


สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2

  

สารบัญ Content หน้า

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ
	 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์						

	 2.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนท์			 รุ่น	3	

	 3.	 นพ.นพพร			 ชื่นกลิ่น				 รุ่น	4

	 4.	 รศ.นพ.สมชาย				 ทั้งไพศาล			 รุ่น	4

	 5.	 ศ.นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์			 รุ่น	5

	 6.	 นพ.เจษฎา			 ฉายคุณรัฐ			 รุ่น	6

	 7.	 นพ.มรุต					 จิรเศษฐสิริ					 รุ่น	7

	 8.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์			 รุ่น	7

	 9.	 นพ.ภาณุมาศ			 ญาณเวทย์สกุล			 รุ่น	10

นายกสมาคมฯ
 1.	 นพ.เจษฎา	 จงไพบูลย์พัฒนะ	 รุ่น	3

กรรมการสมาคมฯ
	 1.	 ศ.เกียรติคุณ	นพ.พิเชฐ			อุดมรัตน์	 รุ่น	2	 กรรมการ

	 2.	 ผศ.นพ.ธวัช	 ตันติสารศาสน์	 รุ่น	3		 กรรมการ

	 3.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี		 รุ่น	7	 กรรมการ

	 4.	 รศ.นพ.คมกริช			 ฐานิสโร					 รุ่น	12	 กรรมการ

	 5.	 ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์		สุนทรพันธ์			 รุ่น	13	 เหรัญญิก

	 6.	 ผศ.นพ.ธนะรัตน์	 บุญเรือง	 รุ่น	14	 อุปนายกภายใน

	 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.	 นพ.ทัศนัย	 อชิรเสนา	 รุ่น	29	 นายทะเบียน

	 12.	 พญ.เสาวภา	 ศรีใส	 รุ่น	32	 กรรมการ	

	 13.	 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์	 	 กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

บรรณาธิการ
	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

เนื้อหา
	 	 นส.ศุจิรัตน์			เรืองเริงกุลฤทธิ์		

	 	 หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์	คณะแพทยศาสตร์

ปก/รูปเล่ม
	 	 นายวิสธวัช			แตงอ่อน	

	 	 หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (ชุดที่ 10)
(วาระบริหารงาน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

(Newsletter of the Alumni Association of PSU Medicine)

ปีที่	35		ฉบับที่	3-4		เดือนกรกฎาคม	-	ธันวาคม		2564

จัดทำาโดย:	สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

สารจากคณบดี      3

สารจากนายกสมาคมฯ   4

เรื่องเล่าจากสมาคมศิษย์เก่า 5

ประมวลผลงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 9-10
 • รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์   
  ชุดที่ 9-10
 •  กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์  
  และสถาบันการศึกษา
 • บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ 
  ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 • การจัดทำาสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

 •  คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำาปี 2561-2564

 • กิจกรรมเสวนาศิษย์เก่าดีเด่น ประจำาปี 2561-2564

 • งานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างการตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มทักษะ

  และสถาบันการฝึกปฏิบัติงาน

 •  งาน Homecoming Night ประจำาปี 2561-2564

 •  งานสังสรรค์ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. ณ กรุงเทพมหานคร

  ประจำาปี 2561-2562

 •  งานเกษียณอายุราชการอาจารย์แพทย์ ประจำาปี 2564

 •  กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาแพทย์

 • กิจกรรมอื่น ๆ

 • กิจการร้านอาหารว่างและเครื่องดื่มบินหลา บรู
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จากใจคณบดี 

ใน	นามของคณะแพทย์	 ม.อ.	 ผมต้องขอขอบพระคุณ	 นพ.เจษฎา	 

	 	 	 จงไพบูลย์พัฒนะ	(รุ่น	3)	นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ชุดที่	10	ทุกท่าน	

ที่ได้ร่วมกันบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ	 มาตลอดระยะเวลา	 4	ปีที่ผ่านมา	ตั้งแต่

ตลุาคม	2560	ซึง่ครบวาระการปฏิบตัหิน้าที่ในเดอืนธันวาคม	2564		ขอขอบคณุ

ในความต้ังใจจรงิและความทุม่เทในการทำางาน	รว่มกันสร้างสรรคกิ์จกรรมตา่ง	ๆ 	 

ทีเ่ปน็ประโยชน์แก่ศษิยเ์ก่า	ศษิยป์จัจุบนั	และสถาบนัการศกึษาของเราตลอดมา	 

และต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าท่านใหม่	นพ.นพวิทย์	

คณาวงศ์พัฒน์	 (รุ่น	8)	รวมทั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ	ชุดที่	11	ที่จะ

เข้ารับตำาแหน่งในเดือนมกราคม	 2565	 ที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์และสานต่อ

งานและกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เป็นประโยชน์กันต่อไปครับ

	 เมื่อวันที่	 13-16	 ธันวาคม	 2564	 ผู้แทนจากสถาบัน

รับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์	(สนพ.)	ได้เข้าตรวจประเมิน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล	

WFME Global Standard for Quality Improvement  

Basic	 Medical	 Education	 โดยในการตรวจประเมินได้

กำาหนดให้มีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง	ๆ	อาทิ	ผู้บริหาร

คณะ	กรรมการบริหารหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	

อาจารยผ์ูส้อนชัน้คลนิิกและปรีคลนิิก	นักศกึษาแพทย	์บคุลากร

สายสนับสนุน	 มีการเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน	 

ห้องปฏิบัติการ	 หอสมุด	 หอพักของคณะ	 รวมถึงเดินทาง

ไปตรวจเยี่ยมสถาบันร่วมผลิต	 โรงพยาบาลสมทบ	 และโรง

พยาบาลชุมชนเครือข่ายด้วย	 ต้องขอขอบคุณคณาจารย์	 ทีม

งาน	 บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกท่าน	 ที่ทุ่มเทพัฒนาการสร้าง

