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สารบัญ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ
 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 2.	 นพ.นพพร	 ชื่นกลิ่น	 รุ่น	4

	 3.	 รศ.นพ.สมชาย			 ทั้งไพศาล		 รุ่น	4

	 4.	 ศ.นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์	 รุ่น	5

	 5.	 นพ.เจษฎา	 ฉายคุณรัฐ	 รุ่น	6

	 6.	 นพ.มรุต	 จิรเศษฐสิริ	 รุ่น	7

	 7.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์		 รุ่น	7

	 8.	 นพ.ภาณุมาศ	 ญาณเวทย์สกุล	 รุ่น	10

นายกสมาคมฯ
 1.	 นพ.เจษฎา	 จงไพบูลย์พัฒนะ	 รุ่น	3

กรรมการ
	 1.	 ศ.นพ.พิเชฐ	 อุดมรัตน์	 รุ่น	2	 บรรณาธกิารสารศษิยเ์กา่

	 2.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์	 ตยัคคานนท์	 รุ่น	3	 กรรมการ

	 3.	 ผศ.นพ.ธวัช	 ตันติสารศาสน์	 รุ่น	3		 กรรมการ

	 4.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี		 รุ่น	7	 กรรมการ

	 5.	 ผศ.นพ.ธนะรัตน์	 บุญเรือง	 รุ่น	14	 อุปนายกภายใน

	 6.	 ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์		สุนทรพันธ์		 รุ่น	13		 เหรัญญิก

	 7.	 นพ.ดรุณ	 สุนทราพรพล	 รุ่น	17	 อุปนายกภายนอก

	 8.	 อ.นพ.ปัณณวิชญ์	 เบญจวลีย์มาศ	 รุ่น	18		 กรรมการ

	 9.	 ผศ.พญ.นลินี	 โกวิทวนาวงษ์	 รุ่น	19		 ปฏิคม

	 10.	 รศ.นพ.รังสรรค์	 ภูรยานนทชัย	 รุ่น	19			 เลขาธิการ

	 11.	 ผศ.นพ.อรรถพล		 รัตนสุภา		 รุ่น	22		 กรรมการ

	 12.	 นพ.ทัศนัย	 อชิรเสนา	 รุ่น	29	 นายทะเบียน

	 13.	 พญ.เสาวภา	 ศรีใส	 รุ่น	32	 กรรมการ	

	 14.	 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์	 	 กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

	 	 รศ.พญ.ฐิติมา			 สุนทรสัจ

บรรณาธิการ
  ศ.นพ.พิเชฐ		 อุดมรัตน์	

รองบรรณาธิการ
  ผศ.พญ.นลินี		 โกวิทวนาวงษ์	

	 	 ผศ.นพ.วีรพงศ์		 วัฒนาวนิช	

กองบรรณาธิการ
  ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนนท์	

	 	 อ.นพ.ปัณณวิชญ์		 เบญจวลีย์มาศ	

	 	 อ.นพ.คณุตม์				 จารุธรรมโสภณ

	 	 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์

	 	 นส.ศุจิรัตน์			 เรืองเริงกุลฤทธิ์

	 	 นายวิสธวัช			 แตงอ่อน

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

ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		ตยัคคานนท์,	ผศ.นพ.ธนพันธ์		ชูบุญ,	ผศ.นพ.รักชาย		บุหงาชาติ,	 

รศ.พญ.ฐิติมา		สุนทรสัจ

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (ชุดที่ 9)
(วาระบริหารงาน ตุลาคม พ.ศ. 2560 - กันยายน พ.ศ. 2562)

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

(Newsletter of the Alumni Association of PSU Medicine)

ปีที่	32	ฉบับที่	4	เดือนพฤศจิกายน	-	ธันวาคม		2561

จัดทำาโดย

สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์

บทบรรณาธิการ 3

สารจากคณบดี 4

สารจากนายกสมาคมฯ 5

You are the First : 

ผู้อำานวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

• นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น 6

บทความพิเศษ : 

• กว่าจะมาเป็น  Binla  Brew 9

• ข้อคิดจากศิษย์เก่า 13

You receive the Recognition : 

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ 14

• ศ.นพ.วีระพล  จันทร์ดียิ่ง 

• ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ 

• ศ.ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย 

• ศ.นพ.วชิร คชการ 

เรื่องเล่าจากสมาคมฯ : 15

จากปกหน้า

	 	 ในโอกาสปีใหม	่พ.ศ.	2562	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	พระราชทาน	ส.ค.ส.	2562		ปีกุน	ขอให้อยู่ยั่งยืน	โดย

พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย	 ดังข้อความที่ปรากฎอยู่บน

ปกสารศิษย์เก่าฯ	ฉบับนี้	พร้อมทรงลงพระนามาภิไธย	“สิรินธร”	ซึ่ง

มีความหมายว่า	ควรใช้	“ปัญญา”	ในการ	“พิเคราะห์”	สิ่งต่าง	ๆ	ที่จะ

เกิดขึ้นรอบ	ๆ 	ตัวเรา	ที่มีรายละเอียดซับซ้อนมากมาย	ทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่เกิดขึ้นนั้น	ให้ตระหนักว่าไม่ใช่เรื่อง	“หมู	ๆ”	หรือเรื่องง่าย	ๆ	อย่าง

ที่คิดกัน	อย่างไรก็ตาม	ถ้าทุกคนทำาแต่ความดีอยู่แล้ว	ปีหมูนี้จะเป็นปี

ที่มีความสุขอย่างยั่งยืนแน่นอน

ที่มา  : https://www.thaipost.net/main/detail/20735
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บทบรรณาธิการ

	 	 เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 	 จากต้นปีสู่ปลายปี		 

จากพื้นที่ว่างเปล่าสู่ร้านบินหลา	 บรู	 และถ้าคิดย้อนให้ไปไกล

ยิ่งกว่าน้ัน	 	 ศิษย์เก่าทุกคนล้วนผ่านช่วงเวลาที่ยาวนาน	 คือ	

ชั้นอนุบาล	หรือประถมศึกษา	จนมาสู่คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	

ตลอดช่วงเวลาน้ี	 เรามีเพื่อนในทุกระดับของการศึกษา	 แต่

ส่วนมากแล้วเรามักจะสนิทสนมคุ้นเคยกับเพื่อนร่วมรุ่นคณะ

แพทย์	 ม.อ.ที่เรียนรุ่นเดียวกันมากที่สุดและมากกว่าเพื่อนใน

ชั้นอนุบาล	 หรือเพื่อนคณะแพทย์	 ม.อ.ที่อยู่ต่างรุ่น	 	 ไม่ว่าจะ

เป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้อง	 จนกระทั่งมีการรับน้องสายรหัสเกิดขึ้น

