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สารบัญ

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.ปัณณวิชญ์		 เบญจวลีย์มาศ	
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	 	 นส.ศุจิรัตน์			 เรืองเริงกุลฤทธิ์
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รศ.พญ.ฐิติมา		สุนทรสัจ

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์
(วาระบริหารงาน ตุลาคม พ.ศ. 2558 - กันยายน พ.ศ. 2560)

บทบรรณาธิการ 3

สารจากคณบดี 4

สารจากนายกสมาคมฯ 5

บทความพิเศษ : 

• มหาสมุทร ไตรภูมิกถา ฝรั่งมังค่า 6 

 พม่าจีนมอญ (และญี่ปุ่น)

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า :

• นพ.สมชาย  ศรีสมบัณฑิต  10

• นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวทย์สกุล  24

จากศิษย์เก่าถึงศิษย์เก่า :

• นพ.สรรพงษ์  ฤทธิรักษา  26

• พญ.จารุรินทร์  ปิตานุพงษ์ 27

รำาลึกคณะแพทย์ ม.อ. :

•		ความประทับใจในรั้วศรีตรัง  28

 นพ.กัมปนาถ  ตันสิถบุตรกุล

ศิษย์เก่าที่น่าภาคภูมิใจ :
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สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์
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บทบรรณาธิการ

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	

เมื่อได้กลับบ้าน
	 	 ในช่วงชีวิต	60	ปีของผม	ผมได้ ใช้ชีวิตอยู่หาดใหญ่ถึง	54	ปี	เพราะผมเกิดที่หาดใหญ่	ทำางานและพักอยู่ที่	ม.อ.	วิทยาเขต

หาดใหญ่	โดยในช่วงเวลา	54	ปี	นั้น	เป็นช่วงเวลาที่ผมอาศัยอยู่ในเขตรั้วสีบลู		ที่คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	แห่งนี้	อยู่หลายแห่ง		

จากหอพักนักศึกษาชาย	2		(ในช่วงเป็นนักศึกษาแพทย์)		ไปถึงแฟลตเวชคาม	2,	แฟลตปิ่นสงขลา	2,	บ้านพักแพทย์	พ.5,	และบ้าน

พักแพทย์	พ.28		(ในช่วงที่ผมเป็นอาจารย์)		ด้วยการใช้ชีวิตที่	ม.อ.	อย่างยาวนานเช่นนี้		จึงทำาให้ผมรู้สึกผูกพันกับ	ม.อ.	หาดใหญ่

มาก	เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่	2	ของผมก็ว่าได้	เวลาไปประชุมต่างประเทศหลายวัน	เมื่อเครื่องบินแตะพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ		ผม

แค่รู้สึกว่าผมได้กลับถึงประเทศไทยแล้ว	แต่ยังกลับไม่ถึงบ้าน		จนกว่ารถคณะจะเลี้ยวผ่านรั้ว	ม.อ.	เข้ามาด้านในแล้วเท่านั้น	ที่ผม

เริ่มสัมผัสความรู้สึกที่ว่า	ถึงบ้านเราแล้วนะ

	 	 สมัยผมยังเป็นวัยรุ่น	 เคยร้องเพลง	“กลับบ้านเรา	รักรออยู่”	ก็รู้สึกว่าร้องตามเพื่อนไปอย่างนั้นเอง	ด้วยความสนุกสนาน	

แต่เมื่อโตขึ้นเป็นอาจารย์และอยู่ใน	ม.อ.	มานานขนาดนี้	คำาว่า	“กลับบ้านเรา	รักรออยู่”	ช่างมีความหมายพิเศษและกินใจ

	 	 ยิ่งอายุสูงวัยขึ้น	 ผมพบว่าทำาให้ศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 อยากติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า	 อยากมากราบสวัสดีพูดคุยพบปะ

อาจารย์ที่เคยสอนพวกเรามาตั้งแต่สมัยเป็น	นศพ.	กันมากขึ้นกว่าเดิม		อาจเป็นเพราะมีเวลามากขึ้น	เมื่อเกษียณอายุราชการไป

แล้ว	และติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวกผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์

	 	 เมื่อปีที่แล้ว	ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่นของผม	คือรุ่นที่	2	จึงกลับมาร่วมงาน	Homecoming	Night	มากที่สุดในรอบ	44	ปี	

เพราะส่วนมากเกษียณเมื่อปีที่แล้ว	 	 และพวกเราได้มีโอกาสพบกับอาจารย์หลายคนที่เคยสอนพวกเรามา	 รวมทั้ง	 รศ.พญ.ศิวาภ

รณ์	อุบลชลเขตต์		ซึ่งขณะนั้นนอนพักรักษาตัวที่	รพ.สงขลานครินทร์	อยู่	พยาบาลที่หอผู้ป่วยเล่าว่า	อาจารย์เมื่อทราบเรื่องจะมี

ลูกศิษย์มาเยี่ยม	อาจารย์ดีใจมาก	ลุกขึ้นมาแต่งตัว	และมานั่งรอลูกศิษย์อยู่ข้างเตียงตั้งแต่เช้า	พวกเราถึงกับน้ำาตาซึม	เมื่อได้เห็น

ภาพอาจารย์ที่นั่งรอพวกเราอยู่	 เพราะรู้สึกเหมือนแม่ที่กำาลังนั่งรอคอยการกลับมาของลูก	ๆ	และพวกเราก็ไม่ได้คาดคิดกันว่านั่น

จะเป็นการเยี่ยมร่ำาลาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย

	 	 งาน	Homecoming	Night	จงึไม่ใชเ่ปน็แคร่าตรทีีพ่วกเราจะไดม้าพบปะสงัสรรค	์เฮฮากบัเพื่อนฝงู	รุน่พี	่หรอืรุน่นอ้งเทา่นัน้	

แต่ยังเป็นการได้กลับมากราบสวัสดีแสดงมุทิตาจิต	 แสดงความเคารพและขอบคุณแก่คณาจารย์ทั้งหลายที่ได้เคยสั่งสอนเรามา		

และยังเป็นการได้กลับมาสู่บ้านที่เราเคยพำานักอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเรียน	หรือฝึกอบรม	บ้านที่ไม่ได้มีแค่ก้อนอิฐและปูนก่อเป็นตัว

อาคารเท่านั้น	แต่ยังมีความรัก	ความอบอุ่น	แทรกอยู่ในทุกอณูของบ้านหลังนี้ด้วย

	 	 พวกเราหลายคนไดก้ลับบ้านมากราบพอ่กราบแม่ในชว่งสงกรานตท์กุป	ีบดันี้ ไดเ้วลากลบับา้นหลงัทีส่องของพวกเราแล้วครับ	

กลับมาเพื่อรำาลึกถึงวันวาน		เพื่อกราบอาจารย์ที่เคยสอนเรามา	เพื่อเฮฮาตามประสาเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานาน	และกลับมา

เพื่อพบกับความสุขใจ	

	 	 แล้วไว้พบกันในงาน	Homecoming	Night	นะครับ

...สุขใจ
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รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สารจากคณบดี

	 	 ในช่วงที่กระแสการออกกำาลังกายกำาลังได้รับความสนใจ	 ก็นับเป็น

โอกาสอันดีที่คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ของเราได้

ร่วมพลังกันกับอีก	2	สถาบัน	คือ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

และคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จัดงานวิ่ง-ปั่น	 ปันน้ำาใจ	 

(3	gether	Run	and	Ride	for	Life)	ตามที่ได้ทราบข้อมูลกันมาแล้วในสาร

ศิษย์เก่าฉบับที่ผ่านมา		และเมื่อวารสารฉบับนี้ส่งถึงทุกท่าน	น่าจะเป็นช่วงที่

กำาลังอยู่ระหว่างศิษย์เก่าของทั้ง	3	สถาบันจะได้รวมพลังกันแสดงให้เห็นถึง

การที่พวกเราได้มาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะแพทย์	และ

ความร่วมมือระหว่างกันกับศิษย์เก่าของอีก	2	สถาบัน

	 	 ท่าน	 นพ.เกียรติศักดิ์	 ราชบริรักษ์	 นายกสมาคมศิษย์เก่า	 ได้ประสานงานกับทีมงานของศิษย์เก่าในหลาย

จังหวัด	ด้วยความร่วมมือระหว่างทีมงานประชาสัมพันธ์ของคณะแพทย์	ม.อ.	ได้แก่	อ.สุนทร	วงษ์ศิริ,	อ.สุภาพร	

โรยมณี,	อ.วรวิทย์	วาณิชย์สุวรรณ	ร่วมกันกับทีมนักวิ่ง	อ.ศักดิ์ชัย	แซ่เฮ้ง,	อ.รังสรรค์	ภูรยานนทชัย	ทีมนักปั่น	

อ.ธีรวิทย์	หงส์นภารักษ์	และ	อ.สุมิตรา	ประเทพ	พยายามทำาให้การจัดงานวิ่ง-ปั่น	3	สถาบันนี้ออกมาเรียบร้อย

และได้รับความร่วมมือจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่มากที่สุด	 อย่างไรก็ตามหวังว่าศิษย์เก่าในทุกเส้นทางของทั้ง	 3	 สถาบัน	

จะได้ร่วมกันต้อนรับและทำากิจกรรมร่วมกันตลอดเส้นทางที่นักวิ่ง-ปั่นผ่านไปนะครับ

	 	 นอกจากนี้ ไดจ้ดัใหม้กีารรณรงค์ให้ผูท้ีม่จีติศรทัธาบรจิาคเงนิเพื่อผูป้ว่ยในภมูภิาค	สำาหรบัคณะแพทยศาสตร	์

ม.อ.	จะนำารายไดน้ี้ ไปสรา้งอาคารเย็นศริะเพิม่เตมิจากทีม่อียู	่เนื่องจากในปจัจบุนัพืน้ทีเ่ดมิทีม่อียูท่ีว่ดัโคกนาว	ตรง

ข้ามโรงพยาบาลนั้น	มีผู้ป่วยและญาติเข้าพักแรมอาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก	ทำาให้แออัดยัดเยียดมาก	โดยพื้นที่ที่มี

อยู่สามารถรองรับได้วันละประมาณ	250	คน	แต่มีผู้ที่เข้าไปใช้พื้นที่ประมาณ	500	คน	จำาเป็นต้องขยับขยายหา

พ้ืนท่ีรองรบัจำานวนผูป่้วยเอาไว	้ซึง่ตอ้งใชง้บประมาณจำานวนมาก	ถา้จำาเปน็ตอ้งหาพืน้ที่ใหมเ่พิม่เตมิจากในบริเวณ 

พื้นที่เดิม

	 	 นอกจากนี้	ในวารสารฉบับนี้ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น	เนื่อง

ในโอกาสที่คณะแพทย์จะมีกิจกรรมครบรอบ	45	ปีของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ของพวกเรา	ซึ่งได้แก่		

	 	 1.	ศ.พญ.ดวงมณี	เลาหประสิทธิพร	(รุ่น	4)	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

	 	 2.	ศ.พญ.อรพรรณ	โพชนุกูล	(รุ่น	16)	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

	 	 3.	พญ.พจมาน	ศิริอารยาภรณ์	(รุ่น	12)	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน

	 	 4.	พญ.สกุณา	อุษณวศิน	(รุ่น	18)	ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

	 	 5.	นพ.คณุตม์	จารุธรรมโสภณ	(รุ่น	33)	ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
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 ช่อศรีตรัง สะพรั่งบาน ทุกก้านกิ่ง

 คอยเป็นมิ่ง ขวัญใจ ให้ถวิล

 รำาลึกค่า สงขลา- นครินทร์

 เทิดทูนถิ่น ที่รัก เป็นหลักชัย

สารจากนายกสมาคมฯ

	 	 เพลงร่มศรีตรัง	ขับร้องโดยคุณสุเทพ	วงศ์คำาแหง		เนื้อร้องโดยอาจารย์มะเนาะ	ยูเด็น	ท่อนนี้กินใจมาก	ๆ	

พี่น้องชาว	Med	PSU	ลองหาฟังดูนะครับ		ผมคงไม่ต้องกล่าวอะไรไปมากกว่านี้	เพราะเนื้อความและท่วงทำานอง

ในเพลงนี้ทั้งหมด	ทำาให้ถวิลคิดถึงสถาบันที่เราเคยใช้ชีวิตร่วมกัน	อย่างน้อยก็	6	ปีเต็มทีเดียว

	 	 กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้ของพวกเรานะครับ	มาพบอาจารย์	พบเพื่อน	พี่และน้อง	แม้อาคารสถานที่ 

และผู้คนอาจเปลี่ยนไปบ้าง	 แต่ความรัก	 ความทรงจำา	 จะยังคงอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง	 ณ	 คณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 แห่งนี้	 มหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัยของพ่อหลวง	 อันเป็นที่เคารพเชิดชู	

บูชา	ของเราทุกคนตลอดไป

ผศ.(พิเศษ) นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

“
“



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.6

แม่น้ำ� มห�สมุทร ไตรภูมิกถ�
ฝรั่งมังค่� พม่�จีนมอญ (และญี่ปุ่น)

โดย รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ*

* ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น ๑๔  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำาภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความพิเศษ

	 	 จนข้าพเจ้าอายุครึ่งร้อยจึงพอจะดูรู้ว่า	 พระพุทธรูปศิลปะขอม	 ทวารวดี	 ลพบุรี	 สุโขทัย	 อยุธยา	 และรัตนโกสินทร์ต่างกัน

อย่างไร	 และพอจะปะติดปะต่อได้บ้างว่าเหตุใดศิลปะสุโขทัยจึงแตกต่างจากศิลปะขอมได้มากขนาดนั้น	 เป็นไปได้หรือว่าในระยะ

เวลาอันสั้น	 	 สุโขทัยจะพัฒนาศิลปะให้ต่างจากขอมถึงข้ันปฏิรูปโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรใด	 ๆ	 ก่อนหน้าสุโขทัยเลย	 

