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สารบัญ (ส่วน A)

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	

	 	 ผศ.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	33	ฉบับที่	2	เดือนเมษายน	-	มิถุนายน		2562

จัดทำาโดย:	สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

รูปเล่ม/ปก:	หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์

เรื่องเล่าจากคณะฯ : 3A

สารจากคณบดี 4A

สารจากนายกสมาคมฯ 5A

You Receive the Recognition : 

แพทย์ดีเด่นในชนบท 

• นพ.กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ 6A

เรื่องเล่าจากศิษย์เก่าในต่างแดน : 

การเรียนต่อและชีวิตศิษย์เก่าในกลาสโกว 

• นพ.วรุตม์  อุ่นจิตสกุล 10A

เล่าเรื่องด้วยภาพ : 

งานปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 41 14A
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	 	 ตามทีส่ำานักพระราชวงัไดร้บับรจิาคเงินจากประชาชนเนื่องในงานพระราช

พิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จ	 พระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดลุยเดช	บรมนาถบพติร	จำานวนหน่ึงน้ัน	พระบาทสมเดจ็ปรเมนทรรามาธิบดศีร-ี 

สนิทรมหาวชริาลงกรณ	์พระวชริเกลา้เจา้อยูหั่ว	ทรงมพีระราชดำารใิห้กองกิจการ

ในพระองค์	 904	 ดำาเนินการรวบรวมความต้องการเครื่องมือแพทย์ของแต่ละ 

โรงพยาบาล	 และสถาบันการศึกษาทางแพทย์	 เพื่อจะพระราชทานเงินจากการ

บริจาคดังกล่าวไปซื้อเครื่องมือแพทย์

	 	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์	ได้เสนอ	ขอรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์เพื่อนำาไปรักษาผู้ป่วย	โดย

เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยวิกฤติ	จำานวน	4	รายการ	เป็นเงิน	80	ล้านบาท

	 	 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ	ให้	รศ.นพ.พฒิุศกัดิ	์พทุธวบิลูย	์คณบดคีณะ

แพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร	์เขา้เฝ้าฯ	รบัพระราชทานเงินสำาหรบั

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์	ในวันอังคารที่	7	พฤษภาคม	2562	เวลา	

17.30	น.	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน

	 	 ดว้ยความสำานึกในพระมหากรณุาธิคณุของพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร-

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เป็นล้นพ้น	ที่ทรงมี

ตอ่โรงพยาบาลสงขลานครนิทร	์คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

และประชาชนภาคใต้	บุคลากรคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

กราบถวายบังคมแทบเบ้ืองพระยุคลบาท	 และขอเทิดทูนไว้เหนือกระหม่อมเป็น

สรรพสิริมงคล	และจักมุ่งมั่นดำาเนินภารกิจดูแลผู้ป่วย	ประชาชนที่ทุกข์ร้อน	และ

ขยายภารกิจการผลิตแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสืบไป.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจากการบริจาคของประชาชน

ในงานพระราชพิธีบำ เพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพรัชกาลที่ 9 
จำ นวน 80 ล้านบาท 

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“

“

A

เรื่องเล่าจากคณะฯ



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.4

สารจากคณบดี

“

“

	 	 จากรุ่นพี่	สู่	รุ่นน้อง	เมื่อวันที่	22	เมษายน	2562	ได้มี

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์	 รุ่นที่	 41	 คณาจารย์และรุ่นพี่		 

ได้ร่วมกันสร้างบรรยากาศของการแสดงออกถึงความรู้สึก

จากใจของพี่สู่น้อง	 เน้นย้ำาการสร้างสิ่งที่ดี	 ๆ	 ของการเป็นลูก

สงขลานครินทร์	 เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีตามแนวปณิธานที่จะ

ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง	 	 บรรยากาศความ

ประทับใจที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันจัดงาน	 การมอบของที่ระลึกจาก

คณะแพทย์เพื่อสร้างความทรงจำาว่าเคยใช้ที่แห่งน้ีเป็นแหล่ง

เรียนรู้ร่วมกันมาเป็นระยะเวลา	6	ปี		ในช่วงท้ายของงานได้มี

การร่วมกันรอ้งเพลงโยงใยสายขวญั	(เพลงน้องหมอ)	และเพลง

แพทยศาสตรค์อืความเหวงั		ขอฝากน้อง	ๆ 	หมอรุน่น้องของเรา

ทีจ่ะออกไปปฏิบติังานในชว่งน้ี ไว้ ในความดแูลของรุน่พีศ่ษิยเ์ก่า

ทกุทา่น	และชว่ยกันสรา้งความเปน็ปึกแผ่นของศษิยเ์ก่าให้แน่น

หนามากขึ้นไปเรื่อย	ๆ	และแนบแน่นมากขึ้นต่อไป	

				 	 ในชว่งวนัหยดุยาวทกุทา่นคงจะไดท้ำากิจกรรมเนื่องในวนัครอบครัว

และวันสงกรานต์	 ต่อเนื่องถึงการได้รับชมพิธีพระบรมราชาภิเษก	 นับ

เปน็โอกาสอนัดขีองประชาชนชาวไทยที่ไดช้ื่นชมพระบารมแีละไดร้บัชม

พธีิการทีน่่าประทบัใจเปน็อยา่งมาก	หลงัจากพธีิพระบรมราชาภิเษกแลว้	

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานทรัพย์ที่ ได้

จากงานถวายพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภูมพิลอดลุยเดช	 

เป็นจำานวนเงินมากกว่าสองพันล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 ทั่ว

ประเทศเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์	 	 ในการน้ีพระองค์ท่านทรง

พระราชทานทรัพย์มาเป็นจำานวน	 80	 ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์เช่นกัน	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้

ดำาเนินการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้กับผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ทำาให้ 

ผู้ป่วยที่รอการรักษาสามารถได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างดี

ที่สุดมากยิ่ง	ๆ	ขึ้น

นศพ.กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ

ศิษย์เก่ารุ่น 11 

ปีการศึกษา 2526

	 	 	 ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี

ต่อ	 นพ.กิติศักดิ์	 เกษตรสินสมบัติ	 

ที่ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท	 

ประจำาป	ี2561	ของคณะแพทยศาสตร ์

ศิริราชพยาบาล	 นอกจากน้ี	 ขอ

ชื่นชมต่อข้อมูลพื้นฐานของการคง

อยู่ของแพทย์ที่สำาเร็จการศึกษาและ

ยังคงอยู่ในพื้นที่ชนบท	 คณะแพทย์	

ม.อ.	 ของเราได้รับการยอมรับโดย

ทั่วไปว่าแพทย์ที่จบจาก	 ม.อ.ยังคง

อยูป่ฏิบัตงิานในพืน้ทีแ่ละทำางานรว่ม

กับชุมชนในสัดส่วนที่สูงมาก	 โดย

เฉพาะในพื้นที่เขต	12	ของกระทรวง

สาธารณสุข	

การเป็นลูกสงขลานครินทร์
เพื่อการเป็นแพทย์ที่ดีตามแนวปณิธาน

ที่จะถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่ง

A



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 5

นพ.เจษฏา  จงไพบูลย์พัฒนะ

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

สารจากนายกสมาคมฯ

	 	 ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต

แพทย์	ม.อ.	รุ่นที่	41	เนื่องในโอกาสที่สำาเร็จการศึกษา		ซึ่งทาง 

คณะฯ	 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้นในวันที่	 22	 เมษายน	 2562		 

ณ	 ห้องทองจันทร์หงศ์ลดารมภ์	 	 โดยปีนี้มีบัณฑิตแพทย์	 ม.อ.	