ในคณะแพทย์	 ม.อ.	 ซึ่งผมไม่ทราบว่ากิจกรรมน้ีเกิดขึ้นคร้ัง

แรกเมื่อใดและปีใด	 	 เพราะสมัยที่ผมเข้ามาเป็นนักศึกษา

แพทย์	 ม.อ.รุ่นที่	 2	 น้ัน	 ยังไม่มีการรับน้องสายรหัส	 แต่พวก

เรารุ่น	2	ก็รู้จักมักคุ้นกับรุ่นพี่รุ่น	1	เป็นอย่างดี		ปัจจัยที่ทำาให้

รุ่น	 1	 กับรุ่น	 2	 สนิทกัน	 ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะแต่ละรุ่นต่าง

ก็มีนักศึกษาเพียงรุ่นละประมาณ	 30	 คน	 และเรามีห้องที่เป็น

เสมือน	 common	 room	 ที่ทุกคนจะเดินเข้ามาเจอกันเมื่อ

ไหร่ก็ได้	 คือ	 ห้องที่เรียกว่า	 ชวพ.ย่อมาจากชุมนุมวิชาการ	 

คณะวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์	 เมื่อเรามีศิษย์เก่าหลาย

รุ่นขึ้น	 และแต่ละรุ่นมีจำานวนนักศึกษากว่าร้อยคนขึ้นไป	 การ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นเดียวกันและศิษย์เก่า

ต่างรุ่น	 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งสำาหรับสมาคมศิษย์เก่าและคณะ

แพทยศาสตร์

	 	 ผมเคยชวนศิษย์เก่าบางคนให้มาเจอกันในงาน	 Home-

coming	Night	ทีก่รุงเทพฯ	คำาตอบที่ไดร้บัคอื	อยากมา	แต่กลวั

มาแล้วไม่รู้จักใคร	เพราะจบมานานมากแล้ว	น้อง	ๆ	รุ่นหลังก็

คงไม่รู้จัก	และอาจารยท์ีเ่คยสอนตวัเองมาก็คงอายมุากเกินกวา่

จะมางานไหว	 	 เมื่อมาแล้วไม่เจออาจารย์ที่เคยสอน	 ไม่ได้เจอ

เพื่อนรุน่เดยีวกัน	หรือรุน่พีรุ่น่น้องทีเ่คยรูจั้ก	ก็ทำาให้ไมอ่ยากมา	 

ผมเองคงโชคดกีวา่เพื่อนรุน่เดียวกันหลายคน	ทีเ่มื่อเรยีนจบจาก

คณะแพทย	์ม.อ.แลว้	ก็ไดเ้ปน็อาจารยส์อนอยูท่ีน่ี่จนเกษียณอายุ

ราชการ	ตลอดระยะเวลา	35	ปีของการเป็นครูแพทย์ที่นี่	ที่มี

บา้นพกัอยู่ใน	ม.อ.จึงทำาให้บา้นกับทีท่ำางานอยู่ในรัว้เดยีวกัน	จน

ผมรู้สกึวา่คณะแพทย	์เปน็เสมอืนบา้น		ลกูทกุคนของผมเกิดทีน่ี่	

(โรงพยาบาล	ม.อ.)	เตบิโตวิง่เลน่ทีน่ี่	จึงทำาให้หัวใจดวงน้ีของผม

หยุดอยู่ที่คณะแพทย์	ม.อ.	แม้ว่าศิษย์เก่าคนอื่นอาจไม่มีโอกาส

แบบผม	แตผ่มก็เชื่อเหลอืเกินวา่พวกเราทีจ่บจากทีน่ี่ทกุคน	ลว้น

มีความผูกพันกับคณะแพทย์	ม.อ.	ไม่มากก็น้อย		ไม่ว่าวันเดือน

จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นปีไหนหรือ	พ.ศ.ไหนก็ตาม

	 	 สารศษิยเ์ก่าแพทย	์ม.อ.	จะขอทำาหน้าทีเ่ปน็ชอ่งทางหน่ึง

ทีท่ำาให้ศษิยเ์ก่าแตล่ะรุน่ไดม้ีโอกาสรู้จักกันผา่นทางบทสมัภาษณ	์	

บทความต่าง	ๆ 		รูปภาพกิจกรรมของแต่ละรุ่น		เราทราบมาว่า

ศษิยเ์ก่าแตล่ะรุ่นมกีารนัดพบสงัสรรคกั์น		ไปเทีย่วเปน็กลุม่คณะ

ดว้ยกัน		จึงอยากเสนอให้แชรค์วามรู้สกึ	และประสบการณข์อง

แต่ละรุ่นให้กับศิษย์เก่ารุ่นอื่น	 ๆ	 ได้ทราบผ่านทางสารศิษย์เก่า

ด้วยครับ

	 	 สดุทา้ยน้ี		เนื่องในโอกาสป	ี2562	ทีจ่ะมาถึง	พวกเราคณะ

กองบรรณาธกิารสารศิษย์เกา่แพทย์	ม.อ.ทุกคน	ขออารธนาสิ่ง

ศกัดิส์ทิธ์ิทีศ่ษิยเ์ก่าแตล่ะคนเคารพนับถือ	ได้ โปรดดลบนัดาลให้

ศิษย์เก่ามีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล	 และเจริญด้วยจตุรพิธ 

พรชัย	ในตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยเทอญ.

	 	 	 	 	 	 	 	 				สวัสดีปีใหม่ครับ

          ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

	 	 	 	 	 	 บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	

ถึงวันเดือนจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
แต่หัวใจดวงนี้
ขอหยุดที่คณะแพทย์ ม.อ.
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รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สารจากคณบดี

ขอฝากคำ ว่า
“ผูกพันมั่นเกลียว

ร่วมสายเลือดเดียวกัน
เมด ม.อ. สานต่อยึดมั่น

our soul นั้น for the benefit 
of mankind”

“
“

	 	 การดำาเนินงานในช่วงประมาณ	 2	 ปีที่ผ่านมาน้ัน	 ได้เกิดกิจกรรมที่ทำาให้

ศิษย์เก่าได้สร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันและศิษย์ปัจจุบันมากขึ้น	 ตลอด

เส้นทางในงานวิ่งจากกรุงเทพ-หาดใหญ่	 วันที่	 22-28	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2560													

(กิจกรรม	3gether	run	and	ride	for	life)	และงานวิ่งอันดามันอ่าวไทย	วันที่	

22-29	เมษายน	พ.ศ.	2561	(กิจกรรม	Hands	&	Heart	start	2gether)	นั้น	

ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งจากความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ของ

