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บรรณาธิการแถลง

สวัสดีปีใหม่ 2559
 เมื่อถึงเวลาเปลี่ยน พ.ศ. ใหม่ หลาย ๆ  คนก็เริ่มมีความหวัง อยากให้เรื่องราวต่าง ๆ  ในชีวิตดีขึ้น อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีเกิดขึ้น บางคนก็สมหวัง แต่บางคนก็ผิดหวัง อย่างไรก็ตามชีวิตมีขึ้นมีลง มีทุกข์ และสุขคละเคล้ากันไป ขออย่าเพิ่งท้อถอย 
มีศรัทธาและมุ่งมั่นทำาความดีต่อไป อนาคตที่ดีย่อมรออยู่แน่นอน
 สารศิษย์เก่าฉบับนี้ มีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายเรื่อง เริ่มจากปกหน้าที่ถ่ายทอดเหตุการณ์จริงบนท้องถนน อันสะท้อนให้เห็น
การคำานึงถึง “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” หรือความเป็น “ลูกพระราชบิดา” ได้อย่างชัดเจน เมื่อคุณหมอจิรายุ
พุทธให้ ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 32 จอดรถยนต์ของตนเองขวางถนนไว้ แล้วลงไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถสามล้อ 
พ่วงถูกชน ที่ จ.ภูเก็ต โดยมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประสานงานและช่วยส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่ รพ. ได้อย่างปลอดภัย 
เหตุการณ์นี้มีผู้ถ่ายภาพไว้และนำาไปโพสต์ใน social media มีการแชร์ต่อ ทำาให้ได้รับการชื่นชมจากคนจำานวนมาก ต่อจากนั้น
ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวผ่านทางหนังสือพิมพ์และข่าวโทรทัศน์ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและประกาศ
ชื่นชมจากแพทยสภา คุณหมอให้สัมภาษณ์ว่า “เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ทำาแบบนี้ ซึ่งในส่วนของผู้ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์
ทุกคนก็จะถูกปลูกฝังในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว และเมื่อทุกคนเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็ต้องลงไปช่วย เพราะเป็น
จรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา” ในฐานะที่เป็นอาจารย์และบรรณาธิการของสารศิษย์เก่า ดิฉันรู้สึกภูมิใจและขอชื่นชมในการทำา 
ความดีของคุณหมอมากค่ะ 
 อีก 3 บทความที่น่าสนใจ เป็นเรื่องเล่าจากสมาคมฯ ถ่ายทอดความรู้สึกดี ๆ จากศิษย์เก่า เขียนโดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
ม.อ.รุ่นที่ 2 อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ และเรื่อง “ยุค Medical Hub มาแรง ชาวบ้านได้อะไร” จากศิษย์เก่าท่านหนึ่ง 
ที่ทำางานและมีประสบการณ์ในวิชาชีพมายาวนาน ได้กรุณาส่งบทความมาให้ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเล่าจากคณะ “Simulation 
for residency training” โดย อ.นพ.ชัชชัย ปรีชาไว นับเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาก เพราะจะช่วย
ให้แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำาบ้านได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะต่าง ๆ ทางคลินิก ภายใต้สถานการณ์จำาลองที่เสมือนจริง ไม่ว่า
จะเป็นด้านหัตถการ การตัดสินใจ การสื่อสาร และการทำางานเป็นทีม สามารถเรียนซ้ำาได้ มีการบันทึกภาพและเสียงไว้ เพื่อใช้
วิเคราะห์และให้ feedback ได้
 สุดท้าย ขอเป็นกำาลังใจให้แก่ ผอ.รพ. เจาะไอร้อง พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงศ์ ศิษย์เก่า ม.อ.รุ่นที่ 28 และทีมงานทุกท่าน 
ที่เสียสละปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและต้องประสบกับเหตุการณ์ที่คนร้ายจำานวนมากบุกเข้ามาใน รพ. และเกิดการยิงปะทะ
กับเจ้าหน้าที่ทหาร จนอาคารสถานที่ของ รพ. ได้รับความเสียหายหลายจุด แม้จะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็เป็นการกระทำา
ที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ขอวิงวอนให้ละเว้นการโจมตี รพ. และให้เขตของ รพ. เป็นบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อให้หมอและพยาบาลได้
ทำาหน้าที่ดูแลผู้ป่วยต่อไปได้อย่างไม่ต้องวิตกหรือหวาดกลัวค่ะ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ
บรรณาธิการ
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 เริม่ปศีกัราชใหม ่2559 นี ้คณะแพทยศาสตรข์อรายงานความกา้วหนา้ทีส่ำาคญั
ต่อศิษย์เก่าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหม่ เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรฐานให้บัณฑิตแพทย์
ม.อ. มีความรู้ความสามารถ ศักยภาพเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง มีคุณค่าต่อระบบสุขภาพ และมีความสุขในการ 
ดำารงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ขณะนี้หลักสูตรใหม่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย ให้เริ่มใช้กับนักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ซึ่งหลักการที่สำาคัญในการปรับปรุงหลักสูตรฯ คือ การผลิตบัณฑิต
ใหต้อบสนองตอ่ความตอ้งการของระบบสขุภาพของสงัคมในอนาคต บณัฑติมศีกัยภาพทีจ่ะเลอืกพฒันาตนเองตอ่ยอด 
ไดบ้ณัฑติมมีาตรฐานวชิาการตามเกณฑผ์ูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา และผา่นมาตรฐานสากลตามแนวทาง
ของสหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (WFME) การปรับเน้นที่กระบวนการเรียนรู้ ตามโครงสร้างหลักสูตรที่บูรณาการ
ให้บรรลุ competency 9 ประการที่คณะกำาหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการใช้จุดแข็งที่คณะมีฐาน
หลักสูตร PBL และการบูรณาการที่ดีอยู่แล้ว ปรับเพิ่มให้มี elective ตามความต้องการของนักศึกษาแพทย์มากขึ้น

ใช้กิจกรรมทางเลือกหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร co-curriculum และเวลาที่หอพักและนอกห้องเรียน ให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพ ฝึกให้นักศึกษาแพทย์ทำางานร่วมกันในลักษณะ project-based ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
ได้แก่ กิจกรรมของสโมสร การเรียนรู้วิถีชีวิต การอยู่ร่วมกันที่หอพัก การปรับปรุงหลักสูตรนี้ คณะได้ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการสำารวจศิษย์เก่า ซึ่งประเมินในฐานะตัวบัณฑิตเองเมื่อออกไปทำางานแล้ว 3 ปี และในฐานะหัวหน้า 
ต้นสังกัดผู้ใช้บัณฑิต คณะขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำาหรับข้อมูลป้อนกลับจากศิษย์เก่าจำานวนมาก
 ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานี้ มีศิษย์เก่าของเรา ที่ทำาชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมยินดีให้กับตนเองและสถาบัน
อย่างสูงยิ่ง ได้แก่ คุณหมอจิรายุ หรือหมอทราย พ.บ.รุ่นที่ 32 ปฏิบัติงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม  
ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ที่หยุดรถยนต์ของตนแล้วลงไปช่วยผู้ป่วยที่กำาลังอยู่ในภาวะวิกฤตด้วยจิตวิญญาณ 
ความรับผิดชอบและความเมตตากรุณาสูงยิ่ง ที่ จ.ภูเก็ต คณะแพทยศาสตร์ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง 

จากใจคณบดี
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 เมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์ทีผ่า่นมา คณะแพทยศาสตรภ์ายใตน้โยบายการบรูณาการดา้นสาธารณสขุของรฐับาล 
ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้โครงสร้างความร่วมมือกัน
ตามเขตพื้นที่สาธารณสุขในการจัดระบบดูแลผู้ป่วยต่อเชื่อมกัน ระบบการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 
ตลอดจนงานวิจัยด้านการแพทย์ โดยคณะเราจะมีบทบาทสำาคัญในเขต 12 (ภาคใต้ตอนล่าง) และเขต 11 (ภาค
ใต้ตอนบน) โดยจะมีคณะกรรมการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง สปสช. เพื่อกำากับทิศทางประเมิน 
ผล และผลักดันความก้าวหน้าต่อเนื่องไป ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นความก้าวหน้าร่วมกันมากขึ้นของ 
คณะแพทย์ (ในฐานะสถาบันผู้ผลิตและโรงพยาบาลรับการส่งต่อ) กับศิษย์เก่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด (ในฐานะ 
ผู้บริหารระบบและผู้ให้บริการประชาชน) ซึ่งคณะมั่นใจว่าเราจะร่วมมือกันได้ด้วยความเข้าใจกันและกันอย่างดียิ่ง 
สร้างประโยชน์สุขต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วยและประชาชนสืบต่อไป
 นอกจากนี้ คณะยังบรรลุข้อตกลงในการร่วมมือกันทำางานกับเทศบาลคอหงส์ ที่จะร่วมกันใช้จุดแข็งเสริมกัน
ในการดแูลยกระดบัสขุภาพของประชาชนในเขตตำาบลคอหงส ์อนัเปน็ทำาเลทีต่ัง้ของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร ์
โดยเป็นการบูรณาการทั้งการส่งเสริม ป้องกันและรักษา รวมถึงสามารถใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัย เพื่อ
การพฒันาตอ่เนือ่ง หากโครงการนีก้า้วหนา้ จะกลายเปน็ตน้แบบของการรว่มมอืกนัดแูลสขุภาพประชาชน แกช่มุชน
ต่าง ๆ ทั้งประเทศ
 ในวาระขึ้นปีใหม่ที่ผ่านไปแล้ว และวาระสงกรานต์ที่กำาลังจะมาถึง ผมขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลก ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระราชบิดาอำานวยพรให้คณะกรรมการ ผู้จัดทำาวารสาร และศิษย์เก่า 
ทุกคนมีความสุขทั้งกายใจ ปราศจากความขุ่นข้องหมองใจ ประสบความสำาเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และเจริญ
ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านตลอดปี 2559 นี้ และตลอดไป

