รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (ชุดที่ 11)

(วาระบริหารงาน 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

1.
2.
3.
4.

รศ.นพ.กิตติ  
รศ.นพ.สุเมธ  
รศ.นพ.สุธรรม
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  

ลิ่มอภิชาต
พีรวุฒิ
ปิ่นเจริญ
พุทธวิบูลย์

คณะที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(รศ.นพ.เรืองศักดิ์  ลีธนาภรณ์)
2. ศ.นพ.วีระพล  
จันทร์ดียิ่ง
3. ศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์
4. นพ.เจษฎา  
จงไพบูลย์พัฒนะ
5. ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
6. รศ.นพ.สมชาย   ทั้งไพศาล
7. ศ.นพ.กรีฑา  
ธรรมคำ�ภีร์
8. ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์
9. นพ.ยอร์น
จิระนคร
10. นพ.ธงชัย  
เลิศวิไลรัตนพงศ์
11. นพ.ไพศาล
ดั่นคุ้ม
12. นพ.ไตรยฤทธิ์
เตมหิวงศ์
13. รศ.นพ.คมกริช
ฐานิสโร

รุ่น 6
รุ่น 1
รุ่น 2
รุ่น 3
รุ่น 3
รุ่น 4
รุ่น 5
รุ่น 7
รุ่น 8
รุ่น 10
รุ่น 10
รุ่น 11
รุ่น 12

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

(Newsletter of the Alumni Association of PSU Medicine)

ปีที่ 36  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - มิถุนายน  2565
จัดทำ�โดย: สมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นพ.นพวิทย์  
คณาวงศ์พัฒน์  
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี   
นพ.ศักดิ์วุฒิ
รัตตานุกูล
นพ.บุญประสิทธ์   กฤตย์ประชา  
ผศ.นพ.ธนะรัตน์   บุญเรือง  
ผศ.นพ.ธนพันธ์
ชูบุญ
ผศ.นพ.สุภาพร
โรยมณี
นพ.ทัศนัย
อชิรเสนา
นพ.ศุภโชค
ก่อวิวัฒน์สกุล
พญ.ณัฐยา  
พรมวัง
นพ.วงศกร
เชาว์ชาญกิจ
นพ.สุพงศ์
วรธรรมานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(นพ.กรกช  มะลิวรรณกุล)
14. นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
(นศพ.ภัทรดนัย  คงสกูล)

กองบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2 12.
13.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์    
นายกสมาคมศิษย์เก่า    
ศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์   
นพ.ศักดิ์วุฒิ   
รัตตานุกูล  
รศ.นพ.วิวัฒนา   ถนอมเกียรติ  
อ.นพ.วิธู  
พฤกษนันต์   
อ.นพ.กรกช     มะลิวรรณกุล   
พญ.กรองแก้ว   ทองเรืองสุกใส
นพ.ทัศนัย    
อชิรเสนา  
ผศ.ดร.นพ.วรุตม์     อุ่นจิตสกุล  
ผศ.นพ.คณุตม์    จารุธรรมโสภณ  
นส.ศุ
เรืองเริงกุลฤทธิ์  
สารศิจษิรย์ัตเน์ก่     
า แพทย์ ม.อ.
นายวิสธวัช   
แตงอ่อน  

รุ่น 8 นายกสมาคม
รุ่น 7 กรรมการ
รุ่น 8 อุปนายกภายนอก
รุ่น 10   กรรมการ
รุ่น 14   อุปนายกภายใน
รุ่น 18   กรรมการ
รุ่น 22    เหรัญญิก
รุ่น 29 ประชาสัมพันธ์
รุ่น 33 นายทะเบียน
รุ่น 35 ปฏิคม
รุ่น 36 กรรการ
รุ่น 37 กรรมการ
รุ่น 27 เลขาธิการ
กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการกิตติมศักดิ์
บรรณาธิการ  
บรรณาธิการรอง  
บรรณาธิการรอง  
บรรณาธิการรอง  
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ  
กองบรรณาธิการ  
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ

สารบัญ

Content

หน้า

สารจากบรรณาธิการกิตติมศักดิ์

3

บรรณาธิการแถลง

4

สารจากคณบดี

5

สารจากนายกสมาคม

6

You are the First :
7

•
•

นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ :

•
•

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ :

•

ศ.เกียรติคุณ นพ. พิเชฐ อุดมรัตน์

•
•

ปณิธานปีใหม่

19

ภาวะหมดไฟและสินทรัพย์ที่จำ�เป็นแก่การเปลี่ยนผ่าน

21

•

50 ปี Reunion บินหลาคืนรัง...รำ�ลึกถึงกันตลอดไป

•

อาลัยมุทิตาจิต นายแพทย์จำ�ลอง บ่อเกิด

•

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

You receive the Recognition :
11

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นประจำ�ปี 2564

Hall of Fame :
14

บทความพิเศษ :

กิจกรรม 50 ปีคณะแพทย์ ม.อ.:
23

คอลัมน์พิเศษ:
24

รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์:
และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

25

สารจาก

บรรณาธิการกิตติมศักดิ์
จากข่าวคณะแพทย์ฉบับศิษย์เก่า มาถึง สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
แนวคิดทีจ่ ะให้มกี ารสื่อสารระหว่างศิษย์เก่ากับคณะ และสื่อสารระหว่าง
ศิษย์เก่าด้วยกันนั้น เกิดขึ้นในสมัยที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เข้ารับตำ�แหน่ง
คณบดีของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2528 นับว่าอาจารย์วิจารณ์
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ คิดไกล และได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ที่ดีๆ ไว้ ให้กับคณะหลายเรื่อง
รวมทั้งเรื่องการติดต่อข่าวสารถึงศิษย์เก่านี้ด้วย
หลังจากอาจารย์เข้ารับตำ�แหน่งได้เกือบปี ประมาณปลายปี 2529
อาจารย์วจิ ารณ์ ได้เรียกผมไปเข้าพบเพื่อหารือในเรื่องนี้ โดยในขณะนัน้ ผมดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการอยู่ ผมได้ตอบตกลงรับปากกับอาจารย์
ที่จะช่วยในเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ ในขณะนั้นผมยังทำ�หน้าที่เป็นบรรณาธิการรองของ
สงขลานครินทร์เวชสาร อยู่ด้วย
เนื่องจากในขณะนัน้ คณะแพทยศาสตร์เพิง่ ผลิตบัณฑิต
แพทย์ ไปเพียง 8 รุ่น อาจารย์วิจารณ์จึงให้คำ�จัดกัดความของ
ศิษย์เก่าว่า ให้ครอบคลุมถึง นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำ�บัด
ที่จบจากคณะแพทย์ ม.อ. ด้วย
ผมจึงได้เรียกประชุมคณะทำ�งานในเรื่องนี้ ซึง่ ทีป่ ระชุม
เห็นว่า คณะแพทย์ ได้ผลิต “ข่าวคณะแพทย์” เป็นประจำ�ทุก
เดือนอยู่แล้ว โดยใช้แท่นพิมพ์ของคณะเอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 1
ของอาคารบริหาร ในขณะนั้น พิมพ์คล้ายกระดาษโรเนียวสี
ขาว ตัวหนังสือสีดำ�  แต่หน้าปกจะเพิ่มสีอีก 1 หรือ 2 สี เพื่อ
ให้ดูมีสีสันหน่อย ดังนั้น เมื่อจะเปลี่ยนเป้าหมายกลุ่มผู้อ่านเป็น
ศิษย์เก่า จึงให้ชอื่ ว่า “ข่าวคณะแพทย์ ฉบับศิษย์เก่า” โดยกำ�หนด
ออกทุก 6 เดือน คือปีละ 2 ฉบับ ซึ่งฉบับแรก ได้พิมพ์ออก
สูส่ าธารณชน เมื่อเดือนธันวาคม 2529 และเป็นข่าวคณะแพทย์
ฉบับแรกที่ย้ายชื่อจากหัวปก ลงมาอยู่ด้านล่างของปกแทน
เพราะได้อญ
ั เชิญภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในขณะนั้น
เรียกกันสั้นๆ ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานทรัพย์
ส่วนพระองค์ ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2529 เพื่อใช้ ในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระ โดยมี
รศ.นพ.อุดม ชมชาญ ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งเป็นรองคณบดีฝ่าย
โรงพยาบาล และผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ในขณะนั้น เป็นผู้รับมอบพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดังกล่าว
ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

หากผมจำ � ไม่ ผิ ด “ข่ า วคณะแพทย์ ฉ บั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ”
มาเปลี่ยนชื่อเป็น “สารศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.” ใน
สมัยที่ รศ.นพ.สมชาย ทั้งไพศาลเป็นบรรณาธิการ และเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมายผู้อ่านเป็นเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่จบจากคณะ
แพทยศาสตร์ ม.อ. และต่อมาขยายไปถึงกลุม่ แพทย์ประจำ�บ้าน
กับแพทย์ ใช้ทุนที่มาฝึกอบรมที่คณะด้วย และเปลี่ยนชื่อให้สั้น
ลงเป็น “ข่าวคณะแพทย์ ฉบับศิษย์เก่า” ในปี 2529 มาจนถึง
“สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.” ในปัจจุบัน
ถ้านับตั้งแต่กำ�เนิด “ข่าวคณะแพทย์ ฉบับศิษย์เก่า”
ในปี 2529 มาจนถึง “สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.” ฉบับแรกของ
ปี 2565 นี้ ก็เป็นเวลาใกล้ะครบ 36 ปี บริบูรณ์แล้ว
ในฐานะที่ผมได้เข้ามาเป็นบรรณาธิการอยู่หลายรอบ
รอบใหม่ครั้งนี้จึงขอทำ�หน้าที่เป็นบรรณาธิการกิตติมศักดิ์แทน
เพื่อให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษาให้กับบรรณาธิการ และกอง
บรรณาธิการชุดใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สารศิษย์เก่า
แพทย์ ม.อ.” นี้จะอยู่คู่กับคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ตลอดไป
ด้วยความรักและปรารถนาดีตอ่ ศิษย์เก่าและผูอ้ า่ นทุกท่านครับ
ศ.เกียรติคุณ นพ. พิเชฐ อุดมรัตน์
       บรรณาธิการกิตติมศักดิ์ สารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
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บทบรรณาธิการ

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

ผูกพันร่วมใจ กับศิษย์เก่า ต้านภัยโควิด

นั

บจากการเกิ ด โรคโควิ ด -19 ซึ่ ง เป็ น โรคอุ บั ติ ใ หม่ ที่ เ มื อ งอู่ ฮั่ น
สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปลายปี 2562  จากนั้นโรคนี้ ได้ระบาด
ไปทั่วโลก  จนถึงวันนี้เป็นเวลา 3 ปีกว่าแล้ว ที่มวลมนุษยชาติต้องเจ็บป่วย
ล้มตายเป็นจำ�นวนมหาศาล  โลกได้พบกับความตื่นตระหนก ความสูญเสีย และ
ความทุกข์ระทมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน มีการจับมือกันหยุดการระบาด
ของเชือ้ ไวรัสนี  ้ ด้วยการร่วมมือกันอยูบ่ า้ น อยูห่ า่ ง ล้างมือ ต่อมามีการคิดค้น
ผลิตวัคซีนหลายชนิดมาระดมฉีด จนครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่