ศิษย์เก่า	 ม.อ.	 นอกจากน้ี	 ได้เกิดไฮไลท์ที่ได้เป็นการสร้างจุดศูนย์รวมของศิษย์

เก่าให้มีสถานที่ที่จะคืนรังคือ	 “รังบินหลา”	 โดยได้มีการตกแต่งสวนที่ร่มรื่นเพื่อ

ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์บริเวณหลังป้าย

คณะแพทยศาสตร์	ในสวนนี้มีร้านอาหารและเครื่องดี่ม	“บินหลา	บรู”	ซึ่งดำาเนิน

การโดยสมาคมศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร	์โดยรายไดจ้ะนำาไปใช้ ในกิจกรรมของ

ศิษย์เก่าและส่งเสริมงานของศิษย์ปัจจุบัน	

	 	 ตำาแหน่งป้ายของคณะแพทยศาสตร์ที่ก่อสร้างมานานแล้วได้รับการปรับ

ภูมทิศัน์ให้มคีวามสง่างามและจะเปน็สถานทีท่ีแ่สดงความเปน็อตัลกัษณข์องศษิย์

เก่าแพทย์	ม.อ.	ต่อไป		การปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนหลังป้ายคณะแพทยศาสตร์

และการสร้างความเป็น	ม.อ.	นี้	จึงได้ตั้งชื่อว่า	“สวนศรีตรัง	รังบินหลา”	ดำาเนิน

การโดยงบประมาณของมลูนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทรแ์ละสมาคมศษิยเ์ก่าฯ	 

ไดท้ำาพธีิเปดิเมื่อวนัที	่19	กันยายน	พ.ศ.	2561	เนื่องในโอกาสทีค่ณะแพทยศาสตร์

ก่อตั้งครบรอบ	 46	 ปี	 	 ขอให้สถานที่แห่งน้ีเป็นสมบัติของศิษย์เก่าที่จะช่วยกัน

สนับสนุน	ดแูล	และผลกัดนัให้เปน็	home	sweet	home	ของลกูบนิหลาทกุ	ๆ 	รุ่น		 

ขอฝากคำาว่า	“ผูกพันมั่นเกลียวร่วมสายเลือดเดียวกัน	เมด	ม.อ.	สานต่อยึดมั่น	

our	soul	นั้น	for	the	benefit	of	mankind”

	 	 ขอแสดงความยินดีกับท่าน	ศ.นพ.วีระพล	จันทร์ดียิ่ง	ศิษย์เก่าคณะแพทย์	

ม.อ.	 รุ่นที่	 1	 ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยพะเยา	 นับเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำาเร็จได้รับการแต่งต้ังเป็น

ผู้บริหารระดับสูง	 นอกจากน้ียังมีศิษย์เก่าอีกหลายท่านที่ทำางานในกระทรวง

สาธารณสุขได้ดำารงตำาแหน่งบริหารระดับสูง	ซึ่งคงไม่สามารถกล่าวนามได้หมด

	 	 เมื่อสารศษิยเ์ก่าฉบบัน้ี ได้พมิพเ์ผยแพรอ่อกไปจะเปน็ชว่งตอ้นรบัปีใหม	่จึง

ใครข่อถือโอกาสน้ีอาราธณาสิง่ศกัดิท์ีท่กุทา่นเคารพนับถือจงอำานวยอวยพรให้ทกุ

ทา่นไดร้บัพรอนัประเสรฐิ	ประสบแตค่วามสขุ	ความเจรญิความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานในปีใหม่นี้.
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นายแพทย์เจษฏา  จงไพบูลย์พัฒนะ

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

สารจากนายกสมาคมฯ

	 	 ในรอบปี	2561	ที่ผ่านมา	ทางสมาคมฯ	มีกิจกรรมที่ได้มีการสานต่อมา		และ

ดำาเนินการจนประสบผลสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	ดังต่อไปนี้คือ

	 1.	 กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า	 คณาจารย์	 และสถาบัน 

	 	 การศึกษา		

  •	 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีและอาจารย์อาวุโส	

  •	 ร่วมงาน/ร่วมทำาบุญงานศพ	ศิษย์เก่าและญาติสายตรง	

  •	 เยี่ยมไข้อาจารย์หรือศิษย์เก่าที่รักษาพยาบาลอยู่ใน	รพ.มอ.

  •	 รบัรองสถานะศษิยเ์ก่า		เพื่อขอใชส้วสัดกิารลดหยอ่นสว่นเกินสทิธิคา่ห้อง 

	 	 	 พิเศษ	รพ.มอ.

	 2.	 บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์		ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด 

	 	 คณะแพทยศาสตร์

	 3.	 จัดทำาสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รายปักษ์ทุก	3	เดือน	4	ฉบับ/ปี

	 4.	 คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น	 	 คณะแพทยศาสตร์	 	 และเสนอชื่อ	 เพื่อรับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของ 

	 	 มหาวิทยาลัย

	 5.	 เสวนาศิษย์เก่าดีเด่นในงานประชุมวิชาการ

	 6.	 จัดงาน	Homecoming	Night	ทั้งที่หาดใหญ่และกรุงเทพฯ

	 7.	 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่	 โดยการมอบของที่ระลึก	Update	ฐานข้อมูลบัณฑิตใหม่	 เพื่ออำานวย 

	 	 ความสะดวกในการรกัษาพยาบาล	และให้สทิธิสว่นลดหยอ่นแก่ศษิยเ์ก่าและญาตสิายตรง	และให้บรกิาร 

	 	 เข้าถึงสารสนเทศห้องสมุดคณะแพทย์

	 8.	 กิจกรรมที่ประสานงานร่วมกับคณะ	ได้แก่	ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายศิษย์เก่า	งานวิ่ง	Hands	&	Heart	 

	 	 start	2gether	วิ่งอันดามัน-อ่าวไทย	

	 9.	 การดำาเนินงานเปิดร้าน	Binla	Brew	

	 	 และในปี	พ.ศ.	2562	ทีจ่ะมาถึงน้ีการดำาเนินงานของสมาคมฯ	จะไดรั้บการสานตอ่งานและกิจกรรมตา่ง	ๆ 	

ทีเ่ป็นประโยชน์กับสมาชกิอยา่งตอ่เนื่อง		โดยทางคณะฯ	ได้ ให้ความสำาคญัในบทบาทของศษิยเ์ก่าทีจ่ะไดม้สีว่น

สำาคญัในการขบัเคลื่อนคณะ	และทางคณะได้ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ	เปน็อยา่งดแีละอยา่ง

ตอ่เนื่องตลอดมา	และหากสมาชกิศษิยเ์ก่าทา่นใดตอ้งการเสนอแนะ	หรอืเสนอความคดิเห็นใดทีเ่ปน็ประโยชน์

ต่อเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ	ของเรา	ท่านสามารถเสนอมาได้ที่	e-mail:	alumni@medicine.psu.ac.th	ครับ 

	 	 สุดท้ายน้ี	 ในนามของสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.	 ผมใคร่ขออำานาจคุณความดี 

ทุกอย่างที่ท่านยึดมั่น	 จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข	 และมีสุขภาพกายใจที่แข็ง

แรงด้วยครับ.



