
ส�อกลางระหวางศิษยเกา คณะฯ ศิษยปจจุบัน ปที่ 31 ฉบับที่ 4 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2560

“มุฑิตาจิต”
อาจารยแพทย

เกษียณอายุราชการ

พ.ศ.2560



	 ถึงน้ำ�รอก�รระบ�ยปล�ยปีนี้

แต่น้องพี่ช�วใต้ไม่เคยหวั่น

ร่วมกันก้�วคนละก้�วย�วต่อกัน

ผ่�นคืนวันบรรจบม�ครบปี

	 “ส�รศิษย์เก่�”	เร�ฉบับรับปีใหม่

อวยพรชัยปรีดิ์เปรมเกษมศรี

เริ่มชีวิตงดง�มด้วยคว�มดี

ตั้งแต่นี้ต่อไปปีใหม่เอย.

• เกษียณอ�ยุร�ชก�รอ�จ�รย์แพทย์	พ.ศ.2560

	 ผศ.นพ.ชูศักดิ์	 ปริพัฒน�นนท์	 ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์	 3B

	 ผศ.นพ.ธวัช	 ตันติส�รศ�สน์	 ภ�ควิช�จักษุวิทย�	 4B

	 ผศ.พญ.ม�ลัย	 ว่องช�ญชัยเลิศ	 ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์	 5B

	 รศ.พญ.พรพิมล	 พฤกษ์ประเสริฐ	 ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์	 6B

	 รศ.พญ.ลัดด�	 เหม�ะสุวรรณ	 ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์	 8B

	 ศ.นพ.สงวนสิน	 รัตนเลิศ	 ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์	 9B

	 ศ.นพ.พิเชฐ	 อุดมรัตน์	 ภ�ควิช�จิตเวชศ�สตร์	 10B

	 ศ.ดร.พญ.ส�วิตรี	 อัษณ�งค์กรชัย	 หน่วยระบ�ดวิทย�	 14B

• You are the First : ศ.ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย (รุ่น 3) 16B

• เรื่องเล่�จ�กสม�คมฯ		 	 19B

นพ.วีรพงศ์	วัฒน�วนิช	(รุ่น	30)

รองบรรณ�ธิก�ร

ลาที ปีเก่า และ สวัสดีปีใหม่

สารบัญ

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.2B



ประวัติก�รศึกษ�

 พ.ศ.2530 วว. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

 พ.ศ.2525 พ.บ. แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 พ.ศ.2523 วท.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

	 พ.ศ.2519 มศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

	 พ.ศ.2517 มศ.3 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

	 พ.ศ.2514 ป.7 โรงเรียนห้วยยอดวิทยา

ประวัติก�รทำ�ง�น

 - บรรจุครั้งแรกต�าแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2527

 - เปลี่ยนต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2535

 - รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547

 - เปลี่ยนสถานภาพ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. 2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ผลง�นที่ภ�คภูมิใจ

 - เป็นศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะคนแรกๆ ของภาคใต้

 - เป็นผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งระบบปัสสาวะที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

 - เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์สลายนิ่วแห่งแรกของภาคใต้

 - เป็นนายกสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 - เป็นผู้ร่วมบุกเบิกภาควิชาศัลยศาสตร์ เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะในภาคใต้

 - ประสบความส�าเร็จในชีวิตครอบครัว

คว�มรักและคว�มผูกพันต่อคณะแพทยศ�สตร์

มีความรักและผูกพันองค์กรสูง เพราะตั้งแต่ศึกษาจบ 

ได้เริ่มท�างานที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จนเกษียณอายุราชการ

ผศ.นพ.ชูศักดิ์  ปริพัฒนานนท์

ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560
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คว�มรักและคว�มผูกพันต่อคณะแพทยศ�สตร์

 ตวัผมเองมคีวามผกูพนักับคณะแพทย ์โดยเปน็ศษิยเ์ก่าแพทย ์ม.อ.รุน่ที3่ เมื่อเรยีนจบแลว้ก็ไดร้บัโอกาสจากคณะแพทย์ให้รับทนุ

อาจารย์ไปเรยีนตอ่ดา้นจักษุทีร่ามาธิบด ีหลงัจากจบเฉพาะทางแลว้ ก็กลบัมารบัราชการ ชว่ยบรกิาร สอนนักศกึษาแพทย ์ในสมยัที่

ยงัคอ่นขา้งขาดแคลนอาจารยเ์กือบทกุภาควชิา และอกีความผูกพนัคอื การทีท่ัง้ลกูชายและลกูสาวของผมไดเ้รียนจบทีค่ณะแพทย ์

ม.อ. ทั้งคู่ และก�าลังศึกษาต่อเป็นแพทย์ใช้ทุนที่ ม.อ. ทั้งสองคน ที่ส�าคัญคือได้รับการสรรหาให้เป็นหัวหน้าภาควิชาถึง 3 สมัย โดย

เวน้วรรคหลงัจากสมยัแรก และไดพ้ฒันาภาควชิาจนเติบใหญเ่ปน็ล�าดบั ไดเ้ริม่การเปดิฝึกอบรมแพทยป์ระจ�าบา้นและแพทยต์อ่ยอด

ด้านต่าง ๆ เช่นจอตา ต้อหิน ตาเด็ก และ oculoplastic ตลอดจนเริ่มเปิดฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

 ส�าหรับเรื่องความประทับใจคือมีความภาคภูมิใจที่ได้มาเรียน และมาท�างานที่ ม.อ. ภายใต้ค�าขวัญของพระราชบิดาที่ว่า ขอให้

ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง	ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ผศ.นพ.ธวัช  ตันติสารศาสน์

ภ�ควิช�จักษุวิทย�

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติก�รศึกษ�

	 พ.ศ.2514 มศ.3 โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา

	 พ.ศ.2516 มศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

	 พ.ศ.2524 พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 พ.ศ.2528 วว. จักษุวิทยา จาก รพ.รามาธิบดี

	 พ.ศ.2533  จบการศึกษาต่อยอดจาก Sydney Eye Hospital ด้านต้อหินและเลเซอร์

ประวัติก�รทำ�ง�น

 - บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อ พ.ศ.2526

 - เปลี่ยนต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543

 - หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา 3 สมัย พ.ศ.2542-2545, พ.ศ.2550-2554, และ พ.ศ.2555-2559

ร�งวัล/ผลง�นที่ภ�คภูมิใจ

 - ได้ริเริ่มขอเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านจักษุวิทยาและแพทย์ต่อยอดด้านจอตา ต้อหิน ตาเด็กและ oculoplastic

 - รางวัล Distinguished service awards จาก Asia-Pacific Academy of Ophthalmology 2557

 - รางวัลชนะเลิศ Courseware e-learning ประจ�าปีการศึกษา พ.ศ.2553

 - ไปออกหน่วยโครงการผ่าตัดต้อกระจกมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนที่ รพ.Shew Yatu Tipitaka Cakkhupula Eye Hospital 

Mandalay ประเทศพม่า พ.ศ. 2558, 2559

 - ไปออกหน่วยโครงการตรวจคัดกรองโรคตาและผ่าตัดต้อกระจกเทิดพระเกียรติ 4-7 ธันวาคม 2558, 25-28 ธันวาคม 2558

 - ไปออกหน่วยที่ รพ.เบตง จ.ยะลา ร่วมกับมูลนิธิ พอสว.

