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จัดทำาโดย

สมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์

หน่วยผลิตตำารา คณะแพทยศาสตร์

ที่ปรึกษา

 1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 2. ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง  รุ่น 1

 3.  ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์  รุ่น 2  

 4. ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยัคคานนท์ รุ่น 3

 5.  ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์ รุ่น 3

คณะกรรมการ

 1. ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์  รุ่น 7 นายกสมาคมฯ

 2. ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี  รุ่น 7  อุปนายกภายใน

 3. นพ.สมศักดิ์  เสรีอภินันท์  รุ่น 7  อุปนายกภายนอก

 4. ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์  รุ่น 13  เหรัญญิก

 5. ผศ.นพ.นิพัฒน์ เอื้ออารี รุ่น 18 เลขานุการ

 6. นพ.ชัชชัย ปรีชาไว รุ่น 18 นายทะเบียน

 7. ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รุ่น 19   ประชาสัมพันธ์

 8. ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ รุ่น 19  ปฏิคม

 9. รศ.นพ.สมชาย   ทั้งไพศาล  รุ่น 4 กรรมการ

 10. ผศ.นพ.ประศาสน์   บุญยพิพัฒน์  รุ่น 4 กรรมการ

 11. ศ.นพ.กรีฑา   ธรรมคำาภีร์ รุ่น 5 กรรมการ

 12. นพ.สรรพงษ์  ฤทธิรักษา  รุ่น 16  กรรมการ

 13. นพ.อรรถพล  รัตนสุภา  รุ่น 22  กรรมการ

รายชื่อคณะบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

(วาระงาน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	-	ปัจจุบัน)

ที่ปรึกษา

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

  รศ.พญ.ฐิติมา   สุนทรสัจ

บรรณาธิการ

  ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ 

รองบรรณาธิการ

  ผศ.พญ.นลินี  โกวิทวนาวงษ์ 

  นพ.วีรพงศ์  วัฒนาวนิช 

กองบรรณาธิการ

  ผศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยัคคานนนท์ 

  นพ.ชัชชัย  ปรีชาไว 

  นพ.คณุตม์  จารุธรรมโสภณ 

  นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์

อดีตบรรณาธิการ

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์, รศ.นพ.สมชาย  ทั้งไพศาล, ผศ.นพ.สิทธิศักดิ์  พฤกษ์ปิติกุล, 

ผศ.นพ.กอปรชษุณ ์ ตยคัคานนท,์ ผศ.นพ.ธนะพันธ ์ ชูบญุ, ผศ.นพ.รักชาย  บหุงาชาต,ิ  

รศ.พญ.ฐิติมา  สุนทรสัจ

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์

(วาระบริหารงาน	ตุลาคม	พ.ศ.	2558	-	กันยายน	พ.ศ.	2560)
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  ผมเป็นแค่นักวิ่งสมัครเล่น เริ่มหัดวิ่งครั้งแรกสมัยที่มา

เป็น นศพ.ที่ มอ.นี่เอง  โดยผมชอบวิ่งหลังฝนตกใหม่ ๆ เพราะ

อากาศจะเยน็สดชื่น ได้ไอดนิกล่ินหญา้ และไมม่ผีูค้นพลกุพลา่น

นัก แต่กระนั้นก็ยังไม่เคยลงวิ่งฮาล์ฟมาราธอนหรือมาราธอน

เลย อย่างเก่งก็แค่วิ่งฟันรันกับครอบครัวเป็นครั้งคราวเท่านั้น

เมื่อลูกชายที่เป็น นศพ.ศิริราช มาบอกผมในปีที่แล้วว่าจะเข้า

รว่มว่ิงในโครงการ 1 ล้าน 5 แสนกา้ว จากเชียงใหมถ่งึกรงุเทพฯ 

ในเดือนมีนาคมปีนี้ คำาถามแรกที่ผมถามคือ “จะไหวหรือลูก” 

ลูกผมตอบอย่างมั่นใจว่า “ไหวครับพ่อ เพราะลูกไม่ได้วิ่งด้วย

เทา้เพียงอยา่งเดียว แตจ่ะวิง่ดว้ยใจ แค่นีเ้ส้นชยัก็ไมไ่ด้ไกลเกนิ

เอื้อม” ยิ่งทราบว่าการวิ่งครั้งนั้นเพื่อจะหาเงินบริจาคสร้างตึก 

ตามพระราชปณิธานสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือสร้าง

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาด้วยแล้ว ผมบอกลูกไปเลย

ว่าวิ่งได้บุญ จะลงทุนเท่าไหร่พ่อก็ยอม ว่าแล้วก็พาลูกไปหาซื้อ

รองเท้าคู่ใหม่ เพื่อมาใช้ซ้อมวิ่ง 2 คู่ ในใจตอนนั้นก็คิดว่าคณะ

แพทย์ ม.อ. น่าจะจัดกิจกรรมแบบนี้บ้างนะ แล้วสิ่งที่ผมเคยคิด

ไว้ก็กลายเป็นจริง

  เมื่อคณะแพทยศาสตร์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 3 สถาบัน คือ 

มช. มข. และ ม.อ. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น  

ปันน้ำาใจขึ้นในวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ยิ่งได้ 

ทราบว่าสำาหรับคณะแพทย์ ม.อ. นั้น การว่ิงครั้งน้ีเป็นการ

ระดมทุนเพื่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3 ภาพในอดีตเมื่อครั้ง