  
วันนี้ ไวรัสร้ายค่อยๆ กลายพันธุ  ์ ติดง่ายขึน้ แต่ความรุนแรงลดน้อยลง จนทุกอย่างเริม่ คลีค่ ลาย
และมีแนวโน้มจะกลายเป็นไข้หวัดโควิด ซึ่งเป็นโรคประจำ�ถิ่น
สำ�หรับประเทศไทยนัน้ บุคลากรทางการแพทย์ได้รว่ มกันทำ�งานกันอย่างหนักหน่วง  ในจำ�นวนนี้
มีศิษย์เก่าของคณะแพทย์ ม.อ.ที่กระจายทำ�งานอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เป็นกำ�ลัง
สำ�คัญของทีมปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. คอยให้การสนับสนุนในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การรับตรวจหาเชื้อไวรัสในช่วงแรก ที่ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
และภาคเอกชนยังไม่พร้อม การสนับสนุนความรู้ทางการดูแลผู้ป่วย และความรู้ทางระบาดวิทยาให้
กับสังคมอย่างสม่ำ�เสมอ การออกแนวทางปฏิบัติด้านต่างๆ ทำ�ให้ โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ ได้นำ�
ไปปรับใช้  การให้คำ�ปรึกษาในทุกประเด็นที่ โรงพยาบาลต่างๆ ประสบปัญหา และการรับส่งต่อผู้ป่วย
ที่มีอาการหนัก และเมื่อมีศิษย์เก่าท่านหนึ่งติดเชื้อ มีอาการหนัก ทางคณะแพทย์ก็รับมาดูแลอย่างสุด
ความสามารถจนถึงวาระสุดท้าย
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในครัง้ นี้ นอกจากได้มองเห็นความทุกข์ยากของ
พี่น้องประชาชนแล้ว อีกด้านหนึ่ง ศิษย์เก่ายังได้มองเห็น ความสัมพันธ์ที่ดีและ ความห่วงใย ที่สถาบัน
ผลิตแพทย์มีต่อพวกเราทุกคน ที่จะคอยสนับสนุนให้การทำ�งานเพื่อสังคมเป็นไปอย่างราบรื่น
ความสัมพันธ์ และความห่วงใย ที่สถาบัน และศิษย์เก่ามีต่อกันนี้ จะเป็นพลังที่จะทำ�สิ่งดีงาม
ให้กับสังคมต่อไป
นายแพทย์ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล
                                                             บรรณาธิการ
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จากใจคณบดี

เ

มื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
ทางมหาวิทยาลัยได้กำ�หนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำ�หรับ
บัณฑิตแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 43 ซึ่งสำ�เร็จการศึกษาไปเมื่อปี พ.ศ. 2564
จำ�นวน 164 คน  และทางคณะฯ ได้จัดพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์
ในนามของคณะแพพยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกบั ความสำ�เร็จของบัณฑิต
แพทย์ทุกคนด้วยครับ

ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับศิษย์เก่าแพทย์สงขลานครินทร์ หลายๆ ท่านที่ ได้รับการ
ยอมรับ ชื่นชม และได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงในหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งนับว่า
เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลผลิตจากคณะแพทยศาสตร์ของเรา ว่าได้รับการยอมรับเป็นที่
ประจักษ์ ในสังคมในวงกว้าง   ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่าได้ทยอยนำ�เสนอในสารศิษย์เก่าฯ เรื่อยมา และ
ในฉบับนี้ ได้มีการสัมภาษณ์ นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่นที่ 10 ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
รุน่ ที่ 21 ได้รบั รางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่นประจำ�ปี 2564 ผมในฐานะคณบดีคณะแพทยศาสตร์
และเป็นอาจารย์ทา่ นหนึง่ รูส้ กึ ปลาบปลืม้ ใจทีเ่ ห็นผลงานและความสำ�เร็จของศิษย์แพทย์สงขลานครินทร์
ของเราครับ  
ในปี พ.ศ.2565 เป็นปีที่คณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 50 ปี   ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทัง้ ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และประมวลผลงาน วิวฒ
ั นนาการ ของคณะ
แพทยศาสตร์ ในส่วนของฝ่ายศิษย์เก่า ทางคณะฯ กำ�หนดให้มกี จิ กรรมในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565
โดยจะมีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ในช่วงเช้า  และงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าในช่วงค่ำ�  ดังนั้นจึง
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันนะครับ

						

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
                              คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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สารจากนายกสมาคมฯ

ส

มาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ก่อตัง้ มาตัง้ แต่ปี 2544 ถึงตอนนีก้ ม็ นี ายก
สมาคมมาแล้วทั้งหมด 6 ท่าน  และผมดำ�รงตำ�แหน่งเป็นนายกสมาคมฯ
คนที่ 7 โดยมีวาระบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน
2566 และจะรักษาการณ์ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยนายกสมาคมฯ แต่ละท่านจะ
ดำ�รงตำ�แหน่งวาระละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน  ก่อนอื่นกระผมขอขอบพระคุณ
สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าทีก่ รุณาเลือกตัง้ ผมมาเป็นนายกสมาคมฯ ในครัง้ นี  ้ และ
ได้รับเกียรติจากอดีตคณบดี 4 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ  ลิ่มอภิชาต  
2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ  พีรวุฒิ  
3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ
4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์  
เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   และมีอดีตนายกสมาคมฯ ทุกท่าน  และศิษย์เก่าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งปฏิบัติ
งานในตำ�แหน่งหน้าที่ระดับสูงในส่วนราชการและกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมให้เกียรติเป็นคณะที่ปรึกษา
สมาคมศิษย์เก่าในครั้งนี้ด้วยครับ   ในส่วนของคณะกรรมการนั้น ได้มีกรรมการที่ประกอบด้วยศิษย์เก่าที่
เป็นตัวแทนของรุ่น 30 ขึ้นไปมาร่วมเป็นกรรมการหลายๆ ท่าน
ในปีนี้   ทางคณะแพทยศาสตร์ จะครบรอบ 50 ปี   ทางคณะได้มีการกำ�หนดให้การปรับปรุงฐาน
ข้อมูลศิษย์เก่า  ซึ่งฐานข้อมูลศิษย์เก่าเดิมยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน  โดยขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการ
ให้ข้อมูลดังกล่าวด้วยครับ  ภายใต้นโยบายของผม
1. ครอบคลุม หมายถึง เรามีข้อมูลศิษย์เก่าที่ครอบคลุมทุกรุ่น ทุกที่ ทุกคน  
2. ทั่วถึง หมายถึง การสื่อสารของสมาคมฯ ไปยังศิษย์เก่า โดยผ่านสื่อต่างๆ หรือถึงตัวศิษย์เก่า
ได้ โดยตรง  
3. เข้าถึง หมายถึง เราจะทำ�อย่างไรที่จะทำ�ให้ศิษย์เก่าได้เข้าถึง ได้มีปฏิสัมพันธ์กับทางสมาคม
ศิษย์เก่าให้มากขึ้น  
ในเรื่องของสารศิษย์เก่า  ซึ่งเป็นสื่อกลางในการสื่อสารจากสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งเราจะมีทั้ง
electronic file และ hard copy และมีส่วนร่วมกับคณะฯ ในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี
คณะแพทยศาสตร์   โดยมีการคัดเลือกแพทย์ ในดวงใจของแต่ละรุ่น อย่างน้อยรุ่นละ 1 คน   คัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมในรุ่นของตนเอง เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ของคณะฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป  
ดังคำ�กล่าวทีว่ า่ “กรุงศรีอยุธยาไม่สนิ้ คนดีฉนั ใด ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. แต่ละรุน่ ก็นา่ จะมีคนดีฉนั นัน้ ”
และในการจัดงานเลีย้ งศิษย์เก่า ในปีนี้ อยากให้เป็นปีทที่ กุ คนร่วมแรงร่วมใจ สังคมมี take and give อยาก
ให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว ประสบความสำ�เร็จ ได้ย้อนกลับมามีส่วนในการสนับสนุน   ทั้งในส่วนของคณะ
หรือในส่วนของสมาคมก็ดี  จึงขอเชิญชวนตามกำ�ลังของแต่ละท่าน
นายแพทย์นพวิทย์ คณาวงศ์พัฒน์
                                                 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
6

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

You are the First

นพ.ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
อธิบดีกรมสอบสอนคดีพิเศษ
สัมภาษณ์ โดย: นพ.ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล

Y

ou are the first ฉบับนี้ จะพาไปรู้จักอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ท่านปัจจุบัน ที่เพิ่งได้รับพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญนี้ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2564 ท่านคือ นายแพทย์ ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์
หรือคุณหมอต้น  ศิษย์เก่าคณะแพทย์ ม.อ. รุ่น 11 เส้น
ทางชีวิตของท่านเป็นมาอย่างไร ตามผมมานะครับ
ขอให้ท่านเล่าประวัติส่วนตัว การศึกษา และการ
ทำ�งาน จนมาถึงตำ�แหน่งสำ�คัญในวันนี้ครับ
ชี วิ ต ผมเดิ น ทางมาเยอะ ผมเกิ ด ที่ เ ชี ย งใหม่
มีคุณแม่เป็นพยาบาล คุณพ่อผมคือ นายแพทย์ ไตรวิทย์
เตมหิวงศ์ ท่านเป็นแพทย์ มช.รุน่ ที่ 1 พอเกิดได้ ไม่กเี่ ดือน
ก็ต้องตามคุณพ่อที่เดินทางไปรับราชการไปเรื่อยๆ ที่จำ�
ความได้คือที่อำ�เภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สมัยนั้น
ยังเป็นสุขศาลา (สถานีอนามัย) คุณพ่อ-คุณแม่ก็ช่วย
รักษาชาวบ้านที่นั่น ยังจำ�ได้ว่าจะมาหาดใหญ่ ต้องนั่ง
เรือมาทางทะเลใน มาขึ้นที่สงขลา หลังจากนั้น คุณพ่อ
ก็ ได้ทุนไปเรียนต่อ ปริญญาเอกที่มิชิแกน 1 ปี คุณแม่
ก็ตามไปอยูด่ ว้ ย ภูมลิ �ำ เนาเดิมคุณพ่อ
เป็ น คนตำ � บลควนโดนจั ง หวั ด สตู ล
ตอนนี้เป็นอำ�เภอควนโดน ไปเรียนที่
เชียงใหม่ ก็ถือว่าไกลบ้าน  เด็กๆ ผม
ก็จะอยูก่ นั ในบ้านสวนทีน่ นั่ จนกระทัง่
คุณพ่อ คุณแม่กลับมา ผมเข้าเรียน
ประถม 1 ที่ โรงเรียนจงหัว จังหวัด
สตูล เข้าเรียนได้สักปีหนึ่ง ก็มาต่อที่
โรงเรียนยะลาบำ�รุง ที่จังหวัดยะลา
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ตอนนั้นคุณพ่อมาเป็นผู้อำ�นวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็ก
มาโตที่นั่น ผมมีพี่น้อง 4 คน ผมเป็นพี่คนโต เรียนยะลาบำ�รุง
ถึงประถม 4 ก็ ไปต่อที่ โรงเรียนผดุงประชาถึงประถม 7 สมัยนัน้
ซนครับ ไม่คอ่ ยอ่านหนังสือ สอบได้ที่โหล่ของห้อง จนกระทัง่ วัน
หนึง่ เกิดเบื่อการเล่น หันมาอ่านหนังสือ เริม่ จากฝึกอ่านหนังสือ
นิยายภายใน อ่านทั้งวันทั้งคืนอยู่เดือนสองเดือน จนเกิดนิสัย
รักการอ่าน และมาอ่านหนังสือเรียน พอเริ่ม ป.5 ป.6 ป.7
ก็เรียนดีขึ้นเยอะ ได้ที่ 1 มาตลอด พอจบมัธยมศึกษาปีที่ 3
ก็มาต่อมัธยมปลาย ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทปี่ ตั ตานี  ผมเป็นรุน่ ที่ 13 แล้วเข้ามาเรียนแพทย์ ม.อ.
ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของผมมากครับ
ตอนเรียนแพทย์ เนื่องจากเป็นเด็กกิจกรรมมาก่อน ผม
ก็เรียน ๆ เล่น ๆ เล่นกีฬา ร่วมวงดนตรี รุ่นผมก็มีการตั้งวง
สเต็ทโตสโคป ก็ ไปแจมด้วยความสนุกสนาน ด้วยความที่เป็น
คนเอาเพื่อน จบแพทย์ ม.อ. รุ่นที่ 11
ผมเป็ น คนที่ แ ปลกอยู่ อ ย่ า งหนึ่ ง อั น ไหนที่ มี ค นทำ �
เยอะๆ ผมไม่ค่อยอยากทำ�  พอเรียนจบ ก็ ไปขอทุนพยาธิทั่วไป
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ถือเป็นสาขาขาดแคลน ไปเรียน
ต่อได้เลย ไปเรียนที่สถาบันพยาธิวิทยา ตัดชิ้นเนื้อ ดูสไลด์
ดูกล้องเยอะมาก อยู่ 1 ปี เผอิญผมมีปญ
ั หาเรื่องสายตา ไปไม่ไหว
ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปเรียนสาขาเทียบเคียงที่ขาดแคลนกว่า
คือสาขานิติเวช ซึ่งมีคนเรียนน้อย และมีความเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย โดยส่วนตัวผมเป็นคนรักความยุติธรรม เคยเรียก
ร้อง ไม่ยอมอะไรง่ายๆ ในบางเรื่อง   รู้สึกว่าได้ ไปทำ�งานร่วม
กับตำ�รวจก็น่าจะดี และสมัยนั้นนิติเวชในภูมิภาคของกระทรวง
สาธารณสุข ยังไม่มีเลย ปี 33 ก็ ไปเรียนนิติเวชที่จุฬา และกลับ
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ไปทำ�งานที่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   ผมจึงเป็นแพทย์นิติเวช
คนแรก ที่ ไปบรรจุในโรงพยาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปของ
กระทรวง  ไปเป็นหัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดูแลงาน
นิติเวช ใบชันสูตรทั้งหมด จึงได้เริ่มพัฒนางานนิติเวช สร้าง
ระบบนิติเวช  ให้มีการชันสูตรศพ หาตู้เย็นเก็บศพ  ไม่มีเตียง
ก็เอาเตียงเข็นคนไข้มาใช้เป็นเตียงผ่าพิสจู น์ศพ ไม่มเี ลื่อยไฟฟ้า
เปิดกะโหลก ก็เอาเลื่อยมือมาใช้แทน ผ่าศพกันเกือบทุกวัน  
ใบคดี ในผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ อาทิตย์หนึง่ ร่วมร้อยราย ผมก็ตอ้ งออก
ด้วยตัวเอง การที่เข้าไปปรับเปลี่ยนระบบ ก็ทำ�ให้มีข้อขัดแย้ง
ระดับพื้นที่ ถูกมองว่าไปขัดขวางผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม  
มีความไม่พอใจเกิดขึ้น   เกิดผลกระทบต่อตัวผม ถูกขู่ทำ�ร้าย
ผมทำ�งานให้พนักงานสอบสวน เร่งรัดใบชันสูตรจากเดิมที่ต้อง
ใช้เวลาเป็นเดือนๆ เหลือ 3 วัน ไม่เกินอาทิตย์ก็ออกได้แล้ว
ก็สั่งฟ้องได้เร็ว ผมกลายเป็นที่รักของพนักงานสอบสวน ทุกคน
จะเกรงใจผม ไม่กล้าจะมาขออะไรที่ผิดๆ เพราะรู้ว่าผมตรงไป
ตรงมา   ใบชันสูตรที่เขียนละเอียด ชัดเจนตามหลักวิชาการ  
ก็ลดโอกาสไปเป็นพยานในศาล แต่ก็ต้องไปศาลทุกวัน  อัยการ
ศาลก็เข้าใจการทำ�งานของผม สำ�หรับผมขอได้อย่างเดียว คือ
ขอให้เร็ว แต่ขอเปลี่ยนผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด ไม่มีครับ สมัย
นั้นการตรวจเลือดหาระดับแอลกอฮอล์ก็ยังไม่มี ทุกอย่างต้อง
ใช้ดุลยพินิจหมด ทุกคนก็ประทับใจในตัวผม พอมีเรื่องถูกขู่
นายอำ�เภอออกใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืน ก็ ไปซื้อปืน
มาใส่กระเป๋าตอนราวด์คนไข้ ไปทุกวอร์ด ทั้ง ศัลย์ เมด สูติ
แล้วต้องมาออกโอพีดี ไม่มีคนเปลี่ยน เพราะมีหมอแค่หนึ่ง
คน อยู่เวร 30 วัน ค่าเวรก็ถูกมาก เหมาจ่ายเดือนละ 4,000
เงินเดือนก็ 4,700 ยังจำ�ได้ หลังๆ นี้ดีมาก ผ่าศพให้ต่อศพ  