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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 พี่น้องศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ที่รักครับ เดือนมีนาคมต่อด้วยเมษายน 
อากาศเริ่มร้อนขึ้นมาก หลายท่านคงเตรียมการเดินทางไปพักผ่อนแล้ว หรือไม่ก็กลับไปเยี่ยมรดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่ใน
ช่วงสงกรานต์ที่กำาลังมาเยือน ได้กลับไปเติมเต็มแบตเตอรี่ และกลับมารับผิดชอบหน้าที่แพทย์อย่างเต็มกำาลังต่อไป
 ผมมีเรื่องดี ๆ น่าชื่นชมศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ของเราที่เพิ่งจบไปไม่นานนัก แต่ก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็น
ที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็น พญ.จิรายุ พุทธให้ ที่ได้ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุริมทางที่ จ.ภูเก็ต จนเป็นข่าวดังในสื่อ
ต่าง ๆ ว่าเป็น “หมอนางฟ้า” และไม่นานมานี้ พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงศ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
จ.นราธิวาส ที่ยังยืนหยัดและเป็นผู้นำาในการประกาศให้ทราบว่า “จะรักษาผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือโจร” ทั้งที่ภายในโรงพยาบาลเพิ่งเป็นสนามรบย่อม ๆ ไปไม่นาน ผมคิดว่าความสำาเร็จในการผลิตบัณฑิตแพทย์ 
ม.อ. ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่า เราปลูกฝังอุดมการณ์ความคิดตามที่พระราชบิดาได้ให้ไว้ว่า “ประโยชน์  
เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ในการนี้อาจารย์ นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ อาจารย์ 
กันยิกา  ชำานิประศาสน์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณาจารย์อีกจำานวนหนึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำาลังใจ 
น้องบุญรัตน์ หลังเกิดเหตุไม่นาน นำาความสุขใจ อบอุ่น แก่น้องเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

สารจากนายกสมาคม

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 25596



ขอบคุณภาพและเรื่องจาก เฟซบุ๊ก อติ บุญเสริม ข่าวไทยรัฐออนไลน์

“ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
แพทย์หญิงจิรายุ  พุทธให้

“ชาวโซเชียลชื่นชม หมอหญิงน้ำาใจงาม จอดรถกลางถนนลงไปช่วย
ลุงถูกรถชนที่ภูเก็ต”

 ไมแ่ครค์วามรอ้น-ความสกปรก ลา่สดุทราบชือ่แลว้
คือ พญ.จิรายุ พุทธให้ อายุรแพทย์ของ รพ.อบจ. ภูเก็ต
ส่วนคู่กรณีถูก ตร.สกัดจับได้...
 จากกรณเีมือ่ชว่งเยน็วนัที ่3 กมุภาพนัธ ์2559 ไดม้เีฟซบุก๊ 
‘อติ บุญเสริม’ โพสต์ภาพจำานวน 3 ภาพ เป็นภาพหญิงสาว
สวมชุดเดรสสีเข้ม ที่บริเวณปากและจมูกปิดด้วยหน้ากาก
อนามัย กำาลังใช้สายตรวจวัดชีพจรตรวจชายสูงอายุนอนอยู่ 
บนถนน โดยมีข้อความระบุไว้ว่า “คุณลุงขับสามล้อโดนรถ

กระบะชนร่างกระเด็นมากลางถนน รถกระบะขับหนีไป
ตรงหน้าร้านครัวปลาเก๋าข้าวราดแกง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โชคดี
ของคุณลุง คุณหมอหญิงท่านหนึ่งขับรถมาพอดี ตัดสินใจจอด
รถตัวเองขวางถนน แล้วลงไปช่วยปั๊มหัวใจคุณลุง ล่าสุดคุณ
ลุงปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่ ตร.สามารถสกัดจับรถกระบะคัน
ที่ชนได้แล้ว ทราบคร่าวๆ ว่าคุณหมอท่านนี้เป็นหมอ รพ.วชิระ
ภูเก็ต ขอบคุณคุณหมอแทนคุณลุง ขอบคุณหัวใจของความ
เป็นหมอที่แท้จริง”

เรื่องเล่าจากปก
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	 หมอนางฟ้าเปิดใจ	 ขับรถขวางถนนลงมา 

	 ช่วยคนเจ็บ	 บอกเป็นจรรยาบรรณที่ถูก 

	 ปลูกฝังมา

 ความคืบหน้ากรณีที่มีคุณหมอท่านหนึ่ง ลงไปช่วยคน

เจบ็ขา้งถนนโดยไมห่ว่งสวยและชว่ยในขณะที่ไมไ่ดป้ฏบิตัหินา้ที ่

แต่ทำาลงไปเพราะมีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ตามที่ ได้

เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดทราบชื่อคุณหมอคนดังกล่าวแล้ว 

คือ พญ.จิรายุ พุทธให้ หรือหมอทรายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

สาขาอายุรกรรม รพ.อบจ.ภูเก็ต

 โดยเธอได้เปิดใจว่า “ภาพที่เห็นเบื้องหน้า คือ ผู้ป่วย 

เป็นชายนอนคว่ำาหน้า มีเลือดไหลนองพื้น มีบาดแผลที่แขน

และเมื่อตรวจสอบชีพจรเต้นต่ำาและไม่รู้สึกตัว ขณะนั้นมี

ประชาชนเขา้มามงุด ูและอยากทีจ่ะเขา้ชว่ยเหลอื แตด่ว้ยเกรง

ว่าทำาให้ผู้บาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บมากขึ้น

 จึงได้บอกไปว่าตนเป็นหมอและขอให้ทำาตามที่บอก 

รวมทั้งให้ช่วยหาไม้กระดาน เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจาก

ถนน ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืเปน็อยา่งด ีซึง่ตอ้งขอบคณุชาวบา้น

ในบริเวณนั้นที่ ได้เข้ามาช่วยเหลือ และนำาผู้ป่วยออกจากจุด

เกิดเหตุ เพื่อเปิดเส้นทางการจราจร เพื่อเป็นการป้องกัน

อุบัติเหตุซ้ำาซ้อน ไม่เฉพาะกับผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว แต่รวมถึงใน

ส่วนของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ

 ณ วินาทีนั้น คิดเพียงอย่างเดียวว่าจะช่วยผู้ที่บาดเจ็บ 

และป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดซ้ำาซ้อนอย่างไร จึงได้ตัดสินใจ 

จอดรถขวางถนนไว ้1 ชอ่งจราจร และการลงไปชว่ยผูบ้าดเจบ็

 จากนั้นได้มีผู้คนแชร์ภาพและข้อความดังกล่าวใน 
โลกออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย เช่น เว็บบอร์ด แฟนเพจ  
เฟซบุ๊กต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่าง
หลากหลาย เช่น ไม่กลัวร้อนเลยนะ คุณหมอคนสวย, บ้าน
เราร้อนกว่า 35 องศา หรือ ไม่แคร์ความสวย-สกปรกเลย 
คุณหมอ ชื่นชมจริง ๆ เป็นต้น โดยส่วนมากล้วนแต่ชื่นชม 
คุณหมอหญิงคนดังกล่าวที่จอดรถแล้วลงไปช่วยเหลือคุณลุง 
จนปลอดภัยก่อนนำาส่งโรงพยาบาล

 อย่างไรก็ตาม ในภาพไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นเมื่อใด ทางผู้สื่อข่าวกำาลังสอบถามหาผู้ที่รู้จัก เพื่อ 
ขอทราบชื่อเสียงเรียงนามคุณหมอหญิงน้ำาใจงามดังกล่าว

 ความคืบหน้าของเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2559 เฟซบุ๊ก
อติ บุญเสริม เจ้าของเรื่องราวดี ๆ ครั้งนี้ ได้อัพเดตแล้วว่า
คุณหมอที่ช่วยชีวิตคุณลุงชื่อ พญ.จิรายุ พุทธให้ อายุรแพทย์
ประจำาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ข่าวจาก news.mthai.com

นัน้เปน็เหตกุารณท์ีเ่จอครัง้แรก ซึง่ในสว่นของผูท้ีเ่ปน็บคุลากร

ทางการแพทย์ทุกคนจะถูกปลูกฝังในเรื่องของการช่วยเหลือ 

ผู้ที่บาดเจ็บอยู่แล้ว และเมื่อทุกคนเจอเหตุการณ์เช่นนี้ต้องลง

ไปช่วย เพราะเป็นจรรยาบรรณที่ถูกปลูกฝังมา”

	 ทั้งนี้จากการกระทำาของคุณหมอคนดังกล่าว 

	 ทำาให้โรงพยาบาล	 อบจ.ภูเก็ต	 จะมีการมอบ 

	 ประกาศเกยีรตคิณุ	เพื่อเปน็การเชดิชคูณุงาม 

	 ความดีของคุณหมอในครั้งนี้	

>> ประวัติส่วนตัว

 พญ.จริาย ุพทุธให ้เปน็คนจงัหวดัตรงั ประวตักิารศกึษา 

จบการศกึษาระดบั ประถมและมธัยมจากโรงเรยีนบรูณะรำาลกึ 

จังหวัดตรัง แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ปี พ.ศ. 2553 รุ่นที่ 32 เป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาล

น้ำายืน จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาอายุรกรรม  

โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ พ.ศ. 2557 ปัจจุบันปฏิบัติงานใน

ตำาแหน่งอายุรแพทย์ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภูเก็ต

>> ขอให้คุณหมอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 วนัเกดิเหต ุหลงัจากเลกิงาน ระหวา่งขบัรถเดนิทางกลบั

บ้านพักใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ที่ระยะทางประมาณ 200 เมตร 

สังเกตเห็นรถคันหน้าต่างพากันขับหลบอะไรบางอย่าง ภาพที่

”

“

“

”
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>> ตอนที่คุณหมอนำารถยนต์ตนเองขวางช่องทาง  

เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำา ขณะนั้นคิดอย่างไร

 สิ่งที่คิดขณะนั้น เหมือนความคิดทุกอย่างสั่งการแบบ

อัตโนมัติมากกว่าค่ะ มันข้ามการตัดสินใจที่ว่าจะช่วยหรือไม่  

ไปแบบไม่รู้ตัว ความคิดขณะนั้นคือ “ต้องช่วย” แต่จะช่วย

อย่างไรมากกว่าค่ะ

>> ขอให้คุณหมอฝากข้อคิดหรือแนวทางในการ

ปฏิบัติงานแก่แพทย์รุ่นน้อง

 สิ่งที่อยากฝากถึงรุ่นน้อง มีคนเคยบอกว่า ถ้าต้องอยู ่

ในสถานการณ์ ใดก็ตามที่มีความเป็นความตายของคนที่เรา

สามารถช่วยได้ แล้วเราดูดาย “ความรู้สึกผิด” มันจะเป็น 

stigma ที่ทรมานมาก แต่สัญชาตญาณในวิชาชีพแพทย์ 

ของเรามันจะช่วยให้น้องตัดสินใจได้เอง ว่าต้องทำาไร แต่ทั้งนี้  

สิ่งที่สำาคัญกว่า คือ สติ ความรู้และทีม ท้ายสุดช่วงนี้ ใกล้สอบ 

ขอให้น้อง ๆ ตั้งใจอ่านหนังสือ รวมถึง แนวข้อสอบเก่าและ 

สอบผา่นทกุ ๆ  คนนะคะ สำาหรบัรุน่พีแ่ละคณาจารย ์ขอขอบคณุ

ที่คอยให้ความช่วยเหลือรวมถึงรับส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี  

ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขเช่นกันค่ะ 

    เป็นเกียรติอย่างสูงค่ะ 

    จิรายุ  พุทธให้ 

    03/03/59

ตัวเองเห็นคือ คนแก่รูปร่างผอมกำาลังนอนคว่ำาหน้ามีคราบ

เลือดข้าง ๆ คือ รถสามล้อพ่วงข้าง ตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะ 

ยังมีชีวิตหรือไม่ ในใจก็ลุ้นว่าให้รถคันหน้าเราช่วยจอดลงไปดู

หนอ่ย แตเ่คา้ก็ไดแ้คข่บัหลกีกนัไปคนละทาง เมื่อถงึจดุเกดิเหต ุ

ขณะนั้นคิดว่า “ต้องช่วย” (ไม่ว่าเค้าจะยังมีชีวิตหรือไม่) แต่

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนทางหลวง รถต่างวิ่งด้วย

ความเร็วสูง จึงต้องใช้รถของตนเองขวางทางไว้ก่อน เพื่อ 

ความปลอดภัยของตัวเองและคนที่เราจะช่วย จากนั้นก็ขอ

ความชว่ยเหลอืจากชาวบา้นใหช้ว่ยเคลื่อนยา้ยรถสามลอ้ เพื่อ

เปิดให้รถพยาบาลมาได้เร็วขึ้น หมอเข้าประเมินคนไข้ และ 

การชว่ยเหลอืคนไขเ้บือ้งตน้ตามหลกัวชิาชพีทีเ่รยีนมา ประสาน

รถกู้ภัยเข้าพื้นที่และส่งต่ออาการและประวัติผู้ป่วยจนกระทั่ง

ไปยัง รพ. ใกล้เคียงได้ทันเวลา 
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 เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558  งานแพทยศาสตรศึกษาได้จัดให้มีกิจกรรม 

Med-Ed club ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของอาจารย์และนัก

วิชาการศึกษาในหัวข้อ “Simulation for Residency Training” โดยนายแพทย์

ชัชชัย ปรีชาไว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง 

งามจิตร์ ภัทรวิทย์ รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยาฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา 

เป็นวิทยากรดำาเนินรายการ ทั้งนี้ นายแพทย์ชัชชัย ปรีชาไว ได้บรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกับ Simulation-based training ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ คือ

Simulation 
for residency training

เรื่องเล่าจากคณะฯ

อ.นพ.ชัชชัย  ปรีชาไว

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255910



ความสำาคัญของ	Simulation-based	training

 

 เปน็การพฒันานกัศกึษาในการเรยีนการรกัษาผูป้ว่ยตัง้แตร่ะดบัพืน้ฐานจนถงึระดบัสงู อำานวยความสะดวกการเรยีนรูร้ะดบั

ต่าง ๆ ให้กับทีมวิชาชีพด้านสุขภาพ ทำาให้นักศึกษามั่นใจมากขึ้นก่อนปฏิบัติจริง และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย 

 

ทำาไมต้องมี	Simulation	training

 •  เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกหรือการเรียนรู้สู่ multi/inter-professional เพื่อให้นักศึกษาได้ทำางานร่วมกัน สื่อสาร

  ซึ่งกันและกัน

 •  ภายหลงัการใช ้simulation นกัศกึษามีโอกาสไดซ้กัถาม ตัง้คำาถามเกีย่วกบังานที่ไดฝ้กึทำาในระหวา่งกลุม่ รวบรวมขอ้มลู 

  และประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 •  เชื่อมโยงความรู้และฝึกทักษะจำาลอง จาก scenario โดยการซักถาม 

 •  ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การทำาหัตถการทางคลินิก การทำางานร่วมกับสหวิชาชีพ การทำางานเป็นทีมโดย

  ไม่จำาเป็นต้องมีผู้ป่วยจำาลอง และใช้กับนักศึกษาที่มีจำานวนมาก ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการดำาเนินการ 

 •  เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และเครื่องมือที่เหมือน

  สภาพจริง ทำาให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และมีความมั่นใจเมื่อได้ปฏิบัติจริง ทำาให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการฝึกปฏิบัติ 

  ของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติควรเตรียมการอย่างไร

 •  หากต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะใด อาจารย์ต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ก่อน

 •  เลือก tool หรือหุ่นที่ต้องการใช้ ในการฝึกปฏิบัติ

 •  เขียน scenario ให้ครอบคลุม

 •  หลังการฝึกปฏิบัติต้องมีการ debriefing เพื่อเป็นการสะท้อนหรือให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาที่ได้ฝึกปฏิบัติแล้ว และ

  เมื่อได้ปฏิบัติซ้ำา ๆ อาจทำาให้ชั่วโมงการ debrief น้อยลงได้
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 จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามจิตร์ ภัทรวิทย์ ได้แนะนำาการใช้สถานการณ์จำาลองในการเรียนการสอน โดยใช้

ผู้ป่วยจำาลองร่วมกับหุ่นจำาลอง จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 โดยใช้ scenario เรื่อง COPD Exacerbation 

สำาหรับแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจำาบ้านใช้ scenario เรื่อง Local Anesthetics Systemic Toxicity (LAST)

สรุป

 หลังจากนั้นวิทยากรได้เปิดโอกาสให้มีการซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปเรื่อง simulation for residency 

training ได้ดังนี้คือ

 1. เราสามารถสร้าง scenario โดย set สถานการณ์ให้กับหุ่นจำาลองหรือกำาหนด timeline ได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม 

  ผ่านจอ monitor ซึ่งผู้ที่ monitor ไม่จำาเป็นต้องเป็นอาจารย์แพทย์ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ เช่น พยาบาล  

  นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

 2.  เมื่อได้ scenario แล้ว เลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์น้อยได้ลองฝึกปฏิบัติก่อน เพื่อปรับระดับ 

  ความยากง่ายให้มีความเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ในแต่ละระดับ

 3.  การฝึกกับหุ่นจำาลองสามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษามีการปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบจากจอ monitor 

  เช่น การใส่ท่อหลอดคอ การนวดหัวใจ เป็นต้น

 4.  สามารถบันทึกวิดีทัศน์การฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำาลองของนักศึกษาได้ เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน ประเมินตนเองและ 

  อาจารย์ให้คำาแนะนำาวิธีการเพื่อพัฒนาทักษะต่อไป  

ความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์และแพทย์ ใช้ทุนเกี่ยวกับสถานการณ์จำาลอง

  

 1.  เข้าใจบทเรียนและได้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริง

 2.  ไม่เกิดความเครียด และไม่มีความกดดัน เนื่องจากฝึกกับหุ่นจำาลองหลายรอบ จนมีความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้น 

  ทำาให้มั่นใจในการปฏิบัติกับคนไข้จริง

 3.  การได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นจำาลองทำาให้จดจำาได้ดีและนานขึ้น และทำาให้สามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นด้วย

 4.  ช่วยพัฒนาทักษะ ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และปฏิบัติกับสถานการณ์จริงได้

 
 Sim

ulation for 
 
 residency training

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255912



ยุค Medical Hub มาแรง
ชาวบ้านได้อะไร

 เมื่อยา่งเขา้สมยัทีป่ระเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต้ รวมตัวกันเป็น Asean Economic Community (AEC)

เมืองไทยถูกมองว่า เป็นศูนย์กลางของหลายอย่าง เช่น การ 

ขนส่ง การคมนาคม การท่องเที่ยว การบิน ตลาดเงิน และ 

การลงทุน รวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์สมัย 

ใหม่ ก็นับว่าโชคดีถ้าดูทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่

ใจกลางของประเทศแถบนี้ จริง ๆ  ใคร ๆ  รอบด้าน เค้าก็อยาก

มาเที่ยว มาพักผ่อน มาชื่นชมกับศิลปวัฒนธรรม และมรดก

ทางธรรมชาติของคนไทย 

 ส่วนเรื่อง Medical Hub นี้พูดกันมานาน ตั้งแต่หลาย

รัฐบาลมาแล้ว แต่ยังไม่เห็นที่เป็นรูปธรรม กระนั้นก็ดีคนมี 

เงินจากตะวันออกกลาง ยุโรป และเอเชียบางประเทศที่ 

หอบสรรีะพรอ้มกบัถงุเงนิมาทำาการทางการแพทยบ์นเรอืนรา่ง

ของตัวเองโดยฝีมือแพทย์ไทย นับว่าคนไทยหรือ แพทย์ไทย 

มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในสากล ถามว่าเป็นการสร้างความ

รวยกระจุกอยู่ในคนบางกลุ่มหรือเปล่า เพราะเรื่องนี้ ไม่ค่อย

เป็นที่เปิดเผยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ๆ ถ้ามอง 

โดยภาพรวมแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่วงการแพทย์ได้ทำาเงิน