ทั้งพุทธศาสนาของสุโขทัยยังเป็นเถรวาท	 เป็นไปได้อย่างไรที่พุทธศาสนาของขอมที่เป็นมหายานซึ่งพบอยู่แทบทุกภูมิภาคใน

ประเทศไทย		จะถูกแทนที่โดยเถรวาทของสุโขทัยอย่างฉับพลันและสิ้นเชิงได้ถึงขนาดนั้น
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	 	 และจนอายุขนาดนี้ เหมือนกันที่ ข้ าพเจ้ า ได้อ่ าน

ประวัติศาสตร์ไทยที่ ไม่ใช่คนไทยเขียน	 แต่เป็นคนพม่า	 ฝรั่ง	

และจีนเขียน	ทำาให้รับรู้มุมมองอื่น	ๆ 	เพิ่มเติมจากที่ได้จากแบบ

เรยีนสมัยประถมและมธัยมซ่ึงเขียนโดยคนไทย	ทัง้เปน็ครัง้แรก

อีกเช่นกันที่ข้าพเจ้าได้เห็นแผนที่ประเทศไทยร่วมกับประเทศ

พมา่	โดยทีก่อ่นหนา้นีน้ัน้เมื่อเหน็แผนทีป่ระเทศไทยกจ็ะไมม่รีาย

ละเอียดของประเทศพม่าที่มีชายแดนติดกันเลย

	 	 อา่นมาต้ังแตเ่ดก็จวบจนปัจจบัุน	ก็ใหคิ้ดวา่การกนิดมีสีขุ

ของคนไทยนัน้ต้องข้องเกีย่วกบัคนชาตเิหล่านี้ ไมม่ากกน็อ้ย	นัน่

คือ	พม่า	จีน	ญี่ปุ่นและฝรั่ง	จีนกับไทยนั้นแยกกันไม่ขาด	และ

ไม่รู้จะแยกกันทำาไม	เพราะทุกอณูของไทยล้วนมีจีนปน	ทั้งสาย

เลือด	ศิลปะ	อาหาร	บ้านเรือน	ข้าวของ	และเทคโนโลยี	ส่วน

พม่านั้นมีส่วนในความทุกข์ของคนไทยอยู่อักโข	 ด้วยว่าความ

สงบของเมืองไทยในอดีตจะมากจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพม่า

จะมาตีไทยเมื่อไหร่	 โดยเฉพาะการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา

อย่างแทบจะไม่มีอะไรเหลือนั้นหลอกหลอนคนไทยอยู่จนทุกวัน

นี	้ศกึพมา่มาซาไปกต็อนปลายรชักาลที	่3	แลว้	ทัง้พมา่และไทย	

ตลอดจนลาว	ญวน	จีน	แขก	ญี่ปุ่น	ก็ต้องเผชิญเคราะห์กรรม

เดยีวกันคอืการลา่อาณานคิมของฝรัง่	ซ่ึงทัง้เอเชียนีท้ีร่อดมาได้

ก็เห็นจะมีแค่	3	ประเทศ	คือ	ไทย	ญี่ปุ่น	และ	ภูฏาน	ที่เหลือล้วน

ถกูฝร่ังลา่อาณานคิมเบียดเบียนบีฑาจนเป็นบาดแผลแคน้ลกึมา

จนถงึทุกวันนี	้พ้นจากยุคล่าอาณานคิมมากเ็ข้าสู่ยุคสงครามโลก	

ซึง่เปน็เรื่องของฝรัง่	แตม่าเกีย่วกบัเอเชียกต็รงสงครามโลกครัง้

ที	่2	ทีม่ญีีปุ่น่ซึง่เปน็เอเชียหวัใจฝรัง่เข้ารว่มกอ่กรรมทำาเขญ็ดว้ย	

เสร็จสิน้จากสงครามโลกครัง้ที	่2	อนัมคีนสังเวยชีวติไปมหาศาล	

ก็เข้าสู่ยุคสงครามเย็นซ่ึงเจ้าภาพในงานนี้คือ	 สหรัฐอเมริกา	

สหภาพโซเวียตรัสเซีย	 และจีน	 ผลของสงครามเย็นก็คือทำาให้

คนตายรวม	 ๆ	 กันแล้วอาจมากกว่าสงครามโลกครั้งที่	 2	 เสีย

อกี	และที่ไดท้นัเหน็คอื	ลาว	เขมร	และญวน	สิน้ชาตสิิน้แผน่ดนิ

พร้อม	ๆ 	กันในปี	พ.ศ.	2508	พร้อมกับการทะลักของลาวอพยพ	

เขมรอพยพ	และญวนอพยพเข้าสู่แผน่ดนิไทยเกอืบสองแสนคน	 

ดังนั้นการที่ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า	 ตลอดประวัติศาสตร์สมัยใหม่

ของไทยคอืนบัตัง้แตส่มยัอยุธยาลงมา	การกนิดมีสุีขของคนไทย

นั้นต้องข้องเกี่ยวกับ	พม่า	จีน	ญี่ปุ่น	และฝรั่ง	นั้นก็ไม่น่าจะเป็น

คำากล่าวที่เกินเลยไป

	 	 ส่วนมอญนั้นเป็นปัจจัยสำาคัญอันหนึ่งที่ทำาให้พม่าตัดสิน

ใจมารุกรานไทยอยู่เสมอ	นอกเหนือจากเรื่องแม่น้ำา	มหาสมุทร	

และไตรภูมิกถา

	 	 เรื่องของเรื่องก็คือ	 คนเราต้องกินต้องใช้	 การกินการ

ใช้จำาเป็นต้องมีน้ำาจืด	 โดยเฉพาะอาณาจักรทั้งหลายก็ต้องตั้ง

อยู่ริมแม่น้ำาทั้งนั้น	 ได้แก่	 อาณาจักรล้านนาในลุ่มแม่น้ำาปิง	 วัง	

อาณาจักรสุโขทัยในลุ่มแม่น้ำายม	น่าน	อาณาจักรอยุธยาในลุ่ม

น้ำาเจา้พระยา	อาณาจกัรลาวและขอมในลุม่แมน่้ำาโขง	ลุม่แมน่้ำา

แมก่ลองและปา่สกักอ็าจจะเปน็อาณาจกัรทวารวด	ีแตล่ม่สลาย

ไปกอ่น	เลยไมม่บีทบาทในประวตัศิาสตร์ไทยยคุใหม	่ลุม่น้ำาสาละ

วินคือเมืองเมาะตะมะของมอญ	 อาณาจักรตองอูของพม่าอยู่

ลุ่มน้ำาสะโตง	 อาณาจักรอังวะพม่าอยู่ลุ่มแม่น้ำาอิระวดีตอนบน	

สว่นอาณาจกัรหงสาวดขีองมอญอยูท่ีลุ่ม่น้ำาอริะวดตีอนล่างตรง 

ปากอ่าว

	 	 พิจารณาดูแล้วก็น่าจะมีความสุขสงบกันดีเพราะแต่ละ

อาณาจักรก็มีลุ่มน้ำาของตนเองได้กินได้ ใช้

	 	 จะว่าโลกจำาเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยอำานาจ	 โลภะ	 โมหะ	

โทสะ	 ก็ไม่ผิด	 อาณาจักรจึงยังต้องการอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็น

กิเลสทุกยุคทุกสมัยของอาณาจักรก็ว่าได้	 นั่นคือ	 ความมั่งคั่ง

ของชาติ	 ซึ่งจะเกิดได้เป็นกอบเป็นกำาก็จากการค้าขายกับชาติ

อื่นที่มีทรัพยากรแตกต่างกัน	แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน	และความ
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มั่งคั่งของชาตที่มาจากส่วนต่างของการแลกเปลี่ยนนั้น	 ชาติที่

มีทรัพยากรต่างกันออกไปจากไทย	 พม่า	 มอญ	 ก็ต้องเป็นชาติ

ที่อยู่ห่างกันมากพอที่จะทำาให้ลักษณะภูมิประเทศและพืชพรรณ

ไม่เหมือนกัน	ซึ่งก็คือ	จีน	ญี่ปุ่น	แขกและฝรั่ง	นั่นเอง	ชาติทั้ง

สามนีจ้ะมาแลกเปลีย่นสนิคา้ทางทะเล	โดยจนีและญีปุ่น่มาทาง

ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก	

ส่วนแขกและฝรั่งนั้นมาทางมหาสมุทรอินเดีย

	 	 ฝัง่อา่วไทยนัน้การคา้คกึคกัทีส่ดุทีอ่ยธุยา	และตอ่มากค็อื

กรงุเทพฯ	ซึง่เปน็ของคนไทย	สว่นฝัง่มหาสมทุรอนิเดยีนัน้คกึคกั

มากที่	ทวาย	และมะริด	ซึ่งมอญครอง	และในสมัยอยุธยานั้น

มีความมั่งค่ังมากจากการที่อยุธยาเป็นเจ้าของเมืองท่าของทั้ง

สองมหาสมุทร	นั่นคือ	บางกอก	ทวาย	และมะริด	จึงค้าขายได้

ทั้งจีน	ญี่ปุ่น	แขก	และฝรั่ง	อาณาจักรที่อยู่ลึกเข้าไปจากทะเล

ได้แก่	ตองอู	และอังวะนั้น	จะขาดโอกาสสร้างความมั่งคั่งจาก

การค้าขายอย่างมากรวมทั้ง	ล้านนา	สุโขทัย	ขอม	และลาว	ก็

ด้วย	 อาณาจักรเหล่านี้ทำามาค้าขายได้ก็เฉพาะการค้าขายทาง

บกกับอาณาจักรที่ลึกเข้าไปใกล้เคียง	 หรือไม่ก็ส่งสินค้าไปยัง

อาณาจักรที่มีเมืองท่าริมสมุทรให้เขากินส่วนต่างอีกต่อหนึ่ง

	 	 การค้าขายทางบกนั้นปริมาณสินค้าไม่อาจเทียบการ

ค้าขายทางเรือได้เลย	แม้กระทั่งในปัจจุบันนี้	หากว่ากันในเรื่อง

ปริมาณแล้ว	 การขนส่งทางทะเลยังกินขาด	 ทิ้งห่างการขนส่ง

ทางบกและทางอากาศหลายชว่งตวั	ขา้พเจา้เพิง่อา่นขา่วรถไฟที่

วา่แนท่ีส่ดุแหง่ยคุ	ทีจ่ะเปดิขนสนิคา้จากองักฤษขา้มยโุรปมายงั

จีนเร็ว	ๆ	นี้นั้น	ก็ขนตู้สินค้าได้ประมาณ	88	ตู้	ในขณะที่เรือขน

ได้ตั้งแต่หมื่น	ถึง	สองหมื่นตู้	แล้วจะเอาอะไรกับกองคาราวาน

เดินบกในสมัยโบราณ

	 	 ขา้พเจา้วา่การเลก็ลงของอาณาจกัรสโุขทยั	ลา้นนา	และ

ขอม	 ในเวลาเดียวกับที่อาณาจักรอยุธยารุ่งเรืองขึ้น	 ส่วนหนึ่ง

ก็เพราะอยุธยาตั้งอยู่ปากอ่าวไทย	 ที่ ไปประจวบกับมีการค้น



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 9

พบเส้นทางการเดินเรือโดยอาศัยลมสินค้า	 ทำาให้มีการค้าขาย

ระหว่างสองมหาสมุทรนี้คึกคักขึ้น

	 	 อาณาจักรตองอูและอังวะที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินนั้น

ไม่ใชอ่าณาจักรลา้นนา	หรอืสุโขทยัทีย่อมใหม้อีาณาจกัรอยธุยา

เติบใหญ่ขวางอยู่ที่ทางออกสู่ทะเล	หรือเพราะมอญไม่สามารถ

รักษาความยิ่งใหญ่ของหงสาวดีไว้ ได้	 แต่น่าจะเป็นทั้งสอง

เหตผุล	ทำาใหอ้าณาจกัรตองอแูละองัวะจำาต้องทำาลายอาณาจกัร

หงสาวดขีองมอญ	และทีส่ำาคัญตอ้งครอบครองมะรดิ	และทวาย	

ซึ่งเป็นเมืองมอญแต่อยู่ในมณฑลแห่งอำานาจของอยุธยา	มอญ

ที่เป็นเจ้าของเมืองนั้นหากเมืองอยู่ในอำานาจของอยุธยาก็อยู่

กันสงบเรียบร้อยดี	แต่สมัยใดพม่าเข้ามายึด	ก็จะหนีมาอยุธยา

แล้วค่อยร่วมกับอยุธยาต่อสู้กับพม่ายึดเมืองกลับภายหลัง	การ

มอียธุยาอยูจึ่งทำาใหม้อญเป็นคนสองสัญชาตแิละพมา่ไมเ่คยยดึ

เมอืงท้ังสองได้อยา่งเบ็ดเสรจ็ถาวรเลย	เพราะมอญนัน้แมจ้ะอยู่

ใกลก้บัพมา่แตร่กัไทยมากกว่า	เหตกุารณ์พมา่	มอญ	และไทยนัน้	

น่าจะเข้าทำานองโคลงโลกนิติที่ว่า

 รักกันอยู่ขอบฟ้า  เขาเขียว

 เสมออยู่หอแห่งเดียว ร่วมห้อง

 ชังกันบ่แลเหลียว ตาต่อ กันนา

 เหมือนขอบฟ้ามาป้อง ป่าไม้ มาบัง
 

	 	 นกัประวตัศิาสตรห์ลายคนจงึเชื่อว่าการจดัการกบัอยธุยา

จงึมีเรื่องมอญอพยพเปน็เงื่อนไขสำาคญัอนัหนึง่	เหตกุารณม์อญ	

ไป	ๆ	มา	ๆ	ระหว่างสยามกับพม่านี้เกิดตั้งแต่สมัยอยุธยาจวบ

จนทุกวันนีแ้ละถา้จะให้มอญเลือกคบหาระหว่างพม่ากบัคนไทย

แล้วไซร้	ร้อยทั้งร้อยมอญขออยู่กับไทย	สบายใจกว่ามาก

	 	 เหตุจูงใจอีกอันหนึ่งคือแนวคิดเรื่องจักรพรรดิราชใน

ไตรภูมิกถา	 ที่กล่าวไว้ว่าทั้งทวีปจะมีแค่หนึ่งเดียว	 การทำาลาย

หงสาวดแีละอยธุยากจ็ะเทา่กบักษตัรย์ิพมา่มอีำานาจเหนอืทกุลุม่

แม่น้ำาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	คือ	จากลุ่มน้ำาอิระวดีของหง