สำาเร็จการศึกษาจำานวน	198	คน		ทางสมาคมฯ	 ได้จัดเครื่อง

ดื่มและอาหารว่าง	 จากร้านบินหลา	 บรู	 	 มาต้อนรับบัณฑิต

แพทย์และผู้ปกครองที่ได้มาร่วมงานดังกล่าว		ในงานนี้ผมและ	 

รศ.นพ.สมชาย	ทั้งไพศาล	 (ที่ปรึกษาสมาคม)	ผศ.นพ.รังสรรค์	 

ภูรยานนทชยั	(เลขาธิการสมาคม)	รว่มกันเสวนาในงานดงักลา่ว

ดว้ย		ในหัวขอ้	“เสน้ทางชวีติทีห่ลากหลาย	หลงัสำาเร็จการศกึษา

แพทยศาสตรบัณฑิต”		

	 	 อน่ึง	ไครข่อเชญิชวนศษิยเ์ก่าแพทย	์ม.อ.	ทกุทา่นร่วมงาน	

Homecoming	Night	ประจำาปี	2562	สำาหรับปีนี้กำาหนดจัดใน

วันศุกร์ที่	9	สิงหาคม	2562	เวลา	18.00-22.00	น.		ณ	ห้อง	

รัศมี	แกรนด์บอลรูม	ชั้น	2	โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์	อ.หาดใหญ่	

จ.สงขลา	โดยปีนี้มีศิษย์เก่ารุ่นเจ้าภาพจัดงาน	คือ	รุ่น	1,	6,	11,	

16,	21,	26,	31,	36	และรุ่น	41	ผมจึงใคร่ขอเชิญชวนเพื่อน	ๆ	 

พี่	 ๆ	 	 น้อง	 ๆ	 คณะแพทย์	 ม.อ.	 กลับมาร่วมงานกันให้คึกคัก

เหมือนเช่นทุกปีนะครับ		

	 	 ในชว่งวนัประชมุวชิาการประจำาปีของคณะแพทยศาสตร์

ในเดือนสิงหาคม	ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่	7-9	สิงหาคม	2562	จะมี

การจัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่า	 (alumni)	 เช่นทุก	 ๆ	ปี	 	 ขอเชิญ

ศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมงานกันเยอะ	 ๆ	 เพื่อทำาให้บรรยากาศ

ของความเป็นพี่เป็นน้องเป็นไปอย่างอบอุ่นและครื้นเครง	 และ

ร่วมกันถ่ายทอดสิ่งดี	ๆ	ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อให้ศิษย์เก่าของ

คณะแพทย์	ม.อ.	มีความเข้มแข็งมากยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป		นอกจากนี้	

ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมเยียนคณะแพทย์เพื่อมาดูความก้าวหน้า		

การเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ทุกท่านได้สำาเร็จการศึกษาไป

แล้ว	 โดยเฉพาะอีกไม่ก่ีเดือนข้างหน้าจะมีการทุบอาคารหอพัก	

บนิหลา	1	เพื่อสร้างหอพกัขึน้มาใหมท่ดแทนอาคารเดมิทีม่ขีนาด

เลก็และไมส่ามารถรองรบัจำานวนนักศกึษาทีเ่พิม่ขึน้	หวงัวา่คงจะ

ได้พบกันในวันประชุมวิชาการนะครับ.	

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A
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You Receive the Recognition

(ศิษย์เก่ารุ่น	11)

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	จังหวัดน่าน

จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประจำ ป ี2561

แพทย์ดีเด่นในชนบท

นพ.กิติศักดิ์  เกษตรสินสมบัติ

ถาม: คุณหมอเป็นศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	รุ่นที่เท่า

ไหร่คะ?	

ตอบ:	ผมเป็นศิษย์เก่า	ม.อ.รุ่นที่	11	ครับ	แต่จบ

การศึกษาพร้อมรุ่นที่	 12	 เนื่องจากในช่วงที่ผม

ศกึษาน้ันทำากิจกรรมอื่น	ๆ 	รว่มไปดว้ย	โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่สโมสรนักศกึษาคณะแพทยศาสตร์	ทำาให้

ต้องขยันเรียนเพิ่มขึ้นอีก	 1	 ปี	 ผมจึงมีเพื่อนทั้ง 

รุ่น	11	และรุ่น12	ครับ

ถาม: ตอนนี้คุณหมอทำางานอยู่ที่ไหนคะ?	

ตอบ:		ขณะน้ีเปน็ผู้อำานวยการโรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชปัว	 จังหวัดน่านครับ	 ซึ่งเป็นโรง-

พยาบาลชมุชนขนาด	120	เตยีง	เปน็โรงพยาบาล

แม่ข่ายในการรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลข้าง

เคียงทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน	อีก	5	อำาเภอ	

รวมถึงผู้ปว่ยชาวลาวทีอ่ยูต่ามแนวชายแดนตดิกับ

จังหวัดน่าน

A
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ถาม:	 คุณหมอช่วยเล่าเส้นทางชีวิตของความเป็นแพทย์	 

ให้ทราบหน่อยคะ?	

ตอบ: หลังจากจบแพทย์ปี	2533	แล้ว	ผมได้เลือกมาทำางานที่ 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปัว	จังหวดัน่าน	ทมีจาก	มอ.	5	คน	 

(ผม,	 นพ.อภิชาต	 รอดสม,	 นพ.วิเชียรชัย	 ผดุงเกียรติวงศ์,	

นพ.ชมุพร	ลภักิตโร	และ	นพ.เดชวนั	ราชตนพนัธ์ุ)	ไดเ้ลอืกกันมา

ทำางานทีน่่าน		ซึง่ในสมยัน้ันการเดนิทางมาจังหวดัน่านคอ่นขา้ง

ลำาบาก	 เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีการต่อสู้กันทางอุดมการณ์

ระหว่างทหารกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย	 ในปีที่ผมมาทำางานน้ัน

เหตุการณ์เร่ิมสงบแล้ว	 แต่การเดินทางมาน้ันสามารถมาได้

ทางเดียว	คือรถยนต์เท่านั้น	 ระยะทางจากจังหวัดแพร่มาน่าน	

ประมาณ	120	กม.	แต่ใช้เวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมงกว่า	