หลักสูตรแพทยศาสตร์ของเรามาอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตแพทย์	ม.อ.ไปสู่มาตรฐานสากลและเป็น

ที่ยอมรับในระดับโลก

	 คณะแพทย์ได้จัดต้ังหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้นภายใต้

งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า	โดยมีพันธกิจเพื่อสนับสนุน

และประสานงานระหวา่งสมาคมศษิยเ์ก่า	หน่วยกิจการนักศกึษา	

และคณะแพทยศาสตร์	ในการสรา้งเครอืขา่ยศษิยเ์ก่าทีเ่ขม้แขง็	 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งศิษย์เก่า	 ศิษย์

ปจัจุบนั	สง่เสรมิให้เกิดความรกัความผูกพนัตอ่คณะและสถาบนั	

หวงัวา่ศษิยเ์ก่าทกุทา่นจะรว่มเปน็สว่นหน่ึงในการร่วมมอืรว่มใจ

พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ของเรา	 	 และในปี	 2565	 น้ี	 คณะ

แพทยศาสตร์จะครบรอบ	 50	 ปี	 ในการก่อต้ังและดำาเนินงาน		

ทางคณะกำาหนดให้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองต่าง	ๆ 	ตลอดทั้งปี	ขอ

เชญิชวนศษิยเ์ก่าทกุคนเขา้ร่วมกิจกรรมและรว่มเฉลมิฉลองไป

ด้วยกันนะครับ	

	 สุดท้ายน้ี	 ขออนุญาตส่งความสุขในวันส่งท้ายปีเก่า	 

ต้อนรับปี ใหม่พุทธศักราช	 2565	 ขอส่งความปารถนาดี	 

และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ		 

จงอำานวยอวยพรให้กับทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความ

สุขกาย	 สุขใจ	 และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการตลอด

ทั้งปี

                          รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์

																													คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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นพ.เจษฏา  จงไพบูลย์พัฒนะ

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

สารจากนายกสมาคมฯ

ใน	นามของนายกสมาคมศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร	์ชดุที	่10	วาระบรหิาร 

	 	 	 งานตั้งแต่	 ตุลาคม	 2560	 -	 ธันวาคม	 2564	 	 ใคร่ขอขอบพระคุณ 

คณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า,	 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าชุดที่	 10	 

และคณะกรรมการบริหารร้านบินหลา	 บรู	 	 ในความตั้งใจจริงของทุก	 ๆ	 ท่าน		 

ในการร่วมกันบรหิารสมาคมศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร	์ม.อ.	รว่มกันสร้างสรรคแ์ละ

สานต่องานและกิจกรรมต่าง	 ๆ	ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์ปัจจุบัน	 ศิษย์เก่า	 สถาบัน

การศึกษา	 และสังคมโดยรวมตลอดมา	 และขอส่งมอบหน้าที่น้ี ให้กับนายกสมาคม

คนใหม่	 นายแพทย์นพวิทย์	 คณาวงศ์พัฒน์	 (รุ่น	 8)	 และคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมฯ	ชุดต่อไปครับ

	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 

ไดก่้อตัง้และดำาเนินงานมาครบรอบ	50	ป	ี	ในป	ีพ.ศ.	2565	น้ี		 

ซึ่งศิษย์เก่าทุกท่านนับผลสัมฤทธ์ิของการดำาเนินงาน

ของคณะแพทยศาสตร์	 ในระยะ	 50	 ปีที่ผ่านมา	 	 ในการ

น้ีทางสมาคมศิษย์เก่าฯ	 จึงใคร่ขอเชิญชวนให้ศิษย์เก่า	 

ได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนสมาคมศิษย์เก่า	 

ในมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 	 เพื่อเป็นกองทุนใน

การประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอ่สมาชกิศษิยเ์ก่า		 

สถาบันการศึกษา	 สังคมโดยรวม	 และเป็นกองทุนสำาหรับ 

ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์และทุนการศึกษา

สำาหรับนักศกึษาทีข่าดแคลน	ตอ่ไป		โดยทา่นสามารถบรจิาค

เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Donation)	 ชื่อกองทุน

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	 ในมูลนิธิโรงพยาบาล

สงขลานครินทร	์	โดยการแสกน	QR-code	ทีแ่นบมาน้ี		ทัง้น้ี

ใบเสร็จสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ครับ

นพ.เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ แสดงความยินต้อนรับนายกสมาคมคนใหม่ 

นพ.นพวิทย์ คณาวงศ์พัฒน์ (วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ร้านบินหลา บรู)
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เรื่องเล่าจากสมาคมศิษย์เก่า

ประมวลผลงาน
ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 9-10

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 9 
(วาระบริหารงาน	1	ตุลาคม	2560	-	30	กันยายน	2562)

คณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ

4.

4.

13.

5.

5.

14.

3.

3.

12.

2.

2.

11.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

1.

1.

10.

