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บรรณาธิการแถลง

	 สารศิษย์เก่าฉบับนี้ออกมาต้อนรับลมร้อน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่อากาศร้อนมาก ร้อนจน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของทั้งประเทศทำาลายสถิติสูงสุดกันหลายรอบ และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบที่  
7 โดยพีคสูงสุดครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 ที่ 27,639.3 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 2 เกิดขึ้น 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ 28,351 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน อยู่ที่ 28,475.3 เมกะวัตต์ 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 26 เมษายน เวลา 14.13 น. ที่ 29,004.6 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 5 เกิดขึ้นเมื่อ 27 เมษายน 
ที่ 29,249.4 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ 29,403.7 เมกะวัตต์ และครั้งที่ 7 ซึ่งเป็น 
ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.12 น. อยู่ที่ 29,600.8 เมกะวัตต์ ในขณะที่พีค 
สูงสุดของปี 2558 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ 27,345.8 เมกะวัตต์ ที่อุณหภูมิ 36.4 องศาเซลเซียส 
สาเหตุสำาคัญมาจากการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม บริการ และบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็น 
วันทำางานปกติ หลังจากช่วงวันหยุดยาวในเดือนพฤษภาคม คือวันฉัตรมงคลและวันพืชมงคล ประกอบกับ
อากาศที่ร้อนอบอ้าวต่อเนื่อง ทำาให้เกิดความร้อนสะสม โดยเฉพาะในช่วงบ่ายที่มีอากาศร้อนจัด 
 ในยามที่อากาศร้อนจัด มีข่าวดังในหน้าหนังสือพิมพ์และทีวีหลายช่องซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ คือ เรื่องของพัดลมไอน้ำา ต้นเรื่องเป็นบันทึกข้อความลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดย  
ศ.นพ.ขจรศกัดิ ์ศลิปโภชากลุ ประธานกรรมการควบคมุการตดิเชือ้ของโรงพยาบาลทำาหนงัสอืสง่ถงึผูอ้ำานวย
การโรงพยาบาล สืบเนื่องจากหน่วยควบคุมการติดเชื้อได้รับการปรึกษาจากหอผู้ป่วย RCU เพื่อขอติดตั้ง 
พดัลมไอน้ำาและญาตผิูป้ว่ยบางรายไดน้ำาพดัลมไอน้ำามาใชก้บัผูป้ว่ย ซึง่จากการทบทวนงานวจิยั พบวา่ พดัลม
ไอน้ำา ไอเย็น (mist machine) เป็นแหล่งกระจายของเชื้อ Legionella spp. ได้จากละอองน้ำาที่มีการ 
ปนเปือ้นเชือ้ในภาชนะบรรจภุายในเครือ่งทีไ่มไ่ดท้ำาความสะอาดหรอืบำารงุรกัษาทีเ่หมาะสม โดยเชือ้ดงักลา่ว
ทำาลายได้ยาก ทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำากว่า 70 องศาเซลเซียส และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำา  
ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 50 ปีและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง จึงขอความร่วมมือให้งดการใช้พัดลม
ไอน้ำา ไอเย็น ในทุก ๆ หอผู้ป่วยและหน่วยงานในโรงพยาบาล หนังสือฉบับนี้เป็นการสื่อสารภายในองค์กร 
แตไ่ดม้กีารนำาไปสง่ตอ่และเผยแพรอ่อกสูส่าธารณชนโดยไมไ่ดต้ัง้ใจในหลาย ๆ  ชอ่งทาง ทำาใหเ้กดิความแตก
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ตื่นและฮือฮาอยู่พักหนึ่ง จนวันที่ 16 พฤษภาคม คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลได้ออกมาแถลงข่าวทำาความ
เข้าใจว่า การงดใช้พัดลมไอน้ำา ไอเย็นในหออภิบาลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเป็นการสื่อสารภายในเท่านั้น 
หวั่นติดเชื้อปอดอักเสบ ส่วนการใช้ในครัวเรือนมีความเสี่ยงต่ำาและต้องหมั่นดูแลความสะอาด กรณีนี้เป็นบท
เรียนให้องค์กรต้องกำาชับบุคลากรและเพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  แม้ว่าจะเกิดขึ้น
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่ได้ตั้งใจ ในยุคนี้ที่การสื่อสารรวดเร็วมาก การถ่ายภาพและส่งต่อกันในหมู่เพื่อนฝูง 
คนสนิท ก็มักจะแพร่กระจายออกไปถึงมือสื่อสารมวลชนได้ ยังโชคดีที่เรื่องนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายมาก
 วันที่ 9 มิถุนายน ปีนี้ เป็นวันมหามงคลสำาหรับการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ 70 ปี รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติต่าง ๆ  ตลอดปี มีการ 
จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกและเชิญชวนให้ชาวไทยสวมใส่เสื้อเหลือง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี แสดงถึงความ
จงรกัภกัดตีอ่พระองคผ์ูเ้ปน็พระราชาทีท่รงงานหนกัเพือ่ประชาชนไดม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ ีทรงปกครองบา้นเมอืง 
ด้วยทศพิธราชธรรมภายใต้ปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้จัดทำาสารศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ. 
ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลให้มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 สุดท้าย...ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมงานประชุมวิชาการประจำาปีของคณะแพทยศาสตร์ครั้งที่ 
32 ภายใต้ชื่อธีมว่า “Healthcare in a Changing World” ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 และพบกันใน 
งาน “Home Coming Night: Memories in PSU” วันที่ 5 สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ 
โดยมีรุ่น 8, 18, 28 และ 38 ที่เพิ่งจบล่าสุดเป็นเจ้าภาพ...แล้วพบกันนะคะ

  รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐิติมา  สุนทรสัจ
  บรรณาธิการ
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จากใจคณบดี

	 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมานี้ มีเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจหลายเรื่อง เมื่อเห็นการพัฒนาและเติบโต

ของลูกศิษย์และสถาบันของพวกเราทุกคน

 เริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของเรานักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 38 จำานวนทั้งสิ้น 195 คน ที่ได้

จบการศึกษาเพื่อออกไปทำางานเป็นแพทย์ ใช้ทุน โดยคณะได้จัดงานปัจฉิมนิเทศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559  

มีคณาจารย์และผู้ปกครองมาร่วมเป็นจำานวนมาก คงต้องฝากศิษย์เก่าในพื้นที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือดูแล  