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.6

ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. คนแรกที่ได้ดำ รงตำ แหน่ง
ผู้อำ นวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น 
(ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4)

	 	 นายแพทย์นพพร	ชื่นกลิ่น	สำาเร็จการศึกษาแพทย

ศาสตรบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เมื่อปี	

2525	ประกาศนยีบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

คลินิก	มหาวิทยาลัยมหิดล	เมื่อปี	2529	วุฒิบัตรวิชาชีพ

เวชกรรมเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์	จาก

แพทยสภา	เมื่อป	ี2531	วชิาชพีเวชกรรมเฉพาะทางสาขา

เวชศาสตร์ป้องกัน	จากแพทยสภา	เมื่อปี	2536	ปริญญา

โท	Master	 in	 Public	 Health	Methodology	 จาก	

Universite	Libre	De	Bruxelles	ประเทศเบลเยีย่ม	เมื่อ

ป	ี2539	และปรญิญาโท	รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ	

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	เมื่อปี	2546

	 	 ด้านประวัติการบริหารงาน	นายแพทย์นพพร	ชื่น

กลิ่น	 ได้ดำารงตำาแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ยะลา	 ตั้งแต่ตุลาคม	 2540	 -	 พฤศจิกายน	 2541	 นาย

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ตั้งแต่

ตุลาคม	2542	-	ตุลาคม	2543	นายแพทย์สาธารณสุข

จังหวัดกระบี่	ตั้งแต่กันยายน	2544	-	พฤศจิกายน	2544	

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร	 ต้ังแต่มีนาคม	

2545	 -	 มีนาคม	 2546	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

นครศรีธรรมราช	ตั้งแต่มีนาคม	2546	-	ธันวาคม	2551		

จนถึงปี	 2552	 ขยับขึ้นดำารงตำาแหน่งรองอธิบดีกรม

ควบคุมโรค	จากนั้นได้รับเลือกเป็นผู้อำานวยการองค์การ

เภสัชกรรม	ช่วงเดือนมีนาคม	2558	จนครบวาระ	ก่อน

รับตำาแหน่งผู้อำานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	

เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2561	ที่ผ่านมา

ที่มา: https://www.hsri.or.th/researcher/media/news/

detail/10847

U R the 1st
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	 	 ก่อนอื่น	 	 ผมขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่าและพี่ๆน้องๆ

ทุกคน		รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านครับ	ที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ผม

ในฐานะศิษย์เก่า	เป็นความภาคภูมิใจครับ

	 	 ถาม:	อยากให้พี่ช่วยเล่าว่าพี่จบแพทย์ ม.อ.รุ่นที่เท่าไหร่  

มคีวามประทบัใจอะไรบา้งครบัในสมยัเรยีน  และความสนใจใน

การเบนเข็มเข้ามาในสายผู้บริหาร  เกิดจากอะไรครับ

	 	 ตอบ:	ผมจบมอ.	รุ่น	4	(พ.ศ.	2519-2525)	ครับ		

นับเปน็รุ่นบกุเบกิของ	ม.อ.	เพราะจำาไดว้า่เขา้มาปแีรก		ในหลวง

รัชกาลที่	 9	 ได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์ตึกโรงพยาบาลของ

มหาวิทยาลัย	ซึ่งก็คือโรงพยาบาล	ม.อ.	ของเราทุกวันนี้		ช่วง

เวลาที่เรียนตลอดระยะเวลา	 6	 ปี	 สำาหรับผมถือว่าเป็นช่วง

เวลาที่ดีที่สุดในชีวิตช่วงหน่ึง	 เป็นช่วงที่เป็นวัยแห่งการเรียนรู้	

สนุกสนาน	ตื่นเต้น		ในช่วงแรก	ๆ 	เราก็เฝ้าติดตามข่าวอาจารย์		

จบมาหรือย้ายเข้ามาสอน		พร้อม	ๆ	กับลุ้นอาจารย์ที่ทยอยลา

ออก	หรือยา้ยออกไป	ถือไดว้า่เป็นระยะก่อร่างสรา้งตวัของคณะ

แพทยก็์วา่ได้	แต่ด้วยความไมพ่ร้อมดา้นบุคลากร	อาคาร	สถาน

ที	่	เพราะโรงพยาบาลสรา้งลา่ชา้	ทำาให้พวกเราตอ้งไปขึน้	ward	

ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และโรงพยาบาลสงขลา	 	 ซึ่งกลับเป็น