สาวดีซ้ายสุด	ไปจนถึงลุ่มแม่น้ำาโขงของเขมรและลาว	ไม่นับว่า

ได้มีอำานาจ	คร่อมอยู่เหนือสองมหาสมุทรอีกต่างหาก	ข้าพเจ้า

ไมไ่ดค้ดิเอง	แตท่ีพ่ระเจา้บเุรงนองของพมา่ขอปนัชา้งเผอืกจาก

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิของอยุธยาน่าจะเป็นหลักฐานอย่าง

เป็นรูปธรรมที่สุดของแนวคิดนี้	 เพราะช้างเผือกเป็นหนึ่งใน

เครื่องประดับบารมีของจักรพรรดิราชซึ่งย่อมจะต้องมีจำานวน

ช้างเผือกมากกว่ากษัตริย์ทั้งปวง

	 	 ขอกล่าวถึงอีกสักนิดเรื่องมอญอยากจะคบหากับไทย	

มากกว่ากับพม่า	 ข้าพเจ้าพยายามไต่ถามชาวมอญที่มีชีวิตร่วม

สมัยกับข้าพเจ้าเท่าที่ ได้เจอก็ไม่ได้ความมากนัก	 ด้วยมอญที่

ข้าพเจ้าซักนั้นเป็นมอญระดับชาวบ้านที่เข้ามาเมืองไทยเพราะ

ต้องการทำางานหาเงินส่งกลับไปให้บิดามารดาที่เมืองเมาะตะ

มะ	 ไม่ใช่มอญที่มีความรู้พิสดารลึกซึ้งถึงประวัติศาสตร์หรือ

ปรัชญา	 เข้าใจว่าเป็นความเกลียดชังที่สั่งสอนกันมาจากรุ่นสู่

รุ่น	 อาจเกิดข้ึนตั้งแต่ครั้งพม่าเข้าทำาลายอาณาจักรหงสาวดีก็

เปน็ได	้สว่นความรกัทีม่อญมตีอ่คนไทยนัน้จะเปน็วา่รกัแทเ้พราะ

ชอบอัธยาศัยไมตรีกัน	หรือรักเพราะอดีตมีศัตรูคือพม่าร่วมกัน	

หรอืไมน่ัน้คงไมอ่าจทราบได	้ดว้ยจะไปถามชาวมอญกค็งไมต่อบ

ตามจรงิ	แตก่ารถา่ยไปถา่ยมาของชาวมอญอนัเกดิจากสงคราม

หลาย	ๆ	ครั้งที่เริ่มจากพม่านั้น	ก็ทำาให้วัฒนธรรมไทยปัจจุบันนี้

ไดม้าจากมอญกม็ใิชน่อ้ย	และการถา่ยทอดวฒันธรรมจากมอญ

สู่ไทยก็ยังดำาเนินมาจนถึงทุกวันนี้	 เพราะยังมีชาวมอญจำานวน

มากนิยมเข้าไทยเพื่อหางานทำา	 ที่เป็นหญิงมารับงานแม่บ้าน	

หรือพี่เลี้ยงเด็กก็มิใช่น้อย	 การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากแม่บ้าน

หรอืพีเ่ลีย้งเดก็ชาวมอญกน็า่จะคงดำาเนนิไปอยู	่จะวา่มอญเหลา่

นี้ต้องเข้ามาประเทศไทยในปัจจุบันเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ

ไม่ใชก่ารรกุรานของพมา่เชน่อดตีกถ็กู	แตม่องอกีแงห่นึง่	กม็ใิช่

รัฐบาลพม่าอีกหรอกหรือที่ทำาให้ชาวมอญเหล่านี้ต้องลำาบาก

ยากจนจนต้องบ่ายหน้าเข้ามาไทย	

  สรุปว่าสามสี่ร้อยปีที่ผ่านมาหากมองในแง่เนื้อหาสาระ

หลักใหญ่ก็มิได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก	 เพราะชีวิตของคน

ไทยก็ยังอยู่ในอิทธิพลของ	แม่น้ำา	มหาสมุทร	ไตรภูมิกถา	ฝรั่ง

มังค่าพม่าจีนมอญ	และญี่ปุ่น	ตามชื่อเรื่องของบทความนี้



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.10

ถาม : 

ก่อนอื่นทางกองบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ขอ

แสดงความยนิดกีบัคณุหมอดว้ยคะ่  สำาหรบัการไดร้บัรางวลั

แพทย์ดีเด่นในชนบท คนที่ 43 ของคณะแพทยศาสตร์ 

ศิริราชพยาบาล นับเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์และ

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ทุกคนค่ะ

ตอบ : 

ขอบพระคุณคณาจารย์	 และศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.ทุกท่านครับ	

ผมเองก็ไม่ได้คาดคิด	 และคาดหวังมาก่อนครับ	 แต่ก็รู้สึกดีใจ	

และภูมิใจครับ

	 	 ผมเคยคิดเล่น	 ๆ	 เมื่อหลายปีก่อนตอนนั่งรถแท็กซี่ผ่าน

ศิริราชพยาบาลว่า	 ถ้าได้มาบรรยายในศิริราชสักครั้ง	 คงเป็น

ประสบการณ์ที่ดีไม่น้อย	แล้วคราวนี้ก็เป็นจริง	เพราะนอกจาก

ได้รับโล่เงินรางวัลแล้ว	 ผมยังได้มีโอกาสบรรยายให้คณบดี	

คณาจารย์นักศึกษาแพทย์ศิริราชฟังเกือบชั่วโมงตามที่เคย 

หวังไว้	 จึงเป็นประสบการณ์	 และความรู้สึกดี	 ๆ	 ที่ผมได้รับใน

ครั้งนี้

Exclusive Interview

แพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำ ปี 2559 
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สัมภาษณ์ศิษย์เก่าต้นแบบ:
นายแพทยส์มชาย  ศรสีมบัณฑิต (รุน่ 6)
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	 	 เงินรางวัลที่ไดส่้วนตวัของผมเอง	ไดร้บัจากมลูนธิศิริริาช

พยาบาล	จำานวน	200,000	บาท	จากบริษัทบางจาก	50,000	

บาท		และบรษัิทบางจากมอบให้ โรงพยาบาลตากใบอกีตา่งหาก	

50,000	บาท		บริษัทเทอร์รูโม่	มอบให้ผม	20,000	บาท	รวมได้

รบัเงินรางวัลท้ังสิน้	270,000	บาท	ซ่ึงเงนิทกุบาทผมมอบให้การ

กุศลทั้งหมดครับ	แค่ได้รับโล่	และได้ไปบรรยายที่ศิริราช	ก็เกิน

พอแล้วครับสำาหรับผม

	 	 ตอ้งขอบพระคุณคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดเีดน่	ของ

ศริริาชพยาบาล	ทีม่อบรางวลัใหก้บัผม	ขอบพระคณุนายแพทย์

อารักษ์	 วงศ์วรชาติ	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสิชล	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	 ที่ผมเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นผู้เสนอชื่อ

ผมใหก้บัคณะกรรมการ	ขอบพระคณุอาจารย์นายแพทย์	มงคล	

ณ	สงขลา	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ในฐานะ

นายกสมาคมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาลที่กล่าวชื่นชมและให้

เกียรติผมอย่างมาก	 ในวันที่ผมไปรับรางวัล	 ขอขอบคุณเจ้า

หน้าท่ีโรงพยาบาลตากใบทุกคนที่ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานดี	

ๆมากมายในพื้นที่	และที่สำาคัญที่สุดต้องขอบคุณภรรยาผมเอง	

ที่ยินยอมและสนับสนุน	ตลอดจนเป็นกำาลังใจ	ให้ผมอยู่ทำางาน

ที่โรงพยาบาลตากใบ	ตามความต้องการของผมเอง	แม้ว่าจะมี

ความเปน็หว่งและกงัวลกบัสถานการณ์ความไมส่งบและรนุแรง

มากเพียงใดก็ตาม

ถาม : 

อยากใหค้ณุหมอสมชาย ได้เลา่เรื่องชวิีตสว่นตัวและเสน้ทาง

ชีวิตของความเป็นแพทย์ ให้ศิษย์เก่าได้ฟังหน่อยค่ะ

ตอบ :    

ผมจบแพทย์ในป	ีพ.ศ.	2527	เป็นแพทย์	ม.อ.รุน่	6	จบแลว้ไปเปน็

แพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลมหาราช	จ.นครราชสีมา	1	ปี	กลับ

เขา้มาที	่กรงุเทพมหานคร	เพื่อเลือกและจบัฉลากทีท่ำางานพรอ้ม

แพทย์คนอื่น	ๆ	ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช	สตาฟฟ์ที่นั่นก็

ชวนใหเ้ลอืกลงจังหวดันครราชสีมา	เพื่อรบัทนุของโรงพยาบาล

มหาราช	 ไปเทรนด้านศัลยกรรม	แต่ผมอยากหาประสบการณ์

แบบอื่น	ๆ	บ้าง	ก็เลยเลือกไปลงเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาล

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	คิดว่าถ้าไปไม่ไหว	ค่อยกลับ

มาขอทุนไปเรียนภายหลัง

		 	 เหตุที่เลือกลงโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน	 เพราะ

ตำาแหน่งผู้อำานวยการว่าง	 โรงพยาบาลเพิ่งเปิดใหม่	 ผมอยาก

ลองด	ูและไมม่ีใครเลือกลงในรอบแรก	ผมไมอ่ยากจบัฉลากแขง่

กับคนอื่น	ๆ	เขา	โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานอยู่ส่วนไหนของ

จังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่รู้ด้วยซ้ำา	 เพราะไม่เคยไปจังหวัดร้อยเอ็ด

มาก่อนในชีวิต

	 	 ผมเดินทางไปที่ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน	 พร้อม

หนงัสอืจากกระทรวง	ซึง่ลงนามแตง่ตัง้ผมเรยีบรอ้ยแล้ว	พอไป

ถึงที่นั่นเขางงกันใหญ่	เพราะโรงพยาบาลเปิดใหม่มา	1	ปี		มีผู้

อำานวยการแล้ว	และไม่ได้ย้ายไปไหน	สุดท้ายเขาก็ตัดสินให้ผม

ไปเปน็แพทยป์ระจำาโรงพยาบาลโพนทอง	จงัหวดัรอ้ยเอด็	โดยที่

ผมไม่ได้เลือกดังเช่นคนอื่น	ๆ	ผมเสียความรู้สึกและความตั้งใจ

อย่างมาก	เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น

	 	 ตอนไปถงึโรงพยาบาลโพนทองขณะนัน้	กำาลงัมเีรื่องราว

ภายในและภายนอก	คอืมกีารกลา่วหากนัรอ้งเรยีนกนั	ระหวา่ง

ผู้อำานวยการกับข้าราชการกลุ่มหนึ่ง	และชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่ง	

มีการต้ังคณะกรรมการสอบสวนกัน	 ผมก็ได้รับประสบการณ์ที่

ตื่นเต้นและแปลกใหม่	ไม่เคยพบเจอมาก่อน	ได้เรียนรู้การกระ

ทำาและความคิดของทั้ง	2	ฝ่าย	อยู่ได้	1	ปี	ผู้อำานวยการก็โยก

ยา้ยไปภาคกลาง	กลุม่ขา้ราชการทีม่เีรื่องกบัผูอ้ำานวยการ		กถ็กู

โยกย้ายกระเซ็นกระซ่าน	ไปตามโรงพยาบาลต่าง	ๆ 	มีผู้อำานวย

การคนใหม่เข้ามาขณะใกล้ครบปีที่	2		กำาลังตัดสินใจว่า		จะไป

ขอทนุเรยีนตอ่ที่โรงพยาบาลมหาราช	จ.นครราชสมีา	ทีพ่ี	่ๆ 	เขา

ชวนมาหลายครัง้	กพ็อดตีำาแหนง่ผูอ้ำานวยการจตรุพกัตรพมิาน

วา่งลง	ผมกข็อโอกาสลองดอูกีสกัครัง้และไดร้บัโอกาสในครัง้นี	้

ขณะอยู่ที่โรงพยาบาลโพนทอง	 ผมก็ถือโอกาสเรียนนิติศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปด้วย
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	 	 ตอนเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน	การ

ทำางานก็สนุกดี	 ได้แก้ปัญหา	 และสรรสร้างส่ิงใหม่	 เช่น	 จัด

สร้างสวนหย่อมภายในโรงพยาบาล	 จนเป็นสวนหย่อมที่สวย

ที่สุดในโรงพยาบาลของจังหวัดร้อยเอ็ด	 จัดสร้างห้องประชุม

โรงพยาบาลในพ้ืนท่ีว่าง	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ โรงพยาบาลขาดงบ	 โดย