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์	พุทธวิบูลย์

(คณบดีคณะแพทยศาสตร์)

ผศ.นพ.กอปรชุษณ์	ตยัคคานนท์	

(รุ่นที่	3)

นพ.เจษฎา	ฉายคุณรัฐ

(รุ่นที่	6)

นพ.มรุต	จิรเศษฐสิริ	

(รุ่นที่	7)

ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์	ราชบริรักษ์

(รุ่นที่	7)

นพ.ภาณุมาศ	ญาณเวทย์สกุล

(รุ่นที่	10)

นพ.นพพร	ชื่นกลิ่น

(รุ่นที่	4)

นพ.เจษฎา	จงไพบูลย์พัฒนะ

(รุ่นที่	3,	นายกสมาคม)

ศ.นพ.พิเชฐ	อุดมรัตน์	

(รุ่นที่	2,	บรรณาธิการ)

ผศ.นพ.ธนะรัตน์	บุญเรือง

(รุ่นที่	14,	อุปนายก)

ผศ.นพ.รังสรรค์	ภูรยานนทชัย	

(รุ่นที่	19,	เลขาธิการ)

ผศ.นพ.อรรถพล	รัตนสุภา

(รุ่นที่	22,	กรรมการ)

นพ.ทัศนัย	อชิรเสนา

(รุ่นที่	29,	นายทะเบียน)

พญ.เสาวภา	ศรีใส

(รุ่นที่	32,	กรรมการ)

นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์	

(กรรมการ)

นพ.ดรุณ	สุนทราพรพล

(รุ่นที่	17,	อุปนายก)

นพ.ปัณณวิชญ์	เบญจวลีย์มาศ

(รุ่นที่	18,	กรรมการ)

ผศ.พญ.นลินี	โกวิทย์วนาวงษ์

(รุ่นที่	19,	ปฎิคม)

ผศ.นพ.ธวัช	ตันติสารศาสน์	

(รุ่นที่	3,	กรรมการ)

ผศ.นพ.สิทธิโชค	อนันตเสรี

(รุ่นที่	7,	กรรมการ)

ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์	สุนทรพันธ์

(รุ่นที่	13,	เหรัญญิก)

รศ.นพ.สมชาย	ทั้งไพศาล	

(รุ่นที่	4)

ศ.นพ.กรีฑา	ธรรมคำาภีร์

(รุ่นที่	5)



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.6

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ชุดที่ 10 
(วาระบริหารงาน	ตุลาคม	2562	-	ธันวาคม	2564)

คณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ

4.

4.

9.

14.

5.

5.

10.

15.

3.

3.

8.

13.

2.

2.

7.

12.

6. 7. 8. 9.

1.

1.

6.

11.

รศ.นพ.เรืองศักดิ์	ลีธนาภรณ์

(รุ่นที่	6,	คณบดีคณะแพทยศาสตร์)

ผศ.นพ.กอปรชุษณ์	ตยัคคานนท์	

(รุ่นที่	3)

นพ.เจษฎา	ฉายคุณรัฐ

(รุ่นที่	6)

นพ.มรุต	จิรเศษฐสิริ	

(รุ่นที่	7)

ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์	ราชบริรักษ์

(รุ่นที่	7)

นพ.ภาณุมาศ	ญาณเวทย์สกุล

(รุ่นที่	10)

นพ.นพพร	ชื่นกลิ่น

(รุ่นที่	4)

นพ.เจษฎา	จงไพบูลย์พัฒนะ

(รุ่นที่	3,	นายกสมาคม)

ผศ.นพ.ธนะรัตน์	บุญเรือง

(รุ่นที่	14,	อุปนายกภายใน)

ศ.นพ.พิเชฐ	อุดมรัตน์	

(รุ่นที่	2,	บรรณาธิการ)

ผศ.นพ.รังสรรค์	ภูรยานนทชัย	

(รุ่นที่	19,	เลขาธิการ)

ผศ.นพ.อรรถพล	รัตนสุภา

(รุ่นที่	22,	กรรมการ)

นพ.ทัศนัย	อชิรเสนา

(รุ่นที่	29,	นายทะเบียน)

พญ.เสาวภา	ศรีใส

(รุ่นที่	32,	กรรมการ)

นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์	

(กรรมการ)

ผศ.นพ.ธวัช	ตันติสารศาสน์	

(รุ่นที่	3,	กรรมการ)

ผศ.นพ.สิทธิโชค	อนันตเสรี

(รุ่นที่	7,	กรรมการ)

รศ.นพ.คมกริช	ฐานิสโร

(รุ่นที่	12,	กรรมการ)

ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์	สุนทรพันธ์	

(รุ่นที่	13,	เหรัญญิก)

รศ.นพ.สมชาย	ทั้งไพศาล	

(รุ่นที่	4)

ศ.นพ.กรีฑา	ธรรมคำาภีร์

(รุ่นที่	5)

นพ.ดรุณ	สุนทราพรพล

(รุ่นที่	17,	อุปนายกภายนอก)

นพ.ปัณณวิชญ์	เบญจวลีย์มาศ

(รุ่นที่	18,	กรรมการ)

ผศ.พญ.นลินี	โกวิทย์วนาวงษ์

(รุ่นที่	19,	ปฎิคม)
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กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหวา่งศษิยเ์กา่ อาจารย ์และสถาบนัการศกึษา

•	 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีและอาจารย์อาวุโส	

•	 ร่วมงาน/ร่วมทำาบุญ	งานศพ		ศิษย์เก่าและญาติสายตรง		

•	 เยีย่มไขอ้าจารยห์รอืศษิยเ์ก่าทีพ่กัรักษาพยาบาลอยู่ใน	โรงพยาบาล 

	 สงขลานครินทร์

•	 รบัรองสถานศษิยเ์ก่า		เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ศษิยเ์ก่า	เมื่อมาใช ้

