


สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.2

  

สารบัญ Content หน้า

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
	 1.	 รศ.นพ.กิตติ			 ลิ่มอภิชาต

	 2.	 รศ.นพ.สุเมธ			 พีรวุฒิ

	 3.	 รศ.นพ.สุธรรม		 ปิ่นเจริญ

	 4.	 รศ.นพ.พุฒิศักดิ์			 พุทธวิบูลย์

คณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
	 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	

	 	 (รศ.นพ.เรืองศักดิ์		ลีธนาภรณ์)		 รุ่น	6

	 2.	 ศ.นพ.วีระพล			 จันทร์ดียิ่ง	 รุ่น	1	 	

	 3.	 ศ.เกียรติคุณ	นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์	 รุ่น	2	 	

	 4.	 นพ.เจษฎา			 จงไพบูลย์พัฒนะ	 รุ่น	3	 	

	 5.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนท์	 รุ่น	3	 	

	 6.	 รศ.นพ.สมชาย			 ทั้งไพศาล	 รุ่น	4	 	

	 7.	 ศ.นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์	 รุ่น	5	 	

	 8.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์	 รุ่น	7	 	

	 9.	 นพ.ยอร์น		 จิระนคร	 รุ่น	8	 	

	 10.	 นพ.ธงชัย			 เลิศวิไลรัตนพงศ์	 รุ่น	10	 	

	 11.	 นพ.ไพศาล		 ดั่นคุ้ม	 รุ่น	10	 		

	 12.	 นพ.ไตรยฤทธิ์		 เตมหิวงศ์	 รุ่น	11	 	

	 13.	 รศ.นพ.คมกริช		 ฐานิสโร	 รุ่น	12

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์
	 1.	 นพ.นพวิทย์			 คณาวงศ์พัฒน์			 รุ่น	8	 นายกสมาคม	

	 2.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี				 รุ่น	7	 กรรมการ	

	 3.	 นพ.ศักดิ์วุฒิ		 รัตตานุกูล	 รุ่น	8	 อุปนายกภายนอก		

	 4.	 นพ.บุญประสิทธ์			 กฤตย์ประชา			 รุ่น	10			 กรรมการ	 	

	 5.	 ผศ.นพ.ธนะรัตน์			 บุญเรือง			 รุ่น	14			 อุปนายกภายใน	

	 6.	 ผศ.นพ.ธนพันธ์		 ชูบุญ		 รุ่น	18			 กรรมการ	

	 7.	 ผศ.นพ.สุภาพร		 โรยมณี		 รุ่น	22				เหรัญญิก	

	 8.	 นพ.ทัศนัย		 อชิรเสนา	 รุ่น	29	 ประชาสัมพันธ์	

	 9.	 นพ.ศุภโชค		 ก่อวิวัฒน์สกุล	 รุ่น	33	 นายทะเบียน		 	

	 10.	 พญ.ณัฐยา			 พรมวัง	 รุ่น	35	 ปฏิคม	

	 11.	 นพ.วงศกร		 เชาว์ชาญกิจ	 รุ่น	36	 กรรการ	 	

	 	12.	 นพ.สุพงศ์		 วรธรรมานนท์	 รุ่น	37	 กรรมการ	

	 13.	 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

	 	 (นพ.กรกช		มะลิวรรณกุล)		 รุ่น	27	 เลขาธิการ

	 14.	 นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์	

	 	 (นศพ.ภัทรดนัย		คงสกูล)	 	 กรรมการ	

กองบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
	 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์					 	 ที่ปรึกษา

	 2.	 นายกสมาคมศิษย์เก่า					 	 ที่ปรึกษา

	 3.	 ศ.เกียรติคุณ	นพ.พิเชฐ		อุดมรัตน์				 	 บรรณาธิการกิตติมศักดิ์	

	 4.	 นพ.ศักดิ์วุฒิ				 รัตตานุกูล			 	 บรรณาธิการ		

	 5.	 รศ.นพ.วิวัฒนา			 ถนอมเกียรติ			 	 บรรณาธิการรอง		

	 6.	 อ.นพ.วิธู			 พฤกษนันต์				 	 บรรณาธิการรอง		

	 7.	 อ.นพ.กรกช					 มะลิวรรณกุล				 	 บรรณาธิการรอง		

	 8.	 พญ.กรองแก้ว			 ทองเรืองสุกใส	 	 กองบรรณาธิการ

	 9.	 นพ.ทัศนัย					 อชิรเสนา			 	 กองบรรณาธิการ	

	 10.	 ผศ.ดร.นพ.วรุตม์					อุ่นจิตสกุล			 	 กองบรรณาธิการ		

	 11.	 ผศ.นพ.คณุตม์				 จารุธรรมโสภณ			 	 กองบรรณาธิการ		

	 12.	 นส.ศุจิรัตน์						 เรืองเริงกุลฤทธิ์			 	 กองบรรณาธิการ

	 13.	 นายวิสธวัช				 แตงอ่อน			 	 กองบรรณาธิการ

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (ชุดที่ 11)
(วาระบริหารงาน 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

(Newsletter of the Alumni Association of PSU Medicine)

ปีที่	36		ฉบับที่	1		เดือนมกราคม	-	มิถุนายน		2565

จัดทำาโดย:	สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

สารจากบรรณาธิการกิตติมศักดิ์   3

บรรณาธิการแถลง 4

สารจากคณบดี 5

สารจากนายกสมาคม 6

You are the First :  

• นพ.ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ :  7

• อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

You receive the Recognition :  

• ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ :  11

• แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นประจำาปี 2564

Hall of Fame :  

• ศ.เกียรติคุณ นพ. พิเชฐ อุดมรัตน์ 14

บทความพิเศษ :  

• ปณิธานปีใหม่ 19

• ภาวะหมดไฟและสินทรัพย์ที่จำาเป็นแก่การเปลี่ยนผ่าน 21

กิจกรรม 50 ปีคณะแพทย์ ม.อ.:

• 50 ปี Reunion บินหลาคืนรัง...รำาลึกถึงกันตลอดไป 23

คอลัมน์พิเศษ:

• อาลัยมุทิตาจิต นายแพทย์จำาลอง บ่อเกิด 24

รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์:

• พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25

 และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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จากข่าวคณะแพทย์ฉบับศิษย์เก่า มาถึง สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. แนวคดิทีจ่ะให้มกีารสื่อสารระหวา่งศษิยเ์ก่ากับคณะ	และสื่อสารระหวา่ง

ศิษย์เก่าด้วยกันน้ัน	 เกิดขึ้นในสมัยที่	 ศ.นพ.วิจารณ์	 พานิช	 เข้ารับตำาแหน่ง

คณบดีของคณะแพทยศาสตร์	เมื่อเดือนธันวาคม	2528	นับว่าอาจารย์วิจารณ์	 

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 คิดไกล	 และได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	 ที่ดีๆ	 ไว้ ให้กับคณะหลายเรื่อง	

รวมทั้งเรื่องการติดต่อข่าวสารถึงศิษย์เก่านี้ด้วย

	 หลังจากอาจารย์เข้ารับตำาแหน่งได้เกือบปี	 ประมาณปลายปี	 2529	

อาจารยว์จิารณ	์ไดเ้รียกผมไปเขา้พบเพื่อหารือในเรื่องน้ี	โดยในขณะน้ันผมดำารง

ตำาแหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการอยู่	 ผมได้ตอบตกลงรับปากกับอาจารย์

ที่จะช่วยในเรื่องน้ี	 ทั้งๆ	 ที่ในขณะน้ันผมยังทำาหน้าที่เป็นบรรณาธิการรองของ

สงขลานครินทร์เวชสาร	อยู่ด้วย

สารจาก
บรรณาธิการกิตติมศักดิ์

	 เนื่องจากในขณะนัน้คณะแพทยศาสตรเ์พิง่ผลิตบณัฑติ

แพทย์ไปเพียง	8	รุ่น	อาจารย์วิจารณ์จึงให้คำาจัดกัดความของ

ศิษย์เก่าว่า	ให้ครอบคลุมถึง	นักรังสีเทคนิค	นักกายภาพบำาบัด	

ที่จบจากคณะแพทย์	ม.อ.	ด้วย

	 ผมจงึไดเ้รยีกประชมุคณะทำางานในเรื่องน้ี	ซึง่ทีป่ระชมุ

เห็นว่า	 คณะแพทย์ได้ผลิต	 “ข่าวคณะแพทย์”	 เป็นประจำาทุก

เดือนอยู่แล้ว	 โดยใช้แท่นพิมพ์ของคณะเอง	 ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น	 1	

ของอาคารบริหาร	 ในขณะน้ัน	 พิมพ์คล้ายกระดาษโรเนียวสี

ขาว	ตัวหนังสือสีดำา	แต่หน้าปกจะเพิ่มสีอีก	1	หรือ	2	สี	เพื่อ

ให้ดูมีสีสันหน่อย	ดังนั้น	เมื่อจะเปลี่ยนเป้าหมายกลุ่มผู้อ่านเป็น 

ศษิยเ์ก่า	จึงให้ชื่อวา่	“ขา่วคณะแพทย	์ฉบับศษิยเ์ก่า”	โดยกำาหนด

ออกทุก	 6	 เดือน	 คือปีละ	 2	 ฉบับ	 ซึ่งฉบับแรก	 ได้พิมพ์ออก 

สูส่าธารณชน	เมื่อเดอืนธันวาคม	2529	และเป็นขา่วคณะแพทย์

ฉบับแรกที่ย้ายชื่อจากหัวปก	 ลงมาอยู่ด้านล่างของปกแทน	

เพราะได้อญัเชญิภาพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร	์ 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 หรือในขณะนั้น

เรียกกันสั้นๆ	 ว่า	 ในหลวงรัชกาลที่	 9	 ได้พระราชทานทรัพย์

ส่วนพระองค์	 ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 เมื่อวันที่	 18	 

กันยายน	 2529	 เพื่อใช้ ในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ	 โดยมี	 

รศ.นพ.อุดม	 ชมชาญ	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่าย 

โรงพยาบาล	 และผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

ในขณะน้ัน	 เป็นผู้รับมอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดังกล่าว	

ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

	 หากผมจำาไม่ผิด	 “ข่าวคณะแพทย์ฉบับศิษย์เก่า”	 

มาเปลี่ยนชื่อเป็น	“สารศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์	ม.อ.”	ใน

สมัยที่	รศ.นพ.สมชาย	ทั้งไพศาลเป็นบรรณาธิการ	และเปลี่ยน

กลุ่มเป้าหมายผู้อ่านเป็นเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่จบจากคณะ

แพทยศาสตร์	ม.อ.	และตอ่มาขยายไปถึงกลุม่แพทยป์ระจำาบา้น

กับแพทย์ใช้ทุนที่มาฝึกอบรมที่คณะด้วย	 และเปลี่ยนชื่อให้สั้น

ลงเป็น	“ข่าวคณะแพทย์	ฉบับศิษย์เก่า”	ในปี	2529	มาจนถึง	 

“สารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.”	ในปัจจุบัน

	 ถ้านับตั้งแต่กำาเนิด	 “ข่าวคณะแพทย์	 ฉบับศิษย์เก่า”	 

ในปี	2529	มาจนถึง	“สารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.”	ฉบับแรกของ

ปี	2565	นี้	ก็เป็นเวลาใกล้ะครบ	36	ปี	บริบูรณ์แล้ว

	 ในฐานะที่ผมได้เข้ามาเป็นบรรณาธิการอยู่หลายรอบ	

รอบใหม่ครั้งน้ีจึงขอทำาหน้าที่เป็นบรรณาธิการกิตติมศักด์ิแทน	

เพื่อให้คำาแนะนำาและเป็นที่ปรึกษาให้กับบรรณาธิการ	และกอง

บรรณาธิการชุดใหม่	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 “สารศิษย์เก่า

แพทย์	ม.อ.”	นี้จะอยู่คู่กับคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	ตลอดไป

ดว้ยความรกัและปรารถนาดตีอ่ศษิยเ์ก่าและผู้อา่นทกุทา่นครับ

            ศ.เกียรติคุณ นพ. พิเชฐ อุดมรัตน์

							บรรณาธิการกิตติมศักดิ์	สารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.
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	 บจากการเกิดโรคโควิด-19	 ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่	 ที่เมืองอู่ฮั่น	 

	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	เมื่อปลายปี	2562		จากนั้นโรคนี้ ได้ระบาด

ไปทั่วโลก		จนถึงวันนี้เป็นเวลา	3	ปีกว่าแล้ว	ที่มวลมนุษยชาติต้องเจ็บป่วย	 

ลม้ตายเปน็จำานวนมหาศาล		โลกไดพ้บกับความตื่นตระหนก	ความสญูเสยี	และ

ความทุกข์ระทมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน	 มีการจับมือกันหยุดการระบาด

ของเชือ้ไวรสัน้ี		ดว้ยการรว่มมอืกันอยูบ่า้น	อยูห่่าง	ลา้งมอื	ตอ่มามกีารคดิคน้	 

ผลิตวัคซีนหลายชนิดมาระดมฉีด	จนครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่

บทบรรณาธิการ

นั

			 วนัน้ี ไวรัสรา้ยคอ่ยๆ	กลายพนัธ์ุ		ตดิง่ายขึน้	แตค่วามรนุแรงลดน้อยลง	จนทกุอยา่งเริม่คลีค่ลาย	

และมีแนวโน้มจะกลายเป็นไข้หวัดโควิด	ซึ่งเป็นโรคประจำาถิ่น

	 สำาหรบัประเทศไทยน้ัน	บคุลากรทางการแพทย์ไดร่้วมกันทำางานกันอยา่งหนักหน่วง		ในจำานวนน้ี	

มีศิษย์เก่าของคณะแพทย์	ม.อ.ที่กระจายทำางานอยู่ทั่วประเทศ	ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	เป็นกำาลัง

สำาคัญของทีมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน	 โดยมีคณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.	 คอยให้การสนับสนุนในเรื่อง