อาศยัแรงงานและการออกแบบ	จากวทิยาลัยเทคโนโลยจีงัหวดั

รอ้ยเอ็ด		ได้ลงพืน้ที่ชุมชนเรียนรูข้นบธรรมเนยีมชาวอีสาน	แต่

พอถึงวันหยุดผมรู้สึกเหงามาก

	 	 ผมมี โอกาสได้กลับมาเยี่ยมพ่อและแม่ที่ตัวจังหวัด

นราธิวาส		และได้แวะไปเทีย่วอำาเภอสุไหง-โกลก	ผมเกดิไปชอบ

สาวอำาเภอสไุหงโก-ลกเข้า		เลยตดัสินใจย้ายกลับนราธวิาส	เพื่อ

ลุ้นสาวที่ผมชอบโดยเฉพาะ	ถ้าผมยังคงอยู่ที่ร้อยเอ็ด	ผมคงกิน

แหว้แน	่ๆ 	เพราะมีคนอื่นหลายคนกำาลังลุ้นอยู่	แตล่ะคนดหูนว่ย

ก้านแล้วผมเป็นรองอยู่พอสมควร

	 	 บงัเอญิโรงพยาบาลตากใบ	ตำาแหนง่ผูอ้ำานวยการวา่งลง

พอดี	สรุปผมอยู่อีสาน	4	ปีเศษ	เป็นแพทย์ฝึกหัด	1	ปี	แพทย์

ประจำาโรงพยาบาล	2	ปี	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมชนอีกปี

เศษ	และจบนติิศาสตรบัณฑติ	มหาวทิยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช

พอดี

	 	 ผมย้ายมาเป็นผู้อำ านวยการโรงพยาบาลตากใบ	

จ.นราธิวาส	เมื่อ	4	กรกฎาคม	พ.ศ.	2531	จนกระทั่งปัจจุบัน	

ช่วงที่ผมติดต่อขอลงมา	 ผู้อำานวยการคนเดิมถามย้ำาว่า	 แน่ใจ

แล้วหรือ	 คิดดีแล้วหรือ	 รุ่นพ่ี	 ม.อ.	 รุ่น	 4	 ที่ทำางานอยู่ที่โรง

พยาบาลสุไหงโก-ลก	ก็ทักผมว่าน่าจะไปลงที่อื่นดีกว่า	แต่ผมไม่

ไดค้ดิอะไรมาก	แรงบนัดาลใจทีย่า้ยกลบัคอื	ลุน้สาวทีช่อบ	และ

ตากใบเป็นตัวเลือกที่ดีสำาหรับผมมาก	 เพราะอยู่กึ่งกลางพอดี

ระหวา่งสไุหงโก-ลกบา้นสาวทีช่อบ	และอำาเภอเมอืงบา้นพอ่แม่

	 	 ผมแต่งงานเมื่อปี	พ.ศ.	2533	หลังย้ายกลับมา	2	ปี	กับ

สาวที่ผมชอบคือคุณอาภาพรรณ	ลือวนิชวงศ์	มีบุตรธิดา	3	คน	 

คนโตเป็นชาย	 ปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัว	 เกี่ยวกับธุรกิจ

การท่องเที่ยวที่เกาะกูด	 จ.ตราด	 คนกลางเป็นผู้หญิง	 จบ

บัญชี	ปัจจุบันทำางานบัญชีที่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย	

จ.สมุทรปราการ	คนเล็กเป็นผู้หญิง	กำาลังศึกษาอยู่คณะแพทย์	

ม.อ.	ปีที่	5	และกำาลังจะกลายมาเป็นรุ่นน้องผมในไม่ช้า

	 	 ผมอยูท่ี่โรงพยาบาลตากใบมาตลอด	หลายครัง้หลายชว่ง

ที่ผู้ ใหญ่	 เช่น	 รองปลัดกระทรวง	 ผู้ตรวจราชการ	 นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด	 ชวนให้ ไปเป็นผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น	 

แต่ผมกลับปฏิเสธทุกครั้งไป	 เพราะที่นี่เป็นที่ที่ทำาให้ผมประสบ

ความสำาเร็จในการสร้างครอบครัวของผม	 การทำางานก็เป็น

ไปได้ด้วยดี	 ผมได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล	

ช่วยกันสรรสร้างผลงานมากมายในพ้ืนที่ทำาให้รู้สึกว่า	 อยู่ที่นี่ก็

มีความสุขดี	และชีวิตก็มีความหมายไม่คิดว่าจะต้องไปแสวงหา

ตำาแหน่งหรือชื่อเสียงอะไรอีก	เพราะนั่นเป็นเพียง	เมฆ	หมอก	

ที่ไม่ยั่งยืนสำาหรับผม
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ถาม : 

เมื่อพูดถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ท่ามกลางพหุ

วฒันธรรม และความไม่สงบทางการเมืองคณุหมอมแีนวทาง

ในการทำางานอย่างไร เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรค และสร้าง

กำาลังใจในการทำางานต่อไปได้ค่ะ

ตอบ : 

แนวทางในการทำางาน	 ผมน้อมนำาพระราชดำารัสของรัชกาลที่	

9	ที่ว่า	“เข้าถึง เข้าใจ ร่วมพัฒนา”	เป็นหลัก	ผมคิดว่าจำาง่ายดี	

แต่ลกึซึง้	และเหมาะสมทกุสถานการณ	์ของโรงพยาบาลตากใบ

ซึ่งมีทั้งงานเชิงรุกและเชิงรับ

	 	 เชิงรับก็ได้แก่การบริหารและบริการต่าง	 ๆ	 ภายในโรง

พยาบาลเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	 ประการแรกสุด	 เราต้องเข้าถึง	

ปัญหาให้ได้	เพื่อจะไดรู้้ ใหแ้น่ชัดว่า	เกดิจากอะไร	ใครเกีย่วข้อง

บ้าง	ถ้าเข้าไม่ถึง	ก็จะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง	ทำาให้เข้าใจปัญหาอีก

แบบ	ถ้าเข้าถึงจริงจะทำาให้เข้าใจได้มากขึ้น	เข้าใจได้ถูกต้องขึ้น	

สดุทา้ยทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วข้องมารว่มกนัพฒันาแก้ไขปญัหา	บน

ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง	การดำาเนนิการกเ็ป็นทีย่อมรบั	ไมส่รา้งศตัร	ู

ไม่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง

	 	 เชิงรุกก็เช่นเดียวกัน	 เราต้องเข้าให้ถึงในแต่ละภาคีที่

เกี่ยวข้อง	 เพื่อไปเรียนรู้เข้าใจที่ถูกต้องซึ่งกันและกัน	 สุดท้าย

การร่วมพัฒนาก็จะเกิดขึ้น	และความยั่งยืนก็จะตามมา

	 	 ส่วนการสร้างกำาลังใจในการทำางาน	 ก็ต้องสร้างความ

สุขให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในโรงพยาบาล	 โดยการพัฒนาสถานที่

ทำางานให้สะอาด	สะดวก	ปลอดภัย	สิ่งแวดล้อมดีมีความร่มรื่น	

มีชีวิตชีวา	 จัดสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ให้พอเพียง	 เช่น	 อาหาร

กลางวัน	อาหารคนอยู่เวร	รถรบั-ส่ง	หอ้งพกั	สถานทีอ่อกกำาลงั

กายให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงพยาบาล	

ให้อิสระในการคิดค้น	 และพัฒนางานของตนเองและให้ความ

สนับสนุน	 ในการจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิโรงพยาบาลตากใบ		

เพื่อมนษุยธรรม	ชว่ยเหลือผูย้ากไร	้และใหท้นุการศึกษานกัเรยีน

ที่ยากจน	เป็นต้น

ถาม : 

อยากทราบวา่ทางคณะแพทย ์ม.อ. มีสว่นอยา่งไรในการหล่อ

หลอมชีวิตความเป็นแพทย์ของคุณหมอบ้างไหมค่ะ

ตอบ :  

ตอนเรียนที่คณะแพทย์	 ม.อ.	 ผมทำากิจกรรม	 ที่นอกเหนือการ

เรยีน		โดยการเปน็ประธานชมรมบาสเกตบอล	ของมหาวทิยาลยั	

ทำาหนา้ท่ีจัดการแขง่ขันบาสเกตบอลของมหาวทิยาลัย	รายการ

ต่าง	ๆ	เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยและของเขต	

9	 สงขลา	 บางครั้งต้องซ้อมหนักเพื่อเข้าแข่งขัน	 ผมจำาได้ว่า	

กฬีามหาวทิยาลยัชว่งนัน้บาสเกตบอลของคณะแพทย	์ม.อ.	เรา	 

ชนะเลิศทุกปีไม่มีพลาด

	 	 ขณะเดยีวกนัการเรยีนกห็นกัหนว่งพอสมควร	โดยเฉพาะ

ตอนนัน้โรงพยาบาล	ม.อ.	เพิง่เปดิ	100	เตยีงแรก	การเรยีนการ

สอนจึงติดขัดบ้างในบางครั้ง	คณาจารย์ก็ยังมีไม่มากนัก	แต่ผม

ได้เห็นและสัมผัสถึงความตั้งใจ	มุ่งมั่น	ของอาจารย์แพทย์	ซึ่ง

แต่ละท่านก็มีความโดดเด่นกันไปคนละแบบ	เป็นแบบอย่างที่ดี

ของนักศึกษาแพทย์

	 	 สิ่งเหล่านี้รวม	 ๆ	 กัน	 หล่อหลอมให้ผมเป็นคนมีวินัย	 มี

ความรับผิดชอบ	 อดทน	 ตั้งใจและมุ่งมั่น	 ตลอดจนในการเป็น

ผู้นำา	 ก็พยายามทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี	 เช่นคณาจารย์แพทย์	

ม.อ.	ที่ผมเคยสัมผัส

ถาม :  

ก่อนจบการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ขอให้คุณหมอสมชายได้ฝาก

อะไรถึงคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของคณะสัก

นิดค่ะ

ตอบ :  

ผมขอเป็นกำาลังใจ	ให้คณาจารย์	ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของ

คณะทุกคน	ที่ได้ทำาความดีอยู่แล้ว	ให้ทำาดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	มีความ

เมตตากรุณา	และโอบอ้อมอารีมากยิ่ง	ๆ	ขึ้นด้วยครับ	

	 	 สุดท้ายผมขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลก	

จงดลบันดาลให้คณาจารย์	 ศิษย์เก่าทุกท่าน	 และศิษย์ปัจจุบัน

ทุกคน	 มีสุขภาพกายและใจที่ดี	 มีความสุข	 และประสบความ

สำาเร็จตามที่คาดหวังทุกประการครับ

(สัมภาษณ์โดย ผศ.พญ.นลินี  โกวิทวนาวงษ์)
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U R the 1st

เปน็ผูบ้รหิารองคก์รทางจติเวชศาสตรใ์นระดบันานาชาต ิ 

You are the First !!
คุณคือศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนแรกที่….

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ (รุ่น 2)
นำ จติเวชศาสตรไ์ทย ใหก้า้วไกลสูส่ากล

	 	 คอลัมน์นี้ ได้เปิดตัวในฉบับที่แล้วเป็นครั้งแรก	และได้เสนอ

เรื่องของศิษย์เก่ารุ่นที่	 1	 ไปแล้ว	 คือ	 ศ.นพ.วีระพล	 จันทร์ดีย่ิง	

ฉบับนี้ถึงคิวศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่นที่	2	คือ	ศ.นพ.พิเชฐ	อุดมรัตน์	 

ซึง่ผมดีใจที่ไดม้ีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์	ผูเ้ป็นทีป่รกึษาและพีร่หสั

ประจำาสาย	013	ของนักศึกษาแพทย์	ม.อ.ครับ

ถาม : 

 ทราบมาว่าอาจารย์เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.คนแรกที่เป็น

จิตแพทย์ ใช่ไหมครับ ?

ตอบ :

ใช่ครับ	เผอิญพี่รุ่น	1	ไม่มีใครเลือกเรียนสาขานี้เลย	มารุ่น	2	ก็มี

ผมเรียนอยู่คนเดียว

ถาม : 

ที่ผ่านมาอาจารย์ดำารงตำาแหน่งอะไรในสมาคมอะไรมาบ้าง

ครับ ?

ตอบ :

ถ้าในประเทศไทยผมได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมจิตแพทย์แห่ง

ประเทศไทย	2	วาระ	(2549-2550	และ	2551-2552)	เป็นคณะ 

ผู้บริหารราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 มา	 8	 วาระ	

ตั้งแต่ปี	2545	จนถึงปัจจุบัน		โดยในวาระนี้ผมดำารงตำาแหน่งเป็น

รองประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 และยังเป็น

ประธานชมรมอีก	2	ชมรม	คือ	ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและ

ประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย	กับชมรมจิตแพทย์ภาคใต้ครับ

ถาม : 

แล้วตำาแหน่งในองค์กรระดับนานาชาติละครับ

ตอบ :

ผมเคยเป็นนายกสมาคมจิตแพทย์อาเซียน	 (President	 of	 

AFPMH)	และนายกสมาคมจติแพทยข์องทวปีเอเชยี	(President	

of	AFPA)	สว่นปจัจบุนัเปน็รองประธานของวทิยาลยัจติแพทย์ใน

ประเทศทีอ่ยูร่มิมหาสมทุรแปซฟิกิ	(President	of	PRCP)	โดยผม

ได้รับเลือกให้เป็น	President-Elect	เมื่อปี	2557		ในการประชุม

ที่แวนคูเวอร์	ประเทศแคนาดา	และเพิ่งรับตำาแหน่ง	President	

เมื่อปี	 2559	 ซึ่งจะไปหมดวาระในปี	 2561	 และยังมีตำาแหน่ง

อื่น	ๆ	อีกที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปพร้อม	ๆ	กัน	ได้แก่	Chair	ของ

สมาคมจิตแพทย์โลก	 (WPA)	 ใน	 section	 ของ	 Psychiatric	

Rehabilitation,	Vice	President	for	Outreach	ของ	Interna-

tional	Society	for	Bipolar	Disorders	(ISBD),	เป็น	Regional	

Vice	President	ของ	World	Association	for	Psychosocial	
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Rehabilitation	(WAPR),	เป็น	President-Elect	ของ	Asian	Col-

lege	of	Schizophrenia	Research	(ACSR)	และเปน็	Chairperson	

ของ	Asian	Network	of	Bipolar	Disorder	(ANBD)	รวมทั้งหมด	 

6	องค์กรครับที่ผมต้องร่วมบริหารอยู่ในขณะนี้

เมื่อเราจบจากคณะแพทย์ ม.อ. ไปแล้ว
คำ ว่าคณะแพทย์ ม.อ. จะติดตัวเราตลอดไป

หากเราไปทำ เรื่องเสียหายเกิดขึ้น
ก็จะส่งผลให้ชื่อเสียงของคณะแพทย์ ม.อ. 