 - ไปออกหน่วยโครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกให้กับมูลนิธิ พอสว. รพ.นาทวี จ.สงขลา พ.ศ.2559

ข้อคิดหรือสิ่งที่อย�กจะฝ�กถึงศิษย์เก่�	ศิษย์ปัจจุบัน

 อยากให้ทุกคนได้มีความรักและคิดถึงในสถาบันที่ได้เล่าเรียนมาด้วยกัน เคารพในพี่ รักในน้องร่วมสถาบัน หากมีสิ่งใดที่พอจะช่วยเหลือ

กันได้ขออย่านิ่งเฉย หรือดูดาย และที่ส�าคัญอย่าลืมสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์ที่จะช่วยเชื่อมโยงท่านกับคณะแพทย์ หากมีก�าลังทรัพย์หรือ

ก�าลังสมองที่จะช่วยเหลือสมาคมศิษย์เก่าและคณะแพทย์แล้ว ขอให้ทุกคนมาช่วยกันครับ

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.4B



ผศ.พญ.มาลัย  ว่องชาญชัยเลิศ

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องเล่าจากปกหลัง : อาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2560

 

ประวัติการศึกษา

	 พ.ศ.2530		 วว.	กุมารเวชศาสตร์	แพทยสภา	กระทรวงสาธารณสุข

	 พ.ศ.2524		 พ.บ.	แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 พ.ศ.2522		 วท.บ.	วิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการท�างาน

	 1	 เม.ย.	พ.ศ.2525	 บรรจุครั้งแรก	(ทดลอง)	ในต�าแหน่งนายแพทย์	ร.พ.แม่และเด็ก	ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต	9	 

	 	 	 	 	 จ.ยะลา

	 4	 เม.ย.	พ.ศ.2527	 รับโอนมาเป็นอาจารย์	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.

	 13	ส.ค.		พ.ศ.2536	 ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	

	 26	ก.ย.	 พ.ศ.2548	 ด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา	ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

	 1	 มิ.ย.	 พ.ศ.2551	 ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยคณบดี	ฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา

	 12	ก.ค.	 พ.ศ.2556	 ด�ารงต�าแหน่งรองหัวหน้าภาควิชา	ฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา

	 30	ก.ย.	 พ.ศ.2556	 เป็นกรรมการประจ�าคณะ
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รศ.พญ.พรพิมล  พฤกษ์ประเสริฐ

ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติก�รศึกษ�

	 พ.ศ.2518 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีวิทยา

	 พ.ศ.2522 วท.บ. (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.มหิดล

 พ.ศ.2524 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

	 พ.ศ.2526  ป.ชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ ม.มหิดล

 พ.ศ.2528 วว. กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

	 พ.ศ.	2536 Certificate in the Fellowship Training Program in Pediatric Infectious Disease at The  

  University of Tennessee Graduate School of  Medicine, Knoxville, Tennessee, USA.

	 พ.ศ.2539 ประกาศนียบัตรอนุสาขาวิชาโรคติดเชื้อในเด็ก ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

	 พ.ศ.2526 อาจารย์

 พ.ศ.2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 พ.ศ.2543 รองศาสตราจารย์

ร�งวัลที่ ได้รับ

 - เหรียญเงิน รางวัลเรียนดี ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

 - รางวัลแพทย์ฝึกหัดดีเด่น รพ.มหาราชนครราชสีมา

 - รางวัลอาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ�าปีการศึกษา 2560 ของแพทยสภา

ผลง�นวิจัย

 มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในวารสารระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 30 เรื่อง

ข้อคิดหรือสิ่งที่อย�กจะฝ�กถึงศิษย์เก่�	ศิษย์ปัจจุบัน

 การเป็นแพทย์สิ่งที่ต้องท�าเสมอคือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับวิชาการหรือเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะได้น�าความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยให้ได้มาตรฐานต่อไป

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.6B



เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560

คว�มรักและคว�มผูกพันต่อคณะแพทยศ�สตร์

 ดฉินัเกิดทีภ่าคอสีาน เติบโตและเรยีนจนจบเปน็กุมารแพทยท์ีก่รุงเทพฯ แตก่ลบัไดม้าใชช้วีติมากกวา่ครึง่

ในภาคใต้ นับเป็นเวลานานกว่า 32 ปีที่ดิฉันได้ท�างานในฐานะ “แพทย์” และในฐานะ “ครูแพทย์” ของคณะ

แพทย์ ม.อ. ดิฉันจึงรู้สึกผูกพันกับสถาบันแห่งนี้มาก

 ดิฉันได้มีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงของคณะแพทยศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อร่างสร้างตัว ในสมัยที่สถาบันของเรา

ยงัขาดแคลนความพร้อมในทกุๆ ดา้น  ดฉินัยงัจ�าไดว้า่ตอนน้ันดฉินัตัง้ใจทีจ่ะไปศกึษาหาความรู้เพิม่เตมิทีต่า่ง

ประเทศตามประสาอาจารย์ใหมไ่ฟแรง แตแ่ลว้ก็ถูกขอรอ้งให้ชลอไปก่อนเนื่องจากปญัหาขาดแคลนอาจารย ์

เพราะมีอาจารย์แพทย์จ�านวนมากลาออกและโอนย้าย หรือที่เรียกกันว่า “ปัญหาสมองไหล” ซึ่งดิฉันก็ยินดี

ท�าตามเพราะเข้าใจถึงความจ�าเป็น ในช่วงน้ันพวกเราต้องพร้อมที่จะท�างานทดแทนกันได้ ในหลายๆ หน้าที่

และต้องประยุกต์ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

 ดิฉันยินดีที่ ได้มีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ พัฒนาการให้บริการ

วิชาการให้ผู้ป่วย ได้ร่วมริเร่ิมและท�างานด้านควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้

รว่มงานพฒันาคณุภาพดา้นตา่งๆ จนในปจัจุบันนับไดว้า่คณะแพทยศาสตรข์องเราพฒันาขึน้มาเป็นโรงเรียน

แพทยช์ัน้น�าแห่งหน่ึงของประเทศที่ไดม้าตรฐานสากล และดฉินัเชื่อมัน่วา่สถาบนัของเราจะพฒันาให้ดยีิง่ขึน้

ต่อๆ ไป

 สิง่ทีด่ฉินัดีใจและภาคภูมิใจมากทีส่ดุคอืการที่ไดส้อนและไดเ้ห็นความส�าเรจ็ของลกูศษิยท์ีจ่บไปเป็นแพทย์

และกุมารแพทย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า รวมทั้งลูกชายคนเล็ก นพ.ณภัทร พฤกษ์ประเสริฐ ก็จบแพทยศาสตร์ ม.อ.รุ่น

ที่ 38

 ขอขอบคณุคณะแพทยศาสตรท์ี่ให้การงานทีม่ัน่คง ให้ทีพ่กัในรัว้มหาวทิยาลยัทีป่ลอดภัย ไดม้ีโอกาสสรา้ง

