pungrassami P, 

Yanai H. Compliance with Tuberculosis Treatment: 

A Gender Perspective.  In: Diwan V K, Thorson A, 

Winkvist A.  Gender and Tuberculosis. An International 

Research Workshop. Report from the workshop at the 

Nordic School of Public Health, Goteborg; May 24-26, 

1998:127-151.

 • Petchborisoot O, Srimode A, Tonghaem D, Pun-

grassamee P, Kasetjaroen Y. Five year experience in 

INH chemoprophylaxis in children under 5 in close 

contact with AFB positive pulmonary TB patients. Int 

J Tuberc Lung Dis 2(11):s233-s234. Poster presenta-

tion at Global Congress on Lung Health - 29th World 

Conference of the International Union Against Tuber-

culosis and Lung Disease IUATLD/UICTMR, Bangkok 

Thailand 23-26 November 1998. 

 • เพชรวรรณ  พึง่รศัม,ี วรีะศกัดิ ์ จงสูว่วิฒันว์งศ.์ รายงาน

การทบทวนเอกสารทางวิชาการชุดโครงการเรื่อง “วัณโรค” 

เสนอต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรกฎาคม 2542

  - สถานการณแ์ละการควบคมุวณัโรคในประเทศไทย : 

   ภาพสะท้อนของการคิดและวางแผนร่วมกันของ 

   หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

  - การตดิเชือ้และอตัราปว่ยวณัโรคของประชากรบาง 

   กลุม่ในประเทศไทย: ผลการทบทวนรายงานการวจิยั 

   62 เรื่องระหว่างพ.ศ. 2502-2541

  - วัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) คุกคาม 

   ประเทศไทยจรงิหรอื?: ผลการทบทวนรายงานการ 

   วิจัย 55 เรื่องระหว่าง พ.ศ. 2511-2541

  - พัฒนาการของการควบคุมวัณโรคโดยยุทธวิธี  

   Directly Observed Therapy, Short course  

   (DOTS) ในประเทศไทยจนถึงกุมภาพันธ์ 2542

 • Pungrassami P, Johnsen SP, Chongsuvivatwong 

V, Olsen J.  Has Directly Observed Treatment (DOT) 

improved outcomes for patients with tuberculosis  

in southern Thailand? Trop Med Int Health 2002;7: 

271-279.

 • Pungrassami P, Johnsen SP, Chongsuvivatwong 

V, Olsen J, Sorensen HT.  Practice of directly observed 

treatment (DOT) for tuberculosis in southern Thailand: 

comparison between different types of DOT observers.  

Int J Tuberc Lung Dis 2002;6:389-395.

 • Pungrassami P, Chongsuvivatwong V. Are health 

personnel the best choice for Directly Observed Treat-

ment (DOT) in southern Thailand? A comparison of 

treatment outcomes among different types of observers.  

Trans Roy Soc Trop Med Hyg 2002;96:695-699.

 • K. Rookkapan, V. Chongsuvivatwong, S. Kasi-

wong, S. Pariyawatee, Y. Kasetcharoen, P. Pungrassami.  
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Deteriorated tuberculosis drugs and management 

system problems in lower southern Thailand.  Int J 

Tuberc Lung Dis 2005;9(6):654-660.

 • มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์, เพชรวรรณ พึ่งรัศมี ชุดโครงการ 

บทบาทร้านยากับงานควบคุมวัณโรค ทุนอุดหนุนจากสถาบัน 

วิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2549. โครงการย่อยที่ 1: ความ

ล่าช้าในการไปตรวจรับการรักษาและความล่าช้าในการตรวจ 

วินิจฉัยของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในจังหวัดสงขลา 

โครงการย่อยที่ 2: การสำารวจความรู้ ทัศนคติและทักษะความ

สามารถที่จะค้นพบผู้ป่วยที่มีอาการน่าสงสัยเป็นวัณโรคของ

บุคลากรร้านยาในจังหวัดสงขลา

 • S. Sengupta, P. Pungrassami, Q. Balthip, R. 

Strauss, Y. Kasetjaroen, V. Chongsuvivatwong, A. Van 

Rie. Social Impact of tuberculosis in southern Thailand: 

views from patients, care providers and the community.  

Int J Tuberc Lung Dis 2006;10(9):1008-1012.

 • Y. Wang, T. Liabsuetrakul, V. Chongsuvivatwong, 

P. Pungrassami, C. He, L. Ren, H. Yang. Under-and 

Over-consumption of intermittent TB treatment among 

rural TB patients in south-west China. Int J Tuberc 

Lung Dis 2007;11(12):1-7.

 • Annelies Van Rie, SohiniSengupta, Petcha-

wanPungrassami, QuantarBalthip, SophenChoonuan, 

YutichaiKasetjaroen, Ronald P. Strauss and Virasak-

diChongsuvivatwong. Measuring stigma associated 

with tuberculosis and HIV/AIDS in southern Thailand: 

exploratory and confirmatory factor analyses of two 

new scales. Tropical Medicine and International Health 

2008;13(1):21-30.

 • Wilawan Thongraung, Virasakdi Chongsuvivat-

wong, Petchawan Pungrassamee. Multilevel factors 

affecting tuberculosis diagnosis and initial treatment. 

Journal of Evaluation in Clinical Practice 2008;14: 

378-384.

 • Boonchai Phomborphub, Petchawan Pungras-

sami and Taveeporn Boonkitjaroen. VILLAGE HEALTH 

VOLUNTEER PARTICIPATION IN TUBERCULOSIS 

CONTROL IN SOUTHERN THAILAND. Southeast 

Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 

2008; 39(3):542-548.