เป็นพี่เลี้ยงน้อง ๆ ซึ่งถือเป็นแรงสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ และสร้างสายสัมพันธ์อย่างยั่งยืนใน 

หมู่ศิษย์เก่าของเราต่อไป

 สำาหรับข่าวดีอีกเรื่อง คือ ผลการประเมิน QS Ranking คณะแพทยศาสตร์ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบัน

นานาชาติในด้านชื่อเสียงการยอมรับ ผลงานวิชาการ และมุมมองของผู้ ใช้งานศิษย์เก่า ใน 2 ปีที่ผ่านมา คณะ 

ได้ลำาดับที่ 350-400 ในปี พ.ศ. 2558 และ ลำาดับที่ 300-350 ในปี พ.ศ. 2559 จากเดิมที่ไม่เคยปรากฏอันดับ 

มาก่อน นับเป็นผลงานของคณะแพทยศาสตร์และศิษย์เก่าที่สำาคัญมาก

 สำาหรับการสนับสนุนผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม คณะได้จัดระบบบ่มเพาะนวัตกรรมภายใต้ โครงการ 

Spark Innovation เผยแพร่สร้างแรงบันดาลใจ โดยจัดเวทีคัดเลือกแนวคิด ปัจจุบันมีมากกว่า 10 โครงการที่ผ่าน

การพิจารณาและจัดสรรวงเงินสนับสนุนโครงการละ 1 แสนบาท การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์

ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน (ม.อ.  มช. และ มข.) เพื่อรวมตัวเป็น The One ร่วมกันประดิษฐ์ ทดสอบการใช้งาน และ

รว่มกนัซือ้ใช ้ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ทีจ่ะรว่มกนัพฒันาตน้แบบสิง่ประดษิฐ ์ การ

ทำาความร่วมมือกับบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย เพื่อร่วมพัฒนา ผลิต และทำาการตลาดสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ 

นอกจากนั้น ผู้บริหารระดับสูงของ Houston Technology เข้ามาจับมือให้ความช่วยเหลือ โดยมีแนวคิดที่จะ  

facilitate innovation สู่การจดสิทธิบัตรและการวางขายในระดับสากลด้วย

 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  กระทรวงสาธารณสุข โดยปลัดกระทรวง นายแพทย์โสภณ เมฆธน  รองปลัด

กระทรวง  ผู้ตรวจราชการเขต 12  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา 

สาธารณสุขจังหวัด 6 จังหวัด ในเขต 12  ผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมชนชั้นแนวหน้าในเขต และทีมงานศูนย์การ

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มาลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และ 
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คณะวทิยาศาสตร ์ในการปฏริปูการจดัการศกึษาแพทยเ์พื่อชาวชนบท โดยหลกัสตูรใหมน่ีจ้ะเปน็การรว่มมอืกนัของสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้ง  

พฒันาหลกัสตูรมุง่เนน้ใหบ้ณัฑติแพทย ์CPIRD ของ ม.อ. มคีณุลกัษณะและศกัยภาพทีจ่ะทำางานในบรบิทจรงิของระบบสาธารณสขุ

ได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข และความภาคภูมิใจ โดยจะเป็นโครงการแรกของประเทศที่ใช้ โรงพยาบาลชุมชน และบริบทจริงของ

ผู้ป่วยเป็นฐานการศึกษา เสริมจากการเรียนรู้ ใน ม.อ. และโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 2 แห่ง ที่เป็นเจ้าของหลักสูตร คือ หาดใหญ่ และ

ยะลา  ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เป็นศิษย์เก่าของเรา และโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการ 

คัดเลือกเป็นต้นแบบสถานศึกษา ล้วนมีสายสัมพันธ์ที่ดี มีศิษย์เก่าของเราหลายคนเป็นผู้นำา และเป็นต้นแบบที่ดี ได้รับการยกย่อง

ยอมรับในระดับพื้นที่ ประเทศ และนานาชาติ ซึ่งเชื่อว่านักศึกษาแพทย์หลักสูตรนี้จะได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับการถ่ายทอด  

เข้าใจบทบาทหน้าที่และความสามารถของแพทย์ที่ทำางานเพื่อชุมชนได้ดีที่สุด นับเป็นการเกื้อกูลกันที่แท้จริงของสถาบันกับศิษย์

เก่าของเราเอง ตลอดจนพันธมิตรในพื้นที่

 

 ผมขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน ได้กลับมาร่วมสังสรรค์ประจำาปี พร้อมกับการมุฑิตาจิตอาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการ 

ในปี พ.ศ. 2559 นี้ จำานวน 8 ท่าน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่

 เดือนมิถุนายน 2559 คงเป็นช่วงส่งผ่านการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ไปสู่ท่านคณบดีคนใหม่ คือ รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  

พุทธวิบูลย์ ที่จะมาเป็นผู้นำาองค์กรและทำางานร่วมกับศิษย์เก่า ผมและทีมบริหารชุดเก่าขอใช้ โอกาสนี้กล่าวลาและขอแสดง 

ความขอบคุณคณะกรรมการศิษย์เก่าที่เข้มแข็งมาก ในการเป็นสายสัมพันธ์ เชื่อมโยงจิตใจ ความผูกพันของพวกเรา ขอให้ 

คณะกรรมการฯ คณะผู้จัดทำาวารสารและศิษย์เก่าทุกคนมีความสุขทั้งกาย ใจ ประสบความสำาเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และ 

เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านตลอดไป

     รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 25596



สารจากนายกสมาคม

 เดือนมิถุนายนนี้	ท่านคณบดี อ.สุธรรม ปิ่นเจริญ อันเป็นที่เคารพรัก

ได้ครบวาระดำารงตำาแหน่ง และจากการสรรหาเราได้ท่าน อ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์ มาเป็นผู้นำาใน

การขบัเคลื่อนคณะแพทยศาสตรส์งขลานครนิทรท์า่นตอ่ไป ทางสมาคมศษิยเ์กา่คณะแพทยศาสตร์

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสอง ที่ได้เสียสละและทุ่มเทกำาลังกาย ใจ และความคิด เพื่อให ้

คณะแพทย์ของเราเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างาม  เช่นเดียวกับคณะผู้บริหารทุก ๆ ท่านที่ผ่านมา