เพราะเป็นถนนแคบ	 คดเคี้ยว	 เป็นเนินเขา	 โดยที่พื้นที่จังหวัด

น่านนั้นเป็นภูเขาประมาณ	85%

	 	 ผมโชคดีครับที่ ได้มี โอกาสมาทำางานที่ น่าน	 ได้พบ

กับอาจารย์นายแพทย์บุญยงค์	 วงศ์รักมิตร	 ผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลน่าน	ขณะนั้น	ได้ ให้พวกเราทั้งแพทย์	ทันตแพทย์	

เภสัชกร	 ที่มารับราชการใหม่ที่จังหวัดน่านได้อยู่ร่วมกันที่	

รพ.น่าน	 ก่อนที่จะออกไปทำางานที่	 รพช.	 ทุกค่ำาคืนเราจะได้

พูดคุยกันในกลุ่มพี่	 ๆ	 สหสาขาวิชาชีพ	 เกิดความสนิทสนมกัน	

เข้าใจในบริบทของชาวบ้าน	รพ.ต่าง	ๆ 	ในจังหวัดน่าน	ซึ่งน่าจะ

เป็นสิ่งสำาคัญมาก	 ที่พวกเราได้รับการหล่อหลอมความคิดดี	 ๆ	

โดยเฉพาะหลักการทำางานที่พวกเราได้รับจากอาจารย์บุญยงค์	 

มีระบบการช่วยเหลือกันของทั้งจังหวัดเป็น	 One	 province,	

One	 hospital	 มีการแบ่งปันทรัพยากรกันทั้งยา	 เวชภัณฑ์	 

การหมุนเวียนคนไปช่วยเหลือกัน	 รวมทั้งไม่มีการปฏิเสธการ

ส่งต่อผู้ป่วย

	 	 หลังอยู่	รพ.น่าน	ได้	1	เดือน	ผมก็ไปเป็นแพทย์ประจำา

ที่	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	ที่ขณะนั้นเป็น	รพ.ขนาด	60	เตียง	

แพทย	์6	คน	ซึง่อยูห่่างจังหวดัน่านขึน้ไปตอนเหนืออกี	60	กม.	ที่

น่ีผมไดม้ีโอกาสทำางานหลาย	ๆ 	อยา่ง	ทีเ่กิดจากความขาดแคลน	

ประชาชนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ	 มีผู้ป่วยหลายรายที่ผม

จะส่งตัวไปรักษาต่อ	รพ.น่าน	แต่ผู้ป่วยปฏิเสธ	ขอให้ผมผ่าตัด

ที่นี่	 เพราะถ้าเขาไป	รพ.น่าน	แล้วการกินอยู่ของลูก	ๆ	เขาจะ

อยูกั่นอยา่งไร	เพราะสมยัน้ันการเดนิทางจากปวัไปน่านยงัคอ่น

ขา้งลำาบาก	สารพดัเหตผุลทีผู้่ปว่ยไมย่อมไปรักษาตอ่ที	่รพ.น่าน	

เขายอมผ่าตดั	รกัษาทีป่วัถึงแมม้คีวามเสีย่ง	เพราะตอ้งเจอหมอ

ที่ด้อยประสบการณ์ก็ตาม	 ในที่สุดผมต้องพัฒนาตนเองในการ

ผ่าตัดคนไข้	 โดยการเรียนรู้จากพยาบาลห้องผ่าตัดที่ทำางานมา

นานแล้ว	 เปิดกางตำาราผ่าตัด	 ขอเข้าไปฝึกผ่าตัดที่	 รพ.น่าน	 

1	เดอืน	ซึง่	รพ.น่าน	ขณะน้ันมศีลัยแพทยเ์พยีงแค	่2	ทา่น	ทีต่อ้ง

ผ่าตดัทัง้ออร์โธปดิกิส	์และตา	จนในทีส่ดุผมสามารถผ่าตดัไดท้ัง้	

Explore-lap.,	thyroidectomy,	bowel	resection	with	end-

to	end	anastomosis,	ureterolithotomy,	nephrolithotomy	

ฯลฯ	ผมไดเ้รียนการทำางาน เพิม่ประสบการณ์ ทกัษะ จากการ

ที่ยอมรับฟังเพื่อนร่วมงานสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์

มากกว่า รวมถึงได้รับโอกาสจากผู้ป่วยที่ยอมให้เราได้รักษา

A
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	 	 ในป	ี2535	ผมไดย้า้ยไปรักษาการผู้อำานวยการ	รพ.ทุง่ชา้ง	

รพ.ขนาด	10	เตียง	ซึง่เป็นอำาเภอชายแดนตดิกับ	สปป.ลาว	โดย

เปน็แพทยเ์พยีงคนเดยีว	บางคร้ังตอ้งทำางานเปน็พนักงานขบัรถ

ส่งคนไข้ด้วย	 1	 ปีที่นี่ทำาให้ผมต้องฝึกทำาอาหารกินเอง	 เพราะ

หลังเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว	จะเงียบมาก	ไม่มีร้านค้าเปิดขายอาหาร

เลย	 วันหยุดบางคร้ังต้องออกหน่วยแพทย์ไปในพื้นที่สูง	 โดย

เฉพาะหมู่บ้านชนเผ่าม้ง	ลั๊วะ	นอนค้างคืนบนดอย	ทำาให้เข้าใจ

ชาวเขามากขึ้น	 ที่บางคนมารับบริการที่	 รพ.อาจจะมีกลิ่นตัว

แรง	โดยเฉพาะในฤดูหนาว	เพราะเราเองไปนอนบนดอยก็อาบ

น้ำาไม่ไหว	หนาวเหน็บมาก	การได้ไปสัมผัสชาวบ้านในพื้นที่บน

ดอย	ทำาให้เราเข้าใจเขามากขึ้น	

	 	 ป	ี2536	ไดย้า้ยมาเปน็ผู้อำานวยการ	รพ.เชยีงกลาง	ขนาด	

30	เตียง	ห่างจากตัวจังหวัดน่าน	76	กม.	เป็นพื้นที่ที่ผมได้เข้า

พบปะชาวบ้านทุกหมู่บ้านในอำาเภอ	ออกหน่วยบริการคัดกรอง

โรค	ให้สุขศึกษา	ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรค	ซึ่งผมจะออกร่วม

กับทีมงานในช่วงเวลากลางคืน	 เพราะเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้าน

สะดวกที่สุด	การที่ผมได้ออกหน่วยร่วมในทุกหมู่บ้านนั้น	ทำาให้

ทราบว่าชาวบ้านดีใจมากที่มีแพทย์มาพบกับเขา	ไปไหนมาไหน	

ก็มีการทักทายรู้จักกันทั้งอำาเภอ	 ซึ่งก็ทำาให้ผมรู้สึกมีความสุข

ไปด้วย	ความผูกพันกับชุมชน	ศรัทธาของคำาว่า “แพทย์” ใน

พืน้ทีช่นบทยงัมมีาก เพยีงแตเ่ราได้ ใชพ้ลังศรทัธาน้ันให้เกิด

ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

	 	 ปี	 2546	 ผมย้ายมาเป็นผู้อำานวยการ	 รพ.สมเด็จพระ

ยุพราชปัว	 ซึ่งต้องพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นแม่ข่ายในการรับ