 • Changsan, N., Nilkaew, A., Pungrassami, P. and 

Srichana, T. Monitoring safety of liposomes containing 

rifampicin on respiratory cell lines and in vitro efficacy 

against Mycobateriumbovis in alveolar macrophages. 

J. Drug Target 2009;17:751-762.

 • P. Pungrassami, A. M. Kipp, P. W. Stewart, V. 

Chongsuvivatwong, R. P. Strauss, A. Van Rie. Tuber-

culosis and AIDS stigma among patients who delay 

seeking care for tuberculosis symptoms. INT J TUBERC 

LUNG DIS 2010;14(2):181-187.
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 • Aaron M Kipp, Petchawan Pungrassami, Kittikorn 

Nilmanat, Sohini Sengupta, Charles Poole, Ronald P 

Strauss, Virasakdi Chongsuvivatwong, and Annelies 

Van Rie. Socio-demographic and AIDS-related fac-

tors associated with tuberculosis stigma in southern 

Thailand: a quantitative, cross-sectional study of 

stigma among patients with TB and healthy commu-

nity members. BMC Public Health. 2011;11:675. doi:  

10.1186/1471-2458-11-675.

 • A M Kipp, P Pungrassami, P W Stewart, V 

Chongsuvivatwong, R P Strauss, A Van Rie. Study of 

tuberculosis and AIDS stigma as barriers to tuberculo-

sis treatment adherence using validated stigma scales. 

INT J TUBERC LUNG DIS 2011; 15(11):1540-5.

 • Tinzar Naing, Alan Geater, and Petchawan

 Pungrassami. Migrant workers’ occupation and 

healthcare-seeking preferences for TB-suspicious 

symptoms and other health problems: a survey among 

immigrant workers in Songkhla province, southern 

Thailand.  BMC Int Health Hum Rights. 2012;12:22. 

doi:  10.1186/1472-698X-12-22.

 • Wilawan Thongraung, Wirongrong Lertphong-

piroon, Petchawan Pungrassami, Chaveewan Ratana-

jamit. Physicians’ practices regarding management 

of antituberculosis drug-induced hepatotoxicity. The 

Southeast Asian journal of tropical medicine and public 

health 05/2012;43(3):724-34.

 • Saiyud Moolphate, Saranath Lawpoolsri, Petcha-

wan Pungrassami, Natpatou Sanguanwongse, Norio 

Yamada, Jaranit Kaewkungwal.  Barriers to and Motiva-

tions for the Implementation of a Treatment Programme 

for Latent Tuberculosis Infection using Isoniazid for 

People Living with HIV, in Upper Northern Thailand. 

Global journal of health science 07/2013;5(4):60-70.

 • Juthapat Ratanadilok Na Bhuket, Petchawan-

Pungrassami, Virasakdi Chongsuvivatwong. Hospital 

tuberculosis control activities and treatment success 

in Thailand during the Implementation year of the 

admission policy for new smear positive pulmonary 

tuberculosis patients. J Med Assoc Thai 2013;96(7): 

1-7.

อื่นๆ

 • ประธานมลูนธิสิงเคราะหผ์ูป้ว่ยวณัโรคศนูยว์ณัโรคที ่12 

จังหวัดยะลา

 • กรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค สำานักวัณโรค

 • กรรมการมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์เชียงราย  



โดย ... นพ.ชัชชัย  ปรีชาไว

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

บทความพิเศษ	: 

บทบาทของหมอชุมชน

โดย ...  นพ.ปวิตร  วณิชชานนท์ 

 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลละงู  จ.สตูล
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พัฒนาการรักษาทางการแพทย์อย่างดีที่สุด สร้าง รพ.ระดับ 

super tertiary สามารถผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เปลี่ยนอวัยวะ

ต่าง ๆ ได้ แต่ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก บอกว่ามันก็

ทำาใหค้นมสีขุภาวะแคร่อ้ยละ 10 หรอืมากกวา่นดิหนอ่ยเทา่นัน้

เอง มันมีอีกหลายมิติ ที่เราจะต้องไปเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม 

ชักจูง ให้เกิดขึ้น ให้ครบการดูแลในทุกมิติ รักษา ส่งเสริม 

สุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม ดูแลกาย

จิต สังคม จิตวิญญาณ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

จนถึงสังคมที่เขาอยู่ ซึ่งความรู้เหล่านี้จากโรงเรียนแพทย์ 

ก็จะได้มาจาก Fam med และ Com med แต่ก็เป็นความจริง

ว่า นศพ. พวกเราน้อยคนที่จะสนใจ และเรียนรู้กับสิ่งเหล่า

นี้และเอาความรู้เหล่านี้มาใช้อย่างจริงจังเมื่อไป รพช. ไม่ว่า 

Elective, Com med, Fam med ก็ตาม ความรู้สึกเรามักจะ

ไปเหมอืนไปพกัรอ้น คลายเครยีดกนัมากกวา่ แลว้กก็ลบัมาขึน้ 

ward เข้า OR ดึง retractors เป็นมือ 3 จนจบจากโรงเรียน

แพทย์ ไปทำางานเป็น Intern แล้วออกไปอยู่ รพช. อย่างมี

ความสุขบ้างไม่มีความสุขบ้างเพราะ 3 ปีในชั้นคลินิกบ่มเพาะ

ให้เราเป็น technician คุ้นเคยกับระบบการรักษาโรคยาก ๆ 

ในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรคพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาล