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จมาเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  

บทบรรณาธิการ

เพื่อร่วมสร้างฝัน อาคารเย็นศิระ 3 ให้เป็นจริง

ว่ิง-ปัน่ดว้ยใจ เราจะไปดว้ยกนั

และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารเย็นศิระ 

ที่วัดโคกนาว ก็ผุดขึ้นในใจผมทันที และยังรู้สึกซาบซึ้งใน

พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะเหตุการณ์นี้เป็น

เหตุการณ์ที่ผมประทับใจมากที่สุดในชีวิตการรับราชการใน 

ม.อ. และยังเป็นการแต่งชุดราชการปกติขาวเป็นครั้งแรกของ

ผมด้วย รวมทั้งได้มายืนเข้าแถวร่วมรับเสด็จในฐานะที่ผมเป็น

ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวชิาการ ซึง่เปน็หนึง่ในคณะผูบ้รหิารของคณะ

แพทยศาสตร์ในขณะนั้น

  ผมจึงใคร่ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกท่าน 

ทั้งศิษย์เก่าที่เป็น นศพ. พชท. และ พจบ. ได้มาร่วมแรงร่วมใจ

กันที่จะวิ่งหรือปั่นหรือเชียร์ แชร์ และที่สำาคัญคือร่วมบริจาค

สร้างอาคารเย็นศิระ 3 ด้วยกัน ซึ่งอาคารชื่อเย็นศิระนี้ ถือได้

ว่าเป็นพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ท่านมีพระ

ประสงค์จะช่วยเหลือผู้ยากไร้  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่นอกเขต

จงัหวดัสงขลา ซึง่ไมส่ะดวกในการเดนิทางเพื่อมาบำาบดัรกัษาที่

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ทุกวัน การวิ่ง-ปั่น ปันน้ำาใจเพื่อ

อาคารเย็นศิระ 3 ครั้งนี้จึงถือเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน

ของพระองค์ท่านให้คงอยู่สถาพรสืบไป

  ด้วยจิตสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

          ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

                        บรรณาธิการ
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จากใจคณบดี

  ถา้จะนบัเวลาถอยหลงัจากนี้ ไปกจ็ะเปน็เวลาอกีไม่

นานที่ศิษย์เก่าของคณะแพทย์ มอ. จะได้มีโอกาสในการ

รว่มพลงักนัสรา้งความสมัพนัธก์บัศษิยเ์กา่กนัเองในแตล่ะ

รุ่นและศิษย์เก่าของคณะแพทย์ ม.เขียงใหม่ และคณะ

แพทย์ ม.ขอนแก่น ในการร่วมงาน “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น 

ปันน้ำาใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” ภาพที่อยากให้เกิดขึ้น 

คอื การรวมพลงัทุม่เทการสรา้งเสรมิสขุภาพและการรว่ม

กันรณรงค์บริจาคเงิน เพื่อนำาไปใช้กับผู้ป่วยที่ยากไร้

  ผมใคร่ขอเชิญชวนท่านศิษย์เก่าของคณะแพทย์ 

มอ. ที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณจังหวัดต่าง ๆ ที่ขบวน 

วิ่ง-ปั่นจะผ่านในช่วงวันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

ได้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสถาบันของ มอ.และอีก 2 

สถาบัน นำาแนวร่วมผู้สนใจและรักในการออกกำาลังกาย

มาร่วมสนับสนุนขบวนนักวิ่ง โดยในทุกขบวนตลอด 3 

เส้นทาง จะมีธงของคณะแพทย์ทั้ง 3 สถาบัน นำาโดยทีม

นักกีฬาผ่านไปตามเส้นทางตลอดทาง เพื่อแสดงให้เห็น

สญัลกัษณข์องความรว่มมอืรว่มใจ และในกจิกรรมรณรงค์

ครั้งนี้จะมีการจำาหน่ายเสื้อและหมวกที่ใช้ ใส่ในการออก

กำาลังกาย การรับบริจาค การจำาหน่ายเสื้อและหมวกน้ี

จะนำารายได้กระจายไปยัง  3 ภูมิภาค นับเป็นโอกาสอัน

ดีที่จะได้สร้างกุศลครั้งเดียวสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้  

3 แห่งพร้อม ๆ กัน

  วันสุดท้ายของงานนี้จะวิ่ง-ปั่นเข้าสู่สถาบันของตนเอง ในเวลาประมาณ 9 นาฬิกา และจะมีการร่วมกันถวาย

พระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งตรงกับวัน

ที่ 28 กรกฎาคม พร้อม ๆ กัน ทั้ง 3 ภูมิภาค ในเวลา 09.09 น. สำาหรับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะออกวิ่งช่วง

เช้าจากสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อมายังลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชชนก ระยะทาง

ประมาณ 21 กโิลเมตร เพื่อใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยัไดร้ว่มขบวนระหวา่งเสน้ทาง และมาทำาพธิถีวายพระพรพรอ้ม

กับนักวิ่ง-ปั่นขบวนหลัก

  สำาหรับคณะแพทยศาสตร์ มอ. นั้นจะนำารายได้เพื่อไปจัดสร้างอาคารเย็นศิระ 3 เพื่อผู้ป่วยและญาติที่มีรายได้