ให้กับประเทศ มันจะมาด้วยการขายวิชาความรู้ หรือขาย 

ฝีมือ อะไรก็แล้วแต่ แต่ว่ามันก็เพิ่มปริมาณเงินหรือเพิ่ม GDP 

แต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าสำาคัญหรือเปล่า เพราะว่ารายได้หลักของ

ประเทศมาจากการท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน

ประเทศไทย การแพทยก์ม็สีว่นชว่ยแตว่า่ไม่ใชเ่ปน็เมด็เงนิกอ้น

ใหญ่อะไรมากมาย ถ้าไม่คิดถึงเรื่องเงิน คิดถึงคุณภาพของคน 

ก็น่าจะยอมรับแพทย์ พยาบาลหรือ Paramedic ต่าง ๆ ที่ 

ช่วยกันทำาให้การแพทย์ของไทยก้าวสู่ระดับสากล ถ้าเราพูด 

ในระดับสากล การแพทย์ก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ  

แตถ่า้มองในภาพรวมของประเทศ ถามวา่มหีมอจำานวนเทา่ไหร ่

ที่ขายฝีมือได้ แล้วคนที่่เข้ารับบริการ สำาหรับคนในประเทศ 

จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทยที่เข้าถึงบริการแพทย์

เหลา่นี ้วชิาพืน้ฐานทางการแพทย ์ซึง่จำาเปน็ตอ่การตรวจคนไข้

ขั้นพื้นฐาน จะถูกละเลยไปหรืออย่างไร จึงมองแต่การแพทย์

ในระดับ Advance มันมองได้หลายมุมนะ คนที่คลุกคลีอยู่กับ

ชาวต่างประเทศหรือโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ๆ ก็เห็นว่ามันดี 

มนัทำาเงนิเขา้ประเทศมนัสรา้งคณุคา่ของแพทย์ไทย แตถ่า้มอง

โดยภาพรวมประชาชน ส่วนใหญ่ เขาเข้าถึงสิทธิการรักษา

ในด้านต่าง ๆ ได้ครบ 100% หรือยัง บางคนยังไม่รู้ว่าตัวเอง

ใช้สิทธิอะไรที่ ไปโรงพยาบาลได้ ถ้าโดยทั่วไปก็มีอยู่ 3 สิทธิ  

คือ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทอง ใน 

ขณะนี้นโยบายทางสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข  

ยังคลุมเครือว่าจะเก็บ 30 บาท หรือจะให้ฟรีทั้งหมด หรือ 

ว่าข้าราชการเบิกโรงพยาบาลเอกชนในกรณีใดบ้าง กองทุน 

ทั้งสามกองทุนนี้ก็พยายามเปิดช่องทางให้กับสมาชิก แต่ 

ไม่แน่ใจว่า คนไทยทั้งประเทศ มีประกันสิทธิใดสิทธิหนึ่งหรือ

เปล่า ไม่เฉพาะแต่ในวงการแพทย์ วงการอื่นก็เหมือนกัน  

อยากจะให้กระทรวงได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์การหารายได้

ของแต่ละสถานบริการของรัฐ วิธีการบริหารเงิน วิธีการดูแล

สถานบริการในเครือข่ายจะเป็นแบบร่วมจ่าย (Co-payment) 

หรือว่าฟรีทั้งหมด 

“ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนหนึ่ง”

บทความจากศิษย์เก่า
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 คิดว่าเรื่องนี้ ให้อิสระกับผู้บริหารสถานบริการมากเกินไปจนบางโรงพยาบาลก็ใช้นโยบาย

แบบบริษัทไปเลย คือมุ่งเน้นการเงินที่เป็นผลกำาไรจากการดำาเนินการ บางสถานบริการก็ 

สวัสดิการสังคม (Social wellfare) มากเกินไป จนกระทั่งไม่มีเงินจะใช้จ่าย ถามว่าจุดกึ่งกลาง 

ที่มันเหมาะสมอยู่ตรงไหน ผมว่ามันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก ขึ้นอยู่กับผู้บริหารของแต่ละองค์กร  

แต่กระทรวงควรจะคุมภาพรวมการบริหารเงิน การมอบสิทธิให้กับประชาชน อย่างน้อยประชาชน

ทุกคนที่เดินเข้ามาในโรงพยาบาล ก็ควรมีสิทธิในการรักษาสิทธิใดสิทธิหนึ่ง สิทธิประกันสังคม 

หรือสิทธิข้าราชการไม่น่าเป็นห่วง แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ สิทธิบัตรทอง ยังลักลั่นกันอยู่ บาง 

โรงพยาบาลก็เก็บ 30 บาทรวด บางโรงพยาบาลก็ไม่เก็บเลย บางโรงพยาบาลก็เก็บเฉพาะยา 

ที่แพง ๆ หรือการผ่าตัดที่แพง ๆ ทางออกที่ดีควรจะมีการสัมมนา เรื่อง การเงินการคลัง 

สาธารณสุขให้เป็นกิจจะลักษณะ แล้วตกผลึกเอาความคิดนั้นนำามาใช้ปฏิบัติในภาพรวมที่ 

เหมือนกันทั้งประเทศ คิดว่าน่าจะดีกว่า ไม่รู้ว่าเรื่องนี้ กระทรวงหรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

เค้าได้คิดได้ทำาเรื่อง การเงิน การคลังทางการแพทย์ไปถึงไหนกัน เพราะว่าผู้เขียนไม่ได้ทำางาน 

ดา้นนี ้แตก่ค็ดิเปน็หว่งว่าชาวบา้นทุกคนควรไดร้บัสทิธขิั้นพืน้ฐานเทา่เทยีมกนั ไมว่่าในโรงพยาบาล

สังกัดใด โดยจริง ๆ อาจจะได้รับการดำาเนินการไปได้ดีกว่าที่คิด ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ต้องขออภัยมา  

ณ ที่นี้

 ส่วนการเป็น Medical Hub ทางรัฐก็ต้องส่งเสริมการเตรียมคน โดยเฉพาะแพทย์ 

และพยาบาล หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในระดับสากล อันนี้

แพทยสภา น่าจะมีบทบาทร่วมด้วยหรือองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ ก็น่าจะมีบทบาทร่วมด้วย เรา 

ไม่ควรมองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความสำาคัญมากกว่าสิ่งอื่น เพราะว่าชีวิตมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจนหรือ 

รวย มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติ ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เค้าควรจะได้รับการ 

รักษาอย่างมีศักดิ์ศรี และเมื่อถึงคราวตาย ก็ต้องตายอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม

กนั คดิวา่เปน็เรื่องทีด่ทีีเ่มอืงไทยจะกลายเปน็ศนูยก์ลางทางการแพทยข์องเอเชยี เพราะมปีระโยชน์

หลายอย่าง เช่นว่า ทำาเงินเข้าประเทศ เป็นปัจจัยชักนำาให้คนเข้าประเทศมากขึ้น มาใช้จ่ายใน 

ประเทศมากขึ้น แพทย์ไทยมีชื่อเสียงมากขึ้น มองไม่เห็นข้อเสีย แต่อยากจะบอกว่า แม้เราจะมุ่ง 

แต่ส่วนยอดหรือความเป็นเลิศ ก็อย่าลืมคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นฐานของประเทศ

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255914



ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

มหิดลจำานวนหนึ่งสมัครเอนทรานซ์ ใหม่ เพื่อมาเข้าคณะ

แพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ที่เปิดรับเป็นนักศึกษาแพทย์

ตั้งแต่ปีแรก เช่น คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เป็นต้น ศิษย์เก่า 

แพทย์ ม.อ.รุ่น 2 จึงประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ จาก

คณะและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้ง นักเรียนที่เพิ่งจบชั้น  

มศ.5 มาหมาด ๆ อย่างผมด้วย แต่เมื่อมาเรียนรวมกันแล้ว 

พวกเราก็เป็นเพื่อน นศพ.ม.อ. ด้วยกัน และเพื่อนที่อาวุโสกว่า 

1-3 ปี ก็ไม่ยอมให้ผมและเพื่อน ๆ เรียกว่า พี่ ยกเว้นที่อาวุโส

มาก ๆ เช่น อดีตนักศึกษาและอดีตนักร้องวงดาวกระจุย 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่าง นศพ.ประหยัด เล็กวิไล 

ทีท่กุคนพรอ้มใจกนัเรยีกวา่ “พีห่ยดั” และพีห่ยดัเองก็ไมข่ดัขอ้ง

แต่ประการใด

ความรูส้กึด ีๆ  จากศษิยเ์กา่
42 ปี ชีวิตศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. :
ปฐมบทของวารสารเลม่แรก	ขา่วคณะแพทยฉ์บบัศษิยเ์กา่	

และสมาคมศิษย์เก่า

เกริ่นนำา

 ผมเปน็ศษิยเ์กา่แพทย ์ม.อ.รุน่ 2 แตเ่ปน็ศษิยเ์กา่รุน่แรก

ทีค่ณะแพทยศาสตร ์ม.อ. เปดิรบัสมคัรคดัเลอืกเขา้มหาวทิยาลยั 

จากส่วนกลาง เนื่องจากศิษย์เก่ารุ่นหนึ่งนั้น จะคัดเลือกจาก

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ในช่วงปีการ 

ศึกษา 2517 นั้น ทางมหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่เปิดรับนักศึกษา

แพทย์ ให้เข้าคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หรือคณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยตรง แต่ทุกคนจะ

เรียนรวมกันก่อนในสองปีแรกกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

จากนั้นจึงจะคัดเลือกโดยอาศัยทั้งผลการศึกษา และการทำา

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมว่าใครสมควรจะได้เรียนใน

คณะแพทยศาสตร์ ทำาให้มีนักศึกษาปี 1 ปี 2 จากมหาวิทยาลัย

เรื่องเล่าจากสมาคมฯ
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 ถ้านับจากปีการศึกษา 2517 จนถึงปีการศึกษา 2559 