 อีกเรื่องหนึ่งที่สำาคัญ คือ เหลือเวลาไม่มากแล้วที่ศิษย์เก่าลูกพระบิดา จะมารวมตัวกัน 

เป็นประจำาทุกปีในงาน Home Coming Night ในปีนี้รุ่น 8, 18, 28 และ 38 เป็นเจ้าภาพ 

และขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุก ๆ รุ่นมาร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยชื่องานคือ “Memories  

in PSU” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปรารถนา ชั้น 1 โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ 

ครับ เตรียมแลกเวร จองตั๋วแต่เนิ่น ๆ นะครับ ถือว่ากลับมาเยี่ยมบ้าน พบเพื่อน และกราบ 

อาจารย์ ทุก ๆ คนที่ ม.อ. รอท่านอยู่ครับ เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์

    นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
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เรื่องเล่าจากปก

70 ปี 
ใต้ร่มพระบารมี
ของในหลวง

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดชฯ เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัิ

ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 

นับมาถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รวมเป็น 70 ปีที่พสกนิกรชาวไทยได้อยู่ใต้ร่ม 

พระบารมีด้วยความอยู่เย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครอง 

แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และนับเป็นการ 

ครองราชย์ที่ยาวนานที่สุดในโลก

 เนื่องในวาระอนัเปน็มหามงคลนี ้รฐับาลและปวงชนชาวไทยไดพ้รอ้มใจกนั

จดังานเฉลมิฉลองแสดงความจงรกัภกัดถีวายเปน็ราชสกัการะ โดยในการนี ้โปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “การ 

จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี” กำาหนดการจัดงานฉลองระหว่างวันที่  

9 มิถุนายน 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2560

 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการเฉลิมพระเกียรติฯ มีนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ 

บรูณาการดำาเนนิงานรว่มกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สำาหรบัชื่อการจดังาน กำาหนด

เขตการจัดงาน และตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีนั้น 

สำานักราชเลขาธิการได้นำาความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน

พระบรมราชวินิจฉัยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในโอกาสนี ้

จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมประดับธง 

ตราสัญลักษณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้มีกิจกรรม

ศาสนพิธีและรัฐพิธี ดังนี้

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 25598



 1. โครงการบรรพชาอปุสมบท 770 รปู เฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เนื่อง

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 

2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ 

จำานวน 770 คน ระยะเวลาการอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 28 

พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2559 

 2. การจัดสร้างถาวรวัตถุน้อมเกล้าฯ ถวาย ประกอบ

ด้วย 

  1) การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดิน 

  2) เรอืนยอดบรมมงัคลานสุรณยี ์ซึง่สถาบนัสริกิติิ์

เปน็เจา้ภาพ และไดก้ราบบงัคมทลูเชญิสมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ใน

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559

 3. โครงการ “ปลกูไทย...ในแบบพอ่” เพื่อปลกูจติสำานกึ

และปูรากฐานให้เยาวชนมีความจงรักภักดี ความกตัญญู และ

สำานกึในพระมหากรณุาธคิณุ นอ้มนำาแนวทางทีท่รงสอน ไปเปน็

แบบอย่างในการดำารงชีวิต สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติ

อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

  1) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสัญจร 

“บัวบาทยาตรา” ใน 5 ภาคของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่การ

ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านต่าง ๆ ใน  

7 ทศวรรษ และผลแห่งความสุขของประชาชน โดยน้อมนำา

พระราชดำารัส พระบรมราโชวาท เป็นแนวคิดหลักในการนำา

เสนอพระราชกรณยีกจิดา้นตา่ง ๆ  โดยภาคกลาง มพีธิเีปดิงาน 

ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 

ในราวเดือนกรกฎาคม 2559 ภาคใต้จัดที่จังหวัดสงขลา ภาค

ตะวันออกจัดที่จังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่

จังหวัดสกลนคร และภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  2) การจดัทำาภาพยนตรส์ัน้ “คา่ของแผน่ดนิ Pride 

and Dignity of Thais” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชน

ตัง้มัน่ในคณุความด ี7 ประการ คอื ความมนี้ำาใจ ความเสยีสละ

กลา้หาญ ความเพยีร ความอดทน ความรกัความสามคัค ีความ

มุ่งมั่น ความซื่อสัตย์ จากบุคคลต้นแบบผ่านภาพยนตร์ชุดที่

สร้างขึ้นจากวิถีชีวิตจริงของบุคคลหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ 

แพทย์อาสา พยาบาล ครูอาสา ทหาร ตำารวจ ข้าราชการ  

และพลเรือน ทั้งนี้ บทภาพยนตร์ดังกล่าวเขียนโดยศิลปิน 

แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และศิลปินด้านวรรณกรรมที่มี 

ชื่อเสียง โดยกำาหนดฉายตอนแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 

ทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ 

  3) ละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds 

of Love” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้ศึกษา ค้นคว้า และเกิด

ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านกระบวนการเรียนรู้

จากการทำาละครเวที โดยคัดเลือกมหาวิทยาลัยจำานวน 9  

แห่ง และมีการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
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เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 

 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระราชินีนาถ 

เอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ส่งพระราชสาส์นถวาย

พระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 

อดุลยเดช เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปี  

มีใจความดังนี้

 “หมอ่มฉนัขอถวายพระพรชยัมงคล เนื่องในโอกาสทีฝ่า่

พระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ความสัมพันธ์อันดี

ระหวา่งสหราชอาณาจกัรและประเทศไทยทีด่ำาเนนิมายาวนาน 

กว่า 400 ปีนั้น ได้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในรัชสมัยของฝ่าพระบาท 

หมอ่มฉนัขอถวายพระพรชยัมงคลใหฝ้า่พระบาททรงพระเกษม

สำาราญและขอส่งความสุข สวัสดีมายังประชาชนชาวไทย 

ทั้งปวง” 

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการภายหลังสิ้นสุดโครงการ  

โดยกำาหนดจัดการแสดงรอบแรงบันดาลใจ ในวันศุกร์ที่ 24 

มิถุนายน 2559 ณ โรงละครสนามเสือป่า สำานักพระราชวัง

กระทรวงการต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

  4) โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท โดยรัฐบาลเป็นเจ้า

ภาพเชิญเยาวชนที่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของแต่ละ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศละ 7 คน รวมประเทศไทย 