ศพละ 5,000 ต่างจากสมัยก่อน ซึ่งนี่ก็เป็นพัฒนาการ การ
เปลี่ยนแปลง ผมอยู่ที่นั่น ปี 36 ถึง 37 ประมาณ 2 ปี เจอ
แรงกระแทกบ่อยๆ ผมก็รู้สึก เคยทำ�หนังสือถึงผู้ ใหญ่ ใน
กระทรวง ขอให้ดูแล ให้ช่วยปกป้องด้วย เพราะระบบนิติ
เวชนี้ ยังไงก็ต้องเกิด ทำ�ข้อเสนอไป แต่ก็เงียบ ผมก็เลย
ลาออก เพราะดูแล้ว เราเหนื่อยมาก ฐานะก็ ไม่มีอะไร ไป
สมัครเป็น fellowship skin ที่ศิริราช ตั้งใจว่าจะต่อบอร์ด
skin ด้วย ศิริราชก็ตอบรับ ตอนนั้นผมมีคลินิกเล็กๆ อยู่ที่
สุราษฎร์ฯ ครอบครัวก็อยู่ที่สุราษฎร์ฯ ผมก็บินไป บินมา
ทำ�จนครบ 2 ปี อาจารย์กถ็ ามว่า อยากต่อบอร์ดไหม ผมรูส้ กึ ว่า
ไม่ค่อยอยากเรียนสาขาที่คนเรียนเยอะ บอกอาจารย์ว่า ที่มา
เรียนก็เพื่ออยากจะมีความรู้ สามารถทำ�ได้อย่างถูกต้อง ต่อ
ไปนี้ก็จะไป practice ของตัวเอง กลับมาอยู่คลินิกของตัวเอง
ตอนลาออก ผมต้องชดใช้เงินหลายแสน เพราะยังใช้ทนุ ไม่ครบ
แต่ตอนนัน้ มันไม่ไหวแล้ว ผมไม่คอ่ ยอยากอยู่ อันไหนที่ ไม่คอ่ ย
สร้างสรรค์ ผมก็จะหลบไปหาที่ๆ จะทำ�ให้ชีวิตเราดีขึ้น

หลังจากลาออกจากราชการไปแล้ว ท่านได้กลับเข้ามาอีก
ช่วงไหนครับ
พอมาอยู่ค ลินิก เต็มวัน ได้สัก ระยะหนึ่ง ด้ว ยความที่
ผมรักในการบริการประชาชน   พอดีตอนนั้น มีศูนย์มะเร็ง
สุ ร าษฎร์ ธ านี สั ง กั ด สถาบั น มะเร็ ง กรมการแพทย์ มา
เปิด   อาจารย์หัวหน้าศัลย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ อาจารย์
หมอสุวิช อักษรกิตต์   มาเป็นผู้อำ�นวยการ ท่านรู้จักและ
คุ้ น เคยกั บ ผมดี เห็ น ผมอยู่ ค ลิ นิ ก ท่ า นจึ ง ได้ ชั ก ชวนให้ ผ ม
มาช่วยตรวจผู้ป่วยนอก เนื่องจากยังหาน้องๆมาช่วยไม่ ได้
ผมก็เข้าไปช่วย ช่วงแรกๆก็ ไปเพียงครึ่งวัน สัก 1-2 เดือน
คนไข้ เ พิ่ ม ขึ้ น จนล้ น ต้ อ งทานข้ า วบ่ า ยสอง   สุ ด ท้ า ยผม
ก็ ต้ อ งอยู่ ใ ห้ ทั้ ง วั น พอเป็ น แบบนี้ ผ มก็ ข อบรรจุ เ ข้ า ใหม่
เป็นรองผู้อำ�นวยการศูนย์ จึงได้มี โอกาสมาเรียนรู้งานบริหาร
เป็นตัวแทนเข้าประชุมกรม สมัยนั้นท่านอาจารย์หมอชาตรี
บานชื่น เป็นอธิบดี ผมก็ทำ�งานทุกอย่าง ทั้งดูคนไข้ ทั้งบริหาร
เหนื่อยมาก คนไข้วนั หนึง่ หลายร้อยคน แต่เราก็สร้างเงินบำ�รุง
เข้าศูนย์ได้เยอะมาก  จนตอนหลังผมสามารถเปิดรับผูป้ ว่ ยในได้
เริ่มหาหมอรังสีเข้ามา เริ่มมีหมอเพิ่มมากขึ้น มารับทุนเรียน
ต่อ กลับมาเริ่มขยายเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้น ตีสอง ตีสาม
คนไข้ arrest เราก็ถูกตามมาช่วย สมัยนั้นถนนก็ ไม่ได้เป็นสี่
เลนอย่างทุกวันนี้ น้ำ�ประปาก็แดง ก็ต้องแก้ปัญหากันไป ผม
ก็เป็นแบบอย่างให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนร่วมงานที่นั่น
ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่กำ�ลังจะเสียชีวิต ผมก็ ไปสร้างระบบ
ดูแลแบบ palliative care ให้เขามีกำ�ลังใจ คนไข้กินไม่ได้ เรา
ก็ป้อน เป็นอะไรที่ดีมากเลย  จนกระทั่งท่าน ผอ.เกษียณ ผม
ก็รักษาการผู้อำ�นวยการ ตอนนั้นเป็นซี 8  อายุ 30 ต้นๆ รู้สึก
ว่าตัวเองมีประสบการณ์ดา้ นบริหาร ก็คาดว่าผูห้ ลักผู้ ใหญ่จะให้
โอกาสเป็นผูอ้ �ำ นวยการ แต่ผบู้ ริหารระดับกรมอาจจะเห็นว่ายัง
ไม่เหมาะสม ได้แต่งตั้งผู้บริหารท่านอื่นจากส่วนกลาง มาเป็น
ผู้อำ�นวยการ  ผมก็มองว่า โอเค ไม่เป็นไร ตรงนี้มีคนทำ�แล้ว
ผมก็ ไปทางที่ ไม่มีคนทำ�ต่อดีกว่า ประจวบกับตอนนั้นลูกก็เริ่ม
เข้าประถม 5 ประถม 6 ก็ยา้ ยเข้ามากรุงเทพ ช่วงนัน้ ผมก็เหมือน
อยูค่ นเดียว ไปๆ มาๆ กรุงเทพ  ก็เลยลาออก โดยก่อนหน้าทีจ่ ะ
ลาออก ได้ มี โ อกาสเจอกั บ อาจารย์ แ พทย์ ห ญิ ง พรทิ พ ย์
โรจนสุนนั ท์ รองผูอ้ �ำ นวยการสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ อาจารย์
ก็ได้เอ่ยปากชักชวนให้มาร่วมงาน พอเห็นว่าไม่มีโอกาสขึน้ เป็นผู้
อำ�นวยการ ผมก็ลาออกและมาสมัครทีส่ ถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ลาออกมาระดับ 8 เขาก็ยงั ให้ระดับ 8 ซึง่ ก็ไม่งา่ ยนัก ต้อง defend
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ให้ทางกระทรวงเห็นชอบ ว่ามีความจำ�เป็นอย่างไรบ้าง สมัยนัน้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีแพทย์อยู่ไม่กี่ท่าน ผมไปเป็นคนที่ 4
หรือที่ 5 ถือว่ายังน้อยอยู่ ผมมาเป็นหัวหน้าหน่วยนิติเวชคลินิก
ดูแลผู้ป่วยคดี ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญ มาพัฒนาเชิงระบบ
บริหารจัดการให้ระบบงานต่างๆเป็นระบบ จนกระทั่งทำ�แผน
พัฒนามาตรฐานนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ของประเทศไทย ก็เริม่ สมัยผม
ตอนขึ้นเป็นผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐาน เป็นผู้อำ�นวยการสูง
ระดับ 9 ตั้งแต่ปี 54 ทำ�มาเรื่อยๆ และขึ้นมาเป็นรองอธิบดี
ก็คือรองผู้อำ�นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในปี 60 เป็น
มาได้ 1 ปี วันหนึ่งก็มีคำ�สั่งฟ้าผ่า ให้ผมมาเป็นรองอธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ เมื่อประมาณปลายปี 61 ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีก
จุดหนึ่งที่ทำ�ให้มาอยู่ field พนักงานสอบสวน  โดยก่อนหน้านี้
ก็เคยมาช่วยในหลายคดี เช่นคดีความขัดแย้งทางการเมือง
สมัย กปปส. สมัยเสื้อแดง ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นใน
กรุงเทพ ประมาณปี 58-59 ในการรวบรวมพยานหลักฐาน นำ�
ไปสู่การคลี่คลายคดี หลายคดี ก็ปรับบทบาทมาเป็นพนักงาน
สอบสวน ที่มุ่งเน้นการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และ
พัฒนาระบบ ไอที มาใช้ และช่วงที่ท่านอธิบดีท่านเดิมมีปัญหา
ทางสุขภาพ ก็ต้องรักษาการอธิบดีอยู่ช่วงหนึ่ง อยู่ประมาณ
3-4 เดือน เข้าไปแก้ปัญหาหลายคดี พอท่านอธิบดีเกษียณ
มีผตู้ รวจราชการย้ายมาเป็นอธิบดีแทน ผมก็ยา้ ยไปเป็นผูต้ รวจ
ราชการ จนกระทั่งเมื่อปลายปี 64 ช่วงตุลาคม ผมก็ ได้รับโปรด
เกล้าฯให้เป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาจนถีงวันนี้ครับ