ก็เป็นเวลา 42 ปีแล้ว นับเป็น 42 ปีของชีวิตที่ผมได้ผูกพัน 

อยู่กับคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ในหลายบทบาท ทั้งในฐานะ

นกัศกึษาแพทย ์อาจารยแ์พทย ์ผูบ้รหิารคณะแพทย ์(ทีป่รกึษา

คณบดีด้านการจัดการความรู้ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าและอื่น ๆ 

ฯลฯ) แตเ่รื่องทีจ่ะเลา่ใหฟ้งัในวนันีเ้ปน็เรื่องปแีรกของชวีติทีผ่ม

เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ และช่วง 3-4 ปีแรกของชีวิตที่ผม

เริ่มทำางานเป็นอาจารย์แพทย์

คณะแพทย์	ม.อ.	เมื่อ	42	ปีที่แล้ว

 ยุคหลัง 14 ตุลาคม 2516 เป็นยุคที่ขบวนการนักศึกษา

เบ่งบาน นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักกิจกรรม ทำากิจกรรม 

และเขา้ชมรมทีต่วัเองชอบและถนดั ในป ีพ.ศ. 2517 พีศ่ริศิกัดิ ์ 

หวังธรรมมิ่ง จากคณะวิทยาศาสตร์ และพี่ นศพ.สันต์  

ใจยอดศิลป์ กับ พี่ นศพ.สำารวย (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น 

เพ็ญนภา) ทรัพย์เจริญ ได้รวมตัวกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งก่อตั้ง

ชุมนุมวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ 

ขึ้นเรียกย่อ ๆ ว่า ชวพ. ผลงานสำาคัญชิ้นแรกของ ชวพ. คือ

การช่วยกันแปลตำารา Biology ของ Keaton เป็นภาษาไทย

พิมพ์โรเนียวด้วยกระดาษ A4 เย็บด้านข้างพิมพ์ปกสีขาวส้ม

ในยุคนั้น นศพ.ของ ม.อ. คนไหนไม่เดินถือ Keaton ฉบับ 

ภาษาไทยของ ชวพ. จะถือว่าเชยมาก

 ขณะเดียวกัน พี่ศิริศักดิ์ หวังธรรมมิ่ง ที่เรียนอยู่ชั้นปี 4

คณะวิทยาศาสตร์ ก็ได้จัดทำาวารสารฉบับแรกของ ชวพ. ขึ้น

ชื่อว่า Pure and Applied Science เมื่อวารสารออกมาได้

1 ฉบับ พี่ศิริศักดิ์ก็จบการศึกษา และได้ฝากให้ทางคณะ

กรรมการของ ชวพ. ชดุใหมร่บัไปดำาเนนิการตอ่ พี ่นศพ.สำารวย

ทรัพย์เจริญ ที่รับมรดกเรื่องวารสารนี้มาจากพี่ศิริศักดิ์ จึง

ทาบทามผมให้มาเป็นบรรณาธิการของวารสารนี้แทน เพราะ

พี่สำารวยมีกิจกรรมอื่นมาก คือ ไปช่วยงานในสโมสรนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยด้วย ผมเองซึ่งชอบงานด้านวิชาการอยู่แล้ว  

จึงรับคำาเชิญพี่สำารวยด้วยความเต็มใจ

ปฐมบทของวารสารเล่มแรกของคณะ	

:	วารสารตะวัน

 เมื่อผมถูกมอบหมายให้เป็นบรรณาธิการ จึงได้เรียก 

ทีมงานมาประชุมกัน แล้วเห็นว่า หากจะจัดทำาวารสารเป็น 

แบบ Pure and Applied Science เหมือนกับฉบับแรก  

จะเป็นวารสารสำาหรับนักวิชาการเท่านั้น แต่จะไม่สามารถ 

เข้าถึงกลุ่มนักอ่านจำานวนมาก (mass readers) ได้ จึงมา

กำาหนดกลุ่มเป้าหมายกันใหม่ สรุปได้ว่า เราจะจัดทำาให้เด็ก

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กับนักศึกษาปี 1 - ปี 2 เป็น

หลัก เนื้อหาจึงน่าจะอ่านเข้าใจง่ายกว่าเดิม ชื่อวารสารก็น่า 

จะเป็นภาษาไทย ในที่สุดก็มาลงตัวกับคำาว่า วารสารตะวัน  

หน้าปกของวารสารตะวันฉบับแรก จึงเป็นปกสีเหลือง พิมพ์

เป็นรูปพระอาทิตย์ดวงโต ที่ส่องแสงจ้าอยู่บนท้องฟ้า พิมพ์ 

คำาว่า วารสารตะวันตัวใหญ่ด้วยสีแดง และใต้คำาว่าวารสาร

ตะวัน มีข้อความว่า ร้อนแรงด้วยแสงวิชาการ

 เนื้อหาในวารสารฉบับแรก เท่าที่ผมจำาได้จะมีบทความ

ของ ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช (ขณะนั้นอาจารย์ยังไม่ได้เป็น ศ.)

เรื่อง “เมื่อผมเรียนหมอ” เล่าเรื่องชีวิตอาจารย์สมัยเป็น

นักศึกษาแพทย์ที่ศิริราช โดยอาจารย์ทยอยเขียนมาตีพิมพ์ 

ในวารสารตะวันเป็นตอน ๆ  และเป็นบทความที่มีคนมารออ่าน

ตน้ฉบบัทีผ่ม กอ่นจะตพีมิพเ์สยีอกี หนึง่ในแฟนคลบัทีม่าขออา่น

ก่อนคือ นศพ.สมบัติ  ตันโชติกุล เพื่อนแพทย์ ม.อ.รุ่น 2 ด้วย

กันนั่นเอง

 อีกบทความหนึ่งที่เขียนเป็น series ตีพิมพ์เป็นตอน ๆ

คือ บทความแปลของพี่ นศพ.ธเนศ เปี่ยมสุคนธ์ ที่แปลชุด

บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายของ

มนุษย์ จากหนังสือชื่อ อวัยวะของโจ โดยบทความที่ตีพิมพ์ใน

วารสารตะวันฉบับแรก ถ้าผมจำาไม่ผิดคือเรื่องปอดของโจ

 และอีกบทความหนึ่งที่ผมจำาได้แม่น คือ บทความของ

ผมเองครับ เนื่องจากยุคนั้น นวนิยายวิทยาศาสตร์ที่แปลจาก

ไอแซค อาซิมอฟ จะดังมาก มีพิมพ์ขายออกมาหลายเล่ม  

ผมไปเดินหาซื้อหนังสือของไอแซค อาซิมอฟ ที่ยังไม่เคยมีใคร

หยิบเอามาแปล (สมัยนั้นยังไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์) จำาได้ว่าไปซื้อ

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255916



หนังสือเล่มนี้จากห้างเซ็นทรัล ซึ่งเดิมอยู่ที่วังบูรพาแต่เพิ่งมา

เปิดสาขาใหม่ที่ถนนสีลมใกล้กับถนนมเหสักข์ และเป็นห้างที่ 

หรูที่สุดของกรุงเทพฯ ยุคนั้น หนังสือเล่มนี้จะรวมเรื่องสั้น 

ของไอแซค อาซิมอฟ ไว้หลายเรื่อง ผมเลือกแปลเรื่อง The 

Magnificent Gold และตั้งชื่อไทยว่า ทองเทียม

 นอกจากบทความข้างต้นแล้ว ผมจำาได้ว่ามีบทความ 

ของอาจารย์ชัยวิทย์ ศิลาวัชนานัย จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ และมีบทความของอาจารย์ท่านอื่น ๆ อีก 1  

หรือ 2 บทความ น่าเสียดายที่วารสารตะวันฉบับแรกนี้ ไม่ได้

เก็บไว้เลย เพราะพิมพ์ออกมา 1,000 เล่ม ขายหมดเกลี้ยง ! 

รู้สึกว่าจะขายเล่มละ 8 บาทเท่านั้น เนื่องจากสมัยนั้นค่าครอง

ชพียงัถกู แมแ้ตห่นงัสอืพมิพ์ไทยรฐั-เดลนิวิส ์กข็ายอยูฉ่บบัละ 

1 บาท หรือ 1.50 บาท ก่อนจะทยอยปรับราคามาเรื่อย ๆ จน

เป็น 10 บาทในปัจจุบัน

 ผมใช้เวลาช่วงปิดเทอมของชีวิตนักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 

ด้วยการไปเดินหาสปอนเซอร์ ให้วารสารในกรุงเทพฯ บริษัท 

ที่ ใจดีมากคือ หจก.รัชมอร์ ซึ่งขายกล้องจุลทรรศน์ ให้กับ 

คณะแพทย์ ผู้จัดการของบริษัทเป็นเพื่อนกับ อ.วิจารณ์ พานิช 

มอบเงินใส่ซองสนับสนุนค่าจัดพิมพ์ ให้ทันที แต่คนที่ขอยาก 

ที่สุดคือเจ้าของร้านหนังสือดวงกมล ที่สยามสแควร์ ผมเดิน

เข้าไปแนะนำาตัวเอง นำาจดหมายของชุมนมุวิชาการที่ขอความ

อนุเคราะห์ไปยื่นให้ ท่านพูดปฏิเสธผมเสียงดังจนลูกค้าในร้าน

หนังสือหันมามองผมเป็นแถว

 ช่วงนั้น ผมใช้เวลาช่วงกลางวันไปนั่ง ๆ เดิน ๆ อยู่ที่

บพิธการพิมพ์ ซึ่งเป็นโรงพิมพ์ให้วารสารตะวัน เฝ้ารออยู่ว่า

เมื่อไหร่จึงจะถึงคิวพิมพ์วารสารของเราสักที ประสบการณ์ใน

การทำาวารสารที่ลงมือทำาทุกอย่างตั้งแต่เขียนเรื่องเอง (แปล

เรื่องทองเทียม) ติดต่ออาจารย์ พี่ ๆ ขอให้ช่วยเขียนบทความ

มาลง เดินหาสปอนเซอร์ ติดต่อโรงพิมพ์ และอ่านตรวจพิสูจน์

อักษร เป็นประสบการณ์ที่มีค่า ผมยังจำาความรู้สึกของตัวเอง

ได้ว่า พลิกอ่านวารสารที่ออกจากแป้นพิมพ์ฉบับแรก ด้วย 

ความชื่นใจเป็นที่สุด และจากนั้นก็เป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ

การนำาทีมนักศึกษาออกไปขายวารสารตะวัน

 เราเลือกเปิดขายวารสารในช่วงสัปดาห์แรกของการ

เปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2518 โดยขายทั้งรุ่นพี่  

รุ่นน้อง รุ่นเดียวกัน ใน ม.อ. ก่อน จากนั้นจึงติดต่อขอรถบัส 

ของคณะไปขายทีว่ทิยาลยัครแูละวทิยาลยัประสานมติรจงัหวดั

สงขลา (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ) จนขายได้หมด 

เกลี้ยง หลังจากนั้น ผมได้จัดทำาวารสารตะวันต่อมาอีกสอง 

ฉบับคือ ฉบับที่ 2 และ 3 ก่อนที่ผมจะหมดวาระ

 แม้ว่าตะวันจะไม่ได้เป็นวารสารแบบ medical journal

อยา่งเปน็ทางการ ไมไ่ดร้บัเงนิสนบัสนนุจากคณะแพทยศาสตร์

โดยตรง และไม่ได้มีคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 

เป็นกองบรรณาธิการ แต่วารสารตะวันซึ่งจัดทำาโดยนักศึกษา

แพทย์ ในขณะนั้นก็เป็นวารสารฉบับแรกที่ทำาให้คนทั่วไปได้ 

รู้จักชื่อของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ผ่านทางชุมนุมวิชาการ 

(ชวพ.) และสำาหรับผมแล้วประสบการณ์ ในการได้จัดทำา 

วารสารเล่มแรกให้กับคณะในนามของ ชวพ.นั้น ได้ ให้ 

บทเรียนที่คุ้มค่ากับผมเป็นอย่างยิ่ง เป็นตำารานอกห้องเรียน 

ที่หาจากไหนไม่ได้ เป็นพื้นฐานให้กับชีวิตการทำางานของผม 

ต่อมาในอนาคต เมื่อได้มาเป็นรองบรรณาธิการของสงขลา

นครินทร์เวชสาร และต่อมาได้เป็นบรรณาธิการของวารสาร

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จนปัจจุบันได้เป็นกอง

บรรณาธิการ, international advisory board, reviewer ให้

กับวารสารต่างประเทศมากกว่า 10 เล่ม คณะแพทยศาสตร์

แห่งนี้ ได้ ให้ โอกาส ได้ ให้บทเรียน ได้ ให้ประสบการณ์ที่เลอค่า 

ซึ่งผมคงหาไม่ได้จากที่อื่น หากไม่ได้เข้าเรียนที่นี่

 ชีวิตผมผูกพันกับคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เกือบ 40 ปี

เมื่อเรียนจบปีที่ 6 แล้ว ได้ไปเป็นแพทย์ intern ที่โรงพยาบาล

ส่วนกลางในกรุงเทพฯ อยู่ 1 ปี และเป็นแพทย์ประจำาบ้าน

จิตเวชศาสตร์ที่ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา (ปัจจุบันคือ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา) อีก 3 ปี จากนั้น  

ก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. มาโดยตลอด  

แต่คราวนี้เป็นชีวิตของอาจารย์แพทย์ ม.อ. แทน

คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ใน	30	ปีที่แล้ว	

:	เมื่อศิษย์เก่าได้เข้าร่วมทีมบริหารเป็นครั้งแรก

 เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2528 เจ้าหน้าที่ธุรการของ 

ภาควชิาจติเวชศาสตรแ์จง้ผมวา่ คณบดคีนใหม ่(ศ.นพ.วจิารณ์

พานิช) เรียกผมไปพบ ผมถามว่าเรื่องอะไรพอทราบไหม 

เจา้หนา้ทีบ่อกวา่ไมท่ราบเหมอืนกนั เมื่อไปถงึ อาจารยว์จิารณ์

ได้พูดกับผมว่า “อยากให้พิเชฐ มาช่วยมยุรี (หมายถึง ผศ.พญ.
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มยุรี  วศินานุกร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)” ความรู้สึกของผม

ในขณะนั้นคือตกใจมาก ! เพราะรู้สึกว่า ตัวเองเพิ่งมาเป็น

อาจารย์ใหม่อยู่หมาด ๆ แม้ผมจะได้รับการ บรรจุเมื่อวันที่ 1 

เมษายน 2525 แต่กว่าจะสอบวุฒิบัตรเสร็จสิ้น และกลับมา

ปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ก็เมื่อกรกฎาคม 2527 

แลว้ แต่ในชว่งระหวา่งป ีพ.ศ. 25527-2528 นัน้ ผมถกูทาบทาม

ให้ไปร่วมทีมกับ อ.ปิติ (ผศ.ดร.ปิติ  ทฤษฎิคุณ) และ อ.ช่อลดา 

พันธุเสนา ในการเป็นวิทยากร ปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่ และ 

สอน micro-teaching ใหก้บัอาจารย์ใหมข่องมหาวทิยาลยัอยู่

หลายกลุ่ม ผมจำาไม่ได้ว่าตอบอาจารย์วิจารณ์ไปอย่างไรบ้าง 

แตช่ว่งแรกคงตอบแบบแบง่รบั แบง่สู ้เพราะอกีใจหนึง่กค็ดิวา่ 

อาจารย์วิจารณ์อาจเห็นศักยภาพ (hidden potential) บาง

อย่างของผม “จะให้พิเชฐ มาช่วยเรื่อง Med Ed (Medical 

Education - แพทยศาสตรศึกษา) เห็นอาจารย์เมืองทองชม

พิเชฐอยู่ ตอนมาเข้า workshop ของคณะ” “อีกเรื่องคือ  

ศิษย์เก่า เพราะตอนนี้คณะก็ผลิตศิษย์เก่าไปหลายรุ่นแล้ว  

เดี๋ยวเรื่องนี้ ไว้ค่อยคุยกันคราวหลังแล้วกัน ว่าแต่พิเชฐสนใจ 

จะไปประชมุผูบ้รหิารคณะแพทยส์ว่นภมูภิาคทีข่อนแกน่อาทติย์

นี้ด้วยหรือเปล่า ถ้าจะไปด้วยกันก็ให้รีบแจ้งนะ”

 นับว่า ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช เป็นคณบดีคนแรกของ

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ ได้แต่งตั้งศิษย์เก่าให้เข้าร่วมทีม

บรหิารคณะแพทยด์ว้ย โดยมผีมเปน็ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวชิาการ 

และต่อมาก็มีคำาสั่งคณะแต่งตั้ง นพ.สมชาย จันทร์สว่าง หรือ

ชื่อที่เพื่อน ๆ เรียกกันว่า “ช้าง” เป็นผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการ

พิเศษด้วย ทั้งผมและช้างต่างก็เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 2 

ด้วยกันทั้งคู่ จึงกลายเป็นว่าศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 2 คือ  

ศิษย์เก่ารุ่นแรกที่ ได้เข้ามาร่วมทีมบริหารคณะแพทย์ ม.อ.  

ส่วนพี่ตันหรือ ศ.นพ.วีระพล  จันทร์ดียิ่ง ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. 

รุ่น 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย ในสมัยที่  

รศ.นพ.สุเมธ  พีรวุฒิ เป็นคณบดี

จาก	P.O.T.	สู่	Lateral	thinking

 สุดท้ายผมก็ตกลงรับคำาชวนจากท่านคณบดี ที่จะร่วม

เดินทางไปประชุมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาคที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการเดินทางที่ผมไม่มีวันลืมเพราะ

เป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกในชีวิต (ขณะนั้นคือ บดท-บริษัท

เดินอากาศไทย ซึ่งบินภายในประเทศ ก่อนจะถูกการบินไทย 

ควบรวมในภายหลัง) ท่าทางที่ดูตื่นเต้นมากของผมคงทำาให้

อาจารยอ์ดุม (ผศ.นพ.อดุม  ชมชาญ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ ในขณะนั้น) ดูออก อาจารย์อุดมจึงเอ่ยปาก 

กับผมว่า “ยูมานั่งสลับเก้าอี้กันไหม ยูจะได้มานั่งติดหน้าต่าง

แทนผม” ผมจึงได้ย้ายไปนั่งดูก้อนเมฆกับท้องฟ้าอย่างใกล้ชิด  

ยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่า ตัวเราช่างเล็กเหลือเกิน เมื่อเทียบกับท้องฟ้า

นภากาศ และพื้นพสุธาที่กว้างใหญ่

 การเดนิทางไปประชมุครัง้นัน้ นอกจากอาจารยว์จิารณ์

และอาจารย์อุดมแล้วก็ยังมี รศ.นพ.จงดี  สุขถมยา อดีตทีม

บริหารของคณะเดินทางร่วมไปด้วย แต่สิ่งที่ผมและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกคนทึ่งมากก็คือ การบรรยายของอาจารย์วิจารณ์ 

ในที่ประชุม อาจารย์ได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนการสอนในวงการ

แพทย์เสียใหม่ เป็นการสอนที่เรียกว่าเน้นกระบวนการ (pro-

cess) ไม่ใชเ่นน้เนือ้หาหรอืการทอ่งจำา เหมอืนอยา่งทีเ่คยปฏบิตัิ

กันมา และอาจารย์ตั้งชื่อการสอนแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า 

P.O.T. ซึ่งมาจากคำาว่า Process-Oriented Teaching เมื่อ

กลับมาถึงคณะแพทย์ ม.อ. แล้ว ผมได้เขียนสรุปย่อเรื่องนี้ส่ง

ให้กับคุณผกามาศ สงวนไทร เพื่อนำาไปพิมพ์และโรเนียวแจก 

ให้กับผู้เข้าประชุมคณะแพทย์ส่วนภูมิภาคในครั้งต่อไป โดย 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในสมัยนั้น