ของโรงเรียนแพทย์ คุ้นเคยกับการ investigate เยอะ ๆ จน 

บางครั้งก็ดูเหมือน over investigation ยิ่งถ้า diagnosis ได้

ถูกต้องก็ดีใจภูมิใจ เป็นคนเก่งของรุ่น ของ อ.แพทย์ แพทย์ 

ที่จบมาในปัจจุบันจึงคุ้นเคยกับระบบเหล่านี้ ดังนั้นเมื่ออยู่ครบ 

3 ปีก็คิดว่าไม่มีอะไรทำาแล้วใน รพช. ก็ไปเรียนต่อเป็น spe-

cialist มีคงเหลือแพทย์บางคนที่ยังคงอยู่ รพช. แต่ก็เป็นส่วน

 ผมจบแพทยศาสตร์จากรั้วสีบลู มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 

นับได้จนถึงวันนี้ก็ 24 ปีกว่า ๆ แล้วครับ ถ้านับรุ่นก็ MED 13 

ปัจจุบันนี้ ไม่รู้ไปถึง MED เท่าไรแล้วไม่อยากนับเลยครับ น่า

จะรุ่นลูกแล้วครับ ผมอยู่ รพช. หรือภาษาทางราชการก็คือ 

โรงพยาบาลชมุชนมาตัง้แตจ่บ ตอนนัน้จบจาก Extern กล็งมา

ลุยเลย เป็นทั้ง ผอ.รพ. บริหารคน บริหารการเงิน เป็นแพทย ์

ที่ต้องออกตรวจรักษาคนไข้ อยู่เวร ราว์นคนไข้ที่ตึกเหมือน 

นอ้ง ๆ  หมอในปจัจบุนั แตต่อนนัน้แพทยน์อ้ยกวา่นีม้าก บางวนั 

พี่ ๆ ลาหรือป่วยหรือไปประชุม จากหมอ 3 คนเหลือ 1 คน  

วันนั้นทั้งวันเหมาหมดครับ 24 ชม. OPD, ER, LR, WARD  

บางวันก็ set OR ล่วงหน้าไว้แล้วก็ต้องทำาด้วย เป็นอย่างนี้ 

อยู่บ่อย ๆ ค่าเวรหรือครับ จบมาแรก ๆ ไม่มีครับ include ใน

เงินเดือน ๆ ละ 4,000 กว่าบาท อยู่ไปสัก 2 ปี ก็มีค่าเวร 150 

บาทต่อคืน ต่อคืนนะครับน้อง ๆ อย่าตกใจ มันเป็นเช่นนั้น 

จรงิ ๆ  ครบั ตอนนัน้ทำา Appendectomy, Herniorrhaphy เปน็

เรื่องปกติ พยาบาลดมยาก็ 1 คน เราบางครั้งก็มา block หลัง

คนไข้แล้วให้พยาบาลดมยาดูต่อ เราก็ไปอยู่ใน field ที่ผ่าตัด 

 ทีเ่ราเรยีนมาจากคณะแพทย ์และจากการไปเปน็ Extern 

ทำาให้เรามั่นใจในการดูแลรักษาได้ ในระดับดี สามารถดูแล 

คนปว่ยไดอ้ยา่งด ีเหมอืนทีเ่ราคุน้เคยในการรกัษาคนปว่ยทีเ่รา

เรียนมา แต่คนป่วยก็ไม่เคยลดลงเลย กลับมากขึ้นในอัตราที ่

มากกว่าการเพิ่มประชากร มีโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน 

จาก life style การเสี่ยงต่อโรคที่มนุษย์ไม่ยอมหยุดความเสี่ยง 

เช่น โรคจากบุหรี่ สุรา สารเสพติด 

 ถ้าเราตั้งรับที่ รพ. เพื่อการรักษาอย่างเดียว แม้เราจะ

บทความพิเศษ
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น้อย จากข้อมูลคร่าว ๆ จากการสอบถามพบว่าเพื่อนแพทย์ 

รุ่นที่จบที่เดียวกับเราปีเดียวกัน จะคงเหลืออยู่ รพช. ไม่ถึง 

ร้อยละ 5 เป็นค่าเฉลี่ยเหมือนกันเกือบทุกสถาบัน ส่วนร้อยละ 

95 ส่วนใหญ่จะเป็น specialist ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่และ

โรงพยาบาลเอกชน 

 ข้อมูลข้างต้นแตกต่างจากประเทศทาง Scandinavia, 

Europe, Australia, Japan หรือประเทศสังคมนิยม อย่าง 

Cuba ก็มีสัดส่วนของ Specialist: GP = 20:80 ของประเทศ

ไทยน่ะเหรอครับ 80:20 เหมือนกับทาง USA ทำาให้ค่าใช้จ่าย

ทางสุขภาพสูงขึ้นอย่างมาก จนเป็นปัญหาใน USA ในขณะนี้ 

ตรงกันข้ามกับประเทศที่มีสัดส่วน 20:80 ประชาชนสามารถ 

เข้าถึงบริการได้ดีกว่าและมีตัวชี้วัดสถานะทางสุขภาพที่ดีกว่า

มาก เช่น อายุขัยเฉลี่ย MMR, IMR ประเทศเราก็เช่นกัน  

เรากำาลังเดินตาม USA มาติด ๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคตก็อาจ 

จะประสบปัญหาเช่นเดียวกัน 

 ดังนั้นถ้าเราในฐานะผู้มีความรู้ทางการแพทย์ที่สูงกว่า

วชิาชพีอื่น ๆ  เรานา่จะลองใชว้ชิาการแพทยข์องเราผสมผสาน

กับงานทางด้านป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ หรือฟื้นฟูสภาพ 