โอกาสทีด่ทีีพ่วกเราไดส้มัผัสกับอาจารย	์	ทีเ่ป็นผู้เสยีสละ		มุง่มัน่

ที่จะสร้างคณะแพทย์ของเรา		และทนอยู่		ทนสอนพวกเราด้วย

ความมุ่งมั่น		ตั้งใจ		ที่สำาคัญกว่านั้นคือยังไม่มีการอบรมแพทย์

ประจำาบ้าน		มีเพียงแพทย์ฝึกหัดไม่กี่คน		ทำาให้พวกเรามีความ

ใกล้ชิดกบัอาจารย์	ได้รบัการฝกึใหท้ำาหตัถการโดยตรงมากกว่า

นักศึกษาแพทย์ในคณะแพทย์อื่น	ๆ 	ซึ่งเปิดมาก่อน	และมีความ

พร้อมมากกว่าเรา	 และคณะแพทย์เหล่าน้ันยังมีแพทย์ประจำา

บ้านระหว่างนักศึกษาแพทย์กับอาจารย์อีกชั้นหน่ึง	 	 พวกเรา

อยู่ในหอพักกับนักศึกษาคณะอื่น	 ๆ	 ซึ่งในเวลาน้ันนักศึกษายัง

ไม่มากนัก	ทำาให้ไม่หนาแน่น	เบียดเสียดกันมาก	ผลคือพวกเรา

รักกัน	มีกิจกรรมร่วมกัน	และมีโอกาสรู้จัก	ปฏิสัมพันธ์กันมาก

ขึ้นทั้งภายใน	และภายนอกคณะ

	 	 โดยรวมคงต้องสรุปว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า	 	 และ

ด้วยปัจจัยต่างๆที่เล่าให้ฟังโดยเฉพาะความใกล้ชิดกันในกลุ่ม

เพื่อนฝูง		ตลอดจนความกรุณาจากคณาจารย์ในคณะ	ได้หล่อ

หลอมให้พวกเรา	 ม.อ.	 รุ่น	 4	 เป็น	 บุคลากรทางการแพทย์ที่

ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ	 และมีบุคลิกภาพเป็นที่

ยอมรับของสังคม		ฟังดูอาจจะเหมือนขี้คุย	แต่ขอยืนยันว่าโดย

รวมเป็นอย่างนั้นจริง	ๆ	ครับ	 เป็นความภาคภูมิใจของพวกผม	 

ลูกสงขลานครินทร์อย่างแท้จริง

  ถาม: ความสนใจการเข้ามาในสายบริหารเกิดขึ้น 

เมื่อไหร่ครับ

  ตอบ:	ก็คงเหมือนผู้บริหารคนอื่น	ๆ	คือมีความเชื่อว่าจะ

สามารถนำาเอาความคิด	 ความเชื่อของตนเองไปทำาให้งานที่รับ

ผิดชอบพัฒนาได้		การเป็นผู้บริหารไม่ได้ทำาให้ตัวเองเหนือกว่า

คนอื่น	แตเ่ปน็การหาญกลา้ออกมารบัผิดชอบ	เน้นนะครบัวา่รบั

ทัง้ผิดและชอบ	บนพืน้ฐานของความเชื่อวา่	ความคดิ	การตดัสนิ

ใจของเราจะทำาให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน		เกิดผลประโยชน์

ต่อประชาชนโดยรวม		บุคลากรทุกคนมีคุณค่า	ทุกท่าน	ทุกคน

ทำาหน้าทีข่องตนเองอยา่งซื่อสตัย	์เชีย่วชาญ		ก็ก่อให้เกิดคณุคา่

ได้มาก		น่ายกย่องครับ		ผมชื่นชมบุคลากรเก่ง	ๆ 	ที่ทำางานหรือ

รักษาคนไข้ได้อย่างเชี่ยวชาญ	 	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร	 ได้ทรงมีพระราชดำารัสไว้

ในครัง้หน่ึงวา่	“หน้าทีข่องผู้บริหารคอืเปดิโอกาสให้ทา่นเหล่า

น้ันได้ทำางานของท่านได้อย่างเต็มที่	 รวมทั้งการจัดเตรียม

ทรัพยากรให้ท่านเหล่านั้นอย่างเพียงพอ”

  ถาม: ผมทราบมาว่า สมัยที่พี่เป็นผู้อำานวยการองค์การ

เภสัชกรรม ทางองค์การฯ ได้รับรางวัลระดับดีมาก  จากสภา

วิจัยแห่งชาติเรื่องการผลิตวัคซีนไข้หวัดนกชนิดเชื้อเป็น อยาก

ให้พี่ช่วยเล่าเบื้องหลังของความสำาเร็จครั้งนี้ 

  ตอบ:	 ทุกความสำาเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลงาน	 ของทีมงาน

เปน็ผลของความเชีย่วชาญและความพยายามของบคุลากร	ผม

เพียงแต่ให้การสนับสนุน	 แก้ไขปัญหาติดขัดในด้านการจัดการ	

การจัดเตรียมทรพัยากร	และให้กำาลงัใจทมีงาน	ผมเชื่อวา่ความ

สำาเร็จหลายอย่างที่เกิดขึ้นในองค์การเภสัชกรรม	 เกิดจากการ

ที่ทีมงานมีความมุ่งมั่น	 มีความรู้	 และไว้วางใจในตัวผู้บริหาร	 

ที่สำาคัญคือ	 ผู้บริหารต้องพร้อมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจาก

การทำางาน	และการตดัสนิใจ	ซึง่อยากฝากให้ผู้บรหิารทกุทา่นวา่		 

ผมคิดว่านอกเหนือจากการที่ทุกท่านมีความรับผิดชอบอยู่แล้ว	

ยังต้องแสดงออกและทำาให้ทีมงานเชื่อและไว้ ใจจริง	ๆ	ว่าท่าน

พร้อมรับผิดชอบ
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  ถาม: ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำาคัญเรื่องวิจัยในการ

ขับเคลื่อนประเทศอย่างมาก ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะรู้จักสถาบัน

ส่งเสริมการวิจัย เช่น สกว. หรือ วช. อยากให้พี่ช่วยเล่าว่า

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส.น้ีมีบทบาทหน้าที่

อย่างไรบ้างครับ

  ตอบ:	งานวจัิยเปน็พืน้ฐานสำาคญัของการพฒันาประเทศ	

ผมมีความเชื่อและได้นำาเรียน	 Policy	Maker	 ของกระทรวง

ว่าการทำางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง	 การกำาหนดนโยบายต้องอยู่บนพื้นฐานของ	 Knowledge	

Based	Policy	ซึ่งที่ผ่านมาผลการทำางานของ	สวรส.	ก็ได้ร่วม

มือกับนักวิชาการในประเทศมาตลอด	เป็นจุดกำาเนิดของ	สสส.	

สช.	สรพ.	หรือแม้กระทัง่การจัดตัง้	สปสช.	ปัจจบุนักลุม่องคก์าร

มหาชนทางด้านการให้ทุนและการวิจัยมีความใกล้ชิดและ

ทำางานร่วมกัน	โดย	สวรส.เป็นหน่วยงานหลักด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ		บทบาทหลักของ	สวรส.	มี	3	อย่างครับ	ได้แก่	เสนอ

นโยบาย	 ประเมิน	 ตรวจสอบความสำาเร็จของนโยบายและ

การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 	 และบทบาทสุดท้าย	 คือ	 จัด

ทำาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงนโยบาย	 	 ปัจจุบัน	 สวรส.	 ขยาย

ขอบขา่ยให้การสนับสนุนการวจัิย	พฒันาทางด้านคลนิิกและการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์	 และการรักษา	 ตลอดจน

เครื่องมือทางการแพทย์ให้มากขึ้น	ซึ่งผมชื่อว่าคงทำาให้	สวรส.	 