ก็คือความไม่ยุติธรรม   ผมจะไม่เปลี่ยนผิดเป็นถูก ถูกเป็นผิด
แต่ผมจะทำ�ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และเป็นธรรม  
เป็นสิ่งที่ต้องทำ�  กับอีกเรื่องคือการสืบสวน สอบสวน เราต้อง
พัฒนาให้ทนั โลก ยุคดิจติ อล ผมจะพัฒนาโดยการนำ�เทคโนยีมา
ใช้ สร้างระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว
ลดความซ้ำ�ซ้อน ใช้ข้อมูลร่วมกัน   อีกไม่นานจะมี โมเดลโชว์
ออกให้เห็นได้ครับ

สิง่ ทีท่ า่ นมุง่ เน้นในการทำ�งานในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ มีอะไรบ้างครับ
มีคดีเก่าๆ ที่ยังค้างคาอยู่ ที่ต้องเข้าไปเร่งรัด เพราะถ้า
ล่าช้า จะเกิดผลกระทบต่อประเทศชาติ บางคดีอาจจะขาดอายุ
ความ ความเสียหายก็จะเกิดขึ้น บางคดีทีประชาชนเป็นผู้เสีย
หายก็ดี หรือ เป็นผู้กระทำ�ความผิดเองก็ดี คาอยู่นานๆ ไม่มี
การดำ�เนินการต่อ ต้องเข้าใจว่า พนักงานสอบสวนเป็นการ
กลัดกระดุมเม็ดแรกของกระบวนการยุติธรรม ต้องรวบรวม
พยานหลักฐาน ก่อนจะส่งต่อไปยังพนักงานอัยการ มีความเห็น
สั่งฟ้อง หรือสั่งไม่ฟ้อง  ศาลก็จะเป็นผู้พิพากษา ดังนั้นถ้าเรา
ไม่มีการรวบรวมหลักฐาน ให้เร็ว กระบวนการต่อไปก็เดินไป
ไม่เร็วเช่นกัน อย่างเช่นคดีรถหรู มีอยู่พันกว่าคันที่ตกค้างอยู่
คนที่ครอบครองรถก็ ไม่รู้ว่า ตัวเองผิดหรือตัวเองถูก ก็ ไม่กล้า
ที่จะเปลี่ยนมือ ซื้อขายกัน ไม่กล้าทำ�ธุรกรรมกัน ความล่าช้า

สุดท้าย ท่านจะฝากอะไรไปยังศิษย์เก่า และน้องๆ ศิษย์
ปัจจุบันของคณะแพทย์ ม.อ. บ้างครับ
ธรรมชาติของการมุ่งสู่ความสำ�เร็จ ทุกคนมีหลักการ
เดียวกัน ข้อสำ�คัญที่สุดคือการปรับ mindset ตัวเอง เพราะ
มันจะเป็นสิ่งที่ทำ�ให้ท่านไปถึงจุดที่ท่านวางไว้ ผมอ่านหนังสือ
นโปเลียน ฮิลล์ เยอะ ก็คือกฎของความสำ�เร็จ  แนวนี้ อย่าง
เดล คาเนกี้ การสร้างความสำ�เร็จก็อา่ น มีการกำ�หนดเป้าหมาย
พยายามเดินไปให้ถึง โดยที่ถ้ามีความล้มเหลวเกิดขึ้น ก็ ไม่ต้อง
ไปท้อ ไม่ต้องไปกลัว สายน้ำ�มันมีแนวปิดกั้น เราก็เบี่ยงมันไป
มันก็ ไปได้ ถ้าเรายังไม่ละเป้าหมาย   ให้คิดว่าความล้มเหลว
เป็นเรื่องธรรมชาติ ความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดา ยิง่ ล้มเหลว
บ่อยเท่าไหร่ ท่านเข้าใกล้ความสำ�เร็จมากขีน้ เท่านัน้ อย่าไปหยุด
อย่าไปท้อ ให้ก�ำ ลังใจกับตัวเอง และให้ความรัก ความสำ�คัญกับ
คนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าคนที่อยู่ห่างตัวครับ.

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

You Receive The Recognition

ผศ.นพ.กฤษณะ
สุวรรณภูมิ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น
ประจำ�ปี 2564
สัมภาษณ์ โดย: นส.ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์
ขอให้คุณหมอแนะนำ�ตัวเองหน่อยคะ ว่าเป็นหมอ ม.อ.รุ่น
ที่เท่าไหร่ และตอนนี้ทำ�อะไรอยู่บ้างคะ?
ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ
เป็นหมอ ม.อ. รุ่นที่ 21 ผมทำ�งานในคณะแพทย์มาประมาณ
20 ปีแล้ว โดยหลังจากผมปฏิบัติงานชดใช้ทุนให้กับรัฐบาล
ครบ 3 ปี ก็มาศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำ�บ้านคนแรก ของ
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อจบการฝึกอบรมก็ท�ำ งานเป็น
อาจารย์มาจนถึงปัจจุบัน
คุณหมอช่วยเล่าเส้นทางชีวติ การเป็นแพทย์ ให้เพื่อนๆ พีๆ่
น้องๆ ได้ทราบหน่อยคะ?
ผมเป็ น แพทย์ ที่ มี ค วามสนใจด้ า นการเรี ย นการสอน
ระหว่างการชดใช้ทุนรัฐบาลมีความตั้งใจจะเรียนต่อสาขา
อายุรศาสตร์ และไปเป็นอาจารย์ที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิกโรงพยาบาลหาดใหญ่ แต่จากประสบการณ์เป็น
ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลชุมชนในปีสุดท้ายของการชดใช้
ทุน ทำ�ให้เห็นความสำ�คัญของงานบริการปฐมภูมิ ตลอดจน
งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และในช่วงนั้นได้มี
โอกาสเรียนรู้เรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวจากอาจารย์สายพิณ
หัตถีรัตน์ ซึ่งเพิ่งพบจบการศึกษาด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
มาจากประเทศแคนาดา จึงทำ�ให้หักเหความสนใจมาเรียน
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สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โดยตอนนั้นต้องขอบคุณอาจารย์
กอปรชุ ษ ณ์ ตยั ค คานนท์ ที่ ไ ด้ ไ ปขออนุ มั ติ ตำ � แหน่ ง free
training จากท่านคณบดีอาจารย์กิตติ ลิ่มอภิชาติ โดยมี
แค่ สั ญ ญาใจ ว่ า จบแล้ ว จะทำ � งานต่ อ เป็ น อาจารย์ ที่ ค ณะ
แพทยศาสตร์
เมื่อจบการฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้าน ได้ ไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 2 ครั้ง คือ Academic Fellow หรือ Fellow
ด้านการเรียนการสอนเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ University of
Toronto ประเทศแคนาดา และ ปริญญาโทสาขา Medical
Education หรือแพทยศาสตรศึกษา ที่ Cardiff University
ประเทศสหราชอาณาจักร ผมได้พยายามเอาศาสตร์ความรูด้ า้ น
การเรียนการสอนจากต่างประเทศ มาปรับการเรียนการสอน
แพทย์ประจำ�บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่ ม.อ. ให้ดีขึ้น
ซึ่ ง พบว่ า ในต่ อ มาหลั ก สู ต รของเราผ่ า นการประเมิ น ตาม
มาตรฐาน World Federation for Medical Education หรือ
WFME เป็นหลักสูตรแรกของสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และ
ถือเป็น 10 หลักสูตรนำ�ร่องของประเทศจากทุกสาขา
คิดว่าอะไรที่ทำ�ให้คุณหมอได้รับรางวัล แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดีเด่น ประจำ�ปี 2564 ในครั้งนี้คะ?
น่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์
ครอบครัวของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึง่ ในช่วงแรกมีคนมาสมัครแพทย์ประจำ�บ้านน้อย หรือไม่มเี ลย
สิ่ ง ที่ พ วกเราทำ � ก็ คื อ ทุ่ ม เทกั บ การเรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษา
แพทย์ และเปิดรับนักศึกษาแพทย์ ให้มาเสริมประสบการณ์
12

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 2 สัปดาห์
ปรากฎว่าได้รับความนิยม มีนัก ศึก ษาแพทย์เ ลือกมาเสริ ม
ประสบการณ์จำ�นวนมาก อาจด้วยเหตุนี้ ทำ�ให้เมื่อเราเปิดรับ
สมัครแพทย์ ใช้ทนุ และแพทย์ประจำ�บ้าน ก็มคี นสมัครเต็ม หรือ
มากกว่า จำ�นวนที่เราสามารถรับได้ จากการที่นักศึกษาแพทย์
ได้สัมผัสกับอาจารย์แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และอาจารย์
ของเรา ให้ความสนใจ ดูแลใกล้ชิดกับนักศึกษา ทำ�ให้นักศึกษา
แพทย์ ได้เห็นแบบอย่าง   เมื่อมีคนมาเรียน ก็มีคนจบมาเป็น
อาจารย์มากขึ้น จากอาจารย์ 4 คน มาเป็น 14 คนในปัจจุบัน
เวชศาสตร์ครอบครัว ของ ม.อ. จะมีเป้าหมายในการ
ฝึกอบรมต่างจากสถาบันอื่น เราตั้งเป้าที่จะผลิตอาจารย์แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้การฝึกอบรมสาขานี้เติบโตขึ้น
ในอนาคต และเมื่อจำ�นวนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีจ�ำ นวน
เพิ่มขึ้น การกระจายตัวดีขึ้น เรามีแผนที่จะพัฒนาอนุสาขา
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถของแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว ในการรับมือกับปัญหาสุขภาพที่สำ�คัญ
ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลแบบ
ประคับประคอง
นอกจากนี้แล้ว น่าจะเป็นจากผลงานการพัฒนาการ
เรียนการสอนของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่ง
ประเทศไทย ผมมีประสบการณ์ ในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์
ประจำ�บ้านของเวชศาสตร์ครอบครัวมากว่า 15 ปี ตั้งแต่เป็น
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร จนล่าสุดมาเป็น
ประธานอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร และประธานอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบในปัจจุบนั นอกจากนีแ้ ล้วยังเป็นอนุกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรต่อยอดสำ�หรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดำ�เนินการแล้วเสร็จ 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตร
ด้ านเวชศาสตร์ ค รอบครัว การบริบ าลแบบประคับประคอง
หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัวผู้สูงอายุ และ
กำ�ลังดำ�เนินการอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตรประกาศนียบัตร
เวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์การเสพติด
นอกจากรางวัลนี้แล้ว มีได้รับรางวัลอื่นๆ อีกไหมคะ?
• พ.ศ. 2550
The 18th 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 17th 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
ประจําปี 2564  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สำ�หรับผู้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF)
ระดับสามัตถิยาจารย์ (Scholarly Teacher) และผู้ผ่าน
การประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ของ
สหราชอาณาจักร (UK-PSF) ระดับ Senior Fellow