ครอบครวัทีอ่บอุน่ ไดด้แูลลกูๆ อยา่งใกลช้ดิจนพวกเขาไดเ้ตบิใหญ ่และประสบความส�าเรจ็ในการศกึษาตาม

สาขาทีช่อบและถนัด ขอขอบคณุเพื่อนรว่มงาน ทัง้เพื่อนแพทย ์พยาบาล เภสชักร และเพื่อนในสายสนับสนุน

ที่มีน้�าใจไมตรีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน และได้ร่วมกันท�างานฟันฝ่าอุปสรรค

จนสามารถท�างานได้ส�าเร็จตามเป้าหมายมาตลอดจนครบเกษียณอายุ
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รศ.พญ.ลัดดา  เหมาะสุวรรณ

ภ�ควิช�กุม�รเวชศ�สตร์ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560

ประวัติก�รศึกษ�

	 พ.ศ.2515	 วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะวิทยาศาสตร์ 

ม.มหิดล

	 พ.ศ.2517 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ 

  รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

	 พ.ศ.2521	 วว. กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา

	 พ.ศ.2525 M.Sc. (Human Nutrition) London School of  

  Hygiene and Tropical Medicine, University 

  of London

	 พ.ศ.2553	อว. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ แพทยสภา

ประวัติก�รรับร�ชก�ร 

 1	เม.ย.	พ.ศ.2521 อาจารย์ ระดับ 4

 1	เม.ย.	พ.ศ.2522 อาจารย์ ระดับ 5

 16	ส.ค.	พ.ศ.2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6

 25	มี.ค.	พ.ศ.2537 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริห�ร

	 1	ก.ค.	พ.ศ.2528	-	30	มิ.ย.	พ.ศ.2532

 หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

	 28	ก.พ.	พ.ศ.2533	-	31	พ.ค.	พ.ศ.2535

 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์

	 1	มิ.ย.	พ.ศ.2535	-	31	พ.ค.	พ.ศ.2542

 รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์

ร�งวัลพิเศษ

 - พ.ศ.2538 : อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - พ.ศ.2542 : รางวัลเชิดชูเกียรติ “อาจารย์แพทย์ผู้เป็น

  แบบอย่างด้านจริยธรรม” จากแพทยสภา 

 - พ.ศ.2544 : อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

 - พ.ศ.2548 : รางวัลยอดเยี่ยมผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ

ชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง “พัฒนาการ

แบบองค์รวมของ เด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว

และการอบรมเลี้ยงดู”

 - พ.ศ.2551 : อาจารยต์วัอยา่งดา้นการบรกิารวชิาการ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 - พ.ศ.2557 : รางวัลมหิดลทยกร สมาคมศิษย์ เ ก่า

มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลง�นวิช�ก�ร

 - มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจ�านวน 85 เรื่อง 

 - น�าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 38 เรื่อง 

 - หนังสือชุดจากโครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของ

เด็กไทย 10 เล่ม 

 - บทในต�าราและหนังสือวิชาการ 58 บท 

 - บทในต�าราต่างประเทศ 1 บท 

 - บทความวิชาการเผยแพร่ทั่วไป 

 - Invited speaker และ Temporary advisor ให้กับการ

ประชุมของ WHO และ FAO ในเรื่อง school based 

intervention on childhood obesity และ National 

Health Insurance Service of Korea ในเรื่อง strategies 

to prevent and manage childhood obesity

คว�มประทับใจใน	ม.อ.

 ม.อ. เป็นที่ที่ให้ โอกาสส�าหรับคนที่อยากท�างาน มีความเป็น

อิสระพอสมควร ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่ ได้

สนับสนุนโดยตรงแต่ก็ไม่มีการขัดขวาง จึงมีเรื่องสนุกๆ ให้ท�าอยู่

ตลอดเวลา และรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ท�างานอยู่ที่นี่

สำ�หรับศิษย์	ม.อ.

 อยากให้ลูกศิษย์ ม.อ.ทุกคนมีความภูมิใจ สามารถจะบอกกับ

ใครๆ ได้อย่างภาคภูมิใจว่าจบจาก ม.อ.

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.8B



ศ.นพ.สงวนสิน  รัตนเลิศ 

ภ�ควิช�ศัลยศ�สตร์ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560

ประวัติก�รศึกษ�

 พ.ศ.2518 มศ.5 รร.มหาวชิราวุธ

 พ.ศ.2522 วท.บ. ม.สงขลานครินทร์

 พ.ศ.2524 พ.บ. ม.สงขลานครินทร์

 พ.ศ.2526 ป.ชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

  ศิริราชพยาบาล

 พ.ศ.2528 วว.ประสาทศัลยศาสตร์ 

  ศิริราชพยาบาล

 พ.ศ.2537 Certificate in Advance Neurosurgical 

Training Uni. Benjamin Franklin 

  Berlin, Germany

ประวัติก�รทำ�ง�น

 8	เม.ย.		พ.ศ.2526 บรรจุครั้งแรก อาจารย์ 4

 11	ก.ย.		พ.ศ.2530 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6

 8	พ.ค.		พ.ศ.2535 รองศาสตราจารย์ 8

 11	ส.ค.		พ.ศ.2546 ศาสตราจารย์ 9

ตำ�แหน่งบริห�ร	

 - รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์

 - ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

  คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

ตำ�แหน่งปัจจุบัน 

 - ศาสตราจารย์ ระดับ 10

 - หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ 

  คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

ร�งวัลพิเศษ

 - กิตติกรรมประกาศมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค

บาดเจ็บที่ศีรษะ (ปี 2560)

 - อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ 

  คณะแพทยศาสตร์ (ปี 2550)

 - อาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัย เรื่อง

  “โครงการพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อเวชปฏิบัติ

  ทีเ่หมาะสมของผู้ป่วยบาดเจ็บทีศ่รีษะในเขตจังหวดั

สงขลา” (ปี 2550)

 - รางวัลทั่วไป ส�าหรับการขอรับรางวัลผลงานวิจัย

  ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน (ปี 2549)

 - ชนะเลิศอันดับยอดเยี่ยมในโครงการประกวด 

  BUPA Clinic Excellent Award ในเรื่อง  

“โครงการการพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อ

  เวชปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ” 

  (ปี 2549)

คว�มสำ�คัญของก�รเป็นศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.