	 รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 สิทธิการจอง 

	 ห้องพเิศษของศษิยเ์ก่า	และสวสัดกิารลดหยอ่นสว่นเกินสทิธิคา่ห้อง 

	 พิเศษโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

สำาหรับการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ของห้องสมุดคณะ

แพทยศาสตร์	ม.อ.	โดยศิษย์เก่าสามารถใช้	PSU	Passport	 

ในการลงทะเรียนเข้าใช้บริการได้ฟรี	 และสำาหรับศิษย์

เก่าที่ ไม่มี	 PSU	 Passport	 หรือลืมรหัสผ่าน	 หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง	 ๆ	 ทางสมาคมฯ	 จะจัดส่ง	 login	

password	ไปให้ตามที่ร้องขอ	เป็นรายบุคคล

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์ 
ข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด
คณะแพทยศาสตร์

1

2



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.8

จัดทำาสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	ตามเวลาที่กำาหนดไว้	ปีละ	4	ฉบับ	

(จัดส่งให้ศิษย์เก่าฟรี)

3 การจัดทำาสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
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คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน  

1. พญ.วิพรรณ	สังคหะพงศ์	(ศิษย์เก่ารุ่น	10)	

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

2.	รศ.พญ.อรินทยา		พรหมินธิกุล (ศิษย์เก่ารุ่น	15)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบัน  

3.	รศ.นพ.อภิณพ		จันทร์วิทัน		(ศิษย์เก่ารุ่น	1)	

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

4.	นพ.เพียรศักดิ์		แซ่หว่อง		(ศิษย์เก่ารุ่น	19)

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 

5.	นพ.นวมินทร์		ปิ่นปฐมรัฐ		(ศิษย์เก่ารุ่น	36)

4

ก.  ศิษย์เก่าดีเด่น
 สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

ก.  ศิษย์เก่าดีเด่น
 สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน  

1.	พญ.วิพรรณ	สังคหะพงศ์	(ศิษย์เก่ารุ่น	10)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น  

2.	รศ.พญ.อรินทยา		พรหมินธิกุล	(ศิษย์เก่ารุ่น	15)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบัน  

3. รศ.นพ.อภิณพ	จันทร์วิทัน (ศิษย์เก่ารุ่น	1)	

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4.	นพ.เพียรศักดิ์	แซ่หว่อง		(ศิษย์เก่ารุ่น	19)

ข. ศิษย์เก่าดีเด่น
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข. ศิษย์เก่าดีเด่น
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2561 2562
ประจำาปี ประจำาปี

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

1.	ศ.นพ.รุ่งโรจน์		กฤตยพงษ์		(พชท.	2529)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น  

2.	นพ.ประวัติ		กิจธรรมกูลนิจ	(รุ่น	22)

ศษิยเ์ก่าดเีดน่ดา้นสรา้งคณุประโยชน์แก่สังคมและสถาบนั 

3.	นพ.กิติศักดิ์		เกษตรสินสมบัติ		(รุ่น	11)

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่  

4.	นพ.สุรศักดิ์		วิจิตรพงศ์จินดา	(รุ่น	33)	

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน 

1.	นพ.มรุต		จิรเศรษฐสิริ		(รุ่น	7)		

2.	ศ.นพ.รุ่งโรจน์		กฤตยพงษ์		(พชท.2529-2533)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น 

3.	นพ.ประวัติ		กิจธรรมกูลนิจ	(รุ่น	22)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชนแ์ก่สงัคมและสถาบัน 

4. นพ.เกียรติศักดิ์		ราชบริรักษ์	(รุ่น	7)		

5.	นพ.กิติศักดิ์		เกษตรสินสมบัติ	(รุ่น	11)

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 

6.	นพ.สุรศักดิ์		วิจิตรพงศ์จินดา	(รุ่น	33)	
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ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน

1.	นพ.อภิชาต	วชิรพันธ์		(รุ่น	13)		

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

2.	พญ.วิลาวัณย์	พวงศรีเจริญ		(รุ่น	7)		

ศษิยเ์ก่าดเีดน่ดา้นสรา้งคณุประโยชน์แก่สังคมและสถาบนั

3.	นพ.ธนรักษ์	ผลิพัฒน์		(รุ่น	13)		

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4.	พญ.นวลจันทร์	หวังศุภดิลก	(รุ่น	33)	

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 

5.	นพ.ศุภโชค	ก่อวิวัฒน์สกุล	(รุ่น	33)	

ก.  ศิษย์เก่าดีเด่น
 สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

ก.  ศิษย์เก่าดีเด่น
 สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

1.	พญ.วิลาวัณย์	พวงศรีเจริญ		(รุ่น	7)		

ศษิยเ์ก่าดเีด่นดา้นสรา้งคณุประโยชน์แก่สังคมและสถาบนั

2.	นพ.ธนรักษ์	ผลิพัฒน์		(รุ่น	13)		

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 

3.	นพ.ศุภโชค	ก่อวิวัฒน์สกุล	(รุ่น	33)	

ข. ศิษย์เก่าดีเด่น
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ข. ศิษย์เก่าดีเด่น
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2563 2564
ประจำาปี ประจำาปี

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน 

1.	รศ.พญ.นนทลี		เผ่าสวัสดิ์		(รุ่น	19)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น 

2.	ศ.นพ.เถลิงศักดิ์	กาญจนบุษย์		(รุ่น	17)

ศษิยเ์ก่าดเีดน่ดา้นสร้างคณุประโยชน์แก่สังคมและสถาบนั 

3.	ศ.นพ.วรวิทย์		จิตติถาวร	(รุ่น	19)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4.	ศ.นพ.กิตติ		จิระรัตนโพธิ์ชัย	(รุ่น	4)

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 

5.	ดร.นพ.ศุภฤกษ์	ถวิลลาภ	(รุ่น	33)	