การส่งต่อจากอำาเภอข้างเคียงอีก	5	อำาเภอ	ความท้าทายที่ต้อง

ดำาเนินการ	 คือการธำารงรักษาให้แพทย์เฉพาะทางที่ขอทุนไป

เรียนกลับมาแล้ว	 สามารถทำางานอยู่ที่รพ.ได้	 เนื่องจากที่ผ่าน

มามีแพทย์เฉพาะทางหลายท่านที่ขอทุนไปเรียนต่อ	 กลับมา

แลว้ก็ขอยา้ยไปรพ.อื่น	ทีม่คีวามพรอ้มในการให้บริการมากกวา่

ทำาให้	 รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	 ไม่มีแพทย์เฉพาะทางประจำา

อยู่	สาเหตุหลัก	คือ	ความไม่พร้อมของห้องปฏิบัติการชันสูตร	

ความไม่พร้อมของห้องผ่าตัด	 และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะ

สนับสนุนให้แพทยเ์ฉพาะทางสามารถใชค้วามรูค้วามสามารถที่

มอียูไ่ด้	จึงต้องพฒันาและลงทนุตา่ง	ๆ 	เปน็จำานวนมาก	ดว้ยเปา้

หมายเพื่อเพิม่โอกาสในการเขา้ถึงบรกิารของประชาชนทางตอน

เหนือของจังหวัดน่าน	ลดความเสี่ยงจากทุพลภาพหรือการเสีย

ชีวิต	ซึ่งที่นั่นมีแม่และเด็กเสียชีวิตทุกปี	 จากสภาพภูมิประเทศ

ที่ทำาให้ระยะทางการเดินทางไป	 รพ.น่าน	 ต้องใช้เวลานาน	

ช่วงในการลงทุนพัฒนา	 รพ.ในช่วงดังกล่าว	 เป็นช่วงของการ

เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพอดี	ซึ่งการ

จัดสรรงบประมาณน้ัน	 เขาจัดมาให้ตามรายหัวประชากรที่มา

ขึ้นทะเบียน	อำาเภอปัวมีประชากรขึ้นทะเบียนไว้เพียงประมาณ	

45,000	คน	ขณะที่รพ.มีจำานวนเตียงขยายเป็น	90	เตียง	ทำาให้

รพ.ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินอย่างมาก	 แต่ประชาชนได้

รับบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น	ปลอดภัย	ลดอุบัติการณ์เสียชีวิต

ในแม่และเด็ก	โรคหัวใจขาดเลือด	และโรคอื่น	ๆ	

	 	 การพฒันาดังกลา่วทำาให้ภาระงานของบคุลากรเพิม่มาก

ขึน้	หน้ีสนิรพ.เพิม่มากขึน้	จนเขา้สูร่ะดบัความเสีย่งทางดา้นการ

เงินระดับสูงสุด	(Risk	score	ระดับ	7)	ความสุขของเจ้าหน้าที่

แปรผันกลบักับจำานวนของผู้มารบับรกิาร	ในป	ี2549	ทางทมีนำา

รพ.จึงให้ความสำาคญักับคำาวา่	“งานพฒันาคน คนพฒันางาน” 

นำากระบวนการทางด้าน	 “จิตตปัญญา”	 มาพัฒนาบุคลากรทั้ง 

รพ.	 และ	 รพ.สต.	 โดยการสร้างทีมวิทยากรกระบวนการ	

(กระบวนกร)	 เพื่อให้บุคลากรมีการเติบโต	 เรียนรู้จากภายใน

ตัวตน	เข้าใจตนเอง	เข้าใจผู้อื่น	สามารถทำางานเป็นทีม	“งาน

พลังกลุ่ม	และความสุข”	ซึ่งมีหลักสูตรต่าง	ๆ	ที่ทีมกระบวนกร

ได้ไปเรียนรู้และนำามาอบรมพัฒนาทีมงานสาธารณสุขอำาเภอ

ปัว	เช่น	“คนบันดาลงาน	งานบันดาลใจ”	“บำารุงสวนหลังบ้าน”	

สรา้งการมสีว่นรว่มของเจ้าหน้าที่ในการพฒันารพ.	จนสามารถ

แก้วิกฤติการเงินการคลังจากระดับ	 7	 ตั้งแต่เร่ิมต้น	 มาเป็น

ระดับ	 0-4	ปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 สูติ

นรีแพทย์,	ศัลยแพทย์,	อายุรแพทย์,	กุมารแพทย์,	ศัลยแพทย์

ทางกระดกูและขอ้,	วสิญัญแีพทย,์	รงัสแีพทย,์	แพทยเ์วชศาสตร์

ฟื้นฟู,	 จิตแพทย์	 และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 จนปัจจุบัน	

A
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รพ.สมเด็จพระยุพราชปัวได้ขยายจำานวนเตียงเป็น	 120	 เตียง	

พร้อมที่จะรองรับการส่งต่อผู้ป่วยทางตอนเหนือของจังหวัด

น่านได้ตามเป้าหมาย	 สำาหรับภาวะวิกฤติทางการเงินก็กลับมา

อยู่ในระดับเสี่ยงน้อย	(ระดับ	0-4)	แล้ว	ตั้งแต่ปี	2558	เป็นต้น

มา	 จากการสร้างความมีส่วนร่วมของพลังกลุ่มเจ้าหน้าที่โรง

พยาบาลทั้งโรงพยาบาล

ถาม:  แล้วชีวิตครอบครัวละคะ?

ตอบ: 	ผมสมรสกับทันตแพทย์หญิงมยุเรศ	 เกษตรสินสมบัติ	 มี

บุตรสาว	 1	 คน	 กำาลังศึกษาคณะแพทยศาสตร์	 ชั้นปีที่	 6	 ที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ครับ

ถาม:		คดิวา่เพราะอะไร	ทีท่ำาให้คณุหมอได้รบัรางวลัแพทยด์เีดน่

ในชนบท	จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในครั้งนี้คะ? 

ตอบ:	ผมโชคดีที่ได้ทำางานกับทีมงานที่เข้มแข็ง	ทีมงานที่มีเป้า

หมายร่วมกันอย่างชัดเจน	 เพราะลำาพังผมเองก็คงไม่สามารถ

ทำาให้งานสำาเร็จได้	ดงัน้ันรางวลัดงักลา่วน้ันตอ้งยกให้เปน็ความ

สำาเร็จของทีมงานทุกส่วนของโรงพยาบาล	สาธารณสุขจังหวัด

น่าน	 	 รวมถึงประชาชนที่ให้ โอกาสผมและทีมงานได้ทำางาน	

รางวัลนี้ผมเป็นเพียงตัวแทนในหนึ่งของทีมงานทั้งหมด	ซึ่งเป็น

รูปธรรมความสำาเร็จ	เช่น

	 1.	 ผลการพฒันาโรงพยาบาลทีท่ำาให้เปน็ทีพ่ึง่ของประชาชน

ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน	 รวมถึงชาวลาวในพื้นที่แนว

ตะเขบ็ชายแดน	ให้ไดร้บัโอกาสในการเขา้ถึงบรกิารทีม่คีณุภาพ

มาตรฐาน	ทั้งมาตรฐาน	HA,	ISO	15189,	ISO	15190	

	 2.	 การแก้วิกฤติทางด้านการเงินแบบมีส่วนร่วมของเจ้า

หน้าที่ทุกระดับ	ทั้งในรพ.	และรพ.สต.