และความรู้ ความเข้าใจในปัจจัยกำาหนดภาวะทางสุขภาพ 

HEALTH DETERMINANT หรือสุขภาวะ   

      จากแผนภาพจะเห็นว่าปัจจัยที่กำาหนดภาวะทางสุขภาพ

หรือทำาให้เกิดสุขภาวะนั้นมีมากมาย ซึ่งปัจจัยเหล่านั้น ถ้าเป็น

ด้านลบก็จะทำาให้เกิดโรคได้ เช่น ถ้ามี lifestyle แบบไม่ออก

กำาลงักาย ทานอาหารหวานมนั เคม็ สบูบหุรี ่ดื่มสรุา กจ็ะทำาให้

เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็ง อัมพาตได้ 

แล้วเราจะทำาอย่างไรในการป้องกันเพื่อไม่ให้ประชาชนที่เรา

ดแูลอยูเ่ปน็โรคเหลา่นี ้หรอืสง่เสรมิสขุภาพใหเ้ขาแขง็แรงจะได้

ไมเ่ปน็โรค ถา้เราไมท่ำา แล้วตอ่ไปประชาชนเป็นโรคกนัเยอะ ๆ  

ต่อให้มีหมอมากเท่าไร สร้างตึกเพิ่มอย่างไรก็ไม่พออยู่ดี คนไข้ 

ก็จะล้น OPD ล้น WARD เหมือนกับ รพ. หลายแห่งประสบ 

อยู่ แล้วแพทย์อย่างเราก็จะเหนื่อยมากขึ้น แล้วยังตามมา 

ด้วยโรคที่แทรกซ้อนเข้ามาอีก ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพ ค่ายา  

ค่า Lab ก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าหลาย ๆ ชุมชนหลาย ๆ  

อำาเภอ จังหวัดเป็นอย่างนี้ แล้วประเทศชาติจะอยู่รอดหรือ 

ทำาอย่างไรให้ประชาชนเป็นเจ้าของสุขภาพตนเอง ดูแลกัน

และกัน ไม่ทอดทิ้งกัน ชุมชนเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาของ

ชุมชนด้วยตนเองได้ 

 เราเมื่อเป็นแพทย์อยู่ในชุมชนก็ต้องทำาหน้าที่ให้เต็มที่

ให้ครบทุกมิติ ครบองค์รวม ทุกระดับ ชุมชนจะให้ความเคารพ

นบัถอืเราอยูเ่ปน็ทนุเดมิอยูแ่ลว้ ถา้เราสรา้งศรทัธา สรา้งความ

ดีให้เขายอมรับ เราก็จะอยู่ในใจเขาตลอด เพราะคนในชนบท 

ในชุมชนยังขาดแพทย์ที่เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาเรื่อง 

ต่าง ๆ กับเขา 

 แล้วทำาอย่างไรที่จะให้เราอยู่ รพช. ได้อย่างมีความสุข 

และเตรียมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เราต้องเข้าใจ

บทบาทของหมอชุมชนว่าจะต้องทำาอะไรบ้าง หลักง่าย ๆ คือ 

 1. เข้าใจและปฏิบัติในบทบาทของหมอเวชปฏิบัติ

ครอบครัว หรือหมอ FAM MED บวกกับหมอ COM MED 

 2. ทำางานกับทีม กับสหวิชาชีพ และสหสาขาอาชีพ  

ได้เป็นอย่างดี 

 3. ทำางานกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน 

ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเพื่อน ประสานงาน

แนวราบ ทุกคนเป็นพระเอกและนางเอก เก่งหมดทุกคน เติม

เต็มซึ่งกันและกัน เคารพความรู้ ในตัวคน ต่อไปก็จะทำาให้เกิด 

Transformation ในตัวเรา 

 4. มีจิตสำานึกความเป็นเจ้าของพื้นที่ รักในสิ่งที่ทำา รัก

ในถิ่นที่อยู่ งานกิจกรรมอะไรที่ชุมชนหรือเครือข่ายทำา เราก็

ควรจะไปร่วมคิด ร่วมทำาและร่วมงานกับเขาเสมอ จนทั้งเรา

และเขารู้สึกเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 

 5. มีจิตวิญญาณและใจที่ใฝ่การให้บริการ ทุกที่ ทุก

เรื่อง ทุกเวลา ทุกระดับ แม้ว่าบางครั้งเราอาจช่วยได้เล็กน้อย 

แต่อย่างน้อยมันก็คือกำาลังใจสำาหรับผู้รับ 

 6. มีความรู้สึกดีและเป็นสุขกับสิ่งที่ทำา มีความศรัทธา

และยึดมั่นในสิ่งที่ทำา ภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำา เพราะเราจะทำางาน

แบบสวนกระแส เพื่อน ๆ อาจถามเราว่า “เรียนต่ออะไร” 

“สมัครที่ไหน” ต่อมาก็ถาม “ไม่ไปเรียนหรือ แก่แล้วนะเดี๋ยว

ตามน้องไม่ทัน” “จะอยู่อย่างนี้ ไปจนแก่เหรอ” คำาถามเหล่านี้

จะวนเวียนมาในหูเราตลอดเวลา ให้ดูพี่แพทย์ที่ทำางานให้กับ
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สังคมที่ยังคงอยู่ใน รพช. ก็จะเป็นแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี 