6.	ดร.นพ.ธรรมสิน	อิงวิยะ	(รุ่น	33)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำาเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน

1.	รศ.พญ.นนทลี		เผ่าสวัสดิ์		(รุ่น	19)

2.	ศ.นพ.วรวิทย์		จิตติถาวร	(รุ่น	18)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

3.	ศ.นพ.เถลิงศักดิ์	กาญจนบุษย์	(รุ่น	17)

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

4.	ศ.ดร.นพ.กิตติ	จิระรัตนโพธิ์ชัย	(รุ่น	4)

ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ 

5.	ดร.นพ.ธรรมสิน		อิงวิยะ	(รุ่น	32)	

6.	ดร.นพ.ศุภฤกษ์		ถวิลลาภ	(รุ่น	32)
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5
กิจกรรมเสวนา
ศิษย์เก่าดีเด่น

ประจำาป ี2561

ประจำาป ี2562

ประจำาปี 2564

วันที่	3	สิงหาคม	2561		เวลา	09:00-10:50	น.		

ณ	ห้องทองจันทร์	หงศ์ลดารมภ์

วันที่	18	กันยายน	2564		

(วันแพทยศาสตร์	สงขลานครินทร์)	

ณ	ห้องทองจันทร์	หงศ์ลดารมภ์

วันที่	9	สิงหาคม	2562		

เวลา	08:45-10:15	น.		ณ	ห้องทองจันทร์	หงศ์ลดารมภ์

งานเลี้ยงสังสรรค์
ระหว่างการตรวจเยี่ยม

แพทย์เพิ่มทักษะและสถาบัน
การฝึกปฏิบัติงาน 

6

วันที่	4	มกราคม	2561

ณ	จังหวัดนครศรีธรรมราช



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.12

ประจำาปี 2563 
ประจำาปี 2562 

งานบินหลารำาลึก		วันที่	18	กันยายน	2563	

ณ	หอพักบินหลา	1	(ร่วมจัดกับกิจการ	นศพ.)วันศุกร์ที่	9	สิงหาคม	2562	โรงแรมต้นอ้อย

ประจำาปี 2561
วันศุกร์ที่	3	สิงหาคม	2561	

งาน Homecoming Night 7
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งานเกษียณอายุราชการ
อาจารยแ์พทย ์ประจำาป ี2564

9

8

ประจำาปี 2562
วันเสาร์ที่	16	พฤศจิกายน	2562	ณ	ร้าน	The	Cavern

งานสังสรรค์ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. 
ณ กรุงเทพมหานคร

ประจำาปี 2561
วันเสาร์ที่	10	พฤศจิกายน	2561	

ณ	โรงแรมมณเฑียร



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.14

ตำาแหน่งบริหาร
•	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 คณะแพทยศาสตร์	 

	 ปี	พ.ศ.	2530-2532

•		รองคณบดฝ่ีายวจิยั	คณะแพทยศาสตร	์ป	ีพ.ศ.	2543-2547 

•		รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์	ฝ่ายวิจัย	

	 คณะแพทยศาสตร์	ปี	พ.ศ.	2537-2538,	2555-2556

ผลงาน
1.	 เป็นผู้นำาในการศึกษาวิจัยทางด้าน	 pharmacokinetic	 

	 และ	pharmacodynamic	ของยาปฏิชีวนะเพื่อใช้รักษา 

	 โรคติดเชื้อ	และผลงานวิจัย	2	รายการได้รับรางวัลงาน 

	 วิจัยดีเด่น	จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

2.	 ตำาราเพื่อการเรียนการสอน	จำานวน	11	เรื่อง

3.	 การรับเชิญเป็นวิทยากรและเสนอผลงานวิจัย

4.	 การรบัเชญิเปน็ผู้ทรงวฒิุประเมนิผลงานทางวชิาการและ 

	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 ของผู้ขอตำาแหน่งทางวิชาการ 

	 ในหลายสถาบันของประเทศ	และเป็นที่ปรึกษาของคณะ 

	 กรรมการต่าง	ๆ

5.	 เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่งานของคณะเป็นอย่างมาก

 • ด้านการเรียนการสอน 

	 	 ทำาหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์	 แพทย์ประจำาบ้าน	และ 

	 	 แพทย์ประจำาบ้านต่อยอดสาขาโรคติดเชื้อ	 มาอย่าง 

	 	 ต่อเนื่อง

 • ด้านวิจัย 

	 	 เป็นผู้นำาในการทำาวิจัยทางด้านเภสัชวิทยาคลินิก	 

	 	 (clinical	pharmacology)

 • ด้านการบริการ 

	 	 รักษาผู้ป่วยทางด้านโรคติดเชื้อทั้ง ผู้ป่วยในและ 

	 	 ผู้ป่วยนอก	ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ 

สเุทพ  จารรุตันศริกิลุ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
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การศึกษา     
•	 แพทยศาสตรบณัฑติ	(เกียรตินิยม)	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	 

	 พ.ศ.	2522

•	 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป	 

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	พ.ศ.	2526									

•	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 พ.ศ.	2531	

•	 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	สาขาโลหิตวิทยา		

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	พ.ศ.	2531

•	 Fellow	 in	 Molecular	 Biology	 and	 Bone	 Marrow	 

	 Transplantation,	Nagoya	University,	Japan	2532	

•	 Visiting	 fellow	 in	 bone	 marrow	 Transplantation,	 

	 Saint	Vincent	Hospital,	NSW,	Australia	2536	

•	 Master	course	of	Clinical	Education,	University	of	 

	 New	South	Wales,	Australia	2536	 	 	 	

 

การทำางาน
•	 เริ่มรับราชการ	 ตำาแหน่งอาจารย์	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 