น้อยและไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ ใช้พักอาศัย ปัจจุบันอาคารเย็นศิระ 1 และเย็นศิระ 2 ซึ่งสร้างไว้ที่วัดโคกนาว

ตรงข้ามโรงพยาบาลนั้น สามารถรับผู้เข้าพักอาศัยได้ประมาณ 250 คน แต่ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยวันละประมาณ  

500 คน ทำาใหก้ารนอนพกัแออดัยัดเยยีดกนัมาก จงึตอ้งหาทางขยบัขยายเพื่อการรองรบัจำานวนผูป้ว่ยทีม่ากขึน้เรื่อย ๆ   

ในแต่ละวัน

                                         รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

                                              คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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สารจากนายกสมาคมฯ

  พี่น้องที่รักครับ ปีนี้ครบ 45 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ

แพทยศาสตร์ ม.อ ของพวกเรา ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะ

แพทยศาสตรจ์งึไดจ้ดักจิกรรมบำาเพญ็ประโยชนต์า่ง ๆ  ดงันีค้รบั

  1. สนบัสนนุการจดัพมิพห์นงัสอืมาตรฐานการชว่ยชวีติ

และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ โดย พล.ต.ต.นพ.โสภณ กฤษณะ

รงัสรรค ์(ศษิยเ์กา่รุน่ที ่7) อดตีประธานคณะกรรมการมาตรฐาน

การช่วยชีวิต ซึ่งเป็นผู้ประสานมาที่ผม ปกหลังของหนังสือเล่ม

นี้เป็นภาพตึกรัตนชีวรักษ์ และมีภาพโลโก้สมาคมศิษย์เก่าคณะ

แพทยศาสตร์ ม.อ. อยู่ด้วย จำานวน 5,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่

เป็นวิทยาทานแก่หน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

สอนการช่วยชีวิตต่อไป

  2. จัดนิทรรศการและสอนสาธิตการช่วยชีวิต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

เพื่อใหบ้คุลากรของมหาวทิยาลยั รวมถงึสถานพยาบาลใน 3 จงัหวดัภาคใต ้ซึง่เขา้ถงึการอบรมไดย้าก ไดม้ี

โอกาสเรยีนรูเ้รื่องนี ้ โดยทางสมาคมศษิยเ์กา่ไดท้ำางานเรื่องนีร้ว่มกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปตัตาน ีและคณะกรรมการมาตรการชว่ยชวีติ สมาคมแพทย์โรคหวัใจในพระบรมราชปูถมัภ ์ซึง่จะจดัขึน้ใน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

  3. สนับสนุนการจัดงานสืบสานความดี 50 ปี ม.อ. เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะครบ

รอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2561 ที่จะถึงนี้ งานนี้มีท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล มาแสดงปาถกฐาด้วย

  4. ร่วมมืออย่างแนบแน่นในการเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคณะ ทุกวิทยาเขต ในการร่วม “วิ่ง-ปั่น ปัน

น้ำาใจ” 3 สถาบันคอื มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จาก

กรุงเทพฯ มายังที่ตั้งของแต่ละมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 ขอให้พวกเราคนหัวใจ

สีบลู เตรียมกาย เตรียมตัว เข้าร่วมงานนี้ ได้ตลอดเส้นทาง

  ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อย ที่พวกเราจะทำาได้ เพื่อบำาเพ็ญเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พ่อหลวง

ของเรา พระผู้ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในสมัยของพระองค์  ขอพวกเราพร้อมใจ น้อมใจ ร่วมมือ ร่วม

แรง เพื่อเป้าหมายอันทรงเกียรตินี้ โดยทั่วกันครับ

   

                              ผศ. (พิเศษ) นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์

                       นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
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Special Interview

เปิดใจอาจารย์แพทย์นักวิ่ง
กับโครงการวิ่ง-ปั่น ปันน้ำ ใจ
ผศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย*

ถาม :

ทำาไมอาจารย์ถึงชอบวิ่งครับ?

ตอบ:

ผมคิดว่าการวิ่งเป็นการออกกำาลังกายที่สามารถทำาได้

ทุกที่ มีเพียงแค่รองเท้าคู่เดียวก็สามารถออกกำาลังกาย

ได้ จริง ๆ แล้วจุดเริ่มต้นในการวิ่งของผม เร่ิมต้นเมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีก่อนครับ ตอนนั้นจุดหมายหลักคือเพื่อ

ตอ้งการลดน้ำาหนกั ซึง่ในขณะนัน้น้ำาหนกัตวัผมประมาณ 

100 กิโลกรัม เริ่มรู้สึกว่าตัวเองทำางานไม่คล่องแคล่ว  

ไม่กระฉับกระเฉง ไม่ค่อยแข็งแรง ร่วมกับตอนน้ันมี

อาการปวดขอ้เทา้คอ่นขา้งมากเนื่องจากเวลาทำางานตอ้ง

ยืนเป็นเวลานาน จึงคิดว่า ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ ไม่ดีแน่ ๆ 