 การอยู่ รพช. ทำาให้เราทำางานได้หลายบทบาท หลาย

หน้าที่ ทั้งรักษา มีแพทย์หลายคนเป็นแกนนำาในการสร้าง

สุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชน แกนนำาการออกกำาลังกาย แกน

นำาต่อต้านด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้าน

การท่องเที่ยว แกนนำาด้านศีลธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย  

ซึ่งก็จะมาจากความรู้สึกที่เป็นเจ้าของชุมชนนั่นเอง เราทำา 

หลาย ๆ  เรื่องเราก็ไดก้ารเรยีนรูซ้ึง่ไมม่ีในตำารา ไดป้ระสบการณ ์

ได้ความส้มพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ได้เครือข่าย ได้ ใจคน 

ได้ ใจชาวบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าในชีวิตที่เราหาได้เมื่อมา

อยู่และเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน 

 “แพทย์ รพช. ไม่มีความรู้ ไม่ได้จบเฉพาะทาง” ก็เป็น

อีกแนวคิดของพวกหมอ ๆ และน้อง ๆ แพทย์ที่ ไม่เข้าใจใน

บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ รพช. แพทย์ รพช. สามารถ

ทำางานไป ใช้ทุนไป เราก็เรียนรู้ไปด้วย มีการอบรมต่าง ๆ  ตาม

โรงเรยีนแพทย ์หรอืประชมุวชิาการของสมาคมแพทยห์ลาย ๆ

สาขา เราก็เข้าอบรมได้ตลอด ทำางานครบ 5 ปี เราก็สามารถ

สอบอนุมัติบัตร ซึ่งก็เทียบเท่ากับวุฒิบัตร แต่แพทย์บางคน

บอกว่าไม่เท่ากัน ก็ตามใจเขาคิด เราเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่เรา

ทำาว่ามีคุณค่าต่อประชาทั้งมวลก็พอแล้ว อนุมัติบัตร มีหลาย

สาขา เช่น อนุมัติบัตรเวชกรรมป้องกัน ก็แยกสาขาย่อยไป

อีกเป็น แขนงเวชกรรมป้องกัน แขนงเวชกรรมคลินิก แขนง

สาธารณสขุ แขนงสขุภาพจติชมุชน แขนงระบาดวทิยา อนมุตัิ

บัตรเวชศาสตร์ครอบครัว อนุมัติบัตรเวชศาสตร์การบิน และ 

อื่น ๆ อีกมาก ทำางานไป ดูแลคนไข้ไป อบรมไป ครบ 5 ปี  

ก็สอบ จะเอากี่สาขาก็ขึ้นกับเรา หรือจะไปเรียนต่อปริญญาโท 

เอก ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศกม็ทีนุกระทรวงสาธารณสขุ

ให้อยู่เรื่อย ๆ 

 ลองหลับตานึกภาพดูว่า ถ้าเรามี case ลูกชายอายุ 

18 ปี เรียนโรงเรียนมัธยมในมาเลเซีย กลับมาบ้านแล้วขับรถ

กระบะเกิดอุบัติเหตุ ในรถมีแม่ ซึ่งทำางานขายขนมส่งได้เดือน

ละ 30,000 บาท กำาลงัจะไปสง่พีส่าวกำาลงัเรยีนทีจ่นีทีส่นามบนิ  

ไปกัน 3 คนแม่ลูก จากอุบัติเหตุ แม่มีเลือดออกในสมอง ผ่าตัด

สมอง เจาะคอ อยู่ รพ.หลายเดือน อัมพาตไปครึ่งซีก นอนติด

เตียง พี่สาวขาหักทั้ง 2 ข้าง รักษาจนดีขึ้น ญาติ ๆ ช่วยกัน

เรี่ยไรเงินรวมกันให้ไปเรียนที่จีนให้จบ น้องชายลาออกจาก

โรงเรียนที่มาเลเซียมาดูแลแม่ที่บ้าน พี่สาวก็ทำางานเสริมนอก

เวลาที่จีน เพื่อจะได้กลับมาดูแลแม่บ่อยขึ้น พ่อของลูก ๆ ก็ไม่

ได้อยู่กับแม่แล้ว เนื่องจากมีภรรยาใหม่ แต่มีแม่สามีและแม่

คนไข้ช่วยกันดูแลร่วมกันกับลูกชาย รายได้ 3 แม่ลูกก็ไม่มี เรา

ในฐานะแพทย์จะดูแลเขาอย่างไร 

 เปน็ทีน่า่ยนิด ี1 ปคีรึง่ หลงัจากทกุฝา่ยไดเ้ขา้มาชว่ยกนั  

แพทย์ เภสัช และพยาบาล ดูแลเรื่องการรักษา การให้ยา การ

ระวังภาวะแทรกซ้อน นักกายภาพบำาบัดทำากิจกรรมการฟื้นฟู 

พยาบาล ร.พ.ส.ต. อสม. นายก อบต. และญาติ ๆ เข้ามาช่วย

กันดูแล ท่ามกลางสภาพการทำางานเป็นทีม การเติมเต็มซึ่งกัน

และกนั ความรกัของลกูกบัแม ่จากแมผู่้ไดร้บัอบุตัเิหตปุางตาย 

มีกำาลังใจที่จะสู้ชีวิต สู้ต่อความอ่อนล้าของร่างกาย ฝึกฝนตัว

เองจนสามารถเดินได้ ลูกสาวเรียนจบปริญญาตรีจากจีน น้อง

ชายกำาลังจะไปเรียนต่อทางด้านอาชีพ 

 ภาพรอยยิม้เหลา่นีข้องคนทีทุ่กขย์าก คนทีเ่คยลม้ แลว้

เราที่เป็นแพทย์ ได้มีส่วนช่วยให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ได้ ลืม 