1. โอกาส เราเป็นศิษย์เก่าภายใต้พระนามของ สมเด็จ

พระราชบิดา เราอยู่ภูมิภาคจึงได้สัมผัสกับธรรมชาติ 

(วัฒนธรรม ทะเล ขุนเขา น�้าตก) ที่ท�าให้เรามอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง และเข้าใจ

ความเป็นธรรมชาติที่ต่างกับสถาบันอื่น รวมทั้งโอกาส

ที่ได้ท�างานเพื่อประชาชน

2. ความรู้ คงแน่นอนว่าหากไม่มีสถาบันน้ี เราคงไม่

สามารถเป็นแพทย์ได้ แต่ที่ส�าคัญคือ เราต้องท�างาน

เพื่อสร้างองค์ความรู้ มิใช่ท�างานโดยใช้ความรู้เพียง

อย่างเดียว

3. แพทย์ อาชพีแพทย์น้ัน จ�าต้องยดึมัน่ในอดุมคต ิเมตตา

กรุณาคุณ (พระโอวาทของสมเด็จพระราชบิดา)
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ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

ภ�ควิช�จิตเวชศ�สตร์

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560

ประวัติก�รศึกษ�

 พ.ศ.2560 

 อว. อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ แพทยสภา

 พ.ศ.2544 

 เป็น fellow ในหลักสูตรร่วมระหว่าง University of 

Melbourne-Harvard Medical School : Leadership 

Program in International Mental Health ณ University 

of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

 พ.ศ.2537 

 ได้รับทุนจากโครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ 

ไทย - ออสเตรีย ไปเป็น Exchange Research Fellow at 

Division of Pharmacopsychiatry and Sleep Research, 

ที่ Department of Psychiatry, University of Vienna 

ประเทศออสเตรีย

 พ.ศ.2535 

 ได้รบัทนุจากบริตชิ เคานซลิ ให้ไปฝึกอบรมเรือ่ง Recent 

Developments in Psychiatry ณ University of Cambridge

ประเทศสหราชอาณาจักร

 พ.ศ.2532 

 ได้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ให้ไปฝึกอบรมทาง

ด้านจิตเวชศาสตร์และเวชศาสตร์การนอนที ่Southwestern 

Medical School, University of Texas Health Science 

Conter at Dallas และที่ Presbyterian Sleep/Wake 

Disorders Center เมืองดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 พ.ศ.2531 

 ได ้รับทุนจากบริติช เคานซิล ให ้ ไปฝ ึกอบรมเร่ือง 

Psychogeriatrics (จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) University of 

Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร

 พ.ศ.2531 

 ได้รับทุนจากองค์กรอนามัยโลกให้ไปฝึกอบรมทางด้าน

จิตเวชศาสตร์และแพทยศาสตรศึกษา ที่ Department of 

Psychiatry, University of Edinburgh และที่ World 

Federation of Medical Education (WFME) ประเทศ

สหราชอาณาจักร

 พ.ศ.2527 

 วว. สาขาจิตเวชศาสตร์ แพทยสภา

 พ.ศ.2525 

 ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) 

มหาวิทยาลัยมหิดล

 พ.ศ.2523 

 แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 พ.ศ.	2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติก�รได้รับตำ�แหน่งท�งวิช�ก�ร

21	กันยายน	2553

 ศาสตราจารย์ ระดับ 11 หรือศาสตราจารย์ขั้นสูง

(มอ.ที่ 0192/2554)

16	มกราคม	2546

 ศาสตราจารย์ (สกอ.ที่ 231/2546)

14	กันยายน	2533

 รองศาสตราจารย์ (มอ.ที่ 54/2535)

10	ตุลาคม	2529

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (มอ.ที่ 604/2530)

1	เมษายน	2525

 อาจารย์แพทย์ (มอ.ที่ 729/2525)

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.10B
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ประวติัก�รดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ริห�รในคณะแพทยศ�สตร์

พ.ศ.2545	–	2560

 ประธานคณะกรรมการศูนย์บริการตรวจรักษาและวิจัย

ปัญหาการนอน

พ.ศ.2551	–	2555

 ประธานร่วมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้

(Knowledge Management, KM)

พ.ศ.2551	–	2554

 รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

พ.ศ.2550	–	2551

 รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย

พ.ศ.2548	–	2550

 รองหัวหน้าภาควชิาจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายบริหารและบริการ

พ.ศ.2547	–	2551

 ที่ปรึกษาคณบดีด้านการจัดการความรู้

พ.ศ.2544	–	2544

 ประธานคณะกรรมการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ เน่ืองใน

โอกาสครบรอบ 30 ปี ของคณะแพทยศาสตร์

พ.ศ.2543	–	2547

 ประธานคณะกรรมการพฒันาบคุลากรและจัดการความรู้

พ.ศ.2543	–	2547

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร

พ.ศ.2541	–	2544

 ประธานคณะกรรมการโครงการจัดบรรยายความรู ้

ทางการแพทย์เพื่อประชาชน

พ.ศ.2529	–	2532

 รองบรรณาธิการ สงขลานครินทร์เวชสาร

พ.ศ.2528	–	2532

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติก�รดำ�รงตำ�แหน่งนอกคณะแพทยศ�สตร์	ม.อ.

พ.ศ.2559	–	2560

 รองประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2551	–	2552

 นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (สมัยที่ 2)

พ.ศ.2549	–	2550

 นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (สมัยที่ 1)

พ.ศ.2558

 กรรมการคัดเลือกจิตแพทย์ดีเด่นสาขาการอุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมแก่วงการจิตเวชของสมาคมจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2552

 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการคัดเลือก

จิตแพทย์ดีเด่นทกุสาขาของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2550

 กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการคัดเลือก

จิตแพทย์ดีเด่นทกุสาขาของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2545	–	2556

 บรรณาธิการจดหมายข่าวราชวิทยาลัยจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2534	–	2535

 บรรณาธิการวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2536	–	ปัจจุบัน

 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

(อฝส.) สาขาจิตเวชศาสตร์ของแพทยสภา

พ.ศ.2547	–	2548

 อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบ (อฝส.) สาขาจิตเวชศาสตร์ของแพทยสภา

พ.ศ.2554

 ประธานคณะท�างาน (ชดุแรก) ในการร่างหลกัสตูรอนุสาขา

จิตเวชศาสตร์ผู ้สูงอายุของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่ง

ประเทศไทย

พ.ศ.2545	–	2558

 กรรมการในคณะกรรมการผู ้บริหารราชวิทยาลัย

จิตแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2554–	ปัจจุบัน

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุประเมนิผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทาง

วชิาการในระดบัศาสตราจารย์ระดบั 11 หรอื ศาสตราจารย์

อาวโุส หรอืศาสตราจารย์ทีม่คีวามเชีย่วชาญพเิศษของหลาย

มหาวิทยาลัยในสาขาจิตเวชศาสตร์

พ.ศ.2551–	ปัจจุบัน

 กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุประเมนิผู้ขอก�าหนดต�าแหน่งทาง

วิชาการในระดับศาสตราจารย์ทั้งสาขาจิตเวชศาสตร์หรือ
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สาขาพยาบาลศาสตร์(การพยาบาลจิตเวช) ของหลาย

มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2534	–	ปัจจุบัน

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผู้ขอก�าหนดต�าแหน่ง

ทางวิชาการในระดับผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์หรือรอง

ศาสตราจารย์ (วิธีปกติ) หรือรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ) 