ของเราพลอยเสื่อมเสียไปด้วย

“

“

ถาม : 

เป็นอย่างไร มาอย่างไรครับ? อาจารย์ถึงได้ดำารงตำาแหน่งใน

แต่ละสมาคม

ตอบ :

บอกตรง	 ๆ	 ผมไม่ทราบครับ	 ว่าทำาไมกรรมการสรรหาถึงเลือกผม

เป็น	candidate	ผมคิดเอาเองว่าอาจเป็นเพราะผมได้แสดงออกถึง

ความรับผิดชอบในการทำางาน	 เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำาอะไร	 เช่น

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	 ก็จะทำาอย่างสุดความสามารถจน



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.16

ประสบความสำาเร็จมากกว่าครั้งใด	 ๆ	 ที่องค์กรนั้นเคยจัดมา	

ทั้งจำานวนผู้เข้าประชุมและเนื้อหาทางวิชาการ	ผมจำาได้ว่าเมื่อ

ครั้งผมจัดประชุมจิตเวชศาสตร์อาเซียน	 เมื่อปี	 2551	ที่รอยัล

พารากอนฮอลล์	 สยามพารากอน	นั้น	 นายกสมาคมจิตแพทย์

มาเลเซียถึงกับแสดงความยินดีกับผมแล้วกล่าวว่า	“พิเชฐ คุณ

ได้ยกระดับมาตรฐานและสร้างมาตรฐานใหม่ของการประชุม

จิตเวชศาสตร์อาเซียนขึ้นแล้ว”

ference	 หากเวลาที่เขานัดประชุมผมไม่สะดวกผมจะรีบแจ้ง

เขาไป	แล้วแสดงความเห็นใน	agenda	การประชุมที่เขาส่งมา

ให้ก่อน	 รวมทั้งอาจเป็นจากอุปนิสัยส่วนตัว	 ที่ผมมักจะมองหา

ส่วนดีของแต่ละคนที่ผมรู้จัก	 ไม่ยึดถือความคิดของตัวเองเป็น

ใหญ	่ให้เกยีรตแิกเ่พื่อนรว่มงาน	และเปน็คนประนปีระนอมครบั

ถาม : 

อาจารย์ประทับใจอะไรในแต่ละสมาคมครับ

ตอบ :

ถ้าจะให้เล่าแต่ละสมาคมก็คงต้องเล่ากันครึ่งวัน	 ผมอยากจะ

บอกว่าในองค์กรระดับนานาชาติ	 ก็ยังมีการแบ่งกันเป็นกลุ่ม	

เป็นฝ่าย	 เราต้องพยายามเข้ากับทุกฝ่ายให้ได้	 ที่ผมประทับใจ

มากคอืสามารถทำาให	้AFPA	หรอืสมาพนัธข์องสมาคมจติแพทย์

ของประเทศตา่ง	ๆ 	ในทวปีเอเชยีไดห้ลอมรวมตวั	สามคัคกัีนอกี

ครั้งหนึ่ง	 หลังจากก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปเป็นนายกมีการแบ่ง

เป็น	2	ฝ่ายชัดเจน	ต่างฝ่ายต่างจัด	The	4
th
	World	Congress	

of	Asian	Psychiatry	(WCAP)	ขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน	แต่จัด

กันคนละประเทศ	 อย่างไรก็ตามการประชุมที่กรุงเทพฯ	 ทำาให้

เกิดปฏิญญากรุงเทพฯ	 ขึ้น	 เพื่อแก้ปัญหานี้และนำามาสู่ความ

เป็นเอกภาพในที่สุด

ถาม : 

อาจารย์มีความประทับใจอะไรในองค์กรอื่นอีกไหมครับ

ตอบ :

ถาม : 

คุณสมบัติอะไรที่สำาคัญ ที่ทำาให้อาจารย์ประสบความสำาเร็จ

ถึงจุดนี้ครับ

ตอบ :

น่าจะเป็นความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมายตามที่ ได้

กล่าวไปแล้ว	ความรวดเร็วในการตอบ	e-mail	ความสม่ำาเสมอ

ในการรว่มประชมุกบัคณะผูบ้รหิารนานาชาตผิา่นทาง	telecon-
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ก็คงเป็นองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ที่เขาเชิญให้ไปเป็นที่

ปรึกษา	 (International	 Advisory	 Group)	 เพื่อให้ทบทวน	

ICD-10	และพัฒนา	ICD-11	ผมถือว่าเป็นเกียรติของชีวิตครับ	

เนื่องจาก	WHO	ไม่ได้มีการประกาศเปิดรับสมัคร	ไม่ทราบว่า

เขาใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก	จู่	ๆ	ก็ส่งอีเมลมาให้ผมเลือก

เวลาที่สะดวกสำาหรับการถูกสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์	 โดยมี 

ผู้สัมภาษณ์	 2	 คนครับ	 ผมคิดเอาเองว่าเขาคงอยากได้นัก

วิชาการจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สักคนไปร่วมเป็นคณะที่

ปรกึษา	เพราะเขามจีติแพทยจ์ากประเทศจนีและอนิเดยีอยูแ่ลว้

ถาม : 

อาจารยอ์ยากฝากอะไรถงึอาจารยแ์พทยร์ุน่ใหม ่หรอืนอ้ง ๆ   

ที่เป็นแพทย์จบใหม่บ้างไหมครับ

ตอบ :

มคีรบั	อยากฝากบอกวา่	เมื่อเราจบจากคณะแพทย	์ม.อ.	ไปแลว้	

คำาว่าคณะแพทย์	ม.อ.	จะติดตัวเราตลอดไป	หากเราไปทำาเรื่อง

เสียหายเกิดขึ้น	กจ็ะส่งผลใหช้ื่อเสยีงของคณะแพทย์	ม.อ.	ของ

เราพลอยเสื่อมเสียไปด้วย

	 	 ผมเองเวลาไปประชุมต่างประเทศ	ผมชอบใส่สูทที่มีตรา

สญัลกัษณข์องมหาวทิยาลยัและของคณะตดิอยู	่เพราะสวยงาม

และดูแปลกตา	ฝรั่งส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นตรานี้	เขาจะเดินเข้า

มาถามชวนเราพูดคุยด้วย	 พอเราบอกว่าเป็นตราสัญลักษณ์

ของคณะแพทยศาสตร์	Prince	of	Songkla	University	เขา

มักจะถามต่อเกี่ยวกับ	 PSU	 ว่าอยู่ตรงไหน	 จิตแพทย์ต่างชาติ	

2-3	 คน	 บอกผมว่ามหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่เขารู้จักมีอยู่แค่	

2	แห่งเท่านั้นคือ	Mahidol	University	กับ	Chulalongkorn	

University	 บางคนเมื่อเจอกันแล้วไปเจอในงานประชุมอื่นอีก	

เขาจะมาเล่าว่าได้เข้าไปดูใน	 website	 ของคณะแพทย์ของ	

you	แล้วนะ	โรงพยาบาลของ	you	ดูใหญ่โตดี	มีข้อมูลภาษา

อังกฤษอยู่หลายหน่วยงาน	มี	Professor	คนหนึ่งชื่อ	Naotaka	

Shinfuku	ซึ่งเป็น	founding	President	ของ	AFPA	บอกผม

ว่า	you	ทำาให้คณะแพทย์และ	Prince	of	Songkla	University	

มชีื่อเสยีง	เปน็ทีรู่จ้กัในหมูจ่ติแพทยต์า่งชาต	ิผมจงึยิม้แลว้กลา่ว

ขอบคุณเขา	 จึงอยากฝากพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ดี	 

เพื่อชื่อเสียงอันดีงามของคณะด้วยครับ

ถาม : 

ขอบคุณครับอาจารย์

ตอบ : 

ขอบคุณเช่นกันครับ	ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ครับ

        (สัมภาษณ์โดย นพ.คณุตม์  จารุธรรมโสภณ)



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.18

You Receive The Recognition

สัมภาษณ์ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านอื่น ๆ

นพ.ศักดาวุฒิ  ยืนยงวิวัฒน์ (รุ่น 31)

หมอนักวิ่ง

ถาม :  

ก่อนอื่น อยากให้คุณหมอแนะนำาตัวหน่อยครับ

ตอบ : 

สวัสดีครับ	 ผมชื่อ	 นพ.ศักดาวุฒิ	 	 ยืนยงวิวัฒน์	 จบแพทย-

ศาสตรบัณฑิตที่คณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.	 รุ่น	 31	 ปัจจุบันเป็น

กุมารแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท	 ทำางานประจำาอยู่ที่โรง

พยาบาลเอกชนครับ

ถาม :  

เริ่มต้นสนใจการวิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่ ?

ตอบ : 

เริ่มสนใจเมื่อประมาณกลางปี	 2556	 	 ตอนไปเรียนต่อกุมาร

แพทย์เฉพาะทางระบบประสาทที่โรงพยาบาลศิริราชครับ

ถาม :  

มีโอกาสได้ลงแข่งวิ่งที่ ไหนมาบ้าง ?

ตอบ : 

ตอนเริ่มวิ่งใหม่	 ๆ	 ก็จะลงวิ่งตามงานที่จัดในกรุงเทพฯ	 ครับ

ซึ่งจะมีงานวิ่งทุกสัปดาห์	 ส่วนใหญ่เค้าจะจัดวิ่งวันอาทิตย์ตอน
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เช้าตรู่ครับซึ่งไม่รบกวนเวลาปฏิบัติงานของเรา	และเป็นความ

โชคดีที่สถานที่จัดวิ่งในช่วงนั้นจะจัดที่สะพานพระราม	 8	 ซึ่ง

ใกล้กับหอพักของผมด้วยก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ค่อนข้าง

สะดวกครับ	 หลังจากนั้นผมก็มีกลุ่มเพื่อนวิ่งซึ่งเป็นเพื่อนสมัย

มัธยมศึกษาตอนต้นที่มาทำางานอยู่ที่กรุงเทพฯ	 ก็เริ่มจัดกลุ่ม

กันไปว่ิงตามต่างจังหวัดบ้าง	 เช่น	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

นครราชสีมา	 ชลบุรี	 กาญจนบุรี	 เพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	

อยู่บ่อยคร้ังครับ	 หลังเรียนจบในปี	 2558	 ผมกลับมาอยู่บ้าน

ที่หาดใหญ่	 ก็จะร่วมกิจกรรมงานวิ่งที่จัดในจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดใกล้เคียง	 	 ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปร่วมงานวิ่งใหญ่	 ๆ	 ทั่ว

ประเทศไทยครับ	พอวิง่งานในประเทศมาพอสมควรแลว้กอ็ยาก

ลองหาประสบการณ์งานว่ิงทีต่่างประเทศบ้าง		กเ็ลยไปวิง่ทีเ่กาะ

ลังกาวี	 ประเทศมาเลเซียและนครโอซาก้า	 ประเทศญี่ปุ่นครับ	

โดย	 4	 ปีที่ผ่านมา	 ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งมา	 ประมาณ	

120	งานแล้วครับ

 

ถาม : 

โอ้ โห 120 งาน ! แล้วมีครั้งไหนที่ประทับใจที่สุดครับ ?

ตอบ : 

ผมต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมได้ร่วมกิจกรรมงานวิ่ง	 ผมจะ

มีความประทับใจเกิดข้ึนเสมอ	 ไม่ว่าจะเป็นความประทับใจที่

เอาชนะใจตัวเองในการวิง่ครัง้แรกของระยะมนิมิาราธอน,	ฮาฟ

มาราธอน,	 มาราธอนหรือการวิ่งเทรลของตัวเอง	 หรือจะเป็น

ความประทับใจในสถานที่จัดงาน	 บรรยากาศเส้นทางการวิ่ง	

บรรยากาศนักวิ่งที่ร่วมวิ่งไปด้วยกัน	 การได้รู้จักเพื่อนใหม่ใน

ระหวา่งทางวิง่หรอืหลงัวิง่เสรจ็	ซึง่ผมเชื่อวา่นกัวิง่ทกุคนก็รูส้กึมี

ความประทบัใจในสิง่เหลา่นีเ้ชน่เดยีวกบัผม	สำาหรบังานวิง่ทีผ่ม

ประทับใจที่สุดคอืงานวิ่งสยามมติรมนิมิาราธอนจดัที่สวนหลวง	

ร.9	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2557	เพราะเป็นงานวิ่งที่ผมติดถ้วย

รางวัลอันดับที่	5	รุ่นอายุ	16-29	ปีชาย	ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้

รับถ้วยรางวัลและมีโอกาสได้ยืนรับถ้วยรางวัลบนเวทีเดียวกัน

กับนักวิ่งแนวหน้าในรุ่นอายุเดียวกันเป็นครั้งแรก



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.20

ถาม : 

มีเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนวิ่งอย่างไรบ้างครับ ?