จำานวนทั้งสิ้น 70 คน มาศึกษา เรียนรู้ ดูงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย โดยมี 

ผู้แทนเยาวชนในแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 70 คน ให้การ

ตอ้นรบั พรอ้มทัง้ทำาหนา้ทีเ่ปน็เจา้บา้นในการแลกเปลีย่นเรยีน

รู้และทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน และกำาหนดการ

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255910



 อีกกิจกรรมที่น่าประทับใจจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม 

คือ การตามหาและนำา 7 บุคคลในภาพรับเสด็จฯ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าถวายพระพรในหลวงเนื่องในโอกาส

ครองราชย์ครบ 70 ปี ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 บุคคลในภาพ มี 7 คน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

ได้รวบรวมจากทั่วประเทศ ได้แก่ 

 ภาพที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2524 ภาพนายบุญทา แสน

ด ีอดตีผู้ ใหญบ่า้นดอนมลู ต.หวัเสอื อ.แมท่ะ จ.ลำาปาง มีโอกาส

เฝา้รบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดำาเนนิ

ไปทรงเยี่ยมโครงการเก็บน้ำาห้วยเคียน บ้านผาแมว ต.แม่เสือ 

อ.แม่ทะ จ.ลำาปาง     

 ภาพที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2520 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินไปในพิธียกช่อฟ้า วัดช้าง

ให ้ต.นาประดู ่อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตาน ีบคุคลในภาพคอื นายเฉลมิ

แก้วพิมพ์ ศิลปินพื้นบ้านโนรา      

 ภาพที ่3 พ.ศ. 2522 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจ็

พระราชดำาเนนิไปยงับา้นนานกเคา้ จ.สกลนคร เพื่อเตรยีมสรา้ง

อ่างเก็บน้ำาตาดไฮใหญ่ บุคคลในภาพคือ นายส่อม วงค์สีดา 

อดีตผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน     

    ภาพที่ 4 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2528 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินทอดพระเนตรความก้าว 

หน้าของโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่งัดและทรงเยี่ยมชมความ

ก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำาเขื่อนแม่งัด 

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ บุคคลในภาพคือ นายปราโมทย์  

อินสว่าง อดีตผู้อำานวยการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำา

เขื่อนแม่งัด       

 

 ภาพที่ 5 วันที่ 2 ตุลาคม 2530 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมราษฎรบ้านสุโบะ

ปาเระ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส บุคคลในภาพ คือ นาง

แมะรอ บือราเฮง ประกอบอาชีพกรีดยาง

 ภาพที่ 6 วันที่ 7 ตุลาคม 2533 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินเยี่ยมโครงการศูนย์การ

ศกึษาการพฒันาพกิลุทอง อนัเนื่องมาจากพระราชดำาร ิต.กะลุ

ภาพที่ 2

ภาพที่ 4

ภาพที่ 1

ภาพที่ 3
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วอเหนอื อ.เมอืง จ.นราธวิาส บคุคลในภาพคอื รศ.ดร.สณัหช์ยั 

กลิ่นพิกุล อดีตอาจารย์ประจำาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

หาดใหญ่      

 ภาพที่ 7 วันที่ 6 ตุลาคม 2544 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินไปเยี่ยมชมโครงการ

ชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริแห่งแรก อ่างเก็บน้ำา

บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บุคคล 

ในภาพคือ น.ส.ทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย 

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

 ทั้งนี้บุคคลในภาพล้วนเก็บความประทับใจและบอก 

เล่าถึงความทรงจำาในวันนั้นได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น น.ส. 

ทิพย์วรรณ ศุภกิจถาวร กล่าวว่าขณะนั้นกำาลังเรียนชั้น ม.4 

โรงเรียนไกลกังวล ในหลวงทรงมีเมตตาสอนเด็ก ๆ  ที่มีโอกาส

ไดเ้ขา้เฝา้ใกลช้ดิ ทรงสอนเรื่องการรกัษน์้ำา และทรงสอนใหต้น

และเพื่อน ๆ ได้รู้จักชนิดของดินที่มีหลายประเภท    

 ด้านนางแมะรอ บือราเฮง ประกอบอาชีพกรีดยาง พูด

ไทยไม่ชัดนัก โดยวันนี้มากับหลานชายซึ่งช่วยเล่าว่า นางแมะ

รอ แม้พูดไทยไม่ชัดแต่ก็ได้รับพระเมตตาจากในหลวงให้ได้รับ

เสด็จใกล้ชิด ทรงถามราษฎรชาวยี่งอ ถึงการทำามาหากินใคร

ประกอบอาชีพอะไรบ้าง      

 “แม้เวลาผ่านมาเกือบ 40 ปี แล้วแต่ก็จำาได้ดีถึงพระ

เมตตาของในหลวง ซึง่ตนตอ้งกลา่วถวายรายงานการสรา้งเขื่อน

พลังน้ำาต่อหน้าพระพักตร์ ทำาให้ตื่นเต้นมาก แต่สายพระเนตร

ที่มองมาเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาที่สุดทำาให้ตนคลายความ

ตื่นเต้นลงได้ และพูดไม่ตะกุกตะกัก สรุปรายงานได้ราบรื่นต่อ

หนา้พระพกัตรแ์ยม้สรวลตลอดเวลา” นายปราโมทย ์อนิสวา่ง 

อดตีผูอ้ำานวยการโครงการกอ่สรา้งโรงไฟฟา้พลงัน้ำาเขื่อนแมง่ดั

กล่าว

 นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ธนบัตร 

ที่ระลึกชนิดราคา 70 บาท จำานวน 20 ล้านฉบับ เปิดให้

ประชาชนที่สนใจแลกตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนนี้ ที่ธนาคาร

พาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง ในราคา 100 

บาท รายได้ส่วนต่างจากการจ่ายแลกธนบัตรทั้งหมดประมาณ 

600 ล้านบาท จะนำาขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

 ภาพด้านหน้าธนบัตร เชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบ

เต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์  

ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่ง

มหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระสังวาลปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ 

เป็นภาพประธาน

 ภาพด้านหลังธนบัตร เชิญพระบรมสาทิสลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิต

าภรณ์ ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี ทรงยืนเบื้องหน้าพระที่นั่งพุด

ตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ 

 ธนบตัรทีร่ะลกึนี ้มคีวามกวา้ง 89  มลิลเิมตร ความยาว 

162 มิลลิเมตร เทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่จัดทำาขึ้น

พิเศษในโอกาสนี้ คือ

ภาพที่ 7

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255912



   

 1. ภาพประธานด้านหน้าและด้านหลัง พิมพ์ด้วยลายพิมพ์เส้นนูน มีลักษณะคม

ชัด จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ

 2. ตัวเลขไทย “๗๐” ที่ด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษ 

เมื่อพลิกไปมาจะเป็นประกายระยิบระยับ

 3. ตัวเลขอารบิก “70” ที่ด้านหลังธนบัตร พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์พิเศษสลับสี เมื่อ

พลิกไปมาจะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียว

 4. ภายในรปูพระครฑุพา่หท์ีด่า้นหนา้ธนบตัร มตีวัเลขแฝงเปน็ตวัเลขอารบกิ “70” 

ซ่อนไว้ จะมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง

 5. ลายรัศมีและลายพื้นเบื้องหลังภาพประธานทั้งด้านหน้าและด้านหลังธนบัตร 

จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง
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เรื่องเล่าจากคณะฯ

กำาหนดการ
ประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์  

ประจำาปี 2559

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255914
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จดหมายเชิญประชุมวิชาการ :

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255916



 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสภาพปัญหาสาธารณสุขของ

ประเทศ ที่เห็นได้ชัดคือ ความก้าวหน้าอย่างมากทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทำาให้เราเป็นประเทศ

ทีม่รีายไดป้านกลางระดบัสงู  ประชาชนมคีวามเปน็อยูด่ขีึน้ ระบบบรกิารสาธารณสขุทีเ่อือ้ใหป้ระชาชน

ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ คนไทยจึงมีอายุยืนขึ้นและสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว  

และจะเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำาให้แบบแผนของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตหลัก เปลี่ยน 

จากโรคติดต่อมาเป็นโรคไม่ติดต่อ ซึ่งเกิดจากการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ และพฤติกรรมสุขภาพที ่

ไม่เหมาะสม เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็ง

 นอกจากนี้ ยังมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บางโรคมีต้นกำาเนิดมาจากสัตว์

หรือสัตว์ป่า ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของประชากร สัตว์พาหะนำาโรค การ 

ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค

 ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน จึงมีแนวโน้มไปในทางการป้องกันโรค เช่น เวชศาสตร์

อายุรวัฒน์ (anti-aging medicine) วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก การรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นด้วยการใช้ stem cell, nanomedicine และ personalized medicine ตลอดจนพัฒนาการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ได้เร็วขึ้น

            ผศ.นพ.พรศักดิ์  ดิสนีเวทย์

        ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

Healthcare 
   in a Changing World
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

 นายแพทย์จรุง  บุญกาญจน์ Med 11   

 แพทย์ประจำาบ้านอายุรศาสตร์ มอ. รุ่นที่ 3

 นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำานวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลสิชล

 ปี พ.ศ. 2526 หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร ์รูส้กึมคีวามภาคภมูใิจอยา่งยิง่ เพราะเปน็สถาบนัทางการแพทยท์ีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ 

6 ปี ของการเรียนแพทย์ที่นี่ร่วมกับเพื่อนรุ่น 11 มีความประทับใจอาจารย์แพทย์ทุกท่าน ที่เป็น 

ทั้งครูและเสมือนพ่อหรือแม่อีกคนหนึ่ง ประทับใจกับเพื่อน ๆ ที่ให้ความรัก ความช่วยเหลือมีความ

สามัคคีกันเป็นอย่างดี แม้จบออกไปแล้วด้วยความเป็นลูก Med 11 ด้วยกัน ก็ยังมีความรักความ

ผูกพันที่ดีจนถึงทุกวันนี้

 หลังจากจบไปทำางานเป็นแพทย์ชนบทอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน เสียงที่ก้องในหูตลอดเวลา 

คือ “แพทยศาสตร์คือความหวัง” เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ผมทำางานด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ  

ให้สมกับความภาคภูมิใจที่ ได้เป็นลูกสงขลานครินทร์ ทุกครั้งที่ถูกถามว่า จบมาจากไหน คำาตอบ 

“แพทย์ ม.อ.” เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจทั้งคนตอบและคนถาม

ความรู้สึกดี ๆ จากศิษย์เก่า

แพทยศาสตร์ คือ 
ความหวัง...ของทุกคน”

“

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255918



 ตลอดเวลาที่ทำางานอยู่ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี 

เพราะยึดคำาสอนของพระราชบิดาเป็นแนวทาง 10 ปี ผ่านไป 

มีความคิดว่าต้องเพิ่มเติมความรู้ ให้กับตนเอง เพื่อการดูแล 

ผูป้ว่ยทีด่ขีึน้จงึกลบัเขา้มาเปน็ลกูพระราชบดิาอกีครัง้ ในฐานะ

แพทย์ประจำาบ้าน อายุรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2542  เวลา 3 ปี

ของการเข้ามาครั้งนี้ ผิดกับการเป็นนักศึกษาแพทย์ อาจารย์

หลายท่านยังอยู่ หลายท่านก็เป็นรุ่นน้อง บางท่านก็ย้ายหรือ

เกษียณอายุราชการ สถานที่ใหญ่โตขึ้น เครื่องไม้เครื่องมือก็

ทนัสมยัขึน้ ถอืวา่เปน็สถาบนัทางการแพทยช์ัน้เลศิอกีแหง่หนึง่

ของประเทศ

 รู้สึกอบอุ่นและภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะเรียนที่นี่ถูก

สอนและฝึกฝนให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง ทำางานกันเป็นทีม 

เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุก ๆ คนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ 

ไม่ผิดหวัง ที่ปีสองของการเรียน ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์

ประจำาบ้านอายุรศาสตร์ดีเด่น และในปีที่สาม ได้รับการคัด

เลือกเป็นปิยแพทย์ ร่วมกับท่านอาจารย์ขจรศักดิ์ที่ ได้เป็น 

ปิยอาจารย์ มีความภาคภูมิใจและประทับใจมาก ๆ อาจารย์

เป็นคนที่ให้ความรักความเมตตาแก่ศิษย์ตลอดเวลา มีความ

เสียสละและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน

 ไดน้ำาประสบการณท์ีเ่ลา่เรยีนมาดแูลผูป้ว่ยไดเ้ปน็อยา่ง

ดี โดยเป็นกำาลังหลักในการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของ

ประชาชน ตอ่บรกิารของโรงพยาบาล จนสามารถขยายบรกิาร

จาก 30 เตียง เป็น 60 เตียง และ 120 เตียง ตามลำาดับ  

ด้วยการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันให้บริการ 250 เตียง

 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยสาขาอายุรกรรม ตามสภาพ

ปญัหาหลกัของประชาชนในพืน้ที ่  ลดการสง่ตอ่ไปโรงพยาบาล

ศูนย์  ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยและครอบครัว  ดังนี้

  จัดทำา Fast track STEMI ในปี พ.ศ. 2549  

ให้ Thrombolytic เป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลชุมชน 

ในเขตภาคใต้ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

สามารถลดอัตราการตาย ปัจจุบันโรงพยาบาลสิชล เป็น 

ลูกข่ายของ รพศ.สุราษฎร์ธานี และเป็นแม่ข่ายของ 

โรงพยาบาลขนอม

 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) จัดให้มีพื้นที่

บริการเป็นสัดส่วนชัดเจน  ปัจจุบันมี 8 เตียง  สามารถให้การ

ดูแลผู้ป่วย Respiratory failure, Acute MI, Stroke,  

Septic shock ลดการส่งต่อไปโรงพยาบาลศูนย์ และรับ 

ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์กลับมาดูแลต่อ

 ปี พ.ศ. 2550  พัฒนาการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังโดย

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม วางแผนให้อายุรแพทย์ 

คนที่ 2 และพยาบาล ไปอบรมเฉพาะทาง ปัจจุบันมีเครื่อง 

ไตเทียม 6 เครื่อง 

 จัดทำา Fast track Stroke ในปี พ.ศ. 2555  ให้ rt-PA  

เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

  และที่ประทับใจเป็นอย่างมากคือ เวลามีปัญหาในการ

ดูแลผู้ป่วยไม่ว่าสาขาใด ๆ เมื่อมีการประสานกับอาจารย์ทาง 

ม.อ. ย่อมได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีที่สุด ถือได้ว่า เป็น 

พี่เลี้ยงที่ดีมาก ๆ  ของแพทย์ต่างจังหวัด ประทับใจมาก ๆ  ครับ 

...... “แพทยศาสตร์ คือ ความหวัง มันคือความจริง” 
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

 ผมเข้ามาเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นรุ่นที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งในตอนนั้น 

คณะแพทยศาสตร์ ยังไม่มีอะไรมากนัก โรงพยาบาลก็ยังไม่มีเป็นของตัวเอง มีแต่เสา กับหมู่บ้านคนงาน

ก่อสร้าง ครูอาจารย์ก็มีไม่มากนัก รุ่นพี่รุ่นน้องรู้จักกันเกือบหมด เพราะอยู่หอพักด้วยกัน พบเจอกันวัน

ละหลายรอบ ทั้งที่หอ ที่โรงอาหาร คิวรถตุ๊ก ๆ หน้าหอพัก ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และในเมือง พวกเรา

ไม่มีที่จะไปไหนกันมากนัก แต่ด้วยสภาพดังกล่าวทำาให้เรามีความสนิทสนมกัน จวบจนถึงปัจจุบัน ด้วย

ความไม่พร้อมของสถานที่ทำาให้เราต้องอดทนและมีวินัยในการเรียนและการทำางาน ครูอาจารย์ 

ที่มีน้อยก็ทำาให้เราสนิทสนมกัน ครูกับศิษย์มีความใกล้ชิดกันมาก จนเราแทบจะไม่คิดว่าเราด้อยกว่า 

คณะแพทย์อื่น ๆ มิหนำาซ้ำา เมื่อจบออกไปเป็นแพทย์ฝึกหัด แพทย์ใช้ทุน พวกเรามีความแข็งแกร่งที่จะ

เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

 บรรยากาศการเรยีนการสอนในวชิาปกต ิอาจจะไมแ่ตกตา่งจากในปจัจบุนันกั เพยีงแต่ในปจัจบุนั

มนีกัศกึษามากกวา่ ความใกลช้ดิยอ่มนอ้ยลงเปน็ธรรมดา แต่ในชว่งทีผ่มเรยีนเราตอ้งอาศยัอาจารยพ์เิศษ

จากสถาบันอื่นค่อนข้างมาก ท่านจะเดินทางมาแต่ละครั้งอยู่กับเราได้ไม่กี่วัน เราจะต้องหยุดการเรียน

ของวิชาอื่น มาเพื่อเรียนกับอาจารย์พิเศษ ตั้งแต่เช้าจนหมดวัน ต่อด้วยช่วงเย็นจนมืดค่ำา แต่พวกเราก็

พยายามเก็บเอาความรู้เหล่านั้นให้มากที่สุด 

 วิชาเวชศาสตร์ชุมชน เป็นวิชาที่ทำาให้พวกเราตื่นเต้น ที่ได้ออกไปสัมผัสกับชุมชนจริง ๆ พบปะ 

ชาวบ้าน นอนค้างในชุมชน ในบางพื้นที่ที่เราได้ไป ยังไม่อยู่ในสถานการณ์ปกติ ยังมีการระบายสี เป็น

พื้นที่สีชมพูที่ยังมีความแตกต่างทางระบอบการเมือง แต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุใด ๆ กับพวกเรา ไม่น่าเชื่อ 

ว่าหมู่บ้านที่ออกมาพ้นหาดใหญ่นิดเดียว แถว ๆ คลองหอยโข่งยังเป็นดินแดนสีชมพู รุ่นผมยังเคยได้ 

ออกไปนอนค้างกับชาวบ้านแถวนั้นอยู่หลายคืน สำารวจปัญหา วางแผน ตามบทเรียนที่เราได้เรียนมา 

จากห้องบรรยาย อาจารย์ ในภาควิชาที่มีอยู่ไม่กี่ท่าน ก็ไม่อยู่กับพวกเราตลอด แม้แต่ท่านคณบดีก็ 

ยังหาโอกาสแวะเวียนไปเยี่ยม พอปีสูง ๆ ขึ้นเราก็ได้มีโอกาสออกไปอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ จนกระทั่ง 