จะเป็นที่รู้จักของสาธารณะมากขึ้นครับ

  ถาม: พี่มองอนาคตของ สวรส.นี้ ไว้อย่างไรครับ

  ตอบ:	 สวรส.ต้องทำางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

อย่างใกล้ชิด	 	 ในการร่วมกันจัดทำาร่างนโยบายและแก้ปัญหา	

และการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ	 	 ในปัจจุบัน	 สวรส.	 ได้รับ

โจทยจ์ากทา่นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสขุ	และรัฐบาล

มากขึน้	รวมทัง้การเปน็หน่วยงานประสานงานสำาหรบัโครงการ

สำาคญัหลายโครงการ	ทำาให้ ในอนาคตการให้ทนุวจัิยมแีนวโน้มสู่

การวิจัยที่มุ่งตามเป้าหมายของ	สวรส.	และรัฐบาลมากขึ้น	ซึ่ง

นักวิจัยคงต้องปรับตัวในการเสนอโจทย์วิจัยให้ตรงกับปัญหา

และแนวทางที่	สวรส.ประกาศ		และสิ่งสำาคัญที่ต้องดำาเนินการ

อย่างเร่งรีบ	คือ	การสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ให้มากขึ้นครับ	ท่าน

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุและรัฐบาลอยากให้	สวรส.	 

เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยระบบสุขภาพ	 ทั้งด้านข้อมูล

ข่าวสารและการศึกษาวิจัยร่วมกับพันธมิตร	 ทั้งภาคการศึกษา

และภาคบริการ

  ถาม: สุดท้ายน้ี อยากให้พี่ฝากอะไรถึงรุ่นน้องแพทย์ 

มอ. หน่อยครับ อาจเป็นข้อคิดในการทำางานและการใช้ชีวิตใน

อนาคตก็ได้ หรือจะเป็นคำาแนะนำาสำาหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเข้า

มาทำางานในด้านการบริหารสาธารณสุขก็ได้ครับ

  ตอบ:	น้อง	ๆ 	ครบั		พีข่อสารภาพวา่พีส่นใจการเรยีนน้อย

ไปหน่อยในช่วงเป็นนักศึกษาแพทย์	เลยอยากบอกน้อง	ๆ 	ว่าให้

สนใจการเรียนให้มากสักหน่อย	 แต่อย่าทิ้งสังคม	 ยังมีศาสตร์

อื่นๆและวิถีสังคมที่เราต้องเรียนรู้อีกมาก	 ใช้ชีวิตวัยเรียนให้

สนุกสนาน	ให้เวลากับตวัเองสำาหรบัความบนัเทงิ		การเลน่กีฬา		

การฝึกทักษะอื่น	ๆ 	ที่นอกเหนือจากวิชาการ		รู้จักรักและเข้าใจ

ผู้อื่น		น้อง	ๆ	ทุกคนเป็นคนเก่ง		ผ่านการแข่งขันมาระดับหนึ่ง

แล้ว		ความรู้		ความซื่อสัตย์		ความรักในงานที่ทำา	การเข้าใจ 

ผู้อื่น		จะทำาให้น้อง	ๆ	ทุกคนประสบความสำาเร็จแน่นอนครับ.

         สัมภาษณ์ โดย ผศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช
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	 	 ผมได้รับมอบหมายให้เขียนบทความ	เรื่องร้าน	Binla	Brew	เพราะเป็นหนึ่งใน

ทมี	คณะกรรมการบริหารรา้นน้ี	วา่มจุีดกำาเนิดที่ไปทีม่าของรา้นเปน็อยา่งไร		ตอ้งเรยีน

ว่าผมทราบเพียงคร่าว	ๆ	ว่า	ท่านคณบดีอยากปรับปรุงพื้นที่บริเวณป้ายคณะแพทย์ที่

อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาล	 	 ซึ่งเป็นจุดที่บัณฑิตคณะแพทย์ทุกคนต้องมาถ่ายรูปในจุดน้ี

ในช่วงวันรับปริญญาบัตร		มาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม		พร้อมทั้งขายของที่ระลึก

ตา่ง	ๆ 	ของสมาคมศษิยเ์ก่า		เพื่อเปน็จุดนัดพบ		และเปน็จุดทีจ่ะให้ศษิยเ์ก่าไดม้าพบปะ

พูดคุยกัน	

	 	 ร้าน	 Binla	 Brew	 เป็นจุดกำาเนิดที่อาศัยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน

อย่างแท้จริง		ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชื่อร้าน		ก็ได้จากนักศึกษาแพทย์ที่เป็นคนช่วยกัน

นำาเสนอชื่อร้าน	 	 เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเลือกว่าจะใช้ชื่อร้านว่าอะไรดี		

ซึ่งในบรรดาชื่อร้านหลาย	ๆ	ชื่อที่ถูกนำาเสนอมา	ชื่อ	 “Binla	Brew”	 เป็นชื่อที่ถูกใจ

กรรมการทุกคน		และมีมติเป็นเอกฉันท์		ที่จะใช้ชื่อนี้		เพราะคำาว่า	“บินหลา”	เป็นชื่อ

ที่เชื่อว่าศิษย์เก่าคณะแพทย์	ม.อ.	ต้องรู้จักชื่อนี้เป็นอย่างดี	

	 	 หลงัจากไดช้ื่อรา้น	ก็ตอ้งมสีญัลกัษณห์รอืโลโก้ของร้าน	ซึง่จำาไดว้า่ตอนที่ให้น้อง	ๆ 	 

นักศึกษาตั้งชื่อร้านและคิดโลโก้ร้านมาให้ด้วย		แต่โลโก้ของร้าน	Binla	Brew	ที่น้อง	ๆ 	

นศพ.	ทำามาในรอบแรก		ยงัไมถู่กใจกรรมการมากนัก	ทางสโมสรนักศกึษาแพทยจึ์งชว่ย

ดำาเนินการเรื่องโลโก้ ใหม	่	จนในทีส่ดุก็ไดอ้อกมาเป็นโลโก้รา้นอยา่งทีเ่ห็นอยู่ในปจัจุบนั

กว่าจะมาเป็น  Binla  Brew

บทความพิเศษ 
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	 	 หลังจากได้ชื่อและโลโก้ของร้านแล้ว	ก็มาเจอโจทย์ใหญ่

และเป็นโจทย์ยากมาก	คือ	รูปแบบการบริหารจัดการร้าน	ใคร

จะมาบริหาร	 และจะดำาเนินการบริหารจัดการร้านอย่างไร		

กว่าจะได้ข้อสรุปในเรื่องน้ีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าต้อง

ประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้ง		และได้ข้อสรุปออกมาว่าจะ

ให้สมาคมศษิยเ์ก่าเปน็ผู้บรหิารจัดการ		โดยทางสมาคมศษิยเ์ก่า

ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารรา้นขึน้มา	1	ชดุ	ประกอบไปดว้ย	

ศิษย์เก่า	3	คน	ร่วมกับนายกสโมสรนักศึกษาแพทย์		และคุณ

ศุจิรัตน์		เรืองเริงกุลฤทธิ์	เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้		

	 	 กรรมการบริหารในส่วนของศิษย์เก่า	 3	 คน	ก็ประกอบ

ไปด้วย	 ผศ.นพ.สิทธิโชค	 อนันตเสรี	 (อ.จั่น	 รุ่น	 7)	 ผศ.พญ.