ตอบ : 

หัวใจสำาคัญของการวิ่งคือ	 การฝึกซ้อมครับ	 ผมถือว่าการซ้อม

คือการให้เกียรติงานวิ่งที่ผมเข้าร่วมครับ	 ผมจะหาเวลาซ้อมวิ่ง

สัปดาห์ละ	2-3	วัน/สัปดาห์	ประกอบไปด้วย	Tempo	 run	คือ

เป็นการซ้อมวิ่งที่ระดับความหนักปานกลางถึงสูง	 เพื่อให้เข้าใจ

ง่ายขึ้นคือการวิ่งที่เวลาสนทนาระหว่างวิ่งจะสามารถพูดเป็น

ประโยคสั้น	ๆ	หรือพูดได้ไม่กี่คำาประมาณ	10-15	กม./ครั้ง	และ	

การวิ่ง	 Long	 slow	 distance	 หรือการวิ่งยาวประมาณ	 20-

30	 กม./ครั้ง	 โดยจะหาวันซ้อม	 2	 อย่างนี้เป็นหลักเพื่อฝึกความ

ทนทานให้กับร่างกายและฝึกร่างกายให้ทนกับสภาพเมื่อยล้าได้

นานข้ึน	 ถ้ามีเวลาเหลือก็จะฝึกว่ิงเร็ว	 1	 วันครับ	 ส่วนวันอื่น	 ๆ	 

กม็กีารออกกำาลงักายโดยการวา่ยน้ำาและการปัน่จกัรยานสปัดาห์

ละ	1	วนั	และจะมวีนัพักประมาณ	1-2	วนัตอ่สปัดาห์ครบั	นอกจาก

การฝึกซ้อมแล้ว	 การกินอาหารก็เป็นสิ่งสำาคัญด้วยครับ	 ในวัน

ที่ตั้งใจจะวิ่งนานก็จะกินอาหารพวกคาร์ โบไฮเดรตเยอะหน่อย	

เพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานที่สำาคัญต่อการทำางานของกล้าม

เนื้อที่ต้องทำางานติดต่อกันเป็นเวลานาน	ๆ	และร่างกายสามารถ

ดึงเอาออกมาใช้เป็นพลังงานได้ง่าย	นอกจากนี้การพักร่างกายที่

เหมาะสมไมว่า่จะเปน็การหยดุพกัออกกำาลงักายหรอืการนอนหลบั

ใหเ้พียงพอกเ็ป็นสิ่งสำาคัญครับ	ซึ่งถา้สภาพร่างกายเราพร้อม		ไม่

วา่จะวิง่งานไหนสามารถใชก้ำาลงัของกลา้มเนือ้ไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ราก็

จะวิง่ไดส้นกุ	และในวนิาททีีเ่ราวิง่ถงึเสน้ชยักถ็อืวา่เราได้ ใหร้างวลั

กับตัวเองไปในตัวแล้วครับ		สำาหรับถ้วยรางวัลนั้นในมุมมองของ

ผมถือเป็นของแถมเพราะผู้ที่ได้ถ้วยรางวัลคือการว่ิงที่ไปแข่งขัน

กับคนอื่นในช่วงอายุที่จัดแข่งขัน	 ซึ่งการวิ่งของผมนั้นไม่ได้คาด

หวังว่าจะต้องติดอันดับให้ได้	 เพียงแต่ว่าถ้าวันไหนเป็นวันของ

ผม	ผมมีโอกาสติดอันดับรับถ้วยรางวัล	ผมถือว่าเป็นของแถมที่

มีคุณค่าทางจิตใจกับผมครับ	

ถาม :  

ตอนนี้ถือว่าเป็นนักวิ่งในระดับขั้นไหนครับ ?

ตอบ : 

ผมคิดว่าผมเป็นนักวิ่งสมัครเล่นครับ	แค่ผมหาเวลาฝึกซ้อมอย่าง

ต่อเนื่องและเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งอยู่บ่อยครั้งเท่านั้นเองครับ	
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ถาม : 

ยุคนี้คนให้ความสนใจการวิ่งกันมากขึ้นคิดว่า 

“เสน่ห์ของการวิ่ง” อยู่ที่ ไหนครับ ?

ตอบ : 

เสน่ห์ของการว่ิงในมุมมองของผมคือการวิ่งเป็นกิจกรรมการ

ออกกำาลังกายที่ทำาได้ง่ายและสามารถต่อยอดความท้าทายคือ

การแข่งขันกับตัวเองโดยมีผลพลอยได้คือสุขภาพทางร่างกาย

และจิตใจที่แข็งแกร่ง	 ล้อมรอบด้วยมิตรภาพจากเพื่อนนักว่ิงที่

อบอุ่นครับ

การวิ่งมีความท้าทายตั้งแต่การตัดสินใจเริ่มออกไปว่ิงด้วย

เหตผุลสว่นใหญ่คอื	เพื่อใหส้ขุภาพรา่งกายแข็งแรง	ถอืเปน็การ

แข่งขันกับตัวเองที่สำาคัญเพราะการเริ่มต้นเป็นส่ิงท่ียาก	 ถ้า

เราผ่านจุดนี้ ได้ก็จะเจอกับกำาแพงต่อไปคือ	 การออกกำาลังกาย

ให้ต่อเนื่อง	 	 ถือว่าสิ่งที่ยากมากขึ้นกับหลายปัจจัย	 แต่ถ้าเรา

ทลายกำาแพงนี้ ได้	 เราก็จะพบกับการเปล่ียนแปลงในตัวเอง

หลายอย่าง	 รู้สึกร่างกายกระฉับกระเฉงว่องไวขึ้น	 นอนหลับ

สนิทเต็มอิ่มขึ้น	 รู้สึก	 “ฟิน”	 ทุกครั้งหลังออกกำาลังกายจนเกิด

เป็นความอยากออกกำาลังกาย	 หากวันไหนไม่ได้วิ่ง	 ก็จะรู้สึก

เหมือนร่างกายขาดอะไรไปหรือไม่สดชื่น	 เมื่อเราทำาการวิ่งให้

เป็นกิจวัตรได้ก็จะเริ่มทลายกำาแพงอันใหม่	 คือมีความกล้าที่จะ

สมัครงานวิ่งตั้งแต่ระยะ	Fun	run	(4	กม.)	จนทะลุกำาแพงไปใน

ระยะทางที่ไกลขึ้นจนถึงระยะมาราธอน	(42.195	กม.)	ซึ่งการ

วิ่งมาราธอนผู้วิ่งจะไม่ได้มองชัยชนะอยู่ที่ลำาดับผลการแข่งขัน

แตอ่ยูท่ีค่วามภมูใิจทีจ่ะวิง่จนเขา้เสน้ชยัพชิติมาราธอนแรกของ

ตวัเองโดยที่ไมถ่อดใจเสยีกอ่น	การทีจ่ะวิง่ในระยะนี้ ไดจ้ะตอ้งมี

วนิยัให้กบัตนเองเปน็อยา่งมาก	โดยเฉพาะการฝกึซอ้ม	นอกจาก

นีย้งัมอีปุสรรคหลายอยา่งเชน่	ความเมื่อยลา้	การบาดเจบ็หรอื

การย่อท้อต่อจิตใจ	 ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทาย	 และที่สำาคัญ

เสน่ห์ของการวิ่งจบระยะมาราธอนคือวินาทีที่เราวิ่งผ่านจุด	

FINISH	ซึ่งใคร	ๆ	ก็อยากที่จะสัมผัสมันด้วยตัวเองครับ	 	ถือ

เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง	 	 ถ้าใครมาถึงจุดนี้

ได้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ	

เมื่อจบมาราธอนแรกได้	ก็จะมีมาราธอนต่อ	ๆ	 ไปอีกครับ	ผม

ว่านี่แหละคือ	เสน่ห์ของการวิ่งครับ



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.22

ถาม : 

เป้าหมายการวิ่งในอนาคตคืออะไรครับ ?

ตอบ : 

ถ้ามองเรื่องการวิ่งอย่างเดียวผมคิดว่า	 ผมได้บรรลุเป้าหมาย

ของผมแลว้	เพราะเปา้หมายของผมคอืการวิง่จบระยะมาราธอน

โดยใช้เวลาวิ่งน้อยกว่า	4	ชั่วโมง	ซึ่งผมสามารถทำาได้แล้ว	นอก

เหนอืจากนีค้อือยากเปดิประสบการณ์ใหม	่ๆ 	ใหก้บัตวัเอง	อยาก

มีโอกาสที่จะไปว่ิงระยะมาราธอนในทวีปยุโรปหรืออเมริกา	 

แตถ่า้มองเรื่องการวิง่ระยะมาราธอนเปน็สว่นหนึง่ของการแขง่

ไตรกีฬา	 ผมก็อยากจะทำาในส่วนการวิ่งของผมให้ดีเพราะเป้า

หมายของผมคือการพิชิตไตรกีฬาระยะ	ironman	ให้ได้สักครั้ง

ในชีวิตครับ		ซึ่งประกอบด้วยการว่ายน้ำา	3.8	กิโลเมตรต่อด้วย

การป่ันจักรยาน	 180	 กิโลเมตร	 และปิดท้ายด้วยการวิ่งระยะ

มาราธอน
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ถาม : 

คณุหมอเปน็หมอผูเ้ชีย่วชาญด้านสมองในเด็ก คดิวา่การเปน็

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการว่ิงมีสว่นชว่ยในการทำางานหรอืเปน็แรง

ผลักดันให้เด็ก ๆ หันมาออกกำาลังกายบ้างไหมครับ

ตอบ : 

ในส่วนของการทำางานเป็นกุมารแพทย์	 เวลาผมออกตรวจ	 

บ่อยครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กจะทักว่าวันก่อนเห็นหมอไปวิ่ง

ด้วย	 ผมก็จะอมยิ้มและชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการวิ่งในงานนั้น

สกัเลก็นอ้ย	และมักจะปิดการสนทนากบัคุณพอ่คุณแมท่ีม่คีวาม

สนใจในการออกกำาลังกายไวเ้สมอวา่	คุณพอ่คุณแมค่รบัอยา่ลมื

ปลกูฝงัใหล้กูรักในการออกกำาลังกายนะครบั	เพราะเปน็สมบตัทิี่

มคีา่อยา่งหนึง่ทีจ่ะทำาใหเ้ขามตีดิตวัไปตลอดชีวิต	ซ่ึงเปน็กลยทุธ์

เล็ก	ๆ 	ของผม	เพื่อใหเ้กดิแรงผลักดนัอนัย่ิงใหญท่ีเ่กดิขึน้ภายใน

ครอบครัวโดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สนับสนุนให้ลูกออกกำาลัง

กายด้วยตัวคุณพ่อคุณแม่เองครับ

ถาม : 

สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากข้อแนะนำาสำาหรับนักวิ่งมือใหม่ 

หรือผู้ที่จะเริ่มต้นวิ่งครับ

ตอบ : 

สำาหรับนักวิ่งมือใหม่ทุกท่านนะครับ	 ไม่ว่าจะมาวิ่งด้วยเหตุผล

อะไรก็ตาม	 อยากจะให้รู้จักตัวเอง	 รู้ขีดจำากัดของตัวเอง	 และ

ภูมิใจในสิ่งที่เราทำา	ไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นครับ

	นกัวิง่ทีเ่ริม่ตน้ใหมส่ว่นใหญเ่ริม่จากการวิง่เพื่อสขุภาพ	วิง่ใหรู้ส้กึ

เหนื่อยกพ็อ	แตพ่อวิง่ไดส้กัพกัจะรูส้กึวา่เราเริม่แขง็แรงมากขึน้		

สามารถวิง่ตดิตอ่ไดร้ะยะทางมากขึน้	เรว็ขึน้	อยากลงสนามเพื่อ

พิสูจน์ตัวเอง	จนมีการฝึกซ้อมที่มีแบบแผนมากขึ้น	ผมอยากจะ

แนะนำาว่า	 การซ้อมว่ิงไม่จำาเป็นต้องซ้อมทุกวันครับ	 ประมาณ	

3-4	วัน/สัปดาห์	วันไหนเรามีเวลา	รู้สึกว่าอยากออกกำาลังกาย

ก็วิ่งนานหน่อย	วันไหนร่างกายรู้สึกเหนื่อยล้าแต่อยากวิ่งก็ออก

กำาลังกายให้พอเหมาะ	ก่อนออกวิ่งแต่ละวันควรตั้งเป้าหมายไว้

ในใจ	ว่าจะวิ่งกี่นาที	วิ่งกี่รอบแล้วพยายามทำาให้ได้	มิฉะนั้นแล้ว

เราจะหยดุวิง่และเดนิตามเพื่อน	ควรมกีารวอรม์อพัรา่งกายก่อน

ว่ิงและยืดเส้นหลังออกกำาลังกายเสร็จ	 ในระหว่างว่ิงควรมีการ

ดื่มน้ำาหรือน้ำาเกลือแร่ให้พอเหมาะ	 	 หากออกกำาลังกายแล้วมี

อาการบาดเจ็บควรหยุดพัก	 ไม่ฝืนหรือสลับการออกกำาลังกาย

โดยวิธีอื่นเช่น	การว่ายน้ำา	ปั่นจักรยานหรือเข้า	fitness	เป็นต้น	

และควรมวีนัหยดุพกัเพื่อใหร้า่งกายไดพ้กัและใหก้ลา้มเนือ้ฟืน้ฟู

สภาพได้อย่างเต็มที่ครับ	 	 	 	

 

	 	 สดุทา้ยนีผ้มขอแนะนำาวา่เปา้หมายทีแ่ทจ้รงิของนักวิง่เพื่อ

สุขภาพนั้น	คือการวิ่งได้นานหลาย	ๆ	ปี	ไม่บาดเจ็บจากการวิ่ง

หรือถ้ามีบ้างก็เพียงแค่เล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	การฝึกซ้อมต้องค่อย	ๆ	

เป็นค่อย	ๆ 	ไป	ให้พยายามผ่อนหนักผ่อนเบาตามสภาพร่างกาย

ครับ	อย่ายึดติดการซ้อมจนสุดโต่งเกินไป		ให้ประคองร่างกาย

เพื่อให้วิ่งได้อย่างมีความสุขตราบนานเท่านานครับ

           (สัมภาษณ์โดย นพ.วีรพงศ์  วัฒนาวนิช)