โรงพยาบาลอำาเภอ ช่วงที่เราอยู่ ปี 4-5 รุ่นพี่รุ่น 1 จบออกไปเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลอำาเภอกัน

ศาสตราจารย์นายแพทย์วชิร  คชการ  รุ่นที่ 5

ความรู้สึกดี ๆ จากศิษย์เก่า

คณะแพทย์ ม.อ. สอนให้เรา 
เข้มแข็ง อดทน มีวินัย ”

“

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255920



แล้ว พี่ ๆ ดูแลพวกเราดีมากอย่างอบอุ่น พี่ ๆ เหล่านั้นฝาก

เพียงว่า “ถึงวันหนึ่ง ขอให้พวกเราได้ดูแลน้อง ๆ ให้ดีเหมือน

พี่” ฟังแล้วก็ตื้นตันใจ แต่ความรู้สึกที่ดี ๆ ความอบอุ่นที่ ได้ 

รับน่าจะสืบเนื่องมาจากบรรยากาศการใช้ชีวิตในรั้วศรีตรัง  

ที่บางคนคิดว่าเป็นความไม่พร้อมนั่นเอง เมื่อพวกเราขึ้นปี 3 

อาจารย์เกษม แก้วอิ่ม และอาจารย์มัณฑนา แก้วอิ่ม ย้าย 

มาจากศิริราช พวกเราก็ ใจชื้นขึ้นว่าพวกเราจะได้เรียน  

anatomy กับอาจารย์ทั้งสองท่าน

 เวลานั่งรถตุ๊ก ๆ กลับจากในเมืองคราใด รถจะต้อง 

วนไปทางหอพักพยาบาล และหมู่บ้านคนงานก่อสร้างที่กำาลัง

สร้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พวกเราได้แต่ชะเง้อว่า 

เมื่อไรจะเสร็จซักที เพราะเสาโผล่มาแค่นี้นานแล้ว แต่จนแล้ว

จนรอด เสาก็ไม่งอกเพิ่ม เนื่องจากเป็นคดีความกันที่ยาวนาน 

กับบริษัทก่อสร้างจนกระทั่ง ผมเรียนปีที่ 6 เทอมหลัง จึงได้ 

มีโอกาสใช้อาคารโรงพยาบาลบ้าง น่าจะราว 100 เตียง แต่

คนไขย้งันอ้ย จงึถอืไดว้า่สถานทีห่ลกัทีท่ำาใหพ้วกเราจบออกมา

เป็นแพทย์คือโรงพยาบาลหาดใหญ่ และบางวิชาอาจจะมี 

โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลประสาทสงขลาบ้าง แต่

โรงพยาบาลหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลหลักที่พวกเราได้ ใช้เป็น

ที่เล่าเรียน  โรงพยาบาลหาดใหญ่ในช่วงนั้น ไม่ได้เป็นอย่างใน

ปจัจบุนั ดา้นหนา้โรงพยาบาลหนัไปทางไปรษณยีห์าดใหญ ่และ

สนามกีฬาจิระนคร เมื่อออกมาทางด้านหน้าก็จะพบไปรษณีย์ 

สนามกีฬาและสถานีโทรทัศน์ ตึกแรกที่เข้าไปถึงจะเป็นตึก

อำานวยการ ด้านล่างจะเป็น โอพีดี  อีอาร์  ด้านบนเป็นห้อง

ผ่าตัด วอร์ด ทางด้านขวามือเราจะเป็นตึกอายุรกรรม ด้าน

ซ้ายมือเป็นแผนกรังสีและตึกกุมารเวชกรรม ในช่วงนั้น 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลคือ อาจารย์นายแพทย์จำาลอง  

บ่อเกิด ท่านอยู่มานาน จนชาวบ้านสมัยนั้นยังเรียกติดปากว่า  

“โรงพยาบาลหมอจำาลอง”  มีอาจารย์ของเราหลายท่านมีโต๊ะ

ทำางานที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรมาจารย์

ของพวกเราสองท่านคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธาดา  

ยิบอินซอย และศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมทรง ยิบอินซอย 

เราจะมนีดัราวนดว์อรด์กบัทา่น ตอน 7 นาฬกิา และ 19 นาฬกิา 

(อาจารย์ธาดาจะสั่งเราว่า 7 AM and 7 PM)

 พวกเราจะต้องรับคนไข้ ให้เสร็จตั้งแต่กลางคืน ส่วน  

แล็ปที่ยังไม่ได้จะต้องมาทำาตอนเช้าวันรุ่งขึ้น กว่าจะออกจาก 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็มืด อาศัยรถตุ๊ก ๆ เป็นหลัก แต่บางที

โชคดีเจอรถตู้คณะพอดีก็จะได้นั่งรถฟรี ถึงหอต้องทบทวน

เนือ้หา ผูป้ว่ยทีเ่ราไดร้บัมาใหม ่รุง่เชา้อาจารยถ์ามกจ็ะตอบได ้

วันรุ่งขึ้นต้องมาแต่เช้ามืด ทำาแล็ปที่ค้าง ส่วนมากเป็น stool 

exam เขียน progress แล้วกลับคณะไปฟัง lecture หรือ 

conference จากนัน้กจ็ะนัง่รถบสักลบัมาโรงพยาบาลหาดใหญ ่

พร้อมอาจารย์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำาราวนด์จะต้องพร้อม ด้วย