ตาอ้าปากได้ มีความสุขกลับคืนมาได้ เราเห็นภาพแล้วเรา

จะรู้สึกอย่างไร การทำางานในชุมชนให้สิ่งนี้กับเราครับ ความ

สุขใจ การรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง รู้สึกปิติ รู้สึกมีความสุข อิ่ม

เอมใจอย่างบอกไม่ถูก รู้แต่ว่าอยากทำาสิ่งที่ดี ๆ อย่างนี้ ไป

ตลอด เพื่อลูกทุก ๆ คนของพ่อหลวงของคนไทยทุกคน เพื่อ

ตอบแทนในการเกดิมาเปน็คนไทย ใตร้ม่พระบารมขีองพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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เรื่องเล่าจากคณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์นายแพทย์โสภณ		ชีวะธนรักษ์		

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

อาจารย์แพทย์

เกษียณอายุราชการประจำาปี2558



ภูมิลำาเนา        จังหวัดสมุทรปราการ 

ชื่อคู่สมรส      นางกุลรัตน์  ชีวะธนรักษ์

จำานวนบุตร    3 คน

  บุตรคนที่ 1 นางสาวมทันพร   ชวีะธนรกัษ์

  บุตรคนที่ 2 นายสันต์ภพ  ชีวะธนรักษ์

  บุตรคนที่ 3 นายสนันตน์  ชีวะธนรักษ์

ประวัติการศึกษา

2517  มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

2521  วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)   

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2523  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)   

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2527  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบ

  วิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

2540  อนมุตับิตัรแสดงความรูค้วามชำานาญในการประกอบ

  วชิาชพีเวชกรรม  อนสุาขาเวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ ์ 

  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ฝึกอบรม   

2530  Infertility Melbourne, Australia

  

ประวัติการทำางาน

 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

 ตั้งแต่สิงหาคม 2555 - กันยายน 2558

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555

ตำาแหน่งทางวิชาการ

2525 อาจารย์

2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2547 รองศาสตราจารย์

2557 ศาสตราจารย์
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ความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ผมได้มารับราชการที่คณะแพทยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 

และรับราชการที่นี่มาตลอดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จน

กระทั่งเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2558 ยิ่งกว่า

นั้นผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลิตแพทย์ และ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 

รวมถึงแพทย์ต่อยอดสาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญ

พันธุ์ และมีโอกาสได้เห็นลูกศิษย์ไปทำาประโยชน์ให้แก่

ประชาชนในภาคใต้จำานวนมากมาย ผมสังเกตว่าการ

แพทย์และการสาธารณสุขในภาคใต้พัฒนาขึ้นอย่าง

มากหลังจากมีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 255828

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤมล		ภัทรกิจวานิช		

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

2522  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ 

  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2526  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  สาขากมุารเวชศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล

2547  อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

  สาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อ  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำางาน 

 อาจารย์สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 

 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เด็กหาดใหญ่โดยกำาเนิด  เกิดเมื่อ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2497  บิดาชื่อ นายปราโมทย์ 

แซ่ กวาง  มารดาชื่อ นางเกียวง้อ แซ่เล้า เรียนชั้นประถมปีที่ 1-7 ที่ รร.กิตติวิทย์ 

หาดใหญ่ เรียนชั้นมัธยมต้น ที่ รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

เรียนชั้นมัธยมปลาย มศ. 4-5 ที่ รร.เตรียมอุดมศึกษาพญาไท

จบระดับอุดมศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่เข้า พ.ศ. 2516 ปีที่จบ พ.ศ. 2522 เป็น

แพทยร์ามาธบิดรีุน่ที ่9 เทยีบเทา่แพทย ์ม.อ.รุน่ที ่1 ไดร้บัปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ และปรญิญาแพทย

ศาสตรบณัฑติ  (เกยีรตนิยิมอนัดบั 1) ฝกึงานเปน็แพทยฝ์กึหดั ที่โรงพยาบาลนครราชสมีา กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันครราชสมีา 

พ.ศ 2522 ถึง พ.ศ. 2523 ฝึกอบรมด้านกุมารเวชศาสตร์ ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร พ.ศ 2523 ถึง พ.ศ. 2526



รบัราชการที ่คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

ตั้งแต่ พ.ศ. 2524 ในตำาแหน่ง อาจารย์ทำาหน้าที่สอนนักศึกษา

แพทย์ชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก เป็นประธานกรรมการจัดทำา

หลกัสตูรรายวชิาชัน้ปรคีลนิกิ รายวชิาโรคระบบตอ่มไรท้อ่และ

เมตาบอลสิม ฝกึอบรม แพทย์ใชท้นุและแพทยป์ระจำาบา้นดา้น

กุมารเวชศาสตร์ เป็นกรรมการชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่น

แหง่ประเทศไทย ไดร้บัตำาแหนง่รองศาสตราจารย ์จากงานวจิยั

ด้านเบาหวานและไทรอยด์ในปี พ.ศ. 2545 ได้รับเครื่องราช

อสิรยิาภรณช์ัน้สงูสดุ คอืเครื่องราชอสิรยิาภรณอ์นัมเีกยีรตยิศ

ยิ่ง มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด (มหาวชิรมงกุฏ) ในปี พ.ศ. 2554 