สุภาพร	 โรยมณี	 (อ.จ๋ิว	 รุ่น	 22)	 และผม	 ผศ.นพ.อรรถพล	 

รัตนสุภา	 (อ.เจมส์	 รุ่น	 22)	 	 ซึ่งในทีมกรรมการสมาคมศิษย์

เก่า	คุยกันเล่น	ๆ	ว่า	3	จ	(จั่น	จิ๋ว	เจมส์)	ผู้ซึ่งมีประสบการณ์

ในการบริหารจัดการเรื่องร้านกาแฟมาก่อน	 โดยมอบหมายให้	

อ.จ๋ิว	 ผู้มีประสบการณ์เรื่องร้านกาแฟมากที่สุดเป็นประธาน

กรรมการบริหาร	

	 	 หลังจากได้กรรมการบริหารร้านแล้ว	โจทย์ต่อไปคือ	รูป

แบบบริหารจัดการ		จะเป็นการบริหารจัดการแบบไหน	สมาคม

ศษิยเ์ก่าจะดำาเนินการเอง		หรอืจะตอ้งเปดิเปน็บรษัิทมาดำาเนิน

การ		มีระเบียบ		มีกฎหมายรองรับหรือไม่		ซึ่งมีข้อถกเถียงกัน

พอสมควร		จนต้องนัดประชุมร่วมกับนิติกรมหาวิทยาลัย		และ

เจ้าหน้าที่บัญชีของคณะ		เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน		ไม่คิดว่าการ

เปดิรา้นกาแฟเลก็	ๆ 	จะยุง่ยากวุน่วายแบบน้ี		แตด่ว้ยเปน็ระบบ

ราชการ		พืน้ทีก็่เปน็พืน้ทีร่าชพสัด	ุผู้เก่ียวขอ้งในการดำาเนินการ

ก็เป็นมูลนิธิและสมาคม	 มีหลายอย่างต้องมีระเบียบกฎหมาย

รองรับ	 เลยยุ่งยากมากกว่าปกติ	 	 ซึ่งสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่า

สมาคมศิษย์เก่าสามารถดำาเนนิการเองได้ โดยไม่ต้องจัดตั้งเป็น

บริษัท	

	 	 เมื่อได้ข้อสรุปเรื่องรูปแบบการดำาเนินการและบริหาร

จัดการแล้ว		ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการเตรียมความพร้อม

ในเรื่องการเปดิรา้น		ซึง่ตอ้งมรีะบบบรหิารจดัการ	วสัด	ุอปุกรณ์

ต่าง	ๆ	ในการเปิดบริการ	และความพร้อมในเรื่องของสถานที่

เพื่อดำาเนินการเปดิร้าน		ซึง่โจทยย์ากทีส่ดุคอื		ทกุสิง่ทกุอยา่งที่

เล่ามาตั้งแต่ต้นนั้น		เรามีเวลาในการดำาเนินการเพียง	2	เดือน

เทา่น้ัน		นับตัง้แตว่นัทีรู่ว้า่จะมรีา้นอาหารและเครื่องดื่มบริเวณ

หลังป้ายคณะแพทย์		ไปดูพื้นที่		พบว่ายังอยู่ระหว่างการปรับ

พื้นที่	 	 โดยไม่มีการก่อสร้างใด	 ๆ	 ผมได้แต่ตั้งคำาถามในใจว่า	 

“จะสร้างเสร็จทันจริงหรือ ?”	 	 และหลังจากได้ข้อสรุปเรื่อง

รูปแบบการบริหารจัดการร้านแล้ว		กรรมการบริหารร้านของ

เรามีเวลาเพียงเดือนครึ่งเท่าน้ันในการดำาเนินการให้แล้วเสร็จ		

และเปิดร้านให้ทันการรับปริญญาของคณะแพทย์ ในวันที่	 22	

กันยายน	2561

	 	 ถึงแม้	3	จ	(จั่น	จิ๋ว	เจมส์)	จะมีประสบการณ์ในการเปิด
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ร้านกาแฟกันมาก่อน	แต่ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิด	และ	3	จ.	

เอง	ก็ไมไ่ดมี้เวลาวา่งมากนักเพราะทกุคนก็มภีารกิจประจำาของ

ตวัเองกันอยูแ่ลว้			เลยตดัสนิใจรว่มกันวา่ตอ้งจ้างหาทมีงานมอื

อาชพี	จริง	ๆ 	มาชว่ยสกัทมี	ในการเปิดรา้นคร้ังน้ี		โดยให้มาชว่ย

ในการดูรายละเอียด		โครงสร้างภายในร้าน		จุดวางเครื่องชง

กาแฟ		เคาน์เตอร์	ตู้เค้ก	ฯลฯ		ตลอดจนระบบบริหารจัดการ

ต่าง	ๆ	จึงเปิดรับคัดเลือก	และฝึกพนักงาน		ระบบการคิดเงิน

และบัญชี		เลือกเมล็ดกาแฟ		เมนูต่าง	ๆ 	และอีกมากมายหลาก

หลายทีส่ำาคญั		และจำาเปน็ตอ่การเปิดรา้น		ซึง่ในทีส่ดุก็สามารถ

เปดิดำาเนินการไดแ้ลว้เสร็จตามระยะเวลาและแผนการทีก่ำาหนด

ได้เป็นอย่างดี		แต่จุดที่มีปัญหามากที่สุดและไม่เป็นไปตามแผน

จนกระทบกับกระบวนการทำางานต่าง	ๆ 	ทัง้ระบบ	คอื	เรื่องสถาน

ที่	 เพราะเดิมจะกำาหนดส่งมอบพื้นที่วันที่	 14	 กันยายน	 2561	

ทางกรรมการและทีมงานของร้านเลยวางกำาหนดการจะเปิด	

soft	opening	ทดสอบระบบในวันที่	15,	16	กันยายน	2561	

และปดิรา้นเพื่อประเมนิผลในวนัที	่17,	18	กันยายน	เพื่อเตรียม

พรอ้มทีจ่ะเปดิ	grand	opening	ในวนัที	่19	กันยายน	2561	แต่

ปรากฏวา่ทางผู้รับเหมาก่อสรา้งสามารถสง่มอบพืน้ที่ได้ ในวนัที	่

18	กันยายน	2561	หรือก่อนวันเปิดร้านเพียงแค่	1	วันกว่านั้น	

และโต๊ะ	 เก้าอี้ต่าง	 ๆ	 ที่เดิมจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ

เหมา		ก็มสีภาพที่ไมเ่หมาะกับภาพลกัษณ์ของรา้นอยา่งมาก		จน

ตอ้งยกเลกิและดำาเนินการเรื่อง	เฟอนิเจอร์และอปุกรณต์กแตง่

ร้านใหม่หมด		และดำาเนินการจัดหามาวางในวันที่	18	กันยายน	

ก่อนเปิดร้านเพียง	1	วันเท่านั้น

	 	 วนัที	่19	กันยายน	2561	ถือเปน็วนัเปดิรา้น	พร้อมกับการ

เปดิตวัสถานทีอ่ยา่งเปน็ทางการ		โดยทา่นคณบด	ีนายกสมาคม

ศิษย์เก่า		และศิษย์เก่าทุกรุ่นที่มาร่วมกันปลูกต้นศรีตรัง		ภาย

ใต้ชื่อ	“สวนศรีตรัง	รังบินหลา”	และเปิดร้าน	“Binla		Brew”		

ให้ศษิยเ์ก่าทกุคนไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมภายในรา้น		บรรยากาศในวนั

นั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่น		จากบรรดาศิษย์เก่าทุก	ๆ	รุ่นที่มา

ร่วมงาน	

	 	 รา้น	Binla	Brew	จะจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม	พรอ้ม

ทัง้ของทีร่ะลกึตา่ง	ๆ 	จากสมาคมศษิยเ์ก่า		ซึง่	สโลแกนของรา้น	

Binla	Brew	คือ	“ทุกแก้ว คือ การให้”	 เพราะรายได้ทั้งหมด

หลังหักค่าใช้จ่าย	 จะนำาไปสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ของสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	มอ.	

และ	 มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 กว่าจะมาเป็นร้าน	

Binla	Brew	ก็ผ่านอุปสรรคและปัญหามามากมาย	และคิดว่า

ในอนาคตก็ยังคงมีปัญหาให้แก้ตลอดเวลา	 แต่ทางกรรมการ

บริหารร้าน	 และคณะกรรมการของสมาคมศิษย์เก่าทุกคน	 ยัง

พร้อมที่จะดำาเนินการต่อ	 เพื่อให้	 ร้าน	 Binla	 Brew	 เป็นร้าน

ของสมาคมศิษย์เก่า	และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป.

                 ผศ.นพ.อรรถพล รัตนสุภา
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กรรมการสมาคมฯ และกรรมการบริหารร้าน Binla Brew ดูพื้นที่ก่อสร้างและ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในร้าน

ทดสอบเครื่องดื่ม

คณะกรรมการบริหารร้านบินหลา บรู

3จ. (จั่น จิ๋ว เจมส์), ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี (อ.จั่น), ผศ.พญ.สุภาพร โรย

มณี (อ.จิ๋ว), ผศ.นพ.อรรถพล รัตนสุภา (อ.เจมส์) และ นศพ.รัชพงษ์ ทองขุน

ดำา นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์

น้อง ๆ  นักศึกษาแพทย์ ดูแลพี่ ๆ  บัณฑิตในวันรับปริญญา อีกหนึ่งโปรโมชั่นดี ๆ  

สำาหรับบัณฑิตทุกคณะ “เช็คอิน กินฟรี” กับร้าน Binla Brew

สัมภาษณ์บาริสต้า อ.ธนะรัตน์ อ.นลินี ตัวแทน กก.สมาคมฯ ประชุมร่วมกับนิติกรมหาวิทยาลัย  

และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ  
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	 	 วันเวลาที่ผ่านไป	ย่อมมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมาย	ดังที่เจ้าพระยาพระคลัง	(หน)	รจนาเริ่มเรื่องสามก๊กว่า	“เดิมแผ่นดินเมือง

จีนทั้งปวงนั้นเป็นสุขมาช้านานแล้วก็เป็นศึก ครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุข…”

	 	 second	 wind	 เป็นปรากฏการณ์หน่ึงเก่ียวกับการวิ่งระยะไกล	 ผู้หายใจไม่ทัน	 ผู้เหนื่อยอ่อนมากเกิน	 หากคงวิ่งต่อไป 

ระยะหนึ่ง	กลับพบความเข้มแข็งอันดำาเนินการได้ต่อ	ด้วยรักษาสมรรถนะและความเหนื่อยลดลง

	 	 จากภาคทักษิณสู่ภาคพายัพ	ผมได้เรียนรู้บทเรียน	เรื่อง	“ความสัมพันธ์ กับ ความสัมฤทธิ์ผล”	และได้เรียนรู้อีกว่า

   •	 ชีวิตในโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาส	

   •	 แต่ละคนมีโอกาสก้าวหน้า	

   •	 ครั้นมีหน้าที่และบทบาทใดอย่ามองข้ามคนใดคนหนึ่ง			

   •	 อย่าปล่อยปละละเลยโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น			

   •	 หัดปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความยินดี			

   •	 เรียนรู้วิธีทำางานทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

   •	 ฝึกเป็นผู้เปี่ยมจิตใจขอบคุณในทุกโอกาส	

   •	 และสุดท้ายจงเชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นผู้สร้างความซาบซึ้งใจให้กับผู้อื่นและสังคมได้เสมอ

	 	 ผมหวังว่าข้อคิดดังกล่าวข้างต้นนี้		คงเป็นประโยชน์ให้กับน้อง	ๆ	ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์	ม.อ.	ได้บ้าง		ไม่มากก็น้อยนะครับ

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง
 ข้อคิดจากศิษย์เก่า 

อดีต: นักศึกษาแพทย์		ม.อ.	รุ่น	1			ปัจจุบัน:	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา

12	ธันวาคม	2561
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สารศิษย์เก่าแพทย์ม.อ.ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ
ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติให้ดำ รงตำ แหน่งที่สำ คัญดังต่อไปนี้

You Receive the Recognition

ศ.นพ.วีระพล  จันทร์ดียิ่ง
(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	1)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยพะเยา

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี  อัษณางค์กรชัย
(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	3)

President,	Asia	Pacific	Society	for	Alcohol	and

Addiction	Research	(2018-2020)	

ศ.นพ.วชิร  คชการ
(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	5)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ		มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ 
(ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่น	2)

	 •	 President,	 Asian	 College	 of	 Schizophrenia	 

	 	 Research	(2018-2019)

	 •	 Vice	President,	World	Association	of	Psychosocial	 

	 	 Rehabilitation	(2018-2021)
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บรรยากาศงานสังสรรค์ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ณ กรุงเทพมหานคร
Homecoming Night @BKK 2018

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน  2561 ณ โรงแรมมณเฑียร ถ.สุรวงศ์

เรื่องเล่าจากสมาคม