อยากทำางานไปนาน ๆ อยากอยู่กับครอบครัวไปนาน ๆ 

จงึตดัสนิใจทีจ่ะลดน้ำาหนกั ตอนแรกควบคมุอาหารอยา่ง

เดยีว น้ำาหนกัลดลงมาไดพ้อควร แตย่งัรูส้กึวา่มนัยงัไม่ใช่

คำาตอบเพราะร่างกายยังไม่แข็งแรง จนกระทั่งวันหนึ่ง

เดินออกมาหน้าบ้าน เห็นท่านอาจารย์ถวัลย์ เบญจวัง 

กำาลงัซอ้มวิง่รอบ ๆ  หมูบ่า้นในมหาวทิยาลยัเพื่อทีจ่ะไปลง

วิ่งแข่งขันในงานมาราธอนจอมบึง ทำาให้เกิดจุดประกาย

ความคิดว่า ทำาไมไม่ออกมาวิ่งบ้าง เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้

ออกมาวิ่งครับ ผมไปซื้อรองเท้าคู่แรก เอาราคาไม่แพง 

เพราะกลัวใจตัวเองว่าจะไม่สม่ำาเสมอ ไม่มีวินัย วันแรก

ที่ออกไปว่ิงเหนื่อยมากครับ ว่ิงได้สัก 500 เมตรก็หมด

แรงแล้ว แต่อาศัยครูพักลักจำา กับการค้นหาข้อมูลจาก

อินเตอร์เนต และอ่านหนังสือรวมถึงแรงกระตุ้นจาก

ท่านอาจารย์ถวัลย์ เป็นระยะ ๆ จากวันนั้นจนถึงวันนี้  

*ภาควชิาอายรุศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 19)
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3 ปี ผมจบระยะ full marathon 42.195 กิโลเมตรไปแล้ว 10 

รายการ ระยะอื่น ๆ อีกหลายรายการครับ อยากจะบอกว่า 

อาจารย์ถวัลย์ เป็น idol ในการออกมาวิ่งของผมครับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งนาน ๆ  มันทำาให้ผมสามารถแก้ไขปัญหาได้หลาย

อย่างในขณะนั้น พอว่ิงจบก็กลับบ้านด้วยอารมณ์ที่ผ่อนคลาย 

และมีความสุขครับ

  เรื่องสดุทา้ยคอืการวิง่ทำาให้เราไดเ้จอความงดงามทีซ่อ่น

อยู่ในแต่ละสถานที่ผมได้วิ่งผ่าน ผมมักจะพกรองเท้าวิ่งและ

ชุดวิ่งไปทุกแห่งที่ ได้ไปไม่ว่าจะไปประชุมวิชาการ ไปบรรยาย 

หรือการท่องเที่ยว ผมชอบออกไปวิ่งตอนเช้าๆ  ในทุกที่ที่ได้ไป 

ผมพบว่าแต่ละสถานที่มีเสน่ห์ที่ต่างกัน ได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของ

คนในพ้ืนที่ มิตรภาพ และน้ำาใจของคนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทำาให้มี

ประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มขึ้นจริง ๆ ครับ

ถาม: 

ได้ทราบว่าอาจารย์เคยไปวิ่งที่ต่างประเทศด้วย อาจารย์วิ่ง

ที่ ไหนมาบ้างครับ?

ตอบ: 

ผมได้ไปวิ่งต่างประเทศในงานมาราธอนมาทั้งหมด 3 ครั้ง ใน 

2 ประเทศครับ สนามแรกในต่างประเทศคือ Penang Bridge 

International Marathon 2015 ประเทศมาเลเซียอีกสองครั้ง

ในประเทศญ่ีปุ่นคือ Osaka Marathon 2016 และล่าสุดคือ 

Tokyo International Marathon 2017 ในปีนี้ซึ่งเป็นหนึ่งใน

งาน marathon major ของโลก เหมือน ๆ กับ grand slam 

ของเทนนิสอะไรแบบนั้นครับ ที่เหลือก็เป็นงานมาราธอนใน

ประเทศ ซึง่ไดม้ีโอกาสไปเขา้รว่มในทกุภาคของประเทศไทยครบั

ถาม: 

การวิ่งให้อะไรกับอาจารย์บ้างครับ?

ตอบ: 