ในสาขาจิตเวชศาสตร์ของหลายมหาวิทยาลัย

ประวัติก�รดำ�รงตำ�แหน่งนอกคณะแพทยศ�สตร	์

ม.อ.	และนอกร�ชอ�ณ�จักรไทย

พ.ศ.2560	–	ปัจจุบัน

 President of Asian College of Schizophrenia 

Research, ACSR

พ.ศ.2559	–	ปัจจุบัน

 Visiting Professor, Aino University, Osaka, Japan

พ.ศ.2559	–	ปัจจุบัน

 President of Pacific Rim College of Psychiatrists, 

PRCP

พ.ศ.2559	–	2560

 Vice President for Outreach Affairs, International 

Society for Bipolar Disorders, ISBD

พ.ศ.2557	–	ปัจจุบัน

 Chairman of Asian Network of Bipolar Disorder, 

ANBD

พ.ศ.2557	–	ปัจจุบัน

 Regional Vice President of World Association 

for Psychosocial Rehabilitation, WAPR

พ.ศ.2557	–	ปัจจุบัน

 Chair of Scientific Section on Psychiatric 

Rehabilitation of the World Psychiatric Association 

- WPA

พ.ศ.2556	–	2558

 President of Asian Federation of Psychiatric 

Associations, AFPA

พ.ศ.2551	–	2554

 รองประธานคณะท�างานทบทวนหลกัสตูรการเรยีนการ

สอนจิตเวชศาสตร์ทั้งก่อนและหลังปริญญาของสมาคม

จิตแพทย์ โลก (Vice Chair, WPA Committee on 

Psychiatric Education)

พ.ศ.2554	–	ปัจจุบัน

 ทีป่รกึษาขององค์การอนามัยโลกในการทบทวน ICD-10 

และพัฒนา ICD-11 (International Advisory Group 

of WHO for the Revision of ICD-10)

พ.ศ.2555	–	ปัจจุบัน

 คณะท�างานขององค์การอนามัยโลก เพื่อพัฒนาเกณฑ์

การวนิิจฉยักลุม่โรคจิตใน ICD-11 (Working Committee 

on Psychotic Disorders in ICD-11) 

พ.ศ.2549	–	2551

 President of ASEAN Federation of Psychiatry 

and Mental Health, AFPMH

ร�งวัลพิเศษ

พ.ศ.2559 :

 ได้รบัเกียรตบิตัรเชดิชเูกียรตด้ิานการวจัิย 2 เกียรตบิตัร

คือ ในฐานะอาจารย์ที่มีจ�านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ

การตีพิมพ ์สูงสุดใน 20 อันดับแรกของอาจารย ์ ใน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2558 และในฐานะ

มีผลงานวิจัยอยู่ใน Web of Science ทางด้าน Social 

Science มอบให้ โดยส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ในงาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์” 

คร้ังที ่3 ประจ�าปี 2559 เน่ืองในวนัสถาปนามหาวทิยาลยัฯ

พ.ศ.2558	:

 ได้รับรางวัล ISBD Scholar Award จาก International 

Society for Bipolar Disorders (ISBD) ในฐานะทีเ่ป็นผู้น�า 

ในทวปีเอเชยี (Asian regional leader) ในการจดักิจกรรม

ทางวิชาการด้านโรคไบโพลาร์ และเป็นผู้เสนอให้วันที่ 30 

มีนาคมของทุกปี เป็นวันไบโพลาร์ โลก (World Bipolar 

Day, WBD)

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.12B



คว�มผูกพัน	กับคณะแพทยศ�สตร์	ม.อ.

 ช่วงชีวิต 60 ปีของผม ผมได้ ใช้ชีวิตอยู่ในหาดใหญ่ถึง 54 ปี เพราะผมเกดิที่หาดใหญ่ ท�างานและพักอยู่ที่ 

ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในช่วงเวลา 54 ปี น้ัน เป็นช่วงเวลาที่ผมอาศัยอยู่ ในเขตรั้วสีบลู ที่คณะ

แพทยศาสตร์ ม.อ. ถึง 30 ปี จึงท�าให้ผมรู้สึกผูกพันกับคณะแพทย์ ม.อ. หาดใหญ่มาก เรียกว่าเป็นบ้าน

หลังที่ 2 ของผมก็ว่าได้ ส�าหรับผมแล้วคณะแพทย์ ม.อ. ไม่เพียงแต่เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้จนผม

สามารถไปประกอบอาชีพเวชกรรมได้เท่าน้ัน แต่ยังเป็นสถานที่ท�างานที่สุดวิเศษ เปิดโอกาสให้ผมได้ ใช้

ศักยภาพอย่างเต็มที่ทั้งด้านบริการวิชาการ การวิจัย และงานบริหาร ซึ่งผมไม่เคยเรียนรู้เรื่องการบริหารน้ี

มาก่อน ประสบการณ์ที่ได้รับจากการได้ร่วมทีมบริหารของคณะแพทยศาสตร์ ได้เป็นพื้นฐานส�าคัญที่ผมได้

น�าประโยชน์ไปปรับใช้ ในการบริหารองค์การทางวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ข้อคิดที่อย�กจะฝ�กถึงศิษย์เก่�และศิษย์ปัจจุบัน

 อยากฝากบอกว่า เมื่อเราจบจากคณะแพทย์ ม.อ. ไปแล้ว ค�าว่าคณะแพทย์ ม.อ. จะติดตัวเราไปตลอด

ชีวิต ดังน้ันหากเราไปท�าเรื่องเสียหายเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้คณะแพทย์ ม.อ. ของเราพลอยเสี่ยมเสียไปด้วย 

จึงอยากฝากพวกเราทุกคนให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ดี โดยปฏิบัติตามค�าปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า 

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง	ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง”	เพื่อชื่อเสียงอันดีงาม

ของคณะครับ และอีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้ คือ เรื่องสมาคมศิษย์เก่า และสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ซึ่งผมได้

รับหน้าที่เป็นบรรณาธิการมาหลายครั้ง หากพวกเรามีข่าวสารใดๆ ที่อยากจะสื่อให้กับคณาจารย์หรือ

ศิษย์เก่าได้ทราบ ก็ช่วยแจ้งมาได้ที่ e-mail : alumni@medicine.psu.ac.th ขอบคุณครับ

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560

พ.ศ.2557	:

 ได้รับรางวัลหลวงวิเชียรแพทยาคม จากสมาคม

จิตแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ผลงานวิจัยเป็นที่

ยอมรับและได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติเป็น

จ�านวนมาก และหรือมีผลงานวิจัยซึ่งมีผลกระทบเป็น

วงกว้างต่อนโยบายสุขภาพจิต

พ.ศ.2556	:

 ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่น สาขาการอุทิศตนเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวมแก่วงการจิตเวช จากสมาคมจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย

พ.ศ.2545	:

 ได้รบัโล่เกียรตคิณุในฐานะศษิย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

ที่ได้ท�าชื่อเสียงให้แก่คณะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2545	:

 ได้รบัรางวลั “คนดศีรีสงขลา” จากมลูนิธิพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

พ.ศ.2544	:

 ได้รบัรางวลัจิตแพทย์ดเีด่นสาขาการวจัิย จากสมาคม

จิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ศ.ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย

หน่วยระบ�ดวิทย�

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 เข้าเรียนแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ในปีการศึกษา 

2518 โดยเป็นนักศึกษาแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 3 หลังจบการ

ศึกษา ได้เป็นแพทย์ฝึกหัดที่ โรงพยาบาลราชวิถี ในปีการ

ศึกษา 2524 และเป็นแพทย์ประจ�าบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ 

ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เป็นเวลา 3 ปี ได้รับวุฒิบัตรฯ จิตเวชศาสตร์ และในปี พ.ศ. 