	 3.	 การพัฒนาบุคลากรให้มีการเติบโต	 การเรียนรู้ภายใน	 

โดยเฉพาะ	soft	science

ถาม: นอกจากรางวัลนี้แล้ว	คุณหมอยังเคยได้รับรางวัลอื่น	ๆ	

อีกบ้างไหมคะ? 

ตอบ:	มีครับ	ผมเคยได้รับรางวัลอื่น	ๆ	มาแล้ว	เช่น

	 1.	 รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น	 กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์	

พูนเกษร	มูลนิธิแพทย์ชนบท	ประจำาปี	2544

	 2.	 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 สำานักงานข้าราชการ

พลเรือน	ประจำาปี	2544

	 3.	 รางวลัครอบครัวรม่เยน็	กระทรวงพฒันาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์	ปี	2550

	 4.	 รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข	ประจำาปี	2554

	 5.	 รางวัลพุทธจักรประจักษ์คุณ	 ในสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช	ปี	2561

ถาม: ประสบการณ์การเรียนในคณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.มีส่วน

อะไรบ้างคะ	 ที่ทำาให้คุณหมอดำารงตนจนคุณหมอได้รับรางวัล

ต่าง	ๆ	มากมายนี้คะ?

ตอบ:	การหล่อหลอมความเป็นแพทย์ที่ดี	จากอาจารย์หลายๆ

ท่านที่เป็นต้นแบบให้แก่พวกเรา	ให้ความสำาคัญกับการดูแลผู้

มารับบริการดว้ยความเปน็มนุษย	์ไม่ใชผู่ป้ว่ยเทา่น้ัน	อกีสิง่หน่ึง

ที่ผมรับรู้ ได้	 คือความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างศิษย์กับ

อาจารย์ที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางในการสร้างแพทย์ที่ดี	 เป็น

สถาบันที่ภาคภูมิใจของพวกเรา	 ตามที่มีบันทึกปัจฉิมนิเทศจาก

อาจารย์ธาดา	ยิบอินซอย	มอบให้แก่พวกเรา	เมื่อปี	2533	ว่า	

“แพทย์ ม.อ.ต้องให้เกียรติผู้อื่น และการเป็นแพทย์ที่ดี ต้อง

ทำาดว้ยใจรกั รูว้า่ยงัมคีวามรู้ไมพ่อ และตอบแทนสังคมบา้ง”

ถาม:	คุณหมออยากฝากอะไรถึง	คณาจารย์	ศิษย์เก่า	และศิษย์

ปัจจุบันบ้างคะ 

ตอบ:	ผมมีความภาคภูมิใจอย่างมากครับ	ในการบอกให้คนอื่น

รับรู้ว่าผมจบจากคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ทุกวันนี้เรามีศิษย์เก่า

ทีส่รา้งชื่อเสยีงอยูห่ลายคน	มคีำาพดูทีผ่มยดึถือในการดแูลผู้ปว่ย

จากอาจารยบ์ญุยงค	์วงศรั์กมติร	ทีว่า่	“ทำางานอยา่งเต็มความรู้

ความสามารถ ดว้ยความระมดัระวงั และดว้ยความปรารถนาด”ี 

สว่นในแง่ของการทำางานน้ัน	“ไมว่า่ใครจะอยู่ในตำาแหน่งใด หรอื

ฐานะใด ยอ่มมศีกัดิศ์รคีวามเปน็มนุษยเ์ทา่เทยีมกัน อาจารยห์มอ 

แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัช กายภาพ นกัโภชนาการ

แมบ่า้น เวรเปล การเงิน ลงทะเบยีน  ยอ่มมขีอบเขตการทำางาน

ตามบทบาทน้าที่ของตน โดยคำานึงถึงผู้รับบริการเป็นสำาคัญ 

การให้เกียรติผู้ร่วมงานเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง ไม่มี

ประโยชน์อะไรที่จะมาต่อว่าเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อนร่วมงานให้

ขุ่นข้องเจ็บช้ำาหมองใจกัน”

      สัมภาษณ์ โดย: นส.ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์

A



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.10

ผศ.นพ.วรุตม์  อุ่นจิตสกุล 
(ศิษย์เก่ารุ่น	32)

การเรียนต่อและชีวิต
ของศิษย์เก่าที่กลาสโกว

ถาม: ทำาอย่างไรถึงได้มีโอกาสมาศึกษาต่อ?

ตอบ:	อันดับแรกก็คือนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ที่เน้นส่ง

เสริมอาจารย์ใหม่ให้มีศักยภาพทั้งด้านการเรียน	การสอน	และ

งานวิจัย	สิ่งนี้จึงเป็นประตูแรกที่เปิดทางให้ผมได้เริ่มค้นหาสิ่งที่

ตวัเองชื่นชอบ	เมื่อรู้วา่มีโอกาสผมก็ไดส้ำารวจตวัเองก่อนครับวา่	

ชอบและสนใจในเรื่องอะไร	และสิง่ทีส่นใจน้ันตอบโจทยกั์บความ

ตอ้งการกับองคก์รทีท่ำางานอยูห่รอืไม	่ซึง่ตวัผมเองมคีวามสนใจ

การรักษาจิตบำาบัดมาตั้งแต่ระหว่างเป็นแพทย์ ใช้ทุนภาควิชา

จิตเวช	 พอเริ่มงานตำาแหน่งอาจารย์แพทย์ก็ได้เริ่มฝึกการทำา

จิตบำาบดัดา้นความคดิและพฤตกิรรม	(Cognitive	Behavioural	

Therapy	 (CBT))	 และด้านจิตวิเคราะห์	 (Psychodynamic	

psychotherapy)	ระหว่างทำาการบำาบัด	ก็เกิดคำาถามมากมาย

เก่ียวกับการประสิทธิผลของการรักษา	 โดยฉพาะ	 CBT	 ซึ่ง

มักได้ผลในชาติตะวันตกมากกว่าในประเทศไทย	 ผมจึงมีความ

คิดอยากพัฒนาการรักษาจิตบำาบัดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	 

ด้วยองค์ความรู้ทางด้านการบำาบัดโดยการไม่ใช้ยาค่อนข้าง

จำากัด	ประกอบกับทางภาควชิาเห็นวา่หัวขอ้เรื่องทีส่นใจจะชว่ย

พัฒนาการดูแลรักษาในผู้ป่วย	รวมทั้งความรู้ ในการวิจัยด้านนี้

ยังขาดแคลน	 ภาควิชาจึงสนับสนุนให้ศึกษาต่อด้านน้ี	 โดยตัว

ผมเองเลือกรักษาในคนไข้กลุ่มจิตหวาดระแวงเป็นหลักเพราะ

เป็นกลุ่มคนไข้ที่มีจำานวนมาก	 	 และในปัจจุบันหลายประเทศ

กำาลังให้ความสนใจในคนไข้กลุ่มน้ี	 หลังจากได้หัวข้อที่สนใจ	 

ผมก็หาข้อมูล	 สอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อติดต่อหัวข้อเรื่อง