ต่างๆ	เช่น	การรับตรวจหาเชื้อไวรัสในช่วงแรก	ที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข	

และภาคเอกชนยังไม่พร้อม	 การสนับสนุนความรู้ทางการดูแลผู้ป่วย	 และความรู้ทางระบาดวิทยาให้

กับสังคมอย่างสม่ำาเสมอ	 การออกแนวทางปฏิบัติด้านต่างๆ	 ทำาให้ โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ	 ได้นำา

ไปปรับใช้		การให้คำาปรึกษาในทุกประเด็นที่โรงพยาบาลต่างๆ	ประสบปัญหา	และการรับส่งต่อผู้ป่วย

ที่มีอาการหนัก	และเมื่อมีศิษย์เก่าท่านหนึ่งติดเชื้อ	มีอาการหนัก	ทางคณะแพทย์ก็รับมาดูแลอย่างสุด

ความสามารถจนถึงวาระสุดท้าย

	 การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	ในครัง้น้ี	นอกจากไดม้องเห็นความทกุขย์ากของ

พี่น้องประชาชนแล้ว	อีกด้านหนึ่ง	ศิษย์เก่ายังได้มองเห็น	ความสัมพันธ์ที่ดีและ	ความห่วงใย	ที่สถาบัน

ผลิตแพทย์มีต่อพวกเราทุกคน	ที่จะคอยสนับสนุนให้การทำางานเพื่อสังคมเป็นไปอย่างราบรื่น

	 ความสัมพันธ์	และความห่วงใย	ที่สถาบัน	และศิษย์เก่ามีต่อกันนี้	จะเป็นพลังที่จะทำาสิ่งดีงาม

ให้กับสังคมต่อไป

                                               นายแพทย์ศักดิ์วุฒิ  รัตตานุกูล

																																																													บรรณาธิการ

ผูกพันร่วมใจ กับศิษย์เก่า ต้านภัยโควิด
คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
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จากใจคณบดี 

 มื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา 

	 ทางมหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 สำาหรับ

บัณฑิตแพทย์	 ม.อ.	 รุ่นที่	 43	 ซึ่งสำาเร็จการศึกษาไปเมื่อปี	 พ.ศ.	 2564	 

จำานวน	164	คน		และทางคณะฯ	ได้จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ในวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2565	 ณ	 ห้องประชุมทองจันทร์	 หงส์ลดารมภ์	 

ในนามของคณะแพพยศาสตร	์ขอแสดงความยนิดกัีบความสำาเรจ็ของบณัฑติ

แพทย์ทุกคนด้วยครับ

เ

	 ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับศิษย์เก่าแพทย์สงขลานครินทร์	หลายๆ	ท่านที่ได้รับการ

ยอมรับ	ชื่นชม	และได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหลายๆ	หน่วยงาน	ซึ่งนับว่า

เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลผลิตจากคณะแพทยศาสตร์ของเรา	 ว่าได้รับการยอมรับเป็นที่

ประจักษ์ในสังคมในวงกว้าง	 	 ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าได้ทยอยนำาเสนอในสารศิษย์เก่าฯ	 เรื่อยมา	 และ

ในฉบับนี้ ได้มีการสัมภาษณ์	นพ.ไตรยฤทธิ์	 เตมหิวงศ์	 ศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.รุ่นที่	 10	ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	(DSI)	และ	ผศ.นพ.กฤษณะ	สุวรรณภูมิ	ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ. 

รุน่ที	่21	ได้รบัรางวลัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัดเีดน่ประจำาป	ี2564	ผมในฐานะคณบดคีณะแพทยศาสตร์

และเปน็อาจารยท์า่นหน่ึง	รูส้กึปลาบปลืม้ใจทีเ่ห็นผลงานและความสำาเรจ็ของศษิยแ์พทยส์งขลานครินทร์	

ของเราครับ		

	 ในปี	พ.ศ.2565	 เป็นปีที่คณะแพทยศาสตร์	ครบรอบ	50	ปี	 	ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์	 ได้จัด

กิจกรรมตา่งๆ	มากมายตลอดทัง้ป	ีเพื่อเปน็การเฉลมิฉลอง	และประมวลผลงาน	ววิฒันนาการ	ของคณะ

แพทยศาสตร	์ในสว่นของฝ่ายศษิยเ์ก่า	ทางคณะฯ	กำาหนดให้มกิีจกรรมในวนัอาทติยท์ี	่18	กันยายน	2565	

โดยจะมีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในช่วงเช้า		และงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าในช่วงค่ำา	ดังนั้นจึง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันนะครับ	

 

                           รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์

	 	 	 	 	 	 																														คณบดีคณะแพทยศาสตร์



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.6

สารจากนายกสมาคมฯ

	 มาคมศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร	์ก่อตัง้มาตัง้แตป่	ี2544	ถึงตอนน้ีก็มนีายก 

	 สมาคมมาแล้วทั้งหมด	6	ท่าน		และผมดำารงตำาแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ	 

คนที่	7	โดยมีวาระบริหารงานตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2565	-	วันที่	30	กันยายน	

2566	และจะรักษาการณ์ถึง	31	ธันวาคม	2566	โดยนายกสมาคมฯ	แต่ละท่านจะ

ดำารงตำาแหน่งวาระละ	2	ป	ีไมเ่กิน	2	วาระตดิตอ่กัน		ก่อนอื่นกระผมขอขอบพระคณุ

สมาชกิของสมาคมศษิยเ์ก่าทีก่รณุาเลอืกตัง้ผมมาเปน็นายกสมาคมฯ	ในครัง้น้ี		และ

ได้รับเกียรติจากอดีตคณบดี	4	ท่าน	ได้แก่	

	 1.	รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ		ลิ่มอภิชาต		

	 2.	รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ		พีรวุฒิ		

	 3.	รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม		ปิ่นเจริญ	

	 4.	รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์	พุทธวิบูลย์		

เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 	 และมีอดีตนายกสมาคมฯ	ทุกท่าน	 	และศิษย์เก่าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งปฏิบัติ

งานในตำาแหน่งหน้าที่ระดับสูงในส่วนราชการและกระทรวงสาธารณสุข	 	ร่วมให้เกียรติเป็นคณะที่ปรึกษา

สมาคมศิษย์เก่าในครั้งน้ีด้วยครับ	 	 ในส่วนของคณะกรรมการน้ัน	 ได้มีกรรมการที่ประกอบด้วยศิษย์เก่าที่

เป็นตัวแทนของรุ่น	30	ขึ้นไปมาร่วมเป็นกรรมการหลายๆ	ท่าน	

	 ในปีนี้		ทางคณะแพทยศาสตร์	จะครบรอบ	50	ปี		ทางคณะได้มีการกำาหนดให้การปรับปรุงฐาน

ข้อมูลศิษย์เก่า		ซึ่งฐานข้อมูลศิษย์เก่าเดิมยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน		โดยขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการ

ให้ข้อมูลดังกล่าวด้วยครับ		ภายใต้นโยบายของผม	

	 1.	ครอบคลุม	หมายถึง	เรามีข้อมูลศิษย์เก่าที่ครอบคลุมทุกรุ่น	ทุกที่	ทุกคน		

	 2.	ทั่วถึง	หมายถึง	การสื่อสารของสมาคมฯ	ไปยังศิษย์เก่า	โดยผ่านสื่อต่างๆ	หรือถึงตัวศิษย์เก่า 

	 	 ได้ โดยตรง		

	 3.	เข้าถึง	 หมายถึง	 เราจะทำาอย่างไรที่จะทำาให้ศิษย์เก่าได้เข้าถึง	 ได้มีปฏิสัมพันธ์กับทางสมาคม 

	 	 ศิษย์เก่าให้มากขึ้น		

	 ในเรื่องของสารศิษย์เก่า		ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสื่อสารจากสมาคมศิษย์เก่า	ซึ่งเราจะมีทั้ง	

electronic	 file	 และ	 hard	 copy	 และมีส่วนร่วมกับคณะฯ	 ในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น	 50	 ปี 

คณะแพทยศาสตร์	 	 โดยมีการคัดเลือกแพทย์ในดวงใจของแต่ละรุ่น	 อย่างน้อยรุ่นละ	 1	 คน	 	 คัดเลือก

บุคคลที่เหมาะสมในรุ่นของตนเอง	 เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ	 ของคณะฯ	 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป		 

ดงัคำากลา่วทีว่า่	“กรงุศรอียธุยาไมส่ิน้คนดีฉนัใด ศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. แตล่ะรุ่นก็น่าจะมคีนดฉีนัน้ัน”  

และในการจัดงานเลีย้งศษิยเ์ก่า	ในปน้ีี	อยากให้เปน็ปทีีท่กุคนร่วมแรงรว่มใจ	สงัคมม	ีtake	and	give	อยาก

ให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว	 ประสบความสำาเร็จ	 ได้ย้อนกลับมามีส่วนในการสนับสนุน	 	 ทั้งในส่วนของคณะ 

หรือในส่วนของสมาคมก็ดี		จึงขอเชิญชวนตามกำาลังของแต่ละท่าน

                                                    นายแพทย์นพวิทย์  คณาวงศ์พัฒน์  

																																																	นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.

ส
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You are the First

นพ.ไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ 
อธิบดีกรมสอบสอนคดีพิเศษ
สัมภาษณ์โดย:  นพ.ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล

	 	 ou	are	the	first	ฉบับนี้	จะพาไปรู้จักอธิบดีกรม 

	 	 สอบสวนคดีพิเศษ	 ท่านปัจจุบัน	 ที่เพิ่งได้รับพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญน้ี	 เมื่อเดือน

ตุลาคม	2564	ท่านคือ	นายแพทย์ไตรยฤทธิ์	 เตมหิวงศ์	

หรือคุณหมอต้น		ศิษย์เก่าคณะแพทย์	ม.อ.	รุ่น	11	เส้น

ทางชีวิตของท่านเป็นมาอย่างไร	ตามผมมานะครับ

 ขอให้ท่านเล่าประวัติส่วนตัว การศึกษา และการ

ทำางาน จนมาถึงตำาแหน่งสำาคัญในวันนี้ครับ

		 	 ชีวิตผมเดินทางมาเยอะ	 ผมเกิดที่ เชียงใหม่	 

มีคุณแม่เป็นพยาบาล	คุณพ่อผมคือ	นายแพทย์ไตรวิทย์	

เตมหิวงศ	์ทา่นเปน็แพทย	์มช.รุน่ที	่1	พอเกิดได้ไมก่ี่เดือน

ก็ต้องตามคุณพ่อที่เดินทางไปรับราชการไปเรื่อยๆ	 ที่จำา

ความได้คือที่อำาเภอปากพะยูน	 จังหวัดพัทลุง	 สมัยน้ัน 

ยังเป็นสุขศาลา	 (สถานีอนามัย)	 คุณพ่อ-คุณแม่ก็ช่วย

รักษาชาวบ้านที่น่ัน	 ยังจำาได้ว่าจะมาหาดใหญ่	 ต้องน่ัง

เรือมาทางทะเลใน	มาขึ้นที่สงขลา	หลังจากนั้น	คุณพ่อ 

ก็ได้ทุนไปเรียนต่อ	 ปริญญาเอกที่มิชิแกน	 1	 ปี	 คุณแม่ 

Y

ก็ตามไปอยูด่ว้ย	ภูมลิำาเนาเดมิคณุพอ่ 

เป็นคนตำาบลควนโดนจังหวัดสตูล	 

ตอนนี้เป็นอำาเภอควนโดน	ไปเรียนที่

เชียงใหม่	ก็ถือว่าไกลบ้าน		เด็กๆ	ผม

ก็จะอยูกั่นในบา้นสวนทีน่ั่น	จนกระทัง่

คุณพ่อ	 คุณแม่กลับมา	 ผมเข้าเรียน

ประถม	 1	 ที่โรงเรียนจงหัว	 จังหวัด

สตูล	เข้าเรียนได้สักปีหนึ่ง	ก็มาต่อที่

โรงเรียนยะลาบำารุง	 ที่จังหวัดยะลา	
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ตอนน้ันคุณพ่อมาเป็นผู้อำานวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็ก	 

มาโตที่นั่น	ผมมีพี่น้อง	4	คน	ผมเป็นพี่คนโต	เรียนยะลาบำารุง

ถึงประถม	4	ก็ไปตอ่ที่โรงเรยีนผดงุประชาถึงประถม	7	สมยัน้ัน	

ซนครับ	ไมค่อ่ยอา่นหนังสอื	สอบไดท้ี่โหลข่องห้อง	จนกระทัง่วนั

หน่ึงเกิดเบื่อการเลน่	หันมาอา่นหนังสอื	เริม่จากฝึกอา่นหนังสอื

นิยายภายใน	 อ่านทั้งวันทั้งคืนอยู่เดือนสองเดือน	 จนเกิดนิสัย

รักการอ่าน	 และมาอ่านหนังสือเรียน	 พอเริ่ม	 ป.5	 ป.6	 ป.7	 

ก็เรียนดีขึ้นเยอะ	 ได้ที่	 1	 มาตลอด	 พอจบมัธยมศึกษาปีที่	 3	 

ก็มาต่อมัธยมปลาย	 ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทรท์ีป่ตัตานี		ผมเป็นรุน่ที	่13	แลว้เขา้มาเรยีนแพทย	์ม.อ.	

ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของผมมากครับ

	 	 ตอนเรียนแพทย์	 เนื่องจากเป็นเด็กกิจกรรมมาก่อน	ผม

ก็เรียน	 ๆ	 เล่น	 ๆ	 เล่นกีฬา	 ร่วมวงดนตรี	 รุ่นผมก็มีการตั้งวง 

สเต็ทโตสโคป	 ก็ไปแจมด้วยความสนุกสนาน	 ด้วยความที่เป็น

คนเอาเพื่อน	จบแพทย์	ม.อ.	รุ่นที่	11	

		 	 ผมเป็นคนที่แปลกอยู่อย่างหน่ึง	 อันไหนที่มีคนทำา

เยอะๆ	ผมไม่ค่อยอยากทำา	พอเรียนจบ	ก็ไปขอทุนพยาธิทั่วไป

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	 ถือเป็นสาขาขาดแคลน	 ไปเรียน

ต่อได้เลย	 ไปเรียนที่สถาบันพยาธิวิทยา	 ตัดชิ้นเน้ือ	 ดูสไลด์	 

ดกูลอ้งเยอะมาก	อยู	่1	ป	ีเผอญิผมมปีญัหาเรื่องสายตา	ไปไมไ่หว	 

ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเรียนสาขาเทียบเคียงที่ขาดแคลนกว่า	

คือสาขานิติเวช	 ซึ่งมีคนเรียนน้อย	 และมีความเก่ียวข้องกับ

กฎหมาย	 โดยส่วนตัวผมเป็นคนรักความยุติธรรม	 เคยเรียก

ร้อง	 ไม่ยอมอะไรง่ายๆ	 ในบางเรื่อง	 	 รู้สึกว่าได้ไปทำางานร่วม

กับตำารวจก็น่าจะดี	และสมัยนั้นนิติเวชในภูมิภาคของกระทรวง

สาธารณสุข	ยังไม่มีเลย	ปี	33	ก็ไปเรียนนิติเวชที่จุฬา	และกลับ

ไปทำางานที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	 	ผมจึงเป็นแพทย์นิติเวช

คนแรก	 ที่ ไปบรรจุในโรงพยาลศูนย์	 โรงพยาบาลทั่วไปของ

กระทรวง		ไปเป็นหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	ดูแลงาน

นิติเวช	 ใบชันสูตรทั้งหมด	 จึงได้เร่ิมพัฒนางานนิติเวช	 สร้าง

ระบบนิติเวช		ให้มีการชันสูตรศพ	หาตู้เย็นเก็บศพ		ไม่มีเตียง

ก็เอาเตยีงเขน็คนไขม้าใชเ้ปน็เตยีงผ่าพสิจูน์ศพ	ไมม่เีลื่อยไฟฟา้

เปิดกะโหลก	 ก็เอาเลื่อยมือมาใช้แทน	 ผ่าศพกันเกือบทุกวัน		 

ใบคดีในผูป้ว่ยอบุตัเิหต	ุอาทติยห์น่ึงร่วมรอ้ยราย	ผมก็ตอ้งออก

ด้วยตัวเอง	 การที่เข้าไปปรับเปลี่ยนระบบ	 ก็ทำาให้มีข้อขัดแย้ง

ระดับพื้นที่	 ถูกมองว่าไปขัดขวางผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม		

มีความไม่พอใจเกิดขึ้น	 	 เกิดผลกระทบต่อตัวผม	 ถูกขู่ทำาร้าย	

ผมทำางานให้พนักงานสอบสวน	เร่งรัดใบชันสูตรจากเดิมที่ต้อง

ใช้เวลาเป็นเดือนๆ	 เหลือ	 3	 วัน	 ไม่เกินอาทิตย์ก็ออกได้แล้ว	 

ก็สั่งฟ้องได้เร็ว	ผมกลายเป็นที่รักของพนักงานสอบสวน	ทุกคน 

จะเกรงใจผม	 ไม่กล้าจะมาขออะไรที่ผิดๆ	 เพราะรู้ว่าผมตรงไป

ตรงมา	 	 ใบชันสูตรที่เขียนละเอียด	 ชัดเจนตามหลักวิชาการ		 

ก็ลดโอกาสไปเป็นพยานในศาล	แต่ก็ต้องไปศาลทุกวัน		อัยการ	

ศาลก็เข้าใจการทำางานของผม	สำาหรับผมขอได้อย่างเดียว	คือ

ขอให้เร็ว	 แต่ขอเปลี่ยนผิดเป็นถูก	 ถูกเป็นผิด	 ไม่มีครับ	 สมัย

น้ันการตรวจเลือดหาระดับแอลกอฮอล์ก็ยังไม่มี	 ทุกอย่างต้อง

ใช้ดุลยพินิจหมด	 ทุกคนก็ประทับใจในตัวผม	 พอมีเรื่องถูกขู่	 

นายอำาเภอออกใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืน	 ก็ไปซื้อปืน

มาใส่กระเป๋าตอนราวด์คนไข้	 ไปทุกวอร์ด	 ทั้ง	 ศัลย์	 เมด	 สูติ	 

แล้วต้องมาออกโอพีดี	 ไม่มีคนเปลี่ยน	 เพราะมีหมอแค่หน่ึง

คน	อยู่เวร	30	วัน	ค่าเวรก็ถูกมาก	 เหมาจ่ายเดือนละ	4,000	 

เงินเดือนก็	 4,700	 ยังจำาได้	 หลังๆ	 น้ีดีมาก	 ผ่าศพให้ต่อศพ		
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ศพละ	 5,000	 ต่างจากสมัยก่อน	 ซึ่งน่ีก็เป็นพัฒนาการ	 การ

เปลี่ยนแปลง	ผมอยู่ที่นั่น	ปี	36	ถึง	37	ประมาณ	2	ปี	เจอ

แรงกระแทกบ่อยๆ	 ผมก็รู้สึก	 เคยทำาหนังสือถึงผู้ ใหญ่ใน

กระทรวง	 ขอให้ดูแล	 ให้ช่วยปกป้องด้วย	 เพราะระบบนิติ

เวชน้ี	 ยังไงก็ต้องเกิด	 ทำาข้อเสนอไป	 แต่ก็เงียบ	 ผมก็เลย

ลาออก	 เพราะดูแล้ว	 เราเหนื่อยมาก	 ฐานะก็ไม่มีอะไร	 ไป

สมัครเป็น	 fellowship	 skin	 ที่ศิริราช	 ตั้งใจว่าจะต่อบอร์ด	

skin	 ด้วย	 ศิริราชก็ตอบรับ	 ตอนน้ันผมมีคลินิกเล็กๆ	 อยู่ที่ 

สุราษฎร์ฯ	 ครอบครัวก็อยู่ที่สุราษฎร์ฯ	 ผมก็บินไป	 บินมา	 

ทำาจนครบ	2	ป	ีอาจารยก็์ถามวา่	อยากต่อบอร์ดไหม	ผมรู้สกึวา่	 

ไม่ค่อยอยากเรียนสาขาที่คนเรียนเยอะ	บอกอาจารย์ว่า	ที่มา 

เรียนก็เพื่ออยากจะมีความรู้	 สามารถทำาได้อย่างถูกต้อง	 ต่อ

ไปนี้ก็จะไป	practice	ของตัวเอง	กลับมาอยู่คลินิกของตัวเอง	

ตอนลาออก	ผมต้องชดใชเ้งินหลายแสน	เพราะยงัใชท้นุไมค่รบ	 

แต่ตอนน้ันมันไม่ไหวแลว้	ผมไมค่อ่ยอยากอยู	่อนัไหนที่ไมค่อ่ย

สร้างสรรค์	ผมก็จะหลบไปหาที่ๆ	จะทำาให้ชีวิตเราดีขึ้น	

หลังจากลาออกจากราชการไปแล้ว ท่านได้กลับเข้ามาอีก

ช่วงไหนครับ

	 	 พอมาอยู่คลินิกเต็มวันได้สักระยะหน่ึง	 ด้วยความที่

ผมรักในการบริการประชาชน	 	 พอดีตอนน้ัน	 มีศูนย์มะเร็ง

สุราษฎร์ธานี	 สังกัดสถาบันมะเร็ง	 กรมการแพทย์	 มา

เปิด	 	 อาจารย์หัวหน้าศัลย์	 โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ	 อาจารย์

หมอสุวิช	 อักษรกิตต์	 	 มาเป็นผู้อำานวยการ	 ท่านรู้จักและ

คุ้นเคยกับผมดี	 เห็นผมอยู่คลินิก	 ท่านจึงได้ชักชวนให้ผม

มาช่วยตรวจผู้ป่วยนอก	 เน่ืองจากยังหาน้องๆมาช่วยไม่ ได้	 

ผมก็เข้าไปช่วย	 ช่วงแรกๆก็ไปเพียงคร่ึงวัน	 สัก	 1-2	 เดือน	

คนไข้เพิ่มขึ้นจนล้น	 ต้องทานข้าวบ่ายสอง	 	 สุดท้ายผม

ก็ต้องอยู่ ใ ห้ทั้งวัน	 พอเป็นแบบน้ีผมก็ขอบรรจุเข้าใหม่ 

เป็นรองผู้อำานวยการศูนย	์ จึงได้มีโอกาสมาเรียนรู้งานบริหาร	

เป็นตัวแทนเข้าประชุมกรม	 สมัยน้ันท่านอาจารย์หมอชาตรี	

บานชื่น	เป็นอธิบดี	ผมก็ทำางานทุกอย่าง	ทั้งดูคนไข้	ทั้งบริหาร	

เหนื่อยมาก	คนไขว้นัหน่ึงหลายรอ้ยคน	แตเ่ราก็สรา้งเงินบำารงุ

เขา้ศนูย์ไดเ้ยอะมาก		จนตอนหลงัผมสามารถเปดิรบัผู้ปว่ยในได	้ 

เร่ิมหาหมอรังสีเข้ามา	 เร่ิมมีหมอเพิ่มมากขึ้น	 มารับทุนเรียน

ต่อ	กลับมาเริ่มขยายเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น	ตีสอง	ตีสาม	

คนไข้	 arrest	 เราก็ถูกตามมาช่วย	 สมัยน้ันถนนก็ไม่ได้เป็นสี่

เลนอย่างทุกวันนี้	 น้ำาประปาก็แดง	 ก็ต้องแก้ปัญหากันไป	 ผม

ก็เป็นแบบอย่างให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนร่วมงานที่น่ัน	

ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย	ที่กำาลังจะเสียชีวิต	ผมก็ไปสร้างระบบ

ดูแลแบบ	palliative	care	ให้เขามีกำาลังใจ	คนไข้กินไม่ได้	เรา

ก็ป้อน	เป็นอะไรที่ดีมากเลย		จนกระทั่งท่าน	ผอ.เกษียณ	ผม

ก็รักษาการผู้อำานวยการ	ตอนนั้นเป็นซี	8		อายุ	30	ต้นๆ	รู้สึก

วา่ตวัเองมปีระสบการณด์า้นบริหาร	ก็คาดวา่ผู้หลกัผู้ ใหญจ่ะให้

โอกาสเปน็ผู้อำานวยการ	แตผู้่บริหารระดับกรมอาจจะเห็นวา่ยงั

ไม่เหมาะสม	ได้แต่งตั้งผู้บริหารท่านอื่นจากส่วนกลาง	มาเป็น 

ผู้อำานวยการ		ผมก็มองว่า	โอเค	ไม่เป็นไร	ตรงนี้มีคนทำาแล้ว	 

ผมก็ไปทางที่ไม่มีคนทำาต่อดีกว่า	 ประจวบกับตอนน้ันลูกก็เร่ิม

เขา้ประถม	5	ประถม	6	ก็ยา้ยเขา้มากรุงเทพ	ชว่งน้ันผมก็เหมอืน

อยูค่นเดยีว	ไปๆ	มาๆ	กรงุเทพ		ก็เลยลาออก	โดยก่อนหน้าทีจ่ะ 

ลาออก	 ได้มี โอกาสเจอกับอาจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์	 

โรจนสนัุนท	์รองผู้อำานวยการสถาบนันิตวิทิยาศาสตร์	อาจารย์

ก็ไดเ้อย่ปากชกัชวนให้มาร่วมงาน	พอเห็นวา่ไมม่ีโอกาสขึน้เปน็ผู้

อำานวยการ	ผมก็ลาออกและมาสมคัรทีส่ถาบนันิตวิทิยาศาสตร์	

ลาออกมาระดบั	8	เขาก็ยงัให้ระดบั	8	ซึง่ก็ไมง่่ายนัก	ตอ้ง	defend	 
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ให้ทางกระทรวงเห็นชอบ	วา่มคีวามจำาเปน็อยา่งไรบ้าง	สมยัน้ัน 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	มีแพทย์อยู่ไม่กี่ท่าน	ผมไปเป็นคนที่	4	 

หรือที่	5	ถือว่ายังน้อยอยู่	ผมมาเป็นหัวหน้าหน่วยนิติเวชคลินิก	

ดูแลผู้ป่วยคดี	 ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำาคัญ	 มาพัฒนาเชิงระบบ	

บริหารจัดการให้ระบบงานต่างๆเป็นระบบ	 จนกระทั่งทำาแผน

พฒันามาตรฐานนิติวทิยาศาสตร์ของประเทศไทย	ก็เริม่สมยัผม	 

ตอนขึ้นเป็นผู้อำานวยการสำานักมาตรฐาน	 เป็นผู้อำานวยการสูง	

ระดับ	 9	 ตั้งแต่ปี	 54	 ทำามาเรื่อยๆ	 และขึ้นมาเป็นรองอธิบดี	 

ก็คือรองผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	 ในปี	 60	 เป็น

มาได้	1	ปี	วันหนึ่งก็มีคำาสั่งฟ้าผ่า	 ให้ผมมาเป็นรองอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ	เมื่อประมาณปลายปี	61	ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีก

จุดหนึ่งที่ทำาให้มาอยู่	field	พนักงานสอบสวน		โดยก่อนหน้านี้	 

ก็เคยมาช่วยในหลายคดี	 เช่นคดีความขัดแย้งทางการเมือง	

สมัย	กปปส.	สมัยเสื้อแดง	ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นใน

กรุงเทพ	ประมาณปี	58-59	ในการรวบรวมพยานหลักฐาน	นำา

ไปสู่การคลี่คลายคดี	 หลายคดี	 ก็ปรับบทบาทมาเป็นพนักงาน

สอบสวน	 ที่มุ่งเน้นการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์	 และ