2528 เร่ิมรับราชการเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และย้ายมา

สังกัดหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2548 จนถึงปัจจุบัน

ประวัติก�รศึกษ�/ดูง�น/ฝึกอบรมต่อในต่�งประเทศ

 - ได้รับทุนของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และ Centre 

for Clinical Epidemiology and Biostatistics, 

University of Newcastle, Australia เพื่อไปศึกษา

ต่อระดับปริญญาโท (Master of Medical Science) 

สาขา Clinical Epidemiology ที ่Centre for Clinical 

Epidemiology and Biostatistics, University of 

Newcastle, Australia พ.ศ.2531

 - ได้รับทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (Aus-Aid) ไปศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ที่ Centre for Drug and 

Alcohol Studies, Department of Psychiatry, 

Faculty of Medicine, University of Sydney, 

Australia พ.ศ.2538-2542

 - ได้รับทุนของ Kurume School of Medicine ไปเป็น 

Visiting researcher ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

Kurume School of Medicine เมือง Kurume 

ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ.2537

 - ดงูานการบ�าบัดรักษาผู้ตดิสารเสพตดิและแอลกอฮอล์ 

ที่ Phoenix Unit, Royal North Shore Hospital, 

New South Wales พ.ศ.2541 และที่ Drug and 

Alcohol Detoxification Unit, Royal Brisbane 

Hospital, Queensland ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.

2542

ประวัติก�รทำ�ง�น

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ปี พ.ศ.2531

 - รองศาสตราจารย์  ปี พ.ศ.2544

 - ศาสตราจารย์  ปี พ.ศ.2557

•	 ต�าแหน่งหน้าที่อื่นที่ส�าคัญ	ในคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.

 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 

  พ.ศ.2536-2536

 - หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

พ.ศ.2544-2548

 - รองหัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาฝ่ายวิชาการ 

  พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน

•	 ต�าแหน่งหน้าที่อื่นที่ส�าคัญ	นอกคณะแพทยศาสตร์

 - ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน

 - ผู้จัดการแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ 

  1 ตุลาคม 2557 จนถึง 30 เมษายน 2560

 - คณะอนุกรรมการด้านบ�าบัดรักษาในคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ต้ังแต่ พ.ศ.

2555 จนถึงปัจจุบัน

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560
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 - คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ในคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ต้ังแต่ พ.ศ.

2560 จนถึงปัจจุบัน

 - รองประธาน และกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กร

วชิาการสารเสพตดิ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่

พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน

 - อาจารย์ทีป่รึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเศก 

ส�านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย ตัง้แต่ พ.ศ.2553

 - คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความ

ช�านาญในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม (อฝส.) สาขา

  จิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2548 - 2558

 - ประธานฝ่ายวิชาการของคณะกรรมการอ�านวยการ

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2548-2556

•	 ต�าแหน่งหน้าที่อื่นที่ส�าคัญ	ระดับนานาชาติ

 - Vice President, Asia-Pacific Society for Alcohol 

and Addiction Research (APSAAR) พ.ศ.2558 

จนถึงปัจจุบัน

 - Membership Committee พ.ศ.2549-2553, 

Liaison Committee พ.ศ.2556-2557, Publication 

Committee พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบนั ของ International 

Society for Biomedical Research on Alcoholism

 - คณะท�างานขององค์การอนามัยโลก ในการพัฒนา 

ICD -11 หมวด Substance-Related Disorders 

and Behavioural Addictions พ.ศ. 2554 จนถึง

ปัจจุบัน

 - Technical Advisory Group (TAG) for Alcohol 

and Drug Epidemiology ขององค์การอนามัยโลก 

ตั้งแต่ พ.ศ.2556 เป็นต้นมา

เกียรติบัตร/ร�งวัลที่เคยได้รับ

 - รางวัล “บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์” ประจ�าปี พ.ศ.2557

 - รางวัล “อาจารย์ดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ ด้านการ

วิจัย” ประจ�าปี พ.ศ.2556

 - รางวัล “จิตแพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย” ประจ�าปี พ.ศ.

2551-2552 จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

 - รางวัล “ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันปัญหา

  ยาเสพติด” ประจ�าป ี  พ.ศ.2549 ส�านักงาน

  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม

 - รางวัล “เครือข่ายวิชาการดีเด่นด้านการป้องกัน

ปัญหายาเสพติด” ประจ�าปี พ.ศ.2551 ส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงยุติธรรม

ผลง�นท�งวิช�ก�ร

 - สาขาวิชาที่สนใจ สุราสารเสพติดและพฤติกรรม

เสพติด ระบาดวิทยาทางจิตเวชศาสตร์ และสขุภาพจติ

 - ได้รบัทนุสนับสนุนการวจัิยจากแหล่งทนุทีส่�าคญัระดบั

ประเทศ กว่า 20 โครงการ เช่น จากส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ กระทรวง

ยุติธรรม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นต้น

 - มีผลงานตพีมิพ์ในวารสารวชิาการนานาชาติ 50 เรือ่ง 

เขียนบทในหนังสือต�าราวิชาการระดับนานาชาติ 4 

เร่ืองหนังสือ/ต�าราวิชาการ/คู่มือ/เอกสารให้ความรู้

ภาษาไทย 10 เรื่อง

เรื่องเล่�จ�กปกหลัง	:	อ�จ�รย์แพทย์ที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร	พ.ศ.2560
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You are the First : 

คุณคือศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนแรกที่เป็น...

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์วิจัยปัญห�สุร�	และเป็นนักวิช�ก�ร 

ด้�นสุร�และส�รเสพติด	ที่ ได้รับก�รยอมรับ

ทั้งในและต่�งประเทศ

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย 

(รุ่น 3)

ถาม	:

อยากให้อาจารย์เล่าให้ศิษย์เก่าทราบว่า	ปัจจุบันน้ี

อาจารย์มีต�าแหน่ง	และบทบาทอย่างไรในปัญหาด้าน

สุราระดับชาติบ้างครับ?

ตอบ	:

ปัจจุบันดิฉันเป็นผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

ซึ่งเป็นแผนงานภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศวส.มีส�านักงานอยู่ที่

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. มีท่านคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ของเราเป็นหน่ึงในคณะกรรมการก�ากับ

ทศิทาง ศวส.เปน็องคก์รวชิาการทีมุ่ง่เน้นการสรา้งองคค์วาม

รู้เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย งาน

ของ ศวส.จึงประกอบด้วย การให้ทุนวิจัย การท�างานวิจัย

หรอืสร้างองคค์วามรู้ การเผยแพร่ผลงานวจัิยและองคค์วามรู้

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ผลักดัน

นโยบาย และขับเคลื่อนสังคม ตามเป้าหมายของแผน

ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อควบคุมและ

ลดปริมาณการดื่มสุราในสังคม ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และ

ควบคุมความชุกของการดื่มสุรา ลดความเสี่ยงของการดื่ม

สรุา ทัง้ในมติขิองปรมิาณและรูปแบบการดื่ม และพฤตกิรรม

หลังการดื่มสุรา จ�ากัดและลดความรุนแรงของปัญหาจาก

การดื่มสุรา 

ถาม	:

อาจารย์มีที่มา	จุดเริ่มต้น	และแรงบันดาลใจอย่างไร	

จึงมาทุ่มเทให้กับปัญหาด้านสุราครับ?