กจิวตัรเหลา่นีท้ำาใหพ้วกเราตอ้งมวีนิยัตอ่ตนเองและรบัผดิชอบ

ต่อการทำางาน

 ศัลยศาสตร์ตอนนั้นมีอยู่ 2 สาย คือสายของอาจารย์

ดิลก เปรมัษเฐียร กับสายของอาจารย์ประเสริฐ วศินานุกร  

ซึ่งอาจารย์ดิลก เป็น plastic surgeon แต่ท่านกับภรรยา คือ 

อาจารย์นพรัตน์ ได้อยู่สอนพวกเรามานาน จนพวกเราคุ้นเคย

กบัลกู ๆ  ของทา่นทีม่าวิง่เลน่พอสมควร สว่นอาจารยป์ระเสรฐิ 

กบัภรรยา คอือาจารยม์ยรุ ีมาสอนพวกเราเปน็รุน่ที ่2 อาจารย์

มีความตั้งใจมากที่จะมาบุกเบิกที่สงขลานครินทร์

 ผมให้ความสนใจกับศัลยกรรมเป็นพิเศษ น่าจะเพราะ

ถูกจริตกับวิชานี้ ทั้ง ๆ ที่ผมก็สอบได้ A ทั้งอายุรศาสตร์  

กุมารเวชศาสตร์ สูตินรีเวช ออร์ โธปิดิกส์ รังสี หู คอ จมูก  

ตอนจบอาจารย์ชวนให้รับทุนต่อหลายภาควิชา แต่ด้วย 

ความที่อยากจะผจญโลกกว้างเลยออกไปเป็นแพทย์กระทรวง

สาธารณสุข 

 อาจารย์ทางศัลยกรรมในช่วงนั้น นอกจากสองท่าน 

ที่กล่าวมาแล้ว ยังมีอาจารย์ธนพล ไหมแพง อาจารย์อมฤต 

อังศุสิงห์ อาจารย์วิชัย ชี้เจริญ อาจารย์พิชัย ศุจิจันทรรัตน์ 

ตอนอยู่ปีที่ 6 มีอาจารย์สุวัฒน์ วิทยาคม มาเสริม อาจารย์ชิต 

กับอาจารย์ศักดิ์ดา มาตอนกำาลังจะจบแล้ว ด้วยความสนใจ 

ในศัลยศาสตร์ ผมจึงรับอาสาอาจารย์ ติดตามช่วยผ่าตัด ดู

คนไข้ ช่วงปิดเทอมก็อยู่ช่วย เพราะอาจารย์ ไม่มีคนช่วย 

เนื่องจากไม่มี intern และแพทย์ประจำาบ้าน จนมีคนลือว่า 

ผมสอบตกศัลยศาสตร์ เลยต้องอยู่ซ่อม แต่ผมได้เรียนรู้อะไร

มากมาย เห็นผู้ป่วยแปลก ๆ ที่ทำาให้เราได้เรียนรู้ระหว่าง 

เพื่อน ๆ ปิดเทอม ช่วงไหนอาจารย์ประเสริฐไม่อยู่ก็รับอาสา

เฝ้าบ้านให้ ได้อาศัยอ่านหนังสือในห้องสมุดของอาจารย์ที่มี

หนังสือดี ๆ มากมาย

 เมื่อเอ่ยถึงศัลยกรรม ถ้าไม่เอ่ยถึงออร์ โธปิดิกส์ 

คงจะไม่ครบถ้วน เป็นภาควิชาที่ทำาให้พวกเราตื่นตัวได้มาก 

หัวหน้าภาคได้ชื่อว่าใจดีสุด ๆ คือศาสตราจารย์นายแพทย์ 

อาทร์ อาทรธุระสุข อาจารย์ท่านอื่น ๆ ได้แก่ อาจารย์นิรันดร์ 

เกียรติศิริโรจน์ อาจารย์อุดม ชมชาญ อาจารย์สารเนตร์  

ไวคกลุ อาจารยส์ทิธพิร อรพนิท ์และอาจารยอ์รณุวงศ ์เทพชาตร ี 

เนื่องจากพวกเราเรียนออร์ โธปิดิกส์ตอนปี 6 พวกเราก็เก่งกัน

มาพอสมควร  แตก่็ไมว่ายเมาหมดัเมื่อเจอคำาถามจากอาจารย์

สารเนตร์ 
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 อาจารย์ภาควิชาอื่น ๆ ที่ยังอยู่ในความทรงจำา ยังมีอีกหลายท่าน บางท่านก็เสียชีวิต บางท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติงานที่ 

สงขลานครินทร์แล้ว แต่ทุกท่านก็ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถแก่พวกเราอย่างเต็มที่ อาทิเช่น อาจารย์จงดี กับอาจารย์วิมล  

สุถมยา จากรังสีวิทยา อาจารย์ราเมศร์  วัชระสินธุ์ อาจารย์เพิ่มยศ  โกศลพันธ์ จากรังสีวิทยา อาจารย์พันธ์ทิพย์ สงวนเชื้อ  

อาจารย์พิเศษพงศ์  ปัทมสุคนธ์ อาจารย์ลัดดา เหมาะสุวรรณ อาจารย์วิชัย เหล่าสมบัติ จากกุมารเวชศาสตร์ ด้านสูตินรีเวช  

มีอาจารย์วิชา  วลัยพัชรา อาจารย์สุรางค์ พันธ์ฟุ้ง  อาจารย์สุธรรม ปิ่นเจริญ  อาจารย์อุ่นใจ กออนันตกุล  อาจารย์วิรัช วุฒิภูมิ  

และอาจารย์การุณ  เก่งสกุล เป็นต้น

 ความประทับใจท้ายสุดในชีวิตนักศึกษาแพทย์ สงขลานครินทร์ คือ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยในตอนนั้น ได้ ให้ โอวาทว่า 

“พวกเราที่จบจากสงขลานครินทร์ จะได้เปรียบสถาบันอื่น เพราะจะมี “ยา” ติดตัวไปตลอด” เนื่องจากท่านชื่อ “โอสถ โกศิน”  

ในปริญญาบัตรทุกใบ จะมีลายมือชื่อ “โอสถ โกศิน” ติดไปทุกใบ

 

 

คำาอธิบายภาพประกอบ

1. ออกฝึกภาคสนาม เวชศาสตร์ชุมชน ปี 2  

 เมื่อ พ.ศ. 2522 บา้นทา่ขา้ม อำาเภอหาดใหญ ่

 ในภาพ ท่านคณบดี อติเรก ณ ถลาง (นั่ง) 

 แวะไปเยี่ยม พร้อมด้วยอาจารย์ สวนันท์  

 ธาราวณิชย์ หัวหน้าภาควิชา (ยืน) 

2. เวชศาสตร์ชุมชน ปี 4 ที่จังหวัดพัทลุง  

 โรงพยาบาลบางแกว้ พีส่ทิธกิร  ลปุระสทิธิ ์ 

 ม.อ. รุ่น 1 เป็นผู้อำานวยการ 

3. ปริญญาบัตรของเรา มี “ยา” ติดมาให้ 

 ทุกใบ เพราะมีลายเซ็นของนายกสภา  

 “โอสถ โกศิน” 
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. : ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - มิถุนายน 255922