พัฒนาระบบ	ไอที	มาใช้	และช่วงที่ท่านอธิบดีท่านเดิมมีปัญหา

ทางสุขภาพ	 ก็ต้องรักษาการอธิบดีอยู่ช่วงหน่ึง	 อยู่ประมาณ	 

3-4	 เดือน	 เข้าไปแก้ปัญหาหลายคดี	 พอท่านอธิบดีเกษียณ	 

มผูีต้รวจราชการยา้ยมาเปน็อธิบดแีทน	ผมก็ยา้ยไปเปน็ผูต้รวจ

ราชการ	จนกระทั่งเมื่อปลายปี	64	ช่วงตุลาคม	ผมก็ได้รับโปรด

เกล้าฯให้เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	มาจนถีงวันนี้ครับ

ส่ิงทีท่า่นมุง่เน้นในการทำางานในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดี

พิเศษ มีอะไรบ้างครับ

	 	 มีคดีเก่าๆ	ที่ยังค้างคาอยู่	ที่ต้องเข้าไปเร่งรัด	 เพราะถ้า

ลา่ชา้	จะเกิดผลกระทบตอ่ประเทศชาต	ิบางคดอีาจจะขาดอายุ

ความ	ความเสียหายก็จะเกิดขึ้น	 บางคดีทีประชาชนเป็นผู้เสีย

หายก็ดี	 หรือ	 เป็นผู้กระทำาความผิดเองก็ดี	 คาอยู่นานๆ	 ไม่มี

การดำาเนินการต่อ	 ต้องเข้าใจว่า	 พนักงานสอบสวนเป็นการ

กลัดกระดุมเม็ดแรกของกระบวนการยุติธรรม	 ต้องรวบรวม

พยานหลักฐาน	ก่อนจะส่งต่อไปยังพนักงานอัยการ	มีความเห็น

สั่งฟ้อง	หรือสั่งไม่ฟ้อง	 	ศาลก็จะเป็นผู้พิพากษา	ดังนั้นถ้าเรา

ไม่มีการรวบรวมหลักฐาน	 ให้เร็ว	 กระบวนการต่อไปก็เดินไป

ไม่เร็วเช่นกัน	 อย่างเช่นคดีรถหรู	 มีอยู่พันกว่าคันที่ตกค้างอยู่	

คนที่ครอบครองรถก็ไม่รู้ว่า	 ตัวเองผิดหรือตัวเองถูก	 ก็ไม่กล้า

ที่จะเปลี่ยนมือ	 ซื้อขายกัน	 ไม่กล้าทำาธุรกรรมกัน	 ความล่าช้า

ก็คือความไม่ยุติธรรม	 	 ผมจะไม่เปลี่ยนผิดเป็นถูก	 ถูกเป็นผิด	 

แต่ผมจะทำาด้วยความรวดเร็ว	ถูกต้องครบถ้วน	และเป็นธรรม		

เป็นสิ่งที่ต้องทำา	 กับอีกเรื่องคือการสืบสวน	สอบสวน	 เราต้อง

พฒันาให้ทนัโลก	ยคุดจิิตอล	ผมจะพฒันาโดยการนำาเทคโนยมีา

ใช้	สร้างระบบเก็บข้อมูลออนไลน์	ให้เกิดความถูกต้อง	รวดเร็ว	

ลดความซ้ำาซ้อน	 ใช้ข้อมูลร่วมกัน	 	 อีกไม่นานจะมีโมเดลโชว์

ออกให้เห็นได้ครับ

สุดท้าย ท่านจะฝากอะไรไปยังศิษย์เก่า และน้องๆ ศิษย์

ปัจจุบันของคณะแพทย์ ม.อ. บ้างครับ

	 	 ธรรมชาติของการมุ่งสู่ความสำาเร็จ	 ทุกคนมีหลักการ

เดียวกัน	 ข้อสำาคัญที่สุดคือการปรับ	 mindset	 ตัวเอง	 เพราะ

มันจะเป็นสิ่งที่ทำาให้ท่านไปถึงจุดที่ท่านวางไว้	 ผมอ่านหนังสือ	

นโปเลียน	ฮิลล์	เยอะ	ก็คือกฎของความสำาเร็จ		แนวนี้	อย่าง

เดล	คาเนก้ี	การสรา้งความสำาเรจ็ก็อา่น	มกีารกำาหนดเปา้หมาย	

พยายามเดินไปให้ถึง	โดยที่ถ้ามีความล้มเหลวเกิดขึ้น	ก็ไม่ต้อง 

ไปท้อ	 ไม่ต้องไปกลัว	 สายน้ำามันมีแนวปิดกั้น	 เราก็เบี่ยงมันไป	 

มันก็ไปได้	 ถ้าเรายังไม่ละเป้าหมาย	 	 ให้คิดว่าความล้มเหลว 

เปน็เรื่องธรรมชาต	ิความผิดพลาดเปน็เรื่องธรรมดา	ยิง่ลม้เหลว

บอ่ยเทา่ไหร	่ทา่นเขา้ใกลค้วามสำาเร็จมากขีน้เทา่น้ัน	อยา่ไปหยดุ	

อยา่ไปทอ้	ให้กำาลงัใจกับตวัเอง	และให้ความรกั	ความสำาคญักับ

คนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าคนที่อยู่ห่างตัวครับ.
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You Receive The Recognition

ผศ.นพ.กฤษณะ

ขอให้คุณหมอแนะนำาตัวเองหน่อยคะ ว่าเป็นหมอ ม.อ.รุ่น

ที่เท่าไหร่ และตอนนี้ทำาอะไรอยู่บ้างคะ?

	 ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณะ	 สุวรรณภูมิ	

เป็นหมอ	ม.อ.	รุ่นที่	21	ผมทำางานในคณะแพทย์มาประมาณ	

20	 ปีแล้ว	 โดยหลังจากผมปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้กับรัฐบาล

ครบ	 3	 ปี	 ก็มาศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำาบ้านคนแรก	 ของ

สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั	เมื่อจบการฝึกอบรมก็ทำางานเปน็

อาจารย์มาจนถึงปัจจุบัน

คณุหมอชว่ยเล่าเส้นทางชวีติการเปน็แพทย์ให้เพื่อนๆ พี่ๆ  

น้องๆ ได้ทราบหน่อยคะ?

	 ผมเป็นแพทย์ที่มีความสนใจด้านการเรียนการสอน	

ระหว่างการชดใช้ทุนรัฐบาลมีความตั้งใจจะเรียนต่อสาขา

อายุรศาสตร์	 และไปเป็นอาจารย์ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่	 แต่จากประสบการณ์เป็น

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลชุมชนในปีสุดท้ายของการชดใช้

ทุน	 ทำาให้เห็นความสำาคัญของงานบริการปฐมภูม	ิ ตลอดจน

งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 และในช่วงน้ันได้มี

โอกาสเรียนรู้เรื่องเวชศาสตรค์รอบครัวจากอาจารย์สายพิณ	 

หัตถีรัตน์	 ซึ่งเพิ่งพบจบการศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

มาจากประเทศแคนาดา	 จึงทำาให้หักเหความสนใจมาเรียน

สัมภาษณ์โดย: นส.ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์

สุวรรณภูมิ
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น 
ประจำาปี 2564



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.12

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	 โดยตอนน้ันต้องขอบคุณอาจารย์ 

กอปรชุษณ์	 ตยัคคานนท์	 ที่ ได้ ไปขออนุมัติตำาแหน่ง	 free	 

training	 จากท่านคณบดีอาจารย์กิตติ	 ลิ่มอภิชาติ	 โดยมี

แค่สัญญาใจ	 ว่าจบแล้วจะทำางานต่อเป็นอาจารย์ที่คณะ

แพทยศาสตร์

	 	 เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจำาบ้าน	 ได้ไปศึกษาต่อ 

ต่างประเทศ	 2	 ครั้ง	 คือ	 Academic	 Fellow	 หรือ	 Fellow	

ด้านการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัว	ที่	University	of	

Toronto	 ประเทศแคนาดา	 และ	 ปริญญาโทสาขา	Medical	

Education	 หรือแพทยศาสตรศึกษา	 ที่	 Cardiff	 University	

ประเทศสหราชอาณาจักร	ผมไดพ้ยายามเอาศาสตร์ความรู้ดา้น

การเรียนการสอนจากต่างประเทศ	 มาปรับการเรียนการสอน

แพทย์ประจำาบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่	 ม.อ.	 ให้ดีขึ้น	 

ซึ่งพบว่า	 ในต่อมาหลักสูตรของเราผ่านการประเมินตาม

มาตรฐาน	World	Federation	for	Medical	Education	หรือ	

WFME	เป็นหลักสูตรแรกของสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	และ

ถือเป็น	10	หลักสูตรนำาร่องของประเทศจากทุกสาขา

คิดว่าอะไรที่ทำาให้คุณหมอได้รับรางวัล แพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวดีเด่น ประจำาปี 2564 ในครั้งนี้คะ?

	 	 น่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์

ครอบครัวของคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร	์

ซึง่ในชว่งแรกมีคนมาสมคัรแพทยป์ระจำาบา้นน้อย	หรอืไมม่เีลย	 

สิ่งที่พวกเราทำาก็คือทุ่มเทกับการเรียนการสอนนักศึกษา

แพทย์	 และเปิดรับนักศึกษาแพทย์ ให้มาเสริมประสบการณ์

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว	ระยะเวลาสั้นๆ	ประมาณ	2	สัปดาห์	

ปรากฎว่าได้รับความนิยม	 มีนักศึกษาแพทย์เลือกมาเสริม

ประสบการณ์จำานวนมาก	 อาจด้วยเหตุน้ี	 ทำาให้เมื่อเราเปิดรับ

สมคัรแพทย์ใชท้นุ	และแพทยป์ระจำาบา้น	ก็มคีนสมคัรเตม็	หรือ

มากกว่า	จำานวนที่เราสามารถรับได้	จากการที่นักศึกษาแพทย์	

ได้สัมผัสกับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 และอาจารย์

ของเรา	ให้ความสนใจ	ดูแลใกล้ชิดกับนักศึกษา	ทำาให้นักศึกษา

แพทย์ได้เห็นแบบอย่าง	 	 เมื่อมีคนมาเรียน	 ก็มีคนจบมาเป็น

อาจารย์มากขึ้น	จากอาจารย์	4	คน	มาเป็น	14	คนในปัจจุบัน

	 	 เวชศาสตร์ครอบครัว	 ของ	 ม.อ.	 จะมีเป้าหมายในการ

ฝึกอบรมต่างจากสถาบันอื่น	เราตั้งเป้าที่จะผลิตอาจารย์แพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว	 เพื่อให้การฝึกอบรมสาขาน้ีเติบโตขึ้น 

ในอนาคต	และเมื่อจำานวนแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัมจีำานวน

เพิ่มขึ้น	 การกระจายตัวดีขึ้น	 เรามีแผนที่จะพัฒนาอนุสาขา	

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ	 เพิ่มขีดความสามารถของแพทย์

เวชศาสตร์ครอบครัว	 ในการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่สำาคัญ

ในปัจจุบัน	 ซึ่งได้แก่	 การดูแลผู้สูงอายุ	 และการดูแลแบบ 

ประคับประคอง

	 	 นอกจากน้ีแล้ว	 น่าจะเป็นจากผลงานการพัฒนาการ

เรยีนการสอนของราชวทิยาลยัแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครัวแห่ง

ประเทศไทย	 ผมมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์

ประจำาบ้านของเวชศาสตร์ครอบครัวมากว่า	 15	ปี	 ตั้งแต่เป็น

เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร	 จนล่าสุดมาเป็น

ประธานอนุกรรมการพฒันาหลกัสตูร	และประธานอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบในปจัจุบนั	นอกจากน้ีแลว้ยงัเปน็อนุกรรมการ
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พัฒนาหลักสูตรต่อยอดสำาหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	

ดำาเนินการแลว้เสรจ็	2	หลกัสตูร	ไดแ้ก่หลกัสตูรประกาศนียบตัร

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง	

หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ	 และ

กำาลังดำาเนินการอีก	 1	 หลักสูตร	 คือหลักสูตรประกาศนียบัตร

เวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์การเสพติด

นอกจากรางวัลนี้แล้ว  มีได้รับรางวัลอื่นๆ อีกไหมคะ?

•	 พ.ศ.	2550	

	 The	18
th
	WONCA	World	Conference,	Singapore	

	 Merit	Award	of	Outstanding	free	paper	presentation	

	 (Poster	presentation)	

	 Title:	Integrated	Home	Care	Services	

	 at	Songklanagarind	Hospital,	Thailand	

•	 พ.ศ.	2559

	 The	17
th
	National	Medical	Education	Conference	of	 

	 Thailand,	Srinakharinwirot	University,	Thailand

	 Second	runner-up	for	oral	presentation

	 Title:	Perception	of	novice	tutors	and	experienced	 

	 tutors	towards	effective	facilitation	skills

•	 พ.ศ.	2562

	 The	 National	 Conference	 of	 Family	 Medicine	 of	 

	 Thailand,	Winner	of	poster	presentation

	 Title:	Validity	and	reliability	of	Thai	version	of	Health	 

	 Literacy	Measure	for	Adolescents	(HELMA)

•	 พ.ศ.	2564

	 รางวัลเชิดชูเกียรติในงานคุณค่าสงขลานครินทร์	

	 ประจำาปี	2564		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 สำาหรับผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ 

	 อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (PSU-TPSF)	 

	 ระดับสามัตถิยาจารย์	 (Scholarly	 Teacher)	 และผู้ผ่าน 

	 การประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของ 

	 สหราชอาณาจักร	(UK-PSF)	ระดับ	Senior	Fellow

ประสบการณ์ในด้านใดบ้างคะ จากการเป็นนักศึกษา และ

อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ที่มีส่วนทำาให้คุณ

หมอได้รับการยอมรับ จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัล

ต่างๆ เหล่านี้คะ?