ตอบ	:

เริ่มต้นจากการไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย

นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย เมื่อประมาณยี่สิบ

กว่าปีก่อน ก่อนจะไปศึกษาต่อในตอนน้ัน จะต้องเขียน

หัวข้อประเด็นวิจัยและโครงร่างที่สนใจไปก่อน ท่านรอง

ศาสตราจารย์นายแพทย์วรัญ ตันชัยสวัสด์ิ ซึ่งเป็นหัวหน้า

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ในขณะน้ัน ได้กรุณาแนะน�าให้เขียน

โครงการวจัิยเก่ียวกับการพฒันาเครื่องมอืคดักรองและการ

ส�ารวจปัญหาการดื่มสุราในชุมชน ต่อเนื่องจากโครงการ

ทีอ่าจารยว์รญัไดท้�าไว้ ในชว่งน้ัน เมื่อไปเรยีนต่อ จึงพยายาม

พฒันาโครงรา่งวทิยานิพนธ์ในประเดน็ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการดื่ม

สรุา และกลบัมาท�าวทิยานิพนธ์เป็นการพฒันาแบบคดักรอง

ปัญหาจากการดื่มสุราในประชากรไทย หลังจากน้ัน เมื่อไป

ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศ

ออสเตรเลีย ก็ได้ท�าวิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงของการ

ตดิสรุาในชายไทย จึงเป็นจุดเริม่ตน้ของการท�างานวจัิยดา้น

สุราต่อมา เมื่อกลับมาท�างานที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ม.อ. 

ก็ได้ท�าวิจัยและทบทวนองค์ความรู้ ในประเด็นที่เก่ียวข้อง

กับสุราและสารเสพติดมาตลอด โดยท�างานเป็นส่วนหน่ึง

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.16B
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ของเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ของส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) 

กระทรวงยุติธรรม มีอาจารย์ที่ท�างานด้านสุราและสาร

เสพติดจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และตัวดิฉันจาก ม.อ.ร่วมเป็นคณะกรรมการ

บริหารเครือข่ายฯ ด้วยจนท�าให้เครือข่ายฯได้ท�างานวิจัย

ที่ส�าคัญของประเทศหลายงาน เช่น การส�ารวจครัวเรือน

ระดับชาติเพื่อประมาณการจ�านวนผู้ ใช้สุราและสารเสพติด

ของประเทศไทยในปีต่างๆ หกคร้ัง การประเมินผลลัพธ์

และผลกระทบของการด�าเนินงานตามนโยบายสงคราม

เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นต้น หลังจากน้ันก็ท�างานเหล่าน้ี

มาตลอด จงึไดร้บัเชญิให้เปน็วทิยากร ผู้ทรงคณุวฒิุ ผูเ้ชีย่วชาญ

กรรมการ คณะท�างานในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสุรา

และสารเสพตดิให้กับหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

ถาม	:

ในทัศนคติของอาจารย์	อะไรเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด

ที่จะป้องกันปัญหาสุขภาพจากการดื่มสุราครับ?

ตอบ	:

ปัจจัยส�าคัญก็น่าจะเป็นที่ตัวคนดื่มสุราเอง เราทราบกันดี

อยูแ่ลว้ วา่แอลกอฮอลท์�าให้เกิดความเจ็บปว่ยและการบาดเจ็บ

กวา่ 200 ชนิด และยงัท�าให้เกิดผลกระทบตอ่คนอื่นในสงัคม 

ทัง้ทีค่นเหลา่น้ันอาจจะไมด่ื่มสรุาเลย เชน่ ท�าให้เกิดอบุตัเิหตุ

จราจร การทะเลาะววิาท การกระท�ารุนแรง ปญัหาทางเพศ 

ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น หากคนไม่ดื่มสุราก็จะไม่มีปัญหา

สุขภาพและปัญหาอื่นๆ เหล่าน้ี การท�าให้คนเข้าถึงสุรา

ได้ยากมากขึ้น โดยการจ�ากัดความหนาแน่นของร้าน

จ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเพิ่มอัตราภาษีเพื่อให้

ราคาสุราสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลก�าลังท�าอยู่ในขณะน้ี การท�าให้

คนไม่ถูกชักจูงให้ดื่มสุรา โดยการห้ามโฆษณาและกิจกรรม

การตลาดทุกรูปแบบของอุตสาหกรรมสุราอย่างสิ้นเชิง 

รวมทั้งการท�าให้คนตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่มสุรา

และเขา้ใจวา่สรุาไม่ใชส่นิคา้ธรรมดา แตเ่ปน็สนิคา้ทีบ่ัน่ทอน

สุขภาพและสังคม จึงเป็นมาตรการที่ ได้ผลดีและคุ้มค่า

ในการป้องกันไม่ให้มีนักดื่มหน้าใหม่ ลดความชุกของการ

ดื่มสุราและผลกระทบจากการดื่มสุราลงได้ 

ถาม	:

มีนโยบายหรือการด�าเนินงานดา้นสุรางานไหนทีอ่าจารย์

รู้สึกภาคภูมิใจที่สุดในการมีส่วนร่วมบ้างครับ?

ตอบ	:

ในช่วงสองปีกว่าที่เข้ามารับงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ก็ได้

มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และด�าเนินงานหลายเรื่อง 

เช่น การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ในประเด็นหลัก 

“สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนไทยให้พ้นภัยสุรา” 

ซึ่งในการประชุมได้มีการประกาศเจตนารมณ์ของผู้เข้า

ร่วมประชุมทุกคนในการใช้ความรู้เพื่อเสนอแนวทางที่อิง

หลกัฐานวชิาการ เพื่อปกป้องเดก็และเยาวชนไทย ให้อยูร่อด

เติบโต และด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยจากเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ การจัดท�า “ข้อแนะน�าส�าหรับบุคคลที่ ไม่ควร

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งประกาศโดยกระทรวง

สาธารณสุขผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ 

ได้แก่ ราชวิทยาลัย วิทยาลัย และสมาคมแพทย์ และ

บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ รวมทั้งผู้แทนจากภาค

ประชาชน ในประเทศไทย การประเมินผลการรณรงค์ 

“งดเหลา้เขา้พรรษา” ทกุป ีการจัดเสวนาวชิาการและแถลง

ข่าวในประเด็นส�าคัญในช่วงต่างๆ เช่น อุบัติเหตุจราจร

ทีส่มัพนัธ์กับการดื่มสรุาในชว่งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

“ภัยเหลา้มอืสอง” หรือผลกระทบของแอลกอฮอลต์อ่สงัคม 
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และสถานการณ์ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาหลังการออกค�าสั่ง 

คสช. (ม.44) เพื่อให้คนในสังคมเห็นความส�าคัญของปัญหานี้ 

และกระตุน้ให้ภาครัฐด�าเนินการเพื่อลดปญัหาดงักลา่วเปน็ตน้

ถาม	:

ในฐานะอาจารย์แพทย์	อาจารย์อยากฝากอะไรถึงศิษย์

เก่าคณะแพทย์	ม.อ.	เก่ียวกับปัญหาการดื่มสุราระดับ

ประเทศในขณะนี้บ้างครับ?