ในด้านบริหาร เป็นหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 

2540-2544 ในสมัยที่มี รศ.พญ.พันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ เป็น

คณบดี และเป็นประธาน PCT กุมารเวชศาสตร์ สมัยที่ 

ผู้อำานวยการ รพ. คือ รศ.นพ.สุธรรม ปิ่นเจริญ มุ่งพัฒนา 

โรงพยาบาลสงขลานครนิทร ์เพื่อขอรบัการรบัรอง HA จนเปน็ 

โรงพยาบาลโรงเรยีนแพทยแ์หง่แรกของไทยที่ไดร้บัการรบัรอง

คุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นพ.เพิ่มสิน ภัทรกิจวานิช มีบุตร 2 คน 

คนโต ชื่อ ภัทรินทร์ จบเภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ คนเล็กชื่อ เพชระ จบปริญญาตรีและโทด้าน 

Astrophysical science จาก Oxford University  ขณะนีก้ำาลงั 

ศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาเอก ที ่Princeton University, USA.

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 255830
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

กิจกรรม	

Home Coming Night

โดย ... นพ.สุพงศ์   วรธรรมานนท์

A moment in PSU….. ณ. ขณะรัก สงขลานครินทร์ 

 งาน alumni คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีนี้จัดภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่น  

ที่ย้อนให้คิดถึงเรื่องราววันเก่า ๆ ประดับตกแต่งไปด้วยภาพมุมเก่า ๆ ในคณะแพทย์ ที่ทำาให้รู้สึก

ได้ย้อนกลับไปเป็นนักศึกษาแพทย์ อีกครั้งทันทีที่ได้ก้าวเข้าสู่งาน อีกทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน 

ยังชวนย้อนให้นึกถึงอดีตครั้งยังอยู่ pre-clinic อย่างพิธีบายศรีสู่ขวัญจากคณาจารย์ผู้ ใหญ่ เป็นต้น 

และไฮไลท์ของงานที่เรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดีคงหนีไม่พ้น การประมูลรูปถ่ายมุมเก่าคณะ

แพทย์ ที่ถ่ายโดย นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี ครั้งยังใช้คำานำาหน้าชื่อว่า นศพ.สิทธิโชค อนันตเสรี  

โดยการจัดงานปีนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้จัดงานจาก Med 7, 17, 27 และ 37 โดยมีประธานการ 

จัดงาน คือ นพ.ดรุณ สุนทราพรพล Med 17 และการสนับสนุนอย่างดีจากสมาคมศิษย์เก่าคณะ

แพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 สำาหรับ งาน alumni คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ที่ถูกจัดขึ้นทุกปีนั้น นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์

เก่าได้หวลระลึกถึงสถาบัน ได้ย้อนระลึกถึงวันเก่า ๆ และ ได้

พบปะสังสรรค์กับเพื่อนที่ต่างแยกย้ายกันไปตาม รพ.ต่าง ๆ 

แล้ว อีกแง่มุมหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความ 

เขม้แขง็ขององคก์รไดเ้ปน็อยา่งด ีคงจะดไีมน่อ้ยหากศษิยเ์กา่ซึง่

มีความรัก ความหวงแหนในสถาบันเหล่านี้ พร้อมกลับมาพัฒนา 

และเป็นกำาลังหลักให้กับสถาบันในการพัฒนาศักยภาพรวมถึง 

คอยให้ความสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ เพราะองค์กรที่ดำาเนินภาย

ใต้ชื่อคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แห่งนี้จะก้าวไป

สูค่วามสำาเรจ็ไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัฟนัเพอืงขององคก์รทีจ่ะขบัเคลื่อน

ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งส่วนของศิษย์ปัจจุบัน สมาคมศิษย์เก่า และ 

ที่ถือเป็นกำาลังสำาคัญที่สุด คือศิษย์เก่าอย่างพวกเรา 

 รูอ้ยา่งนีแ้ลว้ศษิยเ์กา่ทกุทา่น จงภมูใิจไดเ้ลยวา่ การกลบั

มาบา้นสงขลานครนิทรค์รัง้นี ้นอกจากจะไดร้บัความอบอุน่ และ

หวนยอ้นถงึอดตีแลว้ ทา่นยงัไดม้สีว่นสรา้งเสรมิความเหนยีวแนน่

ขององค์กรอีกด้วย แบบนี้คงอดใจไม่ได้ที่จะคิดถึงงาน alumni  

ปีหน้าแล้วซินะ ว่าจะจัดขึ้นใน theme งานอะไร....หวังว่าจะได้

เจอกันในงานปีหน้านะครับ ^^

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 255832



โดย ... พญ.ชุษณา  เพชรพิเชฐเชียร

        พญ.ศุภิกา   กฤษณีไพบูลย์

- ยินดีต้อนรับอาจารย์กุลวดี มณีนิล (med 27) กลับมาจากอเมริกา กลับมาได้แป๊บเดียวก็ทำา  

 NICU ม.อ. เต็มแน่นเลยทีเดียว 

-  ปีนี้ Med 30  มีอาจารย์จบกลับมา ม.อ. หลายคน ทั้ง อ.วีระพงศ์  วัฒนาวนิช  อ.เทอดพงศ์ 

 ทองศรีราช อ.พลาย  ชี้เจริญ  อ.มนุพล  ตั้งทองคำา อ.วรพัฒน์  อัตเวทยานนท์ คึกคักกันน่าดู 