	 	 ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแพทย์ที่	 ม.อ.	 มีส่วน 

อย่างมากในความเป็นแพทย์ของผมในปัจจุบัน	ที่	ม.อ.	สอนทั้ง

ความรู้และให้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้การดูแล

ของอาจารย์และรุ่นพี่อย่างใกล้ชิด	 ทำาให้เรามีความมั่นใจใน

การทำาเวชปฏิบัติเมื่อจบการศึกษา	 เป็นตัวของตัวเอง	 กล้าคิด	 

และกล้าตัดสินใจ	 และการตัดสินใจที่สำาคัญที่สุดของผมก็คือ

การเลือกมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 เพราะเห็นว่า	

เวชศาสตร์ครอบครัวดี	 และมีความจำาเป็นต่อระบบสุขภาพ	

เวชศาสตร์ครอบครัวทำาให้ผมเข้าใจคนไข้	และเข้าใจตัวเอง		

คุณหมอมีอะไรจะฝากถึง คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน บ้างคะ?

	 	 เมื่อเราเลือกแล้วว่าเราสนใจอะไร	ทำาอะไร	เพราะอะไร		

ก็อยากให้พวกเราทำาไปให้สดุ	ทำาไปให้ดทีีส่ดุ	…	ผมมคีวามฝันวา่

ในอนาคต	ประเทศไทยเรา	จะมเีวชศาสตร์ครอบครัวและระบบ

บรกิารปฐมภูมทิีเ่ขม้แขง็	เปน็ทีพ่ึง่ให้กับประชาชน	ถ้าคณาจารย	์	

ศษิยเ์ก่า	ศษิยป์จัจุบนั	เห็นดว้ยกับผม	มารว่มดว้ยชว่ยกันนะครับ



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.14

Hall of Fame

สัมภาษณ์โดย: ผศ.นพ.คณุตม์  จารุธรรมโสภณ

(ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น 2)

หอประวัติและเกียรติคุณ
สำ�หรับศิษย์เก่�เกียรติยศ

นพ. พิเชฐ  อุดมรัตน์
ศ. เกียรติคุณ

ประวัติโดยย่อของ ศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์

เป็นคนหาดใหญ่โดยกำาเนิด	เกิดเมื่อ	พ.ศ.	2500	

•	 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสงขลาวัฒนา 

•		จบ	มศ.1-3	จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	

•	 จบ	มศ.4-5	จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	

•	 จบแพทยศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยม)	 จากคณะแพทยศาสตร์	 

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•	 สำาเร็จการฝึกอบรมทางด้านจิตเวชศาสตร์จากโรงพยาบาล 

	 สมเด็จเ จ้าพระยา	 หลังจากน้ันได้ ไปฝึกอบรมในหลาย 

	 ประเทศ	 เช่น	 สหราช-อาณาจักร,	 สหรัฐอเมริกา,	 ออสเตรีย	 

	 และออสเตรเลีย	เป็นต้น

ผู้บุกเบิกและริเริ่มงานด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย 

และสร้างปรากฏการณ์ให้กับโลก
ด้วยการเสนอให้มีวันไบโพลาร์โลก

“

“
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	 	 ในดา้นการทำางาน	อ.พเิชฐ	ไดม้คีวามก้าวหน้าในตำาแหน่ง

ทางวชิาการมาเปน็ลำาดบั	จากเริม่ตน้รบัราชการในป	ีพ.ศ.	2525	 

ด้วยตำาแหน่งอาจารย์แพทย์	 ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ในปี	 

พ.ศ.2529	 เป็นรองศาสตราจารย์ ในปี	 พ.ศ.2533	 เป็น

ศาสตราจารย์ ในปี	 พ.ศ.2546	 เป็นศาสตราจารย์ขั้นสูงในปี	

พ.ศ.2553	และสภามหาวทิยาลยัไดแ้ตง่ตัง้ให้เป็นศาสตราจารย์

เกียรติคุณในปี	พ.ศ.2563

	 	 ในด้านการบริหาร	อ.พิเชฐ	ได้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารใน

คณะแพทยศาสตร์หลายตำาแหน่ง	เชน่	ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวชิาการ	

รองคณบดีฝ่ายพฒันาบุคลากร	ทีป่รึกษาคณบดดีา้นการจัดการ

ความรู้	เป็นต้น

	 	 ส่วนการดำารงตำาแหน่งผู้บริหารอื่นๆ	 ได้แก่	 เป็นนายก

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 2	 สมัย	 เป็นรองประธาน

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 เป็นประธานชมรม

จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย	เป็นต้น

นอกจากน้ียังเคยดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาหรือผู้บริหารของ

องค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง	 เช่น	 เป็นคณะที่ปรึกษาของ

องคก์ารอนามยัโลกในเรื่อง	ICD-11,	เป็นนายกสมาคมจิตแพทย์

อาเซียน,	 เป็นประธานสมาพันธ์ของสมาคมจิตแพทย์ ในทวีป

เอเชีย	(AFPA),	เป็นประธานวิทยาลัยจิตแพทย์ของประเทศที่

อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก	(PRCP)	เป็นต้น

	 	 ปัจจุบัน	อ.พิเชฐ	ดำารงตำาแหน่งเป็นผู้บริหารของสมาคม

จิตแพทย์โลก	(WPA)	ในตำาแหน่ง	Zonal	Representative	for	

Zone	16	และเปน็รองประธานของสมาคมโลกเพื่อการฟืน้ฟทูาง

ด้านจิตสังคม	(WAPR)	

	 	 อ.พิเชฐ	 ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศหลายรางวัล	 เช่น	 รางวัล	 “คนดีศรีสงขลา”	จาก

มูลนิธิพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์,	 รางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขา

การวิจัย	และรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขาอุทิศตนเพื่อประโยชน์

สว่นรวมแก่วงการจิตเวช	จากสมาคมจิตแพทยแ์ห่งประเทศไทย,	

เกียรติบัตรจากสมาคมจิตแพทย์ โลกให้เป็นสมาชิกกิตติมศักด์ิ	

และล่าสุดรางวัล	Kupfer-Frank	Distinctive	Contribution	

Award	จากสมาคมนานาชาติเพื่อโรคไบโพลาร์	(International	

Society	for	Bipolar	Disorders,	ISBD)

	 	 เดิมทีการฝึกอบรมด้านจิตเวชศาสตร์ ในประเทศไทย	

มีเพียงแค่	 2	 หลักสูตรเท่าน้ันคือ	 จิตเวชศาสตร์ทั่วไป	 หรือ

จิตเวชศาสตร์ผู้ ใหญ่	 กับจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น	 แต่ด้วย

วิสัยทัศน์ของ	อ.พิเชฐ	อุดมรัตน์	ที่มองเห็นว่า	สังคมไทยจะเข้า

สู้สังคมผู้สูงอายุในอนาคต	ทำาให้	อ.พิเชฐ	ตัดสินใจไปฝึกอบรม

ระยะสั้นในหลักสูตร	Psychogeriatrics	ที่	Nottingham	Uni-

versity	โดยได้รับทุนยกเว้นค่าเรียน	จากบริทิช	เคานซิล	และ

ได้รับทุนสนับสนุนค่าเดินทางจากคณะแพทยศาสตร์



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.16

	 	 หลั งกลั บมาประ เทศไทยแล้ ว 	 ผ่ านมาหลายปี

จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุก็ไม่ได้กำาเนิดขึ้นสักที	 ในปี	 พศ.2549	

เมื่อ	อ.พิเชฐ	ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำารงตำาแหน่งเป็นนายก

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 อ.พิเชฐจึงใช้ศักยภาพใน

ฐานะนายกสมาคมฯจัดให้มีการรวมตัวกันของกลุ่มจิตแพทย์	 

ผู้สนใจในด้านจิตเวชศาสตรผู้์สงูอายแุละประสาทจิตเวชศาสตร์	

(neuropsychiatry)	เมื่อมผู้ีสนใจเขา้รว่มกลุม่และกิจกรรมทาง

วิชาการของกลุ่มเพิ่มขึ้น	 อ.พิเชฐได้ผลักดันให้เกิดเป็นชมรม

จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย	 (Thai	

Society	for	Geriatric	Psychiatry	and	Neuropsychiatry,	

TSGN)	ขึน้	และได้ ให้ชมรมน้ีเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการฝึกอบรม

ทางดา้นจิตเวชศาสตร์ผู้สงูอาย	ุผ่านทางราชวทิยาลยัจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย	 ซึ่งส่งเรื่องต่อไปยังแพทยสภา	 และผ่านการ

อนุมัติจากแพทยสภาในที่สุด		อ.พิเชฐจึงได้รับการเสนอชื่อจาก

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯให้เป็นประธานอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบ	 (อฝส.)	 อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นคนแรก

ของประเทศไทย

	 	 อีกเรื่องหน่ึงที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	 

และริเริ่มให้มีสิ่งใหม่ๆ	 ที่ดีๆ	 เกิดขึ้นในโลกก็คือ	 การเสนอ

ของ	อ.พิเชฐให้วันที่	30	มีนาคมของทุกปีเป็นวันไบโพลาร์ โลก	

(World	Bipolar	Day,	WBD)	แล้วจัดกิจกรรมต่างๆ	ในวันดัง

กล่าว	โดยเน้นให้สาธารณชนได้ตระหนักรู้	(awareness)	และมี

ความรู้ความใจในโรคไบโพลาร์มากยิ่งขึ้น	เพื่อช่วยลดตราบาป	

(anti-stigma)	ที่สังคมมีต่อผู้ป่วยโรคนี้ ในทางลบ	โดย	อ.พิเชฐ	

ได้จัดกิจกรรมวันไบโพลาร์ โลกคร้ังแรกขึ้นในประเทศไทยใน 

ปี	พ.ศ.2557	โดยจัดทั้งที่กรุงเทพฯ	และที่โรงพยาบาลสงขลา-

นครินทร์	 กับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์	 แล้ว

เชิญชวนให้ประเทศอื่นๆ	 ในเอเชียได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน 

ดังกล่าวด้วย	 นอกจากน้ัน	 อ.พิเชฐได้นำาเสนอเร่ืองน้ี ให้กับ

สมาคมนานาชาตเิพื่อโรคไบโพลาร	์(International	Society	for	

Bipolar	Disorders,	ISBD)	ซึ่งรบัเอาแนวคิดนี้ ไปปฏบิตัติอ่	ผล

ปราฏวา่นับจนถึงป	ีพ.ศ.	2564	ไดม้	ี50	องคก์รในประเทศตา่งๆ	

ทั่วโลกมากกว่า	 36	 ประเทศ	 ที่ ได้จัดกิจกรรมในวันไบโพลาร์

โลกขึ้น	โดยทาง	ISBD	ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าวันไบโพลาร์ โลก	 

จะทำาให้เกิดผลกระทบในทางบวกอยา่งมหาศาล	(tremendous	 

impact)	 ถึงขนาดน้ี	 ด้วยเหตุดังกล่าว	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 

ทาง	 ISBD	 จึงได้มอบรางวัล	 Kupfer-Frank	 Distinctive	 

Contribution	 Award	 ให้กับ	 อ.พิเชฐ	 ทำาให้	 อ.พิเชฐเป็น

จิตแพทย์เอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	จาก	ISBD

	 	 น่าสนใจไหมครับ	 ว่า	 อ.พิเชฐเป็นคนคิดไกล	 คิดริเริ่ม 

สิ่งดีๆ	ใหม่ได้อย่างไร	เดี๋ยววันนี้ผมจะสัมภาษณ์	อ.	พิเชฐกัน
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ถาม: สวัสดีครับ	อาจารย์

ตอบ: 	สวัสดีครับ	อ.คณุตม์

ถาม: 	ก่อนอื่นตอ้งขอขอบคณุอาจารยน์ะครบั	ทีก่รุณาสละเวลา 

	 	 มาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้

ตอบ:		ยนิดแีละรูส้กึเปน็เกียรติอยา่งยิง่ครับ	ทีท่างสารศษิยเ์ก่าฯ	 

	 	 มาสัมภาษณ์ผมในวันนี้ครับ

ถาม:	 อยากทราบว่า	 อะไรทำาให้อาจารย์สามารถคิดริเริ่ม 

	 	 สิ่งใหม่ๆ	ที่ดีๆ	ให้เกิดขึ้นได้ครับ

ตอบ:	เป็นเพราะผมมีครูดีที่คอยสอนและเป็น	role	model	ให้ 

	 	 กับผมในเรื่องน้ีครับ	 ครูคนน้ันคือ	 อ.วิจารณ์	 (ศ.นพ. 