ที่จะทำาวิจัย	 ผมได้ส่งเอกสารแนะนำาตัว	 แนวคิดหัวข้อวิจัย	

คุณสมบัติ	 และประวัติการทำางาน	 ของตัวผมเองไปยังสถาบัน

ต่าง	ๆ	กระบวนการหาที่เรียนนี้ ใช้เวลาค่อนข้างนานประมาณ	

1	 ปีกว่า	 สุดท้ายผมก็โชคดีครับที่ ได้รับการตอบรับ	 และถูก

	 	 ผมเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช	 ประจำา

รพ.สงขลานครินทร์	 ขณะน้ีกำาลังลาศึกษาต่อปริญญาเอก	

(PhD)	ชั้นปีที่	 2	ที่	 Institute	of	Mental	Health	and	

Well-being,	Medical,	Veterinary	and	Life	Science	

College,	 University	 of	 Glasgow	 ประเทศสหราช

อาณาจักร	ครับ

 

ถาม: ทำาไมถึงเลือกมาศึกษาต่อที่นี่?	

ตอบ:	เพราะว่าที่น่ีมีอาจารย์ที่ปรึกษา	 (supervisor)	 ที่

เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ผมสนใจ	

ซึ่งเก่ียวกับการรักษาบำาบัดโดยไม่ใช้ยา	 (psychological	 

intervention),	การถูกตตีราวา่เป็นผู้ปว่ยจิตเวช	(stigma)	 

และกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการโรคจิต	 (psychosis)	 ในด้าน

สถาบันที่มาศึกษา	 University	 of	 Glasgow	 เป็น

มหาวิทยาลัยชั้นนำาของสหราชอาณาจักร	 โดยงานวิจัย	

และการเรียนการสอนในสาขา	Medical,	Veterinary	and	

Life	 Science	 ของที่น่ีได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ	

นอกจากน้ี	 กลาสโกวยังเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด	

ทำาให้การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบาย	และมีสนาม

บินนานาชาติด้วย	ผมจึงตัดสินใจมาศึกษาต่อที่นี่ครับ

เรื่องเล่าจากศิษย์เก่าในต่างแดน

A
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สัมภาษณ์ผ่านทาง	skype	กับ	supervisor	หลังจากที่ได้พูดคุย

ถึงแนวทางวจัิยของทัง้ผมและอาจารย	์จากน้ันก็เขา้สูร่ะบบการ

ลงทะเบียน	โดยที่ขั้นตอนต่าง	ๆ 	ในการสมัครมีความเป็นระบบ

และสะดวก	ข้อมูลต่าง	ๆ 	จะถูกส่งผ่านทางอีเมล์	และหาข้อมูล

เพิ่มเติมได้ผ่านทางเว็บไซด์ของสถาบัน	

ถาม:	เรียนปริญญาเอกต้องทำาอะไรบ้าง?	

ตอบ:	การเรียนปริญญาเอกในแต่ละสาขาวิชาชีพมีความแตก

ต่างกันค่อนข้างมาก	 บ้างก็ทำาวิจัยในห้องแลป	 บ้างก็ทำางาน

วจัิยหน้าคอมพวิเตอร์	บา้งก็ทำาวจิยัผ่านฐานขอ้มลู	สว่นของผม

นั้นทำาการวิจัยสองแบบ	คือ	การทบทวนงานวรรณกรรม	หรือ	

systematic	review	ซึง่เปน็การวจัิยเพื่อให้มคีวามรูร้อบรู้ลกึใน

หัวขอ้วจัิยในสิง่ทีส่นใจจริง	ๆ 	สว่นวจัิยแบบทีส่อง	คอื	การวจัิยใน

มนุษย์	โดยมีรูปแบบวิจัยที่ความคล้ายคลึงกับการวิจัยในผู้ป่วย

ที่รู้จักกัน	 สิ่งที่เป็นจุดเด่นของการเรียนปริญญาเอก	 คือ	 การ

ปลูกฝังแนวคิดในการสร้างองค์ความรู้ ใหม่	ๆ 	ขึ้นมา	ดังนั้นการ

ทบทวนวรรณกรรมจึงเป็นการสืบค้นเพื่อหาความรู้ ในปัจจุบัน

ทั้งหมดที่มี	 และการศึกษาในมนุษย์ก็เพื่อทดสอบสมมติฐาน

หรือความเป็นไปได้ของแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมาว่าสามารถนำาไป

ใช้ได้จริงหรือไม่	การที่ได้วางแผนและคิดค้นองค์ความรู้ ใหม่	ๆ	

จึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย	 และสนุก	 เพราะเป็นการเร่ิมทำาวิจัยจาก

คำาถามที่ผมสนใจ	 คำาตอบที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ ได้ลุ้นตามไป

ด้วยครับ
ถาม:	 ต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษบ้าง?	

ตอบ:	สำาหรับผมสำาคัญที่สุด	 คือ	 เร่ืองภาษาอังกฤษครับ	 

ทั้งการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	ล้วนแล้วมีความสำาคัญทั้งหมด	 

นอกเหนือจากการสอบให้ไดผ่้านตามเกณฑแ์ลว้น้ัน	ทกัษะเหลา่

น้ีกลบัมีประโยชน์ในการใชช้วีติประจำาวนั	(การฟงั	และการพดู)	

ไดแ้ก่	ใช้ ในการฟงัเลคเชอร,์	ตดิตอ่สื่อสาร,	ซือ้ของ,	รบัโทรศพัท	์

เป็นต้น	ส่วนเรื่องการอ่านและเขียน	ก็จะมีความสำาคัญมากใน

แง่วชิาการ	ทกัษะน้ีจะได้ ใชเ้กือบทกุวนัระหวา่งศกึษาตอ่	เพราะ

ต้องอ่านวารสารต่าง	ๆ 	และเขียนงานวิชาการ	ส่วนการเตรียม

ตัวด้านอื่น	ๆ	ก็คงเป็นทักษะการเอาตัวรอด	ณ	ต่างแดน	ก็แล้ว

แตค่วามชอบความถนัดของแตล่ะคนไปครบั	เชน่	การทำาอาหาร	

หรือการขับรถ	ครับ

ถาม: ระบบ	supervisor	เป็นอย่างไร?	