	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ตั้งแต่ 

	 วันที่	15	สิงหาคม	พ.ศ.	2526	

• ดำารงตำาแหน่งบริหาร 

	 -	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา	

	 -	 รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา	

	 -	 ที่ปรึกษาคณบดี	ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา	

	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

	 -	 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

	 -	 ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการศึกษา	 มหาวิทยาลัย 

	 	 สงขลานครินทร์

	 -	 ประธานอนุกรรมการพัฒนาอาจารย์และนวตกรรมการ 

	 	 เรียนรู้	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ 

อานุภาพ  เลขะกุล
สาขาวิชาอายุรศาสตร์

	 -	 ก ร รมกา รพัฒนากรอบสมรรถนะอาจ า รย์ 	 

	 	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• การทำางานในระดับประเทศและนานาชาติ

	 -	 ผู้ทรงคุณวุ ฒิ 	 กรรมการบริหารกลุ่ มสถาบัน 

	 	 แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 -	 คณะกรรมการบริหาร	 ศูนย์ประเมินความรู้ความ 

	 	 สามารถและรับรองคุณภาพผู้ประกอบวิชาชีพ 

	 	 เวชกรรม	(ศรว.)	แพทยสภา

	 -	 คณะกรรมการโครงการก่อตั้ งสถาบันรับรอง 

	 	 มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์	(สมพ.)

	 -	 กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่ง 

	 	 ประเทศไทย

	 -	 คณะอนุกรรมการดำาเนินการเพื่อรับรองความรู้ 

	 	 ความสามารถอยา่งตอ่เนื่องของการเปน็ผูเ้ชีย่วชาญ 

	 	 สาขาอายุรศาสตร์

	 -	 คณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่ง 

	 	 ประเทศไทย

	 -	 ผู้ประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 หลาย 

	 	 มหาวิทยาลัย/สถาบัน

	 -	 กรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

	 	 แพทยศาสตร์	 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง 

	 	 ประเทศไทย



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.16

	 -	 นายกสมาคมเครอืขา่ยพฒันาวชิาชพีอาจารยแ์ละองคก์ร 

	 	 ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย	(ควอท)

	 -	 อนุกรรมการจัดทำาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการ 

	 	 จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา	 

	 	 สกอ.

	 -	 กรรมการฝกึอบรมและสอบ	สาขาอายรุศาสตร์โรคเลอืด	 

	 	 ราชวิทยาลัยอายุรศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 -	 ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนากำาลังคนด้าน 

	 	 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

	 -	 กรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

	 	 สำาหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่	21

	 -	 International	Advisory	Board	of	4th	Asia-Pacific	 

	 	 Conference	on	Problem-Based	Learning

	 -	 Council	Member	of	Asia-Pacific	Association	on	 

	 	 Problem-Based	in	Health	Sciences

	 -	 Council	Member	of	International	Consortium	of	 

	 	 Educational	Development

	 -	 วทิยากรดา้นโลหิตวทิยาและแพทยศาสตรศกึษาทัง้ในและ 

	 	 ต่างประเทศ

• งานด้านวิชาการ

	 -	 ศึกษาดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษา	 และการเรียน 

	 	 การสอน	 problem-based	 learning	 ณ	 สถาบัน	 

	 	 การศกึษาตา่งประเทศหลายประเทศ	เชน่	สหรฐัอเมริกา	 

	 	 แคนาดา	องักฤษ	ออสเตรเลยี	นิวซแีลนด	์เนเธอร์แลนด์	 

	 	 ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	สิงคโปร์	และไต้หวัน

	 -	 มีผลงานตีพิมพ์และนำาเสนอทั้งด้านโลหิตวิทยาและ 

	 	 แพทยศาสตรศึกษา	มากกว่า	100	เรื่อง

	 -	 เป็นวิทยากรด้านโลหิตวิทยาและแพทยศาสตรศึกษาทั้ง 

	 	 ในและต่างประเทศ

ความภาคภูมิใจ
•	 รางวลั	Investigator	Award	การประชมุ	World	Congress	 

	 in	Hematology	ณ	กรุงโซล	ประเทศเกาหลี

•	 รางวัลวิจัยยอดเยี่ยม	 การประชุมวิชาการแพทยศาสตร 

	 ศึกษาแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	5

•	 Fellow	of	the	American	College	of	Physician

•	 President	of	Asia-Pacific	Association	of	Problem- 

	 based	learning	in	Health	Sciences

•	 พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ให้เป็น	 problem- 

	 based	learning	และ	competency-based	curriculum

•	 ริเริ่มการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดเลือดแดงเป็นแห่ง 

	 แรกในภูมิภาคและเป็นลำาดับที่	4	ของประเทศ

•	 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นแพทย์ประจำาพระองค์สมเด็จ 

	 พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช 

	 กุมารี	 ในการเสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทาน 

	 ปริญญาบัตร	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ประวัติการทำางาน
•	 พ.ศ.	2533-ปัจจุบัน

	 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์และกายภาพบำาบัด	

	 คณะแพทยศาสตร์	

•		พ.ศ.	2547-2551	

	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสื่อการเรียนรู้

•		พ.ศ.	2551-2555	

	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตร์ศึกษา

•		พ.ศ.	2558-2559	

	 รักษาการ	 หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์ โธปิดิกส์และ 

	 กายภาพบำาบัด	

•		พ.ศ.	2559-ปัจจุบัน			

	 รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม

ประวัติผลงานและรางวัลที่ได้รับ
•		อนุสิทธิบัตร	มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง	