ยังไม่มีไฟล์เก็บในคอมพิวเตอร์เหมือนกับสมัยนี้ ทำาให้หา

ต้นฉบับบทความนี้ ไม่ได้อีกแล้ว คำาว่า P.O.T. นี้ต่อมาได้รับ 

การอภิปรายจากอาจารย์แพทย์หลายท่านและหลายสถาบัน 

จนนำาไปสู่ PBL (problem-based learning) ซึ่งเป็นคำาที่

นานาชาติใช้กันในที่สุด

 ในระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางกลับจากขอนแก่นนั้น 

ผมเรียนถามอาจารย์วิจารณ์ว่า อาจารย์คิดเรื่อง P.O.T. ได้

อย่างไร อาจารย์ถามผมว่า เคยอ่านหนังสือเรื่อง Six Think-

ing Hats ของ Edward de Bono ไหม ผมตอบอาจารย์ 

ตรง ๆ ว่า ไม่รู้จัก เพราะสมัยเรียนก็อ่านแต่หนังสือจิตเวช 

อาจารย์วิจารณ์บอกผมว่า “ตอนนี้เขาออกหนังสือเล่มใหม่ชื่อ 

Lateral Thinking เดี๋ยวผมจะถ่ายฝากไปให้ลองอ่านดู”

 ผมเองไดม้ีโอกาสทำางานรว่มกบัคณบดคีณะแพทยศาสตร ์

ม.อ. 3 คน โดยผมรับตำาแหน่งที่ต่าง ๆ กัน คณบดีแต่ละคน 

(ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช, รศ.นพ.กิตติ  ลิ่มอภิชาต และ รศ.นพ.

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 255918



สุเมธ  พีรวุฒิ) ได้สอนผมทางอ้อมและเป็นตัวอย่าง (model) 

ในแต่ละด้าน ซึ่งทำาให้ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้มา 

ใช้ เมื่อได้มาบริหารองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศใน

ภายหลัง สิ่งที่ผมได้จากอาจารย์วิจารณ์ คือ การเป็นนักอ่าน  

นักคิด และนักเขียน ผมจึงเริ่มลงมือเขียน ในระหว่างที่เป็น 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยเขียนบทความเกี่ยวกับแพทย

ศาสตรศกึษาอยูห่ลายเรื่อง เชน่ การประชมุแพทยศาสตรศกึษา

แห่งโลก : คำาประกาศที่เอดินเบอระ พ.ศ. 2531 ซึ่งผมเขียน

ด้วยลายมือ คัดตัวบรรจง ส่งจากโรงพยาบาล Royal  

Edinburgh ที่ผมไปเรียนอยู่ โดยส่งมาถึง รศ.นพ.อดุลย์  

วิริยะเวชกุล บรรณาธิการของแพทยสภาสารในขณะนั้น  

และยังมีบทความเรื่องการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยใช้ปัญหา

เป็นฐานที่ผมชวนคุณผกามาศ สงวนไทร มาเป็นผู้นิพนธ์ร่วม

ด้วยที่ลงพิมพ์ในสงขลานครินทร์เวชสาร

สงขลานครินทร์เวชสารกับศิษย์เก่า

 ในช่วงที่ผมเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการอยู่นั้น ทาง

คณะแพทยศาสตร์ได้มีคำาสั่งแต่งตั้งผมเป็นรองบรรณาธิการ

ของวารสารสงขลานครินทร์เวชสารด้วย และผมต้องปฏิบัติ

หน้าที่แทนบรรณาธิการตัวจริง คือ รศ.นพ.สารเนตร์ ไวคะกุล 

อยู่ 3 ฉบับ ในช่วงที่อาจารย์ลาไปฝึกอบรมต่างประเทศ ใน

ระหว่างที่ผมช่วยทำาสงขลานครินทร์เวชสารอยู่นั้น ผมได้เปิด

คอลมันส์มัภาษณค์รแูพทยแ์ละสมัภาษณศ์ษิยเ์กา่ขึน้ในสงขลา

นครินทร์เวชสารเป็นครั้งแรก โดยสัมภาษณ์ครูแพทย์นั้น ผม

กับคุณผกามาศ  สงวนไทร ได้สัมภาษณ์ รศ.นพ.ทองจันทร์  

หงศ์ลดารมภ์ ส่วนคอลัมน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่านั้น ผมเป็น 

ผู้สัมภาษณ์ คุณสุภาพรรณ  จิตต์ โสภณ ช่วยถอดเทปคำา

สัมภาษณ์ และผมอ่านแก้ไขกับตรวจพิสูจน์อักษรด้วยตนเอง 

ศิษย์เก่าสามคนที่ผมได้สัมภาษณ์ลงสงขลานครินทร์เวชสาร 

ในแต่ละฉบับคือ นพ.เกรียงศักดิ์  หลิว (ขณะนั้นใช้นามสกุล 

หลิว เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลระโนด), พญ.สำารวย   

ทรัพย์เจริญ (ขณะนั้นเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลวังน้ำาเย็น) 

และ นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันท์ (ขณะนั้นเป็นผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลแม่สะเรียง) น่าเสียดายที่หลังจากนั้น สงขลา

นครินทร์เวชสารก็ไม่ได้มีคอลัมน์สัมภาษณ์ศิษย์เก่าอีก

ข่าวคณะแพทยศาสตร์ฉบับศิษย์เก่า	

:	ปฐมบทของการสื่อสารระหว่างคณะกับศิษย์เก่า

 หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุา เสดจ็พระราชดำาเนนิมาเปดิโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการได้ ไม่กี่อาทิตย์ อาจารย์

วจิารณก์เ็รยีกผมไปคยุวา่ อยากใหผ้มมาชว่ยเรื่องศษิยเ์กา่ดว้ย

โดยจะให้ผมเป็นบรรณาธิการข่าวคณะแพทย์ฉบับศิษย์เก่า 

และให้ผมไปหาทีมงานเองในการเตรียมเนื้อหา โดยคณะจะ 

รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ และจัดส่งไปให้ศิษย์เก่า ตามที่คณะ

มีข้อมูลอยู่ ในขณะนั้นคณะมีข่าวคณะแพทย์ที่ออกเป็นประจำา

อยู่แล้ว โดยมีคุณสถาพร  ทัศวงศ์ เป็นบรรณาธิการ ผมจึง 

ขอให้คุณสถาพรเข้ามาช่วยข่าวคณะแพทย์ฉบับศิษย์เก่าด้วย

ในฐานะบรรณาธิการรอง และให้คุณสถาพรช่วยรับผิดชอบ

คอลัมน์ “6 เดือนนี้ มีอะไร” เพื่อช่วยสรุปข่าวหรือเหตุการณ์

สำาคัญที่เกิดขึ้นในคณะแพทย์ทุก ๆ 6 เดือน เพราะศิษย์เก่า 

จะไม่ได้รับข่าวคณะแพทย์ฉบับปกติ จึงไม่ทราบว่ามีข่าวหรือ

เหตุการณ์สำาคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในคณะแพทย์

 สำาหรับหน้าปกข่าวคณะแพทย์ฉบับศิษย์เก่าฉบับ 

แรกนั้น ผมได้อัญเชิญภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานทรพัยส์ว่นพระองค์ใหก้บัผูอ้ำานวยการโรงพยาบาล

สงขลานครินทร์ เพื่อใช้สร้างอาคารเย็นศิระที่วัดโคกนาวมา 

ขึ้นปก และเป็นครั้งแรกที่มีการย้ายหัวหนังสือของข่าวคณะ

แพทย์ ที่ปกติจะพิมพ์อยู่ด้านบนของปก ลงมาอยู่ด้านล่าง 

ของปกแทน และพิมพ์เพิ่มคำาว่า ฉบับศิษย์เก่าต่อท้าย

 ขา่วคณะแพทยฉ์บบัศษิยเ์กา่ กำาหนดออกปลีะสองฉบบั

ผมรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการคนแรกและทำาจนหมดสมัยที่ผม

เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยคณะแพทยศาสตร์ดำาเนิน

การจัดพิมพ์เอง ใช้วิธีเรียบง่าย เย็บด้านข้างด้วยลวดเย็บ

กระดาษ ต่อมาในยุคสมัยที่ รศ.พญ.พันธ์ทิพย์  สงวนเชื้อ เป็น

คณบดี ได้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ โดยมอบหมายให้ ผศ.นพ.สมชาย 

ทั้งไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ต่อมาเป็นรอง

คณบดี) สมัยนั้นเป็นบรรณาธิการ และใช้ชื่อใหม่ว่า สารศิษย์

เก่าแพทย์ ม.อ. จัดพิมพ์ที่ โรงพิมพ์ภายนอกคณะ รูปเล่ม

สวยงามตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ออฟเซท และคุณหมอสมชาย

ได้ขอให้ผมช่วยเป็นกองบรรณาธิการด้วยในช่วงแรก
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กำาเนิดสมาคมศิษย์เก่า

 ในยุคที่ รศ.พญ.พันธ์ทิพย์  สงวนเชื้อ เป็นคณบดี แม้

ผมจะไม่ได้ร่วมเป็นทีมบริหารด้วย แต่อาจารย์พันธ์ทิพย์ได้ 

ฝากให้ผมดำาเนินการอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกคือ ท่านตั้งให้ 

ผม เป็นประธานคณะกรรมการจัดการบรรยายให้ความรู้สู่

ประชาชนในบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน เป็นประจำา 

ทุกเดือนนับเป็นการแสดงออกถึงบทบาทที่สำาคัญด้านหนึ่ง 

ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. คือ การให้ความรู้กับประชาชน 

(public education) โดยอาจารย์พันธ์ทิพย์ได้มากล่าวเปิด 

งานด้วยตัวเองเกือบทุกครั้ง ยกเว้นหากท่านติดภาระกิจอื่น 

ก็จะมอบหมายให้รองคณบดีท่านอื่น เช่น รศ.พญ.ลัดดา  

เหมาะสุวรรณ มาเปิดงานแทน 

 ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ การสนับสนุนให้ดำาเนินการจัดตั้ง

สมาคมศิษย์เก่าของคณะแพทย์ ม.อ. ให้ได้ โดยเร็ว ซึ่งผมได้

เรียนให้อาจารย์ทราบว่า อาจารย์กอปร์ชุษณ์ (ผศ.นพ. 