ตอบ	:

อยากจะย้�าว่า สุรา ไม่ ใช่สินค้าธรรมดา แต่เป็นสินค้า

ที่บั่นทอนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลและ

สังคม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่เป้าหมายอันยั่งยืนของ

ประเทศ พวกเราทุกคนในฐานะบุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสุขเป็นก�าลังส�าคัญในการจัดการปัญหาการ

ดื่มสุราในประเทศไทย นอกจากเราจะท�างานในด้านการ

บ�าบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพของผู้ดื่มสุราที่มีปัญหาโรคติดสุรา

หรือปัญหาสุขภาพต่างๆเป็นหลักแล้ว พวกเราก็มีบทบาท 

ส�าคัญในการสร้างความรู้และให้ความรู้แก่สังคมเก่ียวกับ

การป้องกันปัญหาจากสุรา ด้วยการเป็นต้นแบบในการไม่

ดื่มสุรา แต่หากเราเป็นคนที่ดื่มสุราเสียเอง เรากค็วรจะเข้า

ร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษาหรือเลิกดื่มตลอดไป และ

ไม่ส่งเสริมสนับสนุนการดื่มสุรา เช่น ไม่ชักชวนให้ลูกหลาน 

เด็ก เยาวชน รุ่นน้อง เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงานให้ดื่มสุรา 

แต่แนะน�าให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุราให้

เขาได้รับการดูแลรักษาเพื่อเลิกดื่ม และฟื้นฟูสุขภาพต่อไป 

หากพวกเราชว่ยกันเชน่น้ี สงัคมเราก็จะปลอดภัย ชวีติความ

เป็นอยู่ของคนในสังคมก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ และพวก

เราทุกคนจะเกิดความภาคภูมิใจในการท�าตามคติพจน์ของ

มหาวิทยาลัยที่ว่าให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่

หนึ่ง สมกับการที่พวกเราเป็นลูกของพระบิดา.

•  บรรย�ก�ศง�น

นพ.คณุตม์	จารุธรรมโสภณ	:	ผู้สัมภาษณ์

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.18B



เรื่องเล่�จ�กสม�คมฯ	:

 ตามที่ทางสมาคมฯ ได้จัดงาน Homecoming  Night ที่กรุงเทพเป็นประจ�าทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ส�าหรับใน

ปีน้ีจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร (ถนนสุรวงศ์)  กรุงเทพฯ แม้จะมีผู้มาร่วมงานไม่มาก 

เท่าปีก่อนๆ แต่บรรยากาศก็อบอุ่นเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือความผูกพัน และรักกันมากขึ้น  “เพราะมันเป็นมากกว่างาน

เล้ียง	แตค่อืมติรภาพทีม่ตีอ่กัน” งานที่ไดม้ากกวา่ความสนุกสนาน อาหารอร่อย เพราะเปน็งานทีเ่รายงัมีความเปน็เพื่อน 

พี่น้องร่วมสถาบัน เป็นศิษย์เป็นอาจารย์กัน แล้วยังเป็นเพื่อนพี่น้องร่วมวิชาชีพกันอีกด้วย น่ีคือความส�าคัญที่ว่าท�าไมเรา

ต้องมาเจอกันทุกปี หวังว่าคงจะได้เจอกับศิษย์เก่ากันอีกนะคะในโอกาสต่อไป.

Homecoming	Night	2560	ณ	กรุงเทพฯ

	 	 	 เรื่องเล่าจากสมาคม	:	นส.ศุจิรัตน์		เรืองเริงกุลฤทธิ์	:	ผู้บันทึก
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เรื่องเล่�จ�กสม�คมฯ	:

 จบแพทยศาสตรบัณฑิต ม.อ. เมื่อปี พ.ศ.2550 และได้รับวุฒิบัตรสาขา

จักษุวิทยา ในปี พ.ศ.2556 หลังจากน้ันได้ฝึกอบรมต่อเฉพาะทางจนจบสาขา

กระจกตา และการแก้ไขสายตา เมื่อปี พ.ศ.2558 (ดัดแปลงมาจาก : https://

www.praram9.com/doctor_detail.php?id=623#top)

 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ โดย นพ.ฐิติพงศ์ 

มณวีงศ ์เปน็ชาวจังหวดัเชยีงใหม ่เคยด�ารงต�าแหน่งเปน็ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ ด้วยนิสัยไมตรีที่ดีจึงเป็นที่รักของกลุ่มเพื่อนหมอและ

พยาบาล ไดรั้บความไวว้างใจจากสาธารณสขุจังหวดักาฬสนิธ์ุ ให้มาด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสหัสขันธ์ ด้วยความสามารถในการรักษาคนไข้ทั่วไป 

นอกจากน้ีคุณหมอยังได้รับการขนานนามว่า “คุณหมอโดเรม่อน” (ดัดแปลง

มาจาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_638992)

นายแพทย์ประยุทธ  อ่องสกุล
อดีตอาจารย์อาวุโสภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรรมอย่างสงบเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

อำ�ล� อ�ลัย แด่อ�จ�รย์และศิษย์เก่�ที่จ�กไป

นายแพทย์ธิติพงศ์  มณีวงศ์ (ศิษย์เก่ารุ่น 20)

แพทย์หญิงสิรี  ตั้งทองคำา (ศิษย์เก่ารุ่น 29)

ส�รศิษย์เก่�	แพทย์	ม.อ.20B



เรื่องเล่�จ�กสม�คมฯ	:

 ทางสมาคมฯ ได้บริจาคเงินจ�านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมกับโครงการ “ศิษย์เก่า ม.อ. 

เพื่อผู้ประสบภัย” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้�าท่วมใน จ.สงขลา โดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ระดมเงิน 

จัดหาสิ่งของที่จ�าเป็นแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้�าท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเชิญชวนศิษย์เก่า สมาคม 

ชมรม และหน่วยงานต่างๆ ร่วมช่วยเหลือ เนื่องจากน้�าท่วมในคร้ังน้ี เป็นปัญหาอุทกภัยในวงกว้าง และส่งผล

กระทบต่อประชาชนทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นของภาคใต้เป็นจ�านวนมาก

 ในภาพ ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ และ ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ (นพ.เจษฎา

จงไพบลูยพ์ฒันะ) และกรรมการบรหิารสมาคมฯ ทกุทา่น มอบเงินบริจาคในนามสมาคมศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร์

ให้กับ ดร.นฤทธิ ดวงสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี

คุณคมกริช ชนะศรี ผอ.กองกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

 สมาคมฯ เชิญชวนศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. Add Line โดยเพิ่ม 

“สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.” เป็นเพื่อนในไลน์

ของท่าน โดยค้นหา ID Line : @alumnimedpsu (มี@น�าหน้า) 

หรือสแกนจาก QR Code ที่แนบมานี้

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วมในภาคใต้

เพิ่มช่องท�งในก�รติดต่อสื่อส�รกับสม�คมศิษย์เก่�แพทย์	ม.อ.
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