	 อนุสิทธิบัตร	เลขที่	6273

•		พ.ศ.	2547

	 รางวัลงานวิจัยดีเด่น	 เรื่อง	 การสอนภาวะฉุกเฉินทาง 

	 ออร์ โธปิดิกส์ โดยใช้ผู้ป่วยและสถานการณ์จำาลอง	

	 การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย	 

	 ครั้งที่	5

•		พ.ศ.	2551

	 รางวัลงานวิจัยดีเด่น	 เรื่อง	 เปรียบเทียบผิวหนังเทียม 

	 สำาหรับฝึกเยบ็แผลของคณะแพทยศาสตร์	มอ.กับผลติภัณฑ ์

	 ต่างประเทศ	

	 การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย	 

	 ครั้งที่	9		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ 

สิทธิโชค  อนันตเสร ี 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
และกายภาพบำาบัด 

•	 พ.ศ.	2553

	 รางวัล	สื่อการเรียนรู้	e-learning	ดีเด่น	การประชุม	Show	 

	 case	LMS@PSU	สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอน	

	 จัดโดย	ม.สงขลานครินทร์

•		พ.ศ.	2555

	 รางวัลดีเด่น	good	practice	เรื่อง	การพัฒนาการจัดการ 

	 เรียนการสอนแบบ	PBL	จัดโดย	สถาบันพระบรมราชชนก	 

	 กระทรวงสาธารณสุข

•		พ.ศ.	2555

	 รางวัลดีเด่น	 good	 practice	 เรื่อง	 e-learning	 จัดโดย	 

	 สถาบันพระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข

•		พ.ศ.	2555

	 รางวัลสุดยอดนวัตกรรม	การประกวด	True	 Innovation	 

	 Award	2012	เรื่อง	มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง	 

	 จัดโดย	บ.ทรูคอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)

•		พ.ศ.	2556

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ด้านสังคม	 งานวันนวัตกรรม 

	 แห่งชาติ		พ.ศ.	2556	ผลงาน	A-Knife	มีดผ่าตัดนิ้วล็อค

	 จัดโดย	สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

•		พ.ศ.	2557

	 รางวัลเหรียญทอง	การประกวดนวัตกรรม	42
th
 

	 International	 Exhibition	 of	 Inventions	 of	 Geneva	 

	 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	และ	รางวัล	Special	Prize	จาก 

	 ประเทศไตห้วนั	เรื่อง	มดีผ่าตดัน้ิวลอ็คแบบเจาะผ่านผิวหนัง	 

	 (A-Knife)
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•		พ.ศ.	2560

	 รางวัลเหรียญทอง	การประกวดนวัตกรรม	45
th
 

	 International	 Exhibition	 of	 Inventions	 of	 Geneva	 

	 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์	และ	รางวัล	Special	Prize	จาก 

	 ประเทศมาเลเซีย	 เรื่อง	 หุ่นจำาลองสำาหรับฝึกช่วยชีวิต 

	 ขั้นพื้นฐาน	ทำาจากยางพารา	(Natural	Rubber	Model	for	 

	 Cardiopulmonary	Resuscitation	Training)

•		พ.ศ.	2561

	 รางวัลระดับดี	จากรางวัลสภาวิจัยแหง่ชาติ:	รางวัลผลงาน 

	 ประดิษฐ์คิดค้น	ประจำาปี	2561

	 ผลงานเรื่อง	หุ่นจำาลองสำาหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	

	 ทำาจากยางพารา	 (Natural	 Rubber	 Model	 for	 

	 Cardiopulmonary	 Resuscitation	 Training)	 โดย	 

	 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

•		พ.ศ.	2561

	 รางวัลรองชนะเลิศ	 ระดับบุคคลทั่วไป	 การประกวด	 

	 Rubber	 Innovation	Awards	 2018	 ในงาน	นวัตกรรม 

	 ยางพาราเพื่อสังคมไทยสู่สังคมโลก:	 Natural	 Rubber	 

	 Trade	Show	&	International	Seminars	ผลงานเรื่อง	 

	 หุ่นจำาลองสำาหรับฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	 ทำาจากยางพารา	 

	 (Natural	 Rubber	 Model	 for	 Cardiopulmonary	 

	 Resuscitation	 Training)	 โดย	 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

	 นวัตกรรมยางพารา	ม.สงขลานครินทร์

ประวัติรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงาน
•		พ.ศ.	2549

	 อาจารยด์เีดน่ดา้นการเรียนการสอน	โดย	คณะแพทยศาสตร์	 

	 ม.สงขลานครินทร์

•		พ.ศ.	2549

	 อาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอน	โดย	มหาวิทยาลัย 

	 สงขลานครินทร์

•		พ.ศ.	2550

	 เข็มที่ระลึก	 วชิรานุสรณ์	 โดย	 มณฑลทหารบกที่	 42	 

	 เนื่องจากให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์	

	 3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

•		พ.ศ.	2553

	 เข็มเกียรติยศ	นักโดดร่มกิตติมศักดิ์	ชั้น	1	โดย	สำานักงาน 

	 ตำารวจแห่งชาติ	 เนื่องจากให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจาก 

	 เหตุการณ์	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้

•		พ.ศ.	2554

	 ปยิอาจารย	์ชัน้ปรคีลนิิก	โดย	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั 

	 สงขลานครินทร์

•		พ.ศ.	2554

	 ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรมและจริยธรรม	

	 โดย	แพทยสภา
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ผลงานวิชาการ
•	 งานวิจัย	การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช	มากกว่า	15	เรื่อง