-  ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ตัวน้อยของหลายบ้าน พญ.ยุวติยา (med 27) พญ.กัญญวิสาข์- 

 นพ.สมพล  ตั้งกิจวณิชย์เจริญ พญ.อุรารัตน์-นพ.ดิศรณ์  วสุนธราพร (med 30) 

- กำาลังจะมีข่าวดี หลังจากดูใจกันมานานหลายปี ระหว่าง พญ.วัลลิยา แต่งสวน - นพ.ผงาด   

 เนียมรัตน์ (med 29) ในที่สุดก็ได้ฤกษ์งามยามดีเข้าพิธีวิวาห์ในเดือนธันวาคมปีนี้ ยินดีด้วยค่ะ 

- พญ.ธราพัชร์  อุปถัมภ์ (med 29) นอกจากจะเป็นคุณหมออายุรกรรมแล้ว ยังขยันทำากิจการ  

 เปิดร้านเช่าชุดราตรีเอาใจสาว ๆ อีก ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะ 

 • ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ น้อง “แมค” ของคุณแม่อ๋อ (มณีรัตน์ - MED 23) และคุณพ่อพิชัย

ไปเมื่อ 16 กุมภาพันธ์นี้จ้า ขอให้น้องแมคคุงสุขภาพแข็งแรงและเป็นเด็กดีจ้า 

 • หมอหยินแสนสวย (MED 22) แห่งราชเทวีคลินิค นครศรีธรรมราช ได้ฤกษ์เปิดร้าน

ชากาแฟและเครื่องดื่ม “วอลแตร์ ชะเมา - Voltaire Cha-mao)” ไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 58 

ใครว่างหรือผ่านไปแถวนั้น แวะเวียนกันไปอุดหนุนและชิมชารสชาติเข้มข้นได้ 

 • อีกหนึ่งคุณหมอแสนสวย มากความสามารถ อาจารย์จิ๋ว (MED 22) แห่งหน่วย cardio

ภาคกุมาร ได้ฤกษ์เปิดกิจการร้านกาแฟ “Dham-mä-daa” เป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ ตั้งใจคั่วกาแฟ

เองเพื่อความสดใหม่ในทุกแก้ว คัดสรรเมล็ดชั้นดีทั้งจากไทยและต่างประเทศ ใส่ใจด้วยบาริสต้า 

ในทุกขั้นตอน เหมาะสำาหรับคนรักกาแฟ grand opening เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ร้านตั้งอยู่ใน 

คลินิกเด็กหมอสุภาพร-หมอนครินทร์ ทางไป รพ.กรุงเทพ บรรดาแฟนคลับอาจารย์จิ๋ว และผู้ที่รัก

การดื่มกาแฟตามไปอุดหนุนกันได้จ้า

 • อีกหนึ่งหมอ cardio อาจารย์สิริชัย (MED 23) ได้ไปเรียนต่อ clinical fellow ที่ Montreal

ประเทศ Canada เมื่อเดือนมิถุนายน นี้ เป็นระยะเวลาสองปี กลับมาไว ๆ นะจ๊ะ คนไข้นับพัน 

รออยู่
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ซุบซิบศิษย์เก่า



โน่นนิด	นี่หน่อย

โดย รศ.พญ.ศิวาภรณ์  อุบลชลเขตต์

 

        

อะไรเอ่ย ?
• What nut has no shell?  

 คำาตอบ  : doughnut (โดนัท)

• What dog has no tail?

 คำาตอบ  : hot dog 

• What has a neck but no head?

 คำาตอบ : bottle ซึ่งมีแต่คอขวด ไม่มีหัวขวด

ฟะหรั่งเค้าชอบแซวหมอ ทนายความ นักการเมือง เป็นประจำา

• หมอโทรปรึกษาทนายความตอนดึก เรื่องมีคนฟ้องหมอรักษาไม่ดี

 หมอ - ยังงี้ก็ปวดหัวแย่เลย

 ทนายความ   - เอางี้ เดี๋ยวหมอกินแอสไพรินซัก 2 เม็ด 

   แล้วไปนอนซะ 

   พรุ่งนี้ค่อยปรึกษากันอีกทีก็แล้วกันนะ

 • ทนายความ   - ไชโย ในที่สุดเราก็ชนะคดีแล้ว ทีนี้ผมขอถามคุณตรง ๆ 

     ว่า คุณขโมยเงินเค้ารึเปล่า

  ลูกค้า   -  เท่าที่ฟังคุณทนายให้การแทนผมที่ศาล เมื่อวานนี้ 

    ผมก็ชักจะเชื่อแล้วละ ว่าผมไม่ได้ขโมยจริง ๆ

• พ่อฮะ นักการเมืองคือใครฮะ

 คือ เครื่องจักรมนุษย์ ที่มีลิ้นลื่นไหลไงล่ะ

 

    

ไส้ติ่งอักเสบ : ความเจ็บไข้แบบทันสมัย ที่ทำาให้ 

  ต้องจ่ายเงินค่ารักษามากกว่าการ 

  ปวดท้องแบบโบราณ

นักธุรกิจ :  ผู้ที่พูดแต่เรื่องกอล์ฟที่สำานักงาน   

  และพดูแตเ่รื่องธรุกจิทีส่นามกอลฟ์

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 255834

 

    พจนานุุุกวน



The Alumni Association of PSU MEDICINE 35

 

 

“Home Coming Night” 

http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/?paper/155

วันศุกร์ที่	7	สิงหาคม	2558	ณ	ห้องปรารถนา	โรงแรมหรรษาเจบี	หาดใหญ่

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 255836