ประสบการณ์ ในด้านใดบ้างคะ จากการเป็นนักศึกษา และ
อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ที่มีส่วนทำ�ให้คุณ
หมอได้รับการยอมรับ จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัล
ต่างๆ เหล่านี้คะ?
ประสบการณ์การเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ ม.อ. มีส่วน
อย่างมากในความเป็นแพทย์ของผมในปัจจุบัน ที่ ม.อ. สอนทั้ง
ความรู้และให้ประสบการณ์ ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้การดูแล
ของอาจารย์และรุ่นพี่อย่างใกล้ชิด ทำ�ให้เรามีความมั่นใจใน
การทำ�เวชปฏิบัติเมื่อจบการศึกษา เป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด
และกล้าตัดสินใจ และการตัดสินใจที่สำ�คัญที่สุดของผมก็คือ
การเลือกมาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพราะเห็นว่า
เวชศาสตร์ครอบครัวดี และมีความจำ�เป็นต่อระบบสุขภาพ
เวชศาสตร์ครอบครัวทำ�ให้ผมเข้าใจคนไข้ และเข้าใจตัวเอง  

คุณหมอมีอะไรจะฝากถึง คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน บ้างคะ?
เมื่อเราเลือกแล้วว่าเราสนใจอะไร ทำ�อะไร เพราะอะไร  
ก็อยากให้พวกเราทำ�ไปให้สดุ ทำ�ไปให้ดที สี่ ดุ … ผมมีความฝันว่า
ในอนาคต ประเทศไทยเรา จะมีเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบ
บริการปฐมภูมทิ เี่ ข้มแข็ง เป็นทีพ่ งึ่ ให้กบั ประชาชน ถ้าคณาจารย์  
ศิษย์เก่า ศิษย์ปจั จุบนั เห็นด้วยกับผม มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
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Hall of Fame

หอประวัติและเกียรติคุณ
สำ�หรับศิษย์เก่าเกียรติยศ

ศ. เกียรติคุณ

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

สัมภาษณ์ โดย: ผศ.นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ

“

ผู้บุกเบิกและริเริ่มงานด้านจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
และสร้างปรากฏการณ์ให้กับโลก
ด้วยการเสนอให้มีวันไบโพลาร์โลก

“

ประวัติโดยย่อของ ศ.เกียรติคุณ นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
เป็นคนหาดใหญ่โดยกำ�เนิด เกิดเมื่อ พ.ศ. 2500
• จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสงขลาวัฒนา
• จบ มศ.1-3 จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
• จบ มศ.4-5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
• จบแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• สำ�เร็จการฝึกอบรมทางด้านจิตเวชศาสตร์จากโรงพยาบาล
สมเด็ จ เจ้ า พระยา หลั ง จากนั้ น ได้ ไปฝึ ก อบรมในหลาย
ประเทศ เช่น สหราช-อาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรีย
และออสเตรเลีย เป็นต้น
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ในด้านการทำ�งาน อ.พิเชฐ ได้มคี วามก้าวหน้าในตำ�แหน่ง
ทางวิชาการมาเป็นลำ�ดับ จากเริม่ ต้นรับราชการในปี พ.ศ. 2525
ด้วยตำ�แหน่งอาจารย์แพทย์ ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในปี
พ.ศ.2529 เป็ น รองศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ.2533 เป็ น
ศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ.2546 เป็นศาสตราจารย์ขั้นสูงในปี
พ.ศ.2553 และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตัง้ ให้เป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณในปี พ.ศ.2563
ในด้านการบริหาร อ.พิเชฐ ได้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารใน
คณะแพทยศาสตร์หลายตำ�แหน่ง เช่น ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยวิชาการ
รองคณบดีฝา่ ยพัฒนาบุคลากร ทีป่ รึกษาคณบดีดา้ นการจัดการ
ความรู้ เป็นต้น
ส่วนการดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารอื่นๆ ได้แก่ เป็นนายก
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2 สมัย เป็นรองประธาน
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานชมรม
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั ง เคยดำ�รงตำ�แหน่งที่ป รึกษาหรือผู้บ ริหารของ
องค์กรระดับนานาชาติหลายแห่ง เช่น เป็นคณะที่ปรึกษาของ
องค์การอนามัยโลกในเรื่อง ICD-11, เป็นนายกสมาคมจิตแพทย์
อาเซียน, เป็นประธานสมาพันธ์ของสมาคมจิตแพทย์ ในทวีป
เอเชีย (AFPA), เป็นประธานวิทยาลัยจิตแพทย์ของประเทศที่
อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก (PRCP) เป็นต้น

ปัจจุบัน อ.พิเชฐ ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารของสมาคม
จิตแพทย์ โลก (WPA) ในตำ�แหน่ง Zonal Representative for
Zone 16 และเป็นรองประธานของสมาคมโลกเพื่อการฟืน้ ฟูทาง
ด้านจิตสังคม (WAPR)
อ.พิเชฐ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศหลายรางวัล เช่น รางวัล “คนดีศรีสงขลา” จาก
มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์, รางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขา
การวิจัย และรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นสาขาอุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมแก่วงการจิตเวช จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย,
เกียรติบัตรจากสมาคมจิตแพทย์ โลกให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
และล่าสุดรางวัล Kupfer-Frank Distinctive Contribution
Award จากสมาคมนานาชาติเพื่อโรคไบโพลาร์ (International
Society for Bipolar Disorders, ISBD)
เดิมทีการฝึกอบรมด้านจิตเวชศาสตร์ ในประเทศไทย
มีเพียงแค่ 2 หลักสูตรเท่านั้นคือ จิตเวชศาสตร์ทั่วไป หรือ
จิตเวชศาสตร์ผู้ ใหญ่ กับจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แต่ด้วย
วิสัยทัศน์ของ อ.พิเชฐ อุดมรัตน์ ที่มองเห็นว่า สังคมไทยจะเข้า
สู้สังคมผู้สูงอายุในอนาคต ทำ�ให้ อ.พิเชฐ ตัดสินใจไปฝึกอบรม
ระยะสั้นในหลักสูตร Psychogeriatrics ที่ Nottingham University โดยได้รับทุนยกเว้นค่าเรียน จากบริทิช เคานซิล และ
ได้รับทุนสนับสนุนค่าเดินทางจากคณะแพทยศาสตร์
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หลั ง กลั บ มาประเทศไทยแล้ ว ผ่ า นมาหลายปี
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุก็ ไม่ได้กำ�เนิดขึ้นสักที ในปี พศ.2549
เมื่อ อ.พิเชฐ ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นนายก
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย อ.พิเชฐจึงใช้ศักยภาพใน
ฐานะนายกสมาคมฯจัดให้มีการรวมตัวกันของกลุ่มจิตแพทย์
ผูส้ นใจในด้านจิตเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุและประสาทจิตเวชศาสตร์
(neuropsychiatry) เมื่อมีผสู้ นใจเข้าร่วมกลุม่ และกิจกรรมทาง
วิชาการของกลุ่มเพิ่มขึ้น อ.พิเชฐได้ผลักดันให้เกิดเป็นชมรม
จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย (Thai
Society for Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry,
TSGN) ขึน้ และได้ ให้ชมรมนีเ้ ป็นผูส้ นับสนุนให้เกิดการฝึกอบรม
ทางด้านจิตเวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ ผ่านทางราชวิทยาลัยจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งส่งเรื่องต่อไปยังแพทยสภา และผ่านการ
อนุมัติจากแพทยสภาในที่สุด  อ.พิเชฐจึงได้รับการเสนอชื่อจาก
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯให้เป็นประธานอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบ (อฝส.) อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเป็นคนแรก
ของประเทศไทย