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.24

Special Interview

สัมภาษณ์พิเศษศิษย์เก่า :
นพ.ภานุมาศ  ญาณเวทย์สกุล (รุ่น 10)

ศิษย์เก่าคนแรกที่เป็น
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

 ถาม : 

อยากทราบความรู้สึก ที่เป็นศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คน

แรก ๆ ที่ ได้รองอธิบดี

ตอบ : 

ความจริงผมไม่ใช่ศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.คนแรกที่ได้รับการ

คดัเลอืกเปน็รองอธบิด	ี	ยงัมอีกีหลายทา่นกอ่นหนา้น้ี	อาทิ

เชน่	แพทยห์ญงิเพญ็นภา	ทรพัยเ์จรญิ	ซึง่ทา่นเปน็ศษิยเ์กา่

แพทย์	ม.อ.รุ่น	1	อย่างไรก็ตาม	ผมมีความรู้สึกยินดีเป็น

อยา่งยิง่	ทีม่ีโอกาสไดท้ำางานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ	

ทำางานที่ใหญ่ขึ้น	มีความรับผิดชอบมากขึ้น	มีโอกาสได้ทำา

ประโยชน์ให้กับประชาชน	ประเทศชาติได้มากยิ่งขึ้น	รวม

ถึงในระดับเวทีโลก
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ถาม : 

คุณหมอคิดว่าการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีผลต่อการได้รับ

ตำาแหน่งครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ

ตอบ : 

ผลงานในอดีต	 ความรู้ความสามารถที่ปรากฏในการทำางานที่

ได้ผลดีมาโดยตลอด	 โดยเฉพาะขณะดำารงตำาแหน่ง	 ผู้อำานวย

การศูนย์พัฒนาระบบยาต้านไวรัสสำาหรับผู้ป่วย	เอช	ไอ	วี	 ใน

ประเทศไทย	กรมควบคุมโรค		กระทรวงสาธารณสุข	ในช่วงปี	

2549-2550	 ได้มีโอกาสทำางานการบริหารจัดการยาต้านไวรัส

เอดส์ของประเทศไทย	 	 โดยสามารถบริหารจัดการโครงการ		

และบรหิารงบประมาณ	2,700,000,000.-	(สองพนัเจด็รอ้ยลา้น

บาทถ้วน)	ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	และตามกรอบระยะเวลา	

ภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงของการบริหารจัดการ	 และ

ทรัพยากรที่มีจำากัด	 ซึ่งผลการดำาเนินงานสามารถเป็นรูปแบบ

ของการบรกิารด้านสาธารณสุขใหห้นว่ยงานอื่น	ๆ 	นำาไปปรบัใช	้ 

และหน่วยงานสาธารณสุขระดับประเทศให้การยอมรับ	 นำาไป

ใช้เป็นต้นแบบของการดำาเนินงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม	

อาทิ		สิทธิประโยชน์ของการบริการยาต้านไวรัสของสำานักงาน

หลักประกันสุขภาพ	และสำานักงานประกันสังคม	ซึ่งผมมีความ

ภาคภูมิใจในงานที่ทำา	และผลงานที่ประสบความสำาเร็จ	จึงอาจ

เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ผมได้รับโอกาสในการทำางานที่มากขึ้น	

ถาม : 

ขอให้คุณหมอฝากข้อความถึงอาจารย์ รวมถึงรุ่นพี่รุ่นน้อง

แพทย์ ม.อ. ด้วยครับ

ตอบ : 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน	 ที่ประสาทวิชาความรู้ที่มี

คณุคา่	เพื่อนรว่มรุน่	ทีม่คีวามรกั	ความเอือ้เฟือ้	ความเอือ้อาทร	

เกือ้กลูซึง่กนัและกนัมาโดยตลอด	รวมถงึรุน่พีแ่ละรุน่นอ้งแพทย	์

ม.อ.ทกุทา่น		และผมมคีวามภมูใิจเปน็อยา่งยิง่ที่ไดเ้รยีนจบจาก

สถาบันที่รักยิ่งแห่งนี้

ถาม : 

คุณหมอมีอะไรจะบอกเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับ

ตอบ : 

ประเทศไทยจะเจรญิทัง้ดา้นการแพทย	์และการสาธารณสขุ	คง

ตอ้งไปดว้ยกนั	อยากให้พวกเราชว่ยเหลอื	เกือ้กลูกนั	เพื่อใหง้าน

ของทกุทา่น	บรรลเุปา้หมาย	เปน็ประโยชนก์บัประชาชนคนไทย	

อย่างมีความสุข	ความภาคภูมิใจ	ที่ได้ทำางาน	ได้ทำาในสิ่งดี	ๆ 	ให้

กับประเทศชาติครับ

(สัมภาษณ์โดย ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์)



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.26

	 	 ก่อนอื่นผมอยากจะบอกว่ารู้สึกภูมิใจในฐานะ

ที่เป็นผู้บริหารจากภูมิภาคคนหนึ่งที่ทำางานในพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้และได้รับความไว้วางใจจากท่าน

อธิบดีและท่านปลัดกระทรวงฯ	 แต่งตั้งให้เป็นรอง

อธิบดี	 และที่สำาคัญผมได้เป็นผู้บริหารอีกคนหนึ่งที่จบ

จากคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ที่ ได้รับการแต่งตั้งในตำาแหน่งระดับสูงของกระทรวง

สาธารณสุข	 และดีใจมากครับที่มีท่านอาจารย์	 พี่	 ๆ

น้อง	ๆ	เพื่อนศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	 โทรมาแสดงความ

ยินดี	 และให้ความรู้สึกดี	 ๆ	 ต่อกัน	 การทำางานด้วย

ความรบัผดิชอบต่อหนา้ทีต่ัง้แตส่มยัจบมาใหม	่ๆ 	กเ็ป็น

แพทยท์ีท่ำาหนา้ทีร่กัษาคนไข้ ใหด้ทีีสุ่ด	เป็นผูอ้ำานวยการ

โรงพยาบาลก็พยายามบริหารโรงพยาบาลให้พัฒนา

ขึ้น	ให้เจ้าหน้าที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข	เมื่อเป็นผู้

บริหารในระดับจังหวัดกพ็ยามแกปั้ญหาสาธารณสุขใน

พืน้ท่ี	ดูแลสนบัสนนุการทำางานของโรงพยาบาล	สถานี

อนามัยและเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ	 สิ่งที่ยึดถือเสมอมา

คือค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน	 ไม่ใช่ตำาแหน่งหน้าที่ที่

ได้รับ	 ไม่ใช่รายได้หรือค่าตอบแทนเป็นหลัก	ความสุข

และความภูมิใจเป็นสิ่งที่สำาคัญในการทำางาน	 คือเมื่อ

วนัทีต่อ้งยา้ยจากทีท่ำางานหนึง่	แลว้เหลยีวมองกลบัไป	

จะตอ้งมองเหน็สิง่ดี	ๆ 	ทีเ่ราทำาไวแ้ละทิง้ไว้ ใหก้บัหนว่ย

งานที่เราจากมา	 	 วันนี้นึกถึงบุญคุณคำาส่ังสอนของ

อาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสร้างให้ผมมีโอกาสที่ดีในวันนี้	

อยากบอกวา่คณะแพทย์ของเราเป็นคณะแพทยศาสตร์

ทีด่รีะดบัสดุยอดของประเทศเชน่กนั	อยากบอกเพื่อนศษิยเ์กา่	รุน่พี	่รุน่

น้องว่าทุกคนก็ประสบความสำาเร็จ	ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานกัน

ทุกคนได้	 เพียงแต่เราต้องแบ่งหน้าที่กันทำา	 ผมทำางานโดยมีตำาแหน่ง

มอบหมาย	 บางท่านทำางานโดยเปิดคลินิกส่วนตัว	 แต่ก็ดูแลคนไข้จน

เป็นที่รักของคนไข้	 เพื่อนผมบางคนเป็นหมอผ่าตัดอยู่ในโรงพยาบาล

กท็ุม่เทเวลาใหก้บัคนไขจ้นเปน็ทีร่กัของเจา้หนา้ทีท่กุคนในโรงพยาบาล	

บางคนก็เป็นอาจารย์ที่ดี	ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน	เพื่อที่จะสร้าง

แพทย์ที่ดีรุ่นต่อไป	ขอให้พวกเราศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	ช่วยกันทำาหน้าที่

ของตวัเองใหด้ทีีส่ดุโดยยดึถอืประโยชนส์ว่นรวมเปน็ทีห่นึง่	ความสำาเรจ็

ความภูมิใจและความสุขของตัวเองและครอบครัวจะเกิดขึ้นแน่นอน	

และอานิสงส์ดังกล่าวจะส่งผลให้เป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นน้องแพทย์

ต่อ	 ๆ	 ไป	 นับจากนี้ ไปผมเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สำาคัญของคณะ

แพทยศาสตร์	ม.อ.	เรามีอาจารย์เก่ง	ๆ	อยู่มากมาย	มีผู้บริหารระดับ

สูงของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นศิษย์เก่า	 ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วม

มือกันเป็นเครือข่ายการทำางานช่วยเหลือสนับสนุนกันให้เกิดการดูแล

สุขภาพของประชาชนภาคใต้	 ตามเจตนารมณ์ที่มีการตั้งคณะแพทย์

ในภูมิภาค	และจะเป็นโอกาสสำาคัญที่คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	จะได้มี

บทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศอีกด้วย.

รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เปิดเผยความในใจ:

A Message from Alumni

นพ.สรรพงษ์  ฤทธิรักษา (รุ่น 16)
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ความเห็น
จากเพื่อนร่วมรุ่น:

พญ.จารรุนิทร ์ ปติานพุงษ ์(รุน่ 16)
(เพื่อนร่วมรุ่น นพ.สรรพงษ์ ฤทธิรักษา)

ถาม :  

ในฐานะที่เป็นเพื่อนศิษย์เก่ารุ่นเดียวกัน  อยากให้อาจารย์ล่ีช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ

คุณหมอ สรรพงษ์ ฤทธิรักษา สมัยที่เรียนด้วยกันว่าคุณหมอสรรพงษ์ เป็นอย่างไร

บ้างครับ ?

ตอบ : 

หมอสรรพงษ์	 มีชื่อเล่นที่เพื่อน	 ๆ	 เรียกกันว่า “ใหม่”	 ใหม่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เข้ามา

เรียนในคณะแพทย์	 ม.อ.แห่งนี้ โดยระบบเอ็นท์ตรง	 ในขณะที่เราเองนั้นเข้ามาเรียนใน

คณะนี้โดยระบบเอ็นท์รวมของประเทศ	ซึ่งแรก	ๆ	เรา	จะคิดกันว่าเด็กภาคกลางเมื่อมา

เจอกบัเด็กภาคใต้	นา่จะต้องมอีะไรแตกตา่งกนั	ทีเ่ข้ากนัไมไ่ดบ้า้ง	ไมว่า่จะเปน็เรื่องภาษา	

สำาเนยีง	หรอืวัฒนธรรมความเปน็อยู่	แตว่่าโดยบคุลิกของใหมน่ัน้ไมไ่ดท้ำาใหเ้รารูส้ึกเปน็

เช่นนั้น	ใหม่สามารถเข้ากับเพื่อน	ๆ	ได้ทุกคน	ใหม่เป็นคนเฮฮา	สนุกสนาน	ไม่พูดจาให้

ร้ายใคร	และมีความสามารถที่โดดเด่นด้วยนะ	 เท่าที่จำาได้ ใหม่เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์	นัก

บอล	และตะกรอ้ท่ีเกง่ฉกาจมากคนหนึง่ของรุน่เรา		ส่วนเวลาเรยีนหรอืเวลาทำางาน	ใหม่

จะเป็นคนจริงจัง	 มุ่งมั่นตั้งใจและมีผลงานมากมายจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อน	 ๆ	 ไม่ว่า

จะเป็นประธานเชียร์	และนายกสโมสร	นอกจากนี้ ใหม่ยังมีความฝัน	ที่เพื่อน	ๆ	จะได้ยิน

ได้ฟังจากใหม่อยู่เสมอ	ๆ	คือ	เมื่อจบไป	ใหม่ฝันอยากจะเป็น	สสจ.	อยากเป็นผู้บริหาร

สาธารณสุขที่ดี	ที่เก่ง	นับว่า	ตอนนี้ ใหม่มาไกลเกินความฝันจริง	ๆ	สุดยอดมาก	ๆ	เลย

ค่ะ	Med	16	เป็นปลื้ม			

ถาม  :  

มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคุณหมอสรรพงษ์บ้างไหมครับ ?

ตอบ :  

ใหม่คือเพื่อนที่	Med	16	ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง	ที่ใหม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ

คณะแพทย์	ม.อ.	ของพวกเรา	ขอให้ ใหม่ประสบความสำาเร็จยิ่ง	ๆ	ขึ้นไปค่ะ.