ตอบ:	ในการเรียนปริญญาเอก	ระบบที่ใช่ในการเรียนเป็นหลัก

คือ	ระบบ	supervisor	แต่ละเดือนผมจะต้องพบ	supervisor	

ทั้งสองคนอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง	 บางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่า

นั้น	บางคนอาจจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงคนเดียว	โดย

ในการพบเจอแต่ละครั้งผมจะเป็นคนกำาหนดหัวข้อที่จะพูดคุย	

รวมทัง้เตรยีมขอ้มลูที่ไดต้กลงกันในแตล่ะคร้ัง	สว่น	supervisor	

จะมีหน้าที่คอยแนะนำา	เสนอแนะ	และส่งเสริมแนวคิดวิจัย	ไป

จนถึงแก้ไขเน้ือหางานวิจัย	 การเรียนส่วนใหญ่ของที่น่ีเป็นการ

A
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เรียนรู้ด้วยตัวเอง	 อ่านเอง	 ศึกษาหาความรู้เอง	 แต่ถ้าหากมี

ปัญหาก็สามารถขอความช่วยเหลือจาก	 supervisor	 ได้เสมอ	

ยกเว้นว่าหาก	supervisor	เกิดปัญหาติดขัด	ทางมหาวิทยาลัย

กจ็ะมีแหล่งเรยีนรู้	บุคลากรอื่นคอยช่วยเหลือแทน	และอีกช่อง

ทางของการเรยีนคอืการเรยีนรู้จากเพื่อน	ๆ 	ทีเ่รียนดว้ยกัน	หรอื

เพื่อนที่ทำางาน		ความชื่นชอบอย่างหนึ่งของระบบ	supervisor	

คือ	การ	feedback	ของ	supervisor	ซึ่งเป็น	positive	com-

ment	ทีช่ว่ยเสรมิแรงในการพฒันางานวจัิย	ในจุดทีม่ปัีญหาก็จะ

มาคยุกันเพื่อแก้ ให้เขา้ใจตรงกัน	พรอ้มทัง้ชว่ยหาขอ้มลูเพิม่เตมิ	 

การเรียนรู้ด้วยตัวเองจึงมีจุดเสริมแรงให้มีกำาลังใจพัฒนาต่อ	

ผมโชคดีที่ได้พบเจอ	supervisor	ทั้งสองคนที่รับฟัง	เป็นกนัเอง	

พดูคยุสารทกุขส์ขุดิบได	้และทีส่ำาคญั	supervisor	ก็ให้เกียรตใิน

การแสดงความคิดเห็นของผมด้วย	สิ่งนี้จึงช่วยให้ผมมั่นใจและ

กลา้พดูในสิง่ทีค่ดิโดยไมก่ลวัวา่จะถูกหรือผิดเหมอืนแตก่่อนครบั

ถาม:	 การดำาเนินชีวิตเป็นอย่างไร?	

ตอบ:	ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่กลาสโกวนั้น	ค่อนข้างสะดวก

สบาย	 เพราะกลาสโกวเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและเป็นเมือง

อุตสาหกรรมเก่า	 	 ดังน้ันจึงได้รับการพัฒนาพอสมควร	 การ

เดินทางของที่นี่	 มีหลายรูปแบบ	 เช่น	 รถบัส	 รถไฟ	 รถแทกซี่	

และรถไฟใต้ดิน	นอกจากนี้ยังมีสนามบินทั้งในและต่างประเทศ

ด้วย	สถานที่แต่ละแห่งไม่ไกลจากกันมากนัก	สามารถเดินได้ถึง	 

จึงเรียกได้ว่า	 มีความสะดวกสบายในการเดินทาง	 อากาศที่

น่ีค่อนข้างหนาวเย็น	 ทำาให้ไม่เหนียวตัวเวลาต้องเดินไกล	 ๆ	

แต่ฟ้าฝนที่น่ีส่วนใหญ่มักไม่เป็นใจ	 เพราะฝนตกค่อนข้างบ่อย	

วันไหนฝนไม่ตกจะดีใจมาก	 การดูพยากรณ์อากาศ	 ใส่เสื้อให้

พร้อมต่อสภาพอากาศจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้คนที่นี่	ผู้คนที่

นี่อัธยาศัยดี	เป็นมิตร	ยิ้มแย้ม	และชอบช่วยเหลือ	สิ่งนี้จึงเป็น

เสน่ห์ที่ช่วยเสริมให้กลาสโกวน่าอยู่มากขึ้น	 จะลำาบากหน่อยก็

เรื่องของสำาเนียงของคนละแวกนี้	 ที่ฟังค่อนข้างยาก	หากเป็น

คนพื้นที่	 เช่น	พนักงานขายของ,	 เจ้าหน้าที่ตามสถานที่ต่าง	ๆ	 

หรือพนักงานขับรถ	 แต่โชคดีที่ ในระบบการเรียนการสอน	

อาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยสำาเนียงจะฟังง่ายกว่าอย่างเห็น

ได้ชัด	จึงสบายใจได้หากต้องเข้าฟังในห้องเรียน	แต่ถึงอย่างไร

ก็ควรเตรียมตัวด้านภาษาไว้มาก	ๆ	เพราะคนที่นี่พูดเร็ว	และมี

คำาท้องถิ่น	คำาย่อ	ค่อนข้างเยอะ	ดังนั้นฝึกภาษาไว้ ให้พื้นฐานดี

ยังไงก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับ

ถาม:	 ที่กลาสโกวมีคนไทยหรือเปล่า?	

ตอบ:	มีคนไทยมาเรียนที่น่ีเยอะมากครับ	 คนไทยที่อยู่ที่น่ีบอก

ว่ามีมากขึ้นกว่าห้าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด	 เนื่องจากช่วงหลัง

นักเรียนที่มาเรียนพยายามเลี่ยงเมืองใหญ่	 อย่างลอนดอน	 

เอดินเบอระ	 เข้าใจว่าคนไทยเลือกมาเรียนที่น่ีมากขึ้น	 เพราะ

เป็นเมืองขนาดเล็ก	 สะดวกสบาย	 ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อเทียบ

กับลอนดอนมีคนไทยมาเรียนอยู่ประมาณ	 500-600	 คน	 เป็น

อย่างน้อย	ตัวผมเองก็มีกลุ่มเพื่อนคนไทยที่ได้พบเจอช่วยเหลือ

กันบอ่ย	ๆ 	ซึง่เปน็โอกาสทีด่มีาก	ที่ไดพ้บเจอคนไทยหลากหลาย

สาชาวชิาชพี	ทัง้นักกฎหมาย	วศิวะ	เภสชั	ทนัตะ	โปรแกรมเมอร	์

และอีกมากมาย	ทำาให้ผมได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้น	มากกว่าชีวิต

แพทย์เพียงอย่าเดียว	 ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นนักเรียน

ทุนของสถาบันต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 ซึ่งอาจจะช่วยส่งเสริม

สนับสนุนไดต้อ่ไปทัง้ระหวา่งเรยีนตอ่	และในอนาคต	นอกจากน้ี	

ผมยงัมร้ีานอาหารไทยทีส่นิทกัน	เปน็แหลง่รวมคนไทยไวพ้บปะ

พูดคุย	จัดงานเวลามีเทศกาลต่าง	ๆ	ทำาให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่

อบอุ่นมากขึ้น	 เหมือนมีบ้านอีกหลังตรงน้ี	 เพราะฉะน้ันหากมี

โอกาสไปเรียนต่อ	ควรอย่างยิ่งที่จะสานความสัมพันธ์กับเพื่อน

คนไทยด้วยกัน	 เพราะเราคนไทย	 คนบ้านเดียวกันคอเดียวกัน	

ยังไงก็ช่วยเหลือกันอยู่ดี

ถาม:	 หมอไทยมาเรียนที่นี่เยอะไหม?	 