อีกเรื่องหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
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 โลกครั้งแรกขึ้นในประเทศไทยใน
ปี พ.ศ.2557 โดยจัดทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ แล้ว
เชิญชวนให้ประเทศอื่นๆ ในเอเชียได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น อ.พิเชฐได้นำ�เสนอเรื่องนี้ ให้กับ
สมาคมนานาชาติเพื่อโรคไบโพลาร์ (International Society for
Bipolar Disorders, ISBD) ซึ่งรับเอาแนวคิดนี้ ไปปฏิบตั ติ อ่ ผล
ปราฏว่านับจนถึงปี พ.ศ. 2564 ได้มี 50 องค์กรในประเทศต่างๆ
ทั่วโลกมากกว่า 36 ประเทศ ที่ ได้จัดกิจกรรมในวันไบโพลาร์
โลกขึ้น โดยทาง ISBD ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าวันไบโพลาร์ โลก
จะทำ�ให้เกิดผลกระทบในทางบวกอย่างมหาศาล (tremendous
impact) ถึ ง ขนาดนี้ ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว ในปี พ.ศ. 2564
ทาง ISBD จึงได้มอบรางวัล Kupfer-Frank Distinctive
Contribution Award ให้กับ อ.พิเชฐ ทำ�ให้ อ.พิเชฐเป็น
จิตแพทย์เอเชียคนแรกที่ ได้รับรางวัลดังกล่าว จาก ISBD
น่าสนใจไหมครับ ว่า อ.พิเชฐเป็นคนคิดไกล คิดริเริ่ม
สิ่งดีๆ ใหม่ได้อย่างไร เดี๋ยววันนี้ผมจะสัมภาษณ์ อ. พิเชฐกัน
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ถาม: สวัสดีครับ อาจารย์
ตอบ: สวัสดีครับ อ.คณุตม์
ถาม: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับ ทีก่ รุณาสละเวลา
มาให้สัมภาษณ์ ในครั้งนี้
ตอบ: ยินดีและรูส้ กึ เป็นเกียรติอย่างยิง่ ครับ ทีท่ างสารศิษย์เก่าฯ
มาสัมภาษณ์ผมในวันนี้ครับ
ถาม: อยากทราบว่ า อะไรทำ � ให้ อ าจารย์ ส ามารถคิ ด ริ เ ริ่ ม
สิ่งใหม่ๆ ที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ครับ
ตอบ: เป็นเพราะผมมีครูดีที่คอยสอนและเป็น role model ให้
กับผมในเรื่องนี้ครับ ครูคนนั้นคือ อ.วิจารณ์ (ศ.นพ.
วิจารณ์ พานิช) อดีตคณบดีของพวกเรานั่นเอง
ถาม: อาจารย์พอจะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ไหมครับ
ตอบ: ได้ครับ คือสมัยที่ อ.วิจารณ์ เป็นคณบดี อาจารย์ ได้ตั้ง
ผมให้เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แล้วพาผมไปร่วม
ประชุมคณะแพทยศาสตร์สว่ นภูมภิ าคด้วยที่ จ.ขอนแก่น
ในการประชุมครั้งนั้น อ.วิจารณ์ ได้บรรยายให้ที่ประชุม
ฟังว่า พวกเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน นศพ.กันใหม่
แทนที่จะสอนแต่เนื้อหา (content) แล้วให้ นศพ. ได้
สำ�รอกเนื้อหานั้นมาตอบเรา เวลาสอบ น่าจะเป็นเรื่อง
ที่ ไม่ถูกต้อง เราน่าจะสอนให้นศพ.จับปลาให้เป็น ดีกว่า
ยื่นปลาให้นศพ.ไปกิน อ.วิจารณ์เรียกการสอนแบบใหม่นี้
ว่า Process-Oriented Teaching หรือเรียกย่อๆ
ว่า POT ผมได้ฟังแล้วประทับใจมาก จนขากลับจาก
ขอนแก่นมาหาดใหญ่ ผมได้นงั่ บนเครื่องบินติดกับอาจารย์
ผมจึ ง ถามตรงๆ ว่ า อาจารย์ คิ ด เรื่ อ งนี้ ได้ อ ย่ า งไร
อ.วิจารณ์ ตอบผมว่า “พิเชฐต้องหัดคิดนอกกรอบทีค่ รอบ
		 เราเอาไว้ พิเชฐรู้จัก Edward de Bono ไหม?” ผมตอบ
ไปตรงๆ ว่า “ไม่รจู้ กั ครับ” อ.วิจารณ์ จึงเฉลยให้ผมฟังว่า
		 “คนๆ นีเ้ ป็นนักเขียน และหนึง่ ในหนังสือที่ขายดีของเขา
		 ก็คือ Lateral Thinking พิเชฐควรอ่านหนังสือเล่มนี้นะ
		 เดี๋ยวกลับไป ม.อ.แล้วผมจะส่งหนังสือไปให้ที่ภาควิชา”
หลังจากนัน้ ผมก็เริม่ ฝึกคิดดังกล่าว จะเห็นว่าเมื่อผมได้รบั
ตำ�แหน่งใดๆ ผมมักริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ดีๆ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ถาม: ขอบคุณครับอาจารย์ อยากทราบว่าในเรื่องจิตเวชศาสตร์
ผูส้ งู อายุนนั้ ปัจจุบนั มีสถาบันในประเทศไทยเปิดฝึกอบรม
ทางด้านนี้อยู่กี่แห่งครับ?
ตอบ: มีอยู่ 5 แห่งครับ อยู่ในกรุงเทพฯ 3 แห่ง คือที่ จุฬาฯ
รามาฯ และที่ศิริราช ส่วนต่างจังหวัดมีอยู่ 2 แห่ง คือ
ที่ขอนแก่น และเชียงใหม่ สำ�หรับที่ ม.อ. ยังไม่ได้เปิด
ฝึกอบรม เพราะขณะนี้ยังไม่มีอาจารย์ที่ ได้รับ อว. หรือ
วว. ในอนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุครับ
ถาม: แล้วเรื่องวันไบโพลาร์ โลกหล่ะครับ ผมอยากทราบว่า
โรคไบโพลาร์ มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งไร และมี ที่ ม าที่ ไ ป
อย่างไรครับ?
ตอบ: คือไบโพลาร์เนีย่ ะ เป็นโรคทางจิตเวชทีพ่ บบ่อย แต่พบว่า
ประมาณร้อยละ 69 มักได้รับการวินิจฉัยผิด เนื่องจาก
อาการของโรคนั่ น เอง เช่ น ถ้ า อยู่ ใ นระยะซึ ม เศร้ า
ผูป้ ว่ ยจะถูกวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า แต่เมื่ออยู่ในระยะ
แมเนีย (mania) ก็อาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคจิตเภท
(schizophrenia) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณ
5-10 ปี กว่าจะได้รบั การวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้องว่าเป็นไบโพลาร์
ทั้งๆ ที่ โรคนี้สามารถรักษาให้อาการสงบ และป้องกัน
การป่วยซ้�ำ ครัง้ ใหม่ได้ ผมจึงคิดว่า ควรทำ�ให้สาธารณชน
ได้ตระหนักรู้ และเข้าใจในโรคนีม้ ากยิง่ ขึน้ น่าจะเป็นเรื่อง
สำ�คัญ ประกอบกับผมเห็นตัวอย่างว่า โรคทางอายุรกรรม
หลายโรค ต่างก็มวี นั โลก (World Day) ของโรคนัน้ ๆ เช่น
วันเอดส์ โลก วันเบาหวานโลก วันมะเร็งโลก แต่โรคทาง
จิตเวชยังไม่มีวันโลกใดๆ เลย ผมจึงเสนอไอเดียนี้ ให้กับ
International Society for Bipolar Disorders (ISBD)
โดยที่ ในขณะนั้นผมเป็นประธานเครือข่ายโรคไบโพลาร์
ของทวีปเอเชีย (Asian Network of Bipolar Disorder,
ANBD) ด้วย จึงทำ�ให้การประสานงานกับ ISBD เป็นไป
ได้อย่างราบรื่นครับ
ถาม: ทำ�ไมอาจารย์ถึงเสนอให้วันไบโพลาร์ โลก ต้องเป็นวันที่
30 มีนาคมด้วยครับ?
ตอบ: ที่ผมเลือกวันที่ 30 มีนาคมนั้น เพราะว่าเป็นวันเกิดของ
วินเซนต์ แวนโก๊ะ จิตรกรผูม้ ชี อื่ เสียง และเชื่อกันว่าแวนโก๊ะ
น่าจะป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ ซึง่ ปรากฏว่าทุกคนก็เห็นชอบ
กับแนวคิดที่ผมได้นำ�เสนอดังกล่าว
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ถาม: ทราบมาว่ า อาจารย์ ไ ด้ รั บ รางวั ล Kupfer-Frank
Distinctive Contribution Award จาก ISBD ด้วยผลงาน
เรื่องนี้ ในปีที่ผ่านมาด้วย (คศ. 2021) ใช่ไหมครับ ?
ตอบ: ใช่ครับ รางวัลนีถ้ อื ว่าเป็นรางวัลทีท่ รงเกียรติมาก เพราะ
ไม่ได้มอบให้ทุกปี จะมอบให้ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเท่านั้น เขาถือว่าเรื่องวันไบลาร์ โลกนี้ทำ�ให้มี
ผลกระทบในทางบวกอย่างมากต่อผู้ป่วยโรคไบโพลาร์
ช่วยลดตราบาป (stigma) ที่สังคมเคยมีต่อผู้ป่วยโรคนี้
ที่ผ่านมามีแต่จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่ ได้รางวัลนี้
ไปเพียง 5 คนเท่านั้น และทุกคนส่วนใหญ่ทำ�งานอยู่
ในทวีปอเมริกาเหนือทั้งสิ้น ไม่อยู่ ในอเมริกาก็แคนาดา
ผมจึงกลายเป็นจิตแพทย์นอกทวีปอเมริกาเหนือคนแรก
ที่ ได้รับรางวัลนี้ครับ
ถาม: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอาจารย์
ตอบ: ขอบคุณครับ
ถาม: อยากทราบว่าอาจารย์มเี ทคนิคหรือวิธกี ารทำ�งานอย่างไร
บ้างครับ จึงทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
ตอบ: ไม่ถึงกับมีเทคนิคพิเศษอะไรหรอกครับ เพียงแต่ว่าเมื่อ
ผมได้ทำ�งานสิ่งใด ผมจะทำ�ด้วยความมุ่งมั่น (commitment) ทุ่มเท ตั้งใจ และอุทิศเวลาให้จนงานสำ�เร็จครับ
บางทีผมรูส้ กึ ว่าผมรักษาสมดุลย์ระหว่างชีวติ การทำ�งาน
กับชีวิตส่วนตัวได้ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เรียกว่าเป็น worklife imbalance เสียมากกว่า และผมชอบมานั่งทำ�งาน
ที่ภาควิชาตอนดึกๆ แล้วค่อยกลับไปพักผ่อนที่บ้านพัก
แพทย์ ใน ม.อ. เพราะช่วงดึกๆนั้นจะไม่มี ใครมารบกวน
หรื อ ถู ก ตาม ทำ � ให้ มี ส มาธิ ม ากในการทำ � ผลงานทาง
วิชาการ ผมเคยเดินสวนกับ อ.ธาดา (ศ.นพ.ธาดา
ยิบอินซอย) ในช่วงดึก อาจารย์ถามผมว่า “คุณมาทำ�อะไร”
ผมตอบว่า “ผมมาทำ�งานที่ยังค้างอยู่ครับ” อาจารย์พูด
กลับมาว่า “คุณควรกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้แล้ว
		 เรื่องงานค่อยมาทำ�ต่อพรุ่งนี้” ผมรู้สึกว่าได้รับคำ�สอนที่
เป็นประโยชน์มากเลยครับ คือ เราต้องวางสมดุลย์ของ
ชีวิตให้พอดี ทั้งเรื่องครอบครัวและเรื่องการทำ�งานครับ
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ถาม: อยากจะให้อาจารย์ ได้ฝากอะไรถึงน้องๆ หรือศิษย์เก่า
คนอื่นสักนิดครับ
ตอบ: อยากจะบอกน้องๆ ว่า ไม่ว่าเราจะทำ�อะไร คำ�ว่าแพทย์
สงขลานครินทร์ จะติดตัวเราไปเสมอ ผมได้ทำ�งานกับ
Professor ญี่ปุ่นท่านหนึ่งชื่อ Naotaka Shinfuku ท่าน
เดินมาคุยกับผมในช่วง coffee break ว่า ตัวท่านนัน้ รูจ้ กั
แต่ Mahidol University เพียงที่เดียวในประเทศไทย
พอมาร่ ว มทำ � งานกั บ ผมเห็ น ว่ า ผมอยู่ ที่ Prince of
Songkla University ซึ่งท่านไม่รู้จักมาก่อน ท่านจึง
กลับไป search ใน google อ่าน website ทั้งของ
มหาวิทยาลัยและของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ของเรา
ท่านบอกผมว่า ผมทำ�ให้ Prince of Songkla University
มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการของจิตเวชศาสตร์
นานาชาติ ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าเราทำ�สิ่งที่ดีๆ ก็จะมีผล
ในทางบวกต่อคณะและมหาวิทยาลัยของเรา แต่ในทาง
กลั บ กั น หากเราทำ � อะไรที่ ไ ม่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ชื่อเสียงของคณะแพทย์ ม.อ. และมหาวิทยาลัยของเรา
ไปด้วยครับ อยากให้พวกเรานึกถึงประโยคทีท่ างสมาคมฯ
ได้ promote ขึ้นว่า “Once Med PSU, Always Med
		 PSU” ครับ
ถาม: ขอบคุณอาจารย์มากครับ ที่ ได้ฝากข้อคิดทีเ่ ป็นประโยชน์
ให้กับน้องๆ ผมขอถือโอกาสนี้จบการสัมภาษณ์ และ
กราบลาสวัสดีอาจารย์เลยนะครับ
ตอบ: ขอขอบคุณ อ.คณุตม์ และสารศิษย์เก่าอีกครั้งครับ
ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผมในวันนี้ สวัสดีครับ