อย่างแรกคือ สุขภาพดีขึ้นครับ กระฉับกระเฉงขึ้น น้ำาหนักตัว

ลดลงไปประมาณ 20 กิโลกรัม  ตั้งแต่เริ่มวิ่งมาผมมีเพื่อนนอก

วงการแพทย์มากขึ้น เป็นเพื่อนที่มีความหลงไหลในการว่ิงเช่น

กัน ได้แลกปลี่ยนความรู้เรื่องว่ิงด้วยกัน สังคมกว้างขึ้น อีก

เรื่องทีผ่มคดิวา่มคีวามสำาคัญในฐานะแพทย์คือ การทีเ่ราจะดแูล

สุขภาพของผู้ป่วย สุขภาพของเราต้องดีก่อน อย่างน้อยเป็น

ตัวอย่างที่ดีให้กับคนไข้ของเราได้ มีคำาพูดจากนักวิ่งท่านหนึ่งที่

ผมชอบมากคือ “การที่หมอออกมาวิ่งเพียงหนึ่งคน จะมีคนอีก

รอ้ยคนออกมาวิง่ตาม เพราะหมอเปน็แบบอยา่งทีด่ีในการดแูล

สขุภาพ” คงเปน็จรงิอย่างทีว่า่ครบั เพราะมนีกัวิง่นอ้งใหมห่ลาย

คนมาบอกผมว่า เขาเห็นผมมาวิ่งบ่อย ๆ วิ่งไปเรื่อย ๆ ดูแล้วมี

ความสุข เขาจึงออกมาวิ่งตามบ้าง 

  นอกจากเรื่องสุขภาพกายแล้ว การว่ิงสามารถพัฒนา

สขุภาพจิตได้อีกด้วย สำาหรบัผมทกุครัง้ทีม่คีวามเครยีด มปีญัหา

ให้คิดแก้ไข ผมจะออกไปวิ่ง เพราะทุกครั้งที่ได้วิ่งคือการได้อยู่

กับตัวเอง ได้คิดทบทวนหาทางแก้ไขปัญหา มีสมาธิจดจ่อกับ
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ถาม: 

ความรู้สึกแตกต่างกับการวิ่งที่เมืองไทยไหมครับ?

ตอบ : 

การได้ไปวิ่งในต่างประเทศ เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้

มีโอกาสไปสมัผสัครับ บรรยากาศในการวิง่ กระบวนการจดัการ 

การดแูลนกักฬีา การมส่ีวนรว่มของคนในพืน้ที ่ทำาใหมี้ความแตก

ต่างจากงานวิ่งในประเทศของเราพอสมควรครับ ยกตัวอย่าง

การจดัการตัง้แต่การรับสมัครของ Osaka หรอื Tokyo ซึ่งเปน็

งานวิ่งระดับแนวหน้าของทวีปเอเชีย ที่มีคนให้ความสนใจมาก 

การรับสมัครผ่าน online การลงทะเบียนเพื่อรับการคัดเลือก

เขา้สูก่ารแขง่ขนั ทัง้สองรายการทีผ่มกลา่วถงึ มคีนลงทะเบยีน

ประมาณ 200,000-300,000 คนทัว่โลก และผูจ้ดัใช้ระบบการสุม่  

เพื่อใหเ้หลอืนกัว่ิงที่ไดเ้ข้ารว่มการแข่งขันประมาณ 30,000 คน 

ซึ่งคนท่ีได้ไปว่ิงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ครับ การจัดการ

เรื่องการรับหมายเลขวิ่ง การติดต่อสื่อสารกับคน 30,000 คน 

ที่ดูแล้วสามารถทำาได้อย่างเป็นระเบียบรวดเร็วจนน่าแปลกใจ 

การปดิถนนสายหลกัในเมอืงเพื่อใหน้กัวิง่ไดว้ิง่แข่งขนั และการ

มสีว่นรว่มของคนในพืน้ทีท่ีแ่สดงออกถงึการออกมาตอ้นรบัเปน็

เจ้าบ้านที่ดี ออกมาส่งเสียงเชียร์ให้กำาลังใจนักวิ่ง การนำาขนม 

อาหาร และน้ำาดื่ม มาแจกให้นักวิ่งตลอดเส้นทางที่วิ่งผ่าน มัน

ทำาให้นักวิ่งมีความประทับใจมากครับ 

ถาม: 

ตัง้แตอ่าจารย์ ไดว้ิง่มา  อาจารยป์ระทบัใจการวิง่ที่ ไหนมาก

ที่สุด เพราะอะไรครับ?

ตอบ: 

ผมขอแบ่งออกเป็นงานในประเทศ และต่างประเทศนะครับ 

เริ่มจากงานวิ่งในประเทศก่อน ผมชอบงานวิ่งมาราธอนของ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ีซึง่เปน็หนึง่

ในงานว่ิงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ จัดมาแล้วมากกว่า 30 ปี  

ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมงานว่ิงนี้ 2 ครั้งในปี พ.ศ. 2558 และ 

พ.ศ. 2559 โดยลงในระยะ full marathon ทั้งสองครั้ง  งานวิ่ง

จอมบงึ มคีวามเปน็เอกลกัษณ ์และอบอุน่มากสำาหรบันกัวิง่ครบั 

การดูแล การต้อนรับจากคนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการ

งานวิ่ง เส้นทางสวย ทางราบ อากาศเย็นสบายครับ ส่วนงาน

ต่างประเทศในขณะนี้ สำาหรับผมคิดว่า Tokyo International 

Marathon เป็นงานที่ผมประทับใจ อย่างที่ทราบกันว่าการ

จัดการตั้งแต่ตอนสมัคร จนถึงเข้าเส้นชัย มีมาตรฐานสูง มี

ความใส่ใจในทกุรายละเอยีด และคนโตเกยีวมสีว่นรว่มสงู ทำาให้

เรารู้สึกคึกคัก อบอุ่น และสนุกสนานที่ได้มาร่วมงาน และที่น่า

ประทบัใจอยา่งมากคอื แมว้า่งานจะจบไปประมาณ 1 เดอืนแลว้  

ทางผูจ้ดัยงัจดัสง่ใบประกาศนยีบตัรที่ไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั ใบ

แสดงสถติใินการวิง่ และหนงัสอืพมิพฉ์บบัเชา้ของวนัรุง่ขึน้หลัง

จากวันงาน ที่มีชื่อนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในระยะมาราธอนทุกคน

อยู่ในนั้นด้วย มันช่างน่าประทับใจไม่รู้ลืมจริงไหมครับ ผมลืม
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บอกไปวา่ การไดว้ิ่งจบในระยะมาราธอนใน Tokyo Marathon 

นั้น บรรยากาศสร้างให้เรารู้สึกเหมือนเราเป็นผู้ชนะที่สามารถ

เอาชนะตัวเองได้ หลังจากเข้าเส้นชัย เจ้าหน้าที่จะยืนเป็นแถว

สองแถว เพื่อให้นักวิ่งเดินอยู่ตรงกลางระหว่างแถว พร้อมกับ

ปรบมือให้ทุกคนอย่างไม่ขาดเสียง และมีการคล้องเหรียญที่

ระลึกให้ทุกคนพร้อมคลุมผา้เช็ดตวัผนืใหญ่สำาหรบัผูพ้ิชิตทุกคน 

มันทำาให้หัวใจพองโตและอยากกลับมาวิ่งอีกครั้ง

ถาม: 

สดุทา้ย ทราบวา่อาจารยเ์ปน็กำาลงัสำาคญัคนหนึง่ในโครงการ

จัดวิ่ง 3-gether สามสถาบันว่ิง-ปั่น ปันน้ำาใจ อยากให้

อาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดของงานครั้งนี้ และอาจารย์มี

อะไรจะฝากถึงศิษย์เก่าในเรื่องนี้บ้างครับ?

ตอบ: 

ขอบคุณครับ การวิ่ง-ปั่นครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกของ

สามคณะแพทย์ในสว่นภมูภิาค ทีม่เีป้าหมายเนน้เรื่องการรกัษา

สุขภาพด้วยการออกกำาลังกาย และระดมทุนรับเงินบริจาค

เพื่อกิจการต่าง ๆ ในแต่ละสถาบันซึ่งเกิดผลดีต่อผู้ป่วยทั้ง 3 

ภูมิภาค ระยะทางว่ิงและป่ันทั้งสามสถาบันรวมกันประมาณ 

3,000 กโิลเมตร โดยคณะแพทยศาสตร ์ม.อ. จะมทีมีวิ่งและปัน่  

ทีเ่ปน็ อาจารยแ์พทย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทยซ์ึง่เปน็

ทมีหลกัในการว่ิงและปัน่รวมกนัประมาณ 40 คน การจดัการวิง่

ปั่นครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 โดยทั้งสาม

สถาบนัจะว่ิงออกจากกรงุเทพฯ พรอ้มกนัในวนัที ่22 กรกฎาคม 

และไปสิน้สดุในวันที ่28 กรกฎาคม ทีส่ถาบันของตวัเอง โดยวนั

สดุทา้ยจะมกีจิกรรม ถวายพระพรสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาล

ที่ 10 ในวันพระราชสมภพพร้อมกันด้วยครับ

  ผมจึงอยากเชิญชวนศิษย์ เก่าทุกคนที่สามารถวิ่ง  

และปั่นได้ มาร่วมวิ่งและปั่นในระหว่างเส้นทางร่วมกับพวกเรา

นะครับ เราจะวิ่งและปั่นผ่าน จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

ชุมพร สรุาษฎรธ์าน ีนครศรธีรรมราช และเมืองสงขลา กอ่นเขา้

สู่ลานสมเด็จพระราชบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเช้า

วันที่ 28 กรกฎาคมครับ ผมทราบมาว่า ทีมศิษย์เก่าจากจังหวัด

ภเูกต็จะมารว่มวิง่และป่ันกบัพวกเราในจงัหวัดสุราษฎรธ์าน ีและ

ศิษย์เก่าจากจังหวัดตรังจะมาร่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำาหรับศิษย์เก่าในจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ สามารถมาร่วมกับ

พวกเราได้ตลอดทาง มแีรง มพีลังกายมารว่มวิง่และปัน่ดว้ยกนั  

ส่วนใครมีกำาลังทรัพย์ ก็ช่วยกันบริจาคเพื่อนำาไปสร้างอาคาร 

เย็นศิระ ด้วยกันนะครับ

  สำาหรับในวันสุดท้ายคือวันที่ 28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวัน

หยุดราชการ จะเป็นการวิ่งและปั่นจาก สวนประวัติศาสตร์ 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มายังลานพระราชบิดา ระยะทาง

ประมาณ 21 กิโลเมตร ผมก็อยากเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่าน

มาร่วมว่ิงและป่ันกับพวกเรานะครับ ใครแรงดีมาร่วมวิ่งตั้งแต่

จุดเริ่มต้น ใครแรงน้อยก็มาร่วมว่ิงระหว่างทาง ซ่ึงเราจะมีจุด

ร่วมว่ิงระหว่างทางอีก 3 จุดคือ วัดโคกสูงระยะทางประมาณ 

12 กิโลเมตร สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ระยะทาง

ประมาณ 5 กิโลเมตร และสุดท้ายที่ค่ายเสนาณรงค์ระยะทาง

ประมาณ 2 กิโลเมตร มาวิ่งเข้าสู่ลานสมเด็จพระราชบิดาด้วย

กันนะครับ พวกเราสามารถติดตามข่าวสารการวิ่งและปั่น  

สามสถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำาใจ ได้จากช่องทางต่าง ๆ และ  

facebook page: 3getherRunRideforLife ได้เลยครับ  

ขอบคุณครับ

            สัมภาษณ์โดย ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์
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Interview with the Alumni

หมอนักปั่น 
นพ.ดำ รงค์  แวอาลี*

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า

 * ศษิยเ์กา่แพทยป์ระจำาบา้นจติเวชศาสตร ์ม.อ.รุน่ที ่1 ไดร้บัการคดัเลือก 

  ให้เป็นแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ปี พ.ศ.2547 ปัจจุบันเป็นจิตแพทย์  

  โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดยะลา

ถาม:

ทำาไมถึงมาสนใจปั่นจักรยาน ?  