ตอบ:	เท่าที่ทราบแพทย์หลายสถาบันก็เลือกที่จะมาเรียนที่

สก็อตแลนด์	 แต่ถ้าหากรวมทั้งเกาะอังกฤษ	 ก็จะมีจำานวนเพิ่ม

มากขึ้นไปอีก	 โดยเฉพาะพี่	ๆ	น้อง	ๆ	คณะแพทย์	ม.อ.	ซึ่งใน

A
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ชว่งทีผ่มมาเรยีนมแีพทยจ์าก	ม.อ.	มาเรยีนทีน่ี่หลายสาขา	และ

อบอุ่นมาก	 ขออนุญาตลำาดับอาจารย์แพทย์ที่กำาลังศึกษาต่อ	 

ณ	สหราชอาณาจักรในปัจจุบัน	จากเหนือลงใต้	ดังนี้

• เมืองกลาสโกว - University of Glasgow

	 1.	 อ.นพ.วรุตม์		อุ่นจิตสกุล		ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	

	 2.	 อ.นพ.ชายธง		ชูเรืองสุข		ภาควิชาอายุรศาสตร์	

	 3.	 อ.นพ.วิชญ์		โอฬาพิริยกุล		ภาควิชาออร์ โธปิดิกส์	

• เมืองลีดส์ - University of Leeds

	 4.	 อ.พญ.ปดิพร		ลิ้มอัมพรเพชร		ภาควิชาอายุรศาสตร์	

	 5.	 อ.นพ.สันติ		ลิ้มอัมพรเพชร		ภาควิชาอายุรศาสตร์	

	 6.	 อ.นพ.นพดล		เกียรติศิริโรจน์		ภาควิชาอายุรศาสตร์	

• เมืองลิเวอร์พูล - University of Liverpool

	 7.	 อ.นพ.คณตุม	์จารุธรรมโสภณ	ภาควชิาพยาธิวทิยาคลนิิค	

• เมืองนอตติงแฮม - University of Notttingham

	 8.	 อ.พญ.ภัทรวดี		ประยืนยง		ภาควิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา	

• เมืองลอนดอน - University College London

	 9.	 อ.นพ.กันต์ธีร์	อนันตพงศ์		ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	

	 10.	 อ.พญ.อัจฉริยา	จันทร์ผ่อง	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 11.	 อ.นพ.ทันสิษฐ์	แสงแก้ว	ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	

	 	 Queen	Mary	University	of	London

• เมืองออกซ์ฟอร์ด - University of Oxford

	 12.	 อ.นพ.นวมินทร์	ปิ่นปฐมรัฐ		ภาควิชาชีวเวชศาสตร์

	 	 หากมีช่วงจังหวะเวลาว่างตรงกัน	 พวกผมก็จะมารวม

ตัวกันบ้างครับ	 ด้วยเหตุน้ีการศึกษาต่อที่น่ีจึงทำาให้การใช้ชีวิต 

ในสหราชอาณาจักรอบอุ่นมากขึ้น

ถาม: ในช่วงหน่ึงปีที่ผ่านมาพอจะสรุปประโยชน์จากการเรียน

ปริญญาเอกได้อย่างไรบ้าง?

ตอบ:	จากประสบการณเ์สน้ทางแห่งการเรยีนรู้ ในชว่งหน่ึงปทีี่

ผ่านมา	ผมคดิวา่การคน้ควา้ดว้ยตวัเอง	การวางแผนการจดัการ

ชวีติ	การบริหารเวลา	และการฝึกตัง้คำาถามในงานวจัิย	สิง่เหลา่

นี้จะนำาผมไปสู่การเติบโตที่ไม่สิ้นสุดครับ

	 	 ในระหว่างเรียนแพทย์	 ผมไม่เคยคิดว่าชีวิตน้ีจะได้มา

ศึกษาต่อ	 ณ	 ต่างประเทศ	 แต่ก็มีความฝันว่า	 อยากมีโอกาส

มาเรียนต่อสักครั้ง	อยากเปิดโลกกว้าง	อยากฝึกภาษาอังกฤษ	

อยากพัฒนาตัวเองในด้านต่าง	ๆ	เคยมีอาจารย์กล่าวว่า	“หาก

เรามีความฝัน ให้ต้ังใจ ฝันน้ันจะมาหาเรา”	 และอีกท่านก็

เคยสอนว่า	 “หากแม้นเรามีความฝัน ถ้าหากเรามีฝันและ

พยายาม แม้ว่าชีวิตเราอาจจะไปไม่ถึงความฝัน แต่เราก็จะ

ไปใกล้เคียงความฝันน้ัน ทั้งยังเส้นทางที่เราปูเดินสู่ความ

ฝันนั้นก็เป็นพื้นฐานในก้าวต่อ ๆ ไป”	ผมจึงบอกกับตัวเองว่า	 

เฟ้นหาโอกาส	และพยายามทำาให้ดีที่สุด	สำาหรับผม	การเป็นคน

โชคดี	 น่ันไม่ได้หมายความว่าดีได้ โดยดวง	 แต่ผมคิดว่ามันคือ

ความเพียร	และพร้อมเสมอ	ที่จะคว้าโอกาสที่ผ่านเข้ามา

	 	 ดังน้ัน	 หากจะกล่าวว่าสิ่งที่สำาคัญสุดในชีวิตน้ันคือความ

ฝัน	ดงัน้ันสิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุยิง่กวา่	ก็คงไมพ่น้ความเพยีรพยายาม	

สิ่งเหล่านี้ทำาให้ผมมาไกลเหลือเกิน

	 	 สุดท้ายน้ี	 ผมขอขอบพระคุณครอบครัว	 อาจารย์ผู้

ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้	เพื่อน	ๆ	พี่	ๆ	น้อง	ๆ	ทุกคนที่

คอยเป็นกำาลังใจ	 เป็นกำาลังสนับสนุนมาโดยตลอด	 และผมขอ

ฝากทิ้งท้ายไว้ว่า	ผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมเองที่มาถึงจุดนี้	และจะ

พยายามทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด	 ดังคำาอวยพรหน่ึงที่ผมได้รับ	 และ

จำาได้ขึ้นใจว่า	“ขอให้วรุตม์ตั้งใจเรียน ดำารงตนอยู่ด้วยความไม่

ประมาท แลว้รีบนำาความรูก้ลบัมาพฒันาชาตบิา้นเมอืงของเรา 

มาชว่ยกันพฒันาวงการจิตเวชของเรา คนไขข้องเรานะ” ผมจะ

พยายามอย่างเต็มที่ครับ	ผมตั้งใจไว้อย่างนั้น.

A



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.14

งานปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 41 
วันที่	22	เมษายน	2562	ณ	ห้องทองจันทร์หงศ์ลดารมภ์

เล่าเรื่องด้วยภาพ
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