บทความพิเศษ

ปณิธานปีใหม่
โดย: นพ.วรุฒม์ อุ่นจิตสกุล

เ

นื่องด้วยวารสารศิษย์เก่าคณะแพทย์ ฉบับแรกของปี จะเผยแพร่ในช่วงเดือนมกราคม
ถึงมิถนุ ายน ของทุกปี แม้วา่ วันปีใหม่จะผ่านพ้นมาแล้ว ในการนีท้ างกองบรรณาธิการใคร่
ขออนุญาต สวัสดีทุกท่านในวาระดิถีปีใหม่ (ย้อนหลัง) ของพุทธศักราช ๒๕๖๕  แด่ลูกพระบิดา
ทุกคน ด้วยเหตุนี้ทางทีมกองบรรณาธิการจึงอยากชวนลูกพระบิดาทุกท่าน ร่วมทบทวนตัวเอง
ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานต่อปัญหาสุขภาพใจ โดยหลักการ ฉันคนใหม่ที่ดี
กว่าเดิม หลักการนี้ ไม่จ�ำ เป็นว่าจะต้องเริม่ ทำ� ณ โอกาสปีใหม่เท่านัน้ แต่สามารถนำ�มาปรับใช้ ได้
ณ ทุกโอกาสที่รู้ตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราเองดีข้ึน อาจจะเป็นเดือนใหม่ วันใหม่ ไปจนถึง
วินาที ใหม่ ก็ยังได้
ก่อนจะเข้าหลักการ ฉันคนใหม่ทดี่ กี ว่าเดิม ก็ตอ้ งเข้าใจก่อนว่า ดีกว่าเดิม หมายความว่า
อย่างไร ในที่นี้ “ดีกว่าเดิม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากความพลาดพลั้งที่เกิดขึ้น แล้วใช้ความ
พลาดพลั้งนั้นเปรียบเสมือนเป็น สปริงบอร์ด เพื่อพัฒนาขึ้นไปอีกขึ้น (เป็นตัวฉันที่ดีกว่าเดิม)”
ทั้งนี้ทางผู้เขียนเลี่ยงที่จะไม่ใช้ คำ�ว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเลือกใช้คำ�ว่าพลาดพลั้งแทน
เนื่องจากว่า ผู้เขียนเชื่อว่า ไม่มีความพลาดใดที่เป็นสิ่งผิด เพียงแต่เป็นความพลาดที่พลั้งเผลอ
และรอการพัฒนาให้ดขี นึ้ จึงขอเสนอในการทำ�ทุกวันนี้ ให้ดกี ว่าเดิมทีส่ ามารถทำ�ได้ทกุ วัน โดยเริม่
จากการสังเกตความพลาดพลั้งที่เกิดขึ้นของตัวเราเองอยู่เรื่อย ๆ โดยยิ่งสังเกตเห็นความพลาด
มาก เกิดความตระหนักรู้ ได้มาก ก็จะพัฒนาตนได้มากขึ้นไปอีก
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หลังจากเข้าใจการตระหนักรูเ้ บือ้ งต้นแล้ว คำ�ถามถัดมาคือ แล้วเราจะดีกว่าเดิมสังเกต
ได้จากอะไรบ้าง เพื่อให้เป็นตัวฉันคนใหม่ ผู้เขียนจึงขอเสนอให้ตระหนักรู้สองสิ่งง่ายๆ นั่นคือ
หนึ่ง การกระทำ�  และสอง ผลลัพธ์ของการกระทำ�นั้น เพราะว่าไม่ว่าจะจากสถานการณ์ ใด
ผลรวมของความคิด อารมณ์ต่างๆ จะมาสิ้นสุดที่ผลลัพธ์ว่าเราทำ�อะไรต่อเหตุการณ์นั้นๆ
ยกตัวอย่างเช่น ขณะขับรถยนต์มีรถขับปาดแซงข้างหน้า ทำ�ให้ตัวเราคิดในใจว่า ทำ�ไมขับรถ
ไม่มมี ารยาท เกิดอารมณ์ โมโห และกดแตรบีบไล่ บางคนอาจจะโมโหมากถึงขัน้ ขับรถไล่ตาม จน
เกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้ จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า การบีบแต่ไล่ หรือขับรถไล่ตาม (การกระทำ�)
และอุบตั เิ หตุ (ผลลัพธ์จากการกระทำ�นัน้ ) เป็นสิง่ สุดท้ายทีจ่ ะเกิดในเหตุการณ์นนั้ ๆ และสามารถ
รับรู้ ได้ชดั เจนในทางปฏิบตั ิ ดังนัน้ หากสามารถตระหนักรูต้ อ่ สองสิง่ นีบ้ อ่ ยครัง้ ขึน้ ความพลาด
พลัง้ เหล่านีจ้ ะถูกนำ�กลับมาทบทวนเองโดยอัตโนมัติ ตัง้ แต่เริม่ เกิดสถานการณ์นนั้ ไปจนถึงความ
คิด อารมณ์ และพฤติกรรม และผลที่ตามมา การทบทวนนี้จะนำ�ไปสู่การหลีกเลี่ยงที่จะเกิดผล
ที่ ไม่น่าพึงพอใจ หรือผลด้านลบต่อบุคคล เปรี่ยบเสมือนสปริงบอร์ดแห่งการพัฒนาตน ให้เป็น
ฉันคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
การใช้ชีวิตที่เหมือนบทละคร และหมั่นย้อนดูตน จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่อยากฝากไว้ ให้ลูก
พระบิดาทุกท่าน ได้นำ�มาใช้เป็นตัวเลือกหนึ่ง ในการตั้งปณิธานปีใหม่นี้ ให้ดีขึ้นทุก ๆ วัน
สุดท้าย ผู้เขียนขอฝากข้อควรระลึกไว้อีกครั้ง
นั่นคือ ความพลาดพลั้งนั้นสามารถเกิดขึ้นซ้ำ�ได้เสมอ
ไม่ใช่ความผิดของท่านแต่ประการใด (เพราะมันคือการ
พลัง้ พลาด) การกล่าวโทษตัวเองจากความพลาดพลัง้ นัน้
ไม่ส�ำ คัญเท่าเรารูท้ นั ว่า ความพลาดพลัง้ นัน้ เกิดขึน้ แล้ว
หรือไม่ เพียงแค่เราได้ตระหนักรู้ เราก็ ได้พัฒนาขึ้นไป
อีกขั้นแล้ว เพราะการตระหนักรู้ ทั้งความคิด อารมณ์
และพฤติกรรม จะนำ�ไปสู่หนทางพัฒนาตน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น อันเป็นเจตจำ�นงพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์เพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับ ทั้งต่อ
ตัวเอง และต่อสังคมสืบไป ผู้เขียนหวังว่า ฉันวันนี้ที่
ดีกว่าเดิม จะส่งเสริมการพัฒนาตนในทางบวก เพื่อ
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และสังคมสืบไป ดั่งปณิธาน
ของพระบิดาที่เคยตรัสไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วน
ตนเป็ น ที่ ส อง ประโยชน์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์ เ ป็ น กิ จ
ที่หนึ่ง”
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ภาวะหมดไฟ

และสินทรัพย์ที่จำ�เป็น แก่การเปลี่ยนผ่าน
สิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องทราบ
โดย: รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ

เ

มื่อได้ยินคำ�ว่าทรัพย์สิน (Asset) ความคิดที่
ปรากฏในคนโดยมากเมื่อได้ยินคำ�นี้ ก็คือ เงิน
ทอง หุ้น อัญมณี ของมีค่า บ้าน และที่ดิน จริงๆ แล้ว
คำ�ว่าทรัพย์สินกินความกว้างกว่านั้นมากไปอีก ที่ยก
ตั ว อย่ า งข้ า งต้ น รู้ จั ก กั น ในแวดวงนั ก วิ ช าการว่ า เป็ น
ทรัพย์สินที่จับต้องได้ (Tangible asset) เมื่อมีทรัพย์สิน
ทีจ่ บั ต้องได้ ก็ตอ้ งมีทรัพย์สนิ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ (Intangible
asset) ด้วย
แท้ จ ริ ง แล้ ว ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหม่ เพราะในทาง
พระพุทธศาสนาเองก็แบ่งทรัพย์ออกเป็น รูปทรัพย์
โภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ดังนั้นผู้ที่เกิดมาสวยหล่อ
ก็เรียกว่ามีรูปทรัพย์ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิด อันนี้พวก
ดาราทัง้ หลายคงเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างยอด เรียกกัน
ในบรรดาคนสมัยก่อนว่า มีรปู เป็นทรัพย์ ส่วนโภคทรัพย์
ก็ คื อ ตั ว อย่ า งที่ ย กมาในข้ า งต้ น ของบทความว่ า เป็ น
Tangible asset และแน่นอนว่าชาวพุทธย่อมยกย่อง
เรื่องอริยทรัพย์กันมาก ซึ่งอริยทรัพย์นี้ชาวตะวันตก
เรียกว่าเป็น Intangible asset โดยเพิ่งมาฮิตติดปาก
กันเมื่อไม่นานมานี้เอง
Intangible asset ถูกทำ�ให้ชัดขึ้นโดย ลินดา
แกรตตัน และแอนดรูว์ สกอตต์ ในหนังสือชื่อ ชีวิต
ศตวรรษ (The 100 Year Life) ว่าแบ่งเป็น
• Productive asset สินทรัพย์พวกนี้จำ�เป็น
ต่อความเจริญงอกงามในหน้าที่การงาน ได้แก่ ความรู้
ความเชี่ยวชาญหรือทักษะ ที่สำ�คัญอีกอย่างคือเพื่อน
ร่วมงาน (Peer) ซึ่งเพื่อนร่วมงานที่ปรารถนาดี ทำ�งาน
ด้วยกันได้ดี และรู้ ใจกัน จะช่วยส่งเสริมให้เจริญเติบโต
ในหน้ า ที่ ก ารงานได้ ม าก ทั้ ง นี้ ร วมไปถึ ง วั ฒ นธรรม
ค่านิยม หรือคุณค่าที่องค์กรยึดถือ ว่าไปได้ดีกับค่านิยม