ตอบ: 

เดิมผมออกกำาลังกายโดยการวิ่ง แต่ตอนนั้นน้ำาหนักผม

เยอะ ทำาใหม้ปีญัหาเจบ็ขอ้เขา่และขอ้เทา้ เลยลองหาวธิี

ออกกำาลังกายแบบอื่น ก็มาลงตัวที่จักรยาน เพราะไม่มี

ปญัหาเรื่องน้ำาหนกั นอกจากไดอ้อกกำาลงักายแลว้ ยงัได้

เพื่อนใหม่ ๆ จากหลาย ๆ อาชีพ ได้เห็นสถานที่ใหม่ ๆ  

ได้สุขภาพทั้งกาย จิตใจและสังคม  

ถาม: 

ปั่นมากี่ปีแล้วครับ ? 

ตอบ: 

อันที่จริงผมเริ่มป่ันมาหลายปีแล้ว แต่ไม่สม่ำาเสมอ  

เป็นการปั่นจักรยานธรรมดาทั่วไป เพิ่งมาเริ่มปั่น

จริงจังมาได้ 3 ปี โดยซ้ือจักรยานเสือภูเขาเมื่อ  

พฤษภาคม 2557  และมาซื้ อ เ สื อหมอบ เมื่ อ 

กรกฎาคม 2558  

ถาม: 

ส่วนมากชอบปั่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มครับ ?

ตอบ: 

มกัจะปัน่คนเดยีวทีส่วนขวญัเมอืงยะลา เพราะปลอดภยั 

มีเลนจักรยาน สำาหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะ บางครั้ง
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ก็เข้าไปร่วมกับกลุ่มที่ปั่นเร็ว ผมจะพยายามปั่นให้ได้ทุกวันช่วง

เช้าก่อนไปทำางาน 20-30 กิโล แล้วแต่เวลาจะอำานวย แต่วัน

หยุดก็จะนัดเพื่อน ๆ  ปั่นไปไกล ๆ  ไปต่างอำาเภอหรือต่างจังหวัด

บ้าง 60-100 กิโล บางครั้งก็นัดกับครอบครัว ญาติพี่น้อง ปั่น

ไปเป็นกลุ่มด้วยกันบ้างเช่นกัน 

ตอบ: 

สนใจมากครับ ลงปฏิทินไว้แล้วว่าจะมาร่วมด้วย อันที่จริงแล้ว  

อยากจะร่วมปั่นอีกเส้นทางคือ จากสามจังหวัดชายแดนใต้ ปั่น

มาถึง ม.อ. เป็นสิ่งที่อยู่ในใจว่าสักวัน อยากจะปั่นจากยะลามา

หาดใหญ่สักครั้ง 

ถาม: 

สุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากบอก ศิษย์เก่าคนอื่น ๆ ที่สนใจจะ

หัดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพบ้างไหมครับ  

ตอบ:  

ผมคดิวา่ออกกำาลงักายแบบไหนก็ได ้อยูท่ีค่วามชอบของเรา แต่

ขอให้สม่ำาเสมอ ส่วนผู้ที่ปั่นจักรยานใหม่ ๆ ก็จะเจอปัญหาบ้าง 

ปวดโนน่ เขด็นี ่ชามอื เจบ็หลงั แตก่แ็ก้ไขกนัได้ โดยการ fitting  

ใหด้ ีและเหมาะสม อาจใชอ้ปุกรณเ์สรมิ อยา่ลมือปุกรณท์ีเ่กีย่ว

กับ safety ทั้งหลาย ส่วนจักรยานไม่ต้องแพงมาก เพราะเรา

เน้นปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ไม่ได้ต้องการแข่งขันหรือประชัน

ความเรว็ มคีนบอกวา่จกัรยานทีแ่พงทีส่ดุ  คอืจกัรยานทีซ่ือ้ตัง้ไว ้ 

แต่ไม่ได้ปั่น

ถาม: 

แล้วพวกเราจะรอพบกับดำารงค์ ในวันที่ 28 กรกฎาคม นี้

นะครับ 

ตอบ: 

ครบั และขอเชญิชวนศษิยเ์กา่นกัปัน่ทกุทา่นมารว่มปัน่ปนัน้ำาใจ

ในครั้งนี้ด้วยกันนะครับ

            สัมภาษณ์โดย ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

ถาม: 

เคยลงแข่งในประเทศและต่างประเทศบ้างไหมครับ ? 