	 	 วิจารณ์	พานิช)	อดีตคณบดีของพวกเรานั่นเอง

ถาม:	 อาจารย์พอจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมครับ

ตอบ: ได้ครับ	คือสมัยที่	อ.วิจารณ์	 เป็นคณบดี	อาจารย์ได้ตั้ง 

	 	 ผมให้เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	 แล้วพาผมไปร่วม 

	 	 ประชมุคณะแพทยศาสตรส์ว่นภูมภิาคดว้ยที	่จ.ขอนแก่น	 

	 	 ในการประชุมคร้ังน้ัน	 อ.วิจารณ์ได้บรรยายให้ที่ประชุม 

	 	 ฟังว่า	พวกเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน	นศพ.กันใหม่	 

	 	 แทนที่จะสอนแต่เน้ือหา	 (content)	 แล้วให้	 นศพ.	 ได้ 

	 	 สำารอกเน้ือหาน้ันมาตอบเรา	 เวลาสอบ	 น่าจะเป็นเรื่อง 

	 	 ที่ไม่ถูกต้อง	 เราน่าจะสอนให้นศพ.จับปลาให้เป็น	ดีกว่า 

	 	 ยื่นปลาให้นศพ.ไปกิน	อ.วจิารณเ์รียกการสอนแบบใหมน้ี่ 

	 	 ว่า	 Process-Oriented	 Teaching	 หรือเรียกย่อๆ	 

	 	 ว่า	 POT	 ผมได้ฟังแล้วประทับใจมาก	 จนขากลับจาก 

	 	 ขอนแก่นมาหาดใหญ	่ผมไดน่ั้งบนเครื่องบนิตดิกับอาจารย	์ 

	 	 ผมจึงถามตรงๆ	 ว่า	 อาจารย์คิดเรื่องน้ี ได้อย่างไร	 

	 	 อ.วจิารณ	์ตอบผมวา่	“พเิชฐตอ้งหัดคดินอกกรอบทีค่รอบ 

  เราเอาไว้ พิเชฐรู้จัก Edward de Bono ไหม?”	ผมตอบ 

	 	 ไปตรงๆ	วา่	“ไมรู่จ้กัครบั” อ.วจิารณ	์จึงเฉลยให้ผมฟงัวา่	 

  “คนๆ นีเ้ป็นนกัเขียน และหนึง่ในหนงัสือที่ขายดขีองเขา 

  ก็คือ Lateral Thinking พิเชฐควรอ่านหนังสือเล่มนี้นะ  

  เด๋ียวกลับไป ม.อ.แล้วผมจะส่งหนังสือไปให้ที่ภาควิชา”  

	 	 หลงัจากน้ันผมก็เริม่ฝกึคดิดังกลา่ว	จะเห็นวา่เมื่อผมไดร้บั 

	 	 ตำาแหน่งใดๆ	ผมมักริเริ่มสิ่งใหม่ๆ	ดีๆ	ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ถาม:	 ขอบคณุครบัอาจารย	์อยากทราบวา่ในเรื่องจิตเวชศาสตร ์

	 	 ผูส้งูอายน้ัุน	ปจัจุบนัมสีถาบนัในประเทศไทยเปดิฝึกอบรม 

	 	 ทางด้านนี้อยู่กี่แห่งครับ?

ตอบ:	มีอยู่	 5	แห่งครับ	อยู่ในกรุงเทพฯ	3	แห่ง	คือที่	 จุฬาฯ	 

	 	 รามาฯ	และที่ศิริราช	ส่วนต่างจังหวัดมีอยู่	 2	แห่ง	คือ	 

	 	 ที่ขอนแก่น	 และเชียงใหม่	 สำาหรับที่	 ม.อ.	 ยังไม่ได้เปิด 

	 	 ฝึกอบรม	เพราะขณะนี้ยังไม่มีอาจารย์ที่ได้รับ	อว.	หรือ	 

	 	 วว.	ในอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุครับ

ถาม:	 แล้วเรื่องวันไบโพลาร์ โลกหล่ะครับ	 ผมอยากทราบว่า	 

	 	 โรคไบโพลาร์มีความสำาคัญอย่างไร	 และมีที่มาที่ ไป 

	 	 อย่างไรครับ?	

ตอบ:		คอืไบโพลารเ์น่ียะ	เปน็โรคทางจิตเวชทีพ่บบอ่ย	แตพ่บวา่ 

	 	 ประมาณร้อยละ	69	มักได้รับการวินิจฉัยผิด	 เนื่องจาก 

	 	 อาการของโรคน่ันเอง	 เช่นถ้าอยู่ ในระยะซึมเศร้า	 

	 	 ผู้ปว่ยจะถูกวนิิจฉยัวา่เปน็โรคซมึเศรา้	แต่เมื่ออยู่ในระยะ 

	 	 แมเนีย	 (mania)	 ก็อาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท	 

	 	 (schizophrenia)	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณ	 

	 	 5-10	ป	ีกวา่จะไดร้บัการวนิิจฉยัทีถู่กตอ้งวา่เปน็ไบโพลาร์	 

	 	 ทั้งๆ	 ที่โรคน้ีสามารถรักษาให้อาการสงบ	 และป้องกัน 

	 	 การปว่ยซ้ำาครัง้ใหมไ่ด	้ผมจึงคดิวา่	ควรทำาให้สาธารณชน 

	 	 ไดต้ระหนักรู้	และเขา้ใจในโรคน้ีมากยิง่ขึน้	น่าจะเปน็เรื่อง 

	 	 สำาคญั	ประกอบกับผมเห็นตวัอยา่งวา่	โรคทางอายรุกรรม 

	 	 หลายโรค	ตา่งก็มวีนัโลก	(World	Day)	ของโรคน้ันๆ	เชน่	 

	 	 วันเอดส์โลก	วันเบาหวานโลก	วันมะเร็งโลก	แต่โรคทาง 

	 	 จิตเวชยังไม่มีวันโลกใดๆ	เลย	ผมจึงเสนอไอเดียนี้ ให้กับ	 

	 	 International	Society	for	Bipolar	Disorders	(ISBD)	 

	 	 โดยที่ในขณะน้ันผมเป็นประธานเครือข่ายโรคไบโพลาร์ 

	 	 ของทวปีเอเชยี	(Asian	Network	of	Bipolar	Disorder,	 

	 	 ANBD)	ด้วย	จึงทำาให้การประสานงานกับ	ISBD	เป็นไป 

	 	 ได้อย่างราบรื่นครับ

ถาม:	 ทำาไมอาจารย์ถึงเสนอให้วันไบโพลาร์โลก	 ต้องเป็นวันที่	 

	 	 30	มีนาคมด้วยครับ?

ตอบ:		ที่ผมเลือกวันที่	30	มีนาคมนั้น	เพราะว่าเป็นวันเกิดของ 

	 	 วนิเซนต	์แวนโก๊ะ	จิตรกรผู้มชีื่อเสยีง	และเชื่อกันวา่แวนโก๊ะ 

	 	 น่าจะปว่ยเปน็โรคไบโพลาร	์ซึง่ปรากฏวา่ทกุคนก็เห็นชอบ 

	 	 กับแนวคิดที่ผมได้นำาเสนอดังกล่าว
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ถาม:		ทราบมาว่าอาจารย์ ได้รับรางวัล	 Kupfer-Frank	 

	 	 Distinctive	Contribution	Award	จาก	ISBD	ดว้ยผลงาน 

	 	 เรื่องนี้ ในปีที่ผ่านมาด้วย	(คศ.	2021)	ใช่ไหมครับ	?	

ตอบ:		ใชค่รับ	รางวลัน้ีถือวา่เป็นรางวลัทีท่รงเกียรตมิาก	เพราะ 

	 	 ไม่ได้มอบให้ทุกปี	 จะมอบให้ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่มีคุณสมบัติ 

	 	 เหมาะสมเท่าน้ัน	 เขาถือว่าเรื่องวันไบลาร์ โลกน้ีทำาให้มี 

	 	 ผลกระทบในทางบวกอย่างมากต่อผู้ป่วยโรคไบโพลาร์	 

	 	 ช่วยลดตราบาป	 (stigma)	ที่สังคมเคยมีต่อผู้ป่วยโรคนี้	 

	 	 ที่ผ่านมามีแต่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่ ได้รางวัลน้ี 

	 	 ไปเพียง	 5	 คนเท่าน้ัน	 และทุกคนส่วนใหญ่ทำางานอยู่ 

	 	 ในทวีปอเมริกาเหนือทั้งสิ้น	 ไม่อยู่ในอเมริกาก็แคนาดา	 

	 	 ผมจึงกลายเป็นจิตแพทย์นอกทวีปอเมริกาเหนือคนแรก 

	 	 ที่ได้รับรางวัลนี้ครับ

ถาม:		ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์

ตอบ:		ขอบคุณครับ

ถาม:		อยากทราบวา่อาจารยมี์เทคนิคหรอืวธีิการทำางานอยา่งไร 

	 	 บ้างครับ	จึงทำาให้ประสบความสำาเร็จ

ตอบ:	ไม่ถึงกับมีเทคนิคพิเศษอะไรหรอกครับ	 เพียงแต่ว่าเมื่อ 

	 	 ผมได้ทำางานสิ่งใด	ผมจะทำาด้วยความมุ่งมั่น	 (commit- 

	 	 ment)	ทุ่มเท	ตั้งใจ	และอุทิศเวลาให้จนงานสำาเร็จครับ	 

	 	 บางทผีมรูส้กึวา่ผมรกัษาสมดลุยร์ะหวา่งชวีติการทำางาน 

	 	 กับชีวิตส่วนตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่	 เรียกว่าเป็น	 work- 

	 	 life	imbalance	เสียมากกว่า	และผมชอบมานั่งทำางาน 

	 	 ที่ภาควิชาตอนดึกๆ	 แล้วค่อยกลับไปพักผ่อนที่บ้านพัก 

	 	 แพทย์ใน	 ม.อ.	 เพราะช่วงดึกๆน้ันจะไม่มีใครมารบกวน 

	 	 หรือถูกตาม	 ทำาให้มีสมาธิมากในการทำาผลงานทาง 

	 	 วิชาการ	 ผมเคยเดินสวนกับ	 อ.ธาดา	 (ศ.นพ.ธาดา	 

	 	 ยบิอนิซอย)	ในชว่งดกึ	อาจารยถ์ามผมวา่	“คณุมาทำาอะไร”  

		 	 ผมตอบว่า	“ผมมาทำางานที่ยังค้างอยู่ครับ”	อาจารย์พูด 

	 	 กลับมาว่า	 “คุณควรกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้แล้ว  

  เรื่องงานค่อยมาทำาต่อพรุ่งนี้”	 ผมรู้สึกว่าได้รับคำาสอนที่ 

	 	 เป็นประโยชน์มากเลยครับ	คือ	เราต้องวางสมดุลย์ของ 

	 	 ชีวิตให้พอดี	ทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องการทำางานครับ

ถาม:		อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงน้องๆ	 หรือศิษย์เก่า 

	 	 คนอื่นสักนิดครับ

ตอบ:	อยากจะบอกน้องๆ	ว่า	ไม่ว่าเราจะทำาอะไร	คำาว่าแพทย์ 

	 	 สงขลานครินทร์	 จะติดตัวเราไปเสมอ	 ผมได้ทำางานกับ	 

	 	 Professor	ญี่ปุ่นท่านหนึ่งชื่อ	Naotaka	Shinfuku	ท่าน 

	 	 เดนิมาคยุกับผมในชว่ง	coffee	break	วา่	ตวัทา่นน้ันรู้จัก 

	 	 แต่	 Mahidol	 University	 เพียงที่เดียวในประเทศไทย	 

	 	 พอมาร่วมทำางานกับผมเห็นว่าผมอยู่ที่	 Prince	 of	 

	 	 Songkla	 University	 ซึ่งท่านไม่รู้จักมาก่อน	 ท่านจึง 

	 	 กลับไป	 search	 ใน	 google	 อ่าน	 website	 ทั้งของ 

	 	 มหาวิทยาลัยและของคณะแพทยศาสตร์	 ม.อ.	 ของเรา	 

	 	 ทา่นบอกผมวา่	ผมทำาให้	Prince	of	Songkla	University	 

	 	 มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการของจิตเวชศาสตร์ 

	 	 นานาชาติ	 ดังน้ันจะเห็นว่าถ้าเราทำาสิ่งที่ดีๆ	 ก็จะมีผล 

	 	 ในทางบวกต่อคณะและมหาวิทยาลัยของเรา	แต่ในทาง 

	 	 กลับกันหากเราทำาอะไรที่ ไม่ดี	 ก็จะส่งผลกระทบต่อ 

	 	 ชื่อเสียงของคณะแพทย์	ม.อ.	และมหาวิทยาลัยของเรา 

	 	 ไปดว้ยครบั	อยากให้พวกเรานึกถึงประโยคทีท่างสมาคมฯ	 

	 	 ได้	promote	ขึ้นว่า	“Once Med PSU, Always Med  

  PSU”	ครับ	

ถาม:	 ขอบคณุอาจารยม์ากครับ	ที่ไดฝ้ากขอ้คดิทีเ่ปน็ประโยชน์ 

	 	 ให้กับน้องๆ	 ผมขอถือโอกาสน้ีจบการสัมภาษณ์และ 

	 	 กราบลาสวัสดีอาจารย์เลยนะครับ

ตอบ:	ขอขอบคุณ	 อ.คณุตม์	 และสารศิษย์เก่าอีกครั้งครับ 

	 	 ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผมในวันนี้	สวัสดีครับ
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	 นื่องด้วยวารสารศิษย์เก่าคณะแพทย์	 ฉบับแรกของปี	 จะเผยแพร่ในช่วงเดือนมกราคม	 

	 ถึงมถุินายน	ของทกุป	ีแมว้า่วนัปีใหมจ่ะผ่านพน้มาแลว้	ในการน้ีทางกองบรรณาธิการใคร่

ขออนุญาต	สวัสดีทุกท่านในวาระดิถีปีใหม่	(ย้อนหลัง)	ของพุทธศักราช	๒๕๖๕		แด่ลูกพระบิดา

ทุกคน	 ด้วยเหตุน้ีทางทีมกองบรรณาธิการจึงอยากชวนลูกพระบิดาทุกท่าน	 ร่วมทบทวนตัวเอง

ไปพร้อม	ๆ	กัน	เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อปัญหาสุขภาพใจ	โดยหลักการ	ฉันคนใหม่ที่ดี

กวา่เดิม	หลกัการน้ี ไมจ่ำาเปน็วา่จะตอ้งเริม่ทำา	ณ	โอกาสปีใหมเ่ทา่น้ัน	แตส่ามารถนำามาปรับใช้ได	้ 

ณ	 ทุกโอกาสที่รู้ตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราเองดีขึ้น	 อาจจะเป็นเดือนใหม่	 วันใหม่	 ไปจนถึง

วินาทีใหม่	ก็ยังได้

	 ก่อนจะเขา้หลกัการ	ฉนัคนใหมท่ีด่กีวา่เดมิ	ก็ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่	ดกีวา่เดมิ	หมายความวา่