สม�คมศิษย์เก่�ฯ
ขอเชิญชวนศิษย์เก่�ทุกท่�น

ม�ร่วมกับสม�คมฯ

ในก�รบริจ�คเงินเพื่อสบทบทุน

สร้างอาคารเย็นศิระ 3
สำาหรับ

ผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้

(สัมภาษณ์โดย ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์)

โดยส�ม�รถบริจ�คโดยตรงได้ที่
มูลนิธิโรงพย�บ�ลสงขล�นครินทร์ 

เลขที่บัญชี
ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์

565-2-09777-0
ธน�ค�รกรุงเทพ

641-0-15655-5
โทรศัพท์ 074-451599, 082-8311122

โดยสำาเนาใบโอนเงินส่งมาทาง	email	ที่

alumni@medicine.psu.ac.th

หรือ	Fax.	074-451543

เพื่อที่ทางสมาคมฯ

จะจัดส่งใบเสร็จไปให้ทางไปรษณีย์ต่อไป

(ใบเสร็จสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้)



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.28

(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่น 17)

คณะแพทยศาสตร์ในความทรงจำ 

ความประทับใจใน

รั้วศรีตรัง
นพ.กัมปนาท  ตันสิถบุตรกุล

“ถ้าหากฉัน เกิดเป็นนก ที่โผบิน
ติดปีกบิน ไปให้ไกล ไกลแสนไกล

จะขอ เป็นนก... พิราบขาว
เพื่อชี้นำา ชาวประชา... สู่เสรี

ถ้าหากฉัน เกิดเป็นเมฆ บนนภา
จะนำาพา ความร่มเย็น... เพื่อท้องนา

หากฉัน เกิดเป็น... เม็ดทราย
จะถมกาย เป็นทาง เพื่อมวลชน

ชีวา... ยอมพลีให้... มวลชน... ที่ทุกข์ทน
ขอพลีตน ไม่ว่า จะตายกี่ครั้ง”

	 	 ...บทเพลงทีแ่สนประทบัใจทีพ่วกเราไดฝ้กึร้องบอ่ย

ครั้งในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์...	เป็นบทเพลงที่ถูกปลูกฝังให้เกิดขึ้นใน

ความคิดของพวกเราเสมอมาจนถึงทุกวันน้ี	 เมื่อระลึก

ถึงบทเพลงนี้อีกครั้ง	ความทรงจำาเดิม	ๆ	ความสุขเดิม	ๆ	

และความภาคภูมิใจก็เกิดขึ้นทุกครั้ง...
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	 	 ...ความประทับใจเหล่านี้	 คงมิใช่แค่ความไพเราะและ

ความงดงามในบทเพลงเท่านั้นแต่ทำาให้เกิดการปลูกฝังความ

คดิของพวกเรา	ในการเป็นเยาวชนรุน่ใหมท่ีเ่ป็นนกัศึกษาแพทย	์

ที่มิใช่หมกมุ่นอยู่กับการเรียนหรือการเอาชนะคะคานกันใน

ทางวิชาการหรือความเป็นเลิศทางไอคิวเพียงอย่างเดียว...	แต่

สถาบันแห่งนี้ ได้สร้างพวกเราให้มีจิตวิญญาณของความเป็น

มนุษย์	 มีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์และต่อยอดด้วยการ

เห็นความสำาคัญของคุณธรรมจริยธรรมในการดำารงชีวิตอย่าง

แท้จริง

เพื่อน	 ๆ	 นักศึกษาแพทย์อีกหลายคน	 ได้สร้างความบันเทิง

ความสนกุสนานและเปน็แบบอยา่งใหก้บันอ้ง	ๆ 	อกีหลายหลาย

คน	 ในการร่วมกันทำากิจกรรมของคณะแพทย์ ในด้านบันเทิง	

สันทนาการ	 ซ่ึงยังถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์อีก

ดา้นหนึง่		ทีเ่พื่อน	ๆ 	คณะอื่น	ๆ 	ในมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

อาจจะมองไมเ่ห็น	และคดิวา่นกัศกึษาแพทยค์งจะหมกมุน่อยูก่บั

การเรยีน	เพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้	ในความเปน็จรงิแลว้พวกเรา

ก็ไม่ด้อยไปกว่าเพื่อน	ๆ	คณะอื่น	ๆ	เช่นกัน	แถมกิจกรรมของ

พวกเราสามารถเชื่อมความสามคัครีะหวา่งคณะและตา่งสถาบนั

ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย				

	 	 อกีสิง่หนึง่	ทีม่คีวามสำาคญัมากและให้ประสบการณช์วีติที่

สำาคญั	กค็อืการไดเ้รยีนรูว้า่	ชวีติของนกัศกึษาแพทยม์ไิดข้ึน้อยู่

กับการเรียนการสอบได้คะแนนดี	ๆ	และเรียนจบไปเป็นแพทย์

ในอนาคตเพยีงแคน่ัน้	หากแตค่วามสำาคญัของการเปน็นกัศกึษา

แพทย์และการเป็นแพทย์ที่ดีก็คือ	 ความรับผิดชอบและความ

ซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตนเองเป็นที่ตั้ง	ดังนั้นช่วงเวลาถึง	6	ปีที่

ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วศรีตรังแห่งนี้	(บวกอีก	4	ปีสำาหรับการเทรนเป็น

แพทย์ใช้ทุนสาขาจิตเวชศาสตร์ด้วย)	รวม	10	ปี	ถือว่าเป็นช่วง

เวลาที่ยาวนานที่สุดของชีวิตการเรียนในแต่ละระดับช้ัน	 ทำาให้

ผมได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นอย่างมาก	เพื่อเป็นต้น

ทุนสำาหรับการต่อยอดในการทำางานในอนาคตต่อไปจนถึงทุก

วันนี้...	 และสิ่งที่ผมคิดว่าสำาคัญที่สุดก็คือความมุ่งมั่นในการ

ถ่ายทอดความรู้ของบรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่าน	และกำาลังใจ

จากท่านเหล่านั้นก็ถือว่ามีค่าย่ิงสำาหรับพวกเราในการก้าวผ่าน

อุปสรรคทั้งปวง	เพื่อเติบโตเป็นกำาลังที่สำาคัญของประเทศชาติ

ต่อไป	

	 	 ...ปี	2532	เป็นปีแรกที่ผมได้ก้าวเข้าสู่รั้วศรีตรัง	ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาของการก้าวสู่ความเป็นผู้ ใหญ่และความรับผิดชอบที่

จะต้องตามมาอีกมากมาย	ความรู้สึกตอนนั้น	 ตื่นเต้นมาก	ทั้ง

ดีใจและมีความสุข	 แต่ก็แอบเครียดอยู่เหมือนกันว่าจะปรับ

ตัวอย่างไรบ้างในสถานที่แห่งใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคย

	 	 ...ช่วงเวลาหกปีสำาหรับการเรียนแพทย์ของผม	 รู้สึกว่า

ผ่านไปอย่างรวดเร็วพอสมควร	ได้สัมผัสบรรยากาศต่าง	ๆ	ใน

ช่วงการเรียน	 ท้ังความเครียด	 ความกังวล	 ความสนุกสนาน	

ความตื่นเต้นที่ได้พบสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต	 การปรับตัวกับเพื่อน	

ๆ	พี่	ๆ	น้อง	ๆ	รวมถึงภาระที่หนักอึ้งพอสมควรของการเรียน...	

แต่สิ่งหนึ่งที่ทำาให้ผ่อนคลายลงบ้าง	 คือการทำากิจกรรมต่าง	 ๆ	

ผมเลือกที่จะทำากิจกรรมสันทนาการในชมรมสันทนาการเป็น

หลกั...ซึง่ไม่รูว่้าเพราะพวกเรามพีรสวรรค์ทางดา้นนีห้รอืเพราะ

พวกเรารักความบันเทิงกันเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว	ทำาให้งานของ

ชมรมสันทนาการของเราค่อนข้างประสบความสำาเร็จ	 สร้าง

ความบันเทิงให้กับบรรดาครูบาอาจารย์และพี่	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 เป็น

อย่างดี	 เป็นที่กล่าวขวัญถึงตลอดมา	 ตลอดระยะเวลาหกถึง

เจด็ป	ี(รวมชว่งเวลาอนิเทอรน์เข้าไปดว้ยอกีตา่งหาก)...	ผมและ 
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	 	 หลังจากท่ีเรียนจบไปแล้วผมได้ย้ายออกไปทำางานที่

กรุงเทพมหานครเป็นหลัก	 แต่ในใจก็คิดถึงคณะแพทยศาสตร์	

ม.อ.	อยูเ่สมอมา	การไดม้ีโอกาสสอนนกัศึกษาแพทย์จากสถาบนั

ต่าง	ๆ 	ที่หลากหลาย	ทำาให้ได้ข้อคิดต่าง	ๆ 	มากมาย	โดยเฉพาะ

เรื่องชื่อเสยีงของสถาบนัตา่ง	ๆ 	ตอ่การยอมรบัความเปน็แพทย์

ในสังคม	 หลายครั้งที่สังคมให้ความสำาคัญกับชื่อเสียงของ

สถาบัน	แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ได้ตลอดเวลาคือ	แม้มหาวิทยาลัย

สงขลานครนิทรอ์าจจะไม่โด่งดังมากมายนกัในสายตาผูค้นระดบั

ประเทศ	แต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากพี่	ๆ 	น้อง	ๆ 	รวมทั้งตัวเองก็คือ	

พวกเราถูกสร้างมาจากสถาบันที่ส่ังสอนให้มีความมุ่งมั่นและ

ความรับผิดชอบไม่แพ้สถาบันใด	ๆ	 เลยในประเทศไทย	แถมมี

หลาย	ๆ 	คนพูดว่า	สถาบันของเราผลิตบัณฑติทีม่คีวามใส่ใจและ

เขา้ใจในจิตวิญญาณของความเป็นมนษุย์และผูป่้วยทีด่ทีีส่ดุแห่ง

หนึง่ในประเทศไทย...	และนีก่คื็อหนึง่ในความภาคภมูใิจทีส่ดุของ

พวกเรา...	นอกจากนีบ้อ่ยครัง้ทีผ่มรูสึ้กดีใจทีค่ณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ ให้เกียรติในการเชิญผมกลับ

มาเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษสอนน้อง	ๆ	นักศึกษาแพทย์	

เหมอืนได้กลบัมาเยอืนบ้านเกา่แหง่ความอบอุน่อกีหลาย	ๆ 	ครัง้		

	 	 ...จากประสบการณ์การทำางานในช่วงเวลาเกือบ	 20	 ปี

หลังจากที่เรียนจบไปแล้ว	 มีประสบการณ์มากมายที่โรงเรียน

แพทย์ไม่ได้สอนเนื่องจากหลาย	ๆ 	เรื่อง	หลาย	ๆ 	ประสบการณ์

อาจจะต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างยาวนาน	ซึ่งตัวผม

เองก็ถือว่าโชคดีที่ ได้มีโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์ในการใช้

ชีวิตและการทำางานทางด้านการแพทย์และกฎหมายที่เก่ียวกับ

การแพทย์	(นิติจิตเวชศาสตร์)	และสื่อสารมวลชนซึ่งถือว่าเป็น

องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่สำาคัญในกระบวนการทางการแพทย์	

นอกเหนอืจากการตัง้รบัและตรวจรกัษาผูป้ว่ยเพียงอยา่งเดยีว...

	 	 ...การให้ความรู้กับสังคมเพื่อให้เกิดการตระหนักในการ

ดแูลสขุภาพของตนเองถอืวา่มคีวามสำาคญัคอ่นขา้งมาก	ในขณะ

เดยีวกนัการนำาเสนอขอ้มลูทางดา้นสขุภาพและการปฏิบตัตินใน

ฐานะบคุลากรทางการแพทยแ์ละการวางตวัทีเ่หมาะสมทางดา้น

จริยธรรมในวิชาชีพ	 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและจำาเป็นจะต้อง

ผ่านการฝึกฝนอย่างยิ่งยวด	 	 นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ ได้ถ่ายทอด

ความรู้ ให้กับรุ่นน้อง	 ๆ	 ก็คือ	 การพัฒนาบุคลิกภาพของความ

เป็นแพทย์ซ่ึงมีผลต่อการบำาบัดรักษาและสร้างความน่าเชื่อถือ

ของผู้ป่วยที่มีต่อแพทย์ด้วย	 และทั้งหมดนี้ก็คือปณิธานของตัว

เองที่ตั้งใจจะถ่ายทอดให้กับน้อง	ๆ	รุ่นต่อ	ๆ	ไป	ให้มากที่สุด

	 	 ...ใน	ปี	พ.ศ.	2556	ผมได้รับเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้าน

สรา้งคณุประโยชนแ์กส่งัคมและสถาบนั	ถอืเปน็เกยีรตอินัสูงส่ง

ในฐานะศิษย์เก่าคนหนึ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน...	ถือเป็นความ

ภาคภมูใิจอกีครัง้	ในรอบเกอืบ	20	ปทีีจ่บจากคณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และถือว่าเป็นกำาลังใจที่สำาคัญ

มากในการกระตุ้นให้ผมยังคงต่อสู้เพื่อวงการแพทย์	 และร่วม

สร้างสรรค์คุณงามความดีให้กับสังคมไทย	 ในการสืบสานพระ

ปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระราชบิดาของพวกเราต่อไป

	 	 ...สุดท้ายนี้อยากจะบอกไปยังพี่	ๆ	น้อง	ๆ	ทุกท่านว่า...	

แพทย์ก็ถือเป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศ	 ความภาคภูมิใจ 

ในขณะศึกษาอยู่ที่สถาบันแห่งนี้	หรือแม้กระทั่งเรียนจบไปแล้ว

คงมิใช่แค่ในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว	

หากแต่เป็นความภาคภูมิใจในสถาบันที่เป็นผู้นำาในการปกป้อง

และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับประเทศไทยเสมอมาอีกด้วย...	

และนี่คือทั้งหมดที่ผมอยากจะบอกเล่า	 ถึงความภาคภูมิใจ	 

ในการเป็นศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ครับ
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สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ	45	ปีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		ดังนี้

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จ

ในอาชีพ/หน้าที่การงาน

ศ.พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร	(รุ่น	4)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น 

ศ.พญ.อรพรรณ  โพชนุกูล	(รุ่น	16)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รังสิต

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่  

นพ.คณุตม์  จารุธรรมโสภณ	(รุ่น	33)

					อาจารย์ภาควิชาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์

แก่สังคมและสถาบัน 

พญ.พจมาน  ศิริอารยาภรณ์	(รุ่น	12)

สำานักระบาดวิทยา

กรมควบคุมโรค		กระทรวงสาธารณสุข

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม 

พญ.สกุณา  อุษณวศิน (รุ่น	18)

	 กุมารแพทย์ประจำาโรงพยาบาลแหลมฉบัง		

อ.ศรีราชา		จ.ชลบุรี