กอปร์ชุษณ์ ตยัคคานนท์) ได้ดำาเนินการไปบ้างแล้ว แต่ท่าน

คณบดีรู้สึกว่ากระบวนการยังเชื่องช้า อาจารย์พันธ์ทิพย์ได้ 

พูดกับผมครั้งหนึ่งว่า “หมอควรดำาเนินการแทนกอปรชุษณ์  

และหมอก็เป็นนายกสมาคมฯ ไปเลย” ซึ่งผมได้ตอบอาจารย์

ไปว่า “เรื่องนี้อาจารย์กอปรชุษณ์ดำาเนินการอยู่แล้ว ผมจะไป

สอบถามอาจารย์ก่อนนะครับว่า ติดขัดที่ตรงไหน ส่วนเรื่อง

นายกสมาคมฯ นั้น ด้วยความเหมาะสม ผมเห็นว่า นายก

สมาคมฯ คนแรกควรจะเป็นศิษย์เก่ารุ่นแรกครับ และอาจารย์

วีระพล (ศ.นพ.วีระพล  จันทร์ดียิ่ง) น่าจะเหมาะสมที่สุดครับ” 

จากนัน้ผมก็ไดต้ดิตอ่ทัง้อาจารยว์รีะพล และอาจารยก์อปรชษุณ์ 

ต่อมาอาจารย์วีระพลก็ได้ติดต่อกับอาจารย์ท่านอื่น ๆ เช่น 

อาจารย์ธวัช อาจารย์กรีฑา อาจารย์สมชาย ฯลฯ จนกำาเนิด

เกิดมาเป็นสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ในที่สุด

 ไม่น่าเชื่อว่า สมาคมศิษย์เก่าฯ นับถึงวันนี้จะมีอายุ 

ครบ 20 ปีแล้ว ในฐานะที่ผมได้อยู่ร่วมช่วยก่อตั้งสมาคมศิษย์

เก่าฯ นี้ มาตั้งแต่ต้น ได้มาช่วยเป็นอุปนายกในช่วงแรก และ

เป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ ในช่วงหลังนั้น ก็รู้สึกยินดีเป็น 

อย่างยิ่ง ที่เห็นสมาคมฯ ของเราได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามา 

เป็นลำาดับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯจะได้พัฒนา

ก้าวหน้าและเป็นจุดเชื่อมประสานระหว่างศิษย์เก่า-ศิษย์

ปัจจุบัน-คณาจารย์ และผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 

ต่อไปอีกตราบนานเท่านาน

	 42	 ปี	 ชีวิตศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 ผมเพิ่งเล่าความหลัง 

ไปได้เพียงส่วนเดียว	 หรือเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น	 หวังว่าในอนาคต 

อันใกล้	ผมคงจะได้มีโอกาสมาเล่าความหลังเมื่อครั้งอดีตให้ได้

ทราบกันอีกต่อไป	และขอขอบคุณ	ผศ.นพ.สิทธิโชค	อนันตเสรี	

มา	 ณ	 โอกาสนี้ด้วยครับ	 ที่ ได้เชิญให้เขียนเล่าความหลังใน 

ครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง 
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เกี่ยวกับผู้เขียน

 ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 2 เป็นศิษย์เก่าคนแรกที่เลือกเรียน

จิตเวชศาสตร์ และเป็นจิตแพทย์ ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ ระดับ 11 อยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยติดต่อกัน

สองสมัย เคยเป็นนายกสมาคมจิตแพทย์อาเซียน นายกสมาคมจิตแพทย์ของทวีปเอเชียและจะขึ้น 

ดำารงตำาแหนง่ประธานวทิยาลยัจติแพทยข์องประเทศทีอ่ยูร่มิมหาสมทุรแปซฟิกิ (Pacific Rim College 

of Psychiatrists) ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นที่ปรึกษาในการ

ทบทวน ICD-10 และพัฒนา ICD-11 เป็นคณะทำางานขององค์การอนามัยโลกในการพัฒนาเกณฑ์ 

การวินิจฉัยกลุ่มโรคจิตใน ICD-11 ได้รับรางวัลจากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยถึง 3 รางวัล คือ 

รางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขาการวิจัย (2544), จิตแพทย์ดีเด่นด้านการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

แก่วงการจิตเวช (2556), และรางวัลหลวงวิเชียรแพทยาคม เนื่องจากผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับของ

นานาชาติหรือมีผลกระทบต่อนโยบายสุขภาพจิตในระดับประเทศ (2557) ล่าสุด International  

Society for Bipolar Disorders (ISBD) ได้มอบรางวัล ISBD Scholar 2015 Award สาขา  

Leadership Category ในฐานะเป็น Chairman ของ Asian Network of Bipolar Disorder และ 

ได้เป็นผู้เสนอให้วันที่ 30 มีนาคมของทุกปีเป็นวันไบโพลาร์ โลก (World Bipolar Day, WBD) ซึ่ง 

ได้มีการยอมรับอย่างกว้างขวาง จนเกิดมี website, facebook ของ WBD และมีการจัดกิจกรรม 

เนื่องในวันดังกล่าวในหลายประเทศทั่วโลกทุกปี
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พญ.ชุษณา เพชรพิเชฐเชียร

ซุบซิบศิษย์เก่า

ยินดีกับการเปิดคลินิกน้องใหม่

ในเมืองหาดใหญ่

>>		พญ.นิลภา		พฤกษานุศักดิ์	(med	27)	

	 ดูแลสตรีตั้งครรภ์	

>>		นพ.ทรงชัย	กิตติพานประยูร	(med	30)		

	 ดูแลผู้ป่วย	neuro	

ใครต้องการใช้บริการเชิญติดต่อได้จ้า

ช่วงนี้กระแสวิ่งมาราธอนกำาลังมาแรง

เห็น	พญ.โอสรี		อัครบวร	(med	26)

ก็เป็นอีกหนึ่งคน	 ที่ดูเอาจริงเอาจังกับการวิ่ง	 ขยันอัพเดตสถิติ	

การออกกำาลังกายเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อน	ๆ	 ในเฟสบุคเรื่อย	ๆ	

ขอให้สุขภาพแข็งแรง	ฟิตเปรี๊ยะนะคะ

ขา่วทีเ่ลา่กนับอ่ยๆ	กค็งไมพ่น้เรื่องนา่ยนิดี	อยา่งขา่วการแตง่งาน

ขอแสดงความยินดีกับ	พญ.กมรพรรณ		จุระกะนิตย์	(med	29)

ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวหลังว่าที่เจ้าบ่าวทำา	surprise	ได้น่ารัก

จนมีคนแชร์กันมากมาย	

อีกคู่ของ	พญ.กันชุมา-นพ.พิรุฬห์	แซ่ลือ	(Med	29)	

ก็เข้าประตูวิวาห์กันไปเป็นที่เรียบร้อย

อีกเรื่อง	น่ายินดีคือ	

ข่าวดี ในการจะมีทายาทตัวน้อย

เชน่	คูข่องนพ.ครรชติ		สดแสนรตัน	์-พญ.ศวิชัญา		

คนึงกิจก้อง	(med	27)	และ	นพ.นิติ		ถาวรานุรักษ์	

(med	 27)	 ก็กำาลังจะมีคนที่สองตามมาติด	 ๆ		

รุ่น	med	29	ก็ไม่น้อยหน้า	นพ.ศิริอนันต์		ประสิทธิ์	

และ	นพ.สริราม		ตีวารี	ก็กำาลังจะมีตัวน้อยเช่นกัน	

ส่วน	med	30	มี	พญ.สิริพัชร์-

ฉัตรไชยาฤกษ์	จัดไปได้

เป็นแฝดกันเลย
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 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำาโดย 

อ.พญ.กันยิกา ชำานิประศาสน์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

และงานคลัง) ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยัคคานนท์ (ที่ปรึกษา

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.) และทีมงาน 

ซึ่งประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล 

สงขลานครินทร์และโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้เดินทางไป 

เยี่ยมเยียน ให้ขวัญกำาลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และ 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจาะไอร้อง พร้อมกับชื่นชมบุคลากร

ทางการแพทย์ทุกท่านที่ให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

 ในการนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้มอบรูป 

หล่อพระราชบิดาเป็นที่ระลึก และทางสมาคมศิษย์เก่าคณะ

แพทยศาสตร์ ม.อ. ได้มอบกระเช้า เพื่อเป็นกำาลังใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ผอ.รพ.เจาะไอร้อง : พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงศ์

ศิษย์เก่าเเพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 28
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ขอขอบคุณภาพจาก	ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		ตยัคคานนท์



ศิษย์เก่าทุกท่านที่จบการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.อ.
จะเป็นสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ1

2

3

4

5
รพ.สงขลานครินทร์ ได้เพิ่มสถานะ “ศิษย์เก่าแพทย์ 
ม.อ.” ในระบบเวชระเบียน เพื่ออำานวยความสะดวก
ในการรับบริการจากทางโรงพยาบาล
-  สิทธิจองห้องพิเศษสำารองเฉพาะตัว
-  สวัสดิการลดหย่อนส่วนเกินสิทธิค่าห้องพิเศษ
 สำาหรับศิษย์เก่าและญาติสายตรง

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
สำาหรับห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ M ฐานข้อมูล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) N และฐานข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine)

พวงหรีดหรือเงินทำาบุญงานศพ 
ศิษย์เก่า และญาติสายตรง

กระเช้าเยี่ยมไข้ เฉพาะตัวศิษย์เก่า 
กรณีนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

วันศุกร์ที่	5	สิงหาคม	2559	เวลา	18.00	น.	

ณ	ห้องปรารถนา	ชั้น	1			โรงแรมหรรษา	เจ.บี.	หาดใหญ่

ที่มา	http://medinfo2.psu.ac.th/alumni/?paper/18

(ฟรี)

เชิญศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	ร่วมงาน

2559
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