ส่วนตัวของตนหรือไม่ ประการสุดท้ายใน Productive asset คือ
ชื่อเสียง (Reputation) ซึ่งจะส่งเสริมการงานอาชีพในองค์กร
เดิม หรือแม้กระทั่งย้ายไปทำ�งานอีกองค์กรหนึ่ง โดยจะกล่าว
ละเอียดในตอนท้ายบทความไปพร้อมๆ กับสินทรัพย์ที่จำ�เป็นแก่
การเปลี่ยนผ่าน
• Vitality asset สินทรัพย์ที่สร้างความมีชีวิตชีวานี้
หนีไม่พ้นความศรัทธาในศาสนาหรือปรัชญา ครอบครัว   เพื่อน
สังสรรค์ฮาเฮ กีฬาและงานอดิเรก ที่จะทำ�ให้จิตวิญญาณ กายใจ
และอารมณ์ของเรามีสุขภาพดีอยู่เสมอ
• Transformational asset สินทรัพย์ที่จำ�เป็นแก่การ
เปลี่ยนผ่าน ซึ่งน่าจะเป็นสินทรัพย์ชนิดใหม่ถอดด้าม ที่จะต้องเล่า
สู่กันฟัง
ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker) บรมครูแห่งการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ ให้ข้อคิดทีน่ า่ ฟังผ่านทางหนังสือเรื่อง คมคิด ดรัก
เกอร์ (The Daily Drucker) ว่า เมื่อย่างเข้าสูว่ ยั ๔๐ ปีแล้ว จะเกิด
ความรูส้ กึ อย่างหนึง่ ว่า งานประจำ�เริม่ หมดความท้าทาย เพราะเมื่อ
ถึงวัยนี้มักจะปฏิบัติงานจนเกิดความชำ�นาญ งานที่เดิมเป็นความ
ท้าทายกลับกลายเป็นงานประจำ�ไปแทน จริงๆ แล้วผู้บริหารของ
องค์กรมีหน้าทีอ่ นั หนึง่ คือ มอบความท้าทายให้ และในบรรดาความ
ท้าทายทั้งหลายที่ผู้บริหารจะหยิบยื่นให้ ได้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็
คือ ตำ�แหน่งใหม่ๆ หรือภารกิจใหม่ๆ ซึ่งภารกิจใหม่ๆ เอาเข้าจริง
ก็จะต้องมาพ่วงกับตำ�แหน่งใหม่ๆ อยู่ดี ทว่าในองค์กรนั้นมีคนอายุ
๔๐ ปีไม่ใช่แค่คนสองคน แถมหลายๆ สิบคนนั้นก็ล้วนเป็นผู้ที่เก่ง
กล้าสามารถทั้งสิ้น จนไม่สามารถมอบตำ�แหน่งให้ ได้ถ้วนทั่วทุกตัว
คน ด้วยเหตุนี้สิ่งที่สำ�คัญมากที่สุดที่จะยังคงความกระชุ่มกระชวย
ให้กับคนทำ�งานวัย ๔๐-๕๐ ปี ต่อไปอีกได้ ก็คือ สรรหาความ
ท้าทายใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง ซึ่งอาจจะเป็นทำ�งานในตำ�แหน่งเดิม
แต่คิดภารกิจที่ท้าทายขึ้นมาเอง ไปจนถึงกระทั่งว่าอาจจะต้อง
เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนองค์กร อีกทางหนึ่งที่พอประทังไปได้คือ
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อยู่ในตำ�แหน่งเดิม งานเดิม แต่ใช้เวลาว่างไปหาความท้าทาย
ใหม่ๆ เช่น สมัครไปทำ�งานให้กับสมาคม ชมรม ไปจนกระทั่งมี
สังคมใหม่ๆ กีฬางานอดิเรกใหม่ๆ
ลินดา แกรตตัน และแอนดรูว์ สกอตต์ ตั้งข้อสังเกตใน
หนังสือชื่อ ชีวิตศตวรรษ (The 100 Year Life)  ว่าคนในยุค
ปัจจุบนั นัน้ อายุยนื ขึน้ มาก เมื่อแค่ ๕๐ ปีทแี่ ล้วเองทีค่ นอายุ ๑๐๐
ปีเป็นเรื่องทีน่ า่ ตื่นเต้นและประหลาดใจ เพราะหาพบได้ยาก แต่
ปัจจุบนั นีเ้ ราเริม่ เห็นคนทีถ่ งึ แก่กรรมเมื่ออายุเฉียดร้อยจนกลาย
เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว สมมติว่าเราต้องถึงแก่กรรมในวัย ๙๐
ปี และเกษียณอายุในวัย ๖๐ ปี นั่นหมายความว่าเราจะว่างงาน
ไปอีกถึง ๓๐ ปีเลยทีเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรแก่การขบคิดว่าจะ
ทำ�กันอย่างไร
นอกจากนีย้ งั มีความเปลีย่ นแปลงทางสังคมอีกมากมาย
จนกระทั่งการทำ�งานในองค์กรเดียวตั้งแต่หลังเรียนจบไปจน
เกษียณอายุไม่น่าจะเป็นไปได้ โดยง่ายแล้ว โดยเฉพาะในภาค
เอกชน ทั้งนี้เพราะองค์กรและบริษัทจำ�นวนหนึ่งในยุคนี้ก็ ไม่
ได้มีอายุยืนยาวไปตามคน บ่อยครั้งที่เราเห็นการยุบองค์กร
และบริษัทหลังจากดำ�เนินกิจกรรมมาได้ ไม่กี่สิบปี ไม่นับถึง
การเปลี่ยนโครงสร้าง ลดขนาด หรือยุบรวมกิจการ ด้วยการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมเช่นนี้ คนยุคใหม่จงึ จำ�เป็นต้องมีสนิ ทรัพย์
ประเภทหนึ่ ง ที่ เ อื้ อ ต่ อ การเปลี่ ย นงาน อั น นี้ เ องที่ เ รี ย กว่ า
สินทรัพย์ที่จำ�เป็นแก่การเปลี่ยนผ่าน (Transformational
asset) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible asset)
ประการหนึ่ง
สินทรัพย์ที่มีค่ายามต้องเปลี่ยนงานนั้น แน่นอนว่า
Productive asset ย่อมต้องยังคงความสำ�คัญ โดยชื่อเสียง
(Reputation) น่าจะสำ�คัญพอๆ หรือมากกว่า ความรู้ ความ
ชำ�นาญและทักษะ พูดง่ายๆ ชื่อเสียง คือ เมื่อพูดถึงคนนี้แล้ว
ผูค้ นจะคิดถึงลักษณะทางนามธรรมอะไรของเขาได้ ซึง่ หากเป็น
ชื่อเสียงทีเ่ ป็นบวกก็จะเป็นเรื่อง ความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม ไว้ ใจได้
การติดตามงานจนสำ�เร็จลุล่วง และ ความยืดหยุ่น กล่าวคือ
คาดเดาได้เลยว่าเมื่อรับเขาเข้ามาแล้ว เขาจะทำ�ตัวอย่างไร
ซึ่งเป็นผลดีต่องานที่จะมอบหมาย หรือต่อองค์กรหรือไม่
คำ�ถามคือ Reputation สร้างกันได้อย่างไร ส่วนใหญ่
ก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำ�ทุกวันจนกระทั่งงานใหญ่ โต
โดยคนที่มี Reputation เช่นนั้นเขาจะคงลักษณะดังกล่าวไว้ ใน
ทุกกิจกรรมและชิ้นงานของเขา ซึ่งจะเรียกว่าเป็น ยี่ห้อ หรือ
Brand ของเขาก็ ได้ คือพูดถึงคนนี้ ยี่ห้อนี้ Brand นี้ แล้วคิดถึง
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ด้านใด ว่ากันว่า Reputation ของคนๆ หนึ่งนั้น เริ่มกันตั้งแต่
สมัยเรียนเลยทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะค่อยๆ เริ่มเมื่อตอนเรียน
ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนสินทรัพย์ที่จำ�เป็นแก่การเปลี่ยนผ่าน (Transformational asset) จะช่วยให้การเปลี่ยนงานนั้นเป็นไปได้ง่าย
ขึ้น และเหมาะกับตน ลินดา แกรตตัน และแอนดรูว์ สกอตต์
ว่าสินทรัพย์ประเภทนีค้ อื การรูจ้ กั ตัวเองอย่างถ่องแท้วา่ ตัวตน
หรืออัตลักษณ์ของเขาคืออะไร โดยผู้ที่ขบคิดได้ว่าเขาอาจจะมี
หลายตัวตน หรือหลายอัตลักษณ์ (ทั้งสองใช้คำ�ว่า Possible
selves) ย่อมจะได้เปรียบกว่าผูท้ มี่ อี ตั ลักษณ์เดียว การรูจ้ กั ตัวตน
หรืออัตลักษณ์ของตนเองทำ�ให้ทราบว่าทีท่ างของตัวเองควรจะ
อยูท่ หี่ นแห่งใด และนำ�ไปสูง่ านใหม่ทเี่ หมาะกับตนในทีส่ ดุ เมื่อมี
หลายอัตลักษณ์กย็ อ่ มหมายถึงโอกาสทีม่ ากขึน้ ไปอีกนัน่ เอง อีก
ประการหนึง่ คือเครือข่ายทีห่ ลากหลายและกว้างขวาง (Diverse
networks) ซึง่ ก็คอื ผองเพื่อนทีม่ าจากหลากหลายอาชีพ รวมทัง้
การมีเพื่อนใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะเพื่อนใหม่ๆ จะช่วยเปลี่ยนมุม
มอง และเพิม่ ประสบการณ์ หรือกระตุน้ ความสนใจใหม่ๆ นัน่ เอง
ซึ่งทั้งอัตลักษณ์และเครือข่ายที่หลากหลายนั้น น่าจะเป็นสิ่งที่
ผู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นขาดแคลนเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพราะ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถูกฝึกมาให้มีอัตลักษณ์เดียว (ชื่อก็บอก
อยู่แล้วว่า “เฉพาะด้าน”) และโดยเนื้องานก็จำ�เป็นต้องพบแต่
เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกันเท่านั้น จึงน่าเป็น
ห่วงว่าผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านเหล่านัน้ จะเกิดภาวะ “ซังกะตาย”
หรือ “หมดไฟ” ได้ง่ายในวัยย่างเข้าหรือหลัง ๔๐ ปี
และในบรรดาองค์กรต่างๆ นัน้ ก็เห็นว่าจะน่าจะมีองค์กร
เพียงไม่กอี่ งค์กรเท่านัน้ ทีจ่ ะมีผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านมากไปกว่า
ในโรงพยาบาล

กิจกรรม 50 ปีคณะแพทย์ ม.อ.

50 ปี Reunion

บินหลาคืนรัง....
รำ�ลึกถึงกันตลอดไป
โดย: นพ.กรกช มะลิวรรณกุล

ป

กติทกุ ปีศษิ ย์เก่าคณะแพทยศาสตร์จะมีการนัดมาพบกัน
ในงาน Homecoming night  โดยจะมีการจัดปีละ 2 ครัง้
ทีห่ าดใหญ่และกรุงเทพ  เป็นงานทีม่ ผี ลการตอบรับจากศิษย์เก่า
ในแต่ละรุ่นเป็นอย่างดี  โดยในการจัดงานแต่ละครั้งเป้าหมาย
เพื่อเป็นการรำ�ลึกถึง การคืนถิน่ พีน่ อ้ งพร้อมหน้า พบกัน รูจ้ กั กัน
ภาพความประทับใจ ความอบอุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง
บรรยากาศย้อนอดีต  ชวนให้ Nostalgia และอาหารอร่อย
จึงกล่าวได้ว่า Homecoming night เป็นงานที่เสริม
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งศิ ษ ย์ เ ก่ า ด้ ว ยกั น และยั ง มี
ศักยภาพในการเพิ่มความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและ
ศิษย์ปัจจุบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
พ.ศ.2564 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำ�ให้ ไม่
สามารถจัดงานนี้ ได้
อย่ า งไรก็ ต าม ในปี พ.ศ.2565 ปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ ค ณะ
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครบรอบ 50 ปี
ทางคณะฯ จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างบรรยากาศที่ชวนถวิลหา
แบบนั้น  ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง (หากสถานการณ์ โควิด ไม่โหดร้าย
กับเรามากเกินไปนัก)

งาน 50 ปี Homecoming night จึงถูกจัดขึ้น โดย
ความร่วมมือจากทั้งคณะแพทยศาสตร์  สมาคมศิษย์เก่า และ
สโมสรนักศึกษา งานจะถูกจัดขึ้น ในวันที่ 18 กันยายน 2565
โดยจะแบ่งเป็นงานภาคเช้า และงานภาคค่ำ�
ภาคเช้า (ประมาณ 09.00-12.00 น.) จะเป็นกิจกรรม
กีฬาสันทนาการ  ทีเ่ ปิดโอกาสให้รนุ่ พี่ รุน่ น้อง มาฟอร์มทีม เล่น
กีฬา มาเชียร์ ร่วมกัน เน้นสร้างความสนุกสนาน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ รู้จักกันและกัน  ผ่านกิจกรรมกีฬาหลากชนิด
ภาคค่ำ� (ประมาณ 17.00-21.00 น.) จะเป็นกิจกรรม
ที่เน้นในเรื่อง ความอบอุ่น ความรัก และคิดถึงความกตัญญู
รู้คุณ ลักษณะงานจะเป็นไปในรูปแบบงานเลี้ยง การพบปะกัน
ของเพื่อน พี่ น้อง ศิษย์ อาจารย์
ทีมผู้จัดงาน มีความตั้งใจเป็นอย่างสูง ที่จะทำ�ให้งานนี้
บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำ�เร็จ ทำ�ให้การกลับมา Reunion
ในรอบ 50 ปีนมี้ คี วามพิเศษ จึงอยากจะขอเรียนเชิญทุกๆท่าน ที่
มีเวลา มี โอกาส มาร่วมงานกัน เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างความ
สนุกสนาน ความอบอุ่น และความประทับใจ
“50 ปี Reunion บินหลาคืนรัง...รำ�ลึกถึงกันตลอดไป”
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คอลัมภ์พิเศษ

อาลัยมุทิตาจิต

นายแพทย์จำ�ลอง บ่อเกิด

น

ายแพทย์จำ�ลอง บ่อเกิด อดีต ผ.อ.รพ.หาดใหญ่ ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2506 ถึ ง 2532   ผู้ มี คุ ณู ป การต่ อ คณะ
แพทยศาสตร์ ม.อ. และนักศึกษาแพทย์ ม.อ.ตั้งแต่รุ่นแรก ซึ่ง
เข้าศึกษา ปี พ.ศ.2516 และขึน้ ฝึกปฏิบตั งิ านเพื่อเพิม่ พูนความรู้
และทักษะในหอผูป้ ว่ ย (ขึน้ วอร์ด) ทีร่ พ.หาดใหญ่ ประมาณปลาย
ปี พ.ศ.2518 และรุ่นต่อๆ มา (แม้ว่า รพ.สงขลานครินทร์ จะ
เริม่ เปิดให้บริการครัง้ แรก เมื่อปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมาแล้วก็ตาม
นักศึกษาแพทย์ ม.อ. ก็ยังไปขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่ รพ.หาดใหญ่)
จนท่านเกษียณอายุราชการ เมื่อ ปี พ.ศ 2532   
อาจารย์จำ�ลอง บ่อเกิด ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2565 ด้วยวัย 96 ปี เจ้าภาพได้ตั้งศพเพื่อบำ�เพ็ญกุศล
ศพที่วัดเทพชุมนุม ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ และฌาปนกิจศพใน
วันที่ 10 มีนาคม 2565
สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอถือโอกาสนี้
แสดงออกด้วยการกล่าวสดุดีคุณความดีของ “อาจารย์จำ�ลอง
บ่อเกิด” ที่มีต่อพวกเรา โดยทางสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทย์ ได้
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สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.

ร่วมวางพวงหรีด และเรียนเชิญสมาชิกศิษย์เก่าร่วมสวดพระ
อภิธรรมศพ ในค่ำ�วันที่ 9 มีนาคม 2565
ขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน
สากลโลก คุณความดีทอี่ าจารย์จ�ำ ลอง บ่อเกิด อดีตผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาลหาดใหญ่  ได้กระทำ�ไว้เมื่อครัง้ ยังมีชวี ติ อยู่ ได้ โปรด
ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของอาจารย์จ�ำ ลอง บ่อเกิด  ไปสูส่ คุ ติ
ในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ
                      ด้วยความอาลัยยิ่ง
นายแพทย์นพวิทย์ คณาวงศ์พัฒน์
           นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

รอบรั้วคณะแพทยศาสตร์
โดย ศุจิรัตน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
และพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.รุ่นที่ 43

การรายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญบัตรและพิธีพระราชปริญญาบัตร
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
สามารถชมและดาวน์ โหลดภาพ ได้ที่ FB: งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์
สามารถชมและดาวน์ โหลดภาพ ได้ที่ FB :
งานการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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