อยา่งไร	ในที่นี	้“ดกีว่าเดมิ	หมายถงึ	การเปลี่ยนแปลงจากความพลาดพลั้งที่เกดิขึ้น	แล้วใช้ความ

พลาดพลั้งน้ันเปรียบเสมือนเป็น	 สปริงบอร์ด	 เพื่อพัฒนาขึ้นไปอีกขึ้น	 (เป็นตัวฉันที่ดีกว่าเดิม)”	 

ทั้งนี้ทางผู้เขียนเลี่ยงที่จะไม่ใช้	คำาว่า	ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น	และเลือกใช้คำาว่าพลาดพลั้งแทน	

เนื่องจากว่า	ผู้เขียนเชื่อว่า	ไม่มีความพลาดใดที่เป็นสิ่งผิด	เพียงแต่เป็นความพลาดที่พลั้งเผลอ

และรอการพฒันาให้ดขีึน้	จึงขอเสนอในการทำาทกุวนัน้ีให้ดกีวา่เดมิทีส่ามารถทำาไดท้กุวนั	โดยเริม่

จากการสังเกตความพลาดพลั้งที่เกิดขึ้นของตัวเราเองอยู่เรื่อย	ๆ	โดยยิ่งสังเกตเห็นความพลาด

มาก	เกิดความตระหนักรู้ได้มาก	ก็จะพัฒนาตนได้มากขึ้นไปอีก

ปณิธานปีใหม่
โดย: นพ.วรุฒม์ อุ่นจิตสกุล

บทความพิเศษ

เ
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	 หลงัจากเขา้ใจการตระหนักรู้เบือ้งตน้แลว้	คำาถามถัดมาคอื	แลว้เราจะดกีวา่เดมิสงัเกต

ได้จากอะไรบ้าง	เพื่อให้เป็นตัวฉันคนใหม่	ผู้เขียนจึงขอเสนอให้ตระหนักรู้สองสิ่งง่ายๆ	นั่นคือ	

หน่ึง	 การกระทำา	 และสอง	 ผลลัพธ์ของการกระทำาน้ัน	 เพราะว่าไม่ว่าจะจากสถานการณ์ใด	 

ผลรวมของความคิด	 อารมณ์ต่างๆ	 จะมาสิ้นสุดที่ผลลัพธ์ว่าเราทำาอะไรต่อเหตุการณ์น้ันๆ	 

ยกตัวอย่างเช่น	ขณะขับรถยนต์มีรถขับปาดแซงข้างหน้า	ทำาให้ตัวเราคิดในใจว่า	ทำาไมขับรถ

ไมม่มีารยาท	เกิดอารมณ์โมโห	และกดแตรบีบไล	่บางคนอาจจะโมโหมากถึงขัน้ขบัรถไลต่าม	จน

เกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้	จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า	การบีบแต่ไล่	หรือขับรถไล่ตาม	(การกระทำา)	 

และอบุตัเิหต	ุ(ผลลพัธ์จากการกระทำาน้ัน)	เป็นสิง่สดุทา้ยทีจ่ะเกิดในเหตกุารณ์น้ันๆ	และสามารถ

รบัรู้ไดช้ดัเจนในทางปฏิบตั	ิดงัน้ัน	หากสามารถตระหนักรูต้อ่สองสิง่น้ีบอ่ยครัง้ขึน้	ความพลาด

พลัง้เหลา่น้ีจะถูกนำากลบัมาทบทวนเองโดยอตัโนมัติ	ต้ังแตเ่ริม่เกิดสถานการณน้ั์น	ไปจนถึงความ

คิด	อารมณ์	และพฤติกรรม	และผลที่ตามมา	การทบทวนนี้จะนำาไปสู่การหลีกเลี่ยงที่จะเกิดผล

ที่ไม่น่าพึงพอใจ	หรือผลด้านลบต่อบุคคล	เปรี่ยบเสมือนสปริงบอร์ดแห่งการพัฒนาตน	ให้เป็น	

ฉันคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม	ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	

	 การใช้ชีวิตที่เหมือนบทละคร	และหมั่นย้อนดูตน	จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่อยากฝากไว้ ให้ลูก

พระบิดาทุกท่าน	ได้นำามาใช้เป็นตัวเลือกหนึ่ง	ในการตั้งปณิธานปีใหม่นี้	ให้ดีขึ้นทุก	ๆ	วัน

	 สุดท้าย	 ผู้เขียนขอฝากข้อควรระลึกไว้อีกครั้ง	

น่ันคือ	 ความพลาดพลั้งน้ันสามารถเกิดขึ้นซ้ำาได้เสมอ	

ไม่ใช่ความผิดของท่านแต่ประการใด	(เพราะมันคือการ

พลัง้พลาด)	การกลา่วโทษตวัเองจากความพลาดพลัง้น้ัน	

ไมส่ำาคญัเทา่เรารู้ทนัวา่	ความพลาดพลัง้น้ันเกิดขึน้แลว้

หรือไม่	 เพียงแค่เราได้ตระหนักรู้	 เราก็ได้พัฒนาขึ้นไป

อีกขั้นแล้ว	 เพราะการตระหนักรู้	ทั้งความคิด	อารมณ์	

และพฤติกรรม	จะนำาไปสู่หนทางพัฒนาตน	เพื่อให้เกิด

ประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น	 อันเป็นเจตจำานงพื้นฐาน

ของความเป็นมนุษย์เพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับ	 ทั้งต่อ

ตัวเอง	 และต่อสังคมสืบไป	 ผู้เขียนหวังว่า	 ฉันวันน้ีที่

ดีกว่าเดิม	 จะส่งเสริมการพัฒนาตนในทางบวก	 เพื่อ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และสังคมสืบไป	 ดั่งปณิธาน

ของพระบิดาที่เคยตรัสไว้ว่า	“ขอให้ถือประโยชน์ส่วน

ตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ 

ที่หนึ่ง”
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บทความพิเศษ

	 มื่อได้ยินคำาว่าทรัพย์สิน	 (Asset)	 ความคิดที่ 

	 ปรากฏในคนโดยมากเมื่อได้ยินคำาน้ี	 ก็คือ	 เงิน	

ทอง	หุ้น	อัญมณี	ของมีค่า	บ้าน	และที่ดิน	จริงๆ	แล้ว

คำาว่าทรัพย์สินกินความกว้างกว่าน้ันมากไปอีก	 ที่ยก

ตัวอย่างข้างต้นรู้จักกันในแวดวงนักวิชาการว่าเป็น

ทรัพย์สินที่จับต้องได้	(Tangible	asset)	เมื่อมีทรัพย์สิน

ทีจั่บต้องได้	ก็ต้องมทีรพัยส์นิทีจั่บตอ้งไมไ่ด	้(Intangible	

asset)	ด้วย

	 แท้จริงแล้วไม่ ใช่ เรื่องใหม่	 เพราะในทาง

พระพุทธศาสนาเองก็แบ่งทรัพย์ออกเป็น	 รูปทรัพย์	

โภคทรัพย์	 และอริยทรัพย์	 ดังน้ันผู้ที่เกิดมาสวยหล่อ	 

ก็เรียกว่ามีรูปทรัพย์ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิด	 อันน้ีพวก

ดาราทัง้หลายคงเปน็ตวัอยา่งไดเ้ปน็อยา่งยอด	เรยีกกัน

ในบรรดาคนสมัยก่อนวา่	มรีปูเป็นทรพัย	์สว่นโภคทรัพย์

ก็คือตัวอย่างที่ยกมาในข้างต้นของบทความว่าเป็น	 

Tangible	 asset	 และแน่นอนว่าชาวพุทธย่อมยกย่อง

เรื่องอริยทรัพย์กันมาก	 ซึ่งอริยทรัพย์น้ีชาวตะวันตก

เรียกว่าเป็น	 Intangible	 asset	 โดยเพิ่งมาฮิตติดปาก

กันเมื่อไม่นานมานี้เอง

	 Intangible	 asset	 ถูกทำาให้ชัดขึ้นโดย	 ลินดา	

แกรตตัน	 และแอนดรูว์	 สกอตต์	 ในหนังสือชื่อ	 ชีวิต

ศตวรรษ (The 100 Year Life)	ว่าแบ่งเป็น	

 • Productive asset	สินทรัพย์พวกนี้จำาเป็น

ต่อความเจริญงอกงามในหน้าที่การงาน	 ได้แก่	 ความรู้	

ความเชี่ยวชาญหรือทักษะ	 ที่สำาคัญอีกอย่างคือเพื่อน

ร่วมงาน	(Peer)	ซึ่งเพื่อนร่วมงานที่ปรารถนาดี	ทำางาน

ด้วยกันได้ดี	และรู้ ใจกัน	จะช่วยส่งเสริมให้เจริญเติบโต

ในหน้าที่การงานได้มาก	 ทั้งน้ีรวมไปถึงวัฒนธรรม	 

ค่านิยม	หรือคุณค่าที่องค์กรยึดถือ	ว่าไปได้ดีกับค่านิยม

เ ส่วนตัวของตนหรือไม่	ประการสุดท้ายใน	Productive	asset	คือ	

ชื่อเสียง	 (Reputation)	 ซึ่งจะส่งเสริมการงานอาชีพในองค์กร

เดิม	 หรือแม้กระทั่งย้ายไปทำางานอีกองค์กรหน่ึง	 โดยจะกล่าว

ละเอียดในตอนท้ายบทความไปพร้อมๆ	 กับสินทรัพย์ที่จำาเป็นแก่

การเปลี่ยนผ่าน

 • Vitality asset สินทรัพย์ที่สร้างความมีชีวิตชีวาน้ี	

หนีไม่พ้นความศรัทธาในศาสนาหรือปรัชญา	 ครอบครัว	 	 เพื่อน

สังสรรค์ฮาเฮ	กีฬาและงานอดิเรก	ที่จะทำาให้จิตวิญญาณ	กายใจ	

และอารมณ์ของเรามีสุขภาพดีอยู่เสมอ

 • Transformational asset	สินทรัพย์ที่จำาเป็นแก่การ

เปลี่ยนผ่าน	ซึ่งน่าจะเป็นสินทรัพย์ชนิดใหม่ถอดด้าม	ที่จะต้องเล่า

สู่กันฟัง

	 ปเีตอร	์ดรักเกอร์	(Peter	Drucker)	บรมครแูห่งการบริหาร

จดัการสมยัใหม	่ใหข้้อคิดทีน่า่ฟังผา่นทางหนงัสอืเรื่อง	คมคิด	ดรกั

เกอร	์(The	Daily	Drucker)	วา่	เมื่อยา่งเขา้สูว่ยั	๔๐	ปแีลว้	จะเกิด

ความรูส้กึอยา่งหน่ึงวา่	งานประจำาเริม่หมดความทา้ทาย	เพราะเมื่อ

ถึงวัยน้ีมักจะปฏิบัติงานจนเกิดความชำานาญ	 งานที่เดิมเป็นความ

ท้าทายกลับกลายเป็นงานประจำาไปแทน	จริงๆ	แล้วผู้บริหารของ

องคก์รมหีน้าทีอ่นัหน่ึงคอื	มอบความทา้ทายให้	และในบรรดาความ

ท้าทายทั้งหลายที่ผู้บริหารจะหยิบยื่นให้ได้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็

คือ	ตำาแหน่งใหม่ๆ	หรือภารกิจใหม่ๆ	ซึ่งภารกิจใหม่ๆ	เอาเข้าจริง

ก็จะต้องมาพ่วงกับตำาแหน่งใหม่ๆ	อยู่ดี	ทว่าในองค์กรนั้นมีคนอายุ	

๔๐	ปีไม่ใช่แค่คนสองคน	แถมหลายๆ	สิบคนนั้นก็ล้วนเป็นผู้ที่เก่ง

กล้าสามารถทั้งสิ้น	จนไม่สามารถมอบตำาแหน่งให้ได้ถ้วนทั่วทุกตัว

คน	ด้วยเหตุนี้สิ่งที่สำาคัญมากที่สุดที่จะยังคงความกระชุ่มกระชวย

ให้กับคนทำางานวัย	 ๔๐-๕๐	 ปี	 ต่อไปอีกได้	 ก็คือ	 สรรหาความ 

ท้าทายใหม่ๆ	 ให้แก่ตนเอง	 ซึ่งอาจจะเป็นทำางานในตำาแหน่งเดิม	 

แต่คิดภารกิจที่ท้าทายขึ้นมาเอง	 ไปจนถึงกระทั่งว่าอาจจะต้อง

เปลี่ยนงาน	 หรือเปลี่ยนองค์กร	 อีกทางหน่ึงที่พอประทังไปได้คือ	

ภ�วะหมดไฟ
และสินทรัพย์ที่จำ�เป็น แก่ก�รเปลี่ยนผ่�น

โดย: รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ

สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องทราบ
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อยู่ในตำาแหน่งเดิม	 งานเดิม	 แต่ใช้เวลาว่างไปหาความท้าทาย

ใหม่ๆ	เช่น	สมัครไปทำางานให้กับสมาคม	ชมรม	ไปจนกระทั่งมี

สังคมใหม่ๆ	กีฬางานอดิเรกใหม่ๆ	

	 ลินดา	แกรตตัน	และแอนดรูว์	สกอตต์	ตั้งข้อสังเกตใน

หนังสือชื่อ	ชีวิตศตวรรษ	(The	100	Year	Life)		ว่าคนในยุค

ปจัจุบันน้ันอายยุนืขึน้มาก	เมื่อแค	่๕๐	ปีทีแ่ลว้เองทีค่นอาย	ุ๑๐๐	

ปเีปน็เรื่องทีน่่าตื่นเต้นและประหลาดใจ	เพราะหาพบไดย้าก	แต่

ปจัจุบนัน้ีเราเร่ิมเห็นคนทีถึ่งแก่กรรมเมื่ออายเุฉยีดรอ้ยจนกลาย

เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว	สมมติว่าเราต้องถึงแก่กรรมในวัย	๙๐	