ตอบ: 

ผมปั่นเพื่อสุขภาพมากกว่าครับ ไม่ได้คิดจะแข่งขัน เคยลงแข่ง

บ้างก็เป็นในสนามท้องถิ่น แต่ไม่เคยแข่งในต่างประเทศ 

ถาม: 

ประทับใจการแข่งขันครั้งใดมากที่สุดครับ ?

ตอบ: 

ประทับใจทุกสนามครับ ชอบที่สุดคือของ รพ.นาทวี เขาจัดมา

ทกุป ีการจดัการดมีาก และเปน็การจดัเพื่อการกศุลดว้ยคอื ซือ้

อุปกรณ์การแพทย์ จึงเหมือนกับได้ออกกำาลังกายแล้วยังได้บุญ 

และได้ความสุขไปด้วย 

ถาม: 

ม.อ.จะจัดให้มีการวิ่ง-ปั่น ไปต้อนรับกลุ่มที่ วิ่ง-ปั่นมาจาก 

กทม. ในวันที่ 22-28 กรกฎาคมนี้ ดำารงค์สนใจมาร่วมด้วย

ไหมครับ  
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เรื่องเล่าจากสมาคมฯ

ผศ.พญ.นลินี  โกวิทวนาวงษ์*

45 ปี หมอศรีตรังคืนถิ่น

รำาลึกวันวาน
ผสานความทรงจำา

  บา้น เป็นคำาทีเ่ราคุ้นเคย เพราะตัง้แตจ่ำาความไดเ้รากพ็กัอาศยัอยู่ในบา้น เมื่อโตขึน้มาถงึวยัแหง่การ

ศึกษาเล่าเรียน เราคงปฏิเสธไม่ได้ถึงบ้านหลังที่สองของเราซึ่งก็คือสถานศึกษาต่าง ๆ  นั่นเอง และสถาบัน

การศึกษาสุดท้ายที่เราเล่าเรียนเพื่อใช้วิชาการในการประกอบวิชาชีพ ก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  สำาหรับคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ของพวกเรา ปีนี้ ได้ก่อตั้งมาจนครบ 45 ปีแล้ว ซึ่งหากเปรียบกับคน 

ก็คงอยู่ในช่วงที่สั่งสมชื่อเสียง ประสบการณ์ การสร้างลูกศิษย์ เข้าสู่วัยแห่งความรุ่งเรืองและมั่นคง

  อยากให้พี่ ๆ  น้อง ๆ  ทุกท่าน นั่งหลับตาแล้วนึกย้อนไปตอนที่เรามาเรียนที่คณะแพทย์ ม.อ. นี้ตั้งแต่

ปี 1 จนถึงปี 6 แน่นอนท่านต้องอมยิ้ม เพราะคงจะมีเหตุการณ์ที่ทำาให้หัวเราะ เหตุการณ์ที่ทำาให้เสียน้ำาตา 

เราอยากให้ทุกท่านกลับมาร่วมรำาลึกถึงความหลังกับเราในงาน Homecoming Night 2017 ที่จะจัดขึ้น

ในคืนวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นี้ ในช่วงของงานประชุมวิชาการประจำาปีของคณะแพทย์ โดยในปีนี้เราจะ

จัดงานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี เพื่อคงบรรยากาศในรั้วสงขลานครินทร์เอาไว้

  สำาหรับปีนี้จะมีเจ้าภาพร่วมกันสองรุ่น คือรุ่นที่ลงท้ายด้วยเลข 4 และเลข 9 โดยรุ่นที่เป็นเจ้าภาพ

ในงาน จะพยายามรวบรวมสิ่งที่คิดว่าเป็นความหลังฝังใจของพวกเรามาให้ได้สัมผัส เช่น อาหารจากร้าน

ทีเ่ราคุ้นเคย บรรยากาศพีน่อ้งอนัแสนอบอุน่ และแนน่อนทีข่าดเสยีไมไ่ดค้อืงานมฑุติาจติอาจารยท์ีเ่กษยีณ

อายุราชการในปีนี้

  และในปีที่คณะแพทย์ครบ 45 ปี หลาย ๆ  ท่านคงจะได้ข่าวใหญ่ที่ทางคณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับ คณะ

แพทย์ ม.ช.และ ม.ข.ในการจดังานการกศุลวิง่-ปัน่ ปนัน้ำาใจเพื่อผูป้ว่ยในภมูภิาคของตน จงึยิง่เปน็จดุท่ีอยาก

ใหท้กุทา่นไดก้ลับมาเย่ียมบ้าน มารว่มกนัระดมสรรพกำาลงั และสมอง ในการทำางานใหญเ่พื่อผูป้ว่ยในภาคใต ้ 

ซึ่งเป็นครั้งแรกของคณะแพทย์เรา และเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จัดงานใหญ่ที่เกิดจากความร่วมมือ

ของสามสถาบันเช่นนี้

  ลองนับดูสิคะ ว่าท่านจากบ้านหลังนี้ ไปนานแค่ไหนแล้ว ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยี่ยม  

มาเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ และเติบโตของคณะแพทย์ของเรา

  พวกเรารอท่านอยู่ในงาน Homecoming Night ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่คณะแพทย์ครบ 45 ปี ห้ามพลาด

เด็ดขาดเลยนะคะ



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE (Extra Edition) 13



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. (ฉบับพิเศษ)14



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE (Extra Edition) 15



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ. (ฉบับพิเศษ)16