•		ตำารา	การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช	2	เล่ม

•		สทิธิบตัร	การออกแบบผลติภัณฑ	์เครื่องมอืผ่าตดัและหุ่นชว่ยสอน	 

	 3	ฉบับ	อนุสิทธิบัตร	1	ฉบับ

•		สิ่งประดิษฐ์	 TINTARA	 Uterine	 Manipulator,	 STORZ,	 

 Germany

ผลงานบริหาร
•	 อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	 คณะแพทยศาสตร์	 

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา	 มหาวิทยาลัย 

	 สงขลานครินทร์

ผลงานองค์กรวิชาชีพ
•	 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ	อนุสาขาเวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธ์ุ	 

	 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

•	 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ	ประกาศนียบตัรผา่ตดัผ่านกลอ้ง 

	 ทางนรีเวช	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

•	 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรม	 ตามเกณฑ์	 WFME	 

	 แพทยสภา

ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ 

หเทิญ  ถิ่นธารา
สาขาวชิาสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา 



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.20

การจัดกิจกรรมในทุก	 ๆ	 กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าจะเน้นการมีส่วนร่วม	 3	 ฝ่าย	 คือ	 ระหว่างคณะฯ	 ศิษย์เก่า	 

ศิษย์ปัจจุบัน	(โดยผ่านสโมสรนักศึกษา)		

 •	 จัดทำาคูปอง	Welcome	drink	ต้อนรับนักศึกษาแพทย์	ปี	1

 •	 นำาเพลงเก่า	ๆ	ที่แต่งโดยศิษย์รุ่นเก่ามาให้น้องได้รู้จัก	และนำามาใช้ ในโอกาสอื่น	ๆ	ต่อไป

 •	 ประสานงานการเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร	ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ของนักศึกษาแพทย์

 •	 จัดทำาของที่ระลึกให้บัณฑิตในนามของสมาคมศิษย์เก่า	 และจนท.สมาคมฯ	 ร่วมดูแลฝึกซ้อมบัณฑิตใหม่ตลอดงาน 

	 	 รับปริญญาบัตร	และงานมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 •	 แจ้งสวัสดิการ	สิทธิประโยชน์ต่าง	ๆ	ของศิษย์เก่า

 •	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่เป็นสาธารณประโยชน์ของสโมสรนักศึกษาและโครงการต่าง	 ๆ	 ของ	 นศพ.	 

	 	 อย่างน้อยปีละ	50,000	บาท

 •	 Update	ฐานข้อมูลบัณฑิตใหม่ในฐานข้อมูลศิษย์เก่า	เพื่อเป็นฐานข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ของศิษย์เก่า	และเพื่อเป็น 

	 	 ฐานข้อมูลของ	 รพ.	 ในการอำานวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล	 และสิทธิส่วนลดหย่อนค่าห้องพิเศษ 

	 	 แก่ศิษย์เก่าเมื่อมารับบริการ	รพ.

10
กิจกรรมสนับสนุน
นักศึกษาแพทย์
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•	 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่ศิษย์เก่า	 เชิญชวนมีส่วนร่วมในจัดกิจกรรม	 

	 สนับสนุน	อำานวยความสะดวกในการจัดและร่วมกิจกรรม		และร่วมบริจาค

•	 ประสานงาน		และขอความร่วมมือ		สนับสนุน		อำานวยความสะดวกในการ 

	 ร่วมจัดกิจกรรม	

ผลการดำาเนินงาน

•	 สมาคมศษิยเ์ก่าฯ	ไดป้ระชาสมัพนัธ์ขา่วสาร		ทัง้ทางสารศษิยเ์ก่าแพทย	์ม.อ.	 

	 และการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง	social	network	ต่าง	ๆ 	เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ 

	 ทราบข่าวอย่างทั่วถึง

•	 ศษิยเ์ก่าได้ ให้ความสนใจ	รว่มมือ	และอำานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม	 

	 จากศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 และเครือข่ายศิษย์เก่า	 ม.อ.	 ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 

	 ที่เส้นทางวิ่งผ่าน		

•	 ทางคณะฯ	 ได้รับการสนับสนุน	 เงินบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ	ที่ศิษย์เก่า 

	 แพทย	์ม.อ.	เปน็ผูบ้รหิารขององคก์ร		และตามทีท่างสมาคมฯ	ไดท้ำาหนังสอื 

	 ขอความอนุเคราะห์

11.1
กิจกรรมอื่น ๆ
ฝา่ยศิษย์เกา่  งานว่ิงอนัดามนั-อา่วไทย



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.22

วันเสาร์ที่		10		สิงหาคม		2562		เวลา		06.00	น.		ณ	สวนศรีตรังรังบินหลา–ลานจอดเฮลิคอปเตอร์	อาคารรัตนชีวรักษ์

•	 งานรวมช่อศรีตรัง	50	ปี	ม.อ.	วันที่	16	มีนาคม	2562	ณ	ไบเทค	บางนา

•	 บริจาคน้ำาท่วมภาคใต้		(ธันวาคม	2563)

•	 บริจาคเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด	19		

	 (พฤษภาคม	2563)

11.2

11.3

งานวิง่ FUN  RUN :  Med.  PSU  Alumni  
(ระยะทางประมาณ 4 กม.)

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย
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การดำาเนินงานของร้านบินหลา	บรู	จะเป็นในลักษณะของกิจการเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	

รายได้จากการดำาเนินงานจะนำามาสนับสนุนด้านการศึกษา	 และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์		และคณะแพทยศาสตร์		โดยเปิดดำาเนินการวันที่	19	กันยายน	

2561-ปัจจุบัน

12
กจิการร้านอาหารวา่งและเครือ่งดืม่
บินหลา บรู