ปี	และเกษียณอายุในวัย	๖๐	ปี	นั่นหมายความว่าเราจะว่างงาน

ไปอีกถึง	๓๐	ปีเลยทีเดียว	ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก่การขบคิดว่าจะ

ทำากันอย่างไร

	 นอกจากน้ียงัมีความเปลีย่นแปลงทางสงัคมอกีมากมาย

จนกระทั่งการทำางานในองค์กรเดียวต้ังแต่หลังเรียนจบไปจน

เกษียณอายุไม่น่าจะเป็นไปได้ โดยง่ายแล้ว	 โดยเฉพาะในภาค

เอกชน	 ทั้งน้ีเพราะองค์กรและบริษัทจำานวนหน่ึงในยุคน้ีก็ไม่

ได้มีอายุยืนยาวไปตามคน	 บ่อยครั้งที่เราเห็นการยุบองค์กร

และบริษัทหลังจากดำาเนินกิจกรรมมาได้ ไม่ก่ีสิบปี	 ไม่นับถึง

การเปลี่ยนโครงสร้าง	 ลดขนาด	 หรือยุบรวมกิจการ	 ด้วยการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมเชน่น้ี	คนยคุใหม่จงึจำาเปน็ต้องมีสนิทรัพย์

ประเภทหน่ึงที่เอื้อต่อการเปลี่ยนงาน	 อันน้ีเองที่เรียกว่า	 

สินทรัพย์ที่จำาเป็นแก่การเปลี่ยนผ่าน	 (Transformational	

asset)	 ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้	 (Intangible	 asset)	

ประการหนึ่ง

	 สินทรัพย์ที่มีค่ายามต้องเปลี่ยนงานน้ัน	 แน่นอนว่า	

Productive	 asset	 ย่อมต้องยังคงความสำาคัญ	 โดยชื่อเสียง	

(Reputation)	 น่าจะสำาคัญพอๆ	 หรือมากกว่า	 ความรู้	 ความ

ชำานาญและทักษะ	พูดง่ายๆ	ชื่อเสียง	คือ	 เมื่อพูดถึงคนนี้แล้ว

ผู้คนจะคดิถึงลกัษณะทางนามธรรมอะไรของเขาได	้ซึง่หากเปน็

ชื่อเสยีงทีเ่ปน็บวกก็จะเปน็เรื่อง	ความซื่อสตัย	์ยตุธิรรม	ไว้ ใจได	้ 

การติดตามงานจนสำาเร็จลุล่วง	 และ	 ความยืดหยุ่น	 กล่าวคือ

คาดเดาได้เลยว่าเมื่อรับเขาเข้ามาแล้ว	 เขาจะทำาตัวอย่างไร	 

ซึ่งเป็นผลดีต่องานที่จะมอบหมาย	หรือต่อองค์กรหรือไม่

	 คำาถามคือ	Reputation	สร้างกันได้อย่างไร	ส่วนใหญ่

ก็เร่ิมจากเรื่องเล็กๆ	 น้อยๆ	 ที่ทำาทุกวันจนกระทั่งงานใหญ่โต	 

โดยคนที่มี	Reputation	เช่นนั้นเขาจะคงลักษณะดังกล่าวไว้ ใน

ทุกกิจกรรมและชิ้นงานของเขา	 ซึ่งจะเรียกว่าเป็น	 ยี่ห้อ	 หรือ	

Brand	ของเขาก็ได้	คือพูดถึงคนนี้	ยี่ห้อนี้	Brand	นี้	แล้วคิดถึง

ด้านใด	ว่ากันว่า	Reputation	ของคนๆ	หนึ่งนั้น	เริ่มกันตั้งแต่

สมัยเรียนเลยทีเดียว	 ซึ่งส่วนใหญ่จะค่อยๆ	 เริ่มเมื่อตอนเรียน

ระดับมหาวิทยาลัย

	 ส่วนสินทรัพย์ที่จำาเป็นแก่การเปลี่ยนผ่าน	 (Transfor-

mational	 asset)	 จะช่วยให้การเปลี่ยนงานน้ันเป็นไปได้ง่าย

ขึ้น	และเหมาะกับตน	ลินดา	แกรตตัน	และแอนดรูว์	สกอตต์	

วา่สนิทรพัยป์ระเภทน้ีคอื	การรู้จักตวัเองอยา่งถ่องแทว้า่	ตวัตน

หรืออัตลักษณ์ของเขาคืออะไร	 โดยผู้ที่ขบคิดได้ว่าเขาอาจจะมี

หลายตัวตน	 หรือหลายอัตลักษณ์	 (ทั้งสองใช้คำาว่า	 Possible	

selves)	ยอ่มจะไดเ้ปรยีบกวา่ผู้ทีม่อีตัลกัษณ์เดยีว	การรู้จักตวัตน

หรอือตัลกัษณ์ของตนเองทำาให้ทราบวา่ทีท่างของตวัเองควรจะ

อยูท่ีห่นแห่งใด	และนำาไปสูง่านใหมท่ีเ่หมาะกับตนในทีส่ดุ	เมื่อมี

หลายอตัลกัษณก็์ยอ่มหมายถึงโอกาสทีม่ากขึน้ไปอกีน่ันเอง	อกี

ประการหน่ึงคอืเครือขา่ยทีห่ลากหลายและกวา้งขวาง	(Diverse	

networks)	ซึง่ก็คอืผองเพื่อนทีม่าจากหลากหลายอาชพี	รวมทัง้

การมีเพื่อนใหม่ๆ	อยู่เสมอ	เพราะเพื่อนใหม่ๆ	จะช่วยเปลี่ยนมุม

มอง	และเพิม่ประสบการณ	์หรอืกระตุ้นความสนใจใหม่ๆ 	น่ันเอง

ซึ่งทั้งอัตลักษณ์และเครือข่ายที่หลากหลายน้ัน	 น่าจะเป็นสิ่งที่ 

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านขาดแคลนเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถูกฝึกมาให้มีอัตลักษณ์เดียว	 (ชื่อก็บอก

อยู่แล้วว่า	 “เฉพาะด้าน”)	และโดยเนื้องานก็จำาเป็นต้องพบแต่

เพื่อนร่วมงาน	และเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันเท่านั้น	จึงน่าเป็น

ห่วงวา่ผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้นเหลา่น้ันจะเกิดภาวะ	“ซงักะตาย”	

หรือ	“หมดไฟ”	ได้ง่ายในวัยย่างเข้าหรือหลัง	๔๐	ปี

	 และในบรรดาองคก์รตา่งๆ	น้ันก็เห็นวา่จะน่าจะมอีงคก์ร

เพยีงไมก่ี่องคก์รเทา่น้ันทีจ่ะมผู้ีเชีย่วชาญเฉพาะด้านมากไปกวา่

ในโรงพยาบาล
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โดย: นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล

	 กตทิกุปศีษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตรจ์ะมกีารนัดมาพบกัน 

	 ในงาน	Homecoming	night		โดยจะมกีารจัดปลีะ	2	ครัง้	 

ทีห่าดใหญแ่ละกรุงเทพ		เปน็งานทีมี่ผลการตอบรบัจากศษิยเ์ก่า

ในแต่ละรุ่นเป็นอย่างดี		โดยในการจัดงานแต่ละครั้งเป้าหมาย

เพื่อเปน็การรำาลกึถึง	การคนืถ่ิน	พีน้่องพร้อมหน้า	พบกัน	รูจั้กกัน	 

ภาพความประทับใจ	ความอบอุ่น	ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง	

บรรยากาศย้อนอดีต		ชวนให้	Nostalgia	และอาหารอร่อย	

	 จึงกล่าวได้ว่า	Homecoming	night	 เป็นงานที่เสริม

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันและยังมี

ศักยภาพในการเพิ่มความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

	 พ.ศ.2564	 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19	 ทำาให้ไม่

สามารถจัดงานนี้ ได้	

	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 พ.ศ.2565	 ปีน้ีเป็นปีที่คณะ

แพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		ครบรอบ	50	ปี	

ทางคณะฯ	 จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศที่ชวนถวิลหา

แบบนั้น		ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง	(หากสถานการณ์โควิด	ไม่โหดร้าย

กับเรามากเกินไปนัก)	

กิจกรรม 50 ปีคณะแพทย ์ม.อ.

บินหลาคืนรัง....
รำาลึกถึงกันตลอดไป

50 ปี Reunion

ป  งาน 50 ปี Homecoming night 	จึงถูกจัดขึ้น	โดย

ความร่วมมือจากทั้งคณะแพทยศาสตร์		สมาคมศิษย์เก่า	และ

สโมสรนักศึกษา	งานจะถูกจัดขึ้น	ในวันที่	18	กันยายน	2565	

โดยจะแบ่งเป็นงานภาคเช้า	และงานภาคค่ำา

 ภาคเชา้ (ประมาณ 09.00-12.00 น.)	จะเปน็กิจกรรม

กีฬาสนัทนาการ		ทีเ่ปดิโอกาสให้รุ่นพี	่รุน่น้อง	มาฟอร์มทมี	เลน่

กีฬา	 มาเชียร์	 ร่วมกัน	 เน้นสร้างความสนุกสนาน	 เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์	รู้จักกันและกัน		ผ่านกิจกรรมกีฬาหลากชนิด	

 ภาคค่ำา (ประมาณ 17.00-21.00 น.)	จะเป็นกิจกรรม

ที่เน้นในเรื่อง	 ความอบอุ่น	 ความรัก	 และคิดถึงความกตัญญู	

รู้คุณ	ลักษณะงานจะเป็นไปในรูปแบบงานเลี้ยง	การพบปะกัน

ของเพื่อน	พี่	น้อง	ศิษย์	อาจารย์	

	 ทีมผู้จัดงาน	มีความตั้งใจเป็นอย่างสูง	ที่จะทำาให้งานนี้

บรรลเุปา้หมาย	ประสบความสำาเรจ็	ทำาให้การกลบัมา	Reunion	

ในรอบ	50	ปน้ีีมคีวามพเิศษ	จึงอยากจะขอเรียนเชญิทกุๆทา่น	ที่

มีเวลา	มีโอกาส	มาร่วมงานกนั	เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างความ

สนุกสนาน	ความอบอุ่น	และความประทับใจ	

“50 ปี Reunion บินหลาคืนรัง...รำาลึกถึงกันตลอดไป”
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	 ายแพทย์จำาลอง	บ่อเกิด	อดีต	ผ.อ.รพ.หาดใหญ่	ตั้งแต่ 

	 ปี	 พ.ศ.2506	 ถึง	 2532	 	 ผู้มีคุณูปการต่อคณะ

แพทยศาสตร์	ม.อ.	และนักศึกษาแพทย์	ม.อ.ตั้งแต่รุ่นแรก	ซึ่ง

เขา้ศกึษา	ป	ีพ.ศ.2516	และขึน้ฝึกปฏิบตังิานเพื่อเพิม่พนูความรู้

และทกัษะในหอผู้ปว่ย	(ขึน้วอรด์)	ทีร่พ.หาดใหญ	่ประมาณปลาย

ปี	พ.ศ.2518	และรุ่นต่อๆ	มา	(แม้ว่า	รพ.สงขลานครินทร์	จะ

เร่ิมเปดิให้บรกิารคร้ังแรก	เมื่อปี	พ.ศ.2525	เป็นต้นมาแลว้ก็ตาม	

นักศึกษาแพทย์	ม.อ.	ก็ยังไปขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่	 รพ.หาดใหญ่)	

จนท่านเกษียณอายุราชการ	เมื่อ	ปี	พ.ศ	2532			

	 อาจารย์จำาลอง	 บ่อเกิด	 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่	 8	

มีนาคม	2565	ด้วยวัย	96	ปี	เจ้าภาพได้ตั้งศพเพื่อบำาเพ็ญกุศล

ศพที่วัดเทพชุมนุม	ต.บ้านพรุ	อ.หาดใหญ่	และฌาปนกิจศพใน

วันที่	10	มีนาคม	2565	

	 สมาคมศษิยเ์ก่าคณะแพทยศาสตร	์ม.อ.	ขอถือโอกาสน้ี

แสดงออกด้วยการกล่าวสดุดีคุณความดีของ	“อาจารย์จำาลอง	

บ่อเกิด”	ที่มีต่อพวกเรา	โดยทางสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์ได้

นายแพทย์จำาลอง  บ่อเกิด
อ�ลัยมุทิต�จิต

ร่วมวางพวงหรีด	 และเรียนเชิญสมาชิกศิษย์เก่าร่วมสวดพระ

อภิธรรมศพ	ในค่ำาวันที่	9	มีนาคม	2565	

	 ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน

สากลโลก	คณุความดทีีอ่าจารยจ์ำาลอง	บอ่เกิด	อดตีผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลหาดใหญ	่	ไดก้ระทำาไวเ้มื่อครัง้ยงัมชีวีติอยู	่ได้ โปรด

ดลบนัดาลให้ดวงวญิญาณของอาจารยจ์ำาลอง	บอ่เกิด		ไปสูส่คุติ

ในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย	เทอญ

																						ด้วยความอาลัยยิ่ง		

             นายแพทย์นพวิทย์  คณาวงศ์พัฒน์   

											นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	ม.อ.	

น

คอลัมภ์พิเศษ
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รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์

การรายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญบัตรและพิธีพระราชปริญญาบัตร

ระหว่างวันที่	8-10	พฤษภาคม	2565		ณ	ห้องทองจันทร์	หงศ์ลดารมภ์	

และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ	๖๐	ปี

โดย ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่นที่ 43 

สามารถชมและดาวน์โหลดภาพ ได้ที่ FB: งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.26

สามารถชมและดาวน์โหลดภาพ	ได้ที่	FB	:	

งานการศึกษาหลังปริญญา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

วันที่	11	พฤษภาคม	2565	ณ	ห้องทองจันทร์	หงศ์ลดารมภ์



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 27



สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.28


